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الحاجة إلى التفاؤل

ممخص الخطبة

ٔ -تقمّب أحوال الحياة -ٕ .حال األمة اإلسالمية -ٖ .الحاجة إلى التفاؤل في أوقات األزمات-ٗ .
تفاؤل الرسول  -٘ .ثمرات التفاؤل -ٙ .خطر التشاؤم واالغترار باألعداء.
-------------------------

الخطبة األولى

ق تَُقاتِ ِو وال تَموتُ َّن ِإالَّ
َِّ
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َح َّ
أما بعد :فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل ،قال تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
َ ُ
ين َ
ِ
ون [آل عمران.]ٕٔٓ:
َوأ َْنتُ ْم ُم ْسم ُم َ

وشدة وسرور وحزن ،وتموج بأىميا من حال إلى حال؛ بسطٌ وقبض،
الحياة تتقمّب صفحاتيا بين خير ّ
الن ِ
َّام ُن َد ِاولُيَا َب ْي َن َّ
اس [آل عمران .]ٔٗٓ:وفي الحياة مصائب
سراء وضراء ،قال اهلل تعالىَ :وتِْم َ
ك األَي ُ
ٍ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ال واألَنفُ ِ
س
ومحن وابتالءات ،قال تعالىَ :وَل َنْبمُ َونَّ ُك ْم ب َش ْيء م ْن اْل َخ ْوف َواْل ُجوِع َوَن ْقص م ْن األ َْم َو َ
والثَّمر ِ
ات [البقرة.]ٔ٘٘:
َ ََ
وفي األمة اليوم حالة ُمرعبة من قمب المآسيُّ ،
تفرق كممتيا ،اشتداد البأس وألوان
تصدعُ وحدتياُّ ،
ٍ
فشو الجيل ،ولما أصابيا من نكبة الذ ّل واليوان وتكالب األعداء .وفي
البالء من قتل وتشريد مع ّ
األمة انتشار الفساد والتحمّل بين أبنائيا بصنو اإلغواء واإلغراء.

وشدائد األحداث وأحوال األمة قد تورث المرَء لونا من اليأس والقنوط الذي ىو قات ٌل
أحداث الحياة
ُ
لمرجال ومثبِّط لمعزائم ومحطّم لآلمال ومزلزل لمشعور .وفي أوقات األزمات تعظم الحاجة الستحضار
المتأمل في سيرة النبي يجد تأكيده األكيد والحرص الشديد عمى التبشير في موضع الخوف
التفاؤل ،و ّ
األرت
وبسط األمل في موضع اليأس والقنوط؛ حتى ال تُصاب النفوس باإلحباط .قال خباب بن
ّ
شدة،
رضي اهلل عنو :أتيت النبي وىو
برده ،وىو في ظ ّل الكعبة ،وقد لقينا من المشركين ّ
متوسد َ
ّ

محمر وجيُو فقال(( :لقد كان من قبمكم ليم َشط
فقمت :يا رسول اهلل ،أال تدعو اهلل لنا؟! فقعد وىو
ّ
ِ
بمشاط الحديد ما دون عظامو من لحم أو عصب ما يصرفو ذلك عن دينو ،ويوضع المنشار عمى
تمن اهلل ىذا األمر حتى يسير الراكب من
مفرق رأسو في َش ّ
ق باثنين ما يصرفو ذلك عن دينو ،وليُ ّ
صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إال اهلل والذئب عمى غنمو)) رواه البخاري.

عدي ـ إنما يمنعك من
ي بن حاتم بمستقبل عظيم ليذا الدين فيقول(( :لعمّك ـ يا
ّ
ويب ّشر الرسول عد ّ
ليوشكن المال أن يفيض فييم حتى ال يوجد من
الدخول في ىذا الدين ما ترى من حاجتيم ،فواهلل
ّ
ليوشكن أن
عدوىم وقمّة عددىم ،فواهلل
ّ
يأخذه ،ولعمّك إنما يمنعك من الدخول فيو ما ترى من كثرة ّ
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تسمع بالمرأة تخرج من القادسية عمى بعيرىا حتى تزور البيت ال تخاف ،ولعمك إنما يمنعك من

ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض
ايم اهلل
ّ
الدخول أنك ترى الممك والسمطان في غيرىم ،و ُ
عدي :فأسممت.
بابل قد فتحت عمييم)) ،قال ّ
ِِ
جن
ليفر ّ
من قمب رحم الفتنة ينطمق الصوت الكريم بالتفاؤل ،يقول رسول اهلل (( :والذي نفسي بيدهّ ،
إلي مفاتيح
اهلل عنكم ما ترون من ّ
شدة ،واني ألرجو أن أطوف بالبيت العتيق ً
آمنا ،وأن يدفع اهلل ّ

ولييمكن اهلل كسرى وقيصر ،ولتُنفقُ ّن كنوزىما في سبيل اهلل)).
الكعبة،
ّ
الضيق إلى سعة ،والمحنة
يحولون األلم إلى أمل ،والتشاؤم إلى تفاؤل ،و
َ
ىكذا يكون الرجال باإليمانّ ،
ويستمر عطاؤىا.
فتتقدم الحياة وتنمو
إلى منحةّ ،
ّ

المسمم المتفائل ال يسمح لمسالك اليأس أن تتسمّل إلى نفسو أو تع ّشش في زوايا قمبو ،قال تعالىِ :إَّنوُ
س ِم ْن َرْو ِح المَّ ِو ِإالَّ اْل َق ْوُم ال َك ِاف ُرو َن [يوسف.]ٛٚ:
ال َي ْي َئ ُ
ومع تر ِ
ادف صنوف البالء عمى يوسف عميو السالم ثبت ولم يقنط ولم ييأس ،فجاءه نصر اهلل وجعمو

عمى خزائن األرض.

عمو المدينة في
ورسخو مبدأً ً
غمر التفاؤل حياة النبي ّ ،
ساميا ،ورّبى عميو األوائل األفذاذ .نزل في ّ
حي يقال ليم بنو عمرو بن عوف كما في البخاري عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو ،وىذا تفاؤل لو
ّ

اعيا إلبل فقال(( :لمن ىذه؟)) فقال :لرجل من أسمم ،فالتفت إلى أبي بكر رضي
ولدينو بالعمو .رأى ر ً
بدل اسم امرأة تدعى :عاصية إلى جميمة ،واسم رجل يدعى:
سممت إن شاء اهلل))ّ .
اهلل عنو فقالَ (( :

أصرم إلى زرعة .وفي الحديبية جاء سيل يفاوض النبي عن قريش ،فتفاءل رسول اهلل وقال(( :سي ٌل
إن شاء اهلل)).
ىذه ىي القيادة الرائعة التي تمتمس األسباب؛ لتنشر وتبذر في النفوس التفاؤل.

"تفاءلوا بالخير تجدوه" ،ما أروعيا من كممة ،وما أعظميا من عبارة .المتفائل بالخير سيحصد الخير
التقدم والعمل والنجاح ،وكما قال ربنا
في نياية الطريق؛ ألن التفاؤل يدفع باإلنسان نحو العطاء و ّ
خير وأبشر.
تبارك وتعالىِ :إ ْن َي ْعَم ْم المَّوُ ِفي ُقمُوبِ ُك ْم َخ ْي ًار يُ ْؤتِ ُك ْم َخ ْي ًار [األنفال ،]ٚٓ:فاجعل في قمبك ًا

أعمى التفاؤل توقّع الشفاء عند المرض والنجاح عند الفشل والنصر عند اليزيمة وتوقُّعُ تفريج الكروب
التحمل
أفكار ومشاعر الرضا و ّ
ودفع المصائب والنوازل عند وقوعيا ،فالتفاؤل في ىذه المواقف يولّد َ
واألمل والثقة ،ويبعد أفكار ومشاعر اليأس واالنيزامية والعجز.

عمم المؤمن ّأنو لن يصي َبو إال ما كتبو اهلل لو؛ فيو
أساس التفاؤل الثقة باهلل والرضا بقضائو ،وغذاؤه ُ
سبحانو الذي يممك َّ
كل شيء ،فال يستبطئ الرزق ،وال يستعجل النجاة ،وال يقمق عمى حال األمة.

