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إهداء

إلى ساكنة القلب ،ورمز اإلنسانية ،وبحر الحب،

ومدرسة الصبر أمي.

رضي اهلل عنها في األولين واآلخرين.
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تحذير
الذين يعانون من السمنة املفرطة ال أنصحهم بقراءة هذا الكتاب! ألن من املتوقع أن صحتهم

النفسية سرتتفع عالي ًا ،وستتحسن معنوياهتم جد ًا ،فيؤثر ذلك عىل وظائف اهلرمونات فيزداد

نشاطها يف تغذية اجلسم ،إال من صنع لنفسه محية من رجيم وغريه فال بأس!!.

ننصحك
ننصحك أن تقرأ هذا الكتاب قبل النوم بقليل ،من أجل أن تتفاعل مشاعرك الداخلية

يف مراتل غيوم التفاؤل ،لتمطر يف أرض قلبك أحالم ًا من الورود اجلميلة ،لتكون كالشمس

ترشق بيوم جديد بفج ٍر ألق ،حتمل نسائم باردة إىل أتون احلياة الفسيحة.

متفائلون
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تقديم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،فقد أطلعني األستاذ:
القصي عىل كتابه املعنون بـ»متفائلون« وقد تصفحته فألفيته جامع ًا لكثري من املعاين
عبد الكريم
رّ
واألفكار والقصص واألخبار ،والشواهد العلمية والعملية حيال مبدأ هو من أعظم مبادئ
السعادة يف احلياة.

القصي يف طرق هذا املوضوع واختياره له ،حيث َّ
شعور
أن التفاؤل
ولقد أجاد األستاذ
ٌ
رّ
ِ
ٍ
ِ
وناجح ،وهو ٍ
قلب ِّ
ٍ
عظيم ُّ
يرف يف ِ
ِ
وواق من
النفس البرشية،
احلياة يف
لوقود
بان
سعيد
كل
ٍ
ٌ

وقائم عىل ٍ
ِ
عدد من األمور:
النفسية واجلسد َّية،
االضطرابات
خماط ِر
ٌ
َّ
ٍ
َ
واستبشار يف املشاع ِر ٌ
إنسان يعلوه ُ
ِ
البرش وحت ّليه
داخل
يتامزج
وأمل كب ٌري
النفس
فرح يف
أوهلاٌ :
ٌ
ُ

ِ
ِ
ِ
ُ
وفلتات اللسان.
الوجه
حميا
الفرق بني
البسمة ،ولذا يظهر جلي ًا
املتفاءل واملتشاء ِم يف َّ
وتوقع اخل ِ
ِ
الس ْيـر،
احلارض،
احلسن يف
الظن
ُ
ِ
ثاني ًاُّ :
ري يف املستقبل ،فهذا يطلقُ الروح ويغذي َّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ُ
حمبوبة
واهلناءة يف العيش ،وهي
القلبية،
والسعادة
النفسية
بالراحة
تنعم
فالشخصية
املتفائلة ُ
ِ
ٍ
ٍ
تفعل املناعة اجلسمية ،مما
هائلة،
نفسي ٍة
من َلدُ ِن الناس ،مع اكتساهبا
وتقوية من الداخل ّ
ملناعة َّ

جيعلها تقاوم مجيع األمراض الوبائية واملزمنة كالرسطان ونحوه وتعجل بشفاء مريضها ،وقد
ثبت ذلك علمي ًا يف دراسات طولية عىل مئات من مصايب مرىض الرسطان املتفائلني مقارنة
بمرىض متشائمني منعزلني ،فكانت النتيجة أن معظم املتفائلني قد شفوا من املرض بخالف
املتشائمني فمعظمهم قىض نحبه ،وهذه الدراسات صادرة من جامعات عاملية ومنشورة عىل
الشبكة ملن أراد االستزادة.
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ثالث ًا :أن املتفائل يعيش بطاقتني ،طاقة اإلنسان العادي ،وهو الغدو والرواح واألخذ
والعطاء ،وأخرى هي أشد وأكرب ،وهي طاقة البرش واألمل والفأل فحينام جيالس املرء متفائ ً
ال

بشوش ًا فكأنام جالس – ليس روح ًا  -بل أرواح ًا وزهور ًا ومباهج ورسور ًا ،بخالف ما إذا
جالس متشائ ًام قانط ًا فإنه معه كمن حيس بحبل يشد خناقه ،حتى لكأن اجلو قد فرغ من اهلواء،
وهذا ما نلمسه يف مشاعرنا ،ومشاريعنا مع اآلخرين.
رابع ًاَّ :
أن هذا الشعور املطلوب ليس فقط فنية ينادي هبا املرشدون أو املعاجلون النفسيون،

وليست أدبية ينرشها البلغاء والشعراء ،وليست مقطوعة هيزج هبا املغنون ،إهنا يف اإلسالم
«دين» و «حكم» و»فريضة» ،ولتحقيق ذلك قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف احلديث

الظن أكذب احلديث» وقال اهلل تعاىل:
الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان« :إياكم والظن فإن ّ

} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ { [احلجرات،]12:
وهذا حماربة ملبدأ التشاؤم والوحر القلبي.

ولتأكيد مبدأ التفاؤل ورفض الشؤم قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم « :-ال عدوى وال طرية

وال هامة وال صفر ،ويعجبني الفأل ،قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم».
متفق عليه ،وسبحان اهلل  ..ما أمجل هذا املعنى الذي جيعل التفاؤل يبدأ بكلمة تبني السعادة

وتشيدها ،ولكن مم الكلمة؟ إهنا من الصاحب املتفاءل «يسمعها أحدكم» ،يطلقها ليعدي
هبا صاحبه ،ونعمت العدوى هذه ،ولذا ما متثل املصلحون هذه اخلصلة مع اجلد والعمل إال
غالبوا األخطار وصنعوا األجماد وعاشوا بروح أخرى ،ختالف جمريات الواقع املأزوم ،إهنا
وقود من طاقة متجددة غري مرئية تتدفق يف حنايا الروح ،كام قال الشاعر املتفائل ال فض فوه:
يا أهيا الليل لن تقوى عىل أمل

عرب احلنايا بإذن اهلل نحياه

وهنا صورة رائعة للتفاؤل ،يف مهد الرسالة يف مكة ،يقول خباب بن األرت ريض اهلل عنه:

أتينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو متوسد بردة يف ظل الكعبة ،فشكونا إليه فقلنا:
أال تستنرص لنا؟ أال تدعو اهلل لنا؟ فجلس حممر ًا وجهه فقال :قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل
فيحفر له يف األرض ثم يؤتى باملنشار فيجعل عىل رأسه فيجعل فرقتني ما يرصفه ذلك عن دينه
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ليتمن
ويمشط بأمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب ما يرصفه ذلك عن دينه واهلل
ّ
اهلل هذا األمر حتى يسري الراكب ما بني صنعاء وحرضموت ما خياف إال اهلل تعاىل والذئب
عىل غنمه ولكنكم تستعجلون) أخرجه البخاري والنسائي .إنه جواب كأنه نسج من اخليال،
ّ
ليسرين
واحلقيقة أنه خيال املتفائل الواقعي الواثق املطمئن إىل ربه بقوله صىل اهلل عليه وسلم:

الراكب  ..إىل آخر احلديث!

ويؤكد أثر التفاؤل بمالزمة النرص والتوفيق ما ردت به الفئتان :الفئة املؤمنة املتفائلة والفئة

املنافقة املتشائمة ،حني قال تعاىل يف معرض سورة األحزاب} :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ{

[األحزاب،]13 :

فهنا نجم النفاق وتكلم املتشائمون ،فامذا كان رد املتفائلني املؤمنني الصادقني

بعدما بذلوا الطاقة البرشية؟ لقد قالوا بكل ثقة( :هذا ما وعدنا اهلل ورسوله!)

ويف لفتة من اللفتات الرائعة وهم يف شدة األزمة يف غزوة األحزاب ،والنبي  -صىل اهلل

عليه وسلم -يرضب صخرة فتأبى ،فيرضهبا رضبة قاضية فتنثال بني يديه ،فيكرب الصادق
املصدوق ويفرت ثغره عن بسمة مجيلة واعد ًا أولئك املرتاعني اخلائفني بأن يأكلون من كنوز
كرسى وقيرص  ..ثقة ونرص ًا بنرص اهلل رغم األمل!

إهنا روح املريب املتفاين الباين العامل الصادق املتفائل الصابر -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإننا
بحاجة فع ً
ال هلذه الروح يف غرس الرتبية التفاؤلية يف كلامتنا وتعاملنا وعالقاتنا وتربيتنا ،بني
الزوج والزوجة ،ومع األوالد واألصدقاء وال يكون ذلك إال بالبسمة احللوة ،والكلمة

الطيبة ،والتوقع احلسن ،وجتديد اإليامن بالقضاء والقدر ،واستحضار أن دوام احلال من
املحال ،وأن اهلل حكم بأنه ما نزل داء إال له دواء ،والدوام عىل الدعاء فإنه ال يرد القضاء إال
الدعاء ،ولقد جربت ذلك مع نفيس ،وكثري ممن يستشريين ،سواء كانت شكواه خالف ًا مع أحد،
أو مرض جسدي ،أو خلل نفيس ،أو إحباط يف احلياة ،فأرشده ألسلوب التفاؤل وعدم
اليأس ،والبرش وعظم األمل ،واالنطالق يف احلياة ،وجتديد اإليامن باهلل تعاىل ،ووضع برنامج

رتب لذلك ،وبعد عدة شهور تظهر أمارات احلل وبوادر الشفاء ،وقد حتقق هذا يف عدد ممن
أصيب بمرض الرسطان أو اضطراب نفيس وقلق ،أو وقع يف كبرية من االنحرافات األخالقية
متفائلون
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أو مشكالت قديمة مع األقارب ،فيتحول املرض إىل صحة والضيق إىل سعة والقطيعة إىل

وصال ،كل هذا فقط ملا تم حتريك شعور التفاؤل يف النفس فكيف لو حركنا اإليامن باهلل تعاىل
أمجعه وأركانه وحقائقه؟! وأثرنا النفس بالعلم والبصرية؟! لكان الشأن شأن ًا آخر! فتبارك اهلل
أحسن املرشعني واخلالقني..

كتبه،

د .عبد العزيز بن عبد اهلل األمحد

أستاذ التوجيه النفيس واإلرشاد األرسي

املرشف العام عىل مركز وموقع حلول لالستشارات والتدريب.

متفائلون
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تقديم
هنايتألق التفاؤل:
احلمدهلل أو ًال وآخر ًا ،والصالة والسالم عىل أفضل اخللق وخاتم األنبياء واملرسلني صالة
وسالم ًا دائمني مادام الليل والنهار ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
فإن املتأمل يف آيات القرآن الكريم ،وأحاديث سيداملرسلني عليه وعليهم أفضل الصالة
والتسليم ،يدرك أن األصل يف وجدان اإلنسان املستقيم عىل منهج ربه أن يكون متوك ً
ال عليه،
راضي ًا بقضائه وقدره ،متفائ ً
الباخلريدائ ًام ميا ًالإىل االستبشار ،سعيد ًاباميتحقق له من الطمأنينة
واالستقرار.
آيات قرآنية كثرية تدعو اإلنسان إىل عدم اليأس والقنوط من رمحة اهلل ،وأحاديث نبوية
تدعوإىل االستبشار ثقة بام عنداهلل ،ومواقف لألنبياء واملرسلني واملصلحني وعظامء البرش
املتفائلني تؤسس ملبدأ التفاؤل أمجل تأسيس ،وتؤكده يف احلياة أعظم تأكيد .
يقول سبحانه}:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ َ}
الضآ ُّل َ
سبحانه}:و َمن َي ْقن َُط ِمن َّرحمْ َ ِة َر ِّب ِه إِ َّال َّ
ون{ [احلجر .]56:
[يوسف ]87 :ويقول
َ
ويف احلديث القديس»:أنا عند ظني عبدي يب ،فليظن يب مايشاء».
ظن
ظن باهلل خري ًا عامله اهلل سبحانه وتعاىل عىل حسب ظ ّنه ،ومن ّ
ومعنى احلديث أن من ّ
باهلل السوء عامله اهلل عىل حسب ظ ّنه .
وهل كانت حياة األنبياء والرسل عليهم السالم إال حقو ًالمن التفاؤل واالستبشار؟!
القصي «بأصل هذا الكتاب،
وحينام بعث إ ّيل األخ الكريم »عبدالكريم بن عبدالعزيز
رّ
متفائلون
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متفائ ً
ال باهتاممي به ،كنت يف زمحة من مشاغل كثرية ،وأسفار متتابعة ،ولكن هذا العنوان
املتفائل «متفائلون « ،كان يستهويني ،وجيذبني إىل تصفح مايسمح به الوقت من صفحات
هذا الكتاب املتفائل.
ويف كل مرة أقرأفيها صفحات من هذا الكتاب ،أجد من األنس والصفاء ،واملتعة ما جيعلني
أشعر بقيمة مامجع املؤلف من النصوص ،واحلكايات واألقوال بني دفتي كتابه اجلميل.
وصف األخ الكريم عبدالكريم كتابه بوصف لطيف غري مبارش حينام نصح من يعانون من
السمنة املفرطة بعدم قراءة هذا الكتاب ألنه من املتوقع ّ
أن صحتهم النفسية سرتتفع ،فيؤثرذلك
يف نشاط اهلرمونات فيزداد نشاطها يف تغذية اجلسم فيزدادون سمنة.
ولوأن «عبدالكريم» علم ّ
أن الطب يؤكد أن التشاؤم ،واالنغالق النفيس ،والقلق قد تكون
وترهل اجلسم ،لكان له رأي آخر.
من مسببات السمنة،
ُ
وأقول إن العناوين البارزة املكتوبة عىل غالف هذا الكتاب «حكايات هادفة ،قصص عظامء
قهروا اليأس ،أقوال خالدة ونادرة» قد حتققت بصورة واضحة يف صفحات هذا الكتاب.
كتاب »متفائلون« جديربأخذ مكانه ال ّ
الئق به بني عرشات الكتب املعنية بجمع أطايب
القول ،وروائع القصص واألخبار التي حتقق املتعة والفائدة كالعقد الفريد ،واألمايل
والنوادر ،وربيع األبرار ونصوص األخبار ،ورحلة الشتاء والصيف ،وجددحياتك،
والحتزن ،وبرشواوالتنفروا ،ومتعة احلديث ،وهكذا هزموااليأس ،وغريها من الكتب التي
حرص مؤلفوها عىل اشعال قناديل التفاؤل واالستبشار ،وحسن الظن باهلل سبحانه وتعاىل.
إن احلياة املعارصة بإيقاعها الصاخب الذي يزعج مشاعر الناس ،جتعل قراءة هذا الكتاب
وماشاهبه من الكتبّ ،
حمطات للراحة واهلدوء( ،واالستجامم) ال ّنفيس.
أما الراحة النفسية بحذافريها ،فهي يف كتاب اهلل وسنة رسوله -صىل اهلل عليه وسلم-
ّ
لكل من هداه اهلل إىل تأملهام وتدبرمها واختاذمها نرباس ًا يف احلياة.
احيي مؤلف هذا الكتاب ،وأشكره عىل ثقته ،وأدعوكم إىل مائدته املنوعة املاتعة ،واهلل
ّ
من وراء القصد.
كتبه:
د:عبدالرمحن بن صالح العشاموي.
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المقدمة
إن احلمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا،

من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا .
وبعد :

أخي احلبيب :من الذي بوسعك أن تفعله ثم اليمنحك إياه التفاؤل؟ هل ترغب يف
تطويرذاتك ونقلها إىل حياة أفضل؟ هل تريد أن تبقى أبد الدهر سعيد ًا؟ هل تريد أن ترشق

حياتك بفجرجديد؟ أم تريد أن تتمتع بصحة جيدة؟أو تريد أن تفتح حقو ًال جديدة تزرع فيها
:درب نفسك أن تبحث عن ضوء ٍ يف هناية
آمالك؟حسن ًا :كل ذلك يمنحك إياه التفاؤل ،فقط ّ

النفق ،وأن تشعل شمعة يف جنح الظالم ،وإياك أن تعتقد أن العامل ضدك ،وأنك ولدت مع

سحابة رمادية فوق رأسك ،لست بحاجة أن تكون ضحية جلذور اليأس ،أو االفرتاض بأنك
تعاين من خيبة األمل ،يبدو مجيع ًا أننا نفقرذواتنا من حيث ال فقر ،ونسقط أوراق مجال أنفسنا
من حيث ال ربيع يفصل بني هبجة احلياة ،ونكدها !! .
حاول دوم ًا أن توقد قناديل التفاؤل يف داخلك ،وأن تتمتع بنزول أمطار السعادة يف أودية

شعاب صدرك الكسري ،فعن قريب تنقشع سحابة احلزن بوابل الطل يف ندى أرض سويداء
ٍ
ٍ
وسعد يف أغصان آمالك املزهرة ،فالثامر
روض هبيج من األمل التليد،
قلبك ،لينبت فيك كل

يقطفها أزون الصرب ،واحلياة كل يوم تلبس ثوب ًا جديد ًا لتضحك يف وجهك وترسم البسمة
يف دربك ،إن املتفائل أكثر سعادة وأوفر صحة وأقدر عىل إجياد حلول للمشاكل ،فتفاءل أهيا
متفائلون
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احلبيب :فالتفاؤل من اإليامن ،والتفاؤل جيعل من الكوخ احلقري قرص ًا منيف ًا ،وحيول املتجر

البسيط إىل مصنع كبري ،وجيعل من الصحراء القاحلة حدائق غناء ،وبدونه تغيض ينابيع احلياة
وتذبل األزهار ،وختفي الشمس وجهها وتتحول موسيقى احلياة إىل نواح وعويل ،بالتفاؤل
صنع العظامء عظمتهم ،وبالتفاؤل سكن املؤمن وارتاح ،وبالتفاؤل عاش السعداء ،فالتفاؤل
رمز النجاح وبه حتيا الشعوب وتنهض احلضارات ،وتستقيم احلياة ،ومن غريه النصنع جمد ًا،

واليتناغم الكون يف نوره ،والتولد األماين ،واليشعراملرء بقيمة احلياة .

من التفـــاؤل يولد األمــل ومن األمـــل يولد العمــل ومن العمــل يولد النجــاح!!
صحيح أن التفاؤل أحيان ًا قد ال يوصلك إىل أعىل درجات الثراء وأرقى املناصب ،ولكنه

يوصلك إىل أعظم من هذا كله أن تكون سعيد ًا يف حياتك حمرتم ًا لنفسك ،مقدر ًا نعمة اهلل
عليك ،حمقق ًا لكامل التوحيد بحسن ظنك بربك وإيامنك الكبري به سبحانه.

كم من إنسان انتهت حياته ،وملا بعد يلفظ أنفاسه ،مات فيه كل يشء ،مشاعره ،إنسانيته،

حبه ،إيامنه بربه ،طموحاته ،بثائر صنع قراره ،كل يشء يف طريقه مسدود ،اآلمال ،احلقائق،
النجاحات ،وما ضريه هنالووقف قلي ً
ال وأبرصيرنو لنفسه مرتني :مرة ملا خرج إىل هذه الدنيا
مكرم ًا عىل سائر خلق اهلل ،ومرة أخرى :بأن تفضل اهلل عليه وجعله مسل ًام يميش يف
إنسان ًا ّ

األرض بنور اهلل وعىل هدي نبيه صىل اهلل عليه وسلم حيتذي ،إن هذه النظرتني هي النافذة التي

من خالهلا ّ
يطل اإلنسان عىل مجال ذاته ،ليفعم نفسه بواقع التفاؤل األبدي ،إن اإلنسان الذي
جيعل من حياته أقنعة سوداء وحيفر بيده أخدود ًا من القار األسود ،وجي ّند ذلك يف حرب نفسه
الرشيفة ،ما هو إال مجاد يف مضامر إنسان .فلامذا نعيش بالحياة واعدة باألمل ،ونموت ونحن

الزلنا أحياء ،نحن حقيقة من نسعد أنفسنا أو نشقيها الأحديسعدنا أويشقينا سوى أنفسنا.

وبعد :هذا الكتاب :حماولة رشيدة إلسعاد البرشية ،وبث روح األمل ،واستنطاق مكامن

القوة يف اإلنسان ،حماولة متواضعة إلرساء مبادئ التفاؤل وإعزاز قيمه املثىل ،ننقلك فيه ما

تؤصل فيك
بني القصة التي تنسيك يف عربها آالم الدنيا ونصبها ،وما بني اآلية من القرآن التي ّ

قواعد التفاؤل وتعززفيك حب اهلل وتعظيمه ،وما بني األحاديث الرشيفة ،وقصائد شعراء
التفاؤل ،وأقوال احلكامء املتفائلني ،وحكايات تنبض باملشاعر رونق ًاومجا ًال ،ومواقف لعظامء
متفائلون
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ونروض
متفائلني قهروا اليأس وحطموا أسطورة الفشل ،نريد أن ّنعرفك عىل نفسك كثري ًا،
ّ

يف قلبك مشاعر احلياة اجلميلة رغم قسوة الواقع الذي نعيشه اليوم!!.

بقي أن تعلم أهيا القارئ الكريم :أنه لوال املرارة ما عرفنا احلالوة ،ولوال املحنة ما عرفنا

املنحة ،ولوال العطش ما عرفنا الري ،ولوال اجلوع ما تلذذنا .بالطعام ،فالسيئة تدفع باحلسنة،

والرش يدفع باخلري ،والشدة غاممة متطر بالفرج القريب ،واملرض يداويه الدعاء ،والعافية تأيت
بالشكر ،وهذه هي سنة احلياة ...إذ كيف يبدع وخيرتع وينتج من ال يرى أم ً
ال أبد ًا!..
ُ
وأخرى ذات أشكال ممامىض ،ليس هناك عظامء هكذا ولدوا ،وإنام هناك أشخاص عاديون

حركوا جذوة اإلرادة من داخلهم وبذلوا وسعهم باملحاولة تلو املحاولة ،حتى وصلوا إىل سلم

العظامء ،فإن أخطر ما يشل الروح ويدمر كياهنا هو اإلقرار بالعجز قبل بدء املسري! والعزوف
عن املحاولة بحجة أال هناك قدرة يملكها اإلنسان تقهر املستحيل ،إن العظامء يف هذه األرض
حفروا أسامءهم بسجل التاريخ بعزمهم ومهمهم وقوة جتلدهم أمام العثرات ال بذكائهم
فحسب! ليس هناك شخص مطالب أن يكون سيد قارته ،وملك األرض ،وتاج ًا لإلنسانية،

ولكنه مطالب بأن يكون كالشاعر األملاين "جوته"حني وصف نفسه قائ ً
ال :أنا كنجوم السامء
ال متيض يف عجلة لكنها تسري سري ًا دؤب ًا ال يعرف السكون "وهذا حق فإن يف احلركة بركة ويف

السكون املوت والعجز والفشل ،واحلركة ولو كانت بطيئة مع مداومة ومتابعة واستمرار خري

من ألف رسعة توصلك إىل أن تفقد سيطرتك عند إرادة الوقوف أمام إشارة احلياة التي حتذرك
من التجاوز اخلطري ،وألن احلياة ليست طريق ًا مستقي ًام مفروشة بالورود ،ولكنها متعرجة

تنقلك من حمنة إىل حمنة أحيان ًا ،وأحايني كثرية ال تدوم املحن ،كام السعادة ال تفنى ،واألحالم ال

تنجيل ،واخلري يف طريقك كالسيل أنّى حل أسقى احلياة بكل ألوان اجلامل ،فام أمجل مجال نفسك
أهيا املتفاءل املبارك!! انطلق هيا فالتفاؤل يمطر ذهب ًا ،ويمطر أم ً
ال ،ويمطر سعادة اآلبدين،
فخذ من ذهبك قبل أن تذهب بك األحزان يف كل مقعد.

يقول سيد قطب رمحه اهلل" :إن الفرح الصايف أن نرى أفكارنا وعقائدنا ملك ًا لآلخرين

ونحن الزلنا أحياء؛ فاملفكرون وأصحاب العقائد كل سعادهتم يف أن يتقاسم الناس أفكارهم
وعقائدهم ويؤمنوا هبا".
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وهنا أريد أن أنبه عىل أشياء مهمة :

-1قد جتد يف هذا الكتاب بعض القصص عن الغربيني وبعض النقوالت عنهم ،فاليعني

أنملة ،ولكن ماذكرناه عنهم نريد منه
ذلك أهنم عظامء ،بل اليستحقون من العظمة والقيد ُ

رفع اهلمم ودفع اليأس .واحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها أخذهبا ،فالقوم اليملكون
إيامن ًاراسخ ًاباهلل ،ولكنهم استطاعوا أن يتفائلوا يف حياهتم وأن يتمتعوا يف دنياهم ،واملؤمن من

باب أوىل أن يكون متفائ ً
ال عظي ًام نابذ ًا للحزن واألسى والقلق والضيق.
 -2مل أجعل يف الكتاب حوايش ،تبع ًا لطريقة السلف يف التأليف ،فإهنم إن نقلوا من أحد

جعلواذلك يف أصل الكتاب ،ويف ذلك فائدة صحية عىل العينني بحيث التتحرك من أعىل إىل

أسفل مبارشة بل تتدرج يف القراءة.

-3هذا الكتاب خالصة لعرشات الكتب التي أملّحت ملوضوع التفاؤل إملاح ًابسيط ًا،

أوختصصت يف هذا الفن ،سيوفرلك جهدعناء البحث والتنقيب يف الكتب الرشقية والغربية

املرتجم منها وغري املرتجم ،وكذلك عرشات املجالت العربية والغربية القديم منها واحلديث!!
جهد ٍ
بحث استغرق منا ألف وأربعامئة ساعة يف قراءة مواضيع التفاؤل والسعادة ،وهوتكملة

ٍ
لكتاب قمنا بإعداده بعنوان «ابتسم للحياة».
حيرك محاستك وتفاؤلك جتاه
وأخري ًا :التعجل!! إن كنت مكثت سنني تبحث عن صديق ّ
هذه احلياة ويشجعك عىل جتاوز بعض املعوقات التي تربك طريقك املزهر ،فليس كثري ًا أن
معنى رائع ًا من
جتعل حمطات هذا الكتاب صديقك الذي الينفذ بره وإحسانه ،ليصنع منك ً

معاين التفاؤل ،فهل تبخل عىل نفسك أن تنفق من وقتك بضع سويعات يف قراءة هذا الكتاب
الذي آمل أن يكون بغيتك وحثيث سعادتك ،وإن كان البد أن تقرأ مجالك يف هذا الفضاء،
فاقرأ مرآة هذا الكتاب ومرافيه ،حتى جتد نفسك يوم ًاما يف كنف شالالت التفاؤل وزقائق

عصافري األمل وربام إىل سعادة التقف بك إلاّ يف اجلنة.

a aلقداستطاع الروائي «غابريل ماركيز» أن يعرب عن هذا املعنى جلي ًابعدمااكتشف إصابته

باملرض اخلبيث –الرسطان -وشعر بظالل املوت تزحف لتنهي حياته احلافلة فكتب عىل

موقعه عىل شبكة االنرتنت رسالة موجهة إىل قرائه قال فيها:آه لومنحني اهلل قطعة أخرى
متفائلون
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من احلياة!!..الستمتعت هبا-ولوكانت صغرية-أكثرممااستمتعت بعمري السابق الطويل،

ولنمت أقل ،والستمتعت بأحالمي أكثر ،ولغسلت األزهار بدموعي ،ولكنت كتبت
أحقادي كلها عىل قطع من الثلج ،وانتظرت طلوع الشمس كي تذيبها ،والأحببت كل البرش،
وملاتركت يوم ًا واحد ًا يميض دون أن أبلغ الناس فيه أين أحبهم ،وألقنعت كل رجل أنه

املفضل عندي ولكن هيهات أناعىل مشارف املوت اآلن !!....إذن الخترج من حياتك وأنت
مل تستمتع بعد!! .نسأل اهلل التوفيق والسداد واإلخالص يف القول والعمل.

كتبه:

عبدالكريم بن عبدالعزيز القصري
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لماذا هذا الكتاب
ذكرت تقارير ملنظمة الصحة العاملية أن  %5:2من سكان العامل يعانون من حالة شديدة

أو متوسطة من االكتئاب أي لدينا حواىل  300مليون غري سعيد!!بل تشري آخر إحصائيات
الصحة العاملية أن حوايل  %10من سكان العامل يعانون من آفة احلزن و اإلكتئاب ومن بينهم
بالد املسلمني وهم يف إزدياد .بل يعد االكتئاب والقلق أعىل نسبة مرضية يف املستشفيات

النفسية يف العامل حيث أن هناك أكثر من مائة مليون شخص يف العامل يعانون من االكتئاب
والقلق ،وهؤالء املرىض فع ً
ال سمحت هلم الفرصة أن يذهبوا ملراكز العالج النفيس  ..ناهيك

عن الذين ال زالوا يتخوفون من عرض حاالهتم النفسية عىل أطباء نفسيني وال حيبذون الذهاب
للمستشفيات النفسية لسبب أو آلخر ،فيقعوا فريسة آلالمهم ومعاناهتم فيقبعوا يف إرهاصات

الضغوط وإكزيام القلق ،وألن االكتئاب والتشاؤم له آثار نفسية خطرية عىل الفرد واملجتمع
وأرضاره واضحة نشاهدها يف حاالت االنتحار وإزهاق أرواح اآلخرين بدون ذنب سوى

حب االنتقام ،حيث يف السنوات األخرية ،زادت حاالت اإلنتحار عندنا يف السعودية فقد
أكد املصدر املسؤول يف مركز الطب الرشعي يف حديث خاص لـصحيفة«:الرشق األوسط»،
زيادة نسبة حاالت االنتحار يف السعودية بشكل عام وبني اجلنسني عام ًا بعد عام.

مؤكد ًا «أن آخر إحصائية لعام  ،2006صدرت أخري ًا من مركز الطب الرشعي ـ وحصلت

«الرشق األوسط» عىل نسخة منها ـ تشري إىل أنه بلغت  -266-حالة نامجة عن االنتحار
أو يشتبه بكوهنا نامجة عنه ،حيث بلغ عدد املنتحرين من الذكور  -212-ذكر ًا ،أي بنسبة

 ،%79.7يف املائة وتشكل اإلناث ما نسبته  ،% 20.3يف املائة».

متفائلون

23

� 09/01/2010 02:30:54

���� �������� ��� �����.indd 23

وتأيت اإلحصائية بيشء من التفصيل لتضيف «بأنه بلغ عدد حاالت الوفيات النامجة عن
االنتحار بني السعوديني  100حالة ،بام يعادل 37.6يف املائة ،كان منها -82 -ذكر ًا و-18-
أنثى » .وهذه احلاالت كانت ناجتة عن أمراض نفسية أودت هبم إىل االنتحار!!

