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 السجن الذي َحَبْسَنا أنفسنا فيه بأيدينا

 اإلمام الشهيد البوطي

 01/01/2010املوافق  1431، محرم 16، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك الّلهم ال أحصي  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

اجلهات لقد آن لنا أن نتجاوز الصور واملشاهد املختلفة للظلم والعدوان اليت تفد إىل عاملنا اإلسالمي من كل  
من شرق العامل وغربه، آن لنا أن نتجاوز هذه الصور واملشاهد إىل ما وراءها، وأن نقف على اليد اليت حترك، وأن 

 نقف على سلطان الربوبية املهيمن على كل ما نراه من هذه املظاهر العدوانية اليت تفد إلينا من كل اجلهات. 

َوَلْوال َدْفُع اَّلله    وقفة أتمل أمام قول هللا سبحانه وتعاىل مثاًل:أما وقفتم أمام قرارات هللا عز وجل؟ أما وقفتم  
أمل تقفوا وقفة أتمل ؟  [251]البقرة:    النهاَس بَ ْعَضُهْم ب بَ ْعٍض َلَفَسَدت  اْْلَْرُض َوَلك نه اَّللهَ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلم نيَ 

َعَث َعَلْيُكْم َعَذاابً م ْن فَ ْوق ُكْم أَْو م ْن حَتْت  أَْرُجل ُكْم أَْو يَ ْلب َسُكْم ُقْل ُهَو اْلَقاد ُر َعَلى َأْن  أمام قوله عز وجل:   يَ ب ْ
َيعاً َويُذ يَق بَ ْعَضُكْم ََبَْس بَ ْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرّ ُف اْْلايت  َلَعلهُهْم يَ ْفَقُهوَن، وََكذهَب ب ه  قَ ْوُمكَ  َوُهَو احلَْقُّ ُقْل َلْسُت    ش 

؟ من الذي يرسل العذاب إىل من يشاء [67-65]اْلنعام:      ب وَك يٍل، ل ُكلّ  نَ َبٍأ ُمْستَ َقرٌّ َوَسْوَف تَ ْعَلُمونَ َعَلْيُكمْ 
من فوقهم؟ ومن الذي يفجر أسباب العذاب من حتت أقدامهم؟ ومن الذي يلبس بعض الناس شيعاً َبس بعض؟ 

اً وال يعلم جنود ربك إال هو، إهنا أصداء ْلعمالنا، وإهنا  إنه هللا، إهنا يد هللا سبحانه وتعاىل، ولكن هلل جنود
مفرزات ونتائج للفساد املتوّضع يف حياتنا، وهل أحدثكم عن أنواع الفساد املستشري يف عاملنا العريب واإلسالمي 

ملهم أن  الذي حتتضنه شعوب هذا العامل اإلسالمي ويتبناه كثرٌي من قياداته؟ الوقت يضيق عن ذلك اي عباد هللا. ا
نعلم أن هذه الصور واملظاهر اليت نراها إن هي إال نتائج قانون يعامل هللا عز وجل به عباده، ولن جتد لسنة تبديالً  

 وال حتوياًل.
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اي عباد هللا. إسرائيل اليت جعل هللا عز وجل منها واحداً من الع صي، ع صي الظلم، ع صي العدوان اليت تنهال 
يف جمتمعاتنا، إسرائيل هذه خاضعة هلذا القانون، ويف يوٍم من اْلايم مرت ابحملنة اليت   على عباٍد مظلومني ابئسني

ُدنه يف  اْْلَْرض  َمرهَتنْي  َولَتَ ْعُلنه ُعُلّواً منر هبا، أمل تقرؤوا قوله عز وجل:   َنا إ ىَل َبِن  إ ْسرائيَل يف  اْلك َتاب  لَتُ ْفس  َوَقَضي ْ
الَل الدّ اَير  وََكاَن َوْعداً َمْفُعو َكب رياًن فَإ َذا َجاَء وَ    الً ْعُد أُوالُُهَا بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ع َباداً لََنا أُوِل  ََبٍْس َشد يٍد َفَجاُسوا خ 

الناس يف ذلك العصر يشبه الفساد الذي أوغل فيه كثري من املسلمني ؟ فساٌد أوغل فيه أولئك  [5-4]اإلسراء:  
يف عاملنا العريب واإلسالمي اليوم، فأرسل هللا عز وجل إليهم ع صي التأديب متمثلة يف أانٍس حلهْت أمريكة اليوم 

