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Yهًال بك يا 
مضا!.. �هال بشهر 
جلو1 +
خل& +
إلحسا3، �هال بشهر 
لتوبة +
لعبا1� +
إلميا3، �هال بالشهر 
لذ~ �ُنز| 

ملشتاM، فجئت �لينا  Aنتظا
فيه 
لقر´3. لقد ُعدَ� �لينا +عا�1 �يامك، +�ضا  بعد طو| غيا£ نوA هاللك. لقد 
نتظرنا� 
بعد غيبة +فر
M. فاحلمد ملن با�A فيك 
أل+قا�، +
لشكر ملن خصك باليمن +
ل�كا�. هو 
هللا 
لذ~ جعلك للتقو· سبيال 


�1 للعابد Aفيقا يًما، +فتح بك للتائب بابا Aحيما.A�+ ،قوميا
�نت شهر 
�د·.. يتبتل 
لنا§ فيك تبتيال، +�نت شهر 
لذكر.. �نزله 
هللا فيك تنـزيال، +�نت شهر 
لقر´3.. يرتله 
لعبا1 
د� د
 جزيال، +�ثç عليك ثناً  Qيال، �Aيد �3 �حكي لك ±ًّا ثقيال، +�شكو �ليك َخَطًبا � �� £A فيك ترتيال. يا

مللهوفني  عبا�1  فاùع من  لرتك سبيال،  
لدعا   بغ&   ~A1� فال  1عاً  طويًال طويال،  �1عو�   3�  £Aيا +�Aيد  جليال، 
ة منك +Ýشى عذ
با A ملن كنت عنه +كيال، +ال تُر1ّ من جا  يسعى لبابك }ليال، يرجو £A ستجب يا
َكِلًما +قيال، +

+بيال.
 ياA£ هل 
لظلم من تعاليم 
أل1يا3؟ �8 �نه من ظلم 
إلنسا3 ألخيه 
إلنسا3؟


ألغا� +خطب 
لزعما ؟ �ليسو
 عبا�1 �8  Ç ملسلمو3 ال ينتصر+3 �ال
يا A£.. ملا}
 كا3 
لنصر 1
ئما حليف 
ألعد
 ؟ +

 Ç جهالة بعد �3 كانو
 علما ؟ ملا}
 �صاֲדم +Aصا 

حلضيض بعد �3 كانو
 Ç عال ؟ ملا} Ç 

 �هل Aيا ؟ ملا}
 هبطو+Aصا
 A

 من 
ألعد
 ؟ هل غا£ عنهم 
ألبر+Aعبا�1َ �8 صا 

لذ| بعد عز� +هنا ؟ ملا}
 �صبحو
 �مو
تا Ç 1نيا 
ألحيا ؟ هل ما =
لو

جلر8 شركا ؟ ياA£ �نت 
لقدير }+ 
آلال ،  Ç يعاQ لغّما ؟ �8 هم
 ºملسؤ+| عن هذ
+ما� 
لُصلحا ؟ ياA£ من منهم 
1
عي 
حلق كالعقال ، +�لِّْف بني قلوֲדم مبحبة  
فاAحم �هل 1ينك 
لضعفا ، ياA£ َ�سـِمْعهم صوَ� منا1~ 
لسما ، ليتبعو


لدعا ، من �جل نبيك خامت 
ألنبيا  �. 
هم ياA£ فأنت خ& 
لرا . ياA£ �ِجْب لنا هذA
+�خا ، +

لشهر 
لكرمي شهر 
لصيا8، 
لذ~ يأتينا عاما بعد عا8، 
ْهِد ֲדد
� �خو� 
إلسال8، +َ�ِعزَّ بعزتك �مَة  
 يا A£.. «ق هذ

لرة عظيم 
لعظا8،  ِّãلسال8،  ن

إلسال8، +َصلِّ على "مد خ& 
ألنا8، حبيب 
إلله حبيب 
لكر
A ،8سو| 
�د· Aسوِ| 
سيِد 
َخللق Ç �على مقا8، فخِر 
لعبا1 كرمي ال ُيضا8، عظيم 
ُخللق +خ& 
ألنا8، سر
° من& +بدºA تا8، +جهه صبوÍ من 

لقلو£ بأحلى +شا8، كرمي 
لسجايا بليغ 
لكال8، شفيع 
ل�
يا Aفيع 
ملقاA ،8فيق  ãُيا8، +يص�
 Mلنفو§ بشو
 º

البتسا8، ִדو


إلله بأعلى +سا8، نصلي عليه +نلقي 
لسال8، عليه 
لصال� +�=كى 
لسال8. º8، حبا

ملالئك بُصحب 
لكر
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ألستا} 
ملرحو8: مصطفى ثابت


