شور – والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

شور – والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

جانم حسن حسن،ای جان وجانانم حسن...

همه به تماشا بشینید،خنده ی موال رو

نخل وال را ثمری/دخت نبی را پسری

رو دست زهرا ببینید،نور دل طاها رو

از قدمت ماه خدا/گرفته نور دگری

به نیمه ی ماه خدا مسته دل من

د و نهایت نبود
لطف و کرامات تو را/ح ّ

چه با صفاست،خنده ی گلستان به چمن

کار تو در وادی حق/به جز عنایت نبود

بوسه زده نبی به روی زیبای حسن...یا موال

بی سر و سامان تو ایم/ای گل زهرا یا حسن

رویای همه حسن جان/موالی همه حسن جان

جزو ِ گدایان توایم/ای گل زهرا یا حسن
ُ

آقای همه حسن جان/پسر فاطمه حسن جان...

خانه ی زهرا و علی/الله فشان شد ز شعف

جون ِ ما فدای عشقت...

از افق نور خدا/سر زده خورشید شرف

عشق امام ِ حسنه،آبروی قلب ما

از قدم خیر حسن/جلوه شده قرص قمر

تا حرمش پر کشیدن،آرزوی قلب ما

فاطمه مادر شده و/شیر خدا گشته پدر

حسن حسن نوای دالی عاشقمون

سینا یا حسن
نور رخت سر زده از/وادی َ

حسن حسن ذکر لب هر پیر و جوون

سائل در گاه تو ایم/اُنظُر اِلینا یا حسن

حسن حسن ترانه ی اهل آسمون...یا موال

ما به تو عبدیم ز قدیم/معنی رحمان و رحیم

خیلی خوبه که گدات شم/دلداده ی یک نگات شم

بسته ایم آقا دل خود/به بذل دستان کریم

من نوکر نوکرات شم/پسر فاطمه فدات شم

ت/درّ دو عالم بشود
ه
هر که شود خاک َر َ
ُ

جون ِ ما فدای عشقت...

اسیر/حرّ دو عالم بشود
هر که شود بر تو
ُ

ای قمر ماه خدا،بیا خداییمون کن

ای شرف ارض و سما/ای قمر ماه خدا

به فدای لطف و کرمت،کربالییمون کن

کن تو دعا تا که شویم/اهل مناجات و دعا

این دعا بر روی لبامونه دم همه دم

ای به مدینه حرمت/قبله گه اهل وال

یا حسن ای شاه عنایت و ماه کرم

کن تو دعا تا که شود/روزی ما کرببال

داریم همه آرزوی دیدار حرم...یا موال
ای روی تو قرص مهتاب/ای مهر تو گوهر ناب
آقا گداهات و دریاب/مددی به حق ارباب
جون ِ ما فدای عشقت...

سرود مسجدی  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
صل علی محمد،فرزند زهرا آمد
صل علی محمد،امام حسن خوش آمد

سرود مسجدی  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

ای روشنای دلها،خوش آمدی یا موال
ای نور چشم زهرا،خوش آمدی یا موال

غرق گل شد فضا/آمده دلربا/حسن ِ مجتبی/سبط طاها

از نور طلعت تو،عرش خدا چراغان

آمد آمد مقتدای همه/جان حیدر پسر فاطمه

از مقدم تو گشته،ارض و سما چراغان

موال موال یا حسن یا حسن...

دلها ز عطر نامت،بوی خدا گرفته
بیت الکرم ز رویت،روح و صفا گرفته

حسن رب/ماه ماه خدا/آمد امشب
نام او ذکر لب/جلوه ُ

قنداقه ی تورا چون،در بر گرفته مادر
دیدند اهل عالم،یاسین کنار کوثر

ای فرزند عالم و عالمه /جان حیدر پسر فاطمه
در خانه ی والیت،قرآن مصطفایی

موال موال یا حسن یا حسن...

والشمس و عادیات وَ ،وال ّیل و َوالضّحایی
ّ
از چشم هر فرشته،اشک شعف روان است

یار پیر و جوان/رحمت بی کران/دلبر عاشقان/یا حسن جان

مژگان تو چو تیر و،ابروی تو کمان است

نامت باشد بر لبم زمزمه /جان حیدر پسر فاطمه

بر ماندگان ِ در راه،هادی ِ راه ربّی

موال موال یا حسن یا حسن...

