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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن ت ه، ورفع من شاء من عباده برمحته، وخفض آخرين   احلمد هلل الذي جعل االبتالء من س 

الكرام الربرة،    ه، والصالة والسالم عىل نبي الرمحة، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبوحكمته  بعدله

ين، أما بعد: مومن تبعه  بإحسان إىل يوم الدِّ

عرب صفحته   -حفظه اهلل-د. حممد بن عمر بازمول    الشيخ  (1)نرشهاليقاٍت  فهذه جمموعة  تع

 : ، ونصه(2)صفحتهقد طرح سؤااًل عرب  حممًدا ، إذ كان الشيخ)الفيس بوك( الشخصية

تفكروا يف ذلك لتشاهدوا مقدار الرمحة ؟  شتات... ما األمور التي تغرّيت إجيابًيا مع كورونا)

 سّجل جوابك يف التعليقات( انتهى.ء... واللطف اإلهلي يف هذا االبتال

وما ال  املكرر توحذفاألخطاء اإلمالئية،  صالحوإوترقيمها، ، فاستعنت  باهلل يف مجعها

ومجعت   ،-حفظه اهلل-الرتتيب كام هو يف صفحته ب، ومل ألتزم -ستطاعتياحسب -حاجة به هنا

وحده،  فإن أصبت فمن اهلل ،وترصفت يف بعض العبارات ليصلح سياق الكالم ،اليشء لنظريهـ

ونسأل اهلل التوفيق والسداد، وجزى اهلل الشيخ حممد بن عمر فمن نفيس والشيطان،  وإن أخطأت  

 يع لكل خري.ق اهلل اجلمء، إذ قد أ ذ ن  يل هبذا العمل، لتقريبه بني يدي القارئ، وف  بازمول خري اجلزا

 

 وكتبه/ أبو قصي املدني

 اخلميسصباح 

 هجرية1441شعبان  16
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 الرحيمن رمحالبسم اهلل 

 «من كورونا ناتعلَّم» بعنوان: مقاٌل

 -حفظه اهلل-لفضيلة الشيخ حممد بن عمر بازمول 

 عرب صفحته الشخصية يف )الفيس بوك(: -حفظه اهلل-قال الشيخ حممد بازمول 

ما هي آثار لطف » :خوة عىل منشوراملنشور عبارة عن تعليقات اإلهذا  :«تعلمنا من كورونا»

 « ؟ااهلل ورمحته يف االبتالء بكورون

عز -رأينا قدرة اهلل ، فاجلميع حريت التي العظيمة اهلل قدرة مواجهة عىل البرش عجز -1

ظهور ، واألمورة  م  ز  وبيده وحده أ    ،قدير  ءا بأنه عىل كل يشوازددنا بذلك إيامنً   عني اليقني،  -وجل

، م كربياءه حط   قدا ا بسيطً خملوقً  ا بحضارته فإن   مغرتً  وجترب  عظمة اخلالق وأن اإلنسان مهام تكرب  

فاحلمد هلل عىل كل حال وعىل كل بالء فيه ، اا ونصريً ا ووليً اهلل كافيً  أنه يا خملوق ليس لك غري  و

 هج الذي حيمل كل الصواب.تنقشع الظلمة، ويعود املجتمع فيه إىل اهلل وإىل جادة املن

لطفه وعنايته بأوليائه وتربيته هلم و ،غةالبالته كموبياٌن حلأن  اهلل غالب عىل أمره، فيه بياٌن  -2

، العقالء يستفيد من آيات اهلل إال األكياس الأنه و ،بأنواع من األقدار واألمور الكونية والرشعية

 .-عزوجل-إىل اهلل  لعلنا نرجع إىل اهلل، لعلنا نتذكر، لعلنا نتفكر يف عظمة اخلالق، لعلنا ف

يف قلوب الكفار كام   ألقتهذه املحنة    أن  و  وال يف السامء،ه يشء يف األرض  اهلل ال يعجز  أن    -3

 .عظم قدرة اهلل تعاىل، وأسلم مجاعات من الناس بكثرة :جاء يف بعض الصحف ومن كالمهم

ر  ﴿  ،ظهرت سنن اهلل يف خلقه كام حكى القرآن عن األمم الغابرة  -4 ب ح  ال  ِّ و  رب   ال 
اد  يف  س  ف  ر  ال  ظ ه 

س   يب ام  ك  د  ون   الن اس   ب ت  أ ي  ع  ج  ر  م  ي  ه  ل  ع  ل وا ل 
م  ي ع 

م  ب ع ض  ال ذ  ه  يق 
ي ذ 
ال يزال ع هذا مو، [41]الروم:  ﴾ل 

وكان السلف األوائل يدركون  ،ولعلهم يفيقون الكثريون يف غفلة عن فهم أسباب نزول الوباء، 