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال َ ( :من تردى من جبل
فسمه
حتسى سماّ ً فقتل نفسه ُّ
فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتدى فيه خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ،و َمن َّ

يف يده يتحساه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ،و َمن قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ
هبا يف بطنه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ) رواه البخاري ..
ومن أرضاره أيض ًا:كام أكدت بعض الدراسات العاملية أنه كلام زاد اإلكتئاب والقلق زادخطر

اإلصابة باجللطات القاتلة.

ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب لتاليف هذه السلوكيات املشينة ،والستلزام الوقاية
العالجية ،إن احلياة أهيا القاريء:ال تتوقف أبد ًا ومياه النهر ال تكف عن اجلريان ،فأبحر معنا

يف أهنار التفاؤل ،وبحور األمل ،حتى نصل إىل املرفأ ،وال تأوي إىل جبل األحزان واملآيس ،فال
عاصم اليوم من الكآبة والقلق إال باهلل ثم بالتفاؤل والبهجة والرسور ،فابتسم ،واضحك،
ومتتع ،واعمل ،فاحلياة قصرية ال تستحق أن نقرص أيامها باملعاناة وطول األنني!! .

تعريف التفاؤل

لغة :قال ابن األثري رمحه اهلل« :يقال :تفاءلت بكذا َّ
وتفألت عىل التخفيف والقلب ،وقد
ُأولع الناس برتك مهزه ختفيف ًا» .

حيسن وفيام يسوء،
وقال ابن حجر« :الفأل مهموز وقد ال هيمز ،قال أهل املعاين :الفال فيام ُ

حيسن فقط والفال ما وقع من غري قصد
والطرية فيام يسوء فقط ،وقال بعضهم :الفال فيام ُ

بخالف الطرية» .

وقد فرسه النبي صىل اهلل عليه وسلم بالكلمة الطيبة ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه صىل اهلل

عليه وسلم سئل :ما الفأل؟ فقال(( :الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم))  .رواه أمحد ومسلم .
فمثال ذلك أن يكون الرجل مريض ًا فيسمع من يقول :يا سامل ،أو يطلب ضالة فيسمع من

يقول :يا واجد ،فيعجبه ذلك ويتفاءل به.
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وقيل الفأل  :قول أو فعل يستبرش به  .يقال  :تفاءل باليشء تفاؤ ًال وفأ ًال ،وقد يستعمل فيام

يكره ،يقال  :ال فأل عليك أي  :ال ضري عليك  .ويف احلديث  « :أحسنها الفأل » وهو أن يسمع
الكلمة الطيبة فيتيمن هبا ،وهو ضد الطرية ،كأن يسمع مريض يقول  :يا سامل ،أو طالب :يا

واجد  « .وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعجبه إذا خرج من بيته أن يسمع يا راشد يا
نجيح » (رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح)  .قال العلامء  :يكون الفأل فيام يرس وفيام
يسوء ،والغالب يف الرسور ،والطرية ال يكون إال فيام يسوء  .قالوا  :وقد يستعمل جماز ًا يف

الرسور يقال  :تفاءلت بكذا بالتخفيف ،وتفألت بالتشديد وهو األصل .

قال العلامء  :وإنام أحب الفأل ألن اإلنسان إذا أمل فائدة اهلل تعاىل وفضله عند سبب قوي،

أو ضعيف ،فهو عىل خري يف احلال وإن غلط يف جهة الرجاء ،فالرجاء له خري ،وأما إذا قطع

رجاءه وأمله من اهلل تعاىل ،فإن ذلك رش له ،والطرية فيها سوء الظن ،وتوقع البالء.
 -أما الفأل رشع ًا فهو:حسن الظن باهلل .

 -أما التفاؤل عند علامء النفس فتعريفه هو « :نظرة استبشار نحو املستقبل جتعل الفرد يتوقع

األفضل وينتظر حدوث اخلري ويرنو إىل النجاح ويستبعد ماخال ذلك « .
أي أنه :عقل و تفكري من يزن األمور و يقدرها تقدير ًا كام ً
ال سلي ًام و ينظر إىل ما حوله بنفس

مرتاحة واثقة مؤمنة و تطيب روحه و ترتفع به و تسمو إىل املعايل .
قال املاوردي« :فأما ُ
الفأل ففيه تقوية للعزم ،وباعث عىل اجلدّ  ،ومعونة عىل الظفر ،فقد
تفاءل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزواته وحروبه ،وروى أبو هريرة أن رسول اهلل-
صىل اهلل عليه وسلم -سمع كلمة فأعجبته ،فقال« :أخذنا فألك من فيك».

فينبغي ملن تفاءل أن يتأول بأحسن تأويالته ،وأال جيعل لسوء الظن إىل نفسه سبي ً
ال ،كام ورد

يف األثر َّ
«إن البالء موكل باملنطق».

تقول الدكتورة موزة بنت عبداهلل املالكي  -أستاذة مساعدة يف جامعة قطر قسم العلوم

النفسية »:اإلقبال عىل احلياة ،التمني املستمر الذي ال يتوقف إذا ما تعثر اإلنسان ..التجول
يف احلياة بفرح عىل الرغم من االنعطافات واألخاديد واحلفر التي تواجهنا ..هذا هو معنى

التفاؤل».
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هذه بعض من مظاهره عىل اإلنسان  ..هو اإلحساس املستمر بالزهو عند مواجهة

التحدي  ..واإليامن بأن التفاؤل واألمل هو أفضل الطرق ملواجهته  ..إن التفاؤل هو

بالفعل األمل الذي تثبت جذوره عىل الرغم من العواصف التي حتاول أن تعصف به ..
فهو كالشجرة الكبرية الثابتة املمتدة اجلذور يف األرض  ..ال تستطيع األعاصري مهام بلغت

قوهتا أن جتتثها أو تؤثر عليها.

إن التفاؤل جيدد شباب القلب ،ويزيد من قوة اإلنسان عىل احلب واالنطالق واإلقبال
عىل احلياة ،كذلك فإنه عامل مهم لنجاح أي مرشوع يقدم عليه اإلنسان  ..سواء كان مرشوع ًا
فردي ًا ذاتي ًا  ..كمرشوع الزواج مث ً
ال  ..إذا كان هناك تفاؤل مع حسن االختيار واإلقدام عىل

االرتباط بنظرة متفائلة وأمل ..فإن هذا عامل مساعد لنجاح الزواج  ..كذلك املرشوعات

اجلامعية والتي ال يتم هلا النجاح إال بتعاون عدد كبري من الناس  ..فإن التفاؤل الذي يعم عىل
هؤالء األفراد يكون من أهم عوامل نجاح ذلك املرشوع فكل مرشوع اقتصادي البد أن يكون
التفاؤل من أهم عوامل نجاح هذا املرشوع وأن يتمتع القائمون عليه بالتفاؤل.

فالتفاؤل هو بلغة االقتصاد رضورة اقتصادية مثلام هو رضورة اجتامعية وذلك ألن املتفائلني

هم األكثر قدرة عىل التواؤم واالنسجام االجتامعي ،وهم األكثر قدرة عىل التكيف النفيس،
أما املتشائمون فهم دائ ًام األكثر قلق ًا واضطراب ًا ونفور ًا يف حياهتم االجتامعية.

إن التفاؤل ينعكس عىل الغري ،فمن يعمل مع إنسان متفائل فإن الشعور واإلحساس بالتفاؤل

ينتقل كالعدوى من هذا الشخص إىل من يعملون معه ،وبالذات من صاحب العمل ،أو
املسؤول عن العمل كذلك األم ،فقد أثبتت الدراسات واألبحاث أن األم تبدي شعورها سواء

بالتفاؤل أو التشاؤم يف تعاملها مع أطفاهلا  ..فنرى أبناء األم املتفائلة املقبلة عىل احلياة بحب،
والتي دائ ًام تتوقع األفضل ،يقبلون عىل احلياة أيض ًا بحب وأمل  ..يستمتعون بكل حلظاهتا ..

وابتسامة األمل والرضا ترافقهم يف كل أعامهلم ،وذلك عىل عكس أوالد األم التي يغلب عىل
طبعها التشاؤم ،والتذمر وعدم اإلقبال عىل احلياة بأمل وتفاؤل..

كلمة أخرية لكل من يعاين من غاممة التشاؤم التي قد جتعل احلياة سوداء ،وتلبد سامءها

بالغيوم ..أن يستبدل تلك املشاعر السلبية بالتفاؤل ..ليكن التفاؤل هو النور الذي ينري الطريق
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لكل منا لنرسم خطة نعيش هبا حارضنا مزينة بالتفاؤل ،مزخرفة باألمل لنفكر يف الغد بروح
مرشقة متفائلة ..لكي نقبل عىل احلياة بحب ونبدأ بتنفيذ ما نراه صاحل ًا من برنامج حلياتنا ،بال

نطعم ذلك الربنامج بالتفاؤل لزيادة إمكانية نجاحه ..فالتفاؤل يضيف إىل عوامل
تردد بل ّ
ال مه ًام عام ً
نجاح أي برنامج يصنعه اإلنسان لنفسه عام ً
ال اجيابي ًا نابع ًا من أعامقنا ،فاحلياة شاقة،

وليست هينة سهلة عىل اإلطالق ،وال جيتازها بأمان إال كل من تسلح بأكثر من سالح ملواجهة
التحدي اليومي الذي يصادفنا ،لذلك جيب أال نخشى احلياة ،وبالذات إذا كان التفاؤل مرافق ًا

لنا يف كل عمل ننوي القيام به ،وحليف ًا لكل أفكارنا ومشاعرنا التي تدعم تلك األعامل ..
لنصل إىل ما نصبو إليه».ا.هـ.

مبادئ تعلم التفاؤل

املتفائل العاقل يف تفاؤله يضع املبادئ التالية نصب عينيه و ال يرىض عنها بدي ً
ال:

 -النظام الغذائي الصحيح وعدم اإلفراط يف األكل و الرشب مع توفري احلاجات الرضورية

للجسم من مواد الطعام األساسية املشتملة عىل عنارص التغذية الكاملة كل ذلك من مبادئ
التفاؤل ألن الطب كله كام قال طبيب العرب احلارث بن َك َلدة :أن تقتصد يف كل يشء ،وقد

أشار القرآن إىل ذلك قال سبحانه }:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ { .

 التامرين التنفسية املوسعة للصدر و أجهزة الصدر مع االسرتخاء ملدة عرش دقائق خاصةعند الشعور بالتعب واإلرهاق فيحثو اإلنسان عىل وجهه املاء البارد ثم يأخذ نفس ًا عميق ًا من

أقىص بطنه ثم يتنفس ويمدد قدميه ويديه عىل األرض ويا حبذا أن يكون ذلك يف مكان فسيح

ويف اهلواء الطلق ويف علم الطاقة التفاؤلية توصل العلامء إىل أن تكبريات الصالة مع رفع اليدين
حذو املنكبني ببطيء يؤثر عىل الشحنة الكهربائية يف اجلسم تأثري ًا إجيابي ًا وهذه هي احلكمة من
ترشيع التكبريات يف الصلوات عموم ًا واهلل أعلم..

 -االنتباه للجهاز اهلضمي ،ومراقبته ومراعاته ،فال هيمل صحته باألكل املرض ،كاإلكثار من

أكل اللحوم احلمراء ،والشحوم والزيوت الصناعية .

 -مراقبة تأثري احلالة النفسية عىل الصحة و عىل الفكر و كبح مجاح الطمع الذي ينهك العقل

والفكر واجلسم.
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 استشارة الطبيب يف كل ضعف ينتاب اإلنسان و العمل عىل أداء ما يشري به. -التمرين عىل توجيه اإلرادة توجيه ًا صاحل ًا حكي ًام مفيد ًا ألن اإلرادة متى كانت رشيدة

عاقلة جترتح العجائب و حتقق املعجزات .

 -املتفائل هو الرجل الواعي الذي يدرك أن األيام حلوة ومرة ،فيها التعب وفيها الفرح ،فال

تزعزع يقينه املصائب ،وال تفل عزيمته الفواجع ،أو تزعزع من إيامنه احلوادث.
وبعد ذلك ،فهل يعرف املؤمن املتفائل يأس ًا؟هل يعرف اللون األسود؟هل يطأطئ خمزي ًا؟
هل يبكي وينوح؟هل يتربم ويضجر؟هل يعبس ويتجهم؟.

«كال !إن املؤمن املتفائل  :كالبسمة املرشقة كالنافذة املفتوحة عىل احلياة.إنه املتفائل اجلاد

املتشوف األبصار الذي ال يغلب أطامعه ،وال حيققها عىل حساب غريه ،إن املتفائل بحق
متفائل للحق ،وإال ملا كان للتفاؤل ذلك املعنى اإلنساين .والتفاؤل  -حق ًا  -طريقك للنجاح

والتميز ،ألن املتفائل اجلاد الواعي ال يعرف الرأس الدفني ،وحيتفظ دائ ًام وأبد ًا بالصحو يف
نفسيته والصفاء يف ذهنه ،لذا جتده حر ًا يف إشغال ملكاته العقلية ومترينها ،فال يعوقه عن توثبه
وانطالقه عائق أخالقي أو معنوي ،فرتاه – دائ ًام – عىل أتم االستعداد إلحراز النجاح تلو

النجاح .باإلضافة إىل أهم ميزة حيققها التفاؤل لإلنسان ،وهي التمتع الدائم بصحة جيدة،
ألنه يقاوم حاالت اإلحباط النفيس والتشاؤم ،مما يعني – أيض ًا – مقاومة للرتاخي الصحي
ومخول اجلسم« .

أنواع التفاؤل
فهناك التفاؤل الغافل الالهي الذي يكون إىل اخليال أقرب منه للواقع ،وهناك التفاؤل

اجلاد القويم الذي حيمل صاحبه عىل النظرة اجلادة الواقعية ،وهو ليس عاطفة بدائية أو حالة

نفسية أو هتيؤ بعض املحظوظني ،وإنام هو موقف عقيل خيتاره اإلنسان بإرادته وهو يتمثل أول
ما يتمثل يف فحص املشاكل التي تقع أو تعرض وتدمريها من مجيع وجوهها واستقرائها بكل
هدوء وجترد والبحث عن إجياد احللول هلا ألن املتفائل بحق جيد يف كل مشكلة ح ً
ال.

فكن ذلك املتفائل اجلاد الذي يزن كل يشء بدقة ويالحظ الرضر كام يالحظ النفع ،ويبرص
احلسنة كام يبرص السيئة ،ويستخلص – دوم ًا – أفضل فائدة وأمجلها من املواقف التي تضعه

متفائلون

28

� 09/01/2010 02:30:56

���� �������� ��� �����.indd 28

الظروف فيها ،حتى إذ رسم خط سلوكه ،ثبت فيه دون تردد أو ختاذل ،وسار عليه واالبتسامة

فوق شفتيه.

كن يا أخي ،ذلك املتفائل الواعي الذي ال خيرج عن كونه إنسان ًا بني الناس ،ويمر يف هذه

الدنيا بالصدمات القاسية ،واألزمات الشديدة يف العمل من سوء معاملة ودسائس الشانئني
من عداوات وخيانات ورصاعات حتى يكاد يقع يف حباهلا ومل حيسب هلا حساب ًا .

وتذكر – دائ ًام – أنه ال يوجد إنسان مل يتعرض لذلك العداء وعاش حياته كلها راحة وهدوء ًا،
ولكن كن العب ًا ماهر ًا بأفضل األوراق لديك ،بكل هدوء ،معاجل ًا ما يمكن عالجه ،متواص ً
ال

من خالهلا إىل تعديل موقفك ،ومتكينك من كل فرصة ممكنة ،متحم ً
ال كل ما يواجهك بالصرب
واألمل يف ٍ
غد أفضل.

تفاءل ..لكن بشروط

لن يستطيع أي إنسان مهام كانت قدراته ومهاراته أن حيقق طموحاته دون أن يكون متفائ ً
ال
تفاؤ ًال جاد ًا قوي ًام خيلصه من األفكار السوداء ،ويوجهه نحو العمل اإلجيايب املثري والتطلع

األفضل لغد مرشق.

فالتفاؤل ال يكون سلي ًام وال جمدي ًا إال يف حالة واحدة ،وهي أن يكون صاحبه عارف ًا أتم
املعرفة بنفسه وإمكاناته ،واعي ًا أدق الوعي ملوقفه العام ،كام قيل« :تفاءلوا باخلري جتدوه»
والتفاؤل باخلري يقيض إذا اتبع بالعمل والنضال والكفاح من أجل حتقيق الغايات املرجوة.
عليك إذن – أخي القارئ – أن تكون متفائ ً
ال طاملا اختذت الطموح طريق ًا والتميز وسيلة،

وهو واجب جيب أن تؤديه بنفسك نحو نفسك ،وال يمكن أن يؤديه أحد بالنيابة عنك ،ولتكن
مصغي ًا لقول رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) :رّ
«بشوا وال تن ّفروا» .رواه البخاري.

لماذا ال أتفاءل

 -ملاذا ال أتفاءل :وشبابنا من املرقص إىل املسجد ،ومن الضياع إىل اهلداية أصبح منهم

اخلطيب والداعية واملهندس والطبيب والدكتور والعامل واملخرتع .

 -ملاذا ال أتفاءل :وحلقات الذكر يف كل مسجد واملقبلون عىل حفظ القرآن باآلالف .

 ملاذا ال أتفاءل :ومن علامئنا من حيفظ الكتب الستة بالسند املتصل ،ومن زهادنا من يقوممتفائلون
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الليل يف عرشة أجزاء بل بالقرآن ك ّله ،ومن كبار السن من خيتم القرآن يف كل ثالث ٍ
ليال وعمره
جتاوز - 120 -عام ًا ،بل من عبادنا من خيتم القرآن يف رمضان يف صالة الرتاويح عرش مرات
يبدأ من بعد صالة العشاء وال ينتهي إال قبيل الفجر وهذا العابد هو الشيخ أمحد احلوايش -
إمام جامع مخيس مشيط يف اجلنوب -متع اهلل بعمره.ورأيت من عبادنا من يقرأ القرآن وهو

مغمى عليه وقد جتاوز املائة من عمره....وغريهم كثري وكثري وهلل احلمد .
ً

 -ملاذا ال أتفاءل :والتفاؤل منهج رب العاملني ،ونظام مالئكة السامء ،ودستور رسل اهلل

وأنبيائه ،فهاهو القرآن يفتتح سورة البقرة بذكر صفات املؤمنني الذين يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ثم يعرج عىل صفات الكافرين واملنافقني ثم يعود ويبرش

املؤمنني باجلنات وكأن املستقبل عزائمه للمؤمنني ،وتباشريه تلوح باألفق ،ورسائل الكون كل

يوم ختربنا بعظمة هذا اخلالق .

 -ملاذا ال أتفاءل:والتفاؤل تصديق بالوعد وإيعاد باخلري ،وهذه ملة امللك املذكورة يف احلديث،

أما التشاؤم فإيعاد بالرش وتكذيب باحلق ،عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول

اهلل صىل اهلل عليه وسلم(( :إن للشيطان ملة بابن آدم وللملك ملة فأما ملة الشيطان فإيعاد بالرش
وتكذيب باحلق وأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من

اهلل فليحمد اهلل ومن وجد األخرى فليتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)) ثم قرأ} :ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{ اآلية[ .رواه الرتمذي ] .قال أبو الطيب :ملة الشيطان

الوسوسة ..ما يقع يف القلب بواسطة الشيطان[ .أنظرحتفة األحوذي .]265/8

هل تعلم أن جريمة حتدث كل دقيقتني ونصف يف الدول الغربية ،وحوادث الرسقةيف كل عرش ٍ
ثوان وحوادث االغتصاب يف كل سبع دقائق ،وجرائم القتل يف كل أربع
وعرشين ثانية!! هل تعرف أن يف الغرب مخسة وتسعني مليون مدمن خمدرات و()850

ألف مصاب باإليدز و( )11مليون مصاب باالكتئاب! وبلغ عدد املنتحرين يف الغرب
بسبب الفشل يف عام واحد ربع مليون شخص .أي بمعدل (  )150شخص يومي ًا وسبب

االنتحار امللل واالكتئاب!! يقول بعض مفكري الغرب :أنا يف ملل وأحس يف أمل ملاذا أحيا

دعني أموت!! ناهيك عن الزالزل واألعاصري واحلوادث الكونية التي يرسلها اهلل عليهم
متفائلون
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وهي من جند اهلل! أال يدعوك هذا إىل التفاؤل!!.

 عودي -حممد صىل اهلل عليه وسلم -يف زماننا هذا وأساء الغرب له بالرسوم املتحركةتشوهي ًا إلنسانيته املطهرة ،ولدينه الساموي ،ولكن هيهات كانت هذه اإلساءة سبب ًا لدخول
اآلالف من الغربيني يف اإلسالم ألهنم يعرفون أن العظامء هم من ينتقدهم الناس ويكيلون

هلم العداء! لقد قرأ الكثري منهم عن سرية هذا العظيم -صىل اهلل عليه وسلم -فأعجبوا به أ ّيام
إعجاب!!ونالوا رشف ما جاء به من السامحة والرمحة والسالم وفكروا باعتناق هذا الدين

املعجزة ،فرب ضارة نافعة .تشري بعض اإلحصائيات أن هناك حوايل " "2500شاب دنمركي

أسلموا عىل خلفية نرش الرسومات املسيئة للرسول صىل اهلل عليه وسلم !! .دعونا أهيا القراء:
نفكر كيف ننرش ثقافة التفاؤل يف العامل الغريب ،نفكر بنرش هذا اإلسالم ...بد ًال من الصياح

عىل أحوالنا ومآسينا ،دعونا نفكر كيف ننرش سرية الرسول صىل اهلل عليه وسلم عند الغربيني،
بد ًال من الشجب واالستنكار واملقاطعات التي ال تعود لنا بفائدة مرجوة  ..أصبحنا أضحوكة

عند العامل ألننا نصيح عىل الرماد .

 -اإلسالم يف عاملنا اليوم انترش يف كل بقعة يف العامل بسبب هذه احلمالت الرشسة عليه ،ألنه

دين اهلل احلق! وألن اهلل متم نوره ولوكره الكافرون .انترش بالفقر ،وانترش بالعداء والتنكيل
باملسلمني ،وانترش باحلروب الباردة ،ولوال هذا الضعف الذي منيت به دولة اإلسالم اليوم ملا

انترش اإلسالم هذا االنتشار العظيم  .ألن الدين جاء من عند رب العاملني ،وألن اخللق خلق
اهلل ،واألرض أرضه ،والقدر قدره ومشيئته ماضية يف احلياة ،والكون يسريه متى شاء إذا شاء،

له احلكمة البالغة ،وله مرد األمور ،وهو عزيز ذو انتقام ،وغفور رحيم ،ويعلم بكل يشء قبل
أن يقع وبعد أن يقع وهو يعلم ما كان يف املايض وما يكون يف املستقبل وما مل يكن لو كان كيف
يكون! وهو احلق ودينه احلق وسيبقى دينه احلق شاخم ًا إىل يوم القيامة ،بعز عزيز ،أوذل ذليل،

ال تقف أمامه اجليوش العرمرم ،وال القوة اخلارقة من البرش الضعفاء ،وكيف يقف اخلالئق
أمام عظمة اخل ّ
الق العليم ،وكيف يتحدى البؤساء امللك اجلبار!؟ أال يدعوك هذا  :إىل معرفة

ربك وقوة يقينك به وإيامنك بعظمته أن تتفاءل ألن الدين حمفوظ من رب العاملني.

 من يصدق أن اجلزيرة العربية قبل مائة عام كانت تعج بالرشك والكفر وعبادة األصناممتفائلون

31

� 09/01/2010 02:30:58

���� �������� ��� �����.indd 31

وقطع السبيل والقتل بني القبائل وهنب األموال ،واليوم وهلل احلمد معظم سكان اجلزيرة
موحدون هلل تعاىل!! فرحم اهلل جمدد التوحيد :الشيخ حممد بن عبدالوهاب الذي وقف داعية

إىل اهلل فحارب الرشك وأهله وأعاد للناس دينهم احلق!.

تعريف التشاؤم

 -التشاؤم  :لغة  :مأخوذ من الشؤم يقال :رجل مشئوم  :غري مبارك ،وتشاءم القوم به مثل

تطريوا به ،والتشاؤم توقع الرش  .فقد كانت العرب إذا أرادت امليض ملهم تطريت بأن مرت
بجاثم الطري ،فتثريها لتستفيد  :هل متيض أو ترجع ؟ فإن ذهب الطري شام ًال تشاءموا فرجعوا
وإن ذهب يمين ًا تيامنوا فمضوا  .فنهى الشارع عن ذلك وقال  « :ال طرية وال هامة » .

 -التشاؤم عند علامء النفس هو»توقع سلبي لألحداث القادمة جتعل الفرد ينتظر حدوث

األسوأ ويتوقع الفشل واخليبة واخلسارة « .

 -ويعرفه عبداللطيف رشارة بأنه»:نزعة اعتيادية يف الذهن إىل رؤية كل يشء أسود قامت ًا،

وأخذ اجلانب السيئ من كل يشء ،وإمهال عداه» ويعرفه األطباء بأنه:مرض ذهني باسم (قرص

النظر) فإذا شئنا التبسيط ،قلنا أن التشاؤم عور عقيل واملتشائم (أعور العقل).

 يقول األستاذ عيل السيد خليفة عن التشاؤم »:إنه نزعة هادمة مدمرة تستحوذ عىل الفكرواملخيلة وحتيل األبيض إىل أسود و احلسن سيئ ًا والنرص هزيمة واجلامل جريمة «.
 التشاؤم رشع ًا هو :سوء ٍظن باهلل تعاىل.

منشأ التشاؤم

يقول عبدا للطيف رشاره »:كثري ًا ما تنشأ النزعة إىل التشاؤم عن غلو يف احلساسية أو مبالغة

غري معقولة جتعل للحوادث التافهة البسيطة أمهية ال تستحقها ،ويكون صداها يف نفس

احلساس أضعاف قيمتها احلقيقية ،فإذا عورض أو اصطدم أو تعثر أو أخفق ارتد إىل حالة من
اليأس ال مربر هلا ،إال أنه يشعر جتاه خيبته أو عثرته شعور ًا يزيد عنها ويفوقها.

وحياة كل إنسان امرأة كان أم رج ً
ال ،حتمل يف تيارها آالف األحداث املزعجة واملؤملة ،ولكن
ال خطر منها عىل وجودنا ،فكم من مرة تنوي القيام بنزهة وتعد هلا العدة الالزمة وتتوقع متام ًا

الرسور فيها ،حتى إذا أقبل يومها هطل املطر وعصفت الرياح فتبدد ما جتمع يف نفسك من
متفائلون
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دواعي الرسور؟ ويف هذه احلالة قل  :قدر اهلل وما شاء فعل!! قال تعاىل } :ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞ

} البقرة . 216ا.هـ.

أسباب التشاؤم

ا.هـ.

التشاؤم أنواع و أشكال و له أوضاع و ظروف و قد تتضافر أحيان ًا بعض أنواعه وتتجمع

يف حالة واحدة فينشأ من هذه العنارص التشاؤم يف الفرد و التشاؤم عند الرجل غريه عند املرأة
إىل حد ما وهو عند رجل له شكل وعند آخر له شكل آخر أي أنه يلبس لكل حالة لبوسها
وقد درس العلامء واملفكرون التشاؤم ككل حيث بحثوا فيه كمعنى شامل غري متفرق ألنه
أمر واحد يف النتيجة و آثاره واحدة بيد أن العالج ليس واحد ًا فلكل حالة عالج ولذلك فكل

إصابة من إصابات التشاؤم حتتاج إىل عالج خاص هبا إن االستعداد الشخيص للتشاؤم هو
السبب األصيل األسايس له فكل إنسان له طبع و مزاج و هذا الطبع يرثه و ال يلبث أن يتطور
يف مراحله وفق ًا للبيئة أو املناخ أو نمط احلياة ،ولعل من أهم أسباب التشاؤم ما ييل:
 -عدم الرضا بقضاء اهلل وقدره  :وأن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وأنه مل يكن أكرب منه .فأنت

مقهور حمسور .
مغموم
فرح مرسور ،واآلخر
ٌ
جتد رجلني أصيبا بمصيبة واحدة أحدمها ٌ
ٌ
 -ضعف اإلرادة :فضعيف اإلرادة دائ ًام مع التشاؤم له ميعاد ألنه يوهن من عزمه وثباته

وقوة مهته ،وكذلك الفتور و التداعي فاملتشائم ال يثق بانفراج و ال بعالج وما دام النجاح
هدفنا ،والتميز طريقنا ،فإن الذي نستهدفه ال يقترص عىل بعث التفاؤل يف النفس بمقدار
ما نريد من مقاومة التشاؤم الذي هو نتاج لذهن متشتت ،وإرادة خائرة ،وهو ما ال يصح

السكوت عليه بأي حال من األحوال ،أو بأي شكل من األشكال ألنه يئول بصاحبه إىل تثبيط

اهلمم والتخاذل وقت الطموح والنجاح .واحلياة ليست بستان زهور خالصة ،بل إن الشوك
فيها إىل جانب الزهر واملر فيها إىل جانب احللو واملتفائل اجلاد ال يبتسم ابتسامة نرية عذبة دوم ًا
عن فرح ،وإنام يفرضها عىل نفسه ويصعد هبا إىل شفتيه تصعيد ًا يف الساعات احلرجة بمحض
إرادته وقوة جلده ،فتنري قسامته هذه عالمة استعالء يف روحه وثقة منه باخلري الذي حيققه

اجلهد واالجتهاد واملثابرة يف العمل إىل أن يصل إىل حتقيق نجاحه املرجو واملنشود .فالتشاؤم
إذ ًا مرض ولكنه ليس عضا ًال ،بل مرض دخيل يتقهقر أمام اإلرادة والتصميم وحماسبة النفس.
متفائلون
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يقول عبداللطيف رشارة »:وضعف اإلرادة سبب أصيل من أسباب التشاؤم ،واعتالل الصحة

سبب آخر ،ويعتقد بعض األطباء أن التشاؤم صدى اعتالل صحي يظهر يف أخالق املريض
ويتمثل يف أفكاره وآرائه وترصفاته.».

 -اإلخفاق و الفشل :ألنه يضع نصب عينيه اخليبة فال يبدأ بأي مرشوع وال يقدم عىل أي

عمل ألنه يعتقد أنه سيفشل ال حمالة فال ينجح يف العمل وال ينجح يف شؤون حياته اليومية
واالجتامعية فالدنيا يف رأسه خراب واحلياة كلها مشاكل يف نظره .

 احلقد و حب اإليذاء :ألنه غيور حسود فيتسلط عىل العاملني فإذا رأى كتاب ًا مجي ًال بذل
مؤلفه يف تأليفه أنفس أوقاته ألف يف نقده ألف كتاب تنقيض ًا وترجيف ًا وحسد ًا ،وإذا رأى زهرة

يفوح عبريها قطعها ورماها يف العراء فال يشم رحي ًا زاكي ًا ألنه ال أنف له صحيح معاىف ،وإذا

رأى من يبني األمل لألمة ويشيد لبناة البناء إلقامة املجد يف سواعد الناس ،وقف بمعوله ليهدم
كل بناية فال يرس إال باملآيس وال يكتحل إال بالدموع السوداء ،وال يسعد أبد ًا ألنه مريض .

