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احلمد هلل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

رشيك له احلميد املجيد ،وأشهد أن حممد ًا 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

وتوظيفها يف التوجيه واإلصالح والتذكري؛ طريقة قرآنية وسنة نبوية ،تربط
النفس بالعمل ال بالنتيجة ،وتشغلها باحلل والثمرة ال بالسبب واملشكلة.

)كورونا( لعله املصطلح األكثر شيوع ًا وتداوالً وانتشار ًا بني الناس

هذه األيام ،ذلكم الفايروس الذي ال ُيرى بالعني املجردة ،أحدث تغيري ًا

عجيب ًا يف حياة الناس ،وتسبب يف اهللع والفزع واخلوف والذعر ،وترتب عىل

ذلك إجراءات صارمة فتوقفت املدارس واجلامعات والعديد من التجمعات
وحركة املطارات ،بل ُع ِّلقت يف بعض البلدان الصلوات والعبادات يف
املساجد ،وأغلقت احلدود وبعض املدن بالكامل ،وال زالت التحديات

مستمرة والتوقعات وتناقل األخبار واألرقام واألعداد هو سيد املوقف.
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)فايرو�س كورونا( أصبح حديث الناس واملجالس والقنوات

ومواقع التواصل ،بني ُم ٍ
قل 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 حيز ًا ألخذ العربة والعظة واحلكمة من كل حدث؟

وتغري األحوال؛ لعرب ٌة
إن يف خملوقات اهلل  Dوتقلبات األحداث ّ

للمعتربين وعظ ٌة للمتعظني وذكرى للمتذكرين وتبرص ٌة 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  Iيف (احللية « :(208/1تفكر

ساعة خري من قيام ليلة».

فحق 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.

ِع ُ
ربة ُكورونا
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ِع ُ
ربة ُكورونا
( ﴿ :)1ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾
إن يف انتشار هذا الوباء املخلوق الضعيف الذي ال ُيرى إال باملجهر،
وإحداث الفزع واهللع واخلوف يف مناطق واسعة من العامل ،لعرب ًة ِ
ودالل ًة عىل

عظيم قدرة الرب  Dوضعف املخلوقني الذين مهام بلغوا من التطور
والتقنيات والتكنولوجيا والقوة والطب ،فهم ال خيرجون عن دائرة الضعف

والعجز البرشي ،وأن اهلل  Dذو القوة املتني وأن القوة هلل مجيع ًا ،بداللة

قوله سبحانه ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾[اإلرساء ،]85:وقال جل يف
عاله﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾[احلج.]74:

(﴿ :)2ﯡ ﯢ ﯣ﴾
من املعيب واخلذالن عند حلول املصائب واملدهلامت؛ انشغال الناس

بتناقل األخبار ومتابعة املستجدات دون نظر واعتبار ووقفة وا ّدكار للحال

واملآل ،فاملصائب واالبتالءات منها ما هو تكفري للسيئات فيحتاج العبد معه

إىل إيامن ويقني وصرب وثبات ،ومنها تذكري فيحتاج إىل يقظة من غفلة وسبات،
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ومنها عقوبة فالبد من التوبة واإلنابة والترضع واإلكثار من الطاعات
والصاحلات.

َّ
«وإن من عالمات
يقول ابن باز  Vيف (جمموع الفتاوى :(160/9

الناس قوارع اآليات وزواجر
قساوة القلوب وطمسها والعياذ باهلل ،أن
يسمع ُ
َ
العرب والعظات التي ختشع هلا اجلبال لو َع ِق َلت ،ثم يستمرون عىل طغياهنم
ومعاصيهم مغرتين بإمهال رهبم هلم عاكفني عىل اتباع أهوائهم وشهواهتم غري
عابئني بوعيد وال منصاعني لتهديد».

(﴿ :)3ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
برصف النظر عن التوقعات والتحليالت واألسباب وراء انتشار هذا

الفايروس اخلطري الذي ال ُيرى إال بمجاهر دقيقة ،وبعيد ًا عن التداعيات

واآلثار الكارثية السلبية االقتصادية وغريها؛ فإنه خملوق من خملوقات اهلل

 Dيبتيل به خلقه لريهيم ضعفهم وعجزهم وجهلهم وكامل قوته وعلمه

وقدرته  ،Dإنه اهلل  Eالذي سلط هذا املخلوق الضعيف عىل
ٍ
خملوقات أقوى منه.
فاهلل  Eقادر عىل تعطيل األسباب ،وإجياد َخلق بال سبب

قادر عىل تعطيل النتائج مع وجود
كوالدة عيسى  Sبال أب ،ور ُّبنا ٌ

ِع ُ
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األسباب كمعجزة عدم تكلم زكريا  Sمع أن لسانه سامل من أي آفة

أو عجز!

فهل استشعرنا عظمة اهلل وأنه  -سبحانه خالق كل يشء ،وخالق

لألسباب واملسببات والنتائج واملقدمات واألفعال مجيع ًا ،قال سبحانه ﴿ :ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾[الرعد.]16:

(﴿ :)4ﯦ ﯧ﴾
هل أظهرنا ُذلنا وافتقارنا وضعفنا واضطرارنا وخضوعنا هلل Cيف

مثل هذه املقامات؟!

َّ
إن من العرب العظيمة واحلكم اجلليلة يف مثل هذه املصائب؛ حتقيق

عبودية الترضع واالستكانة واخلضوع للحق  ،Cقال سبحانه﴿ :ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ
ﯶ ﴾[األنعام.]43:
قال ابن كثري ﴿ :Vﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ « َأ ْيَ :ف َه َّال
ِ
ِ
َرض ُعوا إِ َل ْينَا َو َت َ ْس َكنُوا إِ َل ْينَا﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ َأ ْي:
إِذ ا ْب َت َل ْين ُ
َاه ْم بِ َذل َك ت َ َّ
َما َر َّق ْت َو َال َخ َش َع ْت﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ َأ ْيِ :م َن
الرش ِك وا َْملع ِ
اص».
ِّ ْ َ َ
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يقـول ابـن القيـم  Vيف (الوابـل الصيـب ،ص« :(11فـإن اهلل
 Eمل َيبت َِلـه ل ُيهلكـه 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».

(﴿ :)5ﰁ ﰂ ﰃ﴾
من أعظم الغرور واألمن من مكر اهلل تعاىل ،أن نعتقد أننا بمنأى عن

تلك املصائب واألمراض ،وآخر ما نفكر به وجود َعالقة متينة بني االبتالء

والذنوب ،مع أهنا من ا ُمل َس َّلامت القرآنية التي أكدها اهلل  -سبحانه يف غري ما آية،

كقوله تعاىل خياطب خري الناس بعد األنبياء صحابة النبي ﴿ :Mﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾[آل
عمران.]165:

يقول السعدي  Vيف تفسريه ص« :156حني تنازعتم وعصيتم

من بعد ما أراكم ما حتبون ،فعودوا عىل أنفسكم باللوم ،واحذروا من األسباب
املردية».

ِع ُ
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يقول ابن اجلوزي  Vيف (صيد اخلاطر ،ص« :(470املصيبة العظمى

رضا اإلنسان عن نفسه ،واقتناعه بعلمه! وهذه حمنة قد عمت أكثر اخللق».

وكان العباس  Iيقول يف دعائه« :اللهم إنه مل ينزل بالء من

السامء إال بذنب وال يكشف إال بتوبة».

( ﴿ :)6ﮊ ﮋ ﮌ﴾
عند حلول النكبات وتوايل األزمات وتزايد املدهلامت ،يتجىل لطف اهلل

Eبأهل اإليامن ورعايته ألهل اإلحسان ،بالتخفيف عنهم وحفظهم

من السوء وجتنيبهم ما حل بغريهم ،والتحيل بالصرب والرضا بقدر اهلل عند
الشدائد ،ولوال لطف اللطيف اخلبري المتألت القلوب وحش ًة وفزع ًا وخوف ًا.

يقول السعدي  Vيف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾

«يوصل بِ َّره وإحسانه إىل العبد من حيث ال يشعر ،ويوصله إىل املنازل الرفيعة

من أمور يكرهها».

وعظات
وباء كوروناِ ..عرب ِ

10

( ﴿ :)7ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾
لعل من العبادات املهجورة سيام يف أوقات الشدائد واملحن؛ عبودية

التذلل واخلضوع واالفتقار هلل  ،Dوإظهار املسكنة والفاقة واالنكسار،

فالعبد ذليل ومفتقر إىل اهلل من كل وجه ،فهو مفتقر إىل اهلل تعاىل يف النعمة
والنقمة ،يف الرساء والرضاء واليرس والعرس ،إال أن هذه املصائب تظهر تلك
املعاين وجتليها يف اختبار حقيقي إليامن العبد ويقينه.

