
 

 والدت حضرت معصومه سالم هللا علیها -سرود مهدیه ای 

 آمده دنیا، جلوه ی جانان/آیه ی کوثر،خواهر سلطان

 آمده کریمه ی آل طاها/بانوی علیمه ی آل طاها

 ای توحید و قدر و کوثر/بضعه ی موسی بن جعفر

 در سرم هوای یا معصومه/در دلم نوای تو یا معصومه

 بر/بخشش و عطای تو یا معصومهچشم آرزوی سائل باشد 

 ای عزیز فاطمه یا معصومه...

 مرقدت بانو/جنت االعال/خاک پاک تو/تربت زهرا

 مهر تو صفا به سینه میدهد/درگهت بوی مدینه میدهد

 بابا به تو،ای بی همتا/گفته فِداها ابوها

 جلوه های فاطمی در روی تو/قبله ی دل مالئک کوی تو

 /رو کند پیِ  گدایی سوی توهر که آرزوی سلطانی دارد

 ای عزیز فاطمه یا معصومه...

 اهل ایران و یار دلداریم/صد هزاران شکر که تو را داریم

 با خدا نما تمام دلها را/کن سفارش به امام رضا ما را

 دل بر هجران شد مبتال/ما را ببر کرببال

 با محبت تو و برادرت/ما فروغ دیده ی عالمینیم

 رفه/زائر کرببالی حسینیمگر عنایتی نمایی،ع

 ای عزیز فاطمه یا معصومه...
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 حضرت معصومه سالم هللا علیهاوالدت  -سرود مسجدی 

 اُخُت الرّضا خوش آمد...            صّل علی محمد

 جان پیمبر است این،آیات کوثر است این

 آرام روح و جان ِ،موسی بن جعفر است این

 ذلقعده در شرافت،شد ناب و بی قرینه

 داُرالزّیارة گشته،از مقدمش مدینه

 موسی کند هماره،تکریم و احترامش

 حق تعالی،عیسی دهد سالمشاز عرش 

 زهرای دوّم است این،در ُحسن و در شمائل

 باشد به ُدخت احمد،آیینه ی فضائل

 بر پیروانش امشب،عیدی دهد پیمبر

 گشته به ُمصحف دین،نازل دوباره کوثر

 ای بانوی کریمه،ما سائالنت هستیم

 بنگر که با تمنا بر خوان تو نشستیم

 دیل استلطف تو بر گدایان،بی مثل و بی ب

 در دیده ی دو عالم،احسان تو جمیل است

 بانو عنایتی کن،مسکین ِ بی نوا را

 کن قسمتش ز رحمت، دیدار کربال را

 ای دختر والیت،بر شیعیان دعا کن

 راهیشان به سوی،وادی کربال کن

 با ذکر و با دعایت،ای نور چشم زهرا

 کم کن تو از سر دین،شّر وهابیت را

 شیعه،قسم به سوره ی فیلدر این زمان به 

 اصل تبرّی باشد،تنفر از اسرائیل
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 والدت حضرت معصومه سالم هللا علیها -سرود 

