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In the Name of God 

 

The this document is for piece writing of nastaliq and thuluth 

It should be used from two below cases in addition of choosing text from present 

parts  :  

 

A) use one of below regards ( hellos) in your calligraphy panel 

 

   ينَ  السَّالَُم َعلَيک ر  ل يَن َو اْْلخ  َن اْْلَوَّ يَن م   يا َسي  دَةَ ن َساء  اْلعَالَم 

  َُمةُ الَزهراُء ي   ک  يَعلَ  اَلسَّالم اط  يةُ  ي تهاأا ف  ض  يةُ  الرَّ  اْلَمْرض 

  ُُسول يا فاطمةُ  ک  يَعلَ  اَلسَّالم ةَ َعين  الرَّ  يا قُرَّ

  ْدَ َرُسول  ّللاَّ  السَّاَلُم َعلَْيك  يَا َزْوَجةَ َخْير  اْلَخْلق  بَع  

   السَّالَُم َعلَيک  يا أُمَّ اْلَحَسن  َو اْلُحَسين  َسي  دَي َشبَاب  أَْهل  اْلَجنَّه 

 

B) use at least one of five names of her majesty Fatimeh Zahraa in calligraphy 

panel 

 

 ٰفاِطمة .1

 الزَّهٰراء .2

 الّطاِهَرة  .3

 الصِّدِّيَقة .4

 التَّقيَّة .5

 يَّةالنَّق .6

 الرّٰاِضَية .7

 الَمْرِضيَّة .8

 اإلْنِسيَّة .9

 الَحْوراء .10

 الَعْذَراء .11

 اْلَفاِضَلة   .12
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 الرَّشيَدة .13

 الَمْعصوَمة .14

 الم َحدََّثة .15

 الم باَرَكة .16

 الزَِّكيَّة .17

 الَعِليَمة .18

 الَبت ول   .19

 الحِصان .20

 الح رَّه .21

 الَمنص وَرة   .22

 َحـّنـٰاَنة .23

 الصَّاِدَقـة .24

 الصَّد وَقـة .25

 اْلَمْهِديَّة   .26

 هيدةالشَ  .27

 

 
.: selected components :. 

 

signs ( ayat ): 

ُُُإِنَّمايُِريدُُ » ْنُكمُُُِليُْذِهبُ ُّللاَّ ْجسُ ُع  ُكمُُْوُ ُاْلب يتُُِأْهلُ ُالر ِ ر  ُ« ت ْطِهيرا ُُيُط ه ِ
 پاك و مطّهر گرداند. يرا بزدايد و شما را به شايستگ یهر پليد خواهد تنها از شما اهل بيتخداوند مي همانا

33ُیة آ، سورة االحزاب

 

فِيُاْلقُْرب»ُ دَّةُ  و  اْلم  إِالَُّ ُ«ُیقُْلُالُأْسئ لُُكْمُع ل يِهُأْجراُ 
 که با خويشاوندانم به مّودت رفتار نماييد.خواهم. جز آنبگو من برای آن ـ ابالغ رسالت ـ از شما مزدی نمي

ُ

23ُآیة ، یسورة الشور 

 

 

 

 



 نویسیقطعهمحتوا منتخب جهت 

3 
YaseYasin.com 

 اَن مِزاجُها كافُوراً إِنَّ الْأَبْراَر يَْشرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ك

 عَيْناً يَشْرَُب بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجيراً 

 يُوفُوَن بِالنَّذْرِ وَ َيخافُوَن يَوْماً كانَ َشرُّهُ مُسَْتطيراً 

 حُبِّهِ مِسْكيناً وَ يَتيماً وَ أَسيراً  وَ يُطْعُِموَن الطَّعاَم عَلى

 ِه اللَّهِ ال ُنريدُ مِنُْكمْ جَزاءً َو ال شُكُوراً إِنَّما نُْطعِمُكُْم لِوَجْ

 9-5آیة ، سورة االنسان

 
 

hadith's: 

