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 قصيدة مهداة إىل فضيلة الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي حفظو اهلل

 رسالة من حمب
 تُػوُ ػػُق نعمػػػيػػػػوالتوف ػػػَ مػدػػػػِم احلػػػػػهػػػلػػػػػامل   نِ ػػػنػػػػػػال واملػػػػػػػػضػػػػػد هلل ذي األفػػػػمػػػاحل
 وُ ػػػوتُػػػػػػوان دعػػػػػػما دام يف األكػواآلِل    لِ ػػالة علػى املختػار والرسػػصػػػػم الػػػػػػػػػث

 ػوُ ػػػتَ ػػػػػػػراط أمػػػن إىل الصػػػػػػػػػػديػػػػػػػػػػػػػواملرش   ػمِ ػػػػػلِّهػػػػار كػػى األخيػػوالصحِب مث عل
 تُوُ ػاء سي ػػػػػػػػال زال يف األرجػدال فػػػػػػػع   1ام تعرفػوػػػػػق الشػػػػػػػػٌو دمشػػػػػػػػقيػػػػػػػكذا ف

 2ػن نصرتُػوػػػػػػػػمػػػػػر بالرحػػػػػػػهاجػػػػمػػػػأن ال   ػةً ػػػػػظػػػػػاب اهلل موعػػػػال يف كتػػػػػا تػػػػػمػػػػػل
 وػػرتُ ػػػجػػػػػاء ىػػتمت إىل الفيحػػيدعو ف   حتسبػاػمانػا ومػػػػػػػػى إىل اهلل إيػػػػػػعػػػػػػػػػػػس
 وػػػػػلوتُػػػػػػػيػد خػػػػػوٍر من التوحػػػػػػنػػػػو بػػػتزى   ن خػالػيػػن حاػػػػػػاّل جتّمل باإلحسػػػػػػػػم

 لوتَػوػػػػو زان جػػػنػػػاس مػػػػنػػػػٌظ إىل الػػػػػوع   رىػػو إن غدا وسػػػنػػر مػػػيػػػخػػوَّع الػتض
 3وػػػتػػػػػلػػػػػم رحػػػلهػػػػك الانػػػػػػػػم إحسػػػقدي   ان إىلػػػػػػػػاري وكػػػبػػػى الػػػقػٍر أتػػػػفػػػماّل ب
 ػوػػتَ ػػػػػػذا كرام 4عيداػػػػػػػػػػبُت سػػػػػػػػػين حس   اّل فإنػَّ ػػػػػػػػػػاٍت ملػػػػػػال عن كرامػػػائػػػػػػػيا س

 متُػوػػػػػػػػػود ال ترام قػػػػػػطػػػػػػػػػامػخ الػػػػػػػػػػػػػػالش   ك وال رَِيبٌ ػػػمح ال شػػػػػػػالِػم السػػػػػػالع
 د والفضل يصحبان طلعتَػوُ ػػػػػػػػعػػػػػػػفالس   د مولػدهِ ػػػنػػػػػػامي عػػػػػػػو األسػػػػتػػػػازعػػػنػػػػػػت

تُػوػػػػػػػػػػػٌر على األيػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػصرٌب وش   َيمٍ ػػػػػُمػو فلُيحَمْد بذي شِ ػػػػػػػػػػػوُُحَِّد اس  اِم ُعدَّ
 تُػوػػػػػػػقػػػػػػػػػاٍء ذي طريػػػػػػػػػػػػػػػػفعٌل وطوُل دعػ   ػةٌ ػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػالٌص وتزكػػػػػػػػػػػػٌق وإخػػػػػػػػػػػػفقٌو ورف
 وبتُػوػػػػػػػػػػو حػػػػػنػػػػػػػوارى عػػػتػػػػػػٍل تػػػػػػػػػػأو غاف   ول غربِتوػػػػاب بعد طػػػػػارٍد ثػػػػػػػػػػػػكم ش

