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د /أحمد علي سليمان

(*)

ليسمح لي القارئ الكريم أن أنبه على نقطة جوهرية تتعلق بمنهجية معالجة
هذا الموضوع ،وهي أننا نعيش اآلن في قلب األزمة ،لسنا في بدايتها ،ولم نصل بعد
إلى نهايتها ،وال نعلم كيف س�تئول األمور ،وحتى ه�ذه اللحظة نعيش لُغ ًزا محي ًرا وال
نعرف على وجه الدقة والحقيقة كنه هذا الفيروس (كورونا  -كوفيد )19 -
ه�ل ه�و في�روس طبيع�ي أم أن�ه مخلق؟
أم أن�ه حم�ض ن�ووي؟ أم أن ما يح�دث حربًا
جرثومي�ة بلغ�ت بفاعله�ا ش�أو الالإنس�انية؟
وكيف انتش�ر الفيروس في العالم كله بس�رعة
الب�رق ،ليتحول إلى جائح�ة ؟ وهل ما حدث تم
بقص�د أم بدون قص�د؟ وهل يمك�ن أن يندرج
تحت نظرية المؤام�رة؟ وهل حدث ما لم يُتوقع
وانقلب الس�حر على الساحر؟ أم أنها حرب من
نوع آخر؛ الس�تعراض الق�وة بغرور بين القوى
الكبار لتركيع أحد األطراف؟ وهل تم ذلك نتيجة
اإلخالل بالت�وازن البيئي وزيادة كهربية األرض
نتيجة الموجات (الكهرومغناطيس�ية) الناجمة
ع�ن استش�راء ذبذب�ات األقم�ار االصطناعي�ة
وغيرها؟ أم أن ذلك حرب اقتصادية ،تس�تهدف
القضاء على اقتصاديات صامدة وصاعدة لسلم
قم�ة االقتصاد العالمي؟ أم أنه�ا حرب من أجل
تحقيق مكاس�ب مالية تف�وق الوصف والخيال

بعد إظهار دواء يوقف الفيروس أو إنتاج مصل
واق يمنعه؟ وماذا لو انكشف المستور بأن دولة
ٍ
(س) أو (ص) ه�ي مَن َّ
نش�طت ه�ذا الفيروس
الخطير ونش�رته قاصدة؟ وهل يستطيع العالم
عندئذ محاسبتها؟ هذه أسئلة وغيرها كثير.
ال أمل�ك وال يمل�ك أحد على ظهر البس�يطة
اإلجابة عن هذه األسئلة وال عن غيرها ،وال يعرف
أحد الحقيقة المطلقة إال الله تعالى.
ولكن ثقافت�ي الدينية تدفعني إلى تقرير أن
م�ا يحدث له حكمة بالغ�ة ،على وفق إرادة الله،
وأن ه�ذا الفيروس ال يس�ير أب�دًا وفق هواه؛ بل
هو أحد مخلوقات الله ،يُس�يِّره الله حيث يشاء،
إمضاء لسنّة االبتالء.
ماهية الفيروسات:
وف�ي محاضرة مهمة له ع�ن فيروس الكورونا
يق�ول العالم األمريك�ي الدكتور توم�اس كووان:
«الفيروس�ات ببس�اطة عبارة عن إفرازات للخلية

