سرود میالد حضرت علی اکبر علیه السالم

شور – حضرت علی اکبر علیه اسالم

الله ی لیال  ،غنچه زد امشب
مه اش زینب
روی او بوسد  ،ع ّ
ی اکبرم خوش آمدی
ای عل ّ

یوسف برادرم خوش آمدی

آمد دنیا/نور خدا/پیغمبر/کرببال
ماه آسمان زهرا و حیدر

ای پسر ارشد ارباب ما

مظهر صد در صد ارباب ما

روشنی بزم توال تویی

نور دل حضرت لیال تویی

آینه ی حضرت پیغمبری

الله ی لیال علی ِ اکبری

مصحف بهشت عصمت را کوثر

بر لب مالئکه باشد ذکر

سیّدی یا سیّدی ،علی اکبر

سیّدی یا سیّدی ،علی اکبر...

گرمی آوای رسول خدا

جلوه ی سیمای رسول خدا

حسن خدایی تو
در تو و در ُ

ای همه ی خلق  ،فدایی تو

از پسر فاطمه(س) دل می بری
حق،حسن
نور
ُ

بی مثال او

آیه ی رحمت

در جمال او
نور خدا جلوهگر از روی تو

ای عزیز عالمین علی اکبر

ماه لیال و حسین علی اکبر

ذکر خوشت  ،نوای ما

خاک رهت  ،شفای ما

بوسه ی عباس به رویت عیان

از ارادت دل ما آگاهی

الله ی لیال علی ِ اکبری

قبله ی جان طاق دو ابروی تو
عالمی از مقدم تو گلفشان

ای که به اوصاف  ،خود ِ حیدری الله ی لیال علی ِ اکبری

راه بی مهر تو باشد گمراهی

هم فروغ دیده ی لیالیی ،هم

نور دیده ی ابا عبداللهی
فاطمه(س) را نور دو عینی علی گوهر دریای حسینی علی

سیّدی یا سیّدی ،علی اکبر...

مه شد َمحو تماشای تو
ع ّ
کار تو از آل عبا دلبری

جشن میالدت
حاجت وصل
وعده گاه ما به قلب مبتال
عشق تو در سرشت ما

الله ی لیال علی ِ اکبری

دل نوا دارد
نینوا دارد
ما همگی عاشق روی تو ایم

سائل درمانده ی کوی تو ایم

دیده ی ما و قدمت یا علی

حاجت ما و کرمت یا علی

یک شب جمعه  ،حرم ،کرببال
پایین پا  ،بهشت ما

آیه های سوره ی نور زهرا(س) الگوی نسل جوان  ،پور موال
کن شفاعت من ناقابل را

محو جمال و رخ زیبای تو

الشهدا
امام
نزد حضرت
ّ
ُ

سیّدی یا سیّدی ،علی اکبر...

سری الله ی لیال علی ِ اکبری
ای که به لطف از همه عالم َ

سرود میالد حضرت علی اکبر علیه السالم
سرود میالد حضرت علی اکبر علیه السالم
خوشحالند همگی ِ آل هللا

غنچه زد گل اباعبدهللا

نور خدای عالمین آمد

علی ِ اکبر حسین آمد

آیینه ی نبی

تو ذکر هر لبی

یا موال یا علی بن الحسین...

ل ِ/آل احمد/جلوه شد در/روی اکبر
حسن ک ّ
ُ
ل ِ/عرشیان تا/صبح محشر/سوی اکبر
روی ُک ّ
مهر و مهتاب آمد امشب/آمد امشب
جان ارباب آمد امشب/آمد امشب
جان ارباب آمد امشب
یا علی اکبر مدد...

روی تو جلوه ی سیمای حق
به آسمان فروغ خورشیدی
محبوب عالمین

قامتت نخله ی طوبای حق
فسر معاد و توحیدی
ُم ّ

اشبَ ُه الناس/بر پیمبر/آیه های/نور و کوثر

ای یوسف حسین

جلوه ای از/روی داور/جان بابا/عشق مادر

یا موال یا علی بن الحسین...

یا علی جان کن عنایت/کن عنایت
مرحمت کن بر گدایت/بر گدایت
مرحمت کن بر گدایت

آقا جان  ،حاجت ما روا کن

رزق ما  ،از کرم کربال کن
یا علی اکبر مدد...

عشق تو در سرشت ما باشد
ما نوکر توایم

پایین پا  ،بهشت ما باشد
خاک در تو ایم
بر غم تو/تا قیامت/مبتالییم/یبن ارباب

یا موال یا علی بن الحسین...
ما همه در/آرزوی/کربالییم/یبن ارباب
ای عزیز مصطفایی/مصطفایی
کن تو ما را کربالیی/کربالیی
کن تو ما را کربالیی
یا علی اکبر مدد...

