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): ال'ن هـناك  ىل!
راشـد (رد عـليها وهـو يـلعب مـع الـرجـل اال#

وٌس خطرى4  ىڡ45 الخارج يسبب ىڡ45 إصابة الناس بالمرض.   فرى4
وس الـذي  سـاره: هـل هـذا صـحيح يـا أمـي؟ مـا هـذا الفرى4
يتحـدث عـنه الجـميع؟ إنـه مـخيٌف جـدا (تـساءلـت سـاره وهـي 

خائفة).  
اال+م: عىل مهــلك يــا ســاره، لــيس كــلما تــسمعينه صــحيحا. 
 : ح لـك اال'مـر. (االBم أجـلست الطفلںى! hتـعاىل4 أجـلىس4 هـنا سـأرس
ا اال'نـفلونـزا الـموسـمية;  وس كـرونـا يشـبه كثرى4 عىل االBرض). فرى4

تأىى4u معه الحرارة المرتفعة، والسعال،...  
(قاطعتها ساره): ولكن لماذا الجميع خائف من اال'نفلونزا؟ 



ساره (وهي تنظر إىل الخارج من النافذة): أشعر بالملل من 
ل. جميع اال'ماكن مغلقة. ال نستطيع أن نخرج  بقاىى'4 ىڡ45 المرى55

ل. لماذا علينا البقاء ىڡ45 المرى55ل طوال الوقت؟  من المرى55
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اال+م: عـلينا أن نهـتم بـكبار الـسن والـذيـن يُـعانـون مـن أمـراض 
وس  أخــرى، ال'ن أجــسامــهم قــد ال تســتطيع ُمــحاربــة الفرى4

ويحتاجوا إىل رعاية طبية.  
ة أيضا.   ساره: يا أمي أنا خائفة عىل جدىى4u فهي كبرى4

راشد: ال تخاىڡ45 يا ساره، سيحفظها الّله سبحانه وتعاىل.  
اال+م: صدقت يا راشد. سيحفظها الّله ويحفظنا جميعا. 

لذلك نأخذ باال'سباب ونبقى ىڡ45 المرى55ل ىك4 نجتنب هذا 
المرض.  



وس الصغرى4 ُيــضّعف مــناعــة الــجسم،  اال+م: ال'ن هــذا الفرى4
وينترسh بـشكل رسيع، أرسع مـما تـتخيلينه. الـشخص الـمريـض 
يسـتطيع أن ُينرسh الـعدوة عـن طـريـق الـسعال أو الـعطسة أو 
ـ قدـ ال  5 لمـس اال'شيـاء ال'شخـاص أصحـاء. واال'شخـاص المـصابںى4
يعلمون بإصابتهم فيتسببون ىڡ45 إصابة اال�خرين من غرى4 علم.  

 uلـذلـك عـلينا أن نـمتنع مـن لـمس وجـوهـنا حىى
نغسـل أيـديـنا بـشكل جـيد مـع الـماء والـصابـون. 

5 أن يـبقوا ىڡ45 بـيوتـهم  وعىل الـناس الـمصابںى4
بـعيدا عـن اال�خـريـن حىىu يـشعروا 

بالتحسن. 
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سـارة: هـل تـقصديـن أن الـّله ا&ـ0%$/ هـو الـذي يـحفظ أبـو 
؟  عىل4

5 الـذيـن  ، وأيـضا بـاىڡ4u اال'طـباء والـممرضںى4 4uاال+م: نـعم عـزيـزىى
. عـلينا أن نـشكرهـم ونـدعـوا لـهم ال'نـهم  يـعتنون بـالـمرىص5
5 أن الـّله يــحب الــذيــن  يــقومــون بــعمل عــظيم. هــل تعلمںى4

يساعدون خلقه، ويكتب لهم أجرا عظييييما.  



