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الحيدر: »اسمع إلى قلبي« حوار أّم لطبيب حول اإلصابة بإنفلونزا الخنازير

على البالء ومن ال يؤمن ان ثواب 
املصيبة اكثر منها لم يتصور منه 

الشكر على املصيبة.
ايها الشيخ الطبيب هل لك رأي 

في الرقية الشرعية؟
علماؤنا اجادوا بهذا املوضوع 
واذك����ر اهم م����ا جاء ف����ي الرقية 
الش����رعية املعلوم����ات التالي����ة: 
الرقية هي اجلان����ب املعنوي مع 
األخذ باجلانب احلسي كاألدوية 
الرقية نافعة باذن اهلل  وغيرها، 
حيث قال عز وجل: )قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء(، وقوله تعالى: 
)وننزل من القرآن ما هو ش����فاء 
ورحمة للمؤمنني(، وقول رسول 
اهلل ژ »اعرضوا علي رقاكم، ال 

بأس بالرقى ما لم تكن شركا«.
ه��ل ل��ك م��ن نصائ��ح حول 

حتصيل العافية؟
اس����معي، هناك كتيب انصح 
بقراءت����ه، متوافر باملكتبات وهو 
بعن����وان »الوس����يلة الكافية في 
حتصيل العافي����ة« وانا اختصر 
منه بعض املعاني التي نحتاجها 
لتحصيل العافية، عليك بالدعاء، 
فالدعاء سبب لدفع البالء، عن ابن 
عمر رضي اهلل عنهم����ا قال: قال 
رس����ول اهلل ژ »ان الدعاء ينفع 
مما نزل ومما ل����م ينزل، فعليكم 
عباد اهلل بالدعاء« رواه الترمذي 
وحسنه االلباني، فعليك ان تكثري 

الدعاء لعظيم فوائده.
جتلس أم س����لطان مع ولدها 
الوحيد تضمه، تشمه، تقبله، ثم 
تنهمر دموعه����ا، تهمس في أذن 
سلطان، انت روحي يا سلطان، يا 
روح تسري احشائي، يا ملسة حب 
جاءتني من ربي، جاءتني بالعافية، 
يا سلطان اخاف عليك، فلماذا عساي 
ان افعل، ان جاءك مرض عارض، او 
داهمك خطب عارض، يا ولدي انت 
وحيدي، تفكيري فيك قد يقتلني 
يا سلطان، اقول لك وقلبي يعتصر 
أملا لوال رحمة ربي لتقطعت نفسي، 
يا سلطان هي احلياة، بالء، وجد، 
وعافية، يا سلطان، لعلك تفهم شيئا 
مما اقول ولعل الكثير مما اقول، 
سيصل الى قلبي وقلبك فانا بالفعل 

ابحث عمن يسمع قلبي.

غالف الكتيب

حب الدنيا ورأس اسباب النجاة 
التجافي بالقلب عنها، ومواتاة النعم 
على وفق املراد من غير امتزاج ببالء 
ومصيبة ت����ورث طمأنينة القلب 
الى الدنيا واالنس بها، فاذا كثرت 
املصائب انزعج القلب عن الدنيا 

ولم يكن اليها.
وعبارة اخرى، أما التألم فهو 
ضروري وذلك كاجلراح يفتح مكان 
اجلرح وتعلم ذلك لكنك في نفس 
الوقت تتألم وتفرح، فتصبر على 
األلم وتشكر على سبب الفرح فمن 
عرف هذا تصور منه ان يش����كر 

زدني أيها الش��يخ الطبيب فان 
نفس��ي مازالت تري��د الكثير النها 
اضاعت ف��ي س��نواتها الكثير ولم 
تتعلم ه��ذه املعان��ي اجلميلة حتى 
نواج��ه احلي��اة بكل ق��وة وصبر 

وثبات
اسمعي يا سيدتي الفاضلة هناك 
حديث برواية مسلم يقول احلبيب 
ژ »ال يقضي اهلل للمؤمن قضاء 
إال كان خيرا له« وهنا عبارة أرجو 
منك سيدتي ان تتمعني مفرداتها 

