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التقوى

كلمة �لتقو�

ال شك 
V �إلنساV �اجة vz �يع ِنَعَم 
 bهللا �، "لكن هنالك نعمة ال يهنأ �لبا�
لد� فْقد��ا، �zا �لنِّْعَمُة �ل� تشرئب %ا 

عنا� �لصغJ "�لكبJ.. نعمة ال يعر� قيمتها zال من 
 .Vنَّها نعمة �َألْمن "�ألماz ،ألمّرين بعد فقد��ا� ��k
"لقد 
�سى سيدنا zبر�هيم �خلليل � حجر 
سا� 
 vناجى �ملو kz بعا�ها
هذ¤ �لنعمة �لعظيمة ""ضح 

ْهَلُه َ  �ْ�ُ�ْ�"َ §ِمًنا  َبَلًد�  َهَذ�  �ْجَعْل   ِّ̈ قائال: ﴿َ�  �
�ْآلِخِر﴾(١).  َ"�ْلَيْوِ\  ِباهللا  ِمْنُهْم  §َمَن  َمْن  �لثََّمَر�ِ~  ِمَن 
 V
�للفظي ± هذ¤ �آلية ميكن  �لترتيب   bمن خال"
�إلنعا\  طلب  zبر�هيم  سيدنا  تقدمي  حكمة  نستنج 
باألمن قبل طلب �لر�� بالثمر�~، 
� �لغذ�³ �ملا�� 
"�لر"حي. "kلك ألنه � كاV يعلم 
نه بد"V �ألمن 
"�ألماV ال يتم �ستقر�� �ملجتمع. فال يهنأ فيه بالطعا\ 
سباًتا،  "نومه  معاًشا،  �ا�¤   Vيكو "ال  "�لشر�¨، 
"ليله لباًسا، كما يصعب ± هذ� �جلو �خلشوµ لد� 
 vz" �³ �لو�جبا~ �لدينية.. "نر� على مر �لعصو��

 ،Vمنها �ألمن "�ألما µلشعو¨ �ل� �نُتِز� V
يومنا هذ� 
عا¹ 
هلها ± خوٍ� "kُْعٍر "قَلٍق "�ضطر�¨.  فالكل 

خر�!" حلظٍة  بني  يباغته  قد  �لذ�  حْتَفه  ينتظر 

على  �لضو³  بعض  نلقي   V
 نو�  �ملقا\  هذ�   ±"
 Vيستخدما �للذين   Vألما�" �ألمن  مصطلحي 
كمصطلح "�حد �"V �لتفريق بينهما غالبا. فاألمن 
لد�³ �جلر�ئم  تتصد�  �ل�  �ألمنية  �ملؤسسا~  مهمة 

" �حلر"¨. 
ما �ألماV فهو بث �لطمأنينة "�الستقر�� 
"سحق �خلو� "�لقلق "�الضطر�¨. "كما ال Áفى 
على  �خل  �لعصو�  مر  على  فإنه  �ملطلعني  على 

بعض �لتعب�J~ تغي�J~ غJ~ من معناها �ألصلي، 
 "Vمع مصطلح "�ألمن "�ألما Åحتديد� هذ� ما حد"
 �kz  � �لكلم  � جو�مع  �هللا  حيث كاV من "هبه 

� هالb شهر جديد، �عا �هللا قائًال: "�للُهمَّ 
ِهلَُّه �
علينا باألمن ��إلميا�، "�لسالمة "�إلسال\، "�لتوفيق 

ملا ُتحب "ترضى." (٢)
كلمة  مكا�ا  َحلت   Vإلميا� كلمة   V
 نر�  "هكذ� 
عو�مل  �ث  بصد�  �ملقا\  هذ�   ± "لسنا   .Vألما�
 V
"�"�فع هذ¤ �لتغي�J~ "لكن نو� 
V نركز على 

منها  Vمد � ُقرH Jها �هللا لنشر ِن�ألمة �ل� �ختا�
باإلمياV "قرنت سالمتها باإلسال\. "تا�يخ �إلنسانية 
تنعمت  حيث  مماثلة  حاال~  على  شاهد  
حسن 
ملا  zميا�ا، "لكنها  بنا³ على  �ألمن  بنعمة   �Jمم كث

من  "�لر"حية  منها  �ملا�ية  �لعديد�  �هللا  بنعم  كفر~ 
zمياV بوحد�نية �هللا � "Êطت حد"�¤، نزb عليها 
�آلية  عليه  تنص  ما  "هذ�  "�"حا<..  ما��  قحط 
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َ̈ �هللا َمَثًال َقْرَيًة َكاَنْت §ِمَنًة  �لقر§نية �لكرمية: ﴿َ"َضَر
َفَكَفَرْ~   Vٍَمَكا ُكلِّ  ِمْن  َ�َغًد�  ِ�ْ�ُقَها  َيْأِتيَها  ُمْطَمِئنًَّة 
ِبَما  َ"�ْلَخْوِ�   µِْلُجو� لَِباَ�  َفَأ�kََقَها �هللا  ِبَأْنعÎِم �هللا 

