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 ملخص البحث:

هدف البحث إىل تعريف الشخخخخصخخخية اإلجيابية    

 وبيخخاأ أهميتهخخا  ومسخخاتهخخا  ودورهخخا يف ةر  و تنميخخة      

ثقافة اإلجيابية يف األسخخخخرمل واة سخخخخسخخخخة وا تم   و     

تضخخخخخخخخخخخخخخخخخخمة البحث ران  إجيابية من القر أ ال ري   

وسخخخخخخخومل الرسخخخخخخخوو لخخخخخخخفا ا  عفي  وسخخخخخخخف   وا ففا    

الراشخخخخخخخخخدين والصخخخخخخخخخحابة والتابعة  وةوه   وا تت   

)كيف  اإلجيابّية بالشخخخخصخخخية  التمت   يفّيةالبحث ب

 تصبح إجيابيًا(.

 

 

Abstract 

         The research aimed to define the 

positive personality, its importance, its 

characteristics, and its role in spreading 

and developing the culture of positivity 

in the family, the institution and 

society. The research included positive 

examples from the Holy Qur’an, the 

biography of the Prophet, may God’s 

prayers and peace be upon him, the 

rightly-guided caliphs, companions and 

followers, and others. The research was 

concluded with how Enjoying a 

positive personality (How to be 

positive). 
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Positive personality 

Its concept - its importance - its characteristics - its role in spreading and 
developing a culture of positivity. 
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 مقدمة

احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على معلم الناس اإلجيابية قواًل وعماًل حممد 

 بن عبداهلل الصادق األمني، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إىل يوم الدين.

 وبعد،،،

يكمن يف إجيابيتها وحيويتها اليت جتعلها تأمر  يتهامّيَز اهلل هذه األمة باإلجيابية وجعل سر خري

ُكنُتْ  َ ْيَر ُأمٍَّة ُأْ ِرَجْت ِلفنَّاِ  َتْأُمُروَأ ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَأ ﴿ باملعروف وتنهى عن املنكر، لقوله تعاىل:

َوْلَتُ ن مِّنُ ْ  ُأمٌَّة َيْدُعوَأ ِإَلا اْلَخْيِر ﴿ن : (، وقوله سبحا110)آل عمران:  ﴾َعِن اْلُمنَ ِر َوُتْ ِمُنوَأ ِبالّفِ 

 .(104)آل عمران:  ﴾َوَيْأُمُروَأ ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَأ َعِن اْلُمنَ ِر َوُأْوَلخِئَك ُهُ  اْلُمْفِفُحوَأ

تأثريها على حياتنا، والتعرف  وقد حبانا اهلل مبشاعر إجيابية، ينبغي البحث عنها وفيها، ومعرفة

على العوامل اليت تنميها وتنشطها، والتعرف كذلك على الذين ميلكون مشاعر إجيابية غزيرة، 

 .وكيف ميكن تنمية املزيد منها وجعلها مثمرة ودائمة

 أن ميكن ملا األصول التكوينية ويف اهلوية، جذور يف البحث يعين اإلجيابية، عن البحث إن
 نزوع هو حيث ومن تتكرر، ال من نوعها فريدة هوية هو حيث من اإلجيابي، اإلنسان عليه يكون

 هلا إبداعية إمكانية هو حيث ومن وحتقيق الذات، اإلمكانات توكيد حنو بنفسه ميضي مستقبلي
 دومًا عّما باحثًا ،وجوده معنى يف يكمن هو حيث جديد، ومن فعل كل خالل من التعبريي حضورها

 العناصر تنمية (. وجيب8، 2006( )الفرا، 126، 2002)عيد،  قيمة و وهدًفا معنى حياته يعطي
 الكائن بها يتميز اليت الفريدة والقدرات  اإلمكانيات باستثمار اإلنسانية الشخصية يف اإلجيابية
 اإلجيابي االجتاه يف ينميها و إمكانياته حيقق الفرد الذي وبالقدر املخلوقات، من غريه عن اإلنساني

 نفسه، إىل اإلجيابية الفرد نظرة إىل مصطلح يشري الذات فتقدير " لذاته وتقديره توافقه مدى يكون
 بكفاءته الفرد إحساس تتضمن كما بدرجة كافية بالنفس الثقة تتضمن نظرة ذاته إىل ينظر أن مبعنى

  (. 110، 1989اجلديدة )عالء الدين،  اخلربات لتقبل واستعداده وجدارته

 للوجود احملدد الثراء متثل بأن اإلجيابية (6 ،2006 الفرا،) كما يف (57، 1981ويرى خميمر )
 على اجلديد تفرض اليت وحدها هي اخلالقة فاإلجيابية  ،إجيابية عاقرًا بغري يكون فالفرد اإلنساني

 الصريورة.  و التقدم طريق على حياته يتابع أن فتتيح لصاحبها املستقبل أرض

 كانت إذا أنه ( على1986) عثمان يؤكد املسلمة للشخصية مميزة كخاصة اإلجيابية وعن
 هي بل حبدودها، مكتفية بوجودها منعزلة أنها يعين ال هذا فإن متميزة، ذاتًا متثل الشخصية املسلمة
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 خشية، بال احلياة احتي ذات عليها، مقبلة للحياة مواقعة ذات كلها، احلياة على ومتفتحة ذات إجيابية
 احلياة، وطيب فرح يف حقه إىل املطمئن بثقة تقدم كل ما  على قبلُت ذات انزواء، بال وتواجه الواقع

 مناء، وقوة عمارة، سالمة احلياة، رقي يف واجبه إىل اطمئنانه زخرف، ومجيل وحالل زينة، متاع،
 .اخللق واستقامة العلم، وقدرة اليقني، بقوة وثبات متكن،

وحريتها  حمسنة، مستقلة حرة شخصية ألنها إجيابية شخصية املسلمة الشخصية تكون أن بد وال

 وتفتح علي للشخصية، معريف وحترر للشخصية: انفعالي حترر هي هلل العبودية ألن هلل، عبوديتها من
 والصدق، ق،ُلاخُل سنُح الذي منه القويم اإلنساني الفردي السلوك ملبادئ باكتسابها اآلخرين وذلك

 واحلياء، والقوة، الصدر، وسالمة احلديث، وأدب واإلخالص، واألمانة، والصفح، واحللم، والوفاء،
 ال والتوكل والشكر، والتواضع واستثمار الوقت، والرمحة الكربياء، وعدم والعزة والصرب،

 يف املمثل اجلماعي السلوك االهتمام مببادئ واالستقامة، وكذلك الذاتية، والرقابة التواكل،
 كحب االجتماعية ( واألخالق89، 2004والعدالة، واإلخاء )يعقوب، وآخرون،  واملساواة، الشورى،

 اجملموع خدمة وحب معهم، والشعور اآلخرين عواطف املتبادلة، ورعاية والثقة والتعاون النظام
 اإلنسان إجياد ىعل يساعد ( وذلك52، 1999اجمليد،  مسعود، عبد بن( املواعيد على واحملافظة
، 2006تفريط )الفرا،  أو إفراط بال يعيشه الذي العصر وعمالً وفق معطيات قواًل التقي املؤمن اإلجيابي

6.) 

 وحياول هذا البحث إلقاء نظرة على الشخصية اإلجيابية من خالل املباحث اآلتية:

 املبحث األول: مفهوم الشخصية اإلجيابية وأهميتها، ومساتها. -
  .إجيابية اذجمناملبحث الثاني:  -
  .اإلجيابية ثقافة وتنمية غرس يف اإلجيابية الشخصية دور املبحث الثالث: -
 .اإلجيابّية بالشخصية التمتع كيفّية إجيابّيًا؟ شخصًا تصبح كيف املبحث الرابع: -

 
 .وأهميتها اإلجيابية الشخصية مفهوم: األوو اةبحث

قبل أن نتطرق ملفهوم الشخصية اإلجيابية، جيب ابتداًء تناول مفهوم الشخصية بشكل عام، 

 وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي: 

 لغة والطالحًا: Personality * تعريف الشخصية 

 تعريف الشخصية لغة:أ.  

ُشُخوصًا: ارتفع، وبدا من بعيد، وَشَخَص أمامه: مثل بشخصه، والشَّْخُص: كل  -َشَخَص الشيُء  

جسم له ارتفاع وظهور، وغَلب يف اإلنسان، والشَّْخُص عند الفالسفة: الذات الواعية لكيانها، املستقلة 

عقلية واألخالقية يف إرادتها، ومنه الشخص األخالقي وهو من توافرت فيه صفات تؤهله للمشاركة ال



9 

 

 

 9 

 تنمية و نشر يف دورها - سماتها - أهميتها - مفهومها)   اإليجابية الشخصية
 العزيزي محمد حسن عبده محمود. د|                                                  .(اإليجابية ثقافة

 
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

يف جمتمع إنساني، ومجعه أشخاص وُشُخوص، والشخصي: أمر شخصي خيص إنسانًا بعينه، 

والشخصية: صفات متيز الشخص من غريه، ويقال: فالن ذو شخصية قوية: ذو صفات متميزة وإرادة 

الذي اعتاد باليونانية تعين القناع   "Persona"(. وكلمة 475، 1972وكيان مستقل )املعجم الوسيط، 

راد من املمثل القيام املمثلون حينها أن يضعوه على وجوههم حبيث يعكس هذا القناع الشخصية اليت ُي

 (.158، 2006بدورها )املنيفي، 

 ب. تعريف الشخصية اصطالحًا: 

لفظ "الشخصية" مستخدم على ألسنة الناس، فيقولون شخصية قوية، أو ضعيفة، وشخصية 

تعددت تعريفات الشخصية يف االصطالح ومن هذه إجيابية أو سلبية، وشخصية ثابتة أو متذبذبة، وقد 

 التعريفات اآلتي:

اخلاصة  (Traits)( الشخصية يف االصطالح بأنها جمموعة من السمات 191، 2007عرف العمر )ُي 

املميزة للفرد، مبا تتضمنه تلك السمات من قدرات أكادميية ومهارات ومشاعر، ومنط سلوك ومظهر 

مييز الفرد عن غريه، وهذه السمات اخلاصة بالفرد هي اليت تقرر كيف يستجيب الفرد للمثريات 

 البيئية، وكيف يتكيف مع متطلبات احلياة.

 واليت باستمرار، الشخص كيان يف املوجودة املتنوعة اعوالطب اخلصال عرف بأنها: جمموعكما ُت 
 فهمه يف سواء ومواقف، أشخاص من فيها مبا حوله من البيئة تفاعله مع على وتنعكس غريه عن متيزه

 وامليول القيم ذلك إىل ويضاف ومظهره اخلارجي، وتصرفاته وسلوكه مشاعره يف أم وإدراكه
 الشخصية. والتصورات واألفكار واملواهب والرغبات

وهناك شبه إمجاع على أن الشخصية هي احلصيلة اخلاصة والفريدة للصفات والعادات واألفكار  

واالجتاهات والسلوك اليت تفاعلت وتناسقت لتكون وحدة دينامية متيز الشخص عن غريه، وتسهل له 

 (. 159، 2006التكيف والتعامل مع الظروف )املنيفي، 

( الشخصية بأنها: جمموع الصفات واملزايا اليت ميتاز بها الشخص 214، 2012وتعرف السويدي ) 

 عن غريه. 

جمموعة مميزات شاملة تضم مسات الشخص  :( الشخصية بأنها8، 2010ويعرف الشافعي ) 

اجلسمية والعقلية والنفسية والثقافية، ومتيزه عن غريه يف القيم واالجتاهات واحلديث واملظهر، وحتدد 

ات أسلوب تفكريه ومشاعره وميوله وفلسفته وتفاعله مع اآلخرين وطبيعة تكيفه مع املواقف هذه السم

اليت يتعرض هلا يف احلياة. ويرى كذلك بأنها: جمموع ميزات اإلنسان الروحية والفكرية واجلسدية 

وال شك أن من وميوله ورغباته وجتاربه وتدريباته وطريقة حياته، وهي تتأثر بالوراثة والبيئة والرتبية.. 
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افتقد جانبًا من جوانب قوة الشخصية كالوراثة فإنه ميكن تقويتها وتقوميها من خالل جوانب أخرى 

كالرتبية والتدريب، وهذا يعين أنه ميكننا بالتأكيد أن جنعل شخصياتنا أكثر إجيابية، وأكثر 

 جاذبية. 

 أو الداخلية النفسية الصفات على وال للفرد اخلارجي املظهر على تقتصر ال إذًا فالشخصية 
 مع جمتمعة األمور هذه من متكامل نظام هي وإمنا بها، يقوم املتنوعة اليت والسلوكيات التصرفات

 .للشخص للكيان املعنوي حمددًا طابعًا يعطي مما بعض يف بعضها ويؤثر بعضها

 اإلجيابية: الشخصية* مفهوم 

ُمحببة، وجذابة، وذلك ملا ينشره صاحب هذه الشخصية اإلجيابّية يف احلياة هي شخصية  

الشخصية من طاقة إجيابية، وتفاؤل يف احلياة، مّما يؤثر على شخصيته، وعلى اآلخرين كذلك، 

ويشحنهم بطريقة بّناءة، تدفعهم لتجاوز العقبات، والسري ُقدمًا حنو حتقيق الطموحات، وعدم االلتفات 

وإن كان أمرًا سيئًا. إذًا فاإلجيابية تساعد اإلنسان على بناء  إىل الوراء، إال لالستفادة مما حصل، حتى

نفسه، وعالقاته مع اآلخرين، فيكون بناء النفس من خالل إخالص العمل هلل أواًل ثم تطوير الذات 

بالتعليم، والعمل، واحلفاظ على الصحة، والدين، ويكون بناء العالقة مع اآلخرين من خالل قربه من 

والتواصل معهم، وكل ذلك يسري بطريقة صحيحة إن كانت شخصية اإلنسان  الناس، والتعامل

 إجيابية، فلن يقف عند املصاعب، بل سيمضي إىل األمام ولن يوقفه شيء.

 :اإلجيابية وفيما يأتي توضيح ملفهوم الشخصية 

 اإلجيابية من منظور عف  النفس: الشخصيةأ. مفهوم 

 األفكار تلك من يتبنون ملا بالسعادة يتصفون الناس من اإلجيابيني بأن( 101 ،2008) إبراهيم يرى

 املعتقدات تلك أمثلة ومن واالجتماعية، والسلوكية الشخصية توجهاتهم يف تهديهم اليت العقالنية

 وعندما وتصرفاتنا، بآرائنا حنن حنكمه شر أو خري من بنا يلم ما معظم: يلي ما والسلوكية الفكرية

 حد إىل مقبولة تكون حبيث عنها أفكارنا من نغري أن ميكن نتوقعها، وال نشتهيها ال أشياء حتدث

 أو خطرية بأنها األمور تصور عن توقفنا إذا والقلق للخوف السيئة اآلثار من نقلل أن ميكن كما ما،

 مواجهة عند أنفسنا على واالعتماد وجتنبها، عنها البعد وليس تثور عندما املصاعب وواجهنا خميفة،

 والعمل واإلتقان والتمكن النفس، وجماهدة والنشاط الفعل على والقدرة ومشكالتها، احلياة مصاعب

 لتحقيق واحدة طريقة توجد ال أنه ومعرفة املاضي، وجتارب خربات من واالستفادة الذات، حتقيق على

 حياتنا يف النجاح أن كما ومتنوعة، خمتلفة ومسارات طرق دائمًا توجد حيُث احلياة، يف املهمة أهدافنا

 هو السريع احلل ألن االستعجال وعدم املتاحة، األبواب كل وطرق ونشاط مهارات من لدينا مبا مرهون

  .سيئة آثار إىل الطويل املدى على يؤدي قد حل
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 وردت تعريفات عدمل لفشخصية اإلجيابية  من هذه التعريفات اآلتي:وقد 

اإلجيابية بأنها: الشخصية القادرة على احرتام الذات من ( الشخصية 28، 2011تعرف الشروقي )

خالل االلتزام وحتمل املسؤولية واملثابرة يف تأدية الواجبات، وهي شخصية حترتم اآلخرين من خالل 

إقامة عالقات ودية معهم، وإظهار التعاطف وتفهم وجهات نظرهم والسعي الدائم حنو السالم، كما أن 

إجيابية للحياة من خالل التفاؤل وتوقع حدوث اخلري دائمًا، كما أن لديها  هذه الشخصية لديها نظرة

القدرة على معاجلة املشكالت واملواقف اليت تتعرض هلا مبرونة وتسعى دائمًا حنو املبادأة واليت تنبع من 

 دافع داخلي نبيل.

ة حسب القدرة وتشري إىل أن الشخصية اإلجيابية هي: الشخصية املنتجة يف كافة جماالت احليا

واإلمكانية، الشخصية املنفتحة على احلياة ومع الناس، وميتلك صاحبها النظرة الثاقبة ويتحرك 

ببصرية، الشخصية املتوازنة بني احلقوق والواجبات )أي ما هلا وما عليها(، ميتلك صاحبها أساسيات 

آلخرين، والتكيف مع الواقع، الصحة النفسية مثل: التعامل اجليد مع الذات، والتعامل املتوازن مع ا

والضبط يف املواقف احلرجة، واهلدوء يف حاالت اإلزعاج، والصرب يف حاالت الغضب، والسيطرة على 

النفس عند الصدمات )أي القدرة على التحكم(، والتعامل مع املادة حسب املطلوب، وال يهمل اجلانب 

)أي أن يقيس اإلجيابية باملصلحة العامة وال يضخم  املعنوي. يتأثر باملواقف حسب درجة اإلجيابية والسلبية

 السلبية أكثر من الواقع(، ويعمل على تطوير املوجود ويبحث عن املفقود، ويعاجل العقبات.

( الذات اإلجيابية بأنها تصورات )الفرد/الطفل( اإلجيابية عن نفسه، 69، 2013وتعرف املشريف )

ات، وحسن تقديره هلذه اخلواص والصفات، ويظهر ذلك ومدى وعيه وإدراكه ملا لديه من خواص وصف

من خالل ممارسته للمهارات احلياتية املتعلقة مبجال الذات اجلسمية واحلركية، والذات الوجدانية 

واالجتماعية اليت قد تؤدي إىل تقدير الذات املرتفع، حيث ترتجم هذه املهارات إىل سلوك ميكن 

 مالحظته وقياسه.

