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سترتفع حرارتك ؛ وستستمر في اإلرتفاع حتى تظن أن جبھتك أمام فوھة بركان.
أعلى حرارٍة یمكنك اإلحساس بھا في حیاتك وستتصور وكأنك في الجحیم.

سوف تسعُل بشدة وستُصاُب بإرھاٍق وتعٍب شدید، حتى تُصبح ذابالً كأنك جثة.
كل مرة تسعُل ستشعُر بألٍم حاد في صدرك وذراعیك وعینیك بل حتى أصابع یدیك وقدمیك.

التنفَس بسرعٍة أكثر فأكثر.  ستحاول جاھدا إدخال الھواء لرئتیك ولكنك ال تستطیع ، ستحاول 
ولكنّك ستُساھم في إمتالء أوردتك بغاز ثاني أكسید الكربون السام الذي ربما سیقتلك.

سأتدخُل واضع قناع تنفس على أنفك، لتزویدك باألكسجین الذي لم تعد رئتك قادرةٌ علیھ.
إذا لم یُساعدك ذلك ولم تتحسن وبدأت حالتك في التأزم، سنقوُم بإدخال أنبوبین عبر حلقك

ستشعر ُ بألٍم شدیٍد واختناق عند ادخالھما، لن نتوقف عند ذلك بالطبع، سنواصل إدخالھما حتى یصال 
بالتنفس االصطناعي. یُسمى  ما  الھوائیة، ھذا  لنھایات قصبتك 

ومھما وصفتھ لك فال یُمكنك تصوُر األزعاج واأللم، فلن تستطیع الكالم أواألكل أوالشرب 
ستكون وحیداً ممددا على سریر اإلنعاش، ستشعُر بالقلِق والخوِف من الموت المباغت.

لن یستطیع أحٌد االقتراب منك وال الحدیث معك، ما عدا األطباء والممرضین الذین یلبسون ثیاباً أشبھ 
بلباس رواد الفضاء خوفاً من أن تنتقل لھم العدوى.

ال أحد سیقترُب منك من أفراد عائلتك حتى أقرب الناس إلیك، سیكون بعیدا كما لم یكن یوما 
سوف یضیُق تنفسك أكثر ثم ستسعُل وتشعُر بألم ٍكبیر، وسوف تتصُل بي وبرفاقي مئات المرات لیالً 

ونھاراً...... كل ھذا كان یمكنك تجنبھ لو جلست في البیت مع عائلتك.

- عددوا النیات لتأخذوا إجوراً متعددة، فالنیة تجارة العلماء، لماذا نحن ملتزمون في البیت.
- الرضى بقضاء هللا والتسلیم المره، بنیة طاعة هللا واالخذ باالسباب إتباعا لسنة الرسول .
- طلبا ألجر الشھید المحتسب المعافى، وإنتظار الفرج ل"إّن أفضل العبادة انتظار الفرج"

- بنیة عدم إیذاء الناس، ونیة حفظ أرواح المسلمین بعدم نشر المرض مع التوكل على هللا 
- بنیة حسن الظن با� والثقھ بأن المرض لن یصیبنا بعد األخذ باالسباب "إعقلھا وتوكل"

- بنیة التوبة والندم ومراجعة انفسنا، والتقرب � بالطاعات واإلستغفار والدعاء والذكر.
 " َوذَِكّْر فَِإنَّ الِذّْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِیَن"
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