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 قصائد في رثاء
 4 العالمة الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

 زهري شيخ تراب

 وانفطر   لكُدر قلب ذا كان من   ::::::    أنينها يثري هل املنابر تبكي

 اخلرب  بئس فيا راعيها واغتيل   ::::::     ترجتي علم فأي اخلطيب غاب

 عذر من يل فما فابكيه عني يا   ::::::     خلسة األحبة بني من واسُتل

 القرب أوصال بعد من وتضمه   ::::::     دوننا يسجى فهل احلبيب هذا

 انكسر قد والفؤاد املواجع فيك   ::::::     مهجيت أدمت اإلميان جامع يا

 القدر يالفاجعة علم درس يف   ::::::      وفتيٌة اجلليل الشيخ ُيقتل أو  

 الصرب كابده البلواء شدة من   ::::::     فإنه سعيد من يعلم كان من

 العرب منه وستقي النيب سنن  ::::::    املقتفي املستقيم األمام ذاك

 األثر يف اهلداية يلتمس كان من   ::::::     هناره جلّ اهلل لدين  يدعو

 السفر ينوي بنخلة كاملستظل   ::::::     قيامه كان كيف يشهد والليل
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 شر كلُ   الربايا بني فسيختفي   ::::::     ُيحتذى لو الذي الطهر وبربده

 املعترب واألديب بل وبيانه   ::::::     لفكره املستحب التقي ذاك

 أمر اهلل مبا ويفيت يقضى  ::::::    معا   والدنيا الشام إمام هذا

 ُيضر أن عزيز هذا لكنما   ::::::     عاينته مرقد من كم شام يا

 احلذر درع وارتدي األماني ثوب   ::::::     فاخلعي ميضي اهلل ويل هذا

 سقر يف أردي آذاه الذي أن   ::::::     اعلموا ناس يا اهلل ويل هذا

 الدهر أبد خالد   الشهادة نال   ::::::     من أن واهنأ اخللد جنان يف طب  
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     سالت عيون مشايخ اإلسالم

 بقلم : خالد الكلدي

 ملا دهى خطب ملوت إمام   *  *  *      سالت عيون مشايخ اإلسالم

 حلت  لفقد البوطي املقدام   *  *  *    ياعربًة مافارقت  أهل اهلدى

 لألقوام  ياحجة  يف الدين  *  *  *    يامشس علم يامنار حمجة  

 ياكنز أّمتنا ونور ظالم   *  *  *    ياشيخ إسالٍم وياعلما  هدى

 ألقامها يف الناس شر مقام   *  *  *    طالْتك  أيدي لو رآها أمحد  

 عيك األكارم ياابن خري كرام *  *  *    يبكيك ملك اهلل وامللكوت يـــن

 أبئس مبطلب جهلة  ومرام    *  *  *    تنعّماً اجلنانقتلوك يبغون 

 ومشايخ اإلميان واإلسالم *  *  *    بذبحِ أعالم التقى يتقربون

 ـه اشتاق عند الدرس للعل ام   *  *  *    يف الليلة الغراء يف بيت اإللــ

 قدرا مها أكرم بقصد إمام   *  *  *    أهدوا إليه شهادًة ولطاملا

 فغرامه يف اهلل أّي غرام   *  *  *     ان الورى مذكورهقد صار دّي

 وهوى اجلمال وهام أّي هيام   *  *  *    املليك  وجال يف ملكوتهعشق 
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 ـ ـراك النقيصة ُتوِّج ت  بلئام   *  *  *    سّجل أيا تاريخ يف صفحات ذكــــ

 غراء من حدث  مهوٍل دامي   *  *  *    ياسائلي ماذا جرى يف ليلة  

 يف مسجد اإلميان من إجرام   *  *  *    ياسائلي ماذا جرى ألحبيت

 هنج اهلدى اجتمعوا وال كطغام  *  *  *    وكوكبة  على لى مشٍسهلفي ع

 غدرت هبم أيدي اهلوى الظ الم  *  *  *    مخسون حفتهم مالئك ربنا

 وهم من املوىل خبري ذمامي *  *  *    يرجون اهلداية والتقىمخسون 

 صر عن إمام سيد  ومهام *  *  *   ياأيها االسين إن الوصف يقـــــ

 كهُف األرامل روضة األيتام  *  *  *   املفاخر واملكارم  والندىبوطي 

 أصداءها يف معقل اإلسالم *  *  *   توفيق صربا  تلك فاجعٌة هلا

 ــــ ـــل البغي الحّياُهُم بسالم  *  *  *   توفيق إي ال بارك املوىل الهــــــ

 ما إ عظام  ــ ـريٍر عظيٍم أيّ  *  *  *   نفسي الفداء لسّيد  معمام حنــــــــ

 أجنبِت ذاك الفخر يف األقوام   *  *   *   يا سوريا افتخري جبهبذك الذي
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 الشرر   بعض   أصابه   الفؤاد   وبكى
 العليوي حممدبقلم : 

