






(علیه السالم)میالد امام حسین ؛ بخش اول  
 فصل اول؛ اشعار منتخب

 سید مجتبی شجاع 
 امشب حسنات می فرستد زهرا

 برشیعه برات می فرستد زهرا
 درهای بهشت وا شده پس حتمن

 دارد صلوات می فرستد زهرا
****************************** 

 سید هاشم وفایی
 استبر عرش دوباره زیب و زین آمده 

 محبوب رسول ثقلین آمده است
 از کنگرۀ عرش به ذکر صلوات

 گفتند حسینیان حسین آمده است
************************ 

 محمود ژولیده
 شعبان مَه با صفای خاتم باشد

 میالد سه آزادۀ عالم باشد
 نذر قدم حسین و عباس و علی

 ذکر صلواتِ ما دمادم باشد
************************** 

 ابوسعید ابوالخیر
 یك نیم رخت، اَلست منكم ببعید
 یك نیم دگر انّ عذابی لشدید

 بر گرد رخت نوشته یُحیی و یُمیت
 مَن مات مِن العشق فقد ماتَ شهید

********************* 
 علی سپهری

 امشب ز دل میكده پیمانه رسیده

 جبریل خبر کرده که دردانه رسیده
 رسیدههر کس که به پشت در میخانه 

 : از زیر لبش ناله ی مستانه رسیده

 جز ساقی خود با همه بیگانه ام امشب



 "زنجیر بیارید که دیوانه ام امشب"
 

 هر کس که شده عاشق دلدار بیاید
 هر غمزده ی بی کس و بی یار بیاید

 گویید به هر عبد گنهكار بیاید

 !ابلیس طمع کرده که این بار بیاید

 اهیفطرس به تمنای نگاهی شده ر

 پر سوخته تا درگه شاهی شده راهی
 

 تا دیده نبی آن رخ تابنده و مه رو

 !گل کرده به روی لب او نغمه ی یاهو
 دل برده پسر از پدرش با خم ابرو

 از یمن قدومش شده در عرش هیاهو

 او مظهر تابنده ی احسان قدیم است

 الحق که حسین است!رحیم است و کریم است
 

 م حسین استعاشق همه جا ذکر لبش نا
 ورد سحر و نان شبش نام حسین است

 چشمش که بگرید سببش نام حسین است
 اصال همه ی تاب و تبش نام حسین است

 با اسم حسین است که دردم شده درمان

 با ذکر حسین است شفا بحر مریضان
 

 هم در حرمش ذکر و دعا مست کننده است
 هم تربت قبرش به خدا مست کننده است

 بال مست کننده است عطر حرم کرب و
 مثل سحر صحن رضا مست کننده است

 مستانه بخواهید که دلدار رسیده

 عشق نبی و حیدر کرار رسیده

***************************** 
 حسین ایزدی

 فصل نوش شراب انگور است



 سایه ی غم ز قلب ها دور است
 کوری چشم دشمنان علی

 بزم شادی شیعیان جور است

 ..ی و رسولنه فقط فاطمه، عل
 آسمان، عرش، قبله، مسرور است

 ...چقدر نور دارد این خانه
 خانه حیدر است یا طور است؟

 ...همه ی کائنات ساجدشان
 پاسبان حریمشان حور است
 چشم بد دور باد از این خانه
 نگه ِ منكر علی شور است
 شب قدر است سوم شعبان

 پس رسیدن به عرش مقدور است
 شب میالد حضرت ارباب
 کوله بار گناه مغفور است

 روی دست علی است حضرت عشق
 همه گفتند: نور عَلی نور است

 ما و درک مقام او هیهات
 سرّ پروردگار مستور است

 خسته دل ها، کجا....؟ برگردید
 او برای نجات مأمور است
 نه فقط ساکنان روی زمین

 ...فطرس و هر کسی که رنجور است
 چشمشان خیره سمت گهواره است

 رحمت او چقدر مشهور است

 پر شده کاسه من از برکات

 حضرت عشق آمده صلوات
 

 شب میالد حضرت عشق است
 روزی ما به برکت عشق است
 ره صد ساله را رویم امشب

 این عجب نه، که عادت عشق است



 خاک کوی تو را به زر ندهیم
 تا که در سینه غیرت عشق است
 یك زیارت برات، صد حج است

 قدرت عشق است این تقارن به
 کس و کارم همه حسینی اند

 این هم انگار نعمت عشق است
 از ازل شیعه مست ارباب است
 در گِل ما عنایت عشق است

 :تا تو را دید فاطمه فرمود
 این پسر اوج عزت عشق است
 این که ایران نماد شیعه شده

 همه اش پای دولت عشق است

 ...ما ز دوری کربال مردیم
 محنت عشق استدوری از دوست، 

 دل ما بی قرار ارباب است

 روز محشر کنار ارباب است
 

 دل ما تا همیشه حیرانت
 قلب جبرییل هم پریشانت
 ما بدون حسین می میریم
 رشته ی عمر ما به دستانت
 مهر تو مایه ی هدایت ما
 شیعه انگار شد مسلمانت

 ...آرزوی بهشت را نكند
 هر کسی دیده است ایوانت

 بزرگ شدیمما سر سفره ات 
 لب ما خو گرفته با نانت

 گریه بر تو مرا نجات دهد
 بارانت  به فدای شكوهِ

 دل ما غرق خشكسالی شد
 دست خالی ما و احسانت
 کمرم را غم تو خم کرده



 روزی صدبار من به قربانت
 حكمتش چیست بوسه های رسول؟

 بوسه بر حنجرت و دندانت؟
 کربال نیزه ها بجای رسول

 بارانتهمه کردند بوسه 
 خواهرت سر به محملش میزد

 تا که بشنید صوت قرآنت

 تا توان هست روضه می خوانیم

 تا قیامت به پات می مانیم

***************************** 
 محمد علی قاسمی

 آمد از جانب حق سبط پیمبر امشب

 عرش و فرش از قدمش گشت منوّر امشب
 کوریِ هرچه حسود است به پیغمبر ما

 ای از سوره ی کوثر امشبآمده آیه 
 رحمتِ واسعه اش کون و مكان را پر کرد
 حاضرم من به هوایش بدهم سر امشب

 عاشقان میكده باز است بیایید اینجا
 همگی سجده نماییم به دلبر امشب
 انبیا از جلوات نگهش مست شدند
 ساقی میكده باشد گل حیدر امشب

 نام او حک شده در گوشه ی عرشُ الرّحمن

 جلوه کند در همه جای قرآننام او 
 

 حضرت خضر شده خادم دربار حسین
 عالمی مست شده از گل رخسار حسین
 نام او مایه ی آرامش قلبم شده است
 دلم از عالمِ ذَر بوده گرفتار حسین

 ... ز ازل هرکه شده عاشق زهرا ، بوده

 نوکر و ریزه خور و عبد علمدار حسین....
 سربارم گرچه عمری است که در خانه ی او

 دلخوشم من که شدم خار به گلزار حسین



 امشب از یمن وجودش همه را می بخشند
 آمده توبه کند بنده ی فرّار حسین

 ذکر و تسبیح مالئک همه جا هست حسین

 ذکرِ العفو ، در این ماهِ خدا هست حسین
 

 هرکسی بر اثر گریه به او بدبین است
 بر خود حضرت ارباب قسم بی دین است

 شب عاشق او اهل بُكاء است بر اوروز و 
 روز با گریه که آغاز شود شیرین است
 امشب از زمزمه ی اهل سماء فهمیدم

 ...آن که من را دمِ میخانه کشیده این است

 در دلم خوب نظر کردم و با خود گفتم...
 عشق من بر پسر فاطمه از دیرین است

 به خدا گوشه ی شش گوشه ی او جان دادم
 هوای حرمش سنگین است آنقَدَر حال و

 عاشق صحن و سرایِ حرم اربابم

 به همه فخر کنم بر کرمِ اربابم
 

 بر درِ خوان کرم زوزه کشان می گردیم
 فارغ از همهمه ی آدمیان می گردیم
 مُرده ایم از گنه اما شب میالد حسین

 مثل فطرس همگی در پیِ جان می گردیم
 هرچه خیر است فقط از طرف ارباب است

 شب محضر او سجده کنان می گردیمروز و 
 به خدا رازق ما نیست به جز دختر او

 آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
 هرکسی طعنه به ما زد دمِ محشر بیند
 دور ارباب همه سینه زنان می گردیم

 آفریدند مرا تا که گدایش باشم

 آفریدند سگ صحن و سرایش باشم

****************************** 
 امیر عظیمی



 باز هم شعر سر شور و تغزّل دارد

 دفتر من چقدر رایحه ی گل دارد
 به نگاه تو قلم دست توسل دارد

 جلوه ی ذات خدایی، لک لبیک حسین

 دلبر کرببالیی، لک لبیک حسین
 

 بر گِل شیعه نوشتند شما اربابی
 ای گُل شیعه نوشتند شما اربابی
 به دل شیعه نوشتند شما اربابی

 ن زمزمه از عرش خدا می آیددارد ای

 ، خدایی به شما می آید"ارباب"لفظ 
 

 ای که شد زائر تو، شمس و قمر، ارض و فلك
 ای که هستی به سر سفره ی هر شیعه نمك

 لعن شیعه: لَعَنَ اهلل قومً قَتَلَك

 روز میالد شما، روز عطا و کرم است

 پر قنداقه ات ارباب، گنه پوش همه است
 

 ی به دنیا بگذارآی ارباب، بیا پا
 روی چشمان زمین، عرش خدا، پا بگذار

 سر خود را به روی دامن زهرا بگذار

 جرعه ی معرفت از سینه ی کوثر، تو بنوش

 شیر توحید ز انگشت پیمبر، تو بنوش
 

 غمت ارباب، دلیل تب پیغمبرهاست
 نام تو ذکر نماز شب پیغمبر هاست
 لب تو بوسه سرای لب پیغمبرهاست

 نبی، آینه دار ثقلینزینت دوش 

 تو حسینی، تو حسینی، توحسینی، تو حسین
 

 دست خالی من از لطف تو پر برکت شد
 قلب من، خاته ی مهر تو شد و هیأت شد



 در عبادات من این سینه زنی عزّت شد

 بی حسین بن علی، دل چو خسی در باد است

 با حسین بن علی، سینه حسین آباد است
 

 ك گیر حسینشیعه از روز ازل بوده نم
 بنده یِ دلشده یِ پای به زنجیر حسین
 مادرت خواسته نوکر بشود پیر حسین

 کار زهراست که شد شیعه ی تو، نوکر تو

 من جوانیم شده، نذر علی اکبر تو
 

 عرش نوکر، بخدا سقف همین هیأت هاست
 هر کجا شیعه ی موالست، حسینیّه بپاست

 داعشی کور شود، پرچم آقا باالست

 ی از استان حسین است، حسینهیأتم بخش

 کشورم، کشور ایران حسین است، حسین
 

 تو که خود تشنه لب کرببالیی ارباب
 عطش نوکر خود را به زاللی دریاب
 این که گفتند شده مهریه زهرا، آب

 پس چرا نام شما تشنه لب کرببالست؟

 حرم حضرت عباس چرا از تو جداست؟

***************************** 
 غفاریانجواد 

 وقتی که آمدی به جهان عشق پا گرفت
 آزادگی و عزت و غیرت بها گرفت

 روزی که شمس طلعت رویت طلوع کرد
 نورش تمام ارض و سما را فرا گرفت
 وقتی قدم به عرصه ی گیتی گذاشتی
 هستی ز یمن مقدم پاکت صفا گرفت

 از برکت والدت تو ای امیر جود
 فطرس دوباره بال و پری از خدا گرفت
 وقتی قرار شد که شود نام تو حسین



 شهر مدینه عطر و بوی کربال گرفت
 روح االمین زدیده ی خود اشك شوق ریخت

 وقتی که بوسه از لب تو مصطفی گرفت
 تصویری از محبت و عشق و عالقه بود
 آندم که روی دست، تو را مرتضی گرفت

 وقتی که ماجرای غم و غربتت شنید
 رفتروز والدتت دل خیر النسا گ

 تا عرشیان به محضرت عرض ادب کنند
 قنداقه ی شریف تو در عرش جا گرفت

 آنروز غرق شور و شعف عالمین بود

 ذکر لب ملک همه دم یا حسین بود
 

 ای نور چشم ام ابیها خوش آمدی
 ای مظهر شجاعت و تقوی خوش آمدی

 ای پور هل أتی پسر کوثر نبی
 یاسین و کهف و فاطر و طاها خوش آمدی

 در بهشت نوشتند قدسیان بر سر
 صلِّ علیكَ سید و موال خوش آمدی
 آید صدای حضرت حق از فراز عرش

 کای صاحب اختیار دو دنیا خوش آمدی
 ای جبرئیل خادم صحن و سرای تو

 شش گوشه ی تو کعبه ی دلها خوش آمدی
 اعجاز انبیا همه با اذن از تو بود

 ای مقتدای موسی و عیسی خوش آمدی

 ن بال ذکر نوح شدنام تو در زما

 یوسف چو دید روی تو را قبض روح شد
 

 ای بحر لطف و جود تو بی انتها حسین
 شرمنده ی عطای تو شاه و گدا حسین
 ای شاهكار خلقت و خورشید بی غروب
 ای منجلی ز روی تو نور خدا حسین
 آنكس که وا کند گره از کار عالمی



 با یك نگاه خویش تو هستی تو یا حسین
 و روز حساب تمام خلق ای در جزا

 سوی تو چشم سلسله ی انبیا حسین
 آنانكه در عزای تو عمری گریستند

 خوانند یكصدا همه آنجا تو را حسین
 امشب بیا و دست دعا را بلند کن
 بهر ظهور مهدی آل عبا حسین

 در سینه شوق تربت شش گوشه ام بود
 کی می بری مرا تو به کرببال حسین؟

 روز غالم توستاین آرزوی هر شب و 
 در وقت جان سپردن و مرگم بیا حسین

 ای نام اعظمت به زبانم علی الدوام

 «ما جاءَ غَیرُ اِسمُکَ فی مُنتَهَی الکالم»
 

 تو آمدی و دلبر اهل وفا شدی
 آموزگار مكتب صبر و رضا شدی
 بوسه گرفت از لب تو ختم االنبیا
 دار و ندار حضرت خیر النسا شدی

 زهرائیان تو را کم داشت خانواده ی
 تو آمدی و خامس آل عبا شدی

 پیش از زمان آمدنت هم امیر عشق
 خلوت نشین مادر آئینه ها شدی

 آری تو با درخشش شمس جمال خویش
 خورشید روز و ماه شب تار ما شدی
 هر چند در مدینه دلی خوش نداشتی
 اما چه شد که راهی کرببال شدی

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

 ازگارغالمرضا س
 مه منوّر شعبان مه رسول خداست
 مه مبارک میالد سیدالشهداست

 به رهروان هدایت ز حق رسیده خبر
 که روی دست محمد عیان چراغ هداست

 های ختم رسلتمام دین به روی دست



 و یا کتاب خدا روی سینة زهراست
 به عدل و عزت و آزادی و کمال و شرف

 خالیقند همه تشنه، فیض او دریاست
 به حسن تماشائیش، شده مبهوت ملك

 که این امام حسین است یا رسول خداست
 نسیم خلد برین می وزد ز اطرافش

 که بوی عطر خدا در مشام باد صباست
 اگر تمام مالئك ز گاهوارۀ او

 پر دوباره چو فطرس طلب کنند رواست
 نبی به طلعت زیباش خنده کرد و گریست

 خدا به یمن قدومش بهشت را آراست
 گاهواره به گودال خون نگاهی کردز 

 به خویش گفت که میالد ما شهادت ماست
 تمام خلقت یك لحظه بی حسین مباد

 کس و زمان تنهاستکه بی حسین زمین بی
 های خشك او سوگند به حلق تشنه و لب

 که خون او به گلستان وحی، آب بقاست
 گرفت جام بال را ز دست حضرت دوست

 م او زیباستاز آن تمام بالها به چش
 مگو چرا ز همه هست خود گذشت حسین

 خدای داد به او هست و هست او را خواست
 اگر ز بار غمش آسمان خمید چه باک
 که گشت قامت اسالم با قیامش راست

 وضو گرفت ز خون، پیش تیر قامت بست
 که تا قیام قیامت از او نماز به پاست

 بالدهمیشه حج به وجود حسین می
 ا بود و مروه شام بالستکه کربالش صف

 گویندنماز و روزه و حج و جهاد می
 حیات ما همه مرهون سیدالشهداست

 به پور هند جگر خواره چون گشاید دست
 کسی که رشد و نموّش به دامن زهراست
 زهی جالل که در روی خون گرفتة او
 به چشم اهل نظر صورت خدا پیداست



 مگر نه خوردن خاک آمده به شرع حرام
 حكمتی است، چرا تربت حسین شفاست؟چه 

 به تحت قبّه او کن بلند دست نیاز
 بگیر حاجت خود را که مستجاب دعاست

 زنند یا زهراهمه به حشر صدا می
 ولی ز فاطمه آید ندا، حسین کجاست

 اگر چه سوم شعبان جمال خویش گشود
 بدان والدت او ظهر روز عاشوراست
 قسم به ذات خداوند قادر بی چون

 خونبهاش خداوندگار بی همتاستکه 
 بینندتمام اهل قیامت به چشم می

 حسین با تن بی سر شفیع روز جزاست
 هنوز نغمة قرآن او بلند ز نی

 هنوز نعرۀ هیهات او به اوج سماست
 هنوز خنجر قاتل ز خون اوست خجل
 هنوز از عطشش، شعله در دل دریاست

 هنوز نالة هل من معین اوست بلند
 رش به نیزه راه نماستهنوز رأس منی

 هنوز پرچم گلگون او به قلة عرش
 هنوز پیكر صد چاک او به دوش شماست

 حسین رهبر آزادگان به هر عصری
 هاست حسین راه نمای تمام نهضت

 حسین مشعل تابندۀ هدایت خلق
 حسین مصحف نور است و آیت عظماست

 حسین جان دعا، جان ذکر، جان نماز
 روح صفاست حسین روح حرم، روح مروه،

 گواه زندۀ من، ارجعی الی ربك
 که بر حسین همانا خدا مدیحه سراست

 حسین سورۀ فجر و حسین آیه نور
 حسین نجم فروزان حسین شمس ضحاست

 حسین زندۀ حق و حسین کشتة حق
 ها موالسته حسین بر همه باطل ستیز

 به وصف او که خدایش ثنا کند میثم



 قصیدۀ تو بود نارسا اگر چه رساست
************************** 

 فصل دوم؛ گلچین محافل اساتید 
 1ـ شعر10ترک 

 2چشم تو گشت و از همه ما را خطاب کرد
 لطفش بلند باد که کار ثواب کرد

 هر کس که بندگی تو را انتخاب کرد
 او را نگاه مادرت عالیجناب کرد

 گفتیم بعد حضرت زهرا حسین جان
 

 آرزوستآشفته زلفم و شب طوفانم 
 کنعانم آرزوست، سلیمانم آرزوست

 یك بار از لب تو حسن جانم آرزوست
 با خون رقم زنم که دو سلطانم آرزوست

 امشب بیا بزن رگ ما را حسین جان
 

 مست است آن که بر در میخانه ایستاد
 مرد است آنكه تا ته پیمانه ایستاد

 سر نیست آن سری که روی شانه ایستاد
 مردانه ایستاد بر پای عشق جز تو که

 کو نیست غیر زینب کبری حسین جان
 

 تو می رسی و با تو خبرها یكی یكی
 لبخند می زنی به پسرها یكی یكی
 افتاده اند پیش تو سرها یكی یكی
 با ماه هاشمیت قمرها یكی یكی

 عباسَ نوکرم شب فردا حسین جان
 

 شعرم رسیده است به ابیات آذری

 هر کیم الر محضر آقام نوکری
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 زهرا الر خادم عباس مادری

 زینب واری نقد ابالفضل یاوری

 نقش اولدی روی بیرق سقا حسین جان

 
 

 ما پیر می شویم شبیه حبیب تو
 امشب سالم ما به لب بی نصیب تو
 ما را که کشته است صدای غریب تو
 شبهای جمعه ایم پر از بوی سیب تو

 جان خواستی به چشم بفرما حسین جان

**************************** 
 3ـ شعر21ترک 

 4ای همه پیغمبران کنید از جا قیام

 نهید رو با شعف به بیت خیراألنام
 همه به ذکر و دعا  همه به عرض سالم

 که روی دست نبی حسین دارد مقام
 مسیح در هر نفس کلیم در هر کالم

 زنند دم از حسین به اشتیاق تمام

 شب سرور خداست جهان پر از این نداست

 ظهور نورالهدی است حسین روحی فداست
 

 جهان اسالم بود در آرزوی حسین
 رسول اکرم زند خنده به روی حسین
 ام ابیها کشد شانه به موی حسین

 گشوده شیر خدا دیده به روی حسین
 گرفته دین آبرو از آبروی حسین

 نهند پیغمبران جبین به کوی حسین

 حسین فوزالعظیم حسین نور مبین

 حیوة حسین حق الیقینحسین عین ال
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 نهاد پا در جهان امام عفو و کرم
 ز مقدمش آمده مدینه رشك ارم

 صورت زیبای او سوره ی نون و القلم
 به آبرویش قسم به خاک کویش قسم
 که ما نبودیم و او به ملك دل زد قدم

 به هر دلی ساخته خدا برایش حرم

 حسین یار دل است گل بهار دل است

 که عشق کار دل استبه مهر او دل خوشم 
 

 نفس از او دم از او نشاط از او غم از او
 او ز رسول خدا رسول اکرم از او
 تمام او از خدا تمام عالم از او

 عالم از او نجات آدم از او حیات
 حسین خود قلب ماست قلوب ما هم از او

 منم که تا روز حشر تمام هستم از او

 قعود یعنی حسین قیام یعنی حسین

 نی حسین سالم یعنی حسینسجود یع
************************* 

 5ـ شعر31ترک 
 ای آسمان عصمت شمس الضحی مبارک

 ای وسعت دو عالم نور خدا مبارک
 ای انبیاء مبارک ای اولیاء مبارک

 زهرا، علی، محمد، عید شما مبارک

 حق الیقین خوش آمد نورالهدی خوش آمد

 بر پیکر والیت، خون خدا خوش آمد
 

 لبریز شد ز کوثر پیمانه ی محمد
 با دست حق شكفته ریحانه ی محمد

 تابیده از دو دریا دردانه ی محمد
 قرآن نهاده صورت بر شانه ی محمد

 مرآت داور استی  جان پیمبر استی 
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 چشم بد از رخش دور انگار حیدر استی 
 

 آیینه ی الهی از عرش اعظم آمد
 لب آدم آمدمسجود پیش از آدم از صُ

 برخاتم نبوت الحق که خاتم آمد
 روح مصور آمد جان مجسم آمد

 امشب رسول صورت از اشک شوق شوید

 در موج اشک و لبخند جانم حسین گوید
 

 این است آن که خوانند پیغمبران امامش
 این است آن که گوید ذات خدا سالمش
 این است آنكه قرآن زنده است با قیامش

 قیامشاین است آنكه در عرش مشهور بود 

 دوش رسول جایش بر چشم عرش پایش

 کار خدا سنایش جان جهان فدایش
 

 اشك محبت اوست آب حیات امت
 خوانند از الستش باب نجات امت
 مقبول با والیش حج و ذکات امت

 مردود بی نگاهش صوم و صالۀ امت

 گل بوسه های احمد گل کرده بر وجودش

 عرش خدای رحمان بالیده بر سجودش
 

 است او عالم همه سپاهش تنهای عالم
 خورشید وام گیرد از بنده ی سیاهش

 پیغمران به محشر محتاج یك نگاهش
 ار بارگاهشبرکعبه می کند ناز زَوّ

 نیل و فرات و زمزم لب تشنه ی لب او

 تا حشر آفرینش مدیون زینب او
 

 ای رحمتت هماره ای بحر بی نهایت
 تو کیستی که داری بر انبیاء والیت



 نجاتی هم مشعل هدایتهم کشتی 
 از ما همه توسل از تو همه عنایت

 هر چند لحظه ای دل از تو جدا نکردیم

 حق والیتت را هرگز ادا نکردیم
 

 رحمت اواشك است یك  بحر  هر چشمه پر ز
 ت اوضتا صبح روز محشر هر روز نه

 حور و ملك تبرک جوید ز تربت او
 حتی شهادت او باشد والدت او

 می گردد استجابتاطراف حائر او 
 6از خاک زائر او روید گل اجابت

 
 هم وجه کبریایی هم جان مصطفایی

 هم جان مصطفی هم جانان مصطفایی
 هم روی دست و سینه قرآن مصطفایی
 هم بین حق و باطل فرقان مصطفایی

 رخ وجه کبریایت آئینه ی خدایت
 در عالم غریبی خلقند آشنایت

 
 اردبی مهر تو عبادت غیر از زیان ند

 بی خون حنجر تو ایمان روان ندارد
 بی زخم پیكر تو اسالم جان ندارد

 گر تو سخن نگویی قرآن زبان ندارد
************************** 

 7ـ شعر 41ترک
 8تا آبشار زلف تو را شب نوشته اند
 مارا اسیر خال روی لب نوشته اند

 در اعتكاف گیسوی تو سال های سال
 رب نوشته اندمشغول ذکر و سجده و یا 

                                                           
دیگه نمی   است، به هیک کس. السالم علی من االجابه تحت قبته، السالم علی شفاعه فی  تربته، السالم علی من االئمة من ذریته... این سه تا سالم مخصوص ابا عبداهلل6

 داده. علیه السالمشود اطالق کرد، این سه ویژگی را خدا فقط به حسین 
 . بانوای: حاج مهدی سلحشور 7

 سازگار غالمرضا. 8 



 در محضر نگاه الهی تو مرا
 در خیل نوکران مهذب نوشته اند

 شبهای جمعه که دل من مست کربالست
 اشتیاق وصل لبالب نوشته اند از

 با یك نگاه مادرت اینجا رسیده ایم
 با این دلی که فاطمه مذهب نوشته اند

 «9از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است»
 وشته اندمارا فدای دلبر زینب ن

 من را که بی قرار حرم می کنی بس است

 اصال مرا غبار حرم می کنی بس است
 

 شرط نزول کوثر رحمت دعای توست

 اصالً تمام خلقت عالم برای توست
 باالتری ز درک تمام جهانیان

 وقتی که انتهای جهان ابتدای توست
 بی حب تو کسی به سعادت نمی رسد
 رمز نجات اهل زمانه والی توست
 آسوده خاطران هیاهوی محشریم

 وقتی رضای حضرت حق در رضای توست
 فردوس ماست تا به ابد روضة الحسین

 کربالی توست تنها بهشت اهل وال
 در آستانة تو کسی نا امید نیست

 الشفای توستحن امیر علقمه دارص

 از ابتدای صبح ازل فضل می کنی 

 ما را گدای دست اباالفضل می کنی
 

 دوش نبی آسمان تووقتیكه هست  
 یعنی تو از پیمبری و او از آن تو

 فرزند خویش را به فدای تو کرده است
 بسته ست جان حضرت خاتم به جان تو
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 معلوم کرد نزد همه حرمت تو را
 با بوسه های دم به دمش بر دهان تو

 فرمود هفت مرتبه تكبیر عشق را
 تا بشنود ترنم عشق از زبان تو

 وزیده است «من أحب حسینا»آوای 
 هر روز پنج مرتبه از آستان تو

 حسینیه جایی نمی رویم در ما از 
 هستیم تا همیشه فقط در امان تو

 هر شب نشسته فطرس اشكم به راه عشق
 آنجا که صبح می گذرد کاروان تو

 این اشکها برای دلم توشه می شود

 اذن طواف مرقد شش گوشه می شود
 

 از همان روز که از دامن مادر زادم
 بود زخمت به جگر نعمت مادر زادم

 بوده ام هیک و همه بود و نبودم از توست
 آن زمانی که نبودم به غمت دل دادم

 سالها بود که در بند تعلق بودم
 از زمانی که اسیر تو شدم آزادم

 هرچه دارم همه از پاکی مادر دارم
 رحمت حق به روانش که حسینی زادم

 بَرَدَمپیش از آنی که پدر جانب مکتب 

 الف قامت عباس تو شد استادم
***************************** 

 10ـ سرود 50ترک 
 خبر بدین اربابمون میاد      ی گرفتارا باز شبه عشقهآ

 سمون میادآخون خدا از    باز چه بی تابه ،دل پر از شوره
 گاشیعالم میمیره واسه گوشه ن

 دنیا یه طرف یه طرف کربالش
 اربابمه

 خه اربابمهآهستم غالمش      نوشتن منه دیوونه رومجنون 
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 خه اربابمهآخیلی میخوامش     تا روز محشر تو دلم جا داره
 
 

 خوابش عرش خداستۀ گهوار       سمونی هاستآاین پسر عشقه 
 حسینه و عشق دیوونه هاست          از همه برده دل با لبخندش

 قامه دلسپردش شدمآلطف 
 ش شدمصاحب کرمه کشته مرد

 خه اربابمهآدل شد به نامش            هتكلیف عاشق همیشه روشن
 خه اربابمهآخیلی میخوامش       شسلطان عشقه همه عالم فدا

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

 11ـ سرود 50ترک 
 باالخره معلوم شد امشب، کی اربابمه    چی بگم از عشقت، که وهلل رگِ خوابمه

 مَن سَنَ قربان آقام جان آقام جان آقام   
 بی سر و سامان توام یا حسین
 دست به دامان توام یا حسین

 آب حیات، کشتی نجات، میمیرم برات
 گوش به فرمان توام یا حسین

 یا حسین یا حسین

 

 همة بدی ها قرار شد، که از بین برن    تو رو آفریدن خالیق، زیر دِین برن
 دست مارم بگیر      امیری نِعم االمیر

 دریای رحمت تو بی ساحله
 توبة آدمم بی تو باطله

 خدای تو، خون بهای تو، پس به پای تو
 عرشم اگه بریزه نا قابله

 یا حسین یا حسین
 

 شلوغیه محشر که وضع همه بد میشه     نوکر شما مثل برق از، صراط رد میشه
 هر کی دیده میگه      مثل حسین نیس دیگه

 باشههر کی میخواد کاراش رو غلتك 
 فقط باید حسینی مسلك باشه
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 خون خدا، مصباح هدی، شاه کربال
 آقا تولدت مبارک باشه

 یا حسین یا حسین
**************************** 

 12ـ سرود 50ترک 
 جبرائیل گهوارتُ تكون میده    عزارئیل  برا تو آقا جون میده
 اسرافیل میگه قیامت شده تا   میكائیل صورتتُ نشون میده

 همه صورتگران، صورت زیبا کِشندگر 
 صورت ارباب ما، از همه زیبا تر است
 محتاج دعای تو   می گیرم عبای تو

 می میرم برای تو ارباب
 دنباله صدای تو           میخونه گدای تو 

 ای جانم فدای تو ارباب
 صلی اهلل علیك یا ابا عبداهلل

 
 هات شده ابراهیم  خلیل عاشقات شده     اسماعیل ذبیح بچه

 یعقوبم شوریدۀ جمال تو          یوسف هم دیوونة نگات شده                                     
 رد شدن از میكده، مست کند باده را

