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 إىداء

ومنابرنا الجهادية، يصلوف الليل بالنهار ليقفوا على ثغرة اإلعالـ الجهادي، إلى الجنود األخفياء األتقياء القائمين على منتدياتنا 
يجتهدوف ويتسابقوف إلى إيصاؿ أخبار المجاىدين ونشر كلماتهم وأفالمهم لألمة أماًل في التأثير فيهم قصد تجنيدىم في صفوؼ 

 .المجاىدين األخيار

 فداء اإلسالـؤسسة المأسدة اإلعالمية وإخواننا القائمين على شبكة أخص بالذكر أحبابنا في شبكات شموخ العز وإخوانهم في م
 –والفرقاف  –مؤسسة السحاب : وغيرىا من المنتديات الجهادية، وإلى مؤسساتنا اإلعالمية العتيدة أنصار المجاىدينوشبكة 
مؤسسة  –ندلس لالنتاج اإلعالمي ومؤسسة األ -وسرية الصمود اإلعالمية -والجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية  –والفجر 

 -مركز اليقين اإلعالمي –نخبة اإلعالـ الجهادي   -مؤسسة المالحم اإلعالمية  -مؤسسة األنصار اإلعالمية –األنصار البريدية 
رىا مما وغي مؤسسة القيرواف لإلعالـ  –مركز ابن تيمية لإلعالـ –مؤسسة الفاروؽ اإلعالمية  – مؤسسة الكتائب لإلنتاج اإلعالمي

 .لم يسع المقاـ لذكرىم

وإىداء خاص إلى شاعر القاعدة أخونا الحبيب والكبير والشاعر المقتدر المبتلى ، ناصر القاعدة والذاب عنها بشعره وكلمتو 
 .حفظو اهلل ورعاه ونصره على أعدائو محمد الزىيرياألخ المهندس 

ي ساحات القتاؿ، منافحين عن دين اهلل تعالى، مستجيبين لنداء ربهم أىدي ىذا المقاؿ إلى جميع اإلخوة المجاىدين المرابطين ف
َوَما َلُكْم اَل تُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اللَِّو )، ولنداء اهلل سبحانو (انِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِىُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّو )

َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيِّا َواْجَعل الرَِّجاِؿ َوالنَِّساء َواْلوِْلَداِف الَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َىِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْىُلَها َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن 
 .( لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصيًرا

د وأنصار  قاعدة الجهاد في أفغانستاف وباكستاف، الذين أسسوا أعمدة الشيخ أيمن الظواىري وجميع جنو إلى القائد الفذ الحكيم 
وقواعد الجهاد في ىذا العصر، وصمدوا في وجو أعتى قوات الصليب وحلفائها من الشرؽ والغرب، الذين مرغوا وجوه أعدائهم 

بر سلسلة  غزوات  نوعية، ما زاؿ العدو في وحل الهزيمة والعجز والذلة، والذين أذاقوىم مرارة الهزيمة واأللم في عقر ديارىم، ع
 .يتألم من تأثيراتها ويحاوؿ جمع شتاتو واستجماع قواتو

إلى اإلخوة األحبة في بالد أفغانستاف وباكستاف، وعلى رأسهم أمير المؤمنين المال عمر حفظو اهلل ونصره ، والمجاىد حكيم اهلل 
اهلل يبتغوف الموت مظانة، يتربصوف بأعداء اهلل ويقعدوف لهم كل محسود وجميع من بايعهم وناصرىم على الجهاد في سبيل 

  .مرصد

إلى اإلخوة المجاىدين في الجزائر، ممثلين في تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي الذي بات اآلف  بالد الساحل 
لمرتد العفن بكل أذنابو وأنصاره وتابعيو، الذين يواجهوف النظاـ ا –قيادة وقاعدة، أمراء وجنوداً، مجاىدين وأنصارًا  –اإلسالمي 

يسطروف مالحم من البطولة  ويذيقوف العدو مرارة األلم ، ماضوف في جهادىم ال يضرىم من خذلهم وال من خالفهم وىم 
 .مستقيموف على أمر اهلل
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و اهلل ونصره، وأعزه بجنود أتوا من  إلى اإلخوة األعزة في بالد الرافدين وإلى أمير المؤمنين الشيخ أبو  بكر القرشي البغدادي حفظ
يِن فَػَعَلْيُكُم النَّْصُر )كل حدب وصوب، ملبين نداء ربهم  ، باعوا األرواح لمليكهم، وسطروا بدمائهم أعظم (َوِإِف اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّ

وف بذلك صدور قـو مؤمنين المالحم في تاريخ اإلسالـ كلو، يثخنوف في جنود الصليب وأعوانهم من المرتدين صباح مساء، يشف
طالما انتظروا ىذه األياـ، ويغيظوف صدور قـو كافرين ومنافقين، ماضوف في جهادىم وقتالهم ألعداء اهلل، ال يضرىم من خالفهم 
من المخالفين وال من خذلهم من القاعدين والمنافقين  وال من عاداىم من الكافرين والمرتدين، حسبهم أنهم ينافحوف عن دين 

 وعن أعراض المستضعفين من المسلمين، ومنتهى غايتهم أف ينالوا رضواف ربهم، ويفوزوا بشهادة في ساحات الوغى تنقلهم اهلل
إلى جوار ربهم في مقعد صدؽ عند مليك مقتدر، وىا قد كافأىم اهلل تعالى بفتح ونصر مبين، وتمكين في األرض، فأقاموا  دولة 

 .ي ىذه األرضاإلسالـ وتحولوا إلى فئة كل مسلم ف

على  ةبتار الذين جعلهم اهلل سيوفًا في دولة العراؽ اإلسالمية وبقية الوزراء والقادة والمجاىدين وإلى وزير الحرب والوزير األوؿ 
 .أعداء الدين من صليبيين ومنافقين ومرتدين ورافضة وما يعلمو إال اهلل من أصناؼ وألواف

لقوقاز، الذين رفعوا راية الجهاد وسط بلداف الصليب واإللحاد، مسطرين أعظم المالحم إلى اإلخوة المجاىدين األبطاؿ في بالد ا
والبطوالت، مواجهين أعتى وأقوى الجيوش المعاصرة، والتي أصبحت كالفئراف في مواجهة عصابات الجهاد واالستشهاد، وعباقرة 

 .العبوات الناسفة وأسياد حرب المدف 

ل مكاف ، الذين يتربصوف بأعداء اهلل في كل موطن وحين ويقعدوف لهم كل مرصد، يعدوف العدة إلى كل المجاىدين األخفياء في ك
 .ويخططوف للنيل من أعدائهم ، إعالء لكلمة اهلل ونصرة لدين اهلل وانتصاراً أو ثأراً للماليين من المستضعفين من أمة اإلسالـ 

وعلى رأسهم مشايخنا وعلمائنا وأخواتنا العفيفات  ين والمرتدينإلى كل المسجونين والمعتقلين في سجوف الصليبيين والملحد
في مشارؽ األرض ومغاربها، يحتسبوف ما أصابهم من قهر األسر، يسبحوف بحمد ربهم صباح مساء، وينتظروف فرجو  ،المظلومات

 .في كل حين، ليعودوا إلى مواصلة ما أسروا من أجلو

، أخرجوا من ديارىم بغير حق وبال ذنب اقترفوه،  ينتقلوف بين شعب وآخر، يخافوف إلى كل المطاردين والمهجرين في سبيل اهلل
أف يتخطفهم األعداء من حولهم، فارين بدينهم يبتغوف فضاًل من اهلل ورضوانًا، ويلتمسوف أرضًا يعبدوف فيها ربهم ويعدوف فيها 

 .العدة إلخراج من أخرجوىم من ديارىم وأموالهم

 ،(  َوِإف تَػُعوُدوْا نَػُعْد َوَلن تُػْغِنَي َعنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيًئا َوَلْو َكثُػَرْت َوَأفَّ اللََّو َمَع اْلُمْؤِمِني )قولوا لهم : كثير، أقوؿإلى كل ىؤالء وغيرىم  
 .( َواللَُّو َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس الَ يَػْعَلُموفَ ) 
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- حفظو اهلل  –ي الشيخ أبي سعد العاملمقدمة 

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وإذا أراد اهلل شيئًا فإنما يهيء لو أسبابو 
تحقيق ذلك، فللو الحمد في األولى واآلخرة، والصالة والسالـ على  منعاإلنس والجن على  تويسخر لو جنوده ولو اجتمع

 رسلو سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهديو وسار على نهجو إلى يـو الدين، وبعد أشرؼ خلقو وخاتم

فقد كتب اهلل ووفقني لتسطير ىذه الكلمات التي أتجرأ على تسميتها بقصائد وىي ال تعدو أف تكوف مجرد ىمسات وعبرات في 
ة بكثرة الحركات والمذاىب واألفكار، واتسمت كذلك فيو الساح تْ جَّ بداية طريق الطلب والبحث عن سبل النجاة، في فترة عَ 

بقلة الموجو الناصح األمين الذي يأخذ بيدؾ إلى الطريق الصحيح، فكاف من الصعب جدًا أف تجد مأوى تأوي إليو لتتزود بما 
بتنوع  يلـز من علم صحيح ودين قويم لتؤدي ما عليك من واجبات شرعية ال تسقط عنك إال بسقوط إيمانك ولست معذوراً 

 .البضاعة المعروضة في ساحة العمل يومئذ

فكاف ذلك أشد من  فأحسن اهلل إلى العبد الفقير ورحمو بأف جمعو مع ثلة من المؤمنين الموحدين، عرفوا طريق الحق ولزموه
يص، وامتلكنا اإلمساؾ على الجمر، ولكن عواقب ذلك كانت أف عرفنا الحق واستطعنا أف نميز بينو وبين الباطل المنتشر الرخ

بحمد اهلل وفضلو مبكرًا حاسة التمييز بين الغث والسمين وبين الصحيح والخطأ، فكانت ىذه الكلمات المعبرة عن ذلك الواقع 
 .الذي مضى عليو ربع قرف من الزمن

و يومئذ بين ، وىي كانت موجهة أساسًا إلى الشباب المسلم التائ"ىبوا لجنات ونهر ورضا المليك المقتدر" كلمات سميتها 
حظائر تسمن فيها ىذا الشباب بأشبو ما تكوف " إسالمية"تيارات علمانية وشيوعية وأفضلهم كاف سجينًا وصيدًا سهاًل لتيارات 

