گروه فرهنگی نوای یاس

متن سرود نیمه شعبان ( نفس صبح )
بسم هللا الرحمن الرحیم

نفس صبح مشک افشان شد ()۲
دل هامان برِّ بیابان بود
امشب سیراب از باران شد ()۲
ماهازهرماهزیباتر از برکت نیمهشعبان شد
درد بالدرمانرعیت (با مرهمموالدرمان شد)()۲
میعادمولودمبارک میالدموعودجهان شد
قرآن شدهدرشانشنازل  ...جاءالحق و زهق الباطل
ایعشقتوخوندر شرَیانم  ...ازدوریتو زرد و خزانم
ایبهفدایتسرمایهی من روحمجسممقلبمجانم
بی تو بی روحم و مردابم  ،تو که باشی من در جریانم
از تو اشاره از من مردن  ،فرمان ده! گوش به فرمانم
ای آینه رفتار علی  ،ای حنجره ی گفتار علی
زمزم طاها کوثر زهرا ...
ای شبنم صبح بهار علی  ،بوده علی و علی خواهد بود  ،از بودت ای تکرار علی
من که نمیدانم تو کجایی  ،آمدم امشب به قرار علی

ای باغ و بهار و دعای حرم  ،ای سعی و صفا و منای حرم
تو کعبهای و من حاجی تو  ،مجنون توام لیالی حرم
دل منتظر صوت اذانت  ،با نام علی باالی حرم
ای مصلح کل ای اصل وال  ،از دوری تو مردیم

بیا ....

*
ببین از دوری تو تنگه دلم  ،بیتو با بیکسی میجنگه دلم
به خوبا سر میزنی ،من که بدم ...
{بدم امّا مگه از سنگه دلم؟}
*
تو رو دارم
چه احساس عجیبی ،چه یاری چه حبیبی دارم
{تو رو دارم
تو این فصل غریبی ،چه امّید و نصیبی دارم}
تو رو دارم
چه آرام و شکیبی ،به دردم چه طبیبی دارم
*
تو رو دارم یارم ،کی زِ تو دل بردارم؟
ندارم چیزی به جز این که تو رو دوس دارم
روز و شب بر راهت ،نشسته چشم تارم
به شما دل بستم ،رفته ز دل زنگارم
آبرویم دادی ،اگرچه بیمقدارم
نمیتونم عددِ لطف تو رو بشمارم
*

آقام آقام  ...اباصالح علیه السالم ...
آخرِ این شب تیره سحره  ،یار ما رونقِ شمس و قمره
یوسف فاطمه (س) وقتی که بیاد ...
{رونق از یوسف مصری میبره}
*
تو رو دارم
تویی نور هدایت ،دل و جان به فدایت موال
{تو رو دارم
دو چشمم به عطایت ،نظرکن به گدایت موال}
تو رو دارم
سر آورم به پایت ،به امید عنایت آقا
*
چه امامی دارم ،ماه تمامی دارم
چه کریمی ،ز اوالد کِرامی دارم
تو شدی اربابم ،چه احترامی دارم
از عنایات تو لذت مدامی دارم
میبرم نام تو هر بار قیامی دارم
شکر ! در بین محبان تو ،نامی دارم
رو به قبله به تو هر روز ،سالمی دارم
آرزوم اینه بگی عجب غالمی دارم 2
*
همه هستم ،من دل  ...به تو بستم
خالی  ...شده دستم
از پا ننشستم
آقام آقام  ...اباصالح علیه السالم

{قلبم پر زِ فریادهه  ،تو دست تو افتاده
سر پای تو بنهاده  ،بازا ای به دردم مرهم } ...
من هستم یه دل داده  ،هدیه ام رو خدا داده
دستم رو گرفت ساده  ،لطف تو پناهِ عالم ...
{من تشنه لبم}  /اِی آب حیات
{دل تنگ توام } /اِی باب نجات
پسر پیمبر  ،آینه دار حیدر
آرزومه باشم  ،روزِ ظهورت
به دعای مادر  ،ایشاال هر چی زودتر
همه جا پر شه از  ،نور حضورت
آقا ؛ بیا موال ؛ ببین شده ذکر همه ،اهلِ زمین و آسمون بیا گل زهرا (س)
{بازم دعای فرجت رو لبمه}
بیا بحق گریه های فاطمه (س) ...
آواااا ...
دکلمه :
یابن فاطمه ! غم فراق تو اصال برام کم نگذاشت
لبم که خواست شکایت کند دلم نگذاشت
همیشه زودتر از در زدن دری واشد
مرا نگاه کریمت معطلم نگذاشت

میون هر سختی  ،گرفتی دستای ما رو
می بینی حال و هوا رو
غم دالرو  /غم دالرو
دوای دل غرق دردم ،امیرم امیرم
جونمو به پات هدیه کردم امیرم
بذا مثل پروانه دورت بگردم امیرم ...
غیر تو کسی ندارم  ،که بهش تکیه کنم
چقده بگم کجایی ؟ چقده گریه کنم ؟
مممممممممم ( ....آوا)
{بیا یابن الحسن دردم دوا کن  ،مرا با دیدنت حاجت روا کن
بیا یابن الحسن دورت بگردم  ،بیا تا دست خالی برنگردم}
بازم برا میالدت  ،شوری به دل ها افتاد
بازم نبودی آقا  ،قصه به فردا افتاد
کاشکی دم جون دادن  ،باشی کنارم آقا
تا من بیوفتم روپات  ،سر بر ندارم آقا ....
یَابْنَ الْحُجَجِ الْبالِغات  ،تمومی نداره جدایی
یَابْنَ النِّعَمِ السّابِغات  ،عزیز زهرا کجایی؟
یَابْنَ النِّعَمِ السّابِغات  ،میدونم آقا میایی )۲( ...
لینک فایل صوتی سرود نفس صبح 1397
التماس دعای فرج

