نوحه قبل از دفن،تشعیع،هنگام دفن و بعد از دفن و مراسم
ختم

نوحه قبل از دفن،تشعیع،هنگام دفن و بعد از دفن و مراسم
ختم

مربوط به خادمه ی اهل بیت یا مادر یکی از خادمان اهل
بیت

مربوط به خادم اهل بیت یا پدر یکی از خادمان اهل بیت
واویال واویال آه و واویال...

دل قصیده اشک و ماتم سروده
یک کنیزه ی زهرا رحلت نموده

حق زینب
یک نوکر ارباب جان داده یا رب/برس به داد او به
ّ
عبد گرفتار حسین زهرا/آمد به دیدار حسین زهرا

م ابیها
انشاءهللا او در جنّت االعال/میرود دیدار ا ّ
یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...

ُعمری حسین را نوکری نموده/جز در َره ِ او در راهی نبوده
تا کربال رفته با نوحه هایش/اشکش شده جاری در روضه هایش

هر کس که خاک کوی زهرا میگردد

او رفته چون ذرّه،دیدار خورشید/یادش کنید یاران،با حمد و توحید
در دین پیغمبر با عشق حیدر/او بوده در خط ّ امام و رهبر

عاقبت به خیر ِ دو دنیا میگردد
خوشا به احوال ما که گداییم/گدای وادی ِ کرببالییم
هنگامی که جان دهد و بمیرد/زهرای مرضیه دستش بگیرد
یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...

شهره به عالمینیم/تا جان به تن داریم عبد حسینیم
در عاشقی ُ
آن دلبری که شد با کام عطشان/فدای اسالم و آیین قرآن
آن دلبری که حاجتش روا شد/لب تشنه در گودال جانش فدا شد

زهرایی که در راه امام و رهبر

********************************
ذکر و نوحه هنگام دفن یک خادم اهل بیت

شکسته شد پهلویش در پشت آن در
در راه والیت شده فدایی/واویال از غم خیر النسایی
یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...

مهمان برایت آمده حسین جان
روحش به سویت پر زده حسین جان
از لطف و از رحمت نما تو یادش
امشب بیا خو َدت برس به دادش

مدینه مادر شهیده ی وال شد
کربال دختر خمیده ی بال شده
دیده بر نِی سر ِ از تن جدا را/بی کسی ِ غریب کربال را
یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...

َمشمول ِ لطف کِردگاریش کن
زیر لحد امشب تو یاریش کن
او بوده اهل صدق و شیعه مذهب
حق زینب
دستش بگیر امشب به
ّ
از کودکی اهل غم تو بوده
اهل عزا و ماتم تو بوده
شفاعتش کن از کرم به محشر
حق ِ آل ِ حیدر
به پنج تن  ،به
ّ

نوحه ای در تشعیع و خاکسپاری جوانان اهل بیتی

ای جوان کربالیی الوداع/وعده ی ما کربال

همان نوحه در تشعیع و خاکسپاری نوجوانان اهل بیتی

سینه زن بودی تو بر خون خدا/وعده ی ما کربال

نوجوان کربالیی الوداع/وعده ی ما کربال

ِ/سر َور ِ سر جدا
رفته ای محضر َ

سینه زن بودی تو بر خون خدا/وعده ی ما کربال

میشوی زائر ِ/پیکر سر جدا

ِ/سر َور ِ سر جدا
رفته ای محضر َ

یا حسین یا حسین...

میشوی زائر ِ/پیکر سر جدا

بوده ُعمری اشک تو جاری ز عین/یاد اربابت حسین

یا حسین یا حسین...

ل ِ عالمین/یاد اربابت حسین
میزدی ناله چو ُک ّ

بوده اشک پاک تو جاری ز عین/یاد اربابت حسین

یاد آن لحظه ای/که سرش شد جدا

ل ِ عالمین/یاد اربابت حسین
میزدی ناله چو ُک ّ

کربال تا به شام/زینت نیزه ها

یاد آن لحظه ای/که سرش شد جدا

یا حسین یا حسین...

کربال تا به شام/زینت نیزه ها

مت بوده به دل/سوز و آه اهل بیت
در همین ُعمر ِ َک َ

یا حسین یا حسین...

خوش به حالت که جوانی تو شد/وقف راه اهل بیت

مت بوده به دل/سوز و آه اهل بیت
ن ِ َک َ
در همین س ّ

گلشنت/عطر یاس ِ دعا
آید از
َ

خوش به حالت که همه ُعمر ِ تو شد/وقف راه اهل بیت

حق نگهدار ِ تو/التماس دعا

گلشنت/عطر یاس ِ دعا
آید از
َ

یا حسین یا حسین...

حق نگهدار ِ تو/التماس دعا

این همه با حال ماتم آمدند/در پی ِ تابوت تو

یا حسین یا حسین...

دل پریشان و پر از غم آمدند/در پی ِ تابوت تو

این همه با حال ماتم آمدند/در پی ِ تابوت تو

ای فدای کسی/که به روی زمین

دل پریشان و پر از غم آمدند/در پی ِ تابوت تو

بر تنش رانده شد/از جفا اسب کین

ای فدای کسی/که به روی زمین

یا حسین یا حسین...

بر تنش رانده شد/از جفا اسب کین
یا حسین یا حسین...

همان نوحه در مراسم ختم خادمه ی اهل بیت علیه السالم
نوحه در مراسم ختم یکی از خادمان اهل بیت علیه السالم
واویال واویال آه و واویال...
واویال واویال آه و واویال...