 جام والی حسین، از همه گیرا تر است
 ای عشق خدای ما وقف تو    صدای ما کوی تو 

 مِنای ما ارباب
 عشق تو برای ما    اسم تو دوای ما

 خاک تو شفای تو ارباب
 صلی اهلل علیك یا ابا عبداهلل

 
 وقتیكه تو کربال عَلَم زدی    با عشقت عالمی رو به هم زدی

 تو قلب تموم اولیاء     با اسمت اومدی و حرم زدی
 مدعیان گر زنند، دعوی باالتری

 پرچم ارباب ما، از همه باال تر است
 ای دار و ندار ما    ای عشق تبار ما

 آخر کنار ما اربابتا 
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 کربال مدار ما    کربال قرار ما
 کربال مزار ما ارباب

 صلی اهلل علیك یا ابا عبداهلل
************************ 

 13ـ سرود10ترک 
 داره میاد بوی گل شقایق        شده شب دیوونه های عاشق
 منم و دل دم ساحل دریا           دو سه شبه منتظر یه قایق

 مارو به دریا می کشونه         ما رو به کشتی نجاتت می کشونهقایقی که 
 حضرت صدیقه ی طاهره نذرت آقا           وان یكاد آیة الكرسی می خونه

 دارم پر رهایی      تو دلم غم نداره جایی       
 همه مشغول گدایی به دور تو پر حور و پری 

 حسین بن علیآروم و قرارم حسین بن علی        ماه شب تارم 
 دار و ندارم حسین بن علی

 
 ببینم دارم همه ش یه آرزو تو سینم           دوباره اون حرمتُ

 رو به روی ضریح تو بشینم می خوام ازت تا که بیام ای آقا      
 قبله نگو قبله ی من ایوون طالته                          آخر آسمون همون پایین پاته

 بخت خوشبخت شه اما     خونه ی بخت من فقط کرب و بالتههرکی میره خونه ی 
 با شهپر فرشته   روی قلبم خدا نوشته         

 کرب و بال نگو  بگو خود خود خود خود بهشته
 آروم و قرارم حسین بن علی        ماه شب تارم حسین بن علی

 دار و ندارم حسین بن علی
******************* 

 14ـ سرود 95ترک 
 بكش، تو این هوانفس 

 تو این هوای آشنا نفس بكش
 مثه یه سائل، که بازه دستاش
 به زیر بارون دعا نفس بكش

 حاال که بوی سیب، پیچیده تو فضا
 تو هم بیا نفس بكش
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 ستاره بی قراره، محو یاره، تو گهواره
 قمر مگه چش از حسین زهرا بر میداره

 به جای گل از آسمون ببین که دل می باره
 چه صورتی دارهببین 

 حسین جانم آقام آقام آقام آقام

 
 قدح بده، تو ساقیا

 ز خم عشرت و طرب قدح بده
 تو این شلوغی، به یمن نورِ
 عزیز هاشمی نسب قدح بده

 فقط نه امشبُ، که شب به شب میام
 تو شب به شب قدح بده

 همیشه حوض مهربونی تو ماهی داره
 گدای خونة شما عقیق شاهی داره

 شهر عشقتون  یه راهی داره رسیدنه به
 اونم خودِ علمداره

 حسین جانم آقام آقام آقام آقام

 
 پرم بده، امیر من

 با گوشة نگات بیا پرم بده
 مثه کبوتر، تو آسمونت

 بیا منُ تو رو خدا پرم بده
 منم یه فطرسم، که پیشت اومدم

 تو بیا کربال پرم بده
 شب تولدت زمین لباس نو می پوشه

 از والدتت خاموشه یه امشبُ جهنم
 دال چه عاشقونه پرکشیده از هر گوشه

 پایین پای شیش گوشه
 حسین جانم آقام آقام آقام آقام

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

 15ـ سرود 05ترک 
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 تموم کار و بارم سكه از کرم حسینه   سراغ خونمُ از من نگیر حرم حسینه
 زبونی میكنه ما رو عشقش آسمونی میكنه    عاشقش شیرین

 پیر غالما تو حرم خوب می دونن   آدم احساس جوونی میكنه
 دم ذاکرش گرم، دم شاعرش گرم، دم زائرش گرم

 احال و سهال مرحبا   ایوال به کرب و بال
 حسین اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسین جان

 
 بودم کنار ضریحشتموم دنیا رو گشتم نبود هیچكسی شبیه اش   چی می شد که االن منم 

 مادرم واست کنیزه یا حسین   نوکریت واسم عزیزه یا حسین
 خوش بحال اونیكه کفش جفت کنه  یا تو هیئت چایی ریزه یا حسین

 تو میخونه هستم، پیاله بدستم، از عشق تو مستم
 احال و سهال مرحبا   ایوال به کرب و بال

 حسین اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسین جان
 

 غالمیه حسینه اره بر همه چی مقدم   الهی زنده باشم تا شب اول محرم
 عشق تو دائم به دادم میرسه    از همه دنیا تو رو دارم بسه

 اره من قربون رجز خونیش برم   پی مرد تو نوکری چون عابسه
 فدای مرامش، منم من غالمش،یه دنیا می خوامش

 احال و سهال مرحبا   ایوال به کرب و بال
 حسین اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسین جان

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

 16ـ سرود 00ترک 
 شاهی و منم گداتم   عاشقم و مبتالتم

 چجوری دیگه بگم من    دیوونة کربالتم
 از تو بهتر تو عمرم ندیدم    

 عشقتُ به یه دنیا نمی دم
 عشقته جوونم آقا، هیئته خونم آقا

 مزۀ نوکریته، زیر زبونم آقا
 یا حسین جان

 
 نون و نمكت رو خوردم   خودمُ بهت سپردم
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 تا که اومدم به دنیا   اسم تو رو من آوردم
 آخرش حاجتم رو می گیرم   
 یا حسین میگم و بعد می میرم

 تو زندگیم یه عمره، فقط به تو می نازم
 عمری بده ببینم، مُحرمت رو بازم

 یا حسین جان
 

 ینی که مستم آقا    تو چه حالی هستم آقامی ب
 الهی به شیش گوشه ات باز   برسه دو دستم آقا

 سنگ تو می زنیم ما به سینه
 حرف هرچی جوونه همینه

 به داد من رسیدی، موقع احتیاجم
 نوکریته حسین جان، منصب و تخت و تاجم

 یا حسین جان
********************** 

 17ـ سرود 01ترک 
 دالمونُ صفا داد    تو دنیا حسینش رو به ما دادبا چشماش 

 ایول اهلل عجب حالی به ما داد
 بنازم قدرت خدا رو، که آفریده کربال رو، ببره دل نوکرا 

 ارباب ای ارباب
 شش گوشه داری و دلبری، دستای خالی رو میخری، نوکرُ کربال میبری

 ارباب ای ارباب
 ا را بر بادعشقت از روز اول ارباب    داده هستی م

 وقتی که مادر من آقا        با اشك روضه ها شیرم داد   
 یا حسین یا حسین ثاراهلل

 یا حسین یا اباعبداهلل
  

 با شوقِ دلم مجنونه امشب   باز چشمام پُره بارونه امشب
 حالم رو خدا میدونه امشب

 شب شب دیوونه شدن و، راهی میخونه شدن و، خمار پیمونه شدن و
 یدهارباب رس
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 بوی حسین داره میرسه، جونمه عشقمه نفسه، نوکرا غصه دیگه بسه
 ارباب رسیده

 امشب باز با خدای عالم    می خونم از دلِ بی تابم
 در بین همة مخلوقات        ممنونم نوکر اربابم                                           

 یا حسین یا حسین ثاراهلل
 یا حسین یا اباعبداهلل

********************** 
 18ـ سرود 03ترک 

 امشب تو بین الحرمین خبر عشقه      فاطمه مادر و علی پدر عشقه
 ال بگیریموب به دعا بگیریم      قول کرب اگه دست

 مثل فطرس شفا بگیریم       
 مینکه زیارت بشه تض    بخدا چی بهتر از این

 آرزومه آرزومه آرزومه       زیارت شاه کربال
 توگلومه توگلومه توگلومه    دونه اسم شما خدا می

 
 رو دوست دارن از هر قبیلهنه براش زینب عقیله      ساقی ما اسفند می سوزو

 بكشید کوچه رو جارو بزنید نغمه ی یا هو    
 ام علمش کو      شفا می خو

 شیر نَر مانند حیدر      علم فرزند حیدر
 من بمیرم من بمیرم  من بمیرم    الهی به زیر قدمات

 بگیرم جا بگیرم  جا بگیرم  جا  توی ضریح قاب چشات
 

 پر بگیریم راهی شیم مدینه     امامی که معروف به قبله نشینه از کربال
 عشقه عشقه      سحر و سوزتُ ذکر هر روزتُ

 عشقه       تُه انماز و روز
 وقتی به من خنده کردی     پرنده کردی دلمُ 

 ذکر عرفانی یا زین العباده   دیوونه امنوای دل 
 تا مدینه یك سفر پای پیاده   آرزومه یك سحر بیام

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

 19ـ سرود04ترک 
 السالم علیك یا اباعبداهلل     دل آگاه نه ی دیوونم می خونم       نغمةدیوو
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 دامن و صحرا    دشت و کوهابرا    دل سفیدِ تا    ریااز زمین تا به ث
 اخشكی و جنگل و دریا         هرچی که هست توی دنی

 حال مجنون حال لیال
 گنور دیگند        همه دارن ذکرتُ میانگار امشب یه ج

 دل دیوونه ها می خونه          گالیی که تو گلدونه     صدا دونه های بارونه
 یا حسین یا حسین

 شب تولد اربابه          می تابهدوباره شب مهتابه      نور خدا داره 
 یا حسین یا حسین

 بخدا دل تو دلم نیست  حسین حسین
 عاشقم دست خودم نیست  حسین حسین

 
 السالم علیك یا اباعبداهلل     دیوونه ی دیوونم می خونم       نغمه ی دل آگاه

 موال دمیده خورشید ا   اومده حضرت آقا        به روی دامن زهر  برای دالی شیدا
 نغمه و دعای دلها     اومده شفای دلها

 زنه پر به هوای دیدن دلبر      مرغ روح ما می
 قناری داره می خونه          مدینه چه گل بارونه     لبای علی خندونه
 یا حسین یا حسین

 خونه    باده توی خم می   خونه     ساغر و لب پیمونه نوای شب می
 یا حسین یا حسین

 سیر نیمه نگاتم  نحسین حسی
 من همون غالم سیاتم   حسین حسین

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

 20ـ سرود01ترک 
 21از زبون مادرم شنیدم       اربابی من به خوبی شما ندیدم اسم تو

 تو به کل عالم نمیدم نوکری
 عزیزهدل دیوونه مستته    که زندگیم تو دستته     خاطرت برام 

 غالم خونه زادتم    روز و شبم به یادتم    مادرم برات کنیزه
 تو سر و سامونمی    برکت خونمی       عزیز تر از جونمی     اربابم اربابم

 حسین آقام آقام آقام آقام
 

 سر سفرتون چشیدم جوونیمو دادم و عشقتو خریدم        مزه ی عشقُ
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 به کل عالم نمیدم نوکریتُ
 عشقه دوست دارم     بخدا صفاتُ دوست دارم      گریه کناتُ سینه زناتُ

 عشقه هرکسی که عزیزته     اونی که چای ریزته         همه نوکراتُ
 و ندارمی      یه عمره کنارمی     اربابم اربابم پائیزم بهارمی     تو دار

 حسین آقام آقام آقام آقام
*************************** 

 22سرودـ  00ترک 
 مجنون برای لیال، بی طاقته همیشه    از تو جدا بمونم، یك ثانیه نمیشه

 وقتیكه قیامت بشه، من تو صف دیوونه هام
 کم نمیزاره واسه من، دستمُ میگیره آقام

 جان آقام
 

 این تاب و تبه عشقه، می سوزم و می دونم  آتیش به من حرومه، چون پای تو می مونم
 همه دنیا تكی روی دل من حك شده، بین

 حرف دلمُ می زنم، تو یكی خدا هم یكی
 جان آقام

 
 از هیبت نگاهش می لرزه تن لشكر   تاریخ دیگه ندیده مثل پسر حیدر

 شب شبه مراده دله، سفرۀ کرم کامله
 از خدا چی میخوایم دیگه، عشق من ابوفاضله

 جان عباس 
************************* 

 23ـ شور 00ترک 
 چشا همه خماره ه،ره شراردال پُ      هوا مثه بهاره ،ستارهبازم شب و 
 ی از لبهای منمیریزه قطره قطره مِ      تموم شبای من ماهِ ،میتابه از پشت ابرا

 امشب شوق لبریزه اشكِ
 من دنیای و دین     من قایآ ای     از چشمای من 

 ارباب بیا ببر دال رو     دریاب منه بی دست و پا رو
 ستاره ها رو          نورانی کن شبا رومهتاب 
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 گل علی دمیده ،بوی خدا رسیده       میدهاُ هبازم شب ،بازم شب و سپیده

 بارونه جشنِ خونه توی چشمای اهل      ردونهیه دُ قدمِ قلب پیغمبر بیتابه برا
 روی نوزادی که مثل 

 خاتونه جلوۀ      وقتی خندونه    می مونه زهرا
 مجنون صدا کن عاشقا رو            و بارون بیا بیار بهار

 جمال یار و         گردون بیا ببین خدا رو 
**************************** 

 24ـ شور00ترک 
 مست می ناب شدم         دوباره بی تاب شدم
 امشب اون شبی که         صاحب ارباب شدم

 شاه و سرورم حسین    صاحب کرم حسین      
 کاش تا نفس دارم تنها بگم حسین

 منت رو سرم بذار     ارباب من یه بار     
 تو بین نوکرا اسم منم بیار 

 اربابم تولدت مبارک      اربابم اربابم
 

 حضرت واال حسین         عزیز زهرا حسین
 میشه عاقبت بخیر      هرکی باشه با حسین
 اسم تو مقدسه    عشقت برام بسه       

 حرف دلم همون حرفای عابسه
 ای آب و گل و سرشت     معنی سرنوشت     

 شیش گوشه ی توئه شیش گوشه ی بهشت
 اربابم تولدت مبارک      اربابم اربابم

 
 اول و آخر حسین         شفیع محشر حسین
 کاش از باب قبله من     سالم بدم بر حسین

 نگاه کنی     حاجت روا کنی        رُکاش ما
 وا کنی راهش رُ باز زینبیه رُ

 دستام یه پرچمه     چشمام یه زمزمه            رو
 امشب دلم پی رزق محرمه

 اربابم تولدت مبارک      اربابم اربابم
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 ببین داره پر می گیره        برگ آزادی از این در می گیره فطرس و
 ته شده        چشم من به دست تو دوخته شدهمنم از گناه پرام سوخ

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

 25ـ شور 09ترک 
 دل به دریا میزنم       من اویس قرنم 

 من هم اهل یمنم     اهل عالم بدونن 
 وا میكنه خدا گره هامونُ            تو غوغا میكنه میالدِ شبِ

 به نام زهرا میكنه عالمُ             کویر دالرو دریا میكنه
 لبهامون غزل خونه      دنیامون چراغونه

 دلهامون زیر بارونه
 

 ب و گلمآیا حسین  ت    حق با عشق تو سرش
 زیر و رو میشه دلم       تا که اسم تو میاد

 حیدریه والیتتنگین                   دلبریه تمسیر هدایت
 نوکری دره خونت سروریه             کار دل ما همین نوکریه

 میمیرم برای تو         جون من فدای تو
 بی تاب کربالی تو

 
 مستم از بوی حسین       ه ام سوی حسینلقب

 دیدن روی حسین    حاجت من تو بهشت
 با تو دل ما چیزی کم نداره              تا تو رو داره دلم غم نداره

 دیگه عالم ندارهرو مثه تو               دردای ما بی تو مرحم نداره
 ما مجنون تو لیالیی                ما قطره تو دریایی

 ما مرده تو مسیحایی
***************************** 

 26ـ شور21ترک
 ای عشق شور انگیز       ای شور آتش خیز

 مجنون مجنونم  مستونه می خونم
 من با تو آرومم    بی تو سرگردونم

 

                                                           
 . با نوای : حاج محمود کریمی25 

 . بانوای: حاج محمود کریمی 26



 عشق شور انگیز       ای شور آتش خیزای 
 یاس و یاسینی    من محتاج و غمگین تو

 تو ذکر جان بخشُ    من دست بی جونم
 

 ای عشق شور انگیز       ای شور آتش خیز
 تو دلدار نازُ     آهنگ پروازُ

 من بی دست و پا و  درگیر زندونم
 

 ای عشق شور انگیز       ای شور آتش خیز
 و من مثل پاییزم تو مثل بارون

 تو مثل رویا من از حسرت لبریزم
 من افتاده از پا لطفی تا برخیزم

******************************* 
 27ـ شور20ترک 

 امشب که شب دلدادگی و مستورگی مجنون شدنه
 دم صبح  چشمك می زنه امشب ستاره از عشق حسین تا

 الیابن علی الهرا   رو دامن طاها   خوابه گل موال   الالیی ز
 بین آسمونا    بی تابن پریا   میخونن یه صدا

 حرومه عاشقی به جز برا حسین         پیچیده تو بهشت صدای یا حسین
 

 بی همگان  به سر شود  بی تو به سر  نمی شود
 عشق تو دارد این دلم  جای دگر نمی شود

 ذارم تویی آقا من همه دار و ندارم تویی آقا        اونی که زیر پاش سر می
 خدای عاشقا    امیر عالمین   خوش اومدی حسین

 حسین حسین حسین
 حرومه عاشقی به جز برا حسین         پیچیده تو بهشت صدای یا حسین

 
 کم کم که داره از یاد لبش  حسرت به دلش  زمزم می زنه

 نم نم رو گال  از رایحه  لبخند حسین  شبنم می زنه
 شفا اومد    ذکر جنون ما   دیوونه ها اومدخدا اومد    ذکر  نور

 ای سرمنزل عشق     شكل کامل عشق     تنها ساحل عشق
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 دوباره شد سرم  هوایی حسین       رو سینه حك شده فدایی حسین
 
 

 تا روز حشر رهبر آزادگیست           خون جوانان او جوهر آزادگیست
 محور آزادگیست خاک شهیدان او مظهر آزادگیست    قامت عباس او

 قتلگه ش تا ابد سنگر آزادگیست       پیكر صد چاک او منظر آزادگیست
 پیرو او کیست کیست  کسی که آزاد زیست    بنده ی درگاه او جز به خدا بنده نیست

 حرومه عاشقی به جز برا حسین         پیچیده تو بهشت صدای یا حسین
 

 باالییمن مجنونم تو لیالیی    من رو خاکم تو 
 تو زهرا و تو موالیی           تو طاها و تو آقایی

 بی تو زندگی حرومه   بی تو کار من تمومه   با تو بودنم تمومه  
 آبرومه  آرزومه 

 خدای عاشقا   امیر عالمین  دوست دارم حسین
 حرومه عاشقی به جز برا حسین         پیچیده تو بهشت صدای یا حسین

 
 دنیایی عاشقا ةی       تویی که برای همتویی که خدای دلهای

 ماها جلوی علی و زهرایی ةتویی که آبروی هم
 تویی که غمای ما رو می دونیُ         تویی که دالی ما رو می خونیُ
 تویی که برای ماها می مونیُ          تویی که تویی که تویی که آقایی

 خدای عاشقا   امیر عالمین  دوست دارم حسین
 عاشقی به جز برا حسین         پیچیده تو بهشت صدای یا حسینحرومه 

 
 شاه عرفات   کشتی نجات   جانم به فدات    عالم به فدات

 رو کرده خدا    هرچی که داره  رحمت می باره   پیش قدمات
 بی تو گرفتارم   ماه شب تارم    قلبم پریشونه    از بس دوست دارم

 آقایی تو بِرَم    عشق تو رو دارم  اسمت تاج سرم
 حرومه عاشقی به جز برا حسین         پیچیده تو بهشت صدای یا حسین

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

 28ـ شور  11ترک 
 حسین حسین اربابم

                                                           
 . با نوای : حاج محمد کریمی28 



 حسین حسین اربابم   شب میالد تو شد در خونت بیتابم
 حسین حسین اربابم   تو اگه ساقی میخونه باشی شادابم

 
 حسین حسین اربابم    زاده ای و یه نوکر نایابمشه و شه 

 حسین حسین اربابم   شبا با یاد ضریح خوشگلت میخوابم 

 حسین حسین اربابم

 
 اربابم نحسین حسی              شدم شما نوکری عنایت الیق

 حسین حسین اربابم        شامل دعای خیر مادرت زهرا شدم
 حسین حسین اربابم    بین این خوب و بدا از کرمت سوا شدم

 حسین حسین اربابم            دره خونه شما راهی کربال شدم

 
 حسین حسین اربابم   قابم هشب و روز خیره به اون عكس میون

 حسین حسین اربابم              تو شبای تار زندگی تویی مهتابم
 حسین حسین اربابم          شده کج رو به ضریح کربال محرابم

 حسین حسین اربابم         روم میگیره با اسم تو اعصابمآخیلی 

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

29ـ شور 12ترک 
 

 محاله دیگه واسه ما عاشقا    شبیه امشبی پیدا بشه
 واسه یه نوکر چه شبی بهتر از    شب تولد اربابشه

 عجب شب مبارکی   تو قلب ما تو مالكی
 خدا یكی، اربابم یكی

 حسین اومدآی گرفتار 
 آی گنهكارا حسین اومد

 آی گرفتار، گنهكارا حسین اومد
 

 آتیش به من حرومه تا وقتیكه   آتیشِ عشق تو توی سینمه
 محبتت ضامن خوشبختیه   عشق تو هم دنیا، هم دینمه

 سر میزارم بپای تو   زندگیمه برای تو
 خونة من کربالی تو

 تو کی هستی تو نمی دونم 

                                                           
 . با نوای : حاج سید مجبید بنی فاطمه29 



 جونممن فداییت از دل و 
 تو دل آرومم میشی وقتی پریشونم

 
 نمی دونم چی داره اسمت حسین   شنیدنش چقدر دل می بره

 تو دنیا که هوامُ داشتی آقا   توی قیامتم یادت نره
 جونم فدات بازم کمه   عشقت اگه تو قلبمه

 همش بوده کار فاطمه
 ای تو کشتی نجات ما
 ای حیات ما، ممات ما
 رات ماای حسین جانم بده امشب ب

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

 30ـ شور 12ترک 
 حرارت توی قلبم    داره میگه   حسین حسین اربابم

 حكایت مستی من         داره میگه آقا بیا دریابم
 موج دریا میخونه حسین       امشب دنیا میخونه حسین

 مجنون از شوق توی رویاهاش    میشه لیال میخونه حسین
 چی کم دارمتو رو دارم، 

 دیوونه وار، سرمُ رو تربت میذارم
 

 فرشته ها توی دنیا   داد میزنن     خبر خبر میالده
 توی دل پیر و جوون       محبت آقای ما  افتاده

 شادی و غم میگه یا حسین    هردو عالم میگه یا حسین
 مَن لِی غَیرُک میگه نوکرت    قلبم هر دم میگه یا حسین

 مجنونم  یه دیوونه ام، یه
 تا عمر دارم، همیشه از عشقت میخونم

 
 

 آینه بندونه امشب    عرش خدا   چه خبره تو عالم
 شب والدت حسین          بگو حسین بگو حسین ای جانم

 من مستونه میخونم برات     کشته من رو گوشة نگات
 ای صاحبِ همه زندگیم       من میذارم سرُ زیر پات

                                                           
 . با نوای : کربالیی حنیف طاهری30 



 هوایی تم، فدایی تم
 عمره من، که مشغول گدایی تم یه

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

 31ـ شور 10ترک 
 دوباره دالی ما   رفته سمت کربال

 کاشكی جونمُ بدم    یه روزی برا آقا
 از تموم دنیا، دل بریدم آقا    تا غالمت هستم رو سفیدم آقا
 ت رودستای قلبم باز، در زده خونت رو   یه نگاهی بنداز، حال دیوونه ا

 اشكای چشمام، گوهر نابه  
 لیلی مجنونه، اسم اربابه                                                            

 
 تو دلیل رحمتی     آخر محبتی

 میخری خوب و بدُ    کشتی هدایتی
 اومدی دل بردی، از تموم دنیا    تو رو دوست دارن همة انبیا

 بینه    همه اینُ میگن اسم تو شیرینهخیلی ساله دنیا لطفتُ می 
 یا ابا الحرار ، سید االبرار    

 به تو می نازه، حیدر کرار
 

 حا و سین و یا و نون    ذکر اهل آسمون
 اینه تنها رجزِ          لشكر صاحب زمون

 یاد شیعه دادی، مرد غیرت باشه    پا رکاب مهدی تا شهادت باشه
 نده    مكتب تو قلب دشمنا لرزوندهسر بلنده آقا هر کی با تو مو

 با تو ما جونِ، تازه می گیریم
 با تو می مونیم، با تو می میریم

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

 32ـ شور 10ترک 
 آی دل دیوونه و  سر مست و خراب افتاده   دلِ میونِ گناه از تب و تاب افتاده

 دل تا همیشه تو بند عذاب افتاده
 کشتی نجات به آب افتاده 

 با تو من طعنه بر بهار می زنم    تو عشقت دنیا رو کنار می زنم

                                                           
 . با نوای : کربالیی حنیف طاهری31 

 . با نوای : کربالیی محمد حسین پویانفر32 



 شب تا صبح اسمت رو هوار می زنم
 ارباب ارباب ارباب

 تالطم دارم، تبسم دارم
 با هرکی میگه یا حسین، تفاهم دارم

 ارباب ارباب ارباب
 

 نداره غیر از سقا آی دل شوریده و شیدای عزیز زهرا   دلی که کسی رو دوس
 داره میرسه ندا بازم از عرش اعلی

 احب اهلل مَن احبَّ حسینا
 حك شد رو پیشونیم غالم حسین    محترمم به احترام حسین

 سر قفلی بهشت بنام حسین
 ارباب ارباب ارباب ای جانم
 عزیزم بوده، عزیزم کرده

 طبیب عالم با عشقش، مریضم کرده
 ارباب ارباب ارباب ای جانم

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

 ـ شور 10ترک 
 صدای بارش بارونه    یه بلبل روی گل میخونه

 تپش های دل دیوونه   یا حسین موال
 من از شوق می بارم   یار و دلدارم
 تو رو دوست دارم   یا حسین موال

 اومدی بی شمار برام مزیت داری    شاه واال مقام چقد تو عزت داری
 ب شدن خیلی برازندته    به هزار ماشااهلل چقدر رعیت داریآقا اربا

 أنا حقیر أنت امیر   یا حسین یابن زهرا
 

 تموم کار دلبر اینه    که عشقُ بشونه تو سینه
 با اسمت کام من شیرینه    یا حسین موال

 به کشتیت محتاجم    غرق امواجم
 تو هستی معراجم    یا حسین موال

 مردم داره     واسه اینه که پای تو تالطم داره اعتباری که نوکرت تو
 اگه عاشق به عشق تو نباشه دچار     انگاری همیشه یه چیزی رو کم داره

 أنا حقیر أنت امیر   یا حسین یابن زهرا
 



 با اینكه جام تو نشكستم    ولی به عشق تو وابسته ام
 میزاری دست تو تو دستم     یا حسین موال

 با تو می خندمعزیزم دلبندم    
 به دوستیت پایبندم     یا حسین موال

 پسر فاطمه است چقدر آقام ناز داره    فطرس از لطفش او چه بال پرواز داره
 هرچی میخوای بگیر عقب نمونی رفیق    که حسین یه بابای دست و دلباز داره

 أنا حقیر أنت امیر   یا حسین یابن زهرا
  *************************** 

 بخش دوم؛ میالد حضرت اباالفضل ) علیه السالم(

 فصل اول؛ اشعار منتخب
 ولی اهلل کالمی زنجانی

 تو عارف اولیا شناسی عباس
 تندیس وفا، صفا شناسی عباس
 درگوشه پرچمت نوشتی با خون
 عبدالصالح، خداشناسی عباس

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

 ناصر شهریاری
 بهاری می کندعطری از سمت خدا دل را 

 چشمه های نور را در سینه جاری می کند
 نور فوق کل نور چهره ی خورشید و ماه
 دارد امشب سینه را آیینه کاری می کند

 حضرت خورشید امشب ماه کامل دیده است
 تا بخندد ماه او لحظه شماری می کند
 بر روی این ماه سیما از برای کربال

 حضرت خورشید سرمایه گذاری می کند
 ا که در دستان این زیبا پسر گیرد قرارت

 ذوالفقار از شوق دارد بیقراری می کند

 حضرت خورشید خود را در جمال ماه دید

 مرتضا شیر خدای دیگری در راه دید

 محو روی دلربایش آسمانها و زمین
 نیست چون او خلق را از اولین تا آخرین
 نیست جای هیک تردیدی که اندر خلقتش



 گفتا بر علمدارآفرینآفرین باید که 
 بلیگر ترک بردارد امشب کعبه جا دارد 
 باز حیدر آمده این بار بر ام البنین

 گر یداله فوق ایدیهم علی شیر خداست
 بر یداهلل است او دست خدا در آستین

 با جمالش نرخ یوسف از بها افتاده است
 او کجا و جلوه ی نور امیر المومنین

 یار آمدهبه به امشب بر حسین بن علی 

 بر سپاه یوسف زهرا علمدار آمده

 خنده را آورده امشب روی لبهای حسین
 می شود آرامش امروز و فردای حسین
 نور او روشنگر راه حسین بن علیست

 اوست در هر عالمی مهتاب شبهای حسین
 از بنفسی انت موال می شود فهمید که

 اوست مجنون اوست شیدا اوست لیالی حسین
 آری کربال اوج است هانکربال عشق است 

 کربال را غیر او کس نیست دریای حسین
 دیدن روی خدایی ابوالفضل علی

 کاشف الكربیست بر روی دالرای حسین

 با نگاهی او دو عالم را سلیمان می کند

 کافران را با نگاهی جمله سلمان می کند

 **************************** 
 غالمرضا سازگار

 ای روح ائمــه در وجـودت      درودت ای از همــه انبیــا

 !ابوالفضائل فرزنــد علــی!     عالـم همه بـر در تـو سائل
 سر تا بـه قدم حسین دیگـر        شمشیر حسین و شیر حیدر
 خـود میـرسپـاه آل هـاشم         رخسـار تـو مـاه آل هـاشم
 هخـون از رخـت آبرو گرفت        عشق از نفست وضو گرفته
 هر روز تـو را شـب والدت          اوصـاف تو بهترین عبادت
 توحیـد و نبـوت و امـامت          پاینده ز توست تـا قیـامت
 دانش زده بوسه بر لب تو           ایثـار، چـراغ مكتـب تـو

 با شیر بـه سینة تو جاری         شد علم ز دور شیرخواری



 تا عرش خـدا زمینه داری        تو علم پدر بـه سینه داری
 آیینــة کبــریــا جبینـت        ای دست علی در آستینت

 مصبـاح سفینةالنجـاتی       تـو تشنه و آب را حیـاتی
 زهرا شب جمعه زائـر تـو        ای قلب حسین حـائر تـو
 نازد به تو علقمه اباالفضل       فرزند دو فاطمه اباالفضل

