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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد أشرف األنبياء وإمام املرسلني ،صلوات هللا
ٍ
إبحسان إىل يوم الدين.
عليه وعلى آله وصحبه والتابعني ،وعلى من تبعهم
أما بعد:
أيها األفاضل:

حديثنا اليوم ليس يف السلسلة املعهودة من وصااي ابن مسعود -رضي هللا عْنه وأرضاه ،-إّنا
كائن ال
ٌ
حديث عما يتحدث فيه الناس ،وخيوضون فيه ،وخيشون حصوله ووصوله ،فريوس كورونٌ ،
يرى ابلعني إال إذا ك ّّب مئات اآلالف من املرات ،وهو مع صغره ودقة حجمه ينشر الرعب واهللع يف
العامل ،ويستنفر طاقات الدول ،ويرفع االستعدادات على ٍ
قدم وساق ،وخيرج عن السيطرة يف بعض
اقتصادات تتزعزع.
ات تنهار ،و
حدود تغلق،
البلدانٌ ،
ٌ
ورحالت تعلَّق ،وجتار ٌ
ٌ
أيها األفاضل:

 وقفات مع هذا الداء املخيف:

 الوقفة األوىل :من املسلّمات يف عقيدتنا أن كل ٍ
شيء يقع يف الكون إّنا هو بتقدير هللا
وإرادته ومشيئته ،قال هللا -عَّز وجل﴿ :-إِ ان ُك ال َشي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر﴾[القمر﴿ ،]49:وَكا َن أَمر اِ
اَّلل
ُْ
َ
ْ
ورا﴾[األحزاب ،]38:فليس شيءٌ يقع يف األرض إال بقدر هللا تعاىل.
قَ َد ًرا َم ْق ُد ً
✍ عن عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عْن هما -قال :قال رسول هللا -صلَّى هللا علْيه وسلَّم:-
ِ
ِ
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ني أَلْف َسنَة»( ،)1فهذه األمراض إّنا
ض ِِبَ ْمس َ
«قَ اد َر هللاُ ال َْم َقادير قَ ْب َل أَ ْن ََيْلُ َق ال ا َ َ
بتقدير هللا -سْبحانه وت عاىل.-
 الوقفة الثانية :أن هذه الفريوسات والطواعني واألمراض جن ٌد من جنود هللا -عَّز وجل-
حتذيرا وعّبة ،ودعوةً للرجوع والتوبة ،ويظهر هبا عظم القدرة
يرسلها هللا -عَّز وجل -على العباد ً
فليست جديدة على الناس ،إّنا هللا -عَّز
اإلهلية ،وضعف القدرة البشرية ،وهي سنَّةٌ يف األمم ماضيةْ ،
وجل -أيخذ العباد منذ خ ْلقهم ابلبالاي ليختّبهم ،ويردهم إليه ،فهذه جنود من جند هللا تعاىل:
()1أخرجه مسلم في "صحيحه" ( )51 / 8برقم)2653( :
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 قال هللا سبحانه﴿ :وِاِسمو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوَكا َن ا
اَّللُ َع ِز ًيزا
َّلل ُجنُ ُ
َ
ود ال ا َ َ
ض وَكا َن ا ِ
 ﴿وِاِِ
ود ال ا ِ
يما﴾[الفتح.]4:
َّلل ُجنُ ُ
يما َحك ً
اَّللُ َعل ً
َ
س َم َوات َواأل َْر ِ َ
ش ِر﴾[املدثر.]31:
ك إِاَّل ُه َو َوَما ِه َي إِاَّل ِذ ْك َرى لِلْبَ َ
ود َربِ َ
﴿وَما يَ ْعلَ ُم ُجنُ َ
 َْس ِاء َوال ا
ض ار ِاء
﴿ولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِ َىل أ َُم ٍم ِم ْن قَ ْبلِ َ
ك فَأَ َخ ْذ َن ُه ْم ِِبلْبَأ َ
 وقال سبحانهَ :ن﴾[األنعام.]42:
ض ارعُو َ
يَتَ َ
ٍ ِ
ْس ِاء َوال ا
ض ار ِاء
﴿وَما أ َْر َسلْنَا ِِف قَ ْريَة م ْن نَِ ٍب إِاَّل أَ َخ ْذ َن أ َْهلَ َها ِِبلْبَأ َ
 َِ
يما﴾[الفتح.]7:
َحك ً