 مراقبة الناس باملنظار األسود :ألنه يشعر يف صميمه أنه أحط من الناس ،فيحتقر ذاتهويرمي بنفسه بالذل والطأطأة فال يرفع رأس ًا ألنه عاجز ساخط ملتف عىل نفسه قاعد مع

اخلالفني.

 -الرتدد و االنزواء واالنطواء عىل النفس :ألنه خجول مصاب بمركب النقص فال ثقة

تقوية وال أمل حيتويه ،والبستان يغنيه ،ركب اهلوينا فسقط فبقي مكانه مل يربح فطال عليه
ال وسه ً
الزمن ومشت عقارب الساعة وهو ينتظر من يفتح فاه ليقول له  :أه ً
ال.

 -احلرمان العاطفي والنقص يف دوافع احلب واحلنان :فالفتاة التي ال جتد أمان ًا يف منزهلا

قد تصاب بخيبة أمل خاصة إذا وافق ذلك قسوة وعنف من قبل أبوهيا من رضب وغريه أو
مشكالت مرتاكمة من قبل األبوين ،أو طالق وتفكك أرسي ،فتنشأ نشأة غري سوية وقد هترب

من البيت أو تقرر االنتحار أو خترج مع شاب يروي غليلها ويشبع عاطفتها وربام يؤثر عليها
ذلك يف مستقبل عمرها حيث التصورات واملفاهيم التشاؤمية والنظرة القامتة للحياة فال تصلح

هنا أن تكون زوجة املستقبل وال مربية لألجيال ،ألن املشكالت ورواسب املايض البئيس
يعمي طريق حياهتا ويد ّمر كياهنا االجتامعي واألرسي! فتتخدر مشاعر العاطفة عندها ،وقد

متفائلون
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تتلف خاليا احلب فيها لتتحول إىل كره وبغض للمجتمع! يقول مايكل أرجايل»:األشخاص
الذين مروا بأحداث احلياة السلبية أكثر  ..يصبحون تعساء ويعتقدون أهنم غري قادرين عىل
التحكم يف األحداث  ..يف آن واحد» .

 -التلوث البيئي  :فاملدن التي يكثر فيها دخان املصانع وضجيج العربات يؤثر ذلك عىل

خاليا التفكري ويربك لوثه عىل الصدر وحساسيته ..

 -التلوث الوظيفي:فالشخص املوظف يف وظيفة تكثر فيها جرائم املجتمع غالب ًا ما يصاب

بنكسة تشاؤمية مريرة !! ذكر صاحب كتاب  -سيكولوجية السعادة - ،-مايكل أرجايل» :-أن

أتعس الوظائف يف العامل تتمثل يف دراسة عاملية يف عدة وظائف كان يف مقدمتها -1عامل املنجم:أي
الذي يستخرج الفحم من املنجم ،أما أسعد وظيفة يف العامل فهي تتمثل يف وظيفة «أمني املكتبة»
ا.هـ .فصاحبها غالب ًا ما تكون نفسه مطمئنة راضية ،ألن الكتب هي هبجة احلياة ،وأنس للحزين،
وصديق الزمن ،خاصة إذا كانت كتب ًا علمية رشعية ،فام أمجل الذين يقرؤون ويعشقون الكتب،
فإذا كنت تقرأ فاعرف أن احلزن لن يطرق لك باب ًا ،ولن يعرف لك درب ًا !!أثبتت الدراسات أن

الذين يقرأون باستمرار لساعة كل يوم عىل األقل ،أهنم يتمتعون بقدرة عالية عىل حل املشكالت،

وعىل التعامل مع املواقف الصعبة ،وأن الطاقة الفكرية لدهيم أعىل من الذين اليقرأون ،كام أهنم
يتميزون بقدرة فائقة عىل التوقع واالبداع واختاذ القرار ،فالقراءة تغذي العقل ،وتنشط الذهن

وتبعث عىل السعادة .

 -املخدرات ومعاقرهتا أو التدخني وفعل املعصية عموم ًا واإلرصار عليها يولد نفسية حمبطة

كارهة للحياة مشمئزة غري سوية...

مظاهر اإلصابة بالتشاؤم المرضي

حيكى -أن كارتر  -الرجل األمريكي أنه كان ذكي ًا أملعي ًا ،ولكنه خرس االنتخابات األمريكية

يف الرتشيح للرئاسة ،بسبب كلمتني قاهلن يف اخلطاب االنتخايب ،حيث قال :أمريكا مقبلة عىل
مستقبل فيه خطورة وظالم كبري!! فنحي عن االنتخابات وطرد من املجلس واختري  -ريقن
 رئيس ًا للواليات املتحدة األمريكية عىل أن ريقن كان مغف ًال وساذج ًا ولكنه كان ظريف ًا يتمتع
بنظرة مستقبلية مرشقة.
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فاملتشائمون ال يصلحون لقيادة األمم ،واللتويل الوزارات ،وال ألي منصب كبري ًا كان أو
صغري ًا .ومن هنا نستخلص بعض مظاهر اإلصابة بمرض التشاؤم ومنها:
 -1الشعور بثقل املسؤولية :فال يستطيع املتشائم القيام بأعباء احلياة ومستلزماهتا وقد يفشل

يف حياته الزوجية ويفشل يف عمله ويف كل شؤونه ..

 -2الشكاوى النفسية املعنوية :كالشعور بالضيق والبكاء املرير وكثرة الوساوس

والتخيالت ،وإساءة الظنون ...

 -3آالم حسية تتضاعف بسبب اآلالم املعنوية :كفقدان الشهية ،وآالم الظهر ،واضطرابات

النوم ،واإلغراق يف احلزن ،وآالم املعدة وسوء اهلضم ،الصداع ،فقدان الرغبة اجلنسية،

والفشل يف العالقات العاطفية وقد يسبب ذلك اهنيار أرس بالطالق وغريه..
 -4توتر العالقات االجتامعية :فال يصل قريب ًا ،وال يعطي للناس حقوقهم ،فهو عاق لنفسه،
وعاق ألقربائه ،وعاق ملجتمعه.

 -5لوم النفس وتقريعها والشعور بالذنب :فريى املتشائم أنه أسوأ الناس ومن ّ
أرشهم ،وأنه

عبء عىل احلياة وعىل أهله ووطنه ،فينظر للحياة نظرة قامتة سوداوية ،وأن احلياة مليئة بالصعوبات

والكوارث وأن ال أمل من العيش فيها ،فيقرر االنتحار أو إحلاق الرضر باآلخرين ...
 -6سوء فهمه لألحداث املبرشة:

يقول د:حممد الدويش»:فتجد املتشائم دائ ًام ما يشكك يف صحة األخبار السارة أو هيون من

شأهنا ،إنك لو حدثته عن الصحوة وانتشارها فإنك تراه هيون من شأهنا ويقول لك إن هذه
ظاهرة حمدودة وضعيفة وهزيلة ،وفيها أمراض وعلل .وحينام حتصل أخبار سارة فهو يبحث
هلا عن تفسري يتفق مع طريقة تفكريه ويشكك يف الدوافع وراء هذه األحداث التي حصلت.

فتارة يتصور أن هذا استدراج من العدو حينام يعطى مثل هذه الفرص ،أو أن هذه مؤامرة

يراد من خالهلا االنقضاض أو كشف صفوف األخيار إىل آخره.
واليائسون دائ ًَام ينظرون هلذا اجلانب املظلم إىل جانب السلبيات ويضخمونه ،ويتغاضون

عن اإلجيابيات وهيونون و يقللون من شأهنا.

إن سيطرة اليأس يف النهاية ستخرج لنا أفراد ًا حمبطني وغري عاملني ،وال يمكن أن يصنعوا
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شيئ ًا ،وحني يسيطر اليأس عىل جمتمع فإن املجتمع سيستسلم ولن يسعى للتغيري ،فام مل يقتنع
األفراد بأهنم يستطيعون أن يغريوا واقعهم ،ومامل تقتنع املجتمعات بذلك فإن التغيري الذي

نريده وننتظره ال يمكن أن حيصل.ا.هـ.

أهي������ا ال����ب����اك����ي روي�������د ًا

أهي����ا ال���ع���اب���س ل���ن ُت��ع��ط��ى
ال ت����ك����ن ُم�����������ر ًا وال

k
k
k

ال ي���س���دُ
ال����دم����ع ث��غ��رة
ُ
ع��ل��ى ال���ت���ق���ط���ي���ب أج�����رة

جت���ع���ل ح���ي���اة ال���غ�ي�ر ُم����رة

الحكم التكليفي للتشاؤم
 - 3ذهب بعض احلنابلة إىل كراهة التشاؤم والطرية دون الفأل .

واستدلوا عىل ذلك بحديث بريدة  -ريض اهلل عنه  «-كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،

ال يتطري من يشء ولكن إذا أراد أن يأيت أرض ًا سأل عن اسمها ،فإن كان حسن ًا رئي البرش يف
وجهه وإن كان قبيح ًا رئي ذلك يف وجهه ،وكان إذا بعث رج ً
ال سأل عن اسمه فإن كان حسن

االسم رئي ذلك يف وجهه ،وإن كان قبيح ًا رئي ذلك يف وجهه » «رواه أبو داود» .

وقال ابن مفلح –رمحه اهلل :-إنه قول غري واحد من األصحاب  .وقال  :األوىل القطع

بتحريمها ،ولعل مرادهم بالكراهة التحريم .

وذهب بعض العلامء إىل أن التشاؤم والطرية من الكبائر ،وأنه حيرم اعتقادها والعمل هبا ،لقوله

عليه الصالة والسالم  « :ليس منا من تطري وال من تطري له » «رواه الطرباين وصححه األلباين» .

ولقوله صىل اهلل عليه وسلم  « :الطرية رشك وما منا إال تطري ولكن اهلل يذهبه بالتوكل »

«رواه أمحد وأبو داود».

قال النووي-رمحه اهلل : -كانت الطرية تصدهم يف كثري من األوقات عن مصاحلهم ،فنفى

الرشع ذلك وأبطله ،وهنى عنه وأخرب أنه ليس له تأثري بنفع وال برض ،فهذا معنى قوله

صىل اهلل عليه وسلم« ال طرية »  .ويف حديث آخــر  « :الطرية رشك » أي  :اعتقاد أهنا
تنفع أو ترض إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثريها فهو رشك ألهنم جعلوا هلا أثر ًا يف الفعل
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واإلجياد .واخلالصة أن التشاؤم منهي عنه وينايف كامل التوحيد ،عكس التفاؤل الذي هو

أصل التوحيد ألنه إحسان ٍ
ظن باهلل.

أضرار التشاؤم

للتشاؤم أرضار كثرية من أمهها:

 -1األرضار الصحية:

 a aكضعف البدن وهزاله ألن املتشائم يضع يف ذهنه أن ال فائدة من العالج فيستسلم للمرض
وأن ال فائدة من مقاومة أدواء النفس فيقعد عن التطبب يقول أحد األطباء  « :لو علم الناس
ما للطاقة الروحية من فائدة عالجية عىل اجلسم والنفس ،لتخىل واستغنى الناس عن استعامل

كمية وافرة من األدوية التي يف معظمها ال تعالج إال األعراض ،وال تنفذ إىل األسباب يف

أي وجه من الوجوه  .وقال ابن القيم-رمحه اهلل -يف « زاد املعاد «  :يف قوله  -صىل اهلل عليه
وسلم  « -لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأبإذن اهلل «.رواه مسلم .يف ذلك تقوية لنفس

املريض والطبيب وحث عىل طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه ،فإن املريض إذا شعرت

نفسه أن لدائه دواء يزيد تعلق قلبه بروح الرجاء ،وبرد من حرارة اليأس ،وانفتح له باب
الرجاء ،ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية ،وكان ذلك سب ًبا لقوة األرواح احليوية
والنفسانية والطبيعية ،ومتى قويت هذه األرواح قويت القوى التي هي حاملة هلا ،فقهرت

املرض ودفعته ،وكذلك الطبيب إذا علم أن هلذا دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه ،وأمراض

األبدان عىل وزن أمراض القلوب وما جعل اهلل للقلب ً
مرضا إال جعل له شفاء بضده ،فإن
علمه صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه أبرأه بإذن اهلل تعاىل « .ويقول أيض ًا -يف

الطب النبوي»:-فإن القلب متى اتصل برب العاملني وخالق الداء والدواء ،ومدبر الطبيعة
ومرصفها عىل ما يشاء كانت أدوية أخرى غري األدوية التي يعاينها القلب البعيد منه املعرض
عنه .وقد علم أن األرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا عىل دفع الداء وقهره،

فكيف ينكر ملن قويت طبيعته ونفسه وفرحت بالقرب من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها
بذكره وانرصاف قواها كلها إليه ومجعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه أن يكون ذلك

من أكرب األدوية هلا ،وتوجب له القوة ودفع األمل بالكلية .وال ينكر هذا إال أجهل الناس
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وأعظمهم حجاب ًا وأكذهبم نفس ًا وأبعدهم عن اهلل وعن حقيقة اإلنسان».

 a aالكآبة واستلذاذها أو التلذذ باألمل ،فيحقد عىل اآلخرين ويؤذهيم وقد يسبب لنفسه اخلراب
من جراء تناصب العداء عليه فيحسد ويبغض بعنف ويعتقد أن الناس كلهم أعداء إما حقيقة

أو ومه ًا فال يرضيه يشء سوى الدمار واإلفساد ،إنه كاألعمى ال يرى إال الظالم فال هينأ عيشه

حتى يعذب غريه معه فيتهم هذا ويسوء لذاك ،وينبش لذائذ من ينعم بالصحة ليمرضه معه
وبد ً
ال من أن يوايس الناس يف مصاهبم ويقول كلمته الطيبة أو يدل الناس عىل حلول ختفف

وأسى وقعود ًا عن العمل ،جيد سعادته يف تعذيب نفسه
عنهم معاناهتم جتده يزيدهم حزن ًا
ً

وأنّى له أن يسعد ولكنه الوهم واملرض والعياذ باهلل فتتكاثر عليه األمراض كقرحة املعدة
والسكري والضغط والقولون العصبي وغريها من األمراض النفسية.

 a aتشويه عقله من كثرة تفكريه وظنونه املستميتة فيضعف ذكاؤه فيتخذ قراراته بعجلة

املستخبيء الذي يرى املوت أمامه ولكنه يقتحم اخلنجر ويتلوث بالدماء فينكس رأسه عن

عرض نفسه
رؤية نفسه فال يراقب نفسه وال يزن كالمه ثرثار بالوعي وأمحق نحو روحه ّ

للمهالك فال يصلح لوظيفة وال أن يرتأس أحد ًا ألن قراراته تعيسة وأفكاره مريرة فيهدم

مشاريع وحيطم أجيا ً
ال خاصة إذا كان معل ًام فالويل لطالبه من عذاب املستقبل املظلم!! فهو

ال يصلح للوزارة وال للرئاسة والدول التي تستمد هنضتها من وزراء متشائمني أو أركان
ثقافة بائسة من شخصيات قلقة هي دول متخلفة ال تستحق أن تكون دائ ًام يف املقدمة! .
 - 2األرضار االجتامعية:

 -كدنو اهلمة ،فال يتصور سوى اإلخفاق يف كل عمل يعمله ،فال يقدم عىل أي مرشوع

وال يبدع وال خيدم دينه وأمته ،ألنه خائر النفس ،كسل فاتر ،مبغض لكل نشاط ،دائ ًام ما

يقول ويتعلل هبذه اجلملة :أنا قدري أن أكون مريض ًا تعيس ًا غبي ًا...وهذا حظي فاتركوين عىل

حايل ،ألن اهلل خلقني هكذا ..فال يعمل باألسباب وال يتكل عىل الرب جل جالله ،فهو

يعيش يف اإلرجاء والشك أنه إذا تكرر تأنيب النفس وحتطيمها من الداخل ،أصبح مريض ًا
مشلو ً
ال يائس ًا ،وهذا مذموم رشع ًا!عكس املتفائل الذي يقوم ليعمل ويقول قدري أن أفعل
السبب ثم أتكل عىل ريب!!.
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املتشائم يرض غريه فإذا شاهد مرشوع ًا قائ ًام وقف حمذر ًا  .وإذا سمع موعظة تنهد وظن

أنه يعيش يف قتام الرعب فحوقل صارخ ًا ،يسمم حياته ويوهن غريه عن العمل ويثبط عزائم

العظامء بإكسري التهويل واملبالغات .

إن املتشائم ال يكتفي هبدم نفسه ،وإنام يرتع بطبيعته إىل نرش (وبائه النفيس) للعامل ،فليعمل

العاملون عىل مكافحة هذا الوباء ،وعالج املصابني به ،ومقاومة عوامله وبواعثه سواء يف
حياة الفرد أم يف حياة اجلامعة ،ولتسعى الدول عىل إجياد احللول هلؤالء املرىض وإبعادهم عن

األماكن احلساسة يف املجتمع! .

ـ إن التشاؤم نفق يقود صاحبه إىل الرشك باهلل  -تعاىل  -قال ابن القيم-رمحه اهلل « :-التطري

هو التشاؤم من اليشء املرئي أو املسموع فإذا استعملها اإلنسان فرجع هبا من سفره وامتنع
هبا مما عزم عليه فقد قرع باب الرشك بل وجله وبرىء من التوكل عىل اهلل وفتح عىل نفسه

باب اخلوف والتعلق بغري اهلل والتطري مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد
وإياك نستعني وأعبده وتوكل عليه وعليه توكلت وإليه أنيب فيصري قلبه متعلق ًا بغري اهلل عباد ًة

وتوك ً
ال فيفسد عليه قلبه وإيامنه ،ويبقى هدف ًا لسهام الطرية ويساق إليه من كل أوب ويقيض

له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه وكم هلك بذلك وخرس الدنيا واآلخرة فأين

هذا من الفأل الصالح السار للقلوب املؤيد لآلمال الفاتح لباب الرجاء املسكن للخوف الرابط
للجأش الباعث عىل االستعانة باهلل والتوكل عليه واالستبشار املقوي ألمله السار لنفسه؟ فهذا

ضد الطرية فالفأل يفيض بصاحبه إىل الطاعة والتوحيد والطرية تفيض بصاحبها إىل املعصية
والرشك فلهذا استحب  -صىل اهلل عليه وسلم  -الفأل وأبطل الطرية» .

قوة الهدف

حيكى أن ملك ًا أراد أن يويص باخلالفة من بعده ألحد أوالده الثالثة ،وال يدري أهيم أحق

بامللك ،فقرر أن يضع هلم اختبار ًا بسيط ًا لريى من ينجح باالختبار فوضع هدف ًا وثالثة سهام

وقوس ،وقال ألوالده بعد سنة سأختربكم !.

أما االبن األكرب فأخذ يتدرب عىل الرماية باليوم سبع ساعات ! .
ولكن االبن األوسط ،أخذ يتدرب باليوم ساعة واحدة فقط.
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أمااالبن الصغري فال حيب الرماية بل حيب الفروسية وهلذا فهو مل يتدرب مطلق ًا.

فلام حان وقت االختبار حرض مجيع األخوة أمام أبيهم فأمرهم أن يذهبوا للحديقة؟.

كان اهلدف قد وضع بمكان واضح وفيه ثالث دوائر كربى وصغرى ووسطى فأمرهم أن

يرموا إىل أوسط الدوائر؟.

أخذ الكبري القوس والسهم وشده بقوة فسأله أبوه ماذا ترى يا ُبني ؟ فقال :أرى الدائرة و

وقوس ًا وسه ًام وشجرة  .ثم قال له :ار ِم يا ُبني؟ فرمى ولكنه أخطأ اهلدف!! .

فأخذ القوس والسهم االبن األوسط ثم شده بقوة وأثناء ذلك قال له أبوه:ماذا ترى يا بني؟

فقال :أرى الدائرة وقوس ًا وسه ًام .فقال :ار ِم يا ُبني؟.
فرمى ولكنه أخطأ اهلدف!.

فأخذ القوس والسهم االبن األصغر وشده بقوة فقال له أبوه:ماذا ترى يا بني؟فقال  :أرى

اهلدف فكرر عليه أبوه السؤال ؟ فقال  :ال أرى سوى اهلدف! فرمى فأصاب اهلدف!! .

قصة حتمل الكثري من املعاين :فرسم اهلدف والرتكيز عليه وكتابته خطي ًا والسعي لتحقيقه هو

ما جعل عظامء اإلسالم حيققون الكثري من أحالمهم .

فأنت حني تقرأ هذا الكتاب مث ً
ال ،فالبد أن يكون اهلدف لديك واضح ًا وهو أن تصبح

متفائ ً
ال ،وحت ًام بإذن اهلل سيحقق لك الكتاب ذلك!! أما إذا كان هدفك التسلية وقتل الوقت
فسيكون هدفك ضعيف ًا ولن خترج بنتيجة مرجوة سوى ضياع الوقت.

لقد حثنا رسولنا صىل اهلل عليه وسلم عىل أن تكون أهدافنا كبرية فقال « :إذا سألتم اهلل

فاسألوه الفردوس األعىل من اجلنة»رواه أمحد.

إذ ًا حياة بال هدف هي حياة بال وقع أو أثر ،فالشخص الذي حيقق النجاح يف احلياة ويصنع

التفاؤل يف نفسه هو الذي يضع هدفه نصب عينيه بصفة مستمرة ويتجه إليه بال انحراف .
يقول د :عبداهلل بامهام  :أخطر إنسان يف الدنيا هو الذي يعرف ما يريد! .

الرسول المتفائل

أن تتفاءل يف أصعب املواقف ويف أحلك الظروف فأنت تنظر بنور اهلل ،أن تتفاءل عندما

برب العاملني ،أن تتفاءل عندما تتكالب األعداء وتشتد املحن
يكفهر وجـه الزمن فأنت عىل يقني ّ
متفائلون
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فأنت واثق بنرص اهلل ،أن ُيدفع بك إىل السجن فرتى أنك يف جنة وارفة الضالل فأنت برعاية اهلل
طيـات الرش وأن ترى املحن ِمنحـ ًا فأنت يف
وحفظه! وأي تفاؤل أعظم من أن ترى اخلري يف ّ

قمـة التفاؤل !! هذا نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم أكثر الناس تفاؤ ًال ،وكان يحُ ب الفأل ويكره
ّ
الطرية خرج إىل بدر يف ق ّلـة قليلة ،وكان يتفاءل بالنرص ،حتى رّبش هبالك رؤوس الكفر ،بل

حدد مواقع هلكتهم ! ثم تكالبت عليه األعداء يف املدينة فأخذ حيفر اخلندق مع أصحابه ،وهو
يربط عىل بطنه حجر ًا من اجلوع ،ومع ذلك كان متفائ ً
ال بالنرص ،بل و ُي رّبش بنرص ومتكني ألمته،

فيقول « :إذا هلك كرسى فال كرسى بعده ،وإذا هلك قيرص فال قيرص بعده .فو الذي نفيس بيده

لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهلل تعاىل» رواه البخاري ..حتى غمز املنافقون ذلك الوعد ولكن حتقق
احلديبية ،فيتفاءل عندما ِ
وعده عليه السالم  .و ُيصدّ عن بيت اهلل عام ُ
قدم ُسهيل بن عمرو ،فقال

 :من هذا ؟ قالوا  :سهيل بن عمرو  .قال  :لقد سهل لكم من أمركم  .كام عند البخاري.
ال تيأسوا ليل الشتاء سينجيل

ولسوف هتتف زه��رة ف��واح��ة

k
k

المال وراحة البال ال يجتمعان معًا

والفجر سوف يزف صوت البلبلِ

ب��ش��ذ ًا حي��دث ع��ن ربيع مقبلِ

يقول عبد القادر مصطفى عبد القادر« :إذا كنت تتصور أن السعادة يف مجع املال ،وكنزه،

وإنفاقه عىل شهوات النفس  ..فأنت واهم ،فلقد تعلمنا من جتارب السلف أن « املال وراحة البال
ال جيتمعان مع ًا» ،ولقد تعلمنا من مشهد املوت أن «املال يرتكه املرء كله و ُيسأل عنه كله» ،ولقد

تعلمنا أن اإلنفاق عىل الشهوات جملبة للتعاسة« ..فرب شهوة ساعة أورث أهلها مه ًا طويال»،

وإن كنت ال ُتصدق إال ما ترى  ..فاستمع إىل حديث الواقع الذي ال يكذب وال يتجمل ،فلقد

أثبتت اإلحصاءات أن أعىل نسبة لالنتحار بني البرش توجد بالدول التي يتمتع مواطنوها بأعىل

مستوى لدخل الفرد ..فلئن كان املال حيقق السعادة ..فلامذا ختلص هؤالء من حياهتم؟!.

من أي المفاتيح أنت

عن أنس بن مالك ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(( :إن

فاتيح للخ ِ
ريَ ،مغاليق للرش ،وإن من الناس مفاتيح للرش مغاليق للخري،
من الناس َم َ
فطوبى ملن جعل اهلل مفاتيح اخلري عىل يديه وويل ملن جعل اهلل مفاتيح الرش عىل يديه)).

متفائلون
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[رواه بن ماجه ] 237 :وصححه األلباين (السلسلة الصحيحة  )1332فاملتفائل الذي
عرف اهلل حق املعرفة هو من الناس الذين هم مفاتيح للخري مغاليق للرش أما املتشائم

فهو من الناس الذين هم مفاتيح للرش مغاليق للخري.
املتفائل صاحب بشارة دائ ًام ألنه جعل دستوره القرآن! فالقرآن العظيم ميلء

بالبشارات للمؤمنني فمن ذلك قول اهلل تعاىل} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ { [سورة األحزاب  ،]-47ويقول سبحانه } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{

سورة البقرة آية .]-52

عن أيب بن كعب قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ((برش هذه األمة بالسنا والدين والرفعة

والتمكني فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب)) رواه اإلمام أمحد.

اص ِب ُروا
اس َت ِعينُ وا ِبال َّل ِه َو ْ
ْ

ولد موسى عليه السالم يف وقت قد اشتد فيه فرعون عىل بني إرسائيل ،فكان يذبح كل
مولود ذكر يولد من بني إرسائيل ،ويستحيي النساء للخدمة واالمتهان ؛ ألنه بلغه أن غالم ًا

منهم سيولد ،وسيكون هالك ملك مرص عىل يديه.
حزنت أم موسى حزن ًا شديد ًا ملا محلت به خوف ًا عليه من فرعون ومأله ،ولكن اهلل تعاىل

أخفى والدهتا عن القوم املجرمني فوضعته خفية ،وما زال اخلوف يالحقها حتى أوحى اهلل

تعاىل أن ترضعه ،فإذا خافت عليه فلتضعه يف صندوق ثم تلقي به يف البحر ،ووعدها اهلل تعاىل
بحفظه ،وبأن يرده إليها سامل ًا ،فاستجابت األم ألمر اهلل تعاىل ،فوضعته يف صندوق وألقت به

يف البحر ،ووصل الصندوق بعناية اهلل تعاىل إىل بيت فرعون ،فأخذته زوجة فرعون ـ وكانت
امرأة صاحلة ـ وألقى اهلل تعاىل حب موسى يف قلبها ،فأحبته ،وطلبت من فرعون أن يعفيه من

القتل لتقر عينها به ،ففعل.

مل يقبل الغالم غري ثدي أمه ،فوصلوا إليها بعد البحث عن مرضع يقبل ثدهيا ،وهم ال يشعرون

أهنا أمه؛ قال تعاىل}:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
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ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽ {

[ القصص  7 :ـ .] 13

ويف سورة طه قال تعاىل }:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ {
ولك أن تتخيل طف ً
ال صغري ًا ،ضعيف البنية مججمته رخوة وعظامه مل تكتمل ،يأمر اهلل أم
[ طه.]39 -83 :

موسى تلك املرأة املؤمنة أن تقذف رضيعها يف التابوت ثم يف اليم ثم يف الساحل ليذهب إىل
فرعون عدوه اللدود ال ليقتله بل ليرتبى يف قرصه وحتت رعايته رغ ًام عن أنفه ألن الرسالة
رسالة ساموية واحلافظ هو اهلل! «إن كل أحزاننا وخماوفنا حقيقة لتنتهي كلها عندما نقف

عند هذه اآليات» نكمل ونقول :نشأ موسى عليه السالم يف قرص فرعون وفيام بعد نزل

عليه الوحي يأمره اهلل بدعوة فرعون وقومه لعبادة اهلل وهنا أحس موسى عليه السالم بعظم
املسؤولية ،فطلب من اهلل تعاىل أن يشد أزره بأخيه هارون ،فاستجاب اهلل له دعاءه ،ثم
أمرمها أن يذهبا إىل فرعون ويدعوانه إىل اإلسالم ،فاستجابا ،وذهبا إىل فرعون ودعياه إىل
عبادة اهلل وحده ال رشيك له ،ورفع الظلم عن بني إرسائيل ،وكانت هلام معه جوالت كثرية،

وملا أحس فرعون بأن موسى وهارون قد غلباه باحلجة والربهان ،هدده بالسجن ،فأراه
موسى املعجزات التي تدل عىل صدقه ،وبدل أن يؤمن الطاغية فرعون بعدما رأى الرباهني
القاطعة ،طلب مجع السحرة ملقابلة موسى ،تواعدوا يف يوم معني ،والتقى اجلمعان؛ موسى

من جهة ،والسحرة كلهم من جهة أخرى ،وبدأ السحرة فألقوا كل ما بحوزهتم من احلبال
والعيص فخيل للناس أهنا حيات وثعابني ،وكان شيئ ًا عظي ًام يبهر العقول ،ويف هذه األثناء
أوحى اهلل تعاىل إىل موسى أن يلقي عصاه ،فألقاها فإذا حية كبرية جد ًا تلقف كل ما أتى به
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أولئك السحرة ،ومل ِ
تبق شيئ ًا ،هنا أدرك السحرة أن ما جاء به موسى ليس سحر ًا ،وإنام
هي معجزة من اهلل تعاىل ،فآمن السحرة كلهم بوحدانية اهلل تعاىل ،وأعلنوا رفضهم لعبادة
فرعون وغريه من املخلوقات ،وصدعوا هبذا أمام فرعون وأمام الناس كلهم ،فكان موقف ًا

رهيب ًا ،ومشهد ًا عظي ًام مؤثر ًا ،قال تعاىل } :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇ ﰈﰉ ﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ { [ طه  70:ـ  .] 76إنه
اإليامن إذا خالطت بشاشته القلوب صنع املعجزات ،وصمد أمام التحديات ،ورفع املرء يف

القمم }ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ{
مل يزدد فرعون بعد هذا املوقف إال عتو ًا وعناد ًا واستكبار ًا ،واستمر موسى يف دعوته بالرتغيب
تارة ،وبالرتهيب تارة ،وباللني تارة ،وبالشدة أخرى ،وفوق معجزة العصا واليد ،أنزل اهلل عليهم

سبع آيات أخر لعلهم يرجعون إىل اهلل تعاىل ،ولكن بدون جدوى .وهنا قالت البطانة السيئة لفرعون

كام أخرب اهلل :

} ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{ [

}و َي َذ َر َك َوإلهِ َت ََك{ [ األعراف ]127:أي :عبادتك؛ ألنه كان يأمرهم بعبادته ،فامذا
األعراف ]127:ويف قراءةَ :

كان رد فرعون؟ قال } :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ{ [ األعراف]127:

هذا التأكيد الثاين؛ ألنه كان قد رشع فع ً
ال يف استحياء نساء بني إرسائيل وقتل أوالدهم ،ولكنه
اآلن يشدد ويؤكد عىل املسألة أنه سيفعل ذلك أيض ًا مرة أخرى ،وهذا هو التأكيد الثاين كام قال ابن

كثري رمحه اهلل } ،ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ{ [ األعراف .]127:كيف

تكون املواجهة؟ أناس عزل ضعفاء ليس عندهم يشء ،وفرعون عنده كل القوة والسيطرة واهليمنة

والبطش واإلرهاب  ..قال فرعون }:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ [ األعراف،]127:

فامذا سيفعل

العزل؟ ماذا سيفعل هؤالء املساكني؟ ويف خضم هذه املحنة ،ويف أتون هذه األزمة والشدة التي
متفائلون
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يواجهها بنو إرسائيل ..قال موسى لقومه! موسى املؤيد بالوحي من اهلل الذي يملك اجلواب ،قال

تعاىل} :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛَ{ [ األعراف ..]128:ال أظن أن الواقع الذي نعيشه حيتاج للتعبري بأكثر من هذه

الكلامت مما نحتاج إليه ملواجهة الواقع اجلديد البد أن نثق بأن اهلل سينرص الدين مهام كان أبناؤه

ضعفاء قال اهلل } :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ {

[ األعراف .]128:إن موسى وبني إرسائيل كانوا ال يملكون سالح ًا مماث ً
ال لسالح فرعون أبد ًا ،وال جند ًا
يامثلون جند فرعون مطلق ًا ،وملا حتقق األمر واستعانوا باهلل وصربوا ،وجعلوا بيوهتم قبلة ،وصاروا

َ
فرعون ومن
البحر
يعبدون اهلل ،كافأهم اهلل عز وجل بأن نرص موسى ومن معه عليهم ،وبأن ابتلع
ُ
معه .وإنا لو صدقنا اهلل ،وعبدناه ،واستعنا به ،وتوكلنا عليه ،فإن اهلل سريسل من نقمته وعذابه عىل

الكفار ما هيلكهم ويرشد هبم ،وجيعلهم عربة لألمم القادمة .فامذا قال بنو إرسائيل ملوسى } :ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{ [ األعراف ]129 :قالوا :نحن نتعرض لألذى قبل أن تأتينا
ّ
يشء!!رشدنامن ديارنا ،وهتكت أعراضنا ،وما عساك يموسى
يا موسى ومن بعد أن جئتنا ،مل يتغري

أن تفعل لتنرصنا من هذا الطاغية املجرم!! قال موسى النبي املتفائل بربه يصربهم} :ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{ [ األعراف .]129 :وكأن موسى
يقول لبني إرسائيل :لو جاءكم يوم انترصتم فيه وملكتم األرض ،فالبد أن تفوا بام عاهدتم اهلل عليه؛

ألن اهلل إذا استخلفكم فإنه سينظر كيف تعملون .أناس يف مرحلة االستضعاف يقول هلم نبيهم :إذا
انترصتم وملكتم البالد والعباد البد أن تكونوا صادقني مع اهلل يف ترصفاتكم؛ ألنكم ستكونون

يف حالة امتحان وابتالء لكن من نوع آخر ..امتحان وابتالء بالرساء بعد أن كنتم ممتحنني ومبتلني

بالرضاء.

