
 

 حضرت خدیجه سالم هللا علیها –واحد تند 

 توتجلّی نور داوری      اسالم محمد را یاوری

 مادر امامت را مادری/مادری/مادری

 همسر و یار نبی یا سیّدتی/برنبی ذکر لبی یا سیّدتی

 تو الگوی زینبی یا سیّدتی

 اُّم المؤمنین مدد یا سیّدتی...

 از غمت ای بانوی قهرمان    ای مزارت کعبه ی عاشقان

 اشک غم از دیده ها شد روان/هر زمان/هر زمان

 ای جاللت آیینه ی نور سرمد/بعد از زهرا از همه زنها سر آمد

 ثروتت شد حامی دین محمد

 اُّم المؤمنین مدد یا سیّدتی...

 بهر ما سینه زنها کن دعا   ای عزیز مسلمین از وفا

 جانفداتا شویم در راه حق جانفدا/جانفدا/

 کن دعا تا که همه خدایی شویم/در راه اوالد تو فدایی شویم

 مثل شهدا کرببالیی شویم

 یا سیّدی یا حسین ابا عبدهللا...

 دلها از مصائبش پر غمه    کرببال قبله ی عالمه

 هرچی بگم از غمش باز کمه/قبله ی/عالمه

 کربال دیده سر ِ از تن جدا رو/کربال دیده جفای دشمنا رو

 ه غربت ذبیح ِ بلقفا رودید

 یا سیّدی یا حسین ابا عبدهللا...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها –دم نوحه ایستاده 

 
 چشم اهل سما گردیده گریان

 ام المؤمنین شد فدای قرآن

 یار محمد        غمخوار احمد

 ذکر ما در غمش با سوز و آوا

 واویال واویال آه و واویال...

  

 کم کم ماه خدا رسد به نیمه

 زهرای مرضیه شود یتیمه

 بقیة هللا        آجرک هللا

 ذکر مادر تو شده وا اُّما

 واویال واویال آه و واویال...

  

 مادر اینجا شده دلخون و مضطر

 دختر آنجا شده کشته پشت در

 زهرا فدا شد    عالم غوغا شد

 مهمان مادر شد اّم ابیها

 واویال...واویال واویال آه و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها -زمینه/واحد آرام 

 یا حضرت خدیجه یا حضرت خدیجه...

 حامی ویار دینی/بی مثل و بی قرینی

 همسنگر پیمبر/تو اُّم مؤمنینی

 قربان یا رب ِ تو/دل اهل مذهب تو

 خیر النّساء ِ عالم/شاگرد مکتب تو

 پاینده تا قیامت/دین خدای یکتا

 با ثروت تو و با/تیغ علی اعال

 ای عصمت مطّهر/ای بانوی دالور

 نازد به لطف و جود و/ایثار تو پیمبر

 بشنو به ماتم خود/سوز و نوای قلبم

 ای تربت غریبت/دار الّشفای قلبم

 ای جانفدای قرآن/مظلومه ی علیمه

 رفتی و با فراقت/شد فاطمه یتیمه

 در ماتمت فلک را/رخت عزا به تن شد

 اهدا ز حضرت حق/بر تو یکی کفن شد

 اّما دلم بسوزد/از داغ نور عینت

 گریه کنم به یاد/آن بی کفن حسینت

 مظلوم حسین حسین جان...

 با چشم دل ببین او/جانی به تن ندارد

 در قتلگه فتاده/اّما کفن ندارد

 زینب ببیند از تل/با دلبرش چه هاشد

 از کینه رأس پاکش/خورشید نیزه ها شد

 
 
 
 
 
 

 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها -نوحه 

 
 عصمت داوری/بر نبی یاوری

 چشمه ی کوثری/یار پیغمبری

 گشته ای جانفدا/در ره مصطفی

 آه و واویلتا...

 در خصالت عیان/نور آیین ُبَود

 ثروتت حامی/مکتب دین ُبَود

 گشته ای جانفدا/در ره مصطفی

 آه و واویلتا...

 یا خدیجه درین/ماتم بی قرین

 آه احمد شنو/اشک زهرا ببین

 گشته ای جانفدا/در ره مصطفی

 آه و واویلتا...

 مصطفی همدم ِ/سوز و آه دل است

 واقعاً رحلتت/بر نبی مشکل است

  

 گرچه بوده دلت/غرق سوز و محن

 شد ز سوی خدا/هدیه بر توکفن

  

 لیکن ای مادر ِ/عترت مصطفی

 د به اوالد تو/از سر کین جفاش

  

 بی کس و تشنه و/زار و صد پاره تن

 مانده جسم حسین/بر زمین بی کفن

 همه جا کربالست...