 تــو پشـت ولــی کبریایــی       ـــدانمـــاییتـــو آیــنة خ
 هــر روز بــود هــزارۀ تــو         عالــم همــه یــادوارۀ تــو

 این قدر و شرف مبـارکت باد        مدح تو کنـد امام سجّاد
 هابا خیـل مـلك در آسمـان        هاپـرواز تـو در همــه زمان

 سرمشـق همـه بصیـرت تو        توحیــد، تمــام سیــرت تو
 لبخند به تشنگـی گشـودی         وقتـی کـه میـان آب بودی

 چنین گفتدر وصف تو آب، این          دریـا بـه وفـات آفرین گفت
 تشنـة تشنگــی در آبیلـب          حقـا کـه تـو نجــل بوترابی
 قلب آب استداغ لب تـو به            دریا ز غمت به پیک و تاب است

 یك لحظه ز جان و سر گذشتی           تنهــا نــه ز آب درگـذشتی
 تقـدیم بــه حجـت خـدا شد        دست و سر و چشم تو فدا شد

 وی صحن و سرات، قبلة طور         آیــة نــورای ســورۀ آیــه
 ورق تــن تــو قــرآن ورق            دست همگـان بـه دامـن تو

 ارث ادبـت بـــود ز مـــادر            شجاعتت زحیدرمیراث 
 بگـرفت ز حیلـه راه تو تنگ          دنیا بـه هـزار رنگ و نیرنگ
 کز جان جهـان کنـد جدایت          آورد خــط امـــان بــرایت
 در یاری دوست جان فشاندی         او را ز درت بـه خشم راندی
 تا حشـر بـر او بــرادر استی           پیوستـه حسین را تـو دستی

 دست و سرت از بدن جدا شد        ات فدا شدهرچند که هستی
 بـر خلــق، ره فـرج گشـاید         روزی کـه امـام عصـر آیـد

 آن روز تویـی بر او علمـدار            بینمت ای حسین را یـارمی
 صاحب علم امـام عصـری                آن روز تـو بـا لوای نصری

 از خــاک تـو آبـرو گرفته              به ثنات خو گرفته"میثم"
**************************** 

 غالمرضا سازگار
 ای بام صبح، خورشید، ای شب، سحر مبارک

 در دامن ستاره، قرص قمر مبارک
 بر گلبن والیت یاس دگر مبارک



 طوبی ثمر مبارک، دریا گهر مبارک
 ماه آمد، خورشید راه آمد میالد

 یوسف ز چاه آمد، میر سپاه آمد

 شمشیر آل هاشم، شیر حسین و حیدر
 

 دریای معرفت را در کف گهر ببینید
 بعد از طلوع خورشید قرص قمر ببینید

 شیر خدا علی را، شیر دگر ببینید
 در ماه روی عباس، روی پدر ببینید

 روح فتوت است این، جان محبت است این
 غیرت است این، سقای عترت است ایندریای 

 دادند بوالحسن را امشب حسین دیگر
 

 گلبوسة والیت، بر چشم و فرق و دستش
 ناخورده شیر، دادند، پیمانة الستش

 شد در نگاه اول، وقف حسین هستش
 از اشك شوق لبریز، شد جام چشم مستش

 هو داشت و از عشق رنگ و بو داشت، در مهد های
 داشت انگار آرزو داشتبا یار گفتگو 

 ناخورده شیر، گردد، قربانی برادر
 

 البنین گرفته، در دست ماهپارهامّ 
 ای آسمان بیفشان، در مقدمش ستاره

 آغوش یار بر او، گردیده گاهواره
 گوید هزار نكته، چشمش به یك اشاره
 من جان نثار یارم، سر روی دست دارم

 قرارم، این چشم اشكبارماین قلب بی

 اهواره روحم، در کربال زند پراز گ
 

 در هر نی وجودم، آوای نی نوایی است
 شورم همه حسینی، عشقم همه خدایی است
 جانم، تنم، وجودم، دستم، سرم، فدایی است



 عالم همه بدانند، عباس کربالیی است
 ایثار دین و دینم، زخم است زیب و زینم
 مرگ است نور عینم، من عاشق حسینم

 بگیرم، او را چو روح در برکو مرگ تا 
 

 دریای سرخ غیرت، روح وفاست عباس
 خون حسین یعنی، خون خداست عباس

 عشاق جان به کف را، فرمان رواست عباس
 باب الحوائج خلق، مشكل گشاست عباس

 اش عبادتمهر و وفاش عادت، دلداده
 از لحظة والدت، تا لحظة شهادت

 عشق حسین در دل، شور حسین در سر
 

 ناخورده شیر مادر، زد ساغر بال را
 دید، صحرای کربال رادر مهد ناز می

 خوشتر ز شیر نوشید، صهبای سرخ ال را
 از لحظة والدت، بشنید این صال را
 تو کشتة والیی، تو عاشق بالیی

 عطشان بحر الیی، سقای کربالیی

 زیبد که بوسدت دست، شیر خدا مکرر
 

 متدرخشد، در موج بحر، ناتا حشر می
 در عین خشك کامی، دریاست تشنه کامت

 حسرت برند عشاق، در حشر بر مقامت
 از اولیا درودت، از انبیا سالمت
 خون برادر تو، جوشد به پیكر تو
 از پای تا سر تو، زهراست مادر تو

 بهر شفاعت آرد، دست تو را به محشر
 

 ای تشنة لب تو، آب حیات، عباس
 اسباب المراد عباس، باب النجات، عب

 گردیده دور قبرت، آب فرات، عباس



 خون خدات فرمود، جانم فدات، عباس
 خوی حسین خویت، روی حسین رویت
 چشم حسین سویت، میثم گدای کویت

 گذارد، او را برانی از درلطفت نمی
**************************** 

 غالمرضا سازگار
 دلرباترز نگاه رضوان شده       به هالل شعبان امكان صفحات

 بهار دیگر خبرم رسیده ز        نوای بلبل تبسم گل ز ز
 دو قمر خدا داد به رسول و حیدر          دو پسر عطا شد به دو مام واال

 دو بزرگ آیت دو نكو برادر          دو یم عنایت دو مه هدایت
 صلوات قرآن صلوات داور          صلوات حیدر صلوات احمد

 به کمال هر دو شب و روز و هر دم        جمال هر دوبه به جالل هر دو 
 

 سخن از حسین است و والدت او         به زمین اگر چه به سما اگر چه
 بنگر به عباس و ارادت اور           به نگاه دیگر به دو دست حید

 به بزرگی او به سیادت او           به اخّوت او به فتوّت او
 به شهامت او به رشادت او          وبه محبّت او به مودّت ا

 به عبادت او به شهادت او          به حقیقت او به والدت او
 صلوات عالم صلوات آدم             صلوات خالق صلوات مخلوق

 
 

 به گل و بهاران به شجر مبارک            ثمر والیت به ریاض قرآن
 شید به سحر مبارککه طلوع خور       به سما ستاره کند این اشاره

 به ملك مبارک به بشر مبارک         به سما مبارک به زمین مبارک
 گل روی فرزند به پدر مبارک         شب عید عباس به حسین تبریك

 به جهاد تبریك به ظفر مبارک           به ادب مبارک به وفا مبارک
 از او مكّرمهم از او مشرف هم              ادب و وفا و ظفر و جهادند

 
 لب خود گشایم به ثنای عباس          به کدام مضمون به کدام منطق

 خجلم که ریزم چه به پای عباس           نه دُّر است قابل نه گهر مقابل
 دل بی هوایم به هوای عباس         همه های و هویم که شده هوائی

 ای عباسهمه نینوایم به نو            بالی عشقش همه کربالیم ز
 به ندای عباس به خدای عباس          به صفای عباس به وفای عباس



 که مودّتش را ندهم به عالم            که محبتش را که والیتش را
 
 

 همه عمر چشمم به خیال رویش             همه لحظه گوشم پی گفتگویش
 سبویشچه شود که جامی زنم از              چه شود غباری ببرم زخاکش

 های و هویش من و عطر و بویشو من           من و خاک کویش من و آب جویش
 به صفای خلقش به خصال و خویش           به شرار قهرش به نگاه مهرش

 به بهار حسنش به شكنج مویش           به جبین و دستش به دو چشم مستش
 هی فكند به من هماگر او نگا                نگهم دهد جان به تمام امكان

 
 به جهان حسین دگرت بخوانم        مقام و رفعت هله ای که زیبد ز

 به کدام جرأت قمرت بخوانم         ماهی تو که به زمهری، تو که به ز
 ادب و شهامت پدرت بخوانم          به خدا که زیبد به وفا و عشق و

 زهرا پسرت بخوانمبه رسول و             لب خود بشویم به گالب و آنگه
 به علی فروغ بصرت بخوانم             به حسین یاور به حسن برادر

 کمر شجاعت به تو گشته محكم            تو جلوه کرده شرف و والیت ز
 

 تو ابوالفضائل تو گره گشائی              تو علی شمایل تو حسن خصایل
 جسم جانی تو به دل صفائی تو به            تو جهان فروزی تو به سینه سوزی
 تو شفیع امّت به صف جزائی             تو سپهر غیرت تو امید عترت
 تو محیط مهری تو یم وفائی              تو بزرگ مردی تو دوای دردی
 تو عزیز حیدر تو پناه مائی             تو امیر لشكر تو شهید داور

 تو نار خرّم تو شعله الله ز ز              تو زخم مرهم تو درد درمان ز ز
 

 که به سینه شوق حرم تو دارم             به خدای منّان به تمام قرآن
 زصفای خاک قدم تو دارم            رو بود آبروئی اگرم که بر

 چه غم از جحیمم که غم تو دارم          چه غم از نشورم چه غم از صراطم
 لطف و کرم تو دارم به خدا ز                  شرف عیان را شرر نهان را
 دم تو دارم دم مدح خوانی ز                 دل آسمانی گهر معانی

 که برون زکویت نروم مسلم           به ریاض حسنت به بهشت رویت
 

 به نماز زهرا به خلوص حیدر           به جالل داور به دل پیمبر
 به صفا و مروه به منی و مشعر           به حطیم و کعبه به مقام و زمزم



 به حبیب و مسلم به علیِّ اکبر          به حسین و عباس به زهیر و یحیی
 به رباب محزون به علیِّ اصغر            به سرشك طفالن به فرات خونین

 نروم از این کو، نروم از این در             اگرم برانی اگرم بخوانی
 تو می زنم دم به تو رو نهادم ز            ه تو دست دادمبه تو سر سپردم ب

 
 هی از نگاهتگگهی از تبسّم          جان هیتو که می بری دل تو که می د

 ببرند حسرت به مقام و جاهت             تو که روز محشر شهدا سراسر
 شده هم غالمت شده هم سپاهت            تو که خلق عالم شده هم گدایت

 تراب راهت غبار کویت ز ز            شود که منّت به سرم گذاریچه 
 که شبی نهم رو سوی بارگاهت              زکرم بخوانی من بینوا را

 میثم()چه به روی عالم چه به روی                  بگشا خدایا ره کربال را
***************************** 

 غالمرضا سازگار
 یت ، یاس آوردیگل زهرایی باغ وال

 صفای بیت خیر الناس خیر الناس آوردی
 تعالی اهلل که امشب یك جهان احساس آوردی

 عروس فاطمه بنت اسد عباس آوردی
 ز دریا گوهر آوردی ، به گیتی محشر آوردی

 وردی ، حسین دیگر آوردیآز حیدر حیدر 

 نبی فطرت علی غیرت حسن سیرت حسین سیما
 

 تفسیر حسین است اینبه چشم دل نگاهش کن که 
 سراپا پای تا سر کلّ تصویر حسین است این
 بنازم هیبت عباسی اش شیر حسین است این

 دو تیغ ابرویش گوید که شمشیر حسین است این
 جهاد و تیغ سرمستش ، جوانمردی است پابستش

 علم دلداده ی دستش ، نثار راه حق هستش

 نمی بندد دمی چشم از جمال یوسف زهرا
 

 زیب و زین است این مبارک باد میالدشادب را 
 پناه عالمین است این مبارک باد میالدش

 علی را نور عین است این مبارک باد میالدش
 علمدار حسین است این مبارک باد میالدش



 مالحت محو گفتارش ، سماحت عكس رخسارش
 شجاعت مست پیكارش ، عبادت کلّ رفتارش

 جمال چارده معصوم در ماه رخش پیدا
 

 ل عباسی است و بوی ختم المرسلین داردگ
 شهامت ، دست ، بازو از امیرالمؤمنین دارد
 ارادت را ، ادب را ، ارث از امّ البنین دارد
 بحق دست امیرالمؤمنین در آستین دارد

 کرامت سائل کویش ، مروّت آبی از جویش
 وفا توصیفی از خویش ، علی چون گُل کند بویش

 و بازوی او را ببوسد چشم و رخسار و جبین
 

 دل از فرزند زهرا برده چشم نیم باز او
 سرافرازان عالم تا قیامت سرفراز او
 سروش نینوا دارد نوای دلنواز او

 پیام ظهر عاشورا در آهنگ حجاز او
 به لب شیر و به کف جانش ، نگه بر روی جانانش

 شفاعت عهد و پیمانش ، شهادت عید قربانش

 نب کبریزمام مهد ناز او به دست زی
 

 زهی عزت زهی غیرت زهی اجالل و آقایی
 نگردد جمع جز در او علمداری و سقایی
 ز دریا تشنه لب آید برون با چشم دریایی

 تو گویی آب هم می کرد در چشمش دل آرایی
 که ای عباس من آبم ، مرا دریاب بیتابم

 که کامی از لبت یابم ، ببین از خجلتت آبم

 قلب آتش دریابریز از لعل لب آبی به 
 

 بنازم تشنه کامی را که با لبهای خشكیده
 به دریا از سرشك دیده ی خود آب بخشیده

 درون موج ، تصویر امام خویش را دیده
 نه دست از آب شسته از حیاتش چشم پوشیده



 ببین رسم اخوت را ، تماشا کن فتوت را
 فتوّت را مروّت را ، وفا ایثار غیرت را

 حر پا بیرون نهد سقاکه دیده تشنه لب از ب
 

 درود آب بر عباس و بر ایثار و ایمانش
 سالم بحر تا صبح جزا بر کام عطشانش

 وفنده ، به چشم ابر بارندهتبه خشم بحر 
 که تا هستی است پاینده ، از او دریاست شرمنده

 زهی غیرت ، زهی غیرت ، زهی ایمان ، زهی تقوا
 

 مگر در عالم هستی دوباره حیدری آید
 در این جهان ام البنین دیگری آیدو یا 

 که چون عباس ، ثاراللهیان را رهبری آید
 برای کربال میر شجاعت پروری آید

 پدر مدحت گرش گردد ، فلك دور سرش گردد
 ملك خاک درش گردد ، والیت رهبرش گردد

 امامت متکی بر او شود در ظهر عاشورا
 

 زهی هاشم که چون تو در بنی هاشم قمر دارد
 امیرالمؤمنین نازد که مثل تو پسر دارد

 ز ایثار تو پیش از صبح میالدت خبر دارد
 بهشت وحی می نازد که با خود این ثمر دارد

 کالمت آیت محكم ، پیامت منجی آدم
 «میثم»حریمت قبله ی عالم ، مزارت کعبه ی 

 جمالت تا صف محشر چراغ روشن دلها
******************************* 

 حیدریجواد 
 اال اى مادر باب الحوائج

 تویى تاج سر باب الحوائج

 تویى سرچشمه جود و سخاوت

 که هستى مصدر باب الحوائج

 روشن بیا امشب که چشمت گشته



 ببر ما را بر باب الحوائج

 بخوان ما را در این میالد عباس

 غالم و نوکر باب الحوائج

 بگو از این عزیز آل حیدر

 حیدربگو در مقدمش از حال 

 

 على بار دگر زیور گرفته

 عطا از حضرت داور گرفته

 ببوسد دستهاى نازنینش

 چو این نوزاد را در بر گرفته

 اگرچه نیست زهرا هست زینب

 برادر را بغل خواهر گرفته

 حسین و مجتبى مدهوش اویند

 که دل از هر دل و دلبر گرفته

 دستهایش کریمى حسن در

 که او را ذوالکرم کرده خدایش

 

 وفا نیست ى همپایه آن باکس

 کسى مانند او اهل دعا نیست

 به پیشانى نشان سجده دارد

 دلى چون او گرفتار خدا نیست

 به کامش ریخته علم لدنى

 اگر چه اوج علمش بر مال نیست

 بدون نام او سوگند بر عشق

 که نامى از حسین و کربال نیست

 ز بس از خود نشان داده کرامت»

 خدا نیستدلم باور ندارد او 

 خدایى خدا در دست عباس

 تمام ماسوى سرمست عباس

 

 الحسین است مقامش در سما باب

 براى انبیاء باب الحسین است

 تمام اختیار عشق با اوست



 الحسین است که از سوى خدا باب

 اگر از حضرت زهرا بپرسى

 الحسین است بگوید پور ما باب

 ز خاک علقمه گردیده معلوم

 الحسین است بابکه او در کربال 

 چو سقّا بود اما تشنه آب

 بر او گفته ارباب« بنفسى انت»

 
 حماسه آفرین کربال اوست

 امیر دومین الفتى اوست
 نشد شمشیر در دستش بگیرد

 عیان سازد همان شیر خدا اوست

 حریم علقمه در یاد دارد

 عزیز حضرت خیرالنساء اوست

 بگوید مشك پاره پاره با ما

 وفا اوست عالم باعطش گوید به 

 است به وصفش این کالم آخر بیان

 زمان استعموى حضرت صاحب 

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

 گلچین مجالس مداحانفصل دوم؛ 

 میالد حضرت اباالفضل )علیه السالم(

 33ـ شعر 50ترک 
 رسد این خبر برای پدر می      با نسیم سحر برای پدر

 پسری گل پسر برای پدر        وردهآخبر از مادری که                                         
 با جنم با جگر برای پدر     پسری با وجود مثل خودش                                       
 نر برای پدر رِمثل این شی    ردآغیر از این شیر زن که می                                      
 میدمد یك قمر برای پدر        چند خورشید دارد و حاال                                      

   ماند مثل یك قرص ماه می
 خواند كاد مین یَإِخواهرش                                                          
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 سالم حسیناولین حرف او    محو این عشق نا تمام حسین
 پیش پایت کند قیام حسین           قصد دارد میان گهواره                                       

 دین و دنیات یك کالم حسین   اولین حرف مادرش این بود
 و امیری و او غالم حسینن       تقا جاآگفت ام البنین که                                      

 ذکر لبیك یا امام حسین         کند تكرار لبش انگار می                                      
 به خدایش سپرده ام بنین

 عینمُ وَ رٍیر و ناصِه خَنّإ
 

 بی نظیر است بی نظیر حسین   بی نظیر است این وزیر حسین
 خر مسیر حسینآبا تو تا       ماند پای عهدی که بسته می                                    
 در کنار تو سر به زیر حسین     هر کجا هست سر بلند است و                                   
 حسین ،لك لبیك یا امیر          گوید رو به تو در رکوع می                                   

 گیرد هر نفس از تو اذن می
 میرد تو بگویی بمیر می  

 
 ادبش ریشه دار در مثل است    ن مسیحا چقدر با ادب استای

 داب خیر و مستحب استآهر چه       جلوه دارد به طرز رفتارش
 تا کنار عقیله العرب است        دارد از زمین چشم بر نمی                                     

 دائما یك قدم از او عقب است    همه جا همره حسین است و
 جمع روز و شب است ،جمع ازداد    رامشآهم غصب دارد هم 

   مكه و بیت و زمزم و عرفات
 کاشف الكربات ،کاشف الكرب 

 
 ورآبطل است و دلیر و جنگ               بل موال ابالحسن حیدرشِ   
 خیبر ةفتح قلع ةقص       بوده الالیی اش به کودکی اش                                    

 همه رزمنده اند او سنگر        سرش پشت شوند مستقر می                                    
 و علی اکبر جعفر و قاسم              مكتبی دارد و مریدانی                                    
 یك سر و گردن است باال تر        پهلوانی که از هر اسطوره                                   

   به پدر رفته اشجع الناس است
 ال فتی سهم االرث عباس است  

 
 بی غالف است او تیغ پوالدِ     در صف اول مصاف است او
 مرد شبهای اعتكاف است او    مرد میدان و مرد محراب او

http://www.shear.blog.ir/
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 حاجی دائم الطواف است او    حرم اوحرم زینب است و مُمَ
 پاسداری در این مطاف است او     کعبه چادر زینب ۀپرد

 شین و قاف است او و که خوده عین   لم رجالگفته اند عالمان عِ
 شرف الشمس و در و یاقوت است     سمان الهوت استآقمر 

 ب او حل شدآتا که روحم در 
 مبدل شد پای تا سر به دل   

 
 شد «34طولمُ» عاشقی  ةقص   چشم وا کرد و برد دلها را

 م به او محول شدکار عالَ   از عنایات فاطمه این که
 باد و هوش مختل شدآدلم    از تب عشق مور مور شدم
 پای شل شد و عقل معضل شد   پای رفتن کجا و سرعت نور

 چند ساعت چه کس معطل شد    در صف زائران بماند که
   م او همین که دست خداستلَعَ
 جایگاه خودش ببین که کجاست 

 
 از غم و غصه امشبی دورم     ورمعمشكر از دولت تو م

 راه رفتن مخواه معذورم   مست و خرابم و از من مستِ
 کورم ،هیک کس را نشان مده     غیر روی تو را نمی خواهم

 و جورمهر تهر چه باشم به مِ  هر چه باشی به فكر من خوب است
 رسد زورم گر بخواهم نمی   گر بخواهی که از درت بروم

 من همینم به عشق مجبورم  هر که در عشق خویش مختار است
 امشب ای یار یك عنایت کن
 سر من را بگیر و راحت کن

 
 در سپاه حسین رهبری ات    ای فدای قد صنوبری ات

 جایگاه رفیع و سروری ات   شود معلوم در صف حشر می
 ی اتورجلوه های شبیر و شب      فاطمی بودن تو پیدا در

 برق شمشیر و شیر مادری ات     طل هاشمی فدای تو وب
 پنجه های قوی خیبری ات     ذوالفقار بی تاب ةقبض

 مانده ز رد حیدری ات ةکشت     ای شهاب زمینی صفین
 هر کجا عرصه دالور هاست

                                                           
 . دراز و طوالنی.34 



 نقش پیشانی تو یا زهراست
 

 قاآم کرم یَ ،باب حاجت   قاآحرم ای پناه همه 
 قاآسایه ات هست بر سرم     بادآیا ابالغوث خانه ات 

 قاآبرم  عرض حاجت نمی   غیر درگاه تو بمیرم هم
 قاآبوده در شیر مادرم     شیر خدا والیت تو شیرِ

 قاآای عمو جان رهبرم    یار و موال و رهبر و عشق و
 قاآنوکرم  ،قاآچشم      از تو فرمان و از همه عالم

 سجده هات نور بهشت ةپین
 یا ابالفضل ذکر شور بهشت

 
 خ سیرتش نقاب نخوردبر رُ     ی جز از جام بوتراب نخوردمِ

 ن سراب نخوردآاو فریبی از      مدند اماآبا امان نامه 
 رباب نخورد ۀغصه انداز    شكدر حرم هیک کس برای مَ

 ب نخوردآب رفت و آدر دل      اما او ...امكان ندارد ..هآ
 ب را روی این حساب نخوردآ     یاد لبهای خشك اصغر بود

 ماه را غرق در افق کرده
 ب را مرقدش قُرُق کردهآ

گذاشتنش تو دست امیر المومنین شروع کرد، بند قنداقه رو باز کرد، دستای بچه رو بیرون آورد. هی شروع کرد بوسیدن. می 
نگاه می کرد. اشاره می کرد دست ها رو ببینید. امیرالمومنین یل می خواست، بطل می  بویید، هی به حسین و زینب

خواست، دالور می خواست. حاال بچه ام دستاش عیبی  داره آقا؟ مگه دستای بچه ام ایرادی داره؟ نه ام البنین، شروع کرد 
 روضه خوندن. صلی اهلل علیك یا اباعبداهلل. یه روزی میاد کربال..

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

 35ـ شعر 12ترک 
 فدای مناجات پنهانی تو            خدا جلوه دارد به پیشانی تو

 نوای تو الحان قرآنی تو       را ابه لب آورد جان داووده

 دست بارانی تو ةزمین تشن         تو بر کوهسار معارف نشستی

 مهمانی تو که هر شب بود شامِ           سفره دار حسینی ای حسینیه

 
 مسلمانی از تو ادب دانی از تو           فراوانی از تو سلیمانی از تو

 دعاهای روحانی از تو
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 احادیث طوفانی از تو         به کعبه رجزخوانی از تو

 عنایات سبحانی از تو          روایات نورانی از تو

 و سلمانی از تو       نفسهای رحمانی از تو

 علی خوانی از تو      علی گویی از تو

 دل ما و دربار سلطانی از تو

 چه خوش سر به زیری      چه خوش سرفرازی 

 امیری حسینٌ و نعم االمیری

 
 تو نهایت ندارد ةکرم خان   ندارد   وهت بدایتشكطلوع 

 به اظهار محتاج عادت ندارد       نگاه تو قبل از دعا داده حاجت

 دل ما نیازی به غارت ندارد          به جایی که یوسف دریده گریبان

 که رنگی به پیشت قیامت ندارد         از این محشری که به پا کرده پیداست

 
 البت به دامن سخاوتصبه نامت         به چشم تو غیرت به تیغ تو صولت

 ری از رشادتپبه دستت کرامت          به بازوت قدرت به پای تو همت

 رجزها مسمط فتوت مروت به میدان مسلط  بتشهامت سعادت بصیرت محا

 تو از آل عصمت تو از بیت عترت     که از برق چشمت همه غرق حیرت

 علی در عنایت علی در قداست       تو قامت قیامت علی در هدایت

 علی در مهارت

 عطری محبت ندارد تو بدون      و ناد علی دارد از تو حكایت

 چنان سر به زیری     چنان سرفرازی

 امیری حسینٌ و نعم االمیری

 
 که در بند گیسوی پر پیک و تابم       من از جنس شب های پر التهابم

 فقط با نگاه شما مستجابم         اگر بر حریم حرم مستجیرم

 بگو با تو باشد حساب و کتابم      لطف باب الحوائج همین بس و من

 که این عشق کرده است خانه خرابم      دعا کن حرم آیم و بر نگردم

 تویی انتخابم که عالیجنابم خرابم خرابم خراب جوابم

 و مشكت عذابم غم بی حسابم ز داغت کبابم

 کجایی سحابم کجایی نقابم
 بیرق آفتابم ةکه در سای     دل زینبیه شده قرص با تو

 تو و سرفرازی تو و سر به زیری

 امیری حسینٌ و نعم االمیری



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

 36ـ شعر 52ترک 
 داند دلم شیدا تر از این حرفا هاست عشق می

 دلبری دارم که بی همتا تر از این حرف هاست
 سن روی او که در بین بنی هاشم تك استحُ

 خلق و خوی او ولی زیبا تر از این حرف هاست
 من به غیر از مدح او حرفی ندارم با کسی

 حرف هاست ناش رسوا تر از ایدشمن بیچاره 
 فشاند نور و سگ عو عو کند هست و می هما

 نور سیمای قمر پیدا تر از این حرف هاست
 م گیریست کهلَیدیهم همان دست عَاَ وقَفَ

 تا قیامت پرچمش باال تر از این حرف هاست
 ارمنی را هم شفا داده دم اعجاز او

 حضرت عباس ما عیسی تر از این حرف هاست
 دهد از او اگر چیزی بخواهد می دشمنش
 قا تر از این حرف هاستآقای ما آای جهان 

 در کنار رود تشنه لب به خاک افتاده است
 تا بفهمی که دلش دریا تر از این حرف هاست

 چكد از دست هاش روز محشر که شفاعت می
 فاش خواهد شد که او سقا تر از این حرف هاست

******************************** 
 37ـ شعر 14ترک 

 بنفسی انت ای سر تا قدم ایثار و آقایی
 جمالت با نگاه یوسف زهرا تماشایی

 حیا را تا صف محشر حیا از گردش چشمت

 خجالت می کشد از ماه زیبای تو زیبایی
 امبنینت دم به دم گوید گرفته در بغل

 که عباس من از روز والدت هست زهرایی
 امیرالمومنین نفس نبی بوسیده دستت را
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 که این دست است روز رزم یك لشكر به تنهایی
 تو ای سر تا قدم غیرت چه کردی در دل دریا

 که بر لبهای خشكت چشم غیرت گشته دریایی
 به جز تو ای علی خصلت ندارد هیک فرمانده

 مقام پاسداری و علمداری و سقایی
 بنی هاشمتو آن ماه دل افروزی که در جمع 

 به دنبال سرت خورشید کرده راهپیمایی
 هم باب المراد عالمی هم اشجع الناسی تو

 تو عباسی تو عباسی تو عباسی تو عباسی

 
 بنفسی انت ای دست علی در آستین تو

 است بر خاک زمین تو هشجاعت سجده آورد
 کی ام من تا فدایی تو گردم ای که در وصفت

 تو بنفسی انت فرموده امام راستین
 از آن رو سجده می بالد به خود تا دامن محشر

 که نقشش مانده ای روح عبادت بر جبین تو
 سزد بر خود ببالد تا قیامت ظهر عاشورا

 فتح المبین تو ةبه یاد دست و تیغ و حمل
 امیرالمومنین دست خداوند است و می بیند

 که جای بوسه اش مانده به دست نازنین تو
 پشت سرت آید امامت پیش رو خیزد ادب

 شرافت در یسار تو شجاعت در یمین تو
 تو آن عبد خداوندی که در دامان گهواره

 توالی حسین بن علی بوده است دین تو
 اگر اذن شهادت می گرفتی از امام خود

 به دشت کربال خون می گذشت از صدر زین تو
 درود تشنگی بر لب سالم آب بر خاکت

 اکتکه گردد تا قیامت بحر دور تربت پ

 
 سالم اهلل بر دستی که با آن در صف محشر

 اطهر ةشفاعت می کند از شیعیان صدیق
 اگر زهرای مرضیه تو را فرزند خود خوانده

 یقین دارم به فرزندی قبولت کرده پیغمبر



 اسزد جبریل هنگام نبردت ظهر عاشور

 آرد از جگر پیوسته فریاد هوالحیدر بر
 از امیرالمومنین ارث شجاعت را تو داری 

 تو بردی از همان اول ادب را ارث از مادر
 امیرالمومنین هستید دو ساقی تو و بابت 

 تو سقای بیابان بال او ساقی کوثر

 بغیر از تو که سر نشناختی از آب موج خون

 که یك لحظه به راه دوست داده دست و چشم و سر
 بسا عاشق شنیدم در همه دوران عمر خود

 خدا داند ندیدم عاشقی را از تو عاشق تر
 گرفتی چون علم بر دوش خود انگار می دیدم

 خیبر ةامیرالمومنین آورده رو در قلع
 تاریخ جز روز نبرد تو ۀندیده دید

 ركکه از یك تن گریزد در صف پیكار یك لش
 چگونه حمله آوردی که دشمن شد ثناگویت

 بازویتبی دست و پا بر دست و « میثم»سالم 

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

 38ـ شعر 11ترک 
 بهترین فرصت تمنا شب          کار دارند عاشقان با شب
 کنم با شب من مناجات مى       مزد امشب نماز فردا شب