سرود مسجدی  -میالد حضرت علی اکبر علیه السالم
سرود/شور  -میالد حضرت علی اکبر علیه السالم

ل علی محمد(ص)
ص ّ

علی اکبر آمد
*ای به والیت نور بصر

ل علی محمد(ص)
ص ّ

شد جلوه گر ز یزدان
در آسمان رحمت
طوبای باغ عصمت
ای سائالن بیایید
م لیال
بر نخل ا ّ
ریحانه ی نبی را

جان حسین خوش آمد
ای دل و دلبر

آیات نور رحمان
خورشید شد نمایان
پر بار و پر ثمر شد
ارباب ما پدر شد
امشب ثمر رسیده
زیبا پسر رسیده

شادی شده نمایان

در جمع عترت رب

قنداقه اش به دست

مه زینب
عباس و ع ّ

نور خدای اعال

حسن کمال اکبر
ُ

علی اکبر علی اکبر

س َعدا
سر َور و َ
َ
سر خیل ُ

الشهدا
سی ّ ُد
یوسف َ
ّ
ُ

آیه ی کوثر

علی اکبر علی اکبر

ای روح سیادت

ای نور سعادت

مظهر ایثار و جهادی و شهامت
ای بر همه عالم

الگوی رشادت

مظهر ایثار و جهادی و شهامت
یا علی اکبر علی اکبر علی اکبر...
*روی توباشد روی نبی

خوی تو باشد خوی نبی

رسول الَّه ِ اعظم
ه ناسی  ،به
اَشبَ ِ
ُ
آل عبا َمحو ن َ
گ َهت

گلبوسه ی حسین بر

جلوه ی رویت قرص قمر

غرق خجالت  ،مهر و َم َهت

ماه جمال اکبر
عاشق روی نَبَوی ات  ،همه عالم

آمد به مصحف جان

آیات نور و کوثر

در چشم آل طاها

آیینه ی پیمبر

ای آیه ی غفران

رخسار ما به سویت
عیدی بده حسین جان

ای جان فدای رویت
بر سائالن کویت

بر لعل حور و قلمان

گل میکند تبارک

میالد نور چشمت

آقا ُ ،ب َود مبارک

بر عشق تو اسیریم
ما آمدیم که از تو
جان قابلی ندارد
بنما عزیز زهرا(س)
مایی که تا قیامت

آواره و فقیریم
امشب صله بگیریم
در وادی خدایی
مارا تو کربالیی
با خصم در نبردیم

بنما دعا که آخر

قربانی تو گردیم

ای نوکری برایت

سلوک و سیرم
نور ُ

گر جان دهم به راهت

من عاقبت به خیرم

ای کوثر قرآن

خت گشته نمایان
بوسه ی بابا به ُر َ
ای رحمت رحمان

ای مظهر ایمان

خت گشته نمایان
بوسه ی بابا به ُر َ
یا علی اکبر علی اکبر علی اکبر...
ما همه عبد محضر تو

تا به ابد خاک در تو

بر شب دلهای ُمحبّین تویی مهتاب
ثانی پیغمبر مددی

جانم علی اکبر مددی

کن کرمی ای گل لیال  ،گل ارباب
بر ما گذری کن

دل را سحری کن

ای پسر ارشد ارباب نظری کن
یک لحظه ی خود را

با ما سپری کن

ای پسر ارشد ارباب نظری کن
یا علی اکبر علی اکبر علی اکبر...

سرود  -میالد حضرت علی اکبر علیه السالم
سرود  -میالد حضرت علی اکبر علیه السالم
میرن امشب  ،همه با چشم تر
پایین ِ پا  ،به پابوس اکبر

ای گل حیدر خوش آمدی

شد جلوه نور ِ جمال ِ هللا

آینه ی روی مصطفی

آیه ی کوثر خوش آمدی
یا علی اکبر خوش آمدی

زد غنچه امشب گل ثا َرهللا

زیبا/تری از قشنگی ِ/خنده ی نور مهتاب

ک هللا/به گل حسین ماشاهللا...
زینب میخونه  ،تبار َ

گل کرد/به گل جمال تو/گلبوسه های ارباب

ی ِ اکبر...
یبن الحسین یا عل ّ

علی اکبر خوش آمدی...

یاس ارباب  ،معط ّر اومده

اومده بر حضرت رسول

آیینه ی پیمبر اومده

ای کسی که عبد و سائلی

شبیه ترین بین عالمین
عیدی بگیر از امام حسین

خوشحال و شادن علی و زهرا(س)

اومد/اونی که ازش میاد/شمیمی از گل یاس

بیت الوالی حسینی  ،غوغا

دائم/داره دست به دست میشه/بین حسین و عباس

شد بوسه بارون عزیز لیال/به گل حسین ماشاهللا...

علی اکبر خوش آمدی...

