
به علمداری تو می ارزد     بی دستی ام   زخم سرم،  

 ای در تنت خون خدا           بخدا یاری تو می ارزد 

 برگردان اول :  

                        هرچه که خنجر خورده ام       رنج و غم نشمرده ام

 به علمداری تو می ارزد 

:  برگردان دوم  

قسمتم با این همه آقایی ات      شکر خدا شد   

سرداری و سقایی ات                       

 *************** 

 من از صبر تو زیباتر ندیدم

 کسی را از تو تنهاتر ندیدم

 ای امام غریب من 

 یاری ات شد نصیب من   به خدا یاری تو می ارزد 
 

 دعا کن من غم اصغر نبینم 

 از این تنهاترت دیگر نبینم

 ساکن دشت غم شدن 

شدن    به علمداری تو می ارزد در غم تو علم    
 

 دلم را از ارادت آفریدند 

 برای این شهادت آفریدند 

 ای حبیب خدا حسین! 

 حجت کربال حسین!     به خدا یاری تو می ارزد 
 

 خوشا راهی که دلخواه تو باشد

که در راه تو باشدغم و رنجی   

فدای تو  هرچه دارم  

به علمداری تو می ارزد    تن چه قابل برای تو  
 

 نمی میرد کسی که عاشق توست 

عاشق ترین ها الیق توست  دلِ  

تو هدیه ی خداست  عشقِ  

 یک نفس بی تو هم خطاست   به خدا یاری تو می ارزد

 مرا بوسیده ماهی عالم افروز 

نذر امروز  دو دستم کرده بابا  

 ای دلت عاشق و رضا 

به خدا یاری تو می ارزد     نور چشمان مرتضی  
 

چراغ روشن من تویی در دل  

جوشن منت در دو عالم دعای  

 ای نفس های آخرم     

به علمداری تو می ارزد     این همه زخم پیکرم  
 

ر از بوی غمت باغ دل ماست پٌ  

 لبان تشنه ات داغ دل ماست 

 هرچه خون رفته از تنم 

ارزد غتنم       به علمداری تو می فرصتی بوده مٌ  

 وزن دوم:

 ای برادر رسیده وقت شهادتم 

 رفته خون از تنم به قدر ارادتم 

 ای نگاهت موذنم 

 من به چشم تو مومنم   به خدا یاری تو می ارزد 
  

 وقت آن شد که حق دل را ادا کنم 

 جای موال تو را برادر صدا کنم

 این تن غرق خون من 

 صورت الله گون من   به علمداری تو می ارزد 
 

چشمت همیشه عشق آفریدن است کار   

 زندگی با تو آخرت پروریدن است 

 ای بهشت برابرم 

باریده بر سرم   به خدا یاری تو می ارزد  عشقِ  
 

 ای زمین مست بوی زهرایی ات حسین! 

 شهره ی آسمان شکیبایی ات حسین! 

 هر غمی را سپر تویی 

دا یاری تو می ارزد از همه تشنه تر تویی     به خ  


