
 «!كوروناال»ما وراء 

 نصيحة لكل مسلم

 ولكل مستقيم

الحمد هلل الذي  ممذب نذال الة مذو الةا ذاوع والاعذة الابذا ع ونذال الايذ،  ال ذد دع 

 والكاد المتال؛ فهة المحمةد على كم،له وعبمتهع وهة المحمةد على كل  ،ل.

 عائذةنع   حل  عل عب،دهع و مهله ع ث   خةفه ع و بتلاه ؛ لاله   ةماةنع ولةشده 

ِِ لُِاذِي َيُهْ  َنْاذَ  ﴿فال  طغةاع وال  نَسْةا  َظَهَة اْلَعَس،ُد فِي اْلَبةِّ َواْلَبْحِة نَِم، َكَسَبْت َأْ ِد  النَّذ،

َْْسذ،َن َلَاْطَغذى  ﴿ ع﴾الَِّي  َعِمُلةا َلَالَُّهذْ  َ ْةِمُاذةنَ  ( ِِنَّ َِِلذى 7( َأْن َرآُه اْ ذَتْغنَى  6َكذالَّ ِِنَّ اْإِ

ْمَاىَرنِّ   .﴾َك الةُّ

هذة الغنذي عذل الاذذ،لمالع عذل  واعذ ع وأعمذ،له ع وعبذذ،داع ؛ وكذل وا ذد  ذنه  ِلاذذه 

ْْذُتُ  ﴿  ضطة فياةع قد نةئ  ل كل  ةل وكل قةة؛ ِال نةنذه و ذاده و ذةاله. ُِ َأ َ ،َأ َُّهذ، النَّذ،

 اْلَحِماُد  
ُّ
 َواهلُل ُهَة اْلَغنِي

ِ
ِِ نَِخْلذ ج َمِد ذدج  ( ِِْن  َ 15اْلُعَيَةاُء َِِلى اهلل ( َوَ ذ، 16َ ْأ ُ ْيِهْبُكْ  َوَ ذْأ

 نَِاِز زج 
ِ
 ﴾.َ لَِك َعَلى اهلل

وأشهد أن ال ِله ِال اهللع الةا د اليه،رع الية  المتالع شه،دة  اتزٍّ ند نه الية  ع  سذلِّ ج 

 ليض،ئه وقدره الحكا ع راجج لة مته وفةمه الابا .

نذذ، علذذى الباضذ،ءع وامتهذذد ن ْوذذاحتن، و بلاغنذذ، وأشذهد أن  حمذذدا عبذذده ور ذةلهع  ةك

ر ،لو رنهع وأ ةْ، ن،لورب واال تس،  عنذد وقذةا الذبالء والةنذ،ء؛ ْوذاحوأ  ذ، أعبمهذ، و ذ، 

ه،.  َأْمَداه، لكل  ل فيهه،ع وأدرك  كمته، و ةَّ

 أ ، ناد:

 ع وأ اقذه اهلل نذه لبذ،ِ الجذةا والخذةظع فابمذت البلاذوع«الكةروْ،»فيد ُفجب الا،ل  نذ

 واشتدِ الةز و؛ وِْ، هللع وِْ، ِلاه راماةن.

وقد ص،ر الخل  ِلى  داناةه  التي ا خيواع ن  ح،ولو لتجنب  لك  ال ةع كلٌّ على  ، 

 أداه ِلاه امته،دهع ث  ا تيةوا على  لكع  نتبة ل  ، اهلل ف،عٌل هب .



 ذ، وراء »ع « ، وراء الذبالء»ولاس عل هيا  تحدث الابد العياةع نل  تحدث عم،  سماه 

 «!كةروْ،ال

وِن العياه الحكا  هة  ل  درك هيا الَبْاَلع و يذ  علذى  ذ، َأَمْل! فإن السطةر له، َنْاٌلع 

 وراءه؛ عسى أن  نتعب و اترب.

ه : األ ب، !  ِن الن،ِ اآلن قد ص،ر ُملُّ  د ثه ع وأكربُ َهمِّ

 امتنبةا كيا! وا ناةا كيا! وأغليةا كيا! وا يةا كيا وكيا!

 ك،ن كيا؛ لم، وقب كيا! ولة فالن، كيا؛ لحدث كيا!ولة 

 ،  يةل األطب،ء؟! و ،  ةى الحكمذ،ء؟! و ذ، التةصذا،ِ الجد ذدة؟! وهذل  ذل عيذ،قاة 

 وأ و،ل؟!

 فيط!!

 فزٌا ِلى األ ب، !  الٌ  ن،أل ب، ! رم،ٌء لأل ب، !

 أفهكيا صناب أهل التة اد واأللب، ؟!