 اگه نوری نباشه،خالیق میشن گمراه

 اینه امشب نوای خوش ِ هر دلِ  آگاه

 آل هللامن ِ مسکین و عطا و لطف ِ،کریمه ی 

 ملیکه ی محشر،گل پیغمبر،به حیدر دختر،به زهرا کوثر

 به عصمت مظهر،فروغ داور،رضا را خواهر،به بابا دلبر

 ُبَود تفسیر واژه ی عصمت هللا،بخوان تباَرَک هللا

 اگه نوری نباشه،خالیق میشن گمراه

 اینه امشب نوای خوش ِ هر دلِ  آگاه

 هللامن ِ مسکین و عطا و لطف ِ،کریمه ی آل 

 تجلی زهرا،ُسرورِ  دلها،شفیعه ی خلقت،به روز عقبی

 تویی مهر ِ ُپر،فروغ انجم،عزیز جان ِ،امام هشتم

 همیشه لُطفت باشد با سائل همراه،تو هستی رحمُت هللا

 اگه نوری نباشه،خالیق میشن گمراه

 اینه امشب نوای خوش ِ هر دلِ  آگاه

 من ِ مسکین و عطا و لطف ِ،کریمه ی آل هللا

 از اینجا امشب،به سویت آیم،به سویت آیم،به کویت آیم

 حریمت باشد،بهشت عالم،والیت نور ِ،سرشت عالم

 ندارم بی تو روی لبها غیر از آه،مدد یا عصمَت هللا

 اگه نوری نباشه،خالیق میشن گمراه

 اینه امشب نوای خوش ِ هر دلِ  آگاه

 من ِ مسکین و عطا و لطف ِ،کریمه ی آل هللا

 رزق ِ،شرف می خواهم،َو من ایوان ِ،نجف می خواهمز لطفت 

 اال ای نامت،نوای هر لب،عزیَز الزّهرا،به حّق زینب

 بیا راهی کن ما را تا کرببال،تو را حّق ثارهللا

 اگه نوری نباشه،خالیق میشن گمراه

 اینه امشب نوای خوش ِ هر دلِ  آگاه

 من ِ مسکین و عطا و لطف ِ،کریمه ی آل هللا

 

 والدت حضرت معصومه سالم هللا علیها -سرود 

 ای کریمه مارو ُجزو ی زائرات کن

 دل مارو کفتر گنبد طالت کن

 زائر اون مرقد و صحن و سرات کن

 به گل روی رضا امشب

 بر موسی بن جعفر/دختر موسی بن جعفردل

 آینه ی روی زهرا/کوثر موسی بن جعفر

 سیدتی اَغیثینی...

 مرقدت در ُقم چو گلزاری معطر

 حرم تو ملجأ عشاق حیدر

 دل ما شد از همینجا معتکف در

 اون حریم با صفا امشب

 نور ِ فِداها ابوها/بانوی بی ُکفو و همتا

 یا زهرازاده ی باب الحوائج/ذکر تو ذکر 

 سیدتی اَغیثینی...

 مرقد تو مرقد آل پیمبر

 میکنم رو سوی تو با دیده ی تر

 بده بر ما ای گل موسی بن جعفر

 یه برات کربال امشب

 آرزمونه بی بی جان/با دل ِ بر غم مبتال

 قسمت جمع ما بشه/یک عرفه کرببال

 سیدتی اَغیثینی...
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 شور حضرت معصومه

 یا حضرت معصومه مدد...

 سائلم، لطف دمادم خواهم

 ام و دم خواهمنفس آلوده

 َکم تو نیز چو اقیانوسی است

 قانعم، از کرمت ، کم خواهم

 بی کسم در ره تقوی و عمل

 از عنایات تو همدم خواهم

 تا نَُیفتم به ته چاه گناه

 رشته محکم خواهماز تو یک 

 راه من تا به حرم طوالنی است

 بهر خرجی، دو سه درهم خواهم           

 بغض عشقم شده پنهان به گلو 

 به گل چشم، چو شبنم خواهم            

 خواهر حضرت سلطان رئوف               

 اَبرم و بارش نم نم خواهم   

 بوی عطر شهدا می آید                   

 ر دل نوحه ماتم خواهمبه    

 جشن میالد تو از درگه تو                  

 رزق و روزی محرم خواهم    

 البمیرسد عطر و بوی کرب                   

 م کن به سوی کرببالیراهی                  
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 همه ز جا برخیزید به پای او گل ریزید                   

 الله و ریحان آمد خواهر سلطان آمد                    

 مدینه از میالدش چو جنّت االعال شد     

 ز نور او نورانی تمامِی دلها شد                      

 جماِل او تفسیری ز صورت زهرا)س( شد    

 خواهر سلطان آمد     مدرحمت و غفران آ    

 همه ز جا برخیزید ...                   

