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متن سرود غدیر
أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
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علی عالی اعلی و علی والی واال و علی مالک عقبا  ...هو النور
علی ماه دل آرا و علی همسر زهرا و  ....علی نور
علی بر همه اوال و علی سید و موال و  ....علی نور
به هستی خدا حضرت زهرا گل طه همین است
فقط شیر خدا حیدر کرار امیرالمومنین است
آقای من  ...امیر عالمین هست و
آقای من  ...امیر عالمین هست و
دنیا از شکوه حیدر حیرونه
*
نامت حیدر به جهان برتری داره و
راهت حیدر تا ابد سروری داره و
دنیا بی یاد تو زندونه
تو از اول بر همه عالم امیری
تو از اول برای احمد وزیری
تو از اول امیر و بی نظیری

اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله…

بارالها! دوست بدار هر آنکه او را دوست میدارد ،دشمن بدار هر آنکه او را دشمن میدارد ،یاری کن هرکه او را یاری
کند و خوار کن هر آنکه بخواهد او را خوار کند ...
خطبه غدیر

از حق میرسه این ندا ای رسول خدا کامل شد دین ما
حیدر امیر و سرور موال و رهبر ولی شما
بلغ به اهل جهان  ،به کل زمان علی موال
......................................................
در دست نبی دستان علی گشته جهان غوقا
من کنت موال فهذا علی موال
......................................................
اون که وصی نبیه به فدای نگاش همه دنیا
هذا علی ،ابوالحسنین زوج الزهرا
************************
امر خدا رو شنیدن ،امیر عالم رو دیدن ،بعد از فرمان پیمبر ،برای بیعت رسیدن
همه با فاتح خیبر ،بیعت نمودن تا آخر ،گفتن ما تا ابد هستیم ،پای والی تو حیدر
......................................................
اما دشمنا زیادن ،حق رسالتو دادن ،شد هیزم و تازیونه ،آتیش به قلب موال
دستای علی رو بستن ،بیعتاشون و شیکستن ،میریزه اشکای زهرا ،از مظلومی موال

************************
غدیر رفته از یاد ،غدیر دارد فریاد ،امیر است و غربت ،غدیر نقشی بر باد
علی غم خوارت کو ،گل طاهایت کو ،غدیر و این نجوا :علی زهرایت کو
بعد تو زهرا ،من ماندم تنها  ....در بین اعدا  ...ای یار من
شب های بی تو ،زینب گریونه  ...بی تاب رویت  ...دلدار من
هوای چشما بارونه  ...حسین پریشونه  ...قلب حسن پر خونه  ...بیا مهدی بیا مهدی
صاحب لوای غدیری  ...بر همه جان ها امیری  ...منتقم غم زهرا  ...بیا مهدی بیا مهدی
آآآآآآآآآآآآآآآآآآ .....
ای یادگار تنهایی و غربت امیر ! عیدمان بی تو معنایی ندارد  ،ای وارث غدیر ...
************************
یابن طه ! یابن یاسین ! یابن حیدر امیر بی قرینه
تا نیایی چه غدیری  ...ای دوا و شفای درد سینه
......................................................
دل و دلبر  ،سایه سر  ...یابن حیدر نظر به حال ما کن
این دل غرق گنه را  ...با نگاهی پر از نور خدا کن
ما یتیمان تو هستیم  ...یابن زهرا برای ما دعا کن
اباصالح اباصالح یابن زهرا برای ما دعا کن
ما یتیمان تو هستیم  ...یابن زهرا برای ما دعا کن
آقای من
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