ولدا أو زوجة .يتفاءل مع العمل
يتفاءل حتى لو نزلت بو مصيبة أو دىمو مرض أو فقر أو فقد ً
َ
وتحمل
ثم يطمع في ثواب الصبر
عمى دفع ما يقدر من بالء أو تخفيف ما نزل بأمتو من ّ
ّ
ضرّ ،
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الحمى ال
ّ
المشاق .نتفاءل ّ
ألن في ك ّل محنة منحةً ،وال تخمو مصيبة من غنيمة ،تقول ّأم السائبّ :
الحمى))؛ فميا فوائد :تي ّذب النفس وتغفر الذنوب ،تذىب
بارك اهلل فييا ،فينياىا النبي (( :ال ّ
تسبي ّ

خطايا بني آدم كما يذىب الكير خبث الحديد ،قال (( :ما من مسمم يُشاك شوكة فما فوقيا إال ُكتبت
لو بيا درجة ،ومحيت عنو بيا خطيئة)) رواه مسمم.

ففي معترك المصائب أوِقد جذوةَ التفاؤلِ ،
وعش في أمل وعمل ودعاء وصبر ،ترتجي بعض الخير
بتحول حال الجدب إلى الخصب.
وتحذر ّ
الشر .كان النبي إذا استسقى قمب رداءه بعد الخطبة تفاؤال ّ

ويجدد النشاط .المسمم المتفائل متو ّكل
اليمة ويبعث العزيمةَ
ّ
التفاؤل الذي ّ
نتحدث عنو ىو الذي يولّد ّ
شدة فرجيا ٍ
آت وقريب.
عمى اهلل ،أكثر الناس نشا ً
أثرا ،ك ّل عسير عميو يسير ،وك ّل ّ ُ
طا ،أقواىم ً
دائما يتوقّع الخير ،يبتسم لمحياة ،يحسن َّ
الظن باهلل ،واهلل عز وج ّل بيده مقادير األمور ،وىو
المتفائل ً

فرجا ،وبعد الحزن
سبحانو سيكشف
َّ
يسرا ،وبعد الضيق ً
الضر الذي نزل ّ
باألمة ،وسيجعل بعد العسر ً
إن ُحسن
سرورا ،يرجو رحمة اهلل ،ويتعمّق بحبل اهلل المتين ،وتمك ثمرة اإليمان ،قال رسول اهلل ّ (( :
ً

الظن باهلل من حسن عبادة اهلل)).
ّ
األمة حالة الذ ّل واليوان،
ونحن بحاجة إلى األمل الذي يحيي النفوس ،والعمل الذي يرفع عن ّ
وأخطر الناس من عاش بال أمل ،يسقط فال ينيض؛ ذلك أن اليأس يسوق إلى األفعال اليائسة ،فإذا
مصابا بالقنوط مما نزل بو من مصائب أو ٍ
يأس من إصالح الناس غدت الحياة في
كان المرء
ً
منظاره سوداء ،يكره الناس ،ال يثق بيم ،وقد يندفع لالنتحار أو العنف والقتل الذي ىو األسموب
الناجع بزعمو وضاللو ،قال تعالى :واصبِر وما ص ْبر َك ِإالَّ بِالمَّ ِو وال تَ ْح َزن عمَ ْي ِيم وال تَ ُ ِ
ض ْي ٍ
ق
ك في َ
َ ْ ْ ََ َ ُ
ْ َ ْ َ
َ
ِ
َِّ
َِّ
َّ
ِ
ون [النحل.]ٕٔٛ ،ٕٔٚ:
ين ُى ْم ُم ْحسنُ َ
ين اتَّ َق ْوا َوالذ َ
ون ِإ َّن الم َو َم َع الذ َ
م َّما َي ْم ُك ُر َ
ِ
بار َك اهلل لي ولَكم في القر ِ
من اآليات والذكر الحكيم ،أقول قولي
العظيم ،ونفعني واّياكم بما فيو َ
آن َ
َ
ِ
الرحيم.
اهلل العظيم لي ولكم فاستغفروهّ ،إنو ىو الغفور ّ
ىذا ،وأستغفر َ
-------------------------

الخطبة الثانية

تعد وال
قدر فيدى ،أحمده سبحانو وأشكره عمى نعمو التي ال ّ
فسوى ،والذي ّ
الحمد هلل الذي خمق ّ
محمدا عبده ورسولو،
أن سيدنا ونبينا
وحده ال شر َ
ً
إلو إال اهلل َ
يك لو ،وأشيَد ّ
تحصى ،وأشيَد أن ال َ
صمّى اهلل عميو وعمى ِآلو وصحبو ،وسمَّم تسميما كثي ار.

