الشيخ محمد الفحام

أهل املعروف
نصيحتي إلى ِ

نصيحتي إلى أهلِ املعروف ِ
مِنِ أطباءِ ومِمِ ِرضين ومِنِ هِمِ على الدنيا ضيوف ِ
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ه
القضاء بالرضى
احلمد هلله الذي بهنهع همتهه تتهم الصاحلات ،والصالة والسالم على خ هي من ت لقى ألوان
والمسرات ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ت فرد بالمن هع و ه
العطاء والمكرمات ،وأشهد أن
سيدنا حممداً عبده ورسوله سيد السادات ،ومظهر اخلي ه
ات واملبات والمف هرحات.
وبعد؛ فإن ما خيم على هذه الم هة همن مآسي الوباء ،ه
وشدتهه والّلواء ليحتم على من ذاق طعم
ه
اإلميان أن يكون عوناً لطائههفياً على رف هع تلك الغم هة عن ه
أهل البالء تفيفاً بهقد هر ما أوت همن إهمكانات،
الناشرةه لهلجو ه
اط هر ،ه
مستعيناً باهلله تعاىل ،سائالً إياه ههدايته إىل أيس هر السب هل اجلابهرةه للخ ه
العاطر.
ه
هذا؛ وإن الواقع املفروض على ه
القلوِ ،وضيق
الناس اليوم هو ذلك االنتهشار الذي ولد الذعر يف
اخلهناق على الصدور خوفا همن البوِ ،وجعل الناس ي ت لفتون مينة ه
وشاالً ت لفت احلي هان ،فباء بالفش هل
ً
ً
يف التعام هل من ن قص إميانه ،وظهر جهله ،وظن أنه مالهك روحه أو روح غ هيه ال ي هرجها هسواه ،فظهر
ه
حلظات اس ه
تقبال املري ه
على ب ه
ض _هذا إذا أقبهلوا على هخدمتهه_ ما اصطلهح عليه
عض ال هطب هاء والممرضني
بالت نم هر الذي يك هسر اخلو ه
اطر ومينع السبيل إىل كل عمل جابر لهكس هر املر ه
يض مبا ي بدد مناعته املعنوية،
ويشعهره بالغرب هة بني أه هل االختصاص والهم هة احلهسية ،وقد ظن ق بالً أنه مقبهل على من سيكون سبب
ه
شفائه ،ومدخل عافهيته هه ،إذا به يفاجأ هبفوة وجود ،وفحش ورقود ،مندفهعاً اندفاعاً معاكهساً فهراراً همن
الغي ه
ب الذي مل يكشف هسره ،ومل تظهر ب عد حقيقته .هذا مع العهل هم بأن التحرير المطلق لهمع هرف هة جوه هر

المر ه
ض إىل اآلن جمهول وحتديد ضابه هط هه غي ر معلوم.
الطبهي هة ،والتط ه
ه
ه
التوجيهات ه
بيقات المسل هكية اليت ال
التعليمات االحرتا هزية ،و
نعم ! على الرغ هم همن
استعمال المعق ه
س الو ه
ه
ينكرها عاقل همن لب ه
مات أخذاً بالسباِ _لكن لهّلسف_ دون ت وكل
اقيات ،و
على خالههقها أو مراق ب هة لهبيانهه اجلليل أنّه فعال ملا يريد.
احلادثة المؤله
ه
شفى ،وهمبجرهد النظ هر إليه يظهر
م
إىل
يض
ر
م
ف
ع
س
ي
؛
ة
م
أل هق السمع معي إىل هذه
ً
الت نمر لهظن أنه الوباء ،ف ي نت هشر اجلميع انتهشاراً معاكهساً دون أدىن شعور باملسؤولية تاركني املريض دون
احلاس هم إىل أن أق بل من حركته مش ه
التشخيص الضروري ه
ه
اعره اإلميانية ،وأي قظه ضميه
إهسعاف فضالً عن
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اإلنسان ،وأحيت ق لبه مروءته السليمة ،فشخص احلالة لهيكت هشف ب عده عن الوباء ب عد السماء عن
الرض.
