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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۲

في الوقت الذي یئنُّ البشرفیھ من وطأة ھذا الفیروس واكتساحھ العالمي، وفي الوقت الذي    
أّن بعضھن أستعمل أكیاس  الكمامات، لدرجة  التمریض األمریكیة من قلة  تشكوا فیھ طواقم 
نھاراً  الفدرالیة ُجھاراً  تُداھُم الشرطةُ  للوقایة والحمایة، في نفس الوقت  النفایات السوداء 

الناس، فسبحان من خبر  الكمامات بعیداً عن أعین  للیھود في أمریكا، متروسةٌ بمالیین  مخابئ 
نفسیاتھم فقال:" أَْم لَُھْم نَِصیٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإذًا َال یُْؤتُوَن النَّاَس نَِقیًرا".

۲۰۲۰-٤-۲٤

- معلوم أن أول ظھوٍرلكورونا المستجد كان في الصین، األول عالمیا في عدد السكان.
من نِعِم هللا على البشر أن ظھرأوالً في الصین، فھم خلٌق كالنمل نشاطاً وحیویة وتقدماً.  -
الكثیر. البشریة  تعلمت منھم  القلیل، ولكّن  ألفاً، فمات منھم  إثنان وثمانون  أُصیَب منھم   -

ِلَك تَْقِدیُر اْلعَِزیِز اْلعَِلیِم". فتصورالكارثةُ لو أن ھذا الوباء دب أوالً في بلد فقیٍر متخلف،"ذَٰ  -
قارب عدد اإلصابات المعروفة بالفیروس لآلن الثالثة مالیین  في جمیع أنحاء العالم .  -

المائتي الف ضحیة، منھم الصغیروالیافع وكبیُر السن على حد سواء. الوفیات بسببھ  قاربت   -
یتوقع بعض خبراء منظمة الصحة العالمیة أنھ سیصل إلى ٤۰٪ من سكان الكرة األرضیة.  -

ھذا یعني أّن ثالثھ ملیار ومائة وعشرین ملیون شخص سیُصابون من سكان البسیطة .  -
وھذا بدوره یعني أّن ھذا الفیروس سیقتُل عشرات المالیین في فترة وجیزة.   -

� درك أیھا الجنرال الصغیر، فقد كشفَت عوراَت وضعَف ما توھمنا أنھا دوٌل ُعظمى .  -

وصدق هللا إذ یقول:" وما یَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك إِالَّ ُھَو ۚ َوَما ِھَي إِالَّ ِذْكَرٰى ِلْلبََشرِ"( ۳۱المدثر) .  -

الغافلون ھل تصورتم یوما أن تُمنع العمرة وتُقفل أبواُب الحرمین الشریفین ؟ أیھا المسلمون   -
ھل خطر ببالكم أن تروا الكعبةَ حزینةً كیئبةً كما ترونھا الیوم، تُناجي أقصانا بصمٍت وإنكساٍر.  -
أیھا المسلمون الغافلون ألم تشعروا بأّن هللا غنٌي عن عباداتكم الشكلیة، فھي حركاٌت بال روح.  -
یذكركم وینادیكم  الملك  للحیاة؟،ومالك  فتعیدوا حساباتكم وتصوراتكم  بكم ھذه األحداث  ألم تؤثر   -

."ِ من فوق سبع سماوات ویقول:  " َواتَّقُوا یَْوًما تُْرَجعُوَن فِیِھ إِلَى �َّ
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