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 الوطن مهاد ال بد منه
 حممد سعيد رمضان البوطيللدكتور       

 وما لإلنسان عنه من منصرف أو غىن. فما من الوطن بّد، أجل،
 ويف محاه تتجمع أسباب احلياة. وعلى أرضه يعيش الفكر، يف ظله يأتلف الناس،

 وسيادة العقل فيهم هي الغاية. وما من ريب أن ائتالف الناس هو األصل،
ووفرة أسباب العيش هو القصد مما يسعون ويكدحون ولكن الوطن هو املهد الذي يرتعرع فيه ذلك  

ولكن العقيدة وحدها هي  والزرع والثمار.هي املنبت الذي البّد منه للقوت  _ كاألرض كله،
 .املعتصم واألساس

ذا مل إفإنه ال قيمة للوطن  ،زرعا  وال تنبت  ال متسك ماء،  قيمة لرأرض اذا غدت قيعانا  وكما ال
ومل تتجمع فيه أسباب العيش  ومل يرتعرع يف حناياه فكر متبصر حّر، تقم من فوقه رمح جامعة،

الذه منا يتخذ حصنه ومإنه إف ن مل يتوفر فيه هذا كله،إنه ال يبقى للوطن من وجود إ بل قل:  الكرمي.
من نه ما حافظت أمة على وطنها بوقاية خري أوقد علم التاريخ و رجاله  من هذه الثمرات ذاهتا،

أوطاهنا بشر وما ضيعت أمة  املبدأ الواحد املستقيم جتمع مشلها عليه،ختلص يف اتباعه، و  العقل احلر،
  متاهها.. يف وزاعا  أذ متضى إوالسبل املنحرفة  ذ متعن يف اتباعها،إمن األهواء اجلاحنة 

 سالم...منا هو اإلإالذي إليه تدبري هذا األمر كله  والرقيب
عن  للدفاع  أوطاهنم سالحا  أن جيعلوا من  سالم أهله الذين مارسوه عقيدة وعمال ،فقد علم اإل

 بَّين هلم أن فعلوا ذلك حتولت هذه القيم يف أيديهم إىلو  القيم واملبادئ اليت ال تستقيم احلياة بدوهنا.
 أما ان جعلوها مرتعا  لرأهواء، .ل عادية وسوءويقيها من ك ،أعظم سالح حيمي هلم تلك األوطان

ن ذلك سرعان ما ينقلب سالحا  للقضاء عليها وبابا  يتسلل منه إرعا  للسبل املهزوزة املنحرفة، فومصط
 األعداء إليها.

ولكن اهلل عز  ليه،إحبيبا   وكانت مكة وطنا   لقد ولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مكة،
جعل  وجل أراد له أن يتخذ من هذا الوطن احلبيب أرضا  لغراسة القيم واملبادئ. حىت اذا أينع الغرس،

 من وشائجه وأغصانه سياجا  ومحاية له.
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وضاعت فيها جهود الزراعة واالستنبات أراد له اهلل عز وجل  وملا استعصت األرض على الغراس،
ال يبقى  فإن الوطن الذي ال خري فيه حلماية عقيدة وال مبدأ، ك الوطن إىل غريه.أن يتحول عن ذل

ن يف قلبه من مفارقته إو  فتحول عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، على نفسه وال على أصحابه.
ولو أن أهلك أخرجوين ملا  لّ إنك ألحب بالد اهلل إواهلل ، وقال له وهو مهاجر عنه ...ملا  أحلسرة و 
 خرجت.

كشأن   إاليكن يف شأنه ذاك ومل  ،حق اهلل تعاىل أحب اىل قلبه منه ألن لقد فارق وطنه احلبيب،
 َساَلم  ) وقال له وهو منصرف عنه ذ اعتزل أباه على حبه له وشدة فراقه عليه.إ ابراهيم من قبله،

 َأالن  َعَسى َرِّب  َوأَْدع و اللنهِ  د ونِ  ِمن َتْدع ونَ  َوَما َوأَْعَتزِل ك مْ  * َحِفّيا   ّب  َكانَ  ِإننه   َرِّب  َلكَ  َسَأْستَ ْغِفر   َعَلْيكَ 
 وفارقوا العشرية والربع، فهجروا الوطن والدار، ،ولقد فعل أصحابه مثل ذلك  (َشِقّيا   َرِّب  ِبد َعاء َأك ونَ 

واستبدلوا بذلك كله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وانطلقوا معه إىل  ،واستغنوا عن املال واألهل
ال من إما منهم ف مناخها،واستقبلهم يثرب بوبائها وسوء  ،ينتجعون اهلدى ويبلغونه الناسحيث 

 أصيب منها بوباء أو علة.
حىت فاض احلنَّي عليهم من ذلك  واجتمع عليهم إىل الفقر الذي مل يألفوه املرض الذي مل يعرفوه،

