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 :ةالمَقّدمَ 

  هاجًسا  وغدا والدول، العواصم من كثيًرا اجتاح العالمية، 19 كوفيد كورونا وباء

 مجاله.  يف كل المعضلة، لهذه حل   عن يبحثون البشر وهلع الناس، من لكثير مشغًل 

  الوقاية  يف  جهد كل  باذلين مستنفرين الصحة رجال  يقف األولى الصفوف  ففي

 المرض.   هذا من والعلج

 المرض.  هذا من الوقاية بسبل والتثقيف والعلم األمن دور يأيت بعدهم ومن

 نجد تاولكن كبيرة، جهوًدا الجوانب تلك من جانب كل يف الدولكثير من  بذلت وقد

 لسانه ويسلِّط النبوية، السنة إنكار يف فراغه  ويستغل الواقع ذاهب الناس انشغال يستغل من

 لها.  حقيقة وال لها أساس ال جوفاء  حربًا ويختلق والسلم، الصلة عليه نبينا أقوال على

 : صنفان السنة على  الحرب هذه يف ويشارك

  األدعية  وينشر وسلم عليه الل صلى الل  رسول على َيكذب  من وأشنعهم فأولهم -1

 عليه الل صلى الل رسول عن مروية أهنا على والموضوعة المكذوبة واألحاديث

 شروره. من التخليصو كورونا وباء من يةاوقاليف  وسلم

ب  من سابقه: من شناعة أقل وليس ثانيهم -2  وسلم عليه الل صلى الل رسول أقوال يكذِّ

 واألمراض.  واألوبئة الشرور من الوقاية  يف عنه الواردة واألدعية الثابتة

 الوباء؟  من تحمي مكذوبة أدعية اخرتعوا أن الخرافة أهل عن ثبت فهل

 األوبئة؟  من تقي أدعية وسلم عليه الل صلى النبي عن ثبت وهل

 له؟ يحلو ما ذلك بعد ليفعل فحسب  األدعية بتلك ينطق أن المسلم يكفي وهل

 األسئلة.  هذه عن ونجيب القضايا هذه سنتناول الورقة هذه يف

 اجتنابه.  وارزقنا باطًل  الباطل وأرنا ،اتباعه وارزقنا حقا الحق أرنا اللهمف

 والشرور؟  األمراض من  للوقاية أدعية وسلم عليه اهلل صلى النبي عن صح هل

 علًما، منه لناذكر  إال يقلب جناحيه طائر من وما وسلم عليه الل صلى النبي تركنا لقد

  المجتمعات  لكل وصالح واألزمان، األوقات  لكل صالح شامل دين اإلسلمي فالدين
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وفقر وغنى،  ،ومرض صحة من األحوال لكل وصالح العادات، ومختلف واألماكن

 .وعافية وبلء، وسراء وضراء، وشدة ورخاء

 تلك تناسب أحكاًما األحوال تلك من حال كل يف له أن اإلسلمي الدين عظمة فمن

  مًعا  واإلنسان الدين مصالح مراعاة يف سببًا  يكون مما  المكان؛ وذلك الوقت وذلك الحالة

 واحد. آن يف

نًا كائنًا اإلنسان كان ولما   يف  حل   عن وبحثه وخشوعه خضوعه ويزداد بالفطرة، متديِّ

  هو  ألنه ؛له والخضوع إليه بالرجوع وتعالى سبحانه الل أوصاه خاصة، األزمات  أوقات 

 أولى فهو كذلك كان ومن شيء، كل ملكوت  وبيده ،واألمر الخلق وله ،ويضر ينفع الذي

 تعالى: يقول القرآنية، آياته يف كثيًرا الل يذكرنا وهبذا خير، إلى حياتنا ليجعل له؛ نخضع من

َك  َفَل  َرْحَمة   م نْ  ل لنَّاس   الله  َيْفتَح   َما} ْمس  ْك  َوَما  َلَها مه َل  َفَل  يهْمس  ْرس  ه   م نْ  َلهه  مه وَ  بَْعد    َوهه

يزه  يمه  اْلَعز 
َها َيا (2)  اْلَحك  وا النَّاسه  َأيُّ ره   ن ْعَمَت  اْذكه

 
مْ  الل   َغيْره  َخال ق   م نْ  َهْل  َعَليْكه

 
مْ  الل قهكه  َيْرزه

َماء   م نَ  وَ  إ الَّ  إ َلهَ  اَل  َواأْلَْرض   السَّ ونَ  َفَأنَّى هه   الله  َأَليَْس } تعالى: وقال، [3 ،2 ]فاطر: {تهْؤَفكه

فهونََك  َعبَْدهه  ب َكاف   ينَ  َويهَخوِّ  الله  َيْهد   َوَمنْ  (36) َهاد   م نْ  َلهه  َفَما الله  يهْضل ل   َوَمنْ  دهون ه   م نْ  ب الَّذ 

ل   م نْ  َلهه  َفَما يز   الله  َأَليَْس  مهض  مْ  َوَلئ نْ  ( 37) انْت َقام   ذ ي ب َعز  َماَوات   َخَلَق  َمنْ  َسَأْلتَهه  السَّ

ولهنَّ  َواأْلَْرَض  ونَ  َما َأَفَرَأْيتهمْ  قهْل  الله  َليَقه   دهون   م نْ  َتْدعه
 
ر   الله  َأَراَدن َي  إ نْ  الل نَّ  َهْل  ب ضه َفاته  هه  َكاش 

ه   رِّ نَّ  َهْل  ب َرْحَمة   َأَراَدن ي َأوْ  ضه َكاته  هه ْمس  له  َعَليْه   الله  َحْسب َي  قهْل  َرْحَمت ه   مه لهونَ  َيتََوكَّ تََوكِّ   { اْلمه

