
لود َخ ال ُء هرا َخ

ِك ونسو مــــــــــــــًة َخ وصـــــــــايا ونسوا ِك أبو ُء قــــو ِك فـــــــــــا َخ لقد طـــه َخ يابن
ِك ال اندما الرحــــــــــــمن ماشاُ شاُ وقد مكنونً العـــــــرش بساق حقً في كنَ أذ
بهاِ فاض للــــــــــــــــــــــبرايا أمل كمشكاة الَلئق بين نــــــــــــــــــــــور شع ومنك
ِك أل الحنيف اسالُ يحرس فمـــــــــــــــــــن أحمد بهدي الدنيا أشرقـــــــــــــــــــــَ قد
ِك روا من طهره الدين أاتمــــــــــــــــد حين مقامآ طبَ الراالت يابـــــــــــــنَ افاطم
أبيكك بناه ما المجد أنما المــــجد لواُ رفعَ الميامين الغر أُ يا الكــــــــــــــون ياايدة
ِك َكا قـــــــــــــــــــــــد ا من اــــــهد فذاِ غيهك غيــــــاهب في الشــــــــــرِ وتقهقر

هشمَ قــــــــــد وبضالع محسن بفـــــــــــقد الضر منـــــــكك تمرس
ِك قختلو حينما الحقخ فيك وتخعثــــــروا ــــدخى الهء أتخبعــــــــــــــــــــوا فخما شدة رء بل ومخضــوا
ِك ــــنو وبـــخ ولبـــــعلكك الورى ــــــــيرك َخ ـمن لكك نخحــلًة وهي ــدكآ فـخ تخطلبي ِك َعلـــــــو
ِك مــــــــلو المخ ـــــــــــكك أرَـخ في صــــــفودةة مخ ــــــهم اقءولـخ تخـضــــــــلخ أن أل ـــــدكآ فـخ ما
ِك ـــدو حخ َخ ـهم فـخ وامـــــقآ حـــــبآ مء تجــــــــدك لم وخ العخالي ِك لطخــود ــــدواةة العـخ غخراــــوا
ِك يخجفـــــــــو ــــــزل يــــخ لـــــم اخنـــــــيدآ أل ــــرى نـخ وما مــــــانخ الزخ بخحــــــــقكك أودى
ِك قختلـــــــــو اخــــــندما ا نــــور أطـــــفخئوا ثــــــالًة حء اليـــــــكك َـــــنوا الذخيـــــنخ أن
ِك ـــــاؤو َخ ــــــــــنـــــدما اــخ ــفعلختـــــــهمك بــخ الرسخ َخ أصحــا وخ بعة تـء ُخ ـــو قـخ واتخبـــــــعوا
ِك المــــسفو ُء الـــــــــدخ ِخ ذا اخلــــى يلــــــيك وخ اخــــطرهء اطيـــــبخ كانخ ما ة دخمــــا اخفــــكوا
ِك ـــــــــــــدو حخ َخ الدءنيـــــــا ــارقخ فـخ ـا مـــخ أذ بــكك اهـــدهم وخ النبــــيك َء أصــــحا أيــــنخ
اداِ حقد مــــــن التـــــــليد المجد صنوه يا اليك الغـــــــــــــدر أيــــــادي واشرئبَ
ِك تخركءــــــو مــــــا وخ ــــــكك أرَـخ بوا ــصخ غــــخ أذ ـــلقعء بــخ اللء ودخيــارك شخعـــــري َخ ليــــ يا
ِك ــفو انصخ مـــا ا و فـخ ادي الـــهخ ــــعً بخضخ يا ـنكك مخ بخضشرف الدءنا تلــد ولخم الزمانء اخفــــا
ِك أذو أحــــــمدة ــا الدءنيـــك ــــــــارقخ فـخ ـا مـــخ أذ امـــــرهء أقــــصخر ـــان كـــخ ا مخ ة كوكخــــبا يا
ِك بو المحخ ِك ذخكـــر اخلى السخــلُ كل ة اخلمـــــا النبوةة اـخبقخ يا مـانخ الزخ َخ ـر َء يا طخـــه أُء يا


