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 قصيدة في رثاء اإلمام البوطي

 علي صاحلاحلاج 

 من العمر عمراً فائض الربكات   هنيئاً لكل املؤمنني مبا جنوا 
 من هللا واألايم ابحلسنات   وما كنزوا إال علوماً ونعمةً 

 هلم تفتح اجلنات مستبقات   وقد جاوروا يف ساعة احلق رهبم
 شهيٌد سعيٌد طاهر اجلنبات   وهذا سعيٌد منهُم الحٌق هبم
 جسوٌر على قول احلقيقة  عات   وهذا سعيٌد أهل علٍم وحجةٍ 
 ومن خشية الرمحن ابلعربات   يفيض بنور العلم طهراً جنانهُ 

 لعيٍش ذليٍل صاغٍر وهنات   أىب موقف الذل املهني وقال ال
 وإين إىل لقيا إهلَي آت   وقد قال أعظ ْم ابلشهادة  مطلباً 

 ويصحو هناٌر بنين القسمات   كتف التاريخ يشرق وجههُ على  
 يتامى حزاىن ابجلوى مثالت   مضى فالليايل البيُض أضحْت بفقده  

 وتنظُر لقياُه بكلن أانة   لياٍل يوشــنيها مطارُف قول ه  
 كثريُة قول  اآله  والزنفرات   كأنــني هبا واليتُم برنَح قلبـَـها 

 فهات  لنا كأَس النـــندامة  هات    أحبــنيتأاي صاحيب عاَث النــنوى يف
َ  على ذكر احلبيب  مـُدامة ً   وخلن عيوانً ابهلوى سكرات   وصبن

 وال بدن أيتيَك الذي هو آت   تعلــنْل فكلن الكون  ال بدن زائلٌ 
 كطيف  مناٍم زاَر يف الغفوات   وما هذه الدنيا سوى برهٍة لنا

 ُُيطــنفـُْه عمٌر فاقُد الثـنمرات   مثاَرهامتاع غروٍر من يؤمــنْل 
ُ  هبا مرن السـنحاب  ومل نكدْ   يـُـردن إلينا الطرُف يف حلظات   منرن
 تزونَد ابلتـــنقوى وابحلسنات   فطوىب ملْن حاز اهلدايَة قلُبهُ 

 ليرتَك هذا األمر يف غفـالت   شياطينهم كم زيـننْت لُه مسلكاً 
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 وينكَث عهداً طيـنب النــنفحات   قومه  ويطعن أهليه  وموطن 
 فيقضي رماَد العمر  ابحلسرات   وينقَض ميثاَق األخونة والوفا 

 تعدن نكوَث العهد  ابهلفوات   كما غرنروا من قبُل يف ضعـْف  أنفسٍ 
 وإمياهنا يف أخبس الصنفقات   تبيُع ألجل  الدنرمهات  بالَدها
 أكثروا يف ثنيه احلمـَـالت  وقد  وشننوا عليه  ابلطواغيت  جبهةً 

 أيبن ٌ صبوٌر راسُخ اخلطوات   ولكنــنه كالطــنود  ما انفكن شامخٌ 
 ميدن شباَب العزم  ابلوثبات   وما زاَل ابلصنوت  املدوني جملجالً 

 ويردَي طاغواتً حبدن ظـُـباة   ليدفَع عدواانً ويردَع جاهالً 
 على غزٍو أتى وغـُـزاة  فيقضي  يـُـشمنر للموت  الزؤام  سواعداً 
 وأعطاهُم من زمخه  شحـُـنات   محاُة الداير امتدن جسٌر هلم به 

 وكدنستُم يف كفنَي الثنروات   وقال مقاَل املصطفى لو وضعتمُ 
 إىل أن يشاَء هللاُ أو ملمايت على ترك هذا األمر  ما أان اتركٌ 
 عثــْرة العثرات  وأهلي وأخشى  أخاُف لقاء هللا لو خنُت موطين
 إذا جاء يوُم الدنين  مـُـكتنزات   وكلن كنوز  األرض ما حاجيت هلا 

 مضى يف ميادين  الوغى بثبات   مضى اثبَت اإلميان  والقلب  والنــنُهى 
 وإنــني إىل لقيا إهلَي آت   وقاَل فأعظْم ابلشهادة  مطلباً 

 بيــنُن القَسمات  ويصحو هناٌر  على كتف  التــناريخ  يشرُق وجههُ 
 مجوُع ضالٍل جـُهنٍل وجـُـناة   تنادى على فعٍل من القبح  منكرٍ 
 شياطينهم واستصدروا الفتوات   وقد قاَل أهُل البغي  ملــنا خلوا إىل
 يُقـتـنُل فينا كلن وقت  صالة   أال عجـنــ لوا يف قتله  واخر سوا فماً 

 يقتلوا روحاً ونفَس أابة  فلم  لئن قتلوا يف هيكل الطني شخصه
 فتطغى وتعلو فوق أيد  طغاة   وروحاً من اإلميان نشوى محينة ً 

 يطاردهْم يف الســنُـْكن  واحلركات   وطيفاً سيبقى جامثاً فوق صدرهم
 ويف نومهم يف الصحو والغفالت   يالحقهم يف َروحهم وجميئهم



  احلاج علي صاحل                                                                  راثء اإلمام الشهيد البوطي قصائد يف

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                           3

 اآلذان كل صالة  وما صدَح  وما عانَق األموين صوُت مؤذنٍ 
 وحيجَب نوَر هللا يف الظلمات   وظنوا أبن الغدر يشفي غليلهم

 وجرنوا خبـُـسٍر أذيَل اخليبات   لقد خاَب مسعاهم واُحبَط فعلهم
 يكون لنا إاله نور هداة   وريب متمن ٌ نوَرُه ابهلدى وما 
 بعزٍم وإصراٍر وقلب  تقاة   فها هو توفيٌق يكمــنُل دربـَـهُ 

