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المقدمة

الحم�د لله الملهم الوهاب ، معطي العطايا الجزيلة لمن توجه 
وأناب ، واس�تغفر وخضع وتاب ، والصالة والسالم على سيدنا 
محم�د ب�ن عبدالل�ه عال�ي الجناب ، وعل�ى آل�ه وأصحابه ومن 

تبعهم على منهج السنة والكتاب.
وبع�د فلم يك�ن في بالي لهذا الموضوع الذي س�أتناوله إعداٌد 
وال اس�تعداٌد � ب�ل ل�م أكن أفكر في�ه يومًا م�ا � إال عندما ظهرت 
اإلش�ارة ألخي المس�تقيم عمر المحضار ابن سيدي الوالد علي 

بن أبي بكر المشهور برؤيا مباركة أرسلها لي، وهذا مفادها:
رأي�ت كأنكم م�ع الوال�د واألخ محمد رحمهم الل�ه في غرفة 
الوال�د ، ويق�دم لك�م كتابا ويقول: ه�ذا الكتاب تعمل�ه وتجهزه 
باسم »كشف الغمة عن هذه األمة« ، وكانت عليه عالمات الفرح 
والس�رور ، وأخ�ذت أنت القلم تكت�ب وقام الوال�د وصافحك 

فوق رأسك ، وقمت أنا من النوم. االثنين ٨ شوال ١٤٤١.
وم�ا أن ق�رأت الرؤي�ا وفهم�ُت محتواها حتى تح�رك الخاطر 
للكتاب�ة ف�ي هذا الموض�وع دون مقدم�ات وال تحضي�ر ، وإنما 



٨

استلهامًا من إشارة الوالد واغتنامًا إلدخال السرور على قلبه ، فال 
ش�ك أنهم في برازخهم يبلغهم ما فيه األم�ة من الغمة ، وخاصة 
ف�ي هذه المرحل�ة التي تعدد فيها نوازل االبتالء ، واش�تدت آثار 
ال�أواء ، وكان آخرها جائحة الوباء المعروف بكورونا / كوفيد 
الذي عم أطراف المعمورة ، وكثر فيه اللجاج ومواقف اإلحراج 
، وكان س�ببا في وفاة العش�رات بل المئات من الناس ، كما كان 
س�ببا في اتخ�اذ إجراءات وقائية وعالجية عكس�ت نفس�ها على 
العالق�ات والع�ادات والعب�ادات وحرك�ة األعمال واألس�واق 
واألس�فار والرح�الت، واحتار العق�الء في تفس�ير وتعليل هذه 

الظاهرة واختلفوا في تعيين أسبابها ومسبباتها .
السياس�ي  هدفه�ا  له�ا  عالمي�ة  مؤام�رة  بأنه�ا  ج�ازم  فم�ن 
واالقتص�ادي، وم�ن معتقد أن�ه بالء وعقوب�ة نازلة م�ن عند الله 
تخويف�ا لعب�اده ، ولم تقف الناس عل�ى رأي موحد في توصيفها 
، والغالبية من الناس اش�تغلوا بش�ؤون الوقاي�ة والعالج الملحة 

لهذه الجائحة.
وكأن�ي به�ذا األم�ر يحتاج إل�ى ربط ح�ازم بنص�وص الديانة 
للتع�رف عل�ى كاف�ة المالبس�ات والمؤدي�ة إل�ى ه�ذه الوقاي�ة 

والمعالجة .
ومن فضل الله س�بحانه وتعالى أن هيأ لنا نش�ر بعض البيانات 
لتحدي�د الظاه�رة وتوصيفها مرتبط�ة بالنصوص الش�رعية بعدة 
لغات ، وانتشرت في الواقع اإلعالمي انتشارا واسعا أسهم لدى 
الغالبي�ة بإيضاح الحال�ة وتفهم الظاهرة ، بينم�ا اعترض البعض 
اآلخ�ر واعتب�ر االهتم�ام بالجائح�ة جزءا م�ن اس�تتباع اإلعالم 
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ودعايات المغرضين إلرجاف األمة وزعزعة استقرارها.
كم�ا تكونت مجموعة من النش�طاء من خريج�ي أربطة التربية 
اإلس�المية والمتبرعين من األطب�اء والصيادلة وبعض المهتمين 
بمكافح�ة الوباء ، وأخذوا يتبادلون المعلومات واآلراء من أجل 
المب�ادرة لط�رح مقترح�ات الوقاية والع�الج ، وكان به�م النفع 

العاجل في معالجة كثير من المرضى والمصابين.
ونس�أل الل�ه أن يحف�ظ الب�الد والعب�اد ، ويش�د أزر الجميع ، 

ويكون لهم عونا ومعينا.

المؤلف
١9 شوال ١٤٤١



١0

كيف تكشف الغمة

ما من أمة إال وقد ابتالها الله ، إما ليؤجرها ويرفع درجاتها يوم 
القيامة ، وإما ليعذبها ويأخذها بما كسبت واقترفت من العصيان 

والفساد.
وتتمي�ز أمة الحبيب المصطفى m عن س�ائر األمم بضمانات 

الحفظ والسالمة لها أكثر من غيرها ، حيث قال سبحانه : )ائ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ېئ ېئ( ]األنف�ال:33[ ، وقال فيهم: )ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ٹ( ]آل عمران:١١0[ .

ونج�د أن ه�ذا التمي�َز مقي�ٌد ولي�س مطلق�ًا ، فاآلي�ة األول�ى 
َضِمنَت الس�المة لأمة بوجود الحبيب m بينهم ، وأيضا بدوام 

االستغفار.
واآلي�ة الثانية قيدت الخيرية بأداء الوظيفة األزلية لأمة ، وهي 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإليمان الله.
والسؤال الذي يفرض نفسه : هل بقيت أمُة محمٍد m ملتزمًة 
بالش�روط الت�ي ميزته�ا؟ أم أنه�ا فعل�ْت ما فع�ل أه�ل الكتاب: 

تفاخروا بالمميزات ، وخالفوا األوامر وصريح اآليات.
إذن فالغم�ة التي حّل�ْت وتحّل باألمة قديم�ا وحديثا وحاضرا 

ومستقبال كان السبب فيها :
• إهمال شروط التميز ،	
• واألخذ بأسباب  االنحراف لدى األمم األخرى ،	



١١

فكان فينا ما كان من العلل واألوبئة واالنحدارات.
ولو أنن�ا فتحنا هذا الباب المتعلق بالعلل وأس�بابها على مدى 
المراح�ل المتقلب�ة وما حصل به�ا من العقوب�ات واالبتالءات � 
وخاصة في أمة اإلس�الم منذ العصور األول�ى إلى عصر الغثائية 
� لوجدن�ا ما ال يعد وال يحصر من الحوادث والكوارث ، س�واء 

على مستوى الفرد أو األسرة أو المجتمع أو األمة.
ومخرجن�ا م�ن الغم�ة وآثاره�ا من�وٌط بإدراكن�ا م�ا يلزمنا من 
الشروط المرعية الشرعية ، وبها يدفع الله البالء ويدفع العقوبات 

ولو بعد حين .
وأول ه�ذه الش�روط اهتمام الفرد واألس�رة بوس�ائل الرجوع 
والعود إلى الله ، وصدق التوجه واإلنابة ، ورفع مس�توى اليقين 
من العبد في رب العالمين ، وااللتزام بالمأمورات الواجبة ، وما 
اس�تطاع من النوافل المس�تحبة ، واإلكثار م�ن ذكر الله والصالة 
على رسول الله m ، والمحافظة على األوراد واألذكار الخاصة 
بوظائ�ف األوق�ات واجتن�اب المنهي�ات الحس�ية والمعنوي�ة ، 
والمبادرة باالس�تغفاروالتوبة عند غلبة أث�ر المعصية والمخالفة 
، وب�ذل الصدقات والمس�اعدة بما أمكن ول�و كان قليال ، فكما 
قيل: درهٌم س�بق ألَف دره�ٍم ، وخاصة للمحتاجين من األرحام 
والقرب�ى والمنقطعي�ن والنازحي�ن والمنكوبين والفق�راء الذين 

)ھ ے ے ۓ ( ]البقرة:273[ .
واألم�ر بالمعروف ولو في محيط األهل واألس�رة والنهي عن 

المنكر كذلك،
فه�ذه أس�باب وقاي�ة م�ّن الل�ه بها عل�ى العب�اد ك�ي يحفظهم 



١2

ويكأهم بالليل والنهار.
وم�ا حص�ل البالُء � َكُثَر أو َقلَّ � إال لش�مول الغفلة والتس�اهل 
بأوام�ر الله ، وقد أش�ار الحق إلى وظيفة الحف�ظ والكالءة التي 

يس�خر له�ا مالئكت�ه )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ( ]الرعد:١١[  ، وهذا الحفظ قائم بشروطه .

أم�ا إذا حص�ل التغي�ر والتغيير فهن�اك تحذير خطي�ر في األمة 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]الرعد:١١[  .



١3

الدعاء واالبتهال ودورهما في كشف الغمة

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  وتعال�ى:  س�بحانه  ق�ال 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]الفرق�ان:77[ ، وق�ال تعال�ى: 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]غاف�ر:60[  ، وقال تعالى: 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى 
ی(  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

]البقرة:١٨6[ .

إنه�ا دع�وة رب رحي�م لعب�اده ك�ي تتج�ه قلوبه�م وعقوله�م 
ونفوس�هم وأرواحهم وجوارحهم إلى خالقها وبارئها ومس�خر 
األس�باب له�ا ف�ي دنياها ، وكل آي�ة من هذه اآلي�ات هي مؤكدة 

حصول االستجابة للدعاء ومشروطة بشرطه. 
فاالستكبار عن بسط اليد والقلب للدعاء ال يحقق مطلوبا وال 

يغيث مكروبا.
واإلع�راض عن دعوة الحق واهتزاز ع�رى اإليمان بالله يمنع 
العبد عن الس�ير في طريق الرش�اد ، ويقطع الرجاء في اس�تجابة 

الله دعاء العباد.
وعلَّمنا المولى سبحانه حالة وكيفية استمطار الحاجة والطلب 

)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  فق�ال:  من�ه 
ۓ( ]األعراف:55[ .

عاِء فُتحت َل�ُه أبواُب  وق�ال m : »َم�ن ُفتَِح َل�ُه منْكم ب�اُب الدُّ
ُه ش�يًئا � يعن�ي : أحبَّ إلْيِه � من أن ُيس�أَل  حم�ِة ، وما ُس�ئَل اللَّ الرَّ



١٤

العافيَة«. رواه الترمذي.
وفيما س�بق من آية س�ورة الفرقان َرَبَط الحق بين اهتمام الحق 
بعب�اده وبي�ن الدعاء ، وحذر من أن ترك الدع�اء أو االنقطاع عنه 

نذير بالكوارث والباليا. )ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]الفرقان:77[ .

َعاُء  والدع�اء في إحدى معانيه هو العب�ادة ، كما قال m : »الدُّ
هو العبادُة« رواه الترمذي.

وعن ابن عباس ء قال: قال لي رسول الله m : »أفضُل 
عاُء« رواه ابن المنذر والحاكم. العبادِة الدُّ

وألجل ذلك اعتنى العلماء بتدوين األدعية المأثورة من القرآن 
والس�نة ، وح�ددوا لها األوقات المناس�بة كم�ا ورد في نصوص 

الكتاب والسنة ، ومنها:
١- عند وقت األذان ، وعند التحام الجيوش في سبيل الله ، 

لما رواه أبوداود في س�ننه عن س�هل بن سعد ؤ قال: قال 
َعاُء ِعنْد  اِن : الدُّ رس�ول الل�ه m : ثنتان ال ُت�رّداِن: »اثِنَتاِن الَ ُت�َردَّ

النَِّداِء ، وِعند البْأِس ِحيَن ُيْلِحُم َبْعُضُهم َبعًضا«.
٢- بين األذان واإلقامة ، 

لما رواه أب�وداود والترمذي وأحمد عن أنس بن مالك ؤ 
َقاَمِة  َعاَء اَل ُيَردُّ َبْيَن اأْلََذاِن َواإْلِ قال: قال رس�ول الله m : »إِنَّ الدُّ

، َفاْدُعوا«.
٣- في السجود ، 

لما رواه مس�لم عن أبي هريرة ؤ أن رسول الله m  قال: 
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عاَء« . ِه َوَهو ساجٌد، َفَأكثُِروا الدُّ »أقرُب َما َيكوُن العْبُد ِمن ربِّ
٤- أدبار الصلوات المكتوبات

5- عند نزول الغيث 
6- عن�د صع�ود اإلمام ي�وم الجمع�ة على المنب�ر حتى تقضى 

الصالة.
7- آخر ساعة من بعد العصر

٨- دعاء يوم عرفة ،
لقول�ه m فيم�ا رواه اإلمام مالك في »الموط�أ« عن طلحة بن 
عبيد الله أن رسول الله m قال: »أفضُل الدعاِء دعاُء يوِم عرفَة، 
وأفض�ُل ما قل�ُت أنا والنبي�ون من قبل�ي: ال إلَه إالَّ الل�ُه وحَده ال 

شريَك له«.
9 -  ليلة القدر

١0 -  الدعاء في شهر رمضان
١١ - الدع�اء ليل�ة الجمع�ة ويومه�ا ، وفيها س�اعة ال ترد فيها 

دعوة.
١2 - الدعاء في جوف الليل ، وخاصة في الثلث األخير

١3 - الدعاء بين األذان واإلقامة
١٤ - الدعاء عند تالوة القرآن وختمه

١5 - عند شرب ماء زمزم 
١6 - الدعاء في مجالس الذكر والطاعة

١7 - الدعاء عند إفطار الصائم 
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شروط وآداب الدعاء وأسباب اإلجابة

١ -  اإلخالص لله تعالى وصدق التوجه إليه .
2 - الب�دء بحمد الل�ه والثناء عليه ، والصالة على النبي محمد 

m ، ويختم بذلك.
3 - الجزم في الدعاء ، واليقين باإلجابة.

٤ - اإللحاح في الدعاء ، وعدم االستعجال عند تأخر اإلجابة.
5 - حضور القلب مع تفهم المعاني وتعظيم المخاطب.

6 -  الدعاء في الرخاء والشدة.
7 - خفض الصوت في الدعاء بين المخافتة والجهر.

٨ - االعتراف عند الدعاء بالذنب واالنكسار لله.
9 - الحمد والش�كر على النعمة وطلب التوفيق ، لصرفها في 

مرضاة الله.
١0 - تحري أوقات اإلجابة ، وأماكن القبول.

١١ - عدم التكلف في السمع والتقعر في األلفاظ.
١2 - رد المظالم والتوبة منها.

١3 - استقبال القبلة.
١٤ - رفع اليدين في الدعاء .

١5 - الدعاء على طهارة .
١6 - التوس�ل إل�ى الل�ه بأس�مائه الحس�نى وصفات�ه العلى ، 

وباألعمال الصالحة.
١7 - تحري س�المة المطعم والمشرب من الحرام والشبهة ، 
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لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ؤ قال: قال 
َه طيٌِّب ال يقبُل إالَّ طيًِّبا ، وإنَّ  ها النَّاُس إنَّ اللَّ رسول الله m :  »أيُّ

َه أمَر المؤمنيَن بما أمَر بِه المرس�ليَن فقاَل: )ڻ ڻ ڻ  اللَّ
)چ  ، وق�اَل   ) ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
جَل  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ، ق�اَل : وَذك�َر الرَّ
ماِء: يا ربِّ يا ربِّ ،  �فَر ، أشعَث أغبَر ، يمدُّ يَده إلى السَّ ُيطيُل السَّ
َي بالحراِم ،  ومطعُمه حراٌم ، ومشرُبه حراٌم ، وملبُسه حراٌم ، وغذِّ

فأنَّى يستجاُب لذلِك!«.
١٨ - أن يك�ون دع�اؤه ش�امال بضمي�ر الجم�ع ال باإلف�راد ، 

وخاصة في مجامع المسلمين وصالتهم.
١9 - أن يسأل الله كل صغيرة وكبيرة يحتاجها.

20 - أال يش�تغل أثناء الدعاء بش�اغل آخر، كالنظر إلى وسائل 
اإلعالم أو شبكات التواصل أو غير ذلك مما يشوش القلب.



١٨

الدعاء عند نزول البالء

١ - أن يع�زم الطل�ب عند النازلة ليدفعه�ا ، لما روى الترمذي 
َه  م�ن حديث أب�ي هريرة ؤ ع�ن النبي m ق�ال: »اْدُع�وا اللَّ
َه اَل َيْس�َتِجيُب ُدَعاًء ِمْن  َجاَب�ِة ، َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ َوَأْنُت�ْم ُموِقنُوَن بِاإْلِ
َقْل�ٍب َغافِ�ٍل اَلٍه« ، ولما رواه أيضا م�ن حديث ثوبان ؤ: »ال 
جَل  ع�اُء ، وإنَّ الرَّ يزي�ُد في العُم�ِر إالَّ البرُّ ، وال ي�ردُّ القَدَر إالَّ الدُّ

نِب يصيُبُه«. زَق بالذَّ َلُيحَرُم الرِّ
2 - أن يل�ح العب�د ف�ي دعائ�ه لرف�ع ما أصاب�ه وما ل�م يصبه ، 
فالدع�اء والبالء يتقاوم�ان حتى يمنع كل واح�د منهما صاحبه ، 
لما رواه الحاكم من حديث عائشة ؤ قالت: قال رسول الله  
ا َلْم  ا َن�َزَل، َوِممَّ َعاُء َينَْفُع ِممَّ m : »اَل ُيْغنِ�ي َح�َذٌر ِمْن َق�َدٍر، َوالدُّ
َعاُء ، َفَيْعَتلَِجاِن إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«. اُه الدُّ َينِْزْل، َوإِنَّ اْلَباَلَء َلَينِْزُل َفَيَتَلقَّ
َع�اُء ِم�ْن َأْنَفِع  وق�ال اب�ن القيم ع�ن رفع الب�الء بالدع�اء: َوالدُّ
اأْلَْدِوَي�ِة، َوُه�َو َع�ُدوُّ اْلَب�اَلِء، َيْدافُِع�ُه، َوُيَعالُِج�ُه َوَيْمنَ�ُع ُنُزوَل�ُه، 

ُفُه إَِذا َنَزَل، َوُهَو ِساَلُح اْلُمْؤِمِن)١). َوَيْرَفُعُه، َأْو ُيَخفِّ
3 -  أال َيْعَج�َلَ ف�ي حص�ول اإلجابة ، لقوله m : »ُيْس�تَجاُب 
ألََحِدُك�م َما َلم يْعج�ْل: يُقوُل َقد َدعوُت َربِّي، َفلم يْس�َتجْب لِي« 

متفق عليه.
٤ - كثرة االستغفار ، فهو أمان من وقوع البالء حتى بعد انعقاد 
أس�بابه ، لم�ا روى البخ�اري بلفظ: »فاْفَزُع�وا إلى ِذْك�ِرِه وُدعائِِه 

يف كتابه »اجلواب الكايف ملن سأَل عن الدواء الشايف«.  (١(
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واْستِْغفاِرِه«.
5 - أن يفزع إلى الصالة مع كل مكروه ، لما روي عنه m أنه 
أوصى المؤمنين إذا كس�فت الشمس أو خسف القمر أن يفزعوا 
إل�ى الص�الة ليكش�ف الله عنه�م م�ا أصابهم وعم�م ذلك على 
كل مك�روه يصيب المؤمن فق�ال فيما رواه البخ�اري: »َفاْفَزُعوا 

َج اللُه َعنُْكْم«. اَلِة« ، وفي رواية: »َفَصلُّوا َحتَّى ُيَفرِّ لِلصَّ
6 - الصدقة ، وهي من أهم ما يرفع الله به البالء.

