
  
 
 

 سرود مسجدی والدت امام زمان عجل هللا تعالی فرجه الشریف

  
جشن هم عهدی بادا مبارک   

میالد مهدی بادا مبارک   
ذکر همه منتظران همیشه و هر جا   

بیا بیا بیا بیا ای یوسف زهرا   
یا اباصالح یا ایاصالح...   

  

میخوانم امشب از جان و از دل   
الباطلجاَء الحقُّ َو َزَهَق    

زمزمه ام شده به عشق منجِی دنیا   
بیا بیا بیا بیا ای یوسف زهرا   

یا اباصالح یا ایاصالح...   

  
ما راهیاِن وادِی نوریم   

منتظران روز ظهوریم   
با صبر و با مقاومت داریم به لب آوا   

بیا بیا بیا بیا ای یوسف زهرا   

یا اباصالح یا ایاصالح...   
  

ما عشقِ ُمنَتظَر افتخار   
رمز پیروزی است انتظار ما   

آمادٔه شهادتیم به راِه تو موال   
بیا بیا بیا بیا ای یوسف زهرا   

یا اباصالح یا ایاصالح...    

 

 

 

  سرود میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف

  
  بوی عطر گل یاس زهرا(س) آمده است

  منجی همه ی عالم دنیا آمده است

  پیغمبر/شد نازل یک بار دیگرآمد یوسف 

  اناّ اعطیناک الکوثر/سر زد صبح سحر

  دشمن ظلم و جفا/مروه و سعی و صفا/ای عزیز مصطفی

  یا ابا صالح

  بار)یا ابا صالح3یا ابا صالح مدد(

   

 
 

  
 سرود والدت امام زمان عجل هللا تعالی فرجه الشریف

  

خوشحالن تموِم عاشقا   

سر زده طلوع نصر ما   
عالَم چراغونی شدهدو    

اومده امام عصر ما   
شور و شعف همه چه بی کرانه   

دلها َروونه به سوی جمکرانه   

ذکر آسمون یا صاحب الزّمانه   
جانم به فدای مهدی فاطمه...   

  
اومده شکوه هر محفل   

اومده صفای هر مجلس   
به ُیمِن قدوِم پر ِخیِرش   

دنیا شد پر از عطر نرگس   

شقی مهر و ماهاومد به سپهر عا   
اومد ُامید و ُمنتقِم آل هللا   

ذکرِ همه شد یا بَقیَة هللا   
جانم به فدای مهدی فاطمه...   

  

میرسه ظهورِ این مولود   
ایشاال به زودی های زود   

برچیده میشه حکومت   
اسرائیل و هم آل سعود   

ما با شهدا یاریم و همسنگریم   
ناِم شهدا به روی لب می بریم   

ا فدایی رهبریممثل شهد   

جانم به فدای مهدی فاطمه...   
 

 

 

 
 
 

 میالد امام زمان عج هللا تعالی فرجه الّشریف  –شور 
   

  یابن الَحَسن روحی فِداک/َمتی ترانا َو نَراک..........

  شور من و نوای من/آمدنت دعای من

  مریض هجران شده ام/ظهور تو دوای من

  خدای منای همه ی زندگی ام/آینه ی 

  کعبه ی من زمزم من/مروه ی من صفای من

  یبن الَحَسن روحی فِداک/َمتی ترانا َو نَراک..........

  نیمه ی ماه نبََوی/ذکر دلم نام تو شد

  ببین دل ِ هوایی ام/کبوتر بام تو شد



  شادی و شعف عالم امشب منجلی است

  خنده بر روی لبهای زهرا(س) و علی است

  و/لبهای همه خندان و/جشن نیمه ی شعبان 

  روز رحمت و غفران و/وقت ذکر دعا

  ای صفای انجمن/خرّمی هر چمن/سیّدی یبن الحسن

  یا اباصالح

  بار)یا ابا صالح3یا ابا صالح مدد(

   

  یبن العسکری ای موال ، ای دریای کرم

  بنگر اّمت اسالم و دنیایی ز ستم

  مظلوم و/هر دل مضطر و مغموم و/شیعه بی کس و 

  دائم گریه ی محروم و/هرکس یار علی است

  یار جبرائیل تویی/زاده ی هابیل تویی/خصم اسرائیل تویی

  یا ابا صالح

  بار)یا ابا صالح3یا ابا صالح مدد(

  

  کاسه ی جان ُپر از کرم/ز رحمت عام تو شد

  ساقی ِ جام معرفت/مست ِ می ِ جام تو شد

  الَحَسن روحی فِداک/َمتی ترانا َو نَراک.......... یابن

  به لیله ی جان و دلم/فروغ تو صبح ِ َسَحر

  پور امام عسگری/کرم کن و مرا بخر

  اشاره ای کن به دلم/تا که شود زیر و زبرَ 

  جان گل اّم البنین/مرا به کربال ببر

  نَراک..........یابن الَحَسن روحی فِداک/َمتی ترانا َو 

  تو نور اَحال َعَسلی/بی َمَثل و بی بدلی

  عنایتت فاش و جلی/ای به همه عالَم َولی

  ز جود و رحمت تو و/لطف خدای ازلی

  گشته مناجات دل و/ذکر لبم علی علی

  حّجت حّی ازلی/علی علی علی علی.................