شخصية اإلجيابية شخصية جيدة يتصف صاحبها بالقدرة على التفكري اجليد، ويرى رياض بأن ال

شخصية منتجة، ومنظمة، ويصلح صاحبها للعمل القيادي واالجتماعي  يواإلصغاء اجليد، ولذلك فه

 (.212، 2012لقدرته على خطاب اآلخرين والتأثري فيهم )السويدي، 

يز بعدد من األركان األساسية يربز منها قوة ( أن الشخصية اإلجيابية تتم263، 2001ويرى عيد )

، Assertiveness ، والتوكيديةEmotional Stability ، واالتزان االنفعاليTranscendence األنا

 .Creativity، واإلبداع Meaning in life ، وإضافة معنى للحياةSelf Esteem  وتقدير الذات
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مراجعته  مت ما ضوء يف اإلجيابية الشخصية بها تتمتع اليت السمات من عدد استخالص وميكن

والطمأنينة، باإلضافة إىل  واألمن النفسية بالراحة الشعور :منها اجملال هذا يف وحبوث دراسات من

ذاتيًا،  السلوك وتوجيه الداخلية الصراعات على والواقعية )ذات املعنى(، مع التغلب اهلادفة احلياة

االنفعالي يف املواقف  وأفراده، وكذا االتزان اجملتمع مع السوية والعالقات بالواقع الفعال واالتصال

 .منه واحلد القلق بالفرد، ومقاومة متر اليت واملواقف السابقة اخلربات من مالتعلُّ على املختلفة، والقدرة

 اإلجيابية من منظور إسالمي: الشخصيةب. مفهوم 

يرى عثمان بأن اإلجيابية الشخصية خاصية مميزة للشخصية املسلمة فهي ذات متفتحة على احلياة  

كلها، ذات واقعية مقبلة عليها، تواجه الواقع بال انعزال أو تردد، تقبل على كل تقدم بثقة، فهي 

ر انفعالي ومعريف شخصية إجيابية ألنها حرة مستقلة، وحريتها من عبوديتها هلل، ألن العبودية هلل هي حتر

 (.5، 1997للشخصية، وتفتح على اآلخرين )مظلوم، 

( الشخصية اإلجيابية بأنها الشخصية املنتجة يف كافة جماالت 107، 2014وتعرف الرفاعي ) 

احلياة حسب القدرة واإلمكانية، وهي الشخصية املنفتحة على احلياة والناس، وهي اليت متتلك النظرة 

ة، وهي اليت تنظر إىل اإلجيابيات يف األمور وتركز عليها، وهي الشخصية الثاقبة وتتحرك ببصري

 رة، املقبولة عند اهلل، واحملبوبة عند اإلنسان.صلحة واخليِّالصاحلة امُل

( بأن الشخص )السعيد/اإلجيابي( هو الذي يتمتع باإلميان باهلل 121، 2008ويرى املدرسي ) 

النافعة، ويستغل قدراته بشكل كامل، وهو الذي يهمه أن والرضا بقضائه وقدره، ويقوم باألعمال 

يسعد مع اآلخرين، ومييل إىل االستقالل واالكتفاء الذاتي، ويتمتع بكل من حالة اإلنفراد واالنعزال، 

وحالة االجتماع ومصاحبة اآلخرين، وهو عادة يغفر للناس هفواتهم، ويكره النزوع إىل التدمري، وال 

املادي، ويأبى مشاركة اآلخرين يف انفعاالتهم السلبية، أو أن يظل أسريًا النفعاالته  يبالي كثرياً بالرخاء

 املماثلة، وهو سليم الصحة، ويشعر عادة بأنه يف تقدم وحتسن وبأنه يف سبيله إىل حتقيق مبتغاه.

( أن من أهم مقومات الشخصية اإلجيابية فضيلتني هما: فضيلة 22، 2004ويؤكد بكار )

 وفضيلة الفاعلية. االستقامة،

 مجلة من األمور متيز املسلم اإلجيابي وهي:ويذكر الغامدي 
أنه يتعامل مع األحداث واملواقف حبذر، فهو ال يتعجل األحكام، بل يزن األمور مبيزان الشرع،  أواًل:

 فما وافقها أخذ وما خالفها ترك.
أنه يف زمن الفنت، ميسك زمام نفسه ويلجم لسانه عن اإلشاعة ويتحرى الصدق، يتأمل حكمة  ثانيًا:

 اهلل فيما قدره وكتبه على عباده من الفنت املزلزلة، اليت قدرها حلكمة وكتبها لعلم يعلمه سبحانه.
اهلل وحيوقل  يف املصائب اليت منها املوت واملرض واهلموم والغموم، َيِكُل املسلم األمر إىل ثالثًا:

رت عليه ويسرتجع، وال تقعده املصيبة عن العمل، وال تقعده اهلموم عن بذل اجلهد، لعلمه ويقينه أنها ُقدِّ
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قبل خلق السماوات واألرض، ومادام اهلل تعاىل قد كتبها وقدرها فهي حبيبة لنفسه ألن اهلل هو الذي 

 كتبها عليه.
ذو همة عالية، يرمق أعلى اجلنة وهو يعمل، ويتطلع إىل موافقة  أهم ما مييز املسلم اإلجيابي أنه :رابعًا 

النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما أمر ونهى، ويطمع فوق ذلك كله إىل ذلك اليوم الذي يرى فيه وجه 

 اخلالق جل جالله، حني يكشف السرت عن عباده.

https://Khutabaa.com 

 اإلجيابية من وجهة نظر عفما  اإلدارمل: الشخصية* 

 العادات السبع للناس األكثر فعالية )اإلجيابيني( هي: أن كويف  رىي

كن مبادرًا. كثريون يتحركون وفقًا ملا متليه عليهم الظروف، أما السباقون العادمل األوىل: . 1

نفوسهم وتصبح جزءًا من تكوينهم، ولكي تكون  املسيطرون فتحركهم القيم املنتقاة اليت تتشربها

سباقًا جيب أن تعمل على تغيري الظروف مبا خيدم أهدافك، ال أن تغري أهدافك وفقًا ملا متليه الظروف. 

 أو اختيار االستجابات وعلى والسلوك، األحكام يف التحكم على بالقدرة االتصاف هي فاملبادرة
 التغيري على بالقدرة الفعل، أي أنها اإلميان رد من بداًل أو هي الفعلاملواقف،  ملختلف املناسبة الردود

 يسعى الذي هو التغيري. والشخص املبادر عملية يف الصحيحة واإلبداع احللول وإجياد األفضل حنو
 وإدارتها انفعاالته، يف بالتحكم املبادر العكس، ويتميز من بداًل والظروف املواقف يف للتحكم

 .بذكاء
ابدأ والنهاية أمام عينيك. أي: ليكن هدفك واضحًا منذ البداية، هذا يعين أن تبدأ  العادمل الثانية:. 2

ولديك فهم واضح وإدراك جيد ملا أنت ماض إليه، أن تعرف أين أنت اآلن؟ وتتحقق من أن خطواتك 

 ماضية يف الطريق الصحيح.

تك(. نّظم أمورك واختذ إجراءاتك على أساس ابدأ باألهم قبل املهم )رّتب أولويا . العادمل الثالثة:3

األولويات، األهم ثم املهم. جيب الرتكيز على األمور اهلامة وغري العاجلة ملنع األزمات وليس ملواجهتها، 

 ومفتاح الطريق لتحقيق هذا اهلدف هو تفويض السلطة واالختصاصات.

سر واحد ليكسب اآلخر، هناك ما يكفي ليس ضرورياً أن خي. العادمل الرابعة: تف و اةنفعة لفجمي . 4

 اجلميع وال داعي الختطاف اللقمة من أفواه اآلخرين.

 . العادمل ا امسة: حاوو أأ تفه  أواًل ليسهل فهمك.5

 إذا أردت أن تتفاعل حقًا مع من تعاملهم، جيب أن تفهمهم قبل أن تطلب منهم أن يفهموك.

 تناة / العمل بروح الفريق(.. العادمل السادسة: الت اتف م  اآل رين )ال6

كن منتميًا للمجموع عاماًل من أجله، اجملموعة ليست جمرد اجلماعية، ألن نتاج العمل من أجل 

 اجملموع سيكون أكرب وأكثر من جمرد حاصل مجع نتاج أعضاء اجملموعة.
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قوتك  لكي تكون فعااًل جيب أن جتدد. العادمل السابعة: اشحذ اةنشار )جدد ناتك باستمرار(. 7

وقدراتك متمثلًة يف األبعاد األربعة للذات اإلنسانية "اجلسم، العقل، الروح، العاطفة" وهذا يتطلب تنمية 

اجلسم بالرياضة، وتنمية العقل باملعرفة والثقافة وتنمية الروح باإلميان والقيم، وتنمية العواطف 

 كات االنتماء.بالتواصل مع اجملتمع وصواًل إىل املنفعة املتبادلة وشحذًا ملل

فتطوير البعد اجلسدي يتمثل يف احلفاظ على الصحة والرياضة واالسرتخاء وختصيص الوقت ملثل 

هذه األمور، أما البعد الروحي فيشمل العبادات وتذوق اجلمال والفن واألدب، والبعد العقلي يتجلى يف 

ه العالقة مع اآلخرين وخدمتهم القراءة والكتابة والتخطيط والتنظيم، وبالنسبة للبعد العاطفي فأساس

 ومساعدتهم والتفاعل الوجداني معهم.

 مبادرة ُمحببة وجذابة شخصيةتأسيسًا على ما سبق ميكن القول بأن الشخصية اإلجيابية هي  

ومنظمة ومتزنة ومنتجة وفاعلة ومنفتحة على احلياة ، وقادرة على حتمل املسؤولية  بنفسها واثقةو قويةو

، مع القدرة نفسها على أوجبتها اليت واملهام األعمال لتنفيذ الفعالة العزمية متتلك ،لرشيدواختاذ القرار ا

 على مواجهة املواقف اجلديدة يف حدود املرونة املتاحة. 

 .الشخصية * أهمية اإلجيابية

نقطة االرتكاز لألسرة اإلجيابية واملؤسسة اإلجيابية اإلجيابية احملور الرئيس، و الشخصيةعد ُت 

فالشخص اإلجيابي يعترب داعيًا لإلجيابية بأقواله وأفعاله وتوجهاته وسلوكياته يف  واجملتمع اإلجيابي،

أسرته، ومؤسسته، وجمتمعه، وهو بذلك يؤثر فيهم أبلغ األثر، فيتأثرون بأفكاره اإلجيابية ومبادئه 

ـثمر، وتعود بثمارها على وقناعاته، ويتمثلون تلك األفكار والقناعات واألفعال فتنمو اإلجيابية، وُت

األسرة واملؤسسة والبيئة واجملتمع، واإلنسانية مجعاء، مبا حيقق الرقي، والرفاة، واحلياة الطيبة 

 جيعل البشرية أكثر سعادة ورخاء وفضيلة، وتتجلى أهمية اإلجيابية الشخصية كونها: مبا لإلنسان، و

 تتوافق أقواله مع أفعاله.جتعل من الفرد شخصية متزنة يف الدنيا وصاحلة،   - 

 تساعد على إعمال العقل، وتقديم األفكار اجلديدة واملقرتحات املتجددة. - 

 تربي الفرد على اإلحساس بقيمة الوقت، واحلرص على االستفادة منه. - 

 تدعيم الثقة بالنفس وتقدير الذات واحرتام وتقدير وحب احمليطني. - 

 باألسباب، والتفاؤل وعدم اليأس.تربي الفرد على األخذ  - 

 متكن الفرد من التفاعل مع الواقع بثقة وحزم، وفاعلية وعزم. - 

 تبعث يف نفس الفرد الشجاعة على قول احلق مهما كانت النتائج، وحب العمل وزيادة اإلنتاج. - 

 تساعد الفرد على إقامة عالقات إجيابية مع اآلخرين. - 

   النفس، واستشعار املسئولية، وإعمال النظر والفكر يف آيات اهلل  تغرس يف نفس الفرد حماسبة -

 وخملوقاته.
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 املبادأة، وعدم الوقوف وإعاقة تقدم اآلخرين يف اجملتمع. - 

 ر الفرد بأنه مكلف وأن عليه أن يبذل قصارى جهده.شِعُت - 

 .تنمية القدرة على اإلجناز والنجاح واملنافسة، وبلوغ املواقع القيادية - 

    ُتعلي من شأن املسلم، وترفع من قيمته يف نظر نفسه، ويف نظر اآلخرين، وترفع من اهتماماته  -

 وأهدافه. وغاياته

     تبعث يف نفس الفرد اإلبداع واالبتكار، وتغرس يف نفس الفرد الشعور باألمل والسعادة والرخاء،  -

تكاليف الشرعية، وتزيد حيويته يف سباب اخلوف والقلق، وجتعل املسلم يتفاعل مع الأوتزيل 

 أدائها، وتساعد الفرد على االبتعاد عن مصاحبة السلبيني، واحلرص على مصاحبة اإلجيابيني.

 تساعد على حتقيق جناحات مستمرة يف احلياة الشخصية. - 

 مسات الشخصية اإلجيابية. 

 مسات الشخصية اإلجيابية من منظور عف  النفس:واًل: أ

( أن الشخصية اإلجيابية تتصف باخلصائص اآلتية 1974) Peter Lousterلوسرت يرى بيرت  

 (:71، 1996 )خليل، 

: فالفرد يف هذا اجلانب ليس لديه مشكلة يف تأكيد ذاته Self-Confidence أكثر ثقة بالنفس .1

 والثقة بنفسه وليس قلقًا عما لدى اآلخرين من انطباعات عنه.
ويتصف الفرد يف هذا اجلانب بأن لديه ثقة عالية جدًا يف مواجهة  : Optimismأكثر تفاؤاًل  .2

 مشكالت احلياة، ومنفتح متامًا على اآلخرين.
: الفرد هنا ليس على استعداد للقيام مبغامرات من أية نوع، Cautiousnessأكثر حرصًا وحذرًا  .3

 فظ والتشكك.وينشد دائمًا األمان وخاصة يف التعامل مع اآلخرين ألن الفرد ميال للتح
: الفرد املستقل يتصرف وفقًا لرغباته ودوافعه، وال يهتم مبا Independenceأكثر استقالاًل  .4

 يتوقعه اآلخرون منه كما أنه ال يسايرهم وال يعتمد عليهم يف أي تصرف من تصرفاته.
: الشخص اإليثاري هو الذي جيعل مصاحله Unselfishnessالشعور باإليثار جتاه اآلخرين  .5

خصية آخر شيء يفكر فيه أو يعمل له بل لديه شعور باملسئولية والواجب والتعاطف واالستعداد الش

 للتضحية وجندة اآلخرين.
أي : Understanding of human natureالقدرة على احلكم االجتماعي وفهم الطبيعة اإلنسانية  .6

سلوك من املظهر لديه القدرة على احلكم على شخصية اآلخرين من خالل استخالص طبيعة ال

اخلارجي والتعبريات الواضحة على وجه الفرد وتركيبه اجلسماني وصوته ويصعب أن خيدعه 

 اآلخرون.
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القدرة على حتمل الضغوط: يتحمل الفرد ويقاوم الضغوط العاطفية القوية، ويصعب إحراجه،  .7

 ويتحكم يف انفعاالته ويظل هادئًا بأعصاب قوية يف خمتلف املواقف.
: يف السمة السابقة حتمل الضغوط وهنا الفرد لديه قدرة كبرية Toleranceالتحمل  القدرة على .8

على التحمل وعدم االنزعاج وخاصة يف حالة اختالف اآلخرين معه يف وجهات النظر، ولديه أيضًا 

قدرة على حتمل آراء اآلخرين مهما كانت متطرفة، بل لديه عقلية متفتحة تتقبل اآلراء واألفكار 

هات اجلديدة، فهذا اجلانب من الشخصية خاص بتحمل اجلوانب املعرفية بينما السمة واالجتا

 السابقة خاصة بتحمل اجلوانب االنفعالية.
: الشخص الطموح يزداد إحساسه بقيمته من خالل إجنازاته ومييل Ambitiousاالتصاف بالطموح  .9

 إىل كسب االعرتاف به واحرتام اآلخرين.
: الفرد هنا يضع نفسه موضع اآلخرين ويتخيل Social Empathy االجتماعياالتصاف بالتعاطف  .10

  ويتوقع ردود أفعاهلم يف املواقف االجتماعية مما جيعله أكثر تعاطفًا وفهمًا لتصرفاتهم.

( أن هناك العديد من اخلصال والصفات 26، 2011( كما يف الشروقي )2005ويرى موسى ) 

نها: املبادرة، وااللتزام والقدرة على حتمل املسؤولية، وتأدية اليت يتصف بها الشخص اإلجيابي م

الواجبات قبل املطالبة باحلقوق، وعدم إلقاء اللوم على اآلخرين وإصالح الذات قبل الغري، والتدرب على 

املشاركة اجلماعية الفعالة، واالنتماء للوطن والوالء لألسرة، ومساعدة احملتاجني، والعمل أكثر من 

 و الكالم، وأنه صاحب مبدأ نبيل وله رؤية واضحة لنفسه ولآلخرين وله هدف وخطة حلياته.القول أ

( عددًا من اخلصائص اليت متيز الشخصية السوية املتمتعة بالصحة النفسية 1982وقد خلص منصور )

 وهي:

 تقبل الذات )فهم الذات، التوقعات اخلارجية، عدم وجود معوقات خارجية وداخلية(. .1  

 التوافق الشخصي واالجتماعي.. 2   

 الواقعية وتقبل الواقع.. 3  

 التوجه يف احلياة وفقًا لفلسفة غنية باملعنى.. 4   

 االستقاللية والتوجه الذاتي.. 5   

 اإلرادة )الفعالية الذاتية، وتوجيه األوامر للذات،  ومقاومة الغواية واإلغواء(.. 6   

 املسئولية.. 7   

 ارج الذات االنفعالي.التوجه خ. 8   

 (74، 2008حتقيق الذات، واالستمرارية يف النمو الشخصي. )شعراوي، . 9   
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 ( أن السمات اإلجيابية للشخصية تتمثل يف ثالثة أبعاد رئيسية هي: 468، 2010ويرى إبراهيم )

الفرد  : وهي شعور الفرد بالبهجة واالستمتاع باحلياة حبيث تصبح احلياة من وجهة نظرالسعادة .أ

 مستقرة وخالية من اآلالم والضغوط.
: وتتمثل يف كافة اجلهود اليت حيصل عليها الفرد من عدة جهات مثل )الدولة، األسرة، الرعاية .ب

 املدرسة( ملساعدته على إشباع حاجاته ومتطلباته.
من  : وهي النزعة اليت تدفع الفرد للدخول يف إطار اجتماعي فكري معني مبا يقتضيه هذااالنتماء .ت

 التزام مبعايري وقواعد هذا اإلطار والدفاع عنه.

