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الْ الشاعرلُكْمعلى الكافر الْ وم يردميء الْسمزومه  

)يف بعض بالد الغرب على اإلساءة لرسول اإلسالم عليه الصالة والسالم الرد( 

م٢٤/٢/٢٠٠٨ -  هـ١٧/٢/١٤٢٩     

ــ ــه الكَ ــك إلَ ــاصــلَّى علي ــم ون ي   علَ
   

ــر ــوال ــلُ واَألم ــم ١الكوح  جربي واُألم  
     

ـ  يـت لَ يا شري هـلِ ع   قـاد ـعاررةٌ؟اَألش  
   

  والكَلـم؟  ٢يفْصـح الشـاعر املكْلُـوم    هلْ
     

ـ هل يقْـذف الْ  ـ ح س ق ـن كا ممهـه؟ نانت  
   

ـ   هل ينصـف الْ    م؟جـرح يف مأْسـاته اَأللَ
     

ـ  الْ ٣يا مقْلَةَ ص نـزحـا  بدم ـتا إنْ بكَير  
   

لُ مـاضٍ  فالعـى و ..دقْب٤يف الع   هـو احلَكَـم  
     

ــرب يف اَأل ــلَ الغ ــإنْ أَوغَ ــدرا ٥وارِغْ نحم  
   

    ـممالق و بـهـمسمـا ت ورالغ سطْملن ي  
     

ــدحرا نم اَألخــالق بــر ــرب إنْ غ والغ  
   

ــرِق األَ  شأنْ ت ــد ال ب مــي والق ــالق   خ
     

ـ  من تـداعو  يا ـسِ الشطَمـو ا لسِ ويلَكُمم  
   

  ٧دحور والظُّلَــممــالْ ٦مد الغســقصــن يلَــ
     

 اإلسـاَءة لْفـوا   .. ٨حوتـو  قُـلْ مكُمظيبِغ  
   

ـ       ه اُألمـم؟ من ذا يشـك بِمـن تزكُـو بِ
     

ـ   كلُّ اِإل الن ـضحم ـرِقُكُم سـاَءاتحارِ ت  
   

ــ والنت ــالْ ار   مقَى وتلْــتهِمحعبــثُ ب
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٢ 

  
ــع الْ طْبــوت بــوالذ ــلٍ ١أْس يف الفُ جيف ع  

   

  
ــد الْ ــالِ والْ ليولَ ــم يف اَألبط هــم هِم  

     
ـــإنّ الرســـولَ رسفـــرولَ اِهللا يف ش  

  
ــن الْ م ــد ــات يف ال ــزدحم نِاريمكان ت  

     
ــيد الْ ــقِ اهللاِ وس ــقِ خلْ ــف خلْ ٢يف كَن  

   
ــ ــه الْ اسرــح واَألم يحومــي والش ٣الك  

     
ــ والْوالن ــور والطَّح ــةً ق ــات قاطب   ٤اق

   
ــةُ الْ ــوأُم خريِ والصــم صوالْ ٥امــم   قَلَ

     
  ه مــن هــزٍء وســخرِية  افيــواُهللا كَ

   
ـ ماذا عسـى يصـنع املَ   عد؟! ومـدوالع ٦م  

     
  ــه صــد خ ــالْق ــاريخاُهللا ب   ات أَجمعه

   
  ــم ــلِ كُلِّهِ سالر ــام ــام إِم ــو اِإلم فَه  

     
ــرِنٌ   قْتــمِ اِهللا م باس ..ــذِّكْر ــه ال نقَرِي  

   
ــ ــي سيولَ كْفــذِّكْرِ ي ــم)(الْ يف ال ــرد العلَ    ٧مفْ

    

ــدح إِزراٌء ــبح والقَـ ــبِ ٨والنـ   احبهصـ
   

  ا الــنجمكهــتــرزأُ يف أَفْال سيولَــ
     

ـ أُمةَ الْ يا مِ الْخاتمـ ب ى  عـده سـمش وث  
   

 ـ مـاذا د هــوأَ ٩اكالْن ؟ تمــمـةُ الش١٠أُم  
     

  أصبحت مثْلَ غُثَـاِء السـيلِ مـن وهـنٍ    
   

  ١١غربــانُ والــرخمك الْبد بِــتحــني اســ
     

  هبِــت أَخطَــر غَــزوٍ قــد بليــفكْــر والْ
  

  غَرهمـــو ١٢ارك باَألفْكـــارِرتـــإنّ اغْ
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الْه ــدرِيو ــتــنٍقَــلَّــا قَطعمــن زومِ م  
   

