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╝

¹
الحمد هلل يجيب المضطـر إذا دعاه ،ويغيث
الملهوف إذا ناداه ،ويـكشف السوء ،ويـفـرج
الكربات ،ال تحيا القلوب إال بذكره ،وال يقع
أمر إال بإذنه ،وال يـتخلص من مكروه إال
برحمته ،وال يحفظ شيء إال بكالءته ،وال
يدرك مأمول إال بتـيسيره ،وال تنال سعادة إال
بطاعته.
وأشهد أن ال إله إالاهلل ،وحده ال شريك
له ،رب العالمين ،وإلـه األولين واآلخرين،
وقـيوم السماوات واألرضين.
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وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،المبعوث
بالكتاب الـمـبـيـن ،والصراط الـقويم ،صلى اهلل
وسلم عليه ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
:î

فهذه وصايا نافعة أذكـر هبا بمناسبـة مخاوف
الـنـاس فـي هـذه األيام مـن الـوباء الـمسمى:
(كورونا).
نسأل اهلل  أن يـرفع عنا وعن المسلمين
ضر وبالء ،وأن يكشف عنا
أينما كانوا كل ٍّ
الشدة والَّلواء ،وأن يحفظنا أجمعين بما يحفظ
به عباده الصالحين ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

5

ماَيَـقالَقبلََنزولَالبال َءَ َ
َ ََ-َ 1َ 

عن عثمان بن عفان ☺ قال :سمعت

يَ
َقال َ«َ َ:بسمَاهَّللَال َذ َ
رسول اهلل  ¤يقول« :من َ
يفَ
يف َاألرض َوال َ َ
ي ٌء َ َ
َش َ
ال ََيَـض ُّر َمع َاسمه َ
ليم َ» َثالث َمر ٍ
ات َلمَ
السماء َوهو َالسميع َالع َ

تص َبَـ َهَف ج أ ةََ ٍ
ح ََ،ومنَقالهاَحينَ
بالءَحتىَيصب َ
ات َلم َتصَبَـه َف ج أةَ َ ٍ
يصبح َثالث َمر ٍ
بالء َحتىَ

ي »[ .رواه أبو داود وغيره].
سَ
يم َ
َ َ-َ 2َََ
َ
اإلكثارَمنَقول«َ َ:الإلهَإالَأنتََ َ
ن َ» ََ .
ََََسبحانكَإنِّيَكنتَمنَالظالمي َ

قــال اهلل ( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
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ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ) [األنبياء]88:

قال الحافظ ابن كثير ☼ يف «تفسيره» عند

قوله تعالى( :ﮬ ﮭ ﮮ ):
«أي :إذا كانـوا يف الشدائـد ودعونا منـيـبـيـن إلينا،
يفَحالَالبال َء».
َ
واَبهذاَالدعاءَ
َ
ماَإذاَد َع
َ
والَسي
َ
ثم أورد حديثا عن النبي  ¤قال« :دعوةَ
وتََََََََََ:
الح َ
نَ َ
ذي َالَُّنون ََإ َذ َ َدعا َبها َوهو َيف ََب َط َ
منَالظالمين َ» ََ،
َ
الَإلهَإالَأنتَسبحانكَإينَكنتَ
َ
َ«
ٍ
هَّللَ
إالَاستجابَا َ
َ
قطَ
يفَشيءَ َُّ
َ
َبهاَرجلَ
ٌَ
مَيَـدع
ل َ
ل َه»[ .أخرجه اإلمام أحمد والرتمذي].
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قـال العالمة ابن القيم ☼ يف «الفوائد»« :فما

دفـعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ،ولذلك كان
دعاء الكرب بالتوحيـد ،ودعوة ذي النون التي
ما دعا هبا مكروب إال فـرج اهلل كربه بالتوحيد.
فال يلـقي يف الكـرب العظام إال الشرك ،وال
ينجي منها إال التوحيد ،فهو مفـزع الخليقة
وملجؤها وحصنها وغياثها ،وباهلل التوفيق»َ.


