القاىرة – المقطم –مجمع الفائزين الخيري
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ــــــــــــــ
السؤال األول :انتشرت فيديوىات ومقاالت على النت تقول :أن
فيروس كورونا ورد ذكره في القرآن والسنة النبوية ،فهل ىذا األمر
صحيح؟ وىل المسلمون معرضون لإلصابة بو؟
النصيحة الصحيحة من البداية أن ال نستقي معلوماتنا من وسائل
التواصل االجتماعية كالفيس بوك وغَته ،فإن أكثرىا معلومات خاطئة،
وإدنا نأخذ معلوماتنا من اجلهات الرمسية ادلعتمدة ،فإذا كانت معلومة صحية
كهذا الفَتوس ،إما أن نأخذىا من منظمة الصحة العادلية ،وإما من اذليئات
الصحية العادلية ادلعتمدة ،كهيئة الصحة األمريكية ،أو على األقل وزارة
الصحة ادلصرية ،فنأخذ ادلعلومات من مصدرىا ،وىكذا قس على ذلك بقية
ادلعلومات.
ألن الفيس بوك ينشر الغُثاء مع الصحيح ،وحيذرك ويقول لك :إياك
أن ال تبلغ ،فإن نشرت ستأخذ أجر كذا وكذا ،وإن مل تنشر سيحدث لك
كذا وكذا ،وكل ىذه أمور غريبة وعجيبة تدل على جهل ادلستخدمُت ذلذا
الربنامج.
القرآن الكرمي ليس فيو كلمة كورونا ،وال النيب صلى اهلل عليو وسلَّم ذكر
ىذه الكلمة ،فكيف يكون يف القرآن والسنة؟!! لكن ممكن أن نأخذىا
بشكل آخر ،فادلعلومة العلمية أن البيئة اليت ربتضن ىذا الفَتوس ىي
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احليوانات آكلة اللحوم ،وكذلك الطيور آكلة اللحوم ،ولذلك ىم يف البداية
قالوا :اخلفاش ،واخلفاش ال يأكل اللحوم ،ألن ىؤالء األقوام يأكلون اللحوم
نيئة ،فيصيدوهنا ويأكلوهنا بدون تسوية.
وحنن نعلم مجيعاً أن اللحوم النيئة كلها جراثيم وميكروبات وفَتوسات،
فمن يأكل اللحوم النيئة أو يأكل الدم ألن الدم ىو ادلسار لكل اجلراثيم
وادليكروبات والفَتوسات.
حرم علينا أكل احليوانات
واإلسالم حفظنا من كل ىذه األوبئة ،ألنو َّ
آكلة احلوم ،فنهى صلى اهلل عليو وسلَّم عن أكل احليوانات آكلة اللحوم،
كاألسد والفهد وغَتىا ،وكذلك هنى صلى اهلل عليو وسلَّم عن الطيور ذات
ادلخالب واليت ذلا أسنان بارزة ،وىي أيضاً تأكل اللحوم كالصقور والنسور
وما شابو ذلك.
إذاً اإلسالم هنانا عن أكل الطيور واحليوانات آكلة اللحوم حىت حيفظنا
من الوسط الذي تعيش فيو ىذه الفَتوسات.
وكذلك هنانا عن الدم ،وحنن نعلم مجيعاً حكمة هنر الدم يف الذبح يف
اإلسالم ،فاألمم غَت ادلسلمة ال يذحبون احليوانات وال الطيور ،بل دييتوهنا
بالصعق الكهريب والدم ال خيرج ،وىذا الدم ىو الوسط الذي ذبري فيو
اجلراثيم وادليكروبات ،فمهما غُليت يف ادلاء ،ومهما ُسويت فبعض اجلراثيم
وادليكروبات تتحمل درجة احلرارة العالية وال متوت.
لكن لو هنرت الدم فينزل الدم ومعو كل ما يف وسطو من جراثيم
وميكروبات وفَتوسات ،وىذه حكمة الذبح والنحر يف اإلسالم اليت جاء لنا
هبا نبينا صلى اهلل عليو وسلَّم.
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إذاً إذا كان الرسول والقرآن ذكرا ىذا الفَتوس فيكون قد ذكر ضمناً،
ىو وكل الفَتوسات اليت على شاكلتو ،كإنفلونزا اخلنزير ،وإنفلونزا الطيور،
وكل ىذه األشياء فصيلة واحدة ،كيف؟ بأنو حرم علينا أكل احليونات
وحرم علينا كذلك الدم.
