
 عالقة الدعاء بالوباء في سنة خير األنبياء
بالمرض واألوبئة في النقاط  قة الدعاءص الكالم في عاليلخنستطيع عزيزي القارئ ت

 التالية:
الدعاء من أعظم العبادات، وهو متضمن لتمجيد هللا سبحانه كما هو متضمن للخضوع -أ

 والذل واالمتناع عن دعاء هللا سبحانه موجب لسخطه وعقابه كما قال سبحانه وتعالى:   

                     

       :فبدأ في األول بالدعاء وفي األخير  (.60)سورة غافر، آية

 بالعبادة، لكون الدعاء من أهم العبادات، لذا قــال سبحانه:           

       :(.18) سورة الجن، آية  

الدعاء من أعظم األسباب في جلب مرادات الدنيا واآلخرة، وقد قال المولى سبحانه -ب
 وتعالى:                         

              .  :وقال  (.186)سورة البقرة، آية

عليه الصالة والسالم: )إن هللا حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا 
  . )حديث صحيح رواه الترمذي(.خائبتين(
للدعاء من المنافع الروحية على األنفس من الطمأنينة علـى القلـوب مـا ال يقـدره إال مـن -ج

في سعادة النفوس وتحملهـا لـمالم والمـرض، كمـا أثبتـر الدراسـات الماديـة  عرفه مما له أبلغ األثر
ـــة كانســـاس  ـــس دراســـة فـــي مستمـــفى ســـانر لـــو  فـــي مدين ـــدعاء فـــي المـــفا، كمـــا أةـــدت ذل دور ال

( مـري  حـدي ي ااصــابة 1000وقـد مـملر الدراســة ) )نقـال  عـن موقــع مايكروسـوفر( األمريكيـة،
لدراســة أن المتجهــين إلــى هللا بالــدعاء كــانوا أفضــل حــاال  بـأمراض القلــب فــي المستمــفى، وخرجــر ا

مـــن غيـــرهم، وأن الـــدعاء مســـاعد فعـــال للعـــالج الطبـــي، وقـــد نمـــرت الدراســـة فـــي أرمـــي  أبحـــا  
 م، وعملر بمكل حيادي وبدقة كبيرة. 25/10/1999المستمفى 

يقول: ليه السالم دعاء هللا سبحانه هو هدي أنبياء هللا ورسله وأوليائه، فها هو أبونا آدم ع-د
           .  سورة(

.        وهذا نوح عليه السالم يقول:  (.23األعراف، آية: 

  (.10)سورة القمر، آية: 



         وها هو إبراهيم عليه السالم يقول: 

 ( . :48سورة مريم، آية.)  :ويدعو عليه السالم        

    ( . 40إبراهيم، آية: سورة.)  :وها هو سليمان عليه السالم   

             

         ( .،19آية:  سورة النمل.)  وها هو موسى عليه

             السالم يدعو هللا: 

      ( . :28-25سورة طه، آية.)  :وها هو نبي هللا أيوب عليه السالم

            ( . ،سورة األنبياء

           وقال تعالى: (. 83آية: 

   ( . :41سورة ص، آية .) :وها هو زكريا عليه السالم يدعو هللا   

                          

 ،( :38سورة آل عمران، آية .) :بل الرب سبحانه يأمر نبيه صلى هللا عليه وسلم بالدعاء   

      ( . :114سورة طه، آية ) :وقوله         

             ( . :98-97سورة المؤمنون، آية.)  وقوله

 سبحانه:              ( .  :118سورة المؤمنون، آية.)  

الدعاء للمرضى وسؤال المولى سبحانه هو سنة النبي صلى هللا عليه وسلم إذ والحق أن 
هو المافي سبحانه، حيث كان من دعائه عليه الصالة والسالم عند عيادة المرضى )اللهم رب 

 (.رواه البخاري (. )مفاؤ  مفاء  ال يغادر سقما  الناس أذهب البأس اللهم أنر المافي ال مفاء إال 
وهذا حري بكل من زار مريضا  وكذلس األطباء يدعون لمرضاهم بالمفاء فإنه ال يقل أثرا  عن 
األدوية المادية، ودعوة المؤمن ألخيه بظهر الغيب مجابة كما صح عن النبي صلى هللا عليه 

بيده سبحانه وأنه هو المافي وقد قال الخليل  وسلم، والمري  حري به أن يدر  ويوقن أن األمور



 عليه الصالة والسالم:           ( . :80سورة المعراء، آية.) 

 وما األدوية واألدعية واألغذية إال أسباب وظواهر والواجب التعلق برب األسباب ودعائه سبحانه. 
ألمته في كل صالة أن يدعو بين السجدتين: )اللهـم  وكان مما مرعه عليه الصالة والسالم

  )حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه(. اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني(.
قال أنس رضي هللا عنه لمن يمتكي مرضا  أال أوصيس برقية رسول هللا صلى هللا عليه 

(. في إال أنر مفاء  ال يغادر سقما  ال مفا وسلم )اللهم رب الناس مذهب البأس امفي أنر المافي
 )متفق عليه(.