 شب مناجات مى کند با ماه
 

 خورشید ةدست ماه است نامخورشید      است عمامةماه  سر 
 خورشید ةماه یعنى ادام                  خورشید ةتن ماه است جام

 ها ماه مى شود آفتاب شب 

 
 جگر من به دردسر افتاد          سر و کارم که با سحر افتاد

 بار ما گردن قمر افتاد              ها اگر افتاد خواب در چشم
 اند اال ماه همه خوابیده

 
 را رفتیم تا که باب الحسینرفتیم          حسین ما تاکنار 
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 هر کجا رفت و هر کجا رفتیم        الفضل کربال رفتیمابا اب
 جلو انداخت کار ما را ماه

 
 از سر کویش آبرو دارنددارند        محضرش وضو همه در 

 بیت عمو دارندبعد ازین اهل      و توسل به دست او دارند
 پا ماه سرا چه عمویی ببین 

                                 
 ماه قربان آن جمالش بادهایش همان جاللش باد            چشم                                

 البنین حاللش باد شیر ام                  صلوات خدا به بالش باد
 کوه، دریا، ماه ؟کیست عباس

 
 تر شبمى شود با تو دیدنى          کنى در شببیشتر جلوه مى 

 شب که از راه مى رسد هر شب...       وقت وصل است وقت آخر شب
 ماه را مى کند تماشا ماه

 
 گشتسنگ در دست او طال مى          گشتکوچه کوچه پى گدا مى 

 گشتآنقدر بین کربال مى                 گشت ساله ها مىسایبان سه 
 ماهجاى زهرا  دور زینب به

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

 39ـ  شعر  61ترک 
 ای چارم شعبان ز محمد صلواتت

 هر روز و شب از خالق سرمد صلواتت
 از فاطمه و حیدر و احمد صلواتت
 وز خون خدا آمده بی حد صلواتت
 دامان تو گلزار دل اهل یقین است

 بوی خوشت از دست گل ام بنین است
 

 حیدراین یاس که گل کرده به گلخانة 
 قرآن حسین است سر شانة حیدر
 آری همه سجده به دردانة حیدر

 فردوس برد رشك به ریحانة حیدر
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 از پارۀ دل برگ گل یاس بیارید
 ناز قدم حضرت عباس ببارید

 
 این قلب حسن جان حسین است ببینید

 این سورۀ فرقان حسین است ببینید
 این سرو گلستان حسین است ببینید

 حسین است ببینیداین ماه درخشان 
 این پیش بالها سپر یوسف زهرا است

 این باب مراد است و در یوسف زهرا است
 

 گرچه صدف ام بنین را گهر است این
 بر حیدر و زهرا و پیمبر پسر است این
 در محفل ذریّة زهرا قمر است این

 یا که حسن و یا که حسین دگر است این
 این است که حیدر زده گل بوسه به دستش

 دیم بنی فاطمه گردد همه هستشتق
******************** 

 40ـ شعر 10ترک 
 روزی شعر من امشب دو برابر شده است

 چون که سرگرم نگاه دو برادر شده است

 چون که بانوی کالبیه پسر آورده

 چشم وا کن پدر خاک قمر آورده

 فطرسیان جا مانده ةهر که از قافل

 سقا مانده ۀنظرش خیره به گهوار

 بازوی تو بی حد و عدد خواهد شدزور 

 بعد از این ام بنین ام اسد خواهد شد

 با وجود تو زمین حیدر دیگر دارد

 کعبه جا دارد اگر باز ترک بردارد

 او پا نكشیدم هرگز ةاز در خان

 چون حسینی تر از عباس ندیدم هرگز
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 کاشف الكرب تویی خنده ارباب تویی

 !پدر خاک علی و پدر آب تویی

 چه شرابی چه سبویی داردساقی ما 

 بنویسید رقیه چه عمویی دارد
 روی چشم تو بود جای حسن جای حسین

 بین دو ابروی تو بین الحرمین هست ما
 تو سنگین است ةپیش خورشید و قمر سای

 و فقط محضر زینب سر تو پایین است
 وسط جنگ زمین را به زمان دوخته ای

 خته ایفن شمشیر زنی را ز که آمو

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

  41ـ شعر 50ترک 
 چه خوب شد الطاف باال بیشتر شد

 باران گرفت و خشكی لبها تر شد

 چه خوب شد این روزهای آفتابی

 ذکر لب نیمه شب ما یا قمر شد

 دیشب حسین، امشب ابوفاضل و فردا

 چه خوب این شبها دل ما در به در شد

 امروز اگر با آبرویم دست من نیست

 با معجزات عشق شد کاری اگر شد

 بعد از نماز مغرب خورشید وقتی

 شب رفت و رفت و رفت نزدیك سحر شد

 آمد صدای جبرئیل از عرش باال

 ام البنین مژده که فرزندت پسر شد

 از این به بعد این مزرعه ها یاس دارد

 از این به بعد این روزگار عباس دارد

 

 دیشب نشستم چشمهایت را کشیدم

 مپایت چند تا دریا کشیدپائین 

 روح القدس، ارواح ذهنم را مدد کرد

 تا عاقبت تصویری از عیسی کشیدم
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 دستهایت گریه کردم پای ضریحِ

 روح خودم را تا خدا باال کشیدم

 جمعیت روی زمین را تشنه ی آب

 تنها تو را در این میان سقا کشیدم

 آقا اگر چه مشك تو آبی ندارد

 کشیدم من بین مشكت چند تا دریا

 تو از تمام آبها آبی ترینی

 ماهی ولی از ماه، مهتابی ترینی

 

 

 معنا ندارد ماه من باال نباشی

 باالتر از اندازه های ما نباشی

 معنا ندارد ما همه لب تشنه باشیم

 ما باشی ولی دریا نباشی عباسِ

 با اینكه نبض نیل در دست تو باشد

 یموسی نباش ،اما تو ای مرد خدا

 فرمانروای آسمانی تو ماهی و

 فرقی ندارد اینكه باشی یا نباشی

 حاال که با زینب برادر می شوی تو

 معنا ندارد بچه ی زهرا نباشی

 تو ماهی اما مثل خورشید شبی تو

 این افتخارت بس غالم زینبی تو

 

 گفتند دریائی ولی دریا نبودی

 گفتند طوبائی ولی طوبا نبودی

 تنها نسیمی از نفسهایت مسیح است

 گفتند عیسایی ولی عیسی نبودی

 تو دستگیر عالمی و ارمنی ها

 گفتند موسایی ولی موسی نبودی

 دریایی و موسایی و عیسی مسیحی

 تو کل اینهائی ولی اینها نبودی

   باب النّجات عالمین موال اباالفضل



  یا کاشف الکرب الحسین موال اباالفضل

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

 42ـ سرود 59ترک 
 تو آسمون قمر اربابه   ستارۀ سحر ارباب 

 به نوکرا خبر بدید        تولد برادر اربابه                                                  
 یه خدا و یه دنیا و یه آقا و یه سقا
 پسر ام البنین و پسر خوندۀ زهرا

 ای جانم اباالفضل    جانانم اباالفضل     ضربانم اباالفضل   
 اگه تو یه نیگا به من کنی سلمانم اباالفضل

 اباالفضل ای قمر عشیره
 هرکی نمی خواد تو رو باید بره بمیره

 
 یوسف عشق سر بازار اومد   غم نخورید دیگه غمخوار اومد

 پرچمدارا، عَلَمدارا              همه بیاید که عَلَمدار اومد                                       
 ر و یه دلبند و یه دلدار و یه دلخواهیه پس

 بگو که ال حول وال قوه اال باهلل
 ای یارم اباالفضل    ساالرم اباالفضل   کس و کارم اباالفضل

 برا دیدن تو لحظه ها رو می شمارم اباالفضل
 اباالفضل ای قمر عشیره

 هرکی نمی خواد تو رو باید بره بمیره
 

 دن عادت عباسهدلم زیرِ منت عباسه       حاجت دا
 دوای دردای همه           یك قسم حضرت عباسه                                           

 یه حرم و یه لبخند و یه سوگند و یه حاجت
 آرزوم اینه که بمیرم وسط زیارت

 یكتایی اباالفضل    دریایی اباالفضل     موالیی اباالفضل
 اباالفضلآقا تو حسین روز تاسوعایی 

 اباالفضل ای قمر عشیره
 هرکی نمی خواد تو رو باید بره بمیره

*************************** 
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 43ـ سرود 01ترک 
 شب خیلی خاصه شب مستیم امشب

 هر چی جون دارم امشب  تو طبق اخالصه
 شب قدر عاشقای رایه العباسه

 گاهی وقتاسر سال عاشقیمه صد سال به این ساال    یاد قدیما می خونم 
 صدای بارون داره میاد    یكی غزل خون داره میاد

 آی عاشقا خبر خبر یه پهلوون داره میاد
 بیایید واسه دال دلخواه اومده    برای شبای دلم ماه اومده 

 وزیری که به یاری شاه اومده
 الفضله   اونیكه مایة آبرومه آقام ابا

 الفضله بابا حرف حساب یك کلومه آقام ابا 
 آقام آقام آقام ابا الفضل

 
 شب مستیم امشب  شب خیلی خاصه

 هر چی جون دارم امشب  تو طبق اخالصه
 شب قدر عاشقای رایه العباسه

 سر سال عاشقیمه صد سال به این ساال    یاد قدیما می خونم گاهی وقتا
 شب والدته پهلوونه    پشای دل من می خونه ط

 اسم اباالفضل می لرزونه    زمین و آسمونا رُ  دالی دشمنامونُ
 ماه دل من ماه بنی هاشمه   توی شبای تنهایی من

 برم حرم علمداره علقمه خدا می دونه آرزوم اینه  
 بنام غیرت اباالفضل        بنام هیبت اباالفضل   
 ریم زیارت اباالفضل می   بنام حضرت اباالفضل 

 قمر عشیره آقام اباالفضل
 

 ی خاصهشب مستیم امشب  شب خیل
 هر چی جون دارم امشب  تو طبق اخالصه

 شب قدر عاشقای رایه العباسه
 سر سال عاشقیمه صد سال به این ساال    یاد قدیما می خونم گاهی وقتا

 قمر اومده از راه بیاید تماشا    العطاشاالسالم علی ساقی 
 به به ام بنین پسر آورده   غصه مرده    برده دلُ
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 کشته منو کشته منو چشم سیاه ش    
 ش شیدا شده این دل  از برق نگاه 

 جانم ابوفاضل  حامی زینب  ساقی مودب    شاه کرم   سقای حرم
 مایه بذاریم   سقا اومده ساقی بشه مشك بیارید  مجنون یاریم  

 اومده علمدار حسین علم بیارید     پرچم بكارید د   گر بی قراری
 

 شب خیلی خاصه  شب مستیم امشب
 هر چی جون دارم امشب  تو طبق اخالصه

 شب قدر عاشقای رایه العباسه
 سر سال عاشقیمه صد سال به این ساال    یاد قدیما می خونم گاهی وقتا

 تموم عالم نداره  تُیه سر زلف         کسی که یاری مثل تو داره بیاره 
 من مست گل یاسم  سراپا احساسم

 ام دیوونة عباسمدیوونه ام دیوونه 
*************************** 

 44ـ سرود 00ترک 
 امشب شب عاشق شدنه     امشب شب دیوونگیه  

 شب مستیه منه امشب با ابوفاضلم و
 قبلة من شده پرچم و علم  

 پای پرچم و علم  پرپر می زنم  
 جشن دلدادگی   لحظة شادیه

 همه می دونن دیوونگیمون مادر زادیه
 الفضلماباالفضلم  مست جام ابامن غالم 

 من بنام اباالفضلم
 رفع اهلل رایه العباس

 
 روشن دیگه دنیای غمه  عباس ماه شب های منه

 عباس صاحب قلب منه آخه آقای منه
 من به عشق نگاش دیوونه شدم 
 با خیال حرم بی خونه شدم  

 جشن آزادیه   لحظة عاشقی 
 همه می دونن دیوونگیمون مادر زادیه
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 گدای اباالفضلم   من فدای اباالفضلممن 
 خاک پای اباالفضلم
 رفع اهلل رایه العباس

 
 مثل سائال در می زنه        امشب دل من پر می زنه

 امشب دل مجنون شده به سیم آخر می زنه
 آقای دلم  االفضلی و تو اب

 دنیای دلم   ماه آسمونم و
 من خراب غمم   وقت آبادیه

 ن مادر زادیههمه می دونن دیوونگیمو
 الفضلمالفضلم  مست جام ابامن غالم ابا

 من بنام اباالفضلم
 رفع اهلل رایه العباس

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

 45ـ سرود 01ترک 
 دنیا با روی آقامون زیباست
 امشب میالده دلدار زهراست

 من شیدای روی یارم   سر روی پاهاش میزارم
 ندارمتو سینه از عشق ساقی   دل ندارم، دل 

 میالده آقامون اباالفضله    ترانة لبهامون اباالفضله
 عشقمون، روحمون، دینمون، دنیامون اباالفضله

 
 روزیه عالم تو دست سقاس

 نَحنُ محتاجُك الدّخیل عباس
 عمریه مستم از جامش    می دونه خیلی میخوامش
 اولین چیزی که گفتم     بوده نامش، بوده نامش

 فضله    دلبر بی مانندم ابالفضلهاشكام و لبخندم ابال
 اولِ حرفم و آخره سوگندم ابالفضله

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

 46ـ سرود 02ترک 
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 گهواره نه جای بچه شیره      این نوزاد به سردار و امیره
 االنه عَلَم دستش بگیره

 نگاهش اسیر علیه، خیره به شمشیر علیه، پسر دلیر علیه
 آقام اباالفضل

 وی دست حسین، هوایی و پا بست حسین، فدایی و سرمست حسینآرومه ر
 آقام اباالفضل

 هرکس شد پا رکاب آقام    تا محشر غرق عطر یاسه
 یه گوشه از بهشت اعلی    مخصوص روضه العباسه

 یا حسین یا حسین ثاراهلل
 یا حسین یا اباعبداهلل

 
 با عشقش دلم داره سر و کار    میگرده فلك دور عَلَمداره

 می بوسه علی دستاشُ صد بار
 دالدیوونة ساقیه، مست پیمونة ساقیه، قبلمون خونة ساقیه

 آقام اباالفضل
 یل یل یل حرمی، جلوۀ عطا و کرمی، قوت این بال و پرمی

 آقام اباالفضل
 بی مثل و بی نظیره عباس    بازوهاش تكیه گاه عرشه
 روز محشر خدا از عشقش    هر چی هیئتیه می بخشه

 حسین یا حسین ثاراهللیا 
 یا حسین یا اباعبداهلل

 
 ما نسل جهاد و شور و شینیم   در خط مسیحای خمینی

 تا آخر پای عشق حسینیم
 سید علی بده اجازه، شیعه پُره سوز وگدازه، توی بقیع حرم می سازه

 آره به واهلل
 برای دلی که بی تابه، عاشق شبای مهتابه، نوکر و جونش و اربابه

 اهللآره به و
 پیش خورشیدِ آقای ما    نور دشمن مثل فانوسه

 این جمله آخرین هشداره   شش گوشه برا ما ناموسه
 اباالفضل

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



 47ـ  سرود 02ترک 
 مشغول مدح پهلوونم    بند اومده چرا زبونم    می شینه بارون روی گونم

 تا شعر حافظُ می خونم
 رو شیرین دهنان  شاخ شمشاد قدان خس

 که مژگان شكند قلب همه صف شكنان 
 یا اباالفضل ترنم لَباس     یا اباالفضل خوده ذکر شفاس

 یااباالفضل فقط نه ذکر ما   دم ارمنیاس

 ای اهل جهان سید و ساالر رسیده
 سقای حسین میر و علمدار رسیده

 علمدار رسیده
 

 بعدی   می شینه بارون روی گونمتو شیر بُرّان نبردی    هر کی میاد تو میگی 
 با شعر بی نظیر سعدی
 که نیس نه خود اندر زمین نظیر تو نیست

 که نیس که قمر چون رخ منیر تو نیست

 یا اباالفضل ترنم لَباس     یا اباالفضل خوده ذکر شفاس
 یااباالفضل فقط نه ذکر ما   دم ارمنیاس

 ای اهل جهان سید و ساالر رسیده
 و علمدار رسیدهسقای حسین میر 

 علمدار رسیده
 

 مستم و بی صبر و قرارم    بوسه روی عَلَم می کارم   مست شراب نخل میثم
 مست یه بیت سازگارم

 صورت و خال لبش مصحف حُسن ازلی ست
 پدرش شیر حق، این شیر حسین ابن علی ست

 یا اباالفضل امیر مه جبین    یا اباالفضل یل ام بنین
 عمق دل   بلرزه باز زمینالفضل بگو از یا ابا

 ای اهل جهان سید و ساالر رسیده
 سقای حسین میر و علمدار رسیده

 علمدار رسیده
******************************* 
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 ـ سرود 01ترک 
 ببینه  ماه اومده صورتشُ     ماه بنی هاشمیون همینه 

 لفضلااحیدر تباره  یا اب  همتا نداره  سواره   تك یل تك
 تو سقایی   تو فرزند زهراییمن تشنه 

 به به به چه آقایی
 ساقی و علمدار ابوفاضل ابوفاضل  ابوفاضل 

 
 خون علی توی رگاش می جوشه      لفضل علمش رو دوشه ااوقتی اب

 یا اباالفضل    تاج سرم تو     شاه کرم تو     دل خوشی حرم تو
 عشقت دین و دنیامه   ذکر تو نفسهامه

 رویامه  صحنت توی
 ساقی و علمدار ابوفاضل ابوفاضل  ابوفاضل

 
 دلم به عشق کربال اسیره 

 از دست شما می گیره   براتُ
 یا اباالفضل    عباس حیدر   شیر دالور    زدم به سیم آخر

     سقا و علمداره   تو میدون یه سرداره 
 شور حیدری داره

 ساقی و علمدار ابوفاضل ابوفاضل  ابوفاضل 
*********************** 

 48ـ سرود 06ترک 
 ببین        رو دست حیدر کودک ام بنین رو دست دریا تصویر ماهُ

 این شبها صدای ارباب      آهنگ الالیی شه
 این آقا سقا میشهرسه یه روز تو دنیا       می

 عباس  عباس  از روز اولم با وفاست عباس
 اسعب  عباس  باب الحوائج ما سواست عباس

 
 مثل باباشه پهلوونه عربه       پیش داداشش بی همتا تو ادبه

 امشب همی بینم دل یك خواهر       خیلی خوشحال
 داره زینب عباسُ            غم دیگه نداره وقتی     

 عباس  عباس  هرکس پر از غم و مشكل عباس
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 عباس  عباس  ذکرش فقط ابوفاضل عباس
****************** 

 

 49شور ـ 00ترک 
 عاشقونه رو وازِآکه بشنوی  تا   من ةبگذار سر به سین

 بهت بگم احوال این دوونه رو تا     من ةبگذار سر به سین
 گم کردم از مستی امشب راه خونه رو
 ای ساقی از دستت میگیرم پیمونه رو

 اومده خدای عشق و حیدر حسین ،یاور حسین ،دلبر حسین
 دست ساقی و امیر لشكر حسین ،جام کوثره ،از همه سره

 
 تاریكم با صفا بشه ةکه خون     بگذار پا رو چشمای من تا
 که زندگیم از لطفت روبراه بشه    بگذار پا رو چشمای من تا

 سر تا پام از عطر عشق تو معطره
 نجوای قلبم یا عباس ابن حیدره

 میرم برای خاک پاک کربالت می ،میرم برات می ،جون من فدات
 بادبان استوار کشتی نجات ،تكیه گاه عشق ،پناه عشقای 

 
   چشای من بارون نو بهاریه        عشق ةاشك من نشون

 ثار بی قراریهآ ةنشون         عشق من رو دیوار قلبم                                        
 از عشقت توی این قلب من قیامته
 ایشااهلل اجر این عشق من شهادته

 ای وزیر بی نظیر شاه کربال ،بقا ةچشم ،وفامعنی 
 م به دوش راه کرباللَرهبر عَ ،بن فاطمه یا ،ماه علقمه

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

 50ـ شور 00ترک 
 تو وقتی میشنوم صدا     این دنیا قشنگه با تو 

 وقتی جون میدم برا تو       قاآرزومه آمردن 
 لفضل یا مرگ یا تواابا    یادم دادی عاشقی رو

 با زهرا همنشینه      فرینهآاونكه عشق 
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 م ام البنینهوخان
 ترهمستیمون قشنگ   وقتی دل جلوتره     بین عقل و مستی
 عباس ابن حیدره      اون دنیا باالتره    اونكه پرچمش تو
 سر رو دامنت میذارم           میارم  دائم اسمتُ

 راه دیگه ای ندارم     جز مردن برای عشقت
 لفضل دوست دارماابا       رمز زندگیم همینه 
 مست ایوون طالشه       دل هامون مبتالشه

 مجنون کربالشه
 عشق تو مدال من    ای خواب و خیال من     ای لیالی دلها
 روز و ماه و سال من     رزوی هر آای تو        ای یار قدیمی

 
 ای دالی بی تابقآ     نورانی شد از تو مهتاب
 یار بی نظیر ارباب     ای ماه عزیز زینب

 لفضل مارم دریاباابا       خونت مرکز بهشته
 داروی درد مایی      امید عاشقایی

 از بس که با وفایی
 عشق تو عبادته      دلتنگه زیارته    قلب بیقرارم

 یك لحظه غنیمت    پروازم به اون حرم    حتی توی رویا
****************************** 

 51ـ شور 09ترک 
 نمی مونه با تو غمی    حسین زهرا عشقمی

 خدا تو تقدیرم آقا، غالمیِ تو رو نوشت
 ضریح کربالی تو، شده شیش گوشة بهشت

 یا حسین فدای پدر و مادر توام       به امام رضا همیشه نوکر توام
 یا حسین یابن الزهرا 

 
 چقد بگم دوست دارمتفدای موج پرچمت   

 حسین جان عشق پاک تو، گرفته کل عالمُ
 خدا عمری بده به من، ببینم باز محرمُ

 چی میشه که ببینم آقا تو کربالم     رو به روم حرمته رو لبم السالم
 یا حسین یابن الزهرا
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 با یا حسین و یا حسن     میریم به یاریِ یمن

 نیستبه امر رهبرم یه روز، سعودی ها و صهیو
 با دست انصار الحسین، میشن از دنیا سر به نیست

 اونیكه یارِ والیته عزیز ماست    شهادت فقط گزینة رو میز ماست
 یا حسین یابن الزهرا

********************************** 
 52ـ شور 21ترک 

 پشت ابراست ماه زمیناز شرم تو ای مه جبین      

 روشن ام البنین چشمش       سر زد ماه آل علی    
 باب حاجات ای مرد مرد        ای خاک پات داروی درد

 نور چشمات عین الیقین    از عشقت عشق شد دوره گرد 
 چشمت روشن ام البنین

 
 بچه شیر شیر عرب          ای سقای فضل و ادب

 چشمت روشن ام البنین      اومد با تو شمشیر دین
 در اسرای خودای باقی     ای فانی در موالی خود

 چشمش روشن ام البنین   تو موال و من هم همین
******************** 

 

 53ـ شور 10ترک 
 دل من دلداده      به پای عشق افتاده
 دلم خرابه اما          با اباالفضل آباده
 عشق خود خدا اومد    پیغمبر وفا اومد

 لیالی دل ما اومد
 اباالفضلهمهتابم اباالفضله   اربابم 

 اباالفضل علمدار   یل حیدر کرار
 

 فدای اون اسمی که    به درد من تسكینه
 زندگی هر چی باشه    با اباالفضل شیرینه
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 راهش خود سعادته   اسطورۀ محبته
 دلدادۀ والیته

 تسكینم اباالفضله    آیینم اباالفضله
 اباالفضل علمدار   یل حیدر کرار

 
 اومد آقا شددر خونش غوغا شد    هرکی 

 یه قطرۀ نا قابل    با اباالفضل دریا شد
 محتاج کرمش منم   مجنون عَلَمش منم

 دلتنگ حرمش منم
 خورشیدم اباالفضله    امیدم اباالفضله

 اباالفضل علمدار   یل حیدر کرار
******************************* 

 54ـ شور 11ترک 
 ساقی هر جا فكر آبه    روی دستاش دریا خوابه

 ساقی ساقی
 زمین و آسمونا  همه گرم تماشا

 به طوافِ روی حسینه    قنداقة حضرت سقا
 میدونم که دعا مستجابه وقت اذون

 مالئك می خونن با خداشون تو آسمون
 بریزید گل یاس، به گهواره ی عباس      که این یار حسینه، علمداره حسینه

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

 55شورـ  12ترک 
 ارتش حسین به خط، یل اصحاب اومد
 یك قدم عقب تر از خود ارباب اومد

 دلبر دلبرا اباالفضل    بزرگ نوکرا اباالفضل
 چه اصیله نسبش   چه قشنگه لقبش   علویه غضبش  حسنیه ادبش

 یا حسینه روی لبش
 عَلَم کشا سینه سپر کردن   رجز ها رو حماسی تر کردن

 هل حرم رو با خبر کردنمیوندارای کربال امشب، ا
 ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد   علمدار خوش آمد

                                                           
 سید مجید بنی فاطمه. با نوای : حاج 54 
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 سقای حسین سید و ساالر خوش آمد   علمدار خوش آمد
 

 یكه تاز عرصة شرف و غیرته
 پشت پاش روی زمین سایة عزته

 تو هر چی خوبیه نمونه است    مثل باباش علی یدونه است
 خداییش ام البنین   چی میخواد بهتر از این   پسری داره چنین   

 مثل ماه رو زمین
 یكه سوار بی بدل عباس   فاتح هر جنگ و جدل  عباس

 وقتی علم به دس میاد میدون، همه میگن صل علی عباس 
 علی عباس ایول اهلل  علم باالس ایول اهلل

 چقدر آقاس ایول اهلل   دلش دریاس ایول اهلل
***************************************  

 بخش سوم؛ والدت امام سجاد ) علیه السالم(

 فصل اول؛ اشعار منتخب
 سید هاشم وفایی

 کار تو مدام ربنّا بود و نماز

 در هر نفست عطر دعا بود و نماز
 در آینة چشم توای روح دعا

 تصویر پر از نور خدا بود و نماز
****************************** 

 محمد علی قاسمی 
 مرغ دل باز هم غزل خوان شد

 پنجمین روزِ ماه شعبان شد
 دو سه روزی به کربال رفت و
 حال آمد دخیل سلطان شد

 ...اول آمد سراغ خانه ی او

 هرکسی از ازل مسلمان شد...
 هر که سجده نكرده بر درِ او
 آخر از مسلكش پشیمان شد

 بسته است روی پیشانیشپینه 
 سید الساجدین دوران شد

 آنقدَر کیسه روی دوش گرفت



 نیمه شب ها گدا فراوان شد
 از ابوحمزه های او بوده

 نفْس بیمار اگر که درمان شد
 امشب آمد گلی به عالم که
 مایه ی آبروی ایران شد
 کاش بینم بقیع او مثل
 بارِگاه شه خراسان شد

 کار او بود اگر که چشمانم
 چشمه گردید و پر زِ باران شد

 اصال از گریه های هرشب اوست
 که به روی لبم حسین جان شد

 تا چهل سال آب را دید و
 روضه خوان گلوی عطشان شد
 تا چهل سال اگر ذبیحی دید
 مشكلش آب دادن آن شد

 تا که چشمش به شیرخوار افتاد
 یاد طفل رباب گریان شد

 گریه های محرمم از اوست

 پرچمم از اوست شال مشکی و
****************************** 

 سید پوریا هاشمی
 سجاده ایم پهن برای دعا شدیم

 نائل به همنشین شدن اولیاء شدیم

 روی ما هتاثیر کرد خصلت خوبان ب
 از یمن سجده های سحر باخدا شدیم

 از دستباف بودنمان خیر دیده ایم
 پاخورده ایم و از شرفش پربها شدیم

 مطهر انفاس دلبر است هر نخ زما
 با این حساب هم نفس کبریا شدیم
 شكرخدا به طالعمان مهر عشق خورد
 پاگیر لطف بی حد و حصر شما شدیم

 اصال چه حاجت است به آب و گالب ها
 ما پاک از طهارت این گریه ها شدیم



 وابستگی به یار اثراتش مشخص است
 فارغ زما چو یار شد از غصه تا شدیم

 ع زمین خورده ایم ماهرچند دست جم
 گفتند عشق و پیش قدمهاش پا شدیم

 سجاده ایم قسمت ما شور و شین شد

 یعنی که پای بوسی ابن الحسین شد
 

 امشب مدینه حال و هوایش معطر است
 از شوق چشم منتظر آسمان تر است

 باران گرفت و جان دوباره به خاک داد
 ابر نگاه تو چقدر سبزه پرور است

 مه از راه میرسندکاسه بدست ها ه
 باب المراد عالم و آدم همین در است

 امشب به آفتاب قمر فخر میكند
 در خانه ی حسین مهی جلوه گرتر است

 گهواره را نگاه کنید عشق آمده
 زهراست یا حسین حسن یا که حیدر است

 پیغمبری چقدر برازنده اش بود
 پیشانی اش تجلی نور پیمبر است

 علی استطرز نگاه کردنش آیینه ی 
 بر قاب صورتش رخ زهرا مصور است

 ما از ازل مالزم خاک ره تواییم
 مارا نوشته اند گدا چون مقدر است

 تا چند کفر؟باده ی ایمانیم بده

 یعنی که از صحیفه مسلمانیم بده
 

 هرکس ز عشق تاب و تبش شهره میشود
 بیش از همه غم و تعبش شهره میشود

 زردی رویش از اثر سجده های روز
 ا اینكه سجده های شبش شهره میشودی

 مادر بزرگ زاده و بابا شه قریش
 خیلی بجاست گر نسبش شهره میشود



 مسكینك فقیرک یاربش آشناست
 دربین خلق ذکر لبش شهره میشود
 تا روز حشر کار ابو حمزه اش گرفت

 هرکس که گشت منتسبش شهره میشود
 شمشیر خطبه اش کمر شام را شكست

 بش شهره میشوداینگونه تا ابد غض
 نخلی که آبیاری دست کریم شد

 در شهر مزه ی رطبش شهره میشود
 سر میدهیم پای تو عشق است عشق عشق

 عاشق دل بال طلبش شهره میشود

 تطهیر آب وام گرفته ز طهر توست

 خورشید آسمان و زمین جای مهر توست
 

 ازبس کالم معجزه دار تو نور داشت
 داشت خورشید شد هرآنكه به پایت حضور

 وقتی که دست و پای تو از سجده آب شد
 در عرش خود خدای تو حس غرور داشت

 حاجی ناشناخته ی کاروان حج
 در قافله به یمن تو نعمت وفور داشت

 نزدیك ها که جای خودش لطف ویژه ای
 آقای خوب ما به گدایان دور داشت
 جبرئیل میرسید به پابوسی اش مدام

