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 كن سعيًدا، وأسعد من حولك
 2021غسطس أ 8خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 الزمنية الفترة تلك كانت سواء فيها، نمر التي الزمنية الفترة كانت أيًا

 األزمان بعض في أو اآلن، نحن كما والكوارث واألزمات األوبئة زمن في

 يمكن الذي النور ذلك عن السعادة، عن نبحث كبشر أنفسنا نجد الطبيعية،

 .المظلم الكهف نهاية في إليه الوصول

 من الكثير وفي شعور فهي ا،تعريفً للسعادة أن يعتقد من ويخطئ

 نفوس في تدخل فهي تأطيره، أو وصفه يمكن ال الشعور هذا األحيان

 تدخل فال اآلخر، دون من البشر من أحد على حكرًا ليست وهي الناس كل

 المتعلمين وال النساء، دون من الرجال وال الفقراء، دون من األغنياء نفوس

 ال أننا من الرغم على ولكن السعادة، أمام سواء فالبشر غيرهم، دون من
 يبحث الذي الوحيد المطلوب فإنها السعادة، مفهوم نحدد كيف نعرف

 والسؤال الشيخوخة، حتى الصبا منذ حياته مراحل خالل اإلنسان عنه

 هل :هو الفترات تلك طوال البشر أذهان يطارد يظل الذي واألخير األول

 ؟ سعيدًا أكون وكيف ؟ سعيد أنا

 فإن وكالعادة السعادة، لطريق خارطة وضع العلماء من الكثير حاول لقد

 االقتصاد فرجل نفسها، الجوهرية الفكرة على تتغلب كانت التخصصات
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 الطبيب، ومن المهندس ومن المدرس من للسعادة مختلف بمنظار ينظر

 أن نحسب وال ويقول، قال الكل النهاية وفي نظر، وجهات إنسان فلكل

 هو وهذا للنظر، مختلفة وزوايا نظر وجهات فهي أخطاء أو خطأ هناك

 وردة حديقة كل من نأخذ أن نحاول دعونا ولكن ذلك، كل من المقصود

 السعادة، لطريق كخارطة منها االستفادة يمكن ملونة كباقة ونقدمها

 :التالي من مكونة أنها نجد والتي

 وإن حتى تهملهما فال احيً والديك أحد أو والداك كان إن الوالدين؛ بر  -1

 معهما، وأجلس يوم كل أذهب نفسه، المنزل في معهما تسكن ال كنت

 وأشعرهم أمامهما، األيام جور من تشتكي وال وأضحك، معهما، وتحادث

 حاجة لهما تشتري األحيان بعض في ربما سعيد، وأنك بالسعادة

 ما أو العيد أو رمضان شهر ثلم السعيدة المناسبات في وخاصة صغيرة

 العمر، من بلغا مهما قلبيهما إلى السرور أدخل وأبدًا دائمًا ذلك، شابه

 أمر الوالدين بر أن دائمًا وتذكر .وسعادتك وبحياتك بك يصغر فعمرهما

 ألن السعادة، تنال ببرهما وإنما أنفسنا بها نشبع رغبة مجرد وليس إلهي

 .اهلل رضا تنال ببرهما

 فهذا المناسب، الشخص من بالزواج حياتك ابدأ الصغيرة؛ عائلتك  -2

 أن يجب قرار فاالختيار بؤسك، أو سعادتك من %90 سيحدد القرار

 فالشرع امرأة، أم رجالً كنت سواء االختيار، نحسن أن يجب لذلك نحسنه،

 فالرجل بسواء، سواء للرجل أعطى كما القرار اتخاذ حرية للمرأة أعطى
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 أن يمكنها الرجل في ترغب المرأة تكن لم فإن تختار، أيضًا والمرأة يختار

 رسول وصية وهذه أفضل، ذلك كان الدين ذات من اقتربنا وكلما .ترفضه

 وتعليمهم األبناء تربية تأتي ذلك بعد ثم .وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 العائلة من أساسي جزء فاألوالد بها، واالستمتاع الحياة ومشاركتهم

