
عيد يا ... ولتأت لبيك اللهم لبيك

لهم فترتج وعرفات مني في الله بيت حجاج .. تلبية لبيك اللهم لبيك
وتعالي سبحانه الله ويباهي السماء أهل بهم ويفرح الرأض أهل نفوس
 عرشه وحملة ملئاكته

في سقطت كما الحجارأة أصنام .. فالتسقط لبيك لك شريك ل لبيك
أصنام . ولتسقط وسلم عليه الله صلي محمد أقدام تحت الفتح يوم

شريك أنه العرب) يظن الطين(حكام بعض فأن منه خلقت التي الطين
... طين وهو والتشريع الحكم في العالمين رأب
. قريب إليه وسائار تراب من وهو ويتبجح يرتفع أن الطين حقارأة فيا
..أين وبورأقيبه السادات أين الرأض طواغيت أين وهامان فرعون أين

تحت .. انهم وزعماء ملوك أنهم يزعمون كان من والمتكبرين الجبابرة
لمن العالمين رأب ينادي حين مذلولين ... سيقفون التراب في أقدامنا
.. أحد يجيب فل اليوم الملك

القهارأ الواحد لله
في دينهم في المضطهدين من المعذبون يقولها لبيك اللهم لبيك

فيبكي ، السجون بهم ضجت وقد البلد كل في والمعتقلت السجون
"ول لنصرتهم الله إلي السماء أهل ويتضرع الرأض أهل حالهم علي

"  الظالمون يعمل عما غافل الله تحسبن
والمعتقلت السجون في المعذبون يقولها  لبيك لك شريك ل لبيك

. فلنشهد لثباتهم الرأض طواغيت وتترنح لصمودهم الكفر قلع  فترتج
ما أنهم  والهواء والجبال والسماء الرأض لهم ولتشهد نعرفهم لننا لهم

شريك بكل كفروا وانهم حادوا الطريق عن ول استكانوا وما ضعفوا
الملك. في العالمين لرب
فنفوسنا ، مكان كل في المجاهدين أفواه من تنطلق لبيك اللهم لبيك

طير جوف في .. فهم نحبه قضى من .. فمنهم  يديك ملك وأموالنا
علي القابضون وهم ينتظر من . ومنهم يشاء حيث الجنة في يسرح
تبديل. بدلوا .. وما اليهود مدافع وأمام الجبال في الزناد
لضربتهم فتنكسر المجاهدين أفواه من تنطلق لبيك لك شريك ل لبيك

.  الكفر قوي لقوتهم وتندحر الشرك معاقل
مكان كل في المستضعفون المسلمون بها يستغيث لبيك اللهم لبيك
لو قلوبهم بين آلف الذي "هو قلوبهم فيوحد حالهم علي يطلع الله لعل

بينهم"  آلفة ما جميعا الرأض في ما أنفقت



..  مسلمون يا ولتفرحوا حالنا وهذا عيد يا ولتأت
 والفداء التضحية عيد والعطاء البذل .. عيد الضحى عيد فالعيد

فكبروا بحالكم والسماء الرأض آهل بغبطة الله بيت حجيج يا فلتفرحوا
ولله اكبر الله  أكبر والله الله إل إله ل اكبر الله اكبر الله اكبر الله 

الحمد
وعذبتم سجنتم من يا والمعتقلت السجون في إخواننا ولتفرحوا
تخذل حين ضحيتم من يا عيدكم أنه لكم فالعيد  رأبكم أجل من وأوذيتم
فكبروا عيدكم أنه الناس تراجع حين وتقدمتم الناس

ولله اكبر الله أكبر والله  الله إل إله ل اكبر الله اكبر الله اكبر الله 
الحمد

مكان.. كل وفي والشيشان فلسطين في المجاهدون أيها ولتفرحوا
وتقديم الذبح .. عيد عيدكم لنه بالعيد أعدائاكم وأمام خنادقكم في

العالمين رأب لله قربان نفسه قدم لمن فرحة أعظم .. ويا لله القرابين
فكبروا

ولله اكبر الله أكبر والله  الله إل إله ل اكبر الله اكبر الله اكبر الله
الحمد

..  الكبير العيد سيكون وغدا قريب فالنصر بالعيد المسلمون وليفرح
 السلم رأاية تعلوا حينما الرأض في المستضعفين لهؤلء
عدوهم ويخذل قيدهم الله يفك حينما السري لهؤلء
مكبرين فاتحين منتصرين يدخلون حينما والمهاجرين المجاهدين لهؤلء

العالمين رأب لله
والسماء الرأض رأب من الجر يرون حين الشهداء لهؤلء

أكبر الله أكبر الله أكبر .. الله  بالتكبير أصواتنا فلترتفع
الواحد لله يكبر حين الكون أعظم وما معنا يكبرون السماء فأهل
 القهارأ

 المتجبرين الطغاة ...  تدك أكبر الله
للمأسورأين السجون أبواب ...  تفتح اكبر الله
 المجاهدين بها ...  ينتصر أكبر الله

ولله أكبر الله أكبر والله الله إل إله ل أكبر الله أكبر الله أكبر فالله
الحمد
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