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 ومن سـيئات    ا باهللا من شرور أنفسن    ذ، ونعو هإنّ احلمد هللا حنمده و نستعينه، ونستغفر      
  يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إلـه إال اهللا           ن يهده اهللا فال مضل له، وم      نأعمالنا، م 

  .وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  )١(} ال وأنتم مسلمون آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إبنيأيها ألذ { 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منّ نفس واحدة وخلق منها زوجها وبـثّ               { 

منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تساء لون به واألرحام إن اهللا كان علـيكم                
   )٢(} رقيبا
 ويغفر لكـم    يأيها الذين آمنوا ا تقوا اهللا وقولوا قوال سد يدا يصلح لكم أعما لكم             { 

  )٣(} ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
فإن أ صد ق احلديث كتاب اهللا عز وجلّ، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا               : أما بعد 

عليه وعلى آ له وسلم، وشر األمور حمدثاا،و كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضال لة، و                
  .كل ضاللة يف النار

أي صفٍة قد تكون جبلة فطرية يف نفس صاحبها، وقـد تكـون             اإلجيابية ك فإن  : وبعد
 فيفسح اال الكتساا حىت نتيجة الستشعار صاحبها بأمهيتها وحاجته إليها، مكتسبة

 علـى    إياها ، ويف هذه الورقة أتناول هذا املوضوع مرتبا       وكأا جبلة راسخة فيه   ن  تكو
  : التاليةاملسائل

  :مفهوم اإلجيابية: املسألة األوىل
 لـزم وثبـت،   إذا:وجوبـا  وجب الشيء جيب"مصدر صناعي من  :اإلجيابية لغةً

  )٤( ." جعله الزما: وأوجب الشيء

                                           
  ١٠٢:آل عمران )١(
  ١:النساء )٢(
  ٧١-٧٠:األحزاب )٣(
 )٦٦٠( ص ) مادة وجب(مع اللغة العربية، املعجم الوجيز جم)٤(
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كمصطلح حديث مقابل ملعىن السلبية ال توجد هلا        اإلجيابية  يبدو يل أن    : واصطالحا
حالة "صلة قوية ظاهرة باالشتقاق اللغوي املذكور آنفا، وميكن حتديد مفهومها بأا            

 األفراد واهليئات واتمعات،  سية سلوكية تكسب املرء نظرة تفاؤلية خريية إىل           نف
  ." الشرعية واألدبية هوحتمله على أداء مسئوليات

بأن نظرا إىل األفراد واتمعات تتمشى مع الرباءة األصلية         والشخصية اإلجيابية تتميز    
يغري عنـده   معترب   ما مل يرد شيء      يف خملوقات اهللا، وتتوقع دائما اخلري والصفاء والنقاء       

هذه النظرة التفاؤلية، بينما جتد الشخصية السلبية تنظر إىل الناس نظرة تشاؤمية تطبع             
  . يف خميلته صورة قامتة مظلمة شريرة ال خري فيها وال تفاؤل معها

  :أمهية اإلجيابية يف حياة املسلم :املسألة الثانية
إذن هـو العمـود     الفرد  فجمموعة من األفراد؛    األسرة   و جمموعة من األسر،  اتمع  

الفرد من اآلفات وكان قويا فتيا إجيابيا كانت أمتـه          ا  ، فإن سِلم هذ   للمجتمعالفقري  
واتمع الـذي ال    كذلك،  العكس فمجتمعه سيكون     كذلك بال شك، وإن كان على     

  .شرذمأجلها جمتمع متفكك متأخر مت يعرف أفراده اإلجيابية وال يعملون من
علـى خطـورة    وهذا يدل على أمهية غرس أسس اإلجيابية يف نفوس أفراد األمة، و           

