
 التفــــاؤل واألمل
 

ما أمجل األمل , وما أصعب القلس , وما أشؼه , وما أخطره , القلس مدمر لؾـػوس ,       

حمبط لًمال , مولد لؾؽآبة , مثبط لؾفؿم @ لذا هنى اإلسالم عن القلس والتليقس , 

 , وعّده بعض أهل العؾم من الؽبائر .  واإلحباط والتحبقط

 مل خل"يعؼوب )عؾقه السالم( : سان سقدكا يؼول احلق سبحاكه وتعاىل عذ ل     

 مه جه ين ىن من خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

, ويؼول سبحاكه وتعاىل عذ لسان إبراهقم  (=< )يوسف: "جي يه ىه

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه")عؾقه السالم( : 

  زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
يا رسول  : الأّكه قال: إّن رجال ق (ريض اّللّ عـفام)وعن ابن عبّاس ( , >;-:;)احلجر : "

َياُس ِمْن َرْوِح اّلل , َواْلُؼـُوُط ِمْن َرْْحَِة اّلل ": ؟ قال , ما الؽبائر اّللّ  ُك بِاّلل , َواإْلِ ْ  " الِّشر

 )اجلامع الصحقح(.

وكؼول دن كان مريًضا حتى لو كان مرضه عضآ أو مزمـًا : ٓ تقلس من الشػاء ,        

ر ما َمنَّ اّلل به عذ  سقدكا أيوب )عؾقه السالم( , ومتسك بام دعا به ربه , واجعؾه يف َوَتذكَّ

 حي جي يه ىه مه  جه ين"ذلك لك قدوة , حقث يؼول احلق سبحاكه : 

 رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ   يي ىي مي خي
 (.9<,:<)األكبقاء: "زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

الم( مع ما وإن كـت عؼقاًم ٓ تـسى ما منَّ اّلل )عز وجل( به عذ سقدكا زكرًيا )عؾقه الس       

كان عؾقه من تؼدم يف السن وعؼم بالزوج ٓ يرجى معه ولد , وذلك حني كادى زكريا )عؾقه 

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن "السالم( ربه : 

 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي



)مريم  "ىت نت مت زترت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 حج مث هت مت خت حت جت  هب ", وحقث يؼول احلق سبحاكه :( >-::

 جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج
  حف  جف مغجغ  مع  جع  مظ  حط مض خض حض
 .(?<,8?)األكبقاء : "    خف

والطبقعي أن ادرأة العؼقم التي ٓ تـجب تعالج أوًٓ من العؼم ثم يؽون اإلكجاب , لؽن        

 خس حس "الـص الؼرآين مل َيٌ عذ هذه الوترة أو هذا الـسق , وإكام قال سبحاكه:

, فؼدم البِّشى بالولد عذ إصالح  (.8? :األكبقاء) " مص خص  حص مس

الزوج , وكلكه سبحاكه يعؾؿـا أكه قادر عذ أن يعطي الولد بلسباب وبال أسباب , أصؾح 

)يس  "  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ "الزوج أو مل يصؾحفا , 

( , وهو ما حؽاه الؼرآن الؽريم يف قصة إبراهقم )عؾقه السالم( حني بِّشته ادالئؽة 8<:

 حم جم  هل مل "ؼدم سـه , حقث يؼول احلق سبحاكه :بالولد مع ت

 يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم
 ٰذيي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
 .( 9=-7=)هود : "  ٌّ ٰى ٰر

وإن كان اإلكسان يف ضقق أو فاقة , فؾقعؾم أن خزائن اّلل مألى ٓ تـػد أبدا , وأن األيام        

, قال د يؽون فؼر الغد , وفؼر القوم قد يؽون غـي الغد دول بني عٌ ويٌ , فغـي القوم ق

  الشاعر:

 ىـالِغـَ  له ُيرجى رَ ـالػؼ أنَّ  ترَ  أملْ 

 الػؼـر ِمنَ  َعؾقهِ  ُُيشى ىالغـ وأنَّ 



 ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن "ويؼول احلق سبحاكه :        

 حق مف خف "( , ويؼول سبحاكه : 9,8)الطالق:  "  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ

 خس حس جس مخ جخ مح "( , ويؼول سبحاكه::)الطالق:  "  لك خك حك جك مق

 ( .8)فاصر:"  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس

وإن ققل لؽم : إن الـاس قد مجعوا لؽم وتللبوا عؾقؽم فاخشوهم , فؾؽم يف رسول اّلل        

 لك خك حك " : )صذ اّلل عؾقه وسؾم( وأصحابه أسوة حسـة , حقث يؼول احلق سبحاكه

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

 خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   هن من

 ( .:=7-9=7)آل عؿران :  "  ين ىن من

 ": وتعاىل  قوله سبحاكه:  أي آية يف الؼرآن الؽريم أرجى؟, فؼالأحد الصاحلني: وسئل       

 خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 (.9;)الزمر :  " جح مج حج مث هتمت

ل يف غد أفضل , ومستؼبل مِّشق , وفتح من اّلل قريب , ٓ فقجب أن كتحذ باألم        

كقلس وٓ كجزع , وٓ كتشاءم , ألن عدوكا يريد أن يصل بـا إىل القلس واإلحباط , وأكه ٓ 

جدوى وٓ أمل لـخضع وكستسؾم , غر أن ديــا وثؼافتـا ٓ يعرفان لؾقلس صريًؼا , فـحن 

 ذوو أمل كبر  , يؼول الشاعر: 

 ـــاــؿَ وجتفَّ !  كئقبـــةٌ  ؿــاءُ لسَّ ا :قــال

  اـــؿالسَّ  يف مُ جف  التَّ  يػِ يؽْ  مْ ِس ابتَ : قؾـت

 ـاـؿــــؾؼَ عَ  عتــيجرَّ  يالـِ الؾقَ : قــــال

 اـــؿَ ؼَ ؾْ العَ  َت عْ رر ُج  ولئن ـمْ ِس ابتَ : قؾــت

 ؿـــــــاركّ مُ  رآك إن كَ ــرَ قـْ غَ  ــــلَّ عـَ فؾَ 



 ــــــــاؿَ ركَّ وتَ  ـاـًجاكب ـةَ الؽآبـَ  َح ـــرَ صَ 

, ٓ يؼوم له قوام ,  غر أن األمل حيتاج إىل عؿل , ألن األمل بال عؿل كجسد بال ساق      

ادبـي عذ العؿل واألخذ باألسباب , وإٓ كان أمالً أجوف مما جيعؾـا كدعو وبشدة إىل األمل 

ؼعدن أحدكم عن صؾب ٓ صائل مـه , فؼد كان سقدكا عؿر )ريض اّلل عـه( يؼول : ٓ ي

 . السامء ٓ متطر ذهبا وٓ فضة فؼد عؾؿتم أن الرزق ويؼول : الؾفم ارزقـي

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه"ويؼول احلق سبحاكه وتعاىل : 
( , وقد مجع احلق سبحاكه وتعاىل يف كتابه الؽريم بني ;7)ادؾك :  "  ِّ ُّ ٍَّّ

 نئ مئ زئ رئ "ّلل , فؼال سبحاكه : الباحثني عن الرزق احلالل وادجاهدين يف سبقل ا

 زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ
 رن مم ام يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث
( , ويؼول كبقـا 88: )ادزمل  "  حئ جئ يي ىي نيمي زي ريٰى ين ىن نن  من زن

ؾِِه َلَرَزَقُؽْم كَ  ")صذ اّلل عؾقه وسؾم( :  ْؾتُْم َعَذ اّلل َحقَّ َتَوك  , َلْو َأكَُّؽْم َتَوكَّ اَم َيْرُزُق الطَّْرَ

: إن الطر هـا تلخذ  , قال أهل العؾم )رواه الرتمذي( " َتْغُدوا ِِخَاصا َوَتُرْوُح بَِطاكا

, وٓ متؽث كساىل يف أعشاشفا وأوكارها وتؼول : الؾفم في تغدو وتروحباألسباب ف

الـشاط , والعؿل ارزقـي , فام أحوجـا إىل األمل والعؿل مًعا , األمل الذي يستجؾب اهلؿة و

 .ح أمر ديــا ودكقاكاكصؾ, وعؿر به الؽون , وكبـي به احلضارةالذي ك

 
 

*       *       * 

 