  
ــفالْ مــن ــوح الْطُ رفْالُ وال ــمقَ س١ومِ والن  
     

  ق .. لَـا عـدلٌ ولَـا كَـرم    لَا ح ، خير لَا
   

فرـ   لَا ، لَا ع   ا هـدي و لَـا قـيم   ديـن .. لَ
     

ــخأَ القُهــم يف ر سِالْ وعِبــد ــ ٢قُ   ةٌراهظَ
   

ــ يو دــداد غى بــر ــنحطم! ٣نهم يف ثَ م  
     

ــوا قَنأَي ــو ــا الْ لَ ــا يف تعاملن نم مــز ح  
  

موا احلَسنعاي ـ  مـا  ٤أَو ـ  تعلَىاس ـ ع مهلُ   ملَ
   

  و صــدقُواحكَّــامِ لَــلْطْعِ لقَالْجــزم بِــوالْ
   

ـ   الْ م يكولَ ه قْـتيف و ـمصخالْ و كَـمح  
     

ــيح ال لُمونَ بــيَء لَ ت ــا إنْ أُس ــات مه  
   

ــ ــيَء إىل خ ــوإنْ أُس ــوا!وريِ الْ لُمى ح٥ر  
     

ــكُت الْ سمل ي(ــة ــارِ (محرقَ ــرب يف إِنك ٦غ  
   

ــا تهتــك الْغــويســكُت الْ لَم برمــرح  
     

ـ  ٧يهـود صالَ الْ اغُوفَصنا  ا ممـدـو خهم  
   

ــياغَةُ والْ الص ــئْس ــدبِ خوالْم وممــد خ  
     

ــةَ ــا أُم ــ ي قْورِ يف اَألالنــارِ ز ــرةًط اخ  
   

ــكُ اَألن ــت حفْويف أَ ... ٨قيمعــن ــك ال ائ  
     

ــذْكُرــةَ اَألال ت مروا حــدي.. ــ ان كُمودين  
   

ــوِي الر حــي الَس.. ــ ات ــعاس دفاَألقْ نكُم٩ود  
    

ــ يينِــي كَــأَغْمــض اهللا ع ال   ١٠داًأَراك غَ
   

ــ ــو بِ ــك الْيعلُ حوالت قوالْوح ــد ــيمي ق  
     

ــ ــ مثُ ــالص ــخمى الْالةُ علَ ــارِ س   ادنيت
  

ــبِ ــه ا بدأْنــا و ع نــالْ د مِ خت مــت تخن  
   

  

                                                
  الرُّوح والنَّسَمة ِبَمعًنى واحد تقریبًا . ١
  في ُوقوفھم مع دولة الَیھود الُمْجرمة . ٢
  ِبَسَبب ما فعلوه في بغداد من ویالت عند احتاللھم لھا . ٣
  المواجھة الحاسمة . ٤
  یھ وسلم وَیْفِقدون ھذا الِحْلم الَمْصنوع عندما تْحُدث إساءاٌت لھم . المقصود أن الحكام یظھرون الِحْلم الكاذب عند اإلساءة لرسول اهللا صلى اهللا عل ٥
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  المقصود أن الیھود ِبَصوَلِتھم في بالد الغرب جعلوا من دول الغرب خَدمًا لھم . ٧
  اإلسالم األحّق بُحْكم اُألمم ولیس الیھود  ، ألن في أْفیائِك أي ِظاللِك َلِقَیْت األمم كّل النِّعم .  أي ُكنِت یا ُأمة  ٨
  . األنبیاء والمقدسات الصحیحةجمیع س لألدیان السماویة وقدَّ جاء خاتمًا قد اإلسالم  ، ألن واهون ِسع اإلساءة إلى اإلسالم ُدَنْمالنصوص التي َتُیكتَفى ب ٩

  َكْي أراِك یا أمة اإلسالم عزیزة عندما تعود دولة الخالفة من جدید إن شاء اهللا .أي  ١٠


