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 :غ لإلعالمفرسان البال مقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والشكر له سبحانه أن وفقنا إلعداد وجتهيز هذا الديوان األول لشاعرنا املوهوب 
شيبة احلمد، ولنا شرف السبق يف إعداده جبمع قصائده وتنسيقه ونشره، وهي خطوة أوىل يف هذا اجملال نرجو أن تتبعها 

 .ت أخرى حنظى بشرف نشر الدواوين القادمةخطوا

قصائد نسجها شاعرنا املفضال على فترات متتالية وأحداث متتابعة ومتنوعة من احلرب اليت تعيشها الفئات املوحدة 
 .اجملاهدة يف مواجهة أعداء الدين من خمتلف املشارب وامللل الكفرية

انتصارات وفتوحات وكأنه شريط مصور يؤرخ ملسرية اجلهاد  غطى فيها أهم ما أصاب أمتنا من أقراح وما أجنزته من
 .املعاصر ألمتنا اخلامتة

نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا ومنه ويكتب له أجر ما جاد به على أمته، وندعو الصاحلني والصادقني من أنصار اجلهاد يف كل 
ليكونوا على علم مبا تنجزه طوائف اجلهاد كل يوم مكان أن يسامهوا معنا يف نشر هذا الديوان ليصل إىل كل شرائح أمتنا، 

 .وحنن عن ذلك غافلون أو مبخسون

نود أن نذكر القراء الكرام أن الشاعر مل يستطع تشكيل القصائد لظروف خاصة وقاهرة، وقد تكلفت فرسان البالغ 
ولية يف هذا الباب فاعذرونا إن بذلك، ونعتذر نيابة عن شاعرنا عن أي خطأ أو تقصري يف هذا اجلانب ونتحمل كامل املسئ

 .ري مقصودبادر منا أي خطأ غري متعمد وغ

واهلل نسأل أن يوفقنا ملزيد عطاء وتفاعل مع قضايا األمة يف سبيل نصرة ديننا ونكون ردءًا وأنصار جملاهدينا األبرار وأسرانا 
 .  األحرار، واحلمد هلل رب العاملني أواًل وآخرًا
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 :سعد العامليالشيخ أيب  مقدمة

احلمد هلل على نعمه ونشكره سبحانه على  فضله وكرمه ونعوذ باهلل من نقمه ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وخامت 
 .رسله

احلمد هلل الذي أحىي هذه األمة بفريضة اجلهاد وأخرجها من ذل التبعية واهلزمية إىل عز االستقاللية واالنتصار، بفضله 
ها اجملاهدين على خمتلف الثغور وجهود أنصارهم الظاهرين منهم واألخفياء، ال يعلمهم كثري سبحانه مث بفضل جهود أبنائ

من الناس ولكن اهلل يعلمهم وحيصي أعماهلم ويبارك فيها وجيعلها سلمًا ملزيد من الرقي والتقدم هلذه الطالئع اجملاهدة، 
 .وخناجر مسمومة تصيب أعداءها يف مقتل 

وأسلحة أنصار اجلهاد بني مؤيد بالسالح وآخر باملال وآخر بالعتاد وآخر بالرجال وآخر  فقد تنوعت وسائل وأساليب
جبهاد البيان وتربز هذه املنابر اإلعالمية العديدة على رأس القائمة، ماضية يف بيان احلق ونشر أخبار اجملاهدين وعملياهتم 

جبهة اجلهاد وحماولة كسر الطوق اإلعالمي والتعتيم املوجعة أو كشف مكائد أعدائنا وفضحهم ، وكل هذا يصب يف تقوية 
الشديد الذي يتعرض له اجملاهدون يف كل مكان، بدءًا بتجنيد علماء السوء والنفاق واخليانة مرورًا هبذه القنوات اإلعالمية 

 .املندسني يف كل مكان العميلة أو املأجورة لألنظمة وكل الصحافة بكل ألواهنا وأنواعها، وانتهاء بطوابري التجسس والعمالة

مسامهة يف نصرة جماهدينا على الثغور وحتريض أبناء األمة على االلتحاق هبم وتكثري سوادهم، وتأرخيًا ألحداث هذه املسرية 
شيبة "اجلهادية بكل ما فيها من آالم وجراح وفتوحات وغزوات على حد سواء، يربز شاعرنا الفصيح بكالمه القريح 

وحاضرًا يف كل مناسبة ويف كل موقف، يسجل  كل خطوة من خطوات هذه املسرية املليئة باملالحم  ، يقف شاخمًا" احلمد
يف مواجهة أعداء األمة، وذلك لكي تبقى راسخة يف أذهان النشء وحمفوظة يف ذاكرة التاريخ، تضاف إىل سجالت سلفنا 

 .عطرة ونسري على آثارها اخلالدة الفريدةاحلافل بالبطوالت والفتوحات الربانية اليت ما زلنا نشم نفحاهتا ال

وهم . فهؤالء الشعراء األفذاذ هم من حيفظ لألمة ذاكرهتا ويصونون إجنازاهتا وحيموهنا من الضياع أو التشويه أو التحريف
احلق فوق هذا من زمرة األنصار الذين ينصرون اهلل ورسوله وعباده املؤمنني مبا وهبهم اهلل من فصاحة البيان يف إظهار 

 .وحدَِّته على أهل الباطل، كيف ال وهو جهاد البيان الذي أمرنا اهلل ورسوله باألخذ به لنصرة الدين

كيف وإن }حنن اليوم يف حرب شاملة وواسعة ومعقدة نواجه فيها أعداء أقوياء الشكيمة شديدو الدهاء واخلبث والشراسة 
طبيعي أن نكون حنن معشر املسلمني قادرين على مواجهة هذا العداء ومن ال ،{يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إلًّا وال ذمة

بتوحيد اجلهود وجبمع الكلمة وبتوجيه أسلحتنا وتسخريها يف مواجهة هذا العداء ورد الصاع صاعني، كلٌّ مبا ميلكه من 
ا يف هذه احلرب لنساهم ملكات وطاقات ال جيوز االنزواء هبا واعتزال ساحة املعركة بل البد من محلها وإبرازها وإدخاهل

 .مجيعًا يف ترجيح كفة احلق ونسف خطط ومكائد العدو
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واألهم من هذا هو كله هو احلرص على حتريض غرينا واإلبقاء على عنصر االستمرارية واالستقامة على هذا النهج، وهو 
يب شيبة احلمد عرب هذه القصائد ما يقوم به جماهدونا وأنصارهم على خمتلف اجلبهات وساحات النزال، ومنهم شاعرنا احلب

الرائعة الصادقة، نسأل اهلل سبحانه أن جيعلها كذلك ويبارك فيها وجيعلها سببًا لشحذ اهلمم وتوحيد الكلمة وإغاظة أعداء 
 . اهلل يف كل مكان، إنه ويل ذلك والقادر عليه، واحلمد هلل رب العاملني

 :وكتبه خادم اجملاهدين وناصرهم

 أبو سعد العاملي

 .كان اهلل له وغفر لوالديه آمني
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 :-ثبته اهلل-مقدمة الشاعر شيبة احلمد 

 :بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد 

أشكر األفاضل يف فرسان البالغ لإلعالم الشكر اجلزيل على إخراجهم وبذهلم اجلهد الكبري يف إظهار هذا الديوان فلهم 
على  -وفقه اهلل  -بعد اهلل سبحانه ، كما أشكر فضيلة الشيخ احلذق صاحب الكلمة الطيبة أيب سعد العاملي  الفضل كله

تقدميه هلذا الديوان ، فقد أكمل بتقدميه وأمت ، فجزاه اهلل كل خري ، كما ال أنسى ولن أنسى إيصال الشكر اجلزيل لكافة 
ية أخيكم وصقله ، وليس من جزاء يقابل إحساهنم إال الدعاء الذي أسأل اهلل املنتديات اجلهادية بإداراهتا وأعضائها على رعا

  .أن يعينين عليه

 والعريسة هي مأوى األسد ، فأسأل اهلل أن يبارك فيه وأن جيعله خالصا لوجهه ، ناصرًا {ةيَسرِّلِعا}فهذا الديوان أمسيته 
 . كثريًا عليه ، وصلى اهلل على أفصح العرب قاطبة وسلم تسليمًا عن عباده ، إنه ويل ذلك والقادر لدينه وأوليائه ، منافحًا
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يَسة   01 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 
 :خاطرة

 . . . مـا بـالـهـم رحـلـوا وخـلـفـونـا
 . . . مـا بـالـهـم طـاروا وتـركـونـا

 . . . مـا بـالـهـم سـعـدوا وقـد شـقـيـنـا
 . . . ك ، وأنـدب حـالـي وأهـنـيـكتـالـلـه أبـا طـلـحـة إنـي ألرثـي نـفـسـي وأبـكـيـ

 . . ال بـارك الـلـه فـي عـيـن ال تـبـكـيـك ، وقـلـب ال يـرثـيـك

 

 
 
 
 
 
 

ـْوَت ِمـَن الـدُّْنـيـا ِلـداِر ُخـلـوٍد  َشـهيـدًا ُمـَسـّجـى ِبـالـدَِّم اْلـَمـْشـهـوِد َعـَل
ـَُسـّلـ َغريـبـًا َعـِن اْلَأْوطـاِن ِفـي َأْرِض ُغـْرَبـٍة  يـَك َزْنـُد صـاِرِم التَّـْوحيـِدي
 ُحبـوٌر ِمـَن اْلَأْسـيـاِد َبْيـَن الـّسـوِد َوُفـْحـَت ِبـِعـْطـٍر عـاِبـٍق َبـْيـَن َأْضُلٍع

ـّلـِه يا َشـْهمـًا َغـيورًا َعـَلـى اْلِحـَمـى  َلـَك اْلحـوُر ُزفَّـْت ِبـالـشَّـَذا َواْلعـوِد ِإلـى ال
 َسـَمـْوَت َلـَهـا ِباْلـِفـْعِل َوالتَّـْسـديـِد رَّْحـمـُن ِفـي داِر ِنـْعـَمـٍةُيـبـاِرُكـَك الـ

 َوَنـْفـٌس َنـقـيَهـا ِمـْن َأَذى َمـْنـكـوِد َوَلـْيَس َلـَنـا ِإّلا الـدُّمـوَع َنـُزفُّـَهـا
ـًى ِعـْشَت ِفـي َأْرِض اْلـِجهـاِد ُمـَعـزَّزًا ـِـَي ِبهـا َرْي َفت ـَاَنـَة التَّـْشيـيِدِلَتْبن  ح

ـَرفَّـٍه  َسـفـيـرًا ِبـَلا َقْيــٍد َوَلا َتْنـكيـِد َرَحْلَت ِإَلْيـهـا َبـْعـَد َعـْيٍش ُم
 َوذاَك َسبـيـُل اْلـَحـاِمـِل اْلـَمْقـصـوِد ِلُتْخـِبَرَنا َأنَّ اْلـِجهـاَد َفـريـَضـُة

 َوُصـْغـَت ِبـَشـْوٍق آَيـًة َوُصـمـوِد َكَتـْبـَت ِكـفـاحـًا ِبـالـدِّمـاِء ِمـْحَبـُر
 َلـهيـٌب َهـَفـا ِمـْن َسْيـِفـَك اْلـَمـْمـدوِد َوَتـَنـجَّـَع َأْسـطـاُم اْلَكـُفـوِر ِمـَن الّلـَظـى

ـِْم ُمَتـَجـلِّـدًا  َكـَفْيـَت ِبـَهـا ِمـْن ُعـْصَبـٍة َوُنـجـوِد َفـَأْرَهْبـَتـُهـْم ِفـي َداِره
ـَاَوَخـلَّ  َوِمـْن َقْبـُل ُفـْرَسـاُن الـلِّـَوا اْلَمـْعـقـوِد ْفَتـَنا َهـْلـَكى َكـَمـا َفَعـُلـوا ِبن

 َوذاَك َسبـيـُل اْلـَحـاِمـِل اْلـَمْقـصـوِد ِلُتْخـِبَرنا َأنَّ اْلـِجهـاَد َفـريـَضـٌة
ـِي َأْن َتـُزفَّ ُدمـوَعـَهـا  ي َقـْلـٍب ِبـَلا َتـْعـمـيـِدِلُتَعـرَِّس ِفـ َفـُحـقَّ ِلَعـْين

 ُقـلـوَب اْلـَوَرى َقـْبـَل النَّـَوى َواْلجــوِد ِإلـى َجـنَّـِة الـرَّْحـمـِن َيـا َبـَطـاًل َثــَوى
 َوَتـْهـَنا ِبـَهـا َبْيـَن اْلٌأبـاِة الصَّـْيِد ِبـِفـْرَدْوِسـَهـا َطـْيرًا َتـعـيـُش ُمَخـلَّـٌد

 كيف عيـن ال تبكـيك ، وكيف قلـب ال يـرثيك. . أبـا طـلـحـة األملانـي : قصيدة
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يَسة   00 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 
 :املناسبة

حـفـظـهـم . . أبـنـاء عـقـبـة بـن نـافـع . . فـي قـيـروان اإلسـالم . . إلخـوة الـتـوحـيـد 
 . . مبـناسـبة انـعقـاد امللتـقـى الـثـاين ألنصـار الشـريعـة. . اللـه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َيْنـَتِصُر َواْرَفـْع ِلـواَئَك َفـاْلِإْسـالُم َأْشِهـْر ُحسـاَمـَك ِإنَّ اْلُكْفـَر ُمْنـَدِحـُر
ـَا َقـاَم ِفيـِه النَّْصـُر َوالظََّفـُر َونـاِد َخْيَلـَك إْن نـاَد اْلِجهـاُد ِبهـا  َفسـوُقه
ـَا َلـَهبًا َفاْلَحـْرُب َتْسَتـِعـُر َفنـاُر َحْرِبـَك َشبَّـْت َتْبـَتِغـي َبَطـاًل  َيزيـُده
 َوِلْلِجنـاِن َسـَرْت ِفـي َدْرِبَهـا اْلُغَمـُر ْمَأْقـِدْم َفَقـْد َبـَذَل اْلَأْبطـاُل ُمْهَجَتـُه

ـََكْم َفـىًت ِمـَن اْلَخْضـراِء َأْشـَعَلَهـا  َبْيـَن اْلِوغـاِد َفَمـا َيْبَقـى َلُهـْم َأَثـُر ف
 َسـْيَف الشَّجـاَعِة َلا ُجـْبٌن َواَل َخـَوُر َأْبـناُء ُعْقـَبَة َسـلُّوا ِفـي َحواِضـِرِهـْم

 ِإّلا َشـَفى السَّـْيُف ِمـْن َأْعنـاِق َمـْن َكَفـُروا ـَسُموا َمـا َبِقـَي ِلْلُكـْفِر َحاِضـَرٌةَوَأْق
 ُيْسـِري َفُكـلُّ ِعـراِق الّلـِه َتْفَتـِخُر َفاْذُكـْر ِبَفـْخٍر َأَبـا َسْعـٍد َوصاِحَبـُه

ـِي َلـُه اْلَقـَمُرَوحـيُد ُتو َوحاِمـُل اْلَمـْوِت ِفـي ِعـزٍّ َوَمـْفَخـَرٍة  ُنـَس ِإْذ َيْبك
 َتَجمَُّلـوا َوَمَضـْوا ِلْلُخْلـِد َواْعَتـَمُروا َوَغْيـُرُهْم ِفـي ِبقـاِع الّلـِه َمْصـَرُعُهـْم
 َوَلا َيَعـفُّ ِبِهـْم ِمـْن َطـْرِفِه اْلَبَصـُر َنجـاِئـُب َلا َيَمـلُّ اْلَقْلـُب َيْذُكـُرُهْم

 ِمْنَهـا الضَّـَراَوُة َواْلِإْخبـاُت َواْلَخَفـُر َر ِفيَهـا اْلَحـقُّ ُمْشَتِعـاًلُقلوُبُهـْم َثـا
ـَرُر ِإَذا َدَنـْوَت َلُهـْم َأْنِعـْم ِبَمْشـَرَفٍة  َوِإْن َمَضـْيَت َفِفـي ُهـْجراِنِهـْم َض

 ـنًا َوَتْصـَطِبُرَقَنـاُتُهـْم َتْرَتِجـي َطْع َفـَما َتلنُي َلُهـْم ِفي َهْيـَعٍة َصَرَخـْت
ـَاُدوا َوَتْحَتـِسُر َجَنـاِدُل َلا َيحـيُق السَّـْيُف َصـْوَلَتَهـا  َتُهـبُّ ُتْحـِرُق َمـْن ع
 َيحوُطـَها ِمـْن َدِم اْلُمْسَتـْأِسـِد الشَّـَرُر َفراَيـُة اْلَحـقِّ ِلْلَأْنصـاِر َقـْد َشَجـَرْت

ـَُس َيـْنُزو َفـْوَق   َيـُذْق َمـَراَرَة َكـْأٍس ُكلُّـَها ِعـَبُر َراَيـِتِهْمَوَمـْن ِبُتون
 َتْدُنـو َفَقـْد َثـاَرْت اْلُفْرسـاُن َوْأَتَمـُروا اَفـُقْل ِلَمـْن َعْشَعـَش الشَّْيـطاُن ِفيـِه َفـَل

 ُرُتَقـدُِّم اْلَمْهـَر َواْلَأْشـالُء َتْنَفِجـ َفَقْيـَرواُنَك َهـبَّْت ُأْسـُدها ُرُسـاًل
ـٍَة  َوُكـْن َعـريسًا َفـِذي اْلَحْوراِء َتْنَتِظُر َفاْلَحـْق ِبـَذا الـرَّْكِب َتْجـِن ُكـلَّ َفاِضل

 َأْبنـاُء ُعْقـَبَة ِبالصَّْمـصاِم َواْنَتـَشُروا َفهـِذِه ُتوُنـَس اْلَخـْضراَء شيَّـَدَها
ـْاَلَل َواْحَتـَسُروا  ْأْوُشـٍح ِغْمـُدُه اْلَأْقـواُس َواْلـَوَتُرِب َوَحطَّـُموا اْلَقْيـَد َواْلَأغ
 َفَقـْد َهـَوى َفْوَقـُهْم ِمـْن َهْوِنـِه اْلَحـَجُر َفَمـا ِبَهـا ِلُحثـاِل اْلَقـْوِم ِمـْن َوَطـٍن

 َوِمـْن ِدَمـاَنـا َسـُيْرَوى َحـْوَلـَهـا الشَّـَجُر َشـريَعـُة الّلـِه َنْفـديَها َوَنْحَفُظـَها
ـَِناَفـِإ  َوِإْن َبقـيَنـا َفـَأْمـُر الّلـِه ُمْقـَتِدُر ْن َفَنْيـَنـا َفَقـْد ُجـْدَنـا ِلَبـاِرئ

 ِبالـّديِن َتْعُلـو َوَتْسُمـو ُثـمَّ َتْنـَتِصُر َفِعـْش َحمـيدًا ِإَذا َمـا ُكْنـَت ُمْفَتـِخرًا

 { واضـرهـمأبـناء عقـبة سـلوا فـي ح } :قصيدة
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 :املناسبة

 .خـنسـاء القـوقـاز رحـمهـا اللـه . . {زمـيـرا} لـم الـنسـاء ـدة اإلسـالم وعـرثـاء شـهي
ـْرَزُح ِفـي ُدنـاَهـا ـَاَهـا ُرمـاُة اْلَحـْرِب َت ـْيُل الّلـِه َتْشُكـو ِمـْن َجف  َوَخ

 ُمصـاٌب َجـمٌّ ِفـي َنْفِسـي َوَتـاَهـا َأُقـوُل َوَقـْد َتـَزمَّـَل ِفـي اْلـَحَشـاَيـا
ـَ ـَى َبـَلاَهـا ِري ِفـي ُكـلِّ َطـْرٍفّوُذْمـُت َأْبه  َحيـاَة اْلُبـْؤِس َمـا َأْشق

ـََلا َأْنِعـي َوَلا َأْرِثـي ِسـواَهـا َوَقـْد َثُقـَلـْت ُخطـوُب اْلَبْيـِن َعنِّـي  ف
ـََأْطـَرَب ِعـلَِّتـي َوَبـَدا َدَواَهـا َعَلـى َخْيـِل اْلِفـداِء َشـِرْبـُت َكـْأسـًا  ف

 َوَأْطـَلَقَهـا َفـَصـاَرْت ِفـي ُعـَلاَهـا بـاُن اْلَأِحـبَّـِة َفـكَّ َقـْيـِديَوُقـْر
ـَاَهـا َأُذوُب ِبـِذْكـِر َمـْن َعـِشُقـوا اْلـَمَنـاَيـا ـَّرا ُخط  ِلَتـْخُطـَو َنـْفـِسي اْلح

ـَاِكـي ِبَحـْرِفـي  َتـَراَهـاَوَأْرِوي ِقصَِّتـي ِلَمـْن اْش َوَأْهـِزُج ِشْعـِرَي اْلب
ـَا  َغـرميـًا َلا ُأِحـسُّ ِبَمـا َشَقـاَهـا َفَكـْم ِمـْن َمـرٍَّة َقـْد ُكْنـُت ِفيه
ـَاَن َنبَّـَأِنـي النََّشـاَمـى ـَِأنَّ اْلَخـْيَل ُتـْرِهـُب َمـْن َوطـاَهـا ِبـَداِغْست  ب
ـّى  َفـِة ِإْن َرآَهـاَيُعـفُّ َعـِن اْلـَعفي َوَأنَّ السَّـْمـَهـِريَّ ِإَذا َتـَلظ

ـُؤوسـًا ِمـْن َدِم اْلَأْحـراِر َفـاَهـا َكـَأنَّ اْلَمـْوَت َيْصَعُقـِنـي َوَيـْرِوي  ك
 َعـِن اْلـَخْنَسـاِء ِإْذ ّذلَّـْت ِعـَداَهـا َفـّخبِّـْر َيـا َثـَرى اْلـُقـوَقـاِز َخبِّـْر

 ـاَزْت ِمـْن ِرَضا الـرَّْحمـِن َجـاَهـاَوَح ِإَذا اْلـَخـْنسـاُء َنـاَلـْت ُمـْبَتـَغـاَهـا
ـَا َوَكـاَنـْت ِفـي َرَحـى اْلُفـْرسـاِن َحـْربـًا ـَاه  َتـذوُد َعـِن الـشَّـريَعـِة ِفـي ِحم

ـََأْسُكـُب ِمـْن ُعيـوِني ُكـلَّ َدْمـٍع ـَاَدِة ُثـمَّ َواَهـا ف  َفـَواهـًا ِللشَّه
 َوَأْصحـاُب اْلَعَمـاَمـِة َمـا َدَهـاَهـا ْمَسـْواَوَواهـًا ِللـرَِّجـاِل َوَكْيـَف َأ

 َكْيـَف َتـَبـسَّـَل ِفـي ِحمَاَها( اَزمـيـَر ) َفـَقـْد َشِهـَدْت ِبداِغـْستـاَن َقْوِمـي
 َوُأمُّ ُعـَمْيـَرَة َلمَّـا َتـَراَهـا َكـَأنَّ َصـِفيَّـَة َقـْد َخَلـْت ِفـيـَهـا

 َوَعـْن ِديـِن اْلِإلـِه َثُبـَت ُخَطـاَهـا َعـَلى اْلَأَعـاِديَتَوشََّحـِت السَّـواَد 
 ُمنـاِدي اْلـَحـْرِب ِلْلُخـْلـِد َدَعـاَهـا ُتـِري اْلَأْبطـاَل َفـنَّ اْلـَحـْرِب َلـّمـا
 َوَمـا َحَجَمـْت َعـِن اْلُأْخـَرى َمَضـاَهـا َفـَدْت ِبـالنَّـْفِس َمـا َلَكـَأْت َرَحـاَهـا

ـَا ـا َذلَّـْت ِبـَمْقَتـِلَهـا َولِكـْنَوَم ـََواه  َتـَربََّعـِت اْلُعـَلا َمْجـدًا ث
 ُبطـوَلاِت اْلِفـداِء ِلَمـْن َرَواَهـا َزميـَرا َعـلََّمْتَنـا َكْيـَف َنـْرِوي

 َعَلْيـِهـْم َداُؤَهـا َوِبـِهـْم َدَواَهـا ُطـغـاُة الـّروِس َأْشَقـْتُهـْم َزمـيـَرا
ـَاِز َأْرضـًاَف ـَا َوَلـَهـا َنَسـاَهـا ـَأْنِعـْم ِبَثـَرى اْلُقـوق  َلـَهـا ُفـْرَسـاُنه

 َفْمـْن َأْفـَضـى اْلَمـداِمـَع َقـْد َبـَكاَهـا َأِفـْض َعْنَهـا اْلَمـداِمَع ُكـلَّ ِحيـٍن
ـَاَلـْت  ى َجـَزاَهـاِرَضـا الرَّْحمـِن َمـا َأْغَلـ َزميـَرا َحـاَزْت اْلُأْخـَرى َون
ـَا َربَّ اْلـِجنـاِن ِإَلـْيـَك َنْفِسـي  َمَتـى َيـا َربِّ َأْبـُلـُغ ُمْبَتـَغـاَهـا َفي

 

 {إذا الـخـنسـاء نـالـت مـبتـغـاهـا}: قصيدة
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 :خاطرة

 قصيدة إىل أخوات األسر
 . . أيها البـطل املغـمغـم يف قـربه
 . . أيها الـسيف املـكبل يف غـمده

 . . . والبـسمة املـيتة. . . أيتها الدمـعة البـاكية 
 أال حتـيوا ملـؤمنات آل فرعـون ؟

 
 َوَبـراُق نـوِرَك ِفي اْلـَبِريَِّة َمْعـَلُم ُاْسـُكْب ِدمـاَءَك ِإنَّ َفْجـَرَك ُمـْبَرُم
 ِإّلا َوُجـْرُحَك ثاِعـٌب ُمْسـَتْحِكُم اْسُكـْب ِدمـاَءَك َلْن َتـناَل َشهـاَدًة

 ـتاِق اْلَخـْيِل َنـاٌر ُتـْضَرُمَوَعلى ِع اْسـُكْب ِدمـاَءَك هـِذِه َأيَّاُمـها
ـًا  ِبالّديـِن ُتـْنَصُر ِإنَّ َنـْصَرَك ُمـْحَكُم اْسُكـْب ِدمـاَءَك َواْرَتـِقي ُمْسـَتْمـِسك

 َوَعلى ُربـوِع اْلَفـْجِر َمـْجٌد ُمـْرَجُم ما ُكلُّـَهـا ِإّلا َليـاٍل َتْنـَقِضـي
 ُخِلْقـَت ِلَتْحـيا ِفي اْلُخـلوِد َوَتْنـَعُم ثَّـٍةَفِإذا ُقـِتْلَت َفَأْنـَت َأْطـَهُر ُج

 ِمْن َجْمـَرٍة ُتْسـقى اْلـَمواِجُع َوالـدَُّم َوِإذا ُأِسـْرَت َفَأْنـَت َأْحَكـُم َقْبـَضٍة
 َوالّسـاِئروَن ُبـلوا اْلَوَثـاَق َوُأْعِدُمـوا َفالّسـاِلكـوَن ُسقـوا اْلَحمـيَم َوُعـذُِّبوا

 َطـاَلْت َوَطـاَل َسـواُد َلـْيٍل ُمْظـِلُم ـكاَيا َأْشـَرَقْت َأّياُمَهاَهـذي اْلَح
 ِجـيٌد َبيـاٌض ِبالصَّـواِرِم ُتْقـَسُم اَل َيْنـَجِلي َحتَّـى َتْعـَفرَّ ِباْلِقـَنا

 َناَدْت َوَمـا ِمْن ُمْنـِجٍد ُيْسـَتْقَدُم َصَرَخـْت ِنسـاُء اْلُمْسـِلمنَي َوِإْذ ِبهـا
 ِلْلكـاِفـريَن َفَما َتـَحرََّك ُمْسـِلُم اَبـْت ِبِديـِر الّراِهـباِت َوُسلِّـَمْتَغ

 َهَجـَرْت َلذاِئـَذَها َوآَبـْت ُتْسـِلُم ِبْنـُت النَّصـاَرى َلا ُتريـُد ِلباَسـَها
 ِلْلُمؤِمـناِت اْلقاِنـتاِت َوَأْرَحـُم َفَتَجـمََّل اْلإمَيـاُن َوْجـهًا َأْبَيـضًا

 َكْيـَما َتصـرُي ِإَلى الرِّحـاِب َوَتْحُجـُم َرِغـَبْت َوَفـاُء َوَهاَجـَرْت َأْحَلاَمـَها
 كامـيلـيا َوَلَها اْلـَبالَيا َتـْسَأُم َوَتَتاَبَعـْت َأَخـواُتـَها آثـاَرَها

 َقـُمواَوِرجاُلـَنا ِفي الدَّاِحضـنَي َتَعْل َماَتـْت ُعـرى اْلِإيـَماِن ِمْن ُفْرسـاِنَنا
 ِمْن َشْرِخ َأْزَهِر ِلْلِكالِب ُمَعـمَُّم َواْلَفاِسـقوَن الّطاِعمـوَن َعَلى اْلَقـَذى
 َشْيـُخ اْلَفواِسـِق َواْلُفـجَّاُر اْلَأْلـَئُم ُيْدَعـى ِبَشْيـٍخ َوالشُّـُيوُخ َكثـرَيٌة

 َت ِلديـِنَك اْلُمْسَتـْسِلُمَتْنـَهُض َفَأْنـ ُقْل ِلي َمـَتى َيا فاِرسـًا َهـَجَر اْلَوَغـى
 َبَرَكـْت َعَلـْيَك َوَأْنـَت َحيٌّ َأْقـَدُم ُقْل ِلي َأَلا َتْنُفـُض َعْنـَك َمهاَمًة

 َوُتزيـُل َعـنَّا الذُّلَّ َأْو َأْن ُتْخـَرُم ُقْل ِلي َمـَتى َتْمـَتُط َجـواَدَك ِلْلَوَغـى
 َوِشـكاَيِتي ، َهْل َتْقـُدُم ؟ ـيُقْل ِلي َمـَتى، َزاَدْت َمواِجـُع ُأمَِّت

 
 

 " لتحيا أمتك. . اسكب دماءك ": قصيدة
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  :املناسبة 

ولن أنسى سالمك يل بعد اإلفراج  . . ولن أنسى سالمك يل وأنت معتقل. . وإن قليب ليبكي . . واهلل إن عيين لتدمع 
. . ين وأسامرك وتسامر. . كنت آمل أن ألقاك يف الدنيا ألعانقك وتعانقين . . عنك حينما أرسلته مع أحب أصحايب 
 ومجعنا بك يف فردوسه يا غرة العاملني . . أحلقنا اهلل بك يا قرة عني املوحدين. . . ولكن من سبق إىل عيش النعيم فال عاد 

. . 
 . . وأقدم خالص عزائي لإلخوة يف مجاعة التوحيد واجلهاد وعلى رأسهم أخي املهندس

 . راجعون إنا هلل وإنا إليه. . جرب اهلل قليب وأسكن اهلل عربيت . .  بل ته واهلل . . .جرب اهلل قلوبكم ، وأسكن اهلل عرباتكم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 َفَقـْد َراَح اْلَهـْزَبـُر ُأُبـو اْلـَولِيـِد َأِغـْث َدْمِعـي َعَلـى َفْقـِد الشَِّهيـِد
 أَفـاَق َعَلـى َصَبـاٍح ِمـْن َسُعـوِد َوَمـْن َنـاَل اْلُمَنـى ِفـي َخْيـِر َعْيـٍش

ـَاِء َعَلـى اْلَفِقـيِد ا َراِعِنـي َهـلَّا َتَراِنـيَأَلا َيـ  َأِزيـُد ِمـَن اْلُبك
ـًا  َأَضـاَء الـدَّْرَب ِلـي َبْيـَن اْلُحُشـوِد َفَمـْن َيْمُحـو ِبَمـاِء اْلَعـْيِن َرْسم

 ِبَأْن َأْلَقـاُه ِإلَّا ِفـي ُخُلـوِد ُأِريـُد َلـُه اللَِّقـاَء َوَقـْد َتـَأالَّ
 ِإَذا َيْبُكـوَن ، َهـلَّا ِمـْن َمِزيـِد َلْيـَك اْلَبـاِكَيـاُت َتِزيـُد َشْجـِويَع

 َوَأْنـَت َطِليـُق َقْيـِدَك ِمـْن َبِعيـِد َأَعاَقـَك َأْن َتـَرى اْلَأْقَصـى َأِسـريًا
ـُوِد َفَيـا ِللصَّـاِحِبيـَن َوَقـْد َتـَلاَلا  َكَنْجَمـْي َقـْد أطـلَّا ِفـي ُقي

 فَيـا ِلُمَصـاَب َغـزََّة ِمـْن َجِديـِد َعَلـى الثَّْرَثـاِر َما َجفَّـْت ُدُموِعـي
 َعَلْيـَك َيِحـلُّ ِبـاْلَخْيـِر اْلَمِديـِد َسـَلاُم اللَّـِه َيـا ِزيـَن السََّجـاَيـا

 " الشهيـد أغـث دمعـي علـى فقـد: قصيدة
 

  عذرًا :استدراكه
 كتبتها على عجل

 والدمع من عيين نزل
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 :خاطرة
 . . . . األسري إىل الشيخ

 . . . . إىل البطل الكسري
 . . . . إىل معني األسرى وأهايل الشهداء

  . . . لن ننساك
  . . . اثبت ونصر اهلل قريب

 واهلل معكم ولن يتكم أعمالكم

 ُحْسُن الّثناِء َجرى ِبُكلِّ ِلساِن َوِإذا َعَدْدَت ِمَن اْلِخصاِل َفَحْسُبُه

 َفَكَأنَُّه نوٌر ِمَن اْلإمياِن َفاْنُظر َلُه َوِإذا ّتّفقَّْدَت التُّقى

 نوٌر َأَطاَف ِبخاِطِري َوِكياِني ُيَممُِّت َنْحَو اْلَقْيِد ّطْرِفي َفاْنَبرى

 َمْن ِلي ِبَأْسٍر يف َرَحى اْلَأْزماِن َفُشيوُخنا يف اْلَأْسِر ِإْخواُن اْلَأَسى

 َأْنِعْم ِبُكلِّ َبياِن َوَحسيُبها َوَأبو َمَحمَِّد الّشماِئِل َفْصُلها

 َكفَّ الَدُعاِء ِلخاِلِق اْلَأْكواِن َيا َشْيُخ َوالّطْفُل اْلَيتيُم َلَيْرَفَعّن

 ِبَيَدْيَك َيْحِمُلها اْلُفؤاُد اْلحاِن َلْم َيْنَس َيْومًا َأْن َكَفْفَت ُدموَعُه

 َتُهْم ِبُكلِّ َتفاِنَأْن َقْد َأَعْن َلْم َيْنَس َأْهُل اْلُمَضرَِّجنَي ِدَماءََُهْم

 َيْومًا َوَلْم َيْنَس اْلَأسرُي اْلعاِن َلْم َيْنَس َأْهُل اْلَأْسِر َوْقَفَة صاِدٍق

 َفأسرُي َوْسَط اَلبْيِت َواْلَأْوزاِن ُأْرثيَك َلْيَت اْلقاِفياِت َأُصوُغَها

 َأْوزاِن َأْبكيَك ِمْن َبْيٍت ِبال ِلُأْحِدَر الدَّْمَع اْلَغزيَر َوَأْنَثِني

 َفاْصِبْر َرعاَك اهلُل يف اْلُقْضباِن َيا َشْيُخ َوالصَّْبُر اْلَجميُل َمناَرٌة

 َوالظُّْلُم ُمْنَقِطٌع َمَع اْلَحَدثاِن َفاْلَحقُّ َبْيَن اْلَقْيِد َمْحكوٌم َلُه

 َوَتٌر َوُيْشِجي َقاِريَء اْلُقرآِن َوالسَّْوُط ِإْن جاَز اْلِغَلاَظ َفَحدُُّه

  َن اإلمياِنَفَكَأنَُّه نوٌر ِم(( واهلل لن ننساك))الطحاوي  الشيخ أبا حممد: قصيدة
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يَسة   06 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 َعْن َمْهِر َنْصِرَك ُكلَّ َقْيٍد َجاِن ْن َتْهَنَأ اْلَعْيناِن َحّتى َتْنَجِليَل

 ِإّلا ِبَفلِّ اْلَقْيِد َواْلَأْرساِن َلْن َيْفَرَح اْلَقْلُب اْلَكسرُي ِبَحاِدٍث

 َما َداَم َنْوُلَك َحاُلُه َأْعياِني َلْن ُيوَسَد اْلَجَسُد الشَِّجيُّ ِبناِئٍل

 َسْيَف اْلَحياِة ِلُيْبِرَق اْلَفْجراِن َيا َشْيَخ اْلَعقيَدِة قاِبضًاَسَتُثوُر 

 َوِلواُء َنْصِرَك َشاِهَر اْلَمْيداِن َوَتقوُد َخْيَل النَّْصِر ُمْرَتِجزًا ِبِه

 َوُيعاَد جيُل النَّْصِر ِلْلَأْوطاِن ِلُتَعمَِّم اْلَأْفراَح يف َأْوطاِنَنا

 َفْوُح السُُّجوِن َوَسْطَوِة السَّّجاِن ّأنَّ َعبرَيناَوِلَيْعَلَم الطُّْغياُن 

 ِلَتكوَن ِتْلَك َشواِهُد اْلُجْدراِن َوِلَتْكُتَب اْلَأْمجاُد ِفي ُجْدراِنِه

 َفاْلَمْوُت ِمْن َأْجِل اْلِحمى َأْشَجاِني َما اْلَحْبُل َأْخَشى َأْو ِسياُط ُغثاَءٍة