اشتد األذى بمن آمن من بني إرسائيل ،الثلة املتفائلة التي مل تفقد األمل برهبا ألن حمركات اإليامن

تنبض بالقوة والعزة عندهم!! فهددهم فرعون مرة أخرى بالصلب عىل جذوع النخل} :ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ {« فجاء اجلواب املفعم باإليامن وقوة العقيدة} :

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
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ﯧ{ فال ضري إنا إىل ربنا منقلبون ،لن هتزمنا يا فرعون أبد ًا ،هيهات لقد تغلغل اإليامن يف قلوبنا،

نعم ! }ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ { [طه ]73.وهنا عزم فرعون
عىل القضاء عىل موسى ومن آمن معه ،فلم جيدوا بد ًا من الفرار بدينهم ،واهلروب من بطش
فرعون وجنوده ،فأمر اهلل تعاىل موسى باخلروج بقومه من أرض مرص إىل فلسطني لي ً
ال حتى ال
يراهم فرعون وجنوده ،وملا أحس فرعون بخروجهم ،جهز جيش ًا عظي ًام وحلق هبم يف صبيحة

اليوم التايل ،وكان يوم ًا مشهود ًا ؛ رأى املؤمنون فرعون وجنوده قادمني إليهم من خلفهم ،والبحر
أمامهم ،ال سبيل هلم إىل الفرار ،فجزعوا جزع ًا عظي ًام}ﰎ ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ

 { ...أي نظر كل من الفريقني إىل اآلخر موسى ومن معه وفرعون ومن معه}:ﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ{ إىل أين تذهب بنا يا موسى؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا !! إىل أين املصري؟
أنغرق يا نبي اهلل ونحن آمنا برب العاملني ؟ يا اهلل!! يا هلا من شدة عصيبة يمتحن هبا املؤمنون
املتفائلون ،فيلتفت إليهم ذلك النبي العظيم نبي اهلل موسى الواثق بوعد اهلل باس ًام ويقول}:ﭚ

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ{ [ الشعراء ]62 :يااهلل! موسى موقن بنرص اهلل ،موسى موقن بتوفيق اهلل،
ألن معية اهلل ال تتخلف عن املتقني }ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ{ [ النحل :

 ]128موسى موقن بنرص اهلل ،ألنه مل ينس ما قال اهلل له وألخيه حينام أمرمها بالذهاب إىل فرعون
لدعوته ،حينام قال اهلل هلام } لاَ تخَ َ ا َفا إِ َّننِي َم َع ُكماَ َأ ْس َم ُع َو َأ َر ى{ [ طه ]46 :سريا يف أي مكان
فإنني معكام أسمع وأرى!!هنا يف أحلك الظروف تولد أغاين الفرج ،ثوان قليلة ،وإذ بالوحي
يأيت من اهلل إىل موسى ،يأيت يف حلظات حرجه ،البحر أمامهم بأمواجه املتالطمة ،وفرعون من

خلفهم بجنده وجيشه ،يف هذه اللحظات احلرجة أتى الوحي من اهلل إىل موسى

}ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ [ الشعراء ]63 :انشق البحر

نصفني بعصا ال يبلغ طوهلا ربام مرت ًا واحد ًا فكان كل شق منه كاجلبل العظيم يف ارتفاعه ،بينهام
أرض يابسة ،فمشوا فيها فال إله إال اهلل ما أعظم قدرة اهلل ،فلام اكتملوا داخلني ،إذا بفرعون
وجنده يصلون ،وما أن اقتحموا داخلني يف طود البحر حتى عاد البحر بأمر اهلل كام كان ؛ أمواج ًا

تتالطم كاجلبال ،وعندها أدرك فرعون وجنوده ضعفهم أمام قدرة اهلل ،وصاحوا يلتمسون
النجاة ،وظنوا أن اإليامن ينفعهم يف هذه اللحظات ،ولكن هيهات ؛ قال تعاىل :
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}ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ {

[ يونس 90 :ـ .]92

غرق فرعون ،وأزهقت روحه ،وقذفته أمواج البحر إىل الشاطئ جسد ًا هامد ًا لريى من

بقي من أنصاره وأعوانه مصريه األليم ،فيكون هلم عربة وآية لآلخرين ،وها هو جسده
باقي ًا مل يتغري إىل اآلن ،ليكون موعظة ملن اعترب .وهكذا طويت صفحات فرعون الطاغية
وبقيت صفحات أهل اإليامن رفافة يف التأريخ شاخمة تردد يف حجر كل بائس حزين يا قوم

} ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ{

ما أروع لثاث ورقات اإليامن حني تستوطن النفوس امللتاثة بقوة العقيدة وصدق اليقني
بخالقها!! يا قوم َا ْل َع ِاق َب ُة احلميدة لِ ْل ُم َّت ِق َ
ني واألرض يرثها عباد اهلل الصاحلون ،حقيقة قائمة
إىل أن تنتهي احلياة وتفنى البرشية.وعد اهلل حق إىل قيام الساعة!! فهل يستنري املتشائم بوعد
اهلل وهوبعدُ يقرأهذه اآليات ثم اليلبث إال أن ينساب متغلغ ًال يف ثياب اليأس البالية ؟ آمل

أن يستنري ،فإن من مل جيعل القرآن يف قلبه نور ًا فامله من نور!!.

-يقول عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه فيام علقه البخاري (( :الصرب شطر اإليامن ،واليقني

اإليامن كله)).

وردة أمل

:من عرف ربه رأى كل ما يف احلياة مجي ً
ال ".مصطفى السباعي".

بشرى للمتفائلين
الشك بأمهية أن يستبرش املؤمن برمحة من اهلل ،فهو القائل } :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ } [آل عمران .]171 :وقد عجب النبي صىل اهلل عليه
وسلم من حال املؤمن فكان كل حاله خري ًا :إذا أصابته رضاء صرب فكان خري ًا له ،وإذا أصابته
متفائلون
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رساء شكر فكان خري ًا له!!رواه مسلم.

من هنا نتعلم درسني من دروس التقوى :الصرب والشكر .فاملؤمن يتميز عىل غري املؤمن هباتني
الصفتني أثناء تعامله مع ظروف احلياة وصعوباهتا ،فتجد أن الصرب والشكر جيعالن املؤمن أكثر تفاؤ ًال

وأبعد ما يكون عن التشاؤم ،ألنه يدرك أن اهلل معه ،وأن املستقبل له ،وأن اجلنة بانتظاره ،فال حيزن عىل
يشء فاته ،وال خياف من يشء سيأتيه ،ولذلك قال تعاىل }:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{ [ يونس .]64- 62:فهل هناك أمجل من

أن يمتلك املؤمن البرشى يف الدنيا واآلخرة ،فامذا يريد بعد ذلك؟.

}ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈ}

[يونس.]10-9:

ويبقى التفاؤل نورًا

م����ت����ف����ائ����ل أب�����������د ًا أن����ا

أل�����ق�����ى ح�����ي�����ايت ب����اس ً
��م�ا
ريب ال�����������ذي ق���دس���ت���ه

ريب ال����������ذي أح���ب���ب���ت���ه

ي���ع���ط���ي وي����م����ن����ع ف��ض��ل��ه
يف ال����ك����ون أج������رى ع��دل��ه
ً
م���ت���ف���ائ�ل�ا م���ه�م�ا ال���دج���ى

ُ
ف�����احل�����ر ي���ل���ق���ى خم����رج���� ًا
ال يأس يف قلب امرئ ورآه أقوى ملجيء

k
k
k
k
k
k
k
k
k

إن ك������ان مه������ ًا أو ه��ن��ا
م���������ادام روح��������ي م��ؤم��ن��ا
ب��������رأ احل������ي������اة وس���ي��را

ب����ع����ط����اءه غ���م���ر ال������ورى

ع����ن ح���ك���م���ة ق����د ال ت���رى
ف����ي��م�ا ق�����ض�����اه وق��������درا
ف����ي����ن����ا أق�����������ام وخ����ي��م�ا
إن دق أب���������واب ال���س�م�ا
باهلل آمن واحتمى يف احلادثات وأرمحا
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م�����ت�����ف�����ائ�����ل وألم�����ت�����ي
أومل

ت����ك����ن

يف

امل���ح���ن���ة

إي���م���اهن�������ا يف روح�����ه�����ا
يف ع���زم���ه���ا وط���م���وح���ه���ا

k
k
k
k

ف�����ج�����ر ًا ن�����دي����� ًا ق����ائ����م ُ

ت���أب���ى ال���س���ق���وط ت����ق����اوم ُ
دائ���������م
ق�����ب�����س هب������ي������ ًا
ُ

م�����واس�����م
ل��ل�أم����ن����ي����ات
ُ

صديقي التأكل نفسك
معاناة عاشها هذا الصديق اجلميل يف لطف روحه ودعابة نفسه ،وقوة إيامنه بربه ،كانت
حق ًا من أروع القصص والتجارب اإلنسانية التي ُمني هبا ،لتعيد البسمة للماليني من احليارى

يف هذا العامل الذي ظنه الكثري أنه أسود!! دعوين ألتيح له الفرص ليعرب عن مشاعره ليقول:

أصبت بقرحة املعدة سنة من السنوات ،وذلك أن اهلل ابتالين بصحبة سيئة يف العمل،

كانوا قمة يف التشاؤم واإلحباط ،هم ثالثة ،واحد منهم مصاب باالكتئاب ويتعاطى األدوية
والعقاقري ،وآخر مصاب بالتشاؤم والكره لآلخرين ،والثالث منحل فكري ًا أمحق رعديد ،وقد

سميتهم املجانني الثالثة ألهنم حق ًا كانوا أعمياء عن األمل والسعادة والتفاؤل فصول القصة
طويلة ولكنني بالنهاية أحسست منهم ضغوط ًا وإرهاصات دمرت معديت تدمري ًا ،قررت أن

أعاجلهم من حياهتم البئيسة فانقلبوا أعداء ضدي ،فأعلنوا احلرب العاملية ع ّ
يل وبدؤا بالظن
السوء والشك البغيض  ...ومعاناة ال تنتهي إال بتقديم استقالتي من هذا العمل املشئوم!! عل ًام

يل من ماديت ووظيفتي ،ولعل األمر فيه خري ،وفع ً
أن راتبي كان جيد ًا ،ولكن صحتي أهم ع ّ
ال

كانت استقالتي مفتاح رزق يل  ...لقد أكلتني األحزان ،وحب االنتقام منهم هو اآلخرأفسد
يل عييش ،لقد بدأت أفكر فيهم طوي ً
ع ّ
ال ،نصبت هلم العداء ،وقلت ما قلت من ذم وشتائم
من نقد سخيف لذواهتم ،وكانت نتيجة هذا ،أن أصبت بقرحة املعدة وآالم يف داخل نفيس

أزعجتني وحولت حيايت إىل جحيم ال يطاق !.

ُترى ماذا أفعل لكي أعالج نفيس من هذه الضغوط واآلالم العضوية؟ هل أستسلم كام
استسلم غريي ؟ أسئلة مل أجد هلا ح ً
ال!!.

وبعد فرتة من األيام أحسست بأمل شديد يف معديت ،فذهبت للمستشفى إلجراء بعض
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الفحوصات فبعد أن كشف ع ّ
يل الطبيب ياللهول!! لقد كانت النتيجة متناقضة :تارة يقول
الطبيب أنني مصاب بالتهاب معوي  ...وتارة حيتمل أن يكون رسطان ًا يف املعدة !.
عرفت أن هذا الطبيب حيمل شهادة مزورة إن مل يكن سباك ًا أو عامل نظافة !....

مل أيأس....

ذهبت ملستوصف أهيل وسحب الطبيب االستشاري املوقر املختص مجيع ما يف جيبي من

مال وأودعه يف خزانة املكر والنصب واالحتيال  .وهو مع ذلك مل يعرف علة مريض ،وأرعبني

بصورته الفرعونية وتكهناته التي ال تبث باخلرب اليقني!! .
مل أيأس....

ذهبت لطبيب ثالث وقال يل :أنت مصاب بقرحة املعدة االثنا عرشية وعدد عيل أمراض ًا

أخرى وحذرين من كل مأكول طيب ،فأعطاين قائمة كتب فيها أنواع األطعمة التي ال آكلها
بتات ًا ،ممنوع من اللحم والشحم ورشب الشاي والقهوة والطامطم والليمون والربتقال والتمر
ومل يبقَ يشء يف الوجود إال ذكره ، ، ،قائمة فيها ما لذ وطاب من األصناف واملأكوالت الشهية

!! وعبس بوجهي بنظرات حانقة ال تغفر وال ترحم املريض ،وكأنه يقول ستموت اآلن!!
صب فيها واب ً
ال من األدوية .طبع ًا بعد أن سحب ما يف جيبي!! .
وكتب يل وصفة طبية ّ
حق ًا لقد كانوا أطباء رشسني !!.

مل استفد من تلك األدوية سوى خسارة املال ألنني أحرقت نفيس بنار تعاملهم املشني مع

املرىض!! فال سلوى للحزين ،وال رأفة تنقذ البائسني !! .
مل أيأس....

فكرت ذات مرة بعد هم طويل انتابني ،وشعور خائف أغلق باب قلبيُ ،ترى ما السبيل
للسعادة ؟ ما السبيل للتخلص من هذه القرحة املؤملة؟ وهل حق ًا سأعيش حيايت كلها مريض ًا

كام قال ذلك الطبيب املجنون ؟ .

كانت أسئلة دوامة ،وتراصيع فكر تنتابني باألمل  ...ولكن قررت أخري ًا أن

أبحث عن حل؟ .

ُترى ماذا فعلت ؟ .
متفائلون
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لقد فكرت أن أضع حد ًا حليايت! لوال أن اهلل وفقني بعد إحلاح بالدعاء وطلب للشفاء منه
حيث أخري ًا توصلت ليشء مجيل وعالج فعال .
مللمت أوراقي املاضية ورميتها يف سلة اإلمهال ومضيت أفكر جيد ًا هل أنا تعيس وخملوق

من الرش لكي أقمع نفيس بالسوء ؟.

ملاذا أنا آكل نفيس هبذه اهلموم واملشكالت التي ال طائل حتتها ؟ .

هل أنا رشير بدرجة كافية ؟.
حسن ًا سأغري من نظريت وأسلك سبيل السعداء ،نعم قررت بكل قوة أن أصبح سعيد ًا

كغريي من الناس !! .

ما املانع أن أكون متفائ ً
ال يف حيايت؟ أال أستطيع أن أتغلب عىل محاقايت املاضية وأمنح نفيس

بداية جديدة ؟.

كانت أسئلة موفقة مع نفيس ،حيث التغيري يبدأ مني أنا!!.

ثم بدر بذهني أن أضع يف فناء منزيل حديقة صغرية وأمأل أرجائها بالورود والشجريات

اجلميلة لقد بدأت أغني مع الطيور التي يف حديقتي وأتأمل احلياة من جديد وكأنني بعثت من
قبور اليأس إىل جنان التفاؤل  ...شاهدت النمل األيب يتسلق حيطان احلديقة آالف املرات

بدون كلل وال ملل ،ورأيت احلامئم تضع أعشاشها بتنسيق رائع يف زاوية احلديقة ،واألزهار

كل يوم تتفتح ببسمة عذبة ،واملاء الزالل يتدفق برذاذ ينساب إىل وجهي ليمسح دموع احلزن
من عيني الكاحلتني ،ويطفئ غبار الشؤم من هامتي ،وهكذا يوم ًا أسرتخي بعمق وأتنفس
األريج ،وأسبح الواحد األحد الذي منحني الصحة وأهلمني الرشد ألفكر بنفيس كثري ًا ألنني
أحسست أن احلياة التستحق كل هذه املعاناة أبد ًا.
فجأة وبدون سابق إنذار  ...شعرت بيشء يف قلبي يتحرك وكأنه يقول يل  :انظر للجانب

املرشق من حياتك؟ .

عالم تنشد أسفار الصباح ؟.
انظر للطيور الصادحات يف األفق َ

انظر للنحلة يف حديقة منزلك تتنقل بني الزهور وكأهنا مالك قادم من السامء؟ .
انظر لزقزقة العصافري ؟.
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انظر للنملة وكفاحها ؟ .
يا اهلل أحق ًا أنا هنا أو كأين سابح يف فضاء احلياة اجلميلة .

األصحاب الكائدين حنق ًا وبغض ًا يل ،الذين مل أسلم من ثرثرهتم البغيضة وحسدهم املقيت،

هجرهتم إىل األبد!! واستبدلتهم بأصحاب أسوياء تعلوا حمياهم البهجة وحب اخلري لغريهم،
جمالسهم طرائف من احلكمة ونوادر من النكات والضحكات ،خرجت معهم للنزهة كثري ًا

وتلقينا احلياة أم ً
ال نعيشه ،لقد ضحكت ملء الفضاء وسمعت األحاجي واحلكايات ،وأنشدت
األشعار ،وأخذت سالحي ألرمي به األطيار واهلموم والغموم برصاصة املوت التي تنسيني

كل ذكريات عشتها مرارة يف سالف الدهر وغابر الزمن .

برجمت نفيس وعقيل الباطن عىل أنني سأشفى من تلك القرحة بإذن اهلل ،بدأت ألعب

وأضحك وأغني وأنشد األشعار يف حديقة منزيل ،وأحتيس الشاي واحللوى وأتأمل مجال
احلياة  ...وهكذا حتسنت حالتي الصحية إىل األحسن ألنني سافرت إىل قلبي اجلميل وعرفت

أنني أنا األمجل يف الكون!! .
وبعد:

صديقي  :قد متر بك صدمة نفسية عنيفة ! تزعزع كيانك ،وهتد من بنانك ،وحتس أنك تافه
يف هذا الوجود!! فرتى الدنيا يف قرارك بالون ًا أسود ،فتتهاوى عىل نفسك ،وربام هتجر الناس،

وتعتزل احلياة ! ثم ما تلبث أن ترى األفق معت ًام يف عرتت عينيك ،وأن األمل أوشك أن يكون
عباب ًا هائج ًا تتالطم فيه أمواج الكراهة !...
قف هنيهة  ...اخرج من تلك القوقعة الكئيبة إىل بحر التفاؤل ،لتجدف يف زورق صغري

حيمل األصداف والآللئ ،باهلواء الطلق ،واملاء العذب ،تأمل احلياة  ..وتأمل البحور األربعة،
بحر السعادة ،وبحر األمل ،وبحر احلب ،وبحر التفاؤل  ..ستجد نفسك تؤول دوم ًا إىل
اهلدوء! وأن حياتك تبحر يف بحور ال تنتهي شواطئها من األمل املونق زهو ًا ،وأن الناس من
حولك وورود ال تذبل وأهنار ال ينقطع عطاؤها ،وما هذه ؟.
إال سامء تظلك .
ووارف يغنيك.
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وطري ينشيك .

وماء يطفئ روائك ..وهكذا يا صديقي احلياة مجال إن مج ّلتها يف قلبك  ..وقبح إن

سودت جدرها يف حجريات صدرك .فإذابحثت عن النور سرتاه يمألاألفق ،وإذابحثت

عن أمجل األشياء سرتى اجلامل حييط بك ،مل تتغري احلياة يف أفق تعاملك معها ،ولكن
إرادتك تغريت ،واإلنسان وحيد إرادته ،متى رأى احلياة قبح ًا سرياها كذلك ،ومتى
رأها ظالم ًا فستكون كذلك!.

انطلق هنا وهناك ،ورفه عن نفسك مع الروض البهي واحلقل الزاهر والقمر الدوار ،وقف
كثري ًا لتبرص طيف ألوان الشمس كيف تنساب إىل األفق البعيد بلحظ أن يرتدّ إليه طرفك،
وسرتى أن احلياة ذهب أصفر ومعدن يتألأل رونق ًا ،وأن السعيد من حظي أن يرتِ َم شواف قلبه

باجلواهر والآللئ..

جرت العادة ياصديقي»:أن يرسل األطباء الناحلني وفقراء الدم وذوي األعصاب املرهفة

واهلزيلني واملكتئبني إىل اجلبال اخلرضاء والسهول املنتشية بالورود والبحار الزرقاء اللون حيث

يتنزهون ويستحمون يف البحر أو بأشعة الشمس فإن هواء القمم الصايف ،وأريج الصنوبر،
ونفحات البحر املشبعة باألمالح املنعشة متدّ د الرئات وتشدّ العضالت وتغنيها بالدم وتعطيها
حيوية جديدة».

وحيث هناك الروض البهي ،والساحة اخلرضاء تبدد ظالم الكآبة ،وحتيي يف القلب ألف

معنى من معاين السعادة.
ً

صديقي احلياة مجيلة بوجود نسامت اإليامن يف قلبك .

وحلوة خرضة يمأل أرجاء حيطاهنا النور.

فالغيوم يف اشتداد سوادها خميفة ولكن يف رذات املطر ما ينيس أتعاب احلياة وظلمة الغامم.

واملاء يف ملحه ال يساغ ولكن اجلسم يعتل إذا فقد امللح.
والشجرة ال تثمر أنق ًا حلو ًا من الفاكهة إال إذا ق ّلمت أغصاهنا.

والدنيا ال تعبس يف وجه من يبسم هلا ،كام الطفل يبسم يف وجه احلياة .

والناس فيهم من صدق املعاين ونيل املروءات وكرم السجايا وحب اخلري .
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؟ومل احلزن َ
فلم الكآبة َ
؟ومل حتفر قربك بيدك ،وتشعل األخدود يف قلبك ،وملّا بعد متوت؟.
َ

ابسم فاحلياة ال تستحق كل هذه املعاناة ،وأضحك ،وافرح ،والعب ،وأسعد نفسك ،وكن
لألحقاد نابذ ًا ،ولآلالم النفسية مطرح ًا ،واترك املايض املرير ،وعش يف سالم كام الساعة متيض
يف عقارهبا لتبني عجالت احلياة باحلركة والعمل الدؤوب .

افتح عينيك ،والتفت عن يمينك وشاملك ،وستعرف أنك الزلت تبرص ،فانثر ورود

ِ
وامض حيث اجلامل إىل أن
وتنح عن األشواك الدخيلة يف مناهي احلياة،
التفاؤل يف طريقكَ ،

تضع قدمك يف اجلنة .

يا صديقي العزيز :إنك ستندم أشدّ الندم حينام ال جتد نفسك مجي ً
ال يف هذه الدنيا !!تندم
ألنك تؤمل نفسك مرتني ،مرة وأنت تعيش خائف ًا من شدائد احلياة ،فإذا ماتوقعت مرارهتا

تأملت مرة أخرى ،فجمعت عىل نفسك أملني ،فاألسلوب الذي نرى به احلياة يصنع احلياة التي
نعيشها!.

صديقي:عالج نفسك بنفسك ،فإن األطباء ال يشفون الناس ،إنام اهلل هو الشايف!!.
رصح بعض األطباء املشهورين قائ ً
ال »:إن مهمة الطبيب أن يساعد املريض عىل أن يشفي

نفسه بنفسه فالطبيب اليشفي أحد ًا إن مصدر الشفاء بعداهلل هي النفس وليس للطبيب من
عمل إال أن يساعد النفس يف تأثريها».

 -يقول الدكتور عادل صادق»:عزيزي الطبيب حديث التخرج  :إذا مل تقرأ جيد ًا عن

االكتئاب  :أعراضه عالجه إذا مل تبحث عن عالمات االكتئاب يف كل مريض يدخل عيادتك،
فإنني أتنبأ لك بأنك ستكون طبيب ًا فاش ً
ال .»..

ويقول الدكتور»جوزيف مونتاغيو» « :أنت ال تصاب بقرحة املعدة ،بسبب ما تتناول من

طعام ،بل بسبب ما يأكلك!».

 -يقول الشاعر:فـــاروق جــويدة:

هيا لنغرس يف الدروب زهورنا

هيا لنوقد يف الظالم شموعنا

إن كانت الشمس احلزينة قد توارى دفؤها
متفائلون
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فغد ًا يعود الدفء يمأل بيتنا

والزهر سوف يعود يرقص حولنا.
ال ت��ن��ظ��روا للشمس يف أح��زاهن��ا
وس��ت�شرق األزه���ار رغ��م دموعها

k
k

فغدً ا سيضحك ضوؤها بني النخيل
وتعود ترقص مثلام كانت عىل الغصن اجلميل

مم أخاف
َّ

كنت أعيش يف خوف ٍ دائم من ( فقدان األشياء التي أملكها ) ،أو عدم احلصول عىل األشياء

التي أريدها.

ماذا لو تساقط شعري ؟ .
ماذا لو مل أحصل أبد ًا عىل بيت ٍ كبري ؟ .

ماذا لو ازداد وزين ،فأصبح قبيح الشكل أو منفر ًا ؟ .

ماذا لو فقدت عميل ؟ .
ماذا لو رصت مقعد ًا ،غري قادر عىل لعب الكرة مع ابني ؟ .

ماذا حيدث لو أصبحت عجوز ًا وضعيف ًا ،فال أقدم شيئ ًا ملن حويل ؟ .

ولكن من يستمع إىل احلياة ،يتعلم منها ،ولقد عرفت اآلن :
إذا سقط شعري  -أستطيع أن أكون أمجل رجل ٍ أصلع ،وأسعد ألن رأيس ما زال ( ينتج

أفكار ًا ) ،إن مل ينتج ثامر ًا.

إن البيت ال يسعد اإلنسان  -فالقلب التعيس لن جيد الرضا يف بيت ٍ أكرب ولكن ( القلب

املرح ) سيجعل أي بيت سعيد.
إذا قضيت وقت ًا أطول يف تطوير ( جوانبي العاطفية  -و  -العقلية  -و  -الروحية ) بد ًال من

الرتكيز عىل صفايت اجلسدية فقط سيزداد مجايل مع كل يوم يميض.
إذا مل أستطع أن أعمل ألنال أجر ًا  -فلسوف أعمل عند اهلل فمكافأة العمل عنده ال

تضاهى.
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إذا عجز جسدي فلم أستطع أن أع ّلم ولدي رمي الكرة رمية صعبة فسأجد من الوقت ما

يسعني  -ألعلمه كيف يواجه الصعاب التي سرتميه هبا احلياة وستكون هذه حراسة أفضل له.

العمر من قواي  -ونشاط عقيل  -وقدرة احتامل جسدي فسأقدم ملن حويل (
إذا ما نال
ُ

قوة فكري  -وصدق حبي  -وقدرة روحي عىل االحتامل ) بعد أن شكلتها صعاب احلياة

الطويلة.

ال أخاف مما قدر يل من خسائر ،أو أحالم ضائعة يف طريقي ،فسوف أواجه كل حتد بصالبة
وعزم ألن اهلل قد أنعم ع ّ
يل بالكثري من العطايا ،وإن فقدت إحداها ،فسأجد عرش ًا غريها ومل

أكن ألرعاها وأنميها لو كان طريقي يف احلياة ممهد ًا سه ً
ال.

لذلك فإذا مل أستطع أن أرقص فسأغني يف مرح وعندما ال أقوى عىل الغناء فسوف أص ّفر

يف رضا ،وعندما تصبح أنفايس ضعيفة متقطعة فسوف أستمع بانتباه  -وسينطق قلبي باحلب
وعندما يقرتب نور الصباح فسوف أصيل يف صمت حتى أعجز عن الصالة وعندها سيكون

فمم أخاف ؟ .
الوقت قد حان ألكون مع ريب ،إذن ّ

-إضاءة الفكرة:إذامل تضع خطة حلياتك ،أصبحت جز ًءمن خمططات اآلخرين».

