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اِلْ  عا ا الْما  َيا ذا
..................................................................................................... 

 دعوة ين زبان فحوى

اِلْ ا الْ َيا ذا  عا ِديْ كا ُمعْ عالايْ  ما  تاما

نْ  ىبُطوْ  وْ تا اانْ ُكنْ  ِلما  الاهُ تا ما

 

 ،سس معايل نا صاحبا ، سس ثثروردككارا 
ثث اْوه شخص واسطسس ححهسس هج نا موىل عجب خوشي 

 ،ححهو
 

نْ ُطوْ  ِجلً  ىب ِلما ائًِفا وا نا خا  َكا

اشْ  الْ ِاىل ِذي الْ  ُكوْ ي لاِل ب اهُ جا  وا

 

شخص واسطسس هك هج خوف ما انسس  عجب خوشي ححهسس وه 
 ككهربات ما

 ،اهنا موىل طرف اهين مشكل انسس بالء نسس ثثيش كرسس ححهسس 

اوْ  ِيْ  ل بَِّت الر  اِنِبهِ  ُح ِمنْ ها وا  جا

ِيْ  رَّ َصا اهُ خا ا تاغاشَّ  ًعا ِلما

 

هين ارم ثثون ححلسس ححهسس هر جانب سي جيوارسس دنيا نو كك 
 ،هوا ححهائي جائي ححهسس

 ،ري جائي ححهسس زمني ثثر اهنا وزن سيبندو ككِ تو اسس
 

ا ِبهِ  ما ة  وا قامة  ِعّلَّ الا سا  وا

ا ِمنْ ااكْ  هِ  َثا وْ  ُحب ِ  الاهُ ِلما

 

 ،علة نتهي يا تو بيماري نتهي وئيانسس هوسس ك 
 

 ، ةسوى هك اهنا موىل ين محب 
 

ِم ُمبْ  لا لا ِِف الظَّ ا خا لً ِاذا ِ  َتا

ُه هللُا ُُثَّ اادْ كْ اا  ما هُ را  انا

 

أكيلو اندهارا ما ابتهال كري نسس نيكلسس ححهسس  هك جيوارسس  
 ،خدا طرف

 انسس اهنسس نزديك كري دسس كرسس ححهسس كرامة اهينتو خدا 
 ؛،
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ِانْ  اثَّهُ  وا ىك ب تاهُ  شا اجا حا  وا

ابَّاهُ  اُه هللُا ُُثَّ ل اب  ااجا

 

 ،اهنو حزن انسس غم ين شكاية كرسس ححهسس هك انسس جيوارسس 
 

بالوسس  لبيك كهي نسستو خدا اهنسس جواب دسس ححهسس انسس 
 ،؛

ابَّيْ  بْ ل اانتا ِِفْ  ِديْ كا عا  كاناِفيْ  وا

ا قُلْ  ُُكَّما  نااهُ عاِلمْ  تا قادْ وا

 

تو مارا كنف ما  اسس مارا بنده متيطط متنسس لبيك كهوطط ححهوطط 
 ،ححهو

 ،هت مهيطط جانئسس ؛ححهو كهو  متيطط انسس هر لفظ هج

وْ  اش ْ صا ئِكاِتْ  تااقُهُ تُكا ت لا  ما

س ْ  حا وْ وا عْ  ُت قادْ ُبكا الصَّ ِ  نااهُ َسا

 

 ،طرف مارا مالئكة شوق كرسس ححهسس واز متارو  ا 
واز نسس تو ميطط هي وات كفاية ححهسس متنسس هك متارو ا انسس هي 

 ،دوسوين لي

بْ  وْ  ِديْ ُدعااكا عا ُ  ُحُجِبْ  ُل ِِفْ َيا

نْ  ذا  اناهُ غافارْ  ما قادْ ياوْ باكا الْ وا

 

 ،ككهين نزديك مارا ثثردا ما ثثهريسس ححهسس متاري دعاء مارا  
 

 ، كري ديدا ؛انسس متارا ككناه مهيطط هي معاف 

لْ  ش ْ  ِنْ سا الا ِبلا خا ٍب  ياٍة وا ها  را

اْف  َِّنْ  وا الا َتا   هللاُ ااانا  ِان

 

متيطط هج ححاهو هي مارا ثثاسسس سي مانككو، منسس خوف بغري  
 كرو،سؤال 

 
 حتقيق ميطط اهلل ححهوطط، راكهو،انسس خوف نا 

 
 