 .«توبةإال ب ع  ف  وما ر   ،إال بذنب ما نزل بالءٌ » :أنهغاية اإلدراك 
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 ، والرضا به، وطمأنينة القلب بذلك.وقدره سبحانه وتعاىلاهلل  لقضاءالتسليم  -5

صىل اهلل عليه  - الرسول وذلك أن ، دالئل صدق النبوة وبراهني التوحيدع ظهر للعامل أمج -6

منها الطاعون و إياه،طلعه اهلل أذي ال غيبالعلم إال بعن أمور حيتاجها الناس ال ت   أخرب-سلمو

 .الوقاية منهو

وترك البدع  ،وتطبيقها يف كل يشء -ليه وسلمصىل اهلل ع-احلياة مع سنة الرسول  ن  أ -7

 ، ففي ذلك النجاة.الصالح السلف هبدي ناعلي، واإلنسان العيش يف األزمات ل عىل سهِّ ت  

أهل السنة السلفيني عىل  هورظو، لل  عىل سائر األديان وامل   العظيم دين اإلسالم  ظهور-8

 .مةقدِّ سائر الفرق وعىل املسلمني بشكل عام وبروزهم يف امل  

قبال الناس عىل ذكر إكثرة  و  ،وإقامة احلجة عىل الناس،  ة يف الطاعةنقص املعايص والزياد  -9

انكسار القلوب و،  -سبحانه وتعاىل-  إليهنابة  الدعاء والتوبة واألوبة واإلة  وكثر،  صفاته  اهلل وذكر

 أحس  فع إليه،  ترضوالليه  اللجوء إوالرجوع إىل اهلل  ، و-جل وعال-مام قوة اجلبار  أوظهور ضعفها  

ي ه  ﴿ ىل:عنى قوله تعاالكثريون بم ن  اهلل   إ ال  إ ل 
أ  م  ل ج  فلمسنا  ،يف مجيع األمور [، 118]التوبة: ﴾أ ن  ال  م 

املعبود، وهذا ما ملسته يف نفيس ويف منشورات الناس  -جل جالله- رجوع أغلب الناس للخالق

 .-سبحانه وتعاىل-عند اهلل من األمر  عىل أن   حتى الكفار وقفوا ،يف الفيسبوك

 ا يليق بجاللهيً ويتكلم كالًما حقيق  يوم القيامة  ييناداهلل  فإن     أخذ العظة والعربة،التفكر و-10

م  ﴿ :ويقول ي و  ار   هلل   ﴿ :-سبحانه وتعاىل- نفسه فيجيب ﴾مل  ن  امل  ل ك  ال  ه  ق   ال 
د  اح  و   . [16]غافر:  ﴾ال 

والفوز   ،لنيل الرمحات   ،خله امتحانات للعبد املؤمندا  ،مني هذا امتحانٌ بالنسبة لنا املسل  -11

هذا ف  ،-عز وجل-وبيان حال املطيع من العايص هلل  ،  يامنهإحسب    كل    ،ورفع الدرجات   ،باجلنات 

 .املنافقنيين ونقمة عىل الكافرعذاب وو ،موعظة للغافلنيو ،رمحة للمؤمننيالبالء 
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األسابيع غلقت بأ  اليوم  ،تغلق ألداء الصالة انتباهي املحالت التي كانت اللفت  ما -12

 . ب آخريندِّ ؤجال عباد وي  آ رسل جنوده ليقيض فسبحان اهلل الذي ي   ،راغمنيواألشهر 

 ، مثل: ندثار الكثري من مظاهر العصيان ا -13

 ها الرشك باهلل.فاء الفاحشة اجلامعية عىل مستوى العامل كله وأعالتخا -

الزردات توقيف الوعادي وو ،القبور ىلإ الرحال وشد ،والبدعية الشركيةإلغاء املواسم -

توقفت احتجاجات الناعقني ومظاهراهتم يف ، ووإغالق اجلمعيات العلامنية وأمثاهلا ،الصوفية

 ، بلدي

دور الرش ودور الفاحشة   فأ غلقت ،الكاسيات العاريات يف شوارعنا نساءالختفاء ا-

اندثرت و،  ماكن االختالط واملقاهيأملراقص والدعارة ووا  احلانات واملالهي الليليةكاخلامرات و

، فأصبحت عراس املاجنة يف الصاالتلغيت حفالت األ، وأ  حفالت املجون وجمامع السوء

 ن  أونالحظ  ،نسنيصافحة بني اجلال مو ختالط بني الرجال والنساءيوجد ا وال ة،الشوارع خالي

