
 
بسرعة كبرية، جيب علينا حنن مسلمو فنلندا أن   يف اإلنتشار  ريوسيف هذه اللحظات ملا بدأ هذا الف

 كذلك بطريقة سريعة.   نشتغل
 

لقد صدرت من املسؤولني عدة قيود، اليت ال أيخذها الكثري على سبيل اجلد. اجتماع الشباب والزايرات  
بينهم يف بيوهتم جيب أن تتوقف، ألن هذه املمارسات سبيل النتشار العدوى. جيب أن نفكر يف األمة 

د القيود املأمور هبا،  ي نفم تيتحناول توقيف الوابء. ملا ال  أبكملها عن طريق ممارساتنا الشخصية، وابلتايل  
دون أن تعلم بذلك،    ريوسللف  والشباب والرفاق يلتقون فيما بينهم، ميكن أن حيدث أنك تصبح حامل 

غري  . ال تكن إذن أاننيا و خطرا على حياتهكذكرى لقريبك املريض، الذي إذا أصيب به يكون  مث حتمله  
 أحد أحب أقاربك. ن سببا يف موت ، بل قد تكأنت واعمبال، وتغامر و 

 
أماكن الغسل، أغلقت اليت اعتدان غسل موتى املسلمني فيها قد أغلقت أبواهبا و املستشفيات حاليا، 

مبعىن أن غسل امليت مل يعد عمليا ممكنا. حسب علماء املسلمني ليس ذلك واجبا، ملا تعلق األمر 
إذا كنت تباشر ميتا، جيب   مبيت مبرض شديد العدوى. يكفي واحلالة هذه أن يكتفى ابلتيمم. ولذك 

 العناية بنظافته، مثل: تقصري شعر األماكن احلساسة، تقليم األظافر، وتوضيب الشارب.
 
، جيب أخذ هذه  العدد ةلدفن مناسبة نتمىن فيها حضور كثيف. واآلن ملا منعت التجمعات الكثري ا

اإلعتبار انتقال العدوى، فيتوفر  املسألة بعني اإلعتبار. كل مشارك يف مراسيم الدفن جيب أن أيخذ بعني  
 مثل على كمامة وقفازات بلستيكية. 

 
 



 كيف أمحي نفسي؟

غسل يديك بعناية ابلصابون. معقم اليدين إضافة جيدة إذا  . ا  غسل اليدين جيدا •
 توفر.

م الكمامة أو شيئا آخر ، حافظ على مسافة كافية، استخدإذا كنت خارج البيت •
وقفازات عند احلاجة. القفازات ليست مرحية يف اإلستخدام، حبيث ال  أمام وجهك 

تكاد تلمس هبما وجهك، وكذلك حتمي يديك من التعرض مباشرة إىل العدوى.  
ألصابع، ا، وذلك بسحبها من الرسغ إىل تذكر أن تزيل القفاز ابلطريقة الصحيحة

 بطنها ظاهرها.يصبح حبيث تصبح مقلوبة، أي 
درجة حرارية،   60ج البيت، ضع ملبسك يف الغسالة )على إذا دخلت من خار  •

 حملول الكلور يف دلو بوضعوغسل عادي يكفي(. تعقيم األحذية يتم بسهولة 
دسلرت من ماء( وغمس ابطن احلذاء يف هذا احمللول.   5)ملعقة طعام من كلور يف 

 ضع فوطة قدمية أو غطاء حتت احلذاء.
 العدوى، اجتنب كل امللمساتإذا مرضت أو شككت يف   •

. أن تعرتف أنك مريض ال داعي للخجلالزم غرفتك واطلب املساعدة من أقاربك. 
قضاء وقدر من هللا سبحانه وتعاىل، وال جيوز ألحد القيام أبفعال ازدرائية.   املرض

على العكس من ذلك، جيب على أعضاء األمة أن تساعد بكل وسيلة ممكنة، حبيث 
هو احلد. إذا كنت تسكن وحدك، أو ليس عندك اقارب قريبني منك يكون اإلبداع 

 أو يف فنلندا، هاتف اي صديق أو أي شخص تعرفه وأخربه حبالتك. 

