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3مقدمة

احلمد هلل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 
رشيك له احلميد املجيد، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله الداعي إىل التوحيد، 

صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه إىل يوم املزيد. 

�أما بعد:

فإن الرتبية باملواقف واستثامر األحداث واغتنام الفرص، الستنهاض 
اهلمم وغرس القيم، وتصحيح املفاهيم وترسيخ اإليامن، وأخذ العظة والعربة 
تربط  نبوية،  وسنة  قرآنية  طريقة  والتذكري؛  واإلصالح  التوجيه  يف  وتوظيفها 

النفس بالعمل ال بالنتيجة، وتشغلها باحلل والثمرة ال بالسبب واملشكلة.

الناس  بني  وانتشارًا  وتداوالً  األكثر شيوعًا  املصطلح  لعله  (كورونا) 
تغيريًا  أحدث  املجردة،  بالعني  ُيرى  ال  الذي  الفايروس  ذلكم  األيام،  هذه 
عجيبًا يف حياة الناس، وتسبب يف اهللع والفزع واخلوف والذعر، وترتب عىل 
ذلك إجراءات صارمة فتوقفت املدارس واجلامعات والعديد من التجمعات 
يف  والعبادات  الصلوات  البلدان  بعض  يف  ُعلِّقت  بل  املطارات،  وحركة 
التحديات  زالت  وال  بالكامل،  املدن  وبعض  احلدود  وأغلقت  املساجد، 

مستمرة والتوقعات وتناقل األخبار واألرقام واألعداد هو سيد املوقف.
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والقنوات  واملجالس  الناس  حديث  أصبح  كورونا)  (فايرو�س 
ومواقع التواصل، بني ُمقٍل ومستكثر وناقل وحملل، ولكن السؤال املهم الذي 
يطرح نفسه يف مثل هذا احلدث اخلطري والطارئ الكبري، هل يعقل أن نكتفي 
بمتابعة األخبار والرصد والتحليل؟! أم هنالك جوانب وزوايا أهم وأعظم 

ينبغي أن نجعل هلا حيزًا ألخذ العربة والعظة واحلكمة من كل حدث؟
D وتقلبات األحداث وتغرّي األحوال؛ لعربٌة  إن يف خملوقات اهلل 

للمعتربين وعظٌة للمتعظني وذكرى للمتذكرين وتبرصٌة للمستبرصين، ﴿ پ   
پ  پ  پ  ڀ  ڀ﴾]النور:44[.

عىل املؤمن أن ينظر للحدث بدقة وعمق وعربة، فاالعتبار سنة مهجورة 
واالتعاظ عبادة عظيمة، يقول أبو الدرداء I يف )احللية 208/1): »تفكر 

ساعة خري من قيام ليلة«.

فحٌق عىل املسلم بدالً من االستغراق واالنشغال باألخبار واألسباب 
واألرقام والوقاية املادية احلسية هلذا املرض فحسب؛ أن يأخذ العربة والفكرة 

من هذا احلدث وتلك املصيبة والبالء.
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)1(: ﴿ ې ې ى ى ائ ﴾

إن يف انتشار هذا الوباء املخلوق الضعيف الذي ال ُيرى إال باملجهر، 
وإحداث الفزع واهللع واخلوف يف مناطق واسعة من العامل، لعربًة وِداللًة عىل 
التطور  من  بلغوا  مهام  الذين  املخلوقني  وضعف   D الرب  قدرة  عظيم 
والتقنيات والتكنولوجيا والقوة والطب، فهم ال خيرجون عن دائرة الضعف 
بداللة  القوة هلل مجيعًا،  وأن  املتني  القوة  ذو   D وأن اهلل البرشي،  والعجز 
يف  جل  وقال  ی﴾]اإلرساء:85[،  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ﴿ېئ  سبحانه  قوله 

عاله: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ   ڃ ڃ چ﴾]احلج:74[.

)2(: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾

من املعيب واخلذالن عند حلول املصائب واملدهلامت؛ انشغال الناس 
للحال  واّدكار  ووقفة  واعتبار  نظر  دون  املستجدات  ومتابعة  األخبار  بتناقل 
واملآل، فاملصائب واالبتالءات منها ما هو تكفري للسيئات فيحتاج العبد معه 
إىل إيامن ويقني وصرب وثبات، ومنها تذكري فيحتاج إىل يقظة من غفلة وسبات، 

ِعربُة ُكورونا
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الطاعات  من  واإلكثار  والترضع  واإلنابة  التوبة  من  فالبد  عقوبة  ومنها 
والصاحلات.

يقول ابن باز V يف )جمموع الفتاوى 160/9): »وإنَّ من عالمات 
قساوة القلوب وطمسها والعياذ باهلل، أن يسمَع الناُس قوارع اآليات وزواجر 
طغياهنم  عىل  يستمرون  ثم  َعِقَلت،  لو  اجلبال  هلا  ختشع  التي  والعظات  العرب 
ومعاصيهم مغرتين بإمهال رهبم هلم عاكفني عىل اتباع أهوائهم وشهواهتم غري 

عابئني بوعيد وال منصاعني لتهديد«.

)3(: ﴿ک ک ک گ﴾

برصف النظر عن التوقعات والتحليالت واألسباب وراء انتشار هذا 
التداعيات  عن  وبعيدًا  دقيقة،  بمجاهر  إال  ُيرى  ال  الذي  اخلطري  الفايروس 
اهلل  خملوقات  من  خملوق  فإنه  وغريها؛  االقتصادية  السلبية  الكارثية  واآلثار 
به خلقه لريهيم ضعفهم وعجزهم وجهلهم وكامل قوته وعلمه  يبتيل   D
الذي سلط هذا املخلوق الضعيف عىل   E إنه اهلل   ،D وقدرته 

خملوقاٍت أقوى منه.

َخلق بال سبب  تعطيل األسباب، وإجياد  قادر عىل   E فاهلل 
وجود  مع  النتائج  تعطيل  عىل  قادٌر  نا  وربُّ أب،  بال   S عيسى  كوالدة 
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آفة  أي  لسانه سامل من  أن  مع   S تكلم زكريا  األسباب كمعجزة عدم 
أو عجز!

وخالق  يشء،  كل  خالق  سبحانه   - وأنه  اهلل  عظمة  استشعرنا  فهل 
لألسباب واملسببات والنتائج واملقدمات واألفعال مجيعًا، قال سبحانه: ﴿ ۀ 

ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ﴾]الرعد:16[.

)4(: ﴿ې ې﴾

هل أظهرنا ُذلنا وافتقارنا وضعفنا واضطرارنا وخضوعنا هللC يف 
مثل هذه املقامات؟! 

حتقيق  املصائب؛  هذه  مثل  يف  اجلليلة  واحلكم  العظيمة  العرب  من  إنَّ 
قال سبحانه: ﴿ى   ،C للحق  الترضع واالستكانة واخلضوع  عبودية 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ېئ ﴾]األنعام:43[.

َفَهالَّ  »َأْي:  ەئ﴾  ەئ  ائ  ائ  ﴿ى   :V كثري  ابن  قال 
َأْي:  ۇئ ﴾  وئ  ﴿وئ  إَِلْينَا:  َوَتَْسَكنُوا  إَِلْينَا  ُعوا  َترَضَّ بَِذلَِك  اْبَتَلْينَاُهْم  إِِذ 
ِمَن  َأْي:  ﴿ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾  َخَشَعْت:  َواَل  َرقَّْت  َما 

ِك َوامْلََعاِص«. ْ الرشِّ
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اهلل  »فـإن  ص11):  الصيـب،  )الوابـل  V يف  القيـم  ابـن  يقـول 
E مل َيبَتِلـه لُيهلكـه وإنـام ابتـاله ليمتحـن صـربه وعبوديتـه فـإن هلل 
تعـاىل عـىل العبـد عبودية الـرضاء ولـه عبودية عليـه فيام يكـره كام لـه عبودية 
فيـام حيـب، وأكثـر اخللـق يعطـون العبوديـة فيـام حيبـون والشـأن يف إعطـاء 

العبوديـة يف املـكاره«.

)5(: ﴿حئ مئ ىئ﴾

من أعظم الغرور واألمن من مكر اهلل تعاىل، أن نعتقد أننا بمنأى عن 
االبتالء  متينة بني  به وجود َعالقة  نفكر  ما  املصائب واألمراض، وآخر  تلك 
والذنوب، مع أهنا من امُلَسلَّامت القرآنية التي أكدها اهلل - سبحانه يف غري ما آية، 

كقوله تعاىل خياطب خري الناس بعد األنبياء صحابة النبي M: ﴿ی 
جت﴾]آل  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

عمران:165[.

يقول السعدي V يف تفسريه ص156: »حني تنازعتم وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما حتبون، فعودوا عىل أنفسكم باللوم، واحذروا من األسباب 

املردية«.
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يقول ابن اجلوزي V يف )صيد اخلاطر، ص470): »املصيبة العظمى 
رضا اإلنسان عن نفسه، واقتناعه بعلمه! وهذه حمنة قد عمت أكثر اخللق«.

من  بالء  ينزل  مل  إنه  »اللهم  دعائه:  يف  يقول   I العباس  وكان 
السامء إال بذنب وال يكشف إال بتوبة«.

