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 البُوطِيُُّ الش ُّهِيدُ
 الشريف مصطفى هارون

 :بيت، تكون: القصيدة بعنوان جبمع احلرف األول من كل
 اءعز  ــــــورـــهم والدلك  ردــــــوالص اءـــــكـــون بـــيوالع نـز ــــالقلـــب ح

 اءــاة مســـــــــقلتول ســـــــــمش اسللن ــدــــــــــــيس ـلــــــــــــتقـي مـــــــــــــكأب هلل
 اءــــنق ـومـــــلعـرز وللــــــح ــنــيـللد ا  ربيــوم اـــمــــلِ عـــاش مـــع بـــــــبِاحل
 ـاءى وضيالدج رو ـــن هل المــــإس ـْــــال رعةــوش اهـدـــــه عني نةـــــوالس

 اءر ـــــــهة الز لــيللهي ا هــر منــشاع ــــالـ ةى وليلــادــــم مجــــكت بابط
 اءـــــــــا عليـــــــــــا ولديننــــــــنعن دين ــارةـــــبارة وعــــــــنت مكن  خــــيا شي

 الءو و  ــىـــتق ــهــــــــــزان ـبــــ قليف ورهن ـــلـــــعجي ثــــــــحيْ م ـــلاهلل أع
 ـــاءــير و  ـدــــــحاس دــــقب حأو ر  لجاه اتةـــــــمش الـــــــن حبأهبال ي

 اءهدش هِ ِبِعْلم اهاُن يف يِ َواحلِيت ــُر قَاِطَبة  الطَّيو  كـالئــشهد امل
 اُء؟!ـدــــعَ سيف قَتِل ُروح  طاِهـــر   اِهل  ِخبٍّ ج وَكل  وُد َهَلَك احَلس
 ــــاءُ ــــرِحيلـــِه ُمستـــــلِّ َعْبـد  لِ يف ك اَعة  ـــــــَك شفـنُه ِمن لَّدُ يَا رب هب
 اءُ ْن بـَْعدهْم َكالد َجى ظَلمنَا مفالد ـــْم َوَلَّ ـاِم َونورهـــــــــــــــــدر  األن

 احملرابيف رثاء شيخ 
 الكاتب: عبد اهلل ضراب من اجلزائر

ْطحوِن يا قَلِمي
َ
 جِة األشعاِر من أَلِميخفِّف حِبشر  أشفْق على كِبدي امل

 ِل والرَِّحمِ ــــحقُد اليهوِد وغدِر األه هُ ر او ـــــــــــعــــــــَك عن قلـــب  تَ ـــــــــــَروِّح بِنْزف
 مِ واألرُض تشكو من األغالل والل ج اـــــاِة بنــــــــغبـــأيدي ال تـــــــآه  فقد عبث

 مر ــــاِد واجلـــــِر والز وِر واألنكــــيف القه اـــــــــــتنــــراُب أمَّ ــــَن األعـــــــد دفــــــــآه  فق

https://www.facebook.com/mostafahar0o0n
https://www.facebook.com/mostafahar0o0n
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 مِ ـــــــــــِن اهلل والقيَ ـــــــــدو  لديــــــــــــذاَك الع من ََحَد   اتـــــــاآله بـــــــــــآه  وتلته
يِل يتبعه داء اهلدى علناـــــــألع ذاك العميل  َدمِ ــِل للقــــــــ، كالنَّعمْ ــــــــــكالذَّ

 ظ َلمِ ـــــــإَل األرزاء وال ابــــــالشَّب قاد اــــمٌل يَرى علـــُه ذيــــــــــُل يتبعـــــــيوالذَ 
 مِ ــــــن اهلل بالتـ هَ ـــــــــــوِّث ديــــــــلكي يُل َمناذيٌل ويدَعى لدى األغراِر عامل

 مِ ـــــــــالَق يف األمَ ـــــُد األخة تئــــــــــــألمَّ  احلقِّ يف طمع   خَِّر نورــــــسلكي ي
ــــوال َو األرض لألوباشــــلتخل اــــــاضَلنـــوى أفـــــذيٌل يطارُد بالفت  مِ ـنَ صـ

 رب ومن عجمــمن ع اخلالئق كل شيخ اهلدى فبكت أردى خبستهِ 
 مدفوق الشموس وفوق الكون والس الـــــــــــا وعـــــا مســــــته جنمأردى خبس

 رمــــــــواإلخالِص والك ةــــــــــــــــفيض احملب جنم السالم على أرض مضرجة
 مـــــــــــات والن جُ ــــــــباآلي ة ـــــــاحلقيق رنو  ىا إَل اهلل واإليان منذ وعــــــدع