؟ ألـيس هـو طـبيٌب يهـتم بـالـناس    سـاره: ولـكن مـاذا عـن أبـو عىل4
، فهل لن يمرض؟  المرىص5

اال+م: حبيبىى4u ساره، الّله ا&3*&2 الذي خلقنا وخلق كل ما ىڡ45 
وس أيضا وهو الذي له  هذا الكون، وهو خالُق هذا الفرى4

تمام القدرة والسلطة عليه. 
، الّله   عندما نقرأ أذكار الصباح والمساء مع قلب حارص5

ا&0%$/ يتوىل حفظنا ورعايتنا. فهو الحفيظ الذي يحفظ 
السماوات واال'رض; وهو قادٌر عىل أن يحفظنا من هذا 

نا.  ور الىى4u قد ترص5 hوس وجميع الرس الفرى4
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. وعلينا أن نؤمن ونثق بالّله.   4uاال+م: نعم عزيزىى
ور  hراشد: أنا أعلم دعاء يحفظنا من الرس

ء ىڡ'& اال#رض  & ”بسم الّله الذي ال يرص' مع اسمه ىس*
 وال ىڡ'& السماء وهو السميع العليم“ 
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5 أن يـشفيهم  اال+م: وأيـضا عـلينا أن نـدعـوا لـلمرىص5 الـمصابںى4
الّله عاجال.  

راشد: أنا أعلم أي اسم من أسماء الّله نستخدم ىڡ45 دعائنا 
. الّله ا&6*45.   للمرىص5

اال+م: نعم يا راشد. علينا أن ندعوا الّله باسمه ا&6*45 
. هناك الكثرى4 من الناس ىڡ45 العالم أصيبوا  لشفاء المرىص5

بهذا المرض، وفقط الّله ا&6*45 قادٌر عىل أن يشفيهم 
بقدرته.  

ساره: أمي! إذا قرأنا أذكارنا لن يصيبنا مكروه؟ 



سـاره: أنـا أعـلم هـذا الـدعـاء، أنـه دعـاء النىى¢4 يـونـس (عـليه 
السالم) عندما كان ىڡ45 بطن الحوت.  

، وسمع الّله دعاءه ونّجاه ال'نه كان من  4uاال+م: نعم عزيزىى
. عندما نقول هذا الدعاء ىڡ45 اال'وقات الصعبة،  5 المؤمنںى4

ييرس الّله أمورنا، خصوصا إذا آمنا بالّله ا&9ٔ)+7. 



اال+م: صـدقـت يـا راشـد، هـذا الـدعـاء خـاص لـلحفظ. نـحتاج 
أن نـقرأهـا ثـالثـة مـرات ىڡ45 الـصباح والـمساء، ونُـحفظ مـن جـميع 
ا ىڡ45 هــذه  ور. وهــناك دعــاٌء آخــر عــلينا أن نــكرره كثرى4 hالرس

اال'يام:  

9َ لََٰه إِالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك إِىى9ِّ: ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمںى:  الَّ إِ
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 راشد: الّله ا&9ٔ)+7؟
 ، اال+م: نعم حبيىى¢4 راشد، المؤمن من أسماء الْله الحسىى5

ا.   نحن نحتاج هذا االسم ىڡ45 هذه الظروف كثرى4
الّله المؤمن هو الذي يعطي الناس الشعور باال'مان. إذا 
يل عنا المخاوف،  سألنا الّله باسمه المؤمن بصدق، سرى5ُ4

والحزن، وجميع ما ُيقلقنا. فهو الذي يجعلنا نشعر باال'من 
واال'مان. وهو الذي وعدنا أنه إذا آمنا به وعملنا الصالحات 

لن نخاف ولن نحزن. وجميع وعود الّله صادقة، وال أحد 
أصدق من الّله ىڡ45 وعوده. 
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راشـد: وكـيف ذلـك؟ فـإنـنا حىىu ال نـذهـب إىل المسجـد ال'داء 
الصالة! 