)6(: ﴿ ژ ژ ڑ﴾

عند حلول النكبات وتوايل األزمات وتزايد املدهلامت، يتجىل لطف اهلل  
Eبأهل اإليامن ورعايته ألهل اإلحسان، بالتخفيف عنهم وحفظهم 
عند  اهلل  بقدر  والرضا  بالصرب  والتحيل  بغريهم،  حل  ما  وجتنيبهم  السوء  من 
الشدائد، ولوال لطف اللطيف اخلبري المتألت القلوب وحشًة وفزعًا وخوفًا.

يقول السعدي V يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ﴾ 
ه وإحسانه إىل العبد من حيث ال يشعر، ويوصله إىل املنازل الرفيعة  »يوصل بِرَّ

من أمور يكرهها«.
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)7(: ﴿ ہ ہ ہ  ھ﴾

العبادات املهجورة سيام يف أوقات الشدائد واملحن؛ عبودية  لعل من 
واالنكسار،  والفاقة  املسكنة  وإظهار   ،D هلل  واالفتقار  واخلضوع  التذلل 
النعمة  يف  تعاىل  اهلل  إىل  مفتقر  فهو  وجه،  كل  من  اهلل  إىل  ومفتقر  ذليل  فالعبد 
والنقمة، يف الرساء والرضاء واليرس والعرس، إال أن هذه املصائب تظهر تلك 

املعاين وجتليها يف اختبار حقيقي إليامن العبد ويقينه.

ولنتأمـل افتقـار وتذلـل زكريـا S وإظهـار ضعفـه الداخـيل 
واخلارجـي لربـه D، ملـا نـادى ربـه ليهـب له غالمـًا زكيـًا، قال سـبحانه 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ﴿ٺ  زكريـا:  لسـان  عـىل 
ڤ﴾]مريـم:4[.  ڤ  ڤ  ٹ 

»َواْعَلْم   :(481/1 واحلكم  العلوم  )جامع  يف   V رجب ابن  يقول 
ِمَن  لِّ  الذُّ إِْظَهاُر  فِيِه  َؤاَل  السُّ أِلَنَّ   ، ُ امْلَُتَعنيَّ ُهَو  َخْلِقِه  ُدوَن  َتَعاىَل  اهللَِّ  ُسَؤاَل  َأنَّ 

َدْفِع  َعىَل  امْلَْسُئوِل  بُِقْدَرِة  اُف  ااِلْعرِتَ َوفِيِه  َوااِلْفتَِقاِر،  َواحْلَاَجِة  َوامْلَْسَكنَِة  اِئِل  السَّ
لُّ  الذُّ َيْصُلُح  َواَل   ، امْلََضارِّ َوَدْرِء  امْلَنَافِِع،  َوَجْلِب  امْلَْطُلوِب،  َوَنْيِل  ِر،  َ الرضَّ َهَذا 

ُه َحِقيَقُة اْلِعَباَدِة«. َوااِلْفتَِقاُر إاِلَّ هللَِِّ َوْحَدُه، أِلَنَّ
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)8(: ﴿ ىئ     ىئ ىئ ی ی ی﴾ 

ة؛ إّن ِمن عالمات  من العرب والعظات املهمة يف أوقات األزمات امُللمَّ
وكأن  مما حل،  والتسخط  والتذمر  للمخلوقني  الشكوى  كثرة  اإليامن  ضعف 
األسباب املادية هي املحرك ملا جيري، فمن شكا إىل اهلل وصل، ومن شكا من 
اهلل انفصل، ولنستحرض يف هذا املقام ما حل بنبي اهلل يعقوب S، من 
فقدان يوسف وأخيه الصغري ثم الكبري، وفقد برصه، وانحنى ظهره، وتوالت 

أنه ثبت وصرب و﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی  عليه األمراض واملصائب، إال 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾]يوسف:86[.

إليه  »فالشكوى  ص63):  الصابرين،  )عدة  يف   V القيم  ابن  قال 
تنايف الصرب اجلميل بل إعراض عبده عن الشكوى إىل غريه مجلة  سبحانه ال 
وجعل الشكوى إليه وحده هو الصرب، واهلل سبحانه يبتيل عبده ليسمع شكواه 
وقت  له  يستكن  ومل  إليه  يترضع  مل  من  سبحانه  ذم  وقد  ودعاءه،  وترضعه 

البالء... «.

V: »وهو تعاىل يمقت من يشكوه إىل خلقه، وحيب من  ثم قال 
يشكو ما به إليه، وقيل لبعضهم: كيف تشكو إليه ما ال خيفى عليه؟ فقال: ريب 

يرىض ذل العبيد لديه«.
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)9(: ﴿ۋ ۋ ۅ﴾

سيؤول  فيقينًا  وهناية،  بداية  يشء  لكل  أن  خملوقاته  يف  اهلل  ُسنن  من 
حال وأمر هذا الوباء إىل االنحسار واالندثار والزوال، وذلك يبعث الطمأنينة 
والراحة والفرح والرسور يف نفس املؤمن، وفيه بشارة بحسن العاقبة للمؤمنني 
والتغلب عىل هذا املصاب – بإذن اهلل- ومن راقب العواقب سلم من النوائب.

يقول  ۆئ﴾]األنعام:67[،  ۇئ  ﴿ۇئ  عاله:  يف  جل  ربنا  يقول 
السعدي V يف تفسريه: »أي: وقت يستقر فيه، وزمان ال يتقدم عنه وال 

يتأخر«.

تلك حقيقة راسخة أكدها القرآن الكريم يف أكثر من موضع، من ذلك 
البيان  فتح  )تفسري  يف  جاء  ڭ﴾]الرعد:38[،  ۓ  ۓ   ﴿ سبحانه:  قوله 
68/7): »أي لكل أمر كتبه اهلل أجل مؤجل ووقت معلوم... واملراد باألجل 

يزاد عليه وال  فيه حمدود ال  املوجودات فلكل موجود زمان يوجد  أزمنة  هنا 
ينقص«.
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)10(: ﴿ژ ژ﴾

إن أعظم ما ُيعني العبد عىل جتاوز املحن واالبتالءات؛ التحيل بالصرب 
وقوة اإلرادة فهو من أخالق الكبار وشيم األفذاذ، إذ هنالك دواعي نفسانية 
تدفع اإلنسان للجزع َتقَوى بقوة املصاب، وهنالك دواعي روحانية تدفع العبد 
الدواعي  العبد بربه عىل صربه فإن  للصرب والرضا، ثم تعتلجان فإذا استعان 

الروحانية تتفوق وتغلب فيتحىل بالصرب اجلميل.

و�ل�صرب �جلميل: هو الصرب الذي ال يصاحبه تسخط من قدر اهلل وال 

اعرتاض عىل حكم اهلل، وال انقطاع عن طاعة اهلل، وال تشكي لغري اهلل، وال 
 C ضجر، وال جزع، وال ملل عند حلول املصائب واملكاره، يقول ربنا 
وقال  ۆئ﴾]املعارج:5[،  ۇئ  ﴿ۇئ       :H خلقه  خري  موصيًا 

S بعد توايل املصائب: ﴿ژ ژڑ ڑ  سبحانه عىل لسان يعقوب 
ک ک ک ک﴾ ]يوسف:18[.

ولتعلم – رمحك اهلل – أن ما يعقبه الصرب واالحتساب من اللذة واملرسة 
والثواب، أضعاف ما حيصل دون ذلك فتأمل!، قال ابن حجر V يف )فتح 

ْنَيا ُيوِرُث اجْلَنََّة«. رْبَ َعىَل َباَلَيا الدُّ الباري115/10): »الصَّ
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)11(: ﴿پ پ پ ڀ ڀڀ ﴾ 

الواجب عند املصائب مع الصرب عدم فقدان األمل، وجماهدة النفس 
بتوطيد العزيمة عىل الثقة باهلل، وأمهية التفاؤل وجتنب اجلزع واليأس والتشاؤم، 

ودوام احلال من املحال وال يغلب عرٌس يرسين، ﴿ۇ ۇ ۆ       ۆ      ۈ ۈ   ٴۇ ۋ        
ۋ ﴾]الرشح:6-5[.

األمل  مع  اجلميل  الصرب  بني   S يعقوب  مجع  كيف  ولنتأمل 
وأخذ  املشكلة،  ال  احلل  بعقلية  تعامل  ابتداًء  الظروف،  أحلك  يف  والتفاؤل 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  املمكنة:  باألسباب 
ہ﴾]يوسف:67[، ومع ذلك َذكرهم وأرجعهم لألصل من اإليامن بالقدر 

D فقال: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے  التوكل وااللتجاء إىل اهلل  وحسن 
ےۓ ۓ  ڭ ڭ   ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ﴾]يوسف:67[.

ومع استمرار النوائب وإظهار الصرب اجلميل من يعقوب S؛ بقي 
متفائاًل يعيش عىل األمل فقال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ  ﴾]يوسف:87[.

