




كيف 
 تعامل اإلسالم مع األوبئة والكوارث؟

 لماذا

لمنع انتشار الفيروسات

التي يجب اتخاذها عند اإلصابة بأي فيروس
اإلجراءات

اضغـط على الصــورة 
لالنتقال إلى املوضوع

تحدث االبتالءات؟

 إرشادات ونصائح



واجلفاف  واألعاصير  الزالزل  أصبحت  لقد 
كبيرة  بصورة  منتشرة  والفيروسات  واألمراض 

جًدا، وباألخص مع بداية القرن العشرين.
لكن يا ُترى ما هو السر وراء حدوث مثل 
التي  اإلجراءات  هي  وما  الكوارث؟!  هذه 
املآسي  هذه  مثل  مع  للتعامل  اتخاذها  ميكننا 

واالبتالءات؟ 

كيف 
 تعامل اإلسالم

مع األوبئة والكوارث؟

عودة إلى 
4املوضوعات



وراء  أسباب  ثالثة  هناك  أن  اإلسالم  يخبرنا 
حدوث االبتالءات:

تحدث االبتالءات؟
 لماذا

منزلة  بها  يرفع  وتعالى  سبحانه  اهلل  أن   .1
عباده الصاحلني في اجلنة:

مجرد  أنها  على  احلياة  هذه  إلى  املسلم  ينظر 
في  خالٌد  مقاٌم  هي  التي  اآلخرة  احلياة  إلى  رحلة 

النعيم الدائم أو اجلحيم املطلق.. 

عودة إلى 
5املوضوعات



درجته  ينال  املسلم  أن  إلى  اإلسالم  أرشد  وقد 
مدى  وكذلك  للصاحلات،  فعله  مبقدار  اجلنة  في 
صبره على ما أصابه من شدة وابتالء. هذا الصبر  
حني يحتسب فيه املسلم األجر من اهلل فإنه يكون 

سبًبا لرفع منزلته في اجلنة. 
-بال شك-  ابتالًء  الناس  أكثر  أن  املعلوم  ومن 
هم األنبياء عليهم السالم، كنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلوات اهلل عليهم جميًعا، فقد 
قص علينا القرآن شدة ما تعرضوا له من ابتالء أثناء 
دعوتهم ألقوامهم، ومع ذا فقد كانوا مضرب املثل 

في الصبر واالحتساب. 
ومنذ اللحظة األولى لبعثة النبي صلى اهلل عليه 
وسلم شنَّ قومه حرًبا ضده وضد القلة التي كانت 
كان  سنني   ١٠ من  أكثر  دامت  أصحابه  من  معه 
فيها التضييق عليهم وأذيتهم، حتى خرج متخفًيا 
هارًبا من وطنه )مكة( في الوقت الذي كان فيه 
قومه يبحثون عنه لقتله، ومع ذا يعلمنا صلى اهلل 
عليه وسلم أن: »َمْن ُيِرِد اهلل ِبِه َخْيًرا ُيِصْب ِمْنُه«     

أي يبتليه باملصائب )البخاري:٥٤٨(.

عودة إلى 
6املوضوعات



واملسلم هنا يعلم متام العلم أن اهلل خلق الكون 
بأجمعه ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة فيه، وأن 
احلوادث في هذه احلياة ليست وليدة الصدفة وإمنا 

هي مبشيئته تبارك وتعالى حلكمة يعلمها هو.
ومن ثم عندما يصاب بابتالء، ينبغي عليه أن 
يكون صبوًرا متقباًل ملا شاء اهلل أن يحدث. وهذا 
التعامل  على  لإلنسان  الدافع  هو  والقبول  الصبر 
املناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  احلدث،  مع  السليم 

وقت الكارثة. 

عودة إلى 
7املوضوعات



ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعالى:  اهلل  قال 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ()البقرة:١٥٥-١٥٧(  .

ثمة  أن  تعالى  اهلل  بقضاء  املؤمن  كما يستشعر 
واحتسب، كما  إن هو صبر  ينتظره  جزاًء عظيًما 
ذكر النبي صلى اهلل عليه وسلم »اْلَْبُطوُن َشِهيٌد، 

َواْلَْطُعوُن َشِهيٌد«)رواه البخاري: ٦٢٩(.