 
 : قَاَل َرُسوُل اَّللِه 

 فَاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّ 

 َو ِهَي قَ ْلِب َو ُروِحَي الَِِّت َبْْيَ َجْنَِبَّ 

 آَذى اّللََّ  َفَمْن آَذاَها فَ َقْد آَذاِن َو َمْن آَذاِن فَ َقدْ 
 

 (قه 1381تربیز،  هامشي،بين) 466؛ ص 1كشف الغمة ، االربلي، ج

 ق(ه1401)دارالفكر، بريوت،  219و  210، ص 4قریباً منه يف: الصحيح، البخاري، ج 
)دارالفكر، بريوت(141، ص 7الصحيح، مسلم النيسابوري، ج  

 

( using the translation is optional ) 



 نویسیقطعهمحتوا منتخب جهت 

4 
YaseYasin.com 

 ند :فرمودمي  خدارسول

 ای از وجود من است،فاطمه پاره

 او قلب من و روح پيكر من است،

 هر كه او را بيازارد مرا آزرده و هر كه مرا آزار رساند، خدا را آزار داده است.

 

 
 
 

 : قَاَل َرُسوُل اَّللِه 

 ََي فَاِطَمُة !

 ِإنَّ اّللََّ تَ َباَرَك َو تَ َعاََل 
 ى ِلِرَضاكِ َو يَ ْرضَ  ِلَغَضِبكِ  لََيْغَضبُ 

 
 1ث ی، احلد61اجمللس األمايل، الصدوق، 

 )حتقيق:یوسف املرعشلي( 154، ص 3درك، حاكم النيسابوري، ج مست
 )دارالكتاب، بريوت ( 523، ص 5االثري، جأسد الغابة ، ابن

 

( using the translation is optional ) 

 فرمودند :مي  خدارسول

 ای فاطمه!

 كه هماره خجسته است و برتری برای اوست  خداوند ،ترديدبي

 گردد.از خشم تو خشمگين و از خشنودی تو خشنود مي
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 :هللا عليه وآله یصل  قَاَل َرُسوُل اَّللِه 

َا َسيَِّدُة ِنَساِء اْلَعاَلِمَْي ِمَن اْْلَوَِّلَْي َو اْْلِخرِيَن   ابْ َنِِت فَاِطَمُة فَِإَّنَّ

 َو ِهَي َبْضَعٌة ِمينِ  

  ِهَي نُوُر َعْييِن وَ 

 َو ِهَي ََثََرُة فُ َؤاِدي 

 َو ِهَي ُروِحَي الهِِت َبْْيَ َجْنََبه 

ْنِسيهُة   َو ِهَي احْلَْورَاُء اْْلِ

 
 (2، احلدیث  24) األمايل، الصدوق، اجمللس 
 

( using the translation is optional ) 

 فرمودند : ی خدا فرستاده

 ی بانوان جهان از پيشينيان و آيندگان است.دخترم فاطمه ، بانو

 ی وجود من و فروغ ديدگانماو پاره

 من است . پيكرو روح  ی دلمو ميوه

 در شمايل انسان است. بانويي بهشتياو 
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 : هللا عليه وآله یصل  َل َرُسوُل اَّللِ  قَا
 فَاِطَمُة َحْورَاُء ِإْنِسيٌَّة 

 اِئَحِة اْْلَنَِّة ِإََل رَ  َفُكلََّما اْشَتْقتُ 

ْمُت رَاِئَحَة ابْ َنِِت فَاِطَمةَ   َشَِ
 

 (409، ص2ج طربسي، )اْلحتجاج، 
 

 

( using the translation is optional ) 

 فرمودند :يم خدا رسول

 در شمايل انسان است. بانويي بهشتيفاطمه ، 

 .کنممام ميی دخترم فاطمه را استشرايحه شومهرگاه به رايحه بهشت مشتاق مي
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 :سالم هللا عليهافَاِطَمُة َسيِ َدُة ِنَساِء اْلَعاَلِمَْي  قَاَلتْ 
 (عليهما  الس الم) َأبَ َوا َهِذِه اْْلُمَِّة ُُمَمٌَّد َو َعِلي  

