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 دعوة ين زبان خالصة

تصنيف ائمة ين شان ما ايك ملبا قصيدة  ؛. تصنيف فرمايا ي ائمة طاهرين ين التجاء ما سيدنا مؤيد الشريازي قصيدةاْ 

اْل محمد نا علم ما اْپنو مقام نا باب االبواب ا،  ع م مستنصر امام سيدنا مؤيد الشريازي ، امها سي اْ منتخب ابيات ؛.فرمايا

فرماوس ؛ ك اْپ اهوا علم نا پهار چهو ك ج ين ذروة نس كوئي پهنچي ن   ع م مستنصر نرالو و. اْپنس خطاب كرينس امام

 سكس.
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پر اْيو ؛. سيدنا مؤيد نا پاسس مين نا داعي سيدنا ملك ي علم  ـ  ائمة فاطميني نو علم ستر ين دعوة ما سيدنا مؤيد نا ها

لم اْپو. و عنس پور رض ليدو، انس اْپ ي اْپنا فرزند سيدنا حيىي نس پرهايا، انس سيدنا حيىي ي پهال داعي املطلق سيدنا ذؤيب

 رماوس ؛:ف رضسيدنا طاهر سيف الدين

 

 ْPُQ َْتS 3ّ Tَ  Yَ;َارِْي  Wِ8 د0َEُةٍ UَْV ا

\ْ]َازِْي  Sِ ا?ّ[ِ 3ّ Tَ  aَbَ`َ_ِت ا(ْ)ُ^

 

اكثر قضاء احلوائج يا بين املصطفى نا قصيدة گهين ابيات لكهي ؛. مدح ما انس التجاء كرتا هوا ائمة طاهرين ين سيدنا مؤيد ي

 سبب اميدو متام ائي.نا  ك ائمة طاهرين نا وسيلة تا ،پرهائي ؛ ين مناز بعد
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سهارا ؛، اْسرا ؛، انس ي  ما مشكل انس مصيبة نا وقت ،اْل س ؛ ك بين املصطفى، محمد نيب يناْپ فرماوي قصيدة ما 

 فرماوس ؛، ك ائمة طاهرين ائمة ين اعلى شان بيان كرتا هوا ائي ؛. هجي اْپ اپين دل ين اميدو متامسي  نا وسيلة سگال

ين طرف سيدنا مؤيد ائمة نا اعلى مقام نا ماده ما سي مهارا انفس پيدا ائي ؛.، اهمصٌي نا جسم ي وه شان نا ؛ ك اهين

اْپ سگال نا مقام ين  ،صفة كرو ،كيم ك جتين مدح كرومدح كيم كري سكائي،  ين ك ي سگال اشارة كرتا هوا فرماوس ؛

 ائمة طاهرين پر صلوات ين بيت اْخر ما اْپحقيقة يط بيان ئي سكس، تو گويا محنة انس كوشش كرينس محصول كئي نتهي. 

 .متام كرس ؛ قصيدة سي


