سرود جشن والدت حضرت امام باقر (ع)

موال موال امیر بی نظیری

موال موال تو ز نسل غدیری

دل و دلدارم ماه شب تارم

تا روز محشر به تو بدهکارم 2

سرود جشن والدت حضرت امام باقر (ع)
ای امیر بی قرینه

محبتت تو سینه

دارم آقا تو دلم حسرت دیدن مدینه
آقا! اسم تو می شینه به روی لب

تو شهی و من مطیعم

تو هم هستی شفیعم

توی حسرت یه روز خادمی صحن بقیعم

آقا! شدی شکوه و عزت مذهب
آقا! طالیه دار ارتش زینب
مدد موال 2
موال موال خدای صبر و حلمی

موال موال شکافنده ی علمی

غرق در فریاد تو این شب میالد شوری انداختی تو خونه سجاد 2
آقا! با تو صاحبِ مسند و تختم
آقا! وا میشه با تو گره سختم

اون روز یکه دیده ها دریا میشه
میشه
خواب دیدم پشت سر گل پسرت
وامیشه

گنبد و گلدسته ای به پا
در صحنت روی شیعه

مدد موالنا مدد موالنا
ای شه کرببالیی

امیر نینوایی

توی انقالبیای ارتش خون خدایی
ای که قلبت مثه دریاس

نگات شبیه زهراس

آقا! حدیثای تو کرده خوشبختم

برات کرببالی من فقط گیر یه امضاس

مدد موال 2

من میخوام که دلو دیوونه کنم باز هوای می و میخونه کنم
یه شب جمعه برم کرببال

موال موال محتاج یک نیگاتم

موال موال من خاک زیر پاتم

اومدی و دل ز عالمین بردی تو نسب ،آقا! از حسنین بردی 2

آقا! فضائل تو مثل یک دریا

توی بین الحرمین خونه کنم

مدد موالنا مدد موالنا
ای معلم عبادات تویی قبله حاجات
دعا کن برای کشور ما توی انتخابات
ای امیر عزت و شور تویی منبع ُپر نور

آقا! میشینه رو لبای تو تنها

م عاشورا
آقا! غزل ُک ُّ
ل یو ٍ

دعا کن یه بچه هیأتی بشه رییس جمهور
با دل غرق سرور و اشتیاق

منتظر تا ماه دیگه می شینم

من فقط میخوام که بعد رأی گیری خنده رو لبای رهبر ببینم
مدد موال 2

مدد موالنا مدد موالنا

سرود جشن والدت حضرت امام باقر (ع)
سرود جشن والدت حضرت امام باقر (ع)

ببندیم عهد جان با امام باقر

شب اول رجب دل من بی تابه
که شب تولده نوه اربابه
آسمونا ستاره بارونه

کل زمین آیینه بندونه

کاش ببینم همچین شبی آقا
دور تا دور بقیع چراغونه
یابن الزهرا یابن الزهرا ...

نوای عشقمون امام باقر
ن مقام بی نظیرت
آقا قُربو ِ
هستن همه ی ارض و سما فقیرت
از عشقت میخونیم

ما هم  ،مجنونت میمونیم
قمر شیر خدا یا موال

ثمر شیر خدا یا موال

باقر علم خدای منّان

پسر شیر خدا یا موال

سیّدی حضرت باقر مدد...
*لیله الرغایب شب جمعه که میاد
دل من از تو فقط آقا کربال میخواد
فدای شادی و غمت موال

فدای لطف و کرمت موال

وقتی بسازن بقیع و میشم
کارگر ساخت حرمت موال
یابن الزهرا یابن الزهرا ...

*نور علم خدا

شد عیان و ظاهر
ل باقر
نابِ قا َ

ب
با نور مکت ِ

علم خدای أعالس
علم تو
آقا
ِ
ِ
حلم تو حلم خدای أعالس
وا...
ِ
ن  ،گدایت،فدایت
جا ِ
جبرئیل نطق اهل عالم

فدای والیت
جز کرامت از شما نگفته

الله ی عشق و محبت تو
* توی دانشگاه تو اون کسی قبول میشه

تو حریم دل ما شکفته

سیّدی حضرت باقر مدد...

که فقط ذکر لبش یاحسینه همیشه
گل پسر روح دعایی تو

آیینه علم خدایی تو

همبازیه رقیه ی ارباب یادگار کرببالیی تو

هر کی بر دام عشقت آقا اسیره
میگیره

اجازه نامه از فاطمه (س)

آقا برای ما عاشقا دعا کن
یابن الزهرا یابن الزهرا ...
ما رو زائر بقیع و کربال کن
داریم  ،عشق تو  ،به سینه  ،ایشاال مدینه
به خدا خیلی تو مهربونی
مدینه به زیر نور آفتاب

غم این سینه رو خوب میدونی
نداره  ،قبر تو سایبونی

سیّدی حضرت باقر مدد ...

