
الشهيد رثاء في 

 العييري يوسف الشهيد رثاء
 البكري مشرف بن العزيز عبد 

ْيٍل َلـَ ْيِل  َو َل َب الُجّب َك َغا
i ْت iُُنُجْوُمه

َلـََم ْظـَ َأ ِني ِفْي  َو ْي ْل َع َوَق
i ِبي iُُْيُمه َبِه

ُيْوُن َوَغـَاَرْت َع الّشْعِر ُع
i ّني iّنَما َأ َك

َلىَ أَغاَرْت َطاِن َع ْي ِش َش
i ْعِرْي iُُُرُجْوُمه

َلٍة ْأُل َلْم ، َوَعـَاِذ ًدا َت  ُجْه
َلْم i َو iِطْع ُأ

ْد ْلِب َنَزَحْت َوَقـَ ْنَه ِبالَق َع
i ا iُُُهُمْوُمه

َأّي ًتـَىَ َو َتَفّز ل َفـَ i ُتـَْس i

ُدُمْوُعهُُ؟ُ
َتـَْهِمْي َلىَ  َفـَ ْبِر َع َي َق الُع

i َيِرّي iُُْيُمه ِد
َد  َقبٌر  فـَلـَلـَهُِ الّش ُوّس

i يُخ iَُُبه ُتر
َكـَاَن ْذِن  َو ِإ ْيـَهُِ اللهُِ ِبـَ  ِفـَ

i iُْيُمه َنِع
ّتىَ َماَت َوَما ال َأنَهَك َح
i رَض iُُُبه َضر

ًدا ْتها  ،  جـَهـَا ًء ورّو i دما i

كلوُمهُُ
َكِرّي  ُهـََو ْبَقِر الـََعْس الَع

i ّي iّظًرا ُمن
َداَن َيْشَهِد  َوإَْن ْي َفْه الَم

i َو iُُْيُمه َزِع
َطـَاَر الّر الّرْوِس  َعِن  َأ
i ُؤْوَس iُُُله َتا ِق

َأْوَقـََف ِم َزْحَف َو َع الّرْو
i ّما iَُُتُرْوُمه

َأْوَرىَ َأْهِل َفـَ ُكْفِر ِب َناًر ال
i َلَها ا iًََظى َل

َأْرَوىَ ْيَماِن  َذِوْي  َو ِل َن ا
i ْهلًْ iُُُلْوُمه ُع

ُتُك ْيـَ َتا ِمْن َبْحًرا  ُفـَِد ِك
i ٍب iّنٍة َوُس

ًنا َلْهَواِء َعِن  َمُصْو ْيَس ا َل
i ْت iَُُتُسْوُمه

َذا ْلَت  ِإَ  الَفْصُل َفْهَو ُق
i َقْوَل ل iُه َد َبْع

ٍم ِفي الّشْمُس َكَما َت َيو
ّلْت ُيْوُمهُُ َج ُغ

ال َعِن ِبِميَزاٍن  َدَفـَْعـََت
َباِن ِل ْذ ّطا ِإَ

َأّزَف ْيِش  ِمْن  َت ْي َج ِل الّص
i ِب iُُُهُجْوُمه

ْنَت ّي َبـَ ْكَم  َو ا ِفْي اللهُِ ُح
َنِة ْت i لِف iِتْي ّل ا

َذا ْيُخ َرآََها َمـَا ِإَ ّل الّش َض
ُلوُمهُُ ْت ُح

ْيـََقُة ْي َحْرٍب َحـَِقـَ ِل َلـَْمِللّص ُد  َو ًيا َتـَْعـَ ْتهُُ َوْح َد ّي i َأ i
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َتَها ِب ْن َب ُفُهْوُمهَُُأ
َذا َلُفوا  ِإَ َت َدْر ُكّل ِفي اْخ
i ٍب iْيَمٌة ُصَر

