الحمد هلل نستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له.
وأشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله ،ارسله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ،وكفى باهلل شهيداً .أرسله بين يدي الساعة بشيرا ً
ونذيراً ،وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا ً منيراً ،فهدى به من الضاللة ،وبصر به من العمى،
ي ،وفتح به أعينا ً عمياً ،وآذانا ً ص ًّما ،وقلوبا ً غلفاً ،فبلغ الرسالة ،وأدى
وأرشد به من الغ ّ
.األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد باهلل حق جهاده ،وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النساء١ :
ﱙ
ﱑﱓﱔﱕﱖ ﱗ
ﱒ
ﱐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ آل
عمران102.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲣ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ األحزاب٧١ – ٧٠ :
ﲤ
ﲢ
أ َّما بعد؛ فاألخالق من األمور التي تُقرها ال ِفط ُر السليمة ،والعقول المستقيمة ،وجاءت
زود منها ،وجميع األنبياء -عليهم الصالة والسالم -كانوا
الشرائع بالحث عليها ،وكثرة الت َّ ُّ
قسط وافر من حميد األخالق وطيبها.
أعظم الناس أخالقًا ،وكان أصحابُهم تبعًا لهم على
ٍ
و سنتعرض اليوم لبعض األخالق التي يجب على المسلم اتباعها في أزمنة األوبئة
المنتشرة كالتي نعيشها في هذه األيام.
يعرض للناس في حياتهم عوارض تغير مجرى حياتهم ،ومن هذه العوارض ما يحصل
من الباليا ومن األوبئة ،ويعظم أثره بحسب ا ِت ّساع مساحته ،ومن هذه اآليات ما يُصيب
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الناس من األمراض وما يصيبهم من الباليا ،وهذا من آيات هللا تعالى وحكمته ،وهللا تعالى
هللا
آياته متنوعة ك ًّما وكيفًا وزمانًا ومكانًا ،وهذه اآليات هلل تعالى فيها ِحكم بالغة ،ومن آيا ِ
ت ِ
عز و جل هذه الباليا واألوبئة التي تحصل إ َّما في بل ٍد معيَّ ٍن ،أو في دول ٍة معيَّن ٍة ،أو في
مساح ٍة واسع ٍة من األرض.
من أعظم اآلداب؛ بل هو رأسها وأساسها :تفويض األمر إلى هللا والتوكل عليه -ع َّز
وج َّل.
كبير ،من تقدُّم أو تأ ُّخر؛
وقبل ذلك؛ يعلم اإلنسان أن ما يكون في هذا الكون من
صغير أو ٍ
ٍ
كله بأمر هللا -ع َّز وج َّل -وهو المستحق للعبادة ،وعلى العبد إذا حصل من هذه اآليات
فوض األمر إلى هللا -ع َّز وج َّل ،-وبالجملة أن يحرص
والعوارض واألوبئة وما شاكلها؛ أن يُ ّ ِ
على ا ِت ّخاذ األسباب الشرعيَّة ،واألسباب الشرعية -والحمد هلل -مو َّ
سنة،
ضحة في الكتاب وال ُّ
سنَّ ِة:
وفي كالم علماء األ َّمة .فنقرأ ُ في ال ُّ
ي ِ صلى هللا عليه وسلم فقال:
بن عبَّ ٍ
ع ْن عب ِد هللا ِ
اس رضي هللا عنهما قال  :كُنتُ خلف النَّب ّ
" يا ُ
ت  :احف ِظ هللا يحْ ف ْظك  ،احف ِظ هللا ت ِج ْدهُ تجاهك  ،إذا سأ ْلت فاسأ ِل
غال ُم إ ِنّي أع ِلّ ُمكُ كلما ٍ
أن األ ُ َّمة لو اجتمعت على ْ
هلل  ،واعلم َّ
بشيء  ،لم
أن ينفعوك
هللا  ،وإذا استع ْنت فاست ِع ْن با ِ
ٍ
يضروك إالَّ
ينفعوك إالَّ
وإن اجتمعوا على ْ
بشيء  ،لم
ضروك
ٍ
ٍ
ُّ
أن ي ُّ
بشيء قد كتبهُ هللا لك ِ ،
الترمذي وقال  :حديث
ف " [ رواه
ت األقال ُم وجفَّ ِ
بشيء قد كتبهُ هللا عليك ُ ،رفِع ِ
ٍ
ت ال ُّ
ص ُح ُ
ُّ
حسن صحيح ]
فحديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأمرونا باالستعانة باهلل و أننا إذا حفظنا هللا نجده
تجاهنا و أنه ال يضرنا شئ في هذه الدنيا ما لم يكتبه هللا علينا .فمن أعظم اآلداب اإلسالمية
صن ،وما أصابه يُضاعف به
التوكُّل على هللا -ع َّز وج َّل ،-وكلما قوي توكل العبد كلما تح َّ
األجر.
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ومن األخذ باألسباب التي يجب على المسلم اتخاذها لتحصليه مراده :لزوم الدُّعاء
وال َّ
ضراعة هلل عز و جل.فكما جاء في عند الترمذي عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال:
"الدعاء هو العبادة"
الناس ُدعا ًء هم األنبياء -عليهم الصالة والسالم -وكانت ألسنتهم رطبة بذكر هللا
وأكثر
ِ
ُ
تعالى ودعائه ،والدعاء يزداد عند حصول البالء واالمتحانات.
ومن األخ ِذ باألسباب :أن يفتقر العب ُد إلى ربه -ع َّز وج َّل -وأن يُراجع نفسه وأن يُحاسبها،
وأن يتخلص من ذنوبه ،وأن تكون توبته هلل توبةً نصو ًحا ،والتوبة النصوح يرفع هللا بها
البالء.
و ينقسم الناس في اتخاذ األسباب لعدة أقسام:
القسم األول :يُهمل األخذ باألسباب ،عندهم المباالة ،وهذا ال شك تفريط ،فاألخذ باألسباب
مشروع في كتاب هللا عز و جل و سن ِة نبيه صلى هللا عليه و سلم ،قال تعالى:
ﱟﱡﱢ ﱣﱠ
ﱠ
ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
شرت بالمسيح عليه السالم و هي في حالة
ومريم -عليها السالم -وهي حامل ،و قد بُ ِ ّ
الحمل و الوضع .طلب هللا عز و جل منها األخذ باألسباب:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ

مريم٢٥ :

هللا صلى هللاُ عليه و سلم حين قال لألعرابي الذي ترك
و في السنة نقرأ ُ حديث رسو ِل ِ
هللا :فقال له :اعقلها و توكل( .أخرجه الترمذي و صححه
النَّاقة سائبة ً متوكل على ِ
السيوطي و حسنه األلباني)
فإهمال األسباب مخالف للنصوص الشرعية؛ بل وحتى األمور العقليَّة.
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الملك١٥ :

القسم الثاني من الناس :يُبالغ في ا ِت ّخاذ األسباب حتى يصل الحد به إلى التَّن ُّ
طع
والوسوسة ،وإهمال ما سواها من الدعاء والضراعة ،واألذكار والتَّوكُّل على هللا عز و جل.
القسم الثالث :من يتوكل على هللا -ع َّز وج َّل -ويتَّخذ األسباب المشروعة مع تفويض األمر
إلى هللا ،ولزوم الضراعة له.
ونظر الناس لهذا البالء يجعل اإلنسان يتكيَّف في التعامل معه ،فبعض الناس ينظر لهذا
البالء بنظر البصر المجرد ،وهذا يفرق عن نظر البصيرة واالعتبار واال ِت ّعاظ.
وبعض اآليات تدعو إلى التفكر ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ
ق اإلنسان ،وبس ُ
ط األرض ،ونصب
و من هذه اآليات التي خلقها هللا عز و جل :خل ُ

الغاشية١٧ :

ف بها عباده ،قال تعالى:
الجبال .و قد جعل هللاُ من آياته ما يُ َّخ ِو ُ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔﱕ ﱖ

ﱗﱘﱠ اإلسراء٥٩ :

ومن ضمن هذه اآليات الخسوف والكسوف ،فقد جاء في الحديثَّ « :
إن الش َّْمس وا ْلقمر ال
بهما ِعبادهُ»
ت أحدٍ ،وال ِلحياتِ ِه ،ول ِكنَّ ُهما ِمن آيا ِ
ان ِلم ْو ِ
ي ْك ِ
ت هللاِ ،يُخ ّ ِو ُ
ف َّ
سف ِ
َّللاُ ِ
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الخالق عز و
وقوة
ومن ِحك ِم هللا عز و جل عند وقوع البالء ،أن يعلم اإلنسان عظمة
َّ
ِ
جل و ما يُقابلها من ضعف وذُل وفقر المخلوق لخالقه تعالى.
غير هللاَّ ،
وأن الملجأ الوحيد في أوقات
وعند البالء يعلم اإلنسان بطالن من ُ
ع ِبد من ِ
شد ِة هو هللا عز و جل.
ال ِ ّ
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ﱟﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱠ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂﲃﲄﱠ يونس٢٢ :

وبعض األوبئة والنوازل تُذكر العبد بيوم القيامة ،و الفزع والهلع و الخوف الذي
سيُصيب الناس يومئذ قال تعالى:
ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱠ

الحج٢ :