يَ ا
ن﴾[األعراف.]94:
ض ارعُو َ

ل ََعلا ُه ْم
ل ََعلا ُه ْم

 الوقفة الثالثة :أن البالء إنا ينزل ابلذنوب ،ويرفع ابلتوبة واإلانبة:
 قال هللا سبحانه﴿ :وما أَصاب ُكم ِمن م ِت أَيْ ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفوا َع ْن
صيبَ ٍة فَبِ َما َك َسبَ ْ
ََ َ َ ْ ْ ُ
َكثِ ٍ
ري﴾[الشورى]30:
ك﴾[النساء.]79:
ك ِم ْن َسيِئَ ٍة فَ ِم ْن نَ ْف ِس َ
َصابَ َ
﴿وَما أ َ
 َصلاى هللا َعلَْي ِه
✍ وعن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عْن هما -قال" :أقبل علينا رسول هللا َ -
ِ
ِ
ِ
ا
وهن»" أول هذه
س إِ َذا ابْتُليتُم ِبِِن َوأَعُوذُ ِِبهلل أَ ْن تُ ْد ِرُك ُ
َو َسلم -فقالََ « :ي َم ْع َش َر ال ُْم َهاج ِرينََ ،خْ ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يهم الطااعُونَ ،و ْاأل َْو َجاع
اخلمس قالََ « :لْ تَظ َْهر الْ َفاح َشةُ ِِف قَ ْوم قَط َح اَّت يُ ْعلنُوا ِِبَا إِاَّل فَ َشا ف ُ
ِ
ِ
ضوا»(.)1
ين َم ُ
الِت ََلْ تَ ُكن َم َ
ضت ِِف أ ْ
َس ََلف ِهم الذ َ
اية« :وََّل ظَهرت الْ َف ِ
✍ ويف رو ٍ
ط هللاُ َعلَْي ِهم ال َْم ْوت»(.)2
اح َشةُ ِِف قَ ْوٍم إِاَّل َسلا َ
َ ََ
 قال ابن حجر( :ففي هذه األحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبةً بسبب املعصية؛ فظهور
الفواحش من أعظم أسباب ظهور الطواعني ،واألمراض املستعصية يف الناس ،وحلول العقوابت اإلهلية
عليهم).
علي -رضي هللا عْنه" :-ما نزل بَلءٌ إَّل بذنب ،وَّل ُرفِ َع إَّل بتوبة" .فعلى الناس إذا
✍ قال ٌّ
أرادوا أن يرفع عنهم الضُّر أن يلجؤوا إىل رهبم ،وينوبوا إليه ،ويتوبوا.
 الوقفة الرابعة :من املسلّمات اإلميان؛ يعين من مسلّمات اإلميان أن العبد ال خيرج عن تقدير
هللا تعاىل له ،فما قدَّره هللا عليه كائن ال حمالة ،وأن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وأن احلذر ال يدفع
( )1أخرجه وابن ماجه في "سننه" ( )149 / 5برقم)4019( :
()2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ( )540 / 4برقم)8718( :
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القدر ،فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن ،فما على العبد إال أن يرضى ويسلّم ،بل ال ي ْسلم أح ٌد
يف دينه حىت يسلّم لربه ،وال يهنأ أح ٌد يف عيشه حىت يؤمن بقضاء هللا وقدره.
 قال إبراهيم احلريب َ -رِِحَهُ هللا( :-أمجع عقالء كل ملة :أنه من مل جيري مع القدر مل يتهنأ
بعيشه).
فال مكان للهلع والقلق مع اإلميان ،إذا كنت مؤمن أن ما يصيبك بقدر ربك ،وأن الواجب عليك
خريا ساقه لك ربك فال جتزع ،فهذا من اإلميان.
أن ترضى وتسلّم ،وأن هذا قد يكون ً
السالم« :-لِ ُك ِل َش ْي ٍء َح َقيِ َقةَ ،وَما بَلَ َغ َع ْب ٌد َح ِقي َقة ْاْلميَان َح اَّت
✍ قال النيب -علْيه َّ
الصالة و َّ
ي ْعلَم أَ ان ما أَصابهُ ََل ي ُكن لِي ْخ ِطئَه ،وما أَخطَأَه ََل ي ُكن لي ِ
صيبَه» فالدنيا مس َّريةٌ ابلقدر جتري فيها
َ ََ َْ ُ
َْ ُ
َ
ََ
األقدار مبا يريده الكبري املتعال ،وتقتضيه حكمة العزيز الغفار ،ال مانع ملا يعطي ،وال معطي ملا مينع،
وال دافع ملا يريد ،وال مريد ملا يدفع.
✍ عن ابن عباس -رضي هللا عْن هما -أن النيب -صلَّى هللا علْيه وسلَّم -قال« :ا ْعلَم أَ ان ْاألُامة
ٍ
اجتَ َمعُوا َعلى أَ ْن
وك بِ َشيء ََلْ يَ ْن َفعُ َ
اجتَ َم َعت َعلَى أَ ْن يَ ْن َفعُ َ
وك اإَّل بِ َشيء قَ ْد َكتَ بَهُ هللاُ لَكَ ،وإِ ْن ْ
ل َْو ْ
ض ُّروك اإَّل ب َش ٍ
الص ُحف»()1؛ أي
يء قَ ْد َكتَ بَه هللاُ َعلَْيكُ ،رفِ َعت ْاألَق ََْلم َو َج افت ُّ
ض ُّر َ
وك بِ َشيءََ ،لْ يَ ُ
يَ ُ
رفعت عن كتابة هذا ،وجفت الصحف مبا كتب فيها.
 ﴿ما أَصاب ِمن م ِض َوَّل ِِف أَنْ ُف ِس ُك ْم إِاَّل ِِف كِتَا ٍ
صيبَ ٍة ِِف األ َْر ِ
ب ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن
َ َ َ ْ ُ
ْبأ ََها﴾[احلديد ]22:فاملقادير كتبت يف األزل ،واألقدار فرغ منها من أمد ،وحنن نتقلب يف قدر هللا.
نَ ْ َ
َّلن و َعلَى اِ
 ﴿قُل ل ِب ا
ن﴾[التوبة.]51:
اَّلل فَلْيَ تَ َواك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َ
ْ ْ
اَّللُ لَنَا ُه َو َم ْو َ َ
َن يُصيبَ نَا إِاَّل َما َكتَ َ
اَّلل ومن ي ْؤِمن ِِب اِ
ِ ِ
 ﴿ما أَص ِ ِ ٍَّلل يَ ْه ِد قَ لْبَهُ﴾[التغابن.]11:
َ َ َ
اب م ْن ُمصيبَة إِاَّل ِبِِ ْذن ا َ َ ْ ُ ْ
 قال علقمة( :هي املصيبة تصيب الرجل ،فيعلم أهنا من عند هللا ،فيسلّم هلا ويرضى).