ماذا تريد بالضبط

وصل املتسلق الرضير «روس واطسون» إىل قمة جبل لوغان يوكون شامل غرب أعىل قمة
يف كندا تقع عىل ارتفاع  5959مرت ًا برفقة ثالثة أشخاص آخرين.
وقال املعهد الكندي للمكفوفني إن واطسون وصل إىل ثاين أعىل قمة يف أمريكا الشاملية بعد
ظهر اخلميس املايض يف ختام رحلة استغرقت  19يوم ًا.

ورصح واطسون الذي يبلغ من العمر  49عام ًا وأصيب بالعمى عندما كان يف الثانية عرشة

من عمره أن عاصفة هبت طوال النهار وبلغنا القمة وتوقفنا اللتقاط صور ثم نزلنا عىل الفور
خوف ًا من الرياح .

وقد تسلق واطسون قبل عرش سنوات جبل ماكينيل يف االكسا أعىل جبل يف أمريكا الشاملية
يبلغ ارتفاعه  6193مرت ًا.
وقد تسلق واطسون جبل لوغان وهو مربوط بحبل مع ثالثة متسلقني آخرين وقد جرت
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عملية التسلق تبع ًا للتعليامت الشفهية التي كانوا يتلقوهنا من املتسلق األول.
وكان أحد املتسلقني مصور ًا أنجز فيل ًام يعتزم معهد املكفوفني استخدامه يف إطار محالته

الرامية إىل متويل أنشطته.

سبحان اهلل ! أعمى ويصل إىل أعىل قمة يف العامل!! وأنت مبرص وال تستطيع أن تقفز حلظة

واحدة نحو النجاح!! إهنا شحنات كهربائية ينبثق منها نور التفاؤل ،فاألعمى حقيقة من عمي

عن نفسه وهزم ذاته .

بقي أن تعلم أهيا احلبيب :أن الصعاب والعقبات جزء من حياة الفرد وواقعه ،ومن النجاح

أن حيول الشخص الصعاب إىل مصاعد يصعد عليها إىل املعايل ،وما أمجل أن يبدع املرء يف
حتويل املحنة إىل منحة.

وم����ن ي��ت��ه��ي��ب ص��ع��ود اجل����ب����ال

k

ُسئل أحد احلكامء  :ممن تعلمت احلكمة ؟!.

ي��ع��ش أب����د ال���ده���ر ب�ي�ن احل��ف��ر

قال  :من الرجل الرضير !؟  ...أل َّنه ال يضع قدمه عىل األرض إال بعد أن خيترب الطريق

بعصاه!! .وهذا حق! فكيف باملبرص الذي ال يرى احلياة إال سحابة سوداء من األحزان وال
خيترب طريق حياته برجائه بربه وهو يبرص عظمة هذا الكون وقوة متاسك بنانه فال يلبث مصغي ًا
ملشكالته ،وهننهات عينيه الغائرتني باحلقب واألسى ،وطول السهر عىل سوف ولعل ويا ليت،
العىل
وما علم أن الركب يسري ،وأن السفينة متيض يف عباب البحر ،وأن القوم حازوا املنازل ُ

بحسن تفاؤهلم وعزيمة نفوسهم األبية !!.
ال ت��ك��ت��ئ��ب إن ب�����دا ع��ائ��ق

إذا امل����رء ي���وم��� ًا أراد ال��ع�لى
ّ
وخ����ل ال��ع��زي��م��ة أق����وى س�لاح

أت���رج���و ال���ف�ل�اح ومل تستعد
ف��ق��اوم ب��ع��زم��ك ج��ل ال��ص��ع��اب

k
k
k
k
k

ف��ع��ق��ب ال���غ�م�ام ن�����زول امل��ط��ر
ف�ل�ا ب���د أن ي��س��ت��ح��ث ال��س�ير
فمن ي��رك��ب البحر يلقى ال��درر
ل��ن��ي��ل امل��ن��ى ب��ال��ض��ن��ى وال��س��ه��ر
ف��ب��ال��ع��زم ص��ل��ب احل��دي��د انصهر
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ت����أل����ق يف اجل������د ذو مه��ة
أي����ا م���ن ت���أم���ل ط��ي��ب احل��ي��اة

k
k

وذو ال���ي���أس يف ي��أس��ه مندثر
ت��ف��ا ءل س��ت��ل��ق��ى مج��ي��ل األث���ر

يف احلديث الصحيح «من ابتليته بحبيبتيه -أي عينيه -فصرب عوضته منهام اجلنة».

قد تكون العاهات سبب ًا للنجاح والتفوق قال تعاىل} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [يوسف آية  . ]90 -فالعاهة حقيقة ليست إعاقة اجلسد وإنام إعاقة
العقل عن التفكري واإلبداع.

يف احلديث ":إن النرص مع الصرب والفرج مع الكرب وأن مع العرس يرس ًا"[ رواه الرتمذي

وقال حديث حسن صحيح ] .وهذه القاعدة سنة كونية فلوال البالء لكان يوسف مدل ً
ال يف

حضن أبيه ولكنه أصبح مع البالء عزيز مرص .
يقول بشار بن برد :

وع�ي�رين األع���داء والعيب فيهمو

إذا أب�صر امل���رء امل����روءة والتقى
وذخ��را وعصمة
أج��را
رأي��ت العمى
ً
ً

k
k
k

ف��ل��ي��س ب��ع��ار أن ي��ق��ال رضي��ر
ف���إن ع��م��ى ال��ع��ي��ن�ين ل��ي��س يضري

وإين إىل ت��ل��ك ال���ث�ل�اث فقري

آمن بمبدأ التسليم بالقضاء والقدر
مبدأ التسليم بالقضاء والقدر من أعظم املبادئ اإلسالمية واعرتف العلامء بفاعليته .يقول

-حسن البنا -زرت  -شلبي الرجال -مع صحبة يل فوجدنا بيته نظيف ًا ومنري ًا ،ورشبنا عنده

القهوة والرشاب البارد ،ويف هناية الزيارة قال الشيخ شلبي يف ابتسامة رقيقة -:إن شاء اهلل-

غد ًا تزوروين مبكر ًا لندفن ابنتي -روحية -وكانت وحيدته ورزقها بعد أحدعرش عام ًا من

زواجه ،وكان هبا شغف حتى سامها روحية ملا هلا من مكانة بمنزلة الروح ،فحزنا وقلنا متى

ماتت؟ و َمل مل ختربنا؟ وسألناه متى ماتت ؟ فقال :اليوم !!وعلل وفاهتا بأهنا غرية اهلل عىل قلبه

فإن اهلل يغار عىل قلوب عباده الصاحلني واستشهد بإبراهيم الذي عندما تعلق قلبه بإسامعيل
ُأمر بذبحه وبيعقوب الذي ُابتيل بحب يوسف ففقده وساق قصة الفضيل بن عياض مع ابنته
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حني سألته هل تحُ بني؟ فقال :نعم فقالت :ما ظننت أنك تكذب قد ظننت أنك بحالك هذه ال

حتب معه أحد ًا ،فبكى الرجل وقال :يا موالي حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل!!
فانقلب حزن الشيخ شلبي إىل موعظة إيامنية .ويف الفجر دفن ابنته روحية ومل نسمع صوت
نائحة ومل َنر إال مظاهر التسليم والصرب.

يقول سبحانه }:ﰓ ﰔ ﰕﰖﰗﰘﰙً } [الزمر آية . ]10 -ويف احلديث أنه -صىل

اهلل عليه وسلم -قال :ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كام أمره اهلل :إنّا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم

أجرين يف مصيبتي واخلف يل خري ًا منها إال أجره اهلل واخلف له خري ًا" .رواه مسلم".

ويف احلديث الصحيح أيض ًا :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا
وسلم -قال  " :يقول اهلل تعاىل :ما لعبدي املؤمن عندي
ٌ
ثم احتسبه إال اجلنة " .رواه البخاري.

ويف حديث آخر إن اهلل عز وجل  -إذا قبض ابن العبد املؤمن  :قال للمالئكة قبضتم ابن عبدي

املؤمن ؟ قالوا  :نعم قال  :قبضتم ثمرة فؤاده ؟ قالوا  :نعم  .قال  :ماذا قال عبدي ؟ قالوا  :محدك

واسرتجع  .قال  :ابنوا لعبدي بيت ًا يف اجلنة ،وسموه بيت احلمد ( .رواه الرتمذي ).

همسة
يقول ابن اجلوزي-رمحه اهلل« :-من أراد أن تدوم له السالمة والعافية من غري بالء فامعرف التكليف والأدرك التسليم «.

التفاؤل يشـــع من لوحاتهم

ذكرت جملة -إيالف اإللكرتونية -أن هناك حوايل « « 726فنان ًا يرسمون لوحاهتم اجلميلة

بأفواههم وأرجلهم يف العامل ،وأن لوحاهتم الفنية بلغت آالف الدوالرات ،وأغلب الرسومات
واأللوان التي فيها تشع بالتفاؤل واألمل وفيها درجة متقدمة من االحرتافية الفنية رغم أن

الذين رسموها هم أناس أصيبوا بحاالت مرضية شديدة يف طفولتهم أدت إىل جعلهم يفقدون
املقدرة عىل استخدام أيدهيم كغريهم من الناس .الرسامون هؤالء الذين يرسمون بأفواههم
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وأرجلهم والذين يتعاونون مع دور النرش العاملية لنرش إبداعاهتم الفنية أثبتوا ليس فقط قوة
اإلرادة وإنام موهبة غنية لدهيم ،األمر الذي انعكس يف تنظيم العديد من املعارض هلم ويف
إصدار مئات الروزنامات واللوحات يف مجيع أنحاء العامل والعجيب أن بعضهم فقد يديه

ورجليه مع ًا ولكنه يرسم لوحاته اجلميلة بفمه وبعضهم يعمل يف حرفة الساعات فيصلح
الساعة بقدميه بشكل يكاد يكون معجزة ،وبعضهم يقود السيارة بقدميه أيض ًا !! .

فهل بعد ذلك نقف عاجزين أن نرسم لوحة اجلامل يف داخل ذواتنا! ونحن الزلنا نملك

اليدين والقدمني والعينني ،ولسان ًا وشفتني؟.

حياتك بيدك

حيكى أن شاب ًا جاء لرجل حكيم وقد وضع طائر ًا بني يديه وأخفاه من وراء ظهره ،فسأله هل

هذا الطائر حي أم ميت؟ فأجاب احلكيم :احلل بني يديك .

ُ
وأحق من ذلك أن سعادة املرء تكمن يف نفسه وقريبة منه
وهذا حق!! ألن الطائر بني يديه،

جد ًا ،فقد يعيش املرء يف املروج ولكن حياته جحي ًام ال تطاق ،وعىل النقيض فقد يعيش أحدنا
يف كوخ صغري ،ولكنه سعيد جد ًا والرس يف ذلك أن حياتنا نحن من يملكها ونحن من يقدر
قيمتها ،فالناس ال يسعدوننا بقدر ما حياولون إضفاء السعادة علينا ،ولكن نحن من يملك زمام

احلياة ويقود السفينة إىل املرفأ ونحن من نبسم رذاذ املطر وننبت أفانني األنس يف قلوبنا نشقى

حني نريد الشقاء ونسعى إليه ،ونسعد حني ُنبسل اليأس والقنوط بأمل عفو اهلل وفضل رمحته .

يقول أمحد عابدين  :تستطيع أن تغني للحياة وتبتهج هلا ،وترى كل األشياء من حولك مجيلة

وواعدة ،وتستطيع أيض ًا أن تكره الدنيا وتكتئب هلا وال ترى فيها إال كل ما هو رديء وحمزن

وباعث عىل التشاؤم ،والدنيا هي الدنيا يف احلالتني وأنت هو أنت يف حال االبتهاج وحال
االكتئاب ولكن جهازك الداخيل هو الذي تغري ،فكل يشء يدور يف بوتقة النفس الداخلية
وليس يف العامل اخلارجي ،ونحن الذين نملك أن نرىض عن حياتنا أو أن نسخط عليها».

منهج المتفائلين العظماء

القرآن الكريم هو املنهج الذي يتخذه كل متفائل مؤمن بحقائقه متدبر ملعانيه وهو الكيان

والدستور الذي يصنع عظامء متفائلني وما سواه فتبع ال أصل! فهاهو القرآن يعلمنا حسن
متفائلون
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التعامل مع الواقع من خالل التعرف عىل السلبيات واإلجيابيات ،والعمل عىل تصحيح

السلبيات حيث يقول سبحانه } :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ } [آل عمران ]165:فمن رمحة اهلل عز وجل بعباده

أنه ال يكلفهم ما ال يطيقون.

ومن سننه تعاىل أنه جعل مع العرس يرس ًا؛ وهذا توكيد عىل انتظار الفرج بعد العرس.

والقرآن ربى الرجال عرب القرون عىل الصرب واليقني واألمل القريب بنرص اهلل! فلقد زخرت
السرية النبوية والتاريخ بومضات يف سامء األمة املسلمة هيتدي هبا اجلميع؛ فقد قامت دولة

اإلسالم بعد خروج النبي-صىل اهلل عليه وسلم -من وطنه فار ًا بدعوته ،وعاد إليه فاحت ًا

منترص ًا بفضل اهلل.

وهذا التاريخ زاخر بعظامء القوم الذين انترصوا بعد هزيمة .أما السنة املطهرة فهناك

الكثري من األحاديث واملواقف من السنة النبوية املباركة التي حتض عىل التفاؤل وتدعو

َ
أهلكهم" أو
إليه؛ من ذلك قوله -صىل اهلل عليه وسلم" :-من قال هلك الناس فهو

ُ
"أهلكهم"أخرجه مسلم .أي أرسعهم هالك ًا وأشدهم فساد ًا؛ وبفتح الكاف بمعنى :أي

أكثر من احلديث عن انحراف الواقع ونرش الفاحشة فيهم وألبس الناس لباس اليأس

والقنوط من رمحة اهلل ،وأ ّيس الناس من اإلصالح ونرش اخلري .ففي احلديث :حتذير

من إشاعة روح التشاؤم بني املسلمني وأن اهلالك كل اهلالك يف سلوك سبيل املحبطني

النارشين للرش.

وقال صىل اهلل عليه وسلم « :اخلري باق يف أمتي إىل يوم الدين» .وعند البخاري« :أمتي

كالغيث ال يدرى أوله خري أم آخره» .فاألمل والتفاؤل ممدود يف أمة اإلسالم إىل أن يرث اهلل
األرض ومن عليها.

ولعل من أعظم صور التفاؤل أن ينتظر -الرسول صىل اهلل عليه وسلم -اجليل الثاين من

أهل الكفر لعل اهلل خيرج من أصالهبم من يعبده ويوحده .فحينام كان الرسول يف أشد حمنة إثر

عودته من الطائف وإساءة أهلها له كام روت عائشة ريض اهلل عنها ناداه ملك اجلبال ،فسلم
عليه ،ثم قال« :يا حممد ،إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وأنا ملك اجلبال ،وقد بعثني ربك
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إليك لتأمرين بأمرك فيام شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني؟ «ومها جبالن عظيامن»،

فقال له الرسول-صىل اهلل عليه وسلم« : -بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل
وحده ال يرشك به شيئ ًا»« .متفق عليه».

وفع ً
ال خرج من أصالهبم العلامء واملجاهدون والعظامء األبطال الفاحتون والنارشون

لدعوة احلق.

نعم فنحن نرجو اهلل أن خيرج من أصالب رؤساء الكفر اليوم من حيرر القدس من طغيان

اليهود! أليس اهلل قادر عىل ذلك ؟ بىل وريب!! .

وتتمثل قمة التفاؤل أيض ًا يف حديث الرسول-صىل اهلل عليه وسلم -الذي يقول فيه« :إذا

قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها» .رواه أمحد وصححه األلباين.

فاغرس اخلري ولو كنت يف الرمق األخري من حياتك واعمل واكدح واجتهد طلب ًا يف رسم

الورود واألزهار يف كل بقعة من هذه األرض ما استطعت إىل ذلك سبي ً
ال.
همسة

القوي حيتاج إىل اإلسمنت واحلديد أكثر مما حيتاج إىل الزينة والزخرفة ،وكذلك األمة الناهضة حتتاج إىل العباقرة
»إن البيت
ّ
يف العلم والصناعة ،أكثر مما حتتاج إىل املربزين يف الرقص والرسم والغناء« .حممد الغزايل».

أنا مصعب الخير

مصعب بن ُعمري-ريض اهلل عنه -الصحايب املب ّلغ والداعية اإلسالمي املعروف سفري
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -كان يسمى  -مصعب اخلري -تفاؤ ً
ال ،ألنه ما ّ
حل يف مدينة
إال ونرش اخلري فيها ،بعثه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم  -إىل املدينة بطلب من -أسعد

بن زرارة -ذات يوم أن يدعو هو وأسعد أرشاف املدينة وساداهتا إىل اإلسالم باملنطق والدليل،

تالي ًا عىل الناس ما معه من كتاب ربه ،هاتف ًا بينهم يف رفق عظيم بكلمة التوحيد «ال إله إال اهلل»

فدخال حائط ًا من حوائط املدينة فجلسا هناك واجتمع إليهام رجال ممن أسلم ،وكان سعد ابن
معاذ وأسيد بن حضري ومها من سادات بني األشهل موجودين هناك أيض ًا .

جرد حربتك وقل هلذين (يعني مصعب ًا وأسعد) ما الذي جاء هبام إىل
فقال سعد ألسيدّ :
متفائلون
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ديارنا يسفهان ضعفاءنا ،ولوال أن أسعد بن زرارة ابن خالتي ،لكفي ُتك ذلك .

ففعل أسيد ذلك وقال ملصعب اخلري  :ما جاء بكام إلينا تس ّفهان ضعفاءنا ،اعتزالنا إذا

كنتام ال تريدان اخلروج من احلياة !!..وراح يشتمهام فقال له مصعب داعية اإلسالم احلكيم،
واملتكلم البليغ ا ّلذي تع ّلم أسلوب الدعوة املؤثر من رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم-

قال هبدوء املؤمن الواثق بنرص اهلل متفائ ً
ال هبداية هؤالء« :أو جتلس فتسمع ،فإن رضيت أمر ًا

قبلته ،وإن كرهته َّ
كف عنك ما تكره؟» .اهلل أكرب ما أروعها من بداية سيسعد هبا اخلتام. !..

هناك أجابه أسيد قائ ً
أنصفت ثم ّ
ركزَ حربته عىل األرض وجلس إليهام يستمع لقوهلام
ال :لقد
َ

آيات القرآن وما قاله مصعب من
فك ّلمه
مصعب باإلسالم ،وقرأ عليه شيئ ًا من القرآن فأ ّثرت ُ
ٌ
املواعظ البليغة يف نفسه ح ّتى ُع ِر َف ذلك يف إرشاق وجهه ،وانفراج أساريره ،وشوقه فقال :ما

أحسن هذا الكالم وأمجله؟! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخ ُلوا يف هذا الدين؟ فقال مصعب

وأسعد له :تغتسل فتتطهر وتغسل ثوبيك ثم تشهد شهادة احلق ثم تصيل.

فقام أسيد بن حضري ا ّلذي حرض لقتل -مصعب وأسعد -من عندمها مبتهج ًا مرسور ًا

وتشهد شهادة احلق ثم قام فركع ركعتني .
فاغتسل وطهر ثوبيه
ّ

ثم قال هلام :إن ورائي رج ً
تبعكام مل يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكام اآلن،
ال إن َا َ

أحر من اجلمر فلام نظر
ثم أخذ حربته وانرصف إىل سعد بن معاذ ا ّلذي كان ينتظر عودته عىل ّ

ُ
أحلف باللهّ لقد جاءكم أسيد بن حضري بغري
إليه سعد وقومه وهم جالسون يف نادهيم قال:

الوجه ا ّلذي ذهب من عندكم فلام وقف عىل النادي قال له سعد ما فعلت؟ .

قال :ك ّلمت الرجلني ،فواللهّ ِ ما رأيت هبام بأس ًا ،وقد هني ُتهام ،فقاال :نفعل ما أحببت،

فغضب سعدٌ لذلك غضب ًا شديد ًا ،وأخذ احلربة من أسيد ،ثم خرج إىل مصعب وأسعد

ليقتلهام ،فلام رآمها سعد مطمئنني وقف عليهام مشامت ًا مهدد ًا إيامها ،ولكن مصعب ًا وزميله

قابال به بمثل ما قابال سابقه أسيد ،وجرى له ما جرى له ،فقد فعلت كلامت مصعب يف
ِ
الساحر ،وندم عىل ما قصد فعله ،وقال ملصعب
نفسه فعلتها ،وخضع ملنطقه القوي ،وبيانه
نفس ما قاله أسيد واعتنق اإلسالم واغتسل وتطهر وصىل ثم رجع إىل قومه وقال هلم :يا بني

عبداألشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا :سيدنا وأفضلنا رأي ًا وأيمننا نقيب ًة.
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قال :فإن كالم رجالكم ونسائكم ع ّ
حرام ح ّتى تؤمنوا باللهّ وبرسوله فاحلمد للهّ ا ّلذي
ىل
ٌ

أكرمنا بذلك .

رجل وال امرأة إ ّ
ٌ
فلم ُي ِ
ال مسل ًام أو مسلمة ،وهكذا أسلم
مس يف دار بني عبد األشهل

ُّ
النبي ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ وأصبحوا من الدعاة
كل قبيلة بني األشهل قبل أن يروا ّ

إىل اإلسالم واملدافعني عن عقيدة التوحيد ،ال بمنطق القوة إنام بقوة املنطق وتطبيق املنهج
الرباين!! املتفائل ال يقول إال طيب القول فيختار أحسن الكلم وأجزل املعاين ألن مدرسة
حممد صىل اهلل عليه وسلم علمته التفاؤل فتخرج منها بامتياز!! .سئل صىل اهلل عليه وسلم

عن الفأل فقال« :الكلمة الطيبة  .»..نعم التفاؤل الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فيبثها يف كل

مكان!! لتتخلخل يف أفئدة العصاة واملعاندين ،فتنهض هبم إىل نور اهلل ،وتعيدهم إىل رصاط
اهلل املستقيم .فحري بدعاة اليوم أن تكون دعوهتم عىل هذا املنهج املحمدي ال لرفع اخلناجر،

واستطالة السيوف ،وسلوق األلسن بالسباب والشتم ،فإن هذه الطريقة هي طريقة إبليس
ومن شاكله من املستعجلني الذين ال يقطفون الثامر أبد ًا .!!..

جحا والخروف

كان جحا يريب خروف ًا مجي ً
ال وكان حيبه ،فأراد أصحابه أن حيتالوا عليه من أجل أن يذبح هلم

اخلروف ليأكلوا من حلمه.

فجاءه أحدهم فقال له :ماذا ستفعل بخروفك يا جحا؟ .
فقال جحا :أدخره ملئونة الشـتاء.

فقال له صاحبه :هل أنت جمنون أمل تعلم بأن القيامة ستقوم غد ًا أو بعد ٍ
غد! هاته لنذبحه

ونطعمك منه .

فلم يعبأ جحا من كالم صاحبه ،ولكن أصحابه أتوه واحد ًا واحد ًا يرددون عليه نفس النغمة

حتى ضاق صدره ووعدهم بأن يذبحه هلم يف الغـد ويدعوهم ألكله يف مأدبة فاخرة يف الربية.

وهكذا ذبح جحا اخلروف وأرضمت النار فأخذ جحا يشويه عليها ،وتركه أصحابه وذهبوا
يلعبون ويـتنزهون بعيد ًا عنه بعد أن تركوا مالبسهم عنده ليحرسها هلم ،فاستاء جحا من

عملهم هذا ألهنم تركوه وحده دون أن يساعدوه ،فام كان من جحا إال أن مجع مالبسهم
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وألقاها يف النار فالتهمتها .وملا عادوا إليه ووجدوا ثياهبم رماد ًَا هجموا عليه فلام رأى منهم هذا
اهلجوم قال هلم :ما الفائدة من هذه الثياب إذا كانت القيامة ستقوم اليوم أوغد ًا ال حمالة؟.

يقول املتشائم:ما الفائدة من العمل لدين اهلل والفتن تزاحم اخلري؟ فيجيب املتفائلَ « :ع ْن
الَ :ق َ
ُم َعا ِو َي َة َرضيِ َ اللهَّ ُ َت َعالىَ َع ْن ُه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :لاَ َتزَ ُال َطائِ َف ٌة ِم ْن ُأ َّمتِي
َقائِ َم ًة بِ َأ ْم ِر اللهَّ ِ ،لاَ َيضرُ ُّ ُه ْم َم ْن َخ َذلهَ ُ ْم َأ ْو َخا َل َف ُه ْم َح َّتى َي ْأتيِ َ َأ ْم ُر اللهَّ ِ َو ُه ْم َظ ِ
اه ُر َ
ون َعلىَ ال َّن ِ
اس«
الش ْي َخ ِ
َأخْ َر َج ُه َأحمْ َ دُ َو َّ
ان.

ال تبني أسوار قلبك من خشب

ُيروى أن رج ً
ال حطت ركابه يف جزيرة من جزر البحر فأراد أن يبنى له كوخ ًا من خشب

فلام استكمل من بناء الكوخ هبت رياح عاتية فدمرت كوخه وجعلته أشالء ممزقة ،فلم ييأس

فحاول إعادة بنائه من جديد ولكنه هذه املرة حدد مكان بناء الكوخ حتت شجرة كبرية فهبت

الرياح ذات مرة بقوة عىل الشجرة فسقطت عىل كوخه ودمرت البناء ،احتار الرجل ماذا يفعل
؟ وأخري ًا جرب أن يبني الكوخ من احلجر الصلب وفع ً
ال هبت رياح عاتية فلم يتأثر البناء بتات ًا
وبقي مدى احلياة متامسك ًا.

-كان اإلمام السكندري يقول [ العامل الرباين يستطيع قلب املحنة إىل منحة ] .

همسة

ازرع شجرة بد ً
ال من صب اللعنات عىل الصحراء .قدي ًامقيل :التبكي عىل الرماد.!..

نساء للنعم
ّ

روي أنه كان يف زمن حاتم األصم رجل يقال له  :معاذ الكبري أصابته مصيبة ،فجزع

منها وأمر بإحضار النائحات وكرس األواين ،فسمعه حاتم فذهب إىل تعزيته مع تالمذته،

وأمر تلميذ ًا له فقال  :إذا جلست فاسألني عن قوله تعاىل }:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}
[ العاديات آية  ]6فلام جلس سأله فقال حاتم  :ليس هذا موضع السؤال ،فسأله ثاني ًا ،وثالث ًا
نساء للنعم ،مثل معاذ هذا ،إن اهلل تعاىل
فقال  :معناه أن اإلنسان لكفور ،عدّ اد للمصائبّ ،
متعه بالنعم مخسني سنة ،فلم جيمع الناس عليها شاكر ًا هلل عز وجل ،فلام أصابته مصيبة مجع
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الناس يشكو من اهلل تعاىل ؟!!.

نساء للنعم ،فأمر بإخراج النائحات وتاب
فقال معاذ  :بىل ،إن معاذ ًا لكنود عدّ اد للمصائب ّ

عن ذلك .

اعلم أهيا احلبيب :أنه ما منعك ربك إال ليعطيك ،وال ابتالك إال ليعافيك ،وال امتحنك إال

هبمك بام ضمن لك من الرزق فام
ليصطفيك ،يبتيل بالنعم ،وينعم بالبالء ،فال تضيع زمانك ّ
دام األجل باقي ًا كان الرزق آتي ًا ،قال تعاىل } :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [هود]6 :
وإذا أغلق عليك بحكمته طريق ًا من طرقه فتح لك برمحته طريق ًا أنفع لك.

وإذا تكالبت عليك األيام وأغلقت يف وجهك املسالك والدروب وإذا ليلة اختلط ظالمها
وأرخى الليل رسبال سرتها ،ق ّلب وجهك يف ظلامت الليل يف السامء وارفع أكف الرضاعة وناد
الكريم أن يفرج كربك ،ويسهل أمرك وإذا قوى الرجاء ومجع القلب الدعاء مل يرد النداء}ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ } [النمل ]62 :وتوكل عىل القدير واجلأ إليه بقلب خاشع
ذليل يفتح لك الباب ،يقول الفضيل بن عياض ( :لو يئست من اخللق ال تريد منهم شيئ ًا

ألعطاك موالك كل ما تريد ).

هاهو إبراهيم عليه السالم ترك هاجر وابنه إسامعيل بواد ال زرع فيه وال ماء ،فإذا إسامعيل
نبي يأمر أهله بالصالة والزكاة ،وما ضاع يونس جمرد ًا يف العراء ،بل حفظه اهلل يف بطن احلوت،
فوض أمره إىل مواله حاز مناه.
ومن ّ

أكثر من دعاء ذي النون }ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ }

[األنبياء .]87 :يقول صىل اهلل عليه وسلم  ( :فإنه مل يدع هبا مسلم ربه يف يشء قط إال استجاب له )»
رواه الرتمذي والنسائي» يقول ابن القيم رمحه اهلل« :وقد ُجرب من قال :رب إين مسني الرض وأنت

أرحم الرامحني سبع مرات كشف اهلل رضه» فألق كنفك بني يدي اهلل وعلق رجاءك به وسلم األمر
للرحيم واسأله الفرج واقطع العالئق عن اخلالئق وحتر أوقات اإلجابة كالسجود وآخر الليل .

وإياك أن تستطيل زمن البالء وتضجر من كثرة الدعاء فإنك مبتىل بالبالء متعبد بالصرب

والدعاء ،وال تيأس من روح اهلل وإن طال البالء فالفرج قريب ،وسل فاتح األبواب فهو
الكريم وإن يمسسك اهلل برض فال كاشف له إال هو ،وهو الفعال ملا يريد ،بلغ زكريا عليه
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السالم من الكرب عتي ًا ثم ُوهب بسيد من فضالء البرش وأنبيائهم ،وإبراهيم برش بولد وامرأته
تقول عن حاهلا أألد وأنا عجوز وهذا بعيل شيخ ًا ،وإن استبطأت الرزق فأكثر من التوبة

واالستغفار فإن الزلل يوجب العقوبة ،وإذا مل تر لإلجابة أثر ًا فتفقد أمرك فربام مل تصدق
توبتك فصححها ثم أقبل عىل الدعاء فال أعظم جود ًا وال أسمح يد ًا من اجلواد.

وتذكر أن هناك أرسار لالبتالء ذكر ابن القيم – رمحه اهلل – بعضها يف إغاثة اللهفان  :منها :

حصول اإلخالص يف الدعاء ،وصدق اإلنابة إىل اهلل ،وااللتجاء وشدة الترضع بمن ال خيفى

عليه يشء يف األرض وال يف السامء } ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ} [األنعام ]17 -

ومن فوائد االبتالء  :متحيص الذنوب والسيئات ،وبلوغ الدرجات العلية يف اجلنات«إىل آخر

ما ذكر رمحه اهلل .