ائِِم ِإْن َأطَاُعوُُهَا، َأَوَدُهمْ  يُِقيَمانِ   َو يُ ْنِقَذاَِّنِْم ِمَن اْلَعَذاِب الدَّ
ائَِم ِإْن َوافَ ُقوُُهَاَو يُِبيَحاَّنِِ   ُم النَِّعيَم الدَّ

 
 (259، ص 23)حباراالنوار، ج 

 

 

 (using the translation is optional ) 

 رموده است :ف بانوی بانوان عالم حضرت فاطمه 

 اند .محّمد و علي ) که سالم خدا بر آنان باد ( دو پدر اين اّمت

شان نمايند آنان را از عذاب جاويدان )دوزخ( رهايي کنند و اگر مردم پيرویاّمت را اصالح مي ناراستي و انحراف

 مندشان سازند.بخشند. و اگر با آن دو همراهي نمايند از نعمت و آسايش هميشگي )بهشت( بهرهمي
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 :هللا عليه وآله یصل  قَاَل َرُسوُل اَّللِ  

 ِإِّنِ ََتِرٌك ِفيُكُم الثََّقَلْْيِ 

 ِِبَِما َلْن َتِضلُّوا  سَّْكُتمْ تََ  َما ِإنْ 

 ِكَتاَب اّللَِّ َو ِعْْتَِت َأْهَل بَ ْيِِت 

َُما َلْن يَ ْفَْتِقَا َحَّتَّ يَرَِدا َعَليَّ اْْلَْوَض   َو ِإَّنَّ

 فَاْنظُُروا َكْيَف ََتُْلُفوِن ِفيِهَما

 (نشر الن عمان، الن جف األشرف،391، ص 1)االحتجاج، الطربسى، ج 

 ؛ دارالصادر، بريوت ( 14، ص 3محد، ج )مسند ا
 

 (using the translation is optional ) 

 فرمودند : خدا رسول

 گذارم. من در ميان شما دو چيز گرانسنگ باقي مي

 تا وقتي كه به هر دو چنگ اندازيد، هرگز گمراه نشويد. 

 اند.كتاب خدا و عترتم كه اهل بيت من

 شوند تا در )كنار( حوض بر من وارد شوند.جدا نمياين دو هرگز از يكديگر  

 کنيد.پس مراقب باشيد که چگونه پس از من با آنان رفتار مي
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 :ِتَجاِجهايف إحْ سالم هللا عليها فَاِطَمُة َسيِ َدُة ِنَساِء اْلَعاَلِمَْي  قَاَلتْ 

ميَاَن اّللُّٰ  َعلَ َفجَ    اْْلِ
 ...ْركِ َلُكْم ِمَن الشِّ  اير َتْطهِ 

 ...هار َلُکْم َعِن اْلِکْبِ يَة تَ ْنزِ الصََّل و 
 ...تَ ْنِسيقرا لِْلُقُلوبِ  اْلَعْدلَ و 

 ... ِلْلَعامَّةِ  ةر َمْصَلحَ  وفِ ْعرُ ِِبْلمَ  رَ اْْلَمْ و 
 ... السََّخطِ  ِمنَ  ةر يِوقَا نِ ياْلَواِلدَ  ِبرَّ و 

 ...َددِ ِلْلعَ  اةر اْلُعُمِر َوَمْنمَ  ِف  ِصَلَة اْْلَْرَحاِم َمْنَسَأةر و 

 .100، ص 1طربسي، ج االحتجاج، كتاب 

 
 (using the translation is optional ) 

 ي خود چنْي فرموده است:ِبنوي ِبنوان جهان فاطمه عليها السلم در فرازي از خطبه
 خداوند ايمان را برای پاكي شما از پليدی شرك مقّرر فرمود...