عودة إلى 
8املوضوعات



2. أن اهلل تعالى يكفر عن الؤمنني خطاياهم:

 يخبرنا اإلسالم أن كل شخص عرضة الرتكاب 
األخطاء والذنوب؛ لذا فإن عليه أن يتضرع دائًما 
إلى اهلل وحده لنيل املغفرة سواًء وقع في ذنب أم لم 

يقع. 
هذه  تكون  أن  املؤمنني  بعباده  اهلل  رحمة  ومن 
خطاياه  يكفر  مما  املسلم  تصيب  التي  االبتالءات 
وميحو عنه ذنوبه في هذه احلياة، ثم يلقى اهلل عز 
وجل في اآلخرة وقد غفر له ذنوبه جراء ما أصابه 

من بالء في الدنيا.

عودة إلى 
9املوضوعات



 قال صلى اهلل عليه وسلم: »َما ُيِصيُب اْلُْسِلَم 
ِمْن َنَصٍب َواَل َوَصٍب َواَل َهمٍّ َواَل َحَزن َواَل َأًذى 
ر اهللَّ بَها  ْوَكُة ُيَشاُكها ِإالَّ كفَّ ، حتَّى الشَّ َواَل غمٍّ
ُهَرْيَرَة،  َأِبي  وَعْن  )البخاري:٥٤٥(.  خَطاَياه«.  ِمْن 
َيَزاُل  »اَل  َقالَ :   وسلم  عليه  اهلل  صلى  ِبيِّ  النَّ َعِن 
اْلَباَلُء ِبالْؤِمِن َواْلُْؤِمَنِة، ِفي َجَسِدِه َوَأْهِلِه َوَماِلِه، 
َخِطيَئٌة«  َعَلْيِه  َوَما  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  َيْلَقى  َحتَّى 

)الترمذي: ٤٩٤(.

عودة إلى 
10املوضوعات



3. أن االبتالءات هي نتيجة الذنوب التكررة 
التي يرتكبها الناس: 

تبارك  اهلل  ُتسخط  التي  منها  الكبائر  خاصة 
ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  تعالى:  اهلل  يقول  وتعالى. 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( )الرعد:٣١(. 

ويقول سبحانه وتعالى في سورة أخرى: )ی 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

ىب يب جت حت خت(  )الروم: ٤١(.

عودة إلى 
11املوضوعات



ومن ثم ميكن أن تكون االبتالءات عقاًبا واضًحا 
من اهلل تعالى بسبب ذنوب وخطايا البشرية، وفي 
اهلل  إلى  باللجوء  للمرء  تذكير  هي  الوقت  نفس 
سبحانه  يغضبه  ما  فعل  عن  والتوقف  بالتوبة 
وتعالى. وفي أوقات الشدة يشعر الناس بضعفهم 
هذه  وفي  إليه؛  مفتقرون  وأنهم  اهلل  أمام  التام 
أكبر  عقوبة  هناك  بأن  للناس  تذكير  االبتالءات 
وأشد في اآلخرة ملن كفر باهلل أو انغمس في الكبائر 
دون توبة. وعلى النقيض من ذلك فإن اإلميان باهلل 
واتباع ما جاء به الرسل مدعاٌة النتشار اخلير والبركة 
في  تعالى  اهلل  يقول  واألرض،  اإلنسان  تطال  التي 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  العزيز:  كتابه 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٺ ٺ ٿ ٿ( )األعراف:٩٦(. 

عودة إلى 
12املوضوعات



لمنع انتشار الفيروسات

 إرشادات ونصائح

العالم  فاجأ  الذي   COVID-19 وباء  ضوء  في 
بأسره وما صاحبه من حتذيرات وإجراءات احترازية 
بها  لاللتزام  األفراد  ودعت  الدول،  بها  قامت 
م  قدَّ قد  اإلسالم  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  وتطبيقها، 
وتعليمات  نصائح  سنة   ١٤٠٠ من  أكثر  منذ 
العلوم  وقامت  األوبئة،  مع  التعامل  في  واضحة 
منع  في  تساعد  أنها  على  بالتأكيد  الطبية الحًقا 
انتشار األمراض واألوبئة والفيروسات، ومن ذلك:

عودة إلى 
13املوضوعات



1.  غسل اليدين: 

اليدين.  بغسل  وينصح  بشدة  اإلسالم  يحض 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ِإَذا اْسَتْيَقَظ 
َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه، َفاَل ُيْدِخُل َيَدُه ِفي اإِلَناِء َحتَّى 
َيُده"  َباَتْت  َأْيَن  َيْدِري  اَل  َفِإنَُّه  َثاَلثًا،  َيْغِسَلَها 

)مسلم:٥٤١(. 

