سرود میالد امام جواد و حضرت علی اصغر
آمده دو جان

آمده دو نور

دلبر ارباب

هم والدت گل پیغمبر است

جان ما فدای نامت یا جواد

یوسف سلطان

ی اصغر است
هم والدت عل ّ

ای بر همه عالم ولی

یا محمد بن علی
دم به دم کنم سالمت یا جواد

زنده هر دل از کالمت یا جواد
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عالمی بود غالمت یا جواد

ای که هالل رجبی مه این الرّجبیون تویی
نخل وال را رطبی

الرجبیون تویی
مه این ّ

تجل ّی نور ربی

الرجبیون تویی
مه این ّ

دلبر ما یا موال

نور خدا یا موال

جان رضا یا موال خوش آمدی یا موال

سیدی یا سیدی یبن الزهرا...

خوش آمدی یا موال...

ای به باغ دین

الله خشبو

آمدی وآل طاها خوشحالند
بر لطف تو ما خوشدلیم
ما که دل به جود تو بستیم آقا
سائل خاکی باب المرادیم

ضامن آهو

یاس و ریحان

بر تو و ماه جمالت می بالند
تو جوادی

ما سائلیم

بنده والی تو هستیم آقا
بر سر راه تو بنشستیم آقا

سیدی یا سیدی یبن الزهرا...

ضعفا
پور معین ال ّ

سکّان سما مایلت
دل ُ

جان که ندارد به خدا در ره عشق و وفا قابلت
ای همه عالم به فدات تو جوادی و همه سائلت
لطف و عطا یا موال
جان رضا یا موال

جود و سخا یا موال
خوش آمدی یا موال

خوش آمدی یا موال...

آیه کوثر یا علی اصغر

اکبر دیگر یا علی اصغر

تو به سینه درّ نایاب مایی سؤمین علی ارباب مایی
سال دیگر قرار ما

ماه رجب کرببال

ای گلی که داری عطر جاویدان میکنیم به راه عشقت بذل جان
کن دعا که نذر راه تو شویم

با ظهور حضرت صاحب زمان

ای به شام دل سحر علی اصغر...

ای گل زیبای حسین علی اصغر گل ثارال ّهی
گرمی آوای حسین

علی اصغر گل ثارال ّهی

کودک شیدای حسین علی اصغر گل ثارال ّهی
جان منی یا موال

الله تنی یا موال

نور دو عین یا موال جان حسین یا موال
خوش آمدی یا موال...
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رسیده به ماه خوش دعا میالد گل حضرت رضا
ماهمه به شور و زمزمه ایم

این گالی سرخی
عزیای قلب

که روح ایمانن
ارباب و سلطانن

عاشق علی و فاطمه ایم
سائل جواد االئمه ایم

آمده گل طاها

جشن دو پسر پیمبره

فدای نور چهره اش

فدای آن روی چون مهش

ذکری که دالمون و میبره

صله دهد امام رضا

به جمع عشاق درگهش

ی اصغره
یا جواد ،یا عل ّ

محشره

تهنیت یا علی موسی الرّضا...

سیدی ای عزیز فاطمه...
به گلشن زیبای بندگی

این نوگل خشبو مبارک است

ازآسمون دل ستاره می باره

همه بگوییم بر امام رضا یا ضامن آهو مبارک است

دخیل دل بستیم به دو تّا گهواره

مرحبا به جمال قمرت

هر دو تا عزیز دل همه

آمده دلربا و ثمرت

هر دو تا عرش حق رو قائمه

جان ما به فدای پسرت آمده گل طاها

هر دو تا نور چشم فاطمه فاطمه
سیدی ای عزیز فاطمه...

همه اسیر غفلت و
امامرضا عنایتی

اسیر جهلیم خیلی زیاد
قسم به قنداقه ی جواد

تهنیت یا علی موسی الرّضا...
دل محبین تا

عرش خدا میره

هم کاظمین میره هم کربال میره

ازکاظمین آن شهر با صفا

دلها برود سمت کربال

کاظمین قبله ی دالی ما

سوره قدر و کوثر آمده

کربال آرزوی عاشقا

نوگل گل حیدر آمده

ای خدا روزی زیارت و کن عطا

حضرت علی اصغر آمده آمده گل رباب

سیدی ای عزیز فاطمه...

ای ماه آسمان عشق
باب الحوائج حسین

به قلب تاریک ما بتاب
خوش آمدی ای گل رباب

تهنیت ای عزیز فاطمه...

شور
تو جوادی ذوالعطایی جان وجانان رضایی...

مصحف جان رضا را سوره کوثر مبارک
جشن میالد جواد آل پیغمبر مبارک
شد مدینه رشک رضوان از قدوم ماه زهرا
سرور این والدت خنده زن شد گل به صحرا
از ُ
تو امیر عاشقانی مثل بابا مهربانی
مهربانی،روح وجانی در کرامت بی کرانی
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سوره قدر و تبارکه

زمزمه کل عاشقا

امام هشتم مبارکه

تولد پاره ی تن

اومد پسر امام رضا جواد آل احمد
قرص قمر امام رضا به این جهان خوش آمد
خوش آمدی یا موال...

سائلم من میزنم در  ،درگشا بر رویم آقا
ای تمام هستی من دلبر مه رویم آقا
ما که هر دم گرم ذکر یا علی و یا حسینیم
از همینجا رهسپار خاک پاک کاظمینیم
کن دعا ای مقتدایی که گل خیر النسایی
که شویم ما چون شهیدان عاقبت کرببالیی

روشنی خانه رضا خوش آمدی یبن فاطمه
ای گل ریحانه رضا خوش آمدی یبن فاطمه
شادیم که دل امام رضا ز مقدم تو شاده
ذکر عروج دالی ما

ادرکنی یا جواده

خوش آمدی یا موال...

شکر لل ّه که همیشه بی نوای اهل بیتیم
تو جواد اهل بیتی ما گدای اهل بیتیم
سیدی اُنظُر الینا ای گل گلزار داور
حق خوشحالی ارباب در شب میالد اصغر
یا علی جان یا علی جان یا علی جان یا علی جان...
اصغری که با قدومش روشنی چشم او شد
ی و هو شد
بین گهواره ز عزّت مظهر یا ح ّ
آرزوی ما بود که یک شبی در صحن دلبر
یا علی گویان بگیریم مجلس میالد اصغر
یا علی جان یا علی جان یا علی جان یا علی جان...

بیا وبر قلب ما بتاب

خورشید حیدر خوش آمدی

گل پسر ارباب و رباب یا علی اصغر خوش آمدی
روح کرم و کرامتی
سوّم پسر امام عشق

دل شده مبتالیت
هستی ما فدایت

خوش آمدی یا موال...

