
 متن مجری و شعر به مناسبت 

 میالد حضرت معصومه )س(

 
 صلوات داور جمال برآیینه

 صلوات پیمبر چشم روشنی بر

 سرمد فروغ معصومه برحضرت

 جعفرصلوات موسی گل دسته بر

 !باد خجسته السالم علیها معصومه حضرت ها،دل کعبه رضا، دیده نور میالد

********************** 

 شهر درقم، که است ایران نگین معصومه بودن، و ماندن غزل و است شیدایى فلسفه معصومه

 . درخشد مى اقامه

********************** 

 .بود نگاهش دریای ناخدای عصمت، که معصومی دیدگان بر سالم

 !ها آیینه و ها آب بانوی تو، بر سالم

 !عاشقی هایغزل مطلع زیباترین تو، بر سالم

 !هایتنگاه کرامت و هادست نجابت بر سالم

 «معصومه فاطمة یا عَلَیْکِ اَلسَّالمُ»

 ********************** 



 حُسن این از روشنی، از پر دستانی با ما و دهیمی هدیه ما به روشنی تو و توست میالد روز

 .است شده تطهیر دیده آب با چشمانمان حوضچه در که هاییدل با گردیم؛بازمی

 !ما روان و روح در روشنی تکرار ای شود،می تکرار ما در روز هر تو میالد روز

 ********************** 

 وجویجست در زینب های غصه قصه ادامه و فاطمه عصمت و مریم قداست یعنی معصومه،

 .برادر

 ********************** 

 های گلدسته بر قدسیان که هنگام آن توست، یاد در زن شرافتِ(! ع) معصومه بانویم

 .فرستندمی سالم اتنورانی

 ********************** 

 (السالم علیها)معصومه خداست از آیتی

 (السالم علیها)معصومه انتهاست بی لطف

 معصومه خدا عصمت مظهر ای

 معصومه ما سوی به مرحمتی کن

 زهرا جان به باش رضا تو ما از

 معصومه ، رضا برادرت نام ای

 ********************** 

 ای قائمه قم به که محبت روح ای

 ای فاطمه عفت و زهد یادآور

 رضا محبوب خواهر و معصومه

 ای عالمه تو و اهلبیت اوعالم

********************** 



 معنا اهل ای چشم بپوشانید

 تعالی باری عصمت آید که

 مردم به خود لطف افزوده خدا

 درقم معصومه حضرت آید که

********************** 

 ای داده بها و قدر قم به که ای

 ای داده صفا تو را ما کشور

 دهد می صفا قلب بر تو نام

 دهد می(ع)رضا بوی تو روضه

 .مبارکباد حضرتش بردوستداران( س)معصومه فاطمه حضرت مسعود میالد

 ********************** 

 بهشت او پاداش کند زیارت را معصومه فاطمه حضرت که کسى: فرمودند(السالم علیه)رضا امام

 .است

********************** 

 پاست، به قم شهر به که بارگاهی

 کربالست، هم نجف برای هم

 کنم، می بوسه غرق را او خاک

 .رضاست اربابم پای جای که چون

********************** 

 قم حرم زیبا چه و است قشنگ چه رب یا

 قم محترم حرم اعال، جنت چون

 موسی دختر رضا، اخت جنان، بانوی



 قم خدم مالئک و زهرا دردانه

 جزایش است بهشت که را او بس مژده این

 قم حرم در کندش زیارت که کس هر

 ********************** 

 والیت خواهر و دختر اى

 والیت مادر آیینه

 قم در ملیکه سما و ارض بر

 هفتم امام دل آرام

********************** 

 عصمت به و کتیبه به معصومه

 عفت پایت خاک به افتاده

 آغاز ز اند شنیده و گفتند

 باز شود درى جنان به قم کز

********************** 

 در برآن مرا نبود حاجت

 بهتر بهشت از باشدم قم

 است بهشت خازن قبله قم

 است زشت بهشت، از سخن جا این

 ********************** 

 دارد معصومه حضرت نام به گل یک قم شهر 

 دارد معصومه حضرت با قم شهر را شرف این

 کویش عطر شمیم از گشته سرمست ما شهر



 دارد معصومه حضرت مصفا عطر جهان یک

 گشته لبریز او فیض از قم به مهمان شد که هر

 دارد معصومه حضرت دلها به ها کرامت این

 بانو عشق از ، وفا از ، محبت از گویم چه من

 دارد معصومه حضرت ، معال فیض بغل یک

 ********************** 

 است بهشت او پاداش کند زیارت قم در را ام عمه که کسى: فرمودند( السالم علیه) جواد امام

. 