 خي ن،أل ب، ع والتال  هب،.ِن المسل  ال ند أن  درك العةق نال األ

ف،ألخي هبذ، هذة:  ب،شذةع، وا ذتام،له،ع وهذة  ذنو  ،ضذاوع وضذةورة عيلاذو فطة ذوع ال 

  جحده، ِال  طمةِ.

ذة فاهذ،  ع والعذزا - سذتِياًل -وأ ، التال  هب،؛ فهة خةفه، ورم،ؤه،ع واعتي،د النعذب والضَّ

 ن أن  ا، ه وْج، ه  تةقعو علاه،.ِلاه، عند ال دائدع واالهتم،م الزائد هب،ع  تى  بل اإْس،

واألخطة ن  لك: ْسا،ن ر  الازةع و سبب األ ب، ع و ،لذك الُيذَةى والُيذَدرع الذي  

  نح  لك األ ب،   أثاةه،ع ولة ش،ء لمناه عنه،ع فك،ْت عد مو اليامو والجدوى.

األخطذذة ن  لذذك: ْسذذا،ن أن اهلل ر  الاذذ،لمال هذذة المنعذذةد نذذ،لنعب والضذذةع وك ذذ  

 ن،ِع و عة ج الهمةمع ورفب البال ،.الكة

األخطة ن  لك: ْسا،ن   ائو اهلل الن،فيةع وقدر ه الغ،لبوع وأْه لذة أراد  ا،قبذو أ ذدع أو 

ا َفذاَل َ ذَةدَّ ِْزال البلاو نأ د؛ فال  ةفب  لك أ ب،ُ  الكةن  جتماوأ  ﴿َوَِِ ا َأَراَد اهلُل نَِيْةمج ُ ذةءأ

ع  نُِضذذةٍّ َفذذاَل َك،ِشذذَ  َلذذُه ِاِلَّ ُهذذَة َوِِْن ُ ذذِةْدَك نَِخْاذذةج َفذذاَل َرادَّ لَِعْضذذلِِه﴾﴿َوِِْن َ ْمَسْسذذَك اهللُ  َلذذُه﴾



ءج »
ْ
َو َلِة اْمَتَمَاْت َعَلى َأْن َ نَْعُاةَك نَِ ي ءج َقذْد َكَتَبذُه اهلُل َلذَك  ؛َواْعَلْ  َأنَّ اأْلُ َّ

ْ
 عَلْ  َ نَْعُاةَك ِاِلَّ نَِ ي

ءج َوَلِة اْمَتَمُاةا َعلَ 
ْ
وَك نَِ ي ءج َقْد َكَتَبُه اهلُل َعَلْاَك  ؛ى َأْن َ ُضةُّ

ْ
وَك ِاِلَّ نَِ ي  .«َلْ  َ ُضةُّ

ه  عذل  األخطة ن  لك: ْسا،ن السبب الحيايي للموذابوع وهذة  ْذة  الخلذ ع وعتذةُّ

 أ ة رهب .

ع وال ند  ل ِ يذ،ظ النذ،ِ علذى األ ذب،  « ، وراء البالء»ِ ن: فال ند  ل الةقةظ عند 

 يايو الدافاو للبالء.الح

وِن  ل الااب والا،ر: أن  كذةن هذيا األ ذة خ،فاذ، علذى صذعةة المسذلمالع علذى أهذل 

 االلتزام واال تي، وع على أهل السنو والجم،عو!

 ل الااب والا،ر: أن  كةن اليْة   تةطِّنو ن هذيه الط،ئعذو الطابذوع وأن  كذةن العسذ  

 ، ب الدخ،ن والطُّنبةر والَيْانو!وصع، له،؛  تى  كةن  نه،  ل هة أفس   ل ص

ِن العذزا الحيايذي ال نذذد أن  كذةن ِلذذى اهلل ر  الاذ،لمالع وِن السذذبب الحيايذي لةفذذب 

 البالء هة التةنو والخالص  ل اليْة .

ِِ لُِاذِي َيُهْ  وهيا هة ْص اليةآن:  ﴿َظَهَة اْلَعَس،ُد فِي اْلَبةِّ َواْلَبْحِة نَِمذ، َكَسذَبْت َأْ ذِد  النَّذ،

َوَ ، َأَص،َنُكْ   ِْل ُ ِواَبوج َفبَِم، َكَسَبْت َأْ ذِد ُكْ  َوَ ْاُعذة ﴿ع ْاَ  الَِّي  َعِمُلةا َلَالَُّهْ  َ ْةِمُاةَن﴾نَ 

َّْى َهَيا ُقْل ُهَة  ِ ﴿ع ﴾َعْل َكثِاةج  ، َأَص،َنْتُكْ  ُ ِواَبٌو َقْد َأَصْبُتْ   ِْثَلْاَه، ُقْلُتْ  َأ ُْْعِسذُكْ  َأَوَلمَّ ْل ِعنْذِد َأ

