
 

 سرود میالد امام حسین علیه السالم

 اومده ُسرور قلب مصطفی ، به علی نور عین

 رهبر و َسرَور و ُکّل کائنات ، گل زهرا حسین

 اومده سلطان کربال ، اومده عشق خود ِ خدا

 دشمن آل اُمیّه ، شاه دین ابا الرّقیّه...

 گل فاطمه حسین جان...

 خونه ی امیر مؤمنان شده ، غرق ُدرّ و گوهر

 میزنه خنده نبی به صورت ، زهرا و حیدر

 جلوه ی مهتاب مبارکه ، مقدم ارباب مبارکه

 همه با شوق و تمنّا ، تهنیت بگیم به زهرا

 گل فاطمه حسین جان...

 دشمن خون خدا پلید و بد ، تز از اهریمنه

 گفته مصطفی من از حسینم و ، حسین از منه

 مرغ قلبم روی بوم تو ، دیده ام فرش قدوم تو

 ای گل الله گل یاس ، ای تمام عشق عبّاس

 گل فاطمه حسین جان...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سه میالدسرود 

 حسین یا ثارهللا،ای یار بی همتا

 خوش آمدی موال،ای یوسف زهرا)س(

 جان ما به فدای روی تو

 قبله ی همه رو به سوی تو

 سر نَهم به تراب کوی تو....سیدی

 یدی ای عزیز فاطمه)س(...س

 ای یاور عترت،ای گرمی هر دل

 ای زاده ی حیدر، موال ابوفاضل

 ساقی جام عشق دلبری

 مظهر َجلوات حیدری

 بر َحسن، َو حسین برادری...َسرَوری

 سیدی ای عزیز فاطمه)س(...

 نما ز لطف خود،دلم حسین آباد

 مدد یا موالنا،یا حضرت سّجاد

 سیُّد الّشهدا را مظهری

 پاره ی جگر پیمبری

 اوّلین ، برادر به اکبری...دلبری

 سیدی ای عزیز فاطمه)س(...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سه میالدسرود 

 فروغ مه قالوا بلی مبارک میالد شه کرببال مبارک
 

 ماه/روی مصباح هدی عیان شد
 

 امشب/عالم پیر ، همه جوان شد

 
 بگو/مدد یا/ثارهللا/یا ابا/عبدهللا

 
 آبروی عالمین خوش آمد به نبی نور دوعین خوش آمد

 

 کشتی نجات اهل عالم آقامون امام حسین خوش آمد 
 

 تهنیت یا علی و یا زهرا)س(...
 

 

 جلوه ی قمر بی قرین مبارک میالد گل اّم البنین مبارک
 

 امشب/توی آسمون گل افشونیه 
 

 امشب/خونه ی علی چراغونیه
 

 یا عباساومد/به گلشن/گل یاس/مرحبا/

 
 مهربان یار حسین خوش آمد گل بی خار حسین خوش آمد

 
 با شعف بگو به اهل عالم که علمدار حسین خوش امد

 

 تهنیت یا علی و یا زهرا)س(...
 

 
 جهان شد روشن از نور حّق الیقین مدد یا حضرت سیّد الّساجدین

 
 ای که/به سپهر عاشقی چون مهی

 

 نور/دیده ی حضرت ثارالّهی
 

 ربا/برادر/به علّی/اکبرهستی/دل
 

 ای کرامت تو بی قرینه آرزوی دل ما همینه

 
 روزیمون شه همگی به زودی کربال و نجف و مدینه

 
 تهنیت یا علی و یا زهرا)س(...

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 سه میالدسرود 

 حسین یا ثارهللا،ای یار بی همتا

 خوش آمدی موال،ای یوسف زهرا)س(

 جان ما به فدای روی تو

 تو قبله ی همه رو به سوی

 سر نَهم به تراب کوی تو....سیدی

 سیدی ای عزیز فاطمه)س(...

 ای یاور عترت،ای گرمی هر دل

 ای زاده ی حیدر، موال ابوفاضل

 ساقی جام عشق دلبری

 مظهر َجلوات حیدری

 بر َحسن، َو حسین برادری...َسرَوری

 سیدی ای عزیز فاطمه)س(...

 نما ز لطف خود،دلم حسین آباد

 حضرت سّجاد مدد یا موالنا،یا

 سیُّد الّشهدا را مظهری

 پاره ی جگر پیمبری

 اوّلین ، برادر به اکبری...دلبری

 سیدی ای عزیز فاطمه)س(...

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سه میالدسرود 

 آیات کرم را دگر ایّام نزول است

 میالد سه دسته گل گلزار رسول است

 تابیده به دلها    نور سه والدت

 یا اّم ابیها   چشمان تو روشن

 س( یا زهرا)س(...یا زهرا)

 اشک شعف حوریه جاری ز دوعین است

 میالد ابوفاضل و میالد حسین است

 با گرمی آوا     تبریِک دو عالم

 بر حضرت زهرا)س(        بر اّم بنین و

 یا زهرا)س( یا زهرا)س(...

 با طلعت پیغمبری و ُحسن خداداد

 آمد به جهان روح دعا حضرت سّجاد

 با نور هدایت       از بهر عنایت

 در باغ والیت     زد غنچه گل تو

 یا زهرا)س( یا زهرا)س(...

