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احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

فهذه فوائد وخالصات جمموعة يف: التعامل 
مع األَوبئِة، نسأل اهلل أن ينفع هبا، وأن جيزي 
 َمن شارَك وأعاَن يف إعداِد هذه املادة  خرًيا كلَّ

ها. وَنْشِ
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اإلســام هو ديــُن اهلل تعاىل الــذي ارتضاه 
للناس إىل قيام الســاعة، وهــو صالٌح لكلِّ 
ٌل بــا فيه صاُح الناس  زماٍن ومكاٍن، متكفِّ
نيا واآلخرة، بَجْلب املصالح  وسعادُتم يف الدُّ
وَدْرء املفاِســد، وهو منهٌج ُمتكاِمٌل شــامٌل 
لُشَعب احلياة اإلنسانيَّة كلِّها: عقيدًة، وعبادًة، 

وسياسًة، وُسلوًكا، وُدنيا وآخرة.

مان واهتِزاز العاَل  انتِشــار األَوبِئة يف هذا الزَّ
هلا؛ دليٌل عىل َعْجِز البرش، واســتياء النَّْقص 
عليهم، مهــا ُأوتوا من ِعْلم وخربات، وفيها 
تذكرٌي بَعَظَمِة اهلل تعاىل وكاِل ُقْدَرتِه وكربيائِه 
وقيوميَّتِه عىل َخْلقه، واستحقاِقه للعبادِة وحَده 
سبحانه ال رشيك له، وأنَّه ال معبوَد بحقٍّ إال 
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هَو وأنَّ اخللَق كلَّهم مفتِقروَن له، خاضعوَن 
لــه ، ليس للطبيعــِة يف ذلك أمٌر وال 
ُقْدَرة، ما أصابنا من ذلك ل يكن لُيْخطَِئنا، وما 

أخطأنا ل يكن لُيصيَبنا.

قال اهلل تعــاىل: )حت  خت           مت  ىت        يت  
جخ              مح      مججح   حج   يث    ىث   مث   جث   

حخ  مخ( ]فاطر: ٤٤[.
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   )ېئ    : وقــال 

ی( ]اإلرساء: ٨٥[.

عىل املسلم أن َيْستحِض قيوميََّة اهلل تعاىل عىل 
َخْلقه، وأنَّ مجيع اخَلْلق ُمفَتِقرون إليه سبحانه 
هم، يف  هم، ودفــِع مضارِّ َجْلــِب مصاحِلِ يف 
أموِر دينِهــم وُدنياهم، وأنَّ العباد ال َيْملِكون 
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ألنفســهم شــيًئا من ذلك كلِّه؛ فاألمُر أمُره، 
واخلرُي كلُّه بيد اهلل، ال مانــَع لِما أعطى، وال 
ُمْعطــَي لِما منع، وال قابَِض لِما َبَســَط، َوال 
باِسَط لِما َقَبَض، َوال هادَي ملَِن َأْضلَّ سبحانه، 
َوال ُمِضــلَّ ملَِْن َهَدى، إن أراَد بعباده خرًيا فا 
رادَّ لفضله، وإن أراَد هبم باًء فا كاِشــف له 

إالَّ هو.

ة إال باهلل«. وهذا معنى قولنا: »ال حوَل وال قوَّ

فخزائن األشــياء كلِّها بيِد اهلل تعاىل؛ كام قال 
)چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ(  تعــاىل: 

]احلجر: ٢١[، )ژ  ڑ( ]السجدة: ٥[، )ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  

ى  ى     ائ  ائەئ  ەئ  وئ          وئ( ]فاطر: ٢[.
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)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ   وقال: 
ی     ی        ی   ی   ىئ      ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ        ۈئ  
مب   خب   جبحب   يئ   ىئ      مئ   حئ   جئ  

ىب( ]األنعام: ١٧-١٨[.