7 - تصفي�ة النفس عن األحق�اد والضغائن، وإع�ادة الحقوق 
إلى أهلها.

٨ - األخذ بكافة أسباب الوقاية ، مع بذل الجهد في الدعاء.
9 - طل�ب الدعاء من الصالحين وأهل االس�تقامة برفع البالء 

والوباء والفتن والحروب والمحن.
١0 - كثرة الصالة والس�الم على رسول الله m  ، حيث ورد 
قوله m لمن قال : َأْجَعُل لك كلَّ وقتي � أي: للصالة عليك � : 

ك ، وُيغَفُر لك ذنُبك« رواه الترمذي. »إًذا ُتكَفى همَّ
١١ - األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لقوله m:»والَّذي 
نفس�ي بيِده لتأُمُرنَّ بالمعروِف ولتنَهُونَّ عن المنكِر ، أو ليوِش�َكنَّ 
الل�ُه يبعُث عليكم عذابًا من�ه ، ثمَّ َتْدُعوَنُه فال َيس�تجيُب لكم« رواه 

الترمذي.
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الوباء بين مجريات القدر وتدخالت البشر

م�ن أهم قضايا اإليمان لدى العبد المس�لِّم إيمانه واستس�المه 
للقضاء والقدر ، وهو أحد أركان اإليمان الستة.

وكثيرا ما يشكل األمر على البعض عندما تبرز تقارير الباحثين 
أن وباء معينا كان انتشاره بفعل فاعل من البشر ، فيتساءلون: هل 

هذا من القضاء والقدر ، أم أن له تفسيرا آخر؟
والجواب أن كل شيء في أساسه من خير أو شر مصدره األول 
القضاء والقدر ، قال تعالى : )حت خت مت ىت يت جث( ]القمر:٤9[، 
وقال تعالى: ) ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]األحزاب:3٨[، وقوله : 
) ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڱ( ]األنف�ال:٤2[، وقال 
رسول الله m : »كلُّ شيٍء بقَدٍر، حتَّى العْجُز والكْيُس« رواه مسلم.
وبعض األقضية واألقدار تس�ليط من الل�ه للعباد بعضهم على 

بعض لحكمة كونية ال يعلمها إال هو سبحانه.
والواجب على المؤمن التس�ليم للقضاء والق�در بكافة أنواعه 

واالعتقاد الجازم بأنه من أمر الله.
ثم يأخذ المؤمن في البحث عن األس�باب والمس�ببات، وهي 
ما جمعته نصوص الكتاب والسنة وبحوث أهل العلم من دراسة 

مجرى القضاء والقدر.
واألص�ل أن البش�ر ف�ي حقيقة الفع�ل ال يملكون دف�ع مكروه 
مق�در ، وال يملك�ون من�ح خير منع�ه الله عن إنس�ان ، وفي هذا 
�َة َل�ْو اْجَتَمَع�ْت َعَل�ى  يق�ول المصطف�ى m : »َواْعَل�ْم َأنَّ اأْلُمَّ
�ُه َلَك ، َوَلْو  َأْن َينَْفُع�وَك بَِش�ْيٍء َل�ْم َينَْفُعوَك إاِلَّ بَِش�ْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَّ
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ُه  وَك إاِلَّ بَِشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَّ وَك بَِشْيٍء َلْم َيُضرُّ اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّ
ُحُف« رواه الترمذي. ْت الصُّ َعَلْيَك ، ُرفَِعْت اأْلَْقاَلُم َوَجفَّ

فالمرء في تعّرفه على هذا األمر يدور على ثالثة شؤون:
١ -  اإليم�ان المطل�ق ب�أن الخي�ر والش�ر كله من الل�ه ، وهو 

المقدر على عباده ما شاء كيف شاء ، لقوله سبحانه : ) ۇ ۆ 
]الرع�د:١١[،  ې(  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

وقوله : ) ی جئ حئ مئ ( ]األنبياء:35[ .
2 - اإليم�ان أن تنفيذ القضاء والقدر قد يكون س�ببه أمرًا إلهيًا 
كت�ب على البش�ر، كابتع�اث الرس�ل وإن�زال الكتب الس�ماوية 
والم�وت والس�اعة وغيره�ا. وق�د يك�ون عقوبًة لذن�ب ارتكب 
ومخالف�ة منصوصة فعلها الف�رد أو الجماعة أو األمة، كارتكاب 
الفواحش وش�يوعها ، وفيها ورد قوله m : »َلْم َتْظَهْر اْلَفاِحَش�ُة 
فِي َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعلِنُوا بَِها إاِلَّ َفَش�ا فِيِهْم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الَّتِي 

َلْم َتُكْن َمَضْت فِي َأْساَلفِِهْم الَِّذيَن َمَضْوا« رواه ابن ماجه والحاكم.
3 - وق�د يج�ري قض�اء وق�در من الخير لس�بب معي�ن ظاهر 
للبشر ، ومنه ما يجريه الله من االبتالء على األنبياء والرسل لرفع 
درجاتهم ، لما روي عن س�عد بن أبي وقاص ؤ قال: قلُت: 
ي�ا رس�وَل اللَّ�ِه، أيُّ النَّاِس أش�دُّ بالًء؟ ق�ال: »األنبياُء ث�مَّ األمثُل 
جُل على حْس�ِب دينِه، فإن كاَن في دينِه صلًبا  فاألمَث�ُل، فُيبتلٰى الرَّ
�ٌة ابُتلَي على حْس�ِب دينِه، فما  اش�تدَّ ب�الُؤُه، وإن كاَن ف�ي دينِِه رقَّ
يبرُح البالُء بالعبِد حتَّى يتُرَكُه يمشي على األرِض ما علْيِه خطيئٌة« 

رواه الترمذي.

ووردت أحادي�ث عدي�دة فيم�ا يث�اب علي�ه العبد ي�وم القيامة 
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بصبره على البالء ، فعن جابر بن عبدالله ؤ قال: قال رسول 
الل�ه m : »َيَودُّ َأه�ُل الَعافَِيِة َي�وَم الِقَياَمِة ِحيَن ُيعَط�ى َأهُل الَباَلِء 
ْنَيا بِالَمَقاِريِض« رواه  َضت فِ�ي الدُّ الثَّ�َواَب َلو َأنَّ ُجُلوَدُهم َكاَنت ُقرِّ

الترمذي.

وذك�ر ابن القيم ف�ي »مدارج الس�الكين« أن عمران بن حصين 
ؤ استسقى بطنه ، فبقي ملقى على ظهره ثالثين سنة ال يقوم 
وال يقع�د ، وقد نقب له في س�ريره موضع لحاجته ، فدخل عليه 
ير فجعل يبك�ي لما رأى من حاله فقال  �خِّ ف بن عبدالله الشِّ ُمَطرِّ
له عمران: لم تبكي؟ فقال: ألني أراك على هذه الحال الش�ديدة 
، فقال: ال تبك فإن أحبَّه إلّي أحبُّه إليه ، وقال: أخبرك بشيء لعل 
الله أن ينفعك به واكُتْم عليَّ حتى أموت.. إن المالئكة تزورني ، 

فآنس بها وتسلم علّي فأسمَع تسليمها.
وأم�ا ما تتناول�ه أجهزة اإلعالم وش�بكات التواصل من تقارير 
للخب�راء والباحثي�ن ح�ول تدخ�ل العق�ل البش�ري ف�ي تطوي�ر 
الفي�روس والدفع ب�ه إلى المجتمعات كجزء من حرب سياس�ية 
واقتصادية واجتماعية إلخ.. فليس ذلك بمستبعد ، فهذه العقول 
اإلبليسية قد سبق لها وضع الخطط الشيطانية إلرهاص الشعوب 
وإذاللها بأكثر من وس�يلة؛ إال أن الغالبي�ة من الناس ليس لديهم 
فه�م لما يدور خل�ف الكواليس ، وما قد س�بق تخطيطه وتنفيذه 

وما زال قيد التخطيط والتنفيذ.
وق�د عان�ت األم�م كله�ا م�ن ه�ذه المؤام�رات المعدة س�لفا 
م�ا عان�ت ، وخاصة مع بداي�ة المرحل�ة الغثائي�ة المعروفة لدى 

المثقفين بالعصر الحديث.
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وكان م�ن أول�ى مؤامراتها إس�قاط القرار اإلس�المي الموحد 
وتجزئة األوطان العربية واإلس�المية بعد امتالك اآللة ووس�ائل 

العلم الحديث.
وال زال المؤرخ�ون يتناول�ون ذل�ك في بحوثهم ودراس�اتهم 
تحت مفه�وم )تركة الرجل المريض( وإس�قاطها ، وأقيمت من 
أجل ذلك سياس�ة الحربي�ن العالميتين األول�ى والثانية ، وهلك 
فيهم�ا اآلالف من البش�رية من أجل تحقيق أطماع المس�تثمرين 

والمستعمرين في العالم .
وك�م ج�اء بعد ه�ذا االس�تكبار واالس�تعمار واالس�تهتار من 

مراحل مخططة ومنفذة بدقة وعناية.
وغالب المسلمين أمام هذه الخطط ال يعلمون شيئا وال يحبون 
أن يعلموا ؛ ولكنهم يقعون فريسة التخطيط والتنفيذ بإدراك وبغير 
إدراك ، ومنه�م من يس�هم ف�ي إنجاح التنفيذ للخط�ط المبرمجة 
ضد اإلس�الم واإلنس�انية من خالل الوظائف والبعثات، ونقض 

عرى الديانة في الشعوب المسلمة.
وق�د تم ذل�ك بنجاح تحت س�مع وبص�ر المنظم�ات الدولية 
وش�عاراتها الزائف�ة ، وه�ذا م�ا يتكرر معن�ا مرحلة بع�د أخرى ، 
دون أن نستش�عر الخط�ر أو ما يكون من نق�ض وقبض في العلم 

والحكم واالقتصاد واإلعالم والثقافة والقيم واألخالق.
وكما نفذت هذه الخطط المتنوعة فمس�ألة الحرب البيولوجية 

وعوامل التلوث في عصرنا ليست بمستبعدة إطالقا.
ولكن الذي يعنينا التوكل على الله مع األخذ بأس�باب الحيطة 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعال�ى:  ق�ال   ، والح�ذر 
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]النس�اء:7١[  ، وق�ال تعالى: )ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ ( ]النساء:١02[  .
وكان هذا التحذير من الله لرسوله اآلخذ بأعلى أسباب التوكل، 
فم�ا بالنا نحن اليوم ال ن�درك هذا المعنى من ميل الكافرين علينا 
ميل�ة واحدة ونح�ن قد غفلنا عن كل ما يخ�ص اإلعداد والحذر 

والحيطة واالحتراز؟!
إن األمة بوقوعها في س�وء الثقافة عن التوكل باألسباب وأخذ 
الحيطة والحذر والتوقي قد أس�همت ف�ي إنجاح خطط األعداء 
في حصد الش�عوب المسلمة ، وزيادة إش�اعة العلل واألمراض 
ف�ي أجياله�ا الغافلة المس�تتبعة ، س�واء ف�ي أغذيته�ا أو زراعتها 
ومياهه�ا وثرواتها وتنميتها وتجارتها وأمنه�ا وعبادتها وعادتها، 

فيا ليت قومي يعلمون..
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المتألون على اهلل عند نزول البالء

الُمَتَألِّ�ي عل�ى الله هو الحالف بالله أو المقس�م ب�ه ، والجمع 
تِي« ، يعني  ُمَتَألُّون ، وفي الحديث عنه m : »َوْيٌل للُمَتَألِّيَن ِمن ُأمَّ
الذي�ن يحكمون على الل�ه ويقولون: فالن ف�ي الجنة وفالن في 
الن�ار ، ويقال كذل�ك لمن يصدر حكمًا على أم�ر ال يصح له فيه 

إصدار حكم أو الرأي جزافًا.
ومناسبة ما نحن بصدده ما يجري على بعض ألسنة العوام عند 
نزول البالء أو المصيبة من الس�خرية بمن نزلت عليه والش�ماتة 
به ، وشعوره بأفضلية نفسه أو بلده التي لم يصبها شيء من ذلك 
الب�الء ، وفي الحديث : »ال تظهِر الش�ماتَة ألخي�ك فيرحُمه اللُه 

ويبتليَك«)١) رواه الترمذي .
وهذه ظاهرٌة س�يئٌة كثر التناول لها واالستعجال فيها للمتشفي 
من غي�ره ، ومثال ذلك ما وقع خالل ظهور وباء الكورونا عندما 
كثر اللغط حول أس�باب وقوعه في الصين ، حيث كان ذلك بعد 
موقف الصين من اضطهاد المسلمين فيها ، وكأنهم حكموا على 
الل�ه في اختي�ار العقوبة مقرونة بالس�بب ، ولم يمض وقت قليل 
حت�ى ظهر الوباء في بل�د أخرى ، وهكذا حتى عم غالب البالد ، 
ولم يصب بالد اليمن في بدايته ، فأخذ بعض اليمنيين يس�خرون 
م�ن البالد العربية واإلس�المية الت�ي أصيبت ، وخاص�ة من كان 

وفي رواية ابن حبان : »فيعاِفَيُه اللُه َعزَّ َوَجلَّ ويبتِلَيَك«.  (١(
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بينه�م وبين�ه تن�ازع أو اخت�الف رأي ، ويقولون: كفان�ا ما بنا من 
وي�الت الحرب والفقر، ولن نصاب بش�يء كما أصيب فالن أو 
بل�د كذا وك�ذا ، وما أن م�ر الوقت بطيئا إال ووق�ع المحذور في 
نواحي بالد اليمن مثل غيرها. فذهب اآلخرون من الفريق اآلخر 

إلى الشماتة بهم ورد كيل الصاع صاعين ، وهكذا.
إن اإلس�الم وضع للمس�لم ثقاف�ة المراحل الوبائية س�واء من 
حيث التوقي واألخذ باألس�باب أو من حيث أس�اليب المعاملة 
م�ع المري�ض أو المتعافي قريبا كان أو بعيدا ، وأش�ار أهل العلم 
إل�ى أن م�ن آف�ات اللس�ان القول على الل�ه بغير عل�م ، وهو من 

أعظ�م المحرمات، ق�ال تعال�ى: )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
يئ( ]البق�رة:١69[  ، ق�ال ابن الجوزي في تفس�ير اآلية: هو عام في 

تحريم القول في الدين من غير يقين.
والمقص�ود من قول�ه فيما نحن بص�دده: إس�قاط حكم البالء 
على الناس بالظن والش�بهة ، فيق�ال: أصيب فالن، ألنه فعل كذا 
أو ك�ذا، واحترق مال فالن، ألنه كان يمنع الصدقة من غير تثبت 
في القول ، أو حلت كارثة ببلد ألنهم ليسوا مثلنا، فنحن أعز على 

الله من أن يصيبنا مثلهم.
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درهم وقاية خير من قنطار عالج

مم�ا يجب على المس�لم أن يعرف�ه في حاالت انتش�ار األوبئة 
واألمراض حسن التوقي قبل وقوع المرض ومعاناة عالجه. قال 

ا« رواه البخاري . النبي m: »َفإنَّ لَِجَسِدَك َعَلْيَك َحقًّ
والجس�د يعن�ي س�ائر أجزاء الجس�م ومحتويات�ه ، ومن الحق 
ال�ذي علينا نح�و أبداننا حمايتها من مس�ببات العلل واألمراض 
، ولذل�ك ك�ره اإلس�الم الوضوء والغس�ل في الم�اء الراكد ألنه 
مظنة جراثيم البلهارسيا واالسكارس ، وثبت قوله m : »فِرَّ ِمَن 
الَمْج�ُذوِم كما َتِفرُّ ِمَن األَس�ِد« رواه البخ�اري ، لما يترتب من العدوى 
الجائحة عند مخالطة المجذوم ، واإلس�الم حريص على صحة 
المسلم وعافيته حتى في مستوى النظر بالعين للمبتلى بالجذام ، 
فق�د قال m فيما روي  عن ابن عباس ء قال: »ال ُتِديموا 

النََّظَر إلى الَمْجُذوميَن« رواه ابن ماجه .
والقص�د من قوله ذلك يحتمل ع�دة معاني ، ومن أهمها وقاية 
المرء من العدوى ، فقد تسبب إدامة النظر رغبة المرء في مساعدة 

المجذوم ألمر ما فتكون بذلك مظنة االختالط . 
إضاف�ة إل�ى أن م�ن معانيه الرعاية لمش�اعر المرض�ى ، فإدامة 
النظ�ر إلى المصاب بالعل�ة مثير لإلحراج ل�دى المريض ومؤثر 
على أحاسيسه ، وقد يكون سببا لحزنه على ما أصابه فيقل صبره 

على البالء. 
ومن حديث أبي هريرة ؤ عن النبي m : »ال ُيوِرُد ُمْمِرٌض 
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« رواه مسلم ، ويعني أن من أسباب الوقاية أال يؤتى بمريض  عَلى ُمِصحٍّ
على صحيح سليم مخافة أن يعديه ، واألصل في الحديث النهي 

إيراد اإلبل المريضة على مواطن اإلبل الصحيحة.
ويج�ب على المص�اب بمرض ما م�ن األم�راض المعدية أن 
يتجن�ب مخالط الناس بدءا بأهل�ه وأوالده ، حرصا على وقاتهم 

