
 

 سرود میالد موالنا علی بن موسی الرضا علیه السالم

 تو هستی نور قرآن/امام اهل ایمان

 گل موسی بن جعفر/به جسم عالمی جان

 دلم مجنونه/همش میخونه/خوش آمدی ای سلطان

 *حقیقت رحمت،شکوه عزت،بهار لطف و،عطا و رحمت

 تمام عصمت،کالم عصمت،پیام عصمت،عیان به کالمت

وجودت،عیان به شهودت،عیان به قیام و،عیان به عیان به 

 قعودت،

 تویی رحمان و،تویی بخشنده،دلم از عشقت،شده آکنده

سالم عالم بر تو ای وجه ِ جانان،جمال حّی منّان،خوش آمدی 

 ای سلطان

 تو هستی نور قرآن/امام اهل ایمان

 گل موسی بن جعفر/به جسم عالمی جان

 ای سلطان دلم مجنونه/همش میخونه/خوش آمدی

 *تمامی ِ خلقت،به قدر و جاللت،فقیر کویت

 دل هر عاشق،اسیر رویت،بَُود محراب ِ،دل شیدای ِ،

َملَک گیسویت،نماز ِ مهر و،وفا میگردد،اقامه موال،به سمت و 

 سویت

تو امّید هر،دل آگاهی،چراغ و چشم ِ،رسول اللهی،تو وجه 

 اللهی،

 ی اللهیتو سیف اللهی،تو عین اللهی،علی هستی و،ول

 دهد اوصافت شمیم ِ شاه مردان،علی آن شیر یزدان

 خوش آمدی ای سلطان

 تو هستی نور قرآن/امام اهل ایمان

 گل موسی بن جعفر/به جسم عالمی جان

 دلم مجنونه/همش میخونه/خوش آمدی ای سلطان

 *همیشه نامت،روی لبهایم،بَُود ُرخسارت،مه ِ شبهایم

هرجا،به عالم گفتم،که تو هستی یارم،تویی دلدارم،همیشه 

 من در دنیا،

َو روز عقبی،رضا را دارم،تویی ساالرم،تویی غمخوارم،ز جام ِ 

 نور ِ،

 والیت مستم،تو شاهی و من،گدایت هستم

 به حّق نام ِ،علی و زهرا،رضا جان فردا،بگیر این دستم

 که من هستم بی تو در محشر پریشان/ُبوَد عادتت احسان

 خوش آمدی ای سلطان

 تی نور قرآن/امام اهل ایمانتو هس

 گل موسی بن جعفر/به جسم عالمی جان

 دلم مجنونه/همش میخونه/خوش آمدی ای سلطان

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

میالد موالنا علی بن موسی  -مهدیه ای سرود       
 الرضا علیه السالم

 آمده دنیا/حجت یزدان/ضامن آهو/حضرت سلطان    

جشن میالد گل پیغمبر است/چشم عاشقان ز 
 خوشحالی تر است

 ذکر لب ارض و سما/خوش آمدی امام رضا

آیه های محکمه خوش آمدی/ای امام ما همه خوش 
 آمدی

ای عزیز فاطمه خوش نور دیدگان موسی بن جعفر/
 آمدی

 ثامُن االئمه یا امام رضا...

 دامن نجمه/گشته گلباران/آمده روح ِ/پیکر قرآن

 ای سالم ِ انبیا بر روی تو/عالمی ُبوَد فقیر کوی تو

 ای کعبه ی مهر و وفا/عالم ِ آل ِ مصطفی

حور و هم َملَک چو انسان مدیون ِ/جود و لطف بی کرانه 
 ات آقا

 دلدادگانت/بر روی نقاره خانه ات آقامی زند پر دل ِ 

 ثامُن االئمه یا امام رضا...