 فال ومشاكلك، معاناتك كانت مهما بهم االهتمام يجب لذلك واألسرة،

 والحياة العمل عناء من ترتاح أن تريد وأنك مزعجون أنهم بحجة تهملهم

 .عنهم بعيدًا الليل طوال تسهر وأن بأصحابك تستمع أن تريد أو

 على تقوم ال السعادة أن جميعنا لنفهم وأحباؤك؛ وأصدقاؤك أقاربك  -3

 صور من واحدة وإنما المجتمعية، المكانة أو القوة أو الممتلكات حجم

 األشخاص مع اإلنسانية العالقات على تقوم التي تلك هي السعادة

 والخالن األعمام مثل األقارب وخاصة ونحترمهم، نحبهم الذين

 التوجيهات وتعددت األرحام، صلة وهذه فاألقرب، واألقرب وأبنائهم،

 األصدقاء، ثم ومن .رحمه قطيعة من المسلم تحذر التي الكريمة النبوية

 يجب ال فهؤالء والحياة، والروح التفكير في يشبهونك الذين وخاصة

 .تحب وبمن بهم اعتنِ وحياتك، روحك من جزء فهم فيهم، التفريط

 على يُجبر العصر هذا في وخاصة منا الكثير ربما والهوايات؛ العمل  -4

 لقمة أنها إال ورغباته، مؤهالته مع يتناسب ال قد وعمل وظيفة أداء

 والعصبية االنزعاج األقل على أو االكتئاب إلى يؤدي ربما وهذا العيش،

 سبحانه اهلل ابتالهم الذين البشر هؤالء من كنتَ فإن ذلك، إلى وما
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 على به واستعن اهلل من ابتالء فاعتبرها الوظائف من النوع بهذا وتعالى

 أن يمكن ما قدم وإنما تسوف وال تهمل ال ذلك على وبناء الوظيفة، هذه

 منه، تقتات عمالً وجدت أنك السعادة من أنه تشعر أن وحاول تقدمه،

 إن باستمتاع وأيضًا بك تناط التي األعمال كل تنجز أن حاول لذلك

 هواية تجد أن حاول السعادة من المرحلة هذه تبلغ لم إن ولكن استطعت،

 حياتك، ومن وقتك من واستفد العمل، حدود خارج وتمتعك تسليك

 وقتك وتستحق بها تستمتع التي واألشياء هوايات في فاعمل

 .وموهبتك

 فال نفسك؛ به تجود بما وتصّدق المال من توفر أن يمكنك ما وفر  -5

 أولويات في فكر الكثير، الشيء الثروة من تملك كنت وإن حتى تسرف

 المال، هذا من جزء لتوفير اوطرقً منهاجًا لك وضع والصرف الحياة

 ثري أنت اليوم فربما األسود، لليوم ينفع – يقال كما – األبيض فالقرش

 تتعامل أن فحاول الغد، في حولك من األقدار تجري كيف تعرف ال ولكن

 وفكر منهجية، علمية إدارة ثروتك تدير وأن وذكاء بعقالنية المال مع

 تفتح أن فحاول الشهري راتبك إال لديك ليس موظفًا كنت إن وحتى ذكي،

 ما الحساب هذا في تضع وأن معه تتعامل الذي البنك في اخاصً احسابً

 أن على دنانير، ببضع ذلك من أكثر أو القليل أقل ربما تضعه، أن يمكنك

 تنس وال القصوى، للضرورة إال شيء منه يسحب وال يفتح ال الحساب هذا

 فإن المال، زكاة تؤدي وأن الفقراء على تتصدق أن بالمال تعاملك أثناء
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 اهلل أرضى ألنه نفسه على بالرضا اإلنسان يشعران والزكاة التصدق