البالء
نَج َه َدَ َ
عوذَ َم َ
الت َ
َََََََََََََََََ -َ 3



عن أبي هريرة ☺« :كانَرسولَاهَّللََ¤

قاء ََ،وسوءَ
َالبالء ََ،ودركَالش َ
َيَـَتَـ َعَـوذَمنَجهد َ

القضاء ََ،وشماتةَاألعد َاء».
َ
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وعن أبي هريرة ☺ ،عن النبي  ¤قال:

اء ََ،
الء ََ،ودركَالشق َ
«تعوذواَباهَّللَمنَجهدَاَلَـَبَـ َ
َاألعداء» [رواهما البخاري].
َ
ماتَـة
اء ََ،وش َ
وسوءَالقض َ
علىَد َ
حافظةَ َ
َ
الم
َ َ-َ 4 
عاءَ َ
منَالمنز َل َ
َ
الخروجَ
َ

عن أنس بن مالك ☺ أن النبي  ¤قال:
َاهَّلل ََ،
َفقال« :بسم َ
«إذاَخرج َالرجل َمن ََبَـَيَـَتَـه َ
اهَّلل»
هَّلل ََ ،الَحول َوالَقوة َإالَب َ
ى َا َ
َتَـوكلت َع َل َ
يتَ،
يت ََ،وكََـف َ
َحَـ َيَـنََـَـ َئـ ٍَذ ََ:هد َ
قـال ََ َ-َ :يَـ َقَـال َين ََ َ ،فَـيقول َلهَ
اطَـ َ
يت ََ َ ،فتـ َتَـنحى َله َالشي َ
ووق َ
يَ
َهَـ َد َ
آخَـ َر ََ :كيف َلك َبرج ٍل ََقَـد َ
طان َ َ
ش َيَـ ٌَ
؟»[ .رواه أبو داود].
يَ
ـيَوو َقَـ َ
وكَـ َف َ
َ
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هَّللَالع َ
ؤالَا َ
س َ
َ َََ-َ 5ََََ
َََََََََََََََََ
افيةَ َ
والمسا َء
َ
باحَ
ندَالص َ
َ
ََََََََََََََََََََََ َع

عن عبد اهلل بن عمر ☻ قال« :لم يـكن

رسول اهلل  ¤يدع هؤالء الدعوات حين
يصبح وحين يمسي :الله َم َإنِّي َأس ألكََ
العافيَـة َفـي َالدُّ نيا َواآلخرةَ ،اللهم َإنِّيَ
أسألك َالعفو َوالعافيَـة َفـيَدينيَودنَـيايَ
وأهليَوماليَ،اللهمَاستَـرَعوراتيَ،وآمنَ
روعاتيَ ،اللهم َاحفظنَـي َمن َبَـين َيديَ،
ومن َخلفيَ،وعن َيميـنَـيَ،وعن َشماليَ،
ومنَفوقيَ،وأعوذَبعظمَـتكَأنَأغتالََمنَ

تحَتَـ َي»

[ .رواه أحمد وغيره].



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

10

َََََََََََََََ َ-َ 6كَـَثَـ َر َةَاَلَـدَُّ َعَـ َاء َ 
َ
عن ابن عمر☻ قال :قال رسول اهلل :¤

«من ََفَـَتَـح َلهَمَنَـك َم َباب َالدُّ عاء ََفَـتحت َ َلَـهَ
ي ََ:
أَبَـواب َالرحمةَ،وماَسَئَـل َاهَّلل َشَيَـئًاَ ََ -يعن َ
العافَـَيَـ َة».
أحبَإلَيَـ َهَ ََ-منَأنَي س أَ لََ َ

وقال رسول اهلل « :¤إن َالدُّ عاء ََيَـَنَـفعَ
مما ََنَـزل َومما َلم ََيَنزلََ ،فَـ َعَـ َلَـيكم َعباد َاهَّللَ

عاء»
بالدُّ َ

[ .رواه الرتمذي وغيره].

هاَالوبا َء 
واض َعَالتيَفَي َ
يَالم َ
ََ-َ 7َتو َِّق َ
َ
عن عبد اهلل بن عامر☻« :أن عمر☺

خرج إلى الشام ،فلما كان بسرغ بـلغه أن
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الوباء قد وقع بالشام ،فأخبـره عبد الرحمن
ذاَس َم َعَـَت َمَ
ابن عوف :أن رسول اهلل  ¤قالَ« :إ َ
رضَ
واَعليهَ،وإذاَو َق َعَ َبأ ٍَ
َ
فالَتَـ َق َد َم
ضَ َ
بهَبأ َر ٍَ
َ
راراَمن َه».
جواَفَـ ًَ
خ َر َ
مَبهاَ،فالَت َ
َ
وأنت
َ

وعن أبي هريرة ☺ أن رسول اهلل ¤

ح»[ .رواهما
َعلىَالمَـص َِّ
َ
الَيَـوردَالممرض
قالَ « :

البخاري ومسلم].

