مجلة الساج  :مجلة بحثية سنوية محكمة

�أعرفنا الآن؟!
د .خالد بن ناجي1
كي تعرف أكثروتفتح عينيك على �شيء جديد أو �شيء قديم كنت غافال عنه ،ال بد أن
يستجد في حياتك حدث غيرمعتاد !!
إن االعتياد على نمط واحد من العيش يستدعي في العادة نمطا واحدا من السلوك
البشري.
هذا واحد من مقاصد الدين وأهداف أقدارهللا وبالءاته ربما ،أقول ربما ألننا بشرال
نعلم الغيب وال ندعي معرفتنا به وال نقول على هللا ما ليس لنا به علم ،ولو كان لإلنسان
أن يعلم الغيب لكان األولى أن يعرف الرسول صلى هللا عليه وسلم وملا أمره هللا في محكم
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ض ًّرا ِإ َما ش َاء الل ُه َول ْو ك ْن ُت أ ْعل ُم الغ ْي َب ْس َتكث ْر ُت
كتابه (قل أم ِلك ِلنف ِ�سي نفعا و
لاَّ
َ
َ
ْ
م َن ْال َخ ْير َو َما َم َّسن َي ُّ
الس ُ
وء إن أنا ِإ ن ِذ ٌير َو َب ِش ٌير ِلق ْو ٍم ُيؤ ِم ُنو َن) األعراف ()188
ِ
ِ
ِ
ربما نزلت هذه الجائحة (كورونا) بقدرة هللا كي توقظنا من سباتنا أو تحرك مياهنا
الراكدة أوتستنفرأذهاننا للتفكروالتمحيص وتتبع الداللة الحقيقية لألعمال ومقاصدها.
لقد أيقظتنا الجائحة حين حبستنا في البيوت وهزت عروش الدول واملمالك وأوقفت
حراك األرض كلها ،أيقظتنا وبتنا للمرة األولى في حياتنا بإزاء ما كنا نقرأه في القرآن ونؤمن
به جزءا من الغيبيات بعض الذي كان غيبا صار اليوم ملموسا ،ألننا بشر ضعفاء بنا
حاجة دوما إلى تلمس األشياء ورؤيتها بالعين .هكذا كان اإلنسان وسيبقى محتاجا إلى
معجزات بين الحين واآلخركي يترسخ عنده اإليمان ّ
ويثبت جنانه ويطمئن قلبه.
حتى األنبياء مروا بمثل هذا ،وذكرهم هللا في كتابه كي يعطي تقييمه ملن خلقهم وهو
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أدرى بهم وبقدراتهم الذهنية ،فهذا نبي هللا إبراهيم يسأل هللا أن يريه كيف يحيي املوتى:
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فلما أفاق قال سبحأنك تبت إلىك وأنا أو ا ؤ ِم ِنين) سورة األعراف ()143
إنهم أنبياء ،ومن أولي العزم ،كانوا يؤمنون باهلل إيمانا ال تشوبه شائبة ولكنهم في
لحظة ما احتاجوا إلى تثبيت إيمانهم والبحث عن طمأنينة مطلقة لقلوبهم كي تثبت وال
تتقلب ،فما سمي القلب قلبا إال لتقلبه.
جائحة كورونا بفيروسها الذي ال تدركه األبصار حقيقة ،وهو آية من آيات هللا ،أراد
هللا أن يضرب بها مثال لقدرته غير املتناهية .لقد عدنا إليه نبتهل ونتوسل كي يقينا شر
هذه الجائحة ألننا في لحظة مادية كبرى استكنا وابتعدنا عن الخالق ،وها نحن بإزاء أتفه
مخلوقاته نقف عاجزين خانعين مشفقين ،فكيف مع هللا نفسه؟! سنقف أمامه يوم ال
ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم .
هل عرفنا هللا حقا وهل عرفنا قدرته فعال؟
اآلن عرف الجميع أن اإليمان بالغيب هو مناط اإليمان وأن هللا سيردنا إليه كلما رأى
منا نفورا وازورارا  ،فلنعد إليه ألنه وحده القادر على حمايتنا ولنلذ به فال رافع للبالء إال
هو .
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