
 إحنه  غري  حسني  ما  عدنه  وسيلة...والذنوب هواي كفتها ثجيله 

 وغداً    يبدو    لنا    ّسداً منيعا....   هذِه   آراُؤان   فيِه   مجيعا 

 والذنوب               هواي               كفتها            ثجيله

 

 اهنا       ايهلكثرة       ذنوبك       وإنت       متحري      أبمرك 

 مسلك       إخدم      مبأمت      إمامك      لو      ردت     للجنه

 وإنت       ابلتأبني       ختدم       تسمع      اهلاتف      يكلمك 

 لو      إلك      قوة      فاكره....      بنور     العقيده     منوره 

 وللخدمه     عندك     مقدره....     وابللطم     ومست    صدرك 

 صيل الشفاعه هالوسام  خّيمد  جهنم  شعاعه....  والوثيقه  البيها  ت 

 من   بكاُه   وهَو   هلِل   ُمطيعا...   ُتطفُئ  الناَر  لُه  تِلَك  الدموعا 

 والذنوب               هواي               كفتها               ثجيله 

 

 ايلذي        عندك       عقيده       اثبته       وحره       وشريفه 

 كفة     أعمالك     خفيفه       و     تعلم     امليزان     حق     و 

 وما      إلك      غري      الشفاعه      وبيها     آمالك     ضعيفه 

 صفي    العمل    ال    ختالطه....    ويه    حسني   قوي   الرابطه

 أكرم      الوادم      ابلعطه..      وما     يرد     مايوس     ضيفه 

 عم.....   وابألانشيد  احلسينية  يرتمنواليخدم   حسني   ابجلنه   يتن



 ضيُفُه  يف  الدهِر  ال  خيشى  ِضياعا....  شأنُُه  يعلو ويزداُد ِإرتفاعا 

 والذنوب               هواي               كفتها               ثجيله 

 

 والذي        هباي        املآمت       ينفق       حبسب       إقتداره 

 خدمة       إمامه      ال      رايسه      وال      إماره    وغايته     

 ويه        رحيانه        حممد        اتجر        وربح        التجاره 

 جنة       وقصوٍر       عاليه...       وأهنار       عذٍب      جاريه

 اره وحور      وقطوٍف      دانيه...      وال      تفوتك      هالبش

 والصرف  حلسني  صرفه  إيعوضونه..  واحد بسبعني أجره يضاعفونه 

 كُل  من  أنفَق  ِمن  شيٍء  رجاءا...  ولُه  يف  صاعِه  سبعنَي صاعا 

 والذنوب               هواي               كفتها               ثجيله 

 

 ال       تقول      إشلون      أحّصل      هالسعاده      اهباخلدامه 

 و     لعد     سبط    النيب    اهلادي    هاي    من    هللا    كرامه 

 و     الدليل     إهباي     فطرس     من    خدم    مهد    اإلمامه 

 لألبد    مرغ      إجناحه     ابملهد     ....و     مشلته     الرمحه  

 ردت    له    إجنحانه    و    صعد    ....للسمه   إحمصل   مرامه 

 هاخلدامه  إهواي  عايل  مستواها ....حته فطرس عامللك بيها إيتباها 

 فعال  يف  املأِل  األعلى  ُمذيعا  ....فاَز  من  كاَن  لُه السبُط شفيعا 



 ثجيله             والذنوب               هواي               كفتها     

 

 هاك     إخذ     اي     صاح     و     إمسع    هالرباهني    العديده 

 سامع       إجبربيل       ملن       نزل       هز      املهد      بيده 

 راد        حبسني        إيتشرف        و        مبزاايه       احلميده 

 ....ابملهد    من   كلم   بشرإبفذ    معجزه    عيسه    اشتهر     

 و    حسني    زاد    إعليه    فخر....و   معجزه   أظهر   جديده 

 كّلمه اجلربيل إبلسانه و صفاته ....و هاي أسهل معجزه من معجزاته

 كّلَم  األمالَك  يف  املهِد رضيعا ....عّجب األكوان يف الُنطِق سريعا 

 كفتها               ثجيله       والذنوب               هواي          

 

 إمشا       يريد       البشر       يوصف      هاخلدامه      احلسينيه 

 ما       وصل       مثقال      ذره      من      حماسنها      البهيه

 تعجز      الكتاب      عنها      و      أهل     األفكار     القويه 

 جملتمع      ....دستور      إميان      وورع هاخلدمه      تنطي      ا

 و     حبها     بضمايرنه     إنطبع     ....و     هاخيدمه    دائميه

 هاخلدامه  شرف  للثابت  يقينه  ....و  الطريق  البيها  يتعرف إبدينه

 اي   هلا   من   نعمٍة   تُعطي   إنتفاعا  ....لطريٍق  فيِه  حنتاِج  ِمتاعا 

 هواي               كفتها               ثجيله                 والذنوب


