
 

 
 
 
 

 

 رفته ز قلب شیعیان صبر و تاب

 مزار حجربن عدی شد خراب               

 لعنت حق بر این لعینان    وهابیت ، دشمن قرآن    یار مرتضی بود   او که با خدا بود

 واویال واویال واویال...

  

 خون دل از دیده ی ما روان است

 اینها همه فتنه دشمنان است                 
یابن الحسن  خون شد دل بقیه هللا  استخصم راه دین   لعین است صهیونیست

 آجرک هللا

 واویال واویال واویال...

  

 یک روز هم یک نفر از اشقیا

 آمد برای نبش قبر زهرا                

 آشفته ی همسنگرش بود  دسمال زردی بر سرش بود    از دل مرتضی   آه و واویلتا

 واویال واویال واویال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مزار حجر بن عدی شده ویران

 دلخون بود زین عزا امت قرآن                                

 این فتنه زیر سر استکبار است

 وهابیت نوکر استکبار است               

 واویال واویال آه و اویال...
  

 انتقم یا منتقم یا حجت هللا

 ای پسر فاطمه آجرک هللا            

 بر یار موالدوباره نبش ق

 نجوا کن و از دل بگو یا زهرا    

 واویال واویال آه و واویال...
  

 حجر بن عدی زبانحالی دارد

 تا ابد بر موالیش دل میسپارد           

 هستی من فدای نام حیدر

 من هستم تا ابد غالم حیدر           

 واویال واویال آه و واویال...
  

 بدن او سالم از قبرش برون شد

 قلب سینه زنها از ماتمی خون شد        

 یک تن بی سر و نوحه خوان زینب

 جسم یارش به زیر سم مرکب                

 واویال واویال آه و واویال...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شد سرزمین شام ، یا رب چه غوغا

 وهابیت کند فتنه در آنجا                      

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

 واویال واویال آه و واویال

  

 دوباره شد عیان غربت اسالم

 جان ما قربان عزت اسالم                    

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

 واویال واویال آه و واویال

  

 از سمت دریای تقدیر معبود

 می آید نسیم ظهور موعود             

 قدم بگذار آقا بر چشمان ما    آماده هستیم    دلداده هستیم

 واویال واویال آه و واویال

  

 عه تا قیامت اشکش روان استشی

 بهار دلخوشی هایش خزان ست                  

 یا کرببال و آن راس جدا     یا در و دیوار   از داغ مسمار

 واویال واویال آه و واویال
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 فدایی امامیم                 و غالمیممایی که به اوالد علی عبد  

 فدایی امامیم                  گر اذن دهد خامنه ای راهی شامیم

 

 
 

 نوحه به مناسبت تخریب مزار حجر بن عدی علیه السالم  

 )به سبک همه جا کربالست(

 چشم خونبار تو        به قربان آن  جان

 بر تن یار تو       هتک حرمت شده

 تسلیت یا علی...

 شد دل شیعه خون       بهر حجر عدی

 کرده دشمن برون     پیکرش را ز قبر

 تسلیت یا علی...

 به تو داده ایم دل       ما که از کودکی

 جمله آماده ایم        بر قیام و نبرد

 یا علی یا علی...

 ذکر یا حیدریم      تا ابد زنده از

 پیرو رهبریم      با والی تو ما

 یا علی یا علی...

 اقتدا میکنیم          ما به اهل وال

 جان فدا میکنیم    چون شهیدان همه

 یا علی یا علی...

 نور عین تو ایم        ما همه عاشق

 با حسین تو ایم     بسته پیمان جان

 یا حسین یا حسین...

 جان فدا کرده است      آنکه در راه دین

 سر جدا کرده است   دشمن از او ز ظلم

 یا حسین یا حسین..