: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    وجلَّ وقال عزَّ
ٺ   ڀ     ڀ   ڀ    پڀ   پ        پ   پ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  

ڤ  ڤ( ]يونس: ١٠٧[.
وهذا ُيوِجُب من العباد أن ُيْفِردوه ســبحانه 
لوا عليــه يف َجْلِب النَّفع  بالعبادة، وأن يتوكَّ
آماَلم ورجاَءهم  ُيَعلِّقــوا  ، وأن  ِّ الضَّ وَدفِع 
   ما ُيِبُّون، وَدْفِع كلِّ  كلِّ به وحَده يف حصولِّ
ما يكرهون، وأن ال يســألوا أحًدا غرَيه، وال 

 باهلل تعاىل. تتعلَّق قلوهُبم إالَّ
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عىل املســلم أن يســتحِض يف أوقات نزول 
األَوبئــة: قوَل النبي : »َمــْن َأْصَبَح 
بِِه، ُمعاًف يف َجَســِدِه، ِعنَْدُه  ِمنُْكــْم آِمنًا يف ِسْ
  ْنيا«)١)، وأنَّ ُقوُت َيْوِمــِه؛ َفَكَأنَّا حيَزْت َلُه الدُّ

هذه الثالثة من أعَظم النَِّعم بعد اإليامن.
ين  ])آِمنًا في ِسْربِِه( أي: في نفسه، أو: في أهله وعياله. وبفتح السِّ

)َسَربه( أي: في َمْسَلِكه وطريقه[.

شــأن املســلم ليس كغريه؛ فاملســلم ُيَسلِّم 
ألمــِر اهلل، ويرىض بقضائه وقــَدِره، وُيَوطِّن 
اء،  َّ رْب عىل امُلصيبة والضَّ نفَســه دائًا عىل الصَّ
اء، فال هَلَع وال  َّ كر عىل النِّعمة والسَّ وعىل الشُّ
فَزَع عند املصائــب واالبتالءات، فعنَده من 
 ما أصاَبه مل  ن نفَسه، ويعلم أنَّ اإليامن ما ُيَسكِّ

نه األلباني بمجموع ُطُرقه. )١) رواه الترمذي )٢3٤6(، وابن ماجه )٤١٤١(، وحسَّ
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  يكن لُيخطَئه، وما أخطأه مل يكن لُيصيَبه، وأنَّ
نيا أجٌر وِرْفعٌة   البالَء يف الدُّ قَدَر اهلل نافذ، وأنَّ

ارٌة للسيِّئات، فيصِب ويرىض. وكفَّ

قال تعاىل: )ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  
ڦ   ڤ     ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ  

ڦ( ]التغابن: ١١[.

قوُلــه  »ال ُيــوِرَدنَّ ُمْــِرٌض َعــىَل 
ي، سبَق إليه  حِّ «))): أصٌل يف احَلْجر الصِّ ُمِصحٍّ
اإلساُم؛ فُيْعَزل املريُض امُلصاُب بَمَرٍض ُمْعٍد 
اء، وهذا من األخذ باألســباب  عن األِصحَّ
الشعيَّــة، وفيه حتقيــٌق للمصلحة األعَظم 
ة اآلخرين وتقليِل انتشار الَوباء. بحفِظ ِصحَّ

)١) رواه البخاري )٥٧٧١(، ومسلم )٢٢٢١).
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ي  حِّ عىل املســلم االلتزاُم بقواعد احَلْجر الصِّ
يف حالــة الَوباء، وأن يتعاون مع املســئولني 
يف ذلك، ُمَتِســًبا يف ذلك أجَر وقاية إخوانه 
املسلمني من األمراض واألَوبِئة، داعًيا لنفسه 

فاء وامُلعافاة. ولغريه من املسلمني بالشِّ

ْفــع أقوى من  من القواعــد الفقهيَّــة: »الدَّ
  ْفع«؛ فَمنُْع اليشء قبل وقوعه أفضُل وأيَسُ الرَّ
من انتظار وقوعه ثــم التعاُمل معه وإزالته؛ 

فالوقايُة خرٌي من الِعالج.

الطَّهارة والنظافة الشخصيَّة أصٌل كبرٌي يف حياة 
املســلم، قال اهلل تعاىل: )ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
والوضــوُء  ]البقــرة: ٢٢٢[،  ۋ(  ۋ   

7 
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ات، مع االغتسال  مشوٌع يف اليوم مخَس مرَّ
أسبوعيًّا للُجُمعة.