 . [38-36 ]الزمر:

  الذي  هذا -القوم أيها- {َأَفَرَأْيتهمْ } فقل:" تفسيرها: يف الل رحمه الطربي اإلمام يقول

 } تعبدون
 
ْن دهون  الل

ر   ،واآللهة األصنام من {م  َي الله ب ضه
  معيشتي،  يف بشدة يقول: {إ ْن َأَراَدن 

نَّ }  إن يقول: {َأْو َأَراَدن ي ب َرْحَمة  } الضر؟ من ربي به يصيبني ما عني كاشفات  {َهْل هه

نَّ } بدين، يف وعافية ورخاء مالي، وكثرة معيشتي، يف سعة يصيبني أن برحمة أرادين  {َهْل هه

 السامع الستغناء الجواب  وترك الرحمة؟ تلك من به يصيبني أن أراد ما عني ممسكات 

َحْسب َي  } فقل: ،ال سيقولون فإهنم والمعنى: عليه. الكلم من ظهر ما وداللة ذلك، بمعرفة

 فإنه سواه، شيء كل دون أموري يف أفزع وإليه أعبد، إياه كلها، األشياء من سواه مما {الله 

له  } تنفع، وال تضر ال التي واألوثان  األصنام إلى ال والنفع، الضر وبيده الكايف، َعَليْه  َيتََوكَّ

لهونَ  تََوكِّ  .(1) "بغيره ال فليثق وبه متوكل، هو من يتوكل  الل على يقول: {اْلمه

 

 (. 295/ 21( جامع البيان )1)
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هوهنم  الرسل كان  والبشر األصنام إلى يلتجئون  الرسل أقوام من  كثير كان ولما  يوجِّ

 النفع حقيقة أن لقومه يبيِّن السلم عليه  إبراهيم وهذا وتعالى، سبحانه الل إلى للجوء

َب يه   َقاَل  إ ذْ } تعالى: يقول المخلوقات، من غيره بيد ال الل بيد والضر
 
ونَ  َما َوَقْوم ه   أل  َتْعبهده

ينَ  َلَها َفنََظلُّ  َأْصنَاًما نَْعبهده  َقالهوا (70) مْ  َهْل  َقاَل  (71)  َعاك ف  ونَكه ونَ  إ ذْ  َيْسَمعه   َأوْ  (72) َتْدعه

مْ  ونَكه ونَ  َأوْ  َينَْفعه رُّ نْتهمْ  َما َأَفَرَأْيتهمْ  َقاَل  (74)  َيْفَعلهونَ  َكَذل َك  آبَاَءنَا َوَجْدنَا بَْل  َقالهوا (73)  َيضه   كه

ونَ  مه  َأنْتهمْ  (75) َتْعبهده كه ونَ  َوآبَاؤه مْ  (76)  اأْلَْقَدمه و   َفإ نَّهه ينَ  َربَّ  إ الَّ  ل ي َعده ي (77)  اْلَعاَلم   الَّذ 

وَ  َخَلَقن ي ين   َفهه ي (78)  َيْهد  وَ  َوالَّذ  ن ييهْطع   هه ين   مه ْضته  َوإ َذا (79) َوَيْسق  وَ  َمر  ين   َفهه   ( 80) َيْشف 

ي يتهن ي َوالَّذ  ي (81)  يهْحي ين   ثهمَّ  يهم  رَ  َأنْ  َأْطَمعه  َوالَّذ  ين   َيْومَ  َخط يئَت ي ل ي َيْغف   ]الشعراء: { الدِّ

70-82] . 

ين  "} فالمقصود َو َيْهد  ي َفهه
ي َخَلَقن   ويسددين  والعمل، القول من للصواب  {الَّذ 

  واعتل،  جسمي سقم وإذا األرزاق، ويرزقني والشراب، بالطعام يغذوين والذي للرشاد،

  الذي  هذا  فربي ممايت، بعد أراد إذا يحييني ثم ،شاء إذا يميتني والذي ويعافيه، يربئه فهو

 دعي، إذا يسمع ال الذي ال واآلخرة، الدنيا وله والسلطان، القدرة وله وضري، نفعي بيده

  تصلح  ال أنه يف قومه، على احتجاجا إبراهيم  من الكلم هذا كان وإنما يضر. وال ينفع وال

  وال  نفعا يطيق ال لمن  ال  األفعال، هذه يفعل لمن إال العبودة تكون  أن ينبغي  وال األلوهة،

 .(1)"ضرا

ه أن بعد سواه دونما إليه ورغبته لل خضوعه السلم عليه أيوب  الل امتدح وقد  مسَّ

رْ } فقال: عددا، سنين الضر ن َي  َأنِّي َربَّهه  َناَدى إ ذْ  َأيُّوَب  َعبَْدنَا َواْذكه يَْطانه  َمسَّ  ب نهْصب   الشَّ

ْض  (41) َوَعَذاب   ْجل َك  اْركه ْغتََسل   َهَذا ب ر  د   مه مْ  َأْهَلهه  َلهه  َوَوَهبْنَا (42) َوَشَراب   بَار  ثَْلهه
 َوم 

مْ  هول ي َوذ ْكَرى م نَّا َرْحَمةً  َمَعهه
 
 [. 43-41 ]ص: {اأْلَْلبَاب   أل

  الل  إلى االلتجاء أحواله كل يف اإلنسان على الواجب أن نجد اآليات  هذه ويف

 أوقات يف وخاصة الشرور، كل من وتعالى سبحانه به واالستعاذة له والخضوع والخشوع

  واألرزاق والقوى  الكونية األسباب  مجرد على االتكال وعدم ،واألزمات  الشدة

 واألموال. 