خري له من أن
✍ قال ابن مسعود -رضي هللا عْنه" :-ألن يع ا
تْبد ٌ
ض الرجل على مجرة حَّت ُ
ٍ
لشيء قضاه هللا :ليته َل يكن".
يقول

( )1أخرجه والترمذي في "جامعه" ( )284 / 4برقم )2516( :وأحمد في "مسنده" ( )648 / 2برقم)2713( :
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✍ وعن عبادة بن الصامت أن رسول هللا -صلَّى هللا علْيه وسلَّم -قال ٍ
لرجل سأله عن أفضل
األعمال ،قالََّ « :ل تَت ِهم هللا ِِف َش ٍ
َك بِ ِه»" .ما هي أفضل األعمال؟ « ََّل تَت ِهم هللا ِِف
ضى ل َ
يء قَ َ
َش ٍ
َك بِ ِه»(.")1
ضى ل َ
يء قَ َ
☚وقضاء هللا للمؤمن كله خري:

ِ
ا
ِ ِ
اك
س َذ َ
✍ قال النيب -علْيه َّ
الصالة و َّ
السالمَ « :-ع َجبَا أل َْم ِر ال ُْم ْؤمن! إ ان أ َْم َرهُ ُكلهُ لَهُ َخ ْريَ ،ول َْي َ
ِألَح ٍد إِاَّل لل ِ
ريا لَهُ»
َصابَ ْتهُ َ
ريا لَهَُ ،وإِ ْن أ َ
ْم ْؤمن ،إِ ْن أ َ
ض اراء َ
َ
ُ
ْب فَ َكان َخ ْ ً
ص ََ
َصابَ ْتهُ َس اراء َش َكر ،فَ َكا َن َخ ْ ً

رواه مسلم .واألجل ال يتقدم وال يتأخر.

