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 السؤال
 حكم الشرع يف الدعاء اجلماعي عند حلول االبتالءات واحملن؟السالم عليكم، ما  

 اجلواب
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته. 

}َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن  :مما الشك فيه أن االبتالءات واحملن حتل بسبب أعمال العباد، كما قال تعاىل
أَنْ ُتْم   َوَما  َعْن َكِثرٍي*  َويَ ْعُفو  أَْيِديُكْم  فَِبَما َكَسَبْت  اَّللِه  ُمِصيَبٍة  ُدوِن  ِمْن  َلُكْم  َوَما  اْْلَْرِض  يف  ِبُْعِجزِيَن 

 [31، 30]الشورى:  ِمْن َوِلٍي َواَل َنِصرٍي{
تعاىل: َعِمُلوا    وقال  الهِذي  بَ ْعَض  لُِيِذيَقُهْم  النهاِس  أَْيِدي  ِبَا َكَسَبْت  َواْلَبْحِر  اْلَبِي  يف  اْلَفَساُد  }َظَهَر 

 [ 41م: ]الرو  َلَعلهُهْم يَ ْرِجُعوَن{
تعاىل: يَ ُتوبُونَ   وقال  اَل  ُُثه  َمرهَتْْيِ  أَْو  َمرهًة  َعاٍم  يف ُكلِي  يُ ْفتَ ُنوَن  ُْم  أَّنه يَ َرْوَن  ُرون{}أََواَل  يَذهكه ُهْم  َواَل     

 [126: بةالتو ]
َضرهُعوا َوَلِكْن َقَسْت قُ ُلوُُبُْم }فَ َلْواَل ِإْذ َجاَءُهْم ََبُْسَنا تَ   وقال تعاىل متحداث عن أحوال اْلمم السالفة:

ْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَمُلون{  [ 43]اْلنعام:  َوَزيهَن ََلُُم الشه
فال بد من توبة واستغفار عند املصائب واحملن، لكنه مل يرد يف الشرع دعاء مجاعي أو توبة مجاعية  

 يف هذه اْلحوال الصعبة.
 والذي يلزمنا فعله عند هذه املصائب هو كما يلي: 

 إغالق النوافذ املواصلة إىل الراب إغالقا اتما.  ▪
 واحلظر على الفواحش واملنكرات. ▪
 اد بشىت أنواعه. والقضاء على الفس  ▪
 واإلكثار من االستغفار.  ▪

 الرمحن الرحيم بسم اهلل
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 واإلحلاح يف التضرع والدعاء إىل هللا سبحانه وتعاىل.   ▪
 واالجتناب عن الغش. ▪
 وإنزال أول اْلمر أهل العلم منازَلم، وأن ال يبموا أمرا إال بعد االستشارة منهم.  ▪
 واالهتمام بقنوت النوازل مجاعات ووحداان.   ▪
 ق يف سبيل هللا منفردا ومجاعة.  واإلكثار من اإلنفا ▪
 وتعليق القلوب ابملساجد مع االهتمام ابإلجراءات الوقائية.   ▪
 واالتزان يف أخذ اإلجراءات الوقائية.  ▪
 وتنفيذ نظام الصالة والزكاة حسب مقتضى الشرع.  ▪
 وابتعاد كل راع من الظلم على رعيته، سواء كان يف البيوت أو يف املنظمات واإلدارات. ▪

 خر دعواان أن احلمد هلل رب العاملْي.وآ
 مساء أصحاب الفضيلة املفتنيأ
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