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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۷

أین الجبابرةُ واألكاسرةُ وزعماء األرض الذین تطاولوا على هللا وقالوا" َما أُِریُكْم إِالَّ َما    
ٍھ  أََرٰى"... أین الذي قتّل وشرّد ودّمروافسد في األرض َوقَاَل" یَا أَیَُّھا اْلَمَألُ َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلَٰ

َغْیِري"...ھل تسمع الیوم من سكان األرض غیر یا هللا؛ نفسي نفسي من ھستیریا الخوف 
والقلق والھلع...ھدوٌء وصمٌت وسكوٌن، شوارٌع بال حركة، ومتاجٌر خاویة على عروشھا، 
ومدارس وجامعات فارغة...یا إلھي وهللا كأنني اسمع اآلیة ألول مرة"َوَخَشعَِت اْألَْصَواُت 

اِر". اْلقَھَّ اْلَواِحِد   ِ َّ�ِ اْلیَْوَم،  اْلُمْلُك  القیامة؟...ِلَّمِن  َھْمًسا"،یا إلھي،أھي  إِالَّ  تَْسَمُع  ِن فََال  ْحَمٰ ِللرَّ

۲۰۲۰- ٥ - ٥

وستزید. الدوالرات  تریلیونات  خسائركم  فبلغت  مصانعكم،  فأوقفُت  الزكاة  منعتم  أنكم    
أنتم. ولستم  والفحش  والشذوذ  العراة  ونوادي  اللیل  ومواخیر  والبارات  الحانات  أغلق  الذي  أنا    

تعالى. بإذنھ  العالمیة  والبرامج  األحداث  خریطة  غیرُت  وضحاھا  عشیة  خالل  أنني  تروا  ألم    
. برامجھم  تغییر  على  واجبرھم  الشباب  من  المالعب  وافّرغ  األولمیاد  أجل  الذي  أنتم  ولستم  أنا    

ویتضرعون إلیھ. وإنكسار  بتذلل  لیال ونھارا في أنحاء األرض  تذكرواالذین یجأرون إلى هللا    
. وجنراالتھ  العالم  جیوش  أقوى  وقادة  الرؤساء  حبس  الذي  أنتم"  الصغیر"ولستم  الجنرال  أنا    

ضجیج. دون  بصمٍت  بوارجكم،  وجّمد  طائراتكم  وحجز  بیوتكم  في  حبسكم  الذي  أنا  بأنني  أذكركم    
ُمْعِرِضیَن" َعْنَھا  َكانُوا  إِال  َربِِّھْم  آیَاِت  ِمْن  آیٍَة  ِمْن  تَأْتِیِھْم  تعالى:"َوَما  قولھ  علیكم  ینطبق  أن  إیاكم    

من  إلى  الراحمین،  أرحم  یا  الناس،  على  وھواننا  حیلتنا،  وقلة  قوتنا،  ضعف  نشكو  إلیك  اللھم    
غیر أن  نبالي،  غضب فال  علینا  بك  یكن  لم  أمرنا،إن  ملكتھ  أو إلى قریب  یتجھمنا،  عدو  تكلنا، إلى 

عافیتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، وصلُح علیھ أمر الدنیا واآلخرة، أن 
تنزل بنا غضبك، أو یحل علینا سخطك، لك العُتبى حتى ترضى، وال حول وال قوة إال بك.

"اللھم إنك تـرى فیروس كورونا وال نـراه، تقدر علیھ وال نقدر، وھو آیة من آیاتك ، وصلتنا    
والعظمة". والملكوت  الجبروت  ذا  یـا  بقوتك،  ضعفنا  عن  فأرفعھ  درسك،  وفھمنا  رسالتك، 

ُمْؤِمنُوَن"  إِنَّا  اْلعَذَاَب  َعنَّا  اْكِشْف  "َربَّنَا 
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