
وس كورونا   اإليمان وفير

ي العديد من الرسائل
ي   وصلن 

أوامره؛ األمر عىل البشر ألنهم عصوا  كورونا يعكس غضب هللا  وباء  ن  إدعي  ت  الن 

ي أن
 أيضا   هذا ما قاله. و كي يرض  عنهم   لعودة إىل الدين، وإطاعة أوامر الخالق ماسة ل  بحاجة  البشر   الذي يعن 

. ولذلك رأى عزى الكورونا لغضب هللا عىل البشر بسبب سلوكياتهم المستشار الروحي للرئيس ترامب، إذ  

ي لم واالستغفار الصالة والدعاء     هو  رضا هللاإىل  الكثير من رجال الدين المسلمير  والنصارى أن السبيل  
. لكنن 

الصالة  إىل  ويدعو  الكورونا  وباء  ي 
ف  بالتسبب  هللا  يتهم  يهودي  أو  هندوسي  أو  بوذي  دين  رجل  أسمع 

ي العلوم الطبيعية واالجتماعية من المسلمير  لم يجرؤ أحدهم عىل واالستغفار.  
حن  العلماء المختصير  ف 

أن   ي    بعضهماالدعاء بأن هللا يقف خلف وباء كورونا، مع 
دد ف  العلمية لخدمة ال يي  أبحاثهم  تزييف نتائج 

 معتقداتهم الدينية. 

ي وباء كورونا،
  عهودا طويلة قرروا أن هللا ال   فكرة غضب هللاتبنوا  إذ بعد أن  اليهود لم يتهموا هللا بالتسبب ف 

و  الجرائم،  مثل هذه  يرتكبها   الشيطانإنما  يرتكب  الذي  من  هو  بإعفاء هللا  اليهود  قام حاخامات  . وهكذا 

يبدو،  الكوارثولية األوبئة و مسؤ  ة من  ، وذلك، عىل ما  أعداد كبير ك  اليهود خوفا من قيام  لكن .  دينهم  بي 

اض أن هناك قوة غيبية تقف خلفه، فإن الجدل   ي تقف وراء وباء كورونا، عىل اقي 
بغض النظر عن القوة الن 
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؟ خاصة وأن الغضبأوال، هل يغضب هللا كما   هو شعور باالستيالء الشديد من شخص آخر    يغضب البشر

، مع عدم القدرة عىل وقف ذلك الفعل. فهل أن هللا عاجز عن منكر   فعلبارتكاب جريمة أو    هقيام بسبب  

 
 
ي ت
اض أنه يغضب؟ وقف األفعال السيئة الن   غضبه، عىل افي 

ي  ، و ثانيا، إذ كان هللا هو الخالق
ي صدور الناسيعلم ما ف 

ي األرض وما ف 
ء  السماوات وما ف  ي

، وأنه عىل كل سر

فلماذا يسمح بوقوع الكوارث؟ وإذا كان هللا عادال، كما تدعي الديانات السماوية، فهل موت الماليير     قدير، 

ي طريقهم إىل الموت يعكس عدل 
 ؟الخالق من األطفال والكبار، وتعريضهم لكافة أنواع العذاب ف 

لو   حن   اليهود ب  خذنا أثالثا،  من   القائل  منطق  الشيطان  أليس  الكوارث،  عن  المسؤول  هو  الشيطان  بأن 

ي خلقها هللا
الن  فلماذا ال يصب  المخلوقات  أن يصب   هغضبهللا    ؟  بدال من  الشيطان  المؤمنير    هعىل   ، عىل 

 ويعذب مئات الماليير  منهم قبل أن يميتهم؟ 



اض أن هللا يغضب عىل البشر بسبب ، فهل يحوز له أن  هأفعالهم السيئة وابتعادهم عن دين  رابعا، عىل افي 

مير  بأوامره كما ي  عىل  يغضب  
؟ وهل من العدل أن يعاقب  الذين يعصون أوامرهغضب عىل  المؤمنير  الملي 

   المؤمنير  والظالمير  تبعا لمعيار واحد؟

ي الحياة  الناسعذب هللا ربما آالف مليارات  رابعا، وبعد أن ي  
ان يعذبهم    ،وهو العادل  ،يجوز له، هل  الدنيا   ف 

ي اآلخرة؟
ي النار ي وهل من المعقول أو المقبول أن  مرة ثانية ف 

ك بعضهم ليعيش حياة ابدية ف   ؟   ي 

ي عذاب لم يتوقف يوما 
، فلماذا عاش الناس ف  خامسا، وإذا كان وباء الكورونا يعكس غضب هللا عىل البشر

ي العرص البدوي  
ي هي النشاط األساسي لكافة  و كانت عمليات الغزو  منذ أن قام هللا بخلقهم. فف  النهب والسن 

ي 
ي من الصغار والكبار من األمور المسلم بها. وف  ي كل بقاع المعمورة، ما جعل ضحايا القتل والسن 

القبائل ف 

واستعباد    الفالحير  استغالل  بظهر نظام اإلقطاع الذي قام    ،العرص الزراعي الذي شهد ميالد الفكرة الدينية

ة من ي العرص الصناعي .  عمال الزراعة  نسبة كبير
قام أصحاب المصانع باستغالل عمال الصناعة واألطفال   وف 

ي أماكن قذرة غير صحية
ي حالة بؤس من دون أي   ،والنساء، فيما فرض عليهم نظام المصنع أن يعيشوا ف 

 ة ف 

أو  خدمات   الذي قتل  . اجتماعيةصحية  وع اإلستعماري  البالد األصليير    ثم جاء المشر الماليير  من سكان 

وشعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وبالد العرب، وكشف عن الوجه القبيح لما يسىم "الحضارة الغربية" 

 . ي كانت تملك السالح وتفتقد الضمير
ناهيك عن عدد من قتل المسلمون أثناء "الفتوحات اإلسالمية"،    الن 

الوسىط العصور  ي 
ف  المغول  قتل  األوروبيون وما  وقتل  وكوريا،  الصير   احتالل  أثناء  اليابانيون  وقتل   ،

 واألمريكيون أثناء الحربير  العالميير  األوىل والثانية. 

ي أن الظلم والقتل والدمار والجوع والفقر لم يتوقف يوما واحدا منذ بدء الخليقة
فأين كان هللا من    . وهذا يعن 

ليقوم اإلنسان  أم  الشيطان  تم   كل هذا؟ هل فوض  الكثير منها  الجرائم هذه جميعا؟ خاصة وأن  بارتكاب 

ي أ هذه  لن أجيب عن األسلئة  ارتكابه باسمه. 
أن لدي جوابا. لذلك سأتركها لكم كي  عتقد  ، عىل الرغم من أنن 

ي كل ما يدور حولنا من كوارث وظلم
وفقر وفوض     تفكروا بها وتأتوا بأجوبة تساعدنا جميعا عىل إعادة النظر ف 
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