االغتســال واالهتام  اإلســاُم عــىل  حثَّ 
حام،  عــات والزِّ ة يف التجمُّ بالنَّظافــة، خاصَّ
ة،  مثل: ُغْسل اجلُُمعة والعيَدين، ودخول مكَّ

وعند الوقوف بَعَرفة.

التزاُم آداب الُعطاس )بتغطية الَوْجه(، وعدم 
ب،  ْ ــس يف آنيــة األكل والرشُّ النَّْفــخ والتنفُّ
ونظافة البــَدن واألواين والطعــام واملابِس 

ومصادر املياه؛ فيها وقايٌة من الَوباء.

أخــُذ احَلْيطة واحلَذر من األمــراض امُلعدية، 
وجتنُّب أسباب التهُلكة مرشوٌع، مع اعتقاد أنَّ 
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املرَض ال ُيْعــدي بَطْبِعه؛ بل بِفْعل اهلل وَقَدِره 

وَمشيئته، لكن ندفع قَدر اهلل بَقَدِره.

ففي احلديث: »إِذا َسِمْعُتْم بِالطَّاعوِن بَِأْرٍض 

َفا َتْدُخلوها، َوإِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَأْنُتْم هِبا َفا 

ُرجوا منها«)١). َتْ

ُمْــِرٌض َعىَل  ُيوِرَدنَّ  »ال  ويف حديٍث آخــر: 

.(٢(» ُمِصحٍّ

وقال النبي : »فِرَّ ِمْن امَلْجذوِم كا َتِفرُّ 

ِمَن األََسِد«)3).

)١) رواه البخاري )٥٧٢٨(، ومسلم )٢٢١٨).

)٢) رواه البخاري )٥٧٧١(، ومسلم )٢٢٢١).
)3) رواه البخاري )٥٧٠٧).
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َصْون النفس واملنافــع واألموال واألعراض 
عن األسباب امُلْفِسَدة واجٌب.

؛ فُيدَفع  بَقَدر اهلل أصــٌل رشعيٌّ َقَدر اهلل  َدْفُع 
ب، واملرض  اجلوع والعَطــش باألكل والشُّ
ُيدَفع بالوقايــِة منه وَدْفِع آثاره واحلرِص عىل 

واء. استعامل الدَّ

نَّة  يقوُل شيُخ اإلســالِم ابُن تيميَّة : »السُّ
: أن َيْفعل العبُد عند  يف أســباب اخلري والرشِّ
أسباب اخلرِي الظاهرِة من األعامِل الصاحلة ما 
 الظاهرة  جَيِْلب اهللُ به اخلري، وعند أسباِب الشِّ

.(١(» ِمن العباداِت ما َيْدَفع اهللُ به عنه الشَّ

)١) مجموع الفتاوى )3٥/١٧٠).
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ُيْسَتحبُّ الَفَزُع إىل الصاِة عند وقوع األَوبِئة 
الفتَّاكة واجلوائِح العظيمة، لكن ليَســت لا 
صالة خمصوصة؛ بل املقصــود: اإلكثار من 
الة من أفضــِل األعامل التي  ع؛ فالصَّ التطــوُّ

ُتْسَتْدَفُع هبا النَِّقم واملَِحن.

  »إِذا َحَزَبــُه َأْمٌر  وقــد كان النبــيُّ
.(١(» َصىلَّ

ة واملدينة يف مأمٍن  ليس هناك دليٌل عىل أنَّ مكَّ
مــن األَوبِئة، وقد وقَع باملدينــِة وباٌء يف عهد 

. عمر بن اخلطَّاب

 املدينة ال    أنَّ لكــن ثبَت عن النبــيِّ

نه األلباني. )١) رواه أبو داود )١3١9(، وحسَّ
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َيْدُخُلها الطَّاعــون)١)، وورَد يف بعض ُطُرق 
ة ال َيْدُخُلها الطَّاعون أيًضا،   مكَّ احلديث: أنَّ
)٢). فاملدينــة وحَدها مفوظٌة  ـه ال َيِصحُّ لكنَـّ
ة َلْيســتا  من الطَّاعون بخصوصه، وهي ومكَّ
مفوظَتني من غريه من األمراض واألَوبِئة.

