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مــا أروَع اإلقــداَم حيــَن تــراُه يُزهــْر
 

َوُيضــيُء عيــَش العالميــَن ســناؤُه
 

طــاَل الوبــاُل علــى البــاِد َوأهلهــا
 

ال يملكــوَن األمــَر فــي شــيٍء َوال
 

فقــٌر َوجهــٌل ماحــٌق، يــا ويحنــا!
 

ال ديــَن ال دنيــا َوال عيــٌش َرِضــْي
 

الكلُّ يمضي دوَن أْن يَِعَي الُخطا
 

نيــا ثقيــًا َخْطُوهــا تمضــي بنــا الدُّ
 

ذاَع فســاُدها ــيطاِن  الشَّ أمريكــُة 
 

بالحــقِّ نــورًا ســاطًعا هيهــاَت يُقَهْر
  

ُيجلــْي الغشاوَة عْن عيوٍن ليَس تبصْر
  

َوغــدْت حياتُهــُم بهــا َلَهًبــا ُمَســعَّْر
  

ْر يلَقوَن إالَّ الذُّلَّ َوالعيَش المكدَّ
  

قهــٌر َوذلٌّ ســاحٌق، ِفْســٌق ُمَدمِّــْر
  

ــْر ال أمــَن ال تحنــاَن ال فتــٌح مظفَّ
  

فتراُه يهوي دوَن أْن يدري َوُيْخبـَْر
  

َوالعيُش موٌت ليَس فيِه العيُش يُؤثـَْر
  

في األرِض إجراًما َوإفساًدا تجبّـَْر
  



ترعــى اليهــوَد مــَع المجوِس نذالًة
 

َوقِد استكاَن َمِن استكاَن لظلمها
 

ســبيُلنا الجهــاَد  أنَّ  متناســًيا 
 

عدوِّنــا ظلــَم  أنَّ  عــْن  متغافــًا 
 

خضــَع الجميــُع لمــا تريــُد جهالــًة
 

َر نـَيـُْلهــا! حرصــوا علــى دنيــا: تعــذَّ
 

َوال دنيــا  بــا  عــادوا  بهــْم  فــإذا 
 

باســٌم بهــيٌّ  يــوٌم  أتــى  حتَّــى 
 

ُأْســُد الجهــاِد غَــزوا ظامَتهــا َولــْم
 

خــارْت قــوى اإلجــراِم عنَد هزيمٍة
 

بــاَن الظَّلــوُم علــى حقيقتــِه الَّتــي
 

حتَّى يكونوا في يَديها مثَل خنجْر
  

ظنَّ السَّامَة أْن يكوَن لها ُمَسخَّْر!
  

َوالعزَّ ليَس يكوُن بالذُّلِّ المؤطَّْر!
  

ــْن دوِن حــدٍّ للتَّجبّـُــْر متغطــرٌس ِم
  

حسَب األناُم شروَرها أمًرا مقدَّْر
  

نيا، َوليَس إلى التَّعذُّْر! َفِطنوا إلى الدُّ
  

ُأخرى َوال شيٍء سوى الذُّلِّ المسطَّْر!
  

ــْر ــِه تصــدََّع ظلــُم أمريــكا تكسَّ في
  

يرجوا سوى الرَّحمِن َوالنَّصِر المؤزَّْر
  

فالِهرُّ يا صحبي يموُء َوليَس يزأْر
  

كشــفْت بأنَّ الشَّــرَّ خوَّاٌر َوأصغْر
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َوال منهــْم  تهــوُّرًا  ذاَك  مــا كاَن 
 

َوالــذُّلُّ ليــَس تصبّـُــًرا صحبــي، َوال
 

إنَّ اقتاَع الرَّأِس ِمْن أفعى األذى
 

خنسْت َوباتْت مثَل شيطاٍن رأى
 

دائًمــا المهابــُة  تعلــوُه  فالحــقُّ 

خطًأ، بِل الذُّلُّ المميُت هَو التَّهوُّْر
  

شيٌء كمثِل العزِم في الَهْيَجا تصبّـُْر
  

َرَشــٌد يُطيــُح بذيلهــا، َوبِــذا َتَدبّـَــْر!
  

ُجْنَد الهدايِة فانزوى خوفًا َوأدبْر
  

َوســواُه يبقــى ُهــْزَأًة دوًمــا ُيَحقَّــْر
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ملحق :
)لالطمني عىل تنظيم أمريكا؛ سبيل التمكني هو الجهاد وليس الذل(

يبتغــي ذالًّ  يختــاُر  لَِمــْن  عجبــي 

 

عيفــَة ذاهــالً َويخــادُع النَّفــَس الضَّ

 

الُعــال أهــُل  أنَّنــا  الحقيقــَة  إنَّ 

 

: ــُرْ ــا أو قَ هــُر فين َوالحــقُّ طــاَل الدَّ

لِينتــْر! ــواِب  للصَّ التَّمكُّــَن  منــُه 

  

ــَذْر! ــْقٌط َه ــُه َس ــِه؛ فكالُم ــْن نفس ع

  

املنكــْر يكــوَن  أْن  يــأىب  َوالحــقُّ 

  

إســالُمنا هــَو وحــَدُه َمــْن ينتــْر!


