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 خطبة بعنوان:   وسائل وأسباب رفع البالء 
 م 2020  مارس  20  -هـ 4114  رجب  25بتاريخ:  

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: االبتالء سنة من سنن الله في الحياة

 أسباب رفع البالء قبل وقوعهوسائل والعنصر الثاني: 
 العنصر الثالث: وسائل وأسباب رفع البالء بعد وقوعه 

 أما بعد:                                                 المقدمة:           
 العنصر األول: االبتالء سنة من سنن الله في الحياة

ُلوَُكْم   -عز وجل -إن هللا  عباد الله: خلقنا يف هذا الكون لالبتالء واالختبار واالمتحان؛ قال تعاىل: }الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لِيَـبـْ
َنا 2ْم َأْحَسُن َعَمالا { )امللك: أَيُّكُ  َنةا َوِإلَيـْ ُلوُكْم اِبلشَّرِ  َواخْلَرْيِ ِفتـْ (. وهذا االختبار واالمتحان يكون ابخلري والشر: }َونـَبـْ

، أي: خنتربكم ابملصائب اترة، وابلنعم أخرى؛ لننظر من يشكر ومن يكفر"  -رمحه هللا-(. يقول ابن كثري 35تـُْرَجُعوَن {)األنبياء: 
ُلوُكم{ يقول: نبتليكم ابلشر واخلري فتنة، -رضي هللا عنه-كما قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس  . ومن يصرب ومن يقنط :}َونـَبـْ

 ابلشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغىن والفقر، واْلالل واْلرام، والطاعة واملعصية، واهلدى والضالل” أ. هـ
اد االبتالء، فهي النعم ختبار؛ واألرض هي قاعة االمتحان اليت جيري فيها هذا االبتالء، أما مو وا بتالءفاإلنسان منذ والدته يف ا

 ا؛ ويسلب منك هذه النعم أيضا األمالك والصحة وغري ذلك ليختربك؛ يعطيك املال والولد والزوجة و واملصائب؛ اخلري والشر
 .أو حيرمك املال والذرية؛ فاالختبار يكون ابلعطاء والسلب  كليختربك؛ فيبتليك يف نفسك أو أهلك أو مالك أو زرعك أو جتارت

َولََقْد }  إليه، كما قال تعاىل:    ، فينيبون إليه ويتوبون ويضرعونذنوهبم فيصيبهم ابلبأساء والضراء لعلهم يذكرونيبتلي عباده ب  فاهلل تعاىل
أي امتحناهم ابالبتالء " قال اإلمام الطربي:  .(42األنعام:).{َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعونَ  َأْرَسلَنآ ِإىَل أَُمٍم مِ ن قـَْبِلَك َفَأَخْذََنُهْم اِبْلَبْأَساء

 ."  ليتضرعوا إيل وخيلصوا يل العبادة، ويفردوا رغبتهم إيل دون غريي ابلتذلل يل ابلطاعة، واالستكانة منهم إيل ابإلَنبة
من كل جانب؛ فاهلل تعايل يعلم كل صغرية وكبرية اقرتفتها، قال تعايل: } يـَْعَلُم َخائَِنَة  حتيطك ابتالئك واختبارك مراقبةجلنة اعلم أبن و 

( ؛ ورقيب وعتيد ؛ عن اليمُي وعن الشمال؛ رقيب يسجل اْلسنات والطاعات؛ وعتيد 19اأْلَْعُُيِ َوَما ُُتِْفي الصُُّدوُر { )غافر: 
واملتمثلة يف األرض واجلوارح تشهد عليك بكل صغرية وكبرية ؛ فعن أيب هريرة يسجل السيئات واملخالفات؛ وأدوات وأجهزة اللجنة 

 ورسوله أعلم. قال: » قرأ رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م هذه اآلية: }يـَْوَمِئٍذ حُتَدِ ُث َأْخَباَرَها{ قال: أتدروَن ما أخبارها؟ قالوا: هللا
أَمٍة مبا عمَل على ظهرها؛ أن تقول: عمَل كذا وكذا يوَم كذا وكذا، فهذه أخبارها «. قال: فإن من أخبارِها أن تشهَد على كلِ  عبٍد و 