ولنتأمـل افتقـار وتذلـل زكريـا  Sوإظهـار ضعفـه الداخـيل

واخلارجـي لربـه  ،Dملـا نـادى ربـه ليهـب له غالمـ ًا زكيـ ًا ،قال سـبحانه

عـىل لسـان زكريـا﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾[مريـم.]4:

«وا ْع َل ْم
يقول ابن رجب  Vيف (جامع العلوم واحلكم َ :(481/1
ون َخ ْل ِق ِه هو ا ُْمل َتع ُ ِ
َأ َّن ُس َؤ َال اهللَِّ َت َع َاىل ُد َ
الس َؤ َال فِ ِيه إِ ْظ َه ُار ُّ
الذ ِّل ِم َن
ُ َ َ َّ
ني ،ألَ َّن ُّ
احلاج ِة و ِ
ِ
ِ
اال ْفتِ َق ِ ِ ِ ِ ِ
اف بِ ُقدْ ر ِة ا َْملس ُئ ِ
ول َع َىل َد ْف ِع
رت ُ
السائ ِل َوا َْمل ْس َكنَة َو ْ َ َ َ
َ ْ
ارَ ،وفيه اال ْع َ
َّ
وبَ ،و َج ْل ِ
الرض ِرَ ،و َن ْي ِل ا َْمل ْط ُل ِ
ب ا َْملنَافِعَِ ،و َد ْر ِء ا َْمل َض ِّارَ ،و َال َي ْص ُل ُح ُّ
الذ ُّل
َه َذا َّ َ
و ِ
اال ْفتِ َق ُار إِ َّال هللَِّ َو ْحدَ ُهِ ،ألَ َّن ُه َح ِقي َق ُة ا ْل ِع َبا َد ِة».
َ

ِع ُ
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( ﴿ :)8ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾

لمة؛ ّ
إن ِمن عالمات
من العرب والعظات املهمة يف أوقات األزمات ا ُمل َّ

ضعف اإليامن كثرة الشكوى للمخلوقني والتذمر والتسخط مما حل ،وكأن
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  ،Sمن
فقدان يوسف وأخيه الصغري ثم الكبري ،وفقد برصه ،وانحنى ظهره ،وتوالت

عليه األمراض واملصائب ،إال أنه ثبت وصرب و﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾[يوسف.]86:

قال ابن القيم  Vيف (عدة الصابرين ،ص« :(63فالشكوى إليه

سبحانه ال تنايف الصرب اجلميل بل إعراض عبده عن الشكوى إىل غريه مجلة
وجعل الشكوى إليه وحده هو الصرب ،واهلل سبحانه يبتيل عبده ليسمع شكواه
وترضعه ودعاءه ،وقد ذم سبحانه من مل يترضع إليه ومل يستكن له وقت

البالء.» ...

ثم قال « :Vوهو تعاىل يمقت من يشكوه إىل خلقه ،وحيب من

يشكو ما به إليه ،وقيل لبعضهم :كيف تشكو إليه ما ال خيفى عليه؟ فقال :ريب
يرىض ذل العبيد لديه».

وعظات
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(﴿ :)9ﯞ ﯟ ﯠ﴾
من ُسنن اهلل يف خملوقاته أن لكل يشء بداية وهناية ،فيقين ًا سيؤول

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 ربنا جل يف عاله﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ﴾[األنعام ،]67:يقول

السعدي  Vيف تفسريه« :أي :وقت يستقر فيه ،وزمان ال يتقدم عنه وال
يتأخر».

تلك حقيقة راسخة أكدها القرآن الكريم يف أكثر من موضع ،من ذلك

قوله سبحانه ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ﴾[الرعد ،]38:جاء يف (تفسري فتح البيان

« :(68/7أي لكل أمر كتبه اهلل أجل مؤجل ووقت معلوم ...واملراد باألجل
هنا أزمنة املوجودات فلكل موجود زمان يوجد فيه حمدود ال يزاد عليه وال
ينقص».

ِع ُ
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(﴿ :)10ﮊ ﮋ﴾
إن أعظم ما ُيعني العبد عىل جتاوز املحن واالبتالءات؛ التحيل بالصرب

وقوة اإلرادة فهو من أخالق الكبار وشيم األفذاذ ،إذ هنالك دواعي نفسانية

َقوى بقوة املصاب ،وهنالك دواعي روحانية تدفع العبد
تدفع اإلنسان للجزع ت َ
للصرب والرضا ،ثم تعتلجان فإذا استعان العبد بربه عىل صربه فإن الدواعي
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

ضجر ،وال جزع ،وال ملل عند حلول املصائب واملكاره ،يقول ربنا C
موصي ًا خري خلقه ﴿ :Hﯰ ﯱ ﯲ﴾[املعارج ،]5:وقال

سبحانه عىل لسان يعقوب  Sبعد توايل املصائب﴿ :ﮊ ﮋﮌ ﮍ

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  Vيف (فتح

رب َع َىل َب َال َيا الدُّ ْن َيا ُي ِ
ور ُ
اجلنَّ َة».
الباريَّ :(115/10
ث َْ
«الص ْ َ

وعظات
وباء كوروناِ ..عرب ِ
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(﴿ :)11ﭗ 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،

عرس يرسين﴿ ،ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ودوام احلال من املحال وال يغلب ٌ

ﯟ ﴾[الرشح.]6-5:

ولنتأمل كيف مجع يعقوب  Sبني الصرب اجلميل مع األمل

والتفاؤل يف أحلك الظروف ،ابتدا ًء تعامل بعقلية احلل ال املشكلة ،وأخذ

باألسباب املمكنة﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ﴾[يوسف ،]67:ومع ذلك َذكرهم وأرجعهم لألصل من اإليامن بالقدر

وحسن التوكل وااللتجاء إىل اهلل  Dفقال﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[يوسف.]67:

ومع استمرار النوائب وإظهار الصرب اجلميل من يعقوب S؛ بقي

متفائ ً
ال 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 ُ Hي َع ِّل ُم أصحابه هذه املعاين العظيمة ويغرسها
يف نفوسهم ،كام يف البخاري ومسلم أنه  Hقالَ :
«ل َعدْ َوى َو َل
طِ َيةََ ،و ُي ْع ِ
ج ُبنِي ال َف ْأ ُل قالواَ :وما ال َف ْأ ُل؟ َ
قال :كَلِ َم ٌة َط ِّي َب ٌة».
َ

ِع ُ
ربة ُكورونا
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(﴿ :)12ﮂ ﮃ ﮄ﴾
الثقة باهلل تعاىل وحس ُن التوكل عليه وتفويض األمر إليه ،من أعظم

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

كان ذلك أدعى للصرب والرضا والتسليم؛ لذلك كان  Oقلام

يقوم من جملس حتى يدعو ربه قائالً« :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 صرب ًا عند املصائب أكثرهم
يقين ًا ،وأكثر الناس جزع ًا وسخط ًا يف املصائب أق ّلهم يقين ًا ،فقلب املؤمن الواثق

املوقن كالرصح الشامخ ال هتزه عواصف املحن ،بل تزيده رسوخ ًا وشموخ ًا.

يقول ابن مسعود  Iكام يف (اليقني البن أيب الدنيا ص« :(42:إِ َّن
الش ِّك والس ْخ ِ
الر ْو َح َوا ْل َف َر َج ِيف ا ْل َي ِق ِ
احل ْز َن ِم َن َّ
ط»،
َ ُّ
الر َضاَ ،وإِ َّن ا ْل َغ َّم َو ْ ُ
ني َو ِّ
َّ
ني ْ ِ
اإل َيام ُن ُك ُّل ُه».
«وا ْل َي ِق ُ
ويقول كذلك كام يف (الشكر البن أيب الدنيا صَ :(24 :

ني َأ ْن
ويقول سفيان الثوري  Vكام يف (حلية األولياء  « :(9/7ا ْل َي ِق ُ
َال َتت َِّه َم َم ْو َال َك ِيف ك ُِّل َما َأ َصا َب َك».
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وعظات
وباء كوروناِ ..عرب ِ

ني
يقول ابن القيم  Vكام يف (مدارج السالكنيَ « :(374/2فا ْل َي ِق ُ
ِ
روح َأ ْعام ِل ا ْل ُق ُل ِ ِ ِ
ِ
الصدِّ ِيق َّي ِة،
اجل َو ِار ِحَ ،و ُه َو َحقي َق ُة ِّ
وب ا َّلتي ه َي َأ ْر َو ُ
اح َأ ْع َامل ْ َ
ُ ُ َ
ب َه َذا َّ
الش ْأ ِن ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َمدَ ُار ُه».
َو ُه َو ُق ْط ُ

(﴿ :)13ﮙ ﮚ﴾

األخذ باألسباب املادية املرشوعة املمكنة من سنن اهلل الكونية ،بل هي

من شيم املرسلني والصاحلني ،ومن صميم حتقيق العبودية وتام التوكل عىل

اهلل  -سبحانه ،فقد أرشدنا اهلل  Dيف غري ما آية لتحري األسباب ،كأمر
اهلل  -سبحانه ملريم  Pهبز جذع النخلة ليتساقط الرطب ،مع أهنا يف
خماض وضعيفة وال تقوى عىل ذلك أبد ًا 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.