 .علمأواهلل  ،كثر من خوفهم من خالق الكوروناأمن كورونا  بعض الناس خوف

مطرت أ  ، فيف كثري من األمور صوت الشيطان ف ت  وخ   واختفى، سواقاأليف اختفاء التربج  -

 القدم. كرة فت مالعبوتوق، امل عظ م رمضان شهر بث يف ي  س  كان الفسق الذي توقف و، السامء

م ج  ن ال :نهكل من كان يقال ع ىنه اختفأ :احقً  ةجيابيإلمور ايف األ عجبني حقيقةً أالذي  -

مثل ي والالعب واملنِّغ  اختفى ذكر امل  ، فيف مثل هذه الظروف امل خيرجو ة،الفالني ةو املطربأالفالين 

اختفى احلزبيون وأصحاب املصالح  ، وكذااوكأهنم مل يكونو الرويبضة املشاهريووالكوميدي 

 .الضيقة

 بأشكاله وألوانه. األرضربوع يف املنترش الفساد   -
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ع الناس حول العلم ورجعوا إىل وجتم  ، ألطباء والفقهاء ورجال األمنلامء واظهر الع -14

يف  فينبغي الرجوع،  من كالم الفساقبنرش كالم العلامء واألطباء بداًل  هتم الكثريا، والعلامء

ل عن طريق الغسل سِّ غّ وامل   ،سأل عن الوضوءالدكتور ي   ىفرت، ء الثقات األزمات والنوازل للعلام

  ال ف ة،ء يف الساحفال جتد إال العلام ة،وصالة اجلمع ،يف البيت ةيفية الصالة واإلقاموالعامة عن ك

 .وهذا هو الواقع يالرشع أمام العلم ةله قيم وال مسؤواًل  اوال غنيً  اوال رئيًس  اي  غنِّجتد م  

 احلكمة من تبويب العلامء قديام يف مؤلفاهتم باب الطهارة.  :نتباهي يف هذا الوباءاما لفت  -15

ة نه صنعأحتى الكذب وضح  ،والتغذية ،والطب ،ينالدِّ ، كل باب  العلم يفمعرفة قدر  -16

 . ةرفوح  

ت لكل جتل  ، ور نزول الغيث واخلري والربكات ث  وك   ،ىل السامءإت الذنوب الصاعدة قل  -17

 .وضعف البرش-جل جالله-عاٍص وملحد وكافر قوة اهلل 

هل أىل مل عاحل   ف  وخ ،نة الس  اجلنازة عىلت أصبحوبدعة االجتامع للجنائز  تتوقف-18

 .امليت

 اهلل عليه بذلك.  ق علامؤنا يف اعتباره كالطاعون يف األجر فأظن أهنا شهادة ملن من  فِّ إذا و    -19

عىل ذلك   الكفار  ص  ر  ذلك ح  ، لعىل الطهارة والنظافة  حثه، وحرصه وم أمر اإلسالمظ  ع    -20

فاحلمد هلل عىل نعمة ،  ممقارنة بأهل اإلسال  ركثكانت اإلصابات عندهم أ  يف هذه األزمة، ومع هذا

 لتسِّ وغ   ،له مثيل ال تطوًرا وتطورت  -واهنا املختلفةبأل- النظافة ازدهرت و ،اإلسالم والسنة

 قرون. ذأمر باحلجر الصحي من ديننا احلنيف أن  اتضح للكثري كذا، واليوم يف مرات  األيدي

املهم يف حفظ  رهمودو، والة األمور واألمراء يف خدمة املواطنني وأوطاهنمظهر فضل  -21

معرفة حقيقة وثمرة السمع والطاعة لوالة و،  انتشار األمن، و، ومل الشملاجتامع الكلمةو  ،األنفس

 .عىل الرعية كام حترص األم عىل ولدها -هم اهلل خرًياجزا- األمور وحرصهم
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 والصالح صدق السلفيني يف دعوهتم بلزوم مجاعة املسلمني والتعاون معهم ملا فيه اخلري  -22

 .نسأل اهلل أن يرفع عنا وعن مجيع املسلمني هذا الوباء، الرشوكف الفساد و

ل إال السلفيني الوحيدين ل الناس كلهم ونظام حياهتم تعطّ نالحظ يف حظر التجول تعطّ -23

بل بعضهم استغل الفرصة يف تعليم أبناءه ما ينفعهم يف دينهم  ،لنظامهم قائم وحياهتم مل تتعطّ 

