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مردم به ضریح بی نشانت ای ماه 
بسته است دخیل قلب من با هر آه

عمریست دخیل تپش های دلم می گوید
یا فاطمه اشفعی لنا عندا...

تقدیم به سرور زنان عالم و اسوۀ مؤمنان 
شفیعه روز جزاء ، حضرت فاطمه زهرا )س(



7اشکی در عزای حسین)ع(

امام حسین علیه السالم
انا قتیل العبره ال یذکرنی

مؤمن اال استعبر
 امام حسین )ع( 

من کشته اشکم ، هر مؤمنی مرا یاد کند ، اشکش روان شود
بجاراالنوار  جلد 44  ص 284

ان اهلل یحب کل قلب حزین
 

امام سجاد )ع(
 

خداوند دلهای حزین را دوست دارد.
کافی : 30/99/2
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بنال ای دل! که دیگر ماتم آمد

بگری ای دیده ! کایام غم آمد

گل غم سرزد از باغ مصیبت

جهان را تازه شد داغ مصیبت

زماتم وحش و طیر اندر فغان است

خروش اندر زمین و آسمان است

جهان گردیده از ماتم دگرگون

لباس تعزیت پوشیده گردون

زبار غصه ، کوه از پا فتاد

زمین را لرزه بر اعضا فتاده

فلک تیغ مالمت برکشیده

زماه نو الف بر سرکشیده

ازین غم ، آفتاب از قصر افالک

فکنده خویش را چون سایه بر خاک

فی مرثیه الحسین )ع(	 
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عروس مه گسسته موی خود را

خراشیده به ناخن روی خود را
خروش بحر از گردون گذشته

سرشک ابر از جیحون گذشته
تو نیز ای دل! چو ابر نوبهاری

ببار از دیده هر اشکی که داری
که روز ماتم آل رسول است

عزای گلبن باغ بتول است
عزای سید دنیا و دین است

عزای سبط خیرالمرسلین است
عزای شاه مظلومان حسین است

که ذاتش عین نور و نور عین است
دمی کز دست چرخ فتنه پرداز

زپا افتاد آن سرو سرافراز
غبار از عرصه غبرا برآمد

غریو از گنبد خضرا برآمد
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مالیک بی خود از گردون فتادند
میان کشتگان در خون فتادند

مسلمانان ! خروش از جان برآرید
محبان ! از جگر افغان برآرید

در این ماتم به سوز و درد باشید
به اشک سرخ و روی زرد باشید

بسان غنچه ، دل ها چاک سازید
چو نرگس ، دیده ها نمناک سازید

زخون دیده در جیحون نشینید
چو شاخ اغون در خون نشینید

به ماتم ، بیخ عیش از جان برآرید
به زاری تخم غم در دل بکارید

که در دل این زمان تخم مالمت
بَِر شادی دهد روز قیامت

خداوندا به حق آل حیدر
به حق عترِت پاک پیمبر
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مجلس اول
باز این چه شورش است که در خلق عالم است 

در دشت کربال
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 

فریاد از این عزا
آب اش نداده اند و لب تشنه ، کشته اند  )دم(

در دشت کربال
این ظلم را جواب و چو روز جزا دهند   ) دم(

فریاد از این عزا
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 

در دشت کربال
بی نفخ صور ، خاسته تا عرش اعظم است

فریاد از این عزا
آب اش نداده اند و لب تشنه ، کشته اند   )دم(

در دشت کربال
این ظلم را جواب و چو روز جزا دهند   )دم(

فریاد از این عزا
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این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
دردشت کربال

کار جهان و خلق جهان جمله درهم است
فریاد از این عزا

آب اش نداده اند و لب تشنه ، کشته اند  )دم(
در دشت کربال

این ظلم را جواب و چو روز جزا دهند   ) دم(
فریاد از این عزا

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب
در دشت کربال

کآشوب در تمامی ذّرات عالم است 
فریاد از این عزا

آب اش نداده اند و لب تشنه ، کشته اند  )دم(
در دشت کربال

این ظلم را جواب و چو روز جزا دهند   ) دم(
فریاد از این عزا


