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احلمد هلل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

رشيك له احلميد املجيد، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله الداعي إىل التوحيد، 

صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه إىل يوم املزيد. 

اأما بعد:

)كوفيد  يسمى  ما  أو  كورونا  مرض  انتشار  تسارع  ظل  ففي 

COVID-19( وتوسع رقعته اجلغرافية، ومع تصاعد موجة اخلوف واهللع 

علينا  املتحتم  من  يصبح  اهلل؛  بإذن   – املعدية  األمراض  من  كونه  الناس  بني 

التذكري بالتحصينات الرشعية الوقائية والدوائية لألمراض احلسية واملعنوية.
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وأهم  أول  فإن  امللموسة؛  احلسية  واحللول  املادية  باألسباب  التفكري  قبل   -1

إىل  تلتجئ  أن  واملدهلامت؛  واملصائب  األزمات  يف  وعالج  حصانة  وأعظم 

السوء عنك،  به لدفع  به وحتتمي وتستجري وتستعني  اهلل سبحانه - وتعتصم 

﴿ٺ ٺ ٺ﴾]يوسف:23[،  العزيز:  امرأة  راودته  ملا   S فيوسف 

ومريم P ملا متثل هلا جربيل S عىل هيئة برش، أول ما فعلته: 

﴿ژ ژ     ڑ ڑ ک﴾]مريم:18[.

واالفتقار  والتذلل   C اهلل  إىل  والترضع  الدعاء  من  اإلكثار   -2  

ُيرفع  وبه  جليل  وشأنه  عظيم  أمره  فالدعاء  الغمة،  وكشف  البالء  لرفع  إليه 

البالء، وهو سالح املؤمنني وحصنهم احلصني وأنفع ما ُتدفع به صنوف النقم، 

النبي  عن  ثبت  كام  الدعاء  إال  يرده  فال  اهلل  قدر  من  والوباء  املرض  كان  وملا 

َعاُء«. O عند الرتمذي بسند حسن قوله: »َل َيُردُّ الَقَضاَء إِلَّ الدُّ

توفرها،  من  البد  ومقدمات  ورشوط  أسباب  الدعاء  والستجابة 

ذكر  لذلك  وهكذا؛  االستجابة  أوقات  وحتري  واليقني  احلالل،  كاملطعم 

 O قال  والبالء،  الدعاء  بني  عجيبة  عالقة   O

)صحيح اجلامع برقم: 7739(: »والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن البالء لينزل 

فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة«.
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ومن عجائب قّوة تأثري الدعاء، أن عنوان الفساد يأجوج ومأجوج عند 

خروجهم يف آخر الزمان، حيارصون عيسى S وأصحابه يف جبل الطور 

الديدان  من  نوعًا  عليهم  اهلل  فريسل  بالدعاء  اهلل  إىل  فريغبون  املقدس،  ببيت 

يسمى )النغف( فيصبحون قتىل كموت نفس واحدة، ثم يرغبون إىل اهلل برفع 

زمههم ونتنهم فريسل اهلل طريًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 

اهلل. )صحيح مسلم 197/8(.

فهو  به؛  االستشفاء  وطلب  الكريم  القرآن  ومصاحبة  مالزمة   -3  

﴿ۀ   :E ربنا  لقول  واملعنوية،  احلسية  األدواء  مجيع  من  شفاء 

واليقني  اإليامن  ومع  ھ﴾]اإلرساء:82[،  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
والصدق تزداد دواعي الشفاء – بإذن اهلل – لقول ربنا E: ﴿ۉ ۉ 

ې ې ې ې﴾ ]فصلت:44[.