الرزْ َق لِ ِع َب ِ
األر ِ
ض َو َل َـ ِكن ُين َّز ُل بِ َقدَ ٍر ّما َي َشآ ُء
اد ِه َل َب َغ ْو ْا فيِ ْ
يقــول سبحانــه َ }:و َل ْو َب َس َط اللهّ ُ ّ
إِن ُّه بِ ِع َب ِ
ري } [ الشورى .]27:
اد ِه َخبِ ُري َب ِص ٌ
يقول ابن كثري رمحه اهلل :وقوله تعاىل}:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} أي لو

أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق حلملهم ذلك عىل البغي والطغيان من بعضهم عىل بعض
أرش ًا وبطر ًا } .ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ } أي ولكن يرزقهم من
الرزق ما خيتاره مما فيه صالحهم وهو أعلم بذلك فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق
الفقر كام جاء يف احلديث القديس :املروي عن الرب جل وعز«:إن من عبادي من ال يصلحه

إال الغنى ولو أفقرته ألفسدت عليه دينه وإن من عبادي من ال يصلحه إال الفقر ولو أغنيته

ألفسدت عليه دينه».أخرجه البيهقي.

ويف الرتمذي عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال :وارض بام قسم اهلل لك تكن أغنى الناس.
مرض عمران بن حصني ريض اهلل عنه ثالثني عام ًا طريح الفراش وكانت املالئكة تسلم

عليه كل يوم ألنه ما جزع يوم ًا وال سخط.

فاعلم أهيا احلبيب أن اختيار اهلل خري من اختيارك لنفسك ،فأحسن الظن به ،وال تظنن أن
اهلل منعك من هذا حرمان ًا لك ،بل حلكمة يعلمها سبحانه فتأمل وسلم أمرك له وقل يا رب
رضيت.
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قيل لرابعة العدوية :متى يكون العبد راضي ًا ،فقالت :إذا كان رسوره باملصيبة كرسوره

بالنعمة.

ك���ن ع���ن مه���وم���ك م��ع��رض�� ًا
واب����ش���ر ب����خ��ي�ر ع���اج���ل
ف�����ل�����رب أم�������ر م��س��خ��ط
ول����رب��م�ا ات����س����ع امل��ض��ي��ق
اهلل ي���ف���ع���ل م�����ا ي���ش���اء
اهلل ع���������ودك اجل���م���ي���ل

فراش تحول إلى مليونير

k
k
k
k
k
k

وك����ل األم������ور إىل ال��ق��ض��ا
ت���ن���س���ى ب����ه م����ا ق����د م�ضى
ل�����ك يف ع����واق����ب����ه رض���ا
ورب����م���ا ض�������اق ال���ف���ض���ا
ف���ل��ا ت����ك����ن م���ت���ع���رض���ا
ف���ق���س ع��ل�ى م����ا ق����د م�ضى

تقدم رجل لرشكة مايكروسوفت للعمل بوظيفة  -فراش  ،-وبعد إجراء املقابلة واالختبار

(تنظيف أرضية املكتب) ،أخربه مدير التوظيف بأنة قد متت املوافقة عليه وسيتم إرسال قائمة
باملهام وتاريخ املبارشة يف العمل عرب الربيد اإللكرتوين.

أجاب الرجل :ولكنني ال أملك جهاز كمبيوتر وال أملك بريد ًا إلكرتوني ًا!! رد عليه املدير

(باستغراب) :من ال يملك بريد ًا إلكرتوني ًا فهو غري موجود أص ً
ال ،ومن ال وجود له فال حيق

له العمل ثم طرده إىل اخلارج ! .

خرج الرجل وهو فاقد األمل يف احلصول عىل وظيفة ،فكر كثري ًا ماذا عساه أن يعمل وهو ال

يملك سوى 10دوالرات .بعد تفكري عميق ذهب الرجل إىل حمل اخلضار وقام برشاء صندوق
من الطامطم ثم أخذ يتنقل يف األحياء السكنية ويمر عىل املنازل ويبيع حبات الطامطم .نجح

يف مضاعفة رأس املال وكرر نفس العملية ثالث مرات إىل أن عاد إىل منزله يف نفس اليوم وهو
حيمل -60 -دوالر ًا  .أدرك الرجل بأنه يمكنه العيش هبذه الطريقة فأخذ يقوم بنفس العمل
يومي ًا خيرج يف الصباح الباكر ويرجع لي ً
ال.

أرباح الرجل بدأت تتضاعف فقام برشاء عربة ثم شاحنة حتى أصبح لدية أسطول من

الشاحنات لتوصيل الطلبات للزبائن .بعد مخس سنوات أصبح الرجل من كبار املوردين
لألغذية يف الواليات املتحدة وأصبح مليونري ًا مشهور ًا يف هذه املهنة !!! .
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ولضامن مستقبل أرسته فكر الرجل يف رشاء بوليصة تأمني عىل احلياة فاتصل بأكرب رشكات

التأمني ،وبعد مفاوضات استقر رأيه عىل بوليصة تناسبه ،فطلب منه موظف رشكة التأمني أن
يعطيه بريده اإللكرتوين!! .

أجاب الرجل املنيونري :ولكنني ال أملك بريد ًا إلكرتوني ًا!!!! .

رد عليه املوظف (باستغراب) :ال متلك بريد ًا إلكرتوني ًا ونجحت ببناء هذه اإلمرباطورية

الضخمة!! ختيل لو أن لديك بريد ًا إلكرتونيا! فأين ستكون اليوم؟؟؟ .

أجاب الرجل بعد تفكري أرجعه إىل الوراء قلي ً
ال  :فراش يف مايكروسوفت !!! .

همسة
يقول عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه( :مل تكن شد ٌة إال جعل اهلل بعدها فرج ًا ولن يغلب عرس يرسين).

ينبوع الرجاء
يحُ كى أن ضفدعتني تسللتا إىل خمزن يف حقل واشتمتا رائحة حليب كامل الدسم يف إناء

خزيف بدأت الضفدعتان تلعقان من احلليب ومن حبهام للحليب سقطتا يف اإلناء اخلزيف حاولتا

اخلروج فلم تستطيعا ألن اإلناء كان مرتفع اجلدار وأملس جد ًا ولذا صارتا تسبحان يف احلليب
ملدة طويلة بال نتيجة شعرت الضفدعة األوىل بخيبة أمل وحل هبا اليأس وجلست وسط احلليب

وهي حمطمة متام ًا ،أما الضفدعة الثانية فلم تعرف اليأس ومل تستسلم للفشل وإنام بدأت ترضب
احلليب بقدميها بكل قوة وبذلك خمضت احلليب فتحول جزء كبري منه إىل قطعة من الزبدة

فقفزت عليها الضفدعة وبسهولة استطاعت أن تقفز خارج اإلناء فخلصت من املوت.

إنه درس نتعلمه لنتخذ من الظروف املعاكسة فرص ًا للنهوض وعزم ًا عىل اجلهاد ،ال تقيض

حياتك يف اخلوف والرتدد والشك واالنطواء ،ابحث عن مصادر األمل وينبوع الرجاء ألن اهلل
أودع فيك خواص ًا ومزايا خمتزلة ملثل هذه األيام التي تعاين فيها وأودعك قوة نفسية تسندك

وتعضدك يف ساعات الشدة !! أنا فاشل ....أنا كئيب ....أنا منحوس ..إن كانت هذه هي
طريقة تفكريك عن نفسك فأنا أدعوك إىل أن تتمرد عليها فور ًا وأن تقول لنفسك بشجاعة

املتفائل أنا لست فاش ً
ال! لست كئيب ًا!! فقط ضع حرف «الالم» ألن هذه الالم ستعلمك الكثري
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من مهارات التفاؤل .
همسة
إذا كان هناك رجل الخياف أبد ًا ،فإنه يوجد رجل اليهُ زم أبد ًا».

االبتسامة سر السعادة
تدرب نفسك عىل ما ييل :
من املهم أن ّ

 a aعندما حتاول أن تستوعب ما يدور حولك وال تستطيع  ..ابتسم  :فأنت عىل األقل مل تصل
إىل مرحلة اجلنون .

 a aعندما حتاول أن تقرتب خطوة فتجد نفسك قد عدت خطوات للوراء  ..ابتسم  :فأنت
حماط بأناس أقل ما يقال عنهم أهنم حمبطون .

 a aعندما تبذل ما بوسعك لتحافظ عىل هدوئك واتزانك وال تستطيع  ..ابتسم  :فبالتأكيد
هناك حساد ومغرضون .

 a aعندما تلملم أوراقك املبعثرة وجتدها قد تبعثرت من جديد  ..ابتسم  :فقد نسيت إغالق
النوافذ والرياح ليست يف حالة سكون .

 a aعندما تثق يف أقرب الناس إليك وتسلمهم مفاتيح حياتك فيخذلونك  ..ابتسم  :فهناك
املاليني سبقوك عانوا من اخليانة بسبب أو بدون .

عالم أقلق إذًا
َ

أصيب جندي بقنبلة فأجري له عدد من العمليات ،وبينام اجلندي راقد يف املستشفى وهو

عاجز عن الكالم فكتب ورقة قال فيها( :هل سأعيش؟) فأجاب الطبيب :بنعم ،فكتب اجلندي:
(هل سأتكلم؟) (قال الطبيب :نعم) عندئذ كتب اجلندي( :أال ما أمحقني عالم أقلق إذ ًا)؟.
إن  %90من الناس يفكرون فيام يفقدون فتذهب لذة االستامع فيام يملكون.

إذا ش��ق��ي��ت يف ط��ل��ب امل���ف���ق���ود

األعورالمتفائل

k

ح��رم��ت ال��س��ع��ادة يف امل��وج��ود

يف عهد معاوية بن أيب سفيان-ريض اهلل عنه -كان يوجد فارس ذائع الصيت ،اسمه شرُ يك
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بن األعور ،وكان معاوية يتمنى أن يراه ،وذات يوم جاء رشيك ملجلس اخلالفة ،وعندما رآه
معاوية وجده دميم الوجه فقال له :يا رشيك أنت دميم واجلميل خري من الدميم ،وأنت رشيك

وما هلل من رشيك ،وأنت ابن األعور والسليم خري من األعور .فقال رشيك  :وأنت معاوية

وما معاوية إال كلبة عوت فاستعوت الكالب ،وأنت بن حرب والسلم خري من احلرب،
وأنت ابن أميه وما أمية إال أمة ُص ِغرت ! .

من األلوان يبدأ طقس التفاؤل

حدث أن ُدهن متجر كبري لبيع اللحوم بشيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية باللون

األصفر ،فبدت اللحوم باهتة اللون وكأهنا فاسدة ،فهجر الزبائن املتجر هلذا السبب.

وعندما عاد صاحب املتجر إىل دهان متجره باللون األخرض املائل للون األزرق بدت
اللحوم أكثرا امحرار ًا ،والعظام أكثر بياض ًا مما أوحى بأهنا حلوم طازجة ،فزادت مبيعاته،

وعاد سريته األوىل.
همسة

إذا نظرت بعني التفاؤل إىل الوجود رأيت اجلامل شائع ًا يف كل ذراته ،حتى القبح جتد فيه مجا ً
ال« ..مصطفى السباعي».

درس في التحدي
جلس شاب يف خلوة مع نفسه فوقعت عينه عىل نملة حتمل حبة من القمح وهي تفوق
حجم النملة بكثري وكانت النملة حتاول أن تصعد باحلبة حائط ًا مرتفع ًا وكان هذا يعترب عم ً
ال

بالغ الصعوبة عليها وقد حاولت تسلق احلائط باحلبة فسقطت منها حبة القمح فحاولت
الصعود هبا من جديد فسقطت منها احلبة مرة أخرى وهكذا كلام سقطت منها احلبة حتاول

صعود احلائط هبا من جديد وتكررت هذه املحاوالت تسعة وستني مرة ويف املرة السبعني
نجحت حتى وصلت إىل اهلدف !  .لقد تعلم هذا الشاب من النملة درس ًا يف التحدي ،الفشل
لن ينساه طوال حياته فإن حلقه الفشل تسعة وستني مرة فقد ينجح يف املرة السبعني .

 -قال توماس أديسون»:الفاشلون هم أناس مل يعرفوا كم كانوا قريبني من النجاح حني
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توقفوا» .

 يقول أحد حكامء الصني :حينام ينغلق أمامك باب األمل..ال تتوقف لتبكي أمامه طوي ًال،

ألنه يف هذه اللحظة انفتح خلفك ألف باب ينتظرون أن تلتفت هلم».

 (النجاح هو القدرة عىل االنتقال من فشل إىل فشل دون أن تفقد محاسك) . -ثالثة عبارات للحصول لتحقيق النجاح:

 -1كن أعلم من غريك .

 -2اعمل أكثر من اآلخرين .

 -3توقع أقل مما حيصل عليه اآلخرون.

الغالم المؤمن

يف حلظة من حلظات الصفاء ..اتصلت القلوب باهلل ،وتعلقت النفوس برهبا ،ففاضت

مجيعا :آمنا برب الغالم .كيف حدث ذلك؟!..
باإليامن الذي استقر فيها ..فهتف الناس ً
ومتى...دعونا نحدثكم عن تلك القصة العجيبة « :كان يف األمم السابقة ملك معروف بالظلم
واجلور ،وبلغ به األمر أن ا َّدعى األلوهية ،وكان هلذا امللك ساحر عجوز.

ويف يوم من األيام جاء الساحر إىل امللك ،وقال له :أنت تعلم يا موالي أين قد كربت،

فأرسل يل غال ًما أعلمه السحر ،حتى ال تبقى البالد بدون ساحر .فاستجاب له امللك ،وبعث

مر يف طريقه عىل صومعة هبا
له غال ًما معرو ًفا بالذكاء ،وكان الغالم كلام ذهب إىل الساحر َّ
راهب يعبد اهلل.

وذات يوم جلس الغالم عند الراهب ،فأعجبه كالمه ،فاعتاد أن يقعد عنده كل يوم،
وهكذا كان الساحر ُي َع ِّلم الغالم السحر ،وكان الراهب يعلمه التوحيد واإليامن باهلل تعاىل،

فتنازع اخلري والرش يف قلب الغالم ،وذات يوم جاء حيوان ضخم كبري ،وهاجم القرية التي
فيها الغالم ،فخاف منه الناس ودخلوا بيوهتم ،ومل يستطيعوا اخلروج.

فوجد الغالم أن هذا املوقف فرصة طيبة ليعرف َم ْن األفضل ،الساحر أم الراهب؟ فأخذ

حجرا ،ثم قال :اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ،فاقتل هذه الدابة هبذا
ً
احلجر حتى يطمئن الناس ،ثم رماها باحلجر ،فقتلها بإذن اهلل – تعاىل  -ورجع الغالم إىل الراهب
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يقص عليه ما حدث ،فقال له الراهب يف تواضع عظيم :أي بني ،أنت اآلن أفضل مني ،واهلل
عز وجل -اختصك وحباك بكرامات عظيمة ،وسوف يمتحنك اهلل وخيتربك يف إيامنك.وطلب الراهب من الغالم أال يدل أحدً ا عىل أنه هو الذي ع َّلمه التوحيد؛ حتى ال يصيبه امللك
بأذى ،وأخذ الغالم يشفي املرىض بإذن اهلل ،ويربئ األكمه (الذي يولد أعمى) واألبرص بإذن اهلل،

وكان من بني حاشية امللك رجل أعمى فسمع بأمر الغالم ،فذهب إليه ،ومحل معه هدايا كثرية،

وقال :كل هذا لك إن أنت شفيتني .فقال له الغالم :أنا ال أشفي ،ولكن الذي يشفي هو اهلل -عز
وجل ،-فإن شئت آمنت به ،فدعوت اهلل -عز وجل -فشفاك .فآمن جليس امللك؛ فشفاه اهلل.

ويف اليوم التايل ذهب اجلليس إىل جملس امللك كام كان جيلس ساب ًقا ،فقال له امللك :من ر َّد

عليك برصك؟ قال:ريب .قال امللك :أولك رب غريي؟ قال اجلليس :ريب وربك اهلل .فأخذه
امللك وظل يعذبه حتى دله عىل الغالم ،فأرسل اجلنود وأحرضوا الغالم ،وظلوا يعذبونه حتى

أخربهم عن الراهب ،فأحرضوا الراهب ،وقيل له :ارجع عن دينك فرفض ،فأمر امللك

جنوده بإحضار املنشار ،ووضعوه عىل رأس الراهب فشقوه نصفني ،ثم أحرضوا جليس
امللك ،فقيل له :ارجع عن دينك ،فرفض ،فجاءوا باملنشار ووضعوه عىل رأسه وشقوه
نصفني .ثم جاءوا بالغالم فقال له امللك:ارجع عن دينك ،فرفض الغالم .فقال امللك لبعض
جنده :خذوه فاصعدوا به فوق اجلبل ،فإذا وصلتم قمته فاطلبوا منه أن يرجع عن دينه ،فإن

رفض؛ فألقوا به من فوق اجلبل.

وصعد اجلنود بالغالم إىل قمة اجلبل ،وملا وصلوا إىل أعىل مكان يف اجلبل ،دعا الغالم ربه

-عز وجل -فقال :اللهم اكفنيهم بام شئت .فاهتز اجلبل وارتعد ،وسقط جنود امللك من فوق

اجلبل ،ونزل الغالم من عىل اجلبل وهو حيمد اهلل ،ثم ذهب إىل امللك .فقال له امللك :ماذا فعل

أصحابك؟ قال :كفانيهم اهلل.

فأمر امللك بالقبض عليه ثم أعطاه ملجموعة من اجلنود األشداء ،وقال هلم :خذوه وضعوه

يف قارب ،وادخلوا به إىل وسط البحر ،وقولوا له :ارجع عن دينك ،فإن مل يفعل فألقوه يف

البحر .فأخذ اجلنود الغالم ،وذهبوا به إىل وسط البحر ،وهناك دعا الغالم اهلل -عز وجل -كام

قال يف املرة السابقة :اللهم اكفنيهم بام شئت .فانقلب القارب ،وغرق اجلنود كلهم ،وأنقذ اهلل
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الغالم ،فعاد إىل الرب.

وحدَّ ث الغالم نفسه فقال :أنا آخر مؤمن يف هذا املكان ،فقد ُقتِ َل جليس امللك ،وقد ُقتِ َل

الراهب ،ومل يبق إال أنا ومعي أمانة البد أن أبلغها ،إهنا دعوة الناس إىل اإليامن باهلل -عز

وجل ،-وهدى اهلل الغالم لفكرة صائبة ،فذهب إىل امللك ،وقال له :أهيا امللك ،إنك لن
تقتلني حتى تفعل شيئًا ً
بسيطا آمرك به.
فتعجب امللك؛ وقال :وما هو؟ قال الغالم :جتمع الناس يف مكان فسيح ،ثم تصلبني عىل
جذع بحيث يراين كل الناس ،ثم تأخذ سهماً من سهامي ،ثم تضع هذا السهم وسط القوس،

وتقول بصوت عال :باسم اهلل رب الغالم ،ثم ترميني هبذا السهم ،فإن فعلت ذلك قتلتني.
فجمع امللك الناس يف مكان واحد ،وصلب الغالم عىل جذع ،ثم أخذ سهماً من سهام الغالم،

ثم رماه ،فوقع السهم عىل صدغ الغالم ،فوضع الغالم يده عىل صدغه ومات ،فحدث ما كان
مجيعا :آمنا برب الغالم ! آمنا برب الغالم! ُفأيت امللك فقيل له:
خيشاه امللك ،فقد هتف الناس ً

أرأيت ما كنت حتذر قد واهلل نزل بك َح َذ ُرك ،قد آمن الناس .فأمر باألخدود بأفواه السكك
ُ
فخدَّ ت و أرضم فيها النريان و قال  :من مل يرجع عن دينه فأقحموه ففعلوا حتى جاءت امرأة
ومعها صبي هلا ،فتقاعست أن تقع فيها فقال هلا الغالم  :يا أماه اصربي ِ
فإنك عىل احلق «وأصل
القصة يف صحيح مسلم .

يقول سبحانه }:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}قال: يعني

بذلك املؤمنني}ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ } [الربوج  . ]7يعني بذلك الكفار. عن

قتادة } ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ }  قال: حرقوا.
قال سيد قطب رمحه اهلل معلق ًا عىل اآليات السابقة« :يف حساب األرض يبدو أن الطغيان قد

انترص عىل اإليامن ،وأن هذا اإليامن الذي بلغ تلك الذروة العالية يف نفوس الفئة اخلريية الكريمة
الثابتة املستعلية ،مل يكن له وزن وال حساب يف املعركة التي دارت بني اإليامن والطغيان.

يف حساب األرض تبدو هذه اخلامتة أسيفة أليمة .ولكن القرآن يعلم املؤمنني شيئًا آخر،

ويكشف هلم عن حقيقة أخرى.

إن احلياة وسائر ما يالبسها من لذائذ وآالم ،ومن متاع وحرمان ،ليست هي القيمة الكربى
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مقصورا عىل
يف امليزان ،وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح واخلسارة ،والنرص ليس
ً
الغلبة الظاهرة ،فهذه صورة واحدة من صور النرص الكثرية.

مجيعا  -هذا
مجيعا يموتون ،وختتلف األسباب ،ولكن الناس ال ينترصون ً -
إن الناس ً

االنتصار ،وال يرتفعون هذا االرتفاع ،وال يتحررون هذا التحرر ،وال ينطلقون هذا االنطالق
إىل هذه اآلفاق ،إنام هو اختيار اهلل وتكريمه لفئة كريمة من عباده ،تشارك الناس يف املوت،

وتنفرد دون كثري من الناس يف املجد ،املجد يف املأل األعىل ،ويف دنيا الناس ً -
أيضا  -إذا نحن

وضعنا يف احلساب نظرة األجيال بعد األجيال لقد كان يف استطاعة املؤمنني أن ينجوا بحياهتم
يف مقابل اهلزيمة إليامهنم ،ولكن كم خيرسون أنفسهم ،وكم كانت البرشية كلها خترس ،كم

كانوا خيرسون وهم يقتلون هذا املعنى الكبري ،معنى زهادة احلياة بال عقيدة ،وبشاعتها بال

حرية ،وانحطاطها حني يسيطر الطغاة عىل األرواح ،بعد سيطرهتم عىل األجساد.
ّ
}ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [ الربوج .]8 :حقيقة ينبغي أن يتأملها

املؤمنون الداعون إىل اهلل ،يف كل أرض ،ويف كل جيل.

إن املعركة بني املؤمنني وخصومهم هي يف صميمها معركة عقيدة ،وليست شيئًا آخر عىل

اإلطالق ،وإن خصومهم ال ينقمون منهم إال اإليامن ،وال يسخطون منهم إال العقيدة» - .اهـ. -

إن هذه النهاية حتقق معنى من معاين االنتصارَ ،م ْن املنترص؟ أهوالذي نرص عقيدته ودين

وح ّرق بضع دقائق ،ثم انتقل إىل جنات النعيم ،أو ذلك الذي متتع بأيام يف احلياة الدنيا
ربهُ ،
ثم مآله  -إن مل يتب  -إىل عذاب جهنم وعذاب احلريق؟ .

هل هناك مقارنة بني احلريق األول ،واحلريق الثاين ..حريق الدنيا وحريق اآلخرة؟ إهنا

نقلة بعيدة ،وبون شاسع ،أما املؤمنون الذين ُح ّرقوا يف الدنيا } ،ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [الربوج ،]11 :وتعلن النتيجة التي ال مراء فيها وال جدال} :ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ }أليس هذا هو االنتصار؟ هذا يف اآلخرة ،ويف الدنيا متكن املنهج من قلوب
الناس وتم ظهوره ،فيا أهلل ما أعظم انتصار املؤمن املتفائل حي ًا وميت ًا!!.

هؤالء هم العظماء

 -ألف –الذهبي 220 -مؤلف ًا.
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 ابن حجر العسقالين رمحه اهلل ،نشأ يتي ًام حيث ماتت أمه وعمره ثالث سنوات وماتأبوه وعمره أربع سنوات ألف  -250 -مؤلف ًا وأمىض قرابة  40عام ًا يؤلف كتاب -اإلصابة

يف متييز الصحابة -وكتاب -فتح الباري ،-وأمىض شهر ًا كام ً
ال يؤلف فتاواه املحررة وتقع يف

ثالثامئة صفحة ! ألف كتابه -تعليق التعليق -وعمره ثالثني سنة ،وكتابه -بلوغ املرام -ألفه
من أجل ابنه حممد لكي حيفظه ولكن ابنه مل يكن مقب ً
ال عىل العلم فلم حيفظه..

 -ألف -ابن تيمية 300 -مصنف ًا وقيل  500جملد وبدأ بالتأليف وعمره  -18 -سنة ،ألف

رسالة -التدمرية -من بعد صالة الظهر إىل العرص تدرس اآلن باجلامعة أربع سنوات! وهناك

حوايل  -260 -رسالة ماجستري ودكتوراه حول سرية شيخ اإلسالم وتراثه العلمي.
 -النووي طلب العلم وعمره  -19 -سنة ونشأ فقري ًا ومات فقري ًا ،ألف  -50-كتاب ًا من

أجلها -رياض الصاحلني -مل يتزوج النشغاله بالعلم وتويف وعمره 46عام ًا.
 -ألف -ابن اجلوزي  - 519-مصنف ًا طبع منها -40 -كتاب ًا والباقي مابني مفقود وخمطوط.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ألف ابن اجلوزي ألف مصنف  .وقال أبو املظفر سبط ابن
اجلوزي  :سمعت جدي يقول عىل املنرب يف آخر عمره « :كتبت بإصبعي هاتني ألفي جملدة» .
 -ألف -أبو الرحيان البريوين -180 -كتاب ًا وخمطوط ًا.

 ترك الفيلسوف والطبيب العاملي :ابن سينا -270 -كتاب ًا أثناء حياته القصرية التي ملتتجاوز 55عام ًا.

 أبو بكر الرازي صاحب -كتاب احلاوي -كتاب يقع يف عرشين جملد ًا ،وهو أعظمموسوعة طبية عىل مستوى العامل ألف-232 -مؤلف ًا يف خمتلف الفنون والعلوم وكتب 20-

ألف ورقة -يف عام واحد وكان شغوف ًا بالقراءة واإلطالع حيث كان يوجه الكتاب رافع ًا بيديه

غالفه إىل أعىل لكي يسقط عليه إذا نام أصيب يف آخر عمره بالعمى...يقول يف كتابه «خلق
الطبيب» :واعلم أن عالج بعض املرىض بالدواء وبعضهم عالجه بالنصح واإلرشاد وبعضهم

عالجه ببذل املال.

 -ألف -اجلاحظ -350 -كتاب ًا والكثري منها مفقود ،ومات بركام كتبه حيث

سقطت عليه.
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مفقود .
 ألف -الشافعي - 131- -كتاب ًا معظمهاٌ

 ألف -جابر بن حيان -الكيامئي املسلم الذي انترشت نظرياته وجتاربه إىل أرجاء أوربا « 112كتاب ًا».

« -تقي الدين املقريزي» .قال السخاوي« :قرأت بخطه أن تصانيفه زادت عىل مائتي جملد

كبار» .

 -ألف -أبو الوفاء بن عقيل احلنبيل -كتابه -الفنون -بثامنامئة جملدة ! قال الذهبي  :مل يص ّنف

يف الدنيا أكرب من هذا الكتاب! .

 -مكث -ابن جرير الطربي -أربعني سنة يف مكة يكتب يف كل يوم أربعني ورقة! .

 -كان –البخاري -حيفظ أكثر من ثالثامئة حديث بأسانيدها وعللها ومتوهنا وأسامء رواهتا

وألف كتابه -التأريخ -وعمره  - 18 -سنة وهو من أعظم الكتب.
 -حفظ اإلمام -أمحد -ألف ألف حديث «مليون حديث».

 ظل اإلمام -مالك -أربعني سنة يؤلف كتابه –املوطأ.-صنف -اإلمام الشوكاين-278-مؤلف ًا يف شتى العلوم بعضهااليزال خمطوط ًا.ألف -الصمعاين -300-مصنف من أمهها سبل السالم.-ألف -عبداحلميدكشك-115-مؤلف ًا وهو أعمى أمالها إمالئ ًا.!!.

-أ ّلف -مجال الدين القاسمي -مائة مؤلف وبدأ يف التصنيف وهو مراهق وكان يقول:كتاب

يطبع خري من ألف داعية وخطيب!!ألن الكتاب يقرؤه املوافق واملخالف« .

كل أولئك العظامء ألفوا تلك الكتب ،وأفنوا أعامرهم بتبييضها ونسخها بأيدهيم ،يف زمن

القرطاس فيه نادر ،وحرب القلم صعب املنال ،واملصباح يف الليل معدوم إال يف ليايل اإلقامر.
والقارئ ملؤلفاهتم قليل جد ًا .ال مطابع ،ال وسائل نرش عاملية ،ومع ذلك مل ييأسوا ومل تضعف

مهمهم ،وأنت متلك القرطاس والقلم باملجان والوقت واملكان املريح واجلو املناسب ولكنك
حمروم والعياذ باهلل !! .

رب ضارة نافعة

هكذا كان لسان حال فتاة سعودية تبلغ من العمر 14عام ًا استعادت نعمة النطق بعد أن
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كانت بكامء ملدة  8سنوات جراء حادث مروري تقلبت خالله سيارة أرسهتا يف منتصف
الطريق الرابط بني مدينة أهبا ومدينة الدرب واملعروف (بطريق عقبة ضلع) قبل عدة أيام

وشهد إصابات لألرسة متفاوتة بني الكسور واجلروح.

وذكر والد الفتاة (ع ،هـ) لصحيفة الرياض أنه أثناء قيادته سيارته تفاجئ بسيارة تتجاوز
أخرى وما لبث الثالث املتهور أن دخل بأنواره املزعجة (زنون) يف حالة جتاوز آخر ليشكل ثالث ًا

وينغلق الطريق أمامه يف طريق يسء ،فانحرف وخرج عن مساره قبل أن يفقد سيطرته وينقلب
عدة مرات ليسقط يف الوادي.

ويتابع والد الفتاة« :يبدو أن ابنتي سقطت منذ أول انقالب ولطف اهلل هبا ،بينام بقينا داخل

السيارة أثناء تدحرجها ،باجتاه الوادي وعندما أفاقت وكنا يف الليل ونزلت لرتانا حتت السيارة

انطلقت صاعدة باجتاه الطريق ترصخ وتستغيث باملارة إلنقاذ أهلها حتى متكنت من ذلك
وتم استخراجنا ونقلنا إىل الطوارئ وكنت أعاين من عدة كسور وآالم قد بلغت مداها إال

أنني سمعت صوهتا منذ محيل لإلسعاف وهي متسح الرتاب من وجهي وتقول وهي تبكي

«سالمتك» وكلامت أخرى أفاقتني.

وخيتتم األب قصته« :بدأت دموع فرحتي تنحدر واملسعفون واألطباء وغريهم يعتقدون

أهنا دموع آالم وهي دموع الفرح بسالمة ابنتي التي سافرت هبا خالل ست سنوات إىل عدد من

عواصم الطب والكثري من الرقاة واملعاجلني والعطارين وغريهم لعالجها من حالة (اخلرس

أو عقدة اللسان) وفقدان قدرة النطق والكالم التي أصابتها فجأة وهي يف سن السادسة عندما

كانت تلعب ذات مساء أمام منزلنا يف الطائف ،حيث كان مقر عميل..