اللهم حبب إلينا يثرب كما ) فبسط يديه إىل السماء قائال : يف قلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
 .(مهيعة حببت إلينا مكة وانقل وباءها إىل

 أتراهم قد ضيعوا الوطن هبذا الذي فعلوه...؟
 مبثلها. يستطيع أن يعاجل احملسوسات إال وهكذا يتصور من ال ،هكذا يبدو عملهم يف ظاهر األمر

ال إن أمامهم من سبيل حلفظه وحتصينه مل يك إهنمبل  ،هنم إمنا دافعوا بذلك عن الوطنأولكن احلقيقة 
 وبذلك أمرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. سالم،اإل هكذا علمهم ،هذا الذي فعلوه

منا يكون باستبقاء أساس ذلك  إ واملال واألهل والسلطان،ن استبقاء األرض أسالم لقد علمهم اإل
 ساسه تقومي منهج احلق وإقامة صرح العقيدة الصادقة يف القلوب.أوإمنا  كله،

ا  مبظهر األرض وما عليها أنه حمافظ على وميضي متشبث وقد يبدو للذي يتخلى عن هذا األساس،
وال يغنيه أن يشتد يف  وإمنا هو يف احلقيقة قد يسر السبل إىل انفالته وضياعه، ذلك كله متمكن منه،

وقذ يبدو للذي ينصرف عنه إىل رعاية  ،لرجل أن حيبس املاء يف داخل يديهالتشبث به إال كما يغين ا
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يظّل الناس يتسابقون إىل امتالكه ورعايته والتضحية بكل  األساس وحفظه أنه امنا ضيع بذلك ما
 شيء يف سبيله، وامنا هو يف احلقيقة ممسك بينبوع ذلك كله.

يعد أمحق  أو يستلوا الثمار اليت عليها، خيريه اللصوص بَّي أن يقتلعوا أشجار بستانه،ن الذي إ
عند نفسه أنه حافظ بذلك على غاية لو تعلق بالثمار ومكنهم من اقتالع األشجار وأن توهم  جمنونا  

 جهده ونتيجة سعيه... 
وهذه هي احلكمة العليا من تدرج كليات املصاحل يف حكم الشريعة االسالمية بدءا  من أمهها وهو 

 فاملال. فالنسل، فالعقل، فاحلياة، الدين،
أهم يف حققته فالدين ليس  ، بسبب أنه حصن ووقاية للذي يليهفإن أمهية السابق منها إمنا تأيت

نسان وال ينايف ذلك أن يضحي اال من احلياة يف مظاهرها اجلزئية إال ألنه هو الوقاية احلقيقية هلا،
ذ الشأن يف ذلك كالقصاص الذي ال تناىف يف أن يكون هو ذاته أقوم إ ،حبياته من أجل سالمة الدين
 سبيل للمحافظة على احلياة.

يف سبيل محاية  عن الوطن،اهلل عليه وسلم مع أصحابه  فلقد كان يف هجرة رسول اهلل صلى ذا  إ
ومل تكن السنوات الثمان يف عمر هجرته عليه الصالة  ، وسيلة للدفاع عن الوطن وحتصينهالدين خري

 عن ومل يكن هذا خفيا  إال ،بينا  راسخا  لتحقيق هذه الوسيلةإال منهجا   والسالم وهجرة أصحابه،
 ميان باهلل ورسوله.أعَّي من خفيت عنهم حقيقة اإل

 ولكن األمر بعد ذلك أصبح واضحا  للجميع.
والضيعة أن شيئا  من مظاهر البؤس  أدرك التاريخ ومجيع من يؤمنون به، ...بعد سنوات مثان

ومعهم  _ ومل تطف احملنة عليهم ،ومل هتدر نقطة دم ملسلم هدرا   ،والشتات عن الوطن مل يذهب بددا  
ولكن كل ذلك كان جيري وفق  ألن رياح املصادفة ساقتها إليهم، _ وسلمرسول اهلل صلى اهلل عليه 

 مثن النصر والفتح وامتالك الوطن السليب. ..داء ألقساط من الثمنأوكل ذلك كان  ...حساب
مهاجرا  إىل يثرب يف  _ يتسلل أتذكر يوم خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وطنه مستخفيا ،

 وقد سبقه من قبله وحلقه من بعده أصحابه القلة املستضعفون ..؟ بطون الشعاب والوديان،
وقد كثروا بعد قلة وتقووا بعد ضعف واستقبلهم  ها هم أوالء قد رجعوا إىل الوطن واألهل واملال،

 أولئك الذين أخرجوا باألمس خاشعَّي أذالء خاضعَّي.. 
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هو اليوم  ها املشركَّي؟وهو الذي طاملا عذب فوق رمضاء مكة على أيدي  ،وهل تذكر بالال  
 اهلل أكرب.. اهلل أكرب... يصعد على الكعبة املشرفة ينادي بأعلى صوته:

ها هو اليوم  .. أحد .. أحد ذلك الصوت الذي كان يهمس يوما  ما حتت أسواط العذاب:
 والكل منصت خاشع   ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، _ جيلجل فوق كعبة اهلل تعاىل

فما أجهل االنسان حينما يكافح أو  ،سالمهي اإل _ حلقيقة واحدة كربى ال ثانية هلاهنا إأال 
 منا يكافح حينئذ عن وهم ال حقيقة له وال طائل منه. إ يناضل أو جياهد يف غري سبيله.  