صة إذا كان البالء
فعند نزول البالء يحصل للناس -في الغالب -غفلة عن أموالهم ،وخا َّ
صحة مثل األوبئة.
متعلق بال ِ ّ
صن باألسباب التي تحفظ له -بإذن هللا-
فاإلنسان يترك متجره ،ويترك عمله ،ويتح َّ
ص َّحته ،كذلك يوم القيامة إذا فزع الناس يتركون مصالحهم وأموالهم وأوالدهم؛ كل مشغول
بنفسه.
و لألسف نرى في بعض األحيان بعض المخالفات الشرعية التي تحصل عند كل نازلة تنزل
بالناس و منها ما يحدث في وقت انتشار البالء بشك ٍل عام و أيضا ً الوباء الذي نعاصره في
هذه األيام.
بإنسان :فإ َّن بعض الناس يأخذ بعض
من هذه المخالفات التي تحصل إذا ح َّل البال ُء
ٍ
سخريةِ ،من من أ ُصيب بالبالء والواجب
األخبار في البالء بالتَّندُّر والت َّف ُّكه واإلضحاك وال ُّ
ب غير ِه و يسأل هللا السالمةَّ .
هللا صلَّى هللاُ عليْه
فإن رسول ِ
عليه أن يعتبر وأن يتَّعظ بمصا ِ
لإلتعاظ فقالُ :
اآلخرة» ،2فإن رأى
وسلَّم أباح زيارة المقابر
وروا ا ْلقُبُور؛ ف ِإنَّها تُذ ِ ّك ُر ُك ُم ِ
ِ
«ز ُ
نوع من أنواع البالء ،فمن الواجب عليه أخذ ال ِعبر ِة ال الت َّند ُِر
لق أ ُصيب ّ
المسلم أحد الخ ِ
بأي ِ ٍ
 2صحيح اجلامع لأللباين (.)3577
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ب األخرين ليُنافي اآلداب الشرعية التي
و السخرية ،فإ َّن اتخاذ الضحك والسخرية من مصا ِ
أ ُريد للمسلم أن يتمثَّل بها.
و من هذه المخالفات التي تحصل حين وقوع البالء :اإلرجاف 3واإلشاعات والتَّخويف ،حتى
س ِه؛ بل هي بالء أعظم من
في بعض األوقات تكون اإلشاعات والتَّخويف أش ُّد من
ِ
البالء نف ِ
البالء األصلي ،فتجد -مع األسف -بعض الناس إذا حصل البالء ال يروي وال يكتب وال يأتي
الناس .واآلداب الشرعية والعقليَّة والعرفيَّة أن اإلنسان
ب
ِ
الرعب في قلو ِ
بخبر إال ما يُلقي ُّ
في مثل هذه المواطن يُدخل التَّفاؤل في نفسه و نفوس األخرين ،ليس بقصد إهمال األمور
غيرها ،ولكن يُغلب جانب التَّفاؤل في َّ
أن هذه الغُ َّمة ستزول
األخرى من األخ ِذ باألسبا ِ
بو ِ
بإذن هللا تعالى.
و أيضا ً من هذه المخالفات التي تق ُع في زمن البالء :الخروج عن الحد الشرعي في اتخاذ
أمورا شرعيَّةً واجبةً عليه في سبيل
األسباب ،حتى أن بعض الناس في اتخاذ األسباب يترك
ً
حرز ،وال شكَّ وال ريب أن األسباب التي تُخالف اآلداب الشريعة ليست أسبابًا،
التح ُّ
صن والت َّ ُّ
بل هذه موبقات ومهلكات ،وهللا تعالى إذا أمر باتخاذ األسباب ،ثم جاء الشخص وغلَّب جانب
السبب وع َّ
طل ما أمره هللا تعالى به لغير مصلحة؛ فال شكَّ أن هذا ليس من اآلداب اإلسالمية.
وبعض الناس اآلن إذا كلَّمته ال يتكلَّم في التوكل وال في الدعاء وال في تعليق األمور باهلل
عز و جل ،وال في حسن الظن باهلل تبارك و تعالى؛ فهذه كلها عنده ال اعتبار له ،المهم أن
حرز؛ وهذا ال شك أنه من المخالفات التي يجب تجنّبها.
يتكلم في كيفية الت َّ ُّ
و من األسباب التي يُتَّقى به هذا الوباء أوالً التوكل على هللا عز وجل و ثانيا ً الدعاء
و ثالثا ً التوبة :كما قال العباس بن عبد المطلب -ر ِضي هللاُ ع ْنهُ -لما استسقى به الصحابة
قال" :اللهم إنه لم ينزل بالء إال بذنب ،وال ينكشف إال بتوبة".

