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 قصة      

 حب ووفاء  

 

 شهيد المحرابوآشوقاه  ......  يا  
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    نيباحمل ةلغ

 

 مهداة إىل سيدي اإلمام الشهيد الدكتور

يحممد سعيد رمضان البوط  

         

                                     {  } 

  من  بعناية كريمة وإشراف        

  المحب والمحبوب خـالشي فضيلة       

                                         نا بهعحفظه هللا ونف     ماـد الفحـحمم     

 

                              

                                    بقلم                                

 

 جهاد عمر دياب
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ة     املقدم 

 رابـيد المحـشه يت ياـمض

يـبيبـدي وحـيـس يا يتـمض

 ورـتـدك اـام ويـإم يا يتـمض

رمضان محمد سعيد يا مضيت

 مرـق اــدر ويـب اـــي يتـمض

 اذيـخي وأستـشي يا يتـمض

 دعاةـــال امــا إمـــي يتمض

 المجاهدينا سيد ـــمضيت ي

الـرجـا أسوة الـــمضيت ي

قــوفيــت اــأب اـــي تــمضي

رأســـع الــراف تـــمضي

محتسبا   صابرا   تــمضي

كريما   مسامحا   تــمضي

ومحبوبا   محبا   تـــمضي
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فخورا   نبراسا   تـــمضي

امخا  ـشال  ـجب تـــمضي

العاملين المخلصينقدوة العلماء  يا مضيت

الكريم اللطيفإلى  مضيت

بالمصطفى العدنان ال حقا   مضيت

غايتك رضا هللا وحده مضيت

امةـبأعلى ه متألقا   مضيت

ام وأهلهاـللش تاجا   مضيت

منارة للعالَمين العربي واإلسالمي مضيت

تريد للعلم والعملَ  طالبا   مضيت

وأنت غزالي عصرك وزمانك مضيت

ومدافعا  عنها راية األمة حامال   مضيت

ةـانـأملت من م  بلغا  ما ح  ـم تــمضي

فلت بهاالرسالة التي تك   موصال   مضيت

إليمانا وةــدعا  غــمبل   تــمضي

الجاهفيف النفس عن الشهرة وع مضيت

أو سلطان وزيرلك ب طمع وال مضيت

رىــتش اع وـا تبـدنيــال ل تــمضي

ارــدرهم أو دينــال ل تــمضي

 غير طامع بشيء فبلغت أسمى شيء مضيت
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        ةـيـرآنـقـال اتـاآلي   

 في كتابه العزيز: قال هللا     

من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم ن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليهم 

 ( بدلوا تبديال  وما

 ( وقال إنني من المسلمين ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا   )ومن أحسن قوال  

 من عباده العلماء ( ) إنما يخشى هللاَ 

 ) أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون (

أقول لكم وأفوض أمري إلى هللا ( ) فستذكرون ما 

 ) ولئن متم أو قتلتم إللى هللا تحشرون (

 ( في األرض فكأنما قتل الناس جميعا   بغير نفس أو فسادا   ) من قتل نفسا  

 ها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد لهفي خالدا   ه جهنمَ فجزاؤ متعمدا   ) ومن يقتل مؤمنا   

 ( عظيما   عذابا  

 أن يقول ربي هللا ( )  أتقتلون رجال  

  ة  بعضها من بعض () ذري  

 وهو شر لكم ( وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا   ) وعسى أن تكرهوا شيئا  

 فأغشيناهم فهم ال يبصرون ( ومن خلفهم سدا   ) وجعلنا من بين أيديهم سدا  

 ( من الطيب حتى يميز الخبيثَ ) 

 (الدين عند هللا اإلسالم  إن  )

 (ا هلل وإنا إليه راجعون إن   )
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 فةـريـالش ةـلـائـعـال  
مال رمضان ال هاجرت معه والدكم العارف باهلل إلى من مضيت

