
 

 زمینه تخریب بقیع
  

 *کبوتر دالمون میزنه پر سوی بقیع

 فضای قلبامون شد ُپر ِ عطر و بوی بقیع

 به زودی زود با شرر و سوز سینه

 ایشاال بشه همگی بریم مدینه

 که آرزوی دل عاشقا همینه

 جان به فدای ائمه ی بقیع               منم گدای ائمه ی بقیع

 *دل اهل ارض و سما،میسوزه با یاد بقیع

 واقعاً قلب عاشقا، میسوزه با یاد بقیع

 غم مدینه،آتیش دل والیت

 شبا تو بقیع،با ماتم بی نهایت

 امام ِ زمان میره برای زیارت

 جان به فدای ائمه ی بقیع               گرید برای ائمه ی بقیع

 *قصه ی غم میخونه،غربت چشمای ترش

 الزّمان،کنار قبر مادرش میره صاحب  

 میگه مادرم،به فدای قلب خستت

 به قربون اون،دل ِ به عزا نشستت

 فدای تو و دست و بازوی شکستت

 جان به فدای ائمه ی بقیع               اینه عزای ائمه ی بقیع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تخریب بقیع –واحد آرام 

 

 به یاد غربت بقیع،ما میزنیم به سینه

 بریم مدینهآی عاشقا آی عاشقا بیاید 

 ُمحرم اون حرم بشیم،آرزومون همینه

 آی عاشقا آی عاشقا بیاید بریم مدینه

 ما میزنیم یک، حلقه ی ماتم     ایشاال اونجا،با نوحه و دم

 آه و واویال...

 به قلب ما روایت،غربت اهل بیته

 خاک بقیع حکایت،غربت اهل بیته

 جاده ی بی نهایت،غربت اهل بیته

 خاک بقیع حکایت،غربت اهل بیته

 اوالد زهرا،حرم ندارن   چشم مالئک،همه می بارن

 آه و واویال...

 از خاک محزون بقیع،با عشق و شور و احساس

 هنوز میاد شمیمی از غریبی گل یاس

 از تربت ائمه و مزار اّم العباس

 هنوز میاد شمیمی از غریبی گل یاس

 ،از پشت اون دردر بین آتش   میاد هنوزم،صدای مادر

 آه و واویال...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تخریب بقیع –شور 

  

 داره این دل ما، با شوری به سینه

 بعد ماه رمضون،هوای مدینه

 جون من ز فراقت شد بر لب

 با پای دلم اومدم امشب...سالم ای مدینه

 بر لب ما همه ، ذکر یا فاطمه

  

 وّهابیت پست،چقدر کینه داره

 کینه با والیت،ز دیرینه داره

 ما فدایی ِ آل حیدریم

 در رکاب امام ورهبریم

 سالم ای مدینه           با شوقی به سینه

 بر لب ما همه ، ذکر یا فاطمه

  

 ای قبرای ویرون بهشت دل ماست

 بهشت دل ما نه عرش معالست

 ای خدا بن ما قسمت ما

 هم بقیع و نجف هم کربال

 امام و شهیدان          با یاد آن خوبان

 سید العالمین ، یاحسین یاحسین

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تخریب بقیع –نوحه 
  

 سالم ای وادی دلبر،سالم ای شهر پیغمبر

 دلم گردیده زائرت،لحظه لحظه مجاورت،کی میشوم ُمسافرت

 بر درد دل با خاکت طبیبی

 ای مدینه تو خیلی غریبی

 آه....واویال واویال واویال

 چه ماتم ها که دیده ای،چه محنت ها کشیده ای

 سید العالمینت،کو روشنای دو عینت،کو حسن و کو حسینت کو

 تا قیامت غمت بی خاتمه

 ای مدینه کو قبر فاطمه

 آه....واویال واویال

 هنوز آید از کوچه ها،بوی هیزم و شعله ها

یادت می آید چه ها شد،چه با دخت مصطفی شد،زهرا پشت در 

 فدا شد

 از آن شرر نگویم بهتر است

 تر استاز میخ در نگویم به

 آه....واویال واویال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تخریب بقیع –زمینه سنتی 

 ای مرقد ویران شده،چشم از غمت گریان شده

 گریم برای تو،جانها فدای تو

 قربان عطر یاس تو،آن خاک پر احساس تو

 دل مبتالی تو،جانها فدای تو

 خاک مزار اهل بیت،هستی کنار اهل بیت

 بر لب دعای تو،جانها فدای تو

 دیدی تو دست بسته و،یک پهلوی بشکسته و

 غم آشنای تو،جانها فدای تو

 ای یار و همراه علی،خورده گره آه علی

 با ناله های تو،جانها فدای تو

 داغت ندارد خاتمه،آید صدای فاطمه

 از جای جای تو،جانها فدای تو

************************************** 
 
 سنتی –زمزمه،نوحه 

 قلب مشتاقان،شد عزادارت                      ای بقیع دارم،میل دیدارت

 میزنم ناله،دل برای تو                     جان به قربان،الله های تو

 الله های تو،جملگی پرپر                     دیدگان ما،زین مصائب تر

 ای بقیع قبر ِ،فاطمه پس کو                 ای حریمت چون،گلشن خشبو

 شاهد اشک،غربت حیدر                    بوده ای تو اِی،مدفن کوثر

 شد خجل موال،از رسول هللا              آن دل شب با،سوز و اشک و آه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تخریب بقیع –واحد تند 