باإلضافة إلى ذلك فإن املسلم يغسل يديه أثناء 
)الوضوء( - وهو فعل يقوم فيه املسلم بتنظيف 
يد  كل  بغسل  فيبدأ  من جسمه؛  مختلفة  أجزاء 

عودة إلى 
14املوضوعات



ثالث مرات - وهو شرط أساسي ألداء الصلوات 
اهلل  صلى  النبي  أمرنا  ذلك  على  عالوة  اخلمس. 
والرجلني  اليدين  أثناء غسل  بالتأكد  وسلم  عليه 
أن املاء قد تخلل بني مفاصل األصابع. )مسلم:٥٠٢(  

والذي يعتبر -طبًيا- ضرورًيا لقتل اجلراثيم.

عودة إلى 
15املوضوعات



2.  النظافة أو الطهارة: 

النظافة  التأكيد على أهمية  إلى  ميكننا اإلشارة 
ُهوُر  »الطُّ وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النبي  قول  في 
والطهارة  وللنظافة   .)٤٣٢ )مسلم:  مَياِن«  اإْلِ َشْطُر 
أداء  للمسلم  أهمية كبرى فال ميكن  اإلسالم  في 
العديد من العبادات حتى يصبح في حالة نظيفة 

طاهرة. 
وال يجوز للمسلم أن يصلي أو يتلو القرآن من 
املصحف حتى يتوضأ، بل يجب عليه االغتسال 
أحياًنا قبل أن يتمكن من أداء بعض العبادات إذا 

ما أحدث حدًثا أكبر.

عودة إلى 
16املوضوعات



قبل  االغتسال  اجلمعة  يوم  سنن  من  أن  كما 
حضور صالة اجلمعة. بل إن احلديث الصحيح عن 
النبي صلى اهلل عليه وسلم جاء مبا هو أبعد من ذلك 
فيخبرنا عن سنن الفطرة وهي أعمال ترتبط بالنظافة 
عليها  املداومة  املرء  على  يجب  التي  الشخصية 
َقاَلْت:  َعاِئَشَة،  َعْن  ممكنة،  نظافة  أعلى  لتحقيق 
َم: »َعْشٌر ِمَن  َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْحَيِة،  اللِّ َوِإْعَفاُء  اِرِب،  الشَّ َقصُّ  اْلِفْطَرِة: 
ْظَفاِر،  اْلَ َوَقصُّ  اْلَاِء،  َواْسِتْنَشاُق  َواُك،  َوالسِّ
َوَنْتُف  الصابع-،  مفاصل  اْلَبَراِجِم -أي  َوَغْسُل 
-أي  اْلَاِء  َواْنِتَقاُص  اْلَعاَنِة،  َوَحْلُق  ِبِط،  اإْلِ
الشجر  ااِلْسِتْنَجاَء-«. و)السواك( نوع من عروق 
يكون  ما  أشبه  وهو  األسنان،  لتنظيف  يستخدم 

اليوم بفرشاة األسنان. )مسلم: ٥٠٢(.
إلى  النبوية مدعاة للمسلم  بالوصايا  االلتزام  إن 
عرضة  أقل  يكون  وبالتالي  طاهًرا  نظيًفا  يبقى  أن 

لإلصابة باألمراض الفيروسية واجلرثومية.