والطيور آكلة اللحومَّ ،
وىناك معلومة ردبا مل يتعرض ذلا أحد ادلتعرضُت ذلذا الوباء ،فالعامل
اخلارجي مل يكتف يف احلرب باألسلحة التقليدية ،فاخًتع الذرية ،واخًتع
اذليدروجينية ،واخًتع أخَتاُ األسلحة البيولوجية ،وىي أخطر أنواع احلروب
اليت ذبري اآلن ،حيث يعمل حىت يعثر على فَتوس ككورونا ىذا ،ويعمل لو
يف ادلعامل عمليات تكاثر ،ويف أثناء قيامو بعمليات التكاثر يدرس أطواره
ويستخرج لقاح مضاد لو ،ويستخرج أدوية تقتلو ،حىت ينشر ىذا ادليكروب
أو ىذا الفَتوس يف العامل ،وبعدىا يبيع الدواء واألمصال للدول الفقَتة
أمثالنا.
ولعلكم تذكرون أن حلظة انتشار إنفلونزا الطيور ،من الذي تضرر
منها؟ حنن الدول الفقَتة ،فسارعنا فوراً ونزلنا إىل ادلزارع وذحبنا كل ما فيها
من طيور ،واستوردنا دبليارات اجلنيهات أمصال.
احلروب البيولوجية موجودة بُت الدول الكربى ،وحنن عندنا يف منطقنا
إسرائيل تستخدمها ضد الدول العربية ،فأحياناً تعمل فَتوس يصيب الثروة
احليوانية كلها ،مرة باحلمى ،ومرة بشيء آخر ،وتدخلو بطريقة غريبة قد ال
نفطن إليها ،فذات مرة أدخلوا فَتوس قضى على كل ثروة النحل عندنا يف
مصر ،وىذه ىي احلرب اليت يشتغلون هبا اآلن ،وحنن قد ال نفطن عليها.
أحدث اآلراء يف العامل اآلن أن كورونا فَتوس صنعتو الصُت يف
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ادلقاطعة اليت انتشر فيها ،ألن ىذه ادلقاطعة من ادلقاطعات ادلتقدمة جداً يف
العلم ،دلاذا؟ ألهنم يرون الشركات األمريكية واألوروبية زلتكرة لألمصال
وزلتكرة لألدوية ،فخلَّقوا ىذا الفَتوس ،ولكن أفلت منهم الزمام ،ومل
يستطيعوا السيطرة ،حىت يكسروا ىيمنة الدول األوروبية واألمريكية يف بيع
األمصال وبيع األدوية للفقراء أمثالنا.
ومن الذي يشًتي؟ حنن ،لكن ىم ال يشًتون ،ال ىؤالء وال ىؤالء،
وحنن نفعل أشياء ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،فبالد تسارع إىل غلق
ادلدارس ،وبالد تسارع إىل منع السفر هنائياً ،وبالد تسارع إىل منع شعَتة من
شعائر اهلل ،ودلاذا كل ىذا؟ خائفُت أن يُصابوا هبذا الفَتوس.
وكيف يأتينا الفَتوس؟ ىذا الفَتوس ال ينتقل عن طريق ادلصنوعات،
ادلصنوعات اليت تأتينا من الصُت ال تنقل الفَتوس ،ألنو ال ينتقل إال من
أحياء ،من حي حلي ،وىذه الوسيلة الوحيدة النتقالو ،لكن ىذه اآلالت
واألدوات ال يستطيع أن يعيش على سطحها.
وىناك رواية أُخرى أن أمريكا ىي اليت اخًتعت ىذا الفَتوس َّ
وصدرتو
للصُت ،ألهنا وجدت أننا كلنا متجهُت للصُت ونستورد منها كل ما حنتاجو،
فأرادت أن تقضي على القوة اإلقتصادية للصُت ،ومن الذي يستطيع اآلن
أن يذىب للصُت ليجلب بضاعة منها؟ ال أحد.
فهذه روايات وال نعرف ما الصحيح ،نسأل اهلل عز وجل أن حيفظنا
ال
ول ِمْنوُ ْ
اجلِبَ ُ
من مكرىم ودىائهم ،واهلل قال فيهمَ " :وإِ ْن َكا َن َم ْكُرُى ْم لِتَ ُز َ
" (46إبراىيم).
البعض يقول على الفيس بوك أن شرب الينسون يقيك من اإلصابة
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هبذا الفَتوس ،فعرضنا ىذا األمر على اجلهات الطبية ،فقالوا :وما عالقة
الينسون هبذا الفَتوس؟! فالينسون يساعد على اذلضم ،ويساعد على تليُت
الطبيعة ،ويساعد فعالً على زيادة ادلناعة ،لكن ال شأن لو هبذا الفَتوس.
فهذه معلومات يذيعوىا ويشيعوىا حىت يبيعوا الينسون! ،لكننا ال بد
أن تكون معلوماتنا مدققة وصحيحة من جهات صحيحة.
وبعض ادلسلمُت الذين ال يفقهون دين اهلل يقول :الصينيون ألهنم
اضطهدوا ادلسلمُت يف ادلقاطعة اليت عندىم ،نزل عليهم عقاب من اهلل،
لكن إذا كان ىذا عقاب من اهلل للصُت ،فلماذا انتشر يف إيران؟! ودلاذا
انتشر يف الكويت؟! ودلاذا انتشر يف البحرين؟! ىل ىؤالء أيضاً آذوا
ادلسلمُت الذين عندىم؟! ىم مسلمون ،فليس هبذا تُفسر وتؤول الوقائع يف
اإلسالم ،وىذا أمر نتيجة اجلهل الشائع بُت ادلسلمُت.