 الوقفة اخلامسة :أن هذه الفريوسات املعدية هي من مجلة الطواعني اليت جعلها هللا تعاىل رمحةً
شهيدا.
هلذه األمة ينالون هبا الشهادة ،فمن أصابته هذه فصّب عليها كتب عند هللا ً
السالم« :-الطااعُون َشه َ ِ
س َعلَى
✍ قال النيب -علْيه َّ
الصالة و َّ
َ
ادةٌ ألُام ِِتَ ،وَر ِْحَةٌَ ،وِر ْج ٌ
الْ َكافِر».

صلاى هللا َعلَْي ِه َو َسلام ،-وأنه قال:
✍ وعن شرحبيل بن شفعة قال" :لقد صحبت رسول هللا َ -
«إِناهُ َد ْعوة نَبِي ُكم َ،ور ِْحَةُ ربِ ُكم ،وموت ال ا ِ
ني قَ ْب لَ ُكم»" رواه أمحد.
صاحل َ
ََْ
َ َ
َ
ادةٌ لِ ُك ِل ُم ْسلِم»(.)2
✍ ويف الصحيحني عن أنس قال -علْيه َّ
الصالة و َّ
السالم« :-الطااعُون َش َه َ

✍ وعن عائشة أهنا سألت رسول هللا -صلَّى هللا علْيه وسلَّم -عن الطاعون ،فقال -صلَّى هللا
عليه وسلَّمَ « :-كا َن َع َذاِب ي ْبعثَهُ هللا َعلَى من ي َشاء ،فَجعلَهُ هللا ر ِْحَةً لل ِ ِ
س ِم ْن َع ْب ٍد
ََ
ُ
َْ َ
ً َ
ْ
َ
ُ
ْم ْؤمنني ،فَلَْي َ
ِ
ي َقع الطااعُون فَ يم ُكث ِِف ب لَ ِدهِ صابِرا ي ْعلَم أَناهُ ل ِ
َجر
ب هللاُ لَه ،إِاَّل َكا َن لَهُ مثْ ُل أ ْ
َْ
ْ
َ ً َ
َ
َ ُ
َن يُصيبَه إِاَّل َما َكتَ َ
ال ا
ش ِهيد» (.)3
ات َشهي ًدا ،ومن أَقَام ِ
✍ ويف رو ٍ
فيه َكا َن َكاملَُرابِط
ات فِ ِيه َم َ
ادةً ِألُام ِِتَ ،م ْن َم َ
اية« :الطااعُو َن َش َه َ
ََ ْ َ
ِ
ار ِمن ال از ْح ِ
ِِف َسبِ ِ
لسْيف مات
ف» .والْم ْوتة واحدة ،م ْن ملْ ميت اب َّ
يل هللاَ ،وَم ْن فَ ار م ْنهُ َكا َن َكال َف ِ َ
شهيدا.
بغ ْريه ،وأفضل املوت أن ميوت اإلنسان ً
ملا وقع الطاعون ابلشام طاعون عمواس يف جيوش املسلمني يف زمن الفاروق عمر مات فيه أكثر
من ٍ
مخسة وعشرين أل ًفا ،كان معاذ ابلشام ،فلما بلغه ظهور الطاعون قال" :اللهم اجعل نصيب آل
( )1أخرجه أحمد {}23157
()2أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )24 / 4برقم)2830( :
()3أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )175 / 4برقم)3474( :
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معاذ األوىف" فماتت ابنتاه ،فدفنهما يف ق ٍّب واحدُ ،ث طعن ابنه عبد الرمحن ،فقال له معاذ﴿" :ا ْحلَ ُّق
ِ
﴿ستَ ِج ُدِِن إِ ْن
ِم ْن َربِ َ
ين﴾[البقرةُ ،"]147:ث قال له" :كيف جتدك؟" قالَ " :
ك فََل تَ ُكونَ ان م َن ال ُْم ْم ََِت َ
اَّللُ ِمن ال ا ِ
ين﴾[الصافاتُ "]102:ث طعن معاذٌ يف كفه ،فجعل يقلبها ويقول" :هي أحب إيل
صاب ِر َ
َشاءَ ا َ
من ُِحر النعم" فإذا سري عنه قالِ " :
رب غُ ام غَ امك فإنك تعلم أِن أحبك".
ّ
 الوقفة السادسة :إذا وقع الطاعون يف بلد وجب امل ْكث فيه ،وحرم اخلروج منه.
✍ عن عبد الرمحن بن عوف قال" :مسعت رسول هللا -صلَّى هللا علْيه وسلَّم -يقول:
ض ،فَل تَ ْق َد ُموا َعلَيه ،وإذَا َوقَ َع أب َْر ٍ
«إذَا ََِس ْعتُ ْم به أب َْر ٍ
ض َوأَنْ تُ ْم ِبَا ،فَ ََل ََتُْر ُجوا فِ َر ًارا منه» رواه
البخاري.
ابط ِف ِ ِ
✍ وتقدم« :من أقام فيه كا َن كاملر ِ
ِ
ِ
الزحف».
كالفار من
ومن ف ار منه كا َن
ْ َ
سبيل هللاْ ،
 والدول اليوم ُجتْين رعاَيها وَترجهم من البَلد الِت ينتشر فيها هذا الوِبء ،فهل هذا
يتعارض مع احلديث املتقدم؟