وعليك قراءتها اكثر من مرة.
اعلمي ان راس اخلطايا املهلكة 

اآلخرة ومصائب الدنيا يتسلى عنها 
فتخفف ومصيبة اآلخرة دائمة فال 
سبيل الى تخفيفها، ومن عجلت 
عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيا، 
وفي صحيح مسلم »ان كل ما يصاب 
به املس����لم يكون كفارة له حتى 
النكبة ينكبها والشوكة يشاكها«، 
الرابع ان هذه املصيبة كانت مكتوبة 
عليه في ام الكتاب ولم يكن بد من 
وصولها اليه، فقد وصلت واستراح 
منها فهي نعمة، اخلامس ان ثوابها 
اكثر منها فإن املصائب الدنيا طرق 

الى اآلخر.

عند اهلل.
2 � على املبتلي الصبر الى ان 

ينقضي وقت البالء.
3 � عدم التضجر من البالء.

4 � الصب����ر ال����ى االنتهاء من 
البالء.

5 � الصبر والدعاء ألنه ينفع 
مع البالء.

التعبد بالصب����ر والدعاء   �  6
والتسليم الى احلكيم جل جالله.

7 � قطع املواد التي سببت البالء 
فإن الغالب ان يكون عقوبة.

8 � عدم االستعجال باملستعجل 
مزاحم لتدبير اهلل.

ايها الطبيب احلكيم، زدني زادك 
اهلل.

ايها الش��يخ الطبيب، قلبي يكاد 
ينزع من جس��دي، انها ابنتي وهذا 

ابني واملرض هد عظمه وقوته.
قال علماؤن����ا كل فقر ومرض 
وبالء في الدنيا خمس����ة اش����ياء 
ينبغي ان يفرح العاقل بها ويشكر 
عليها: االول ان كل مصيبة ومرض 
يتصور ان يكون عليه اكثر منها 
ألن مقدورات اهلل تعالى ال تتناها، 
فلو اضعفه����ا اهلل عز وجل على 
العبد فما كان مينعه، فليشكر اذ 
لم يكن اعظم، الثاني ان املصيبة 
ل����م تكن في الدي����ن، قال عمر بن 
اخلطاب ÿ »م����ا ابتليت ببالء 
اال كان هلل تعال����ى علي فيه اربع 
نعم: لم تكن في ديني، اذ لم يكن 
اعظم، لم احرم الرضا به، وان ارجو 
الثواب علي����ه«، الثالث ان ما من 
عقوبة اال كان يتصور ان تؤخر الى 

اعد عبداهلل احليدر كتابا جمع 
فيه اس����ئلة واقعي����ة قبل دخول 
انفلونزا اخلنازي����ر الى البيوت 
وذلك عبر ح����وار لطيف مع احد 
االطباء، وفيما يلي اسئلة السيدة 
االم واجوبة الطبيب عليها: سألت 
امرأة )أم سلطان( ذات حكمة ورشد، 
اذا ج����اء في بيتي زائر االنفلونزا 
والتي تسمى انفلونزا اخلنازير، 
فم����اذا اصنع؟ فأج����اب الطبيب 
املختص ووافقه اهل علم النفس ثم 
اهل االجتماع، فكانت هذه االسئلة 

ومعها اجاباتها:
ايها الش��يخ الطبيب، اذا اصاب 

ولدي هذا الداء، فماذا اصنع؟
عليك بجمع ارشادات االطباء 
في اجلهات الطبية املختصة، فهذه 
تعليمات مدروسة وعلمية ويتم 
تطبيقها في بيتك واعضاء اسرتك، 
اما من الناحية االميانية الروحانية 
فعلي����ك اوال بالعبودية اخلالصة 
هلل في حال امل����رض وان ترددي 
بصدق اذا اصاب القدر احد ابنائك 
او بناتك ال ق����در اهلل بقولك »انا 
عبدك ومسكينك وفقيرك وانا عبدك 
الفقير العاجز الضعيف املسكني 
وانت ربي العزيز الرحيم ال صبر 
لي ان لم تصبرني وال قوة لي ان 
لم حتملني وتقويني، ال ملجأ لي 
منك اال اليك وال مس����تعان لي اال 
بك، وال انصراف لي عن بابك وال 