وعن عائمة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعوذ بع  أهله 
يمسح بيده اليمنى ويقول: )اللهم رب الناس أذهب البأس ام  امفه أنر المافي ال مفاء إال 

 يغادر سقما : أي ال يتر  مرضا . ال  (. )رواه مسلم(.مفاؤ  مفاء  ال يغادر سقما  
عن عائمة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا امتكى يقرأ على و 

نفسه بالمعوذات وينفث، قالر: فلما امتد وجعه كنر أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء 
 . )رواه مسلم(.بركتها

المحصنة من األمراض والوباء خاصة بعد وعليه.. فال ينبغي التغافل عن األدعية 
تحذيرات بانتمار فيروس كورونا بأنحاء العالم ، وهذا ال يعنى  عدم األخذ باألسباب أو التداوي 

كما أسلفنا، وكان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم دعا برفع الوباء عن  -والبحث عن العالج 
واألذكار المرعية من هدي النبي صلى هللا  المدينة المنورة، كما أن التحصن بالرقى واألدعية

عليه وآله وسلم ، فقد كان صلى هللا عليه وآله سلم يك ر من االستعاذة باهلل من ) ِمْن اْلَبَرِص ، 
 (. )حديث صحيح رواه أبو داود(.َواْلُجُنوِن ، َواْلُجَذاِم ، َوِمْن َسيِ ْئ اأْلَْسَقامِ 

األدويــة، وهــو عــدو الــبالء، يدافعــه ويعالجــه، ويمنــع مــن أنفــع  -عزيــزي القــارئ  –الــدعاء ف
نزولـه، ويرفعـه، أو يخففـه إذا نـزل، وهـو سـالح المـؤمن كمـا رو  الحـاةم فـي صـحيحه مـن حـديث 
علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم: )الــدعاء ســالم 

 ث صحيح رواه الحاةم(.)حدي المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات واألرض(.
 وللدعاء مع البالء ثالث مقامات: 

 : أن يكون أقو  من البالء فيدفعه. أحدها
: أن يكون أضع  من البالء فيقو  عليه الـبالء، فيصـاب بـه العبـد، ولكـن قـد يخففـه الثاني

 وإن كان ضعيفا . 
 : أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. الثالث



يث عائمـة رضـي هللا عنهـا، قالـر: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وقد رو  الحاةم مـن حـد
ــم ينــزل، وإن الــبالء لينــزل فيلقــاه  وســلم: )ال يغنــي حــذر مــن قــدر، والــدعاء ينفــع ممــا نــزل وممــا ل

  (.الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة
وفيــه أيضــا  مــن حــديث ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا عــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قــال: 

 )الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد هللا بالدعاء(. 
وفيه أيضا  من حديث ثوبان رضي هللا عنه عـن النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم: )ال يـرد القـدر إال 

 ر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه(.الدعاء، وال يزيد في العمر إال الب
عليــه: أن يســتعجل العبــد، ويســتبطئ ااجابــة،  ومننا اافننات المنني رتنننع رررننا أثننر النندعاء

فيستحســر ويــدع الــدعاء، وهــو بمنزلــة مــن بــذر بــذرا  أو غــرس غرســا ، فجعــل يتعهــده ويســقيه، فلمــا 
 استبطأ كماله وإدراةه تركه وأهمله. 
حــديث أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه أن رســول هللا صــلى هللا قــال: وفــي صــحيح البخــاري مــن 

 )يستجاب ألحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي(. 
وفــي صــحيح مســلم عنــه: )ال يــزال يســتجاب للعبــد، مــا لــم يــدع بــإثم أو قطيعــة رحــم، مــا لــم 

م أر يســتجاب يســتعجل، قيــل يــا رســول هللا مــا االســتعجال  قــال: يقــول: قــد دعــوت وقــد دعــوت، فلــ
 .لي، فيستحسر عند ذلس ويدع الدعاء(

وفي مسند أحمد من حديث أنس قال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: )ال يـزال العبـد 
بخيــر مــا يســتعجل( قــالوا: يــا رســول هللا كيــ  يســتعجل  قــال: يقــول: قــد دعــوت ربــي فلــم يســتجب 

 لي(.
و بـه بالـدعاء لـم يصـح أن يقـال: ال فائـدة فالدعاء من أقو  األسباب، فـإذا قـدر وقـوع المـدع

في الدعاء، كما ال يقال: ال فائدة في األةل والمرب وجميع الحركات واألعمـال، ولـيس مـيء مـن 
 األسباب أنفع من الدعاء، وال أبلغ في حصول المطلوب.

وفـي صــحيح مســلم فــي قصــة األخــدود أن الغــالم قالــه لــه جلــيس الملــس: تــدعي أنــس تمــفي، 
 أمــفي احــد، إنمــا يمــفي هللا، فــإن أنــر آمنــر بــاهلل دعــوت هللا فمــفا ، فــ من بــاهلل فمــفاه قــال أنــا ال

 هللا.
فاللهم ياربنا اصرف عنا الوباء والبالء والغالء وسيء األسقام، واةفنا السوء بما مئر وكي  

 مئر وأنى مئر إنس على ما تماء قدير، ودبِ ر لنا فإننا ال نحسن التدبير.


