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التقوى

خاطي£  تصو�  هنالك 
�لقا�[  �ملهد�   Y
 شائع 
سو� ينشر �إلسال[ ôد 
�لسيف كصو�� من صو� �لشجاعة! 
ليس  �لدين   ±  µإلكر��  Y
 "�حلق 
من �لشجاعة �حلقة، بل هو شجاعة 

�لظاملني. 

فما �لشجاعة �حلقة Eما �ا�ا؟
 ± �لوقو�  �لشجاعة  
شجع   Y|
�لد[  بسفك  "�ملفتني  �ملكفرين  "جه 
بغN �حلق، "�لدفا§ عن حرمة �ما£ 

�إلنساY ضد سافكيه. 
كاY حقا على �هللا 
Y ُير� �ملسلمني 
 ،� Jمد   bجلما مثال  مهديهم   ±
�ملتوكلة  "�لشهامة  للشجاعة  مثال 

�لر�سخة،  تو�جه 
شرU عد" مبعية 
.zتعا} "كيًال "ال تبا µهللا "تتخذ�

مع   Nلتكف� ִדمة  على  �لص�   øتاÕ
�الستمر�� ± �لتجديد |} �"Î قوية 
تستمد قوִדا من صلتها �خلاصة باهللا 
�rته. صلة هي على بينة منها تكفل 
 Yبأ معها  "تشعر  تعويضا كامال  %ا 
�هللا هو كاٍ� عبَدµ، مبعË �لكلمة.   

 êيأ  Y
 �جلميل  �هللا  على  حقا   Yكا
برجل Õبه "Õبه،  ينصر به �سوله 
 Ëمد� � "يظهر �اله،  "يبني معJ

�لشجاعة �ل² �� عليها 
صحابه. 
"كانت 
ك� "صمة تلصق بدين �هللا 
يكن   Ä" بالسيف،  �نتشر  
نه  تعا} 
هنا� قبيح Ä يلصق بوجه �إلسال[، 
"Ä يكن هنا� عيب Ä يطلق "يتهم 

به �سوb �لسال[. عليه كل �لصال� 
"�لسال[.

.� يقل �هللا تعا] ﴿EكاG حًقا علينا 
نصر �ملؤمنني﴾

 Î"� ± �يكن بد من نفخة �لصو Ä
|قامة �لصال�،  "قيامة �لتوبة "�لند[، 
يكن   Ä r|  ،�  ýلن� "�لصال� على 
"ال  تتم،   Ä بقية  �لشر   ± بقي  قد 

مة  تشربه   Ä سؤ�   bلذ�  Uكأ  ±

�إلسال[.
عز�  بال  �ينه  ليتر�  �هللا   Yكا "ما 
سبحانه  ليسكت   Yماكا" "|ظها�، 
�إلسال[ "هي  
مة  منظر  "تعا} عن 
قر��،  بال  قا§  Ôو  "تنحد�  تنحد� 
�لضالني  لسخرية  ليتركها   Yكا "ما 

pفتحي عبد �لسال 
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�ألشر��.  
 Y
 �جلليل  للجميل   Yكا فكيف 
يسكت على ترسانة ثقافية تر�كمت، 
"فتا"¤  �لعز�ئم،  بسببها  "خا�� 
 bوÉ"   ،]�° ִדني ماكر[ �هللا من ب�
�حلق،   Nبغ  Uلنا� يقتلو�   Y
 للحكا[ 
"يثبتوY سلطتهم بالرعب ال باحلب، 
"من فتح فمه ُقطع لسانه، "من فسر 
�لقر°Y خال� �ملطلو� مت قتله، من 
 Y"يريد  óشيو  Yعيو سو��  
جل 
�لناU قابعني 
rال£ ± �جلهل "�خلو� 
معر"فا   Yيعرفو فكر�، "ال   Yاليقلبو
 Y"ينكر "ال  شائع،   Yب�ها شعبيا 
%م  �لسليمة،  �لقلو�   µتنكر منكر� 

�لعز "للشعب �لقهر.