 ) أمحد والنسائي والرتمذي وصححه( .
فهي تشهد على من خان عليها!! ، وتشهد على من سرق عليها !! وتشهد على من زىن عليها !! وتشهد على من هرب من عمله 

 ماء األبرايء عليها!! وتشهد على ُقطَّاِع الطرق واحملاربُي عليها!!وقصر فيه عليها!! وتشهد على من سفك د
” قال  وكذلك اجلوارح؛ فَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل:” كنا عند رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلََّم فضحك فقال” هل تدرون مما أضحُك ؟

يقول : اي ربِ  ! أمل جتُِْرين من الظلِم ؟ قال يقول : بلى . قال فيقول : فإين ال  قلنا : هللاُ ورسولُه أعلُم . قال ” من خماطبة العبِد ربَّه .
ُأجيُز على نفسي إال شاهداا مين. قال فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداا . وابلكراِم الكاتبُي شهوداا . قال فيخُتم على فيه . 
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ا لُكنَّ وُسحقاا . فعنكنَّ كنُت أَنضُل ” فيقال ألركانِه: انِطقي . قال فتنطق أبعمالِه . قال مث  خُيل ى بينه وبُي الكالِم . قال فيقول: بُعدا
واملوت هو هناية مدة االبتالء واالمتحان، والبعث واْلساب مها فْرز نتائج االبتالء، وتصنيف الناجحُي والفاشلُي، واملآل  ) مسلم (.

 الء واالمتحان.إىل اجلنة أو النار مها الثمرة العملية هلذا االبت
؛ فعلينا أن نُراقب هللا يف أعمالنا ويف كل شؤوننا؛ ويف حال التزامنا بعمل جيب علينا القيام به على أكمل وجه حُيبه هللا وحُيبه خلقه

َا ِهَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم مثَّ  َها؛ َفَمْن َوَجَد َخرْياا  ولتعلموا أن أعمالكم مكتوبة ومسجلة وحمصاة عليكم: ” اَي ِعَباِدي ِإَّنَّ ُأَوفِ يُكْم ِإايَّ
 فـَْلَيْحَمْد اَّللََّ؛ َوَمْن َوَجَد َغرْيَ َذِلَك َفاَل يـَُلوَمنَّ ِإالَّ نـَْفَسُه “) مسلم (.

 أسباب رفع البالء قبل وقوعهوسائل والعنصر الثاني: 
 وقوعه ؛ وذلك من خالل السبل والطرق التالية:تعالوا يف هذا العنصر لنقف معكم مع أسباب رفع البالء قبل    عباد الله:

قال صلى هللا  فقدسبقت به السنة النبوية املطهرة منذ أربعة عشر قرَنا من الزمان؛ قد و  : تطبيق الحجر الصحي والعزل:أوًلا
ْعُتْم اِبلطَّاُعوِن أبَِْرٍض َفاَل َتْدُخُلوَها ؛ َوِإَذا . ) البخاري ومسلم ( . وقال أيضاا: " ِإَذا سَِ َدنَّ مُمِْرٌض َعَلى ُمِصحٍ  "عليه وسلم: " اَل يُورِ 

َها "َوَقَع أبَِْرٍض َوأَنـُْتْم هبَِ   من نقل البالء إىل اآلخرين .حترزاا  . ) البخاري ومسلم ( . وهذا أخذاا بكل أسباب الوقاية  ا َفاَل َُتُْرُجوا ِمنـْ
ع البالء؛ قال تعاىل: } َوَما و ي والفواحش من أهم أسباب وقألن ارتكاب املعاص البعد عن المعاصي والفواحش:ثانًيا: 

(. وقال تعاىل: } َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت 30َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثري{.)الشورى:
(. فبالتوبة واالستغفار يكشف البالء إبذن رب األرض 41الَِّذي َعِمُلوا لََعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن{.) الروم: أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم بـَْعضَ 

َنا َرُسوُل اَّللَِّ  َبَل َعَليـْ َوَسلََّم   َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ والسماء، فإنه ما نزل بالء إال بذنب، وال رفع إال بتوبة ؛ فَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر قَاَل: َأقـْ
ُتِليُتْم هِبِنَّ َوَأُعوُذ اِبَّللَِّ َأْن تُْدرُِكوُهنَّ: " ملَْ َتْظهَ  ْر اْلَفاِحَشُة يف قـَْوٍم َقطُّ َحَّتَّ يـُْعِلُنوا هِبَا ِإالَّ َفَشا فـََقاَل: اَي َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن ََخٌْس ِإَذا ابـْ