ءج َقِد ةٌ 
ْ
ُعةا َوَلكِذْل َقَسذْت ُقُلذةُنُهْ  َوَز َّذَل ﴿﴾ع ِِنَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َشي َفَلْةاَل ِِْ  َم،َءُهْ  َنْأُ نَ، َ َضةَّ

ُْةا َ ْاَمُلذذةنَ  ذذْاَط،ُن َ ذذ، َكذذ، ُْةا لِذذ﴿ع ﴾َلُهذذُ  ال َّ َْ،ُهْ  نِ،ْلَاذذَياِ  َفَمذذ، اْ ذذَتَك، َةنِِّهْ  َوَ ذذ، َوَلَيذذْد َأَخذذْي

ُعةنَ   .﴾َ َتَضةَّ

أصذذدق اليذذ،ئلال: أن  وذذ،ئبن، نمذذ، كسذذبت أ ذذد ن،ع وأْذذه ال  ا،قبنذذ، ِال لننذذزا فذذإ ا أخربْذذ، 

 وْتة ؛ أفال ْودقه؟!

ِ ا اشذذتغل اإْسذذ،ن نما،لجذذو أ ذذب،  المذذة، الب،هة ذذوع وغعذذل عذذل  ذذببه الحيايذذي 

 األعب ؛ أ كةن  ادودا ن ز ةة الايالء؟!

ع وكاعاذذو األخذذي «الكةروْذذ،»كاعاذذو التا، ذذل البذذ،هة  ذذب  - م، ذذ،-ِيْهنذذ، ليذذد علمنذذ، وفَ 

 ن،أل ب،  ن  لكع  م، ال ْزاا فاه؛ ولكل:



 ؟!«الكةروْ،» ، ا وراء 

 ؟!«الكةروْ،»أ در   ، ا وراء 

 وراءه:  ْة   تا،ظ ! وظل   تك،ثة! وفس،د  تزا د!

 وراءه:  خة   شد د! و ةهاب أكاد!

 ا تح،ن رهاب!وراءه: انتالء خطاة! و

 !-وأوله : راق  هيه الحةوظ-فأ ، اليْة ؛ فا،  سةةأ على الاب،د 

َِ نجة ك؟! أ ، عةفَت ظلمك؟!   ، هيا! أ ، شاة

  ، هيا! أ بل أْك و دكع نال رقاب وال وكال؟!

 أ ، آن لك أن  تة ؟!

!  ذ،  ،  ل  دعة غاة اهلل!  ،  ل  حدث ن د ل اهلل!  ،  ذ،رك الوذالة!  ذ،  ،ركذو الحجذ، 

ش،ر  الخمة والذدخ،ن والمخذدراِ!  ذ،  ذل  نتهذك األعذةا،ع و سذمب العجذةرع و ذةى 

الاةراِ!  ،  ل  ضاب    أهلك!  ،  ل  ا  والد ك!  ،  ل  يطب أر ، ك!  ذ،  ذل  سذةق 

الن،ِع و أكذل أ ذةاله  ن،لب،طذل!  ذ،  ذل  ذب  ه  نلسذ،ْك و ذدك!  ذ،  ذل  كذي ع و نذ،ف ع 

 ن األر،!و تكربع و حب الة ، وع و الة 

  ، هبالء! و ، غاةه ! أ ، آن لك  أن  تةنةا؟!

أ ، علمت   غبو اليْة ؟! أ ، علمت  أهن،  ةمب  خط الة ع و حةم رضذةاْهع و نذزل 

 الايةنو ن،لن،ِع و مح  الربكو؛ ِلى غاة  لك  ل آث،ره،؟!

وا ِلاه! فإْه ال  لجأ  - ، عب،د اهلل-أال فتةنةا   نه ِال ِلاه.! وارماةا ِلى رنك ! وفِةُّ

 ِلى  ، ْا،ْاه اآلن: -ر مك اهلل-وأ ، التخة  ؛ ف،ْبة 

ُمةثذةٌم ال ُ ذةى! شذذيٌء  ،فذٌه  هذاٌل! ال  سذذتطاب  اذه الب ذة شذذائ،! وهذة  ةقذ   اذذ،ع ! 

 و اطل  و،لحه !

 .﴾َوَ ، َ ْاَلُ  ُمنُةَد َرنَِّك ِاِلَّ ُهةَ ﴿يدرة اهلل! ! و ، لَ فا، هلل

ن -كاذ  ألجأْذ، ِلذى ناة نذ،! اْبذة كاذ   اطلذت  وذ،لحن،  اْبة  ، صنب اهلل نن،! اْبذة

 !-الد ل والدْا،



 أال   اة ن،لخةظ؟!

