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تعلیق حول فیروس كورونا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تعلیق حول فیروس كورونا. - 5األردن :  -خواطر 

2020 -03-20  

  مقدمة :

  الدكتور بالل :

  السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.  

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السالم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ. 

  الدكتور بالل :

سیدي لقاؤنا الیوم حول الموضوع الساخن الذي البد منھ ، والناس دائماً تنتظر العلماء أمثالكم سیدي في  

األزمات لیستمعوا إلى الشرع فیھ ، نحن الیوم أمام فیروس منتشر بغض النظر عن األسباب ، وما 

  یجري من تداول حولھ ، في النتیجة نحن أمام الفیروس ، ولھ مضاعفات خطیرة .

  لدكتور راتب :ا

  ولھ رب . 

  الدكتور بالل :

  ولھ رب جّل جاللھ . 

  ﴿ فََال أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن * َوَما َال تُْبِصُروَن ﴾

  ]39ـ  38[ سورة الحاقة: 

  سیدي اآلن النقطة األولى التي نرید الحدیث حولھا بعض الناس أصیبوا بالھلع . 

ْنَساَن ُخِلَق َھلُوعاً ﴾   ﴿ إِنَّ اْإلِ

  ]19[ سورة المعارج: 

  نحن نرید أن نطمئن الناس ، ھل المؤمن یھلع ؟ 
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  اتصال المصلي با� صاحب الجمال و الكمال و النوال :

  الدكتور راتب : 

  اآلیة: 

  ﴿ إِالَّ اْلُمَصلِّیَن ﴾

  ]22[ سورة المعارج: 

  ھناك استثناء . 

  الدكتور بالل :

ْنَساَن ُخِلَق َھلُوعاً* إَِذا َمسَّھُ الشَّرُّ  ﴿ إِنَّ اْإلِ

َجُزوعاً * َوإِذَا َمسَّھُ اْلَخْیُر َمنُوعاً * إِالَّ 

  اْلُمَصلِّیَن ﴾

  ]22ـ  19[ سورة المعارج: 

  

  

  لماذا المصلي سیدي ینجو من ھذا الھلع؟ 

  الدكتور راتب :

ل با� قوي المصلي لھ اتصال با� ، هللا عز وجل صاحب الجمال ، والكمال ، والنوال ، المؤمن المتص 

با� ، متفائل بوعد هللا ، ناجح بتوفیق هللا ، أي أنت تتصل بذات كاملة ، أسماؤھا كلھا حسنى ، صفاتھا 

كلھا عال ، فأنت ما دمت موصوالً مع القوي إذاً أنت قوي ، مع الجمیل جمیل ، مع الرحیم رحیم ، مع 

وبین إنسان شرد عن هللا ال بد من أن نجد  الحكیم حكیم ، فالفرق الكبیر جداً بین مؤمن لھ صلة با�

ً في عالقاتھم بمن حولھم، و في خوفھم أو في طمأنینتھم ، اآلیة الفاصلة في ھذا  ً شاسعا بینھما بونا

  الموضوع :

  ﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن * الَِّذیَن آََمنُوا ﴾

    ] 82ـ  81[ سورة األنعام: 
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  الفرق بین األمن والسالمة :

ً بأكملھ ال ی  وجد أیة مشكلة سلبیة ، ھذه ال بد من تبیین الفرق بین األمن والسالمة ، قد تعیش عاما

، أما األمن فعدم توقع شيء سلبي ، األمن عدم التوقع ، األمن لیس عدم الحصول ، الحصول سالمة

  سالمة ، هللا یقول :

  

﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن * 

  الَِّذیَن آََمنُوا ﴾

  ] 82ـ  81[ سورة األنعام: 

  نتابع ، ال یكفي : 

  ﴿ َولَْم یَْلبِسُوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم ﴾

  ] 82[ سورة األنعام: 

ً با� لكنھ ظلم شریكھ   قد یكون اإلنسان مؤمنا

  تجارة ، ظلم أخاه أحیاناً .بال

  ﴿ أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن ﴾

  ] 82[ سورة األنعام: 

لو أن اآلیة أولئك األمن لھم ، أي لھم ولغیرھم ، إذا قلت : نعبد إیاك فالصالة باطلة ، ِلَم باطلة ؟ نعبد  

  إیاك ال تمنع أن نعبد غیرك ، لكن دقة القرآن .