َضْوا ... " اْلديث. )البيهقي واْلاكم وصححه(. وعن النعمان بن ُكْن َمَضْت يف َأْساَلِفِهْم الَِّذيَن مَ ِفيِهْم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الَّيِت ملَْ تَ 
 . ) العقوابت البن أيب الدنيا ( .َسيئات يف زََماِن اْلَباَلِء «رضي هللا عنه قال: » ِإنَّ اهْلََلَكَة ُكلَّ اهْلََلَكِة َأْن تـَْعَمَل ال  بشري

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   صن باألدعية واألذكار:التحثالًثا:  َوَسلََّم   َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ فعن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال : سَِ
ِه َشْيٌء يف اأْلَْرِض َواَل يف السََّماِء َوُهَو السَّ  ِليُم َثاَلَث َمرَّاٍت ملَْ ُتِصْبُه َفْجأَُة ِميُع اْلعَ يـَُقوُل :" َمْن قَاَل : ِبْسِم اَّللَِّ الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اسِْ

 أبو داود والرتمذي وصححه ( .  َباَلٍء َحَّتَّ ُيْصِبَح ، َوَمْن قَاهَلَا ِحَُي ُيْصِبُح َثاَلُث َمرَّاٍت مَلْ ُتِصْبُه َفْجأَُة َباَلٍء َحَّتَّ ُُيِْسَي ". )
َرَة أَنَُّه قَاَل : َجاَء رَُجٌل ِإىَل و  َة ، قَاَل :  النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَسلََّم فـََقاَل : اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َما َلِقيُت ِمْن َعْقَرٍب َلَدَغْتيِن اْلَبارِحَ َعْن َأيب ُهَريـْ

 " . ) مسلم ( .  " َأَما َلْو قـُْلَت ِحَُي َأْمَسْيَت : َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَّاِت ِمْن َشرِ  َما َخَلَق ، مَلْ َتُضرَّكَ 
َلِة َمَطٍر َوظُْلَمٍة َشِديَدٍة َنْطُلُب َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ و     َعَلْيِه َوآله وَسلََّم لُِيَصلِ َي عن عبد هللا بن خبيب رضي هللا عنه قال : َخَرْجَنا يف لَيـْ

َلْم َأُقْل َشيْـ  ُتْم ؟ ( فـَ ئاا ، مثَّ قَاَل : لََنا ، فََأْدرَْكَناُه فـََقاَل : ) َأَصلَّيـْ َلْم َأُقْل َشيـْ ئاا ، مثَّ قَاَل : ) ُقْل ( ، فـَ َلْم َأُقْل َشيـْ ئاا ، فـََقاَل : ) ُقْل ( ، فـَ
ِفيَك ُتْصِبُح َثاَلَث َمرَّاٍت َتكْ ُتُِْسي َوِحَُي  ) ُقْل ( ، فـَُقْلُت : اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َأُقوُل ؟ قَاَل :  ُقْل ) ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد ( َواْلُمَعوِ َذَتُْيِ ِحُيَ 

 ( .  وحسنه الرتمذيو  أبو داود  )  ِمْن ُكلِ  َشْيٍء ( .
 يكثر من االستعاذة ابهلل » ِمْن اْلرَبَِص، َواجْلُُنوِن، َواجْلَُذاِم، َوِمْن َسيِ ْئ اأْلَْسَقاِم« .) أبو داود (.  -صلى هللا عليه وسلم-وقد كان  

َلْواَل ِإْذ َجاَءُهْم أبَُْسَنا َتَضرَُّعوا}  والدعاء والتضرع إىل هللا ليكشف عنا الغمة؛   فعليكم أن تكثروا من الذكر  (.43{ . ) األنعام:    فـَ
نظافة الفم واألسنان؛ والشعر والبدن ؛ والثوب والطعام والشراب؛ واملسكن  االهتمام بالنظافة بجميع صورها:رابًعا: 

