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 عجل اهلل تعالی فرجه الشریفبسم اهلل الرحمن الرحیم و بذکر ولیه 

 کن شتاب یلدا شب این بر بده پایان         کن شتاب دنیا تمامی از دلگیرم                   

 کن شتاب فردا قدیمی ی وعده ای            گذشت روزها آمدنت انتظار در

 کن شتاب زهرا حضرت جان به آقا    پست روزگار این از رسیده لب به جانم

 کن شتاب موال حضرت ذوالفقار با         علی غم و صبر و عدالت وارث ای

 (س) الزهرا یابن

 تو اشارت پی در سما و ارض نگاه          تو قامت به عالمی زده تکیه که بیا

 تو رایَت زیر به باشم تو رکاب در که        برسد دمی آن که این آروزیم تمام

 تو ساعت راس عشاق، شرعی وقت به        خوانم می نماز طلوعم، انتظار در

 تو نوبت رسیده مهدی، حضرت به بگو  جبراییل به خدا بگوید که شود می چه

 ... وکال

 خاتمه ها غصه بر اومد،  فاطمه دعای با آخر

 زمزمه این از شد پر عالم، او ماه روی دیدار با

 آسمون هفت نور ای سالم، مهربون بابای ای سالم

 ... چشمانمون از رحمت ابر، امون بی باز امشب بارهمی

 دارد گدایی چه شاهی چه قصه این، دارد ماجرایی چه بستگیمدل

 دارد صفایی عجب رخت دیدار، گوید می یقین دید را تو که کس هر

 واهلل به تو جنانی طاووس و ماه...  زهرا یابن

 اهلل بقیه حق حجت آخرین

 شاه ای دلربایت روی فدای من...  زهرا یابن

 ... ماشااهلل



 

 

 شده الزمان صاحب نزول شب، شده عاشقان ماه حلول شب

 شده خزان موسم وداع شب، مردمان بهار رسیدن شب

 ریا بی های بنده دعای شب، صفا با عاشقان صفای شب

 شده آسمان اهل سرور شب

 را ابوتراب یل کن نگاه، را نقاب قمر رخ از بگیر

 را آفتاب طلوع کن نظاره،  محمدی مهدی رسیده ره ز

 شوکتی چه، رفعتی چه

 نهایتی بی لطف چه عزتی چه

 صورتی چه، طلعتی چه

  محبتی با فروز دل ماه چه

 خیبری و حنین یل شجاعت وارث تو، حیدری تبار از تو دلبری و سروری تو

 مادری چشم نور تو علی دل ی پاره تو، پیمبری چون خلق به مصطفی مثل نام به

 قیامتی، محشری چه

 خلقتی کل امیر و شاهی تو

 عنایتی، رحمتی چه

 امتی سرپناه و گشا گره

  من مراد من عزیز من امیر ، من اعتقاد تمام ای سالم

  من داد به برس من مراد من،بیا نهاد در نهاده غمت خدا

 من نام تو بری اگر شود می چه من، امام تویی ولی بدم اگر

   دهی مادرت مضجع کنار 

 من سالم ، من سالم ، من سالم ، من سالم

 را ات قرآنی صُوتِ نما نصیبی ، ما پشیمانی ، ما پریشانی ، ما حیرانی به

 را ات ایرانی جوانان امشب کن دعایی  تو، غیبت غم تو، غربت این به



 

 

 وکاال

 همه روزگار، تار شب چون شده

 همه انتظار، برسه سر به تا

 

 شده بسته تو به، دلم بند که من

 شده خسته دیگه، چی همه از توبی

 

 بیایی تو مگر، تنها ام مانده

 گرفتارم تو بی که

 

 زهرا یوسف

 دوایی که تویی

 زارم دل درد به

 

 خالیه دستام

 آقا بگیر و دستام

 توام محتاج

 آقا فقیر و محتاج

 

  ... سرود رویای وصاللینک فایل صوتی 
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