 

 (. 363/ 19( ينظر: جامع البيان )1)
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 كثير  يف  وسلم عليه الل صلى النبي إليه دعا الذي النبوي النهج  هو القرآين النهج  وهذا

 اللجأ األمة علَّم فقد ،وتعالى سبحانه  لل وتضرع خضوع ؛وأحواله أفعاله وغالب أقواله من

 ذلك: ومن ،الشرور من ويحميهم يقيهم الذي هو وأنه ،العظيم المولى إلى

 : واألمراض األضرار من وقايةلل تقال أدعية فيها ورد صحيحة أحاديث

ة بمعانيها شاملة األحاديث هذه أن إلى التنبه ينبغي  اإلصابة  من لوقايةَ ا العامَّ

  من  غيرها أو الخنازير نفلونزاأ أو كورونا بوباء تختص وال ،المختلفة واألوبئة باألمراض

 : األوبئة

  ، الل رسول يا فقال: وسلم عليه الل صلى النبي إلى رجل جاء قال: أنه هريرة أبي عن -1

  بكلمات  أعوذ أمسيت: حين قلت لو أما »  قال: البارحة، لدغتني عقرب  من لقيت ما

 .(2)«تضرك لم خلق؛  ما شر من (1) التامات اهلل

 جهة  على األمر وهذا وشفاء، هدى بأنه عنه أخرب قد تعالى الل فإنَّ " القرطبي: قال

 إليه، والتجاء تعالى، الل بصفات  استعاذة ذلك كان ولما األذى، به يدفع ما إلى اإلرشاد

  تعالى  بالل المتعوذ فحق هذا وعلى فيه. المرغب إليه المندوب  باب  من ذلك كان

  يف  ذلك ويحضر عليه، ذلك يف ويتوكل إليه، التجائه يف الل يصدق أن وصفاته وبأسمائه

 ذنبه. ومغفرة طلبه منتهى إلى وصل ذلك فعل فمتى قلبه،

  علمنا  صادق، وقول  صحيح، خرب هذا «منه يرتحل  حتى شيء يضره ال فإنَّه» وقوله:

 أن إلى شيء يضرين فلم عليه، عملت الخرب هذا سمعت منذ فإين وتجربة، دليل صدقه

 بتلك أتعوذ أن نسيت قد بي فإذا نفسي، يف فتفكرت  ليل، بالمهدية عقرب  فلدغتني تركته،

 الملدوغ: للرجل وسلم عليه الل صلى قاله ما -اوموبخً  لها اذام  - لنفسي فقلت الكلمات،

 .(3)"«أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق؛ لم تضرك»

 :يقول وسلم عليه الل صلى الل رسول سمعت :قال عنه الل رضي عفان بن عثمان عن -2

  السميع  وهو السماء يف وال األرض يف شيء اسمه مع يضر ال الذي اهلل بسم :قال من»

 

بفوائد   املعلم إكمال . ينظر:ال يدخلها نقص وال عيب كما يدخل كالم البشر  الكاملة اليتأي:  (1)
 . ( 206/ 8مسلم )

 (. 2709( رواه مسلم )2)
 (. 36/ 7ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ( املفهم3)
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  مرات  ثالث يصبح  حين قالها  ومن ،يصبح حتى  بالء فجأة تصبه لم مرات ثالث  العليم

 .«يمسي حتى بالء فجأة تصبه لم

 الذي اهلل بسم :ليلة كل ومساء يوم كل صباح يف يقول عبد من ما» للرتمذي: رواية ويف

  فيضره  مرات ثالث العليم السميع وهو السماء يف وال األرض يف شيء اسمه مع يضر ال

 .(1) «شيء

 .(2) الشمس غروب  وبعد الفجر  طلوع بعد يقال الدعاء هذا أن يف  ظاهر والحديث

 نطلب شديدة وظلمة مطر ليلة يف خرجنا :قال عنه الل رضي خبيب بن الل عبد عن -3

 ، شيئا أقل فلم «أصليتم؟» :فقال فأدركناه ،لنا ليصلي وسلم عليه الل صلى الل رسول

  يا  :فقلت ،«قل» :قال ثم ،شيئا أقل  فلم ،«قل» :قال ثم ،شيئا أقل فلم ،«قل» :فقال

 والمعوذتين اإلخلص[سورة ] {َأَحد   اهللُ  ُهوَ  ُقل  } :قل» :قال أقول؟ ما ،الل رسول

 .(3) «شيء كل من  تكفيك مرات ثالث تصبح وحين تمسي حين

  بعض  يلتزم كان وسلم عليه الل صلى النبي أن عليهم  الل رضوان الصحابة أخرب وقد -4

  الل  رضي عمر بن الل عبد عن ماجه وابن داود أبو رواه ما ذلك ومن ،أيامه يف األدعية

  يمسي  حين الدعوات  هؤالء يدع وسلم عليه الل صلى الل رسول يكن لم عنهما:

 العفو أسألك إين اللهم ،واآلخرة الدنيا يف العافية أسألك إين اللهم» يصبح: وحين

 اللهم  ،روعاتي وآمن ،عوراتي استر  اللهم ،ومالي وأهلي ودنياي  ديني يف والعافية

 وأعوذ  ،فوقي ومن ،شمالي وعن يميني وعن ،خلفي ومن يدي بين من احفظني

 .(4) «تحتي من  أغتال أن بعظمتك

  األسقام  كل من والسلمة العافية الل يسأل وسلم عليه الل صلى النبي كان الدعاء فبهذا

  عنه  ويدفع ويحفظه والمزعجة، المقلقة المخيفة األمور عنه يدفع وأن واألضرار، والبليا

 

هذا حديث " ، وقال الرتمذي: ( 3869وابن ماجه ) ،( 3388(، والرتمذي )5068( رواه أبو داود )1)
 . " حسن صحيح غريب

 (. 441/ 2( حاشية السندي على سنن ابن ماجه )2)
هذا حديث  " (، وقال الرتمذي: 7809(، والنسائي )3575( والرتمذي ) 5082( رواه وأبو داود )3)

 . " حسن صحيح غريب من هذا الوجه
، واإلشبيلي يف  (961ابن حبان ) (، وصححه3871( وابن ماجه )5074) ( رواه أبو داود 4)

 . (111(، والنووي يف األذكار )897األحكام الصغرى )
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  يف  وبالغ ،إحداهن من تصله إنما اإلنسان تصل بلية كل ألن  الست؛ الجهات  من البلء

 .(1) منها اآلفة لرداءة السفل جهة

  عليه  الل صلى الل  رسول دعاء من  كان  :قال عنهما الل رضي عمر بن  الل عبد عن -5

  ، نقمتك وفجاءة ،عافيتك وتحول ،نعمتك زوال من بك أعوذ إين اللهم» :وسلم

 .(2) «سخطك  وجميع

لب المقصودو  ويعم   األمر  يتغيَّر العافية دوام  منفبداًل  ،تغيُّرها الحديث يف العافية تحوُّ

 يقول ،(3) "بالفقر والغنى بالمرض، الصحة  إبدال" بمعنى الناس، يف واألمراض البلء

 وهي ،العافية دوام سأل فكأنه ،غيره عن وانفصاله الشيء تغيير :والتحويل" المناوي:

 .(4) "واألسقام اآلالم من السلمة

 من السلمة والضر النفع مالك القادر القوي وتعالى سبحانه الل سؤال الدعاء هذا ففي

 . ةالجامع األدعية من هذاف ،واآلخرة الدنيا يف العافية هوسؤال واآلخرة، الدنيا يف شر كل

  بك  أعوذ إين اللهم» :يقول كان وسلم عليه الل صلى النبي أن عنه الل رضي أنس عن -6

 .(5)«األسقام سيئ ومن والجذام والجنون البرص من

  كالسل  وبدنه اإلنسان عقل يف لخلل سببا تكون التي السيئة  األسقام من هنا واالستعاذة

 .(6) المزمنة واألمراض واالستسقاء

 الخلقة  تفسد عاهات  ألن ها األسقام هذه من استعاذته يكون أن يشبه" الخط ابي: قال

ين، وتبقي  ال أعراض هي إن ما  التي األمراض كسائر وليست ،العقل يف يؤث ر وبعضها الش 

 هي وإن ما العاهات، مجرى تجري ال  التي األمراض وسائر والصداع، كالحمى تدوم،

ارات   .(7)"بعقوبات  وليست كف 

 

/ 4الودود يف شرح سنن أيب داود )، فتح (441/ 2حاشية السندي على سنن ابن ماجه )ينظر: ( 1)
663 ) . 

 (. 2739( رواه مسلم )2)
 (. 283/ 4( عون املعبود شرح سنن أيب داود )3)
 (. 2/140( فيض القدير )4)
والنووي يف األذكار ، (1017ابن حبان )وصححه (، 13004(، وأمحد )1554داود ) ( رواه أبو5)

(111) . 
 . (213/ 8أيب داود )( ينظر: املنهل العذب املورود شرح سنن 6)
 (. 448/ 1إىل سنن أيب داود )  مرقاة الصعودينظر: ( 7)
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  النبي  عن وردت  التي الثابتة الصحيحة األدعية من جملة على وقفنا قد نكون وهبذا

  عام،  بشكل واألوبئة واألسقام األمراض من والوقاية االستعاذة يف وسلم عليه الل صلى

  لرسول  بتصديقه إال  مسلًما يكن  لم والمسلم وسلم، عليه الل صلى النبي به أخرب ما وهذا

ب  مسلًما نجد أن يعقل وال  عنه، ورد ما بكل وسلم عليه الل صلى الل   الذي  الل رسول يكذِّ

  قال  أمره، واتباع الل رسول بتصديق مأمور فالمسلم  األوبئة، من واقية األدعية هذه أن أخرب

ْؤم ن   َكانَ  َوَما} تعالى: مه
ْؤم نَة   َواَل  ل  هه  الله  َقَضى إ َذا مه وله ونَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرسه مه  َيكه يََرةه  َلهه

 م نْ  اْلخ 

مْ  ه  وَلهه  اللَ  َيْعص   َوَمنْ  َأْمر  ب ينًا  َضَلاًل  َضلَّ  َفَقدْ  َوَرسه  تعالى الل أمر وقد .[36 ]األحزاب: {مه

مه  َوَما } :الرسول به جاء  ما بكل باألخذ وله  آَتاكه سه وهه  الرَّ ذه مْ  َوَما َفخه وا َعنْهه  نََهاكه وا  َفانْتَهه   َواتَّقه

يده  اللَ  إ نَّ  اللَ  رنا [،7 ]الحشر: {اْلع َقاب   َشد    والكفر  به جاء ما ببعض اإليمان من وحذَّ

