اليأس والمل
29.01.10

المد ل رب العالي ،والعاقبة للمتقي ،ول عدوان إل على الظالي ،وأصلي وأسلم على إم ام التقي،
وقائد الغر الجلي ،نبينا ممد وعلى آله الطيبي الطاهرين ،وصحابته الكرمي ،ومن سار على نجهم
واقتفى أثرهم إل يوم الدين ،أما بعد:
ا?..

عباد ال :حياة النسان مليئة بالكدار والشاكل الت تنغص الياة وتعلها جحيما? بعدما كانت نعيم
والناس تاه تلك الشاكل العامة :إما مؤمل بالي والفرج وإما يائس من حصول الي ..ولكل حكمه ف
شريعة ال ..وعندما نتدبر كتاب ربنا ند أنه يدعو دائما? إل التفاؤل ،وحسن الظن ،وانتظار الفرج ..أمل
مع صب ,دون جزع ول فزع ..وهذا الدين العظيم دائما? ما يدعو العبد إل أن يكون مستبشرا? ب الي،
مطمئنا? با قدره ال عليه ،منتظرا? الفرج من مقدر المور وقاضيها -عز وجل ..-وقد نى ال عن الي أس
والقنوط مهما كانت الظروف والصائب.
اء..

فإذا ما عمل العبد معصية أو معاصي كثية فل ييأس من مغفرتا وموها وفتح صفحة جديدة بيض
واليأس من رحة ال ومغفرة ال جرية ف حق العبد؛ لن ال –تعال -رحيم بعباده ،يرحم من اس تغفره
وتاب وأقلع عن السيئات ...وهو يب العبد الذي يعود إليه ويندم على ما قصر وف رط ف جن ب ال،
ولذا يقول ال}:ق•ل‚ يyا ع|بyاد|ي yال~ذ|ين yأƒس}رyف•وا عyلƒى أƒنف•س„ه•م} لƒا تyق‚نyط•وا م|ن ر€ح}مyة| الل~ه| إ•ن~ الل~ه yيyغ}ف|ر zال ذ{نzوبy
جyم|يع…ا إ•ن€ه zهzو yال‚غyف•ور zالر€ح|يم (53) { zسورة الزمر .
إن كثيا? من الناس عندما يعملون الرائم العظام ،والوبقات والهلكات من السيئات ،يدب إل قل وبم
اليأس ويرون أن تلك المور تلكهم ،ول يرون للتوبة بابا? ول منفذا? ،ويقول الواحد منهم  :كم عملت!
وكم عصيت! وكم أسأت! ..ل يغفر ال ل!! ل يكن أن تحى تلك الذنوب بسهولة!! وهذا ج رم ف
حق النفس وف جنب ال .لن ال يقبل توبة عبده إذا تاب ،فل يل لن وقع ف الطيئة أن يوسوس ل ه
الشيطان ،ويبعده عن الرحن ..وليتب إل ال قبل فوات الوان...
عباد ال :هذا يعقوب -عليه السلم -يرب أبناءه – وهو النب الكري ابن الكري -ويقول لم} :ي yا بyن• €ي
اذ‚هyبzوا‚ فƒتyحyس€سzوا‚ م|ن يzوسzف yوyأƒخ|يه| وyل ƒتyي}أƒسzوا‚ م|ن ر€و}ح• الل•ه| إ•ن€ه zل ƒيyي}أƒس zم|ن ر€و}ح• الل•ه| إ•ل~ ال‚قƒو}م zال‚كƒاف|رzونƒ
{ ) (87سورة يوسف إن اليأس من رحة ال كفر بال؛ لن ف ذلك عدم تعظيم ل ,وعدم معرفة سعة رحة
ال ،أو إنكار لا واتكال على المور الظاهرة الضة ،دون لوء إل القادر الذي ل نراه ولكنن ا ن رى
آثاره الائلة الكبية!