 مناعة جيدة. ِاشرب ماء

اإلشتغال عليها. تقويتها مبجرد  خطرية. لتحسني مناعتك جيب  هذا مهم، وخصوصا عند ظهور أمراض  
ينبغي إضافة املكملت الغذائية )فيتامينات، معادن، أملح معدنية(  األكل العادي أيخذ وقتا، لذلك  

  يعارضون تناول األدوية، ويعتربون جمرد تناول الفيتامينات كتناول الدواء.   من إىل الربانمج اليومي. كثريون
  ومنع هذا ليس صحيحا، إمنا املقصود من إضافة الفيتامينات واألملح املعدنية هو متاما تعويض النقص  



  م أنه ميكن الشفاء عن طريق النظامأدوية، رغ تالعجز احلاصل من التغذية. هذه اإلضافات ليس 
 الغذائي.

أسفله ستجد القائمة اليت ال تشمل طبعا مجيع امليادين، ولكن األهم كما يقال: املواد األساسية.  
أو مرض   وي: إذا مرضت أبمراض مزمنة كأمراض القلب والشرايني مثل داء الضغط الدمملحوظة
توجيهات خاصة.  عن متخصصني يف اجملال الصحي  أو طبيبك أو الربو، تذكر أن تسأل  السكري

 بعض الفيتامينات ميكن أن تكون هلا أتثري سليب إذا أخذت مع دواء آخر. 
 2000ما يسمى ابلفيتامينات اآلمنة، قدر اجلرعات يوجد على العلبة. ميكن تناول حىت  أدرجنا هنا 

ميكن تناول  يل ال يتخزن يف اجلسم.ا، ألن الفيتامني قابل للذوابن يف املاء، وابلت cفيتامنيمغرام من 
ريوس  املرضى بفألمريكية يعاجلون  ايوميا جبرعات أكرب دون حرج. يف الصني والوالايت املتحدة    cفيتامني  

يستعمل قبل وأثناء   cمباشرة يف الدورة الدموية. لذلك يفرتض أن فيتامني  cكوروان حبقن الفيتامني 
 بطيء وحتسني احلالة. لت املرض

 
 Cفيااتمني 
 D فيااتمني
 B فيااتمني
 الزنك 

 املنغنيسيوم
 

 ائيةواملواد الغذاألعشاب 

حممد صلى هللا عليه وسلم  منذ عهد النيب  غذائية كدواءالعلجية استخدمت بعض املواد ال الناحيةمن 
على اإلنرتنت. تطبيق الطب النبوي فرع عن  خبصوصها معلومات إضافية  هناك وقبل ذلك. كثري منها

تطبيق سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم. هذه بعضها اليت ثبتت فعاليتها يف تقوية جهاز املناعة، وصيانة  
حالة اجلسم العامة. يف هذه املواد كما يف الفيتامينات جيب أخذ بعني اإلعتبار األمراض اخلاصة ومدى  



العسل إذا كنت مريضا ابلسكري،  ذر معالقائمة جيب أن نتعامل حبيف هذه  .ها مع األعشاب توافق
مع الزجنبيل إذا كان هناك أدوية لتخثر الدم أو ما شابه. احلبة السوداء والقسط اهلندي كذلك ال  و 

 يناسبان اجلميع، لذلك جيب احلذر عند بداية تناوهلما، ويبدأ جبرعات قليلة مثل نصف ملعقة شاي. 
 

تنبيه: ال يذاب   ويؤكل كما هو أو يذاب يف ماء دافئ.جيب أن يكون العسل طبيعيا، : العسل
 العسل يف ماء ساخن ألنه يفقد عناصره. 

