






  يوسف بن صالح بن فھد العییري  : سمالا
 

 ١/٤/١٣٩٤ ولد يوم االثنین : الوالدة 
  ثالث من البنات لديه: أبنائه 

 
وسـطة ودرس ثـالث أشـھر        أنھى المرحلة المت   : مستواه التعلیمي   

 .بعد ذلك ترك الدراسة وتوجه إلى أفغانستان الثانوية ، من المرحلة 
 

 تعـرض لحـادث مـع عـدد مـن أصـحابه علـى طريـق                 : سبب ھدايته   
النعیرية فـي المنطقـة الشـرقیة وكـان يوسـف يلقـن أحـدھم الشـھادة وھـو                   

 .على رجله وتوفي وھو كذلك ، وھذا الذي أثر بالشیخ رحمه اهللا واضعه 
 

ذھب للجھاد مرتین على حد علم أھله ، وٌسـمع مـن بعـض              : جھاده  
 . المقربین منه انه ذھب ألغلب الدول التي فیھا جھاد ضد الصلیبیین 

  ١٤١١ / ١٠ / ١٧ذھب إلى الجھاد في أفغانستان ألول مـرة فـي يـوم             
 أشھر تقريبـًا ثـم      ٤ ، وجلس في السعودية مدة       ١٤١١/ ١١/ ١ورجع في يوم    
  .١٤١٥/ ٥ / ٢٧ ثم رجع في يوم ١٤١٣ / ٣ / ١٥ذھب في يوم 

 
 ٨/ ٢٥تزوج بعد ثالثة أشھر من عودته من أفغانسـتان بتـاريخ        : زواجه

وبھـذا تكـون زوجتـه      .  وكانت زوجته من أسرة الصقعبي مـن بريـدة           ، ١٤١٥/ 
 . ة سلیمان العلوان شقیقة لزوجة الشیخ العالم

 
ــة   ــه بالعائلـ ــنھم    : عالقتـ ــالح بیـ ــب اإلصـ ــالت وحـ ــوات ومراسـ دعـ

ومساعدتھم وإذا قام بمساعدة أحدھم كـأن لـیس لـه عمـل سـواه رغـم أن                  
  .لديه أعمال كثیرة 

 
تدرب ثم صار مدرب في معسكر الفاروق وعمل         : أخباره في الجھاد  

 .أيضًا ممرض 
نـه عـن الجھـاد وكـان المـرض يـزداد            أصیب بالمالريا الحادة ولكن لـم تث      

علیه مرة ويخف مرة أخرى ، وفي أحد المرات عندما زادت علیه المالريا عزله              
أصحابه ووضع في مكان منعزل لكي ال تنتقل العدوى لھم وكان المـرض أخـذ               
منه كل مأخذ وكان جسده كجسـد المیـت لـوال أن قلبـه كـان ينـبض بالحیـاة                    

عونه على شفتیه ويتحسسون قلبه إذا كـان        وكان أصحابه يأتون بالعسل ويض    
توقف أم ال وھكذا دامت حالته لمدة ستة أشھر متواصلة وكانوا قد وضعوا في 
يده قنبلة يدوية بحیث لو أن العدو داھمھم ولم يستطع أصـحابه الـدفاع عنـه                



 للمنطقـة التـي     فإنه يدافع بھا عن نفسه ، وفي أحد األيام جاء قصـف عنیـف             
سف وتحرك من شدة القصـف وسـقط علـى األرض والقنبلـة       ھم بھا وانتبه يو   

بیده وانفجرت ولكن انفجار خفیف جـدًا بحیـث أنھـا أحرقـت قلـیًال مـن لحیتـه                   
وجرحت ساقیه وركبتیه بجروح متوسطة وقد أفاق من مرضه بعـد ذلـك بـإذن               

 .اهللا 
 وقد عمل حارس أمن لمنزل اإلمام أسامة بن الدن حفحظه اهللا وذلـك             

 .شھر ، وذلك بعد خروجه من السجن لمدة ثالثة أ
وما يذكر عنه بأنه كان من المرافقین للشـیخ أسـامة فـي رحلتـه إلـى       

: السودان فلیس بصحیح ، ولقد سألته عن أحد القصص في السـودان وقـال               
 .لم أكن مع الشیخ في ذھابه إلى السودان 

 
 سجن ثالث مرات  : سجنه
 ة أيام أحداث الشیخ سلمان العود  /األولى  
  بتھمة تفجیر الخبر  /الثانیة  
سببھا أنه وجود معه فتوى مناصرة من الشیخ حمود العقالء            /الثالثة    