سرود مسجدی جشن والدت حضرت امام باقر (ع)
ناطق وحی خدا

باقر آل عبا

روشنی دو سرا
ِ
نور دو عین موال

سرود جشن والدت حضرت امام باقر (ع)

ای دل و دلبر ما

جان حسین موال

سبط نبی موال

میریزه عالم هستیش و به پای باقر العلوم

ذکر لبی موال

ای کوکب و مهتاب ما

یا حضرت باقر...

*دست تو بر سر ما

مدح تو بر لب ما
ل ما
د ِ

عشق تو در

رور ما موال
َ
س ِ

نور ربی موال

ذکر لبی موال

عنایتت آقا

صفای هر دل از
نور شفق موال

والیتت آقا

به نخل حق موال

تو ُرطبی موال

ذکر لبی موال

یا حضرت باقر ...

* مِسِ دل از لطفت

در تَعبی موال

کرببال آقا

خاطره ها موال
ذکر لبی موال

یا حضرت باقر...

دلم شده بی تاب آقا

* ای گل زین العابدین

عاد ُتک االحسان و جود  ،نوکرت و دریاب آقا
ما به لطف تو مدیونیم

به حریمت مهمونیم

به عشق تو میخونیم

*آینه نور خدا

ببین اسیر غفلتیم

اگه بشیم دور از شما
این ذکرم شد یاد دلبر

همگی اهل ذل ّتیم

خورشید بدر و خیبر

علی مدد یا حیدر...
یا علی مدد یا حیدر...

شود طال آقا

بده به جمع ما
همیشه با موال

گوهر نایاب ما

ای عزیز زهرا (س) مدد

یا حضرت باقر....

*ما همه مسکین بر

نوه ی ارباب ما

ای عزیز زهرا (س) مدد...

ِل ما
ح ّ
ب تو در گ ِ

دلبر ما موال

*دست من و عنایت و عطای باقر العلوم

سرود جشن والدت حضرت امام باقر (ع)
یا باطن و ظاهر

بو
به
ّ
حق یا ر ّ
یا موال أدرکنی

سرود جشن والدت حضرت امام باقر (ع)
* دل زعطای فاطمه (س)

یا حضرتِ باقر

به عرش حق مجاور است

ت
جشن خوش والد ِ

می کنم زمزمه خوش آمدی

باقر علم عالمین یا موال

دلبر ما همه خوش آمدی
یوسف فاطمه (س) خوش آمدی
سیّدی

آقا امام باقر است
به مصطفی نور دو عین یا موال

یوسف یوسف حسین یا موال
ای گل زهرا (س) و حیدر ...موال یا باقر العلوم...

سیّدی ای عزیز فاطمه (س)...

* ز رشته والی او
مقام تو هیچ است

* هر آنچه گویم از
ُنطق فلک پیش

مدینه از قدوم او

جدا نمیشوم دمی
فخر کند به عالمی

کالم تو هیچ است

آن گل نازنین ما خوش آمد

دلبر بی قرین ما خوش آمد

هستی ام به فدای روی تو
من کیم عبد عبد کوی تو
ِی سبوی تو
زنده ام ز م ِ
سیّدی
سیّدی ای عزیز فاطمه (س) ....

* مژده میالدت

عنایتی که عاقبت
نور دل زهرا (س)

ل عالمی
باقر علم ُک ّ
تشنه را کوثری و زمزمی
رحمت و کرم مجسمی
سیّدی
سیّدی ای عزیز فاطمه (س)....

ای گل زهرا (س) و حیدر ...یا باقر العلوم

*به مهر تو به عشق تو

رسیده از باال

ای هفتمین معصوم

امام پنجمین ما خوش آمد

ز علم خود به ما عطا کن آقا

سرشته شد آب و گِلم
مدینه ای شود دلم
درد دلم بیا دوا کن آقا

قسمت ما کرببال کن آقا
ای گل زهرا (س) و حیدر  ...موال یا باقرالعلوم...

سرود جشن والدت حضرت امام باقر (ع)
دال به شور و تالطمه

غم توی لبخندمون گمه

این گلی که خیلی با صفاس
ماه رجب و نوای ما

گل امام چهارمه
یا باطن و یا ظاهر

روشن شده دیده هامون از

نور امام باقر

خوش آمدی یا موال...

سرورِ دل همه است
*جشن ُ
رو لب ما ذکر و زمزمه است
والدت باقر العلوم

عیدی ما دست فاطمه (س) است

اومده نوه ی امام حسین
دیده میشه از نگاه اون

باقر آل احمد

ل احمد
حسن و خصا ِ
ُ

خوش آمدی یا موال...

*ببین دو تادست خالیمو
توی فضای خیالمون
دوستی شما
آقا ما به
ِ
آخر برای شما توی

منم گدای قدیم تو
پر میزنیم تا حریم تو
تا به ابد می نازیم
بقیع حرم می سازیم

خوس آمدی یا موال...

