
wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌت كثرياتَرْيوَخ ِحَكٌم وأحكاٌم: وفيها

 ...اٌتَرْيَخبيئية،  اٌتَرْيَخ، ُأَسِريَّة اٌتَرْيَخ، جمَتَمِعيَّة اٌتَرْيَخلإلسالم،  اٌتَرْيَخ عقدية، اٌتَرْيَخ

 فالن سكن بيته سنة كورونا    رونا                     فالن مولود سنة كو

                                                     فالن عاد من بعثته سنة كورونا                                   زواجه بسبب وباء كورونا تأجَّلفالن                    

 خطوط الطريان لتوقُّففالن كان خارج البالد سنة كورونا ومل يستطع العودة      

 صلينا على جنازة فالن يف املقربة سنة كورونا                                                

 سنًة سنة كورونا03بلغت                                  سنني سنة كورونا                         5كان عمري 

 سنة كورونا سقطت شعارات تدَّعي وتنادي حبقوق اإلنسان وتتهم اإلسالم   

   ختفيف قيود عن مساجد ومراكز إسالمية يف الغرب والسماح برفع اآلذان يف بعضها             : يف سنة كورونا             

واملقيمني  امللك سلمان يأمر بعالج املواطنني

  لناام اإلقامة على نفقة الدولةواملخالفني

 يف أيام إغالق املساجد أذان يف كل ( بيوتكمصلوا يف )اعتدنا على مساع                            

 اململكة مغادرة بعدم األمريكيني وينصح كورونا مكافحة يف ملكةامل جهود على يثين األمريكي السفري       

 تأليف

 عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل السدحان.د
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وأحسب أنها  ،(كورونا)روا هذه األيام اليت عمَّ فيها وباء تذكَّ

ستكون صفحات ال تنسى من ديوان حياتنا، فبعض احلوادث 

 َريََّغدث قد الشخصية تبقى راسخًة يف ذهن صاحبها، فكيف حب

حدٌث اظطربت فيه أحوال يف دول كثرية  ،!؟جمرى التاريخ

بل إن بعض الدول قد َلوَّحت بل  ،لسرعة إنتشار الوباء فيها

 ،رفعت راية اإلستسالم إعرتاًفا بعدم القدرة على مكافحته

 –تذكروا أيًضا أننا يف بالدنا مع إصابة من أصيب بهذا الوباء 

إلَّا أنَّ ذلك شيء ال  -وشفى مرضانا رحم اهلل تعاىل موتانا

مع عناية طبية فائقة  ر مقارنة ثم مفارقة مع غرينا،َكْذُي

فالشكر هلل وغريها،  وتسهيالت ملتطلبات احلياة الضرورية

تعاىل أوًلا ثم لوالة األمور ثم ألولئك األبطال اجملاهدين من 

هم مرجال األمن والصحة وكل من يعمل معهم ويدع

الوقت تارخًيا نتذاكره يف قادم  هذا سيكونويدعو هلم، 

 ،األباء على األبناء واألحفاد واألسباط ُهصُُّقَيَسَو ،األيام

كما نسأل اهلل  ،وحنمد اهلل تعاىل على أن عافانا وحفظ بالدنا

تعاىل أن يرفع هذا الوباء عن بالدنا وبالد املسلمني وبالد 

دنا وبالد لبال أوأن جيعل عاقبته خرًي ،العاملني أمجعني

املسلمني وبالد العاملني أمجعني، جعل اهلل اجلميع ممن 

 .طالت أعمارهم وحسنت أعماهلم

 :وفيها ،يؤرخ به سنة كورونا ستكون تارخًيا :أقول وختاًما،

 .اتاٌت كثريَرْيِحَكٌم وأحكاٌم وَخ
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 المقدمة

ىل النور واحلمدهلل احلمدهلل الذي خيلق ما يشاء وما خيتار واحلمدهلل الذي خيرج من الظلمات إ
الذي جيعل بعد العسر يسرًا، والصالة والسالم على رسول اهلل الذي كان يعجبه الفأل 

اء شكر ر  خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته س   هكل   املؤمن أمر إن  وأخرب  ،احلسن
 :وبعد، اء صرب فكان خريًا لهر  فكان خريًا له، وإن أصابته ض  

ره اهلل تعاىل يف هذا الكون إمنا يقع مبشيئة اهلل وإختياره د  ق  ما ي    كل    قطًعا أن  فمن املعلوم 
  .ويف ذلك حكم عظيمة ودالئل كثرية( وربك خيلق ما يشاء وخيتار)

جمرى حياة   ر  ي   غ  من آيات اهلل تعاىل فقد ( كورونا)إن هذا الوباء املسّمى ب  :بعد هذا يقال
نظرًا لعموم البلوى به وأصبح خرب  ذلك الوباء حديث  جمرى التاريخ ر  ي   غ  كثري من الناس بل 

حصل من ج ر آء فقد  الساعة يف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة وعوًدا على بدء
ما ترّتب : فزع كثري من الناس واضطراب كثري من أمورهم وكان من آثار ذلك أمر ذلك الوباء

اإلجراءات األمنية والطبية وما : رعة يف غالب بقاع األرض مثلمن األمور واألحداث املتسا
صاحب ذلك من توقف الرحالت اجلوية والربية والبحرية واجلامعات واملدارس ومشاريع جتارية 

وقد كثرت الكتابات بل أصبحت ترتى صباح مساء يف أمر هذا  وغري ذلك من األمور
ة ل  ص  ح  املت   اتر  ي   وال   واألحكام مك  حلح لبعض اًسا م  ل  هبذا الكتاب ت    املشاركةالوباء، وقد أحببت 

 .من هذا الوباء

وستبقى أيامه عالقة يف أذهان الكثري ! يؤرخ هبا ستكون تاريًخاوأحسب أن سنة هذا الوباء 
 .بل قد تكون يف مستقبل األيام حديث األجداد لألحفاد وتلك األيام نداوهلا بني الناس

 (. ريًخاسنة كورونا ستكون تا)وقد مسيت كتايب هذا 
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فإين أشكر املهندس " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" : من باب قول النيب : ختاًما
شكرًا خاًصا فقد بذل جهًدا مشكورًا يف طباعة الكتاب تور سلطان بن إبراهيم الفايز كالد 

 .وإجراء كثري من التعديل الذي أطلبه منه كل ذلك حبسن خلق وإتقان عمل فجزاه اهلل خريًا

ت ب ت  هذه املقدمة يف سنة كورونا، يوم اجلمعة    .ه وهو أحد أيام لزوم البيوت42/8/1221ك 
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 سبب التسمية

ألن صورة فريوس املرض حتت  ؛سبب التسمية هبذا األسم(corona) كلمة كورونا
 (corona).ا كوروناجملهر الطيب تشبه التاج ومعىن تاج بالالتينية  

 :مقاطع 3يمكن تقسيمه ببساطة لـ (COVID 19) مصطلح 

  (corona). وهي األحرف األوىل من كلمة كورونا (CO) :األول 

 (.virus). وهي اختصار كلمة فريوس (VI) فهو :املقطع الثاين

     فهو اختصار لكلمة (D) مكون من حرف واحد وهو حرف ال  :املقطع الثالث
Disease.) ) وس كورونا اسم علمي دحدد هو أي مرض واهلدف من أن يكون لفري

