
 
 

  زمزمه امام زمان )برادر اسماعیل شبرنگ(
 

 باز این دلم / آواره شد ، بیچاره شد ، آالله ی من
 

 رحمی نما / ای بی نشان ، صاحب زمان ، به ناله ی من
  

 دل اسیرت ، ای دوای زخم سینه
  

 روضه خونی ، امشب و توی مدینه
  

 یا بقیة هللا // کی می رسی از راه
  

 یا اباصالح // یا اباصالح // یا اباصالح // یا اباصالح
  

 آقا شده / دل تو خون ، قّدت کمون ، از غم مادر
  

 حال و روزت / پریشونه ، غریبونه ، مرهم مادر
  

 روضه ی تو ، از یه مادر و از یه کوچه
  

 می خونی از ، لِه شدن یاس باغچه
  

 یا بقیة هللا // کی می رسی از راه
  

 اباصالح // یا اباصالح // یا اباصالح // یا اباصالحیا 
  

 هر شب آقا / تو می بینی ، با غمگینی ، داغ مادر
  

 تو کوچه ها / شکسته شد ، که بسته شد ، دست حیدر
  

 بین روضه ، گریه می باری تو کماکان
  

 ناله داری ، این شبا تو بیت االحزان
  

 یا بقیة هللا // کی می رسی از راه
  

 یا اباصالح // یا اباصالح // یا اباصالح // یا اباصالح
  

 
  (امیرعباسیزمزمه امام زمان )برادر 

 

 *اال ای یوسف گمگشته ی کنعان زهرا)س(

 ز پشت پرده ی غیبت برون شو ، جان زهرا)س(             

 پر از اندوه و دردم         ببین رخسار زردم

 بیا دورِت بگردم               ولی هللِا اعظم

 بیا و ببین ، تو ای مهجبین ، که بر غفلت اسیرم

 بده با وفا ، به راه خدا ، فقیرم من فقیرم

 گل فاطمه)س( گل فاطمه)س( اباصالح یا مهدی...

  

 *دمی یاد غریبی ات نبودم ، وای بر من

 دگر بر دوری ات عادت نمودم ، وای بر من                  

 شدم بیمار عصیان          قبله ی جان اال ای

 ز هجران تو گریان         بده چشمی که باشد

 منم سر به زیر ، به دنیا اسیر ، اال ای هل اتایی

 شدم روسیاه ، ز فرط گناه ، بگو پس کی میایی

 گل فاطمه)س( گل فاطمه)س( اباصالح یا مهدی...

  

 *فدای ناله هایت هر سحر گاه و شبانگاه

 به کوچه و کرببال داری به لب آه                           

 که قّدش شد خمیده              گهی یاد شهیده

 امام سر بریده          و گاهی هم به یاد

 ، دلت را کرده محزون  غم کوچه و ، غم کربال

 به سوز ونوا ، روان از دیده ات خون  بود در بکا ،

 ح یا مهدی...گل فاطمه)س( گل فاطمه)س( اباصال

 



 

 
   (امیرعباسیزمزمه امام زمان )برادر  

 *صدایت میزم من ، به سوز و اشک وآهم

 به روی دوشم آقا ، ببین بار گناهم                             

 اال ای مهر رویت ، صفای آب و گلها

 هازعصیان گدایت ، تو خوردی خون دل                            

 ابا صالح یا مهدی...

  

 *ز تو دارم تمنا ، به احوالی پریشان

 اماِم مهربانم ، ز سائل رو مگردان                              

 نگاهت گر نباشد ، گدا بیچاره گردد

 به صحرای فالکت ، بسی آواره گردد                           

 اباصالح یا مهدی...

  

 یان و منجلی ام*اگرچه در بدی ها ، ع

 ولی از عاشقان ، حسین بن علی ام                           

 ریا هم گر نمایم ، تو از من می پذیری

 فقط ذکرم همین است ، حسین نعم االمیری                         

 اباصالح یا مهدی...
 