 َحْسيب ِإهِلي ِمْن َبالٍء َعاِن ٍةَيا َشْيُخ َمْعذَرًة َفما ِمْن ِحيَل

 ِفي ُأْرُدِن اْلَعَقباِت َوالطُّْغياِن َيا َشْيُخ َأْبِشْر َفاْنَقَضْت ّأيَّاُمُهْم

 يوما مهوال يف بين غسان ستحرر األحرار مؤتة كي ترى

 واليوم نصعدهم ليوم ثان يوما عددنا لأللوف ثالثة

 لذي أجناينآمنت باهلل ا فغدا سترفع راية إمياهنا

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ميالدي 3119
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يَسة   07 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 
 .الـزقـع هـو أشـد ضـرط الـحـمـار:  -رحـمـه الـلـه  -قـال الـجـوهـري 

 
َـّاِد الـنَّاُس ِفـي َواٍد َوَأْنـَت ِبـَواِدي َّلـُه َقـْوَل الض  َفاْفَهـْم َلَحـاَك ال

 َوِلِصَغـِر َعْقِلـَك َقـْد َجِهـْلَت ُمـَراِدي ـَك َجاِهـٌلِإنِّـي َلَأْعـَلـُم َأنَّ ِمْثـَل
 ـــــــــــــــــــــــ

ـَنِّى ِبـَربِّـَك َمـْن َعَلـْيَك َتَجنَّـى. . . َضـاِحي   َوَدَعـاَك َيـا َصـاٍح َتـَعاَل َوغ
ـَاَك َسـْعـدًا َواْلَبـَرا َوُمَثـنَّى  ِة اْلآَسـاِد ؟َحتَّى َقـَفـْزَت َكَقـْفـَز َوَدع

 ـــــــــــــــــــــــ
ـَاَك َفُعـْد ِلـُرْشـِدَك َصـاِحـي. . َضـاِحـي  ـٌر ِبـِرَمـاِح َكف  ِإنَّ الطَّـِريـَق ُمـوِع

 َأْصـَدى ِمـْن التَّـْقـِسيـِم ِباْلَأْضـَداِد َوُبُلـوُغـُه ِمـْن َجـاِهـٍل ِمْصـَفاِح
 ـــــــــــــــــــــــ

ـََعلَّـْم ُثـمَّ ُقـْل َيـا َجـاِهـُل. . ـي َضـاِح ـَْرُب ِعْلـٌم َواْلُعُقـوُل ُتَقـاِتـُل ت  َفـاْلح
 َلِكـنَّ ُعُقـوَل اْلَجْهـِل ِفـي ِإْبَعـاِد َواْلَفـْهُم َأْدَنـى ِمـْن ِشـَراِك النَّـاِزِل

 ـــــــــــــــــــــــ
ـَاَحـٌةُرَوْيـَدَك ِإنَّ ِفـيـَك َو. . َضـاِحـي   َأَدٌب َعـِديـٌم َيْعـَتِريَك ِوَشـاَحـُه ق

ـَاَمـَك ِإْن ُتِريـُد ِمـَساَحـًة ـَْيـَن اْلِكَبـاِر َوُقـوَِّة اْلَأْنـَداِد َفاْرَفـْع َمق  ب
 ـــــــــــــــــــــــ

ـَاَرٍة. . َضـاِحـي   اْلَخمَّـاَرِةَوَشـَراُب َخْمـٍر ِعْنـَد ِذي  َقـِريـٌب ِمْنـَك َبْيـُت َدع
 َأْم َأنَّ َقْلـَبـَك ِفـي َيـِد اْلـُموَسـاِد َهـلَّا ِإَلـْيـِهْم ِصـْرَت َيـا َثـْرَثـاَرٍة

 ـــــــــــــــــــــــ
ـُو ُمـوَسـى َوّطنَّـَب ُتَعـاِنـي. . َضـاِحـي   َوُتَنـاِدي َضـاِحـي ُخـْذِنـي ِمـْن ِإيـَراِن َأب

ـُوَك َيـا َضـا ـَِصيـَب ِبــَلاِدي ؟. . َضـاِحي  ِحـي َفَقـْد آَذاِنــيَأْرج  ِلـَمـاَذا َقـْد ع
 ـــــــــــــــــــــــ

 َشْعـٌب َفـِقـرٌي ُمْعـَدُم التَّاِريـِخ ُهـَناَك َعَلـى َثـَرى اْلِمـرِّيـِخ. . َضـاِحـي 
 َسـْطـَوِة اْلـُحسَّـاِد ُوُمـَحـذِّرًا ِمـْن َيْبـُغـوَن ِمْثـَلـَك َنـاِعـُق َصـِريـِخ

 ـــــــــــــــــــــــ
ـَْيَر َحُنـوِن َتَمهَّـْل َلا ُتِسـيْء ُظـُنوِنـي. . . َضـاِحـي  ـَا النَّـُصـوُح ِإَلْيـَك غ  َفـَأن

ـَا ِإْن َفـِهـْمَت ُمـَراِدي َوَأَنـا الشَِّفـيُق ِبَشْخِصَك اْلـِمـْسِكـنِي  َقـْد ُقـْلـَت ُنـْصح
 

 

 

 

 

هـجـاء الزقع املسمى ضاحـي  -" الـناس فـي وادي وأنـت بـوادي": قصيدة
 خـلـفـان

 
 

عن اإلخوان املسلمني  ليس املراد دفاعًا :استدراكه
 .هلذا الزقع وحتقريًا ولكن أبيات خرجت تسفيهًا
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يَسة   08 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 

 :إهداء
  . . . إلـى رفـات عقـبة بـن نـافـع

 . . أهدي هـذه اجلـمانـة
 

ـّـــانــاُقـ ـَـ ْم يــا ِبــالُل و َكـــبِّـــِر الـدَّيـ ـَـ ْعواْرفـ ِّـــــِف اآلذانــاـأذان  َك َشـــن

ـِـُقـــ ـَـَك جـْم يــا ب ـَـْوت ـْـِل ص ـِالُل واع ـْـِلــْق ع ـرًااه ـَـَلـْيـــَأط ـِــالُل ه  ـاوانـِهـْم يـا ب

ـَــ ـِــاْرف ـَــْع ب  ِم األْوثــــانـــاسـاَم و َحــطِّـــُســلَّ الـُح ـنــاــَة ديـــِنإْســِم اهلِل راي

ـِــذا َزمـــاُنهــ َّـــَك يــا ب ـَتـى َمـْن كـ مــاـالُل و إنـ ـَــُن الــف ـَـُع شــانـَزم  ـااَن َيـْرف

ـُ ِّْم ق ـِْلـيــيَحـط ـَـع ـْـَلـْع ِرداَء الـوا ـًاوَدَك شــاِمــخـًا ُمـْسـت ـُـذالنــخ  ـاُجـْبــِن و الـــخ

ـْـــــَهـــْد بـ ـَـ ــُهـأنَّ اهلَل َجـــلَّ َجـــالُلاش ِّــْل َصَأح ـَـــَك الــقرآنـــاٌد و َرتـ  ــْوت

ـْ ـَـعـيــَش و أن ـّــى ت ـِـنَحـت ـْـــدان ـِـدًا و ِحــَع ـاَت يف ِوج ـَــالئ  ســـانـــاَلـٌم َيـــُزفُّ ق

ـْــَشـُه ـَـخ ـَـال تـ ُّـَك َلـْن ُيـُحــَفـ دًا و إْن َيـــْرمـــوَك يفـْم أب ـَـَرب  ـاريــَك إهـــانـٍر ، ف

ـْـُب أو أْن ُيـــذيــــقـوَك الـَعــــذاَب و نـاَرُه ـَ ـْتفـاثـ ـَـَك يف الـسِّـبـاِق ِرهـث  اانـــبـات

ـِـ ـِةُكــْن للــشَّــريــَع ـََفـعِّـ ـهـاالُل َحـِمـيَّـيــا ب  ـامـًا إيـــــمـــانــوَربـيـَبـهـا ُمـت

ـَــَكــبِّـ ـمـاِء ُمـــنـاِديـــًاوالترَق يف ُســـُحـِب الــّسـ ِّـــِدْر أذان ـّ ـَك َوح  ـانــاالــدَّيـ

ـِــالُل يف ُكـ  اـنـيـــرانـَرَسـَمـْت َلـهـا َطــَلــقـاُتـهـا ال َمـــداِفـــٌعـلِّ َحـــْرٍف يـــا ب

ـَـزيــُد َبـراَعـًة يف ُحــْسـُجــ ـَـُظـَمــْت َبــيـانــًا مــا ُيـَعــدُّ َبـيـان ـِنـــهـاَمــٌل ت  ـان

ـِــأْذهـــاِن الـُصـ هـا و َجــمـاِلـــهـايـاِنـَقــْد فـاَق ُحـْســُن َبـ  ـَيــراِع ُجــمــانــاَورًا ب

ـَــلَّـــَدهــا َجـــواِهــَر ِســرِّهــا ـَـْت ِقـَمـ اهلُل ق َـّـن ـَـَزي ـَـت ـْف  ـاسـانـِتـْحـمـًا و ِإس

ـْـِتــُن َنـ هـاْحـَلـالـــَمــفـاِتــِن َنـضـاهي بَمــْن ذا ُيــ  ـاهـا اإلْنــسـانـْحـُلـإْن كـاَن ُيــف

ـُـــُهــْميـاُتــَن َحـللُمـؤِمـنــي ـَــالح ـْـُهـ ُهـْم و ف ـَــوانـــاُمو َحـّيــا َفــَلـنـاَدت  ـْم َيــت

 . . فـي تـونـس حيـنمـا ينـتـفـض األذان. . .انتـفـاضـة بـالل : قصيدة
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يَسة   09 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

ـَـساَرٌة للــظـاِلــمـيـــ ـُـــْمو خ ـَـزيـُدـُهـْم ِمـ َن و نــاُره ـَت ـُـف  ْســرانــاْن نــاِرهــا خ

ـَـِس ـَخ ـَبَّ م ـَـسـيـُس و ت ـَـفـَئ الـخ ـُـلَّـ ـىْذلـوُل الق ـَـزَّمـْت َيش ـَــداُه ُمـق  ـاـْيـــطـانــًا ش

ـْـداُمـــَزْلـتـاَه الـُخـطـى َفـَتـ ـَـهـيـُقـَو ُهـَزَلـــــْت َأق ـَْحـَل الـَحـمـيـِر ن  اـْرثــانـــُه غ

 انـــحُّ َأتــــاإّلا و َمــْرِكــــُبـــُه َيــِشـ ـٍةَلـَيـــْومــًا و ال يف َلــْيــ َلــْم َيــْســَتـِرْح

ـْـإْن ف ـِـن ـَـاَح ريــحــًا فـاَح م ـَــجــاس ـَ ـًةُه ن ـََرب ـْــــالنـض  ـاْت َمـغـاِزُر ريــِحـهـا الـَوع

ـَــنــاُم إّلا ِعـ ـَـْدري َكــْيــَف ي ـْـلـى الــنَّـهـيـ ـَدمـــاـْنال ي ـّـانـ ُقُيـت ـِـِه َرن ـِــرْأس  ـاب

ـُْح الـ ـْــَكــَر الــصُّـب ـَــهـاَرُهُمـنـيأْن َأب ـْـ ـُر ن ـَـِتـِه َبــي  ـهــانـــاَن الــسُّــروِج ُمِلـُرْؤي

ـَـُد مـا عــاَد َيــْحــِمـ ـَْبـ اهـُبــْكــَرًة و َصـبـاح ـُـماَمــِة ُظـْلــَمـٍة َرع  ـانـــــاـنـْل يف ق

ـْـ ـُـب ـَــَسـّمـى بالــرَّئـيـق ـَْرَص الـِبـنـ ُهِس و َلـْيــَتـحـًا ت َـّـَع الــُبـن ـَـلـ  ـانــــاـياَء و ق

ـِـو َوزيـــُر أْوقـ ـُـــّدام ـْـِعَك ـِهـــاٍف و ِمـــْن خ ـُـراِب ســوٍء َيــن  ـاـُب الــِغـْربـانـــغ

َّ اَرُه يف َبـــْطــــِشـــِهـُغـــراُب ِحـمـفـاَق ال ـَـَدث ـَْد ت  ـانـــاقـــاِة َعــيـــَر بالــتُّأْن ق

ـِــَلـْيـــُر الـُغـَسـُم ـَـّعـ ـوِرِهو ُســحِلــــِه راُب ب ـَــنـاَل َمـكــٍل َكـاَب َلـْين  انــــاــْي ي

ـْــهـــذا  ـُــراُب الــســوِء فـاقـ ـْطـانـْت ُعـيـوُنَحَلـِم ـْلــُه إذاغ  ـاــَك يـا َأخــي الـشَّــي

ـَــُقـو ِلــذا ُأِمــْرنـ ـَـُحـزَّ ـــُهصَّ َجـــنــاَحـا أْن ن ـِــثــًا َلـ و ن ـَـْحـرًا عـاب  ـاــّعــانـن

ـُـ ـْـــَجـْب ِلـهـذيـِن الـِحـمـاُر و ذا الـغ ـَـَبـثـانـ رافـاع  اُب ، َفـَكـْيـَف َيـْجـَمـُع ِمـْن َهـمى اخل

ـْـ ـِـَس اإلس ـَـْفــَتــينمـاذا َبـقـي َكـ ا َوَطـــــَن اأُللـــىالِم يــيـا تـون  ـانــــا األْوطــْي ت

ـْ ـْـَبـَة نيــا تــوِنـَس الـّزي ـُـق ـِــتـوِن ع ـْ ـٍعـاف ـْـطـاُلــَك الـُفَهـْل َأنـ  ـانـــا ؟ـْرسـَجـبوا َأب

ـَِق ـَـــَة حــْــغالــُط ـفي علىف ـْـــف ـَ اِزٍميـاَن َوق ـُـٍع بالـَدرُِّمــت ـْــــِف و الـق  رآنـــاسَّــي

ـَــّحـي الـَم  ـاـى طــوفــانـُمـْصـَطـفكونـي ِلـَشــْرِع الـ هـــاـلَّـالـَمـفـاِســَد ُكـ َل واِزهن

ـَريـ طــاَل ـُـِك َعــْن ش ـِْتــراب ـْـَمـاغ ـَـَشـْعـَشـ ٍدَعــِة َأح ـُـبوُر َزمَحـّتـى ت  ـانــــاَعـِت الـق
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ـُـْضـ ـِـخ ـْـِبـمـاذا ُيــراُد ب ـْـِتــْثــمـ ْوروَدًةَمـ ـيَّــــٍةـَرٍة ُعــق  انــــا ؟ُحــْســنـًا و إس

ـْ ِعـــدايــاِف الـهـا ِمــْن أْطـــمـاذا ُيـكـاُد َلـ ـَـلَّـبـوا َعــَلـي  اَم و الصُّـْلـبـانــْجهـا الـنَّـغ

 ـانـثَّــرى ِلـُرفــاِتـِك مـــا كــاَتـْحـَت الـ ـْيـــَرواِن و َبـــيَّــــتـواَقاَت الـَنـحـوا ُرفـَمـ

ـُــّضـــي َحــيـ ـُــ اًءغ َّب ـُْذِري  ـاــزيــُل َربُّ الـَبــْيــِت َعـْنـِك َهـوانــُيـَس ــًةْكـــَرًة ع
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 ِبالسُّوِد ِمْن َعّواَمِة اْلَأْوتاِد ؟ َأْيَن اّلذيَن َتَوشََّحْت أيَّاُمُهْم

 اِدي ؟َحنَّ اْلُفؤاُد َوَقوَّْمُت أْعو َأْيَن الَّذيَن ِإذا َسِمْعَت َحديَثُهْم
 َوِلُعْصَبِة التَّْوحيِد َخْيُر ِزناِد ؟ أْيَن الَّذيَن َتَجمَُّعوا َوَتناَصُروا
 َحْمراَء َتْقِسُر َأْعُيَن اْلُحّساِد ؟ َأْيَن اْلُكماُة َأَما َلُهْم ِمْن َهْيَعٍة
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 ي ؟ُبْكرًا ِإذا َشْمُس الصَّباِح ُتناِد َأْيَن الُّليوُث اْلَعاِدياِت َعَلى اْلِعَدا
 َضحَّْوا ِإَذا َكِبُد السَّماِء ُتَهاِدي ؟ َأْيَن اْلُأسوُد الّزاِئراِت َعَلى اْلِعَدا
 َكالسَّْيِل ِدفاٌق ِلُكلِّ ِعماِد ؟ َأْيَن اْلَأَشاِوُس َعاِرَماٌت َخْيُلُهْم
 َبْيَدا ُمَحّلى َساِلُف اْلَأْمجاِد ؟ َأْيَن الَّذيَن َتَبوَُّأوا َمْجدًا َغَدا

 َبْل َأْيَن َحاديِهْم َوَأْيَن الشَّاِدي ؟ َن الطََّواويُس اْلِفَكاُك ِعناُتُهْمَأْي
 َشْمسًا َوَلا َقَمرًا ُيضيُء ِبالِدي ؟ َأْيَن الشََّمْرَدُل َوالسَُّمْيِدُع َلا َأَرى
 َما َهدَّ َجاِنَحِتي َوَباَد ُفؤاِدي َماذا َجرى َيا َداُر َحتَّى ُبْحِت ِلي

 ِباهلِل َأْيَن َخواِلُف اْلَأْجداِد ؟ ْنِت َعِن اْلُبكاِء َوُقْلِت ِليَهّلا َسَك
 َدَمعاُت َعْيِنِك َأْضَرَمْت َأْوتاِدي ُكّفي َرَجْوُتِك َما َسَكْبِت ِمَن اْلُبكا

 َأْم َأْيَن َصْوُت َأِمرِينا اْلَبْغداِدي ؟ َأْيَن اْلُمهاِجُر َلا َأَرى َأْنَباَءُه ؟
 َواْلُموِضئاُت َحواَلَك اْلَأْسواُد َكالنَّيِّراِت ِمَن الدَُّجى َكاُنوا َلنا

 َواْلَيْوَم َأْظَلَمَها السَّواُد الّساِدي َكاُنوا َلنا ُقَرَر اْلُعيوِن َوُحوُرَها
 َواْلَيْوَم َأْغَمَر َساُحَها ِمْن َهاِد َكاُنوا َلَنا َهْديًا ِإىل َساِح اْلَوَغى

 َواْلَيْوَم َغاَبْت ُشْعَلُة اْلَأْعواِد اُد ُنْشِعُل َضْوَءَهاَكانوا َلنا اْلَأْعو
 َواْلَيْوَم َضاَق َوَلْيَس ِمْن َأْعياِد َكانوا َلنا اْلَأْعياُد ِإْن َضاَق اْلَفَضا
 َواْلَيْوَم َمَع طوِل اْلَأَسى ِميَعاِدي َكانوا َلنا اْلِميَعاُد ِلْلَمْجِد اْلَوَضي

 ِفي ُكلِّ َسْهٍل َأْو َذَرى َأْو َواِدي َصاَر ِمّما َيْغَتِوىَكانوا َلنا اْلَأْن
 َصْرحًا َفَصرََّم َواِسَق اْلأياِدي َكانوا َلنا اْلَأْيِد الَِّتي َتْبِني َلَنا

 َواْلَيْوَم َلا ُروحًا ِبال َأْجساِد َكانوا َلنا اْلَأْجساَد َتْأِوي ُروُحنا
 َواْلَيْوَم َلا َحْصدًا ِبَلا َحصاِد اْلِبَلاَكانوا َلنا َحْصُد السِّننَي ِمَن 

 َواْلَيْوَم َلا ِجْلدًا ِبَغْيِر ِجالِد َكانوا َلنا ِجْلَد اْلَوَغى ِفيَما َمَضى
 َواْلَيْوَم َلا َجْذاًل َعلى اْلميالِد َكانوا ِلُعّشاِق التََّحرُِّر َمْوِلٌد

 َلا ُنورًا ِبَلا ِإْسعاِد َواْلَيْوَم َكانوا َلنا َسْعَد اْلَحياِة َونوُرها
 َأْرَمَمْتها ِبِرجاِلِك اْلَأْنجاُد ؟ َيا داُر َهْل ُقِبَرْت َلياليِك الَِّتي

 ُحْزنًا َعَلى َفَياَحِة اْلَأْكباِد ؟ َيا داُر َهْل َماَتْت َحَماِئُمِك َشجًى
 راُت ِبغاِد ؟ِتْلَك اْلِخالُل الزَّاِه َيا داُر َهْل َذُبَلْت ُوروُدِك َواْنَقَضْت
 َنْوَح اْلُبكاِء َوَلا ُرناَم اْلحاِدي ؟ َيا َداُر َهْل َرَحَل النَُّواُح َفَلا َأَرى
 َوَعَلْيِهَما َيا َداُر َزاَد ِحداِدي َحّدي َعَلْيِك َزاَد َوَجَع َجواِنِحي

 يَوَلَأْكِسَينَّ ِمَن اْلُبكاِء َسواِد َفَلَأْلِبَسنَّ ِمَن اْلِحداِد َسواَدُه
 ِمْن َفاِرَسْيِن َبْعَد َأْلِف َعتاِد َأْنَعاِك َأْرَض الّراِفَدْيِن َتَأسُّفًا

 َوَتَوصَُّدوا َبابًا ِلُكلِّ ِجهاِد َوَتُروا ُقلوَب اْلَكاِفريَن ِبَصْوِلِهْم
 ُغْلبًا ِلَخْيِر َفواِرٍس ِبِجياِد َفُهناِلَك اْلُفْرساُن ُتْهِلُك ِجيَدَها

 َفاْلَمْوُت ِفي َساحاِتِك ِوالِدي ْرَض اْلِعراِق َوَودِِّعيِاْبِكي َلُهْم َأ
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 بْيضاُء ِعْنَد َتَوثُِّب اْلآساِد اْبكي َعَلْيِهْم َما ُتَرْفِرُف َراَيٌة
 َوَتَرصَُّدوا ِلْلُكْفِر ِباْلِمْرصاِد َأْحَيْوا اْلِخالَفَة َكْيَف َلا َأْبكيُهُم

 َوِبَدْمِع َنْوِط اْلَقْلِب َواْلَأْوراِد ِقيَفَلَأْبِكَينَُّكَما ِبَدْمِع ُمواآ
 ِفي َمْحَشرِِ ِفي َيْوٍم ِذي ميَعاِد َفِإىل َوداٍع ِفي اْلِجَناِن َوَنْلَتِقي
 ِفي َجنَِّة اْلِفْرَدْوِس َخْيِر َمعاِد َفَعَلْيُكَما َصّلى اْلِإلُه َوَسلََّما

 

 
 

 
 ُذلَّ السُّـُيوِف ِبِحـدٍَّة َوَمَضـاِء ـَراُة َواْنُفِضـي ِلَسَنـاِئيِسـرِيي ُس

 َفُبُلـوُغ َمْجـِدي َمْنَحـِري َوِدَماِئـي اَل َتْجـَزِعي ِإْن َثـاَر ِجْسـُمِك ِمْن َدِمـي
 ـاِءَوَتـَزوَِّدي ِبَمِديـَحِة اْلُكـَرَم َهيَّـا اْرَكـِبي َقـْد َحـاَن َوْقُتـِك َواْرَحـِلي

 َوَهـَواُنَها َقْتـٌل ِمَن اْلَأْعـَداِء َما َبـْيَن َأْن َتِصـَل السَّـَماَء َعِزيـَزًة
َّلـُه َناِصـُر َجْيِشـَك اْلَغـرَّاِء َيا َقـاِئَد اْلُحَكـَماِء َجْيُشـَك َقـاِهٌر  َوال

 ـَت ِلـَواِءَك اْلَوضَّـاِءَفالنَّْصـُر َتْح ِسـْر ِباْسـِم َربِّـَك َواْمـِض َدْرَبـَك َغـاِزيًا
 َرْهـُج السََّنـاِبِك ِمـْن ُخُيـوِل ِإَبـاِء َواْشـُدْد َعَمـاَمَتـَك الَّـِتي َطيَّـَبْتَها
 ُفِجـَعْت ِبَفـْقِد اْلـَفاِرِس اْلِمْعـَطاِء َواْرَفـْع َمَنـاِبـَر ُأمَّـٍة َمْكـُلوَمـٍة

ـَاَن اْلَوِمـيُض َوَأْبَرَقـْت َأْرع  ِإْذ َرَمـْت َقْلـَب اْلُأمَّـِة الشَّـْهَبـاِء ـَاُدُهب
 َفَتـَلْأَلَأْت ِقَمـٌم ِمـَن اْلَجـْوَزاِء َفـَزَأْرَت َكـاللَّْيـِث اْلـُعَزْيـُر َعِريـُنُه

ـَاَة َكِريـَمـٌة  َلمَّـا َشـَدْدَنا اْلَخـْيَل ِلْلَبـْيـَداِء َعلَّْمـَتـَنا َأنَّ اْلَحي
 ِإْن َراَم َسْمـُع اْلُكـْفِر ِفـي الظَّـْلَماِء ِفيـَنا الشُّـْهَب َنْرُجـُم ِجنَّـَها َوَبلَّـْغَت

 َنْحـَيا ِبـَهـا َمـَع ُجْمـَلِة اْلَأْحَيـاِء َنْخـُطـوا َنـُحثُّ ِإَلـى اْلِجـَناِن َمـِسرُيَنا
ـَْلَعـِة اْلأْبَطـاِل ُنـَودُِّع ُروَحـَنا ـَا ِلَبَقـاِءِبَجـَحاِجـَح َبا َوِبق  ًعـوا الدُّن

 ِإالَّ َشـَدْدَت َعَلْيـِهُمـو ِبِفـَداِء َنـاَشـْدُتـَك اْلّجـبَّاَر َيـا َلْيـَث اْلِحـَمـى
ـَدُه َِّة اْلَقـْعـَساِء َجـدِّْد َلـَنـا الثُّـَلَثاء َواْصَنـْع َمْجـ  َواْجـَعـْلُه ِعـيَد اْلُأم

ـُُمو َوُدكَّ   َواْسـَحْق ِبـِلاَدُهـُمو ِبُكـلِّ َعـَلاِء َصِليـَبُهْمَفجِّـْر ِدَيـاَره
ـَاِء َعلِّْمُهُمـو اْلِإْرَهـاَب َكـْي َيـَتَأدَُّبوا  َواْبَعـْث َلُهـْم َبَطـاًل َكإْبـِن َعط

ـُوُن ِفـي  َسـاِح النِّـَزاِل ِبُمـْلَتَقى اْلُقـَرَناِء َأْخِبْرُهُمـو اْلِإْسـَلاَم َكْيـَف َيك
ـَاِئـِم النُّـَجَبـاِء ْرُهـُمـو َمْنَهـاَتـنًا ِحـنَي اْسَتـَوىّذكِّ  اْلُبْرَجـاِن َتْحـَت َرك

 ِعـزُّ اْلـُجُيـوِش َرِبيـَبـُة اْلـَهْيـَجاِء َواْحُشـْد ِبَقـاِعَدِة اْلِجـَهاِد َوَجْيِشَهـا
 َبـاِئـٍن ِسـيَناِءَهـْدٍي َقِويـٍم  َأْنـَت الَِّذي ِباْسـِم اْلِإَلـِه َتِسـُير ِفي
 َوَلَأْنـَت ِفيـَها ُغـصَُّة اْلَأْعـَداِء َوَلَأْنـَت ِفي اْلَهْيـَجا َغـُضوُب َماٍجـٌد

 [وابـعث هلم بطال كإبـن عطاء ***علمهـمو األرهاب كي يتأدبـوا ]لة الليث البـمـناسبة إط: قصيدة
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ـُرَها  َوَلَأْنـَت َصاِنُعـَها ِبـَلا ِإْغَضـاِء َوَلَأْنـَت َفاِرُسـَها َوَأْنـَت َأِمي
 َصاِرُمـَها ِبـَلا ِإْبـَراِء َوَلَأْنـَت َوَلَأْنـَت َحاِديـَها َوَأْنـَت َعِميـُدَها
 َوَلَأْنـَت َباِئـُنَها ِبَغْيـِر ِمـَراِء َوَلَأْنـَت َعاِقـُدُها َوَأْنـَت ُحُشـوُدَها
 َوَلَأْنـَت َفاِتـُحَها ِبـَربِّ َبـَراِء َوَلَأْنـَت آِذُنـَها َوَأْنـَت َسِعيـُرُها

ـَا َعـَلى اْلُجَبـَنـاِء ِعـَداَوَلَأْنـَت ُمَسعِّـُرَها ِإَذا اْحَتـَشـَد اْل  َوَلَأْنـَت َثـاِئـُره
 َبْيـَن النُُّفـوِس ِبِعـزَِّة اْلُحَكـَماِء َأْفَلْحـَت ِفـي َمْسـَراَك َحتَّـى ِعْشـَتَها
 ِلَتِعيـَش ِفـي ُخْلـٍد َمـَع السُّـَعَداِء َفَرِغْبـَت ِفي اْلُأْخـَرى َتَنـاُل ِحَساَنـَها

 ِبَصـِليـِل َسْيـِف اْلَحـقِّ َواْلُأَمَنـاِء ُتَك ِعْشـَتَها ُمَتـأِيًكاَهـِذي َحـَيا
ـَاِء َما ُكْنـَت ِللدُّْنـَيا ِبـَطاِلِب ِزيِنـَها  َأْو ُكْنـَت َتْسـَعى َخْلَفـَها ِلَرخ

 ِلـلَّـِه ُتـْنـِذُرَهـا ِبُكـلِّ َجـَلاِء َأْبَقْيـَت ُروَحـَك ِحْسَبـًة َفَأَجـْدَتَها
ـُوَع اْلَجِبـنِي ُمَسـطًِّرا  َرْوَع اْلـَحـَيـاِة ِبــِعــزٍَّة َوِإَبــاِء َفَبـِقـيَت َمْرف

ـَا َفـاِرسـًا َيـا َقاِئـدًا َيـا َمـاِجـدًا  الـلَّـُه َيـْرَفـُع َعـْنـَك ُكـلَّ َبـَلاِء ي
 ِصـٍف َأْو َداِءِمـْن ُكـلِّ ُسـوٍء ًعا َسَيِقـيَك َربُّـَك ِإنَّ َربَّـَك َحاِفـٌظ

 

 
 

 

 َكَأنَّ ُكلَّ اْلَبَلاَيا َخْلَفُه َزَبُد َيِبيُت ِفي َمْأَمٍن ِمْن ِعزَِّة اْلَأَسِد

ـًا  َتُحوُطُه الصَّاِرَماُت اْلِبيُض َواْلَبَرُد َيِعيُش ِفي َغاَبٍة َأْو َغْيِرَها َمِلك

 َفُكلُّ ُمْرَتِهٍب ِفي َأْرِضِه َأَحُد ي َأْرِضِه َأَحُدَوَلْيَس ُيْرِهُبُه ِف

 ُتَبشُِّر اْلَحقَّ َأنَّ النَّْصَر ّيتَِّسُد َأُقوُل َهَذا َوَقْد َساَرْت َرَكاِئُبَنا

 ِذْكَرى اْلَقَشاِعُم َواْلِإْرَهاُب َواْلَجَلُد ِإَذا َذَكْرَت َثَرى اْلُقوَقاِز َهيََّجِني

 ُتَصاِرُع اْلَمْوَت َواْلُعْقَباُن َقْد َقَعُدوا َمْت ِلّلِه َبْيَعُتَهاِعَصاَبٌة َأْحَك

 ِإَذا َتُهبُّ ِرَياُح اْلُكْفِر َيْرَتِصُد َيُقوُدُهْم ِفي َسِبيِل اهلِل َقْسَوَرٌة

 َيِخرُّ ُمْنَزِويًا ِفي ُرْعِبِه اْلَأَسُد َكَأنَُّه َماِرٌد ِمْن َفْرِط َهْيَبِتِه

 َوَلْو ُحِشَدْت ِبِه اْلَأْجَناُد َتْحَتِشُد ْت ِبِه اْلَأْبَواَب َأْوَصَدَهاَفَلْو ُوِصَد

 َجَحاِجُح اْلُقوَقاِز: قصيدة
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 َأنَّ اْلِقَياَدَة ِللضِّْرَغاِم َتْعَتِمُد َوَمْن َيَرى ِفي ُرَبى َعْمُروَف َيْعَلُمَها

 َلُدَتُنوُح َغْرِثى ِإَذا َتَلقَّاُهُمو اْلَب َوُجْنُدُه الضَّاِرَباُت الرُّوَس ِفي ُثُبٍت

 َوُنوُرُهْم ِمْن ِضَياِء الشَّْمِس َيتَِّقُد ِحَجاُبُهْم َتْحَت ِظلِّ السَّْيِف َمْوِطُنُه

 ِمَن اْلَعِبرِي ُغَباُر اْلِمْسِك َواْلَوْرُد َتَرى َعَلْيِهْم َجَلاُل اْلَحْرِب ّكلََّلَها

 ْلَمْوِت ِإْذ َيِعُدَوَعاِشُقوَن ِلَفْيِض ا ُمَتيَُّموَن ِبَلْوِن الدَِّم ِمْن َظَمٍأ

 َواهلُل َيْحَفُظُهْم ِمْن َشرِّ َمْن َيِكُد اْلَخْيُل َتْعَشُقُهْم َوالسَّْيُف َيْعِتُقًهْم

 َوَباَرُزوا ِفي َسِبيِل اهلِل َواتََّحُدوا َأْنِعْم ِبِه َوِبِهْم َفاْلُكلُّ َقْد َجِهُدوا

 ْن َمَفاِوِز َداِغْسَتاِنَنا َتِفُدَوِم َوِلْلَكَرْمِلنَي ِباْلِإمَياِن َقْد َحَشُدوا

 َهِذي ِإَماَرُتَنا ِللِه َتْجَتِهُد َتَخدَِّري َيا ِدَياِر اْلُعْرِب َواْحَتِجِبي

 ُشدِّي َعلى الرُّوِس َفاْلَأْعَلاُم َتْنَعِقُد َيا َغاَرَة اهلِل ِفي اْلُقوَقاِز َمْفَخُرَنا

 اْلَغاِمِديُّ َوَسْيُف اهلِل ِإْذ َيِرُدَو َوَذكِِّريِهْم ِبّخطَّاٍب َوَشاِمِلَنا

 َناُر اْلَغَطاِرِف ِفي الشِّيَشاِن َواأُلْسُد َبَكْت ِمْن َأْفَعاِلِهْم ُموْسُكو َوَحجََّلَها

 َفاُقوا الَعزاِئَم َفْضاًل َماَلَها َعَدُد َواْلَقاِصُدوَن ِإَلى اْلَخْيَراِت َبْعَدُهُم

 َيِفيُض ِمْن َفْيِضِه َلا َلْيَس َيْقَتِصُد ُفُتوَح ِبِهِللِه ِمْن َقاِئٍد َفَتَح اْل

 َبْيَن اْلَخِميِس ِبَوْجِه اهلِل َتْأَتِسُد َأْرَوى اْلِإَماَرَة َفاْصَطفَّْت َكَتاِئُبُه

 ِلَذا َتَراُهْم ِمَن اْلآَساِد َتْرَتِعُد َوالرُّوُس َتْعِرُف ِلْلآَساِد َقْدَرُهُمو

 َهِذي َمَواِرُدَنا ِلْلَفْخِر َوالرََّشُد ِذي َمَصاِرُعَناَهِذي َجَحاِجُحَنا َه

 َوَلْم ُيَباُلوا ِبَمْن ِللسَّْيِف َقْد َقَصُدوا َيا ُمْنِصَل السَّْيِف َراَح اْلُكلُّ َواتََّخُذوا

 َكَأنََّها اْلَبْحُر َواْلُمْسَتْخِذُل الزََّبُد ِإنَّ الذََّماَر ِإَذا َما َباَن َخاِذُلَها

 َفِلْلَخُذوِل ُجُحوٌر َما ِبِه َحَسُد َلا َيُفتَّ ِبَعُضِد اأُلْسِد َخاِذُلُهْمَف
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يَسة   25 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 َكَما النَِّساُء َحَماَها اْلِخْدُر َواْلَوَتُد َوِلْلَخواِلِف ِمْثُل الظَّْبِي َيْحِمُلَها

 َتِجُدلِلهِ أَنْفُسُهنَّ الطُّْهُر َما  َحاَشا ُعَذاَرى َبِني اْلُقوَقاِز ِإْذ َوَهَبْت

 ِإَلى اْلَأِمرِي الَِّذي ِباهلِل َيْعَتِضُد َيا َراِحاًل ِلَذَرى اْلُقوَقاِز ِفي َعَجٍل

 ِبَأْرِضِه ِمْن ُلُيوٍث ُكلَُّها َسَنُد َوِلْلَقَشاِعِم ِفي َأْجَناِدِه َوِلَمْن

 َمْهِدِه اْلَوَلُدَشْمُس الضَُّحى َأْو َبَكى ِفي  َبلِّْغ َسَلاِمي ِإَلْيِهْم ُكلََّما َسَطَعْت

 َلْوَلا ُقُيوِدي َلُكْنُت اْلآَن َأْجَتِهُد َوُقْل َلُهْم ِإنَِّني َواهلِل َأْرَغُبُهْم

