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 من العبد الذليل إلى الرب الجليل

 اإلمام الشهيد البوطي

 

 موالي! وهل يل يف الكون كله موىل سواك؟؟

 يف أرفع إىل مساء عزتك رساليت هذه، ال بامسي فقط، بل باسم كل عبد يدين بذّل العبودية لك، وهم اليوم
 جنبات األرض كثري، وإن كانوا قلة بني الكثرة اليت شئت أن يكونوا غثاًء كغثاء السيل.

جرّأين على رفعها إليك عودة الشهر الذي جعلته وسيط قبول منك لعود محيد مّنا إليك، وشفيع سوء كثري 
ني واملظلومني ستععفبدر منا جتاهك.. بل عهدي هبذا الشهر أنه كان وال يزال ميقات تأييد منك لعبادك امل

 يف جنبات الدنيا.

ومع ذلك فإين مل أرفع إليك رساليت هذه، أستنزل هبا الرمحة من لدنك، حبال هؤالء املستععفني واملظلومني 
املنكوبني من عبادك املسلمني لك واملؤمنني بك.. فأنا ال أشك يف أنك حفّي هبم ورحيم هبم، ويف بيانك 

}َوتِْلَك األَيّاُم  :مة اليت فيها كل الرمحة فيما قد قعيت به. ألست أنت القائلاملنزل ما يكشف عن وجه احلك
َِصَ  اللَُّه الَِّذيَن نيَ نُداِوُُلا بَ نْيَ الّناِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهداَء َواللَُّه ال ُيُِبُّ الظّاِلمِ   و َولُِيَم

 َِ  َق اْلكاِفرِيَن{آَمُنوا َوََيْ

 ولكين رفعت إليك رساليت يا موالي خلطب أشد، وملصيبة أدهى وأطّم.

إّن سدنة اإلسالم من قادة املسلمني اليوم قد جتردوا من ِخْلَعِة الشرف الذي متعتهم به يوم وكلت إليهم حراسة 
 دينك، وعهدت إليهم بالذود عن حقائقه ومبادئه!

ة كراسيهم أو عروشهم، واستبدلوا بالذود عن دينك ذوًدا تافًها عن ساعات لقد حتولوا من عبادتك إىل عباد
ُلوهم وصناديق ثرواهتم.. فهاهم اليوم، وقد ركبهم الذل وأحاط هبم اُلوان، حىت صغروا يف كل عني، واجتهت 

 إليهم سهام اُلزء والسخرية من كل حدب وصوب.
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املسلمني اليوم ِمَزَقُه، هو الذي استخرج العدوان الذي  إنك تعلم يا موالي أن هذا اُلوان الذي يرتدي قادة
ظل دفيًنا يف صدور أصِابه الصليبني املتهودين على اإلسالم وكتابه، وعلى اإلله الذي أنزله، وظلوا يرتبصون 

 به ِغرًَّة، وينتظرون إلعالنه فرصة.

رهتم )الصليبية املتهودة( أمام غأجل يا رب! إن هذا اُلوان الذي يصطبغ به قادة املسلمني، هو الذي وضع 
املنتظرة، وأجندها بفرصتها املناسبة، فاستعلنت بالعدوان الدفني، وألبست اإلسالم من نسيج حقدها الوحشي 
عليه قميًصا أمسته "قمي  اإلرهاب"، مث إهنا جعلت منها دليل التجرمي له، وسرعان ما أعلنت يف األوساط  

ا هو إال أن حتول القمي  الذي نسجه زفري احلقد على اإلسالم، حتت كلها حكم القعاء باملوت عليه! فم
 مسع العامل وبصره، إىل القمي  الذي ينفذ فيه حكم اإلعدام!

فتلك هي خلفية التنكيل املتالحق بالربآء على أرض فلسطني، وتلك هي خلفية االحتالل الوحشي األرعن 
 ذ االستعماري اُلمجي على أفغانستان!للعراق، وتلك هي اخللفية الكامنة وراء بسط النفو 

موالي.. إنين ال أندب يف رساليت هذه اليت أرفعها إليك ركام القتلى من عبادك املؤمنني املظلومني هنا أو 
ومل أقصد أن أجعل منها لغة جزع عليهم، فأنا أعلم أنك اصطفيتهم شهداء عندك، وتلك هي سنتك  هناك..

