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التقوى

�ألمن  نظرية   Tتقو
 �� على   Tإلسال�  H
 bGلفر�  Tلسال�� �ألمن 
��ملجتمعي بل ��لعاملي يقوT على �فع 
�جاִדا، G �على   �R �حلسنة   Mمستو
 �R �Gناها  من  �لسيئة  مقا�مة  �على 
�قصاها، �يؤكد �إلسالT �� هذ� هي 

�لسبيل �لv ال سبيل سو�ها.
�fذ� فقد خلص �لقر�N �لكرمي تعاليم 

�إلسالH T قوله تعا�: 
َ��ْإلِْحَساِ�  ِباْلَعْد1ِ  َيْأُمُر  �هللا    َّ�Rِ﴿
َعِن  َ�َيْنَهى  �ْلُقْرَبى   bsِ R�َِيَتاِ� 
َيِعُظُكْم  َ��ْلَبْغِي  َ��ْلُمْنَكِر  �ْلَفْحَشاِ� 

ُر�َ�﴾ (�لنحل ٩١) َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
�لو�جبة؛   Eحلقو�  ��G� هو  فالعد1 
�هو ��1 مر�تب �حلسنة، ��إلحسا� 

هو ���G ما فوE �حلقوE ��لعفو عن 
�ملسي� �لذb يستحق �لعقوبة �R كا� 
 bs يتا�R� ،إلصال�� �R bGلعفو يؤ�
 ��G �إلحسا�   �صد� هو   ßلقر�
، �لوجه �هللا تعا�  تكلُّف ���G َمنٍّ
 ºألغر�� من   �ًCُم �يكو�  خالصا، 
�ملعنوية، ³يث   �� �ملاGية   yألهد���
ال يبتغي من ���ئه �ملؤمن جز�� �ال 
�لعليا  �لد�جة  هي  �هذ�   .��شكو
 Tأل� Rحسا�  متاثل   vل� �حلسنة  من 

ألبنائها.
نّبه  فقد   ،Eحلقو�  ��G� جانب   �R�
�لسيئا%   Zجتبا� �Àية   �R  Tإلسال�
لتحقيق �ألمن ��لسالT؛ سو�� كانت 
�ال  �ملر�  ֲדا   Tيقو  vل� �لفو�حش 
ظاهريا،  �حد�  تضر  �ال  �حد  يطلع 

 vهو �لسيئة �لظاهر/ �ل bملنكر �لذ��
��لبغي  �يستنكر�kا،   nلنا� ير�ها 
�لv يضر ֲדا �إلنسا�  �لسيئا%  �هو 
�يظلمهم  Rليهم  �يسي�  �آلخرين 

�يسلب حقوقهم.
بني  �لعالقة  تتبني  �لتدبر  من  �بقليل 
 ،Tهذ� �لتعاليم �حتقيق �ألمن ��لسال
 Tلتز�� هو  �ألمن   nسا�  �� فالو�قع 
 Eحقو تأGية   H بالعد1  �إلنسا� 
هذ�   �يعز  ��� �لو�جبة،  �آلخرين 
يرتقي ֲדذ�   �� باإلحسا�، �  �لعد1 
 .ßلقر� bs يتا�R مرتبة �R إلحسا��
عمليا   ��سيد �لعد�  فإ�  �بذلك 
�� �ملؤمن ��هٌد فيما بني يديه، ��نه 
��نه   ،Eحلقو�  ��Gأل �Gما  مستعد 
�ال   Eحلقو�  Eفو �Gما  سيعطي 

تـميـم Kبو Tقـة
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 �� �ألمد  قريبة  مصلحة  حتقيق  ينتظر 
�حلقد،  قلبه  بعيد/. �هذ� سيزيل من 
من  �لفيض  fذ�  �ضع  سيجعله  بل 
�إلحسا� فتنقلب عد��ته R� صد�قة 

�يمة، كما يوضحه تعا�:
يَِّئُة  �لسَّ َ�َال  �ْلَحَسَنُة   bَتْسَتِو ﴿َ�َال 
 bلَِّذ�  �sََفِإ َ�ْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  �Gَْفْع 
َبْيَنَك َ�َبْيَنُه َعَد�َ�ٌ/ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم﴾ 