يقول ابن القيم  Vيف (مدارج السالكني َ « :(120/2فالت ََّوك ُُّل
ِمن َأ ْع َظم ْاألَسب ِ ِ
وبَ ،و َينْدَ فِ ُع ِ َهبا ا َْملك ُْرو ُهَ .ف َم ْن
حي ُص ُل ِ َهبا ا َْمل ْط ُل ُ
ْ َ
ْ
اب ا َّلتي َ ْ
َ
ُّل عَدَ م الرك ِ
اب َمل ْ َي ْست َِق ْم ِمنْ ُه الت ََّوك ُُّلَ .و َل ِك َّن ِم ْن َتَا ِم الت ََّوك ِ
ُون إِ َىل
َأ ْنك ََر ْاألَ ْس َب َ
َ ُّ
ابَ ،و َق ْط َع َع َال َق ِة ا ْل َق ْل ِ
ْاألَ ْس َب ِ
ب ِ َهبا؛ َف َيك ُ
ُون َح ُال َق ْلبِ ِه ِق َيا َم ُه بِاهللَِّ َال ِ َهباَ .و َح ُال
َبدَ نِ ِه ِق َيا َم ُه ِ َهبا».

ِع ُ
ربة ُكورونا
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وقد أكد هذا املعنى الدقيق شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vمرار ًا
ونقل عن طائفة من العلامء  -يف (التحفة العراقية ص (52:قوهلمِ :
«اال ْلتِ َفات إِ َىل

ْاألَ ْس َباب رشك ِيف الت َّْو ِحيد ،وحمو ْاألَ ْس َباب َأن تكون أسباب ًا نقص ِيف ا ْلعقل،
ِ
ِ
الرشعَ ،وإِن ََّام الت ََّوكُّل ا َْمل ْأ ُمور بِ ِه َما
واإلعراض َعن ْاألَ ْس َباب بِا ْل ُك ِّل َّية قدح يف َّ ْ
ِ
ِ ِ
الرشع».
ْ
جيتَمع فيه مقتيض الت َّْوحيد َوا ْلعقل َو َّ ْ

(﴿ :)14ﯴ ﯵ ﯶ﴾
الناظر واملتأمل للمشهد العام ،يرى املسلمني – كغريهم -متأهبني

ومستنفرين أفراد ًا ومجاعات ،ودوالً ومؤسسات ،وعرب مواقع التواصل
االجتامعي والقنوات الفضائية ،مع أشد أنواع االحرتازات والتحصينات
ملواجهة وحماربة «فايروس كورونا» ،الذي أقض مضاجع اجلميع ،وهذا

أمر طبيعي وفطري ،بل احلفاظ عىل األنفس واألرواح من مقاصد الرشيعة
ورضورياهتا الكلية.

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

وعظات
وباء كوروناِ ..عرب ِ
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كان رسول اهلل  Hيقول يف دعائه« :ول جتعل مصيبتنا يف

ديننا ول جتعل الدنيا أكرب مهنا ول مبلغ علمنا» ،فاملصيبة يف الدين هي هناية

اخلرسان الذي ال ربح فيه ،واحلرمان الذي ال طمع معه ،ومن تام الفقه :أن

َّ
كل مصيبة دون مصيبة الدين هتون!

والواقع املرير أن املصائب الدنيوية كل الدنيا تفزع وتستنفر هلا ،أما
املصائب الدينية كأهنا ماء باردَ ،ق َال ُيون ُُس ْب ُن ُع َب ْي ٍد Vيف (احللية :(19/3
ِ
ِ
الص َال ُة َف َال َأ ِجدُ َهلَا!».
يع ِيل الدَّ َج َ
« َم ِايل َم ِايل تَض ُ
اج ُة َف َأ ِجدُ َهلَاَ ،و َت ُفوتُني َّ

ويقول حاتِم األصم  Vيف (اإلحياء « :(149/1فاتتني 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!».

واهلل وباهلل وتاهلل إن من أعظم املصائب أن تنتهك حرمات إخواننا

املسلمني يف كل مكان ،وال نحرك ساكن ًا فض ً
ال عن أن نستنفر ونتأهب لذلك!

فمن تعارض عنده أمر الدين مع أمر الدنيا وقدم الدنيا فليعلم أنه متلبس
بمصيبة عظمى وطامة كربى ﴿ ،ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ﴾[احلج.]46:

ِع ُ
ربة ُكورونا
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) ﴿ :)15ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾
ُ
وح َز ٌن ،من األقدار املؤملة
هم
ربام جزع
وغم َ
ٌ
اإلنسان أو أصابه ٌ
واملصائب املوجعة واألسقام املهلكة ،خصوص ًا 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!

يقــول رســول اهلل  Hكــام يف صحيــح مســلم:
ذاك ألَحـ ٍ
ـد َّإل لِ ْل ُم ْؤ ِمـ ِ
« َع َج ًبا ألَ ْم ِر ا ُمل ْؤ ِمـ ِ
ـن،
ـنَّ ،
ـس َ َ
ـي ،وليـ َ
إن ْأمـ َـر ُه ُك َّل ـ ُه َخـ ْ ٌ
ـكان
ـيا لــهْ ،
س ُاء َش ـك ََرَ ،فـ َ
ْ
ـرب َفـ َ
وإن أصا َب ْت ـ ُه َ َّ
ـكان َخـ ْ ً
إن أصا َب ْت ـ ُه َ َّ
ض ُاءَ ،صـ َ َ
ــيا لــه».
َخ ْ ً
ذكر اخلطيب البغدادي Vيف (تارخيه « :(298/14اعتل الفضل
ْبن سهل ذو الرياستني علة بخراسان ،ثم برأ ،فجلس للناس فهنئوه بالعافية،
وترصفوا يف الكالم ،فلام َف َرغوا أقبل عىل الناس ،فقالَّ :
إن يف العلل لنع ًام
َ َّ
ٌ
وإيقاظ
وتعرض لثواب الصرب،
تحيص للذنب،
ينبغي للعقالء أن يعلموها:
ٌ
ٌ
من الغفلة ،وا ّدكار للنعمة يف حال الصحة ،واستدعاء للتوبة ،وحض عىل
الصدقة».

وعظات
وباء كوروناِ ..عرب ِ
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( ﴿ :)16ﯭ ﯮ﴾
الدعوة الصادقة تُفتح هلا أبواب السامء وخترتق احلجب ،وتطوي

املسافات وتقربك من الرمحن ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ِ
الس َام ِء الدُّ َعا ُء.
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾[البقرة ،]186:يقول احلسنَ :وم ْفت ُ
َاح َّ
َق َال َأن َُس ْب ُن َمالِ ٍك  Iيف (املجالسة للدينوري « :(530/4إِ َّن اهللَ
َحن َق ْلب ا ْلعب ِد بِالدُّ ع ِ
ِ
اء».
َ
َ Fل ِي ْمت ُ َ َ ْ
ب ْب ُن ُمنَ ِّب ٍه ( Vاإلرشاف يف منازل األرشاف ص:(142
وقال َو ْه ُ
« َين ِْز ُل ا ْل َب َال ُء َف ُي ْست ْ
َخ َر ُج بِ ِه الدُّ َعا ُء».

ِ
ِ
الو َجعِ"،
الو َباء َو َ
اب الدُّ َعاء بِ َر ْف ِع َ
وقد ترجم البخاري َ " Vب ُ
وبوب النَّسائي  Vيف السنن الكربى "باب الدُّ عاء بِنَ ْق ِل ا ْلوب ِ
اء" ،ثم ذكر
ََ
َ ُ
حديث دعاء نقل احلمى إىل اجلحفة.

قال ابن حجر  Vيف (فتح الباري ِ :(115/10
«ع َال ُج ْاألَ ْم َر ِ
اض
اال ْلتِج ِ
ِ
اء إِ َىل اهللَِّ َأنْجع و َأ ْن َفع ِمن ا ْل ِع َال ِج بِا ْلع َق ِ
اء و ِ
اق ِريَ ،و َأ َّن ت َْأثِ َري
َ
َ ُ َ ُ َ
َ
ُك َّل َها بِالدُّ َع َ
َذلِ َك َوان ِْف َع َال ا ْل َبدَ ِن َعنْ ُه َأ ْع َظ ُم ِم ْن ت َْأثِ ِري ْاألَ ْد ِو َي ِة ا ْل َبدَ نِ َّي ِةَ ،و َل ِك ْن إِن ََّام َين َْج ُع
مها ِم ْن ِج َه ِة ا ْل َع ِل ِ
يل َو ُه َو ِصدْ ُق ا ْل َق ْص ِدَ ،و ْاآل َخ ُر ِم ْن ِج َه ِة ا ُْملدَ ِاوي
بِ َأ ْم َر ْي ِنَ :أ َحدُ ُ َ
َو ُه َو ُق َّو ُة ت ََو ُّج ِه ِه َو ُق َّو ُة قلبه بالتقوى والتوكلَ ،واهلل أعلم».

