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 "مقالة سجعية لقلب يرثي العالمة الشهيد السعيد حممد سعيد رمضان البوطي بعنوان" 

 آهَةُ شَوق
 بنت أبيها 

   وجُد نشواَك.جاه دُ ما زاد ب  ما باُل قليب يف كل يوم يئنُّ كل 
   يايل اليت كنت مؤنسي هبا؟ حني كان يغمرين هلل ن َداَك.أين الل 
 دعائك وكذا بكاَك. ل  حَ صَ هلبت حنايا فؤادي ب  أ 
 اَك.مَ ت على خاطري د  رَ ني جَ ح   كوأتلفت مهجيت مبوت 
   مر فداَك.عُ مرك ب  جبهله طوَل عُ  الذي ظن   قيمُ ليت عقلي الس 
 كنت فيها تسعى لنصح من عاداَك.  ة  ليتين مل أمن ساع 
 ليتهم وصلوا مبتغاَك. ليتهم عرفوا ماكنت ترجو ... 
 نزفت منها عيناَك. وجوههم وقلوهبم بدموع   ليتهم غسلوا سواد 
   تتباكى. كتبت احلكمة وحتتها آهات    ليتهم ملسوا صدق أنامل 
  ُّاَك.ي  ها مُ ليتهم دخلوا أعماق قلب  كان سكنا  لشام  ع ز 
 .ليتهم ذاقوا مرارة فُرقيت لنزفت أفئدهتم سعيا  بعد فوات رضاَك 
 عوا حنني دعاَك.أما مسعوا كالم اهلل وقت كنت تتلو، أما مس 
 فذاقوا نار أملك بعز موالَك. معميت عن الرؤيا سرائره 
   ت ذكراَك.دفدتك روحي ما أحن روحك يا سيدي: تطوف يب كلما جد 
 .فتشكو النوى مقليت حنيبا ، فكيف أشم رحيك من ثراَك 
   خطتين ميناَك. فيا ليتين كنت دمعة  من طرفك، أو كلمة حق 
  َمن عطاياَك. حني ترى باريك أُذكرُ اجلزا ين يوم بأن   فتُ رُ لكنت ش 
 .مضيت إىل اهلل تاركا  أجرامنا فكم من يتيم صار وراَك 
  َاَك.وُّ ال زال أنني منربك يؤملين كل مجعة  بعد رحيلك ملن س 
 .ال زالت مساجد دمشق ترثي عاملها ففي ماريبها ال زال صداَك 
  حت نُّ حنني الثبات جملاهد  واثق  اخلطوة  مشسها ضياَك. َشآمُ زالت وال 
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 .أنت األب الذي حضنتنا بوصل قربك وطيِّ نفعك فكيف أنساَك؟ 
  َ َمن عق ك فهل ينفع ندم من غاظه عالَك. كلِّ   امُ وَ سينهار ق 
 . َيا أب الشام وابنها أيها البارُّ فديت دينك بدنياك 
  ِّمن جواحنها أراَك. ة  ضث الشام عنك وحتدثين ففي كل نبأحد 
  يفوح شذاَك.أسفا  وفخرا  ففي كل ركن  من أركاهنا 
 .يا سيدي احلاين الذي مبحض عبوديتك رب العرش رق اَك 
 فيا ليتين حني يغلبين الشوق ويكويين فراقك بعني البصر ألقاَك...؟ 

 
 