يف الزيت. زيت الزجنبيل أو العسل ميكن  مبشور أو قطع أو يف الطعام أو يف مشروب أو :الزجنبيل 
حتضريه يف البيت. ا قطع الزجنبيل قطعا صغرية أو اُبشره يف قارورة وأضف زيت الزيتون أو العسل.  

واملفاصل. وعسل الزجنبيل يساعد يف السعال وينظف الشعب  زيت الزجنبيل ممتازة لوجع العضلت 
 اهلوائية. 

. من األمهية أن يضاف إىل الطعام، أو يؤكل كما هو،  مضاض حيوي عظيم من صنع هللا : الثوم
و/ أو يبلع عبارة عن قطع صغرية، إذا كان األكل ال يستساغ. املضغ يساعد على كل حال على 

 تسهيل هضم حمتوايهتا. 
      :ملعقة شاي 2نصف إىل  احلبة السوداءحبات أو مسحوق  زيت أو

ذكرت يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم على أهنا شفاء من كل داء إال املوت.   احلبة السود
ميكن أن نتناوهلا كما هي ملعقة كبرية يوميا أو نضع حباهتا على اخلبز )جيب مضغ احلبات 

 لتكسريها( وميكن كذلك استخدام زيتها يف أماكن الوجع من اجلسم.
 : ملعق شاي يف اليوم 3-1  القسط اهلندي

رته ضعيفة يف فنلندا، لكن حسب السنة النبوية القسط هلندي حيتوي على علج سبعة  شه
أمراض. أحدها أمراض الشعب اهلوائية. أفضل وأسرع طريقة لتخفيف السعال وأعراض أخرى هو  

. ضع  استنشاقه عبارة عن خبار. ضع ملعقة صغرية من القسط اهلندي يف ماء يغلي يف غلية
لى رأسك فوطة كي تتمكن من استنشاق كل البخار. ميكن أن تستخدم الغلية على طاولة وع

إىل أن تشعر أبنه فقد قوته. لألسف هذا ال ميكن العثور عليه بسهولة يف   املاء من جديد بتسخينه
 فنلندا. ولكن عرب النت ميكن احلصول عليه إن شاء هللا. 

 



مناعتنا. اجتناب أو   عندما حناول أن حنسن منللنظام الغذائي دور كبري يف صحة إلنسان، وخصوصا  
 عن بعض املواد الغذائية من غذائنا اليومي حيفز من صحتك. اجتنب املواد الغذائية التالية:  اإلمتناع

 أشكاله  مجيعالسكر يف 
 الدقيق األبيض
 األغذية املقلية

 عجنات، الفطائر والكعكاتامل
 بطاطس شيبس، حلوايت وشوكوالطة

 

ا أن نقوم  البيوت حتتوي على شرفة، ميكن أن نستغلها يف استنشاق األكسيجني. ميكن أيضمعظم 
برايضة خفيفة، حركات يدوية أو حىت جملرد اجللوس واستنشاق األكسيجني. إذا كنت تتوفر على أدوات 

من  ثلث مرات يف األسبوع حيفز لرايضي مثل اأو دراجة اثبتة، فإن النظام  رايضية، مثل آلة العدو 
دقيقة رايضة أفضل من اإلمتداد على األريكة.    20نظام املناعة. الرايضة ال حتتاج منك ساعة مثل، إمنا  

بشكل جيد،   اجلسم  من املواد السامة وحيافظ على وظائفتذكر شرب املاء بكثرة. املاء ينظف اجلسد  
 كما أن الطبيعة حتتاج إىل املاء إلنتاج خمتلف األطعمة.

