
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

الكوارث، زالزل  ويسمع يوميا    يشاهد العال   أعاصري  البرش وأمراض تفتك بوحرائق  وأشكاالً خميفة من 

 ؟ نظر هذه الكوارث املدمرة واألمراض الفتاكة ن، فكيف هنا وهناك  فيضاناتو

والعرب  العلامين  الغرب  لألسف   امللحد  جمرد   ونينظر  نوالعلامنيوالرشق  أهنا  واألمراض  الكوارث  إىل 

فتسبب  تظهر  مرضية،  وفريوسات  بركانية  وانفجارات  مناخية  تغريات  وجمرد  األرض،  بطبقات  اختالل 

 !خسائر مادية وبرشية بفعل الطبيعة، ال أكثر وال أقل

فياملؤمن    ولكن  يشء  حيدث  ال  اهلل،  خلق  من  خلق  هو  وأرضه  بسامواته  الكون  هذا  أن  بشكل   ه يعلم 

يف حق من وصف الريح من قوم عاد بأهنا جمرد غيوم   سبحانه  ل اق  .وأمره  هإذن  أودون علم اهلل  أو    شوائي ع

رُ بْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتم بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب  }  :ماطرة َا  َألِيٌم ُتَدمِّ  بَِأْمِر َرِّبِّ
ٍ
ء ُر ُكلَّ  [25،  24األحقاف:  ]{ُكلَّ يَشْ ، ُتَدمِّ

، بأمر  
ٍ
ء  اهلل وحده.    منيَشْ

واْ } َفاْسَتْكََبُ اَلٍت  َفصَّ مُّ آَياٍت  َم  َوالدَّ َفاِدَع  َوالضَّ َل  َواْلُقمَّ َواْْلََراَد  الطُّوَفاَن  َعَلْيِهُم  َقْومًا    َفَأْرَسْلنَا  َوَكاُنوْا 

ِْرِميَ   . [133األعراف: ]{جمُّ

درجاهتم وزيادة حسناهتم وِّبذا    للمؤمني لرفع  إن الكوارث املدمرة واألمراض الفتاكة قد تكون ابتالءات

وباء   وقوع  املفهوم نفهم ما حصل للمسلمي يف عهد عمر بن اخلطاب من جوع وقحط يف عام الرمادة ومن

خرية الصحابة ريض اهلل عنهم كأيب عبيدة بن اْلراح    هم ما يقرب من ثالثي ألفا من   الطاعون الذي مات فيه 

للمسلم    ة من اهللوقد تكون عقوب،  وأيب جندل بن سهيل بن عمرو وغريهم  ومعاذ بن جبل ريض اهلل عنهم

اْلََبِّ  }قال تعاىل:  عباده إليه  اهلل ِّبا  سوقي لكعىص التأديب  والكافر، وقد تكون رمحة من اهلل   اْلَفَساُد يِف  َظَهَر 

ُهْم َيْرِجُعونَ َوالْ  ِذي َعِمُلوا َلَعلَّ    .[41]الروم: {َبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَّ

لرأهيم  ال  يرصو اإلهلي حمتجي  والغضب  الطبيعية  الكوارث  بي  الصلة  إنكار  العلمي  بعض عىل  بالتفسري 

 ومع هذا فإنه  ، نكر تلك احلقائق العلميةي عاقل وعلامء املسلمي يؤكدون أنه ال يوجد  لظواهر الطبيعية؟ ل

 



 

 

قد تكون عقوبات         أهنا  الكونية منكرا  الربانية  اآليات  لتلك  العلمي  التفسري  يقترص عىل  أن  ليس ألحد 

 ألناس عتوا عن أمر رِّبم ومتردوا عىل رشيعته. 

ب  ي مسلمكنحن  و أقواما  من مقتضيات إسالمنا أن نصدق  تعاىل عاقب  أنه  الذي أخَبنا  ربنا،  ام يف كتاب 

 . سابقي جحدوا به وكذبوا رسله، ونامذج ذلك يف الكتاب العزيز كثرية 

وكبري  ربك  شأن  عظيم  من  باملخلوق،  املخلوق  الدنيا  هذه  يف  يعذب  أنه  الباهرة  اهلل  قدرة  عجيب  ومن 

و للرمحة  سبًبا  نفسه  هو  الواحد  اليشء  جيعل  أنه  أنجى  سلطانه  وباملاء  فرعون،  أغرق  فباملاء  للنقمة،  سبًبا 

 .السالم وبالرياح أنبت الزرع، وبالريح دمر عاًداالصالة و موسى عليه

اليوم عنه يف تفسريهم لألحداث،  ف الناس  الذي غفل  الذي ال حميد عنه،  الرباين  الذنوب هي  بالقانون  أن 

الك  الدنيا  يف  ِّبم  اهلل  فيحل  والدول،  األمم  هالك  األمراض  سبب  أصناف  وخمتلف  واحلوادث  وارث 

ابَِيةً }[11آل عمران: ]{َفَأَخَذُهُم اهللهُ بُِذُنوِِّبِمْ }والنقم؛  ِْم َفَأَخَذُهْم َأْخَذًة رَّ  [ 10احلاقة: ]{َفَعَصْوا َرُسوَل َرِّبِّ