 َشَعف عیان از ُحسن و صولِت موسی الکاظم

 طَلعِت موسَی الکاظم       خنده عیان بر ماهِ 

 حضرت موسی الکاظم       صله بگیر از دستِ 

 خواهر سلطان آمد ...      دلبر و جانان آمد  

 به دامن بابا شد       ز ناز خود دردانه   

 روشنِی دلها شد      سرورِ قلب مادر                  

 آینه ی زهرا)س( شد       ز لطف حق بر عالم

 کوثر قرآن آمد خواهر سلطان آمد                    

 فلک بریزد امشب قمر به راه نجمه     

 نور نگاه نجمه                     ای رخ تو از اّول

 میالِد ماه نجمه    ه ِذلقعده شدبه ما    

 خواهر سلطان آمد                بَرکِت ایران آمد    
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 ماییتو هستی             همانند زهرا)س(

 عزیز رضایی                بهارِ دل ما

 عزیز رضا،گل مرتضی،عیان در ُرَخت،َجمال خدا،َجالل خدا ،کمال خدا

 تویی نغمه،شعف بر لِب ، َملَک در َسما ، بود شهر قم ، ِز تو با صفا

 حلیمه تویی، رحیمه تویی، علیمه تویی، کریمه تویی، نگاهی نَما،

 بر این جمع ما...

 حریمت صفایی            ما ، درکند روح 

 زما هم گدایی              ز تو رحمت آید

 همانند زهرا)س(...

 *شده خنده بر ، لبِ گل عیان، به ذلقعده شد،ز میالد تو

 لبِ عاشقان،همه در فِشان، هویدا شدی، مصفّا شدی

 چو گل وا شدی،تو در گلشِن ، زمین و زمان،...

 به شور و نوایی              بود حاجت من

 نماید عطایی         که موسی بن جعفر

 همانند زهرا)س(...

 تو چون آمدی ،مدینه ُچنان،گلستان شده،

 ز شور و شعف،َملَک صف به صف،ز میالد تو ،غزلخوان شده،

 ببین آسمان، به ُیمن تو و ،قدوَمت همه ،چراغان شده،

 عاشقان،تو چون آمدی،ندا آمد از،سوی آسمان،که ای 

 شبِ رحمتِ،شه وادی،خراسان شده

 ااَل ای گِل،بهشت رضا،سرشت رضا،به حّق رضا،بیا و نما،

 نظر سوی ما...

 به روز َجزایی             تو دلگرمی ما

 به خیر النسایی)س(       تو آیینه نور

 همانند زهرا)س(...
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 تویی ستاره ی دلم              در آسمان عاشقی

 تماِم چاره ی دلم              ای همه ی هستیم و

 معصومه...یا حضرت معصومه...یا فاطمه 

 نام تو را خدا نوشت                  روز ازل روی دلم

 طعنه به جنت و بهشت           زده حریم تو به قم

 رحیمه ای حکیمه ای             *علیمه ای حلیمه ای

 که بانویی کریمه ای             منم همیشه سائلت 

 یا حضرت معصومه...یا فاطمه معصومه...

 غرق شکسته بالی ام         اشک شوق*به پای دل به 

 ببین تو دست خالی ام       در حرمت نشستم و

 یا حضرت معصومه...یا فاطمه معصومه...

 *از حرم تو می رسد بوی مدینه بر همه

 عطر مزار فاطمه)س(     پر شده در حریم تو

 یا حضرت معصومه...یا فاطمه معصومه...

 آوای جلیشود به        کرم نما که ذکر ما

 وهابیت علی علی      به کورِی دو دیده ی

 علی علی علی علی..

 بوی خدا می شنوم،کوچه به کوچه هر طرف

 مرغ دلم سوی نجف    ز مرقدت پر بزند

 همان علی که جلوه ی ،جمال ذات ایزد است

 همان که یار و یاور و برادر محمّد است

 علی علی علی علی...

  

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

 