 .متيزه عن باقي الفريوسات واألمراض األخرى

فهو اختصار للعام الذي ظهر فيه فريوس كورونا ألول مرة وكان  11أما عن رقم 
على ( 11كوفيد )، لكن قبل إطالق اسم ه1221م املوافق عام 4111ذلك يف 

 . م4111يلقبون كورونا باسم فريوس كورونا اجلديد  العلماء املرض كان

 (nCoV)       م4111 وهي تسمية تعين حرفياً الفريوس التاجي كورونا. ( ) 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .معلومة من الشبكة العنكبوتية   (1
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الكتاب عبارة عن تقسيم الكالم إلى فقرات ولعل هذا  سيكون منهجي في هذا
من أسباب تيسير العلم فتقسيم الكالم وترتيبه يعين على ضبطه وفهمه وحفظه 

 .ونقله

وقد مّسى اهلل تعاىل نفسه باحلكيم يف مواضع  . من أمساء اهلل تعاىل احلكيم -1
، (عليم إن ربك حكيم)، (وكان اهلل عليًما حكيًما)كثرية من كتابه العظيم 

 (.وهو العليم احلكيم)

 .الذي يضع األمور مواضعها:  معىن احلكيم -2

ولقد آتينا لقمان : )احلكمة يف املخلوق صفة مدح كما قال تعاىل عن لقمان -3
 (.احلكمة

 .ال مقارنة بل مفارقة بني حكمة الالق وحكمة املخلوق -4

 فحكمة املخلوق يعرتيها الطأ والنسيان واملوت وغري ذلك من وجوه -
 .النقص

أم ا حكمة الالق فهي بالغة يف الكمال أعاله ويف احلسن منتهاه ال  -
 .يعرتيها نقص بوجه من الوجوه

 .من حكمة اهلل تعاىل تنوّع آياته كمًّا وكيًفا وزمانًا ومكانًأ وغري ذلك -5

فخلق اإلنسان آية ويف تسويته وتعديله آية والليل آية والنهار آية  -
خلق السماء آية وما فيها من الكواكب آيات والشمس آية والقمر آية و 

 .وخ ل ق  األرض وس ط ح ها وما بث فيها من الدواب آيات

 (.ويف كل شيء له آية               تدل على أنه واحد)              
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 : هذه اآليات ي نظر هلا بنظرتني -6

ية وهي اإلعجاب بتلك اآليات الكون: نظرة البصر اجملّرد: النظرة األوىل  -
من ليل أو هنار أو مشس أو قمر أو غريها من اآليات كخلق اإلنسان  
والبحار واجلبال أو تلك املصنوعات واملنشآت اهلائلة من صنع البشر 

 .دون إعتبار أو تفكر فيمن خلق كل ذلك وأنشأه من العدم

التفّكر يف هذه اآليات العظيمة : واملراد هبا: نظرة البصرية  :النظرة الثانية -
صنع اهلل )، وبديع صنعها (يف أي صورة ما شاء ركبك) كيفية تركيبها ويف

فهذه (. الذي أحسن كل شيء خلقه)، وخلقها (الذي أتقن كل شيء
وما قدروا اهلل حق )النظرة تزيد العبد علًما بربه وتعظيًما لشأنه 

وقد أمر اهلل تعاىل وحّث عباده على النظر والتفكر يف تلك ....(. قدره
قل سريوا : )يف مواضع كثرية من كتابه الكرمي فمن ذلك قوله تعاىلاآليات 

يف األرض فانظروا كيف بدأ اللق مث اهلل ينشئ النشأة األخرة إن اهلل على  
وإىل السماء  * أفال ينظرون إىل األبل كيف خلقت)، (كل شيء قدير

، (وإىل األرض كيف سطحت* وإىل اجلبال كيف نصبت*كيف رفعت
مث شققنا األرض * أن ا صببنا املاء صًبا* ان إىل طعامهفلينظر اإلنس)

وفاكهة * وحدائق غلًبا* وزيتونًا وخناًل * وعنًبا وقضًبا* فأنبتنا فيها حًبا*شًقا
 (.متاًعا لكم وألنعامكم* وأبًا

من آيات اهلل تعاىل ما يكون ختويًفا للعباد يدرك ذلك من نظر بنظرة البصرية   -7
 (.ويًفاوما نرسل باآليات إال خت)
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 :  ومن آيات التخويف كسوف الشمس وخسوف القمر كما قال  -

هبما عباده، وإهنما  خيوف اهلل إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل،" 
ملوت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيًئا فصلوا وادعوا اهلل،  ينكسفان ال

 (رواه مسلم". )حىت يكشف ما بكم

األوبئة العامة والنوازل اليت تفزع الناس ومن : أومن آيات التخويف أيضً  -
 .ذلك الطواعني والكوارث املدمرة من سيول ورياح وغري ذلك

وتلك اآليات املخيفة اليت يرسلها اهلل تعاىل، إذا تعامل العبد معها التعامل  -8
الشرعي ع ظ م  أجره عند اهلل تعاىل ناهيك عن اطمئنان القلوب وثباهتا بفضل 

 :ومن التعامل الشرعي .اهلل تعاىل

 .أن يعتقد أن ذلك مكتوب عند اهلل تعاىل قبل وقوعه - أ

االعتقاد بأن اهلل تعاىل ال يظلم مثقال ذرة بل إن تك حسنة يضاعفها  - ب
 .فيعطي من يشاء بفضله ومينع من يشاء بعدله وال يظلم اهلل أحًدا

 .أن أقدار اهلل تعاىل ال تكون إال حلكمة بالغة     -ج

 .حتساب وعدم التضج ر واالعرتاض على قضاء اهلل تعاىلاال     -د

، (وعسى أن تكرهوا شيًئا وهو خرٌي لكم: )استشعار الريية كما قال تعاىل - ه
خري، وليس ذاك ألحد إال  هكل  أمره   إن   عجًبا ألمر املؤمن،: "وكما قال 

 فكان صرباء ر  ض  شكر فكان خريًا له، وإن أصابته اء ر  س  للمؤمن، إن أصابته 
  (.رواه مسلم".)خريًا له

 .دحاسبة النفوس والتفط ن ملواطن التقصري واملبادرة بالتوبة النصوح - و
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اإلتعاظ واإلعتبار بتلك اآليات املخيفة واحلذر من عدم املباالة والتهاون  - ز
فإذا رأيتم منها شيًئا فصلوا : " عند السوف والكسوف بأمرها وهلذا قال 

 ".ما بكم وادعوا اهلل، حىت يكشف

 .حسن الظن باهلل تعاىل  -ح

 .أرحم بعباده من رمحة األم بولدهات ذ ك ر أن رمحة اهلل تعاىل واسعة وأنه تعاىل  -ط
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 خ  يـ  ر  ات   عقدية