 Big Five Personality ( العوامل اخلمسة الكربى للشخصية:278، 2010هاشم ) يلخص أبوو
Factors 1993)) كما يف  Goldberg  :فيما يلي 

 تدل املرتفعة فالدرجة اآلخرين، مع التفاعل كيفية العامل هذا يعكس: Agreeableness املقبولية. 1
 واحلرص والتواضع والتعاطف واإليثار والتعاون بالود ويتميزون ثقة أهل يكونون األفراد أن على

 مشاعر وحيرتمون واحملافظة،
 & Costa وحدد ٠ التعاون وعدم العدوانية على املنخفضة الدرجة تدل بينما اآلخرون، وعادات

McCare (1995) القبول، أو واإلذعان واإليثار، واالستقامة، الثقة، يف للمقبولية املميزة السمات 
 ٠يالرأ واعتدال والتواضع،

 فالدرجة املرجوة، األهداف لتحقيق والتنظيم املثابرة ويشمل: Conscientiousness الضمري احلي. 2
 على تدل املنخفضة الدرجة بينما وبإخالص، باستمرار واجباته يويؤد منظم الفرد أن على تدل املرتفعة

 Costa & McCare (1995. وحدد  )املختلفة أدائه للمهام أثناء تركيزًا وأقل حذرًا أقل الفرد أن

 يالتأن اإلجناز، سبيل يف مناضلني والكفاءة، االقتدار يف ياحل الضمري ذوى لألفراد املميزة السمات
 والتعاون، والتعاطف، والتسامح، واإليثار، باألمانة، يتميزون كما ،الذات ضبط الروية، أو

 ٠ والوفاء والصدق، والرمحة، والدقة، واجلدية، والتواضع،

 واالستقاللية، معها، والتعامل االجتماعية للمواقف التفضيل ويشمل: Extraversion االنبساطية. 3
 ويبحثون نشطني يكونون االنبساطية يمرتفع األفراد أن على تدل املرتفعة فالدرجة ،الذهين والتفتح

 Costa 1995 )د ) وحد. والتحفظ واهلدوء، االنطواء، املنخفضة على الدرجة تدل بينما اجلماعة، عن

& McCare الذات، وتوكيد واالجتماعية، واملودة، الدفء يف األفراد هلؤالء املميزة السمات 
 اإلجيابية. واالنفعاالت اإلثارة، عن والبحث ،والنشاط

 أو السلبية واملشاعر األفكار إىل امليل وتعنىوهذه مسة غري إجيابية:  Neuroticism العصابية. 4
 األمان، لعدم عرضة أكثر فهم بالعصابية يتميزون األفراد أن على تدل املرتفعة فالدرجة احلزينة،

 مرونة، وأكثر ،ياالنفعال باالستقرار يتميزون األفراد أن على املنخفضة الدرجة تدل بينما واألحزان،
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 األفراد هلؤالء املميزة السمات Costa & McCare (1995) وحدد .األمان وعدم لألحزان عرضه وأقل
 القدرة وعدم نعصاب،واال واالندفاع، بالذات، والشعور واالكتئاب، والعدائية، والغضب :القلق،يف

 ٠ الضغوط حتمل على
 بالثقافة، واالهتمام العقلي النضج ويعنى: Openness to Experience االنفتاح على اخلربة. 5

 تدل املرتفعة والدرجة واملنافسة، والطموح، والسيطرة، البديهة، وسرعة االستطالع، وحب والتفوق،
 املنخفضة الدرجة تدل بينما بأنفسهم، املعلومات عن يبحثون ابتكاريون، خياليون، األفراد أن على
 Costa & McCare( (1995. وحدد الطبيعة يف عمليون وأنهم بالفن، أقل يولون اهتمامًا األفراد أن على

 .واألفكار واملشاعر، والقيم، احلكم، يف واالستقاللية اخليال، :يف األفراد هلؤالء املميزة السمات

تعد  اجلوانب تلك ( أن2، 2005سليجمان ) يرى السوية يف الشخصية اإلجيابية اجلوانب وعن

من  الفرد ومتكن اآلخرين مع اإلجيابي التفاعل على الفرد تساعد حيث احلقيقية مصدرًا للسعادة

واملقاومة،  والصمود قوته مجع إىل اإلنسان وسيلة فهي الصعاب مواجهة على وتعينه أهدافه حتديد

 والفضائل األخالقية كتابهم "القوى يف حاولوا وزمالؤه ( إىل أن سليجمان231، 2006ويشري اخلنجي )
 هذه والديانات الثقافات خمتلف مع يتفق بشكل اإلنسانية من الفضائل متكاملة منظومة " وضع

احلب  الشجاعة، احلكمة واملعرفة، :هي فضائل ست يف ومتثلت عامة لإلجيابية جماالت تعد الفضائل

 األخالقية القوى من عدد حتتها يندرج فضيلة وكل والروحانية االعتدال، والسمو العدالة، اإلنسانية،و
 واليت السياقية املواضيع الثاني املستوى حتت ويندرج القوى اإلجيابية من الثاني املستوى متثل واليت

 املواضيع أن مبعنى واجملتمعية الثقافية اخلصائص هذه يتناسب مع بشكل ثقافة كل يف تتحدد
وفيما يلي توضيح ذلك  والثاني األول املستوى مراعاة مع ثقافة اجملتمعات فيها تربز ما هي السياقية

 (:159، 2006سليجمان، )

ومكوناتها الفرعية هي )حب االستطالع، االهتمام، حب التعلم وطلب العلم، الرأي  احل مة واةعرفة:أ. 

والتقدير، واإلبداع، والذكاء االجتماعي، واملنظور أي القدرة على رؤية األمور والقضايا يف سياقها 

 الصحيح وفقًا لعالقاتها الصحيحة(.

، ، االستقامة/ اإلصرار ، املثابرةاإلقدام /م التعبري عنها بالسمات اآلتية )البسالةويت ب. الشجاعة:

 (. احليوية

 ويتم التعبري عنها من خالل السمات اآلتية )الطيبة والكرم، منح احلب وتلقيه(.: احلب واإلنسانية . 

 ويتم التعبري عنها من خالل السمات اآلتية )املواطنة، اإلنصاف، والقيادة(. العدالة:د. 

 ويتم التعبري عنها من خالل السمات اآلتية )ضبط النفس، والتعقل واحلصافة، والتواضع(.: االعتداو. خه

ل، ويتم التعبري عنها من خالل السمات اآلتية )تقدير اجلمال، األمل والتفاؤ: السمو والروحانيةو. 

 /، روح الدعابةالتسامح /االمتنان وشكر اآلخرين، الروحانية والتيقن والتدين والوعي باهلدف، الصفح

  ، احليوية(.الفكاهة
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( صفات للشخصية اإلجيابية خمتصرة يف كلمة 91، 2010) وأورد فينكاتا أيار

PERSONALITY  :واليت تعين الشخصية، وهي كما يلي بالرتتيب 

 Poised P مستعد / متوازأ

 Enthusiastic E متحمس / نشيط

 Refined R مثقف/ مهذب / لبق

 Skilful S ماهر / منجز / متقن

 Observant O مالحظ / يقظ / منتب 

 Natural N طبيعي

 Assertive A حازم

 Lofty L رفي  / سام

 Immaculate I ةو مفوث

 Tenacious T متماسك / لفب 

 Youthfull Y قوي / شبابي

من خالل ما سبق ميكن القول أن أهم السمات الواجب توافرها يف الشخصية اإلجيابية من وجهة 

نظر علماء النفس هي: التفاؤل، والثقة بالنفس، واالستقاللية، واإليثار، والطموح، والتعاطف 

الذات االجتماعي، والقدرة على التحمل )حتمل الضغوط، وحتمل املسئولية، وضبط النفس(، وتقبل 

والتوافق الشخصي واالجتماعي، والعدالة واالعتدال، والشجاعة، والسمو واملبادرة،  والواقع،

والروحانية، واحلكمة واملعرفة واحلب واإلنسانية، واحلماس،... فهذه أبرز وأهم الصفات للشخصية 

 اإلجيابية كما يرى علماء النفس. 

 مي:مسات الشخصية اإلجيابية من منظور إسالثانيًا: 

 فيقول:  - من منظور إسالمي -( الشخص اإلجيابي وصفاً بديعاً 47 - 40، 2008يصف احلاوري ) 

اإلنسان اإلجيابي وجوده ينشر الطمأنينة، والرضا، والثقة والبهجة، واألمن واألمان، إنه اجلسر  

إىل القوة، ومن الذي يعرب الناس عليه من القلق إىل الطمأنينة، ومن اخلوف إىل األمان، ومن الضعف 

"الناس كإبل مائة ال يقول صلى اهلل عليه وسلم:  اإلحباط إىل األمل، إنه الراحلة اليت تقود احلياة،

 تكاد جتد فيها راحلة" متفق عليه.

اإلنسان اإلجيابي مفتاح للخري، مغالق للشر، يفتح النوافذ واألبواب للضوء ولنور الشمس  

 مول، والسلبية، واإلنزواء، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:الساطعة، لتقتل جراثيم الضعف، واخل
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"إن من الناس ناسا مفاتيح للخري، مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر، مغاليق للخري، فطوبى 

 ملن كان مفاتيح اخلري على يديه، وويل ملن جعل مفاتيح الشر على يديه" رواه الطيالسي.

حيب اخلري وحيب أهله، ويتعاون معهم على بناء صرحه، ويتحمل تكاليف هذا اإلنسان اإلجيابي  

البناء من وقته، وجهده، ونفسه، يأمر باملعروف، وينهي عن املنكر، ويفعل اخلري، وُيَفّعل إميانه للوصول 

 إىل كماالت اليقني، واستكمال شعب اإلميان، ومنازل اإلحسان، ويسعى لعمارة الدنيا بالدين.

ان اإلجيابي فاعل مرفوع، مرفوع الرأس، ومرفوع املكانة والقيمة، فاإلجيابي يشكل اإلنس 

احلياة، والسليب ينتظر حتى تشكله احلياة، فاإلنسان اإلجيابي طرف يف معادلة احلياة، يعمل 

ويتحرك، وينجح، وخيفق، ولكنه يتحرك وال يقف، أما اإلنسان السليب فهو موضوع من موضوعات 

قطعة على رقعة الشطرنج، وليس العبًا يديرها، فاإلجيابي شخص فاعل يف احلياة، ألنه احلياة، إنه 

كرم اهلل وجهه، وألنه  ييريد أن يعيش ذو قيمة، وقيمة املرء ما حيسنه، كما يقول أمري املؤمنني عل

يريد أن يعيش مرفوع اهلامة، واثق اخلطى، إنه ال يقبل أن يعيش على هامش احلياة، أو أن يقتات على 

فتات اآلخرين، كال إنه يريد أن يصيد مثني املنافع، وعظيم املنازل، وجيعل من نفسه عنوان جناح، 

 ومرآة ثقة ينظر الناس فيها فتشرق احلياة وتزهر.

ان اإلجيابي يصنع من اإلمكانات املتاحة شيئًا عظيمًا، أما اإلنسان السليب العاجز فإنه اإلنس 

يبكي على املفقود، يف حني أنه ال جييد استخدام املوجود، وحتى املشكالت اليت تواجه الشخص 

يمون اإلجيابي حياول جاهدًا االستفادة منها، وحتويلها إىل رصيد جديد يستفيد منه، إنه يصنع من الل

 احلامض شرابًا حلوًا.

اإلنسان اإلجيابي يعرف كيف يتعامل مع الصعاب، ويدرك متامًا أن الرفق خري ومين وبركة،  

و"أن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه" رواه مسلم. فاإلنسان اإلجيابي كالنحلة 

 ا، وحتيله إىل شفاء وحالوة.إذا وقعت على شيء ال تكسره، وتأخذ من كل زهرة رحيقه

اإلنسان اإلجيابي يعرف األولويات، فال يقدم املهم على األهم، جييد استخدام وقته، وسقف  

 طموحه مرتفع، وهمته عالية، ومراده اجلنة، وغايته رضوان اهلل، ووجهته الدار اآلخرة.

اجلزاء من أحد من  واإلجيابية حتمل كل شخص على أن يقدم أفضل ما لديه، من غري أن ينتظر 

 َلا الفَِّ  ِلَوْجِ  ُنْطِعُمُ ْ  ِإنََّما*  َوَأِسوًا َوَيِتيمًا ِمْسِ ينًا ُحبِِّ  َعَفا الطََّعاَم َوُيْطِعُموَأ ﴿ الناس، قال تعاىل:

 هفمن صفات اإلجيابي العطاء ابتغاء وج (. 9، 8 :)سورة اإلنسان ﴾ُشُ ورًا َوَلا َجَزا  ِمنُ ْ  ُنِريُد

 اهلل تعاىل.
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(بعض مسات الشخصية السوية اليت ُيعنى بها املنهج الرتبوي 574، 2017ويستخلص النغيمشي )

 اإلسالمي، وهي: 

التوازن يف تلبية املطالب بني اجلسد والروح، وجيري على هذا املنوال التوازن بني العبادات واملاديات  -

 َنِصيَبَك َتنَس َوَلا اْلآِخَرَة الدَّاَر اللَُّه آَتاَك ِفيَما َواْبَتِغ﴿يف حياة الفرد، وبني اآلخرة والدنيا، قال تعاىل: 

 ﴾ اْلُمْفِسِديَن ُيِحبُّ َلا اللََّه ِإنَّ اْلَأْرِض ِفي اْلَفَساَد َتْبِغ َوَلا ِإَلْيَك اللَُّه َأْحَسَن َكَما َوَأْحِسن الدُّْنَيا ِمَن

 (.77: القصص)
مع السنن الفطرية اليت فطر اهلل الناس عليها، فالسلوك كلما الفطرية، وتعين انسجام السلوك  -

 تطابق مع الفطرة أو اقرتب منها كان سويًا وإجيابيًا، وكلما ابتعد عنها كان شاذا، وسلبيًا.
الوسطية واالعتدال، وهي خريية السلوك وفضيلته، أو هي توازن يف أداء السلوك ذاته بني اإلفراط  -

 بني اإلسراف والتقتري، والعالقة باهلل تكون بني اخلوف والرجاء. والتفريط، فاإلنفاق يكون
االجتماعية، وهي وجود اإلنسان يف وسط اجتماعي، وجتاوبه السلوكي مع هذا الوسط، وقدرته  -

 على إقامة العالقة اإلنسانية مع اآلخرين.
 املصداقية، وهي الصدق مع الذات ومع الناس، وتطابق ظاهر اإلنسان مع باطنه. -
إلنتاجية، وهي اجتاه اإلنسان إىل العمل وحتمل املسؤولية حبدود قدرته، فالعمل أو اإلجناز يعد ا -

ركنًا مهمًا يف سواء اإلنسان وصحته النفسية، بينما تؤدي البطالة والسلبية إىل االحنراف 

 بهما، والشذوذ، وهلذا يقرن القرآن دائمًا بني اإلميان والعمل الصاحل حيث ال شخصية إجيابية إال

 فاإلميان بدون عمل ميثل السلبية، والعمل بدون إميان ميثل اخلواء واحلمق واجلهل.
 

 ( أهم السمات املميزة للشخصية اإلجيابية يف اآلتي: 84، 2008يلخص زيان )و

 وقد حث ديننا على ذلك يف كثري من اآليات واألحاديث ومنها قوله تعاىل: :اةبادأمل واةبادرمل الذاتية 
(، 133 :)آل عمران ﴾َوَساِرُعوا ِإَلا َمْغِفَرمٍل مِّن رَّبُِّ ْ  َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض ُأِعدِّْت ِلْفُمتَِّقَة﴿ 

َوِفي َنِلَك ﴿ ، وقوله جل يف عاله(22: )احلديد ﴾َساِبُقوا إَلا َمْغِفَرمٍل ِمْن َربُِّ ْ ﴿ :وقوله سبحانه وتعاىل

 الرتمذي روى (. وقد حثنا رسولنا الكريم على املبادرة، فقد26 :)املطففني ﴾َفْفَيَتَناَفسِ اْلُمَتَناِفُسوَأ
 َسْبعا َهْل ِباأَلْعَماِل َقاَل: )َباِدُروا صلى اهلل عليه وسلم اهللِّ َرُسوَل َأنَّ رضي اهلل عنه ُهَرْيَرة َأِبي َعْن

 َأِو ُمْجِهٍز، َمْوٍت َأْو ُمَفنٍِّد، َهَرٍم َأْو ُمْفِسٍد، َمَرٍض َأْو ُمْطٍغ، ِغنى َأْو ْنٍس،ُم َفْقٍر ِإَلى ِإّلَا ُتْنَظُروَن

  سنن الرتمذي. َوَأَمرُّ( َأْدَهى َفالسَّاَعُة السَّاَعِة َأِو ُيْنَتَظُر، َغاِئٍب َفَشرُّ الدَّجَّاِل
 : ويؤكد هذا املعنى قول الشاعر

 ُعنيت فلم أكسل ومل أتبلد   أنين إذا القوم قالوا من فتى ِخلُت
 :ِإنَُّ  اَل َيْيَأُ  ِمن رَّْوِح ﴿ نعم فال يأس يف ديننا العظيم، يقول تعاىل: التفاؤو والنظرمل اإلجيابية لألمور

 ﴾ْسِر ُيْسرًافِإأَّ َمَ  اْلُعْسِر ُيْسرًا * إأَّ َمَ  اْلُع﴿ (،  ويقول تعاىل: 87 :)يوسف ﴾الّفِ  ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَ اِفُروَأ
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(، يقول ابن تيمية: "ماذا يفعل أعدائي بي، إن سجنوني فسجين خلوة، وإن نفوني 6-5 :)الشرح

فنفيي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة"، ويقول الغزالي معلقًا: " أليست هذه الفواجع أقصى ما 

ا بابتسام ال باكتئاب، يستطيعه الطغاة؟ أنها عند الرجل املتفائل اإلجيابي حتولت إىل نعم يستقبله

يقول أحد الدعاة رمحه اهلل: "ال تيأسوا فإن اليأس ليس من أخالق املسلمني، فحقائق اليوم أحالم 

 األمس، وأحالم اليوم حقائق الغد".
 :فالشخصية اإلجيابية شخصية جادة، كجدية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم الذي تروي  اجلدية

شبابه عن اللهو وانشغاله بالعمل والتعبد يف الغار، فلم يكن يلهو مع عنه كتب السرية انصرافه يف 

الالهني، وإن كان ميزح وال ميزح إال صادقًا، ومل يكن املزاح هو األصل يف سريته وحياته بل 

 االستثناء، فكان مزاحه كامللح يف الطعام.
 وتعد من أهم مسات الشخصية اإلجيابية : الطموح وعفو اهلمة 

 كنقص القادرين على التمام.       ل املتنيب: ومل أر يف عيوب الناس عيبًايقو       

  تعبت يف مرادها األجسام.     ويقول أيضًا: وإذا كانت النفوس كبارًا       
 وهامة همته يف الثريا.        ويقول آخر: فكن رجاًل رجله يف الثرى         

 يقولون مر وهذا األثر.                    ويقول الشاعر: وكن رُجاًل إن أتوا بعده       
 والتفاعل مع البيئة واجملتمع تفاعاًل إجيابيًا نشطًا، : احليوية والنشاط واحلركة لفخدمة العامة

 يسعى خلدمة اآلخرين، ونفعهم.

