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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۰

العلمیة. النواحي والجوانب  المستجد من  التخصص عن فیروس كورونا  حاضرت بحكم   -
المستمر. التركیب وسرعة اإلنتشار والعدوى والتحور والتغیر  وجدت فیھ عجبا من ناحیة   -

لكّن ما أثار دھشتي واستغرابي وخلب لُبي ھو سطوة ھذا الجنرال الصغیر وحقائق أفعالھ .   -
فقد ركب بساط الریح، وتوجھ شماال وجنوبا وشرقا وغربا بنفس اآلن والحین .  -

ففي فترة وجیزة، ودون ضجیج جال العالم بأسره، ولم یُبقى إنساٌن إالّ أخافھ وأرعبھ.  -
- لم تُعجزه لغة وال جنسیة، وال ِعرق أو لون، فحبس الصغیر والكبیر والذكر واألنثى .

العالم بأسره، غنیھ قبل فقیره، وحاكمھ قبل  التوقعات، وأشغلت  فاقت تداعیاتُھ كل   -
محكومھ. 

تعلم؟ هل 

أنا سرٌّ من أسرار قدرة هللا، وأیة من أیآتھ، اصول وأجول باألرض بحولھ وقوتھ .  -
أنا عابٌر للقارات، أدخل أي بلد فیھا بـال تأشیرة أو إستئذان، أو جوازسفٍر دبلوماسي.  -

أنا ال زلت في ریعان شبابي، وفي أوج قوتي، وسأعمل الكثیر الكثیر إذا لم تتغیروا.  -
أنا أمتلك بقدرة ربي من القُدرات واألسرار والحیل ما یُحیر كل وسائلكم التكنولوجیة.  -

أنا لست ذریةً واحدةً مقطوعة، بال حسب أو نسب، بل ذریات ینحدر منھا سالالت مختلفة.  -
أنا سأبقى معكم وبینكم، سأختفي المرة وأظھر األخرى، ولكن بثوب جدید وعزم أشد .  -
لن اترككم ما دمتم في غیّكم وفسادكم وتطاولكم على خالقكم، وفي سكرتكم تعمھون .   -

ألم تروا أن حاكم أعظم دولة في العالم رغم باطلھ یجعل من یوم اآلحد الموافق ۱٥ \ ۳ \۲۰۲۰ م   -
یوما وطنیا للصالة  والتضرع لحمایة أمركیا مني ؟.

ألم تروا نفس الحاكم؛ رغم مادیّتھ العجیبة وعبادتھ المفرطة للمال؛ یجعل الربا صفرا في بلده   -
ھروبا من المزید من الخسائر في تداوالتھ ؟.

ألسنا نحن المسلمین األولى بالعودة الى الحق والدین القویم؟، وهللا تعالى ینادینا ویقول  -
ِ تَْوبَةً نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَْن یَُكِفَّر َعْنُكْم َسیِّئَاتُِكْم َویُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت  إِلَى �َّ " یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا تُوبُوا 

تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر" . 
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