
 

 یالد حضرت زینب سالم ا... علیهاسرود م

 شادی دل همه ست  غرق شور و

 زیر لب ِ عاشقا زمزمه ست

 خنده روی لب های فاطمه ست

 امشب

 اومد ازراه اونکه تاج سره

 اون بانویی که عشق مادره

 دختری که زینت پدره

 امشب

 (3عالمی محو / نگاشه )

 (3هرکی و دیدم / گداشه )

 (3دنیا دخیل / دعاشه )

 ) یازینب // عقیلة العرب (

 معتکف ِ نور خداییه

 عاشقونه مرغ هواییه

 هردلی که کرببالییه

 امشب

 سینه ی هر نوکری ُپر تبه

 جون همه عاشقا بر لبه

 ذکر لب هام مددی زینبه

 امشب

 (3ماهی که همتا / نداره )

 (3فصل نگاهش / بهاره)

 (3بانوی صبر و وقاره )

 ) یازینب // عقیلة العرب (

 هفت آسمون خاک قدمهاته

 جنون من اثر چشماته

 حرز حسین همیشه همراته

 زینب

 بالطف تو امشب حاجت روام

 بیمه میشه باتو دین و دنیام

 از تو عیدی کرببال می خوام

 زینب

 (3دلت فقط با / حسینه )

 (3سرور و موال / حسینه )

 (3ذکر لبت یا / حسینه )

 ) یازینب // عقیلة العرب (

 حضرت زینب کبری سالم ا... علیهاسرود مسجدی میالد 

 ای که نور حّقی و الله ی باغ احمدی*

 گل یاس فاطمه)س( خوش آمدی خوش آمدی                  

 ای شرف دین و مذهب یا زینب

 نبجلوه ی زیبای مکتب یا زی                    

 به آل طه ذکر لب یا زینب

 هستی بابا یا زینب یا زینب                    

 (یا زینب یا زینب...سیدتی گل زهرا)س

 ای دل فاطمی ات گشته گرفتار حسین*

 کرده ای دیده ی خود باز به رخسار حسین                  

 گل بهار ثارا... یا زینب

 ثارا... یا زینبای بی قرار                   

 یگانه یار ثارا... یا زینب

 دار و ندار ثارا... یا زینب                

 (یا زینب یا زینب...سیدتی گل زهرا)س

 *دل بیمار من از لطف خدا شفا گرفت

 به دعای زینبی برات کربال گرفت                      

 قسم به روز عاشورا یا زینب

 دعا کن ای دخت زهرا)س( یا زینب                     

 کرببالیی شویم ما یا زینب

 چو باکری و همّت ها یا زینب                     

 (یا زینب یا زینب...سیدتی گل زهرا)س

 در دل اهل وال سوز دل مشترکی است*

 که تولد تو و عزای مادرت یکی است                

 شاهد غمهای مادر یا زینب

 غصه خور داغ حیدر یا زینب                

 بانوی دلخون و مضطر یا زینب

 خونجگر دیوار و در یا زینب               

 (ام مصائب یا زینب ام...سیدتی گل زهرا)س



  میالد حضرت زینب سالم ا... علیهاسرود 

 می خوام دارو ندار من // بشه نذر بانوی عشق

 بازم کبوتر دلم // شده روونه ی دمشق

 دگیمو ساخته / نگاهت نگاهت نگاهتزن

 نفس می کشم در / پناهت پناهت پناهت

 پیمونه مون شده / لبالب لبالب لبالب

 ذکر مستیمونه / یازینب یازینب یازینب

 بانوی مهتاب // دلم رو دریاب

 یازینب ، یازینب ، یازینب

 خدا بانور عشق تو // آب و گل منو سرشت

 // منو غالم تو نوشت  توی لیست حسینیا ...

