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 إلى من يريدون قطف ثمار لم يزرعوها

 الدايممنتصر عبد 

كان بل  كان الوجهة األوىل لعلماء الشام ومشاخيها يف املشكالت وامللمات اليت تعرتضهم، لقد  
م... مرجعيتهم يف كل صغرية وكبرية  بني عشية وضحاها بأنه شيخ سلطة، ال  إىل أن بدأت الفتنة .. فاُته

  .يصح أن يهسمع منه قول، وال جيوز أن يقبل منه صرف وال عدل

 لقد ثبت البطل ومل يكرتث لقبح خربهم وال لسوء خمربهم .. 

ال خياف يف اهلل لومة الئم، ومضى يشق  ... أشيف اجلالكلمة، رباطة  يف ثبات يف املوقف، قوة
ثابتة كالّطود الشامخ، وظّل يزجمر على منرب األموي كل مجعة يصدع بكلمة احلق، طريقه للشهادة خبطى 

يف الوقت الذي   .. وحيذِّر الناس من مغّبة اخلطط واملكائد اليت يكيدها أعداء اهلل إلسقاط الشام املباركة
حااًل من  كان سواه من الرماديني يتخريون خلطبهم الكلمات التوافقية اليت ترضي الطرفني، وأحسنهم 

للتورية والكناية  أ، فيلجعليه عبادهألسنة ى رضا اهلل يف كلمته لكنه خيشى مع ذلك سخط كان يتحرّ 
آناً، ويتحامل على القادة ووالة األمر آنًا آخر، وجينب عن الصدع بكلمة احلق يف وجه الرعاع يف كل آن 

  كل ذلك مراعاة لدمهاء الناس... 

من أملح إليه بالتفرد يف املوقف أو الغربة بني اجلماعة أو الشذوذ عن لكل جوابه أما هو .. فقد كان 
 :التبعية

 ّردي بالسؤددفومن البالء ت.... خلت الديار فسدته غري مسوَّد 

سلوك مستهجن وأسلوب مشني عندما يف الفنت .. لكنه ومندوب إليه والصمت والعزلة منهج سليم 
أو ، رباهاون رجحان إحدى الكفتني ليصفقوا ألكانوا ينتظر الذين  أولئك .. سلمًا  املتسلقونتخذه ي

ومل يكن يدرك الساذج ذو الفهم القاصر أن .. أخريًا ليعلن املفتقر لصدق املبدأ الوالء والتبعية للمنتصر 
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انتصار الفئة الباغية يعين سقوط الوطن، وسقوط الوطن يعين سقوط أحالمه وأوهامه الوردية، املتمحورة 
 لتعويضها.ة ئذاته وبروزها يف ساحة عقدة النقص اليت يتخذ السبل الدني حول عبادة

بسقوط الشام مع  -خائباً  -أو بدا له خطأ تقديرات من استبشر  ،حىت إذا رجحت كفة والة األمر
 ،ظهر واحدهم متحدثًا عن بطوالت كاذبةسريعاً،  -كما حصل يف تونس ومصر وليبيا-سقوط النظام 

كما   -احلقيقة يف ما هو عن مثراته ومغامنه.. و اليوم يبحث  وهم وصوالت وجوالت ومهية فارغة .. عن
   ق.إال خوار اجلبناء وإرجاف النفا -شهدنا منهم أيام الشدة 

صمت بني .. و  ، الذين اختذوا من املنهج النبوي مبدأ هلموشتان بني صمت أرباب القلوب احلية
 ..  الذين ال مبدأ هلم، أرباب القلوب امليتة

واملنصف من نسب الفضل ألهله .. وأهل الوفاء تضج هم الشام اليوم .. وهم األكثرية الذين ال 
، طوداً باملقام الذي أقامه اهلل به ، إال ويذكريلقون درساً أو خطبة إال ويذكر فيها البطل .. بعلمه ومواقفه

 عصم به من دماء أهله ما اهلل عز وجل به أعلم.شاخماً محى اهلل عز وجل به الشام من السقوط، و 

فهو الذي  ،ال يعرف للوفاء طعمًا وال ألهل الفضل قدراً ن تبحث عن الوصويل الذي أوإن شئت 
متحدثًا عن سر صمود الشام  أو يف جلساته اخلاصة أمام املسؤولني وخطبهيف دروسه  يتشدقتراه اليوم 

وهو .. تصرحيًا أو تلميحًا  ،أو لفئته ومجاعته ذاتهينسب الفضل ل نفسه عندما ميقز بالغ يف تيو  ،وأهلها
كان يصدع بكلمة احلق من على منرب  عندمايف ظهره  الشهيد ذاته اخلوار املرجف الذي طعن اإلمام

بالنيل منه يف جلساته األموي ويف دروسه واحللقات اخلاصة اليت كان يبثها يف الفضائيات، وذلك 
يوم كان  عنه عن الذودحىت نب بل كان جي..  قفهاالشديد على مو العتب لوم و توجيه ال، أو اخلاصة