وكان في نفس ھذا الیوم قد قام بالتنسیق مـن    . رحمه اهللا يناصر بھا طالبان      
أجــل مكالمــة بــین الشــیخ حمــود والشــیخ المــال عمــر ، وقــد فشــلت ھــذه   

 .رحمه اهللا المكالمة بسبب سجن الشیخ يوسف 
  

 وابنتـه الكبـرى   ١٤١٧ / ٢ / ١٧وكان سـجنه بتھمـة تفجیـر الخبـر عـام       
 يوم فقط وجلس في السجن لمدة سنتین القى فیھا مـن العـذاب        ٤٠عمرھا  

الشيء الكثیر وشتى أصناف العذاب وكسرت يده وجلس معـاق لمـدة سـتة              
ب وقـد   شھور من أثر التعذيب  حتى أنه اعترف بتفجیر الخبر مـن شـدة العـذا               

 صفحة في كفر الملك فھـد وقـام بتسـلیمه لجالديـه      ٤٠قام بتألیف كتاب من     
وعندما سأل لماذا  تفعل ذلك قال من أجل أن أقتل وانتھي من العذاب وفـي                
النھاية ، تم اسـتدعائه واالعتـذار منـه بـأنھم اكتشـفوا أن الـذي قـام بتفجیـر                 

 / ٢ / ١٩وجـه يـوم   الخبر ھم من الشیعة وخرج بدون أي تعويض وكان يوم خر   
١٤١٩ . 

 
   :من طرق التعذيب التي تعرض لھا

 
 ربط يديه ورجلیه مع بعض مضمومة ثم تـربط بالسـقف لمـدة ثمانیـة أيـام                   :١

 .وإذا طلب الماء جيء بالماء وصب أمامه وال يصل إلیه 
 يربط بالسقف لمدة طويلة مع المنع من األكل لمدة أسبوع مع منعه مـن                :٢

 .الماء 
 وسبب السـجن وجـود بعـض    ١٤٢١ / ١٢ / ٢٠ المرة الثالثة بتاريخ سجن في 

لھدمھا األوراق من فتاوى الشیخ حمود العقالء بتأيید ومناصرة حكومة طالبان    
وقد تم مطاردته قرب عفیف وھو عائد مـن مكـة وقـبض علیـه بعـدما                 . األوثان  

 .حصل له حادث بسبب المطاردة 
 



وكـان ال   والصـوتیات ،    مقـاالت   له كثیـر مـن المؤلفـات وال        : مؤلفاته
يكتب شيء باسمه خوفًا من تشديد الرقابة علیـه ولـه موقـع فیـه كثیـر               

 .من مؤلفاته ومقاالته 
 

 شـھر مـن مقتلـه       ١١بدأ بالتخفي عن أعین المباحث قبل        : مطاردته
رحمه اهللا ، وبعد تفجیرات الرياض تم اتھامه بأنه من المشاركین والمخططین          

لم يكن له أي عالقة بھذا العمل وھذا ما قالـه لـي بنفسـه               مع أنه رحمه اهللا     
 .رحمه اهللا 

 
ــوم الســبت   : مقتلــه  ــل فــي ي ــة  ١٤٢٤ / ٣ / ٣٠قت  لیلــة األحــد قراب

 ١٣٩٤ / ٤ / ١ سنة تمامًا ولد فـي       ٣٠وكان عمره رحمه اهللا     .  لیًال   ٣الساعة  
  .١٤٢٤ / ٣ / ٣٠وقتل في يوم 

 أربعـة مـن رجـال المباحـث     وكان سبب مقتله معركة وقعت بینـه وبـین    
 :، والقصة كما يلي الذين كانوا يقودون سیارة الندكروزر وكانوا بلباس مدني 

 ٩عندما فلت الشیخ من حصار حي اإلسكان في بريدة قرابة السـاعة             
تجاه حائل ، وعندما وصل إلـى  یم بامساء يوم الجمعة ، ذھب إلى خارج القص       
بـل الغـروب بقلیـل ،  الحـظ الشـیخ      تربة يوم السبت وكان ھذا في المسـاء ق      

يوسف أن ھناك سیارة تمشي خلفـه وھـذا السـیارة النـدكروزر وفیھـا أربعـة                 
أشــخاص وكــانوا بلبــاس مــدني ، اســتمر الشــیخ بقیــادة الســیارة واألربعــة    
أشخاص خلفه ، فتوقف وعندما نزل األربعـة قـام الشـیخ بـإطالق النـار علـى                  