ْنـََهُجهُُ ِبِهْم ِمْن َفـََمـَ ُم َدْر
ْيُمهُُ َتِق ْس

ْيـَْغَضُب ُتهُُ  ِمّما  َسـَ ْل ِف ُق
i ْيهُِ iَجاِهٌل

لف ذكري  من  ويغضب
i ضٍل iُُعديُمه

ْد طـَاهـٌَر  دٌم َء َق ْل َبا ُظ
i ًما iَثًما ْأ َوَم

ِيـٌَف ِبـَهُِ ُبهُُ - َنـَا i ِكلْ iَوَرُخْو
ُمهُُ

ّلْغ َب ْيَل َفـَ  ِفي الُعْمِر َطِو
ُكْفِر i ال iِيًفا َنا

المهي الخزي من عـَلـَيـَهُ
i ِن iُُمقيمه

َنُع َوالُحّر َمـََهـَا  َأَزْوَج  َيْم
i iُُِعْرَضه

ْيـََر  َول ْيَمْن َخـَ َباُح ِف َت  ُيْس
i iَُُحِريُمه

َلْسَت َنا َفـَ ّدا َل ِإَْن ، ِن ُك َو
ًا ْنَت َتع َمْر

َنا َياِف ْذِوْي  ،  َلْسـَ ْيَه َي َل َع
i ا iُُْيُمه َهِش

ِإَّن ُيـَْوَف  َو َتْعِر اللهُِ  ُسـَ
i ُف iَبَها َدْر

ْيـََك َلـَ ْدِرْي ، ِإَ َي ِم َو ْي  ِبالَغِر
i iُُْيُمه َغِر

َنا ّدَمـَ َلْم  َتـََقـَ ْيَك َفاْع َل i ِإَ i

َنا ُد ْي َوِع
ِبُق َيـَْسـَ َق  َو ْد ْثَقلْ َو الُم

i ِت iُُْيُمه َهِز

 

        

  

ّدعّ هل  ؟ُ البتار و
 الزدي سعد أبو 

ك تـَهز حـَاضـَرة ذكـَراك
ياني

ال مكامن فـَّي وتـَثـَيـَر
شجان

المري الغصص  أتـَجـَّرعّ
كلما رة

i خواطر عـَلـَّي مـَّرت iال
سلوان

الجها أسد علىَ أبـَكـَي
i د iورمزه

ّتار ( علىَ  أبكي ذ ) الب
i ي iاللمعان

i بعزم لـَكن واحـَد  هـَو i

كتيبة
i علىَ لكن ّسـَيد  هـَو iال

شجعان
ع و(سبع الجهاد عرف
i شرة i(عمره

 بحضرة الـَحياة وقـَضـَىَ
الميدان

 للهُ أقـَدامـَهُ  وتـَغـَبـَرت
i iفي

بال وبّز الـَجـَهـَاد  أرض
قران

الفضائ خير لهُ جـَمـَعـَت
جّمة ل

i وثـَقـَيلة سـَلـَفـَيـَة iالمي
زان



حف اللهُ كـَتاب ووعـَىَ
ًا i ظ iََََُدره ص

ال فحبذا الـَحديث ومـَن
صلْن

ط وكان الـَنعيم  عـَاَف
i وعَّ iُِنه يمي

i بهمٍة الـَجـَهاد  نـَصـَر iو
تفان

ّبيين وسـَقـَىَ مر الـَصلي
iً ا iعلقما

i والذلل  بـَالـَقـَهر iوال
ثخان

الج في الرسائل كـَتب
i هاد iرصينة

و مـَنـَصورة حـَجـٍَة فـَي
بيان

وك بعزٍة الـَحـَيـَاة عـَاش
رامٍة

ًا i  بعبادة  مـَسـَتـَأنـَس iال
رحمن

مفا في شهيدا  وثـَوىَ
i وز i(حايٍل)

ِبـَق ّيب و الـَعبيِر عـَ i ط iا
لكفان

الشه أفنىَ ما بعد مـَن
i ور iمطاردا

i في وهو وغـَداغـَريـَبا iا
لوطان

ِنـَهُ لـَم قـ عْزِمهُ عن تـَثـَ
ّواتهم

i  وعساكر  وحـَشودهم iا
لسلطان

المؤك بـَالعهد ظـَّل بـَل
i د iًا وافي

ِم ِمـَن دّرك لـَلـَهُ i إَمـَا iزم
ـَان

أ الصالحون عليك يبكي
التقىَ ولوا

i الهوىَ أهل ويـَسـَبكم iا
لشيطاني

i مجاهٍد كل  يـَبـَكـَيـَك iد
ّربتهُ

i علىَ أخ كل يـَبـَكـَيك iال
يمان

الصالحي قلوب  ُرزئـَت
بفقدكم ن

وال بـَالهّم وتـَجـَاوبـَت
حزان

 ويـَعـَظم يـَرحـَمـَهُ اللهُ
أجره

i لفحِة مـَن ويـَجـَيـَره iالن
يران

i قـَدره يـَرفـَع  اللهُ iَوثـ
وابـَهُ

ّنـَة فـَي خ الفردوس جـَ
جنان ير

 