 ( مواصفات الشخصية اإلجيابية إىل:214، 2012وتصنف السويدي )

ُقلْ ِإأ َكاأَ  َباُؤُك ْ َوَأْبَنآُؤُك ْ َوِإْ َواُنُ ْ  ﴿ يف ترتيب األولويات يقول تعاىللفات تتعفق بالعقيدمل:  .أ

بَّ ِإَلْيُ   َوَأْزَواُجُ  ْ َوَعِشَوُتُ  ْ َوَأْمَواوٌ اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرملٌ َتْخَشْوأَ َكَساَدَها َوَمَساِكنُ َتْرَضْوَنَها َأَح

 ﴾َفاِسِقَةالّفِ  َوَرُسوِلِ  َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِفِ  َفَتَربَُّصوْا َحتَّا َيْأِتَي الّفُ  ِبَأْمِرِه َوالّفُ  اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْل مَِّن

 (54: التوبة)
وهي اليت تتعلق خبشية اهلل يف السر والعلن، قال رسول اهلل صلى اهلل لفات تتعفق بالعبادمل:  .ب

 .تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك..( )... أن :عليه وسلم
اإلتقان يف العمل: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إن لفات تتعفق باحليامل العمفية ومنها:  .ت

ِإأَّ الَِّذيَن  َمُنوا َوَعِمُفوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا ﴿ اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه(، ويقول تعاىل:

  (.30: الكهف) ﴾ِضيُ  َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًفاَلا ُن
قال  ،بعدم التعالي على رؤسائه كونهم أقل نسبًا مثاًل، أو أقل علمًا منهالطاعة يف العمل:  -

(، )امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبهصلى اهلل عليه وسلم: 

 وال يتكل على شرف النسب فيقصر يف العمل ألن )من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه(. 
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عدم امليل مع اآلراء اليت تتعارض مع املنفعة العامة: فال بد أن يتعاون املؤمنون  لفات  فقية: .ث

مع بعضهم ألن: )املؤمن للمؤمن للبنيان يشد بعضه بعضا( وشبك رسول اهلل صلى اهلل عليه 

بني أصابعه. كذلك عدم امليل مع اآلراء اليت تتفق مع مصلحته الشخصية فقط، وسلم 

 كاالحنياز إىل بعض اآلراء بسبب قرابتهم له.
كالتنافس يف األمور الدنيوية: وهذا األمر حذر منه رسول اهلل صلى اهلل لفات انفعالية:  .ج

تبسط عليكم الدنيا  عليه وسلم فقال )..... فواهلل ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن

كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما أهلتهم(، 

فاملنافسة تعين التباري يف الرغبة يف الدنيا وأسبابها وحظوظها. وقد حدد رسول اهلل صلى اهلل 

 القرآن عليه وسلم تنافس املسلمني يف أمرين فقال: "ال تنافس إال يف اثنتني: رجل أعطاه اهلل

فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن اهلل تعاىل أعطاني مثل 

ما أعطى فالنًا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه اهلل مااًل فهو ينفق ويتصدق، فيقول 

 رجل: لو أن اهلل أعطاني مثل ما أعطى فالنًا فأتصدق به.."

ق قدر املستطاع، فعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول اهلل صلى اهلل ومنه أيضًا قول احل -

عليه وسلم على السمع والطاعة.. وعلى أن نقول باحلق أينما كنا، وال خناف يف اهلل لومة 

الئم". وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول هلم: )فيما استطعتم(، ومن أهم مواقف 

سه، ففي احلديث ثالث من مجعن فيه فقد مجع اإلميان، احلق أن ُينصف الناس من نف

 اإلنصاف من نفسك... اخل ( احلديث.

  (159: عمران آل) ﴾َوَشاِوْرُهْ  ِفي اأَلْمِر﴿ ومنه املشاورة: وعدم اإلنفراد بالرأي، يقول تعاىل: -

 وقد كاأ الرسوو لفا ا  عفي  وسف  يشاور ألحاب  رضواأ ا  عفيه .
 بالعالقات االجتماعية:لفات تتعفق  .ح

ُقوا َأنُفَسُ  ْ َوَأْهِفيُ  ْ َنارًا َوُقوُدَها ﴿ يف حميط األسرة: حييطهم برعايته ونصحه هلم قال تعاىل: -

قال علي رضي اهلل عنه: قوا أنفسكم بأفعالكم، وقوا  (6: )التحريم ﴾النَّاُ  َواْلِحَجاَرمُل

نفسه بالطاعة، ويصلح أهله  ، فعلى الرجل أن يصلح منونصحكم أهليكم بوصيتكم

 إصالح الراعي للرعية لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

يف حميط اجملتمع: كمعاملة الناس باحلسنى، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )من نفس عن  -

لى مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر ع

معسر يسر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلمًا سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة(، ومنه 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )مروا باملعروف وتناهوا عن 

 املنكر(....
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  لفات معرفية: .خ
 .والتعلم الذاتي وتتمثل يف احلرص على طلب العلم واملعرفة

( بأن أبرز صفات الشخصية اإلجيابية هي: عشق العمل، الصدق، 113، 2002ويرى فتحي ) 

حساب النفس )تقييم الذات(، املثابرة والعزمية والصرب وقوة االحتمال واإلرادة، التفكري اإلجيابي، 

لرؤية التحليل واالستنتاج، العمل بروح الفريق، التواضع والبساطة، التبسيط، القدرة على الربط، ا

الشاملة، االعرتاف باخلطأ، القدرة على حتديد اجلزئيات، القدرة على حتليل وحل املشكالت، التعلم 

واملمارسة، الشجاعة، نشر االجيابية لآلخرين، التفاني واإلصرار، اإلحساس بقيمة الوقت، الدقة، 

اآلخرين، احرتام االستفادة من الفرص، التخطيط، الرتكيز، قبول االختالف، التعامل اجليد مع 

النظام، توقع رد الفعل، الرتيث، املوضوعية، البعد عن النمطية وحماولة التجديد واالبتكار، التعلم 

 املستمر، احرتام األخالق والقيم.

ما سبق ميكن القول أن أهم صفات الشخصية اإلجيابية من منظور إسالمي ما على  تأسيسًاو 

واجلدية، والطموح وعلو اهلمة، واحليوية والنشاط، وخدمة اآلخرين،  يلي: املبادأة واملبادرة، والتفاؤل،

وحب اخلري للنفس ولآلخرين، وحسن التصرف والتعامل يف املواقف املختلفة، مع ُحسن إدارة الوقت، 

وإدارة األولويات، وإدارة الذات، واإليثار وتقديم أفضل ما لديه، واإلتقان يف العمل، والتعاون، والرتاحم، 

 تعاطف، واحلرص على طلب العلم، وتقديم النصح واملشورة، ومعاملة الناس باحلسنى،...وال

ومبقارنة صفات الشخصية اإلجيابية من وجهة نظر علماء النفس، ومن منظور إسالمي، جند  

متفق  –مع مراعاة األلفاظ التخصصية يف علم النفس  –تقريبًا أن معظم الصفات، إن مل يكن مجيعها 

َوَما َأْرَسْلَناَك ﴿للبشرية مجعاء، يقول تعاىل:  دين الفطرة وهو هذا يؤكد على أن الدين اإلسالميعليها، و

(، ويقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: " إمنا ُبعثت أُلمتم مكارم 107 :)األنبياء ﴾ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي

أي جمتمع من اجملتمعات، وذلك ملا تتميز به من األخالق"، فالشخصية اإلجيابية ُيشار إليها بالبنان يف 

 صفات ومسات متيزها عن غريها من بين البشر.

 

 إجيابية.ران   اةبحث الثاني:

   ران  إجيابية  يف القر أ ال ري :واًل: أ

 توجد العديد من النماذج اإلجيابية والفاعلة يف القرآن الكريم نذكر منها اآلتي:

إجيابية الرجل مبجيئه من أقصى املدينة، متحماًل أعباء الطريق ومشقته ليبذل تبدو  :. م ِمن  و ياسة1

َوَجا َ ِمنْ َأْقَصا اْلَمِديَنِة  ﴿ :النصيحة إىل قومه، ال يريد أن يتخلف عن موقف ينصر احلق فيه، قال تعاىل

َوَما ِلَي َلا َأْعُبُد الَِّذي  *  َلا َيْسَأُلُ ْ  َأْجًرا َوُهْ  ُمْهَتُدوَأاتَِّبُعوا َمْن * َرُجٌل َيْسَعا َقاَو َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِفَة
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َأَأتَِّخُذ ِمْن ُدوِنِ   ِلَهًة ِإْأ ُيِرْدِأ الرَّْحَمُن ِبُضرٍّ َلا ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْ  َشْيًئا َوَلا  * َفَطَرِني َوِإَلْيِ  ُتْرَجُعوَأ

 .(25 – 20 :يس) ﴾ ِإنِّي  َمْنُت ِبَربُِّ ْ  َفاْسَمُعوِأ * ِفي َضَفاٍو ُمِبٍةِإنِّي ِإًنا َل * ُيْنِقُذوِأ
وتتجلى اإلجيابية بأروع صورها ومظاهرها لدى مؤمن آل ياسني، فنالحظ املبادرة واستشعار  

ون املسئولية، وحب اخلري لآلخرين وذلك بطلبه منهم إتباع املرسلني وتأكيده بأنهم أي املرسلني ال يريد

 هلم غري اهلداية، وال يريدون منهم أجرًا على ذلك، وهذه من أبرز مظاهر ومسات الشخص اإلجيابي.
رغم البيئة الفرعونية اليت يعيش فيها الرجل إال أنها مل تثنه عن اجلهر باحلق، قال  :. م من  و فرعوأ2

اْلَبيَِّناِت َرُجلٌ ُمْ ِمنٌ ِمنْ  وِ ِفْرَعْوأَ َيْ ُت ُ ِإمَياَن ُ َأَتْقُتُفوأَ َرُجًفا َأأْ َيُقووَ َربِّيَ الفَّ ُ َوَقدْ َجاَ ُك ْ ِب َوَقاَو ﴿ تعاىل:

أَّ الفََّ  َلا َيْهِدي َمْن ِمْن َربُِّ ْ  َوِإْأ َيُك َكاِنًبا َفَعَفْيِ  َكِذُبُ  َوِإْأ َيُك َلاِدًقا ُيِصْبُ ْ  َبْعُض الَِّذي َيِعُدُكْ  ِإ

 ِمْن ِباْلَبيَِّناِت َجاَءُكْم َوَقْد﴿دعوته باملنطق والعقل يف ثم متثلت إجيابيته  .(28: غافر) ﴾ ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب

َصاِدًقا ُيِصْبُكْم َبْعُض الَِّذي َيِعُدُكْم ِإنَّ اللََّه َلا َيْهِدي َمْن ُهَو  ًبا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َوِإْن َيُكَكاِذ َيُك َوِإْن َربُِّكْم

 بفن البعض يعرفها حيث اإلجيابية السمات من وهذه اآلخر، إلقناع احلجة واستخدام ،﴾ُمْسِرٌف َكذَّاٌب 

 إلجيابية. وض، واليت ينبغي توفرها يف الشخصية االتفا مهارات أو التواصل، مهارات أو احلوار،
تتجلى يف قصة اهلدهد مع سليمان عليه السالم مظاهر عدة لإلجيابية، سواًء للقائد  :. إجيابية اهلدهد3

َلُأَعذَِّبنَُّ  َعَذاًبا  * َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَو َما ِلَي َلا َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَأ ِمَن اْلَغاِئِبَة ﴿ :أو لألتباع، قال تعاىل

َفَمَ َث َةْيَر َبِعيٍد َفَقاَو َأَحْطُت ِبَما َلْ  ُتِحْط ِبِ  َوِجْئُتَك  َشِديًدا َأْو َلَأْنَبَحنَُّ  َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْفَطاٍأ ُمِبٍة*

َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها  * ْرٌش َعِظيٌ ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأمًل َتْمِفُ ُهْ  َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍ  َوَلَها َع * ِمْن َسَبٍأ ِبَنَبٍأ َيِقٍة

َألَّا  * َيْهَتُدوَأَيْسُجُدوَأ ِلفشَّْمِس ِمْن ُدوِأ الفَِّ  َوَزيََّن َلُهُ  الشَّْيَطاُأ َأْعَماَلُهْ  َفَصدَُّهْ  َعِن السَِّبيِل َفُهْ  َلا 

الفَُّ  َلا ِإَلَ  ِإلَّا ُهَو  * ِض َوَيْعَفُ  َما ُتْخُفوَأ َوَما ُتْعِفُنوَأَيْسُجُدوا ِلفَِّ  الَِّذي ُيْخِرُ  اْلَخْبَ  ِفي السََّمَواِت َواْلَأْر

 .(26 – 22: النمل) ﴾ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِ 
  حيث تظهر عدد من صفات القائد اإلجيابية يف هذه اآليات ومنها: 

(. وعندما مل جيد اهلدهد مل يتسرع يف أ. تفقد القائد ألتباعه وسؤاله عنهم رغم كثرتهم )َوَتَفقََّد الطَّْيَر

 اتهامه.. بل سأل عنه فرمبا كان موجود يف مكان ما بني اجليش ومل يره.

 .﴾َلَأْذَبَحنَُّه َأْو َشِديًدا َعَذاًبا َلُأَعذَِّبنَُّه﴿ب. صفة احلزم 

 .﴾ُمِبنٍي ِبُسْلَطاٍن َلَيْأِتَينِّي َأْو﴿ج. عدم التسرع يف اختاذ القرار من قبل القائد واحتمال العذر لألتباع 

 د. صفة اإلنصات حيث منح الفرصة للهدهد حتى يدافع عن نفسه.

 كما نستخلص الصفات اإلجيابية يف األتباع يف هذا النموذج كما يلي: 

 التلطف يف الرد واحلكمة عند استشعار غضب القائد.-

لى هداية قوم بلقيس بعد أن رآهم يف ظالل  املبادرة، واستشعار املسئولية من قبل اهلدهد وحرصه ع-

 .﴾ِللشَّْمِس َيْسُجُدوَن﴿



26 

 

 

 26 

 تنمية و نشر يف دورها - سماتها - أهميتها - مفهومها)   اإليجابية الشخصية
 العزيزي محمد حسن عبده محمود. د|                                                  .(اإليجابية ثقافة

 
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

 وأنه تأخره، من أهم أمر إىل االنتباه لصرف ﴾ِبِه ُتِحْط َلْم ِبَما َأَحْطُت َفَقاَل﴿. استخدام عنصر املفاجأة ـه

 والشجاعة. الثقة على تدل كما. إجيابي كل شأن وهذا عظيم، ألمر إال يتأخر مل

 .اإلجيابية الصفات أهم من وهذه ،﴾َيِقنٍي ِبَنَبٍأ َسَبٍأ ِمْن َوِجْئُتَك﴿و. الصدق يف احلديث 

 ز. بذل اجلهد واستنفار الطاقة يف سبيل نشر اخلري والفضيلة للبشرية. 

تتجلى يف قصة النملة مع نيب اهلل سليمان اإلجيابية بأروع صورها، حيث كان  . إجيابية النمفة:4

بإمكان النملة أن تهرب وحدها وتدخل جحرها، لكن إجيابيتها واليت متثلت يف )املبادرة، واستشعار 

ا َعَفا َحتَّا ِإَنا َأَتْو﴿: املسئولية، وحب اخلري للغري، والتضحية من أجلهم(، جعلها حتذر النمل، قال تعاىل

( 18ُه ْ َلا َيْشُعُروأَ )َواِد النَّْملِ َقاَلتْ َنْمَفةٌ َيا َأيَُّها النَّْملُ اْدُ ُفوا َمَساِكَنُ  ْ َلا َيْحِطَمنَُّ  ْ ُسَفْيَماأُ َوُجُنوُدهُ َو

َأْنَعْمَت َعَفيَّ َوَعَفا َواِلَديَّ َوَأْأ َأْعَمَل َفَتَبسََّ  َضاِحً ا ِمْن َقْوِلَها َوَقاَو َربِّ َأْوِزْعِني َأْأ َأْشُ َر ِنْعَمَتَك الَِّتي 

فهي ال تعيش (. 19  18 :سورة النمل) ﴾ (19َلاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِ ْفِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحَة )

لنفسها، وإمنا خشيت على أمتها، رغم أنه كان من املمكن أن متوت حتت األقدام وهي تنادي على 

 لنمل، لكنها تضحي من أجل اآلخرين، وهذه من أروع صور اإلجيابية.ا

وتتضح إجيابيتهم باستجابتهم للحق بعدما تيقن هلم، وعدم املكابرة بالباطل  سحرمل فرعوأ: إجيابية. 5

َقاُلوا َيا ُموَسا ِإمَّا َأْأ ُتْفِقَي َوِإمَّا َأْأ ﴿: واإلصرار عليه، وكذلك الثبات على احلق بعد معرفته، قال تعاىل

( 66( َقاَو َبْل َأْلُقوا َفِإَنا ِحَباُلُهْ  َوِعِصيُُّهْ  ُيَخيَُّل ِإَلْيِ  ِمْن ِسْحِرِهْ  َأنََّها َتْسَعا )65َنُ وَأ َأوََّو َمْن َأْلَقا )

( َوَأْلِق َما ِفي َيِميِنَك َتْفَقْف َما 68َخْف ِإنََّك َأْنَت اْلَأْعَفا )( ُقْفَنا َلا َت67َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِ  ِ يَفًة ُموَسا )

( َفُأْلِقَي السََّحَرمُل ُسجًَّدا َقاُلوا َ َمنَّا ِبَربِّ 69َلَنُعوا ِإنََّما َلَنُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَلا ُيْفِفُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتا )

ْ  َلُ  َقْبَل َأْأ َ َنَأ َلُ ْ  ِإنَُّ  َلَ ِبُوُكُ  الَِّذي َعفََّمُ ُ  السِّْحَر َفَفُأَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُ ْ  ( َقاَو َ َمْنُت70َهاُروَأ َوُموَسا )

 ُنْ ِثَرَك ( َقاُلوا َلْن71َوَأْرُجَفُ ْ  ِمْن ِ َفاٍف َوَلُأَلفَِّبنَُّ ْ  ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَفُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَقا )

( ِإنَّا َ َمنَّا 72َيا )َعَفا َما َجاَ َنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه اْلَحَيامَل الدُّْن

 (73 - 65: طه) ﴾ (73َ ْيٌر َوَأْبَقا ) ِبَربَِّنا ِلَيْغِفَر َلَنا َ َطاَياَنا َوَما َأْكَرْهَتَنا َعَفْيِ  ِمَن السِّْحِر َوالفَُّ 

ومضى هذا املشهد يف تاريخ البشرية إعالنًا حلرية القلب البشري باستعالئه على قيود األرض وسلطان 

األرض، وعلى الطمع، يف املثوبة واخلوف من السلطان، وما ميلك القلب البشري أن جيهر بهذا اإلعالن 

 القوي إال يف ظالل اإلميان.

تتجلى إجيابيتها يف إميانها ومتسكها باحلق رغم أن البيئة احمليطة عكس  امرأمل فرعوأ: ابيةإجي .6

الفَُّ  َمَثًفا ِلفَِّذيَن َ َمُنوا  َوَضَرَب ﴿ ذلك، وكذا تربؤها من فرعون وعمله، ومن القوم الظاملني، قال تعاىل:

جِِّني ِمَن اْلَقْوِم ِاْمَرَأمَل ِفْرَعْوَأ ِإْن َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِِّني ِمْن ِفْرَعْوَأ َوَعَمِفِ  َوَن

 (11: التحريم) ﴾الظَّاِلِمَة
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 ِفي َيْعُدوَأ ِإْن اْلَبْحِر َحاِضَرمَل َكاَنْت الَِّتي اْلَقْرَيِة َعِن وَاْسَأْلُهْ ﴿ يقول تعاىل:: . قصة ألحاب السبت7 

 َكاُنوا ِبَما َنْبُفوُه  َكَذِلَك َتْأِتيِهْ  اَل َيْسِبُتوَأ اَل َوَيْوَم ُشرَّعًا َسْبِتِهْ  َيْوَم ِحيَتاُنُهْ  َتْأِتيِهْ  ِإْن السَّْبِت

 َمْعِذَرمًل َقاُلوْا َشِديدًا َعَذابًا ُمَعذُِّبُهْ  َأْو ُمْهِفُ ُهْ  الّفُ  َقْومًا َتِعُظوَأ ِلَ  مِّْنُهْ  ُأمٌَّة َقاَلْت َوِإَن {163}َيْفُسُقوَأ

 الَِّذيَن َأَ ْذَناَو السُّوِ  َعِن َيْنَهْوَأ الَِّذيَن َأجَنْيَنا ِبِ  ُنكُِّروْا َما َنُسوْا َفَفمَّا {164}َيتَُّقوَأ َوَلَعفَُّهْ  َربُِّ ْ  ِإَلا

فبعد حتايل بين إسرائيل على (  166 - 163  األعراف) ﴾{165}َيْفُسُقوَأ َكاُنوْا ِبَما َبِئيٍس ِبَعَذاٍب َظَفُموْا

أمر اهلل حبفر احلفائر، وشق اجلداول، فكانت احليتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم األحد، 

فقامت طائفة منهم إجيابية تنهاهم عن ذلك املنكر، وهذا التحايل على أمر اهلل، وطائفة أخرى مل 

فت مبوقف سليب من العاصني، فلم تأمر تعص مع العاصني، ومل تتحايل مع املتحايلني، ولكنها اكت

َوِإَن َقاَلْت ُأمٌَّة مِّْنُهْ  ِلَ  ﴿مبعروف، ومل تنه عن منكر، ليس ذلك فحسب بل خذلوا الطائفة اإلجيابية 

 :األعراف) ﴾فَُّهْ  َيتَُّقوَأَتِعُظوَأ َقْومًا الّفُ  ُمْهِفُ ُهْ  َأْو ُمَعذُِّبُهْ  َعَذابًا َشِديدًا َقاُلوْا َمْعِذَرمًل ِإَلا َربُِّ ْ  َوَلَع

وهذه هي قمة السلبية من هذه الطائفة اليت ال تكتفي بسلبيتها، بل ختذل من فيه بقية من   (164

 اإلجيابية، وأبرز صفة لإلجيابيني يف هذه اآليات تتمثل يف النهي عن املنكر وعدم السكوت عنه.