 من أب  ثروكان والدكم بالنسبة لكم أك مضيت

العالم الرباني والمربي والمرشد الصالحبل كان 

ونــمــيــلـاغ الــه بصب  ـلبـق قـن تعلـى مــإل تــضيــم

  : لمن أخذ بيدك ودلك على طريق العلم وقال لك مضيت

( دفعتك إلى ذلكبكسح القمامة ل علمت أن رضا هللاه  لو) 

أمل اللقاءعلى لقاء الروح الطاهرة عند للوداع باحتضاره ناداك وقد  مضيت

جوارك والحفيد الرؤوم أحمد أبى إال مضيت

تهفو إلى رياضكود ــمحمروح و يتـضــم

بالمضي في نشر فضلك ونتاجك بالحب يعزي النفس ومحمود  مضيت

اـنـعـود مـمـحـك ومـعـد مـمـوأح تـضيــم

والحزنقت عيناه من الدموع اغرورذكر اسمك أمامه إال وي   محمود ال وابنك أبو مضيت

ق على أمة ووطنتروالتوفيق صدره مح مضيت

 ةـاقيـة بـاضيـق مـتوفيـالة بالـرسـوال تـضيــم

 بطريق هللا وهدي حبيبه محمد  مستمررمضان البوطي  آلالنهج بو مضيت

 ريق الهدى ودين الحقـــطرون في ــائـــس 

 قل مثيلها هي القدوة واألسوة التي وذريتكم بصالحها مضيت

 األصول وفروعهاعلينا ببركات هللا أن يمن مضيت ورجاؤنا 
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 ـتـأن   
 مضيت وأنت تسعى في جهات األرض لوحدة الصف وجمع الكلمة عبر بيان هللا القرآن

وعبر العصور واألزمانمة وقامة ومنارة على أعلى القمم مضيت وأنت ها

والقمرمضيت وأنت نبراس العلم الساطع كضوء الشمس 

قصد من كل مكانمضيت وأنت كعبة العلم في األرض ت  

أمر دينهالهذه األمة  جددتمضيت وأنت الذي 

مضيت وأنت أنت منذ عرفناك لم تبع دينك بدنياك

شيخوختك ت أنت منذ نعومة أظفارك إلىمضيت وأن

 محمد سيدنا مضيت على خطا النبي األعظم 

 ثلىالحسنة واألسوة الممضيت وأنت القدوة 

 

تحاد علماء بالد الشامرئيس ا مضيت يا                فـوصـال    

عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق مضيت يا

مضيت يا خطيب جامع بني أمية الكبير

فتقدتك جوامع دمشقفا مضيت

شوقا  لمن كان يعانقه كل جمعة ن  مضيت ومنبر األموي يحه 

 لحالها تأن وتبكي بكدرننظر ذنة العروس ومئ مضيت

وحمائم األموي مشتاقة لجرس صوتك ولحن كالمك مضيت

تهوأصال همجدينتظر منك بوارق النصر بالسيف الدمشقي الذي كنت تحمله قد جمد مضيت و

 يحيى مجاورة الحبيب لحبيبهنبي هللاوقد جاورت مضيت 

 لتجد الناصر صالح  الدين مرحبا و قد فرح مضيت
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   بيبةـاحل اـوريـس   

