
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إّن شخصية  إن التواصل بني أبناء البرش جعل العامل يموج ببحر من العقائد واألفكار واملفاهيم املتباينة، و 

اليوم املسلمني  من  التواصل    كثري  هدا  وإما إمانتيجة  متأثرة،  مهتزُة  التوازنمت ضعيفة  تعرف  ال  ،  شددة 

أبناء    تإال قلياًل ممن صف  ، ألنفسهم  اإلسالم  والفرق شاسع وبعيد بني ما أرداه اإلسالم ألبنائه وما أراده 

نفوسه  مقلوهب فيحاول موسمت  يكون  ون،  رسوله،    واأن  وأراد  اهلل  أراد  األخالق،    مكّوهنتكام  مكارم 

ُن  }قال تعاىل:وفق منهج يرتضيه اهلل وخيدم مصالح اخللق!    سامحة اإلسالم،   همصن عتو ْن أ ْحس  م  ة  اهللهِ و  ِصْبغ 

ةً  يصبغ اإلنسان بصبغة خاصة يف عقيدته وفكره    ألنهوصبغة اهلل هي اإلسالم،    .[138]البقرة:    {ِمن  اهللهِ ِصْبغ 

تظهر أعامله وسمته عىل املتدين فسمي الدين صبغة جمازًا حيث  :  يقول القرطبي،  ومشاعره وسلوكه وأعامله 

الثوب  الصبغ عىل  أثر  يظهر  قرآن كام  فهو  السنة،  ته  وربه القرآن،  ُصنِع عىل عني اهلل، صقله  احلق  واملسلم   ،

 .يميش عىل األرض، حيبه الصديق وهيابه العدو، إن انتهج اإلسالم منهج حياة 

تأص  إىل  مههم  يرصفوا  أن  واملربني  اآلباء  عىل  لزاما  كان  شخصية  لذا  لبناء  اإلسالمية،  الشخصية  بناء  يل 

واضحة املعامل، فكلام كان الفرد سليام كان بناء املجتمع واألمة قويا، ويف ذلك وقاية لألفراد واملجتمع من  

 خلل عقدي وغلو ديني وانحالل خلقي وانحراف سلوكي. 

لل تذكريًا  واملتغريات،  الفتن  زمن  يف  املسلم  شخصية  سامت  من  بعضًا  الطريق وسنعرض  عىل  سائرين 

 الطويل، وتثبيتًا هلم مهام اشتدت الظلامت 

باحلقم -1 البحر،  :  تمسك  الفتن كموج  فيه  الذي متوج  الصعب  الزمن  هذا  احلليم حريانًا،  فتن  يف  جتعل 

ويف كل يوم تزل أقدام كنا نحسبها ستظل ثابتة، مع أن احلق واضح، ولكنه ضعف اإليامن وحبائل الشيطان  

 .وااللتزام السطحي بدين اإلسالم

يف ذلك أسالف كثر،    ه ول  بينام نجد املسلم احلق ثابتًا ثبات اجلبال الروايس، ال تزحزحه املحن وال الفتن، 

أوقدت له  ف ه، أهلوالباطل  وال أزاحه عن الطريق بطش  السالم، الذي ما غرّيته قوة الصالة و عليه   كإبراهيم

 .لام رأى اهلل منه ثباتًا حّول له النار إىل برٍد وسالمٍ فيتخىل عن دينه ومبدئه،  نار تلظى ورآها بعينيه عىل أن 



 

 

 

قوا مجيعًا واحدًا تلو اآلخر.. إهنم بمنظور   التهديد الشديد حرِّ ثبتوا عىل دينهم رغم  وأصحاب األخدود، 

اليوم الكثري  لسان حال  الكفر والظلم والطغيان، وهذا  أهل  وانترص  دينه    البرش خرسوا واهنزموا  ممن رق 

الباطل يظنون أنه املنترص فيصطفون يف صفه خملِّفني ورائهم   وزلت قدمه عندما يرون الكفة ترجح ألهل 

