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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 : مقدمة

، عباده بما يشاء لحكم كثيرة ال يحصيها غيره  ي الحمد هلل الذي يبتل

وإمام    على  والسالم  والصالة ،  يربالخ  الحكيموهو   األنبياء  سيد 

آله،  المرسلين الصادقين،  الطاهرين  وعلى  على ،  وصحبه  سار  ومن 

 :  أما بعد، هديهم إلى يوم الدين 

المتكررة يف األمم    فإن    العام من سنن اهلل تعالى    والشعوبالبالء 

بالناس من   ا عن ما حل  والقرآن الكريم تحدث كثيرً ،  عرب تاريخ اإلنسانية

بأنواعه   عام  ووباء  آثاره  ،  المختلفةبالء  عن  وفوائده    الظاهرة وكشف 

أن  و،  المتحققة فيه  ال شك  تعالى    الوباء  مما  اهلل  ينزله  الذي  على العام 

أنواع العذابمع ما فيه    "ناوجائحة كور"ــــك  الناس  هبسبوما يقع ب،  من 

أضرار   سالبة  من  بسببوآثار  يفقدون  الناس  بعض  غالية أنفًس   اهعلى  ا 

بدقة يجده   فإن  ،  متنوعة  مصالحتعطل لهم  و،  كثيرة   وأموااًل    المتأمل فيه 

قل  ي كثيرة  فوائد  له  حمل  يتنبه  الناس امن  ألن  وذلك  البالء   ا دائم  ؛    يف 

يغفلون عن ما فيه من  ويهملون  و ،  والجوانب السالبةعلى النقم    يركزون

لما وراء االبتالءات العامة من مقاصد والقرآن ينبه دائما  ،  الفوائد والنعم

، ت هبم أو من جاء بعدهمسواء على من حل  ،  وحكم إلهية كثيرة   وفوائد

،  وهذا كثير  وهي تحمل يف باطنها لك ما تحبه،  فقد ترى يف األمور ما تكره
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱ:  قال تعالى

  َّٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه جه  ين  منىن  خن 

تعالى،  [216:  البقرة]  مغ  جغ  مع جع  مظ  حط  مض  خضُّٱ:  وقال 

 ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّ:  وقال تعالى،  [19:  النساء ]  َّجف

وقد جاء يف  ،  ؛ خاصة البالء مع المؤمن[11:  النور]  َّين ىن من خن جنحن يم

  :  َقاَل   َعْن ُصَهْيٍب  مسلم  صحيح  
ِ
»َعَجًبا ألَْمِر اْلُمْؤمِِن    :َقاَل َرُسوُل اهلل

ُه   اُء َشَكَر َفَكاَن ،  َخْيٌر َوَلْيَس َذاَك ألََحٍد إاِل  لِْلُمْؤمِنِ إِن  َأْمَرُه ُكل  إِْن َأَصاَبْتُه َسر 

اُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا ، َخْيًرا َلهُ   . (1)َلُه«َوإِْن َأَصاَبْتُه َضر 

البحث  نبعت فكرة هذا  هنا  الكشف عن ،  ومن  العام  فكان هدفه 

فوائد   كور"بعض  مقاصد    "ناوجائحة  ضوء  ايف  هدي  وفوائد  يف  لبالء 

 القرآن الكريم. 

فقد    للبحث،  العام  الهدف  إلى  ، مقدمة  إلى:  ُتهقسموللوصول 

األول،  وخاتمة،  مبحثينو بيان  :  المبحث  يف  العام  جاء  البالء  مفهوم 

فيه الناس  الثا،  وأقسام  يف:  ينوالمبحث  من بيان    جاء  المتحققة   الفوائد 

 

ُه َخْيٌر  (1)   . 7692ح رقم كتاب: الزهد والرقائق، باب: اْلُمْؤمُِن َأْمُرُه ُكلُّ
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

ثم ،  يف هدي القرآن الكريم  يف ضوء مقاصد البالء العام  "جائحة كورونا"

 . تم البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصياتُخ 

والتوفيق العون  تعالى  اهلل  الجهد ،  نسأل  لهذا  والقبول  والنفع 

 المتواضع. 

  



 

 
6 

 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 : أقسام الناس فيهومفهوم البالء العام : المبحث األول

 : العاممفهوم البالء : المطلب األول

َبه واْخَتبَره  من  :يف اللغةوالبتالء  البالء  :  أولا  ، َباله َيْبُلوه َبْلوًا إَِذا َجر 

اخَتربهو َأي  واْبتاَله  َبالء  اهلُل  َبْلوً و،  اْمَتَحنَهو   َباله  الرجَل  وَبالء َبَلْوُت  ا 

ْبُته اْخَتَبْرته: واْبَتَلْيته   .وَجر 

ُجَل فَأْبالنِيمن    َأْبَلى بَِمْعنَى َأْخَبر :  َقاَل ابُْن األَعرابيو  :  اْبَتَلْيُت الر 

 اْسَتْخَبْرُته فَأْخَبَرين. :  َأي

ْبتاَِلءو 
ِ
كما   الت ْكلِيف بِاأْلَمر الشاق من اْلباَلءيكون ب  فِي األَْصل :  اال

 َّخي حي جي يه ىه مه جه ينُّ:  قال تعالى

اْلَخْيِر  و،  [31:  محمد] َبْيَن فِْعَلْيِهَماَيُكوُن فِي  َفْرٍق  رِّ َمًعا مِْن َغْيِر  َومِنُْه ،  َوالش 

َتَعاَلى اهلُل  ف،  [35:  األنبياء]  َّخن حن ممجن خم حم جمُّٱ:  َقْوُلُه 

سيِّئا باََلًء  وُيْبلِيه  َحَسنًا  باَلًء  العبَد  ُيْبلي  بالسراء  هو  ف،  (1)َتَعاَلى  يكون 

إن    والضراء؛ ألن   االبتالء  العبدمقصد  امتحان  ِعنْد  "،  ما هو  َما  اْستِْخَراج 

َواْلَمْعِصَية الط اَعة  من  لشكره،  (2) "اْلُمْبَتلى  بالخير  بالشر ،  فالبالء  والبالء 

 

(، والمحكم والمحيط  328  / 6(، وتاج العروس ) 294  /1انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس )  (1) 

 (. 355  /1(، ولسان العرب ) 431  /10األعظم )

 (. 216الفروق اللغوية للعسكري )ص:   (2) 
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

رجوع إلى الطاعة أو استمرار  وثمرة االبتالء فيما يرتتب عليه من ، لصربه

المعصية ا،  على  بحكمة  الكون هو  يجري يف  ما  تعالىوكل  والبشر  ،  هلل 

قدار واالبتالءات من حكم إال بقدر  ليس بإمكاهنم معرفة ما وراء هذه األ

به  يفقد يكون الكافر والعاصي يف نعم كثيرة ال يص،  مله ما ييسره اهلل تعالى  

مرض وال فقر فيكون هذا الذي نراه نعمة له هو نقمة عليه يف اآلخرة كما 

 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱ:  قال تعالى

ضح حكمة  تت  وال،  [ 6:  األنعام]  َّجي ٰه مه جه هن من خن حن

 حص مس خسُّ:  توا كما قال تعالىأواألمور يف الدنيا ويظنون أهنم السعداء بما  

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص

وقد يبتلى المؤمن يف  ،  [75:  مريم ]  َّمك لك خك حك جك مق حق

ليكفر عنه بعض ذنوبه أو ليرفع درجاته ،  الدنيا بما ال يبتلى به غيره  ههذ

وتحمله زمانه  تعالى  اهلل    ىبتل ا  فقد ،  بصربه  أهل  حدث  إأحب  كما  ليه 

،  [44: ص]  َّٰذ يي ىي مي حيخي جي يهُّٱ:  كما قال تعالى  أليوب 

يطلع  وال يستطيع أحد أن  ،  أسرارها  فعرَ تُ   يظهر كنهها وال  م البالء ال كَ فحِ 

وقد جاء ،  ه أكثرئالبالء على أولياومن هنا كان  ،  على ما خفي من أسرارها

َأبِيِه َقاَل  ْبِن َسْعٍد َعْن     :ُقْلُت »:  َعْن ُمْصَعِب 
ِ
َأَشدُّ    ؛َيا َرُسوَل اهلل َأيُّ الن اِس 

الُِحونَ :  َقال  ؟َباَلءً  الص  ُثم   الن اسِ ،  اأْلَْنبَِياُء  مِْن  َفاأْلَْمَثُل  اأْلَْمَثُل  ُيْبَتَلى  ،  ُثم  
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ُجُل َعَلى َحَسِب ِدينِهِ  َوإِْن َكاَن  ،  َفإِْن َكاَن فِي ِدينِِه َصاَلَبٌة ِزيَد فِي َباَلئِهِ ،  الر 

َعنْهُ  َف  ُخفِّ ٌة  ِرق  ِدينِِه  َظْهِر  ،  فِي  َعَلى  َيْمِشَي  َحت ى  بِاْلَعْبِد  اْلَباَلُء  َيَزاُل  َوَما 

  .(1)اأْلَْرِض َلْيَس َعَلْيِه َخطِيَئٌة«

هو الذي يقع على األفراد والخاص  ،  اوعام  ،  ايكون خاص    االبتالءو 

وغيرهم والطالحين  والصالحين  األنبياء  أيوب،  من      كابتالء 

 خي حي جي يه ىه مه جه ينُّٱ:  كما قال تعالى،  بالمرض

بابتالع الحوت له      وكابتالء ذي النون،  [21:  األنبياء]  َّىي مي

خليله وكابتالء ، [142:  الصافات] َّىن نن من زنُّٱ: كما يف قوله تعالى

النار  إبراهيم   يف  أتمهن وابتالئه    ، برميه  التي  قال  ،  بالكلمات  كما 

 حت  جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي نيُّ:  تعالى

وكل مخلوق يصيبه البالء  ،  [124:  البقرة]  َّجح مج حج  مث هت  ختمت

تعالى قال   خي  حي جي  يه ىه مه  جه  ين ُّٱ:  كما 

 .[155: البقرة ] َّٰر  ٰذ  ىييي  مي 

 

ح رقم  ، والنسائي يف سننه  2398ح رقم  ، والرتمذي يف سننه  1481ح رقم  أخرجه أحمد يف المسند    (1) 

، والحاكم يف المستدرك  6772ح رقم  ، والبيهقي يف السنن الكربى،  4013ح رقم  ، وابن ماجة  7481

الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه   الشيخين، وقال  وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

 األلباين يف صحيح وضعيف الرتمذي. 
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يكون    مصائب    كالذيا  عام  البالء  وقد  من  المجتمع  على  يحل 

وباء عام وغير ومن زالزل وبراكين وفيضانات وأمراض    ةوكوارث عام  

 جه  ينُّ:  كما قال تعالى،  وغالبه يكون بسبب ذنوب العباد ،  ذلك 

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي  جي  يه  مهىه
 زب  رب يئ ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 . [40: العنكبوت]  َّنب مب