جانم فدایت آقا،تو ماه ماه ربّی
حسنَت،شور و شعف میبارد
از آسمان ُ

سید العالمین/بر نبی نور عین/ای امام ِ حسین/یا حسن جان
هستی هستی به کرم خاتمه /جان حیدر پسر فاطمه
موال موال یا حسن یا حسن...

گلبوسه ی پدر بر،رویت تماشا دارد
روشن شده دلم از،انوار ماه عشقت
ما را نما حسن جان،فدای راه عشقت
با کاسه های خالی،در راه تو نشستیم
سر َور کریمان،ما سائل تو هستیم
ای َ
هر کس که بنده ات شد،آزاد عالمین است
غمگین عشقت آقا،دلشاد عالمین است
در راه دین و قرآن،رزق دلت بال بود
صلح تو همتراز ِ،نبرد کربال بود
ای جنّت ِ اُمیدم،خاک رفیعت آقا
مرغ دلم زده پر،سوی بقیعت آقا

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
خیر النّ َعم حسن ای عزیز زهرا
ب تو َ
ح ّ
ُ
سرّ وجود و عدم حسن ای عزیز زهرا

سر زده از بیت وال/جلوه ی رحمان و رحیم

کریم آل کرم حسن ای عزیززهرا

آی گداها شادی کنید/اومده میالد کریم

تو کوثر و هل اتایی/تو حسن ِ مجتبایی

اومده نور ازلی/بر همه موال و ولی

این به همه گشته ثابت/تو ماه ماه خدایی

حسن خدا/یوسف زهرا و علی
آینه ی ُ

حسن حسن یبن حیدر...

سید و موال یا حسن...
از دیدنش بین فلک/عجب شده ولوله ای

قصیده ی مدحش و میخونیم همیشه هرجا

فاطمه امشب به همه/عاشقا میده صله ای

چقدر قشنگه گریه شوق و خنده ی موال

سروره برامون/خنده ی هر پیر و جوون
پیک ُ

شده گلستان با مقدم او خونه ی زهرا

نیمه ی این ماه خدا/اومده ماه رمضون

اومده روح سیادت/گوهر بحر سعادت

سید و موال یا حسن...

ل عالم/مبارکه این والدت
دارن میگن ُک ّ

ای گل زهرا یا حسن/کعبه دلها یا حسن

حسن حسن یبن حیدر...

ماه دل آرا یا حسن/اُنظُر الینا یا حسن
بحر عنایات و کرم/جلوه ی تو در نظرم

قسم به َوالفجر و قدر و طاها دوست دارم من

مهر تو نور سحرم/مارو ببر تا به حرم

قسم به ایثار و صدق و تقوی دوست دارم من

سید و موال یا حسن...

قسم به نام علی و زهرا دوست دارم من
آرزوی ما همینه/با شعفی بی قرینه
بگیریم این جشن خوب و/ایشاال یک شب مدینه
حسن حسن یبن حیدر...

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

سرود هیئتی/مسجدی -والدت کریم اهل بیت علیهم
السالم

یا حسن یا حسن موال،ذکر دل همینه

نیمه ی این ماه زیبا،زده غنچه یاس زهرا

پر زده دل مشتاقان،تا شهر مدینه

شده شادی رزق دلها،چونکه حیدر گشته بابا

اومده قمر حیدر،نسیم سحر حیدر

اومده اومده یوسف طاها...

اولین پسر حیدر،اومد امام حسن

یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان

ای کریم اهل بیت،واژه و مضمون و بیت

یا حسن یا حسن ای گل زهرا...

در یبان مدح تو،نا توان باشد

ای عزیز قلب حیدر،روشنی چشم مادر

سیدی موال حسن،ای گل زهرا...

حرم پر الله ی دین،زوجودت شد معطر

آمد از کرم ایزد بود و هست علی

حسن ای حسن ای جان پیمبر...

نور افشان شده چون َمه بر روی دست علی

یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان

بَه بَه بر مه رخسارش،هر عطر از سوی گلزارش

یا حسن یا حسن ای گل زهرا...