(*) ع�ضو املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،جلنة التثقيف العام.
( )1كلمة كورونا تعني بالالتينية :التاج.
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المسممة ،وهي قطع من الحمض النووي  RNAأو
 DNAم�ع بروتينات أخرى تنطلق خ�ارج الخلية.
وتحدث الفيروس�ات عندما تتسمم الخلية فالخاليا
عندما تتس�مم بفعل التلوث تحاول تطهير نفسها
بطرد الركام الذي نسميه الفيروسات»(.)2
فم�ن الذي أحدث هذا التل�وث الرهيب وأخل
بالت�وازن البيئي والكوني ،وتس�بب في إحداث
التغيي�رات واالختالالت؟ ومن تس�بب في زيادة
كهربية األرض؟ على فرض صحة هذه الفرضية
التي يعزوا بعض العلماء أنها الس�بب في إنهاك
األحي�اء وجعله�ا فريس�ة للمرض-التي تحتاج
دراس�ات علمية من المتخصصي�ن -ومن الذي
اعت�دى على األكس�جين الذي تس�بب تلوثه في
إرهاق األحياء؟ إنه اإلنسان المخل بما استخلفه
الله لعمارة األرض!!
فهل جاء هذا الفيروس ليصحح مسار هؤالء
الذين أفرطوا في االعت�داء على فطرة الله وعلى
كونه الفس�يح ،وأس�هموا في اإلخلال بتوازنه
الفيزيائي والبيئي واالجتماعي والقيمي؟ ولماذا
وجدنا دولاً هجم عليها الفيروس بشراسة ،ودولاً
أخرى شملها لطف الله؟
هزة عنيفة أحدثتها الجائحة:
إن اﻷزمة التي نعيشها حاليًّا بانتشار هذا الوباء
الخطير والتي أحدثت ش�للاً تامًا في ُج ِّل أنش�طة
الحي�اة ف�ي العال�م ،وتخط�ت الح�دود واﻷقاليم
واﻷوطان والفوارق العرقية والطبقية واﻻجتماعية
والديني�ة تجعلن�ي أوقن تم�ام اليقين أنه�ا ابتالء
إلهي للبش�رية جمعاء؛ من أجل أن تُعيد حساباتها
الفكرية واإليمانية.

يا ل�ه من مخل�وق ضعيف اس�تطاع إيقاف
عجل�ة الحي�اة في أكب�ر دول العال�م وأعظمها
وأقواه�ا ،وأرع�ب العالم ،بل وأدخ�ل الناس في
بيوته�م كالنمل في بيات قد يطول وال يعلم أحد
غير الل�ه متى س�تكون نهايته؛ لتخلو ش�وارع
معظ�م دول العال�م ،بل وتفرض ال�دول حظر
التج�وال خو ًف�ا من ه�ذا الكائ�ن الدقي�ق ،أين
التقدم والرس�وخ ف�ي العلم؟! خس�ائر مجمّعة
مباش�رة وغير مباش�رة تتجاوز الخيال ،توقف
المساجد والكنائس والمعابد ،والتجارة العالمية
واالحتفاالت واالجتماعات والمقاهي والمطاعم،.
ي�ا لها من طامة كبرى وليس له�ا من دون الله
كاشفة!!
والجليل في األمر أن هذه الجائحة حدثت بغتة؛
إذ لم تفكر البش�رية من قبل في أن تمر عليها أيام
مث�ل هذه ،تقف اآلن عاجزة حائرة تضرب ك ًّفا على
ٍ
كف من جالل المش�هد الذي يكاد يوحي لنا جميعًا
أننا ف�ي كابوس طال أم�ده وننتظر ب�زوغ الفجر
والنور للذهاب إلى أعمالنا.
ب�ل إن أكث�ر ال�دول تقدمًا تطل�ب المعونة
واإلم�دادات؛ ب�ل ظه�ر ه�ؤالء عل�ى حقيقتهم
لينكش�ف الغرور والخ�داع ،وضع�ف األنظمة
الصحي�ة وتهاويها وتهالكها ،وعدم قدرتها على
مواجهة الوباء ،وهشاش�ة الحضارة المعاصرة
تتجلى هن�ا حيث تعاني (ال�دول العظمى) من
نقص حاد في أجهزة التنفس االصطناعي ،وثمن
الجه�از حوال�ي عش�رة آالف دوالر ،بينما ثمن
صاروخ ك�روز تبلغ قيمت�ه  1,7مليون دوالر!!
وتظه�ر األنظم�ة الغربي�ة في ال�دول العظمى
على حقيقتها وينكش�ف المستور« ،دولة (س)

