
 

 

 

 سرود مسجدی جشن والدت حضرت زهرا )س(

 به لب اهل سما ، کوثر و هم تبارک است

 جشن میالد گل یاس نبی مبارک است

 ای همه ی هست طاها یا زهرا

 مظهر آن حی یکتا یا زهرا

 مادر مهربانی ها یا زهرا

 ملیکه ی ارض و سما یا زهرا

 سیدتی گل حیدر   بار3  یا زهرا یا فاطمه

  

 عصمت ذات خدا دیده گشوده به جهان

 خنده از مقدم او بر لب هر پیر وجوان

 شفیعه ی محشر آمد خوش آمد

 حبیبه حیدر آمد خوش آمد

 به نخل عصمت بر آمد خوش آمد

 عزیز پیغمبر آمد خوش آمد

 سیدتی گل حیدر   بار3  یا زهرا یا فاطمه

  

 فاطمه یا فاطمه ذکر دل اهل والست

 دینه و کرببالستروضه و جنت ما ، م

 ما همه مدیونت هستیم یا زهرا

 بر سر راهت نشستیم یا زهرا

 دل به والی تو بستیم یا زهرا

 فدای حسینت هستیم یا زهرا

 سیدتی گل حیدر   بار3  یا زهرا یا فاطمه

 

 

 سرود مسجدی جشن والدت حضرت زهرا )س(

 *زیبا/شب/روز/شام....جشن والدت نور دل طاها باشد

 نام زهرا روشنگر تاریکی دلها باشد

 کبری باشد  این کوثر پیغمبر و خدیجه

 صلوات زهرایی را همه با هم کنیم آوا

 اللهم صل علی فاطمة و ابیها

 و بعلها و بنیها و سرّ المستودعا فیها

 یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه

 

 

 *مبارک است مبارک است تولد دخت احمد

 آیینه حی سرمدعصمت ذات الهی ، 

 غنچه زده شور و شادی بر گل روی محمد

 بگو که یا رسول ا... عیدی بده به جمع ما

 اللهم صل علی فاطمة و ابیها

 و بعلها و بنیها و سرّ المستودعا فیها

  یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه

 

 

 *خوبان همه در رتبه چون غالم تو یا فاطمه

 فاطمه کالم وحی الهی ، کالم تو یا

 ما زنده ایم از رحمت مدام تو یا فاطمه

 محبوبه ذات خدا ، ملیکه ارض و سما

 اللهم صل علی فاطمة و ابیها

 و بعلها و بنیها و سرّ المستودعا فیها

  یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه

 *تاج والیت شما تا به ابد بر سر ماست

 

 

 گواه عاشقی ما همیشه چشم تر ماست

 این جان ناقابل هدیه ، بهر روز مادر ماست

 شما هم ما را دعا کن تا که شویم اهل تقوی

 اللهم صل علی فاطمة و ابیها

 و بعلها و بنیها و سرّ المستودعا فیها

 یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه



 

 سرود شور جشن والدت حضرت زهرا )س(

 بیفت به پای مادرت       دوباره روز مادره

 دست بکشه روی سرت      بگو برات دعا کنه

 ممنون مادرت باش     اگه عاشق حسینی

 مدیون مادرت باش   ابالفضلی هستی اگه

 بهشت زیر پاشه        نگام تو نگاشه

 دنیارو نمیخوام اگه نباشه

 مادرمادرمادر ...

  

 دلم رو حیدریکنه    همیشه خواستم از خدا

 فاطمه مادری کنه   که براش جوونی خوبه

 همراه بچه هاشه    یه مادر دعای خیرش

 مادر که راضی باشه   خدا راضی میشه ازت

 به زهرا مینازیم            اگه سرفرازیم

 کاش مدینه براش حرم بسازیم

 مادرمادرمادر...

 تو هیئت محلمون               یه مادری بهم میگه

 پیر شی ای جوون الهی       در خونه حسین من

 دست آقام ابالفضل    تو محشر به دست زهراست

 مست آقام ابالفضل       یه جور دیگه اس این دلم

 مادر خوب میدونه        مادر مهربونه

 کربال شب قدر قرارمونه

 مادرمادرمادر...

 

 

 

 

 

 والدت حضرت زهرا )س( سرود جشن

 خنده رو لبهای حیدره             *جشن عزیز پیمبره

 میالد زهرای اطهره          گل میریزه از آسمونا

 هستی طاها اومده    تبریک،میگه نستزن به یاس

 ام ابیها اومده               نور،دل آسمونیا

  

 کوکب و مهتابم اومده             *گوهر نایابم اومده

 مادر اربابم اومده        ملیکه کل ارض و سما

 فدای نام زهرا)س(           جون،تمومی عاشقا

 منم غالم زهرا)س(             ذکر،همه بهشتیا

  

 ما دشمن اهل کینه ایم      *دلخوش آب و آیینه ایم

 آرزومند مدینه ایم           با نابودی آل سعود

 برا ما کن دعایی     مادر، به گناه شدیم اسیر

 شهید کربالیی       تا که مثه عاشقات بشیم

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 سرود شور جشن والدت حضرت زهرا )س(

 جشن میالد مادر اربابم حسینه

 اونکه بر مصطفی و حیدر نور دوعینه

 فاطمه فاطمه یا زهرا ام ابیها...

 سوره کوثر پیمبر آمد خوش امد

 هستی و دلربای حیدر آمد خوش آمد

 ه یا زهرا ام ابیها...فاطمه فاطم

 اونکه شد هل اتی به شأنش نازل ز ایزد

 در شرافت باشه از اهل عالم سر آمد

 فاطمه فاطمه یا زهرا ام ابیها...

 با والیت شده عجین تار و پود و هستش

 برترین فرد عالمین زد بوسه به دستش

 فاطمه فاطمه یا زهرا ام ابیها...

 )س(دوس دارم جون بدم برای زهرای اطهر

 هرچی دارم بشه فدای زهرای اطهر)س(

 فاطمه فاطمه یا زهرا ام ابیها...

 عشق موال و عشق زهرا راه نجاته

 شاه کلید در بهشته ، سرّالحیاته

 فاطمه فاطمه یا زهرا ام ابیها...

 از عنایات فاطمی رحمت منجلیه

 رمز معراج روح و جانها ، یک یا علیه

 فاطمه فاطمه یا زهرا ام ابیها...

 

 

 

 

 سرود جشن والدت حضرت زهرا )س(

 امشب و به عشق موال          زائر بهشت نورم

 مادر تو میشه زهرا      نوکر حسین که باشی

 مادر حسین مادرمه     سایه حسین رو سرمه

 مادر بیا برام دعا کن   مادر پسرت و نیگا کن

 مادر دلم کربال کن

 دوست دارم مادر...روزت مبارک

  

 من به عشق تو اسیرم        ورمزائر بهشت ن

 من مدینه جشن بگیرم      روز مادر و ایشاال

 مادر حسین مادرمه      حرف اول و آخرمه

 امشب در خونت که میرم  من که ندارم و فقیرم

 مادر بگی بمیر ، میمیرم

 دوست دارم مادر...روزت مبارک

  

 حرف کربال شد امشب           زائر بهشت نورم

 مخصوصاً حسین و زینب      بچه هاتیمما غالم 

 مادر حسین مادرمه        مثل سقا این باورمه

 قلبم میگیره ذکر حیدر   برده دلم و دیگه دلبر

 این هم کادوی روز مادر

 دوست دارم مادر...روزت مبارک