  : أيضا أامهال يف هذا اجلانب ، ومن دالئل أمهيتهااال
 . عقيدة وعبادة وسلوكامتنع من االحنراف يف الدين �
 .حتمل على الصرب على قضاء اهللا وقدره �
  .دينهبحتمل على الرضا باهللا وبرسوله و �
 .ى تصحيح املفاهيم اخلاطئة حتمل عل �
 . تقي اتمع عوامل الضعف والكسل �
 . ما عليه من واجبات وما له من حقوقاملسلم تعرف  �
 . عليهاوالتغلبتكسب املرء القدرة على حتمل أعباء احلياة  �
 .ع يف اليأس والقنوطومتنع من الوق �
 .يل الشر والرذيلةلتساعد يف نشر اخلري والفضيلة كما تساعد على تق �
  .تسهم يف البناء احلضاري تمع إسالمي راق �
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  :كيف حنقق اإلجيابية يف أفراد اتمع :املسألة الثالثة
بيننـا، وأن   فيمـا    قيمة اإلجيابية    تأصيل أن  ىلإتاج   حي إصالح األفراد واتمعات  إن  

 ١١من اآلية : الرعد ِبأَنفُِسِهم﴾ ا ما﴿ِإنَّ اَهللا ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيرو نفعلها حىت يتم التغيري

غارق أفراده يف السلبية؛ألا يف     وعملية تأصيل اإلجيابية قد ال تكون سهلة على جمتمع          
اإلنسان تغيري  حاجة إىل سلوك مسلك اجلد من أجل التغيري، ومن أصعب األشياء على             

  )١( . عاداته ومألوفاته
 معوج إىل سلوك إجيايب مستقيم ال بد أن         من أراد أن يعدل سلوكه من سلوك سليب        و

  :يراعي اخلطوات التالية
  . والنياتصداقتصحيح امل -١

هللا  املسلم الفطن يستحضر لكل عمل نية، وجياهد نفسه لكي تكون هذه النية خالصة
 ال مدخل للهوى أو الشيطان فيها، فإن كنت من أويل العزم والنهى، ومل تكـن مـن  

وال تسكن  وراقب أحوالك،،، ودقق احلساب على نفسك املغترين فانظر لنفسك اآلن
إال لـك   أنه ال باعث      فإذا علمت  ؟ أوالً ملَ تتحرك؟ وماذا تقصد     حتددوال تتحرك ما مل     

إمساكك وامتناعك؛ فـإن      فأمض عزمك وإال فأمسك، مث راقب أيضا قلبك يف         اخلري
عليه، وال يغرنـك  طّلع هوى خفي ال ي ترك الفعل فعل ، فال ينبغي أن يكون الداعي

  .األعمالظواهر األمور ومشهورات 
  .العزم والتصميم -٢

علم أن ما يسعى إليه خـري  سلم أن يكون لديه عزم قوي وإرادة ماضية إذا     موال بد لل  
يتوكل على اهللا بعد    حمض، ال مدخل للشر فيه، وال يصده عن ذلك أقاويل املثبطني،ولْ          

ِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّـِه ِإنَّ اللّـه        فَ{ : حتديد اهلدف وتصحيح القصد، قال تعاىل     
 كِِّلنيوتالْم ِحب١٥٩آل عمران}ي 

  .اختاذ العدة والوسائل املناسبة لتحقيق األهداف -٣

                                           
األمريكي الشهري كان يصور فيلما إعالنيا طريقته أن خيطئ يف الكرة مرة مث ذكر أن ال عب كرة السلة  )١(

  !يشرب شربة كوكاكوال مث يرمي فيصيب، ويف احملاوالت رمى ست مرات قبل أن يتمكن من اخلطأ
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ولَو أَرادواْ  {: ، قال تعاىل  هدف وعملية التغيري حتتاج إىل استعمال وسيلة مناسبة لكل         
دع واْ لَهدَألع وجر٤٦التوبة}ةً  الْخ  

  :كثرية نشري إىل بعض منها لتحقيق اإلجيابية والوسائل العملية املقترحة 
  .دراسة السرية النبوية �
 .دراسة سري الصاحلني من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان �
 .اختيار الصحبة ممن يتصفون باإلجيابية �
لك مما حيافظ عليك أنت نشر ثقافة اإلجيابية يف اتمع واحمليط اخلاص بك؛ فإن ذ �

 .شخصيا
 .مراجعة األعمال اإلجيابية اليت تقوم ا وتقوميها �

  . مظاهر اإلجيابية:املسألة الرابعة
وقد ورد األمر بالتوكل على اهللا يف القرآن أكثر من           ..الثقة باهللا وحسن الظن به     �

  . مرة٣٠
 .التفاؤل باخلري وحسن الظن بالناس �

 نةَ أَِبي عريرِض هري اللَّه هنأَنَّ ع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيوآله ع لَّمسا :"قَالَ وم مٍ  ِمنـوي 
ِبحصي ادلَكَاِن الَِّإ ِفيِه الِْعبِز منقُولُ ِناليا فَيمهدأَح مِط اللَّهِفقًا أَعنلَفًا مقُولُ خيآلا ورخ 
مِط اللَّهِسكًا أَعملَفًا ممتفق عليه(."  ت(  

  )١( ." فليفعل ،  باهللالظن حسن وهو ميوت أن استطاع من:" قال قتادة
 خيلف ألنه اإلقالل خيف مل باهللا الظن حسن العبد كان فإذا: " قال القرطيب يف تفسريه     

   ٣٩: سبأ }الرازقني خري وهو خيلقه فهو شيء من أنفقتم وما {: تعاىل قال كما عليه،
احملسنني من اجلزاء العاجل قبل اآلجل فإنه يثق بربـه          به  العبد يف ما وعد اهللا      فإذا فكر   

ن خالل ما لديه مـن      ف فقرا، وبالتايل حيسن الظن بإخوانه فال ينظر إليهم إىل م          افال خي 
نظر رمحك اهللا إىل حال أم املـؤمنني        ا األمور كلها بيد اهللا سبحانه،، ف      ثوابت تؤكد أن  

 فزعا من هول ما رأى      صلى اهللا عليه وآله وسلم    ءها النيب   ة بنت خويلد حني جا    خدجي

                                           
  .رواه ابن جرير وعنه ابن كثري )١(
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 اهللا خيزيك ال اهللا فو أبشر كال:" خشيت على نفسي، فقالت له    : يف غار ثور فقال هلا      
 على تعني و الضيف تقري و الكل حتمل و احلديث يف تصدق و الرحم لتصل إنك أبدا

  )١( ." احلق نوائب
  . اإلجيابيةصلى اهللا عليه وآله وسلمل  هكذا علمنا الرسو:املسألة اخلامسة

لقد كان عليه الصالة والسالم املعلم األول لإلجيابية رغم كثرة الشدائد واحملن الـيت              
، وقد انطبعت كل أعماله وتصرفاته عليه الـصالة والـسالم            هو وأصحابه  تعرض هلا 

الح والنجاح، وفيما   بنظرته اإلجيابية التفاؤلية اليت ال جتعله يتوقع إىل اخلري العميم والص          
  :هذا النوع من التعليميلي أمثلة قليلة عن 

  .اإلجيابية يف الدعوة .١
 واملؤمنون كثريا من املتاعب يف بدء الـدعوة إىل          صلى اهللا عليه وآله وسلم    لقي النيب   

ل يف وئون للدعوة يعملون كل ما بوسعهم لصد الناس عن الـدخو         ااإلسالم، وكان املن  
    من األذى يف سبيل دعوته، وكـان            هذا الدين ، ونال النيب عليه الصالة والسالم كثري 
 ومل يكن يستعجل النتائج     - من الصفات اإلجيابية   اومه-واحللم يقابل ذلك كله بالصرب   

  .بل كان يعطي البعد الزمين حقه
لَّى اللَّه علَيِه    عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها أَنها قَالَت ِللنِبي ص        فقد روى البخاري ومسلم عن َ     

 لَقَد لَِقيت ِمن قَوِمِك مـا       : هلْ أَتى علَيك يوم كَانَ أَشد ِمن يوِم أُحٍد قَالَ          :وسلَّموآله  
 لَِقيت وكَانَ أَشد ما لَِقيت ِمنهم يوم الْعقَبِة ِإذْ عرضت نفِْسي علَى ابِن عبِد ياِليلَ بـنِ                

ٍل فَلَم يِجبِني ِإلَى ما أَردت فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجِهي فَلَم أَسـتِفق ِإالَّ               العبِد كُ 
وأَنا ِبقَرِن الثَّعاِلِب فَرفَعت رأِْسي فَِإذَا أَنا ِبسحابٍة قَد أَظَلَّتِني فَنظَرت فَِإذَا ِفيها ِجبِريـلُ               

