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صوت أسامة لهأل الشهامة

هأـز قلبـي صوت نادى ول حد له مـجيب    *  هأز رؤوس نايفة 
 صوت مضنيه التعب

صوت متعذب ودمعه على خده سكيب  *  والدموع الظاهأرة في
خفاياهأا العجب                                    والـجروح الـدامـيـة ما
يـداويـهـا الطـبـيـب    * كيف ينجح في الدوا من جهل طب العصب

كم سمعنا الشيخ أسامة على الشاشة خطيب *  والدموع منثرة
      ترسم حروف العتب

شيخنا يدعي القبائل على نهج الحبيب * انصروا السلما يا أهأل    
 البنادق والجعب

يابني هأاشم هأل البيت لمحمد قريب  * خيرة أنساب العرب       
  يوما كل ينتسب

يابني قحطان يا ياما يا ذيب بن ذيب* ياعسير ويا بني شهر            
     يا أسرع من يهب

يا بني غامد وزهأران يا الجيش المهيب * يا الدواسر يا عتيبة ويا      
   أبطال ابن حرب

يا البقوما ويا عنزة ما بكم ظني يخيب * شمر وشهران يا الي       
     تخضون الصعب

يا تميم ويا جهينة هأل العزما الرهأيب *  يا رجال مطير يا         
  جيش كم له مرتقب

يا سبيع ويا الخوالد ومن رأسه صليب* في سبيل الله للدين يثنون  
   الركب
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 القصيديجبنايا قبائل نجد يا نصرة الدين الغريب * كلما ناديت     
 بما نحب

وائلة............ اليوما الصعيب * يا دهأم يا نهم و أرحب           
وسكان الصلب

يا عبيدة يا جهم يا أهأل بيحان وحريب *  يا بني خولن طايل عريقين
النسب

يا العوالق يا المياسر هأل الرأي الصويب * يا بني المشقاص يا   
  كل فارس يحتسب

يا العواذل يا الحدا للمنادي تستجيب * يا مراد ويا الحواتم ويا أبطال
الكرب

يا رجال القبيلة كل شاجع ما يهيب * للقبائل كلها دعوة الشيخ
 المحب

يا قروما القبيلة يشتكي طي القصيد * والذخائر تشتكي       
  من ..... السلب

وينكم يا أهأل المروءة ويا سم الحريب * وينكم والكفر يعبث بحرمة
العرب

وينكم وين الشجاعة بدت منكم تغيب * وينكم وأمة محمد يحرقها
    اللهب

وينكم والعرض يصرخ من أولد الصليب * وينكم والقدس     
     مأسور كم له منتهب

ليش هأذا العار ليش المذلة تستطيب * هأل هأنيت العيش         
      والعز منا مغتصب

ليش ما أحد مثل مصعب وخالد والخبيب*..............صديقه    
   لفرسان الشباب
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ليت فيكم مثل حمزة وأبا بكر الذي * يقتل من خالف الدين    
وأصله انتسب

معهمهأل نسينا حادثة بدر وأصحاب القليب * هأذه أفعال الصحابة 
الطلب

كيف هأذا اليوما والطالب أصبح هأو الطريد* والجيوش الصائلة      
      دفعها واجب وجب

هأذه يا أحفاد الصحابة رقت مرقى عجيب * حطموا أبراج التجارة
 وخلوهأا حطب

من فعايلهم بكى الغرب وأصبح له نحيب * هأزوا عروش العمالة
  على كم ذنب

وانت يا القاعد ول لك معهم شيء نصيب * ما قريت اسم  
الخوالف على إيش انكتب

لكن آخر بيت شعري عليك الله حسيب *لي خذلت الدين   
 وأصبحت للذلة سبب

ختمها صلي وسلم على طه الحبيب * ما لمع برق وما المزن     
 من جوه سكب


