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 اإلمام الشهيد البوطي  كلمة

 تأبين سيادة الرئيس الراحل حافظ األسد رحمه هللا تعالى  في

 م14/6/2000هـ املوافق 12/3/1420األربعاء 

بل    ،                     أو أن أزيد األمل عمقا    ،                                                  ليس من شأين يف مثل هذه املناسبة أن أزيد اجلراح نزيفا    :الفريق   سيادة
 .                                 وأن أذك  ر برمحة هللا عز وجل وحكمته ،الشأن أن أعزي

فمهما نطقت   ،                                                                      لكين لست مبالغا  إن قلت إن هذا احلدث مأل كياين كله أسى  من الفرق إل القدم
 ، غري أين تعلمت وأان مؤمن مثلك   ،                                     لن يفرز شيئا  مما يف فؤادي إال هذا األسىأشعر أن لساين  

علمنا كيف ننسج أدب   ،                                                                      وكالان ورثنا وتعلمنا قدرا  كبريا  من اإلميان من السيد الرئيس الوالد الراحل
طبيبه    أرأيت ايسيدي إل املريض الذي يتمدد حتت مبضع  .أجل  . املأساة مع نشوة الرضا عن هللا

                              حنن نعاجل ومهما رأينا حداث  وصل    ، ولكنه يشكره ابللسان ذاته الذي يتأوه به   ،إنه قد يتأوه  ؟اجلراح
 .                                             إلينا من هللا عز وجل فهو ال يعدو أن يكون تطبيبا  

فال وهللا لن ترتجم هذه    ،ومهما أطلق الزفرات   ، مهما أتوه إنسان مثلي  : ولذلك فأان أقول حبق
                                                          والميكن أن جند هلا تعبريا  يف لغتنا ويف مشاعران اإلميانية إال اخلضوع    ، رات إال ابلرضا عن هللاالزف

                                              وإين ألذكر يوم محدت  هللا عز وجل على رحيل أخيك ابسل    .املتناهي مبا قد قضى به هللا عز وجل
 .                                      ومل يكن ذلك اصطناعا  بل كان ذلك شعورا   .أجل

تضلع من هذا املعني الكثري    ،متتع هذا الشعب من قائده الفذ مبعني ال ينضب  :سيادة الفريق الركن
تضلع من هذا املعني الكثري والكثري من الشموخ يف السهر على   ،الكثري من احلكمة اليت تعلمها 

عرف وتعلم من هذا املعني الذي انتهله وتضلع منه كيف جيمع بني السالم الذي هو    ،احلقوق
 ؛إنه مستمر   ،هذا املعني مل ينضب  .ني الشموخ وعدم التنازل عن احلقوق الذي هو واجبنا رسالتنا وب

                 وقد تضلع كؤوسا     ،هذا الشعب وقد انتشى من هذا املعني  ،وقد تفرع عنه هذا النهر الدافق املعطاء
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  ، فمه بعد ذلك   ، الميكن أن يغري مذاقالميكن  ، إثر كؤوس من املعارف اليت ورثها من هذا املعني
                                  سيبقى مع املعني متمثال  يف هذا النهر    ،                                                  الميكن أن يتجه ميينا  ومشاال  ليبتعد عن هذا املعني أبدا  

 .وأان أعلم أن هذا النهر املعطاء لن ينضب ،الفياض املتفرع عنه 

كان    ،محه هللا تعال                                                       أذك  ر بشيء تعرفه أكثر مما أعلم من أسرار قائدان الراحل ر  :سيادة الفريق الركن
لكنه وهللا كان أيخذ مدده وكان    .أقول هذا ،                         وكان حاكما  فذا  يف العامل  .أقول هذا  ،أجل  ،       عبقراي  

                                            وإين ألذك  ر ك بتلك الكلمة الوجيزة اليت قلت ها   ،أيخذ شحوانت توفيقه من االلتجاء إل هللا عز وجل
 ، قلت له يف كلميت اآلية اليت خاطب هللا هبا رسوله   ،ابسل   وقد أعلن عن رضاه بقدر هللا يوم رحيل 

قلتها ونظرت   (                                                                     أ ل ي س  اَّلل   ب كاف  ع ب د ه  و ُي  و  ف ون ك  اب ل ذ ين  م ن  د ون ه  )  :وهو خطاب لكل من جاء بعده
 ؟           بكاف  عبده أليس هللا  ،                                 وأجاب برأسه وهو ينهضه يقينا  بلى  ،فأجاب بفمه الناطق بلى ، إليه

ولكين   ،وعلى قدر أهل العزم أتيت العزائم  ،أان أعلم أن احلمل ثقيل  ،أجل  ،وأنت الوريث   ،هللا يكفي 
                         ولكين أذكرك أيضا  مبا ذكرت   .وأن هللا لن يتخلى عنك   ،                                    ايسيادة الفريق على يقني  أن هللا سينصرك

البد من كثرة االلتجاء   ، ي أبن يسمع ما يتفاعل معهلكنه كان ينتش   ،                         به قائدان، هو مل يكن انسيا  
رمبا مل يكن يتصور هذا كثري من   ،وهذا ما أعرفه من قائدان الراحل  .إل هللا يف السر قبل العلن

 .لكنك تعلم كما أعلم أنه كان كثري االلتجاء إل هللا  ،الناس 

رمحتك هبذا    :      اثلثا    .                               احلب بعد الرب من هذا الشعب اثنيا    :       اثنيا    .                  االلتجاء إل هللا أوال    :رأس مالك 
 .            الشعب اثلثا  

 .                              ولسوف يـ ع ب  د  أمامك السبيل  ،وال أشك أن هللا سبحانه وتعال سيحطم تضاريس الطريق كلها
صاحلون  يف شامنا هذه    :                       وأان أعلم أنين أقول حقا    ،                                           أما األدعية فأان أقول و أان لست متكلفا  يف هذا

نـ تـ ه م  من الدعاء لك إطالقا    ،هلم صلة وثقى ابهلل عز وجل  ، بررة سوف يظلون يدعون    ،                                          لن تفرت ألس 
  . أجل يف سجوده يف جنح الليايل املظلمة  ، هناك من يدعو لك يف سجوده  .يف اآلصال  ، يف البكور

 .لفأرجو أن تزداد ثقة إثر ثقة إثر ثقة بتوفيق هللا سبحانه وتعا
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البل اليزال يتفيأ   ،وإين ألهنئ هذا الشعب السوري أبنه مل ينتقل من هذه املظلة إل مشس حمرقة
أهنئ ولسوف يعلم العامل العريب   .واليزال يسري مع النهر الدافق املتفرع من ذلك املعني  ،           ظال  وارفا  

 .                                     أن علي أن أهنئ العامل العريب كله أيضا  

 .مد هلل رب العاملنيواحل ،وال أريد أن أطيل 