        

  

i القوال فمي في تلـَعـَثمت  iوالُجَمل

القوا فمي في تـَلـَعـَثمت
i ل iوالُجَمُل

بالحزا الـَظهُر واحـَدودب
بطُل يا ن

والخلْ الصبر يوسف  يا
هتفت كم ص

 والحسان الـَمـَروءات بـَك
والمُل

انج ما سلٌْم مـَني عـَلـَيـَك
محٌن لت

حا خطب بـَالناس  مـَر  أو
جلُل دث

 من أبـَليت كـَم أكـَبـَر اللهُ
i iحسٍن

ا بك ضـَاقت مـَا درك لـَلـَهُ
لسبُل



i بالصدق متها مـَوتـًَة  يـَا iم
ابرحت

شيخ يا النفس لها تـَهـَفـَو
وتبتهُل ي

زاد ما الناس في  ذكراك
i سوىَ ت iحزٍن

 السوء زاد الفذ  وفـَعـَلك
i من iقتلوا

ًا بالموت  أحـَيـَيـَت أن نهج
i ت iرائده

و قالوا من بعدك  أتـَعـَبت
i ما iعملوا

 قد لـَلغرب أمـًَة رأىَ لـَمـَا
هزلت

النف ضعاف رضـَيها وقـَد
i س iوالخبُل

 سارت من رأي وسـَفـَهوا
i iجحافلهم

 لو للدين صولة يـَبـَغـَونـَها
عقلوا

 كانت من الـَعذب  وأشـَرق
i iموارده

م كل ُسقيها أجاجا  مـَلـَحا
i ن iهزلوا

 مسك وهذا قدما قـَيل قـَد
i ما iنقلوا

ٌء صاح يـَا  الـَنـَاس  لما أعدا
i iجهلوا

الف ضاق إَذ الليل تـَلـَحـَف
بهُ ضاء

 فانصاعت  الخيل  وأسـَرج
i لهُ iالسهُل

ذ فينا أما شعري لـَيـَت يـَا
i وو iٍم هم

ّيد ما  ُيـَعـَلون  الصحاب ش
i iوالرسُل

ف أمـَتي هـَذي مـَحـَمـَد أبـَا
متىَ

الرحا تنجب  مـَثلكم  مـَن
يارجُل م

القص يغني ل مـَحـَمـَد أبـَا
i يد iإَذا

 الخطب وزاد الـَفـَؤاد حـَار
i iوالجلُل

النصي أعذرت مـَحـَمـَد أبـَا
i حة iيا

النس ونعم  الكرام  نـَسل
نسلوا ما ل

ٌء هـَذا رب يـَا i أنـَت بـَلْ iراف
ـَُعهُُ

قر ما ما خير لنا  فـَاخلف
i بهُ ت iالمقُل

بالجه هذا الـَمـَجـَد أمـَة يـَا
سما اد

َه َمْن أخي  يـَفيق  فـَهـَل
الجدُل ّمهُُ

 ُتتلىَ سابٍق مـَن  بـَوركـَت
i iُفضائله

الر فوق السحب جادت ما
والهطُل ض

 ذو إَل الـَكفر أسـَمـَع  مـَا
مجالدٍة

ال في سـَوىَ ورثـَت  ومـَا
الحلُل جنة

 

        

 الجزيرة خطاب
 الزدي سعد أبو 

ي ل أحـَبتي وحـَزن حـَزنـَي
وصف

 فؤادي فـَي جـَراحـَا وغـَدا
ينزف

تزيدتو الـَحـَّرىَ  ودمـَوعـَي
ّجعي

 للمصاب  غـَيـَري  ودمـَوعّ
تخّفف

ٌد بـَهـمـَي وأنـَاأقو وجهي عـَلىَ  أمـَضـَي i شار iمتـَأّس



i ل iـَفبحرقٍة
ّدعّ :هل أ الشجاعّ الشهم و
التقىَ؟ُ خو

الجزير أرض عن غاب هـَل
i ة iُيوسف؟

ّدعّ هـَل ّتار] [ و و حقا؟ُ الـَب
i يحكم i!

