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 األرض ثكلى

 الكاتب: األستاذ حممد أنس العز
 تبكيه أرض خاشٌع ومساء األرض ثكلى إهنا األرزاء

 فتأثرت من حزهنا األنوار تبكي عليه وقد أثارت ضجة  
 فتغريت يف أرضنا األجواء وحتركت معها الغيوم بسرعة  

 قد عّم يف رحاب الديار بالء حىت الديار بكت عليه حزينة  
 يف قربه وتضمه البطحاء البوطي، أصبح ثاويا  يا شيخنا 

 لكنها رزءت بك األعضاء قد كنت قلبا  نابضا  يف جسمنا
 سالت عليك مع الدموع دماء يا شيخنا اهنمرت عليك دموعنا

 تسقي العلوم وإّنك السّقاء قد كنت فينا منهال  ومنارة  
 برهان حق  إنّه جلالء قد ذدت عن دين اإلله حبجة  
 نرباس حق  إَنك الوّضاء قد كنت فينا مشعال  وهداية  

 واحلق ما شهدت به األعداء العلم أنت فال حدود لفضله..،
 فينا وأنت الشيخ واملعطاء مل ننس دروسا  قد منت

 يكفيك فيها جهدك البّناء حاولت حقن دمائنا مبقالة  
 ناديت صدقا : إنين لفداء ما بني حمراب  تالوة آية  

 واحلق أّن السادة الشهداء فلقيت ربّا  إذ طلبت شهادة  
 ووسيلٌة متحى هبا البلواء أال يا رسول اهلل أنت مالذنا
 ترجوك أرض الشام والفيحاء فبحقه يا رُب أنقذ شامنا
 منك الرضاء وأن يزال بالء وحبرقة  أرجوك رُُب طالبا  
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 رسالة إىل غزايلّ العصر

 امليادين -دير الزور  الكاتب: حممد حسن الدرفيل
 من اهلايعات وما توجع  بنفسي أفدي ما غصك 
 ل وال لست خبا  وال أبقع فال لست إمعة يف الرجا
 بقليب مشس اهلدى تسطع عرفتك باحلق مذ أشرقت

 وال املدح عندك قد ينفع فال الذم عندك ذو هيبة  
 مسامعهم للحق أن تسمع نصحت العباد ولكن أبت

 ليشفي غليال  به مطمع احلسود وملّا جيد  وضاج
 قلته األنام فال يتبع يقولون دعه فهذا امرؤ
 كالما  بليغا  له فامسعوا لقد أنزل اهلل يف حمكم 
 يضلوك حقا  وما ينفعوا فال تتبع جّل أهل الثرى
 بك األرض زلزاهلا املفزع ويوم القيامة إن زلزلت

 البغاة وما تشفعوترجو  ستلقى الرضيعة من أمها
 غذا خان رّدك مستصنع لذلك فاعمل وال تبتئس

 فال بد يوما  به ترجع ذا نالت منه ريح النوىإ
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 رثاء اإلمام البوطي

 للشيخ جالل الدين اهلاملي 
 ولــــــــم يُك للصليبيني بــــــوقا حزنُت جلـــــــهبذ  عَرَف الطريقا
ضيقا رأى ِفتن ا ستغشى الشام يومــــا

َ
 وُتدِخُل شعـــبها البطَل امل

 لكــــــــل ُمغّرر نصـــحا رقيقا هنا العاّلمُة البوطيُّ أســـــــــدى
 إذا أزفْت فلن ترعى احلـــــقوقا وحّذَر أّن أحداثا جســــــــــــاما
 ومتأل كـــــــــــل حاضرة حريقا وسوف ُتسيُل كّل دم بــــــريء  

 إذا زِْدنا جبــــــــــــــانبه عميقا فــــال نبايل أُجرُْح القدس هان
 على شعـــــــــب  رآك أبا شفيقا فما أحنـــــــــــاك يا بوطيُّ حّقا

 بذا خليقا -كما استقمتَ –وكنَت  صَدْعَت بأمر ربك يف شـــموخ  
 فُبعُدك عنهُم أضــــــحى سحيقا وما ماألَت َمــــْن شّقوا َعصاكمْ 

 تنا َنصدُّ به النــــــــــــــعيقاألمّ  احلّق حىت صـــار حلناصْرَت ن
 ستشرُح صْدَر من يشكون ضيقا وتلك فضيلة للعــــــــــلم كربى

 فأمسينا وقيــــــــــــــل دٌم أريقا لذاك وذلك اغتــــــــــاظت ذئابٌ 
 مَع الشهداء سوف يُرى رفيقا كذا َمْن خالَف األهواء يـــــوما
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  الصّهيون املتألِّه وغُوِيمُ اخلليج

 جلزائرعبد اهلل ضراب من االكاتب: 
 ومن ملوك وشيوخ اخلليج ،هلنيأهاينة املتالصّ  نوم ،جيمنعوذ باهلل العظيم من الشيطان الرّ 

 .، وتصرفاهتم تشهد على ذلكأي عبيد لليهود "غومي"هنم أالذين اقروا وآمنوا 
 يعبدُ  ا  ملا غدا الصهيوُن ربّ  اهللُ ينسى يف الوجود وجُيحدُ 

 لبين اليهود ومن تعالوا واعتدوا اهللُ يعضى بالدِّماء تقربا  
 من أمَّة رغم اهلدى ال ترشدُ  زمن املهازل إنّنا يف حرية

 فغدت تصلِّي لليهود وتسجدُ  حاقدا   ا  من أمَّة عبدت عدوّ 
 بالعمالة أفسدوا مبلوك عهر أرُض اهلدى أرُض الكتاب تدنَّستْ 

وا أتباعهُ   واهلوان وجدُدواة بعثوا املذل خانوا الّنيب وذحبَّ
 بسيوف أجناد العمالة حتصدُ  كر يف أرض اهلدىأرواح أهل الذّ 

 فشيوخُه خلف اليهود جتنُدوا إنَّ اخلليج غدا معسكر ردَّة
 وتكاتفوا نصرا له وتوحَُّدوا تبعوا عمى الدَّجَّال قبل ظهوره

 حنو السَّماحة والسَّالم ُتسددُ  هم مسمومة تئُد اهلدىفسهام
 نادى به خرُي الربيَّة أمحدُ  وعقوهلم زاغت عن احلقِّ الذي
 فتأمركوا وتصهينوا وهتوَُّدوا مالوا إىل األهواء يف إثر العدى
 وعلى الّرذيلة والفساد تعوَّدوا ألفوا اخليانة والعمالة والعمى

 هم رهطنا الباغي املضلُّ املفسدُ  ضرُّنا ، همنا، هم عار ناهْم شؤم
 مطعونة بيد اخليانة توءدُ  آه  على األرواح يف سورية

 وعلى الذين تعذَّبوا وتشرَّدوا آه  على األعراض يف أحيائها
 يف عامل من روحه يتجرَّدُ  آه  على اإلسالم يف زمن الرَّدى

 فتمرَُّدوا أفلسوا تبعت ملوكا   آه  على قيم اهلدى يف أمَّة  
 احلقُّ يدفُن يف العمى ال ترقُدوا العقيدة واملكارم اهنُضوا أهل

 فتبيَّنوا فيه احلقيقة واصمدوا قرآنُنا مشٌس تنرُي دروبنا
 شعب يف القيامة يشهدُ  أقطاب إنَّكمامحوا العقيدة والفضيلة 
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