 بيني و تكّبر ؛...رگبزو نماز را برای پيراستن شما از خود

 ها ...و عدل را برای پيوند و آرامش دل

 و امر به معروف را برای خيرخواهي و مصلحِت همگان ...

 ی از خشم )خود( ...و نيكي به پدر و مادر را بازدارنده

 و پيوند با خويشان را موجب طول عمر و افزايش شمار نفرات.
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 : وآله هللا عليه یصل  قاَل َرُسوُل اَّللِ  
َا   ِمنِّ  َبضَعةٌ  فَاِطَمةُ  ِإَّنَّ

 َسرهِن  فَ َقدْ  َسرهَها َمنْ  و َأَحبهيِن  فَ َقدْ  أَحب هَها َمنْ  و آَذاِن  فَ َقدْ  آَذاَها َمنْ 
 (30، ص3، جالنعمان املغريب يشرح االخبار، القاض) 

 
 

 (using the translation is optional ) 

 فرمودند :مي خدا رسول

 که او را بيازارد مرا آزرده آن ؛ای از وجود من استانا فاطمه پارههم

 و هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که او را شادمان سازد مرا شادمان ساخته است.
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  :هللا عليه وآله یصل  قَاَل َرُسوُل اَّللِه 
 فَاِطَمُة َِبَْجُة قَ ْلِب 

 اِدي َو بَ ْعُلَها نُوُر َبَصرِي َو ابْ َناَها ََثَرَُة فُ ؤَ 

 َو اأْلَئِمهُة ِمْن ُوْلِدَها أََماَنِِت َو احْلَْبُل اْلَمْمُدوُد 

 َفَمِن اْعَتَصَم ِِبِْم فَ َقْد ََنَا َو َمْن ََتَلََّف َعْنُهْم فَ َقْد َهَوى
 ( 143، ص23) حبار األنوار، ج 

 ه.ق( 1416سوة، ؛ داراأل243، ص 1)ینابيع املودة، قندوزي حنفي، ج 

 

  
 (using the translation is optional ) 

 ند :فرمود خدا رسول

 قلب من است، فاطمه شادماني

 و همسر او فروغ ديدگانم  های دل منندميوه و دو فرزندش ،

 ـ خداوند ـ هستند؛ و پيشوايان از نسل او امانت من و ريسمان کشيده

 ترديد نجات يافته و هر که از آنان روی برتابد و دوری كند، هالك شود!جويد بياز اين رو هر که به آنان پناه 
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 :  :هللا عليه وآله یصل  قاَل َرُسوُل اَّللِ  
 ََي فَاِطَمُة! 

 َأْبِشِري فَ َلِك ِعْنَد اّللَِّ َمَقاٌم َُمُْموٌد 

 ِفيِه ِلُمِحبِّيِك َو ِشيَعِتك َتْشَفِعْيَ 
 

 (355 ص ،73 ج )حباراألنوار، 

 
 

 (using the translation is optional ) 

 فرمود : خدا رسول

 ای فاطمه !

 ای هستيمژده باد بر تو که در نزد خدا دارای مقام پسنديده

 مقامي که در آن برای دوستان و پيروانت شفاعت خواهي کرد.
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 :  عليه السالمقَاَل َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب 
 یَ ُقوُل: هللا عليه وآله یصل  َرُسوَل اَّللِه  َسَِْعتُ 

َيْت فَاِطَمُة  َا سُِّ  «فَاِطَمَة » ِإَّنَّ
َا ُفِطَمتْ   َو ِشيَعُتَها َو ُذرِّي َُّتَها ِمَن النَّارِ  ِهيَ  ِْلََّنَّ

 
 ( 148) دالئل اْلمامة، ص 

 
 

 (using the translation is optional ) 

 نقل فرمود: طالب بيامام اميرالمؤمنين علي بن ا

 فرمود:نيدم که ميش  خدااز رسول

 فاطمه ، از آن روی فاطمه )جدا شده( ناميده شده 

 اند .که او و پيروان و فرزندانش از آتش جدا گشته
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 عليه السالم:الصهاِدُق  مهدٍ ُن مَُ َفُر بْ قَاَل أَبُوَعْبِد اَّللِه َجعْ 