دلها گشته گرفتارش،جان من به فداش

هرکه ماه ِ روی تو دید،شادی او بی قرین شد

بر جمال او سالم،یوسفش همچون غالم

خنده زن از دیدن تو،رحمة ل ّلعالمین شد

خوبی اوصاف او،بیکران باشد

گل فشان آسمان و هم زمین شد...

سیدی موال حسن،ای گل زهرا...

یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان

زیبایی ِ جمالش چون خورشید سحر است

یا حسن یا حسن ای گل زهرا...

نیمه ی رمضان ماه زهرا جلوه گر است

دل اهل آسمانها،به والیت زنده گشته

موال محو تماشایش،بوسد صورت زیبایش

هر که سلطان شد در عالم،بر حریمت بنده گشته

بر آن ایزد یکتایش،گوید شکر و سپاس

قمر از رخ تو شرمنده گشته...

ای عزیز مصطفی،یا امام ِ مجتبی

یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان

مهر تو در سینه ی،عاشقان باشد

یا حسن یا حسن ای گل زهرا...

سیدی موال حسن،ای گل زهرا...

ای گل خیر النسایی،ای عزیز هل اتایی
کرمی کن یبن حیدر،که شوم من کربالیی
که شود همه هستی ام خدایی...
یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان یا حسن جان
یا حسن یا حسن ای گل زهرا...

سرود مسجدی  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
به گلشن عترت/یاس چمن آمد
اومده دنیا گل گلزار قرآن

گل پسر زهرا/امام حسن آمد

یوسف کنعان زهرا،جان جانان

آقای من موال/موالی من موال

صلواتی هدیه کن از جنس ایمان

امام حسن موال امام حسن موال...

به امام مجتبی امشب

امام حسن موال...

اومده یوسف طاهایی/سوره ی کوثر زهرایی
ماه کرم،خورشید دل آرایی

به دیده ی عالم/عجب درخشانی

یا حسن بن علی موال...

به دامن زهرا/چون مهر تابانی
اُمید من من موال/خورشید من من موال

همه دنیا شده آالله بارون

امام حسن موال امام حسن موال...

خونه موال شده آالله بارون

امام حسن موال...

حرم زهرا شده آالله بارون
شاد ِ شاه الفتی امشب

شده گل افشانی/تمامی عالم

صفای گل به چمن اومده/تمام هستی من اومده

ایمان من شد با/والیتت محکم

کریم عالم،امام حسن اومد

ایمان من موال/قرآن من موال

یا حسن بن علی موال...

امام حسن موال امام حسن موال...
امام حسن موال...

ای گل زهرایی ِ احمد شمائل
به گوشه چشمی از عالم برده ای دل

ما سائالن جمله/نشسته بر راهیم

بده آقا بر من ِ مسکین ِ سائل

امشب ز تو ما یک/مدینه می خواهیم

یه برات کربال امشب

دلدار من موال/ساالر من موال

با دلی که مست مدهوشه/برا گرفتن َره توشه

امام حسن موال امام حسن موال...

سنه پای شیش گوشه
ح َ
ذکر ما یا َ

امام حسن موال...

یا حسن بن علی موال...

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
جلوه ی قمر فاطمه خوش آمد/اولین پسر فاطمه خوش آمد
نوای یا حسن حسن ذکر جان همه

سرود مسجدی  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

خوش آمدی خوش آمدی پسر فاطمه
به به/چه جمالی و چه روی ماهی

ای مه ماه رمضان  ،یا امام ِ مجتبی یا حسن

جونم/به فدای او بشه الهی

دلبر هر پیر و جوان  ،یا امام ِ مجتبی یا حسن

ذکرم/با همه جان و تن/یا حسن یا حسن

خرّمی ِ باغ جنان  ،یا امام ِ مجتبی یا حسن

ای عزیز مصفی یا حسن/نور چشم مرتضی یا حسن

نور جلی یا موال/جان علی یا موال

سوره ی کوثر مادر تویی/یا امام مجتبی یا حسن
یا امام مجتبی یا حسن...

سر َور من یا موال/امام حسن یا موال
َ
امام حسن یا موال...