عودة إلى 
17املوضوعات



3.  إرشادات الطعام والشراب: 

نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن التنفس في 
األوعية أو األكواب أثناء الشرب منها، فقال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفاَل 
ْس ِفي اإِلَناِء« )البخاري: ٥٦٣٠(. ونهى كذلك  َيَتَنَفّ
عن شرب املاء مباشرة من فم ِقربة املاء، قال أبوهريرة 
َم  ِبيُّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ رضي اهلل عنه: »َنَهى النَّ

َقاِء« )البخاري: ٥٦٢٨(.  َأْن ُيْشَرَب ِمْن ِفي السِّ

عودة إلى 
18املوضوعات



وهذان النهيان يقودان إلى احلفاظ على الصحة 
الشخصية، ويساعدان في منع انتقال األمراض بني 
-أيًضا-  يوصينا  اإلسالم  فإن  وكذلك  الناس. 
بتغطية الطعام والشراب عند وقت النوم وأال نترك 
اآلنية مكشوفة، عن جابر أن رسول اهلل صلى اهلل 
رقدمت،  إذا  الصابيح  »أطِفئوا  قال:  وسلم  عليه 
ُروا  َوَخمِّ السِقَيَة،  وأْوُكوا  البواب،  ُقوا  وَغلِّ
ِبُعوٍد  ولو  قال:  َوَأْحِسُبُه   - َراَب  َوالشَّ َعاَم  الطَّ

َتْعُرُضُه عليه-« )البخاري: ٥٦٢٤(. 
ر اإلسالم من اإلفراط في تناول الطعام  وقد حذَّ
وال  يأكل؛  فيما  اإلنسان  يقتصد  أن  إلى  ودعى 
كثيرة  مساوئ  األكل  في  لإلفراط  أن  ريب 

وانعكاسات سيئة على صحة اإلنسان.

عودة إلى 
19املوضوعات



4.  تنظيف الثياب: 

ثيابه  يغسل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  كان 
عز  اهلل  دعاه  وقد  نظافتها،  على  ويحرص  بيديه 

وجل إلى احلرص على تطهير الثياب فقال: )ڭ 
ۇ ۇ(  )املدثر:٤(. واملسلم مأمور بطاهرة ثيابه 

واحلرص على نظافتها.

عودة إلى 
20املوضوعات



5.  تغطية الوجه أثناء العطس: 

عن أبي هريرة - رضي اهلل عنه – َقاَل: »َكاَن َرُسوُل 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِإَذا َعَطَس َوَضَع َيَدُه َأْو َثْوَبُه 
 .)٥٠١١ داود:  )أبو  َصْوَتُه«  ِبَها  َوَخَفَض  ِفيِه،  َعَلى 
من  العدوى  ملكافحة  بشدة  به  ُينصح  فعٌل  وهو 

أجل منع انتشار اجلراثيم إلى اآلخرين.

عودة إلى 
21املوضوعات



6.  التباعد االجتماعي: 

الالفت لالنتباه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد 
به  تنادي  ما  قرًنا  عشر  أربعة  من  أكثر  قبل  ذكر 
في  العاملية  الصحة  ومنظمات  احلكومات  ومتارسه 
التباعد  سياسة  من  العالم  دول  من  العديد 
الوبائية،  األمراض  تفشي  أوقات  في  االجتماعي 
اُعوِن  فقال صلى اهلل عليه وسلم: »ِإَذا َسِمْعُتْم ِبالطَّ
ِبَها  َوَأْنُتْم  ِبَأْرٍض  َوَقَع  َوِإَذا  َتْدُخُلوَها،  َفاَل  ِبَأْرٍض 

َفاَل َتْخُرُجوا ِمْنَها«. )البخاري: ٦٢٤(.
وقال صلى اهلل عليه وسلم في حديث آخر: »إَذا 
َوَقَع  َوِإَذا  َعَلْيِه  َتْقَدُموا  َفاَل  ِبَأْرٍض  ِبِه  َسِمْعُتْم 
ِمْنُه«.  ِفَراًرا  َتْخُرُجوا  َفاَل  ِبَها  َوَأْنُتْم  ِبَأْرٍض 

)البخاري،:٦٢٦(.

عودة إلى 
22املوضوعات



التي يجب اتخاذها
عند اإلصابة بأي فيروس

اإلجراءات

التي  واإلجراءات  العالج  اإلسالم  يعلمنا 
ميكن أن تساعد في محاربة أي مرض أو فيروس، 

ويتضمن ذلك:

عودة إلى 
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1.  العالج الطبي: 

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يشجع أصحابه 
ويطلب  أمراض،  من  يصيبهم  مما  التداوي  على 
أثناء  املاء  استخدام  املثال(  سبيل  )على  منهم 
َرُسوُل  احلديث:»َكاَن  ففي  احُلمى.  مع  التعامل 
َنْبُرَدَها  َأْن  َيْأُمُرَنا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 

ِباْلَاء«. أي احلمى )البخاري: ٦٢٠(.