  
  
  
  
  



  

  

  

  

  حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریفمیالد  -سرود مهدیه ای 

   

  جلوه ی خوش/عهدی آمد/مهدی آمد/مهدی آمد

  آمده کعبه دلها/آمده یار بی همتا/آمده مهدی زهرا

  سیّدی یا اباصالح...

  خاک کویت/عرش اعال/عشق رویت/باشد اَحال

  من َعَسل یا ابا صالح/بی بدل یا ابا صالح/الََعَجل یا ابا صالح

  سیّدی یا اباصالح...

  با نوای ِ/یا حسینی/با شهیدان/با خمینی

 عهد دلدادگی بستیم/دل ز غیر تو ُبگَسستیم/در َرَهت جانفدا 
  هستیم

  سیّدی یا اباصالح...

  ای عزیز ِ/هل اتَایی/کن تو مارا/کربالیی

  ای َمه ِ بی نشان ِ ما/دلبر جاوِدان ما/ای اماِم زمان ِ ما

  اباصالح...سیّدی یا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  سرود میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف

  
  بوی عطر گل یاس زهرا(س) آمده است

  منجی همه ی عالم دنیا آمده است

  آمد یوسف پیغمبر/شد نازل یک بار دیگر

  اناّ اعطیناک الکوثر/سر زد صبح سحر

  جفا/مروه و سعی و صفا/ای عزیز مصطفیدشمن ظلم و 

  یا ابا صالح

  بار)یا ابا صالح3یا ابا صالح مدد(

   

  شادی و شعف عالم امشب منجلی است

  خنده بر روی لبهای زهرا(س) و علی است

  جشن نیمه ی شعبان و/لبهای همه خندان و/

  روز رحمت و غفران و/وقت ذکر دعا

  چمن/سیّدی یبن الحسنای صفای انجمن/خرّمی هر 

  یا اباصالح

  بار)یا ابا صالح3یا ابا صالح مدد(

   

  یبن العسکری ای موال ، ای دریای کرم

  بنگر اّمت اسالم و دنیایی ز ستم

  هر دل مضطر و مغموم و/شیعه بی کس و مظلوم و/

  دائم گریه ی محروم و/هرکس یار علی است

  تویی/خصم اسرائیل تویییار جبرائیل تویی/زاده ی هابیل 

  یا ابا صالح

  بار)یا ابا صالح3یا ابا صالح مدد(

  
  



  میالد امام زمان عج هللا تعالی فرجه الّشریف –شور 

  یوسف خیر البشر یا ابا صالح مدد

  حّجت ثانی َعَشر  یا ابا صالح مدد

  یا ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد...

  اُمید همهای به لبم زمزمه ، صبح ِ 

د ََ   گل پسر فاطمه ، جلوه ی حّی اَح

  یا ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد...

  ای به دلم آرزو ، نرگس خوش رنگ و بو

  بر من ِ بی آبرو ، لطف تو شد بی َعَدد

  یا ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد...

  زاده ی پیغمبر و ، نور دل حیدر و

دآیه ای از کوثر و ، مظهر رّب  ََ   اَح

  یا ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد...

  یا هر اُفتاده ای ، شور هر آزاده ای

  رزق کرم داده ای ، بر من ِ عاصی و بدَ 

  یا ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد...

  ای گل زهرا سرشت ، عشق تو اَم سرنوشت

د ََ   با تو َشَود چون بهشت ، خانه ی قبر و لَح

  ابا صالح مدد...یا ابا صالح مدد یا 

  آیه ی نور بتول ، پاره ی قلب رسول

  کن ز کرامت قبول ، بنده ی َمردود و ردَ 

  یا ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد...

  الله کم از خار تو ، دست خدا یار تو

  بر َمه ِ ُرخسار تو ، ُبرده ستاره َحَسد

  یا ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد...

  رفته ز نایم نوا غرقه شدم در خطا ،

  راه وصال تو را ، فعل ُگَنه کرده َسد

  یا ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد...

