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ألزمة كورونا وجه آخر.. سلسلة تحقيقات 

أعدها لفائدتكم: فريق مجلة التقوى

ُكوُروَنا ِفي َبْيِتَنا
َتْجِرَبٌة ُمرٌَّة َوَثَمَراٌت ُحْلَوٌة

قــول ســائر ال أحــب ترديــده، ولكــن يبــدو أنــه يصــدق علــى الوضــع العاملــي احلــايل، يقولــون »الكتــاب يبــدو مــن عنوانــه« فلــم يُتــم 
عــام 2020 شــهره الثالــث إال واجتاحــت العــامل جائحــة ال يعلــم عواقبهــا إال هللا تعاىل..فــا خيتلــف اثنــان علــى مــا ختلــل أايمــه األوىل 
مــن خطــوب جســام، علــى رأســها أزمــة تفشــي وابء »كــوروان« أو الكوفيــد 19 الــذي يؤســفين القــول أن عائلــي انكــوت بشــيء مــن انره! ال 
أدري كيــف حــدث هــذا، علــى الرغــم مــن االحتياطــات الوقائيــة الــي نتخذهــا شــأن اجلميــع، كل مــا أعرفــه أن زوجــي كان أول مــن ظهــرت عليــه 
أعــراض العــدوى هبــذا الــوابء اللعــن، رمبــا بســبب ضعــف مناعتــه، فهــو قليــل النــوم بشــكل ملحــوظ، إذ ال تتعــدى ســاعات نومــه ليــًا الثاثــة 
أو األربعــة علــى أكثــر تقديــر، وهنــارًا يبــذل اجلهــود املضنيــة أثنــاء العمــل، كمــا وأنَّــه يهمــل تنــاول وجباتــه الرئيســية، ويكتفــي بلقيمــات ال يكــدن 
يقمــن صلبــه، علــى أيــة حــال يبــدو أن كل تلــك العوامــل جمتمعــة أفضــت يف احملصلــة إىل إفقــاده قــدرًا كبــرًا مــن مناعتــه إزاء العــدوى الــي تســللت 
إىل شــعاب رئتيــه الكليلتــن.. قبــل نقلــه إىل املستشــفى كان طريــح الفــراش نتيجــة اإلعيــاء الشــديد، وبطبيعــة احلــال انتقلــت إيلَّ العــدوى كذلــك، 
وبــدت علــيَّ بعــض األعــراض مــن ارتفــاع احلــرارة وقشــعريرة اجللــد والســعال اخلفيــف، ولكــن مناعــي كانــت قويــة مبــا يكفــي إليقــاف املــرض عنــد 

قصة واقعية
ترويها: رمي إبراهيم

اململكة املتحدة

ثمة

اســـــتدراك من أسرة »التقوى« إلزالة سوء فهم حمتمل:
 وابء كــروان املتفشــي مــع مطلــع ســنة 2020 ليــس جتليــا اثنيــا آليــة الطاعــون الــي ظهــرت أتييــدا للمســيح املوعــود  يف مطلــع 

1896 يف شــبه القــارة اهلنديــة، وال عاقــة البتــة بــن الوابءيــن كمــا كان يظــن البعــض خطــًأ.
كما أن وابء كروان قد يصيب ويهلك أي شخص مبن يف ذلك أايًّ من أفراد مجاعة املؤمنن، فليس أحدا مبنأى من الَعدوى.

ولكــْن حتديثــا أبفضــال هللا تعــاىل يســتجيب عــز وجــل دعــاء أمــر املؤمنــن يف حــق البعــض حبســب قــدره عــز وجــل اخلــاص، فينجــو 
مــن كان هُنبــًة للهــاك احملقــق هبــذا الــوابء، غــر أن األمــر ليــس عامــا علــى كل مصــاب مــن مجاعتنــا، وحســبنا أن نتذكــر أن مــن 
صحابــة حضــرة خــامت النبيــن  مــن راحــوا ضحيــة طاعــون عمــواس زمــن خافــة حضــرة عمــر الفــاروق  فَقبــل ســؤال النجــاة 
نســأله تعــاىل أن جيعلنــا أهــا الســتجابة دعــاء حضــرة أمــر املؤمنــن )أيــده هللا( حبقنــا، ويتقبــل دعــاءان، وجْيَعلنَــا لِْلُمتَِّقــَن ِإَماًمــا، آمــن.



7

حــد األعــراض املذكــورة، فكنــت أمــارس أعمــال اجلماعــة املوكولــة إيلَّ بفضــل هللا تعــاىل، وكذلــك أعمــايل املنزليــة املعتــادة، ولكــن مبجــرد نقــل 
زوجــي إىل غرفــة العنايــة املركــزة مل تكــد قدمــاي حتمــاين، وانتابتــين خواطــر كأمــواج هــادرة تتقاذفــين وســط حميــط مــن الظلمــات، فكنــت أتوقــع 

الغــرق يف أيــة حلظــة، ولكــن ظــل عنــدي بصيــص أمــل يف رمحــة هللا وفضلــه. 
صحيــح أنــين كنــت قويــة جســدايًّ حبيــث قــاوم جســدي عــدوى املــرض، ولكــين كنــت واهنــة إىل أبعــد حــد مــن الناحيــة النفســية، حــى بــدأت 
أعــراض املــرض تتســلل إيلَّ مــن هــذا املنفــذ، بــدأ الضعــف النفســي يتســلل إىل صــدري وقلــي ورئــّي، انهيــك عــن تلــك الظنــون الســوداء الــي مل 
تفتــأ تتقاذفــين، فهــذا زوجــي بــن احليــاة واملــوت مــن انحيــة، ومــن انحيــة أخــرى ولــداي الصغــران، ومــاذا ســيحل هبمــا إن ســاءت حــايل أكثــر 
مــن هــذا؟! ال ســيما أننــا ليــس لدينــا عائلــة هنــا، فــإن قضــى هللا تعــاىل مقــدِّر اآلجــال وفــايت أان وزوجــي، مــاذا عســاه حيــل بصغــريَّ هذيــن؟! 