( )2حما��ض�رة للدكتور توما�س كووان� ،ألقاها يف مدينة نك�سون بوالي���ة �أريزونا الأمريكية ،يوم  12مار�س 2020م www.youtube.
com/watch?v=zFN5LUaqxOA
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تس�رق ش�حنة إمدادات طبية كانت متجهة إلى
دولة (ص) ،ودولة (ع) تم�ارس القرصنة على
ش�احنة مواد طبية كانت متجهة لدولة (ت)»...
وانتشرت هذه الظاهرة بشكل ال يصدقه العقل.
المفارق�ة أن دولة فقيرة كالصومال ما كان
الناس يحب�ون الذهاب إليه�ا ،واآلن ونظرا ،ألن
الفي�روس ل�م يصلها حت�ى اآلن ،ف�إن البعثات
األجنبية ال تريد مغادرتها البتة ،يا الله!! ويا لها
من حكمة بالغة.
نعم لقد ضاقت األرض بما رحبت على الناس
في كل مكان ،وضاقت السماء باتساعها وحطت
الطائ�رات عل�ى األرض في مش�هد ال مثيل في
التاريخ ،وضاقت حتى البحار على بني اإلنسان،
واس�تقر الناس ف�ي بيوتهم ينتظ�رون مصي ًرا
مجهولاً ال يعلمه إال الله! يحضرني هنا قول الله
تعالى:

ﱹﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ
(التوبة)118 :
عندئذ يبدأ اإلنسان في التفكير في خالقه فعنده
الملجأ وعنده النجاة ،وهذا ما يفسر لجوء كثير من
رؤس�اء الدول العظم�ى وغيرهم إلى المؤسس�ات
الدينية وطلب الدعاء من أهلها ،بل والسماح بتالوة
القرآن وانطلاق اآلذان في أج�واء مناطق ما كان
من السهل أبدًا أن يحدث فيها ذلك؛ حتى يرفع الله
عنهم الغمة ،بعد أن أمعنوا في االس�تهتار بتعاليم
الله وعزلها عن مس�رح الحياة ،بل وصل بهم الحد
إلى تحدي رب العزة وإنكار وجوده جل وعال!!
هشاشة الحضارة المعاصرة وجنوحها:
لقد فضح في�روس كورونا حضارة العصر،

1664

وكس�ر كبرياءه�ا وغروره�ا األج�وف ،وأب�ان
هشاش�تها ،وأكذوبة ال�دول العظم�ى والنظام
العالم�ي الس�ائد من�ذ نهاي�ة الح�رب الباردة
وأنانيت�ه وخداع�ه وغ�روره وتهاوي�ه إلى هوة
سحيقة بسبب البعد عن الله.
عندم�ا اغتر اإلنس�ان بما وصل إلي�ه من علوم
ومخترعات وصل من خاللها إلى الكواكب األخرى،
وتحك�م في كثير من أمور الحي�اة ،وظن أنه قادر
على كل شيء ،وتغافل عن مدبر هذا الكون ،إلحاد
وإنكار لله ،اس�تعمار للشعوب ،وس�لب خيراتها،
وإذالل أهلها .وصناعة الموت ،والتنافس المحموم
في إبداع أس�لحة الدمار الش�امل للبشرية ،ناهيك
عن االعتداء على الفطرة الس�وية وتجلت مظاهرها
ف�ي أم�ور كثي�رة منه�ا زواج المثلين ،الس�خرية
باألنبياء والمرس�لين ،صناعة الفتن بين الش�عوب
بل بي�ن طوائ�ف الوطن الواح�د ،وتألي�ب الناس
على حكامه�م ،والكيل بمكايي�ل متعددة تحكمها
المصال�ح واالنتهازية واإلمبريالية واألنانية ،وغض
الطرف ع�ن المجازر التي راح ضحيتها عش�رات
اآللف من المستضعفين وفي مقدمتهم المسلمين،
واالعت�داء الص�ارخ عل�ى ش�تى مف�ردات البيئ�ة
والطبيعة والكون ،وتغول الرأس�مالية ،وهشاش�ة
القيم وجنوحها صوب المصلحة واألنانية والتفاهة،
والشذوذ وتغيير خلق الله ،فأراد الله تعالى أن يعيد
البش�رية إلى سيرتها األولى وإلى فطرتها السوية،
ويؤدبها ليصحح مسارها ،فكان التأديب بجند من
جنود الله الصغير جدًّا ،تحقي ًقا لسُ نَّة االبتالء.
سنة االبتالء ماضية:
االبتالء س�نة كونية من س�نن الله تعالى في
خلق�ه وكونه ،وهو من طبيع�ة العيش في هذه
الحي�اة ،يأت�ي للتمحي�ص والف�رز واالختبار،
ورفع الدرجات ،وتكفير الس�يئات ،ويأتي أيضا
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لتصحي�ح المس�ار ،ولِحِ كم كثي�رة يعلمها الله،
والق�رآن الكري�م زاخ�ر بكثير من اآلي�ات التي
تتحدث عن ابتالء الله لإلنسان بالخوف والجوع
واﻷمراض والجوائح الطبيعية وغيرها ،ومن هذه

