
 

 وباء كورونا وما يتعلق به
 الدرس الثاني

 
 

﷽ 

-:له وصحبه وسلم آسيدنا رسول هللا صلى هللا عليه ووالسالم على  ةالحمد   والصال   

؛ وبعد  

-: هللا وبركاته ةالسالم عليكم ورحم  

عندما ظهر وباء ؟ ال  أمنتقام وعقاب من هللا تعالى للبشر إةالطبيعيوالكوارث والطواعين  ةوبئهل الفيروسات واأل

لهي من البشر إهذا الوباء عقاب وانتقام  هم بأنّ  وسارع كثير من الناس بقولالّ إنتشار في اإلوبدأ كورونا في الصين 

ذلك بما يتوافق  ويستدلون على . عمال ضد بعضهم من ظلم وقتل وفساد وعدوان وغير ذلكأزاء ما  يقومون به من إ

ً  قد أخبرن هللا تبارك وتعالى أمع  .عقاب من هللا تعالى للبشرنتقام وإءن هذا الوباأمع قناعتهم ب نه بأالعباد جميعا

143 البقره )بالناس لرؤوف رحيمإّن هللا (رحيم بهم حيث يقول رؤوف   

فكارهم ولغتهم أولوانهم أشكالهم وأختالف إعلى عام يشمل كل الناس  لفظ - يهآلالناس في الفظ ندرك ولعلنا 

دياناتهم ال تفرق بين الناس و ةين والكوارث الطبيعيعوالطوا ةوبئن األأهم يقولون ذلك مع العلم ب. ومعتقداتهم 

 في الوقت الذي هذا. غاثتهمإخوانهم المصابين وةإبما يجب عليهم من نجد قومونال يو حدً أفكارهم وال تستثني منهم وأ

 اً نقاذإالعالج من هذا الوباء الخطير  يجادإتخصص ليل نهار على وأهل الطباء يعمل فيه العلماء والباحثون واأل

. جمعاء ةللبشري  

 الذي ارتضاه هللا لجميع البشر والدين منهبالدين وربطها ةيتم وصف مايقولون دوليا بالعنصريالناس يقولون ذلك و

ن أحيث . نسانياإلخاء واإل ةالرحم مهاقوا ةحضاري ةخالقيأةظرن رخَ آللى اإواينظرن أالناس ؤالءوحريٌّ به . بريء

" ةقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحديها الناس اتأيا  " يقول هللا سبحانه وتعالى ةنسانيفي اإل ةخوإالبشر جميعاً 

ً نثى وجعلناكم أا خلقناكم من ذكر ونّ إيها الناس أيا "وقوله تعالي  1 النساء 13 الحجرات "وقبائل لتعارفوا شعوبا  

و لونه أنسان مهما كان دينه اإل ةغاثإلى ةإو معنويأةماديةمن قو مبكل ما لديهأن يعملوا يجب على هؤالء الناس 

. نساني حضاريإبشري خيري وواجب  من منطلق وجنسه  

ً أنحن  وألن العلم هو  مجاالتهالعلم في كل  ةمأهي  ةسالمياإل ةماأل نّ نحفظ للعلم مكانته أل يأنلإةالحاج مسّ أفي  يضا

. والوهم ةسان من الخرافنالوحيد للتقدم والرقي وتحرير اإل السبيل  

وانتقام وعقاب  هي غضب ةالوباء وغيره من الكوارث الطبيعين هذا أالقول في  جزمن نأنحن كمسلمين ال نستطيع 

143البقره  " ن هللا بالناس لرؤوف رحيمإ" ياتهآن هللا تبارك وتعالى قال في محكم وذلك أل من هللا للناس  



هي غيرها عين وطواالمراض وواأل ةوبئواأل ةوارث الطبيعيمن بعض حكم هللا تبارك وتعالى في الظواهر والك نّ إ

 ديهذا الوباء يتبين لنا مفأمام . مام الخالق سبحانه وتعالى القادر على كل شئأنسان مدى ضعفه وعجزه ن يدرك اإلأ

كبر من الجميع وهو هللا أعلم وأوتقدم فهناك من هو  ةمن علم وحضار وتوأما موعجزهم هم حيلت ةلبشر وقلضعف ا

.  تبارك وتعالى  

من هذه المواقف  فلنتعلمجمعين على مستوى العالم ألقلق البشر  مصدراً  ةصاررى بالعين المجردوباء وفيروس ال يُ 

 ودقة فيالطب في من تقدم وتينا أا همجهزتنا فمأعلمنا وعجز  فضعفنا وضع ديوالكوارث م ئةوبومن هذه األ