 َفَأْنَت ُسْبَحاَنَك اْلَجبَّاُر َوالصََّمُد َيا َربِّ َفاْنُصْر ِعَباًدا َما َلُهْم َمَدٌد

 

 
 

 

 َمـَع اْلَأْنـِبَيـاِء َمـَع الـسَّـاِلكيـَن َيـا َمـع اْلـخاِلـديـَنَأُمـوُت ِلَأْح
ـَتِديـَن  ِلَأْبِنـَي ِبَهـا َمْوِطـَن الـصَّـاِدقيـَن ِلَأْحِمـي ِبـالِدي ِمـَن اْلُمْع
 ُيِقيـُم الشَّـِريَعـَة ُيْخـِزي اْلَوَثـْن َأُمـوُت ِلَيـْحَيـا ِبَمـْوِتـي َوَطـْن

ـُلَك ِفـيِه الـشََّبـاُب اْلَأِميـْن الطَّـِريَق َطـِريُق اْلـِمَحـْنُيِنـرُي  ـْس  ِلَي
 ِبَسْيـِف اْلَعـَداَلـِة َأْحِنـي اْلـِجَبـاْه َأُمـوُت ِلَأْهـِدَم ِحـْصَن الـطَُّغـاْة

ـْرَعـُة ِديـْن َفـَمـا اْلـَمـْوُت ِإلَّا َسِبيـُل اْلُأَبـاْة  َوَمـْنـَهـُج َحـقٍّ َوِش
 َوِإْن َجـاَر ِفيـِك اْلَغـَوا َوَقـَسـا ِبـَلاِدي َوِإْن َهـَجـُروِك َأَسـى

ـًا َرَسـى  ُرَفـاِتـي اْلَأَسـاُس ِلَمْجـٍد َمِتيـْن َفَقْبـِري َسَيْبَقـى َأَسـاس
ـَاَل َلْيـُل الظَّـَلاِم َوَداْم  َفـُصـْبُح اْلَكـَراَمـِة َأِذَن َقـاْم َوِإْن ط

ـًا َتـُدكُّ اْلُحُصـوْن َسُتْشـِرُق َأْرِضـي الِّلَجـاْم َقِريـبًا  ُخُيـوًلا ِعـَراب
ـَى  َشِديُدوا الضَِّراِس َعَلى َمـْن َرَغـا َعَلْيَهـا اْلَفـَواِرُس ُأْسـُد اْلـَوغ

 ِلَيـْحُمـوا ِبـَلاِدي ِمـَن اْلَعـاِبثِيـْن ّنقَُّبوا السَّـَراِئَر َحـقَّ الصَِّغــا
 َعـَلى ُأمَّـٍة َقـْد َحَمـاَها السِّـَلاْح َسْوَف ُتْشِرُق َشْمُس الصََّباْحَغدًا 

َـّي ِلـَخـْيــِر َفــَلاْح ـِـِديــِن اْلِإَلـِه اْلـّقـِويِّ الثَّـِمـيـْن ُتــَؤذُِّن ّحـ  ل
 ُتَرْفـِرُف ِفـي َعاِلَيـاِت السََّنـا ِلـَتـْرَفـَع َراَيـَة ِإيـَمـاِنـَنـا

ـًا ِبُحْكـِم اْلُمِعيـْن ـدِّ السُُّيـوِف َوّشـمِّ اْلّقَنـاِبَح  َوَنْنَهـُض َعَلم

ـَ: قصيدة  داُء ُشــهــداِء الــثَّــْورةُحــ
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 َوِذي َأْعـُظِمـي َخاِلـَداٍت َتُمـوْر َفَهـَذا َدِمـي َشاِهـٌد َلا َيـُجـوْر
 َأَبـى َأْن ُيـَذلَّ ِلَيْحـِمي اْلَعـِريْن َفُمـتُّ َوَمـْوِتي َكَلْيـِث َهُصـوْر

 َوَسـطَّـَر َمـْفَخـَرًة ُتـْرَتـَضى ـَضى ِلْلُعـَلا َواْنـَقَضىَفـِجيِلـي َم
ـٍم َوِديـْن َغـدًا َسـْوَف َيـْأِتي َيـُدكُّ اْلَفَضـا ـَاٌة ِبِجيـٍل َعـِظي  ُأب

 

 
 

 
 :املناسبة

 . . . نـصـرة ألنـصـار الـشـريـعـة فـي لــودر
 

ـَ ـَلَّ اْلخ ـًاح ـِي اْلـِجهـاِد َوصـاَحـا ميـُس عَلـى اْلـَكفـوِر َصـباح  َلـمَّـا َدعـا َداع
ـَا ِبَفـَواِرِس اْلَأْنَصـاِر َحلَّـْت َخْيَلـَهـا ـََرصـاَت ُلـوَدَر ُنْصـَرًة َوِكـَفاح  ع

ـَاُد اْلَأِميـِر َأِبـي َبـِصيــ ـَاَد آس ـََأب ـَاَحـاــَر ُكـلَّ ُمـْرَتـدٍّ َيِهـيـُم َس ف  ج
ـُُه الضَّـْحـَضـاَحـا َنْحـُن اْلُأُسـوِد َبُنـو اْلأسـوِد َوَمـْن َيـَنـْل  ِمنَّـا َفَسـْوَف ُنِذيق

ـَا ـَا َفـاْسـَأْل َمـَعـاِرَك ُلـوَدَر َعـْن َجـْيـِشـن  َلـمَّـا َتـَرْكـَنـاهـا َتـُنـوُح ُنـَواح
ـَا ـَهاِجـْئـَنـا ِكَبـارًا َنـْسَتـِبـيُح ُجـُيوَش  َوِبُكـلِّ َفـْخـٍر ُنْفـِلـُق اْلِإْصـَباح

ـَاُلـَنـا ـَاَل ِرج ـَا َوج ـَاه ـُِخًيـوِلـِهـْم َواْلـِبيـُد ِبالـدَِّم َشـاَحـا َلـمَّـا َغـَزْون  ب
 ُمِزَجـْت ِبِإيـَذاِء الـرَُّسـوِل ُصـَراَحـا َسـَكـَرْت ُسـُيـوُف اللَّـِه َتـْشـَرُب ِمـْن َدٍم

ـَا َمـْن ـُُه اْلـِقن ـَا َيْرَتـِدْع ِبالسَّـْيـِف ُنـوِلغ ـَاِة ِقـَراح ـُُه َطـْعـَم اْلـَحي  َوُنـِذيق
ـُْرِديـِه ِفـي ُعْنـِق اْلُعَتـاِة ِرَمـاَحـا َوُنِحـيُطـُه ِبـالـدَّاِهـَياِت َتُسـوُمـُه  ت

ـَا ـُوَم َصـَباَحـااْلَبـاِغـي ُنَعـ ِإنَّـا َلِمـْن َقـْوٍم ِإَذا َأْبـَدى َلن  رِّيِه النُّج
ـَاِرُس اْلَجـْحـَجاَحـا َمـْن َراَمـَنا ُرْمَناُه ِفـي َسـاِح اْلـَوَغـى ـَاُد اْلف  ِلـَيَرى اْلِوغ
ـًا َمـْرِمـيَّـًة  َواْلـَكْلُب َيْنـَهُشـَهـا َوَيـْعـِرُك َراَحـا َوَلَقـْد َتـَرْكَنـا ُدوُفـس

 ِلَيُبـوَء َجْعـَبُل ِباْلَقـَناِة ِجـَراَحـا َجـَماِجـُم ِبـاْلـِقَنـاِجْئـَنا ِلـَجْعـَبَل َواْل
ـَا َفـَأَصـاَبـُهَ أَسـُد اْلِإَلـِه ِبـَسْهـِمِه ـًا ُمْنـِذرًا ِصـَياح  َفـَغـَدا َصـِريع

ـَاِدُر اْلـِحـَداِد َلـْم َيْسـَلـْم َوَلـْم  َحـاَنْتـُرْكـُه َبْل ُكـنَّا َلـُه َأْشَبـا َواْلغ
ـْبِكـَب ِفـي اْلـَجـِحـيـِم َوَراَحا َفـَزَوْت َعَلـى ُعـُنـِق الـشِّـَهـاِب َبـَيـاِرٌق  ُرِجـَمـْت َفـُك

 َوِرَعـاُف ِرْجِسـَك ِمـْن ُرَفاِتَك َفـاَحـا ُقـْل ِلاْبـِن َهـاِدي إنَّ َمـْوِعـَدَنـا َدَنـا
 ِفـي َقـْصـِرَك اْلـَواِهـي َتـُجـوُل َصـَبـاَحـا ـَنـاَفـَلَسـْوَف َتـْعـِرُف َيـا َرِخـيـُم ُأَبـاُت

ـَا َعـْبـَد أْمـِريـكـا َسـَتـْعـِرُف َأنَّـَنـا  َكـاْلـَمـْوِت َيـْقـَتـِحـُم اْلـُحـُصـوَن ِجـَمـاَحـا ي

ـَى اْلـَكفـوِر َصـباحـًا ":قصيدة ـَلَّ اخلـميـُس عل  " ح
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 اَحـاالصَّْنـَعـاِء ِفـي َجـْيـٍش ُيـِقـيـُم َفـَل َعمَّـا َقـريـٍب َسـْوَف َنـْفَتـُح َشـاَمـَة
ـًا ـَِوضِّـئ ـًا ُمت ـَاَب َصـاِرُمـَك السُّـنِّـيِّ َوَقـاَحـا َفـاْسـُلـْل ُسُيـوَفـَك ُمـْشـِرق ـَا خ  م

ـُْرَسـَها ـََواُر اْلـُخْلـِد َتـْرُقـُب ع ـَا َهـِذي ح  َنـْجـَلاَء َمـْلـَسـاَء اْلـُخـُدوِد ِمـَلاح
 َفـاْلَيـْوَم ُعـْرُسـَك َيا َشـِهـيُد ُمـَبـاَحـا ُدْم َلـَهـاِإْن ُكـْنـَت ِمـْن ُعـشَّـاِقـَهـا َفـاْقـ

ـَر الـشَّـِريـَعـَة ِديـُنـُه  َبـْل َنـاَل َمـْيُمـوَن اْلـَحَيـاِة َرَواَحـا َمـا َخـاَب َمـْن َنـَص
ـَاَوَشـَكـا َيـِئـنُّ ِمـْن اْلَحـَيـاِة ِج َيا ّربِّ َقـْد َطـاَلـْت َحَيـاُة ُمـَجـاِهـٍد  ـَراح

ـَا َوَتـَعـلَّـَقـْت ِفـي اْلـُخْلـِد َنـْسَمـُة ُروِحـِه ـَاَن َوُيـْنـِشـُد اْلَأْفـَراح  َيْبـِغـي اْلـِجن
 ُحـبُّ الشَّـَهـاَدِة ِفـي اْلـَحَيـاِة ُجـَنـاَحـا َفـاْرُزْقـُه َفـْضَلـَك َيـا َرِحيـُم َفـَقـْد َطـَوى

 

 
 

 
 :مالحظة

فليسمح . . فكرة القصيدة مقتبسة من فكرة قصيدة لشاعر اجليش السوري احلر وكانت حوارا بني الكالشن واليب أم يب 
 . يل الشاعر باقتباس فكرته

 . . حوار بني طائرة جتسس العدو وبني حزامنا الناسف
 األمحرب وحزامنا حواره. .  األزرقالطائرة حوارها ب

 

 َوَأْقـِصـُف َمـْن َتَجـرََّأ َأْو َرَمـاِنـي ُن ُأْحـِرُق َمـْن َعـداِنـيَأَنـا اْلُبـْركـا

 ُأِمـْرُت ِبـَهْدِمـِه َبْيـَن اْلَمبـاِنـي ِبصـاُروِخـي َسـَأْهـِدُم ُكـلَّ َبْيـٍت

ـَاِن َوَأْتَبـُع ُكـلَّ َمـْن َيْخـَشى َلِهيـِبي  َفـُأْرِديـِه ِبـَصـاُروٍخ َوث

ـَاَب َيـْرُجـُف ِإْن َرآِنـي ـاِردًا ِإْن َصـاَح َيـْومـًاَسـَأْبَقـى َم  َتـَرى اْلِإْره

ـََصْوَلـِة َفـاِرٍس َبْيـَن الـطِّعـاِن َأُصـوُل ِبَصـْدِر ُعّشـاِق اْلـَمَنـاَيـا  ك

 َأِمـيـٌر َذاَب ِفـي ِعـْشـِق اْلِحسـاِن َوَيـْحِمُلِنـي ِإَذا َنـاَدْيـُت َيـْومـًا

 َفُنـْحـِرُق ُكـلَّ َخـَواٍر َجـَباِن ِبـَصـْدِرِه َوَأُذوُب ِفـيِه َأُلـفُّ

 َوَأْجـَعُلـُهْم َأَحـاِديـَث الـزَّمـاِن َسـُأْصـِلي َشـاِنـِئي َنـارًا َتَلّظـى

 حـوار بني طـائـرة التجسـس األمريكـية وبيـن والـحـزام النـاسـف: قصيدة
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يَسة   28 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 ِبَأْعَظـِم َدْوَلـٍة َعِلـَمـْت ِبـِسـّري َفـَخْرُت ِبالـرَِّجـاِل َوِإنَّ َفـْخـِري

 َوَمـا ِزْلُت َأُروُم َلـَدْيَهـا َقـْدِري ُتَروُِّضـِني َلَدْيَهـا َفَمـا َزاَلـْت

ـَِأْمـريَكـا َسـَأْرُسـُم َمْجـَد َدْهـِري  َوَلْيـَس ِبَغْيـِرَهـا َسَيـُكـوُن َدْهـِري ب

 َفِسـرِيي ُقـْلـُت َرّبـي اْلآَن َأْسـِري َأَنا َطـْوُع اْلُعُلـوِج الصُّـْفِر َقـاُلـوا

ـُرِّ َفـْخِري ِبـُكلِّ َفـىًت َأِبـيٍّ َأَلا  ُشَجـاٍع َفـاِتـٍك َبـَطٍل ُوح

 َوَجـاَد ِبُروِحـِه َوِبُكـلِّ َفـْخـِر ِإَلـى َمـْواَلُه َجـهََّزِنـي ِمـَرارًا

 َطـَواويـُس اْلُحـروِب َوَأْهـُل َثْغـِر َفَمـا َعاَيـْنُت ِمْثـَلُهُمو ُأَبـاًة

 َحـَزْمـُت َعلى َفِتـيٍّ ُدوَن ُذْعـِر َدَعاِنـي َأْمـرًا ِإَذا َرّبـي اْلِإلُه

ـَاُء  َوَتْحِمُلـِني َعـلى ذاَك السَّمـاُء َسَأْقِصـُف َمـَن ُأريـُد َوَمـْن َأش

 َوَلا َأْرٌض َسَيـْفِديَها اْلِفـَداُء َفـَلا َأَحـٌد َسُيْبـِصُرِنـي ِلَيـْنُجـو

 َوِطْفـٍل َسـْوَف َيـْرويـِه الـدِّماُء َشْيٍخ َسَيـْبِكي ِمـْن َأِزيـِزي ُكـلُّ

ـَْذُكُرِنـي النِّـَساُء ِبُكلِّ َلْيٍل  َفـَلا َنـْوٌم َلُهـنَّ َوَلا َهـناُء َوي

 َفـَقْصـُفِك َعـواِصَمـنا َهَبـاُء َأَلا ِإّنـي َرَأْيُتـِك َتـْقِصفيـَنا

 ًء َسـاَل ِمـْن َفـْرٍط ُغَثـاُءِدَمـا َإَذا ِشـْئِت َأَرْيـُتِك ِإْن ُتـِريـِدي

ـَاُء ِإَلـى َصْنـَعاَء َسـْوَف َتَرْيـَن َقـْتاًل ـَا َفـَعْلـُت َوَمـا َأش  َوَهـذا م

 َفـِإنَّ ِدَمـاَء َأْعـداِئـي ِحسـاُء َوَلـْن َأْرَضـى َأَقـلَّ اْلَقـْتِل َعْشـرًا

ـًاُل َوَلْيـَس ِسـَلاِحـي َلْيـَس ُيْعـِجُزُه الرَِّجـاُل  َلـُه ِمـَن اْلَمـْوِت ُمح

ـُو الثِّـَقـاُل َسَأْصـَرُع َقـاَدَة اْلِإْرَهـاِب َحـّتى  َأَراُهـْم ِغـلُّ َبْيَنـُهم

 ِبديـموْقـَراَط َوالنَّْصـُر َمـَناُل َسـَأْبِني َدْوَلـِتي َنـْصرًا َوَأْشـُدو

 ُتـَعـدُّ َلـَهـا ِمـثـاُل ُرؤوٌس َلا ِحـزاِمـي ِإْن َتـّفجَّـَر َمـاَت ِفـيـِه
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يَسة   29 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

ـُْت َكَمـا َتـَرْيـَن اْلَأْمـَس  َوَيـْوَم َغـٍد َسـَأْصـَرُع َمـْن َأَنـاُل َصـْرَعـى َصـَرع

 َوُدوَن الـشَّْرِع َواْلَأْقـَصى ِجـباُل َسَأْبـَقى ِللشَّـريَعِة َبـاَب ِحـْصٍن

 

 
 

 
 
 :املناسبة

 . . . رثاء ألرواح جادت بنفسها يف سبيل اهلل
 (والشكر موصول لألخ عبادة على تذكريي بذلك)

 
 َهَجَرْت َشداها ُدوَنما ِإْنكار َما ِللطُّيوِر َعلى اْلَأراِئِك َواْلِقبا

 َحتَّى ُشجَّْت ِمْن َحْوِلَها ِبَوقاِر َتْشجو َكّأنَّ اْلِإْلَف َودََّع ِسْرَبُه

 َوَبَكْت َتفيُض َمَناِبَع اْلَأْسراِر يَذ النَّْوِم َعْيُن ُمِحّبَهاَهَجَرْت َلذ

 ِفي ُحَوْصِلْن ِمْن ّأْخَضِر اْلَأْطياِر َفاْبِكي َعَلْيِهنَّ الدِّماَء َفِإنَُّهنّْ

 َما َهَكذا ُيْنعى َبنو اْلَأْحراِر َكْفِكْف ُدُموَعَك َواْنَع ُعْمَرَك َواْلَهَوى

 َكالسَّْيِل َيْجِرُف ِفي اْلُخدوِد َمجاِري الدَّْمُع ِمْنَك َهواِطاًلَبْل َأْن َيسيَل 

 َعْيَناَك َأْزَرَق َدْمُعَها ِبُعَباِر َوَتَسْرَبْلَن ِباْلُحْزِن َحتَّى َتْكَتِسي

 ُيْرِثي ِلُحْزِنَك ُكلُّ َوْحٍش ضاِري َواْبِن َعَلى َأْنَقاِض ُحْزِنَك َمْأَتمًا

 َفِإذا ُقِبْرَت ُهناَك ِباْلَإْعذاِر اَم َنْفُسَك قائمًاَوَتْأَبَننَّ َما د

 َطَرَقْت َعلى َخدِّي َكَنْهٍر َجاِري َسَتَكْفِكُف اْلَعَبراُت ِمّني َأْدُمعًا

 ُمُدَن الصَّليِب ِبِمْحَزٍم ِمْغواِر َغَلُبوا َعلى الرُّوِس اْلِعظاِم َوَأْرَهُبوا

 َفاْكُتْب ِبها َما ِشْئَت ِمْن َأْشعاِري واِعديِإْن ِشْئَت َأْن ُتْرِثي َفَهاَك َس

 َرَحَلْت َعْن اْلَأْقذاِر َوْاأَلْكداِر ِهَي َجنٌَّة َيا َوْيَحَها ِمْن َجنٍَّة

 "يف رثاء فارسيت غزوة موسكو"دموع الشؤون : قصيدة
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 َحتَّى َسَمْت ِلَمَعاِلِم اْلَأْبراِر َلْم َتْرَتِضي السُّْكَنى ِبَداِر َمَذلٍَّة

 ِه ُروحًا ِفي َأَجلِّ َقراِرِلّل َوَعَلى ُخطاَها َمْرَيُم َجاَدْت ِبَها

 َلْيَس اْلَحياُة ِبَعاَلِم اْلَأْقذاِر ُأْسطوَرٌة ُكِتَبْت َعلى َأْنَقاِضَنا

 ِمْن َصاِرٍم ُيْبَلى َمَع اْلآثاِر هلِل َدرُّ اْلفاِرساِت َوَما َلُهنَّ

 ِرِللسَّاِلكنَي َعلى ُخَطى اْلَأْخيا َشيَّْدَن ِفي اْلُقوقاِز َأْسَمى َراَيٍة

 َوَعَلى اْلُقبوِر َتِحيَُّة اْلِإْكباِر َفَعَلى َثراِكِن السَّالِم ُمتاِليًا

 َشمَّ اْلُأنوِف ِبواِئِن اْلَأْسواِر َما َضرَّ ُفْرَساَن َرواِئِع َنْجٍد

 َسَفٌر َعَلى َسَفٍر َعلى َأْسفاِر َفَلُهْم َعَلى ُرْبِع اْلَحياِة َمَراِحُل

 ِبالّديِن َواْلِإْخالِص َواْلَأْذكاِر َأْحَكُم َقْبَضٍة َقْرٌم َوِفي الّشيَشاِن

 َما َضرََُّه ما َراَم ِمْن َأْقداِر ِمْن فاِرٍس ِلّلِه َباَع َحَياَتُه

 َتَركوا النِّساَء َعواِقُب اْلُكّفاِر ِإنِّي َبَكْيُت ِرجاَل ُأمَِّتَنا َوَقْد

 ثرُي َنواِزَع اْلَأْنصاِرَيْسُمو ُي َوَأراِمُل َيْبننَي َمْجدًا َتاِلدًا

 ُسُحَب السَّماِء ِبواِبٍل ِمْدراِر َعَصَفْت ِرياُح اْلَباِكينَي َوَأْرَعَدْت

 َوِإىل ِجواِر اهلِل َخْيِر ِجواِر َفِإىل ِجناِن اْلُخْلِد َأْكَرُم َمْنِزٍل

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 دللميال 3141

 

 



 فرسان البالغ لإلعالم م3144 أبريل/ هـ 4141مجادى األول 
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 :خاطرة

 . . . ْبـُرُق َسَنـا َفـْجـٍر َجـِديـدـالم ، َيعـنـدما يـشتـد الـظ
 . . . ، َيـُلـوُح ِفـي األْفـِق َفـَرٌج َقـِريـب وعـنـدما تـْشـَتـدُّ الـلَّأَواُء 

 

ـْــِعــَك ُهــتـاٌن لـذي َعــَرض ـْ مـا بــاُل َدم  الِء َغــّواُرـَك للــَنــْجــــُع َعــْيــنـْيو َدم
ـْأص ـْــراِض ُمــْســَقـَمـ ـُراَبــَك الـده ـَــْلــَبــَك َمــكـدوٌد و ِمــْحــضــاُر ـًةباألم  أْم أنَّ ق

ـَــْجــالَء ذي َشــَرٍفـَهــّلا َب ـَكـيـ َكــْيـــَت على ن ـْـش ـِْر يف َمــِة الـدَّه  ـراُرَعـْيـَنـْيـــها إب
ـْـَدو  أْم أنَّ َعــْيــَنـَك للــُكــفــاِر َمــْحــَبــَرٌة ـِــِدمــاِء الـم  ُكــْفــِر ِمــْدراُرُعــهـا ل

ـِــُعــْصـَبـِة ديـ ـْــَبواًه ل ـَــٍن أص ـَ مـًاــحوا ِذم ـْــذاُرـَفــرَّقــوا فــَبـت  دا للــُكــْفــِر إن
ـْـأغـا ـِـُخـيـوِل الــَوه ـْـِلـَمـَرُهـْم ب  ْزراُرُحــسـاُم َعــْجـــٍز و إحـــبـاٌط و إ ٍةِن ُمــظـ

ـَــ ـَكــان ـْــمـاُر ى الــنُّــجوَم ُعـالـنـا ِعـزًَّة َتـْرقـْت ل ـَــهـا و على الـَجــْوزاَء أق  و َفــْوق
ـّـَيــبـيـ ـَــَرٍفـِمـيُّ الـا َحـُت ِمـن ـِـ َقــْوِم يف ش ـْــِه الــديـــُن و الـثــاُرَيـِسـالُحــُه ب  َدي

ـَـريــمـاٍت على ُنــفــوٍس  ـَكـ ـَــعـازي ـَ نـاـت ـَـعَّـث ـِـُنـفـوٍس للـسَّــمـا طـَتــش  ـارواْت ب
ـْـٍد َعــَلـْيـِهـ ـِـِعـ ْنْم ِمـَفـما ِلــَوج ـَـ نـاَمــدام ـَش ـْــذاُرواِهــٌد َبــَرك  ــْت يف الــَخــدِّ أع

 جــاريـــهـا َلـِك الــّداُرــَس َمويــا َحــبـي ـٍنِن ِمــْن َوَهـا َعــِصــيَّ ُدمـوِع الــَعـْيـَفــيـ
ـْــِهــْل ُعـي ـَِأم َـّـِتـنـريـــَك ِمـْن تـاـون  ـُف الــعْيـــَن أْوصـــاُرـاِئــقـًا َسـَتــكـيَرق اِخ ُأم

 هـا فإنَّ الــحـاِمــَل الــبــارَُّلـْيـواْحـِمـْل َعـ ُمــَدْتمـا َجـو ُجــْد َعـَلـْيـهـا ِبــمـاٍء ُكــلَّـ
 هـا ِعــْرُضــنـا و الــَهـْوُن و الــعـاُرْرُضـو ِعـ ـراَمـــَتــنـاْن إّلا َكَلــْم َتــُكـ( يـا ـكـامـيـِل)

ـْـٍت َكــَسـاْبـــكـــي ِل َُّأخ ـِ ـِتــهـاْت آالُم ُأم  هـا و َلــهــا يف الـّديـــِن إْصـــراُرديــِنـب
ـْـِتـ ـَــّواُرْســِبــَيـَف ـهـاـَب َيـْرَحـُمَك َعـلَّ الــَقــْلاْبـكـي ِلُأخ ـْــُع و اإلْطـــراُق خ  َغ الــدَّم

ـَـَعـ ْناْبـــكــي َلـهـا ِمـ  َيــسوُســُه الــِحـــْقــُد لإلســـالِم َغــّداُر هـاـذاٍب هــاَن ِعـزَّت
ـْــطـاُر ذوُب فيــــَك وَتـ َلـــهـاَلَعـلَّ الــّنـاَر داِخــــكــي َلـهـا َفـاْب  َعــلَّ الـِحـــسَّ إخ

ـْــُت ُدمــوَع الـَعـْيـَفــمــا َعـ ـْــراُر ـهـاِن إّلا َلـَرف  و ما أَجــْدُت و لـــِكــْن ِفــيَّ إق
ـُذي ُمـ ـْـخ ـَــِقـــبــيعـاِذَرتــي ُأخـ ـْــالِم َنــّواُر تـاُه وارت ـَــْجــرًا ِمــَن اهلِل لإلس  ف

ـُـذي الـتَّعاز ـْــذاُر ْقــِبــَلـــًةِك األْعـــذاُر ُمـي َلـخ ـْــتـاُه أع َّــمـا ُعــْذُرنــا ُأخـ  فــإن
 راُرَتــبـيــُت َحــْرقــى و للـــِوْجـــداِن أْسـ ا و اهلِل مـــا َفــِتـــَئـــْتوعي َفـمُخــذي ُدمـ

ـْـدًا ما َبـَتـْرُت ِسـُت َسَلـْو ُكـْنـ  مـًا عــاُرـِغـْمـدي َلــَعــْمـري داِئـدي ، َفِغـْمـ ىوــْيـفـًا ِفــِرن
 

 
 
 
 

 عـنـدمـا تـبـكـي الـعـيـون دمـًا[ . . . لــعـيـن دمــوع ا : ]قصيدة
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يَسة   32 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 
:خاطرة  

 " رحلت أبا دجانة"
 أسيف أنت أم رمح معال

  أم القلم املهيج لألباة
شرب كلماتك من دمائك" "  

 
 َد اْلَمماِتِوْصرَت ُمَخلَّدًا َبْع ُرِزْقت النَّْصَر َفْخرًا ِفي اْلَحياِة

 َشهيدًا ِفي َسماِء اْلَمْكُرماِت َفَأيُّ النَّْصِر ِفي َجَسٍد ُمَسّجى

 ِإَذا َجفَّْت ُعيوُن اْلباِكياِت َوّأيُّ ُمَخلٍَّد َأْبِكي َعَلْيِه

 ِإذا َأْسَرَفْت ِفيَك اْلموِزناِت َوَأيُّ ُمَوسٍَّد ُأْرثيِه ِشْعرًا

 ِإَذا َأْوَشَحْت ِفيَك اْلَمْعَلماِت ضيِهَوَأيُّ الذِّْكِر َنْدبًا َأْرَت

 ُبذوٌر َأْشَرَقْت ِفي ُكلِّ ذاِت َعلى َبْطحاِء َقْبِرَك َيا ُهماُم

 َسَرْت ِمْنَك اْلَحياُة ِإىل اْلَحياِة َوِمْن َوْجٍه َأضاَء الدَّْرَب ُنورًا

 ِتِرجاٌل َعْن ُغثاِت اْلَمْلِهيا َوِمْن َكِلماِتَك اْلُحّرا َتَغاَضْت

 ِبَنا َتْسِري ِلَنْيِل اْلُأْعَطياِت َتَرَكْت َحياَتنا آَماُل َغثٍّ

 ُيَذاقوَن اْلَمَذلََّة ِفي َشتاِت َوَلْيَس َيضرُي َكْوَكَبَها َحَياَرى

 َكَمْن َعَبَد اْلَقَناِطَر َواْلِغالِت َوَلْيَس ِبعاِبٍد ِفي الّديِن َيْلُهو

 َأِم اْلَقَلُم اْلُمَهيُِّج ِلْلُأباِة َأسيٌف َأْنَت َأْم ُرْمٌح ُمَعّلا

 َأِم النَّْجُم الدَّليُل ِلِذي ُسراِة َأَبْدٌر َأْنَت َأْم َشْمٌس َأضاَءْت

 َوَهْل َبْعَد التََّخلِِّف َسْوَف ناِتي َفَوْيَك أَبا ُدجاَنَة َهْل َترانا

 ِهباِتُيداِني ُأْعَطياِتَك َواْل َعظيٌم َأْنَت َلْيَس ِإَلْيَك َشْخٌص

 َعزيٍز َلْيَس َمْنقوَص الصِّفاِت َكَتَبْتَك َيراُع ِحْبِرَك ُحرُّ َنْفٍس

 [شربت كلماتك من دمائك]رحلت أبا دجانة : قصيدة
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يَسة   33 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 "َمَتى َتْسِقي ِعباراِتي ُرَفاِتي "َوُكْنَت ِبَخطِّ َأْنُمَلٍة ُتِصْغَها

 َكَذا َتُهبُّ النُّفوُس اْلُمْؤِمناِت َفجاَهْدَت اْلَأَعاِدي ِفي ُشموٍخ

 َتماُيٌل ِباْلُهبوِب اْلغاِنياِت ُنُفوٌسَعلى َأْنغاِم َما َكَتَبْت 

 ِإىل َبَلِد النُّفوِس الّطاِهراِت ِإىل اْلَأْفغاِن َواْلَبَلِد اْلُمَفّدى

 ِإَلى َأْهِل اْلَعقيَدِة َوالثَّباِت ِإىل ُعّشاِق َأْحواِض اْلَمناَيا

 ِبِه َشْوٌق َسَما ِلْلَخْيراِت َتطرُي َأبا ُدجاَنَة َفي َجناٍح

 ُيَرْفِرُف َبْيَن َأْسراِب اْلُكماِة ُر ِبالسُّروِر َيُرفُّ ُحبًّاَوآَخ

 َأَظلَّ َدليُلُه َوَسَط اْلَفالِة َوَحطَّْت ِرحاُلَك اْلغاِلي َكَبْدٍر

 َتباَخَل َعْنَها َأْصحاُب الذَّواِت َفُجْدَت ِبروِحَك اْلَقْعساِء َلّما

 َلا َتلنُي ِلِذي َقناٍة ُشجاعًا ِلَأنََّك َناِصٌر ِللدِّيِن َشْهمًا

 َفَفْخُرَك َبْيَن ُكلِّ اْلَحاِدثاِت َوَأنََّك َصاِدٌق ِفي ُكلِّ َقْوٍل

 َبَكْت ِفي َنْيِلِه َنْفُس اْلُأباِة َنعيمَا َيا َشهيَد َأَنْرَت َدْربًا

 ِجناٌن ِفي َلذيِذ اْلُأْعِطياِت َنعيمًا َلا َمَماَت َفَبْعَد َهذا

 ُحواٌر َقاِصراٌت َخاِلداِت ِفي َجّناِت َعْدٍن َنعيمًا َحزَّْت

 ُجروحًا ِفي ُرفاِتَك َغاِئراِت َنعيمًا َنْظَرٌة ِلّلِه َتْشِفي

 َحياٌة َفاللَِّقا َبْعَد اْلَمماِت َوداعًا َيا َأِخي ِإْن َلْم َتَسْعَنا

 َوعاِتَوَأْوَهى اْلَعْزَم ُمْنَطِويًا  َوداعًا َواْلَأَسى َقْد َشجَّ َقْلِبي

 َوَقْصٍر ِفي َنعيِم اْلباِقياِت َوداعًا ِفي ِجناٍن َخاِلداٍت
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 :املناسبة

 . . . فـقـد األحــبــة
  . . . فـي رثــاء كـوكـبـة مـن شـهـداء الـصـومـال

 . . عـنـدمـا تـطـلـق الـعيـن دمـوعـهـا
 

 َفـَلَقـْد َمَضـْوا َعنَّـا َوراُحــوا َك يا أِخـيَأْطـِلــْق ُدمـوَعــ
ـَاِن َقـِد اْسـَتراُحــوا واْسـتـْوَطـنـوا داَر الـُخـُلـو  ِد َوِفـي اْلـِجن
ـِْرَدْوِس َحـلُّـوا َوتـَراُحـوا َوعَلـى ِضَفـاِف النَّـْهـِر ِفـي  الـف
 ِمــَلاِح ُن ُخــْرِد َعـْيـٍن ِمـْن َحـْوِلـِهـْم ُحـوٌر ِحَسـا
 َشـاؤوا ِبـَأيِّ الـدَّاِر َسـاُحـوا َواْلـَعـْرُش َحـْوَلـُهُمـو ِإَذا

ـِْلَك السََّعـاَدُة َواْلـَفـَلاُح َواللـُه َراٍض َعـْنُهـُمـو  ت
 َكـْم َسـْوَف ُيْشـِجيـِه الـنُّـَواُح َيـا َوْيـَح َقْلِبـي َبـْعـَدُهـْم

 َمـْحـُبـوُبـُه َشـَكـِت اْلـِجـَراُح ـَفـىِإنَّ اْلـَحِبـيـَب ِإَذا َج
ـَذاَك َودَّْعـَنـا َصــَلاُح َرَحـَل اْلـَحـِبـيـُب ُمـَهـنًّـُد  َوك
ـَْن  َأْتـَعـاِبـَهـا ِفـي اْلُخـْلـِد َشـاُحـوا َرَحـُلـوا َعـِن الـدُّْنـَيـا َوع
 َلـُهـْم جـَنـاُحؤا ِفـي اْلـِجـَنـاِن  َرَحـُلـوا َوطـاُروا َحـْيـُث َشـا

ـَى َرْوٍح َوَرْي  َحـاٍن َفـَيـا ِنـْعـَم الـرَُّواُح َرَحـُلـوا ِإل
ـَاُء اْلـَعْيـِن َبـْع ـِيـِلـِهـْم َمـاٌء ُقـَراُح َرَحـُلـوا َوم  َد َرح
 الِعـُجـُه َسـَيْنـُدُبـُه الـشَُّجـاُح َرَحـُلـوا َوِفـي اْلَأْحـَشـاِء

ـَاِلـي َأَرى الـصُّ ـَاهـا الـسََّفـاِئـُف َوالـرَِّيـاُح ـوَمـاَل َتـْنــم  ــع
 ــِد َتـُحـوُطـَهـا َكـفٌّ َوَراُح ُتـْرِثـيَهـا َأْشـالُء الـشَّـِهيــ
 ــَرَق ِفـي َمـَراِبـِعـَك الـصَّـَبـاُح ِهيـِه َأَيـا الـصُّـوَمـاُل َأْشــ
ـًى َودَّْعـُتـُه  يـَهـا ُمـْسَتـراُحَوُرَبـاَك ِف َكـْم ِمـن َفـت

ـًا َسـَراُح َفـَشَجـاَك ِمـْن َدِمـِه الـشَّهيــ  ــِد َوَنـاَل َمـْطـُلوق
 ِع اْلـَقـْرِن َسـاَل ِبـِه اْلـِبـَطـاُح َدْمـُع الـرَِّحـيـِل َعَلـى ِبـقـا

ـَـاَدُروا  َشـيَّـَعُهـُمو السَّـْيـُف الـصَِّحـاُح ِإنَّ اْلَأِحــبَّــَة غ
ـَاَوَب  ِد َعـَلى َمـَحـاِدِرَهـا اْلـِوَشـاُح ـَكْتـُهـُمـو َسـاُح اْلـِجه

ـُْم َرْكـُب الـشَّـَها  َدِة َواْلـُبُطـوَلـِة َوالـسِّـَلاُح َوَحـَداه
ـُو ـَى َشـَغـِف اْلـُقل ـََكـُزوا َعل  ِب َكـَأنَّـُهـْم ِفـيَهـا ِرَمـاُح ع