عباد ال :هذا رسول ال -صلى ال عليه وسلم -يعلن إعلنا? عاما? للبشرية كلها ويقول )) :الؤمن القوي
خي وأحب إل ال من الؤمن الضعيف ،وف كل خي ،احرص على ما ينفعك ،واستعن بال ول تعجز،
ول تقل :لو أن فعلت كذا لكان كذا ،فإن لو تفتح عمل الشيطان ،ولكن قل قدر ال وما شاء فع ل((
رواه مسلم.
ففي هذا الديث تقوية للمال ،ورفع للهمم ،وحب للقوة والشجاعة ،وترك للفتور والور أو انتظ ار
مقتضيات اليأس والحباط ،ودفع ماولة تبير اليأس والقنوط ،فالؤمن القوى ف كل المور :ف اليان،
ف العلم والعمل ،ف مابة المور ،ف الخالطة والعزلة ،ف كل شؤونه ،يعد مؤمنا? ذكيا? قويا? يستطيع –
بعون ال -أن يرج من كثي من الشاكل والزمات ..ل كما يفعله كثي من ضعفاء اليان -مع أن فيهم
خيا? -من تبير الفشل والكسل والعجز بسوغات إنا هي خروج عن حقيقة المور ..إن الؤمن الق وي
يرص على ما ينفعه دوما? ل ياف دون ال أحدا? ..ث هو مع ذلك القدام قد يصاب بصيبة ..لكن ه ل
ييأس ول يصاب بالحباط بل يزيد إقدامه ،ويقول عن تلك القدار والصائب :قدر ال وما شاء فعل..
ال أكب! ما أعظمها من كلمات لو تدبرهن عاقل ..إنه تفويض للمور وإرجاع لا إل

باريها..

يا معشر السلمي  ..ويا معشر العاملي ف ساحة السلم :ال ال بالتفاؤل والمل ،فإن ما ترونه الي وم
من كيد أعداء السلم ليس إل سحابة سوداء سوف تنجلي عن قريب ..واعلموا أن ما أصاب المة من
فتور وخور وترك مسايرة الركب والسبق به ،إنا جاء من حصول إحباط ويأس استول على القل وب..
فصححوا الفاهيم وأملوا المة بالي ...أخي السلم :ل تيأس فالنصر قادم أما تؤمن بقول ال –تع ال:-
}هzو yال~ذ|ي أƒر}سyل ƒرyسzولƒه zب•ال‚هzدyى وyد|ين• ال‚حyق ل|يzظ‚ه•رyه zعyلƒى الدين• ك•ل¡ه| وyلƒو} كƒر•ه yال‚مzش}ر•ك•ون (33) { ƒسورة التوبة
ويقول الصطفى -صلى ال عليه وسلم ..)) :-وال ليتمن ال هذا المر حت يسي الراكب من صنعاء إل
حضرموت ما ياف إل ال ،والذئب على غنمه ،ولكنكم تستعجلون(( ..رواه البخاري ومسلم.
وجل-

أيها السلمون :ليس اليأس ول التطي ول التشاؤم من طبع الؤمن؛ لن الؤمن يسن الظن بال -عز
ويتوكل عليه ،ويؤمن بقضائه وقدره ،وقد ورد ف الصحيح)) :يدخل النة من أمت س بعون ألف ا? بغي
حساب ول عذاب( ث بينهم فقال ) :هم الذي ل يسترقون ول يتطيون ،ول يكتوون ،وعل ى رب م
ن(
يتوكلون(( متفق عليه .والرسول -صلى ال عليه وسلم -كان يتفاءل ول يتطي ويعجبه السم الس
كما روى ذلك المام أحد وغيه وهو حديث صحيح.
فلم يكن النب -صلى ال عليه وسلم -ييأس من شيء ،بل كان دائم التفاؤل والستبشار بتوفيق ال -ع ز

