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 اخلوف من املستقبل  /مقال 

اخلرب يسري من اقصى  بشكل سريع وأصبح تقارب العاململيارات نسمة   السبعوز العاملجا

! هل رى اقتصاد وخوف وجوع واشياء أخة واخبار وسياس !ـ يف ثواني معدودة أقصاهاألرض إىل 

هذه األرض اليوجد فيها إال يف ويقلق ! هل افتقدنا اآلمان هل أصبح خي األرضعلى هذه  العيش

ذه األخبار ئب من يتعمق يف متابعة مثل هن ومصاضايا وسجوديون وقاخلوف واجلوع والفقر ! 

سرة ترفض األ ,  زقمن املستقبل وشح الريعزف الشاب عن الزواج خوف  أمل , ة وخيبةيصاب بصدم

اليوجد هاجس او عة يتصارعون كل يوم يف أفكار متنو حمدود الدخل ,للشاب ج بنتهم أن تزو

 من املستقبل !  خوف إال

 وقفة ....

 ) الناس من خوف الفقر يف فقر ومن خوف الذل يف ذل ( : الغزالي يقول 

هو نتيجة التوكل , التوكل الذي  سينا ين وال إىل العمل  اخلوف من املستقبل جيب أن يدعونا 

كما يرزق لرزقكم  كلون على اهلل حق توكلهوتت أنكم ) لوملسو هيلع هللا ىلص  يقول  اإلميان باهلل جل وعال

ك مجال احلياة اليت فقدزق حياتك وتن متال تستحق ااملسألة  الطري تغدو مخاصًا وتعود بطانا (

 ,احلاضر واحلرص على العمل يف بناء احلياة والعيش فيها بهدوء  باستقرارجيب ننعم 

, استقر عقله وفكره  ةوطمأنينالم ه احلاضر وعاش بسنسان القلق من املستقبل صفا للو يرتك اإل

اخلوف زيادة لن يغري تقرار , سوعاش فيها بكل اء حياته لملغ وحاضره استشعر كل حلظاته تفر

 شيء !

وترتك مجال اليوم اجملهول الغد  انتظارتطيل  ال, التفكر يف يف أمل املستقبل وتنسى مجال احلاضر

 ـ حبالوته يل وال يوم عشناهارهقنا احلياة يف انتظار مجال الغد , فال غُد مج أننا اذي تعيشه , قالوال

قد حيزت ه عنده قوت يومه فيف سربه معافى يف بدن ًااصبح منكم آمنوي ) من تأمل احلديث النب

 فريها (لدنيا حبذاله ا

 اليوم هو أهم من املستقبل اجملهول ! 

 وعلى اهلل توكلنا وبه نستعني ...
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