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الناس بین  مایزت  الكثیرة  البشریة  العالمیة وتداعیاتھ  وأفعالھ  المستجد"  "كورونا 
فھذا صابٌرمحتسٌب ینتظر الفرج من هللا، وذاك ساخٌط متبرٌم  یكاد یتفجر من الغیض
فاألول رابٌح بصبره وشكره یأتیھ أجره من كل مكان، واألخرآثٌم وال یستطعم بشيء

فإن كانت التقوَى ھي الغایةُ من العباداِت لقولھ تبارك وتعالى: " لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن ".
َ لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ". فإّن الشكَر ھو أحُد ثمراِت التقوى لقولھ تعالى : " فَاتَّقُوا �َّ

ِكِریَن ". والشكر ھو تحدي من الشیطاِن كما ورد على لسانھ "َوَال تَِجُد أَْكثََرُھْم َشٰ
لم یقل أبلیس ساجدین ولم یقل خاشعین  بل قال شاكرین،أي جاحدین بنعم هللا الكثیرة

والشكُر ھو عبادةُ الصفوة من خلق هللا لقولھ تعالى " َوقَِلیٌل ِمْن ِعبَاِدي الشَُّكوُر ".
والشكُر ھو الصفةُ التي امتدح بھا األنبیاء لقولھ تعالى " إِنَّھُ َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا ".

وفوق كل ھذا ضرب لنا صل هللا علیھ وسلم مثالً بنفسھ فقال: "أَفَال أَُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا".

على  رأساً  وقلَبھ  إالّ  شیئا  یترك  ولم  الجمیع،  أرعب  البشریة،  عرفتھ  جنرال  أصغر  كورونا    
الھندوس  ألن  البحر،  في  الھندوس  آلھة  برمي  الھندیة  الشرطة  قامت  انتشاره  ولمنع  عقب، 

من  البد  كان  لذلك  بینھم،  العدوى  لنشر  بؤرة  فأصبحت  بھا،  والتمسح  بلمسھا  یتعبدون 
تَْعِقلُوَن". أَفََال   ۖ  ِ َّ� ُدوِن  ِمْن  تَْعبُُدوَن  َوِلَما  لَُكْم  "أٍُفّ  تعالى:  قولھ  فیھم  وصدق  منھا،  التخلص 
خیبة  عن  أعرب  والذي  المرئي،  بالفیدیو  آلھتھ  من  ظھرغاضباً  الذي  اإلسباني  الشاب  أّما    
الصنمیة  ومجسماتھ  صلبانھ  كل  حّطم  حیث  المستجد،  كورونا  من  تنقذه  لم  ألنھا  منھا،  أملھ 

المأل وأمام كامیرات المصورین. على 

   ُسئل اإلمام علي : "مّن أحقُر الناس؟، فقال : " الذین ازدھرت أحوالُھم یوم جاعت أوطانھم "، 
: " عاُم الجیفِة تسمُن فیھ الكالُب "، فما أسوأ الطمع والجشع واإلحتكار أیام  وصدق من قال قدیماً 

ویقول  خاطىٌء"  إّال  یحتكُر  ال  الكریم "  الرسول  یقول  الصحیح  الحدیث  وفي  والكورونا،  المجاعة 
أربعین لیلةً، فقد بريء من هللا تعالى وبريء هللاُ تعالى منھ، وأیّما أھُل  أیضا:" من احتكَر طعاماً 

عرصٍة أصبح فیھم امرٌؤ جائٌع فقد برئت منھم ذّمھُ هللا تعالى".
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