گدایی به سر کوی تو قشنگه/خنده ی علی بر روی تو قشنگه

خاک سر کوی تو ایم  ،قدمت آرزوی عاشقان
حسن و خط ّ و خالت
مالئکه محو رخ و ُ
تبارک هللا می خونن،به گل جمالت
بَه بَه/به تجلیات پیغمبریت

در خم گیسوی تو ایم  ،کرمت آرزوی عاشقان
معتکف رو ی تو ایم  ،حرمت آرزوی عاشقان

جانم/به شکوه و جلوه ی حیدریت

یار قدیم یا موال/شاه کریم یا موال

عالم/میخونه تبارک/علی جان مبارک

دلبر من یا موال/امام حسن یا موال

خدا داده بر تو قرص قمر/شب غم شده با نورش سحر

امام حسن یا موال...

همه حوریان شدن واله ِ/صورت قشنگ این گل پسر

ارشد اوالد علی  ،عشق تو آبروی ما همه

یا امام مجتبی یا حسن...

حسن خداداد علی  ،نام تو بر لب ما زمزمه
ُ

سلوک و سیره
هر کسی به راهت در ُ
ز لطف و کرمت عاقبت به خیره

شاخه ی شمشاد علی  ،مددی ای پسر فاطمه
یار و شفیع یا موال/شمس بقیع یا موال

شب دالمون روشن از ماه عشق شماست

یاور من یا موال/امام حسن یا موال
راه سعادت به خدا راه عشق شماست
خوبه/که همیشه یاد تو بخونیم
آقا/کرمی که نوکرت بمونیم
خیلی/دوست دارم فدات شم/خاک زیر پات شم
گرمی ِ تموم دلها تویی/جلوه ی الله به صحرا تویی
آرزوی دل شیدا تویی/پسر ارشد زهرا تویی
یا امام مجتبی یا حسن...

امام حسن یا موال...

شور  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

ای گل گلشن علی و زهرا یا حسن

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

ذکر تو روشنای وجود من
ل عالم پر شده
عطر تو ،تو فضای ک ّ

نیمه ی ماه خدا/دل ما مسروره

ریگ ِ بیابون دل از والیت ُدر شده

جاری از کوثر دل/آیه های نوره

گل پسر َعلَوی ِ زهرا/خوش آمدی خوش آمدی موال

دنیا زیبا شده امشب/دلها شیدا شده امشب

ای گل فاطمه حسن حسن جانم حسن

گلبارونه همه عالم/حیدر بابا شده امشب

یا حسن یا حسن جانم حسن

جانم حسن گل زهرا...
پسر موالمه/دین و هم دنیامه

ب حیدره
سرور ِ دالی ُمح ّ
وقت ُ

همه عالم بدونن/که حسن آقامه

قنداقت روی دست پیمبره

تا که جون دارم میخونم/با ذکرش امشب دیوونم

گلبوسه ی نبی به صورتت دیدن داره

خیلی آقاست  ،خوب میدونم/هستیم و مدیون اونم

حسن تو به طلعتت دیدن داره
الله ی ُ

جانم حسن گل زهرا...

هم نوه ی اول رسولی/هم پسر اول بتولی

تو دو عالم پیچیده/بوی عطر یاسمن

ای گل فاطمه حسن حسن جانم حسن

دوست دارم که جون بدم/با نوای یا حسن

یا حسن یا حسن جانم حسن

زمزمش آب وضومه/خوندن براش آبرومه
شهادت در راه عشقش/این جون دادن آبرومه

ای که حقیقت عطا و لطف و رحمتی
ای کریم  ،بر گداها عنایتی
حل کن آقای خوب من همه مشکل هارو
ای پسر علی  ،مدینه ای کن دلها رو
یا سیِدی مارو هدایت کن/مارو فدایی والیت کن
ای گل فاطمه حسن حسن جانم حسن
یا حسن یا حسن جانم حسن

جانم حسن گل زهرا...

