
اْل طْهْ نا قصيدة نو خالصو 

ائمة فاطمني ين شانات بيشمار ؛، ائمة ين ذكر ما قصائد پرهواما قرآن جميد 

پرهوا برابر ثواب ؛. سيدنا طاهر سيف الدين رض ايك قصيدة ما 

فرماوس ؛ ك قرآن جميدخدا  تع ي  ائمة ين مدح ما  اتارا ؛.  ي قرآن 

جميد نا قرين (سايو) ائمة طاهرين اهين معاين نس بيان كري سكس ؛. 

يف مَدْحكُم نزِل القُرآنُ تَنزِيال *  وفُصِّلَتْ بِـكُم اآلياتُ تَفْصيال 

 سيدنا طاهر سيف الدينرض  اْقا ي دس هزار كرتا زيادة ابيات أئمة 

 طاهرينعم  ين مدح ما تصنيف فرماوي ؛، امامو ين شان ما لكهي ؛.  اْل

طه نا قصيدة سيدنا طاهر سيف الدينرض ي عيد الفطر نا موقع پر 

لكها ؛.ايك وقت بدري محل ما تشريف راكهتا ا. اْپ بيتهك ما سي 

نيچس جملس ما پدهارتا ا، انس اْپنا ساس ج خدمة گزار (ديوان) هتا  ي 

عرض كيدي: "موىل اْ ورس نا قصيدة نو سوط. هجي لكهايا نتهي." ت ج 

وقت اْقا طاهر فرماوس ؛ ك ميط كهو چهوط ت لكهو، انس امام نا اهلام سي 



اْپ ي اْ شان نا قصيدة ج مهيشه هر جملس ما پرهائي ؛ ت  ارجتاالً 

(extemporaneously) وهاط نس وهاط   تصنيف فرمايا. 

 اْ قصيدة نا پهال حصّه ما  اْقا طاهر ائمة ين الـهي شانات ين ذكر كرس ؛، 

فرماوس چهس ك ائمة طاهرين رسول اهللا نا فرزندو، بركات نا 

چشماؤو ؛. اْپ خدا تعاىل نا پرداؤو ؛، ج حجب تـهكي خدا معاجز  

بتاوس ؛ انس  اْيات ظاهر كرس ؛. ائمة علم نا صاحبو ؛، ما كان انس ما 

سيكون نو علم – ج بين چكو  انس ج هوس بننار ؛ – ي علم پر 

آگاه ؛.  اْپ سگال نا آباء (هاشم امام عم  انس عبد املطلبعم امام ين مثل) 

اْپين سخاوة مشهورة ؛، انس اْپنا نانا نيبصلع  انس دادا عليصع سي وراثة ما  

اْپنس متام شانات ملي ؛. اْپين اهوي شان ؛ ك مالئكة اْپين دهليز چومبس 

؛. اْپ سگال نا وسيلة سي خدا تعاىل ي اْدم نيب ين توبة قبول كيدي.  انس 

امامو عم ما سي أيك امام طيب عم  ايكويس ما امام ؛ ك ج خالصاؤو نا 

خالصة ؛. 



 قصيدة نا بيجا حصّه ما   اْقا طاهررض  ائمة صع نا شيعة  انس غالمو نو ي الـهي 

مقامات ساس سوط رشت ؛،  انس ي امامو ين دل ما كتين زيادة عظمة ؛ 

انس بيشمار محبة ؛ اهين ذكر فرماوس؛. اْقا طاهررض فرماوس ؛ ك ائمة 

طاهرينصع مؤمنني نا واسطس مشكل ما  اْسرا ؛ سهارا ؛. انس اْ موايل سي ج 

مهنس جنة انس جناة ملس ؛. 

آقاطاهر رض قصيدة ما دعاء كرتا هوا فرماوس ؛- ائمة ين محبة نو  وسيلة 

لئي خدا تعاىل نا نزديك امي   دعاء كرئيس ؛ ك ائمةعم نا شيعة ين سيئة حسنة 

ما بدالئي جائي .  

ت بعد آقا علي املرتضْى صع نا فرزند و ائمة طاهرينعم نس التجاء كرس ؛ انس 

عرض كرس ؛،  ك متام دعوة نا دمشنو ج فساد كري رهيا ؛، اهنس 

جلدي پكرجو .ت بعد دوباره اهللا تعاىل نا نزديك دعاء كرس ؛ ،ك 

خدا تعاىل امامو نا سبب، امامو ين محبة نا سبب، مهارا روزه انس مناز نس 

قبول كرجو.  انس طْهْ انس اْپين اْل طاهرين پر صلوات انس سالم پرهجو.  