اجلواب :ال ،ال يتعارض؛ ألهنم جيعلون هلم ح ْجًرا طبيًّا ص ّحيًّا ،فال خيلطوهنم ابلناس حىت تثبت
سالمتهم.
ض علَى م ِ
ص ٍح» (.)1
✍ وقد قال النيب -علْيه َّ
الصالة و َّ
السالمَّ« :-ل يُوِر ُد ُمُْ ِر ٌ
ُ

 فال جيوز أن يؤتى برجل من بلد انتشر فيه البالء ُث يطْلق يف الناس ،هذا ال جيوز.
 وكذلك ال جيوز ألحد جاء من ٍ
بلد م ْوبوء أن خيفي حقيقة األمر عن اجلهات املعنية .هذا ال
جيوز له ذلك أيُث ،ويكون كالفار من الزحف.
 وكذلك ال جيوز ألحد أن ي ْست ْنكف عن احلجر الصحي ،ويتأفّف منه؛ ألن الواجب الديين
بدال منه.
عليه كان وجوب املكث يف بلد املرض ،واحلجر الصحي ً
فهذا دين قبل أن يكون صحة ووقاية ،وفيه داللةٌ على رعاية اإلسالم لصحة الناس.
 الوقفة السابعة :أن الوقاية ،واحلذر ،واالحتياط ،والعالج ،وأخذ األسباب ال ينايف اإلميان

ابلقدر؛ أي ت ْلبس الكمامات ،وتبتعد عن الزحام ،وال تسافر يف طائرات إال حلاجة ،وغري ذلك هذا
ال ينايف القدر ،إنا هو من القدر والشرع.

( )1رواه مسلم ()2221
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ِ ِ ِ
ِ ِ
َسد»( ،)1فهذا أ ْخ ٌذ
✍ وقد قال النيب -علْيه َّ
الصالة و َّ
السالم« :-ف ار م َن ال ْ
ْمج ُذوم ف َر َار َك م َن ْاأل َ
ابألسباب.
ض علَى م ِ
ص ٍح».
✍ وقالَّ« :ل يُوِر ُد ُمُْ ِر ٌ
ُ
ض َع لَهُ ِش َفاء»(.)2
ضع َداءَ ،إِاَّل َو َ
اد هللا ،فَِإ ان هللا سبحانه َل يَ َ
✍ وقال« :تَ َد َاووا ِعبَ َ
✍ وملا أراد عمر أن يرجع ابلناس حني بلغه أن الوابء قد انتشر ابلشام ،قال له أبو عبيدة بن
ال عُمر :لو غَ ْري َك قَا ََلا َي أِب عُب ي َدةَ؟ نَعم نَِف ُّر ِمن قَ َد ِر اِ
اجلراح" :أفِرارا ِمن قَ َد ِر اِ
اَّلل إىل
ُ َ َ َْ
َْ
ًَ
اَّلل؟ فَ َق َ َ ُ
قَ َد ِر اِ
لك إبِل َهبطَ ْ ِ
اُها َخ ِ
صبَةٌ ،واألُ ْخ َرى َج ْدبَةٌ،
إح َد ُ
اَّللَ ،أرأَيْ َ
ت واد ًَي له عُ ْد َوََت ِنْ ،
ت لو كا َن َ ٌ َ
ت اجل ْدبةَ ر َعي ت ها ب َق َد ِر اِ
ت اخلَصبةَ ر َعي ت ها ب َق َد ِر اِ
اَّلل؟" .فماذا ختتار؟
أليس إ ْن َر َع ْي َ
اَّلل ،وإ ْن َر َع ْي َ َ َ َ ْ َ َ
َْ َ َْ َ
َ
اخلصبة .رواه البخاري.
☚ فاألخذ ابألسباب والوقاية من الدين.

