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صدلئامة الِّيافَام يف ض  
  م١٢/١/٢٠٠٧ -هـ ٢٢/١٢/١٤٢٧ 

  اماأليــدموعهــا  يــككَبت علَســ
   

ــيف ذ ــر ةمـ ــامحالـ ــ نِ يـ   امدصـ
     

  كَم عشـت بـاِإلجرامِ! ثُـم بِمـا جـرى     
   

  ــام ــهِد اَألن شلــن ى ماا أَوــر ِإلجم  
     

 ـ  كـانَ قَد مـا يف ماض يك  رِيـز١ي و قَـد  
   

 ــام ــذَ الزمـ ــك اَألزالم أَخـ   ٢أُولئـ
     

ــاُءوا بِ ــش ــام ةَ ا ســر ضــبٍُءوا م ائت  
   

  ــام ــْألَأل الصمصـ ــوا وتـ   ٣فَتفَحمـ
     

ــ ــاولُون لكَـ ــةًيتطـ ــالُوا قمـ   ي ينـ
   

د٤والطَّـــو اَألقْـــزام الُـــهنلـــيس ي  
     

  ٥يجلُـــــو صـــــارِماًوإِذا أراد اُهللا 
   

  مــراد وإِنْ أَبــى الفحــام  صــنع الْ
     

ــ ي ــت هاجــو ــا ص ــاجِرادام حلْفً   ا ف
   

ـ    ٦راق وأَذْعــن احلُكَّــام ذَبــح العـ
     

ــا ق ــم ــذَّيم ــك ال ــت ٧ليلِةُ املُلْ   وإِنْ علَ
   

  ــالم ــه استسـ ــه وأَساسـ   ؟!أَركانـ
     

  مكَّنــوا  ٨ســود العمــائمِ واملَــآثمِ  
  

ــف ال ــحلْ الْ ليبِـص ــب حروـــام   ٩حـاخـ
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ــومِ ع ــديف ي ــرِ ي حم النهــد ــوا حقْ ضأَر  

   
غوا أَنْ يــد ــوتعمـ ــالمضـ   ١ب اِإلسـ

     
ـ    ومٍ يــذْبحونَ جحــافالً يف كــلِّ يـ

   
ــا التـــ  ــي هلـ ــالميرثـ   اريخ واَألقْـ

     
ــم   ــبِق ذَبحه ســذيبِ ت عــيافَةُ الت ض و  

   
ــى  ــم حتـ ــوا أنهـ ــام!تمنـ   ٢أَنعـ

     
  لذَبحـــه راقِإِنْ حـــاكَموا رأْس العـــ

   
كَــــامالَ أَحو ــــحذَب بِهــــعش٣فَل  

     
  ننـــا بِشـــهادةمنـــى يف ظَنِلْـــت الْ

   
ــو لَــ  جالْنر ــ كــا ص ــرانَ ي   ٤دامغفْ

     
ــامِ كَرامــةٌ    تى اخل لَــد ــات   إنّ الثَّب

   
  لُ اَألقْـــداملْـــززتنٍ تطـــو٥يف م  

     
ــةٌ   ــكُو أُمـ ــاه تشـ ــا ربـ   اُهللا يـ

   
  جِراحهـــــا تتـــــزاحم اآلالَم بِ

     
ــا   ــفَاِء جِراحه يف ش كــل بِفَض ننــام   ف

   
 ــالم ــم اِإلسـ ــفَاؤها أنْ يحكُـ   و شـ

     
*            *            *  

  
  
  
  
  

  

                                                
  قَتلوا صّدام في یوم ِعید النحر نكایًة باإلسالم والمسلمین . ١
  ھؤالء الُحلفاء قْبل قْتل الضحایا ُیعذِّبونھم حتَّى َیتمنَّوا أنھم أنعاٌم ُتذَبح بال َتْعذیب . ٢
  اع ، وَیذَبحون شعب العراق ویشردونھ بالُجْملة بال أحكام !!ُیظِھرون أنھم قَتلوا صدام بعد محاكمة إمعانًا في الخد ٣
  نظن أنك شھید بما َلِقیتھ من ھؤالء المجرمین . ٤
  َثَباتك أمامھم وُنْطقك بالشھادتین فوق الِمشَنقة حیُث َتَتَزْلَزل األقدام ما َنْحسُبھ إال كرامًة من الكرامات . ٥