من المرض .
وفي رواية مسلم والنسائي : كاَن في َوْفِد َثِقيٍف َرُجٌل َمْجُذوٌم، 

ا قْد َباَيْعنَاَك ، َفاْرِجْع«. فأْرَسَل إَلْيِه النبيُّ m : »إنَّ
وُحِم�ل األم�ر باجتناب�ه عل�ى االس�تحباب واالحتي�اط ، ال 
ا قْد َباَيْعنَاَك  الوجوب ، والمستفاد من موقف النبي m بقوله : »إنَّ
، َفاْرِج�ْع« أن�ه ك�ره أخذ يده في العهد ، لما به م�ن علة العدوى ، 
وفيه إش�ارة لأخذ باألحوط واألجدر. وق�ال بعضهم: إنما رده 
خوف�ا على أصحابه ، لئال يروا ألنفس�هم فضال علي�ه فيداخلهم 

الُعجب.
كم�ا ورد في األحاديث كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء 
ف�رارا من�ه ، وكراهة الق�دوم لها ، فعن أس�امة بن زيد ؤ عن 
النبي m قال في الطاعون: »َفإَِذا َسِمْعُتْم به بَأْرٍض، فال َتْدُخُلوَها 

عليه، وإَذا َدَخَلَها عَلْيُكم، فال َتْخُرُجوا منها فَِراًرا« متفق عليه.
وع�ن أب�ي موس�ى ؤ ق�ال: ق�ال رس�ول الل�ه m : »َفناُء 
ا الطَّعُن فق�د عَرْفناه ، فما  ت�ي بالطَّع�ِن والطَّاعوِن« ، فقال�وا :أمَّ ُأمَّ
الطَّاعوُن؟ قال: » طعُن أعدائِكم ِمن الِجنِّ ، وفي كلٍّ َش�هادٌة« رواه 

أحمد.
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ومما يس�تفاد من هذا الحديث إش�ارته m إلى شمول ظاهرة 
ع�دم التوقي لدى الكثير من أمته اعتمادا على مبدأ التوكل وعدم 
األخذ بأس�باب الوقاية ، فيترتب على عدم الوقاية انتش�ار الوباء 

في الكثير من الناس .
وأما الطعن فهو القتال س�واء كان في الجهاد في س�بيل الله أو 
 :m في غيره من الحروب والفتن التي تحصد الشعوب ، وقوله
« فيه إش�ارة إلى تعليل الس�بب المؤدي  »طعُن أعدائِكم ِمن الِجنِّ
إلى وج�وب االحتراز ، وخاصة أن مس�مى الجرثوم والفيروس 

والبكتيريا لم تعرف في تلك المرحلة ، وال منافاة بين األمرين.
وس�نة االخت�الف ف�ي ه�ذا األمر معل�وم حتى ف�ي عهد صدر 
اإلس�الم ، فق�د روى البخ�اري ع�ن اب�ن عب�اس : أنَّ ُعَم�َر ب�َن 
�ْاِم، حتَّى إَذا كاَن بَس�ْرَغ  ُه عنْه، َخَرَج إلى الشَّ الَخطَّ�اِب َرِض�َي اللَّ
اِح وَأْصَحاُبُه، فأْخَبُروُه أنَّ  َلِقَي�ُه ُأَمَراُء األْجنَاِد، أُبوُعَبْيَدَة بُن الَج�رَّ
�ْأِم. َقاَل اب�ُن َعبَّاٍس: َفَقاَل ُعَمُر: اْدُع لي  الَوَباَء قْد وَقَع بَأْرِض الشَّ
لِيَن، َفَدَعاُهْم َفاْسَتَش�اَرُهْم، وَأْخَبَرُهْم أنَّ الَوَباَء  الُمَهاِجِري�َن األوَّ
�ْأِم، َفاْخَتَلُفوا، َفَقاَل َبْعُضُه�ْم: قْد َخَرْجَت ألْمٍر، واَل  قْد وَقَع بالشَّ
َن�َرى أْن َتْرِجَع عنْ�ه، وَقاَل َبْعُضُهْم: معَك َبِقيَّ�ُة النَّاِس وَأْصَحاُب 
ِه َصلَّى اللُه عليه وسلََّم، واَل َنَرى أْن ُتْقِدَمُهْم عَلى هذا  َرس�وِل اللَّ
الَوَباِء، َفَقاَل: اْرَتِفُعوا َعنِّي، ُثمَّ َقاَل: اْدُعوا لي األْنَصاَر، َفَدَعْوُتُهْم 
َفاْسَتَش�اَرُهْم، َفَسَلُكوا َس�بِيَل الُمَهاِجِريَن، واْخَتَلُفوا َكاْختاَِلفِِهْم، 
َفَق�اَل: اْرَتِفُع�وا َعنِّي، ُثمَّ َقاَل: اْدُع لي َمن كاَن َها ُهنَا ِمن َمْش�َيَخِة 
ُقَرْي�ٍش ِم�ن ُمَهاِجَرِة الَفْت�ِح، َفَدَعْوُتُه�ْم، َفَلْم َيْخَتِل�ْف منهْم عليه 
َرُج�اَلِن، َفقال�وا: َن�َرى أْن َتْرِجَع بالنَّ�اِس واَل ُتْقِدَمُه�ْم عَلى هذا 
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الَوَب�اِء، َفنَاَدى ُعَمُر في النَّ�اِس: إنِّي ُمَصبٌِّح عَل�ى َظْهٍر فأْصبُِحوا 
اِح: أفِ�َراًرا ِمن َقَدِر اللَِّه؟ َفَقاَل ُعَمُر:  علي�ه. َقاَل أُبوُعَبْيَدَة بُن الَجرَّ
ِه،  ِه إل�ى َقَدِر اللَّ ل�و َغْي�ُرَك َقاَلَها يا أَبا ُعَبْيَدَة؟ َنَع�ْم َنِفرُّ ِمن َقَدِر اللَّ
أَرَأْيَت لو كاَن لَك إبٌِل َهَبَطْت واِدًيا له ُعْدَوَتاِن، إْحَداُهما َخِصَبٌة، 
ِه، وإْن  واألُْخ�َرى َجْدَبٌة، أليَس إْن َرَعْيَت الَخْصَبَة َرَعْيَتَها بَقَدِر اللَّ
ْحَمِن بُن  َرَعْي�َت الَجْدَب�َة َرَعْيَتَه�ا بَقَدِر اللَِّه؟ َق�اَل: َفَجاَء عب�ُد الرَّ
َعْوٍف - وكاَن ُمَتَغيًِّبا في َبْعِض َحاَجتِِه - َفَقاَل: إنَّ ِعنِدي في هذا 
ِه m يقوُل: »إَذا َس�ِمْعُتْم به بَأْرٍض فال  ِعْلًما، َس�ِمْعُت َرس�وَل اللَّ
َتْقَدُم�وا عليه، وإَذا وَقَع بَأْرٍض وَأْنُتْم بَها ف�ال َتْخُرُجوا فَِراًرا منه«، 

َه ُعَمُر ُثمَّ اْنَصَرَف. َقاَل: َفَحِمَد اللَّ
ويس�تفاد مما سبق أن مسألة الوقاية واالحتراز جزء من حقائق 

اإليمان بالقضاء والقدر.
والوقاية واالحتراز ال ُتَعطُِّل وظائف التوكل والتسليم، كما أن 
األخذ باألسباب في الرزق وحصول الولد والنجاح في الدراسة 

ال يعطل االعتماد على توفيق الخالق للعبد فيما يرجوه.
وهنا مفصل هام أهمله الكثير من منس�وبي مدارس اإلس�الم، 
وه�و التوق�ي واالحت�راز أم�ام الك�وارث واالبت�الءات ، بل إن 
الس�ائد  لدى مثل هؤالء هو الس�خرية واالس�تنقاص بمن يتكلم 
عن ثقافة االحتراز ، حتى س�ادت في المجتمعات ثقافة اإلهمال 

واالتكال المفرطة.
وم�ا نحن ندعو إليه هنا هو الجمع بي�ن األمرين ، لنخالف من 
ال يؤم�ن بالل�ه وال برس�وله وال بالقضاء والقدر خيره وش�ره من 

الله تعالى.
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فالت�وكل على الل�ه واالعتماد علي�ه والرجاء فيه ه�و المطلب 
األس�مى ، حيث قال س�بحانه وتعال�ى: ) ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]الطالق:3[. 
ومثل�ه األخ�ذ باألس�باب بعد الت�وكل وبذل الحيلة في س�بيل 
دف�ع البالء والمرض والفقر والجوع وغير ذلك ، وكما يقال فإن 
)الوقاي�ة خير م�ن العالج(  ، و )البحث عن الرزق والس�عي إليه 
أول أس�باب تقدي�ره( ، و)بذل المجهود في س�بيل تحقيق األمر 

المقصود أمر في دين الله محمود(.
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توقعات خطيرة تعكسها أزمة فيروس كورونا

مم�ا يجب االهتم�ام به مع كل تح�ول وتغير النظ�ر إلى اآلثار 
المترتب�ة على ه�ذا التحول ف�ي كل مجاالت الحياة اإلنس�انية ، 
ولعل انش�غال الس�واد األوس�ع من الناس بما يكت�ب ويقال في 
اإلع�الم يبني ل�دى الغالبي�ة المواقف المتعارضة حول الس�بب 
والمسبب، ويطول النزاع بين الجميع حتى تتأصل أهداف العقل 
المدبر لأزمات والنكبات ، والمقصود أن هناك من يرسم خطة 
أو ي�روج كذبة تصدقها الناس ، ث�م ينفيها أو تنفيها جهة أخرى ، 
حتى يتحول المجتمع إلى مجموعات تنفي وتؤكد ما يحدث من 
تناقض�ات اجتماعية واقتصادية، وبها تنجح فكرة الكذبة في أداء 
دوره�ا المؤقت في المجتمعات ، ث�م يهيأ الناس لكذبة أخرى ، 

وهكذا دواليك..
وكما نعلم فإن حياة الش�عوب اإلنسانية تسير على ما تهيؤه لها 
ظروف مالكي القرار ، إذ هم يعيدون تش�كيل وس�ائل وأساليب 
التعليم والتربية واالقتصاد بنمط معين وفق السياس�ة المرسومة، 
حتى تترس�خ هذه السياس�ة وثقافته�ا في الواقع ثم تأتي سياس�ة 
أخ�رى تض�ع مذهب�ا أو فك�را مغاي�را للمأل�وف ، وتعم�ل على 
ترس�يخه بالق�وة والس�لطان واإلغ�واء واإلغ�راء ، حت�ى يزاحم 
المذاهب أو األفكار السائدة ويخلخل ثقة أتباعها ليتأقلموا على 

الفكر الجديد .
فف�ي اليم�ن مث�ال ج�اء االس�تعمار بثقاف�ة وفكر رس�خه على 
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م�دى مرحل�ة وج�وده ، ونش�أت عليه أجي�ال ، ثم ج�اءت ثقافة 
الثورة والتحرير  لتصطدم مع مثقفي االس�تعمار ، ثم جاء  الفكر 

اليساري ضد اليميني ، ليصطدم بعضهم ببعض.
وتدخل األفكار االش�تراكية من أوس�ع األب�واب ، ثم ما لبثت 
الظ�روف أن تغي�رت لتأتي بجيل الص�راع المذهب�ي والطائفي، 

وهكذا دواليك..
واألم�ر ال�ذي نحن بص�دده هن�ا أننا نعي�ش غفل�ة ضاربة عن 

أمرين:
• مراد الله في البشرية ، وهو األصل واألساس والقاعدة.	
• ومراد الشيطان ، وهو الشذوذ واالستثناء.	

وم�ن مهمات الش�يطان في عالم الحياة توس�يع دائرة الش�ذوذ 
واالس�تثناءات لتصب�ح يوما م�ًا قاع�دًة ، وتضييق دائ�رة القاعدة 
واألصال�ة لتصب�ح في األجيال ش�ذوذًا ورجعي�ًة وتخلفًا؛ إال أن 
هذا القانون القائم عل�ى تجاذبات القضاء والقدر مع المتغيرات 
أبرز لنا أنموذجا جديدا في عالم البشرية لم يكن مسبوقا من قبل 

في تجارب الصراع بين مراد الله الحق ومراد الشيطان الباطل .
وق�د اكتمل�ت اليوم ه�ذه المغامرة غي�ر المعه�ودة � مع كونها 
ال تبع�د ع�ن أن تك�ون مقص�ودة ومدب�رة � ف�ي مج�رى القضاء 
والقدر، وفيما يخطط له عناصر استثمار حياة البشر :  إنها حرب 

الفيروسات وتطوير أثرها على البشرية جمعاء.
والمعلوم إن هذه الحرب ليست جديدًة في نوعها ونموذجها، 
فقد مرت من هذا النوع التجارب العديدة ولكنها كانت محصورة 

في ميدان التجربة مكانًا وزمانًا وإنسانًا.
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أم�ا هذه المرة فقد ش�ملت الكرة األرضية كله�ا ، وانحصرْت 
ف�ي تدمي�ر اإلنس�ان ذات�ه ونم�اذج تركيبات�ه وإبداعات�ه الفكرية 
والديني�ة  والصحي�ة  واالجتماعي�ة  والسياس�ية  واالقتصادي�ة 

والتعليمية.. وهلم جرا.
ولم تصل إلى ما قد س�بق تجربته من قبل كالتأثير على نوع من 
الحي�وان كأنفلونزا الخنازير وأنفلون�زا الطيور التي كانت نماذج 

تجربة خطيرة في يوم ما.
وكأن�ي بتلميح�ات وتصريح�ات بعض ق�ادة ال�دول الكبرى 
عن امتالك الس�الح البيولوجي وفاعليت�ه في إخضاع العدو وقد 
ظه�رْت جليًة ف�ي مقصد الفاع�ل األصلي للع�داوة األزلية نحو 

البشرية.. إنها عداوة الشيطان )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
( ]فاطر:6[  .

فال�دول الكب�رى ذراع الش�يطان والدجال ف�ي األرض، وهما 
المخلوقان الموكالن باإلفس�اد في الحياة عمومها وخصوصها، 
ألنهم�ا مصدر الع�داوة واالعت�داء على عموم العنصر البش�ري 
دون اس�تثناء، إال أن اس�تراتيجية العم�ل الش�يطاني والدجال�ي 

ْق َتُسْد«. تسخير البشرية ضد بعضها البعض تحت قانون »َفرِّ
فما نجحت الس�يادة والسياس�ة اإلبليس�ية والدجالية في دمار 
الحياة اإلنسانية إال بتغليب وسائل االستخدام للشر على وسائل 
عنص�ر الخير، وبأس�لوب مبطن وخطير ، حيث ُيس�تخدم الخير 
لخدمة برامج الش�ر اس�تغفاالً للعنصر البش�ري الغافل الناسي ، 

والمستتبِ�ع ألبواق التزيين واإلثارة.
وقد نجح المخلوقان المفس�دان ف�ي تطبيق برامجهما الفكرية 
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والتربوي�ة  والتعليمي�ة  واالجتماعي�ة  والسياس�ية  واالقتصادي�ة 
والثقافية واإلعالمية على مدى المراحل الس�الفة ، فالبرامج في 

عالم الكفر يسهل تطبيقها واستثمارها مع مفاسد العقيدة.
وأما في عالم اإلس�الم فبالحيلة والخداع والتربص واالحتناك 
واالس�تحواذ والتزيين ، حتى تس�تبيح األمة برام�ج الكفر ، التي 

هي برامج الشيطان والدجال.
�َر المخلوقان عن أنيابهما ضد البش�رية اإلنس�انية  وأخي�رًا َكشَّ
بافتع�ال أزمة )الفي�روس القاتل( أو )الفي�روس المحترف( بعد 
أن عمال الس�نوات الطويلة على ترويض العقل اإلنساني مسلمًا 
وكافرًا لسياس�ة االس�تتباع ، التي حذر منها اإلس�الم على لس�ان 
رسول الله m : »َلَتْتَبُعنَّ َسنََن َمن كاَن َقْبَلُكْم، ِشْبًرا ِشْبًرا وِذراًعا 
ب�ِذراٍع، حتَّى ل�و َدَخُلوا ُجْحَر َض�بٍّ َتبِْعُتُموُهْم«، ُقْلنا: يا َرس�وَل 

ِه، الَيُهوُد والنَّصاَرى؟ قاَل: »َفَمْن؟« رواه البخاري. اللَّ
وفي هذا الحديث تصريٌح نبويٌّ عن سياس�ة العمالة التي يقوم 
به�ا أهل الكتاب لمصلحة الش�يطان والدجال  ، وتقريٌر ش�رعيٌّ 
ع�ن حقيقة االنحدارات التي تقع فيها ش�عوب األمة اإلس�المية 
بوس�ائط قادة الحكم والعلم ، المندرجي�ن طوعًا أو كرهًا ضمن 
إط�ار التنفي�ذ لبرام�ج السياس�ة العالمي�ة ، كم�ا تصفها وس�ائل 
اإلع�الم، أو م�ا يس�ّمى بالش�رعية الدولية.. وماه�ي في األصل 
إال سياس�ة الش�يطان والّدجال المنتظريِن والمستثنييِن من طائلة 

الموت حتى وقتهما المعلوم.
كما أن في شمول الفيروس أنحاء العالم تأكيٌد بالٌغ أن الشيطان 
والدجال ال يولياِن باالً لحياة البشرية متى ما كانت الحياة حاجزًا 
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عن تحقيق أهداف اإلفس�اد في األرض، فالقت�ل واإلبادة مبدآِن 
أساس�ياِن إلنجاح مشروع االحتناك واالستحواذ المرتقب، فوق  
ما قد كان من وسائط االحتناك واالستحواذ المتنوعة عبر مسيرة 

التاريخ.
ولم يس�توِف حج�م الخطر االبليس�ي ف�ي مش�روع االحتناك 
واالس�تحواذ اال كتاب الله وما أجراه الله على لس�ان نبيه محمد 
m ، فهذان المصدران اللذان كش�فا دورة المشروع االحتناكي 
بالجملة والتفصيل ، فمن قرأ القرآن بلغته العالمية والسنة بلغتها 
العالمي�ة انكش�فت له اللعب�ة المبيتة في مجرى القض�اء والقدر، 
من خالل مس�احة المنح ال�ذي ابتلى الله به البش�رية بإطالق يد 

الشيطان والدجال في المشروع االحتناكي االستحواذي.
واإلطالق المش�ار به هنا تطوير الوس�ائل الحياتي�ة بيد عمالء 
االنح�راف لتس�هم ف�ي ص�رف العق�ول والقل�وب ع�ن الح�ق 
الواض�ح إلى الباطل الفاضح، وخاصة بع�د ظهور اآللة وتفجير 
المادة والطاقة وامتالك العالم الغربي مقدرات الحكم والسياسة 
في األمة اإلس�المية والعربية ، خالل مرحلة الغثاء الموعودة في 