ره، لكي يظل معوقًا ذىنيًا وحركياً، فيكوف بين مطرقة التبعية للحكومات المرتدة يومئذ، وسنداف الحياة المادية واالىتماـ دوتخ
فكاف ىمهم ىو كيفية الجمع بين االلتزاـ باإلسالـ ومواصلة الحياة البهيمية والخضوع للقوانين الوضعية . لدنيويبالمستقبل ا

 .وامتالؾ حظوظ الدنيا والحفاظ على المظهر والمنصب والجاه

، وخوفاً اللةفتن ودعاة الضدعاة الكانت صيحة من عرؼ الحق وحرص على تبليغو للناس كي ال ُيخدعوا بما ىو محيط بهم من 
 .من أف يسقطوا في شراكهم فال يعرفوا طريقاً للنهوض بعد ذلك

علم اهلل كم عانينا مع ىؤالء ، أكثر مما عانيناه مع جنود الطواغيت وجواسيسهم، وقد أدينا الثمن غاليًا حينما آذونا أشد اإليذاء، 
احترقت أوراقهم ودخلوا في حياة المطاردة سنين عدداً، فسقط الكثير من اإلخوة ضحايا األسر واالعتقاؿ بسببهم والكثير منا 

نحرص على ىدايتهم أكثر من غيرىم حتى يضعوا جهودىم  –وال نزكي أنفسنا  –وكانوا سبباً في تنفير الناس منا ومن دعوتنا، وكنا 
 .الطواغيت وقوانينهم ويقدموىا في سبيل نصرة دعوة التوحيد والكفر بالطاغوت بدالً من تمييع الدين والدفاع عن ىؤالء

ىذه الكلمات أعتبرىا وأحسبها أيضًا وصايا محب ألىلو وقومو وأمتو ، ألنو ال يلبث أف يلتحق بربو، فلعلها تالمس قلوب 
المخلصين فتحيي فيهم فطرة اهلل التي فطرىم عليها، فيأخذوا مكانهم الطبيعي في ىذه الحرب القائمة بيننا وبين أعدائنا إلى أف 

 . بيننا وبينهم بالحق وىو أحكم الحاكمينيحكم اهلل
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الكبيرة ووقوفو على جمع وتنسيق ىذه القصائد التي  على جهوده " متبصر" تقدـ بالشكر الجزيل ألخي وقرة عيني أوفي الختاـ 
سسة المأسدة كانت من قبل متناثرة وشبو منسية، فأعاد فيها الحياة من جديد، وتواصل فيها مع شاعر القاعدة ليقدـ لها ومع مؤ 

على تفضلو للتقديم لهذا الديواف " محمد الزىيري" لتقـو بعملية النشر، فأشكر إذف قرة عيني الثانية شاعرنا وحبيبنا أو أحمد 
من بعض أشعاره لنسج قصائد جديدة تكوف أكثر  لهمأف أقلده وأست –رغم قلة الساعات  –األوؿ، واعدًا إياه أف أبذؿ جهدي 

راً، فقد تفضل وتنازؿ وتواضع ليقدـ ألخيو ىذه المقدمة التي ىي اللؤلؤة األنصع واألجمل في ىذه الورقات قبواًل وأقوى تعبي
 .والذي أفتخر بو أيما فخر وأصبح وأمسي على أشعاره الرائعة التي تزيد المرء ىمة ويقيناً وثباتاً على طريق الحق

يولونو لي منذ بدأت سدة وعلى العطف واالىتماـ الزائدين اللذاف حبة في مؤسسة المأكما أتقدـ بالشكر الخالص إلخواني األ
 .المؤسسة تنشر ما يوفقني اهلل إليو من كتابات

أسأؿ اهلل في الختاـ أف يعز دينو وينصر عباده المجاىدين ويحفظ كل المطاردين ويفرج عن كل المسجونين ويرحم كل الموتى 
 و ولي ذلك والقادر عليووالشهداء، ويختم لنا بالشهادة في سبيلو، إن

 .والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
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- حفظو اهلل  –محمد الزىيري : تقديم شاعر القاعدة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ين قرة أعين الموحدين وإماـ المجاىدين محمد بن عبد اهلل الحمد هلل رب العالمين ناصر المؤمنين والصالة والسالـ على نبّيو األم
 .وعلى آلو وصحبو ومن وااله ورفع السيف في وجو شانئو ومن عاداه وبعد

فقد تشرفت بأف كلفني أخي الحبيب متبصر حفظو اهلل وسدده بالتقديم للديواف األوؿ لشيخنا الحبيب أبي سعد العاملي حفظو 
قراءة قصائده وخواطره وطيب ما نفح وجدانو وبعض ىذه القصائد ربما كاف عمرىا يزيد عن ربع قرف ما اهلل بحفظو وَحماه بِحماه و 

 .جعلني أقف في واٍد سحيق أنظر إلى أعلى جبٍل بل وكأنني أنظر إلى السماء

على الدين باسم  قبل ربع قرف كاف شيخنا حفظو اهلل صرخة حق في وادي الباطل يسحقو ويكفر بالطاغوت ويكفر باللحى المغيرة
 :الدين ولساف حالو يقوؿ

ـَ شّراً بالصالة ُمقيمها     إذا را
 

 فتاركها عمدا الى اهلل أقرب  
 

قبل ربع قرف كاف اإلعالـ ُيكّثف الضوء على تفاىات األدباء األدعياء ممن يحترفوف التفعيلة ويحترفوف التزوير وبيع أنفسهم في 
 .سوؽ النخاسة بأقل األسعار

  .لقة التفعيلة وجهابذة بحور الشعر يبيعوف شعرىم للطواغيت وسوؽ باع واشترى وافترى عامٌر بوجوىهم الحليقة الكالحةكاف عما

كاف قّلة من ىؤالء ال يبيعوف ضمائرىم للطواغيت ولكنهم حّنطوا وجدانهم خوفًا وفرقًا من حكاـ التذلل والخنا فأودعوا قرائحهم 
  .في غرؼ الموتى

ىؤالء للتغني بسالف يتهدؿ ووجو مليحة تتجمل فال يلبث وجهها أف يتزيّل بعد أف تنمحي عنو آثار األصباغ التي وذىب بعٌض من 
  .تضعها صاحبات الرؤوس المائلة المميلة

 .وقليل من قليل من قليل نثروا كنانتهم وانتقوا من سهامهم أصدقها ورموا فأصابوا الباطل في مقتل

نانة ال حياة فيها ولم تكن سبائكهم لتباع في أسواؽ النخاسة ،كانوا غرباء شرفاء ، وكانوا نحسبهم واهلل لم يكونوا جهابذة تفعيلة ر 
حسيبهم أتقياء ، ال يبيعوف وجدانهم لعين تتكحل أو ذؤابة تتهدؿ بل طار طائرىم وشدى على عزؼ البواتر وأصداء المالحم 

 .شريفاً وعلى حّدة التوحيد جرى حرفهم بسيطا صادقاً شامخاً 

    شرؼ القصائد أف يُزمجر حرفها
 

 ويثور فيها من زئيرؾ قسطلُ   
 

 وأفلح وجهك يا شيخنا الحبيب
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    أبلغوا الشيخ الحبيب العاملي
 

 أف صرح الكفر ولى وانهزـْ   
 

  :ددىماوختاماً أقوؿ لشيخي الحبيب نافح المسك أبي سعد العاملي ولشيخي الحبيب ناقل المسك متبصر حفظهما اهلل وس

    يػػػػا نافحػػػػاً مسػػػػكاً وناقػػػػل عطػػػػره
    ولقد قطعت بعطر قولك يا أخي
    هلل َمػػػػػػػن أسػػػػػػػر القلػػػػػػػوب محبػػػػػػػةً 

 

 خجلي من الشيخ الحبيب تجددا  
 عنقػػػي ونبضػػػي فػػػي الثنػػػاء تجمػػػدا  
 ولكػػػػػل مكرمػػػػػٍة تسػػػػػابق واغتػػػػػدى  
 

 نّضر اهلل وجهك شيخنا الحبيب

  :بل

    نّضر اهلل شيوخي كلهم
 

 فيهم ُمتػََّهمْ أتقياٌء ليس   
 

 
 

 وكتبو ضرباً على لوحة المفاتيح تلميذكم شاعر القاعدة غفر اهلل زالّتو
 ربيع اآلخر من ىجرة محمد صلى اهلل عليو وسلم ٘ٔمن بعد ظهيرة يـو الخميس 

 ٕٕٔٓ \ ٖ\8يوافقو 
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 : القصيدة األولى

 بسم اهلل

المؤمن المجاىد يذكر ربو في كل حركة وسكنة، في السراء والضراء، ويشكره في  كل عمل ال يبدأ باسم اهلل فهو مقطوع أبتر، و 
الجنة ويأمن الفزع كل األحواؿ، فباسم يبدأ الجهاد، وباسم اهلل يعتقل ويعذب، وباسم اهلل يستشهد، وباسم اهلل يرى مقعده في 

 .األكبر، وباسم اهلل يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليناؿ الشهادة من جديد
َفرِِحيَن ِبَما آتَاُىُم اللَُّو ِمن َفْضِلِو َوَيْسَتْبِشُروَف بِالَِّذيَن َلْم * اَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِفي َسِبيِل اللَِّو أَْمَواتًا بَْل َأْحَياء ِعنَد رَبِِّهْم يُػْرزَُقوَف وَ ) 

 . ( ُىْم َيْحَزنُوَف يَػْلَحُقوْا بِِهم مِّْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوالَ 
 

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي وغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 أتلػػػػػػػػػػػػػػػػػو قرآنػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػبحي ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػائي  
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل أفيػػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػػن غفػػػػػػػػػػػػػػػػوتي وجهلػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 بسػػػػػػػػػػػم اهلل أمضػػػػػػػػػػػي أبحػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػن طريػػػػػػػػػػػق ربػػػػػػػػػػػي  
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل أبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوي وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدي  
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ودينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواني  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي درب الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد إلرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 انطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق إلنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبي بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ والهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف  
 أبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره لمكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  
 طغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة األرض أتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيوف  
 
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ووقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أحالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف  
 واىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عنكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي  
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بعرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ودمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 "ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا للجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواني"  
 
  أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػل روحػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػديبسػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل  
 وأىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ومعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل ُأحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
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 وبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل أرى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 بسػػػػػػػػػػػػػػم اهلل أتمنػػػػػػػػػػػػػػػى الرجػػػػػػػػػػػػػػوع إلػػػػػػػػػػػػػػػى إخػػػػػػػػػػػػػػػواني  
 .ألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم جنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ومقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي  
 

 : القصيدة الثانية

 عودوا إلى أصلكم

 .وعمياف عما يحدث لهم لناس تائهوف غافلوف وكأنهم سكارىىو نداء من مؤمن يرى كل ما حولو ظلم وفساد وقهر للعباد، وا
والحل بين أيديهم وىو أف يعودوا إلى دينهم ويتمثل في كتاب اهلل وسنة رسولو، البد من التمسك بهما ليكونا سالحًا ومخرجًا لنا 

 .وظيفتو التي فرضها اهلل عليولى طبيعتها وكل واحد ليمارس إمن ىذا الهواف، وتعود األمور 
 

 الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ حولنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهواء  
 والليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات  
 نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ مائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف  
 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرنا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف يتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ  
 وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحنا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاماًل معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  
 مػػػػػػا دامػػػػػػت حتػػػػػػى الكػػػػػػالب لهػػػػػػا حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف  
 وأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 ف إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػافوتحكػػػػػػػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػػػػػػػى ألػػػػػػػػػػػػػػػػػف مليػػػػػػػػػػػػػػػػػو   
 
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرء أف يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر داره وُيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهاف  
 بعرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دوف حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباف   
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ُتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلب أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو والبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف    
 ويُرمػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػحاري والوديػػػػػػػػػػػػػػػاف   
 
 كيػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػؤمر بالسػػػػػػػػػػػػػػػجوف لغيػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػرحمن  
 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دوف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردد وال عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف   
 ىػػػػػػػػػػػذا ثمػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػن عصػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػاحب الفرقػػػػػػػػػػػػاف  
 ومشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالف  



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 11 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودوا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف  
 وتمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكوا بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
 حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف  
 فتعػػػػػػػػػػػػػود الفضػػػػػػػػػػػػػيلة إلػػػػػػػػػػػػػى القلػػػػػػػػػػػػػوب واألذىػػػػػػػػػػػػػاف  
 
 حينئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُيعبد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمن  
 دوف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ وال اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتئذاف  
 ويُتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اآلذاف  
 وينمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمن  
 وتعػػػػػػػػػػػػػػػػػود المػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف  
 ُتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداً للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمن  
 .لقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والطغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 

 : القصيدة الثالثة

 إقرأ

في ىذا العصر الصعب ، حيث كثرة الثقافات والمناىج الجاىلية، كاد الطغاة أف يطمسوا تاريخنا الحقيقي وتراثنا الصافي النقي، 
قي وتراثو الصحيح الذي يتمثل بالدرجة األولى في  فكانت الضرورة قصوى بالنسبة للمجاىد الصادؽ أف ينقب عن تاريخو الحقي

 . كتاب اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم، فيجعلو نصب عينيو، فيتخذه سالحاً لو يستعين بو في مسيرتو التغييرية
 

 اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء قرآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة نبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ تاريخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ آبائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك وأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادؾ  
 
 اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارة واقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبك  
 تقاسػػػػػػػػػػػػػػػيم الحػػػػػػػػػػػػػػػزف الػػػػػػػػػػػػػػػدائم علػػػػػػػػػػػػػػػى وجهػػػػػػػػػػػػػػػك  
 واقػػػػػػػػرأ فػػػػػػػػي وجػػػػػػػػوه الماليػػػػػػػػين مػػػػػػػػن أبنػػػػػػػػاء أمتػػػػػػػػك  
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 ترىقػػػػػػػػػػػػك..تؤرقػػػػػػػػػػػػك...ألػػػػػػػػػػػػف قضػػػػػػػػػػػػية تحرقػػػػػػػػػػػػك  
 
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداث واقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػػػػػػػػاء..فػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػػػػػػباح  
 واعػػػػػػػػػػػػػرؼ خطػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػػػن أجلػػػػػػػػػػػػػك  
 اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ...رأاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ...اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؾ  
 حقوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مهضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومة لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبك  
 اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػت ضػػػػػػػػػػػػػػػػػوء قرآنػػػػػػػػػػػػػػػػػك وسػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة نبيػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 .لتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تاريخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 

 :القصيدة الرابعة

 في بلدي

نتزع منو إنسانيتو وكرامتو على مرأى ومسمع من الناس في بلدي وفي بلدؾ أخي المسلم يُقتل الحماـ ويهاف اإلنساف بل وتُ 
ويتحوؿ إلى عبد ذليل حقير للطاغوت، ولكن المؤمن يرفض ويقاـو ىذا الواقع المفروض بإرادة قوية وإيماف ال يفتر جميعًا، 

 .ويتحدى كل ىذا فيحلم ويحقق حلمو في بلده، فيحطم أسطورة أف الطاغوت ال يُقهر
َونَُمكَِّن َلُهْم ِفي اأَلْرِض َونُِري ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف * ُهْم أَئِمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِثِيَن َونُرِيُد َأف نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْجَعلَ ) 

ُهم مَّا َكانُوا َيْحَذُروفَ   . ( َوُجُنوَدُىَما ِمنػْ
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير  
 بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزين أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ومقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديالحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ يُق  
 بػػػػػػػػػػػل تحكػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػدي..والػػػػػػػػػػػذئاب ُتكػػػػػػػػػػػـر  
 وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذئاب  
 أقػػػػػػػػػػػػػاـو فػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػػػػن وسػػػػػػػػػػػػػط زنزانتػػػػػػػػػػػػػي  
 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
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 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ال أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وال أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػدي حػػػػػػػػػػػػػػػػراـ أف يحلػػػػػػػػػػػػػػػػم اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أدافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيتي  
 رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض أف أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال إرادةألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ  
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال حريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبقى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 بػػػػػػػػػػػػػػين الحمػػػػػػػػػػػػػػاـ والػػػػػػػػػػػػػػذئاب شػػػػػػػػػػػػػػاىداً وحكمػػػػػػػػػػػػػػاً   
 رغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػأحلم وأحقػػػػػػػػػػػػػػػػػق حلمػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 

 : القصيدة الخامسة

 قيود اإلنساف والشيطاف

نو، ويصبر على أذى الطواغيت وتعذيبهم الوحشي حتى ىناؾ رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اهلل عليو، بعضهم يقضي نحبو في خدمة دي
نيل الشهادة، ويعيد اهلل نفس المشهد ولكن في موقع آخر، حيث يصبح الجالد في موقع الذليل، فيذوؽ العذاب اإللهي جزاء 

بين يدي اهلل عز  بما كسب نكااًل من اهلل، سيكوف الشهداء األبرار في موقع المتفرج إلشفاء غليلهم، وليشهدوا القصاص العادؿ
 .وجل، يـو يجتمع الخصـو

ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي ُرُؤوِسِهْم اَل يَػْرَتدُّ ِإلَْيِهْم * َواَل َتْحَسَبنَّ اللََّو َغاِفاًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّاِلُموَف ِإنََّما يُػَؤخُِّرُىْم لِيَػْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو األَْبَصاُر )
 ( . َواءَطْرفُػُهْم َوَأْفِئَدتُػُهْم ىَ 

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػالت دماؤنػػػػػػػػػػػػػػػا ودموعنػػػػػػػػػػػػػػػا غزيػػػػػػػػػػػػػػػرة غزيػػػػػػػػػػػػػػػرة  
 ثػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػا لبثػػػػػػػػػت أف ملػػػػػػػػػػت أكفنػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػالت  
 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جراحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 فػػػػػػػػػػػي قلوبنػػػػػػػػػػا وفػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػمائرنا..فػػػػػػػػػػي أجسػػػػػػػػػػػادنا  
 وكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمد جراحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بأكفاننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 ونصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح بأرواحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء  
 نعلػػػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػػػػػػػاركين وراءنػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 ي األكفػػػػػػػػػػػػػافدموعنػػػػػػػػػػػػػا ودماءنػػػػػػػػػػػػػا وجراحنػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػ  
 نتوعػػػػػػػد األيػػػػػػػدي التػػػػػػػي بطشػػػػػػػت وكػػػػػػػل الجالديػػػػػػػن  



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 14 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

 بيػػػػػػػػػػـو قريػػػػػػػػػػب بعيػػػػػػػػػػداً عػػػػػػػػػػن الجػػػػػػػػػػدراف والقيػػػػػػػػػػود  
 بعيػػػػػػػػػػػداً عػػػػػػػػػػػن الكػػػػػػػػػػػػالب وعػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػػػدود  
 سُيسػػػػػاؽ كػػػػػل واحػػػػػد إلػػػػػى مػػػػػا قػػػػػدمت يػػػػػداه..ىنػػػػػاؾ  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتعطر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمائنا ودموعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الزكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغرؽ جالدونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقهم  
 وتحػػػػػػػػػػػت أنظارنػػػػػػػػػػػا سيشػػػػػػػػػػػهدوف علػػػػػػػػػػػى أنفسػػػػػػػػػػػهم  
 منعػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمن..م يومػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أنهػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 وخنقػػػػػػػػػػػػػػػوا أصػػػػػػػػػػػػػػػواتاً تريػػػػػػػػػػػػػػػد تحريػػػػػػػػػػػػػػػر اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 ...مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود  
 .قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف والشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف  
 

 : القصيدة السادسة

 ركب المعالي

بلوغ المعالي يبدأ بالزىد في الدنيا وترؾ الشهوات من الطعاـ والشراب والوثير من الفراش ليبدأ المؤمن مرحلة إعداد طويلة 
 .كثفة وحقيقية لكي يكوف أىالً لتغيير واقعو الفاسدوم

وىو في الوقت ذاتو سعي إلى الفوز بالجنة ورضواف اهلل وىو ما يتحقق بالتضحية والفداء والتسلح بعلو الهمة وركب المخاطر 
 .لركب المعالي