 إذا سلن كيُد البغي كلن أداة   حتدنى أداة الغدر والكفر واخلنا
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 غرد النسر في سما الفيحاء

 مجيل حداد 

 غرند النسر يف مسا الفيحاء
 ليتين كنت مفرطاً يف هواه

 ليتين كنت من تالميذه الصيد
 كان واجلنة اليت تشتهيه 

 طرق الباب ابليدين سريعاً 
 مفرطاً ابلثناء طل جربيل 

 نصر هللا حبهم ولقاهم
 موكب سار خلف نعش كرمي

 مات خلف احملراب يتلو كالماً 
 فعزائي ابلنسر صار ورائي 

 فهواه ذخر ليوم الرباء 
 أشكو من ختمة يف الثراء 

 موعداً واحداً حبكم القضاء
 طل جربيل مفرطاً ابلثناء 

 سبقوه لصالة الشهداء 
 وأعز اجلنان ابلنبالء 

 يقول ليت عزائيكل فرد 
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 من كتاب الرمحن لألتقياء
 فإذا الغدر يستهني بقدر

 وإذا املوت جاء يبسط جنحاً 
 كان نبع العطاء من كل علم

 كان يوصى الشهيد علماً وصرباً 
 ظل يف عمره مديراً لدار

 رب درس قد صار مفتاح خلد
 ظل رواده يتامى حداداً 

 كان موت األمري يف دار عز
 هيد مت قريراً فأنت خري ش

 خصه هللا منه للعلماء
 طاعه الشيخ مسرتيح األداء 
 كان رشداً يف ساحة األنواء 

 ويشق الطريق للعظماء
 هي دار الدنيا ودار الفناء 

 كرم هللا فيه نبل العطاء 
 عمن يتماً من بعده كل انئي 

 هي هلل حصة يف السماء
 عرفته السماء يوم البالء 
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 في حضرة الشهيد السعيد
 مصطفى قاسم عباس

 

 نـوراً فـتُـروى بــالــسَّنـــا األلـبـابُ  بـعـُض الــغــيـاب  حضورُه ينسابُ 
 أودى بــهـا عـنَد الــرنحيل عــذابُ  وتشـبُّ أشـجاُر احلنني  بــأنــفـسٍ 

 يَوَم الـــنَّوى َرَمْوا احَلَشا فأصابوا وعلى ُراب التذكار  يُزهــُر طيُف َمن
 أشهى..ويف بعض احلضور  غيابُ  بعُض الغياب غدا حضوراً دائماً ...

 تشتاُق َمن حتـَت الثرى قد غابوا كم مـــن أنـــاٍس بــيـنـنـا وقـلوبُنا
 م ْسٌك ! وقال: ُهنا مشـى األحبابُ  ولكم حسدان الدنرَب حنَي وشى به 

 فــيــها دمـاٌء قُــــدن سْت وتــرابُ  والثغـُر َهـــمَّ بــــأْن يُـَقـبن ــل بـُقعة
َيا اهلُدى اإلرهــاُب ؟ اي شيخنا البوطيَّ مشُسَك لـم تغبْ   أىنَّ مُييـُت ض 
راً  َق مـُصـحٌف وخضـابُ حــىت تعـان أمضــيَت ُعمرك انصـحــاً وُمفسن   

 بــدٍم يــطــيُب بــعطره احملـرابُ  ووهــبـَت روَحَك ساجـداً متوضئاً 
 أبكـاه حــال صـــادق و خـــطـابُ  إْن كنَت يف األموين  ترقـى منرباً ..
تــرمــيه  أســهـُم فـــرقـٍة وحـرابُ  فاآلَن تــرقى منرباً بقــلــوب  َمــن ْْ  

 تــهــفو لـــرؤية نــــور ه الطُـالبُ  اي شيَخــَنا مــازاَل طـيفــُك ابمساً 
 ملَـّا دعـــاهــــم ربُـّـهــم فـأجابوا  يف جامـع اإليــمــان كنَت أمامهم
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ـه    ســعــيــد كـتابُ فــبــكلن  بيٍت للـ سـتـُضيء لـألجيال أجُنُم هنــج 
ــُة رأيـ ــه    فيها يُـــزاُل عـن القلـوب حـجابُ  وُهـداُه نــبـراٌس وُحــجَّ

 ُشــبَـٌه وأذعـَن للـهدى املرتـاُب ؟ مـن مثُله صاَن العـقـيدة فاجنلت

 ولكــل ُمـعـضلـٍة هــنــاَك جــوابُ  وأالَن ُصـْلَب الـفـكر  طـــوَع بيانه  

 ملَـّـا رواهــم بــالــخـداع  ســـرابُ  ْن روى زيَف العقول  مبنطقٍ هو مَ 

 وسلـوا الذيَن بسحر حـرٍف ذابُـوا فسلوا البالغَة كم شدْت يف ثغره
ـــا قـــرأنـا روضـــٌة وقــبـــابُ  يف فـقـه سيـرة  أمحٍد كم أشرقت  لــمَّ

ى بَــَكوا وإىل اإللــه  أانبـواحــتــ هو من كسا العاصني ُحـلَّـَة تــوبةٍ   

 فتَح البـالَد ويف احلروب يُـهابُ  رقَد الشنهـيُد مع احلفيد جواَر من
 فــيــهـا الـدنما والعلـُم واألطيـابُ  فتعانقوا حتــَت التــراب بروضـة

ماي ربن  َهبـُْهم رمحــة , وأنــْر لـهُ   تــلَك الــقــبوَر فــإنـَك الـوهَّـابُ  

 
 

 
 

 
 

 