. m المصدرين األساسيين: كتاب الله وسنة رسول الله
لق�د كثر تناول الكالم عن أزمة الفي�روس ، واعتقد البعض أنه 
مفصل التمييز بين اإليمان بالله أو الوقوع في سياسة الطاغوت.
واألمر ال�ذي يجب إدراكه أن الكثير م�ن مثقفينا يتفاعلون مع 
كل ح�دث واق�ع.. وال ينظ�رون إل�ى م�ا كان من مثله م�ن قبل، 
أو م�ا س�يأتي من مثله فيم�ا بعد، فيعتقدون أنه�م أدركوا خطورة 
اإلش�اعة والدعاية المروجة للفيروس، وينادون الجيل لضرورة 
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الثبات وعدم التصديق لما يروج أو يش�اع، وكأنما أننا لم يس�بق 
لن�ا حدث مثل�ه أو قريب منه فاس�تمرأناه ، ولم نلتف�ت إلى أبنية 

اإليمان المطلق بالله واالتكال عليه.
إنن�ا أم�ٌة يج�ب أن نعلم حج�م المؤام�رة تاريخيًا ولي�س آنّيًا، 
ونعل�م أيضًا أال نش�غل أنفس�نا بما ي�روج من هنا وهن�اك ، وإنما 
نتتبع التوجيهات الشرعية التي دعانا إليها من ال ينطق عن الهوى 
m عن�د استش�راء الفتن وش�مول آثاره�ا.. فَعلَّمن�ا كيف نفهم 
معن�ى التوكل المقيد باألس�باب ، ومعنى الت�واكل المفضي إلى 

علل اإلحباط واالكتئاب.
وأم�ا م�ا يترتب عل�ى مفاجآت الح�دث من إج�راءات إغالق 
المعاه�د والجامع�ات واألس�واق وغيره�ا ف�إن  أو  المس�اجد 
الواجب الش�رعي ه�و أخذ الحيطة والحذر ، وااللتزام بأس�باب 

الوقاية مع كمال االعتقاد بحفظ الله وكالئته لعباده .
وخاصة عندما يؤكد الواقع شمول العدوى وأثرها الضارب في 
المجتمعات.. وال يلي�ق بعاقل أن يرى أثر الحميات واألمراض 
تفتك بالناس ، ث�م يضيع وقته بالصراع حول من يتقي األمراض 
باألسباب ، ومن يّدعي التوكل المطلق من غير ضابط وال عالج 

وال استطباب.
إنن�ا يج�ب أن نعل�م يقين�ا أن إيمان المؤم�ن بالل�ه ال يمنعه أو 
تقطعه االحت�رازات والوقاية.. كما أن االحتراز والوقاية ال يمنع 

أيضًا من قدر الله .. وال ُيضعفاِن إيمان المؤمن بالله.
وإنم�ا ُأِمْرَن�ا باألخذ بالوقاي�ة حتى يطمئن المجتم�ع في إقامة 
وظائف�ه المتنوع�ة دون تهور وال اس�تهتار باألمور، وم�ا ُأقيمت 
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�َرط والس�جون  المستش�فيات والمصح�ات والصيدليات والشُّ
وغيرها إال للتوقي واالحتراز ، وال يطعن ذلك في إيمان أمه وال 

مجتمع وال فرد.
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عبث وسائل اإلعالم بعقول األمة عند األزمات

يغي�ب ع�ن ذه�ن الكثير م�ن المس�لمين خط�ورة اس�تتباعهم 
لمتناقض�ات وس�ائل اإلع�الم عن�د حل�ول األزمات ف�ي األمم 
والشعوب، فتراهم في حيرٍة ضاربٍة مما يسمعون من متناقضات 
األخب�ار والتقاري�ر والتصريح�ات ، الت�ي قد َتذه�ُب بالمرء إلى 

تصديِق أمٍر ما في الصباح وتكذيبِه في آخر النهار.
ونح�ن في ثوابتنا كمس�لمين ال نعتمد عل�ى اإلعالم في اتخاذ 
مواقفن�ا عند األزم�ات والك�وارث، وإنما نعتبر اإلع�الم ظاهرة 
كة لهذه  خب�ر تص�دق وتكذب وفق المعطي�ات السياس�ية المحرِّ
الوس�ائل، كما أن كل وس�يلة من وس�ائل اإلعالم تتأثر باألخرى 
وتنق�ل الخب�ر أو المعلوم�ة رغب�ة ف�ي اس�تجالب المش�اهدين 
والمعجبين والمتابعين.. إضافة إلى رغبة محركي هذه الوس�ائل 
في تضليل الش�عوب وإصابتها باإلرب�اك والحيرة لتؤدي غرض 

اإلق�الق والتخوي�ف ، المعبر عن�ه في قوله تعال�ى: )ٿ ٿ 
ڤ(  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ 

]آل عمران:١75[ .

ف�إذا ُأعل�ن ف�ي اإلع�الم ع�ن وب�اء أو كارث�ة معينة ف�إن لنا أن 
نأخ�ذ بالخبر ونتوقع صدق وقوعه.. ونتخذ موقفنا الش�رعي من 

نصوص ديننا أمام الظاهرة والحدث.
أم�ا م�ا يصدر بعد ذلك م�ن تكذيب أو تش�كيك أو تناقض في 
التوصيف والتش�خيص، أو إثبات ألمر في يوم ما ثم نفي حقيقته 
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ف�ي اليوم اآلخ�ر، حينًا بما يص�دره الباحث�ون المتخصصون في 
دراس�ة الظواه�ر � وكلٌّ منه�م يعبر عنه�ا نفيًا أو إثبات�ًا من وجهة 
 نظره � وحين�ًا تتبنى النفَي واإلثباَت مؤسس�اٌت علميٌة إقليميٌة أو 
عالمي�ٌة � كم�ا ه�و ف�ي مرحلتنا ه�ذه م�ن تناقض عل�ى فيروس 

الكورونا.
ر من فشو المرض في العالم  فترى منظمة الصحة العالمية تحذِّ
كله.. ثم ما تلبث أن تقلَل من حجم الخطر المترتب على فشوه، 
ث�م تكّذُب ما نش�ر م�ن تقارير علمي�ة صدرْت ع�ن متخصصين 
وعلم�اء ، وف�ي آخر المط�اف تعتذر ع�ن إقالق الش�عوب بهذا 
الفيروس ، حيث اكُتش�ف أن موضوع الفيروس كان مجرد سوء 

فهم في التشخيص ، وهكذا دواليك ..
إذا ما حصل كل ذلك فإن المس�لم المنتمي إلى ش�رف الديانة 
يج�ب أن يتخ�ذ موقف�ًا س�ليمًا م�ن تروي�ع الوس�ائل اإلعالمي�ة 
المتناقضة ، فيعدَّ أسباب الوقاية من األمراض عند اإلعالن عنها، 
ويظل موقفه قائمًا على الحذر والحيطة .. س�واًء ُرفَِع الَحْظُر َعِن 

ُعوِب أم َلْم ُيْرَفْع.. الشُّ
وس�واء ُعرفْت علُة الوباِء أم لم ُتع�رْف ؛ فالحيطُة والحذُر أوُل 
أس�باب الوقاية من األم�راض واألوبئة والك�وارث، مع االعتماد 

والتوكل على الله في دفع الضرر بأسباب الحيطة والحذر.
حي�ث إن تض�ارب االخبار عن الظاه�رة نفيًا وإثبات�ًا مصدُرها 
واح�ٌد في غال�ب األحايين ، ألن األثَر المرجوَّ من فش�و العلة ال 

يتم إال بإقالق الشعوب والرعايا.
ب�ل ويترت�ب على ه�ذا اإلق�الق واألخب�ار المتناقض�ة تفكٌك 
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واضط�راٌب في العالقات االجتماعية، وص�راٌع مريٌر بين الرعايا 
بس�بب التروي�ج لفك�رة ث�م التقليل من ش�أنها، ف�إن الغالب في 
اُكْم َوَهْيَش�اِت اأْلَْس�َواِق«،  الن�اس ينطبق عليه�م قوله m : »َوإِيَّ
وصفه�م اإلمام علي بن أب�ي طالب ؤ بقول�ه: )َهَمٌج ِرعاٌع 
أتب�اُع كلِّ ناعٍق، يميل�وَن مع كلِّ ريٍح، لم يس�تضيئوا بنوِر العلِم، 

ه«. ولم َيْلجؤوا إلى ركٍن وثيق( ذكره الخطيب البغدادي في »الفقيه والمتفقِّ
ب�ل يص�ل األمر ف�ي خطورت�ه إل�ى حملة الق�رار ف�ي الحكم 
والعل�م، حيث يدب االختالف في النظر إلى الظاهرة وأس�اليب 

المعالجة لها.. 
ق له�ا يعتمد على ما ي�راه في واقع الحي�اة من التأثير  فالمص�دِّ

السلبي للوباء.
ب يعتمد على ما تأتي به الرياح من تكذيب الظاهرة أو  والمكذِّ
التشكيك في ذات المسمى للفيروس: هل هو فيروس كورونا أو 

مجرد حّمّيات بفيروسات أخرى؟
 وتتح�ول الظاه�رة إل�ى ح�رب اجتماعي�ة مش�تعلة ق�د تنتهي 
بالمقاطعة بين األرحام والجيران وتعطيل المناسبات والمصالح 

والخدمات.
وله�ذا ف�إن أخذ الحيطة والحذر عن فش�و األخب�ار عن العلل 
واألم�راض واجب، وال يصح التس�اهل في الوقاي�ة إن ظهر في 

اإلعالم تكذيب للظاهرة، أو تقليل من شأنها.
فإن الغرض المراد من وس�ائل اإلعالم فشو العلل واألمراض 

مع آثارها االجتماعية في المجتمعات.
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والمؤمن )َكيٌِّس َفطِْن()١) ال يرمي نفسه فريسًة للعبث اإلعالمي 
ف�ي المتناقضات ، ب�ل يتخذ ما يلزمه من موقف ش�رعي وتوكل 

َطْبِعّي )2)، سائاًل مواله الحفظ والسالمة.

الَكيُِّس هو العاقُل، والَفِطُن هو ُذو الَبِصرَيِة.  (١(
للترصف  طباعهم  تدفعهم  ومن  العوام  يفعله  ما  هو  ْبعي  الطَّ التوكل   (2(
دون اعتبار احلذر والوقاية، أما صاحب املوقف الرشعي فهو من يأخذ 

باألسباب ويتوكل بعد األخذ هبا.
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الفوائد اإليجابية والسلبية المترتبة على اإلجراءات الوقائية

م�ن طبيعة احلياة اإلنس�انية تكيف اإلنس�ان عىل ظ�روف البيئة 
املحيطة يف كل أحياهنا.

وغالبا ما تكون املفاجئة األوىل هي الس�بب الرئيس يف الدهش�ة 
واالنفع�االت املؤدي�ة للقلق ، واالنزعاج املف�ي إىل اخلوف عند 

بروز آثار املوت والفناء املتتابع يف املجتمع اخلاص والعام..
وخ�الل املعرك�ة األوىل م�ع احل�دث املفاج�ئ تب�دأ ردة الفعل 
معاجل�ة  يف  األم�ل  بخي�وط  واألخ�ذ  النف�س  لضب�ط  املعاكس�ة 
الفريوس�ات والعلل وتق�ف اجله�ات املعنية بمس�ؤولياهتا للحد 
من فش�و العدوى واإلصابة ، وهذا ما ش�هدناه يف مبس�وط العامل 
اإلنساين منذ بداية ظهور احلاالت القاتلة يف إقليم الصني وما تاله 

حتى وصوله إىل العامل العريب واإلسالمي.
وتس�اقط الع�رشات تل�و العرشات من كب�ار الس�ن وصغاره ، 
ليدفنوا يف ظروف وقائية غري مسبوقة، فكم من ضحية هلذا املرض 
الفات�ك مل ُيس�مح ألهل�ه بمش�اهدته وال حتى بغس�له وتكفينه.. 
وُصيل عليه من ُبعد أو مس�افة بعيدة.. ويف مقابر خاصة بعيدة عن 

املجّمعات السكنّية.
وه�رع اجلمي�ع إىل البحث ع�ن العالجات واألدوية س�واًء من 
خالل األدوية املركبة لدى األطباء، أو األدوية التجريبية التقليدية، 
وكان هذا أول إجيابيات اإلصابة هبذا املرض حيث س�عى اجلميع 

إلنقاذ ما يمكن إنقاذه بشتى الوسائل واألسباب.
كام أن من إجيابيات املرض كش�ف حال�ة الضعف البرشي أمام 
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جمري�ات القض�اء والق�در، وكب�ح مج�اح املس�تكربين يف األرض 
املتحكم�ني واملتهكم�ني بالش�عوب الضعيف�ة، وإظه�ار حقيق�ة 
إفالس�هم وعنجهيتهم التي غالبًا ماهيددون هبا األمم ، من خالل 
ع�رض الق�وة واس�تعراضات اجليوش واألس�لحة املتط�ورة وما 
بلغ�وا إليه من التقدم العلمي والتكنولوج�ي، إذ صاروا أمام هذا 
الفريوس غري املرئي عاجزين عن محاية أنفسهم ، فضال عن محاية 

شعوهبم.
وم�ن إجيابيات هذا املرض كش�ف احلقائق عن مؤامرات أعداء 
البرشي�ة م�ن أتب�اع الدج�ال والش�يطان والذي�ن يعمل�ون خلف 
الكوالي�س إلرضار البرشي�ة والني�ل م�ن مصاحله�ا االجتامعي�ة 
واالقتصادي�ة ، حتقيق�ًا للمصالح اإلبليس�ية والدجالي�ة الكربى، 
وكشف األكاذيب الزائفة عام يسمى بحقوق اإلنسان والدفاع عنها 
، وم�ا ترتب عىل ه�ذا الزيف من امتهان للش�عوب وهنب ثرواهتا 
وش�تات أوطاهنا وافس�اد اقتصادها وتربيته�ا وتعليمها، وأوضح 
للعق�الء العالق�ة التارخيي�ة املنحرف�ة لدى ه�ذه العقول املس�تبدة 
خ�الل مراحل التح�ول، وأن كافة التحوالت الت�ي حلت بالعامل 
من�ذ ظهور اآلل�ة واالخرتاع إنام كانت وس�يلة للنيل من مقدرات 
األم�م واهليمن�ة عىل مصاحله�ا العامة واخلاص�ة.. وتوجيه غالب 
الثروات املنهوبة إلثارة املنافس�ة والتحريش بني األمة اإلس�المية 
والعربية، بتنفيذ سياس�ة فرق تسد ، وتشجيع بؤر الرصاع والقتال 

بني أهل املنهج الواحد والوطن الواحد والبلد الواحد.
كام أس�هم هذا امل�رض يف إعادة األرس والعائ�الت إىل االجتامع 
وااللتق�اء وتب�ادل األحادي�ث وتفق�د بعضه�م بعضا ع�ن قرب 
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واس�تدامة ، بعد أن أخذت هبم وسائل احلياة إىل التفرقة والتباعد 
واالنشغال بشؤون األعامل والوظائف والرحالت وغريها.

ب�ل وهتيأ للبعض العناية بأرسته ومراجعة الكثري من معلوماهتم 
ومفاهيمهم التي اكتس�بوها يف حياهت�م التعليمية ، وعرفوا الكثري 
م�ن أخبار آبائهم وأس�الفهم واس�تيعاب جتربة األب�اء واألمهات 
واالس�تفادة من جتارهبم الكثرية ، وخاص�ة يف إيضاح متناقضات 
املراح�ل الت�ي م�رت هب�م وبم�ن يف عصورهم من ساس�ة احلكم 

والعلم واالقتصاد والتدين.
كام حجزت املئات من األمهات والفتيات والشباب واملراهقني 
ع�ن األس�واق واملتنزهات الت�ي قد تبل�غ أحيانًا إىل درج�ة الريبة 
وس�وء األع�امل وفس�اد الترصف�ات املؤدي�ة إىل اإلرضار بالقي�م 

واألخالق.
لق�د هنض�ت ل�دى الع�رشات م�ن األرس االعتن�اء بم�دارس 
البي�وت.. واإلرشاف املبارش عىل جدولة وظائف األوقات وملء 

شواغرها كحل نافع ومفيد.
ك�ام َعِمَلْت عىل تنبي�ه الناس لقضي�ة االكتفاء ال�ذايت واالعتامد 
عىل وس�ائل الكس�ب اخلاصة التي يناهلا امل�رء من عمل يده حيث 
اضط�رب الوض�ع االقتص�ادي وامل�ايل يف عم�وم الب�الد والعباد 
وانتكس�ت وس�ائل التج�ارة وتب�ادل العمالت يف املص�ارف بني 

رجال املال واألعامل.
وال ش�ك أن�ه وض�ع غ�ري طبيع�ي وخمال�ف للمأل�وف ولك�ن 
إجيابيات�ه كثرية ومتعددة، كام أن س�لبياته كثرية ومتعددة ، وأعتقد 
أن إجيابياته فاقت وجتاوزت س�لبياته، ولعل أن يرفع احلظر لتظل 
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األمة عىل نمط ترتيب وظائف اليوم والليلة كام هي يف أيام احلجز 
واالمتناع.

وهن�اك إجيابيات لدى قوم لكنها س�لبيات ل�دى قوم آخرين يف 
كافة مناحي احلياة ، ومنها رفع قيمة مشتقات الوقود ورفع أسعار 
امل�واد الغذائية وانعدام الكثري من وس�ائل التعقيم، وما جيري من 
املخاص�امت املس�تمرة يف بع�ض البي�وت لكثرة احت�كاك األرسة 
بعضه�ا ببع�ض، وم�ا يقابل ذل�ك لدى آخري�ن من إع�ادة األلفة 
واملحب�ة وتع�دد ف�رص التفاهم ومعاجلة اإلش�كاالت الناش�ئة ، 
بسبب االنشغال من قبل باخلروج واألعامل واملناسبات وغريها.