 : العامالبالء  أقسام الناس يف : المطلب الثاين

 همعباده ليميز بين   يبتلي ،  لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير  اهلل  

تعالى قال   حي جي يه ىه مه جه ينُّٱ:  كما 

 حت  جت هب  مب خب حب جب  هئ مئُّ:  وقال تعالى،  [31:  محمد]  َّخي

 خص  حص مس خس حس  جس  مخ جخ مح  جح  حجمج مث هت مت خت
:  آل عمران]  َّخف  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض حضخض  جض مص

عباده  ،  [179 يبتلي  تعالى  وفاهلل  عظيمة  ومتنوعةلمقاصد  كثيرة  ، فوائد 

أم   من  وآثاره  فوائده  حسب  وتختلف  ألخرى  حل  ة  ومن  البالء  ت  نوع 

قبلهوكيف  ،  عليهم حالهم،  حالهم  أصبح  خالل ،  بعده  وكيف  ومن 

 :  الناس ينقسمون إلى قسمين  االستقراء العام آليات االبتالء العام نجد أن  
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 :  بهم من بالء  من لم ينتفعوا بما حل  : القسم األول

عليهم ووقع  ،  هبم من بالء  بما حل    اينتفعولم  فهنالك من الناس من  

 رب يئ  ىئ نئ ُّٱ:  قوم فرعونعن  كما قال تعالى  ،  دمارمن  

 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب

 مل يك ىك  مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث

 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت  مت خت

 جف  مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض  مص خص حص خسمس

فهؤالء لم تغن عنهم  ،  [137  -133:  األعراف]    َّ مق حق مف خف حف

تعالى  اآليات والنذر قال   يق يفىق ىف يث ىث نث مثُّٱ:  كما 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

فمع    ،[102  - 101: يونس] َّجئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن

غافلون نزول البالء عليهم إال أهنم عاكفون على المعاصي والموبقات،  

 فيدوا مما حل هبم من عذاب ونذر. سلم يت ساهون

 : ربهمإلى العام هم البالء يرد  من : القسم الثاين

ولم ،  إليه  وينيبون  ىى اهلل تعالإل  نفرويمن ينفعهم البالء ويجعلهم  

 خلُّ:  قال تعالى عن قوم يونسيزين لهم الشيطان سوء أعمالهم كما  
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 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

فهألن  ،  [98:  يونس]  َّجي يه ىه مه جه ين ىن مقصد مهم  وا 

هم إليه ردًا د ليراهلل تعالى يبتلي خلقه ببالء عام رحمة هبم  ف،  العام  البالء

الثمرات،  جميال ونقص  والوبائيا،  فالقحط  األمراض  وأيام  ،  تونزول 

، الغافل   وينبه،  الشارد   ليؤدب  الشدة والبؤس ينزلها اهلل تعالى على خلقه؛

دليل   واالتعاظ  االعتبار  وعدم،  الميتةالقلوب  وتحيي  ،  الساهي  ويوقظ

 حف جف مغ جغُّ:  تعالىقال  ،  تعالى   اهلل  عن  والبعد،  القلوب  على قسوة 

،  [94:  األعراف ]  َّمك لك خك حك جك مق حق مف خف

 خل حل جل مك لك خك حك جك مقُّ:  وقال تعالى

 علت ُج   ماإن  ":    عياض  بن  الفضيل   قال،  [130:  األعراف ]  َّمل

  فالمصائب والباليا،  (1) "مات  مرض  من  كل   ليس  العباد؛  هبا  بليؤد    العلل 

  وللمربي ،  الدنياالحياة    بزخارف  والمخدوعة  المغرورة   النفوس  تعالج

أن والتأديب   صالح  أجل   من  المناسبة  الوسائل   يتخذ  الحكيم    المرب ى 

؛ وهلل المثل األعلى وهو اللطيف  بالعقوبة يلجأ إليه المربي إذا لزم األمر

   .الخبير

 

 (. 401 / 3نعيم األصبهاين )  يحلية األولياء ألب (1) 
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 : ناوفوائد جائحة كور: المبحث الثاين

كثيرة   فوائد  لهنالك  المؤمنين-ره  سبألعالم  ظهرت  من   - خاصة 

أحببت من خالل هذا المبحث الحديث عن بعض تلك  ،  ناوجائحة كور

 : من ذلك ، الفوائد

 :  الخالص هلل تعالى حقق التوحيدت: أولا  

لم ع التي هدى إليها القرآن الكريم المن القضايا اإليمانية الكربى  

المستوجبة أللوهيته تعالى  اهلل  الخالق    أن  ب،  بربوبية  تعالى وحده هو  اهلل 

الكون له،  لهذا  خلقهالمدبِّ ،  الحافظ  لشؤون  دون ،  ر  للعبادة  المستحق 

ما يملكون من  هم  أن  و،  ا ولو اجتمعوا لهالخلق لن يخلقوا ذبابً   وأن  ،  سواه

يملكون ألنف  وال،  قطمير بل ال  السموات واألرض؛  ذرة يف  هم سمثقال 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: قال تعالى، اا وال ضرً نفعً 

 يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
فهو وحده المستحق للعبادة وأن  العبودية ال تجوز  ،  [ 66- 65:  الحج]  َّىئ

 خس حس جسُّٱ:  قال تعالىوكما  ،  مخلوق عاجز من كل الوجوهلغيره من  

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خف حف جف
:  الفرقان]  َّحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف  حف  جفُّٱ:  وقال تعالى،  [3- 2

: سبأ]  َّجه هن من  خن  حن  جن مم خم حم  جم  هل مل خل  حل جل

22] . 

اهلل  فهذه   فطر  التي  الكربى  عليها  الحقيقة  اهلل  وبي  ،  الخلق  نها 

،  فهمها بعض الخلق وغابت عن كثيرين منهم،  اا شافيً تعالى يف كتابه بيانً 

تنقطع فيها  الحوادث الكربى  الكونية وبعض آيات اهلل تعالى    فتأيت التي 

و  األسباب  ال  األسباب  إال مسبب  الخلق  أمام  فتتجلى  ،  اهبلتذكر  يكون 

تعالى  ا  هفي والعزة هلل  والقوة  والقهر  والوحدانية  الكربياء  الذي ال  معاين 

ال حول وال ،  الخلق فقراء إليه  وأن  ،  يعجزه شيء يف السماوات واألرض

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ:  قال تعالى،  قوة لهم إال به

: وقال تعالى،  [67:  األسراء]  َّيه ىه مه ينجه ىن من خن حن يمجن

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

:  يونس]  َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 زن  رن مم ام يل ىل مل  يك  ىك مكُّ:  وقال تعالى،  [22

:  لقمان]  َّحئ جئ يي  ىي ني  مي  زي  ٰىري ين  ىن نن  من 

32] . 
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

ا من الغرور والكربياء كانت الدول خاصة الكربى تعيش نوعً وقد  

أسلحة  و،  ةوالربي  ،  ةوالجوي  ،  البحرية  ل ألساطيل  امتالكهميرون    موه

الشامل  الجر  ،  الدمار  التقنية  ،  ة اروالجيوش  يف  كبير  تطور  ذلك  يدعم 

واالقتصادية والسياسية  والعسكرية  اإلدارية  يف  ،  والعلوم  كبير  وتطور 

الصن  الفيروس  اهذ  فلما جاء،  وغيرها  اعة والزراعة واالتصاالتمجال 

قهر العالم بجيوشه وإمكاناته  و،  رى بالعين المجردة يال    ذيالضعيف ال

،  وأوقف حركة العالم،  الماليين  بوأرع،  اآلالففقتل  البشرية والمادية  

علما،  اقتصاده  وشل   جميعً ،  هءوأعجز  وعجزهمعرفوا  ضعفهم    وأن  ،  ا 

سقط كل من ادعى ،  وهو وحده القادر على رفع هذا البالء،  هلالج لجالعظمة هلل  

  الذي ، الضعيف المخلوق  هذا  أمام   أفراًدا أو جماعاتمن الخلق  العظمة

وبين ضعفهم   فأركسهم،  وأخزاهم  فأعجزهم،  أن  تحداهم  يستطع  ولم 

اٌب، وقد جمع اهلل العالم كله على    يمنعه  أمرهعن ذي سلطاٍن باٌب وال ُحج 

شرًعا،   منهم  مراده  على  يجتمعوا  لم  إذ  بعد  الجميع  قَدًرا؛  فأرغم 

بالخضوع وتفرد الرب جل جالله بالوحدانية والقهر الذي ال يستحقهما  

اهلل وحده تعالى:إال  قال   حف  جف مغ جغ  مع  جع مظ حط ُّٱٱ، كما 

 . [83عمران: ]آل َّ حك  جك  مق حق  مف  خف
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

رأيناو الدول  قد    - إيطاليا    -ابريطاني  –أمريكا    "الكربى   زعماء 

بل عجزهم وإفالسهم! كيف نطقوا ب "وروسيا –الصين  –ألمانيا   -فرنسا

حاجتهم    فأعلنوا،  السماء  ينتظرون حل  هم  حلول األرضية وال عجز    أعلنوا

أتباعهم على    واوحثُّ ،  للرب حيال هذا الوباء الذي حل  يف جميع األنحاء

 .الصالة والدعاء

وأصبحت    األضرحةاألصنام و  هفي  تظم ي عُ ذالكذلك  ويف الوقت  

ال المشر  والمعابد  مزارات  بعض  الكعبة  الجائحة    فةتضاهي  جاءت هذه 

اآللهة   هذه  وعجز  ضعف  للناس  يعبدوهنا  -لتبين  اهللالتي  دون  ،  من 

ضريدوير ودفع  نفع  جلب  ورائها  من  حماية    -ون  ظهر ف،  نفسهامن 

  وأن  ،  سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء  هلالج لجاهلل    بغير  القلوب  تعلق  للجميع أن  

 إذا البالء وأن  ، اقوة الخلق ال تغني عنهم من اهلل شيئً  وأن  ، االقوة هلل جميعً 

عون  من  وأن  ،  ه ال ملجأ لهم من اهلل إال إليهوأن  ،  ال كاشف له سواه  نزل  يد 

  ويدبرون   يديرون   هموأن  ،  الناس  عن   البالء  ويدفعون  الضر  ونفيكش  همأن  

: قال تعالى،  ما هم إال كذبة مفرتون على اهلل تعالى  تعالى  اهلل  مع  الكون  أمر

 هل  مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جفُّ

،  [18،  17:  األنعام]  َّمه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّ:  وقال تعالى
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 حضخض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

تعالىو،  [38:  الزمر ]  َّمظ حط مض  هب مب خبُّ:  قال 

:  األنبياء]  َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت

ٱ، قال تعالى: ا لك أو لغيرك ممن ال يملك ذلك لنفسهفكيف تنتظر نفعً ،  [43

 ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ
 نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 . [16] الرعد: َّخب