ِع ُ
ربة ُكورونا
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فالدعاء عبادة عظيمة كام صح عن النبي  ،Hوأنفعه وأكثره

تأثري ًا ،ما كان عن صدق التجاء وافتقار وترضع وتذلل ومسكنة ،وحسن ظن

باهلل ويقني باإلجابة ،مع الدوام وعدم االستعجال ،قال ابن القيمV
اإل ْحلاح ِيف الدُّ ع ِ
ِ
(اجلواب الكايف صِ :(11:
اء».
َ
«وم ْن َأ ْن َف ِع ْاألَ ْد ِو َيةُ َ ِ ْ :
َ

(﴿ :)17ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾
تأملوا فايروس صغري جد ًا ،وخملوق ضعيف خفيَ ،ن ّغص عىل أهل

الدنيا نعيمهم ولذهتم وحياهتم وأمنهم واستقرارهم ومعيشتهم! فدنيا تنقلب

عليك ،وتغدر بك ،وتتلون وتتبدل وال تدوم لك عىل حال ،فهل يليق بعاقل
فض ً
ال عن مؤمن أن يتخذها وطن ًا ومسكن ًا فيطمئن فيها ويتقاتل عليها ويتنافس

يف حطامها؟!!

فمن مل يتعظ بحقيقة الدنيا اختيار ًا ،أجلأته األقدار واملصائب

لالعتبار هبا اضطرار ًا ،فهي ال تُبقي غني ًا عىل غناه ،وال صحيح ًا عىل صحته،

وال ُمن َّع ًام عىل نعيمه ،فهي حقرية دنيئة هينة فانية ال قيمة هلا ﴿ﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ﴾[الشعراء.]207-205:
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لنقف ملي ًا متمعنني بحقيقة الدنيا التي حكاها من ال ينطق عن اهلوى،
«واهللِ َما الدُّ ْن َيا ِيف ْال ِخ َر ِة إِ َّل ِم ْث ُل
إذ يقول  Oكام يف صحيح مسلمَ :
ِِ
الس َّبا َب ِة ِ -يف ا ْل َي ِّمَ ،ف ْل َينْ ُظ ْر بِ َم ت َْر ِج ُع؟».
َما َ ْ
ي َع ُل َأ َحدُ ك ُْم إِ ْص َب َع ُه َهذه َ -و َأ َش َار بِ َّ
وأعظم من ذلك قول ربنا ﴿ :Cﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ﴾[احلديد ،]20:يقول ابن اجلوزي( Vاملدهش ص« :(74الدُّ ْن َيا
ِ
ِ
احلة َوقد شنت
يمة َوهي سيارة َو ُم َص َ َ
غرارة غدارة خداعة مكارة تظن ُمق َ
ا ْل َغارة» ،وقيل حلكيم ( ربيع األبرار « :(31/1ما مثل الدنيا؟ قال :هي أقل من

أن يكون هلا مثل».

ومن وصايا املسيح  Sألصحابه أنَّه قال هلم عن الدنيا:
َعم ُروها» ،وكان كَثِ ًريا َما َي ُق ُ
ول (الزهد ألمحد ص« :(53:بِ َح ٍّق
«اعربوها وال ت ُ
ُ
َأ ُق ُ
ول َلك ُْم ،إِ َّن َأ َشدَّ ك ُْم ُح ًّبا لِلدُّ ْن َيا َأ َشدُّ ك ُْم َج َز ًعا َع َىل ا ُْمل ِصي َب ِة».
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( ﴿ :)18ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾
العبد يف هذه الدنيا يتقلب بني الرساء والرضاء ،وبني النعامء والبأساء،

وبني العافية والبالء ،ففرحها مشوب برتح وصفوها يعقبه كدر ،وما ُهي ِّون عىل

املؤمن املصائب واآلالم وخيفف األحزان واألسقام؛ أن اجلنة خالية من مجيع
املنغصات مجل ًة وتفصيالً ،فهي دار املقامة واخللود والسالم ونعيمها دائم ال
ينقطع ،حيث السعادة والرسور واهلناء واحلبور.

إن أعظم ما ينغص عىل أهل الدنيا نعيمهم؛ املوت والسآمة وامللل،

وهذا مما ال وجود له يف اجلنة ،قال سبحانه عن نعيم أهل اجلنة﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﴾[الكهف ،]108:فخلود أبدي ينجيهم من منغص املوت ،وال
يتخللهم الضجر وال تتطلع أنفسهم إىل التحول وال إىل التغيري؛ ألهنم ال يرون

نعي ًام فوق ما هم فيه!

قال مطرف بن الشخري ( Vاحللية « :(204/2إِ َّن َه َذا ا َْمل ْو َت َقدْ
ِ ِ
يم ُه ْم َفا ْط ُل ُبوا ن َِع ًيام َال َم ْو َت فِ ِيه».
َأ ْف َسدَ َع َىل َأ ْه ِل النَّعي ِم نَع َ

ِ
سه َل عىل العاقل الصرب يف أيام البالء لينال
ومن عرب هذا الوباء أن َي ُ

راحة دائمة بال انقضاء ،وحيرك النفس كي تشتاق إىل دار البقاء فهل من
مشمر؟!
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(﴿ :)19ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾

مما ال شك فيه أن «فايروس كورونا» من آيات اهلل الكونية التي خيوف

هبا عباده ،للعظة والعربة وإحياء عبودية اخلوف من اهلل ومن آياته ،يقول

ربنا ﴿ :Eﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [اإلرساءَ ،]59:ق َال
َّاس بِ َام َي َشا ُء ِم ْن آ َياتِ ِه
َقتَا َد ُة ( Vتفسري ابن كثري « :(91/5إِ َّن اهللََّ َخ َّو َ
ف الن َ
ون َو َي ْر ِج ُع َ
ون َو َي َّذك َُّر َ
َرب َ
ون».
َل َع َّل ُه ْم َي ْعت ِ ُ

إحياء عبودية اخلوف من آيات اهلل كان من هدي النبي H
ِ
يح
الر ُ
إذا رأى شيئ ًا من ذلك ،يقول أنس  Iيف صحيح البخاري« :كَانَت ِّ
ِ
ف َ
َّ
النبي .»H
الش ِديدَ ُة إ َذا َه َّب ْت ُع ِر َ
ذلك يف ْ
وجه ِّ
يقع هذا اخلوف من النبي  Oوقد غفر اهلل ما تقدَّ م من

ذنبه وما تأخر ،فكيف بحالنا نحن ا ُملقرصين ا ُمل َف ِّرطني! وإنك لتعجب من حال
عدد من املسلمني مع انتشار هذا الوباء ،هم منشغلون بالتندر واالستهزاء

والسخرية والضحك والشامتة واللعب واللهو والتنقل بني املتاجر وتكديس
األغذية ،غافلني متجاهلني ِ
احلكَم اإلهلية من املحن والباليا التي يبتيل هبا اهلل

عباده.

وألمهيـــة حتقيـــق عبـــادة اخلـــوف مـــن اآليـــات واخلشـــية مـــن

رب األرض والســـموات ،كان النبـــي  Oيكثـــر مـــن قولـــه:
ـــول بيننـــا وبـــني م ِ
ي ُ
َ
«اللهم ا ْق ِس ْم لنا من خشـــيتِ َ
يـــك».
عاص
ك ما َ ُ
َ
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نسأل اهلل أن يلطف بعباده ،وأن يفرج اهلم والكرب ويرصف عن

املسلمني هذا الوباء -آمني.

(﴿ :)20ﯡ ﯢ ﯣ﴾
الوقت هو مادة احلياة ورأس مال املسلم يف هذه الدنيا ،وهو أنفس

من املال وأغىل من الثمن ،وألمهيته أقسم اهلل يف كتابه بمختلف أطوار الوقت،
روى البخاري عن النبي  Oقال« :نِ ْع َم ِ
ون فِ ِ
يهام كَثِ ٌي ِم َن
تان َم ْغ ُب ٌ
الن ِ
الص َّح ُة وال َفرا ُغ».
َّاسِّ :

فالعاقل الك ِّيس الفطن الذي يغتنم وقته دائ ًام ويتأكد ذلك يف أوقات

األزمات واملحن؛ يف كل ما يقربه إىل اهلل  ،Eواملخذول من َّفرط

يف وقته وأضاعه ،فمن باع الثمني بال ثمن اشرتى الرخيص بأغىل من الثمن،
يقول ابن القيم( Vالفوائد ص« :(31إِ َضا َعة ا ْل َو ْقت َأشد من ا َْمل ْوت ِألَن
لها».
إِ َضا َعة ا ْل َو ْقت تقطعك َعن اهللَ ،وا َْمل ْوت يقطعك َعن الدُّ ْن َيا َو َأ ْه َ

يقول الشنقيطي Vيف (أضواء البيان  (579/8يف قوله تعاىل ﴿ ﯡ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َرت ْك لِ ْل ُم ْس ِل ِم
ﯢ ﯣ﴾َ :
«ح ٌّل ُمل ْشك َلة ا ْل َف َرا ِغ ا َّلتي َش َغ َلت ا ْل َع َامل َ َح ْي ُث َمل ْ ت ْ ُ
َف َرا ًغا ِيف َو ْقتِ ِه ؛ ِألَ َّن ُه إِ َّما ِيف َع َم ٍل لِلدُّ ْن َياَ ،وإِ َّما ِيف َع َم ٍل لِ ْل ِخ َر ِة».
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وقال عبد اهلل بن مسعود ( Iالزهد لوكيع « :(418/1إين ألمقت

الرجل أن أراه فارغ ًا ليس يف يشء من عمل الدنيا وال عمل اآلخرة ».