اآلي�ات الكريمة قول الله -تعالى﴿:-ﭠ
ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ﴾
( البقرة.)155 :
ولقد وقفت طويال أمام هذه اآليات ،الستبين

سموق بالغتها واستوقفني جالل قولهِ﴿ :ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ ،وقول�ه﴿ :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ﴾ وتس�اءلت :لم�اذا
عبَّر القرآن بكلمة ﴿ ﭡ﴾ بالذات عند الخوف

والجـ�وع ،وعبَّر بكلم�ة ﴿ﭥ﴾ عند األموال
واألنفس والثمرات؟ يقول د /غانم السعيد :وهنا
تتجلى عظمة رحمة الله بعباده ،فهو سبحانه مَن
خلق النفوس وسواها ،ويعلم حدود طاقاتها في
تحم�ل االبتالءات؛ لذلك عندما تحدث عن االبتالء
بالخوف والجوع ،وهو أشد أنواع االبتالءات فقد
خ َّففه عن عباده فجعله ش�يئًا يس�ي ًرا جدًّا ،قال

تعالى ﴿ :ﭡ﴾ والش�يء هو األمر القليل جدًّا
ال�ذي ال يكاد يُذكر ،ولم�ا تحدث عن االبتالء في
األم�وال واألنف�س والثمرات وهو مم�ا يمكن أن