  ﴿ أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن ﴾

  ] 82[ سورة األنعام: 

أي ال یتمتع بنعمة األمن إال المؤمن ، واألمن لیس السالمة ، السالمة موضوع آخر ، السالمة عدم توقع  

  السلبیات ، أي المؤمن یتمتع بحالة أمن وهللا ال أبالغ لو وزعت على أھل بلد لكفتھم ، اآلیة واضحة :

  إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن * الَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَْلبِسُوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن ﴾ ﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمنِ 

  ] 82ـ  81[ سورة األنعام: 

أرید أن أنفي عن الفھم العام ، ھذا المؤمن یصلي ، ال ، ال، ھو یصلي ، ویصوم ، ویحج ، ویزكي ،  

، باألقویاء ، بمن حولھ ، بوالدیھ بھ ، بدخلھ ، بإنفاقھ ، بعالقاتھ بزوجتھ ، بأوالده ،لكن لھ ألف بند یتمیز 

یمكن أن تفرع حوالي ألف بند یتمیز بھذه البنود المؤمن ، اإلیمان مرتبة عالیة جداً ، مرتبة أخالقیة ، 

  ومرتبة علمیة ، ومرتبة جمالیة ، المؤمن أسعد إنسان بأي ظرف ، بأي ظرف .
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  ر بالل :الدكتو

   ولو وقع بالمرض ھذا المرض ال یؤذیھ ؟ 

  المؤمن أخالقي :

  الدكتور راتب :

ً جاھالً ، لو  اتخذه لعلمھ، یوجد مرتبة  أبداً، مرتبة جمالیة ، وھناك مرتبة علمیة : ما اتخذ هللا ولیا

  ، وال أن یدلس . ، وعلمیة ، وأخالقیة ، المؤمن أخالقي ، ال یمكن لمؤمن أن یكذب ، وال أن یغشجمالیة

  الدكتور بالل :

نعم ، سیدي أنتم لكم كلمة جمیلة في موضوع ھذه الفیروسات ، تقول : أنت من خوف المرض في  

مرض ، أي ھذا الذي یخاف المرض ھو في مرض الخوف ، فقد األمن ، لكن سیدي في المقابل حتى 

نون متصلون با� إن شاء هللا ال نھلع ، نكمل الفكرة ؛ نحن ال نخاف إن شاء هللا ، ال نھلع ، نحن مؤم

  لكن أال ینبغي أن نأخذ باألسباب التي شرعھا هللا عز وجل للوقایة ؟

  ضرورة األخذ باألسباب التي شرعھا هللا عز وجل للوقایة :

  الدكتور راتب :

أن نأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء ، ثم نتوكل على ھذا واجب دیني ، والواجب یلخص بھذه الكلمة :  

هللا وكأنھا لیست بشيء ، ھذا شيء دقیق جداً ، ألن المؤمن یعیش حیاتھ، ھناك ضغوط ، وظروف ، 

وأعداء ، وأشخاص سلبیون في حیاتھم ، ال بد من أن تكون بحالة من الصحوة ، ومن االستعداد ، لكن 

  كان علیك فمن معك ؟إذا كان هللا معك فمن علیك ؟ وإذا 

  الدكتور بالل :

  



5 

تعلیق حول فیروس كورونا.   

  تبقى مع هللا وتأخذ باألسباب.

إذاً سیدي عندما تتخذ الحكومات في العالم العربي واإلسالمي قرارات یجب أن تكون ملزمة لألشخاص  

  في تجنب العدوى ؟

  اتباع أوامر أولي األمر لحرصھ على سالمة الناس و صحتھم :

  الدكتور راتب :

  وهللا أنا أقول دائماً : 

َ وَ  ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنكُْم ﴾﴿ أَِطیعُوا �َّ   أَِطیعُوا الرَّ

  ] 59[ سورة النساء: 

ھذا أولي األمر منكم ، حریص على سالمتنا ،  

وعلى صحتنا ، وعلى دخلنا ، وعلى األمن ، 

  ھذا منا ، ِلَم ال نطیعھ ؟

  الدكتور بالل :

ما دام یأمر بطاعة لتجنب العدوى ، النبي  

  قول :علیھ الصالة والسالم ی

  ((ال َعْدَوى ))

  [البخاري عن عبد هللا بن عمر ]

  الدكتور راتب :

ھذا موضوع ثان ، العدوى حاصلة ، لكن إیاك أن تظن أن العدوى بال إذن إلھي ، كلھ بأمره ، ال بد من  

  أن یأذن هللا ، فأنت عالقتك مع هللا ولیس مع العدوى .

