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.للعالمين سيدنا دمحم وعلي آله وأصحابه أجمعين  الحمد  رب العالمين والصالة والسالم علي المبعوث رحمة  

:وبعد  

.هللا وبركاته  السالم عليكم ورحمة. سالم اإليمان واإل خوةإ  

وف األيدي أمام أي كارثه أو سالم بنظامه الكامل ومنهجه الواضح وهديه الرشيد لم يقف مكتمما الشك فيه أن اإل

ن أخذ الناس بها يجابية ما إوالطرق اإل حلول الجذرية والقطعيةلكن يضع من ال. تحل بالناس وحياتهم  مصيبة

.من كوارث ومصائب وشدائد علي طريقها إال وكشف هللا تبارك وتعالي ما حل بهم وساروا   

ظهر في بالد  تتمثل في وباء كورونا المتفشي والذي حقيقية هذا والكوكب األرضي اآلن يعيش كارثة أو مأساة

.نتشار حتي وصل إلي كل دول العالم الصين ثم بدأ في اإل  

والطواعين وما  وبئةلألسالم وهديه الرشيد في نظرته أن نقوم بتوضيح وبيان منهج اإل وجدير بنا أخوتي في هللا

. في نظرتهم لهذا الوباء  الناسبعض  لسنةوتصحيح فيما يتردد علي أ لمسلم أن يفعله في ظل هذه األوبئةيجب علي ا

من هذا الوباء سائلين  يان ما يتعلق بهذا من أحكام فقهية وشرعية وما هي العبر والدروس المستفادهوكذلك  أيضا ب

.نا الفهم السليم آلياته وأحكام دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين هللا تبارك وتعالي أن يرزق  

.والطواعين  وتوضيح نظرة اإلسالم إلي األوبئة ولعلنا نبتدأ الحديث في ذلك ببيان  

ودعها هللا تبارك وتعالي هذا التي أ اإللهيةالسنن  تتأسس وتقوم النظرة اإلسالمية لألوبئة والطواعين علي منظومة

فلن تجد لسنة "وال تتغير حيث يقول الكون الذي نعيش فيه والتي أخبر هللا تبارك وتعالي عنها بأنها سنن ال تتبدل 

.42فاطر" هللا تحويال هللا تبديال ولن تجد لسنة  

 وأقامها لحكمةي خلق الدنيا ؛ إن هللا تبارك وتعال التي أودعها هللا تعالي الكون سنة اإلبتالء والفتنةالسنن  ومن هذه

ال تتحقق إال  وهذه الغاية. ة لدار الجزاء والبقاء في اآلخرة وجعلها دار إبتالء وتكليف توطئ بالغة ولغاية مقصودة

. بطريق واحد يتمثل في اإلبتالء الذي يميز هللا تبارك وتعالي به بين عباده   

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم * ئ قدير تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل ش" وفي هذا يقول الحق سبحانه 

2-1 الملك"  أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور  

إلبتالء واإلختبار ليمتاز وهي ا وتعالي بقدرته خلق الموت والحياة لغاية والحاصل في كالم المفسرين أن هللا تبارك

.ابه حسن عمال من غيره ومن يستحق رضا هللا ممن يحل عليه سخطه وعذمن هو أ  



"  لنبي صلي هللا عليه وسلم في اآليةهو ما يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ولذلك قال ا والمراد بالعمل في اآلية

وذكر الطبري ذلك في تفسيره عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن النبي صلي هللا "  ليبلوكم أيكم أحسن عمالً 

" .أيكم أحسن عمالً وأردع عن محارم هللا تعالي وأسرع في طاعه هللا عز وجل " عليه وسلم قال   

والرجوع  طرق اإلنابة بها عباده لتكثر بذلكهللا تبارك وتعالي أنه نّوع وسائل اإلبتالء التي يختبر  هذا ومن حكمة

ولهذا لم تقف . إلي هللا تعالي كُل يتفق مع حالته التي أقامه هللا فيها سواء علي مستوي األمم أو األفراد والجماعات 

بل تتجاوز إلي . واألمراض وغير ذلك مما يكرهه اإلنسان  واألوبئةهذه اإلبتالءات عند حد الشرور والمصائب 

وبين عتصام به واإلواللذات وذلك لكي يتقلب العبد بين الصبر والدعاء واإللتجاء إلي ربه اإلبتالء بالنعم والمنافع 

25األنبياء " .  وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة" قول  الحمد والشكر والثناء لربه وصدق هللا اذ ي  

صائب تارة وبالنعم تارة أخري فننظر من أي نختبركم بالم.  رحمه هللا تعالي في تفسيره لآلية يقول اإلمام أبن كثير

, فقر والغني وال, والسقم  الشدة والرخاء والصحة, والمراد بالشر والخير. نط يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يق

أي فنجازيكم "  وإلينا ترجعون" أما قوله تعالي . والهدي والضالل ,  عصيةوالم والطاعة, والحالل والحرام  

. بأعمالكم  

.ومنها  ر اإلبتالء فهي كثيرةأما صو  

. عليهم  ةالرسل وفي الكتب المنزل ييدأالتي جاءت على  ةوامر والنواهي الشرعيألوهي كل ا بتالء بالتكاليف اإل -1