 .قوة الالقترسيخ وتعميق معتقد  -1

 .ضعف املخلوقترسيخ وتعميق مبدأ  -2

 .استشعار أمر التوكل على اهلل -3

 .هلل تعاىلحتقيق حسن الظن با -4

استشعار مبدأ املساواة بني الناس فال الثراء مينع املرض وال الفقر جيلب  -5
 .املرض

  .تقريب ملشهد يوم القيامة  -6

كان يريب أصحابه رضي اهلل    ومما حيس ن ذكره يف هذا املقام أن النيب  -
تعاىل عنهم على ربط ما يرون من اآليات الدنيوية باألمور األخروية 

إن : "قال )الكسوف والسوف : انًا مع إمياهنم ومن ذلكليزدادوا إمي
هبما عباده، وإهنما  خيوف اهلل الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل،

ملوت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيًئا فصلوا وادعوا  ينكسفان ال
:         قال )اكتمال القمر ليلة البدر"(/ اهلل، حىت يكشف ما بكم

ال يا رسول :  القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب  قالوايف تضارون هل" 
: قال )اشتداد احلر والربد"(/ فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك: اهلل، قال

، "(جهنم  فيح فإن شدة احلر من عن الصالة، فأبردوا احلر اشتد إذا" 
رب أكل بعضي بعضا، : إىل رهبا، فقالت اشتكت النار: " وقال )

ني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف، فأشد ما جتدون يف فأذن هلا بنفس
 رأى النيب )رمحة األم بولدها "(/ احلر وأشد ما جتدون من الزمهرير

طارحة ولدها  هذه املرأة أترون: " أمرأة تضم صبًيا هلا إىل صدرها فقال
: ال واهلل وهي تقدر على أن ال تطرحه فقال رسول اهلل : قلنا يف النار 
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زوروا القبور، : " قال )زيارة القبور"(/ بعباده من هذه بولدها هلل أرحم
 وبعد سياق هذه املقدمات من ربط النيب "(. فإهنا تذكركم اآلخرة

لآليات الدنيوية باألمور األخروية خنلص إىل نتيجة وهي ربط هذا الوباء 
س يف إن حال النا: باألمور األخروية ليزداد الناس إميانًا مع إمياهنم فيقال

هذا الوباء فيه تقريب ملشهد يوم القيامة فقد انقطع األمهات واآلباء عن 
يوم تروهنا )أوالدهم فكل قد لزم داره وح ذحر من االختالط باآلخرين 

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس 
يوم يفر املرء من )، (سكارى وما هم بسكارى ولكن  عذاب اهلل شديد

 (.لكل امرٍئ منهم يومئٍذ شأن يغنيه* وصاحبته وبنيه* وأمه وأبيه* أخيه

النياق إذا قاربت وضع محلها وكان : املراد بالعشار( وإذا العشار عطلت) -
هذا مما يفرح به عند العرب ولكن عند قيام الساعة ي شغلون عنها مبا هو 

ري من الناس  أهم ومن هذا الباب يقال يف وقت البالء هذا الوباء ش غل كث
فتعطلت الرحالت اجلوية والبحرية والربية، واملدارس، واملساجد، وتعطلت 

 .املشاريع التجارية

 .بطالن ما يعبد من دون اهلل تعاىلترسيخ وتعميق إعتقاد  -7

 .الرد على الزنادقة واملالحدة الزاعمني بأن الطبيعة هي الفاعلة   -8

داللًة فطرية ونقلية وعقلية  كل ما تقدم من األدلة وهي قليل من كثري تدل   -9
يقيًنا ال شًكا على تفّرد اهلل تعاىل باأللوهية والربوبية وأنه املعبود حبق ال معبود 

 .حبق سواه

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه : )رمحه اهلل قال اإلمام ابن القيم -11
 :سّتة مشاهد
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وما شاء اهلل كان وما ، وخلقهوأن اهلل هو الذي قّدره وشاءه ، مشهد التوحيد: األّول
 .مل يشأ مل يكن

 .عدل فيه قضاؤه، وأنه ماض فيه حكمه، مشهد العدل: الثاين

 .ورمحة حشوه، وأن رمحته يف هذا املقدور غالبة لغضبه وانتقامه،مشهد الرمحة: الثالث

مل يقّدره سدى وال قضاه ، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، مشهد احلكمة: الرابع
 .عبثا

 .وأن له سبحانه احلمد التام على ذلك من مجيع وجوهه، مشهد احلمد: امسال

وأنه عبد دحض من كل وجه جتري عليه أحكام سّيده ، مشهد العبوديّة: السادس
فيصرفه حتت أحكامه القدريّة كما يصرفه حتت ، وأقضيته حبكم كونه ملكه وعبده

 . ( )(فهو دحل جلريان هذه األحكام عليه، أحكامه الدينّية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .21ب الفوائد صكتا    (1
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پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ       ٹ ٹ چ

            ( 612:البقرة)چٺ
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ٹ ٹ چ 

(1١: النساء) چەئ  وئ  وئ  
 

أمره  إنَّ عجًبا ألمر املؤمن،: " قال

ه خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، كلَّ

اء شكر فكان خرًيا له، وإن رَّإن أصابته َس

رواه ".)صرب فكان خرًيا له اءرَّأصابته َض

 (مسلم
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 خ  يـ  ر  ات   لإلسالم
رفع األذان يف بعض الدول بعد أن كان ممنوًعا والعجب أن بعض تلك الدول  -1

 .بادرت من تلقاء نفسها بطلب رفع األذان

وهذا مما ال يتصور . رفع صوت تالوة بعض القرّاء يف شوارع ومطاعم وغريها -2
 .سابًقا

 .عن مساجد ومراكز إسالميةختفيف قيود  -3

يف التعامل  اعرتاف عدد من عقالء العرب بعظمة اإلسالم ونيب اإلسالم  -4
 .مع األوبئة

 .خرس ألسنة وكسر أقالم كانت تنال من اإلسالم والقرآن -5

 .وتتهم اإلسالم قوق اإلنسانوتنادي حبسقوط شعارات تدعي  -6

جن وما شابه ذلك زوال كثري من التجمعات على مظاهر العري والرقص املا -7
 .يف كثري من الدول

 .تغرّي نظرة كثري من أفراد الشعوب من العرب وغريهم عن اإلسالم -8

ظهور مساحة اإلسالم وعظيم رمحته وحسن تعامل أهله مع غري املسلمني  -9
 .ويتأكد هذا يف أوقات النوازل والكوارث
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 خ  يـ  ر  ات   في الترابط بين الراعي والرعية

 .لطاعة لوالة األمور يف طاعة اهللتعميق مبدأ السمع وا -1

 .كثرة الدعاء لوالة األمور وتغيري مفاهيم خاطئة بسبب تلبيسات مضللة -2

 .ذكر جهود الدولة ودحاسنها -3

 .الرد والدفاع عن الدولة ضد احلاقدين والشامتني -4

ظهور الدعم املادي واملعنوي يف مشاركة الدولة يف جهودها ملكافحة هذا  -5
 .الوباء

تربع مببلغ وثان يسّخر فنادقه حتت تصرف الدولة وثالث فهذا مواطن ي -
 ....يسّخر مستشفى خاًصا حتت تصرف الدولة ورابع وخامس