اشک عزیزان جاری از دو عین است

اشک عزیزان جاری از دو عین است

ب و نوکر حسین است
ختم ُمح ّ

ختم کنیز درگاه حسین است

عشق والیت ُرکن مذهب ِ او

عشق والیت ُرکن مذهب ِ او

حسین حسین بوده ذکر لب او

حسین حسین بوده ذکر لب او

بر آن سفر کرده با سوز و با آه

بر آن سفر کرده با سوز و با آه

ه َوهللا
هدیه کنیم اَلحمد و قُل ُ

ه َوهللا
هدیه کنیم اَلحمد و قُل ُ

بر او ز ما هر دم بادا سالمی

بر او ز ما هر دم بادا سالمی

روحش ُب َود شاد و یادش گرامی

روحش ُب َود شاد و یادش گرامی

زان دم که مهمان خوان ِ وال شد

زان دم که مهمان خوان ِ وال شد

زائر به صحرای کرببال شد

زائر به صحرای کرببال شد

در جنّت االعال با اشک دیده

در جنّت االعال با اشک دیده

نوکر حضور اربابش رسیده

حضور ِ پاک موالیش رسیده

باشد روان آنجا اشک عزایش

باشد روان آنجا اشک عزایش

بیند حسین را با رأس ِ جدایش

بیند حسین را با رأس ِ جدایش

از داغ مجروح ِ در خون شناور

از داغ مجروح ِ در خون شناور

زهرا بگوید ای غریب مادر

زهرا بگوید ای غریب مادر

نوحه تشعیع و دفن کنیزان اهل بیت علیه السالم
نوحه تشعیع و دفن نوکران امام حسین علیه السالم

یا زهرا یا زهرا یا زهرا...
مادر عاشقان یا زهرا

یا حسین یا ابا عبدهللا...

کنیزت داده جان یا زهرا

دل ِ ما پر غم و بی تاب است

او که هر جا به یادت بوده

عزای نوکر ارباب است

خادمه به اوالدت بوده

حسین جان ای شهید عطشان

در َره ِ نور عینت بوده

آمده برایت یک مهمان

حسینت بوده
غصه دار ِ ُ

همنوا با گل آالله

ز رحمت کن تو یادش مادر

ُعمری از داغ تو زد ناله

برس امشب به دادش مادر

ز رحمت کن تو یادش آقا

ُب َود بی َم َدد یاریش کن

برس امشب به دادش آقا

به زیر لحد یاریش کن

روح بندگی اش تو بودی

گرچه موسم غمخواری شد

همه زندگی اش تو بودی

به یادت اشک ما جاری شد

سینه میزد برایت آقا

شفیعه شو بر او در محشر

به یاد کربالیت آقا

حق ناله های حیدر
به
ّ

کربالیی که بس غوغا شد

همان که دست او شد بسته

خونجگر در آنجا زهرا شد

حزین و بی کس و دلخسته

بمیرم روی خاک افتادی

همان که دیده در پشت در

به مقتل تشنه لب جان دادی

یاس او شد ز کینه پرپر
همان که دیده روی نیلی
به صورت جای ضرب ِ سیلی

ذکر تشعیع جنازه بر وزن به عزّت و شرف ِ الاله اال هللا

شفیع ِ او بشود،شخص ِ ختم االنبیا/الاله اال هللا

همان ذکر و نوحه هنگام دفن یک خادمه اهل بیت

ُدرود ِ حق به وی و،عاشقان مرتضی/الاله اال هللا
ب اعال/الاله اال هللا
به
ّ
حق فاطمه آن،عصمت ر ّ

مهمان برایت آمده یا زهرا

کرامتی بنما یا،امام ِ مجتبی/الاله اال هللا

روحش به سویت پر زده یا زهرا

َر َود دل ِ همه ی،عاشقان کرببال/الاله اال هللا

از لطف و از رحمت نما تو یادش

قسم به بی کسی ِ،آن امام ِ سر جدا/الاله اال هللا

امشب بیا خو َدت برس به دادش

به سوز اَل َعطَش ِ،کودکان در خیمه ها/الاله اال هللا

َمشمول ِ لطف کِردگاریش کن

به زینب و به ُرباب،هم سه ساله هم س ّقا/الاله اال هللا

زیر لحد امشب تو یاریش کن

حق اصغر و هم،پیکر ارباً ارباً/الاله اال هللا
به
ّ

او بوده اهل صدق و شیعه مذهب

حق قاسم و هم،جعفر و هم عبدهللا/الاله اال هللا
به
ّ

حق زینب
دستش بگیر امشب به
ّ

حرّ و جون و عابس ها/الاله اال هللا
به
ّ
حق ُمسلم و هم ُ

از کودکی اهل غم تو بوده

زین العِباد،یادگار نینوا/الاله اال هللا
حق ِ
به
ّ
ُ

اهل عزا و ماتم تو بوده

ی یکتا/الاله اال هللا
پنجم و
به
ششمین،حجت ِ ح ّ
ُ
ُ

شفاعتش کن از کرم به محشر

به کاظم و به رضا،دو گل خیر النّسا/الاله اال هللا

حق ِ آل ِ حیدر
به پنج تن  ،به
ّ

حق جواد،مظهر جود و سخا/الاله اال هللا
قسم به
ّ
به هادی و به حسن،دو عزیز مصطفی/الاله اال هللا
حق صاحبمان،مهدی آل عبا/الاله اال هللا
به
ّ
ببند عهد وفا،با امام و شهدا/الاله اال هللا