 من پای عشق تو / می مونم می مونم می مونم

 به تو بانو خیلی / مدیونم مدیونم مدیونم

 شاگرد مکتبت / مادرم مادرم مادرم

 تو هستی الگوی / خواهرم خواهرم خواهرم

 ای نور حجاب// دلم رو دریاب

 یازینب ، یازینب ، یازینب

 میگن که خواهر حسین // نگاش دل و جال می ده

 می گن اذن زیارت ِ // شه کرببال می ده

 اجابت دعام / باشماست باشماست باشماست

 دعای قنوتم / کربالست کربالست کربالست

 شبیه تو غرق ِ / شور و شین شوروشین شوروشین

 می خونم همیشه / یاحسین یاحسین یاحسین

 یابخواهر ارباب // دلم رو در

 یازینب ، یازینب ، یازینب

 حضرت زینب کبری سالم ا... علیهاسرود میالد 

 دیده بگشوده به دنیا زینب کبری*

 (تهنیت گو بر علی و مادرش زهرا)س                

 (ای نور عین کوثر زهرا)س

 جان حسین زینب کبری                

 (...خوش آمدی ای گل زهرا)س

 نرگس شور و شعف زد غنچه در عالم*

 هر چه گویش در مقامش اندک است و کم             

 بر پیکر عالمین جان است

 این دختر شیر یزدان است              

 (...خوش آمدی ای گل زهرا)س

 بر جمال دلبر خود دیده بگشوده*

 مست حسین بوده  او که از روز ازل                

 ...وجه ا نور  یار ولی

 ...یار ثارا  دخت علی               

 (...خوش آمدی ای گل زهرا)س

 خانه ی زهرای)س( اطهر گشته گلباران*

 از قدوم دخترش ، آن عصمت یزدان                

 آن بانوی فرد و بی همتا

 نور دل عترت طاها                

 (...خوش آمدی ای گل زهرا)س

 ما ازین بانو به درد خود دوا خواهیم*

 دسته جمعی یک سفر کرببال خواهیم               

 عشق حسین ، آبروی ما

 کرببال ، آرزوی ما                

 ...جانم حسین ای حسین جانم

  



 یالد حضرت زینب سالم ا... علیهاسرود م

 حسین و جلوه ی جمال خواهرش*

 میریم ما برا تبریِک به مادرش                  

 جشم میالد گلت مبارک     خانم

 میخونیم اِن یکاد و تبارک     ما هم            

 دختر حیدره       عصمت داوره        اینکه

 (به مالئک و نبی و زهرا)س

 به علّی مرتضی مبارک               

 (دختر حسینی فاطمه)س

 مبارکاومده آی عاشقا                

 ...دل و دلبر حسین یا زینب

 قنداقش به روی دستای مادره*

 با نگاش دل اهل بیت و می بره              

 به علی زینت و نور عینه      اونکه

 روشن از نگاِه بر حسینه    چشماش        

 ...یا اباعبدا   از همون ابتدا    ذکرش

 این همون بانوییه که داره

 دل شب عزم سفر تا سحر               

 پرچم نهضت کربال رو 

 می بره به سوی فتح و ظفر             

 ...دل و دلبر حسین یا زینب

 هستی ای قهرمان عشق حسینی*

 اُمید همه ی امّت خمینی                    

 همگی پیرو راه عشقیم     ما که

 ببینیم که زائر دمشقیم    کاشکه           

 (با ذکر یا زهرا)س   حرمت ایشاال    میایم

 حرمت قرار بی قرارا

 ملجأ و پناه غمگسارا                    

 گدایی از در خونه ی تو

 کار عشق هر ندار و دارا     
 ...دل و دلبر حسین یا زینب

  

 شور پایانی

 دل هر شیعه مست و شیداست

 پرچم تو باالی باالست

 (2شتن // علی فقط موالست )رو دل هر شیعه نو

 دست من و دامن تو ساقی کوثر

 ای شافع محشر

 پر می زنم تا حرمت مثل کبوتر

 یا حضرت حیدر

 ) علی علی موال (

 نظرت بر نگرده ای شاه

 بذار باشم نوکر درگاه

 (2ذکرلبهامونه همیشه // علی ولی هللا )

 عشق تو مروارید و دل مثل صدف شد

 دل غرق شعف شد

 آواره ی ایوان نجف شد باز دلم

 صحن تو هدف شد

 ) علی علی موال (

 به پای عشق تو نشستم

 جز تو دل بر کسی نبستم

 (2با دعای حضرت زهرا س // محّب تو هستم )

 این دل من مجنون شاه عالمینه 

 بی تاب حسینه

 آرزوی نوکری که در شور وشینه

 بین الحرمینه

 