  
  

 سرود میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف 
   

  نیمه ی ماه شعبان ، دلبرم آمد دنیا

  منتقم آل هللا ، مهدی آل طه

  گل پسر حیدری/ثمر حیدری/قمر حیدری/ابا صالح

  موالی من...یابن الَحَسن

  سر زده مهر لطف و بخشش و غفران عشق

  سوره ی نور و رحمت ، آیه ی قرآن عشق

  آمده جان همه/به لبم زمزمه/پسر فاطمه(س)/اباصالح

  موالی من...یابن الَحَسن

  ِمدَحت تو میخوانم با مدد از ثارهللا

  منتقم سر سخت ، خون ابا عبدهللا

  من ِ بی نوا/بده یک کربال/ابا صالح امشبی ای با وفا/به

  موالی من...یابن الَحَسن
 ************************* 

  میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف  -سرود هیئتی/مسجدی 

  نیمه ی ماِه زیبای شعبان                آمده جلوه ی حّی مناّن

  مهدی آل فاطمه(س) آمدنور دل و جان همه آمد                  

  لطف تو بی عدد                              یابن الَحَسن مدد

  یا مهدی یا فارس الحجاز...

  زینت محفل و مجلس آمد             نرگس حضرت نرجس آمد

  تبارک خدا به روی تو                  عالم همه فقیر کوی تو

  آقا ، خوش آمدی     تو نور سرمدی                     

  یا مهدی یا فارس الحجاز...

  میگیریم در حریم نوکری                 ما عیدی از امام عسگری

  خدا به تو زیبا پسر داده                  پسر نگو ، قرص قمر داده

  عیدی به ما بده                            یک کربال بده

 یا مهدی یا فارس الحجاز... 

  



  

  سرود مسجدی میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف

  همه ز جا برخیزید               به پای او گل ریزید

  دلبر دلها آمد                     مهدی زهرا(س) آمد

  همه جهان نورانی              به نیمه ی شعبان شد

  گلباران شدتمام هفت آسمان                ز عرش ، 

  ناجی دنیا آمد                   مهدی زهرا(س) آمد

  همه ز جا بر خیزید...

  جمال او آیینه                 به صورت پیغمبر

  ُرَخش ُبَود یک آیه           ز نور و قدر و کوثر

  ماه دل آرا آمد               مهدی زهرا(س) آمد

  همه ز جا بر خیزید...

  محبتش می با شد           به قلب یاران مونس

  صله بگیریم امشب         ز مادر او نرجس

  بنده ی یکتا آمد             مهدی زهرا(س) آمد

  همه ز جا بر خیزید...

  اُُمید دل امدادش             کنم دمادم یادش

  وجود کّل عالم              به لیله ی میالدش

  آوا آمد           مهدی زهرا(س) آمدبه شور و 

  همه ز جا بر خیزید...

  ُبَود گلی که بویش           شمیم عطر یاس است

  ارادت او ویژه              به حضرت عباس است

  عاشق سّقا آمد               مهدی زهرا(س) آمد

  همه ز جا بر خیزید...

  

  

  

  

  عجل هللا تعالی فرجه الّشریفمیالد حضرت مهدی  -سرود/شور 

  
  ذکر نفس نفس آسمون یا مهدیه/عاشقا/روز جشن خوش عهدیه

  ای عزیز دل همه مدد یابن الَحَسن/نور دو چشم فاطمه(س) مدد یابن الَحَسن

  ترانه ی لب آسمونا/خوش اومدی ای امام دنیا

  الَحَسنیا ابا صالح یا سیدی یابن الَحَسن...سیدی سیدی یابن 

  خنده ی شوق آسمونیا دیدن داره/بارون ِ/رحمت و عطا می باره

  ای که تویی به در خونه ی موال فقیر/از امام ِ حسن ِ عسگری عیدی بگیر

  صدقه سر پسرت آقا/عیدی بده عیدی بده بر ما

  یا ابا صالح یا سیدی یابن الَحَسن...سیدی سیدی یابن الَحَسن

  کوی دلبره/ُمحرم/عشق عترت حیدرهخوش به حال کسی که خاک 

  خوش به حال کسی که اهل هم عهدی میشه/پارکاب سپاه حضرت مهدی میشه

  همه میریم به یاری دلبر/با امام و شهدا و رهبر

 یا ابا صالح یا سیدی یابن الَحَسن...سیدی سیدی یابن الَحَس ن 

   

  

   

  

  
  



  
  

  

 میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف -سرود مسجدی 
   

  به نیمه شعبان     شده جهان گلشن

  یا حضرت نرجس      چشمان تو روشن

  بار) 2الَحَسن موال(آقای من موال     موالی من موال       یابن 

  بار...) 4یابن الَحَسن موال(

   

  وصال تو آقا   دعای دیرینم

  والیتت باشد         تمام آیینم

  بار) 2ایمان من موال   قرآن من موال    یابن الَحَسن موال(

  بار...) 4یابن الَحَسن موال(

   

  روشن شده عالم      همه ز نور تو

  باشد ظهور توره رهایی ها     

  بار) 2اُُمید من موال  خورشید من موال     یابن الَحَسن موال(

  بار...) 4یابن الَحَسن موال(

   

