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اأما  احلياة،  نواحي  جلميع  الإيجابية  والنظرة  املختلفة،  امل�صاعر  على  وال�صيطرة  بالنف�س  والثقة  بالر�صا  ال�صعور  هو  التفاوؤل  اأن  يقال 

الإن�صان املتفائل فهو متوكل على اهلل �صبحانه وتعاىل، طموح، حمب، ودود ويتحمل امل�صئولية بكل �صجاعة وحما�صة.

اأعتقد اأن حالة التفاوؤل هي نعمة من اهلل عز وجل اأنزلها لالإن�صانية وهي هديته الغالية لنا لت�صيء نفو�صنا وتنري دروبنا مهما تعقدت 

احلياة من حولنا، والتفاوؤل �صنة نبوية فقد كان الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يحب الفاأل احل�صن وينهى عن الت�صاوؤم حيث قال »تفاءلوا 

باخلري جتدوه« لأن التفاوؤل وال�صعور به والإح�صا�س بحركته يولد التفكري ال�صلمي الإيجابي.

كما مينحنا القدرة على اأن نحلم بالأف�صل والأح�صن والأحالم دائماً هي حياة اأخرى جميلة ت�صعدنا.

التفاوؤل يعلمنا احلب وهو اأي�صاً نوع من ال�صعادة لأرواحنا ونفو�صنا واأ�صهل طريق للنجاح.

يقول الفيل�شوف الأمريكي امير�شون: »اإن النجاح ع�شفور �شغري يقبع يف ع�ض بعيد مرتفع وحماط بالأ�شوار وكلنا يريد هذا الع�شفور 

اأن يطري الع�صفور فيقع بني يديه، وقد يطول به النتظار في�صاب بالياأ�س  اأمام الأ�صوار يف انتظار  اإليه؟ البع�س يقف  لكن من ي�صل 

وين�صرف، والبع�س يدور حول الأ�صوار باحثاً عن منفذ اأو طريق اإىل الع�صفور ومن هذا البع�س ي�صل الناجحون املتفائلون«.

اأما الفيل�صوف بوتراند را�صل فله عبارة جميلة �صفافة تبعث الأمل يف نفو�صنا، يقول: »منتهى التفاوؤل يولد من اأقا�صي الياأ�س«. التفاوؤل 

مينحنا القدرة على التجديد وتذوق اجلمال يف كل �صيء ي�صادفنا يف احلياة ويفتح اأبواب الأمل اأمامنا ويزودنا بالقناعة والر�صا.

والأهم ي�صحننا بطاقة عالية حتفز هم�صنا وت�صاعدنا على مواجهة احلا�صر وحتديد اأهدافنا امل�صتقبلية بجدية لأنه ي�صلحنا بالإ�صرار 

والعناد واجلراأة وال�صجاعة.

خطوات التفاوؤل:

لنا، واخلري فيما يختاره اهلل. اإل ما كتب اهلل  ي�صيبنا  باإذن اهلل لن  و�صيح�صل  دائماً ح�صول اخلري  •   توقع 
وت�صمع. امل�صرق يف كل ما ترى  اإىل اجلانب  بالنظر  نف�صك وعداً  •   اقطع على 

اأو جتارب �صلبية �صابقة ويف كل مرة تتذكرها قم بفعل  •   حاول البتعاد عن التفكري بالأمور ال�صلبية املزعجة لك �صواء كانت خربات 
�صيء اآخر يا حبذا لو كان ال�صالة والدعاء اأو حاول اأن ت�صتدعي اجلوانب الإيجابية من احلدث.

ال�صلبية. الألفاظ  بتجنب  نف�صك وعداً  •   اقطع على 
الإيجابية. بقوتك  اأثر عليهم  بل  املت�صائمني  الأفراد  تاأثري  البتعاد عن  •   حاول 

املقولة  هذه  وكرر  اهلل  �صاء  اإن  �صعيداً  يومي  و�صيكون  ير�صيه  ما  كل  فيه  لأفعل  اإياه  اهلل  وهبني  جديد  يوم  هذا  بقول  يومك  •   ابداأ 
توقع ح�صول حدث �صعيد كل يوم جديد.
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