الرعب في نفسه
 3إحداث الخوف و ُّ

6

رابعا ً الحفاظ على على األذكار الصباحيَّة والمسائيَّة والمناميَّة ،فهذه حصن حصين قوي،
فإذا أصبح اإلنسان يستفتح صباحه باألذكار ،وإذا أمسى ختم يومه باألذكار ،إذا أراد النوم
فارق عالم اليقظة باألذكار ،وهناك أذكار عا َّمة يلزمها في كل وقت ،وتزداد في النوازل.
سا :االستغفار
خام ً
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﳐﳑﱠ

هود٥٢ :

فالقوة المذكورة في اآلية قد تشمل القوة البدنيَّة والقوة واإليمانيَّة؛ فهي عا َّمة في كل
قوة .و بما أن األوبئة توهن األجسام فإن اإلستغفار قد يزيد قوتها.
َّ
وفي سورة نوح -عليه السالم -نقرأ ُ عن فوائد اإلستغفار .قال هللا تعالى على لسان نوح
عليه السالم:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱠ

نوح١٢ - ١٠ :

وفي الحديث الصحيح قال -صلَّى هللاُ عليْه وسلَّمُ « :
ارا
طوبى ِلم ْن وجد في ص ِحيفتِ ِه ا ْ
ستِ ْغف ً
يرا» ،4وفي لفظ بصيغة المبني للمفعولُ « :
س ِت ْغفار ك ِثير».5
طوبى ِلم ْن ُو ِجد في ص ِحيف ِت ِه ا ْ
ك ِث ً
وكذلك أيضًا األدعية التي تنص على رفع البالء والهم والغم ،قال -صلَّى هللاُ عليْه وسلَّم:
ست ُ
غيث» ،6وقوله تعالى في سورة البقرة:
ي يا قيُّو ُم ِبرحْ متِك أ ْ
«يا ح ُّ
ﭐﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱠ البقرة١٥٦ :

جرا ،وكتب األذكار -والحمد هلل -مليئة بمثل هذا.
وهلم َّ
 4رواه ابن ماجه ( ،)٣٩٥٠وصححه األلباينُّ يف «صحيح اجلامع» (.)٣٩٣٠
 5صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)1618
 6أخرجه الرتمذي ( )3524واللفظ له ،وابن السين يف ((عمل اليوم والليلة)) ( ،)337صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)557/7
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وينبغي للمسلم أن يعتبِر ،وقد جاء اآليات في كتاب هللا عز و جل بالنَّظر و التَّفك ُِر في
خلق هللا ،قال تعالى:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓﱠ آل عمران١٣٧ :

ﲣﲥ
ﲜ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲤ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲝ
ﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ األنعام٥٠ :

فتوظيف كل ما يراه اإلنسان فيما يعود عليه بالنفع يزيد في إيمانه إيمانًا ،ويزيد في
ص ًرا.
ص ِر ِه تب ُّ
تب ُّ
وعلى اإلنسان أخذ ُ العبرة إذا رأى البالء واقعا ً ،ورأى أنه في مصيبة ونازلة كبرى؛
فعليه أن يتذكر من هو أشد منه مصابًا ،حتى يقوى إيمانه وتقوى عزيمته.
وينبغي أن يعلم أنه ليس بين هللا وبين أحد من خلقه نسب وال حسب ،وأن حكمة هللا
تعالى بالغة في الكمال أعالها ،وفي الحسن ُمنتهاها.
البالء يعل ُم اإلنسانُ أنه ال ينفعه إال عمله الصالح ،و دُعاؤه وتوبته إلى هللا -ع َّز
وعند
ِ
وج َّل-؛ فإن أضاف إلى ذلك حسن الظن باهلل -ع َّز وج َّل -فلن يرى من هللا َّإال ما يُطمئِ ُن قلبه،
ويشرح صدره ،ويُ ِقر عينه.
وهذه النوازل نزلت في القرون السابقة ،وفي عصور الصحابة ،فالصحابة تعاملوا مع
طاعون ِعمواس التعامل الشرعي ،فالصحابة -وهم أتقى الناس هلل بعد األنبياء والرسل -وقع
قو ِة يقينهم وإيمانهم وعلمهم باهلل -ع َّز وج َّل -كانوا من
الطاعون في عهدهم ،هذا و مع َّ
أعظم الناس لفعل األسباب الشرعيَّة ،وكما نعرف أنه ل َّما أراد عمر دخول الشام وأُخبر
بالوباء الذي انتشر وفشا وشاع ،فتردَّد واستشار األنصار والمهاجرين ،ثم جاء ابن عوف
وأكَّد ما رآه عمر وهو عدم القدوم إلى بلد فيها طاعون.
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