البابمن ذلك  لطالما حذرتتح على مصراعيه وف  قد الفتنة باب مضيت و

دون رادع وعتاب ومازالوا ينفخون في نارها كرها  وظلما  وحقدا   مضيت

األحباب اـنهـحقت لا نصحـطالمـلووم ـل يـل بكــيــاء تســـدمـــوال تــضيـم

  سباب  األ من أي  وجورهم بهد على مصالحهم شا مضيت شامنا

 الديان غافلين كفالةوالكائدون يكيدون للبلد  مضيت

  على من ولمنولكن  ا  جهادصوب حدب وبلدنا من كل مضيت واألجانب الغرباء يأتون 

م السوريون الحج إلى البيت الحرام دون وجه حقو مضيت ره   قد ح 

وهذا هو العار المسلمينغفلة  في نفعلويو نهتكويوالصهاينة الفجار  مضيت

ها بال رحمة والوقذائف الموت ت مضيت  شفقة قتل وتدمر بنيان األمة وأناسي 

عقابالثواب وال حساب ولا يوم مضيت وتجاهلوا

دمالن   أشد  قد ندموا خالفوك باألمس ومن إلى  نظر  وأ مضيت

 بإذن هللا آذنتقد صر والفرج الن   قرإلى بوا نظر  أمضيت و

نت على نور ويقينببركة بلد التين وأمضيت 

البلد الممانع والصامد في وجه العدوان ةوسوري   مضيت

وتشد من له  جيش العربي السوري الذي كنت تدعومضيت وتحية إجالل وإكبار لرجال ال

أزره وعزيمته

هللإال وأبيت أن تركع  مضيت

أي هدف يضار  اإلسالم ومنهج سيد األنام أن تأبىو مضيت

راد به تقسيم البلد إلى خمسة أقساممخطط ي   عن وكشفت مضيت

وعينك على عدونا واألخرى على من هم إخواننا في الدين مضيت

  يشاؤون هللا يفعلون ما بوا أنفسهم أربابا  من دوننص   إلى أناس نظر  وأ مضيت
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الطغيانهو أرادوا وهذا  ماوكيف

 الصواعقنزول سمعهم منزل على ى يتلظ  توكالمك نار  مضيت

يعنسك رضاهم أو سخطهممضيت وال

فرسان هم أنهماألغبياء لموتك فظنوا  زغرد وقد مضيت

وهللا أكبر على من أفتوا بقتلك ونحرك وتوهموا أنهم شجعان مضيت

منهم ومن فتاواهم التكفيرية واإلسالم براء   مضيت

 والبشرية جمعاء براء منهم ومن أفعالهم وأقوالهم مضيت

 

 جـامع اإليـمـان  
وأهله رحاب اإليمانربك ومضيت في بيت 

كفرض مضيت مصليا  

درسك مضيت شارحا  

 خالقك كتاب هللا مضيت مفسرا  

لرحمة بارئك وجنة ربك مضيت مشتاقا  

هللا على حسن الختام شاكرا   مضيت ساجدا  

عليك لك ال يشهد  وكتاب هللا بين يديك  مضيت

مرافقتكا إال أَبو شهيدا   وفوق الخمسين مضيت

فوا بمرافقتكمضيت بصحبة  من أحبوك فالزموك ولم يتركوك فش رِّ

ؤك ليتنا كنا معك وشوقنا إلى معيتكمامضيت ومضى معك أحب  

 جع بها العالم بأسرهمضيت وجامع اإليمان شاهد إلى يوم القيامة على حادثة مؤلمة ف  
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 نـم اــي   
د   من يا مضيت الناس بين كابراألمن  ع 

 من كبار العلماءوقد عرفت أنك  مضيت

الجوامع والجامعات ت بحضوركغصمن مضيت يا 

 األماكن واألرجاء ت بصدقكمألمن مضيت يا 

تزان ووقاريتكلم باكان مضيت يا من 

 بزواجك من خالل رؤيا والدكممحمد  سيدنا من هنأك يا مضيت

 بيديكخوفا  على األمة دفعتها سوداء فمن شاهدت في الرؤيا غمامة مضيت يا 

أحد بحال من األحوالمدحك أن يمضيت يا من ال تحب 

 من لم تلتفت إلى مدح المادحين وذم الذامين يا مضيت

جيب له بإذن هللامن إذا دعا است يا مضيت

آثرت الرحيل على البقاءمن  يا مضيت

  

 