 

 کبوترای ، مدینه دارن ، چه شور و حالی

 تو اون حریم ِ ، ناب و نورانی ، جای ما خالی

 یک روز ایشاال ما میریم دسته جمعی بقیع

 با لطف زهرا ما میریم دسته جمعی بقیع

 زیارت زهرا              الرزقنااللهم 

 عطر تبری شبیه مشک و عنبر و عوده

 دشمن نام علی و زهرا ، آل سعوده

 روز عید ماست نابودی آل سعود

 حاجت دلهاست نابودی آل سعود

 زیارت زهرا              اللهم الرزقنا

 ای خدا داریم ما سینه زنها شور والیی

 کی میشیم ما هم مثل شهیدا کرببالیی

 آه یا لیتنا ُکنّا معک آوای ما

 یک شب جمعه کربال  آه قرار ما

 عرفه کربال             اللهم الرزقنا
 

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

 
 تخریب بقیع –دودمه و ذکر 

  

 شد بقیع ویرانه و دلهای ما دار البکا/العجل ای مقتدا

 ی حیا/العجل ای مقتدابهر نابودی این آل سعود ب

  

 بقیع شده ویرانسرا/مهدی بیا مهدی بیا

  

 



 
 
 

          تخریب بقیع - واحد

  

 ویران شده بقیع و فلک غرق زمزمه 
  

 ذکر لب محّب والیت یا فاطمه)س(                               
  

 یا زهرا)س(حبیبه ی علی)ع( 
  

 ویران شده بقیع و دل ما عزا گرفت      

  
 بزم غمی به ناله خیرالنساء)س( گرفت                         

  
 ویران شده مزار عزیزان فاطمه)س( 

  

 بر لب رسیده جان محبان فاطمه)س(                          
  

 ویران شده بهشت وال وامصیبتا 
  

 یثرب شده چو کرببال وامصیبتا                             

  
 به والیت نموده استوهابیت جفا  

  
 شعر ستم به صفحه ی بدعت سروده است                           

  
 اّما به منطق و نظر و اعتقاد ما 

  

 باشد حساب سنّی و وّهابیون جدا                           
  

 یا رب ببین که خون به دل مرتضی شده  
  

 زق تمام عترت طاها بال شدهر                                         

  
 ای کاش حجت ابن الحسن)عج(،ماه حیدری 

  
 خورشید پر فروغ سپهر پیمبری                                           

  
 از پرده ی نهان به در آید به چشم عام        

  

 گیرد ز دشمنان علی جمله انتقام                                    
  

 ی بقیع گشته خراب از سر جفاگاه 
  

 گاهی عدو نموده جسارت به سامرا                                 

  
 شیعه غریب گشته و تنها و بی امان  

  
 عّجل علی ظهورک یا صاحب الزمان                              

 
 
 
 
 
 
 

 

                               تخریب بقیع -زمینه  
 
 

 حاجت وصل میکده داریم

 در مدینه یک گمشده داریم              

 وهابیّت،دشمن دین،خدایابه دست                                         

 کعبه ی امیّد ما،ویرونه شد،واویال           

 بر تو تسلیت یا زهرا)س(

  به نام گل یاسِ کبود می سازیم دوباره بقیعُ                        

 با نابودِی آل سعود می سازیم دوباره بقیعُ         

 یا زهرا یا زهرا یا زهرا 

 *ای فدای آن بقعه ی پاکِت                                    

 عرش حق پنهان،در دِل خاکِت               

 چشم دل از راه دور ناظِر کفتراته                              

 زائر و دلداده ی حریِم با صفاته            

 دل ما مبتالته...

 به حریم تو دل میگیره مقامی عظیم و رفیعُ                                 

 با نابودی آِل سعود می سازیم دوباره بقیعُ                     

 *ما گدایان اهل بیت هستیم                                     

 مبتالیاِن اهل بیت هستیم                        

    به نام یا فاطمه)س(ِدال میشه خدایی                            

 کاش بِشه احوال ما ز نور ه ل ا تایی               

 مدینه ای،کربالیی...

 ای خدا برسون به دادم به روز قیامت شفیع ُ                             

 با نابودی آل سعود می سازی دوباره بقیعُ                     

 

 



 

 
 نوحه سنتی

  

 ز غصه نوحه های ما،دم به دم باشد

 مزار اوالد نبی ، بی حرم باشد

 واغربتا واغربتا،آه و واویال...

 بهر نبی و عترتش،ناله ها داریم

 یاد بقیع و غربتش،ناله ها داریم

 گریان ازین ظلم عیان،چشم افالک است

 قبر ائمه ی بقیع،تلّی از خاک است

 وادی وّهابیت ویرانسرا،کرده این

 ویران شده از بعد ِ آن،خانه ی شادی

 ی موال  آید هنوز از این بقیع،ناله

 پیچیده در هر گوشه اش،بانگ یا زهرا

 اینجا مزار مادری،مهربان باشد

 تربت پاک بانویی،قد کمان باشد

 همان که در راه علی جانفدا گردید

 مجروح ظلم و کینه ی اشقیا گردید

 ظلم عدوی فاطمه،آه و واویال

 سیلی به روی فاطمه،آه و واویال
 

  