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ابتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي  
 ينػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػردوس مػػػػػػػػػػػػػػػن جاىػػػػػػػػػػػػػػػد األعػػػػػػػػػػػػػػػادي  
 المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   
 ويظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذليل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجين األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني  
 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رخػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص وغػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي  
 وأطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ وآف  
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل المعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 وذد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض وديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ  
 وانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل منكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  
 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرب األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة وال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركن  
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  
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 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراً تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر أف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل أ  
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ذات أفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 لمثػػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػػذا فلتسػػػػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػاغي المعػػػػػػػػػػػػػالي  
 ودع عنػػػػػػػػػػػػػػػػػك وسوسػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس والشػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف  
 
 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دع عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ النهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  
 واىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب وديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكراً رحيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً   
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابراً غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  
 إف لػػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا فرسػػػػػػػػػػػػػػػػػاناً وجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً   
 ضػػػػػػػػػػػػػػػا الحنػػػػػػػػػػػػػػػاف المنػػػػػػػػػػػػػػػافيتسػػػػػػػػػػػػػػػابقوف الػػػػػػػػػػػػػػػى  ر   
 فإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  
 وإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادة تُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 

 : القصيدة السابعة
 كل بالدي:سجن بالدي

في كل بلد مسلم يتواجد المئات بل قل اآلالؼ من السجوف والمعتقالت لكبح جماع المسلمين وترويضهم على عدـ العصياف، 
زرع الخوؼ والرعب في قلوب الشعوب المسلمة، حتى باتت كل البلداف كلها سجوف، واإلبقاء عليهم عبيدًا للطواغيت عبر 

سواء التي وضعوا فيها قضباناً وأبواباً حديدية وجدراف إسمنتية صلبة، أو تلك السجوف الواسعة التي تتمثل في ىذه الحياة البهيمية 
لهو اللعب ألخذ قسط من الراحة ومواصلة خدمة التي فرضوىا على الشعوب بين أماكن العمل والبيوت ثم بعض أماكن ال

 .الطواغيت من جديد
 

 نولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت القهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدي  
 ونكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين الحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين واألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  
 حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  رغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  
 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدي تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروي  
 للعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمين بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاف والجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالد  
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذاؾ الطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بريئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً   
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراث الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالد وال الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ الحامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  
 الكػػػػػػػػػػػػػػػػل مجػػػػػػػػػػػػػػػػـر ومػػػػػػػػػػػػػػػػداف ومقيػػػػػػػػػػػػػػػػد اللسػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
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 ال تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل، ال تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمر  
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف  
 تمتػػػػػػػػػػػػػػع وشػػػػػػػػػػػػػػاىد وصػػػػػػػػػػػػػػفق بالقلػػػػػػػػػػػػػػب واليػػػػػػػػػػػػػػداف  
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  
 إال ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل امتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدي تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروي  
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وآىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  
 وأعػػػػػػػػػػػراض النسػػػػػػػػػػػاء كػػػػػػػػػػػل لحظػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي امتهػػػػػػػػػػػاف  
 

 : قصيدة الثامنةال

 ...الويل لمن ال

المسلم مطالب باف يبتعد عن المهلكات التي تقوده إلى عذاب اهلل وسخطو يـو يلقاه، فهو مطالب بتزكية نفسو باألعماؿ 
الصالحة، ومطالب بالدفاع عن دينو بمالو وعرقو ودمو، ومطالب بحفظ أخيو وعدـ خذالنو، ومطالب بقوؿ كلمة الحق واألمر 

ؼ والنهي عن المنكر بيده ولسانو، ومطالب بإعالف البراءة من أعداء اهلل والسعي إلى فضح أعمالهم ومكائدىم في حق بالمعرو 
 .شعبو ودينو وإال فالويل لو

 
 الويػػػػػػػػػػػػػػػػل لمػػػػػػػػػػػػػػػػػن ال يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػػػى خطيئتػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 والويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ال يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ الرذيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 عائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلة  
 قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات الفرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  
 
 قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهوالويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ي  
 فػػػػػػػػػػػػػي أكػػػػػػػػػػػػػل وشػػػػػػػػػػػػػرب ولهػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي الحظيػػػػػػػػػػػػػرة  
 ثػػػػػػػم ال يفكػػػػػػػر فػػػػػػػي مصػػػػػػػػيره ولػػػػػػػو لحظػػػػػػػة قصػػػػػػػػيرة  
 
 الويػػػػػػػل لمػػػػػػػن مػػػػػػػات كػػػػػػػافراً ولػػػػػػػم يعػػػػػػػرؼ الفضػػػػػػػيلة  
 ولػػػػػػػػػػػم ينفػػػػػػػػػػػق درىمػػػػػػػػػػػاً علػػػػػػػػػػػى دينػػػػػػػػػػػو وال دقيقػػػػػػػػػػػة  
 الويػػػػػػػػل لمػػػػػػػػن أفنػػػػػػػػى عمػػػػػػػػره باحثػػػػػػػػاً عػػػػػػػػن الحقيقػػػػػػػػة  
 ثػػػػػػم انكرىػػػػػػػا حينمػػػػػػػا وجػػػػػػدىا علػػػػػػػى الػػػػػػػنفس ثقيلػػػػػػػة  
 



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 17 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

 للشػػػػػػػػػػػػرطة السػػػػػػػػػػػػريةالويػػػػػػػػػػػػل لمػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػاع اخػػػػػػػػػػػػاه   
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يتقاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 "ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة" فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ   
 
 والويػػػػػػػػػػػل لمػػػػػػػػػػػن ال يلعػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػيطاف والسػػػػػػػػػػػلطاف  
 ولػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػػػػػػاؽ قلبػػػػػػػػػػػػػػو بطريقػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػرية  
 الويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 يػػػػػػػػػػػػػػػرى الحػػػػػػػػػػػػػػػاكم يػػػػػػػػػػػػػػػبط  ويقتػػػػػػػػػػػػػػػل ويسػػػػػػػػػػػػػػػرؽ  
 .ورغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 

 : القصيدة التاسعة

 في بلدي الشيطاف سلطاف

ندما يغيب شرع اهلل في بلد ما، فإف ىذا يعني أف شرع الشيطاف ىو السائد، وبأف الشيطاف ىو السلطاف، ألف السلطاف عبد ع
 .للشيطاف

 .ما اإلنساف فحائر ألنو بال إيماف، والقرآف وأىلو من أبناء األمة المخلصين، سجناء أو مطاردوفأ
 

 بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرة عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 فبلػػػػػػػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػػػػػػػوطن بغػػػػػػػػػػػػػػػػاء ومرتػػػػػػػػػػػػػػػػع للشػػػػػػػػػػػػػػػػيطا  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي يحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف  
 واإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف جريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء  
 ال يكفػػػػػػػػػػػػػػػػػر عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال الشػػػػػػػػػػػػػػػػػنق أو السػػػػػػػػػػػػػػػػػجود  
 أو للسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف..للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف  
 
 فػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػدي الباطػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػرقص فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل مكػػػػػػػػػاف  
 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف...ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط   
 واألحػػػػػػػػػػػػػػػرار فػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػدي تحػػػػػػػػػػػػػػػت المجهػػػػػػػػػػػػػػػر  
 فإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن أو القتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  
 دوف محاكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو برىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 
 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق دوف   
 والقػػػػػػػػػػػػػػػػرآف مكبػػػػػػػػػػػػػػػػل وسػػػػػػػػػػػػػػػػجين منػػػػػػػػػػػػػػػػذ زمػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 لكنػػػػػػػػػػػػػػػو يخػػػػػػػػػػػػػػػػرج فػػػػػػػػػػػػػػػػي المواسػػػػػػػػػػػػػػػػم واألعيػػػػػػػػػػػػػػػػاد  
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 فػػػػػػػػػػػػػي زي مػػػػػػػػػػػػػزرك  ليخػػػػػػػػػػػػػػدعوا بػػػػػػػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػػػػػػػػاف  
 
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل آف..فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكين  
 ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدور حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركض وراء السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ليركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراً   
 للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف وللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف  
 
 الطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ىاىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا...نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اإل  
 اكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف  
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف  
 .وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمن  
 

 : القصيدة العاشرة

 ال تسل من أنا

 .أنا ضمير كل مؤمن صادؽ، آمن باهلل ورأى ما حولو من ظلم وفساد وكفر وطغياف
 .أنا ذلك المجاىد الخفي الذي يحرض المؤمنين على محاربة الكفر والطغياف

 .لى األرضإذلك الداعية الذي ال يمل من دعوة الناس إلى الحق، والصبر على تقاعسهم وتثاقلهم  أنا
 .أنا الذي يبحث عن الشهادة وسط ألغاـ من المخاطر يزرعها جنود الطواغيت لعباد اهلل الصادقين الجاىرين بالحق

ء الطواغيت وتأليب جموع المسلمين للخروج عليهم أنا الذي يؤرؽ مضاجع الظالمين بنشر الحق بين الناس، وفضح مكائد ىؤال
 .والكفر بقوانينهم

 
 ال تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػل األمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  
 و أرؽَّ مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجع العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  
 وتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  الباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددا  
 أنػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػذي جمػػػػػػػػػػػػػع الجمػػػػػػػػػػػػػوع ليػػػػػػػػػػػػػـو الفػػػػػػػػػػػػػدا  
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  
 
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػذي شػػػػػػػػػػػػػػػػهد المفػػػػػػػػػػػػػػػػاجع  والػػػػػػػػػػػػػػػػردى  
 الشػػػػػػػػػػػػػػهادة حتػػػػػػػػػػػػػػى انبػػػػػػػػػػػػػػرىوصػػػػػػػػػػػػػػاحَب جمػػػػػػػػػػػػػػع   



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 19 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

 أنػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػذي بحثػػػػػػػػػػػػػػْت عنػػػػػػػػػػػػػػو جنػػػػػػػػػػػػػػود العػػػػػػػػػػػػػػدا  
 فلػػػػػػػػػػػػم تجػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػوى سػػػػػػػػػػػػرابا وحسػػػػػػػػػػػػرة وأسػػػػػػػػػػػػى  
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأظل رافعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  
 ولػػػػػػػػػػػػػو بقيػػػػػػػػػػػػػت وحػػػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػاحة الوغػػػػػػػػػػػػػا  
 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأزيل  الفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الدُّ
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأزرع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذور الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىـز الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغوت  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي عربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  
 ونشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاللة والخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 ب أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػىر   
 بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادة مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًل ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبرا  
 واللحػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بالصػػػػػػػػػػػػػػػحب فػػػػػػػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػػػػػال  
 

 : القصيدة الحادية عشر

 الضحية والتحية

حكامنا عبارة عن رعاة مستأجرين، وشعوبنا الغافلة ىي كالبهائم في خضوعها، يقودونها إلى الحظيرة وإلى المراعي ثم بعد حين 
شاءوا، وىي ال تملك سوى االستسالـ والطاعة والركوف، واألدىى واألمر أف الذين أدركوا الحقيقة يقفوف موقف  إلى المجزرة متى

 .الحائر وال يدفعهم إيمانهم للتمرد على ىؤالء الرعاة الخونة، بل تراىم يقبلوف اليد التي تبط  بهم وىذه ىي الطامة الكبرى
 

 حكامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنم  
 ترعاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب آدميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ آدميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةحكا  
 تنحتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقية  
 وأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى غربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبنا بينهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائرة...بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة  
 تتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحية  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ينضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  
 ومػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػن يعبػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػذه األصػػػػػػػػػػػناـ اآلدميػػػػػػػػػػػة  
 وال أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  
 أو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفض القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  
 



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 21 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

 حكامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  
 يرقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوف الفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروال ي  
 "اإلرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب" خوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   
 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعينوف بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذئاب  
 لتركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبها  
 حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ال تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب  
 
 ونحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحية  
 وال يهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير وال حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 ونأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 أىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا تفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحية ...عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً   
 تقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبحها  
 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح  
 ية وألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 : القصيدة الثانية عشر

 مسجد حّينا

يفرضوف عليهم حصارًا واسعًا لكي   الخيرات والنعم التي رزقها اهلل إياىم، وراحوا الطغاة في بلداننا سلبوا الشعوب المسلمة كل
تمييع لمعالم يظلوا في دوامة الجهل والخوؼ ال يملكوف ألنفسهم الخالص وال لغيرىم، ومارسوا عليهم حملة من التشويو وال

دينهم وجففوا منابع الوعي والتفقو في ىذا الدين بالذات، ونظرًا لمكانة المساجد الرائدة في ىذا المجاؿ، سارع الطغاة إلى 
السيطرة عليها وجعلها منابر وأبواؽ لنصرتهم وتأييدىم وصبغ الشرعية على سياستهم وقوانينهم، وفي الوقت ذاتو وسيلة لتشويو  

 .يسعى إلى إحياء ىذه األمة من جديدكل مؤمن مخلص 
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد حينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
 ينفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ويحرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو باىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
 تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوات بانتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة  
 تقفػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػل األبػػػػػػػػػػػػػػػواب بمنتهػػػػػػػػػػػػػػػى اإلحكػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
 وإذا فاتتػػػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػػػالة الجماعػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػع اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ  
 فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ  
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 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف  
 د إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـؤ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ويفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف  
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل خطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح السػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف  
 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانو وإنجازاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بامتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 ويؤيػػػػػػػػػػػػػػػد النظػػػػػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػػػر وشػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 وكأنػػػػػػػو فػػػػػػػرض مػػػػػػػن الػػػػػػػدين أو أحػػػػػػػد مػػػػػػػن األركػػػػػػػاف  
 
 ال حػػػػػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػػػػػن الفسػػػػػػػػػػػػػػاد والربػػػػػػػػػػػػػػا والقيػػػػػػػػػػػػػػاف  
 وال عػػػػػػػػػػػن اسػػػػػػػػػػػتغالؿ عبيػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػلباف للبلػػػػػػػػػػػداف  
 ديث عػػػػػػػػػػػن احتػػػػػػػػػػػراـ العهػػػػػػػػػػػد واألمػػػػػػػػػػػافبػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػ  
 ويعتبػػػػػػػػػػر مجػػػػػػػػػػرد سػػػػػػػػػػبابهم مػػػػػػػػػػن أكبػػػػػػػػػػر البهتػػػػػػػػػػاف  
 بػػػػػػل ىػػػػػػي جريمػػػػػػة البػػػػػػد أف يعاقػػػػػػب عليهػػػػػػا ويُػػػػػػداف  
 وراء القضػػػػػػػػػػػػػػباف" المجػػػػػػػػػػػػػػـر" وبعػػػػػػػػػػػػػػدىا يوضػػػػػػػػػػػػػػع   
 وتهديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف" اإلرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب"بتهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   
 
 أىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر راعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً   
 ويمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط إرىابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً     
 للػػػػػػػػػػػػػػػبالد حاميػػػػػػػػػػػػػػػاً أىكػػػػػػػػػػػػػػػذا يصػػػػػػػػػػػػػػػير المحتػػػػػػػػػػػػػػػل   
 والمػػػػػػػػػػػػػػدافع عػػػػػػػػػػػػػػن دينػػػػػػػػػػػػػػو وعرضػػػػػػػػػػػػػػو منفيػػػػػػػػػػػػػػاً     
 منػػػػػػػػذ متػػػػػػػػى صػػػػػػػػار سػػػػػػػػب الػػػػػػػػدين حػػػػػػػػدثاً عرضػػػػػػػػياً   
 وسػػػػػػػػػػب النظػػػػػػػػػػاـ أو السػػػػػػػػػػلطاف ذنبػػػػػػػػػػاً مقضػػػػػػػػػػياً     
 منػػػػػػػػذ متػػػػػػػػى صػػػػػػػػار الشػػػػػػػػريف بػػػػػػػػين أىلػػػػػػػػو منسػػػػػػػػياً   
 وارتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  منصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباً وكرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياً     
 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تنعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا..لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوا..ال ..ال   
 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامكم قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ تنتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  
 جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود اهلل لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربكم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأموا  
 ولقالعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدموا  
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اهلل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ ينشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا  
 وبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت اهلل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرروا  
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 :القصيدة الثالثة عشر

 الكلمات الممنوعة

عهدنا منذ عقود وفي ظل حكم ىذه األنظمة المرتدة الخائنة، أف ُتكمم أفواه المصلحين واآلمرين بالمعروؼ والناىين عن 
وأف تُلصق لكل من يخالف ىذه القوانين الوضعية والنداء بالحرية ومحاربة الظلم، تُهم الفساد وتهديد أمن الدولة تماماً  المنكر، 

َؿ ِديَنُكْم َأْو َأف يُْظِهَر ِفي اأَلْرِض اْلَفَساَد )كما كاف يقوؿ سلفهم األوؿ فرعوف في حق موسى عليو السالـ  ، فالسنة (َأَخاُؼ َأف يُػَبدِّ
ونية عادت من جديد ولكن بأشكاؿ أشد قسوة ورىبة حتى لم يعد ىناؾ  ثمة مجاؿ ألصحاب الحق أف يدافعوا عن أنفسهم الفرع

أو يقدموا حجتهم ولو بشكل صوري، ويكوف مصيره المحاكمة الصورية الفورية ثم أحكاـ طويلة يقضي فيها المتهم بقية عمره 
 .وراء القضباف بعد عذاب أليم لو ولذويو

تبدَّى عهد الطغياف وبدأت شمسو في األفوؿ بعد نهضة الشعوب المسلمة وبدئها لحرب طويلة األمد من العصياف والتمرد، لقد 
استوحتها من ثغور المجاىدين في عدة مواطن من عالمنا اإلسالمي المترامي األطراؼ، سرعاف ما ستتحوؿ إلى ثورات حقيقية 

 .مطاؼسيكوف لإلسالـ الكلمة الفصل في نهاية ال

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ )   ( . ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
 

 .اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يقولهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يُعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  
 بتهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  
 واالعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الرعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 
 ال إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إال اهلل  
 ن الوضػػػػػػػػػػػػػػػعيةتعنػػػػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػػػروج عػػػػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػػػػواني  
 والرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود الحجريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف يوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يقولهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 منتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة..فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجوف مظلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   
 ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس  
 وال يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رائحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 وُيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلخ جلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلخ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  األضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحية  
 أو الجنحيػػة" العدليػػة " قبػػل أف يُػَقػػدَّـ إلػػى المحكمػػة  
 إجراميػػػػػػػػػػػة وتكػػػػػػػػػػوين عصػػػػػػػػػػابة..بتهمػػػػػػػػػػة اإلرىػػػػػػػػػػاب  
 وال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح..وال عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد..بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح   
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المبيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
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 "التكفيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة"واألفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار   
 
 يرددىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد.. اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 فهػػػػػػػػل سػػػػػػػػػتجمعوف فػػػػػػػػػي السػػػػػػػػجوف كػػػػػػػػػل الرعيػػػػػػػػػة   
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم إنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم طلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  
 نحػػػػػػػػػػػػػػػػن نحرسػػػػػػػػػػػػػػػػهم كػػػػػػػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػػػػػػباح وعشػػػػػػػػػػػػػػػػػية  
 صػػػػػػػػػػػػػػػامتة..لكػػػػػػػػػػػػػػػن نبػػػػػػػػػػػػػػػرة تكبيػػػػػػػػػػػػػػػرىم  خافتػػػػػػػػػػػػػػػة   
 .قظ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الرعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةوأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتكم تػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   
 
 ىػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػمس الحقيقيػػػػػػػػػػػػة: اهلل أكبػػػػػػػػػػػػر...نعػػػػػػػػػػػم  
 أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: وال إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إال اهلل  
 

 ".الكلمات الممنوعة" ويليها رد لشاعر القاعدة أبو أحمد محمد الزىيري حفظو اهلل بعد ربع قرف من كتابة قصيدة 
 : وجداف شيخو العاملي من طيب ما نصو فكتب شاعر القاعدة في رحاب ما نفح

  السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو شيخنا الحبيب األديب الغريب العاملي سدده اهلل وأيده
 .سالـ من اهلل ورحمة عليكم آؿ العاملي إنو حميد مجيد

 
    علػػػػػى الػػػػػرحمن خالقنػػػػػا اتكلنػػػػػا
    وإف الظلػػػػػػػػػػػم مرتعػػػػػػػػػػػو وخػػػػػػػػػػػيمٌ 
    ومػػػػػوت طغاتنػػػػػا أجػػػػػٌل مسػػػػػمى
    وباب السجن لن يثني النشامى

    لػػن يعلػػو بػػالدي وصػػرح الكفػػر
    سنشػػوي السػػامري علػػى لظاىػػا
    نػػػػذود عػػػػن الػػػػديار بكػػػػّل شػػػػهمٍ 
    يسػػػػػػيل لنػػػػػػا بكػػػػػػّل غػػػػػػٍد نجيػػػػػػعٌ 
    لقد جاشت على العادي أسػودٌ 

 

 ولػػػػيس يصػػػػدنا مػػػػن أغفلػػػػوه  
 وعػػػػين اهلل ترقػػػػب مػػػػن أتػػػػوه  
 وجند الحػق ىػم مػن يطلبػوه  
 عن التوحيد إْف ىم أوصدوه  
 سننسػػػػفو ونحػػػػرؽ مػػػػن بنػػػػوه  
 لػػػو مػػػأل البػػػوادي مجرمػػػوهو   
 ينػػػػػافح عػػػػػن حنيػػػػػٍف غّربػػػػػوه  
 سػػػػيلعن دائمػػػػاً مػػػػن أىرقػػػػوه  
 أثاروا النقػع ، بالػدـ أشػعلوه  
 

  وأفلح وجهك يا شيخي الحبيب

 تلميذكم شاعر القاعدة غفر اهلل زالتو
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 : القصيدة الرابعة عشر

 رحم اهلل الكلمة

نها تفضح كل شيء وتعري كل الوجوه وتسقط كل األقنعة عن تلك اة، ألفي بلداننا قد تصبح الكلمة أخطر سالح يُوجو ضد الطغ
 .الوجوه القبيحة

فإنهم يُقبرونو حياً مع كلماتو، ويعتقد " طويل اللساف"فالكلمة ال تمنعها حدود  وال سدود، ولهذا حينما يمسك الطغاة في بلداننا بػ
ىيهات ىيهات، فكلمة اهلل ىي دائمًا العليا، وكلمة الذين  ىؤالء الطواغيت أف ىذه الكلمات سوؼ تموت مع صاحبها، ولكن 

 ( . ُسنََّة اللَِّو الَِّتي َقْد َخَلْت ِمن قَػْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّو تَػْبِديال)كفروا دائماً السفلى 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػداننا حيػػػػػػػػػػػػػػػث القصػػػػػػػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػػػػػػامخة  
 حكامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافوف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 يقتلونهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا  
 م حاملهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػداننا ، الكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 عػػػػػػػػػػػػػػػػن أشػػػػػػػػػػػػػػػػياء كثيػػػػػػػػػػػػػػػػرة..وتكشػػػػػػػػػػػػػػػػف الغطػػػػػػػػػػػػػػػػاء  
 وقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت وتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو وليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ...وراء السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتار  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة  
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األرض  
 منتنػػػػػػػػػػػػػػػػة...مظلمػػػػػػػػػػػػػػػػة...فػػػػػػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ضػػػػػػػػػػػػػػػػيقة  
 فػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػداننا...وعنػػػػػػػػػدما تبحػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػن الكلمػػػػػػػػػة  
 مكبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة...تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجينة  
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود الوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيةألن  
 وال مشػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر سػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف القصػػػػػػػػػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة  
 ...فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداننا  
 وحامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة..رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل الكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 ولعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اهلل أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء الكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة  
 

 
 
 
 



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 25 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

 : القصيدة الخامسة عشر

 أعوذ باهلل

عة واالسترخاء والراحة، في ىذا الزمن الكافر أعوذ باهلل أعوذ باهلل من من كل شر، ومن كل ما يشد اإلنساف إلى األرض ولى الد
من جبن اإلنساف وظلم السلطاف، أعوذ باهلل من فم أخرس وىو يقرأ القرآف، ومن عين تبكي بخضوع للرحمن وىي تتفرج على 

 .ظلم اإلنساف وقهقهة الشيطاف
 

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف  
 وباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اهلل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمن  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطافأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال  
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف  
 
 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبطالف  
 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم يُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف  
 وال يملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إال الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكالف  
 
 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد هلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل آف  
 ال يجهػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػالحق فػػػػػػػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػلطاف  
 وأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابة  
 حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين ظلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ال  
 وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو  
 إثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمن  
 
 أعػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػعب تحػػػػػػػػػػػػػوؿ بجهلػػػػػػػػػػػػػو  
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة للظلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم والطغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 يطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف ويسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد للسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف  
 
 أعػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػػػػػػػمير حػػػػػػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػػػػػػػت  
 ال يهتػػػػػػػػػػػػػػػز حينمػػػػػػػػػػػػػػػا يؤكػػػػػػػػػػػػػػػل أخػػػػػػػػػػػػػػػوه اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 وأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ال يخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  
 حينمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر أمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمن  
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 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعو اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف للثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة  
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى غطرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف  
 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي  
 .يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف  
 

 : القصيدة السادسة عشر

 ال تهاجر

لو الدنيا وملذاتها، ويفتح لو باب حينما يتعب  المؤمن من الجهاد، يأتيو الشيطاف الرجيم ليوسوس لو في لحظات الضعف فيزين 
الهجرة ويحببها لو ليهرب من المسئولية تاركًا الساحة خالية للطاغوت، يعيث فيها الفساد، وإخوتو المستضعفين يعانوف األمرين، 

 .إما في السجوف المظلمة أو في المجتمعات التي يسيطر عليها الطواغيت
انو، بقدر ما يتحتم على المؤمنين الصادقين أف يزيدوا من تضحياتهم ويصبروا على وفي الحقيقة أف الحديث عن الهجرة سابق ألو 

 .التحمل
 .فال تهاجر بل قاـو وجاىد فإف اهلل معك، ومن كاف اهلل معو فال يخاؼ بخساً وال رىقاً 

 

    ال تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر
    أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر
    أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إخوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر
    علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى دفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الظلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابر

    ق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفاترعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحر
    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر
    ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطيع قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر
    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر
    وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعلو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثر
    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبقى مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاًل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائر
    رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاً لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر
    .فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر
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 : القصيدة السابعة عشر

 القلب الشهيد

لُيقتل مرة ومرة ومرة لما يرى من سعادة ال متناىية ساعة نيل الشهادة، ولكنو حينما  الشهيد ىو وحده من يتمنى العودة إلى الدنيا
فيعبر السدود ، يُقدـ على الشهادة ال يتردد وال ينظر إلى الوراء خوفًا من أف تشده الدنيا وشهواتها، فتحوؿ بينو وبين مبتغاه

 .راساً ومشعالً لمن بقي وراءه من إخوانو وبني أمتووالحدود تاركاً وراءه بصمات وآثار بدمو الزكي، لعلها تكوف نب
 

    لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحياء
    فػػػػػػػػػػػال ألبػػػػػػػػػػػث أف أركػػػػػػػػػػػض نحػػػػػػػػػػػوه مػػػػػػػػػػػن جديػػػػػػػػػػػػد

    لمػػػػػػػػػػػػػػاذا تغيػػػػػػػػػػػػػػب خلػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػدود : أسػػػػػػػػػػػػػػألو
    كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
    كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا دونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
    أـ كيػػػػػػػػػػف ترانػػػػػػػػػػا نبصػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػالقيود وراء الحػػػػػػػػػػدود 

    نعلػػػػػػػػػػػػو دوف أجنحػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػوؽ الشػػػػػػػػػػػػهود كيػػػػػػػػػػػػف 
    كػػػػػػػػػػػػػػم بقػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػذا الجمػػػػػػػػػػػػػػود 
    ألػػػػػػػػػػػػم يحػػػػػػػػػػػػن وقػػػػػػػػػػػػت تحقيػػػػػػػػػػػػق كػػػػػػػػػػػػل الوعػػػػػػػػػػػػود 
    لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ تمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 
    لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل دوف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود 
    لمػػػػاذا الػػػػدموع والػػػػدماء تسػػػػيل مػػػػن جسػػػػم الشػػػػهيد 
    وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح ويعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
    تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

    طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق وتجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تن
    حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد
    وأحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيد
    وأعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود
    تاركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمات دوف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود
    ثػػػػػػػػػػػػػم أطلػػػػػػػػػػػػػق روحػػػػػػػػػػػػػي تطيػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػوؽ الشػػػػػػػػػػػػػهود
    باتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه الغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودود
    ال تظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأعود
    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرحل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور وأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود
    قافلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود

    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودوسأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ وداعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ج
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    وىنيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود
 

 : القصيدة الثامنة عشر

 كوني أنصارية عصرؾ

بسم اهلل وبو نستعين والصالة والسالـ على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلو وصحبو أجمعين ومن اىتدى بهدبو إلى يـو الدين 
 وبعد،

الوالدة والمربية والزوجة واإلبنة واألخت، التي تقف إلى جانب ال يخفى على كل ذي ُلبٍّ وباٍؿ أىمية المرأة في حياتنا، فهي 
 .الرجل لبناء اللبنة األولى واألساسية للمجتمع، فهما الجناحاف ألي نهضة، وال يمكن أف نتحدث عن مسير أو طيراف بدونهما معاً 

لم، ذلك أنها تحتـر السنن اإللهية ودور المرأة المسلمة أىم وأخطر من دور أي امرأة أخرى في أي مجتمع غير المجتمع المس
 وتسير وفق أوامر اهلل تعالى لكي يظل التوازف قائمًا والميزاف الكوني محترماً، ومن ىنا يُؤتي دورُىا ُأُكَلو المنشود ويؤثر إيجاباً 

