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  غنية عبد الرمحن النحالوي. د
يتعاطف مع . ..برفق يصغي إليك ... ويتبادل معك احلديث  ... ما يقوم إنسان بزيارتكعند

  ...لتشاركه إياها بدورك  ...ويطلعك على مشاعره  ...مشاعرك 
  .يكون عمله كما لو قبض قبضة ماء ورش ا نبتة  حياتك  اآلخذة باجلفاف والذبول.. .عندها 

لرتطبها رشفة ماء .. فتبقى الرتبة ندية حيناً  ...قد فعلت الشيء نفسه بالنسبة له  وأنت تكون
  ...أخرى قبل أن جتف 

الذي استحكمت فيه املادة ترسل الغربة روح كان ففي هذا   ،يدرك أمهية هذا إال من جربه ال 
حتتل ..ووسائل اإلعالم املبثوثة عرب العامل ...  اإلنسان برداء مزيف من التجمع والعالقات االجتماعية

حدة يف نفس اإلنسان والغربة يف كيانه سواء كانت و والصديق الصدوق فتتغلغل ال ..حمل الضيف الزائر
  .هماأو كلي ... أو الروح ... غربة اجلسم

بدأت تستشري  ،وهذه الظاهرة اليت أصبحت أمرًا عاديًا يف اتمع الصناعي املادي شرقيه وغربيه
   .كثرياً   ... وقلت اهلبات اإلنسانية ... ولكنها بداية ليس إال ... يف جمتمعنا املسلم مع األسف

ر من القط .. ليقدم هبة ... هو من يتوقف عن اللهاث املسعور بني فينة وأخرى وحمظوظ
   .. ويستقبل أخرى ... اإلنساين

 ،دافعًا وسبيًال وهدفًا وهنا ))محبة في اهللا((وتبلغ هذه اهلبات البشرية أمسى غاياا عندما تكون 

وانظر إىل  ))من يحبهم اهللا((بل يدخل يف دائرة  ... حمظوظًا وحسبال يكون مانح القطر اإلنساين 

أن اهللا إذا علمت  ،يعجز لسانك عن وصفه ؛وأي حبور سيملؤك.. نفسك أي مشاعر ستجتاحك 

  .املالئكة وإذا ختيلت أن من يزف إليك هذه البشرى هو أحد..  أحبك
، فالتقى ملكاً على مدرجته، زار رجل أخاً له يف قرية: ((� اهللا رسولقال : قال �عن أيب هريرة 

أين أحبه إال ، ال: ا؟ قالتر ، فقال هل له عليك من نعمة أخاً يل يف هذه القرية: فقال أين تريد؟ قال
  )). أحبك كما أحببتهأن اهللا إليك فإين رسول اهللا : قال، يف اهللا

إىل قرية غري مكان : ((كما يبدو من احلديث  ،انتقل مسافة بعيدة ،وهذا املؤمن احملب يف اهللا
وال ، فهو ال يبتغي منفعة ،وما له من زيارته ألخيه غرض .. مع صعوبة السفر يف تلك األزمنة)) إقامته

  ..يدرأ ضراً 
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  .. وحنن نرى يف زماننا أن األخ قد يبخل باتصال هاتفي يسأل فيه عن أخيه ما مل يكن له حاجة 
ال يكاد يسد األدىن  ... واهلبات البشرية اليت ذكرنا حتولت إىل متوين ،وكأن القطر اإلنساين

  .. وعليها ضرائب . ..عة مثينة فالقوت اإلنساين أصبح بضا.. الضروري لالستمرار 
ا طفل وقد يرى الناظر على عجل عالقات اجتماعية تنهض كاجلبل مث تنهار كحفنة رمل بىن 

  ..برجاً على الشاطئ
يؤدي التفكك االجتماعي وغياب الرتابط األسري واألخوي إىل أمراض .. ويف غري اتمع املسلم  

 التصاقاً أكثرها  ،وهو االنتحار ،ولعل أخطرها .. والتشرد ،واإلدمان ،اجتماعية وصحية كثرية كالفشل
ألن )..أو احملبة يف اهللا اليت هدانا اهللا هلا من بني األمم(.. بغياب تبادل الصداقة واحملبة بدون غرض 

  ..))هو غياب اآلخرين: االنتحار: ((تعرفه املراجع العلمية املختصة كما يلي ،االنتحار ببساطة
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  ..مثالً  �كما كان زائر أخيه الذي ضربه لنا رسولنا   ،لنحاول أن نكون طرفاً يف تلك املعادلة
ألن الطرف الذي قد يبذل بسخاء وال جيد تفاعًال من .. وهي عالقة متبادلة .. فهي معادلة 

وقد يشعر بأن من حوله يقتاتون من قلبه .. شعوريًا ومعنويًا .. د هَ ال يلبث بعد حني أن جيُْ .. اآلخذ 
  .. لوال رمحة اهللا .. 

وهو أعلم بضعفنا وخفايا  ،واهللا سبحانه وتعاىل خالقنا.. قتات به قد ينضب إذا مل يتجدد فما يُ 
وكلها أفعال متبادلة تدل على .. اليت تأمر بالتكافل والتآخي  واألحاديثلذلك كثرت اآليات  ،نفوسنا

: يقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي الصحيح ،لفعل نفسه بنفس القوة من الطرفنيضرورة القيام با
  )). واملتباذلني يف واملتزاورين يف، واملتجالسني يف، وجبت حمبيت للمتحابني يف((

  .. وجبت حمبيت للمحبني والزائرين والباذلني: ومل يقل
كما دعا إبراهيم احلليم األواه هلاجر   واجعل قلوبنا ترتاحم.. اللهم أعنا على االبتالء  .. وبعد

جرداء من العالقات .. وتكاد تكون حياتنا يا رب ال تقل إحماًال .. وابنها يف غربتهما يف الصحراء
      .رو رغم اكتظاظها الظاهر للعيان بنباتات ليس هلا جذ.. إال ما رحم ريب .. الصادقة واحلب يف اهللا 