  ای دیدگان ما          خاک درت آقا

  آماده ی جنگیم       در لشگرت آقا

  بار) 2دلدار من موال     ساالر من موال       یابن الَحَسن موال(

  بار...) 4الَحَسن موال(یابن 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه  -سرود مسجدی 

  الّشریف

   

  ای که اُمید همه ای ، صاحُب االَمر و امام ِ زمان

  بر لب ما زمزمه ای ، صاحُب االَمر و امام ِ زمان

  نور دل فاطمه(س) ای ، صاحُب االَمر و امام ِ زمان

  بحر عطا یا مهدی              َسرَور ما یا مهدی

نا یا مهدی   شمس وال یا مهدی            سیدُّ

نا یا مهدی...   سیدُّ

  بی سر و سامان تو ایم ، سر و سامان دل ما تویی

  دست به دامان تو ایم ، به کرم نابی و یکتا تویی

  گوش به فر مان تو ایم ، مقتدای همه دنیا تویی

  جلی یا مهدی              سبط علی یا مهدینور 

نا یا مهدی   شمس هدی یا مهدی         سیدُّ

نا یا مهدی...   سیدُّ

   

  ذکر لب اهل وال ، بابَی انََت و ُاّمی َشها

  ای پسر خون خدا ، سر و جانها به فدای شما

  قسمت ما کن ز کرم ، نجف و سامره و کربال

  چون شهدا یا مهدی  حاجت ما یا مهدی          

نا یا مهدی   کرببال یا مهدی                 سیدُّ

نا یا مهدی...   سیدُّ



  
  
  

  میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف -سرود/شور 

   

  ای شرف اهل زمین و زمان/حجت حق نور دل عاشقان

  نام تو را ُبردم و شد یاد تو/اشک محبت ز دو چشمم روان

  فصل دلم روح و طراوت گرفت/گشته بهار از قدم تو خزان

  یوسف زهرا(س) یا امام ِ زمان...

  ارض و سما واله و مدهوش تو/مصحف توحید در آغوش تو

  نقش عطا و کرم و مرحمت/بر ورق جان شده منقوش تو

  پیرهن خون خدا در برت/پرچم اسالم روی دوش تو

  زمان...یوسف زهرا(س) یا امام ِ 

  ای دم تو شور و نوای دلم/آینه ی ُحسن خدای دلم

  دلبر غایب ز نظر العجل/دیدن روی تو دعای دلم

  نغمه ی جاءالحق ِ اهل سما/پر شده در کّل فضای دلم

  یوسف زهرا(س) یا امام ِ زمان...

  یبن الحسن ای پسر فاطمه(س)/گلشن حق را ثمر فاطمه(س)

  ایزدی/روی تو قرص قمر فاطمه(س)حجت ثانی عشر 

  غیبت و هجران تو موال شده/مایه ی سوز و شرر فاطمه(س)

  یوسف زهرا(س) یا امام ِ زمان...

  جلوه ی مصبح هدی سیّدی/منتقم خون خدا سیّدی

  ای ز دو چشم تو روان تا ابد/اشک غم کرببال سیّدی

  ذکر ظهور تو به روی لب ِ/زینب و شاه شهدا سیّدی

  یوسف زهرا(س) یا امام ِ زمان...

  
  
  

  

  
  

  

  

  

 میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه  -سرود هیئتی/مسجدی 
 الّشریف 

   

  آمده آینه ی حّی جلی ، جان به فداش

  غنچه زد نرگس زهرا و علی ، جان به فداش

  ای به همه عالم موال یا مهدی       نور دو چشمان بابا یا مهدی

  طفل بهشتی زهرا یا مهدی           منتقم آل طه یا مهدی

  یا مهدی یا مهدی....موال موال یابن الَحَسن

  سر زد از عرش خدا شمس دل آرای دگر

  بر همه فرعونیان ، حضرت موسای دگر

  گرمی هر محفل آمد خوش آمد      صفای باغ دل آمد خوش آمد

  َزَهَق الباطل آمد خوش آمدجلوه ی نور جاء الحق خوش آمد   َو 

  یا مهدی یا مهدی....موال موال یابن الَحَسن

  با دلی غمزده و سوز دل و اشک روان

  منتظر بهر ظهور تو ایم ای جان جهان

  ای به امامان نور عین یا موال     ای تو ُُامید عالمین یا موال

  موالای که ُبَود روی دوشت یا موال    پرچم خونین حسین یا 

  یا مهدی یا مهدی....موال موال یابن الَحَسن

  
  
  
  
  
  
  
  
 



گل زهرا یا  مناجات با امام زمان در احیای نیمه ی شعبان
  مهدی....