وع�ىل العم�وم فظاه�رة انتش�ار الف�ريوس يف الع�امل مج�ع ب�ني 
اإلجيابيات والس�لبيات.. ولكن�ه يف كل األحوال حالة اس�تثنائية 
ال يق�اس عليه�ا ، وإنام ُيعترب هب�ا ويّدكر بام حصل فيه�ا ، فهي آية 

م�ن اآليات التي قال فيها س�بحانه وتع�اىل: ) ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ( ]اإلرساء:59[ ، فالذي�ن يعت�ربون باآلي�ات تناهل�م الرمح�ة 
وتتداركه�م التوب�ة، ومن ظل يف غي�ه وكفره فعرب عنهم س�بحانه 
وتعاىل بقوله: ) ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ( ]اإلرساء:60[.
 وهذا ينطبق عىل كثري من أهل الكفر والفسق الذين ال زالوا يف 
غيهم وانحرافهم وإشاعة أسباب الفساد يف جمتمعاهتم، والنظر إىل 
اآليات واألمارات واألرشاط بأهنا جمرد كوارث تكونت بأسباب 

معينة، وال عالقة هلا بالغيب واإلنذار الرّباين لعباده..
وه�ذا هو الفرق بني قراءة املس�لم املوقن باهلل ، وبني قراءة غريه 

من َعَبَدة العقل واهلوى يف كل زمان ومكان.
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أدعية مختارة لكشف الغمة وزوال كل نقمة

 f
وصلى الله على س�يدنا محمد النب�ي األمي وعلى آله وصحبه 

وسلم.
اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه ، 

ْكِب ليوسف في البلد القفر وَغيابة الُجب ، وجاعله  وُمَقيِّض الرَّ
بعد العبودية نبيًا َمِلكًا، 

ويا من َسِمَع همس ذي النون في ظلمات ثالث، 
ويا من رّد يوسف على يعقوب، 

ويا راحمًا َعْبَرة داود، 
ويا كاشف ضر أيوب، 

يا مجيب دعوة المضطرين، 
يا كاشف غم المغمومين ،

اِْكِش�ْف عنا وعن أمة التوحيد ما حل بنا وبهم من البالء النازل 
والمرض القاتل والوباء الشامل، 

يا س�امَع كلِّ ش�كوى ، ويا ش�اهد كل نجوى ، ويا عالم الس�ر 
وأخف�ى، دعون�اك دعاء من اش�تدت ب�ه فاقته، وضُعف�ْت قوُته ، 
وقلَّْت ِحيَلُته، دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي 

ال يكشف ضره إال أنت ، 
ال إله إال أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين »3 مرات«.
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الله�م إنه ال ينزل بالء إال بذنب ، وال يرفع إال بتوبة ، وهانحن 
يا موالنا بين يديك، ُتبنا إليك تبنا إليك تبنا إليك، وأقبلنا بعجِزنا 
وضعِفن�ا علي�ك، فاغف�ر الله�م لن�ا الذن�وب التي توج�ب النقم 
، والذن�وب الت�ي تورث الن�دم ، والذنوب التي تحبس الِقَس�م ، 
والذن�وب الت�ي تهت�ك الِعَص�م ، والذن�وب التي تعج�ل الفناء، 
والذن�وب الت�ي تقط�ع الرج�اء ، والذن�وب الت�ي ت�رد الدع�اء ، 

والذنوب التي تمسك غيث السماء.
ال إل�ه إال الله العظيم الحلي�م، ال إال الله رب العرش العظيم، 
ال إله إال الله رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكريم 

»ثالثا«.
اللهم إنا نس�ألك فرجًا قريبًا ، وصبرًا جمياًل ، ونس�ألك العافية 
من كل بلية ، ونس�ألك دوام العافية ، ونس�ألك الغنى عن الناس، 
ونس�ألك السالمة من كل ش�ر ، وال حول وال قوة إال بالله العلي 

العظيم.
اللهم ف�ارَج الهم وكاش�َف الغ�م، مجيَب دع�وِة المضطرين، 
رحم�َن الدنيا واآلخرة ورحيَمهم�ا ، ارحمنا رحمًة ُتغنينا بها عن 

رحمة من سواك.
الله�م ي�ا ُمجّلي عظائِم األمور ، ويا كاش�ف صع�اب الهموم، 

وي�ا مفرج الكرب العظيم ، ويا م�ن )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ( ، الله�م بكينون�ة االس�م والح�رف ، ولم�ح البصر 
والط�رف ، احفظنا من خط�ر البالء والوباء، واكش�ف ما حل بنا 
ّيات  وبالمس�لمين من ه�ذه ال�أواء ، والعل�ل واألدواء ، والُحمِّ
َخ�ر لكل ش�دة ، ال إله إال أن�ت ، الغياَث  واألس�واء ، أن�ت الُمدَّ



الغي�اَث ، والرحم�َة الرحم�َة ، والعناي�َة العناي�َة ، ضاقت الحيل 
وانقطع األمل وبطل العمل ، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك.

ي�ا إلهنا على التحقي�ق ، يا ركننا الوثيق ، ي�ا رجاءنا للضيق ، يا 
رب البي�ت العتي�ق ، نجنا م�ن الضيق ، وارفع الب�أس والتعويق، 

واكفنا من السوء واألذى ما نطيق وما ال نطيق.
ج اللهم  الله�م ال َف�َرَج إال فرُجك ، وال لطَف إال لطُف�ك ، ففرِّ
عنّ�ا كل ه�مٍّ وغمٍّ وكرٍب نزل بنا فأضرَّ ، وفش�ا فين�ا فَعَقر ، يا من 
يجيب المضطّر ، يا الله يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس يا لطيف 
الُط�ْف بن�ا فيما تجري ب�ه المقادير، ي�ا قاهر يا عليم ي�ا محيط يا 
س�ميع يا بصير يا واس�ع يا حفي�ظ يا علي يا كبير ، دبرنا بأحس�ن 

التدبير.
الله�م ال فرج إال فرجك وال لط�ف إال لطفك ، وال إله غيرك، 
ِج الله�م عن�ا كل هم وغ�م وك�رب ، وارفع عنا ه�ذه المحنة  َف�رِّ
والبلي�ة ، وادفعه�ا بيدك القوي�ة ، ) چ چ چ ڇ ڇ( ، 
وصلى الله على س�يدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله 

رب العالمين.
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آيات الكفاية)١)

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   ژ 
گ  گژ ]التوبة: ١5[ .

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ پ   پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  
ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ژ ]يونس: 70١[ .
ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ 

ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ   ژ ]هود: 6[.
ژ ڤ   ڤ   ڦ   ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  

چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ژ ]هود: 65[.
ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ      ڻ   ڻ   ں   ژ 

ھ  ھ  ھ  ژ ]العنكبوت: 06[ .
ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     

ائ  ائەئ  ەئ  وئ          وئژ]فاطر: 2[
ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ  ہ    ۀ   ژۀ  
ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ       ۆ   ۆ   ۈ   
ېى   ې      ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ    

ى  ائ  ائ  ەئ  ژ ]الزمر: ٨3 [

»ربيع األرسار يف دعوات وحتصينات النبي املختار والسلف الصاحلني   (١(
األبرار« جمع وترتيب قسم التحقيق العلمي بدار األصول ص290.
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اآليات الخمس للفرج والخروج من الشدة)١)

تكرر بأعداد كثرية بقدر املستطاع وأقلها ثالثًا:
)١) ژ ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  
ڍ   ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  

ڍژ ]البقرة: 65١ – 75١[ .
ژ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی        (2(
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ٱ  ٻ   
ٺ    ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ژ ]آل عمران: 37١ – ٤7١[ .
ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ژ   (3(
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  

ے       ژ ]األنبياء: 7٨ – ٨٨[ .
ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ژ    (٤(
ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ    ٹ  
ژ  چ    چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ    ڄ    ڄ    

]األنبياء: 3٨ – ٤٨[ .

ک   ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ          ڈ   ڈ   ژ     (5(

)١)  المصدر السابق ص292.
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ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ڳڳ   گ   گ    گ   گ   ک  
ڱڱ  ژ ]غافر: ٤٤ – 5٤[ .

دعاء الكفاية)١)

�ْبِع  �ْبِع َوَمْن يِف األََرِضنْيَ السَّ �اَمَواِت السَّ اللَُّهمَّ َيا َكايِفَ َمْن يِف السَّ
،  اِْكِفنَا اللَُّهمَّ رَشَّ َما َنَخاُف  َوَم�ا َبْينَُهاَم اِْكِفنَا اللَُّه�مَّ رَشَّ ُكلِّ ِذْي رَشٍّ
ًة َورَشَّ  َنا َخاصَّ َوَنْح�َذر ،  اِْكِفنَا اللَُّهمَّ رَشَّ َأْنُفِس�نَا َوُذُنْوبِنَ�ا َوَتْقِصرْيِ
اِر َورَشَّ األَْخَياِر ،  اِْكِفنَا اللَُّهمَّ  ة ، اِْكِفنَا اللَُّهمَّ رَشَّ األرَْشَ َخْلِقَك َعامَّ
ِه إِْن َكاَن َقِرْيبًا َأْخَط�َأ َوإِْن َكاَن َبِعْي�َدًا َأْبَطَأ،  رَشَّ َم�ْن اَل ُنطِْي�ُق لِ�رَشِّ
َواْجَعْل َرْأهَيُْم َش�تَّى اللَُّه�مَّ اْكِفنَا رَشَّ َمْن ُيْؤِذْينَا َوُيْؤِذي امُلْس�ِلِمنْيَ 
باَِم ِش�ْئَت َوَكْيَف ِشْئَت َعاِجاَلً َغرْيَ آِجٍل يِف َعافَِيٍة َوَساَلَمٍة بَِرمْحَتَِك 
ا  امِحِ�نْي ، اللَُّهمَّ إِنَّ امِحنِْيَ َيا َأْرَحَم الرَّ امِحنِْيَ َيا َأْرَح�َم الرَّ َي�ا َأْرَحَم الرَّ

ْوِرِهْم َنْجَعُلَك يِف ُنُحْوِرِهْم َوَنُعْوُذ بَِك ِمْن رُشُ

)١)  المصدر السابق ص29٤.
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أدعية دفع وكفاية البالء)١)

�َماِء َيا  )١( اللَُّه�مَّ َيا َكافَي الَب�اَلِء اْكِفنَا الَباَلَء َقْبَل ُنُزْولِِه ِمَن السَّ
اللُه َيا اللُه َيا اللُه َيا اللُه َيا اللُه َيا اللُه َيا اللُه )َثاَلَثًا (. 

)2( اللَُّه�مَّ َيا َعالِمًا بَِما َيُكْوُن اْكِفنَا َش�رَّ َم�ا َيُكْوُن َقْبَل َأْن َيُكْوَن 
َحتَّى اَل َيُكْون ) َثاَلثًا ( . 

)3( اللَُّهمَّ َياَعالِمًا بَِما َينِْزُل اْكِفنَا َشرَّ َما َينِْزُل َقْبَل َأْن َينِْزَل َحتَّى 
اَل َينِْزل ) َثاَلثًا ( . 

ُه اَل  ْنَيا َواآلِخَرِة فِإِنَّ نَا ِمْن ُأُمْوِر الدُّ ا َأْنَزْلنَا بَِك َما ُيِهمُّ )٤( اللَُّهمَّ إِنَّ
َيْرَفُع الَباَلَء إاِلَّ َمْن َأْنَزَلُه ) َثاَلثًا (.

)5( َي�ا َكافِي َقَص�دُت الَكافِي ، َوَجْدُت الَكافِ�ي َيْكِفي، َكَفانِي 
ْيِن  ژ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   الَكافِ�ي ، َكِرْيٌم َوافِ�ي ، َيا َمالَِك َيْوِم الدِّ
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄ(.

)١)  المصدر السابق ص295.
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األدعية النبوية لتفريج الكروب)١)

َة ِحْيَلتِي، َوَهَوانِي  تِي ، َوِقلَّ )١( اللَُّهمَّ إِنِّي َأْشُكْو إَِلْيَك َضْعَف ُقوَّ
اِحِمْيَن، َأْنَت َربُّ الُمْسَتْضَعِفْيَن ، َوَأْنَت  َعَلى النَّاِس ، َيا َأْرَحَم الرَّ
ْكَتُه  ُمنِ�ي ؟ َأْم إَِلى َعُدوٍّ َملَّ َربِّ�ي ، إَِلى َم�ْن َتِكُلنِي ؟ إَِلى َبِعْيٍد َيَتَجهَّ
َأْم�ِري ؟ إِْن َل�ْم َيُكْن بَِك َعَل�يَّ َغَضٌب َفاَل ُأَبالِ�ي ، َوَلِكْن َعافَِيُتَك 

ِهَي َأْوَسُع لِي.
ُلَماُت َوَصُلَح َعَلْيِه َأْمُر  ِذي َأْش�َرَقْت َلُه الظُّ َأُعْوُذ بِنُْوِر َوْجِهَك الَّ
الّدْنَي�ا َواآلِخ�َرِة ِمْن َأْن َينِْزَل بِي َس�َخُطَك َأْو َيِحلَّ َعَليَّ َغَضُبَك ، 

َة إاِلَّ بَِك)2) . َلَك الُعْتَبى َحتَّى َتْرَضى َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
)2( اللَُّهمَّ إِنِّي َعْبُدَك ، َواْبُن َعْبِدَك ، َواْبُن َأَمتَِك ، َناِصَيتِي بَِيِدَك 
، م�اٍض فيَّ حكُم�َك ، َعْدٌل فِيَّ َقَضاُؤَك، َأْس�َأُلَك بُِكلِّ اْس�ٍم ُهَو 
ْمَتُه َأَحدًا ِمْن  ْيَت بِِه َنْفَسَك ، َأْو َأْنَزْلَتُه فِي ِكَتابَِك ، َأْو َعلَّ َلَك ، َس�مَّ
َخْلِقَك ، َأو اْس�َتْأَثْرَت بِِه في ِعْلِم الَغْيِب ِعنَْدَك ، َأْن َتْجَعَل الُقْرآَن 
ي  الَعظِْيَم َربِْيَع َقْلبِي ، َوُنْوَر َصْدِري ، َوَجالَء ُحْزنِي ، َوَذَهاَب َهمِّ

ي)3). َوَغمِّ

)١)  المصدر السابق ص30١.
ائِِف ، رواه الضياء املقديس يف  بِيِّ m عنَد َمْرِجِعِه ِمَن الطَّ هذا ُدَعاُء النَّ  (2(

األحاديث الصحيحة )١79/9( عن الطرباين وغريه. 
رواه أمحد يف مسنده )372١( وفيه : أن النبي m قال : »ما أصاب عبدًا   (3(
همٌّ أو ُحزن فقال : � ...وذكر الدعاء ثم قال بعده : � إال أذهب اهلل ُحزنه 

ه وأبدل مكانه فرحًا« .  وَهَّ
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)3( اللَُّهمَّ إِنِّي َأْس�َأُلَك بَِأنِّي َأْش�َهُد َأنََّك َأْنَت اللُه ال إِلَه إاِلَّ َأْنَت 
ِذي لم َيِلْد َولم ُيْوَلْد ، ولم َيُكْن َلُه ُكُفَوًا َأَحٌد)١). َمُد الَّ األََحُد الصَّ

)٤( اللَُّهمَّ إِنِّي َأْس�َأُلَك بَِأنَّ َلَك الَحْم�ُد ، ال إِلَه إاِلَّ َأْنَت الَحنَّاُن 
َمواِت َواألَْرِض ، ُذو الَجالِل َواإِلْكَرام ، َيا َحيُّ  الَمنَّاُن ، َبِدْيُع السَّ

َيا َقيُّْوُم)2).
)3) ، َأْس�َأُلَك بِاْس�ِمَك اأَلْعَلى اأَلَعزِّ  )5(  َي�ا َربِّ َي�ا َربِّ َيا َربِّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  األَْك�َرِم)٤))ڱ  األََج�لِّ 
ۀ ۀ( ]األنبياء:٨7[ )5) .

يِِّب الُمَباَرِك األََحبِّ  )6( اللَُّهمَّ إِنِّي َأْس�َأُلَك بِاْسِمَك الطَّاِهِر الطَّ
�ِذي إَِذا ُدِعْيَت بِِه َأَجْبَت ، َوإَِذا ُس�ِئْلَت بِِه َأْعَطْيَت ، َوإَِذا  إَِلْي�َك ، الَّ

 :  m النبي  قال  وفيه   )3٤75( والرتمذي   )١٤95( داود  أبو  رواه   (١(
»والذي نفيس بيده لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب 

وإذا سئل به أعطى«.
رواه أبو داود )١٤97( والرتمذي )35٤٤( وفيه قال m : )أتدرون   (2(
بَم دعا( ؟ قالوا : اهلل ورسوله أعلم . قال : »والذي نفيس بيده لقد دعا 

اهلل باسمه األعظم الذي إذا ُدعَي به أجاَب وإذا سئل به أعطى« .
رواه البزار )١30/١٨( وفيه : إذا قاهلا العبد قال اهلل : »لبيك عبدي ،   (3(

سل ُتعط« وذكره ابن رجب احلنبيل يف »جامع العلوم واحلكم«.
والدعاء   )6١١5( واألوسط   )١١٨٤7( الكبري  يف  الطرباين  رواه   (٤(
 m أن رجاًل قال : يا رسول اهلل v ١١5(  وفيه عن ابن عباس(

؟ قال: »نعم ...« وذكر الدعاء . هل من الدعاء يشء ال ُيردُّ
رواه الرتمذي )3505(وغريه وفيه أن النبي m قال : »فإنه مل يدُع هبا   (5(

مسلم ربه يف يشء قط إال استجاب اهلل له هبا«.
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ْجَت)١) . اْسُتْرِحْمَت بِِه َرِحْمَت ، َوإَِذا اْسُتْفِرْجَت بِِه َفرَّ
ْحَم�َن ، َوَأْدُع�ْوَك الَب�رَّ  اللَُّه�مَّ إِنِّ�ي َأْدُع�ْوَك اللَه ، َوَأْدُع�ْوَك الرَّ
ِحْيَم ، َوَأْدُعْوَك بَِأْس�َماِئَك الُحْسنَى ُكلِّها َما َعِلْمُت ِمنَْها َوَما لْم  الرَّ

َأْعَلْم ؛ َأْن َتْغِفَر لي َوَتْرَحَمنِي)2) .
)7(  يا َحيُّ َيا َقيُّوُم بَِرْحَمتَِك َأْسَتِغْيُث ، يا َحيُّ َيا َقيُّوُم بَِرْحَمتَِك 
َأْس�َتِغْيُث ، ي�ا َحيُّ َي�ا َقيُّ�وُم بَِرْحَمتِ�َك َأْس�َتِغْيُث)3) َي�اَذا الَجاَلِل 

َواإِلْكَراِم ، َياَذا الَجاَلِل َواإِلْكَراِم، َياَذا الَجاَلِل َواإِلْكَراِم)٤).
)٨( اللَُّهمَّ ُكنَْت َوَتُكْوُن)5) ، َوَأْنَت َحيٌّ الَ َتُمْوُت ، َتنَاُم الُعُيوُن، 
َوَتنَْكِدُر النُُّجوُم ، َوَأْنَت َحيٌّ َقيُّوٌم اَل َتْأُخُذُه ِس�نٌَة َواَل َنْوٌم ، َيا َحيُّ 