دست من خالی/لطف تو بی حد/کوی حاجات ِ/عاشقان 
 مشهد

من اگر چه رو سیاهم و بدم/سائل گوشه نشین 
 مشهدم

 بده تو در راه ِ خدا/سیدی یا امام رضا

فیض رحمت دمادم میخواهیم/بر گل دو دیده شبنم 
 میخواهیم

 ربالیی ها آید/ما ز تو رزق محرّم میخواهیمبوی عطر ک

 ثامُن االئمه یا امام رضا...

*****************************************
************ 

 

 



 

 سرود میالد موالنا علی بن موسی الرضا علیه السالم

 *بهار من/بهار من تویی عزیز زهرا

 زهرا/قرار من تویی عزیز زهرانگار من تویی عزیز 

 پاره ی تن طاها/آرام جان بابا/یا علی بن موسی

 خوش آمدی یا امام رضا

 یبن الزهرا/دلداده ی روی ام ای گل نجمه...

 *رویای من/رویای من تویی عزیز زهرا

 دنیای من تویی عزیز زهرا/آقای من تویی عزیز زهرا

به دست من و دامانت/چشم من و احسانت/جانم شود 
 قربانت

 یا سیدی یا امام رضا

 یبن الزهرا من سائل کوی تو ام ای گل نجمه

 دلداده ی روی ام ای گل نجمه

 یبن الزهرا/دلداده ی روی ام ای گل نجمه...

 طبیب دل/طبیب دل تویی عزیز زهرا

 حبیب دل تویی عزیز زهرا/مجیب دل تویی عزیز زهرا

 تسرچشمه سعادت/ای کعبه عنایت/از همه در کرام

 سرآمدی یا امام رضا

 یبن الزهرا/با روی دل سوی تو ام ای گل نجمه

 دلداده ی روی ام ای گل نجمه

 یبن الزهرا/دلداده ی روی ام ای گل نجمه...

*****************************************
************* 

 

 

 

 

میالد موالنا علی بن موسی  -سرود مسجدی 
 الرضا علیه السالم

 

 جلوه حّی سرمدی/سیدی یا علی موسی الرضا

 الرضایاس بهشت احمدی/سیدی یا علی موسی 

خوش آمدی خوش آمدی/سیدی یا علی موسی 
 الرضا

 نور جلی یا موال/یبن علی یا موال

 سیدنا یا موال/امام رضا یا موال

 امام رضا یا موال...

 بضعه ی خیر البشر و/روشنای بصر نجمه ای

جان دو عالم به فدات/که تو شمس و قمر نجمه 
 ای

 بر شجر لطف خدا/حاصل و برگ و بر نجمه ای

 دین یا موال/نور مبین یا موالمعنی 

 شافع ما یا موال/سیدنا یا موال

 امام رضا یا موال...

 سائل در مانده منم/به دلم حاجت امداد تو

 ضامن آهو یا رضا/می کنم دم همه دم یاد تو

 سرمه ی چشمان َملَک/تربت صحن گوهر شاد تو

 شمس زمین یا موال/یار و معین یا موال

 یا موالبر ضعفا یا موال/سیدنا 

 امام رضا یا موال...

*************************************
********************** 

 

 



 

                             میالد موالنا علی بن موسی الرضا  -سرود مسجدی      

 علیه السالم                               

 دامان نجمه/گشته گلباران/آمد به دنیا/حضرت سلطان

چو اهل عرش اعال/بگو به دخت طاها/چشمت روشن یا 
 زهرا

 صل علی محمد/امام رضا خوش آمد...

 بضعه احمد/حجت سرمد/ثامُن الحجج/آمد خوش آمد

ق/آمد آمد به دنیا/چشمت روشن یا هشتمین حجت ح
 زهرا

 صل علی محمد/امام رضا خوش آمد...

 گردیده نازل/آیات کوثر/بر صحیفه ی/موسی بن جعفر

گوید بادا مبارک/هر الله ای به صحرا/چشمت روشن یا 
 زهرا

 صل علی محمد/امام رضا خوش آمد...