من األســباب الرشعيَّة للِحفظ مــن الَوباء: 
اللُّجــوُء إىل اهلل تعــاىل، واالســتعاذُة به من 

)ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ   َوبــاء؛  رشِّ كلِّ 
ــن بــاألذكار  ٿ( ]يوســف: 6٤[، والتحصُّ
باح واملســاء، والنَّوم،  ــة، كأذكاِر الصَّ النَّبويَّ
واخلروج من املنِزل، وما فيها من أدعية حِلفظ 

)١) رواه البخاري )١٨٨٠(، ومسلم )١3٧9).
)٢) ينظــر: البداية والنهاية البــن كثير )١٨9/١9(، والتوضيح لشــرح الجامع 

ن )٥3١/١٢). الصحيح البن الملقِّ

18 
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ر والبالء، مع ُخُشوع القلب،  املسلم من الضَّ
ِل معانيها؛ حتى  وتدبُِّرها واســتِحضاِر وتعقُّ

ة. تؤيَت ثامَرها املرجوَّ

فاهلل تعاىل وحَده هو القــاِدر عىل َدْفع البالء 
وَمنِع وقوِعه.

ة صباًحا ومساًء  الُمحاَفظة عىل األذكار النبويَّ
ِحصٌن من الَباء والَوباء امُلفاجئ، وسؤاُل اهلل 
العافيــة يف النَّفس واألهل واملــال أماٌن من 

ور. الرشُّ

ذ »باْسِم اهلل الذي ال يضُّ مع اسمه يشٌء«،  َمن تعوَّ
ه يشٌء  ة من رشِّ ما خلَق«؛ ال يضُّ و»بكلاته التامَّ

اء. من ِجهة األرض وال من ِجهة السَّ

19 
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باح واملساء التي تدَفع الَباء: من أذكار الصَّ

  ٌء 	  َمَع اْسِمِه َشْ »بِْســِم اهللِ، الَّذي ال َيُضُّ
ميُع  ــامِء، َوُهَو السَّ يف األَْرِض َوال يف السَّ

ات. الَعليُم« ثالث مرَّ

ه شء، ويف رواية: »مَلْ  َمن قاَلــه ال يــضُّ
ُتِصْبُه َفْجَأُة َبالٍء«)١).

])بِْسِم اهللِ(: بســم اهلل أستعيُذ، أي: ألجأ وأعَتِصم وأحَتمي 

   كلِّ  شيء، والذي ال َيْقِدر على دفع شرِّ باهلل القاِدر على كلِّ

.] إال هو  ذي شرٍّ

   ما 	 ــاِت ِمْن َشِّ »َأُعــوُذ بَِكِلامِت اهلل التَّامَّ
ة واحدة. َخَلَق« مرَّ

ــات( أي: الكامالت التي ال يدخل فيها  ])كلمات اهلل التامَّ

)١) رواه أبو داود )٥٠٨٨(، والترمذي )33٨٨(، وابن ماجه )3٨69(، وهو في 
صحيح الترغيب )6٥٥).

21 
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نقٌص وال عيــب. وقيل: النافعة الشــافية. وقيل: المراد بـ 
)الكلمات( هنا: القرآن.

 مخلوٍق قام  ، ومن أيِّ  شرٍّ و)من شــرِّ ما خلَق( أي: من كلِّ
، من حيواٍن أو غيِره، إنســيًّا كان أو جنيًّا، جماًدا أو  به الشرُّ

غيَره، كريٍح أو صاعقٍة.

 هذه استعاذة والتجاء واعتصام بالَمِلك  فيستحِضُر العبُد أنَّ
 إال هو   ذي شــرٍّ  كلِّ القديــر، الذي ال يقدر على دفع شــرِّ

.]