 : لعالمالمادي لطغيان معالجة ال: ثانيا

ضعيف  اإلنسان    ضعف  مخلوق  ومنتهاه  قال مبدؤه ضعف  كما 

 رب يئ ىئ  ُّٱوقال تعالى:  ،  [28:  النساء]  َّخي  حي  جيُّ:  تعالى

 يث  نثىث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  نب مب زب

وهو مع ضعفه وفقره لربه يدخله  ،  [54] الروم: َّ لك اك  يق يفىق  ىف

الطغيان والغرور وروح االستغناء إذا ملكه اهلل تعالى بعض وسائل القوة  

 جت هب مب خبُّ:  وقال تعالى،  غيرها  وأمن مال أو سلطان أو علم  

 حب جب  هئ مئ خئ حئُّٱ:  وقال تعالى،  [7،  6:  العلق]  َّهت مت خت حت

وقال  ،  [27:  الشورى]  َّجح مج حج  مث  متهت  خت حت  جت  هب  مب خب

 ىك  مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّ:  قوم ثمود تعالى عن  
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 ني  مي زي  ٰىري ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل ملىل يك
 حتخت جت  هب مب  خب  حب  جب هئ  مئ  خئ حئ  جئ  يي  ىي

عن  و،  [16،  15:  فصلت]  َّمح جح مج مثحج  هت مت تعالى  قال 

 مج  حج مث  هت مت  خت  حت  جت هب مب خب ُّٱ:  فرعون

 .[4:  القصص ] َّحص  مس خس حس جخمخجس مح  جح 

ما لم يحصل من وسائل القوة والماديات  اليوم  العالم  امتلك  قد  ف

والتقنية العلمية الهائلة  ،  ففي ظل هذا التطور المادي الكبير،  قبل   ذي  له من

يع الغروريالتي  الخلق  من  الكثيرين  قلوب  يف  دخل  اليوم  العالم  ، شها 

اهلل دون  من  يعبد  إلًها  بعضهم  بل جعلها  الناس؛  من  أمة  بذلك  ،  وافتتن 

فجاءت هذه الجائحة فرد ت ،  مانعتهم وحافظتهم من دون اهللوظنوا أن ها  

أن ه مهما،  تلك العقول والنفوس الزائفة إلى فطرهتا ق  وعلموا  العلم   تفو 

فعالجت  ،  أو يمنع عذابه إذا حل بأمة أو قوم ،  اهلل  يرد قدر  أن   لن يستطيع

آثار هذ الجائحة  المادي    اهذه  القلوب  إلى  الطغيان  يف  كبير خاصة  حد 

:  كما قال تعالىوذكرت بما نبه عليه القرآن الكريم يف هذا الباب  ،  المؤمنة

 يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّ
 متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ
 حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث

تعالى،  [2:  الحشر]  َّخص  ىف يث ىث نث مث زثُّٱ:  وقال 
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

،  [84-80:  الحجر ] َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

تعالى  زن  رن  مم ام يل  ىل مل يك  ىك  مكُّ:  وقال 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن
 حج  مث هت مت  خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ

 . [83،  82: غافر] َّجخ مح جح مج

، المادية وغيرها  بعمارة األرض واألخذ باألسبابفاهلل تعالى أمر  

 .واالعتماد عليها دون مسبب األسباب،  أو المادياتغرتار بالعلم  االدون  

 :  وات واألرضا جنود السمهلل ن  أ: ًالثثا

هذه الجائحة   االتي تستفاد وتذكر هبمن الحقائق اإليمانية المهمة  

السموات واألرض   أن   عددهم ونوعهم غيره    ي ال يحصالذين    هلل جنود 

: قال تعالىو ،  [31: المدثر ]  َّمخ جخ مح جح مج حج ُّ:  قال تعالى،  جل وعال

قال ابن  ، [7:  الفتح] َّمج حج مث هت ختمت حت جت هبُّٱ

إِْن َأَمَرُهْم  ،  َأْنَصاًرا َعَلى َأْعَدائِهِ   َّخت حت جت هبُّٱ"  :  جرير

َأْهَلُكوُهمْ  َلُه  ،  بِإِْهاَلكِِهْم  مِنُْهْم  بِالط اَعِة  َذلَِك  إَِلى   مث هتُّٱَوَساَرُعوا 

ةٍ   َّمج حج َذا ِعز  اهلُل  َيَزِل  َيْغلُِبُه َغالٌِب ،  َوَلْم  َيْمَتنُِع  ،  اَل  ا  َواَل  َعَلْيِه مِم 



 

 
19 

 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

ُمْمَتنِعٌ  بِِه  َتْدبِيِرِه َخْلَقهُ ،  لِِعَظِم ُسْلَطانِِه َوُقْدَرتِهِ ،  َأَراَدُه  وقال ،  (1)"َحكِيٌم فِي 

تعالى:  السمعاين قوله  :  أي  ":  َّخت حت جت هبُّ:  يف 

واألرض السموات  العالم ،  جموع  جميع  على  خلقه  أصغر  سلط  فلو 

 .(2) "لقهرهم

الذي  ف الوقت  إمكانات ظن في  من  لها  بما  الكربى  الدول  ت 

ها جاهزة لمواجهة أي  عسكرية واقتصادية وغيرها أن  علمية و  توتجهيزا 

جاءت هذه   ؛مهما كان عدده وقوته وشكله وحجمه  عدو يهدد وجودها

واألرض السموات  جنود  هلل  أن  للعالم  لتبين  تعالى    وأن  ،  الجائحة  اهلل 

، لى إهالك البشرية كلها بما ال قبل لهم به من جنودهوحده هو القادر ع

التي صنعوه  وأن   الحصون  هذه  أعدوها    اكل  التي  تغني واألسلحة  لن 

ه ال يستطيع أحد دفع العذاب الذي ينزله اهلل  وأن  ،  اعنهم من عذاب اهلل شيئً 

وبال ،  تعالى ووقتهه  ؤوعذابه  نوعه  معرفة  أحد  يستطيع  ال  بما  ، متنوع 

الطالبيصيب   الخلق  والمرؤوس،  والمطلوب  جميع  ،  الرئيس 

 إال   وانتقامه  وغضبه  اهلل  عذاب  عن  بمنأى  وال أحد،  والمحتاط والغافل 

اه  من  خئ حئ جئُّٱ:  مخاطبا ابنه  نوح  قال  ورحمه كما    ووقاه  اهلل  نج 

 

 (. 249  / 21جامع البيان )  (1) 

 (. 192  /5تفسير القرآن العظيم )  (2) 
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 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
،  [ 43- 42:  هود]  َّمض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ

ومهما كانت قوة من سلط  ،  عاصم من أمره مهما كان صغره أو ضعفهفال  

 . عليهم عددًا وعدة 

 : بعباده تهظم نعم اهلل تعالى وسعة رحمع  تذكر : ًارابع

تحصى ال  وكبيرة  كثيرة  ربانية  بنعم  ينعم  كله  اهلل ،  العالم  ورحمة 

فهو  ، وفضله عليهم كبير مع كفرهم وإعراضهم، تعالى على عباده واسعة

أجن  وهم  ورزقهم  خلقهم  أمهاهتمالذي  بطون  يف  السمع  ،  ة  لهم  وجعل 

واألفئدة  يعلمونوعل  ،  واألبصار  يكونوا  لم  ما  تعالى،  مهم   حصُّٱ:  قال 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

وهو الذي يحفظهم بالليل والنهار ، [78:  النحل] َّجفحف مغ

 ىييي ني مي زي ري ٰى ينُّٱ: قال تعالى، ال حافظ لهم سواه

 ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

وهو الذي  ،  [43  - 42:  األنبياء]  َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت

لعباده األرض ومهدها  من ،  خلق هذه  به  فاخرج  ماء  السماء  من  وأنزل 

رزقً  الطيبات  وأنعامهمالثمرات  لعباده  الرب  ،  ا  يف  حملهم  الذي  وهو 

تعالى،  والبحر  مض  خض حض جض مص خص  حص  مسُّ:  قال 

 يمجن ىم مم  خم  حم  جم يل  ىل  مل  خل  مع جع  مظ حط 
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 مي  خي حي جي  يه  ىه  مه جه  ين  ىن من خن  حن 
 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب مب زب رب يئ  ىئ نئ  مئ
 .  [15-   10: الزخرف] َّىق  يف  ىف يث  نثىث مث زث رث  يت

التي  الكثيرة  ه يذكر بمثل هذه النعم الكبيرة  فمن فوائد البالء العام أن  

وهو قادر على نزعها    ،لونوهم عنها غافوهبها اهلل تعالى لعباده ليعبدوه  

بالشكر يوتغ يرعوها  لم  إن  عين  وطرفة  لحظة  يف  الكون  هذا  أحوال  ير 

قال  ، النعم إال بعد فقدهاوكثير من الناس ال يعرفون قدر ، عبودية للمنعم

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ:  تعالى

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت
 .  [18  -15:  الملك] َّمل يك ىك

ونعمة ،  ا غافلين عن نعمة الحركة بكل سهولة من مكان آلخرفكن 

والتزاور واألصحاب  األهل  مع  الذه،  االجتماع  للمساجد اونعمة  ب 

فيها تراصِّ ،  والصالة  حرج  ونعمة  دون  الصالة  يف  ونعمة  ،  الصفوف 

العباد بواسع رحمة تذكر  فجاءت هذه الجائحة ل،  وغيرها  العافية يف أبداننا

فهو يمهل وال يهمل مع ،  بولدها  األم  من  أرحم  ه  اهلل تعالى بعباده وأن  

وهو قادر على ،  كون عليه لو شاءيالخلق أهون ما    إهالكو،  كمال قدرته
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الريح والصواعق  إهالك أو ،  واألمطار المهلكة،  الخلق بأدنى سبب من 

ليهم الجراد أو القمل  يسلط عليهم بعض خلقه من طير أبابيل أو يرسل ع

وليس يف مقدور الخلق يف أي وقت  ،  فهي متنوعة،  أو الضفادع أو غيرها 

عباده    جل واهلل تعالى من كمال رحمته مع كمال اقتداره ال يعا،  مواجهتها

تعالى  ىم  مم  خم حم جم  يل ىل مل خلُّٱ:  بالعقوبة كما قال 

 حي  جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن حن جن يم
اهلل    فلنتخذ  ، [45:  فاطر]  َّيي  ىي مي خي نعم  طريقا    علينامن 

