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حيدثونه عن الرخاء هناك؛ حيث ال تقنني وال بطاقات متوين ،فينبهر ويفتح عينيه بذهول منصتنا،
ويعاف قلبه الشام وأهل الشام ،ويسرح خبياله ..ماذا لو عشت بينهم هناك؟ ويتمىن لو جاء طائر
األمنيات ومحله إىل تلك البقاع؛ مل يدرك أبفقه احملدود سوى ما يشبع بطنه ،وميأل جيبه ،ويرفه
نفسه ،ويكفي عوزه ،مل يفكر يف آخرته وال آخرة من محله هللا مسؤوليتهم.
فت املسكني ،وازداد تذمرا من األوضاع الصعبة اليت تعرفون ،وابت يعب عن استنكاره بعبارات
ال تليق بعبد حريص على دينه ،حريص على آخرته ،حريص على أوالده وبناته :انظروا كيف
يعيشون يف ربوع الغرب وكيف نعيش؟ حياتنا حياة ،وحياهتم حياة؟!
يتمىن لو ابت بني أظهرهم ،لو حيمل أوالده وبناته حيث احلياة الرغد والعيش الكرمي كما يعتقد،
وهو يف احلقيقة يتمىن لو ساقهم إىل اجلحيم.
وال يليق مبسلم أن حيسب على أمة قد اختارت التحلل واإلابحية لبوسا هلا فيكثر سوادها ،فإن
هذا مما نص الفقهاء على حترميه ،وأسرة تتمسك بشرع هللا ال ميكن أن تندمج فيهم هناك  -كما
يريدون  -إال بتقدمي التنازالت على حساب دينها وقيمها.
فبئس اخلاطر ،وبئست الفكرة  ..أن يتمىن مسلم لو كان فيهم ومعهم!.
وأسأل نفسي :كيف ميكن لعاقل أن يتنكر للدين وجيتويه ،ويتملل من الوطن ويزدريه ،ليبحث
عن راحته يف حضارة موهومة ،ورفاهية زائفة ،هناك حيث ال يصدح األذان ..وال جتد جملس علم
أو حلقة ذكر أو من يتغىن ابلقرآن ،حيث جتدب القلوب ،وتصدأ األرواح.
فإن كان شظف العيش يف الشام انرا يكوي ظهرك ،فاعلم أن جنتهم هي اجلحيم املقيم بعينه،
ما دام مثن جنتهم ضياع دينك أو ضياع دين أوالدك وبناتك.
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ورمبا أفلح هو فحافظ على ثوابت دينه حلني ،وبقي متمسكا بشيء من قيمه وأخالقه اليت نشأ
عليها يف صباه  ،لكن أىن له أن حيافظ على دين أوالده؟! بل ما مصري أوالدهم من ذريته؟ وما
مصري أوالد أوالدهم من بعده؟
يكفيه وزرا أن خيرج من صلبه من ال يعبد هللا ،أو أن خيرج من صلبه من خيجل من اسم أمحد
وحممد وعبد هللا ،وسيكتب ذلك يف صحيفته أثرا يلقاه.
وأقوهلا حبرقة :اي حسرة على من انل ما متىن ،وظفر مبا كان حيلم ،ننظر اليوم إىل صوره وأحواله،
فنجدها تنم عن ضياع .نعم لقد ضاع الكثريون هناك ،وأضاعوا دين أوالدهم وبناهتم يف تلك البقاع،
اليت ال تعرف حرمة ألسرة ،وال اعتبارا لعورة ،وال قيمة حلجاب.
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