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 مرثية نظمها أحد الشباب من السادة آل األهدل
 فلم أويف حق مدحه وعلومه وأعماله واحلمد هلل على كل حال ... ,نظمتها, واحلزن ينازعين

 ديعن مصاب الدين وافاهم بر  صطفىليت أشياخي أُهيل امل
 ها اهلادي احلميديف جيوش رأس هـلّـوا بالـعــوالـي غـيـرة  أل

 دزيأتـقـنـو أعـمـال هاديهم ي من أجـسـادليسوِّي بـالـثـرى 
 بــالـهـدى وكذا بالـُمـاّل سـعيـد مفـجـعـونـا وهـي مـن عـاداهت

 للرأي السديد من أعـاد العقل الـُعـرى نـاصـر التوحيد وثّـــَاق
 ديلـألصـل املش عوأعـاد الـفـر  عهده وأعـاد الـفـقـه سـابـق

 يدوعـرفـان فر  هـدى,رحـمـة تـ ـهفـي اعـتـدال ثـابت تبـيـان
 لِّ مـفيدـاملعلوم من ك حيـطر  هىالن يف هدوء قد سىب لبّ 

 وحيد يف ُعال التوحيد قد كان هخـشـوع مــا رأيــنــا مــثـلـ و
 يف حمياُه ومـجـالُه الـسعيد الـبــهــاوعـرفـنـا نــور عـدن و 

 قـصيـد ال وال يـسـمـو لُه أيُ  دحيت عن وصفهليس تـغين م
 أنَُّه صـدِّيق يف ثوب شهيـد رقيتويـعـزيـنـي ويـكـظم ح

 الـحميد يف مقر النور مـن سـاح تلتقي سيدي عدين بروح
 رشيد كن لعقلي بسنا العلم هُ ـمث هـبـنـي كـلَّ ما أعـطـيـت

 اجمليد من هوى األشراِف أعالم قـلـبـي وما تـحـمـلـه آه يـا
 دنـا بـالـمـزيـديـا ولـي األقـدار ع مكيـف نلقى بعدهْم أمثاهل

 املصطفى ركين الشديد وبأهل أطيب خاطري باملصطفىو 
 اّل سـعـيـدوسالٌم مـعـهـُم امل اهلِل تـغـشـى روحهم بـصـالة
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 غاب السعيدان هذا عام أحزاني

 1141مجادى األوىل  11
 ثـُْلمانِ  بالشام ثلمك يا فيحاء هذا عاُم أحزاين غاب السعيدان

 أقرانِ أنِت اليتيمُة عن مثٍل و  ثكلى يف ُمصابِتها ما مثلك اليوم
 أركان وعصبُة احلقِّ يف أوتاد لِّ نازلةفهم حصوُن احلمى يف ك

 أبا هاين مسُك البقيع مبثواكم هايا ضجعة مأرُز اإلميان يشهد
 الثّايننا سعيد بيت الّتقى من سعد حقكمواليوم مْن رمضاَن النوِر يل
 إميان دُم الّشهيِد على حمراب عدهبالّشام والليلُة الزهراُء مو 

 تعّلُم اخلرَي يف رِفٍق و إحسانِ  أفنْيَت عْمَرَك لألجياِل تربية
 عْن عاينلتفتَح الباب عن شاٍك و  لبارئها تفاض واليوَم روحَك قد

 نوران يسري إليك بنور الّدين هُ جاورَت فيها صالَح الّدين تشبه
 عثمان رإىل موائَد من إفطا كملحّّت كأين بذي الّنوريِن أعج

 نسبُة احلّب أعلى ما بإنسانِ و  حبُّ أمحَد روٌح بنَي أضُلِعكمْ و 
 انِ هبا األماجُد يف روٍح ورحي شافعنا شذا الّصالة على املختار

 

 أنت السّعيد و للسّعيد جتالسُ

 1141مجادى األوىل  14
 مؤانسُ  فأخوك يوسُف واجلوار جتالسُ  وللّسعيدأنت الّسعيد 

 سُ الُس القوم الكراِم ُمانمُ و  جنابهِ  أنت الضجيُع إىل جبني
 سُ فضال  وقدرا  ال يكاُد يناف َحَباكماواهلل منَّ عليكما و 