ضره َذلِك
✍ ولذلك قال النيب -علْيه َّ
صبا َح بِ َس ْبع َتََْرات َع ْج َوةٍ ََل يَ ُّ
الصالة و َّ
السالمَ « :-م ْن تَ َ
ِ
حر» رواه مسلم .وهذا أخ ٌذ ابألسباب قبل وقوعها ،ومن هذا الباب التطعيمات،
َ
اليوم ُس ٌّم وَّل س ٌ
ف «من تَصباح بِسبع َتَْرات َعجوةٍ ََل ي ُّ ِ
ِ
حر»(.)3
ضره ذَلك َ
َْ َ
اليوم ُس ٌّم وَّل س ٌ
َ ْ َ َ َْ َ
حصن حصني عظيم من
 الوقفة الثامنة :من الوقاية الشرعية الدعاء ،واألذكار النبوية ،فهي
ٌ
البالاي واألمراض.

✍عن ثوابن -رضي هللا عْنه -قال :قال رسول هللا -صلَّى هللا علْيه وسلَّمََّ « :-ل يَ ُرد الْ َق َد َر إِاَّل

ُّ
الد َعاء» رواه ابن ماجه والرتمذي.

فو َوال َْعافِيَةَ َوال ُْم َعافَاة».
✍ وكان يقول -علْيه َّ
الصالة و َّ
السالمَ « :-سلُوا هللاَ ال َْع َ
✍ وعن أنس -رضي هللا عْنه -أن النيب -صلَّى هللا علْيه وسلَّم -كان يقول« :اللا ُه ام إِِِن أَعُوذُ
ون واجل ِ ِ
بِ َ ِ
ص وا ْجلنُ ِ
َس َق ِام» رواه أمحد وأبو داود.
ذامَ ،وم ْن َسيِ ِئ األ ْ
ُ
ْْب ِ َ ُ
ك م َن ال ََ
☚ فيدعو اإلنسان ربه أن يصرف عنه هذه البالاي.
صلاى
✍ وعن أابن بن عثمان قالَ" :سعت عثمان" يعين ابن عفان "يقولَ :سعت رسول هللا َ -
بسم اِ
يضر مع ِ
قالِ :
ِ
األرض ،وَّل ِف
اَس ِه شيءٌ ِف
هللا َعلَْي ِه َو َسلام -يقولَ « :من َ
اَّلل الاذي َّل ُّ َ

()1أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )126 / 7برقم)5707( :
()2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ( )525 / 4برقم)2955( :
()3أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )80 / 7برقم)5445( :
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اتَ ،ل تُصبه فَجأةُ ٍ
ال ا ِ
ثَلث م ار ٍ
حني
ميع
بَلء ا
العليمَ ،
هو ال ا
ُ
حَّت يُ ْ
ومن قاَلَا َ
صبِ َحَ ،
س ُ
سماءَ ،و َ
ُ
اتَ ،ل تُصبه فجأةُ ٍ
ثَلث م ار ٍ
سي»(.)1
بَلء ا
يصبح ُ
ُ
ُ
حَّت ميُْ َ
 ما هو هذا الدعاء؟
األرض ،وَّل ِف ال ا ِ
بسم اِ
يضر مع ِ
« ِ
ِ
العليم» ثال ًًث
ميع
اَس ِه شيءٌ ِف
هو ال ا
س ُ
اَّلل الاذي َّل ُّ َ
سماءَ ،و َ
ُ
يف الصباح ،وثال ًًث يف املساء «َل تُصبه فجأةُ ٍ
بن عثما َن
سي» ،قال" :
بَلء ا
ُ
َ
فأصاب أِب َن َ
حَّت ميُْ َ
يل؟ اِ
احلديث ينظر ِ
فواَّلل ما
الفالُ،
إليهَ ،
تنظر إ ا
فقال لَه :ما ل َ
َسع منهُ
جل الاذي َ
َك ُ
َ ُ
فجعل ال ار ُ
َ
اب -صلاى هللا َعلَي ِه وسلام ،-ول ِ
َك ان
ب عثما ُن على الن ِ
ك َذبْ ُ
َ
ت على عُثما َن ،وَّل ك َذ َ
ْ ََ
اليوم الاذي أصابين ِ
فيه ما أصابين غَ ِ
سيت أن أقوَلَا" .رواه أبو داود.
ت فنَ ُ
ض ْب ُ
َ
َ
َ
 الوقفة التاسعة :احذر أن ت ْستقي معلوماتك من قيل ،وقال ،ويقولون ،هناك مرتبّصون