  .لذلكوتفرغ 

لكريم، وتشكيل حلقة علمية مع طالب من علم وحفظ القرآن ااالنشغال بطلب ال -24

 . طالب العلم يرشح لنا فيها كتاًبا من كتب العقيدة عن بعد

  للعبادة ولطلب العلم، منيبني مستغفرين اهلل  اباحلق فإهنم تفرغو اروص  بُبالنسبة للذين  -25

 ارتكاب الستمرارهم يف وذلك ؛وةً ال قسإ اأما حال القاسية قلوهبم فام ازدادو ،-عزوجل-

شاعة ومشاهدة  إ، من استهزاء وتكذيب و-عزوجل-املنكرات وعدم اخلوف واخلشية من اهلل 

 واهلل املستعان. ،ألفالم الفكاهة التي هي جائحة هذا العرص

اًم حلفظ القرآن ومراجعته، وطلب العلم ظ  ص وقًتا كبرًيا منكثري من املسلمني خص  -26

صالة يف الوالد عىل  حمافظة األو  ،كذلكقراءة القرآن  و  وت بياليف  امعة  اجلصالة  سادت  والرشعي،  

 الوفرية وهلل احلمد. وهذه من النعماألوالد، وصيام شعبان مع  ،وقتها

صلوا يف » ذان:كقول املؤذن يف األ تكاد تكون اندثرت،ة كثري نٍ ن  م الناس لس  تعل   -27

 .صالةضوء لكل سباغ الوإ كثرية، مثل: سنن ، وتطبيقإحداث مساجد يف البيوت ، و«رحالكم

فالكل أصبح ينتظر الفرج من اهلل وأنه هو وحده   ،توحيد الربوبية من كل اخلالئق-28

 فر  ،  سبحانه القادر عىل رفع الوباء
وأمر رئيس أمريكا بالصالة لعل اهلل   ،ذان يف سويرسا كلهااأل  ع  ف 

اجلربوت ي  حان ذبس(،  أدعو ربكم لريفع الوباء)  :والرئيس الصيني يقول للمسلمني  ،يرفع الوباء

 شاء.وامللكوت املترصف يف كونه كيف ي
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 بأن   ضمنٌي  فيه اعرتاٌف  ،ا فيهاذان يف الكثري من الدول التي كان ممنوعً ع األفعودة ر-29

بالدعاء   اهللإىلاحلل الوحيد عند فقدان احللول هو اللجوء  بأن   كام أنه اعرتاٌف  ،اقرارهم كان ظاملً 

 .والطاعة

 .دنياك من يومك يف تنعشك فواصل أهنا :عةاجلام صالة م املرتتبة عىلك  من احل   -30

وحتى  -بعد غلق املساجد اشتياق املصلني، حيث ظهر اهلل بيوت يف مجاعة الصالة قيمة-31

تارك صالة اجلامعة بعد ، وأن  كل للرجوع هبمة عاليةواستعداد ال ،للمسجد -تاركي الصالة

 نفسه عىل عدم ترك صالة اجلامعة. إغالق املساجد عاهد  

 وكل بأذان مسجد بيت كل فأصبح ،واحد إمام خلف واحد بأذان  املسجد يف نصيل كنا-32

 . حال كل عىل هلل فاحلمد ،بإمام بيت

خوف اهلل وعقابه ورجاء -ورجاء  بني خوٍف  العصيبة أّن املسلمني يعيشون هذه األيام -33

 رمحته وثوابه.

 املوت التفكر يفب، وذلك ة يف اآلخرةوالرغب، الركون إىل الدنياوعدم  ،اخلوف من اهلل -34

ودعاء اهلل  ىل اهللإوالرجوع   تعاىل باألعامل الصاحلة،هللواالستعداد للقدوم عىل ا ،ستعداد لهواال

 .القلبوحضور   بإحلاٍح 

أغلقت املساجد اليوم باب التوبة قد يغلق يف حلظة كام  تذكري اهلل سبحانه للمسلمني أن   -35

 بل أعظم، فاحلذر احلذر.

 .ا عليهاظً غلقت املساجد حفاحتى لو أ   عظياًم  ااملسلم ثمنًلنفس  ع أن  تبني للجمي -36

تلك احلياة التي كنا نراها عادية حتى األشياء البسيطة فيها رصاحة أدركنا أن كل يش  -37

 بل هو عظيم وكبري. ا،ليس عاديً 
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ن املسلمني إال أ أن الرعب سالح رادع يلقيه اهلل يف قلوب من يشاء من خلقه، وما عىل -38

 نرصهم من حيث مل حيتسبوا.   عز وجل، واهلل قدير عىلدين اهلل يستقيموا عىل

 .ليس هلا من دون اهلل كاشفة  بأرسه بام فيهم بالد الكفار أنهالعامل   أيقن-39

ولكن   ،ضعهوالكثري ال تعجبه حياته و  كم كانت حياة الكثري منا مجيلة عىل الرغم من أن  -40