َشْيٍ   الّفُ  َمَثاًل رَُّجَفْيِن َأَحُدُهَما َأْبَ ُ  اَل َيْقِدُر َعَفَا َوَضَرَب﴿: . الشخصية اإلجيابية يف ضو  قول  تعاىل8

ِلَراٍط  ِبَخْيٍر َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمن َيْأُمُر ِباْلَعْدِو َوُهَو َعَفا َوُهَو َكلٌّ َعَفا َمْوالُه َأْيَنَما ُيَوجِّه ُّ اَل َيْأِت

د بـ )األبكم( يف اآلية الكرمية: السليب العاجز الذي هو محل زائد على . املقصو(76 :النحل) ﴾مُّْسَتِقيٍ 

الذي يصلح يف األرض. لقد مست : ﴾َمن َيْأُمُر ِباْلَعْدِو﴿خاجملتمع فإذا طلبت منه شيًئا ال يفعل، واملقصود ب

هل من املعقول أن هذه اآلية السليب" َأْبَكُم" و" َكلٌّ" واإلجيابي "يأمر بالعدل"، واآلية ختربنا وتتساءل 

يتساوى هذا وذاك؟! فالفرق بني السليب واإلجيابي كالفرق بني الصفر والواحد الصحيح، كالفرق بني 

الليل والنهار، بني اجلماد والكائن احلي، كالفرق بني الوجود والعدم فأنت ستقف أمام اهلل يوم القيمة 

أن تقابله و تقول له، لقد ارتكبت  فهل ترضى أن يقول لك اهلل أنك كنت كّل، كنت صفر، أم حتب

ذنوبًا يا ربي ولكين كنت أضيف للمجتمع ومل أكن سلبيًا وهذا خلدمة ديين وجمتمعي. فالقرآن 

الكريم غين باآليات اليت تقرب املعاني لألذهان من خالل التمثيل للخفي باجللي، وذلك للتوضيح 

ة النافعة لنفسها ولغريها. ومن ذلك أن والتفسري، واآلية تشرح مسات وخصائص الشخصية اإلجيابي

الشخصية اإلجيابية حترص على تفعيل دور احلواس وتوظيفها يف فهم ما حوهلا، واكتساب املعارف 

واملهارات، وتوظيف ما مت اكتسابه يف عملية منتجة ومفيدة له ولآلخرين من حوله. بينما الشخصية 

تقوم بشيء وال تستطيع القيام بشيء مفيد، بل   السلبية شخصية معطلة للحواس والقدرات فال تكاد

 شخصية متكلة ومتواكلة ومعتمدة  على اآلخرين. 

كما أن الشخصية اإلجيابية تشعر باملسؤولية وتبادر يف حتقيق املنافع وإجناز األعمال املفيدة،  

به، يف مقابل  فهي شخصية تقود وال تقاد، وتوجه وال توجه. هدف واضح ونتائج تتحقق من خالل ما يقوم

 ذلك جند أن الشخصية السلبية متكاسلة  وغري مبادرة وال تشعر باملسؤولية حنو نفسها أو غريها. 
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كما أن الشخصية اإلجيابية تتمثل وتعيش بناء على منظومة قيمية وأخالقية مسرتشدة مببادئ،  

 وطريقها  واضح املعامل ال حيود عنها. 

 بقيم وال مبادئ بل ديدنها الذاتية واملصاحل الشخصية.أما الشخصية السلبية ال تلتزم  

لتطويره وحتديثه وخالصة القول أن الشخصية اإلجيابية شخصية تفهم وتستوعب الواقع وتسعى 

شخصية توجه وختدم اآلخرين.  شخصية مسئولة ملتزمة بقيم العدل واالستقامة والكرم  باستمرار،

حواسها  خرين أواًل، وألنفسهم ثانيًا. شخصية توظف مجيعوحب خدمة اآلخرين. شخصية تقدم اخلري لآل

شخصية قراراتها حكيمة وسلوكها متزن،  ،وُتْعِمل عقلها وقلبها إلسعاد نفسها وإسعاد اآلخرين

 مبادئ سليمة وأخالق كرمية. مرسومة يف ضوءومعاملها واضحة، وغاياتها  

( مناذج ومواقف إجيابية يف 322، 2013عمة )يستخلص أبو ن. ران  ومواقف إجيابية يف سورمل ال هف: 9

 سورة الكهف تتمثل يف اآلتي:

 وهي أصحاب األربع الكهف سورة قصص شخصيات خالل من بوضوح اإلجيابية صور ظهرت-
 .القرنني وذي واخلضر، وموسى اجلنتني، وصاحب  الكهف،

بدينهم  فروا الظامل امللك وطاردهم أمرهم اكُتشف فلما لقومهم ودعوتهم الفتية إميان يف اإلجيابية-

 للناس. آية سنني وتسع ثالمثائة نومهم من وجعل تعاىل، اهلل فحفظهم الكافر جمتمعهم واعتزلوا
ينفع  ال بها العلم أن كما بها اجلهل يضر ال اليت األمور يف اخلوض عدم إىل الدعوة يف اإلجيابية-

 فيه. لبثهم مدة أو الكهف أصحاب عدد يف كاخلوض
 اهلل. إال يعلمه ال الغيب ألن تعاىل اهلل مبشيئة املستقبلي األمر تعليق يف اإلجيابية-
 بنعمة اهلل واغرت مباله استعلى الذي الكافر اجلنتني لصاحبه صاحب املؤمن دعوة يف اإلجيابية تظهر-

 بالتواضع والشكر ونصحه والتكرب الغرور عدم إىل ويدعوه يعظه املؤمن فأخذ زواهلا واستبعد عليه
 نعمه. على هلل
 عليه السالم موسى اهلل نيب صرب خالل من اإلجيابية تظهر اخلضر مع عليه السالم موسى قصة يف-

 نيب بكونه عليه السالم موسى يغرت فلم الصحبة، أثناء اخلضر ملعلمه العلم وتأدبه كطالب وتواضعه،
 الرسل.  من العزم أولي وأنه من وكليمه، تعاىل اهلل

كما تظهر اإلجيابية يف تصرف اخلضر بعمل اخلري، مبا علمه اهلل من خرق السفينة وقتل الغالم وبناء -

 اجلدار.

بالعدل  واحلكم األرض ومغاربها مشارقيف حتركه  خالل من القرنني ذي قصة يف اإلجيابية تظهر-

 وخدمتهم. أمنهم على والعمل الناس بني
 بالعمل الصاحل واإلخالص تعاىل باهلل اإلميان إىل الدعوة خالل من إجيابي بعمل الكهف سورة ختمت-

 َعَمًفا َربِِّ  َفْفَيْعَمْل ِلَقاَ  َيْرُجوا َكاَأ َفَمْن﴿ تعاىل: فقال الشرك، من والتحذير تعاىل اهلل لشرع املوافق
   (.110 : الكهف) ﴾َأَحًدا َربِِّ  ِبِعَباَدمِل ُيْشِرْك َوَلا َلاِلًحا
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ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿تقرر السورة أن البشر كلهم ميضون إىل خسران : اإلجيابية يف سورمل العصر. 10

هؤالء هم اإلجيابيون، أما اخلاسرون فهم ( 3: )العصر ﴾الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر

وتدبروها لكفتهم ووسعتهم، كما أشار إىل ذلك اإلمام  وهذه السورة لو وعاها املسلمون السلبيون،

الشافعي رمحه اهلل، والنماذج واألمثلة والقصص اإلجيابية يف القرآن الكريم كثرية كقصص أولي 

 العزم من الرسل، وغريها مما ال يتسع املقام لذكرها.

 اإلجيابية يف حيامل الرسوو حممد لفا ا  عفي  وسف : ثانيًا: 

حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم كلها إجيابية قواًل وعماًل، سواء منها ما كان قبل بعثته صلى  

اهلل عليه وسلم، أو ما كان منها بعد بعثته، وفما يأتي توضيح لبعض من املواقف اإلجيابية يف حياته 

وأبرز صفات  صلوات ربي  وسالمه عليه: فقبل البعثة كان ُينادى بالصادق األمني، وهذه من أهم

الشخصية اإلجيابية، كما تتجلى حكمته وحنكته وعدالته وقدرته على حل املشكالت والقدرة على 

التصرف يف املواقف الصعبة، وإجياد حلول ابتكارية، وذلك يف حادثة احلجر األسود عندما حكَّمته 

وشاركت حبمله  قريش، فكان حكمه منصفاً ومقبوالً من اجلميع، حيث وضع احلجر األسود يف ثوب

مجيع قبائل قريش، ووضع احلجر األسود بيديه يف مكانه، كما كان للتأمل والتفكر وإعمال العقل، 

واالنقطاع للعبادة يف غار ِحراء،  دور يف بناء الشخصية اإلجيابية، وكذا عمله بالرعي والتجارة والذي 

أما بعد البعثة فمن أعظم صور اكتسب من خالله الصرب، وهناك الكثري من املواقف قبل البعثة، 

( فقد كان صلوات 128 :وبةالت) ﴾رَِّحيٌم َرُؤوٌف ِباْلُمْؤِمِننَي َعَلْيُكم َحِريٌص﴿اإلجيابية كما وصفه تعاىل: 

ربي وسالمه عليه رؤوفًا باملسلمني رحيمًا بهم حريصًا عليهم وهذه من أبرز السمات القيادية للشخصية 

جيابية الصرب على األذى يف سبيل حتقيق اهلدف )الدعوة إىل اهلل(. فمثاًل اإلجيابية، ومن املواقف اإل

إجيابية الرسول صلى اهلل عليه وسلم أثناء رحلته لدعوة أهل الطائف حيث جتلى فيها الصرب على أذاهم، 

والعفو واحللم والتفاؤل عندما عرض عليه جربيل أن يطبق عليهم األخشبني، فقال صلى اهلل عليه وسلم 

عل اهلل خيرج من أصالبهم من يقول ال إله إال اهلل، وعندما دمت قدماه من رميهم له باحلجارة صرب ل

وحتمل ذلك يف سبيل دعوتهم إىل اخلري، ودعا هلم رب غفر لقومي فإنهم ال يعلمون...، ومن صفاته 

على أن أترك هذا اإلجيابية وضوح الرؤية واهلدف: "واهلل لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري 

األمر ما تركته، حتى يظهره اهلل أو أهلك دونه"، كذلك التواضع: فحياته صلى اهلل عليه وسلم كلها 

تواضع، واحلرص على التعليم والتعلم، فقد حرص صلى اهلل عليه وسلم على تعليم الصحابة ففي غزوة 

ة من الصحابة )التعليم مقابل بدر جعل فدية من أراد أن يفتدي نفسه من أسرى املشركني يعلم عشر

الفداء(، رغم حاجة الرسول والصحابة للمال يف تلك الفرتة إال أن اهتمامه بالعلم واملعرفة دليل على 

صلى اهلل عليه وسلم  -أهميتهما وعلى إجيابيته صلى اهلل عليه وسلم. وعندما نعيش مع سنَّة رسول اهلل 

قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )ال تزال طائفة ِمن  ها، وِمن ذلكجند احلثَّ على اإلجيابيَّة واإلرشاد إلي
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أمَّيت ظاِهرين على احلقِّ، ال يضرُّهم َمن خالفهم وال َمن خَذهلم، حتى يأتي أمر اهلل وهم على ذلك(، 

عنِّي وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )خريكم َمن تعلَّم القرآن وعلمه(، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )بلِّغوا 

، ومن صفاته اإلجيابية صلى اهلل عليه وسلم األمل والتفاؤل: ففي غزوة اخلندق عندما بشر )ولو آية

الصحابة بإيوان كسرى، وقيصر، وقصور صنعاء، رغم ما هم فيه من شدة وخوف، كذلك من صفاته 

رسول اهلل صلى الشجاعة والكرم: قال ابن عمر: "ما رأيت أشجع، وال أجَند وال أجَود، وال أرضى من 

اهلل عليه وسلم "، وقال علي رضي اهلل عنه: "إنَّا كنَّا إذا اشتدَّ البأس وامحرَّت احلدق، اتَّقينا برسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إىل العدو منه، ولقد رأيُتين يوم بدر وحنن َنلوذ بالنيب 

كان ِمن أشدِّ الناس يومئٍذ بأًسا"، وقال أنس رضي اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو أقَرُبنا إىل العدو، و

عنه: "كان عليه الصالة والسالم أشَجع الناس، وأحسَن الناس، وأجَود الناس، لقد َفِزع أهل امَلدينة 

ليلًة، فانطَلق ناٌس ِقَبَل الصوت، فتلقَّاهم عليه الصالة والسالم راجًعا قد سَبقهم إىل الصَّوت، واستربأ 

على فرس ألبي طلحة ُعْري والسيف يف ُعنِقه وهو يقول: ))لن ُتراُعوا(، كذلك من مواقفه اخلَبر 

اإلجيابية مشاركته بالعمل يف بناء املسجد النبوي فيحمل األحجار ويرفع اجلدار معهم، فيقول قائلهم: 

م "إذا قامت لئن قعدنا والرسول يعمُل... لذاك منا العمل املضلل، وقوله الرسول صلى اهلل عليه وسل

رواه أمحد وصححه األلباني. حتى يوم وفاته صلوات ربي  الساعة و يف يد أحدكم فسيلة فليغرسها"

وسالمه عليه يقول: "استوصوا بالنساء خريا" متفق عليه، وهذا دليل على اهتمامه باألسرة، واإلجيابية 

ليه وسلم، فحياته وأقواله وأفعاله األسرية، وغريها الكثري من املواقف اإلجيابية يف حياته صلى اهلل ع

 كلها إجيابية.

 .ران  إجيابية من سومل ا ففا  الراشدين والصحابة والتابعةثالثًا: 

 . تتجلى إجيابية أبو بكر الصديق يف عدة مواقف حيث كان  إجيابية أبو ب ر الصديق رضي ا  عن

وأسلم على يديه عدد من مشاهري ل، السباق واملبادر يف أمور كثرية، فهو أول من أسلم من الرجا

وأول من صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حادثة اإلسراء واملعراج، وثبت بعد الصحابة، 

وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وخطب يف الناس: "من كان يعبد حممدًا فإن حممدًا قد مات، 

ئه على فتنة املرتدين، وإنفاذ جيش ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي دائم ال ميوت"، وكذا قضا

أسامة، وانتصاره على الفرس والروم، ومن إجيابيته إعتاق من أسلم من ضعاف الناس لينجيهم من 

 الفتنة والعذاب على أيدي كرباء قريش، وغريها من املواقف اإلجيابية اليت ال يتسع املقام لذكرها.
   وخروجه مع محزة يف صفني بعد إسالمهما يف بداية الدعوة  عنهإجيابية عمر بن ا طاب رضي ا

مبكة، كذلك تتجلى إجيابيته يف العدالة، والشورى، واستشعاره للمسئولية بتفقد الرعية 

اإلجيابي واملرؤوسني واحلرص على مصاحلهم، وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، وسعيه للتغيري 

 بكل الوسائل الشرعية املتاحة....
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 يف البذل بسخاء يف سبيل اهلل ومن أمثلة ذلك: شراء بئر املاء وإنقاذ  ية عثماأ رضي ا  عن إجياب

املسلمني من حتكم اليهود يف املدينة، وإجيابيته يف جتهيزه جليش العسرة، ومبادرته يف مجع 

 القرآن.
  نوم يف فراش وتتجلى يف عدة مواقف منها: الشجاعة )ال  إجيابية عفي بن أبي طالب كرم ا  وجه

الرسول ليلة اهلجرة، مبادرته ملبارزة عمر بن ود العامري يف غزوة اخلنذق رغم حداثة سنه، فتح 

حصن خيرب،...(، العلم والفقه يف الدين، والعدالة يف القضاء، ومن ذلك مثوله مع اليهودي أمام 

 القاضي للمحاكمة، الزهد والورع.
   يف غزوة اخلندق وقتلها لطليعة االستطالع اليهودية عنها إجيابية لفية بنت عبد اةطفب رضي ا

 املسلمني.بغدر ا من الومنعه
 وتتجلي يف ُحسن تصرفها وحكمتها يف صلح احلديبية عندما إجيابية أم سفمة رضي ا  عنها ،

قدمت مقرتحًا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن حيلق ويقصر، وذلك إلنقاذ املسلمني من خمالفة 

 الرسول يف احللق والتقصري. أمر
 وتكوين مجاعة تقطع طريق املشركني مما جعلهم يتنازلون عن شرط قبول  إجيابية أبو بصو

 املهاجرين إىل الرسول.
  غزوة اخلندق جاءت جيوش الكفر إىل املدينة مقاتلة  ، ففيإجيابية سفماأ الفارسي  رضي ا  عن

هم يف موقف عصيب، ومجع الرسول صلى اهلل عليه حتت قيادة أبي سفيان، ورأى املسلمون أنفس

وسلم أصحابه ليشاورهم يف األمر. فتقّدم سلمان الفارسي وألقى من فوق هضبة عالية، نظرة 

فاحصة على املدينة، فألفاها حمصنة باجلبال والصخور احمليطة بها.. بيد أن هناك فجوة واسعة، 

يسر. وكان سلمان قد خرب يف بالد فارس ومهيأة، يستطيع اجليش أن يقتحم منها احلمى يف 

الكثري من وسائل احلرب وخدع القتال، فتقدم للرسول صلى اهلل عليه وسلم مبقرتحه الذي مل 

تعهده العرب من قبل يف حروبها.. وكان عبارة عن حفر خندق يغطي مجيع املنطقة املكشوفة حول 

ن أسباب رد كيد األعداء املهامجني املدينة. فكانت مشورته تلك وإجيابيته ونصحه للمسلمني م

 وإفشال محلتهم على املسلمني.
 حترك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جبيشه   إجيابية احلباب بن اةنذر رضي ا  عن  يف ةزومل بدر

 ليسبق املشركني إىل ماء بدر، وحيول بينهم وبني االستيالء عليه، فنزل عشاًء أدنى ماء من  مياه

بدر، وهنا بادر احلباب بن املنذر وقال: يا رسول اهلل، أرأيت هذا املنزل، أمنزاًل أنزلكه اهلل، ليس 

لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال: بل هو الرأي واحلرب واملكيدة. 

