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 هلل()رحمه ا الدكتور مصطفى السباعيجانب يحاول البعض إخفاؤه في شخصية 

 اإلمام الشهيد البوطي وهو الجانب الوجداني الذي كان يؤكد 

 عليه والذي ال يروق ألتباعه إبرازه

 

 

وضمناها بشكل  ه اهلل()رحمفيما يلي بعض القصائد التي صاغها الدكتور مصطفى السباعي 

ه ر على حذفها البعض .. حتى أنهم لم يتورع عن حذفها من كتابمميز األبيات التي يص

 هكذا عملتني الحياة ..

 وقد نبه اإلمام الشهيد البوطي على هذه الخيانة التي قام بها بعض الناشرين والمتعقبين

 انتصارًا لفكر سقيم أو منهج شاذ .. 

 واألمانة تقتضي الدقة في النقل ..

صياء عليه أو مصطفى السباعي احترامًا لما نصبوا أنفسهم أو لو كانوا يكنون لشخص الدكتورو

على فكره  .. وحذفوا األبيات الكثيرة من دون تنويه أو تنبيه للقارئ وفي هذا خيانة للقارئ 

 أيضًا.
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 قصيدة احملوني إلى الحبيب وروحوا

 

 تـريحــواــــــــــــــــــونـي ببـابـه واســـــــــــواطرحـ ونـي إلى الـحـبـيب وروحواـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحـمـ

 بريحــــــــــــــــــــــام والـتــــــــــــــــــــــــراه الُهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب جاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرام شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيج الـــــــــــــــــــــــــأنـا مـن ه

 لـيـت شعـري متى يصّح الجـــــريح؟ ائيــــــــــــــــــــــــــــال فـيـه عـنـــــــــــقـمـي وطــــــــــــــــــــــــــــال ُس ــــــــــــــطـ

راش طريُح ــــــــــــهـا أنـا الـيـ والىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدة تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدٌة إثر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش    وم فـــي الف 

 بـاب أنــــــوحــــــــــــــــــــــأو عـلى الجـاه والش ـيشــــــــــــــــــى عـلى لـذائذ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آســــــــــــــلس

زعت مـــــــــــغـ
ُ
 ـــــــفـارس حـبيــــــــــــــن بـيـن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أنـي انـت

 
 مْعلـم ا

 
 مـي جــــــروحــــــــــــجسب ا

 ــــــيُح س إال الخضـوع والـتسبــــــــــــــــــــــــلـي ســــــرد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدُر هللا ال يُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

اــــــــــــــــــــــــــــــدار خــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـاَم ألاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـا س
 
ي ثالث

ّ
 هـي عـندي وجه الـحـيـاة الصـبـــيح ل

ت
ُ
 ــــــــــــــــــــــــركـي لـي عقــــــــــــــــــا

ّ
 ـو بـهــــــا وأروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونـي أرنـــــــــــــوعـيـ ر فـيـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـي أفك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحـائف عـلــــدي تـمـأل الصــــــــــــــــــويـ
 
ا وبـالش ا  جـون تبـــــــوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبـالغ 

 واك ربي يزيحـــــــــــــــــــدائي ســــــــــــــــــــــــــــــــما ل             ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء دائــــــــــز ألاطبــــــــــــــــــــــــعجأرب قد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإذا ش
 
 أس يلوحـــــــــــــــــــــــــــرته من بعد يـــــــــــــــــــيس               اية أمرا

 رام رأُي نجـــــــــيحــــــــــــــــــصَد الكــــــــــــــإّن ق ريـم ألقـيـت رحـلـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الكـــــــــــــــــــــــــــفـي رح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــكرام جــــــــــــــــــــــــقـد يـقبـل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
 
 فــــــوحـــــــــــراَموا ودمعهـم مســـــــــــــــقـد تـ نـة

تـي، وانكـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـلـ
ّ
ل  وحـــــــــــــــــــــودمـوعـي وذو الهـوى مفضــــ ـاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هللا ذ 

 ر صريحــــــــــــــــــــواك ضـــــــــــــــــــــــــــــــناله في ه حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول هللا إني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا رس
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 حيحــــــــــــلم يبدل هواه والوفاء ش ي وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إنـــــــــــــــــــــول هللا الوفــــــــــــــــــــــــــــــيا رس

 وحــــــــك يفـــــــــــــــــــــرف باذخ ومســــــــــــــــش ربىـــــــــــــــــــــــــــــــظيمة قـــــــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي إلى ذات

 روح روحــــــــــــــــــــنت للأو  ت قلبيــــــــــأن ابـــــــــــــــــــــــــبي وإن لم يكن لي انتســـــــــــــــــــــــــــــــــوبحس

 وحــــــــــــــراح مســــــــــــــــــــــــــــــــــويد منك للج راحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتني جـــــــــــــــــــبيبي قد أثخـــــــــــــــــــــــيا ح

 طيحــــــــــــــــوة منك بالرزايا تـــــــــــــــــــــــــدع اــــــــــــــــــــــــــــــتني الرزايـــــــــــــــد أثقلــــــــــــــــــــــــبيبي قـــــــــــــــــــــــيا ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــاء مقــــــــــــــــوف أبقى على الوفـــــــــــــــــــــــــس
 
 ــــــــــــــــــــــــــعس يما

 
 ذقت أو طعامي شيح ال

 ــــس
 
 ت قروحـــــــــــــــــر أو أبلـــــــــــــــزاد بي الض وف أبقى أحدو للركب ما دمت حيا

******************* 

 باب النضير فيه الطموحــــــــللش             إيه يا نفس قد مض ى لك عهد

 ضت الهدوء وهو مريحـــــــــــــــــــــــــورف                  الء وهو قريب ــــــــــــــــــــــــــــــــــقد أمنت الب

 معي للطبيب وهو نصوحــــــــــــــــتس                صرفت ألاعباء في الحق عن أن 

 يحـــــــــــــــــــــــــــومنهم مش جو  كان منهم                       ل حتى ــــــوهجرت الصحاب وألاه

 حيحـــــــــــــــــــــــــــــر ضجة وفــــــــــــــكان للش                         وبة هللا ملا ـــــــــــــثبة في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغ

 بجـــــــــــــــــــــــــــفم
 
 وحـــــــــــــــــــــــــــــزم جمـــــــــــــــــــوة وعـــــــــــــــلهم ق                             نودــض ى الحق ظافرا

 ٌد ناحٌل وقلب صحيحــــــــــــــــــــــــجس طول عناء               وى الجسم بعدـــــــوه

                ــــــــــــــــــــــــــــوذرع
 
 وغربا

 
 للع ت البالد شرقا

 
 تريحـــــــالج ال أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبا

               ـــــيأس الط
 
  ب من شفائي أخيرا

ّ
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل

 
 ريحــــــــــــــــــــــــــحو تارة وآنا
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 دين ضلة وقبيحـــــــــــــــــــــــذاك في ال س أيأس منه                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــأتراني يا نف

 ي وفي حماه أريحــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنسهو  واه                 ــــــــــــــــــــــــــبي هللا ال أريد ســــــــــحس

 
 
 في مسيري وال سمت بي روح                رب لوالك ما استطعت ثباتا

 فاء للقرب منك يتيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــبش                  فأدم فضلك العميم وأنعم 