  آية الُكْريّس: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  	
ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ  
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  
ائ   ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ  
ۆئ            ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ  
ىئ   ىئىئ    ېئ      ېئ      ۈئېئ   ۈئ  

ی   ی( ]البقرة: ٢٥٥[.
 هو.  إالَّ ])ۀ  ۀ  ہ   ہ( أي: ال معبود بحقِّ
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  ہ(: الذي قاَم بنفســه وقاَم به غيــُره، فهو(

القائم بذاته ال يحتاج إلى أحــد، والقاِئم على غيره يحتاج 
 ،  أحٍد، يقوم بأمور الســماوات واألرض وَمن فيهنَّ إليه كلُّ

 شيء. وهو القائم على كلِّ

مــة النوم، )ے   )ھ  ھ  ھ( أي : ُنعــاس، وهو مقدِّ
ٌه   هذا نقٌص ال يليُق بــاهلل تعالى، واهلل تعالى منزَّ ے(؛ ألنَّ
ا   النائم يغيُب عمَّ ه النوم؛ ألنَّ عن ذلك، ويســتحيُل في حقِّ
حوَله وال يغيُب على اهلل شــيء، والنوم غفلة واهلل ال يغُفل 
ٌه  عن شيء ، والنوم راحٌة من التَعب واهلل تعالى منزَّ

ه إعياٌء وال َتَعب. عن ذلك، فال َيَمسُّ

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ(: ال أحــَد يشــَفُع عنده 

 بِإِْذنِِه وأمِره وإرادتِه، بأن يأذَن للشــافع أن يشــَفع، وبأن  إاِلَّ
ع فيه. يرضى اهلل تعالى عن المشفوع له أن ُيَشفَّ

)ۉ  ۉ  ې   ې( أي: مــا هو حاضٌر أماَمهم وشــاِهٌد، 

وما يكون في المستقَبل، )ې  ې( أي: ِعلم الماضي. 
فيعَلم  الماضي والحاضر والمستقَبل.

)ېئ     ېئ     ىئ( أي: ال ُيْثِقُله وال ُيْتِعُبه ِحفُظ السماوات 

واألرض وما فيهما وما بينهما[.
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  ذات )اإلخــالص، والفلق، 	 قــراءة املعوِّ
ات. والناس( ثالث مرَّ

 شٍء)١). َمن قرأها تكفيه من كلِّ

ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   اإلخالص:  ســورة 
ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( 

]اإلخالص: ١-٤[.

])پ  پ(: المقصــوُد في جميــع الحوائج، الذي 

تقِصده جميُع المخلوقات، في جميع حاجاتِها ومســاِئِلها 

   والحاجة واالفتقار، فالكلُّ لِّ وأحوالِها وضروراتِها، بالــذُّ

 عن عباِده،  خاضٌع لــه، ُمفَتِقٌر إليــه، وهو  الغنــيُّ

الذي َكُمَل في ِعْلمه، وِحْكَمتِه، وِحْلمه، وُقْدَرته، وَعَظَمته، 

ورحمته، وسائر أوصافه.

حه األلباني في صحيح  )١) روه أبــو داود )٥٠٨٢(، والترمذي )3٥٧٥(، وصحَّ
الجامع )٤٤٠6).
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فات، وهو الذي تقِصده المخلوقات  َمد هو كامل الصِّ فالصَّ
 الحاجات. في كلِّ

)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ(: ليــَس له شــبيٌه وال ِمْثٌل، 

وليس كِمْثِله شيٌء، وليس له ولٌد وال والٌد وال صاحبٌة[.

ٹ   ٹ   ٿ   )ٿ   الفلــق:  ســورة 
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ  
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڇ(  چ   چ   چ      چ   ڃ   ڃ  

]الفلق: ١-٥[.

])ٿ(: أْلجأ وأستجير وأْحَتمي وأْعَتِصم.

ْبح. )ٹ(: الصُّ

  ، من إنٍس أو جنٍّ  ذي شرٍّ  كلِّ )ٹ  ڤ   ڤ  ڤ( أي: من شرِّ

أو حيواناٍت أو غيرها.

