سرود میالد امام سجاد علیه السالم

سرود میالد امام سجاد علیه السالم

الساجدین
آمده نور دل خون خدا  ،سیّد
ّ

آمد یوسف پیغمبر  ،آمد روح دعا

روشنی بخش ِ دل و جان حسین  ،زین العابدین

نور افشان شده در عالم  ،ماه خون خدا

آمده نور ارض و سما  ،چارمین میر و امام ما

آمد آیه ی شیدایی یاس گلشن زهرایی

جاد
بر دو عالم تهنیت باد  ،مقدم امام س ّ

معنایی ز دل آرایی بحر جود و عطا

جاد...
سیّدی امام س ّ

نور زین العابدین

در سماوات و زمین
بر دل عالم

روشنایی میدهد

یا علی بن الحسین...یوسف زهرا(س)
می َد َمد ز َمهد و قنداقه ی او  ،نور والیت
از دم او جان گرفته تا ابد  ،جسم عبادت
آمده موالی عالمین َ ،وجه ِ رب  ،علی بن الحسین
دلبر همه خوش آمد  ،گل فاطمه خوش آمد
جاد...
سیّدی امام س ّ

نور دیده ی ثارهللا
مسکینان کرامت را

در دل شکسته ام فقط ُب َود  ،آرزوی بقیع

آمد باب مراد

نورانی شده بیت هللا

از نور رخ وجه هللا

آمد هستی و جانان
یا امام العارفین

نظری به حال و روز ما نما  ،ای به عالم شفیع

آمد خیر العباد

الشهدا
سید
ّ
سیّدی بر ساجدین

ُمحرم عشق تو اند

کعبه و زمزم

یا علی بن الحسین...یوسف زهرا(س)

ش َوم زائر به تربتت
َم َدد،ای به قربان رحمتت  ،تا َ
سرور سینه  ،برکت شهر مدینه
جان ِ جان ُ

مشغول گنهم هر دم  ،جرمم گشته عیان

جاد...
سیّدی امام س ّ

کن آماده مرا آقا  ،از بهر رمضان
س َعدا هستی
ای که روح دعا هستی موالی ُ
لطفی کن که شویم اهل اشک و ذکر و دعا
مدح تو روی لبم
گرم یا رب یا ربم

نور تو ماه شبم
با والی تو

یا علی بن الحسین...یوسف زهرا(س)
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سرود میالد امام س ّ
شکر حق گوید،شیعه ی دلشاد
جلوه ی وجه خدای ازلی

جاد
آمده دنیا،حضرت س ّ
نور چشمان حسین بن علی

ای خاک تو عرش برین

مدد یا زین العابدین

معدن جود و سخا موال موال

الله ی کرببال موال موال
روح ذکری و دعا موال موال

ی منّان
مادح فضیلتت ح ّ

طلوع  ،مهر ایمان و دین است
الساجدین است
میالد سیّد
ّ
ارض و سما ز مقدمت دلشاد
جاد
خوش آمدی یا حضرت س ّ
ای یار بی قرین یا زین العابدین
موالنا یا علی بن الحسین...

یا علی بن الحسین موال موال...
خنده گل  ،کرده بر روی مهتاب
آمده نور چشمان ارباب
پیک حق داده مژده بر یاران
جشن میالد فروغ مکتب است

خانه ی ارباب گشته گلباران

است

خواهر ببین ماه رویش
این گل گلشن جانان من است

خنده زن حسین به روی زینب

ل عالمین آمد
امام ک ّ
ی دوّم حسین آمد
عل ّ

بیا و کن چون گل بویش
تا ابد ماه درخشان من است

نوح سعادت است

روح عبادت است

موالنا یا علی بن الحسین...

این پسر هستی من  ،جان من
َمجد و عزت و شرافت اوصافش
است
یا علی بن الحسین موال موال...

ی دیده ی اهل کینه
کور ّ
روزی کن  ،بر محبّین مدینه
ز خالق و خلق و همه عالم

ای که دائم در  ،حال امدادی

در دعاهایت  ،کن مرا یادی
لعنتِ بر وهابیت هر دم

ای دعای تو قرین اجابت

مظهر صدق و صفا و نجابت
ما نوکر توا ایم

دعا نما چون شهدا

خاک در توایم

کربالیی شوم آقا
موالنا یا علی بن الحسین...

عشق پاک تو سرشت عاشقان
خاک تو به روی چشمان َملک

راه خیر و سرنوشت عاشقان
ای بقیع تو بهشت عاشقان

یا علی بن الحسین موال موال...
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نور دو چشم ارباب

جت حق بر زمین
ح ّ

خوش آمدی یا موال

الساجدین
یا سیّد
ّ
پسر حیدری

تو گل پیغمبری

یبن الزّهرا

آیه ی کوثری

یبن الحیدر یبن الزّهرا...
نور مناجات تو

روشنی ایمان است
برادر قرآن است

صحیفه ات در رتبه

َر ِه حق مکتبت

روح دعا منصبت
زمزمه ی یاربت

ناجی ما

یبن الحیدر یبن الزّهرا...
حال دعا و ذکر و
به جشن میالد تو

سرور سینه خواهم
ُ
از تو مدینه خواهم

غرقه شدم در بدی تو نگویی ردی
عنایتی سیّدی

بر جمع ما

یبن الحیدر یبن الزّهرا...