 داشتوقتی که در نماز دم یا غفور 
 تو حضرت کلیمی و ادعیه شاهد است

 محراب خانه ی تو شباهت به طور داشت
 لطف دعای نیمه شبت بر همه رسید

 از برکت صحیفه ی تو دین زبور داشت
 زخم زبان و طعنه اگرچه زیاد خورد
 ایوب آل فاطمه قلبی صبور داشت

 آماده ایم رخصت افروختن بده

 پروانه ایم اذن ز غم سوختن بده
 



 چه شد که روی تو در آفتاب سوخت؟ اصال
 هروقت خورد بر لب خشك تو آب سوخت
 اصال چه شد که خیمه ات آتش گرفته بود؟

 در بین شعله های جهنم کتاب سوخت
 پای تورا به ناقه ی رم کرده بست شمر
 از کربال به کوفه تنت زین عذاب سوخت

 در گیرو دار ردشدن همسرت ز شام
 سوختآتش سراغ معجرش آمد نقاب 

 رجاله ها بصورتتان سنگ میزدند
 از طعنه های شهر دلت بی حساب سوخت

 برروی زخم گردن تو مرهمی نبود
 وقتی که از حرارت سرب مذاب سوخت
 دید چگونه چوب به لبهای عشق خورد

 دیدی چگونه از غم این سر رباب سوخت
 یعقوب دل شكسته چهل سال آزگار

 چشمت به یاد روضه ی بزم شراب سوخت

 فتم رباب و روز و شبم رنگ غم گرفتگ

 عمه ی سادات دم گرفت"بس کن رباب"

****************************** 
 سید محمد میرهاشمی

 ای خوشا صبحدم و روی نكوی گل سرخ

 ای خوشا مستی و صهبای سبوی گل سرخ
 ای خوشا اهل دل و اهل مناجات سحر
 چشم چون باز نمایید به روی گل سرخ

 شبنم زده را می دانی ؟نیت آن گل 
 درس تطهیر دهد آب وضوی گل سرخ

 مدعی الف زد و هیک نفهمید چرا
 بلبل دلشده مست است ز بوی گل سرخ
 چشم دل باز کن و گوشه ی محشر بنگر
 نافله خواندن عشاق به سوی گل سرخ

 این گل سرخ که دل با غم عشقش شاد است

 پسر حضرت عشق است همان سجاد است



 
 غنچه ی عشق و گل دلخواه دعاستاو همان 

 او همان سالك و رهپوی گذرگاه دعاست
 پر تالطم دلش از واقعه ی کرب و بالست

 پر ترنم لبش از زمزمه و آه دعاست
 نور او جلوه نما در همه ی ارض و سماست
 شمس رخشان والیت بود و ماه دعاست
 اولین درس دبستان صحیفه این است

 دعاسترستگاری بشر در گذر راه 
 پدرش خون خداوند و خودش عشق خداست
 پدرش شاه شهید است و خودش شاه دعاست

 خیز از جا و بیا عیدی میالد بگیر

 کربال و نجف از حضرت سجاد بگیر
 

 ! شب قدر است عجب موی سیاهی دارد

 ! دل حق برده عجب برق نگاهی دارد
 وه چه دشمن شكن است اشك شبانگاهی او

 ! ه چه سپاهی دارداشك سرباز وی است ، و
 دستگیر دل افتاده به چاه گنه است

 چه غمی آنكه چنین پشت و پناهی دارد
 هر که شد خادم او اذن دو عالم دارد

 هر که شد سائل او منصب شاهی دارد
 آنكه شد نوکر سجاد به میزان جزا

 چه حساب و چه کتاب و چه گناهی دارد ؟

 ما که دیوانه ی عشقیم و ز غم آزادیم

 ایم و همه در ذکر هوالسجادیم بنده
 

 بشریت به تو مرهون ، پسر ثاراهلل
 معنویت به تو مدیون ، پسر ثاراهلل

 لیلی کرب و بالیی دل عشاق تویی
 همه دلها به تو مجنون ، پسر ثاراهلل

 هر که غافل ز تو و عشق تو شد سود نكرد



 شده بی یاد تو مغبون ، پسر ثاراهلل
 جان ، زده استهر که در راه زیارت بدهد 

 جرعه ای زان لب میگون ، پسر ثاراهلل
 در مصیبات تو و عمه ی تو جا دارد
 دل مهدی بشود خون ، پسر ثاراهلل

 ما ز درگاه تو تاثیر دعا می خواهیم

 فرج منتقم آل عبا می خواهیم
 

 دیدی را دعا اوج خودت که همانی  تو
 زیر شمشیر شیاطین تو خدا را دیدی

 است که در اوج عطش چشم تو چشم خدایی
 سر نیزه سر پاک شهدا را دیدی

 سوخت قلب تو از آن لحظه که در بارش تیر
 دست و مشك و علم شاه وفا را دیدی

 بین مقتل گل گلزار بقا را دیدی
 بین آتش حرم آل عبا را دیدی
 در کنار بدن بی سر شاه شهدا
 مو پریشانی ام النجبا را دیدی

 تب بودی حق همین بود که جان سوخته ی

 زائر روی کتک خورده ی زینب بودی

*************************** 
 رضا اسماعیلی

 نذر تو کردم دلم را ، موالی من ! بار دیگر

 از کوچه باغ دل من ، ای روح آیینه بگذر
 امروز ، روز بهشت است ، عطر تو می بارد از عرش

 از عطر ناب حضورت ، شد آفرینش معطر
 شد ، خورشید در آسمان شدهستی ز نورت جوان 

 شد فجر صادق شكوفا ، شب شد ز نور تو پرپر
 رفت از جهان بوی پاییز ، آمد بهاری دل انگیز

 در ذهن خاک سترون ، شد باغ مینو مصور

 ! ما را اجابت کن ای عشق ، ای قبله گاه مالیك
 ما را اجابت کن ای عشق ، سجاد ، نور مطهر



 ین جلوه گر شدتبریك یاران سحر شد ، خورشید د
 نور خدا منتشر شد ، در این جهان بار دیگر

********************************* 
 حسن عرب خالقیم

 نشیب های دل من فراز می خواهد
 فراز اشك مرا در نماز می خواهد
 مؤید است به روحُ القُدس قلم اما
 برای شعر سرودن نیاز می خواهد
 برای سفره ی بازش نیامدم اینجا

 گدای این در، آغوش باز می خواهد
 اگر چه این دو شب از جام کربال مستم

 دلم دوباره شراب حجاز می خواهد

 پیاله ای بدهیدم که دم زنم حق را

 دوباره زنده کنم قصه ی فرزدق را
 

 نسیم پنجم شعبان ز راه آمده است
 صدای پای بهاران ز راه آمده است

 ببین بدون پیمبر بدون جبرائیل
 دوباره آیه ی قرآن ز راه آمده است
 میان بیشة شیران هاشمی امشب

 غزال عرصه ی ایمان ز راه آمده است
 فقط نه اینكه ز راه آمده عزیز عرب
 عزیز دختر ایران ز راه آمده است

 شب تولد فرزند شاه دختر ماست

 زبان مادری او زبان کشور ماست
 

 انسان ۀکسی که شد ششمین نور سور
 خسته شد از سجده های او شیطانکسی که 

 کسی که هست تجلی پنج تن در او
 کسی که شد پدر هشت قبله ی ایمان
 کسی که با نفس یك غالم ساده ی او

 نفس گرفته زمین مدینه از باران



 کسی که موقع انفاق بین سائل ها
 ملقّب است دل شب به صاحب انبان
 به حق او حجر االسودی شهادت داد

 ی وا نكرده است دهانکه جز به حق عل

 به حیرت است کنار حَجر دو چشم هشام

 ز اهتمام خالیق به احترام امام
 

 بخوان که ضبط کند آسمان صدایت را
 صحیفه پخش کند بعد این نوایت را

 «ال تؤدّبنی»برای این که بخوانیم 
 بخوان برای ابوحمزه ها دعایت را
 تو با زبان خدا حرف می زنی آخر

 یم ربنایت راچگونه یاد بگیر
 بیا و بعد دعا روضه هم بخوان آقا

 بیا و شرح بده داغ کربالیت را
 بیا بگو چه کشیدی تو در چهل منزل

 بگو که بست به زنجیر دست و پایت را

 کسی که حرف خدا و کتاب می آورد

 کنار یک سر تشنه شراب می آورد
********************** 

 باس احمدیع
 مسیری نسیم آمد این بار از خوش

 رسانَد به ما مژده ی دلپذیری
 خبر خوش خنك کرد کام زمین را
 بهاری شد این خطّه ی گرمسیری
 به یك خانه ی ساده کنج مدینه
 چه زائرسرایی چه مهمانپذیری

 بانویی آسمانی به دامان شه
 چنین مادر پاک و روشن ضمیری

 به ارباب دلها خدا هدیه داده
 چه شمس الضّحایی چه ماه منیری

 اماما تو خود زینت عابدینی



 پناه و امید صغیر و کبیری
 کریمی، عزیزی، امیری، بزرگی
 امامی، رئوفی، صبوری، بصیری

 تو خود خانه ی کعبه را مستجاری
 به درگاه ایزد اگر مستجیری

 تو عطر اقاقی در این خاکدانی
 تو گرمای عرفان در این زمهریری

 تو بُغض غریب دعای کمیلی
 دعای مجیریتو روح بلند 

 مقام رفیع تو را غبطه خوردند
 همه کهكشانهای این راه شیری
 تو دریای صبری، تو موج وقاری

 تو علم لدنّی، تو خیر کثیری
 تو سبزینه ی برگ شاداب عصمت
 تو خود میوه ی بوستان غدیری

 دعا را تو یاد ابوحمزه دادی
 چه می شد که دست مرا هم بگیری

 زبور است آری بر آل محمد
 کتاب صحیفه به آن بی نظیری
 تو سیراب سرچشمه های دعایی
 تو از باده ی سرخ سجاده سیری
 معلم تویی؛ از تو آموخت شیعه
 والیت مداری والیت پذیری

 یدبه وقت خطابه بسی سربلن
 به گاه عبادت گهی سر به زیری

 جسارت نباشد سؤالی بپرسم
 چرا در جوانی بدین مایه پیری

 پیر کردهچهل سال گریه تو را 
 چرا چلّه ی اشك باید بگیری
 تویی یادگار غم اهل خیمه
 تویی دفتر خاطرات اسیری

 تو با دست بسته به همراه زینب
 رساالت خون خدا را سفیری



 تو تب کردی و صبر کردی و گفتی:
 حسینٌ امیری و نعم االمیری
 نشد تا که در بزم نامردم شام

 سر خویش یك لحظه باال نگیری
 جالوتیان سنگ داود بودیبه 

 خوشا این شجاعت، زهی این دلیری
 اماما مدد کن به صحرای محشر

 ز ما استغاثه ز تو دستگیری
 گدای شمایم که تقدیرم این شد
 تو را شاهی و نوکران را فقیری

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

 وفاییسید هاشم 
 ای که خورشید جمالت پرتو افشانی کند

 عالمی را جلوه ات زیبا و نورانی کند
 تو همان خورشید تقوائی که عرش و فرش را

 جلوۀ تو حق چراغانی کند از فروغ و
 جای دارد رهگذارت را ز گلهای بهشت
 جبرئیل از عالم باال گل افشانی کند

 ای بهشتی رو عجب نبود اگر رضوان خلد
 گرد سرت اسپند گردانی کند از جنان

 علی بنمی زند لبخند بر رویت حسین 
 تا تماشا در رخت آیات قرآنی کند

 امشب از یمن قدوم با شكوه تو حسین
 هرکجا سائل بود دعوت به مهمانی کند

 زینت عبادی و شایسته باشد تا خدا
 نام زین العابدین را برتو ارزانی کند

 سحردعا و نغمه ات مرغ  شب همه شب بر
 گوش جان را می سپارد تا غزلخوانی کند

 کمان رنگین یك چشم تو تا عرش سر زند از
 هر زمانی دیده ات را اشك بارانی کند
 هیک کس را با چنین تقوا ندیدم غیر تو

 سجده های خویش را اینقدر طوالنی کند
 ای شهید زنده جز تو کیست بعد از کربال
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 کند تا از این گلشن به اشك خود نگهبانی
 ما شمع جمع محفل امروز مائی و ز

 غیر تو فردا چه کس رفع پریشانی کند
 کوثر توفیق می خواهد ز درگاه خدا

 درمدیح تو ثنا خوانی کند« وفائی»تا 
*********************** 

 لی اهلل کالمی زنجانیو
 مژده ای شیعه که باشد شب میالد امشب
 پا نهاده به جهان حضرت سجاد امشب

 بكند فخر به نسوان جهان شهربانو
 داد امشب او که خدا طرفه گلی ناز به

 مرحبا پنجم شعبان شد و روز صلوات
 زین بشارت دل عشاق بود شاد امشب
 ای گدایان به در حضرت زهرا بروید

 دهد آن مادر عباد امشب عیدیانه
 کاخ ظلم از برکات قدمش ویران امشب

 خانه آل امیه شده بر باد امشب
 سجاد ))کالمی(( می گفت به دوش رو بر

 باد ای ساجد حق خانه ات آباد امشب
******************** 

 علی اکبر لطیفیان
 هر دیده ای به دیده ی گریان نمی رسد

 فصل خزان به فصل بهاران نمی رسد

 در بین گریه حاصل ما رشد می کند

 باران بدون سیل به پایان نمی رسد

 یك جا اگر تمامی خلقت گدا شود

 نقصی به آستان کریمان نمی رسد

 روزی ما کم است که مصحف نخوانده ایم

 عیب از کریم نیست که مهمان نمی رسد

 بفرست سمت دشت غالم سیاه را

 یك چند وقتی است که باران نمی رسد

 کیسه به دوشی تو اگر کار هر شب است

 این پینه های شانه به درمان نمی رسد



 ما مستمند کیسه ی خیراتی توأیم

 ذاتاً فقیر آن کرم ذاتی توأیم

 
 آقای من! حریم تو از عرش برتر است

 با این که خاکی است، بهشت معطر است

 عادت نموده ایم به این گنبدی که نیست

 حیف از حریم تو که بدون کبوتر است

 می رسیم« تسبیح»با تربت حسین به 

 این تربت حسین عجب بنده پرور است

 داول فدایی قدمت مادر تو بو

 پس مادرت به تو ز همه با وفاتر است

 تو یادگار فاطمه بودی برای او

 حاال که شد فدای تو عالم فدای او

 

 
 یعقوب کربال! چه قدر گریه می کنی

 از صبح زود تا به سحر گریه می کنی

 یعقوب را که غصه ی یوسف شكست و تو

 داری برای چند نفر گریه می کنی

 معجریوقتی که چشم هات می افتد به 

 حق داری ای عزیز اگر گریه می کنی

 از صبح تا غروب فقط نیزه می زدند

 پدر گریه می کنی« قتل صبرِ»داری به 

 چشمت چرا ضعیف شده بی رمق شده

 !یعقوب کربال چقدر گریه می کنی؟

 !با دیدن اسیر کجا می رود دلت؟

 !با دیدن فقیر کجا می رود دلت؟

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

 گلچین مجالس مداحان فصل دوم؛

 والدت امام سجاد )علیه السالم(



 56ـ شعر 50ترک 
 باز در بحر والیت گوهری پیدا شد

 ابر یك سو شد و قرص قمری پیدا شد
 گلشن عشق و امید پسر فاطمه را
 اهلل اهلل چه مبارک ثمری پیدا شد

 یك صدا خنده زنان اهل سماوات و زمین
 همه گفتند حسینِ دگری پیدا شد

 حسین ای پسر فاطمه چشمت روشنیا 
 ذکر و تسبیح و دعا را پدر پیدا شد

 یم توحید به جوش آمد و در دامن آن
 صدفی گشت عیان و گوهری پیدا شد
 همه خوبان جهان یك سره کردند اقرار
 که ز خوبان جهان خوب تری پیدا شد

 روی حق، روی نبی ، روی امامان یك سر
 همه در صورت زیبا پسری پیدا شد

 ژده ای اهل تولی شب میالد آمدم

 جان بگیرید به کف حضرت سجاد آمد
 

 سورۀ نور حسین ابن علی سیمایش
 دو جهان شیفتة حُسن جهان آرایش
 چشم مادر به تماشای جمالش روشن
 جای گل بوسة بابا به همه اعضایش

 نقش فرقان محمد خط و خال و حُسنش
 جای پیشانی جبرئیل به خاک پایش 

 آیتی از جلوۀ رخ شجر نور بُود
 ملك العرش بُود بنده و او موالیش

 این همان سورۀ طور است و کتاب مسطور
 که بُود قلب حسین ابن علی سینایش
 پای داود پیمبر به زمین می چسبد
 گر به هنگام تضرع شنود آوایش
 پای تا سر قد و باالی علی را بیند
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 چشم بابا به تماشای قد و باالیش
 ز مناجات شبش نور بر عرش کند سر

 روح بخشد بر وی با دم روح افزایش
 معنی پنج کتاب است نهان در نفسش
 چهارده سورۀ نور است رُخ زیبایش
 به جالل و شرف و قدر ندارد همتا

 در همه عالم چون خالق بی همتایش

 نه عجب عالم اگر گردد فرمان بر او

 ابر بارد به مناجات غالم در او
از غالما تو می خوام. پول هم آوردم بخرم. فرمود می بخشم. همه رو آوردن. عرض کرد آقا جان رفت گفت آقا جان. یدونه 

ما بین این ها نیست. فرمود کس دیگه رو هم داریم؟ عرض کردن آقا تو اصطبل یه نفره، حیوان ها رو تیمار میكنه. فرمود 
رت فرمود از امروز غالم این آقایی. چشم آقا. بیرون بیاریدش. تا اومد این مرد دگرگون شد. گفت آقا همین رو میخوام. حض

اومدن بغض کرد. قدری از خونه دور شدن گریه اش گرفت. آی مرد چی شد منو از اربابم جدا کردی؟ گفت اشتباه متوجه 
 شدی. من تو رو نیاوردم غالمم باشی. تو رو آوردم از امروز تو ارباب باشی من غالم.

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

 57ـ شعر 51ک تر
 مدآحضرت زین العابدین     مدآنغمه سر کن که جان دین 

 علی دوم حسین است این     ین است اینع فروغ ارعین حق 
 شمع محفل فروز انجمن است      این پسر یادگار پنج تن است
 هر دو چشمش دو زمزم رحمت     دل نورانی اش یم رحمت

 دور سر نماز شبشگشته بر       بوسه های دعا به لعل لبش
 این پسر جان سید الشهداست     روح و ریحان سید الشهداست

 کل توحید در صحیفه او      کرم وظیفه او ،لطف عادت
 سر به سر نور و سر به سر برهان     نآسخنانش همه اخ القر

 شا وحی ساعد دعای شام گه      شا وحی منزل نهفته در نگه
 بعد بابا امام عاشوراست       این گل سرخ دامن زهراست

 سید الساجدین سالم سالم       عابدین سالم سالم ةکعب
 نآجان دین و حقیقت قر     ایمان ةقطب عرفان و قبل

 جان شیرین سید الشهدا     یوسف رسول اهلل یوسفِ
 رایتغشاهدم خطبه های      خون خدا به رگهایت خونِ

 دهد بر تن عبادت روح می       از دهان تو بانگ یا سبوح
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 ای نفسهات خوش تر از تسبیح     ای مسیح دعا دعای مسیح
 حسین فاطمه ای تو حسینِ    تو به عرش جالل قائمه ای

 حجر و مروه و صفا زمزم    پنج میقات و چار رکن و حرم
 ز جالل تو واقفند همه      به مقام تو عارفند همه

 است و فرزدق است و کمیتدعبل      هر گیاهی به مدح اهل البیت
 توست ةشیانآرکن خشتی ز      توست ةحج کعبه طواف خان

 بر کف دستت استالم کند       حجر االسودت سالم کند
 بهتر از کعبه احترام شدی      وارد مسجد الحرام شدی

 همه دور سرت به حال طواف   کعبه و خیل حاجیان به مطاف
 ایستاده بسان عبد ذلیل      پور عبد الملك از این تجلیل

 نه کسی از وی احترام کند    نرهی تا که استالم کند
 بر دلش سخت خورده تیر حسد    مانده بر جای خویشتن چو جسد

 بدین مقام و جالل ؟این که باشد       عربی از هشام کرد سوال
 ؟!گفت نشناسمش ندانم کیست     با تجاهل به سوی او نگریست

 ساآست از جای خود سپند جَ     تا پاشد فرزدق خروش سر 
 راغبا فصاحت قصیده ای       ن یوسف زهراأخواند در ش

 گوش کن تا بگویمت این کیست   گفت هی هی تجاهلت از چیست
 عرفات ،منا ،مروه سعی و صفا    حجر و رکن و زمزم و میقات
 ریگ های در محشر ةهم    کوه های حجاز سر تا سر

 مكه تا هر کجا که هست حریم    طیمحمستجار و مقام و حجر و 
 کل حجاج بیت پیر و جوان     ناودان و مطاف و شازربان

 میشناسند یك به یك او را      غار حرا ،خیف ،جبل الرحمه
 در مسیر هدایتش هستند     همه دل بر والیتش بستند

 ست لینبی و ع ةاین جگر گوش     ست این فروغ حقیقت ازلی
 نص حكم خدا مودت اوست    دل مومن پر از محبت اوست

 خمس و زکات، حج و صوم و صالت    به توالی او گرفته حیات
 قلب سیدالشهداست ۀمیو    این گل سرخ گلبن زهراست

 حرم از فیض او حرم گشته       رم گشتهرم از بزل او کَکَ

 نماز بی والیش قبول نیست      او دعا کند پرواز  از دم
 گل باغ محمدش خوانند    حجت حی سرمدش خوانند

 ب و جد و مادرش صلواتآبه      حق فرستاده در همه اوقات
 ست علی وی نیكوی نام     ست این خداوند را ولی

 درود ،به فرزدق درود باد    تا جهان بوده است و خواهد بود



 دار خود را به شانه گرفت ةچوب     خصم را نشانه گرفت ةسین
 دهد هماره سالم میثمش می    بین دشمن سرود مدح امام

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

 58ـ شعر 52ترک 
 رمز او سجاد ،حق معماست     می و سبو سجاد ،حق پرستی

 با همین اشك ها وضو سجاد    در همین گاهواره میگیرد
 عاشق عمو سجادمده آ       چشم از عباس بر نمیدارد

 صد و ده مرتبه بگو سجاد   اسم این نو رسیده هم علی است
 مرحبا هب ال ابو سجاد    یستی اواقعا اسم با مسم

 اسمشان را علی گذاشته است    نخل او هر چه میوه داشته است
 

 ؟مسجد اهل بیت خانه کیست    ؟کیست ةبه لب عرشیان تران
 ؟کیست ةخدا حرف عاشقانبا     بروی دعاستآاین صحیفه که 

 ؟تسکی ةشبان ةاثر نال   این مقامی که شیعیان دارند
 ؟کیست ةبی کران لطف برکت   حسینی ها ۀروزی سفر

 کیست ةسر اربابمان به شان   چشم دل باز کردم و دیدم
 و حسین ین اوستعالمی زیر دِ    ست بین او و حسین سر و سری

 
 هر چه دادی تو از کرم خیر است     سرم خیر است ةتو شدی سای

 از شما نام میبرم خیر است     این که با این زبان غرق گناه
 ترم خیر است ۀحاصل دید    شیعه یادگاری توست ةگری

 اشك ها ذاتشان قدم خیر است    گریه کردم دلم سبك تر شد
 ته و حرم خیر استسو گلد صحن     خواب دیدم برات ساخته اند

 شك ندارم که صبح نزدیك است      ر روزگار تاریك استدَنقَآ
 

 قا به این مقام رضاستآدلت     بر بال ها دلت تمام رضاست
 پسر چارمت امام رضاست    اذن دادی و کار ما دست

 اسم ایرانیان غالم رضاست     ل علیآدر دم و دستگاه 
 کعبه و مسجد الحرام رضاست    کربال و مدینه و نجف و
 یك نفر است و والسالم رضاست    صاحب کل این حسینیه ها

 کشورم سرزمین مشتی هاست    بهشتی هاست ةعاشقی عرص
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 به دل شیعیان هویت داد    اشك هایت به اشك قیمت داد

 به تو در خاک و خون امانت داد     حق را ةن ودیعآپدرت 
 اسارت داد ةبه تو در لحظ    عمه جان با تو دست بیعت را

 خصم فرمان به قصد غارت داد    از همان لحظه که امام شدی
 ت جسارت دادأبهشان جر     م افتاد بر زمین و همینلَعَ

 خواهران تو سوخت یاروسری ه   تا ابد قلب دوستان تو سوخت

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

 59ـ شعر 41ترک 
 رسیده مهتابِ شگفت شب طاعات

 خورشید خداوند عبادات رسیده
 سر حلقه ای از حلقه ی سادات رسیده
 فصل می و مستی و مباهات رسیده

 چنین بزم مگر خواب ببینیم زین بعد
 لبخند تماشایی ارباب ببینیم

 
 ای باغ محبت گل محراب نیایش
 عیسی نفسان را نفس ناب نیایش

 ای چشمه ی جوشنده ی سیراب نیایش
 تابنده ی ارباب نیایشای قبله ی 

 ای آینه حی جلی حضرت سجاد
 ای زین حسین ابن علی حضرت سجاد

 
 خورشیدترین قبله ی خورشید تویی تو

 آسوده ترین ساحل امید تویی تو
 عیدانه ترین عید در این باده تویی تو
 آن سوی سراپرده ی توحید تویی تو
 از روز ازل بود که با چشم تو مستیم

 بود باده پرستیم تا جام به دست تو
 

 فانوس خیالیم همه در سر راهت
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 دنبال دل گمشده بر زلف سیاهت
 تنها دل ما نیست به دنبال پناهت

 کبوتر شده در چتر نگاهت جبرییل
 خم را همه با نام تو سر مست شكستند

 در عرش به عشق تو سر و دست شكستند
********************** 

 60ـ سرود 50ترک 
 امامت، ما ایرانیا رم سهیم کردامشب خدا تو 

 ارباب یه نظر خاصی،به ما که ازش دورتریم کرد
 یكی امشب پیدا میشه   هم از ارباب داره ریشه   هم با ماها قوم و خویشه

 کرم این خانواده، خداییش بی حد و مرزه
 شاه بانوی ما براشون، کنیزم باشه می ارزه

 میگه ارباب دست مریزاد
 ن دادخدا دنیا رو به م

 علی از ایران فرستاد
 

 رسمه خونواده وقتی، بمونه همیشه قشنگه
 اسم سه نفر فامیل، اگه که یكی شد قشنگه

 این امیرالمومنینه  نَوَه شُ وقتی می بینه   به کامش دنیا شیرینه
 پسرش باز شد پسر دار، به خودش می باله حیدر

 جانشین سومش رو، می بینه خوشحاله حیدر
 عینهپسری که نور 

 سایه سار عالمینه
 ولیعهده حسینه

 
 اونكه نماز و دعاهاش، آبرو به محراب می بخشه
 مثل ماه شب چارده، غالم سیاش می درخشه

 نفسش آدم می سازه   وقتی مشغوله نمازه    خدا هم حتی می نازه
 شبای ماه الهی، این آقا میزبانمونه
 افتخار نوکر اینه، که ابوحمزه بخونه

 فرشته از روی دستش
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 ال تعدبنی نوشته
 که االن جاش تو بهشته

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

 61ـ سرود 50ترک
 دل من، تو مهمون شب لطف خدایی   چه بزمی، شبه سومه که کرببالیی

 باز اشكای شوقه   تو چشمای مهتاب
 شد وقت گدایی   با لبخند ارباب

 میریزم به پاش، همه حاصلم
 دلمگدای علی ابن حسینه 

 نور دل حسین      ای حاصل حسین
***************************** 

 62ـ سرود 50ترک 
 دل آسمونی داری   از علی نشونی داری 

 یجور دیگه میخوامت   یه رگ ایرونی داری
 کشور ما برات سینه چاکه
 مادر تو از این آب و خاکه

 عالم گدای دستات، نام خدا رو لبهات
 عاشق مناجاتشد با صحیفة تو، دل 

 یا علی یا علی یا علی جان
 

 ارباب ما تا نداره   که وارثه ذوالفقاره
 گفته رو پسر هاش اسمه    علی رو فقط میزاره

 از رگ و خون شاه حنینی
 تو ولیعهد ارباب حسینی

 تنها امیر عشقی، نور مسیر عشقی
 تو وارث علمدار، هستی سفیر عشقی

 یا علی یا علی یا علی جان
 

 تو پناهت   اسیر یه نیم نگاهت عالمیه
 هستیمُ میدم بشه کاش   یه کاشی بارگاهت
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 با هنرمندی مردم ما
 ساخته میشه ضریح تو آقا

 صحن و سرا و مرقد    روزی شبیه مشهد
 توی بقیع می سازیم    یه روز چهار تا گنبد

 یا علی یا علی یا علی جان
*************************** 

 63ـ سرود 50ترک 
 سفرۀ مناجات   اسمت سر زبوناس ای

 هر کس که نوکرت شد   آقای همه دنیاس
 اسوۀ عبادت تویی       معنی سعادت تویی  

 اونیكه توی دستاشه    پرچم شفاعت تویی 
 جان آقام

 نوکر خونه زاده توام آقا بس که کرم داری تو   جان آقام
 امماه آسمونِ منی و توی دلم حرم داری تو         جان آق

 
 برق توی نگاهش    خیلی دال رو برده

 امشب عروس زهرا   یك گل پسر آورده
 شكر خدا عمریه از   زمرۀ غالمانتیم

 مادر تو ایرانیه   پس ما همه سلمانتیم
 جان آقام

 عاشق توایم و به کرمت عمریه آقا می نازیم   جان آقام
 کارگری تو می کنیم و آخر برات حرم می سازیم  جان آقام

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

 64ـ سرود91ترک 
 تو سینه می شینه شور شیرین آقام دوباره می باره اشكای شوق از چشمام 

  شب سجاده می دونم        دستمُ خدا می گیره
 سومین شبه که دنیا       بوی کربال می گیره

 منه عاشق اهل حسین آبادم منه عاشق امشب دوباره مهمونم
 منه عاشق امشب دخیل سجادم دیوونه ی اباالفضلم منه عاشق

 یا علی ابن الحسین یا موال
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 رو دست اربابش قرص ماه عید عشق          میون گهواره خوابیده خورشید عشق

  علی دوم ارباب                           شده آیینه ی بابا
 عمو عباس می خنده      وقتی که می خنده لبهاش

 منه عاشق از بند غصه آزادم      یون لطف آقامممنه عاشقم مد
 منه عاشق امشب دخیل سجادم منه عاشق مهمون سفره ی عشقم

 یا علی ابن الحسین یا موال
************************** 

 65ـ سرود 01ترک 
 علی دوم آمده دل مدینه پر ز نور

 به عشق این علی حسین گرفته محفل سرور
 ذکر ترانه ی حسینبهار خانه ی حسین      

 علی علی
 مهی که خانه ی حسین ز مقدمش صفا گرفت

 مدال زین العابدین به عزت خدا گرفت
 عزت هر دو عالمین      نور دو چشمان حسین

 علی علی
 

 جلوه ی این سه دسته گل مدینه را مدینه کرد
 سه عشق پاک و آتشین مكان به طور سینه کرد

