جرعة معرفية

(متفائلون)
"من التفاؤل يولد األمل ،ومن األمل يولد العمل ،ومن العمل يولد النجاح!"

ً
صحيح ان التفاؤل أحيانا قد ال يوصلك إلى أعلى درجات الثراء وأرقى املناصب ،ولكنه يوصل إلى أعظم من هذا كله وهو أن
ً
تكون سعيدا.
"إذا نظرت في نفسك فسوف تجد أشياء كثيرة تستحق االمتنان وكذلك إذا نظرت في األشياء املحيطة بك"
فالتفاؤل كما فسره النبي صلى هللا عليه وسلم هو الكلمة الطيبة.
وأما التفاؤل عند علماء النفس هو :نظرة استبشار نحو املستقبل تجعل الفرد يتوقع األفضل وانتظار حدوث الخير.
املتفائل العاقل يضع املبادئ التالية نصب عينيه:
 oالنظام الغذائي الصحيح وعدم اإلفراط في األكل والشرب.
 oالتمارين التنفسية املوسعة للصدر.
 oاالنتباه للجهاز الهضمي.
 oمراقبة تأثير الحالة النفسية على الصحة وعلى الفكر.
 oاستشارة الطبيب في كل ضعف ينتاب االنسان والعمل.
ً
ً
ً
 oالتمرين على توجيه اإلرادة توجيها صالحا مفيدا.
بشرى للمتفائلين
الشك بأهمية أن يستبشر املؤمن برحمة من هللا ،فهو القائل:
َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ
َ ُْْ
َ
ّللا ال ُي ِض ُيع أ ْج َر املؤ ِم ِنين ﴿﴾١٧١
ّللا وفضل وأن
يستب ِشرون ِب ِنعمة ِمن ِ

قانون املتفائلين
قانون املتفائلين هو :حسن الظن باهلل رب العاملين ،فمن أحسن ظنه بربه نال أعلى درجات التفاؤل ،ووفقه هللا لكل خير،
فمن أحسن ظنه بربه أحسن توكله عليه ،وآمن بقضائه وقدره ،وحقق التوحيد وأحس بحالوة االيمان وألهم الحكمة.

التفاؤل هو الحل
التفاؤل من الصفات الرئيسية ألي شخصية ناجحة ،فالتفاؤل يزرع االمل ،ويعمق الثقة بالنفس.
تفاءل  . .فرغم وجود الشر ،هناك الخير !..
تفاءل  . .فرغم وجود املشاكل هناك الحل !..
تفاءل  . .فرغم الفشل هناك النجاح !..
تفاءل  . .فرغم قسوة الواقع هناك زهرة أمل !..

طريقك إلى السعادة
ً
ً
ً
 -１االيمان باهلل ربا ،وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا.
 -２معرفة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطئك لم يكن ليصيبك.
 -３تحقيق األهداف اإليجابية سبيل إلى السعادة.
 -４اطلب السعادة من نفسك ال من حولك.
 -５كن كالغيث أينما ّ
هل نفع.

خطط حياتك ..
ً
يقول الباحثون إن هناك األشخاص الذين يرسمون ألنفسهم خططا مستقبلية يحسنون من أنماط حياتهم ويستطيعون
ً
تحديد ما يريدونه ألنفسهم .و قبل ان تضع خططك املستقبلية عليك أن تراعي أهدافا عديدة ومنها..
ً
 oاهداف الصحة الجسدية واللياقة( :خذ حبة من الفيتامينات يوميا)( ،مارس الرياضة بانتظام)( ،تناول الكثير من
الخضروات والفواكه).
 oاألهداف املالية( :حاول االدخار)( ،انفق على معيشتك ضمن إمكانياتك املادية).
ً
ً
 oاألهداف العائلية ( :حاول العودة إلى املنزل مبكرا) ( ،خصص وقتا ال يقل عن نصف ساعة لعائلتك).

نصائح  . .إلطالة العمر
 oالتفاؤل يطيل العمر.
 oاألفكار الجيدة  . .تطيل العمر!!

اقوال في التفائل
o
o
o
o

ً
للنجاح طريق واحد ،وللفشل ألف طريق ،وجميع طرق الفشل ستؤدي يوما ما إلى النجاح.
أفقر الناس من عاش بال أمل.
لن تغرق سفينة الحياة في بحر من اليأس طاملا هناك مجد اسمه األمل.
تخلص من كلمة ال في " ال استطيع ".

أكالت تؤدي إلى الراحة النفسية والعاطفية
أثبتت الدراسة الحديثة أن هناك العديد من األكالت التي تؤدي إلى الراحة النفسية وتعالج االضطرابات العاطفية (كالبيض
والسمك واللبن والخضروات والبقوليات).
و تؤكد األبحاث أيضا أن ( الخس ) يعمل على تهدئة االعصاب ويعمل
( الجزر ) على الهدوء والطمأنينة النفسية ،أما ( الكبد واألرز والقمح ) فيزيد تناولها من قدرة اإلنسان على تحمل األلم كما
تقلل انفعاالته ،وأيضا هناك عدد من املشروبات الساخنة والبادرة التي تساعد على الهدوء والصفاء النفس ي مثل ( الكمون
والكركدية والينسون ومشروب النعناع ).

جدد إيمانك
ً
املتفائل صاحب بشارة دائما ألنه جعل دستوره القرآن!
قال الرسول – صلى هللا عليه وسلم":-جددوا إيمانكم فإن اإليمان يبلى كما يبلى الثوب .فقالوا :ما نقول يا رسول هللا؟ قال:
قولوا ال إله إال هللا".
االيمان باهلل قوة خارقة تمد االنسان بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثير من
الناس و قال هللا تعالى:
َ ْ
َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ََٰ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ نَ
َالذ َ
ين َآم ُنوا َول ْم َيل ِب ُسوا ِإيمانهم ِبظلم أول ِئك لهم األمن وهم مهتدو ﴿﴾٨٢
ِ

جنة التفاؤل
ً
ً
املتفائلون أكثر الناس إنتاجا ونجاحا دون غيرهم.
التفاؤل يرفع املعنويات ويمحو االنكسار.
التفاؤل يدفع العبد إلى الرجوع إلى هللا.
ً
ً
ً
املتفائل أهدأ الناس نفسا وأعصابا وأكثر ثباتا عند الحوادث.
املتفائل أقرب الناس للسعادة والصحة.
"قصة بعنوان "صديقي التأكل نفسك" تتكلم عن صعوبات واجهها موظف بسبب أصدقاء العمل املتشائمين واملكتئبين
ُ
وكيف شفي من املرض الذي عاناه بسببهم ووجد ضالته بالتفائل والبحث عن السعادة" ص50

أسرارالدعاء في صناعة التفاؤل
يقول ابن رجب – رحمه هللا – (قولــه صلى الل ــه عليه وسلـم :فإن مع العسر يسرا) هو منتزع من قوله تعال ــى( :
َس َي ْج َع ُل َ ُ
ّللا َب ْع َد ُع ْسر ُي ْس ًرا ﴿) ﴾٧
ْ
َ َ ََ ُْ ْ ُ ْ ً
﴾إ َن َم َع ال ُع ْس ِر ُي ْس ًرا ﴿.﴾٦
وقــوله تعالى  :ف ِإن مع العس ِر يسرا ﴿ِ ٥

همسة
 برمج نفسك بأن الحياة جميلة وأن كل ما رزقك هللا به هو األجمل واألكمل لك فال تزعزع كيانك بالهموم واخرج من
قوقعة الكأبة إلى بحر التفائل.
 من يصنع التفاؤل في نفسة يضع هدفة نصب عينية ويتجة إليه بال انحراف.
 التفائل معدي فالزم السعداء واملقبلين على الحياة بحب واجتنب املتشائمين حتى ال يجرونك في دوامة الحزن.
ً
 جدد شباب القلب بالتفائل وحسن الظن باهلل فمن عرف ربه رأى كل ما في الحياة جميال.
إعداد "شيخة سعيد املهيري"
املرجع كتاب "متفائلون"

