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رضي هللاُ عن أبي بكر الصدیق، صاحب التصور الواضح، واإلیمان العمیق، فعند وفاة الرسول لم   -
كلمتھ: "من  فقال  توازنھ،  عن  المصیبة  ھول  من  الجیاشة  مشاعرهُ  تُخرجھ  ولم  العاطفة،  سیول  تجرفھ 

كان یعبُد محمدا فإّن محمدا قد مات، ومن كان یعبُد هللاَ فإن هللا حيٌّ ال یموت".
سبب  الذي  كورنا  فیروس  جنرالھا   إستثنائیة،  بظروف  الكریم  رمضان  البشریةُ  استقبلت  العام  وھذا   -

. والحمایة  الوقایة  باسباب  األخِذ  باِب  من  فیھا،  الصالةَ  ومنعنا  المساجِد،  إغالَق 
ید  على  شددت  فقد  إنتشاره،  وسرعة  وتداعیاتھ  الوباء  ھذا  بطبیعة  ومعرفتي  إختصاصي  وبحكم   -

فنصحت  المنافع،  جلب  من  أولى  المفاسِد  ودرُء  فیھ،  التقصیر  من  أولى  اإلحتیاط  فزیادة  القرار،  صاحب 
أن ال تتذمروا وال تتبرموا واسألوا هللا الفرج، فإننا نصلي � حیثما كنّا ألنھ جعل لنا األرض مسجدا، 

نوایانا. على  مطلٌع  ألنّھ  عوائلنا  ومع  بیوتنا  في  وكرمھ  بلطفھ  منّا  وسیتقبلھا 
بالمساجد، إالّ أن التراویح وختم القرآن وكل العبادات استمرت في البیوت  تعلق قلبھ  ورغم مرارة من   -

بحمد هللا، وربما زادت عند كل من أحسن استغالل ھذا الشھر الفضیل في طاعة هللا.
� في كل شيء حكمة، فما علینا إالّ إحسان اإلستقبال بفرح وسرور وتفاءل، فقد صفّد هللا منذ أشھر   -

لنا  صفّد  قد  ھو  وھا  كورونا،  بسبب  شذوذھم  ونوادي  وخمورھم  ومجونھم  ومراقصھم  اإلنس  شیاطین 
السجود. الركع  للعابدین  الجو  لیصفو  رمضان،  في  الجن  شیاطین 

فقط  وبقیت  بالنابل،  الحابل  وأختلط  الحظر  وُرفع  الموالت  كل  فُتحت  حتى  سلیما  بنظري  القرار  بقي   -
لُحسن  یبقى  فلم  بعینھ،  الظلم  ھو  وھذا  كورونا،  عدوى  بنقل  سجاّدھا  أتُھم  ھذا  وفوق  مغلقة،  المساجد 

الظن عندي مكان، أفتحوھا فورا حتى ال نبوء بمزیٍد من الظلم اإلثم والعدوان .

شكرا لمن یلتمُس لنا العُذَر قبل أّن نعتذر، ولمن یُقّدر ظروفنا قبل أن نشرحھا، ولمن أحبنا رغم عیوبنا،   -
فأسوأ الناِس في حیاتنا مّن یغضُب منّا فینكُر فضلنا، ویُفشي سّرنا، ویقوُل عنّا ما لیس فینا، فقد نشتري كَل 

شيٍء، إالّ القلوب الطیبة، فإنّھا تمنح نفسھا بال مقابل، لذلك یُصبُح الوفاُء  معھا واجٌب، ألنّھا إن أنشغلنا 
عذرت، وإن غبنا تذكرت، وإن قّصرنا بحقھا صفحت، وإن أخطأنا عفت، فنعم القلوُب قلوبُھم ".

- سأل أحُدھم رجال مؤمنا : إن كان ربَُك یرمینا بسھام القدِر فتصیبُنا، فكیف لي بالنجاة؟، قال المؤمن 
" كن بجواِرالرامي تنجو وتسلم، نعم فلنكن جمیعا بجوار هللا من قبل أن یأتَي یوم نقول فیھ " یَا 

ُسوِل َسبِیًال * یَا َوْیلَتَى لَْیتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فَُالنًا َخِلیًال * لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الِذّْكِر بَْعَد إِْذ  لَْیتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
ْنَساِن َخذُوًال" ِلْإلِ َوَكاَن الشَّْیَطاُن  َجاَءنِي 

 املساجدِ! 
ُ
كورونا وإغالق

 نعتذر
ّ
شكرا ملن يعذرنا قبل أن

كيف أجنو ؟