 .دعم وتأييد الرعية لقرارات الراعي واملبادرة بالتمّثل هبا وذم من خالفها -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ستكون تارخًيا سنة كورونا

16 

 

 خ  يـ  ر  ات   مجت  م  ع  ي  ة

:تمع في وقت هذا الوباءالعامة التي أنعم اهلل تعالى بها على المج ات  ر  يـ  خ  ومن ال   
توّسع معريف عام يف القراءة والبحث والسؤال واحلوار وذلك بسبب طول  -1

 .املكث يف البيوت

توس ع معريف خاص لدى كثري من أفراد اجملتمع وذلك من خالل تنوّع  -2
املعلومات املتداولة على رسائل التواصل املرئية واملقروءة واملسموعة عن وباء  

 .علومات شرعية وطبية وبيئية وفلكية وتارخيية وغريهافهناك م. كورونا

 .فهم كثري من الناس لبعض مقاصد الشريعة ومساحتها عند النوازل -3

كأمر الصالة والزكاة، أو كان  تدارك املقّصر لتقصريه سواءٌ كان يف حقوق اهلل -4
متعلًقا بوالديه كعدم بره بوالديه أو أحدمها، أو حبقوق آخرين من مظامل مالية 

 .أو بدنية أو معنوية

صيام  :ترويض النفس وجهادها حىت تألف عبادات كان الشيطان يثّقلها مثل -5
التطوع، النوافل الليلية والنهارية، تالوة القرآن، العناية باألذكار الصباحية 

 .واملسائية واملنامية وغريها

 .وخباصة أولئك العمال الذين جيهدهم العمل. راحة بدنية للموظفني والعمال -6

 .راحة للنفوس واألبدان واآلذان من مساع أخبار احلروب والكوارث -7

 .قل ة أو انعدام حوادث السيارات يف أيام حضر التجول -8

التفطن إىل عظيم نعمة األمن والصحة والفراغ وغري ذلك من النعم ويتأك د  -9
 .ذلك عند املقارنة مث املفارقة بيننا وبني كثري من الدول
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ألعمال كانت متأخرة أو مرتاكمة عليهم فكان لزوم  إهناء كثري من الناس -11
سبًبا يف إهناء تلك األمور من خالل  -بعد فضل اهلل تعاىل –البيوت 
  .األنرتنت

 :قوة الرتابط اجملتمعي وبيان ذلك من وجوه -11

بقاء الناس يف منازهلم زادهم شوقًا ودحبة يف التالقي واالجتماع وبإذن اهلل  - أ
نفوس ضغائن وتشاحن ومعاتبات عندما يقابل تعاىل وفضله ستزول من ال

 .بعضهم بعًضا

اشتعال وسائل التواصل املرئية واملقروءة واملسموعة بالرسائل املتبادلة بني أفراد  - ب
 .اجملتمع والسؤال واإلطمئنان عن احلال 

 .كثرة تناقل رسائل الدعاء واألذكار      - ج

 .التواصي بالصرب والحتساب     -د

 .شرفة يف البذل والعطاءظهور مناذج م    -ه

: تذاكر النعم وشكر اهلل تعاىل عليها وحيسن هنا ذكر حديث املصطفى   -و
كثري : "وبيان معىن قوله ". الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس"

 ".من الناس

 .تواصي أفراد اجملتمع باحلذر والتحذير من الشائعات املغرضة    -ز

التوكل على اهلل تعاىل، حسن : القلوب العقدية والتواصي هبا مثلالعناية بأعمال  - ح
 .الظن باهلل تعاىل، التفاؤل
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 خ  يـ  ر  ات   ُأس ر ي ة 
 

والتكاتف احلسي واملعنوي بني أفراد األسرة؛ ملكثهم يف  ،األسري قوة الرتابط -1
 .البيت وعدم خروجهم

فرتاهم حياكون . تربية عملية للصغار على دحبة الصالة وتعظيمها يف نفوسهم  -2
 .حركات الكبار يف صالهتم

 .حتصيل فضل أداء النوافل يف املنزل -3

استشعار سعة فضل اهلل تعاىل يف جريان أجر صالة اجلماعة يف املسجد ملن  -4
إذا مرض العبد أو سافر كتب اهلل له ما  :" حديث. صلى وحده يف البيت

 ".كان يعمله صحيًحا مقيًما

ي تفائل بأن يكون صاحبه بفضل اهلل تعاىل  التشوق إىل الصالة يف املسجد  -5
ورجل ... سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم الظل إال ظله: " داخاًل يف حديث

 (رواه البخاري".)قلبه معلق يف املساجد

والعودة إىل األكل من طعام البيت ففي  ( )التخّفف من وجبات املطاعم  -6
 .ذلك صحة وإطمئنان إىل نظافة األكل

 .ة البدنالعناية بنظاف  -7

 .العناية بنظافة املنازل وتعقيمها   -8

التزّود من النفع العلمي وذلك باحلرص على مساع احملاضرات والكلمات     -9
 .التوجيهية

                                                           

وما أكثر تلك املطاعم . تلك الوجبات اليت قد تتضمن ما يؤثر يف البدن من كثرة الدهونات واملواد احلافظة وغريها مما حيذر منه األطباء   (1
 .اليت تبايل باألموال ال األبدان
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على عبادات قد   -بعد الفرائض –التزّود من النفع العملي وذلك باحملافظة    -11
 .لوترالنوافل القبلية والبعدية، صالة الضحى، ا: يكون متكاساًل عنها مثل

 .العناية برتتيب الوقت   -11
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تك در كثير من الناس عند إغالق المساجد وال شك أن ذلك األمر مما يؤثر في *
النفوس لكن إذا تذك ر المسلم أن إغالق المساجد والصالة في البيوت أمر مشروع بل 

وعلى ذلك وقد وقع ذلك في وقت النبوة علم يقيًنا أن أحكام الشرع خير محض، 
 . كثيرة  ات  ر  يـ  خ  إن للصالة في البيوت : فيقال

 من خ  يـ  ر  ات   الصالة في البيوت
 

 .ختفيف من اهلل تعاىل ورمحة حىت يرفع الوباء -1

 ."صلوا يف بيوتكم" ، "صلوا يف رحالكم"تطبيق للسنة النبوية  -2

استشعار فضل اهلل تعاىل وكرمه يف ثبوت أجر صالة اجلماعة يف بيته كما يف  -3
" إذا مرض العبد أو سافر ك تب له ما كان يعمله صحيًحا مقيًما: " قوله 

ويقاس على ذلك الصالة يف البيوت عند النوازل ملن كان دحافظًا على الصالة 
وكان  –، ومثل ذلك من كان أهل مكة أو املدينة يف املسجد قبل النازلة

أو من يذهب ألحد احلرمني كل سنة يف  -مداواًما على الصالة يف احلرم
رمضان، فإن أجرهم جيري عليهم كمن يصلي يف احلرم سواًء كان من أهل 