وكان نبينا H ُيَعلُِّم أصحابه هذه املعاين العظيمة ويغرسها 
َوَل  َعْدَوى  »َل  قال:   H أنه  البخاري ومسلم  نفوسهم، كام يف  يف 

َة، َوُيْعِجُبنِي الَفْأُل قالوا: َوما الَفْأُل؟ قاَل: َكلَِمٌة َطيَِّبٌة«. طَِيَ
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)12(: ﴿ڍ ڍ ڌ﴾

أعظم  إليه، من  األمر  وتفويض  عليه  التوكل  تعاىل وحسُن  باهلل  الثقة 
سبل جتاوز املحن والتحديات، كام أن اليقني بأن فرج اهلل آت ال ريب فيه، وأن 
بعد الضيق سعة؛ من أظهر أسباب هتوين املصائب والنوازل، فكلام قوي اليقني 
قلام   O كان  لذلك  والتسليم؛  والرضا  للصرب  أدعى  ذلك  كان 
يقوم من جملس حتى يدعو ربه قائاًل: »ومن اليقني ما ُتون به علينا مصيبات 

الدنيا«.

إن البالء إذا اشتد عىل أهل اإليامن قويت ثقتهم باهلل تعاىل ومل تضعف؛ 
ألن أهل اليقني ال يعرفون اليأس، وأحسن الناس صربًا عند املصائب أكثرهم 
يقينًا، وأكثر الناس جزعًا وسخطًا يف املصائب أقّلهم يقينًا، فقلب املؤمن الواثق 
املوقن كالرصح الشامخ ال هتزه عواصف املحن، بل تزيده رسوخًا وشموخًا.

»إِنَّ  الدنيا ص:42):  أيب  )اليقني البن  I كام يف  ابن مسعود  يقول 
ْخِط«،  َوالسُّ كِّ  الشَّ ِمَن  َواحْلُْزَن  اْلَغمَّ  َوإِنَّ  َضا،  َوالرِّ اْلَيِقنِي  يِف  َواْلَفَرَج  ْوَح  الرَّ

ياَمُن ُكلُُّه«. ويقول كذلك كام يف )الشكر البن أيب الدنيا ص: 24): »َواْلَيِقنُي اإْلِ

ويقول سفيان الثوري V كام يف )حلية األولياء 9/7): » اْلَيِقنُي َأْن 
اَل َتتَِّهَم َمْواَلَك يِف ُكلِّ َما َأَصاَبَك«.
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»َفاْلَيِقنُي  السالكني374/2):  )مدارج  يف  كام   V القيم ابن  يقول 
يِقيَِّة،  دِّ الصِّ َحِقيَقُة  َوُهَو  اجْلََواِرِح،  َأْعاَمِل  َأْرَواُح  ِهَي  تِي  الَّ اْلُقُلوِب  َأْعاَمِل  ُروُح 

ِذي َعَلْيِه َمَداُرُه«. ْأِن الَّ َوُهَو ُقْطُب َهَذا الشَّ

)13(: ﴿ڳ ڱ﴾
األخذ باألسباب املادية املرشوعة املمكنة من سنن اهلل الكونية، بل هي 
من شيم املرسلني والصاحلني، ومن صميم حتقيق العبودية وتام التوكل عىل 
آية لتحري األسباب، كأمر  D يف غري ما  اهلل - سبحانه، فقد أرشدنا اهلل 
اهلل - سبحانه ملريم P  هبز جذع النخلة ليتساقط الرطب، مع أهنا يف 

خماض وضعيفة وال تقوى عىل ذلك أبدًا إال أهنا األسباب.

فحقيقة التوكل هو اعتامد القلب عىل اهلل مع مبارشة األسباب، فاالعتامد 
عىل اهلل واإلعراض عن األسباب قدح يف الرشع ونقص يف العقل، واالقتصار 

عىل األسباب دون اعتامد القلب عىل اهلل نقض للتوحيد ورشك يف األسباب.

ُل  »َفالتََّوكُّ  :(120/2 السالكني  )مدارج  يف   V القيم  ابن  يقول 
َفَمْن  امْلَْكُروُه.  هِبَا  َوَينَْدفُِع  امْلَْطُلوُب،  هِبَا  حَيُْصُل  تِي  الَّ اأْلَْسَباِب  َأْعَظَم  ِمْن 
إىَِل  ُكوِن  الرُّ َعَدَم  ِل  التََّوكُّ َتَاِم  ِمْن  َوَلِكنَّ  ُل.  التََّوكُّ ِمنُْه  َيْسَتِقْم  مَلْ  اأْلَْسَباَب  َأْنَكَر 
ِقَياَمُه بِاهللَِّ اَل هِبَا. َوَحاُل  َقْلبِِه  اأْلَْسَباِب، َوَقْطَع َعاَلَقِة اْلَقْلِب هِبَا؛ َفَيُكوُن َحاُل 

َبَدنِِه ِقَياَمُه هِبَا«.



17ِعربُة ُكورونا

مرارًا   V تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  الدقيق  املعنى  هذا  أكد  وقد 
ونقل عن طائفة من العلامء - يف )التحفة العراقية ص:52) قوهلم: »ااِلْلتَِفات إىَِل 
التَّْوِحيد، وحمو اأْلَْسَباب َأن تكون أسبابًا نقص يِف اْلعقل،  اأْلَْسَباب رشك يِف 
َما  بِِه  امْلَْأُمور  ل  التََّوكُّ اَم  َوإِنَّ ع،  ْ الرشَّ يِف  قدح  يَِّة  بِاْلُكلِّ اأْلَْسَباب  َعن  واإلعراض 

ع«. ْ جْيَتمع فِيِه مقتيض التَّْوِحيد َواْلعقل َوالرشَّ

)14(: ﴿ۈئ ۈئ  ېئ﴾

متأهبني  كغريهم-   – املسلمني  يرى  العام،  للمشهد  واملتأمل  الناظر 
التواصل  مواقع  وعرب  ومؤسسات،  ودوالً  ومجاعات،  أفرادًا  ومستنفرين 
والتحصينات  االحرتازات  أنواع  أشد  مع  الفضائية،  والقنوات  االجتامعي 
وهذا  اجلميع،  مضاجع  أقض  الذي  كورونا«،  »فايروس  وحماربة  ملواجهة 
الرشيعة  مقاصد  األنفس واألرواح من  احلفاظ عىل  بل  أمر طبيعي وفطري، 

ورضورياهتا الكلية.

ترى  ملِا  العجيب؛  العجاب  العجب  أشد  لتتعجب  إنك  باملقابل  لكن 
من برود ومجود وال مباالة وعدم استنفاٍر – يف ذات الوقت- ملصائب الدين 
وأخالقنا  وثوابتنا  وإيامننا  عقيدتنا  هتدد  واألمة،  الفرد  مستوى  عىل  املتنوعة 

ومقدساتنا ومبادئنا بل ووجودنا!
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H يقول يف دعائه: »ول جتعل مصيبتنا يف  كان رسول اهلل 
الدنيا أكرب مهنا ول مبلغ علمنا«، فاملصيبة يف الدين هي هناية  ديننا ول جتعل 
اخلرسان الذي ال ربح فيه، واحلرمان الذي ال طمع معه، ومن تام الفقه: أن 

كلَّ مصيبة دون مصيبة الدين هتون!

أما  هلا،  وتستنفر  تفزع  الدنيا  كل  الدنيوية  املصائب  أن  املرير  والواقع 
املصائب الدينية كأهنا ماء بارد، َقاَل ُيوُنُس ْبُن ُعَبْيٍدV يف )احللية 19/3): 

اَلُة َفاَل َأِجُد هَلَا!«. َجاَجُة َفَأِجُد هَلَا، َوَتُفوُتنِي الصَّ »َمايِل َمايِل َتِضيُع يِل الدَّ

ويقول حاتِم األصم V يف )اإلحياء 149/1): »فاتتني الصالة يف 
اجلامعة فعزاين أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات يل ولد لعزاين أكثر من 

عرش آالف، ألن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا!«.

إخواننا  حرمات  تنتهك  أن  املصائب  أعظم  من  إن  وتاهلل  وباهلل  واهلل 
املسلمني يف كل مكان، وال نحرك ساكنًا فضاًل عن أن نستنفر ونتأهب لذلك! 
متلبس  أنه  فليعلم  الدنيا  وقدم  الدنيا  أمر  مع  الدين  أمر  عنده  تعارض  فمن 

بمصيبة عظمى وطامة كربى، ﴿ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ          ېئ ېئ ېئ     ىئ         
ىئ ىئ﴾]احلج:46[.
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(15(: ﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ 

املؤملة  األقدار  من  وَحَزٌن،  وغٌم  هٌم  أصابه  أو  اإلنساُن  جزع  ربام 
واملصائب املوجعة واألسقام املهلكة، خصوصًا إذا نزلت فجأة أو حلت بغتة 
يف ظل استقرار وأمن وأمان، إال أن املؤمن املوقن بقدر اهلل وحكمته ورمحته 
ولطفه يعلم أهنا تحيص للقلوب، وتنبيه هلا من غفلتها، فتصبح املحنة منحة 

وتنقلب البلية إىل عطية.

