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د   َََنِم ُمَحمَّ ُ اْلر  َخْير
..................................................................................................... 

 دعوة ين زبان فحوى

د  َوَوِصي   َََنِم ُمَحمَّ ُ اْلر  هُ َخْير

نَانِ  َراُء َوالرَحس َ هر ُة الزَّ  َوالرََبَّ

 

محمد رسول اهلل انسس اْثثنا وصي )علي(  انسس فاطمة  
زهراء انسس حسن انسس حسني خرياالنام ؛، سككال 

 لوككو ما خري  ؛
 

مر  ِِيِ مر ُكِشَف الرَعمى َوِِبَدر م  ِِبِ  قَور

َيانِ ُهِدَي الرَورى  غر ِة الط  َ  ِمنر َحْير

 

 هتائي ؛،    دور  هالةاثْث سككال سي ج 
 (ككمراهيضالل )نسس   لوككومتام انسس اْثثين هداية سي 

 سس ؛،سي هداية مل

مر   َمنر َْل تَِِت  َصََلتُنَا ِاْلَّ ِِبِ

مر يُنَادى َوقرَت ُكلِ َاَذانِ   َوِِبِ

 

هتائي  ( قبول) متام اثْث سككال سي{ مهاري مناز 
 ؛،

طرف اذان ديواما نا سبب دعوة نا  انسس اثْث سككال 
 ،اوسس ؛

ِيهِ  ِ هللِا َمهرَبطُ َوحر اُن ِعْلر  ُخزَّ

ِيرَمانِ  ائَِع اْلر َن ََشَ ور ِِضُ  َوالرُمور

 

 سككال خدا نا علم نا خزاححني ؛،  انسس وحي نا اثْث 
 مهبط )اْمسان سي اترواين جككه( ؛،

 ،؛ انسس شريعة نا واضح كرنار

ََكُن الرُهدى  َاعرََلُم ِديرِن هللِا َارر

يرَمانِ  ِ  ُسُفُن النََّجاِة َدعَاِِئُ اْلر

ثث سككال خدا نا دين نا نشانو ؛، انسس هداية نا اْ 
 اركان ؛،
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 ،انسس اميان نا دعائم ؛جناة نا سفينة ؛،   

ا ََّقُه ََنَ ِهِل فََمنر تََعل  َحبرُل اْلر

انِ َوَهوى ُمَخاِلُفُه ِاىل   الرُخََسَ

 

هج اْثثنا  سككال حبل اهلل )خدا نا رسّا( ؛، اثْث 
سي تعلق كرسس )اْثث ين دعوة نسس جواب دسس( اهنسس 

 جناة ملسس ؛،
 ،طرف ككرنار ؛ين هالكي  اْثثنو دمشنانسس 

َدتر  بَََلَء فََجدَّ  َولََقدر َوقَفرُت ِبَكرر

َزاِنر  َكتر ِِف الرَحَشا َاحر ِِبر َوَاذر  ُكرر

 

 مصيبة ثثر انسس كربالء ين ميطط كربال ما كهرٌو هتيو،  
 مارو غم نوو هتائي ؛،

 ،انسس مارا اندر حزن ين جلن زيادة هتائي ؛

ِيلِدير  ََع س َ َر َمْصر ُت ِِفر عَاُشور  َوَذَكرر

 انِ شَ طر عَ ىل الر ا عَ فَ سَ اَ  اوَ  يَ َْل ور مَ 

 

منسس  حسني ين شهادة موىلمارا  ما عاشوراء نا دن 
 ياد اْوي،
 مارو ثثستاؤ ؛ وه ثثياسا نا اوثثر،عجب 

ِ سَ حُ  الر ىَل عَ  َيَّ كِ بر َْلَ وَ   هِ بِ َصر وَ  ير

ر  اِِئِ دَ  ع  مر دَ  وَ  م  دَ بِ   انِ تَ الّتَّ

 

ميطط حسني امام انسس اْثثنا اصحاب ثثر خون انسس  
 روؤ ححهوطط،  ككهنو اْنسوطط سي

 يطط،ركسس هن   هج اْنسوطط كوئي وار

 ََل بَ رر كَ بِ  لِ ير تِ قَ ىل الر عَ  َيَّ كِ بر َْلَ وَ 

 انِ فَ كر  اَ ََل ا بِ ح  ور رُ طر مَ  نَ يَ رر عُ 

 

 ء نا شهداء ثثر ميطط روؤ ححهوطط،انسس كربال 
 

 ،هج كفن بغري ككرا هوا ؛

 د  مَّ حَ مُ  ِب ير ِر غَ  ىلعَ  َيَّ كِ بر َْلَ وَ 

َ  حَ زِ ا َنَ د  رر فَ  فلِ لطَّ ِب   انِ طَ ور اْلر

 

 ميطط روؤ ححهوطط، ( ثثرثثرديسيمحمد نا غريب ) 
 

، وطن سي ككهنا دور اكيال ؛ هج طف )كربالء( ما 
 ؛،
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َ عَ  َيَّ كِ بر َْلَ وَ   د  مَّ حَ مُ  اِت نَ ىل ب

 انِ وَ الرُعدر وَ  ْلرِ لظ  ِب  ة  يَّ بِ سر مَ 

 

 ين سيدانيو ثثر ميطط روؤ ححهوطط، محمد نا ككهر 
 

 ،هج ظلم انسس دمشين سي قيديوان كرواما اْيا ؛

َ  لِ هر اَ  لِ اتِ قَ  رُ ذر ا عُ مَ   د  مَّ حَ مُ  تِ ير ب

ِ حَ  الر ِِف   انِ نَّ مَ الر  دِ احِ وَ الر  دَ نر عِ  شر

 

)جواب(   نو سوطط عذرمحمد نا قاتل  اهل بيت 
 هسسس

خدا نا سامنسس كهرو جيوارسس قيامة نا دن ما، 
 هسسس،

 ل  افِ غَ بِ  ادِ بَ عِ الر  ْلرِ ظُ  نر عَ  ا هللاُ مَ 

َ  مر هُلَ  نر لكِ   انِ الشَّ  يرُ ظِ عَ  م  ور ي

 

هج ظلم هتائي ؛ اهنا  عباد اهلل ثثر  اىلتعخدا  
 سي غافل نتهي،

واسطسس عظيم  نا اوثثر ظلم هتيو ؛ اهنا سككال هج
نو ما اْظاملو دن هج( دن ؛،الشان )قيامة نو 

 هتاسسس،عذاب  حساب هتاسسس انسس اهنسس
ل ىل النَّ عَ  هلُ  اْلرِ ىلَّ صَ   هِلِ آ  وَ  ِبِ

َ  اِِف  ي  ِر مر قُ الر  دَ رَّ ا غَ مَ   انِ َص غر ْلر

 

 هجو نيب ثثر انسس نيب ين اْل ثثر،خدا تع صلوات ثثر 
 

 .نده غُن ُو كرتا رهسسهك داالؤ  ثثر ثثر جهاطط لكك

 