  امام ما یا مهدی/تویی موال یا مهدی

  بگو پس کی میایی/گل زهرا یا مهدی

  شب نیمه ی شعبان/گرفتم با تو اِحیا

  مهدی زهراگدایت را دعا کن/تو ای 

  دعا کن یبن زهرا/منی که غرق دردم

  دگر پیشت ز عصیان/سر افکنده نگردم

  منم ُمحرم به عشقت/تو هستی بیت و میقات

  دعا کن یبن زهرا/شوم اهل مناجات

  شدم ننگ شریعت/نبودم زینت دین

  دعا کن یبن زهرا/نگردم بد تر از این

  دعا کن ای شمیِم/غمت در شامه ی من

  نماز اوّل وقت/شود برنامه ی من

  ُسلوک بنده را ُپر/سعادت کن سعادت

  نصیب عبد عاصی/شهادت کن شهادت

  از اعمال بد ِ من/شده محزون دل تو

  به هر ُعصیان یا مهدی/نمودم خون ، دل ِ تو

  همیشه در همه جا ، اُمید من تو بودی

  بدی کردم ولی تو/خطا پوشی نمودی

  یوسف/اسیر چاه عشقتُبَود صد همچو 

  بیا و کن مرا هم/فدای راه عشقت

  به صحرای والی ِ/تو آواره َشَوم من

  نگاهت را مگردان/که بیچاره َشَوم من

  تو نور هل اتایی/تو مصباُح الُهدایی

  تو را حّق ابالفضل/مرا کن کربالیی

  مرا کن کربالیی/به دستان بریده

  به حّق آن برادر/که شد قّدش خمیده

  عمویت غرق خون و/حسین اشکش روان بود

  چه آتش زین مصیبت/به قلب کودکان بود

  به خیمه سوز و آه و/نوای آب آب است

در  علی با کام تشنه/به دامان رباب است
عمو  این گرمای سوزان/لب اصغر بسوزد

  غرقه به خون/دل مادر بسوزد

  
  

  

 زمزمه مناجات /احیای شب نیمه شعبان 
   

  گرفته ام با/این اشک روان/احیای شب ِ/نیمه ی شعبان

  آمدم در ِ/خانه خدا/با دست خالی/با ناله و آه

  اَسَتغفرهللا اَسَتغفرهللا....

  بیچاره ام من/آواره ام من/غیر از این خانه/جایی ندارم

  پریشان/داده ام از کف/صبر و قرارماز فرط عصیان/زار و 

  جرمم سنگین است/سرم پاین است/بگذر از من در/نیمه ی این ماه

  اَسَتغفرهللا اَسَتغفرهللا....

  نور قیامم/روح قعودم/حال رکوعم/ذکر سجودم

  شرمنده ام ای/حّی متعال/هنگام ِ گناه/یادت نبودم

  م در چاهببین در َحبَسم/اسیر نَفَسم/در راه تقوی/افتاد

  اَسَتغفرهللا اَسَتغفرهللا....

  با لطف خاصت/ای حّی اعال/خاک مرا کن/خاک شهدا

  الهی العفو/الهی العفو/به حّق خون ِ/پاک شهدا

  به حّق آنکه/با جسم پر خون/کرده مناجات/بین قتلگاه

  اَسَتغفرهللا اَسَتغفرهللا....

  باشد/روی نیزه هاهنوزم ای دل/سر ِ حسین ِ/فاطمه 

  دست ابالفضل/بر روی زمین/نیلی ز سیلی/روی بّچه ها

  هذا حسین ِ/زینب بلند است/با یک صدای ِ/محزون و جانکاه

  اَسَتغفرهللا اَسَتغفرهللا....

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  شور امیر المؤمنین علیه السالم

   
  علی هو...هو الحّق و هوالحّی و هوالهو   علی حّق و علی حّی و 

  شدم من  با والی تو مسلمان

  تو اسالمی تو قرآنی تو ایمان

  به دل شور و به رخ نور و به تن جان

  به باغ حق تویی َسروِ خرامان/تو رضوان و تو فردوس و تو مینو

  هو الحّق و هوالحّی و هوالهو   علی حّق و علی حّی و علی هو...

  کند ذکرت گلستان را ُمَعطرّ 

  انی تو یا سینی تو کوثرتو فرق

  تویی َسرَور تویی صفدر قلندر

  به هر میدان تویی شیر ِ دالور/تویی عبد ِ خدا ُخلق و ُخدا رو

  هو الحّق و هوالحّی و هوالهو   علی حّق و علی حّی و علی هو...

  منم سائل تو بخشنده تو آقا

  منم خاک و تویی عرش ِ ُمعال

  آرابه شام دل تویی ماه ِ دل 

  صفای هر مناجاتت یا زهرا/گرفتی از گل یاس ِ نبی بو

  هو الحّق و هوالحّی و هوالهو   علی حّق و علی حّی و علی هو...