 ِإنَّ اللَّه قَد سِمع قَولَ قَوِمك لَك وما ردوا علَيك وقَد بعثَ ِإلَيك ملَك               :داِني فَقَالَ فَنا
    ِفيِهم ا ِشئْتِبم هرأْماِل ِلتقَالَ       .الِْجب ثُم لَيع لَّماِل فَسالِْجب لَكاِني مادفَن :     ـدمحـا مي 

وآله ت ِإنْ ِشئْت أَنْ أُطِْبق علَيِهم اَألخشبيِن فَقَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه             ذَِلك ِفيما ِشئْ  ..
لَّمسئًا:ويِبِه ش ِركشال ي هدحو اللَّه دبعي نم الِبِهمأَص ِمن اللَّه ِرجخو أَنْ يجلْ أَرب  ".  

                                           
  .رواه البخاري من حديث عائشة رضي اهللا عنها )١(
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ي أن يتعلمه املسلمون من هذا املوقف النبوي اإلجيـايب          هذا هو النظر البعيد الذي ينبغ     
الكرمي، والذي يؤكد أن من يدعو إىل اإلسالم جيب أن يكون أبعد الناس عن االنتقام               

  . هناك أمل يف اهتداء املدعوين إىل احلققيبوالتشفي لذاته، وال يقابل اإلساءة مبثلها ما 
  .اإلجيابية يف معاملة األهل واألصحاب .٢

 أَنَّجاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضـي اهللا عنـه               ة تعليمية أخرى    يف واقع 
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ لَهم فَقَالَ ِبِه ليقَعوا الناس ِإلَيِه فَثَار الْمسِجِد ِفي بالَ أَعراِبيا

 بِعثْـتم  فَِإنمـا  ماٍء ِمن الًسج أَو ماٍء ِمن نوباذَ بوِلِه علَى وأَهِريقُوا دعوه :"وسلَّم وآله
ِرينسيم لَمثُوا وعبت ِرينسع١( ." م(  

 فيعامله عليه الصالة والسالم     صلى اهللا عليه وآله وسلم    رجل يبول يف مسجد الرسول      
     هذه املعاملة اإلجيابية التربوية، إنه لدرس عظيم  ه املـسلمون حـىت      بأن يستوعب   حري

  .يتعلموا طريقة التعامل مع حدثاء العهد باإلسالم
ومن تأمل ما جرى على اإلسالم من الفنت الكبار رآها من إضاعة هذا األصل 

إزالته فتولد منه ما هو أكرب منه، فقد كان رسول طُلبت وعدم الصرب على منكر 
ال يستطيع تغيريها بل ملا اهللا  صلى اهللا عليه وآله وسلم يرى مبكة أكرب املنكرات و

فتح اهللا مكة وصارت دار إسالم عزم على تغيري البيت ورده على قواعد إبراهيم 
ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال 

  .قريش لذلك لقرب عهدهم باإلسالم وكوم حديثي عهد بكفر
 أُصلِّي أَنا بينا:" قَالَ السلَِمي الْحكَِم بِن ِويةَمعا عنوروى الشيخان   : و يف واقعة أخرى   

عوِل مسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيوآله   علَّمسِإذْ و طَسلٌ عجر ِم ِمنالْقَو فَقُلْت:  ـكمحري 
اِني اللَّهمفَر مالْقَو اِرِهمصِبأَب ا :فَقُلْتثُكْلَ و اهيا أُمم كُمأْنونَ شظُرنت  لُـوا ؟   ِإلَـيعفَج 

 اللَّـهِ  رسولُ صلَّى فَلَما سكَت يصمتونِني رأَيتهم فَلَما أَفْخاِذِهم علَى ِبأَيِديِهم يضِربونَ
 أَحـسن  بعـده  وال قَبلَه معلِّما ترأَي ما وأُمي هو فَِبأَِبي -وسلَّموآله   علَيِه اللَّه صلَّى

                                           
  .ث أنس بلفظ مقاربوهو متفق عليه من حدي )١(
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 يـصلُح  ال الصالةَ هِذِه ِإنَّ :قَالَ -شتمِني وال ضربِني وال كَهرِني ما فَواللَِّه ِمنه تعِليما
  ."قُرآِنالْ وِقراَءةُ والتكِْبري التسِبيح هو ِإنما الناِس كَالِم ِمن شيٌء ِفيها