 بعـد ذلـك ركـب       )ب كان علـى اإلطـارات        الواج –خطأ قاتل   ( رايديتور السیارة   
ــدكروزر      ــیارة الجیــب الن ــام أصــحاب س ــرب مســرعًا ، فق الشــیخ ســیارته وھ
بمطاردتــه وبســرعة كبیــرة وكانــت ســیارتھم مصــابة بــالراديتور ، قــام الشــیخ 

وعنـدما  ) ردمیة  ( باتجاه النفود ألنھم كانوا على طريق غیر مزفلت         باالنحراف  
وھـي مكـان مـنخفض عـن األرض      )  رباظـة    (دخل الشیخ بـالنفود وقـع فـي         

وتجمع فیھا رمل ناعم فصارت موازية لألرض ، فتكون بھـذا مكـان لـین جـدًا ال                  
تســتطیع الســیارة أن تخــرج منــه إال بمســاعدة ســیارة أخــرى ، عنــدما وقــع  
الشیخ يوسف في الرباظة نزل وكان أصحاب الجیب خلفه مباشرة فنزلوا عند            

 علـیھم واحـد تلـو اآلخـر ، وكـان الشـیخ قنـاص                ذلك قام الشیخ بإطالق النـار     
ويقـال  ( متمیز ، قتل اثنان وأصیب الثالث بإصابة خطیرة والرابع إصابة خفیفـة             

 ، عند ذلك انطلق الشیخ على قدمیه مسـافة عشـرة كیلـوا ثـم                )إنھم ثالثة   
توقف في مكان عند صخرة وجلس عندھا وبعد ذلك قتل ، فرحمـه اهللا رحمـة            

 .واسعة 
 سـألت الشـیخ رحمـه اهللا لمـاذا ال يتـرك المواجھـة ويسـجن          وقد كنت 

عنـدي أسـرار كثیـرة ولـدي معلومـات مھمـة ولـو قـبض علـي                  : ويخرج فقـال    
سأعذب حتى اخرج ما عندي وسیترتب على ذلك ضرر عظیم على إخواني ، 

 بنفسي وتزھق روحي وال أتسبب بضرر للمجاھدين ودمـار لعملھـم            ھمفأفدي
  .وجھادھم 

 رحمه اهللا في يوم األحد ھجم أربعـین مـن كـالب المباحـث               وبعد وفاته 
بقیادة السافل ضابط المباحث إبراھیم المنسلح ، على منزل أسرة الصقعبي 

وتم التحقیق مـع    ) مالبس النساء   ( وتم تفتیش المنزل حتى     ) أھل زوجته   ( 
إبراھیم الزوجة الصابرة زوجة الشیخ يوسف رحمه اهللا ، وعندما تأكد السافل            



لمنسلح من وصف الزوجة لزوجھا وخاصة في األشـیاء غیـر الظـاھرة أعلنـت              ا
 الذي كان فعله وكالمـه كالسـیف البتـار علـى            البتارالمباحث العید وأنه قتلوا     

 .الطواغیت واألشرار 
وعند ذلك تنفست أمريكا الصعداء ومعھا أذنابھـا مـن أنھـم قضـوا علـى       

 .رجل كان غصة في حلوقھم 
 جسد الشیخ قلیلة وكانت في القلب وواحدة في         وكانت اإلصابات في  

  .جانبه األيمن 
رفض وزير داخلیة النظام السعودي تسلیم الجثة ، وطلب من والده أن            
يشجب ويستنكر أفعال الشیخ يوسف وأن يعلن البراءة منه وأن يعلـن تأيیـده              

 !!!!!!!!!!ومناصرته للدولة في مواجھة ابنه وقرة عینه 
 يوم من وفاته ، ودفن فـي حائـل وصـلى علیـه              ١٦ تم دفنه بعد حوالي   

 .ثالثة أشخاص ولم يعلم بدفنه أحد من أقاربه  
مـن  ونحن نستغرب مـن دندنـة الدولـة السـعودية حـول موقـف النـاس                 

الخوارج ( وأن الناس كلھم ضد المجاھدين الذين يسمیھم النظام المجاھدين 
إذا كان الناس معـك ضـد       : ونحن نقول للنظام وخاصة للخائب نايف نقول له         ) 

 المجاھدين فلماذا تخاف من تسلیم جثة مجرم كما تسمیه  إلى أھله ؟ 
للشیخ يوسف بعض الشعر الذي كانت تجـیش بـه          : شعره وقصائده        