الناظر للفوائد والثمرات واملنافع والنفحات، التي تعود عىل العبد يف 
دينه وإيامنه وقلبه وسلوكه وسائر شؤونه، جراء الشدائد واملحن التي دامهته؛ 

أيقن بأن اختيار اهلل له عىل ما يكره خري من اختياره لنفسه ما حيب!
مســلم:  صحيــح  يف  كــام   H اهلل  رســول  يقــول    
ــِن،  ــٍد إلَّ لِْلُمْؤِم ــَس ذاَك ألََح ، ولي ــْيٌ ــُه َخ ــَرُه ُكلَّ ــِن، إنَّ أْم »َعَجًبا ألَْمِر امُلْؤِم
ــكاَن  اُء، َصــرَبَ َف ــُه َضَّ ــه، وإْن أصاَبْت ا ل ــْيً ــكاَن َخ ــَكَر، َف اُء َش ــُه َسَّ إْن أصاَبْت

ــه«. ا ل ــْيً َخ

الفضل  »اعتل   :(298/14 )تارخيه  يف   Vالبغدادي اخلطيب  ذكر 
ْبن سهل ذو الرياستني علة بخراسان، ثم برأ، فجلس للناس فهنئوه بالعافية، 
لنعاًم  العلل  يف  إنَّ  فقال:  الناس،  عىل  أقبل  َفَرغوا  فلام  الكالم،  يف  فوا  وترَصَّ
ينبغي للعقالء أن يعلموها: تحيٌص للذنب، وتعرٌض لثواب الصرب، وإيقاٌظ 
عىل  وحض  للتوبة،  واستدعاء  الصحة،  حال  يف  للنعمة  واّدكار  الغفلة،  من 

الصدقة«.
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)16(: ﴿ ەئ وئ﴾

وتطوي  احلجب،  وخترتق  السامء  أبواب  هلا  ُتفتح  الصادقة  الدعوة 
املسافات وتقربك من الرمحن ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

َعاُء. اَمِء الدُّ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾]البقرة:186[، يقول احلسن: َوِمْفَتاُح السَّ

اهللَ  »إِنَّ  للدينوري 530/4):  )املجالسة  I يف  َمالٍِك  ْبُن  َأَنُس  َقاَل 
َعاِء«. F َلِيْمَتِحُن َقْلَب اْلَعْبِد بِالدُّ

ص142):  األرشاف  منازل  يف  )اإلرشاف   V ُمنَبٍِّه ْبُن  َوْهُب  وقال 
َعاُء«. »َينِْزُل اْلَباَلُء َفُيْسَتْخَرُج بِِه الدُّ

َوالَوَجِع"،  الَوَباِء  بَِرْفِع  َعاِء  الدُّ "َباُب   V البخاري  ترجم  وقد 
َعاُء بِنَْقِل اْلَوَباِء"، ثم ذكر  وبوب النَّسائي V يف السنن الكربى "باب الدُّ

حديث دعاء نقل احلمى إىل اجلحفة.

اأْلَْمَراِض  »ِعاَلُج   :(115/10 الباري  )فتح  يف   V حجر  ابن  قال 
َتْأثرَِي  َوَأنَّ  بِاْلَعَقاِقرِي،  اْلِعاَلِج  ِمَن  َوَأْنَفُع  َأْنَجُع  اهللَِّ  إىَِل  َوااِلْلتَِجاِء  َعاِء  بِالدُّ َها  ُكلَّ
َينَْجُع  اَم  إِنَّ َوَلِكْن  اْلَبَدنِيَِّة،  اأْلَْدِوَيِة  َتْأثرِِي  ِمْن  َأْعَظُم  َعنُْه  اْلَبَدِن  َواْنِفَعاَل  َذلَِك 
ا ِمْن ِجَهِة اْلَعِليِل َوُهَو ِصْدُق اْلَقْصِد، َواآْلَخُر ِمْن ِجَهِة امْلَُداِوي  بَِأْمَرْيِن: َأَحُدمُهَ

ُة قلبه بالتقوى والتوكل، َواهلل أعلم«. ِهِه َوُقوَّ ُة َتَوجُّ َوُهَو ُقوَّ
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فالدعاء عبادة عظيمة كام صح عن النبي H، وأنفعه وأكثره 
تأثريًا، ما كان عن صدق التجاء وافتقار وترضع وتذلل ومسكنة، وحسن ظن 
  Vالقيم ابن  قال  االستعجال،  وعدم  الدوام  مع  باإلجابة،  ويقني  باهلل 

َعاِء«. حْلَاُح يِف الدُّ )اجلواب الكايف ص:11): »َوِمْن َأْنَفِع اأْلَْدِوَيِة: اإْلِ

)17(: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾

أهل  َنّغص عىل  فايروس صغري جدًا، وخملوق ضعيف خفي،  تأملوا 
الدنيا نعيمهم ولذهتم وحياهتم وأمنهم واستقرارهم ومعيشتهم! فدنيا تنقلب 
عليك، وتغدر بك، وتتلون وتتبدل وال تدوم لك عىل حال، فهل يليق بعاقل 
فضاًل عن مؤمن أن يتخذها وطنًا ومسكنًا فيطمئن فيها ويتقاتل عليها ويتنافس 

يف حطامها؟!!

واملصائب  األقدار  أجلأته  اختيارًا،  الدنيا  بحقيقة  يتعظ  مل  فمن 
لالعتبار هبا اضطرارًا، فهي ال ُتبقي غنيًا عىل غناه، وال صحيحًا عىل صحته، 

﴿جئ  هلا  قيمة  ال  فانية  هينة  دنيئة  حقرية  فهي  نعيمه،  عىل  اًم  ُمنعَّ وال 
ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

پ﴾]الشعراء:207-205[.
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لنقف مليًا متمعنني بحقيقة الدنيا التي حكاها من ال ينطق عن اهلوى، 

ْنَيا يِف اْلِخَرِة إِلَّ ِمْثُل  إذ يقول O كام يف صحيح مسلم: »َواهللِ َما الدُّ

، َفْلَينُْظْر بَِم َتْرِجُع؟«. بَّاَبِة - يِف اْلَيمِّ َعُل َأَحُدُكْم إِْصَبَعُه َهِذِه - َوَأَشاَر بِالسَّ َما َيْ

ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ   :C ربنا  قول  ذلك  من  وأعظم 

ْنَيا  »الدُّ ص74):  )املدهش   Vاجلوزي ابن  يقول  ک﴾]احلديد:20[، 
شنت  َوقد  َوُمَصاحَلَة  سيارة  َوِهي  ُمِقيَمة  تظن  مكارة  خداعة  غدارة  غرارة 

اْلَغارة«، وقيل حلكيم ) ربيع األبرار 31/1): »ما مثل الدنيا؟ قال: هي أقل من 

أن يكون هلا مثل«.

الدنيا:  عن  هلم  قال  أنَّه  ألصحابه   S املسيح وصايا  ومن 

»اعرُبوها وال َتعُمُروها«، وكان َكثرًِيا َما َيُقوُل )الزهد ألمحد ص:53): »بَِحقٍّ 

ُكْم َجَزًعا َعىَل امْلُِصيَبِة«. ْنَيا َأَشدُّ ُكْم ُحبًّا لِلدُّ َأُقوُل َلُكْم، إِنَّ َأَشدَّ
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)18(: ﴿ ەئ ەئ وئ وئ ﴾

العبد يف هذه الدنيا يتقلب بني الرساء والرضاء، وبني النعامء والبأساء، 
ن عىل  وبني العافية والبالء، ففرحها مشوب برتح وصفوها يعقبه كدر، وما هُيوِّ
املؤمن املصائب واآلالم وخيفف األحزان واألسقام؛ أن اجلنة خالية من مجيع 
املقامة واخللود والسالم ونعيمها دائم ال  املنغصات مجلًة وتفصياًل، فهي دار 

ينقطع، حيث السعادة والرسور واهلناء واحلبور.

وامللل،  والسآمة  املوت  نعيمهم؛  الدنيا  أهل  عىل  ينغص  ما  أعظم  إن 
وهذا مما ال وجود له يف اجلنة، قال سبحانه عن نعيم أهل اجلنة: ﴿ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ﴾]الكهف:108[، فخلود أبدي ينجيهم من منغص املوت، وال 
يتخللهم الضجر وال تتطلع أنفسهم إىل التحول وال إىل التغيري؛ ألهنم ال يرون 

نعياًم فوق ما هم فيه!

َقْد  امْلَْوَت  َهَذا  »إِنَّ  )احللية 204/2):   V الشخري  بن  قال مطرف 
َأْفَسَد َعىَل َأْهِل النَِّعيِم َنِعيَمُهْم َفاْطُلُبوا َنِعياًم اَل َمْوَت فِيِه«.