تتحمله نفس المبتلى فقال ﴿ :ﭥ﴾والنقص
أكثر بكثير من ﴿ ﭡ﴾(.)3

ولقد قاسمت السُّ �ن ُة النبوي ُة القرآ َن الكري َم في
الحديث ع�ن االبتالء فعن أبي هري�رة -رضي الله
بالمؤمن
عنه -قال :ق�ال النبي ﷺ« :ال يزا ُل البالءُ
ِ
أو المؤمن ِة في جس�ده وفي مالِ�ه وفي ولده حتى
يلق�ى الل َه وما عليه من خطيئ� ٍة»( ،)4فالبالء إذن ال
ب�د من أن ينزل بالعبد :مؤمنً�ا كان أو غير مؤمن؛
فأما بالء المؤمن إن صبر عليه ،فهو خير له ورفعة
لدرجت�ه وتكفير لخطاياه وذنوب�ه ،وحم ٌل له على
محاسبة نفسه ،وتنبي ٌه له من ربه إن كان في غفلة.
وم�ن حِ كَ ِم االبتالء أنه ج�ل وعال جعله ليبين
للمؤمني�ن وللناس حقيقة الدني�ا الفانية ،وأنها
دار غربة وفناء يتزود فيها المؤمن من الطاعات،
ومزرع�ة ي�زرع م�ا يس�ره حص�اده ف�ي يوم
المع�اد ،وأن الدنيا متحولة متبدلة؛ حيُّها يموت،
وصحيحه�ا يم�رض ،وغنيها يفتق�ر ،وفقيرها
يغتن�ي ،وملكه�ا ي�زول ،وحاله�ا إل�ى محال؛
فالمؤم�ن الذي نظر إلى الدنيا بعين الحقيقة ،ال
يطم�ع إال فيما عند الله تعالى ،وأما غير المؤمن
فابتلاؤه عقوب�ة وردع له عن ظلم�ه وجنوحه
وش�ذوذه ،وقد يكون تنبيهًا له من ربه؛ ليحمله
على البحث ومن ثم تتحقق له الهداية( ،)5فاألمم
حينما ِ
تض ُّل وتنحرف ،يُرسل الله لها جنودًا من
جن�وده وآيات من آيات�ه ،قد تبدو ف�ي الظاهر
قاس�ية ،ولكنها في الباطن خي ٌر ورحمة من الله
بنا وتنبيهًا لنا ليدفعنا دفعًا إلى بابه ،وقد يكون
عقوب ًة لإلنس�ان على انحراف�ه الخطير وغروره
وكبريائه وجنوحه عن الفطرة السوية.
حِ كَ� ٌم إلهية تت�را لعل من بينها أن اإلنس�ان
حينما تم�رد عل�ى القوانين اإللهي�ة ،واألعراف

( )3د .غامن ال�سعيد :ت�أمالت يف فقة االبتالء ،كنوز عربية.
(� )4أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده ،من حديث ابي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -برقم.7859 :
(� )5إبراهيم جا�سم :من حكم االبتالء� ،شبكة الألوكة 20 ،يناير 2020م.
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األخالقي�ة ،أرس�ل الل�ه تعالى فيروسً �ا ال يرى
بالعين المجردة؛ ليضبط حركة اإلنسان وغروره
في هذه الحياة ،وأن ما نشهده اآلن يعد فعلاً من
أفعال التحدي؛ للفت النظر ،وهو رحمة من الله
تعالى للناس حتى ينتهوا ،وتعود البش�رية إلى
مراشدها.
يق�ول أ /عم�اد الدي�ن أدي�ب« :إن جبروت
العقل البشرى ،وطغيان العقل العلمي المنزوع
منه اإليمان ،يعطيان إنس�ان اليوم حالة مخيفة
من الزهو والكب�ر والغرور بالنفس ،مما يجعله
يش�عر أن�ه عاب�ر إلرادة الخال�ق الواح�د األحد
المدب�ر المطلق لهذا الك�ون ،يدفعه غروره إلى
االعتداء على الس�نن اإللهي�ة ،والبحث عن إطالة
العمر ومحاربة الش�يخوخة والبحث عن األبدية
عبر التحكم الجين�ي أو زراعة األعضاء ،إلى حد
اإلقدام على صناعة إنس�ان من األلف إلى الياء،
ووص�ل العلم والعلماء إلى وضع آالت وش�رائح
إلكترونية في الجس�م البش�رى ،كان اإلنس�ان
يبيع ويشترى ،يتحرك بحرية ويغزو األرض من
أقصاها إلى أقصاها ،يبيع سلعًا استفزازية تبدأ
من أط�واق مرصعة بالماس لل�كالب إلى جهاز
موباي�ل م�ن البالتين واألحج�ار الكريمة ،وظل
يعتقد اإلنس�ان -الذي حاد عن الفطرة -أنه ملك
األرض وما عليها ،ويستعد لبناء مدن في كواكب
الفضاء ،هذا كله أوصلنا إلى تلك الحالة الخطرة
التي يتجرأ فيها العلم على قدرة الخالق ،ويعتقد
العالم أنه بديل -والعياذ بالله -لإلله جل شأنه،
وهك�ذا حينما تص�اب النفس البش�رية بالكبر،
ويتخيل اإلنسان أنه سيد هذا الكون ممسكًا بكل
مفاتيحه ،ولديه كل اإلجابات على ش�تى ألغازه