يصنعون الشائعات ،وهناك من يريد لبلدك القالقل والفنت ،فاحذر أن تكون مطيةً ألعدائك يف نقل
ما يريدون ،عندك جهات موثوقة يف الدين ،عندك من يفتيك من هيئة األوقاف ،وجلنة الفتوى،
وغريهم ممن وَّكلهم والة األمور ،وعند وزارة اإلعالم ،وما تنشر من أخبار ،وعندك وزارة الصحة
وحنوهم ممن وَّكلهم والة األمور ،فال تتلقى املعلومة إال من أهلها ،ال جتعل مصدرك وسائل التواصل،
ث ب ُك ِل َما ََِس َع» ،احفظ مسعك وبصرك ولسانك
والقنوات اخلارجيةَ « ،ك َفى ِبملَْرِء َك ِذ ًِب أ ْن ُُيَ ِد َ
وقلمك ،وال ت ّول األمور ،فاألمور طيبة ،وال تدخل على نفسك وعلى الناس اخلوف واهللع.

 الوقفة العاشرة :احذر الشماتة ،وس ْل ربك السالمة.
ال تقل :يستاهلون ،فالبالء من هللا ،وليس بني هللا وبني أحد من خ ْلقه نسب ،والشماتة ليست
من اإلسالم ،وال من أخالق أهله ،وهللا كتب اإلحسان على كل شيء ،وأمر العباد أن يقولوا اليت
فادع اللطف ابلعباد،
هي أحسن ،وال يضع هللا رمحته إال على رحيم ،وال تنزع الرمحة إال من شقيْ ،
وسل ربك املعافاة ،وال تشمت أبحد.
 الوقفة احلادية عشر :احذر إن كنت صاحب جتارة أن تستغل حاجة الناس ،فرتفع األسعار،

أو حتتكر السلع لريتفع السعر .هذا خل ٌق دينء ،فإن إميان املرء ال يكمل حىت حيب للناس ما حيبه
لنفسه.

()1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ( )132 / 3برقم)852( :
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✍ عن معمر بن عبد هللا -رضي هللا عْنه -عن رسول هللا -صلَّى هللا علْيه وسلَّم -قالََّ « :ل
َُْيت ِكر إِاَّل َخ ِ
اطئ» رواه مسلم.
َ

 قال النووي( :قال أهل اللغة :اخلاطئ ابهلمز هو العاصي اآلُث).
يح يف حترمي االحتكار ،تذهب للصيدلية تريد كمامات ،يقول :نفذت الكمية،
وهذا احلديث صر ٌ
وهي عنده ْحيبسها لريتفع سعرها ،ويتواصى أهل الصنعة بينهم يف ذلك .هذا ال جيوز ،معادن الناس
إنا تظهر عند البالاي واحملن واحلاجة ،الدينء من يستغل حاجة الناس.
 الوقفة الثانية عشرة :املؤمنون بعضهم أولياء بعض ،وب ْنيا ٌن مرصوص ،وجس ٌد واحد تالحم،

