 43ما داعي املطلق س يدان عبد عيل س يف ادلين
سورت

 12يم ذي القهدة احلارا

رض

سيدنا عبد علي سيف دين ثثر  ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
سورت ما شه ين قرب نا اوثثر  ،قدسيّة بارش نا ورسسس غمام
طيّب ين ختتِ نيابة نا اوثثر ،حق نا دعاتو ككادي نَـشِني
سروسس دعاتو ما سورج نا مانند ،سيف الظظدى موىلْ نو مقام

موىل زكي نا شظظزاده ؛  ،جنم اهلدى نا برادر ؛

بدري ككهرانا نا اَمنول موضضي ،تيتاليسما ( )43نائب امام
ت يت يتت

اْلِ محمد نا عالِمِ نِحرِير  ،عَرَبِيّة ما اِتقاطط عجب
شه نا قصائد بليغة فصيحة  ،كالمُ املُلوكِ مُلُوكُ الكَالم

نُعمانِ ثاين مُؤيّدِ اصغر  ،علم ما شه نو مقام عظيم

علماء نسس شه هي خبشو اِفاده  ،فيضِ اَزَل نا ثثِاليا جام
سورت ما درسِ سيفي بنايو  ،آٰقا هي ثثوتاين ثثوجني سي
علم ين اهنار جارية كيدي ،تعليم ما ثثورو اهتمام

اْلِ محمد نا علم ثثري نسس  ،جانو مُنوّر هتائي ؛

موالنا عبدعلي سيف ديطط نا ،دعوة ما احسانات جِسام

دعوة نا سككال اِداراؤ اندر  ،دِقّة سي اْثث نظر كرتا
ححهوضضا نسس مظظوضضا امور سَنوَارَا  ،ثثُخهت كَـرَا دعوة نا نِظام

باره سو اهتاويس

1228

نا سَن ما  ،كَححّهـ نسس نَككر ما دَكال ثثرو

مؤمنو داعي ين حضرة ما اْيا  ،باره هزار

12000

نَفَر مُستضام

ثثورا ورس لكك سيفُ الظظدى هي  ،سورت ما سب نسس ثثاال ؛

اْسرو اْثثو طَعام مجارا  ،بظظبودككي نا كرا انتظام
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 43ما داعي املطلق س يدان عبد عيل س يف ادلين
سورت

رض

 12يم ذي القهدة احلارا

سورت ين مهويت مسجدِ اعظم  ،سيف اهلدى هي بناوي ؛

اهلل تعاىل نا بنده حقيقي  ،هلل كرتا نيكي نا كام

رتبهءِ دعوة نا واسطسس شه هي  ،ع ّز اهلدى نسس كرا اِنتخاب
دعوة ين سككلي سِياسَة سيكهاوي ،اْثثنا جيوا بنايا هُمام

"علم نا مويت جرٌو" ين نصيحة  ،دِلرب محمد نسس كيدي خطاب

"باواجي ككلدا هتيا" امي لكهو ؛ " ،دارا هوسس هتائي ؛ متام"

عزّ الديطط مارا وارث ؛ اهنسس" ،سجده دئي نسس كرجو سالم"
"شكر نا هردم كظظجو كالمو"" ،اَدّىنْ هتئي نسس رهجو غُالم"

ححُمباليس

44

ورس ين عُمر ما  ،طيّب ين حضرة ما ثثظظنححا ؛

اْجسس عُرُس ؛ سيف اهلدى نو ،بارمي  12ذي القعدَاءِ احلرام
عزّ الديطط شه بعد زينُ الديطط هت بعد ،بدر ِديطط سيفُ اهلدى نا ثثسر
نص سي رهيو ؛ سلسلة جاري  ،ايك بعد ايك داعي نو قِيام

عبدعلي نا وارث نسس مهشان  ،مشسُ الدعاةَ اْ طاهر ؛

ححوثثنما

54

داعي علم نا دريا  ،طَوِّل بقاهُ ربَّ االَناَم ن اهين بقاء دعوة ين بقاء ؛

قطب اهلدى نا منصوص ؛ هي ،طيّب ين اْكهوطط نا تارا ؛
فخرِ ديطط موىل رهجو سالمة  ،اهنا سي دينُ احلق نو قِوام

موالنا عبدعلي سيف ديطط نو  ،ليجسس وسيله اسس بضعة

ثثوري كرسس اهلل مهاري ،دل ين هرايك اميد و مَرَام

ن خدمة ين خواهش نسس علمي مَرَام

عبدعلي موىلْ ين زيارة  ،هتاجو محبّو نسس جلدي نصيب
اْلِ عباء ثثر  ،سيف الظظدى ثثر  ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
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