 أل   أ ك ْبأ قةم ْةحع وع،دع وثمةدع وأصح،  لئاكوع وقةم لةطع وفةعةن؟!

َْذذَزَل نَِسذذ،َ تِِهْ  َفَسذذ،َء َصذذَب،ُح ﴿أال  خ ذذى أن  وذذابن، ق،رعذذو؟! أو  مسذذن، عذذيا ؟!  َفذذإَِ ا 

 ﴾.اْلُمنَْيِر لَ 

ا﴿أم أْن،  مل    فاه  قةل الة :  ْأ، َكبِاةأ ُفُهْ  َفَم، َ ِز ُدُهْ  ِاِلَّ ُطْغَا، َُْخةِّ  ؟!﴾َو

 بتلذي  ذ، صذدروْ،ع و محذص  ذ، ن قلةننذ،؛ لانبذة  -عز ومل-وأ ، اال تح،ن؛ فإن اهلل 

 كا  ْامل.

  ، ال  ةض،ه. -عند اال تح،ن-وهن، الخطةرة كله، على الابد؛ ِ ا أظهة لةنه 

 َسْل ْعسك! واْبة ن رد فالك!ف

؛ هل ا َّهمَت ْعسذكع ورماذَت علاهذ، نذ،للةم؛ أم ا َّهمذَت رنذكع «الكةروْ،»عند ، م،ء 

 وكةهَت قض،ءه وقدره؟!

َِ ِلى  وابو  اطال المو،لحع وكأن األ ة ال  اناك؟!  هل ْبة

 هل ِخْعَت رنك؟!

َِ لةنك الندم واالفتي،ر؟!  هل ن،درِ ن،لدع،ء والتضةاع وأظهة

 ؟!-خ،صو-كا   لياَت قةار  اطال المس،مد 

َِ نمةارة األ ة؟!  كلن،  مان، وأطان،ع وال شك ن هيا؛ ِْم، أعني: هل شاة

 هل  ستة  عندك عم،رة المسجد و اطاله؟!

 هل  ستة  عندك ِ َلُ  الال  وَقْاَدُة البات؟!

 أرأ َت كا  أن اهلل غني عن،ع وعل أعم،لن،؟!

 ؟!-ِن ل  َ ْبِك عان،ك-  ل الخاة والط،عو هل نكى قلبك على الحة ،ن

َِ رنك أن  ةدك ِلى الجماوع والجم،عوع و ج،لس الال   ؟!هل دعة

 ع فإن علاه،  دار ْج، ن، وف لن،!- ، ِخة ،ه-اإم،نو ِمدُّ ه، و 

 نل:  دار ا تام،لن، وا تبدالن،! 

 و تيكةون  ، أقةل! ْا ! ال  عزا! ِْني َأِعي وَأْعنِي  ، أقةل!



 ل ْجح ن اال تح،ن؛ ك،ْت ع،قبته ن البالء خاةا!فم

 وِن ك،ْت األخةى؛ فإن اهلل شد د الاي، ع  تال الكاد؛ ال  در  كا   كةن عيةنته!

ن -فأدرك ْعسك! وأ سل َردَّ فالك! وأظهة لةنك  ،  نعاذك! فيذد  كذةن هذيا الذبالء 

  كةن الا،قبو  بناو علاه،. قلال األ دع  نبة اهلل  ا،لى فاه ِلى أعم،لن،ع  تى -عل  اهلل

 لاكْل هيا البالء فةصو للتةنوع و وحاح المس،رع و غااة  ، ن اليلة .

 :-عل صدق وِخالص-لنبهْة لةنن، 

  دى  ةنتن،!

  دى ْد ن،!

  دى افتي،رْ، ِلاه!

  دى  الين، نه!

  دى  حبتن، لد نن،ع ودعة ن،ع و س،مدْ،؛ و دى  زْن، على الباد عنه،!

ا،قبذو خاذةا لنذ،ع فذال  سذخط علانذ، رننذ،ع وال  ضذ،ع  علانذ، الايةنذوع وال لكي  كةن ال

  حة ن، أعز  ، لن، ن هيه الحا،ة: الابةد وع والط،عو.

 .-وخ،صته  عع، و المسلمال-هيه ْواحو لنعسي الك، نو الخ،طئوع وإخةاين 

ِْذه واهلل المسئةل أن  عةج اله ع و نجي  ل الغ ع و ك ذ  الكةنذوع و وذةظ السذةء؛ 

 أر   الةا مالع وخاة الغ،فة ل.

 وصلى اهلل و ل  على ْبان،  حمدع وعلى آله وصحبه أمماال.
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