 .مكة أو املدينة أو من غريمها لعموم احلديث السابق

 .حتقيق مبدأ السمع والطاعة لويل األمر -4

:     ولعل ذلك ي دخل صاحبه ضمن حديث . احلنني والشوق إىل املساجد -5
 ".ورجل قلبه معّلق باملساجد...هم اهلل يف ظلهسبعة يظل" 

م  أهل البيت شيء من مقاصد الشريعة وواسع مساحتها -6  .ف  ه 

واإلقامة  -ملن يرى مشروعية األذان لصالة البيوت -مشاركة األبناء يف األذان -7
 .واإلمامة
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أفضل صالة الرجل يف بيته إال " حتصيل فضل أداء النوافل يف املنزل  -8
 ".املكتوبة

صالة الرجل : " يل أجر املضاعفة يف صالة النوافل بعيًدأ عن أعني الناسحتص -9
 ".تطوًعا حيث ال يراه الناس تعدل صالته على أعني الناس مخًسا وعشرين

 .إحياء س ّنة الصالة يف النعال بعد التأك د من نظافتها -11

تعظيم شأن الصالة يف نفوس الصغار عند تكرر رؤيتهم للكبار وهم يصلون  -11
 .همأمام

 .تعليم الصغار وحثهم على األذكار بعد الصالة -12

 .تعليم الصغار وحثهم على السنن القبلية والبعدية -13

وهذا متحقق يف البيت أكثر من  -وذلك أفضل-تأخري صالة العشاء  -14
 .املسجد
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 متى نخرج من بيوتنا؟

هذا السؤال يتردد كثيًرا بلسان المقال والحال وذلك عندما طال زمن لزوم 
 :والجواب أن يقال. البيوت وقت الوباء

 .حنن حبمد اهلل يف بيوتنا آمنني مطمئنني: أواًل 

بفضل  –فأجر صالة اجلماعة جيري . أجور اآلخرة بإذن اهلل وفضله جتري علينا: ثانًيا
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيًحا : " قال   -اهلل تعاىل

فظًا على صالة  اجلماعة مث صلى منفرًدا لعذر، ذلك وكذلك من كان دحا". مقيًما
 .ألن عدم اجتماعنا يف املساجد ليس اختيارًا بل اضطرارًا للمصلحة

ومن يتق )سبب كل خروج من كل ضيق إمنا يكون بعد فضل اهلل تعاىل بتقواه : ثالثًا
ور الروج من ظلمات اجلهل والشرك إىل ن: وأعظم املخارج(. اهلل جيعل له خمرًجا

اهلل ويل الذين آمنوا خيرجهم : )ولذا كان من مثرات التقوى والية اهلل. التوحيد والعلم
 (.من الظلمات إىل النور

أمثلة ألعظم أولياء اهلل تعاىل وهم أنبيائه ورسله وكيف توىل اهلل تعاىل أمرهم : رابًعا
 : هبم بعد أن صربوا واحتسبوا وقبل ذلك يقال أملَّتوأخرجهم من مضائق 

 : الروج خروجان     

 خروج معنوي من اهلم والضيق. 

  خروج حسي من سجن أو بئر أو حظر أو ما شاكل ذلك. 

: أخرج اهلل إبراهيم عليه السالم عندما ألقي يف النار فقال: إبراهيم عليه السالم -1
يا نار كوين برًدا وسالًما على : )فقال اهلل تعاىل( حسبنا هلل ونعم الوكيل)

 (.إبراهيم
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( أخرجوا آل لوط من قريتكم)أراد قومه إخراجه هتديًدا له : وط عليه السالمل -2
( فأسر بأهلك بقطع من الليل)لكّن اهلل تعاىل مّكنه مث أخرجه خروج تكرمي وجناة 

 .فنجاه اهلل تعاىل هو والذين آمنوا معه مما أصاب قومه من العذاب

خرجه اهلل تعاىل من أخرجه اهلل تعاىل من  البئر مث أ: يوسف عليه السالم -3
 .السجن

فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت : )يونس عليه السالم -4
 .فأخرجه اهلل تعاىل من بطن احلوت( من الظاملني

لنخرجنك يا شعيب والذين )أراد قومه إخراجه هتديًدا له : شعيب عليه السالم -5
أخرجه خروج تكرمي وجناة ليهلك  لكّن اهلل تعاىل مّكنه مث( معك من قريتنا آمنوا 

 (.فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني)قومه بعد خروجه 

أخرجه اهلل من البحر رضيًعا سليًما مث أخرجه اهلل من البحر : موسى عليه السالم -6
 .نبًيا منصورًا

 .أخرجه اهلل تعاىل من مكة بعد أن آذاه قومه:  النيب  -7

أخرج اهلل تعاىل بعضهم من مكة إىل  احلبشة : مقوم من الصحابة رضي اهلل عنه -8
 .وأخرج قوًما منهم من مكة إىل املدينة جناة هلم من األذى

 . أخرجهم اهلل تعاىل بفضله مث بتوسلهم ببعض أعماهلم الصاحلة: أصحاب الغار -9

 

فالذي أخرج بفضله من النار ومن القرية الظالم أهلها ومن بطن الحوت ومن 
أليس ذلك . من البحر ومن الغار ومن أذى مشركي مكةالبئر ومن السجن و 

 .بقادر على أن يخرجنا من بيوتنا؟؟ بلى وهو أرحم الراحمين
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 سلبيات في أوقات الوباء

توظيف بعضهم وسائل التواصل املرئية واملقروءة واملسموعة يف نشر أخبار  -1
من الناس وقد وهذا مما يؤثر على كثري . تنضح بالتشاؤم والتخذيل والتثبيط

 :يؤدي هبم إىل

 .سوء الظن باهلل تعاىل - أ

 .القنوط من رمحة اهلل تعاىل - ب

 .التسّخط من قضاء اهلل تعاىل وقدره - ج

فضاًل عن التالوة . الضعف والتكاسل يف جانب التعّبد بدءًا بالصالة املكتوبة -د
ويبوء مبثل آثامهم من كان السبب يف تشاؤمهم وختذيلهم . والدعاء واألذكار

 :ثبيطهموت

 :والذي ينبغي أن ينشر بين الناس في مثل هذه النوازل

 .التوكل على اهلل تعاىل وتعظيم شأنه - أ

 .احلث على لزوم الدعاء والضراعة - ب

 .احلث على التفاؤل    -ج

 .احلث والتذكري حبسن الظن باهلل تعاىل -د

 .احلث على دحاسبة النفوس وتدارك التقصري   -ه

ثاهلا مما ينفع الناس ويزيدهم إميانًا مع إمياهنم وحيسن هنا فالتذكري هبذه األمور وأم
:ذكر أمثلة يظهر فيها أثر الراحة النفسية بل والبدنية يف مواطن الوف والقلق  

 املثال األول: قوله تعاىل: ) إذ يغشيكم النعاس أمنة منه(.
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عاس عليهم، يذكرهم اهلل مبا أنعم به عليهم من إلقائه الن: )قال ابن كثري رمحه اهلل
وعن عبد ... أمانا من خوفهم الذي حصل هلم من كثرة عدوهم وقلة عددهم،