دليله من السنة ال يتسع املقام لذكره ؛ فعن سعيد بِن املَُسيَِّب مرسالا قال: صلى هللا عليه  والطريق واملرافق العامة ؛ وكل ذلك له
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ُفوا َأْفِنيَـَتكم ؛ وال َتَشبَّهوا وسلم "إنَّ هللَا طَيِ ٌب حيُِبُّ الطَّيِ َب ، نظيٌف حيُِبُّ النظافَة ، كرمٌي حيُِبُّ الكرَم ، َجواٌد حيُِبُّ اجلُوَد ؛ فَنظ ِ 
، ومحايتهما من أسباب التلوث، فـََعْن  َجاِبٍر قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا ؛ وكذلك نظافة األطعمة واألشربة" " الرتمذي"ابليهودِ 

َواَبُكْم ، َوََخِ ُروا آنِيَـَتُكْم ، َوَأْطِفُئوا ُسُرَجُكْم ، َوَأوُْكوا َأْسِقيَـَتُكْم ، فَِإنَّ  شَّْيطَاَن اَل يـَْفَتُح اَبابا ُمْغَلقاا ، َواَل َيْكِشُف  العليه وسلم:" َأْغِلُقوا أَبـْ
 .ِغطَاءا ، َواَل حَيُلُّ وَِكاءا ، َوِإنَّ اْلُفَوْيِسَقَة ُتْضرُِم اْلبَـْيَت َعَلى َأْهِلِه " يـَْعيِن: اْلَفْأرََة ." ) مسلم(

وتغطية الوجه عند العطس ؛ وكل ذلك  ؛نفس يف اإلَنء االستنشاق واالستنثار ابستمرار؛ وعدم التواملبالغة يف كما جيب غسل األيدي
أمرتنا به السنة النبوية املطهرة ؛ فقد " هنى النب صلى هللا عليه وسلم أن يتنفس يف اإلَنء أو ينفخ فيه".) أبو داود (، وكذلك: "   

 وحسنه ( .  مذيثوبه وغض هبا صوته " . ) الرت كان النب صلى هللا عليه وسلم إذا عطس غطى وجهه بيديه أو ب
َصَناِئُع اْلَمْعُروِف تَِقي َمَصارَِع  فَعْن َأيب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: “ قضاء الحوائج وصناعة المعروف:خامًسا: 

، َوِصَلُة الرَِّحِم َتزِيُد يف اْلعُ  رِ  ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِ  الطرباين بسند حسن(. واملصرع: هو مكان املوت، فيقي  )”.  ُمرِ السُّوِء، َوَصَدَقُة السِ 
 هللا من حيسن إىل الناس بقضاء حوائجهم من نزول البالء أو املوت يف مكان سيء أو هيئة سيئة أو ميتة سيئة.

 ئل وأسباب رفع البالء بعد وقوعه العنصر الثالث: وسا
 حنو البالء وذلك من خالل ما يلي:   ناتعامل معه وواجبنبعد وقوعه؛ وكيف    ءلنقف مع وسائل وأسباب رفع البال  تعالوا  عباد الله:

فينبغي على كل من أصابه بالء أن حيمد هللا ويسرتجع ؛ أي يقول: اْلمد هلل ؛ إَن هلل وإَن إليه راجعون ؛   أوًلا: الصبر واالحتساب:
ُلَونَُّكْم  ن الصابرين الناجحُي يف االختبارن ماللهم أجرين يف مصيبيت وأخلفين خرياا منها ؛ إن فعل ذلك فإنه يكو  ؛ قال تعاىل: } َولَنَـبـْ

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإَنَّ َّلِلَِّ َوِإَنَّ ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَنـُْفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ ِر الصَّاِبرِيَن * الَِّذينَ   ِإلَْيِه  ِإَذا َأَصابـَتـْ
 (.  157  -155رَاِجُعوَن * ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِ ِْم َوَرمْحٌَة َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن {. ) البقرة:  