 .أصبح أهم األمنيات الرجوع إىل احلياة السابقة

هي من أعظم فت  ل  غ  ت  ساذا  إالعزلة يف البيت  وأن     ،ي الذهنفِّ ص  ي القلب وت  نقِّ العزلة التي ت    -41

 .النعم رغم ذهاب صالة اجلامعة يف املسجد

وارتاح الكثري  وأرسجت املصابيح، ،تحت الكتبف  حيث  التفرغ للقراءة :العزلة فمن فوائد 

 لني و  ،لاألم  طولالتعلق الدنيا و  اكان سببه  تيعالج لقسوة القلب الو،  مهوم الدنيا ومشاغلها  من

 ح  و ،واخللوة مع اهلل وحماسبة النفس ،القلوب
 ت  ظ  ف  وح   منظومات، مخس الفرتة هذه يف ت  ظ  ف 

 .واملنة احلمد وهلل ،حفظهاأ أكن مل أدعية

.والدواء يف صيدلية األذكار ،األفكارالعزلة مملكة  :فائدتان عظيمتان  -42  

رى  ال ي  فايروس - اهلل ود بيان ضعف وعجز اإلنسانية مجعاء أمام خملوق من أصغر جن-43

ي   ﴿،  -ةبالعني املجرد
ا ه  م  و  و  بِّك  إ ال  ه  ن ود  ر  ل م  ج  ع  ا ي  م  ل ب رش   و 

ى ل  ر  ك 
رأينا ضعفنا ف ،  [31]املدثر:  ﴾إ ال  ذ 

بطشه بأعدائه جربوته وو قدرة اخلالقونا عظمة ورأي ،الشديد وقلة حيلتنا وافتقارنا إىل اهلل

 .بأضعف كائن جمهري

 خالية، شبه اتومصح   مستشفياتهناك  ل أن  بدلي مرىض، ليسوا الناس أكثر أن   تبني-44

 .فقط وسواس ولعله

 .ن ق عندنا الصالة يف املساجد إىل اآلعل  إىل املسجد، مل ت   مالشباب كثر حضوره -45
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 الوباء هبذا هيلكنا ن أ رادأ لو اهلل ، وأنيًئاكنا ش لوال حفظ اهلل لنا مااده، فعبفظ اهلل لح  -46

 الدويالت   بعض  صمودبجالء  وظهر لنا  ،  نفسناأل  اوتأديبً   لنا  رمحة  جاء  ولكن  ،عني  بطرفة  كناهلأل

 ورمحته.  تعاىل اهللّ بفضل املغمورة

سك نابة ومل يمقد خاب وخرس من غفل قلبه عن اإلف ،عىل التقصري النفس اسبةحم-47

 .الصرب واالحتساب من الدروس والعرب  التي نتعلمها: و ،جوارحه عن املنكرات 

ينا تلك النزعة يف سامع خرب توقف  أولذلك ر ،يدهيمأ خذ بأ املسلمني حيتاجون من ين أ -48

 صالة اجلامعة.

نعمة املساجد حتى أخربين   -ون يف بيوهتمصل  فضال عن الذين ي  -ون  ل  ص  علم الذين ال ي    -49

 أحد التاركني للصالة قال أول ما يفتح املسجد أصيل فيه.  م أن  أحده

ىل إننا مل ننتبه أجيابيات من اإلف ،رية التي ال تعد وال حتىصعلينا الكث نعم اهللبحساس اإل -50

، يعرف املرء قدرها حتى تفقد أن النعم ال، وهذا الوباء يفال إتقلب فيها نكنا  يبعض النعم الت

 .حتى صارت أكرب أمنية لدينا اخلروج من املنزل ،اإلحساس بنعمة العافيةه، وعماحلمد هلل عىل نف

تبني للناس حقارة الدنيا ، فبيان ضعف اإلنسان وخوفه من املوت وحبه للحياة الدنيا-51

د املال وحب هنم الوحيأ كثري من الناس الذين كان ش، فوأهنا رساب حيسبه الظمآن ماءً   ،وزخرفها

ور  ﴿ا، شيئً  ان الدنيا واملال ال يساوي ن  أا ن عرفواآل الدنيا ر  غ  ت اع  ال  ي ا إ ال م  ن  ا احل  ي اة  الد  م  ]آل عمران:   ﴾و 

  يقني.العلم  أصبح حق اليقني بعد أن كان ف[، 185

اه  فال مال ينفع وال ج ،وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ،املوت كأس البد من جترعه وأن  -52

