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أحــد أهــم خصائــص املؤمــن هــو »النشــاط والحيويــة«. فــإن وجدتــم أحــدا غــر متصــف بالنشــاط الكثــر 

ــكايف. ــدر ال ــه بالق ــن إميان ــع م ــه مل ينتف ــوا أن ــه فاعرف ــاطه وحيويّت ــان يف نش ــن نقص ــاين م أو كان يع

ــه يف املســتقبل، والثقــة  ــوكل علي ــه والت ــه نتيجــة اإلميــان بالل ــل. إن ــع الفضائ النشــاط هــو نتيجــة جمي

ــا  ــه فيطمــن اطمئنان ــه ويحبّ ــه يرزق ــأن الل ــط يؤمــن ب ــوي النَِّش ــا مــى. ألن اإلنســان الحي ــه عــى م ب

يجتــّث بــه كّل أنــواع الحســد والحــرة والحــرص مــن قلبــه. مــا الفــارق بــن النشــاط يف الثقافــة الدينيــة 

وبــن النشــاط يف الثقافــة الغربيــة؟ إن الثقافــة الغربيــة تقــول: »نّكتــوا واضحكــوا وأكــروا مــن املــزاح 

ــج مشــاكلك واســتأصلها«! فعــى  ــة تقــول: »عال ــا الثقافــة الديني ــوا أن تتناســوا مشــاكلكم«. بين وحاول

ســبيل املثــال إن كان حزنــك واكتئابــك بســبب شــعورك بنقصــان رزقــك، فاعلــم بــأن رزقــك مل ينقــص! 

وأساســا ملــاذا تحــزن حتــى تضطــر إىل تنــايس أحزانــك بالنــكات واملــزاح؟! تــرى الكثــر يف العــامل يتعاطــون 

املســكرات وغرهــا مــن أنــواع الفســق والفجــور، ليخففــوا بذلــك عــن أحزانهــم! أمــا الثقافــة الدينيــة 

تقــول: »ملــاذا تحــزن ومــن أيــن أتــاك الحــزن«؟ الخطــوة األوىل يف النشــاط هــو أن يزيــل اإلنســان منــه 

ــا. ــا كلّه ــَر محــن الدني ــه ســوف تُج ــه وبأن ــه ل ــه والثقــة بحــّب الل ــاب عــر اإلميــان بالل الحــزن واالكتئ

إن ذكــر »ال حــول وال قــوة إال باللــه العــي العظيــم« ذو أثــر عظيــم يف إزالــة الحــزن من قلب اإلنســان فيا 

حبّــذا لــو نقــول هــذا الذكــر ســبع مــرّات بعــد كّل صــاة، وســبعن مــرّة يف كّل يــوم، فإنــه مســّكن جــّدا. 

قــال عــي)ع( يف صفــات املؤمــن: »َداِئــاً نََشــاطُُه«]الكايف/ج2/ص230[ فــإن كان كذلــك فــا ســبب بــكاء 

املؤمنــن وملــاذا قلوبهــم محزونــة؟ هنــاك بــون شاســع بــن بــكاء اإلنســان النَّشــط الحيــوي وبــن اإلنســان 

الكئيــب؛ كــا أن غــر أويل النشــاط ال تدمــع عيونهــم وال يســتطيعون البــكاء عــادًة. وأّن ميكــن ملــن حــزن 

عــى الدنيــا أن يحــزن عــى اآلخــرة؟! فا يســتطيع البكاء عــى اآلخرة إاّل مــن أراح فؤاده من همــوم الدنيا.
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ــد مــن النشــاط  ــاة للمزي ــر غــزارة ونفــس الَدَمعــان هــذا مدع ــة أك إن دمــوع أهــل النشــاط والحيويّ

والحيويّــة. إن الحــزن املعنــوي خــاّص بالــذي ال يقنــع بحظّــه مــن النشــاط فهــو يطمــع باملزيــد، وهــذا 

ــه هــو أشــبه  ــكاء عــى اآلخــرة وفــراق اللّ ــذي أجــرى دموعــه. إن الب ــه هــو ال ــأس ب ــذي ال ب الطمــع ال

ــه. ــه يف حضــن أّم ــن بكائ ــّذب م ــل ال يتع ــإن هــذا الطف ــا. ف ــه متّدل ــل يف حضــن أم ــكاء الطف يشء بب

ــا بــكاء حــّب أو بــكاء طمــع باملزيــد مــن النَِّعــم املعنويــة  إن بــكاء املؤمنــن إمــا هــو بــكاء شــوق وإّم

ــه.  ــة حظــوا بهــا! العامــل الثــاين يف نشــاط املؤمــن هــو الحــّب للّ ــّذة معنويّ أو هــو بــكاء ناجــم عــن ل

إذن أحــد عوامــل نشــاط املؤمــن هــو اإلميــان والثقــة باللــه مــّا تــزول بهــا همومــه. والعامــل اآلخــر 

ــود  ــطا؟ 1ـ ألن ال وج ــون نش ــان أن يك ــي لإلنس ــاذا ينبغ ــّرح. مل ــاّر مف ــّب س ــو ح ــه وه ــه للّ ــو حبّ ه

ــر دواعــي الــرور والنشــاط وهــي الحــّب. إن ســبب كآبــة الكثــر مــن النــاس  لدواعــي الكآبــة 2ـ لتوفّ

ــزال يقــرب إىل  ــو ال ي ــه فه ــا لل ــن كان محبّ ــا م ــا. أم ــم وابتعادهــم عنه ــدم الوصــول إىل رغباته هــو ع

ــو رّس  ــا ه ــة. م ــاطا وحيويّ ــزداد نش ــرا ي ــّن وازداد عم ــن يف الس ــا طع ــك كل ــه يف كل آن، ولذل محبوب

ــّدا؟! كان رسّه  ــرة ج ــروف العس ــك الظ ــّم تل ــّدس ويف خض ــاع املق ــات الدف ــن يف جبه ــاط املجاهدي نش

ــاس يلجــأون إىل نســيان  ــرا مــن الّن ــرى كث ــن إىل حبيبهــم. ت ــة عملهــم وبكونهــم ذاهب يف ثقتهــم بصّح

املــوت ابتغــاًء للنشــاط والحيويـّـة، فيــا لهــم مــن تافهــن ومــا أبعــد ســلوكهم عــن العقانيــة! أمــا املؤمــن 

ــل  ــة والعوام ــن الكآب ــه م ــتغفر الل ــب أن نس ــا. يج ــاطا وابتهاج ــزداد نش ــوت ي ــن امل ــرّب م ــا يتق فكل

التــي تبــث الحــزن يف قلــب اإلنســان. كــا يجــب أن نعــوذ باللّــه مــن كل مــا يُكِئبُنــا ويســلبنا نشــاطنا. 