وقد احتفل األب وأبناؤه املصابون عىل أرسهتم البيضاء بعودة الفتاة إىل عامل الناطقني،

وطالبوا بالكف عن املتسببني يف احلادث والعفو عنهم.

فسبحان من جعل من بني جنبات الرش مفتاح خري كان منغلق ًا يوم ًا من الدهر!!.

الزهور المتفائلة

إن قمم جبال األلب تكون دائ ًام مغطاة بالثلوج ورغم الربد الشديد واملناخ الصعب توجد

زهور مجيلة تنمو يف هذه املناطق بني الثلوج وكم أثارت هذه الزهور تعجب السياح عندما
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رأوها هناك تصارع وتغالب الوسط الذي حتيا فيه.

إنك تستطيع أن تنمو وتزدهر يف وسط عامل بارد ومقفر ،إنك تستطيع أن تتحدى الظروف

الصعبة التي تواجه مسرية حياتك فهاهو»بيكاسو « كان يكره مادة احلساب ومع ذلك أصبح

من أشهر الرسامني « اينشتاين « كان أبواه يعتقدان أنه مصاب بتخلف عقيل ومع ذلك أصبح
عامل ًا كبري ًا  « .فرانكلني روزفيلد «كان مصاب ًا بشلل األطفال ويتحرك فوق مقعد متحرك ،ومل

يقعده هذا املقعد عن قيادة بالده للنرص يف احلرب العاملية الثانية وقد أعيد انتخابه أربع مرات

لرياسة اجلمهورية وهو ما مل حيدث مع رئيس أمريكي غريه ».أديسون» طرد من املدرسة ألنه
غبي !! كام قرر معلموه فنشأ فقري ًا برعاية أمه ولكنه اخرتع الكهرباء الذي أضاء للعامل أمجع!

أمحد ياسني -رمحه اهلل -أرعب اليهود وقاد حركة محاس وهو مقعد مشلول ال يتحرك منه إال
رأسه - .قاد يوسف بن تشافني معركة الزالقة وعمره 80عام ًا فنرصه اهلل عىل النصارى .

كل هؤالء مل يلوموا ظروفهم بل صنعوا حياهتم بأنفسهم ،إذا فشلت يف حياتك فارصخ يف
وجه الفشل قائ ً
ال :سأنجح يف املرة القادمة وتذكر أن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة.

مناخ التفاؤل

يكمن املناخ يف عدة أمور منها:

-راقب معارشتك واألصحاب الذين ختتارهم يف حياتك وإياك ومعاملة املخذلني

واملحبطني والكساىل واملتشائمني فإن كآبتهم تعدي ،فهم جيدون لذة ومتعة شديدة يف رسد

املآيس واحلوادث يف املجتمع ،وكثرة التهويل واملبالغات يف تقريرهم ملستقبل األمة ،يثرون

جمالسهم باحلكايات األليمة والنعيب والبكاء املرير ،ال يملكون سوى الظنون السيئة ،إن
معارشتك هلم تعرضك خلطر جسيم ومآل غري محيد ،ألهنا تسوقك مع الزمن إىل االنغامس يف
عفن اليأس املقيت والكره للحياة ،فال تلبث أن تفقد السعادة !! وأنت أيض ًا مدعو إىل جتنب
املتفائلني املغفلني فإهنم ال يقلون خطر ًا عن املتشائمني ألهنم يثبطون مهتك ويشلون عزيمتك
ويصفقون يف اهلواء ،ويعينونك عىل القعود وأن تتواكل وال تتوكل ،وتنام وال تستطيب البحث
عن العيش ،فاحذر مجيع هؤالء! .وخري منهم املتفائلون الذين يشجعون عىل اخلري ،ويصنعون

البسمة لغريهم ،ويمنحونك دفء حناهنم ،ولطف مجال أخالقهم !! .
متفائلون

80

� 09/01/2010 02:31:20

���� �������� ��� �����.indd 80

 -إياك وقراءة الصحف املشؤومة التي تنرش جرائم املجتمع وتبالغ يف رسد األحداث فإهنا

تعمي وال تبرص ،وتذكي رشارة اليأس ،وتغطي احلقيقة بالكذب والتملق ،فإن خطرها عىل

عقولنا له أثر بالغ اخلطورة ،وحذا ِر من الك ّتاب املتشائمني من أدباء تعساء ومفكرين تنويريني
فإن أقالمهم سموم تنخر يف األمة جذور اليأس ،وتقعدهم عن الرصاط املستقيم فال تقرأ

للقصاصني والروائيني الذين تشبعت أفكارهم بالسواد ومألوا بطون كتبهم بالقصص التي
تنتهي بالكوارث واملناخر املأساوية ،وسرية املنتحرين واملنتحرات ،والعشاق البائسني !!
وعليك أن تعرف ملن تقرأ ؟ وتقارن بني الغث والسمني ومتيز بني ذلك بعقل واع ،وفكر غزير

وأال تنساب يف أخبار ال ترسك ،وجرائم ال هتديك للسالم والوئام ..

 -أحذرك من وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة فال تسمع حمارضة حتكي األوجاع ،ومترض

القلب ،وتدمي اهلجع ،ألن أكثر من يتكلم خيمن اخلرب وينمق الصورة ويرفع الرزء ،ويبكي بال
دموع ! إنام يغش السامعني باألساطري الواهية وأناشيج ال تثبت وال تروي العليل ،وإنام سمع
خرب ًا حزين ًا فأشاعه يف العراء.وكم سمعنا من قصة بكاها اخلطيب ورثاها الشاعر ودفنت مآثر
أقوام بالرزايا ،وبعد دهر غري بعيد كانت أكذوبة.

واجه ضعفك

بينام كان األديب « روبرت لويس ستيفن سون« تزدهر مواهبه أصيب بنوع من الدرن
الصدري الذي هز جسده وأهنك قواه متام ًا حتى مل يعد قادر ًا عىل استخدام يده اليمنى يف الكتابة
كام كان يفعل يف املايض فلم يستسلم لضعفه وبذل جهد ًا كبري ًا ليتعلم الكتابة بيده اليرسى لكن
اليد اليرسى ما لبثت أن تعطلت أيض ًا فأخذ يميل أعامله األدبية عىل أحد أصدقائه لكن الداء

اخلبيث حلق بلسانه أيض ًا فأصبح عاجز ًا عن النطق ومرة أخرى مل يستسلم لضعفه بل تعلم لغة
اإلشارة التي يستخدمها الصم والبكم وأخذ يميل هبا رواياته مستخدم ًا ما تبقى يف أصابعه من
عافية والطريف يف قصة « روبرت « أنه ظل دائ ًام مستبرش ًا وسعيد ًا بمواجهاته املتعددة .

همسة
باألمل تظل عائ ًام عىل سطح بحر احلياة وأنت متحكم يف مسار حياتك! .
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الطفل المتفائل
كانت بعض السيدات قد اجتمعن ذات ليلة يف مدرسة القرية ،واستعملن البنزين يف

إشعال املصابيح ثم ألقني ما تبقى يف خزانة املدفأة ،وعندما اجته أحد األطفال إلشعال

املدفأة يف صباح اليوم التايل انطلقت ألسنة النار املشتعلة من انفجار خزائن البنزين فأهلبت
جسد أحد األطفال باحلريق ،وأصيب ساقاه إصابات شديدة فلام ُذهب به إىل املستشفى قال

الطبيب  :إن حالة الطفل سيئة وأنه سيضطر لقطع ساقية إذا ساءت حالته أكثر ،وخاصة
أنه من املستبعد أن يتمكن الطفل من امليش يف املستقبل هذا لو قدر له أن يعيش .وأراد

الطبيب أن يدخل الرسور إىل قلب الطفل فقال له  :عندما يتحسن الطقس سأضعك عىل
كريس هزاز وأجلسك يف الرشفة ،ولكن الطفل استاء جد ًا وقال بروح التحدي  :لن أجلس
أو ُأمحل عىل كريس هزاز بل سأميش عىل قدمي بل سأجري أيض ًا!! تأمل الطبيب بوجهه

بعيد ًا فقد كان يعلم أنه لن يستطيع امليش مدى احلياة ،غري أنه بعد ذلك صار ملحمة من
مالحم الكفاح ،فقد استطاع هذا املكافح الصغري باجلهد والعرق واملران املستمر وتدليك

العضالت املصابة يف أناة وصرب شديد استطاع أن يبث احلياة يف الساقني اليابستني ،وعندما
زاره الطبيب بعد ستة أشهر من احلادث دهش وهو يراه متجه ًا نحوه سائر ًا عىل قدميه

ولكنه يف مشيه كان يشبه أرنب ًا يقفز عىل رجل واحدة مع قليل من احلرج وضحك الطفل من

دهشة الطبيب وقال له  :أما قلت لك أنني سأميش بإذن اهلل!! لكنك يف املرة القادمة سرتاين
أركض أمامك!! وقال الطبيب يف نفسه  :هذا أمر بعيد االحتامل ،بعد سنتني شاهد الطبيب

واجلريان الطفل يركض يف الشوارع مع عرج بسيط!!.
إن ما حققه هذا البطل الصغري يعترب انتصار ًا ساحق ًا لليأس واالستسالم ورفض ًا للهزيمة

واالستكانة ،فإن الذي حدث بعد ذلك يعترب نموذج ًا خارق ًا للجهاد الذي يفوق التصور ،لقد

استطاع الطفل أن يصبح بعد -22 -سنة من الكفاح الدكتور األستاذ بجامعة كورنيل ،برغم

ما تعرض له يف طريق حياته من مصاعب.
حتد يف مواجهة الضعف واهلزيمة ،رحلة ٍ
حتد ،رحلة ٍ
إن حياتك هي رحلة ٍ
حتد يف
مواجهة الفشل واإلحباط ،فال تستسلم لضعفك بل تقدم إىل األمام بكل قوتك ،ألن
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اهلل مل ِ
يعطنا روح الفشل ،بل روح القوة ،فانطلق!! فأنت الوحيد يف العامل الذي تستطيع
أن تصنع شيئ ًا مجي ً
ال للحياة ،بدون مساعدة أحد من الناس وربام لديك موهبة عظيمة

ال توجد عند أي أحد من اخللق وحت ًام سيحتاجك العامل ويلتفون حولك ،إذن فتش عن
ثم أن تستخف بإنسانيتك وتدفن عبقريتك بسبب أنك مل تلقى
نفسك جيد ًا ،وإياك ّ

تشجيع ًا من أحد ،أووجدت إمها ًال بالغ النظري من اآلخرين ،أو أن تقف تنتظر رصاصة

الرمحة ،فهذا نظري يوهن العزيمة ،ويضعف املرء عن حماولة الولوج يف بوابة احلياة،

والسري يف طريق العظامء!! .
همسة

إذا مل جتد طريقك يف األرض السهلة فاقتحم القمم الصخرية الشاهقة دون تذمر.

يسبح في أعماق البحار بدون ساقين

رغم أنه فقد النصف األسفل من جسمه يف حادث قطار وكان عمرة  -13-عام ًا ورغم أنه
تعرض حلادث آخر أصيب فيه بكرس يف عظمة الكتف مل متنعه إعاقته من أن يصبح بط ً
ال عاملي ًا

يف السباحة ،حيقق االنجاز تلو االنجاز ،لقد ألغى كلمة املستحيل من حياته واستبدهلا بكلمة
اإلرصار ،لقد استطاع أن خيوض منافسات السباحة وسط األسوياء ويتفوق عليهم واستطاع

أن يقهر املانش مع التيار عام 1992-م -وضد التيار عام 1994 -م  -ثم عرب املانش مرة ثالثة
عام 1998 -م -لذلك أطلقوا عليه لقب -ملك املانش -فهو أول سباح مبتور الساقني يف
التاريخ حيقق هذا االنجاز.

همسة

الفاشلون يرون احلجر جب ً
ال ،واحلفرة بئر ًا ،والسهل صعب ًا ،والنور ظالم ًا ،أما الناجحون فال ينامون إال عىل
فرش من الشوك ،ولكن يف قمم اجلبال وقاع احلفر.

كيف تفاءل هؤالء ؟
 « لويس باستور « عامل الكيمياء الفرنيس الذي اكتشف عملية قتل اجلراثيم املعروفةبالبسرتة أو التعقيم كان مصاب ًا بشلل نصفي وتنتابه نوبات رصع ومع ذلك بذل جمهود ًا كبري ًا يف
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البحث عن طرق ملعاجلة األمراض املتفشية يف عرصه .

 لقد استطاع موزار أن يعزف " البيان "وهو يف السادسة من عمره عىل نحو أذهل كباراملوسيقيني يف عرصه ،وبدأ رامربانت يرسم بمهارة فذة قبل أن يتعلم القراءة ،وأ ّلف باسكال

مؤلفه العظيم " مفصل األشياء املخروطية " وهو يف السادسة من عمره ،وتعلم يونج القراءة

وهو يف الثالثة من عمره ،وأتقن ست لغات قبل أن يدرك التاسعة ،واستطاع جون ستيوارت
من أن يستوعب كل مكان يدرس يف جامعات انجلرتا وكان يعطي األطفال اآلخرين دروس ًا

يف الالتينية واألدب اليوناين وهو يف سن الثامنة.

هؤالء قد تقول إهنم عباقرة أذكياء ولكنني عىل ثقة أنك أذكى منهم!!.

 -دع اليأس يتساقط عىل زهور األمل كقطرات الندى فهي تزيدها بريق ًا .

 -األمل هو االبتسامة التي نراها وسط الدموع.

 " -ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخرس نفسه " ( متى )26 :16

خفف آالمك

الشك أن اإلنسان معرض للنكبات واملصائب ولكنه ال ينبغي أن يتصور أن ذلك هو

هناية احلياة وأنه الوحيد الذي ابتيل بتلك املصائب بل عليه أن خيففها وهيوهنا عىل نفسه عن

طريق-:

-1تصور كون املصيبة أكرب مما كانت عليه وأسوأ عاقبة.

-2تأمل حال من مصيبته أعظم وأشد.

-3انظر إىل ما أنت فيه من نعم وخري حرم منه الكثريون.
-4ال تستسلم لإلحباط الذي قد يصحب املصيبة.

تنس أن تقول عند املصيبة «اللهم آجرين يف مصيبتي واخلفني خري ًا منها».
 -5ال َ
 -6اصرب وجتلد فالصرب نصف احلياة كام الصرب نصف اإليامن!!.

ال تنتظر األخبار السيئة

إذا فكرت باستمرار يف البؤس فإن خوفك يعمل بشكل مسا ٍو لرغبتك ،وجيذب إليك املصيبة

وتصبح أسباب هذه املصيبة قريبة منك بسبب خوفك وتشاؤمك.ومن الطبيعي أن يشتد قلقك
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فيستدعي مصيبة جديدة وهكذا تدور يف حلقة مفرغة من التفكري السلبي باملصائب وتوقع

األخبار السيئة.

إنك عندما تذكر نفسك بأن احلياة قصرية وأن األمور تتغري برسعة فسوف جتد قدر ًا كبري ًا

من النور يف حياتك.

انظر حولك

إذا نظرت يف نفسك فسوف جتد أشياء كثرية تستحق االمتنان وكذلك إذا نظرت يف األشياء

املحيطة بك.
إننا مجيع ًا معتادون عىل أن لنا بيت ًا نأوي إليه ،وعم ً
ال نزاوله ،وأرسة حتيط بنا ،ولذلك ال

نشعر يف الغالب بالسعادة جتاهها ،ولكننا إذا تذكرنا زوال هذه األشياء وحرماننا منها ،فإن
ذلك قد يكون سبب ًا للشعور بالسعادة هبا.

ال تجعل األشياء العادية تكدر عليك حياتك

بعض الناس يتكدرون من حدوث أشياء بسيطة حتدث كل يوم وال تستحق كل هذا العناء،

فينتاهبم التوتر واحلزن الشديد بسبب كوب كرس أو جهاز تعطل ،أو ثوب متزق أو غري ذلك من

األشياء العادية ،والواجب أن يتقبل اإلنسان هذه األمور العادية وال جيعلها تصيبه باإلحباط
أو تكدير احلال.

اعلم أن السعادة في ذاتك فلماذا تسافر في طلبها ؟

كل إنسان يملك قوى السعادة وقوانينها ،ولكن أغلب الناس ال يرون ذلك ،ألهنم ال

ينظرون إىل أنفسهم ،بل ينظرون إىل اآلخرين.

دموع المتفائلين

طلب هارون الرشيد ماء ليرشب منه ،ثم قال البن السامك ِ :عظني.

فقال له :باهلل يا أمري املؤمنني لو ُمنعت هذه الرشبة بكم تشرتهيا؟ قال بنصف ُملكي ،قال:
خروجها بكم كنت تشرتهيا؟ قال بنصف ملكي اآلخر ،فقال :إن ُملك ًا قيمته رشبة
لو ُمنعت
َ
ماء جلدير أن ال ينافس فيه ،فبكى هارون.
وقال له ابن السامك يوم ًا :إنك متوت وحدك وتدخل القرب وحدك وتبعث منه وحدك،

والوقوف بني اجلنة والنار ،حني يؤخذ َ
َ
بالك َظم ،وتزل
املقام بني يدي اهلل عز وجل
فاحذر َ
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القدم ،ويقع الندم ،فال ٌ
فداء بامل.
توبة تقبل وال عثر ٌة ُتقال ،وال يقبل ٌ

فجعل الرشيد يبكي حتى عال صوته فقال حييى بن خالد له :يا ابن السامك لقد شققت عىل

أمري املؤمنني الليلة فقام فخرج من عنده وهو يبكي.
قال الفضيل :استدعاين الرشيد يوم ًا وقد زخرف منزله وأكثر الطعام والرشاب واللذات

فيها ثم استدعى أبا العتاهية ،فقال له :صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم فقال:
ع���ش م���ا ب����دا ل���ك س��امل��ـ��ـ�� ًا
جت����ري ع��ل��ي��ك ب�م�ا اش��ت��ه��ي��ـ��ت
ف������إذا ال���ن���ف���وس ت��ق��ع��ق��ع��ت
ف���ه���ن���اك ت���ع���ل���م م���وق���ن��� ًا

k
k
k
k

يف ظ����ل ش���اه���ق���ة ال��ق��ص��ور
م���ن ال�������رواح إىل ال��ب��ك��ـ��ور
ع���ن ض��ي��ق ح�شرج��ة ال��ص��دور
م����ا ك���ن���ت إال يف غ����رور

لترسه
قال فبكى الرشيد بكا ًء كثري ًا شديد ًا ـ فقال له الفضل بن حييى :دعاك أمري املؤمنني َّ

فأحزنته ،فقال له الرشيد :دعه فإنه رآنا يف عمى فكره أن يزيدنا عمى.

قانون المتفائلين

إن قانون املتفائلني هو:حسن الظن باهلل رب العاملني ،فمن أحسن ظنه بربه نال أعىل درجات

التفاؤل ،ووفقه اهلل لكل خري ،فمن أحسن ظنه بربه أحسن توكله عليه ،وآمن بقضائه وقدره،
وحقق التوحيد وأحس بحالوة اإليامن ُ
وأهلم احلكمة .
ّ
عن أبى هريرة ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  « :قال اهلل تعاىل :
أنا عند ظن عبدي يب ،إن ظن خري ًا فله ،وإن ظن رش ًا فله « رواه أمحد وصححه األلباين يف
صحيح اجلامع».

ويف احلديث اآلخر قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  « :إن اهلل تعاىل يقول  :أنا عند ظن
عبدي يب إن خري ًا فخري ،وأن رش ًا فرش «  .صححه األلباين.
قال املناوي يف فيض القدير:

« إن اهلل تعاىل يقول  :أنا عند ظن عبدي يب « أي أعامله عىل حسب ظنه ،وأفعل به ما يتوقعه

مني ؟ فليحسن رجاءه ،أو أنا قادر عىل أن أعمل به ما ظن أين أعامله به ،فاملراد احلث عىل
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تغليب الرجاء عىل اخلوف والظن عىل بابه ،ذكره القايض .
« إن خري ًا فخري ،وإن رش ًا فرش «  :أي إن ظن يب خري ًا أفعل به خري ًا ،وإن ظن يب رش ًا ،أفعل
به رش ًا « كام قال عزو جل»} ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [األنفال.]70:

 -وعن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام -أنه سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم قبل موته

بثالثة أيام يقول (( :ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل عز وجل )) «رواه مسلم».

 -عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال  :قال النبي صيل اهلل عليه وسلم (( يقول اهلل تعاىل :

أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ؛ ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرين يف
مأل ذكرته يف مأل خري منهم ،وإن تقرب إىل شرب ًا ،تقربت إليه ذراع ًا ،وإن تقرب إىل ذراع ًا ؛
تقربت إليه باع ًا ،وإن أتاين يميش؛ أتيته هرولة))« .رواه البخاري ومسلم».

يقول ابن عثيمني رمحه اهلل »:حيسن الظن باهلل إذا فعل ما يوجب فضل اهلل ورجاءه ،فيعمل

الصاحلات وحيسن الظن بأن اهلل تعاىل يقبله ،أما أن حيسن الظن وهو ال يعمل ؛ فهذا من باب

التمني عىل اهلل ،ومن أتبع نفسه هواها ومتنى عىل اهلل األماين فهو عاجز .

حسن الظن بأن يوجد من اإلنسان عمل يقتيض حسن الظن باهلل عز وجل ،فمث ً
ال إذا صليت

أحسن الظن باهلل بأن اهلل يقبلها منك ،إذا صمت فكذلك ،إذا تصدقت فكذلك ،إذا عملت
عم ً
ال صاحل ًا أحسن الظن بأن اهلل تعاىل يقبل منك ،أما أن حتسن الظن باهلل مع مبارزتك له
بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس ٍ
مال يرجعون إليه ا.هـ.

عن أنس ريض اهلل عنه قال  :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول  :قال اهلل تعاىل  (( :يا ابن آدم ،إنك ما دعوتني

همسة

ورجوتني غفرت لك عىل ما كان منك وال أبايل ،يا ابن آدم ،لو بلغت ذنوبك عنان السامء ،ثم استغفرتني غفرت لك

وال أبايل ،يا ابن آدم ،إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ،ثم لقيتني ال ترشك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة ))» رواه
الرتمذي ،وقال  :حديث حسن».

ورود من خلف القضبان
 -سجن يوسف عليه السالم وأوذي من قبل إخوته حيث نقموا منه وحسدوه فرموه بالبئر

واهتم بالفاحشة من قبل امرأة العزيز ،فاختار السجن عىل فعل الفاحشة ...فصرب واحتسب
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حتى أصبح ملك ًا فيام بعد!! .

 سجن «مانديال نيلسون»  – 27-عام ًا عىل أيدي حكومة جنوب إفريقيا البيضاء ،عانىمن التعذيب واإلذالل ،لكنه بقي مناض ً
ال لشعبه ،يدافع عن رؤيته ،داعي ًا للحرية ،ويف هناية

املطاف وبعد كفاح طويل ،حصل مانديال عىل حريته ،وحتول من سجني يف الدولة إىل رئيس
الدولة!! .

 -سجن األلباين -رمحه اهلل -يف دمشق فأخذ معه صحيح مسلم وقلم رصاص وممحاة

وهناك عكف عىل أمنيته التي حتققت يف السجن وهي أن قام باختصار وهتذيب -صحيح

مسلم -فأمىض ثالثة شهور يعمل ليل هنار وبدون كلل وال ملل حتى هذب -صحيح مسلم-
وكان رمحه اهلل دائ ًام ما يردد «رب السجن أحب إيل مما يدعونني إليه».

 -من ذلك ما أثر عىل العامل العامل -عراك بن مالك ،-فقد ذكر ابن عمه أنه كان من

أشد أصحاب -عمر بن عبد العزيز -عىل بني مروان يف انتزاع ما حازوا من الفيء واملظامل
تعرض بسبب هذا املوقف لغضب بني أمية فيام بعد ،فنفاه -يزيد بن عبد
من أيدهيم ،وقد َّ

امللك -بعد توليه اخلالفة إىل دهلك ،فجاء بعد العرص رجل ختطى الناس حتى دنا من عراك
جر برجله وانطلق به عىل مركب يف البحر إىل جزيرة دهلك وملا وصل
فلطمه حتى وقع ثم ّ

عاش مع أهايل دهلك فعلمهم القرآن ودرسهم العلم فكان أهل دهلك يقولون :جزى اهلل عنا
يزيد خري ًا ،أخرج إلينا رج ً
ال علمنا القرآن وفهمنا اإلسالم!! وكان -عراك بن مالك الغفاري-

ً
تابعيا ثق ًة من خيار التابعني ،وكان زاهدً ا عابدً ا ،وكان يرسد الصوم وقد
شيخا كب ًريا وحمد ًثا ًّ
انتفع به أهل تلك اجلزيرة التي ُن ِفي إليها ،قال فيه عمر بن عبد العزيز :ما أعلم أحدً ا أكثر صال ًة
من عراك بن مالك ،وقد مات يف منفاه رمحه اهلل يف ِ
إمرة يزيد بن عبد امللك عام 104هـ .

 سجن شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية-رمحه اهلل -سبع مرات ملدد متفاوتة .بلغت مجلتهامخس سنوات . ،منها سجنه يف سجن القضاة يف مرص سنة 707هـ وسجن أيض ًا يف سجن
اإلسكندرية سنة 709هـ وسجن يف قلعة دمشق مرات كان آخرها سنة  726هجريه لقد
أثمرت هذه السجنة عن العديد من الكتب والرسائل املفيدة ،فقد أ ّلف وهو داخل جدران

السجن -الفتاوى -والتي تقع يف»  »38جملد ًا فكان -رمحه اهلل -أينام سجن حيول تلك السجون
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ملدارس يعلم فيها املسلمني أمور دينهم ويغري فيها املنكرات وحيذرهم من البدع بل أن كثري ًا

من كتبه سطرها يف سجنه وكانت ترسل له الفتاوى يف السجن فيجيب بالنصوص الرشعية عن

املسائل املشكلة بام حيري العقول.

وكان رمحه اهلل ال هيمه اإلفراج عنه من السجن ما دام باستطاعته نرش العلم ولذا كان يقول

مقولته املشهورة (( :ما يصنع أعدائي يب ؟ إن جنتي وبستاين يف صدري ،أين رحت فهي ال
تفارقني ،إن حبيس خلوة ،وقتيل شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة )) أتعرفون إخويت ما
جنة وبستان ابن تيمية؟ إنه :نور العلم بكتاب ربه وسنة رسوله _صىل اهلل عليه وسلم  -فقد
ألف ابن تيمية كتابه -نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس اجلهمية -وكتاب -االستقامة-

وهو حمبوس يف مرص وقد حيل بينه وبني كتبه! فابن تيمية مل يغري ومل يبدل بل إن مشكلة ابن
تيمية يف سجنه أنه كان يرد عىل أسئلة املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا وكان مرص ًا عىل
آرائه لدرجة أهنم ملا ضاقوا به ذرع ًا استولت السلطة عىل كتبه وعىل حمربته وأقالمه وأوراقه
وجردته من كل ذلك! منع الشيخ من أدوات الكتابة ،وأرسلت مجيع مسوداته وأوراقه إىل
املكتبة العادلية ،وكان ذلك يف نحو ستني جملد ًا ،فصار يستخدم الفحم للكتابة عىل جدران
السجن!! ولكن ذلك كان له صدمة عنيفة آملته كثري ًا ،ولقد ختم شيخ اإلسالم القرآن يف سجن
القلعة ثامنني مرة ،ومل يعش شيخ اإلسالم بعد هذه الصدمة إال يسري ًا حيث تويف _ رمحه اهلل _

يوم االثنني يف  20من ذي القعدة سنة  728للهجرة .

 -امتحن -ابن القيم -فعذب وسجن عدة مرات لتمسكه الشديد بآرائه العقدية والفقهية

فعندما أنكر شد الرحيل إىل قرب اخلليل أهني وطيف به عىل مجل ورضب بالدرة ويف املرة األخرية
حبس مع شيخه ابن تيمية يف قلعة دمشق وكان منفرد ًا عنه وأفرج عنه بعد موت شيخه وكان

يف مدة حبسه صابر ًا حمتسب ًا مشتغ ً
ال بالقرآن والتدبر ففتح اهلل عليه خري ًا كثري ًا ووضع أغلب
مؤلفاته التي تبلغ  -66-مؤلف ًا بعد خروجه من السجن.
-الرسخيس -صاحب كتاب –املبسوط -الذي يقع يف مخسة عرش جملد ًا ،لقد سجن يف

جب-بئر -وكان تالمذته يأتون جيلسون حول اجلب وهو يف األسفل يميل عليهم من أم رأسه
حيث كان حمبوس ًا يف اجلب بسبب كلمة حق نصح هبا السلطان ،وكان يميل من خاطره من
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غري مطالعة كتاب وهو سجني يف اجلب ،وقال عند فراغه من رشح العبادات… هذا آخر

رشح العبادات بأوضح املعاين وأوجز العبارات … إمالء املحبوس عن اجلمع واجلامعات

يف حمبس األرشار .كتابه املبسوط يعد من أفضل املوسوعات الفقهية يف الفقه احلنفي يف القرن

اخلامس اهلجري!

 اإلمام أمحد بن حنبل فتن بزمانه فتنة أو حمنة القول بخلق القرآن وقد وقع اخلليفة املأمونيف هوى ذلك التيار املعتزىل اجلديد ،إذ كان شغوف ًا بمجالس العلم ،واقتنع بمقولة املعتزلة

أن القرآن خملوق ،واستعظم أن يعارضهم الفقهاء املحافظون ،فصمم عىل فرض رأيه عىل
الدولة ،وحتت الضغط تراجع كبار الفقهاء ـ ومنهم املؤرخ املحدث حممد بن سعد ـ ووافقوا
السلطة العباسية عىل القول بخلق القرآن ،وكان يمكن أن تنتهي املسألة عند هذا احلد ولكن

صمد ابن حنبل وحممد بن نوح فوضعا يف السجن حتت العذاب ومات املأمون وقد أوىص ويل

عهده املعتصم باهلل باالستمرار بالقضية ،فأمر املعتصم بتعذيب ابن حنبل ،وظل ابن حنبل

بالسجن إىل أن أفرج عنه يف رمضان سنة 220هـ ،واستمر أثر الرضب يف جسده يتوجع منه
إىل أن مات سنة241هـ  .وبعد هذه املحنة العصيبة ألف املسند .يقول ابن كثري رمحه اهلل :ملا
مات اإلمام أمحد أسلم عرشين ألف من اليهود والنصارى واملجوس .ابن حنبل ال يزال حي ًا

يف قلوب املاليني حتى اآلن .

