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 دعوة ين زبان خالصة

ائمة فاطميني ين شانات بيشمار ححهسس، ائمة ين ذكر ما قصائد ثثرهواما قراْن جميد ثثرهوا برابر ثواب 
ححهسس. سيدنا طاهر سيف الدين ايك قصيدة ما فرماوسس ححهسس، هك قراْن جميد خدا تع هي ائمة ين 

معاين بيان كري سكسس مدح ما اُتارا ححهسس. هي قراْن جميد نا قرناء )ساهتيو( ائمة طاهرين اهين 
 ححهسس

 

 َ يْلا   فِْي مَْدِحكُْم نُز َِل الْقُرْانُ تَنْزِ

 َ لَْت بِكُمُ اْلايَاُت تَْفِصيْلا ِ  وَفُص 

 

هزار كرتا زيادة ابيات ائمة طاهرين ين مدح ما تصنيف  سيدنا طاهر سيف الدين ْاقا هي دس
سيدنا طاهر سيف الدين هي عيد فرماوي ححهسس، امامو ين شان ما لكهي ؛. اْلُ طْهْ نا قصيدة 

الفطر نا موقع ثثر لكها ؛. ايك وقت بدري محل ما تشريف راكهتا هتا. اْثث بيتهك ما سي نيححسس 
ككزار )ديوان( هتا هي عرض كيدي: "موىل اْ  جملس ما ثثدهارتا هتا، انسس اثْثنا ساهتسس هج خدمة 
قا طاهر فرماوسس ؛ هك ميطط كهوطط ححهوطط هت{ وقت اْ ورس نا قصيدة نو سوطط. هجي لكهايا نتهي".
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هت لكهو، انسس امام نا اهلام سي اْثث هي اْ شان نا قصيدة هج مهيشه هر جملس ما ثثرهائي ؛ هت 
 ارجتاالً، وهاطط نسس وهاطط تصنيف فرمايا.

 

 اْ قصيدة نا ثثهال حصه ما اْقا طاهر ائمة ين الْهي شانات ين ذكر كرسس ؛، فرماوسس ؛ هك ائمة
طاهرين رسول اهلل نا فرزندو، بركات نا ححشماؤ ؛. اْثث خدا تع نا ثثرداؤ ؛، هج حجب 
هتكي خدا معاجز بتاوسس ؛ انسس اْيات ظاهر كرسس ؛. ائمة علم نا صاحبو ؛، مَا كا نَ انسس 

شم هي علم ثثر اْككاه ؛. اْثث سككال نا اْباء )ها -هج بين ححكو انسس هج بننار ؛  –سَيَكُون نو علم 
امام انسس عبد املطلب امام مثل( اْثثين سخاوة مشهورة ؛، انسس اْثثنا نانا نيب انسس دادا علي سي وراثة 

انسس اْثث سككال نا وسيلة  ما اثْثنسس متام شانات ملي ؛. اْثثين دهليز ححومبوانسس مالئكة شوق كرسس ؛،
ب ؛، هج خالصاؤ نا خالصة سي خدا هي اْدم ين توبة قبول كيدي. امامو ما سي ايك امام طَي ِّ

 ؛.

 

قصيدة نا بيجا حصه ما ائمة طاهرين ساهتسس اهنا شيعة انسس غالمو نو هي الْهي مقامات ساهتسس سوطط 
رشتو ؛ انسس بيشمار محبة ؛ اهين ذكر فرماوسس ؛. اْقا طاهر فرماوسس ؛ هك ائمة طاهرين 

 سي{ مهنسس جنة انسس اجاة ملنار ؛. هت مؤمنني واسطسس مشكل ما اْسرا ؛، سهارا ؛. انسس اْ موايل
بعد دعاء كرتا هوا فرماوسس ؛، هك ائمة ين محبة نو وسيلة لئي نسس خدا تع نا نزديك امي دعاء 

 كرئيسس ؛ هك ائمة نا شيعة ين سيئات حسنات ما بدالئي جائي.
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؛، هك متام  اخري ما علي املرتضى نا فرزندو ائمة طاهرين نسس التجاء كرسس ؛ انسس عرض كرسس
دعوة نا دمشنو هج فساد كري رهيا ؛، اهنسس جلدي ثثكرجو. هت بعد دوباره اهلل نا نزديك دعاء 

مهارا روزه انسس مناز نسس قبول كرجو. طْهْ  كرسس ؛، هك خدا امامو نا سبب، امامو ين محبة سبب،
 ثثر صلوات انسس سالم ثثرهجو. طاهرين   انسس اْثثين اْل ائمة

 