َفاُء  الشِّ ُهَو  املعاد، ص266(: »َفاْلُقْرآُن  V يف )زاد  القيم  ابن  يقول 

َأَحٍد  ُكلُّ  َوَما  َواْلِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ َوَأْدَواِء  َواْلَبَدنِيَِّة،  اْلَقْلبِيَِّة  اأْلَْدَواِء  مَجِيِع  ِمْن  التَّامُّ 

اْلَعِليُل التََّداِوَي بِِه، َوَوَضَعُه َعىَل  ُق لاِِلْستِْشَفاِء بِِه، َوإَِذا َأْحَسَن  ُيَوفَّ ُل َواَل  ُيَؤهَّ

ُيَقاِوْمُه  َلْ  وطِِه،  رُشُ َواْستِيَفاِء  َجاِزٍم،  َواْعتَِقاٍد   ، َتامٍّ َوَقُبوٍل  َوإِياَمٍن،  بِِصْدٍق  َداِئِه 

اُء َأَبًدا«. الدَّ
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القرآن كله شفاء ولكن هنالك سورًا وآيات أقوى وأدعى من غريها، 

V يف )اجلواب  كسورة الفاحتة واملعوذات وآية الكريس، يقول ابن القيم 

يِف  َعِجيًبا  َتْأثرًِيا  هَلَا  َلَرَأى  ِة،  بِاْلَفاحِتَ التََّداِوَي  اْلَعْبُد  َأْحَسَن  »َوَلْو  الكايف، ص9(: 

َفُكنُْت  َدَواًء،  َواَل  َطبِيًبا  َأِجُد  َواَل  َأْدَواٌء  ينِي  َيْعرَتِ ًة  ُمدَّ َة  بَِمكَّ َوَمَكْثُت  َفاِء.  الشِّ

َيْشَتِكي  ملَِْن  َذلَِك  َأِصُف  َفُكنُْت  َعِجيًبا،  َتْأثرًِيا  هَلَا  َفَأَرى  ِة،  بِاْلَفاحِتَ َنْفِس  ُأَعالُِج 

يًعا«. ُأ رَسِ َأمَلًا، َوَكاَن َكثرٌِي ِمنُْهْم َيرْبَ

وخصوصًا  هبم  ينادى  حيث  اخلمس  الصلوات  عىل  املحافظة   -4  
مسلم:  صحيح  يف  O كام  لقوله  مجاعة،  يف  الصبح  صالة 
ِة اهللِ«، ويف رواية يف )صحيح الرتغيب لأللباين، برقم  ْبَح َفهو يف ِذمَّ »َمن َصلَّ الصُّ

ِة اهلل«. 461(: »َمن صلَّ الصبَح يف مجاعِة فهو يف ِذمَّ

اَمُن  الضَّ ُهنَا  ُة  مَّ الذِّ »ِقيَل  النوويV يف )رشح مسلم158/5(:  قال 
َوِقيَل اأْلََماُن«.

هي  التي  اهلل:  »ذمة  الصغري282/10(:  اجلامع  رشح  )التنوير  يف  وجاء 
احلفظ والكالءة«، وجاء فيه أيضًا )284/10(: »كان يف ذمة اهلل: يف حفظه من 

املصائب أو من الذنوب واملعايص«.

وقال املباركفوري V يف )مرقاة املفاتيح334/2(: »فهو يف ذمة اهلل، 
أي: يف عهده أو يف ضامنه، أو أمانه يف الدنيا والخرة«.
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5- من التحصينات املهمة الدعاء اخلاص الثابت بالسنة الصحيحة ملن   
ِذي َعاَفايِن ِمَّا اْبَتاَلَك بِِه،  رأى مبتىل أو مريضًا أو مصابًا أن يقول: »احْلَْمُد هللَِِّ الَّ

َلنِي َعىَل َكثرٍِي ِمَّْن َخَلَق َتْفِضياًل«. َوَفضَّ

 H النبي  أن  األلباين،  وحسنه  جامعه  يف  الرتمذي  أخرج 
بِِه،  اْبَتاَلَك  َّا  مِم َعاَفاِن  الَِّذي  هللَِِّ  احَلْمُد  َفَقاَل:  َباَلٍء،  َصاِحَب  َرَأى  َمْن   « قال: 
َّْن َخَلَق َتْفِضياًل، إِلَّ ُعويِفَ ِمْن َذلَِك الَباَلِء َكائِنًا َما َكاَن َما  َلنِي َعَل َكثرٍِي مِم َوَفضَّ

َعاَش«.