ابن اجلوزي :قد ناله حمنة يف أواخر عمره ،حيث وشى به بعض احلسدة إىل اخلليفة النارص بأمراختلف يف حقيقته ،فجاء من شتمه ،وأهانه ،وأخذه قبض ًا باليد ،وختم عىل داره ،وشتت عياله ،ثم
فحبس هبا يف بيت حرج ،وبقي هو يغسل ثوبه ،ويطبخ اليشء ،فبقي
ُأقعد يف سفينة إىل مدينة واسطُ ،

عىل ذلك مخس سنني ما دخل فيها محام ًا  .قام عليه الركن عبد السالم بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد
القادر ،وكان ابن اجلوزي ال ينصف الشيخ عبد القادر ،ويغض من قدره ،فأبغضه أوالده ،ووزير
صاحبهم ابن القصاب ،وقد كان الركن رديء املعتقد ،متفلسف ًا ،فأحرقت كتبه بإشارة ابن اجلوزي،
فانسم الركن .
وأخذت مدرستهم ،فأعطيت البن اجلوزي،
َّ

وقد كان ابن القصاب الوزير يرتفض ،فأتاه الركن ،وقال  :أين أنت عن ابن اجلوزي
فرصف الركن يف الشيخ ،فجاء ،وأهانه ،وأخذه
الناصبي ؟ ،وهو أيض ًا من أوالد أيب بكرَّ ،
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معه يف مركب ،وعىل الشيخ غاللة بال رساويل ،وعىل رأسه ختفيفة ،وقد كان ناظر واسط
شيعي ًا أيض ًا ،فقال له الركن  :مكنِّي من هذا الفاعل ألرميه يف مطمورة ،فزجره ،وقال  :يا
زنديق ،أفعل هذا بمجرد قولك ؟ هات خط أمري املؤمنني ،واهلل لو كان عىل مذهبي ،لبذلت
روحي يف خدمته ،فرد الركن إىل بغداد .

وكان السبب يف خالص الشيخ ّ
أن ولده يوسف نشأ واشتغل ،وعمل يف هذه املدة واعظ ًا

وهو صبي ،وتوصل حتى شفعت أم اخلليفة ،وأطلقت الشيخ ،وأتى إليه ابنه يوسف ،فخرج،
وما رد من واسط حتى قرأ هو وابنه بتلقينه بالقراءات العرش عىل ابن الباقالين ،وسن الشيخ

نحو الثامنني ،فانظر إىل هذه اهلمة العالية وإىل االبتالء الشديد وبعد هذا ألف ابن اجلوزي كتابه
-صيد اخلاطر-الذي بلغ اآلفاق!! .

 -تعرض اإلمام مالك ملحنة وبالء بسبب حسد ووشاية بينه وبني وايل املدينة جعفر بن سليامن

و ُيروى أنه رضب بالسياط حتى أثر ذلك عىل يده ،فيقول إبراهيم بن محاد :أنه كان ينظر إىل مالك
إذا أقيم من جملسه حيمل يده باألخرى ،ويقول الواقدي :ملا ويل جعفر بن سليامن املدينة سعوا

باملك إليه وكثروا عليه عنده وقالوا ال يرى أيامن بيعتكم هذه بيشء وهو يأخذ بحديث رواه عن

ثابت بن األحنف يف طالق املكره أنه ال جيوز عنده قال فغضب جعفر فدعا باملك فاحتج عليه
بام رفع إليه عنه فأمر بتجريده ورضبه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه وارتكب منه

أمر عظيم فوا اهلل ما زال مالك بعد يف رفعة وعلو ،وهذه ثمرة املحنة املحمودة أهنا ترفع العبد عند
املؤمنني وبكل حال فهي بام كسبت أيدينا ويعفو اهلل عن كثري ومن يرد اهلل به خري ًا يصيب منه،
قال النبي -صىل اهلل عليه وسلم « :-كل قضاء املؤمن خري له» ،وقال اهلل تعاىل } :ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} [ حممد ،]31:وقال سبحانه} :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ}[ الشورى. ]30:

 أبو حنيفة رمحه اهلل عرض عليه اخلليفة أبو جعفر املنصور القضاء مرار ًا وضرُ ِ ب من أجله!و هو يرفض أن يصري ركن ًا له ! فهو ال يرى الفاحش القبيح براق ًا مليح ًا  ...فالعلم يريه حقائق

األشياء و ينزع زخرفها و زينتها البالية الفانية وقال أبو حنيفة للخليفة  :إين ال أص ُلح ،قال
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اخلليفة بل أنت تكذب أنت تص ُلح ،فقال :أرأيت ،أنت تقول عني كذاب ،فإين ال أصلح

للقضاء !.و عرض عليه من جديد تويل منصب القضاء فأبى ورفض فحبسه و جرى بينهام

حوار قال فيهِ :
اتق اهلل وال ترع أمانتك إال من خياف اهلل واهلل ما أنا بمأمون الرىض فكيف أكون
مأمون الغضب ،لك حاشية حيتاجون إىل من ُيكرمهم لك فال أصلح لذلك .ثم حبسه ورضبه
عىل مشهد من العامة ثم ُأخ ِر َج من السجن و ُمنِ َع من الفتوى واجللوس إىل الناس حتى تويف.

أحس باملوت
وقبِ َل أبو حنيفة أن يعمل كأحد العامل يف بناء سور بغداد تفادي ًا للنقمة ،وملّا َّ

سجد فخرجت نفسه وهو ساجد عام  150هجرية ويؤكد النووي أنه مات يف سجنه .و كان
اخلليفة املنصور نادم ًا أشد الندم بعدها وردد بعد وفاة اإلمام :من يعذرين من أيب حنيفة حي ًا

وميت ًا . !.وبسبب االضطهاد الذي تعرض له أبو حنيفة فقد ذاع اسمه ،ومع أن الثابت أنه مل
يؤلف كتاب ًا يف الفقه فقد أصبح إمام ًا ألول مذهب فقهي سني ،عىل يد طالبه حيث مجعوا
أقواله وأرائه الفقهية بعد موته ،بل حصل بعد مقتله عىل لقب اإلمام األعظم ،أي كوىفء عىل
االضطهاد الذي تعرض له ظل ًام.
 -قاد حممد بن القاسم جيوش السند وعمره -سبعة عرش عا ًما ،-وفتح بالد املرشق وأنقذها

من الظلم والكفر و ُيعد من أعظم رجاالت التأريخ وعظامء اإلسالم ،ولكنه ُنحي عن والية
السند يف أوج انتصاراته حتى اعتقل وقيد حممد بن القاسم ُ
وأرسل إىل العراق من قبل -صالح
ّ
بن عبد الرمحن -والذي خلف احلجاج بعد موته ،وكان قد واله -سليامن بن عبدامللك،-
وصالح هذا كان احلجاج قد قتل أخاه الذي كان  -أخو صالح  -يؤمن برأي اخلوارج ،والذي

قتل حممدً ا حتت التعذيب .فعندما وصل حممد بن القاسم إىل السجن يف العراق أمر صالح

بتعذيبه مع رجال من آل بني عقيل أهل احلجاج حتى مات حممد بن القاسم  -رمحه اهلل  -حتت
التعذيب وهو يف ريعان شبابه حيث كان عمره ( )26عام ًا.

 بل إن العالمة -البويطي -صاحب اإلمام -الشافعي -عذب وقتل يف السجن نتيجة فتنةخلق القرآن وكذلك احلافظ نعيم اخلزاعي قتل مظلوم ًا بسبب هذه الفتنة! .

طرداإلمام-ابن حزم الظاهري-من قبل ملوك الطوائف الباطنية ،إىل غرب األندلسمرشد ًا وأحرقت كتبه كلها!!فحول حمنته إىل منحة ،حيث اشتغل بتأليفها مرة أخرى..ومن
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أشهرها:كتابه-املحىل وطوق احلاممة ،وعرشات الكتب املفقودة..

-اهتم –اخلطيب البغدادي -بفاحشة اللواط من قبل رجال الفاطمية األنجاس ،حيث

اهتموه بشاب مليح كان يرتدد عليه لسامع احلديث ،وهي هتمة باطلة أريد منها تشويه سمعته،
فأمر الفاطمي اخلبيث-البساسريي-بقتل اخلطيب البغدادي!فهرب إىل الشام ،وهناك اشتغل

بتأليف الكتب ككتابه املشهور-تأريخ بغداد.!..

 -سجن ابن سينا فألف كتاب –القانون -وكتب ًا كثرية وذلك بعد أن هرب إىل صديق له خوف ًا

من احلاكم وكان يؤلف ويقرأ طوال ليله عىل ضوء الرساج وبرع يف الطب وعمره 16سنة.

سجن-الطرطويش-فألف كتابه الشهري-رساج امللوك -حيث قال يف مقدمتهماييل:وإنامجاء من إمام وعامل سبكته املحن ،وامتحنته الباليا والفتن ،ولكنه خرج منها إمام ًا
كبري ًا وعامل ًا رباني ًا ،يندروجوده يف أيامناهذه.»....

-سجن العالمة املفرس الكبري-حممود اآللويس-وعذب يف سجنه ،ثم خرج ففرض عليه

اإلقامة اجلربية يف بيته ،ومنع من إلقاء الدروس ومشاركة الناس ،وقطعت عنه األرزاق ،حتى

أعوزه الفقر فباع أثاث بيته لكي يتمكن من اإلنفاق عىل أهله ،وخالل تلك الفرتة قام بتصنيف

أربعة كتب ،من أشهرها كتابه الرائع «تفسريروح املعاين».

 -ومن املعارصين :الفلسطيني -نارص عبداهلل عبداجلواد -سجن يف سجون االحتالل

اليهودي وعذب وأوذي ولكنه رغم ذلك استطاع أن حيرض رسالة الدكتوراه من داخل السجن

 ..فنوقش الدكتوراه عرب اهلاتف وكان ذلك داخل دورات املياه ومل يعلم به أحد من جيوش

االحتالل أنه اجتاز شهادة الدكتوراه إال بعد أن تدخلت الواليات املتحدة بشأنه فأفرج عنه
وأعطي وسام العظامء الذين مل يقفواطوي ً
العنداملشكالت ! .
-سجن د :يوسف -القرضاوي -فقال يف سجنه ساخر ًا من تضييق اخلناق عليه :
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سدوا عيل الباب كي أخلو إىل كتبي
وخ��ذوا الكتاب فإن أنيس مصحفي
وخ��ذوا املصاحف إن بني جوانحي

اهلل أس���ع���دين ب��ظ��ل ع��ق��ي��ديت

k
k
k
k

ِ
خ��دي��ن
ف�ل�ي يف ال��ك��ت��ب خ�ي�ر
أت���ل���وه ب��ال�ترت��ي��ل وال��ت��ل��ح ِ
�ين
ق��ل��ب�� ًا ب���ن���ور ي��ق��ي��ن��ه هي��دي��ن��ي

أفيستطيع اخللق أن يشقوين؟؟.

وبعد:هذه قصص ومواقف ال هتز القلب فحسب!! بل تنتزعه من بني الضلوع  ...كيف

ال!! وهم من حمنة إىل حمنة ،ولكنهم مع ذلك مل يستسلموا ريثام حتل هبم أسامل احلزن البالية،
ويقطع قلوهبم اهلم...كال !! بل ألفوا الكتب وقادوا األمم وغريوا وجه التأريخ !وأنت تذهب
وجتيء وتتمتع باحلرية طلق ًا ،وبني أهلك وأقربائك ،ولكننا مل َنر منك خطوة جبارة وال عم ً
ال

مشيد ًا يف بناء رصوح املجد ،سوى أن عشش اليأس يف قلبك ومأل الشؤم غامئر عينيك ،فال

تبرص إال جراحاتك الغائرة من ٍ
مآس وحمن !! .كال  ..كل يشء سيتبدد أمامك ،ألنك تتمتع
باحلرية ،قد يكون الواقع األليم ينتصب أمامك شبح ًا خميف ًا ،وقد يستحيل احتواء هنر احلياة

من حولك ،ولكن غمرة من ابتهاج مريح يعيد لك التفاؤل ،ويمنحك قدرة احللم عىل ختطي

عوائق احلياة ،إن التفاؤل وحده كاف ملحق جذور اليأس من قلبك ،وال يبقيه هنيهة حتى تعود
لك األماين غناء تطري به يف أتون أريج األزهار ،وردآت الفجر األصيل!!.
ستجد نفسك يف ذات مساء حزين ًا قد قيدتك سالسل اهلموم مركو ًال بال مأوى ،مرشد ًا من

حيث ال إرادة ،مسجون ًا بال قضبان ،فال تيأس ! قريب ًا ستنقشع السحب الدوالح بوابل املطر
املدرار ،وتنبت األرض بزهر ويضء ،وتتفتح يف حياتك بركات الرمحن ،وتتفجر محم املآيس

إىل أسامل قطاع ،وهكذا دونك  ...ألنك عدة من سجن اهلموم إىل حياة الفرح ،ومن سالسل

األوهام واحلزن العرم إىل بسمة احلياة !! املؤمن املؤمن فحسب !! إذا امتحن صرب واتعظ
واستغفر ومل يتشاغل بذم من انتقم منه ،وكاله أذية !!فالريب فاهلل حسيبه ،ومن كان اهلل حسيبه
وكافيه فال حيزن ،فاملوعد قريب ،واحلكم عدل ال يظلم ،ثم املؤمن حيمد اهلل عىل سالمة دينه

ويعلم أن عقوبة الدنيا خري له من عقوبة اآلخرة .واملؤمن كذلك :يرى املنح يف طيات املحن
وحيول البالء إىل عافية برضاه بربه ومناجاته له ،وترضعه بني يديه .واملؤمن ال يكره شيئ ًا قدره
متفائلون

94

� 09/01/2010 02:31:25

���� �������� ��� �����.indd 94

اهلل له فربام يكون ذلك رفعة له ورشف ًا ،فكثري من األحداث تؤملنا وقت وقوعها ،ثم يأيت بعده

خريمل نكن نتوقعه!}.ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [ النساء. ]19 :

لقد صاح ابن القيم يوم ًا يف وجوه البائسني والضعاف املهازيل فقال هلم موجه ًا :
« أين أنت والطريق ٌ
ور ِمي يف النار اخلليلْ ،
وأض ِج َع
طريق َت ِع َب فيه آدم ،وناح ألجله ُنوحُ ،
َّ
للذ ْب ِح إسامعيل ،وبيع يوسف بِ َث َم ٍن َب ْخس ،ولبث يف السجن بضع سنني ،ونُشرِ َ باملنشار زكريا،

ُ
اسى الضرُّّ أيوب ،وزاد عىل املقدار بكاء داود ،وسار مع الوحش
وذبِ َح السيد احلصور حييى ،و َق َ
وعا َل َج الفقر وأنواع األذى حممد َ -تـزها أنت باللهو واللعب ؟!  .اهـ .
عيسىَ ،

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم k

يقول الشاعر نجيب الريس :

ِ
���م
ظ��ل��ام ال��س
ي���ا
َ
ّ��ـ��ج��ن َخ��� ِّي ْ
ِ
ّ���ـ���ج���ن إال
ل���ي���س ب���ع���دَ ال���س
َ
أيهّ������ا ُ
اس ِرف��ـ��ق��ـ�� ًا
احل
����������ر ُ
ّ
م���ـ���تّ���ع���ـ���ون���ا بِ
���ـ���ه���ـ���واء
َ
ُ
ِ
دار ال��ف��خ��ـ��ار
إي����ـ����ه ي����ا َ
ِ
ْ
���ـ���ن���اك َش���ـ��� َب���اب��� ًا
ه���ب���ط
ق�����دْ
���ـ���ع���اه���دن���ا َج��ـ��م��ي��ع�� ًا
و َت
َ

َ
ن���خ���ون ال���ع���ه���دَ ي��وم�� ًا
ل����ن
ْ
ِ
َ
ال���ق���ـ���ي���د زدين
رن���ي���ن
ي����ا

إن يف َص����ـ����وتِ َ
َّ
����ك َم��ع��ن��ى
ل���ـ���س���ـ���ت واهلل َن���س���ـ���يّ��� ًا
ُ
ْ
���ج���م إن
���ـ���ه���دَ ْن ي���ا َن
ف���اش
َ
ُ

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

وعاش قوم وهم يف الناس أموات

����ـ����وى ال��ظ��ـ�لا َم��ا
إنّ���ن���ا نهَ ْ
َ
ٍ
َ���س���ام���ى
ف���ج���ـ���ر
جم���ـ���د ي���ت َ
ُ
اس���م���ع���وا ِم���نّ���ا َ
ال��ك�لام��ا
و
َ
َ
����رام����ا
م���ن���ع���ـ��� ُه َك
ُ
����ـ����ان َح َ
ِ
��خ��ل��ص��ي��ن��ا
م��ـ��ق��ـ��ر ا ُمل
ِ ي����ا
َّ

َ
هي����ـ����اب����ـ����ون امل���ن���ون���ا
ال
��ـ��م��ن��ا ال�� َي ِ
��ـ��م��ي��ن��ا
َ
ي�����وم َ
أق��س ْ
َ
ال����ص����دق ِدي��ـ��نَ��ا
واخت����ذن����ا

ن���غ���م��� ًة ُت��ش��ـ��ج��ي ُف������ؤادي

ل��ل�أس����ـ����ى واالض����ط����ه����اد
ِ
ِ
ت���ق���اس���ـ���ي���ه بِ
����ـ��ل�ادي
م����ا

ذو

ٍ
وف����ـ����ـ����اء

َو

ِو ِ
داد

همسة
«يف بلدي أذهب إىل السجن أو ً
ال ثم أصبح رئيس ًا».نيلسون مانديال.
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عش وتمتّع باللحظة الحاضرة

كان هناك تسعة متسابقني معوقني جسدي ًا أو عقلي ًا ،وقفوا مجيع ًا عىل خط البداية لسباق
مئة مرت ركض ًا .انطلق مسدس بداية السباق ،مل يستطع الكل الركض ولكن كلهم أحبوا
املشاركة فيه ،وأثناء الركض انزلق أحد املشاركني من الذكور ،وتعرض لشقلبات متتالية

قبل أن يبدأ بالبكاء عىل املضامر .فسمعه الثامنية اآلخرون وهو يبكي .فأبطئوا من ركضهم
وبدءوا ينظرون إىل الوراء نحوه .وتوقفوا عن الركض وعادوا إليه ..عادوا كلهم مجيع ًا

إليه .فجلست بجانبه فتاة منغولية ،وضمته نحوها وسألته :أتشعر اآلن بتحسن؟ فنهض
اجلميع ومشوا جنب ًا إىل جنب كلهم إىل خط النهاية مع ًا .فقامت اجلامهري املوجودة مجيع ًا
وهللت وصفقت هلم ،ودام هذا التهليل والتصفيق طوي ً
ال .األشخاص الذين شاهدوا
هذا ،مازالوا يتذكرونه ويقصونه ...ملاذا؟ ألننا مجيعنا نعلم يف دواخل نفوسنا بأن احلياة

هي أكثر بكثري من جمرد أن نحقق الفوز ألنفسنا ..احلقيقة أنه ال يوجد وقت للعيش بسعادة
أفضل من اآلن فإن مل يكن اآلن ،فمتى إذن ؟السعادة هي رحلة وليست حمطة تصلها،
ال وقت أفضل كي تكون سعيد ًا أكثر من اآلن !!السعادة ليس هلا طريق غامض وال بحر
طويل ،ب ّل َه السعادة ساكنة يف قلب كل خملوق ،حتتاج إىل حلظة حارضة تعيشها اآلن وأنت

تقرأ هذه الكلامت ،هذه هي السعادة باختصار!! توافق زمني مع االستغراق يف اللحظة
التي أنت فيها .بالتأكيد ستكون سعيد ًا إذا فكرت بأن احلياة هي أنت!!.
همسة
»السعادة ليست يف اشتهاء ماليس لديك وإنام يف االستمتاع بام لديك بالفعل « ( .داليالما) .

العامل المجاهد

يروى أن رجلني كانا يسريان مع ًا يف طريق ريفية فالتقيا بشخص ثالث غريب وقد وجداه
رقيق ًا منرشح الصدر طيب النفس فيه من احليوية وخفة الروح ويقظة اإلحساس ونشاط
العزيمة وعذوبة احلديث ما جعله موضوع إعزازمها وتقديرمها فقدما نفسيهام إليه وكان اسم

أحدمها « متفائل « واسم اآلخر « متشائم « أما هو فلم يعرفا اسمه وفيام الثالثة رجال يسريون
متفائلون
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أمام سيارة عاطلة عىل حافة الطريق وقد وقف صاحبها إىل جانبها حائر ًا ال يدري ماذا يفعل
نظر االثنان إىل هذا املشهد وقال « متفائل « وعىل وجهه ابتسامة  :ال بأس عام قليل سيمر يف

هذا الطريق أحد اخلبريين باألعطال ويصلحها وقال « متشائم « وهو مشمئز  :إن حوادث
كثرية حتدث يف هذا املكان وتبقى السيارات يف هذه الورطة أيام ًا كثرية ثم التفت االثنان إىل

صديقهام الثالث الغريب ليعرفا رأيه فلم جيداه وملا بحثا عنه رأياه حتت السيارة وقد خلع سرتته

وراح جياهد ويكافح إلصالح العطل حتى متكن من ذلك وسارت السيارة يف طريقها فالتفت
الصديقان إىل هذا الغريب وسأاله عن اسمه؟ فأجاب :يدعونني الناس ( العامل املجاهد ).

شعار المتفائلين :

أهنم ال ينفقون الوقت يف املشكالت وإنام ينفقونه يف العمل عىل حل هذه املشكالت هذا
شعار يرفعه الناجحون يف احلياة!أما املتشائمون فال يرون يف كل مشكلة ح ً
ال!.

وترعى عين غيرك في ديارك

ابن اجلوزي -رمحه اهلل -أخربوه أن اخلليفة -املستيضء باهلل -موجود يف جملس الوعظ،

فمرغ وجهه يف الرتاب ،وقال :يا رب! أسألك التوفيق والفتح ،ثم قال عىل املنرب:

ستنقلك امل��ن��اي��ا ع��ن دي���ارك
وت��ت�رك م��اع��ن��ي��ت ب���ه زم��ان�� ًا
ف���دود ال��ق�بر يف عينيك يرعى

k
k
k

وي��ب��دل��ك ال��ب�لى دار ًا ب���دارك
وتنقل م��ن غ��ن��اك إىل افتقارك
وت��رع��ى ع�ين غ�ي�رك يف دي���ارك

يقولون إن اخلليفة مىض إىل قرصه وهو يقول ”:إي واهلل وترعى عني غريك يف ديارك “،

فأخذ يكررها فبكى بكا ًء عظي ًام.
همسة

قيل لشيخ هرم إنك يف ظل الثامنني! فرد :ولكني يف اجلانب املشمس من احلياة.

هي همة تناطح الجبال
يروى عن أيب جعفر املنصور أنه كان يرضب برأسه عىل اجلدار ذات يوم فدخلت عليه أمه

فزعة وسألته ما باله؟ فقال يا أماه هي مهة تناطح اجلبال! .

متفائلون
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وبعد سنني ليست بالطوال كان لصاحبنا اليد الطوىل يف تأسيس الدولة العباسية  ..وما

كان هذا إال هلمة عظيمة وعزيمة متقدة؛ فاهلل مل خيلقنا يف هذه احلياة عبث ًا ،وقبيح بالعاقل
أن يعتقد أن حضوره يف هذه احلياة ليأكل ويرشب وينام! إن كل ما يف احلياة يدفع نحو
التغيري والتطوير ،واهلل يقول يف كتابه } :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄَ} [!املدثر. ]37:إذن

من يظن نفسه ثابت ًا يف مكانه فقد وهم ومه ًا عظي ًام وذهل عن حقيقة احلياة ،ومل ينتصح من

عربها ومل تؤثر فيه نصيحة }ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ }[ التوبة .]126:فهو هيرول ولكن للخلف ويتقدم ولكن

نحو الفشل لألسف!.

حطم قيودك وانطلق
-قبل عرشات السنني عاش يف أسبانيا إنسان غريب األطوار ،عبقري- ،اسمه ميجيل دي

سريفانتس -عاش أغلب حياته حياول بكل جهد ممكن ،أن حيل مشكلة «لقمة العيش»  .ودخل

السجن عرشات املرات من أجل جرائم متس أمانته يف املسائل املالية ،وبلغ به البؤس حد ًا دفعه

إىل أن يلتمس ما يكفي أرسته لكي تعيش يف احرتاف القتال  .ومل يكن حظه كمقاتل أفضل من

حظه يف أي جمال آخر ،فوقع يف األرس وهو يقاتل ضمن محلة غازية هامجت اجلزائر ومل تفلح  .ويف
اجلزائر قىض مخس سنوات أسري ًا إىل أن افتدته والدته .

كان ذلك اإلنسان الغريب العبقري ،حيتال عىل مصاعب احلياة بني حني وآخر ،بكتابة

مرسحيات «تافهة «  .ولكنه يف عام1605 -م -أخرج للناس فجأة ،أروع وأخلد ما كتب
األدب العاملي إطالق ًا وأوسعها انتشار ًا بدون منافس ،إنه الكتاب الذي أعيد طبعه ثالث

مرات يف بضعة أسابيع وست مرات يف عام واحد وترجم إىل عدد من لغات العامل مل يرتجم

إليها أي كتاب آخر.

 عاش «غايريل غارسيا ماركيز» فقري ًا لكنه متفائ ًال حتى عام 1967-م -حني نرشت روايته

األوىل التي استغرق يف كتابتها تسع عرش سنة !! فنجحت نجاح ًا ساحق ًا  ! ..هذه الرواية عندما

صدرت اعتربها نقاد كثريون مأزق ًا «ملاركيز» ال يمكنه اخلالص منه عندما يصدر رواية أخرى ..

لكن «ماركيز» احليوي القادر عىل جتاوز نفسه وجتديد أسلوبه قد أكد أنه ليس من مأزق ال خمرج
متفائلون
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منه ،وقال  :إذا مل تنترش الرواية الثانية كام انترشت األوىل ،تعاطيت مهنة أخرى .

قال املؤلف عن روايته هذه  :كنت أمحل موضوع هذه الرواية يف أعامقي منذ سنني  ..حاولت

أن أعرب عنه عدة مرات غري أين كنت أشعر أين غري مهيأ للكتابة ،فأجلته  ..كان بني املوضوع

مدى كبسطة جناحي طائر ثم وجدتني يوم ًا واثق ًا من نفيس ..
وبني إمكانايت الكتابية اهلزيلة ً

فرشعت أكتب كام لو أن هاجس ًا هيمن ع ّ
يل  ..ظللت أكتبها طوال سنني كل يوم منذ الصباح
حتى الغداء  ..كان عيل أن أهزم اخلوف وأن أنسى حماواليت الفاشلة  ..نال «ماركيز» جائزة

نوبل لآلداب عام1982 -م.

وقفة-:طرد توماس أديسون من املدرسة وأهتمه معلموه بالغباء ،فلم ييأس! فانطلق ليخرتع

لنا املصباح الكهربائي وعرشات من االخرتاعات األخرى.

عصير حياتهم

-كثري ًا ما رأيت عصفور ًا يطري وراء نرس يف اعتقاده أن النرس إنام يفر منه (.فولتري).

فتميز عىل أصدقائك ،أما إذا شئت أن تكسب األصدقاء
 -إذا أردت أن ختلق لك األعداء ّ

يتميزون عليك (.مفكر أمريكي ).
فدع األصدقاء ّ

 -ضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى جييئك منه ما يغلبك عىل ظنك (.عمر بن اخلطاب-

ريض اهلل عنه.)-

 -ال تطلب حاجتك إىل من ال حيب نجاحها لك ( .عمر بن اخلطاب-ريض اهلل عنه.)-

-لديك حياة واحدة فقط ،ونفس واحدة فاجعلها يف سبيل اهلل.

-كلامارتفع اإلنسان تكاثفت حوله الغيوم واملحن.

-لوالالوسواس ماخالطت الناس » ابن عباس –ريض اهلل عنه. »-

كم هي حجم مقالتك

هذه الفكرة مقتبسة من الكاتب ستيف جودير « علق عليها د /يارس بكار « .

ُيروى أن صياد ًا كان السمك يعلق بسنارته بكثرة  .وكان موضع حسد بني زمالئه الصيادين.

وذات يوم ،استشاطوا غضب ًا عندما الحظوا أن الصياد املحظوظ حيتفظ بالسمكة

الصغرية ويرجع السمكة الكبرية إىل البحر ،عندها رصخوا فيه «ماذا تفعل؟ هل أنت
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جمنون؟ ملاذا ترمي السمكات الكبرية؟.

عندها أجاهبم الصياد «ألين أملك مقالة صغرية» قد ال نصدق هذه القصة لكن لألسف نحن

نفعل كل يوم ما فعله هذا الصياد نحن نرمي باألفكار الكبرية واألحالم الرائعة واالحتامالت

املمكنة لنجاحنا خلف أظهرنا عىل أهنا أكرب من عقولنا وإمكانيتنا  -كام هي مقالة ذلك الصياد

هذا األمر ال ينطبق فقط عىل النجاح املادي ،بل أعتقد أنه ينطبق عىل مناطق أكثر أمهية نحن
نستطيع أن نحب أكثر مما نتوقع ،أن نكون أسعد مما نحن عليه أن نعيش حياتنا بشكل أمجل

وأكثر فاعلية مما نتخيل يذكرنا أحد الكتاب بذلك فيقول( :أنت ما تؤمن به) لذا فكر بشكل
أكرب ،احلم بشكل أكرب ،توقع نتائج أكرب ،وادع اهلل أن يعطيك أكثر.

ماذا سيحدث لو رميت بمقالتك الصغرية التي تقيس هبا أحالمك واستبدلت هبا واحدة

أكرب؟ .

ماذا سيحدث لو قررت أن ال ترىض باحلصول عىل أقل مما تريده وتتمناه؟ .

ماذا سيحدث لو قررت أن حياتك يمكن أن تكون أكثر فاعلية وأكثر سعادة مما هي

عليه اآلن؟ .

ماذا سيحدث لو قررت أن تقرتب من اهلل أكثر وتزداد به ثقة وأم ً
ال ؟ .

ماذا سيحدث لو قررت أن تبدأ بذلك اليوم؟ .

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم « :إذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس األعىل» ،ولكن

قد يتبادر إىل الذهن هذا التساؤل ماذا لو بالفعل استبدلنا مقالتنا بمقالة أكرب ثم مل نجد سمك ًا

بحجم مقالتنا؟ .

هل تعتقد أن السمك الصغري سيكون له طعم يف تلك املقالة الكبرية؟.

كالمي ليس سلبي ًا وال أحب أن اطرح شيئ ًا حيمل نوع ًا من التشاؤم ولكن ماذا يفعل صياد

صغري لديه مقالة كبرية مل َتر سوى صغار السمك؟ رغم تفاؤله كل صباح وهو ذاهب للصيد

وتفاؤله أيض ًا :عند رجوعه وليس بحوزته سوى سمكات صغرية فعل كل ما بوسعه غري

البحرية والسنارة و  .....ويف األخري نفس النتيجة هل يظل يميش وراء تفاؤل مظلم أم ينهزم

ويصغر مقالته؟؟ .
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