 َلـُهـْم ِبـَدْوَلِتـِه اْلـِمـَراُح ِد َوَتـَبـوَّؤا ُمـْهـَج اْلـُفـَؤا
 َيـْهـُجـَر اْلـَعْيـُن الـسَِّفـاُح َأْطـِلـْق ُدُمـوَع اْلـَعْيـِن َحـتَّى

 رحـلـوا عـن الـدنـيــا: قصيدة
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 َدْمـِع اْلـُعيـوِن ِإَذا ُيـَفـاُح َوَجـُع اْلـُقـُلـوِب َأَشـدُّ ِمـْن
ـَاُحَهـَطـَلـْت َوَلـْيـَس َلـَه َيـا َدْمـَعـَة اْلـَعْيـِن الَّـِتي  ـا ِوش

ـَاِت ـَاِلي ـُفِّـي اْلـُحـدوَر اْلغ ـُم ِلـْلـُخـْلـِد َراُحـوا ك َـّه  َفـِإن
ـَاُح َيـا رَّبِّ َأْلـِحْقـِنـي ِبـِهـْم  َفـالنَّـْفـُس َأْضـَنـاَهـا الـشِّح
ـَِويـٌل َواْلَأَسـى ـِي ط ـَْيـَس َلـّديَّ َراُح َلـْيل  َيـْطـِوي َول

 َفـْضـٌل َوَخـْيـٌر َوَنـَجـاُح َدُة َنـْيُلـَهـاِتْلـَك الـشَّـَهـا
 َدِة َلـْم ُيـَحـاِلـْفـُه اْلـَفـَلاُح َمـْن َلـْم َيـَنـْل َفـْضـَل الـشَّـَهـا

ـَاِتـي ـَا ّربِّ َلا َتـْجـَعـْل َوف ـِي اْلـِفـَراِش َغـَداَة َصـاُحـوا ي  ف
ـَاَد ُيــَراُح ــٍر َأْخـضـٍر َيا َربِّ َبْل ِفي َجْوِف َطْيــ  غ

 
 

 
 

 
 :املناسبة

 نـصـرة لـرجـال لألمـيـر أبـي مـصـعـب عـبـدالـودود ورجـالـه نـصـرهـم الـلـه

 
 ســـاحـــا( أوغــادو ) ُف الــَمــْوِت يف َفــَسـْيـ ـا الــَهــْيــجــا َرواحــاَرواحـًا يـا أخ

ـْـــيـا و ِعــْفــنــاْلـنـَمـَلـ  ِبــهـا الـَعــْيــَش الـَكـريــَه الـُمـْسـَتـشـاحــا ـا هِذِه الــُدن
 إذا نــادى الـِجـهــاُد ِبـنـا و صــاحــا و َلـبَّـْيــنـا أِعــنَّـَتـنـا و ِصـْحــنـا

ـِــْبـنـا ِمـْن ُخـيوِل اهلِل فيـهــا ـَـْصــَنـُع الـسُّـ َرك  ْمــَر الـِصـحـاحـاِمـراٌق ت
ـْــَجـَعـْت فيــنـا ِقــراحــا َحـشـايــا أْســَرَعــْت للـَمـْوِت فيــهـا  َبـقـايــا أن

ـْــُلـَب ِعـزَّتـي و َدمــًا ُمــبـاحــا َســَرْجــُت َخـْيــلي( َعـْبـِد الـَودوِد ) إىل   ألط
ـَــُه َقــراٌر  ُظـْلــُم الـَمــريـُر ِبـنــا اْسـَتـبـاحــاإذا الــ ُمـهــاٌب ال ُيــِعـنُّ ل

ـَّــَل اهلُل الـصَّــحـاِري ـَــْت ِمـْنــُه اْنــِشـراحـا ُسـَمـْيــَدُع َذل ـَــراَدف  َلــُه َفـت
 و ال َعــّضـاَب ُمـْهــَتــّكـًا َســراحــا َشــَمـْرَدُل ال َيــهــاُب و ال ُيــَثــّنـى

 على اإلْســالَم سـاَر َلــُه ِكــفـاحــا ْن َشــْهــٍم َغــيوٍرَرعــاُه اهلُل ِمــ
 و أْعــشى الـلَّــْيــِل َيــْرُقــُبـُه ِمــراحــا ُذُل َسـْيــَفــُه و الــَخـْيــُل أْعــشىو َيــْبـ

 حـاَصــرومـًا يف اجَلــنـاِدِل ُمــْســَتـمـا إذا َجــنَّ الـَظــالُم رأْيــَت َبــْرقـًا
ـِــُر يف ُثــغـوِر اهلِل َيــْرعــى ـْــَد الـسِّــفـاحــا ُمــثاب  ِحــمـاهــا ُيـْبــِرُم الــَوغ

ـْـمـِن فـيـنــا  ُيــَبـلِّـُغـنـا ِمَن الــِعــزِّ الــِوشــاحــا ُيــَنـضِّــُر آَيــَة الــرَّح
 َدْوســًا إذا مــا الـَمــْوُت الحـــاو ِفـْر َجــزاُه اهلُل َنــْصــرًا ُمـْســَتـنـيــرًا

ـْــَنـَعـْت و َســَمـْت َرواحــا َلــُه ِبـَكـتـاِئــِب اإليــمــاِن َجــْيــٌش  َعــصاِئــُب أي

 جـا رواحــايرواحــا يــا أخــا الـهـ: قصيدة
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 و زاَد َلــُهــْم ِمــَن اإلْســالِم راحـــا َعــصاِئــُب بــاَرَك الـرَّْحــمــُن فـيــهــا
ـَــْت َلــُهـْم َيــْومــًا ِجــمـاحــا و َيـْنــَتـضـوهــاَيــتـوقـوَن الــُحـروَب   إذا تــاق

 ُتــَعـرُِّف ِمــْن َجــمـاِجـِمــهـا الـرِّمــاحـا َقــشـاِعــُم َبــيَّـَض اهلُل الـسَّــرايــا
ـَــْصــُقـُلـهــا َدمـًا و َتـفوُح ِعــْطـرًا  ــاإذا َدُمــهـا ِمـَن األْشــالِء فــاح وت
 ُمـَقــّفـى الــَجـْهـِل َمــْشــدودًا ِضــحــاحـا َقــشــاِعــُم ُعـبَّــٌس و الـثَّــْأُر فيــهـا

ـَــْيــَك سـاَرْت( َعـْبـَد الـَودوِد ) أيــا  ـُــنـادي  إل  وا ِسـالحــا: َجــحـاِفـُلـنـا ت
ـَــْخــطوا ـْــراِر ت ـُـؤاِزُر ِحــلَّـُق األح ـَــًة َصـبـاحــاِبــهـا  ت  الـُخـُطـواِت ُمـؤِذن

ـَــواٍن ـَــزكـو للـَحــماِم ِبــال ت  و َيـْبــَرُع َفــنُّــهـا َتــِهــبُّ الــنَّــجـاحـا و ت
 ُســالٌف َتـْبــَرُح الــُجـْرَح الـسَّــمـاحـا َبــواٍد َغــيَّــَرْت فـيــنـا َبـواٍد

ـْــلوَن فيـهـاو األ( َشـْنــقـيــَط ) َلـنـا   و فـيـهـا ِمـْن َمـراِبــِعـنـا َبـراحـــا ه
 َنــْخــَتـِرُم الــِجــراحــا( أوغــادو ) و ِمـْن  َقـْد ِســْرنــا ُنـَلـّبـي( َشـْنــقـيــَط  )إىل 

ـَّــَل اآليــاِت َجــْهــرًا  ـالحـاَســُيــْفــِلــُح مــا َبــقـي و َيـرى الـَف و َســْيــٌف َرت
ـِّــٍد َهـَجـَر الـنُّـواحــا َســَنــْهـِزُم ُكــلَّ َخــّتـاٍر َكــفــوٍر  ِبـَسـْيــِف ُمـَوح
 و عــاَش َحــيـاَتـُه َرْغــوًا ِبـطـاحـا و َنـْتـُرُك َمــْن َتــَوّلـى َعـْن ِجــهـاٍد

ـْــِح الــُمـَسـّنـىَفــيـا للـسَّ ـَـْت ْيــِف و الــرُّم  ـُكـْم ُعــْصـَبـٌة َعــَصـَفــْت ِريـاحــاأت
ـُـقيــُم ِبـهـا الــَعـقـيـَدَة و الـصَّــالحــا َجـمـاِجـُمـنــا َسـَنـْجــَعـُلـهـا ُركــامـًا  ن
 ُعــروُق الـَمـْوِت َتـْرُسـُمــهـا ِكـفــاحــا و ِمـْن َدِمـنــا الـُمـَرّوى َســْوَف َتــْجــري

ـْــر  ِبـَنـْصــِر اهلِل ُنـْعــِلــُنــهـا ِوضــاحـا ى َسـُنـْعـِلـُنــهـا ِفــداًءو لأُلخ
 َعـَلـْونــاُكـْم َقـسـاِوَرًة ِجــحـاحـــا ( اْبـُن ِفـْهـٍر) و ( طـاِرُق ) و ( مـوسى ) ِبــنـا 

ـَــْت ُكــْفــرًا َمــرايــا يـا أخــا الُكـْفــِر و فـيـهـا ـَـواِظـُر أرَّق  َبــواحـا ن
 َيـِعــزُّ ِبــنـا و َســْيـُف الــِعــزِّ نـاحـــا َبــَذْلــنــا َمــْنــِزَل اإلْيــمــاِن َحـتَّــى

ـَـال ســوٌق ِســوى َبـْذِل الــَمــعـال  و ال َبــْيــٌع ِســوى َمـْن بــاَع راحـــا ف
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 :اسبةاملن
 .-رحـمـه اللـه-رثـاء الـقـائـد الـشهيـد أحـمـد الـجعبـري 

 
ـَاُض اْلُخلـِد ُسْقيـاَهـا الـدِّمـاُء  َوَأْشـالُء الشَّـهيـِد َلهـا ِفـداُء ِري

 َتُحـفُّ َعـلى ُمـَحيَّـاُه الـثَّنـاُء ُيَكـلُِّلهـا َفـواحـًا ِمـْن ُثغـوٍر
 ِفـَداِئـيُّ اْلـَعقيـَدِة ِإْن َيـشـاُء َيـْزهـوِجنـاٌن َيْسـَتِظـلُّ ِبهـا َو

 َيـحـوُط ِبـِه اْلـُهـَدى َواْلِكْبـِريـاُء َوَيـْرُفـُل ِفـي الـنَّعيـِم َوَلـْيـَس َيْفَنـى
 َوَمـا َأْدَمـْت ِبِهـنَّ اْلأْشـِقـياُء َومـا َمـرَّْت َعـِن اْلَأْحـالِم َعْصـٌر

ـُوَن  ـَاِشق  ِظَبـاُء اْلَحـْرِب َأْغـراَهـا اْلَبـهـاُء ِإَذا َرَأْتَنـاَوَنْحـُن اْلع
 ِإَذا َحـَفَلـْت ِبـَصْيَحِتَنـا الـظَِّبـاُء َوَتْصُهـُل َخْيـُلَنـا َتْهُفـو ِإَلْيـَنـا

 ِإَذا َجـدَّ اْلـَمسيـُر َفـال َبـقـاُء َوِفـي اْلَأوَحـاِل َلا َنـْرَضـى َولِكـْن
 َفـَلْيـَس َيضيـُر ِعـزََّتَنـا اْلَبـَلاُء ْسنـا َثـْوَب ِعـزٍُّهـداٌة ِإْن َلـِب

َـّا ِفـي ِمَعـٍن ـَا ِغـَطـاُء َوَمـا اْلـَفْيَحـاُء َعن ـَاِء َله  َوَلا ِسْتـُر اْلـِخب
ـَا ـَواِرِس َنـْبَتغيه َـّا اْلَأْوِفيـاُء َرَمـْيَنـا ِباْلف ـِي اْلـُفرَسـاِن ِمن  َوف

ـًاَأَعـدَّ اْلـَجْع  ُمـَنقََّعـًة ِبـَأْشـَلاٍء ُتـَضـاُء َبـِريُّ َلَهـا ِوَشـاح
ـَا َـّى َسـَراه  َزَمـاَلـَة َفـاِرٍس ِفـيَهـا الـشَِّفـاُء َوَعـجَّـَل َرْكـَبـُه َحت
ـَا ـَْد َلَظـاه ـُزاِة َوق  ِمـَن النِّيـَراِن َمـْلَحَمـُة ُتـَراُء َوَبـاَدَر ِفـي اْلغ

ـَاُء ْفـَس ُمـْجَتِهـدًا َفـَنـاَلاَوَحـثَّ الـنَّ ـَا َسن ـًا ِفـي اْلـِجَنـاِن َله  ِجـَنان
ـًا ـَاِن َشـْهم ـَْن َثـَرى اْلُفْرس ـَاِء َلـُه ِلـواُء َتَنـاَئى ع  َوَحـلَّـَق ِفـي الـسَّم
ـََفْقـِد َأِبـي اْلَوليـِد َوَمـْن َتَنـ َوَفْقـُد اْلـَجْعَبـِريِّ َأثـاَر َنـْفِسـي  اؤَاك

َـّا َـّاُم ًأمَِّتَنـا َفـِإن  َوَجـْدَنـا اْلـَجْعَبـِريُّ ُلـُه الـدِّمـاُء َأِعـْد َقس
 َوَعـْن َنـَفَحـاِتـِه ، َكْيـَف اْلِإبـاُء َوّحـدِّْث َغـزََّة اْلُعـْرَسـاِن َعْنـُه
ـَا اْسَت َوَعـْن َعـاٍن َتَحـرََّر ِمـْن ُقيـوٍد ـَاَران  ضـاُؤاَوأْلـٌف ِمـْن آس
ـًا َقـْد َرَثـْت ، َهـَذا اْلَمَسـاُء َفـِإْن ُتـْرثِيـَك َغـزَُّة َيا َجْعَبـِريُّ  ِهـَشـام

 َولِكنَّـا َعَقـْدَناَها ِحـداُء َوَمـا َنـْدِري ِبَغـزََّة َكْيـَف َنْمِضـي
 
 

 
 
 
 
 

 ِرَيـاُض اْلُخْلـِد ُسْقَيـاهـا الـدَِّمـاُء: قصيدة
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 :املناسبة

 . . نـصرهـم اللـه. . ولـألميـر أبـي بـصيـر . . . ألنـصـار شـريـعـة اللـه . . .  وانـتصـارًا بـًاح
 . . . بـعـد الـمـن بـالـعـفـو عـلى جنـود نـظـام صنـعـاء

 .ساكن( حرف الراء ) الروي : مالحظة
 

ـَا ِبالـَفضيـَلِة َوالـَمفـاِخـْر ـًا ِمـْن َأعـاديـَنـا اْلـَمـآِثــْر َسـَمـْون  َوُحـْزن
ـْرًا َسـَتـْدُنـو ـَخ  َلـُه اْلَأْمـَجـاُد ِمـْن َشـتَّـى اْلـَمَعـاِبـْر َفـَمـْن َراَم اْلـُعـَلـى ف

ـَاَر الـدِّيـِن َيـْعُلـو  ُتـَمجِّـُدُه اْلـَمَحـاِضـُر َواْلـَمَنـاِبـْر َوَمـْن َيـْحِمـي َذم
ـَاٍل ـٍَة َوَقـاُر اللَّـِه ِفـيَهـا ِمـْن ِرج  َغـَطـاِرَفـٍة َكـَواِسـْر َأَشـاِوس

ـٍَة َأَكـاِبـْر َبـَهـاِلـيـٌل َلـُهـْم ِفـي الـدِّيـِن َتـْقـَوى  َوِعـْنـَد ُحـُدوِث َطـاِرق
 َوَداُسـوا ِبالتَّـَكبِّـِر ُكـلَّ َفاِجـْر ُهُمـو ُفـْرَسـاُن َشـْرِع اللَّـِه َقاُمـوا

 َتِطـيُش ُقُلـوُب ِعَبـاِد الـدََّسـاِتـْر ٌبَلُهـْم ِفـي َهْيَعـِة اِلإْنـَذاِر ُرْعـ
َـّاَر َولَّـْوا  َوِإْن َفـَعُلـوا َفـَوْيـٌل ِلْلـَكـَواِفـْر ِإَذا َقـاُلـوا َتـَرى اْلـُكف
 َوَقـْد َعـِشُقـوا اْلـَمِنـيَّـَة َواْلـَمَخـاِطـْر ُأُسـوٌد َعـْن ِحـَمـى اْلِإْسـَلاِم َذاُدوا

ـََراُهـْم َيـْبُسُمـوَن ِلَمـْن ُيَغـاِدْر ْت ِرَمـاُح اْلَحـْرِب ِفيـِهْمِإَذا اْشـَتَجـَر  ت
ـًا ـَاِصـْر َفـَلا َتـْعَجـْب ِمـَن اْلَأْنـَصـاِر َيـْوم  ِإَذا َهـَبـْت ِبـِهـْم ِريـُح اْلَأع
ـَِصيـُر الـدِّيـِن َأْكـِرْم ـُمْ ن ـَِريـَهـِة َواْل َوَقـاِئـُده  ـَعـَواِقـْرَوِحـيِشـيُّ اْلك

 َتَضـْعَضـَع َسـْيـٌف َقـطَّـاُع اْلـَهـَواِجـْر َأِميـُر الطَّـاِعنـنَي ِإذَا اْسـَتَخـْرَت
َّاُب اْلَجـَباِئـْر َفـَأْنـِعـْم ِبـاْلَأِمـرِي َأبـي َبـِصـرٍي ـَص  َرِفـيـُع اْلـَهـاِم ق

 يـَجـاِن اْلـَمَعـزَِّة َواْلـَمَفـاِخـْرِبـِت َدَعـا الـدُّْنَيـا َوَسـاَر ِإلـى اْلَمَعـاِلـي
 َفـَراِئـُدُه ُتـَنبِّـيُء ِبـاْلـَمـَخـاِبـْر ِإَمـاٌم َلْيـَس ُيـْثـِنـيـِه اْعـِتـَذاٌر

ـَاَء ِمـَن اْلـَغـَواِدْر َيـُلـوُك الـسَّـْيـَف َيـْشـَحـُذُه اْرِتـَجـااًل  َوُيـْسـِقـيـِه الـدِّم
ـًا ِمـْن َسـِعيـٍرَفـَلا َتـْخُبـو ُش  َلـُه النِّـيـَراُن ُتـَسعَّـُر ِبـاْلَفـَواِجـْر ـَواظ

 َوَمـْفـَخـَرٌة َتـُكـبُّ َلـَهـا الـدََّفـاِتـْر َيـُمـنُّ َعـلى ُجـُنـوِد الـشِّـْرِك ِعـزًّا
ـَْح َفـَسـطَّـَر ِلـْلَأَبـاِعـِد َمـْجـَد ُحــّر ـَاِدي َوال ـَُمـنُّ َعـَلى اْلَأع  ـَواِضـْري
ـًا  َيـِسـيـُل َولـِكـنَّ اْلِإْعـَفـاُء َحـاِضـْر َوَلـْو َشـاَء اْلَأِمـيـُر َلـَكـاَن َنـْجـع
ـًا ـَاِبـُر َعـْن َأَكـاِبـْر َوِتْلـَك َمـْشَيـَمـُة اْلـُكـَرَمـاِء ُقـُدم  َتـَنـاَقـَلـَهـا اْلَأك

ـًا ـْرَع َوَلْيـَس ِبـَضـاِعـٍن َعـنَّـا َقـِريـب  ـَلى َصـْنَعـاَء ِبـالـسَّْيـِف ُنـَحاِص
ـِي َبـِصـرٍي ـَا ِبـَجـْيـِش َأب ـُه  َزَهـاِميـُر َقـَشاِعـُم َلا ُنـًصاِغـْر َسَنـَفـَتح

 

 

 ـونـا بالـفضيـلة والـمفـاخـرسـم: قصيدة
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                                                                 :                                                                          املناسبة
 . اعترافا بفضل الشيخ وتقديرا ملكانته ومسو منزلته كتبت هذه األبيات إهداء إليه وحملبيه

 . أسأل اهلل أن يبارك فيها
 " فضيلة الشيخ حسني بن حممود "

 .الروي اهلاء ساكنة: مالحظة 

 َواْلَبْحُر َكاْلَبرِّ َتْبلو ِفيِهَما َقَدُمُه اَغ اْلَكالَم َفُمُهُيصاُغ ُدرًّا َكَما َص
 َمْيداُنها َكاَن ِمْن ُفْرساِنِه َقَلُمْه َشِهْدُت ِباهلِل َواهَلْيجاُء َقْد ُسِعَرْت

 ُْحَكى َعَلْيَها َحقيُق اْلَقْوِل ُمْحَتِكُمْه َشواِهُد الّناِس َأْنباٌء ُمْخِبَرٌة
 َواهلُل ِللسِّرِّ َلا َيْخَفى ِبِه ُجُرُمْه ْمِر َما َقْد َكاَن َباِئُنُهَوباِئُن اْلَأ

 َأمَّا اْلَهوى َفُهَو ِفي َدْيُجوَرٍة ُظْلُمْه َفاْفَهْم ِإذا َما َأَرْدَت اْلَهْدَي ُتْهدى َلُه
 ِه َسَقُمْه ؟َهْل َيْصُلُح الّداُء ِإْن َشدَّْت ِب َيا َساِلَك اْلَيمِّ َلا َمْرُكوَب َيْرَكُبُه

 َحّتى ُنِقرَّ َلُه َفْضاًل َوَنْحَتِرُمْه ؟ ُقْل ِلي ِبَربَِّك َهْل ِفي اْلَغْيِر ُمْحَتَرٌم
 َمْن شاَء ِمْن َخْلِقِه َحقًّا َلُه ِنَعُمْه َكذِلَك اْلِعْلُم َفْضُل اهلِل ُيْؤتيِه
 بَّْت َلُهْم ُحُرُمْهَكذاَك َأْصحاُبُه َل َفاْلِعْلُم َجلٌّ َأْسَنى َأْن ُنباِرَزُه

 َوساَء َتْقديُرُه َواْنَفلَّ ُمْعَتِصُمْه َساَء التَّعابرَي َمْن َساَءْت َنواِظُرُه
 َوالصِّْدُق َواْلَعْدُل َواْلِإْنصاُف ِذي ِشَيُمْه اْلَحقُّ َحقٌّ َوِإْن َراَء اْلِمراُء ِبِه

 ِق اْلَقْوِل َأْصداٌء ُتَرى ُرُجُمـهْْالصَّاِد اْلعاِلُم الشَّْيُخ َوالنِّْحريُر َمْفَضَلُة
 َأْخالُقُه ِبَحميِد اْلَقْوِل َنْحَتِشُمْه الّصاِدُع اآلِمُر اْلَمْعروُف َنْحِسُبُه
 ِبِغناِئَها ِمْن ُمِحيِط اْلِبرِّ َأْغَتِنُمْه اْبُن املََْحاِميِد َتْسُلو َعْنَك َمْعِرَفِتي

 َما ّهمَّْت َقاَل ِبَأنَّ َمْحموُدُه َعَلُمْه ليُل ِإَذاِإنِّي َسَأْلُت اْلُهَدى َأْيَن الّد
 َقْد َأْلَهَب الّديُن ِفي َساحاِتِه ِحَمُمْه َشْيٌخ َلُه اْلَفْضُل َوالشُّْكُر اْلَجزيُل ِلَما

 َحاِمى الّشريَعِة ِإْذ َحاَمْت َلُه ُنُظُمْه َشْيٌخ َلُه ُكلُّ َتْقديٍر َوَمْكُرَمٍة
 ََقْد َتَقلََّد ِفي َفْيحاِئَها ِقَمُمْه ِفي اْلَعْلياِء ِمْنَبُرُه َشْيٌخ َتَجَاوَز

 لِكنَُّهْم َظَلُموا َوالظُّْلُم َيْخَتِصُمْه َلْو َأْنَصَف الّناُس َقالوا ُكلَّ َمْحَمَدٍة
 اْلِبرُّ َوالصِّْدُق َأْبَلى َما َتَرى ِقَيَمْه َهذا َكالِمي َشِهْدُت اهلَل َيا َعَربًا

 ُكوُنوا َعوانًا َلُه َأْنُتْم َلُه َرِحُمْه وا َعِن الشَّْيِخ ُكوُنوا َخْيَر َمْسَلَحٍةُكفُّ
 َلا ُتْفِسُدوَها َفَيْنَعى ِفيُكْم َعَدُمْه َأْنُتْم َأياِديِه ِإْن َراَم اْلَأَعاِدي ِبَها

 ُسْقَتَها َدُمْه َما ِلْلَأراِك ِضراٌر ِإْن َسْهُم اْلِبَلا َرَمْيَت َوالشَّْيُخ َعاَنَدَها
 ُحْسَنى ِبَسْعٍي َكَما َيْسَعى َلَها َكَرُمْه اهلُل َيْجِزي َفضيَل الشَّْيِخ َمْنِزَلًة
 َعَلى َمَجاِري اْلَهَوى َساَرْت ِبِه َصَمُمْه َوَنْحَمُد اهلَل َأْن َأْبقاَك ِفي َزَمٍن

 ا َكاَن ِمْن ُفْرساِنِه َقَلُمْهَمْيَداُنَه َشِهْدُت ِباهلِل َواْلَهْيَجاِء َقْد ُسعَِّرْت
 

الشيخ حسني بن حممود: قصيدة  
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 َفــَلـَقـْد َفــَقـْدنــا خـاِلـدًا وَبـين اأُلَوْل َعـْذرًا َرسـوَل اهلِل فـالـَخـْطــُب َجـَلــْل
 أْو إْبـَن َمـْسـَلـَمـٍة ُيـريــنـا مــا َفـَعــْل َعــْذرًا َفــال اْبـَن َعـَتـْيـَك َيـْمــشي َبـْيــَنـنا

 َبـَطـاًل ُنـَخـلِّــُد اْسـَمـُه َبـْيـَن امِلـَلـْل رًا َفــال َســْيـفًا َنـذوُد ِبــِه َوالُعـْذ
 يف ُكـلِّ َيــْوٍم َسـْيــُف أْعـدانــا ُيـَسـْل َعــْذرًا َفــِصـْرنـا يــا َرسـوُل َمـنـاِحـيًا

 َن الـَعـواِصـِم والـدَُّوْلهلل ُطـْغـيــا هــذي ِبــالُدك يــا َرســوُل َسـَتـْشــَتـكي
 وَبـَكـْتــَك َمـكَّــُة والـَبـقـيــُع َقـِد اْشـَتـَمـْل ـَك َطـْيـَبـُة َدْمـُعــهـا َبـلَّ الـثَّــرىَتــْبـكـي

 وَيـــروُم فــيـهـا الـفــاِســقـوَن ِبال َمـَلــْل سـاَرْت ِبــهـا اأَلْجـنــاُس َتــْجــين مـا ِبــهـا
 صـيـَن إِذ اْكـَتـَمـْلْت ِبـَقــْبــِر الـُمــْخـِلغـاَر ـتَّـْوحـيـِد ُكــفِّـَن َنـْجــُمــهـاَجــنـاِدُل الَو 

 ُهـْم كــالـَعـذارى يف اخُلــدوِر ويف الـَمـَحـْل َعــــْذرًا َرســــوُل اهلِل إنَّ ِرجــاَلــنــا
ـَـــْلـذاَرَتــُهــْم َفــصـاروا يف ُذـوا َعـَهـَتـك الــِعـدا ُهــْم ِبــأْســيـاِفُفـضَّــْت ُرجـوَلـَتـ  ل

 يــا طـــاِهرًا ِمــْن ُكــلِّ َنــْقـٍص َقـْد َكـُمــْل َعــْذرًا أمـــنُي اهلِل يـــا َوْحــَي الـسَّــمــا
 ُل َبـنو السَّـَفـْلمـا َضـرَّ روحــَك مــا َيـقـو َعـــــْذرًا َفـــَقـــْد آَذْوَك واهلِل الــذي

ـَــُهـْم إِذ اْنــَتـَفـَخ ـَــْوُت َحــــدُّ اهلِل َمـــْحـذوُر األَجـــــْل ـْت ِبـِهـْمآذو َعــقـيــَرت  وامل
 ظـيـَم اجلــاِه يــا َشـْمــَس األَمــْلا َعــَقـِة يـ يا طاِهــَر األْثــواِب يـــا نـــوَر اخَلــليـ

 ـاِمــــدًا هلِل َهـــْلـمـوَد الــسَّـريــَرِة حـــ َت َمـْحـْحـفـوَظ اجَلـنـاِب وِعـْشـَقـْد ِعـْشـَت َمـ
ـَــَمـْلـوك اهلُل صــاَنــَك يف َحــيــاِتــَك ُكــلِّــهـا ـُــَك ُمـْؤت  ذاَك َبــْعــَد الـَمـْوِت َرب

ـْـيـوَرمـــى َلـَك الـ أْعــطـاَك آيــاٌت وأْعــَظـُم آَيـــــٍة  ا َفـُجـْدَت ِبـال َكـَلـْلــدُّن
 يــا طيـبـًا ِلـْلـعــاَلـمـيـِن وَقــْد َوَصــــْل مـاَعــْرِش ِمــْن َفـْوِق الـسَّـَمــْبــعـوُث َربِّ الـ

 َلــْلْفــِح الـَعــبـيـِر َلـنـا ُحـَيـْوَم ِمــْن َنـوال َقــْد ِطــْبــَت َحــّيـًا يـا َرسـوُل وَمـيِّـتـًا
 : ْن بــاَت ِعــْرُضـَك ِعــْرَضــِه َحـّتـى َيـُقــْلَم َعــْذرًا َرســوَل اهلِل مــا َبـْيـنـا ُهـنـا

ـِــَك يــا َرسـوُل ِوقــاَيــٌة ـّـــاٍك ِبــفـيــِه َقـِد اْشـَتـَغـْل ِعـْرضـي ِلـِعـْرض  ِمــْن ُكـلِّ أف
 يف ُسـلَّــِم الـدََّرجــاِت َمــْيــمـوَن الــنُّـُزل  فـاْرَتــقـىَقـْد قـاَلـهـا َحـّســاُن َقــْبـاًل

 ٌء َتـْشــَتــفـي فالــَيـْوَم مــا فـيـنـا َرُجـْل آٍه أُلمَّــِتــنـا أمـــا فـيـهـا ِنــســا
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 .والـدمـع مـن عـيـنـي نـزل
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 :املناسبة
 . . . ية واتفاقهم ذودا حلماية ابنهم الشيخ الكرمي أنور العولقيبعد اجتماع قبيلة العوالق األب

 ...قــلـــت

 َوِطْب ِبَعْيِشَك َلْن َيْقفاَك ُطْغياُن َأِقْر َعْيَنْيَك َلْيَس اْلَيْوَم ُخْذالُن
 ِمْن َحْوِل َسْيَفْيَك َأْسيافًا َلَها شاُن ِإْسِتْل َسْيَفْيَك ِمْن ِغْمَدْيِهما ِلَتَرى

 ِبطيِب َعْهٍد َلَها ِعزٌّ َوُسْلطاُن اَرَك اهلُل ِفي َأْيٍد ُمَوضََّئٍةَيا َب
 َعواِلُق َوَلُهْم ِفي اْلَمْجِد َأْركاُن َعواِلُق َوَلُهْم ِفي اْلِعزِّ َساِبَغٌة

 َفَحْوَلَك الصَّْيُد َأْنَجاٌد َوُفْرساُن َيا َشْيُخ َأْنَوَر َفاْهَنْأ ِعْش ِبال َنَصٍب
 َوُهْم ِبَساِح اْلَوَغى ُشُهٌب َوُعْقباُن ْبَنَتى ِإَذا َما ِشْئَت َتْمَدُحُهْمُهْم السَّ

 َأْطَوى اْلَجبنُي َلُه َنْعٌم َوَسْمعاُن َوُهْم ُملوٌك ِإَذا َما َقاَل َقاِئُلُهْم
 ِإّلا َوصاِرُمُهْم ِفي ُعُنِقِه زاُن ُأباُة َضْيٍم َفَلا َيْلقاُهْم َسَفٌل

 ِبَأْوَشِح اْلَبْرِق ِلْلَأْوتاِر َشناُن َعبرِي اْلَخْيِل ِمْئَذَنًةَيفوُح َوْهُج 
 َكَأنَُّهْم ِفي ِحَياِض اْلَمْوِت ِنرياُن كَأنَُّهْم ِفي َبالِء الّطْعِن َمْأَسَدٌة
 َوْغٌد َفَدْتُه َعَلى اْلَأْرواِح َأْبداُن َلا ُيَسلُِّموَن ُمجريًا ِحنَي َيْقِصُدُه

 َحْمراَء َعْصماَء ِمْن َأْحالِبَها َباُنوا ُكفوِف اْلَمْوِت َأْوِعَيًة َتصوُغُهْم ِمْن
 ِإْن َعزَّ َعْنُه ِبَأْرِض اهلِل َأْوطاُن ُحماِة َحقٍّ ُهُم اْلِحْصُن اْلَمذوُد ِبِه
 َواْلَقاِطعاُت َلَها َفي َأْيِدِهْم َشاُن ُهُم اْلُأباُة اْلُكماُة اْلبيُض َتْحِمُلَها
 َأْنِعْم َرَعاَك ِبُجْنِد اْلَحقِّ َدّياُن َيا َأيُّها الشَّْيُخ َمْيمونًا َظِفْرَت ِبِه
 ِمْن َكاِفٍر َقْد َرَمى َواْلُكْفُر ُخْسراُن َقْد ِصْرَت ِفي َمْأَمٍن َواهلُل َحاِفُظُه

 ْقظاُنَوَعْسَكُر اْلَحقِّ َمْحموٌد َوَي َأَرى اْلَمَخاِوَف َقْد َشنَّْت َعَساِكَرَها
 آَساَدَها َوَلَها ُمْلٌك َوِتيجاُن ِفي َمْجَمِع الذََّْوِد ِفي ِعّريَسٍة َجَمَعْت

 َقْد ُكْنَت ِفيَها َوَغْيُر اْلَقْوِم َما َكاُنوا اْبَن اْلَعواِلِق َقْد َأْحَيْيَت ِمْن ِقَيٍم
 اَك اْلَيْوَم َثْهالُنَأْنَت اْلَقِويُّ َوَق َفاْزُهو َعَلى َجَبٍل َواْثُبْت َعَلى َجَبٍل
 ُيْرَجى َلُه َمَع ُمروِر الدَّْهِر َذْبالُن ِاْرَفْع ِلَواَءَك ِفي َساَحاِت َشْبْوَة َلا

 ِفي ُسواِح اْلُهَدى َحقٌّ َوُسْلطاُن َواْرِكْز َعَلى َيْشُبَم َراَي اْلَعقيَدِة َفِهَي
 ْم َعَلى َناِعساِت الّديِن َأْيماُنَأْنُت َيا َجْذَوًة ِفي َيماِن اْلَخْيِر َقْد ُركَِّزْت
 َعلى الزَّماِن ِإَذا َما َعدَّ َأْزماُن َتَوحَُّدوا َكْي َتُكوُنوا ُعْصَبًة َشُرَفْت
 َيُد اْلَجباِبِر ِمْن َقاٍن ِبِه َراُنوا َخبِّْب ِبُجْحِرَك َيا َمْلُعوُن َقْد َوَثَبْت
 ِباْلواِشحاِت َفَهْوُل اْلَمْوِت َقْد َداُنوا َواْرَفْع َعقرَيَتَك السَّْوَداَء ُمْرِهَفًة
 َوَيْقِبُر اْلَجَسَد اْلَمْلعوَن طوَفاُن َأْنَت َتُكوُن ِبَأْيِد الصَّْيِد َقْتَلُتُكْم
 َوَيْسَتِطرُي َعَلى اْلَأْفراِح َحْيراُن اْلَيْوَم َيْفَخُر َأْهُل الدِّيِن ُكلُُّهُم

 ِبَأْنَجِع َفاِتٍك ِلْلُكْفِر ُعْرياُن َصواِرُمُه َوَيْفَخُر الدِّيُن ِإْذ ُسلَّْت

 ِعّريَسُة اْلآساْد: قصيدة
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 َفِلْلَعواِلِق ِفي اْلَأْوطاِن ِعْرفاُن ِإْن َكاَن ِعْرفاُن َقْوٍم َلْيَس َيْنُقُصُهْم
 َفالسَّْيُف ِلْلِعْرَد اْلَأْحراِر َوْلهاُن َوِإْن َيُك السَّْيُف َوْلهاًنا ِلظاِمِئِه

 َأْرَض اْلَيَماِن َلُهْم ِفي َساِحَها َشاُن ُكْفِر َأنَّ َلُهْمَلا َيْحِسَبنَّ ُجُنوُد اْل
 َأْو َيْحِسُبوا َأْيَنَما َشدُّوا ُهُم َكاُنوا َأْو َيْحِسُبوا َأنَُّهْم َما َشاَء َما َفَعُلوا
 َأْيِد اْلَعواِلِق ُتْبريَها َوَقْد َصاُنوا ِتْلَك اْلَعواِقُب ِلْلَأْشراِر ُنْرِسُلَها