 .وبوتيرة أسرع في التغيير المطلوب 

من دائرة الصفاء والطهر والتأثير اإليجابي إلى دائرة التيو لذلك عمد أعداؤنا إلى التركيز على إفساد المرأة المسلمة وإخراجها 
 .والفساد والتأثير السلبي، لتظل مجتمعاتنا ىي األخرى تائهة بال سند داخلي بل بداخل فاسد أصالً 

 من أجل خطورة ىذا الدور على العدو وأىميتو القصوى في حياة الداعية والدعوة وجب التذكير من خالؿ ىذه الكلمات، وىي
َوالُمْؤِمَنوف َوالُمؤمنات ) تنادي األـ والزوجة واألخت والبنت المسلمة ألف تكوف كما أراد اهلل لها أف تكوف إلى جانب الرجل 

 " .النساء شقائق الرجاؿ:" وكما قاؿ رسوؿ الرحمة ونبي الملحمة  ( بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعض

 ـ 188ٔىػ  الموافق ؿ عاـ  1ٓٗٔربيع األوؿ من عاـ 

 
    أختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ال تجزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وال تحزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
    وثِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك واستمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي
    شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُع اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يَػْنَجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ـِ      وشػػػػػػػػػػػػػػػػرُع الباطػػػػػػػػػػػػػػػػل مهمػػػػػػػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػػػػػػػاَل َسػػػػػػػػػػػػػػػػػَيتَػَهدَّ

 
    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوني أختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه أنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريَِّة عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ
    ومهػػػػػػػػػػػػػػػػاجرًة لكػػػػػػػػػػػػػػػػل الَمَفػػػػػػػػػػػػػػػػاِتِن ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن َحولػػػػػػػػػػػػػػػػك
    ابْػَتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواَف وَجنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة ربِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِ 

    ا َغْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرؾِ وال ترُْكِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وراَء ُدنْػيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ل ثِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ      ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدونك ُمتػْ
    ونحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ ِمثْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل داِر األْرقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ 
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    حافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِديِنَنا األْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَلمِ 
    وُمْخرَِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِلُجْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد اهلل  الُمْلَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ 

 
    أختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ال تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرددي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَِّمي
    َفَكَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؾ َىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذي النََّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِذِج واْفَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِري

ْمَن أْرَواحَ      ُهػػػػػػػػػػػػػػنَّ ِإلَػػػػػػػػػػػػػػى اْلَعِلػػػػػػػػػػػػػػيأخواتػػػػػػػػػػػػػػك يُػَقػػػػػػػػػػػػػػدِّ
    لنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن وإرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء َربٍّ جلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
    حْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبِك َأفَّ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِك ربّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ىاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
    وزوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً وأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً وأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً راضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياً 
    تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكين َدْرَب األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافياً 
    فَػتَػنَػػػػػػػػػػػػػػػالِيَن َنْصػػػػػػػػػػػػػػػراً َوَمَقامػػػػػػػػػػػػػػػاً عنػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل عاليػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 
 : القصيدة التاسعة عشر

 استدعاء

 . ينتظر الشهادة في كل لحظة بل ويتمناىا، لذا تراه دائماً في استعداد مستمر لتلقيهاالمجاىد في سبيل اهلل
والطغاة حينما يستدعوف أحد المجاىدين في دور ضيافتهم الخاصة، ليس من أجل أف يسمعوا منو النصيحة أو لكي يذكرىم 

، ولكن المجاىد يذىب بنية نيل الشهادة وااللتحاؽ باآلخرة، بل لكي يبطشوا بو ويتلذذوا بمنظر الضحية وىي تتخبط في دمائها
 .(  َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ) بالرفيق األعلى

 
    اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدعاني السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
    فعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف األواف

    ىاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي: وقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
    انتظرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

    إنػػػػػػػا هلل وإنػػػػػػػا إليػػػػػػػو راجعػػػػػػػوف: وقلػػػػػػػت فػػػػػػػي نفسػػػػػػػي
    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة

    ثػػػػػػػػػػػػػػػػػم توجهػػػػػػػػػػػػػػػػػت نحػػػػػػػػػػػػػػػػػو قصػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف
    وعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورتي
    معلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  وتحتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف

    "فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي آالء ربكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذباف"
    ال بشػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػن نعمػػػػػػػػػػك ربنػػػػػػػػػػا أكػػػػػػػػػػذب: قلػػػػػػػػػػت

    ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقدـ البرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 31 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخلت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أردد
    فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي آالء ربكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذباف"

    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىامتاف
    فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي آالء ربكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذباف
    "فيهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاختاف
    فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئاً بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا
    حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولي

    حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور مقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ"
    "لػػػػػػػػػػػػػػػػم يطمػػػػػػػػػػػػػػػػثهن إنػػػػػػػػػػػػػػػػس قػػػػػػػػػػػػػػػػبلهم وال جػػػػػػػػػػػػػػػػاف
    تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
    ذو الجاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف

 
 : القصيدة العشروف

 أصدؽ وكفى
ل زماف، ىو فقط االستقامة على أمر اهلل وعدـ اليأس والركوف للباطل، فهنا تتجلى قوتو المطلوب من المؤمن اليـو وفي ك

الحقيقية، أما عدوه فرغم انتفاخو وانتفاش مظهره الكاذب الذي يوحي بالقوة والغلبة، فإنو سينهـز ال محالة ويكوف مصيره االندثار  
 . ( ُجَفاء َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فَػَيْمُكُث ِفي اأَلْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّو اأَلْمثَاؿَ  فََأمَّا الزَّبَُد فَػَيْذَىبُ )كما ىو شأف الباطل دائماً 

 
    تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
    بجروحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ودموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
    ال تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبن النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعباً 
    أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ وكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
    وال تنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليم السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما
    وال تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذو الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجال

    فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى..وال تبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئس
    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعة مستمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاً 
    وعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائراً 

 
    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؾ رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػم انتفاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ينتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
    ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطيع إطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعال
    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغرؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الثكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
    وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطعن نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورا



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 31 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

    وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلتحم األرض مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما 
    وتجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدموع والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما

 
    وتعػػػػػػػػػػػػػػود األرض كمػػػػػػػػػػػػػػا خلقهػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػل وعػػػػػػػػػػػػػػػال

    مانػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػى الجبػػػػػػػػػػػػػػػػار األعلػػػػػػػػػػػػػػػػىتحمػػػػػػػػػػػػػػػػل األ
    وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعلو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامال
    ويحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس األرض أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
    وتُنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الثكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
    ويُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحم الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى
    وتعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعة الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم األعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 
 .ميالدي 188ٔكتبت عاـ 

 
 : القصيدة الواحدة والعشروف

 لقاء األمناء

ي ىذه األخيرة القناطير المقنطرة من اآلماؿ على ىؤالء الحكاـ لكي يحلوا بعضاً من شعوبنا إال وتلق" أمناء"في كل مرة يلتقي فيها 
مشاكل ىذه الشعوب ومحاولة االرتقاء بواقعها نحو األفضل، خاصة إذا نظرنا إلى الخسائر المادية الهائلة والترتيبات األمنية 

 .العظيمة التي تصاحب مثل ىذه اللقاءات

نها صفعة على ثقتها الخاطئة وسذاجتها الالمتناىية، فالحكاـ ىم ألشعوب بخيبة أمل متواصلة كولكن في كل مرة تصاب ىذه ا
 .الحكاـ ، مخلصوف نعم ولكن لمصالحهم وأسيادىم الذين نصبوىم على كراسي الحكم

في أمثاؿ ىؤالء الظالمين وخونة نعم ولكن لدينهم وتاريخهم ولشعوبهم التي ما زالت تحلم نهارًا وتنتظر سرابًا وترجو ما ال يًرجى 
 .الفاسقين الكافرين

حل  لتغيير واقعها  وال أدري ما الذي يمكن أف يغير ىذه الشعوب لتكفر بهؤالء الحكاـ وتعلم أنهم سبب شقائها وتخلفها وأف ال
 .بغير إزالة ىؤالء الحكاـ والتخلص منهم بال رجعة

 
    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة
    محميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كأنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروج مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدة

    ووالة الرعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة" أمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء"يجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مواكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ملكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وأميريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    وأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى رئاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية وكلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فلكلوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 32 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

    تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ الكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الخرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الكرتونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب والتخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػال رويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    والتخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبل الرعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    لحمايتهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػن ىجمػػػػػػػػػػػػات اإلرىػػػػػػػػػػػػاب القويػػػػػػػػػػػػة
    والحفػػػػػػػػػػػػػػاظ علػػػػػػػػػػػػػػى دمػػػػػػػػػػػػػػاء وأعػػػػػػػػػػػػػػراض الذريػػػػػػػػػػػػػػة

    اوف مػػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػػيطاف وأوليائػػػػػػػػػػػػو بالسػػػػػػػػػػػػويةبالتعػػػػػػػػػػػػ
 

    كلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
    فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مواجهػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػػػػػػػحوة الفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    حتػػػػػػػػى ال تنحػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػن مػػػػػػػػنهجهم ولػػػػػػػػو بالسػػػػػػػػرية

    الغبيػػػػػػػػػػػػػة" األبيػػػػػػػػػػػػػة"وبعػػػػػػػػػػػػػد انتهػػػػػػػػػػػػػاء  الكلمػػػػػػػػػػػػػات 
    يرتشػػػػػػػػػػػػػفوف كؤوسػػػػػػػػػػػػػاً حمػػػػػػػػػػػػػراء وأخػػػػػػػػػػػػػرى ورديػػػػػػػػػػػػػة
    ليخلػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػل واحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػنهم بػػػػػػػػػػالجواري النديػػػػػػػػػػة

    عطػػػػػػػػػػػػػاء ونمػػػػػػػػػػػػػاء جػػػػػػػػػػػػػزاءاً لمػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػدموه مػػػػػػػػػػػػػن
    ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدموه للعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
    يػػػػػػػا مناشػػػػػػدي الحريػػػػػػػة" النعػػػػػػيم"ىنيئػػػػػػاً لكػػػػػػم ىػػػػػػػذا 