لدينه وتمكينا  لشريعته  ونصرة  كلما لمرضاته  أنه  ولنعلم  دائرة   ،  اتسعت 

علي اهلل  تضاعفت  نانعم  كلما  أة،  مسؤوليال،  ترد الن  ولنعلم  التي  مصيبة 

اهلل إلى  ت  خير    تعالى  صاحبها  نعمة  يقدرها حق   طغيمن  فال  صاحبها، 

   .قدرها

 : اهلل تعالى وحدهب  هوقيامالعالم  أمن : ًاخامس

بكنعماألمن   اإلنسانية  عنه  تبحث  عظمة  ح بوأص،  طوائفها  ل ة 

البيئة شمل  الذي  الشامل  األمن  مفهوم  عن  يتحدث  اليوم  ،  العالم 

لنا  ،  والجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها بين  والقرآن 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ:  قال تعالى،  أنه ال أمن إال باهلل

 َّىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
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األمن من المخاوف والعذاب والشقاء؛ ال يكون إال باهلل  ف،  [17  - 16:  الملك]

 خلٱُّوطاعته وترك اإلشراك باهلل ومعصيته  المتمثل مكمنه يف اإليمان به  

قال  ،  [82:  األنعام]  َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  إلى   بالهداية  والشقاء  والعذابالمخاوف    من  األمن": السعدي

  وال  بشرك  ال ،  امطلقً   بظلم  إيماهنم  يلبسوا  لم  كانوا   فإن  ،المستقيم  الصراط 

  يلبسوا  لم  كانوا  وإن.  التامة  والهداية،  التام  األمن  لهم  حصل ،  بمعاصي

  أصل  لهم  حصل ،  السيئات  يعملون  ولكنهم  وحده؛  بالشرك  إيماهنم

 اآلية  ومفهوم.  كمالها  لهم  يحصل   لم  وإن ،  األمن  وأصل ،  الهداية

  أمن؛  وال  هداية  لهم  يحصل   لم،  األمران  لهم  يحصل   لم  الذين  أن  ،  الكريمة

 . (1)"والشقاء الضالل حظهم بل 

الحياة  يف  واألمن  االقتصادي  والولد ،  فالنمو  المال  يف  والزيادة 

وبشكره ،  اهلل تعالىبوالصحة والعلم والعقل والجاه والرزق ال يكون إال  

استقرار يف ظل حرب مع اهلل  ال فال نمو اقتصادي وال أمن و ، النعمتحفظ 

الربا  ،  جل جالله التعامل مع   جئ  يي ىيُّكما قال تعالى عند 

 حج  مث  هت مت خت حت  جت هب  مب  خب حب جب هئ  مئ خئ حئ

 

 (. 191  / 2تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان )  (1) 
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  َّجض مص خص  حص مس  خس  حس جس مخ محجخ جح مج

  كما ال يليق ،  هلالج لج  اإلله  نِعم  عن  فال يجوز أن يغفل العباد ،  [179،  178:  البقرة]

،  كنعمة الحفظ والعافية والصحة، فقدها عند إال اهلل  نعم يعرفوا هبم أن ال

 . كما ال يجوز صرف النعم يف غير ما جعله المنعم جل وعال

العامة تحمل رسالة قوية    إلى أهل األرض  فجاءت هذه الجائحة 

 منُّٱ:  كما قال تعالى  نفهو الذي يؤمنهم مما يخافو،  أنه ال أمن إال باهلل

 . [4:  قريش]  َّيه ىه مه جه ين ىن

 : العبوديةمنازل من منازل عظيمة تحقيق : سًاساد 

لعبوديته  اهلل   تعالى،  خلقنا   نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ:  قال 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
ومتنوعة العبودية  منازل  و،  [58- 56:  الذاريات ]  َّىث وهنالك  ،  كثيرة 

بــــــ  من فوائد البالء  ف،  العبد على سلم االبتالء أحيانا  امنازل يصل إليه

 : دية من ذلك وتحقيق أنواع عظيمة من منازل العب "جائحة كورنا"

، وأن ما قدره كائن،  اهلل تعالى وقدره  بقضاءالتسليم  :  التسليممنزلة  

ب يقع  الكون  يف  يقع  وتعالىريقدتوكل شيء  تعالى،  ه سبحانه  قال  : كما 

 هي مي خي حيُّٱ:  وقال تعالى،  [8:  الرعد]  َّنث مث زث رثُّ

، وال مرد لقضائه،  ما قدره هو كائن بعلمه وحكمتهأن و ، [49: القمر ] َّمئ
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لحكمه معقب  تعالى،  وال   مث هت مت خت حت جت هب مبُّ:  قال 

 خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج
 َّحك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن منُّ:  وقال تعالى،  [23،  22:  الحديد]

بذلك ،  [11:  التغابن]  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي أيقن  فمن 

  والثقة يف كفايته،  مع حسن الظن به،  إليه  هوفوض أمر،  بما قدره اهللورضي  

الثمرة الحقيقية التي يخرج  وهو  ،  والثواب الكبيرنال بذلك األجر العظيم  

ما   المؤمن من وراء  به من مصائب  يهبا  أهنا    ؛وابتالءاتمر  منزلة ال  إال 

حتم  ت ومما ي  .يبلغها أكثر الناس ولو حرصوا؛ فعند المحن تنفسخ العزائم

به والتدقيق يف فهمه   الرضا العلم  بالقدر واجب إجماعا، وأن  أن الرضا 

بل قد يكون حراما أو كفرا وتلزم كراهته   ؛واجبا إجماعابالمقضي ليس  

 : (1) يف نونيتهكما قال ابن القيم  .والسعي يف رفعه ودفعه

 فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط الـ ... ـمقضي  حين يكون بالعصيان

 فاهلل يرضى بالقضاء ويسخط الـ ... ـمقضي ما األمران متحدان 

 المقضي إال صنعة الرحمن      فقضاؤه صفة به قامت وما ...

 

 . (206الكافية الشافية )ص:   (1)
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 والكون محبوب ومبغوض له ... وكالهما بمشيئة الرحمن 

 لناس كل زمانهذا البيان يزيل لبسا طالما ... هلكت عليه ا

ولما للصرب  ،  العبودية العظيمةمنزلة الصرب من منازل  :  منزلة الصبر

عليه تعالى  اهلل  حث  عظيمة  منزلة  أهله،  من  باألجر ،  ومدح  ووعدهم 

ومن  ،  [10:  الزمر]  َّهث مث هت مت هب مبُّ:  قال تعالى،  العظيم

الصرب البالءالصرب  ،  أنواع  المتقين،  على  صفات  يف  تعالى  قال  :  كما 

 رث  يت نتىت  مت  زت يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب ُّٱ

بأجر خاص   البالءالصرب على  اهلل تعالى  خص  وقد  ،  [177:  البقرة]  َّزث 

عليهم الصالة  رحمته،  من  بالهداية،  ونيل  لهم  تعالى،  والشهادة  : قال 

 ٰذ ىييي  مي  خي  حي جي  يه  ىه مه  جه  ين ُّ
 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر 

  . [157  –  155:  البقرة]ٱَّمت  زت رت ىبيب نب مب زب رب

نفسه   حمل على خالف مراد النفس، فالعاقل من    تأيتاألقدار    ولُيعلم أن

منالصرب    على اهلل  بموعود  زمان    واثقا  ليذهب  األمر؛  وتسهيل  األجر 

 الرحيم للذي ال يرحم. البالء سالما من شكوى

التذك   من :  رمنزلة  واالنتباه  ر  التذكُّ العظيمة  العبودية  منازل  من 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّٱ:  قال تعالى،  الغفلة
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 جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ

والتذكر يثمر معارف عظيمة وفوائد عملية كبيرة يف ،  [9،  8:  الزمر]  َّهل

: قال تعالى،  والنسيانوهو أعظم عالج لداء الغفلة  ،  حياة الفرد والجماعة

  َّمل خل حل جل مك لك خك حك جك مقُّ

 . [130:  األعراف]

العبودية  :  إلى اهللالتضرع  منزلة   العظيمة يف وقت البالء من منازل 

أعرضت عن    ا وقد ذم  اهلل تعالى أمم،  إليه  ءواللجو،  التضرع إلى اهلل تعالى

البالء  خص حص مس خس جسحس مخٱُّ:  قال تعالى،  ذلك يف وقت 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

اهلل  ،  [43،  42:  األنعام]  َّحك جك مق حق مف خف حف ومدح 

وأقبل عليه ،  وتذلل إليه  ه تضرع إليه يف وقت البالء وأظهر فقرتعالى من  

ع  ب ى الدعاء يف مظان اإلجابة؛ مثل آخر  وأن  االلتجاء، ودوام التضرُّ يتوخ 

 . األذان واإلقامة، ويف سجوده، ويف أدبار الصلوات  وبينالليل، 

تعالى    قالوقد   أيوباهلل  تعالى:    عن عبده    جه ين ُّٱٱبقوله 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
   َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ



 

 
28 

 نموذًجا(يف ضوء هدايات القرآن )جائحة كرونا  فوائد البالء العام

 مك لك اك يق ىق ُّٱ:  عن ذي النون    وقال تعالى،  [83،  84:  األنبياء]

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك
 . [87:  األنبياء] َّ ني مي

التوبة التوبة  :  منزلة  العظيمة منزلة  العبودية  إلى    واإلنابةمن منازل 

المصائب  والسعيد من نبهته  ،  عن الذنوب والمعاصي  واإلقالع،  اهلل تعالى

فمن عالمات الخسران االستمرار على المعصية مع ،  وردته إلى اهلل تعالى

 رث يت ىتُّٱ:  قال تعالى،  اآليات والنذر التي تحل باإلنسان يف حياته

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 يي ىي ني مي زي ريُّٱ:  قال تعالى،  [126:  التوبة ]  َّىك

وقد يرسل اهلل تعالى ،  [13:  غافر]  َّمب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

إليه وينيبوا  العباد  لينتبه  النذر  تعالى،  بعض   جس مخ جخُّٱ:  قال 

 . [54: الزمر] َّمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

ما شاهدناه عند كثير من الناس من فمن أعظم فوائد هذه الجائحة  

وعدم تسخط لما فقدوه من   اومقابلة ذلك برض،  التسليم لقضاء اهلل وقدره

وغيرها ووظائف  وأموال  بالصرب  ،  أنفس  الناس  من  الكثير  تحلى  وقد 

والرضى على ترك العمل والحبس يف البيوت والصرب على ما أصاهبم من  

وأوجاع كان  ،  آالم  تعالى وكيف  اهلل  إلى  البلوى  التضرع  هذه  ،  لكشف 
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 يل ىل مل يكُّٱٱهابأن  واليقين  ،  المخلوقينوالتعلق برجاء  القطع  وكيف  

الكثير من الناس ورجعوا إلى رهبم    أنابوكيف  ،  [58:  الواقعة]  َّمم ام

فيه الذي هم  التفريط  منازل،  وأدركوا حجم  كلها  منزلة   وهذه  من  تزيد 

إلى اهلل تعالى ي  ،العبد وقربه  العام  أو  ،  الخلقعقوبة لبعض  كون  فالبالء 

لسيئاتتكفيرً  رفعً ،  بعضهم  ا  لدرجاتأو  منهم  ا  األخيار  ، المصطفين 

ومدى فقهه ،  لكن الفرق يف تعامل المبتلى مع هذا البالء،  وصورته واحدة 

ه البالء إلى اهلل،  للحكمة منه ،  ومنهم من يزيده قسوة يف قلبه،  فمنهم من يرد 

يف  :  قال النووي  وقد رأينا كيف اختلف أثر هذه الجائحة على الناس.

