
۱ 
 

 

 

 

 

 احللقـة اخلامسـة 

 خلطة اإلميـان واإلرادة واألرض
_______________________________  

 

حتفال هبا كثرية جداً. وهي خمتلفة متباينة يف أوقاهتا ابختالف األحداث والوقائع اليت تعاقبت يف املناسبات اليت تعارفنا على اال     
اتريخ كل أمة من األمم. أما الباعث على االحتفال هبذه املناسبات فيكاد يكون واحداً. إنه يف جوهره رغبة كامنة عند اإلنسان يف 

ية يتعرف هبا إىل ما له وما عليه ويكتشف عن طريقها حقيقة الدور الذي قام به فيما التوقف يومًا أو أكثر قليًال إلجراء جردة حساب
 مضى من أ�م املناسبة اليت حيتفل هبا ويبعث ذكراها يف نفسه. 

هذا الباعث هو يف حقيقته مطلب من مطالب الفطرة اليت فطر الناس عليها. ولوال أنه مطلب فطري ملا اتفقت أمم األرض كلها      
 ى إقامة مثل هذه االحتفاالت. عل

ففي الكويت مثالً حيتفل الناس ابليوم الذي أعلن فيه استقالل البالد ... كما حيتفلون مبرور عام مشسي كامل... أو حيتفلون مبرور      
ارية. وقد تكون يف سنة هجرية جديدة ... وقد خيتارون الحتفاالهتم واقعة خطرية حدث هبا حتول إجيايب جذري يف مسرية البالد احلض

املناسبة اليت حيتفل الناس هبا ذكر�ت حلوة وذكر�ت مريرة. لكن املناسبة اليت حيتفل هبا تبقى يف منطق التاريخ ظاهرة خطرية يقف 
االت الناس عند ذكراها لتجديد الثقة أبنفسهم وابلتايل لإلستعداد ملواجهة مسؤوليات الزمن القادم. وقد يكون املقصود هبذه االحتف

 جتديد العزم على إصالح ما فسد وتقومي ما اعوّج وحتقيق ما فشلت األجيال السابقة عن حتقيقه. 
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املهم أن االحتفال مبناسبات اترخيية معينة هو ضرورة نفسية  وتربوية وخلقية. فأصحاب األمزجة املعتدلة مثًال يعربون عن حز�م      
 الوقت نفسه ميلكون العزم على جتنب الوقوع فيما وقعوا فيه من قبل من األخطاء يف على ما فّرطوا وأضاعوا من الغرض ولكنهم يف

الزمن القادم . وهم هبذا العزم يصرون على حتديد ما حققوه من املنجزات وقصروا فيه من األعمال وابلتايل حتديد ما جيب أن حيققوه يف 
 مستقبل األ�م. 

راء كما كان يقال من قبل وهي أمزجة غري صحية فهم جيدون يف االحتفال ابملناسبات أما أصحاب األمزجة السوداء أو الصف     
 التارخيية فرصة لإلغراق يف اللهو واالصرار على الضياع. 

ذي إن األّمة الفتية اليت تكتب هلا احلياة القوية اخلصبة هي اليت ال يعرف اليأس احلزين طريقًا إىل قلوب أبنائها, فهم يف اليوم ال     
خيتمون به زمنًا من أزمان حياهتم يصّرون على مضاعفة التفاؤل يف نفوسهم، ويغذون فيها الرغبة يف اقتحام دروب املستقبل مؤمنني 
ابلنصر واثقني من التغلب على العقبات مستعدين للتضحية بكل غال ورخيص جلعل احلياة يف املستقبل أكثر ازدهارًا إميا� منهم أبن 

 و وحده مصدر السعادة ووسيلة التعبري احلقيقي عن احلياة. العمل املنتج ه

إ�م بتعبري آخر أصحاب الفكر املبدع اخلالق ألّن هذا النوع من الفكر هو وحده مربر وجودهم. فهم جادون يف إعمار األرض      
ألن اإلعمار يف يقينهم هو املهمة األساسية لإلنسان . واإلعمار ال يعين فقط رفع القواعد من البناء والعقارات املختلفة بل هو إحياء 

، والبحث عن ثرواهتا الدفينة، وخلق صناعة متطورة تزداد هبا قوة األمة وتستقل هبا عن غريها من األمم فال تكون اتبعة األرض بزراعتها
لغريها... كما أن اإلعمار يف األرض هو إعمار النفوس حبسن تربيتها وقهرها على االلتزام ابلقيم الرفيعة ومكارم األخالق . ذلك ألن 

 وحده الوسيلة الصحيحة لإلقرتاب من السعادة. هذا اإلعمار الشامل هو 

هذا النوع من الناس هو وحده الذي حيسن االستفادة من االحتفال ابملناسبات التارخيية ومبا ترمز إليه، وهو وحده الذي ال يندم      
وابتسامة النصر والرضى ال تفارق أفراده على فوت ما فات من األ�م والسنوات اليت قضوها منذ شباهبم األول. إ�م يفارقون احلياة 

شفاههم. وبعبارة أخرى : هم وحدهم الذين ينعمون ابلضمري النظيف أل�م يرتكون وراءهم ترااثً حضارً� كرميًا تزدهر به حياة األجيال 
اإلميان وجناحها التالية . والواقع أن النجاح يف هذا امليدان مطلب عسري ولكنه ليس مستحيًال، إنه حصيلة خلطة سحرية عمادها 

 اإلرادة وميدا�ا أرض هللا الواسعة. 

 