ونَ  اْلك تَاب   ب بَْعض   َأَفتهْؤم نهونَ } تعالى: فقال ببعض ره   َذل َك  َيْفَعله  َمنْ  َجَزاءه  َفَما ب بَْعض   َوَتْكفه

مْ  ْزي   إ الَّ  م نْكه
نْيَا اْلَحيَاة   ف ي خ  يَاَمة   َوَيْومَ  الدُّ

ا  ب َغاف ل   الله  َوَما اْلَعَذاب   َأَشدِّ  إ َلى يهَردُّونَ  اْلق    َعمَّ

 ألمره والباطني الظاهري واالنقياد القلبي التسليم من بد ال بل [،85 ]البقرة: {َتْعَملهونَ 

وكَ  َحتَّى يهْؤم نهونَ  اَل  َوَربَِّك  َفَل } تعالى: قال كما والسلم الصلة عليه مه   َشَجرَ  ف يَما يهَحكِّ

مْ  وا  اَل  ثهمَّ  بَيْنَهه ده ه مْ  ف ي  َيج  س  ا َحَرًجا َأنْفه مَّ
وا َقَضيَْت  م   . [65  ]النساء: {َتْسل يًما َويهَسلِّمه

ك أو يردَّ  أن هذا بعد بالمسلم يليق فكيف  عليه الل صلى النبي به أخرب شيء يف يشكِّ

  والعافية  األمن به يحصل ومما" الل: رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ يقول وسلم؟!

  خلق  ما شر من التامات  الل  بكلمات  اإلنسان  يستعيذ  أن شر: كل  من والسلمة والطمأنينة

 جاءت فقد ،خلق( ما شر من التامات  الل بكلمات  )أعوذ ومساء: صباحا مرات  ثلث 

  اسمه  مع يضر ال الذي الل )باسم وهكذا: العافية، أسباب  من أهنا على دالة األحاديث

  أخرب  فقد ومساء، صباحا  مرات  ثلث  (العليم السميع وهو السماء يف وال  األرض يف شيء

  ، يمسي حتى شيء يضره لم صباحا مرات  ثلث  قالها من أن وسلم عليه الل صلى النبي

  والسنة  القرآن من والتعوذات  األذكار فهذه. يصبح حتى شيء يضره  لم مساء قالها ومن

 سوء. كل من واألمن والسلمة الحفظ أسباب  من كلها

  مطمئنان،  وهما عليها، والمحافظة أوقاهتا، يف هبا اإلتيان ومؤمنة مؤمن لكل فينبغي

 على والقادر شيء، بكل والعالم شيء، كل على القائم وتعالى، سبحانه برهبما وواثقان
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  المالك  وهو والنفع، والضر والمنع التصرف وبيده سواه، رب  وال غيره إله ال شيء، كل

 .(1)"وجل عز شيء لكل

 ؟ويضره يمرضه ما يقترف  ثم فحسب األدعية بتلك ينطق أن المسلم يكفي وهل

  دون  ذلك يف اإلنسان يجتهد أن الل إلى والتضرع واالبتهال الذكر مشروعية معنى ليس

  وال  ،المرض من ويحميني يحفظني قادر  قوي والل الل أذكر أنا فيقول: األسباب، يبذل أن

 األسباب  ببذل مأمور   العبد بل الوقاية! باإلجراءات  من األمراض االحرتاز إلى أحتاج

  فهو  إليه، واالبتهال عليه والتوكل الل على االعتمادو األسباب الشرعية جانب إلى الكونية

وَ } القائل: ي هه مه  َجَعَل  الذ  وا َذلهواًل  اأْلَْرَض  َلكه لهوا َمنَاك ب َها  ف ي َفاْمشه ْزق ه   م نْ  َوكه  ]الملك: {ر 

يَت   َفإ َذا}  وقال: [،15 وا الصَلةه  قهض  ره
وا اأْلَْرض   ف ي َفانْتَش    َفْضل   م نْ  َوابْتَغه

 
 ]الجمعة: {الل

10 .] 

 ططهوخ عقلهعلمه وقوته و على اإلنسان  يعتمد فل صحيح، غير أيًضا  والعكس

  به  واالستعانة الل إلى واالبتهال التضرع  ويرتك ،واحتياطاته االحرتازية وإجراءاته

  : األمرين بين والجمع التوازن عن محيد ال بل المرض، من الوقاية يف عليه واالعتماد

 جانب إلى أيًضا، باألسباب  والعمل السعي  من الدعاء إن بل باألسباب، والعمل التوكل

 فضل أوجه من وجه وهذا وتعالى، سبحانه  الل على واالعتماد التوكل أنواع من نوع أنه

 وتميزه.  الدعاء

  يقرتف  ثم والقرآن، األدعية يقرأ أن المسلم على بأن العلم أهل من أحد يقل لمف

  إليه  والتجأ وجل عزَّ  الل دعا  إذا المسلم بأن أحد يقل  ولم يمرض،  وال الممرضة األسباب 

ه فلن يحفظه بأن   وسلم  عليه الل صلى النبي إن بل واعتدى، الل سنة خالف إذا شيء يضرَّ

 والذي ،معينة أحوال يف نفًعا يجدي لن ذلك أن كذلك أخرب األدعية هذه لنا بيَّن الذي

  أن  ال ،نفسه يف والذكر الدعاء أثر تخلف أسباب  عن يبحث أن المؤمن المرء من ينبغي

  فمن  وسلم، عليه الل صلى رسوله به أخرب ما ويكذب  المتعال، الكبير خالقه على يتعالى

 :وسلم عليه الل صلى النبي هبا أخرب التي الدعاء أثر تخلف أسباب 

 