 " ال قليالً إوتيتم من العلم أوما " نا بقول هللا سبحانه وتعالىرتذكوبئةلمثل هذه األ تأتي  في الكشف ةسرعوالفحص 

85االسراء  

53فصلت  " نه الحقأنفسهم حتى يتبين لهم أفاق وفي ياتنا في اآلسنريهمآ"  وقوله تعالى  

31المدثر "  ذكرى للبشرالّ إما هي و هوَ الّ إجنود ربك وما يعلم " وقوله تعالي    

ً أوكذلك من الحكم  ال أن فيجب عليها  ةوعلمي ةات مادينجازإنه مهما حققت من أفي  ةللبشري ةقد تكون تذكر انهأيضا

لتها بالخالق سبحانه وتعالى ِص  وأن توثّق ل على المبادئ والقيم والمثُ  ة والمحافظةواالخالقي ةلجوانب الروحيأتهمل 

التعاون بين الجميع علي ةونسانياإل ةحترام الكرامإالتعايش السلمي وو ةجتماعياإل ةالعدالة كساسيألبالقيم ا تلتزمنأو

. التقوىر والب  

ً ألحكم لعل من ا ً عباده بعض رين هللا تبارك وتعالى يُ أيضا على من  على وجوده سبحانه وتعالى رداً  ةدلمن األ ا

.  له لهذا الكونإنه ليس هناك أينكرونه ويقولون ب  

. الدقيقالبناء. تساعاإلهذاالكونالشائع

بلالبدلهمنالصدفةوجدبمحضنيكونقدُ أبداً أوجدنفسهبذاتهواليمكنأنيكونقدأبداً أمورهاليمكنأمرمنالمنضبطفيكألالحركةالمحكم

 ذيقولإصدقاللهتباركوتعالىوبداعوخلقهذاالكونإمامكنهمنوالحكمةوالقدرةوالجاللوالعلموجدعظيملومنصفاتالكمالمُ 

36-35 الطور" مخلقواالسماواتواالرضبلاليوقنونأ* مهمالخالقونأمخلقوامنغيرشيءأ"  

ً فاآلالمجردةويصيبياتاللهسبحانهاليرىبالعينآمنهو آية. مثلتهاهذاالفيروسأنتحصىولعلمنأكثرمنأعلىذلكواألدلة  البشرفيمنا

ونحن دواللعالمفيوقتواحدمختلف

فأراد رضاألفيواناصيةالحياةنهمقدملكأنسانمنمغاليقالكونمالميفتحمنقبلواغترالناسبالعلموظنوااإلفيزمنفتحاللهفيهعلىنعيش

هذاالفيرومامارالمعرفيالذينعيشهيعجزتفجُ الوالعلمفيزمنالقوةوالمعرفةسبابأمنأٌوتينسانبكلمااإلنبأكرالبشرنيذّ أاللهتباركوتعالىا

. همعنمقاومتهاألرضوأطبائقفكلعلماءويس  



 

ً أنّ و المُ يسبحانهوتعالىهوالخالقالرازقالمحُ أنهلىاللهربالعالمينورحمتهورعايتهولطفهوإلىالرجوعحاجةماسةإفيجميعالبشردائما

ً أميتعلىكلشيءقديروفيهذا نسانبطبعاإلنألوذلكمنهوالمعونةلىاللهتباركوتعالىوطلبالحفظإلىدوامالرجوعواللجوءإتنبيهللعبديضا

. هوينصرهوياخذبيدهغيثُ هعندالمصائبوالشدائديبحثعنمنيٌ   

التيتعينهعلىالطمانينةوالسكينةورثذلكفينفسهالشدةأفيكلحاالتهناللهتباركوتعالىخالقالكونهوالذييكونمعهويكفيبأدركوأيقنأذاماوإ

وحّرره بتالءاتهذه اإل مواجهةومجابهة

نبقوالقرآوراللهتعالىذلكفيلىاللهتعالىبالدعاءوالتضرعويصّ لجوئهإورجوعهعنالشدةيحاالتلعبدفرامنالتعلقبغيراللهسبحانهويعبّ 

 فمنهم مقتصٌد وما يجحد بآياتنا إالّ كل ختاّر كفورلىالبرإاهمموجكالظللدعوااللهمخلصينلهالدينفلمانجّ وإذا غشيهم" له

32لقمان "   

42األنعام "  فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا" وقوله تعالي   

.15اطرف"لى هللا وهللا هو الغني الحميدإنتم الفقراء يها الناسأيا أ" يقولإذ  وصدق هللا تعالى   

