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خوضي غمار الحق يا أم الزمن = =  واستنهضي همم الرجـال من الوهن

  

وعلى المفاســـد أعلنيهــا ثــورة = = ضـــد البغاث المـــارقين عن الوطن

  

رمز السعادة والشـجاعة لم تزل = = أم الرجــــال فغيـــرهم لم تحتضـــن

  

نور الجزيرة إن ركـنِك صــامٌد = = رغـم الخيـــانــة من لظى رأس عفن

      

  

صنعاء صانعة القوى والمرتقى = = وبتعـــز قــــام العــز فانطــلقت عدن

  

وعلى ضفاف البحر ثارت جمعة =  في حضــــرموت وإب تتبعـها المـدن

  

رأس الفســاد أرادهـا أن تنتهي = = كي يســـــــتمر بغّيــــه لا مــــؤتــمن

  

لكن جمع الثـــــائــرين بوعيهم = = قــــالـوا رويـــدك إننـــا أهـــل الفطن

  

لا صلح نقبل لا اعتذارا نرتضي =  مـــا دام رأس الحـكم عنــوان الخـون

  

لولا المصالح ما لصـالح قبضة = = في قـــائم الكـــرسـي لــو دفــع الثمن
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الصــالحون بحكمهم إن عافهم = = في الحكم طفـٌل غــــادروا دون الإذن

  

قــل للذين تحــركوا كي ُتفتتن = =  يمــني وفيــهــا حّطـــمت كــّل الفتــن

  

ـّنن سهٌل علينا كشف أرباب الهوى =   ممن تســـّتر خلف إعـــــلان الســ

  

لا خوف بعد اليوم ممن زادنا = =  ذلا ليــــرفــع شــــأن ُعّبــــاد الوثـــن

  

ـّّافنات على البقـــاع المـــرتهن سبأ القديمة والعلا في مأربٍ  = =  والصـ

  

ما زال ماضــيها يحّلق عاليا = =  فَلَِم الطــــغاة لهـــا يــريـدون الـــوهن؟

  

من باب مندب مّر أسطول الردى = ليـــدك أرض عــراقنا فتــرى المحن

  

وغدا الممّر مذللا لمن اعتدى = = والجنــد تنظـــر ، من ســـيمنعها إذن ؟

  

وكم المثرثر(فـاسد) نـادى بنا = = لـلقـــدس لكـــــــن رّده داء الجــــــبن

  

فغــــدا النـــداء مـــرددا لكـنه = = للفعل ينـــكر، أّي فعـــــلٍ  في وســـن

  

وقد استثاروا عزمه بمديحهم = = إن الحمـار ُيقـاد من ذاك ( الــرصـن )

  

يا من جهلتم فهمهم من خوفكم = = الخوف ذاب ليطـرد الســـهُل الحزن

 2 / 4



إلى يمن الشموخ
الخميس, 15 أيلول/سبتمبر 2011 20:09

  

يا أيها الجيش الذي في أرضه = = ذكـــــر الجنـــان وقد تذّكــركم عدن

  

قوموا لنصرة شعب عّز لم يزل = = فيه الكـــــرامة تعتلي هـــام الوطن

  

أوليس هذا الشعب فيكم عهده  = = ولأمنه ســـهرت عيـــون المـــؤتمن

  

أّدوا الأمانة للذي لا يرتضي = = = عــــارا لجنــد المســلمين إذا افتتن

  

سيروا لنصرة قائمين على الهدى = =  والّداعين إلى الخــلافة في عـلن

  

واستنهضوا أهل العقيدة كّلهم = = = من أجل وحدة صـّفنا نحمي الّسنن

  

ليكون في شرف التجّمع بدؤكم = = وتعيــد أرضـــكم الســـعادة والأمن

  

طوبى لها ولمجدها رغم الأذى = = ستعــود تنهض من جـديد ولن تهن

  

دومي بحفظ الله رغم لظى المحن =  فالفـــجُر آتٍ  بعد ليــــلٍ  يـــا يمن

  

  

أبو زيد الأمين
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