صحيح أننا كلنا أولياء هلل ،لكن كل واحد منا يظن نفسو ويل ولو
كرامات ،كيف؟ حدث بينو وبُت أحد خالف ،وىذا الرجل جاءتو كارثة أو
مصيبة ،فيقول :ألنٍت دعوت عليو فحدث لو كذا وكذا! ،أو ألنٍت غضبان
عليو حدث لو كذا وكذا!.
وىل يوجد واحد منا راض عن اليهود؟ ال ،فادعوا اهلل لعلو يستجيب،
لكننا ندعوا طوال العام ،ويف احلرمُت ،ويف ليلة القدر ،ويف كل مكان ،فأين
االستجابة؟ االستجابة ستتم ولكن إذا عملنا بقول اهلل " :وأ ِ
َع ُّدوا َذلُ ْم َما
َ
استَطَعتُم ِمن قُ َّوٍة وِمن ِرب ِ
اخلَْي ِل تُْرِىبُو َن بِِو َع ُد َّو اهلل َو َع ُد َّوُك ْم "
اط ْ
ْ ْْ ْ
َ ْ َ
(66األنفال) لكن ىل أعتمد على الدعاء بدون األخذ باألسباب؟ ال.
وأخذوا ىذه باب ،وبدالً من أن يُطبقوىا على األفراد طبقوىا على
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الدول ،فبورما فعلت يف ادلسلمُت أكثر مما فعلتو الصُت ،فأين العقاب الذي
نزل على بورما؟! واذلند كما ترون ماذا يفعلون يف ادلسلمُت ،فماذا حدث
ذلم؟! ال شيء ،فليست ىذه ُحجة نقوذلا ،ألننا لو قلناىا سيعَتونا بشيء
لن نقدر أن نرد عليو ،ىل غضب اهلل عليكم بسبب ما حدث يف سوريا
وما حدث يف العراق وما حدث يف ليبيا وما حدث يف الصومال؟! فيكون
ُحجة ال ينبغي األخذ هبا وال ذكرىا أبداً ،وإدنا ىذه أسباب ،واهلل عز وجل
ىو مسبب األسباب سبحانو وتعاىل.
ىذا باختصار بالنسبة لفَتوس كورونا ،حنن نريد أن هنتم بالوقاية منو
مجاعة ادلسلمُت ،واآلداب اإلسالمية اليت سنَّها لنا سيد األولُت واآلخرين
صلى اهلل عليو وسلَّم ،أن اإلنسان دائماً قبل مالمسة أي شيء يغسل يديو
بادلاء والصابون جيداً.
وبعد أن ينتهي من عمل أي شيء ال بد أن يُطهر يده ،إما بادلاء
والصابون مرة أُخرى ،وإما بادلناديل ادلبللة ،ولسيت ادلناديل ادلعطرة ،ولكن
ادلناديل ادلبللة بالديتول الذي يُطهر اليد قبل أن أن أضع يدي على أي
ضو من أعضاء وجهي ،ألنٍت لو مل أغسل يدي ووضعهتا على األنف،
عُ ٌ
وضعت يدي
فسيدخل الفَتوس ،وحىت لو غسلت بعد ذلك فلن يفيد ،ولو
ُ
على العُت سيدخل الفَتوس ،ولو وضعت يدي على الفم أيضاً سيدخل
الفَتوس ،لذلك قبل وضع يدي على أي عُضو من أعضاء الوجو ال بد أن
أُطهر يدي.
والكورونا نوعٌ من أنواع اإلنفلونزا ،لذلك من كان عنده أي نوع من
أنواع اإلنفلونزا ،وعالمتها أن اإلنسان جيد عنده حرارة شديدة ،وضيق يف
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ضيق أيضاً يف الصدر ،فعليو أن يلبس كمامة واقية ،وإذا
التنفس ،وقد يكون ٌ
صلى يف بيت اهلل ال بد أن حيضر معو مصلَّى صغَت يضعو يف موضع
سجوده ،حىت إذا جاء آخر وصلى مكانو ال يُصاب بالفَتوس من ىذا
ادلكان ،وُُنفف أعضاءنا جيداً بعد الوضوء ،وال حياول أن يعطس أو يكح
يف وجو أخ من إخوانو ادلسلمُت ،فيعطس أو يكح إما دبنديل ،فإن مل يكن
معو منديل يرفع يده ويضعها على فمو ،حىت يقي إخوانو ادلسلمُت من ىذه
العدوى.
