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 َشْخِصيَّةُ اْلُمْسِلمِ                                                             

 

 

 أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْلِكَراُم! 

ْسِلِم، هِ   ما يقوم  إِنَّ أَهَمَّ   يَمان  الَِّذي  و  بِتَْشِكيِل َشْخِصيَِّة اْلم  اْْلِ

اْلَمْعنَى َواْْلِخَرةِ.    الحقيقي   يَْمنَح   َكْنٍز فِللدُّْنيَا  أَْعَظم   ه َو  يَماَن،  اْْلِ

ْنَساِن إِلى السَّعَاَدةِ اْْلَبَِديَِّة بَْعَد أَْن يَْحِميِه ِمْن التَّقَلُّبَاِت ِخََلَل  يَِصل    بِاْْلِ

 ِرْحلَِة الطَّاَعِة َواْلِعبَاَدةِ.

فِي  و يَماِن  اْْلِ بَْعَد  يَأْتِي  َما  ْسِلمِ يَكوْ تإِنَّ  اْلم  َشْخِصيَِّة  ِهَي  ال  ِن  قَِويَمة، 

ت قَر ِ  الَّتِي  اْْلَْخََلق   اْلِعبَاَدات   َوَكذَِلَك   ، َوَجلَّ َعزَّ  َرب ِِه  ِمْن  اْلعَْبَد  ب  

وَسةٌ ِلتِْلَك اْلِعبَاَداِت. َوََل َشكَّ أَنَّ هَاتَْيِن  ، اْلفَاِضلَة   الَّتِي ِهَي نَتِيَجةٌ َمْلم 

فَ  ِسَمةٌ  ه َما  الشَّْخِص،  لََدى  ْوَحانِيَّةَ  الرَّ يَاِن  ت غَذ ِ اللَّتَْيِن  اِرقَةٌ  اْلِقيَمتَْيِن 

. َوِلَهذَا السَّبَِب، فَإِنَّ َما   َرب ِِه َعزَّ َوَجلَّ ْسِلِم الَِّذي َعلََّق ِذْهنَه  َوقَْلبَه  بِ ِلْلم 

اْلفَاِضلَِة  َواْْلَْخََلِق  اْلِعبَاَداِت  إِلَى  يَتَِّجهَ  أَْن  ه َو  ْسِلِم  اْلم  ِمْن  ي ْنتََظر  

 عليها والعيش من خَللها.  المحافظــةِ يلتزم بو

اُء!  أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَِعزَّ

لَقَْد َكاَن لَكُْم ۪في  "لَقَْد َوَرَد فِي اْلق ْرآِن اْلَكِريِم قَْول ه  س ْبَحانَه : 

ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجوا     هللا َوذََكَر    اْلخرَواْليَْوَم    هللاَرسُوِل ّٰللاه

َما   1"َك۪ثيرا    فَإِنَّ  ِللَْحَظٍة ِلذَا،  َولَْو  نَْبتَِعَد  ََل  أَْن  ه َو  َكاِهِلنَا،  َعلَى  يَقَع  

َرس وِلنَا اْلَكِريِم َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم. َوأَْن    تنا وقدوتناَواِحَدةٍ َعْن أ ْسوَ 

َويَْنض    ن ْظِهرَ  بِاْلِعبَاَداِت  َويَْرتَِسم   التَّْوِحيد ،  أََساِسِه  فِي  ن   يَْكم  ج  س ل وكاً 

س ول    الرَّ قَاَل  َكَما  نَك وَن  أَْن  أَْجِل  ِمْن  ةَ  اْلِهمَّ نَْبذ َل  َوأَْن  بِاْْلَْخََلِق. 

َوَسلََّم،   َعلَْيِه  َّللاَّ   َصلَّى    مسلمونال مَ َسلِ  َمنْ  اْلُمْسِلمُ "اْْلَْكَرم  

 2"  ِلَسانِِه َويَِده ِمنْ 

َربُّنَا  فِيَها  يَق ول   الَّتِي  اْلَكِريَمِة  اْْليَِة  بَِهِذِه  ْطبَتِي  خ  َوأ ْنِهي 

َوتَعَالَى:   ُل  "س ْبَحانَه   تَـتَنَزَّ اْستَقَاُموا  ثُمَّ   ُ ّٰللاه َربُّنَا  قَالُوا  الَّ۪ذيَن  اِنَّ 

بِ  َواَْبِشُروا  تَْحَزنُوا  َوََّل  تََخافُوا  اََّلَّ  ئَِكةُ 
ٰٓ اْلَمل  كُْنتُْم  َعلَْيِهُم  الَّ۪تي  اْلَجنَِّة 

 3َن" تُوَعُدو
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