 ..صفوف الثابتني الراسخني 

العاملني   رب  توجيه  يأتيهم  خيبو،  أن  احلق  وكاد  احلق  أهُل  وضُعف   وانتفشوا،  الباطل  أهُل  تكال ب   فمهام 

اْست ْمِسْك }سبحانه:   اٍط ُمْست ِقيمٍ بِاله  ف  ىل  ِِص  ْيك  إِنهك  ع   .[43الزخرف: ] {ِذي ُأوِحي  إِل 

اإلنسان مفطور عىل اخلطأ، ويعلم اهلل منه أنه سيخطئ، وليست املشكلة يف اخلطأ فاهلل   : إىل احلق  عارج -2

ر باهلل ال يتذكر بل  فتح باب التوبة، ولكن املشكلة يف اإلِصار واالستمرار عىل اخلطأ والتامدي فيه، وإن ُذكِّ

ُة بِ }يرص ويتامدى،   ْتُه اْلِعزه ذ  ِق اهلله  أ خ  ُه اته ا ِقيل  ل  إِذ  ْثمِ و   . [206]البقرة:  {اإْلِ

اللوامة،   نفسه  إذا أذنب، وتعاتبه وحتاسبه  ر، ويتوب  ُذكِّ إذا  يتذكر  فإنه  الذي رباه اإلسالم  املسلم احلق  أما 

 .فال تكاد جتده إال وهو يف دائرة احلق

ان ك   } :الظلامت هذا يونس عليه السالم نادى ربه يف حالك   إاِله أ ْنت  ُسْبح  ه   إِل   {إِِّنِّ ُكنُْت ِمن  الظهاملنِِي  أ ْن ال  

 .اعرتاٌف وبٌث للشكوى يف ظلامت البحر والليل وبطن احلوت[. 87األنبياء: ]

أن   دعاه  ربه،  توحيد  إىل  أن هيتدي  ولده وحرصه عىل حياته عسى  دعاه حنانه عىل  ملا  السالم  عليه  ونوح 

بِّ } :يركب معه يف السفينة فأبى فكان مصريه الغرق، فدعا ربه أ ْنت     ر  ك  احْل قُّ و  ْعد  إِنه و  إِنه اْبنِي ِمْن أ ْهِِل و 

ِمني  
ُم احْل اكِ ْيس  ل ك  بِِه ِعْلٌم  } :لهقال  ،  [45هود:  ]  {أ ْحك  ا ل  ْسأ ْلِن م  الٍِح ف ال  ت  رْيُ ص  ٌل غ  م  نهُه ع 

ْيس  ِمْن أ ْهلِك  إِ ُه ل  إِنه

 [ 46هود: ] {إِِّنِّ أ ِعُظك  أ ْن ت ُكون  ِمن  اجْل اِهلنِي  

قساوته   رغم  احلق  اىل  نوح  بِّ }فقال:  رجع  ِِل   ر  ْغِفْر  ت  إِاله  و  ِعْلٌم  بِِه  ِِل  ْيس   ل  ا  م  أ ْسأ ل ك   أ ْن  بِك   أ ُعوُذ  إِِّنِّ 

ين   اخْل اِِسِ ِمن   أ ُكْن  ْنِي  ْرَح  ت  آدم  [47هود:  ]  {و  أما  اُب  }.  التهوه ُهو   ُه  إِنه ْيِه  ل  ع  ت اب   ف  ٍت  لاِم  ك  ِه  بِّ ر  ِمْن  ُم  آد  ى  ت ل قه ف 

ِحيمُ   . [37]البقرة:   {الره

عىل    ذكر اهلل عز وجل يف كتابه آيات متتابعات عن الرضا باحلق وقبوله ولوكان مرًا، ولو:  لحقلل  ابق  -3

سبحانه   وبني  إليك،  الناس  أقرب  عىل  أو  مصاحلهم  نفسك  مع  يميلون  الذين  الزائغني  املنافقني  صفات 