ويش�عر أنه ملك المعرف�ة المطلقة ،وأنه أصبح
ق�اد ًرا على فعل كل ش�يء وأي ش�يء وفي أي
م�كان ،وأن إرادته مطلقة ال ح�دود لها ،جاءته
رسالة واضحة وحاسمة من السماء« :حياتك قد
تكون في خطر من مجرد بعض رش�قات رذاذ
العطاس ،أو لمس�ة على سطح ملوث» الرسالة:
أيه�ا اإلنس�ان اع�رف حقيقة حجم�ك ومكانك
ومكانتك في ضفاف هذا الكون العظيم»(.)6
ويحضرن�ي في هذا المقام قول الحق تبارك

وتعالى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷ

( يونس)24 :
ﯸ ﯹ﴾
لقد ش�هد التاريخ البشري صو ًرا كثيرة لهذا
االبتلاء وهذه الجوائ�ح ،غير أن ما اس�توقفني
وش� َّد اهتمام�ي جدًا ه�ي اآلية الس�الفة ،وأرى
أنها مناس�بة لم�ا نحن فيه ونعاني�ه اآلن .يقول
الدكتور محمد الزيادي« :إن عالم اليوم قد وصل
إل�ى درجة من التط�ور والتقدم أوص�ل الحياة
إل�ى أن تأخذ زخرفها أكث�ر من أي وقت مضي،
وأن تتزي�ن بكل ما يطلبه اإلنس�ان من س�عادة
ومتع�ة وهذا أمر طبيعي ،ولك�ن غير الطبيعي،

هو ما أش�ارت إليه اﻵية﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ﴾ فإذا ظ َّن اإلنس�ان أنه قادر
عل�ى التحكم في الحياة ،وأن�ه قادر على تحدي
الق�درة اإللهي�ة ،وقادر عل�ى صن�ع الحياة أو
تدميره�ا ،قادر عل�ى الخلق واإلفن�اء ،فإن ذلك
خ�روج باإلنس�ان إلى فضاء خارج ع�ن قدرته،

( )6عماد الدين �أديب« :كال �إن الإن�سان ليطغى»� ،صحيفة الوطن :الأحد  15مار�س 2020م
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كورونا :بين هشاشة الحضارة المعاصرة وفقه األزمة

وخارج ع�ن إرادة الل�ه تعالى؛ وهذا يس�تدعي
عقابً�ا إلهيًّا ق�د يكون جزئيًّا مؤقتً�ا ،وقد يكون
دائمً�ا؛ فالجزئي المؤقت هو ما يُش�اهد اﻵن من
تعطل جمي�ع صور الحياة البش�رية ،والذي قد
ي�زول بين لحظ�ة وأخرى كما ه�و متوقع ،وقد
يكون العقاب أبديًّا وهو انتهاء الحياة البش�رية
بصور ٍة كامل ٍة والذي نسميه بالقيامة .وعلى كل
حال فإن ما يجري مؤش�ر كبي�ر على انحراف
خطير انحدرت إليه البشرية ،وهو فرصة كبيرة
أم�ام العلم�اء والمفكري�ن والباحثي�ن للتفكير
والتأمل إن أمد الله في أعمارهم»(.)7
الرسائل المدوية التي أطلقها الفيروس:
وليس يمتنع أن يكون ه�ذا اإلخضاع اإللهي
للبش�رية كلها بهذا الفيروس الخفي عن أعينها
مث�الاً لقهر ع�اد الثانية والثالثة وم�ا بعد ذلك،