 شهٌم فارسُ  هذا أخوك وأنت ناليأدرك صالح الّدين وامأْل ك
 أطاَع احلارسُ  الدخوِل وقدإذُن  هِ يا شاُم وامللُك اهلُماُم بأمر 
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 ٌف يابسُ فاليوَم عصُف الّشاِم عص وُصواُعنا صرٌب مجيٌل مل يزل
 ٌب قارسُ عصفت بنا ريٌح وكر  إنَّنافيكم مالُذ احلائريَن و 

 سُ متار ُه بُعرى الوداِد وضلوع هِ حيىي احلصوُر حييُطكم حبنان
 اخلانسُ عتِه العدوُّ خيبو بطل الّسعيُد خطيُبهاتلك املنابُر و 
 ها بنُت البالغِة عانسُ وبغريِ  َك باحملبَِّة داعيا  هذي سبيل

 احلاسُد األعمى شقيٌّ يائسُ و  زٌ ال تبتئس فأخو العزيِز ُمعز 
 امسُ الد المُ سيُقضُّ مضجَعُه الظ آذاَك فيها سّيدي واليوَم من

 عدّوَك اجلاين ذليٌل ناكسُ و  عالمة ٌ  فالّنصُر والّتمكنُي فيك
 سُ فتنازُع األهلنَي شؤٌم داح ُسّدي للحقوِد مشاتة   يا شاُم 

 قابسُ  ُس الّسعيِد من األكابرقب يا آل أيّوَب الكراَم نزيُلكم
 القويُّ الغارسُ أنَت املرّّب و  رمضاُن أرسلَت الّسعيَد حليِّهم

 ارسُ ال وميبو العُ بأحبِّ ما يص رابهِ بالليلِة الّزهراِء يف حم
 للّشهيِد نفائسُ نزُف الّشهيد و  خضَّبها دما  صحائُف القرآِن و 

 سُ ويزول عن صْدري احلبيِس حماب يا نفُس هل يل أن أزوَر مقاَمهم
 سُ وطريُّ خّدي للرتاِب يالم هُ مُّ ـأشُ وهناك أقرأُ وردهم و 

 للّنزيِل يؤانسُ فاز الّسعيُد و  آلهِ بشذا الصالة على احلبيب و 
 

 رمضانُ لو علمَ األنامُ سعيدَكمْ

 1141مجادى األوىل  15
 ُحها يُبكيينوسُلوا دمشَق فَنو  أنيين رحَل الّسعيُد فيا لطول

 ُن الّدينِ والّشاُم بالعلماِء رك هُ نيبكي رُك يا منربا  بالّشام
 حننيِ لتقطّعوا من حرقٍة و  كمعلم األناُم سعيد  ورمضاُن ل

 ؤويينفزمانُه بظالله ي اَم كلَّ زمانهِ و متّنوا األي
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 الّطنيِ  بالّروح حنيا ال بثوب مْ لّلذيَن استبشروا بظنوهنقل 
 الّتكوينِ  املوُت ليس هناية ما  ظاهرا  العلَم علَت يا من علم

 ذي الّتمكنيِ  فاألرُض تزوى عند ليس الرتاُب حباجٍز أنظارهم
 ُب بيَننا بيقنيِ متشي وختط لَت فينا حاضرا  يا شيخنا ما ز 

 َك نظرٌة ُُتييينوحناُن حلظ نارِ كلماُت قلبَك يف حنايا صد
 حّطنيِ  يا ُعصبَة األماِد من الّديِن أصبح جاركم هذا صالحُ 

 ِر اهلِل خري ُمعنيِ وثقْت بنص دموُع نوِر الّديِن تروي خدَّكمو 
 يا ملجأ املسكنيِ  مهببقلو  أدعوَك رّّب راجيا  متوّسال  

 َل الّتعينيِ ُمؤمِّ عاَش الّسعيُد  اّلذي أدرْك بالد الّشاِم بالفرج
 قيينبشذا الصالِة فريقها يُر  تْ فنرى دمشَق إىل مالِسها ارتق

 إنَّ الّصالَة على اهلُدى تكفيين صّلى عليَك اهللُ يا علَم اهلُدى
 

 شيخنا الشهيد األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

 مشس الشام
 

 )ابن الدماكيّ(الكاتب : ننال عني الفوز االندونيسيّ اجلاويّ 
 

 أيا شيخنا من أنت ؟ أم أنت مشسها ؟ أجنم بالد الشام أم بدر ليلها
 أديب وصويفٌّ وَفْخُر َزَماهِنَا ام أئمةـــويلٌّ إمــــفقيه أص