 :َعُة َأْسَاٍء ِعْنَد اّللَِّ َعزَّ َو َجلَّ ِتسْ  عليها السلمِلَفاِطَمَة 

ثَ   يَقُة َو اْلُمَبارََكُة َو الطَّاِهَرُة َو الزَِّكيَُّة َو الرَّاِضَيُة َو اْلَمْرِضيَُّة َو اْلُمَحدَّ دِّ  ُة َو الزَّْهَراءُ فَاِطَمُة َو الصِّ

 

 (178، ص 1)علل الشرائع، الصَّدوق، ج 

 

 

 (using the translation is optional ) 

 فرمودند:  حضرت امام جعفر بن محمد الصادق

 در نزد خداوند ـ که هماره پرارج و شکوهمند باد ـ  ُنه نام دارد:  فاطمه 

 فاطمه، صّديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه، محّدثه  و زهرا. 
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 :هللا عليها سالمفَاِطَمُة َسيِ َدُة ِنَساِء اْلَعاَلِمَْي  قَاَلتْ 
  دِ يالسَّعِ  ِد َحقَّ يالسَّعِ  َد ُكلَّ يالسَّعِ  ِإنَّ 

 .َمْوتِهِ  بَ ْعدَ  وَ  اتِهِ يحَ  ِف  ار يَعلِ  َأَحبَّ  َمنْ 

 (92، امحد بن عبدهللا الطربي، ص )ذخائر العقَب

 
 (using the translation is optional ) 

 

 فرموده است : بانوی بانوان عالم حضرت فاطمه 

 بختي آن كسي استبختي و حقيقت نيكبخت به تمام نيكنيك همانا

 دوست بدارد. شرا در حيات و پس از درگذشت  كه علي 
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 : المعليه الس  َکرِي َعسْ قَاَل أَبُوُمَمهٍد احلََْسُن ْبُن َعِليٍ  الْ 

يَقِة فَاِطَمَة الزَِّكيَِّة  دِّ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى الصِّ
 َو نَِبيَِّك َو أُمِّ َأِحبَّاِئَك َو َأْصِفَياِئَك  يِبكَ َحِبيَبِة َحبِ 

 الَِِّت انْ َتَجْبَتَها َو َفضَّْلَتَها َو اْختَ ْرتَ َها َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمَْي 
 

 (401، ص1ج الطوسي، )مصباح املتهجد،

 
 (using the translation is optional ) 

 كرد :دا بر او باد ، چنين دعا ميامام ابامحمد حسن عسكری كه سالم خ

 ی زكيهی صّديقهخدايا ! صلوات فرست بر فاطمه

 محبوب دل حبيب تو پيامبر و و مادر دوستان و برگزيدگانت

 اش دادی و بر زنان جهان برگزيدیهمان بانويي كه انتخابش كردی و برتری
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Poems (just for Nastaliq piece writing): 

 

 

 

 

 ريزدزچشمت بهار ميتو كيستي كه 

 ريزدبهار در قدمت برگ و بار مي

 گيردز چشمِ گرمِ تو خورشيد نور مي

 ريزدچو مهر روي تو بر شام تار مي

 كارمچو عطر آمدنت را به سينه مي

 ريزدي دل غبار ميز روي آينه

 به زير پاي تو اي ياس گلشن ياسين

 ريزدنسيم عشق، گل انتظار مي

 رسد از راهكه ميشميـم نام تو وقتي 

 ريزدگالب از نفس روزگار مي

 
 غالمرضا شكوهي
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 نخل بلند علم بُوَد احمد
 امّ الكتاب فاطمه شد بارش