(فصلت ٣٥)
 Tيلتز  �� ال  �ملؤمن  على  فالو�جب 
 ��تا  �� بل  فحسب،  باحلسنا% 
حسناته  ترقية   �R �يسعى  �حسنها، 
سيخلق  �نه  هي  ��لنتيجة   .�باستمر�
بل  عد��،  شر  �سَيْأمن  Nمنا،  ªيطا 
سيحوله R� صديق، � سيجذZ قلبه 
فيطبقها،  �جلميلة  �لتعاليم  هذ�  jو 
 �R قلبه   Zجنذ��  �R هذ�   bGسيؤ�
مساÀا  �لعد�  هذ�  فيصبح   Tإلسال�
�سا� �لسالª H Tيطه، �تتوسع R H
 ./��لصو ֲדذ�   Tلسال�� �ألمن  �Gئر/ 
�H �حلقيقة، لن يكو� هذ� �لصديق 
 Tَإلسال� َقِبل   �sR Rال  sلك  على  ثابتا 
�لو�جب  يصبح من  لذلك  به،  �Nمن 
�� jرÇ على تبليغه �إلسالR� Tقناعه 
 b� .Tبه للحفا¾ على �ألمن ��لسال
�� �Gفعنا من ���� �لتبليغ ��لدعو/ هو 
 oلنا مو�سا/ للعا Tحتقيق �ألمن ��لسال
 ،/��»ع، ال �� jقق مكاسب منظو

كي  �نفوsنا  عدGنا  من  نزيد   ��  ��
للمسلمني   ���Gها�� �فاها  jقق 

فحسب!
توطيد  من   Zلد��� �لعمل  �هذ� 
�Rيتا�  ��إلحسا�  �لعد1  على  �لنفس 
 º�� على  به   Tلقيا�  �  ،ßلقر�  bs
�مو�سا/  تعا�  �هللا  لوجه  �لو�قع 
عنه  ��لدفا«  تر�Ãه   � لإلنسانية، 
 H يسمى  ما  هو  �لوسائل،   �بش
مصطلح �إلسالT باجلهاG. �هذ� ألنه 
لكل  �مقا�مة  للنفس  lاهد/   Ëتا}
 yحتر قد   vل� ��لد��فع  �ملغريا% 
 Gلك هو �جلهاs� ،1إلنسا� عن �لعد�
�ألكC، �{تاR Ë� �� Ãاهد �ملؤمن 
�لشر �يقا�مه بالقر�N �لكرمي �تعاليمه 
�لسمحة �Rقنا« �آلخرين ֲדا، �sلك 
عن  يد�فع   ��  � �لكب�،   Gجلها� هو 
كانو�،  �ًيا  �ملظلومني  �ينصر  �لعد1 
�صالحيته،  مسئوليته   Eنطا ضمن 

�sلك هو �جلهاG �ألصغر.

 ��  Tإلسال� يبيٍّن  Nخر  جانب  �من 
تلقائيا   bGيؤ  bلذ� �لظلم،   nسا�
هو   ،Tلسال�� باألمن  �إلخال1   �R
�لسيئة مهما صغر%، ألkا تقوT على 
 ��G 1آلخرين �� حتو� Eسلب حقو
��Gئها. لذلك يؤكد �إلسالT على �� 
�لسيئة  مقا�مة  �ملؤمن  على  �لو�جب 
�ملستويا%، ���  ��جتثاثها على كل 
�إلنسا� لن يستطيع �لس� على طريق 
 ßلقر�  bs �Rيتا�  ��إلحسا�  �لعد1 
Rال �sR كا� H حر�G Zئمة مع هذ� 
�لسيئا%. �يعرyِّ �إلسالT �إل� على 
 �� �Gيفه  �لظلَم   Cيعت� �لظلم،  �نه 

مسمًى Nخر له.
�ألمر   Tإلسال�  Õحا� فقد  �ֲדذ�   
�ألسس  ��ضع  جو�نبه،  »يع  من 
�تعزيز�   Tلسال� إلقامة  ��لوسائل 
�sلك  طريقه،  من  عو�ئق  �ية  ��لة R�
�لبالغة  �حلكمة  على  يد1ّ   Zبأسلو
لذلك �إلله �حلكيم �لعليم �لذb �نز1 

أي أن دافعنا مـن وراء التبليغ والدعوة هو حتقيق 
األمن والسالم لنا مواساة للعا� أ{ع، ال أن �قق 
مكاسـب منظورة، أو أن نزيد مـن عددنا ونفوذنا 
كـي �قق رفاها وازدهارا للمسـلمني فحسـب!
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التقوى

Þبايا  �لعليم  هو   bلذ�� �لدين،  هذ� 
�لنفس �لبشرية �طرR Eصالحها.