موسی بن جعفر/بر ما نظر کن/شام غربت ِ/ما را سحر 
 کن

 پر خطاییم/دلداده ی شماییم/محبین رضاییم ما گرچه

 گلبانگ ِ اهل ایمان/جانم رضا رضا جان...

 یا سیدنا/َو یا موالنا/به حّق جواد/اُنظُر الینا

 ای حجت خدایی/خورشید هل اتایی/ما را کن کربالیی

 آوای چشم گریان/جانم حسین حسین جان...

*****************************************
************************* 

 

 

 

 

 

 

میالد موالنا علی بن موسی الرضا علیه  -شور 
 السالم

پر می زنه این قلب عاشقم/رو به سوی گنبد 
 طالی تو

هی میخونه با گریه ی شعف/یَبَن علی جونم 
 فدای تو

 ضا...امام رضا موال امام 

کاشکی بشم از خیل نوکرات/کاشکی یه روز جونم 
 بشه فدات

کاشکی بشم از لطف مادرت/توی حرم،خدام 
 زائرات

 امام رضا موال امام ضا...

هر دلی بی مهرت کوه غمه/هر چی بگم از 
 خوبیات کمه

 مصرع بعد آوای دلمه/سائل تو سلطان عالمه

 امام رضا موال امام ضا...

 /ِمس ِ وجود از لطف تو طالنام خوشت ذکر اهل وال

 آخر یه روز با قلب مبتال/از حرمت میریم کرببال

 امام رضا موال امام ضا...

*************************************
********* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 میالد موالنا علی بن موسی الرضا علیه السالم -شور 

 مهرت در فطرت ما/خورشید رحمت ما/ای ولی نعمت ما

 ای روح و روان من/السلطان ابالحسن...

 نام تو ذکر لبم/روی تو ماه شبم/بنگر بی تاب و تبم

 ای آرام جان من/السلطان اباالحسن...

 ای/تو موالی همه ای/فرزند فاطمه ایثامُن االئمه 

 ای تاب و توان من/السلطان اباالحسن...

جلوه ات نور ُهدی/کِی هستی ز حق جدا/مدح تو کار 
 ُخدا

 برتر از بیان من/السلطان اباالحسن...

 عالم ِ آل عبا/کن رزق اهل وال/عرفه کرببال

 یار مهربان من/السلطان اباالحسن...

*****************************************
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میالد موالنا علی بن موسی الرضا علیه   سرود
 السالم

*ای نثارت قل هوهللا و تبارک/ای صراط المستقیم 
 شکرا تو بی 

جشن میالد ِ پر از نورت مبارک/یا علی بن موسی 
 الرضا

 بر همه موال و َسرَور/بضعه ی جان پیغمبر

 نور دو چشم نجمه و/حضرت موسی بن جعفر

 ضامن آهو یا موال...

*من که یا موال به عشق تو اسیرم/فخرم این 
 باشد که در کویت فقیرم

آمدم از محضرت عیدی بگیرم/یا علی بن موسی 
 الرضا

 من به گلستان قلبم/یاس والیت پروردم

 بر سر کویت یا موال/کاسه ی خالی آوردم

 ضامن آهو یا موال...

آمدم بر درگهت ای شمس تابان/ای حریم تو 
 بهشت خاک ایران

مددی ای حضرت شاه خراسان/یا علی بن موسی 
 الرضا

 من به هوایت دلشادم/معتکف گوهر شادم

 الجوادمبر لب من یا زهرا و/سائل باُب 

 ضامن آهو یا موال...

*************************************
***************** 

 

 

 

 

 



 

 سرود میالد موالنا علی بن موسی الرضا علیه السالم

 *میالد ضامن آهو،ذکرم نام رضاست

 عیدی همه مشتاقان امشب دست خداست

 آمد بضعه ی پیغمبر/پاره ی جگر حیدر

 آیات دگر کوثر/نور دیده ی تر

 عالم آل عبا/ای رئوف با وفا

 الرضا/سیدی موال...یا علی موسی 

 یا علی موسی الرضا/سیدی موال...