 ونـاضـم     
شمس وقمر كوماضون مادام هنا مضيت

ليل ونهار كوماضون مادام هنا مضيت

خير وشر كوماضون مادام هنا مضيت

 وماضون مادام فينا شهيق وزفر مضيت

مغوار مجاهد يا وماضون على نهجك وفكرك وطريقك يامضيت 

واجتباها وباقون في بلد حفظها هللا ورعاها وميزها واصطفاها مضيت
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( اللهم بارك لنا في شامنا)  وباقون في بلد دعا له خير الناس سيدنا محمد  مضيت

بقي فينا روح ونفس وباقون ما مضيت

باقونالشامية ابطون مجاهدون على أرضنا ونعاهدك أننا هنا مقاومون مر مضيت

رونـدس سائـدون وللقـمستعق ـالحاد ـا للجهـاهدك أننـونع تـيـضـم

نا كنت أنت لها بدل المئات من الفرسانيلعونحن نعلم أن ثغرات فتحت  مضيت

يمانونحن بأمس الحاجة لحديثك الذواق المفعم بالخير والبركة والنور واإل مضيت

إليك والحنين والشوق والروح تخفق مضيت

إليك تهوي واألفئدة مضيت

وال يمل ولـيطو ـيحلعنك  المـالكبقي و تـمضي

وكالمك بلسم للعلل والكروب مضيت

زدادـزداد ويـوق يـوالش تـمضي

رةـريـدك مـاة بعـوالحي تـمضي

نفجروا أدري أزلزال حدث أم بركان ثار وال مضيت

 بالنصر المنتظر كم كنت أرجو أن تكحل عينيكَ و مضيت

جعجعة وال أرى طحنا   أسمعمضيت وكم قلت لنا مالي 

 الشهوات والعصبياتاألهواء وتحذرنا ليس من العدو فقط بل من  وكم كنتَ  مضيت
والرعونات

العصيان منوهذا  القلوب الداء فينا ينخر نوكم كنت تحذرنا أ مضيت

إلى التواب صدق التوبةب ء بأيديناوكم كنت تقول لنا أن الدوا مضيت

ح مع هللاوالصلائما  تذكرنا بااللتجاء والتضرع وكم كنت د مضيت

ر أدبـو خيـي وهـالمـاألدب اإلسب تـمضي

العطشان الذواق إلينا كالماء البارد للظمآنوحديثك  مضيت

لـطـب اـد يـاهـجـم اـك يـلفـرون خـا سائـلنـوك تـيـمض
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من كل قلب صادق عاشق ليست نابعة من قلبي فحسب بل وأنا أعلم أن هذه الكلمات  مضيت
 مشتاق

 بل أحياء مرارا   لوصف الشهداء وكررت التي قرأتها يةمضيت ولن أنسى تلك اآل

 عند ربهم يرزقون ( بل أحياء   تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا   ) وال

 لنعيم وهو بوابتنا للقاء هللاأنه اعن الموت ب الدموع بوابل مضيت ولقد حبب إلي وصفك

 أو قتلتم إللى هللا تحشرون () ولئن متم 

 ستقبالك لناباهجته ... كاألعياد السابقة ببوليس العيد  مضيت

لكالم يعجز عن وصف حبي لكمضيت وا

وولهي لك بشوقي وعشقيبميوله ولكني أمضي  وكل  يمضي مضيت

 نفسي ألصل ألقصى حد جاهدأوالحب ليس له حد و مضيت

 ( المرء مع من أحب)  المصطفى محمد ال حديث وليس لي إ مضيت

 إنني سأبقى على نهجك وفكرك ماحييت ظيممضيت وقسما  باهلل الع

 