 
 طرق عالج كوروان يف البيت

 مصاب، فهذه بعض الطرق املنزلية اليت ميكن لك أو لقريبك القيام هبا.  ك إذا عرفت أن

هذا ال يعين أنك ترتك زايرة الطبيب أو إرشادات متخصصي الصحة. دائما يف احلاالت   تنبيه:
 طرية جيب اإلتصال ابملسؤولني يف اجملال الصحي، وطلب سيارة اإلسعاف عند احلاجة.اخل

مة و ملناعي على مقااوقوعك يف اإلرتباك ال يساعد نظامك حتلى ابلصرب يف كل وقت.  .1
يف هذه الدنيا هو جزء مما قدر   أصابك   الفريوس، ولكن على العكس من ذلك. تذكر أن ما

 بحانه وتعاىل جيلبان لك اإلطمئنان. هللا عليك. العبادة املنتظمة وذكر هللا س



 أحب الكلم إىل هللا تعاىل أربع، ال يضرك أبيّهن بدأت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "

 "سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكب 

 من قال هللا عليه وسلم أيضا: "وقل صلى 

 سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكب 

 غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر"

 أدويتك اليت وصفها لك الطبيب احرص على تناول .2
 ملغرم يف اليوم. 2000، ميكن أن ترفع اجلرعة إىل cراقب قدر تناولك لفيتامني  .3
 بشكل كاف للحصول على األكسيجنيافتح النوافذ  .4
لتخفيظ احلرارة نبينا صلى هللا عليه وسلم أرشدان إىل اإلغتسال. هذا هو العلج األول أفضل  .5

األجسام ضد  اجلسم يقاوم من أخذ األقراص املخفظة للحرارة. احلرارة علمة على أن
احلمام صعب جدا،  الطفيلية يف اجلسم، يف هذه احلالة ضد الفريوس. إذا كان الذهاب إىل 

استخدام فوطة مبللة مباء ابرد، أو استخدام أكياس اخلضر اجملمدة ميكن أن هتون من الوضع. 
 .. تناول عند احلاجة بنادول )ابراسيطامول(بكثرةتذكر شرب املاء 

6.  Luuliemi  ح الفراش أن حيافظ  تكفي لطري)حساء الشعري( واحلساءات األخرى  التلبينةأو
سوائل كافية، وهي أيضا سهلة يف  على على قدراته الصحية. حنصل من هذه احلساءات 

التناول. عادة ما تنخفظ شهية األكل عند املريض، ومن أعراض هذا الفريوس فقدان حاسيت  
تناول تالشم والذوق. إضافة إىل ذلك عندما يكون اجلسم يف مقاومة مستمرة، ال ينبغي أن 

لتغلب على وجبات هائلة، ألن الطاقة املخصصة هلضم هذه الوجبات أوىل أن تصرف ل
مثل هذه األحوال. جتنبوا بشدة الوجبات  . الوجبات الصغرية هي األفضل يف مقاومة الوابء

داء ألساسية للفريوسات والبكترياي و اليت حتتوي على سكر، ألن السكر هو الوجبة ا
   السرطان.



طة البخار يسهل التنفس بشكل ممتاز. دع املاء يغلي يف غلية وأضف له  التنفس بواس .7
( أو جمرد امللح. استنشق هذا البخار  األوكالبتوسشجرة الكينا )القسط اهلندي أو قطرات 

عدة مرات يف اليوم. ارفع اللوح األمامي للسرير أعلى من بقية جسمك. هذا الوضح ميكن  
 أن يسهل التنفس ويكبح السعال.

احلبة السودء عدة  زيت  كن دهن منطقة الصدر بزيت القسط اهلندي أو زيت الزيتون أومي .8
 مرات يف اليوم.

م والزجنبيل الطري يقواين من املناعة أثناء  ركُ إضافة إىل ذلك ثبت أن املشروب الدافئ للكُ  .9
املرض. ميكن أن نتناول كذلك القسط اهلندي على حاله أو خنلطه مع العسل ونتناول ملعقة 

 مرات يف اليوم. 4-3شاي 
 إذا تغريت حالتك بشكل سريع أوتدهورت، اتصل فورا ابلسلطات الصحية ملنطقتك. .10

  

 نا من مجيع األمراض. آمنيويشفي نسأل هللا عز وجل أن حيفظنا مجيعا
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