ْم ع َباداً لََنا أُوِل  ََبٍْس َشد يٍد َفَجاُسوا فَإ َذا َجاَء َوْعُد أُوالُُهَا بَ َعثْ َنا َعَلْيكُ حملهم، أمل يقل الباري سبحانه وتعاىل:  
الَل الدّ اَير  وََكاَن َوْعداً َمْفُعوالً   [5]اإلسراء:  خ 

أن نطلق أنفسنا من السجن الذي َحَبْسَنا أنفسنا فيه َبيدينا، سجن    -اي عباد هللا-أعود فأقول: آن لنا   
ا أو هناك، وأن ظلماً ينحّط علينا آتياً من خطٍط راميٍة عدوانية  هذا التصّور أن عدواانً يستشري قادماً إلينا من هن

تتجه إىل عاملنا العريب واإلسالمي، أجل إهنا صور، وإهنا مظاهر جلنود، ولكن جتاوزوا اجلنود إىل القيادة، جتاوزوا  
علنا ما نستأهل به هذا هذه الظواهر إىل اليد اليت حترك، إهنا يد هللا، وإنه القانون الرابين الذي ال يتبدل، هل ف

 العدوان؟ 

الكثرة مبكان    - اي عباد هللا-نعم   املليار، إهنم من  املليار ونصف  يناهزون  تعلمون  اليوم كما  املسلمني  إن 
، مظهر كبري لكنه فارغ عن غثاٌء كغثاء السيل  ولكنهم كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:

اليت وصفنا هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أيف شٍك أنتم من أن املسلمني أو املضمون، ما أدّق هذه الصفة  
 ُجّل املسلمني، شعوابً وقياداٍت أو كثرياً من قياداهتم قد حتولوا إىل غثاء؟  

إذاً تعالوا َأُجْب بكم وأجول يف شوارع املسلمني، يف منتدايهتم، يف أماكن أمسارهم وحاانهتم، تعالوا أطلعكم 
القلوب اليت فرغت من خمافة هللا، اليت فرغت من هيمنة سلطان هللا سبحانه وتعاىل عليها، وتسرب إليها يف   على

مكان ذلك سلطان أولئك الذين يعادون هللا ومن مث يعادون عباد هللا عز وجل، أصبح السلطان الذي يهيمن  
 وقيادات أصبح السلطان الذي يهيمن  على قلوب كثرٍي من الناس املسلمني يف مشارق اْلرض ومغارهبا شعوابً 

على قلوهبم سلطان هؤالء املعتدين، سلطان هؤالء الذين يرفعون شعارات العدوان واحلقد والظلم هلذه اْلمة، أأقف 
بكم على القلوب اليت فرغت من آخر معىن من معاين الرمحة بعباد هللا، بل فرغت من آخر قطرة من قطرات الرمحة  

 إىل جانبهم فضالً عن الذين يعيشون بعيداً عنهم؟  إبخوهتم الذين هم 



 اإلمام الشهيد البوطي                                                                                                                             السجن الذي َحَبْسَنا أنفسنا فيه بأيدينا 

 WWW.NASEEMALSHAM.COMموقع نسيم الشام                                                                                                                          3

أال تالحظون كيف أن هذه القسوة قد حلهت يف قلوب كثرٍي منهم، وال أقول: يف قلوب الكل، يف قلوب  
ليتبلغوا هبا يف طريق هالكهم، أصبحوا  كثرٍي منهم، حىت أصبحوا يضنون ابللقمة متر هبم إىل أولئك املظلومني 

الشراب والقارورة من الدواء مير إىل أولئك البائسني، أولئك الذين تنحّط عليهم سياط الظلم  يضنون ابجلرعة من  
والعدوان، أولئك الذين يستحّر هبم القتل ظلماً وعدواانً، يضنون ابجلرعة من الشراب، ابللقمة من الطعام، بشيٍء 

الرمحة هبم، أليس هذا مصداق قول رسول من الدواء مير هبم إىل أولئك الناس، ْلن القسوة إلخواهنم حلهت حمل  
؟ إنه خطاب لنا وليس خطاابً ْلصحابه رضوان  ولكنكم غثاٌء كغثاء السيل  هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:

 هللا تعاىل عليهم، أجل لقد عدان فعالً وأصبحنا غثاء كغثاء السيل.