 َيْومًا ِبَصْنَعاَء ِلْلأْبراِر ِهيَماُن َر َأَيا َكاِفرًا َواْعَلْم ِبَأنَّ َلَناَأْبِش
 َفاْضُغواِ إَلْيَها َفِإنَّ اْلَحَذَر ِإْعَلاُن َحلَّْت َعلى َأْرِض َأْمريَكا َمَحاِذُرَنا
 ُنُجْنٌد َبواِسُل َعّراُبوَن ُقْسرا ِلَنْفَتِح الدَّاَر َداُر الّديِن َحلَّ ِبَها

 ِلُيْرَفَع الشَّْرُع َمْسروٌر َوُجْذالُن َوُنَكسُِّر الصََّنَم اْلَمْنحوَت ِفي َيَمٍن
 َوحاِملنَي َعَلى اْلَأْرواِح َأْكفاُن َيا َراَفعنَي ِرقاَب اْلُكْفِر ِفي َيَمٍن

 َكما َسَعْت ِلُطراِق اْلَأْيِد ِوْلداُن َسَعْت ِإَلْيُكْم َحَواُر اْلُخْلِد َعاِشَقًة
 اْلُأْسُد ِلْلُأْسِد َواْلَأْقراُن َأْقراُن الّنْصُر َمْن َعلََّق ِلْلَعاِلقنَي ِبِه

 

 

 
 

 

 :املناسبة
، أعـلى اللـه مـنـزلتـه   صـعفـهـد الق -حنسبه كـذلـك  -الـشـهيد . . الـنبـيل ـاء الـفـارس رث

 . ليـيـنفـي ع

 

 َفـواِرُسـنـا ُتـَسـاُق ِإلـى اْلـُحـتـوْف ْقـِع اْلـَجـَمـاِجـِم َوالـسُُّيـوِفَعَلـى َو
 َهـْزَبـرًا َيـْنـَجـِلـي َبـْيـَن الـصُّـفـوْف َفـَنـْرِمـي ِللـشَّـهـاَدِة ُكـلَّ َيـْوٍم

ـََسـَل َعـنَّـا اْلـِجـهـاَد ِبـُكـلِّ َأْرٍض  َوى الـشَّـِريـْفَوَكـْيـَف َتـَشـرََّفـْت ِبـَثـ ف
 َوَكـْيـَف َتـَعـطَّـَرْت ِبـَدٍم َرِعـيـْف َوَكـْيـَف َتـُحـوُط َأْشـالُء اْلـَغَيـاَرى

ـَُجـوُد ِبـُكـلِّ َفـيَّـاٍض َعـِفـيـْف َسـَتـْعـَلـُم َأنَّ َقـاِعـَدَة الـنَّـَشـاَمـى  ت
 اَوَر ُمـْسـِرعـًا َنـْرَل الـّتـروْفَوَجـ َفـَفـاَض اْلـَفـْهـُد ِلْلـَمـْوَلـى َشـِهـيـدًا

ـُوْف ِإَمـاٌم ِفـي اْلـِجـَهـاُد َلـُه اْلَأعـاِدي  ِلـُشـْرَفـِتـِه َتـَضـْعـَضـَع ِبـاْلـُوق
ـَُسـعِّـُر َحـْرِبـِه َلا َيـْنـَضـِويـَهـا  َوَصـاِرُم ّحـدِِّه ِعـْنـَد الـسُُّدوْف م

ـَِيْقـِبـَض ِمـْن ِحـَمـى اْلَأْو ـًال  َحـَمـاهـا اْلـُكـْفـُر ِمـْن َحـْرِب اْلـُجـنـوْف غـاِد ُروح
 ِبـِه اْلِإْسـَلاُم َمـْحـمـوُد الـسُّـُقـوْف َلـُه ِفـي َسـاَحـِة اْلَأْبـطـاِل َصـْيـٌت

 للميالد 3141

 

 َعَلـى َوْقــِع اْلـَجـَمـاِجـِم َوالـسُّـُيـوْف: قصيدة
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 ِلـَتـْخـُفـَق َبـْيـَن َأْشـفـاِر الـسُّـيـوْف َوَيـْرَفـُع َراَيـَة الـتَّـْوحـيـِد َجـْهـرًا
 َفـريـدًا َقـاِبـَض الـنَّـْصـِر اْلـَعـريـْف ـََرجَّـَل َفـاِرسـًا َشـْهـمـًا ُشـَجـاعـًات

 َنـِضـيـرًا ِشـيـَعـُتـُه َنـَدى الـطُّـروْف َتـَرجَّـَل َصـاِمـتـًا ُحـرًّا َأِبـيًّـا
ـِْج اْلـُخـُسـوْفَوَنـْلـَمـُحـُه َعَلـى َو َكـِمْثـِل اْلـَبـْدِر ِحـيـَن َيـغـيـُب ّعـنَّـا  ه

 َوَلا َنـاَدْت ِبـَنـا ُطـَلُل اْلـُعـزوْف َفـَمـا َفـَتـَرْت ِحـبـاُل اللَّـِه ِفـيـَنـا
َـّا ـَا َفـِإن ـَاَدَرن  َلـَدْيـَنـا ِمـْثـَلـُه َعـَدَد اْلُألـوْف ِإَذا َمـا اْلـَقـْصـُع غ

 ـَلْيـِه ِمـَن اْلـُهـَدى َنـْبـُض اْلـُحـروْفَع َسـُيـْلـِبـُسـُه اْلَأِحـبَّـُة َتـاَج َفـْخـر
ـِيـِه ِبـَقـاُع اللَّـِه َتـْتـًرى  َيـُسـفُّ َنـِحـيـُبـُه َدْمـُع اْلـَخـريـْف َوُتـْرث

 

 
 

 :خاطرة
 . . . اهلل أكرب إكبارا وعرفانا
 . . . نزفها مكللة باملتفجرات

وإىل محلة . . . وإىل جماهدي جزيرة العرب  . . . إىل بطل أمتنا القعساء. . . ستردام لنرسلها إىل ديترويت وعرب بريد أم
 .. على أمرها الكفاح لتحرير األمة املغلوبة

 َواْمَتِط َجَواَدَك َفاْلَهْيجاُء َتْشَتِعُل اْعِزْم َرحيَلَك ِإنَّ اْلَقْوَم َقْد َرَحُلوا

 َما َبْيَن َغْمَضِة َعْيٍن َسْوَف َتْرَتِحُل َواْلَأْحباَب ُمْبتِسمًاَوَودِّْع اْلَأْهَل 

 َحّياَك َأْهُل اْلُعال َواْلَفْخَر َواْلِمَلُل َحّياَك َحّياَك َيا َفاروَقَنا َشَرفًا

 َجدَّْدَت ِفيَنا ُأناسًا َقْوُلُهْم َعَمُل َحّياَك َيا ُعَمَر اْلفاروِق َخاِلُقَنا

 َوَما َتَحرََّك َزْهٌر َأْو َسَرى ُزَحُل ْشَرَقْت َشْمٌس َوَما َغَرَبْتَحّياَك َما َأ

 َوَما َتَبسََّم ِطْفٌل َغاَلُه اْلَوَجُل َوَما َتَرنََّح َشْيٌخ َعاَش ُمْضَطَهدًا

 َوَما َتَجّمَع َقْوٌم ِفيَك َواْحَتَفُلوا َوَما َتَنسََّم ُحرٌّ َواْنَتَشى َفَرحًا

 َوَما َبَكى َصْوَلَة اْلُفْرساِن ُمْنَجِفُل ِغْمٌد َعْن ُمَهنَِّدِهَوَما َتَفرََّد 

 . . عمر الفاروق النيجريي : قصيدة
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 قلوُبُهْم َلا َتِعي َقْوًلا َوَلا َتِصُل َأْرَعْبَت َأْفديَك َأْهَل الشِّْرِك َفاْنَخَلَعْت

 َكّأنََّك السَّْيُل َلْم َيْصُمْد َلُه َبَطُل َوَجْدَت ِبالرُّوِح ِهيابًا َوَذا َغَلٍب

 ِمَن اْلَحياِة َوِممَّْن ِفيَها َيْنَهِمُل َت َنْفَسَك ُقْربانًا بَِِلا َثَمٍنَقدَّْم

 ِلّلِه َدرَُّك َكْم َأْعياَك َما َتِسُل َتَرْكَت َعْيَشَك َمْركونًا ِإىل ُحَطٍم

 َفاْصَنْع ِإَذا ُكْنَت َأْو َفْلُيْغِشَك اْلَخَجُل َهِذي اْلُبطوَلُة َلا ُجْبٌن َوَمْغَبَنٌة

 َوَبْحُر روَما َوِفي َأْخالِجِهْم َنَزُلوا َأْبَطاُلَنا َعْرصاُت الّصنِي َقْد َوَصُلوا

 َيُغضُّ َمْضْجَعَها الّتْكبرُي َواْلِهَلُل َوِفي السَّماِء َرعاِديٌد ُمَزْمِهَرٌة

 َتِطرُي ِإّلا َعَلى َكفَّْيَك ُمْنَقِتُل ِطْر ِفي َسماِئَك َيا َطْيَر السَّموِم َفَما

 َفَما َشراُرَك ِفيَنا ُمْذُقُه اْلَعَسُل َوَعْرِبِدي َيا ِرَياَح اْلَجوِّ َواْنَعِصِفي

 َأْهُل الصَّليِب َعَلى َأْرقاِبُكْم َصَقُل اْلآَن اْلآَن َلا َناَمْت ُعيوُنُكْم

 ُلَفِعْنَدَنا ُجْنُدَنا َتْفجرُيُكْم ُشُغ ِطرُيوا ِإذا ِشْئُتموا َأْو ِسرُيوا َراِجَلًة

 َدواِئُر اْلَحْرِب َلا َتْلِوي َوَلا َتِكُل َأْبَدَعْت ُحْسنًا َأَواُعْمراُه َواتََّسَعْت

 ِمْن َبْعِدَك اْلُأْسُد ِلْلَأْعداِء َقْد َوَصُلوا ُقرَّْت ُعيوُنَك َيا َفاروَق ُأمَِّتَنا

 َبَها َمَلُلَما َملََّها َكَلٌل َأْو َصا َفهِذِه ِشَيُم اْلَأْحراِر َقْد َأِنَفْت

 َنارًا َتَلّظى َعَلى اْلُكفَّاِر َتْشَتِعُل ِمَن اْلَيماِن َتُقوُد الرَّْكَب َتْقِذُفُه

 َحّتى َقَضى َراِتُع َما َكاَن َيْخَتِمُل َوَتْرَتِوي ِمْن ِدَماِء اْلُكْفِر ِفي َوَلٍه

 َها ُأنِشيَئ اْلُقْفُل ؟َأْم ِفي اْلُقلوِب َعَلْي َأِفي َمَعاِلِمَنا ُخوٌر َفَنْلَعُنُه ؟

 َوَجنِِّدي َشبََّة اْلِإْسالِم َواْلُكْهُل َيا َراَيَة الّديِن ُذبِّي َعْن َمَعاِرِضَنا

 َوِوْرُدُهْم ِمْن ِحياِض اْلَمْوِت ُمْغَتَسُل َشَباُبَنا ِفي ِجهاِد اْلُكْفِر ِعْشُقُهُم

 اَن َرْفُع اْلَأَذى َوالظُّْلُم َيْضَمِحُلَقْد َح َأُرو َشباَب اْلُهَدى َأْهَل الّصليِب َأَسى
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 :املناسبة
 . . . بالـنصـر املـبيـن فـي عملـية مـقديشـو ومـحاولة اغتيال املـرتـد عـبدالـولـي ابتهاجـًا

 َوَأْشـَعْلـنا َجَهنَّـَم ِفـي َثـراُكـْم َغـَزْونـاُكـْم َفـَدمَّـْرَنا ُقـراُكـْم
ـَا ِقـَلا  َعـَلى ِكْبـٍر ِبـَأْرُجِلَنـا َقَفـاُكـْم ُعُكـُمـو َوُدْسَنـاَوَأْحـَرْقن

 َعلـى َأْبـَداِنُكـْم َبْحـرًا ِدمـاُكـْم َوَأْرَدْفـَنا السُّـُيوَف الصَّـاِرَمـاِت
 َوَلا َبـاٌب ُيَضـلُِّل َمـْن َيـراُكـْم َفـَلا ِحْصـٌن َيِقيـُكْم ِمـْن َسعـرٍي

ـًاَغـَزْونـاُكـْم َفـَقَط  َوُأْخـَرى َقـْد َتـَرْكَنـاَهـا َوَراُكـْم ـْعَنا ِرَقـاب
َّلـِه َتـْزَأُر ِفـي َسَمـاُكـْم َفـَأْيـَن َتـِفـرُّ َيـا َعْبـَد اْلـَوِلـيِّ  َوُأْسـُد ال
ـًا َأَتـاُكـْم َفَهـذا الشَّـْيُخ ُمْخـَتـاٌر َتَجـلَّـى  َوَأْبـَرَق َشـاِهـرًا َلْيـث

َّلـِه ِفـي الصُّـوَمـاِل َوْلـَهـىِبُجْنـِد   َعَلـى َقْطـِف اْلَأراِذِل ِمـْن َذَراُكـْم ال
ـَا َعْبـَد اْلـَوِلـيِّ ـْوَت اْلـَيْومَ ي  َوَحـقُّ الَّـلـِه َلـْن َتـْعُلـو ُرَؤاُكـْم َنَجـ
ـَْن َتْحـَيا َطـِويـاًل ـَّلـِه ل َّلـِه َفاْلَغـاِزي َوَحـقُّ ال ـِِإْذِن ال ـَاُكـْم ب  َده

 َرَعاُكم َمْن َقِدميـًا َقـْد َرَعـاُكـْم َفَيا ُأْسَد الشََّباِب اْلَمْكُرَماِت
ـَا َحـَماُكـْم َوَأْنَجـاُكـْم ِمـَن الـطُّْغَيـاِن َلـمَّـا  َأَتـْتُكـْم ُجـْنـُدُه ِمْنه
ـًا  َوّرـبَّاُكـْم ِإَلـُه اْلـَكـْوِن َحـتَّـى  ِفـي َمـْن َعـَداُكـْمَغـَدْوُتـْم َطـاِرق
 ُتِضـيُء اْلَقـْرَن َتْحِمـُلُه ُمَنـاُكـْم َفـَأْنـُتـْم َشْمـَعـُة اْلِإْسـَلاِم َفـْخرًا

ـَْلاِم ِعـزًّا ـَاُكـْم َوَأْنـُتْم َبْيـَضـُة اْلِإس ـَاُرُكـْم َوَغـَدا ِرض  َفَبـاَت ِشع
ـََذا الدِّيـِن َيْعُلـو  ـتُّـْم ِفـي ُعُلـوٍّ ِمـْن ُعـَلاُكـْمَفِب َوَمـْن َيْفـَخُر ِبه

 َفِبـتُّْم ِفـي ُرِقـيِّ َمـْن َرقَّـاُكـْم َوَمـْن َيْعُلـو ِبـَهـَذا الـدِّيـِن َيْرَقـى
 َوِزيـُدوا ِباْلَعـَداَوِة َمـْن َخَشـاُكـْم َأُروُهـْم ُعـدََّة اْلِإمَيـاِن ِفيـُكْم

ـُْم ِمـَن اْلِإْرهـاِب  َـّىَوِزيـُدوه  ُيـَذلُّـوا ِفـي اْلَبـناِدِق ِمـْن ِجَبـاُكـْم َحت
ـَماِجُمـُكـْم ِبَأْيِديـَنا ُقـَراُكـْم َغـَزْونـاُكـْم َفَفـجَّـْرنـا َوَكـاَنـْت  َج

 َسـَراَيـا اْلَمـْوِت َلا َنـْخَشـى ُغـَزاُكـْم َوَنـْغـُزوُكـْم ِبَمَقـديُشـو ُغـَزاًة
ـِِإنَّ اْلـَمـْوَت ِف  ُمـنانـا ِمْثـَلَمـا الـدُّْنيـا ُمـَناُكـْم ـي َسـاحـاِت ِعـزٍّف

 

 
 
 
 
 

ـَا ُقـراُكـْم: قصيدة  َغـَزْونـاُكـْم َفـَدمَّـْرن
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                  :                                                                                                                            املناسبة

 . إىل عبـد أمريكـا يف صـنعـاء
 .نـصـرة لـمـن نـصـر شـريـعـة اللـهو 

 
ـُصـْد ُرؤوَس اْلـَفـاِجـريـَن ِجـهـاَرا َفجِّـْر ِحـَزاَمـَك َواْسـَحـِق اْلـُكـفَّـاَرا  َواْح

 َيـاَرىَفـَلـَقـْد َتـداَعـى ِلْلـِجهـاِد َغ َأْشـِعـْل َلـَظـى الـشُّـَهـداِء ِفـي َأْجساِمِهْم
ـَا  َواْفـَخـْر َفـَجْيُشـَك َأْرَعـَب اْلـُكّفـاَرا َواْرَفـْع ِلَأْنـَصـاِر الـشَّريَعـِة َمْجـَده
ـَى ـُْن َفـاِرَس اْلِإْسـالِم ِفي َسـاِح اْلَوغ ـًا َسـْيفـًا َوَحـاِم ِذَمـاَرا ك  ُمـَتِوشِّح

ـُوَن ِإىل اْلِجهاِد ِرَكـاُبُهـْم  ـَلـْت َمـَطـاَيـاَهـا ُتـِثيـُر ُغـَبـاَراَأْب َفـالسَّاِبق
ـَى َأْرَواَحُهـْم ـُوَن ِإىل اْلَوغ  َحـَمَلـْت َلـُهـْم َتـاُج اْلـِجَنـاِن َفـَخـاَرا َواْلـَحاِمل

ـَْحـُن اْلـَفـواِرُس َلا َنـَمـلُّ ُعـَداَتَنـا  َفـُسُيوُفَنـا ِمـْنُهـْم َتـِسيـُل َوَفاَرا ن
ـًاَنـَهـُب اْلـَم  َشـْهمـًا ُشـَجاعـًا ِفي اْلـِعـَدا َكـّرارا َناَيـا ُكـلَّ َيـْوٍم َفـاِرس

 َحتَّـى ُنـِذيـَق اْلـَكاِفريـَن َمـَراَرا َلا ُنـَسلِّـُم اْلـَمْوَلـى اْلـَعِظيـَم ُنـُفوَسَنـا
ـََة َواْلـُعـَلا ـَا َحـاَز اْلـَفِضيل  اِنَنـا اْلَأْشـَراَراَوَأَشـاَح َعـْن َأْوَطـ َمـْن ِمـْثُلن
 ِإالَّ َصـِليَل السَّـْيِف َواْلَأْوَتـاَرا َدْع َمـا ُيـَقـاُل َفـُكـلُّ َقـْوٍل َباِطـٌل

ـُْن ِمْثـَل َأْنَصـاِر الّشـريَعـِة ِإْذ َحـَمـْوا  ِديـَن اْلِإلـِه َوَأْرَخُصـوا اْلَأْعـَمـاَرا ك
ـَاُر اْلـِعـزِّ ِإْذ َشّب  ُرُسـاًل َتـِفيـُض ِإلـى اْلـِجَهـاِد َوَقـاَرا ـوا ِبهـاَفـِخـَرْت َوق

 َكـاُنـوا ِبهـا اْلَأْنـواُر َواْلَأْقـَمـاَرا َوُسـُدوَف َأْبـَيَن ِإْن َتنـاُء َجـِبيُنَهـا
 َكـالـنَّْهَنـِه اْلـِمْغَمـاِر َجـزَّ ُعـَبـاَرا َشـِهـَدْت َلـَنـا َأْرُض اْلـَمعـاِرِك َبـْأَسَنـا

ـًا ُمـَتَحسِّـرًا ـًا ُيـْذِهـُل اْلِإَعـَصـاَرا َمـْن َراَمـَنـا ُمـَتَعْجـِرف  ُرْمـَنـاُه َخـْسف
ـَا َعـْبـَد َأْمـريَكـا اْلـَقـِزيـِم اْلـَفـاَرا َوَلـَقـْد َأَتـْتـَك اْلـُمْرَسـالُت ِبـَحـرَِّهـا  ي
ـٌْد َلـَهـا  َجـَعَلْتـَك ِفـي َخـَدِم الـسَِّفيـِر ِحـَمـاَرا َمـا َأْنـَت َيـا َهـاِدي ِسـَوى َعـب
ـِي َوَتـْلَبـُس َعـاَرا َسـَتـُذوَق ِمـْن َكـْأِس الـنََّداَمـِة َوالـدَُّنـى  ِفـي َقـْصـِرَك اْلـَواه
ـَا َتـْكَتـِفـُن اْلـِحَمـى َوالـنَّـ َأْرَسـْلـَت ُجـْنـَدَك ِلْلـَمَذلَّـِة َواْلـَفَنـى  اَراَسـَتـَراه
ـََلـْم ُيـَواِرى َحـْتَفـُه ـًا ِلْلـِكـالِب َنـَهـاَرا َسـَقـَط اللِّـَواُء ف  َتـَرُكـوُه ُطـْعم

ـًا َجـرَّاَرا َعـمَّـا َقـريـٍب َسـْوَف ُيـْبِصـُر َجـْيُشَنـا ـَاَء َيـْدُنـو َفـاِتح  َصـْنع
 

 
 
 
 
 

 فـجـر حـزامـك واسـحـق الـكـفـارا: قصيدة
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 .بـعـمليـة صـنعـاء ابـتهـاجـًا
 

 ِبـَأّنـا ِلْلَأسـاِفـِل َراِبـُضـوَنـا َأَلا َأْبـِلـْغ ُجـنـوَد اْلـُكْفـِر َعـَنـا
 ِخـّسيـٍس ِفـي ُصـُفـوِف الـّظـاِلـميَنـا ـُتـُل ُكـلَّ ُمـْرَتـدٍّ َلـِعيـٍنَسـَنْق

ـََمـرََّغ ِفـي ِضـَغـاِث اْلكـاِفـريَنـا َوُنـْحـِرُق ُكـلَّ َشـْيطـاٍن َرجـيـٍم  ت
 َنـاَفَقـْد َبـاُعـوا اْلُأَبـاَة َلَك الـثَِّمـي َأَلا َيـا َراَيـَة الـتَّـْوِحـيـِد ُبـْشـَرى

ـَاِء اْلِعـزِّ َمْجـدًا  ُيـَرْفـِرُف َلـْن َيـُذلَّ َوَلـْن َيـُهـوَنـا ِلَتـْبَقـي ِفـي َسم
ـًا ـَاِب الـنَّـْصـِر َعـْين ـًا َأِقـرِّي ِفـي ِرح  َفَقـْد َلاَح اْلـُهـَدى َفـْجـرًا ُمـِبـيـن

ـًا ـََتـْلـَنـا ِمـْن ُجُنـوِد اْلـُكْفـِر َجـْمع ـًا َأْجـَمـعيـَناَوُسـْقـَن ق  اُهـْم َعـَذاب
ـًا ـَا َوَأْحـَرْقـَنا ُقـلـوَب اْلَقـْوِم َحـْرق  َوَفـتَّْتـَنـا اْلَأَكـاِبـَد َمـاِحـقيـن

 ُمـِبـيـٍر َلا َيـَذُر َوَلا َيـِلـيـَنـا َأَذْقـَنـاُهـْم ُسـَعـارًا ِمـْن َلـِهـيـٍب
ـًا َنـاِصـريـَنـا َهـاًراَوَقـْد َكـاُنـوا َعـَلى اْلـُكْفـِر ِجـ ـَاِد َعـْزم  َوِلْلَأْوغ

ًـّا  َوَأْشـَعـْلـَنـاُهـُمـو ُمـَتـَكـبِّـريـَنـا َفـَدكَّْيـنـاُهُمـو ِفـي اْلَعـْرِض َدك
َـّْمَنـا ُحُصـوَنـُهـُمو َوِصـْرَنـا  َعـَلْيـِهـْم َكـالسُّـُيوِف اْلَمـَشَهـِريـَنـا َوَحط

 َوَمـْن ِشـْئـَنـا َتـَرْكـَنـا َلاِحـِقيـَنـا ـَتـْلـَنـاُه ِجـَهـاَراَفـَمْن ِشـْئـَنـا َق
 َوَمـْن ِشـْئـَنـا َأَسـْرَنـا َراِجـِليـَنـا َوَمـْن ِشـْئـَنـا َأَصـْبـَنـاُه ِبـَخْسـٍف

ـُوِل الـدَّْهـِر َمـْذُعـوًرا ُمـِهيـَنـا َوَمـْن ِشـْئـَنـا َرَمـْيَنـاُه ِبـُرْعـٍب  َوط
ـَاَهـا ـَِذي َصـْنَعـاُء َقـْد َداَرْت َرح ـَا ف  َعـلى َوْقـِع اْلـَقَنـا َحـْربـًا َزُبـون

ـَاُء ُجـوِدي  َفـَواِرُسـَنـا َأَتـْتـِك ُمـَزْمـِجـِريـَنـا َفـُجـوِدي الـنَّْفـَس َيـا َصـْنع
ـَِأْنـَصـاِر الـشَّريَعـِة َواْلـِكَتـاِب  ـٍج َيـْبَتـِغيـَنـاَسـَنْهـِزُم ُكـلَّ ِعـْل ب

 َأِشدَّاُء اْلُحروِب اْلَقاِبضيَنا َلَدْيَنا ِمْن َفَواِرِسَنا ُكماٌة
 ِلُنْصـَرِة ِديـِنـِه َوَحـَمـى اْلـَعـِريَنـا َوِفـيَنـا الـرَّاِجـُل اْلِمـْقـداُم َيْمـِضـي

 ْلـَحـْوَراِء ِفـيَنـاِإَذا َمـا َعـاِشـُق ا َوِفـيَنـا َعاِشـُق اْلَحـْوراِء َأْنـِعـْم
ـًا ـَُلـفُّ ِحـَزاَمـُه َوَيـُذوُب َشـْوق  ِإَلـى َعـْدٍن َوَمـْهـِد الـّسـاِلـكيَنـا ي

 َكـَسْهـٍم َصـاِئـٍب َأْنـَضـى َأِميـَنـا ُهـَمـاٌم ِإْن َرأى اْلـُكّفـاَر َأْبـَرى
 ـِريـُب اْلـَحـْوِل َبْيـَنـاَوِإنَّ ّغـدًا َق َفَيـا َهـاِدي َنَجـْوَت اْلَيـْوَم ِمـّنـا

ـََرجَّـْلَنـا َوَحـاَن اْلـَمـْوُت ِديـَنـا َتـَرقَّـْب َما َسَتـْنـُظُرُه ّفـِإّنـا  ت
 

 
 
 

  ِض َدكًّـاَفـَدكَّْيـَنـاُهُمـو ِفـي اْلـَعـْر: قصيدة
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 َفَلْيَس َيِقيُكْم ِمّنا ِسالُح َأِقيُموا َلْحَدُكْم َواْبُكوا َعَلْيِه

 َغدًا ُتْروى ِدماُؤُكْم اْلِبطاُح ُتْم ِمْن َسباٍبَوزيُدوا َما اْبَتَغْي

 َعذاٌب ِفي اْلَحَشا ُقحٌّ ُقراُح َوذوُقوا اْلُمرَّ َأْشتاتًا ُيَصّفى

 ِبذاِت اْلَقْرِع َتْسُجُرَك اْلِفقاُح َأَرْقَت ِدَماَك َفاْعَجْل َأْن ُتَسّجى

 َهاَمِتَك الرِّماُح َوَتْعُلو َفْوَق َوُتْصَلُب ُمَنكَّسًا َوَتموُت َقْهرًا

 َفَيْوُمَك ِفي ِعماِد السَّْيِف َراح َفأْعَجْل َيا َفَتى َحّسوَن َقْتاًل

 َجوادًا دوَن ِغْبَطِتِه َسماُح َرَمْيَت ُمباَركًا َشْهمًا َكرميًا

 َرسوُل اهلِل ِخْلَقُتَه َفالُح َرَمْيَت ُمْكَرمًا َعفًّا َرحيمًا

 َأْنَعجًا َأْنَت َيْهواَك النُّباُح َمرومًا َرَمْيَت ِبَما َتِذلُّ ِبِه

 َذليٌل َساَء َصْوُتَك َيا َوقاُح َأَتْرِمي َمْن َعَرْفَت َوَأْنَت جيٌف

 َمَشى ِفي اْلَأْرِض ِللنُّوِر ِوشاُح َأَتْرِمي ِبالشَّتاِئِم َخْيَر ثاٍو

 ا ُتراُحِكالبًا ُتْسَتباُح َوَل َأِفْق َيا َكْلُب ِإنََّك َلْسَت َتْعُدو

 َوُكْنَت اْلُكْفَر ِمْن َشَفَتْيَك َصاُحوا َنَطْقَت اْلُكْفَر َأْن َيِلَج الثَّناَيا

 َلُه اْلِإْغواُء َوالدَّْهمى ِكفاُح َفِإنَّ َما ُقْلَت ِشيَمُة ُكلِّ ُخْبٍث

 َفحيُح اْلَأْرُعواِن َلُه ُتقاُح ُيَزيَُّن َرْمُسُه َحّتى َيراُه

 ِحَمى َتْرَدى ِلحاِميِه النِّطاُح فيُه َفَكْيَف َتْأِتيَعِجْبُت َأَيا َس

 َيلوُص ِبَوْرِكَها َرْخُم ُفضاُح َوَكْيَف َتُجوُل َكاْلَبْغالِء َشْحَجى

 َنواِجُذُه اْلَأِسنَُّة َوالصِّفاُح َفِإّني ُدوَن َمْن َأْهَوى َبُتور

 ْرٌض ُمباُحَفِعْرِضي ُدوَنُه ِع َفِإّني َقْد َهَوْيُت َرسوَل َرّبي

 َوَأْكَرُم َمْن َجّلى ِمْنُه الّصباُح َرسوُل اهلِل َأْكَرُم َمْن َتَفّدى

 (ذودًا َعْن حياضك يا رسول اهلل)فري املهني أمحد حسون اللعني : قصيدة
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 َوَخْيُر اْلَخْلِق ِللدُّْنَيا َصالُح َوّأْكَرُم َهاِشِمي ِفي اْلَعْلَيا

 َوَأْسَنى َمْن ُتَهْبِهُبُه الرِّياُح َوَأْفَضُل راِكٍب َوَأَبرُّ َماٍش

 َوَتْفريُك اْلَأَكاِسَرِة الطِّراُح َدا َقريٌبَمضى َيْوٌم َوِإْن َغ

 

 
 

ـَْد َأْقـَبَل الـشَّْهُر الَّـذي َودَّْعـُتُه ـَركـاِتف ق  يـما َمـضى ِباْلَخـْيِر َواْلَب
ـًا َواْنَقـَضْت  َلـواِتِبالنَّـْفِل َواْلقـرآِن َوالّصـ َمـرَّْت َلُه ِعـْشروَن َيـْوم

ـَبَداِئِع اْلَحـَسَناِت َوَأَتـْت َلُه َعْشـٌر ُتَزيِّـُن َوْجَهـَها  َوَجَمـاُلَها ِب
ـِبِق اْلُخـَطى ـْرِي َواْسَت  َما َفـاَز َعـْبٌد َأْبَطـَأ اْلَخَطـواِت َفاْمـَتِط َجـواَد اْلَخ

  َعـلى الّطاّعـاِتَما َخَلـَدْت ِإاّل َواْلَحـْق ِبـَأْرَواِح اْلُخـلوِد َفِإنَّـَما
ـّلـِه ِتْلـَك َقـالِئُد اْلَجـّناِت َخـْيٌر َوإْحـساٌن َوُحْسُن َصنـيَعٍة  تال
 ِمْن َسـيِِّء اْلَأْفـعاِل َواْلَكِلـماِت ِفي َعـْشِر َأّيـاٍم ُيـَبدُِّل َما َمـَضى
 ا َذوو اإِلْخَبـاِتَيـْخَتُار َأْحَسَنَه ِفيـها الشَّـَماِئُل َواْلَبَداِئـُع َأْنُجـًما
ـْدِق َذَواِت ِفيـَها اللَّيـاِلي ازََّيـَنْت ُخـّطاُبـَها  ِبُمـهوِر َطـاَعاٍت َوِص

 ِر اْلَخْيـِر َتْرَقـى َفْوَقَهـا ِبـَثَباِت ِفي َلَيـَلٍة ُعـدَّْت ِبَأْلـٍف ِمْن ُشـُهـو
 ـَع ُنـوِر الـسَّالَمِة آِتَوالّروُح َم ِفـيها اْلـَمالِئَكـُة اْلـِكراُم َتـَنزَُّلـوا

 َبِقـَيْت َوَتـْبَقى الدَّْهُر َوالسَّـَنواُت ِفيها ِإلـُه اْلَخـْلِق َأْنـَزَل آَيـًة
 َعْبِد اْلَمـليِك َوآِخـِر ُحُجـراِت َقْد َأْنـَزَل اْلُفـْرَقاُن َفـْرٌق َبـْيَن َمْن
ـّلـِه َأْصـَدُق َلـْهَجًة  مـنَي َوَمـْنَبٌع َوِعـظاِتِلْلعاَل َهذا ِكتـاُب ال

َـّسْيِف َواْلَعـَبراِت ِفيَها َمـناِقُب َخـلََّدتْ ُأْسُطـوَرًة  ِلَأَشـاِوَس ِبال
 َوَعَلـْوَنا ِفي َمـْفَرٍق َوَقـَناِة ِفيـَها َمـَعاِرُكـنا َوبـيُض ِسالِحـَنا

 َهـَوى َوُعـصاِةِبِرقاِب َأْصـحاِب اْل ِفي َيـْوِم َبـْدٍر ُعلِّـَقْت َأْسـياُفنا
ـَْوٌم َمِجـيٌد َلا َيـُزوُل َسـناُؤُه  َكَشـَفْت َأِشـعَُّتُه ُبـروُق ُهـداِة ي
ـَْوٌم ُيَذكِّـُرَنا َوَيْشـَحُذَنا ِإىل  َيـْوٍم َنبـيُع َجـلَّاَدَنا ِلـُسراِة ي

ـُر َأْمـَرَنا ـْرَنا َأْسـَفَل ال ُكـنَّا ِبِه الـّساّداُت َنْأُم  سَّـَفالِتَواآلَن ِص
ـِْصداُق َقـْوِل َنِبـيِّنا ِإنَّـا ِإذا  ُتِرَك اْلـِجَهاُد َفَنْحـُن ِفي اْلَغـَفالِت م

 َوَلـنا ِمَن اْلِإْخـواِن ِفـي اْلَفـَلَواِت َشْهـُر الصِّـياِم َمضـى ِبِه َأّيـاُمُه
 َر اْلَجْمـَعاِتَحتَّـى ُأِبـيُدوا َأْكَث َأْعـرى ِبِهـْم َفْقـَد الطَّـعاِم َوزاُدُه

 . . . . 4144يف العـشر األواخـر من شـهر رمـضان املـبارك لـعام : قصيدة
 

 
 
 
 

 
 



 فرسان البالغ لإلعالم م3144 أبريل/ هـ 4141مجادى األول 
 

يَسة   51 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 :املناسبة
 . هوفقهم اهلل ملا حيبه ويرضا. . م الشيخ الطريفي والرباك والعريفي وغريه. . شيوخ جلنة إغاثة الشعب السوري رسالة إىل 

 
 َأِفـْق ِممَّـا َيـِكيـُد ِبـَك اْلـَعـَداُء اُءَأِفـْق َيـا َغـاِفـاًل َفـاْلـَخْطـُب َد
ـّي َنـُصـوٌح  َوَنـْحـُن ِإىل َتـَنـاُصِحنـا َسـواُء َأِفـْق َيـا غـاِفـاًل ِإن
 َوَمـا ِلـُدُمـوِعَهـا ِمـْنُكـْم َعـَزاُء َأَلـْم َتـَر َأنَّ َشـاَم الّلـِه َتـْبِكـي

ـِي اْلـُمْسِلـميـَن ِبُكـلِّ   َأَلا َأْيـَن اْلِفـَداُء: َوَتـْسـَأُلُهـْم  َأْرٍضُتـْرج
ـَُنـاِدي َيـا ِعَمـاَد الـّديِن َثـْأًرا  َوَيـا َمـْودوُد َقـْد َعـُظـَم اْلَبـالُء ت

 َرَأْيـُت ُصـَراَخـُكـْم ِفيـِه َهبـاُء َفـَمـا ِمْنـُكْم ُمـجيـٌب َغْيـَر َأّنـي
 َعَلْيُكـْم َقـْد َدَهـى ِبُكـْم الدَّهـاُء اِل لـِكـْنَتَنـاَدْيُتـْم ِلـَجْمـِع اْلـَم

ـُوا  َجـميعـًا َقـْوَمـًة ِفـيَهـا اْلِإبـاُء َفـَيا ُفـَضالَءـَنا َفـاْصُحـوا َوقُوم
 َجبـاِبـَرٍة َطَغـْوا ِفيهـا َوَسـاُءوا َفِفـي َأْرِض اْلَجـزيـَرِة ِمـْن ُطـغـاٍة

 َوَقـْد َزاُدوا ِبـَغيُِّهُمـوا َوَبـاُؤا َأْرَهُبـوُهـْمَأَذّلـوا اْلـُمْسـِلمـنَي َو
 َوَشـاُدوا ِلْلَفسـاِد ِبَهـا َوَفـاؤا َوواَلـْوا َمـْن ِلـديـِن الّلـِه َعـاُدوا
 َوَطـاَل السِّْجـُن َواْشَتـدَّ اْلـَعنـاُء َوَكـْم ِفـي الـسِّْجِن َمْظلـوٌم َتـَأّذى

