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موقف املؤمن من فريوس كورون COVID19
بقمل د .لقامن بن عبدهللا

رئيس قسم الفقه وأصوهل  -جامعة مالاي [ كوالالمبور – مالزياي]
العامل كله اآلن منشغل بتفشى جائحة فريوس كوروان املسمى ب  covid-19وقد بلغ عدد
املصابني يف العامل كلها حىت اآلن قريباً من مليونني ،وعدد الوفيات اكثر من مائة ألف وهذه مصيبة

عظيمة مل يشهد مثلها اتريخ االنسانية منذ قرون مبثل هذه الشدة وقد قدر للا ما شاء خللقه وال حيدث
ط ِمن َوَرقٍَة
شئ اال بقدر وقضاء منه جل وعال فالكل حتت علمه أزليا وهو تعاىل يقولَ ( :وَما تَ ْس ُق ُ
ِ
ٍ
س إِاال ِيف كِتَ ٍ
ِ
اب ُّمبِ ٍ
ض وَال َرطْ ٍ
ب َوَال ََيبِ ٍ
ني) (سورة اْلنعام)59 :
إاال يَ ْعلَ ُم َها َوَال َحباة ِيف ظُلُ َمات ْاْل َْر ِ َ
والقدر خريه وشره منه كما قال ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي (إِ اان ُك ال َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر) (القمر:
 )49ويف تفسري هذه اآلية قال ابن عباس رضي للا عنه إن للا خلق اخللق كلهم بقدر ،وخلق هلم اخلري
والشر بقدر فخري اخلري السعادة وشر الشر الشقاء.
وهذا هي الرؤية الع َقدية لفريوس كوروان ولذلك جيب التعامل معه من هذا البعد  .فتعالوا نرجع اىل

عقيدتنا السليمة وأنخذ اخلطوة الصحيحة يف مواجهته من حيث اْلخذ ابسباب املعاجلة والقبض عليها
واالعتماد على رب هذه االسباب مع التوكل واليقني أبنه سريفع عنا هذا الوابء.
فلنبدأ أولا مبا رسخه علماؤان سلفاً وخلفاً أن اإلميان ابلقضاء والقدر يوجب املرء أن يؤمن أبن للا

سبحانه وتعاىل علم أزلياً جبميع أفعال العباد وما يتعلق ابملخلوقات كما يوجب أن يؤمن أبنه سبحانه
وتعاىل إمنا أوجدها على القدر املخصوص الذي سبق العلم به وقد ذكر يف هذا مثال ابن حجر يف
شرحه على حديث ابن عمر عن االميان بقوله (والقضاء علم للا أوالً ابْلشياء على ما هي عليه والقدر

إجياده اَيها على ما يطابق العلم)  .وكذلك يوجب على املرء أن يثبت عقيدة أن كل شئ قد كتبه للا
يف اللوح احملفوظ كما ثبت يف احلديث الذي رواه مسلم  ...( :ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه مث
نطوي الصحف فال يزاد فيها وال ينقص).
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فإذا كانت هذه هي عقيدتنا فما هو دور اإلنسان يف حياته بعد أن يؤمن بيقني أن اْلمر كله من
للا وقد قدره أزلياً حتت علمه وارادته وقدرته وملاذا يؤمر اإلنسان ابلعمل مبا تنتظم به حياته يف هذه