وسنركز يف ىذه الفًتة واآلنات على األدوية اليت تقوي ادلناعة ،وىي
فيتامُت د ،أو الليمون ،أو الربتقال ،فهي ذبعل اجلسم ال يتأثر بسرعة إن
حاول ادليكروب أو حاول الفَتوس أن خيًتقو.
أسأل اهلل تبارك وتعاىل أن ُحيصن ادلسلمُت أمجعُت من ىذا الداء ومن
كل وباء.
السؤال الثاني :ما معنى حديث النبي صلى اهلل عليو وسلَّم:
4
{أَ ْكثِ ُروا ِذ ْك َر اللَّ ِو َحتَّى يَـ ُقولُوا َم ْجنُو ٌن}
نف مشغوٌل باهللِ ،
نف
وص ٌ
ىذا احلديث وجهو أن الناس صنفانِ ،ص ٌ

مشغول بدنياه.
ٌ
ِ
فالصنف ادلشغول بدنياه عندما يروا شخصاً قائماً بأوامر اهلل ومسارعاً
رجل
إىل ذكر اهلل ،ويتلو كتاب اهلل آناء اليل وأطراف النهار ،يقولون عنو أنو ٌ
رلنون ،ألن اجملنون يف نظرىم الذي يلتفت عن الدنيا.
 4مسند أحمد عن أبي سعيد رضي اهلل عنو
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لكن مرحباً هبذا اجلنون الذي جيعل اإلنسان غَت مغبون يوم يلقى
مواله ،وإدنا سيكون لو الرفعة والعُلو يف الدار اآلخرة ،ويف الدنيا أيضاً عند
اهلل سبحانو وتعاىل.
وأذكر يف ىذا اجملال أن سيدي أمحد البدوي رضي اهلل عنو ،وكان من
جذب عن مشاىدات ،يعٍت القلب كما قال عمر بن
أىل اجلذب ،ولكن
ٌ
اخلطاب رضي اهلل عنو(( :يا علي إن القلوب إذا صفت رأت)).
فكان يرى العوامل العُلوية ،فيغيب هبا ،ويندىش عند مشاىدهتا عن
نفسو وعن كل من حولو ،فكان أحياناً يقف بالساعات الطوال ،ال جيلس
وال يأكل وال يشرب وال يتكلم مع أحد ،مشغوالً هبذه ادلشاىدات العلوية.
نفر من علماء الظاىر ،وعلماء الظاىر ىم الواقفون عند
فاهتمو ٌ
األعمال الشرعية ومل يعملوا هبا ،ومل يرثوا األحوال النورانية ،وشكوه إىل
تارك
السلطان الظاىر بيربس على أنو سيُفسد من حولو من الناس ،ألنو ٌ
جاسوس للفاطميُت ،وكان السلطان
للشريعة ،وزادوا يف وصفو فقالوا :إنو
ٌ
عاقالً ،فجاء بشيخ اإلسالم يف وقتو وامسو الشيخ ابن دقيق العيد رضي اهلل
عنو ،وأمره أن يُشكل جلنة وخيترب ىذا الرجل.
فجمع ابن دقيق العيد كبار العلماء وجلسوا وتشاوروا ،فقالوا :خنتربه يف
عقيدتو وىذه اليت ستبُت ،ونرسل لو أحدنا خيتربه يف كتاب كان مشهوراً يف
علم التوحيد امسو كتاب (الشجرة) ،وحددوا لو عشرة أسئلة ،واختاروا الشيخ
عبد العزيز الدريٍت ليذىب إىل طنطا وديتحنو ،فذىب الشيخ الدريٍت فوجد
سيدي أمحد البدوي واقفاً مشدوىاً وينظر إىل أعلى ،وكل من حولو
مشدوىاً مثلو ،فقال يف سره :ما أرى إال رلنوناً حولو رلموعة من اجملانُت،
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فالتفت إليو سيدي أمحد البدوي وقال لو:
يب على أعتابو يسجد العقل
سر جنوهنم
رلانُت ولكن َّ
غر ٌ
يا عبد العزيز جئت متتحٍت ويف ُكمك كتاب الشجرة ،أما السؤال
األول وىو كذا فإجابتو كذا ،وأما السؤال الثاين فهو كذا وإجابتو كذا ،إىل
أن أهنى العشرة ،مث قال لو :وقل لشيخك ابن دقيق العيد إن مصحفك
الذي تداوم على تالوة القرآن فيو ،فيو خطئان ،اخلطأ األول يف سورة طو
وتصويبو كذا ،واخلطا الثاين يف سورة يس وتصويبو كذا!.
ما ىذا؟!! ىذه علوم امسها علوم الكشف ،واليت يتفضل هبا اهلل على
الصاحلُت ،والكشف يعٍت ادلشاىدات ،فعندما يكون اإلنسان مشغوالً باهلل،
ويعيب عليو ىؤالء اجلهالء فماذا يصنع؟ ال يتأثر هبذ الكالم ،فقد قالوا ىذا
الكالم عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ،واهتموه باجلنون " :ن
والْ َقلَ ِم وما يسطُرو َن ( )1ما أَنْ ِ ِ
ك ِدبَجنُ ٍ
ون " (2-1القلم) اهتموه
َ َ
ت بِن ْع َمة َرب َ ْ
َ
ََ َ ْ ُ
باجلنون.