َذلَِك  ُيِصْبُه  »مَلْ  األلباين:  وصححها  الرتمذي  عند  أخرى  رواية  ويف 
الَباَلُء«.

ويف رواية أخرجها البزار يف مسنده وحسنها األلباين يف صحيح اجلامع: 
»َكاَن َشَكَر تِْلَك النِّْعَمة«.

وعند ابن ماجه وحسنه األلباين، أن النبي O  قال: »َمْن 
َفِجَئُه َصاِحُب َباَلٍء، َفَقاَل ... احلديث«.

وهذا توجيه نبوي عظيم ومهم ملن رأى مريضًا أو مبتىل بالًء دينيًا أو 
دنيويًا، أن يبادر هبذا الدعاء مع اليقني واإليامن بأثره، فإن اهلل سيعافيه منه إن 

شاء اهلل.

تنبيه مهم: املشاَهُد من البعض االستهزاء والتندر والسخرية من وقع 
عليهم ابتالء أو مرض، وهذا ال جيوز وخمالف لديننا احلنيف ورشعنا املطهر.
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6- من التحصينات املؤثرة الفعالة قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني   
ثالث مرات يف الصباح ويف املساء تكفيك من كل يشء.

ُخَبْيٍب،  ْبِن  اهللَِّ  َعْبِد  عن  األلباين  وحسنه  والرتمذي  داود  أبو  أخرج 
اهللَِّ  َرُسوَل  َنْطُلُب  َشِديَدٍة،  َوُظْلَمٍة  َمَطٍر،  َلْيَلِة  يِف  َخَرْجنَا  َقاَل:  ُه  َأنَّ َأبِيِه،  َعْن 
ْيُتْم؟ َفَلْم َأُقْل َشْيًئا، َفَقاَل: »ُقْل«  َ َلنَا، َفَأْدَرْكنَاُه، َفَقاَل: َأَصلَّ H لُِيَصلِّ
َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  »ُقْل«  َقاَل:  ُثمَّ  َشْيًئا،  َأُقْل  َفَلْم  »ُقْل«  َقاَل:  ُثمَّ  َشْيًئا،  َأُقْل  َفَلْم 
َذَتنْيِ ِحنَي ُتِْس، َوِحنَي ُتْصبُِح،  اهللَِّ َما َأُقوُل؟ َقاَل: »ُقْل: ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد َواْلَُعوِّ

ٍء«. اٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ َشْ َثاَلَث َمرَّ

َعنَْك  َتْدَفُع  »َأْي  املفاتيح1485/4(:  الطِّيبِيُّ V كام يف )مرقاة  َقاَل 
ُكلَّ ُسوٍء«.

العظيمة؛ أن تقول ثالث مرات  املهمة والتحصينات  7- من األدعية   
حني تصبح وثالث مرات حني متس، »بِْسِم اهللَِّ الَِّذى الَ َيرُضُّ َمَع اْسِمِه يشء 

ِميُع اْلَعِليُم«، ل تصبك فجأة بالء ول يرضك  اَمِء َوُهَو السَّ يف األَْرِض َوالَ يف السَّ
يشء بإذن اهلل.

أخرج أبو داود يف سننه وصححه األلباين عن عثامن I أنه سمع 
اْسِمِه شء يف  َمَع  َيُضُّ  الَِّذى لَ  اهللَِّ  بِْسِم  َقاَل  »َمْن  قال:   H النبي 
اٍت مَلْ ُتِصْبُه َفْجَأُة َباَلٍء َحتَّى  ِميُع اْلَعلِيُم« َثاَلَث َمرَّ َمِء َوُهَو السَّ األَْرِض َولَ يف السَّ
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اٍت مَلْ ُتِصْبُه َفْجَأُة َباَلٍء َحتَّى ُيْمِسَى«. َقاَل:  ا ِحنَي ُيْصبُِح َثاَلَث َمرَّ ُيْصبَِح َوَمْن َقاَلَ
ِذى َسِمَع ِمنُْه احْلَِديَث َينُْظُر إَِلْيِه  ُجُل الَّ َفَأَصاَب َأَباَن ْبَن ُعْثاَمَن اْلَفالُِج َفَجَعَل الرَّ
َفَقاَل َلُه َما َلَك َتنُْظُر إىَِلَّ َفَواهللَِّ َما َكَذْبُت َعىَل ُعْثاَمَن َوالَ َكَذَب ُعْثاَمُن َعىَل النبي 
َأْن  َفنَِسيُت  َغِضْبُت  َأَصاَبنِي  َما  فِيِه  َأَصاَبنِي  ِذى  الَّ اْلَيْوَم  َوَلِكنَّ   H

َأُقوهَلَا. 

