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نشرة "فَاعتِبُروا" ۲٥

   خرج أعرابٌي ھاربا من الطاعوِن، فبینما ھو سائٌر إذ لدغتھ أفعى فمات، فقال أبوه یرثیھ : 

  طاف یبغي نجوةً ..... ِمن ھالك فھلك
   والمنایا ُرّصٌد ........ للفتى حیث سلك
  لیت شعري یا فتى .. أي شيٍء قتلك

   كُل شيٍء قاتلُك ...... حیَن تلقى أجلك
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ففروا إىل اهللا

الرسالة  
َ
 ملن فهم

ً
هنيئا

۲۰۲۰- ٥ -۲۱

   بعُض القصص الملحمیِة التي ذُكرت في القرآن الكریم  كانت رھیبةً ومخیفةً، حیث كان الناُس 

یرون األحداَث الخارقةَ أمامھم رأي العین، ولكّن یبقوا على تبلّدھم الفظیع، وال یُغیروا حتى أبسط  
إِلَٰى  عاداتھم الیومیة،فإبن نوح رأى طوفان الماء بعینیھ، معجزة تزلزُل الكیان، لكن أل،" قَاَل َسآِوي 

َجبٍَل یَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماِء"، نظریاً حٌل علمٌي ، ألیس كذلك ؟، لكن ماذا كانت النھایة"فََكاَن ِمَن 
اْلُمْغَرقِیَن"، وقوم فرعوَن أرسل هللاُ لھم رسائَل كتیرة، منھا إذا أصبحوا وجدوا بالدھم قد أمتلئت 

بالضفادع، وتحوِلت میاه النیل إلى دٍم ، والجراُد أكَل محصولھم، مع كل ھذا لم یتغیروا وكأن األمر ال 
ْغَرقُوَن". مُّ ُجنٌد  "إِنَُّھْم  مأساویة  نھایتھم  فكانت  یعنیھم، 

   والیوم، جاء كورونا، فجّمد كل طائرٍة مكانھا، وكل بارجٍة في محیطھا ، ودخل كل قریٍة صغیرة ٍ بل 

كل بیٍت في العالم، وحبَس الناَس في منازلھم، ومنع التجواَل، فأصبحت المدُن خاویةً والشوارُع 
خالیة، ووقف اإلنتاُج،  فماذا نحن صانعون؟،ھل بالُمبالة قوم فرعون؟، أم نقوُل سآوي إلى كمامٍة 

تعصُمني من المرض؟،  یا قومنا التاریخ یعید نفسھ، فكورونا آیةٌ  صغیرةٌ من آیاِت هللاِ الكثیرة، 
أیدینا  الكمامةَ وعقّمنا  یَْرِجعُوَن "،  لبسنا  لَعَلَُّھْم  َعِملُوا  الَِّذي  بَْعَض  ِلیُِذیقَُھم  للبشریة "  أرسلھ 

للحفاِظ على  العلمیة، وقمنا بكل ما نستطیُع  بیوتنا، وأخذنا بكل األسباب  بدنیا وانعزلنا في  وتباعدنا 
صحتنا، ومع ھذا وذاك اختلَّ التوازُن، فتدھوراإلقتصاد وزادت البطالة فماذا نحن فاعلون؟. 

ھل بقى لنا غیر الواحد القھار؟، لما ال نفھم الرسالة جیدا؟، لما ال نعود ألى هللا؟، ونجأرإلیھ بتوبة    
نصوحا، عودوا الى كتاِب ربكم، وافتحوا قلوبَكم وعقولَكم وكیاناتكم ، وأقرأوا آیات المالحم فیھ من 
جدید، وتفّھموا مصیَر من كان رد فعلھ متبلداً أمام آیات هللا وأحداثھ الكونیة، عّل وعسى أن تكون 

وأسلم. أفضل  نھایتنُا 