  
  
  
 

  
  

   

  سرود میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف

  نیمه ماه رسول ، اومده دلبر ما

  مهدی آل عبا ، سیّد و َسرَور ما

  دلها خوش آمد/یار بی همتا خوش آمدمحبوب 

  ذکر اهل آسمونا/خورشید زهرا خوش آمد

  ابا صالح یابن الزهرا...

  بهتر از باغ بهشت شده شهر سامرا

  فاطمه عیدی میده به همه منتظرا

  به نیمه ی ماه شعبان/روی مهدی شد نمایان

  قلب شیعه شاد ِ شاد و/حال دشمن شد پریشان

  هرا...ابا صالح یابن الز

  کن قدم رنجه ببین ، َش َعف منجلی و

  به روی کعبه بزن ، پرچم یا علی و

  الََعَجل ای سبط طاها/ای صاحب تیغ موال

  تا که بشه با ظهورت/وّهابیت خوار و ُرسوا

  ابا صالح یابن الزهرا...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 زمزمه مسجدی در فراق امام زمان عجل هللا تعالی فرجه الّشریف 
   

  ای یوسف پیغمبری/تو حمد و قدر و کوثری

  گل زهرا و حیدری/یا ُحّجت بن العسکری

  یا ُحّجت بن العسکری...

  ای مانده از آل علی/نور خدای منجلی

  من کمتر از خاکم ولی/تو از همه عالم َسری

  العسکری...یا ُحّجت بن 

  روح انسانیّت تویی/مایه ی امنیّت تویی

  خصم وّهابیت تویی/با ذوالفقار حیدری

  یا ُحّجت بن العسکری...

  تو بحر جود و رحمتی/معنای ناب عزتّی

  تو حامی این ملّت و/دعا گوی این رهبری

  یا ُحّجت بن العسکری...

  ای یار هر پیر و جوان/اشکم ز هجرت شد روان

  یا صاحَب الزّمان/ای که به شیعه یاوریبیا 

  یا ُحّجت بن العسکری...

  ما سائالن را کن قبول/ُسالله ی پاک رسول

  تو ذکر زهرای بتول/در بین دیوار و دری

  یا ُحّجت بن العسکری

  نور ُهدی گوید بیا/خون خدا گوید بیا

  سر ِ جدا گوید بیا/با حال زار و مضطری

  .یا ُحّجت بن العسکری..

  بینی به اشک و سوز و آه/آل علی را بی پناه

  زینب کنار قتلگاه/گریان ِ داغ معجری

  یا ُحّجت بن العسکری...

  

  

  سرود/شور  میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف

  آینه ی حّی جلی/مدد یا صاحب الزّمان

  یوسف زهرا و علی/مدد یا صاحب الزّمان

  داوری یا مهدیجلوه ی نور 

  یاس بهشت کوثری یا مهدی

  یا حّجت بن العسکری یا مهدی

  یوسف زهرا یا مهدی...

  به جشن میالد تو ای/ذریّه ی خون خدا

  کرده دل هوایی ام/هوای شهر سامرا

  میان سرداب تو دل مقیم است

  عرش خدا شبیه آن حریم است

  دست تو دست بخشش ِ کریم است

  مهدی...یوسف زهرا یا 

  من که همیشه جاری است/حسین حسین روی لبم

  عبد ابالفضلیَم و/خاک حریم زینبم

  ای پسر خون خدا یا مهدی

  قسمت جمع ما نما یا مهدی

  یک شب جمعه کربال یا مهدی

  یوسف زهرا یا مهدی...

  
  
  
  
  
  
  



  

  

 میالد حضرت مهدی عجل هللا تعالی فرجه الّشریف  -سرود/شور 
   

  ای شرف اهل زمین و زمان/حجت حق نور دل عاشقان

  نام تو را ُبردم و شد یاد تو/اشک محبت ز دو چشمم روان

  فصل دلم روح و طراوت گرفت/گشته بهار از قدم تو خزان

  یوسف زهرا(س) یا امام ِ زمان...

  واله و مدهوش تو/مصحف توحید در آغوش توارض و سما 

  نقش عطا و کرم و مرحمت/بر ورق جان شده منقوش تو

  پیرهن خون خدا در برت/پرچم اسالم روی دوش تو

  یوسف زهرا(س) یا امام ِ زمان...

  ای دم تو شور و نوای دلم/آینه ی ُحسن خدای دلم

  دلبر غایب ز نظر العجل/دیدن روی تو دعای دلم

  ی جاءالحق ِ اهل سما/پر شده در کّل فضای دلم نغمه

  یوسف زهرا(س) یا امام ِ زمان...