َيْوٍم  ُكلِّ  َصَباِح  يِف  َيُقوُل  َعْبٍد  ِمْن  »َما  بلفظ:  سننه  يف  الرتمذي  ورواه 
َمِء،  ٌء يِف األَْرِض َوَل يِف السَّ َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلٍة: بِْسِم اهللَِّ الَِّذي َل َيُضُّ َمَع اْسِمِه َشْ

ٌء«. ُه َشْ اٍت، مل َيُضَّ ِميُع الَعلِيُم َثاَلَث َمرَّ َوُهَو السَّ

قال القرطبي V  يف )الفتوحات الربانية عىل األذكار النووية 100/3(: 
سمعته  منذ  فإين  وجتربة  دلياًل  دليله  علمنا  صادق  وقول  صحيح  خرب  »هذا 
عملت به فلم يرضين يشء إىل أن تركته فلدغتني عقرب باملدينة لياًل فتفكرت 

فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلامت«.

وصححه  سننه  يف  داود  أبو  أخرجه  ما  النبوية  التحصينات  ومن   -8  
ِص  األلباين أن النبي H كان يقول: »اللَُّهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلرَبَ

َواجْلُنُوِن َواجْلَُذاِم َوِمْن َسيِِّئ األَْسَقاِم«.

عىل  السء  األثر  ذات  اخلطرية،  الرديئة  األمراض  أي  األَْسَقاِم:  َسيُِّئ 
"كورونا" املنترش  املريض ومن حوله، كاألمراض املزمنة والرسطان ومرض 

هذه األيام.
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قال الطِّيبيV يف )رشح املشكاة 1918/6(: »ل يستعذ باهلل من سائر 
مئونته  بالصرب خفت  نفسه  فيه عىل  اإلنسان  إذا حتامل  ما  منها  األسقام؛ ألن 
املزمن،  السقم  وعظمت مثوبته، كاحلمى والصداع والرمد، وإنام استعاذ من 

فينتهي بصاحبه إىل حالة يفر منها احلميم ويقل دوهنا املؤانس واملداوي«.

نِّي يف )عمل  9- من التحصينات الوقائية املهمة أيضًا، ما أخرجه ابن السُّ  
اليوم والليلة ص67( وصححه شعيب األرنؤوط، أن النبي H قال: 

»َمْن َقاَل يِف ُكلِّ َيْوٍم ِحنَي ُيْصبُِح َوِحنَي ُيْمِس: َحْسبَِي اهللَُّ َل إَِلَه إِلَّ ُهَو، َعَلْيِه 
ُه ِمْن َأْمِر  اٍت، َكَفاُه اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َهَّ ْلُت، َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، َسْبَع َمرَّ َتَوكَّ

ْنَيا َواْلِخَرِة«. الدُّ

10- من التحصينات الوقائية القرآنية املهمة قراءة اليتني من أواخر   
سورة البقرة يف الليل، ملا أخرجه البخاري َعْن َأِب َمْسُعوٍد I، َقاَل: َقاَل 

النَّبِيُّ H: »َمْن َقَرَأ بِاْلَيَتنْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة يِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه«.

ذكر بدر الدين العيني V يف )عمدة القاري( »معنى كفتاه: قيل: َما 
ْيَلة«. يكون من اْلَفات تِْلَك اللَّ

مرقاة  يف  كام  مكروه،  كل  من  ووقتاه  سوء  كل  كفتاه:  »معناه  وقيل: 
املفاتيح«.