سمعت   : قالت   b عائشة  السيدة  عن   )3٨59( ماجه  ابن  رواه   (١(
رسول اهلل يقول : ...وذكرت الدعاء الذي يف األعىل. 

 m رواه ابن ماجه )3٨59( وهو بقية احلديث السابق وفيه أن النبي  (2(
قال ذات يوم: »يا عائشة هل علمِت أن اهلل قد دلَّني عىل االسم الذي 
ْمنِيِه،  إذا ُدعي به أجاب؟« قالت : قلت يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي فعلِّ
فتنحيت وجلست ساعة   : ،  قالت  يا عائشة«  ينبغي لك  قال: »إنه ال 
ثم قمت فقبلُت رأسه ، ثم قلت : يا رسول اهلل علمنيه ، قال :»إنه ال 
ينبغي لك يا عائشة أن ُأعلمك ، إنه ال ينبغي لك أن تسأيل به شيئًا من 
أُت ثم صليت ركعتني ثم قلت: ...وذكرت  الدنيا« قالت : فقمت فتوضَّ
التي  األسامء  لفي  إنه   : قال  ثم   m اهلل  رسول  فاستضحك  الدعاء، 

دعوِت هبا).
أمٌر  َكَرَبُه  إذا   m اهلل  رسول  كان   : وفيه   )352٤( الرتمذي  رواه   (3(

يقول:.... وذكر الدعاء .
وا بيا ذا اجلالل واإلكرام« أي:  رواه الرتمذي )352٤( بقوله m : »ألِظُّ  (٤(

الزموا وأحلوا.
َ األزيّل األبدّي . واملعنى : أنت يا ريبِّ  (5(
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َيا َقيُّْوُم)١).
)9( َيا َمْن اَل َيْعَلُم َكْيَف ُهَو إاِلَّ ُهَو، َوَيا َمْن اَل َيْبُلُغ ُقْدَرَته َغْيُرُه، 

ْج َعنِّي )2) . َفرِّ
)١0( اللَُّه�مَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو َفاَل َتِكْلنِي إَِلى َنْفِس�ي َطْرَفَة َعْيٍن ، 
ُه  ، اَل إَِل�َه إاِلَّ َأْنَت)3)، الَ إَِلَه إاِلَّ اللُه َقْبَل ُكلِّ  َوَأْصِلْح لي َش�ْأنِي ُكلَّ
نَا  َش�يٍء ، َواَل إَِل�َه إاِلَّ اللُه َبْعَد ُكلِّ َش�يٍء ، َواَل إَِل�َه إاِلَّ اللُه َيْبَقى َربُّ
َوَيْفنَى ُكلُّ َش�يٍء)٤) ، اللَُّهمَّ َلَك الَحْمُد، َوإَِلْيَك الُمْشَتَكى ، َوَأْنَت 
َة إاِلَّ بِالله الَعِلي الَعظِْيِم ، وَنْسَتِعينَُك  الُمْسَتَعاُن ، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

ِه)5). َعَلى َفَساٍد فِينَا ، َوَنْسَأُلَك َصاَلَح َأْمِرَنا ُكلِّ
�َماَواِت  �َماَواِت َواألَْرِض ، َوَي�ا َجبَّ�اَر السَّ )١١( َي�ا ُن�وَر السَّ
َواألَْرِض ، وَي�ا َذا الَج�اَلِل َواإِلْكَراِم ، وَيا َصِرْيَخ الُمْس�َتْصِرِخْيَن 

رواه البيهقي يف »األسامء والصفات« )2١6( عن الضحاك قال : دعاء   (١(
موسى ش حني توجه إىل فرعون ، ودعاء رسول اهلل m يوم حنني.. 

وذكر الدعاء.
د  رواه ابن أيب الدنيا يف »الفرج بعد الشدة« )٤١( عن إبراهيم بن خالَّ  (2(
أال   : فقال  فيه  هو  ما  إليه  فشكا  ي  يعقوب  عىل  جربيل  نزل  قال: 
ج اهلل عنك ؟ ، قل ...وذكر الدعاء ، وقال  ُأعلمك دعاًء إذا دعوَت بِه َفرَّ

بعده : فأتاه البشري.
لقوله m : »كلامت الكروب: ...« وهي التي يف األعىل ، رواه النسائي   (3(

يف السنن الكربى )١0٤66( وابن السني )3٤0) .
الدعاء  هذا  قال  »من   :m عنه  وفيه   )35٤( الدعاء  يف  الطرباين  رواه   (٤(

ُعويف من اهلمِّ واحَلزن«.
ببني  البحر  جاوز  حني  ش   موسى  هبا  تكلم  التي  الكلامت  هذه   (5(

إرسائيل ، رواه الطرباين يف املعجم الصغري )339).
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ُج  اِغبِي�َن ، َوالُمَفرِّ ، وَي�ا َغْوَث الُمْس�َتِغْيثِْيَن ، َوَي�ا ُمنَْتَهى َرْغَبِة الرَّ
ُح َع�ِن الَمْغُموِمي�َن ، َوُمِجي�َب َدْعَوِة  َع�ِن الَمْكُروبِي�َن ، َوالُم�روِّ
اِحِميَن ، َوإَِلَه اْلَعاَلِميَن  وِء ، َوَأْرَحَم الرَّ يَن ، َوَكاِشَف السُّ الُمْضَطرِّ

ُننِْزُل بَِك ُكلَّ َحاَجٍة َفاْقِضَها)١).
)١2( َيا َسابَِغ النَِّعِم ، َيا َدافَِع النَِّقِم ، َيا َفاِرَج الُغَمِم ، َيا َكاِشَف 
َلِم ، َيا َأْعَدَل َمْن َحَكَم ، َيا َحِس�ْيَب َمْن َظَلَم، َيا َولِيَّ َمْن ُظِلَم  الظُّ
ُل باَِل بَِداَيٍة ، َيا آِخُر باَِل نَِهاَيٍة، َيا َمْن َلُه اْسٌم باَِل ُكنَْيٍة ، اللَُّهمَّ  ، َيا َأوَّ

اْجَعْل لي ِمْن َأْمِري َفَرجًا َوَمْخَرجًا)2).
 ١3( اللَُّهمَّ َيا َداِئمًا لْم َيَزْل ، َيا إَِلِهْي َوإَِلَه آَباِئْي ، َيا َحيُّ َيا َقيُّْوُم 
ِذي  ْلُت َعَلى الَحيِّ الَِّذي ال َيُموُت َوالَحْمُد للِه الَّ )َثاَلث�ًا()3) ، َتَوكَّ
َلْم َيتَِّخْذ َوَلدًا َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك فِي الُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُه َولِيٌّ ِمَن 

لِّ َوَكبِّْرُه َتْكبِيرًا)٤). الذُّ

رواه الطرباين يف »الدعاء« )١٤59).  (١(
)2) وهو دعاء الفرج ألم املؤمنني السيدة عائشة b وقت حادثة اإلفك. 

ذكره األلويس يف »روح املعاين« )١٨-١33).
اإلمام  عن   )29٨/2( الكربى«  »اخلصائص  يف  السيوطي  اإلمام  ذكر   (3(
جعفر الصادق v أنه قال : ما مر نبي من األنبياء إالَّ وخّلف يف أهل 
جمابتني:  دعوتني   m اهلل  رسول  فينا  خلف  وقد  مستجابة،  دعوة  بيته 
إحدامها لشدائدنا ، واألخرى حلوائجنا، فأما التي لشدائدنا : »يا دائاًم مل 
يزل ، يا إهلي وإله آبائي ، يا حي يا قيوم« ...إىل آخره . قال السيوطي : 

أخرجه الدارقطني يف »املؤتلف«.  
اللدنية«  »املواهب  يف  وذكره   )١٨76( »املستدرك«  يف  احلاكم  رواه   (٤(

.(١5١/2(
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 (١( v دعاء الفرج لسيدنا علي

وُس ، َيا َح�يُّ ، يا اللُه ، ي�ا َرْحَمُن  �ص� ، َي�ا ُنوُر ، َي�ا ُقدُّ هيع� ي�ا ك�
)ثالثًا(.

تِي ُتَغيُِّر  ُنوَب الَّ تِي ُتِحلُّ النَِّقَم ، َواْغِفْر لِي الذُّ ُنوَب الَّ اْغِفْر لِي الذُّ
ُنوَب  تِي ُتوِرُث النََّدَم ، َواْغِفْر لِي الذُّ ُنوَب الَّ النَِّع�َم ، َواْغِفْر لِ�ي الذُّ
تِي َتْهتِ�ُك الِعَصَم ،  ُن�وَب الَّ تِ�ي َتْحبِ�ُس الِقَس�َم ، َواْغِف�ْر لِي الذُّ الَّ
تِي  ُن�وَب الَّ تِي ُتنْ�ِزُل الَب�الَء ، َواْغِفْر لِي الذُّ ُنوَب الَّ َواْغِف�ْر لِ�ي الذُّ
تِي ُتِدي�ُل)2) اأَلْعَداَء ، َواْغِفْر  ُنوَب الَّ �ُل الَفنَ�اَء ، َواْغِفْر لِي الذُّ ُتَعجِّ
تِي َتُردُّ  ُن�وَب الَّ َج�اَء ، َواْغِفْر لِ�ي الذُّ تِي َتْقَط�ُع الرَّ ُن�وَب الَّ لِ�ي الذُّ
�َماَء ، َواْغِفْر  ُنوَب التي ُتْمِس�ُك َغيَث السَّ َع�اَء ، َواْغِف�ْر لِي الذُّ الدُّ
تِي َتْكِش�ُف  ُنوَب الَّ تِ�ي ُتْظِلُم الَهَواَء ، َواْغِفْر لِي الذُّ ُنوَب الَّ لِ�ي الذُّ

الِغَطاَء)3) . 

)١)  المصدر السابق ص309.
)2) تديل ، أي: تغلب ، من اإلدالة ، وهي الَغَلَبة .

رواه ابن أيب الدنيا يف »الفرج« )6٨( واهلندي يف »كنز العامل« )٤999).  (3(



6١

دعاُء المعراج عن سيدنا علي بن أبي طالب 
لكشف الشدائد والنوائب )١)

f

�ِة ُكلُّ َمْعُب�وٍد ، َيا َمْن  اللَُّه�مَّ إِنِّ�ي َأْس�َأُلَك َياَمْن َأَقرَّ َل�ُه بِالُعُبوِديَّ
َيْحَم�ُدُه ُكلُّ َمْحُم�وٍد، َيا َمْن َيْف�َزُع إَِليِه ُكلُّ َمْجُه�وٍد، َيا َمْن ُيْطَلُب 
ِمنْ�ُه ُكلُّ َمْقُصوٍد، َيا َمْن َس�اِئُلُه ِم�ْن َفْضِلِه َغيُر َمْرُدوٍد، َي�ا َمْن َباُبُه 
الِِه َغيُر َمْس�ُدوٍد، َيا َمْن ُهَو َغيُر َمْحُصوٍر َواَل َمْحُدوٍد، َيا َمْن  لُِس�ؤَّ
َعَطاُؤُه َغيُر َمْمنُوٍن َوالَ َمنْكوٍد ، َياَمْن ُهَو لَِمْن َدَعاُه َداِئمًا َمْقُصوٌد، 
َي�ا َمْن َرَجاُء ِعَب�اِدِه بَِحْبِلِه َمْش�ُدوٌد، َياَمْن َليَس َلُه َش�بِيٌه َوال َمثِيٌل 
َموُج�ود، َي�ا َمْن َليَس َلُه َوالٌِد َوَليَس بَِموُل�وٍد، َيا َمْن َليَس ُيوَصُف 
بِِقَي�اٍم َوالبُِقُع�وٍد ، َوال َحَرَكٍة َوال ُجُموٍد، َيا اللُه َيا َرْحَمُن َيا َرِحيُم 

َيا َوُدوُد . 
�يِخ الَكبِي�ِر َيْعُقوَب، َيا َغافَِر َذْنِب َداوَد، َيا َكاِش�َف  َيا َراِحَم الشَّ
�َي إِْبَراِهيَم ِم�ْن َناِر النَّْم�ُروِذ، َيا َم�ْن َليَس َلُه  ُض�رِّ َأيُّوَب، َي�ا ُمنَجِّ
َش�ِريٌك َوالَ َمَعُه َأَحٌد َمْقُصوٌد، َيا َم�ْن ال ُيْخِلُف الَوْعَد َوَيْعُفو َعِن 
ُه َوِرْزُقُه لِْلَعاِصيَن َمْم�ُدوٌد، َياَمْن ُهَو َبرٌّ َحِليٌم  الَموُع�وِد، َيا َم�ْن بِرُّ
َونِْع�َم الَمْقُص�وُد، َياَم�ْن ُه�َو َمْلَجُأ ُكلِّ َمْلُه�وٍف َوَمْط�ُروٍد، َيا َمْن 

)١)  المصدر السابق ص3١0.
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�ُجوِد، َيا َم�ْن َليَس َعْن َباِب ُجوِدِه َأَحٌد  َأْذَعَن َلُه َجِميُع َخْلِقِه بِالسُّ
َمْطُروٌد، َيا َمْن َليَس َعْن َباِب َكَرِمِه َساِئٌل َمْفُقوٌد ، يا َمْن الَ َيِحيُف 
فِي ُحْكِمِه َوَيْحُلُم َعِن الظَّالِِم الَجُحوِد ، اِْرَحْم َعْبدًا َظالِمًا ُمْخطِئًا 

اٌل لَِما ُتِريُد َوَأْنَت الَمْقُصوُد.  َلْم ُيوِف بِالُعُهوِد ، إِنََّك َفعَّ
يالل�ُه )ثالثًا( َيا َربُّ )ثالثًا( َيا َرْحَمُن )ثالثًا( َيا َرِحيُم )ثالثًا( َيا 

اِحِميَن ، َيا َربُّ َيا َمْعُبوُد.  َوُدوُد ، اْرَحْمنِي بَِرْحَمتَِك َياَأْرَحَم الرَّ
 َ َعاِء َوَعَظَمتِ�ِه ِعنَْدَك َأْن ُتَصيلِّ اللَُّه�مَّ إيِنِّ َأْس�َأُلَك بُِحْرَمِة َهَذا الدُّ
�ٍد ، َوَأْن َتْغِفَر يِل  �ٍد َوَع�ىَل آِل َس�يِِّدَنا ُمَمَّ َم َع�ىَل َس�يِِّدَنا ُمَمَّ َوُتَس�لِّ

َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْسِلِمنَي َأمْجَِعنَي.
ثم يسأُل اهللَ تعاىل حاجَتُه فإهنا ُتقَض بإذِن اهلل. 
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حابي أَبِي َمْعلٍَق األنصاري )١) دعاُء الصَّ

اللَُّهمَّ يا َوُدوُد يا َوُدوُد يا َوُدوُد ، يا ذا الَعْرِش امَلِجيِد ، يا ُمبِدي يا 
َك الِذي اَل ُيَراُم، َوُمْلِكَك الِذي  االً ملا ُتِريُد ، َأسأُلَك بِعزِّ ُمعيُد ، يا فعَّ
اَل ُيَض�اُم ، َوبِنُ�وِر َوْجِهَك ال�ِذي َمَأ َأركاَن َعْرِش�َك ، وبقدَرتَِك 
التي َقَدْرَت هبا َعىَل مجيِع خلِقَك ، وبرمحتَِك التي َوِسَعْت ُكلَّ يشء 
ال إَِل�َه إالَّ أن�َت ، أن تكفَين�ي رشَّ )فالن( ، برمحتَِك أس�تغيُث ، )يا 

مغيُث َأِغْثني )ثالثًا(( .

)١) المصدر السابق ص3١2 ، لما خرج مرًة فلقيُه لصٌّ متقنٌع في السالِح 
فقال: ضع متاعك فإني قاتُلك، قال: ما تريُد إلى دمي؟ شأنك بالماِل 
، قال: أما الماُل فلي ، ولسُت أريُد إال دمك، قال: أما إذا أبيَت فذرني 
 ، صلى  ثم  فتوضأ  قال:   ، لك  بدا  ما  قال: صل  ركعاٍت،  أربَع  أصلي 
فكان من دعائِه في آخِر سجدٍة :  ...وذكر الدعاء ... فإذا هو بفارٍس 
أقبل بيدِه حربٌة رافعها بين أذني فرسه ، فطعن اللصَّ فقتله ، ثم أقبل 
على التاجِر فقال: من أنت؟ فقد أغاثني اللُه بك ، قال: إني َمَلٌك من 
ثم   ، قعقعًة  السماِء  ألبواِب  سمعُت  دعوَت  لما  الرابعِة،  السماِء  أهِل 
ًة ، ثم دعوت ثالثًا فقيل : دعاُء  دعوَت ثانيًا فسمعُت ألهِل السماِء َضجَّ
مكروب ، فسألُت اللَه أن يوليني قتَلُه ، ثم قال : أبشر ، قال أنُس ابن 
مالك : واعلم أنُه من توضأ ، وصلى أربَع ركعاٍت ، ودعا بهذا الدعاِء 
في  الدنيا  أبي  ابُن  رواه   . مكروب  غيَر  أو  كان  مكروبًا  له  استجيب 
كتابيه »مجابو الدعوة« ص23 و»هواتف الِجنَّان« ص١2 ومن طريقِه 

أخرجه الاللكائي في »شرح أصوِل االعتقاد« )١66/5).
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دعاء اإلمام السجاد علي زين العابدين عند الكرب)١)

�َداِئِد ، َوَيا َمْن  لُّ بِِه ُعَقُد امْلََكاِرِه ، َوَيا َمْن ُيْفَثُأ بِِه َحدُّ الشَّ َيا َمْن حُتَ
َعاُب ،  �ْت لُِقْدَرتِ�َك الصِّ ُيْلَتَم�ُس ِمنُْه امْلَْخ�َرُج إىَل َرْوِح الَفَرِج، َذلَّ
َوَتَس�بََّبْت بُِلْطِفَك األْس�َباُب ، َوَجرى بُِقْدَرتَِك اْلَقَضاُء ، َوَمَضْت 
َع�ىَل إَراَدتِ�َك األْش�ياُء، َفْه�َي بَِمِش�يَئتَِك ُدوَن َقْولِ�َك ُمْؤَتِ�َرٌة ، 
ِت، َوَأْنَت  َوبِإَراَدتِ�َك ُدوَن هَنِْي�َك ُمنَْزِج�َرٌة ، َأْن�َت امَلْدُع�وُّ لِْلُمِه�امَّ
ِت ، اَل َينَْدفُِع ِمنَْها إالّ َما َدَفْعَت  ، َوال َينَْكِشُف ِمنَْها  امْلَفَزُع يِف امُلِلامَّ

إالَّ َما َكَشْفَت .
َظنِي  َوَق�ْد َن�َزَل يِب يا َربِّ َما َقْد َت�َكأََّدين)2) ثَِقُل�ُه ، َوَأملََّ يِب َما َقْد هَبَ
، َفاَل ُمْصِدَر  ْهَتُه إيلَّ مَحُْلُه ، َوبُِقْدَرتَِك َأْوَرْدَتُه َعيَلَّ ، َوبُِس�ْلَطانَِك َوجَّ
ْه�َت، َواَل َفاتَِح ملَِ�ا أْغَلْقَت، َوالَ  ملَِ�ا أْوَرْدَت ، َوالَ َص�اِرَف ملَِ�ا َوجَّ

َت ، َوالَ َناِصَ ملَِْن َخَذْلَت . ْ َ ملَِا َعسَّ ُمْغِلَق ملَِا َفَتْحَت، َوالَ ُمَيسِّ
د َوآلِ�ِه ، َواْفَتْح يِل َي�ا َربِّ َباَب اْلَف�َرِج بَِطْولَِك،  َفَص�لِّ َع�ىَل ُمَمَّ
َواْك�ِسْ َعنِّ�ْي ُس�ْلَطاَن اهلَ�مِّ بَِحْولِ�َك ، َوَأنِْلني ُحْس�َن النََّظ�ِر فِياَم 
نِْع فِياَم َس�َأَْلُت ، َوَهْب يل ِمْن َلُدْنَك  َش�َكْوُت ، َوأِذْقنِي َحالَوَة الصُّ
َرمْحًَة َوَفَرجًا َهنِيئًا ، َواْجَعْل يِل ِمْن ِعنِْدَك خَمَْرجًا َرْحَبًا ، َوال َتْشَغْلنِي 
باالْهتِ�اَمِم َعْن َتَعاُهِد ُفُروِضَك َواْس�تِْعاَمِل ُس�نَّتَِك ، َفَقْد ِضْقُت ملَِا 
ًا ، َوأْنَت  َنَزَل يِب َيا َربِّ َذْرعًا  ، َواْمَتأُت بَِحْمِل َما َح�َدَث َعيَلَّ مَهّ

)١) المصدر السابق ص3١3 .
. َديِن : َشقَّ َعيَلِّ )2) َتَكأَّ



65

اْلَق�اِدُر َعىَل َكْش�ِف َم�ا ُمنِيُت بِِه ، َوَدْف�ِع َما َوَقْعُت فِي�ِه ، َفاْفَعْل يِب 
ذلِ�َك َوإْن مَلْ َأْسَتْوِجْبُه ِمنَْك ، َيا َذا الَعْرِش الَعظِيَم .