سرود مهدیه ای  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

سرود هیئتی/مسجدی  -والدت کریم اهل بیت علیهم
السالم

آینه ی نَبَوی،گل پسر علوی،ای گل زهرا کریم آل طه
دلبر ما یا حسن،سیدنا یا حسن ،ای گل زهرا کریم آل طه

سرور و شعف است
خانه ی آل عبا غرق ُ
بهر دیدار حسن  ،خیل َملَک صف به صف است
هستی پیغمبر آمد خوش آمد
گل پسر حیدر آمد خوش آمد

آمده دنیا جلوه ی مهتاب/گوهر نایاب،سید االرباب
ای امام مهربان خوش آمدی/دلخوشی سائالن خوش آمدی
خورشید هل اتی تویی/ماه ِ ماه ِ خدا تویی
ستاره ی هدی تویی/ماه ِ ماه ِ خدا تویی

سر َور آمد خوش آمد
بر دو جهان َ

نور دیده ونگار فاطمه/الله و باغ و بهار فاطمه

نور دل مادر آمد خوش آمد

ای جمال تو تجلی خدا/ای همه دار و ندار فاطمه

یا موال یا مجتبی...جانم حسن گل زهرا

یا امام مجتبی،امام حسن...
دلم ترانه خونه،شعر شعف میخونه ،ای گل زهرا کریم آل طه

همچو قرآن شده او جلوه روی رحل سما

ِبن العلی اومده ،ای گل زهرا کریم آل طه
دوّم ولی اومده،ا ُ

خط و خالش به خدا دل برد از اهل سما

دفتر شعرم شد غزلبارون/هر دلی شاد و هر لبی خندون

حقیقت ایمان آمد خوش آمد

ما اسیر و مبتالی حسنیم/شکر حق که ما گدای حسنیم

تمامی قرآن آمد خوش آمد

خدا عشق ِ این آقارو/با گل شیعیان سرشت

به جسم عالم جان آمد خوش آمد

اومده دنیا سی ّد ِ/جوانان اهل بهشت

آینه ی یزدان آمد خوش آمد
یا موال یا مجتبی...جانم حسن گل زهرا

فقر ما و کرمِت موال موال/چشم ما و قدمِت موال موال
کی میشه با سرنگونی دشمن/ما بسازیم حرمِت موال موال
یا امام مجتبی،امام حسن...

صبر تو صبر خدا رزم تو رزم مرتضی
صلح تو به رتبه چون نهضت سرخ کربال

غرق گناهم آقا،من روسیاهم آقا،نما عنایت تو ای شمس والیت
نیمه ی ماه خدا،به عبد غرق خطا،نما عنایت تو ای شمس والیت
ای که هم رحمن،هم رحیم هستی/ما همه مسکین،تو کریم هستی

عزیز آل مصطفی یا موال
موالی/از در ِ خونَت کسی دست ِ خالی
بر نمیگرده یا مولی ال َ

گل پسر خیر النسا یا موال
خورشید ایمان و مذهب/عاشق تو شد جون به لب

حسن خدا یا موال
تجل ّی ُ
امام ِ شاه کربال یا موال
یا موال یا مجتبی...جانم حسن گل زهرا

روزی ما کن به زودی/یک مدینه  ،جان ِ زینب
سر َور حسن/ای عزیز آل پیغمبر حسن
ای به ُملک ِ ماسوی َ
سرور سینه ی حیدر حسن/هم فروغ دیده ی مادر حسن
هم ُ
یا امام مجتبی،امام حسن...

سرود والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

سرود هیئتی/مسجدی  -والدت کریم اهل بیت علیهم
السالم

میخوانم اِن یکاد و تبارک/میالد گل زهرا مبارک
قرص هالل فاطمه آمد/کریم آل فاطمه آمد
ای ماه انجمن/جانم امام حسن
یا موال یا موال یا حسن...
سر زده از سپهر پیغمبر/نیمه ی ماه حق  ،ماه حیدر
شعف به دل چیره و غالب شد/بیت الکرم دارای صاحب شد
ای عطر یاسمن/جانم امام حسن
یا موال یا موال یا حسن...
صله ای بی قرینه میخواهیم/هم نجف  ،هم مدینه میخواهیم
به شادی صدیقه ی کبری/تصدقی به ما بده آقا
ای صاحب ِ کرم/ما را ببر حرم
یا موال یا موال یا حسن...

