
هب انم او 

ینده رب رفق امیر المىمنیه است رگ       دانم رچا حالم غمیه است؟  امشب نمی
ربرتیه رمدان دیه است  محمد از بعد        رد بیت مقصىد   رمدی هک میالدش بىد

گىیی هک رفدوس سماوات و زمیه است        رگدیده پیدا  علیتىحید از نىر 
ربیه است   هب رفدوس حقا هک ضایستو        را  علیره کس هک دارد رد دلص مهر 

ابناء او مشتك ز حسه عالمیه است        احمد شىی زرها  و ااه  مّم   داماد
 آرخ رچا ژرافی چاهص همنشیه است؟        بعد از نبی و افطمو تنها شىد او

البنیه است   ار حسسنص زاده ی  مّم        و بىرتاب و رمتضی اوست  علیحیدر 
زریا هک جان احمد او را انزنیه است        دیه  خىابید او رد بستر پیغمبر

تنها زسایص رضبتی رب آن لعیه است        زد رضبتی رد سجده رگ رب رفق مىال 
کمتر ز ایه است  علیآری مگر عدل        رتسم هک  و بخشد ز رحمت دشمنص را 

نشیه آرخیه رمسلیه است او جا        بعداز غدریخم درگ شکی نمانده 

کفر ومشرکیه است  ششمیر او ربربدّم        ربکند او ازجای ردب قلع خیبر 
آن رضبتص بهتر ز عبد عالمیه است        زد عبدود را ربزمیه رد دنگ خندق 
اه عاری ز کیه است  رددنگ علیتیغ        آب داهن رگ ریخت رب رخسار مىال 



بعد از خدا تنها پناه سائلیه است        مظلىم وای مأ و  و ملجااو  مظلىم،
ضام یتیمان روزی مستضعفیه است        اه بگردد کىهچ اه را لیک رب دوش  شب

اه خاهن نشیه است  از ایه جهت  و سال       بىد  علی اسالم را ححفص هب  ز  كّم 
جا نشیه است  رباهن هک  و رب مصطفایص       ثقلیه، اولی االرم و سفسنو رد مقامص 

بخشنده ی حلقو هب حال راکعیه است        تیرش کشند از اپی رد وقت صالتص 
او بهتریه اسىه ربای مسلمیه است        او نیست تنها پیشىای شیعیانص 
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