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 صعأئمة طاهرين   ،صعأل محمد ؛ن دار  قصيدة اْل طه نا قصيدة مباركة  ايك شا

. ككهنا هباري  ؛هي ليكهي فرمايا  رض سيدنا طاهر سيف الدين ، هك هج  مامدح  ين
هك هج ما أثث هي هج أثث نا دل سي أزيل فيض نسس تلقي كرهتا هتا اهنسس  ؛قصيدة 

هك هج أل  ؛تجاء لأنسس أل محمد طرف ا ؛نات ين ذكر .  أل محمد ين شا؛ئيلو مسا
نا  مؤمنني نسساأنسس  اكثر مؤمنني  ؛ككهنا مشهور قصيدة  .  أ؛محمد مؤمن نا أسرا 

 .؛زبان  فرزندو نا وردِ
. هر سال سيدنا ؛سس اهنا تصنيف ين اخبار هبي ككه ي لييف أ قصيدة ين خوبيو ساهت 

ين شان ما  صعهيت هك عيد الفير ما أل محمدين عادة شريفة رض طاهر سيف الدين 
سيدنا  طاهر سيف  عيد ين جملس ما ثثرهائي. ايك سال قصيدة قصيدة لكهسس انسس اسس

عيد ين جملس ما ثثدهاري  أثث نا بيتهك  ما سي، بدري محل ما، نيححسس رض الدين
يوارسس أثث نا ديوان هي عرض كيدي هك "اسس موىل أ سال نا عيد نا قصيدة نو رهيا هتا ت

جسوطط؟" تيوارسس ترت 
أثث هي فرمايو هك "ميطط هج كهوطط ححهوطط اسس لكهو" انسس تيج   

قصيدة نسس لكها. نا  "أل طه "ا مشور دعوة ما سككال كرت وقت مرجتال أثث هي أ فاطمي
 ؛ين شانات ين ذكر ما  انسس عجب اهنو انداز   رضأل محمد ؛ عجب اه ي معاين 

بغاية التواضع هياطط اهنو ترمجو ثثيش  بالرجاء هك مؤمنني نسس فائدو هتائي، التجاء ما. 
ما داعي سيدنا  25نا منصوص رض داعي 25سيدنا محمد برهان الدين  ،؛كيدو 

 .ين رزا سي طع زمية قيب الدينخــ
 
 



 
 ؛طه ين آل سككال بركات نا ححشماؤ 

 آل طه منابع الربكات مامشكلو  ؛انسس عالَم نا اسرا 

 وغياث األنام يف الكربات
 

هك هج  نا سي خدا  ؛سككال خدا نا ثثرداؤ  اسس
 ؛اوسس نظر ْ

انسس معجزاؤ  ؛ديكهاوسس  آياتسككال خدا ين  اسسانسس 
 ؛ديكهاوسس 

 حجب اهلل يظهر اهلل فيهم

اآليات واملعجزاتفريون   
 

 ، كوئي شك نتهي هك اسس؛لوككو سككال علم نا  اسس
انسس هج  ؛اهنو علم  ؛ ححكوسككال ثثاسسس هج ككزري 

 ؛هوسس اوسسس اهنو علم 
 هم أولو العلم ال مراء لديهم

 علم ماض من الدهور وآت
 

هك هج نو نسب  ؛اسس هبالئي انسس سخاء نا صاحبو 
شيبة محد )موالنا عبد امليلب( انسس هاشم نيب هك هج 

 ؛مجن مجارتاتا ين طرف ولسس 
 كرماء ينمون شيبة محد

 هاشم اخلري صاحب اجلفنات
 

ككال نا بيوسس جد ، مصيفى انسس مرتضى سي، اثْث س
بلند فخر ين ححيزو انسس كرامة ونيت ححيزو  نسساثْث سككال 

 ؛ين وراثة ملي 
ورثوا من جدّيهم املصطفى 

 والـمرتضى املفخرات واملكرمات
 

هك  ؛اثث سككال ين دهليزو اهوي شان انسس بركة ونيت 
؛اهنسس ححومبوا نسس فرشتاؤ شوق كرسس   عتبات ترجو املالئك طرا 



 لثمها يا هلل من عتبات
 

نا نزديك وسيلو  جيوارسس هك  اْدم نيب هي اثْث  نا رب 
 ليدو

 هتو  جوسيلو تو أثث سككال نا نام نوتو اسس  -
 ليدو  جتو اسس وسيلو أثث سككال نا نامو ين شفاعة  سي  -
 

 

 هل تلقّى سواهم آدم ملـ

 ـما تلقّى من ربّه كلمات
 

، ؛، هج نا اوثثر مؤمن فدا ؛اثْث ما سي طيّب امام 
اإلمام املفدّىمن هم الطّيّب  ؛،نيك انسس ثثاك امامو نا خالصة  أسككال  هك هج امام  

 صفوة الصّفو غاية الغايات
 

 مااثث سككال مارا اْسرا ححهو انسس سهارا ححهو مشكل نا امور 
 أنتم ملجئي وأنتم مالذي ماانسس اندهريو 

 يف صعاب األمور واملعضالت

 
جو حركة ما ميطط هؤو هك سكون ما، اثث سككال ثثر مارو 

 اعتمادي عليكم دائما يف مهيشة ؛تكيو 

 حركات تكون أو سكنات

 
هالكي   ؛لوككو ين جنايت  نا وساطة سياثْث سككال 

 هاهوا فرزندو هك مهيش  -سي، اسس طه نا فرزندو، 
 ؛،خدا ين خوشي حاصل كرتا هؤي 

 بكم يرجتى جناة الورى يا



 آل طه الرضى من اهللكات

 
اثث سككال ين محبة نا ميطط امي اميد كروطط ححهوطط هك 

خدا تعاىل ماري سيئات نسس حسنات ما بديل سبب 
 ديسسس 

 أرجتي أن يبدّل اهلل ربّي

 سيئاتي حببّكم حسنات

 
اسس مرتضى علي نا فرزندو اثث هر ايك دمشن  نسس ثثكري 

نسس  انسس هر ايك بسس فرمان شخص ؛ليئسس هك هج فساد كرسس 
  ؛هك هج سامنو كرسس  ثثكري ليئسس

كلـيا بين املرتضى عليّ خذوا   

 ل عنيد يبغي الفساد وعات
آل محمد نا وسيلة سي سككال نا وسيلة اسس ثثروردككار 

 وتقبّل هبم إهلي من أهـ  تو اهل والء سي اهنا روزا انسس منازو قبول كرجسس سي 

 ل الوالء الصّيام والصّلوات

 
اهوا هك خدا نا امر نسس   -رسول اهللطه اسس ثثروردككار 

انسس طه محمد نا  روشن فرزندو  – ؛ خوش كرسس 
 نسس صلوات سي خاص كرجسس، 

 خصّ طه الرّضى وغرّ بنيه

 من إله العباد بالصّلوات

    
 
 
 