5 الدولة، والّله  ل، نحن نطيع قوانںى4 اال+م: ببقاءنا ىڡ45 المرى55
أمرنا بطاعة أولياء أمورنا. وأيضا النىى¢4 (صىل الله عليه 

وسلم) أمرنا أال نخرج إذا انترسh مرض، ىك4 ال نصيب به. 
فبمجرد بقاءنا ىڡ45 المرى55ل ُنطيع الّله ورسوله وأولياء اال'مر.  
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، علينا أن ُنحسن الظن بالّله طوال الوقت.  اال+م: يا أطفاىل4
ء. علينا أن نؤمن  4 hفهو ا&#:79 الذي رحمته وسعت كل ىس
أن كل ما يحصل ىڡ45 الكون وراءه رحمة الّله. فإنه ال يريد أن 

كنا أبدا. علينا أن نرجوا  uنا، ال'نه يحبنا، ويهتم بنا، ولن يرى يرص5
رحمة الّله دائما.  

ء ىڡ45 الخارج، ولكن باب الّله دائما مفتوح،  4 hربما أغلق كل ىس
كل ما علينا فعله هو أن نسأله ونرى أنه سيغمرنا بمحبته 

5 يا ساره أننا نؤجر بمجرد  ورحمته وحفظه. هل كنِت تعلمںى4
ل.   بقائنا ىڡ45 المرى55



اال+م: فاال�ن ببقاءنا ىڡ45 المرى55ل بأمان، لدينا الكثرى4 من الوقت أن 
نستمتع معا، ونزيد ىڡ45 العمل الصالح، ونساعد بعضنا ىك4 

نتقرب إىل الّله، نقرأ القرآن، ونتعلم أسماء الّله. من يعلم ما 
اال'سماء الىى4u تعلمناها اليوم معا؟ 

راشد: الّله ا&9ٔ)+7، الذي يعطينا اال'من واال'مان ويحفظنا.  
. الّله ا&3*&2،  ساره: الّله ا&6*45، الذي يشفي المرىص5

ء.  4 hالذي خلق كل ىس
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اال+م: فنحن نؤجر بنياتنا، والنية الحسنة تكسبنا أجر 
العمل. كلما علينا فعله هو سؤال الّله. تذكروا أن الّله هو 
ا&=#>;، يحب العطاء. فكرمه ال نهاية لها. فهو يرزقنا 

من فضله العظيم. فمن فضله أننا نعيش ىڡ45 هذا البلد 
الطيب. فأولياء أمورنا يعملون بجد ىك4 يوفروا لنا اال'مان 

والصحة والسالمة. نسأل الّله أن يحفظهم ويبارك لهم، 
  . 5 آمںى4

ان شاء الّله قريبا، برحمة الّله كل هذا سينتهي، واال'مور 
جع إىل طبيعتها مرة أخرى.   uسرى



ساره: أشعر بالراحة اال�ن. معرفة أسماء الّله أشعرتىى45 
بالراحة.  

اال+م: الحمدلّله، نعم هو كذلك. من فضل الّله علينا، أن 
لنا رب بهذه اال'سماء الجميلة، أسماٌء نستطيع أن نفهمها ىڡ45 

حياتنا اليومية.  
ِميُع اْلَبِصرى:ُ ٌء ۖ َوُهَو السَّ :ْ Zََلْيَس َكِمْثِلِه ىس 

اال+م: حسنا اال�ن، من يريد أن يساعدىى45 ىڡ45 اعداد الكعكة 
قبل أن ينادينا أباكم للصالة؟  

ساره: أناااااا!!!! 
راشد: أنا أيضااااااا!!! 
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راشد: الّله ا&0%$/، الذي يحفظ الجميع. والّله 
ا&=#>;، الذي يعطينا من فضله.  

اال+م: وأيضاااا....  
ساره: الّله ا&#:79، الذي يحبنا ويرحمنا، ولن يجعل أي 

رسh يصيبنا.  
. كيف تشعرين اال�ن يا ساره؟  اال+م: بارك الّله فيكم يا أبناىى'4
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