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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۹

َن السََّماِء آیَةً فََظلَّْت أَْعنَاقُُھْم لََھا َخاِضِعیَن". ِمّ ْل َعلَْیِھم  نُنَِزّ نََّشأْ  إِن  - قولھ تعالى:" 

- وقولھ " َوآتَْینَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِھا ۚ َوَما نُْرِسُل بِاْآلیَاِت إِالَّ تَْخِویفًا ".
- فأنا كورونا المستجد (الجنرال الصغیر الذي ال یُرى) أیةٌ من أیآت هللا العزیز القدیر.

- أنا لست بِدعاً من األمر، فقد أرسل ربي لكم الكثیر من األیآت، ولكنّكم قوم تنسون.
ثمــــــــــــــــود؟. على  والصیحـــة  عـــــاد،  قـــوم  على  العقیم  الریح  تتذكرون   أال   -

. نــوح  قــــوم  اغرق  الذي  والطوفــــــان  لـــوط،  قــــوم  تتذكرون خســـــــف  أال   -
إبرھــة وجنوده بحجارة من سجیل؟. التي رمت  الطیـــــــــور األبابیل  تتذكرون  - أال 

- أال تتذكرون ما أرسل هللا على قوم فرعون حین عصوا وكفروا بقولھ تعالى"فَأَْرَسْلنَا َعلَْیِھُم    
ُمْجِرِمیَن"،.....  قَْوًما  َوَكانُوا  فَاْستَْكبَُروا  َالٍت  ُمفَصَّ آیَاٍت  َم  َوالدَّ فَاِدَع  َوالضَّ َل  َواْلقُمَّ َواْلَجَراَد  الطُّوفَاَن 

" أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُھا".

هل تتذكر ؟

  أال ترون أنكم  في عصر العلم والتكنولوجیا بدل أن تشكروا هللا وتُعظموه على نعمھ التي ال تُعد 
وال تحصى، تطاولتم علیھ، بل تحدیتموه بكل عنجھیة وكبریاء، وھو یسمُع ویرى ولكنّھ یُمھل وال 

یُھمل، وأال ترون أنّكم ضعفاء ال تصمدون أمام آیة صغیرة بحجمي؛ بل ال تستحقون أكثر من 
ذلك،... فأین جبابرة العصر ومھندسي "صفقة القرن" الذین كان لسان حالھم باألمس یقول :" 
ةً ۖ َوَكانُوا بِآیَاتِنَا  َ الَِّذي َخلَقَُھْم ُھَو أََشدُّ ِمْنُھْم قُوَّ ةً "؟، والجواب "أََولَْم یََرْوا أَنَّ �َّ َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ

یَْجَحُدوَن".

  إذا ضاق علیك بیتك أثناء الحظر، فخذ بنصیحة أبي ھریرة "إن البیت لیتسع على أھلھ، 
وتحضره المالئكة، وتھجره الشیاطین، ویكثُر خیرهُ إذا قُرأ فیھ القرآن"، فإذا أردت النجاة، 

فاتلوا كتاب ربك،  وخذ بنصیحة الرسول صل هللا علیھ وسلم الذي یقول: "أمسـك علیَك لسانَك 
الترمذي. رواه  خطــیـئـتـَك"  على  وابـِك  بَـیـتـُـك  ولیَســْعـَك 

توبوا اىل اهللا
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