النعاس يف القتال أمنة من اهلل، ويف: )أنه قال -رضي اهلل عنه  -اهلل بن مسعود   

وهذه اآلية الشريفة إمنا هي يف سياق قصة بدر، وهي (... الصالة من الشيطان
ان سجية للمؤمنني عند شدة البأسدالة على وقوع ذلك أيًضا وكأن ذلك ك  

.مطمئنة بنصر اهلللتكون قلوهبم آمنة    
فإن مع العسر : )وهذا من فضل اهلل ورمحته هبم ونعمه عليهم، وكما قال تعاىل

صلى اهلل عليه  -وهلذا جاء يف الصحيح أن رسول (. إن مع السر يسرًا*يسرًا
ومها  -اهلل عنه  رضي -ملا كان يوم بدر يف العريش مع الصديق  -وسلم 

أبشر يا أبا : متبسًما فقال يدعوان، أخذت رسول اهلل سنة من النوم، مث استيقظ 
بكر، هذا جربيل على ثناياه النقع ، مث خرج من باب العريش ، وهو يتلو قوله 

(.سيهزم اجلمع ويولون الدبر: )تعاىل  

املثال الثاين: عند عيادة املريض ال تذكر عنده ما يكدر راحته  كذكر آثار املرض 
وخطورته ومضاعفاته ومن مات بسبب هذا املرض بل نّفس عنه بذكر سعة رمحة 

اهلل تعاىل وحسن الظن به وأن مرضى مثله قد شفاهم اهلل تعاىل وألبسهم لباس 
.الصحة  

املثال الثالث: عند حضور بعضهم ساعة احتضار فيقوم بتلقينه الشهادة بصيغة 
أ مع أمله. إال اهلل ويكررها ال إال: زجر مع رفع صوت قل

ً
. وهذا يزيد احملتضر أمل

وكان األوىل بذلك امللقن أن يذكر التهليل بصوت منخفض عند أذن احملتضر 
.فذلك أهدأ لنفسه  

املثال الرابع: إذا جالست مهموًما أو مغموًما فتجّنب ذكر األحداث احملزّنة فتلك 
ك بذكر األقوال املطمئنة واألخبار ال تزيده إال مهًا مع مهه وغًما مع غّمه وعلي

املفرحة وقبل ذلك ومعه وبعده ذكره حبسن الظن باهلل تعاىل وباألذكار اليت تدفع 
.اهلم والغم  
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السخرية والتندر من خالل صور أو أخبار ينشرها تتضمن حرًصا يف الوقاية  -2
 .عند بعض الناس أو ما شاكل ذلك

ا بذلك األصدقاء واألعداء إال من جهود جبارة شهد هل مع ما تبذله الدولة -3
النشاز مع ذلك كله يتخاذل أقوام من اهل اململكة يف الدفاع عنها عند مساع  
كالم املغرضني احلاقدين بل إن صمتهم قد يكون إقرارًا ألولئك مع أنه يتفّيأ 

 .يف خريات تلك اجلهود

 .اجملتمع نشر الرؤى والقطع بتأويلها وإشغال -4

 .اإلجراءات األمنية والطبية وقت الوباءعدم التقيد واملباالة ب -5

 :ويف عدم املباالة باإلجراءات الوقائية دحاذير منها

 (.وال تلقوا بأيديكم إال التهلكة: )خمالفة قول اهلل تعاىل - أ

 ".ال ضرر وال ضرار: " خمالفة قوله  - ب

من آذى املسلمني يف طرقهم وجبت : " خيشى عليه من الوعيد يف قوله     -ج
  !، فكيف مبن آذاهم يف أبداهنم"تهمعليه لعن

 .سيتحّمل إمث من سّبب له ضررًا -د        

التهكم بدعاء الكفار هلل تعاىل يف أن يرفع الوباء، وهذا التهكم مردود على  -6
: صاحبه فليتق اهلل تعاىل ذلك املتهكم واليتأىل  على اهلل وليتذكر قوله تعاىل

ني له الدين فلما جناهم إىل الرب إذا هم فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل خملص)
 (.يشركون

إحتكار جتار لسلٍع من ضروريات حياة الناس وتوظيف وقت الوباء جلشعهم  -7
 .وهذا منهي عنه شرًعأ ومسقبح عقاًل وعرفًا
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الت ض ج ر والت س خ ط من الوباء وشتمه وسبه وهذا منهي عنه؛ حلديث جابر بن  -8
 أم املسيب أو أم السائب دخل على اهلل أن رسول  رضي اهلل عنهعبداهلل 

: تزفزفني  قالت أم املسيب أو يا أم السائب يا ما لك: "فقال رضي اهلل عنها
تذهب خطايا بين آدم   احلمى فإهنا ال تسيب :احلمى ال بارك اهلل فيها فقال

 (.رواه مسلم". )احلديد خبث الكري كما يذهب
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 البدع الحادثة عند النوازل من

 .الدعوة إىل توحيد الصيام -1

 .الدعوة إىل توحيد الدعاء -2

 .الدعوة إىل توحيد الصدقة -3

 .الدعوة إىل رفع الدعاء عرب مكربات الصوت يف املساجد -4

 .االتفاق على قيام ليلة معينة -5

 ومما حيسن ذكره يف هذا املقام ما. فهذه األمور وما شاكلها تزيد الوباء وباءً  
أن الطاعون وقع يف مصر، فاتفق الناس على صيام : ) ذكره احلافظ ابن حجر

ثالثة أيام لرفع البالء، واجتمعوا وأقاموا ساعة مث رجعوا، فما انسلخ الشهر حىت 
 . (1)(صار عدد من ميوت يف كل يوم بالقاهرة فوق األلف، مث يزيد

 .مور املشروعةفانظر أن البالء ال يرفع باألمور البدعية بل يرفع باأل

 

 

 

 

 

                                                           

 . 941بذل املاعون البن حجر ص (  1
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 التعامل مع المصائب

ما أصاب من مصيبة يف )تذّكر أن تلك املصيبة مكتوبة على املصاب قبل خلقه  -1
 (.األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها

اليقني بأن اهلل تعاىل عدل يف أحكامه ال يظلم مثقال ذرة بل يضاعف احلسنات  -4
 .ويعفو عن كثري

وعسى أن تكرهوا شيًئا )بعض املكروهات قد تكون خريًا للمصاب  أن يتذّكر أن -9
 (.وهو خري لكم

 .أن ينظر إىل من هو أعظم منه مصابًا -2
 .أن يتذكر أن من صفات املؤمن الصادق الصرب عند املصيبة والشكر عند النعمة -5
إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري )أن يتذكر أن اهلل أعد للصابرين أجرًا عظيًما  -6

 (.حساب
 ".وال جتعل مصيبتنا يف ديننا"أن يعلم أن مصيبة الدنيا أهون من مصيبة الدين  -7
: قال بعض املفسرين(. إن اإلنسان لربه لكنود)أن حيذر من أن يكون كنوًدا  -8