 َفَلا َزاٌد َيروُم ِبِه َوَماُء روٌم ُمَشّتىَوَكْم ِفي اْلَأْرِض َمْح
ـَاَل الشَّقـاُء َوَكـْم ُسِلَبـْت ِديـاٌر َواْسُتبـيَحـْت  َعـواِرُضَهـا َوَكـْم ط

 ِفي ُكلِّ َيـْوٍم َمـْجَمٌع ِلُرفـاِت َوِسـالُح ُكـْفٍر َقاِصـٍد َأْرَواُحـَنا
 َلا ُهـْم ِمَن اْلَأْحـَيا َواَل اْلَأْمـواِت ُأَسـٌر ُتبـاُد َوَلا ُتـَحرُِّك َشْعـَبَها

 اْلَغـَمراِتَوَفقيُدُهِم ِفي َخـْنَدِق  َفَقتيُلُهْم َتْبكيِه ِريُح َصـَباَبٍة
 َأْو ِلْلِإَلِه َمـطاِلِبي َوَشَكـاِتي ِإنَّ َما َتـَحرََّك َأْلـُف َمْلـُيوٍن َلُهْم
 َخاٍل ِمَن اْلَأْحقـاِد َواْلَعـَدواِت يا َأيُّها اْلِإْنـساُن ِعـْش ِفي َعاَلـٍم

 ٍة َوَغـَداِةَتْرَقـى ِبَها ِفي َلْيَلـ َواْصـَنْع ِلَعاَلـِمَك اْلـَجِميِل َمـناَرًة
 ُيْنِجـيَك َفـُهَو اْلَحـقُّ ُذو الرََّحـماِت َواْرَفـْع َيَدْيـَك ِإىل الرَِّحـيِم َلـّعلَُّه

 ِفي اللَّـْيِل ِبالطَّاَعـاِت َوالدََّعـواِت َوَاْخِلـْص ِلَمـْوالَك السَّـريَرَة َواْجَتـِهْد
َّلـُه اْلـَباَلُء َوَأْن َيـِق  ِإْخـواَنـَنا َوُيِديـُل ِباْلـَبَركاِت يَأْن َيْرَفـَع ال

ـُوا َوَقوُمـوا: قصيدة  َفـيا ُفـَضالَءـنا َفـاْصح
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 ِمـَن اْلَأْهـواِل َمـا ِفيـِه اْلَفنـاُء َفَيـا َعَجبـًا ِلَأْرِض اْلَوْحـِي ِفيَهـا
ـَا السَّمـاُء ـيَفَمكَّـُة َتْشَتـِكـي ُظْلمـًا َوَتْبِك  َوَقـْد ُحـِرَمْت َمـآِقيه

ـَاُء َوَطْيـَبُة َمْوِطـُن اْلَأْنـَصاِر َأْضَحـْت  َمـالذًا َيْسَتِخـرُّ ِبـِه اْلـِغن
 َسـَرى َكـالـدَّاِء َلْيـَس َلـُه َدواُء َوّجـدَُّة َواْلـَفَسـاُد ِبَهـا َمـريـٌر
 َنضَّـاُر اْلَحـقِّ َوَيـْعُلـو اْلِوَطـاُء ُبـوَوِفـي َأيِّ اْلَجـزيـَرِة َسـْوَف َتـْخ
 َكـَأْحَمـَد ِحـنَي َيـْشَتـدُّ اْلَبـالُء َفـَيا ُفـَضالَءَنا َأَوَلـْيَس ِفيـُكْم

 ُيَلّبـي اْلَحـقُّ ِإْن َيـْدُعـو الـنِّـَداَء َوَهـْل ِفيـُكْم َكِعـزِّ الـّديِن ّلمَّـا
ـُوا اْلَحـقَّ َلا َتْخ ـََلا َسْلـَوى َوَقـْد ُقـِضَي اْلـَقضاُء َشـْوا َظـُلـومًاَفُقـول  ف

 ِإَذا اْرَتـَفـَع اْلـَفضـاُء ِبـِه اللِّـواُء َفـَأْرُض ُمـَحمَّـٍد َتـْرُجـو ِرجـااًل
ـُوُن َتُمـرُّ َرْوعـًا ـَاُء َأِفيـُقـوا َفـالسِّن  َوَلا َأَحـَد َلـُه ِفيَهـا اْلـَبق

 َوَبـاَن اْلـَحقُّ َواْنـَكَشـَف اْلـِغَطـاُء َخَفـاَيـا اْلـَقْوِم َجـْهرًا َفـَقْد َظَهـَرْت
ـَاُء َأِعـدُّوا ِلْلِإلـِه ِإذا ُسِئـْلُتـْم  َجـوابـًا ِعـْنَدُكـْم ِفيـِه الرَّج

 
 

 
 

 

                                                                                              :                                            املناسبة
 .ابتهاجا بالنصر املبني لعملية الصومال النوعية

 إىل أبطال القرن اإلفريقي
 إىل فرسان مقديشو

 إىل الشباب وأمري الشباب
 

 اْلِعـِز َحـيَّ َعلـى اْلِجهـاِد َطـريُق : َكتـاِئُبـنا ِإلـى اْلَأْقـَصى ُتـنـاِدي
ـَاِلـي  َسـراَيـا ِحيَنـَمـا َلـبًّـوا اْلُمـَنـاِدي َفتـاَقـْت ِلـْلِجنـاِن ِإىل اْلَمع

 َوَسـاَفـَر َيْبـَتـِغـي َربَّ اْلـِعـَبـاِد ِبُكـلِّ ُمَخـضَّـٍب َعـِشـَق اْلَمنـاَيـا
ـَاِدي َرَواِفـٌع َلا ُتَضْفـِضـُف ِحنَي ُتـْرَوى  َمـَنـاِبـُتـَهـا ِمـْن َاْشـالِء اْلَأع

 ِإَلـى ِحـْلـِق اْلـَبـَنـاِدِق َواْلـَعـَتـاِد َيـِهـيـُم ُبـَراُقـَها َوَيـفيـُض َشـْوقـًا
ـِـَأْرواِح الــتُّــَقــى َواْلِإْنــِقـَيــاِد َسـرايـا ِمْن َبِني اْلِإْسـالِم َجـاَدْت  ب

ـَاِن   ِإَلـى ُسـوِق اْلـَمـَفاِخِر َواْلـَمـَزاِد َتْسَتـِبُق اْلَبـَلاَيـاَفِفـي الشِّيش
 َوَقـاَم اْلَبـْيـُع ِفـي ُسـوِق اْلِجـهـاِد َوِفـي َبـْغـداَد َقـْد َعاُفـوا الـدََّنـاَيا

 ى تـنـاديكتـائبـنا إىل األقصـ: قصيدة
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 َبـِنـي اْلِإْسـالِم َتـْضِرُم ِلْلـِعَمـاِد وَمـاِل َقـْد َشـَهـَرْت ُنـُفــوٌسَوِفـي الـصُّ
ـَـاِش اْلـِبـــالِد َرَمـْوا ِبـِسهـاِمـِهْم َوَأصـاَب َرّبـي ـْـَبــَتــُه ِبـَأْوب  َفـَأث

 ُمـَعـفَّـُر ِبـالـدَّنـاَءِة َواْلـَفـَسـاِد ِبـِخـْنـزيـٍر ُمـخـفَّـَق ِبـالـدَّنـاَيـا
ـّلـُه َأْشـالًء َفَأْضـَحـْت  ـلِّ نــاِدَلـُه َمــْقـبـــوَرًة ِفـي ُك َأَصـاَب ال
ـَاَبـُه َفـْأُر اْلـَكـَسـاِد ُحـسـاُم ِمـْن َبـِنـي اْلِإْسـَلاِم َلّمـا ـََرصَّــَد ه  ت

 َتـُروُث َعـَلْيـِه ِقـْطـعـاُن الـزََّراِد َفـَصـاَر اْلـَكْلـُب ِبـاْلَأْشـالِء َرْمـثـًا
 َمـفـاِخِر َواْلِجـالِدَوُهـْم َأْهـُل اْل ُهـُم اْلَأْبـطـاُل َأْبَطاُل الشََّباِب

 َعـَلـى َأْرَواِحـِهـْم ِفـي ُكـلِّ َواِد َوُهـْم َأْهـُل الـشَِّريَعِة َحـاِمُلـوَها
ـَاُنهَا َوُهُمـو ِحَمـاَهـا  َوُهـْم َأْهـُل اْلُمـروَءِة َوالسَّـَداِد َوُهـْم ُفْرس
ـَ َأَقـاُمـوا َدْوَلـِة اْلِإْسـَلاِم ِفـيـَنـا ـَاُدون ـُْم َخـْيـُر َهـَواِديَوه  ا َوه

 ِلـُكـلِّ َبـِلـيَّـٍة ِعـْنـَد الـتَّـَنــاِدي َشـَبـاُب ِحـْلـٍسَ صَنـُعـوا الـرََّزاَيـا
ـَا َصـاَح اْلُمـَنـاِدي َفَبـاُتـوا َتـْحـَت َجْنـِح الّلـْيِل ُرْهـبـًا  َوُأْسـدًا ِحيـَنم

ـََباُعـوا الـرُّوَح ِلْلَمـْوَلى َوَس  َعـلـى َأْنـَغـاِم ُطــّلاِب الــزَِّياِد ـاُرواف
ـَاِن َعـْدٍن  َمَطـاَيـا الّساِلكـنَي َعـلى َرشــاِد َيـِزيـُد ُبـروُجـُهـْم ِلـِجن

ـُْم ِإىل َبْذِل اْلَمـَعـاِلـي ـَـاِد َوحْيـُدوه  َتـَراُشـُقـُهـْم ِبـَقـَصـاِد اْلَأي
 ِلـُنـْصـَرِة ِديـِنـَهـا ِمـْن ُكــلِّ َبــاِد َوْلـَهـى َفـَهــِذي ُأمَّــُة اْلِإْســَلاِم

ـُـلِّ َذِوي َنـَجـاِد ِبـِفــْتــَيــاٍن َوُشـبَّــاٍن َوِشـيــِب  َوَخـْنـَسـاَء َوك
ـَدًا ُسـوُق اْلِجـَنـاِن َسَنـْشَتـِريـِه ـِـِطــراِق اْلـَقـَنـاِبـِل َوالــزِّنــاِد غ  ب

 ِبَأْحـِزَمـٍة ُمـَفـخَّـَخـٍة َوَحـــِادي ِزاًل ِبـِجـَنـاِن َعـْدٍنَوَنـْبـِنـي َمـْنـ
 َوَتـْزَدِهـُر اْلِجـَنـاُن ِلُكـلِّ َشـاِدي َسـَتـْرَتـِقـُب الشَّـَهـاَدُة َحاِمليـَهـا
 َكـَأْشـَفــاِر اْلَأِسـنَّــِة َواْلـِحــَداِد َوَتْخـُفـُق َراَيـُة الـتَّـْوِحـيـِد ِفيـَنـا
 ِبـَأْحـَفـاِد اْلأوَلـى َوَبِنـي اْلـَقـَتـاِد َسَنـْبـَقـى َنـْصـَرُع اْلـُكّفـاَر َصـْرعًا

ـُِفـْرَسـاٍن ِمـَن اْلِإْسـَلاِم َلـبُّــوا َّراِدي ب  َرَمــْوا ِبـالصَّـاِفنـاِت ِإىَل الت
 اْلـَمـْوَلى ُتـَقـاِدي ِبـَأْنـَفـاٍس ِإَلى َفَمـا َخـاُبـوا َوَمـا َخـِسُروا َوَبـاُتوا
ـُنَا ِإَلـى اْلَأْقـَصى ُتـَنـاِدي ـَاِد َكـَتـاِئب  َطـِريَق اْلِعـزِّ َحـيَّ َعلـى اْلِجه
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 :خاطرة

 . . . أبشـر أخـي كـسـاب
 . . فـزت بـالـشهـادة والـرضـوان
 فـال نـامـت أعيـن الـجبـناء

 
 اْلَحـقُّ ِفيـَك ُمـَرْفـِرٌف ُمـْهَتـاُم ّلـِه َدرَُّك َأيًَّهـا الـضِّْرَغـاُمِل

ـَاِهـٌد  َبـْل َأْنـَت ِفـي َزْنـِد اْلَحديـِد ُحَسـاُم ِلّلـِه َدرَُّك َفـاِرٌس َوُمج
ـَاْرَفـْع َجبيـَنـَك َفـاْلَأَنـاُم َكسَّـاُب َهـِذي اْلَحـْرُب َأْنـَت َكـَسْبَتَهـا  ِنـَيـاُم ف
 َمـا َداَم َصـيَّـَر َشـْأَنـُه اْلـَعـّلاُم َمـا َضـرَّ َقـْسـَوَرَة ُيـَكبُِّلـَهـا اْلِعـَدا

 َخْيـٌر َفَمـا َبـْعـَد اْلـَمَمـاِت ِسـَقـاُم َواْلـَمـْوُت َذْودًا ِللـشَّـِريَعـِة َواْلـِحَمـى
 َيـْفـديـَك ِمْنـَهـا الـصَّـاِرُم اْلـَقـّواُم َأْرَعـْبَتـُهـْم َكسَّـاُب ِتْلـَك َعـقيـَدٌة

 َوَلَأْنـَت ِمـْن ِقـَصِص الَّـِذيـَن َتـَسـامـوا َفَلَأْنـَت َتـاِريـٌخ ُيَشـرُِّف ُأمَّـًة
 َوِعـَبـاَرُة َأنَّ اْلـِفـَداَء َسـالُم َوِرَواَيـٌة َتـْحِكـي اْلـُبُطـوَلـَة َواْلِفـَدا

 َوالـنَّْصـُر َبـْعـَد الـسِّْجـِن َواْلِإْنـَعـاُم َحـَلـٌة َتـُمـرُّ ِبـُمـرَِّهـاَوالـسِّْجـُن َمـْر
ـَا َوْيـَح ُأمٍّ َأْنَجـَبْت َكـّسـاَبـَهـا  َبـَطـٌل ُشـَجـاٌع َفـاِرٌس ِمـْقـَداُم ي

ـًا ُيـَقـدُِّم َنـْفـَسـُه  ِإْسـَلاُمَحّتـى َيـُسـوَد اْلـَحـقُّ َواْل ِللـدِّيـِن ُقـْرَبـان
ـََصـَر اْلـَعِفيـَفـَة َذاَد َعـْن َأْعـَراِضـَهـا  َوَمـَضـى ُيـَقـاِتـُل َواْلُحُتوُف ِقـَيـاُم ن
ـَاَدُة َمـْن َينـاُل َسـَنـاَمـَهـا  َيـْعلـو َلـُه ِفـي ِذي اْلـَحَيـاِة ِسـَنـاُم َهـِذي الـشَّه

ـَاَواْلِهْنـُد َأْرَهَبـَهـا َوَغـلَّ َنـَهـاُر  َكـالـصَّْقـِر ُحـرٌّ َمـا َلـُه ِإْحـَراُم ه
 ِقـَمـَم اْلُهـَدى َواْلـَقـْوُم ِمـْنـَك ُتـَسـاُم َوَتـِفـرُّ َنـاِصَيـُة اْلـَعـُدوِّ َوَتـْعَتِلـي

ـَاِن َوّحـلَُّقـوا ـَاُقـَك ِلْلـِجن ـَى ِرف  َوَبـِقيـَت َأْنـَت َتـُحـوُطـَك اْلَأْيـَتـاُم َفـَمض
ـًاَحّت  َوَيـَداَك َتـْشَهـُد ِفيـَك َواآلَلاُم ـى َأَتـْيَتُهُمـو َتـُرفُّ ُمـَهْيِمن

ـَّسـاُب ِإْن َغـرَّْت ِبـَمـْوِتـَك ُأمَّـُة ـَاِم ِقـَيـاُم ك  َأْبـِشـْر َفـَمْوُتـَك ِلْلَأن
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 َعـزَّ الـنَِّصيـُر َوَطـاَلـِت اْلَأيَّـاُم ـا ِإْسـالُماَل َخْيـَر ُيـْرَجـى َمـا َهن
ـَا َعلـى آَلاِمـَهـا  َوَتـُنـوُح لِكـْن َمـا َهنـا ِإْسـالُم َتـْبِكـي َحـَراِئـُرن

 َواْلـُمْسِلُمـوَن َرجـاُؤُهـْم َأْحـالُم ِديـَسـْت َكـَراَمُتـَنـا َوزيـَد َشـَتـاُتـَنـا
 َسْيفـًا َعـِن اْلَأْعـراِض َكـاَن ُيقـاُم الصَّـاِلحيـَن َتِجـْد ِبهـا َفـاْذَهـْب ُقُبـوَر

ـَْن ِديـِن اْلِإلـِه َتَحـاُمـوا َذَهـَب الَّـِذيـَن ِإذا ُدُعـوا ِلَكـريَهـٍة  َلّبـوا َوع
ـَاُم َوَأْقـَفـَرْت  ـَواُمِمْنُهـْم ُربـوُع اْلـَخْيـِر َواْلَأْق َذَهـَب اْلَبـهـاِليـُل اْلـِعظ
ـَا َعـاَد ُيْسـَمـُع ِللـزَّئيـِر َكـالُم َذَهـَب اْبـُن َلاَدَن َواْنـَقـَضـْت َأّيـاُمـُه  م
 ِمـْن َهـْوِل َمـا َفَعـَل اْلـَمُغـوُل َوَسـاُمـوا ال ُقُطـَز ِفيـنا َكـْي َنصيـُح َوَنـْرَتِجـى

ـِي ِمـْن ِحَجـاَرٍة ُأمَِّتـي  ْت َوُكـلُّ اْلـُمْسِلمـنَي ِنـَيـاُمَقـاَمـ ِإّنـي َلَأْبـك
ـَا ـَا ِفـي ُقـْدِسه  َأْعـالُم( َأْركـاِنـَنا ) َمـا َعـزَّ َعـْن  َتـْبِكـي َعَلى ُفـْرسـاِنه
 ِفـي َحـْصـِد َمـا َتـَجّنـى َلُه اْلَأْغـَنـاُم أّواُه َيـا ِمـْلَيـاَر ُمْسـِلـٍم َقـْد َهـَمـى

ـَاَكـالّشـاِة َتـْسُمـُن   ُمَتـَحـيِّـزيـَن ِبـَمـْدَيـٍة ُضـراُم ِفـي اْلـَكـَلا َوُرعـاُته
ـِي ُكـلِّ ِشـْبـٍر ِمـْن ِبـالِدي َمـْوِطـٌن ـّاُر َواْلَأْقـزاُم ف  َيـْرتـاُعـُه اْلـُكف

ـَاُلـَنـا ِقـَصٌص َلـُهـْم َوَغـراُم َشـجَّـُروا اْلـِحَمـى ِبُمـْعَتـقـاِت ِنَسـاِئِهـْم  َوِرج
ـََاِد الـصَّلـيِب َعـتيـَدٌة  َمـا َعـاَد ِفـيَنـا اْلـَفـاِرُس اْلـِمْقـَداُم َأْصـَفـاُد ُعّب

 َأْو ِمْثـَل َمـا َخـاَض الـرََّدى َعـّزاُم َمـا َعـاَد ِفـيَنـا َمـْن ُيِغيـُر َكخـاِلـٍد
ـَا ـَاَء َأَداُمـوا َدكَّ اْلـُهنـوَد َأْو ِمْثـَل َحـَجـاِج ْبـِن ُيـوُسـَف ِحيـَنم  ِإِذ الـنَّس

 َأْم َأنَّـَهـا َسـَتـُدوُم ُثـمَّ ُتـداُم َمـْن ِلْلـِجراِح َأَمـا َلـَهـا ِمـْن ُمْبـِرٍئ
 َحْيـُث َتَعـاُمـوا( َأَركـاَن)َوُهـَناَك ِفـي  ُجـْرٌح َعلـى َخـدِّ الـصَّبـاَيـا َغـاِئـٌر

ـَاَن)َوَكـَأنَّ ِفـي   َحّتـى َتـِقـرَّ ُجفـوُنـُهـْم َوَتـَنـاُم َكريـَمـٌةَعْيـٌش ( َأَرك
ـَاَن)َوَكـَأنَّ ِفـي   َوَتَجـاُوٌر َوَتـعاُرٌف َوَسـالُم َعـْيـٌش َحـِميـَدٌة( َأَرك

 َوالنَّـاُس َبْيـَنُهـْم ُهـَناَك ِوَئــاُم ُحـبٌّ َقـاِئـٌم( َأَرَكـاَن)َوَكـَأنَّ ِفـي 
ـًا ِلَأْصَحـاِب ا  ِإْن َلـْم ُتـَحـرَّْك ِفـيِهُمـو اْلآالُم ْلـَعَمـاِئـِم َوالّلـَحىُسـْحق

ـَى ـََداَسـُة َوالـتُّق ـَاَوى َواْلق  َأْم َأنَّـُكـْم َعـْن َشـْأِنـِهـَم َأْصـنـاُم َأْيـَن اْلـَفت
ـَاُت اْلـُعيـوِن َغـِزيـَرٌة  الٌمَيْسبـي الشُّـجـاُع النُّـوُح َواْلإيـ َأَوَلـْيَس َدْمع

َّكاَلـى َكـْي ُيعيـَل ُصـراُخُهـْم ـِْم َأْيتـاُم َمـْن ِللث ـِي َعْيـِشه  َوِصـَغـاُرُهْم ف
ـَا ـََتـُكـوُه َواْلـَكـْوُن اْلـَفسيـُح َظـَلاُم َمـْن ِلْلـَعـِفيَفـِة َكـْي ُيـجيـَر َحَيـاَءه  ه
ـِيَد ّنـضَّـاَرَهـا ـُوَلـِة َكـْي ُيع  زاُل َعْنَهـا اْلـَقْهـُر َواْلِإْجـراُمَوُيـ َمـْن ِللـطُّف

 ِمـْن ُأمَّـٍة َأْفـَعـاُلـَهـا َأْقـالُم ُعـْذرًا َقِصيـِدي َقـْد َأَطـْلـُت ِلَأنَّـِنـي
 

 
 

 . . عنـدمـا تبـكيـك الـعيـون أركـان: قصيدة
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 :املناسبة

جـاح عمـلية أسـر حـبا ونـصـرة وهتـنئة بن -إلـى أبـي احلـروب وشيخـها أبـي مصـعب عبـدالودود
  . فـك اهلل أسـر العفيـفة الطـاهـرة أم سـيـف الـلـه . . .العلـج األملـانـي 

 
ـْواِر َمـا ِفـي الطَّـليَعـِة َغْيـَر ذاَك الـّضـاِري  َأَسـُد اْلُحـروِب اْلَفـاِرُس اْلِمـغ

 ـوٍر َوِمـْن َأّمـاِرَأْنـِعـْم ِبـَمـْأُم َعـْبُداْلـَودوُد َأمـرُي َقـاِعـَدِة اْلِفـدا
 ُمَتـَجـلٌِّد ِبـاْلَحـْزِم َواْلِإْصـراِر اْلعـاِقـُر اْلَعـفَّـاُر ُمْعَتـزُّ اْلِحـَمـى
 َفْيـُح اْلَحـَراِئـِب َقـاِهـُر اْلُكـّفـاِر اْلـَفـاِرُس اْلـَعـَرِبيِّ َغـّياُض الدَِّمـا
 اْلَخـاِضـُم اْلُمَتَجـلِّـُد اْلـَمـّهـاُر الّنـاِصـُر اْلَمْنـُصوِر َمْحـُموُد السَّـَرا

 اَلـَقـاِشـُم اْلـُمـَتـَحـبِّـُر اْلَبـّتـاُر اْلَحـاِزُم اْلَفـّياُض ِفـي َحـْوَلاِتـِه
ُِّج الـصَّـّراُر الّضـاِبـُح الّصـَياُح ِفـي َصـْوالِتـِه  اْلـعـاِقـُد اْلـُمـَتَوه

 َوِإَذا َسـَلْتـُه َحـراِئـُر اْلَأْنـصـاِر َز اْلـِعـَداالـّذاِئـُد اْلَحـاِمـي ِإَذا َبـَر
ـُوِد ِبـثـاِر خـًاَبـَطـَل الصََّحـاِري َشـاِم َت َيـاَقـْد ِطـْب  َوَوِطـْئـَت َمـْأَسـَدَة اْلُأس

 َخْلـَف اْلَحـديِد َوُظْلَمـِة اْلَأْسـواِر َلّمـا اْنَتـَخـْت ِبـَك ُحـرٌَّة َمـْقـهـوَرٌة
ـَاَب اْلُكْفـِر َداُسـوا ِعْرَضـَهاَتْش  واْسَتَنَكـفوا ِبالـّناِب َواْلَأْظـفاِر ـُكو ِذئ

ـََها َوَسّبـوا ِديَنـَها  َوَتـَعـفَّـَرْت َأْحـَداُبـُهـْم ِبـالـّنـاِر َهَتـُكـوا َكـَراَمت
ـّلـِه َتـْشـُكـو ُذلَّـَهـا  َوخيـَرَة اْلَأْبـراِر َوامُلـْصـَطـَفـْيـَن َلـْم َتـْلـَق َغـْيَر ال

ـََأَجـْبـَتـَهـا ِلـّلـِه َدرَُّك ِحيَنـَهـا  َلـبَّـْيـَك َيـا ُأْخـَتـاُه ِفـي ِإْصـراِر ف
ـَاَب ِلـَدْمـَعـِة اْلَأْحــراِر َحــيَّ اْلِإلـُه َأَبـا اْلُحـروِب َوَشْيـَخـَها ـَج  ِحيـَن اْست

ـَزَّ اْلِعنـاُق ِبـَحـدِّ َسْيـِفـَك  ِباْسـِم اْلِإلـِه َيـُجـزُّ ِعـْلجـًا َعـاِري ِإنَّـُه ج
 ِإاّل َأَصـْبـَت ِبـَسـْهـِمـَك اْلـَهـّداُر َلا َتـْتـُرَكـنَّ َفريـَسـًة ِمْن َأْرِضِهْم

 ُمَتـَوشِّـحـًا ِبـاْلِعـزِّ َواْلِإْكـَبـاِر َواْرِكـْز ِحراَبـَك ِفـي ُغـَضـاِر ِعـَنـاِقـِهـْم
ـَِه َمـَع الَّذيـَن َتـَبـاَيـُعـوا َنـْصـُر ـِاْلـَمـْوِت ِعْنـَد َتـَعـصُّـِف اْلِإْعـَصـاِر اْلِإل  ب

ـَىَواّلل  ِإّلا َوَدْمـٌع ِفـي اْلَمَحـاِجـِر َجـاِري ِه َمـا َخـاَضـْت ُنـفـوٌس ِفـي اْلـَوغ
ـْرَغـاٌم  َعِشـَق اْلـَكـريَهـَة َواْسَتـَحـلَّ ِغـَمـاَرَهـا  َيـْزَأُر ِمْثـُل َوْحــٍش َضـاِريِضـ
 َكـَوِت اْلـَعـُدوَّ ِبـَحـرَِّهـا َوِبـَنـاِر ُقـْل َيـا َأميـَر اْلـَحـْرِب َنْسَمـُع َهـْيَعـًة
ـُْل َيـا َأَبـا َعْبـَد اْلـَوُدوِد َفـَمـا َلـَهـا  ِإّلا ِسـَواَك ِبَسـاِحـِل اْلَأْخـَيـاِر ق

 َسـلَّـْت ِلـديـِن اّلـلـِه َذا اْلَفـَقـاِر َبــْتـَك َفِإّنـَهــاِلـَلـِه ُأمٌّ َأْنـَجـ
ـَاِحـِل اْلِإْسـالِم ِلا  َتـْلـَقى ِســَواُه ِبَيْمـَنـٍة َوَيـَسـاِر َأّنـى اْرَتـَمـْيـَت ِبس

 داِريَوُسـُطـوُع َنْجـِم اْلَحـقِّ َغـبَّ َمـ َشـْمـُس اْلـِخـالَفـِة َشـْعَشـَعْت َأْنـواُرَها
ـَاِد َمـَعـاِلـٌم  َواْسـَتْبـَشـَرْت ِبـَتـوُُّهـِج اْلَأْقـَمـاِر َوَعـَلـْت ِلـَراَيـاِت اْلـِجه

 َمـْمـُزوَجـٌة بَوَشـاِئِح النُّـضَّـاِر َهاُسَقـاِتُث َوَتـَعلَّـَقـْت ِفـي الـسُُّحـِب َغـْي

 مـا فـي الـطـلـيـعـة غـيـر ذاك الـضـاري : قصيدة
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 َتـِضـي ِبـالضَّـْيِم َأْو ِبـاْلـعـاِراَل َتْر َفـْلَيْعـَلِم اْلُكّفـاُر َأنَّ ُأُسـوَدَنـا
ـِْن َأْلـِف َأْلـٍف ِمـْن َبِنـي اْلـُكـّفـاِر َبـْل َنـْفـُس ُمـْسِلَمـٍة َأَعـزُّ َمـَكـاَنـًة  م
ـَاِر َفـْلَتـْلـِبِسـي َأْلـَمـاُن َثـْوَب َنقـيَصـٍة  ِفـي ِذلَّـٍة َوَمُهـوَنـٍة َوَصـغ

 َعـْبـُد اْلـَوُدوِد َأَتـاُكـْم ِبـالـّثـاِر ِخـَهـاـو اْلـُحـروِب َوَشـْيـُر َأُبَهـْزَبَهـذا اْل
 

 
 
 

 :املناسبة
 .مبناسبـة هـدم األضـرحة وإزالة الشـرك من متبكتـو

 
ـِي َسبيـِل الّلـِه َرّبـي اْلـواِح َمـاِرُد التَّـْوحيـِد َأْيـَقـَظ َمـاِرِدي  ـِدف
 َفـاْنـَجَلـى َلـْيـُل اْلـَكفـوِر اْلَبـاِئـِد َجـْذَوُة التَّـْوحيـِد َأْشـَرَق َشْمُسَهـا
ـَْم َيـَزْل َرْوُض اْلـَعقيـَدِة ُمـْزِهـرًا  َمـا َحـَمْتَهـا َسـْطـَوُة اْلُمـْستـاِسـِد ل

 َسْيـٍف َجـاِهـِدآَيـٌة َتـْهـِدي ِبـ َراَيـُة اْلإمَيـاِن ُيـْعِلـي َشـْأَنَهـا
 َنـَفحـاٌت ِمـْن َنـعيـٍم َخـاِلـِد ِفـي َسَمـاِء الّلـِه َقـَطـراُت السََّنـى

 َقـْلَعـِة اْلَأْزواِد َبـْيـَن َمـآِسـِد َفـاْرَفـِع الـرَّْأَس ِإَذا َمـا ُكـْنـَت ِفـي
 الـسَّـاِعــِد َأْسـَعـَد الّلـُه ُهـَداَة َبـاَرَك الّلـُه ِرَجـاَلاِت اْلـِحَمـى

ـًا َوَمـا ـَْتـُرُك الـّنـاُس ِبـَهـا ِمـْن َعـاِقـِد َقـْد َسِئـْمَنـا َأْن َنـَرى َوّثـن  ي
ـَاٍن َوِشـْرٍك َكـاِسـِد َكـْم َسـَكنَّـا ِمـْن ِسـِنـنٍي َقـْد َمَضـْت  َبـْيـَن َأْوث

ـَْم َنـُكـْن َنـْرَضـى َوَلـِكـنَّ َحـاُلـَنـا  ُة الـذُّلِّ َوَقـْهـِر اْلـَجـاِحـِدَسـْطـَو ل
ـَاُهـْم َجـَبـاًل َكـالـصَّـاِمـِد َوُسـُجـوٌن َيْسـُكـُن اْلـُحـرُّ ِبـَهـا  ِإْن َنه
ـَااًل َيـِعـزُّ ُوُجـوُدَهـا  َثـاَر ُمـْلَتِهـَب اْلُفـؤاِد اْلـَواِقـِد َمـْن َيـَرى ح

 َيـمَّـَم الـّشْطـَر ِلـَعْيـٍش َحـاِصـِد َهـُهَيـْعـِرُف الـتَّـْوِحـيـَد لـِكـنَّ َوْج
ـََرَمـاٍد ِفـي َضـِميـٍر َشـاِهـِد َنـاُرُه َأْقـَوى َلــهـيـبـًا ِإنَّـَمـا  ك

 َقـْوَلـَة اْلـَحـقِّ َوَلا ِمـْن َعـاِبـِد َلـْيـَس َيـْرُجـو َأْن َيـَرى ِمـْن َعـاِلـٍم
ـًاَجـَعُلـوا اْلِإمَيـاَن َقـْلبـًا َع  َوَكـَفـى َهـَذا ُبـُلـوَغ اْلـَقـاِصـِد ـاِرف

ـُوَب َوَعـلََّمَهـا  ِإْن َيـُكـْن َهـَذا ُمـَراُد اْلـَقـاِئـِد َأْفـَرَغ الّلـُه اْلـُقل
ـَا  َتـْشـَتـِكـي ِلّلـِه ُصـمَّ الـّنـاِقـِد َكـْم ُعـُقـودًا َقـْد َتـَرْعـَرَع ِجيـُله

ـَاَكـْم ُعـُقـودًا َأْشـَر ـِه  َمـَع ِإلـِهـي َوَلـدًا ِمـْن َواِلـِد َك الـنَّـاُس ب
 َلا َتـَذْرِنـي َصـْفـَوًة ِمـْن َمـاِجـِد َضـْع ِسيـاَط السَّـْوِط َبْيـَن َجـَواِنِحـي

 مـارد التـوحيـد أيـقـظ مـاردي: قصيدة
 

 
 
 
 

 
 



 فرسان البالغ لإلعالم م3144 أبريل/ هـ 4141مجادى األول 
 

يَسة   57 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 ُنْصـَرًة ِللـّديِن َهـْدَم الـّراِصـِد ِإنَّ َأْنَصـاِر اْلـُهـَدى َقـْد َأْجـَمُعـوا
 ِمـْن ِرجـاٍل ِلْلـُمَهـْيِمـِن َحاِمـِد ْوِم َيْنـَبِثـُق اْلُهـَدىَوِبهـَذا اْلـَي

ـَْأَس ِإْبـَراِهيـَم َرْغـَم اْلَحاِسـِد َبـاَرَك الّلـُه ِبِهـْم َقـْد َجـدَُّدوا  ف
ـًا ـَْد َرَعـاُهـْم َرْغـَم َكْيـِد اْلَكـاِئـِد ِإنَّ ِلّلـِه ِرَجـااًل ُخـلَّـص  ق

ـُْمُبْكُتـو َه ـِّه َرّبـي اْلـَواِحـِد ـَذا َيـْوُمـِك َفـاْسَعـِديت  َواْسُجـِدي ِلل
ـَْم اْلـَعـاِنـِد ُتْمـُبْكُتـو ُطْهـَرٌة َفـاَح ِبَهـا  ِعْبـُق اْلِإْسـالِم َرغ
ـَْم اْلـَحـاِقـِد ُتْمـُبْكُتـو ِإنَّ َهـَذا َيـْوُمـِك  َفـاْعـِرِسـي َكـاْلـِبْكـِر َرغ

ـُْمُبْكُتـو َـِّري ت ـَوَة الـتَّـْوِحـيـِد َأْقـَوى َراِئـِد َفـاْمـِض َلا َتَتـَأخ  َسـْط
 َكـْيـَف َأْضـَحـْت َحـْصـدًا ِمـْن َحـاِصـِد َشـاِهـِد اْلـَيـْوَم الـرُُّبـوَع َوَأْهـَلَهـا
 ـِدِمـْن َفـِتـيِّ ِلْلـَعـِقيـَدِة َجـاِل َجـْوَهـٌر ِمـْن َتـاِج ُأمَِّتـَنـا ِبـَهـا

ـَا ِفـي اْلـَمْعَمَعـاِت َوَنـْصـُرَنـا  َقـاِبـَعـاٍت ِفـي اْلـُفـَؤاِد الـّراِفـِد َفـْخـُرن
 واِحـٌد ُسـْبـَحـاَنـُه ِمـْن َمـاِجـِد َعـلَُّمـوا اْلـُيـوِنـْسـَك َأنَّ ِإَلـَهـَنـا
 ِإَمـاِم الـّراِشـِدِلـِحَمـاُه ِبـاْل َلـْيَس َغـْيـُر اْلـَحـقِّ ُيْنـِهـُض َأْهـَلُه
ـْالِم َتـْنِعـى َأْهـَلـَهـا ـَةُ اْلِإس  ِإذا َرَأْوُهـْم َبْيـَن َفـكَّـْي َفـاِسـِد ُلـْحم
ـََرُكـوُهـْم َلـْم ُيـَواُلـوا ُمـْؤِمـنـًا ـَْغـى ِمـْن ُحشـوِد اْلَحـاِشـِد ت  ِتْلـَك َأط

 ـِظ الّلـُهـمَّ َرّبـي َمـاِرِديَأْيـِق َرّبـي ِإنِّـي َلا ُأِحـبُّ ِسـَواُهـُمـو
 

 
 