�ليس عجيبا �� يكو� �سم هذ� �لدين 
هو �إلسالT، �لذb من معانيه �للغوية 
تر� �b خصومة، �سد�G �لثمن سلفا 
 /��لبضائع، �H هذ� Rشا  Tقبل �ستال
 bحقيقة هذ� �لدين �تعاليمه، �لذ �R
�Gما   Gالستعد�� على  �ملسلم  {ضُّ 
 ،Tلسال� حتقيق  �جل  من  للتضحية 
³يث  �لتضحية  هذ�   Mمستو �فع �

يفيض باإلحسا� على �لعاo �»ع.
 ،oلعا� H Gتسو vما نظرية �ألمن �ل�
فهي  ��لت،  �ال  كانت  طاملا   vل��
تقوT على �� من �لو�جب حيا�/ �لقو/ 
 Eنتز�« �حلقو�� ،sلنفو� Eتوسيع نطا�
بالقو/،   -Eحقو �kا  ُيظن  ما   ��-
ثر��ִדم  �آلخرين  لسلب  ��لسعي  بل 
من   Mمستو �على  لتأمني  �مو��Gهم 
�لعيش �لكرمي ��لرفا� ��لسعة، ��لسعي 
 ��مقهو ضعيفا  �لعد�  جلعل  �لد�ئم 
 b� �تدم�  �ملقا�مة،  على   �يقد ال 
�حتما1 لنهوضه �� حتقيقه �b قد� من 
 H ���لقو/، كي ال يشكل خطر� منظو
�ملستقبل. �هذ� �لنظرية هي �لv تضع 
 Tلسال�� باألمن  لإلخال1   nألسا�
 Zو حر�j فعتG vلعاملي، �هي �ل�
���� �ملاليني � Eها�R �R %G� طاحنة

من �لبشر.

 H يا��� ªو�G Zتلعب �لقو/ ��حلر�
هذ� �لنظرية، �تصبح �حلرZ �سيلة 
الكتساZ �لثر��% ��الستيال� عليها 
��حلفا¾ عليها بقهر �ألعد�� �جعلهم 

.�ضعفا� باستمر�
هذ�   H �ملتأسلمني  كث��   �� ��لو�قع 
�لسائد/  �لنظرية  هذ�  يتبنو�  �لعصر 
�لفاسد/ عمليا. ��ملؤسف �kم ينسبو� 
 Tإلسال�  �R هذ�  �خلاطئ  فكرهم 
 Tألمن. فاإلسال�� Tين �لسالG لسمح�
H نظرهم ينبغي �� {مل لو�� �لقتا1 
 ،º�ما T�G هنالك كفا� على �جه �أل
�من ��جبه RباGִדم �� Rخضاعهم �فتح 
بلد�kم ��ستالZ خ��ִדم، ��� �لقتا1 
 !Gتعزيز �القتصا H ساسيا� ���G يلعب
 �R bGبالقو/ سيؤ Tنشر �إلسال ���
�لو�جب  حتقيق �ألمن ��لسالT، �من 

Rضعاy �ألعد�� ��لقضا� على مكامن 
 .Tلسال� هذ�  إل�Gمة   Eدª خطر   b�
هو  هذ�   ��  ��Cيعت �kم  ��ملؤسف 

�جلهاG �إلسالمي!
ليس سوM جانب  �لقتا1   �� ��لو�قع 
من جو�نب �جلهاG �ألصغر �لذb يد�فع 
فيه �ملسلمو� عن �لعد1 �ينصر�� فيه 
كيانا%  fم  يكو�  عندما  �ملظلومني 
�ألمن  نظرية   H 1لقتا�  ��G�  .1�G�
�لعد1 كما  �لقائمة على   ،Tإلسال� H
� جان+ ال �ساسي، �G ضحنا، هو��
��لعد���،  �لظلم   yيقاR �هدفه 
�يصبح من �لو�جب Rيقافه فو�� فيما 
�جنح  ��لعد���  �لظلم  توقف  لو 
�لظاملو� للسلم ��غبو� H �لكف عن 
ظلمهم. �قد تعهد �هللا بنصر/ �ملؤمنني 
بلغو�  مهما  هذ�،  جهاGهم   H �Gما 
جليا  sلك  حتقق  �قد  �لضعف،  من 
�من �خللفا�  H� � 1من �لرسو� H

�لر�شدين.
 �R �حلاجة  بأمس   Tليو�  oلعا�  �R
 H  Tإلسال� نظرية   �R �اللتفا% 
من  �لبشرية  لتجنيب   Tلسال�� �ألمن 
يتوجب  كما  ֲדا.  �ملحدقة   x��لكو�
 �R  �Gدl �اللتفا%  �ملسلمني  على 
تعاليم Gينهم �لعظيم ��� يسعو� لكي 
 �� �هللا  نسأ1  fا.  حيا  مثاال  يكونو� 

يوفقهم لذلك، Nمني. 

ليس  القتال  أن  والواقـع 
سـوى جانب من جوانب 
اجلهـاد األصغـر الـذي 
املسـلمون  يدافـع فيـه 
وينصرون  العـدل  عـن 
املظلومـني عندما  فيـه 
يكون tـم كيانات ودول. 


