
 

 سرود والدت مولی الموّحدین، امیر المؤمنین

  

 مبارک است مبارک است  به عاشقان شور وشعف

 نجف مبارک است مبارک است          والدت شاه

 جشن تولد ولی مبارک      جلوه نور ازلی مبارک

 طلعلع نور علی مبارک

 یا علی موال یا حیدر...

  

 به مقدم پاک علی                     کعبه نماید افتخار

 به رتبه چون خاک علی           عرش خدا فرش خدا

 ترانه پیر و جوان یا حیدر    ذکر تمام عاشقان یا حیدر

 نوای اهل آسمان یا حیدر

 یا علی موال یا حیدر...

  

 اسیر میکده شود                    آرزویم بود که دل

 زده شود نام علی                    به بام کعبه پرچم

 هستی ما به راه او فدایی    به یا علی دل بشود خدایی

 به عشق او بر لب ما نوایی

 یا علی موال یا حیدر...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مولی الموّحدین، امیر المؤمنین سرود والدت
 

 مه این الرجبیون تویی      ای که هالل رجبی

 مه این الرجبیون تویی   ای همه ی هست نبی

 مه این الرجبیون تویی      فاطمه را ذکر لبی

 نور هدا یا موال       شیر خدا یا موال 

 سیدنا یا موال      شمس وال یا موال

 سیدنا یا موال...

  

 به ره دوست نشانی تویی      ما همه گمکرده رهیم

 شعف و شور جوانی تویی   بر دل هر پیر و جوان

 قمر رکن یمانی تویی   کعبه ز تو مفتخر است

 اصل و هدف یا موال      روح شرف یا موال

 گنج سخا یا موال         شاه نجف یا موال

 سیدنا یا موال...

  

 ساقی باده کوثر تویی      جان به فدای کرمت

 جان زهرا و پیمبر تویی         کعبه دلهاحرمت

 یاور ملت و رهبر تویی   به دست مهدی علمت

 یا موال بر سر ما         سایه تو یا موال

 کشور ما یا موال     یا موال  آبروی

 سیدنا یا موال
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 همیشه شکر آن حّی جلی گویم

 که تا نفس دارم ، علی علی گویم

 ای تو بر همه عالم ولی

 نور حق بود از تو منجلی

 یا علی   یا علی یا علی علی علی

 یا علی   یا علی یا علی علی علی

  

 منم شب تاریک تو صبح اّمیدی

 منم چو یک ذرّه تو مثل خورشیدی

 در یََدت قدر است و هم قضا

 ای خدا به رضای تو رضا

 سیدی   سید یا علّی مرتضی

 یا علی   یا علی یا علی علی علی

  

 حریم عشق تو سعادت دلها

 ذکر تو یا موال عبادت دلها

 زنده هر دلی از والی تو

 هستی ما همه فدای تو

 یا علی  جان خود میدهیم برای تو

 یا علی   یا علی یا علی علی علی

 
 
 
 
 
 
 

 سرود والدت مولی الموّحدین، امیر المؤمنین

 ساقی کوثر آمد                  صل علی محمد

 میالد دلبر آمد                ماه رجب رسید و

 در آمدخورشید حی                  در آسمان کعبه

  ساقی کوثر آمد                  صل علی محمد

 از سروران سرآمد                نور جمال سرمد

 یار پیمبر آمد                 پشت و پناه احمد

 ساقی کوثر آمد                 صل علی محمد

 خوبی بی نهایت                سرچشمه هدایت

 شیر دالور آمد                 در بیشه والیت

 ساقی کوثر آمد                 صل علی محمد

 جان جهان عزت               روح وروان عزت

 یاس و صنوبر آمد              بر بوستان رحمت

 ساقی کوثر آمد                 صل علی محمد

 بر عشق اعتبار است         بر هر دلی قرار است

 محبوب داور آمد           بر کعبه افتخار است

 ساقی کوثر آمد                 صل علی محمد

 آوای روز و هر شب       ذکرش به روی هر لب

 دلدار و دلبر آمد                 دلها ازو لبالب

 ساقی کوثر آمد               صل علی محمد

 معنا گر عبادت               آیینه ی سیادت

 بر نخل حق بر آمد               درّ یم سعادت

 ساقی کوثر آمد             صل علی محمد

 جان رسول اکرم          تفسیر اسم اعظم

 موالی رهبر آمد             فخر تمام عالم

 ساقی کوثر آمد           صل علی محمد
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 جشن میالد شاه مردان است     شیعه موال چهره خندان است

 آمده ابالحسن ابالحسین            آمده سرور کّل عالمین

 وعده ی ما یک شب نجف            انشاءهللا با این شعف

 ذکر روحانی یا حیدر گوییم    دسته جمعی، همه ایوان طال

 قلب ریحانه ی پیغمبر گوییم     یا علی علی علی را شادی

 یا علی علی علی حیدر مدد...

  

 روز وانفسا ما تو را داریم     گرچه عاصی و گر گنهکاریم

 نور و قدر و کوثری موال موال      تو شفیع محشری موال موال

 مولود کعبه یا علی               بر همه ی عالم ولی

 تا ابد به عشق تو دل می بازد     کعبه بر قدوم پاکت می نازد

 زاده ی بنت اسد حیدر مدد         الصمد حیدر مدد نور هللا

 یا علی علی علی حیدر مدد...

  

 باب الطاف ایزدی باز است  ماه رحمت شد دل پر از راز است

 یا الهنا بحّق علی              مهربان خدا بحّق علی  

 عزّ َو جّل ُذنوبا                  اّن بینی و بین هللا

 این شود رضایت حّی یکتا    موالراضی از ما بشود اگر 

 با نوای یا علی و یا زهرا        زائر عرش الهی میشویم

 یا علی علی علی حیدر مدد...
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 یا علی جان یا علی جان مقتدای من تویی...

  

 اصل ایمان ، جان جانان ، دلربای من تویی

 ، آشنای من توییای طبیبم ، من غریبم 

 در دوعالم ذکر نامت بر لب اهل فلک

 یا علی و یا علی شد نغمه حور و ملک

 نور سرمد یار احمد هستی پیغمبری

 جان قرآن حمد و فرقان عادیات و کوثری

 حجت حق عبد مطلق نور هللا الصمد

 ذکر یا حیدر مدد  یارعالم  سرّ اعظم

 جان فدایت با والیت دل خدایی میشود

 از عطایت با والیت کربالیی می شود

 