ُ َعْنُه ، على أن يقول ذلك عند أول وهلة ابلبالء ؛ أي يف ْلظة نزول البالء أو علمه به إن كان غائباا ؛ فَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك رَ  ِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْمَرَأٍة تـَْبِكي ِعْنَد َقرْبٍ ، فـََقاَل “: اتَِّقي اَّللََّ َوا ْصرِبِي قَاَلْت : ِإلَْيَك َعينِ  ، فَِإنََّك مَلْ ُتَصْب مبُِصيَبيِت ، قَاَل : َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َلْم جتَِ َوملَْ تـَْعرِْفُه ، َفِقيَل هَلَا :  ْد ِعْنَدُه بـَوَّاِبَُي ، فـََقاَلْت : مَلْ ِإنَُّه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفأََتْت اَبَب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فـَ
َا الصَّرْبُ ِعْنَد الصَّْدَمِة اأُلوىَل”. )البخاري(.  َأْعرِْفَك ، فـََقاَل : ِإَّنَّ

ا من يشق اجليوب ويلطم اخلدود ويدعو بدعاء اجلاهلية ؛ ويسخط على القدر وبعد ذلك يقول: حنن من الصابرين ؛ فليس له حظ أم
 وال نصيب من الصرب ؛ ويعد راسباا يف االختبار ؛ ألن الصرب يكون عند الصدمة األوىل .

، فقال له  رجالا يف ابن له مات فرآه جزعاا ام علي رضي هللا عنهَنفذ ال حمالة؛ فقد عزَّى اإلم بل إنه جبزعه حرم األجر؛ ألن القدر
 “.  نفذت فيك املقادير وعليك الوزر  ، وإن جزعتربت نفذت فيك املقادير ولك األجراي أاب فالن إنك إن ص  اإلمام على: ”

» ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َسبَـَقْت اْلديث:  فيف ؛على البالء مكمنازل ودرجات يف اجلنة جزاء صرب  كميرفعوأقول ألهل البالء: أبشروا فإن هللا 
ُلْغَها ِبَعَمِلِه ؛ ابَتالُه هللا يف َجَسِدِه َأْو يف َماِلِه َأْو يف َوَلِدِه ؛ مثَّ  َُه َعَلى َذِلَك  ؛ َحَّتَّ يـُبَـلِ ُغُه اْلَمْنزَِلَة الَّيِت َسبَـَقْت لَُه ِمَن اَّللَِّ َمْنزَِلٌة ملَْ يـَبـْ  َصربَّ

وَعْن َجاِبٍر قَاَل؛ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:” يـََودُّ َأْهُل اْلَعاِفَيِة يـَْوَم  وأبو داود بسند صحيح (. ِمَن هللا تـََعاىَل « ) أمحدُه لَ 
نـَْيا ابِ ؛ َلْو َأنَّ ُجُلوَدُهْم َكاَنْت ُقرِ ى َأْهُل اْلَباَلِء الثَـَّوابَ اْلِقَياَمِة ِحَُي يـُْعطَ   (.هحسنو  “. ) الرتمذي  ْلَمَقارِيضِ َضْت يف الدُّ

ألن هللا هو الذي خلق السبب واملسبب؛ فعن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،  :ثانًيا : عدم سب البالء
يَها، فـََقاَل: »َما َلِك؟ اَي ُأمَّ السَّاِئِب َأْو اَي ُأمَّ اْلُمَسيِ ِب تـَُزْفزِِفَُي؟« قَاَلْت: اْْلُمَّى، اَل اَبَرَك هللُا فِ َدَخَل َعَلى ُأمِ  السَّاِئِب َأْو ُأمِ  اْلُمَسيِ ِب 

َا تُْذِهُب َخطَااَي َبيِن آَدَم، َكَما يُْذِهُب اْلِكرُي َخَبَث اْْلَِديِد« . ) مس  لم ( .فـََقاَل: »اَل َتُسب ِ اْْلُمَّى، فَِإهنَّ



  (4 ) 

فيجب على كل من أصابه مرض أن أيخذ أبسباب التداوي والشفاء ؛ فَعْن َأيب  :والشفاء ثالًثا: األخذ بأسباب التداوي
ِشَفاءا" )البخاري(؛ وَعْن َجاِبٍر؛ َعْن َرُسوِل َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:" َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َداءا ِإالَّ أَنـَْزَل لَُه  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -ُهَريـَْرَة 