  :قريحته عند حدوث بعض األحداث وھذا مما جادته به قريحته
 

 ما ھیب أوھام
 ھـ٩/١٢/١٤١٧

 
 أبــدأ حبمــد اهللا عمــن صــلى ومــن صــام

  سـجني حقيقـة وماهيـب  أوهـام         هذه قصة 
 مرحوم ياملسجون باطل له اليوم تقريـب عـام        
ــام ــيب إذا تكلــم وإىل وىل وإىل ق  ذكــراه بقل
 تدرون من هو خليلي يا مـن تكلـم ومـن الم           
 فارقتـه يف يــوم مجعــة مامسـى ليلــها نــام  
 وسنته أربع ميه بعد ألف وسـبعة عشـر  عـام           
 ومكان ذنيب إال دعيـت اهللا ذا العـرش االكـرب          

 خرجين الظامل وزوجي دمعه على خـده حتـدر        أ
 أفردين الظامل باحلبس وما خـاف ريب  وقــدر   
 أفردين الظامل باحلبس ومـا خـاف ريب  وقـدر    
 سب االقراب واالصحاب وألهل الدين كــفر      
 وتصاله نار العذاب وجتـزاه بافعالـه  الشــر         
 راضــي حبكــم اهللا ســاقين للخــري وقـــدر

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 مث اصــلي علــى حممــود االفعــال ســيد االنــام
 كتبــت القصــيدة  ومــا كنــت للشــعر نظــام
 حمزون يبكي على فرقى مـن لـه الـروح  تنـهام            
 صورة خليلـي وصـوته يقـرع القلـب ينضـام          
 هذا خليلـي علـى سـنة املصـطفى واهللا  عـالّم            
 فارقته لتسع بعد عشر واثنني من الشـهر للعــام         
 جاين السجان وجنوده وحسـيب اهللا علـى الظـالّم         
 وناديت قـومي خيلـوا بينـهم والـذنب  مهجـر           
ــرب  ــا ريب  االك ــام ويفرجه ــت أي ــها وقل  ناديت
ــرب  ــا ريب  االك ــام ويفرجه ــت أي ــها وقل  ناديت
 تعــدى علــي بيــده وبالســوط وبــالقول ينــه
 هذي فعال الظامل ريب متيته أشـبه الطـري  األبتــر    

ــ  ــربة مل ــه ع ــل هالك ــدروجتع ــر  وق  ن أبص
 علي احلبس مع القرآن وسنة صاحب الشرع املطهـر        



 جلاه املــزور  وهذا أطيب على قليب من املال وا      
 

*
* 

 وصِل على نبيك قادنا للخري وعاصيه للشـر حـدر         
 

 
 وعد أھل الصمت نار

 ھـ٢٠/١/١٤١٨
 
 

ــة  ــجن دراســـ ــا الســـ  إمنـــ
ــة  ــن جناســـ ــالع مـــ  واخنـــ

 

***
***

*** 

 ةوطهــــــور مــــــن  دناســــــ
ــة   ــاب حراســ ــى البــ ــو علــ  لــ

 
 أو كبلــــــــــــــوا تلــــــــــــــك القيــــــــــــــود

 
ــو  ــل اجلنـــ ــين أهـــ  نال مـــ

ــون  ــم  الفنـــ ــل العلـــ  أـــ
 كـــــل ليلـــــي يف  شـــــجون

 

***
***

***
*** 

ــكون   ــريب يف  ســـ ــيب لـــ  قلـــ
ـ   ــي   الظنــــ ــي عنـــ  نوتنجلـــ

ــون  ــن ريب  منــــــ  ذاك مــــــ
 

 عاقــــــــــــــد مــــــــــــــع ريب عهــــــــــــــود
 

 أن أكــــــــافح للنعــــــــيم
 واهجـــــر الفعـــــل الســـــقيم
ــالئيم   ــايب  يـــ ــن أحـــ  لـــ

 

***
***
***
*** 

ــيم  ــب درب  اجلحـــــ  واجتنـــــ
 يف رضــــــــى ريب الــــــــرحيم
ــرمي   ــي الكــ ــرق دمــ ــو يــ  لــ

 
  بغيضـــــــــــــك ياحســـــــــــــود مـــــــــــــت

 
ــاف   ــم  الزعـــ ــا الســـ  إمنـــ
ــاخلراف  ــابع  كـــــ  أو نتـــــ
ــاف   ــرب طــ ــول رب الغــ  حــ

 

***
***
***
*** 

ــاف ــايب أو   خنــــــ  أن حنــــــ
 كاتبـــــاً بـــــالكفر جـــــاف  
 يف قــــــــدوم و  انصــــــــراف

 
ــود  ــرخ اليهــــــــــــ ــوا فــــــــــــ  اذحبــــــــــــ

 
 يــــا شــــباب الــــدين  هبــــوا 
ــوا  ــالعلم  ذُبـــ ــروا بـــ  مشـــ
 ــب ــال  نحــ ــن قــ ــن مــ  أيــ