أي إنسان يستقيم مع اهلل وال ديشي على أىواء أىل الدنيا فإهنم
يصفونو بذلك ،ولكن ىذا ال يؤثر فيو ،ألنو يرى من بشائر اهلل عز وجل لو
ما جيعلو يزيد يف القرب من احلميد اجمليد سبحانو وتعاىل.
السؤال الثالث :ما أدب المؤمن عند نزول البالء؟

وعدنا اهلل عز وجل يف ىذه الدار ،وامسها دار إمتحان " :الَّ ِذي َخلَ َق
احلَيَا َة لِيَْب لَُوُك ْم " (2ادللك) ويبلوكم يعٍت خيتربكم ،أو ديتحنكم ،وفيم
ت َو ْ
الْ َم ْو َ
اخلو ِ
ِ ٍِ
وع َونَ ْق ٍ
ص
اجلُ ِ
ف َو ْ
ديتحننا؟ ذكر مواد اإلمتحانَ " :ولَنَْب لَُونَّ ُك ْم ب َش ْيء م َن َْْ
9

س والثَّمر ِ
ِ
ِ
ات " (155البقرة) ىذه أنواع البالء اليت ذكرىا
م َن األَ ْم َوال َواألَنْ ُف ِ َ َ َ
اهلل سبحانو وتعاىل ،وماذا نفعل يا رب؟ " وبش ِر َّ ِ
ين " (155البقرة).
ََ
الصاب ِر َ
فأول شيء الصرب عند نزول القضاء ،مع األخذ بكل ما يف وسعي من
األسباب لدفع القضاء ،فليس معٌت الصرب أن أسكت كما حيدث من بعض
اجلاىلُت عندما ديرض يقولون لو :ىيا نذىب بك للطبيب ،فيقول :ال ،لو
أن اهلل كتب يل الشفاء سأُشفى بدون طبيب ،فهل ىذا الكالم يتماشى مع
السنة النبوية؟ ال ،لقولو صلى اهلل عليو وسلَّم:
2
ِ
ِ
ض َع لَوُ ِش َفاءً }
{ يَا عبَ َاد اللَّو ،تَ َد َاوْوا ،فَِإ َّن اللَّوَ َملْ يَ َ
ض ْع َداءً إَِّال َو َ
وقد يكون يف آخر حياتو وينتظر ادلوت ويقول :ال داعي أن أذىب
عشت ساعة
لطبيب أو آخذ دواء فأنا أنتظر ادلوت ،وما ادلانع؟! فأنا لو
ُ
واحدة يف الدنيا أعيشها يف راحة أفضل من أن أعيشها يف عناء وبالء ،فما
دمت أنا يف الدنيا ال أترك األسباب.
فيصرب ،ويأخذ باألسباب ،ويأخذ بسبب األسباب وىو الدعاء ،فأي
أمر تريد أن حيققو اهلل لك يف الدنيا فعليك بأمرين إثنُت ،تأخذ باألسباب
ومعها الدعاء ،فإذا أخذت باألسباب وذىبت للطبيب واشًتيت العالج،
ومل ترجع إىل اهلل ومل تدعو اهلل ،فتكون كالطائر الذي يطَت جبناح واحد ،وإذا
أخذت بالدعاء وتركت األسباب فأيضاً نفس األمر ،لكن ال بد أن تأخذ
باإلثنُت معاً ،أسعى إىل رزقي وأدعو اهلل ليجعل الربكة يف رزقي ،فالدعاء لن
يزيد الرزق ،ولكن جيعل الربكة فيو ،والربكة يعٍت الزيادة ،فيزيد ىذا الرزق عن
طريق الدعاء.
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وىكذا أي أمر حيتاج ادلؤمن إىل إُناحو ال بد فيو من األخذ باألمرين
معاً ،يأخذ باألسباب مث يدعو حضرة الكرمي الوىاب سبحانو وتعاىل ،وىذا
ال بد أن ينجح قصده ،ويبلغو اهلل سبحانو وتعاىل أملو.
األدب اآلخر أن ال يشتكي اهلل إىل خلق اهلل ككثَت من الناس اآلن،
فيقول :دلاذا أنا يا رب الذي اخًتتٍت وابتليتٍت بكذا وكذا؟ وفالن جاري ال
يصلي وال يقوم بأي طاعة من الطاعات ووسعت عليو األرزاق ،وباركت لو
تعمقت قد
يف صحتو ويف أوالده ،ومثل ىذا ال يرى إال الظاىر ،لكن لو
ُ
أجده يعيش يف جهنم وأنا ال أدري ،ألننا ننظر للمظاىر فقط.