سان َ
اإلح َ
عروفَوبذلَ َ
َ
الم
صنَاَئ َعَ َ
َ َ-َ 8َ 
عن أنس☺ قال :قال رسول اهلل :¤

َالسوءََ،
«صنائع َالمعر َ
وف َتقي َمصارع ُّ
وفَيفَالدُّ نياَ
َ،وأ َهلَالمعر َ
واآلفاتَ،والهلكات َ
همَأهلَالمعروفَيفَاآلخر َة َ»[ .رواه الحاكم].
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نََأ َع َظ َمَ َعالجاتَ
وم َ
قال ابن القـيم ☼َ « :
والذ َكَـ َر ََ،
واإلحسا َنَِّ ،
الخير َ َ
لَ َ
المرض ََ َ :ف َع َ
َ
وبةَ،
هَّللَ،والت َ
َ
َ،واالبتهالَإلىَا
َ
ض َُّر َع
والتَـ َ
عاء ََ َ،
والد َ
َُّ
ولهذه األمور تأثير يف دفع العلل ،وحصول
الشفاء؛ أعظم من األدوية الطبيعيـة ،ولكن
بحسب استعداد النـفس ،وقـبولها ،وعقيدهتا
يف ذلك ونفعه» [زاد المعاد].

مَاللَـَيَـ َل َ
ََ 
ََََََََََََََََََ ََ-َ 9قَـَيَـَا َ

عن بالل ☺ أن رسول اهلل  ¤قال:
«عليكمَبقيامَاللَـيَـلَ؛َفإنَـهَدأبَالصالحينَ
قبلكمَ،وإنَقيامَالليلَقربَـةٌَإ َلىَاهَّللَ،ومنَها ٌةَ
عنَاإلثمَ،وتكف ٌيرَللس َِّيـئاتَ،ومطردةٌَللداءَ
عنَالجسدَ»[ .رواه الرتمذي وغيره].
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السقا َء َ
يكاءَ َِّ
ناءَوإ َ
اإل َ
تغطيةَ َ
َ َ -َ 10 
عن جابر بن عبد اهلل ☻ قال :سمعت

وكَـواَ
ناء ََ ،وأ َ
رسول اهلل  ¤يـقول« :غ ُّطواَاإل َ
الَ
يفَالسَنَـة ََلَـَيَـ َلَـة ًََيَـنزلَفيهاَوَبَـا ٌَء َ؛َ َ
قاء ََ،فإنَ َ
الس َ
ِّ
ناءَليسَعلَيَـهَغ َطَا َء ََ،أوَس َقَـ ٍ
َيَـ َمَـرََبَـإ ٍ
اءَليسَعليهَ
ٌ
ُّ
باء»[ .رواه مسلم].
الَنَـزلَفيهَمنَذلكَالو َ
وكا ٌءَإ َ
قال ابن القيم ☼« :وهذا مما ال تنالـه علوم

األطباء ومعارفهم»[ .زاد المعاد].

وختاما فإن على كل مسلم أن يفوض
أموره إلى اهلل  ،راجيا فضله ،وطامعا يف
نوالـه ،ومتوكال عليه ،فاألمور كلها بيده وطوع
تدبيره وتسخـيره.
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وأن يجتهد يف تلقي ما يحل به من المصائب
بالصرب واالحتساب ،فإن اهلل  وعد من صبـر

واحتسب بالثواب واألجر الجزيل ،فقال :
(ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ) [الزمر.]10:

وعن عائشة ڤ أهنا سألت النبي  ¤عن
الطاعون ،فقال« :إنهَكانَعذا ًباَيـبـعـثـهَاهَّللَعلىَ
منَيشاءَ،فجعلهَاهَّللَرحمةًَللمؤمنينَ،فليسَمنَ
ٍ
هَصابراَ،يعلمَ
عبدَيـق َعَالطاعونَ َ،فَـيمكثَيفَبلد
ً
أنهَلنَيصيبهَإالَماَكـتبَاهَّللَلهَ،إالَكانَل َهَمَثَـلَ
هيد» [أخرجه البخاري].
أجرَالش َ

وأسأل اهلل أن يوفـقنا أجمعين لما يحبه
ويرضاه من العمل الصالح ،والقول الجميل،
فإنه يقول الحق وهو يهدي السبيل.
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والحمد هلل وحده ،وصلى اهلل على نبينا

محمد وآله وصحبه وسلم .