، قال سبحانه  أ ط ْعن ا  }   :حيث كانت فال يرعون حرمة مسلم وال حق ذي حقٍّ ُسوِل و  بِالره نها بِاهللهِ و  ُقوُلون  آم  ي   و 



 

 

 

إِذ   و  بِاملُْْؤِمننِي   ك  
ئِ ُأول  ا  م  و  لِك   ذ  ْعِد  ب  ِمْن  ِمنُْهْم  ِريٌق  ف  ىله  ت و  ي  ِريٌق ُثمه  ف  ا  إِذ  ْين ُهْم  ب  لِي ْحُكم   ُسولِِه  ر  و  اهللهِ  إِىل   ُدُعوا  ا 

ْيِه ُمْذِعننِي   ْأُتوا إِل  ُُم احْل قُّ ي  ُكْن هل  إِْن ي  إذا كان احلق عليهم تولوا وأعرضوا،  ،  [49-47النور:  ] {ِمنُْهْم ُمْعِرُضون  و 

إ و وراءه  نأما  يسعون  هلم  بل  ،  كان  حق  أنه  أجل  من  عليهم ليس  يرد  سبحانه  واهلل  هواهم،  وافق  ألنه 

نفوسهم عليهم  تنطوي  وما  حاهلم  اهللهُ  }فقال:    شارحًا  ِيف   حي  أ ْن  خي  اُفون   أ ْم  اُبوا  اْرت  أ ِم  ٌض  ر  م  ُقُلوهِبِْم  أ يِف 

ئِك  ُهُم الظهاملُِون   ْل ُأول  ُسوُلُه ب  ر  ْيِهْم و  ل  جود اليوم بكثرة، وقليل إن هذا الصنف من الناس مو،  [50النور:  ]{ع 

ان   }تعاىل: الذي ينبغي أن يكون عليه املسلم احلق هوما قاله  وهم الذين يذعنون للحق إن كان عليهم،   إِنهام  ك 

ُأو ْعن ا و  أ ط  ِمْعن ا و  ُقوُلوا س  ْين ُهْم أ ْن ي  ُسولِِه لِي ْحُكم  ب  ر  ا ُدُعوا إِىل  اهللهِ و  ئِ ق ْول  املُْْؤِمننِي  إِذ   . [ 51النور:  ]{ك  ُهُم املُْْفلُِحون  ل 

،  شعر بالنقص واالهنزام النفيس، فانساق يقلد بال انتامء و  ذا فقد اعتزازه بدين اهلل ضعفت إرادتهن املسلم إإ

، فاحلكمة ضالة  خالفاإلسالم ال يعارض األخذ باملفيد واجلديد النافع من أمور احلياة، ولو كان من املو

حيث   هباملؤمن  العمل  يتأكد  بل  هبا،  أحق  فهو  العلوم   اوجدها  يف  اآلخرين  جماراة  ذلك  يف  ويدخل 

 واالخرتاعات والصناعات وأسباب التقدم املادي.

وطقوسهم  الرشع،  هلدي  املنافية  وأخالقهم  الدينية  شعائرهم  يف  وتقليدهم  لغريهم  املسلمني  حماكاة  أما 

، هو يريد أن م، فهذا ال جيوز، إذ ذلك يضيع كيان املسلماخلاصة، وجماراهتم يف عبثهم وفجورهم وانحرافه 

متحرض، أنه  بالرجعية   يثبت  يتهم  أن  حساب وخياف  عىل  لكن  اإلخوة   . دينه   ،  أهيا  بسلوكه   املسلم  متميز 

، وال  عىل حساب دينه  املجيال  و قف عند حدود اإلسالم ورشائعه، عبادة ومعاملة وأخالقًا  ياإلسالمي،  

  من غري كربياء،  ةعتزموهي شخصية  ،  ألي ضغط اجتامعي فرصة للتأثري عليه  دعُ يامري وال  يداري وال  ي

 . شخصية تؤثر يف غريهاو ال تذوب يف أي بيئة تعيش فيها، أو جمتمع يضمها، لكنها  
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