 ونلَتِ َشَهاَداٍت ونلَت أمََتََّها فيا عمر اليوم, قتيل مبسجد
 استشهدوا هباوطوىب ملن ماتوا أو  بسيد األيام تـَُبارُك مُجْعةٌ 

 سجدت وآيات اإلله محلتها بتعليم آيات اإلله شرحتها
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 فأّّن إىل النريان أنت حنوهَتا ؟ فُمْت ِمْيتة  كانت هبا الناس ُيسَعدُ 
َلِد  مجادى بأوالها بعاشرة َذَهبــْـــ  األعوام فيها تركتها 1141ـــَت من َغتـْ

 الصالح يـَُردَُّها يَّة كانبيَصل وأنت صالح الدين يف العصر شيَخنا
ْيِن اإلهلي تردُّهامال وكنَت عدّوا  للخوارج َشوَْكَها  ِحَدِة الدِّ

 جِّها  جبانب من هلل كان ُمو  كالعروس جوارَه  ُح هنيئا  تُري
 قويٌّ وللباغني كنت ُمنبِّها اغزايلَّ هذا العصر, هنج حياتك

 هَتاالدُّنيا, علوما نشر َدرَُّس يف تُ  وقد صارت األفكاُر ُكنَت بنيَتها
 اَصحيفات سالت لوَّنْتها حُبمره ابن عفان, دماؤكما على الـــــصـومثل 

 ردٌّ على األعراب الذين هجوا

 شهيد احملراب البوطي رمحه اهلل

 رعبد اهلل ضراب اجلزائالكاتب: 
 نكرامباملكارم  وغدا الّتمسك غدت السَّفاهة ثورة وُترُّرا

 وغدا التَّقدم قفزة حنو الورا خسَّة وفظاظةوغدا الّتدين 
 جعل الشباب مشاغبا متهوِّرا بالفكر الذي األعرابوتسلَّط 
 طمس الشَّريعة بالدِّماء وكدَّر لرهٍط غارٍق يف غيِّه عجبا  

ا وتراه وغدا  جاهال   ذا خسَّةٍ  تابعا   فرتاُه نذال    متكربِّ
ا أردى س أو الشُّرمي عن الذييفسلوا السُّد  الكرام العابدين مكربِّ

 يف الغيِّ أعمى باغيا  ومغرَّرا من بثَّ فيه اجلهل من ألقى به
 قمم الفضيلة والشَّهادة يف الورى وسلومها عن هجو أعالم اهلدى

 فلقد ركبتم ديننا فتعفَّر أنتم عارنا األعرابيا أيّها 
 آم أنَّ فهمكم البليد ُتجَّر ؟وهتتدي ألكم عقوٌل تستنري

 فغدى صفيقا  باغيا  ومكفِّرا زحزحتم النَّشء الربيء عن اهلدى
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 وعتا ودكَّ عرى اهلدى وجتربَّ  هشطيقد شوَّه الدِّين احلنيف ب
 ومنوِّرا جد اإلميان يدعو هاديا  ــ ـيف مس أردى إماما  صاحلا  

 فسلو الشُّرمي ورهطه عمَّا جرى إنَّ اجلرمية يف اخلليج تبلورت
 ذيٌل عميٌل لليهود فغريَّ  ئمَّة حازهلأل وسلوا إماما  

 وأهدروأباح قتل املؤمنني  وأباح عرض املسلمني معاندا  
 لكن تردَّى يف اهلوى فتبعَّر قد كان جنما  للهداية ساطعا  

 اأمرا  أتاه من األمري مسطَّر  نفِّذا  ىل قتل األُباة مإدعا و 
 ومفكِّراقد كان يرجو ساعيا   بشرى لشيٍخ صادٍق نال الذي

 فسما وطار إىل السَّعادة يف الذُّرى قد طاله الدَّجَّال يف حمرابه
 قد كان مشسا  للحقيقة مظهرا بشرى له فالدَّهر سجَّل فضله
ا قد كان جنما  هاديا  يف فتنة  تدع احلليم مزعزعا  وحمريَّ

 ومذكِّرا داعيا  أدَّى األمانة  بشرى له إنَّا لنشهد أنَّه
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