ولقد رضب السلف مث ً
ال رائع ًا يف جعل البالء سبب ًا لإلنجاز والعطاء؛

فلقد ألف الرسخيس Vكتابه الشهري (املبسوط) يف مخسة عرش جملد ًا

إمال ًء عىل تالمذته وهو مسجون ،وقد ألف ابن األثري  Vكتابه (جامع

وج ُّل فتاوى ابن
األصول) و (النهاية يف غريب احلديث) بسبب أنه مقعدُ ،

تيمية Vكتبها وهو حمبوس!

�لتح�صينات �لوقائية �ل�صرعية
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�لتح�صينات �لوقائية �ل�صرعية
من �لأمر��س �حل�صية و�ملعنوية
ففي ظل تسارع انتشار مرض كورونا أو ما يسمى (كوفيد

 )COVID-19وتوسع رقعته اجلغرافية ،ومع تصاعد موجة اخلوف واهللع

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

 -1قبل التفكري باألسباب املادية واحللول احلسية امللموسة؛ فإن أول

وأهم وأعظم حصانة وعالج يف األزمات واملصائب واملدهلامت؛ أن تلتجئ إىل
اهلل سبحانه  -وتعتصم به وحتتمي وتستجري وتستعني به لدفع السوء عنك،

فيوسف  Sملا راودته امرأة العزيز﴿ :ﭞﭟﭠ﴾[يوسف،]23:

ومريم  Pملا تثل هلا جربيل  Sعىل هيئة برش ،أول ما فعلته:
﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾[مريم.]18:

 -2اإلكثار من الدعاء والترضع إىل اهلل  Cوالتذلل واالفتقار

إليه لرفع البالء وكشف الغمة ،فالدعاء أمره عظيم وشأنه جليل وبه ُيرفع
البالء ،وهو سالح املؤمنني وحصنهم احلصني وأنفع ما تُدفع به صنوف النقم،

وملا كان املرض والوباء من قدر اهلل فال يرده إال الدعاء كام ثبت عن النبي

 Oعند الرتمذي بسند حسن قولهَ :
اء».
اء إِ َّل الدُّ َع ُ
«ل َي ُر ُّد ال َق َض َ

وعظات
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والستجابة الدعاء أسباب ورشوط ومقدمات البد من توفرها،

كاملطعم احلالل ،واليقني وحتري أوقات االستجابة وهكذا؛ لذلك ذكر

 Oعالقة عجيبة بني الدعاء والبالء ،قال O
(صحيح اجلامع برقم« :(7739 :والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن البالء لينزل
فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة».

قوة تأثري الدعاء ،أن عنوان الفساد يأجوج ومأجوج عند
ومن عجائب ّ

خروجهم يف آخر الزمان ،حيارصون عيسى  Sوأصحابه يف جبل الطور
ببيت املقدس ،فريغبون إىل اهلل بالدعاء فريسل اهلل عليهم نوع ًا من الديدان

يسمى (النغف) فيصبحون قتىل كموت نفس واحدة ،ثم يرغبون إىل اهلل برفع

زمههم ونتنهم فريسل اهلل طري ًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء
اهلل( .صحيح مسلم .(197/8

 -3مالزمة ومصاحبة القرآن الكريم وطلب االستشفاء به؛ فهو

شفاء من مجيع األدواء احلسية واملعنوية ،لقول ربنا ﴿ :Eﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[اإلرساء ،]82:ومع اإليامن واليقني

والصدق تزداد دواعي الشفاء – بإذن اهلل – لقول ربنا ﴿ :Eﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [فصلت.]44:

�لتح�صينات �لوقائية �ل�صرعية
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يقول ابن القيم  Vيف (زاد املعاد ،صَ « :(266فا ْل ُق ْر ُ
آن ُه َو ِّ
الش َفا ُء
التَّا ُّم ِم ْن َمجِي ِع ْاألَ ْد َو ِاء ا ْل َق ْلبِ َّي ِة َوا ْل َبدَ نِ َّي ِةَ ،و َأ ْد َو ِاء الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِةَ ،و َما ك ُُّل َأ َح ٍد
يؤه ُل و َال يو َّف ُق ل ِالستِ ْش َف ِ
اء بِ ِهَ ،وإِ َذا َأ ْح َس َن ا ْل َع ِل ُيل التَّدَ ِاو َي بِ ِهَ ،و َو َض َع ُه َع َىل
ُ َ َّ َ ُ َ
ْ
از ٍم ،واستِي َف ِ
ِ ٍ
ٍ
ِِ ِ ٍ
ٍ
اء ُرشوطِ ِهَ ،مل ُي َق ِ
او ْم ُه
َدائه بِصدْ ق َوإِ َيامنَ ،و َق ُبول تَا ٍّمَ ،وا ْعت َقاد َج ِ َ ْ
ُ
ْ
الدَّ ا ُء َأ َبدً ا».
القرآن كله شفاء ولكن هنالك سور ًا وآيات أقوى وأدعى من غريها،

كسورة الفاحتة واملعوذات وآية الكريس ،يقول ابن القيم  Vيف (اجلواب

احت ِةَ ،ل َر َأى َهلَا ت َْأثِ ًريا َع ِجي ًبا ِيف
«و َل ْو َأ ْح َس َن ا ْل َع ْبدُ التَّدَ ِاو َي بِا ْل َف ِ َ
الكايف ،صَ :(9
الش َف ِ
ِّ
اءَ .و َم َك ْث ُت بِ َم َّك َة ُمدَّ ًة َي ْع َ ِرتينِي َأ ْد َوا ٌء َو َال َأ ِجدُ َطبِي ًبا َو َال َد َوا ًءَ ،ف ُكن ُْت
ف َذلِ َك َملِن ي ْشت ِ
َكي
احت ِةَ ،ف َأ َرى َهلَا ت َْأثِ ًريا َع ِجي ًباَ ،ف ُكن ُْت َأ ِص ُ
ُأ َعالِ ُج َن ْف ِيس بِا ْل َف ِ َ
ْ َ
َأ ًَملا ،وك َ ِ ِ
رب ُأ َ ِ
رسي ًعا».
َ
َان كَث ٌري من ُْه ْم َي ْ َ
 -4املحافظة عىل الصلوات اخلمس حيث ينادى هبم وخصوص ًا

صالة الصبح يف مجاعة ،لقوله  Oكام يف صحيح مسلم:
الص ْب َح َفهو يف ِذ َّم ِة اهللِ» ،ويف رواية يف (صحيح الرتغيب لأللباين ،برقم
«من َص َّل ُّ
َ
ِ
«من َّ
مجاعة فهو يف ِذ َّم ِة اهلل».
الصبح يف
صل
َ
َ :(461

قال النووي Vيف (رشح مسلمِ :(158/5
«ق َيل ِّ
الض َام ُن
الذ َّم ُة ُهنَا َّ

َو ِق َيل ْاألَ َم ُ
ان».
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وجاء يف (التنوير رشح اجلامع الصغري« :(282/10ذمة اهلل :التي هي

احلفظ والكالءة» ،وجاء فيه أيض ًا (« :)284/10كان يف ذمة اهلل :يف حفظه من
املصائب أو من الذنوب واملعاص».

وقال املباركفوري  Vيف (مرقاة املفاتيح« :(334/2فهو يف ذمة اهلل،

أي :يف عهده أو يف ضامنه ،أو أمانه يف الدنيا واآلخرة».

 -5من التحصينات املهمة الدعاء اخلاص الثابت بالسنة الصحيحة ملن
«احل ْمدُ هللَِّ ا َّل ِذي َعا َف ِاين ِممَّا ا ْبت ََال َك بِ ِه،
رأى مبتىل أو مريض ًا أو مصاب ًا أن يقولَ ْ :
َو َف َّض َلنِي َع َىل كَثِ ٍري ِمم َّ ْن َخ َل َق َت ْف ِض ًيال».
أخرج الرتمذي يف جامعه وحسنه األلباين ،أن النبي H
ِ
ب َب َال ٍءَ ،ف َق َالَ :
احل ْمدُ هللَِّ ا َّل ِذي َعا َف ِان ِممَّا ا ْبت ََال َك بِ ِه،
قالَ « :م ْن َر َأى َصاح َ
ِ
ِ ِ
ِ
ويف ِم ْن َذلِ َ
َان َما
ك ال َب َال ِء كَائِنًا َما ك َ
َو َف َّض َلني َع َل كَث ٍي مم َّ ْن َخ َل َق َت ْفض ًيال ،إِ َّل ُع ِ َ
َع َ
اش».