 (. 455، 454/ 3( فتاوى الشيخ ابن ابز )1)
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 الدعاء  هذا يقول  كأن  وتعالى؛  سبحانه باهلل الشركب  متلبس وهو بذلك يدعو أن -1

 شيء وجعل العبادة مخ الدعاء أن ذلك قرب؛ أو شجر أو بشر من غيره بالل يشرك ولكنه

 شرك. الل لغير منها

  يستجيب  أن قمن   تعالى الل ألمر استجاب  فمن عنه؛  اهلل نهى وما المعاصي إتيان -2

 بالعكس.  والعكس دعوته، الل

  يقين  وعدم ،دعائه يف تعالى اهلل على إقبال  منه يكون أن  دون األدعية تلك يقول أن -3

 عصرنا يف خاصة فقط، والهيئات  الجهات  عن يصدر ما إلى والركون سبحانه، بإجابته

 على يبعد عظيمة بمصيبة أصيب إذا الناس فبعض الغيب، وإنكار المحسوسات  عصر

 الذكر يدع فإنه يصيبه، قد أنه الظن على يغلب منتشر كمرض زواله إمكانية البشري العقل

 حينها.  منه فائدة ال الدعاء أن روعه يف   الشيطان ألقى وربما الل، إلى اللجوء ويرتك الدعاء

  الدنيوية  الحلول هبم ضاقت فكلما زمن، كل يف وأوليائه الل أنبياء حال عكس وذلك

 إليه وتضرعهم الل إلى هملجوء قوي البشرية الحيل وضعفت المادية األسباب  وقلت

 كبير شيخ وهو دعا السلم عليه فزكريا منه؛ استعاذوا ما شر الل فوقاهم ،به واعتصامهم

ْنَك  م نْ  ل ي َهْب  َربِّ } الذرية: اطالبً  عاقر وامرأته يعه  إ نَك  َطيبَةً  ذهريةً  َلده
 ]آل {الدَعاء   َسم 

وَ  اْلَمَلئ َكةه  َفنَاَدْتهه }  دعاءه: الل فاستجاب  [،38 عمران: م   َوهه
ْحَراب   ف ي يهَصلي َقائ   اللَ  َأن اْلم 

كَ  بَشره َصدًقا ب يَْحيَى يه   م نَ  ب َكل َمة   مه
 
وًرا َوَسيًدا الل ينَ  م نَ  َونَب ي ا َوَحصه  عمران: ]آل {الصال ح 

 سبحانه.  الل رحمة رتهحجِّ  وال الل، َروح   من تيأس فل [،39

 أو الدعاء، مقصود عن القلب كانصراف ؛الذكر حال تعالى اهلل مع تأدبال عدم -4

 هريرة أبي عن الصحيحين ففي الدعاء، برتك واالستحسار المقصود حصول استعجال

 لم ما للعبد، يستجاب يزال ال» وسلم: عليه الل صلى الل رسول قال قال: عنه الل رضي

 يقول:»  قال: ؟االستعجال ما ،الل رسول يا قيل: ،يستعجل« لم ما رحم، قطيعة أو بإثم يدع

 يف  ولنا .(1) «الدعاء ويدع ذلك عند فيستحسر !لي يستجيب أر فلم دعوت، وقد دعوت قد

 حتى صابًرا  السلم عليه أيوب  بقي السنين من كم فانظر  أسوة، وتعالى سبحانه الل أنبياء

 يحيى. ابنه الل رزقه حتى ربه يدعو  وهو السلم عليه زكريا مكث كم وتأمل له، استجيب

 

 . (2735( ومسلم ) 684رواه البخاري ) (1)
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  الحديث  يف  ورد لما ؛الموانع أهم من  وهو ،أشكاله بكل  الحرام المال يف  الخوض  -5

  طيبًا،  إال يقبل ال طيب اهلل إن ،الناس أيها يا» قال: أنه وسلم عليه الل صلى الل رسول عن

َمُلوا  الطيبَاِت  ِمنَ  ُكُلوا الرُسُل  َأيَها َيا} فقال: المرسلين به أمر بما المتقين أمر اهلل وإن   َواع 

َمُلونَ  بَِما إيِن َصالًِحا    َطيبَاِت  ِمن   ُكُلوا  آَمنُوا الِذينَ  َأيَها َيا} وقال: ،[51 ]المؤمنون: {َعِليم   َتع 

نَاُكم   َما   إلى  يديه  يمد ،أغبر أشعث ،السفر يطيل» :الرجَل  ذكر  ثم ،«[172 ]البقرة: {َرَزق 

  يستجاب  فأنى بالحرام، وغذي ،حرام ومشربه ،حرام ومطعمه رب، يا رب يا :السماء

 .(1) !«؟لذلك

 من اإلنسان لوقاية وتعالى سبحانه الل إلى وابتهاالت  أدعية هي الواردة األذكار وهذه

 للتضرع األدعية هذه مثل إلى وسلم عليه الل صلى النبي أرشدنا وكما واألسقام، الشرور

  الدعوات  مجيب قريب بأنه سبحانه هو أخرب فقد وتعالى سبحانه المولى إلى هبا واالبتهال

بَاد ي َسَأَلَك  َوإ َذا} فقال:
يب   َفإ ين َعني ع  يبه  َقر  يبهوا َدَعان   إ َذا الداع   َدْعَوةَ  أهج   ل ي َفْليَْستَج 