وجل ..-حي يتعامل الؤمن مع الحداث الائلة الت تصل له بثل هذه الروح الزكية القوية ،فإن الشدائد
تتصاغر ف حسه مهما عظمت ،ويتولد ف نفسه نوع من اللقاح الذي يعينه عل ى مواجه ة الش دائد
والصعاب ،ويوجهه للتعامل معها بواقعية بيث يضع المور ف نصابا ،من دون تويل ول مبالغة.
أيها السلمون :من العلل والمراض النفسية التفشية ف كثي من الناس اليأس والزع والزن عند الصيبة،
والفرح والبطر عند إقبال الدنيا! ويعود السبب إل أن معظم البشر ل يضعون المور ف نص ابا ،ب ل
ييلون إل التهويل والبالغة ف التعامل مع الشكلت ،وقد صور القرن الكري هذه الالة ف ع دد م ن
اليات ،منها قوله –تعال}:-وyإ•ذƒآ أƒن}عyم}نyا عyلƒى ال„نسyان| أƒع} رyض yوyن yأƒى ب•جyان•ب•ه| وyإ•ذƒا مyس €ه zالش €ر© كƒان ƒيyؤzوس…ا {
) (83سورة السراء .وقوله -تعال} :-لƒا يyس}أƒم zال‚إ•نسyان• م|ن دzعyاء ال‚خyي}ر• وyإ•ن م€س€ه zالش€ر© فƒيyؤzوس« قƒنzوط (49) {ªسورة
فصلت ..وقوله –تعال}:-وyلƒئ|ن} أƒذƒق‚نyا ال„ن}سyان ƒم|ن€ا رyح}مyة? ث•م €نyزyع}نyاهyا م|ن}ه zإ•ن€ه zلƒيyئ•وس« كƒف•ور« وyلƒئ|ن} أƒذƒق‚نyاه zنyع}م yاء
بyع}د yضyر€اء مyس€ت}ه zلƒيyق•ولƒن €ذƒهyب yالس€يئƒات zعyني إ•ن€ه zلƒفƒر•ح« فƒخzور«{ )  (10-9سورة هود.
ومن رحة ال -تعال -بعباده الؤمني أنه من €عليهم فشفاهم من هذه العلة ،ووهبهم ما يعينهم على وضع
المور ف نصابا وأن تكون نظرتم للحياة معتدلة من غي إفراط ول تفريط ،وقد صور الق رآن الكري
حال الؤمني هذه ف أ عقاب اليات التقدمة من سورة هود بقوله –تعال}:-إ•ل~ ال~ذ|ين yصyبyرzوا‚ وyعyم|ل• وا‚
الص€ال|حyات| أ•و}لƒئ|ك yلƒهzم م€غ}ف|رyة ªوyأƒج}ر« كƒب•ي«{ ) (11سورة هود.
فاليأس ل يوز ف حياة السلم؛ لنه من صفات الكفار والذين ل يعرفون حقيقة دين ال

–تعال.-

اللهم إنا نعوذ بك من القنوط من رحتك ,ومن اليأس من الي والفرج ،يا رب العالي ..هذا واستغفروا
ال إن ال كان غفورا? رحيما?.
الطبة

الثانية:

المد ل القادر على كل شيء ،مفرج الكروب ،وغافر الذنوب ،وصلى ال على عبده ورسوله مم د
النب البوب ،الذي بعث إل الناس جيعا? ،لخراجهم من ظلمات الاهلية إل ن ور الي ان والعل م
والسعادة ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما? كثيا? ،أما بعد:
عباد ال :ل نتصور مؤمنا? بال وبالقرآن يد اليأس إل قلبه سبيل? ،مهما أظلم ت أم امه الط وب،
واشتدت عليه وطأة الوادث ،ووقعت ف طريقه العقبات ،إن القرآن يضع اليأس ف مرتبة الكفر ،ويقرن
القنوط بالضلل ،قال –تعال}:-وyمyن يyق‚نyط• م|ن ر€ح}مyة| رyبه| إ•ل~ الض€آل{ون (56) {ƒسورة الجر
وإن القرآن ليقرره ناموسا? كونيا? ل يتبدل ،ونظاما? ربانيا? ل يتغي ،سنة ال ولن تد لسنة ال تبديل? ..إن

اليام دول بي الناس ،وإن القوي لن يستمر على قوته أبد الدهر ..والضعيف لن يدوم عليه ضعفه مدى
الياة ..ولكنها أدوار وأطوار ،تعترض المم والشعوب ،كما تعترض الحاد والفراد}..وyت|ل‚ ك yالي €امz
نzدyاو•ل•هyا بyي}ن yالن€اس•{ ) (140سورة آل عمران .وإن حكمة ال ف ذلك أن يبلو الؤمني ،ويتب الصادقي ،وييز
البيث من الطيب ،فيجعل البيث بعضه على بعض فيكمه جيعا? فيجعله ف جهنم ،ويؤجر الص ادقون
الثابتون ..نصرا? وتأييدا? ف الدنيا ،ومثوبة ومغفرة ف الخرة}..وyلƒنyب}ل•وyن€ك•م} حyت€ى نyع}لƒم yال‚مzجyاه| د|ين yم|نك• م}
وyالص€اب•ر•ين yوyنyب}ل•وyا أƒخ}بyارyك•م}{ ) (31سورة ممد.
}أƒم} حyس„ب}تzم} أƒن تyد}خzل•وا‚ ال‚جyن€ة ƒوyلƒم€ا يyع}لƒم• الل•ه zال~ذ|ين yجyاهyدzوا‚ م|نك•م} وyيyع}لƒمy

