
نس عرض كيدا چهس. اس قصيدة ما أپ  نيس ما امام اوگ 19نصر امام ، أ قصيدة مباركة سيدنا املؤيد الشريازي ي مست
. بتاوس چهس ظاهر كري نس انس هر ايك ين شان پرهس چهس سالم سي گهنا تر انداز  سگال امامو انس نبيو پر   

أ مثل سي سالم پرهس چهس:  
وه امامو پر سالم ك ج سگال پاك صاحبو چهس هر طرح سي.   

چهس ئيكهواچهس ، ج متام خلقة نا باوا  نس اپنس باوا أدم سي اولكهيه أدم نيب پر سالم ك ج  
ستايا ا اس سگال هالك مشنو  نوح نيب نس گهنا دلي انس ج  اهنس جناة منوح نيب پر سالم ك ج نا سفينه ما  ج سوار يا 

ئ گيا.  
ي ، ندي ئي ، تو أگ "بردا وسالما" ئي گئابراهيم نيب پر ك ج نيب ي  خدا تعاىل پر توكل كيدو ، روسو كيد و 

ي گئي انس ابراهيم نيب سالمة سي رهيا.هنس بوج  
اكها ا اهنس پ ننمشنو ي ج ساپ بين گئي انس دني تو ساموسى نيب پر سالم ك ج ي خدا تعاىل نا فرمان سي دانگ ناكه

.مشنو پر غالب ئي گئيانس دگلي گئي  سگال نس  
 گام  نس   (Nazareth)رة پين  وال دة سي) ناصانس جس نا مبعث سي (اْك ج نس "روح" كهوائي چهس سالم ى نيب پر عيسْ

.ئياْپ ين والدة   جهاط شرف ملوط ك  
جاسس. لئيمن ين شفاعة كرسس انس جنة ما نيب مصطفى رسول اهللا پر سالم ج موىل مؤ  

علي مرتضى پر سالم ، ج شري خدا سي اولكهائي چهس انس أپ نا فرزندو ائمة پر سالم.  
عرض پچهي سيدنا املؤيد الشريازي اپ نا زمان نا امام ، صاحب القاهرة، پر سالم عجب شان سي پرهس چهس ، امي 

. مستنصر امام پر فدا ائي چهس ائي چهسنس ك اس موىل امام الزمان نا نزديك سي أسگال نبيو انس امامو  ين معرفة  كري
 جمام خدا نا و ج ؛ انس امام سي اْپ شهادة دس ؛ ك ا؛. ياري دين تو أمسان نا فرشتاؤنا  موىل امام الزمان ج ك

خدا تعاىل ين صحيح معرفة ائي ؛.  
اط مستقيم پر ايج مثل ستر نا زمان ما جيوارس امام پردس چهس تو حق نا داعي سي امام نس اپنس پهچانيه چهس تاك صر

نا منصوص  رض برهان الدين أقاك ج  طعب الدين نا زمان نا داعي،  سيدنا خزمية قط. اپ طچسوهنرهي نس جنة ما پ
اپنس پهچانيه چهس اس اپين عجب خوش نصييب چهس. خدا تعاىل سيدنا خزمية قطب الدين ين اهنس  ،؛ ثوارانس 

عمر شريف نس قيامة نا دن تك دراز كرس.  
 
 
 

 
 
 


