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ــن اســت                ــمان م ــور چش ــن ن ــر م عشق او آیین و ایمان من است      رهب
ــدري در دســـــت  او               ــار  حیـــ طاعتش میثاق و پیمان من است         ذوالفقـــ
هم ز نسل شیر یزدان من است      ســـیدي از نســـل پـــاك فاطمـــه(س)             

جانشینی  از   امامان   من  است          وارث  آل نبـــــی  (ص)              در والیـــــت
نائب  خورشید پنهان  من  است    همچـو مـه  تابـد  بـه قلـب  شـیعیان                 

   قرآن من استاین هدایت سمت   را        مـــ هـــدایت  ســـوي حـــق  آرد    در
       دشمن او دشمن  جان  من  است  همــی       دوســت مــی دارم  دوســتانش

ــود             ــدارد   در  وجـ ــر  او نـ ــه   مهـ مان همکیش نادان من است     گبی   آنکـ
ــارد  بــه دل            ــر  مــی ب    در  کویر خشک  باران  من است  در ســخن چــون اب

ــده ام            در  ــا  دیـ ــوج دریـ ــورش مـ در کالمش راحت جان من است      حضـ
   واژه هایش در و مرجان من است   در نگـــاهش غـــرق دریـــا  مـــی شـــوم           
ــد              ــی ده ــفایی  م ــارم  را   ص ــب  ت پریشان  من  است      جامع فکر  قل

ــد  آن  دل    ــن مریــ ــته ام             مــ او  مراد و پیر عرفان  من است       وارســ
  یعقوب کنعان من است گرچه خود  بـــوي یوســـف مـــی دهـــد پیـــراهنش            

من چو مورم او سلیمان من است    مــن چــو ســنگم او چــو کــوه بیســتون          
  بستان من است  سرو او ،برگ من چو  گــل      مــن چــو بلبــل او  چــو  بــاغ  پــر ز

  درمان مـن اسـت   است و درد عشق او  نــــام  او  ورد  زبــــانم  روز   و  شــــب          
ــت      آرزوي  دیـــــدنش   دارم  بـــــه    دل      ــن اس ــدان م ــهر زن ــراقش ش   در ف

ــ  ــنم رهب ــه بی ــوش آن روزي ک ســاعتی در خانــه  مهمــان  مــن اســت           رم ـاي خ
ــد؟      ــی کنی ــایش م ــاران دع ــز اي ی   شب نمـازش ذکـر یـاران  مـن  اسـت       هرگ

  چهره اش چون مـاه تابـان مـن اسـت         روي خوبش بـا دو چشـمت دیـده اي ؟   
ــه     ــاجم  را  چ ــاي  ته ــرق  دری ــم   غ ــاجی  کشــتی  ز     غ ــن اســت          ن ــان م طوف

ــت               گــر چــه دشــمن نقشــه هــا دارد بســی           ــن اس ــبحان م ــی  س ــامی او  ح ح
ــت  او  ــین  ‹‹  در    امان ــ›› ام ــدان مــن اســت             الب     ـانق ــیر می در شــجاعت ش

ــین (ره)          ــر خمـ ــد    ره  پیـ           رهـــرو    راه  شـــهیدان    مـــن اســـت  راه  او  باشـ
ــت                  ››             ســید  علــی  ‹‹  افتخــار  مــا   بــود    ــن اس ــان م ــان جان ــن ج ــرور م س

ــت                 چون فقیه وعالم اسـت ودیـن شـناس          ــن  اسـ ــد  دوران مـ ــع تقلیـ مرجـ
رهبـــرم جانبـــاز  ایـــران  مـــن  اســـت               مـاه  تیـر از سـال  شصـت       ششـمروز 

ــا ش        ــو   ب ــدارش  ت ــدا   نگه چــون دعــاي او نگهبــان مــن اســت           اي  خداون
ــن اســت                شــعر امــروزم کــه وصــف رهبــر اســت          ــوان م ــعار  دی ــرین اش بهت

درفلسـطین اسـت و لبنــان مـن اســت            ی  بــه  پاکســتان و  هنــد      پیــروانش  نــ
ــاران مــن اســت    گوئیــا مهــدي(عج) چنــین گویــد کــه او   ــرین اصــحاب و ی   بهت
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