لينال  البالء  أيام  العاقل الصرب يف  َيسُهَل عىل  الوباء أن  وِمن عرب هذا 
من  فهل  البقاء  دار  إىل  تشتاق  كي  النفس  وحيرك  انقضاء،  بال  دائمة  راحة 

مشمر؟!
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)19(: ﴿ٹ ڤ ڤ      ڤ﴾

مما ال شك فيه أن »فايروس كورونا« من آيات اهلل الكونية التي خيوف 
يقول  آياته،  ومن  اهلل  من  اخلوف  عبودية  وإحياء  والعربة  للعظة  عباده،  هبا 
َقاَل  ]اإلرساء:59[،  ٹ﴾  ٹ  ٿ   ٿ  ﴿ٿ   :E ربنا 
َف النَّاَس باَِم َيَشاُء ِمْن آَياتِِه  َقَتاَدُة V )تفسري ابن كثري 91/5): »إِنَّ اهللََّ َخوَّ

ُروَن َوَيْرِجُعوَن«. كَّ وَن َوَيذَّ ُهْم َيْعَترِبُ َلَعلَّ

 H  إحياء عبودية اخلوف من آيات اهلل كان من هدي النبي
يُح  إذا رأى شيئًا من ذلك، يقول أنس I يف صحيح البخاري: »َكاَنِت الرِّ

.»H ِِّديَدُة إَذا َهبَّْت ُعِرَف ذلَك يف وْجِه النبي الشَّ

م من  O وقد غفر اهلل ما تقدَّ النبي  يقع هذا اخلوف من 
طني! وإنك لتعجب من حال  ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا نحن امُلقرصين امُلَفرِّ
واالستهزاء  بالتندر  منشغلون  هم  الوباء،  هذا  انتشار  مع  املسلمني  من  عدد 
والسخرية والضحك والشامتة واللعب واللهو والتنقل بني املتاجر وتكديس 
األغذية، غافلني متجاهلني احِلَكم اإلهلية من املحن والباليا التي يبتيل هبا اهلل 

عباده.

وألمهيـــة حتقيـــق عبـــادة اخلـــوف مـــن اآليـــات واخلشـــية مـــن 
رب األرض والســـموات، كان النبـــي O يكثـــر مـــن قولـــه: 
َمعاِصيـــَك«. وبـــني  بيننـــا  َيُـــوُل  »اللهم اْقِسْم لنا من خشـــيتَِك ما 
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عن  ويرصف  والكرب  اهلم  يفرج  وأن  بعباده،  يلطف  أن  اهلل  نسأل 

املسلمني هذا الوباء -آمني.

)20(: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ 

أنفس  وهو  الدنيا،  هذه  يف  املسلم  مال  ورأس  احلياة  مادة  هو  الوقت 

من املال وأغىل من الثمن، وألمهيته أقسم اهلل يف كتابه بمختلف أطوار الوقت، 

روى البخاري عن النبي O قال: »نِْعَمتاِن َمْغُبوٌن فِيِهام َكثٌِي ِمَن 

ُة والَفراُغ«. حَّ النَّاِس: الصِّ

فالعاقل الكيِّس الفطن الذي يغتنم وقته دائاًم ويتأكد ذلك يف أوقات 

ط  فرَّ من  واملخذول   ،E اهلل  إىل  يقربه  ما  كل  يف  واملحن؛  األزمات 

يف وقته وأضاعه، فمن باع الثمني بال ثمن اشرتى الرخيص بأغىل من الثمن، 

امْلَْوت أِلَن  اْلَوْقت َأشد من  )الفوائد ص31): »إَِضاَعة   Vالقيم ابن  يقول 

ْنَيا َوَأْهلَها«. إَِضاَعة اْلَوْقت تقطعك َعن اهلل، َوامْلَْوت يقطعك َعن الدُّ

يقول الشنقيطيV يف )أضواء البيان 579/8) يف قوله تعاىل ﴿ ۅ 

لِْلُمْسِلِم  ْك  َترْتُ مَلْ  َحْيُث  اْلَعامَلَ  َشَغَلِت  تِي  الَّ اْلَفَراِغ  ملُِْشِكَلِة  ۉ ۉ﴾: »َحلٌّ 

ا يِف َعَمٍل لِْلِخَرِة«. ْنَيا، َوإِمَّ ا يِف َعَمٍل لِلدُّ ُه إِمَّ َفَراًغا يِف َوْقتِِه ؛ أِلَنَّ
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وقال عبد اهلل بن مسعود I )الزهد لوكيع 418/1): »إين ألمقت 
الرجل أن أراه فارغًا ليس يف يشء من عمل الدنيا وال عمل اآلخرة «.

ولقد رضب السلف مثاًل رائعًا يف جعل البالء سببًا لإلنجاز والعطاء؛ 
جملدًا  عرش  مخسة  يف  )املبسوط(  الشهري  كتابه   Vالرسخيس ألف  فلقد 
V كتابه )جامع  إمالًء عىل تالمذته وهو مسجون، وقد ألف ابن األثري 
ابن  فتاوى  وُجلُّ  مقعد،  أنه  بسبب  احلديث(  غريب  يف  )النهاية  و  األصول( 

تيميةV كتبها وهو حمبوس!
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)كوفيد  يسمى  ما  أو  كورونا  مرض  انتشار  تسارع  ظل  ففي 
COVID-19( وتوسع رقعته اجلغرافية، ومع تصاعد موجة اخلوف واهللع 

علينا  املتحتم  من  يصبح  اهلل؛  بإذن   – املعدية  األمراض  من  كونه  الناس  بني 
التذكري بالتحصينات الرشعية الوقائية والدوائية لألمراض احلسية واملعنوية.

1- قبل التفكري باألسباب املادية واحللول احلسية امللموسة؛ فإن أول   
وأهم وأعظم حصانة وعالج يف األزمات واملصائب واملدهلامت؛ أن تلتجئ إىل 
السوء عنك،  به لدفع  به وحتتمي وتستجري وتستعني  اهلل سبحانه - وتعتصم 
﴿ٺ ٺ ٺ﴾]يوسف:23[،  العزيز:  امرأة  راودته  ملا   S فيوسف 
ومريم P ملا تثل هلا جربيل S عىل هيئة برش، أول ما فعلته: 

﴿ژ ژ     ڑ ڑ ک﴾]مريم:18[.

واالفتقار  والتذلل   C اهلل  إىل  والترضع  الدعاء  من  اإلكثار   -2  
ُيرفع  وبه  جليل  وشأنه  عظيم  أمره  فالدعاء  الغمة،  وكشف  البالء  لرفع  إليه 
البالء، وهو سالح املؤمنني وحصنهم احلصني وأنفع ما ُتدفع به صنوف النقم، 
النبي  عن  ثبت  كام  الدعاء  إال  يرده  فال  اهلل  قدر  من  والوباء  املرض  كان  وملا 
َعاُء«. O عند الرتمذي بسند حسن قوله: »َل َيُردُّ الَقَضاَء إِلَّ الدُّ

�لتح�صينات �لوقائية �ل�صرعية

من �لأمر��س �حل�صية و�ملعنوية
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توفرها،  من  البد  ومقدمات  ورشوط  أسباب  الدعاء  والستجابة 
ذكر  لذلك  وهكذا؛  االستجابة  أوقات  وحتري  واليقني  احلالل،  كاملطعم 
 O قال  والبالء،  الدعاء  بني  عجيبة  عالقة   O
)صحيح اجلامع برقم: 7739): »والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن البالء لينزل 

فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة«.

ومن عجائب قّوة تأثري الدعاء، أن عنوان الفساد يأجوج ومأجوج عند 
خروجهم يف آخر الزمان، حيارصون عيسى S وأصحابه يف جبل الطور 
الديدان  من  نوعًا  عليهم  اهلل  فريسل  بالدعاء  اهلل  إىل  فريغبون  املقدس،  ببيت 
يسمى )النغف( فيصبحون قتىل كموت نفس واحدة، ثم يرغبون إىل اهلل برفع 
زمههم ونتنهم فريسل اهلل طريًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 

اهلل. )صحيح مسلم 197/8).

فهو  به؛  االستشفاء  وطلب  الكريم  القرآن  ومصاحبة  مالزمة   -3  
﴿ۀ   :E ربنا  لقول  واملعنوية،  احلسية  األدواء  مجيع  من  شفاء 
واليقني  اإليامن  ومع  ھ﴾]اإلرساء:82[،  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

والصدق تزداد دواعي الشفاء – بإذن اهلل – لقول ربنا E: ﴿ۉ ۉ 
ې ې ې ې﴾ ]فصلت:44[.
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َفاُء  الشِّ ُهَو  املعاد، ص266): »َفاْلُقْرآُن  V يف )زاد  القيم  ابن  يقول 
َأَحٍد  ُكلُّ  َوَما  َواآْلِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ َوَأْدَواِء  َواْلَبَدنِيَِّة،  اْلَقْلبِيَِّة  اأْلَْدَواِء  مَجِيِع  ِمْن  التَّامُّ 
اْلَعِليُل التََّداِوَي بِِه، َوَوَضَعُه َعىَل  ُق لاِِلْستِْشَفاِء بِِه، َوإَِذا َأْحَسَن  ُيَوفَّ ُل َواَل  ُيَؤهَّ
ُيَقاِوْمُه  مَلْ  وطِِه،  رُشُ َواْستِيَفاِء  َجاِزٍم،  َواْعتَِقاٍد   ، َتامٍّ َوَقُبوٍل  َوإِياَمٍن،  بِِصْدٍق  َداِئِه 

اُء َأَبًدا«. الدَّ

القرآن كله شفاء ولكن هنالك سورًا وآيات أقوى وأدعى من غريها، 
V يف )اجلواب  كسورة الفاحتة واملعوذات وآية الكريس، يقول ابن القيم 
يِف  َعِجيًبا  َتْأثرًِيا  هَلَا  َلَرَأى  ِة،  بِاْلَفاحِتَ التََّداِوَي  اْلَعْبُد  َأْحَسَن  »َوَلْو  الكايف، ص9): 