 باهلجرة، والسالملقد كانت العربة اليت علمها اهلل تعاىل عبادة من خالل أمره للرسول عليه الصالة 
ل سرعان ما يذهب ب ن الدين احلق اذا فقد أو غاب،مل يغن من ورائه الوطن أو املال واألرض،أ :هي

أما إذا قوى شأنه وقامت يف اجملتمع دعائمه ورسخت يف األفئدة عقيدته فإن كل  ،كل ذلك من ورائه
 ه،يعود أقوى منه عندما ضحى أصحابه ب .. ما كان قد ذهب يف سبيله من مال وأرض ووطن يعود

 حيث حيرسه سياج من الكرامة والقوة والبصرية.
فلقد شاء أن تكون القوى املعنوية هي احلافظة للقوى واملكاسب  . وتلك هي سنة اهلل يف الكون

فإن  فمهما كانت األمة غنية يف خلقها وعقيدهتا السليمة ومبادئها االجتماعية الصحيحة، املادية...
 وأرسخ بقاء وأمنع جانبا . سلطاهنا املادي يغدو أكثر متاسكا  

فإن  ائهة أو جاحنة يف نظمها ومبادئهات ومهما كانت فقرية يف خلقها مضطربة يف عقيدهتا،
 سلطاهنا املادي يصبح أقرب إىل االضمحالل والزوال.

منحطة يف مستواها اخللقي  يف عقيدهتا عن جادة الصواب،وقد تصادف أن جتد أمة تائهة 
هلا بسطة يف القوة واملنعة والسلطان ولكنها  ذلك واقفة على قدميها يف احلياة،وهي مع  واالجتماعي،

 حنو هاوية سحيقة. بسرعة مذهلة، متضي يف احلقيقة وواقع األمر،
وذلك ملا تعلمه من قصر عمر االنسان أمام طول  ،ال حتس حبركة هذا املضّي السريع وطبيعي أنك

 عمر التاريخ واألحقاب.
 الغافل الساهي...  نسان ال عَّي اإل منا تبصرها عَّي التاريخ،إكة ن مثل هذه احلر إ

ماذا عسى أن  أرأيت إىل الرجل يقف على ظهر سفينة عظيمة متخر عباب البحر إىل الغرب،
 مم اليت تقوم حياهتا على قيم جاحنة،ن األإ؟  سعيه احلثيث فوقها حنو جهة الشرقيكون من معىن ل
ال بدافع من  إمنا تسري حنو مصريها بدافع من هذه العوامل، _ وعقيدة تائهة وأخالق منحطة،
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نعمة ومظاهر القوة وأسباب ورمبا اغرت الناظر مبا قد تتمتع به من سيما ال - هياجها أو حركة أفرادها
املتأمل فيما أعقبته تلك العوامل من آثار خطرية  ولكن هيهات أن يغرت املفكر يف واقع أمرها، ،احلياة

 يف نفوسها.
أول ولدت يف الوجود  بدولة كأمريكا، ما رأيت أسخف ممن يضرب املثل على عكس ما نقول،و 

مبا يف  لتعلن عن هنايتها بعد غد...   ويستدّل على ومهه، وتتطوح هبا األدواء اخلطرية اليوم، البارحة،
 . أيديها اليوم من أرقام الغىن ومبا ينبسط حتت سلطاهنا من مظاهر البطش وأسباب النعيم..

ماذا يفيدها هذا كله إذا مل يكن شيء منه يصنع ألفرادها إال مزيدا  من أسباب العقد النفسية 
 ...؟ العقلي والضيق بالدنيا وأسباهبا واالحنراف

إذا مل يكن شيء من ذلك كله يساهم إال يف رفعة نسبة  ماذا يعين ذلك كله من أسباب احلياة،
 يف أسباب البذخ والنعيم...؟ من يؤثرون االنتحار واملوت على التقلب

يف رعب "وما بال علمائهم الفكريَّي والنفسانيَّي قد شغلوا عن متعة الدنيا وأسباهبا بالعكوف 
وما باهلم يضربون نواقيس اخلطر على  على دراسة هذه الوقائع العجيبة املذهلة وتبَّي أسباهبا، "وهلع