    وأبشػػػػػػػػػػػػػػروا بمػػػػػػػػػػػػػػا ينتظػػػػػػػػػػػػػػركم عنػػػػػػػػػػػػػػد رب البريػػػػػػػػػػػػػػة
    وقبلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنالونو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب
    علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    بجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىم وعمليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتهم  اإلرىابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
 : القصيدة الثانية والعشروف

 مؤتمر

من فترات ما يسمى بالصحوة اإلسالمية، كاف شغل القائمين عليها الشاغل ىو التكثيف من عقد مؤتمرات إسالمية  في فترة
يجتمعوف فيها لمدارسة بعض أمور الدين، خاصة في بالد الغرب، وكاف الحضور بمئات اآلالؼ ولكن النتائج تكاد تكوف منعدمة 

 .لك األجواء خرجت ىذه القصيدة المعبرةومن رحم تألمة الحقيقية، مقارنة مع متطلبات ا
 

    حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر
    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاره بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

    "حتػػػى االستشػػػهاد أو النصػػػر..حػػػي علػػػى الجهػػػاد " 



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 33 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

    قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هلل
    ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه تباشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر
    جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع ال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وال حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 
    وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر

    قض الوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوءتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
    وأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر
    وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرورة الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع والقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    وانتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت أف يفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوا
    أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردة والكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز لتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 
    وتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
    بالقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر
    وكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرء
    أف يعػػػػػػػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػردة والكفػػػػػػػػػػػػػػػػر
    دوف أف يػػػػػػػػػػػػنقص ذلػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػدين واألجػػػػػػػػػػػػر

    الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد أنفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة واألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى والضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجر
    فخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل انتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر

 
 ميالدي 181ٔ

 : القصيدة الثالثة والعشروف

 ىبوا لجنات ونهر

بقدر ما يكوف الثمن غاليًا بقدر ما يكوف ىذا الشيء أغلى وأعظم قيمة، وجنات اهلل أغلى ما يتمناه المؤمن في اآلخرة، لذا فإف 
عز وجل ُيكثر من ذكر الجنات ووصفها في كتابو العزيز، كل ىذا لترتفع قيمتها في أعين عباده، وينطلقوا من اجل دفع الثمن  اهلل

َوَمْن َأْوَفى )في ساحات الجهاد والفوز بالشهادة، والشباب ىم خير وأكثر المستجيبين لهذا النداء ولهذا الوعد الرباني الصادؽ 
 ( . ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّوِ 

 
    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو يتبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يتبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 34 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

    معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنبني ونظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة اهلل دوف ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
    وكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؾ والزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 
    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخطوب والخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردؿ
    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة باعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 
    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتبع  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة منقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

    لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرلنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود ا
    وسنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ
    البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف ترتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد للنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور أف ينتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 
    كفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو والكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    ىػػػػػػػػػػػػػػػذا وقػػػػػػػػػػػػػػػت تحػػػػػػػػػػػػػػػدي الخػػػػػػػػػػػػػػػوؼ والخطػػػػػػػػػػػػػػػر
    ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر

 
    ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
    يػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػيهم وقػػػػػػػػػػػػػػػػت الفجػػػػػػػػػػػػػػػػر 
    نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرني الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

    جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ونهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
    ورضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك المقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

 
 : القصيدة الرابعة والعشروف

 ليس ىذا ىو المهم

الذي يهم في عين المؤمن ىو انتصار الدين ونصرة العقيدة رغم الخسائر التي قد يقدمها في الطريق، ثم إيقاظ إخوتو الغافلين 
ِبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِؿ ِإف َيُكن مِّنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف يَػْغِلُبوْا يَا أَيػَُّها النَّ )، وقذؼ روح النصر في قلوبهم بصموده وتضحيتو

 ( . ِمَئتَػْيِن َوِإف َيُكن مِّنُكم مِّائٌَة يَػْغِلُبوْا أَْلًفا مَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ الَّ يَػْفَقُهوفَ 
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    نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أو ال نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    هملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالم

    الػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػػػػػػػػب اف تصػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    والصػػػػػػػػػػػػػػحوة ىػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػػػػػب أف تنتصػػػػػػػػػػػػػػر

 
    ننتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أو ال ننتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
    الػػػػػػػػػػػػػػػػذين ىػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػذي يجػػػػػػػػػػػػػػػػب أف ينتصػػػػػػػػػػػػػػػػر
    والباطػػػػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػذي يجػػػػػػػػػػػػػػػػب أف ينػػػػػػػػػػػػػػػػدثر

 
    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إال وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل المنتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب انهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثر

    و الخطػػرقػػد ننكسػػر وقػػد ننػػدثر ولكػػن ىػػذا لػػيس ىػػ
    ألننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنولد الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر
    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجر
    وستصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاً للبطولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 
    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ وانتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر المنكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
    حتػػػػػػػػػػػػػػى تُعبػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػي األرض ويػػػػػػػػػػػػػػزوؿ الخطػػػػػػػػػػػػػػر
    .مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق أتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 
 : القصيدة الخامسة والعشروف

 ةسجين وقبيل

من حين آلخر يختار اهلل عز وجل واحدًا أو مجموعة من خيرة عباده وسط قطيع من الشعوب الغافلة، فيتخذىم شهداء، ىذه 
، وال يهمها الظلم (البيوت والم وى)إلى الحظيرة ( أماكن العمل واللهو)الشعوب  التي تخضع للطواغيت وتظل تتنقل بين المرعى 

ه الزمرة المختارة تؤثر أف تلقى ربها شهيدة، لعلها تغسل بعض العار عن ىذه الجموع البائسة، والبط  والذؿ الذي تعي  فيو، ىذ
 .ولعلها تكوف شرارة إليقاظ ىذه األمة الغافلة

 
    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ظهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
    غابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة
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    وحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت الرذيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعات قليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    أحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجين والقبيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور طليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

    لقبيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجينةولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا
 

    صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الرذيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتت القبيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحت الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور البليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة
    نظػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػجين إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػػػػػماء النقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    وىتػػػػػػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػػػػػػن الحيلػػػػػػػػػػػػػػػػػة، أيػػػػػػػػػػػػػػػػػن الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػيلة

    لػػػػػػك يػػػػػػػا ربػػػػػػػي أىػػػػػػدي روحػػػػػػػي العفيفػػػػػػػة: ثػػػػػػم قػػػػػػػاؿ
 

    بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعنا الطلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم غابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينة

    القبيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةفرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
    قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروب بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعات قليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    فبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الهزيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    ورحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن القبيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    ىاربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الرذيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ال تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجينة

 
 : القصيدة السادسة والعشروف
 ال تتثاقل عن إعطاء الجواب

معركة حامية الوطيس وتتطلب جنودًا مؤمنين على كل في ىذا الزمن الذي يتسم بالصراع الحاد والمحتدـ بين الحق والباطل، وال
الجبهات وفي أسرع وقت ممكن، لذا كاف لزامًا على المؤمن الواعي والصادؽ مع ربو أف يلبي النداء ويعطي الجواب إيجاباً 

 .ويلتحق بالركب المجاىد المصابر حتى يأتي اهلل بأمره
 

    مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفينة األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذب
    بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب
    باتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه المجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامض



 أبي سعد العاملي /للشيخ ....................................... ............................... ] ورضا املليك املقتدر ... هبىا لجنات ونهر  [( 1)الشعري  ديىانال

 37 (صىت شبكة شمىخ إلاسالم ) مؤسسة املأسدة إلاعالمية 

    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب
    وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع والمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب
    تسػػػػػػػػػػلح بالػػػػػػػػػػدعاء وتحػػػػػػػػػػد الظػػػػػػػػػػروؼ والصػػػػػػػػػػعاب

 
    قػػػػػػػػػػػػػػػػم ال تتثاقػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػن إعطػػػػػػػػػػػػػػػػاء الجػػػػػػػػػػػػػػػػواب
    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكن نومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا خفيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
    وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر دومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
    أزؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب 
    وعلػػػػػػػػػػػػػػػم نفسػػػػػػػػػػػػػػػك كيػػػػػػػػػػػػػػػف تحلػػػػػػػػػػػػػػػق بصػػػػػػػػػػػػػػػػواب

    منطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل والربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ
    فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباع وذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 
    حينهػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػيتحوؿ السػػػػػػػػػػػػػػراب إلػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػواب
    وتحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب
    وتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاً وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوة للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب
    كمػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػن قبلػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػػهيب وسػػػػػػػػػػػػلماف
    وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار وخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 
 : القصيدة السابعة والعشروف

 ال تخ  الهزائم...قاـو 

ىزيمة في صراعو الطويل مع أىل الباطل قد يدخلو اليأس واالرتباؾ ومن ثم قد يؤدي بو ىذا إلى ترؾ الساحة عندما يتلقى المؤمن 
بينما األصل والصواب ىو االستمرار في مواجهة الواقع واالستفادة من ىذه الهزائم وتحويلها . واستحباب العزلة وربما الهروب

 . ىزيمة تحولت إلى نصر دائم بَّ ا، فرُ إلى انتصارات يصلب فيها عود المؤمن ويتقوى به
 

    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائم
    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌر أف تبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم
    الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف حولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
    والعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو أمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم
    وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم
    تبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نهايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائم
    ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت غارقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الرذائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
    وكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً آثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
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    ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائم...نػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

    ال تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائم..ـوتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
    فػػػػػػػػػػػػُربَّ ىزيمػػػػػػػػػػػػة تحولػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػى نصػػػػػػػػػػػػر دائػػػػػػػػػػػػم
    المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أف تتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم
    لتمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؾ قواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 
    ال تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
    ابػػػػػػػػػػػػق فػػػػػػػػػػػػي بيتػػػػػػػػػػػػك  ثػػػػػػػػػػػػائراً وسػػػػػػػػػػػػاجداً وصػػػػػػػػػػػػائم
    وَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتَحوُِّؿ زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائم
    إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ودائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
    وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم
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