 .الكنود إذا أصابته مصيبة أخذ يعّدد النقم وينسى النعم
العقدية  أن حيرص على األلفاظ املشروعة عند املصائب مع استشعار مثارها -1

 :والسلوكية، ومن تلك األلفاظ
 (.إنا هلل وإنا إليه راجعون) -
 ".قّدر اهلل وما شاء فعل" -
 ".احلمدهلل على كل حال" -
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 فقهية ات  ر  يـ  خ  

بروز مسائل علمية حادثة وقد يكون بعضها مذكورًا يف أحكام البيوت لكنها  -1
 :فمن ذلك. ظهرت واشتهرت وكثر السؤال عنها عند لزوم البيوت

 ي ؤذ ن لصالة البيوت هل   -

 هل تصلى اجلمعة يف البيوت  -

 هل يصح اإلعتكاف يف البيوت  -

فهل . يف التالوةاإلمام مجاعة ومعهم نساء وأخطأ أهل البيت إذا صلى  -
 املرأة عليه  ترد

 ى صالة اجلنازة يف البيوت على امليت الغائب ل  ص  هل ي   -

  (صلوا يف بيوتكم: )مىت يقول املؤذن -

  (صلوا يف بيوتكم: )يف قوله املؤذن   ع  اب  ت  هل ي    -

 حكم إغالق املساجد  -

هل اجللوس بعد صالة الفجر يف مصلى البيت حىت تطلع الشمس مث  -
  ( )ينسحب على حكم اجللوس يف املسجد. صالة ركعتني

هل املكان املخصص للصالة يف البيت يأخذ حكم املسجد من حيث  -
 أداء التحية وغري ذلك من األحكام 

                                                           

لو صلى يف بيته صالة الفجر ملرض أو خوف مث جلس يف مصاله يذكر اهلل : )...محه اهللمساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ر  قال: فائدة ( 1
وهكذا املرأة إذا . أو يقرأ القرآن حىت ترتفع الشمس مث يصلي ركعتني، فإنه حيصل له ما ورد يف األحاديث لكونه معذورًا حني صلى يف بيته

رآن حىت ترتفع الشمس مث تصلي ركعتني، فإنه حيصل هلا ذلك األجر الذي جلست يف مصالها بعد صالة الفجر تذكر اهلل أو تقرأ الق
واألحاديث يف ذلك كثرية يشد بعضها بعًضا، وهي من .جاءت به األحاديث، وهو أن اهلل يكتب ملن فعل ذلك أجر حجة وعمرة تامتني

 (.11/212)جمموع فتاوى ابن باز (. واهلل ويل التوفيق. قسم احلديث احلسن لغريه
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  صالة العيد يف البيوت يف حال إغالق املساجد واملصليات  هل تصلى -

 هل تصح الصالة خلف اإلمام يف املذياع أو التلفاز  -

  ذلك إتقاًء لضرر العدوى وت  ع م دحكم التباعد بني املصلني  -

ومن مثار هذه املسائل وغريها خرجت مقاالت وحبوٌث ورسائل كثرية زادت يف إثراء 
 .يةاملكتبة العلمية الفقه

وهذا املوضوع أعين أحكام الصالة يف البيوت عند إغالق املساجد يستحق أن يفرد 
؛ لكثرة فروع تلك املسائل، ولعل ( ماجستري أو دكتوراة)ميية ديف رسالة علمية أكا

 .ذلك أن يكون إن شاء اهلل تعاىل لتعم  الفائدة بذلك الكتاب
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 خ  يـ  ر  ات   أمنية

 .ًصا كبريًا يف كثري من الدولتناقص عدد اجلرائم تناق -1

 .اتفاقات دولية على وقف اطالق النار وقت الوباء -2

 .شبه االمجاع االستنكاري على من أخل باألمن وقت الوباء -3
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 خيرات بيئية

نقاء اهلواء من وسائل التّلوث من عوادم الطائرات والسيارات والسفن  -1
 .واملصانع وغريها

الفلك والبيئة مما حذروا منه من نقص األكسجني وخماطر  زوال خماوف علماء -2
 .االحتباس احلراري

 .انعدام أو قلة حرائق الغابات -3

انعدام أو قلة الصيد اجلائر مما سيعني أو يعيد بإذن اهلل تعاىل أمر التوازن  -4
  .البيئي

أحببت خروج الكتاب بدقائق وصلتين هذه املعلومة من خالل رسالة فاوقبل  -5
جيوكرافيك ل كشفت جملة ناشيونا: )ونصهاالبيئية  رياتتعلقها باللإضافتها 

أن فايروس كورونا أنقذ كوكب األرض بعد ما أوشك أن حتل به كارثة بسبب 
وادم السيارات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناتج عن دخان املصانع وع

شجار وأوضحت أن األرض تنفست بشكل كبري بعدما والطائرات وحرق األ
يف معظم دول العامل، وأن ثقب  ت واملصانع وقفت حركة السيارات والطائرات

مدينة ( 997)اهلواء يف ، وحتسن قارة القطبية اجلنوبيةلتأم فوق الااألوزون قد 
م اهلل البالغة فله األمر كله خيلق ك  فإن ثبت ذلك الرب فذلك من حح ( يف العامل

 .ما يشاء وخيتار
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 خيرات صحية

 .ملكوث يف املنازل وترك التّجمعات فيها راحة للنفوس واألبدانفرتة ا -1

 .تزّود أفراد اجملتمع بكثري من التوعية الصحية -2

 .العناية بشأن النظافة يف البدن والطعام واللباس عند من كان ال يبايل بذلك -3

التواصي بني أفراد األسرة واجملتمع ببعض التوجيهات الطبية واحلث على التقيد  -4
 .هبا
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 إعالمية ات  ر  يـ  خ  

 .غياب كثري من أخبار احلروب واجلرائم اليت تبث الفزع والقلق يف نفوس الناس -1

خرس قنوات كانت تسعى لرتويج األخبار الكاذبة واإلشاعات املغرضة اليت  -2
تؤدي للتهييج وإثارة الفوضى ونشر اإلهتامات الباطلة، وبقيت قنوات نشاز من 

 .أو بزوال عينها باملكاثرةر إال ه  ط  كالبول ال ت  القنوات  لك هذه الشاكلة وت

نشاط إعالمي دحموم يف نشر األخبار املتعلقة بالوباء والعناية بالتوعية الطبية  -3
واستضافة كثري من الكوادر الطبية واألمنية والبيئية وغريها لطاب . الوقائية

 .عرفًيا يف األمور الوقائيةمما جعل عند كثرٍي من اجملتمعات توسًعا م اجملتمعات

ومما ينبغي أن يذكر يف مثل هذه املواطن أن منتجي األفالم سيوظفون أحداث   -4
فقد أخرحوا أفالًما ألحداث أسرية . كورونا وما ترتب عليها يف أفالم متعددة

والعلم  –فإن كان ذلك سيكون ! جمرى التاريخ  ر  ي   فكيف حبدث غ  . وجمتمعية
أل اهلل تعاىل أن جيعل إخراج مثل تلك األفالم سبًبا يف زيادة فنس -عند اهلل تعاىل

