
 

 

 ابـقصيدة : اليوم ينتفض العق
 ر: شيبة الحمد وفقو هللاـلمشاع

__________________________ 
 المـواحمل لواء شريعة اإلس ::::::::::قم يا عقاب لمجدك المتنامي 

 في كل صقع منك جرح دام ::::::::قم يا عقاب فذا زمانك فانتفض 
 رفرف جناحك في ربوع الشام ::::::أشير حسامك في سماء عراقنا 

 ذلت لسعد ضاربات اليام ::::::::::::::::ية حينما ـبتنا نراك القادس
مام ::::::::::::::::::موك المجيدة كمما ـونراك ير  تينا بغير قيادة وا 

 جماحم رافعو األعالموعمى ال :::::::::ىذي المشاعل أوقدت نيرانيا 
 صورا من الشيداء واألعالم :::::::::::::::إنا رأينا يا عراق كواسرا 

 مود وجنة اإلنعامـعيش الخ ::::::بذلوا النفوس رخيصة ومضوا إلى 
 وُيَجندلون بحدِّ كل حسام :::::::::: يتأّوكون من المعارك في الوغى

 بيض العمائم فيض كل غمام :::::ال يرتضون الموت ظل نعيميم ::
 بالمكرمات ومدحة األعوام :::::::::::حوت العراق رفاتيم فتزينت ::

 لكنيم في حضرة العالم ::::::::::::أمراء غابوا عن سماء حياتنا ::
 مترفعين إلى جميل ختام :::::::: من كل ما اشتيت النفوس تناولوا

 ام دولة ديننا اإلسالمبإق ::::::::::::::قامت عمى أشالئيم آمالنا ::
 دور حزاميـلف الحزام عمى الص ::::::::فعمييُم رحمات ربي كمما ::
 امِ ــتحيي لنا أمال جميال س ::::::::::::::قامت نواة خالفة عمرية ::
 بالسيف والقرآن دون قتام :::::::::::::::وتعيد أمجادا تأّبد ذكرىا ::

 المـ:: وبموغنا لمحجة وس::::::::::::::ىي دولة اإلسالم منبر عزنا 
 وبشارة المختار ذي اإلكرام :::::::::ىي دولة اإلسالم صنع إلينا ::

 وجماجم األبطال في اآلجام :::::::ىي دولة اإلسالم فيض دمائنا ::
 : ونقاوة األفكار واألفيام:::::::::::::ىي دولة اإلسالم رمز حياتنا :
 : تخشى رؤاه أوابد الظالم:::::::::::ىي دولة اإلسالم نور ساطع :
 بمغت مداه نواصي األعجام :::::::::قبس من الرحمن جل جاللو ::

 : وبرى لواىا عن دجًى وظالم::::::::::::هللا باركيا وبارك صنعيا :
 فتفيؤا من خيرىا بدوام :::::::::وسمى بيا الشيداء تحت ظالليا ::

 ليقود جيش الحق دون لثام: :::::::::دَّ قائدىا المدثر باليدى :ـوأع



 

 

 دامـ: ومضى لشام هللا في إق:::::::::::نادى الحساُم الياشميَّ فمّبو 
 :: ابن الرسول لدولة اإلسالم::::::يا سعد من رضي الحسيني قائدا 

 ارعة مع األيامـ: يخنع لق:::::::::::::::َخطَّ الوضوح لكل نازلة ولم :
 : ويقوم في األزمات خير مقام:::::::::::ويقوم قدام المعامع راغبا :

 :: إال مآثر جده المقدام::::::::::ما ضل سعي الياشمي وما اقتفى 
 كرامـ: إن الكريم ُمَوطٌَّؤ ل::::::::::::::::::فِثبوا لخندقو وكونوا جنده 

 : كالنجم يسبح حول بدر تمام::::::::تغدوا إليو جميعيا في صورة :
د نحو خير قيام :::::::::اليدى ::يا دولة اإلسالم يا عمم   الدرب ُميِّ

 رغامـ: صبي عمييم غضبة الض:قومي عمى الصحوات إخوان الخنا :
 راميـ:: تردي المبيب البائس المت:::وأري الروافض منك أنكى ضربة 
 حزام ُكل أواميـأوكارىم ب :::::::::::واسق النصيريين بأسِك فجري :

 دعت اإللو بنورك المتسامي ::::::::::::فألنت آمال الماليين التي 
 وألنت دمعات من اإلحرام :::::::::::وألنت دعوات اآلسارى كميم ::
 امـ: زفوا لنا شيدائنا بحم::::::::::::::وألنت بسمات الشيادة كمما 

 : وآخر في شامنا المتدامي:::::::يا دولة النورين نور في العراق :
 رغم اشتداد الظمم واإلجرام ::::::::::::::: فالنت باقية بإذن مميكنا 

 : ىذا الدوي يمدىا لمشام::::::::دوت في العراق ولم يزل :)فالدال( 
 ترضى بغير شريعة العالم :::::::::::اإلسالم منيجيا وال )واليمزة( 
 بفوارس التوحيد واإلسالم :::::::عاركة الحروب تخوضيا :)والعين( 
 أيتام أمريكا بكل نظام :::::::::::::الييود وحمفيم  شانئة)والشين( 

 : والموت في ساح الجياد زمامي:::قسما بمن جعل الجياد سبيمنا :
 مدىا ربي مع األيامـسي :::::::::::::فمسوف تبقى دولة اإلسالم بل 

 عاثت بيا ُعبَّادة األصنام ::::::::::::::لتنير أصقاع البرية كميا ::
 : بالحق واإليمان واإلكرام::::::::::::فمسوف تبقى رغم كيد عداتيا 

 امـولسوف تبقى في بالد الش ::::::ولسوف تبقى في سماء عراقنا :
 بالحق ال يخشى من الموام ::::::::::::فاليوم ينتفض العقاب مؤّذنا 

 
 الناشر: مركز ابن تيمية لإلعـــــالم

 