  .السفهاء خيوضون يف عرضه
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 .. جعل أمثال هذه الرؤوس الفارغة تظهر وكأهنا يانعة ،عن الساحة -جسداً فقط  -غياب البطل 
لكن فكر البطل وعلمه سيبقى خالداً إىل يوم القيامة يفضح املتسلقني، ويكشف لألنام أن ما حوته هذه 

 .. الرؤوس إمنا هو فراغ وهواء .. وكل ما ينتج عنها اليوم إمنا هو هدير صدى طبل فارغ

وغال مثنه، سارع ملغادرة سورية حاماًل معه ثروته وما خف وزنه الذي أما اخلائن الذي باع وطنه، أو 
يتام األرامل و ن األيبذل ماله سخياً للغريب غاضاً طرفه عمنتجعاً مزيداً من الرزق والراحة واألمن واألمان، 

وصفها اهلل عز وجل بقوله:  املآسي واآلالم اليت يتحمل قلبه الصغري الألن  اللذين خلفهم يف وطنه؛
لهَونَّكهْم ِبَشْيء  )و  ْوِف  ِمنَ  لََنب ْ خارت  (.اأْلَْمَواِل َواأْلَنْ فهِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ  ِمنَ  َواجلْهوِع َونَ ْقص  اخلَْ

آثر حياة الذل واملهانة يف كنف ف، تهوكرام هقواه عندما مسع هدير الطائرات وقصف املدافع تدافع عن شرف
 .حياة العزة والكرامة بني أهله وأبناء وطنهاملتآمر على 

ج واستحضر حاهلم بشفقة، وأحاول أن اعتصر ذهين ألختيل مشاعرهم وقد فرّ  هؤالء اليوم أنظر إىل
 ليحتضنهم من جديد. -ن تنكروا له أبعد  –اهلل سبحانه وتعاىل عن البالد والعباد، فعادوا إىل بلدهم 

 ؟الذين واجهوا املوت وشظف العيش نيابة عنهم هموطنبناء ما جواهم ألترى .. 

، واكتفوا بتتبع أخبارهم من خالل همدماءتركوهم وحيدين يبذلون ما جواهم للشهداء الذين  ترى
 ؟الشاشات

ها  غصت، أم سبعد اليوماليت سقيت بدماء الشهداء الشام  ةفاكهأحدهم ستسيغ يترى هل س
 وقهم؟ حل

، اخلضراء وعلى ينابيعها العذبة الالذقية وجبال يف سهول الزبداينترى هل سيتمكنون من اجللوس 
هم هنبة للمرتزقة الذين أذاقو الذين تركوهم أهل هذه املناطق هناء، وهم يعاينون العذب ماءها  ويزدردون

أم أنه سيجلس حبيس بيته خجاًل من وإلجنازاُتم؟ لمرتزقة يف الوقت الذي كان واحدهم يصفق ل ،الويل
 ؟تهممواجه
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 تنكر لهالذي وطنه ه الذي أمضى فيه طفولته وريعان شبابه، اد إىل وطنيتمتع ببقية كرامة، وعإن من 
إن أول عمل شبابه ..  اليستغلو فارمتى يف أحضان الغرباء ، لخونة واملتآمرينلوتركه هنبة  عندما احتاجه،

 وأوهلم قرب شيخ ذر هلم،تن يقوم به أن يتوجه إىل القبور اليت تضم أجساد الشهداء الطاهرة فيعأينبغي 
آثر الذي املخطئ األناين قر هلن بأنه في الثكاىلمث يتوجه إىل  الشهداء وشهيد الشيوخ اإلمام البوطي،

، ويأيت جهنامل يتمتع بشجاعة أزو  نالذيه واحد من حياته على حياة ابنها، ويتوجه لزوجاُتم وخيربهن بأن
ملا   آلبائهم بأنه لوال خذالنهعرتف هلم إىل أطفاهلم فيعتذر إليهم ويقبل أيديهم وميسح على رؤوسهم، وي

. كل ذلك إن قبلوه أو قبلوا ينظر يف احتياجاُتم ،حيتاجون إىل نظرة حانية وقلب شفوق اً كانوا اليوم أيتام
 .. )ليقضي اهلل أمراً كان مفعواًل( اعتذاره

وع األرامل وأجزم إن كانت لديه بقية مشاعر إنسانية بأنه عندما يواجه بؤس نظرات الثكاىل، ودم
واأليتام. سينعي نفسه .. ويتمىن لو مل ير املآسي اليت كان سببًا وطرفًا فيها عندما شجع أو حّرض أو 

 ساهم مع البغاة ولو بشطر كلمة. وآلثر البقاء يف غربته جيرت قول الشاعر: 

  دع املكارم ال ترحل لبغيتها ... واقعد فأنت الطاعم الكاسي
 قطف مثار صمود وبطوالت مل يكن له أي يد يف زراعتها.على أن يأيت إىل وطنه لي