وصدق الله القائل﴿:ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾
(النجم.)56:
ل�و قدر للفيروس أن يتحدث لربما كان لس�ان
حاله أن يقول :أيتها البش�رية الت�ي جنحت بعيدًا
بعيدًا عن خالقها ،أنا من جئتكم بأمر الله على عجل
وانتش�رت في عجل وبال إنذار مسبق ،ألذكركم أن
ب�اب التوبة يقفل بدون إنذار وأن ملك الموت يأتي
فج�أة وأن الموت قادم ،أنا ال أحتاج إلى تأش�يرات
دخ�ول لبلدانك�م كال فأن�ا ال أعرف الح�دود بين
الش�عوب وال أف�رق بين الناس ،إنن�ي عبد مأمور،
أنا من أوقفت تعذيب المستضعفين في كل مكان،
ُ
جعلت الناس يعترف�ون أنهم ضعفاء أمام
أن�ا مَن
ُ
جعلت المالحدة يوقنون بوجود
قدرة الله ،أنا مَ�ن
ُ
أخليت الش�وارع
الله تعالى؟ هل تعلمون أنني مَن
وأرحت الس�يارات والمركب�ات والمحركات ونزلت

بح�وادث الطرق إلى أدنى درج�ة؟ وأنا من أرحت
السماء من عبثكم ،وكذا البحار ،أنا من تسببت في
تراجع الفواحش ،وتراجع التلوث في العالم بأمره
تعال�ى؟ أنا من جعل�ت العصاة يفك�رون في الله
ُ
أعدت العالقات األس�رية
وف�ي رد المظالم؟ أنا مَن
والدفء للبيوت والعائالت بعد جفاف لم يس�بق له
مثيل بأم�ر ربي؟ أنا مَن أفقت الن�اس على أهمية
البح�ث العلمي ،أين المعامل التي يعوزها التكامل
وتس�ودها األنانية لتحول دون اكتش�اف العالج؟
أيها الناس ال تحس�بوني قويًّا؛ كال كال فأنا أضعف
مما تتخيل�ون .والله أنا جن ٌد صغي ٌر من جنود الله،
فما بالكم بجنوده العظام ،فالعالم متعطل بسببي
على الرغم من ضعفي ،أنا مَن كشفت لكم هشاشة
ما تس�مى بالدول العظمى ،وأنه�ا أوهن من بيوت
العنكب�وت ،ه�ل تعلم�ون أن م�ا تس�ببت فيه من
رعب للعالم يفوق رعب كل األس�لحة الفتاكة التي
ٍ
اخترعه�ا اإلنس�ان على مر الزم�ان؟ ربما أترككم
بعد فترة ،حينما يأمرني رب�ي ،ولكن :هل تعلمتم
الدرس؟
فقه األزمة:
اش�تمل دينن�ا الحني�ف على منه�ج مثالي
شامل وصالح لكل زمان ومكان ،لسالمة األبدان
والنف�وس ،وعلمنا فق َه األزم�ات لتحقيق النجاة
من خالل:
الطمأنين�ة والس�كينة بالتعل�ق بحب�ال الله

وكث�رة ذك�ره ،يق�ول تعال�ى﴿ :ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
(الرعد)28 :
ﰒ ﰓ﴾
أي تس�كن وتس�تأنس بجالل الله فتطمئن،

( )7د /حممد فتح اهلل الزيادي :ت�أمالت يف زمن الأزمة� ،صدى البلد 27 :مار�س 2020م
شوال  1441هـ  -مايو/يونيو  2020م