َفُكنُْت  َدَواًء،  َواَل  َطبِيًبا  َأِجُد  َواَل  َأْدَواٌء  ينِي  َيْعرَتِ ًة  ُمدَّ َة  بَِمكَّ َوَمَكْثُت  َفاِء.  الشِّ
َيْشَتِكي  ملَِْن  َذلَِك  َأِصُف  َفُكنُْت  َعِجيًبا،  َتْأثرًِيا  هَلَا  َفَأَرى  ِة،  بِاْلَفاحِتَ َنْفيِس  ُأَعالُِج 

يًعا«. ُأ رَسِ َأمَلًا، َوَكاَن َكثرٌِي ِمنُْهْم َيرْبَ

وخصوصًا  هبم  ينادى  حيث  اخلمس  الصلوات  عىل  املحافظة   -4  
مسلم:  صحيح  يف  O كام  لقوله  مجاعة،  يف  الصبح  صالة 
ِة اهللِ«، ويف رواية يف )صحيح الرتغيب لأللباين، برقم  ْبَح َفهو يف ِذمَّ »َمن َصلَّ الصُّ

ِة اهلل«. 461): »َمن صلَّ الصبَح يف مجاعِة فهو يف ِذمَّ

اَمُن  الضَّ ُهنَا  ُة  مَّ الذِّ »ِقيَل  النوويV يف )رشح مسلم158/5):  قال 
َوِقيَل اأْلََماُن«.
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هي  التي  اهلل:  »ذمة  الصغري282/10):  اجلامع  رشح  )التنوير  يف  وجاء 
احلفظ والكالءة«، وجاء فيه أيضًا )284/10(: »كان يف ذمة اهلل: يف حفظه من 

املصائب أو من الذنوب واملعاص«.

وقال املباركفوري V يف )مرقاة املفاتيح334/2): »فهو يف ذمة اهلل، 
أي: يف عهده أو يف ضامنه، أو أمانه يف الدنيا واآلخرة«.

5- من التحصينات املهمة الدعاء اخلاص الثابت بالسنة الصحيحة ملن   
ِذي َعاَفايِن مِمَّا اْبَتاَلَك بِِه،  رأى مبتىل أو مريضًا أو مصابًا أن يقول: »احْلَْمُد هللَِِّ الَّ

َلنِي َعىَل َكثرٍِي مِمَّْن َخَلَق َتْفِضياًل«. َوَفضَّ

 H النبي  أن  األلباين،  وحسنه  جامعه  يف  الرتمذي  أخرج 
بِِه،  اْبَتاَلَك  َّا  مِم َعاَفاِن  الَِّذي  هللَِِّ  احَلْمُد  َفَقاَل:  َباَلٍء،  َصاِحَب  َرَأى  َمْن   « قال: 
َّْن َخَلَق َتْفِضياًل، إِلَّ ُعويِفَ ِمْن َذلَِك الَباَلِء َكائِنًا َما َكاَن َما  َلنِي َعَل َكثٍِي مِم َوَفضَّ

َعاَش«.

َذلَِك  ُيِصْبُه  »مَلْ  األلباين:  وصححها  الرتمذي  عند  أخرى  رواية  ويف 
الَباَلُء«.

ويف رواية أخرجها البزار يف مسنده وحسنها األلباين يف صحيح اجلامع: 
»َكاَن َشَكَر تِْلَك النِّْعَمة«.
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وعند ابن ماجه وحسنه األلباين، أن النبي O  قال: »َمْن 
َفِجَئُه َصاِحُب َباَلٍء، َفَقاَل ... احلديث«.

وهذا توجيه نبوي عظيم ومهم ملن رأى مريضًا أو مبتىل بالًء دينيًا أو 
دنيويًا، أن يبادر هبذا الدعاء مع اليقني واإليامن بأثره، فإن اهلل سيعافيه منه إن 

شاء اهلل.

تنبيه مهم: املشاَهُد من البعض االستهزاء والتندر والسخرية ممن وقع 
عليهم ابتالء أو مرض، وهذا ال جيوز وخمالف لديننا احلنيف ورشعنا املطهر.

6- من التحصينات املؤثرة الفعالة قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني   
ثالث مرات يف الصباح ويف املساء تكفيك من كل يشء.

ُخَبْيٍب،  ْبِن  اهللَِّ  َعْبِد  عن  األلباين  وحسنه  والرتمذي  داود  أبو  أخرج 
اهللَِّ  َرُسوَل  َنْطُلُب  َشِديَدٍة،  َوُظْلَمٍة  َمَطٍر،  َلْيَلِة  يِف  َخَرْجنَا  َقاَل:  ُه  َأنَّ َأبِيِه،  َعْن 
ْيُتْم؟ َفَلْم َأُقْل َشْيًئا، َفَقاَل: »ُقْل«  َ َلنَا، َفَأْدَرْكنَاُه، َفَقاَل: َأَصلَّ H لُِيَصيلِّ
َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  »ُقْل«  َقاَل:  ُثمَّ  َشْيًئا،  َأُقْل  َفَلْم  »ُقْل«  َقاَل:  ُثمَّ  َشْيًئا،  َأُقْل  َفَلْم 
َذَتنْيِ ِحنَي ُتِْس، َوِحنَي ُتْصبُِح،  اهللَِّ َما َأُقوُل؟ َقاَل: »ُقْل: ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد َوامْلَُعوِّ

ٍء«. اٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ َشْ َثاَلَث َمرَّ

َعنَْك  َتْدَفُع  »َأْي  املفاتيح1485/4):  الطِّيبِيُّ V كام يف )مرقاة  َقاَل 
ُكلَّ ُسوٍء«.
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العظيمة؛ أن تقول ثالث مرات  املهمة والتحصينات  7- من األدعية   
حني تصبح وثالث مرات حني تيس، »بِْسِم اهللَِّ الَِّذى الَ َيرُضُّ َمَع اْسِمِه يشء 

ِميُع اْلَعِليُم«، مل تصبك فجأة بالء ومل يرضك  اَمِء َوُهَو السَّ يف األَْرِض َوالَ يف السَّ
يشء بإذن اهلل.

أخرج أبو داود يف سننه وصححه األلباين عن عثامن I أنه سمع 
اْسِمِه شء يف  َمَع  َيُضُّ  الَِّذى لَ  اهللَِّ  بِْسِم  َقاَل  »َمْن  قال:   H النبي 
اٍت مَلْ ُتِصْبُه َفْجَأُة َباَلٍء َحتَّى  ِميُع اْلَعلِيُم« َثاَلَث َمرَّ اَمِء َوُهَو السَّ األَْرِض َولَ يف السَّ
اٍت مَلْ ُتِصْبُه َفْجَأُة َباَلٍء َحتَّى ُيْمِسَى«. َقاَل:  ا ِحنَي ُيْصبُِح َثاَلَث َمرَّ ُيْصبَِح َوَمْن َقاَلَ
ِذى َسِمَع ِمنُْه احْلَِديَث َينُْظُر إَِلْيِه  ُجُل الَّ َفَأَصاَب َأَباَن ْبَن ُعْثاَمَن اْلَفالُِج َفَجَعَل الرَّ
َفَقاَل َلُه َما َلَك َتنُْظُر إىَِلَّ َفَواهللَِّ َما َكَذْبُت َعىَل ُعْثاَمَن َوالَ َكَذَب ُعْثاَمُن َعىَل النبي 
َأْن  َفنَِسيُت  َغِضْبُت  َأَصاَبنِي  َما  فِيِه  َأَصاَبنِي  ِذى  الَّ اْلَيْوَم  َوَلِكنَّ   H

َأُقوهَلَا. 

َيْوٍم  ُكلِّ  َصَباِح  يِف  َيُقوُل  َعْبٍد  ِمْن  »َما  بلفظ:  سننه  يف  الرتمذي  ورواه 
اَمِء،  ٌء يِف األَْرِض َوَل يِف السَّ َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلٍة: بِْسِم اهللَِّ الَِّذي َل َيُضُّ َمَع اْسِمِه َشْ

ٌء«. ُه َشْ اٍت، مل َيُضَّ ِميُع الَعلِيُم َثاَلَث َمرَّ َوُهَو السَّ

قال القرطبي V  يف )الفتوحات الربانية عىل األذكار النووية 100/3): 
سمعته  منذ  فإين  وجتربة  دلياًل  دليله  علمنا  صادق  وقول  صحيح  خرب  »هذا 
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عملت به فلم يرضين يشء إىل أن تركته فلدغتني عقرب باملدينة لياًل فتفكرت 
فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلامت«.

وصححه  سننه  يف  داود  أبو  أخرجه  ما  النبوية  التحصينات  ومن   -8  
ِص  األلباين أن النبي H كان يقول: »اللَُّهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلرَبَ

َواجْلُنُوِن َواجْلَُذاِم َوِمْن َسيِِّئ األَْسَقاِم«.

عىل  اليسء  األثر  ذات  اخلطرية،  الرديئة  األمراض  أي  األَْسَقاِم:  َسيُِّئ 
"كورونا" املنترش  املريض ومن حوله، كاألمراض املزمنة والرسطان ومرض 

هذه األيام.