أما بعد :فأوصيكم ونفسي بتقوى ِ
اهلل.
ّ
يردد
يفت في عضد المسممين ،ويصيب بالحزن والقنوط .الذي ّ
الحديث بالتشاؤم عن حال المسممين ّ
عذر يتخمّص بو من محاولة القيام بالواجب،
يظن ّأنو بذلك قد وجد لنفسو ًا
الخور واالستسالم ّ
كممات َ

خيرا ،ولنستمع إلى
ومن كان ىذا حالو ال تسري في عروقو روح األمل ،فمن يصنع تأريخا ،ولن يبني ً
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رسول اهلل وىو يي ّذب النفوس ويربييا عمى العطاء والخير ،يقول(( :إذا قال الرجل :ىمك الناس فيو

أىم ُكيم)) رواه مسمم.

وقوة الحيمة،
وىنا،
ّ
قوة األعداء من الكفار قد تورث القموب ً
فتتوىم الضعف ّ
إن كثرةَ الكالم عن ّ
فيجرىا ذلك إلى اليأس وترك العمل ،ويفضي ذلك إلى إطالق األحكام عمى الناس واعتزاليم
ّ

وتكفيرىم .ودواء ذلك أن تمتمئ النفوس بالثقة باهلل والتصديق بوعده ،ثم تبذل األسباب لتحقيق ذلك
ِ
َِّ
ِ ُّ
اد
وم األَ ْشيَ ُ
نص ُر ُر ُسمََنا َوالذ َ
بالعمل والبناء ،قال تعالى :إَِّنا لَ َن ُ
ين َ
آم ُنوا في اْل َح َياة الد ْن َيا َوَي ْوَم َيقُ ُ
[غافر.]٘ٔ:

تعسروا ،وبشروا وال تنفروا)) .أما الذي
يسروا وال ّ
وفي ميدان الدعوة تفاؤ ٌل وتيسير وتبشير ،قال ّ (( :
المعنويات وينفّر من النصر ،وىذا
يثبط العزائم ويحطّم
يتنطع في دعوتو
ّ
ّ
ويتشدد في قولو وسموكو ّ

أوىام
حال المتشائم ،ال عمل لديو ،وال ّ
ىمة في نفسو ،وال غاية تحدوه ،وال ىدف يدفعو[ ،خمود] و ٌ
عبء عمى مجتمعو وأمتو ،يعيش عمى
ظن باآلخرين .ىذا
وأحالم ،وعممُو تعداد السمبيات وسوء ّ
ٌ
َّالح ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َِّ
ات
صغير الشأن
ىامش الحياة
َ
آم ُنوا م ْن ُك ْم َو َعممُوا الص َ
خامل الذكر ،قال تعالىَ :و َع َد الموُ الذ َ
َ
ين َ
َِّ
ِ
ف الَِّذ ِ ِ
َل َي ْستَ ْخمِ َفنَّيُم ِفي األ َْر ِ
ضى لَيُ ْم َوَل ُي َب ِّدلََّنيُ ْم
استَ ْخَم َ
ين م ْن قَْبم ِي ْم َوَليُ َم ِّك َن َّن َليُ ْم د َينيُ ْم الذي ْارتَ َ
َ
ض َك َما ْ
ِمن بعِد َخوِف ِيم أَمًنا يعب ُد َ ِ
ون بِي َش ْيًئا [النور.]٘٘:
ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ُْ
ونني ال ُي ْش ِرُك َ
ِ
َّ
ِ
عباد اهلل ـ عمى
أال وصمّوا ـ َ
رسول اليدى ،فقد أمركم اهلل بذلك في كتابو فقالِ :إ َّن الم َو َو َمالئ َكتَوُ
ِ
الن ِب ِّي يا أَيُّيا الَِّذين آم ُنوا ُّ
ي ُّ
ِ ِّ
يما [األحزاب.]٘ٙ:
صم َ
َ
ُ َ
ون َعمَى َّ َ َ
صموا َعمَ ْيو َو َسم ُموا تَ ْسم ً
َ َ

المّ َّ ِّ ِّ
يم عن الخمفاء األربعة الراشدين...
يم صل وسمم عمى عبدك ورسوِلك ّ
محمد ،وارض المّ ّ