  یبن الحسن ای پسر فاطمه(س)/گلشن حق را ثمر فاطمه(س)

  حجت ثانی عشر ایزدی/روی تو قرص قمر فاطمه(س)

  غیبت و هجران تو موال شده/مایه ی سوز و شرر فاطمه(س)

  زمان...یوسف زهرا(س) یا امام ِ 

  جلوه ی مصبح هدی سیّدی/منتقم خون خدا سیّدی

  ای ز دو چشم تو روان تا ابد/اشک غم کرببال سیّدی

  ذکر ظهور تو به روی لب ِ/زینب و شاه شهدا سیّدی

  یوسف زهرا(س) یا امام ِ زمان...

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  زمزمه در فراق امام زمان عجل هللا تعالی فرجه الّشریف

   

  ای یوسف زهرا بیا ، یا حّجَت هللا

  محبوب پنهان از نظر ، بقیه هللا

  ای جان  من جانان من/یابن الَحَسن یابن الَحَسن

  عّجل ظهوَرک...

  آقا کرم بنِما و رویت را عیان کن

  از لطف و رحمت عاقبت بر خیرمان کن

  هر چند ما عار تو ایم/اّما گرفتار تو ایم

  عّجل ظهوَرک...

  شید پشت ابر غیبت یبن حیدرخور

  تو یاوری بر ملّت ایران و رهبر

  بنما دعا بنما دعا/تا که شویم حاجتروا

  عّجل ظهوَرک...

  ای که به اّمت اعتبار و اقتداری

  بیداری ِ اسالمیان را کن تو یاری

  ای دشمن قابیلیان/ای خصم اسرائیلیان

  عّجل ظهوَرک...

  بانوی شهیدهعّجل ظهوَرک ، حّق 

  حّق  ابالفضل و َسری که شد بریده

  ای غربت تو منجلی/حّق حسین بن علی

  عّجل ظهوَرک...

  
  
  
  
  



  

 سرود میالد حضرت صاحب الزّمان علیه السالم 
   

 والی کون و مکان/صاحب عصر و زمان/صفای مجلس/مدد ای گل 
 نرگس

مید پیر و جوان/ صفای مجلس/مدد ای گل   َُ ترانه ی دل و جان/اُ
 نرگس

 اشک شوق فرشته ها امشب از دیده روونه 

 از مقدم گل زهرا هفت آسمون چراغونه 

 ُملک ِ َسروری  اومده بهار ُملک دلبری/اومده حاکم 

 سامراّ/نور دو چشم امام ِ عسگری روشنایی ِ سپهر 

 ...الزّهرا یابن سیّدی 

 نور دل همه ای/یوسف فاطمه ای/صفای مجلس/مدد ای گل نرگس 

 کرم رو خاتمه ای/یوسف فاطمه ای/صفای مجلس/مدد ای گل نرگس 

 سوی جمالش خم شده گل ِ نگاه ِ پیغمبر 

 نیمه ی ماه پیغمبر،اومده ماهِ  پیغمبر 

 نور عترت روئیده/آسمون به دشت و گلشن خندیدهگل به باغ  

 البشارت ای محبین مهدی/فاطمه به نوکراش عیدی میده 

 ...الزّهرا یابن سیّدی 

 سید و َسرَور ما/ای دل و دلبر ما/صفای مجلس/مدد ای گل نرگس 

 حامی کشور ما/یاور رهبر ما/صفای مجلس/مدد ای گل نرگس 

 عالمی دل می بریمبا ذکر یا اباصالح از  

 ما با عشق ولیّ   عصر ، پیرو خطّ رهبریم 

 یبن العسکری بده بر ما پناه/کن عنایتی به جمع حزب هللا 

 روزی ِ ماها کن آقا کربال/تا بشیم زائر خاک شهدا 

 ...الزّهرا یابن سیّدی 

   

  

  

  

 زمزمه مسجدی در فراق امام زمان عجل هللا تعالی فرجه الّشریف 
   

  ای که اُمید هر پیر و جوانی/ولّی عصری و صاحب زمانی

  الََعَجل الََعَجل یا حّجت هللا/ الََعَجل الََعَجل بقیت هللا

  گل حیدری عّجل ظهوَرک/یابن العسکری عّجل ظهوَرک

   

  ایات تو ما زنده هستیمما سائلیم و بر خاکت نشستیم/از عن

  به ما از لطف و از عطا یا موال/صدقه بده ای عزیز زهرا

  نور و کوثری عّجل ظهوَرک/یابن العسکری عّجل ظهوَرک

   

  شعله زده ظلم ِ دشمن دیرین/در بحرین و سوریه و فلسطین

  با ذولفقارت ای فرزند زهرا/وّهابیت را کن ذلیل و ُرسوا

  ظهوَرک/یابن العسکری عّجل ظهوَرکبر ما یاوری عّجل 

   

  بیا و بزن با شوق منجلی/به بام کعبه پرچم یا علی

  ای یوسف زیبا طلعت زهرا/بگیر انتقام صورت زهرا

  خصم ِ کافری عّجل ظهوَرک/یابن العسکری عّجل ظهوَرک

   