 بالء الداهم العجيب ؟أمساع القادة دون هدوء ليكونوا على بينة من هذا ال
واأليام العصيبة  على واقع هذه األمملقها أحد الروائيَّي أمل يتجسد هذا كله يف أروع تسمية أط

 ."الساعة اخلامسة و العشرون"خبطورهتا املرعبة: اليت تعيش فيها دون أن حتس 
مسرعا  فوق إىل الرجل الذي ميضي  _ مع هذا كله _ وإنه لعجيب حقا  أن جتد بعض الناس ينظر

دون أن يلتفت إىل الدنيا العظيمة اليت تشق طريقها حتت قدميه إىل  ظهر السفينة إىل جهة الشرق،
 الغرب.  

أو البذخ الذي رقصت  أو االنسان الذي طار إىل القمر، ينظر إىل الصاروخ الذي ارتفع يف اجلو،
نظر إىل كل ذلك على أنه ي _ اليت أضاءت هلا ناطحات السحاب" النيون" عليه الدنيا أو خطوط

 والعقيدة الصادقة عن الكون واإلنسان واحلياة. جاء ناسخا  ملا كان يسمى باخللق والقيم،
الفضيلة و  عن احلق ومعرفته واليقَّي به، ولو كان كل شيء من هذه الظاهرة كلها مغنية لإلنسان

وملا رفع أمما  أخرى  يف األرض، ملا طوى التاريخ أمما  كانت تصنع لنفسها عرش الربوبية _ والتمسك هبا
وال اللقمة الكافية لسد  كانت ال متلك الثوب الذي يكفي لسرت عريها، إىل ذروة العزة واجملد،

 جوعها.
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آثارا  من الصولة والدولة  ملا خلفت لنا ملوك بين األمحر فوق ربا االندلس، لو كان ذلك صحيحا ،
ما بال  ويتساءل عن أمرها كل ذي عقل ولب...   والرائح،يبكي عليها الغادي  والبذخ واملال،

 قصورهم العظيمة وسلطاهنم الباذخ وماهلم الوفري،مل يغنهم عن القيم اليت أمهلوا الكثري منها...؟
كانوا فقراء يف كل شيء إال يف العقيدة الصادقة على رجال غرباء   يوم قامت، أمل تقم دولتهم،
يوم  مث هل تقوضت دولتهم، ،سالمي العظيم املسيطر على حياهتمواخللق اال الراسخة يف قلوهبم،

ك العقيدة الراسخة وذلك اخللق إال يف تل تقوضت إال على رجال كانوا أغنياء يف كل شيء،
 ..سالمي العظيم.اإل

هو الذي كان يرصد انطالقتهم السريعة حنو وادي اهلالك يف تلك  فإن التاريخ وحده، ومع ذلك،
 وتسكرهم فيها نشوة اللهو والرتف... كان يضج من حوهلم فيها الضياء،  الليال اليت

وسيلة طبيعية لتحصَّي احلق والذود عنه ولكنه ال يصلح  األرض والوطن واملال والقوة بكل مظاهرها،
واخللق املتَّي واملبدأ الذي يعلو  وسيلة لذلك إال إذا حتصن هو نفسه ضمن حرز من العقيدة الصادقة،

 عليه.وال يعلى 
ومع ذلك فهي تتقلب يف مظاهر القوة والبطش  فإن رأيت أمة قد فقدت يف حياهتا هذا احلرز،

ولكن النتيجة  فاعلم أهنا ماضية إىل حتفها ما يف ذلك شك.وقد يقصر الطريق أو يطول. والنعيم،
 آتية ال ريب فيها.

 واذكر وأنت ترى ذلك قول فاطر السموات واألرض:
 َجاءه مْ  ِإذْ  يَ َتَضرنع وَن * فَ َلْوال َلَعلنه مْ  َوالضنرناء بِاْلَبْأَساء َفَأَخْذنَاه مْ  قَ ْبِلكَ  ِمن أ َمم   ِإىَل  أَْرَسلَنا )َوَلَقدْ  
 ِبهِ  ذ ِكر واْ  َما َنس واْ  يَ ْعَمل وَن * فَ َلمنا َكان واْ  َما الشنْيطَان   هَل م   َوَزيننَ  ق  ل وب  ه مْ  َقَستْ  َولَ ِكن َتَضرنع واْ  بَْأس َنا
 . (مُّْبِلس ونَ  ه م فَِإَذا بَ ْغَتة   َأَخْذنَاه م أ وت واْ  مبَا َفرِح واْ  ِإَذا َحىتن  َشْيء   ك لِ  أَبْ َوابَ  َعَلْيِهمْ  فَ َتْحَنا

 وآمنت بكالمه وسنته يف العاملَّي... صدق اهلل،
 

 
 

 