من القوم )قريش( قال: يا رسول اهلل، إن هذا ليس مبنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء 

فننزله ونغّور )ُنَخرِّب( ما وراءه من الُقُلب )اآلبار(، ثم نبين عليه حوضًا، فنمأله ماء، ثم نقاتل القوم، 

 فنشرب وال يشربون، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " لقد أشرت بالرأي" )املباركفوري،



32 

 

 

 32 

 تنمية و نشر يف دورها - سماتها - أهميتها - مفهومها)   اإليجابية الشخصية
 العزيزي محمد حسن عبده محمود. د|                                                  .(اإليجابية ثقافة

 
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

ه فبالرغم من أنه جندي من اجلنود، ، وتلك إجيابية عالية من احلباب رضي اهلل عن(195، 2009

وفرد من األفراد إال أنه مل يبخل على قيادته بالرأي واملشورة والنصح اخلالص هلل، فكانت إجيابيته 

 تلك سببًا من أسباب النصر يف تلك الغزوة املباركة.
 افيم ُسمي له حصن إىل الكذاب مسيلمة ، عندما هربإجيابية الربا  بن مالك يف حروب الردمل 

احلصن، فبادر  ذلك أنفسهم على وأغلقوا القهقرة، املرتدين فلول فتبعته ،"املوت حديقة" بعد ب

 خارج للمسلمني املتحصنني فقال وأرضاه، عنه اهلل رضي مالك( بن الفدائي)الرباء الصحابي
 الفدائي هذا تسلق "، وفعاًل احلديقة يف عليهم وألقوني أمحلوني املسلمني، معشر يا" احلديقة

 يزحف وهو بسيوفهم املرتدين يطعنونه عشرات عليه فانقض احلديقة، يف بنفسه وألقى السور
 اجلارف كالسيل املوت حديقة يف فاندفع املسلمون فتحها، حتى البوابة حنو منه تسيل والدماء
بإلقاء نفسه لفتح قتاًل، وكانت إجيابية الصحابي اجلليل الرباء بن مالك مببادرته  اهلل أعداء يقتلون

، 2010البوابة سببًا يف انتصار املسلمني والقضاء على رأس املرتدين مسيلمة الكذاب )الرتباني، 

146.) 
 ّمجد عز وتتجلى يف عدة صور منها: )احللم والتسامح( ففيرضي ا  عن    إجيابية معاوية 

 ميلكها خليفة - عنهما اهلل رضي -سفيان أبي بن من معاوية جعلت اليت اإلسالمية االنتصارات
 جنوبًا، أفريقيا أدغال إىل مشااًل،  القوقاز جبال ومن غربا، احمليط األطلسي إىل شرقًا الصني من

 بسيط اختالف أجل من اخلليفة فيها يهدد ،)الزبري بن اهلل عبد(من شديدة اللهجة رسالة وصلته
 دون من فقط، بامسه معاوية(معاوية  فيا بعد "أما :يف رسالته فيقول صغرية، أرض قطعة حول

 إن معاوية، فيا بعد أما القبيل( هذا من شيء وال خليفة املسلمني، وال املؤمنني،  أمري ال لقب،
 معاوية ، فدفع" والسالم شأن، معك لي كان وإال ذلك، فانههم عن أرضي دخلوا قد رجالك

 عروقه يف الدم غال الكتاب يزيد قرأ فلما "نصنع؟ ماذا يا يزيد" له: فقال يزيد، ابنه إىل بكتابه
 فابتسم " برأسه يأتونك عندك، وآخره عنده، أوله جيشًا له أن ترسل أرى " وقال: األصيلة القرشية

 بعد؟ فقد اكتب:أما الكاتب، على ؟ أملى أفضل ذلك غري بين يا" له: فقال ابنه، وجه يف معاوية
 جنب رضاه، هينة كلها والدنيا ساءه، ما ساءني ولقد اهلل، رسول حواري ولد كتاب على وقفت
 خليفة من أدب خجل الزبري ابن إىل اجلواب وصل فلما " لك هدية عليها ومن كلها أرضي وهذه

 بقاءك اهلّل املؤمنني، أطال أمري فيا بعد؟ أما" فيه: جاء رقيق بكتاب عليه فرد وحلمه، املسلمني
 وعيناه له وقال ابنه يزيد، معاوية فاستدعى " احملل هذا قومك من أحلك الذي الرأي أعدمك وال

 ثم" القلوب إليه استمال ومن جتاوز عظم، حلم ومَن ساد، عفا من بين يا" السعادة: من تبتسمان
 حنتاج املقولة هذه أوقات االختالف، يف اإلخوة بني اإلسالمي التعامل أساس هي قولة له قال

 البنه معاوية قال فقد حلياتنا، تصبح منهاجًا لكي بيوتنا يف ونعلقها ورقة على نكتبها أن مجيعنا
(. وتتجلى حكمة وحنكة معاوية أيضًا 193، 2010متر" )الرتباني،  هلا " تطأطأ .بين. يا  :يزيد
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يف قوله " لو أن بيين وبني الناس شعرة ما انقطعت، إذا هم شدوا أرخيت، وإذا هم أرخوا شددت"، 

 تصرف يف املواقف املختلفة، وكذا القدرة على حل املشكالت.ويف هذا داللة على حسن ال
 :قال حممد بن مسلم مسعت عروة بن الزبري يقول قالت  إجيابية  دجية بنت  ويفد رضي ا  عنها

عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم: فرجع بعد لقائه جبربيل عليه السالم إىل خدجية رضي اهلل 

فزملوه حتى ذهب عنه الروع،  ،زملوني( ..دخل على خدجية، فقال: )زملوني عنها ترجف بوادره  حتى

قد خشيت على نفسي( فقالت له: كال، أبشر، (خدجية، ما لي( وأخربها اخلرب، وقال:  فقال: )يا

فو اهلل ال خيزيك اهلل أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكل، وتقري الضيف، 

، ثم انطلقت به خدجية حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد الُعزى بن وتعني على نوائب احلق

قصي وهو ابن عم خدجية  أخو أبيها، وكان قد تنصر يف اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب 

العربي، فيكتب العربية من اإلجنيل ما شاء اهلل أن يكتب، وكان شيخًا كبريًا قد عمي، فقالت 

من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه النيب صلى  له خدجية: أي ابن عم، امسع

اهلل عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي ُأنزل على موسى، يا ليتين فيها جذعًا، 

أكون حيًا حني خيرجك قومك. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أوخمرجي هم( فقال ورقة: 

 ما جئت به إال ُعودي، وإن يدركين يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا(.  نعم، مل يأت رجل قط مبثل

فيالحظ يف هذا املشهد، املوقف الشريف املساندة، والتزميل اجلميل، والتدثري الراقي من الزوجة 

 املخلصة املؤمنة العاقلة والذي ظهر يف أربع صور رائعة:

 التزميل اجلسدي، وحصل بتدفئته وحفظه. -

 ، وحصل بالعون واملساندة. التزميل النفسي -
 التحفيز وذكر أمجل ما فيه من صفات، وكله مجيل صلى اهلل عليه وسلم. -
 االستشارة واالستئناس برأي العامل الكريم األريب الصادق. -

فهذا املشهد الذي حصل فيه اخلوف للنيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم مل يقف فيه بوضوح 

وحضور مثل الزوجة، واليت مباشرة هيأت له األمن  اجلسدي ثم أردفته باألمن النفسي وكملت ذلك 

بذكر إجيابياته وما أكثرها ! وكل إنسان زوج، صديق، شريك، ابن، بنت، طالب، وطالبة حباجة 

ليطمئن وينطلق، فبعد ذلك اطمأن وهدأت نفسه وانطلق يف ) مشوار الدعوة النبوية( واليت عن لذلك 

طريقه انتشر اإلسالم من ذلك العهد، وإىل اآلن.. بل إىل قيام الساعة، فكان النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 (.35، 2016بعد وفاتها ال تغيب تلك الزوجة الصاحلة عن عينيه وذاكرته.. )األمحد، 
 لفضلت النساء على الرجال       ولو  كن  النساء كمن ذكرنا     

 وال  التذكري  فخر  للهالل        فما التأنيث السم الشمس عيب  
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  يف شجاعته وحنكته وقدراته القيادية وحسن  وتتجلى  ،إجيابية  الد بن الوليد رضي ا  عن

 مائيت أمام جماهد آالف خالد بثالثة تصرفه يف املواقف املختلفة، ففي معركة مؤتة مثاًل انتصر
 اخلطة تلك براعة مدى تدرك ولكي ! نصارى الشام من وحلفائهم الروم من نصراني مقاتل ألف

 جنوب إىل خبيالك معي تذهب أن عليك ينبغي املعاهد العسكرية، يف لتدرسَّ اختيارها وسبب
 هناك األردنية عمان، العاصمة من اجلنوب إىل كم (130بعد ) مؤتة على إىل وبالتحديد األردن،
توجد  املعمعة هذه وسط ويف معهم، املتحالفني الشام ونصارى الروم من ألف مقاتل مائتا يتواجد

( 66ب ) يقدرون والذين حوهلم من الروم كثرة من ترى تكاد ال العرب من حماصرة جمموعة

الصفر للتنفيذ.. وفيما  ساعة جاءت عندها الليل، عتمة جاءت حتى الروم املسلمون ليقاتل ضعفًا،

 يأتي توضيح موجز خلطة خالد اإلجيابية اليت غريت سري املعركة:
 الغبار الكثيف، لتثري الليل طوال املعركة أرض يف َتجري اخليل الوليد بن خالد جعل  :أواًل

 !املدينة من للمسلمني جاء مددًا قد هناك بأن الرومان خداع له يتسنى لكي
 وجعل املقدمة ميمنة، وامليسرة ميسرة امليمنة فجعل اجليش، ترتيب من خالد غري  :ثانيًا

 والوجوه ورأوا الرايات الصباح، يف األمور هذه الرومان رأى وحني مقدمة، واملؤخرة مؤخرة
 !متامًا فهبطت معنوياتهم للمسلمني، جاء قد مددًا هناك أن أيقنوا تغريت، قد واهليئة
 فوق اجلنود املسلمني من جمموعة منه بعيدة مسافة وعلى اجليش خلف يف خالد جعل  :ثالثًا
 والتكبري إثارة الغبار إال شغل من هلم ليس عريضة، مساحة على منتشرين التالل، أحد

 !من املدينة للمسلمني يأتي الذي املستمر باملدد الرومان إليهام عال بصوت
 إىل عمق جبيشه التدرجيي بالرتاجع للمعركة التالي اليوم يف الوليد بن خالد بدأ  :رابعًا

 يف الصحراء، كمني إىل يستدرجهم خالدًا بأن الرومان معه شعر الذي األمر الصحراء،
 جيرءوا دون أن خالد، انسحاب يشاهدون مؤتة أرض على وقفوا وقد متابعته، يف فرتددوا

  !متابعته أو مهامجته على
 وبهذه اخلطة االجيابية متكن خالد من النجاة مبن معه بروح املنتصر، وبأقل اخلسائر.

 .ران  إجيابية يف حيامل العظما  والقادملرابعًا: 

 :)قائمة ضمن ليكون قطز اختيار سر إن سيف الدين قطز )حممود بن ممدود ا وارزمي 
 إىل املغولي الزحف أنهت اليت اخلالدة " جالوت عني"يف معركة  انتصاره جملرد ينبع ال اإلجيابيني

 الرجل هذا إمكانية يف يتمثل اإلسالمي العمالق لعظمة وإجيابية هذا  السر احلقيقي إن بل األبد،
 شهرًا عشر أحد يف هذا كل النصر، قمة إىل اهلزمية قمة من بأسرها أمة تغيري حال من مبفرده
 (.264، 2010قطز )الرتباني،  الدين سيف حكم مدة كل هي عشر يومًا وثالثة
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 / الذي ضحى مبلكه من أجل فلسطني، حيث جاءه  إجيابية ا فيفة العثماني عبد احلميد الثاني

السيد  وفد من اليهود ليغروه باملال، لكي يبيع هلم قطعة من فلسطني، فكان رده عليهم أنصح

 أن أستطيع لكي لي ليست ملكًا ففلسطني املوضوع، هذا يف أخرى مرة يفكر ال أن "تزلهر"
 العثمانيون أجدادي جاهد ولقد للمسلمني كلهم، ملك فلسطني أرضها، من واحدًا شربًا أبيع

 أن لليهود ونصيحيت املسلمني، بدماء ترابها أميت األرض، وروت هذه أجل من السنني ملئات
 وأنا أما مثن، بال تأخذونها قد فإنكم ما يومًا اخلالفة دولة فإذا جتزأت مباليينهم، حيتفظوا

اإلسالم  ديار من برتت وقد فلسطني أرى أن من علي ألهون بدني يف السكني أنَّ عمل فواهلل حي،

 (.435، 2010)الرتباني، 
 والعمل اإلميان :النصر لشرطي بتطبيقها يتمثل املرأة هذه إجيابية سر /إجيابية السيدمل هاجر 

 قامت ثم وجل، عز باهلل وثقت أواًل ، فهاجر)إذًا اهلل يضيعنا فلن ؟ إبراهيم يا بهذا أمرك )آهلل!
 يئن كان الذي الرضيع ابنها واملروة إلنقاذ الصفا بني سعي من استطاعتها يف ما بكل ذلك بعد
  :للنصر الالزمني الشرطني بتنفيذ املرأة قامت هذه أن اهلل علم حينها والعطش، اجلوع أمل من

 بني من خرجت حينها ! اليسري: كن اإلهلي أتى األمر - فقط وعندها - وعندها والعمل، اإلميان
 النصر حكاية قطراتها من قطرة كل يف حتمل ماء، اهلالك عني على أوشك الذي الطفل أقدام

 هذا، يومنا إىل مكة يف الصماء الصخور بني من بشكل إعجازي العني هذه لتجري والبقاء،
 (.24، 2010)الرتباني،  !أبدًا ينضب ال ينبوع النصر إن لنا يقول اهلل وكأن

 ومقاومته لالحتالل الصهيوني حتى استشهاده رغم أنه ُمقعد  إجيابية الشيخ ا اهد أمحد ياسة

ه باهلل تعاىل، )مشلول(، وكبري يف العمر، ومن أبرز اخلصال اإلجيابية للشيخ أمحد ياسني: اعتزاز

املستقبلي، التحليل واملقارنة، اختيار الوقت املناسب لتنفيذ عمل ما، اهلدوء واالتزان  التخطيط

حتديد   املناسب، واحللم وسعة الصدر، التأثري يف الغري، اختيار الرجل املناسب للعمل يف املكان

على  الذاكرة اإليثار، القدرةاحلاسم، قوة  اهلدف، القدرة النفسية والذهنية، اختاذ القرار

  (.2، 2005املتابعة، الشورى، احلكمة السياسية، والرؤية السليمة للمستقبل )الرقب، 
 / وتتمثل يف العزة والكرامة واإلباء واجلهاد يف سبيل اهلل،  إجيابية شيخ الشهدا  عمر اةختار

االستسالم أو اليأس،  ومقاومته وحماربة الغزاة رغم الفرق الشاسع وتفوقهم بالعدد والعدة، وعدم 

 لالحتالل اإليطالي وهو يف السبعينات من عمره حتى نال الشهادة.
  :وقت من األوقات خجل الناس من تأدية عباداتهم السيما الصالة أمام  يفرون  معالر لالجيابية

بعضهم البعض. فدخل شاب اجلامعة فسأل: هل أجد مكان أصلي فيه؟ فقالوا: أتصلي وأنت شاب؟ 

الصالة للكبار يف السن، فأصر على أن يصلي، فأشاروا إليه مبكان صغري حتت أرض اجلامعة 

صلي هنا يا والدي؟ فرد ووجد رجاًل عجوزًا يصلي فيها فسأله: ملاذا ُتيسمى بالعامية )ُخْرَبة(. فنزل 

العجوز: لكي ال يراني أحد، فأخذته اإلجيابية وأمسك بيد العجوز وقال: سوف نصلي يف ساحة 
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اجلامعة، وملا انتهى توجه إىل ساحة اجلامعة اليت يدرس فيها فصلى ركعتني. فأشار إليه شبان 

ألول، ويف اليوم التالي صلى معه العجوز،.. ويف اليوم الثالث أصبحوا صفًا وَهزؤوا منه يف اليوم ا

كاماًل.. بعدها صفوف.. فقالوا: مل ال نبين مسجدًا يصلي فيه املصلون هنا؟ وبالفعل حصل هذا، 

وليس فقط.. بل انتهجت سائر اجلامعات احمليطة بهم نهج هذه اجلامعة واعتربته شكاًل حضاريًا 

 (.45، 2004ام فيه شعائر اهلل )خالد، لبناء مسجد تق

 .أهمها: من أمور؛ املتميزة عدة اإلجيابية سر بلوغه لعل  ..أفريقيا إجيابي. د. عبدالرمحن السميط 
 تصرفاته كل وجعل  ..قلبه وحياته مأل اإلميان وهذا باهلل يؤمن إنه حيث ..حياته معنى . وضوح1

 سكينة القلب يعطي احلياة ملعنى نعمة الوصول إن فيه، وتُصب  ..اإلميان هذا من تنطلق
 ويكدح فيجتهد الصغري للوجود احلقيقي املعنى وجد والتوثب حيث اإلقبال ومتنحه  ..وطمأنينة
 وساسة فقدوا أعمال ورجال أساتذة من هناك وكم ،'اآلخرة' الكبري الوجود للفوز يف للوصول

جعل  ما وهذا للحياة، احلقيقية اللذة وفقدوا ففقدوا الطمأنينة واعرتاهم القلق، ..املعنى هذا

 ويف بين قومه بني لنشره يسعى ،)املعنى عن البحث(  :النفسي بعالجه الشهري  فرانكل"'
 يف جليًا واضحًا هذا السميط، كان عبدالرمحن .د و وجودهم، غاية فقدوا ألّنم ..العامل
 ..وطورها  ..ومناها  ..إجيابية ذاته فسقى ..فؤاده يف متحركًا حيًا  ..ذهنه

 من ذلك . يظهر.اجتاهه ومعرفة بوصلة  ..لديه الرؤية وضوح  ..اإلجيابية شخصيته معامل ومن . 2
 حوله من وتربية ..وقدراته مهاراته بسبب تولد ذلك بعدها، أو العاشرة قبل ..الطفولة

 أن تتمنون ماذا  :وزمالئي أنا مرب معلم سألين ..االبتدائي يف ملا كنُت يقول ..وحتفيزهم
 أن أكون أريد فأجبت أنا وأما !عادية وكانت ..بإجابة أجاب فكل املستقبل؟ تكونوا يف

 تكون أن تريد وملاذا سؤااًل آخر، سألين ثم ..فناداني واضحة، قوية وبلغة بثقة ألقيتها !..طبيبا
 ذلك وستحقق اجتهد وقال وأكربها، فأعجب بإجابيت !ديين بالطب أخدم لكي فقلُت: طبيبًا؟