***
***
***

ــوا  ــق لبــــ ــوةً للحــــ  دعــــ
ــ ــبعــ  ن شــــرع ريب مــــن يســ

ــوا   ــدرب ودبـــ ــددوا الـــ  حـــ



 ***  
 صـــــــــــــريوا صـــــــــــــفاً يف صـــــــــــــمود  

 
ــنني  ــوا حمصـــ ــن تكونـــ  لـــ
 إال بــــــــالعلم  املــــــــبني
 وتكونــــــــوا خــــــــائفني

 

***
***
***
*** 

ــرجفني  ــر املــــــ  دون فكــــــ
ــيقني   ــوق  الـــ ــربكم فـــ  صـــ
ــني ــار مهــــ ــش جبــــ  بطــــ

 
ــودود    ــو الــــــــ ــن يرجــــــــ ــاز مــــــــ  فــــــــ

 
ــوا  ــم علّــ ــاة العلــ ــا دعــ  يــ
 ال تكلـــــــوا أو  متلّـــــــوا 
ــو ــاس ودلّـــ ــدوا النـــ  اأرشـــ

 

***
***
***
*** 

 دعــــــوة احلــــــق و جلّــــــوا
 أو ِخالفـــــــــاً  فتزلّـــــــــوا
 تــــــائهني القــــــوم ضــــــلّوا

 
ــوا القلـــــــــــــب الركـــــــــــــود    حركـــــــــــ

 
 وعـــد أهـــل الصـــمت  نـــار   
ــار  ــالك ودمــــــ  وهــــــ
ــار  ــم عـــ ــان العلـــ  يف زمـــ

 

***
***
***
*** 

ــرار  ذاك يف دار  القــــــــــــــ
ــار   ــاقومي صـــ ــمتكم يـــ  صـــ
 ديــــــنكم واحلــــــق طــــــار

 
ــود   ــن ذا اجلمـــــــــــ ــم ومـــــــــــ  ويلكـــــــــــ

 
ــت   ــار ولّـــ ــرةٌ للنـــ  زمـــ

ــا ــت إـــ ــق  دلّـــ   للحـــ
ــت  ــف  جلّـــ ــا للزيـــ  إـــ

 

***
***
***
*** 

ــت   ــردوس هلّـــ ــرة الفـــ  زمـــ
ــت   ــد  علّـــ ــوة التوحيـــ  دعـــ
 مـــــا تولـــــت أو  ختلّــــــت  

 
ــود  ــوم اخللــــــــــــ ــا يــــــــــــ  فوزهــــــــــــ

 
 يــــــا إلــــــه ياحبيــــــب
ــب  ــل رقيـــ ــت للفعـــ  أنـــ
ــب  ــئل جميـــ ــت للســـ  أنـــ

 

***
***
*** 

ــب ــد قريــــ ــت للعبــــ  أنــــ
ــيب   ــذنب حســـ ــت للـــ  أنـــ

 رحــــــم العبــــــد املنيــــــبا
 



ــود   ــك العهـــــــــــ ــي يل تلـــــــــــ  وامضـــــــــــ
 

 
لصحف صورة طفل أفریقي واقع على األرض وهو عاري وقد بدت نشر في ا

أضالعه وغارة عیناه من الجوع وبجانبه یقف نسر ینظر إلیه وهو ینظر إلي النسر 
 .، فكتبت هاتین القصیدتین 

 
 قومي أنتم في نعیم

 ھـ٩/٤/١٤١٨
 

 يـــــا عيونــــــي صـــــدقي
ــه  ــر  حولـــــ  ذاك نســـــ
 لـــــيس يـــــرحم  عـــــاجزاً
ــرياً   ــل   كســ ــر الطفــ  أنظــ

ــه  ــداًإنـــ ــيس  وحيـــ  لـــ
 يهجـــــر النـــــوم عيـــــوين
 قـــــومي أنـــــتم يف نعـــــيم
 مل يعــــاين اجلــــوع يومــــاً  
ــوبٍ   ــى بثــ ــمه يكســ  جســ
ــراً  ــل قريـــ ــد الليـــ  يرقـــ
 فاشــــكروا فضــــل اإللــــه  
 قـــــومي أنـــــتم مكـــــرمني
ــم  ــر لكـــ ــم شـــ  خبلكـــ
 تشـــــتروا باملـــــال جنـــــة

 