 –ْذِن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ." ) مسلم(؛ قال اإلمام النووي اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:" ِلُكلِ  َداٍء َدَواٌء؛ فَِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّاِء بـََرَأ إبِِ 
واضح ، ألنه قد علم أن األطباء يقولون : املرض هو خروج اجلسم عن اجملرى الطبيعي ، واملداواة رده إليه  :" هذا فيه بيان-رمحه هللا

، وحفظ الصحة بقاؤه عليه ، فحفظها يكون إبصالح األغذية وغريها ، ورده يكون ابملوافق من األدوية املضادة للمرض 
رضى يداوون فال يربءون ، فقال: إَّنا ذلك لفقد العلم حبقيقة املداواة ، ال ، ......قلت : لكل داء دواء ، وحنن جند كثريين من امل

 لفقد الدواء ، وهذا واضح . وهللا أعلم ."أ.ه
ا يف الدواء أو خاماته وإَّنا هو عدم وصول حَّت اآلن؛ ليس نقصا   اليت مل يستكشف األطباء هلا عالجا فاألمراض املزمنة واألمراض ا
 هذه األدوية ؛ وهذا ما أشار إليه اإلمام النووي رمحه هللا.  العلم اْلديث إىل استكشاف

فاألمر ابلتداوي مطلوب؛ وكل داء له دواء إال اهلرم واملوت؛ وحيضرين يف ذلك قصة مجيلة ألمري املؤمنُي هارون الرشيد رمحه هللا؛ ملا 
 يدري أنه للرشيد. فقال الطبيب: إن صاحب َمِرَض َمَرَض املوت واشتد به مرضه الذي مات به؛ ُعرض بوله على الطبيب وهو ال

 هذا البول ميئوس منه. وبلغ ذلك الرشيد فأنشد وهو يف املرض:
 إن الطــــــــبيب له علم يــــدل به****** مـــــادام يف أجـــــل اإلنسان أتخري

 حَّت إذا ما انقضى أايم مهلته***** حار الطبيب وخانته العقاقري
 !!!  اأطباء العامل كله من األمر شيئا   مادام يف أجل اإلنسان متسع؛ أما حُي أييت األجل فال ُيلك فالطبيب والدواء ينفع

 الراهنة وهي: يف ظل هذه الظروف   هناك عدة وصااي وإرشادات هامة جيب علينا اتباعها  ويف اخلتام  عباد الله:
تها مــا يصــدر عــن وزارة الصــحة فيمــا حنــن بصــدده مــن  األخذ ابألسباب واتباع تعليمات وتوجيهات جهــات االختصــاص ويف مقــدم -1

 مواجهة انتشار فريوس كوروَن .
ا    مصــداقاا لقولــه تعــاىل: }    وأويل األمــر  طاعــة هللا ورســولهكمــا جيــب علينــا  ال ننســاق وراء الشــائعات واملواقــع املشــبوهة ؛  أن    -2 اَي أَيُـّهــَ

 .  (59النساء:  ){ . ُسوَل َوُأويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَّ 
الــرتاحم فيمــا بيننــا واإليثــار ال األثــرة ، وعــدم األَننيــة ، والبعــد عــن كــل أنــواع االحتكــار مــن البــائع قصــد رفــع ســعر الســلع ، أو    –  3

 الشره يف الشراء واألَننية فيه من جانب املشرتي ، مبا خيل بتوازن العرض والطلب .
ــازل واألفنيــة واملرافــق العامــةْلفــاع علــى نظافــة املا  -4 ؛ وعــدم التجمعــات والتكدســات ؛ وتنبيــه األهــل واألوالد علــى ذلــك ؛ فــإذا  ن

أوقــات الفــراف ؛ فنكــون  ؛ فــال ينبغــي أن نضــيع األوقــات يف جتمعــات    واملصــاا العامــة  كانت الدولــة علقــت الواجبــات اهلامــة يف التعلــيم
 اية من تعليق املصاا العامة ؛ كمن صام رمضان عن اْلالل وأفطر على ما حرم هللا !!بذلك قد ضيعنا اهلدف والغ

وأن يحفظ بالدنا وسائر  وأن يرفع عنا الوباء والبالء؛ نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينه مرًدا جميًلا ؛
 بالد المسلمين من كل مكروه وسوء؛ اللهم آمين ؛؛؛؛

        وأقم الصالة،،،،،،،                    الدعاء،،،،،،،         
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