ىل يوجد إنسان يف الدنيا كلها من أوذلا إىل آخرىا قددياً أو حديثاً
خيلو من بالء؟ ال يوجد ،ولكن منهم من يصرب ويشكو إىل اهلل ويأخذ
باألسباب ،وال ُحيدث خلق اهلل دبا ابتاله بو اهلل.
ألين عندما أُحدث اخللق ،ماذا سيصنعون يل؟ إن كانوا أعداء
أوداء سيقولون ال بد أنك أخطأت يف شيء ،أو
يف ،وإن كانوا َّ
سيشمتون َّ
تركت شيء ،ويؤنبوين ويوخبوين.
ال ىؤالء يستطيعوا أن يرفعوا عٍت البالء ،وال ىؤالء يستطيعوا عمل
شيء يف ىذا البالء ،فلمن أشتكي؟ هلل سبحانو وتعاىل ،ولذلك احفظوا
ىذا احلديث وعوه واعملوا بو ،فإن من عمل بو كان من ُك َّمل الصاحلُت،
قال صلى اهلل عليو وسلَّم:
ِ ِ 3
ِ
ِ
صائب }
{ م ْن ُكنُوِز الِْرب كْت َما ُن الْ َم َ
من كنوز الرب أن تكتم ادلصائب ،فماذا يصنع لك الذين تقول
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ال َربُّ ُك ُم ْادعُ ِوين
وتشتكي ذلم؟ ال شيء ،لكن اهلل عز وجل قالَ " :وقَ َ
أَست ِ
وب إِ ْذ نَ َادى َربَّوُ أَين َم َّس ِ
َ
َنت
ي
أ
و
"
غافر)
66
(
"
م
ك
ل
ب
ج
ُ
َ
ُّ
َْ
ٍت الضُُّّر َوأ َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ِ ِ
أَرحم َّ ِ ِ
ضٍّر " (84-83األنبياء)
استَ َجْب نَا لَوُ فَ َك َش ْفنَا َما بِو من ُ
الرامح َ
ُت فَ ْ
َُْ
وىكذا ،فهل أترك ىذا وأذىب ذلؤالء؟
ٍت آدم حُت يُسأل يغضب
اهلل يغضب إن تركت سؤالو
وبُ َّ
فلِ َم أذىب دلن يعبس يف وجهي ،أو الذي يقول يل كلمات جارحة أو
مؤدلة أو فيها تأنيب؟ وأترك باب العزيز احلميد الذي إن قلت :يا رب،
يقول :لبيك عبدي ،لك ما تريد عندي.
السؤال الرابع :ىل يُوجد عمل يرزقني اهلل بو الموت والدفن في
البقيع؟ وأيهما أكرم عند اهلل ،الموت في مكة أم في المدينة؟
ىذا كالم أىل الظاىر الذين يتمسكون بادلظاىر ،سيدنا أبو الدرداء
رضي اهلل عنو كان ذاىباً لبيت ادلقدس ،وأحد أصحابو قال لو :أنا أريد أن
آيت معك لعلي أن أموت يف بيت ادلقدس ،فيقدسٍت اهلل سبحانو وتعاىل،
قال :يا ىذا األرض ال تقدس أحداً ،وإدنا اإلنسان ىو الذي يقدس ادلكان
الذي ينزل فيو ،وال شأن لنا باألماكن.
شرف ال يعادلو شرف ،لقولو صلى
صحيح أن ادلوت يف مكة وادلدينة ٌ
اهلل عليو وسلَّم:
ضُ ،مثَّ أَبُو بَ ْك ٍرُ ،مثَّ عُ َمُرُ ،مثَّ ِآيت أ َْى َل الْبَ ِقي ِع
{ أَنَا أ ََّو ُل َم ْن تَْن َش ُّق َعْنوُ ْاأل َْر ُ
ِ 4
ِ
ِ
احلََرَم ُْت }
ُت ْ
ُح َشَر بَ ْ َ
فَيُ ْح َشُرو َن َمعيُ ،مثَّ أَنْتَظُر أ َْى َل َم َّكةَ َح َّىت أ ْ
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لكن من ىم أىل البقيع؟ ومن ىم أىل مكة؟ الصاحلون والعارفون
قالواَّ :
إن من الناس من يضعو البشر يف البقيع ،وربملو ادلالئكة وتلقيو خارج
البقيع ،ومن الناس من يُلقيو الناس يف ُحفرة يف أقصى األرض ،وربملو
ادلالئكة وتدفنو بالبقيع.