مذهب لي عنك«.
كانت االجابة في الس��ؤال تهيئة 
نفسية وروحية لي لكن ماذا بعد هو 

اآلن في املستشفى، فماذا اصنع؟
س����يدتي الفاضل����ة »وهو في 
فراش����ه« تذكري انه البد الصالح 
البدن من اصالح القلب ثم كرري 
وانت عنده »يا حي يا قيوم برحمتك 
استغيث اصلح لي شأني كله وال 

تكلني الى نفسي طرفة عني«.
اجابتك واضح��ة لكن مازال في 
قلبي ش��يء ال افهم��ه زدني زادك 

اهلل. 
هن����اك روحاني����ات وهن����اك 
عبارات تع����ني املريض على رفع 
الروح املعنوية عن����ده ومنها ان 
فضيل����ة الصبر مهمة، مل����اذا: 1 � 
للبالي����ا نهاي����ات معلومة الوقت 

عبداهلل احليدر

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

نقوم بعر�ض عقـارك بهـذا الإعالن باملجــان 
ما عليك اإل الت�سال  على رقم 66677519

للبيع ڤيال يف منطقة الأندل�ض اإيجار �سهري  1200 د.ك
مراجعــة  169 األـــف

مركــز الــزوم العـقــاري

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606
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24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

للبــيـــع مكــتـــب

جمهز يف جممع دانا �سنرت 

يف ال�ساملية م�ساحته 174 م2 

ي�سلح لأي غر�س جتاري

مطلوب  5000 د.ك

) خم�سة اآلف دينار(

99665659لالإ�ستف�سار :

با�ســـم/ ذاكر حمود وجاع املو�سى

رقم اجلواز / 1486963

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية اأو الت�سال

66261420 - 99820676

مفقود جواز �سفر �سوري

تعاونت مع 8 جمعيات للتوعية بـ »إنفلونزا الخنازير«

شركة عبدالوهاب تطرح 
برنامج تنقية وتفتيح البشرة

ف����ي اطار حرصها على تقدمي كل م����ا هو جديد ومفيد، 
طرحت شركة علي عبدالوهاب واوالده وشركاهم برنامج 
تنقية وتفتيح البشرة الذي تنتجه شركة Nuxe الفرنسية 
للعناية بالبش����رة، وقد اقيم لقاء جمع نخبة من الصيادلة 
واخصائيي البشرة في فندق كوستا دل سول مت فيه عرض 
البرنامج اجلدي����د وابراز ميزاته من حي����ث تركيزه على 
التدرج في عملية تفتيح البشرة، حيث انه البرنامج االول 
الذي يقدم حلوال فعالة وطبيعية الس����تعادة اللون البراق 
للبشرة وازالة مظاهر االرهاق عن طريق الترطيب املثالي 
والتصحيح الفعال للبش����رة ومن ثم حمايتها من العوامل 
اخلارجية. من جهة اخرى وفي اطار حرصها على ضرورة 
تضافر كل اجلهود املمكنة للمساهمة في توفير مناخ صحي 
آمن، خصوصا البنائنا طلبة املدارس ورفع س����قف االمان 
الصحي لهم، بادرت شركة علي عبدالوهاب واوالده وشركاهم 
وبالتعاون مع ثماني جمعيات تعاونية بطرح حملة صحية 
وقائية من خالل تقدمي العديد من الوس����ائل التي تفيد في 
الوقاية والتشخيص من مرض انفلونزا اخلنازير، فال يخفى 
على احد مدى صعوبة املوقف الصحي الذي متر به البالد 
حاليا جراء تفش����ي هذا املرض، حيث تتنوع هذه الوسائل 
ما بني اجهزة فحص درجة حرارة اجلسم عن طريق االذن 

باالضافة الى عبوات من سائل تعقيم اليدين.
كما الش����ركة قامت بتقدمي كمي����ات كبيرة من الكمامات 
الطبية للوجه للمساعدة في حماية اجلسم من الڤيروسات 
اثناء التنفس والتي ستقوم اجلمعيات التعاونية بدورها 

بتوزيعها على املدارس االبتدائية واملتوسطة. 
يذكر ان شركة علي عبدالوهاب واوالده وشركاهم حترص 
دائما على تقدمي وتعزيز هذه املبادرات االيجابية التي تخدم 

املجتمع ككل.

جانب من املشاركني في اللقاء