(٣) ﴾Vََكاُنو� َيْصَنُعو
فال بد 
V ند�� 
V نعمة �ألمن ال توجد zال بوجو� 
من  "�ل�  
سباֲדا،  بد"�\  zال  تد"\  "ال  مقوماִדا، 
على  �ألمة  "تربية  به   Vإلميا�" �هللا  توحيد  
عظمها 
 ..bأل�� منذ   Vلكو�  ± �جلا�ية  �هللا  سنة  �zا  kلك. 
"لد�  zياها.  ُ"هبو�  من  بكفر   b"يز �لنَِّعم  فد"�\ 
�ضمحالb �إلمياV يتبخر �ألمن "يتولد مناz Ñجر�مي 
عد"�< تتفشى من خالله كْثر� �العتد��z" ،~�³ها� 

 .Vبرها "
"قتل �ألْنُفس �ل�يئة، من غJ �ليل 
تعيشها  �ل�  "�الستقر��  �ألمن  عد\  حالة   Vz  

سباֲדا "تد�عياִדا  �لعربية %ا   Vلبلد�� حاليا كثJ من 
 Òتمع يرسم �ألفر�� بأيديهم معاÓ لعديد�. ففي كل�
 bخال من  "kلك  يعيشو�ا،  �ل�  �الجتماعية  �حلالة 

�لعدÊ V"� ،bطي حد"�   Vلو�قع مبيز�� �لتعامل مع 
"zفشا³  �خلائضني  مع   Õخلو� عن  "�البتعا�  �هللا. 
 bجل �حلصو
�لبال� من  �لفنت ±  "zثا��  �لشائعا~ 
على مكاسب شخصية "عد\ �ملباال� مبصلحة �لبال�. 

ما �لذين بأيديهم مقاليد ��z�� شؤ"V �لعامة فتر�هم 
بالقو�  
خر� " �لشرقية  بالقو�  مر�   V"يستنجد
�لغربية. "يبد" 
�م Ò يتعلمو� ��سا من خيانة هذ¤ 
�لنجا�   V
 "نسو�  �ملاضي،   ± ֲדم  "غد�ها  �لقو� 
�حلقيقية �ل� تضمن %م �لعز� "�لكر�مة، تكمن فقط 
± �لفر�� vz �هللا  "kلك بالتمسك �بله � �ملتجسد 
± نظا\ �خلالفة �لر�شد� على منها× �لنبو�، "�لذ� هو 
جوهر �إلمياV ± عصرنا �حلاضر. "لنا ± كتا¨ �هللا 
��"� "ع�: ﴿َ"َعَد �هللا �لَِّذيَن §َمُنو� ِمْنُكْم َ"َعِمُلو� 
�ْسَتْخَلَف  َكَما   Õِ�َْأل� ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهم  اِلَحاِ~  �لصَّ
�ْ�َتَضى  �لَِّذ�  ِ�يَنُهْم  َلُهْم  َننَّ  َ"لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن 

لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ
ْمًنا﴾ (٤) َلُهْم َ"لَُيَبدِّ
�لسليمة  �لفطر�  ألصحا¨  Óد��  نرفعها  �عو�  �zا 
�خلو�  من حاال~  فيه  هم  مما  �لباحثني عن Øر× 
سباִדم  من  يفيقو�   V
 "ندعوهم  "�%لع.   µلفز�"
 V"� ِمن 
من  
نه: ال  يقني  فليكونو� على  �لعميق.. 

�إلمياV "ال سالمة ِمن �"V �إلسال\.
 V
"فقنا �هللا "zياكم ملا Ùبه "يرضا¤. "§خر �عو�نا 
�حلمد هللا �¨ �لعاملني "�لصال� "�لسال\ على سيدنا 
 vz عني�
"zمامنا Hمد �ملصطفى "على §له "صحبه 

يو\ �لدين.
--

(١) �لبقر�: ١٢٧  (٢) �لترمذ�  (٣) �لنحل: ١١٣  (٤) �لنو�: ٥٦

خيانة  من  درسا  يتعلموا   f أنهم  ويبدو 
هذه القوى وغدرها بهم ! املاضي، ونسوا 
أن النجاة احلقيقية الm تضمن lم العزة 
والكرامة، تكمن فقط ! الفرار إK اهللا... 