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 

 إنـــــه طفـــــل   ينـــــازع  
ــابع   ــوت قـــ ــار املـــ  بانتظـــ

  اليــــــوم مــــــدافعمالــــــه
ــارع  ــه روح يصـــ ــا بـــ  مـــ
 ألــــف طفــــٍل مــــات جــــائع
 ودمـــــــوعي ال   متـــــــانع 
ــارع  ــل بـــ ــم باألكـــ  طفلكـــ
ــابع   ــه  لســـ ــذحبوا عنـــ  تـــ
ــافع   ــب يـــ ــاً باللعـــ  مرحـــ
ــامع  ــون  طـــ ــوم الكـــ  بنجـــ
ــانع  ــل قـــ ــاكراً للفضـــ  شـــ
ــائع   ــال جلـــ ــذلوا املـــ  فابـــ
 جــــودكم مــــا كــــان ضــــائع
 راحبــــــاً للمــــــال بــــــائع

 
 

 إنه قال األمل
 ھـ٩/٤/١٤١٨

 
ــا  ــري يف  غيــ ــس عمــ  بمشــ

ــر  ــامل  أبصـــ ــا العـــ  أيهـــ
ــرج   ــروح لتخــ ــب الــ  يرقــ
ــر  ــامل  أبصـــ ــا العـــ  أيهـــ
ــرج   ــروح لتخــ ــب الــ  يرقــ

***
***
***
***
***

ــول   ــوت أقـــ ــرب املـــ  يقـــ
ــول  ــويل جيـــ ــراً حـــ  كاســـ
ــول   ــوم  يهـــ ــوته اليـــ  صـــ
ــول  ــويل جيـــ ــراً حـــ  كاســـ
ــول   ــوم  يهـــ ــوته اليـــ  صـــ



ــفاً ــايل آِســـ ــي حـــ  أبكـــ
ــوق  ــاً   للحقــ ــدعوا حفظــ  تــ
ــاٍل جيـــــاع ــق أطفـــ  حـــ
 يطلـــــب احلـــــق لكلـــــٍب
ــادي   ــوت  أنــ ــع الصــ  أرفــ
 عنــــدما تبــــدو  املصــــاحل  
ــرم   ــيش  العرمــ ــدم اجلــ  يقــ
ــل   ــال األمـــ ــه قـــ  إنـــ

 

***
***
***
***
***
***
***
***
*** 

ــول  ــدائي تصـــ ــي أعـــ  أبكـــ
 حقنـــــا اليـــــوم يـــــزول  
 مـــــاهلم كـــــف تعـــــول  
ــول ــحاب العقـــ ــار أصـــ  حـــ
ــول  ــوي مخــ ــم حنــ ــا لكــ  مــ
 ال نــــــــراكم يف  أُفــــــــول
 وصـــــــفه اآلن  يطـــــــول 
 كاذبـــــاً حـــــني يقـــــول  

 
 

 
      ةُبنّی    

     ١٤١٨  /٤ / ١٠ 
 

 
أنـــــِت املـــــال والـــــذهب 
ـــةً   ــروح غائبــ ــِت الــ  وأنــ
ـــاكِ  ــوق  رؤيــ ــرقين شــ  حــ
ـــرةً   ــني ساهــ ــات العــ  تبــ
ـــة   ــوم والساعــ ــد اليــ  أعــ
ـــي   ــعة   منـــ ــة بضــ  بنيــ
 فمــــن يســــمح  برؤيـاهـــــا
ـــا  ــرب  الرؤيــ ـــهي قــ  إلــ
ـــه   ــال غربتــ ــجني حــ  ســ
ــة ــز بالغربـــــ  أردت العـــــ

ــجون     ــرب مســ ــرج كــ ففــ
ــراً  ــو   منكســ ــو العفــ  وأرجــ

ــكري ريب أرفعــــــ   ـهفشــــ
 

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 

و الطـــــرب وأنـــــِت األنـــــس 
  ـــب ــه العطـــ ــاً إنـــ  غيابـــ
 ـــب ــين   تعـــ ــه إنـــ  فمنـــ
 ــدب ــك  اهلـــ ــت إنـــ  وأنـــ
ــب ــبح العجـــ ــايل أصـــ  وحـــ
عليهـــــا القلـــــب  يلتهــــــب 
 ـــب ــي الطلـــ ــا يل لُبـــ  فمـــ
  فقلـــــيب إنـــــه   جلـــــب 
ـــوا    ــو شربـ ــذل لـ ــت الـ  كرهـ

 هربـــــوا أردت الـــــدين  لـــــو 
ــد  ــوم قــ ــه القــ ــذبعليــ  واكــ

 وأحلقـــــين مبـــــن   وصبــــــوا
ـــب ــاء   رحــ ــدري بالقضــ  وصــ

 
 