 الليل وما يكوُن فيه  )ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ(: من شــرِّ

إذا أقبَل بظالِمه، أو الَقَمر إذا َخَســَف. و)الَغَسق(: الظُّْلمة، 
خول. و)الوقوب(: الدُّ
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)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ(: السواِحر إذا َنَفْثَن في 

ْحر[. الُعَقد التي َيْعِقْدنها على السِّ

)ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   سورة الناس: 
ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  
ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ  

ڳ( ]الناس: ١-6[.
])ڑ  ک(: الشيطان الذي يخنَس )يرجع( إذا 

ُذِكَر اهلل، فإذا غفَل اإلنسان َوْسَوس.

؛  )ڳ  ڳ  ڳ( أي: من شياطين اإلنِس والِجنِّ

فهم ُيَوْسِوسوَن في ُصُدور الناس. أو هذا الشيطاُن ُيَوْسِوُس 
في ُصُدوِر الناِس ِجنِّهم وإْنِسهم[.

  ْنيــا 	  َأْســَأُلَك العافَيــَة يف الدُّ  إِنِّ »اللَُّهــمَّ
 َأْسَأُلَك الَعْفَو والعافَيَة   إِنِّ واآلِخَرِة، اللَُّهمَّ

يف ديني َوُدْنياَي َوَأْهيل َومايل.
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 َعْورايت َوآِمْن َرْوعايت.  اْسُتْ اللَُّهمَّ

، َوِمْن َخْلفي،   اْحَفْظني ِمْن َبنِي َيَديَّ اللَُّهمَّ
َوَعــْن َيميني، َوَعْن ِشــاميل، َوِمْن َفْوقي، 

تي«. َوَأُعوُذ بَِعَظَمتَِك َأْن ُأْغتاَل ِمْن حَتْ
نيا واآلخرة(: السالمة من األمراض  ])أسأُلك العافَيَة في الدُّ

رور في اآلخرة. نيا، ومن الشُّ رور في الدُّ والباليا والشُّ
)أســأُلك الَعْفَو والعافَيَة في ديني َوُدْنيــاَي َوَأْهلي َومالي(: 
السالمة لديني بالُبعد عن المعصية وأهلها ومواطن الِفَتن، 
ين والسالمة من النقص فيه،  ودوام الترقِّي في كماالت الدِّ
والسالمة لُدنياي من اآلفات والنكبات والمنغِّصات، ومن 

أنواع البالء في النفس واألهل والمال والولد.
ُهمَّ اْسُتْر َعْوراتي( أي: عيوبي وخَللي وتقصيري، وكل  )اللَّ

نيا واآلخرة. ما يسوُءني كشُفه، فال تفَضْحني في الدُّ
)َوآِمْن َرْوعاتي(: خوفي وُحْزني وما ُيقِلُقني وُيفِزعني، أي: 

 خوٍف. عافني من كلِّ
)َوَأُعوُذ بَِعَظَمتِــَك َأْن ُأْغتاَل ِمْن َتْحتــي(: أهَلَك فجأًة، أو 

ُيْخَسَف بي[.
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   عافِني يف 	  عافِني يف َبــَدن، اللَُّهمَّ »اللَُّهــمَّ
   عافِني يف َبَصي، ال إَِلَه إاِلَّ َسْمعي، اللَُّهمَّ

َأْنَت« ثالث مرات.

 َأُعوُذ بَِك ِمــَن الُكْفِر والَفْقِر،   إِنِّ »اللَُّهمَّ
، ال إَِلَه   َأُعوُذ بَِك ِمْن َعذاِب الَقْبِ  إِنِّ اللَُّهمَّ

 َأْنَت« ثالث مرات. إاِلَّ

   يا َقيُّوُم، بَِرْحَتَِك َأْسَتغيُث، َأْصِلْح 	 »يا َحيُّ
ُه، َوال َتِكْلني إىَِل َنْفيس َطْرَفَة  يل َشــْأَن ُكلَّ

.» َعنْيٍ

   اهلُل، َوْحَدُه ال َشيــَك َلُه، َلُه 	 »ال إَِلــَه إاِلَّ
ٍء َقديٌر«   َشْ امُلْلُك َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ

ات. عش مرَّ

َمن قاَلا ُحِفَظ هبا يومئٍذ حتى ُيميس، وَمن 
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قاَل مثــَل ذلك حني ُيمــيس كان له ِمثُل 
ذلك)١).