أجل ! ولوال لطف اهلله تعاىل للك املريض ومحل اجلميع إهثه.
أقول يا سادة ! إنه ما همن أحد إال وهو ي علم أن املوت هو املوت ،وأن الجل حمتوم حمسوم يف
ه
بيان اهلله تعاىل القدمي :فإهذا جاء أجلهم ال يستأ هخرون ساعةً وال يست ق هدمون وأن العمل بالس ه
باِ
ضية ق ه
كام ائتماراً بأم هر رِ النام ،وأن الق ه
بيق الح ه
نوع همن أنو هاع ا هإلح ه
كام لهتط ه
ضية ابتالء واختهبار كما
ب ني سبحانه وتعاىل بقوله :كل ن فس ذائهقة المو ه
ت ون ب لوكم بهالشر واخل هي فهت نةً وإهلي نا ت رجعون
فيا أيها الطباء ! يا أيها الممرضون ! أن تم أعرف ه
الناس حباج هة املريض إىل المناع هة املعنوي هة عب ر
ه
إجياد الم هل يف كيانهه ههإلخر هاج هه همن هحمنته هه ِبههمة وعزمية تضعهف لديه الداء وتعينه على ترهع الدواء ،لت يسر
ه
ه
ه
ه
ه
الطبيب والممر ه
العافية والشفاء للجميع بإذن اهلل
ضمان
املأمول همن
الوصول إىل المر هاد
ض سبيل
على
تعاىل.
ودونك هذا الشاهد الذي بدأ بالمر ه
ض وان ت هى بالعافية
يمل مريض إىل عيادةه طبيب ه
ه
ه
جاحد ه
الدخول
اإلميان حمجوِ عن مراق ب هة الديان ،ف يمن عه همن
قليل
س االخته ه
معلهناً أنه موبوء ي همل املرض ،ف يتحول أهله إىل طبيب آخر بهن ف ه
صاص لكن الفرق أن هذا
الخي ذو عقيدة سليمة ه
وحكمة يف العيادةه ه
ودراية هطب ية و هاسعة ه
شاملة ،فلما رآه أق بل عليه باحهرتازاتهه
ه
املطلوبة هطباً وشرعاً ،مث أعان على محله هه فوضعه على سري هره ي فحصه ويدقق يف فح ه
ص هه حىت ث بت
الطبية
أن مسار الشفاء هني لني همن اليس هر همبكان.
يقول هذا الطبيب املوفق :واهلله لقد دخل علي حمموالً ظاناً أنه الجل ،وخرج يف عافية هوهة وأمل
بيق سن هة احلب ه
شاكهراً لن ع هم اهلل تعاىل كأّنا نه هشط همن هعقال ،كل ذلك بهتط ه
يب العظ هم صلى اهلل عليه
دون اهلله
يض تطييباً ه
خلاطره ،وأن ال ن نصب أن فسنا أرباباً همن ه
وسلم الذي أمرنا أن ن ن فس عن أج هل املر ه
ك هسوانا ،ن تصرف يف العه ه
تعاىل وكأن الت رياق همبل هكنا ال همبل ه
باد تصرف الم هميتني المحيني يف غفلة عن
حت همي هة القدا هر غافهلني أو متغافلهني عن المتصر ه
ف احلق الفعاهل ملا يريد متجرئهني على حك هم هه ه
وحكمتهه
جاهلهني أو مت ه
ه
جاهلهني أن العهلم إّنا ي تبع المعلوم ،وأن المعلوم إّنا هو الصل الذي أبدع عليها املكونات
لذا قال أحد العارفني:
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[عجبت لهطبيب ال ه
يؤمن باهلل]
أجل ! لن ا هإلعجاز الذي مير عليه الطبيب وهو جيول يف كه ه
يان املر ه
يض ،وي ت قلب يف كونههه المع هجزة
املتجددة كفيل يف اعهرتافه هه بعبوديتهه ملواله.