الص€اب•ر•ين (142) {yسورة آل عمران

}أƒم} حyس„ب}تzم} أƒن تyد}خzل•وا‚ ال‚جyن€ة ƒوyلƒم€ا يyأ‚ت|ك•م م€ثƒل• ال~ذ|ين yخyلƒو}ا‚ م|ن قƒب}ل|ك•م م€س€ت}هzم zال‚بyأ‚سyاء وyالض€ر€اء وyزzل‚ز•ل•وا‚ حyت€ى
يyق•ول ƒالر€سzول• وyال~ذ|ين yآمyنzوا‚ مyعyه zمyتyى نyص}ر zالل•ه| أƒل إ•ن~ نyص}ر yالل•ه| قƒر•يب«{ ) (214سورة البقرة.
}حyت€ى إ•ذƒا اس}تyي}أƒس yالر©سzل• وyظƒن©وا‚ أƒن€هzم} قƒد} ك•ذ|بzوا‚ جyاءهzم} نyص}رzنyا فƒنzجي yمyن ن€شyاء وyل ƒيzرyد© بyأ‚سzنyا عyن• ال‚ق ƒو}م•
ال‚مzج}ر•م|ي (110) { yسورة يوسف.
ول تتخلف هذه القاعدة الربانية -وهي أن النصر ل يأت إل إذا اشتد الضيق ،وزاغت البصار ،وبلغ ت
القلوب الناجر – حت ف المم السالفة ،فكم من أمة ضعيفة نضت بعد قعود ،وتركت بعد خ ود،
وكم من أمة بطرت معيشتها ،وكفرت بأنعم ال فزالت من الوجود !!..وأذاقها ال لباس الوع والوف
با كانوا يصنعون.
قال –تعال} :-وyقƒضyي}نyا إ•لƒى بyن•ي إ•س}رyائ|يل ƒف|ي ال‚ك|تyاب• لƒتzف‚س„دzن~ ف|ي الµر}ض• مyر€تyي}ن• وyلƒتyع}ل•ن €عzل•́وا كƒب•ي…ا{ ...إل
قوله-تعال}:-ث•م €رyدyد}نyا لƒك•م zال‚كƒر€ة ƒعyلƒي}ه•م} وyأƒم}دyد}نyاك•م ب•أƒم}وyال¶ وyبyن•ي yوyجyعyل‚نyاك•م} أƒك‚ثƒر yنyف|ي…ا{ ) (6سورة السراء.
وقوله} :إ•ن~ ف|ر}عyو}ن ƒعyلƒا ف|ي ال‚أƒر}ض• وyجyعyل ƒأƒه}لƒهyا ش|يyع…ا يyس}تyض}ع|ف zطƒائ|فƒة? من}هzم} يzذƒبح zأƒب}ن yاءهzم} وyيyس} تyح}ي•ي
ن•سyاء zهم} إ•ن€ه zكƒان ƒم|ن yال‚مzف‚س„د|ين yوyنzر•يد zأƒن ن€مzن €عyلƒى ال~ذ|ين yاس}تzض}ع|ف•وا ف|ي ال‚أƒر}ض• وyنyج}عyلƒهzم} أƒئ|م€ة? وyنyج}عyلƒهzمz
ال‚وyار•ث|ي yوyنzمyك¡ن yلƒهzم} ف|ي ال‚أƒر}ض• وyنzر•ي ف|ر}عyو}ن ƒوyهyامyان ƒوyجzنzودyهzمyا م|ن}هzم م€ا كƒانzوا يyح}ذƒرzون (6)-(4) {ƒسورة
القصص.

عباد

ال:

إن القرآن ليمد الصابرين الملي الذين ل يد اليأس إل قلوبم سبيل? بعي من القوة ل تفيض إل م ن
رحة ال وقدرته ،تتحطم أمامها قوى الخلوقي ،وتعجز عن إضعافها والنيل منها ماولة العالي ،وم ا
يعلم جنود ربك إل هو...