 



11من الأمرا�ض احل�سية واملعنوية

11- من التحصينات القرآنية الوقائية املهمة؛ قراءة آية الكريس إذا أويت إىل 

ُتْصبَِح،  َيْقَرَبَك شيَطاٌن حتَّى  َيَزاَل معك ِمَن اهللَِّ َحافٌِظ، واَل  َلْن  فإنه  فراشك 
كام يف صحيح البخاري يف قصة أب هريرة I مع الشيطان ملا وكله النبي 

O بحفظ زكاة رمضان.

12- من التحصينات الرضورية واملهمة يف املساء التي تقيك األسقام والفات؛ 

صحيح  يف  ثبت  ملا  اِت من رشِّ ما خلق«،  »أعوُذ بكلمِت اهللِ التامَّ تقول:  أن 

الرتغيب عن النبي O أنه قال: »من قال حني ُيمس ثالث مرات: 

ٌة تلك الليلة«. ُه ُحَ اِت من رش ما خلق؛ مل َتُضَّ أعوذ بكلمِت اهلل التامَّ

األمن  به  حيصل  »وما   :)454/3( فتاواه  يف   V باز  ابن  يقول 

اهلل  بكلامت  اإلنسان  يستعيذ  أن  رش،  كل  من  والسالمة  والطمأنينة  والعافية 

التامات، من رش ما خلق ثالث مرات صباحًا ومساًء«.

 O التي ل يكن  الواقية اجلامعة  من األدعية املهمة   -13  

يدعها حني يمس وحني يصبح: »اللهم إن أسأُلك العافيَة يف الدنيا والخرِة، 

اللهم إن أسأُلك العفَو والعافيَة يف ديني ودنياي وأهيل ومايل، اللهم اسرْت عوريت 

وآمْن روعايت، اللهم احفْظني ِمن بني يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شميل 

سننه  يف  داود  أبو  أخرجه  فوقي، وأعوُذ بعظمتِك أن ُأغتاَل ِمن حتتي«.  ومن 

وصححه األلباين.
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قال الطِّيبيV يف )رشح املشكاة 1881/6(: »والعافية هي دفاع اهلل 

عن العبد األسقام والباليا«.

فقد  املنزل،  من  اخلروج  عند  الدعاء  العظيمة  التحصينات  من   -14  
»إَِذا  قال:   H النبي  أن  األلباين  داود يف سننه وصححه  أبو  أخرج 
َة إِلَّ بِاهللَِّ،  ْلُت َعَل اهللَِّ، َل َحْوَل َوَل ُقوَّ ُجُل ِمْن َبْيتِِه َفَقاَل بِْسِم اهللَِّ َتَوكَّ َخَرَج الرَّ
َلُه  َفَيُقوُل  َياطنُِي،  الشَّ َلُه  ى  َفَتَتنَحَّ َوُوِقيَت،  َوُكِفيَت،  ُهِديَت،  ِحينَئٍِذ:  ُيَقاُل  َقاَل: 

َشْيَطاٌن آَخُر: َكْيَف َلَك بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي َوُكِفَي َوُوِقَي؟«.

 
النافعة، ما أخرجه مسلم َعْن  النبوية اجلامعة والتحصينات  15- من األدعية 

 :H اهللِ  َرُسوِل  ُدَعاِء  ِمْن  َكاَن  َقاَل:   ،J ُعَمَر  ْبِن  اهللِ  َعْبِد 
ِل َعافَِيتَِك، َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، َومَجِيِع  وُّ »اللُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوحَتَ

َسَخطَِك«.

قال الطِّيبيV يف )رشح املشكاة 1914/6(: »وحتول عافيتك: أي 
الصحة  إبدال  العافية:  وحتويل  البالء...  إىل  العافية  من  رزقتني  ما  تبدل  من 

باملرض، والسالم بالبالء«.

وفجاءة نقمتك: أي وبغتة عقوبتك، بأن يأيت األمر بمصيبة أو بلية عىل 
غري ميعاد أو توقع أو استعداد.



