
 

 

 

 

 وثناء تبسم الزمان وفم ضٌاء فالكائنات الهدى ولد

 بشراء به والدنٌا للدٌن حوله المالئك والمأل الروح

 العصماء والسدرة والمنتهى تزدهً والحظٌرة ٌزهو والعرش

 رواء البدٌع والقلم واللوح سلسل من سلسال ٌقطر والوحً

 جاؤوا بك الهدى الى مرسلٌن من تحٌة الوجود جاء من خٌر ٌا

 الغبراء بك مسكا وتضوعت فزٌنت السماء هللا بشر بك

 وضاء بمحمد ومساؤه صباحه الزمان على ٌتٌه ٌوم

 الظلماء به تجلى متتابعا ظلمائه فً النور الٌك ٌوحً

 غداء بها رواح جبرٌل جمة والخوارق تترى واآلي

 واألضواء السورات لبناته آٌة فً آٌة ٌشٌد دٌن

 البناء جالله جل وهللا ال وكٌف األساس هو فٌه الحق

 غراء الهدى ملل من بالحق سمحة قامت عبدهللا ابن ٌا بك

 والقدماء سقراط بها نادى حقٌقة وهو التوحٌد على بنٌت

 والعرفاء النٌل وادي كهان بنورها الزمان وجه على ومشى

 أكفاء لوائها تحت والناس وحده فٌها الخلق فوق هللا

 قضاء والحقوق شورى واألمر بٌعة والخالفة ٌسر والدٌن

 والغلواء القوم دعاوى لوال امامهم أنت اإلشتراكٌون

 داء الدواء بعض من وأخف صبرا   وداووا متئدا داوٌت

 دواء النافعات السموم ومن شرٌعة لدٌك حق فً الحرب

 وجباء ممنونة منة ال وفرٌضة ذمة عندك والبر

 والبخالء الكرماء التقى حتى سبٌله الزكاة فوحدت جاءت

 سواء الحٌاة حق فً فالكل الغنى أهل من الفقر أهل أنصفت

 الكبراء ٌتعشق وما منها العال تهوى ما األخالق له من ٌا

 الكرماء و اللوائٌون بها ٌغرى شمائل العظٌم الخلق فً زانتك



 األنواء تفعل ال ما وفعلت المدى بالجود بلغت سخوت فاذا

 الجهالء بعفوك ٌستهٌن ال ومقدرا فقادرا عفوت واذا

 الرحماء هما الدنٌا فً هذان أب أو أم فأنت رحمت واذا

 بكاء وللقلوب النهٌه تعرو هزة فللمنابر خطبت واذا

 ووفاء ذمة عهدك فجمٌع أعطٌته أو العهد أخذت واذا

 شفعاء ماله المنزه وهو وحده الشفاعة عز له ٌامن

 جالء وشاقهن فٌك تٌمن عرائس رسول ٌا مدٌحك فً لً

 حسناء شفاعة فمهورهن تكرما قبلت فان الحسان هن

 ودعاء تضرع المدٌح ومن داعٌا بل مادحا بابك جئت ما

 رجاء علٌك ٌلقى مثلها فً ألزمة الضعاف قومً عن أدعوك


