
قصيدة : أسامة.. سم الله وانحر
ْة َظـَر َت ْن َتَك الُم َب اْضـَِرْب َضـَْر

ْة َكَفـََر ْئَت ِمَن ال ُتـَْل ما ِشـَ واْق
***

ًا واجـَعـَْل ِمـَْن أوطـَاني قبر
ْة َدِحـََر ْنـَ ُكـَْفـَِر الُم لجيـَوِش ال

***
ْد حـَانا ُد الّضـَربـَِة قـَ ِميعـَا
ْد آنـَا ّنـَْصـَـَِر لـَقـَ وأواُن ال

***
ُبـَوَش ) الّشـَيطانا ُدكُ (  وجها
ْه َثـََمَر ُيـَؤتي  قد أيـَنـََع وسـَ

***
ْنـََحـَْر ُقـَْم َسـَـَـَـَّم باللِه وا
َتـَأّخـَْر َت َتـَتـَوانـَى ... ل  ل 

***
ّبـَْر َتَجـَ َد َو َبـَ ِطـَُل َعـَْر فالبـَا
ْه َطـََر َب َتحِمُل  َنسَـَـَ ْدنـَا  ما ُعـَ

***
َكـَّرْر يـَا شـَيـَُخ ابـََن لِدْن
ِتـَْن ) ْنهـَا َد َغـَزوِة ( م أمجـَا

***
ِئْن َبـََل العصـَِر الشـَا ّطْم ُه َحـَ
ْة واسـَحْق فرعوَن مع السَّـََحَر

***
ّطيـَِن ِلِحـَ ُق  كـَْم طـَاَل الّشـَو

وصـَـَلِح الدنـَيـَا والـَديـَِن
***

ِلسَـَـَطيـَِن ُتَحـَِرُر كّل ِف سـَـَ
ْة َظـََر َتـَ ْنـَ ٌد ُم رايـَاٌت ُسـَـَو

***
ْه القصـَى يبـَكي فـَي ِسـَـَّر

ْه ِم الَغـَرِب وِمْن َغـَدِر ْل ُظ مـَن 
***

ْه ُد في أسـَِر مـَا زاَل المسَـَجـَ
ْه ِم َمْن أسـََر َل شـَـَكـَو للعـَا

***
ْة َد ّتـَِحـَ ُأَمـٌَم ُمـَ َتسَْـََمـَْع  لـَْم 



ْة َد ِكـَ َن ْنـََفـَْع جـَامعـٌَة  َتـَ لـَْم 
***

ْة َد ُتـََؤ َوَمضـَْت ُصهيـَوُن على 
ْة َنـَِخـََر ًء  َق أشـَـَل ُتـََمـَّز ِلـَ

***
قد ضـَاَع الحـَّق ِمـََن العرِب
ّتـََت فـَي كّل الّشـََعـَِب َتَشـَ و

***
َتـَِصـَِب مـَا بـَيـََن عـَدّو ُمْغ
ْة ٍم َفـََجـََر ّكـَا وتـَآُمـَِر ُحـَ

***
ْه َد َنْخـَسََـَْر أقَصـَانـَا وحـَ لم 

ْه َد َبـََة بع فلـَقـَْد أسـَروا الكعـَ
***

ْه َد ُينـَِجـَُز ربـَي َوْعـَ فمتـَى 
ْة ّطـَُم أغـَللً َقـَـَِذَر ُيـََحـَ و

***
ومتـَى تـَتـَحـَرُر أوطـَانـَي
ِم الجـَلِد الجـَانـَي ِمْن ظـَلـَ

***
ِلـَُم بأمـَاِن ويسَـَيـَُر الُمـَسَْـَ

ْه ل يخـَشـَى َمـَْن يقفـَو أثـََر
***

َنـَاِديـَكا ُتـَ ُكّل  أصـَواُت الـَ
َتـَرُجوكا ِم  وَضـَحـَايا الظـَال

***
َدّمـَْر أْمـَريـَـَـَـَـَكا بـَاللِه 

ْة ِكـََر َنـَ ُيـَرِجُعـَها  ًا  تـَدميـَر
***

ُد ُبـََك شـَيـَخي محمـَو إرهـَا
ُد ولـَواء جـَهـَادكُ مـَعـَقـَو

***
ُد والنصـَُر لجـَيـَِشـََك موعو
ْه واللُه سـَينـَصـَُر مْن نصـََر