بالمؤمن يحل  الذي  البالء  الهموم ":  فوائد  وسائر  واألمراض  فالباليا 

 :  والغموم التي تنزل بالعبد المؤمن لها فائدتان

البالء :  األولى إليه  تعالى يرسل  العبد صاحب ذنب؛ فاهلل  إن كان 

كل هم أو غم أو نصب أو وصب ينزل    وأنتم تعلمون أن  ،  ليغفر له ذنبه

 ر اهلل تعالى به من خطاياه. بالمرء إال كف  
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وربما ينزل ،  أن يكون عبد كذلك   وقل  ،  فإن لم يكن له خطيئة:  الثانية

الذنب حجم  من  أعظم  وحجمه  الذنب،  البالء  ويرفع ،  فيغفر 

 . (1) "الدرجات

ابن رجب  البالء فقال  اً عدد الحنبلي قد ذكر  من "  :من فوائد 

وحكمها. وفوائدها  الباليا  هبا:  فمنها  لطائف  الخطايا  والثواب  ،  تكفير 

عليها الصرب  بين  ،  على  اختالف  فيه  بنفسه؟  الباليا  على  يثاب  وهل 

اهلل  تذكِّ :  ومنها  العلماء. إلى  منها  ورجع  تاب  فربما  بذنوبه  العبد    . ر 

  انكسار العبد هلل : ومنها ..زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها.: ومنها

ها أن  :  ومنها  وذلك أحب إلى اهلل من كثير من طاعات الطائعين. ،  وذله له

اهلل إلى  بقلبه  الرجوع  للعبد  له ،  توجب  والتضرع  ببابه  والوقوف 

وقد ذم اهلل من ال يستكين له ،  وذلك من أعظم فوائد البالء،  واالستكانة

 يه ىه مه جه ين ىن منُّ:  قال اهلل تعالى،  عند الشدائد

 خص حص مس خس جسحس مخُّٱ:  وقال،  [76:  المؤمنون]  َّجي

يوصل   أن  :  ومنها...[42:األنعام]  َّخض حض جض مص البالء 

وقد تقدمت  ،  وذلك مقام عظيم جداً ،  إلى قلبه لذة الصرب عليه والرضا به

 

 (. 458 / 4شرح صحيح مسلم )(1) 
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البالء يقطع قلب المؤمن عن   أن  :  ومنها  اإلشارة إلى فضل ذلك وشرفه.

وقد حكى    االلتفات إلى مخلوق ويوجب له اإلقبال على الخالق وحده.

بالمؤمن؟!.  فكيف  الشدائد  عند  له  الدعاء  إخالص  المشركين  عن    اهلل 

فالبالء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك أعلى المقامات وأشرف  

 . (1) "الدرجات

 : الربانيةالسنن عض  بب  العلم: سابعًا

 جك مق  حق ُّ:  تعالىقال  ،  ال تتغير وال تتبدل  ةهلل تعالى سنن ثابت

:  وقال تعالى،  [ 62:  األحزاب ]  َّجم هل مل خل حل مكجل لك خك حك

وقال  ،  [23: الفتح]  َّمه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل ُّ

 هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حفُّٱ:  تعالى

، رهبا تمضي فيها سننه  يفاألمم عند ما تعص،  [10:  محمد]  َّخم حم

وأمر بالسير يف األرض للوقوف على ،  ث اهلل تعالى عنها يف كتابهوقد تحد  

 مم  ام يل  ىل مل يك  ىك  مك ُّ:  آثارهم كما قال تعالى

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن
 هت  مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 

 (. 147ن عباس البن رجب )ص: نور االقتباس يف وصية النبي الب(1) 
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 حق خفمف حف  جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض
قال ابن  .  [85  -   82:  غافر]  َّمل  خل حل  مكجل لك  خك حك  جك  مق

الدهر وماذا    مم المكذبة بالرسل يف قديميخرب تعالى عن األ  ":ركثي

رض وجمعوه األ  هبم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه يف  حل  

األ شيئً من  ذلك  عنهم  أغنى  فما  رد  موال  وال  ذرة   ا  اهلل  عنهم  بأس    ؛ من 

والرباهين    الرسل بالبينات والحجج القاطعاتهم لما جاءهتم  ن  وذلك أل

بما عندهم من العلم   الدامغات لم يلتفتوا إليهم وال أقبلوا عليهم واستغنوا

 .(1)"ا جاءهتم به الرسل يف زعمهم عم  

فمن فوائد هذه الجائحة العظيمة تقديم درس عملي ألهل األرض  

بال اليوم  يجاهرون  من  موهم  تعالى  هلل  الشركعاصي  وانتشار  ،  انتشار 

ومبارزة المنكرات بكل صورها من الزنا واللواط والخمر والميسر والربا  

األمم السابقة  على    سننه فيما حل    حتى يدركوا بأن  اهلل تعالى بالمنكرات  

واغرتوا بما عندهم   من العذاب حينما عصت أمر رهبا وكذبوا رسل رهبم

ببعيد منهم  ليس  وقوة  علم  تعالى  هلعل  ،  من  قال  كما  ويرجعوا  يتوبوا  م 

 حم جم يل ىل مل خلُّ: قوله لقومه ا عن شعيب  حاكيً 

 

 (. 5222  / تفسير القرآن العظيم البن كثير ) (1) 
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 مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

فعلى    .[90،  89هود  ]  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي

أخذ تعالى    العربة   المؤمن  اهلل  سنة  فيه  سبقت  فاهلل ،  المكذبين  منممن 

قادر   عين  تعالى  طرفة  محارمه  إعلى  يف  على  واجرتأ  عصاه  من  هالك 

منهمويطهِّ  األرض  للمالهي  ،  ر  دور  من  فكم  اليوم؛  مشاهد  هو  كما 

أغلقت؟!  وكفر  شرك  وأماكن  دعارة  وبيوت  يزيد    وبارات    إيمانه وهذا 

 ويقينه باهلل تعالى. 

 : ان بين أهل اإليمان وأهل الكفر ان الفرق: ثامنًا

تستوي حياة من يؤمن ال    هأنبنها القرآن الكريم  من الحقائق التي بي  

فاألول سعيد يف دواخله وإن  ،  ومن يطيعه ومن يعصيه،  باهلل ومن يكفر به

والثاين شقي يف دواخله مهما ملك من متاع الحياة  ،  لم يكن له مال وال جاه

الرضا،  ،الدنيا دليال على  المنع ليس دليل سخط،   فالعطاء ليس  أن  كما 

 مضُّٱ:  ال يساوي بينهما كما قال تعالىوهذا من كمال حكمته وعدله أن  

تعالى،  [26،  25:  القلم]  َّجف مغ جغ مع جع مظ حط  خل ُّٱ:  وقال 

 ىن من  خن  حن  جن يم ىم مم  خم  حم جم  يل  ىل  مل

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين 

 حض  جض مص خص  حص مس خسُّٱ:  وقال تعالى،  [19-22]  َُّّ 
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 َّخف  حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض

،  واآليات عامة،  ذلك متعلق باآلخرة   وكثير من الناس يظن أن  ،  [21:  الجاثية ]

كثي ابن    عملوها   أي  َّمص  خص حص  مس خس ُّٱ"  :رقال 

 مع  جع مظ حط  مض  خض  حض  جض ُّ  وكسبوها

 أي   َّخف  حف جف ُّ  واآلخرة   الدنيا  يف  هبم  نساويهم  :أي،  َّجغ

 ويف   اآلخرة   الدار  يف  والفجار  براراأل   بين  نساوي  أن  وبعدلنا  ظنوا بنا  ما  ساء

الدار  حط  مض خض  حض  جض ُّ":  يالسعدوقال  ،  (1) "هذه 

  مؤثرين   يزالوا ولم  مساخطه  واجتنبوا،  رهبم  بحقوق  قاموا  بأن   َّمظ 

  الدنيا  يف  َّجعُّٱ  يكونوا  أن  أحسبوا :  أي  أنفسهم؟  هوى  على  رضاه

  يخالف   حكم  هفإن  ،  به  حكموا  ما  وساء  وحسبوا  ظنوا  ما  ساء  واآلخرة؟

  والفطر   السليمة  العقول  ويناقض  العادلين  وخير  الحاكمين  أحكم  حكمة

  الحكم   بل ،  الرسل   به  وأخربت  الكتب  به  نزلت  ما  ويضاد ،  المستقيمة

 والفالح   النصر  لهم  الصالحات  العاملين  المؤمنين  أن    القطعي  الواقع

  وأن  ،  إحسانه  قدر  على  كل   واآلجل   العاجل   يف  والثواب  والسعادة 

 .(2)"واآلخرة   الدنيا يف  والشقاء والعذاب واإلهانة الغضب لهم المسيئين

 

 (. 5376  / تفسير القرآن العظيم البن كثير ) (1) 

 (.777تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان )ص:   (2) 
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المؤمن  بين  الواضح  الفرق  للعالم  الجائحة ظهر  فوائد هذه  فمن 

وأنه  ،  ليصيبه  يكن  لم  أخطأه  وما،  ليخطئه  يكن  لم  أصابه  ما  أن  الذي يعلم

االبتالء دار  بمقدار،  يف  عنده  شيء  العليم،  وكل  الحكيم  فيهديه ،  وهو 

فيرضى ويسلم ويصرب ويحتسب   واألفعال  األقوال   ألحسن ،  واألحوال 

 حي يهجي ىه مه جه ين ىن منُّ:  كما قال تعالى،  يجزعويثبت وال  

. وبين ما شاهدناه  [11:  التغابن]  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي

وقل وخوف  جزع  من  فيه  هم  وما  المؤمنين  غير  حال    واضطراب   قمن 

وأسبابه الموت  يواجهون  وهم  األمن  ،  وصراخ  على  باعث  فاإليمان 

بعباده ورحمته  المولى  بلطف  والثقة  قال  ،  والطمأنينة   نثٱُّ:  تعالىكما 

 اإلنابةكما هو مذكر لهم بالتوبة  ، َّاك يق ىق يف ىف يث ىث

وموته فيه ينقله  ،  وأن صربه على البالء يحقق له األجر العظيم،  والفرار إليه

   َرُسوُل   َقاَل :  َقاَل     ُهَرْيَرةَ   َأبِى  فعن،  إلى منازل الشهداء المكرمين
ِ
:    اهلل