ْيَحُة َوِمنُْهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه األْرَض  َفُكاًل َأَخْذَنا بَِذْنبِِه َفِمنُْهْم َمْن َأْرَسْلنَا َعَلْيِه َحاِصًبا  }  َوِمنُْهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّ

 .[40العنكبوت:  ] {َوِمنُْهْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن اهللَُّ لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ 

ن َأْرَسْلنَا َعَلْيِه َحاِصباً } عاصًفا فيها حجارة، وهؤالء هم قوم عاد الذين قالوا: َمْن أشدُّ  أي رحًيا    {َفِمنُْهم مَّ

منا قوة؟! فجاءهتم ريح عاتية حتمل عليهم حصباء األرض، وتقتلعهم من األرض، فرتفع الرجل منهم إىل 

ت ثم  السامء،  منقعر،  لقيهَعنَان  نخل  أعجاز  كأهنم  رأس،  بال  بدًنا  فيبقى  رأسه  أم  ِمنْ   عىل  هَلُْم  َتَرى    َفَهْل 

 .َباِقَيٍة؟! بل بادوا عن آخرهم ول جيعل اهلل هلم َخلًفا

ْيَحةُ } الصَّ َأَخَذْتُه  َمْن  ثمود،  {َوِمنُْهْم  هم  وهؤالء  فأسكتهم  األرض  منه  تزلزلت  شديد  صوت  إِنَّا }  وهو 

املُْْحَتظِرِ  َكَهِشيِم  َفَكاُنوْا  َصْيَحًة واِحَدًة  َعَلْيِهْم  دوا كام هيمَ فبادوا عن   {َأْرَسْلنَا  يابس  آخرهم، وََخَدوا وََهَ د 

 .الزرع والنبات 

األْرَض } بِِه  َخَسْفنَا  َمْن  مرًحا،   {َوِمنُْهْم  يف األرض  الذي طغى وبغى وعتا، ومشى  قارون  إنام   وهو  وقال 

فخسف اهلل به   أوتيته عىل علم عندي، فجعله اهلل عَبة لكل من يعجب بنفسه وينسب الفضل له ال لربه،

 . وبداره األرض، فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة 

َأْغَرْقنَا }  ،وهو أول عذاب استئصال عذب اهلل به الكافرين عىل وجه األرض، وهم قوم نوح {َوِمنُْهْم َمْن 

 .، أغرقوا يف صبيحة واحدة، فلم ينج منهم خمَبا هلل به فرعون ووزيره هامان، وجنودَهوعذب ا



 

 

عذِّبم بأنواع من العذاب ل   -التي فاقهم فيها أهل زماننا هذا  -وعذب اهلل قوم لوط أصحاب الفاحشة     

الديار علي السامء وقلب  باحلجارة من  والرجم  فجمع عليهم بي اهلالك  أمة من األمم،  بأن  يعذب ِّبا  هم 

ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم  }  جعل عاليها سافلها  ِقيَ   َيْعَمُهوَن َفَأَخَذهْتُمُ لَعْمُرَك إِهنَّ ْيَحُة ُمرْشِ َفَجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها    الصَّ

يلٍ  ن ِسجِّ  .[73، 72احلجر: ] {َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة مِّ

العذاب،   من  ألواًنا  عليهم  اهلل  مجع  شعيب؛  قوم  هذا ب وكذلك  الناس  مصيبة  وَها  احلرام،  الكسب  سبب 

ُه َكاَن َعَذاَب َيْوٍم َعظِيمٍ }الزمان   ِة إِنَّ [، وهي سحابة أظلتهم فيها 189الشعراء:  ]  {َفَأَخَذُهْم َعَذاُب َيْوِم الظُّلَّ

 .وال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان رشر من نار وهَلَب، فأحرقتهم وأحرقت تلك األم 

َب } قال تعاىل:  األسعاراهلل بقوم سبأ اْلوع والعطش وضيق األرزاق واملجاعات وغالء  أنزل  و اهللهُ    َوََضَ

اهللهِ بَِأْنُعِم  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ُكلِّ  ن  مِّ َرَغدًا  ِرْزُقَها  َيْأتِيَها  ْطَمئِنًَّة  مُّ آِمنًَة  َكاَنْت  َقْرَيًة  اْْلُوِع َمَثاًل  لَِباَس  اهللهُ  َفَأَذاَقَها   

 .  [112النحل: ] {َواخْلَْوِف باَِم َكاُنوْا َيْصنَُعونَ 

املسلمة   أو  الكافرة  املتجَبة  العصاة: األمراض والباليا والطواعي يصبه اهلل عىل األمم  به  ومما يعاقب اهلل 

وسلم  عليه  اهلل  صىل  قال  كام  ))العاصية،  َتْظَهِر  :  فِيِهُم  َلْ  َفَشا  إاِلَّ  ِِّبَا  ُيْعلِنُوا  َحتَّى  َقطُّ  َقْوٍم  يِف  اْلَفاِحَشُة 