 
 
 
 



 أماه
 ھـ١/٥/١٤١٨

 
 

ــذر  ــواً أعتـــ ــاه عفـــ  أمـــ
ــوق  ــى ذاك العقــ ــي علــ  أبكــ
ــوكِ   ــو   عفــ ــو وأرجــ  أدعــ
ــب  ــك  ذهــ ــى منــ  إن الرضــ
 أرجــــو بــــه عفــــو اإللــــه
ــفحي  ــي   واصــ ــاعفي عنــ  فــ
ــى   ــألك  الرضــ ــاه أســ  أبتــ
  ــادم ــن  نـــ ــاه إبـــ  أبتـــ
ــيم   ــا  رحيـ ــو يـ ــي وتعفـ  يعصـ

 تلـــــىيوســــف نــــيب   مب  
 يــد ــي   والــــ  ريب وأرضــــ
 يف جنـــــٍة ترضـــــى  هلـــــم

 

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 

ــهمر  ــي   منـــ ــاه دمعـــ  أمـــ
ــر  ــيب  منكســـ ــاحلزن قلـــ  بـــ
ــتطَر   ــي مســـ ــاه واحمـــ  أمـــ
ــدثر  ــنم ال  ينــــــ  ومغــــــ
ــتعر   ــاٍر تســ ــوم نــ ــن يــ  مــ

ــري    ــلّ كســـ ــربيلعـــ  نجـــ
ــطرب  ــرباً   واصـــ ــاه صـــ  أبتـــ
 لكــــثري فضــــلك  مــــا شــــكر
ــدكر ــوك مــــــ  إين لعفــــــ

 بنــــــك بــــــاألثرأبتــــــاه إ
 واجعـــــل رضـــــاهم مســـــتمر
 ذاك النعــــــــيم املســــــــتقر

 
 

سألني أحد الجنود وأنا في السجن وقال لي كیف حالك فرددت علیه بھذه 
 ھـ٢/٢/١٤٢٢الكلمات يوم 

 
 
 

ــد   ــدوين باحلديـــــ  قيـــــ
 إــــــــم ريب طغــــــــاة
 يكرهـــــوا مـــــين اجلهـــــاد

ــدنا   ــاً ضـــ ــاموا بغيـــ  قـــ
 فـــــــاجزهم ريب عـــــــذاباً

 

ــديد   ــي الســـ ــفّهوا رأيـــ  ســـ
ــاملوين كا ــدعــــــ  لعبيــــــ

 أكثــــــــروا يلّ الوعيــــــــد 
ــيد  ــن رشــ ــيهم مــ ــيس فــ  لــ

ــد    ــوق الوعيـــ ــاً فـــ  مؤملـــ
 

 
 
 
 
 
 



لما علم رجال المباحث بأن كنیتي أبو البتار بدؤوا يسخرون منھا فرددت 
 ھـ٢٥/١٢/١٤٢١علیھم بقولي وكان ذلك في 

 
 

ــار ــن البتـــ ــأدعو ابـــ  ســـ
ــار  ــر دمــ ــل دار الكفــ  وجيعــ
 حـــــىت تســـــلم للجبـــــار
ــار   ــدعو لإلعمــ ــك يــ  هنالــ

ـ  ــاً ختلــ ــن الكفـــار يومـ  و مـ
 جماهـــــد أبنـــــاء الكفـــــار
ــنار   ــار شــ ــق بالكفــ  وتلحــ
ــار   ــن الفجــ ــش مــ  وال ختــ
 وإن اهللا هـــــــو القهـــــــار

 

ــوار   ــالً مغـــ ــون بطـــ  ليكـــ
 ويشــــعل فيهــــا دومــــاً نــــار
ــار  ــه بالكفـــ ــر معـــ  وتكفـــ
ــار   ــدار دمـــ ــرك للـــ  ويتـــ
ــار   ــا يابتـــ ــلمت لنـــ  ســـ
ــار  ــل العــ ــا كــ ــع عنــ  لترفــ
 فـــدر بالســـيف كـــل مـــدار   
 فهـــم أصـــحاب كـــل بـــوار   
ــار   ــا بتــ ــا يــ ــلمت لنــ  ســ

 
ــار جم ــاء الكفـــــــــــ ــد أبنـــــــــــ  اهـــــــــــ
 

 
 
 

 ھـ١/١/١٤٢٢  من زنزانتي االنفرادية قلت ھذه القصیدة في

 

ــاجلراح   ــيء بــ ــيب ملــ  قلــ
 إن يل ذنــــــب عظــــــيم  
 كلمـــــــا الح الفـــــــرج 
ــويب   ــن ذنــ ــيس إال مــ  لــ