مْ  ب ي َوْليهْؤم نهوا ونَ  َلَعلهه ده ون ي} ويقول: [،186 ]البقرة: {َيْرشه ْب  اْدعه مْ  َأْستَج    ]غافر:  {َلكه

يبه } ويقول: [،60 ينَ  َوَيْستَج  لهوا  آَمنهوا الذ  مْ  الصال َحات   َوَعم  هه يده   { َفْضل ه   م نْ  َوَيز 

 الخلق خلق الذي به ونوقن به ونؤمن العزيز الخالق كلم نصدق أال [،26 ]الشورى:

 ! وينفعهم؟ يصلحهم ما ويعلم

  مناص  وال  محيد وال ،دعاءهم لعباده يستجيب تعالى الل  أن  يف صريحة اآليات  هذه إن

  لعباده  يستجيب وتعالى سبحانه أنه يف صريحة فهي لتأويلها، مجال ال بل ذلك، عن ألحد

  ويهقبل  إليه وااللتجاء االبتهال عن يهعرض لمن تعالى الل من الوعيد جاء بعده ثم الدعاء،

مه  َوَقاَل } فيقول: غيره على ون ي َربكه ْب  اْدعه مْ  َأْستَج  ينَ  إ ن َلكه ونَ  الذ  بَاَدت ي َعنْ  َيْستَْكب ره  ع 

لهونَ  ينَ  َجَهنمَ  َسيَْدخه ر   [. 60  ]غافر: {َداخ 

  المستكربين  من نكون أم وامتنانه، وفضله ثوابه ونرجو وتعالى سبحانه  الل ندعو  فهل

 إليه؟!  االبتهال عن المعرضين

 َدَعوتهك،  نفعتني إن المادي: الطغيان آثار من هو التفكير من النوع هذا أن شك وال

 !الشرطية الطريقة هبذه ربه مع يتعامل أن اإلنسان من يصح وال هجرتك، تنفعني لم وإن

  أن  فإما !فحسب مصالحه يف له شريك وكأنه وإلهه ربه يعامل أن اإلنسان  من يصح  وال

 المادي؟!  المنطق هذا من أقبح منطًقا أرأيت يهقبل!  لم وإال رغباتنا لنا ويلبي يخدمنا

 

 (. 1015رواه مسلم ) (1)
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  الوقت  ذات  يف هو األذكار هذه بقول المأمور   اإلنسان أن هنا نتذكر أن من بد وال

  َرْوح   م نْ  َييَْأسه  اَل  إ نهه } قال تعالى: الل، روح من اليأس وعدم بالل، الظن بحسن مأمور  
 
 الل

ونَ  اْلَقْومه  إ ال ره
  من  وغالب المعاين. هذه بين الجمع من إذن بد فل [،87 ]يوسف: {اْلَكاف 

  وضرب  النصوص اجتزاء السبيل، هذه من أهيت إنما الشك والزيغ أهل من الشيطان أغواه

 ببعض.  بعضها

  هو  افيه ورغب واألذكار األدعية هبذه النبي أخرب الذي الل أن يعلم أنعلى المسلم و

ون ي} قال: الذي وهو ،وضرره انتشاره وقدر المرض رقدَّ  الذي ْب  اْدعه مْ  َأْستَج   ]غافر: {َلكه

ي}  وهو [،60 مْ  َواْلَحيَاةَ  اْلَمْوَت  َخَلَق  الذ  يَبْلهَوكه
مْ  ل   فهذه [،2 ]الملك: {َعَمًل  َأْحَسنه  َأيكه

 أخرب ما هذا وامتحان، ابتلء دار هي وإنما ،واستقرار نعيم دار ليست فيها نعيش التي الدار

ع.  المتسخط ال ،الشكور الصابر هو فيها والفائز تعالى، الل به  الجز 

 أيًضا  فإنه إليه، واإلنابة وتعالى سبحانه الل  إلى وااللتجاء  بالدعاء مأمور أنه كما  فالعبد

  سبحانه،  هقضائ على االعرتاض وعدم بذلك، واإليمان  وقدره، الل لقضاء بالتسليم مأمور  

ون ي} قال: فالذي والشكر، الصرب بل ْب  اْدعه مْ  َأْستَج    إ نا } قال: الذي هو [60 ]غافر: {َلكه

ل  أن كما بقَدر، مقدر اإلنسان به يدعو الذي فالدعاء [،49 ]القمر: {ب َقَدر   َخَلْقنَاهه  َشْيء   كه

 وآيات القدر آيات  بين الجمع من بد فل تعالى؛ الل بقدر تحصل فهي حصلت إن اإلجابة

 الدعاء.  بإجابة الوعد

  ما  وهذا شيء، منه الخلق إلى  وليس هلل، كله األمر يكون أن  :اإللهية مقتضى هو وهذا

 رفع إذا كان حيث قريش بعض على وسلم عليه الل صلى النبي دعاء قصة يف جلي ا نراه

 بعد «وفالنا وفالنا فالنا العن اللهم» يقول:  الفجر من اآلخرة الركعة من الركوع من رأسه

 {ء  ْي َش  ر  مْ األَ  نَ م   َك لَ  َس يْ لَ } الل: فأنزل ،الحمد« ولك ربنا حمده، لمن اهلل »سمع يقول: ما

 ظَ  مْ هه نَّ إ  فَ } قوله: إلى [128  عمران: ]آل
 .(1) [128 عمران:  ]آل {ونَ مه ال 

