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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٥

عندما یُداھم العالَم وباٌء جدیٌد، سریع العدوى وقاتل، وال تأبھ بھ الجھات الصحیة الرسمیة منذ   -
البدایة، یرافق ذلك جھٌل وإستھتاٌر من بعض الناس، وفي ظل عدم وجود عالج ولقاح ومواد 

تشخیصیة لھ في العالم كلھ لجدتھ؛ فإن الفوضى ستدب في كل منحى من مناحي الحیاة المختلفة، 
وتنقلب األمور رأسا على عقب، كما ھو حاصل الیوم في العالم كلھ بسبب كورونا المستجد.

أضف الى ذلك سرعة إختالط الناس وكثرة سفرھم من بلد إلى أخر، وعدم وجود مناعة سابقة   -
ضده، كل ھذا یجعل عدد اإلصابات بین الناس تتضاعف بمتوالیات ھندسیة مذھلة، كما نرى حالیا 

في أكثر الدول تقدما وعلما.
فالمتابعة والعمل اإلستقصائي من أصعب  الجدیدة،  الحاالت  المتابعة وكشف  یُعقّد  كل ھذا   -

األعمال، فما أن تكشف مصابا حتى تبحث عن مخالطیھ منذ أسبوعین على األقل، فإذا وجدتھم بعد 
عناء وفحصتھم، البد أن تبحث عن مخالطیھیم أیضا، فإذا كشفت حالة جدیدة، عدنا إلى المربع 

األول من جدید مع مخالطیھا ومخالطي مخالطیھا، وفي ھذه األثناء تزداد اإلصابات وتتراكم 
الحاالت الحرجة، والناس یموتون أمام ناظریك دون أن تستطیع تقدیم أي شیئا لھم ، وعندھا 
التفریط  واإلھمال ولكن بعد أن تنھارالمنظومة الصحیة  الندم على سابق  نعض جمیعا أصابع 

ِ َكاِشفَةٌ ". كاملة،و " لَْیَس لََھا ِمْن ُدوِن �َّ

ففي الحدیث الصحیح أن رسول هللا أمرنا فقال:"َغطُّوا اِإلنَاَء َوأَْوُكوا الِسّقَاَء، فَِإنَّ فِي السَّنَِة لَْیلَةً 
یَْنِزُل فِیَھا َوبَاٌء، ال یَُمرُّ بِِإنَاٍء لَْیَس َعلَْیِھ ِغَطاٌء أَْو ِسقَاٍء لَْیَس َعلَْیِھ ِوَكاٌء، إِال نََزَل فِیِھ ِمْن ذَِلَك 

اْلَوبَاِء”، وقد ظھر لنا ذلك جلیا كالتالي : في عام ۱۹۹٦ ظھر جنون البقر، ثّم   إنفلونزا 
الطیور(۱۹۹۷)، ثّم  كروتزفیلت\جاكوب ( ۱۹۹۹)، ثّم  كورونا سارس (۲۰۰۲)، ثّم إنفلونزا 

الخنازیر (۲۰۰۹)، ثّم كورونا میرس (۲۰۱۲)، ثّم وبـاء ایبوال (۲۰۱۳)، ثّم فیروس زیكـا 
(۲۰۱٥)، ثّم كورونا الجدید( ۲۰۱۹)، وهللا وحده أعلم بما ھو قادم، وهللا تبارك وتعالى ینادینا 

َ َوَرُسولَھُ َوَال تََولَّْوا َعْنھُ َوأَنتُْم  من فوق سبع سموات ویقول: "یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیعُوا �َّ
تَْسَمعُوَن" ویقول أیضا،" فَذَِكّْر بِاْلقُْرآِن َمن یََخاُف َوِعیِد " 
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