 ( الغراء) ليلة أفضل  في مضيت

لو تعلم كم رؤيت في الرؤى مضيت

قد انقطع الماء والهواءو مضيت

وبعد رحيلك ضاقت علينا األرض بما رحبت مضيت

ك الزكية العطرة فاحت بعطر الياسمينودماؤ مضيت

تِّ  مضيت رحيلكب امووالمسلمون ي 

سدت ال ة قدكبير لمةث  وتركت  مضيت

نهاية بال الدموعقد فاضت و مضيت

بقتلكنور الؤوا أطفجهال  أنهم  هم يظنونو مضيت

 في أصعب الظروف واألوقات واألجواء مضيت

أبدا  لن ينالوا من علمك وفكركجسدك لكن لئن نالوا ما أرادوا من مضيت و
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وحزن والعالم بأسره عزاء   مضيت

حزنوا لرحيلكوجميع الفئات قد  مضيت

قد شيعتك البالد والعبادو مضيت

استشهادك أم نحزن على فراقكوال ندري أنفرح ب مضيت

شهيدا  سعيدا  والدرجات فاجتباك له لقاب التعلق باألعن  متجردا   مضيت

 الطريق للفرج المنتظر توضيح لمعالم واستشهادك مضيت



على خطا الرسل واألنبياء والصحابة والتابعين مضيت

والعارفينياء واألئمة األتقواألولياء العلماء وعلى خطا  مضيت

وعثمان وعلي  الصديق والفاروقالخلفاء  على خطا ساداتنا مضيت

وزهده على خطا والدكم بعلمه وصالحه وتقواه وشدة ورعه مضيت

 : على خطا والدكم بما قال وفعل مضيت

 ( قتالعا  اإال زع منها تنال أ وم جبل قاسيونإن تعلقي بالشام كتعلق الصخرة الراسخة في تخ) 

واإلسالم ديني رسولي  وعنوانك هللا ربي ومحمد مضيت

على ذلك رحلتو ونشأت على رضا هللا وحب رسوله مضيت

لكت وأنت محمد سعيد رمضان ورحلت كذونشأ مضيت

وقضيت حياتك كلها بغية لقاء وجه هللا وهو عنك راض مضيت

  إلى رؤية الحقبحب الحق وشوقا لرؤيته وقلبك متيم  مضيت

 غمر وعاء عمركيهي والتوفيق اإلل مضيت

 شق الشامإلى دمجيلكا من  مضيت

 أحد ورحلت منها ويعرفك كل أحدودخلت الشام وال يعرفك  مضيت
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م _   هـعام وشمس جديدة ظهرت من تاريخ والدتك في مضيت 

وحسن عملهوخيركم من طال عمره  مضيت

والشام هي الشام التي عرفتها وأحببتها مضيت

ألمثالكالشام إليك لمسيس حاجتها شتاقت اقد و مضيت

والربانيين ة بالعلماء العاملين المخلصيناعَ نب  أن الشام  كناو يقي مضيت

حلتمباركا منها عشت و فيها ر ياشام مضيت

 وكم حدثت وشرحت أحاديث عن فضل  الشام ورعايتها مضيت

 أحدغدر  ضيت والشام شامك وأنت تأبىم

 بطويتك يترجم واضح عشقك للشامر عميق ـ  سه  مضيت و

  

مضيت مكتنزا  العلوم اإلسالمية عمال   وتفاعال   وتطبيقا  

 الحضرة النبوية دليل لعشقك أجلى  وفقه السيرة مضيت

 مؤلفا  ن الستي وكتاباتك فاقت مضيت

   فلَ هل من خَ  والقلم والورق تسأل مضيت

محمد  لنبي الكريمنصرة  ل قد نظمت كلماتو مضيت

عن أم المؤمنين السيدة عائشة قد كتبت حروفا  ذهبية دفاعا  و مضيت

 األحد الواحدبآداب العبودية لمعبودك مصطبغا   مضيت

لكل طالب علم يسأل ساساألو المنهجودروسك هي  مضيت

ظاهرة غربهاك في شرق األرض وآثار  ويزداد والطلب على كتبك  مضيت

الصدور أكثر منها في السطوربحفظ الحافظ في وعلمك محفوظ  مضيت

ذكرك في رحاب أثرك اليخفىر انتشو ا مضيت
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وشفافية سامية اسعبعلم وجزئية وكلية عن كل  أوضحت قدو مضيت