الدنيا من املعاجلة واإلصالح والرتبية ومبا يرضيه من العبادات واْلعمال الصاحلة .ففي هذه املصيبة
فريوس كوروان ما الذي على اإلنسان أن يفعله إذا كان من قدر للا أن ميوت االنسان بسببها فهل
يبقى شئ عند اإلنسان بعد هذا القدر الذي قدره للا للفرار منها ويسلك كل اخلطوات العالجية يف
مواجهتها؟
حقيقة مهمة جيب االلتفات إليها هي :أن اْلخذ ابْلسباب ال ينايف اإلميان ابلقدر بل اْلسباب
نفسها من مجلة قدر للا لإلنسان فالرسول صلى للا عليه وسلم يف حياته كان أيخذ بكل االسباب يف
إبالغ دعوته من التخطيط واملشاورة من أول يوم أن يبدأ رسالته للناس من مرحلة السر إىل اجلهر وإىل
اهلجرات وإىل الغزوات وبناء اجملتمع كلها تدل على أن الرسول أخذ الوسائل واْلسباب ليؤدي اىل ما
فيه اخلري والنجاح يف عمله ويف نفس الوقت يؤمن بقدر للا خريه وشره فهذا التالزم بني اإلميان ابلقدر
واْلخذ ابْلسباب ال ينفك يف العقيدة اإلسالمية.
وخبصوص مسألة الوابء مثل فريوس كوروان املستجد هذه فقد جاء يف احلديث الصحيح فيما رواه
البخارى عن عبدالرمحن بن عوف رضي للا عنه يف الطاعون أنه قال :قال رسول للا صلى للا عليه
وسلم(ِ :إَذا ََِسْعُتْم ِبِه ِأبَْر ٍض َفَال َتَقُدُموا َعَلْيِهِ َ ،وإَذا َوَقَع ِأبَْر ٍض َوَأْنُتْم َِِبا َفَال َ َْتُر ُجوا ِفَرًارا ِمْنُه) .فهذا
احلديث يرشدان جلياً أنه إذا وقع الطاعون وهو من الوابء يف أرض فال جيوز ملن يف خارجها القدوم

عليها ْلنه القاء ابلنفس إىل التهلكة ،وال جيوز ملن يف داخلها اخلروج منهاْ ،لنه سبب النتشاره خارجها
وْلن قدر للا مكتوب ومسجل ال مفر منه .كما يفهم منه أيضاً أنه من ابب اإلرشاد بكيفية التعامل

مع الوابء من احملاصرة له ومنع االنتشار لدى الناس إذا فالقدر شيء واْلخذ ابْلسباب شيء آخر.

فاْلول جيب اإلميان به والثاين جيب العمل به وهو (الكسب) الواجب على العبد .وهو من مثرة االميان
به فهذا عمر رضي للا عنه يعلمنا النطبيق العملي لإلميان ابلقدر واْلخذ ابْلسباب حينما امتنع من
أن يدخل الشام وقت انتشار الوابء فقيل له :أنفر من قدر للا َي أمري املؤمنني؟ قال :نعم نفر من قدر
للا إىل قدر للا .إذاً فما تفعله الدول يف العامل اآلن من إغالق احلدود وتوقيف الرحالت وتعطيل
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الدراسة واحلجر الصحي ومنع التجمعات وحىت إغالق املساجد ومنع كل موجبات تفشي العدوى هو
من ابب اْلخذ ابْلسباب مبا ّبني اْلطباء أن هذه اخلطوات ضرورية ملنع انتشار هذا الوابء.
والشيء الثاين :ملاذا قدر للا الشر من املكروابت واملكروهات من مثل هذه فريوس كوروان املستجد
ِ ِ
ني) (آل عمران )108:
مع أنه تعاىل ال يظلم خلقه كما يف قوله تعاىل َ ( :وَما ا
اّللُ يُِر ُ
يد ظُْل ًما لّْل َعالَم َ

وكذلك يف احلديث القدسي َ( :ي عبادي أين حرمت الظلم على نفسي  . )....فاملكروهات واملصائب

واقعة ومشاهدة ،وتتناقض فيما يبدو مع لطف للا ورمحته على عباده .ففي هذا اإلشكال ينبغي أي
يعرف أبن اخلري والشر امنا ابلنسبة ايل العباد أما ابلنسبة اىل للا عز وجل فالقدر كله خريْ .لنه تعاىل
مل خيلق شيئا اال حلكمة ورمحة ،ومظهر عدل بني اخللق ،فأحياان يرى الناس أنه من املكاره ولكن يف
احلقيقة أنه من لطف للا عليهم إما الختبارهم وابتالئهم حىت يكونوا من الصابرين فريفع للا درجاهتم
وإما لتأديبهم حىت يدفع ِبم اىل للا ابلتوبة واالستغفار ،والعمل مبا يرضى للا ِبم وهذا معىن قوله تعاىل:
ي ل ُك ْم َو َع َسى أَن ُُِتبُّواْ َش ْي ئاا َو ُه َو َشر لكم) (البقرة.)216 :
( َو َع َسى أَن تَ ْك َرُهواْ َش ْي ئاا َو ُه َو َخ ْر
فاالبتالء واالختبار من سنة للا يف هذا الكون وأن ما يراه االنسان مكروهاً وقد يكون يف احلقيقة