*ای کریم آل طه گل زهرا گل زهرا
نوری و تبارک آقا،مقدمت مبارک آقا
حک آقا،مقدمت مبارک آقا
ای والیت َم َ
سرورم/آب وضویم
عشق تو موال/شد آبرویم/اشک ُ
دلبرم ای جان و جانانم/حسن حسن یا حسن جانم
باغ گل و عطر ِ ریحانم/حسن حسن یا حسن جانم
فروغ چشمان گریانم/حسن حسن یا حسن جانم
محبتت همه ایمانم/حسن حسن یا حسن جانم
ای پسر ارشد شاه الفتی/جلوه شده از رخ تو نور خدا
گهواره ی تو کعبه ی فرشته ها
دلبر و دلربا حسن سیّد و مقتدای من
سر َور من آقای من امام حسن امام حسن
َ
یوسف زهرا موال موال موال موال...
یوسف زهرا یوسف زهرا
*ای بهشت قرب دلها گل زهرا گل زهرا
خدا روی لوح جانها/ذکر یا حسن نوشته
خنده هات به روی مادر/می بره دل از فرشته
آغوش مادر/هر کس تو را دید
دیده ستاره/همراه خورشید
سرود عشق تو میخوانم/حسن حسن یا حسن جانم
قدر ِ والی تو می دانم/حسن حسن یا حسن جانم
به بزم لطف تو مهمانم/حسن حسن یا حسن جانم
همیشه عبد تو می مانم/حسن حسن یا حسن جانم
اهل وال به بند عشقت اسیرن/بی تو و لطف و کرم تو می میرن
آسمونا ذکر حسن جان میگیرن
ابالحسن طلوع قرص قمرت مبارکه
یا فاطمه تول ّد گل پسرت مبارکه
یوسف زهرا موال موال موال موال...
یوسف زهرا یوسف زهرا
*ای جمال تو دل آرا گل زهرا گل زهرا
گرمی ِ کالم مایی/همدم ُمدام مایی
جان فدای راه تو که/دوّمین امام مایی
آیینه دار ِ/ربُّ الرّحیمی/که تو کریم و/ابن الکریمی
شریانم/حسن حسن یا حسن جانم
ب تو جاری به َ
ح ّ
ُ
نور تو پاکی ِ بارانم/حسن حسن یا حسن جانم
والیت آیات قرآنم/حسن حسن یا حسن جانم
به عشق رویت مسلمانم/حسن حسن یا حسن جانم
کِی میشه ما دل به غم تو ببازیم/کِی میشه ما به مرقد تو بنازیم
کِی میشه ما حرم برا تو بسازیم
ما میسازیم برای تو با خشت جون گنبد طال
شبیه گنبد طالی اربابمون تو کربال
یوسف زهرا موال موال موال موال...
یوسف زهرا یوسف زهرا

شور  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
کعبه جان قبله ی دلها حسن،یاحسن
مصحف روی تو دل آرا حسن،یاحسن

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

گل پسر ارشد موال حسن،یاحسن
ای همه هستی زهرا حسن،یاحسن
آینه ی طلعت سرمد تویی

ای مرا جان،جان ِ جانان،یا حسن جان یا حسن جان
زینب آغوش محمد تویی

نور قرآن،روح ایمان،یا حسن جان یا حسن جان
ای گل گلشن دلها/آیه ی کوثر طاها

حسن حسن...
حسن حسن سرود اهل وال،یاحسن

یوسف حیدر و زهرا

حسن حسن نغمه ی ارض و سما،یاحسن

یا حسن یا حسن موال...

حسن حسن ذکر دل اولیا،یاحسن
حسن حسن شور مناجات ما،یاحسن

شد مدینه،رشک رضوان،از قدوم ِ ،سبط طاها
وه چه زیبا،جلوه گر شد،خنده های،شوق موال
حسن طاهایی/روح او روح موالیی
حسن او ُ
ُ
نور او نور زهرایی

ما شب تیره و سحر گاه،تو
ما همه مسکین و شهنشاه تو
حسن حسن...
به لطف و جود،خاتمه یا حسن،یاحسن
بر لب خلق زمزمه یا حسن،یاحسن

یا حسن یا حسن موال...
پشت و پناه ما همه یا حسن،یاحسن
کریم آل فاطمه یا حسن،یاحسن

ای علی جان،از عنایت،یک نگاهی،کن تو مارا

لطف خدا دست عنایات تو

هم مدینه،خواهم از تو،هم نجف هم ،کربال را

چشم دو عالم به کرامات تو

حق این مولد زیبا/هر چه هست خیر دو دنیا
ّ

حسن حسن...