يف النفوس إال اْلسى ومرارة البالء؟ ال اي  بعد فما الفائدة من وصف هذا الذي أقوله لكم ولعله ال يبعث  
عباد هللا، إن اْلمل فيما إذا عرفنا هذه احلقيقة، واخرتقنا صور املآسي اليت تطوف بنا، ووقفنا على اليد اليت حترك،  
ووقفنا على سنن هللا سبحانه وتعاىل، املأمول أن تستيقظ بني جواحننا بل بني جوانح أمة حممد صلى هللا عليه 

ببيعة جديدٍة مع هللا سبحانه وتعاىل، إن أمالً    وسلم العودة  قادًة وشعوابً مشاعر اإلميان ابهلل مرًة اثنية، دوافع 
عظيماً يراودين ويطوف بنفسي أن يقظة إسالمية قريبة رمبا بل أرجو أن تسري إىل قلوب عامة املسلمني يف عاملنا  

املأمو  وشعوبه،  قادته  يف  متمثالً  واإلسالمي  جواحننا  العريب  بني  احلقيقة  هذه  تستيقظ  أن  يراودين  أمل  وهو  ل، 
وجواحنهم مجيعاً، فتمتد إليهم اْلايدي مرة إىل سلطان هللا يبايعونه من جديد، وينتصرون ْلحكامه وشرعته ونظامه 

     ومنهجه من جديد

ثقل املهمة القدسية  أجل. اْلمل يراودين وهو قريب إبذن هللا عز وجل أن قادة املسلمني سيعودون فيشعرون ب
اليت أنيطت َبعناقهم، ولسوف جيدون أهنم أحفاد أو خلفاء أولئك القادة الذين قضوا حنبهم بعد أن أدوا رسالة  
هللا يف أعناقهم، ولسوف يسريون مسريهتم، لسوف يقفون على حياة نور الدين حممود زنكي هذا الذي جيثم إىل  

ما بني مخسني وستني حصناً من حصون الفرجنة، وأخضعهم لسلطان هللا  مقربٍة منا اي عباد هللا، هذا الذي فتح  
سبحانه وتعاىل وحكمه، إنِن أتصور أهنم يقفون يف الطريق ذاته الذي ساروا فيه من قبلهم، إهنم يشعرون ابجملد  

رية أولئك بل ابلشرف العظيم الذي بوأهم هللا إايه إذ سريهم يف الطريق ذاته، وما أظنهم إال أهنم سيسريون مس 
الناس، سيقفون على اجلهاد اْلقدس الذي قام به صالح الدين الذي يرقد على مقربة منا، وكيف ألهف جنداً  
يقف يف وجه العدوان الصلييب من طالب الشريعة يف خمتلف املعاهد اليت أسسها وغرسها يف سفوح قاسيون هنا 

يعتز برسالة هللا، ويعتز ابهلوية اليت ميتعون هبا،    ويف راب القاهرة هناك، مجعهم من هنا وهناك وألهف منهم جيشاً 
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استفتح ابب النصر بيٍد مرجتفٍة من االلتجاء إىل هللا، من التذلل على أعتاب هللا، وقدهَم بني يدي التجائه هذا  
سجود ملوالان قرابانً إىل هللا هؤالء اجلنود اليت كانت مشاعرهم تنبض بتوحيد هللا، وكانت جباههم تعلوها معامل ال

وخالقنا عز وجل، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الفتح اإلسالمي اْلغر، كانت النتيجة أن طههَر هللا سبحانه  
 وتعاىل أرضه املقدسة من فلول الصليبية.

الشعوب وستعود  املسلمني  قادة  سيعود  يراودين،  أمالً كبرياً  إن  نعم  عباد هللا.  اي  ابلبارحة  الليلة  أشبه    ما 
القائل:   وسلم  عليه  هللا  رسول هللا صلى  وصدق  العهد،  ذلك  لتجدد  يوم اإلسالمية  إىل  أميت  ويف  يفه  اخلري 

 . القيامة

 أقول قوِل هذا، وأستغفر هللا العظيم.