وىل كل واحد إنسان يوضع يف البقيع يكون من أىل البقيع؟ ال،
ول اهلل والَّ ِ
ين َم َعوُ "
ذ
فأىل البقيع مذكورين يف قول اهللُ " :زلَ َّم ٌد َر ُس ُ
َ َ
(29الفتح) كل الذي ربقق هبذه اآلية يدخل يف ىذه العناية ،فيكون مع
سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ،ورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم
سيكون لو أصحاب من بدء رسالتو إىل انتهاء الدنيا ،ألن اهلل مل ي ُقل:
الذين معو يف مكة أو يف ادلدينة أو يف زمانو أو يف عصره ،ولكن الذين معو
يف ىذه األوصاف القرآنية ،سيكونون معو حىت ولو ُدفنوا يف أقصى بقاع
األرض.
ولذلك ورد عن أصحاب رسول اهلل الذين ُدفنوا يف بقاع األرض
ادلختلفة ،يف مصر وغَتىا ،أهنم إذا ُدفنوا يف مكان ،كانوا نوراً ألىل ىذا
ادلكان.
فال بد أن يتوزع النور ،وال يكون يف مكان واحد ،وإال كنا ُندىم
كلهم حيرصون على ادلدينة حىت ديوتوا فيها ،لكنهم يعرفون أهنم يف ادلدينة
وىم يف ادلكان الذي ىم فيو.
ألن ادلدينة ىي مدينة رسول اهلل ادلعنوية النورانية ،ال ادلدينة ادلبنية
باألحجار والرمل وما شابو ذلك.
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اك َما ال َْع َقبَةُ ()47
السؤال الخامس :يقول اهلل تعالىَ " :وَما أَ ْد َر َ
فَ ُّ
ك َرقَـبَ ٍة " (43-47البلد) فما العقبة؟ وكيف ي ُفك اإلنسان رقبة وقد

انتهى الرق في ىذا الزمان؟

العقبة اليت متنع اإلنسان من دخول اجلنة أن يفك رقبتو من الشهوات
واحلظوظ واألىواء ،فإهنا دبثابة غلة  -يعٍت قي ٌد  -فال يستطيع أن يُقدم على
الطاعات وال أن يسارع إىل النوافل والقربات.
العقبة اليت متنع السالك يف طريق اهلل من الوصول إىل مناه يف حضرة
اف
القرب من مواله ،أو يف حضرة رسول اهلل ىي النفسَ " :وأ ََّما َم ْن َخ َ
م َقام رب ِ
اجلَنَّةَ ِى َي الْ َمأْ َوى " (-46
ف
َّ
الن
ى
ه
ن
و
و
س َع ِن ا ْذلََوى ( )46فَِإ َّن ْ
ْ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
41النازعات).
فالعقبة إما الذنوب ،وإما النفس ،وإما الغفلة ،وأي شيء يقطع
اإلنسان عن طريق مواله ،وعن القرب من مواله يكون عقبة ،وعقبة جيب
أن جيتازىا ،وحياول أن يتغلب عليها حىت ينال ما يرجو عند مواله سبحانو
وتعاىل.
فعتق الرقبة ىنا ىي رقبة اإلنسان نفسو ،قال صلى اهلل عليو وسلَّم:
{ تَعِ
اخلَ ِ
ِ
ِ
يص ِة ،إِ ْن أ ُْع ِط َي َر ِض َيَ ،وإِ ْن
م
د
ب
ع
و
،
م
ى
ر
الد
د
ب
ع
و
،
ر
ا
ين
الد
د
ب
ع
س
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ْ َ ْ
َ ْ
َ
5
َمل ي ع َط س ِخ َط ،تَعِ
ش}
ك
ت
ان
و
س
َ
ْ
سَ ،وإِ َذا ِش َ
َ
يك فَ َال انْتَ َق َ
ْ ُْ َ
َ
َ
َ
الرق مل يعد موجوداً ،لكن عبد الدرىم والدينار موجود أم غَت موجود؟
موجود ،وعبد اخلميصة وىي الطعام والشراب موجود أم غَت موجود؟
موجود ،وىذا دعا عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم أن ال جيد لو ملقاط خيرج
 5البخاري وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو
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بو الشوكة يف رجلو.
فالعبودية دبعٍت العبودية لإلنسان انتهت وىي الرق القدمي ،لكن
العبودية لإلنسان وإن كان اإلنسان حراً أمام اآلخرين موجودة ،كعبد
لزوجتو ،وال يستطيع أن يتحرك دييناً وال مشاالً إال إذا أذنت لو ،ألنو خائف
منها ألهنا ستوخيو وتؤنبو ،فيسًتضيها بأي كيفية من الكيفيات ،تأمره أن ال
يكلم فالن فيفعل ،ولو أمرتو بزيارة فالن سيزوره ،ولو منعتو من زيارة فالن
ديتنع ،وإن كانت أمو!! ،وىذا مرض تفشَّى يف ىذا الزمان ،حىت بُت كبار
األعيان والوجهاء ،فالرجل يكون ملياديراً وعبد لزوجتو ،وىناك عبد ادلال،
وعبد البطن.