 شمس وجود احمد و خود زهرا
 ماه واليت است زِ اطوارش
 هم مطلع جمال خداوندي

 ي انوارشهم مشرق طليعه
 صد چون مسيح زنده ز انفاسش

 ندارشاالمين تجلّي پروح
 ي تن ياسين اوستقرآن و پاره

 هم آثارش خلقش چو احمد است
 كفوي نداشت حضرت صدّيقه

 نبود حيدر كرّارشگر مي

 
قمري 481ناصر خسرو قبادياني، متوفي   
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  منظومه محبت زهرا و آل او 

 اندبر خاطر كواكب ازهر نوشته

  دوشيزگان پرده نشين حريم قدس 

 اندجر نوشتهنام بتول بر سر مع

 

هجري قمري 752خواجوي كرماني ، متوفي   
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 با هیچ زن جز تو دل دریا شدن نیست

 یاراییِ درگیر توفان ها شدن نیست

 در خورد تو، ای هم تو موج و هم تو ساحل!

 جز ناخدای کشتی موال شدن نیست

 تو مادر سبطینی و غیر از تو کس را

 ستی کُبرا شدن نیاهلیّت صدّیقه

 جز با تو شأن گم شدن از چشم مردم

 وانگاه در چشم خدا پیدا شدن نیست

 نخلی که تو در سایه اش آسودی او را

 ی تو، حسرت طوبا شدن نیستدر سایه

 ای عالم امکان خبر، تو مبتدایش

 ای که در خور معنا شدن نیستآن جمله

 سنگ صبور مردی از آن گونه بودن

 یستبا هیچ زن ظرفیّت زهرا شدن ن

 
 حسين منزوي  
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 شب را خدا ز شرم نگاه تو آفرید

 ی آه تو آفریدخورشید را ز شعله

 ای نبودشمسی تر از نگاه تو منظومه
 صد کهکشان ز ابر نگاه تو آفرید

 آه ای شهیده، ای که شهادت سپاه توست
 جان را خدا شهید سپاه تو آفرید

 ی دو جهان! عشق را خدا ای پشتوانه
 ا جلوه و جاللت و جاه تو آفریدب

 تقوای محض، عصمت خالص، گل خدا
 ی تو را؟آخر چگونه شعر کنم قصه

 
 

 علیرضا قزوه
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 ي لب چو وا كنددختر فكر بكر من، غنچه

 از نمكین كالم خود، حّق نمك ادا كند

 ايي عاشقانهبلبل نطق من زيك نغمه

 گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا كند

 شمع فلك بسوزد از آتش غیرت و حسد

 ي دلربا كندشاهد معني من ار جلوه

 وهم به اوج قدسِ ناموس االه كي رسد؟

 فهِم كه نعِت بانوي خلوت كبريا كند؟

 ي مرا مگر روح ُقُدس كند مددناطقه

 ي نساء كندتا كه ثناي حضرت سیده

 فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه

 دأ و منتهي كندچشم دل ار نظاره در مب

 مطلع نور ايزدي، مبدأ فیض سرمدي

 ي او حكايت از خاتم انبیا كندجلوه

 ي ُغَرري سیّد بشر، اّم ائمهبضعه

 كیست جز او كه همسري با شه الفتي كند؟

 وحي و نبوّتش نسب، جود و فتوّتش حسب

 ي هل أتي كنداي از مروّتش سورهقصّه

 مفتقرا، متاب رو از در او به هیچ سو

 ي او طال كندزآن كه مس وجود را فضّه

 

 محّمد حسین غروي اصفهاني
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 للعالمین نور چشم رحمة

 آن امام اوّلین و آخرين

 بانوي آن تاجدار هل أتي

 گشا، شیرخدامرتضي، مشكل

 اي ايوان اوپادشاه و كلبه

 يك حسام و يك زره سامان او

 مادر آن مركز پرگار عشق

 االر عشقمادر آن كاروان س

 مزرع تعلیم را حاصل بتول

 ي كامل بتولمادران را اسوه

 نوري و هم آتشي فرمانبرش

 ُگم رضايش در رضاي شوهرش

 ي صبر و رضاآن ادب پرورده

 آسیاگردان و لب قرآن سرا

 اشك او برچید جبريل از زمین

 همچو شبنم ريخت بر عرش برين

 ي آيین حق زنجیر پاسترشته

 فاستپاس فرمان جناب مصط

 ورنه گرد تربتش گرديدمي

 ها بر خاك او پاشیدميسجده

 