 مــــوالقل م واإلرشادـــــالعل يف جملس خ يد الدجاِل تقتلهـــشرى لشيب
 وا جلسة اإليان يف القممــــكمللي مبجلسه ا إَل اهلل مصحوباـــــــمس

 مــــــــقِّ والقيــــــس احلـــــــــمش أنوار أَحد على أكرم به علما دلَّ الوجود
 مــــــع النهـــــماوما هتاوى كذاك الط رته فانيةــــــــــفما أغ م قنوعـشه

 يا طاهر القلب واألخالق والشيم انه يا عامل الشام إنا شاهدون
 من شوَّهوا اإلسالم بالنقم وضدَّ  وقفَت سدًّا منيع ا ضدَّ شانِئنا

 والكلمكما وقفت بنور الفكر  همْ قي تناوؤ اق الر لوقفت باخل
 مِ ــــنوِر العقيدِة باألخالِق واحِلكَ  لقد دعوَت كما يدعو النَّيب  إَل
 مِ ــــــــــيف جنَِّة اخللِد يف ِعزٍّ ويف نِعَ  اهلل جنَّاَك من عْصِر النِّفاِق فِعشْ 

 مِ ـــــــــــــنكالغ  الغدر يهود ونـــــــويتبع عا  اهلدى طم شيوخا  يبيعون ودَع
 موالرَّد اإلمث قلخازي وثامل حتت دفنوَن ولو عاشوا القروَن هناسيُ 
 افكِّر وم ايقد كان يرجو ساع نال الذي صادق شرى لشيخب

 ىعادة يف الذ ر إَل الس ا وطارمفس رابهجَّاُل يف حمقد طاله الد
 ار ظهقد كان مشسا  للحقيقة م هفضل سجَّل هرشرى له فالدب
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 اَيَّ حمو  عاعز ز م احلليم عتد  يف فتنة هاديا قد كان جنما
 اذكِّر وم ى األمانة داعيا  أد هأن ا لنشهدُ شرى له إنب

 فـي حضـرة شيخنـا اجلليـل حممـد رمضـان البوطـي
 قلـــم الشـاعـــر الفلسطينــــي الكبيــــر عبـد الرحيــم حممـــود 

 يـليــــــــق بـأكـــــــرم العـلمــــــاءــــــــا  دمـعـ حــريف يئـــــن فهــــل يكــــــون رثائـــــــي
 ومنابـــــــر األمــــــــوي هـــــــن فضائــي يــا شـيخنــــــــــــا قلمـــــــي يَنـــّز دمـــــــاءه

 لــن يُطفئــوا مشســــــــا  بكــــل مســـاء نــور فكرك خالــدقتلـوا التـــراب و 
 ســــــار للـعليــــاءعـشــــــق النبـــــي و  درب مـنمـن نـور فكرك قـد تعبـد 

 وأزاح عنهـــــــا تـافـــــــــــــه اجلهـــــــــــــــــالء يــا سيــــــــــدا  أهــــــــدى املنابـــر سـنـــــــــة
 السمحـــاءمســـح احلنيــن بكفـــه  مــــــن للمنابـــــــر إن حتــــــن مواسيــــــــا  
 اليـــوم رحـــت كأفضـــل الشهـــداء يــا مــــــن أنـــــــار دروبنــا بشمـوعـــــــه
 ظلـم األيـــــادي الـــــزرق والســوداء تشكــو دمـــاؤك كاحلسيــن لرهبـــا
 ترجــو العــلـى بسخافــة السخفــاء هــل أمــة تبغــي العــالء بسخفهــا

 ويبيـــــــــح خلــط الــــدم باألشـــــــــــالء لــذي يفتــي بقتــل ُمفكـــرمــن ذا ا
 وبأمــــــة تُـــــــــــــروى بنهــــــــر دمـــــــــــــــــــاء مـاذا سيكتب حاقــد عــن جهلنــا
 ذلــــــــة العــــــــــــــــــذراءأو ينتـشـــــي مــن  هــل ثائــــــــر حقـــــــا  يُدمــــــر مصنعــا  
 بتفــاهـــــــــــــة احلكـــــــــــــام واألمــــــــــــــــــراء عــذرا  دمشــق فأُمتـــــــي مهزومـــــــــــــة
 حبمـــــايــــــــــــــــة مــن أفقـــر الفـقـــــــــــــــــراء هـم يتبعــون ملن حييـط عروشهم
 لتكـــــــــون قــــــرب القبـــــة اخلضـــــراء زفـــــــــوك للعليــــــــاء يـا رمـــــــز التقـى
 واللـــــه حقـــــــــــا  أرحـــــــم الـــــــرَحـــــــــاء َعلمَتنـــــا أن الســـمــــــــاء رحيمـــــــــــة