 

 

 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها  -زمینه/شور 

 از آسمان دین/باران غم بارد

 دل همه یاران/حال عزا دارد

 دلها بسوزد از/چشم تر زهرا

 فدایی اسالم/شد مادر زهرا

 واویال واویال...

 مادر ببین چشمم/چه گوهر افشاند

 بابا به یاد تو/مرثیه میخواند

 با رفتنت گردد/غمهای ما آغاز

 حدیث خونبار/کرببال آغاز

 واویال واویال...

 اهدا ز ایزد شد/بر تو کفن مادر

 دلها بسوزد از/داغ گل پرپر

 حسین من گردد/در خونش آغشته

 مجروح و لب تشنه/در کربال کشته

 واویال واویال...
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها -واحد/زمزمه 

 مادر مظلومه ام جان داده ای در راه اسالم

 با فراقت گشته صبح آرزو هایم چنان شام

 می روی با قلب خسته/داغ تو بر دل نشسته

 می شوم در ماتم تو/بی قرار و دلشکسته

 لومه مادر...مادر ای مظ

 کن نظر ختم ُرُسل را در غمت محزون وناالن

 هستی ات را داده ای در وادی اسالم و قرآن

 از غم تو مثل بابا/سوزی همچون الله دارم

 بنگر از داغ فراقت/روز و شب ها ناله دارم

 مادر ای مظلومه مادر...

 بعد تو ای جان من غمهای من میگردد آغاز

 ت و غربت هم آوازرفتی و شد قلب من با محن

 میشود قّدم خمیده/رنگ رخسارم پریده

 با رخ نیلی ز سیلی/میشوم آخر شهیده

 مادر ای مظلومه مادر...

 بین دیوار و در خانه شود محسن فدایی

 این ُبَود مقّدمه بر نوحه های کربالیی

 آل احمد،ظلم کافر/دست گلچین یاس پرپر

 اشک جاری رباب و/تیر خصم و حلق اصغر

 آه و واویال واویال...

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها  -زمینه/شور 

  

 ای یاور پیغمبر/همسنگر پیغمبر

 تو الگوی ایثاری/به دختر پیغمبر

 فدایی قرآن و دین/حقیقت حق الیقین

 به خدا قسم میخوم/که تویی اّم المؤمنین

 تو روح مناجاتی/سیّدتی موالتی...

 مزار تو در مکّه/قبله دلم باشد

 حّب تو واوالدت/در آب و گلم باشد

 برای ما بنما دعا/که زینت قرآن شویم

 به راه رضای خدا/فدایی جانان شویم

 تو روح مناجاتی/سیّدتی موالتی...

 ای خدیجه ی کبری/عنایتی کن بر ما

 که همه بهشتی شیم/با نوای یا زهرا

 ور دو عینای ملیکه ی عالمین/ای به نبی ن

 فانوس هدایت تویی/اهدنا الصّراطَ الحسین

 تو روح مناجاتی/سیّدتی موالتی...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها  -زمینه/شور 

  

 من مادر عترت رسولم/همسنگر حضرت رسولم

 در وادی خوبی و عنایت/آیینه ی رحمت رسولم

 جانم شده قربان/در وادی قرآن

 من کوثر و قدر و/تطهیرم وفرقان

 هستیم شده وقف راه اسالم/سوزم ز شرار آه اسالم

 دارایی من چو تیغ حیدر/حامی شده بر سپاه اسالم

 جانم به فدای راه احمد...

  

 غم از دل خسته ام گذر کرد/رزق دل خسته را شرر کرد

 زنها همه ترک من نمودند/اّما خود ِ حق ، به من نظر کرد

 الدت/با سوز عجیبیشد قبل و

 مأنوس دل من/زهرا به غریبی

 او گشته تسلّی دل من/او بوده تمام حاصل من

 داغی که پس از نبی ببیند/باشد همه دم مقابل من

 جانم به فدای راه احمد...

  

 روزی برسد که دختر من/در راه خدا شود شهیده

 با روی ز کینه گشته نیلی/با قامت از جفا خمیده

 /پرپر ز جنایتگردد گل یاسم

 او جان بدهد در/وادی والیت

 اینها بشود مقّدمه بر/اندوه وعزای کربالیی

 اشک همه میشود سرازیر/با یاد سر ز تن جدایی

 مظلوم یا حسین غریب مادر...



 
 
 

 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها -نوحه 

  

 فایی تو/همسر و همسنگر مصطفایی تو  معلّم درس عشق و

 دل بی نتیجه/السالم علیکِ  یا خدیجهبی مهر تو کار 

 السالم علیک ِ یا خدیجه...