ونَ   َما» ِهيدَ   َتُعدُّ    َرُسوَل   َيا  َقاُلوا«.  فِيُكمْ   الش 
ِ
   َسبِيلِ   فِي  ُقتَِل   َمنْ   اهلل

ِ
  َفُهوَ   اهلل

تِى  ُشَهَداءَ   إِن  »:  َقاَل   َشِهيدٌ     َرُسوَل   َيا  ُهمْ   َفَمنْ   َقاُلوا«.  َلَقلِيٌل   إًِذا  ُأم 
ِ
: َقاَل   اهلل

   َسبِيلِ   فِي  ُقتَِل   َمنْ »
ِ
   َسبِيلِ   فِي  َماَت   َوَمنْ   َشِهيدٌ   َفُهوَ   اهلل

ِ
 َوَمنْ   َشِهيدٌ   َفُهوَ   اهلل
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  اْبنُ   َقاَل «.  َشِهيدٌ   َفُهوَ   اْلَبْطنِ   فِي  َماَت   َوَمنْ   َشِهيدٌ   َفُهوَ   الط اُعونِ   فِي  َماَت 

 .(1) «َشِهيدٌ  َواْلَغِريُق » َقاَل  َأن هُ   اْلَحِديِث   َهَذا فِي َأبِيَك  َعَلى َأْشَهدُ  مِْقَسمٍ 

أن    أكثر    كما  يكونون  اإليمان  للفساد  وفاقة  إأهل  ومحاربة  توبة 

 جم  هلُّٱ:  هم علموا ما تجلبه من النكبات كما قال تعالىوالمنكر ألن  

 َّحي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم

كما جاء  ،  اكة والطواعينيف تفشي األمراض الفت  وهي السبب  ،  [41:  الروم]

   َعْبدِ   َعنْ 
ِ
   َرُسوُل   َعَلْينَا  َأْقَبَل »:  َقاَل ،  ُعَمرَ   ْبنِ   اهلل

ِ
 َمْعَشرَ   َيا:  َفَقاَل ،    اهلل

   َوَأُعوذُ ،  بِِهن    اْبُتلِيُتمْ   إَِذا  َخْمٌس   اْلُمَهاِجِرينَ 
ِ
 َتْظَهرِ   َلمْ :  ُتْدِرُكوُهن    َأنْ   بِاهلل

  َواأْلَْوَجاعُ ،  الط اُعونُ   فِيِهمُ   َفَشا  إاِل  ،  بَِها  ُيْعلِنُوا  َحت ى،  َقطُّ   َقْومٍ   فِي  اْلَفاِحَشةُ 

تِي ِذينَ   َأْساَلفِِهمُ   فِي  َمَضْت   َتُكنْ   َلمْ   ال   اْلِمْكَياَل   َينُْقُصوا  َوَلمْ ،  َمَضْوا  ال 

نِينَ   ُأِخُذوا  إاِل  ،  َواْلِميَزانَ  ةِ ،  بِالسِّ ْلَطانِ   َوَجْورِ ،  اْلَمُئوَنةِ   َوِشد    َوَلمْ ،  َعَلْيِهمْ   السُّ

َماءِ   مِنَ   اْلَقْطرَ   ُمنُِعوا  إاِل  ،  َأْمَوالِِهمْ   َزَكاةَ   َيْمنَُعوا   َلمْ   اْلَبَهائِمُ   َوَلْواَل ،  الس 

   َعْهدَ   َينُْقُضوا   َوَلمْ ،  ُيْمَطُروا
ِ
ا   َعَلْيِهمْ   اهللُ   َسل طَ   إاِل  ،  َرُسولِهِ   َوَعْهدَ ،  اهلل  َعُدو 

ُتُهمْ   َتْحُكمْ   َلمْ   َوَما،  َأْيِديِهمْ   فِي  َما  َبْعَض   َفَأَخُذوا،  َغْيِرِهمْ   مِنْ  م 
   بِكَِتاِب   َأئِ

ِ
،  اهلل

ا   َوَيَتَخي ُروا يف الوقت الذي لم  ،  (2) «َبْينَُهمْ   َبْأَسُهمْ   اهللُ   َجَعَل   إاِل  ،  اهللُ   َأْنَزَل   مِم 

 

َهَداِء  (1)   . 5050ح رقم  أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب: اإلمارة، باب: َبَياِن الشُّ

 ، وحسنه األلباين. 4019ح رقم ه ابن ماجة يف سننه أخرج (2) 
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اليوم   حتى  الكفر  أهل  من  يعلم  عندهم  ما  ومادية   اتمكانيإمع  علمية 

 . أسباب هذا البالء

 :  حقيقة الدنيا إدراك: ًاتاسع

قال   وال يبقى لها قرار،  ال تدوم على حال،  الدنيا دار زوال وارتحال 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتُّٱ:  تعالى

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

الغرور،  [24:  يونس]  َّهل مل خل حل حياة  تعالى،  وهي  : قال 

 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّٱ

 ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
:  الحديد] َّلك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت

 واهتا.هم بشهاعة خاصة عندما تتزين للناس وتلهيفالدنيا خد  ، [20

الجائحة  فجاءت    الناس بصورة قوية  تذِّ هذه  الحياة هذه  هوان  كر 

انقضائها وسرعة  منه،  الدنيا  مفر  ال  الموت  دار  ،  وأن  هي  اآلخرة  وأن 

في  ف،  وأن العبد ينبغي أن يستعد إلى لقاء اهلل تعالى يف كل لحظة،  القرار

واألسرة الكثير ،  زوجته والزوجة زوجهافقد  د  نجد الرجل ق  وقت وجيز

وزمالئهم من كانوا ال    موفقد األصحاب الكثير من أصحاهب،  من أبنائها

 حض جض مص خص حصُّ:  قال تعالى،  يظنون أهنم يموتون هبذه السرعة
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  َّمق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض

الموت  وتذكُّ ،  [8:  الجمعة ] إليها  ر  الركون  وعدم  الدنيا  يف  الزهد  من  مع 

وسبب لحسن االستعداد  ،  الفوائد العظيمة الستقامة حياة الفرد والجماعة

 خم حم جم هل  خلمل  حل جل مك لك  خكُّٱ:  قال تعالى،  ليوم المعاد 

الدنيا تفك  فمن عرف  ،  [281:  البقرة]  َّمن خن  حن جن مم يف  ر  حقيقة 

 وبذل جهده لما فيه فوزه ونجاته.، حاله ومآله

 : تشريعاته وكمال  معرفة عظمة اإلسالم: اا عاشر

، ه الشرائعبوكمل  ،  ختم اهلل تعالى به األديان،  اإلسالم دين عظيم

 زت  رت  يب ىب  نب مب زب ُّ:  وأتم فيه النعمة كما قال تعالى

الدين  ،  [3:  المائدة]  َّيت ىت نت مت تعالى  وهو  اهلل  يقبل  ال  الذي 

تعالى  قال  كما   ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ:  سواه 

 . [58:  آل عمران] َّزب  رب  يئ

تتبجح    الذي كانت  الوقت  بنظامها فيه  يف  الغربية  الدول  كثير من 

وري،  الحضاري اإلنساناورعايتها  لحقوق  اإلسالم  ،  دهتا  ويتهمون 

الجائحة لتكشف  بالتخلف والرجعية واإلرهاب وغير ذلك جاءت هذه  

ا ال مثيل له ا صحيحً رً اإلسالم هو الدين الذي يحمل تصوُّ   للعالم كله أن  

وغيرها األوبئة  انتشار  وقت  يف  األرض  نظام  ،  يف  يف  الدنيا  سبق  قد  فهو 
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ُث سعًدا َعْن الن بِيِّ  كما جاء عن    صحي الحجر ال َأن ُه    ُأسامة بن زيٍد ُيَحدِّ

َسِمْعُتْم بِالط اُعوِن بَِأْرٍض َفاَل َتْدُخُلوَها َوإَِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَأْنُتْم بَِها إَِذا  »:  َقاَل 

؛  رالمحافظة على النظافة والتطهُّ أمثل األديان يف  ه  وأن  ،  (1) «َفاَل َتْخُرُجوا مِنَْها

  يِّ  ْن َأبِى َمالٍِك األَْشَعرِ كما جاء يف صحيح ع،  بل جعله شطر اإليمان

  :  َقاَل 
ِ
اهلل َرُسوُل  َتْمألُ  :  َقاَل  ِه  لِل  َواْلَحْمُد  اإِليَماِن  َشْطُر  »الطُُّهوُر 

يد  ،  (2)«...اْلِميَزانَ  من  رأينا  الذي  الوقت  وحقوق ويف  الحضارة  عون 

اإلنسان والعدل والكرامة يتحدثون عن عالج الشباب وإهمال كبار السن  

الموت يواجهون  أجمع    وتركهم  للعالم  اإلسالم هبذه ظهر  اعتنى  كيف 

وأوصى بتوقيرها والرفق ،  الفئة وحفظ حقها يف الرعاية والعيش الكريم

عليها والشفقة  األَشعِريِّ  جاء    كما،  هبا  ُموسى  أبِى  َقاَل  :  َقاَل ،  عن 

  
ِ
 إِْكَراَم ذِ :  َرُسوُل اهلل

ِ
ْيَبِة اْلُمْسلِمِ   ي»إِن  مِْن إِْجالَِل اهلل ُقْرآِن َوَحامِِل الْ ،  الش 

ْلَطاِن اْلُمْقِسِط«  يَوإِْكَراَم ذِ ،  َعنْهُ   يفِيِه َواْلَجافِ   يَغْيِر اْلَغال السُّ
:  . وقال  (3)

 

، ومسلم يف  5728ح رقم  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب: الطب، باب: َما ُيْذَكُر فِي الط اُعوِن    (1) 

َيَرِة َواْلَكَهاَنِة َوَنْحِوَها   . 5905ح رقم  صحيحه يف كتاب: السالم، باب: الط اُعوِن َوالطِّ

 . 556ح رقم  كتاب: الطهارة: باب: فضل اْلُوُضوِء،  (2) 

داود    (3)  أبو  رقم  أخرجه  الكربى،  4845ح  السنن  والبيهقي يف  رقم  ،  األلباين يف  17101ح  ، وحسنه 

 . 2199ح رقم  ف الجامع صحيح وضعي
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يقال المناو.  (1) َوَيْعِرْف َشَرَف َكبيِرَنا«،  »َلْيَس مِن ا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيرَنا

منهما وحده فالتحذير من كل  ":  ا على هذا الحديثيف فيض القدير معلقً 

فيعطى الصغير حقه من الرفق به  ،  فيتعين أن يعامل كال منهما بما يليق به

عليه والشفقة  والتوقير،  والرحمة  الشرف  من  حقه  الكبير  قال  ،  ويعطى 

العراقي أمكن  ": الحافظ  إذا  المجلس  أهل  على  للقادم  التوسعة  فيه 

علما أو كونه   توسعهم له سيما إن كان ممن أمر بإكرامه من الشيوخ شيبا أو 

قوم يف    .(2)"كبير  المسلم  به  أمر  الذي  األيدي  غسل  آداب  ذلك  ومن 

المواضع من  وغيرها  االستيقاظ  وعند  أثر   ،الوضوء  جليا  للناس  وظهر 

َعْن َأبِي  هذه الثقافة يف تقليل الوباء، ومن ذلك آداب العطاس ومنه ما جاء  

 الن بِي  ُهَرْيَرةَ 
َس َغط ى َوْجَهُه بَِيِدِه َأْو بَِثْوبِِه َوَغض  بَِها  َكاَن إَِذا َعطَ   : َأن 

يف    كما قال تعالىومن ذلك تحريم اإلسالم األطعمة الخبيثة    .(3) (َصْوَتهُ 

الكريم نبينا  صفة  ]    َّ ىث  نث مث زث رث يت ُّٱ:  بيان 

 

، وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح،  1920ح رقم  ، والرتمذي  4943ح رقم  أخرجه أبو داود،    (1) 

 . 444ح رقم  وصححه األلباين يف صحيح وضعيف الجامع 

 (. 388  /5فيض القدير المناوي )  (2) 

المستدرك ح   ، والحاكم يف صحيح حسن حديث هذا، وقال:  2745أخرجه الرتمذي يف سننه ح رقم   (3) 

وقال: 7796رقم   وقال  يخرجاه  ولم  اإلسناد  صحيح  حديث  ذاه  ،    ، صحيح:  التلخيص  يف   الذهبي ، 

 . وصححه األلباين
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ذكروا  ،  [157األعراف: أكل أن  فقد  من  انتشاره  وبداية  الوباء  أسباب  من 

 الخبائث يف الصين. وغير ذلك من وسائل الوقاية التي سبق هبا اإلسالم.

 : الترابط األسريزيادة : الحادي عشر

بصالحها يصلح  التي  المجتمع  نواة  هي  هبا  ،  األسرة  اعتنى  وقد 

تعالى قال  كما  والرحمة  المودة  على  أمرها  وبنى  العناية  غاية  : اإلسالم 

 يك  ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ

وقد عانت  ،  [21:  الروم ]  َّنن  من زن رن مم ام  ىليل مل

نوع األسر  و   ابعض  والتشتت  التفكك  بين  من  نتيجة    أفرادهاالجفاء 

وخروج األبناء دون رقيب  ،  ا لرب األسرة من البيتللغياب الكبير أحيانً 

يف  ،  عليهم يومي ا  الليل  من  متأخرة  أوقات  إلى  المنزل  خارج  والسهر 

اليومية   واالسرتاحاتواألندية  المقاهي   بأعمالهم  بعضهم  انشغال  أو 

ى بصورة ضاع فيها حق األسرة؛ حتى أصبح قل ما تجتمع أسرة كاملة عل

 .يف اليوم، ومنها قل ما تجتمع على ذلك يف األسبوع وجبة واحدة 

زاد ،  ما جاءت هذه الجائحة وفرض الحظر والجلوس يف البيوتلف 

وتمتع األبناء  ،  ها لجلوسهم مع بعضهمد الرتابط األسري بين أفراذلك من  

ويسهم يف حل  ،  يشاركهم اهتماماهتمو،  بينهم يبادلهم األنس  ببوجود األ

ف،  مشكالهتم اجتماعها  من  كبيرة  فوائد  األسر  بعض  صنعت  واستفادت 
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فإذا كانت أسرة علمية كانت  ،  متنوعة مفيدة حسب اهتمام كل أسرة أمورًا  

ا  دخلوا سوي    وإذا كانت أسرة مالية،  فرصة لدراسة بعض الكتب والعلوم

تجاريةيف   وأعمال  وأفكار،  نشاطات  تجارب  وهكذا  اً وأخذوا  ،  متنوعة 

هت إلى اهلل تعالى  الكثير من األسر    كما أن   وأقبلت  ،  بالتوبة واإلنابةتوج 

 على العلم النافع والعمل الصالح. 

 :  إعادة ترتيب األولويات: الثاين عشر

الحياة   يف  المهمة  األمور  النجاح    هبا والتي  من  ترتيب  يتحقق 

وواجب  ،  الفرائض على النوافل و ،  على المهم    األهموتقديم  ،  األولويات

من خالل   هذا الفقهوالقرآن يربي يف أفراده  ،  الزمان والمكان على غيره

 من  خنُّ:  فتأمل قوله تعالى يف صفات المتقين،  هجوانب كثيرة يف خطاب

بقضية  ،  [3:  البقرة ]  َّيه  ىه مه جه ين  ىن بدأ  كيف  فانظر 

بن   لمعاذ   كما جاء ذلك يف حديث النبي  ،  اإليمان ثم الصالة ثم الزكاة 

 َعَلى   َتْقَدمُ   إِن َك   »:  حين أرسله لليمن وهو يعلمه هذا الفقه فقال له  جبل  

َل   َفْلَيُكنْ   كَِتاٍب   َأْهلِ   َقْومٍ     ِعَباَدةُ   إَِليْهِ   َتْدُعوُهمْ   َما  َأو 
ِ
 َعَرُفوا  َفإَِذا  َوَجل    َعز    اهلل

  َفإَِذا   َوَلْيَلتِِهمْ   َيْومِِهمْ   ي فِ   َصَلَواٍت   َخْمَس   َعَلْيِهمْ   َفَرَض   اهللَ   َأن    َفَأْخبِْرُهمْ   اهللَ 

  َعَلى  َفُتَردُّ   َأْغنَِيائِِهمْ   مِنْ   ُتْؤَخذُ   َزَكاةً   َعَلْيِهمْ   َفَرَض   َقدْ   اهللَ   َأن    َفَأْخبِْرُهمْ   َفَعُلوا
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ومن ذلك ،  (1) «  َأْمَوالِِهمْ   َكَرائِمَ   َوَتَوق    مِنُْهمْ   َفُخذْ   بَِها  َأَطاُعوا  َفإَِذا  ُفَقَرائِِهمْ 

 مس  خس  حس  جس  مخ  جخ مح  جح حجمجُّٱ:  قوله تعالى

 مظ  حط مض خض  حض  جض  مص خص حص 
 َّمق  حق  مف  خف  حف جف مغ جغ مع جع

 جك مق حق مف خف حف جف مغُّ:  ومثله قوله تعالى،  [83:  البقرة]

األولويات،  [26:  اإلسراء]  َّخك حك اآليات  هذه  رتبت  كيف  ،  فانظر 

 وقدمت ما يستحق التقديم من حيث الرعاية والواجب. 

غائبة    األولويات  كانت  كيف  الماضية  الفرتة  يف  رأينا  أو  وقد 

بل حتى عند بعض الدعاة  ،  عند بعض األفراد واألسر والدول  ةمضطرب

وتقوم  ،  فتنفق األموال الضخمة يف أمور توافه وثانوية وكماليات،  والعلماء

أن  مثالً  فال يمكن  ،  تفه األسبابيف أرك الكربى بين األفراد والدول  االمع

أمة  تن يف  هض  أموالها  ي  راتوالبا   المالهيو المالعب  تنفق  ال  عود وما 

اهتمامها  ،نفعبال من  على    أكثر  والزراعة وانفاقها  والصناعة  التعليم 

كثير من الدول الكربى نحو  فيه    في الوقت الذي كانت تتجه ف،  والصحة

تطويره سبل  يف  المليارات  وانفاق  المجال  هذا  يف  والتسابق  ،  التسليح 

 

َدَقِة    (1)  ح رقم  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة، باب: اَل ُتْؤَخُذ َكَرائُِم َأْمَواِل الن اِس فِي الص 

َهاَدَتيِْن َوَشَرائِِع اإِلْسالَِم، 1458 َعاِء إَِلى الش   . 132ح رقم  ، ومسلم يف كتاب اإليمان، باب: الدُّ
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  خرى نحو ول أالفساد، وتتجه د وبناء مدن القمار  نحو أخرى دول وتتجه 

واللهو  الرتوسائل   المليارات  وتنفق  واللعبفيه  ذلك  هذه  ،  يف  جاءت 

أن    تظهرفأ الجائحة   اإل  للجميع  تكون  أولويات  أن  ينبغي  غير  نفاق  يف 

األولويات فيما يبني اإلنسانية ويرقيها   أن تكونيجب  ف، تلك االتجاهات

يفسد عقيدهتا  ودها  هل أفراجويوعقيدهتا ال فيما يهدمها  علمها  وفكرها  يف  

 . وأخالقها ويدمر أمنها ومجتمعها

 :  إلنسانيةافيما يحقق خير العالمي  عاون الت: الثالث عشر

وأجناسهم وثقافاهتم فيما بين الناس مع اختالف أعراقهم   التعاون 

مصال الحيحقق  أقرها  التي  األمور  من  المشرتكة  من   شرعهم  مع  حتى 

قال  ،  يخالفنا يف الدين والمعتقد ما لم يقاتلنا ويسعى إلخراجنا من ديارنا

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّٱ:  تعالى

، واهلل تعالى أمرنا بالتعارف،  [8:  الممتحنة]  َّىق يف ىف يث نثىث مث

 مئ زئُّ:  قال تعالى،  وال يكون فيه أثم،  والتعاون يف كل ما يحقق الخير

 زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

تعالى ،  [12:  الحجرات]  َّىث نث مث  مف حفخف  جف مغ  جغ ُّ:  وقال 

  . [2:  المائدة] َّحك  جك مق  حق
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فقد جاءت هذه الجائحة فربهنت لإلنسانية حاجتهم للتعاون فيما 

أمنهم   يحقق  فيما  المشرتكةبينهم  الشرور  ،  ومصالحهم  عنهم  ويدفع 

والتدابر  ،  المتوقعة التقاطع  يعني  ال  والثقافات  الديانات  اختالف  وأن 

المتصلة المجال  ،  والحروب  يف  بينها  فيما  للتعاون  يف حاجة  فاإلنسانية 

وهذا التعاون ظهرت أهميته من  ، التعليمي والصحي واالقتصادي وغيره

ال يف  بأسره  العالم  سعي  حل  خالل  يف  الدول  بين  فيما  والتعاون  عالج 

 . األزمات
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 نسأل اهلل حسنها:: الخاتمة

 : توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى نتائج مهمة تلخصت يف اآليت

فمع ،  البالء العام من سنن اهلل تعالى المتكررة يف األمم والشعوب .  1

فوائد كثيرة وآثار سالبة على بعض الناس فإنه يحمل  ،  ما فيه من ضرر

 متعددة. 