 .ودخول أقوام يف اإلسالم الوف من اهلل تعاىل وتعظيمه يف نفوس الناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ستكون تارخًيا سنة كورونا

36 

 

 خ  يـ  ر  ات   أدبية

 

 .تفّتق قرائح كثري من شعراء الفصحى والعامية يف وصف أحداث الوباء -1

راة بتغيري كثري من ألفاظ تلك طرائف شعرية يف جماراة قصائد بليغة وتكون اجملا -4
 .القصائد لتتواكب مع خرب الوباء

 .ظهور كتابات أدبية وبالغية مع أحداث الوباء -9

لطائف من التغريدات فيها نوع دعابة وتبادل طرائف يف وقت لزوم البيوت  -2
 .( )ومن ذلك فيما يتعلق بالتزام احلضر وعدم خمالفته للضرر املتوقع

 .وقد يتوسع فيها أصحاهبا الحًقا كتابات روائية عن كورونا -5

 (.مصائب قوم عند قوم فوائد: )حتقق جلي ملصداقية أمثال شائعة ومنها -6

كتابة مذكرات شخصية وخباصة من رجال أمن أو أطباء أو علماء بيئة  -7
  .وغريهم

ية فيما يتعلق ميرسائل علمية أكادصدق حدسي فستكون هناك كتب و وإن  -8
 .باألدبيات يف زمن كورونا

 
 
 
 
 
 

                                                           

إذا مل تلتزموا باحلروف الثالثة األوىل إختيارًا، فقد تأتيكم احلروف " حضرموت: "ذلك ما كتبه بعضهم ونصهطريف ما قرأته من من   (1
 .اجلس يف بيتك. الثالثة األخرية إجبارًا
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 خ  يـ  ر  ات   تاريخية

تقليب صفحات كتب التاريخ واسرتجاع أخبار أوبئة سابقة وتعّرف كثري من  -1
 .الناس على تلك األحداث اليت حفظها التاريخ زمانًا ومكانًا ووصًفا

: ويقال. سنة كورونا: فيقال. ستكون أيام هذا الوباء تارخيًا ي كتب ويذكر -2
سنة الرمحة، : ة كورونا كما يقالفالن و لحد يف سنة كورونا وفالن مات يف سن

 (.ي للشمسل  سوف ك  ك  )سنة الدحباء، سنة الظلمة 
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 خ  يـ  ر  ات   سياسية

سقوط أقنعة شامتة وخرس ألسنة حاقدة وخباصة عندما ختاذل من كان  -1
والهّم هلم إال التشفي واالسرتزاق بالطعن . يعّظمونه وتعاظم من كانوا يعادونه

 .مًة وشعًبايف اململكة حكو 

اعرتاف كثري من عقالء الغرب والشرق بتمّيز اململكة يف تعاملها مع هذا   -2
 .الوباء

سقوط شعارات وأصوات نشاز تتهم اململكة بإمهال حقوق اإلنسان فإذا  -3
 .بتلك الدول هتمل مواطنيها يف وقت الوباء ناهيك عن املقيمني على أرضها

يمني على أرضها بل واملخالفني واململكة تتكفل بعالج مواطنيها بل واملق -
لنظام اإلقامة ومل تقف جهود اململكة على هذه بل تكفلت مبواطنيها يف 
 .الدول األخرى فأسكنتهم يف أفخم الفنادق، ووفرت هلم مجيع الدمات

ليبقى الشعب ويذهب املال بينما بعض الدول : لسان حال ومقال اململكة -4
ليذهب الشعب ويبقى : اهلا ومقاهلااملتزعمة ملسألة حقوق اإلنسان لسان ح

 .( )املال

اعتذار أفراد ومؤسسات عن خطئهم أو خبطئهم يف حق اململكة حكومة  -5
 .وشعًبا

 .قيادة اململكة لقمة العشرين يف مثل هذا الظرف العام حدث ال ينسى -6

 
 
 

                                                           

 وال أدري هل هي من مقوله أو منقوله   هذه املقولة ذكرها يل أحد اإلخوة  (1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ستكون تارخًيا سنة كورونا

39 

 

 خ  يـ  ر  ات   إقتصادية
رها تطوي مراجعة األنظمة اإلقتصادية وتفقد مكامن النقص واللل ومن مث    -1

سبًبا إجيابًيا  -بعد فضل اهلل تعاىل وتوفيقه وعونه –حىت تكون تلك األنظمة 
 .ومؤثرًا يف التعامل مع األزمات والنوازل املفاجئة

افظة وتشخيص اإلجيابيات للمحاإلستفادة من تداعيات هذا الوباء وآثاره  -4
ولعل مما حيسن ذكره يف  إلجتناهباعفتها وتشخيص السلبيات عليها ومضا

م ظهر 4119 -ه1249يف عام : ذا املقام ما ذكره بعض احملللني بقولهه
فريوس سارس وتأثر به اإلقتصاد الصيين تأثرًا كبريًا ولكن ه تعاىف بعده ليصبح 

 .م4119 -ه1249أكرب بستة أضعاف مما كان عليه عام 

التعامل مع النوازل  األساسية العناية بإنشاء وتطوير مشاريع وظيفتها  -9
  .ئةاملفاج

النظر بعمق يف سبب ختاذل بعض الدول عن مكافحة الوباء وكيف أهنا  -2
أن معرفة خطأ غريك صواب لك  البدهياترفعت راية اإلستسالم أمامه، ومن 

 .لتجتنب طريقه

دحاولة اإلستغناء عن اآلخرين قدر اإلكتفاء الذايت يف أساسيات احلياة و  -5
ب ل  غ  م والت   ك  ح  ألسباب يف الت  عظم اأ من -بعد توفيق اهلل تعاىل  -اإلستطاعة

 .باهتال  ق  على كثري من نوازل احلياة وت   

تفعيل التسوق عرب األنرتنت بقوة يف مثل هذا الزمن وقد راهن خرباء إقتصاد  -6
على أن طرق التسوق اإلستهالكي احلديث عرب األنرتنت قد يكون سبًبا 

 .رئيًسا للتخفيف  من الكوارث اإلقتصادية
 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ستكون تارخًيا سنة كورونا

41 

 

  "سنة كورونا ستكون تاريًخا"فهرس ترتيب كتاب 

 9...................................................................املقدمة 

 5............................................................سبب التسمية 

 11...........................................................خريات عقدية 

 12.........................................................خريات لإلسالم 

 15.......................................خريات يف الرتابط بني الراعي والرعية 

 16..........................................................خريات جمت م عحي ة 

 18...........................................................خريات أ س رحي ة  

 41.............................................خريات الصالة يف البيوت من 

 44.....................................................مىت خنرج من بيوتنا  

 42.................................................سلبيات يف أوقات الوباء 

 48..............................................من البدع احلادثة عند النوازل 

 41.....................................................التعامل مع املصائب 

 91...........................................................خريات فقهية 

 94............................................................خريات أمنية 

 99............................................................خريات بيئية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ستكون تارخًيا سنة كورونا

41 
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