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  وجهها العالمة الشهيد البوطي إىل سيدنا رسول اهلل رسالة 

 هذه نجواي في أشهد أن بل الذاكرة من أتكلم الأ والسيدات السادة أيها ثرتآ
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لك، أن  واصطفائه بائهوأعظم هبا يا سيدي شهادة من اهلل عز وجل على فريد اجت (رَِّحيما
يهم، القيامة، على شفاعتك فوقف السبيل إىل رمحته الواسعة الشاملة لعباده مجيعًا يوم 

 ...امك هلمواسرتح

طأطأ الرأس يف شخص يف كيان ل لو كان اخللق اإلنساين الرفيع ممثالً  :سيدي رسول اهلل
 ... لسمو أخالقك، وكمال إنسانيتك وصفاء لطفك

سيدي وأنت يف أعلى قمم النصر يوم فتح مكة ال تنتشي إال بذل العبودية  رأيتك يا
 .لربك..

قبل ت ال وضراً  ورأيتك وقد أمكنك اهلل من نواصي اجلاحدين الذين أوسعوك أذى وكيداً 
إليهم إال بوجه املرمحة والصفح وال حتدثهم إال بلسان احلب والوداد وال تعاملهم إال مبا هو 

 ...مة والعطاءشأنك من املكر 

قيل لك: أال تدعو اهلل على طغمة اليت طردتك وسفهتك وأمطرتك حبجارة السفهاء والرعاء 
 عرض عليك امللك (اللهم أهدهم وأِت بهم مسلمين) :فبسطت كفيك إىل موالك قائالً 

بغي مالكم أجئتكم بما جئتكم به  ما)والثراء من قبل أصدق شيوخ قريش فأبيت وقلت: 

ًوال امللك عليكم 
ا
 تابهنزل علي كأًو وال السؤدد فيكم ولكن هللا بعثني إليكم رسوال
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م مني فذالك حظكجئتكم به  ن تقبلوا مني ماإف ،فبلغتكم رساالت ربي ونصحت لكم

ً(بيني وبينكم صبر ألمر هللا حتى يحكم ماان تردوه علي إوذالك حظي منكم ًو

 شرفي الشباب مث أسعدين اهلل بدراسة سريتك وأنا يافع دون عمر سيدي رسول اهلل:
بتدريس سريتك لطالب اجلامعة فال واهلل ال أذكر ساعات كانت أمتع إىل نفسي ونفوس 

من تلك اليت كنا نسموا فيها بأذكارنا ومشاعرنا إىل أجواء أخالقك الربانية اإلنسانية  ،طاليب
 ...العجيبة

ا نستشفه من سريتك كن  وكم اقتحمنا بأفكارنا وأخيلتنا حاجز القرون الكثيفة بيننا وبينك مبا
د أيام حرمت منه أبصارنا وعشنا معك بالوهم السعي فرأينا ببصائرنا ما ،العطرة ومشائلك الرائعة

 ،هو إال أن يردنا الواقع إىل دنيانا اليت نتقلب يف غمارها اليوم حياتك مع أصحابك مث ما
 ،ع أصحابكخلوايل مإىل اسعد أيام الدنيا إىل أيامك ا ،فنتفرق وحنن نكوى بنار احلنني إليك

 ...تلك اليت حرمت أعيننا من االكتحال بك

صالة ع عن املصطفى عليه القيل يل أال تكتب فصال يف الدفا  سيدي رسول اهلل:
فقد استشرت جرأة الكائدين له واحلاقدين عليه من صعاليك حيي بن أخطب وكعب  ،موالسال

ام حى يف قفص االهت حممداً . قلت: وهل يف الدنيا من ميلك أن يضع حبيب اهلل .بن أسد.
ى الرتاب إني ال أرقى إىل أن أكون مبستو  .؟.حيتاج إىل تافه مثلي يقف منافحا ومدافعا عنه.

ن صعاليك الدنيا كلهم لو حتولوا إىل كناسني يثريون من إو  ،الذي تشرف بقدمي رسول اهلل
  امتدت أشعتهامدية اليتداكنة ابتغاء النيل هبا من مشس النبوة احمل غبار األرض وأتربتها غيوماً 

.. وستبقى .إىل رؤوسهم وال تزال إىل سائر اآلفاق لن يؤول مال تلك األتربة واألوساخ إال عوداً 
 ...ألالنبوة احملمدية صافية مشرقة تتألمشس 

طوبى ملن آمن بي ورآني وطوبى ثم طوبى )لقد روينا أنك قلت:  يدي رسول اهلل:س

قد روينا يف الصحيح قولك يوم سلمت على أهل البقيع: ول (ثم طوبى ملن لم يرني وآمن بي
 وقاً نبادلك اليوم ش ،سيدي إخوانك املؤمنني بك حنن يا وها (وددت لو أني رأيت إخواننا...)
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امتة وعزاؤنا اليوم إىل أن نلقاك بعد خ ،بشوق ولقد استبد بنا احلنني إليك كما استبد بك
اتنا نا احلظ أمام مثواك الطاهر نبعث بتحيسعيدة مسعدة يكرمنا اهلل هبا وقوفنا كلما اسعف

اهلل  اليت حجبتنا عنك وكلنا يقني بان نرو قخناطبك من وراء أسوار ال ،املتخذة باحلب إليك
أما األمل الكبري الذي . ..يسمعك حتيتنا وجنوانا كما يسمعك حتيتنا اليت خناطبك هبا يف صالتنا

ذي ك وأنت تستقبل أصحابك السيدي على حوض لن يذبل يف نفوسنا فهو أن نلقاك يا
عرفتهم ورأوك وإخوانك الذين تشوفت إليهم ومل ترهم واستبد هبم التحنان إليك تستقبلهم 
مشرق الوجه باسم احمليا وقد أكرمنا اهلل بالدخول يف شفاعتك الكربى اليت ستحط عنا أثقال 

 ... ذنوبنا وعظيم تقصرينا

 إخواني هؤالء وباسم أمتكسيدي أن استودعك بامسي وباسم  واآلن هل يل يا

 نك قد بلغت األمانةأو  ...مجعاء شهادة أن ال اله إال اهلل وانك حممد عبده ورسوله
.. .اليت محلتها ونصحت أصحابك الذين كانوا من حولك وإخوانك الذين جاؤوا من ورائك

نح إىل جن ال ،نعيش على مائدة هديك وسنتك ،جهادكحنن اليوم مثرة من مثرات جهودك و  وها
صفوة اهلل من خلقه أن حتفظ لديك وديعتنا هذه  فنسألك يا... ط وال نشرد وراء غوايةشط

ف بواسع ر امتة حسنة تليق بصفحه وجوده وتشإىل أن يقوم الناس لرب العاملني وقد أكرمنا خب
 ...شفاعتك

أن يصلح حال أمتك  جل رجاءنادي أن ترفع إىل موالنا وموالك األسي كما نسألك يا
دينه وشرعه ب إىل هديه واعتزازاً  محيداً  ن يلهم قادهتا عوداً أو  ،يرضيه على مان جيمع مشلها أو 
 ك القائلن حيقق فينا وعدأو  ،جيعل لباغ أي سلطان عليها الأن يصرف عنا كيد الكائدين و أو 

فرج سيدي وقد علمنا أن انتظار ال وإنا ملنتظرون يا بلغ الليل والنهار( )سيبلغ هذا ألامر ما
 .عبادة