 .وتعالى سبحانه

 قد حولك من فالحياة سبيال؛ لذلك استطعت كلما ومرحًا إيجابيًا كن  -6

 الهانئة الحياة ينال منا كل فليس طبيعي، أمر وهذا قاسية تكون

 لقمة وتوفير الحياة أجل من األمرين يعانون منا فالكثيرون والبسيطة،

 األمور هذه نترك أال يجب ولكن الحياة، أساسيات وتوفير والسكن العيش

 لذلك منا، تنال وأن فينا تتحكم أن – أنفسنا على كبيرة كانت مهما –

 صغيرة، كانت وإن حتى حياتنا ومن أنفسنا من مساحة نوفر أن يجب

 نور وندع الشمس، نور منها لتشع نفتحها حياتنا طرف في جميلة نافذة

 لم وإن واإليجابية، السكينة وتمنحنا وأفكارها حياتنا تطهر الشمس

 وأسرنا، أطفالنا أمام والمرح اإليجابية هذه نعيش أن األقل فعلى نستطع

 .االنهزامية والروح السلبية إليهم ننقل أن المستحسن من فليس

 نحن التي الجنة ليست وهي سهلة، ليست فالحياة ؛المثابرة  -7

 وصراع تعب وفي مشقة وفي كبد في اإلنسان خلق وإنما بها، موعودون

  .الحياة على نثابر أن نعيش حتى نحتاج لذلك واالستمرار، البقاء أجل من

 في نفشل ما كثيرًا حياتك؛ مسؤولية وتحمل اآلخرين، لوم عن توقف  -8

 نعلق شماعة نجد أن نحاول لذلك طبيعي، أمر وهذا حياتنا مهمات أداء

 ولكن واألفراد، والحياة والبيئة والحظ الظروف فنلوم الفشل، هذا عليها

 أن يمكن فال الفشل، من جزء والنجاح طبيعي أمر فالفشل ينفع، ال هذا كل
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 اوشيئً هذا من اشيئً  ولكن باستمرار، نفشل أن يمكن وال باستمرار ننجح
 من فلنستفد المفهوم، هذا مع نتوافق وأن نفهم أن فلنحاول ذلك، من

 غير من نسير وأن ومرات، مرة أقدامنا على ونقف أنفسنا ونلملم الفشل

 .وهزيمة تكاسل

 ونشمئز نغضب فنحن تعامل؛ أن تريد كما تقابله شخص كل عامل  -9

 شعورك يكون كيف ذلك، عكس في فكر ولكن اآلخرين، نحتقر وربما

 مهم، أمر الناس فاحترام ؟ الطريقة هذه بمثل اآلخرون يعاملك عندما

 أحبهم أنا تقول ربما وأوالدك، حياتك شريكك لك األقربين أقرب حتى

 .آخر أمر االحترام ولكن عليه، خالف ال أمر وهذا

 هلل الكمال أن نؤمن نحن بالنفس؛ واالرتقاء بالجودة نفسك ألزم -10
 وأعمالنا، وفكرنا وأخالقياتنا بحياتنا نرتقي أن يمنع ال هذا ولكن وحدة،

 القائل فهو والجودة اإلتقان إلى يرشدنا وسلم عليه اهلل صلى اهلل فرسول
 ."يتقنه أن عمالً أحدكم عمل إذا يحب اهلل إن"

 األمر هذا إن قائل يقول وقد وتعالى؛ سبحانه اهلل رضا إلى السعي -11

 ال نحن الحقيقة وفي فيها، التحدث يمكن نقطة أول يكون أن يجب
 أن أجل من أخيرة كنقطة النقطة هذه وضعنا أننا إال الرأي، هذا مع نختلف

 سبحانه اهلل رضا إلى السعي بمنهجية تغلف لم إن كلها أعمالنا إن نقول

 والسعي البحث غير فمن األمر، هذا كان مهما شيء في السعادة نجد فلن

 السعي فيكون مضمون، كل من فارغة تكون حياتنا فإن اهلل، رضا عن
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 الغريزة إشباع أجل من األسرة تكوين ويكون فقط، المال أجل من للمال

 فإن سبحانه اهلل رضا أجل من الحياتية األمور كل تمت أن ولكن وهكذا،

 فمن عنها، نبحث التي السعادة نجد عندئذ آخر، طعم لها سيكون األمور

 .جوفاء ستبقى حياتنا فإن ذلك غير
 

 في ما أجمل ولكن سعداء، تجعلنا أن يمكن التي األمور بعض هذه

 دائرة تكتمل ذلك عند أيضًا، سعيدًا بنا يحيط من نجعل أن السعادة

 .اآلخرين ويُسعد نفسه يسعد من فالسعيد السعادة،

 

 


