
 

 
 

 اي که به عشقت زنده منم 
 گفتی از عشقت دم نزنم

 )2(من نتوانم نتوانم نتوانم
 پر ز گناهم ،من
 عفو گناهی  ،تو
 روي سیاهم  ،با

 تو من تباهم ،بی
 )2(یا اباصالح ،مدد ؛یا اباصالح،مدد

 یاد خمینی تو سرمه
 خون بسیجی تو رگمه

 )2(به مماتم ،به حیاتم ،اهل صالتم
 سید علی چون رهبرمه

 عشقش رو سرمه ۀسای
 )2(به مماتم، به حیاتم ،اهل نجاتم

 قافله ساالر ،اي
 و دلدار  دلبر ،اي
 حیدر کرار ،اي

 آقامو نگهدار
 )4(مدد یا علی موال

 
 
 
 

 
 

 غم ندارهیاور مهدي 
 ارهدبراي موال کم ن

 )2(یاري بباره تا که یه روزي بارونِ
 تو جمکران جا پاي شماست

 قلب محبت جاي شماست
 )2(طرضشده م ،چو کبوتر ،قلب یه نوکر

 اي قم اینجاستـــدری
 قلب شما دریاست

 ق شما برپاستـــعش ،اي شیعهــدل ،تو
 )4(ها  بیا طبیب دل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اباصالحمتن شعر 
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 سالم اي مهربان آقاي خوبم
 )2(سالم اي مهدي صاحب زمانم

 سالمی با گل عشق و ارادت
 )2(رسانم به سوي قلب پاکت می

*** 
 کجایی اي گل نرگس کجایی

 )2جهان پر گشته از ظلم و تباهی(
*** 

 به پاي عهد و پیمانی که بستیم
 همه چشم انتظار تو نشستیم

 بیا اي یوسف زیباي زهرا
 )2(روي تو هستیمکه مشتاق گل 

*** 
 تو خورشید فروزان جهانی
 )2تو امید دل مستضعفانی(

 آیی که پیغام خدا را تو می
 به گوش خستۀ دنیا رسانی

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کجایی اي گل نرگس کجایی
 )2(سوزد از داغ جدایی جهان می

*** 
 در این روز قشنگ و آسمانی

 گشته با عطر والیتکه خوشبو 
 مبارك باد بر تو اي امامم

 )2(شکوه سبز آغاز امامت
 
 

 امام مهربانمتن شعر 
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 ها  همه سالمسالم بر شما، به 
 فی ارضه  اهللا السالم علیک یا بقیه

 !آرزوي اهل عالمیدکه  ،سالم بر شما
 راه هدایتید! پیشوايکه  ،سالم بر شما

آري همیشه . خواهیم کردگم هم را  تنشخویبی نور شما  ، راه که هیچ،در جاده بندگی، همراه همیشگیاي 
 تانیم. محتاج نگاه جا هو هم

 محبتید!مهر و   سالم  بر شما که معدن
 که براي هر چه در عالم است، پناهید.،انتانتنها براي محب نهو 

 خواهد شد.خراب  اهلشدنیا روي سر  وجودتان که بی، رحمت و برکت خدا بر شما باد
 .انیس غریبان اي راهنماي گمشدگان واي طبیب دردمندان، اي بی کسان،  اي تکیه گاه ،بر شما سالم

 ها سختیتمام  برخواهیم شد و  همراهعالم مردم تمام با روزي ستید! چقدر خوشبختیم که شما سرپرستمان ه
 چون شما داریم. یاوريچرا که ،شدخواهیم  مپیروز خواهی

و  ایمان حبه سال کنیم میمجهز را قلب هامان  کنیم و  یاور شما بودن است. دعا میاین روزها دعایمان 
.است مسیر رستگاري ماناهکه  ،برداریم گام مسیر شمادر  کنیم می تالشو  ،شما از پیرويو  از خدااطاعت 

 .کام جهانیان بچشانیدعدالت را به  طعم خوش تا آیید میروزي که براي کنیم  می ن را آماده خودما
 .چه روزهاي خوشی خواهد بود 

 باشد. هآسمانش  پرچم حکومت شما برافراشت م که بر بامیدر زمینی را داره نفس شوق زیستن نفس ب
از یاد شما و دعا براي تعجیل اي ما را  م حتی براي لحظهیخواه از خدا می، هااز پدر و مادر تر اي مهربان

 حظه بر محبت و معرفت و ارادت ما نسبت به شما بیافزاید.لو لحظه به ل نسازد غاففرجتان 
  و آرزوي ما مشغول شما بودن. کس در این دنیا به کاري مشغول است هرچرا که 

الفرج لولیك �جل الھم کنیم: حقق آرزویمان دعا میبراي ت
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 متن سخنی با امام
 ویژه متوسطه اول و دوم 
 



 

 
 
 
 
 
 

 سالم ایمهربان دن يبابا
 

اند دستت را که  گفته میدانم فقط برا ینم يادیز زیام و از شما هم چ دهیوقت شما را ند چیمن ه، جان بابا
 .یکن یم ادی شهیهم همها مرا  همه اسم يالبه ال ،دعا کردن يبرا يبر یباال م

 تو ... يها هبر گون شود ی، اشک مردیکه دلم را بگ یاند هر غصه و غم گفته میبرا
تک  يکنند ، برا یم یعذرخواه، شان که اشتباه کرده فرزند کوچک يکه به جا ییاند مثل باباها گفته میبرا

 .یکن یم یمن از خدا عذرخواه يبه جا میتک اشتباه ها
 

 دارم؟  یمتیچه ق ارزم؟ یچشم شما چقدر م شیدانم من پ ی، نم ایمهربان دن يبابا
 ینیبب، شناخت شانیاز آرزوها دیها را با دمآ متیقو   میدار یمتیق کیها  دمآگفت همه ما  یمان م معلم
 ؟دنرا دار يزیبه چه چ دنیرس يآرزو

 
 دوست با ارزشی برایتان باشم. خواهم یاما م ،شما چقدر است شیپ متمیق دانمینماي دوست داشتنی ترین ، 

 یبه وسعت پراکنده شدن خوب یی، آرزوشود شتریب شماپیش  متمیرا بزرگ کنم تا ق هایمآرزو می خواهم
 يرو هاي شادي تمام بچهبه وسعت صلح و  یی، آرزو پایان ظلم و ستمبه وسعت  ییدر همه جهان ، آرزو

 ...  نیزم
ام شما که بیایی دیگر هیچ آرزوي  شنیده .بردارم یقدمآرزوهایم  تحقق يبرا خواهم کمکم کنی تا می

 کنم.  اي باقی نمی ماند. پس شما را آرزو می برآورده نشده
 :  یی بزرگآرزو يکوتاه برا ییدعا کنم ، یدعا م هر روز و هر لحظه آرزو نیبه ا دنیرس يبراو 

 الفرج كیالھم �جل لول
 
 

 متن سخنی با امام
 مقطع ابتدایی ویژه 
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