
 

 

 گروه فرهنگی نوای یاس                                                            متن سرود نیمه شعبان

 

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رِثُهَاعِبَادِیَ الصََّالِحُونَمِن بَعْدِ الذَِّکْرِ أَنََّ الْأَرْضَ یَ وَلَقَدْکَتَبْنَا فِی الزََّبُورِ

 ... نوشته ایم که این زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند زبور نیز و به تحقیق در تورات و پس از آن در

 ۱۰۵سوره االنبیاء آیه 

 

 یه روزی یه روزگاری .... میاد اون مرد بهاری

 .... با عطش ... با بی قراریازکنار قله مهر 

 میاد و میره زمستون ... دالمون میشه گلستون

 مهدی صاحب زمان و ... می بینیم با این چشامون

 

 اشک شوق تو چشای پر ستارم ... لحظه ای که غرق شور و انتظارم

 میارم سبد سبد گالی نرگس ... هدیه میدم با دل بی قرارم

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

 اگه برگردی ... لبا خندون میشه

 اگه برگردی ... سروسامون میشه

 اگه برگردی ... همه شهرمون پیش پای تو آینه بندون میشه

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

 تو به کل انبیاء هم نور عینی ... وارث تیغ یل بدر و حنینی

 ن حسینیآقاجون عیدی ما باشه همینکه ... ببینیم تو طالب خو



 

 

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

 اگه برگردی ... گره ها وا میشه

 اگه برگردی ... دنیا زیبا میشه

 اگه برگردی ... تربت مخفی مادرت زهرا دیگه پیدا میشه

 موال موال موال موال موال موال ....

 می آیدمی آید ای دل سودایی ... آن دلبر می آید / ای چشم دریایی ... غصه سر 

 می آید با باران ... می بارد بر جان ها / در دل مشتاقان ... می روید بستان ها

 تشنگان را کوثر ... در عطش می آید / ذوالفقار حیدر ... در کفش می آید

 می آید ، می آید ، می آید

 می آید نور چشم فاطمه ... تا دهد غربتش را خاتمه

 را و ما همههردلی شد گرفتار یاری ... یک یوسف زه

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

 تورا به جان مادرت موال ... بیا موال / بیا بیا بیا گل زهرا ... گل زهرا

 نگاه روشنت بهشت آرا ... بهشت آرا / در انتظار تو دل شیدا ... دل شیدا

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

 عالم در انتظارت ... مادرت بی قرارتسحرخیز مدینه ... شفای درد سینه ... 

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

 دلبسته ی عطای تو هستیم ... شرمنده از وفای تو هستیم

 ما شرمنده ی رخسار توییم ... روز و شب در انتظار توییم

 

 

 



 

 

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

 .... آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

 یا صاحب الزمان به نگاهی بخر مرا .... که تو شاهی و من گدا خوبی از تو بدی زما

 به خوبا سر میزنی مگه بدا دل ندارن .... یه سرم به ما بزن ای خوب خوبا آقا جون

 بدیم اما میدونیم که درمون بدی چیه .... قسمت باید بدیم به یاس موال آقا جون

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

 آقا به جان مادرت یابن الحسن علیه السالم ... ما را مرانی از درت یابن الحسن علیه السالم

 خواهم که باشم یاورت یا بن الحسن علیه السالم

 ای هستی بی یاوران بی یاوری ... موالی من بگشا به رویم یک دری

 آقا بیا .... ای منجی اهل زمین آقای بیا پور حسین علیه السالم ای مه جبین

 موال بیا موال بیا موال آقا بیا ...
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