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 هويتنا 
 المنطلقات اإليمانية واآلثار التربوية 

  

 :   الهوية التي نريدها ونسعى إليها

 .   صافية .1

 .   صادقة .2

 .   شاملة .3

 .   نا في الدنياز  مي   ت   .4

 . وتنجينا في اآلخرة .5

 

   تنا صافية: أوالً: هوي  

 .. فهي: صافية كصفاء أعماق المحيطات، متجذرة عميقة ال تحمل الشوائب.

 . (القرآن والسنة)تستمد صياغتها من النبع الصافي  .1

 الذي ال ينساق خلف الحداثة على حساب األصول.   .2

 . وال مع المجتمع على حساب المبادئ والقيم .3

 .  وال مع اإلنجاز على حساب السلوك .4

  

 ثانياً: هويتنا صادقة:   

 صادقة في إخالصها هلل تعالى وحده. .1

 .(فالنية بال عمل هباء والعمل بال نية شقاءقل لمن ال يخلص ال تتعب،  )

 .صادقة بالتزامها بالتعاليم النبوية .2

 [.البخاري ومسلم] (دمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر  )

 صادقة بدوافعها، الشعور بالواجب الديني. .3

 .[رواه الطبراني]  (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)

 اإليمان الراسخ والقناعات الداخلية.صادقة بمنطلقها، من  .4

 (.ما كان ذاتي الدفع بقي واستمر وما كان دافعه خارجيا انقطع بانقطاعه)
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 صادقة بتمثيلها لإلسالم وتبعيتها لألمة وانتمائها للمجتمع.   .5

معيار  ) .المكاساب الفردية  صاادقة بتقديم المصالحة العامة فهي ال تنحرف لتحقي  .6

 (سالمة الطري 

 

 فتضبط سلوكنا وتصرفاتنا لتصيغ لنا هوية ناصعة البياض.

 

 ثالثاً: هويتنا شاملة:   
يقول هللا تعالى:  ..  شاااملة بشاامولية هذا الدين فهي ال تقبل التقزيم أو االنتقاء أو التجزئة.

(  منوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آيا أيها الذين  )
 208 :البقرة

 : ادخلوا في اإلسالم كله، ليشمل هذا الدخول مناحي الحياة كافة

  االعتقاد والعبادات  .اإليمانية .1

   المعامالت اليومية .السلوكية .2

 الخاصة والعامة العالقات  .االجتماعية .3

 الوظائف والمهن والحرف  .  التخصصية .4

  

 هويتنا شاملة ولكنها تراعي األولويات، فتنطل  في صياغتها وتكوينها من:  

 االلتزام بالتكليفات الفردية.   -

 لتنعكس على السمت اإليماني. -

 ثم تتجاوزه إلى السلوك األخالقي. -

 لتساهم بفاعلية في البناء المجتمعي العام. -

 .فترقى إلى التميز الذي يعكس الهوية التخصصية -

 وصدقها.  فذلك حتما على حساب صفاء الهوية األولويات  ههاااااذ إذا اختلفتف -
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 رابعاً: تميزنا في الدنيا:   

  :با تميزنا بين الناس

 . الصالة -

 .الصدق -

 .األمانااة -

 .التسامح -

 .التواضااع -

 .صلة الرحم -

 .بر الوالدياان -

 . حسن الخل -

 .االلتزام بالمساجد -

 .حب الخير للناس -

 .دق المعامالتص -

  .المحافظة على السنن -

 ...ذلك من العبادات والمعامالت واألخالق الحسنة.  وبغير -

 بهذا التميز:  و  

 تظهر أخالقنا.   -

 نحفظ أنفسنا.   -

 تنعكس هويتنا.   -

 . بالقدوة يحصل التأثير -

   

 : تنجينا في اآلخرة:   ساخام

 هوية صافية وصادقة وشاملة وأصيلة فهي أصلية غير مزورة.

إن هللا  تعالى إذا كان يوم   "وقد جاء في الحديث الشاريف عن أبي هريرة رضاي هللا عنه:  

القيااماة  ينزل إلى العبااد  ليقضاااااي  بينهم، وكالث أماةف جااثياةي، فاأول  من يادعو باه رجالي جمع  

: ألم أ عل ماك   ، فيقول هللا  للقاارئ  ، ورجالي ق تا ل في سااااابيال  هللا ، ورجالي كثير  الماال  ماا   القرآن 

ق قال: كنت  أقوم  به    أنزلت  على رسااوليق قال: بلى يا رب . قال: فماذا عملت  فيما علمت 
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، ويقول هللا  لاه: بال   ، وتقول المالئكاة : كاذبات  ، فيقول هللا  لاه : كاذبات  آنااء  الليال  وآنااء  النهاار 

، فيقول هللا   ، فقد قيل ذلك. وي ؤتى بصاااحب  المال  : فالني قارئي ع أردت  أن يقال  : ألم أ و ساا 

ق قال: بلى يا رب . قال: فماذا عملت  فيما آتيت كق قال:  علياك حتى لم أدعك  تحتا  إلى أحدف

، ويقول هللا    . وتقول  المالئكة  له : كذبت  ، فيقول هللا  له : كذبت  كنت  أصاال  الرحم  وأتصااد ق 

: فالني جوادي وقد قيل ذلك. وي ؤتى بالذي ق ت  ل في ساابيل  هللا  فيقول هللا  له بل أردت  أن يقال 

. فيقول هللا  لاه:  ك فقااتلات  حتى ق تلات  ق فيقول: أمرت  باالجهااد في سااااابيلا  : في مااذا ق تلات 

، فقاد قيال   ، ويقول هللا : بال أردت  أن يقاال: فالني جرئي ، وتقول لاه المالئكاة : كاذبات  كاذبات 

أولئك   "ركبتي  فقال: يا أبا هريرة :  . ثم ضارب رساول  هللا  صال ى هللا  عليه  وسال م  على"ذلك

 [سنن الترمذي النجاة في اآلخرة] "الثالثة  أول  خل   هللا  ت سع ر  بهم  النار  يوم  القيامة  

 

 النجاة في اآلخرة

 هدفنا األول وهو غايتنا ومبتغانا.   -

 .  المعيار الصادق والفوز الحقيقي -

لث ن فسسف  ):  يقول تعاالى َ  ع ن  كا  ز  حس نس ز  ة  ف م  اما  م  السق يا  ك مس ي وس ور  ج 
ن  أ  ف وس ا ت و  إ ن ما  ت  و  وس ة  السم  ذ ائ قا 

ور   ت اع  السغ ر  نسي ا إ ال  م  ي اة  الدث ا السح  م  ن ة  ف ق دس ف از  و  ل  السج  خ  أ دس  [.185 :آل عمران]  (الن ار  و 

 

 لب المراتب. غنيـل أ ىعل ا فاحرصومراتب أيضـ منازلوللهوية الصادقة 

هللا عليه  ىفقد جاء في الحديث الصااحيح عن أبي سااعيد رضااي هللا عنه عن النبي صاال

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري  " :لوسااالم قا

 كهللا تل  لرساااو  قالوا: يا،  "لتفاضااال ما بينهم بالغابر في األف  من المشااارق أو المغر

وصااد قوا  آمنوا باهلل  لبيد، رجا  نفساايوالذي   ىبل": لاالنبياء ال يبلغها غيرهمق قا  منازل

 [.متف  عليه].  "المرسلين

 

 اإلسالمي  بكتب في الملتقي العلمي الدولي للشبا

 وتحديات الهوية  بالرابع/ الشبا ىالملتق

  أ.م
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