عودة إلى 
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2.  الفأل بوجود العالج والبحث عنه: 

في الوقت الذي تفجعنا فيه املنظومات الصحية 
فإن  األمراض،  لبعض  توفر عالجات  بعدم  العاملية 
بأن  املسلم  نفس  في  التفاؤل  روح  يبث  اإلسالم 
لكل مرض عالج يهدي اهلل عز وجل من شاء من 
خلقه إليجاده، في احلديث: يقول النبي صلى اهلل 
عليه وسلم: »َما َأْنَزَل اهلل َداًء ِإالَّ َأْنَزَل َلُه ِشَفاًء« 
)البخاري:٥٨٢(، ويقول صلى اهلل عليه وسلم:»ِإنَّ 
َدَواًء  َداٍء  ِلُكلِّ  َوَجَعَل  َواَء  َوالدَّ اَء  الدَّ َأْنَزَل  اهلل 

َفَتَداَوْوا َواَل َتَداَوْوا ِبَحَراٍم«. )أبو داود: ٣٨٦٥(. 

عودة إلى 
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وعن أسامة بن شريك رضي اهلل عنه َقاَل: َأَتْيُت 
َعَلى  َا  َكَأمنَّ َوَأْصَحاُبُه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ِبيَّ  النَّ
اأَلْعَراُب  َفَجاَء  َقَعْدُت  ُثمَّ  ْمُت  َفَسلَّ ْيُر  الطَّ ُرُءوِسِهُم 
َأَنَتَداَوى   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َفَقالُوا:  ُهَنا  َوَها  ُهَنا  َها  ِمْن 
ِإالَّ  َداًء  َيَضْع  َلْم  َفِإنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ  َفَقاَل:»َتَداَوْوا 
داود:  )أبو  اْلَهَرُم«  َواِحٍد  َداٍء  َغْيَر  َدَواًء  َلُه  َوَضَع 

.)٣٨٤٦

عودة الى 
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3.  إخراج الصدقة:

يدعو اإلسالم في مواضع عدة إلى اإلحسان إلى 
من  العمل  هذا  ويجعل  ومساعدتهم،  الفقراء 
القربات إلى اهلل سبحانه وتعالى، وينوع في طريقة 
الصدقات  إخراج  يكون  فتارة  الدعوة  هذه 
ليستكمل  الغني  على  اإللزام  باب  من  والزكوات 
أركان دينه، كما هو احلال في بذل الزكاة، وتارة 
يكون البذل للفقير نوًعا من التكفير عن ذنب وقع 
فيه الباذل، وتارة يكون طلًبا لنيل األجر، وأخرى 

تلمسًا للبرء من مرض. 

عودة إلى 
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4.  التوكل على اهلل: 

يجب  الالزم؛  الطبي  العالج  أخذ  مع  بالتزامن 
على املرء أن يتوكل على اهلل. فاملؤمن يعلم يقيًنا 
أو صغيًرا،  كان  كبيًرا  كل شيء  خالق  هو  اهلل  أن 
وعلى الرغم من أنه جعل لكل شيء سبًبا؛ إال أنه 

سبحانه وتعالى بيده كل شيء وهو قّيوم عليه. 
ولذا جند القرآن الكرمي يطمئن كل مؤمن بأن اهلل 
عز  اهلل  يقول  عليه،  توكل  هو  إن  وكافيه  حسيبه 

وجل: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( )الطالق:٣(. 

