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7 

محرم 

 

 هسثیِ

 

 

خیوِ ّا تسپا کٌید ای یاٍزاى ایي شهیي 

کستالست 

آهد حسیي کسب ٍ تال تا تسفساشد پسچن قسآى 

8 
 هسثیِمحرم 

دستن اش کاز فتاد 

دیدُ خًَثاز فتاد 

هیس علودازم حیدز کسازم 

یاز ٍفاداز حسیٌن هي 
9 

یا شیٌة صثَزی کي اگس تس ًی ٲمحرم 

سسم تیٌی 

تا شًدُ ّستن شیٌثا اش خیوگِ تیسٍى هیا 

هظلَهِ خَاّس 

هیصًت صدا هیس کستال 

یازین کٌید 
18        

محرم 

 

تِ دزگْت یا زتا حسیي دعا هی 

 کٌد

هی آید ایي ًدا اش دشت کستال 

 ۃحی علی الصال

شیس تازاى تال یادگاز هصطفی 

 تشٌِ هی خَاًد ًواش
25           

محرم 

 
 سالم ها تِ تَ ای اهام سجاد

هٌن سجاد شیي العاتدیٌن 

 فسٍغ چشن ختن الوسسلیٌن

تیا هْدی تَ تگَ 

 چگًَِ عثاس تس شهیي افتاد
 

2 
 صفر

علی جاى ًالِ هکي 

 گسیِ هکي

اصغسم خٌدُ تَ آزشٍی هي ٍ ساقیست 

 اگس تگرازًد

تیس جفا تِ هشک آتن هٌشیي تِ دیدُ جاى هی 

 دّوت
9 

الْی یا غیاث الوستغیسیي صفر  
قثَلن کي تِ قستاًی خدایا 

خلیلت شا تِ هْواًی خدایا 

تستِ ام یازب تِ تي احسام عشق 

ال شسیک لک لثیک 
16 

 هسثیِصفر 
ّس کجا هی ًگسم زٍی تَ زٍ هی تیٌن 

علی جاى یا ٍلدی 
اکثس آشادُ ام ذل تِ عشقت دادُ ام 

22 
کشتِ شّس جفا کسین آل عثا شفیعی یا هجتثی ّس کجا هی ًگسم داغ حسي جلَُ گس است ای جاى جْاًیاى فدایت صفر 

 

اربعین  
اش صفس آین تِ سَیت 

ای حسیي جاى 

ای آًکِ تِ غیس اش تَ 

چشن اش ّوِ تستن هي 

شد هعطس تا اشک پیغوثس 

دست عثاس ٍ حٌجس اصغس 
 

28 
صفر 

چِ آهد تس سست ای سثت اکثس 

هصیثت ٍا هصیثت 

ای پسس اٍل شّسا حسي 

سیدًا یا حسي 

شدی آسَدُ اش غن ّا 

غسیة آل پیغوثس 
 

30 
 هسثیِ صفر

تَ غسیة الغستایی 

تَ هعیي الضعفایی 

 یا علی هَسی السضا

ای غسیة خساساى 

 سیدی یا زضا جاى

 

 زدفول- عباسیه –  (ع)هیئت متحده ابوالفضل العباس 