سبباً لرمحة للا ابخللق ،عند تعاملهم مع مثل هذا االبتالء تعامالً حسناً من الصرب والعمل الصاحل ،فإذا
ابتلى للا االنسان بشئ من املكاره فتح للا مع هذا االبتالء أبو ًااب كثرية للحصول على رمحته وفضله.

ففي قضية فريوس كوروان فتح للا للمصابيني أجر الصرب وللوفيات أجر الشهادة وللعاملني يف التعاطي
ِبذا الوابء أجر الصدقة والتعاون علي الرب والتقوى وللناس مجيعاً أجر الدعاء واحلرص على صحة
النفس والعائلة والغري .فهذه معىن ضروري يف عقيدتنا (القدر خريه وشره من للا)  .ومن هذا املعىن
يفهم حديث رسول للا صلى للا عليه وسلم مما رواه مسلم من حديث أيب حيىي صهيب بن سنان قال
رسول للا صلى للا عليه وسلم ( :عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خي وليس ذلك ألحد إل للمؤمن
إن أصابته سراء شكر فكان خيا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خيا له) .فهذا أيضاً معىن الرضا

مبا قدر للا وهو الصرب والشكر مبا يصيب اإلنسان وإليكم ما قاله العالمة الشيخ سعيد رمضان البوطي

(فإذا قضى للا بظهور أسباب للهالك والدمار كالزالزل واخلسوف واْلوبئة فلحكمة قضى جل جالله

3

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

موقف املؤمن من فريوس كوروان

الدكتور لقمان بن عبد للا

COVID19

بذلك ،ليس يف ذلك من ريب .إذا فيجب الرضا بقضائه هذا الذي فيه كل احلكمة عرفنا وجه احلكمة
فيه أم مل نعرف) (البوطي :اإلنسان مسري أم خمري ص )224
واْلمر اآلخر أن املصيبة يف احلقيقة نتيجة عمل الناس اإلفسادي يف احلياة كما يف قوله تعاىل (ظهر
الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (الروم
 )41:فهي اثنيا إلرشاد الناس اىل التوبة واإلانبة اليه تعاىل وهي نوع من اجلزاء املعجل حىت يرجع
املؤمن اىل ربه ويقر خبطئه ويستيقظ من غفلته كما قال للا يف كتابه الكرمي (فأخذانهم ابلبأساء والضراء
لعلهم يتضرعون) (اْلنعام . )42 :
فاملؤمن إذا ابتلي فصرب وتنبه إىل ما قد عمل من الذنوب ،فتاب إىل للا متضرعاً راجياً املغفرة من

للا وتقرب إليه فإن هذا سيكون سبباً إلنقاذ للا له من هذه املصيبة وسبباً لتكفري السيئات من عند

نفسه ولرفع درجاته عند للا سبحانه وتعاىل كما يف احلديث عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي للا
تعاىل عنهما أهنما َسعا رسول للا صلى للا عليه وسلم يقول ( :ما يصيب املؤمن من وصب ول
نصب ول سقم ول حزن حىت اهلم يهمه إل كفر به من سيئاته) (رواه مسلم)
هذا هو موقف املؤمن من وابء فريوس كوروان املستجد  COVID-19من االميان أبنه قدر من
للا تعاىل أوالً ،مث وجوب اْلخذ ابْلسباب الوقائية والعالجية .مث الثقة أبن هلل تعاىل حكمة ابلغة ِبذه

املصيبة ،فشأن املؤمن يف هذا الرضا مبا قدر للا له .إذا استقر هذا يف عقيدة املؤمن فإنه علي املنهج
السليم للتعامل مع هذا الوابء ويرتتب عليه الفهم السديد والتصرف الصحيح حنو ما جيده من مثل
هذا االبتالء يف حياته .
 21شعبان  1441هجرية
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