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نشرة "فَاعتِبُروا" ۳۰

الذي یخشى أن یسمَن من المكوث في البیت، فلیتفقد ویُطعم الجائَع بسبب اإلنحباِس في البیت،    
تصدقوا فإن الصدقھَ تطفُئ غضب الرب، وتدفُع البالَء والوباَء وتجعل المالئكةَ یدعون لكم بالَخلَف  

فـ" َما ِمْن یَْوٍم یُصبُِح الِعباُد فِیِھ إِالَّ َملََكاِن یَْنِزالِن، فَیَقُوُل أََحُدُھَما: اللَُّھمَّ أَْعِط ُمْنِفقًا َخلَفًا، َویَقُوُل 
اآلَخُر: اللَُّھمَّ أَْعِط ُمْمِسًكا تَلَفًا "، وهللاُ من فوق سبع سمواٍت یمدُح الكرماَء المتصدقین بقولھ : 

َوأَِسیًرا"، فاللھّم اجعلنا من أھل الجود في سبیلك، واجعل  َویَتِیًما  ِمْسِكینًا  ُحبِِّھ  َعلَى  الطَّعَاَم  "یُْطِعُموَن 
صدقاتنا سببا في رفع البالء والوباء عنا وعن البشریة جمعاء.

بطیئة  بكتیریا  تُسببھ  ھو مرض  والُجذام  اْألََسِد"،  ِمْن  فَِراَرَك  اْلَمْجذُوِم  ِمْن  فِرَّ  في الحدیث الصحیح "    
العدوى، ومع ھذا یأمرنا الرسول بأن نفرَّ منھ، فمن باب أولى أن نفرَّ مما ھو أشُد عدوى كالكورونا 

مثال، ویقول: " كِلِّم المجذوَم وبینك وبینھ قیُد ُرمحٍ أو ُرمَحْین "، وقد روى الزھري أن عمر بن الخطاب 
اآلمنة"  المسافة  ، "یعني  رمحٍ  قیَد  منّي  اجلس  بالجذام":  مصاب  بدري  صحابي  لُمعیقیب "وھو  قال 

حدیثا. العالمیة  الصحة  منظمة  علیھ  نصت  ما  ھذا  هللاِ،  وسبحاَن 
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تھاوت تصوراتُنا السابقةُ الموھومةُ عن الغرب وقوتھ في زمن كورونا، مما جعل الناس یؤمنون    
ِ إِالَّ إِلَْیِھ ". بصمت بـ" أَن الَّ َمْلَجأَ ِمَن �َّ

حتى في عالم الكفِر والعَلمانیة الُملحدة، رأینا منھم من یُریُد التعرَف على اإلسالم بعد أن كان ال    
یُطیُق سماع إسمھ. 

اشتعلت أصواُت مكبراِت الصوِت بالنداِء الخالِد"هللا أكبر"، فألول مرٍة یُرفع األذان في برلین ولندن    
ونیوزلندا وایطالیا وھولندا...الخ، صوٌت رحمانٌي یشُق طباق السماِء من كل إتجاه.

تَْقَشِعرُّ  الناُس جامدوَن في شوارعھم، یسجلون ویُصورون، مناظَر تراھا اآلن حیةً بالفیدیوھات، "    
."ِ إِلَٰى ِذْكِر �َّ ِمْنھُ ُجلُوُد الَِّذیَن یَْخَشْوَن َربَُّھْم ثُمَّ تَِلیُن ُجلُوُدُھْم َوقُلُوبُُھْم 

ال غرابةَ ألن دین الفطرة قادٌم ال محالة، فقد قال رسول هللا صّل هللا علیھ وسلم : " لیَْبلُغن ھذا    
ین، بِِعِزّ َعِزیٍز أو بِذُِلّ  األمُر ما بلغ اللَّیُل والنَّھار، وال یترك هللاُ بیَت َمَدٍر وال َوبٍَر إالَّ أدخلھُ هللاُ ھذا الِدّ

ا یُِعزُّ هللا بھ اإلسالم، وذُال�  یُِذلُّ هللا بھ الكفر" ذَلیٍل، ِعز�


