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 املستقبل الحقيقي  
 الدكتور محمود رمضان البوطي

عن  أحدان  ، ما إن يشب  ماض                                         يغدو املستقبل  حاضرا ، مث ينقلب احلاضر  إىل  فتالحق األايم،  ت
  -               ر سم يف عقله الذي  يسعى حنو العال       كل   ينصهر يف البوتقة،  و   رحى احلياةه  تدور بالطوق حىت  

 .  ، ملستقبل مشرق ..لأفضستقبل فهو يهيئ نفسه مل، يف حركة دائمة دائبة
إىل املستقبل بوجل،  يتطلعون    -يف مثل هذه األايم من كل عام    -  الختبارات الثانويةتقدمون  املو 
كتب                                                                              يفكر يف القرار املصريي الذي سيتخذه، والفرع الذي سيحدد له معامل مستقبله، ومن مل ي  تراه  

 .ستقبلهار قد حاق مبالدم                                         له النجاح منهم تراه حمبطا  ايئسا ، يرى أن
                    صغارا ، وتؤرق فكرهم يوم كانوا  ، تالحقهم  الكثريونكلمة يعيش يف هاجسها    (املستقبل)نعم ..  

   .عندما غدو ايفعني
على الرغم من أن  ؛  الكثريين  القريب منهما هو ما يؤرق فكر و بعيد.  إما  قريب و إما  ستقبل  املو 

خبالف   .من تقصري  يعوض ما فاتهل        فرصة  فيه يعطى  لراسب  افإن    ،مفتوحمتاح و   هابب االستدراك في
مع    إمافهو  ال رجعة عنه وال استدراك فيه،  ملستقبل البعيد، فإن النجاح والرسوب فيه أمر خطري  ا

مع . وإما (مقعد صدق عند مليك مقتدر  جنات وهنر، يف يف إن املتقني):  عنهم تعاىلهللا  لاقمن 
يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا   * اجملرمني يف ضالل وسعرإن  ):  عنهم  تعاىلمن قال هللا  

 . (رمس سق
                                                                          القرب والبعد يف هذين املستقبلني أمر نسيب جمازي، فكم من إنسان ر ح ل إىل مستقبله  على أن  

فكان مستقبله البعيد أقرب من القريب، البعيد من قبل أن يقتطف مثار جناحه يف املستقبل قريب؛ 
 . يف ريعان شبابهوهو وت إذ ختطفه امل

هو املستقبل البعيد ال القريب؛ احلقيقي  املستقبل  واحلقيقة اليت غابت عن عقول الكثريين هي أن  
الناجح في القريب.    هوفرحة  الذي  و                                              ال تعدله فرحة أهل األرض مجيعا  ابملستقبل  النظر هو  قصري 
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              قصرا  فارها                     ا ، أو الذي ميلكمرموق      ا  منصبيتبوأ بعدها    شهادة علياستقبل ملن حيوز  املسب أن  حي
 ..  خلالناو األقران عال بني اه              ي  ن  ع م  جبيشار إليه ابلبنان و  الذيو أ،                  ا  ومركبا  وثريا  وفري       ماال  و 

                 ظ ن  ن ت  أ ِن          إ ِن    *                                ه اؤ م  اق  ر ء وا ك ت اب ي ه  ):       قائال  صرخ                              ملن يتناول صحيفت ه بيمينه. فيستقبل املشرق امل
ف  ه و  يف  ع يش ة  ر اض ي ة  * يف  ج ن ة  ع ال ي ة  * ق ط وف  ه ا د ان ي ة  * ك ل وا و اش ر ب وا ه ن يئ   ق  ح س اب ي ه  *         ا مب  ا                                                                                                                              م ال 

 (.                                      أ س ل ف ت م  يف  األ  اي م  اخل  ال ي ة  
 الكالليب.  مطفه الصراط دون أن تتخ ونجيتاز ألصحاب الوجوه الناضرة الذين املستقبل 

 يف -املعاصي  - سرتهتا عليك)ويقول له:  يوم القيامة  املستقبل ملن يسدل هللا تعاىل عليه سرته  
 (.وأان أغفرها لك اليوم الدنيا

 املستقبل ملن حيظى بشربة من كف حبيبه املصطفى صلى هللا عليه وسلم ال يظمئ بعدها. 
الشمس ؛ وقد دنت  الرمحن  حتت ظل عرشالالهبة  مبأمن عن أشعة الشمس  املستقبل ملن يكون  

 من رؤوس اخلالئق. 
وال عن األلقاب  ،  ن املناصب اليت تبوأهتاعوال    ،هاتالشهادات اليت محل عن  لن تسأل  يف ذلك اليوم  

هللا   كوق هذه املناصب والشهادات واأللقاب اليت وفقحقعن    سألتبل سعت هبا،  اليت كنت تن
هل مددت يد العون   ؟                م كنت هلم متعبا  أمن خالهلا  هل خدمت الناس  ؟  . هل أديت حقهاإليها

  .)وقفوهم إهنم مسؤولون(وهللا تعاىل يقول: ؟                          لعباد هللا أم كنت هلم مرهقا  
 البعيد. ه ستقبلملوبوابة جناح ن اختذ من جناحه يف املستقبل القريب مرقاة املستقبل مل

ملستقبل لينبهوهم إىل اهلذه احلقيقة،  باب األمة وبناهتا  لينبهوا شرشدون  ولعمري أين هم املربون وامل 
 .ن عنهيابت الكثريون شارداحلتمي الذي 

التفوق، حاشا، بل علينا أن جند إىل  السعي  ط اهلمم عن  ي تثبه العجالة  من هذ  وليس القصد
ينبغي  كان  ما  لكن    األفكار،الذي شغل العقول وأرق  القريب  يف املستقبل  النجاح  وجنتهد يف سبيل  

                            )واتقوا يوما  ترجعون فيه إىل قال:  عندما    عن املستقبل الذي حذران هللا تعاىل منهننشغل به  أن  لنا  
  هللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون(.  
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املستقبل   ؟!                                                                          وجمتمعنا اليوم يفيض حبملة الشهادات، لكن كم منهم من أر ق فكره املستقبل البعيد
الشاغل، والنيب    الذي شغل عقول الرابنيني، وأرق مضاجع الصاحلني، وكان شغل لألنبياء واملرسلني

س من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت(صلى هللا عليه وسلم يقول:   . )                                   الكي 
يف املستقبل    شقاء                            ك شيئا  إن كتبت على نفسك ال لن يغين عناليوم    ك الباهر وتفوقك نجاحف

هذا البعيد. والعكس صحيح، فإن النجاح يف املستقبل البعيد لن يضري من مل يكتب له النجاح يف 
 املستقبل الذي يعيش يف هاجسه الكثريون. 

لن  كل ذلك  تطمح إليه،  وتبوأ املنصب الذي    ،واخرت املهنة اليت حتب  ، امحل الشهادة اليت تريدف
،  موالك عز وجل ة  رضام  اهب   يغتبت     ما      ل     س  ها  من  تختذدمت قد اما  ،  املشرقستقبل  املن  عحيجبك  

 .  )للمتقنيالعاقبة  (هللا تعاىل يقول: و 
 
 

 