 ای کاش دهم جان ، به غم خفته به سینه

 یا علقمه ، یا کرببال ، یا به مدینه

 این بار گناهم       باشد غم من از

 با روی سیاهم        مجنون حسینم

 یا زهرا)س( یا زهرا)س(...
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سرود میالد امام حسین علیه السالم

 آمده جشن عید ثارهللا     قلب زهرا شد با شعف همراه

 نور مصباح الهدی خوش آمدییا سفینة النّجاة خوش آمدی 

 رحمة هللِا الواسَعة              کوثر و حمد و قارَعة

 نور دیده و عزیز پیغبر       الله ی گلشن زهرا و حیدر

 با خمینی و شهیدان و رهبر      لب داریم ذکر زیبایتو را بر

 یا حسین حسین حسین یا ثارهللا...

  

 فطرس دل ها،را نما آزاد             بهر توبه کن،جمع ما امداد

 تا ابد خاک حریمت می مانیم         گرچه آلوده به جر و عصیانیم

 ما بنده ایم،تو موالیی                 ما قطره ایم،تو دریایی

 چشم ما و قدمت ارباب ارباب      جز ما و کرمت ارباب اربابع

 کعبه ی ما حرمت ارباب ارباب        ُمحرم و دربه در عشق تو ایم

 یا حسین حسین حسین یا ثارهللا...

  

 بوسه زد احمد بر گلوی تو        فوق عرش حق خاک کوی تو

 احمدنغمه ی حسیُن منّی            بشنو ای تجلّی ُحسن سرمد

 والفجر و لَیاٍل َعشر            هستی صاحب لوی حشر

 آیه های محکمه خوش آمدی        ای امید ما همه خوش آمدی

 نور چشم فاطمه)س( خوش آمدی             بأبی انت و اُّمی یا موال

 یا حسین حسین حسین یا ثارهللا...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سرود میالد امام حسین علیه السالم

 ، دلها غرق ُسرور میالد ابی عبدهللا

 نازل شد به حریم حق ، امشب سوره ی نور

 خورشید دگر زهرا)س(    آمد گل پسر زهرا)س(

 سیّد الّشهدا    نور چشم تر زهرا)س(

 آمده خون خدا/یوسف خیرالنسا/نور مصباُح الُهدی

 گشته عالمتاب/سیّدی موال حسین....مهربان ارباب

  

 شتامشب دامن زهرا)س( شد ، رشک باغ به

 حق،آب و گِل این ُگل را ، با نورش بسرشت

 هستی ، واله و حیرانش        عالم سائل احسانش

 جان ما به فداش    هر عطری ز گلستانش

 سر زده صبح سحر/نور خورشید و قمر/آمده جان پدر

 دلبر مادر/سیّدی موال حسین....مهربان ارباب

  

 میگیریم همگی با این، شور و حال دعا

 از دست علی و زهرا)س( ، امشب کرببال

 ماه مولِد این موال    شعبان ماه ُسرور ما

 صحن خون خدا   باشد وعده ی مشتاقان

 جاری اشک از هر دو عین/همچو اهل عالمین

 بر لب ما یا حسین/تا نفس داریم

 سیّدی موال حسین....مهربان ارباب
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 سرود میالد ابی عبدهللا علیه اسالم

 هللا ، قلب همه شد آگاه  از شعف آلُ 

 رسیده هنگامه ی ، جشن ابا عبدهللا

 یا َکهَف التّقی    یا مصباَح الُهدی

 یبن الزّهرا...         شاه کربال

 یبن الحیدر یبن الزّهرا...

لک شیدا شد ََ  سوّم ماه شعبان ، قلب َم

 والدت پر خیر ، گل پسر زهرا)س( شد

 بر عالم ولی   آمده نور جلی

 سبط طاها...        دبلند علی

 یبن الحیدر یبن الزّهرا...

 ای چو خدای منّان ، رحمت تو بی پایان

 فطرس دلها را کن ، رها ز بند عصیان

 تویی صاحب کرم   خاک قدوم تو ام ،

 ، جانم آقا  شوق تو دارد دلم

 یبن الحیدر یبن الزّهرا...

  

 



 

 

 سرود میالد ابی عبدهللا علیه اسالم

 ، لیله ی دل را ماه استروی او 

 میالد حضرت ثارهللا است

    امام کّل عالمین آمد

 مژده حسینیان، حسین آمد

 سفینة النّجاة    یا مصباَح الُهدی

 موالنا مددی یا ثارهللا...

 این گل گلشن پیغمبر است

 تطهیر و نور و قدر و کوثر است

   فاطمه)س( را نور دوعین آمد

 مژده حسینیان ، حسین آمد

 سفینة النّجاة   خورشید هل اتی

 موالنا مددی یا ثارهللا...

 جبرائیل ، مات و حیران رویش

 پیغمبر ، بوسه زن بر گلویش

 با سوز و آه و شور وشین آمد

 ، حسین آمد  مژده حسینیان

 سفینة النّجاة   مظلوم کربال

 موالنا مددی یا ثارهللا...