تِي َلْ َتُكْن َمَضْت يِف َأْساَلفِِهمُ   .( (الطَّاُعوُن َواألَْوَجاُع الَّ

وأمراض  مدمرة،  كوارث  ربانية:  بعقوبات  وآخر  وقت  بي  ُيرضب  والكافر  املسلم  عاملنا  زال  ما  لذلك 

طاحنة وحروب  ينتقمفتاكة،  ربك    ،  وظلمت ِّبا  طغت  ألهنا  عذاب؛  سوط  األمم  عىل  ويصب  ويغضب 

  إىل أشد   إاله   من أزمةون  خيرج، فال تراهم  حشواوأكلت احلرام وجاهرت بالف   رشع اهلل  وعطلتوجتَبت،  

إىل أخطرمنها أكَب، ومن مرض  إىل  َأْنفُ } :، ومن كارثة  َكاُنوا  َوَلكِْن  لَِيْظلَِمُهْم  اهللَُّ  َكاَن  َيْظلُِمونَ َوَما   {َسُهْم 

خالاللـف.  [ 40العنكبوت:  ] تضاعفت  واملميتة  الفتاكة  وظهر 50األمراض  مرات،  أربع  املاضية  سنة 

كله بسبب اعتداء االنسان عىل  م، هذا  2015-1940ثالثامئة وَخسة وثالثون مرًضا جديًدا يف الفرتة بي  

؛ عن فتهون األمم والدول واْلامعات واألفراد عىل اهلل حينام هيون عليها أمر اهلل   ، البيئة وانتهاكه ملا حرم اهلل 

نفري بن  أبو   جبري  وبكى  بعض،  إىل  يبكي  بعضهم  قعد  أهلها،  بي  وفرق  قَبص  املسلمون  افتتح  ملا  قال: 

يا اهلل فيه اإلسالم وأذل الرشك وأهله؟! قال: دعنا منك  يبكيك يف يوم أعز  ما  جبري، ما    الدرداء، فقلت: 

فصاروا    -عز وجل-أهون اخللق عىل اهلل عز وجل إذا تركوا أمره، بينا هم أمة قاهرة قادرة إذ تركوا أمر اهلل  

   .إىل ما ترى



 

 

 

أحوأخرياً  إىل  ب  النظر  الفت  اآلخر   أن  مشاعر  عن  النظر  بغض  رسالتنا،  من  ليست  التشفي  مشاعر  إن 

كمسلمي وعلينا  تلزمنا    نحونا،  الرمحة  رسالة  فإن  باهلل،  يؤمنون  ال  بقوم  حلت  مصيبة  أن  افرتضنا  لو 

يشء،   كل  قبل  إنسانيتنا  إىل  املقابلفباالنحياز  الطرف  إيامن  تشرتط  ال  باحلسنى  التعامل  تعاىل:   آيات    قال 

 [ 83:البقرة] {َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا }

الذي جياهلل تعاىل هو  ف إذا كان  وحده  أم ال،  غ  البالء زم  البت يف هذا األمر،  أما  ضبا منه  البرش ال يمكنهم 

اقدار اهلل عىل هوانا،  عىل الغيب  ونألهنم ال يطلع  العَبة فعلينا ان نحذر من توزيع  التاريخ يعطينا  ، وهذا 

سنة   لشبونة  1755ففي  فيها    زلزال   َضب  من  عىل  الكنائس  فتهدمت  الكاثوليك  عند  عيد  يوم  يف  كبري 

وقتل ما يقرب من حوايل مئة الف شخص، فشمت اهل مدينة الرباط ِّبم وقالوا هذا انتقام من اهلل بسبب 

من   يقرب  ما  وقتل  فيها  من  عىل  املساجد  فتهدمت  الرباط  مدينة  زلزال  أيام  بعد  فرضب  التفتيش،  حماكم 

مت بأهل لشبونة الَبوتستانت يف بوستن فبعد ثامنية عرش يوما َضب ارتداد الزلزال مدينة  ثالثي الفا، وش

 . بوستن فقتل فيها  آالف الناس

لكان املسلمون الذين خذلوهم أوىل بذلك من    اإلجيورلو استحق أحد العقوبة خلذالن  أهيا االخوة    وواهلل

 الصينيي 

عىل أطفاله إن نزل ِّبم َض او بعائلته  الشخص  يذرفها    وحذار أهيا االحباب من دموع الوحش تلك التي

البالء او الرض بل لربام يشمت ويستهزئ، فإن    من البرش  او بأبناء دينه فقط، لكنه ال يتأثر إن نزل بغريهم

يف العال، بغض النظر عن دينه ومعتقده، فإنك انسان،    ومظلوم ضحية كنت جتد نفسك تبكي وتتأل عىل كل 

ذ تفعل  ل  اقول  وإن  ان  فأسمح يل  واهلك  عىل خاصتك  اال  انسانيتك  إنكلك  من  ان  جتردت  اهلل  نسأل   .

   يرفع البالء والرض واالمراض عن كل ضعيف ومسكي يف مشارق األرض ومغارِّبا. 

    

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

 

     


