
                                     

 )سرود پایانی (

 برای حمایت از جبهه ی مقاومت -شور یا دم پایانی 

     ذن فرمانده،دلداده ی رزمیم*با ا

 رزمیم شامات،آماده ی  در جبهه ی

    ما با خمینی عهد و پیمان وفا بستیم

 هستیم  ما پیرو راه شهیدان بوده و  

 پشت استکبار بشکستیمما با والیت     

 در مکتب قرآنیم ما یار مظلومانیم

 پیروز هر میدانیم  با یاری آُل هللا

 لبَیَک یا ثارهللَا...     

  *از چنگ استکبار،آن بی حیای شوم

 مظلوم باید شود آزاد،سوریه ی    

مارا تو اهل  یا رب به حّق حضرت زینب عنایت کن 
 سعادت کن بندگی،اهل 

 راه ایثار و شهادت کناز راهیان  

 شعر وفا میخوانیم  در راه حق می مانیم

 پیروز هر میدانیم  با یاری آُل هللا

 لبَیَک یا ثارهللَا...

 ند عاشورا*ما جملگی هستیم،فرز                  

 از نسل ُمغنیه،از نسل همت ها                   

   که به عشق آل پیغمبر گرفتاریمما 

 اسالم،هر بال بر جان خریداریمدر راه 

 با یا حسین و یا ابالفضل مرد پیکاریم

 ما گوش بر فرمانیم  از لشگر شیرانیم

 پیروز هر میدانیم با یاری آُل هللا

 لبَیَک یا ثارهللَا...

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

 
 

  
 

 )سرود پایانی (

 مدیون عطای اهل بیتیم    *ما تحت لوای اهل بیتیم

 راه شهدای اهل بیتیم        در خطّ والیت فقیه و

 با یاد شهیدان        اد امام وبا ی

 در وادی قرآن              مکتب عترت در

 عشاق علی مرتضاییم  ما دشمن دشمن خداییم

 ما سینه زنان کربالییم     از لطف حق و دعای زهرا

 موال یا حسین عزیز زهرا)س(...

 با نور وال بود مسلّم              پیروزی مسلمین عالم

 مفرزند دالور محرّ             ما زاده ی فاطمیه ایم و

 میرسد به شامه                    بوی ظلم و کینه

 غزّه و منامه                  از سوی دمشق و

 ای گل پسر غریب زهرا)س(            عّجل لظهورک یا موال

 ابودی صهیونیستیان ران   که به ظهور تو ببینیمتا 

 موال گل فاطمه)س( یا مهدی...

  

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )نوحه (

 شد سرزمین شام ، یا رب چه غوغا

 وهابیت کند فتنه در آنجا                      

اگر فرمان دهی رویم      یا سید علی    ای بر ما ولی
 به آنجا

 واویال واویال آه و واویال

  

 دوباره شد عیان غربت اسالم

 جان ما قربان عزت اسالم                    

جان ما هدیه بر اوالد      اوج سعادت    باشد شهادت
 زهرا)س(

 ویال واویال آه و واویالوا

  

 از سمت دریای تقدیر معبود

 می آید نسیم ظهور موعود             

قدم بگذار آقا بر     آماده هستیم    دلداده هستیم
 چشمان ما

 واویال واویال آه و واویال

  

 شیعه تا قیامت اشکش روان است

 بهار دلخوشی هایش خزان ست                  

 یا کرببال و آن راس جدا     یا در و دیوار   مسماراز داغ 

 واویال واویال آه و واویال

  

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

 

 ) سینه زنی (

حمایت از حرم حضرت زینب سالم هللا  –سینه زنی 
 علیها

  

 بسته این دل شکسته ام/عهد عاشقی با کربال

 ایشاال بشه نصیبمون/پیاده نجف تا کربال

 آرزومون اینه که ما/فدای مکتبش بشیم

 اگه قراره جون بدیم/شهید زینبش بشیم

ایمان/مدافع حرم میشیم حسین با تیغ غیرت و سالح 
 جان

 با طنین ذکر زینبی/دل ما میره تا سوریه

 دوریم از حریم با صفاش/کار ما فقط صبوریه

 ما سائالن درگه ِ/پاک حریم ِ زینبیم

 اگه خدا قبول کنه/خاک حریم زینبیم

 دفاع ِ از حریمش افتخاره/ما جونمون که قابلی نداره

حرم میشیم حسین  با تیغ غیرت و سالح ایمان/مدافع
 جان

 چشم سرخ آسمونیا/میگیره سراغ خواهرت

 همه عالم و میسوزونه/اثری ز داغ خواهرت

 دم دمای غروب عشق/نگاها سوی نیزه بود

 تن تو غرق خاک و خون/سر تو روی نیزه بود

امان ز داغ الله های پرپر/هجوم ده نفر به جسم بی 
 سر

 امان امان امان ز قلب زینب...

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

 

 