ولنا في نبي اهلل إبراهيم القدوة احلسنة حني أخبر 
ۈئ(.  )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  قائاًل:  بثقة  أهله 
السالم تسليم كامل  )الشعراء: ٨٠( وفي قوله عليه 

در لشفائه حال إصابته مبرض ما. هلل بأنه هو املُقِّ

عودة إلى 
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5.  الهدوء واإليجابية: 

اعتقاد  مع  وإيجابية  هادئة  حالة  في  البقاء  إن 
احلالي يعد جزًءا من  أنه سيتجاوز مرضه  اإلنسان 
القيام  على  املناعي  اجلهاز  يساعد  الذي  العالج 
بعمله بالطريقة الصحيحة على أكمل وجه. وعلى 
بالسلبية والتشاؤم  الشعور  فإن  النقيض من ذلك؛ 
يضعف جهاز املناعة لدى الفرد. قال صلى اهلل عليه 
َوَما  ِقيَل  َقاَل:  اْلَفْأُل«  .   »...َوُيْعِجُبِني  وسلم: 

َبُة«. )مسلم: ٥٥٢٠(. يِّ اْلَفْأُل؟ َقاَل:  »اْلَكِلَمُة الطَّ
ث  لذا يجب على املريض أن يبقى إيجابيًا وُيحدِّ
نفسه -على سبيل املثال- قائاًل: »أمتنى أن أكون 
بحال أفضل بحلول نهاية األسبوع -إن شاء اهلل- 

وأعود للعمل قريًبا«.

عودة إلى 
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6.  السالح السري: 

أي  حملاربة  للغاية  ال  فعَّ سالح  فهو  الدعاء.  إنه 
مرض، وقد أوصانا اهلل عز وجل باللجوء إليه ودعائه 
في كل عارض يعترضنا ووعدنا باالستجابة فقال: 

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڤ( )غافر:٦٠(.

املستجيب  سبحانه  هو  أنه  إلى  وجهنا  كما   
لدعاء املضطر الذي يرجو اخلالص مما أصابه فقال: 

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( )النمل:٦٢(.

ِ صلى  وَعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ـ  ِبِه  ُأِتَي  َأْو  ـ  َمِريًضا  َأَتى  ِإَذا  َكاَن  وسلم  عليه  اهلل 
َوَأْنَت  اْشِف  اِس،  النَّ َربَّ  اْلَباَس  » َأْذِهِب  َقال:  
ُيَغاِدُر  اَل  ِشَفاًء  ِشَفاُؤَك،  ِإالَّ  ِشَفاَء  اَل  اِفي  الشَّ

َسَقًما«. )البخاري :٥٧٩(.
عودة إلى 
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وقت  بالدعاء  عباده  إليه  يلجأ  أن  يحب  واهلل 
إليه  يتضرعوا  وأن  والضعف  واالبتالء  املصيبة 
طالبني  السماء  إلى  أيديهم  برفع  وتعالى  سبحانه 

منه أن يرحمهم وُيذهب عنهم البأس ويشفيهم.
وقد أخبرنا النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه:  »اَل 
َعاُء  َيِزيُد ِفي اْلُعْمِر ِإالَّ اْلِبرُّ َواَل َيُردُّ اْلَقَدَر ِإالَّ الدُّ
ْزَق بَخِطيَئِة َيْعَمُلَها«.  )ابن  ُجَل َلُيْحَرُم الرِّ َوِإنَّ الرَّ

ماجه: ٩٠(. 

عودة إلى 
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sherrif.f.alkassimi@gmail.com

الخاتمة

سينحسر هذا الوباء العاملي عاجاًل أو آجاًل مبشيئة 
الكوارث  جميع  مع  احلال  هو  -كما  تعالى  اهلل 
واألوبئة التي اجتاحت العالم فيما مضى- وستعود 
احلياة إلى سابق عهدها، وحينها ستسعى احلكومات 
هذا  من  للتعلم  العالم  حول  الطبية  واملنظمات 
الطبية  إمكانياتها  تطوير  على  وستعمل  الدرس، 

وقدراتها اإلدارية للتعامل مع أمثال هذه األوبئة.
وعلى كل شخص -كذلك- أن يتعلم من هذا 
الوباء، وأن ينظر إلى قدرة اهلل تعالى، ويلجأ إليه، 
ويطلب منه العفو على ما بدر منه من تقصير في 
من  الوباء  قبل  عليه  كان  ما  إلى  يعود  وأال  حقه، 

غفلة وبعد عن اهلل تعالى.
مع متنياتنا للجميع بالسالمة،،،

عودة إلى 
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للمزيد من المعلومات عن اإلسالم

لتنزيل الكتاب وغيره من الكتب بعدة لغات

حاور عن اإلسالم بعدة لغات

عودة إلى
الغـــــالف