ويكون بالخير  ،  االبتالء يف اللغة يكون بمعنى االختبار واالمتحان .  2

 ويكون عاما وخاصا.، والشر

منهم من يردهم ،  الناس ينقسمون عند نزول البالء العام إلى قسمين .  3

 ومنهم من ال تغني عنهم اآليات والنذر. ،  البالء إلى اهلل تعالى

وعجزه وفقره إلى اهلل تعالى الغني   أظهر هذا البالء ضعف العالم .  4

التي يعبدوهنا من دون  -وظهر ضعف وعجز هذه اآللهة  ،  القوي العزيز

ون من ورائها جلب نفع ودفع ضر وأيقن الجميع أن العظمة جوير،  اهلل

 والكربياء هلل تعالى. 

لن   .  5 بلغ  مهما  العلمي  التطور  أن  الجائحة  هذه  من  العالم  تعلم 

 أو يمنع عذابه إذا حل بأمة أو قوم. ، اهلليستطيع أن يرد قدر 
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أن  اهلل تعالى وحده هو القادر على إهالك البشرية كلها بما ال قبل  .  6

 درهم ونوعهم غيره. قال يعلم  نلهم به من جنوده الذي

التذكير بالنعم الكبيرة الكثيرة التي وهبها اهلل تعالى لعباده وهم عنها  .  7

أحوال هذا الكون يف لحظة وطرفة ر  يغافلون وهو قادر على نزعها وتغي

 عين إن لم يرعوها بالشكر عبودية للمنعم. 

ته يمن لهم إال يف عبود  أبيان أن أمن العالم بيد اهلل تعالى وحده، وال .  8

 وطاعة أمره واجتناب هنيه

تحقيق أنواع عظيمة من منازل العبدية منها التسليم بقضاء اهلل تعالى  .  9

يف  هوقدر والثقة  به،  الظن  وحسن  الصرب  ،  منزلة  وتحقيق  كفايته، 

 نابة إليه.والتذكر، والتضرع إليه والتوبة واإل

السابقة من  .  10 األمم  تحل سننه على  ببيان كيف  تقديم درس عملي 

من علم   االعذاب حينما تعصي أمر رهبا وتكذب رسله وتغرت بما عنده

 وقوة.

ظهور أهمية اإليمان وقيمته يف الحياة والفرق الواسع بين المؤمن  .  11

هديه إيمانه ألحسن األقوال واألفعال واألحوال عند االبتالء فيرضى ي

ويسلم ويصرب ويحتسب، وبين حال غير المؤمنين وما يقع منهم من 
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وقل وخوف  الموت    ق جزع  يواجهون  وهم  وصراخ  واضطراب 

 وأسبابه. 

كر الناس   .  12 وان هذه الحياة الدنيا وسرعة انقضائها، وأن الموت هبتذِّ

لقاء  لآلخرة هي دار القرار، وأن العبد ينبغي أن يستعد  ال مفر منه، وأن ا

 اهلل تعالى يف كل لحظة.

بوجود األ .  13 األبناء  الرتابط األسري وتمتع  يبادلهم    بتحقيق  بينهم 

 األنس والعلم والخربة، ويسهموا يف حل مشكالهتم وتطوير قدراهتم.

واألسر  .  14 األفراد  من  لكثير  األولويات  ترتيب  يف  النظر  إعادة 

 سسات والدول.والمؤ

توسيع دائرة التعاون بين بني اإلنسان يف المجال التعليمي والصحي   .  15

 .واالقتصادي مع ما بينهم من اختالفات دينية وثقافية وعرقية وغيرها

 يوصي الباحث من خالل النتائج أعاله بعدة توصيات منها: 

اإليمان    - 1 وأهل  عموما  اإلنسانية  يواجه  ما  جميع  إلى  النظر 

عن   رؤيتنا  يف  تميزنا  لنا  يكون  حتى  القرآين  الهدى  من خالل  خصوصا 

 غيرنا.
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كور  -2 فوائد  وسائل وتتبع  خالل  من  نشرها  على  والعمل  نا 

اإلعالم حتى يرى الناس جوانب الرحمة واللطف من خالل ما يمرون به  

 ك فوائد كثيرة. من نقم وبالء، ويف ذل 

الكتاب    -3 هدي  يف  العام  البالء  وأحكام  آداب  يف  بحوث  كتابة 

 والسنة وما ينبغي أن يستفيده الفرد والمجتمعات من مثل هذه الجائحة. 
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 فهرس المراجع 

 القرآن الكريم  .1

القاموست .2 جواهر  من  العروس  عبد ل،  اج  بن  د  محم  بن  د  محم 

اق الحسيني بيديالملق ب بمرتضى  ،  الرز  دار الفكر  ،  الطبعة األولى،  الز 

 . هـ  1414:  عام، بيروت –

العظيم .3 القرآن  كثير   ألبي،  تفسير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء 

الطبعة ،  سامي بن محمد سالمة:  تحقيق،  القرشي البصري ثم الدمشقي

   .م 1999 -هـ  1420: عام، دار طيبة للنشر والتوزيع، الثانية

عبد الرحمن بن ناصر ل،  الرحمن يف تفسير كالم المنانتيسير الكريم   .4

السعدي   اهلل  عبد  اللويحق :  تحقيقبن  معال  بن  الرحمن  الطبعة  ،  عبد 

 .م  2000- هـ  1420: عام، الرياض -مؤسسة الرسالة، األولى

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ل،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن .5

الطربي،  بن غالب اآلملي بن عبد :  تحقيق  ،أبو جعفر  اهلل  الدكتور عبد 

الرتكي األولى،  المحسن  والتوزيع  ،  الطبعة  والنشر  للطباعة  هجر  دار 

 . م 2001  -هـ   1422: عام، مصر – واإلعالن
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، وسننه وأيامه  ألمور النبي    المختصر  المسند  الجامع الصحيح .6

د. مصطفى  :  تحقيق،  محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفيل

  ه 1407: عام، بيروت –اليمامة ،  دار ابن كثير، الطبعة الثالث، ديب البغا

 م. 1987 –

نعيم أحمد بن عبد اهلل بن    ألبي،  حلية األولياء وطبقات األصفياء .7

بن مهران األصبهاين بن موسى  بن إسحاق  األولى،  أحمد    دار ،  الطبعة 

 .م1974  -هـ  1394: عام، مصر -السعادة 

والرقا .8 واضح الزهد  بن  المبارك  بن  اهلل  عبد  الرحمن  لعبد  ئق 

المْروزي،  الحنظلي ثم  األعظمي:  ق تحقي،  الرتكي  الرحمن  ،  حبيب 

 م. 2004: عام، بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر،  الطبعة األولى

ماجه .9 ابن  القزويني  ألبي،  سنن  يزيد  بن  محمد  اهلل  :  تحقيق،  عبد 

 بدون سنة نشر.، بيروت  –دار الفكر ، بدون طبعةمحمد فؤاد عبد 

، للحافظ ابي داود سليمان بن االشعث السجستاين،  سنن ابي داود  .10

دار الفكر للطباعة ،  الطبعة األولى،  سعيد محمد اللحام:  تحقيق وتعليق

  هـ. 1410: عام، األردن -والنشر والتوزيع 
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الرتمذي .11 الرتمذي،  سنن  عيسى  بن  محمد  عيسى  : تحقيق،  ألبي 

:  عام،  بيروت  –دار الغرب اإلسالمي  ،  بدون طبعة،  معروف  بشار عواد 

 . م 1998

: تحقيق،  بكر أحمد بن الُحَسين بن عليٍّ البيهقي  ألبي،  السنن الكبير .12

الرتكي المحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  األولى،  الدكتور  هجر  ،  الطبعة  مركز 

واإلسالمية العربية  والدراسات    - هـ  1432:  عام،  مصر  –  للبحوث 

 . م2011

الرتمذي  صحيح .13 األلباين،  وضعيف  الدين  ناصر  محمد  ، للشيخ 

   م.1998 -  هـ1419: عام، الرياض  -مكتبة المعارف، الطبعة األولى

أل  .14 اللغوية  االفروق  هالل  إبراهيم :  تحقيق،  لعسكريبي  محمد 

طبعة،  سليم والتوزيع،  بدون  للنشر  والثقافة  العلم  ، القاهرة   –   دار 

 هـ. 1418

زين الدين محمد المدعو بعبد ل،  الجامع الصغيرفيض القدير شرح   .15

دار الكتب  ،  الطبعة األولى،  الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي

 . م1994  -ه 1415: عام، لبنان –العلمية بيروت  
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جمال الدين  ،  أبو الفضل ،  محمد بن مكرم بن علىل ،  لسان العرب .16

اإلفريقى الرويفعى  األنصاري  منظور  الثال،  ابن   – دار صادر  ،  ثةالطبعة 

 . هـ  1414: عام، بيروت

، حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيأل،  المجتبى من السنن .17

مكتب المطبوعات اإلسالمية ،  الطبعة الثانية،  عبدالفتاح أبو غدة :  تحقيق

 م. 1986  -  هـ1406:  عام، حلب –

األعظم .18 والمحيط  بن    ألبي،  المحكم  إسماعيل  بن  علي  الحسن 

المرسي الحميد هنداوي:  تحقيق،  سيده  الكتب  ،  بدون طبعة،  عبد  دار 

 . م2000: عام، بيروت – العلمية

الصحيحين .19 بن   ألبي،  المستدرك على  اهلل  بن عبد  اهلل محمد  عبد 

أبو عبد الرحمن مقبل  :  تحقيق،  يمحمد بن حمدويه الحاكم النيسابور 

الوادعي هادي  الحرمين،  األولىالطبعة  ،  بن  :  عام،  القاهرة   -  دار 

 . م1997  -هـ  1417

عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل   ألبي،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل  .20

الشيباين   أسد  بن  هالل  األرنؤوط  :  تحقيقبن  مرشد  -شعيب  ، عادل 
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األولى،  وآخرون الرسالة،  الطبعة    - هـ    1421،  الرياض  –  مؤسسة 

 . م 2001

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .21

  ،محمد  :  قتحقي ،  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريل

الباقي عبد  األولى،  فؤاد  العربي  ،  الطبعة  الرتاث  إحياء  ،  بيروت  – دار 

 هـ. 1412

اللغة .22 مقاييس  القزويني  أل،  معجم  زكرياء  بن  فارس  بن  حمد 

دار ،  بدون طبعة،  عبد السالم محمد هارون:  تحقيقحسين  أبو ال ،  الرازي

 م.1979  -هـ  1399: عام، األردن -الفكر

زكريا محيي الدين   ألبي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  .23

النووي شرف  بن  الثالثة،  يحيى  العربي  ،  الطبعة  الرتاث  إحياء    – دار 

 هـ. 1392: عام، بيروت

وصية   .24 مشكاة  يف  االقتباس  البن  نور  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 

،  الطبعة األولى،  محمد بن ناصر العجمي:  تحقيق،  بن رجبال،  عباس

  . م1993  -هـ  1414 عام، دمشق - دار البشائر اإلسالمية 
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