 العابدینمژده به جمع مومنین رسیده زین 
 علی علی

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

 66ـ شور 00ترک 
 تو که اومدی ،به فدای تو

 هنوز از راه نیومده دلبری 
 تو که اومدی ،به فدای تو

 حیدری ۀجلوات تو جلو 
 تو که اومدی  ،به فدای تو

 خدایی تو تو دلبری محشری
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 حسین دل من مست توالی تو حسین    چش من بسته به دستای تو و  سر من خاک کف پای تو و 
 یه جورایی من دیگه خم و پیاله و پیمونتم    عاشقونتم ةیه جورایی من ساز تران

 دیوونتم ةدیوون ةیه جورایی من دیوون
 

 تو که اومدی  ،به فدای تو
 برای نماز اومد یه بهون

 تو که اومدی  ،به فدای تو
 توی بندگی راز و نیاز اومد

 تو که اومدی  ،به فدای تو
 توی عاشقی سوز و گداز اومد

 حسین به تو و زینب تو مدیونم حسین   تا ابد از لطف تو ممنونم و     تو خودت بردی دل مجنونم و
 یه جورایی من دیگه بخوای و نخوای به نامتم    یه جورایی من دیگه بخوام و نخوام غالمتم

 یه جورایی من منتظر یه جواب سالمتم
 

 تو که اومدی ،توبه فدای 
 با تو عطر بهشتی سیب اومد 

 تو که اومدی  ،به فدای تو
 برا درد همه یه طبیب اومد

 تو که اومدی ،به فدای تو
 شنای دالی غریب اومدآ 

 حسین تو امیر سلسله عشقی حسین    عشقی ةرحلتو مسیر م   تو سفیر قافله عشقی
 ایی من همیشه برای حرم هواییمیه جور     یه جورایی من عاشق و هالک این گداییم

 یه جورایی من دیگه کبوتر کربالییم
*************************** 

 67ـ شور 01ترک 
 روی هر سجاده قل عشقببین داره میباره نُ

 بادهآقامون آ دل هامون با دست ةخراب
 از اون باال تا زمین       ببین نور حیدرُ

 جانم زین العابدین     ولیعهد حسین اومد
 

 قنوتش از گلهای زیبای زهرایی سرشاره
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 سرداره ،سته رزمند هسرباز ،مثه داداشش اکبر
 که جامم لبالبه     امشب سومین شبه

 نور چشم زینبه    كه امشب اومده اونی
 دست دعای عاشقاست      چشم عنایت خداست
 اونجا سفیر کربالست        خونش توی مدینه و

 
 قامون سر تا سر گل پوشهآاز شوق  بقیع دل

 شیش گوشه ةهمیشه جای خالیش معلومه گوش
 حسین ۀمست از باد      حسین ۀما دلداد

 حسین ۀقا زادآ      ما غالم این ةهم
 به عشق والی الولی       هر چی پسر داره حسین 

 علی علی فقط علی        رو  گذاشته اسمم همه
********************** 

 68ـ شور 02ترک 
 بی بی جانم ام البنین و   مادر شدن سیده نسا عالمین و

 شهربانوی روی زمین
 حسین پسر دار شده      علی قمر دار شده 

 حیدر کرار شده ۀشبا شبای جلو
 ابالفضل خیر العماد    علی زین العباد   حسین باب المراد

 
 میاره اومد كه برام عاشقیناو    ستاره اومد ،ماه اومد، خورشید اومد

 خیر و شر و دنیا و دین و     حبل المتین و نسموآاز  ستتو دست تو
 پره پرواز روح االمین

 دره حرم وا میشه       میشه ریاچشام که د
 توی هوای شما بال و پرم وا میشه

 ابالفضل باب نجات    علی سر و الصالت   حسین روح الحیات
 

 ببین این همه فدایی داری قاآ     خدایی داری ۀیابن الحسین جلو
************************************* 

 69ـ شور 02ترک 
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 هرچی که داریم ما رو می کنیم   نذر بی بی شهربانو می کنیم
 با اشكا و لبخندامون   با دست هنرمندامون

 می سازیم ضریحی زیبا   تو ایران برات ای آقا
 میادش اونروز به زودیا 

 با مرگ آل سعودیا
 علی علی علی علی علی علی ابن الحسین

 
 من مجنون و تو لیالی منی    من نوکر و تو آقای منی

 مناجات تو مشهوره   صحیفه ات کالم نوره
 دعا کن برامون امشب   قسم به حسین و زینب

 یه نیم نگاهی کن بهمون
 که نزدیكه ماه رمضمون

 علی علی علی علی علی علی ابن الحسین
 

 کرمت     ارباب زاده خیلی دوس دارمت هستم محتاج دست
 هم اسم علیه نامت    به زهرا قسم می خوامت

 دعا کن حسینی باشم   فدایی عاشورا شم
 حسین حسینه روی لبم

 یه کربال باشه طلبم
 علی علی علی علی علی علی ابن الحسین

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

 70ـ شور 00ترک 
 هی اومدهنگا کن به آسمون    عجب ما

 رو دست شاه نجف   عجب شاهی اومده
 دلبر اومده، دلدار اومده     سرور اومده، سردار اومده

 دل عاشقا، مست و بی تاب
 زیر بارشه، نوره مهتاب
 داره میرسه، جان ارباب

 باز دل من اسیره، یا قمر العشیره
 

 به لبخند شیرینش   میره قربونه حسین
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 نه حسینبا چشماش میگه منم   بال گردو
 ای جان حسین، جانان حسین    ای آینة، حیران حسین

 افق نگاش، محو یاره
 از قد و باالش، نور می باره
 از همین االن، پرچمداره

 با تو دعام میگیره، یا قمر العشیره
 ***************************** 

 71ـ شور 00ترک
 شب امید و توسل    تو دالی عالمینه

 پسر حسینه سائالی دل شكسته   شب
 دل من، تا ابد، دخیل، علمته

 می دونم، که بدم، منم و کرمته
 رحمی به دل و بال و پرم کن       آقا منُ راهی حرم کن

 بازم مثه همیشه کرم کن
 موال مددی یابن زهرا

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

 72ـ شور00ترک 
 اوالد علی خاطرخواهباز، اگه اومدی برا گدایی این درگاه   شدی به علی و 

 بگو ال حول وال قوه اال باهلل     بابا شده باز ابا عبداهلل
 پور امیرالمومنین اومده   قبله گاه اهل یقین اومده

 امام زین العابدین اومده
 موال موال موال موال

 دلم آرومه، سر و سامونم
 تا وقتی ابوحمزۀ تو رو می خونم

 
 ره    علی علی که میگم دلم شعف میگیرهباز، داره یكی دل شیدامُ هدف میگی

 داره کاسة گداییشُ به کف میگیره    داره بهونة نجف میگیره
 ذکر لبهای من علی یا علی   خواب و رویای من علی یا علی

 دین و دنیای من علی یا علی
 موال موال موال موال
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 به تو مدوینم، تویی قانونم
 تا وقتی که نفس دارم علی میخونم

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

 73ـ شور00ترک 
 تو اگه نباشی دلم باز می گیره     هرجا که حرف تو باشه غصه میره

 رمضون هبه زیر سایه ی شما ما پر می زنه دالی ما تا آسمون
   صحیفه ی تو می سازه قلب منو هر روز و شب
 نافله ی شبه منه آقا به تو عرض ادب

             که آقاجون باشه دلم خونه ی تو الهی                  
 منو همه بدونن اسیر و دیوونه ی تو

 یا زین العابدین جلوه ای از حبل المتین  قبله ی سیار زمین
 یا زین العابدین انت نجات المذنبین  انت سرور العارفین

 
 من که با مادر تو هم وطنم      تو مكتب عشق تو زانو می زنم

 ترسی نداره از کسی کشورمون  توئه یاورمون تا که دوتا دست
   یه جور دیگه داری عنایت به ما ایرونیا

 الهی که ضریح تو ساختن بشه قسمت ما
   خداکنه تو بقیع بشم یه روز کارگرت       

 بگیره دست منو دعای خیره مادرت
 یا زین العابدین عشق یل ام البنین       ماه امیرالمومنین

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

 74ـ شور/ سرود 09ترک 
 شبه آیه های سجده   شبه تسبیح و مناجات

 مژده مژده    اومده قبلة حاجات مژده مژده
 صورتش سورۀ نوره    نور چشمای حسینه
 نفسش نسیمِ طوره    همه رویای حسینه

 شبه میالدِ روح عبادت   شبه میالدِ راز سجوده
 نابودیه آل سعودهشبه میالدِ حضرت سجاد    شبه 

 ارباب ارباب       حاال منو دریاب
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 آیینه بندونه امشب    از زمین تا عرش اعلی
 آیه الكرسی بخونید    همگی بگید ماشااهلل

 ایشاال باهم می سازیم     تو بقیع کرب وبال رو
 می بریم روی ضریحش    پرچم امام رضا رو
 اول کارههمه کهكشونا چشمك زنونن     شبه جشنه هنوز 

 همة مالئك با هم می خونن     نوۀ فاطمه نظیر نداره
 ارباب ارباب     حاال منو دریاب

 
 پسر فاطمه امشب     سفرۀ ولیمه داره

 باز میخواد به عشق موال    اسمشُ علی بزاره
 ببینید روح دعا رو    وارث خون خدا رو
 ای فرشته ها ببینید    عشق ما ایرانیا رو

 تو عرش اعلی    نازنین فریادِ اهل ایرانپیچیده امشب 
 یا حسین از این بهتر نمیشه     که تویی دامادِ اهل ایران

 ارباب ارباب     حاال منو دریاب
 

 نفس گرم تو آقا    کربال رو زنده کرده 
 رُخ ماه هاشمی رو    نور تو تابنده کرده

 همه عاشقا تو امشب   کرمت شرمنده کرده
 ما ها رو رزمنده کرده   من اسیرتم نگاهت 

 نسخة لیلة قدر من از توست    با دعای تو شب زنده دارم
 امشب از عشقت با آسمونا    از دوتا چشمام بارون می بارم

 ارباب ارباب     حاال منو دریاب
 به شبه تار و ظلمتِ قبرم    آقاجونم خودت شمع سحر باش

 شوهر باش تو قیامت نزار غریب بمونم  واسه حوریه من پدر
 **************************** 

 بخش چهارم؛ والدت حضرت علی اکبر ) علیه السالم(

 فصل اول؛ اشعار منتخب
 امیر عظیمی

 جمال حضرت حق بی نقاب می آید

 ز مشرق دلمان آفتاب می آید
 به ربنای قنوتم جواب می آید



 گل محمدی بوتراب می آید

 خدا به خانه ی ارباب احمد آورده

 حسین که لیال محمد آورده بیا
 

 رسیده تا که شود جلوه ی جالل حسین
 جالل ذات خداوندی جمال حسین

 علی اکبر آقا، بزرگ آل حسین
 موذن پسر فاطمه، بالل حسین

 حسین، اکبر خود را بگیر از لیال

 خودت به گوش علی ات، اذان بگو آقا
 

 چه آفتاب نجیبی، چه مهربان قمری
 باالیی و عجب ثمریچه سرو خوش قد و 

 تبارک اهلل از این معجزه، از این هنری

 کسی که هستی خلقت، طفیلی سر اوست

 تمام هستی او این علی اکبر اوست
 

 علی اکبر ربّ و علی اکبر باال»
 علی اکبر یاسین، علی اکبر طاها
 علی اکبر حیدر، علی اکبر زهرا

 «علی، علی حسین و علی زینب کبری

 حسین، این مضمون به لوح سینه نوشته

 شدند عالم و آدم به این علی مجنون
 

 علیست کوثر زهرا، حقیقت حیدر
 عنایتش به دو عالم، عنایت حیدر

 کسی که در جگر اوست، جرأت حیدر
 شجاعتش شده مثل شجاعت حیدر

 علیست جلوه ی حیدر، علیست خیرالناس

 شده است محو نبردش، عموی او عباس
 

 لم بدهدظهور کرده که حق بر کفش ع



 به دشمنان پدر، کیفر عدم بدهد
 علی شده که شكوهی به باورم بدهد
 خدا هزار پسر بر حسین هم بدهد

 به اذن اُمّ اَبیها، همه علی هستند

 شبیه حضرت حیدر همه یلی هستند
 

 اگر که باد بیفتد به سمت گیسویش
 اگر که موج نشیند به طره ی مویش
 خدا نكرده، خم افتد به روی ابرویش

 حسین می شود آشفته، می دود سویش

 مباد آنکه علی زخمی گزند شود

 تنش به ناز طبیبان نیازمند شود
 

 کنار اهل حرم سایه اش نقاب شده
 به دور زینب کبری، علی حجاب شده

 برای عمه ی خود، چون عمو رکاب شده
 چقدر حال حرم بعد او خراب شده

 نوشته اند سه ساله بدون او خسته است

 علی اکبر چقدر وابسته استرقیه بر 

 ***************************** 
 علی ناظمی

 در محبت گاه بیماری ز درمان بهتر است

 یار وقتی نیست حال نابسامان بهتر است
 بی محلی های لیلی دار مجنونست آه

 بهتر است "جان"گاه دشنام لبی از گفتن 
 حسرت اشك جوان از چشم پیرم می چكد

 ان از زمستان بهتر استدر بهار آثار بار
 با مژه جاروکشی آستان خوبست لیك

 گردگیری با سر زلف پریشان بهتر است
 زیر پای یار ما حاجت فراوان ریخته

 دست خالی را گرفتن پیش دامان بهتر است
 این کرمخانه بعید است از گدا خالی شود



 هرچه سائل بیشتر لطف کریمان بهتر است
 می دهندگنج را با بردن رنج فراوان 

 کربال را زائر پاره گریبان بهتر است
 هر اذان صبح ما را میبرد پایین پا

 بی علی اکبر نخوانیدم مسلمان بهتر است
********************************** 

 محمد مهدی رافع 
 هرگز ندیده چشم فلك چون تو دلبری

 حسین فاطمه و روح پروریپور 
 لب وا کنم به مدح کدامین صفات تو

 فهمِ خالئق تو برتری وهم و کز حدّ
 ای آفتاب عارض تو گفتگوی مهر

 مه راست آرزو که به رویش تو بنگری
 از خاندان عصمتی و نسل بوتراب

 در بحر علم و حلم و شجاعت شناوری
 نی فرشیان بسان تو دیدند گوهری

 تو دیدند اختری نی عرشیان چو روی
 آن قامت است نی به حقیقت قیامت است

 سرو بلند قامتِ بستان حیدری
 خویت حسن، جمال دل آرای تو حسن

 در خَلق و خُلق و منطق خود، چون پیمبری
 مرآت مرتضائی و هنگام کارزار

 تنه دو سپه را برابری واهلل یك
 چون راه می روی به نظر پای تا به سر

 ای اطهریچون آینه مقابل زهر
 یوسف خطاب گر کنمت مدح یوسف است

 کز صد هزار یوسف مصری فراتری
 من روسیاه و غرق گناهان بی شمار
 تو... کشتی نجات به دریای محشری

******************** 
 جواد پرچمی

 از پدر دارندهمگی خصلت        پسران جلوه بیشتر دارند
 مهر اوالد در جگر دارند      پدرانی که دل به حق دادند
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 خود چند تا قمر دارند       دور همه خانواده زهرا
 جنگاورند و سردارند همه            نوه های عشیره حیدر

 که شبیه پدر بزرگ شده   با علی این پسر بزرگ شده
 

 آوردهدامن افتخار        دست لیال بهار آورده
 واقعا ذوالفقار آورده       اسداهلل زاده این مادر

 پسری سفره دار آورده        به گداهای شهر مژده دهید
 فاتح کارزار آورده       که گفت ام البنین به لیال

 خصم رو به فرار آورده      هر کجا رو به سوی میدان برد
 آوردهدور این گاهوار         عمه اش مشك و مجمر اسفند

 یار، رو سوی یار آورده       عمه اش شادمان تر از همه است

 ....جای مادر بزرگ او خالی است       دور گهواره اش عجب حالی است
 

 همه شكر خدا کنیم همه        ربنا ربنا کنیم همه
 نیت کربال کنیم همه         حضرت شاهزاده آمده است

 ل خود را بنا کنیم همهد          باید از خاک پاش برداریم
 خویش را مبتال کنیم همه         علی اکبر حضور غرق خداست
 عزم پایین پا کنیم همه            دسته جمعی از این حسینیه

 عرض تبریك حضرت ارباب           آمده اشك حسرت ارباب
************************** 

 غالمرضا سازگار
 اکبر آمدمیالد علی         امشب به شباب رهبر آمد
 یا آمنه را پیمبر آمد؟         در ماه نبی علی عیان شد

 یا آن که حسین دیگر آمد؟       یا فاطمه باز مجتبی زاد؟
 نور گستر آمد ۀهربا چ      د حسین و ماه لیالیخورش

 بوی گل و عود و عنبر آمد         از گلبن سبز عشق و ایثار
 از وصف بشر فراتر آمد          از مدح ملك بسی نكوتر

 امروز دوباره حیدر آمد             در دامن کعبه والیت
 روحی که بود مصور آمد          اش توان دیدعقلی که به دیده

 جان دگرش به پیكر آمد             با دیدن او عزیز زهرا
 زیبا پسری مطهر آمد           از دامن مادری مكرم

 سر تا به قدم محمد است این         روی احمد است این ةآئین
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 وی نخل کمال، بر مبارک          ای بحر شرف، گهر مبارک
 برج وال، قمر مبارکبر             درو  بر چرخ ادب، ستاره

 با خوی ملك، بشر مبارک          شر، ملك گرامیدر حسن ب
 دیدار پیامبر مبارک         بر شیر خدا و بر حسینش

 بر حجت دادگر مبارک          مرآت جمال دادگر باد
 سر سبزترین شجر مبارک             در باغ نبوت و والیت

 بر آل علی ثمر مبارک        از این شجر همیشه سر سبز
 بر مادر و بر پدر مبارک           جاللت و قدر فرزند بدین

 عباس گرفت روی دستش          زینب شده بود پای بستش
 

 این تیغ علی است یا دو ابروست؟        این حسن نبی است یا رخ اوست
 این سلسله دل است یا موست؟          این رشته جان ماست یا زلف
 و بلند بر لب جوست؟سر یا           این قامت اوست یا قیامت

 در مصحف روی آن خدا روست            زیبائی انبیا خالصه
 را ثناگوست هم ختم رسل وِ         هم چار امام محو رویش

 دش دوستراز بس که حسین دا         گرفته همچو جانشب در بر
 کویش همه را بهشت مینوست       رویش همه را چراغ ایمان

 چیز به جای خویش نیكوست هر                   برجبینشگلبوسه باب 
 دشمن کند از تنم جدا پوست          از او نشوم جدا اگر چه

 هر جا که روم کنار اویم            خاک در اوست آبرویم
 

 عشق از تو نموده سرفرازی          ای یوسف مصر عشق بازی
 نیازیات بیگردیده گد          افتاده به پات سربلندی

 حجازی ةبه نغمدر مصر          یوسف به ثنات لب گشوده
 از توست همیشه چاره سازی         از ماست هماره چاره جوئی

 لبخند تو روح دلنوازی          رخسار تو شمع دلفروزی
 پیشتازی پیش از شهدا       بر دادن جان به راه جانان

 عمر نماز، بی نمازییك              بی فیض محبت تو باشد
 عشق دگران، بود مجازی          جز عشق تو ای حقیقت عشق

 با قلب حسین کرده بازی           از شب والدت لبخند تو
 ما را نرسد زبان درازی          اوصاف تو را حسین گوید

 زهرا و حسین و حیدری تو            تنها نه علی اکبری تو
*************************************** 



 مهدی نظری
 دوباره در عالم وزیده است خدا عطر

 کاسه بیاورید که باران چكیده است

 دوباره زمین را بهشت کرد امشب خدا

 برکت قدم نورسیده است این هم ز

 قدوم او خورشید بهر بوسه زدن بر

 از آسمان بسوی مدینه دویده است

 شكرانه عاشقانسجده بیاورید به 

 امشب خدا دوباره علی آفریده است
 عالی است حال تمام هاشمیان خوب و

 حیف جای حضرت صدیقه خالی است صد

 

 گرچه حسین بود به مادر شبیه تر

 اکبر ولی شده به پیمبر شبیه تر

 زهراست این پسر احمد و جمع علی و

 جاریست مثل رود به کوثر شبیه تر

 ونبود تاکن عباس مرتضای دگر

 ولی شده ست به حیدر شبیه تر اکبر

 بین خاندان علی چون عموی خویش در

 بازوی او به شیر دالور شبیه تر

 ای غنچه های لب همه وقت شكفتن است

 تبریك گفتن است وقت مدینه رفتن و

 

 یوسف کجاست یوسف زهراست این پسر

 یونس کجاست مونس دلهاست این پسر

 او که بگیرد نفس از عیسی کجاست تا

 راست این پسره دالموسی کجاست ما

 است یك طرف شبیه ترین به پیمبر از

 یك طرف شبیه به موالست این پسر از

 سخاوت است مثل عموی خویش حسن با

 کرامت و آقاست این پسر بسكه با از

 اوج گریه ساکت و آرام می شود در

 آن لحظه ای که خیره به سقاست این پسر



 

 بودکرببال رسید ودلش بیقرار 

 روی عقاب حیدر دلدل سوار بود

 برق به قلب سپاه زد مانند رعد و

 و مار بود ر نگو بگو همه جا تاركلش

 اکبر نگو بگو اسداهلل کربال

 تیغش که هیک هیبت او ذوالفقار بود

 علی به سرش بسته بود پس سربند یا

 ریان شام تار بودكروز تمام لش

 هرکس که در مقابل او صف کشیده بود

 دیدنش هر آینه فكر فرار بود با

 از این طرف کنار حرم عمه زینبش

 چشم انتظار بود پیش حسین خسته و

 یك مرتبه زعالم باال خبر رسید

 برس که عمر عزیزت به سر رسید آقا
************************************** 

 فصل دوم؛ گلچین مجالس مداحان

 والدت حضرت علی اکبر ) علیه السالم(

 75ـ شعر 50ترک 
 ای ماه رخسارت نمایان کن

 ردم روی پنهان کنوقتی که مُ
 وحدت ةای ساقی از خم خان

 یك جرعه در جام خماران کن
 نگاهآرویم به سوی قبله کن 

 با تیغ ابرو ذبح ایمان کن
 اسالم من شور والی توست

 سلمان خود را خود مسلمان کن
 بیمار حجر خویش را از لطف

 کنبا شوکران ناز درمان 
 ای یوسف مصر دل ارباب

 جامی به رحل اهل کنعان کن
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 تو اکبر اربابی ای اکبر
 ن اکبر لطف و احسان کنأهم ش

 ای پادشاه کشور دلها
 فكری به حال ما گدایان کن

 هرذنه بفرست ابر مِأاز م
 بر این بیایان عزم باران کن

 محشر ۀعرص شور این است

 اهلل اکبر از علی اکبر
 

 حسن داری لقخُ ،وجه علی
 خون خدا را در بدن داری

 طر دهانت مانده از بویعِ
 شیری که در کنج دهن داری

 هر چند در بین غالمانت
 قا تر و بهتر ز من داریآ

 ام موالعشق تو ۀوارآ
 پس تو اویس بی وطن داری
 من حرز عشقت را به دل دارم

 به تن داریزهرا را یا تو حرز
 زینب ۀاز اشك های دید

 قا کفن داریآای بی کفن 
 ************************** 

 76ـ شعر51ترک 
 ثمر در بیاورد که عشقوبی شدی ط     پیدا شدی حسین گوهر در بیاورد

 تو سر در بیاوردهای چشم  از راز     و قمر در بیاورد مسسمان که شآیا 
 بیاوردامشب ز خنده های تو پر در 

 
 از هر نظر حسین ،از هر طرف پیمبری      سر تا به پا حسن شده پا تا به سر حسین

 حسین مگر تا ای شده عسل از تر شیرین     با برگ و بار و روی تو شد بارور حسین
 با بوسه از لب تو شكر در بیاورد
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 شاید به فیض حظ کالم شما رسد      فطرس دویده تا به سالم شما رسد
 خواهد اگر به پای غالم شما رسد      جایی نداشت تا سر بام شما رسد

 باید که چند بال دگر در بیاورد
 

 شتبه ز قبله به میخانه راه مامشد        محراب ابروان تو شد قتلگاه ما
 در دست چشم توست تمام صالح ما     ای بهتر از هزار یقین اشتباه ما

 بیاوردتا جان ما به نیم نظر در 
 

 اعجاز بیت های مطنطن فقط تویی    فقط تویی لقاًخُ لقاًخَ هپیغمبران
 دشمن فقط تویی ۀهرسخت زَ کابوسِ     طوفان تند باد تهمتن فقط تویی

 تیغت کجاست تا که جگر در بیاورد
 
 بگذار تا کمی بنشیند غبار ها     تفریح میكنی به همین تار و مار ها

 شان الفرار ها ةپیچیده است نال     ک از مزار هار شده خاتا بنگرم که پُ
 حیدر رسیده است پدر در بیاورد

 
 حسین شكوه نوافلت ۀسجاد     رادقات الهی محافلتای در سُ

 ای جذبه جالل خدا در حمایلت     جمالی اش اخالق کاملت ۀای جلو
 اما نگاه توست که زر در بیاورد

 
 از پشت در ببین که بهانه اعانه است     استاز پشت در ببین که گدا سر به شانه 

 قای خانه استآدر غیبت پدر پسر     از پشت در ببینی که گدایی بهانه است
 ارباب دست معجزه گر در بیاورد

 
 با بوی سیب زمزمه های شبانه ات   عرشی شدیم با نفس جاودانه ات

 خانه ات تو در دعا و دامن تو بین    از اشك های نیمه شب عاشقانه ات
 صد ها شكوفه وقت سحر در بیاورد

 
 ما را به خون نشانده صدایت هنوز هم    ما را که کشته کرب و بالیت هنوز هم
 ارباب زاده ای و گدایت هنوز هم     پایین پا فقط شده جایت هنوز هم

 سر را گرفته است که بر در بیاورد

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



 77ـ شعر13ترک 
 ای طلعات حق از طلوع تو پیدا

 وی زهق الباطل از عدوی تو گویا
 ای لمعات نبوت از تو ملمع

 مجال ای جلوات امامت از تو
 گرچه پیمبر نِه ای ولی به پیمبر

 خَلقاً و خُلقا اشبه ناس آمدی تو
 قبرش گذر مكن که هراسم بر سر

 رای دهد بر نبوت تو بُحیری
 عقل و خرد را به وصف تو طلبیدم
 دل به قضاوت دوید و با همه گفتا

 بر سرتاج عزیزمصر نویسید
 78یوسف کنعان غالم یوسف زهرا

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

 79ـ شعر14ترک 
 نیمه شبها سجده بر پروردگارش دیدنیست
 خضر در قاب زالل چشمه سارش دیدنیست

 مثل وقتی که پیمبر بود با آن احترام
 رش دیدنیستبین مردم در مدینه اعتبا

 دل بازیش رفته به کریم اهل بیت دست و
 نور آتش سر در دارالقرارش دیدنیست

 خود به استقبال مهمان عزیزش می رود
 لقمه ای از دستهای سفره دارش دیدنیست
 زندگی هشت معصوم خدا در یك کتاب
 حاصل عمر حسین و انتشارش دیدنیست

 به به این شاگرد ممتازِ یل امِ بنین
 چیزی از آموزگارش دیدنیست کم ندارد

 میمنه تا میسره وقتی که جوالن می دهد

 لشکری از ترس خشم این جوان جان می دهد
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 با دو ابروی کجش شمشیر بازی می کند
 لحظه های غارت دل یكه تازی می کند
 انتظار دیگری هم نیست از این طایفه
 این پسر مثل پدر بنده نوازی می کند

 محضر بخشنده اشدر مسیر بازگشت از 
 سائل احساس سرور و بی نیازی می کند

 آقایی خود حس غرور داده لیال را ز
 پایِ این باال بلندش سرفرازی می کند

 وقت قرآن خواندنش چشم حرم بارانی است
 شورشی با نغمه ی شور حجازی می کند

 بچه ها دل گرم و اهل خیمه خوش وقتی که هست
 ی کندبین گهواره علی هم خواب نازی م

 وقت میدان رفتنش کار پدر را ساخته

 آتشی بر دامن اهل حرم انداخته
************************************** 

 80ـ شعر11ترک 
 منطقش منطق رسول خدا
 در نهیبش ولی صدای علی

 پدر ارجمند او فرمود 
 بس که دارم به دل والی علی

 پسرانِ مرا نباشد اسم
 بجز از ع و ل و یای علی

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

 81ـ سرود 50ترک 
 حیدر کرار که تكرار شد    ی مدینه بخت باهات یار شدآ

 اکبر اومد عشق علمدار شد     حضرت ارباب پسر دار شد
 سته بعد از بابا کی مرد خون
 سته از این دلبر فقط یه دون

 واالهر چی من بگم بازم بهتره        دل حسین نوبره واال ۀمیو
 فتاب اومدآ ةسای    چهره ای جذاب اومد
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 ارباب اومد ۀشازد
 

 خدا میخواد دنیا گلستون بشه     لیال قرار شده که مجنون بشه
 سون بشهآاکبر اومد این کارا        اسم علی باید فراوون بشه

 ماشا اهلل بگو به قدش
 اکبر رفته چقدر به جدش

 چی من بگم بازم بهتره واال هر     سر تا پاش میگن که پیغمبره واال
 یوسف امشب دلداده     باز توی چاه افتاده

 دست این ارباب زاده
 

 باز یه محمد تو مدینه رو شد     بین صحابه باز بگو مگو شد
 اکبر اومد امام حسن عمو شد   خیلی قشنگ شروع شد ةیه قص

 عمه زینب چه ذوقی داره
 از خوش حالی حنا میذاره

 هر چی من بگم بازم بهتره واال     برادرش محشره واال ةبچ
 خاک پاش تاج دنیاست    این جوون پیر دلهاست

 قاستآمثل اجدادش 
***************************** 

 82ـ سرود50ترک 
 کبوتره، دلم بازم شده هوایی از تو سینه می پره

 خوشا به حال، دل کسی که، اسیر دستای علی اکبره
 به سمت کربال، همه دال رو می برهمؤذن حسین، 

 دلی که عاشقش شد از تو چنگ غم آزاده     دوباره پر شده پیاله های عشق از باده
 دل حسین فاطمه ببین که امشب شاده   خدا بهش علی داده

 علی اکبر علی علی علی علی
 

 صدا بزن، امیرتُ، برو تا خونة علی گدایی کن
 باز دوباره کربالیی کنبا یك نگاه، علی اکبر، دلت رو 

 تو جمع نوکرا، واسه کرامتش، بیا و هم صدایی کن
 میگن که خونة حسین دوباره حیدر داره    نمیتونه پدر نگاهشُ ازش برداره

 تو صورتش نشونه از رُخ پیمبر داره    مثل علی جیگر داره
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 علی اکبر علی علی علی علی
**************************** 