 
 :إهداء
 .رمحـه اللـه بطل عملية كوسوفيم. . . إلـى روح الشهـيد أمحـد أبـو نصـر 
 

 ِفـي َسَمـاِء اْلـُقـْدِس َنـاَرا َيـا ِلـُجْنـِد الّلـِه َأْشـَعـْل
 ــنـا ِصـغـارًا َوِكـَبـارًا َهـَكـذا اْلِإْسـالُم َعلَّـَمــ
ـَاَرا َأنَّ َسـْيـَف الّلـِه ِفـيـَنـا  ِإْن َرَأى اْلـُكـْفـَر َأغ
َّد اْلِإزاَرا ِمْثـُل َخـِالـَد َواْلـَمَثّنـى  َأْحـَمـُد ّش
 َفـاِرسـًا َلا َيـْرَضـى َعـارًا َوَمـَضـى ِلّلـِه َشـْهمـًا
 ـَطـاًل ِلْلـُخـْلـِد َسـاَراَب َودََّع الـدُّْنَيـا َشـِهيـدًا
ـَاَرا َوِإَلـى َعـْدٍن َوُحـوٍر  َوِإَلـى اْلـَجّنـاِت ط

ـَْم ُيـَبـاِلـي َأْن ُيـَبـاَرا َلـْم ُيـَبـاِلـي ِبـاْلـَمـَنـاَيـا  ل
 َلـْم ُيـَبـاِلـي َأْن ُيـَسـاَرا َلـْم ُيـَبـاِلـي َقـْهـَر ُذلٍّ

 أحـمـد َشـدَّ اْلِإزارا **ِمْثـُل َخـاِلـٍد والـُمَثّنـى: قصيدة
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يَسة   58 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 َوَثـَبـاٍت َقـْد َأَداَرا ٍمَبـْل ِبـَحـْزٍم َوِبـَعـْز
ـّلـْيِث اْلـُمـَفـّدى  َراِجـاًل ّهـزَّ اْلـَمـَداَرا َغـاَر َكـال

ـًى َحـاَز اْلـَمـَنـاَرا َغـْضـَبـٌة ِلّلـِه َثـاَرْت ـِي َفـت  ف
 ِفـي َسـبـيـِل اّللـِه َثـاَرا َأْحـَمـُد اْلِإْسـالِم َأْكـِرْم

ـُْكـُه الـشَّـْهـُد ِمـَراَرا َكـْأسـًا َقـْد َأَذْقـَت اْلـُكـْفـَر  ِمـس
 ِمـْن ِسـَهـاِمـَك َمـا َأَواَرا َوَخـَلـْعـَت ِفــي َيـُهـوٍد
ـَاُثـوا ِفـي ِدَيـاِري  َوَرّنـــوا ُذالًّ َوَبــاَرا َكـْم َأع
ـَـاَرا َسـَلـُبـوا َأْمـَلاَك َقـْوِمـي  َسـَلـُبـوا ِمـنَّـا ِدي

 َوَعـَثـْوا ِفـيـِه ِجـَهـاَرا ـُقـْدَس اْلـُمـَفـّدىَدنَّـُسـوا اْل
 َوَسـَبـْوا ِمـّنـا اْلــِخـَمـاَرا َقـَتـُلـوا َشـْيـخـًا َوِطـْفـاًل

 َأيُّ َبـْعـَد اْلـَعـاِر َعـاَرا َوِرَجـاُل اْلـُعـْرِب ُغـْفـاًل
 اِإنَّـِنـي َسـْيـٌف َتـَواَر َيـا َشـِهـيـُد ُخـْذ ُفـَؤاِدي

 ِبـالـرَِّجـاَلاِت اْلـَغـَيـاَرى اَل َيـُعـوُد اْلـَحـقُّ ِإاّل
 َنـْجـَمـٌة ّشـعَّـْت ُنـَواَرا ِمـْثـُل َأْحـَمـَد ِفـي ِبـَلاِدي

 ِإْن َيـِتـيـُه ِبـَأْن ُيـَجـاَرا َوِلـَمـْن َتـاَه َدلـيـٌل
ـََذا َدْرُب الـرُّْشـِد َفـاْسـُلـْك  َلا َخـَسـاَرا َدْرَب َأْحـَمـَد ه

 

 
 

 
 :إهداء

 .إلـى أنـصـار الـشـريـعـة فـي مين اإليـمـان نـصـرهـم الـلـه
 

ـَُة الـصِّـَعـاِب َمـَطـاَيـا اْلـَمـْوِت َتـْحـَت َفـِم اْلـِحـَراِب  َوَمـْوِعـُدَنـا ُمـنـاَزل
 َوِمـْن َأْجـَسـاِدَنـا َمـْجـُد الـشَّـَبـاِب ـي ِدَمـاَنـاَسـَنـْحـَيـا َواْلـَكـَراَمـُة ِف

 َلـُه َحـدٌّ ِبـِه َجـُز الــرِّقــاِب َوَلـْن َنـْرَضـى اْلَمـِطـيَّـَة َغـْيـَر َسـْيـف
 َتـُسـُف ِرَيـاَحـَهـا َبـْيـَن الـتُّـراِب َقـَنـاٌة َتْصـَطـِلـي ِمـّنـا َقـَنـاٌة

ـُر ِبـُكـ  َمـَكـاِمـَن َغـْيـَر َخـاِفـَيـِة اْلـُمـَصـاِب لِّ َمـْوءوِد اْلـَعـذاَرىُتـثـي
 َوُدوَن ُسـُمـوِِّه ُمـرَّ اْلـَعـذاِب ُتـَسـيِّـُرُه َعـَلـى َشـْوٍق ِلـَيـْسـُمـو

ـَ َفـَمـا ِلـْلـَعـْيـِش َبـْعـَد الـذُّلِّ َنْسـَعـى  اِبَوَلا َبـْعـَد الـتَّـَشـتُّـِت َوالـذَّه
ـَاِب َسـُنـْعـِلـي ِلـلـشَّـِريـَعـِة ِمْن ِدَماَنـا  ِلـَواَء اْلـَحـْمـِد ُمـَحـمَّـَر اْلِإه

 َمطـاَيا اْلَمـْوِت َتـْحَت َفِم اْلِحَراِب: قصيدة
 

 
 
 
 

 
 



 فرسان البالغ لإلعالم م3144 أبريل/ هـ 4141مجادى األول 
 

يَسة   59 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 َوَمـْوُعـوَد الـرَّسـوِل ِبـَلا اْرِتـيـاِب َوُنـْنـِجـُز َمـْوِعـَد الـرَّْحـَمـِن ِفـيـَنـا
 ـَفـُظـَهـا ِمـْن َاْشـراِك الـذِّئـاِبَوَنـْح َسـُنـَحـكِّـُم ِشـْرَعـَة الـرَّْحـمـِن ِفـيـَنـا

ـَُدّوي َزْنـِجـَبـاُر َوَمـْن َعـَلـْيـَهـا  َوُتـْطـِلـُق َأْبـَيـُن ِرْجـَز الـشِّـَهـاِب ت
ـََة اْلـُكـفَّـاِر َدْهـرًا  َوُنـْعـِلـي الـدِّيـَن ِفـي ُكـلِّ اْلـِهـَضـاِب َسَنـْغـُزو َدْول

ـِالُد اْلـُكـْفـِر ِفـي َيـْوِم اْلـِحـسـاِب ْعـِرُف َقـاِئـديـَنـاَسـَتـْعـِرُفـَنـا َوَتـ  ب
ـَاُن َفـاَهـا ـَْفـَغـُر الـّروم  ُمـَوشَّـَحـَة اْلـَعـَواِتـِق َوالـضِّـراِب ِبـَيـْوٍم ت

 ُنـَبـاِرُزُهـْم ِبـُفـْرَسـاٍن ِغـضـاِب ُنـَعـلِّـُمـُهـْم ُفـُنـوَن اْلـَحـْرِب َلـمَّـا
 ُنـَمـرُِّغ َأْنـَفـُهـْم َتـْحـَت الـتُّـراِب ـَؤدُِّبـُهـْم ِبـآَســاِد اْلـَبـَلاَيــاُن

ـَاُت َتـْعـُلـو ـَامـاُتـُه َنـْزُل الـسَّـحـاِب ُنـِريـِهـْم َمـْن َلـُه الـّراي  َوَمـْن ه
ـِف َأِبـيَ بـصـيـٍر  و َحـدٍّ َونـاِبَلـُه اْلـِهـْنـِديُّ ُذ ُنـَضـْحـِضـُحـُهـْم ِبـَسـْي

ـِْب الـضَّـَحـاَيـا  َكـَمـا ُيـْفـَرى اْلـُمـَعـاَقـُب ِبـاْلـِعـَقـاِب َوُنـْفـريـِهـْم َعـَلـى َرك
 َكـَيـْوٍم ِفـي الـثَُّلاَثـاِء اْلـُمـَحـاِبـي َلـَنـا َيـْوٌم َسـَنـْقـُتـُلـُكـْم ِجـَهـارًا

 َوُتـْرَمـى َتـْحـَت َأْجـِنـَحـِة الـسَّـَراِب ْلـَمـَنـاَيـاَلـَنـا اْلَأْبـَطـاُل ُتـْصـُقـُل ِلـ
 َوِعـْنـَد َمـَقـاِرِع اْلـِحـْمـِس الـنِّـَصـاِب َلـَنـا اْلـُفـْرَسـاُن ُتـْشـِهـُر ِلـْلـَخـَبـاَيـا

 اْلـَجـنـاِبِإَذا اْقـَتـَرَب اْلـَقـطـيـُع ِمـَن  َلـَنـا الـشُّـَهـَداُء ُتـْدَفـُع ِلـلـَرزاَيـا
 ِبَأْنـَصـاِر الـشَّـِريـَعـِة َواْلـِكـتـاِب َسـَنـْحـِمـي ُعـْرَوَة الـتَّـْوِحـيـِد ِفـيَنـا

 َوَنـْرَفـُع َعـْنـُه َأْرَجـاَس الـرِّغـاِب ُنـَطـهِّـُر ُطـْهـَرُه ِمـْن ُكـلِّ َغـاٍو
ـَْصـَطـفـيـَهـا  ِرُكـهـا ِبـَأْسـيـاٍف ِتـالِبُنـبـا َسـّنـْحـِمـُلـهـا َبـَيـاِرُق ن

 ُعـواٌد َأْعـَجـَزْت َنـْبـَح اْلـِكـالِب َسـَتـْزَأُرهـا اْلُأسـوُد َوَتـْنـَتـِضـيـَهـا
 ُرعـاٌف ِمـْن َغـَراريـِر الـذِّبـاِب َسـَنـْثـَأُر ِلـَلـَعـِقـيـَدِة ِإْذ َغـَشـاَهـا

ـَِأْنـَجـاِد اْلـَمـَواِقـِف َوالـصِّـعـاِب ـَهـاُنـعـيـُد َلـَهـا اْلـَواَلَء َوَنـْحـَتـفـي  ب
ـِْعـْم ـَّحـاِجـٌح ِمـْن َبـِنـي اْلَأْنـصـاِر َأن ـُِكـلِّ ُمـَوشَّـٍح ِبـَفـِم اْلـِحـراِب ج  ب

 َوَبـاُتـوا َخـْلـَف َأْسـَتـاِر اْلـِحـجـاِب ِرجـاٌل َغـاَدروا َنـْزَل الـدَّنـاَيـا
ـْوقـًاِبـَأْفـِئـَدٍة ِإلـ  َتـهـيـُم ِإلـى اْلـُخـلـوِد ِإلـى اِلإيـاِب ى الـرَّحـمـِن َش

 َجـحـاِفـٌل ِلِرضـا اّلـلـِه ُطـّلاِب ِإلـى َعـْدٍن ِبـُشـبَّـاِن اْلـَمـَنـاَيـا
 ِبـهـا اْلَأْنـُفـاُس َتْفَزُع ِلـْلـَمـهــاِب َنـواٍص ُسـجَّـدًا ِلـّلـِه َفـاَضـْت

ـْمـُن ِسـرًّاُنـُفـوٌس ّطـهَّ  َمـْنـِقـيَّـُة الـسَّـرائـِر َوالـثِّـَيـاِب ـَر الـّرح
ـَُهـْم ِعـزٌّ ِبـِظـلِّ الـسَّـْيـِف َلـّمـا  َيـِعـزُّ الـنَّـاُس َتـْحـَت ِحـَمـى اْلـُغـراِب ل
ـَُهـْم ِبـَصـلـيـِلـَهـا ِعـزٌّ َوَلـّمـا  ـَذاِبَيـِعـزُّ الـنَّـاُس ِبـاْلَأَشـرِّ اْلـَك ل
ـِي َبـصـيـٍر َكـالـثَّـَرّيـا  َمـَطـاِلـُعـُهـْم ُتـَؤذُِّن ِبـاْقـِتـراِب ِرَجـاُل َأب

 ِبـِعـزٍّ َتـْحـَت َأْسـِنـَمـِة اْلـِخـضـاِب َوَعـلَّـَمـَنـا ُأَسـاَمـُة َكـْيـَف َنـْحـَيـا
 ـوُمـهـا ُسـوَء اْلـَعـذاِبَوَكـْيـَف َنـُس َوَكـْيـَف ُنـِذيـُق َأْمـِريـَكـا اْلـَمـآِسـي
ـَا ُزَمـًرا َعـَلـْيـَهـا ـَه  ِبـَسـْيـِف اّلـلـِه ُنـَؤذُِّن ِبـاْلـَخـَراِب َسـُنـْحـِرُق َأْرض
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 َوَتـْحـَت َسـَنـاِبـِك اْلـَخـْيـِل اْلـُعـراِب َنـُروُح َوَنـْفـَتـِدي ِحـَمـَم اْلـَمـَنـاَيـا
ـَُدمِّـُرهـا َوُنـْبـِقـيـَه  ِلـُكـلِّ َبـصـيـَرٍة َوِلـُكـلِّ َغـاِب ـا اْعـِتـبـارًان

 ِبـالُد اّلـلـِه ِمـْن َجـْيـٍش ُمـجـاِب َوَلـْن َنـْنـَسـى اْلـِحـجـاَز َوَأْرَض َنـْجـٍد
 ِبـَأْنـَصـاِر الـشَّـِريـَعـِة َواْلـِكـتـاِب َسـَنـْبـَقـُر َمـْوِطـَن اْلَأْشـراِر ِفـيـَهـا

ـَاٍلَفـَوْي ـَاٍل ِمـْن ِرج ـُُمـو أْحـَفـاُد َخـاِلـٍد َوالـصِّـَحـاِب ـَل َأِبـي ِرغ  ه
 

 
 
 

:خاطرة  
.هلل ما أخذ وهلل ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ، وال نقول إال ما يرضي ربنا  

، ورحم اهلل من ن حتل بني يديه، أبعثها عسى أ (حكيم األمة) فأحر التعازي وأصدقها من أسري الدنيا إىل أسري الدين
.أوصلها  

 َواْلَأْجُر ِعْنَد ِإهِلنا َمْوفوُر َوَأَبْيُت َمْزُهوًّا ِبما َمَلَكْت َيِدي
 َهِذي اْلَحياُة َوِفي اْلَمطاِف ُقبوُر َلْو ُكْنُت َأْعِقُل َأنَّها َمْلعوَنٌة

 َفاْلَعْيُش ديٌن َواْلَحياُة ُعبوُر َط اْلَخَشاَلَظَلْلُت َأْسُكُن َشْعَثَها َوَس
 َواْلَأْمُر ِعْنَد اهلِل ِفيِه ُحبوُر ِلّلِه َنْفُس اْلُمْؤِمننَي َوَما َلَها

 ُحْكمًا َعَلى َمرِّ الدُّهوِر َتدوُر ُيِجلُّ ِإذا َيشاُء ِبِحْكَمٍة َيْقضي
 ضا َرْهٌن َوفيِه ُنضوُرِإنَّ الرِّ َحاَن الرَّحيُل َفُكْن ِبَنْفِسَك راِضيًا
 َوَعِن اْلَمصاِئِب َما َلَها ِقْطمرُي َرَحَلْت َعِن الدُّْنَيا َوَعْن َأْكداِرَها
 ِظلٌّ َوَعْيٌش َواِرٌف َوُقصوُر َوَأَتْت ِإىل اْلَمْوَلى َفَكاَن َجزاُؤَها
 َلُهنَّ َمصرُي َفاْلَخْيُر ِللنَّْعَما َفاْهَنْأ َأَيا اْبَن اْلُأمِّ َما َحاَزْت ِبِه
 َجَزُع النُّفوِس َعَلى اْلِفراِق َيُموُر َواْلواِلداُت ِإَذا َرَحْلَن َفِعْنَدَها
 َوَلُهنَّ ِفي َوَسِط اْلُقلوِب َمزوُر َفَلُهنَّ ِفي َوَسِط اْلَحَشا آالِئِهنَّ

 َما ُقْلَت ِإّلا َحْمُدُه َوُشكوُر َلِكْن َحَماَك اهلُل ّأنََّك ُمْؤِمٌن
 َأنَّ اْلَحياَة َمَحطٌَّة َوُعبوُر َعزاُؤُكْم َوَعزاُؤَنا ِفي ِذي اْلَحَياَو

 َفاْهَنْأ َفَدْرُب ِجهاِدُكْم َمْيسوُر َيا َشْيُخ َأْيَمُن َواْلَمصاِئُب َجمًَّة
 ِرْضواُن َربِّي َفاْلَحياُة ُسروُر َفاهلُل َيْبِلي اْلَعْبَد ِإْن َكاَنْت َلُه

 َواْبِن ِبَعْزِمَك َما َبناُه النُّوُر َصْرَح آياِت اْلُهَدى َفَأِقْم ِبَسْيِفَك
 َما َتْعَتليَك َعِن اْلِجهاِد ُأموُر َوأِري َبِني الرُّوماِن َأنََّك فاِرٌس

 َلَأَتْتَك َداِهَيُة اْلُأموِر َتعوُر َلْو ُكْنَت ِممَّْن َتْسُكَن اْلَفْيَحا ِبِهْم

 األمة بوفاة والدتهتعزية حلكيم : قصيدة
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 َلَبَقْيَت َعْيُشَك ِفي اْلُحطاِم َتُثوُر ُثْقِل اْلُخَطا َأْو ُكْنَت ِممَّْن َغاَل ِفي
 َوِلَيْلَتِقي السَّّياُف َوالدَّْيجوُر لِكْن ِلَيْهناَك اْلُمِحبُّ ِبما َلِقْي
 َتْغَشى النَّهاَر َوعاِرٌم َمْستوُر َوَمَحا ِبَخْطواَك اْلِإلُه َظَلاَمًة
 َأنَّ الرَِّجاَل َعَلى اْلُحروِب ُسطوُر ٌةَفالسَّْيُف َمْبَدُأُه اْلَأَساُس ِعَباَر
 َما َبْيَن َتْقدمِي النُّفوِس ُمهوُر َلْن َتْغَنَم الدُّْنَيا َوِإْن َمَلْكَتَها

 َما َبْيَن َحْمَحَمِة الدُّلوِج ُعثوُر َلْن َتْرَفَل اْلَحْوراُء َفاِرَس َمْجِدَها
 َوَأْمُر اْلُمْؤِمننَي َعسرُي ُكْفٌر َفَلَك التَّعاِزي ِمْن ِبالِدي َرْأُسَها
 َلَسَعْيُت ِفي َفَلِك السَّماِء َأطرُي َلْو ُكْنُت َأْمِلُك ِمْن ُأموِري َشْأَنَها

 َما ِحيَلِتي ِإّلا اْلَعَزاُء َيسرُي لِكنَِّني َواْلُعْسُر َيْطَغى َشْأُنُه
 ُحبوُر َفاْرَض َفَأْمُر اهلِل ِفيِه َفاْلَحْمُد ِلّلِه َفَلُه اْلَقَضا

 

 
 

 
 :إهداء

 . . . إلـى األسـد اهلـزبـر
 . . . إلـى األسـري األثـري

 . . إلـى والـي بغـداد األشـب
 ... رسـالة إىل شـامخ األسـر  فـك اللـه أسـره

 ـَئِل الرَّْحـماَناَواْثـُبْت ِبِسـْجِنَك َواْس ِاْرَفـْع َجبـيَنَك َواْحـِمِل اْلُقـْرآنَا
 َأنَّ ِفي النُّـفوِس الـصِّْدُق َواْلإيـَماَنا َفالسِّـْجُن ِفي ذاِت اْلِإلـِه َشـهاَدٌة
ـَاٌب َعـَدا ُسْلـطانَا َوالسِّـْجُن آالٌم َيـُمرُّ ِبها اْلَفـَتى  َوالسِّـْجُن ِإْره

 رٍّ ُيْرِهـُب اْلِإْنسـاَناِإْرهـاُب َش َما َضـرَّ َمـْن َكـاَن اْلِجـَهاُد َسبـيَلُه
 َفاْعَلـْم ِبَأنَّـَك َقْد َغـَدْوَت َمَعـاَنا َفَلِئـْن َتَذوَّْقـَت اْلَمـراَرَة َواْلَأَذى
ـَذا ُخَبْيـُب ُكبِّـَلْت َأْفـَراُحـُه  ِفي اْلَأْسـِر َما َأْخـَفى َلُه ِمـيزاَنا ه

 َحـياَة َوَقـْد َشـراُه ِجـناَناَباَع اْل َما َضـرًَّه إيذاُئـُهْم َفـِلَأنَُّه
ـَى  َسـاروا ِبـَدْرٍب َوطَّـُدوا َأْركـاَنا َوالّسـاِبقوَن الّلاِحقـوَن َوَمـْن َمض
 َفاْرَض ِبـَما َحـبَّْرَتُه ِإْحَسـاَنا ِإْن ُكْنـَت َيا اْبَن اْلَأْكَرمـنَي ُمَجـاِهـدًا

 َوَأمـوُت َحـيًّا ِفي اْلِجـناِن ُمصـاَنا ًاُاْكُتـْب َأَنـا الـرَّاِوي َأِعيـُش ُمجـاِهـد
ـُْل ِللَّذيـَن ِإذا َرَأْوَك َتّحـسَُّروا  السِّـْجُن َأوَُّل َطـْعَنٍة َتْلـَقاَنا ق

 ميثـاق أسـري : قصيدة
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ـَا َفاْرَفـْع َجِبيـَنَك َعـاِليًا ُمَتـَسعِّـرًا  ِلْلَحـْرِب َقْيـَد اْلَحـْرِب آَن َأوان
 َحْرُق النُّـفوِس ِبَأْن َتكـوَن َجَبـاَنا َجـْلِجاًلَواْهـِتْف ِبآسـاِد اْلِعـراِق ُم

ـَانَا ُصـْن ِديـَنَك اْلَمْحـُموَد َبـْيَن َجواِنـٍح  َكاَنـْت ِلَقْلِبـَك ِمْنـَبرًا َوَرص
 َفاْلَقـْلُب َيْسُلـو ِإْن َتـَلا اْلُفـْرقـاَنا َواْتـُلو ِبِسـْجِنَك آَيـًة َتْسـُلو ِبهـا

 َتْغـَشاَك َتْنـِزُل َعْطـَفًة َوَحنـاَنا ِللـرَّبِّ َتْرُجو َرْحَمـًة ُكـْن َعاِبـدًا
ـَا ُكـْن صـاِبرًا ُمَتَمـسِّكًا َدْرَب اْلُهـَدى  ُمَتـَوشِّحـًا ِباْلَمـْكُرماِت َرزان
ـَْداَد الَّـِذي ـَْد َسـلَُّه الشَّْيـُخ الَّـِذي َأْشـَجاَنـا َما ُكْنـَت ِإاّل َسـْيَف َبغ  ق

 َأْكـِرْم ِبَسْيـٍف َصـاِرٍم ّطّعـاَنا َسـْيفًا َوِنْعـَم السَّـْيِف ُكْنـَت ِبـُيْمِنِه
ـُطوَلُة ِفي السُّجـوِن َوَشْيـُخَها ـَا َأْنـَت اْلب  َأْنـَت الشَّـَجاَعـُة َتـْرُسـُم الشُّْجـعان

ـَا ـَاِت ُسطـوُره ـُوُم الّشـاِمخ ـً َأْنـَت الرُّس  ا ِذلَّـًة َوَهـواَناَما ُذْقـَت َيْوم
ـُُه َسْلـواَنا َفْلَتْنـَعِق اْلُغـْرَباُن َأنَّـَك ُمـوَصـٌد  َجَبـٌل َفـَأْنَت َتـَروق
ـَاِبـٌر  َبَطـٌل َوَأْنـَت ُتَؤصِّـُل اْلُفْرسـاَنـا َوْلَتْنَبـِح اْلِقـْطَعاُن َأنَّـَك غ

ـَا ـَِذي َسـرايـاَنـا ُتَؤجِّـُج ناُره  ـَهاَدِة َما َأِفـَل ُرؤاَنـاُحـبَّ الشَّ ه
 َسـاَلْت َمآِثـُرُه َلنـا َأْزمـاَنا َوالّراَيـُة اْلَفْيـحاُء َرَوْت ِمـْن َدٍم

 َفَلـَقْد َرَسْمـَت اْلَمـْوَت َوالـّنرّيانَا ِإْن ُكـْنَت َتْرُسـُم ِللشَّهـاَدِة َدْرُبـَها
 َيْجزيُهـُمو اْلـَمْوَلى َلـُهْم ِإْحـساَنا َفاْعَلْم ِبَأنَّـَك ِفي السُّـُجوِن ِبَمْجـَمٍع
ـّي الـتَِّحيَُّة َعاِطـراٍت ِفي اْلَحـَشى  ُأْهـِدي َنواِصـيَها ِلـَمْن َأْحـَياَنا ِمن
 َوَأُكـوُن َسْيـَفَك ُمَصلَّـتًا ِحسـاَنا َوَلُربََّمـا َأْلَقـاَك ِفي َسـاِح اْلَوَغـى

ـِيُم اْلَفـْوِز َقـْد َواَفـاَنا قـاُؤَناَأْو َأْن َأَراَك ِبَجـنٍَّة َوِل  ِفيـَها َعظ
 

 
 

 
 :إهداء

  . . . إلـى أنـصـار الشـريعـة والقـرآن فـي واليـة أبـيـن 
  . . إلـى األمـري القـائد أبـي أبصـيـر الـوحـيشـي حفـظـه الـلـه 

 
 أشـدُّ ضـراوًة وأفـلُّ هـامـْة ـْةطـالئـعًُ خـالـٍد وأبـي ُأمـام
 عـلى املعـصوِم حممـوِد امَلقـاَمـْة وِرْدٌع إن تـطـاول غـامشـٌي

 وسـْم بالـلـه فـي َكشـِف الَغمـامـْة َفجرِّْد يا فتـى الـتوحيـِد سيـفا
 بقـانـوٍن يـديـُل لـه الّسـالمـْة فـما يـرتـدٌّ مـن َخـَزَم الـرزايـا

 فشـبَّْت ناُرهـا تشـوي الـِلآمـا ي سعـرِي احلـرب َجـذعـاأِعـْدهـا فـ

 -صلى اهلل عليه وسلم– نصـرة لعـرض املصـطـفى :قصيدة
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 ونـادْت فـي عـرائـِسـها النَّـشـامـى وقـد ُقـرعْت طبـوُل احلـرب قـْرعـا
 ُمَزيَّنـًة ملـن َعِشـَق احِلمـاَم وَحـلَّْت مـن جنـان اخلـلِد حـوٌر
 ِعـهم ِوئـامـاوَأْوِسـْق ِمـن َمـراِب علـى األوغـاِد فاسـقيـهْم كؤوسـا
 ُيَجرُِّعهم من املوِت السقـاَم وزدهـم عـلقـًما مـن سيـِف حـٍر
 وَصـْوُن الِعـرِض َمحفـوٌظ ُمقـاَمـْه َفِعـْرُض املصـطـفى أغلـى وأعلـى
ـَعًْ بـه بالظـلِم يـومـًا  َسَنـْفـُلُقـه بسـيِف أبـي ُأمـاَمـْة وَمـن َيرت

 علـى عـرِض الـنبـّي بنـو الـّرَخـامـْة د َتـداعـْتفـأيـَن اْبـُن الـَعتـيك فقـ
 كـأمِّ عـمـارٍة بـلـغـْت َسـنـامـا وأيـن الـذائـدون بـسـيـِف حـٍر

 وفـي َمـن َيسَتِحـلُّ لـنـا ِخصـاَمـْه بـأيـدينـا ُنـقـيُم الـّشـرَع فـيـنا
 م ِقراماُنَضْحِضُح فـي َمعـاقلـه وسـوف ُنـَؤدُِّب القـوَم احُلثـالـى
ـِاحُلطـاَمـْة وليـس َيِضـيـُرنا ِخـذالُن ِغــٍر ـًا ب  يبـيع الّديـَن خبس

ـُـؤل ديـَنـه مـن أجـل دنـيـا  ويـشـري بالفـتـاوى َمـن َتعـامـى ي
َّاد الدنـايـا ـَخـاُذلـهـْم لـه يـوٌم َمـراَمـْه هـُم األجنـاُس ُعب  ت

ـُْنـَك ال َتـناَمـْهف فـأيـَن َسـريَّـُة األْنصـاِر تسعـى ـَْعـُب َعي  ـهـذا ك
ـَِد الَتـَحـَف احِلـزاَم سنـثـأُر لـلـنبـّي وخـيـِر َصـحـٍب  ِبَجـْحـجاٍح ق
 سـرايـا املـوِت قـد هـامـْت غـرامـا كـالَب الرفـِض فارتـقـيب ِشـواظـا
ـًا َكـلَّ امَل ُتـَؤرُِّق ِمـن ِفعـاِل املـوِت حيـنـا ـَردُف طـاِرق  نـاَموت

 فـدمُعـك كـأُسـه ُمـرٌّ ُمـداَمـْه فكـّفـي يـا عيـوُن عـن التـباكـي
َّْت مـناِبُعـهـا ُهيـامـى وُرّدي عـن شـؤوِنـك كـلَّ َشـجٍو  فقـد َجف
 إذا ُسـبَّ النـيبُّ وال عــالَم فـال ِسـلـٌم مـع القـوم احلثـالـى

 لـِخِزيِّـة والنَّـداَمـْةوُيـودي با سـوى البـتاِر حيكـمُ بالـردايـا
ـََن قـد شــددُت الــعــْزَم شـوقـا ـِهاَمـْة ألْبي ـَّي ت  بـروُق احلـبِّ مـن َشـْرق

 أِخ األمـجـاِد مـرفـوٍع َمقـاَمـْه إلـى السيـِف الـصقـيِل أيب بـصـرٍي
ـِْضـُعُه الـدِّهـاَمـْة َسـدوٌف زمهـريـٌر مشـرفـيٌّ  َخـطـوٌف ال ُتَضـع

 ُمخضَّـبًُ ِمـن مـوارِده اجِلسـاَمـْة ـوٌر هـادٌر حــلـُو الـسـجايـاجس
ـَْتْه ِحمـاُم َحـرٍب ـًا وأذلَّ هـاَمـْة َصـلـوٌف قـد دع  فـلّبـى طـائع
 سيـبـصـرهـا مـدحـرجـة أمـامـه فمـن يـرفـع مـن األعـداء رأسـا
 ِه ِسهـاَمـْهستـصـرُعـه وتـرديــ وَمـن يقـتـاُت باألرذاِل حـيــنـا
ـَاَمـْه وَمـن يـلقـاه فـي سـاِح املـنايـا ـُس ـُُره ح  سَيـفـريـِه ويـبـت
 فإّن املـرَء َمـن َشبَّـْت ُمـراَمـْه سـلـوا عنـه املعـارَك واستـزيـدوا
َّاٌب ِقيـاَمـْه شـديـُد الـبأِس ال يـذر األعـادي  ووحـُش احلـرِب هـي

ـَتاَمـْة يـاِضأرونـي يا ُمَثـغِّـَرِة احِل  أميـًرا مثـل ورَّاِد الق
ـَْة فـأنـِعْم ثـم أنـعم ثـم أنـعْم  وذلِّـي يـا ُمَطـْأِطـَأَة النَّـعـام
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 فـإن النـاَر تطـلـُب َمـن ُتـراَمـْه فـأوِقـْد نْفـحـَة النـيـراِن فيـهـم
 ْةبكـل غضنـفـٍر وأخـي الشهـاَمـ ودوفـَس قـد صنـعنـا اجملـَد فيـهـا

 وفـي سـاح اجلـهاد لـنا كـرامْة لنـا مـن مـوجـة الـطـوفـان حصـٌن
ـَْة أشـاوُس ال يهـابـون املـنايـا  غـطـارفـٌة ُمَشعشـعـُة الضِّـرام

ـَفـزَّاٌت ُسَبْنـتـى  مـواردهـم أجـلُّ وأعـلى قـاَمـْة جهـابـُذ مست
 ـيد لـه عـالَمـْةفـأشـالُء الشه فـَفـجِّـْر جـسَمك الـَغـراَء تـسمـو

ـَن َتهـامـى وعـرِّْج لـلجـنـاِن جنـاِن خـلـٍد  فقـد ُفتحـْت ونـادْت م
ـَسـاورُة اهُلـماَمـْة فبـْذُل العـارفيـن إلـى املـعالـي  روافـُدها الق

َّت ـِن كـلِّ شـاَمـْة ولـو نـادْت خـيـوُل الـلـِه لب ـٍَن م ـْي  فـوارُس أب
 ونـوردهـْم مـن املـوِت الـزُّآَم ـاِر صـرعـاسنـصـَرُع قـادَة الكـف

ـَُسـعـُرهـا جـماجـُمهـْم دوامـا ونـشعـلُهـم بنـيـراٍن تـلـّظـى  ت
ـََن قـد َسـللـنـا  سيـوَف الـلـِه تلـتـهـُم الِتـهـامـا فـإن كـّنـا بـأْبي

 ومـكـَة والـمـدينـَة واليـمـاَمـْة فمـيعـاُد الـسـيـوِف بـأرِض نـجـٍد
 وفـجـُر الـنصـِر أشـرَق مسَتهاما فـليـْل الــُذلِّ عـنـا قـد تـولـى

 

 
 

 
 :املناسبة

 . . . عـن حـمـى الـشـيـخ أسـامـة قـدس اللـه روحـه ذودًا
 . . . الدعي محد العتيق. . هـجـاء لبعرة آل سعود 

 ُمَتـَلهِّـَفـاٍت ِفـي َيـَدْي ُفـْرَسـاِن ـيوُف َقـواِطـُعُقـْل ِلْلُبـَوْيـِعـِر َوالسُّ
ـََجـْئَت ِلَأْبَيـٍن ـَْو ُكـْنـَت َذا َشـنبٍ ل  َوِإلـى َوَقـاِر اْلـِعـزِّ َواْلإيـمـاِن ل

 ِفـي ُحـْفـَرٍة ِمـْن َطـْعـَنـِة الشُّـْجـعـاِن لـِكنَّ َرْأَسـَك ِمـْثـَل َرْأِس َنَعـاَمـٍة
 َأَبـدًا َوَلا َحـَجـرًا َكمـا الصِّـْبيـاِن ِه َمـا َحَمـَلـْت َيمـيُنَك َسـْيَفـَهـاَوالّلـ

ـُْب َيا اْبَن َعتـيـٍق ُطــزَّ َعـَلـْيـَك َو  ِمـْن َخـْلـِف رحِيـِك ُمـْدِبـُر الـّسيـقـاِن َيـا َكل
 َط اْلـِجـَيـِف َواْلَأْدراِناْلَأْقـذاُر َوَسـ َمـا ّأْنـَت ِإاّل َبـْعـَرٌة َفـاَحـْت ِبـهـا

 ِتـْلـُكـْم َلـُعـْمـِري ِخـسَّـُة الـرَّْعـنـاِن َأَتـُسـبُّ َزْوَج الـشَّْيـِخ َوِهـَي َأسـيـَرٌة
 ِإْن ُكـْنـَت َتـْهـَزُأ ِبـَأَذى الـنِّْسـواِن َأيُّ الـرُّجـوَلـِة َيـا ُبـَعْيـَرَة ّتـدَِّعـي

 َوُهـَو اْلَفـقيـُر ِلـعـاَلـِم اْلِإْنـسـاِن ُل اُلُمَعـلِّـُم َغْيـَرُهَمـا َأْقـَبـَح الـرَُّجـ
ـَا َبـْعـَرِة اْلـُخـْذالِن َوالـسُّْلـطـاِن ُتـفَّ َعـَلْيـَك َوَأْلـُف ُتـفًّ َخـْلَفـَهـا  ي

 قـل لـلـبـويـعـر: قصيدة
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ـَاْسـَمـْع َفـاَل َسـِمَعـْت َل ِإْن ُكـْنـَت َتـْجـَهـُل َشـْيَخـَنـا َوِرجـاُلـُه  ـَك اْلُأَذَنـاِنف
 َقـْد َشـْعَشـَعْت ُنـورًا ِبـُكـلِّ َمـكـاِن ُهـْم ِفـي الـزَّمـاِن ِبـَدْوِرِه َوِضـياِئِه

 ِف الـّصـاِرمـاِت َعـلـى اْلـَعـُدوِّ اْلـَجـاِنـي َهـَجـُروا الّلـذاِئـَذ َواْسـَتَظـلُّـوا ِبالسُّـُيـو
 َمـا َبـْيـَن َمـْقتـوٍل َوَبـْيـَن َمـعـاِنـي ـَخـُنـواذاُدوا َعـِن اْلِإْسـالِم َحـّتى ّأْث

ـَاِنـِهـْم  َوَتـَسـاَبـُقـوا ِلْلـَمـْوِت ِفـي ِإْحـَسـاِن َقـَهـُروا ُجـنـوَد اْلـُكـْفـِر ِفـي َأْوط
 َفَأَضـاَء ِلْلِإْسـَلاِم ِعـزَّ َزَمـاِن َحتَّـى َأَضـاَء الّلـُه َدْرَب ِجـَهـاِدِهـْم