وهنا يكمن القول الفصل يا أيها السادة ! بأن ال همعيار يف هذا هو امليزان وال همعيار على الدق هة إال
يف تعالي هم من ال ي ن هطق عن الوى صلى اهلل عليه وسلم الذي علم كيف تكون عيادة املر ه
يض والسبيل
اللطيف لهمخاطبته هه.
ه
احلديث المزكي الذي أخرجه الرتمذي من حديث أيب سعيد اخلدري قال :قال
أص هغ معي إىل هذا
ه
_بطول العمر_ فإن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إذا دخلتم على مريض ف ن فسوا له يف أجلهه
ذلك ال ي رد شيئاً و يطيب نفسه
قال العلماء :ه
لطيف الم ه
العليل به ه
ومن مث فقد عدوا يف ه
آداِ العيادةه تش هجيع ه
قال وحس هن احلال.
ويقول له :كما قال رسول اهلله صلى اهلل عليه وسلم :ال بأس طهور إن شاء اهلل كما يف البخاري
هذا؛ وجيل أن ي ن فس له قبل املعاي ن هة ه
بقول النب صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان :ما
ه ه
غم حىت الشوكة يشاكها ،إال كفر
أذى وال ٍّ
يصيب املسلم من نصب وال وصب وال ه ٍّم وال حزن وال ً
اهلل ِبا همن خطاياه
لذا همن الضروري ت نشيط ههته هه همن أج هل الص هب على ق ه
ضاء اهلله تعاىل بهلطف ولهني كي ال يضجر
ه
الشفاء ذلك أن راحة ه
القلب توهرث
وجيذع ،وإهعالمه بأن صب ره وتسليمه هلله تعاىل أنع الدو هاء لهت ع هج هيل
راحة اجلس هد ،هذا؛ ه
ومن المستحس هن أن ي قص عليه من الطر ه
ائف عن مرضى عافاهم اهلل تعاىل ه
بسبب
ذلك ما يدف عه إىل الطم هع ه
برمحة اهلله تعاىل وعافهيته هه ويسع عنده دائرة الم هل بالشفاء.
أيها الحبة ! إياكم والت نمر فإن اهلل غيور ،إياكم واالستكبار فإن اهلل تعاىل منت هقم جبار ،اح هرصوا
يض لهعونهه على الش ه
ه
على ج هب ه
خاط هر املر ه
حلظات
فاء الذي أن تم أحوج ما تكونون إليه يف أي حلظة همن
احلياةه ذلك أنه سبحانه هو الشايف ،وهو احمليي والم هميت بهي هدهه اخلي وهو على كل شيء قدير.
ه
حلقيقة ه
بيان اهلله تعاىل القائل:
أيها الحبة؛ اعلموا أن املروءة هي اإلنسانية ،واإلنسانية هي الرتجة
ه
ه
ه
ه ه
عن ،لذلك همن هنا قالوا إنه لن ت تكامل
لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن ت قومي ق لباً وقالباً ،حساً وم ً
ه
إهنسانهية ه
املكارم واليت همن أهها وأخط هرها سالمة العقيدةه همن ه
الداخ هل
العبد ما مل ت ت وفّر فيه كماالت
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القلب املرتجة بقوله صلى اهلل عليه وسلم :واعلم أن ما أصابك مل يكن لهيخ هطئك ،وأن ما أخطأك
مل يكن لهيصيبك
قيق ه
نعم أيها الحبة ! مع الخ هذ ب ه
كام هل الس ه
باِ الواقية لهلطرف ه
العافية بني ا ه
ني والعو هن على حت ه
لطبيب
واملريض على احلس واملعن.
