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  بناء الشخصية املسلمة السليمةبناء الشخصية املسلمة السليمة
  سليمة؟ مسلمةً ةًكيف نبين شخصي: سؤال

==========================  
  :بناء الشخصية املسلمة حيتاج إىل عدة أمور

ر القلب من األحقاد ومـن األحسـاد وكـل    أن نبنيها من الداخل، فنطه: األمر األول
حىت يصبح صاحب هـذا القلـب يراقـب اهللا،     ،وجلَّ عزاألمراض االجتماعية، ومنأله باإلميان باهللا 
لع عليه ويراه، وهذا يكون بذكر آيـات اهللا اـودة يف   ويعلم يف كل حركاته وسكناته أن اهللا يطَّ

سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهـم  ﴿ :الكائنات وآيات اهللا يف النفس
  ].فصلت٥٣[ .﴾حقأَنه الْ

مع صحبه الربرة الكرام، قال سـيدنا   صلى اهللا عليه وسـلم وهذا هو أول منهج اختذه الرسول 
 ب في السماِء طَائر إِالَّوما يتقَلَّ صلى اهللا عليه وسلمِلَقَد تركَنا رسولُ اللَّه {  :رضي اهللا عنهأبو ذر 

  ).اإلمام امحدمسند ( }ذَكَّرنا منه علْما
يف  عـز وجـلَّ  نذكر للشاب أو للفتاة آيات صنع اهللا يف األكوان، وآيات دالئل قـدرة اهللا  

وجلَّنع اهللا األفالك، وآيات إثبات عظمة اهللا يف البحار، وآيات ص تقن يف اإلنساناملُ عز.  
سن الطالع لإلسالم يف هذا الزمان أن أهل الغرب سجـ   ومن ح ات لوا كـل هـذه اآلي

اإلعجـاز  : (بكامريات، وعلّق عليها علماؤنا األجالء باآليات القرآنية، وهذا هو العلم الذي نسميه
فينبغي علينا أن نعرض على أبنائنا وبناتنا ما تيسر لنا مـن بـرامج اإلعجـاز     ).العلمي يف القرآن
  .ألا تزيد ثقتهم باهللا، وتزيد خشيتهم من اهللا، وجتعلهم يراقبون اهللا جلّ يف عاله ،العلمي يف القرآن

فإن صاحب هـذا القلـب    ،وخشيته يف القلب عز وجلَّإذا ثبتت مراقبة اهللا : األمر الثاين
لِّرضي اهللا، ويفعل األحكام اليت كلَّحيرص على ما يعا اهللا، فن مـن   ،مه بعد ذلك أحكام شرع اهللافه
  .، ومرياث وغريهاوبيع وشراء ،وزواج وطالق ،وزكاة وحجٍ ،صالة وصيام

عليـه أفضـل    فيبه يف أخالق احلبيب املصـط بعد تعليمه هلذه األحكام حنب: األمر الثالث
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ويف  ،ويف الصـفح  ،يف العفـو  ،مواقفه األخالقيـة  ،، بأن حنكي من سريته العطرةالصالة وأمت السالم
ويف الكَّ ،ملْاحلويف الوفاء ،ويف املروءة ،ويف الشجاعة ،مر، ب هذا الغالم أو هذه الفتـاة يف  اليت حتب

ـ  ،وختلق بأخالق حبيب اهللا ومصطفاهق بأخالق اهللا، هذه األخالق الكرمية، فإذا ختلَّ ذ أحكـام  ونفََّ
  .احلياة إن شاء اهللا فهذه هي التربية اإلسالمية الناجحة اليت نبغيها لشبابنا ولفتياتنا يف هذه ،شرع اهللا

*************  