ا مًي ا ع  عينًأففتح اهلل به  ،ما كان الناس فيه من هبرج قبل كورونا غرور وطغيان  وأن   ،وسلطان 

 .ا وكرس به كربياء الطغاةلفً ا غ  وقلوبً 
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مأجوج خروج يأجوج والدابة ومن ظهور املسيح و ىأن عالمات الساعة الكرب-53

ألن هذا الكائن الصغري   ،عياذ باهللالالشمس تطلع من املغرب حقيقة ال ينكرها أحد إال الكافر وو

 ؟ ىأرشاط الساعة الكرببفام بالك  ،بأرسه اً املوكل من عند اهلل قد أوقف عامل  

جتديد و به،جتديد اإليامن يف قلفعىل املسلم ، لهي املسلم عن عبادة الرمحنالدنيا ت  أن  -54

 ا أصبحت الشهادة قريبة من املؤمنني.خريً أو، وحسن التوكل عىل اهللر، لقضاء والقديامن بااإل

نا أبالتوبة واإلنابة قبل أن يفج فنسرع ؛ه كي نستيقظ من غفلتنانبِّ بمثابة امل  ذا الوباء ه-55

االستعداد للموت واملرض وفراق األحباب، مما هو آت ، فال بد من األجل وهذا من رمحة اهلل بنا

 حمالة.ال 

 هو بالتقوى.إنام ، والتفاضل سواسيةم وأهن مبتلون  اخللق يعأن  مج -56

توقف ومن ذلك ، رشهم اهللكفانا  ،التهجم عىل اإلسالم واملسلمني يف الغرب  ص  ق  ن  -57

ى أ ن  ت  ﴿، يغورمسلمي اإلالكفار عن أذية  س  ر  ف ع  ث رًياك  ا ك  ً ري  ل  اهلل   ف يه  خ  جي  ع  ي ًئا و  وا ش   .[19]النساء:  ﴾ه 

 األ ّيام  ما
ت  ند  ق وٍم ف وائ د   ...أ هل ها ب ني   ب ذا ق ض  ب  ق وٍم ع 

 م صائ 

اهلل أو أسامئه وصفاته    ن ا ع إال إذا سمعت كالمً   -رصاحةً -يف ظل هذه الظروف    نس  آال  -58

 .فتزول الوحشة.

 .أن زكاة الفطر تكون من الطعاممن األحكام التي تعلمتها أثناء القراءة: -59

 .جتربة املقرأة اإللكرتونية، ولتواصلامواقع  التفرغ ملدارسة كتاب اهلل عرب-60

، للمتكربين والـدول املتقـدمـة الكـافرة درٌس و ،تطور غرب وال ال ،قوة إال هلل الأنـه  -61

 .التطورات والتكنولوجياهذه علم قدر عظمة اهلل رغم ، ونةانكسار دول كربى متغطرسو
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اح دول العـامل م  -62 ذي اجـت اء اـل ة إىل اهلل مـادامـت للرجو ،ا يلنبهـً كـان هـذا الوـب اـب ع واإلـن

اعتقد أكثر الناس أهنا متلك  يالفرصـة قائمة، وأيضـا رأيت فيه عجز حكومات الدول الكربى الت

 اهلل قادر عىل أن يسلط عليهم. زمام األمور يف هذا العامل أمام هذا الوباء، وأن  

غري فكشــف فجاء هذا الفريوس الصــ  ،خالق وتطور الغرب الكفارأغرتار بتمدن واإل -63

واحلمد هلل  ،هنم ال خالق هلمأو ،بيهمأوفضــحهم عن بكرة   ،ين هبمللمغرتِّ  واضــطراهبمرهم اعو

ت ى﴿ظهر ضــعفهم وقلة حيلتهم وبأســهم بينهم شــديد  أ ل وهب  م  شــ  ق  يًعا و 
 
م  مج  ب ه  ســ  ، [.14]احلرشــ: ﴾حت  

 .ينهمفيام بدول الكفر  قاتلتو، وربية عن بعضهاختيل الدول األبان كذلك و

ى احتاد أو حتالف أو ســم  وكيف اتضــح أن ما ي   ،ق الكفاردهشــني هو تفر  أم ما أعظ واهلل -64

خافت املســلمني، فظاهرت القرصــنة أصــبحت عىل املبارش ما أأقطاب جمرد شــعارات صــنعوها 

ــن دولة ــ  أوالغريب   ،دولة تقرصـ ــل لكارثة بعد  د  هنا يفرتض أهنا صـ  ،يقة، وكل هذا ونحن مل نصـ

ب ه  ﴿ ت ىم  حت  س  ل وهب  م  ش  ق  يًعا و 
 
 [.14]احلرش: ﴾مج 

ــلمني أن تطور الكفار يف أمور الدني من كثريزاد يقني  -65 ليس بمقدوره رد قدرة اهلل،  ااملسـ