شفقن منها أبين ان يحملنها وأرض والجبال فعلى السماوات واأل ةماناألإنا عرضنا " ي تعال ومن ذلك قول هللا

"كان ظلوما جهوالً نه إنسان وحملها اإل  

ً أةنسان من نطفنا خلقنا اإلإ" قول هللا تعالى وكذلك 2اإلنسان "  بصيراً  مشاج نبتليه فجعلناه سميعا  

2الملك".  حسن عمالً أكم أيليبلوكم  ةالذي خلق الموت والحيا"يضا قوله تعالىأو  

موال الخوف والجوع ونقص من األولنبلونكم بشيء من "بتالء بالمصائب والشدائد ومنه قول هللا تعالىاإل -2

لئك عليهم وأ* نا اليه راجعونإنا  وإصابتهم مصيبه قالوا أذا إالذين  * نفس والثمرات وبشر الصابرينواأل

"ولئك هم المهتدونأصلوات من ربهم ورحمه و  

)157-155(البقره    

25األنبياء " لينا ترجعونإو ةونبلوكم بالشر والخير فتن"بتالء بالنعم والخيرات ومنه قوله تعالياإل-3  

عمالهم ومواهبهم ودرجاتهم ومنه قول هللا أحوالهم وتفاوت صفاتهم وأختالف إبتالء بالتفاوت بين الخلق على اإل-4

ربك سريع العقاب  نّ إتاكم آرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما وهو الذي  جعلكم خالئف األ"تعالى

165األنعام " نه لغفور رحيمإو  



 

وكوارث وشدائد  حنممن  يصيب العباد وما  بتالء والضراء في القران الكريم الى ما يتعلق باإل هذاوإذا ما نظرنا 

ً أنيه تآحسب المفاهيم القر ظهر الفساد في البر "رض ومنه قول هللا تعالىوالفساد في األ البشري للطغيان تي ردعا

41 الروم "بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليذيقهميدي الناس أوالبحر بما كسبت   

حديث عبد هللا بن من  لباني بن ماجه وصححه الحاكم وحسنه األإمام النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك فيما يرويه اإلوبين ذلك 

بهن ونزلنا بكم ليتم ذا ابتإ‘علينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا معشر المهاجرين خمس أقبل"  رضي هللا عنهما قالعمر

لتي لم تكن وجاع افيهم الطاعون واأل إال فشافي قوم قط حتى يعلنوا بها  ةن تدركوهن لم تظهر الفاحشأعوذ با أ

 .م نه وجور السلطان عليهؤالم ةشدخذوا بالسنين وأال إولم ينقصوا المكيال والميزان  . اسالفهم الذين مضوأفي 

ولوال البهائم لَم يمطروا ولم ينقضوا عهد  هللا وعهد رسوله  ءالقطر من السماال منعوا أموالهم ةأولم يمنعوا زكا

ال جعل هللا بأسهم إئمتهم بكتاب هللا أوما لم تحكم . يديهمأخذ بعض ما في أط هللا عليهم عدوا من غيرهم فسلّ  إالّ 

" . بينهم  

ال يقع بالء وال  في أنهالتي تكرر ذكرها في القران والتي تتمثل  ةالشرعي ةديث تقرير وتاكيد للقاعدوفي هذا الح

 ايديكم ويعفوأفبما كسبت  ةصابكم من مصيبماأو"وفي ذلك يقول سبحانه  . بسبب ذنوب العباد وخطاياهم الّ إةمصيب

30الشورى  "عن كثير  

ابتلى هللا تبارك وتعالى به عباده ولعل من  مماومن خالل ما سبق نستطيع ان نقول بان فيروس كورونا هوهذا 

والظلم الذي نشهده على المستوى الفردي  ةوالمصادر الطبيعي ةمع البيئ في التعامل  الفساد .علمأسبابه وهللا أ

. خالق والقيم والمبادئ والمثليمان واألستخفاف باإلواإل هالمختلف بأنواعه والجماعي والدولى  

رض لطغيان البشري والفساد في األأتي ردعالطواعين تالو ةوبئبالضراء والكوارث والمحن واألبتالء اإل نّ وكما أ 

صالح في اإلبلنداء هللا  ةرض استجابسماء واألمن اللذلك تتعلق بالسراء والخيرات وفتح البركات  ةفهناك سنن مقابل

منوا واتقوا لفتحنا آهل القري و أّنأول" خطاء والعيوب وصدق هللا اذ يقولستغفار من األواإل والتقوي  رضاأل

96عرافاأل " عليهم بركات من السماء واالرض  

من هللا وانتقام من البشر وما هي  ةسات والكوارث عقوبهل الفيرو :وهو ةهمياأل ةوهنا ياتي السؤال وهو في غاي

. ن شاء هللا رب العالمين إبتالء يكون ذلك في اللقاء القادم كم من اإلالحِ   

مين آه ولي ذلك والقادر عليه اللهم نّ إن يرفع البالء والوباء والمرض عن جميع البشر أنسال هللا تبارك وتعالى 

. له وصحبه وسلمآوصلي هللا وسلم على سيدنا دمحم وعلى   

 

؛وبركاتهالله ةوالسالم عليكم ورحم   