  .اإلجيابية يف معاملة املنافقني وسائر األعداء .٣
 كيان الدعوة اإلسـالمية يف عقـر        تإن حركة املنافقني تعد أقدم وأخطر حركة هدد       
 يقابـل   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      دارها، بل يف عمق بيتها، ومع ذلك كان النيب          

كيان األمة، وحصنها   حتركام بالتغاضي والعفو والصفح ترجيحا ملصلحة احلفاظ على         
 علَيِه اللَّه صلَّى النِبي مع كُنا:قال اللَِّه عبِد بن جاِبرالداخلي ، فقد روى الشيخان عن       

 يا :نصاِرياَأل فَقَالَ نصاِراَأل ِمن الًرج الْمهاِجِرين ِمن رجلٌ فَكَسع غَزاٍة ِفي وسلَّموآله  
 وسـلَّم  وآله علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ فَقَالَ لَلْمهاِجِرين يا :الْمهاِجِري وقَالَ نصاِرَأللَ

ـ  الْمهاِجِرين ِمن رجلٌ كَسع اللَِّه رسولَ يا :قَالُوا ؟الْجاِهِليِة دعوى بالُ ما جالًر  ِمـن 
 لَِئن واللَِّه فَعلُوها قَد :فَقَالَ أُبي بن اللَِّه عبد فَسِمعها .منِتنةٌ نهافَِإ دعوها :فَقَالَ نصاِراَأل

 أَضـِرب  دعِنييار سول اهللا     :عمر قَالَ .ذَلَّاَأل ِمنها عزاَأل لَيخِرجن الْمِدينِة ِإلَى رجعنا
قنذَا عاِفِق هنفَقَالَ .الْم: عدثُ ال هدحتي اسا أَنَّ الندمحلُ مقْتي هابحأَص".  

  :يف هذه الواقعة نستفيد
  .أن احملافظة على مسعة اجلماعة مطلب شرعي .١
 .وى والشعارات اخلاويةاأن ذلك يكون بالعمل وليس بالدع .٢

 .أن التسمي باألمساء الشرعية املعربة عن واقع اموعة ال غبار عليه .٣

 .ذا ترتب على التسمية نوع من العصبية صارت باطلة غري شرعيةأنه إ و .٤

 صلى اهللا عليه وآله وسلم     واقعة أخرى أظهرت هذه الصفة من أخالق الرسول          وإليك
، وهذه املرة مع عدو لدود من املشركني كان يتحني فرصة ساحنة للقضاء على صاحبة               

  : وتصفيته جسدياالدعوة
 وآلـه  علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل مع غَزا أَنه عنهما اللَّه رِضي ِهاللَّ عبِد بِن جاِبِر  فعن

لَّمسلَ وٍد ِقبجا نولُ قَفَلَ فَلَمسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيوآله ع لَّمسقَفَلَ و هعم  مهكَترفَـأَد 
 الناس وتفَرق وسلَّم وآله علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ فَنزلَ اِهالِْعض كَِثِري واٍد ِفي الْقَاِئلَةُ

 سمرٍة تحت وسلَّم وآله علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ ونزلَ ِبالشجِر يستِظلُّونَ الِْعضاِه ِفي
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لَّقا فَعِبه فَهيقَالَ س اِبرج افَِنمةً نمون ولُ ِإذَا ثُمسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسا  وونعـدي 
اهفَِإذَا فَِجئْن هدِعن اِبيرأَع اِلسولُ فَقَالَ جسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيوآله ع لَّمسـذَا  ِإنَّ وه 
 قُلْـت  ِمني يمنعك من :ِلي فَقَالَ صلْتا يِدِه ِفي وهو ظْتفَاستيقَ ناِئم وأَنا سيِفي اخترطَ

ا .اللَّهفَه وذَا ه اِلسج ثُم لَم هاِقبعولُ يسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيوآله ع  ـلَّمسأخرحـه  (   و
  .)البخاري ومسلم وغريمها

