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 )2( اي امام و اي ولی      علی ، علی، یا علی 

 )2( آفتاب اولی     در مسیر روشنی

 یاس و یا کریم  یار           مهربانتر از نسیم{
 )2} ( آشناي هر یتیم       دست مهربان تو

 محمدياي گل        اي امام خوب ما{ 

 )2} ( جانشین احمدي       در زمین و آسمان
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  )2} ( روشن از کالم توست          نراه ما در این جها
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