روزی ِ ما نما آقا

یوسف دل برده ی بازار تو،یاحسن

یا حسن یا حسن موال...

طبیب جان همیشه بیمار تو،یاحسن
صفای گل از گل رخسار تو،یاحسن
قلب بهشتیان گرفتار تو،یاحسن
نور دل همه سالم علیک
ای گل فاطمه سالم علیک
حسن حسن...

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
نیمه ی ماه خدا شده عیان،کوکب هل اتی

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

اومده کریم آل فاطمه،حسن ِ مجتبی
اومده جانان فاطمه/یوسف کنعان فاطمه

آمده امید دل همه/آمده حسن ِ بن فاطمه

جلوه ی ی جمال سرمد/اومده ابا محمد

آمده چشمه ی جود و سخا/چهارمین الله آل عبا

یا حسن ای گل زهرا...

زینت ماه پر فیض خدا/آمده گل زهرا

بین ِ گهواره به سمت آسمون،داره اشاره

سرور و شادی و شور
خانه ی مرتضی شده/غرق ُ

مالئک شدن به ماه صورتش،گرم نظاره

به مصحف خیر النّسا/گردیده نازل سوره ی نور

قبله ی اهل والیته/کعبه ی جود و کرامته

ضحی
آمده حمد و قدر و هل اتی/کوثر و فجر و شمس و َوال ّ

ب رحیمه/آقامون خیلی کریمه
مظهر ر ّ

دوجا/آمده گل زهرا..
آمده جلوه ی بدروال ّ

یا حسن ای گل زهرا...

یا حسن ای عزیز فاطمه...

توی آسمون دل ماه ِ ُرخش،کرده جلوه گری
اومده ناب ترین ُم َد ّرس ِ،مکتب دلبری

رحمان الرّحیم/آمده کریم و ابن الکریم
سر زده نور
ُ

ی ِ حسنه
عالم از نورش ُم َزیَّنه/جشن مولود ّ

عالمی گشته باغ یاسمن/آمده روشنای انجمن

همه دنیا شده گلشن/یا علی چشم تو روشن

ذکر دلها شده نام حسن/آمده موالی من

یا حسن ای گل زهرا...

ز برکت ِ قدوم او/شهر مدینه شده بهشت

تو نسیم جانی و بهار دل،بی تو گردد خزان

روز ازل به لوح جان/نام حسن را خدا نوشت

محفل ذکر تو داده آبرو،بر زمین و زمان

من بر او عاشقی دیرینه ام/نور او روشنای سینه ام

ای به ُملک ِ جان ما امیر/از کرامت دست ما بگیر

سنگ غم خورده بر آیینه ام/عاشق مدینه ام

دل به الطاف تو بستیم/سر راه ِ تو نشستیم

یا حسن ای عزیز فاطمه...

یا حسن ای گل زهرا...
جان فدای صبر بی نهایتت،ای مرا نور عین
صلح تو برای حفظ دین حق،چون قیام حسین
ای صفابخش ِ هر انجمن/اَل َّدخیلُک یا امام حسن
حاجت دلم همینه/به زودی بیام مدینه
یا حسن ای گل زهرا...

سرود  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
مهمانی ِ خدای بخشنده ی رحیم است
سرود مسجدی  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

ای مسکینان بیایید  ،که میالد کریم است
او چو شمع و همه پروانه اش/عالمی سائل میخانه اش

ذکر زیبای حسن جان رونق هر انجمن شد

منصب او کریم اهل بیت/صد چو حاتم گدای خانه اش

عالمی روشن ز نور ماه سیمای حسن شد

ای گل فاطمه یا مجتبی...

دل اهل وال،مص ّفا آمده

کریم اهل بیت،به دنیا آمده

حسن جانم حسن...