والذي خيلص اإلنسان من ىذه األمور كلها اإلقبال على مواله ،وقطع
عقبة النفس ،ألهنا ىي اليت تعينو على ىذه األمور ،فيصَت حراً ،وال يتحكم
فيو غَت مواله ،وغَت كتاب اهلل ،وغَت وصايا سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلَّم.
السؤال السادس :ما أنواع الغيوب؟ وىل يُطلع اهلل على غيبو أحداً
من الخلق؟
الغيوب أنواع كثَتة ،فكلمة غيب يعٍت شيء ال يُرى بالعُت ،فأنت
كمثال ،فيك عامل الظاىر الذي نراه ،وفيك عامل الغيب ،وىي األشياء اليت
ال نراىا بالعُت ،ففيك العقل ،وفيك الروح ،وفيك السر ،وفيك نور اإلديان
 ..كلها موجودة يف اإلنسان ،ولكن ال نراىا هبذه العُت ،ولذلك نسميها
غيوبَ " :ذلِك ع ِ
ِ
َّه َاد ِة " (6السجدة).
الش
و
ب
ي
غ
ل
ا
امل
ْ
َ
ْ
َ َ
َ َ ُ
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وكل شيء يف الدنيا لو ظاىر ولو باطن ،فما ظهر منو ىو ما نراه وىذا
نسميو عامل ادللك ،وما بطن وال نراه بالعُت ،فهذا ملكوتو أو غيبو ،فكل ما
حولنا ممن نراه كادلباين واألجهزة ظاىرىا واضح ،لكن لو رأيت بنور اهلل
الذي يف باطنك سًتاىا وىي تسبح اهلل وتقدس اهلل ،وتفهم لغتهاَ " :وإِ ْن
ِمن َشي ٍء إِال يسبح ِحبم ِد ِه ولَ ِ
ِ
يح ُه ْم " (44اإلسراء).
ب
س
ت
ن
و
ه
ق
ف
ت
ال
ن
ك
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ َ
ُ َ ُ َْ َ ْ
ْ ْ
كل شيء يف الوجود يسبح اهلل سبحانو وتعاىل ،لكن ىل أح ٌد منا يرى
ىذا التسبيح؟ نعم يوجد أُناس يرون ىذا التسبيح ،فهذا غيبو.
وىنا يف الدنيا عامل الشهادة ،وىناك عامل ادللكوت الذي فيو ادلالئكة،
والذي فيو اجلنة ،والذي فيو العرش ،والذي فيو الكرسي ،فهذا امسو عامل
تطهر اإلنسان من العيب ،فوراً يُشرق على قلبو أنوار عامل
الغيب ،وإذا َّ
الغيب ،فَتى ىذه األشياء ،كسيدنا حارثة الذي قال لو رسول اهلل:
ال :إِ َّن لِ ُكل قَ ْوٍل َح ِقي َقةً،
ت ُم ْؤِمنًا َح ِّقا ،قَ َ
ت؟ قَ َ
{ َكْي َ
َصبَ ْح ُ
ال :أ ْ
َصبَ ْح َ
فأ ْ
ال :أَصبحت عزفَت نَ ْف ِسي عن الدُّنْيا وأَسهر ِ
ت نَ َها ِري،
قَ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ
ت لَْيلي َوأَظْ َمأْ ُ
َ ْ َ َ ْ َْ ُ
ولَ َكأَين أَنْظُر إِ َىل َعر ِش ريب قَ ْد أُبْ ِرَز لِْل ِحس ِ
اجلَن َِّة
ابَ ،ولَ َكأَين أَنْظُُر إِ َىل أ َْى ِل ْ
ْ َ
َ
ُ
َ
ال لَوَُ :عْب ٌد نَ َّوَر ِْ
اإلديَا ُن ِيف
يَتَ َز َاوُرو َن ِيف ْ
َمسَ ُع عُ َواءَ أ َْى ِل النَّا ِر ،فَ َق َ
اجلَن َِّةَ ،وَكأَين أ ْ
6
ِ
ت فَالَْزْم }
قَ ْلبِو ،إِ ْذ َعَرفْ َ
ولذلك مسيناىم العارفُت ،ألن ىؤالء الذين عرفوا.
فباطن األشياء ىو غيب األشياء كلها ،فكل شيء لو باطن ،وكل
تطهر من العيب ،واجتباه واختاره ِ
عامل الغيب
غيب ال يراه إال من َّ
ٌ
باطن ىو ٌ
سبحانو وتعاىل " :ع ِ
ب فَال يظْ ِهر علَى َغيبِ ِ
ِ
َح ًدا ( )26إِال َم ِن
أ
و
ي
غ
ل
ا
امل
ْ
َ
َ ُ ْ
ُ ُ َ ْ َ
 6مصنف ابن أبي شيبة

16

ضى " (27-26اجلن) الذي يرتضيو ويؤىلو وجيملو لَتى ىذه الغيوب
ْارتَ َ
السفلية.
العلية اليت بثها اهلل يف كل كائناتو العلوية و ُ
وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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