 اقبال الهوري
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 چو نورش در بسیط ارض از عرش برين آمد

 خدا را هر چه رحمت بود نازل بر زمین آمد

 ز نورش رحمت از رب المشارق تافت بر عالم

 للعالمین آمد چو زهرا را ظهور از رحمة

 وي زمین ماهيبه رشك آسمان طالع شد از ر

 كه از شرم رخش خورشید، خاكسترنشین آمد

 ز عرش كبريا بر فرش چون نورش هويدا شد

 ماليك در طوافش از يسار و از يمین آمد

 آفرين در صورت آمد نقش اين دخترچو از جان

 آفرين آمدهزاران آفرين بر نقش، از جان

 ي اوصاف يزدان رابتول آيینه شد، آيینه

 يینه در عالم، چنین آمدچنان آيینه را آ

 ماليك را از آن شد سجده واجب بر گل آدم

 كه اين نور خدا را جلوه اندر ما و طین آمد

 يقین در حق ندارد هر كه شك در حّق او دارد

 الیقین از دولت عین الیقین آمدبلي حقّ 

 واليش آب حیوان است جاري در عروق دل

 حیات جان انساني از اين ماء معین آمد

 ن طلعتش افتاد عكسي آفرينش راز حس

 ز عكس روي او پیدا بهشت و حور عین آمد

 كنیزش را نباشد اعتنا بر تخت بلقیسي

 ي تاج و نگین آمدغالمش را سلیمان بنده

 در اوصاف كمال او همین كافیست بر دانا

 كه اين دوشیزه را شوهر امیرالمؤمنین آمد

 فؤاد از جان و دل چون دوست دارد آل احمد را

 نشین آمدبه سمع جان اهل دل كالمش دل

 

 فؤاد كرماني
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 زند آفتاب سرمدسر مي

 ي كوچك محّمددر خانه

 از مطلع غیب و شرق توحید

 خورشید حیا و دين، درخشید

 گرديد عیان جمال يزدان

 وان چه پس پرده بود پنهان

 اين عید مبارك است و مسعود

 چون فاطمه است، طُرفه مولود

 یم آسمانياي روح عظ

 وي نام تو نام جاوداني

 اي تاج سر زنان عالم

 وي مفخر دودمان آدم

 از جوهر قدس تار و پودت

 وز نور محّمدي وجودت

 معیار كمال زن تويي تو

 مقیاس جالل زن تويي تو

 اي گوهر نابِ بحر رحمت

 يكتا ُدرِ گوشوار عصمت

 ي پیكر پیمبراي پاره

 خجسته دخترهم مادر و هم

 هترين پدرهااي دختر ب

 وي مادر برترين پسرها

 اي همسر شاه شهسواران

 نفس نبوي و روح قرآن

 آيت وي خلقت تو بزرگ

 پیوند نبوّت و واليت

 اي گنج هزارگونه گوهر

 وي خوانده تو را خداي، كوثر

 رياضي يزدي
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 افکنشاین آستان که هست فلک سایه 

 نششبنمی است به گلبرگِ ُگلش ،خورشید

 خاكبوس جايدمان د سپیدهنهَسر می

 فانوسِ آفتاب به درگاِه روشنش

 جاِی شگفت نیست که این باغِ سرمدی

 الدنشریزد شمیِم شوکِت مریم ز 

 هستعصمتی که   آینهرِّ دجاست این

 بر نقطۀ نگیِن نبوّت نشیمنش

  هم باشدش بهاِر رسالت در آستین

 چکد گالبِ والیت ز دامنشهم می

 شکستیالنه میمردآفرین زنی که خل

 خانۀ خالِف خالفت ز شیونشبت

 تا کعبه را ز سنگِ کرامت نیفکند

 ست مدفنشاز چشِم روزگار نهان

 احرامِی زیارتِ زهراست اشِک شوق

 دار ز مژگاِن رهزنش!یا رب نگاه

 