ؤمن بك، وهي ترتفع إىل علياء ربوبيتك من كل عبد م -املاضية يف عبادك، ولكين أرفع رساليت هذه إليك 
ق الذي يراد دفاع عن احلأستنزل فيها النصر لدينك، واحلماية لقرآنك، وال -باق إىل هذه الساعة على العهد 

 خنقه.

ُة بأعدائك أهنم ألبسوا دينك السمح كسوة اإلرهاب، ونعتوا قرآنك بالدعوة إىل سفك الدماء  َِ لقد بلغت الِق
الربيئة واخلوض فيها، وأطلقوا على قيوم السماوات واألرض، منزل الكتاب، وجمري السِاب، وهازم األحزاب، 

 اسم "الشيطان"!

ُهم قوتك اليت متعتهم هبا، وأسكرهتم نعمك اليت أغدقتها عليهم، فهاهم أوالء قد أعلنوا احلرب على  َأْطَغت ْ
 ذاتك العلية، يسعون سعيهم الالهث إىل حمو اإلسالم من العامل، واجتثاث عقائده ومبادئه من مهاده وأوطانه!

ه َيلك القعاء على دينك الذي أرسلت بأنه ليس يف ملكك وال ملكوتك َمن  -يا موالي -وأنا على يقني
وَر اللَِّه بِأَْفواِهِهْم َواللَُّه }يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُ :الرسل واألنبياء مجيًعا، لتظهره على الدين كله.. كيف، وأنت القائل

 ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلكاِفُروَن{
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خشى أن يصدق على الكثرة الكاثرة من هذا الزبد ولكين أعلم أنه ال يتِقق إسالم بدون مسلمني، وإين أل
ي ْرَُكْم مُثَّ ال َيُكونُوا }َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْسَتْبِدْل قَ ْوًما غَ :اإلسالمي الطايف قولك يف بيانك املنزل على نبيك املرسل

 أَْمثاَلُكْم{

ائس املسكني يك توجه البإنين أجعل من إقبال شهرك املعظم هذا شفيًعا بني يدي رجائي الذي أتوجه به إل
الذي ذلت لك عنقه، وفاضت لك عربته، سائالً أن تَ َهَب هذا الغثاء الكثري والكبري من املسلمني للقلة املبثوثة 

 فيما بينهم، واليت ال تزال على العهد، جُتاهد يف سبيلك، وتبذل النفس والنفيس من أجلك.

 ني من أصِاب نبيك املصطفى عليه الصالة والسالم،قلة.. ولكن الواحد منهم معروب خبمس -يا رب -إهنم
ال جيدون اليوم على احلق أعوانًا، كما كان أصِابه جيدون، إهنم قلة على أرضك  -كما أكد وأخرب  -ألهنم

اليت كثرت فيها الفنت وانتشر فيها الزيغ.. ولكنهم كثرة يف مساء مرضاتك وتوفيقك، وعلى صعيد نصرك 
 وتأييدك.

هم شفعاء، تصلح هبم حال عبادك املسلمني، وتلهمهم عوًدا محيًدا إليك، واجعل اللهم منهم فاجعل اللهم من
جنًدا تنزل عليهم سكينتك، وتؤيدهم خبوارق نصرك، وتقبل دعاءهم الصاعد إليك، على أكفهم املبسوطة 

 إليك بالذل، واستجبه مبّنك وفعلك، عاجالً غري آجل.

 اللهم يا منزل الكتاب، ويا جمري - مساء كرمك بالذل واالنكساروإن أعينهم تتطلع إىل -إهنم ليقولون
السِاب، ويا هازم األحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا احلرب على إسالمك وقرآنك. اللهم أهلكهم ِبَدًدا، 

 وال تبق منهم أحًدا، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنني.

 أقف من ورائهم، داعًيا بدعائهم مؤمَصًنا على رجائهم.عبدك املذنب املسرف على نفسه،  -يا موالي -وأنا

رساليت أرفعها إليك على الغمام، مع دعاء الثكاىل واملظلومني؛ فهل من استجابة  -يا أحكم احلاكمني -وهذه
 عاجلة، يا أرحم من ُسئل، ويا أكرم من أعطى؟

 عبدك املعتّز بذلَص عبوديته لك.. حممد سعيد رمعان البوطي