 *مجنون رخ زیبایش،هر قلبی و دلی

 نجمه بر روی دستانش دارد دسته گلی

 ای ُدرّ یم زیبایی/دریایی ز دل آرایی

 یاس گلشن زهرایی/نور چشم نبی

 این فروغ انجم است/این امام هشتم است

 ای به عالم مقتدا/سیدی موال...

 الرضا/سیدی موال...یا علی موسی 

 *آقا با دل سرشار از امّید کرمت

 با پای دل و جان آیم به سوی حرمت

 از الطاف تو دلشادم/نمایی ز کرم یادم

 پشت پنجره فوالدم/گرم ِ ذکر و دعا

 درگهت دارالشفا/ای عزیز مصطفی

 ده به درد ما دوا/سیدی موال...

 یا علی موسی الرضا/سیدی موال...

 

***********************************
********* 

 

 

سرود میالد موالنا علی بن موسی الرضا علیه 
 السالم

 *مه ِ ذلقعده شد و آمده میالد رضا

 شده دل معتکف صحن گوهرشاد رضا

الله ی زیبای نجمه یا موال/ماه ِ دل آرای نجمه یا 
 موال

که بَُود نام ِ خوشت یا موال/گرمی ِ آوای نجمه ای 
 یا موال

 موالنا امام رضا...یبن الزهرا گل حیدر...

 *مه ِ ذلقعده شد و آمده میالد رضا

 دارم از جان و دلم حاجت امداد رضا

سائل و درمانده هستم یا موال/دل به عطای تو 
 بستم یا موال

 م یاای پسر زهرا بگیر یا موال/از کرم و لطفت دست
 موال

 موالنا امام رضا...یبن الزهرا گل حیدر

 *مه ِ ذلقعده شد و آمده میالد رضا

 رفته ام تا به دم پنجره فوالد رضا

درد من و درمان تو یا موال/چشم من واحسان تو یا 
 موال

ای گل موسی بن جعفر یا موال/جان همه قربان تو 
 یا موال

 موالنا امام رضا...یبن الزهرا گل حیدر

*************************************
********** 

 

 

 

 

 



 

 اومده فصل بهار دلها/جشن والدت امام ِ هشتم ما

 ذکر تموم عاشقای موال/خوش آمدی یا علی بن موسی

 

 جلوه ی رأفت حق/محبوب طاها/نور دو چشم مادر/ای جان بابا

 گشته اسیر ُحسَنت/دلهای شیدا

 ای گل خوش عطر بهشت نجمه/فرزند زهرا

 میاییم آقا جون با یک دل شاد/برا گدایی همگی صحن گوهر شاد

 یوسف کنعان تمام دلها/خوش آمدی یا علی بن موسی

 

 اومده فصل بهار دلها/جشن والدت امام ِ هشتم ما

 ذکر تموم عاشقای موال/خوش آمدی یا علی بن موسی

 

 شده دوباره نازل/آیات کوثر/خنده روی لبای/موسی بن جعفر

 ی ِ/چشمای مادر/برو صله بگیر از/دست پیمبراومده روشن

 به یمن مقدم امام هشتم/دلدار و دلبر

 ما که به کوی رضا فقیریم/ایشاال امشب از باباش عیدی میگیریم

 ای به یَم لطف و کرم ُدّر ناب/ضامن آهو این گدا رو دریاب

 

 اومده فصل بهار دلها/جشن والدت امام ِ هشتم ما

 موال/خوش آمدی یا علی بن موسیذکر تموم عاشقای 

 

 ما همه سائل و تو/بنده نوازی/ما همه بیچاره و/تو چاره سازی

 با بدی های ما هم/داری می سازی

 ای که تو نور مکتب خدا و/روح نمازی

 ای که تو َوجه ِ روی خدایی/ما دلمون میخواد بشیم کرببالیی

 ابهدال به یاد کربال بی تابه/سلطان تو هستی و حسین ارب

***************************************************

**** 

 