ال َب َال ُء».

ويف رواية أخرى عند الرتمذي وصححها األلباينَ :
«مل ْ ُي ِص ْب ُه َذلِ َ
ك

ويف رواية أخرجها البزار يف مسنده وحسنها األلباين يف صحيح اجلامع:
َان َشك ََر تِ ْل َ
ك النِّ ْع َمة».
«ك َ
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«م ْن
وعند ابن ماجه وحسنه األلباين ،أن النبي  Oقالَ :
ِ
َف ِ
ب َب َال ٍءَ ،ف َق َال  ...احلديث».
ج َئ ُه َصاح ُ
وهذا توجيه نبوي عظيم ومهم ملن رأى مريض ًا أو مبتىل بال ًء ديني ًا أو

دنيوي ًا ،أن يبادر هبذا الدعاء مع اليقني واإليامن بأثره ،فإن اهلل سيعافيه منه إن

شاء اهلل.

املشاهدُ من البعض االستهزاء والتندر والسخرية ممن وقع
تنبيه مهم:
َ

عليهم ابتالء أو مرض ،وهذا ال جيوز وخمالف لديننا احلنيف ورشعنا املطهر.

 -6من التحصينات املؤثرة الفعالة قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني

ثالث مرات يف الصباح ويف املساء تكفيك من كل يشء.

أخرج أبو داود والرتمذي وحسنه األلباين عن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ُخ َب ْي ٍ
ب،
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ب َر ُس َ
ول اهللَِّ
َع ْن َأبِيهَ ،أ َّن ُه َق َالَ :خ َر ْجنَا ِيف َل ْي َلة َم َط ٍرَ ،و ُظ ْل َمة َشديدَ ةَ ،ن ْط ُل ُ
 Hلِ ُي َص ِّ َيل َلنَاَ ،ف َأ ْد َر ْكنَا ُهَ ،ف َق َالَ :أ َص َّل ْيت ُْم؟ َف َل ْم َأ ُق ْل َش ْي ًئاَ ،ف َق َالُ « :ق ْل»
َف َل ْم َأ ُق ْل َش ْي ًئاُ ،ث َّم َق َالُ « :ق ْل» َف َل ْم َأ ُق ْل َش ْي ًئاُ ،ث َّم َق َالُ « :ق ْل» َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول
ول؟ َق َالُ « :ق ْلُ :ق ْل هو اهللَُّ َأحدٌ وا ُْملعو َذت ِ ِ
ِ
ِ
اهللَِّ َما َأ ُق ُ
ني ت ُْصبِ ُح،
َني ح َ
ني ُتْسَ ،وح َ
ُ َ
َ َ َ ِّ ْ
ات َتك ِْف َ ِ
ث مر ٍ
ش ٍء».
َث َال َ َ َّ
يك م ْن ك ُِّل َ ْ

َق َال ال ِّطيبِ ُّي  Vكام يف (مرقاة املفاتيحَ « :(1485/4أ ْي تَدْ َف ُع َعن َْك
ك َُّل س ٍ
وء».
ُ

وعظات
وباء كوروناِ ..عرب ِ
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 -7من األدعية املهمة والتحصينات العظيمة؛ أن تقول ثالث مرات
ِ
اس ِم ِه يشء
رض َم َع ْ
حني تصبح وثالث مرات حني تيس« ،بِ ْس ِم اهللَِّ ا َّلذى الَ َي ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
يف األَ ْر ِ
يم» ،مل تصبك فجأة بالء ومل يرضك
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
الس َامء َو ُه َو َّ
ض َوالَ يف َّ
يشء بإذن اهلل.

أخرج أبو داود يف سننه وصححه األلباين عن عثامن  Iأنه سمع
ِ
ض َم َع ْاس ِم ِه شء يف
النبي  Hقالَ :
«م ْن َق َال بِ ْس ِم اهللَِّ ا َّلذى لَ َي ُ ُّ
ِ
ض ولَ يف السام ِء وهو ِ
َث مر ٍ
ات َمل ْ ت ُِص ْب ُه َف ْج َأ ُة َبال ٍَء َحتَّى
السم ُ
األَ ْر ِ َ
يع ا ْل َعل ُ
َّ َ َ ُ َ َّ
يم» َثال َ َ َّ
َث مر ٍ
يصبِح ومن َق َ ِ
ات َمل ْ ت ُِص ْب ُه َف ْج َأ ُة َبال ٍَء َحتَّى ُي ْم ِس َى»َ .ق َال:
الا ح َ
ُ ْ َ ََ ْ
ني ُي ْصبِ ُح َثال َ َ َّ
ِ
الر ُج ُل ا َّل ِذى َس ِم َع ِمنْ ُه ْ
احلَ ِد َ
اب َأ َب َ
يث َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه
َف َأ َص َ
ان ْب َن ُع ْث َام َن ا ْل َفال ُج َف َج َع َل َّ
َف َق َال َل ُه َما َل َك َتنْ ُظ ُر إِ َ َّىل َف َواهللَِّ َما ك ََذ ْب ُت َع َىل ُع ْث َام َن َوالَ ك ََذ َب ُع ْث َام ُن َع َىل النبي
يت َأ ْن
َ Hو َل ِك َّن ا ْل َي ْو َم ا َّل ِذى َأ َصا َبنِي فِ ِيه َما َأ َصا َبنِي َغ ِض ْب ُت َفن َِس ُ
َأ ُق َ
وهلَا.

«ما ِم ْن َع ْب ٍد َي ُق ُ
ول ِيف َص َباحِ ك ُِّل َي ْو ٍم
ورواه الرتمذي يف سننه بلفظَ :
ِ
ٍ
ِ
ِِ
ش ٌء ِيف األَ ْر ِ
الس َام ِء،
ض َو َل ِيف َّ
ض َم َع ْاسمه َ ْ
َو َم َساء ك ُِّل َل ْي َلة :بِ ْس ِم اهللَِّ ا َّلذي َل َي ُ ُّ
ٍ
ِ
وهو ِ
يم َث َال َ
ش ٌء».
السم ُ
يع ال َعل ُ
َ ُ َ َّ
ض ُه َ ْ
ث َم َّرات ،مل َي ُ َّ
قال القرطبي  Vيف (الفتوحات الربانية عىل األذكار النووية :(100/3

«هذا خرب صحيح وقول صادق علمنا دليله دلي ً
ال وجتربة فإين منذ سمعته
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عملت به فلم يرضين يشء إىل أن تركته فلدغتني عقرب باملدينة لي ً
ال فتفكرت

فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلامت».

 -8ومن التحصينات النبوية ما أخرجه أبو داود يف سننه وصححه
ِ
رب ِ
ص
األلباين أن النبي  Hكان يقول« :ال َّل ُه َّم إِ ِّين َأ ُعو ُذ بِ َك م َن ا ْل َ َ
و ْ ِ
اجل َذا ِم َو ِم ْن َس ِّي ِئ األَ ْس َقا ِم».
َ ُ
اجلنُون َو ْ ُ
َس ِّي ُئ األَ ْس َقامِ :أي األمراض الرديئة اخلطرية ،ذات األثر اليسء عىل

املريض ومن حوله ،كاألمراض املزمنة والرسطان ومرض "كورونا" املنترش

هذه األيام.

قال ال ِّطيبي Vيف (رشح املشكاة « :(1918/6مل يستعذ باهلل من سائر

األسقام؛ ألن منها ما إذا حتامل اإلنسان فيه عىل نفسه بالصرب خفت مئونته

وعظمت مثوبته ،كاحلمى والصداع والرمد ،وإنام استعاذ من السقم املزمن،
فينتهي بصاحبه إىل حالة يفر منها احلميم ويقل دوهنا املؤانس واملداوي».

السنِّي يف (عمل
 -9من التحصينات الوقائية املهمة أيض ًا ،ما أخرجه ابن ُّ

اليوم والليلة ص (67وصححه شعيب األرنؤوط ،أن النبي  Hقال:
ِ
ِ
ني ُي ْم ِسَ :ح ْسبِ َي اهللَُّ َل إِ َل َه إِ َّل ُه َوَ ،ع َل ْي ِه
ني ُي ْصبِ ُح َوح َ
«م ْن َق َال ِيف ك ُِّل َي ْو ٍم ح َ
َ
ٍ
ِ
تَ ،و ُه َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
مه ُه ِم ْن َأ ْم ِر
ت ََو َّك ْل ُ
ش ا ْل َعظيمَِ ،س ْب َع َم َّراتَ ،ك َفا ُه اهللَُّ َع َّز َو َج َّل َ َّ
الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة».