13من الأمرا�ض احل�سية واملعنوية

16- من األدعية الواقية املهمة التي تقال يف الصباح واملساء، ما أخرجه   
ْحَِن  أبو داود يف سننه وصححه األلباين يف )صحيح األدب املفرد(، عن َعْبِد الرَّ
ُه َقاَل أِلَبِيِه: َيا َأَبِت إيِنِّ َأْسَمُعَك َتْدُعو ُكلَّ َغَداٍة )اللَُّهمَّ َعافِنِي  اْبِن َأِب َبْكَرَة، َأنَّ

َأْنَت،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ي،  َبَصِ يِف  َعافِنِي  اللَُّهمَّ  َسْمِعي،  يِف  َعافِنِي  اللَُّهمَّ  َبَديِن،  يِف 
اهللَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  إيِنِّ  َفَقاَل:  مُتِْس(  ِحنَي  َوَثاَلًثا  ُتْصبُِح،  ِحنَي  َثاَلًثا،  ُتِعيُدَها 

H َيْدُعو هِبِنَّ َفَأَنا ُأِحبُّ َأْن َأْسَتنَّ بُِسنَّتِِه.

عافني يف بدي: أي من األمراض واألسقام والفات والرشور واألوبئة 
التي تضعف قويت عن الطاعة.

17- من التحصينات اليسرية ذات التأثريات العظيمة؛ كثرة التسبيح   
واالستغفار، إذ من داوم عليهام أعاذه اهلل من الرشور ودفع عنه البالء والنقم 

ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ   :E قال  واملحن، 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾]األنفال:33[.

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ   :S يونـــس  عـــن   E قـــال 
ۀ﴾]الصافـــات:143[، قـــال الطـــربي يف تفســـريه: ولكنـــه كان 
مـــن الذاكريـــن اهلل قبـــل البـــالء، فذكـــره اهلل يف حـــال البـــالء، فأنقـــذه 

ـــاه. ونجَّ
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18- أخرج مسلم يف صحيحه عن خولَة بنت حكيم قالت: سمعت رسول اهلل 

اِت ِمْن رَشِّ  H يقول: »َمْن َنَزَل َمنِْزًل ُثمَّ َقاَل: َأُعوُذ بَِكلَِمِت اهللِ التَّامَّ
ٌء، َحتَّى َيْرحَتَِل ِمْن َمنِْزلِِه َذلَِك«. ُه َشْ َما َخَلَق، مَلْ َيُضَّ

قال ابن عالن V يف )دليل الفاحلني 470/6(: »من نزل منزلً: أّي 
منزل كان، فالتنوين للتنكري والشيوع«.

النَّبِيِّ  َعِن   I هريرة  أب  عن  ومسلم  البخاري  أخرج   -19  

َوُسوِء  َقاِء،  الشَّ َوَدَرِك  الَباَلِء،  َجْهِد  ِمْن  بِاهللَِّ  ُذوا  »َتَعوَّ َقاَل:   H
الَقَضاِء، َوَشَمَتِة األَْعَداِء«.

ومشقة،  شدة  من  املرء  يصيب  ما  كل  هو  بالفتح  اجلَهد  البالء:  جهد 
وبالضم ما ال طاقة له بحمله، وال قدرة له عىل دفعه.

 :H ََِّقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ،I20- َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك

َلَكاِت، َوَأْهُل  وِء، َوالَفاِت، َواْلَ »اْلَْعُروُف إىَِل النَّاِس َيِقي َصاِحَبَها َمَصاِرَع السُّ
ْنَيا ُهْم َأْهُل اْلَْعُروِف يِف الِخَرِة«. )صحيح اجلامع برقم 3795(. اْلَْعُروِف يِف الدُّ

من فوائد احلديث: أن اإلحسان إىل الناس، يعود عىل امُلحسن بمنافع 
والفات  املؤملة  واحلوادث  املهلكة  األمور  من   D اهلل  فيحفظه  دنيوية، 

الطارئة والنوازل املستجدة.



15من الأمرا�ض احل�سية واملعنوية

األمن  وارزقنا  واألوبئة،  األمراض  من  السلمني  بالد  احفظ  اللهم 
وعايف  السلمني  مرىض  واشِف  والستقرار،  والطمئنان  واإليمن  واألمان 

مبتالهم، وارصف عنا السوء ومجيع األسقام.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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