 خسرو احتشامي
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 اياي كه خدا را نشانهنشانهاي بي

 اينشانههر سو نشاِن توست، ولي بي

 

 هاي ما!هیهات، خاك پاي تو و بوسه

 ايتو آفتاب عشق بلند آستانه

 

 در باور زمانه نگنجد خیاِل تو

 ايآري حقیقتي، به حقیقت فسانه

 

 اي غم زيباي دلنشین زهراي پاك،

 ايترين غزل عاشقانهتو خواندني

 

 فاطمه راكعي
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 قبل از تو عشق يك سند معتبر نداشت

 بال و پر نداشتمثل پرنده بود، ولي 

 

 در حقیقت زمین و زمان، هر چه هست و نیست

 پروردگار غیر تو قصدي دگر نداشت

 

 اعجاز با وجود تو معنا گرفته است

 القمر نداشت ايمان به تو، نیاز به شق

 

 فهمیده بود بعد خودش تو مسافري...

 ورنه پدر بدون تو قصد سفر نداشت

 

 شد علي بدون تو تنهاترين عليمي

 ا به جز تو اليق او يك نفر نداشتدنی

 

 دلتنگ شد خدا و تو را از زمین گرفت

 يك فاطمه كه در دو جهان بیشتر نداشت

 

 آتش گرفته است دلم، كاشكي علي

 از علّت كبودي صورت خبر نداشت

 

 هر كس شنید حال تو را در خودش شكست

 ات اي كاش در نداشتبا گريه گفت خانه

 

 احسان محّمدي
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 ي جنّت منوّر استي كز آن حديقهنور

 ي زهراي اطهر استنور جمال زهره

 ايدر وصف او گر اّم ابیها شنیده

 اين خود يك از فضائل آن پاك گوهر است

 احمد وجود پاك ورا روح خويش خواند

 با اين كه خود به مرتبه روح مصوّر است

 تنها نه دختر است رسول خداي را

 ر استكز رتبه بر ولي خدا نیز همس

 ست از وقايع ما كان و ما يكونحاكي

 اش كه به قرآن برابر استمتن صحیفه

 در حیرتم چه مدح سرايم به حضرتي

 خوان ز شرف ذات داور استكو را مديح

 او هست عصمت هللا و چندان شگفت نیست

 كز چشم خلق تربت پاكش مستّر است

 اي آفتاب برج شرف كافتاب چرخ

 ه كمتر استدر آسمان قدر تو از ذرّ 

 جّن و بشر براي شفاعت به نزد حق

 چشم امیدشان به تو در روز محشر است

 

 صغیر اصفهاني
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 ي قرآنات عصارهاي دوستي

 ي نیرانات شرارهوي دشمني

 «هللا انّما يريدُ » تعريف تو 

 «هل اتي علي االنسان  »توصیف تو 

 با منطق وحي گفت پیغمبر

 ا قرباناي جان پدر ، پدر تو ر

 تو نوح و محبّتت بود كشتي

 ما داخل كشتي و جهان توفان

 مهر تو هر كه ُمرد، كافر ُمردبي

 اي بغض تو كفر و مهر تو ايمان

 ديدار جمال تو پیمبر را

 ديدار جمال قادر منّان

 پیدا به وجود اقدست واجب

 پنهان به مزار مخفیت امكان

 هللابوسید رخ تو را رسول

 سه بر قرآنچونان كه زنند بو

 ي كوي قنبرت فردوسدلداده

 ات رضوانروزي خور خوان فضّه

 يك قطره اگر ز كوثرت نوشد

 دوزخ به بهشت ناز بفروشد

 

 غالمرضا سازگار ) میثم(

 