واليت منها؛ الرفق واللني واللطف والرمحة يف التعام هل لهيضمن رمحة اهلله تعاىل فإنه كما ورد عنه صلى
اهلل عليه وسلم :من ال ي رحم ال ي رحم إّنا ي رحم اهلل همن عه ه
بادهه الرمحاء
إليناس املر ه
ه
يض وعدهم ت نف هيه كي يضمن دخول اجلنة
ومنها؛ التواضع والب عد عن االستهكبار وذلك
ذلك أن المستكهب هو همن أ ه
هل النا هر ففي الصحيح :ال يدخل اجلنة من كان يف ق لبه هه مثقال حبة همن
كهب مث عرف ه
الكب صلى اهلل عليه وسلم بقوله :الكهب ر بطر احلق وغمط الناس؛
فبطر احلق؛ دف عه ورده على قائهله هه ،وغمط ه
الناس؛ احتقارهم.
ه
الطبقات الثقافية واالختصاصية قبل غ هيهم ،والعهلة يف
أقول :وهذا ما ي قع فيه الكثي همن ذوي
ذلك ه
كامنة يف الغفل هة عن مراق ب هة المتك هب احلق تبارك وتعاىل الذي ت فرد ِبذا االس هم ه
اجلليل الذي ال يليق
به هسواه.
يقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل :إن حقيقة ه
الك هب _أي الذي يصطنهعه اإلنسان_ أن ي رى ن فسه
ه
ه
الكمال ،ف يحصل منه ن فخة أو ههزة ،مث هذه الن فخة يصدر منها أفعال على
صفات
فوق غ هيهه يف
الظاه هر كالت رف هع يف اجملاله ه
س والت قدهم يف الطريق ،وي همله على أن يأنف إذا و هعظ ،وي عنف إذا وعظ وعلم،
وجيحد احلق إذا ناظر.
ييب ا ه
س ،وتط ه
يض مبالطف هة الن ف ه
وعليه؛ ف ي نبغهي أن ي ت وجه إىل املر ه
لقلب كأخ عزيز ي عنه هيه شفاؤه،
ويسره أن يرى عليه آثار عافيته.
يض بهكل ما أ هوت همن إمكانات هطب ية بهقص هد الت قر ه
تعجيل الشفاء للمر ه
ه
ِ إىل
ومنها؛ هحرصه على
اهلله تعاىل مشعهراً إياه أنه سبب عو هن اهلله له كما قال من ال ي ن هطق عن الوى عليه الصالة والسالم يف
الصحيح :فاهلل يف عو هن ه
ه
الصل له ،وهذا ما
العبد ما كان العبد يف عو هن أخيه لذا فالفضل يف
ه
الشفاء ومطوي ه
يشحذ ههة املر ه
الزمان
مفاتيح
يض باملناع هة املعنوية اليت إذا سرت يف كيانههه كانت همن أهم
ه
يف تعجيلهه.
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اللطيف اخلب هي ه
ه
ه
اللطيف اخلب هي هتدوا نهتاج لط هف هه يف أي ن هع الثم هر
عاملوا
ختاماً؛ يا من مصائركم بهي هد
وأِبى مظاهر العافية.
جعلين اهلل تعاىل وإياكم من أهل الذكر والتذكي والبهشارة والمبشرين والمبشرين همن عليائه سبحانه
القائل :وال هذين اجت نبوا الطاغوت أن ي عبدوها وأنابوا إهىل الل هه لم البشرى ف بشر عهب هاد*ال هذين يست همعون
القول ف يتبهعون أحسنه أولئهك ال هذين هداهم الله وأولئهك هم أولوا اللب ه
اِ
وصلى اهلل على معل هم ه
الناس اخلي سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
دعواهم فهيها سبحانك اللهم و هحتيت هم فهيها سالم و ه
آخر دعواهم أ هن احلمد لهلّ هه رِ العال همني
وكتب
الفقي إىل ربه الغين حممد الفحام
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