قَعوة ِفي واين ِرواق ِابحِإس .:.قَعفَو فيالس ِدِه ِمني ذَهفَأَخ ِبيلَّى النِه اللَّه صلَيوآله ع 
لَّمسقَالَ وو : نك معنمي تي أَند ال : قَالَ ؟ ِمنقَالَ . أَح : قُم بأِْنك فَاذْها . ِلشفَلَم 
   .بعد أَسلَم ثُم  " ِمني خير أَنت : قَالَ ولَّى

 ِفي وسلَّم وآله علَيِه اللَّه صلَّى النِبي رغْبِة ِلِشدِة علَيِه منقد َ ف:" قال احلافظ ابن حجر   
  " .عنه عفَا بلْ ، صنع ِبما يؤخذْ ولَم ، ِمالساِإل ِفي ِليدخلُوا الْكُفَّاِر ِفالِاسِتئْ

 قَدو ذَكَر اِقِديأََ": الْوهن عجِمِه ِإلَى رى قَودتلْق ِبِه فَاهكَِثري خ. "   
  .اإلجيابية يف معاملة أهل البدع واملعاصي -٤

كَذَِلك كُنتم من قَبلُ فَمن اللّه  {: إن القاعدة العامة املقررة يف قوله تعاىل
كُملَيإىل جيب أن يستشعرها الداعية يف دعوته سواء يف حميط من يدعوهم } ع

  .اإلسالم واإلميان، أم يف حميط من يدعوهم إىل السنة وإخالص العبادة هللا تعاىل
 بل هم ، مرتبة واحدةصي ليسوا مجيعا علىاع املوأ البدع وقعت منهمفالذين 

  :قسامحيث التأصيل العلمي الواقعي ينقسمون إىل أمن 
ن علم صول عمن أصل أصوله على البدعة وتبىن هذه األمن العلماء فهناك  .١

 احلقيقيون،وإن وافقوا السنة يف املبتدعةومعرفة، ودعا إليها، وهؤالء هم 
  .بعض املسائل

٢. ل السنة من منابعها ومنهم من تبىن منهج أهل السنة واجلماعة وحص
واحتفى ا وناصرها وذب عنها ودار معها حيثما دارت عقيدة وعمال 

ل أن اجتهد أحدهم وسلوكا، فهؤالء هم أهل السنة واجلماعة، فإذا حص
 فأخطأ وقال فيها بقول أهل هي جمال لالجتهاديف أفراد املسائل العلمية اليت 

البدع مل يوصف بأنه مبتدع، فلو كان كل من أخطأ يف مسألة ما حكم 
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ذ ال معصوم إال رسول عليه باخلروج من منهج السلف مل يبق لنا أحد؛ إ
  .صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا 

مهاء من أتباع املذاهب والطوائف ، وهؤالء ملحقون مبتبوعيهم  العامة والد .٣
صلى اهللا مام بتعليمهم وإقامة احلجة عليهم، وهذا ما فعله لكن ينبغي االهت
 الذين كادوا يقعون حتت طائلة اإلحداث يف ةالثالث مع عليه وآله وسلم

 :لسالمالدين لوال هذا املوقف اإلجيايب التعليمي من النيب عليه الصالة وا

 بيوِت ِإلَى رهٍط ثَةُالثَ جاَء:" قال عنه اللَّه رِضي ماِلٍك بن أَنس روى البخاري عن  فقد  
 وآلـه  علَيِه اللَّه صلَّى النِبي ِعبادِة عن يسأَلُونَ وسلَّموآله   علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَزواِج
لَّمسا ووا فَلَمِبرأُخ مها كَأَنقَالُّوهفَقَالُوا ت: نأَيو نحن ِمن ِبيلَّى النص ـهِ  اللَّهلَيوآلـه  ع 
لَّمسو قَد غُِفر ا لَهم مقَدت ِبِه ِمنا ذَنمو رأَخقَالَ ت: مهدا أَحا أَمي أَنلِّي فَِإنلَ أُصا اللَّيدأَب 
.  أَبـدا  أَتزوج الفَ النساَء أَعتِزلُ أَنا آخر :وقَالَ أُفِْطر الو الدهر أَصوم أَنا خرآ :وقَالَ
 ؟وكَذَا كَذَا قُلْتم الَِّذين أَنتم :فَقَالَ ِإلَيِهم وسلَّم وآله علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ فَجاَء