  َقَسَمت میدهیم با اشک دیده/بیا به حّق دستان ُبریده

  شور و احساس/شد ، َرِحَم هللُا َعّمَی الَعباّسنوحه ی قلب تو با 

  یاد دلبری عّجل ظهوَرک/یابن العسکری عّجل ظهوَرک

  
  
  
  
  
  



  

  سرود مهدیه ای میالد امام زمان عجل هللا تعالی فرجه الشریف

   

  جان فدایت ای،روح هم عهدی/مصلح عالم،حضرت مهدی

  امام ما یبن الحسنبهترین کالم ما یبن الحسن/سیّد و 

  تو نور چشم همه ای/گل پسر فاطمه ای

  ای حماسه و شکوه جاویدان/ای حقیقت دعا روح قرآن

  ای ظهور نور تو در بیت هللا/حاجت دل تمام عاشقان

  سیدی یا سیدی یابن الحسن...

  نیمه شعبان،جشن میالد است/با همه غمها،شیعه دلشاد است

  گلشن/لرزه از نام تو بر قلب دشمنمیرسد نسیم دیدار از 

  هر که عبدی آزاده است/بر یاری ات آماده است

  ایّها العزیز ما موال موال/الَعَجل یا منتقم ، یبن طاها

  در رکاب تو همه جان بر کفیم/با سالح اشک و ایمان و تقوی

  سیدی یا سیدی یابن الحسن...

  اسرائیلبا ظهورت ای زاده هابیل/میرسد روز مرگ 

  در دمشق و در منامه اهل دین/جملگی اسیر قوم ظالمین

  سفیانی ها گرم جفا/آقا بیا آقا بیا

  ما همه به راه عترت و قرآن/جان پی ِ رضای جانان میدهیم

  با اطاعت از ولّی امرمان/در سپاه عشق تو جان میدهیم

  سیدی یا سیدی یابن الحسن...

  

  
  

  

  

  امام زمان عجل هللا تعالی فرجه الّشریفزمزمه در فراق 

  به دل داغ فراقت ، به لب شور و نوایی

  گل نرگس زهرا،  بگو پس تو کجایی؟

  تو ای روح خوش عهدی ، به کامم بده َشهدی

  یا مهدی یا مهدی.... 

  منم شب زده ی غم ، تویی صبح سپیدم

  جوانی سپری شد ، جمال تو ندیدم

  به این روی سیاهموصال تو بخواهم ، 

  یا مهدی یا مهدی.... 

  بیا و ز ِ کرامت ، مرا خاک َرَهت کن

َهت کن ََ   به ُقربانَگه رحمت ، فدای نگِ

  به قربان عطایت ، منم عبد و گدایت

  یا مهدی یا مهدی.... 

  به گلزار امامت ، تویی یاس و تو الله

  ببین غربت ما را ، بیا جان سه ساله

  تاب ، گل پرپر اربابهمان دختر بی 

  یا مهدی یا مهدی.... 

  دل ِ شب دل ِ ویران ، چه شوری که به پا شد

  رقیّه نوحه خوان و ، خرابه کربال شد

  پدر چون تو که دیده؟ ، َسَرت را که ُبریده

  واویال واویال...

  
  
  
  



  سرود میالد حضرت صاحب الزّمان علیه السالم 

  مونس/صفای هر محفل و مجلسای به دلم همدم و 

  اومده ای جمع مشتاقان/تولّد نرگس نرجس

  او صاحب عصر و ولّی عالمه

  عادت او لطف و عطا و کرمه

  هر چی بگم از خوبیاش بازم کمه

  یا فاطمه،عروس تو/آورده قرص قمری

  زیبا تر از فرشته ها/تاج سری،گل پسری

  یا اباصالح موال موال موال موال...

  سامره امشب چراغونه/آسمونش الله بارونه

  دلم با ذکر اباصالح/ترانه ی شادی میخونه

  گشته نمایان هنر دست خدا

  حاکم ُملک همه ی ارض و َسما

  دیده گشوده یوسف خیر النّسا

  نیمه ی ماه نبََوی/اومده ماه َعلَوی

  چارم گل خدایی ِ/گلشن نور َرَضوی

  موال موال...یا اباصالح موال موال 

  دلبر ما یا اباصالح/سیّدنا یا اباصالح

  قسمت ما کن تو ای آقا/کرببال یا اباصالح

  نای ِ وجود ِ ما همه نوا میخواد

  درد دل ما به خدا دوا میخواد

  ما دلمون فقط یه کربال میخواد

  عنایتی کن تو آقا/که عبد رو سفید بشیم

  بشیمپای رکاب عشق تو/جون بدیم و شهید 

  یا اباصالح موال موال موال موال...

  