  سبحانه  الل من طلبه ما يحصل لم -الخلق وأفضل البشر خير أنه مع-  محمد نبينا فهذا

  شيء  بكل الل  إحاطة  تظهر األحيان  بعض ففي األنبياء، من  غيره مع نفسه والحال  ،وتعالى

  يرد  لم  الل أن ذلك: ومن دعاءهم، يستجيب فل  ،به يحيطوا  لم  بما حكمته وتنجلي ،علًما

 إبراهيم أن مع إبراهيم أبي إنقاذ يرد مول السلم، عليه نوح النبي أراد كما نوح ابن إنقاذ

 

 . (4069رواه البخاري ) (1)
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 سنوات  بعد إال المرض من السلم عليه أيوب  يربئ ولم ،بذلك الل إلى وتضرع التجأ

 . طوال

 سبحانه  الل أن فرغم سبحانه، بالل  الظن يسيء الذي اإلنسان ذلك من والعجب

 حاجاته من حاجة عنه  أخر إذا بربه الظن  يسيء بالمنن  عليه وامتن ورزقه خلقه وتعالى

 !والمنن الفضائل تلك كل ينسىو له، مصلحة هو يظنها

 األذكار تلك أن يكفيه المؤمن فإن والدعاء، الذكر من مراده للعبد يحصل لم لو وحتى

  أن  أو ،مراده يتحقق أن إما خير؛ إلى خير من  فهو ،الديان الملك عند تضيع ال  واالبتهاالت 

خرها أو طلب، مما خيًرا أمًرا ييسر أو ،سوًءا هبا عنه فيصر  عن ورد كما اآلخرة، يف له يد 

  يدعو  مسلم األرض على ما» قال: وسلم عليه الل صلى الل رسول أن الصامت، بن عبادة

 «،رحم قطيعة أو بإثم يدع لم ما مثلها، السوء من  عنه صرف  أو إياها، اهلل آتاه إال بدعوة اهلل

 .(1) «أكثر اهلل» قال: نكثر، إذا القوم: من رجل فقال

 لم لو أن والحسنات  العطاء من يرى ما شدة من فيتمنى القيامة يوم يأيت العبد وإن

 ثوابه.  حسن من يرى  لما الدنيا  يف له يستجب

 الوباء؟  من تحمي مكذوبة أدعية  اخترعوا أن الخرافة أهل عن ثبت فهل

  كذهبم  عن  يقفوا  فلم وسلم عليه الل  صلى الل  رسول على والكذب  الخرافة أهل أما

قت التي األحاديث أكثر وما كذهبم، عن يقفوا ولن عت لفِّ  الل صلى الل رسول على ووض 

  والوباء  المرض يتخذ من الناس ومن زمن، كل يف شتى ومصالح ألغراض وسلم عليه

 الل صلى الل رسول على واألكاذيب  البدع  لنشر  فرصة الناس  يعيشها التي الهلع وحالة

 من فيه هم ما على لمعاونتهم داعي وال كذهبم، جمع صدد يف فلسنا هنا ومن وسلم؛ عليه

  مخصصة  أهنا أناس يزعم التي واألذكار األدعية تلك من الحذر المسلم على ولكن باطل،

  من  هبا  الل أنزل ما  وطقوًسا وأعداًدا أوقاًتا لذلك فيجعلون  آخرون ويبالغ كورونا، لفيروس

 أيام يف قبل من حصلت وأساطير قصًصا فيخرتعون المبالغة يف آخرون ويزيد سلطان،

  أموًرا  يفعلون أو معينًا ورًدا يقرؤون كانوا بيتًا إال بيت كل دخل المرض وأن ،األوبئة

 !معينة

 

 . "حسن صحيح غريب من هذا الوجه"(، وقال: 3573الرتمذي )  رواه (1)
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 إلى ينسب  شيء أي صحة من ويتأكد يتفحص أن المسلم يستطيع الل  بحمد واليوم

 .(1) معروفة وهي الموثوقة والمواقع الربامج طريق عن وسلم عليه الل صلى النبي

 خاّص  ورد  أو دعاء أو  ذكر وسلم عليه اهلل صلى النبي عن  يثبت لمأنه  :القول خالصةو

  بها  ويوصي بها يدعو النبي كان وأذكار أدعية وردت ولكن كورونا، وباء من الوقايةب

 ومنها:  عامة  والشرور األسقام من للوقاية

  ويف  الصباح يف مرات  ثلث  "خلق ما شر من التامات  الل بكلمات  أعوذ" قول: -1

 المساء. 

  السميع  وهو  السماء يف  وال األرض يف شيء اسمه مع يضر ال الذي الل بسم" قول: -2

 المساء.   ويف الصباح يف مرات  ثلث  "العليم

 المساء.  ويف الصباح يف  مرات  ثلث  والمعوذتين اإلخلص سورة قراءة -3

 يف  والعافية العفو أسألك إين اللهم ،واآلخرة الدنيا يف العافية أسألك إين اللهم" قول: -4

  بين  من  احفظني اللهم ،روعايت وآمن ،عورايت اسرت اللهم ،ومالي وأهلي ودنياي ديني

 من أغتال أن بعظمتك وأعوذ ،فوقي ومن ،شمالي وعن يميني وعن ،خلفي ومن يدي

 والمساء.  الصباح يف "تحتي

  وفجاءة  عافيتك، وتحول نعمتك، زوال من بك أعوذ إين اللهم" دعاء: من اإلكثار -5

 . "سخطك وجميع نقمتك،

 . وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الل وصلى

 

 وجامع الكتب التسعة وغريها.  ، ( من أبرزها برامج الدرر السنية وموسوعتها، وجوامع الكلم1)