لنفوسها االعقول وتطرب لجذب وكلماتك ت اراتكوعب مضيت

موضعها ومكانها الدقيقة في شتى المسائل تك الثاقبةاونظر مضيت

األرض قاطبة  أرجاء من علمك في  مستق ومستفيدوكم من  مضيت

خيرات وحسناتو مالئح والكون يشهد مالك من مضيت

والشك في أنها لك تشهداألرض  اعبققد شرفت بزيارتك و مضيت

 ومكارم األخالق من صفاتك وسمتك فهي منك نور يضيء مضيت

والحكمة والموعظة الحسنة من هديكوالعلم والصالح والتصوف مضيت 

 سلوبكأ والسكينة واللطف والتأني الهدوءو مضيت

فلك عليه المنةاكتنز من علمك وفكرك قد طالب علم إال و وليس هناك مضيت

والحلمقدوة عالية في األخالق  مضيت يا

 لك والسنجقدار شاهدةنكز وي واإليمان وتال رمضان واألموجوامع الم مضيت

امتداد دعوتكعلى  

يبث في األرجاءالتلفاز  رة فياآلسه طاللتك إ قدفقد ويوم األربعاء  مضيت 

في الدارين بأجمل األلقاب   المولىوصف يشهرك فلقبك أن تلقب بأي أنت تأبى و مضيت

اإلمام الشهيد

 يتحدث عن زماننا  يت وشرحت حديثا  عن الرسول محمد ورو مضيت

شبهنا بالسيل السيل يفعل األفاعيله ليت وقلت : ( السيلغثاء كغثاء ) 

 أريد النيل منه لدفاع عن هذا البلد المبارك في مااقفا  وقفة رجل بأمة لو مضيت

كنت لطالما ات من شذاذ اآلفاق الفجاروحرمفيهما النتهك والقدس جريحان ت مضيت واألقصى

ماحدثت عن نصرتهتت

الرجالقوة من من العلماء وأمة وكأننا فقدنا  مضيت

من عالمات آخر الزمانذلك آخر و اثرالعلماء يزداد يوما  فقد و مضيت
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في دفع الفتنة عن بالدهم يسن لك لكونك السبب الرئوالجزائر أكثر المحبي مضيت

ونصيحتك ألبناء جلدتنا لم تتوقف في أي موقف من المواقف مضيت

انقاذا  لتوجيهك الراشد السديدرمم يجدد ويومقام نور الدين الزنكي  مضيت

نطقت بها شاهدة على بعد النظر منك وثاقب الرؤية وكل كلمة  مضيت

بديع الزماند حال القدوة الخاللمنهجك اإلسالمي الذي حدثت عنه انما هو استجالء و مضيت

 سليم القلب نقي السريرة زاكي النفس مضيت

وحاصروكوكم آذوك وأغروك  مضيت

 وهو الشاهد الحاكمالعدل  غير محزون لعلمك أن هللا هو مضيت

 هذا البلد المقدس وأهلهمصيرعلى واتضح اليوم أنك المربي الودود الشفوق الذي يغار مضيت

محمد  سيدنا للحبيب الطبيبمضيت وقلبك الخفاق شوقا  وعشقاَ 

لشدة ورعك ظهرهلم تما سرار فيك من األو مضيت

عنا شريطة صدق التوبة مع اإلخالص وكنت على يقين بأن هللا سيفرج مضيت

الكلمةلرص الصف وتوحيد  األرض أنت تضرب في جنباتو مضيت

بحقهاوال حتى يوما  بحظوظ نفسك  م تباله ول مضيت

وكم كنت تخشى خاتمة السوء وقلت فواكبدي للنذير الرهيب مضيت

كتب اإلمام الغزالي وكتبكلعالم مسلم في التاريخ سوى  حرق كتبولم ت   مضيت

الطربوش الشامي واللفة البيضاء ألهل العلموإن المميزة هي وعمامتك  مضيت

ثنين وأربعين شهرا  من يانك االتي طافت بكتلك أميرة  إلى حهبِّك زوجهك وسكنك السيدة مضيت

