
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

الرمحن،   الرحيم  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد  األبدان،  بصحة  علينا  من  الذي  هلل  احلمد 

آله وصحبه وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبد اهلل ورسوله خري األنام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعىل  

 .الكرام، وعىل من تبعهم بإحسان 

بعد اهلل  عباد اهلل فاتقوا اهلل :أما  اهلل َصىل  كان رسول  فقد  العافية،  الصحة ومتام  دوام  تقاته، واسألوه  حق 

ربه  يدعو  وسلم  قائال عليه  غداة  كل  وجل  اللهم  )) :عز  سمعي،  يف  عافني  اللهم  بدين،  يف  عافني  اللهم 

 إال أنت((. عافني يف برصي، ال إله  

باختاذ     وذلك  عليها،  احلفاظ  وأوجب  هبا،  علينا  تعاىل  اهلل  من  التي  النعم  من  وعافيتها؛  األبدان  فصحة 

الصحية؛   الوقاية  أساليب  أهم  ومن  عالج،  قنطار  من  خري  وقاية؛  درهم  فإن  الصحية،  الوقاية  أساليب 

   :رة النظافة وأمهيتها، قال اهلل تعاىلالنظافة، فقد رشع اهلل عز وجل لنا الوضوء، وهو درس بليغ يف رضو

برءوسكم } وامسحوا  املرافق  إىل  وأيديكم  وجوهكم  فاغسلوا  الصالة  إىل  قمتم  إذا  آمنوا  الذين  أهيا  يا 

،ففي هذه اآلية الكريمة؛ اشرتط ربنا سبحانه النظافة لعبادة عظيمة؛ هي الصالة،   {وأرجلكم إىل الكعبي 

ا يف  يغسل  أن  مسلم  كل  عىل  مرات؛  فأوجب  ثالث  ذلك  ويسن  للتلوث،  عرضة  األكثر  أطرافه  لوضوء 

 .لضامن النظافة الكاملة، فيخرج من وضوئه طاهرا، ويقبل عىل صالته نظيفا، وقد أخذ بأسباب عافيته

إىل املسجد   التوجه  بيته قبل  الوضوء يف  النبي َصىل اهلل عليه وسلم للمسلم من  ما سنه  النظافة؛  ومما حيقق 

املسجد((،  تو  ))من :فقال أتى  ثم  الوضوء،  فأحسن  بيته  يف  معنى  ضأ  إىل  أقرب  بيته؛  يف  املسلم  فوضوء 

 .النظافة من وضوئه يف األماكن العامة 

إن اإلنسان إذا أصابه يشء من األمراض املعدية؛ فعليه أن يتجنب خمالطة اآلخرين؛ حفاظا عىل  :عباد اهلل 

ال النبي َصىل اهلل عليه وسلم: ))الَ ُيوِرَدنَّ مُمِْرٌض صحتهم، وحرصا عىل سالمتهم، ودفعا للرضر عنهم، ق

 ،)) ُمِصحٍّ املساجد، َعىَل  ومنها  العامة،  األماكن  كل  ذلك  يف  ويشمل  حرارة  بأعراض  يشعر  مصل  فكل 

 جسمه، أو نزلة برد، أو سعال أو عطاس؛ جيب عليه أن يصيل يف بيته، وال حيرض إىل املسجد لصالة اجلامعة  



 

 

 

اجلم  لصالة  بالشفاءوال  عليه  تعاىل  اهلل  يمن  حتى  إذا عة؛  يلتزم  أن  غريه؛  سالمة  عىل  املرء  به  حيافظ  ومما   ،

أو  بيده  وجهه  غطى  عطس  إذا  والسالم  الصالة  عليه  كان  فقد  وسلم،  عليه  اهلل  َصىل  النبي  هبدي  عطس 

التوجيهات   تلك  عىل  نحرص  أن  فعلينا  األمراض.  انتشار  دون  حيول  مما  كله  ذلك  فإن  النبوية،  بثوبه. 

      .وندرك مقاصدها التي حتقق املصلحة

مهلكة،   نتائج  إىل  يؤدي  اتباعها  وعدم  الصحية،  الوقاية  أسباب  يعزز  الطبية؛  النصائح  اتباع  أن  واعلموا 

والنصائح    التعليامت  بعض  فهذه  املستجد،  بمرض كورونا  العدوى  انتشار  من  بالعامل  نزل  ما  إىل  وبالنظر 

جتنب   منها:  املصابي  الوقائية،  خمالطة  عدم  سنة،  اخلمسي  فوق  هم  ومن  السن  لكبار  وخاصة  الزحام 

العطاس،   أو  السعال  بمنديل عند  واألنف  الفم  وتغطية  والصابون،  باملاء  اليدين  معدية، وغسل  بأمراض 

تزام واالكتفاء بإلقاء التحية، وجتنب السالم باليد أو األنف، أو عناق اآلخرين أو تقبيلهم، فمن واجبنا االل 

 بكافة هذه التعليامت، فذلك مطلب رشعي وتوجيه نبوي. 

فاللهم ارزقنا صحة يف أبداننا، وعافية يف أجسادنا، فإنه ال يرد القضاء إال الدعاء، وإن اهلل تعاىل يستحيي   

 إذا رفع العبد يديه، ضارعا إليه؛ أن يردمها خائبتي 

وال يف السامء؛ من أن يلحق بنا مرض أو بالء، أو   اللهم إنا نعوذ باسمك الذي ال يرض معه يشء يف األرض

حيل بنا سقم أو وباء، يا سميع الدعاء. ونسألك يا ربنا أن تديم العافية علينا، وعىل سكان العامل من حولنا،  

 .وتكفينا رش األوبئة واألمراض

 

  

 

 

 

 

 

 