وعظات
وباء كوروناِ ..عرب ِ
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 -10من التحصينات الوقائية القرآنية املهمة قراءة اآليتني من أواخر
سورة البقرة يف الليل ،ملا أخرجه البخاري َعن َأ ِيب مسع ٍ
ود َ ،Iق َالَ :ق َال
َ ْ ُ
ْ
النَّبِي « :Hمن َقر َأ بِ ْاليت ِ ِ ِ
ور ِة ال َب َق َر ِة ِيف َل ْي َل ٍة َك َفتَا ُه».
َني م ْن آخ ِر ُس َ
َ ْ
َ ْ َ
ُّ
ذكر بدر الدين العيني  Vيف (عمدة القاري) «معنى كفتاه :قيلَ :ما
يكون من ْاآل َفات تِ ْل َك ال َّل ْي َلة».
وقيل« :معناه كفتاه :كل سوء ووقتاه من كل مكروه ،كام يف مرقاة

املفاتيح».

 -11من التحصينات القرآنية الوقائية املهمة؛ قراءة آية الكريس إذا
أويت إىل فراشك فإنه َل ْن َي َز َال معك ِم َن اهللَِّ َحافِ ٌظَ ،
وال َي ْق َر َب َك شي َط ٌ
ان حتَّى
ت ُْصبِ َح ،كام يف صحيح البخاري يف قصة أيب هريرة  Iمع الشيطان ملا
وكله النبي  Oبحفظ زكاة رمضان.

 -12من التحصينات الرضورية واملهمة يف املساء التي تقيك األسقام
ِ
ِ
رش ما خلق» ،ملا ثبت
واآلفات؛ أن تقول« :أعو ُذ بكلامت اهللِ َّ
التامات من ِّ

يف صحيح الرتغيب عن النبي  Oأنه قال« :من قال حني ُيمس
ِ
ِ
ح ٌة تلك
َض ُه ُ َ
ثالث مرات :أعوذ بكلامت اهلل َّ
التامات من رش ما خلق؛ مل ت ُ َّ

الليلة».
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يقول ابن باز  Vيف فتاواه (« :)454/3ومما حيصل به األمن

والعافية والطمأنينة والسالمة من كل رش ،أن يستعيذ اإلنسان بكلامت اهلل
التامات ،من رش ما خلق ثالث مرات صباح ًا ومسا ًء».

 -13من األدعية املهمة الواقية اجلامعة التي مل يكن O
ِ
والخرة،
يدعها حني يميس وحني يصبح« :اللهم إن أسأ ُلك العافي َة يف الدنيا

اسرت عوريت
اللهم إن أسأ ُلك
َ
العفو والعافي َة يف ديني ودنياي وأهيل ومايل ،اللهم ْ
ِ
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شاميل
وآمن روعايت ،اللهم احف ْظني من بني َّ
ْ
ومن فوقي ،وأعو ُذ بعظمتِك أن ُأ َ
غتال ِمن حتتي» .أخرجه أبو داود يف سننه
وصححه األلباين.

قال ال ِّطيبي Vيف (رشح املشكاة « :(1881/6والعافية هي دفاع اهلل

عن العبد األسقام والباليا».

 -14من التحصينات العظيمة الدعاء عند اخلروج من املنزل ،فقد

أخرج أبو داود يف سننه وصححه األلباين أن النبي  Hقال« :إِ َذا
ت َع َل اهللََِّ ،ل َح ْو َل َو َل ُق َّو َة إِ َّل بِاهللَِّ،
الر ُج ُل ِم ْن َب ْيتِ ِه َف َق َال بِ ْس ِم اهللَِّ ت ََو َّك ْل ُ
َخ َر َج َّ
يتَ ،ف َت َتنَحى َله َّ ِ
نيَ ،ف َي ُق ُ
ول َل ُه
يتَ ،و ُو ِق َ
يتَ ،وك ُِف َ
َق َالُ :ي َق ُال ِحينَئِ ٍذُ :ه ِد َ
الش َياط ُ
َّ ُ
ِ
ف َل َ
آخ ُرَ :ك ْي َ
ي َوك ُِف َي َو ُو ِق َي؟».
ان َ
َش ْي َط ٌ
ك بِ َر ُج ٍل َقدْ ُهد َ

وعظات
وباء كوروناِ ..عرب ِ
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 -15من األدعية النبوية اجلامعة والتحصينات النافعة ،ما أخرجه مسلم َع ْن
ِ
َعب ِد اهللِ ب ِن ُعمر َ ،Jق َال :ك َ ِ
اء رس ِ
ول اهللِ :H
ْ
ْ
َان م ْن ُد َع َ ُ
ََ

ك ِم ْن ز ََو ِ
ال نِ ْع َمتِ َ
«الله َّم إِ ِّن َأ ُعو ُذ بِ َ
اء ِة نِ ْق َمتِ َ
كَ ،و َ َحت ُّو ِل َعافِ َيتِ َ
كَ ،و َمجِي ِع
ُ
كَ ،و ُف َج َ
َسخَ طِ َ
ك».
قال ال ِّطيبي Vيف (رشح املشكاة « :(1914/6وحتول عافيتك :أي

من تبدل ما رزقتني من العافية إىل البالء ...وحتويل العافية :إبدال الصحة

باملرض ،والسالم بالبالء».

وفجاءة نقمتك :أي وبغتة عقوبتك ،بأن يأيت األمر بمصيبة أو بلية عىل

غري ميعاد أو توقع أو استعداد.

 -16من األدعية الواقية املهمة التي تقال يف الصباح واملساء ،ما أخرجه
ِ
مح ِن
الر ْ َ
أبو داود يف سننه وصححه األلباين يف (صحيح األدب املفرد) ،عن َع ْبد َّ
اب ِن َأ ِيب بكْرةََ ،أ َّنه َق َال ِألَبِ ِيه :يا َأب ِ
ت إِ ِّين َأ ْس َم ُع َك تَدْ ُعو ك َُّل َغدَ ٍاة (ال َّل ُه َّم َعافِنِي
ُ
ْ
َ َ
َ َ
ِيف َبدَ ِين ،ال َّل ُه َّم َعافِنِي ِيف َس ْم ِعي ،ال َّل ُه َّم َعافِنِي ِيف َب َ ِ
ْت،
رصيَ ،ال إِ َل َه إِ َّال َأن َ
ني ُت ْ ِيس) َف َق َال :إِ ِّين َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهللَِّ
ت ُِعيدُ َها َث َال ًثاِ ،ح َ
ني ت ُْصبِ ُحَ ،و َث َال ًثا ِح َ
ِ
ب َأ ْن َأ ْس َت َّن بِ ُسنَّتِ ِه.
َ Hيدْ ُعو ِهبِ َّن َف َأنَا ُأح ُّ
عافني يف بدي :أي من األمراض واألسقام واآلفات والرشور واألوبئة

التي تضعف قويت عن الطاعة.
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 -17من التحصينات اليسرية ذات التأثريات العظيمة؛ كثرة التسبيح

واالستغفار ،إذ من داوم عليهام أعاذه اهلل من الرشور ودفع عنه البالء والنقم
واملحن ،قال ﴿ :Eﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾[األنفال.]33:

قـــال  Eعـــن يونـــس ﴿ :Sﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ﴾[الصافـــات ،]143:قـــال الطـــربي يف تفســـريه :ولكنـــه كان
مـــن الذاكريـــن اهلل قبـــل البـــالء ،فذكـــره اهلل يف حـــال البـــالء ،فأنقـــذه

ونجـــاه.
َّ

 -18أخرج مسلم يف صحيحه عن خول َة بنت حكيم قالت :سمعت
رسول اهلل  Hيقول« :من َنز ََل من ِْز ًل ُثم َق َالَ :أعو ُذ بِكَلِام ِ
ت اهللِ
ُ
َ ْ
َّ
َ
َ
ات ِمن َرش ما َخ َل َقَ ،مل ي ُضه َشء ،حتَّى ير َ ِ
التَّام ِ
حت َل ِم ْن َمن ِْزلِ ِه َذلِ َ
ك».
ْ َ َّ ُ ْ ٌ َ َ ْ
ْ ِّ َ
َّ
أي
قال ابن عالن  Vيف (دليل الفاحلني « :(470/6من نزل منزلًّ :

منزل كان ،فالتنوين للتنكري والشيوع».

 -19أخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة َ Iع ِن النَّبِ ِّي
اء ،وس ِ
الش َق ِ
َ Hق َالَ « :ت َع َّو ُذوا بِاهللَِّ ِم ْن َج ْه ِد ال َبال َِءَ ،و َد َر ِك َّ
وء
َ ُ
اء ،و َشامت َِة األَعدَ ِ
ِ
اء».
ْ
ال َق َض َ َ
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جلهد بالفتح هو كل ما يصيب املرء من شدة ومشقة،
جهد البالء :ا َ

وبالضم ما ال طاقة له بحمله ،وال قدرة له عىل دفعه.