 Tلشجاعة  �متد� pمفهو � Tحتوال
�] عصرنا �حلا� 


Y يسكت  له سبحانه   Yفكيف كا
�لشجاعة  "جه  مسخ  ير¤  "هو 
�ملحامي،  �حلامي  شجاعة  �لنبيلة، 
"�ملد�فع �لباسل  ضد �ملسلح �لغا��، 
�ملعتد�،   Îلسال� �لشاكي  "�لعد" 

.µفظ سرÕ ملر�"³ �لذ��
كيف ير¤ �هللا تلك �لشجاعة �حلقة 
�خلائبة  بالشجاعة  �ستبدلناها  "قد 
ضد �ملو�طن �ألعزb �لو�يع، �ملو�طن 
 �  :µمو�عيد" عنو�نه  نعر�  �لذ� 

يسكت  على rلك؟!
كنا "صرنا نستسهل بطوال� سفك 
�لذكي  �ملاكر   Nلتدب�" بعضنا،  �ما£ 
جثث  "|لقا£  بعضنا،  ضد  �ملتذ�كي 
 ± �لعائلة،   بشر�  �عتز���  |خو�ننا 
 Yهاrنفس �لوقت �لذ� تكل فيه �أل
حتيا  
مة  تعد حلماية حد"�  قو�  عن 
�أليد�  فيه  "تبخل  ִדديد،   ± �"ما 
"تغل عن نفقة تنفق على علم "ôث 
جيش  فضعف  "صناعة،  "جتربة 
 Ä"  ،حد
�إلسال[ "Ä يد� بضعفه 
 Ä" ،§ يعطف عليه��يكن لإلسال[ 
مير¼ �ملف² مبا كاY ير¤ من ضعف، 
فيه  يو[ يهر�   êيأ  Y
 "كاY حتما 
�لسيخ   bيذ" �لعد".  
ما[  �جلميع 

�ضهم  "يغنم  "نسا£هم  �جا%م 
 Y�rأل� عليهم  "Õر[  "ثر"�ִדم، 
�%و�£،  ينجس   Y�rأل�  Y
 "يدعي 
"يلوÏ �لغذ�£،  "õيم على "جه �ملا£ 

بالسم 
"�لد�£.  
�ملعتد�  �لعد"  �ما£  ير¤  �هللا   Yكا
خيالنا   ± ""يل  نظرنا،   ± عزيز� 
 bملن يقتر� منها، بينما �لعد" يستذ
�ما£نا "Õتقر �يننا "يد"U مساجدنا، 
بيننا،   "± نفس �لوقت بأسنا شديد 
"شجاعتنا فائقة ضد بعضنا، "�ماðنا 
"�لرðسا£  نظرنا،   ± عزيز�  ليست 
يكتبو�   Y
 عليهم  �لصعب  من  بيننا 
 Yلبيا 
�لتهم  يبسطو�   Y
" حجتهم 
 Y
 عليهم  �لسهل  "من  حقهم، 
سلطتهم  "يؤكد"�  �لطريق  õتصر"� 
يرفع  من  بقتل  %م  تسمح  بفتا"¤ 
يأمر  ¿ـالف   �
بر منا  
سـه �
به، 
" منكر ير�µ "�جـب �لنهـي 

عنـه.
 Y
 �هللا  حق   ± مستحيال   Yكا
 bينـز  Y
 حتما   Yكا" يسكت. 

�لشجا§ �لصحيح.  

كان حقـا علـى اهللا اجلميـل أن يـأ¦ برجـل 
�بـه و�به،  ينصـر به رسـوله ?مدا صلى 
ويبـني  ويظهـر �الـه،   وسـلم  عليـه  اهللا 
معـz الشـجاعة الـw ر© عليهـا أصحابه. 