دعاء تفريج الكرب لإلمام الحسن البصري)١)

ْكِب لُِيوُس�َف  َي�ا َحابَِس َي�ِد إِْبَراِهيَم َعْن َذْبِح اْبنِِه ، يا مقيَِّض الرَّ
�ِة َنبِّيًا َمِلكًا،  فِ�ي الَبَلِد الَقْفِر َوَغَياَبِة الُج�بِّ ، َوَجاِعَلُه َبْعَد الُعُبوِديَّ
َياَم�ْن َس�ِمَع الَهْمَس ِم�ْن ِذي النُّ�وِن فِي ُظُلَم�اٍت َث�الٍث : ُظْلَمِة 
َقْع�ِر الَبْحِر، َوُظْلَمِة اللَّي�ِل ، َوُظْلَمِة َبْطِن الُح�وِت ، َوَيا َرادَّ ُحْزِن 
َيْعُقوَب، َوَيا َراِحَم َعْبَرِة َداوَد ، َوَيا َكاِش�َف ُضرِّ َأيُّوَب ، َيا ُمِجيَب 
ٍد  يَن ، َيا َكاِش�َف َغمِّ الَمْغُموِميَن ، َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ َدْعَوِة المْضَطرِّ

ٍد ، َوَأْسَأُلَك َأْن َتْفَعَل بِي َكَذا وَكَذا)2). َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

)١) المصدر السابق ص3١5 .
)2) رواه الدينوري يف كتابه »املجالسة« )١23).
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اد دعاء الحفظ لإلمام عبداهلل بن علوي الحَدَّ

يا اللُه َيا َلطِْيُف َيا َكافِي َيا َحِفْيُظ َيا ُمِعْيُن )ثالثا( .
َباِت  َكنَاِت َوالتََّقلُّ َأْسَأُلَك ُلْطفًا لَِجِمْيِع الَحاالِت َوالَحَرَكاِت َوالسَّ
اِت، َوِحْفظًا ِمْن  �اِت َواألَِذيَّ �اِت َوال�ُمِل�مَّ ، َوِكَفاَيًة لَِجِمْيِع الُمِهمَّ
َجِمْيِع الَبِليَّاِت َوالَعاَهاِت َواآلَفاِت ، َوإَِعاَنًة َعَلى َجِمْيِع الطَّاَعاِت 
الَمْفُرْوَض�اِت َوالَمنُْدْوَباِت ، َوالُمَس�اَرَعَة إَِلى الَخْيَراِت ، َوالِجدَّ 
َب�اِت إَِلْي�َك ، َيا َعالِ�َم الَخِفيَّاِت  الَِح�اِت الُمَقرِّ ف�ي األَْعَم�اِل الصَّ
�ماَواِت، َياَأْرَحَم  َوَب�اِرَئ النََّس�َماِت َوإِٰل�َه َم�ْن فِ�ي األَْرِض َوالسَّ
ٍد َوَعَلى  اِحِمْيَن َياَربَّ الَعاَلِمْيَن ، َوَصلَّى اللُه َعَلى َس�يِِّدَنا ُمَحمَّ الرَّ

آلِه َوَصْحبِِه َوَسلَّم .
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دعاٌء جامٌع

اللهم صل على سيدنا محمد ذي المقام الرفيع والجمال البديع 
والجاه الوس�يع ، ونس�ألك اللهم به إال ما كشفَت عنا وعن األمة 

ما حل من الوباء والبالء والترويع ، وعلى آله وصحبه وسلِّم.
الله�م يا مقدر نزول الوباء والب�الء ورافَعه ، صلِّ على من منحَته 
م�ن الكل�م جوامَع�ه، واجعله لنا واس�طة نلجأ بها إليك في كش�ف 
الغمة وإبراء الذمة ودفع األزمة عن األمة، وعلى آله وصحبه وسلِّم.
الله�م ص�لِّ صالت�ك الدائم�ة عل�ى صاح�ب الدع�وة التام�ة 
والصالة القائمة س�يدنا محمد وس�يلتِنا إليك، وواسطتِنا لديك، 
ف�ي رفع الباليا والمحن ، واألوبئ�ة والفتن ، ما ظهر منها وبطن، 

وعلى آله وصحبه وسلِّم.
اللهم صلِّ على سيدنا محمد صاحب الوجه األنور ، والجبين 
األزه�ر ، والح�وض والكوث�ر ، وس�اقي المؤمني�ن منهم�ا ي�وم 
المحش�ر، اس�قنا اللهم من يده الش�ريفة ش�ربًة ينطف�ئ بها الظمأ 
األكب�ر ، وبه س�ألناك يا موالنا س�ؤال المضط�ر ، أن تدفع عنا ما 

نخاف ونحذر ، في الدنيا واآلخرة ، وعلى آله وصحبه وسلِّم.
اللهم ي�ا مغيَث المس�تغيثين ، ومجيَب الس�ائلين ، وغافَر الذنب 
وقاب�ل الت�وب من عباده الغافلين، نس�ألك اللهم أن تصلَي وتس�لِّم 
على س�يدنا محمد إمام الغ�ر المحجلين إلى ي�وم الدين، واصرف 
اللهم به عنا كل علة وزلة وفتنة مضلة ، واقبضنا على اإليمان والملة 
، وعلى آله وصحبه األدلة ، وس�لَّم تسليمًا كثيرًا في كل لحظة أبدًا، 

عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.



الخاتمة

كان بودي أن أفهم المقصوَد من هدف الرؤيا التي أشرُت إليها 
ف�ي مقدمة الكت�اب، وما هو المطلوب كتابُته بالتحديد ، لُيس�ِهم 
في كشف الغمة عن هذه األمة؛ ولكني رأيُت أن اإلشارة بالكتابة 
وبدئها في ذات الرؤيا دفعتني دفعًا أن أش�رع فيما اعتقدُته إشارًة 
إل�ى تدوي�ن وتوثيق هذه الظاهرة غير المس�بوقة ، والتي س�تظل 
عالم�ًة تاريخيًة فاصلًة في تاريخ البش�رية المعاصرة، وقد بذلُت 
قص�ارى جهدي في إغناء المواضيع التي طرقُتها، وأرجو الله أن 

قًا في ذلك. أكون موفَّ
وها أناذا أختتِم التصنيَف س�ائاًل المولى دوام التوفيق لما يحبه 
الله ويرضاه، وأن يجعل ما كتبُته موافقًا لما أشار به سيدي الوالد 

رحمة الله عليه ، وأن ينفع الله به ، وهو الموفق والمعين.
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وصل�ى الله على س�يدنا محمد وعلى آل س�يدنا محمد ، هذه 
ٌه إلى الله س�بحانه وتعال�ى في رفع ما حل في بالد  األبي�ات  َتَوجُّ
اليمن وكافة بالد المسلمين وبلدان األرض من البليات واألذيات 

واآلفات والمحن واإلحن والبالء والُحّمّيات واألضرار
ن�ا َربَّ �رُّ  الضُّ �نَا  َمسَّ َكَفاَن�ا  َوَزْل�َزَل َأْس�َباَب الَحي�اِة َوَهاَلنَ�اَكَفاَن�ا 
ناَوِصْرَنا َحياَرٰى ال َنرٰى َمْخَرجًا َلنَا ِس�َواَك وما ِمْن كاِشٍف ما َأَضرَّ
ْنِب أن�َت إِٰلُهنا نَ�اَرَجْوَن�اَك َغْفَر الذَّ َربَّ َعَصْينَ�اَك  َق�ْد  إِّن�ا  ي�َن  ُمِقرِّ
نَا ْنَيا َوَلْس�نَا إِلٰى الَفنَاَوَطاَل�ْت بِنَ�ا اآلَم�اُل َحّت�ٰى َكَأنَّ ُنَخلَّ�ُد في الدُّ
َوِقيَل َأتٰى الَفْي�ُروُس َيْقَطُع َحْبَلنَاَوَحلَّ�ْت بِنَ�ا َيْوم�ًا َق�َواِرُع َجْهِلنَا
نَا �ْرِق الَوَباُء َأَظلَّ َوِمْن َرْدِغ ُحّمٰى الَمْوِت في َعَدِن الُمنٰىِمَن الَغْرِب َوالشَّ
تِباع�ًا وال َن�ْدِري بَِما َق�ْد َأَصاَبنَاإِلٰى َب�ْرَزِخ األَْمَواِت َنْحِمُل َأْهَلنَا
إِٰلَهن�اَأاَل َيا ُشُعوَب الَوْحِي في ُكلِّ َمنِْزٍل بِإِْف�ٍك  ْيُت�ْم  َتَحدَّ َم�ْن  َوَي�ا 
ِذي بُِكْم ناَعَجْزُتْم باِل َش�كٍّ َأَماَم الَّ َوَما َحلَّ في ُدْنَيا األََضالِيِل َوالدُّ
َأَماِكن�ًا الَب�الِء  �ْت َش�آبِيُب  علٰى األَْرِض ِمْن َحْيُث الَمَفاِسُد َوالَخنَاوَعمَّ
وال َمنَْع َمْن َصّلٰى ُيَصافُِح َمْن َدناوَلْم َتْش�َهِد األَّياُم إِغالَق َمْسِجٍد
َجرٰى األَْم�ُر َمْقِضيًّا وٰهذا َنِصيُبنَاِسوٰى في َزَماِن النَّْقِض َوالَقْبِض َوالُغَثا
ُة َحْي�ُث الَقْلُب َيْهُفو لِنُوِرَها َتَغلََّق�ِت األَْبَواُب َوالَح�َرُم انَثنٰىَوَمكَّ
نَاَوَطْيَبُة َحْيُث النّاُس َتْرُنو لَِمْن بَِها َبدا َمْس�ِجُد الُمْخَتاِر َينُْدُب َحظَّ



َوَكْم في ُرُبوِع األَْرِض ِمْن َمْسِجٍد َوَناَمَع الَمْسِجِد األَْقصٰى َوَقْد َباَت ُمْغَلقًا
ي في الَمنَاِزِل َرْمُزَناَوَكْم ُعطَِّلْت في النّاِس َبْعُض َمَصالٍِح َوَصاَر التََّخفِّ
اَلالِت َواألََناَوَباَدَلنَا الَخْوُف الَمِقيُت ُس�ُموَمُه لِنَْرِجَع َعْن َبْحِر الضَّ
ِغَياَث�َك يا َم�ْن َأْن�َت َتْعَل�ُم َأْمَرَناإِٰلِهي َكِريَم الُجوِد َنْشُكو َوَنْرَتِجي
َضا نَاَفبِالَك�َرِم الَمْعُهوِد ِمنَْك َوبِالرِّ ْحَم�ِة الُقْصوٰى إِٰلِه�ي َتَولَّ َوبِالرَّ
ناَحنَاَنْيَك َيا َمْن َأْنَت َأْكَرُم ُمْش�ِفٍق �ا َتَكوَّ َعلٰى ُعنُْصِر اإِلْنَس�اِن َلمَّ
َضا َوِحْلُمَك بِالَعاِصي َوَمْن َماَل َأْو َجنٰىَوِسْعَت َجِميَع الَخْلِق في َساَعِة الرِّ
�ْل إِٰل�َه الَعْف�ِو يا َدافِ�َع الَبال ِذي َق�ْد َحلَّ فِينَ�ا َوَما بِنَاَتَفضَّ بَِرْف�ِع الَّ
نَابِِس�رِّ َلَيالِي الَقْدِر َيا َخْيَر ُمْحِس�ٍن َأِزْح َم�ا َع�رٰى َواْرَفْع َوَب�اًء َأَذلَّ
َوَمْن ُحِرُموا َعْيَش األََماِن بُِقْطِرَناَوِرْفقًا بَِمْن في الَفْقِر َعاَش ُمَكبَّاًل
ٍغ  َوَلْي�َس َلنَ�ا إاِّلَك َتْرَح�ُم َضْعَفنَ�اَضَحاَيا ُحُروٍب َما َلَها ِمْن ُمَسوِّ
نَ�ا َقطِي�ٌع ِمَن األَْغنَ�اِم َنْش�َهُد َذْبَحنَاَكَفاَن�ا ِم�َن التَّْش�ِريِد َحّت�ٰى َكَأنَّ
َمنَاِك�ٌر َحلَّ�ْت  َم�ْواَلَي  إِّنه�ا  نَ�اَأال  َتَولَّ إِٰلِه�ي  َي�ا  األََمانِ�ي  بُِقْط�ِر 
ْج َعَلْينَا َأْنَت َمْن َيْرَفُع األَذٰى لَِحالِنَ�اَوَفرِّ َفاْنُظ�ْر  َخْلَص�اُء  َفَتْوَبُتنَ�ا 
نَاُذُنوٌب َأَصاَبْتنَ�ا َوهاَنْحُن َنْرَتِجي ْن�ِب ُكلُّ َقُب�والً َوَقْد ُتْبنَ�ا ِمَن الذَّ
َناَرِضينَا بَِما َتْرضٰى َوَلْيَس َلنَا ِسوٰى ِرَضاَك إذا َما ِشْئَت َتْكِشُف ُضرَّ
الَوَن�اَوِس�يَلُتنَا َي�ا َربِّ في َرْف�ِع ما َعرا ُيْدِرُك�ُه  َفالَعْب�ُد  ُعُبوَدُتنَ�ا 
رِّ َفاْقَبْل َصالَتنَاَوَوْجُه الَحبِيِب الُمْصَطفٰى َوَصالُتنَا َعَلْيِه لَِكْشِف الضُّ
َأَل�مَّ بُِدْنَياَن�ا وف�ي َي�ْوِم َحْش�ِرَناَفٰطَه َشِفيُع الَخْلِق في ُكلِّ َمْوِقٍف
اِع�ي َوَج�اَء َنبِيُّنَا لَِيْسُجَد َتْحَت الَعْرِش َيْهتُِف ُمْعِلنَاإِذا م�ا َدَع�ا الدَّ
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ْبُق ِعنَْدَناُينَ�اَدٰى َأَجْبنَا َم�ا َرَج�ْوَت َحبِيَبنَا َشَفاَعُتَك الُعْظَمٰى َلَها السَّ
�ٍد ُمَحمَّ ٰط�َه  الُمْخَت�اِر  �يِِّد  َأِزْل َم�ا َعَراَن�ا َي�ا إِٰلِهي َوُك�ْن َلنَاَفبِالسَّ
ْحِب َمْن َمَشْوا ْرِب في ِعزٍّ َوِصْدٍق َوفِي َهنَاَوبِاآلِل آِل الَبْيِت َوالصَّ َعلٰى الدَّ

والحمد لله رب العالمين
أبوبكر العدني ابن علي المشهور

2١ رمضان ١٤٤١
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كلمٌة مسجلة ٌ للحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور
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الحم�د لله رب العالمين ونصلي ونس�لم على س�يدنا وحبيبنا 
محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أوجه رس�التي س�ائاًل موالي التوفيق لما سأقوله وأطرحه إلى 
كل إخوانن�ا وأهلن�ا وأصحابن�ا وطالبن�ا ، وكل م�ن يرغ�ب في 
معرف�ة ما دعانا إليه ديننا ورس�ولنا في هذه الظروف االس�تثنائية 

االحترازية .
وحديث�ي معك�م هو م�ن باب الح�رص على أن نك�ون � ومن 
يحم�ل راية العل�م والدع�وة � أول األفراد المبادري�ن باالحتراز 
والوقاي�ة ؛ ألن القدوة الحس�نة ف�ي كل مجتمع � كم�ا تعلمون � 

هي محط النظر .
واليوم أمامنا مرحلة أشبه ما تكون بحالة الطوارئ ، انتشر فيها 
هذا المرض وهذا الفيروس في العالم كله ، وواجهته الش�عوب 

والجهات الرسمية والشعبية بما لديها من طاقات . 
والموت والحياة بإذن الله ، وال يموت أحد بفيروس وال يعيش 
بع�دم وج�وده ؛ لكن نح�ن أمام نصوص ش�رعية وقي�م أخالقية 
ومواق�ف أبوية نبوي�ة ، تجعلنا نعرف كيف نتخ�ذ المواقف أمام 

األزمات .
فبالدن�ا بعموم اليمن � وكذلك ع�دن وحضرموت � ربما ظهر 
فيها شيء من هذا الوباء المتحدث عنه .. وكلنا يعلم الحالة التي 
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فيه�ا بالدنا من الضع�ف والعجز واآلثار الت�ي أصابتها الظروف 
المتغيرة . 