 أمـــــي منـــــي غاضـــــبة 
 والــــدي منــــي حــــزين   
 أســـــــأل اهللا العظـــــــيم 
  ــدي ــين والــ ــي عــ  أرضــ

 والــــدي أنــــت وأمــــي   
ــوبيت  ــر حــــ  رب واغفــــ

 ني إنـــــين اليـــــوم ســـــج
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ــباح   ــىت الصـــ ــاهراً حـــ ســـ
ــراح  ــب اجلـــ ــن القلـــ  أثخـــ
ــق راح ــف األفـــ ــى خلـــ  ولّـــ
 إن يل ذنــــــــب صــــــــراح
ــياح   ــوم الصـــ ــر اليـــ  تكثـــ
 صـــــابه منـــــي جـــــراح  
ــواح   ــر البـــ ــافر الكفـــ  غـــ
ــالح  ــاهم يل فـــــ  يف رضـــــ
ــراح  ــفى اجلـــ ــوا تشـــ  أعفـــ
ــماح   ــل الســـ ــك آمـــ  منـــ
ــواح   ــيين النـــ ــيس يغنـــ  لـــ



 
ه الشیطان بعد كان لي صديق أسمه عبد القادر كان على الھدى ثم أغوا

 ذلك فكتبت له ھذه األبیات
 

 يــــا أخــــي أنــــت   فقــــري
ــي ــاهللا  أُخـــ ــل يل بـــ  قـــ
 مــــن ذا يرعــــاك فتكــــرب؟  
ــي ــاهللا  أُخـــ ــل يل بـــ  قـــ
 مــــن ذا يرعــــاك فتكــــرب؟  

ــافالً   ــي غــ ــف تعصــ  ؟ كيــ
ــلِّ ــِق اهللا وصــــــ  اتــــــ
 ال تقـــــل يـــــومي  بعيـــــد
ــا  ــافر  دنيـــ ــة الكـــ  جنـــ
 يرجـــــو عتقـــــاً  عـــــاجالً
ــرب ــه هللا أكــــــ  حبــــــ
 أبصـــــر الـــــدنيا  وفكّـــــر

  جنـــى منـــها جمـــازف  مـــا
ــاً   ــكني  يومـ ــا مسـ ــاخش يـ  فـ
ــاجي  ــد  نـــ ــا العابـــ  إمنـــ
 وســــــــع اهللا بقــــــــربه
ــراره  ــد قـــ ــة اخللـــ  جنـــ
ــذا اهللا يقـــــــول   هكـــــ
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ــدير  ــد للقــــ ــت عبــــ  أنــــ
ــغري؟   ــاك صـــ ــن ذا أنشـــ  مـــ
ــغري؟   ــاك صـــ ــن ذا أنشـــ  مـــ
ــغري؟   ــاك صـــ ــن ذا أنشـــ  مـــ
ــري؟  ــبحت بصـــ ــف أصـــ  كيـــ

ــك اهللا ــبريفوقـــــــ   كـــــــ
 جــــــاءك املــــــوت نــــــذير
ــري  ــدري ماملصـــ ــت ال تـــ  أنـــ
ــري  ــا أســــ ــؤمن فيهــــ  مــــ
ــري   ــاد يطــــ ــه كــــ  قلبــــ
 يرجــــــو جنــــــات العــــــبري
ــري    ــا  حقــ ــا فيهــ ــل مــ  كــ
ــعري  ــده دار  الســــــ  وعــــــ
ــدير  ــار هـــــــ  إن للنـــــــ
ــري  ــاء  بشــــ ــه جــــ  موتــــ
 إنــــــه نــــــام قريــــــر   
 وهــــــو للحــــــور عشــــــري
ــبري  ــد اخلــــ ــه وعــــ  إنــــ

 
 

ــرمي  ــين الكـــ ــا يغـــ  إمنـــ
ــني    ــل حــ ــوه يف كــ  أدعــ
 منــــك أرقــــب الفــــرج  
ــري  ــد فقـــ ــين عبـــ  إنـــ
ــأله جنــــات عــــدن    أســ
 يـــــوم حيشـــــر البشـــــر
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ــباح   ــل الصـــ ــوه قبـــ  أدعـــ
ــماح  ــري والســـ ــك أســـ  فـــ
ــاح   ــراً كالريـــ ــأيت بشـــ  يـــ
ــاح ــأل اهللا النجــــــ  أســــــ
 ذاك واهللا الربــــــــــــــــاح
 يـــــوم يكثـــــر الصـــــياح  

 