ارتكبوه من معاصي بما اقترفوه و للعباد وتنبيهاً  من هللا تبارك وتعالى  اً بتالءات تحذيرالمصائب واإل د تأتي هذا وق 

ً نفسهم وفي حق مجتمعهم وعقابأحق في وسيئات  من فساد لى ربهم ويكفوا َعما ارتكبوه واإيعود عسي أنلهم  ا

بكم وما أصا" المؤمن وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالىروغي همويستوي في ذلك الناس كلهم المؤمن من وإجرام

30 الشوري "يديكم ويعفو عن كثيرأفبما كسبت  ةمن مصيب  

الطاعون  نرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علت أس( قالت رضي هللا عنها ةعائش ةوفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث السيده

يقع الطاعون  حدأليس من  . للمؤمنين ةن هللا جعله رحمأو عذاب يبعثه هللا تعالى على من يشاءُ  أنهخبرني أف

ً  فيمكث في بلده صابراً  )  جر الشهيدأكان له مثل إالّ ما كتب هللا له  الّ هإنه ال يصيبيعلمأمحتسبا  

مر ربهم وبئة واألمراض وامتثلوا أذا صبروا على هذه األمإهاتبها درج حيث تُرفعللمؤمنين  ةرحما عن كونه مّ أ

درجات له في ال ةفعرمات على فراشه وهذه وقد  جر الشهيد أالمطعون بها له مثل  نّ أرون حيث ذمايفعلون ويفي

. ) الطاعون شهاده لكل مسلم(ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالأنس رضي هللا عنه أمام البخاري ومسلم عن إلا ةوجاء في رواي  

. من هللا تعالى بالمؤمنين ةلخطايا والذنوب وهذه رحمراًلمراض تكفيواأل بئةووقد تكون هذه األ  

هللا صلى مام مسلم من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال دخلت على رسول وفي الحديث الذي رواه اإل 

إني جل أرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال . نك لتوعك وعكا شديداً إته بيدي فقلت يا رسول هللا وعك فمسسُ هللا عليه وسلم وهو يُ 

ما من "   جل ثم قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جرين قاأن لك أّ ك رجالن منكم قال فقلت ذلك وعَ كما يُ  أُوعك

مام البخاري وفيما رواه اإل ". ورقها ةُ الشجر طّ هللا به سيئاته كما تحُ  طّ حالّ إا سواه فممن مرض  ذىً أمسلم يصيبه 



في نفسه وولده  ةما يزال البالء بالمؤمن والمؤمن(  ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصق.رضي هللا عنه قال ةبي هريرأمن حديث 

).ة وما عليه خطيئلقى هللا وماله حتى ي  

العبد اذا سبقت له من هللا  إنّ . ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالأبو داود في سننه أمام إلفي رفع الدرجات ما رواهاومما قيل أيضاً 

التي سبقت له  ةبره على ذلك حتى يبلغ المنزلصّ ثم و في ولده أو في ماله ألغها بعمله ابتاله هللا في جسده لم يب ةمنزل

. هللا تعالىمن   

الوباء وغيره من ن هذا أعلي  رهنجزم القول ونقص نْ أنه ال نستطيع أخوتي في هللا يتبين لنا بإمن خالل ما سبق 

إّن " يقول سبحانهحيث بعباده رؤوف رحيم  عاليهللا ت نّ هي غضب و عقاب من هللا للبشر وذلك أل ةالكوارث الطبيعي

" . هللا بالناس لرؤوف رحيم  

ً تنبيهإّما أن يكون هذا الوباء وغيره علم بمراده أرادها هللا تعالى وهللا أكم ه من حِ ابجانب ما بينولكن    اً وتحذير ا

ن يكون أما إتوي في ذلك المؤمن وغير المؤمن ووسيئات يس ومعاص إجرامالناس من فساد و قترفهلما ا اباً وعق

.من هللا تعالى للمؤمنين به يرفع هللا تعالى الدرجات ويغفر الذنوب والسيئات  ةرحم  

 هللا وحده ال شريك لههويقضي في هذا الكون بحكمه وعلمه  الذيفحكام أومنفذي  ةقضا ونحن كمسلمين لسنا

. نما يقول له كن فيكون إف مراً أذا قضى إلقضائه و قب لحكمه وال رادّ ال معّ يحكمو  

. مينأم ي ذلك والقادر عليه اللهّ نه ولّ إوالبالء والمرض عن جميع البشر أن يرفع الوباء تبارك وتعالى تسأل هللا   

.له وصحبه وسلم آهللا وسلم على سيدنا دمحم وعلى  وصلي  

 

؛والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته  

 


