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بسم هللا الرحمن الرحیم

۱ نشرة "فَاعتِبُروا" 

۱. أّن فیروس كورونا المستجد المسمى علمیا ( ٢-SARS - CoV ) ھو مخلوق صغیر،
 وحدة قیاسھ باألجزاء من الملیار من المتر، وال یُرى إالّ بالمجھر اإللكتروني !.

۲. أّن فیروس كورونا المستجد ھو طفیٌل ال یستطیع العیش لوحده، یبقى وحیداً حتى یدخل 
.! قدراتھا لمصلحتھ  فیستعمرھا ویستعمل كل  خلیةً حیةً من خالیانا، 

۳. أّن فیروس كرونا المستجد ال یدخُل خلیةً میتةً، بل یبحث عن خلیٍة حیٍة ،فیدخلھا وحیدا 
دونما أي سالح، فیحتُل قیادتھا ویسخرھا لصناعة ما یرید من مكونات، ثم یُتلفھا ویخرج منھا 

منتصرا ولكن بالمئات ،لیبحث كل واحٍد عن خلیة حیة جدیدة !. 
٤. كلما كانت مناعة اإلنسان أضعف، كلما كانت مھمةُ الفیروس أسھل وإنتشاره بالجسم

 أسرع !.

تعلم؟ هل 

- أّن منظَر الشاب الذي رأیتھ یصیُح ویستغیُث من شرفة منزلھ في الطوابق العلیا
 لعمارتھ في اوروبا، ألن شقیقتھ ماتت منذ یومین وھي ال زالت على سریرھا لقلة من 

یساعده... ذكرني یوم انتشر الطاعون شمالي ایطالیا عام ۱۹۳۰م... وكثر الموتى 
یُعید  التاریخ  لقلة األحیاء حولھم...فسبحان هللا،  وتراكمت جثثھم، ولم یجدوا من یدفنھم 

العلم والتكنولوجیا !. أننا في عصر  نفسھ،رغم 

- لو أراد هللاُ إھالكاً، ألرسل فیروساً نسبة الضحایا منھ ۱۰۰٪ ... فال یُعجزه شيء،
لكنّھ أراد إنذاراً ... لیُري العبَد عجزه وضعفھ ... وكیف خوفھُ وھو جالٌس حتى في بیتھ ،

 وفي مكان أمنھ من فیروس ال یُرى... ونسبة الوفاِة منھ ٪٤٫٥ !... فكن على عقیدٍة
 راسخة أّن هللا قادٌر على كل شيء، وأنھ مالك ُالملك، وأن الكّل في قبضتِھ وتحت قھرِه ، 

فتضرع إلیھ ،بل فاجأر إلیھ في كل آن وحین...فمصیبةٌ تُقبُل بھا على ربَك ... خیٌر من
ِ إِنِّي لَُكْم ِمْنھُ نَِذیٌر ُمبِیٌن" (٥۰ الذاریات) وا إِلَى �َّ  نعمٍة تُنسیَك ربك !،" فَِفرُّ

تعلم؟ هل 

هل تعلم؟
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