 ********************** 

 فاطمه ازجالل مقدس گشته قم خاک

 فاطمه جمال از شهر این گشته نورباران

 ادب و علم گنجینه شده قم شهر گرچه

 فاطمه کمال دریاى ز باشد اى قطره

 . . . باد مبارک السالم علیها معصومه حضرت سخا، و جود مظهر وفا، و مهر بانوی میالد

 ********************** 

 (س) معصومه حضرت مدح در شعری

 «جمکــرانی شـاه ی عمّــه تو »

 هرجا رسیده گل خوش بوی              شکوفـــا گلبنی و گـل باغ

 طاها دیـــار از ای مجموعه             طوبی درخـت از ای غنچه گل

 صحـرا نسیــم خبــر آورده             دادنـد مژده مدینــه شهر در

 طاهـــا باغ به گلی بشکفته              خاتون نجمــه پاک دامن کز

 موسـی سرای از ای شهزاده               پاکـی و صفـــا از ای آیینه



 عذرا دوبـاره شــده زاده یا          نموده رخ که پری و است حور

 (س)زهرا نشسته گل مسند بر            فرشته از پر شهـی خرگــاه

 بطحــا شاه یاس ی بوته تک              دیگر بار شکفتــه که گویی

 صهبا جام و است ملـک کام          رقصان و زنان دف همه حوران

 سینا طـور و عصا و موسی      عرشی مرغ خروش و است عید

 آوا خـوش قنــاری مستانه          زیبا یاس و نسیم و است عید

 تماشا از جهــانی و فردوس            تولد یک شکـوه و است عید

 باال مُلــک و زمیـن نیکـان        شادی غرق مدینه و است عید

 (س)زهرا باغ ز گلــی میالد         ستاره طبق طبق و است عید

 دنیـا دو ی شفیعه گوش در                بگویـد اذان یکــی: گوینـد

 است؛حاشا(ع)کاظم موسی تا           خوشنواتر؟ که( ع)علی آل از

 بابا نـاز و گــرم ی سینه بر               امامـت ی گشــوده آغوشِ

 آرا عالـم و ای عالمـــه تو!               کریمـه ای مبــارک، مولود

 معنا مست و حدیث سرشار             تبـاری با و نفسـی مشکین

 (س)زهرا مثال سخنــی نیکو                 رضـایی والیـت مسـت تو

 شهال همیشه و نرگسی چون           پاکـی همیشه و ای معصومه

 جویا همیشـه حقـی، راه در                وقـاری با و صفتــی زینب

 گویا زبان در تو شــور ای            کُفــری های فتنه گر افشـا

 پویــا و والیتـی دنبـــال(            ع)بیتی اهل سخنــان پیک

 مـا با نوشتــه هم تو تقدیر              خوبم جمـال با ی شهـزاده

 اینجــا از بَرَند را تو موالی               گـل ای بگویم را تو فرجام

 موال پیــش به نرسی هرگز               گردی روانــه پِیَش ز گرچه



 دنیا ز رَوی عجــم مُلک در                 عزیــزم مهاجـری تو آخر،

 تنهـا و غریــب نشَوی هرگز             امـا دفنی تـو ار قم خاک در

 هویـــدا تو قبــر و زهـرایی             دیــاری آن نور ی چشمه تو

 شیـدا و مست و منتظریــم ما             مهربـانی و مهــر بانــوی ای

 بینـــا تـو ار، بنمـــایی را ما           جمکــرانی شـاه ی عمّــه تو

 مسیحـا دم آن از کــن زنــده               مــا دل و حیـــاتی آب تــو

 دریا موج به خَسی همچو ما               باوقـاری و نوح کشتــی تو

 حــورا پیش به نبرم خلعت           دلقـی چو شده سخن دیبای

 عنقـا مُلک به رَود پشه کِی             وَرنَه ده شهپری و کن یاری

 را ما گشتـه هَزار ز خوشتر             و است مبارک بس تو میالد

 بدره قاسم

  ********************** 

 باد مستدام سرم به اتسایه همسایه

 داد التیام مرا زخم همیشه لطفت

 توئی امتنهایی لحظه انیس وقتی

 توئی اماینجایی من اینکه دلیل تنها

 مرا کشدمی قدم به قدم دلم شب هر

 مرا کشدمی حرم سمت اختیاربی

 تو کنار دارم فاصله شهر شور با

 تو کنار آدم کندمی وصل احساس

 دهدمی دست دلم به نگفتنی حالی

 تو کنار اعظم مسجد نماز هر در



 شمع هزار دمادم نگاه زمزم با

 تو کنار مریم و هاجر کنند روشن

 ببر خودت با مرا خویش آسمان تا

 تو کنار شبنم شده رد آفتاب از

 دیگریست چیز زدن سینه حریم، این در

 تو کنار محرم ماه است ترخونین

 شدیم تربیت شما صحن کنار در ما