والي�وم بقي علينا نحن كش�عوب وكمواطني�ن ورعايا أن نفهم 
دورنا وواجبنا ، حيث ال تستطيع المستشفيات أن توجد العافية ، 
وال يمكن أيضًا للجهات المس�ؤولة أن تمنع الموت ، هذه أمور 

مبنيٌة على جانبين:
األول جانب قضاء وقدر ، 

والثاني جانب احتراز من القضاء والقدر ومجرياته .
فالذي علينا وإياكم � اإلخوَة المس�تمعين من الرجال والنس�اء 
والكبار والصغار والعلماء وطالب العلم وكافة الرعايا � أن نقيم 

الواجب الذي علينا : االحتراز من مجريات القضاء والقدر.
واالحتراز أمٌر البد منه ، وأول أسبابه الدعاء ، ف�»ال َيُردُّ القضاَء 

إال الدعاء«.
ونح�ن نحت�اج إل�ى بذل الجه�ود لياًل ونه�ارًا ف�ي التوجه إلى 
س�بحانه وتعالى في رفع هذه الحالة ورفع ه�ذا الوباء وغيره من 

متعلقات األمراض والُحّمّيات وما شاكلها .

هذا هو الجانب األول..
أما الجانب الثاني..

فهو أن الدعاء من غير وقاية ربما ال يؤدي الدور المطلوب .
إننا يجب أن نتوقى كل ما من شأنه أن يعرض الناس والمجتمع 
والبي�وت واألس�ر إل�ى الخط�ر ، فالب�د م�ن أخ�ذ االحتياطات 

الالزمة.
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واالحتياط�ات الالزم�ة هي من وظائ�ف األطب�اء والدكاترة ، 
يشرحونها للناس .

لكن نحن نتكلم هنا من جانب ش�رعي ديني بأخذ األس�باب ، 
ومن األس�باب وس�ائل الوقاية كما ترون وتسمعون ، مما يسمى 
بالتعقي�م ، وكذل�ك الكمامات وأغطية األي�دي ، وإلى غير ذلك 
مم�ا ه�و مع�روف في ه�ذا الجان�ب ، فإن ه�ذا جزٌء مم�ا يجب 
أن نحاف�ظ علي�ه ، ويجب أن نعَي ش�يئًا اس�مه الثقاف�ة الصحية ، 
س�واء كانت للف�رد أو لأس�رة أو للبيت أو للمجتم�ع ، فتكاتفنا 
وقيامنا بما نستطيع من االحترازات التي ندعى إليها من الجهات 
الرس�مية أو الصحي�ة سيس�اعد كثي�رًا على تضيي�ق الخناق على 

انتشار هذه األمراض .
وال أقص�د أن تت�رك الناس أعماله�ا ووظائفه�ا.. وإنما أقصد 
االحت�راز ، فإن كنت في الوظيفة ، أو كانت المرأة في البيت ، أو 
كان االخت�الط بين الناس ، س�واء كان في بي�وت الله ، أو كانت 
األس�واق ، أو كان ف�ي أماكن أخ�رى ، فالبد م�ن االحترازات ، 
وهي اس�تخدام س�بل الوقاي�ة ، وبعد ذل�ك ما يجريه الل�ه كائٌن، 
ولك�ن عندما نلت�زم نحن فالتزامن�ا إنما هو بالنص الش�رعي من 

قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : »اعقلها وتوكل«.
استخدم سبل الوقاية ثم بعد ذلك توكل ، فإن األسباب تساعد 
على إيقاف خطر الوباء ، ومن أراد الله له اإلصابة سيصاب حتى 

لو توقى .
وهذا من باب ما ينبغي أن نتخذه من قضايا اإليمان ،

ه�ذه قضايا العقيدة ، وخطاب لمن أس�رف ف�ي أمور العقيدة ، 
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ونح�ن نعل�م أنه لن ينفع وال يض�ر إال الل�ه ، وأن النبي علمنا أن 
نقول : »بسم الله الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في 
السماء وهو السميع العليم« ولكن بعد اتخاذ الوقاية واألسباب. 
فإذا اتخذنا للوقاية أسبابها فإن كل هذا يساهم ويساعد على أن 

يصد الله سبحانه وتعالى بإذنه عنا شر العلل واألمراض.
ومعلوم أن دعوة الناس لالعتصام في البيوت والبقاء في أماكنهم 
 :m حتى ال تتسع دائرة االختالط إال للضرورات ورد فيها قوله
 »ليس م�ن رجل يقع الطاعون ، فيمكُث في بيتِه صابرًا محتس�بًا،
يعلُم أنه ال يصيُبه إال ما كتب اللُه له إال كان له مثُل أجِر الشهيد«، 
ق�ال اب�ن حج�ر رحم�ه الله  ف�ي »فت�ح الب�اري« ش�رح صحيح 
 البخ�اري: اقتض�ى منطوقه أن م�ن اتصف بالصف�ات المذكورة

يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت)١). 
مما يدلنا على أن اإلس�الم ورس�ول الله m مهتم بهذه األمة، 
مهت�م بصحته�ا ، مهت�م بوقايتها ، مهتم بم�ا يلزمه�ا وتتخذه في 

الظروف االستثنائية .
ث�م اعلم�وا ب�ارك الله ف�ي الجميع أن م�ا وقع لم يس�بق وقوع  
مثل�ه من قبل ، حتى ما جرى في س�ابق الزم�ان من الطواعين في 
المجتمع�ات العربية أو غي�ر العربية ، كل ذلك لم يكن على هذه 

الصفة .

رواه أمحد  )26١39( ، وانظر»فتح الباري« )١9٤/١0).  (١(
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هذه الحالة التي نحن نعانيها تحمل شقين :
الش�ق األول : تدخ�الت ش�يطانية إبليس�ية ألج�ل اإلض�رار 

بالشعوب ألهداف يعرفها أصحابها .
الش�ق الثان�ي: إصاب�ات ف�ي المجتمع�ات بع�د ه�ذه األم�ور 

المخطط لها أوصلت الشعوب إلى ما أوصلتهم إليه . 
فنحن أوالً وقبل كل شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا 
ويحف�ظ األمة هذا الواجب علينا ، وعندما نريد أن نعرف أن هذا 
جزء مما يخططه الش�يطان وأتباعه إلفش�ال الش�عوب وإفقارها 
وإس�قاط قيمه�ا فإنك�م أنتم اآلن ت�رون كيف بدأ التن�ازع ، حتى 
بي�ن العلماء ، واالخت�الف في اآلراء ، واالخت�الف في األقوال 
، العام�ي يتكلم ، وطالب العلم يتكل�م ، والعالم يتكلم ، وكلهم 
يتكلمون ف�ي القضاء والقدر ، واألخذ باألس�باب بالطريقة التي 

ألفوها ، وكأننا لسنا في حالة استثنائية . 
وهذا خطأ فادح ، 

فاإلس�الم يضع لقضية الحالة االستثنائية مواقَف ، وهذا عندنا 
من سنة المواقف ، وهو أن اإلنسان يتخذ أمام كل تغير وأمام كل 

مستجد موقفًا يتالءم مع تلك الحالة سواء طالت أم قصرت .
ومن لم يهتم بمثل هذا األمر فإنا أن يكون إنسانًا متواكاًل ، وإما 
أن يكون إنسانًا لم يِع ولم يفهم مسؤولياته في هذه المجتمعات. 

فعسى بإذن الله أن نستعيد توازننا ، وأن نعرف الحالة .
ف�ي  الطبي�ة  للجه�ات  الجزي�ل  الش�كر  نق�دم  أن  ننس�ى  وال 
المستش�فيات ، وف�ي غيره�ا م�ن الصيدلي�ات ، وف�ي مواض�ع 
التعقيم، على هذه الخدمات التي يقدمونها في كثير من األماكن، 



معرضين على أنفس�هم للخطر لكنهم يجاهدون في س�بيل الله، 
وله�م المقام الكبير في الدنيا واآلخرة بهذا العمل ، وبهذا الصبر 

، وبهذه المباشرة لمعالجة المرضى .
كما أن كل من يسهم من الجهات الرسمية أو الجهات الشعبية 
أو المنظم�ات أو الجمعيات أو أي جهة معينة تقدم خدمة س�واء 
كان في تجهيز ما يحتاج إليه الناس عند المساجد أو في األسواق 
أو ف�ي مواقع العمل من وس�ائل التعقيم أو الحف�ظ ومن األمور 
المتعلقة بالوقاية فإننا نسأل الله لهم التوفيق والبركة في أرزاقهم 
وفي أوقاتهم وفي أحوالهم . فالواجب على كل منا اليوم أن يمد 
ي�ده بما يس�تطيع ، وج�زء من مد الي�د أن نقول مثل ه�ذا الكالم 

ليسمعه الجميع .
وبالطبع فإن هناك أناس سيفسرون مثل هذا القول تفسيرا آخر 
، لك�ن الموق�ف ال يقتضي أن ننتظر حتى نس�مع ف�الن ، أو جهة 

أخرى تتكلم بلغة أو بلسان أو بفكر آخر . 
نحن اآلن أمام مس�ؤولية واحدة تقتضي أن نتخذ موقفًا واحدًا 
حفظ�ًا للناس ، حفظ�ًا للبلد ، حفظًا ألطفالن�ا ، حفظًا لحاضرنا، 
حفظ�ًا لمس�تقبلنا ، حفظ�ًا ألمتن�ا ، وخاص�ة في بل�دان ومناطق 

ضعيفة االستعداد للوقاية .
ب�ارك الل�ه فيك�م وحفظك�م وحف�ظ الجمي�ع وف�ق الجمي�ع 
لأخ�ذ باالحترازات التي تتناس�ب مع المرحلة ف�ي هذه الحالة 

االستثنائية، وكلنا نتوجه إلى الله أن ال تطول هذه المرحلة 
نسأل الله أن يزيل عنا وعنكم وعن بالدنا وبالد المسلمين هذه 
الحالة المفاجئة ، ونسأل الله أن يجازي من كان سببًا في ذلك ما 
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يجازيه به في دنياه وأخراه ، 
وأن يعي�د لهذه األمة ولكل إنس�ان على ه�ذه األرض ما له من 

حق في العيش فيها  مع الصحة والعافية ، 
نح�ن نتوج�ه إلى المولى س�بحانه وتعالى ، وه�و الكافي وهو 
الشافي وهو المعافي ، أن يمن علينا بالتوفيق لأخذ باألسباب ،
وأن يجعل في األخذ باألسباب حفظًا لنا ووقاية ألوالنا وبناتنا 
وبيوتنا من كل شر ، سواء كان في هذا الوضع أو كان في غيره ،

فما نحن إال عبيد ، والعبد ليس له إال مواله ،
توجهن�ا إلي�ك يا أكرم األكرمين ويا أرح�م الراحمين أن ترحم 
األم�ة ف�ي ضعفها وفي عجزه�ا وفي تقصيرها ، وفيم�ا أصابها ، 
وم�ا هي فيه ، من ه�ذا البالء واألذى والمحن واإلحن والفتن ما 

ظهر منها وما بطن ، 
وليس لأمة من كاش�ف إال أنت )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(   
أس�أل الله لن�ا ولكم التوفي�ق والحف�ظ والس�المة ، وصلى الله 
على س�يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته.
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َه�الاّ َأَفْقَت ِم�َن الِغَواَي�ِة والَعَمْهقاَلْت )كورونا( : يا َبنِي اإلنساِن َمْه
ُيْحيِ�ي وُيْفنِ�ي َمْن َيش�اُء َفَعظََّمْهأنا ِمْن ُجنُوِد الَواِحِد األََحِد الاِّذي
َظَهَرْت َعالماتي َتَدْرَبَك َواْعَتَمْهوَلَق�ْد َرَأْي�َت ل�كلِّ َف�ْرٍد ِعنَْدم�ا
اُه الَكَمْهَوَغَدت أساطِيُن الُعُلوِم َوَمْن َعلٰى ُكْرِسي الَقراِر َكَمْن َتَغشاّ
َمْهَم�ْن َيْخُل�ُق الَفْيُروَس َغْي�ُر إِٰلهنا َم�ْن ال ُيِحي�ُط بِِعْلِم�ِه َم�ْن َعلَّ
ا َجرٰى َمْهَعْيُن الَبِصي�ِر َتَحيََّرْت ِمماّ إِْذ ال َيرٰى َحْجِمي وال َمْن َحجَّ
َرْغَم الِحصاِر ُأِديُر َسْيَر الَمْلَحَمْةَوَغَدْوُت َأْفتُِك بِالِمئاِت  ولم َأَزْل
َوَمْغنََمْهَوالناّاُس بِاألَْسَباِب َتْصنَُع ُجْهَدها النََّج�اَح  َتْعَتِق�ُد  وَت�َكاُد 
نِ�ي �ِه الاّ�ذي ق�د َخصَّ بَِخَصائٍِص َمْجُهوَلٍة في األَْنظَِمْةواألَْم�ُر لِلّٰ
ِمْن َخاِرِج الَعْدَوٰى ُشُؤوٌن ُمْبَهَمْةَمْأُم�وَرٌة إِْن ُكنْ�ُت بِالَعْدَوٰى فلي
َمْهَلْو ِشْئُت َأْشَرُح َبْعَض َأْسَباِب الَوَبا ْن َصمَّ ًا َغاَب َعمَّ َلَكَشْفُت ِسراّ
ُيْجِري�ِه َموالنا َعلٰى َم�ْن َأْضَرَمْهواألَْم�ُر َمْقِضيٌّ وال ُأْب�ِدي الاِّذي
ي( َكَفْفُت بَِأْمِرِه َمْةإِْن ِقيَل لي: )ُكفِّ أو ِقيَل: )َفاْنَتِشِري( َسَرْيُت ُمَيمِّ
َل�ُه َأْنَتِق�ي َأَح�دًا وال َأْس�َعٰى  َتْجِري ُأُموِري بِالَمِش�يَئِة ُمْرَغَمْةال 
�ٍم لُِمَكمَّ َأْلَتِف�ْت  َل�ْم  ِحينًا.. َوِحينًا ِقيَل: )َفاْسَتْعِدي َفَمْه(َوَلُربَّم�ا 
أن�ا آي�ٌة ف�ي ُكلِّ َش�ْأنِي ُمْلَهَم�ْةأنا ال ُأِميُت َوَلْيِس لي َأْمُر القضا
ْحٰمِن فِ�ي َمْن َأْكَرَمْهوَلَكْم ِرَج�اٍل َصالِِحيَن َأَصْبُتُهْم َأْمرًا ِمَن الرَّ
ِحين�ًا ِرَجاالً.. َأْو َتُك�ْن ِحينًا َأَمْةُشَهداَء ماتوا في الِفراِش بَِلْمَسٍة
ُمش�ِفٍق َتِحيَّ�َة  ِمناّ�ي  َأمضٰى األواِمَر.. ِمْثَل َمنِْح األَْوِسَمْةُأْهِديِه�ُم 
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تِي َس�ُيِعيُدنِي َمْوالَي ِسْجَن الِحْفِظ َحتاّٰى َأْخِدَمْهوَمتٰى َقَضْيُت ُمِهمَّ
أس�باُبُه في َقْبِض َبْعِض األَْغلَِمْةومت�ٰى أراَد لَِي الُخ�روَج َتَهيََّأْت
ما اِق الدِّ َق َبْعُض ُعشاّ بُِضُلوِعِهْم في َبثِّ ٰهذي الَمْأَتَمْةَوَلَكْم َتَشدَّ
�ْن َقَض�اُه َوَأْبَرَم�ْهَوُهُم َكِمْثلِي َتْحَت َأْمٍر قد َجرٰى َق�َدرًا أت�ٰى ِممَّ
ُرُجوُع�ُه لِْلَدِم�يِّ  َفَيْرَحَم�ْهوَنِصيَحت�ي  َيْصَطِفي�ِه  َكْيَم�ا  �ِه  لِلّٰ
ْيَطاَن َوالُكْفَر الَِّذي َمْةال َتْعُبُدوا الشَّ �ُعوَب بِِحيَل�ٍة ُمَتَوهَّ َفَت�َك الشُّ
التَّْكِرَم�ْةَوَدَواُؤُكْم ِمناّي َوِمْن ِمْثلِي اشَهُدوا َربُّ  َفْه�َو  �ًا  َحقاّ �ِه  لِلّٰ
َم�ْهَواْسَتْغِفُروا الَمْولٰى َوَخاُفوا َبْطَشُه �ا َحرَّ �ْوَن َعماّ َوْلَتْس�َأُلوُه الصَّ
لَِعْبِدِه الَقِريُب الُمْس�َتِجيُب  َم�ْهَفْهَو  َقدَّ �ا  ِمماّ َت�اَب واس�َتْعَفاُه  إِْن 
َم�ْهَوالُع�ذُر َمْأُم�وٌل فم�ا لِ�َي ِحيَل�ٌة )ُكوفِي�ُد( ُجنْ�ِديٌّ لِ�َربٍّ َعلَّ

أبوبكر العدني ابن علي المشهور

١١ ذي القعدة ١44١
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٤2 الفوائد اإليجابية والسلبية لإلجراءات الوقائية 
٤6 أدعية مختارة لكشف الغمة وزوال كل نقمة 
٤9 الخاتمة    
50 ُرْورِ  َبٌة  لَِتْفِريِج اْلُكُروِب َوِكَفاَيِة الَباَلَيا َواْلشُّ َأْوَراٌد ُمَجرَّ
5١ آيات الكفاية    
52 اآليات الخمس للفرج والخروج من الشدة 
53 دعاء الكفاية    
5٤ أدعية دفع وكفاية البالء    
55 األدعية النبوية لتفريج الكروب 
60 دعاء الفرج لسيدنا علي بن أبي طالب   
6١ دعاُء المعراج عن سيدنا علي بن أبي طالب  
63 حابي َأبِي َمْعَلٍق األنصاري   دعاُء الصَّ
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6٤ دعاء اإلمام السجاد علي زين العابدين عند الكرب 
65 دعاء تفريج الكرب لإلمام الحسن البصري 
66 دعاء الفرج السريع ألبي إسحاق التونسي 
67 اد  دعاء الحفظ لإلمام عبدالله بن علوي الَحدَّ
70 ِم اْلُغُيْوِب  ُعْوِب بَِعالَّ قصيدة اِْستَِغاَثُة اْلشُّ
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