 

میالد موالنا علی بن موسی الرضا  -سرود/شور 
 علیه السالم

آبروی سائال از عنایت سلطانه/آرزوی گدا فقط 
 زیارت سلطانه

 خوش به حال اونی که شده با حال دعا

معتکف حرم الهی رضا/حاجت او میشه روا از لطف 
 خدا /یا موال

 نور خدا رضا جان/مصباح هدی رضا جانای 

 یار ضعفا رضا جان/ولی نعمت ما رضا جان

  ما فدای عشقت... ِ جون

قربون سقا خونه و ایوون طالی تو/جون محبینت 
 بشه آقا به فدای تو

خزون ِ دل توی حرمت آقا بهاره/هر کسی که تو رو 
 داره دیگه غم نداره

 چشمای ما به شوق نگاهت می باره/یا موال

 موالی همه رضا جان/اقای همه رضا جان

 نور ِ آسمون رحمت/پسر فاطمه رضا جان

  ما فدای عشقت... ِ جون

عنایت خاصه ی تو همیشه دعامونه/پنجره فوالدت 
 آقا مطب ِ دالمونه

آخر یه روز به یاد امام و شهدا/با دعای مادر تو و 
 عطای خدا

 راهی میشیم از حرم تو به کرببال/یا موال

 به مشام عالم/عطر خوش یاس و شبنم خورده

 میاد آروم آروم آقا/بوی روضه های ُمحرّم

  ما فدای عشقت... ِ جون

*************************************
**** 

 



 

 زمزمه ی والدت امام رضا علیه السالم )مسجدی(      

 علی ابن موسی الرّضا ...  اللّهم صّل علی             

 ی پیغمبریصلوات خدا به تو که بضعه             

 صلوات خدا به تو که آیه ای از کوثری               

 صلوات خدا به تو که چون گلی معطّری              

 صلوات خدا به تو که جلوه ای از داوری               

 اللهم صّل علی علی ابن موسی الرّضا ...               

 خدا از من رضا شود گر قلب تو رضا شود                

 از فیض تو هر شوره زار گلشنی با صفا شود                 

 بیمارِی جان و دلم در َحَرمت صفا شود                  

 گواهِی نوکری ام با دست تو امضا شود                  

 اللهم صّل علی علی ابن موسی الرّضا ...                  

 تو منم منم آنکه کند هر لحظه هر جا یاد                   

 خوانم خوانم إذن دخول دِم باُب الجواِد تو

 بستم آقا دخیِل جان بر پنجره فوالد تو                    

 کبوترم کبوترم در صحِن گوهرشاِد تو                     

 اللهم صّل علی علی ابن موسی الرّضا ...    

 من سائلی در مانده ام صدقه بر گدا بده                    

 ُمرده ام از فرط گنه بر روحِ من بقا بده                      

 شک و سوز و حاِل دعا بر مِن بی نوا بده                     

 جان مرا از من بگیر به من یک کربال بده   

 اللهم صّل علی علی ابن موسی الّرضا ...                    

***************************************************
****************** 

 

 

 

 

 

 مسجدی(-)هیئتی -سرود 

 غنچه زد گل موسی ابن جعفر         از لطف و کرم حّی داور

 امام هشتمین ما آمد                            آمددلبر نازنین ما 

 جانم امام رضا...        ای حّجت خدا

 یا موال یا علی ابن موسی الرضا...

 آیه ی رحمت کوثر آمد        *سوره ی عشق پیغمبر آمد

 نور خدا ، گل پسر زهرا)س(       رئوف و مهربان و بی همتا

 رضا... جانم امام           ای شمس اولیا

 یا موال یا علی ابن موسی الرضا...

 دل گشته زائر گوهرشادت      *در جشن با شکوه و میالدت

 قبله ی جان مشهد تو آقا               بهشت دل مرقد تو آقا

 جانم امام رضا...       ای آبروی ما

 یا موال یا علی بن موسی الرضا...