 الكرام علىَ يعز مـَن  هـَو
i iويشُرف

ًمب رحلة َالـَمـَظـَّفـَُر  رحـَل
ًة رور

الشها ثمر  مـَن  والـَيـَوم
يقطف دة

i الجهاد ًبساحات  جـَذعـَا iت
علـقت

والبطول ، الـَمشاعر مـَنـَهُ
i َ ة iيألف

ٍفـَا هـَمـَام مـَن دّرك لـَـَلـَهُ
رٍس

i ماض العداء عـَلـَىَ رعـَد i ٍ
يقصف

 النبي نـَهـَج عـَلـَىَ شـَيـَخ
محّمٍد

ي فينا والخلْق  بـَالـَحـَلـَم
عرف

ل متقٌن الـَعـَزيـَمة صـَلـَب
جهادِه

 - عليهُ يعلىَ ل - بـَالـَحرب
مثّقف

 ٍرأيت سـَلـَم فـَي كـَان إَن
مباركا

ّق لـَطف ذي كـَل  مـَن i ٍأر i

وألطف
أ ٍعـَلىَ حـَرب فـَي كـَان أو

عدائهُ
 ل بخصمهُ الـََهـَُصور فـَهـَو

يلطف
الصواع أو كالشهاِب  بـَل

وقـُعها ق
i من الـَوقوعّ  قـَبـَل iالفظا

عةينسف
ّـَاب [ كان قـَد  الجزيرة خط

حينما ِ]
i الدروب دون  بهُ  أنـسـَْت i ِ

العنُف
الـَحلف الـَردِة أهـَُل  عـَاداه

ُء مع ا
i يكن فلم الـَصليب  أهـَل iي

ّـَف توق
بواب يـَمـَطرهم ظـَّل  بـَل

ْبرِه ل ص
i ل الحـَق فـَي  وثـَبـَاتـَهُ iيت

ّخوف
ِنهاونع الـَحـَيـَاة بـَاعّ َبـَحـَس
يِمها

ُنـَهُ ٌد  ويـَزيـَ i زهـَ iبـَهـَاوتقّش
ف

 المشالح لشـَيـَاخ قـَولـَوا
هكذا :

i وتحيا  تـروىَ  بـَدمـَائكم iا
لحرف

 المشالح لشـَيـَاخ قـَولـَوا
هكذا :

 البقاعّ علىَ الـَجهاِد عـَلـَُم
يرفرف

 المشالح لشـَيـَاخ قـَولـَوا
هكذا :

ا عّز الـَفقهُ هـَذا وبـَمـَثـَل
لموقف

 المشالح لشـَيـَاخ قـَولـَوا
هكذا :

 َبالعزيمِة الـَعـَقيدة  نـَصـَر
i iيوسُف

 

        



جبانا        !! فيظنك حليما يراك الذي ذلك هو غبي
عليك   ..           ويسلط فيبتليك لهُ التعرض عدم عليك توجب المصلحة ترىَ فيلْحقك عنهُ تصد
وكأنهُ         ..      ..  وغباء سفاهة فيزيد حلما تزيد منهُ خائف أنك غباء أو منهُ ظنا القوم سفلة

حتفهُ    !! إَلىَ بضلفهُ يسعىَ
درسا    ..      ..   ..     تعطيهُ بك وإَذ ينفد بصبرك إَذ عليك قادر أنهُ وظن واّزين زخرفهُ أخذ إَذا حتىَ

القاضية       !! ستكون لنها أبدا بعده يستفيد لن

  