 وأَتـزوج  ،وأَرقُد وأُصلِّي ،وأُفِْطر أَصوم لَِكني لَه وأَتقَاكُم ِللَِّه خشاكُمَأل نيِإ واللَِّه أَما
  ."ِمني فَلَيس سنِتي عن رِغب فَمن النساَء

هم إىل الصراط املستقيم، فقد رأينا دينبغي الرفق م واألخذ بأيفأهل املعاصي أما و
 لألعرايب الذي صلى اهللا عليه وآله وسلمإلجيابية واضحة يف معاملة النيب الصورة ا

  .بال يف املسجد
 اللَّـه  صلَّى النِبي أَتى شابا فَتى ِإنَّ:قَالَرضي اهللا عنه     أُمامةَ أَِبي عن: ويف صورة أخرى  

 قَـالُوا  فَزجروه علَيِه الْقَوم فَأَقْبلَ .ِبالزنا ِلي ائْذَنْ اللَِّه رسولَ يا :فَقَالَ وسلَّموآله   علَيِه
هم هفَقَالَ م: هنا ادنفَد ها ِمنقَِريب لَسقَالَ فَج: هِحبأَت كاللَِّه ال قَالَ ؟ُألملَِني وعج  اللَّـه 

اَءكال :قَالَ ِفدو اسالن هونِحبي اِتِهمهأَ :قَالَ ُألمهِحبفَت ِتكناللَِّه ال :قَالَ ؟البا وـولَ  يسر 
 ال :قَـالَ  ؟ُألخِتك أَفَتِحبه قَالَ ِلبناِتِهم يِحبونه الناس وال :قَالَ ِفداَءك اللَّه جعلَِني اللَِّه

 :قَـالَ  ؟ِلعمِتك أَفَتِحبه :قَالَ خواِتِهمَأل يِحبونه الناس وال :قَالَ ِفداَءك اللَّه جعلَِني واللَِّه
 :قَالَ ؟ِلخالَِتك أَفَتِحبه :قَالَ ِلعماِتِهم يِحبونه الناس وال :قَالَ ِفداَءك اللَّه جعلَِني واللَِّه ال
 علَيـهِ  يـده  فَوضع :قَالَ ِلخاالِتِهم هيِحبون الناس وال :قَالَ ِفداَءك اللَّه جعلَِني واللَِّه ال
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 ِإلَى يلْتِفت الْفَتى ذَِلك بعد يكُن فَلَم .فَرجه وحصن قَلْبه وطَهر ذَنبه اغِْفر اللَّهم :وقَالَ
  : هناونالحظ    )١( .شيٍء

  .أن هذا طلب كبري أمام مقام النبوة -١
 .ه كعادته مع الذين ال يعلمونومع ذلك مل ينهر -٢

 .أسلوب اإلقناع املنطقي الذي سلكه مع هذا الشباب -٣

  .رمحته الواضحة يف الدعاء له بالطهارة والنقاء من املعاصي -٤
  . آثار اإلجيابية :املسألة السادسة

آثار كثرية هي اليت جينيها املسلمون من االتصاف باإلجيابية يف احلياة اخلاصة والعامـة،              
  :رفا منها يف فرعنينذكر ط

  . آثار اإلجيابية يف حياة الفرد املسلم:الفرع األول
  .، حيث حيب إلخوانه ما حيبه لنفسه الصدرراحة النفس وانشراح �
 .القدرة على حتمل املشاق يف سبيل الدعوة �

 .استيعاب مجيع طوائف الناس وإتقان سبل جذم إىل املنهج احلق �

 .واألفعالالقدرة على ضبط النفس يف األقوال  �

  .املعرفة الواسعة يف جمال هندسة ردود األفعال فال ينساق وراء العواطف �
  . آثار اإلجيابية يف اتمع:الفرع الثاين

� ع بالتسامح والتصايف واخللو من التضغائن واألحقادمتاتسام ا.  
 .فشو األمر باملعروف والنهي عن املنكر والتواصي باحلق والصرب �

 .ة الصفاجتماع الكلمة ووحد �

 .الرفعة واملنعة والغلبة �

 .استحقاق نصرة اهللا ومتكينه يف األرض �
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

                                           
  .رواه أمحد والطرباين وصححه األلباين يف الصحيحة )١(


