
الرحيم  بسم  الرحمن الله

المرسلين         . إمام على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد

وبعد .. 
في            زارني عندما كتبتها محمد العزيز ولدي إلى مهداة قصيدة فهذه

معه          والتحقيق وضربه واستدعائه حبسه بخبر وأعلمني سواقة سجن

أكمل       ...    وبالكاد والتنديد الشرك وأنصار التوحيد أعداء قبل اا 15من عام

عمره  . من

يبكي            وهو شوقي أحمد قول من معناه مستعار فيها الول والبيت

الخلفة :
؟              مـذكيك جـلله جـل والله مطفئ لك هل التوحيد جذوة يا

فداك     نحن التوحيد راية يا



قد     العرش رب دام ما

أذكـاك

أعلك     قـد فالله تتـخذلي لـن

لعـراك   وتجمعوا وتـآمـروا

تراك    ع بعـض لفصم متطلعين

عـاداك     مـن كـل خاذل فالله

والهلك   والتعذيب بالسـجن

حـراك     بغير لهم نسـتكين أو

النهاك    بأسـهم الطغاة مكـر

الشـباك      بتـلكم يي بنـ يا يي أ

والكونياك   والهروين بالعهـر

أفـاك      من بالمـن تأكرموا بل

المـلك    مـالك ربـك لله

الشواك      على سيـر من بد ل

دمع    يح فأس عزيمتي ن

الشاكي 

مـالك    التوحيد جـذوة يا

مطـفئ 

دينك    التوحيد رايـة يـا

ظـاهر 
جميع     حشدوا لو والله

جيوشـهم 

الصليب    جند واستصرخوا

لنصرهم

ييب     تخ و أبدا أفلـحوا مـا

سـعيهم 
في     بأنـهم الطغـاة ححـلم

كـيدهم 
راية     بكـسر ينجحون قد

دعوتي 

الذين     نحن فما خسئـوا

يصيبهم 

لسـت    سـجنوك دد أمحم

دد  بأوح
سـنك     مثل في أبناؤهـم

فاخروا

أو       ذا أجل من يحبسوا لم

يضربوا 

اا    صبر ضربوك أمحمد

واحتسـب 



الكفر     دين عيـب عـن

والشراك

النجـم    اعتـلء فيهـا

والفـلك 

بالتنبـاك    الـديـن البـائعـيـن

دنيـاهمو    عـلى لسـنا

ببـواكي 

الثـم     كيـد حش تخـ ل

يفاك  السـ

نـاصر    يخـذل والله

الشـراك 

عليك     ينـوا ض ولو اا خصم

 )11(فكاكي
لهم     طـاغوت حـرب في

أفاك 

لهم     أسـياد غيـظ فـي

)22(انواك

ففـي    لعنـوا وهـواهمو

إشراك

همو    فمن  –خابوا  –أمـا

قـد     أننـي بـوهم حسـبوا

أرعوي 

عـن      أنتـهي قد اننـي أو

دة دعو

أذنـاب     وذل وخـاب خابـوا

لهم 
أعـلمهمـوا   أنـبئهمـوا أمحمـد

ديننـا     بمـلـة إصـدع أمحمـد

يقـوم     مـن ينصر فـالله

بنصـره 

وكن    يكرهون ما أسـمعهمـوا

لهم 
عمرنا     نـذرنا انـا أخبـرهمـوا

السـعادة    أن أنبئـهمـوا

عنـدنا 
الشـهادة    أن أعـلمهمـوا

يبنـا  تح
نجني     محمـد النبي ومـن

الهدى

اا    مجاهر دد ونا وأصـرخ

1
أبيك        .)1( أسر فك بعد هددوك ولو أي

2
)2(. ومغفلين    حمقى أي



باراك

نحن     التوحيـد رايـة يـا

فـداك

ال مستبس

 

سواقة     -    زنزانة محمد ابو

الخرة/  15الربعاء  هـ1421جمادى

م 13/9/2000الموافق 

النترنت   على موقعنا

والجهاد   التوحيد منبر
 www.almaqdese.com 

غير   النشر حقوق
محفوظة

http://www.almaqdese.com/
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