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فيروس كورونا هو آية من آيات هللا عز وجل
(مترجم)
الخبر:
إن النوع الجدٌد من فٌروس كورونا تحول إلى وباء حقٌقً تسبب بعزل مئات المالٌٌن من البشر حول العالم .وعلى
الرغم من أن التاثٌرات الجٌوسٌاسٌة للفٌروس حالٌا تبدو أنها أقل أهمٌة من تأثٌراته الصحٌة واألمنٌة ،فإنه على المدى
الطوٌل قد ٌؤدي إلى نتائج خطٌرة على الموقع العالمً ألمرٌكا( .مٌدٌاسكوب)
التعليق:
إنه مما ال شك فٌه ،أن السلبٌات التً تسبب بها الفٌروس ،الذي بدأ من مدٌنة ووهان فً الصٌن ثم انتشر إلى بقٌة
العالم خالل فترة قصٌرة ،انعكس على كل مناحً الحٌاة .وإحدى الحقائق األساسٌة هً أن فٌروس كورونا ذ ّكرنا أن هللا
سبحانه هو القادر على كل شًء .فنحن المسلمٌن نؤمن حقا أن هللا قادر على كل شًء .لكن ذلك لم ٌكن ٌنعكس فً
التقدٌرات الحقٌقٌة لبعض المسلمٌن.
فبعض المواضٌع التً واجهت المسلمٌن الذٌن ٌحملون فكرة إقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة كانت ما ٌلً:
 إعادة فرض سٌطرة اإلسالم على العالم هً أحالم ،ولٌست سوى مجرد خٌال. من غٌر الواقعً أن نتحدث عن إقامة دولة إسالمٌة رغما عن الدول العظمى (أمرٌكا ،برٌطانٌا ،روسٌا ،الصٌن)..حتى فٌروس غٌر مرئً أثبت عدم دقة وحقٌقة هذه االدعاءات وغٌرها مما ٌشابهها .فقد شهدنا جمٌعا ماذا فعل
الفٌروس بالقوى العظمى وكٌف أنه دمرهم .ألم تكن أمرٌكا قوٌة؟ ألم تكن المعدات عالٌة التكنولوجٌا للمستعمرٌن الكفرة
عالٌة بما فٌه الكفاٌة؟ ألم ٌفقدوا جمٌعا القدرة واإلمكانٌة؟ ألم ٌتمكن أحد منهم من التعامل معه ،ألٌس كذلك؟
إن هللا عز وجل وضعهم فً موقف لم ٌفكر به أحد .وفعال أظهر هللا سبحانه للعالم أجمع أنه القادر على كل شًء من
خالل فٌروس ال ٌمكن رؤٌته .فاهلل جعل من ٌ َُسمّون بالقوى العظمى ٌستشعرون قدرته من خالل عدم قدرتهم على منع
انتشار الفٌروس .لقد علمهم كم هم عاجزون فً وجه فٌروس .كما أن هللا عز وجل ذ ّكر مرة أخرى المسلمٌن بقوتهم من
خالل فٌروس ،والذٌن شعروا باإلحباط وظنوا أن القوى العظمى المحتلّة تملك قالعا منٌعة وأسلحة قوٌة جدا .فهذه التجارب
ذكرتنا بما قاله هللا عز وجل عن بنً النضٌر فً اآلٌة الثانٌة من سورة الحشر﴿ :هُو الذِي أ ْخرج الذِين كف ُروا مِ نْ أهْ ِل
هللا ِم ْن ح ْي ُ
ب مِن دِي ِار ِه ْم ِِلو ِل ا ْلح ْ
ث ل ْم
ا ْلكِتا ِ
صو ُن ُهم ِّمن ِ
ش ِر ما ظنن ُت ْم أن ي ْخ ُر ُجوا وظ ُّنوا أن ُهم مانِع ُت ُه ْم ُح ُ
هللا فأتا ُه ُم ُ
اعت ِب ُروا يا أُولِي ْاِل ْبص ِار﴾ [الحشر]2 :
الر ْعب ُي ْخ ِر ُبون ُب ُيوت ُهم ِبأ ْيدِي ِه ْم وأ ْيدِي ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ف ْ
وب ِه ُم ُّ
ي ْحتسِ ُبوا وقذف فِي ُقلُ ِ
فمن المعروف أن هذه اآلٌة نزلت فً أول قبٌلة ُ
طردت ،وهم بنو النضٌر .وقد بٌن سٌد قطب رحمه هللا قدرة هللا
سبحانه وعلّق على هذه اآلٌة" :وقد كانوا ٌحسبون حساب كل شًء إال أن ٌأتٌهم الهجوم من داخل كٌانهم .فهم لم ٌحتسبوا
هذه الجهة التً أتاهم هللا منها .وهكذا حٌن ٌشاء هللا أمراٌ .أتً له من حٌث ٌعلم ومن حٌث ٌقدر ،وهو ٌعلم كل شًء ،وهو
على كل شًء قدٌر" (سٌد قطب ،فً ظالل القرآن ،سورة الحشر )2 ،فاآلٌة تشٌر أن هللا ٌملك القوة والقدرة رغم كل
االحتٌاطات التً ٌأخذها الكافرون والقالع التً ٌبنونها .فإذا أراد هللا شٌئاٌ ،حدث فً لحظته.
لهذا فإن أمرٌكا وغٌرها من دول االحتالل العظمى ال ٌمكنها منع إقامة دولة الخالفة الراشدة ،والتً هً وعد هللا
سبحانه وبشرى رسوله  .فكوفٌدـ 91هو إحدى آٌات هللا سبحانه التً تشٌر إلى ضعف ما ٌُسمى بالقوى العظمى أمام
فٌروس ضئٌل .وٌقع على عاتقنا العمل من أجل تطبٌق دٌن هللا حول العالم وطلب معونته سبحانه﴿ .يا أ ُّيها الذِين آم ُنوا إِن
ص ْر ُك ْم و ُيث ِّبتْ أ ْقدام ُك ْم﴾ [سورة محمد]7 :
ص ُروا هللا ين ُ
تن ُ
كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
عبد هللا إمام أوغلو
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