 83ـ سرود 10ترک 
 خوش آمدی علی علی علی اکبر بابا
 خوش آمدی علی علی علی دلبر لیال

 ای بی همتاعلی علی علی علی علی
 عشق زهرا علی علی علی علی

 علی یا علی
 آمدی حضرت شهزاده اکبری تویی تو

 یا که سر زده ماه جمال پیمبری و
 دو دل آرا و دلبرند حسین و کربال هر

 می بریولی علی علی از دوتاشون دل تو 
 علی علی علی علی علی ای بی همتا

 عشق زهرا علی علی علی علی
 علی یا علی  

 علی اکبری یوسف محبوب کربال
 اسیر عشق توحضرت یعقوب کربال
 اگر عموش شده امیر لشگر برای او
 تویی تو یا علی وزیر یعسوب کربال

 علی علی علی علی علی      ای بی همتا
 عشق زهرا علی علی علی علی

 علی یا علی  
******************* 

 84سرود -91ترک  
 بار دیگر دل به سینه با صفا شد

 کوچه کوچه شهر یثرب دلربا شد 
 صدای شور و غوغا     به عشق پور لیال
 زکوی آل هاشم         رود تا عرش اعال

 ای گل حیدر شبه پیمبر       یا موال علی اکبر
 یا علی اکبر 
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 ماه  شعبان آسمان را کن نگاهی 
 پور زهرا دارد امشب قرص ماهی 

 ماه حسین بهتر    ز هر چه ماه و اختر
 همان که اسم نازش      بود علی اکبر

 ای گل حیدر شبه پیمبر     یا موال علی اکبر
 یا علی اکبر 

 
 

 را پر عطا کن دست ما الها بار
 قسمت ما مدینه و کربال کن 

 ی        به راه دور مهدیخدا به نور مهد
 بیا به رسم عیدی      رسان ظهور مهدی

 ای گل حیدر شبه پیمبر       یا موال علی اکبر
 یا علی اکبر 

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

 85ـ سرود01ترک 
 دنیای من به تو وابستگی داره و      دنیای تو تب دلواپسی داره و

 دنیای من بی تو داغونه
 من چه ها کرده و     اسمت آقا شده نقش قلب عاشق وشورعشقت با دل 

 دنیا بی تو مثل زندونه
 من بی تاب توام تو دنیای منی

 من مجنون توام تو لیالی منی 
 من از اول بخوای نخوای مبتالتم        من از اول یكی از اون نوکراتم

 من از اول دیوونه ی کربالتم
   

 رباب شده ماه جمال تو وچشم عالم شده مبهوتِ چشم تو   ماه ا
 دنیا مجنون و تو لیالی

 تو ارباب دل پاک جوونایی و    روی ماهت شده آیینه ی احمد و
 تو آروم جون بابایی

 ای عشق مادر و ای دنیای حسین                                  
 دل بردی از پدر ای لیالی حسین       
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 اول گدای لطف و عطاتم من از اول دیوونه و جون فداتم    من از
 من از اول دیوونه ی کربالتم

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

 86ـ شور 00ترک 
 مجاهدم و به کف جون منه     شور علوی توی خون منه 

 خون برادر گلگون منه     غیرت من  هتیشآحرارت 
 من هستم تو این لشكر        مرز ما شده خیبر

 سربندم ذکر یا حیدر
 دل به دریا میزنم     قرنممن اویس 

 من هم اهل یمنم      اهل عالم بدونن
 

 با نصارا و یهود     قصد سازش نداریم
 عودسل آخاک بینی      خیلی نزدیكه به 

 یا علی میگیم و لشكر میاریم        قا اشاره کنه سر میاریمآ
 در میاریم دمار همشونُ         میگیریم و جلوی همشونُ

 این ظلمه که میسوزه      این حقه که پیروزه 
 عاشورای ما هر روزه

 
 از عراق و یمنه     این ندای خوده حق

 حجت ابن الحسنه        این نوید قدمه
 داره نور امید از راه میرسه          تو تاریكیه شبا ماه میرسه

 صدای بقیه اهلل میرسه      داره به گوش همه اهل جهان
 از کعبه صدای حق       ای حقمیپیچه ند

 حق اتیوای هل آ

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

 87ـ شور 01ترک 
 ذکر خدا و بنده شه یا علی   همه بهم میگن یه حرف دلی

 ضریح شیش گوشه تو دنیا تكه   پایین پاش یه چیز دیگه اس ولی
 دل و دلبر علی علی   سر و سرورو علی علی

 علی اکبر علی علی   
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 یكی میگه که حیدره    یا که اصال پیمبره
 دل اربابُ می بره  علی علی

 ستاره بارون آسمون شده    مدینه حرف این و اون شده
 انگاری ارباب باز جوون شده  علی علی

 حسین علی ابن الحسین
 

 اومد تموم مشكال رو حل کرد   کاممونُ شیرین مثه عسل کرد
 بزرگش تا اونُ بغل کردیهو صدای صلوات بلند شد   بابا 

 در خونش نفس بزن   پادشاهی رو پس بزن
 شب میالده کف بزن علی علی

 تب عشق و تب جنون   داره می بینه آسمون
 در گوشش میگه اذون علی علی

 و إن یكاده رو لب همه    خالیه امشب جای فاطمه
 اومد شاگرد شاه علقمه علی علی

 حسین علی ابن الحسین
 

 تو حیدری شه   گناه نكن هی نگو آخریشه  اگه میخوای دل 
 خدا وکیلی پسره حسینه   هر جوونی که علی اکبری شه

 گل لیال علی علی    ماه زهرا علی علی 
 بگو موال علی علی علی

 اومده اهدنا الصراط   ساحل کشتی نجات
 کلید قفل مشكالت علی علی

 تا دنیا دنیاس من مدیونتم    جوون لیال من مجنونتم
 ینی ام پس من از خونتم  علی علی حس

 حسین علی ابن الحسین
************************** 

 88ـ شور 02ترک 
 بازم دل مجنون شده شیدا   امشب پره نوره همه دنیا

 فدای قدم گل لیال
 مستم از لطف ساقی گره گشا   

 رفته غم بازم حاجتا شده روا
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 بابا شد آقای کربال                                                              
 محشر علی اکبر    دلبر علی اکبر 
 پیغمبر و ریحانه و حیدر علی اکبر

 
 خوردم روز اول مِی کوثر   هستم خونه زاد آل حیدر

 صاحب دلمه علی اکبر
 تا وقتی هستم بی نوا و نوکرم  

 مجنون یارم با دعای مادر                                                           
 خاک زیر پای اکبرم

 واال علی اکبر  اعلی علی اکبر 
 شه زاده و شاهنشه و موال علی اکبر

 
 

 مثل آسمونه بی کرونه   همتاشُ نداره این زمونه
 می بره دال رو بی بهونه

 ناز شصتش شد بنی امیه خاروای از خشم این پهلوونه با وقار   از 
 الیق دستاشه ذوالفقار

 ساالر علی اکبر  دلدار علی اکبر
 همسنگر و شاگرد علمدار علی اکبر

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

 89ـ شور 02ترک 
 از عرش خدا فرشته ها هی میرسن بادالی بی تاب   

 چه خبره امشب     تو خونة ارباب 
 ماها میاره خبر دوباره داره نسیم سحر   برای

 آی عشاقا، آی عاشقا   خدا به حسین داده یه پسر
 پسر نگو، برا خودش آقاست
 همه میگن آیینة زهراست

 نیومده تاج سر دنیا شده   نیومده دلبری کرده   نیومده لیال شده
 به به به مبارک ارباب هزار ماشااهلل چه قد و باالیی داره

 ماشااهلل چه روی زیبایی دارهبه به به مبارک ارباب هزار 
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 این اشك خجالت چیه که حلقه زده تو چشای مهتاب
 چه خبره امشب     تو خونة ارباب

 محاله دیگه خدا دوباره   مثه این علی علی بیاره
 مثل خودش بابا حسین   یكی یدونه اس وتا نداره

 والیتش، والیت موالس
 کرامتش، خدایی که غوغاس

 سشه   تو عالم غیرت و مردی    مثه عمو عباسشه   یه عالمی دیونة احسا
 به به به مبارک ارباب هزار ماشااهلل چه چشم و ابرویی داره
 به به به مبارک ارباب هزار ماشااهلل  چه دست و بازویی داره

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

 بخش پنجم؛ میالد امام زمان ) عج اهلل (

 فصل اول؛ اشعار منتخب
 غالمرضا سازگار 

 آفرینش از گل نرگس گلستان است امشب
 آسمان دریا ولی دریای غفران است امشب
 سامره سرسبزتر از باغ رضوان است امشب

 ور و غلمان است امشبحگام گامش بوسه گاه 
 گوش جانم این شنفته جبرئیل وحی گفته

 ای دلهای خفته الله نرگس شكفتهقوموا 
 

 قبله کن بیت الحسن را تا ببینی ذوالمنن را
 گوش شو تا بشنوی مدّاحی روح االمین را

 چشم شو تا بنگری آئینه حق الیقین را
 سرو بستان تمام الله های باغ دین را
 طفل دلبند عروس رحمة للعالمین را

 یا مگر پیغمبرست این پای تا سر داور است این 
 حیدر است این، حیدر است این، یا حسین دیگر است این

 یا که نرگس در بغل بگرفته چون زهرا حسن را
 

 هستی از نور خدا شد نائره با یاد مهدی
 ها دارند صدها خاطره با یاد مهدیلحظه

 الله افشانده بتول طاهره با یاد مهدی
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 گردد بدور سامره با یاد مهدیکعبه می
 بخش جود آمد شاهد مقصود آمد، جود

 حجت معبود آمد، مهدی موعود آمد
 انجمن انجم شده جوئید ماه انجمن را

 
 آید از پیغام نرگسبوی گل در بوستان می

 ها از نام نرگسزنده گردیدند خونین الله
 های نور پوشاندند بر اندام نرگسحُلّه

 رود بر آسمان از بام نرگسنور مهدی می
 دارالزّیارهها چون ستاره، گرد آن آسمان

 زائر آن ماه پاره، تا مگر با یك اشاره
 غرق در موج نگاه خود کند چرخ کهن را

 
 محو او شد مست او شد هم مالحت هم حالوت

 قضاوت کن قضاوت کن قضاوت االله را گفت
 سرو دیدی گل فشاند؟ گل سخن بر لب براند؟

 نسترن هستی ستاند؟ یاسمن قرآن بخواند
 گرم قرآن یاسمن رامن به چشم خویش دیدم 
 

 ای هزاران آفرین بر حُسن از حُسن آفرینت
 ای زده گلبوسه وجه اهلل اعظم بر جبینت
 ای به گرد شمع رخ پروانه جبرئیل امینت

 کعبه عمری چشم در راه صدای دل نشینت
 پر گشا و دلبری کن، رخ نما روشنگری کن

 سر بر آر و سروری کن، داوری کن داوری کن
 ر آری ریشه نخل فتن راداوری کن تا ب

 
 رخ نما ای یوسف گم گشتة کنعان کعبه
 جلوه کن ای آفتاب حُسن از دامان کعبه

 بازآ تا بازگردانی به پیكر جان کعبه
 سر برآور تا به سرآید غم هجران کعبه

 ای خدا پیدا ز ذاتت ای ملك محو صفاتت
 ای همه حجّاج ماتت کعبه مشتاق صالتت



 تو سازم جان و تن رانه که تقدیم  بر سر پا
 

 دانم کجاییآفتاب عالم آرایی نمی
 دانم کجاییدور از مائی و با مائی نمی

 دانم کجاییدر دل جمعی و تنهایی نمی
 دانم کجاییپیش من با من هم آوایی نمی

 تو امام عالمینی، جان جانی عین عینی
 سامره یا کاظمین، زائر قبر حسینی

 ر بوالحسن راکعبه را گردم به شوقت یا مزا
 

 ای خزان دین بهار از فیض چشم اشكبارت
 های خونین داغدارتها دلای بسان الله

 بهارت گلهائای معطّر آفرینش یاد 
 مصلح عالم بیا ای عالمی چشم انتظارت

 وارث ملك نبوّت سرو بستان مروّت
 مشعل بزم اخّوت گوهر بحر فتوّت

 کی شود عدل تو گیرد هم زمین را هم زمن را
 

 های باغ خون عطر تو بویم؟تا بكی از الله
 تا بكی با اشك هجران گرد غم از رخ بشویم؟

 تا بكی در اشك خود گم گردم و روی تو جویم؟
 تا بكی نادیده وصف روی زیبای تو گویم؟

 جان فدایی، از تو زیبد مقتدایی کتای بخا
 تا بكی اشك جدایی؟ بت زند الف خدایی

 دست بت شكن راکن برون از آستین یكباره 
 

 چشم شیعه پر بود از اشك گوهر بار تا کی؟
 آه زهرا آید از بین در و دیوار تا کی؟

 صوت جدت بر سر نی از لب خونبار تا کی؟
 شیعه بر مظلومی اسالم گرید زار تا کی؟

 سینه ها را آه تا کی؟ پشت پرده ماه تا کی؟
 هجر وجه اهلل تا کی؟ یوسف اندر چاه تا کی؟

 اشك مَحَن را« میثمت»دیدگان  پاک کن از



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

 هاشم وفایی سید
 باز قدسی نفسان زمزمه پرداز شدند
 به سوی سامره آماده پرواز شدند

 چهره ها با گل لبخند همه باز شدند
 بلبالن چمن حُسن در آواز شدند

 شادی به زمین و به فلك موج زندنور 
 از فلك تا به زمین فوج ملك موج زند

 
 باز هم شاهد غیبی به شهود آمده است

 پیك شادی به سالم و به درود آمده است
 چه وجودی است که اکنون به وجود آمده است

 این خبر چیست که جبریل فرود آمده است
 محشری گشت بپا گر که قیامت کردند

 ی از نور اقـامت کردندهمـه در هاله ا
 

 نوری از بیت والیت شده پیدا امشب
 که از او گشته جهان غرق تجال امشب
 همه عالم شده چون وادی سینا امشب
 مات از این نور بود دیده موسی امشب
 عشق پرسید چرا همهمه برپا شده است

 همه گفتند که مهدی است هویدا شده است
 

 تبر همه خلق جهان خیر کثیر آمده اس
 سوره ی نور خداوند قدیر آمده است
 به محمد به علی باز نظیر آمده است
 هاشمیون همه را ماه منیر آمده است

 ما او بود جنت ما، کعبه ی ما، مقصد
 خال رخساره ی او شد حجراالسود ما

 
 هستی از یمن قدومش ز غم آزاد بود

 خرم از جلوه او گلشن ایجاد بود
 خداداد بوداین همان وعده موعود و 
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 هر که شد منتظر مقدم او شاد بود
 آری ای اهل وال موسم دیدار شده

 آیت نصــر مــن اهلل پــدیــدار شده
 

 غرق آیات مبین است رخ رخشانش
 شب نشینان سماوات همه حیرانش

 عرشیان مات ز قدر و شرف و ایمانش
 کرده در عرش خداوند سه شب مهمانش

 عهدیستهم  در سماوات کنون فصل گل و
 میزبان خالق و مهمان عزیزش مهدیست

 
 خیز کز مقدم موال همگی بنده شویم

 همچو گلها ز نسیم سحری زنده شویم
 پیرو مكتب آن دولت پاینده شویم

 نكند روز وصالش همه شرمنده شویم
 دل او را همــه با پیــرویش گرم کنیم

 همه درمحضر اوئیم از او شرم کنیم
 

 توحید کجاستگل « وفائی»همه گویند 
 مروه پرسید کجا کعبه بپرسید کجاست
 آن دل انگیزترین مایه امید کجاست
 آفتاب دل زهرا گل خورشید کجاست

 کاش ما را ز وفا ره به حضورش بدهند
 عیدی ما همه را حكم ظهورش بدهند

******************************** 
 ناصر شهریاری

 شب شكست و نور حق شد جلوه گر
 در دل شب پرتو افشان شد قمر

 خاک پای او همه در و گهر
 آمد آنكه از پی اش آید سحر
 نام او همنام ختم المرسلین
 وارث علم امیر المومنین
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 آمده مشكل گشای دیگری
 کوثری دیگر ز نسل کوثری
 حیدری با جلوه ی پیغمبری

 های حیدریاحمدی با جلوه 
 شد ز بوی نرگسی اش سینه مست

 وز جمالش دیده ی آیینه مست
 

 عالم امشب جان پر احساس داشت
 عطر نرگس جلوه های یاس داشت

 ری در خانه، خیرالناس داشتكعس
 در بغل آیینه ی عباس داشت
 سامرا شد رشك جنات برین

 شد بهشت دیگری روی زمین
 

 در رکابش عالمی حلقه به گوش
 از دو عالم عقل و هوش برده خالش

 دشمن حیدر بگو دیگر خموش
 خون حیدر در رگش اندر خروش

 در میان معرکه باشد چنین
 هم علی و هم یل ام البنین

 
 هر نفس با یاد دلبر می زند

 در هوایش مرغ دل پر می زند
 چون گدا این خانه را در میزند
 می ز جام پور کوثر می زند

 فاش می گویم امامم مهدی است
 تا دم آخر کالمم مهدی است

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

 جواد پرچمی
 ما را در این شب ها تمنا می نویسند

 مجذوب وصف و وصل لیال می نویسند

 من قطره ای ناچیزم اما مطمئنم

 آخر مرا هم پای دریا می نویسند
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 که نوکر می نویسندایل و تبارم را 

 ایل و تبارت را که آقا می نویسند

 امشب برای ما کمی باران بخواهید

 هر آنچه می گویی همان را می نویسند

 این طاق نصرت ها که باال رفته ما را

 پروازهای رو به باال می نویسند

 چشم من و دست کریمت مهربانا

 امشب صدایت می زنم من یا ابانا

 
 باشد همیشهباید فراق و سوختن 

 در به دری از مرد و زن باشد همیشه
 پیغمبرانه دلبری کن مثل اینكه

 ... باید اویسی در قرن باشد همیشه

 آواره ی صحرا نماییدم چه باک است

 مجنون اگر دور از وطن باشد همیشه

 بی یوسفش تا کی دمادم چشم یعقوب

 دلخوش به بوی پیرهن باشد همیشه

 ... مرگ دم من خواستم ذکر نمازم تا

 یا بن الحسن یا بن الحسن باشد همیشه

 اصال میان ما دو تا باید همیشه

 حرف حسینِ بی کفن باشد همیشه

 امشب سخن از جمكران جایی ندارد

 جز کربال این دل تمنایی ندارد

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

 غالمرضا سازگار
 امشب دل بیدارم دارد سحری دیگر
 وز زمزمه ام بر دل ماند اثری دیگر

 در سامره می بینم قرص قمری دیگر
 وز بیت وال بر لب دارم خبری دیگر

 دیگر از نسل علی آمد خیر البشری
 یا آمنه آورده پیغامبری دیگر

 طوبا ثمر آورده سینا شجر آورده
 چشم همگان روشن نرجس پسر آورده
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 حد را در سامره می بینم یمن رحمت ب

 من خلد مخلّد را در سامره می بینم
 من جلوه ی سرمد را در سامره می بینم

 من عبد مؤیّد را در سامره می بینم
 من طلعت احمد را در سامره می بینم
 من حسن محمّد را در سامره می بینم
 ای منتظران خیزید با خصم در آویزید

 ریزید دل ۀدر مقدم مهدی گل از پار
 

 ای گمشده پیدا شو پیدایش حق را بین
 آیینه شو و آنگه آئینه ی یكتا بین

 رخسار دو صد یوسف در آن رخ زیبا بین
 باالی دو صد آدم در آن قد و باال بین

 هم نوح پیمبر را در دامن دریا بین
 هم موسی عمران را در وادی سینا بین
 در یك رخ زیبا بین خوبان دو عالم را

 عالم نه پیغمبر خاتم راخوبان دو 
 

 امشب من و دل گشتیم در کوی گل نرگس
 برگرد گل روی دلجوی گل نرگس

 خُلق نبوی دیدیم در خوی گل نرگس
 از جوی گل نرگس خوردیم شراب نور

 تا روی خدا دیدیم در روی گل نرگس
 دل گشته بهشت گل از بوی گل نرگس
 ای دسته گل نرگس از مات سالم اهلل

 لس از مات سالم اهللای زینت هر مج
 

 پیوسته درود از ما بر نرجس و مولودش
 بر نرجس و مولودش بر مهدی موعودش
 بر مهدی موعودش بر حجّت معبودش

 بر حجّت معبودش بر مقصد و مقصودش
 بر مقصد و مقصودش بر سیرت محمودش



 بر سیرت محمودش لطف و کرم و جودش
 لطف و کرم و جودش حكم و سخن و عزمش

 سخن و عزمش تیغ و عَلَم و رزمشحكم و 
 

 مهر رخ دلجویش هنگام سحر تابید
 روشنتر و زیباتر از قرص قمر تابید

 از قلب ملك سر زد در چشم بشر تابید
 گفتی یم هستی را پاکیزه گهر تابید

 چون شعله به کوه طور از شاخ شجر تابید
 هنگام طلوع فجر بر دست پدر تابید

 احمد رادر طلعت او دیدند آئینه ی 
 مانند علی می خواند قرآن محمّد را

 
 اوّل سخن توحید از خالق اکبر گفت

 هم حمد الهی کرد هم وصف پیمبر گفت
 هم آیه ی قرآن خواند هم مدحت حیدر گفت

 هم نام امامان را تا خویش سراسر گفت
 از ظاهر و باطن گفت از اوّل و آخر گفت
 آنگه به زبان دل آن حجّت داور گفت

 و مشهودم من حجّت معبودم من شاهد
 من مقصد و مقصودم من مهدی موعودم

 
 من طوطی گویای گلزار شهیدانم
 من روشنی چشم بیدار شهیدانم
 من آینه سرخ رخسار شهیدانم
 من محیی ایثار و آثار شهیدانم
 من وارث مظلوم انصار شهیدانم
 من منتقم خون ساالر شهیدانم

 گلواژه ی جاء الحق بر دست جهانگیرم
 نقش زهق الباطل بر تیغه شمشیرم

 
 حق وعده به من داده تا ملك جهان گیرم
 بر دوست امان بخشم از خصم امان گیرم



 مهر آرم و خشم آرم جان بخشم و جان گیرم
 یار همگان باشم داد همگان گیرم

 در سلك شبان آیم در کعبه مكان گیرم
 حلقوم ستمگر را در پنجه چنان گیرم

 اهریمن خود کامیتا نقش زمین گردد 
 ز ظلم و ستم هرگز باقی نبود نامی و

 
 دلداران ای روی تو نادیده دل برده ز

 ای کار تو پنهانی یاری ز همه یاران
 بشكفته دل از نامت چون الله که در باران

 از جام توالّیت سر مستی هوشیاران
 بازآ که براندازی بنیاد ستمكاران

 خونخواران ةبا تیغ تو ریزد خون از سین
 خورشید رخت در ابر پوشیده چرا مهدی

 به درآ مهدیکع از رویت دل ةای کعب
 

 ای با همگان مونس ای در همه جا تنها
 ای بی تو ز خون دل دریا شده دامن ها
 تا چند زمام دین در سلطه ی رهزنها
 تا چند جهان لبریز از گریه و شیون ها
 تا چند خزان حاکم در دامن گلشن ها

 بود قرآن بر نیزه ی دشمن ها تا چند
 مهدی یا تو گوش در مظلومان ةای نال

 ای پرچم ثاراهلل بر دوش تو یا مهدی
 

 بازآی که بنمائی بر ما رخ زیبا را
 بازآ که کنی از عدل پُر عرصه ی دنیا را

 بازآ که همه بینند آن روی دل آرا را
 را ما ۀبازآ که کنی پیدا دو گمشد

 بت زهرا راهم تربت محسن را هم تر
 حیف است نبیند عبد رخسار تو موال را

 این کویم اوصاف تو را گویم« میثم»من 
 اوصاف تو را گویم تا وصل تو را جویم



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

 سید محمد میرهاشمی
 یك شب که عشقت باز از دل در گذر شد

 پى تا سحر شد تو را بردم پیانام 
 تا صبحدم آن شب به یادت گریه کردم
 هر قطره اشكم در پى تو در سفر شد

 قابل نبودم تا جمالت را ببینم
 امّا قسم بر تو که شوقم بیشتر شد
 شد علّت دورى من از تو، عُیوبم
 دل مبتال هر روز بر عیب دگر شد

 هر بار آهم شد مؤثّر بر دل تو
 که آهم بى اثر شدکار بدى کردم 

 خود واقفم یارى ز من بدتر ندارى
 دست والیت از سر من بر نداری

 
 زاده شدم تا با غم خوبان بمیرم

 زشتم، به پایت، خوبتر از جان بمیرم
 خواهم به محرابم به هنگام نمازم
 یا در تالوت کردن قرآن بمیرم

 ام اما مدد کنآلوده باشد دیده
 یرمدر موقع جان دادنم گریان بم

 سلطان عشق آید به بالینم بگوید
 خوش آمدى، با دیدنش عطشان بمیرم
 من دوست دارم مرگ را با دیدن تو

 اى خندیدن توهر غصّه را با لحظه 
 

 من دوست دارم تا حضورت را ببینم
 مستى ایّام ظهورت را ببینم

 هاى دل کجایى؟ اى عابر پس کوچه
 خواهم متانت در عبورت را ببینم

 دارم در شعاع نورِ پاکتمن دوست 
 سر خوردگى خصم کورت را ببینم

 اى من منّت کش عالم نگردم لحظه
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 دل گر حضورت را ببینمی در خانه 
 اى حاضر و ناظر به اعمالم، کجایى؟
 گریه مكن دیگر به افعالم، کجایى؟

 
 هاى غفلت دلاى گمشده در کوچه 

 اى گوهر نشناخته در حیرت دل
 نگاهتىاى سفره دار آفرینش ب

 شد رزق ما محدود، رفته برکت دل
 ما را براى انتظارت آفریدند

 ممزوج شد با انتظارت فطرت دل
 جانا به راه عشق تو، ایمان ببازیم

 یادى ز ما کن تا بیادت جان ببازیم
 

 ها صبح و مساء در انتظارتاى آیه 
 قرآن، مناجات و دعا در انتظارت

 دست خدا، دیگر به در از آستین شو
 ى ذوالفقار مرتضى در انتظارتا

 هاى آفرینش بى قرارت اى ذرّه
 مروه، صفا، زمزم، منا در انتظارت
 کو پرچم هل من معین آل زهرا؟
 اى سرزمین کربال در انتظارت

 اى شارع احكام دین برگرد برگرد
 اى رشته حبل المتین برگرد برگرد

 
 آیى ولى مُردیم، بازآگویند مى

 افسردیم، بازآدر شام هجران تو 
 ها رخت بستهبى تو صفا از زندگى

 از دل طراوت رفت، پژمردیم، بازآ
 گى جرم است، آرىعشق على و شیعه

 ارثِ غریبى از على بردیم بازآ
 کِش ایّام هجران تو گشتیمطعنه

 ما خونِ دل در خونِ دل خوردیم، بازآ
 بشنو تمناى دل بیچارگان را



 بازآگرچه تو را صد بار آزردیم، 
 ما مُجرمیم امّا تو خوب و با گذشتى
 دیدى بدى از ما فزون، امّا گذشتى

 
 نور خدایى تو، به بدخواه تو لعنت
 بدرالدّجایى تو، به بدخواه تو لعنت
 سر تا قدم تصویر قرآن خدایى

 شمس الضّحایى تو، به بدخواه تو لعنت
 هر جا که هستى، جانِ ما، جانت سالمت

 واه تو لعنتاصلِ بقایى تو، به بدخ
 بین قنوتت یك دعا بهر گدا کن
 روح دعایى تو، به بدخواه تو لعنت
 بر سرزمین قلب عشّاق حسینى

 فرمانروایى تو، به بدخواه تو لعنت
 اصلِ والیت در وجودت منجلى شد
 لعنت به هر کس مُنكرِ آل على شد

 
 بگذار تا چشم انتظار تو بمانم
 بگذار من هم بى قرار تو بمانم

 به کف بنهاده و سوى تو آیم جان را
 نثارِ تو بمانماذنم بده تا جان 

 جانم سپر گردد تو را در هر بالیى
 گردم فدایى، پاى کار تو بمانم

 ننگت نباشم، گُل شوم بر سینه تو
 ام در انتظار تو بمانمتا زنده

 «   تا مرا پاکم نمایى» از حق بخواهم
 در کربال با دستِ خود خاکم نمایى

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

 فصل دوم؛ گلچین مجالس مداحان

 والدت امام زمان ) عج اهلل(
 90ـ شعر 10ترک

                                                           
 نوای : حاج محمود کریمی. با  90



 مدیآخرین امید رسالت خوش آای  

 مدیآسمان عدالت خوش آخورشید 
 مدیآ سر تا به پات قدر و جاللت

 مدیآ اللتظبنیان کن اساس 

 سمانآبا مقدم تو گشت زمین رشک 

 الزمانعجل علی ظهورک یا صاحب 
 

 اسالم با والدت تو باز جان گرفت
 سمان گرفتآتو دل از  ۀروی ندید

 اودان گرفتدین با والیتت شرف ج
 سنت به اتفاق مالحت جهان گرفتحُ

 جا الحقت رسید به گوش جهانیان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان

 
 ای از خدا سالم به جسم و به جان تو

 وای وحی میشنوم از زبان توآ
 برده از پدر ز مالحت بیان تودل 

 ن بخوان که بوسه زند بر دهان توآقر

 ای عمر وحی از نفست گشته جاودان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
 

 میالد تو والدت خوبان عالم است
 عیسی بن مریم است و عید هزار موسی

 میالد اهل بیت رسول مكرم است
 میالد دیگر شهدای مقدم است

 را دهد نشان میالد سید الشهدا

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
 

 که اولیا خدا چشمشان به توستآ باز
 یاران سید الشهدا چشمشان به توست

 سر های تشنه گشته جدا چشمشان به توست
 کرب و بال چشمشان به توست ،مدینه ،مكه



 کعبه گشوده چشم به راه تو همچنان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
 

 و جای تو پیوسته بین ماستما از تو دور 
 روی ندیده ات همه جا نور عین ماست

 ین ماستچشم انتظار ماندن ما دین و دِ
 الحسین ماست أین ةجمعه گواه نال

 یک جمعه این سوال نیفتاده از زبان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
 

 بان و این رمه در انتظار توستتو خود شَ
 چشم جهانیان همه در انتظار توست
 موال بیا که فاطمه در انتظار توست
 خورشید نهر علقمه در انتظار توست

 بر بازوی عموی خود این جمله را بخوان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان

 
 تو غایبی و خلق جهان در حضور توست

 لك خدای عز و جل غرق نور توستمُ
 جای تو خالی است و جهان پر ز نور توست

 همه روز ظهور توست ،قای عید هاآ

 از چشم ما نهانی و در عالمی عیان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان

 
 بی تو شب سیاه شده روزگار ما

 گل نیشه خوار ما ۀست خنده بی تو شد
 رنگ خزان گرفته سراسر بهار ما

 ی ای قرا دل بی قرار ماآباز

 که شده ذکر ما الغوث االمان آباز

 الزمانعجل علی ظهورک یا صاحب 

 
 کی میشود که پای به چشم بشر نهی



 رسول خدا را به سر نهی ةعمام
 بر قلب دشمنان والیت شرر نهی
 تا یك نظر به جانب اهل نظر نهی

 رخ بر تمام منتظرانت دهی نشان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
 

 وای زخم پیكر شهدا بیقرار ت
 چشم علی به دست تو و ذوالفقار تو

 شهیدان شعار توفریاد انتقام 
 لبخند میزند عموی شیر خوار تو

 که ای دست انتقام خداوند ال مکان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
 

 دست حقی و کاتب لوج و قلم تویی
 بهر ظهور بین امامان علم تویی

 بگشای رخ مكه هادی کل امم تویی
 موال بیا که امام حرم تویی

 گوید بالل بر تو به بام حرم اذان

 علی ظهورک یا صاحب الزمان عجل
 ای دست اولیا الهی به دامنت

 جوشن کبیر در صف پیكار جوشنت
 پیراهن حسین برازنده تنت

 میثم تمام چشم شده بهر دیدنت

 چشمش بود به راه تو اشکش به رخ روان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان

********************************* 
 91ـ شعر12ترک 
 هم خدایی باشیم برخیز که باز

 در حال و هوای کبریایی باشیم
 سرمست ز جام آشنایی باشیم
 یعنی که مهیّای گدایی باشیم
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 سلطان کریم انس و جان آمده است
 بر خیز که صاحب الزمان آمده است

 
 امشب رخ مهر و ماه همراه ببین
 خورشید به شام نیمه ی ماه ببین

... 
 منقوش بود در آسمان این کلمات

 رخ حضرت مهدی صلوات بر ماه
 

 هر چند که در شور و نواییم همه
 مشتاق حریم سامراییم همه

 از لطف خدا غرق صفاییم همه
 در خطه حضرت رضاییم همه

 در این حرم انوار خدا می جوییم
 تبریك به حضرت رضا می گوییم

**************************** 
 92ـ شعر31ترک 

 هر دل شده را بگو فرستد صلوات
 د اگر آبرو بگو فرستد صلواتخواه

 هر کس صلوات می فرستد یكبار
 ده بار خدا بر او فرستد صلوات

 
 عالم شده لبریز ز بوی گل نرگس

 ای ماه بزن خنده به روی گل نرگس
 زند بال به سوی گل نرگس جبرییل

 فردوس شده زائر کوی گل نرگس
 ای منتظران شاخه نباتی بفرستید

 بفرستیدنذر گل نرگس صلواتی 
 

 در بزم سحر شمس به جای قمر آمد
 وز غار حرا باز رسول دگر آمد
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 طوبای امید نبوی را ثمر آمد
 ای منتظران منتظران منتظَر آمد

 این یوسف زهراست شتابید حضورش
 باشید همه منتظر روز ظهورش

 
 دامان جهان باز گل ناز شد امشب

 صبحی که خبر دادند آغاز شد امشب
 ره باز شد امشببا دست خداوند گ

 رازی که خدا گفته ابراز شد امشب
 جان هدیه بیارید برای گل نرگس
 ریزید گل و الله به پای گل نرگس

 
 در بزم خدا بوی خوش عود مبارک
 بر بحر شرف گوهر مسعود مبارک
 لطف و کرم حضرت معبود مبارک

 دیدار رخ مهدی موعود مبارک
 بُشرا که امام شهدا عید گرفته

 بگویید خدا عید گرفتهتبریك 
 

 عید است ولی عید جهان بشریت
 برگشته به تن روح و روان بشریت
 جان داده خدا باز به جان بشریت
 این بیت شده ورد زبان بشریت
 ای مردم عالم ره توحید بگیرید

 امشب شب مهدیست همه عید بگیرید
****************************** 

 93ـ شعر41ترک 
 تو چه توهمی چه حكایتی لب ما و قصه ی زلف

 تو و سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه عنایتی
 به نماز صبح و شبت سالم و به نور در نسبت سالم
 و به خال کنج لبت سالم که نشسته با چه مالحتی
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 به جمال وارث کوثری به خدا محمد دیگری
 به روایتی خود حیدری چه روایتی چه اصالتی

 الدجا به جمال  توبلغ العلی به کمال تو کشف 
 به تو و قشنگی خال تو صلوات هر دم و ساعتی

 شده پر دو چشم تو از ازل یكی از شراب و یكی عسل
 نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حالوتی 

 تو که آینه تو که آیتی تو که آبروی عبادتی
 تو که با دل همه راحتی تو قیام کن که قیامتی

 دل ماست کرده بهانه ات زد اگر کسی در خانه ات
 همه جا گرفته نشانه ات به چه حسرتی به چه حالتی

 غزلم اگر تو بسازیم و نی ام اگر بنوازیم
 به نسیم یاد تو راضی ام نه گالیه ای نه شكایتی
 نه مرا نبین رصدم نكن و نظر به خوب و بدم نكن

 94از تبار کرامتیز درت بیا و ردم نكن تو که 
************************** 

 95ـ شعر11ترک 
 مجنونم و راه خانه می گیرم       از لیلی خود نشانه می گیرم
 صیدم که ز دست های صیادم     آزادم و آب و دانه می گیرم
 چون اشك روان گاه بی گاهم      بارانم و بی بهانه می گیرم

 بانه می گیرمکه یاد یار می افتم            با آتش دل ز رهر با
 یك روز چنان غبار می آیم         بر دامنت آشیانه می گیرم
 من گرد و غبار راه دلدارم           دریاب مرا که دوستت دارم

 
 در سینه ام امشب آسمان دارم       صد حرف نگفته بر زبان دارم
 از کوفه و سهله می روم تا قم         زیرا که هوای جمكران دارم

 گدای خانه ات هستم     عمریست از این تنور نان دارمعمریست 
 می خواهم که تمام هستم را       می خواهم هر چه در توان دارم
 در پای نگاه دوست بگذارم              دریاب مرا که دوستت دارم

 
 در عید رسیدن تو حیرانم             هم شادم و هم کمی پریشانم

 بینم          از اینكه کجایی و نمی دانماز اینكه تو هستی و نمی 
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 دل گرم به ریسه و چراغانی            سر گرم به کوچه و خیابانم
 مشتاق شبیه طاق نصرت ها              بی تاب در انتظار مهمانم
 این چند خط ارادت من هم        عرضی است برای نیمه شعبانم

 مرا که دوستت دارمای مقصد حرف های بسیارم           دریاب 
 

 میخواهد آب عشقت ةسرمست تو کی شراب می خواهد             کی تشن
 در باغ تمام میوه ها کالند                               باغ دلم آفتاب می خواهد
 تا آمدن تو زنده می مانم                      این پرسش من جواب می خواهد

 از خون جگر خضاب می خواهد                    سربازی دولت کریم تو      
 میخواهد رکاب پا ۀهرچند که دولت تو چون عیسی                     رزمند

 با این همه من فدایی یارم                           دریاب مرا که دوستت دارم
************************** 

 96ـ شعر61ترک 
 می شود از عشق دلم ریشتر         بیشتر از بیشتر از بیشتر    

 من که اویسم ز قرن آمدم              وقت ندارم به خدا بیشتر
 کاش قرار تو شود پیشتر                 عسكری قدرحسن ةلیل

 علیك السالم والعصر ۀوای که دیوانه شدم یك کالم      سور
 

 نرگسی آورد بادتا که پدر بر لب تو بوسه داد                 بوی گل 
 در شب میالد تو جودت شكفت           لطف تو شد از سر عالم زیاد
 دم پر جبرئیل شدم بال زد                     بال زدم از در باب الجواد
 برد مرا اول شب کاظمین                     برد مرا کرب و بال بامداد

 العصر علیك السالمو ۀای علوی جود و جوادی مرام              سور
 

 آمدم ای شاه پناهم بده               خط امانی ز گناهم بده
 پنجره فوالد مرا راه داد          جان رضا خوانده و راهم بده
 کنج حرم یا دم پایین پا             باز از آن لطف نگاهم بده
 ماه مبارک من و دست تهی          سوز جگر آتش آهم بده

 والعصرعلیك السالمۀ مشام     سور رضوی بر می رسد عطر
 

 باب حوائج شد و خیرات داد      حاجات داد هفتم شد و ةکعب
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 حاجت ما اکثر اوقات داد          نذرش گرفت ۀمادر من سفر
 سادات داد ۀما                با نفس جد تعجیل فرج رزق ةندب

 مناجات داد افضل اعمال بود انتظار              ذکر فرج حال
 والعصر علیك السالم ۀمن به مناجات توام مستدام       سور

 
 کاش که مردان ظهورت شویم         صاحب یك سیرت و صورت شویم
 کاش که در غیبت تو استوار                 مثل زمان های حضورت شویم

 متنورت شوی مرد تو،ةحضرت صادق تویی و کاش ما                   شیع
 فت که دربانی تو می کند                  کاش کمی خاک عبورت شویمگ

 علیك السالم والعصر ۀتو خود معراجی و ما زیر گام                     سور
 

 شود باور ةبا قلمت علم تناور شود                    علم و عمل ریش
 شودشام غم و جهل و خرافات ها             با نفس باقری ات سر 

 فصل شكوفایی عقل است و دل              جای روایات پیمبر شود
 نور زمین، نور زمان، سایه نور        خاک از این معجزه ها سر شود

 علیك السالم والعصر ۀلحظه شماریم برای قیام                 سور
 

 سجادی ات ۀدست من و برکت آبادی ات               از پر سجاد
 شمشادی اتة تو شده مستدام             بر سر ما سایلطف دعای 

 آزادی ات ۀمثل علی ابن حسینی تو و                   می رسد آواز
 فخر خدا می کند از سجده ات      کاش شوم محرم این وادی ات

 علیك السالم والعصر ۀسور          بیت الحرامۀ روی تو شد سجد
 

 کار تو تكرار حسین است و بس           چشم تو در کار حسین است و بس
 بیرق سنگین تو وقت قیام                     دست علمدار حسین است و بس
 قلب تو انگار گرفتار اوست                    هر که گرفتار حسین است و بس

 حسین است و بس دیدار ةپرده گشا دیدن روی شما                       لحظ
 لسالمعلیك ا والعصر ۀسور ات صبح و شام                زینبیرو به دل 

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

 97ـ شعر 01ترک 
 عشق تو آقای کرم ها حسن              غم ها حسن ۀزائر همسفر
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 دارد از آن روز حرم ها حسن           روز ظهور تو مهم است چون

 بین بقیع نقش علم ها حسن           می رسد آن روز که بینیم باز

 نقش نمایند قلم ها حسن          روی ضریحی که تماشایی است

 والعصر علیك السالم ۀسور           ای حسنی جلوه و حُسن تمام
 

 یك نفر از عترت زهرا که هست            جای حرم غربت زهرا که هست

 زهرا که هستخب قسم حضرت                  پیش تو گیریم نداریم جای

 دست شما تربت زهرا که هست              گرچه گره در گره ام نیست غم

 دیدن تو قسمت زهرا که هست                    ما که نباشیم چه غم تو بیا

 والعصر علیك السالم ۀسور                    روز تقاص است و تویی انتقام
 

 حیدری و وقت تماشا علی               هیبت تو رفته به موال علی

 الت و هبل را بشكن یا علی         رسد از هر دو لب ذوالفقار می

 یا علیهمثل تو می گشت م                 رزم علی در نبرد ۀخاطر

 نیست تو را قبله ای اال علی         نیست تو را کعبه ای اال حسین

 علیك السالم والعصر ۀسور           رسی و تیغ دو دم بی نیام می

 
 حضرت خورشید، محمد بتاب           جلوه گر قامت ختمی مأب

 احمد رکاب ۀفیروز ةجذب                      خاتم انگشتری خاتمی

 خود آفتاب ةتا بدرد سین                         گنبد خضرا بیا ةجاذب

 راز مسلمانی اهل کتاب               ای شرف الشمس پیمبر لبت

 والعصر علیك السالم ۀسور             ذکر سالم و صلواتم مدام
************************ 

 98ـ زمزمه 10ترک 
 بیا آفتاب پس ابر تا                         تموم شه غروبای دلواپسی

 یه حسی همش داره میگه بهم    یكی از همین جمعه ها می رسی
 که از جمع یارا یكیشون منم    یعنی میشه آقا یه روز بشنوم        

 اگه اونی باشم که از من میخوای      خود تو میای واسه ی دیدنم
 عاشقت به این حس دلتنگی جمعه ها        به این دلخوشی راضیِ
 عاشقت دیگه ما کی باشیم تو این معرکه        اگر بهجت و قاضیِ
 دن تو رُهمین چشمای خیس کم طاقتم    نشونه است که حتما ندی
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 را که رفتن ندیدن تو رُ را که چشم انتظار پیر شدن           چقد چقد
 خودم می دونم با گناهام چقدر        همیشه توی زحمت انداختمت

 همین کوچه ها            چقد دیدمت اما نشناختمت خدا می دونه تو
 تیه روزایی توی همین آب وخاک              شنیدم علی اکبرا دیدن

 میگن که همین بیست، سی سال پیش    یه عده توی سنگرا دیدنت
************************ 

 99ـ سرود 19ترک 
 منجی عالم   شاه مكرم         اباصالح بقیة اهلل االعظم
 ای گل نرگس   بهشت خرم    اباصالح بقیة اهلل االعظم

 یا مهدی
 

 اهلل را روح کالمیای که به عیسای نبی روح سالمی     ای که کلیم 
 نیمة ماه شعبان ماه تمامی            خوشا به حال ما که ما را تو امامی

 من برگ زردم    سر تا پا دردم
 کجایی تا خودم بیام دورت بگردم

 یا مهدی
 

 یه عمریه به عشق روی تو اسیرم       تویی امیرم بخدا تویی امیرم
 بیای و در رکاب تو بمیرمخدا می دونه به همین امید زندم    که تو 

 تو جاودانی  سِر نهانی
 تو حضرت مهدی صاحب الزمانی

 یا مهدی
***************************** 

 100ـ سرود01ترک 
 ای سبب خلقت کون و مكان ای ولی عصرُ امام زمان

 ای گل زهرا کجایی    سرور من کی میایی
 یابن الحسن گل نرگس بیا بیا

 
 به صفای نگاه تو همه عالم صفا گرفت     

 بوده است و بود هنوز    چشم عالم به راه تو
 شادی دل های پر از غم تویی       منجی عالم گل عالم تویی
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 ذوالفقار حیدری تو    پرچم پیغمبری تو 
 یابن الحسن گل نرگس بیا بیا

 
 چه شود ای عزیز من       جان به جسم جهان دهی

 خیمه ات را نشان دهی  به گدای همیشه ات
 است من بهشت تو سبز ةعشق تو آقا به سرشت من است     خیم

 با تو چیزی کم ندارم      تا تو هستی غم ندارم
 یابن الحسن گل نرگس بیا بیا

 
 گر نباشد حضور تو          شود فنا دنیا ةهم

 تو دعا کن که زود بیاد     روز خوب ظهور تو
 الهی عجل لولیك الفرج     فلجبی تو بود کار دو عالم 

 در رکاب تو بمیرم تو دعا کن جون بگیرم
 یابن الحسن گل نرگس بیا بیا

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

 101ـ سرود00ترک 
 بازم زیر بارونم     قدم قدم می خونم     تو لیلی من مجنونم مجنونم

 عجب شبی حاال که قصه به پایان می رسه
 کنعان می رسهعجب شبی داره یوسفم به 

 می رسه شعبان ةعجب شبی یار من نیم
 تو دلم یاد تو سبزه دوریم از هم ولی آقا

 واسه میالد تو سبزه  آبی آسمونی هم
 امشب به سوی تو دل من داره پر می کشه

 پیمونه رو میخواد یه دفعه بره سر بكشه
 

 بهار دل ها مهدی    امید زهرا مهدی       شعار ما یا مهدی یا مهدی
 انتظارته در جهان ةآقا بیا هم

 آقا بیا شیعه تو رکاب ذوالفقارته
 آقا بیا زینبیه خیلی بی قرارته

 روز جشن عالمینه آقا جون روز ظهورت 
 یا لثارات الحسینه  علم سرخ قیامت 
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 تو باید توی دست بگیری شمشیر حیدرُ
 دیگه پس بگیری برگرد تا حق مادرتُ

 
 میزانه    عدالتت طوفانه طوفانهحكم تو از قرآنه    والیتت 

 به خاطر دالی پر شور و واهمه بیا
 به خاطر دعای هر شب فاطمه بیا
 به خاطر ماه بی افول علقمه بیا

 بپا کنبیا از کنار کعبه    انقالبتُ 
 صدا کن با انا بقیه اهلل       یاورانتُ

 جهاد میتونی ببینی ماهارُ ۀآماد
 دالرُ از جمكران به کرب و بال برسون

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

 102ـ سرود02ترک  
 شب نمازه نماز بارون بخون بدون قدر خودتُ شب شب قدره 

 آهای جوون آهای جوون     دنیا که پیره ولی تو جوون بمون
 ابرای نور و رحمتش تو آسمون میاد  یوسف زهرا که سحر دم اذون میاد

 ببند داره بارون میاد چتر گناهتُ
 بهاری کرده  روزی اونی که دالرُ میاد یه

 میاد به همراش اونی که نشون داد که خیلی مرده
 

 رو به زمین در بهشت دوباره وا میشه  دوباره آسمون پر از ستاره ها میشه
 تموم روزا یه روزی روز خدا میشه

 تو این شب تار دوباره یه خورشید سحر میاره میاد یه روزی که یه نفر از عشق خبر میاره
 ایشاهلل دستت برسه به پای عشق  باید که امشب بخونی دعای عشق

 خدای عشق خدای عشق           پیچیده عطرش تو حال و هوای عشق
 

 هرچی به جز رحمت و عشق دیگه حروم میشه  یوسف زهرا که میاد دال آروم میشه
 این شب سیاه دیگه تموم میشه ةقص

 یه روز میاد که دوباره زمین خوش منظره میشه    میاد یه روزی که دیگه غمامون خاطره میشه 
 بیا آسمون امشب میخونه بیا بیا آقا بیا آقا بیا    ای آرزوی دل عاشقا بیا کبوتر خوش خبر خدا

******************************** 
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 103ـ سرود03ترک 
 دیده به راهم از آسمون منتظرم خبر بیاد          

 می خواد یه ماه مهربون از دل ابرا در بیاد
 میاد ذخیره ی خدا آقا آقا         پناه همه عاشقا آقا آقا

 روی شونش بیا ببین آیه های جاء الحق رُ
 ش بیا ببینه اخال زیبای سیاهی رو گون

 پسر فاطمه رسیده    نسیم عاشقی وزیده    دلم صدای پا شنیده
 اباصالح آقام ای آقام

 
 آرزومه ببینمت ای آخرین نور خدا        

 کنار تو با تو باشم یه شب تو صحن کربال
 تویی که صاحب منی آقا آقا       تو یار غائب منی آقا آقا

 می بری با یه اشاره تو همونی که دالرُ
 منم اونی که یه عمره برای تو بی قراره

 برات می خونم    منتظر شما می مونم     بیای به پات خون بریزمعاشقونه 
 اباصالح آقام ای آقام

 
 کردن چراغون به عشق طاووس اهلبیت بهشتُ

 برای مهدی فاطمه مالئكه مدیحه خون
 دال آقاآقاة قرار هم  همه لبا آقاآقا ةنغم

 دالی ما زبون ما برای تو غزل خونه
 میكشونهتو ة مهربونیت منو سوی خیم

 علی تو یا شورة علی    نغم ذکر ظهور تو یا  علی  نور تو یاة آی
 علی علی علی یا علی

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

  104ـ سرود04ترک 
  شب داره به سر میشه         نوبت سحر میشه
 از تن همه یك روز      خستگی به در میشه
 یه روزی میشه دوا          تموم دردای ما
 یك شب جمعه میریم     با آقامون کربال

 خبر پیچیده تو آسمونا داره میاد آقای من اللهم کن لولیك حجت ابن الحسن 
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 تو دال صفا میاد               بوی آشنا میاد
 یك غروب جمعه ای       خنده رو لبا میاد
 ساحل دریا میاد         خوشی دلها میاد

 قا میادگریه نكن آسمون      یه روزی آ
 خبر پیچیده تو آسمونا داره میاد آقای من اللهم کن لولیك حجت ابن الحسن 

 شر غصه کم میشه      قد کینه خم میشه
 آخرش امام حسن     صاحب حرم میشه

 یوسف گمگشتمون      می رسه از آسمون
 یه روزی پیدا میشه     یه تربت بی نشون

************************** 
 105سرودـ 01ترک 

 عاشق تو چشم به راهه هرجمعه آقا هعمری
 یك نیم نگاهه ةیا که تو هر روز و هر شب کشت

 از فراقت دل سرگردون     شده باز حیرون
 باز سراغت با چش گریون    می گیره مجنون

 آقا می خونه شب انتظار آقا عاشقت شده بی قرار
 آقا بیا آقا بیا

 
 از قدم پاک مهدی آسمونم غرق نوره

 حسی بهم میگه دنیا منتظره یك ظهوره
 کی میایی آخرین خورشید     شمیمت پیچید
 کی میایی با دوریت ساختم     خودمو باختم

 آقا کی میشه پابوسی بیام     آقا انیس خواب و رویاهام
 آقا بیا آقا بیا

 
 عهدم اینه با تو آقا تا دعای عهد می خونم
 نمجون می گیرم با نگاهت منتظر تو می مو

 بیا آقا جون    به ما امشب تو    یك نظر کن
 بیا با ما تا       حرم ارباب        یك سفر کن

 آقا وارث علم حسین  آقا زائر حرم حسین
 آقا بیا آقا بیا
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***************************** 

 106ـ سرود 06 ترک
 بیا به پا کن محشر        بیا بیا   با ذوالفقار حیدر    با هیبت پیغمبر

 بیا که دیره آقا              بیا بیا   به غم اسیره آقا دلم می گیره آقا
 قسم به خون خدا تویی تو شمس الضحی

 حكومتت کربال   می شه یه روز مرکز
 العجل العجل ای غریب جمكران

 صاحب الزمان ای امام عاشقان 
 

 تموم شه کاش این غیبت   بیا بیا شیعه تبه زیر طاق نصرت    شده دعای 
 ظهور تو نزدیكه         بیا بیا       نباشی تا وقتی که       جهان ما تاریكه

 العجل العجل ای غریب جمكران
 صاحب الزمان ای امام عاشقان 

 
 دعای ندبه بر لب    به یادتم من هر شب      بیا به حق زینب     بیا بیا

 با دستای تو موال         مدینه قبر زهرا        بیا بیا  میایُ میشه پیدا   
  کاری ندارم به این    که دشمنت چی میگه

 خونش دیگه اگه بیاد کربال        حاللِ
  العجل العجل ای غریب جمكران

 صاحب الزمان ای امام عاشقان 
****************************** 

 107ـ سرود00ترک 
 انتظارم تو شبی که غرق شور و       مه اتارتو چشای پر س اشك شوقِ

 می نویسم رو همه ش دوستت دارم میارم سبد سبد گالی نرگس
 اگه برگردی لبا خندون میشه اگه برگردی لیلی مجنون میشه

 پیش پای تو آینه بندون میشه  شهرمون ةاگه برگردی هم
 ای که روشنای شام انتظاری

 داری وقتی برمی گردی علم عموتُ
 

 اومدی تو دالمون چه شوری برپاست روز میالد تو روز عشق دنیاست
 شادتر از همه بی بی حضرت زهراست می ریزم پای تو پولك ستاره
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 اگه برگردی دنیا زیبا میشه     اگه برگردی گره ها وا میشه
 مادرت زهرا دیگه پیدا میشه    اگه برگردی تربت مخفیه

 عشق مادری تو روح کوثری تو
 دارم ببینم هیبت حیدریتُدوست 

 
 

 وارث تیغ یل بدر و حنینی         برا کل انبیا هم نور عینی
 چون فقط تو طالب خون حسینی بنازم به بازوی حیدری تو 

 اگه برگردی پا به غم می زنی    اگه برگردی یه حرم می زنی
 باالی کعبه یه علم می زنی        اگه برگردی با دم یا علی

 م و تو هستی امیرممن هستم غال
 کاش روز ظهورت رکاب تو رو بگیرم

***************************** 
 108ـ سرود00ترک

 دلمون شاده       خونمون آباده
 خدا به ما یاوریُ غیره تو نداده

 فصل گرماست ۀای که قدمات رنگ خنده هات مژد
 وقتی که از راه می رسی آخر عمر سرماست

 نداره هوامونُهیچكی مثه تو به خدا 
 تا تو دعامون می کنی هر روزمون بهاره

 صد تا مسیح نداره نگاه مهربونتُ
 اومدنته شبای بی ستاره همنتظر

 به خدا آقا بدون تو دنیا دنیا نمی شه
 تا نباشی تو درد دل خسته دوا نمی شه
 بعد هزار سال هنوزم وقتی میای جوونی

 ما هر چی ام عوض بشیم تو هر دفعه همونی
 بازم پا در میونی کن آشتی بده دالرو
 وقتشه از راه برسی نگاه کن آدمارُ

 یا اباصالح  موال اباصالح  موال اباصالح  ای گل نرگس
 

 ای کس و کارم     مونس و غمخوارم
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 جز تو نداره دلخوشی این دل بیچارم
 وقتی بیای جوون میشه دل تموم دنیا

 زمین دل مرده میشه مثل بهشت به موال
 ی تو از راه می رسی غصه و غم می میرهوقت

 بوی خدا می گیره کوچه به کوچه شهرمونُ
 تا نباشی تو روزای ما آقا شبای تاره

 از همه دنیا هر روز و شب بی تو غصه می باره
 قیامتی به پا شده میون قلب تنگم
 تمام آرزوم اینه برای تو بجنگم

 تو روزی میگیرم از ةمن که آقا یه عمری
 تو رکاب تو شهید بشم یه روزیایشاهلل 

 یا اباصالح  موال اباصالح  موال اباصالح  ای گل نرگس
 

 الهی بشه قسمتِ منم کنار تو بشینم
 ببینم ظهورتُ ةآرزومه که لحظ

 تویی خورشیدم    تموم امیدم
 موی سرم سفید شد و خوابتم ندیدم

 بیا بده نجاتم از مردم این زمونه
 بهونه اسیر بی کسی شده این دل پر

 بیا برا امام حسن با هم حرم بسازیم
 پیش تموم دشمنا فقط به تو بنازیم

 ای گل زهرا تا تو نیای آقا همینه دنیا
 یا عزیزاهلل متی ترانا و نراک موال

 یا اباصالح  موال اباصالح  موال اباصالح  ای گل نرگس
 

 وقتی به دنیا برسی همه روزا بهاره
 ذوالفقارهدستات به خدا شمشیر  ةدشن

 تكیه به کعبه بزن و کوری چشم دشمن
 بشكن  رُ مثل علی مرتضی همه بتا

 یا اباصالح  موال اباصالح  موال اباصالح  ای گل نرگس
********************* 



 109ـ سرود 09ترک 
 اگه حس می کنی که شبات شب تاره   اگه حس می کنی که دلت گرفتاره

 به کویر دلت بارون نمیباره
 وقتشه، دیگه آماده بشی   غمهاتُ بیار تا که دلداده بشیحاال 

 یه نگاهش، یه سالمش  آرزوی قلب من
 هرجا رفتم، هر جا بودم   همه از خوبیش میگن

 گل نرگس گل نرگس ضربان قلب من
 

 تو میای و همه دنیا با خبر میشه   روزای دوری ما یه روز به در میشه
 شبای بی تو آخر یه روز سحر میشه

 تی که میآی تو یه روزی پیش ما    عشاقُ ببر شب جمعه کربالوق
 تا ظهورت، مثه مجنون      چشم به راهت می مونم
 تا که دنیا، دنیا باشه        چشم به راهت می مونم

 گل نرگس گل نرگس ضربان قلب من
*********************************** 

 110ـ شور 21ترک 
 خبر میداد شادی مثل غصه مردهتو باغچه پاییزی من قاصدکی 

 وردهآامشب دره خونم و زدن خونه دل در وا شد دیدم یكی نامه 
    تو نامه نوشته از معشوق به عاشق

 ست گلبرگ شقایقه نقش دور نام 
 میخوام فدای یار کنم سرمُ    نمیدونم از شادی چیكار کنم

 وار کنمهوار هاز مستی     تو کوچه برم اذون عشق بگم
 

 دلتنگیای دلم دم نزدم با کسی که از عاشقی خبر ندارهاز 
 کل دعا های منی و روح دعا خود تویی بی تو دعا اثر نداره

    اسم تو محاله از لبهام جدا شه
 میمیره دلی که دلتنگت نباشه   
 به تن زمین دوباره جون میاد    سمون میادآتو میای و ماه به 

 ون میادوون دوونت ددره خ  تو میای و هر کسی که عاشقه
 

 ای بارون بهار خدا تا تو نیای دالی ما می مونه تا ابد کویری
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 خودت میگیری ه که تنها میشم دست منُعاینجایی و به خوده خدا هر دف
 دل از ساحت عشق نداره جدایی

 هر کی عاشقت شد میدونه کجایی
 تو میای و عشق موندگار میاد       تو میای و تا ابد بهار میاد

 دنبالت قطار قطار میاد    تو میای و لشكر شهیدامون

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

 111ـ شور 02ترک 
 فصل بهارانه     دنیا گلستانه    شب طلوع ماه
 ذکر لب عالم   هم نوا و هم دم     یا بقیه اهلل
 عاشقا باید مژده بدید       جوونه زده یاس امید

 شاءاهللکه می رسه اون صبح سپید ان 
 آهای دالی جمكرونی    عاشقای صاحب زمونی

 میاد آقای آسمونی ان شاءاهلل
 ایشاهلل موسم هم عهدی میاد    از افق بانگ انا المهدی میاد

 اباصالح بیا

 
 دیگه ندارم غم    خوب اینُ می دونم   که روشن این راه

 هر طپش قلبم     هم نوا با عالم     یا بقیه اهلل
 پیمبر می رسه     با شكوه حیدر می رسهبا نور 

 با دعای مادر می رسه اباصالح
 دست آقام ذوالفقاره عدالتُ همراش میاره       تو

 هیبت اباالفضلی داره اباصالح
 میاد آقا سوی بین الحرمین    با شعار یا الثارات الحسین
****************************** 

 112ـ شور 22ترک 
 و یارم     اینه تنها سفارشت امشب من و هر جمعه ندبه

 و علیكم بعمتی زینب و علیكم بعمی العباس
 کاش جشن ظهور تو زود تر به پا شه           

 پایتخت دولتت کرببالشه 
 معلوم نیس که تو بیای من زنده باشم      

 کاش پا رکاب تو رزمنده باشم
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 آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا جان
 

 میشه       با تو دنیا پر از کرم میشهیكم از عاشقی سرم 
 سامرا و بقیعُ می سازیم مادرت صاحب حرم میشه

 می خونم دعای عهد هر روز با گریه     
 ای منتقم بیا جان رقیه

 می بری روز ظهور از دل تو غم رُ    
 سید علی میده دستت عَلم رُ
 آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا جان

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

 


