
من تونس الخضراء
الأحد, 16 كانون2/يناير 2011 12:47

من تونس الخضـراء وهج أحمر        قدحـــت شــــرارتـه لنـــار تصـــهر

  

ها قد أضــاء وهيجها في موطن        يبــكي شـــــعوبـــا كـــل يــوم  تقهر

  

يــا ليت نــار الثائـــرين تقودهم          كي يحـرقوا رأس الفســاد ويزجروا

  

بــدم الذين عن العــلا قد فتشــوا         خوضــوا غمــار المجد لا تتقهقـروا

      

 أنتم  لنا العنوان فامضوا أخوتي          لتــكون بصــــمتكم ضــــــياء ينـشر

  

فغدا يغطي بـــالإضـــاءة موطنا         ظــل الظــلام على رؤاه يســــــيطر

  

أثبّت يـــا شــعب العقيدة والهدى         أن الســـــكوت عن الحقيقة منـــــكر

  

أثبــّت أن الأمــــة العليـــــاء لن          تـــرضى بـــذّل للصــــــخور يبعثر

  

فاهتف أمام الصاغرين وقل لهم          قوموا بوجـــه الغاصــبين وكبـــروا

  

يا شعب مصر ويا صناديد اليمن        يــا أمــة الحــــرمين أيــن جـــزائر

  

ربع الخليج عراقنا من يصـطلي        بالنــــار ، بـالموت المحقق أمطروا
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لبنــــان والفتــن التي لا تنتـــهي         وديــــار ســــوريـــا التي تتحســــر

  

وهناك في السودان واأسفي نرى         فصـــــلا من التقطيــع راح يســطر

  

وجنوبها الصـومال أشباح الردى                لا تمهــل الأحيــــــاء أو تتــــأخـــر

  

وعلى بـــلاد المسلمين من العجم        يعلــو هـــوان الصـــــامتيـن ويـكبر

  

يــــا أخوة الإســـلام إن بصمتكم         عن حـق أهـــل القدس جــرم أكبــر

  

فهي الخطيئة صـّوبت ضــرباتها        نحـــو الذين عن الجــهاد تـــأخـروا

  

فإلى ديــــار المســـلمين جـميعها        أدعـــــو بصــــوت ثــائــر يتفجـــر

  

ولكل شـــعب في ديـــار عقيدتي         أوصـــــي وصــــية باســـل يتـــأثر

  

أعلنه عصـــــيانا هنـــاك وثورة         قم بــــانقــلاب  للــذليـــل يصــــادر

  

ـّة الأبصـــــــار لا تتـــعثــر واجعل لتونس في طريقك نظـرة         عقبيـــــ

  

أقبل على الـــرحمن وارفع رايـة        فيهـــا من التــــوحيد رســـم ظــاهر

  

واجمع بقــايا من تـــشتت شملهم         بـــدعــــاء موتـــور لــــرّب ينصــر
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يــا رّب ثّبت من يـريد خلاصــنا        وأعنـــه عونـــا يــــكفــه فــــيغّيــــر

  

يـــا رب أيقنــــا بـــأن حــياتنـــا                 دون الخــــلافــة ُغصـــة وخســـائر

  

فابعث بنصـــرك عــاجلا إّنا هنا         في حـــالــة اســــتيأس لا ُتتصــــّور

  

يـــا رّب إن الأمــة انطــلقت هنا         بــــالوعي تطلب شـــرعها يتقــــّرر

  

يا رّب قد ُكشف النقاب عن الأذى       فـــامـدد بعونـــك ضــــد ذلك ُيـدحر

  

ـّا إليـــك وفي رضــــاك ســـنبحر بشــــراك والوعـد الذي قـــررته         إنـ

  

  

أبو زيد الأمين – بيت المقدس - فلسطين 

 3 / 3