 شدیم اتهمشهری که افتخار داریم

 شویممی آرام تو پناه در تو با ما

 شویممی همگام مالئکه با که وقتی

 پات زیر خاک ما کشور تمام! بانو

 کنیزهات زنها و نوکر شهر مردان

 ست نگفتنی هامانخاطره زیباترین

 ست نگفتنی باران و خلوت صحن تصویر

 دیدنیست آیینه مرمر میان باران

 دیدنیست آیینه برابر در صحنه این

 است پریده حریمت سمت خیال مرغ

 است رسیده جا همین عشق اوج به یعنی

 قمیم مردم ما طایفه، قوم خوشبخت

 هشتمیم خورشید خواهر جاروکشان

 است حدبی همواره که ضریح این اعجاز

 است مشهد فوالد پنجره شبیه چیزی



 کنممی اصرار خود هایحرف روی من

 کنممی اقرار غزل در و مثنوی در

 ایمنشسته موسی دختر کنار در ما

 ایمنشسته تماشا به او محو عمریست

 نیست شور زارنمک و داغ کویر اینجا

 ایمنشسته دریا پهنه روبروی ما

 است مانده زنده نفسش با هاستسال قم

 ایمنشسته مسیحا پیش کنید باور

 بیا ما، شهر از وزدمی مدینه بوی

 ایمنشسته زهرا حضرت جوار در ما

 ببخشمان ندیدی که بدی جز به ما از

 ببخشمان کشیدی که هاچه ما دست از

 شوممی افالک حسرت دلیل هم من

 …شوممی خاک شما پای زیر که روزی

********************** 

 برقعی رضا حمید

 زند می موج صفا و عشق فروغ اینجا

 زند می موج سرا، و صحن به خدا نور

 ست ایزدی سینای و جلوه طور که اینجا

 زند می موج خدا نور کرانه هر از

 آسمان و ست زمین اهل مطاف اینجا

 زند می موج فضا فرشته شهپر وز



 شنید توان اجابت زبان از لبیک

 زند می موج دعا نور که فضا این در

 چرخ هفت و ست بهشت هشت رشگ که اینجا

 زند می موج وال فروغ جهت شش از

 کمال مظهر ای تو جالل جلوه از

 زند می موج ها آینه در صفا نور

 عافیت و ست امن ساحل که تو کوی در

 زند می موج صفا بیکران دریای

 تو بارگاه در که امید کعبه ای

 زند می موج جا همه در امید نور

 کن دراز دلها دستگیری به دستی

 کن باز خسته دل کار ز ها عقده وین

«۲» 

 حیا مایه ای و شرافت مظهر ای

 حیا سایه ادب و عفاف سر بر ای

 مهر همنشین ای و عطوفت همدم ای

 حیا پیرایه و شرافت زینت ای

 اند پروریده را تو که شرف اسوه ای

 حیا دایه هم و کرامت مادر هم

 ای بوده که نجابت رفیع قله ای

 حیا پایه و مکرمت و عفاف رکن

 شرف همپایه تو، کوی زائران هم



 حیا همپایه تو کوی محرمان هم

 ادب سرمایه و اصالت مایه ای

 حیا سرمایه و محبت مایه وی

 بس و ایم خوانده شما خاندان وصف ما

 حیا آیه در و کرامت سوره در

 محبتم فروغ زالل تشنه من

 ظلمتم چنگ در که بتاب من خورشید

«۳» 

 باصفاترین تو کرامت گلشن ای

 دلگشاترین تو عنایت گلبوته

 فیض محیط در تو عنایت گوهر ای

 پربهاترین ترین، نفیس ترین، رخشان

 زن موج آب، در تو صفای جلوه ای

 دلرباترین ها آینه میان در وی

 شب امتداد در تو اشک سار چشمه ای

 باصفاترین ترین، زالل ترین، جاری

 عرش به تا فرش از تو آه سیر خط ای

 انتهاترین بی تو اشک کاروان وی

 آشنا غربت تو غریبی قصه ای

 جانگزاترین تو مصیبت غصه وی

 شرف دختر ای و کرامت مادر ای

 باوفاترین ای و عطوفت خواهر ای



 دلم با توست فاصله آه مدّ یک

 آشناترین ای تو به خورم می سوگند

 ست دل ترکش در و دارم آه تیر یک

 ست دل آتش از ور شعله مدام هم آن

«۴» 

 شده کبریا حرم تو آستان ای

 شده ماسوا تو آستانه خاک وی

 ملک شهپر تو، آستانه فرش ای

 شده کیمیا نظر به تو راه خاک وی

 درگهت که خالیق امید کعبه ای

 شده صفا و سعی ز مروه و منا رشگ

 قدس بارگاه در تو حریم زائر ای

 شده منتها بی رحمت و فیض مشمول

 اولیا خدابین چشم مات تو در ای

 شده خدا نمای تمام آیینه

 توست جالل چرخ به مهر کمان رنگین

 شده؟ تا تعظیم به سپهر قامت یا

 لنا اشفعی تویی، شفیعه معصومه

 شده وال اهل شفاعت در شهره ای

 تاکنون تو لطف ز که تو مدیح گویم

 واشده بسته در هزار من روی بر

 عنایتت نسیم ز من طبع های گل



 شده دلربا شده، شکفته شده خرم

 باد بیت اهل حرم تو بارگاه تا

 باد بیت اهل غم ست غمی اگر را ما

 مجاهدی محمدعلی