ْيل  ور التي ُتقاُل يف اللَّ من أذكار احِلفظ من الرشُّ
بعد غروب الشــمس، وال ُتقــال قبل ذلك: 

قراءة اآليَتني من آخر ســورة البقرة: )ڳ  
ں(  ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ  

]البقرة: ٢٨٥-٢٨6[ اآليَتني.

ففي احلديث: »اآلَيتاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة، 
َمْن َقَرَأُها يف َلْيَلٍة َكَفتاُه«)٢).

 ما يؤذيه، وقيل: كفتاه من قيام الليل، وقيل:  ]أي: كفتاه من شــرِّ

كفتاه من الشيطان[.

قو الُمسَند. حه محقِّ )١) روه اإلمام أحمد )٨٧١9(، وصحَّ
)٢) رواه البخاري )٤٠٠٨(، ومسلم )٨٠٧).

22 
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ور: مــا َرَوته َخْوَلُة  من أدعية احِلفظ من الرشُّ
ــَلميََّة  قالت: َســِمْعُت  بِنُْت َحكيم السُّ
   يقوُل: »َمْن َنَزَل َمنِْزاًل ُثمَّ رسوَل اهللِ 
 ما َخَلَق؛  اِت ِمْن َشِّ قاَل: َأُعوُذ بَِكِلامِت اهللِ التَّامَّ

ٌء َحتَّى َيْرحَتَِل ِمْن َمنِْزلِِه ذلَك«)١). ُه َشْ مَلْ َيُضَّ

من األْدعية الواِرَدة عن النبيِّ ، والتي 
َهُج هبا يف أوقات األَوبِئة:  ُيْسَتَحبُّ للمسلم اللَّ
ِص، واجُلنُوِن،  ُهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بِــَك ِمْن الرَبَ »اللَّ

ِء األَْسقاِم«)٢). واجُلذاِم، ومن َسِّ

ء األســقام« يدُخُل فيهــا: األمراض  و»يَسّ
ــّل،  الفاحشــة؛ مثــل: االستِْســقاء، والسُّ

)١) رواه مسلم )٢٧٠٨).
حه األلباني. )٢) رواه أبو داود )١٥٥٤(، والنسائي )٥٤93(، وصحَّ

23 

24 
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القاتلة كاإليدز  والفريوسات  طانات،  والسَّ
وغريه، ونحوها.

اجُلُمعِة  التخلُّــِف عن صــاِة  ــُص يف  ُيَرخَّ
واجلاعِة: مَلن خاَف عىل نفِســه من اإلصابة 

بالَوباء.

حيُرم ُشــُهوُد اجُلُمعة واجلاعــات -وغريها 
عــات النــاس- عىل َمــن ُأصيب  مــن جتمُّ
اذ  بالَوباء، وجيب عليه اإلباُغ عن نفسه التِّ

ِزمة. اإلجراءات الاَّ

َمن تلَّف عــن الُجُمعة واجلاعــات لُعذر؛ 
اة يف بيته مجاعًة مع أهلِه  فليحِرص عىل الصَّ

أو أصدقائِه.

25 

26 

27 
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ُيرَشع لَِمن صىلَّ يف بيته: األذاُن يف البيوت بعد 
أذان املساِجد، وإن اكتفى بأذان املساجد فال 

 صالة، واإلقامة آكد)١). حرج، وُيقيم لكلِّ

َمــن تلَّف عن اجُلُمعة لُعــذٍر فصىلَّ يف بيته؛ 
  ها ُظهًرا يف بيته أربَع ركعات، وال ُتَصىلَّ صاَّ

اجلُُمعة يف البيوت.

من ُسنَن وآداب يوم اجُلُمعة ملن ُيَصلِّيها ظهًرا 
لُعذٍر:

  ــجدة( و)اإلنســان( يف صالة 	 قراءة )السَّ
الَفْجر.

)١) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )١٥٢/١(، والمغني البن ُقدامة )١/3٠3).