قال الطِّيبيV يف )رشح املشكاة 1918/6): »مل يستعذ باهلل من سائر 
مئونته  بالصرب خفت  نفسه  فيه عىل  اإلنسان  إذا حتامل  ما  منها  األسقام؛ ألن 
املزمن،  السقم  وعظمت مثوبته، كاحلمى والصداع والرمد، وإنام استعاذ من 

فينتهي بصاحبه إىل حالة يفر منها احلميم ويقل دوهنا املؤانس واملداوي«.

نِّي يف )عمل  9- من التحصينات الوقائية املهمة أيضًا، ما أخرجه ابن السُّ  
اليوم والليلة ص67) وصححه شعيب األرنؤوط، أن النبي H قال: 

»َمْن َقاَل يِف ُكلِّ َيْوٍم ِحنَي ُيْصبُِح َوِحنَي ُيْمِس: َحْسبَِي اهللَُّ َل إَِلَه إِلَّ ُهَو، َعَلْيِه 
ُه ِمْن َأْمِر  اٍت، َكَفاُه اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ مَهَّ ْلُت، َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، َسْبَع َمرَّ َتَوكَّ

ْنَيا َواْلِخَرِة«. الدُّ
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10- من التحصينات الوقائية القرآنية املهمة قراءة اآليتني من أواخر   
سورة البقرة يف الليل، ملا أخرجه البخاري َعْن َأيِب َمْسُعوٍد I، َقاَل: َقاَل 

النَّبِيُّ H: »َمْن َقَرَأ بِاْلَيَتنْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة يِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه«.

ذكر بدر الدين العيني V يف )عمدة القاري( »معنى كفتاه: قيل: َما 
ْيَلة«. يكون من اآْلَفات تِْلَك اللَّ

مرقاة  يف  كام  مكروه،  كل  من  ووقتاه  سوء  كل  كفتاه:  »معناه  وقيل: 
املفاتيح«.

إذا  الكريس  آية  قراءة  املهمة؛  الوقائية  القرآنية  التحصينات  من   -11  
أويت إىل فراشك فإنه َلْن َيَزاَل معك ِمَن اهللَِّ َحافٌِظ، واَل َيْقَرَبَك شيَطاٌن حتَّى 
ملا  الشيطان  مع   I أيب هريرة  البخاري يف قصة  ُتْصبَِح، كام يف صحيح 

وكله النبي O بحفظ زكاة رمضان.

12- من التحصينات الرضورية واملهمة يف املساء التي تقيك األسقام   
ثبت  ملا  اِت من رشِّ ما خلق«،  »أعوُذ بكلامِت اهللِ التامَّ تقول:  أن  واآلفات؛ 
يف صحيح الرتغيب عن النبي O أنه قال: »من قال حني ُيمس 
تلك  ٌة  ُحَ ُه  َتُضَّ مل  خلق؛  ما  رش  من  اِت  التامَّ اهلل  بكلامِت  أعوذ  مرات:  ثالث 

الليلة«.
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األمن  به  حيصل  »ومما   :)454/3( فتاواه  يف   V باز  ابن  يقول 
اهلل  بكلامت  اإلنسان  يستعيذ  أن  رش،  كل  من  والسالمة  والطمأنينة  والعافية 

التامات، من رش ما خلق ثالث مرات صباحًا ومساًء«.

 O التي مل يكن  الواقية اجلامعة  من األدعية املهمة   -13  
يدعها حني يميس وحني يصبح: »اللهم إن أسأُلك العافيَة يف الدنيا والخرِة، 
اللهم إن أسأُلك العفَو والعافيَة يف ديني ودنياي وأهيل ومايل، اللهم اسرْت عوريت 
وآمْن روعايت، اللهم احفْظني ِمن بني يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شاميل 
سننه  يف  داود  أبو  أخرجه  فوقي، وأعوُذ بعظمتِك أن ُأغتاَل ِمن حتتي«.  ومن 

وصححه األلباين.

قال الطِّيبيV يف )رشح املشكاة 1881/6): »والعافية هي دفاع اهلل 
عن العبد األسقام والباليا«.

فقد  املنزل،  من  اخلروج  عند  الدعاء  العظيمة  التحصينات  من   -14  
قال: »إَِذا   H النبي  أن  األلباين  داود يف سننه وصححه  أبو  أخرج 
َة إِلَّ بِاهللَِّ،  ْلُت َعَل اهللَِّ، َل َحْوَل َوَل ُقوَّ ُجُل ِمْن َبْيتِِه َفَقاَل بِْسِم اهللَِّ َتَوكَّ َخَرَج الرَّ
َلُه  َفَيُقوُل  َياطنُِي،  الشَّ َلُه  ى  َفَتَتنَحَّ َوُوِقيَت،  َوُكِفيَت،  ُهِديَت،  ِحينَئٍِذ:  ُيَقاُل  َقاَل: 

َشْيَطاٌن آَخُر: َكْيَف َلَك بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي َوُكِفَي َوُوِقَي؟«.
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النافعة، ما أخرجه مسلم َعْن  النبوية اجلامعة والتحصينات  15- من األدعية 

 :H اهللِ  َرُسوِل  ُدَعاِء  ِمْن  َكاَن  َقاَل:   ،J ُعَمَر  ْبِن  اهللِ  َعْبِد 
ِل َعافَِيتَِك، َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، َومَجِيِع  وُّ »اللُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوحَتَ

َسَخطَِك«.

قال الطِّيبيV يف )رشح املشكاة 1914/6): »وحتول عافيتك: أي 
الصحة  إبدال  العافية:  وحتويل  البالء...  إىل  العافية  من  رزقتني  ما  تبدل  من 

باملرض، والسالم بالبالء«.

وفجاءة نقمتك: أي وبغتة عقوبتك، بأن يأيت األمر بمصيبة أو بلية عىل 
غري ميعاد أو توقع أو استعداد.

16- من األدعية الواقية املهمة التي تقال يف الصباح واملساء، ما أخرجه   
مْحَِن  أبو داود يف سننه وصححه األلباين يف )صحيح األدب املفرد(، عن َعْبِد الرَّ
ُه َقاَل أِلَبِيِه: َيا َأَبِت إيِنِّ َأْسَمُعَك َتْدُعو ُكلَّ َغَداٍة )اللَُّهمَّ َعافِنِي  اْبِن َأيِب َبْكَرَة، َأنَّ

َأْنَت،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ي،  َبرَصِ يِف  َعافِنِي  اللَُّهمَّ  َسْمِعي،  يِف  َعافِنِي  اللَُّهمَّ  َبَديِن،  يِف 
اهللَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  إيِنِّ  َفَقاَل:  ُتيِْس(  ِحنَي  َوَثاَلًثا  ُتْصبُِح،  ِحنَي  َثاَلًثا،  ُتِعيُدَها 

H َيْدُعو هِبِنَّ َفَأَنا ُأِحبُّ َأْن َأْسَتنَّ بُِسنَّتِِه.

عافني يف بدي: أي من األمراض واألسقام واآلفات والرشور واألوبئة 
التي تضعف قويت عن الطاعة.



37�لتح�صينات �لوقائية �ل�صرعية

17- من التحصينات اليسرية ذات التأثريات العظيمة؛ كثرة التسبيح   
واالستغفار، إذ من داوم عليهام أعاذه اهلل من الرشور ودفع عنه البالء والنقم 

ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ   :E قال  واملحن، 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾]األنفال:33[.

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ   :S يونـــس  عـــن   E قـــال 
ۀ﴾]الصافـــات:143[، قـــال الطـــربي يف تفســـريه: ولكنـــه كان 
مـــن الذاكريـــن اهلل قبـــل البـــالء، فذكـــره اهلل يف حـــال البـــالء، فأنقـــذه 

ـــاه. ونجَّ

18- أخرج مسلم يف صحيحه عن خولَة بنت حكيم قالت: سمعت   

اهللِ  بَِكلاَِمِت  َأُعوُذ  َقاَل:  ُثمَّ  َمنِْزًل  َنَزَل  »َمْن  يقول:   H اهلل  رسول 
ٌء، َحتَّى َيْرحَتَِل ِمْن َمنِْزلِِه َذلَِك«. ُه َشْ اِت ِمْن رَشِّ َما َخَلَق، مَلْ َيُضَّ التَّامَّ

قال ابن عالن V يف )دليل الفاحلني 470/6): »من نزل منزلً: أّي 
منزل كان، فالتنوين للتنكري والشيوع«.

النَّبِيِّ  َعِن   I هريرة  أيب  عن  ومسلم  البخاري  أخرج   -19  

َوُسوِء  َقاِء،  الشَّ َوَدَرِك  الَباَلِء،  َجْهِد  ِمْن  بِاهللَِّ  ُذوا  »َتَعوَّ َقاَل:   H
الَقَضاِء، َوَشاَمَتِة األَْعَداِء«.
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ومشقة،  شدة  من  املرء  يصيب  ما  كل  هو  بالفتح  اجلَهد  البالء:  جهد 
وبالضم ما ال طاقة له بحمله، وال قدرة له عىل دفعه.