}ال~ذ|ين yقƒال ƒلƒهzم zالن€اس zإ•ن~ الن€اس yقƒد} جyمyعzوا‚ لƒك•م} فƒاخ}شyو}هzم} فƒزyادyهzم} إ•يyانا? وyقƒال•وا‚ حyس}بzنyا الل•ه zوyن•ع}م yال‚وyك|ي •ل
فƒانقƒلƒبzوا‚ ب•ن•ع}م̧yة من yالل•ه| وyفƒض}ل¶ ل~م} يyم}سyس}هzم} سzوء· وyات€بyعzوا‚ ر•ض}وyان ƒالل•ه| وyالل•ه zذ•و فƒض}ل¶ عyظ|يم¶ إ•ن€مyا ذ|ƒلك• مz
الش€ي}طƒان• يzخyوف zأƒو}ل|يyاءه zفƒل ƒتyخyاف•وهzم} وyخyاف•ون| إ•ن ك•نتzم م©ؤ}م|ن•ي (175)-(173) {yسورة آل عمران.
}قƒال ƒرyجzلƒن| م|ن yال~ذ|ين yيyخyاف•ون ƒأƒن}عyم yالل•ه zعyلƒي}ه•مyا اد}خzل•وا‚ عyلƒي}ه•م zال‚بyاب yفƒإ•ذƒا دyخyل‚تzمzوه zفƒإ•ن€ك•م} غƒال|بzون ƒوyعyلƒى
الل•ه| فƒتyوyك~ل•وا‚ إ•ن ك•نتzم م©ؤ}م|ن•ي (23) {yسورة الائدة.
وقد ل يطر ببال هؤلء الؤمني الصابرين أنم سيصلون إل الغاية بثل هذا اليسر ،أو تتحقق لم المال
بذه السهولة ،ولكن ال العلي €يدن لم ما بعد ،ويهون عليهم ما صعب ،ويوافيهم بالنصر من حيث ل
يتسبون..
}هzو yال~ذ|ي أƒخ}رyج yال~ذ|ين yكƒفƒرzوا م|ن} أƒه}ل• ال‚ك|تyاب• م|ن د|يyار•ه|م} ل|أƒو€ل• ال‚حyش}ر• مyا ظƒنyنتzم} أƒن يyخ}رzجzوا وyظ©ƒن وا
أƒن€هzم م€ان•عyتzهzم} حzصzونzهzم من yالل~ه| فƒأƒتyاهzم zالل~ه zم|ن} حyي}ث• لƒم} يyح}تyس„بzوا وyقƒذƒف yف|ي ق•ل•وب•ه•م zالر©ع} بz yيخ}ر•ب zونƒ
بzيzوتyهzم ب•أƒي}د|يه•م} وyأƒي}د|ي ال‚مzؤ}م|ن•ي yفƒاع}تyب•رzوا يyا أ•ول|ي ال‚أƒب}صyار• وyلƒو}لƒا أƒن كƒتyب yالل~ه zعyلƒي}ه•م zال‚جyلƒاء لƒع~ yذبyهzم} ف| ي
الد©ن}يyا وyلƒهzم} ف|ي ال‚آخ|رyة| عyذƒاب zالن€ار•{ ) (3)-(2سورة الشر.
}وyرyد €الل~ه zال~ذ|ين yكƒفƒرzوا ب•غyي}ظ|ه•م} لƒم} يyنyال•وا خyي}ر…ا وyكƒفƒى الل~ه zال‚مzؤ}م|ن•ي yال‚ق|تyال ƒوyكƒان ƒالل~ه zقƒو•́يا عyز•ي
سورة الحزاب.
فيا أيها الؤمنون بذا الكتاب

ز…ا { )(25

الكري:

أيليق بكم أن يقول قائل :ماذا نصنع أمام هذه الطامات ونن ضعاف وخص ومنا أقوي اء؟ أو يم ل
بأحدكم أن يتخلف وف صدره هذ المل الواسع ،ومن ورائه هذا التأييد اللي الشامل!! اللهم ..ل..
فأملوا خيا? ،واطلبوا العلو دائما? ،وإياكم والرتاء ف مستنقع الذل والزية النفسية والي أس ف كاف ة
مالت الياة..
اللهم إنا نسألك عزا? للسلم والسلمي اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولميع
وال

أعلم.

السلمي..