ـُْم ِلـَتـَفــاِنـي ا َضـرَُّهـْم َقـْتـُل الـّشُيـوِخ َوَأْسـِرِهـْمَمـ ـَْل ُكـلُّ َذاَك َوُقـوُده  ب
 ِبـاْلِمـْنـَجـِل اْلـَمـْحـُمـوِد ِذي اْلإْتـقـاِن َواآلَن َأْيـَنـَع َزْرُعـُهـْم َوَحـصـاُدُه

 ِلَأْهـِل الطَّـْيـِش َواْلـُخْسـراِنُرْعـٌب  ِاْحـَفـْظ ِلسـاَنـَك َيـا ُقـَزْيـَم ِلَأنَّـَنا
ُـَّهـا ِبَثـَواِنـي اَل َتـْأَمَننَّ َخْلـَف اْلِجـَداِر َوسـوَرُه  ِإّنـا اْلِجـَبـاَل َنـُدك

ـَاِن َيـا َكـْلـُب َفاْسـَمـْع َلـْن ُأطـيَل ِلَأنَّـَنا  ِبـاْلـِفـْعـِل َلْيـَس اْلَقـْوُل َواْلـُبْره
ـَاْلُأْسـُد َهبَّـْت َهبَّـَة اْلُعـْرسـاِن ْفـِسـَك ِإْن ُتـريـُد َحـَياَتـَهـاَفـاْحَفـْظ ِلَنـ  ف

 

 
 

 
 :املناسبة

 .أعـزهـا اللـه . .مبنـاسبـة إعـالن دولـة أزواد اإلسـالميـة 
 

 ِلْلُهـَدى َتـْرتـاُد َفاْحِمـْل ُعيـوَنـَك َهـذا الطَّـريـُق َوِمـْن ُهنـا َأْزواُد
 ِإنَّ الـُتَقـى ِفيـهـا َلِنـْعـَم الـّزاُد َواْعُبـْر ِإَلْيهـا َشاِهـرًا َسْيـَف التُّـَقى

 َمِلكـًا ُيطـاُع َوَحـْوَلـُه اْلآسـاُد َجَعـَلْت َشـريَعـَة َأْحَمـُد ِفـي ُحْكِمَهـا
 ـوُم َتْحِمـُل َروَحهـا اْلَأْنجـاُدَوَتُق َكـفٌّ َتُجـوُد ِبهـا ِلُنْصـَرِة ِديِنـهـا
 َوَكـذاَك َقْبـَل َتَسـاُبـِق اْلَأْجـَداِد َأْحفـاُد َطـاِرَق َسطَّـُروا َأْمجـاَدُهـْم

 َشـهَّـُروا الـسُّيـوَف َوِزيـَحـِت اْلَأْغـَمـاُد َفـِإَذا َذَكـْرَت َلـُهـْم َدليـَل ُنجـوِمِهـْم
 َحـزَِّت اْلُعـَلا َواْنحـاَزِت اْلَأْمجـاُد ًة ِمـْن َسْيـِفِهـْمَوإذا اتَّّخـْذَت َمَنـاَر

 َعـْن َضـْرَبـٍة َيـْرَتاُعَهـا اْلَأْوغـاُد ُهـْم َقـْوُم َحـْرٍب َلا َيَكـلُّ َنِجـيُُّهـْم
 َسـاُدواَبـَرُزوا َوَنـاُلـوا اْلَمْكـُرمـاِت َو َفـِإذا اْلـَتَقـى الـصَّفَّـاِن ِفـي َسـاِح اْلَوَغى

 َدَحـُروا َوَخـْلـَف الصَّـاِرَمـاِت ّأَبـاُدوا َوِإَذا َأَذاُقـوا َبـْأَسـُهـْم ِلَعـُدوِِّهـْم
 َوِإذا َنـَوْوا َنـاُلـوا ِبـهـا َوَأَراُدوا َتـَرُكـوا ِإذا َعـَفـْوا َوداَعـْوا ِإن َرَأْوا

 ُفْرَسـاُن قاِرَعـِة النِّـزاِل َحصـاُد َشِهـَد اْلـَعُدوُّ َلـُهـْم ِبِعـزِّ َمِجيـِدِهـْم
 َولَّـى اْلـَفسـاُد َوَمـا َلـُه َعـواُد َأْزواُد َسلَّـْت َسْيـَفَهـا َفـِإذا ِبـِه

 ومـن هنـا أزواد. . هـذا الطـريـق : قصيدة
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ـَا اْلَأْعـواُد َأْرٌض ٍإَذا اْبـَتَلـَع الـطَُّغـاُة ِرَمـاَلـَهـا  َسـفَّـْت َعَلـْيِهـْم ُطـْهـُره
ـَا َوَأَشـاُدوا َعَلـى الـدَُّنـا َهـِذي َحضـاَرُتَنـا ّتّظـلُّ  َرْمـزًا َأَضـاُؤا ُنـوَره

 ِبـَشريَعـِة اْلِإْسـالِم َلا ِإْخـمـاُد َفاْحِمـْل َلـَنـا ُشْعـَل اْلَحَضـاَرِة َراِئـدًا
ـَا  ِلِجَهـاِد َأْعـَداِء اْلـُهـَدى َوَقـاُد َجْيـُش اْلـُهـَدى َوالـّديـِن ِفـي َسـاَحـاِته

 َوِلَقْصـِد َجْيـِش اْلُمْسِلِميـَن َتَنـاُدوا الَِّذيـَن َعَلـى اْلـُفُجـوِر َتـَنـاَصـُروا ِإنَّ
 َمـْن َعـاَد َجّبـاَر الـسَّمـاِء ُيَبـاُد َفـالّلـُه َيْمُكـُر َفـْوَقُهـْم َوَيـكيُدُهـْم

 َرى الـشَّريَعـِة َعـاُدواِإنَّ اْلِعـَدا ِلـَذ َيا َربِّ َفاْنـُصـْرَنا َعَلـى َأْعـَداِئَنـا
ـُوَد اْلُمْسِلميـَن َوقـاَدًة  َباُعـوا النُّفـوَس ِلَربَِّهـا َوَأَجـاُدوا َواْحـَفـْظ ُجن

 

 

 

                                                       :                                                                                       املناسبة
 .مشـاركـة ألسـود طـالبـان

 (.الفـتـح) ومبنـاسـبة بــدء عمـليـات
 .الـروي حـرف الـبـاء ساكـن: مالحظـة 

 َواْهِتـْف ِبَنـْصِر اللـِه َيـا َنْصـُر اْقَتـَرْب َسـعِّْر ِجَهـاَدَك َواْشـِعِل الّنـاَر اْلَحَطـْب
 ُسِكـَبْت َلـُه ِمـْن َأْزَمـراَي َقـْد َوَثـْب َواْرَفـْع ِلـواَء النَّـْصِر ُمْغـَتِرفًا َدمـًا
 َرْهـَن اْلُفـتوِح َفـِإنَّ َفـْتـَحَك َقـْد َأَجـْب َواْسـَتلَّ َصـاِرَمـَك الَّـِذي َأْوَدْعـَتُه
 ْلَحـْرُب َأْرَهـَقـَها اْلـَوداُع اْلُمْنـَتَحْبَفا َواْهـِتْف ِبَطـْرِفـَك َأْن ُيـَودَِّع َناِحـبًا
 ِبالـّديِن ُتـْنَصُر ِإنَّ َنـْصَرَك َقـْد َقـُرْب ُكـْن ِفـي َطـريِقَك فـاِرسًا ُمَتـَدرِّعًا

 َواْلـَحْرُب َأْنـَشَب َنـاَبـُه ِفيـَها اْلَغـَضْب َفاْلَفـْتُح َسعَّـَر َحـْرَبُه َأْربـاُبـُه
ـَبَل ُمـَودِّعًا َأْحـَباَبـُه َواْلَمـْوُت  َصـْدُر الـدُّروِع َوَقـْوُسـُه ِلـّلِه َشـبّْ َأْق

 َحـْزُم الصَّـواِرِم ِفـي النُّـحوِر َوِفـي الصُّـَلْب َهـِذي َسـراَيا اْلَمـْوِت َتْحـِمُل َصـْيَدَها
ـّلِه َم ِمـْرآُة راَيـِتَنا ُشـموُخ َأِمـرِيَنا  ْسـلوٌل َغـَلْبَسْيـٌف ِلـديِن ال

 َشـَرُف اْلَفـَرْنِد َعلى َيـِدي َذاَك اْلَأَهـْب َيا َسـْيُف َحـدََّدُت اْلَفـَرْنَد َوُصْنـُتُه
 َوَحـَمْيَت َمْسـَكَنَها َوُذْدَت َعـِن اَلَأَشـبّْ ُشـرَِّفْت ِبـُكْم ُخـَرساَن َأْن َقـْد ُصْنـَتَها

 ِمْن ُجْنـِدَك اْلَأْحـراُر َأْشَعـَلَها الطَّـَلْب َصْوَلٌةَأْكـِرْم َأمـرَي اْلُمْؤِمنـنَي َفـ
ـُوا ـِن النِّـزاِل ِإَذا ُدع ُـّر الذََّنـْب اَل ُمْبِطـئنَي َع  َأْو ُيْرِهـبوَن ِإَذا َعـَدى اْلَك
 ِلـّلِه ُهـْم ُأْسـٌد َتـَرى ِمْنَها اْلَعـَجْب َفَتـُحوا اْلـِبَلاَد َوَحـرَُّروا َأْشـَراَفَها
ـَيِق َلـُه َلَجـْب َسـاَرْت ِبِسـرَيِتِهْم ِركـاُب ُتـهاَمٍة  َوُلبـاُب َمـْنَدَب ِفي اْلَمْض

 وانـطلقت عمليات الفـتح: قصيدة
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 َوَتـَوشَُّحوا َطـْرَف الرَِّمـاِح َعـَلى َكَثـْب َجَعـُلوا ُسـيوَف اْلَفـْتِح َجـْذَو ُنـحوِرِهْم
ـَيٍة َتـدوُر َكـراَمٌة  ْم ِبَها َيـْوَم اْلَغـَضْبالـَلُه َأْكَرَمـُه ِفـي ُكـلِّ َناِح

 َوَلَبـاُت َأْكبـاُد الرِّجـاِل َعَلـى النُُّصـْب َلـْوالُهـْم ُسِبـَيْت ِنسـاٌء ِفي اْلَعـَرى
ـُوِخ ُأمَِّتـَنا َنَكـْب َلـْوالُهـْم َذلَّـْت َأِعـزَّاٌت َلـَنا  َوَنَحـْت ُظـُهوَر ُشي

 َأْن َيـْنُصَر اْلَجـْيَش الَّلـجيَب اْلُمْنَتـَخْب ـَلاَفـاْدُع َلـُهْم َربَّ السَّـمواِت اْلُع
 َتْسـَعى َلـَك الدُّْنـَيا ِبَما َمَلـَكْت َتـَهْب َواْسـَعى َلُهـْم ُكـْن ِفي اْلِجـَهاِد َرِفيـَقُهْم

 

 
 

 
 :خاطرة

 . . . هـناك فـي بـالد القـوقـاز
 . . . مـاءهـم نصـرة لديـن الـلهرجـال سكـبوا د

 . . . وقـدمـوا أرواحـهم قـربـانـا لـله
                                                                                        . . . وبـاعـوا نفـوسهـم ابـتغـاء مرضـاة الـله
  :وتـرجـل فـارس شـهـداء الـقـوقـاز

- هرحـمه الـل-القـاضـي الشـرعـي إلمـارة القـوقـاز  (سـيـف الـله)الــشيــخ أنـزور 
 

 َوُأذيـُب آهـاِتـي ِبِشـْعِري ُأْجـري ِبَقـْليب َدْمـَع ِحـْبِري
 َصـْبري َفِمـْن آَلاِمـي َصْبـِري َوَيـزيُد ِمـْن َحْبـِسي ِلَنْفـِسي
 ِسي َوَفْجـِريَأْبِكـي َعـلى َشـْم َوَسـِهْرُت ِمـْن َلْيـٍل ُدَجـاُه

 َوِبُكـلِّ َصـْقٍع َبـلَّ َنْحـِري ِمـْن ُكـلِّ َنـْجٍم َسـاَل َدْمـٌع
ـَبِل اْلَأَغـرِّ آٍهـ َعَلـى ِتـْلـَك الـرَّواِبي  َوالسَّـْهِل َواْلَج
 ِإلَّا َعـَلى َبَطـٍل َهـْزَبِر َتْبـِكي َوَمـا َيـْبِكي ِحـماَها

ـًا َتْبـِكي ِحـَمى اْلُقـوَقـاِز  َجـَباًل َكِميـتًا َسـاَع َخْيـٍر َشْيخ
 َرَوْيـَت َعـَلى َدِمـَك اْلَأَبـرِّ َفَقـْدُتـَك َيا َأْنـزوَر َأْرٍض

 َوالسَّـْيُف َيْبِكـي َمـْن َسَيْبـِري َوَبـَكى اْلَقـَضاُء َأَبـاُه ِفيـَها
 ـْجِريَمـاَذا َجـَرى َمـاَذا َسَي آٍهـ َعَلـى َغَصـِص اْلَأَمـاِني
 َذَهَبـْت َكـِريـِح الصَّـبِّ َتْسـِري آٍهـ ِعِلـى َحـْلِق اْلَأَمـاِني

 َودَّْعُتـِك َفـاِرَسـِك ِبَفـْخـِر َيـا َأْرَض ُقـوَقـَاز َأَراِك
 َسَيـقـيَك لِكـْن َلْيـَس َيـْدِري َلـْو َكـاَن َيـْدِري ِمـْنَك َدْمـٌع

 الـقـوقـازوتـرجل فـارس شـهداء : قصيدة
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يَسة   68 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 ِباْلـُحبِّ ِمْنـَك ِبُكـلِّ ُشـْكِر َوَلـُربَّمـا َأْجـَرْت َيـَداُه
 َوالـدَّْمـُع َواْلَأَلـُم اْلُمـِضرِّ ِبالـرُّوِح َواْلَجـَسِد اْلُمَثـنَّى
 ُأْرِثـي َحَيـاَتـَك َلْيـَت ِشـْعِري َيـا َفـاِرَس الشُّـَهداِء َمـاَذا

 َخـْيِرَوَيـُدلُّ َقـاِفَلـِتي ِل َبـْل َأْنـَت َمـْن ُيـْرِثـي َحـَياِتي
 َوَأنـاَر َدْربـًا َكـاَن ُيـْغِري َوَلَأْنـَت َمـْن َأْبـَرى ِجـراِحي
ـّلِه ُنـورًا  َبَتـْرَت ِبَسـْيِفَك َأْيـَد ُكـْفِر َأْنـزوُر َسْيـُف ال
 ِبالسَّـْيِف َمْجـدًا َلْيـَس َيـْزِري َأْنـزوُر َسـْيُف اّلـلِه َيْبِنـي

 َمـْثَوى اْلُخـلوِد ِبَطـْيِر ُخْضـِر َحيًّـا َفَلـَك السَّـَلاُم ُهـَناَك
 ُتْتـَلى ِبُكـلِّ ِلـَساِن ُشـْكِر َلـْو ُكْنـَت َحـيًّا ُكْنـَت ِذْكـرًا

 َوَتَرْكـَت َخـْلَفَك ُكـلَّ ُمـرِّ َودَّْعـَت َقْلـَبَك ُكـلَّ ِسـرِّ
 َر َأْمـِرُمَتـَنعِّـمًا َيـا َخـْي َواْلَيـْوَم ِفـي َجّنـاِت َعـْدٍن

 

 
 
 

                  :                                                                                                                            إهداء
 . . . إليك أيها الشيخ األسيف

 . . . إليك أيها األسري
 . . ة ونصرةمعذر

 َرِفيِقي ُكلََّما َحلَّ السُّكوُن ُيعاِتُبِني َودْمُع اْلَعْيِن َباٍك
 َقَضى َربِّي عَلى اْلَبْلوى َيكوُن َأَتْبِكي يا َأِخي َعلى ِفراٍق

 َوَشْوُق اْلَقْلِب َأْحَرَقُه الشُّجوُن َفُقْلُت َوِبالشُّجوِن َيفيُض َقْلِبي
 َوَأْدَمْيَت اْلُفؤاَد ِبَما َيِشنُي َنْفِسي َكَفا َعَتبًا َفَقْد آَذْيَت

 َوُيْجِبُر َخاِطِري اْلَأَمُل اْلُمبنُي َأُيْسِعُدِني اْلَكَرى َوَيُسرُّ َنْفِسي
 ِبماِء اْلَقْلِب ِمْن َدِمها ُمعنُي َأُأْفِرُحَها َوَقْد َذَرَفْت ُدموعًا
 ْفِس ِبالتَّْقوى َمصوُنَكرمَي النَّ َأُأَهنُِّئَها َوَقْد َفَقَدْت َعزيزًا
 َطريٍب َما ِلَغْدْوِتَها ُفنوُن َفَهِذي َيا َأِخي َغداُة َلْهٍو

 ُأَساِمُرَها َعَسى ُوْجِدي َيلنُي َفَدْعِني ُأْخِبُر النَّْجَم اْلَعواِلي
 َلَعلَّ َشذًا ِمَن النَّْجوى َيحنُي َوَدْعِني َأْشُدو اْلَأْنباَء َشْذرًا

 ُتواِسيِهْم َوَلا َفَرٌح ُيبنُي ِلمنَي ِبَلا ُدُموٍعَأَساَرى اْلُمْس
 ِبَها اْلُقْرآُن َأْنَزَلُه اْلَأِمنُي َأَلْم َتْغُدو الرََّكاِئَب ِفي ِبالٍد

 نفك القيد أو تأيت املنون **ورب العرش لن ننساك حىت: قصيدة
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يَسة   69 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 َوَبْيَن َغَياِهٍب َوُعرًى َسجنُي ِبَأنَّ الّراِشَد اْلَعَياِن ِفيَها
 اللَّياِلي ِوالسِّنوُنَوَيْعُقُبُه  َيُمرُّ اّللْيُل ِفيِه ِبَغْيِر َهْمٍس

 َوَيْبِكي ِعْنَدَها َدْمِعي اْلَهتوُن َعلى َشْيٍخ َأسيٍف َسْوَف َأْبِكي
 ِبُلبِّ اْلَقْلِب ِبالذِّْكَرى الظُُّنوُن َفَهْيَها َعاَنِت الذِّْكَرى َوَعاَنْت
 َعَلْيِه َوَأْكِرِم الدَّْمَع اْلُجفوُن َفَجاَدْت َعْيِني اْلَحرَّا ِبَدْمٍع
 َجواُد الدَّْمِع َلْيَس َلُه َقريُن َفَأْكِرْم َما َلقيَت ِبَخْيِر َخاِلْد
 َعَلى َقَدَمْيِه َتْشكوُه اْلُعيوُن ُيَناِجي َواِحدًا ِإْن َقاَم َحيًّا
 َوَيْسُلُك َهْدَيُه َصْلٌب َمتنُي َوُيْحِسُن َظنَُّه ِباهلِل َدْومًا

 َجباِبَرًة َعَلْيِه َوَلْم َيهوُن ًاَوَيْنُصُر ِديَنُه َلْم َيْخَش َبْطش
 َوَلْم َيْخَش ِمَن اْلِإْجراِم ِشنُي َوَيْنُصُر َخْيَر َخْلِق اهلِل ُخْلقًا

 َمناِبُع َدْرِبَها ِشيٌب َبنوُن َوَيْبِني َراَيًة ِللّديِن َتْعُلو
 َكَأنَّ ِهداَيًة َوِبَها ُغصوُن َوَأْجرى اهلُل َخْيرًا ِفي َيَدْيِه

 َوَأْسَبَل ِبالدُّموِع ِبِه الشُّؤوُن ْجُن الشَّْيِخ َيا َصاُح َعماِنيَفِس
 َعلى َهذا اْلَأسيِف َوَلا َتِلنُي َأَلا َيا ِسْجُن َوْيَحَك َكْيَف َتْقُسو
 َوَأْطِلْق َمْن َعِلْمَت َوال ُتعنُي َأَلا َيا ِسْجُن َوْيَحَك ُكفَّ َعْنُه

 َكَأنَّ ِجَداَرَك اْلقاِسي َحُنوُن ِديَفَذاَك ِجداُرَك اْلَقاِسي ُينا
 َيفيُض ِمَن الّظالِم ِبَها اْلَأِننُي َوهِذِه ُظْلَمُة اْلَأْنواِر ِفيَك

 َعلى َأْنقاِضَك اْلَعاِتي ِطنُي َفَيا ِسْجَن الّظالِم َفَعْن َقريٍب
 ِبَأنَّ السِّْجَن ِلْلَأْبطاِل ِديُن َفَأْخِبْر َساَدَة اْلِإْجراِم َعْنُه
 َنبنُي َلُه َوَنْحُن َلَنا َيبنُي َفَيْوُم النَّْصِر َوالتَّْمكنِي آٍت
 َوَيْعِصُرَها ِمَن الذِّْكَرى ُشجوُن َسَتْذُكُرَك اْلُقلوُب َأَيا َأسيُف
 َنُفكَّ اْلَقْيَد َأْو َتاِتي اْلَمُنوُن َوَربُّ اْلَعْرِش َلْن َنْنَساَك َحتَّى
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يَسة   71 للشاعر شيبة الحمد| ديوان الِعرِّ

 

 
 :خاطرة

ـَاِن َوقـاَر ِإىل أنصـار الـشريعـة  .قـصيـدة ُوْجـٍد ِبِلس
 

ـُوا ٌزُهـوَر الـرَّْوِض َفـْوَق ُتـراِبـي ِللَّـِه َأْحبـاٌب َأِحـنُّ ِإَلـْيِهـُمـو  كان
ـِْم ـُْم ُحـْسًنـى َوَنـْفـُح ُغَبـاِره ـِْم  آثـاُره  َأْلـَقـاِبـيِمْسـٌك َوُحْسـُن ِفَعـاِله

ـُْهـَرُة اأَلْثـَواِب َشـَغِفـي ِبـِهـْم َيـُثـُب الـرََّضـى وَيـُحـوُطـُه  َكـفُّ اللُّـَبـاِب َوط
 َشـبَّ اْلـَوَقـاُر َوَقـْد َهـَجـْرُت َشَبـاِبـي ُوْجـِدي َعَلـْيِهـْم ُكلَّـَمـا َلاَح الصَِّبـا

ـَاُب ِمـْن ُمَهـِج اْلُفـَؤاِد َعِب  ِإْن َسـاَح َدْمـُع اْلَعـْيِن َفـْوَق َرَواِبـي ـيـُرُهَيْنس
ـًا َفـَأِزيـُد ِمـْن َأْتَعـاِبـي َوَلَقـْد َذَكـْرُت َمَنـاِزاًل َكـاُنـوا ِبهـا  َوَمَجـاِلس
 ِعـْبـَق الـنَِّسيـِم ِبـَدْوَحِتـي َوِنَضـاِبـي أْشَتـمُّ ِمْنُهـْم ُكلَّـَمـا َعـاَيْنـُتُهـْم

 َوُشـُمـوُعـُهـْم ُنـوٌر ِلـُكـلِّ ِهـَضـاِبـي الشُّـمـوَع ُتـضـيُء َبـْعـَض َمَكـاِنـَهـاِإّن 
ـَْد َمـَضـْوا ُمْسـَتْنـِكِفـنَي ِبِخـْلَسـٍة  ِفـي َلْيـَلـٍة َوالـدَّْمـُع َتْحـَت ِحَجـاِبـي َوَلق

 ُمِحـّب َوُجـْمَلـَة اْلَأْحـَباِبَأِجـُد اْلـ َفـَنـَثـْرُتـُه َفـْوَق اْلـِوَشـاِح َلَعلَّـِني
ـَالِبـي َدْمـٌع َعـَلى َخـدٍّ َوآَخـُر ُمْنـَحـٍن  َأْوهـَكـذا َأِجـُد اْلـَجـَوى غ

ـَاُبـَهـا َـّاِم السَّـنيـَن َوب  َتـْرَتـاُع ِمْنَهـا َفـكَّـُة اْلَأْنـيـاِب َمـا َبـاُل َأي
 َحـتَّى َتـُنـوُح ِلـَوْحـَشِتـي َوُمـَصـاِبـي َأْرُنو ِإىل ِسـْرِب الطُّـُيوِر َسـليَلـًة

ـُْت َأْعـِرُف ِلْلـَهـَوى َأْسـَبـاُبـُه  َحتَّـى َوَلـْجـُت َلـُه ِبـُكـلِّ ِشـَعـاِب َمـا ُكن
ـًا َوِمـْسـٌك َرَواُحـُه ِبـَشـراِب َفـَوَجـْدُتـُه َمـاٌء َوُحْلـٌو َمـَذاُقـُه  َعـْذب

 ِإْن َلـْم َيـُكـْن ِفـي طـاَعـِة اْلـَوهَّـاِب ـٌل َوَأْكـَبـُر ُمـْهـِلـٍكِإنَّ اْلـَهـَوى ُشـْغ
 ُردُّوا َعَلـيَّ ِبـَربِّـُكـْم َأْحَبـاِبـي َيـا َراِحـِليـَن َوُكـلُّ َنـْفـٍس ِللـنَّـَوى
 ـْدُت ِنـَقـاِبـيَكْيـَف اْلـَحـَيـاُة ِإَذا َفـَق ُردُّوا ِنـَقـاِبـي َواْبـَعُثـوُه ِبـُحبِّـُكـْم
ـُوا ِلَأْنـَصـاِر الشَّـِريـَعـِة ِإنَِّنـي ـُول  َبْعـَد اْلـِفـراِق َفـِريَسـٌة ِلـِذَئـاِب ق

ـُوُلـوا ِلَأْنَصـاِر الـشَّريَعـِة ِإنَِّنـي  َمـْرِمـيَّـٌة ِفـي ِجـيَفـٍة ِلـِكـالِب ق
ـَاُر َتـَرْكُتـَهـا ـًا ِبـال َثـْوٍب َلـَهـا َأْو َصـاِبُعـ ُقـوُلـوا َلـُهـْم َهـِذي َوق  ْرس
ـُوا ِبـَهـا َـّاُر َواْنـَهَمل ـَراِب َسـاُدوا ِبهـا اْلـُفج  َحتَّـى َغـَدْت ِفي ِغْلـَسـٍة َوَخـ
ـَا ـَاِب َوقـاِره  َفـَكـَأنَّـَهـا َبـْعـَد اْلـُهـَدى ِبـَسـَراِب َعـاُثـوا َفـسـادًا ِفـي ِرح

 ِمـْن َفـْرِط ُوْجـٍد َبـْيـَن َفـكَّـْي َنـاِب ِبَهـا اْلـُحـُدوُر َكـّأنََّهـاَوَلـَقـْد َرَأْيـُت 
ـَاِة ِخـَمـاَرَهـا ـِيـُل ُغـَراِب َمـْن َذا ُيـِعيـُد ِإىل اْلـَفت  َواْلـُحـرُّ ِفـي َبـَلـِدي َذل
ـَاَفْتـَهـا َفاَل ـَْد َعـاَفـِت الـدُّْنَيـا َوع  ِريـَعـِة َحـاِبـيـَد الـشَّْسـُلـو َفـَمـا َبـْعَتـ ق
ـَاُر َوَحـاَزِت اْلُفـْضَلـى ِبَهـا  َوالشَّـْرُع َحـاِكـٌم ِبـاْلـُهـَدى َوِكـَتـاُب َسـاَدْت َوق
 َوِبُنْصـَرِة اْلَأْنـَصـاِر َواأَلْتـَراِب َعـاٌم َأَنـاَر ِسـنِّـي َدْهـٌر َقـْد َمـَضـى

 َوَرَبـى اْلـَفَسـاُد َفـِسـيَحـَة اْلَأْثـَواِب ـاُء ِبَأْرِضـَهـاَواْلـَيـْوَم َأْظـَلَمـِت الـسََّم

 وقـار تـشتـاق إلـيكـم: قصيدة
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 َوالـنَّـاُس َصـْرَعـى ُكـلُُّهـْم ِفـي َغـاِب َجـَعُلـوا ِبَهـا َشـْرَع الـذَِّئـاِب َفـِريَضـًة
ـَى ا َمـْن َشـاَء ِفـيَهـا َأْن َيِضـلَّ َوَيـْعَتـِدي ـًا َعل  ْلَأْبـَواِبَلـْم َيـْخـَش ُمـْرَتِدع
ـَاُلـَهـا ـَاَر ِرج ـَا ِبـُتَراِبـي ِإنَّ الشَّـِريـَعـَة ِفـي َوق ـَاِئه  َصـاُنـوا َعَفـاَف َحي

ـَاَرُهـْم ِّي َجـَعْلـُت َمن ـًا ُتِضـيُء ِحـَراِبـي ُقـوُلـوا َلـُهـْم ِإن  ِفـي َداِخـِلـي َشـْمس
ـُوا َلـُهـْم ُعـوُدوا َفـُوْجِدي َقاِتِلـ ـُول  َلا ُوْجـَد َلْيـَلـى َأْو َجِمـيـَل ِعـَقـاِبـي يق

 َيـا َربِّ َفـاْجـَمـْع ِلـي َجـِميـَع ِصـَحـاِبـي َرَمـَضـاُن َأْقـِبـْل َواْلـُفـَؤاُد َعَلـى َلـَظـى
 

 
 

 
 :املناسبة

 .-هتقبلهم اللـ -م فـي ارض الـشـام رثـاء شـهـداء طـرابلـس الـشـا
 

 ُقـْل ِلـي ِبَربِّـَك آِخـَر اْلَأْخبـاِر يـا َأيَُّهـا الـنَّْجـُم اْلـُمضـيُء الـّسـاِري
 َأْو َكـْم َحبيـٍب َغـاَب ِفـي اْلَأْقطـاِر َكـْم ِمـْن َفقيـٍد َراَح َبْعـَد ُأفـوِلـِه

 ـاٌع َلـْم َيـَزْل ُمَتـواِرَوَلـُه ُشع َكـْم ِمـَن َعـزيـٍز ِعْنـَدُكـْم ُمَتَغـيٌِّب
 ُمَتـَغـرِّبـًا َكـاْلَكـْوَكـِب الـسَّيَّـاِر َأْم َكـْم َقـريـٍب َسـاَر ِفـي َأْفـالِكـِه

 ُأَسـّلـي ُدمـوَع اْلـَعْيـِن َعـْن َأْخبـاِري ِإّنـي َلَأْسـَأُل َيـا ُنـجـوَم َلَعلَِّنـي
 َقـْد َودََّعـْتَهـا َسـاِئـُر اْلَأْقـمـاِر  ـٍةَقـَمـٌر ُينيـُر َكـواِكبـًا َقـَمـِريَّ

 َنْفـسي ِمـَن اْلَأْحـزاِن َواْلَأْكـداِر َفـَلَقـْد َأَتـى َخَبـُر الـشَّهـاَدِة َفـاْنَبـَرْت
ـَا ُعـْدُت َأْعـِرُف ِللـشَّهـاَدِة َمـْسَلكـًا  َفـَمسـاِلِكـي َمـْوبـوَءُة اْلآثـاِر م

ـَاُب   ُغـلَّْت َيـِدي َعـْن َرْكـِب َخْيـِر ِقطـاِر الطُّـرُّ َعّنـي َبْيَنَمـاَذَهـَب الّشب
ـِي َوُغبـاِري َذَهُبـوا َوِفـي َنْفِسـي اْلـَحزيَنـِة ُغـصَّـٌة  َجـَثَمْت ُتِثـرُي َمـواِجع
ـَِرَحـْت َطـراُبْلـَس اْلَأِبيَّـُة َواْنـَتَشـْت ـَاِفهـا ِفـي َمـْحَفـِل اْلَأ ف  ْخـياِرِبـِزف
 َوَتـَزيََّنـْت َكـَعـُروَسـِة اْلَأْبـراِر َوَهَبـْت ِلـَربِّ اْلَبْيـِت َخْيـَر َشَبـاِبـَهـا
ـَا  َفـاْزَداَد َطـْوُر اْلُحْسـِن ِفـي اْلَأْسحـاِر َجـاَدْت ِإلـى َرّبـي َفـَجـاَد َنـهـاُره

 ِري اْلـَحِليـَم ِبَنـْفَحـِة النُّـضَّـاِرُتْغـ ِإنَّ اْلـَبشـاَشـَة ِفـي َطـراُبـْلـَس اْلُهـَدى
 َفـَتَهلََّلـْت ِبـاْلـِبْشـِر َواْلَأْنـواِر َقـاُلـوا َعـروُس الـّشـاِم ُزفَّ َعـريُسَهـا

ـَالـوا َعـروُس الـّشـاِم َحـلَّ َعـريُسَهـا  َأْرَض الـرِّجـاِل َوَمـْوِطـَن اْلَأْحـراِر ق
 ِبـالـّروِح َفـاْرَتـَفـَعْت ِلـَخْيـِر ِجـواِر جـاَد َعـريُسهـا َقـالـوا َعـروُس الـّشـاِم

 ُمَتـَكفِّـٌل ِبالـنَّْصـِر ِفـي اْلَأْمصـاِر َيـا َشـاُم ِإنَّ اّللـَه ِفـي َعـْلياِئـِه
 َصـاَغـْت ُحـروَف الـنَّـْصِر ِباْلِإْكـبـاِر ِلّلـِه ِفـي َشـاِم اْلَكـراَمـِة َجـْبَهـٌة

 يـا أيهـا النـجم املـضيء السـاري: قصيدة
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 َوَهمَّـْت ِلـسـاحـاِت الـرََّدى َوالـّثـاِر ـْت َعلى َلْحـِن الـَرصـاِص ُحـروُبَهـاَعـَزَف
 ِمْسـُك الـّشـَذى ُمـَتَقـلُِّد اْلَأْشفـاِر َكالـَعـاِشقـوَن ِإلـى الـرََّدى َوَصنيِعـِهـْم
 ٍر َكّفـاِرِمـْن ُكـلِّ ِعْلـٍج َغـاِد َحـيَّ اْلِإلـُه الـّشـاَم َفـُهـَو َكـفيُلـَهـا

 

 
 

 

 وصـّلـى عـلـيـك الـلـُه يـا فـارَس الـَحـرِب َعـليـك سـالُم الـلـِه يـا خـالـَد الـُعـرِب
 إال وأَضـراُسـهـا َمـْحـُمـوَدُة الـَضـرِب َفـِلـّلـِه َدرَُّك مـا َتـلـيـُن ِبـَك الـَقـنـا

 ِظـبـاًء ُتـَرجِّـيها ُمَقـاَرَعَة الُشْهـِب الظَّـاِمئـنَي وَتْشـَتهي ُتـَروِّي ُعـروَق
 َفـريَس الرَّزايا آْسوَد الوْجِه والـَقـْلـِب َفـِلـلَّـِه َكـْم ِمـن كـاِفـٍر َقـد َتـَرْكَتـُه

 ْرِبعلـى َشـَرٍر بيـن العبـاِقـرِة الُعـ َلـك القـاِبضـوَن الَيـوَم فـي َسـاحـِة الـوَغـى
 وُكــلُّ جبــاٍن َيهجـُر الّسـيَف ِلـلَّـْعِب وُكـلُّ ُشجـاٍع َيرتـجـي الـّسـيـَف َموَتـه
 وَأْرَوْيـَتـنا َيْسـقيـَك ِمن أْطَيـِب الشُّـْرِب  رَعـى الـلـُه َنـفـًسا إذ ِشـفـيَت ُنـفوَسـنا

 بـاغـي فـأدَمـْيَت بالـرُّْعـِبَمعـاِقَلـهـا ال َوُذْدتَّ عـن اإلسـالِم بالـنفـِس إذ رَمـى 
 إذا ِجْئـَتهـا كالِبـكـر َمْحـُجـوَلـَة الُقـْطـِب ُشـجاٌع أمـرُي احلـرِب َيـْبُسـُم َثـْغـُرهـا

 ُتـَؤذُِّنـها ِبـاحَلـرِب َمحـفـوظـَة احَلـْسـِب حفـظـَت عـن اإلسـالم آيـاِتـه هبـا
 يـقيـهم َغـرابيـَن التَّجاِرِب والُقـْرِب ـَمـٍعأَسـْلَت َدمـاَء الُكـفـِر فـي كـلِّ َمْع

 وَبيَّــتَُّهـْم بالـحـقِّ وامَلـوِت والـضَّـْرِب َجعــلـَت هلــم غـابـاِت َمـالـي َمـقـابـًرا
 علـيِهـم ِخبـاُء املـوِت ُمـْسـَتِوَي اإِلْرِب فـمـا بيـن ِعـشـريَن اْمـرٍؤ ُمَتـَجـْنِدٍل

 ُجـنوَد ُمـريتـاْنيـا بآسـاِدَك النُّـْجـِب ـَك الـَحـرُب َصـرَعـَة فـارٍسَصـَرْعـَت َفـَدْت
 ألنـك َنـزَّاُل الَقسـاِوَرِة الُقـْصـِب فـما عـاد فيـهم بعـد هـذا ُمنـاِزٌل
 وَمـن ِمثـُلها ِشنـقيـُط َميُمـوَنَة الـرَّْحـِب ِلـَتفـخَر ِشنـقيـٌط بـأنـك إْبـُنـهَا

 

 

 
 

 

 

 (أسـد أوغـادو)خـالد الشنقيطي |َعليك سالُم اهلِل يا خالَد الُعرِب|: قصيدة
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 مع حتيات إخوانكم 
 يف 

 
 .وال تنسونا واجملاهدين من دعائكم

 