 َحلتــــــــه تسعـــا  يف لظــــــــــى الــألواء اليت واللــه أرحــم بالوليــــــــد مـــــن
 واللــه ليــــــــــس بأخبــــــــــل البخــــــــــــــالء واللــه يُعطــي بالـقـليــــــــــــــل كثيــــرة
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 جيـزيـــــه إحســــانــا  وخيـــــــر عطــــــــاء واللــه يستـــــــر مــن خيــاف عقابه
 ليذيـــــــــق كــل النــاس شــر جـــــــزاء مــن قــــــــال أن اللـه ســـــّعــر نــاره

 سيكـــــون أقنطهـــم بــدون مــــراء أو قنّــــــط العاصيــــــن مـن غفـــــرانـــــــــه
 ــــــاءوارج اإللــه جتــــــــــــاوز السفهــــ يـا شيخنــا ال تشتكـي مـن ظلمنا
 عــزا  يليــق بأكـــــــــــرم الكــرمـــــــــــــــــاء واطلب مـن الــرب الكريـم لشعبنا
 لتعيــــش فـي عــز بكـــــــل إبــــــــــــاء واحفـــــــظ لسوريــــا كرامـــــــة شعبهـــــا
 وأطفــاال  وعـرض نســاءشيخـا   واخــــز الذيـــــــن يقتلــــــــون جبهلهــــــم

 

 أتيتك ربي
 الكاتب غري معروف

 أنَت حســيب فاقَتَص من أعدائي أتيـــــــــــك ربــــــــــي ُمضــرجا  بدمــــــائي
 َســــــندا  و َظهرا  مىت نعاين الناعي تركُت خلفي يتامى دين  فُكن هلم
 ِحباِل وصايل فاعِقد ِحبالك مع جيـــــوُب قليب مألى حبُبك سيدي
 بشهادة ... تليُق مع إصــــطباري أخلصـــُت لك... إَل أن أكرمتين
 فقد شهـــدوا بشهاديت ميالدي  بلِّْغ ََحـــام الشـــــــــام مين... حتــــــــية

 إمام الشام
 الكاتب: عبد احلليم صيد

 ومن حاك القضيــــــــة يف رداك إمام الشام قل يل ما دهاك
 وداس العــز يف أعلـــــــــى عالك خاض احملرم يف سفور ومن

 وإن القتــل شـــرع من عــــــاداك ومن جازى علومك بانتقام
 ويا ويــــح املنفــذ من دعــــــــاك فيا ويح املخطط ماذا يرمي



 قصائد يف رثاء العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي                                      

 www.naseemalsham.comنسيم الشام      موقع                                                            5

 فإن اليـــــــوم يل وغــدا  لـــــــذاك وقل للشامت الفرحان مهال  
 إله العــــــــرش فيـــــــــه قد أوالك ـــــا يف مقــــــــــامفيا بوطي هتنــ

 تناغي الفضل من أمسى رباك وهل فوق الشهادة من فخار
 ودام الروح يرعـــــى يف َحـــــاك وداعا  يا إمام الشام حقــــــــا  

 سأظل يف زمن اخلنوع وفيها
 الشاعر: أمني مصرني

 ون اجلريح نعّيهاـــــــــعزيت للك اــــــيا بوطّيهت ـــــوم قتلـت يـــــوقتل
 بكت املدامع يف رثاك ودأهبا يا أندى الشيوخ بكّيهاأن كنت 

 ةــــــة الشام اجلريح وحبـــــوادمع اــــــــا وسنيهــــــالغة حّبهـــــــــمن للب
 رحت مسافرا   من للعبادة يوم اــــــــــت عّيهــمن للمنابر حني ملّ 

 ر املؤرق مؤملـــــافرت والســــــس اـــورمست يتما  يف القصيدة تّيه
 صليت خلفك واخلطابة حية اـــفمن الذي يغدو حبييب حّيه
 هل دمعة تكفي ألشرح لوعة اــــوأكون يف درب الوفاء صفّيه

 يا شيخ قافلة ترجل حربها ذا الشعر يصمت إذ أضاع رويّها
 هي مجعة لن تستطيع أدائها اـــفاصعد كبَيا  يف القلوب رضّيه
 يبكي عليك الطهر يا معشوقه اـــــفلك الدموع كشيفها وخبيه
 ولك احلروف فصيحة ورقيقة اــــــحىت تظل إَل الكتاب وفّيه
 قدر عظيم أن متوت حمّدثا   اــــلتظل يف الزمن املعّطش ريّه

 