ی ِ اکبر...
یبن الحسین یا عل ّ
ای پسر لیال و حسین

دست من و دامن شما

دعا کن آقا تا که بیام

یک شب جمعه کرببال

قرار ما  ،به قلب مبتال

ما که/با والیت علی/به عشقتون اسیریم

همین روزا  ،ایشاال کربال

آخر/به راه محبتت/جون میدیم و میمیریم

عرش دل ما  ،بهشت دلها
پایین پای عزیز زهرا(س)
روزی ِ ما کن  ،زیارت آقا/مدینه و کرببال
ی ِ اکبر...
یبن الحسین یا عل ّ

سرود میالد حضرت علی اکبر علیه السالم

کعبه و قبله ی همه دلها اومد
م لیال اومد
الله ی گلشن ا ّ
گل بهار عالمین اومد خوش اومد
ی اکبر حسین اومد خوش اومد
عل ّ
ِبن الحسین
نور العین/سیدی،ا ُ
حبیبی یا ُ

سرود میالد حضرت علی اکبر علیه السالم

حسن ِ نبی/ای دل و دلبر/آقا یا علی اکبر
تویی که ذکر لبی/ثانی ُ
آینه ی نَبَوی/دسته گل ِ َعلَوی /سیّد وسرور/آقا یا علی اکبر
گلخونه ی عشق حسین پر از گل عقاقیه
تول ّد علمدار رشادت و عاشقیه
اومده نوگل باغ اهل بیت/اومده چشم و چراغ اهل بیت
کعبه ی تموم دلها اومده/یوسف حسین و لیال اومده

خنده رو لبای اهل بیت موال
اومد آینه ی ماه ِ روی طاها
غرق شعف شده دل ِ اهل ِ عالم همه
عیدی میدن به عاشقا،علی و فاطمه
کوکب و مهتاب ما/یوسف ارباب ما

سیّدی علی اکبر...
گل بهار حسین/دار و ندار حسین/ای دل و دلبر/آقا یا علی اکبر
حسن خدا شده رو/زینت دوش عمو/سیّد و سرور/آقا یا علی اکبر
ُ
گل پسر خون خدا،ای دلربا،ای مهجبین
م البنین
بوسه زده بر صورتت،دسته گل ا ّ
این پسر خوشبو تر از گل یاسه/فرش زیر پاش ز جنس احساسه

یا زهرا،عروست گل پسر آورده
پسر نهَ ،رشک قرص قمر آورده

توی میدون نبرد کربال/بهترین شاگرد رزم عباسه
سیّدی علی اکبر...

به اهل بیت مصطفی،دل و دلبر اومد
آی جوونا گل بریزید،علی اکبر اومد

یاس سپید حسین/همه اُمید حسین /ای دل و دلبر/آقا یا علی
اکبر

اومده دلدارمون/الگوی نسل جوون

سرور/آقا یا علی اکبر
ُم َنوّری چو قمر/میوه ی قلب پدر /سیّد و َ
مارو دعا کن آقا جون تا که نشیم از تو جدا
عنایت کن تا که بیایم  ،همچین شبی پایین ِ پا
خاک تو به روی چشمای منه/بود و هست و دین و دنیای منه
دوس دارم به راه عشقت جون بدم/این دعای روز وشب های منه
سیّدی علی اکبر...

سرود میالد حضرت علی اکبر علیه السالم
ای رخ تو کعبه دلها/میوه ی قلب گل زهرا
ذکر همه عاشقا اینه/خوش آمدی یوسف لیال
ای همه ی عشق امام ِ عالمین
بر اهل بیت مصطفی نور دو عین
جان به فدات علی اکبر حسین
ای جان ما جانان ما/خورشید ما مهتاب ما
با مقدمت خنده نشست/روی لب ارباب ما
کعبه ی دلها اومده/اکبر لیال اومده...
یا علی اکبر موال موال موال موال...
بیت حسینی چراغونه/دل،غزل عشق و میخونه
ز دیدن پسر لیال/دل همه مست و مجنونه
ی سرمد آمده
جلوه ی نور ح ّ
میوه ی نخل نور احمد آمده
آینه ی روی محمّد آمده
لطف و صفا نور خدا/ز روی او شد منجلی
عیدی میده به عاشقا/آقام حسین بن علی
کعبه ی دلها اومده/اکبر لیال اومده...
یا علی اکبر موال موال موال موال...
دل همه گشته آواره/ز عشق اون قرص مهپاره
برا زیارت شدن ُمحرم/خیل َملَک دور گهواره
شد دل ما واله و سرمست خدا
گشته پدر بود هدا هست خدا
ه َنر دست خدا
رو شده امشب ُ
ای علی اکبر حسین/به درد ما بده دوا
یک شب جمعه آقا جون/مارو ببر به کربال
کعبه ی دلها اومده/اکبر لیال اومده...
یا علی اکبر موال موال موال موال...