 :H ََِّقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ،I20- َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك

َلَكاِت، َوَأْهُل  وِء، َوالَفاِت، َواْلَ »امْلَْعُروُف إىَِل النَّاِس َيِقي َصاِحَبَها َمَصاِرَع السُّ
ْنَيا ُهْم َأْهُل امْلَْعُروِف يِف الِخَرِة«. )صحيح اجلامع برقم 3795). امْلَْعُروِف يِف الدُّ

من فوائد احلديث: أن اإلحسان إىل الناس، يعود عىل امُلحسن بمنافع 
واآلفات  املؤملة  واحلوادث  املهلكة  األمور  من   D اهلل  فيحفظه  دنيوية، 

الطارئة والنوازل املستجدة.
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1- أمهية اإليامن بالقدر خريه ورشه وأنه ركن من أركان اإليامن، وأنه   
رس اهلل يف خلقه، والرضا بقضاء اهلل وعدم التسخط والتشكي واجلزع، وأن كل 
ما أصاب العباد من جوائح وأمراض وكوارث ومصائب فبقضاء اهلل وقدره، 

قال تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  
ڦ ڦ﴾ ]التغابن:11[.

قال احلسن V: »إِنَّ اهللََّ َخَلَق َخْلًقا َفَخَلَقُهْم بَِقَدٍر، َوَقَسَم اآْلَجاَل 
بَِقَدٍر، َوَقَسَم َأْرَزاَقُهْم بَِقَدٍر، َواْلَباَلُء َواْلَعافَِيُة بَِقَدٍر«.

2- رضورة اإليــامن الكامــل واليقــني الراســخ بــأن اهلل E؛   
هــو النافــع الضــاّر املعطــي املانــع الــكايف الشــايف الواقــي احلافــظ احلفيــظ، 
قــال تعــاىل: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئ﴾ ]األنعــام:17[، 

ۆئ  ۇئ  ﴿ۇئ   :S إبراهيــم  لســان  عــىل  ســبحانه  وقــال 
ۆئ﴾]الشــعراء:80[.

3- حسن االلتجاء إىل اهلل والتوكل واالعتامد عليه يف مجيع شؤونك،   
كان  شاء  ما  وأنه  وقوته،  اهلل  حلول  وااللتجاء  وقوتك  حولك  من  والتربؤ 

ڦ  ﴿ڦ  سبحانه:  قال  باهلل،  إال  قوة  وال  حول  وال  يكن،  مل  يشأ  مل  وما 
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ة عند حلول �لأمر��س �مُللمَّ
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ڍ  ڇ  ﴿ڇ  سبحانه:  وقال  ڄ﴾]األحزاب:3[،  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڍ﴾]إبراهيم:12[.

4- عــىل العلــامء واملصلحــني والدعــاة وطــالب العلــم والعقــالء،   
النــاس  بإجيابيــة مــع احلــدث، وطمأنــة  املعنويــات والتعامــل  رفــع 
والتخفيــف عنهــم وعــدم ختويفهــم واملبالغــة يف توصيــف الوضــع ممــا يثــري 
  O ــه ــان نبي ــىل لس ــبحانه ع ــال س ــق، ق ــع والقل ــر واهلل الذع

للغايــة: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ  يف ظــرف صعــب 
لســان  عــىل  ســبحانه  وقــال  ۈ﴾]التوبــة:40[،  ۈ  ۆ  ۆ 

الرجــل الصالــح ملــا قــص عليــه موســى S قصتــه: ﴿ڻ ڻڻ ۀ 
ۀ ہ   ہ﴾]القصــص:25[، ولقولــهO: »وُيْعِجُبنِي 

ــه. ــق علي ــنَُة«. متف ــُة احَلَس ــُح: الَكلَِم الِ ــْأُل الصَّ الَف

5- االعتقاد واإليامن أن األمراض ال تعدي بقوهتا ونفسها بل بأمر اهلل   
املادية الصحية والوقائية باالبتعاد عن مسببات  وقدره، مع األخذ باألسباب 
األمراض واألماكن املوبوءة وأخذ احليطة واحلذر، لقوله O كام 
َة، َوالَ َهاَمَة َوالَ َصَفَر، َوفِرَّ ِمَن امَلْجُذوِم َكاَم  يف البخاري: »الَ َعْدَوى َوالَ طِرَيَ

َتِفرُّ ِمَن األََسِد«.
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6- احلذر من الشائعات وتناقل األخبار دون توثق وتثبت، وخصوصًا تلك 
الترصحيات  عن  واالبتعاد  الناس،  بني  والذعر  والفزع  اخلوف  تنرش  التي 
من  إال  املعلومة  تؤخذ  ال  وأن  املختصني،  غري  من  وتناقلها  والتحليالت 
املنافقني:    صفات  ذكر  معرض  يف  سبحانه  يقول  واملعنية،  الرسمية  مصادرها 

ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]النساء:83[.

واالنقياد  االستجابة  ورسعة  به  الصلة  وتقوية  باهلل  االعتصام   -7  
ألوامره، وكثرة االستغفار واإلنابة والتوبة إليه، واجتناب الذنوب واملعاص 
واخلطايا وحسن الظن باهلل D، فام نزل بالء إال بذنب وما رفع إال بتوبة، 

قال سبحانه: ﴿ی ی      جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب خب     مب 
ىب يب جت حت﴾ ]الروم:41[.

يبعثه عىل   E اهلل  من  الوبائية عذاب معجل  األمراض   -8  
درجاهتم  لرفع  الطائعني  للمؤمنني  رمحٌة  وهو  واملجرمني،  والعصاة  الكفار 
عن   H اهلل  رسوَل   L عائشُة  سألت  وملا  سيئاهتم،  وتكفري 
ًة لِْلُمْؤِمننَِي،  ُه َعَذاٌب َيْبَعُثُه اهللَُّ َعَل َمْن َيَشاُء، َوَأنَّ اهللََّ َجَعَلُه َرْحَ الطاعون قال: »َأنَّ
ُه لَ ُيِصيُبُه  َلْيَس ِمْن َأَحٍد َيَقُع الطَّاُعوُن، َفَيْمُكُث يِف َبَلِدِه َصابًِرا ُمَْتِسًبا، َيْعَلُم َأنَّ

إِلَّ َما َكَتَب اهللَُّ َلُه، إِلَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َشِهيٍد«. صحيح البخاري.
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والتالعب  األسعار  ورفع  والغش،  االحتكار  وحرمة  خطورة   -9  
بأقوات الناس وكل سلعة حيتاج إليها املسلمون، واستغالل حاجاهتم الرضورية 
يف األزمات، فهذا من أكل املال بالباطل واخليانة وتضييع األمانة، ودناءة نفس 
O كام يف صحيح مسلم:  املحتكر وسوء خلقه وقلة إيامنه، قال 
 :O اآلثم، وقال  العاص  َخاطٌِئ«، واخلاطئ هو  إاِلَّ  َتِكُر  حَيْ »اَل 
ا َعَل امْلُْسلِِمنَي، َفُهَو َخاطٌِئ«، أخرجه أمحد  »َمِن اْحَتَكَر ُحْكَرًة، ُيِريُد َأْن ُيْغيِلَ ِبَ

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم: 3362.

ومصائب  أمراض  من  ينزل  بام  واالعتبار  االتعاظ  املسلم  عىل   -10  
ابتداًء،  الرشعية  األسباب  ببذل  لرفعها  احلثيث  والسعي  وآفات،  وابتالءات 

ومن أظهرها اإلقالع عن الفاحشة واحلد من انتشارها، وترك البغي والظلم.

النبــي   أن  األلبــاين  وصححــه  ســننه  يف  ماجــه  ابــن  أخــرج 
ــنَّ وأعــوُذ  ــْم هِبِ ــا معــرَش امُلهاِجريــَن مخــٌس إذا ابُتليُت H قــال: »ي
ــا، إالَّ  ــوا هِب ــى ُيعِلن ــطُّ حتَّ ــوٍم ق ــُة يف ق ، مل َتظَهِر الفاحش ــاهللَِّ أن تدِركوهنَّ ب
ذيــَن  تــي مل َتُكــن َمضــت يف أســالفِِهُم الَّ َفشــا فيهــُم الطَّاعــوُن واألوجــاُع الَّ

ــوا«. َمض

أخرج ابن عبد الرب V يف )التمهيد( عن ابن عباس L أنه 
قال: »َما َظَهَر اْلَبْغُي يِف َقْوٍم َقطُّ إاِلَّ َظَهَر فِيِهُم امْلََوَتاِن«.

واملوتان: هو املوت كثري الوقوع.
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املعنية،  اجلهات  وتعليامت  لتوجيهات  واالمتثال  االستجابة   -11  
بمختلف التخصصات األمنية والصحية واإلدارية والتعليمية وغريها، وحتّمل 
أعىل درجات املسؤولية وتقديم املصلحة املجتمعية العامة عىل املصالح الفردية 
بام يضمن االستقرار وعودة احلياة إىل طبيعتها  الضيقة، والتعاون مع اجلميع 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ﴿ەئ  سبحانه:  قال  املحنة،  وجتاوز 
ېئ﴾ ]املائدة:2[.

األمن  وارزقنا  واألوبئة،  األمراض  من  املسلمني  بالد  احفظ  اللهم 
وعايف  املسلمني  مرىض  واشِف  والستقرار،  والطمئنان  واإليامن  واألمان 

مبتالهم، وارصف عنا السوء ومجيع األسقام.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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