 جره فوالِد توَدخیل پن        *می شوم تا نمایم یاد تو

 تذکره ی کرببال خواهم      از تو وصاِل دلربا خواهم

 یک کربال بده       بر دل صفا بده

 یا موال یا علی بن موسی الرضا...

**********************************************

************ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شور امام رضا)ع(

 زمزمه ی شماره یک
 زمزمه ی شماره دو

 حاکم ُملِک قضا           نور حق در هر فضا

 یا علی موسی الرّضا...    ای عزیز مرتضی

 یا علی موسی الرضا...

 بر گدایان درت      یابن الزهرا)س( کن نظر

 نوکری در محضرت      تا شویم ای با وفا

 یا علی موسی الرضا...

 من کیم شرمنده ای غرقِ در جرم و خطا

 تو بِشو از من رِضا   تا خدا راضی شود

 یا علی موسی الرضا...

 با دعای فاطمه)س(می نمایم یاد تو

 ای بهشت عاشقان صحِن گوهرشاِد تو

 یا علی موسی الرضا...

 ای ضریح قدسی ات کعبه ی لطف و وفا

 قبله و مرقدت داُرالّشفا گنبدت چون

 یا علی موسی الرضا...

 یا رضا می گوییم و دل خدایی می شود

 در حریمت هر دلی کربالی می شود

 یا علی موسی الرضا...

 بهر دیدار حبیب بر مّحب توشه بده

 بر گدایاِن درت رزق شش گوشه بده

 یا علی موسی الرضا...

 
*****************************************

************************ 
 

 
 سرود امام رضا)ع                 

 لی ابن موسی الرّضا ...ع

مردم دنیا، الله های  غزل خونن، همه ی ابرا،
 صحرا

 اومد دنیا، پسر زهرا ،قمر زهرا ،ثمر زهرا

 امشب بخون با شادی سوره ی قدر و کوثر

 عیدی به ما محبّین میده موسی ابن جعفر

 علی ابن موسی الرضا ...

 آره امشب، زِ رخ زهرا)س(، گل محبّت زده جوونه

در این مولود، لبِ فرشته، به شور وشادی مدیحه 
 میخونه

 رئوف آل طه موالی ما خوش آمد

 خورشید هشتم حق ، امام رضا خوش آمد

 علی ابن موسی الرّضا ...

 دلم وقتی، میشه مکّدر میده آقا یک نور مجدد

زمانی که، میگیره این دل میزنه پر سوی شهر 
 مشهد

 میرم و از امامم نور و عطا می گیرم

 پشت پنجره فوالد یه کربال می گیرم

 الرّضا ...علی ابن موسی 

 

*************************************
************ 

 

 

 

 

 



 

 مدح و ذکر امیرالمونین در میالد امام رضا)ع(

 

 عشق دلبری می کشدم به هر طرف            

 از صحن رضا،َروَم به ایواِن نجف...

                                                                       
 مشهد الرّضا عجب صفایی دارد                

 بهر عاشقان حال و هوایی دارد

                                                                       
 اما خوِد حضرت رضا می گوید                  

 اِیوان نجف عجب صفایی دارد...

 

*****************************************
*************** 

 شور

تو سجده ی  قربونی پیش پات بشم زی منایشاال که یه رو
 دلم میگم امام رضا فدات بشم

 امام رضا فدات بشم...
 

ذکر لِب پیر خمین ذکر     حرِف مالئک خدا ، میوه ی باغ ربّنا
 شهداتموم 

 امام رضا فدات بشم...
 

اسیر لطف و     کبوترای عاشقی،جلد حریم تو شدن
 کرِم،دست کریم تو شدن

 امام رضا فدات بشم...

منم     قسم به اون صحن و سرات،هستی برام خیلی عزیز
 شدم کبوترت،خودت برام دونه بریز

 امام رضا فدات بشم...