الحب والوداد والوفاء

ضاقت بهم األرض بما رحبتقد مون ي  تَ والعاشقون الم   مضيت
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 كنت عليه من الدراية والبصيرة والمعرفة نا على ماثبت  قد و مضيت

المتشائمين كنا من اليائسينلمضيت ولوالك 

حتى يحكم هللا في أمرنا نحن الصابرون بنور عزيمتكو مضيت

نقطاع بنهجك وفكركمن دون اثابتة  طاوالعلماء العاملون المخلصون سائرون بخ   مضيت

ك إلى لقاء هللاتحمل   ومصطفاه محمد رسوله  كتاب هللا و سنةمن حجتك و مضيت

 مضيت وكم تعاودني الذاكرة وأذكر خطبتك التاريخية مستبشرا  بالنصر القريب

 فقلت مرارا  ) أال إن نصر هللا قريب ( 

 ةوالنصر آت آت ال محال مضيت

 ةمضيت والبشائر تهل علينا بكثر

    

 الفرج قريب بإذن هللافألنا الحسن بك أن و مضيت

واإلسالم باق في كل مكان وزمان مضيت

جديد   بوطي   نبثق من نور نسلكأن يأملنا باهلل و مضيت

عالم يسد الفراغ الذي تركت  واألمل في  مضيت

وغدر أي أحدأيوما  من أحد  ولم تباله  مضيت

شتهريلمع ويويسطع سمك وا مضيت

قد طبع وكتاب فقه األزمة من فكرك مضيت

علمك وفكرك وشكرا  لألوقاف بدعم ونشر مضيت

والغزالي والنووي عشقك وقدوتك مضيت
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والشافعي مذهبك مضيت

وهذا من الوفاءبك هلل علينا والفضل  مضيت

 منك آثرت المصافحة على تقبيل اليد باٍد ... وتواضعك الجم مضيت

كم من أول يوم مسجدكم الذي أسس على التقوى  رقيق أنت ترى من وراء سجافمضيت و

عامر باإليمان وذكر الرحمن هو

الجياة فصدقك موالك بإثماره وانتشارهأن علمك في أرجاء األرض هو تعلم أنت مضيت و

آخر مات عهد وولدقد و مضيت

والنهج بعون هللا باق مستمر مضيت

م بكييهواك ويحبك ويهوالكون  مضيت

ال يتوقف مد  نورهكالشمس يسطع المحمدي لضياء وا مضيت

تلة متوحدةتتالحم كألحزان واألشواق واألفراح امزيج و مضيت

الكريم الجليل  لى العظيمإال إ ذهبتهل و كريما على موالك يا مضيت

وتريد يالحق تبغوهللا في سبيل  مضيت

عليه والحق يعلو وال يعلى مضيت

غيركم الحق الميزان وأنتم  مضيت

من رأسمال الحب أغلى وال أثمنال و مضيت

 شعاعه زاديوالنور  مضيت

 منا العين والفؤاد هجرقد مضيت والنوم بعدك 

 برؤياكوفي صحبة هادية العين كم اكتحلت مضيت و
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 الى محياك البصرقد اشتاق مضيت و

 هويت لشراالخير ال ومضيت 

 تريدمضيت وأجيال المستقبل خلفك على ما

 السعيد الشهيدمضيت وعزاؤنا أنك 

 للتاريخ يعيد مضيت وهذا هو الظاهر والباطن

 وأنت التليد كنانة هللا في أرضهمن مضيت 

 على التأبيد مضيت ونسأل هللا العافية وحسن الختام

 

