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بسم الله الرحمن الرحيم
  قصيدة جديدة مزمجرة (يا أهل الشام أزيلوا هذا العار)

  1-أمن دمشـَق تنادى الثائرون ُمكــب ==== ريـن:لا ظــلم بعــد الــيوِم يـا أسـُد؟ 
  2-كفاك بطــشًا وأوزارًا تــنوُء بحــم ==== لها الجــباُل الرواسي،بئس ذا الولـُد 

  3-أثخنَت بالجرح أهَل الشاِم خيَر عبا ==== دالله كـّلَــهــُم،بالــبــعــث تســتـنـــُد 
  4-إن كنت شهمًا فيمْم شطَر ما اغتصب ==== اليهوُد،فالبعُث بالجولان قد ُفِقدوا

      

5-تجتــاُح بالقهر أطراَف البـلاد وقــلَب ==== ها ألا تستحي !كم من شيبٍة تـئُد؟ 
ـَُد    6-َصــمَت دهرًا عن الجــولان تترُكــها ==== فريســًة سهــلــًة للذئــب يـا أس

ـِم ==== ثاٌل لإبلــيَس منصــوٌب و معتَمــُد    7-وأنــت بالــبــرج مختــاٌل كأنــك تـ
  8-حّرَكَت جــيشًا على شْعٍب يطالُب با ==== لعـيش الكريم فهـاج الليُث يجـتهـُد 

ـِدوا    9-يقــول:لا َتــَدعـوا شيــخًا ولا امــرأًة ==== ولا ُمصــًلى لهـم حــيًا ولا تع
  10-فأيــن بأُسـك؟طال العهـُد منك خنو ==== عًا!هـل مخالبـكم شاخت وترتعـُد؟ 

ـُِد؟    11-كم مـرًة طائــراٌت حّلَـقــت بعــري ==== ن البعــِث من ِقَبِل(اسرائيل)تّتَقـ
ـُْد نائمـٌة للرْوِث قد خـلدوا    12-وأنت في البعِث مشغوٌل وفي الَعَبِث ==== والأسـ

ـّيـحَةَ) قــد ُبعــثوا ==== أما بحمَص وديِرِ الزوِرِ هم ُأُسُد    13-فلا زئــيَر ولا( شب
  14- ليست ضياُع صلاِح الديِن ضيَعَتكُم===ولا رجـاُل عمــاِد الـدين قـد نفــدوا 

ـُِد    15-مثــُل الزرافــِة تــبدو هائـمًا أنفــًا ==== والصـوُت منك يؤوٌس خافـٌت َنه
  16-ولسَت للحرب أهلًا مذ َحكْمَت بلا ==== َد الشاِم أسكّتَ صوَت المجِد يا أَسُد 

ـَر تا ==== ريخًا على الـدهِر كــّمًَا ما له عـدُد؟    17-فأيــن مرواَن بالأمــجاد سّط
  18-وأين حمداَن يغزو الروَم من حلٍب ==== يذيَقـهم بأَسنـا في أرضـهم َخَمدوا 

  19-جاء (الُدمستُق) في جمٍع يفّكُ(قسن===طيَن)ابَنه جاثيًا،والحزَم قـد وجدوا 
  20-وأيــن زنكي أخــا الإسـلاِم والَغَزوا===ِت بالرها نّكَص الصلباَن إذ مردوا؟ 

ـُِد    21-وأنت في الذِل ممروُغ وفي الفشِلِ ==== ولاهــُث خلــَف أمريكا ومــا تعـ
  22-ســتلِفــظـنـَك مـدحـورًا وُمنـتـبذًا ==== فــالـتــابعــون كـُخـــّدَاٍم لـهــم أَمــُد 

ـَبا ==== ِت قــاذفــاٌت(لإســرائـيــَل) تــّتَــِقـــُد   23-هّزَْت عرينــَك مراٍت على الَعتـ
  24-أرانـُب البعــِث بــالأنـفـاِق داويـٌة ==== في الأرِض ناِفـَقٌة قد ُسدْت لها الّرَبُد 
ـَْتَمـُد    25-تنال منهم تسوُء الوجَه من َزَمٍن ==== والخزُي ديــدنهــم والعــاُر ُيعـ
  26-أمـا جـعـلـَت بـلاَد الشـاِم عاجــزًة ==== عــن أي رّدٍ على الأطـماِع ياٍ أســُد! 

ـَُد    27-والشاُم قد َقهَرت كّلَ الصليِب وأن ==== بــتــْت رجـالًا وأمجــادًا لـهـا َوتـ
ـَد    28-والــيوَم خائرُة في البــعِث دائــرُة ==== تلملـُم الجـرَح أوصــاُلهــا والجـس

  29-ّاه على الشام مرهوٌن بقبضِة بعث ==== ّيٍ تــنـّكَــَر للإســــلاِم مـــذ ُولـــدوا 
ـََك الـّرََمــُد    30-الغاُب للأْسِد أوطـاٌن هـُم زعــماؤ ==== ؤهــا وأنــت أســيـٌر مّسـ

  31-كم من قتيٍل على أرِض الإباء تل===ّقَى الموَت من حْفنٍة للبعِث قد سجدوا؟ 
  32-عما قريٍب سُتــلقى في جهـنَم رم ==== يًا حــاملًا ِوْزَر سـورّيا ومــن ُوِئـدوا 

  33-هناَك فرعـوُن والنمروُد يتــبعهم ==== هامـاُن، والبعـَث بالأغلال قد وَفـدوا 
  34-يصـلْونــها ِحقــبًة لا تنــتهي أبدًا ==== فالكــفـُر بــاللِه ذنــٌب مــا لــه َســنـُد 

ـَـُد    35-الشاُم تنُفُث كّلَ الُخـْبِث والعطـَب ==== والبــعــَث أوُل مــن بالكـير ُيْخــتم
  36-هــذا هو العــاُر ثم الداُر داركُم ==== فأخــِرجوا البعـَث يأِت الخيـُر والّرََغـُد 

  37-والقدُس تنتظُر الفتَح القريَب بفْي ==== لٍق من الشــاِم يمحــو كــّلَ ما يِجـُد 
  38-ويوم ترحـُل عنا يــرحُل الَوَهــُن ==== والشمـُس ضاحـكٌة والصبُح منَجـِرُد 

ـُكم أهَل الكرامــة لل ==== إســلاِمِ مْرِجــُعــكــم أنــتم لـنـا سَنــُد    39-ّالّان فرصتـ
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  40-واللَه أسألٌه التوفيــَق في َعَمــٍل ==== ترضــاه للشــاِم للإســلاِم يــا صــمُد 
  41-هي الخــلافُة أمست مطلــبًا فأقي ==== مــوها بعــِز عزيــٍز تصــلُح البـلـُد
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