دلم می خواد      بدم ولی دوِست دارم خیلی زیاد خیلی زیاد
 به َحرَِمت وارد َشم از باب الجواد

 امام رضا فدات بشم...

نام قشنگت و آقا خدا      باب الجواد حرمت در بهشته براما
 نوشته رو دال

 امام رضا فدات بشم...

 

 کف زنی و شعر خوانی در قالب بحر طویل

 علی ابن موسی الرّضا دنیامه     علی ابن موسی الّرضا رویامه

علی ابن موسی الرّضا              تو دو عالم افتخارِ من اینه
 آقامه

امید خاک بوسِی حریمت *همیشه درد بی سامانی ام را با 
 می دهم تسکین

و با رویای دیدارِ ضریحِ با صفایت می رسانم شام را بر صبح،چه 

 رویایی،

 چه رویاهای زیبایی که اینها از عنایات علی و مادرت زهرا)س(

شود تصویر نابش در دلم پیدا،شکوِه جلوه ی عشِق علی 
 موسی الّرضا

 پیدا در این رخسار و سیمامه...

 موسی الرضا رویامه... علی ابن

*کبوترهای قلبم عاشقانه می پرند از دل به روی شاخه ی 
 شمشاد ،

 سوی صحن گوهرشاد و بر لب زمزمه دارند یاهللا ممنونیم ما را

آشنا کردی،اسیر دلربا کردی،َوَجلِد آستاِن قدسِ موالمان رضا 
 کردی،

چه صحنی،چه حریمی،چه مزاری،چه کراماتی از این آقا عیان 
 ردیده بر عالم،گ

نسیم عاشقی آید در این درگه ز جنّت در مثل همچون گلی که 
 مست می گردد

ز طعِم بوسه ی شبنم َو آن ابری که می بارد به شادی دم به 

 دم نم نم،بیا مدحی بخوانیم

از امام عشق جویان همه عالم،رئوف آل طه و عزیز کّل دلها و 

 گل زیبای باغ عشق زهرا)س( و 

موال و چو مادر پاره ای ازقلب طاها و تمام فیض دنیا و رضا فرزند 
 بهشت نور عقبا

و تولّی و تبرّی و دل آرا و مصفّایی که ناِمش لحظه لحظه ورِد 
 لبهامه...

 علی ابن موسی الرضا رویامه...

*اگر موال دهد جلوه،کند لطفی،همیشه خادم این آستان قدس 
 می مانم،

زنم بر حافظ و در بزم یلدای همیشه در رِه عشقش تََفعُّل می 
 والی او اال یا ایها الّساقی

ز نور شمع جمع یار می خوانم قسم بر الله و نسرین قسم بر 
 سوسن و نرگس که این گل



مشهد تو برام آقا       ذکر خدایِی شما برای من درد دواس
 مدینه و کرببالس

 امام رضا فدات بشم...

اگه به ما نیگاه کنی      الی ما از کرمت امضا میشهبرات کرب
 همه گره ها وامیشه

 امام رضا فدات بشم...

بیا و با        حّق همه آل عبا حق امام و شهدا
 رو ببر کرببال  ما    رهبرمون

 حسین... 

**********************************************
************* 

از همه گلهای عالم هست زیباتر و نَتوان بی َمَدد،دم از گِل 
 گلزار زهرا)س( زد

ین چو می گویی رضا،حیدر به جنّت گویدت جانم،بیا پس قدر ا
 نعمت بدانیم

و دمادم سجده ی شکرِ والی او بخوانیم و همیشه با نماز و 
 بندگی و فیض تقوی، سائل این در بمانیم و

ز دل هر عشق جز عشق علی موسی الرضا را ما برانیم و  

 نهال آرزویش را به خاک جان نشانیم

و به دنیا از شرف پوشیم از الیاف سوز عشق و حّب و عاشقی 

 وکری جامهو بندگی و ن

 علی ابن موسی الرضا رویامه...

 

**********************************************
******************      

 