گشته از شور و شادی،پر شعف حال طاها
آمد آمد به دنیا  ،کریم آل طاها
خانه ی فاطمه گشته غوغا/آمده نوگل خیر ال ّنسا

غنچه های ناز خنده بر رخ حیدر مبارک

مصطفی و علی و فاطمه/محو ِ ماه جمال مجتبی

حضرت زهرای مرضیه شده مادر مبارک

ای گل فاطمه یا مجتبی...

پر از خوشحالی است،کالم اهل بیت

نیمه ی ماه یزدان،آمده جان ِ جانان

به ما عیدی دهند،تمام اهل بیت

عیدی بر عاشقانش،میدهد شاه مردان

حسن جانم حسن...

غنچه ی گلشن حق وا شده/جلوه گر،طفل َمه سیما شده
عاشقان،نوکران،بی قراران/گل بریزید علی بابا شده

یا حسن ای عشق رویت گوهر دریای سینه

ای گل فاطمه یا مجتبی...

کِی شود آیم کنار ِ تربت تو در مدینه

ای آنکه منصب تو،باشد مولی الموالی

مدینه ای نما،همه هست مرا

آمدیم ای حسن جان،ما با دستان خالی

تو را جان حسین،بگیر دست مرا

ما که دل بر عطای تو بستیم/بر سر کوی لطفت نشستیم

حسن جانم حسن...

میزنیم بانگ عزت همه جا/ما گدایان مجتبی هستیم
ای گل فاطمه یا مجتبی...
حس َنت بی قرینه
ای جودت بی نظیر و ،ای ُ
آقا گشته دل من  ،خیلی تنگ ِ مدینه
ای دو عالم به عشقت مبتال/ای مس جان ز لطف تو طال
روزی جمع ما کن آقا جان/هم بقیع،هم نجف،هم کربال
ای گل فاطمه یا مجتبی...

سرود هیئتی/مسجدی  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم
یا امام ِ مجتبی یا موال یا موال

شور  -والدت کریم اهل بیت علیهم السالم

یا موال یا موال یا موال یا موال
سهال ً  ،ای مقتدا
اَهال ً َو َ

یا حسن ِ مجتبی

خوانم برایت اِن یکاد و هم تبارک
والدت نورانی ات بادا مبارک
من
نغمه ی یاس و
یاس َ
َ

خوش آمدی امام حسن

ای نور عنایت/خورشید والیت
قنداقه ات ای موال/دل برده ز ما فیها
ای دین و ایمانم/موال حسن جانم
ما بر تو ای آقا/مجنون و شیداییم

یا امام ِ مجتبی یا موال یا موال

از ُیمن ِ میالدت/مست توالییم

یا موال یا موال یا موال یا موال

ما آرزومند ِ صله  ،از دست زهراییم 2بار

نیمه ی ماه رمضان شد

آسمان گلباران شد

خوش آمدی موال حسن جان  ،ای گل زهرا...

آمد به دنیا بر همه محبوب و دلبر
حیدر شده بابا و زهرا گشته مادر
نوای قلب شاد من

خوش آمدی امام حسن

یا امام ِ مجتبی یا موال یا موال
یا موال یا موال یا موال یا موال
آمده دنیا سبط اکبر

نور دل پیمبر

بیت والیت َرشک ِ گلزار بهشت است
مِهر رخش بر ما بهار سرنوشت است
بگو چو بلبل چمن

خوش آمدی امام حسن

یا امام ِ مجتبی یا موال یا موال
یا موال یا موال یا موال یا موال
غمی عظمی دارم به سینه

در فراق ِ مدینه

کبوتر دلم به وادی اش نشسته
شدم ز دوری اش حزین و دلشکسته
روزی ِ عاشقان نما

زیارت مدینه را

یا امام ِ مجتبی یا موال یا موال
یا موال یا موال یا موال یا موال

ای دلبر دلها/ای عالی اعال
خوش آمدی ای موال/ای نور دل زهرا
ای جان و جانانم/موال حسن جانم
شیر خدا امشب/خوشحال و خورسند است
پیدا ز سیمایش/گلهای لبخند است
قلبش ز شور و شوق و شادی امشب آکنده است 2بار
خوش آمدی موال حسن جان  ،ای گل زهرا...