 ةـمـاتـاخل  

 الموافقهجري ربيع الثاني  وذكرى استشهادك خالدة في يوم الخميس مضيت 

  |  | ميالدي 

 الشهادة وأي شرفمشرفا  بمضيت 

 كوافتخار كوالشهادة فخرمضيت 

 بعزة إيمانكوالهامة الجبين مرفوع مضيت 

 مضيت وهوية الحق والنور في طياتك

 وأنت تعلم أنك ستمضيمضيت 

 وإلى الحقبالحق مضيت 

 عليها بخاتمة تغبطمضيت 
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 مت عليه على مابإذنه سبحانه وستبعث مضيت 

 له الحياة على أحسن حال تيامن ختممضيت 

 على منصة العلم التي نذرت حياتك ووجودك من أجلهامضيت 

 وروحك سبقت جسدك إلى خالقها وبارئهامضيت 

 لقاء الرحمنوآخر ماقرأت وأنت ترجو مضيت 

 قوال  ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا  وقال إنني من المسلمين () ومن أحسن 

 وشعارك أتيتك بالفقر ياذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا  مضيت 

 كيوم رحيلك من البكا ا  شهد يومولم نمضيت 

 يوم وفاتكتسيل من الدموع  جدولومضيت 

 مـضيـت وفـي الليلـة الظلـمـاء يفتقـد البـدر

 ما عشقت فيها المقرطاللرحيلك ل والشام حزينةمضيت 

 يزار إلى يوم القيامةشامة الشام  فيوقبرك مضيت 

 ساطعة منه ويحلو السالم عليك في مقامك والتجليات واألنوارمضيت 

 الزمان هذا راب على خير الناس علما  فيأن تضعوا التوأقول أطابت نفوسكم مضيت 

 من دنيانا ية بعد الحياةالحياة البرزخمن أسعد السعداء في وهللا أعلم أنك مضيت 

 خاتمتكك حسنى خاتمة   نسأل هللا نحن ومضيت 

 والفاتحة على روحك الطاهرة العطرة التي هي من أمر هللامضيت 

  ا  كيف استطاعوا أن يفارقوا الحبيب محمد لمشاعر في دهشٍ اومضيت 

 وبحة صوتك المميزة فقد وجهك الجميل وكالمك الدقيق منا بتِّ ي  ومضيت 
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 وشرع هللا خالد باقمضيت 

 ذن الغفور الغفارجنان هللا تجمعنا بإلعل ومضيت 

 علينا على اإلطالق من أحزن األيام التي مرت مضيت ويوم استشهادك

جرت على  وهللا يشهد أنني كتبتها بدموع يوهذا جزء يسير من فضلك وحقك علمضيت 

 اآلفاق

 الشهيد الجليل والموعد يوم اللقاوالوداع أخشى وداعا  أيها مضيت 

 قد دعاواليها إذن المولى في رياض الخلد ب

 أقول شهيد في بادئ األمر والختام وهللا على ما

 لم نعلم علمنا منها وما ماوعلى كل النعم  قلبي ولساني بما قلت دَ د  سَ  أن وأحمد هللا 

 ويوم هاجرت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا  وختاما  سالم  عليك يوم ولدت 

 وطالبك وأحبابك ورضي هللا عنك وعلى والديك وأبنائك وأحفادك

 الفردوس األعلى اسكنهموأ ك هللا عنا كل خير من هيأك لنا والدا وجزى

 خير ما يجزي نبيا  عن أمته في األولين واآلخرين هللا عنا سيدنا محمد  وجزى

 وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سيدنا محمدوالصالة والسالم على 

 سيد المرسلين  ن هللا على حوض نبيه الشريف محمدوإلى الملتقى بإذ

 عبده ورسوله ا  محمد سيدنا ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن

 حسبنا هللا ونعم الوكيلهو ونفوض أمرنا إلى هللا و

والحمد هلل رب العالمين