  الدكتور بالل :

  تَِفرُّ من األسد )) (( وفَِر من اْلَمْجذُوِم كما

  [البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي ھریرة ]

  یجب أن نتجنب العدوى . 

  الدكتور راتب :

  نقول مرة ثانیة : أن تأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على هللا وكأنھا لیست بشيء . 

  الدكتور بالل :
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    ر السیئة في ھذه األجواء ، ما قولكم ؟بعض الناس سیدي معسرون ، ومنفرون ، أي ال ینشر إال األخبا 

  ضرورة الموازنة بین التنفیر و التبشیر :

  الدكتور راتب :

ھذا قناص ، یا أخي القرآن منھج ، حدثنا عن المؤمنین ، وعن سعادتھم ، و توفیقھم ، وعن الجنة التي  

رع بالقبر ، بجھنم ، أقسم با� تنتظرھم ، حدثنا عن أھل النار ، ھذا الذي یكتفي بالسلبیات ، بالحنش األق

ھذا إنسان غیر داعیة ، ھذا إنسان أنا أسمیھ منفراً ، فال بد من أن توازن بین التنفیر وبین التبشیر ، ال بد 

  من موازنة بینھما ، هللا عز وجل :

ْكَراِم ﴾   ﴿ ذُو اْلَجَالِل َواْإلِ

  ]27[ سورة الرحمن: 

ھو عظیم ینبغي أن تخافھ ، وكریم ینبغي أن تحبھ ، ھذا درس لكل إنسان لھ عمل قیادي ، لألم واألب ،  

للمعلم والمدرس ، لرئیس الدائرة ، من الخفیر إلى األمیر ، ھذا الذي معك وأنت فوقھ رتبة ینبغي أن 

  یحبك بقدر ما یخافك ، أو اعكسھا ، وینبغي أن یخافك بقدر ما یحبك .

  ر بالل :الدكتو

سیدي إذاً النبي علیھ الصالة والسالم كان یعجبھ الفأل الحسن ، ینبغي أال نتشاءم مع الناس ، نتخذ  

    باألسباب ال أن نتشاءم .

  اقتراب التشاؤم و الیأس و القنوط من الكفر :

  الدكتور راتب :

  یقترب من الكفر . مضطر أتكلم كلمة لكنھا حاسمة : التشاؤم ، والكآبة ، والیأس ، والقنوط ، 

  الدكتور بالل :

ِ إِالَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن ﴾   ﴿ إِنَّھُ َال یَْیئَُس ِمْن َرْوحِ �َّ

  ]87[ سورة یوسف: 

  الدكتور راتب :
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  هللا موجود ، بیده كل شيء ، وهللا یغیر الموازین بلمحة .

  الدكتور بالل :

الذین ینشرون الشائعات ، أي ال یتثبت من الخبر ، یأتي الخبر على الفیس بوك ، على  سیدي الكریم ؛ 

    الواتساب یرسل فوراً لمجموعات عنده فیثیر الھلع .

  التثبت من الخبر قبل إرسالھ إلثارة الھلع :

  الدكتور راتب :

  الجواب : 

  ﴿ إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَیَّنُوا ﴾

  ]6جرات: [ سورة الح

  أو تثبتوا . 

  الدكتور بالل :

  ال بد من التثبت أو التبین . 

جزاكم هللا خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم ، نسأل هللا أن یرفع ھذا البالء ، وھذا المرض ونرجو دعاءكم  

   لألمة .

  التفاؤل من عالمات اإلیمان :

  الدكتور راتب :

ً أسعد ؟ قال لھ : كل حال یزول .  ً إن كنت سعیداً أحزن أو حزینا   ملك سأل وزیره : قل لي كالما

  الدكتور بالل :
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  كلھ سیزول إن شاء هللا . 

  الدكتور راتب :

  ومن عالمات اإلیمان التفاؤل . 

  الدكتور بالل :

  دعاؤكم سیدي ، دعوات ولو في دقیقة لألخوة المشاھدین . 

  الدعاء :

  ر راتب :الدكتو

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، اللھم انصرنا على 

  أعدائنا یا أكرم األكرمین .

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بالل :

  جزاكم هللا خیراً سیدنا . 

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

 