 !ترون ما فتحقق ..لتتحقق فتشجعت وأكثر،
  ..القرار اختاذ على والقدرة ..التخطيط حسن ..اإلجيابي الشخص لدى لذلك . يضاف3

 السميط شخصية يف بارزًا ذلك املفضلة، وكان اخلطط فشل حني البدائل واستحضار
 ..ودعمته شجعته اليت صهيب أم زوجته مع بدأه حني العمل الفردي من حتول فلقد  ..اإلجيابية

 على التعليمية اإلغاثية املؤسسات أكرب من كبرية مؤسسة فأصبح  ..منظم عمل مؤسسي إىل
 .األفريقية يف القارة وخاصة العامل، مستوى

 من كثري يف ظهر وهذا التحدي العظيم مع الكبري الطموح شخصيته يف البارزة املعامل ومن .4
 ال األيام يظل ..البدائية البيئات تلك يف العقبات الكبرية من اعرتضه ما منها ..حياته مظاهر

الوصول  طرق تعددت إذا ..القش من بيت يف والباردة املمطرة ويبيت الليالي ..الورق إال له طعام

 له ذكروا حيث ،.دراسته للطب ومنها ،'األفضل' بل ..األسهل اختيار على حيرص ال ..هلدفه
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 لبغداد فتوجه والشام، مصر يفوق العامل العربي يف الكليات أصعب يف بغداد يف الطب أن
 ..متنى ما نال حتى بالنهار الليل وواصل ..فأصر األوىل، املرة يف وفشل

 يف كان ملا مرضاه مع الفعال على التواصل قدرته اإلجيابية شخصيته يف البارزة املعامل . ومن5
 ..الصمت وحسن الكالم، فن جييد ،.وتنقالته دعوته يف واملدعوين ..الدعاة ومع ..عياداته

 قائدا ..املتعاون الفريق يعمل بأسلوب ..املناسبة واحلاالت األوقات واختيار ..اجلسد لغة وفهم
 من ذكر وكم به، فتأثروا األخرى األديان مع أهل حتى العالية األخالق مارس ..مقودا أو

واإلقناع  احلوار مع واللطافة اخللق حسن جراء اآلالف بسببها اليت أسلم مواقفه يف القصص

 واالجتماعية باألجواء النفسية حساسًا.. يشعر شاعرًا حيًا قلبًا جنباته بني حيمل البال، وسعة
  ..ولذا  ..وحزما ورمحة وتوجيها، حبا  .قلب الوالدين. يتعامل مثلما اجلميع مع يتعامل ..حوله من

 تذكرت ألنين ..الدموع عيين ذرفت يقول ..للكويت العراق إبان دخول العراق يف سجن ملا
 !عنهم انقطعُت فلقد ..أفريقيا يف األيتام 'أوالدي'
 ويبتسم ..اخلري يتوقع ..واألمل الفاعل التفاؤل من خمزونا  ..اإلجيابية الشخصية هذه . حتمل6

 ..العامل املؤمن يناله الذي األجر بعظم اليقني مصدره ..واألنس الطمأنينة تعلوه ..األمل رغم
  جين الثمرات.. يستعجل ال ..املبارك مشروعه يرعى وهو  ..إليه ويقربهم  ..على اهلل الناس يدل
 إرجاع  ..إليه سعى الذي بعض اهلدف لتحقيق فوصل  ..اخلطوات واثق  ..نفسه الوقت ويف

 !لإلسالم األفارقة ماليني
 مثار ظهرت حتى ( عامًا31) مر فما .الرابع. العقد بداية يف كان ملا مبشروعه انطلق السميط

 ال مشاريعهم فإن اإلجيابية الشخصيات حتليل وحسب  ..واقعا واهلدف ..حقيقة األمل ورأى ..املشروع
 وختريج  ..( مليونًا20من ) أكثر إسالم أمثر السميط ومشروع ..الزمن من عقدين إال بعد نتائجها تظهر
 العون' املباركة مؤسسته والزالت ..واملساجد اآلبار من اآلالف وبناء وحفر ..والدعاة املعلمني آالف

 من عليه به اهلل من ما مع' تربيتها يف شارك اإلجيابية؛ شخصيته ..رحيله بعد املسرية تكمل 'املباشر
 هو التخرج بعد يف حياته اإلجيابية آفاق وفتح دعمه يف الكبري الفضل لكن ..ومعلموه والداه 'فضل

 ختصصه يسخر لكي الكويت إىل رجع ملا عضده شدت على اليت هي أّنها ذكر وقد صهيب. أم لزوجه
 اهلل، وهنا بعد له سند أعظم وكانت والدعوة للتطبيب ألفريقيا ويسافر الفقراء واحملتاجني خلدمة
 (.30، 1436الزوج. )األمحد،  وكذلك األوالد يف اإلجيابية صناعة يف الزوجة دور عظم يظهر
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 .يف ةر  وتنمية ثقافة اإلجيابية شخصية اإلجيابيةدور الاةبحث الثالث: 

كان الفرد وسيظل من يعطي للحياة نكهتها وبريقها الذي جيذب من فيها إليها، ويتجلى دور  

الفرد يف غرس وتنمية ثقافة اإلجيابية من خالل تنمية مهاراته وقدراته اليت تزيد من إنتاجيته يف احلياة، 

واالهتمام باجلانب الروحي، والتفكري اإلجيابي إلجياد حلول ملختلف املشكالت اليت تواجهه، وللفرد 

دور مهم يف أسرته يتمثل يف العمل على بقاء كيان األسرة متماسك، وحل املشكالت األسرية بالتفاهم 

ويلعب الفرد دور مهم يف والتعاون والعمل املشرتك، واالهتمام باالحتياجات املعنوية واملادية لألسرة، 

احلفاظ على نظام اجملتمع، واإلسهام يف األعمال التطوعية اليت تعود بالنفع على اجملتمع وأفراده، وفيما 

 يلي توضيح لدور الفرد يف غرس وتنمية ثقافة اإلجيابية جتاه نفسه وأسرته وبيئته وعمله وجمتمعه:

 جتاه نفس : جيابيأ. دور اإل

  منهج حياة، واملبادرة واملسارعة يف عمل اخلريات، فتقوية اإلميان وحسن الصلة االلتزام باإلسالم

 باهلل تعاىل مينح صاحبه القوة فال يتقهقر وال يرتاجع عن حركة إجيابية حنو اخلري واإلصالح.
 .االستقاللية ورفض التبعية، وعدم تقليد األفكار املخالفة لإلسالم 
 ب دروسك، تقدم على أقرانك، تعرف على مدرسيك، أحسن إن كنت طالبًا افهم واجباتك، استوع

الصلة بزمالئك، كن شامة يشار إليها بالبنان علمًا وأدبًا وخلقًا، كن قدوة حسنة لزمالئك 

 بسلوكك وتصرفاتك.
  كن منوذجًا لإلجيابية يف حيِّك، يف منطقتك، يف وظيفتك، يف مظهرك، يف حديثك، يف معاملتك

 لآلخرين.
 عر أن وقته مشكلة، فهو ال يبحث كيف يقتل هذا الوقت، فاإلجيابي ال فراغ لديه. اإلجيابي ال يش

قال سيدنا عمر رضي اهلل عنه " أني ألكره أن أرى الرجل فارغًا سبهلاًل ال يف عمل آخرته وال عمل 

دنياه"، احرص على وقتك، وال يضيع جزء منه يف غري فائدة، قراءة كتاب، صلة رحم، زيارة 

 اهلل، تفكر، تدبر،...اخل. أقارب، ذكر
   قم بواجباتك حنو نفسك، حنو جسدك، فلنفسك عليك حق، إذا مرضت اعرض نفسك على

 الطبيب، واحرص أن تكون وجباتك الغذائية صحية ومتوازنة تشمل كل عناصر الغذاء الضروري.
  من سبقك،  مصاحبة ذوي اهلمم العالية واإلجيابيني والقراءة يف سريهم، واالستفادة من خربات

وتفاعل مع حاضرك، وخطط ملستقبلك. واحذر من صفات السليب: فصحبة اإلجيابيني تورث 

 اإلجيابية، وصحبة السلبيني تورث السلبية. 
 فكل قرين باملقارن يقتدي  عن املرء ال تسأل وسل عن قرينهيقول الشاعر:  
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 هلم ففي احلديث: "ليس كن دمث اخللق، حسن املعشر مع الصغار والكبار، وأنزل الناس مناز

منا من مل جيل كبرينا، ويرحم صغرينا، ويعرف لعاملنا حقه"، فكل إنسان له قيمة وقدر مهما 

 كانت مهنته، فال تهون من شأن اآلخرين، فكل فرد يرى أنه يقوم بعمل مهم خيدم فيه اجملتمع.
 رتك التسويف والتأجيل، ترك التسويف: فإذا أردت مواصلة الطريق حنو التحقق باإلجيابية فعليك ب

فكثري من الناس حيرمون اخلري، ويضيعون الفرصة تلو األخرى بسبب التسويف. ففي احلديث 

الشريف: " اغتنم مخسًا قبل مخس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، 

 وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك".
 فإن فساد الرأي أن ترتددا  عزميةإذا كنت ذا رأي فكن ذا والشاعر يقول:   
 :َوَما ﴿ استحضار األجر واملثوبة من اهلل: ألن ذلك من احملفزات على التحرك بإجيابية، يقول تعاىل

فإن ذلك (  110 :) البقرمل ﴾ُتَقدُِّموْا أَلنُفِسُ   مِّْن َ ْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد الّفِ  ِإأَّ الّفَ  ِبَما َتْعَمُفوَأ َبِصٌو

 قديم يد اخلري والعون ملن حيتاج.يدفع لت
 يف البيت واجملتمع: حيث أن الطفل الذي ينشأ ويرتبى يف جو أسري صحي  ياعتماد النهج الشورو

يسوده مناخ احلرية، حرية الرأي، وحرية االختيار، وحرية احلوار، يشب واثقًا يف نفسه إجيابيًا يف 

 مشاعره وحركته.
 الفرد جتاه نفسه يتمثل يف: ( أن دور263، 2008ويضيف احلاوري )

  السعي يف فكاكها من النار: حبيث جيعل العبد بينه وبني احلرام وقاية، وأن ال يفتقده اهلل حيث

 أمره، وال يراه حيث نهاه.
  حتبيب النفس للخلق: فاإلنسان احملبوب مكرم حيث وجد، ومعظم حيث حل، واألسباب اجلالبة

للمودة كثرية، ومنها البشر يف وجوه الناس، وحالوة املنطق معهم، ولني اجلانب هلم، والبشاشة 

 فطاملا استعبد اإلنساَن إحساُن.  أحسن إىل الناس تستعبد قلوبهم عند مقابلتهم. 
 املعايب واملثالب الدينية والدنيوية: قال أحد احلكماء: ال تفعل ما تستح من  صون النفس من

االعرتاف به إن سئلت عنه، وقال غريه: ال تفعل يف السر ما ختجل منه يف العالنية، فالعاقل اللبيب 

 جيهد نفسه أن يكون يف أحسن هيئة مظهرًا وخمربًا.
 ن تصاحب أقل لك من أنت، فإذا صاحبت اختيار الصحبة الصاحلة: الصاحب ساحب، وقل لي م

سب اإلجيابية، وإن صاحبت السلبيني فسيزرعون فيك السلبية، ويرتاجعون تإجيابيني فستك

 بقدراتك إىل الوراء، أحط نفسك باإلجيابيني والناجحني تكن إجيابيًا وناجحًا.

 جتاه أسرت . جيابيب. دور اإل

 ول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسئول عن قم بواجباتك حنو أسرتك " كلكم راع وكلكم مسئ

رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسئولة عن 

 رعيتها".
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  من أدوار وواجبات الفرد جتاه والديه طاعتهما وبرهما واإلحسان إليهما، وصلة من يصلهما، وفعل

ما حيبانه، وأن جناحك ومتيزك مما حيبانه فكن إجيابيًا ناجحًا، واحرص على ذلك، وأجهد 

نفسك يف ذلك، وال تتوانى عن حتقيق األعمال الكبرية اليت تكون مصدر فخرهما واعتزازهما، 

من طاعتهما، وحسن صحبتهما وبرهما، كذلك الدعاء هلما واالستغفار هلما، عن أبي ُأسيد  فذاك

رضي اهلل عنه، قال: بينما حنن جلوس عند  يمالك بن ربيعة الساعد -بضم اهلمزة وفتح السني -

ر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ جاءه رجل من بين سلمة، فقال: " نعم الصالة عليهما، واالستغفا

هلما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم اليت ال توصل إال بهما، وإكرام صديقهما" رواه 

 أبو داود.  
  :(، 19)النساء:  ﴾َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف﴿ومن أدوار الفرد جتاه زوجته املعاشرة باملعروف قال تعاىل

يئاتكم، حبسب قدرتكم، قال قال ابن كثري: أي طيبوا أقوالكم هلن، وحسنوا أفعالكم وه

(، والقيام بوصية رسول اهلل صلى اهلل عليه 228)البقرة:  ﴾َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف﴿تعاىل: 

وسلم فيهن، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "استوصوا 

حلقوق اليت هلن، والصرب عليهن وذكر حماسنهن وتناسي بالنساء خريا" متفق عليه، وأداء ا

تقصريهن، والعدل ملن كان له أكثر من زوجة، واملعاونة يف بعض األعمال أسوة بالرسول صلى 

 اهلل عليه وسلم، وتقدير دورها وإعالن ذلك.
  ،والتلطف ومن أدوار الزوجة وواجباتها جتاه زوجها، طاعته يف املعروف، وحسن التبعل من التزين له

به، والقيام مبا حيتاج إليه، وتشد من أزره ملواجهة  الصعاب، ومراضاته إن غضب، وأن حتافظ 

 على البيت فهي راعية ومسئولة عن رعيتها، وأن حتفظه بالغيب يف نفسها وماله.
  ومن األدوار جتاه األوالد ما يلي: حسن اختيار األم، وحسن تسميتهم، وتربيتهم، واالجتهاد على

يمهم، والصرب على نفقاتهم يف ذلك، والتوسع يف النفقة عليهم، واحلذر من تضييعهم، واحلذر تعل

من الصحبة السيئة، وأن جيعلهم زاده إىل الدرجات العلى واإلمامة يف الدين، قال تعاىل عن املؤمنني 

 ﴾يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي ِإَمامًاَوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ﴿يف دعائهم: 

(، ومن أدوار الفرد جتاه األهل واألقارب واألرحام، صلتهما بالعطاء، وبرهما بالفعال 74 :)الفرقان

من الزيارة والبشاشة وحنوها، وجمازاة اإلساءة منهم بالصلة واإلحسان، واالجتهاد يف نفعهم 

هم من جاهك ووجاهتك، ودفع الضر عنهم ما استطعت إىل ذلك سبيال، ومنعهم من باخلري، فتعطي

 الوقوع فيه، والنصيحة هلم، وإرشادهم إىل ما فيه نفعهم.

 .مهنت حنو بيئت  و جيابي . دور اإل

  جيب أن تكون إجيابيًا يف املوقع واملكان الذي توجد فيه، إن كنت موظفًا أو طالبًا أو معلمًا أو

أو رئيسًا أو كاتبًا أو مسئواًل أو تاجرًا أو عاماًل أو صانعًا أو زارعًا، فال تنس بأنك صاحب مديرًا، 
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رسالة، وذلك من خالل التزامك، وأمانتك، وإياك وما يعتذر منه، ال تدع اآلخرين يوجهون إليك 

 أصابع االتهام للتأخري والتباطؤ يف إجنازك األعمال.
 رص على تطبيق النظام املؤسسي، وأن تكون قدوة لآلخرين يف اإلخالص والتفاني يف العمل، واحل

 مكان عملك )مؤسستك( بالقول والفعل.
  أن تتصرف التصرف املناسب للموقع واملكان الذي تكون فيه، وهو ما يسمى بنظرية )الدور( عند

علماء اإلدارة، فإذا كنت خطيبًا ينصت إليك املصلون، وإن كنت مسئواًل يف مؤسسة ينفذ 

وظفون توجيهاتك، أو مديرًا يف شركة يلتزم اجلميع بأوامرك، فال تعتقد أن هذا ينطبق على امل

تصرفاتك أينما ذهبت، تذكر أنه مهما كانت منزلتك فعليك أن تعامل الناس مبقتضى احلال 

الذي أنت فيه، عليك أن تنسى أنك مدير أو خطيب أو مسئول دائمًا، فأنت يف البيت أب أو زوج، 

  املتجر زبون يتعامل معك البائع مثل غريك من الزبائن،... اخل.وأنت يف
  حتى الطريق ال بد أن تكون إجيابيًا معها قال صلى اهلل عليه وسلم: " إياكم واجللوس على

الطرقات فإن أبيتم إال اجملالس فأعطوا الطريق حقها: غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، 

نكر"، حتى وأنت يف الطريق جتلس على كرسي أو على حجر، واألمر باملعروف، والنهي عن امل

أو فوق سيارة، هذه اجللسة ال تعفيك من القيام ببعض الواجبات اليت ال بد أن تؤديها، فإماطة األذى 

عن الطريق صدقة، واألمر باملعروف صدقة، والنهي عن املنكر صدقة، والتسليم على من لقيت 

أو كفيفًا يريد أن يعرب الطريق قم وساعده حتى يعرب، رأيت رجاًل صدقة، وإذا رأيت رجاًل كبريًا 

تعطلت سيارته بادر ملساعدته، وآخر ضل الطريق ال ترتدد يف إرشاده، كف أذاك عن الناس، غض 

 بصرك عما ال حيل لك، فاإلسالم ال يقبل منك أن تكون مجادًا بغري مشاعر.
  ذلك بالنصح والتوجيه واملشاركة يف بعض األعمال احلفاظ على نظافة وسالمة البيئة، والعمل على

 اليت جتعل البيئة صحية وآمنة، ومناسبة للعيش عليها.