1667

قضايا التجديد
ومن ثم يزول قلقها واضطرابها ،هذا وقد وردت
ه�ذه اآلية الكريم�ة في س�ورة الرع�دِ ،والرع ُد
مخيف ،فجاءت اآلية لتبعث األمل والطمأنينة في
قلوب الذاكرين.
المحافظة عل�ى الصحة ،ومقاومة األمراض،
والوقاي�ة قبل الم�رض ،والعالج بع�د المرض،
والتحذي�ر م�ن الع�دوى ،واالحت�راز والوقاي�ة
والع�زل الصح�ي ف�ي األوبئة ،يق�ول ﷺ« :إ َذا
سَ �مِ ْعت ُ ْم به -أي الطاعون أو الوباء -بأ َ ْر ٍض فال
تَ ْق َدمُ�وا علي�ه ،وإ َذا و َق� َع بأ َ ْر ٍض وأَنْتُ� ْم بهَا فال
تَ ْخ ُرجُوا فِ � َرا ًرا منه»( ،)8بل وس�ع دائرة الوقاية
حتى ش�ملت الحي�وان األعجم ،يق�ولﷺ« :ال
ُور َد َّن ُمم ِْر ٌ
ض علَى م ُِصحٍّ »(.)9
ي ِ
الدع�وة إل�ى العلاج الروح�ي والمعن�وي،
وزي�ادة جرع�ات األم�ل ف�ي رحمة الل�ه ،وإلى
التف�اؤل وه�و مي�ل أو ن�زوع نحو النظ�ر إلى
الجان�ب األفضل لألح�داث أو األح�وال ،وتوقع
أفض�ل النتائ�ج .والمؤمن دائمً�ا مقبل على ربه
مرتبط بمشيئته .والتفاؤل ينشط أجهز َة المناع ِة
النفسية والجسدية ،مما يجعل المرء على جادة
الصحة والسالمة والوقاية.
األخذ باألسباب والتس�ليم لله العليم القدير،

ونتمث�ل قول الل�ه تعال�ى﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ (لقم�ان:
 ،)34وق�ول نبيهﷺ« :إ َّن روحَ القد ُِس َ
نفث في

َ
نفس حتَّى تس�تَكمِ َل رز َقها
َروعي أنَّ ُه لَن
تموت ٌ
فاتَّق�وا اللَّ َه وأجمِ لوا ف�ي ال َّ
طلَ ِب» ،بحيث نعيش
بهما ويعيشان فينا.
االلت�زام بالعالج الجامع المان�ع ،فعن عقبه
اب�ن عامر الجهني -رضي الل�ه عنه -قالُ :
قلت
ي�ا رس�و َل الل ِه م�ا النَّجاةُ ق�الِ :
«أمس� ْك علي َك
لسانَ َك ،وليس ْع َك بيتُك ،وابكِ على خطيئ ِت َك»(.)10
والحديث يؤكد على التحذير من نشر الشائعات
وحرمتها ،ويدعو إلى البقاء في المنزل ،وديمومة
االس�تغفار والدعاء .وهنا نحذر من الش�ائعات
فخطورته�ا تتضاعف ف�ي مثل ه�ذه األزمات،
وقلوبنا قبل أجسادنا خلف قادتنا ووالة أمورنا،
وطاعته�م إذا كانت واجبة ف�ي األوقات العادية
فإنه�ا هنا م�ن أوج�ب الواجبات ،ق�ال تعالى:

﴿ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾﯿ﴾ (النساء)59 :
وكذلك الدعاء فإننا في حاجة ماسة إلى مزيد
م�ن الدعاء وطرق أب�واب الله الرحي�م ،فاللهم،
إنك تس�مع كالمن�ا ،وت�رى مكانن�ا ،وال يخفى
عليك ش�يء م�ن أمرن�ا ،وليس لنا ربٌ س�واك،
نحن البؤس�اء الفق�راء إليك ،المس�تغيثون بك،
المس�تجيرون بعظمت�ك ،الوجلون المش�فقون
المعترفون إليك بذنوبنا ،نس�ألك يا ربنا مس�ألة
المس�كين ،ونبتهل إليك ابتهال الذليل ،وندعوك
دعاء الخائف الضري�ر ،أن ترفع عنَّا وعن البالد
والعباد البلاء والوباء يا رحم�ن الدنيا واآلخرة
ورحيمهما.

( )8رواه البخاري ،من حديث عبد الرحمن بن عوف –ر�ضي اهلل عنه -برقم.5730 :
( )9رواه البخاري ،من حديث �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه -برقم.5771 :
( )10رواه �أحمد يف م�سنده ،برقم.22235 :
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