ًا سنثأر قسم

ْلـَغ  أل  بني سفيهَُ أبـَ
سلوِل

 الملِك ُسلْلِة  سـَليَل
i iالعميِل

ّنـَا i ركَب َمْن خيَر  بـَأ i

المنايا
ّنـَاالعازفون i علىَ  وأ i

الصليِل
ّنـَانـَحـَن ُد وأ ال أحـَفا

مثنىَ
ّنـَا ا ذوالبأِس نـَحن وأ

لجليِل
i ماقد جـَهـَادنا  وأّن i

عرفتم
i بالّسنان طـَعـَاٌن iوبا

لصقيِل
ُتنا أذاق  الكفار ُكـَمـَا

i i ًَ ويلْ
i بـَالفرار  فـَلْذوا iوبا

لعويِل
بالفغا دكـَكناالروَس

i ن iَحتى
عل القوُم:حَي تنادىَ

الرحيِل ىَ
الرها قـَصفنامعقَل

i ِب iًا قصف
َبل من  وطـَهـَرناه  ُه

i iالَهبيِل
ّناأماركًة فـَسـَل و عـَ
ًا روس

i عند خيلنا  وسـَائْل iا
لصهيِل

i بـَأننا ظـَنـَنـَت iًاأ خوف
ّنا َل

ا عيَش نـَرتضي وأنـَا
لذليِل

ًة فـَِزدت وركب جراء
i ت iحمقا

i يلهو طـَائٍش كـَفـَأٍر i

بفيِل
i تترا لعائٌن  عـَلـَيـَك iب

ٍم يو
ِلهُِ  يـَشيب  رأُس  لهو

i iالطفيِل
 فابشر قتالنا  بـَدأت

i iبسيٍف
i عن بياُضهُُ يـَلـَوُح iبع

ِدميِل
اك الحرِب إَذامـَالمـَُة

تسينا
i أوقتُل  فـَإمـَاالنصر i

القبيل
ّذ i  مـَشارِب  ألـَ iالدنيا

علينا
كال  دمائكم  كؤوُس

سلسبيِل
i ذا ْقتلتم إَذ  سـَنـَثأُر i

الثنايا
ذاالخل  المجِد  سـَليَل

النبيِل ق
i بتر كم البتاُر  هـَو iا

لعادي
ِم الدين صلُْح  ذوالقل

i iالمسيِل
ْذِهُب ُن أفئد  َغيظ  س

i ٍة iونشفي
ٍم بـَنـَاتهُ صـَدوَر i بد iم

كيل
بالج  فاَز  فـَيوسُفيكف  يوسٍف  كـَرائُم



ًء ي ِرالجزيِلبكا
ُلهُُ ًاأه i سبعوَن هـَنـَيـَئ i

منكْم
َيـَْشَفُع i فيهُم  َسـَ iعند

الجليِل
ِلـَّحـَوا i بـَالدعا أ iفالثأُر

آٍَت
ّلوا بالص  النفَس  وس

بِرالجميِل
ّنا عـَيـَنكم أِقـَّروا i أ i

سنأتي
إَب سفيِهِهْم  بـَرأِس

i ُن iالعميِل

 

 

        

الشيماء  -      أم زأر ليٌث

.. زئْر  ليث
.. السحْر  وقت

.. البشْر    -  -   من الكلْب يسمون من فرائص رعدت
كما    ًا رأس طأطئوا قد

الثر      .. تقتفي حين ، الكلِْب ِفْعُل
كامن     البطولة ضرغام لكن

.. الصخر      أكوام بين يراهم ، لهُم
هزبرنا    رصاص دوىَ

.. ْد     جس روٌح وفارقت الخؤون فقضىَ
..      : ْد  صم قد ًا ليث هناك إَن القطعان وتداعت

والعربيِد  :      والكفار للظلم ل قال قد
ْد      الب وإَلىَ طريقنا الجهاد إَن بل

ْد     جنو معهُ خائن ذئب فانقض
الصمود   السد ليقارعوا

.. الشهيد ..    روح حينها طارت قتلوه
.. مجيد    رب إَلىَ تمضي

.. الجليل      الشيخ يوسف فاقبل رب يا
ًا   .. خير لنا وأخلف

.. الجميل    الصبر أمتي وعوض
تسيل         أن ًا يوم لبد الدما أن ترىَ حتىَ

... السبيل    هو الجهاد أن
هـَ.  أ

الشيماء  أم