 متُػوػػػػػػى ورحػػػػػػػمػػػػػػٌة عظػػػػمػػػػػػمن ربّػِنا نع   ػوػا فأدركػػػػبتػػػػػو خمػػػػػػظِ ػػػػى لوعػػػػػػػػػػػغػػػػػػػػػأص
 وػػتَػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػم أصػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػمػػػػػإال تَػجهَّػز ِعل                بهةً ػػػػػارفني ىل أَتوا شػػػػػػػػائل احلػػػػػػػػػػوس
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقِّ رايتَػػػػػػػػػػػواَء احلػػػػػػػػػػػػػػمَّ لػػػػػػػػػػػػرأيَت ثَ          الم معركػةٌ ػان لإلسػػػػػػما كػػػػػػػػػثػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػوح

يػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػفاهلل أك ْد وارْعَ ػػالعص 1يا شافعَ    ػُن منتصػرٌ ػػػػر ىذا الدِّ  ذَوَتوػػػػػج ِر جدِّ
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 وػػػػػػػعٍر طالوتُ ػػػرٌع ومن شػػػػوُل شػػػالقػػػف    ػَة األدبِ ػػػػغػػػبػػػػػػػػائَل فقػٍو صػػػػػػػػػػطال رس
 2وػػػػػصتَ ػػػػػطَّ قػػػػػػراع خػػػػػيػػػػروح ال بالػػػػػبال   ىل َزْيُن تعرؼ كيف الشيخ خلدىا

 مُتوػػػػػػػػػان حلػػمػػػن اإليػػٍب مػػػيف حبر ح   ةً ػػمػػػػػدان ىائػػػػػػروح للوجػػػػػػد مثَّل الػػػػػػق
 حفُتوػػػػػػػػاد تػػػػػػػػػػػػػػإذ رصَّع النظَم باإلرش   لتػػػػػػػػػسُّ لطَفو فيما صاغ واكتمػػػػػػػػػػػػتُ 

 حُر الداجي وخلوتُوػػػػػػػػػُر والسَّ ػػػػػػػػوالفج   رؼ احملراب لوعَتوُ ػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػىذا الذي ي
 ن سنَّتَػوػػػػػػان الديػػػػػػػػػػكي لنا يا لسػحػػػت   يا منصَف السلِف الكراِم من َخلفٍ 

 ُع القوَم يف األقطار ِشرعَتوػػػػػػػػمػػػإذ ُتس   بِ ػػػػػػػػَ ػػػػَ م هتػػػػػػػػػػػػػر اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػهلل درُّك غ
 د بانت أدلَّتُػوػػػقػػػػػيٍب فػػػػػػػػَم غػػػػػػػػػأو رجْ    رْي مداىنا وال مِلقاػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػما كان ش
 ن كان ذا َروٍح أروَمتَػوػػمػػػػػي لػػػػػػحكػػػػػػػت   وػػحتُػػفػػػػرا تأتيَك نػػتػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالورُد مس

 ام ُدرَّتُػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعْت يف رياض الشػد أيق   سرٍ ػػػحػػػػػػبوطان ما روضك الزاىي مبن
 بتُػوػػػػػػػػػػع نسػػػػػػػػػػػػػػك بالرضاػػػػػػػػكم عامٍل ل   مػاػػػلػػػعػػػػاُم يا أمَّ أجياٍل من الػػػػػػػػػػيا ش

 ػوػػػػػػتَ ػػػػػػبَ ػػػلْ ػػػػػال طُ ػػػػػػا ونػػػػػػػػػػػػا رجػػػػهػػػيػػػإال وف    مٍ ػػػن عامٍل َعلَ ػل مػػعرَي ىػػػػػيا ليت ش
 و َجْعبتَػوػػػػػػػنػػػػػػن ِوْرِدىا فأفاض مػػػػػػػػػػػػػػػػػم   ا للعلػم ينهلُػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػجػػتػػػنػػػرَّ مػػػػأو م

 رتَػوػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػيَخنا وعفظ اهلل شػػػػيحػػػػػػػػػػػول    رةً ػئي اليوم بالبوطيِّ مفخػػػػهنػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػفل
 لى مرتقى اإلخالص نيَّتوػػػػػْط عػػػػواربِ     يػةٍ ػػافػػػػػػعػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػْل بقاءه يا ربػػػػػػػػػػػػأِطػ
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 .إشارة إىل اإلمام الشافعي 1
 .اليت عرهبا الشيخ بأسلوب قصصي( دمو زين)إشارة إىل حكاية  2