 حنو جمتمع  وأمت : جيابيد. دور اإل
  اإلجيابي ليس إمعة يسري مع الناس إن أحسنوا أو أساءوا، بل هو قدوة صاحب مبادرة وفعل، حيمل

وقت، ال يستسلم ملا يراه من الضعف واإلهمال أو هم دعوة الناس وإصالحهم وتوجيههم يف كل 

العادات السيئة وإن كانت متأصلة بني الناس فال بد أن يسعى لتغيريها وحماولة استبداهلا باألفضل 

 أو األحسن.
  كن إجيابيًا يف تعاملك مع أفراد اجملتمع: من خالل ختفيف املعاناة عن الناس، واملبادرة يف

خرين،  " واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه"، " املسلم أخو خدمتهم، وتقديم العون لآل

املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته"، " انصر أخاك ظاملًا أو 

مظلومًا"، " خري الناس أنفعهم للناس "، من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقًا على اهلل أن يعتقه 

". كما أن حسن التعامل مع اآلخرين يقتضي احلرص على عدم جرح مشاعرهم، وعلى من النار
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اختيار الكلمات املناسبة اليت يرتاحون إليها، والبعد عن العبارات اليت تشعرهم باالزدراء أو 

 (.11 احلجرات:) ﴾َقْوٍم مِّن َقوٌم َيْسَخْر َلا آَمُنوا الَِّذيَن ياَأيَُّها﴿االحتقار، قال تعاىل: 
  ميكن أن تكون إجيابيًا ومؤثرًا، وأنت تقود سيارتك أو تركب احلافلة العامة أو تشرتي من

السوق، قد ختتلف مع البائع على شيء تافه وتقيم الدنيا وال تقعدها بينما ميكن أن تكون 

 متساحمًا يف تعاملك معه، ففي احلديث الصحيح " رحم اهلل عبدًا مسحًا إذا باع، مسحًا إذا اشرتى،

مسحًا إذا قضى، مسحًا إذا اقتضى" )صحيح البخاري(، إن مسة التسامح هي اليت حتفظ ود القلوب 

وتفرض االحرتام. إذا كنت تقود السيارة ومررت جوار املارة فال تعفرهم بالرتاب، وإذا كان هناك 

تك إىل ماء يف الشارع فال حتركه بسرعة سيارتك حتى ال تتسخ ثيابهم، وإذا أردت أن تدور بسيار

اليمني أو اليسار أعط إشارة، هذه كلها مظاهر تدل على أنك حترتم نفسك وتقدر اآلخرين، وإذا 

كنت بسيارتك يف الطريق العام وأراد صاحب سيارة أخرى أن يدخل يف الشارع فيجمل بك أن ال 

ها يف تضيق عليه، بل قف وامسح له بأن يدخل أمامك ويعترب هذا السلوك اإلجيابي رسالة تؤثر ب

اآلخرين. وإذا ركبت احلافلة ودخل رجل كبري يف العمر ال حتاول أن تتجاهل هذا الشخص إذا مل 

جيد له مقعدًا، أو أن املكان الذي وجده غري مناسب، أفسح له وآثره على نفسك أو أجلسه يف 

 املقعد املناسب،... اخل.
  ويألفونه. قم بواجباتك حنو الناس، كن إجيابيًا يف عالقاتك مع اآلخرين، فاإلجيابي يألف الناس

فإذا استعان بك أخوك املسلم فأعنه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمداهلل فشمته، وإذا 

مات اتبع جنازته، ال جمال أن تعيش على هامش احلياة، ال بد أن تكون فاعاًل ومؤثرًا، عود نفسك 

جعل فكرك دائمًا يعمل، كيف ميكن أن على املبادأة يف فعل اخلري، وأفعال اخلري كثرية، ا

 تقوم بعمل اخلري؟ كيف حتسن إىل الناس؟ كيف تساعد الضعفاء واحملتاجني؟... اخل
  :مِّنُكْم َوْلَتُكن﴿كن إجيابيًا يف فعل اخلري واحلث عليه، واجتناب الشر والنهي عنه، يقول تعاىل 

 عمران: آل) ﴾ِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَنَع َوَيْنَهْوَن ْعُروِفِباْلَم َوَيْأُمُروَن اْلَخْيِر ِإَلى َيْدُعوَن ُأمٌَّة

104.) 
  كن صاحب حس مرهف، تتأثر وتتفاعل مع ما يدور حولك، فكما أن لك مشاعر فلآلخرين

مشاعر جيب أن تراعيها. "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إىل جواره وهو يعلم به"، " تبسمك 

وجه أخيك صدقة"، "أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم، أفشو السالم بينكم"، " ليس يف 

 املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش البذيء"، إنه األدب والتعامل الراقي اإلجيابي مع الناس.
 زع، والعمل استشعار املسئولية جتاه اجملتمع والوطن واألمة، واالبتعاد عن كل ما يؤدي للفرقة والتنا

 على حتقيق معنى االنتماء للمجتمع والوطن واألمة.
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  احلرص على مشاركة أفراد جمتمعك أفراحهم وأتراحهم، أعراسهم ومآمتهم، يقول صلى اهلل

عليه وسلم: " مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو 

 فق عليه.تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر" مت
  ،استشعار أن مسئولية إنقاذ األمم من االنهيار هي مسئولية كل أبنائها بال استثناء، كل يف جماله

مكاناته، عن طريق شعور كل من يشارك يف اإلنقاذ، باملسئولية والثقة يف قدراته على إوحبسب 

 اإلصالح والتغيري. 
 

 التمت  بالشخصية اإلجيابّيةكيف تصبح شخصًا إجيابّيًا؟ كيفّية اةبحث الراب : 

هنالك عدة أمور قد تفيد الشخص الراغب بالتمتع بالشخصية اإلجيابية، وهي عبارة عن نصائح   

على الشخص أن يتبعها، ويراعيها يف حياته الشخصية وحياته مع الناس، ويطّور نفسه دائمًا على 

 -لي:ي اموهي كأساسها، ويسري بشكل تدرجيي، حتى يصل إىل النتيجة املرجّوة، 

الشخص الراغب بالتمتع بالشخصية اإلجيابية، جيب أّواًل أن ُيغري طريقة  أ. تغيو طريقة التف و: 

تفكريه يف احلياة، وحياول زرع األفكار اإلجيابية يف عقله، وتنميتها يومًا بعد يوم، حتى تصبح جزءًا 

احلياة، ويؤثر أيضًا على طباعه، وتغيري من عقليته، وبالتالي ينعكس ذلك على مجيع تصرفاته يف 

 صفات شخصيته لألحسن.

جاء يف كتاب )ال حتزن( للدكتور عائض القرني قوله: "اصنع من الليمون شراباً حلوًا"،  ب. ترك احلزأ:

ويف هذه العبارة مغزى ومعنى رائع، وذلك يف حتويل اخلسائر إىل أرباح، فإن أعطاك أحدهم كوبًا 

 ن، قم بإضافة حفنة من السكر إليه، واجعله شرابًا حلوًا.حامضًا من الليمو

حيث ُطرد   . مّتثل معاني اإلجيابية من سيد البشرية وعظي  األمة سيدنا حممد عفي  الصالمل والسالم:

عليه الصالة والسالم من بلده ومسقط رأسه مكة املكرمة، فأنشأ يف املدينة املنورة دولة عظمى، 

ة اإلسالمّية، نشر الدين اإلسالمي من خالهلا، وما زال ينتشر، ويتزايد أصبحت عاصمة كربى لألم

 عدد الداخلني فيه حتى وقتنا هذا. 

جيب أن يكون لدى الشخص ثقة بنفسه، وأن يكون مؤمنًا بشخصيته، وبأّنه  د. تعزيز الثقة بالنفس:

ال بّد من أن تساعده للنهوض  إنسان ناجح، وأّن أّية خسارة متر عليه يف حياته ليست إال جتارب، وخربات

مرة أخرى لتحقيق النجاح الذي يسعى إليه، فال يتوقف عند اخلسارات، بل عليه الوقوف مرة أخرى، 

حتى وإن اقتضى األمر أن يبدأ من جديد ومن الصفر؛ فهذه هي احلياة، واإلنسان يتعلم من أخطائه، 

حلياة، ألّن الوقوف عند الفشل واخلسارة هي وعثراته، وكبواته، وتلك هي أفضل معاني اإلجيابية يف ا

من صفات اإلنسان السليب، غري الواثق بنفسه، ومن ضمن العبارات اليت تعّزز لدى الشخص ثقته بنفسه 

العبارات التالية: )أنا أحب نفسي، أنا معجب بشخصييت، أنا ذكي، أنا ناجح، أنا حمبوب، أنا 

 أستطيع، أنا قادر وغريها من العبارات(. 
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جيب أن يعلم الشخص بأّنه وبإذن اهلل تعاىل بعد جوعه سيشبع، وبعد  :. التيّقن من أّأ م  العسر يسرًاخه

سهره سينام، وبعد مرضه سيتعافى، وأّن الغائب سيصل ال حمالة، وأّن الضال سيهتدي، وأّن الظالم 

ّن وراءها رياضًا خضراء، سينقشع، وأّن النهار سيتجلى، فإن رأى اإلنسان صحراء متتد أمامه فليعلم بأ

وأّنه ال بّد من األمان بعد اخلوف، والسكينة بعد الفزع، وأّن أفضل عبادة هلل تعاىل هي انتظار الفرج، 

 (. 6: الشرح. )﴾ِإأَّ َمَ  اْلُعْسِر ُيْسرًا﴿: قال تعاىل

أن يعلم الشخص بأّنه ال شيء مستحيل، وأّن أحالمه ممكنة، وال  جيبو. اإلمياأ بأّأ احلف  سيتحقق: 

بّد من أن تتحقق يومًا ما، فعليه بالتفاؤل واالبتعاد عن التشاؤم، واليأس، وامُلحبطات، ويتمثل بذلك 

حياة األشخاص العظماء الذين بدأوا من الصفر، وحققوا املستحيالت، ويقرأ سرية كل منهم، ويتفكر 

ا جيدًا، وحياول اإلفادة منها، وحيذو حذوهم يف احلياة، وسيعلم من خالل ذلك أّنهم مل فيها، ويتأمله

يصلوا إىل ما هم عليه إال ألّنهم أشخاص إجيابيون، مل توقفهم العوائق مهما كانت يف سبيل حتقيق 

ة األدباء، غايتهم، وليس أدّل على ذلك من سرية األنبياء والرسل، وسرية الصحابة، وسرية العلماء، وسري

 وسرية األبطال، وسرية القادة، وغريهم. 

على الشخص أن ُيحسن الظن بالناس، ويتلّقى أقواهلم وأفعاهلم بطريقة إجيابية،  ز. حسن الظن بالنا :

حمسنًا الظن بهم، وال يشّك دائمًا باآلخرين، ُمعتقدًا بأنهم حيابوه، أو جياملوه، أو يعادوه، فحتى وإن 

عليه أن ال يتأثر بذلك، وال يعطيه أكرب اهتمامه، ويقف يف مكانه عند كل كان ذلك صحيحًا، 

 قول، وكل موقف. 

كما ذكرنا بأّن هناك أشخاص ينشرون الطاقة اإلجيابية، وآخرون ينشرون  ح. جمالسة اإلجيابية:

لى الطاقة السلبية، واإلنسان بطبعه يتأثر مبن حوله من الناس الذين يعاشرهم ويصاحبهم؛ لذلك ع

الشخص أن ينتقي من الناس من هو إجيابي ملصاحبته ومالزمته، حتى يعينه على جبل شخصيته إجيابيًا، 

 ويبعث التفاؤل لديه بشكل دائم ومستمر.

)أعظم هدف هو رضا اهلل عنك( ينبغي أن حيّدد الشخص هدفه، أو أهدافه يف  ط. وجود اهلدف: 

هنالك معنى حلياته، ألّن التفكري بتلك األهداف احلياة، واليت يسعى للوصول إليها، حتى يكون 

وحماولة الوصول إليها، والعمل على ذلك، هو املعنى احلقيقي لإلجيابية؛ فالشخص اإلجيابي يف احلياة 

هو إنسان فعال، ونشيط، وعلى حراك دائم، يسعى للوصول إىل طموحاته رغم العقبات، واملشكالت 

 اليت تواجهه. 

بل جيب أن تنعكس أيضًا على جسد اإلنسان، فاإلنسان الذي يتمتع  اإلجيابية ي. االهتمام بالصحة 

بالصحة اجليدة، سينعكس ذلك على عقله، وطريقة تفكريه، وأقواله وأفعاله، ويتم االهتمام بصحة 

 اجلسد من خالل: تناول األطعمة املفيدة بشكل منتظم، واملشي، وممارسة الرياضة بشكل عام.

من خالل أداء الفروض، والنوافل، كالصالة،    عّز وجل والتقّرب إلي  بالعبادات:ك. التعّبد إىل ا

والصيام، وذكر اهلل عّز وجل بشكل دائم، والتوّجه إليه بالدعاء، كل ذلك يوّلد لدى الشخص 
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الطمأنينة، والراحة الدائمة، اليت ستنعكس على شخصيته، ويزداد اليقني لديه بأنّ األمور مجيعها بيد 

هلل تعاىل، وأّن اهلل ال يريد له إال اخلري، والصالح لنفسه، فإن مل جيد ذلك يف احلال، سيتبني له بعد ا

حني. ويف اخلتام أقول بأّن اإلجيابية يف احلياة ال تقتصر على النفس، أو الذات، بل جيب أن يتعامل 

يائسًا، ال بّد له من أن  الشخص مع الناس من حوله على هذا األساس، فمن أتاه من الناس متشائمًا،

ينصحه، ويوّجهه، ويبث لديه التفاؤل يف احلياة، ويكون عونًا له، فالشخص اإلجيابي هو إجيابي مع 

 نفسه ومع اآلخرين.

 * نصائح حليامل إجيابية: 

 هناك عدد من النصائح ميكن اإلفادة منها لنعيش حياة إجيابية منها:

على املاضي أو اخلوف من املستقبل. هذان ُبعدان أنت تفقد . عش حاضرك: أكثر القلق سببه الندم 1

  السيطرة عليهما. استفد من جتارب املاضي وخطط لتوقعات املستقبل.

. واجه املخاوف: معظم املخاوف ال حقيقة هلا. كن شجاعًا يف مواجهة املصاعب. روض نفسك لتقبل 2

 وكل". األسوأ ثم اعمل على أن ال يكون ذلك األسوأ. "أعقلها وت

. تقبل الواقع: رؤيتك هي واقعك. اعرف ما يقلقك ثم ادرسه جيدًا. قم بعدها باالستشارة واالستخارة 3

 ثم اختذ قرارًا وال تندم عليه. 

. تذكر أخطار القلق: أمراض جسدية كالقلب والبشرة واملعدة والصدر والرأس والظهر وااللتهابات 4

 والعجز وأمراض نفسية.. اخل 

فسك باملفيد: "متى توفر الوقت للتفكري بسعادتك أو بشقائك فإنك يف الغالب تشقى"! اطرد . اشغل ن5

 القلق بتناسي نفسك. وجه اهتماماتك إىل الناس والعمل واألهداف الطموحة. 

آمن مببدأ التسليم:  ال تصطدم مع األمر احملتوم. العاهات والبالءات تساعدنا إىل حد كبري غري  6

 عظيم إال وهو قمة يف التسليم. متوقع.. ما من 

. تعلم فن النسيان: تعلم كيف تنسى لتعيش. ال تقبل أن تكون آلة تنديد. ال تتخذ موقفًا من كل حادثة 7

 متر. دع األمور جتري يف أعنتها.. استصغر احلوادث املؤملة واملزعجة. 

إال باجلهد، ودليل اجلهد . اصنع االبتسامة: االبتسامة عنوان ومفتاح السعادة والشيء ال يأتي 8

 االبتسامة، واالبتسامة صدقة مكتوبة. 

 . تدرب على االسرتخاء: االسرتخاء يضعف القلق ألنه يريح العقل.. استخدم متارين االسرتخاء. 9

. أّصل معاني احلب: احلب هو رأس األمر، تعلم كيف حتب ربك، ودينك، ووطنك، ونفسك، 10

 حلياة واخللق مجيعًا. وأهلك،وأصدقائك و)املسلمني( وا

. اّتبع الوصفة اإلجيابية: ابدأ بالذكر يف بداية اليوم؛ فبداية اليوم هو كل اليوم، ذكر نفسك 11

 باإلجيابيات اليت متلكها وبث يف نفسك روح التفاؤل واإلجياب. استمر يف فعل ذلك أيامًا. 
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على التوازن الشخصي.. اإلجيابيات . اإلجيابيات العشر:  ابتكر طرقًا للتجديد.. التجديد حيافظ 12

 تية مدخل ملواقع التجديد: العشر اآل

      تفاءل: حتى ولو أحاطت بك السلبيات؛ فالتفاؤل من اإلميان والتشاؤم من الشيطان، -1 

 تبنى النفوس.  وبالتفاؤل 

 حتمس: أوجد احلماس يف األعمال اليومية واملتكررة، وابتكر أبدع. -2 

 حتدث عن النجاح: وامدح الناجحني واثِن عليهم.. أكثر من ذلك. -3 

أوجد البيئة اإلجيابية: انتبه ملن تصاحب.. رافق الناجحني.. جتنب السلبيني.. بث اإلجيابية يف -4 

 اآلخرين.  

جدد ما حولك: أبدع فيما حولك.. ضع ملسات إجيابية.. اخرج من املألوف.. علق الالفتات -5 

 ة. اإلجيابي 

 شارك الناس: ال تكن متفرجًا.. تبادل وجهات النظر.. ال حتقر أحدًا أبدًا. -6 

 خطط للنجاح: ضع برناجمًا لغاياتك وأولوياتك وطموحاتك.. خطط حتى ولو مل تنفذ.. كن -7 

 طموحًا واترك لنفسك الفراغات.. تعلم تقول "ال". 

ومّجع من األمثال العربية واإلعالم وبعض  ال تستجب للمغالطات: انتبه للمغالطات االجتماعية-8 

 أقوال املشاهري.  

 اهتم بنفسك: امسح لنفسك أن تشعر وتتمتع.. ال حتقرها، وال تكبتها. -9 

 اصدق مع نفسك: ال تكذب وال ختادع نفسك.. تعلم اإلخالص والدعاء واحتساب األجر. -10 

http://yallafeed.com/11-nsyhh-ky-taysh-hyah-akthr-iyjabyh-6423;c=yallafeed 

 ويذكر أبو هاشم عشر خطوات للتقليل من السلبية يف حياتك وهي:

 . ركز على احللول.1

 . أحط نفسك بأشخاص إجيابيني.2

 . اهتم بصحتك ولياقتك.3

 . فكر يف الوقت احلاضر.4

  خصي.. ال تأخذ األمور على حممل ش5

 . ركز على اجلانب اإلجيابي يف كل األمور.6

 . توقف عن انتقاد نفسك واآلخرون.7

 . قدم املساعدة لآلخرين.8

 . اقتنع بأن احلياة يوم لك ويوم عليك.9

 . جتاهل ما سيفكر فيه اآلخرون.10
https://www.youtube.com/watch?v=cBYbn_rMdZ8 
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، بينما حل كل يف مشكلة يرى و املشكلة يف يفكرويف اخلتام نؤكد على أن الشخص السليب 

، بينما اإلجيابي  أعذاره تنضب ال ، والسليب مشكلة لكل حلوجود  يرى و احلل يف يفكر اإلجيابي

، بينما االجيابي وسلبياتهم الناس عيوب تشغلهواآلخرين  من املساعدة يتوقع، والسليب أفكاره تنضب ال

 هو ما إىل ويتطلع املاضي إىل ينظر ، والسليب متشائم ومزاياهم مهبإجيابيات يهتميساعد اآلخرين و

 .ممكن هو ما إىل ويتطلع املستقبل إىل ينظر، واإلجيابي متفائل مستحيل
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 قائمة اةراج 
 القر أ ال ري . -
مدى فاعلية برنامج إرشادي  (.2010) إبراهيم، عطيات حممد يس، وحممد، حممد أمحد صديق  -

 لتنمية السمات اإلجيابية يف الشخصية لدى الطالبات املوهوبات يف مقرر العلوم، املؤمتر العلمي

 .515 – 463صمصر،  -2010 املنعقد يف بنها ل()اكتشاف ورعاية املوهوبني بني الواقع واملأمو
 ىلد ياإلجياب التغيري سملقيا ةالسيكومرتي صاخلصائم(. 2016) عبداهلل نب زعبدالعزي ،األمحد -

 ،القاهرة ة، جامعباآلدا ة، كليعواإلبدا ةاملوهب ثحبو زمرك تحوليا ،السعوديني نم ةعين
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