 الشرر   بعضُ  أصابهُ  الفؤادُ  بكى و :::::::::      للخرب  أذاعوا إْذ املدامعُ  جرتِ 

 انكسر   قدِ  والفؤادُ  خيَّم واحلزنُ  :::::::::      طبيبنا رحلت   قد ها حسرتي يا

 احتضر   قدِ  للتقاةِ  بشيٍخ شغفا  :::::::::       روحكم   يلحقُ  الطرفُ  فراح   رحُتم  

 انصهر قد الفؤاد يف لشيخي حيي :::::::::           لكم قالت قد   الروح   تسألون   لو

 اخلطر  من للشقاةِ  ينقُذ بالعلم  :::::::::    روحن ا يشفي بالطبِّ  فطبيُبن ا

 احلفر  إىل واملصريُ  نرجعُ  هلل  :::::::::    علمتن ا قد   أنت   و نقولُ  لكن  

 وللدرر  للهداةِ  افتقدنا فقدِ  :::::::::    حيُضرنا واحلزنُ  مشائلكم   نلقى

 صدر  أياديكم   من سحرا  وعشقتُ     :::::::::      نور كم   لقيا دون عشقتك   شيخي

 والعرب  علُمهُ  كالبحر   علَّامة  :::::::::     منارةً  األنام  لدى كنت   بالعلم 

 صرب   قد   باألماني لعبد   بشرى   :::::::::         وحبُّه اإللهِ  حبَّ  علمتن ا

 ازدهر   بالنواحيِّ  زهٍر روض  من :::::::::     يشتفي فؤادي وهْل أقولُ  ماذا

 وللقمر  للشموس   حمبا  أوهت   :::::::::    هوت   إذا النجوم   إنَّ  شيخنا يا
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 للصور  أالقي أن   قدَّر واهلل    :::::::::     خبيالكم   التقي مْل حسرتي يا

 الكدر  منها وينجلي يشعُ  نور :::::::::    كما كانت   راقبتها إذا صور  

 املطر  مثل   طيبا  سرورا  نلتم :::::::::     أحبابِه يا و البوطي شيخنا  يا

 كالقمر   كان وسطكم   كنتم   كالنجم  :::::::::        أغر  مجٍع ويف اجلمعه   ليلة يف

 احلجر   أبكى حينها العواذُل أبكى :::::::::     منربا   للشهادةِ  ارتقيتم   ثمَّ 

 للخطر  جنوٍح من  حبزٍن يهمي  :::::::::     أنينها كاد   السقفِ  حجارُ  حتى

 للقدر   يشكو القلبُ  فراح   رحُتم   :::::::::     وأنتمُ  أقول أن   عساني ماذا

 اشتهر  قدِ  بالعطاِء لرٍب رحُتم :::::::::    مجعة   ليلة  اإلميان   يف شهداءُ 

 أمر   كما العطاِء يف وجيزُل يعطي :::::::::     فيوُضهُ  كالبحور  رحيٍم رٍب

 انفطر   قد فالفؤادُ  عليُكم   حزنا  :::::::::    جوار حي  حرْقتُ  قد   التصربُ  لوال

 غ ر ر   جنمات   فْقد   ونشكو نبكي :::::::::       إثركم   طرن ا ثمَّ  رحُتم   شهداءُ 

 والقمر   مشسا  كان فيكم والشيخُ  :::::::::         كوكب   أنتم   ثمَّ  وجنم   درر  

 اختمر   قدِ  بالدماِء كأسا   وشربت   :::::::::         فعلتها ظلوم  يا ميينك   شلَّت  
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 احندر   قد باجلحيم  فعالً  قدَّمت   :::::::::      عندما جنونك  اهلُل سامح   ال

 استعر  قدِ  بالسموم  ناٍر جبحيم  :::::::::    صادٌق حق   اهلل  فوعدُ  ابشر  

 اشتهر   قد واحلديثُ  أمحد   بلسان  :::::::::       حديثهِ  صحيح  يف قرر   فاهلُل

 واشـــت جترب   عبد   لـــــــوليِّهِ  :::::::::    اعتدى إذا باحلروب   يأذنُ  اهلل

 الدرر   ثم علمكم نفائس حنمي :::::::::    وإننا الفراق طال شيخنا يا

 الثمر  ثم حبره جواهر جنين :::::::::    عندنا علمك فبحر رحلت ولئن

 اخلطر   تيار بوجهِ  صمدت  فلقد :::::::::    ضعفه شيخي إليك السالم ألف

 انتشر   قد األنام  يف علمك   فسراجُ  :::::::::      قاصر  قويل فإنَّ أقول مهما

 البشر   خري يا عليك الصالة ألف :::::::::    حممد  للحبيب نظمي وختام

 


