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في العام املاضي انتحر ثمانمائة 
بحسب  العالم  حول  شخص  ألف 

قوائم منظمة الصحة العاملية، 
كل  إنسانية  روح  بمعدل  أي 

أربعني ثانية
كالسويد   

ً
ُدوال أن  والغريب 

العشر  قائمة  في  واليابان  وأمريكا 
وكوريا  وبريطانيا  وفرنسا  األوائل، 

الجنوبية في العشر التي بعدها، 
من  بمستوى  تتمتع  دول  وهذه 

 الخرافة! 
ّ

الّرفاهية يصل إلى حد
عربية  دولة  توجد  ال  حني  في 
املائة دولة األولى في  واحدة ضمن 

معدالت االنتحار! 
الفقر  من  الرغم  فعلى 
والظلم  والبطالة  واالستبداد 
من   

ٌ
بقية فينا  زال  ما  االجتماعّي، 

روح، وهذا هو الشيء الوحيد الذي 
نملكه ويفتقده العالم! 

 شيء نعرف من 
ّ

نحن رغم كل
سنذهب،  أين  وإلى  جئنا،  أين 

 
ً

وأن هذه الحياة ليست إال مرحلة
عمرية من عمرنا الحقيقي، ولوال 

هذا النقرضنا منذ سنوات!
م - رحمه الله -:   ابن القيِّ

ُ
يقول

إال  ه  يلمُّ ال   
ٌ

ْعث
َ

ش القلب  في 
 على الله، 

ُ
اإلقبال

 ال يزيلها إال 
ٌ

وفي القلب وحشة
األنُس بالله، 

إال  يذهبه  ال   
ٌ

حزن القلب  وفي 
الّرضا بالله! 

إذا   
ً
ال متجوِّ بائعًا  نرى  زلنا  ما 

حان وقت الصالة وضع بضاعته 
الّرصيف  على  وانتصَب  جانبًا، 
يملك   

ْ
َمن بطمأنينِة  ُمكّبرًا 

ها! 
َّ
األرض كل

املتهالك  الشيخ  نرى  زلنا  ما 

ازه في الطريق إلى صالة 
ّ
على عك

 - يتكلم  أن  دون   - يخبرك  الفجر 
 من الّسير إلى الله! 

َّ
أنه ليس ألذ

ابنها  تفقد  األمَّ  نرى  زلنا  ما 
ترفع  أن  على  تزيد  وال  الوحيد، 

كفيها وتقول: 
 

َ
أعطيت  

َ
أنت الحمد  لك  اللهم 

..
َ

 أخذت
َ

وأنت
الشباب  نرى  زلنا  وما 
والصبايا في الجامعات ينتهزون 
املحاضرتني  بني  القصير  الوقت 
أو  املصليات  إلى  ليهرعوا 
الله  ليقولوا:  الفارغة  القاعات 

أكبر!
نحن رغم الفقر، األكثُر ثراًء! 

ورغم الحروب، األكثر أمنًا!
 !

ً
ورغم البطالة، األكثر شغال

اإلسالم  لهذا  *مدينون 
أرواحنا  جوع   

ّ
سد الذي  العظيم 

أن  منا 
ّ
وعل أرواح،   

ْ
جاعت حني 

نصنع من أيسر املقومات حياة!

مدينون هلذا اإلسالم العظيم

راحة البال فى اتصاىل الواعى باهلل

فوجدتني  أيام  بضعة  منذ  استيقظت 
الثامن  عامى  اليوم  ذلك  فى  أتممت  قد 
أتوقع  كنت  ما  عكس  وعلى  والثالثني، 
العمر  بتقدمى فى  وجدتني سعيدة جدًا 
من  أكثر  اقترابى  من  بالرغم  عاما، 
الشعور  هذا  استغربت   ... األربعني  سن 
الضيق  ببعض  أشعر  كنت  التى  وأنا 
جميع  كعادة  العمر  فى  تقدمت  كلما 
السيدات ....ظللت بضعة أيام أبحث عن 

سر سعادتى الغامضة.
بضيق  مررت  كلما  عادتى  من  كان 
األمان  منطقة  إلى  أهرع  أن  ابتالء  أو 
الخاصة بى.. مرحلة طفولتى.. أبى وأمى 
ذكريات   .. وعائلتي  وأجدادى  وإخوتى 
الطفولة.. ولكن منذ أن فقدت أخى منذ 
منطقة  أركان  أصبحت  أعوام  بضعة 

يكون  أن  بني  فرق  هناك 
أن  وبني  وحيدًا  اإلنسان 
الشعور  بالوحدة؛  يشعر 
يعاني  حالة  هو  بالوحـدة 
منها القلب، وأيضًا هو حالة 
نشعـر  تجعلنا  الفراغ  من 
األمل  وبفقدان  بالحزن 
الشعور  يختفي  وال  أحيانًا. 
بالوحدة دائمًا ملجرد دخولنا 
أنفسنا  أو إحاطة  في عالقة 
بآخرين؛ فالبعض منا يشعر 
وجوده  أثناء  حتى  بالوحدة 

في غرفة مليئة بالناس.
 ولكن ما هو عالج الشعور 

بالوحدة؟ 
اتصالنا  هو  عالج  أفضل 
الواعي بالله القادر على ملء 
إذ  قلوبنا.  في  الفراغ  هذا 
مضطرين  غير  أنفسنا  نجد 
عندما  بالوحدة  للشعور 
وعندما  بالله،  نستعني 
به،  واٍع  اتصال  على  نكون 
مع  البقاء  باستطاعتنا  فإنه 
أنفسنا »على انفراد« ونشعر 

باالرتياح مع أنفسنا.
شعورًا  نجد  ما  غالبًا  إننا 
تفاعلنا  في  بالرضا  عميقًا 

لن  أنها  ووجدت  مكتملة،  غير  األمان 
لن  أنها  وأيقنت  الدنيا  فى  أبدًا  تكتمل 
ووجدت  الله  بإذن  الجنة  فى  إال  تكتمل 
عن  وبحثت  بضيق  شعرت  كلما  أننى 
الوراء  إلى  العودة  أرفض  األمان  منطقة 
منطقة  إلى  األمام  إلى  أنظر  بل  خطوة 
حيث  الجنة..  إلى  الحقيقية  األمان 
يجتمع الشمل بإذن الله وتكتمل األركان.. 
فأقوم وأجتهد وأسعى من أجل الوصول 

إليها...
الغامض  سعادتى  سر  واكتشفت 
خطوة  العمر  فى  تقدمى  أن  وجدت   ...
تقربنى من األمان الحقيقى.. من الجنة. 
الله...  بإذن  الشمل  اجتماع  من  تقربنى 
فاللهم اجمعني بأحبتي في الجنة إخوانا 

على سرر متقابلني.  

تقدمنا  كلما  اآلخرين  مع 
نجد  ولكننـا  التعافـي.  في 
كلمـا  أننـا  الوقت  نفس  فـي 
قلت  الله،  من  اقتربنا 
أنفسنا  إلحاطة  حاجتنا 
داخلنا  في  ونجد  باآلخرين، 
ونحن  دائمًا  ترافقنا  روحًا 
ارتباطنا  استكشاف  نواصل 
أننا  وندرك  بالله،  الواعي 
مرتبطون روحيًا بقوة أعظم 

منا.
لليوم فقط: 

سوف أجد راحة البال في 
ولن  بالله،  الواعي  اتصالي 

أكون وحيدًا أبدًا.
زمالة  أدبيات  من 

املدمنني املجهولني
شهاب الهواري

املوعد الجنة