28 

29 

30 



29

٣٨ فائدة في التعامل مع األوبئة

  كتقليم 	 الِفْطرة،  بُســنَن  والعناية  التنظُّف 

 إزالُته. ْعر الذي ُيَسنُّ األظفار وإزالة الشَّ

  َحى.	 صالة الضُّ

  وك.	 التسُّ

  ة 	 أداء ُســنَّة الظُّْهر الَقبيَّلة )أربًعا( والبعديَّ

)ركعَتني(.

  	. الة عىل النبي كثرة الصَّ

  قراءة ُسوَرة الَكْهف.	

  غ للعبادة.	 التفرُّ

  ي ساعة اإلجابة 	 عاء، وحترِّ اإلكثار من الدُّ

آخَر ساعٍة بعد الَعْص.
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مة يف  جيوُز تغطيُة الَوْجه أو األنف والفم بالكاَّ
الصاة مَلن احتاَج إىل ذلك، وهو ُمستثنى من 

الكراهة)١).

ًزا  اَزين يف الصاة؛ حترُّ ال حرَج يف ُلبــس القفَّ
من اإلصابة بالَوباء)٢).

ُيْسَتَحبُّ للمؤذِّن -يف الباد التي ُعلِّقت فيها 
صاُة اجلاعة يف املساجد- أن يقول: »صلُّوا 
ًة أو  يف بيوتِكم« أو »صلُّــوا يف ِرحالكم«، مرَّ
َتني، يقولا بعد الفراِغ مــن األذان كاِماًل  مرَّ

 ما ورَد يف هذا-. -وهذا أصحُّ

)١) ينظر: الشرح الممتع البن عثيمين )٢/١93، ١9٤).
)٢) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )١9٥/٧ - المجموعة الثانية(.

31 

32 

33 



31

٣٨ فائدة في التعامل مع األوبئة

وإن زاَدها يف األذان -قبَل احلَيعَلَتنْي أو بعَدمها 

 عىل الفالح«-؛ فال   عىل الصــالة، حيَّ »حيَّ

حرَج.

إذا قال املؤذِّن: »صلُّوا يف بيوتِكم« أو »صلُّوا 

يف ِرحالكم«؛ فإن قــال يف إجابته: »ال حول 

ة إال باهلل« فا بأس، وإن ســكَت ول  وال قــوَّ

د فا بأس. ُيَردِّ

من الُمِهّم: إشاعة ثقافة )توعية النَّاس( هبذه 

األَوبِئــة، وُخُطوَرِتا، وأعراضهــا، وُطُرق 

انتشارها، وكيفيَّة اجتناهبا والوقاية منها.
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ينبغي تعاون اجلميع يف جتهيز كلِّ اإلمكانات 

ة ملواجهة الَوباء،  وائيَّة والِوقائيَّة والبرشيَّ الدَّ

واستِعداد امُلسَتشــفيات واألطبَّاء وُغَرف 

 حــاالت  الطــوارئ والصيدليَّــات أليِّ

طارئة.

التَّهويــل وتضخيم األُُمور  ينبغي احلَذر من 

واختاق الشــائعات؛ فكم أقلَقت اإلشاعة 

فْلنَْحِرص  رت ســرَي أقوام؛  من أبرياء، وأخَّ

جوع إىل  عىل إبراز احلقيقة وحَدهــا، مع الرُّ

أهل االختِصاص واملواقع الرسميَّة املعتمَدة 

ة. من اجلهات املختصَّ
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عىل اجلميع: التقيُُّد التــامُّ با ُتْصِدره اجلهات 
ة،  ة من اإلجراءات الوقائيَّة واالحرتازيَّ املختصَّ
والتعاوُن معها يف ذلك؛ فهو من التعاون عىل 

 والتقــوى، واهلل تعاىل يقول: )ەئ   الِبِّ
وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ( 

]املائدة: ٢[.

نسأل اهلل تعاىل أن يرفع عنا الَوباء وأن 
يفَظنا ويفَظ بالَد املسلمني، ونسأله العفو 

نيا واآلخرة والعافية يف الدُّ

 العاملني واحلمد هلل ربِّ
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