َ -20ع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍكَ ،Iق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ :H
ات ،و َْال َلك ِ
وء ،وال َف ِ
ِ
َّاس ي ِقي ص ِ
اح َب َها َم َص ِ
َاتَ ،و َأ ْه ُل
«ا َْمل ْع ُر ُ
َ
الس َ
َ
ار َع ُّ
وف إِ َىل الن ِ َ
وف ِيف ِ
وف ِيف الدُّ ْنيا هم َأه ُل ا َْملعر ِ
ا َْملعر ِ
الخ َر ِة»( .صحيح اجلامع برقم .(3795
َ ُ ْ ْ
ُْ
ُْ
من فوائد احلديث :أن اإلحسان إىل الناس ،يعود عىل ا ُملحسن بمنافع

دنيوية ،فيحفظه اهلل  Dمن األمور املهلكة واحلوادث املؤملة واآلفات
الطارئة والنوازل املستجدة.
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تنبيهات و�إر�صاد�ت مهمة
لمة
عند حلول �لأمر��س � ُمل َّ
 -1أمهية 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 « :Vإِ َّن اهللََّ َخ َل َق َخ ْل ًقا َف َخ َل َق ُه ْم بِ َقدَ ٍرَ ،و َق َس َم ْاآل َج َال
بِ َقدَ ٍرَ ،و َق َس َم َأ ْر َزا َق ُه ْم بِ َقدَ ٍرَ ،وا ْل َب َال ُء َوا ْل َعافِ َي ُة بِ َقدَ ٍر».

 -2رضورة اإليــامن الكامــل واليقــني الراســخ بــأن اهلل E؛

ـار املعطــي املانــع الــكايف الشــايف الواقــي احلافــظ احلفيــظ،
هــو النافــع الضـ ّ

قــال تعــاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [األنعــام،]17:
وقــال ســبحانه عــىل لســان إبراهيــم ﴿ :Sﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ﴾[الشــعراء.]80:

 -3حسن االلتجاء إىل اهلل والتوكل واالعتامد عليه يف مجيع شؤونك،

والتربؤ من حولك وقوتك وااللتجاء حلول اهلل وقوته ،وأنه ما شاء كان

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

 -4عــىل العلــامء واملصلحــني والدعــاة وطــالب العلــم والعقــالء،

رفــع املعنويــات والتعامــل بإجيابيــة مــع احلــدث ،وطمأنــة النــاس

والتخفيــف عنهــم وعــدم ختويفهــم واملبالغــة يف توصيــف الوضــع ممــا يثــري
الذعــر واهللــع والقلــق ،قــال ســبحانه عــىل لســان نبيــه O

يف ظــرف صعــب للغايــة﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[التوبــة ،]40:وقــال ســبحانه عــىل لســان

الرجــل الصالــح ملــا قــص عليــه موســى  Sقصتــه﴿ :ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ﴾[القصــص ،]25:ولقولــه« :Oو ُي ْع ِ
ج ُبنِي
ِ
ال َف ْ
ــح :الكَلِ َمــ ُة َ
احل َســنَ ُة» .متفــق عليــه.
الصال ُ
ــأ ُل َّ

 -5االعتقاد واإليامن أن األمراض ال تعدي بقوهتا ونفسها بل بأمر اهلل

وقدره ،مع األخذ باألسباب املادية الصحية والوقائية باالبتعاد عن مسببات

األمراض واألماكن املوبوءة وأخذ احليطة واحلذر ،لقوله  Oكام
يف البخاري« :الَ عَدْ َوى َوالَ طِ َ َريةََ ،والَ َها َم َة َوالَ َص َف َرَ ،وفِ َّر ِم َن ا َمل ْج ُذو ِم ك ََام
ت َِف ُّر ِم َن األَ َس ِد».
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 -6احلذر من الشائعات وتناقل األخبار دون توثق وتثبت ،وخصوص ًا تلك

التي تنرش اخلوف والفزع والذعر بني الناس ،واالبتعاد عن الترصحيات
والتحليالت وتناقلها من غري املختصني ،وأن ال تؤخذ املعلومة إال من

مصادرها الرسمية واملعنية ،يقول سبحانه يف معرض ذكر صفات املنافقني:

﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾[النساء.]83:
 -7االعتصام باهلل وتقوية الصلة به ورسعة االستجابة واالنقياد

ألوامره ،وكثرة االستغفار واإلنابة والتوبة إليه ،واجتناب الذنوب واملعاص
واخلطايا وحسن الظن باهلل  ،Dفام نزل بالء إال بذنب وما رفع إال بتوبة،

قال سبحانه﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [الروم.]41:

 -8األمراض الوبائية عذاب معجل من اهلل  Eيبعثه عىل

الكفار والعصاة واملجرمني ،وهو رمح ٌة للمؤمنني الطائعني لرفع درجاهتم

َ
وتكفري سيئاهتم ،وملا سألت عائش ُة L
رسول اهلل  Hعن
«أ َّنه ع َذاب يبع ُثه اهللَُّ ع َل من ي َشاء ،و َأ َّن اهللََّ جع َله ر ِ ِ ِ
ني،
ح ًة ل ْل ُم ْؤمن َ
الطاعون قالَ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ُ َ :
َ َ ُ َ َْ
ونَ ،ف َي ْمك ُ
مت َِس ًباَ ،ي ْع َل ُم َأ َّن ُه لَ ُي ِصي ُب ُه
ُث ِيف َب َل ِد ِه َصابِ ًرا ُ ْ
َل ْي َس ِم ْن َأ َح ٍد َي َق ُع ال َّطا ُع ُ
َان َله ِم ْث ُل َأج ِر َش ِه ٍ
يد» .صحيح البخاري.
ْ
َب اهللَُّ َل ُه ،إِ َّل ك َ ُ
إِ َّل َما َكت َ
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 -9خطورة وحرمة االحتكار والغش ،ورفع األسعار والتالعب

بأقوات الناس وكل سلعة حيتاج إليها املسلمون ،واستغالل حاجاهتم الرضورية
يف األزمات ،فهذا من أكل املال بالباطل واخليانة وتضييع األمانة ،ودناءة نفس

املحتكر وسوء خلقه وقلة إيامنه ،قال  Oكام يف صحيح مسلم:
«ال َحيت ِ
َك ُر إِ َّال َخاطِ ٌئ» ،واخلاطئ هو العاص اآلثم ،وقال :O
َ ْ
ِِ
َ ِ
نيَ ،ف ُه َو َخاطِ ٌئ» ،أخرجه أمحد
ْيل ِ َبا َع َل ا ُْمل ْسلم َ
«م ِن ْ
َ
اح َتك ََر ُحك َْرةًُ ،ي ِريدُ أ ْن ُيغ َ
وصححه األلباين يف الصحيحة برقم.3362 :
 -10عىل املسلم االتعاظ واالعتبار بام ينزل من أمراض ومصائب

وابتالءات وآفات ،والسعي احلثيث لرفعها ببذل األسباب الرشعية ابتدا ًء،

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

أخــرج ابــن ماجــه يف ســننه وصححــه األلبــاين أن النبــي
 Hقــال« :يــا معــرش ا ُمل ِ
ـم ِهبِ ـ َّن وأعــو ُذ
هاجري ـ َن مخـ ٌ
ـس إذا ابتُلي ُتـ ْ
َ
قــط حتَّــى ي ِ
بــاهللَِّ أن ِ
َظه ِر الفاحشــ ُة يف قــو ٍم ُّ
علنــوا ِهبــاَّ ،إال
تدركوه َّن ،مل ت َ
ُ
ـم ال َّطاعـ ُ
ـاع ا َّلتــي مل َت ُكــن َمضــت يف أســالفِ ِه ُم ا َّلذي ـ َن
ـون واألوجـ ُ
َفشــا فيهـ ُ
َمضــوا».

أخرج ابن عبد الرب  Vيف (التمهيد) عن ابن عباس  Lأنه
قال« :ما َظهر ا ْلب ْغي ِيف َقو ٍم َق ُّط إِ َّال َظهر فِ ِيهم ا َْملوت ِ
َان».
ُ َ
ْ
ََ
َ ََ َ ُ
واملوتان :هو املوت كثري الوقوع.
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 -11االستجابة واالمتثال لتوجيهات وتعليامت اجلهات املعنية،

وحتمل
بمختلف التخصصات األمنية والصحية واإلدارية والتعليمية وغريهاّ ،

أعىل درجات املسؤولية وتقديم املصلحة املجتمعية العامة عىل املصالح الفردية
الضيقة ،والتعاون مع اجلميع بام يضمن االستقرار وعودة احلياة إىل طبيعتها

وجتاوز املحنة ،قال سبحانه﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾ [املائدة.]2:

اللهم احفظ بالد املسلمني من األمراض واألوبئة ،وارزقنا األمن
ِ
واشف مرىض املسلمني وعايف
واألمان واإليامن والطمئنان والستقرار،
مبتالهم ،وارصف عنا السوء ومجيع األسقام.

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