وتراحم ،وتعاون ،وتعاضد خاصةً يف األزمات ،فالواجب أن يكون اجلميع ًيدا واحدة ،الرعية مع
الراعي ،والناس مع دولتهم ومؤسساتا ،فاجلماعة رمحة ،هبذا تتحقق املصاحل ،وتندفع املفاسد ،وي ع َّم
اخلري ،فاحذر أن ختالف التوجيهات ،وخترج عن خط املؤسسات ،استمع ملا يقال لك ،فإن الطاعة
واجبة ،واملصلحة العامة مقدمةٌ على املصلحة اخلاصة.
عالجا دينيًّا من عندك
 الوقفة الثالثة عشرة :احذر أن أيْخذك اخلوف واهللع إىل أن خترتع ً

حتارب به املرض ،فالرجوع إىل هللا واجب ،والتعبد له مطلوب ،ولكن مبا شرعه يف كتابه ،وعلى لسان
السالم.-
رسوله -علْيه َّ
الصالة و َّ
فال يوجد صالة ركعتني يتواصى هبا الناس يف األرض لدفع البالء.
ِ
س َعلَْي ِه أ َْم ُرَن فَ ُه َو َرد»(.)1
✍ قال -علْيه َّ
الصالة و َّ
السالمَ « :-م ْن َعم َل َع َم ًَل ل َْي َ
ٍ
صلاى هللا
✍ وقال حذيفة -رضي هللا عْنه" :-كل عبادة َّل يَتَ َعبا ُدها أصحاب رسول هللا َ -
مقال"ُ ،ث قال" :فاتقوا هللا َي معشر القراء،
َعلَْي ِه َو َسلام -فَل تعبدوها ،فإن األول َل يَتك لآلخر َ
وخذوا طريق من كان قبلكم".
 قال أبو سفيان الداراِن( :ليس ملن أ ْهلم شيئًا من اخلريات أن يعمل به حىت يسمعه من
األثر).
هذه األمراض والطواعني ليست جديدة حىت تستحدث هلا عبادة خاصة ،فما مل يتعبده األوائل
عند هذه األمراض ال نتعبده ،فالدين كامل ،واإلحداث يف الدين مذموم ،بل هو سبب البالاي.

()1أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )77 / 3برقم)2201( :
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شكرا للجهود املبذولة ،و ّأول الشكر بعد ذكر هللا املنعم املتفضل ش ْكر دولتنا
 الوقفة األخريةً :
املباركة ،والة أموران األكارم األماجد ،مواقف مشلت القريب والبعيد ت ْلبيةً لنداء األخوة ،وف ْزعةً ألهل
وعالج للغريب والقريب ،وأدويةٌ للمحتاجني ،وتلبية نداء امللهوفني،
وقيام حبق اجلرية،
االستغاثةٌ ،
ٌ
هلعا،
انهيك عن استعدادات الداخلية واحلرص العظيم على سالمة اجملتمع ومحايته .وكل هذا ليس ً
استشعارا ابملسؤولية ،وقيام بواجبها ،وحنن يف أمن وأمان وسالمة واطمئنان ،فعلى هللا
إّنا وقاية ،و
ً
أجرهم ،وعليه شكرهم.

ُث الشكر موصول إىل وزارة الصحة واإلعالم ،ومن دار يف فلكهم ،وإىل غريهم ممن ال نعلمهم ،وإىل
اجلنود اجملهولني الذين يواصلون ليلهم بنهارهم يف خدمة الناس.
ُث لي ْعلم أن دور رجال العلم والدين ال يقل عن دور رجال الصحة ،فإذا كان عالج األجساد واجبًا،
فعالج القلوب أوجب ،ون ْشر الوعي يف الناس ،ودفع القلق واخلوف عنهم متحتَّ ْم.
فنسأل هللا -عَّز وجل -أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى ،ويدفع عنا البالء والوابء واحملن والطواعني عنا
وعن املسلمني ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وأن حيفظ والة أموران ،وأن يشكر السعي ،وأن يعني على كل
خري ،وأن جينبنا كل الشر ،وأن حيفظنا حبفظه ،وأن يكألان بعنايته ،وجيزي عنا والة أموران خري اجلزاء ،إنه
خريا.
ويل ذلك والقادر عليه ،وجزاكم هللا ً
ُسْب َح َانك االلُهام َ ِو َبْمِدكَ ،أ ْشَهُد َأان ََّل ِإَلَه ِإاَّل َأْنتَ ،أ ْسَت ْغِفُرَك َوَأُتوب ِإَلْيك.
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