
  اصل والیت ، جان قرآنی      اسطوره ي تقوا و ایمانی
  تو اولین مرد مسلمانی       تو اولین یار رسول اهللا 

  اي بازوانت تکیه گاه دین     اي ذوالفقارت یاور اسالم  
  قلب پر از مهرت پناه دین      مرد نبرد و مرد نخلستان 

  دنیاي با تو می شود زیبا     دنیاي بی تو بی سرانجام است 
  )2( ابا اذن تو می خوانمت بابعشق تو را در جان و دل دارد    

  در جان و روح مردم دنیا     از اول خلقت امیري تو
  دست تو در دستان پیغمبر    روشنگر صبح غدیري تو

  دشت غدیر از نور لبریز است    دست تو باال می رود موال
  هر سوي دنیا می رود موال        روزي نداي دادخواه تو 

  دنیاي با تو می شود زیبا       دنیاي بی تو بی سرانجام است 
  )2( ابا اذن تو می خوانمت باب     عشق تو را در جان و دل دارد 

  ما با والیت دل گره بستیم     ما وارث راه غدیرخم  
  در عهد خود با نایبش هستیم      ی بیعت نمودیم وما با عل

  دشمن بداند پاك و بیداریم    در سنگر اسالم می جنگیم   
  )2( ما بابصیرت همچو عماریمپاي علی هستیم تا آخر    
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