 ای بانوی قهرمان یار پیمبر/مسلمان ِ قبل از بعثت همچون حیدر

 داغ تو بر دل ما داغ دیرین/غریبانه دادی جان در ره دین

 السالم علیک ِ یا خدیجه...

ختم ُرُسل در غمت خون گریه کرده/زهرایت با قلب محزون گریه 

 کرده

 ناله دارد آن دختر معصومه/خداحافظ ای مادر مظلومه

 واویال واویال آه و واویال...

 بعد تو من می مانم و یک عالم غم/به دیدارت می آیم با قامت خم

 نزد تو می آیم با قلب خسته/روی کبود و پهلوی شکسته

 واویال واویال آه و واویال...

 تشعیع تو ای مادر بس غریبانه/تشعیع من ِ قد خمیده شبانه

 زیر تابوت من غم بی کران است/خون ز چشم دل حیدر روان است

 واویال واویال آه و واویال...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها -نوحه 

  

 ای یار احمد یا خدیجه/جان محمد یا خدیجه

 جان در وادی قرآن/قبل بعثت بود در دلت ایمانداده ای 

 آه و واویال آه و واویال...

 داغ پیمبر بی کرانه/جان داده ای تو مظلومانه

 دست گلچین از باغ حق گل چید/حضرت زهرا داغ مادر دید

 آه و واویال آه و واویال...

 شد قلب احمد دار البکایت/دهان روزه گرید برایت

 فاطمه ناالن در عزای تومکه شد خاک نینوای تو/

 آه و واویال آه و واویال...

 کفن برایت از حق رسیده/مثل حسینت کسی ندیده

 بعد جان دادن چون گل پرپر/بی کفن مانده با تن بی سر

 آه و واویال آه و واویال...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها  -زمینه/واحد 

 یا حضرت خدیجه/ای همسر پیمبر

 ای مادر امامت/همسنگر پیمبر

 موالتی اغیثینی...

 شد ثروت تو وقف/احیای راه ایمان

 مدیون باشد تا محشر/بر لطفت هر مسلمان

 تا موعد قیامت/رحمت به روحت مدام

 خدای عزَّ َو َجل/بر تو رسانده سالم

 ثروت تو حامی/مکتب پیغمبر بود

 در حمایت از اسالم/مثل تیغ حیدر بود

 ثل و قرین هستی/گوهر یقین هستیبی م

  بر همه ی مؤمنین/اُّم المؤمنین هستی

 با یاد تو پیمبر/نوحه ی ماتم دارد

 ماه خدا از داغت/بوی محرّم دارد

 در شعب ابیطالب/غریبانه جان دادی

  جان در راه اسالم و/مکتب قرآن دادی

 فاضله ی حکیمه/عالمه ی علیمه

 تیمهکن گریه بر دخترت/که میشود ی

 تو داده ای جان اما/روی تو نیلی نبود

 از دست یک حرامی/قسمتت سیلی نبود

 تو داده ای جان اما/قلب تو خسته نبود

  از ضربه ی غالفی/دستت شکسته نبود

 تو داده ای جان اما/رنگت پریده نبود

 در موقع جان دادن/قّدت خمیده نبود

 گریه کن یا خدیجه/برای یار حیدر

 که پرپر همچون گل شد/در بین دیوار و در

 

 وفات حضرت خدیجه سالم هللا علیها -واحد آرام 

  

 اَسما من ِ غمدیده دارم میروم سوی جنان

 با آه و سوز و ناله و خون دل و اشک روان

 او/جز قلب زار و/مضطر ندارد

 شب عروسی/مادر ندارد

 جان تو و جان گلم/در گلشن والیت

 من/بعد از نبی جنایت گلچین کند بر یاس

 آه...آه و واویال...

 در شعب بوطالب دهم جان و به فکر کوثرم

 آتش گرفته از غم سنگین دیوار و درم

 آه/روزی رسد که/با قلب خسته

 گردد گل من/ساقه شکسته

 من میَرَوم اما ز جان در اضطراب اویم

 جان میدهم اما کسی سیلی نزد به رویم

 آه...مظلومه ام من...

 این ماجرا گذشت و وقت محنت و عزا رسید

 فصل عزای کوثر قرآن مصطفی رسید

 آه/اسما بریزد/آب روان را

 علی بشوید/آن قد کمان را

 گل کرده اسما بر لبش آوای بی قرینی

 کجایی ای خدیجه تا فاطمه را ببینی

 آه...مظلومه زهرا...

 