 رى بالعني املجردة.ال ت   وأنه لو شاء ألهلك العامل يف آنه وبمخلوقاٍت 

ري من املســـلمني  بـعد أن ـكان الكث املزعوـمة محضــــارهتو معرـفة حجم الكـفار احلقيقي-66

ا ا وسـياسـًي ا واجتامعيً زدهار يف مجيع املجاالت اقتصـاديً قي واالهنم قوم وصـلوا إىل قمة الر  يرون أ

 .وغريها

التي كان جيهلها املغرر هبم من شــباب  البشــعة عىل حقيقته  الغرب الكافر امللحد ظهر  -67

دروا عىل يشء أو املســـلمني دولٍ  وظهور ،ذا جـاء أمر ريإهنم مل ولن يـق دِّ  الكـذب ـل هنم أعون ـي

سالم ظهور دول حماربة لإلو ،العظمى والدول النوويةسقوط كذبة الدول  ، وقوى دولة يف العاملأ

 ؟أين هم دعاة العلامنيةة، فانطامس نجم العلامنيو ،حقيقتها عىل
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، فضــح حقيقة تطور الكفرة الصــليبيني واملالحدة والرافضــة وتعرية أخالقهم العفنة -68

 عوا به رؤوسنا طيلة سنوات.وما صد   (خالق الغرب )أمقولة سقطت ف

 .العلامنيني أقنعة سقوط -69

.هيبة الغرب من قلوب كثري من املسلمني فهذه نعمة عظيمةذهاب  -70  

 رى؟!فلامذا خيتبؤون من فريوس ال ي   ،الذين يقولون ال نؤمن باهلل ألننا ال نراه -71

ار لعزة املســـلم و -72 ا من ـكان مغرتً احلـداثيني ودين وامللـح لعلامنيني وظهور ـكذب الكـف

 ثر امللحدين الذين يؤمنون بالعلم.أاختفى ، وكرس قرن اإلحلادو ،هبم

ــدول إتـغـيري فـكرة اهلـجرة -73 ــاس بعــد رؤيـتـهم لـعـجز ال ــد كـثري من الن ىل بالد الـكـفر عن

 .رى بالعني املجردةي   الكربى يف معاجلة هذا الفريوس الذي ال

ة كورو -74 ا أظهرت أزـم الء أن  ـن ة أرحم واالنظمـة اإل بج  أوىف لشـــعوهبـا ولبني ســـالمـي

 .اإلنسان من كثري من األنظمة املتشّدقة بامل ثل اإلنسانية

 أمواهلا تذهب حلرب املسلمني. كانت فلست رشكات أ-75

 .الدول من لكثري االقتصادي سارامل غرييت ربام-76

ت ولو بـشكل نـسبي عافيتها مما رتاحت واـستعادااألرض بـسامئها ومائها  الحظت أن   -77

ــببه البرشــ من تلوثات واخالل بالتوازن البيئي و  األشــياء منف ،مور أخرى ال حرصــ هلاأكان يس

ــارة الغـازات  من اجلو صـــفـاء تغريت  التي اعتـدل اهلواء ـف ، حتســـن األوزان  غالف حتى الضــ

ـسامك ى األوحت، رض من غازات املصـانع وعوادم الـسيارات تطهرت األو ،وانخفضـت امللوثات 

، حتى وســوســة الشــيطان وكأهنا نزعت من الصــدور ، النحســار األوســا عادت لبعض البقاع 

 .ا وآخرً فاحلمد هلل أواًل 
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بيوت  وال  ،ةوهادئ الـشوارع نظيفةو  ،زمة الطرق املزدمحةأحل  و ،إعادة ترتيب املجتمع -78

 ف  و ،مةق  ع  م  
 ر.فائدة من الدوالإلغاء الو ،ضخ مليارات للدول الفقريةو ،ت مستشفيات كثريةح  ت 

يًفا﴿ -مهام كان - أن اإلنسان ضعيٌف  -79 ع  ان  ض  ن س  ق  اإل  
ل  خ  ىل إع فلعنا نرج [.28]النساء:   ﴾و 

 لنا رسولنا الكريم يف سنته املطهرة.كتابه، وبّينه  يفالذي رسمه اهلل لنا النهج الصحيح 

 الشباب وهلل احلمد. انبثاق روح التعاون والتضامن بني فئات املجتمع وخصوًص ا -80

التـكاـفل االجتامعي حتى ولو و ،ـتآزر يف بالد املســـلمنيالو تعززت مـظاهر التضـــامن -81

 باالتصال اهلاتفي.

