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تتالحق األايم ،فيغدو املستقبل حاضرا ،مث ينقلب احلاضر إىل ماض ،ما إن يشب أحدان عن
الطوق حىت تدور به رحى احلياة وينصهر يف البوتقة ،كل يسعى حنو العال الذي رسم يف عقله -
يف حركة دائمة دائبة ،فهو يهيئ نفسه ملستقبل أفضل ،ملستقبل مشرق ...
واملتقدمون الختبارات الثانوية  -يف مثل هذه األايم من كل عام  -يتطلعون إىل املستقبل بوجل،
تراه يفكر يف القرار املصريي الذي سيتخذه ،والفرع الذي سيحدد له معامل مستقبله ،ومن مل يكتب
له النجاح منهم تراه حمبطا ايئسا ،يرى أن الدمار قد حاق مبستقبله.
نعم ( ..املستقبل) كلمة يعيش يف هاجسها الكثريون ،تالحقهم يوم كانوا صغارا ،وتؤرق فكرهم
عندما غدو ايفعني.
واملستقبل إما قريب وإما بعيد .والقريب منهما هو ما يؤرق فكر الكثريين؛ على الرغم من أن
ابب االستدراك فيه متاح ومفتوح ،فإن الراسب فيه يعطى فرصة ليعوض ما فاته من تقصري .خبالف
املستقبل البعيد ،فإن النجاح والرسوب فيه أمر خطري ال رجعة عنه وال استدراك فيه ،فهو إما مع
من قال هللا تعاىل عنهم( :إن املتقني يف جنات وهنر ،يف مقعد صدق عند مليك مقتدر) .وإما مع
من قال هللا تعاىل عنهم( :إن اجملرمني يف ضالل وسعر * يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا
مس سقر).
على أن القرب والبعد يف هذين املستقبلني أمر نسيب جمازي ،فكم من إنسان رحل إىل مستقبله
البعيد من قبل أن يقتطف مثار جناحه يف املستقبل قريب؛ فكان مستقبله البعيد أقرب من القريب،
إذ ختطفه املوت وهو يف ريعان شبابه.
واحلقيقة اليت غابت عن عقول الكثريين هي أن املستقبل احلقيقي هو املستقبل البعيد ال القريب؛
وفرحة الناجح فيه ال تعدله فرحة أهل األرض مجيعا ابملستقبل القريب .وقصري النظر هو الذي
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حيسب أن املستقبل ملن حيوز شهادة عليا يتبوأ بعدها منصبا مرموقا ،أو الذي ميلك قصرا فارها
وماال وفريا ومركبا وثريا ،أو الذي يشار إليه ابلبنان وي ن عم جباه عال بني األقران واخلالن ..
املستقبل املشرق ملن يتناول صحيفته بيمينه .فيصرخ قائال( :هاؤم اق رءوا كتابيه * إِن ظن نت أِن
مالق حسابيه * ف هو يف عيشة راضية * يف جنة عالية * قطوف ها دانية * كلوا واشربوا هنيئا مبا
أسلفتم يف األايم اخلالية).
املستقبل ألصحاب الوجوه الناضرة الذين جيتازون الصراط دون أن تتخطفهم الكالليب.
املستقبل ملن يسدل هللا تعاىل عليه سرته يوم القيامة ويقول له( :سرتهتا عليك  -املعاصي  -يف
الدنيا وأان أغفرها لك اليوم).
املستقبل ملن حيظى بشربة من كف حبيبه املصطفى صلى هللا عليه وسلم ال يظمئ بعدها.
املستقبل ملن يكون مبأمن عن أشعة الشمس الالهبة حتت ظل عرش الرمحن؛ وقد دنت الشمس
من رؤوس اخلالئق.
يف ذلك اليوم لن تسأل عن الشهادات اليت محلتها ،وال عن املناصب اليت تبوأهتا ،وال عن األلقاب
اليت كنت تنعت هبا ،بل ستسأل عن حقوق هذه املناصب والشهادات واأللقاب اليت وفقك هللا
إليها .هل أديت حقها؟ هل خدمت الناس من خالهلا أم كنت هلم متعبا؟ هل مددت يد العون
لعباد هللا أم كنت هلم مرهقا؟ وهللا تعاىل يقول( :وقفوهم إهنم مسؤولون).
املستقبل ملن اختذ من جناحه يف املستقبل القريب مرقاة وبوابة جناح ملستقبله البعيد.
ولعمري أين هم املربون واملرشدون لينبهوا شباب األمة وبناهتا هلذه احلقيقة ،لينبهوهم إىل املستقبل
احلتمي الذي ابت الكثريون شاردين عنه.
وليس القصد من هذه العجالة تثبيط اهلمم عن السعي إىل التفوق ،حاشا ،بل علينا أن جند
وجنتهد يف سبيل النجاح يف املستقبل القريب الذي شغل العقول وأرق األفكار ،لكن ما كان ينبغي
لنا أن ننشغل به عن املستقبل الذي حذران هللا تعاىل منه عندما قال( :واتقوا يوما ترجعون فيه إىل
هللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون).
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وجمتمعنا اليوم يفيض حبملة الشهادات ،لكن كم منهم من أرق فكره املستقبل البعيد؟! املستقبل
الذي شغل عقول الرابنيني ،وأرق مضاجع الصاحلني ،وكان شغل لألنبياء واملرسلني الشاغل ،والنيب
صلى هللا عليه وسلم يقول) :الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت(.
فنجاحك الباهر وتفوقك اليوم لن يغين عنك شيئا إن كتبت على نفسك الشقاء يف املستقبل
البعيد .والعكس صحيح ،فإن النجاح يف املستقبل البعيد لن يضري من مل يكتب له النجاح يف هذا
املستقبل الذي يعيش يف هاجسه الكثريون.
فامحل الشهادة اليت تريد ،واخرت املهنة اليت حتب ،وتبوأ املنصب الذي تطمح إليه ،كل ذلك لن
حيجبك عن املستقبل املشرق ،ما دمت قد اختذت منها سلما تبتغي هبا مرضاة موالك عز وجل،
وهللا تعاىل يقول) :العاقبة للمتقني(.
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