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 شاهد عيان
 الكاتب: أم عبد اهلل

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يِقنيَ  َوالشَُّهداِء  )َوَمْن يُِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّدِّ
وحبيب  ،وسلم هصلى اهلل عليملصطفى حبيب ا ،حبيب اهللَوالصَّاِِلِنَي َوَحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً( 

عيد رمضان البوطي رضي اهلل عنه هلل حممد سوسيدي وشيخي: الشهيد العارف با ،الشام
أتأمله  ل يف الدرس املويف متام املئتنيوج جالس على كرسيه املعتاد يفسر لنا كتاب اهلل عز رضاهأو 

أراه من  الكلمات هذه مالجلالدرس ويايلقي  زيه املعتاد ذو اللون الكحلي مرتدياً  اليوم مضيئاً 
ذا بصوت ضخم إود به من كنز احأحرف والكلمات و ة واكتب عن قلبه ومن لسانه ماجيالشاش
فأرى سيدي وقد سكت عن البوح هلل ما فزعت جلمال سيدي وسكينته ولكن وامفزع 

ال أدري من أطل عليه هبذه احأنوار بدر واهلل متام  بالكلمات وأشرق وجهه وأصبح بدراً يشع نوراً 
 الإاهلل ما المس ظهره و كرسيه و  ظهر إىلخبفة ومجال بظهره  البدر واجلمال مغلق العينني مرتداً 

ور يشع ىل السماء نإكفيه   وكأنه محامة بيضاء رافعاً  سه مينة كأنه على وسادة حبنانأسند ر أنه أ
ىل السماء واهلل إها روحه حينم الثالث فاضت أالنفس الثاين ذكر أنور تنفس بعمق مرتني وال 

إىل طاولته  ارتد عائداً  ،مام ووجهه قرير العني مشرق سعيدىل احأإووجهه حنو السماء مث ارتد عائداً 
ه  اه جبانبويدعلى مقعده  ووجهه جالساً برأسه وظهره  رب السماءبلطف وحنان كأنه ساجد هلل 

بلطف  هممتدصبعه أوال مقبوضة و  ه مفتوحتان مل تكن مبسوطةوكفاكجناحي اِلمام حبنان 
 صبح بدراً أار عليه مع نوره البهي املعتاد و راه واهلل ومنذ أشرقت احأنو أبشيء مل  ومجال كأنه مرحباً 

صبحت أولفته اِلمراء  لئاً ئتلبيضاً ماسياً مأصبح لونه أزيّه ثوبه  به الإبتمامه وما علمت ما البدر 
صفها وبعدها أن أستطيع أبدر وسط أنوار واهلل ال  حأنوارلؤلؤًا فياض با البيضاء تاجاً مع لفته 

روع من مجال وكان رداء منربه اخلشيب يطري يف لونه أبيض من ميناه مثل النسمة وال أخرج دخان 
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 سيدي ما ه ياآ... حوله بلطف وحنان ومجال تبعه مل يستطع فراق هواه كالورق  املعتاد قطعاً 
 متام نوار فانعكست علينا فرأينا بدراً اك فأفاض عليك بتلك احأأمجلك وياجلمال من القيت والق

 نا على العهد الذي عاهدناك ولكناأبعده أنوار ومجال وهباء... يا سيدي  البدر من اجلمال ما
ء) نسألك بالذي قلته لنا قبل دقائق من رحيلك عنا حديثك عن اإلخالء املتقني  يَ ْوَمِئذ   احْأَِخالَّ

نفسنا ويثبتنا أن يعيننا على أن تسأل اهلل لنا أن تشفع لنا و أ (اْلُمتَِّقنيَ  ِإالَّ  َعُدو   لِبَ ْعض   بَ ْعُضُهمْ 
يه وسلمت على العهد حىت نلقاك مع احأحبة حممداً وصحبه صلى اهلل عليه وسلم كما صليت عل

وكنت حىت ال  ة وبلغت الرسالنك قد أديت احأمانة أشهد أرضاك و أدائمًا ورضي اهلل عنك و 
ُهم َعَلْيهِ  اللَّهَ  َعاَهُدوا َما َصَدُقوا رَِجال   اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ )قيت احأحبة ُهم حَنَْبهُ  َقَضى مَّن َفِمن ْ  مَّن َوِمن ْ

ُلوا َوَما يَنَتِظرُ  ن أنا بك برمحته ودلنا عليك ونسأله علي واِلمد هلل رب العاملني الذي منّ ( تَ ْبِديالً  َبدَّ
ويف خلفك ولدك الغايل وأحبابك وبرمحت اهلل وبشارتك تلك اليت حدثتنا  يبارك لنا يف علمك 

 ن شاء اهللإهلها أني بل هو اللطيف الودود بالشام و نفسنا طرفة عأىل إعنها لن يكلنا 
 وجب الشكر علينا مادعا هلل داع ن ثنيات الوداعطلع البدر علينا م
 وجب الشكر علينا مادعا هلل داع الوداعن ثنيات طلع البدر علينا م

السُّوُء َواَل )َويُ َنجِّي اللَُّه الَِّذيَن ات ََّقْوا ِبََفاَزِِتِْم اَل مَيَسُُّهُم صلى اهلل على حممد صلى اهلل عليه 
ذا إ رى غريهأيته من خالل الشاشة مل أذن اهلل هذا الذي ر إوبصدق اهلل العظيم ( ُهْم ََيَْزنُونَ 

ا القاصي والداين عن هذه نشرها فانشروها يف نسيم الشام وياليتكم تفعلوا لتسمعو أحببتم 
البوطي رضي مال رمضان  توفيق سعيد حممدن تصل ليد سيدي: أ د.أحب أ ولكين ...الكرامة

حبابه عن كرامة اهلل للحبيب سيدنا وتاج رأسنا أحدث أن أاهلل عنهما وأرضامها ورأيت واجيب 
نواره تلك أهنم رأوا أمتأكدة  انأحوله وهذه واحدة من كراماته له و وطي ومن الشهيد السعيد الب

فالصحة ورِبا  ن كنت ناقالً إفكما علمنا سيدنا   ...وفيناه حق قدره وحقه علينا أبداً  وواهلل ما
ن ىل اآلإين إهلل ان أراين اهلل هذه الكرامة فو أبصر وأهدى واِلمد هلل أنا كنا حتت كنا لرؤياه نحأ
نفطار القلب أعيش بروح وضياء وجهه ونسائم هذه الكرامة اليت أرانا اهلل اى الرغم من اِلزن و عل

ن أسيدي حفظه اهلل لنا ورعاه تعازي وحأسرته الغالية وبلغوه أمنيتنا أرجوكم بلغوا عين   إياها
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 اهللنكمل كربى اليقينيات معه والتفسري ودرب العلم واملعرفة على خطا اِلبيب املصطفى صلى 
وياليتكم ختربونا بعودة  رضاهأعليه وسلم وحبيبه تابعه سيدي السعيد البوطي رضي اهلل عنه و 

تلك حلقات العلم  ةفنحن واهلل ثكلى رياض اجلن ثنني واخلميس بإذن اهلل قريباً اال درسي
أبقى وعوض ذويهم وبارك لنا فيما خلري وعوض شهداؤنا عنا كل اخلري وجزاكم عنا كل ا ...اآلن

 اهلل واِلمد هلل رب العاملني..نشاء إلنا من خري خلف وخري العلم 
ن تبارك لنا فيما أبقيت حىت ال حنب تأخري ما أنا نسألك الرضا فيما قضيت و إاللهم 

 ..يااهلل يا رب العاملني ما أخرت  عجلت وال تعجيل