 زواج تعب زوجاهتم.عرف األ -82

 اإلخوة تعلموا الطبخ.ا، وكثري من أزواجنا دخلوا املطبخ ويطبخوا معان -83

إعـطاء وـقت ، وهـله وهيتم بعـبادـتهأالـناس الكثري من الوـقت ليجتمع مع كثري من وـجد   -84

 .اء يف مراجعة الدروس وحفظ القرآن واحلفاظ عىل الصالةأكرب لألبن

ــاكني لفقراء لوتدارك الناس   تفقدو ،والرمحة فيام بينهماهتامم الناس بفعل اخلري  -85 واملسـ

 ون.املتصدق ر  ث  ك  ، ففانشغلت ضامئرهم هبم من املسلمني

 .نحبهم من قيمة معرفة، وجتامع أفراد األرسة وتقارهبماو تقوية األوارص األرسية -86

اشــتقنا و ،اشــتقنا لزيارة املرىض وطلب ثواب ، ووالدة والكالم معهاالاشــتقت لعناق -87

 سجد.املللجلوس مع مشايخ وعجائز مرتادي 

ــرن   احلمد هلل أدركنا أن  -88 ويتوقون إىل فراش  ،مثلنا بىل برشـٌ  ى،للعدو نيليسـو ناقل املتش

 .املنةدافئ وسقف حيتمون حتته ...فلله احلمد و

ن كشفت -89 ح 
 .فرق بني من يسكن اخليمة ومن صعد للقمرأنه ال  هذه امل 
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ا عن  ـعدت ـصــ الـناس » :أين من ـكانوا يقولون  -90 فام  «طـهارة؟الإىل القمر وأنتم حـتدثوـن

ات،  مناديل احلامم  لشراءن اآل سابقون والعجيب أهنم يت  طهارة؟عوا لتعلم الباهلم تركوا القمر ورج

 فال حول وال قوة إال باهلل.

ين  ﴿: ن اهللونداء ألهل اإليامن بنرصــ دي، إصــالح املجتمع يبدأ من الفرد أن   -91
ذ  ا أ هي  ا ال  ي 

م   ك  ام  د  ث بِّت  أ ق  ي  م  و  ك  ن رص   وا اهلل   ي  ن وا إ ن  ت ن رص    .[6]حممد:  ﴾آم 

مـل عىل -92 ــالـة األفراح، وقـل  احل  نعـت صــ ت تكـاليف األفراح يف بالدي، حيـث م  قلـ 

 ، واحلمد هلل.الزوجية من بيت أهلها إىل بيت مبارشة العريس، فيأخذ زوجته

 .لعوام لني جانبهم واستجابتهم لألمر باملعروف والنهى عن املنكرنالحظ من ا -93

ه إجـياي  ءـكل يش -94 ة الرحمإفـي اللهم  ،ال مـفارـقة األـهل واألحـباب واملســــاـجد وصــــل

 .هلنا وأحبابناأبني واجعل صيامنا وقيامنا وسط ائأرجعنا إليك ت

 ذاء.مان فال دواء وال غوفقدان األوف ب الناس ما معنى اخلوجر  -95

به، يف آمنا منكم أصــبح  من) :-صــىل اهلل عليه وســلم-حســاس بقوله اإل-96  
 يف معاىًف  رس 

يزت  فكأنام يومه، قوت   عنده جسده،  بحافريها(. الدنيا له ح 

 بدان واالستقرار يف األوطان من أكرب النعم التي جيب شكرها.الصحة يف األ -97

بونٌ  ن عمتان  ) -98 ثريٌ  فيهام مغ  ن ك  ة  : النّاس م  ح  راغ   الصِّ  (.والف 

 ك. البالد إال من رحم ربالشعب هو العلة يف وأن   ،ى حقيقتنا يف بالدناأنه عر  -99

 .سقطت حجية هذه اجلملة «!!!ما عندي وقت» -100

 .«!فقط نحتاج الوقت لنزداد عماًل ومهًة وضعف إيامننا كله بسبب كثرة املشاغل» -101
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ل التنـقل   103 ة مـث ة التي ليســــت لورـي ادات الســـيـئ وـكذـلك التخلص من كثري من الـع

 .والتجمع بدون سبب واالهتامم الزائد بالكامليات يف املأكل وامللبس

دول الكـافرة -104 ت اـل ا اشـــتغـل دـم اء مظـاهر اإلرهـاب واحلروب والتفجريات عـن اختـف

 جلة بلداهنا.بمعا

مغلق ألداء ) املحالت التجارية ســاعات طويلة يف اليوم وليسأننا نســتطيع إغالق   -105

 .نتهىا الصالة(
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