كيــف سيعيشــان يتيمــي األبويــن؟! وهــل سُنغســل؟ وهــل ســتصلى علينــا اجلنــازة؟ والكثــر الكثــر مــن التســاؤالت املؤملــة...
كان قلــي يعتصــر أملــا وينــزف دًمــا بقــراءيت بعــض الرســائل الــي كانــت تصلــين مــن بعــض األخــوات، وهــي رســائل مل أشــك يف براءهتــا، ولكنهــا 
، ولكــن رســالًة وحيــدة ُغــرزت يف قلــي كالســكن حيــث  كانــت تســبب يل حــزاًن يرتاكــم فــوق حــزين كالســؤال عــن األعــراض الــي بــدت علــيَّ
قالــت يل صاحبتهــا »ال تقلقــي إن شــاء هللا مغفــرة«.. نعــم أعلــم أن أي مصيبــة حتــل مبؤمــن حــى الشــاكة يشــاكها يكفــر هللا هبــا خطــاايه 

)البخــاري(، ولكــن هــذا أمــٌر بــن العبــد وربــه وال يوجــد داٍع ليقــول أٌخ ألخيــه املريــض هــذا تكفــر عــن خطــاايك!
 وهــذا نبهــين إىل أن املواســي ينبغــي عليــه اختــاذ احليطــة واحلــذر عنــد مواســاته مصــااًب، فلعلــه يؤذيــه مــن حيــث أراد أن يواســيه، نســأل هللا تعــاىل 

أن يهدينــا الصــراط املســتقيم يف كل عمــل.
كما منى إىل علمي مشاتة األعداء من املرتدين عن مجاعتنا، فقلت:

�ن   �كِ
ِ
��ِو��ل ِ�نِ�ا،   ��ن صَ�ا ����

أ
�ْم �ِم�ا �

��نْ��صتُ
أ
ى �
ِّ��

َ
ُِك�ْم ����ح

�ن ��� ِ���
ُ
�ْن ���

أ
�ى �

�ِت��ص�نِّ
أ
�ل�ِا �

�ْم �
��صتُ

ِ
�و� ���

ُ
�و��ل

�ُ���« 

ُك�ْم«!.
ِ
�ى ��ل

ِ
��ل �ل�ِا �ِ��وْ

�
��ِو ��نِ�ا 

�ل�ا
� ْ
لّلُه �ِ��و �«

مــع هــذا األمل كان هنــاك دعــٌم نفســي كبــر حيــث وصلتــين عشــرات بــل مئــات الرســائل مــن األخــوة واألخــوات األمحديــن يف العــامل مليئــة 
ابألمنيــات الطيبــة والكلمــات اجلميلــة وكان بعضهــم يذكــرين أبمــور فعلهــا إبراهيــم وشــهدوها أبنفســهم وكانــوا يقولــون:
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وكانــت تصلــين حــى رســائل صوتيــة  مبهجــة أبصــوات األطفــال الذيــن يدعــون لنــا يف كل صــاة.، كانــت رســائل ملؤهــا الــراءة واحلــب، 
واألمجــل مــن ذلــك أهنــا كانــت تشــع أمــًا وحيــاة! غــر أين مل أكــن أجيــب علــى االتصــاالت ألين مل أشــأ أن أمســع نــرة حــزٍن يف صــوت أحــد، 
فقــد كان هــذا يطبــق علــى صــدري ومل أرد إال علــى االتصــاالت الــواردة مــن طــرف أمــر املؤمنــن نصــره هللا أو صديقــايت الطبيبــات اللــوايت كــن 
يتابعــن حالــي عــر اهلاتــف أو صديَقــي إبراهيــم اللذيــن كاان علــى تواصــل مــع املستشــفى، ومهــا احملامــي األســتاذ فــاروق أفتــاب والدكتــور طاهــر 

انصــر، واللــذان يعمــان معــه أيًضــا يف قســم التبليــغ الوطــين ابململكــة املتحــدة..
ــا لنــا وعلينــا، يرعــاان ويهتــم بنــا  ويف خضــم غربــي ووحــديت وحــزين وبائــي، كان أمــر املؤمنــن أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز وال يــزال أاًب حانًي
كأوالد لــه، وكذلــك أبنــاؤه وأحفــاده فهــم مبثابــة إخــوة لنــا، أمــا زوجتــه العزيــزة فهــي مبثابــة أمٍّ يل.. بــل صديقــي األقــرب إىل قلــي. احملبــة والرعايــة 
الــي حظيــت هبــا مــن ســيدان أمــر املؤمنــن الكرميــة أثنــاء وجــود زوجــي يف املستشــفى اســتدعت إىل ذهــين شــيئا مــن ســرة الصحــايب اجلليــل 
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ســلمان الفارســي الــذي كان أجنبًيــا بــن العــرب، فأعلــن رســول هللا أنــه مــن 
أهــل بيتــه .. وشــعرت أنــين مــن أهــل بيــت أمــر املؤمنــن، فاهتمــام حضرتــه 
ومتابعتــه لــكل صغــرة وكبــرة عــن حالنــا، بــل ووصفــه األدويــة )العــاج ابملثــل( 
أفــراد  لنــا ومتابعــة  الــي جيــب أن حُيضَّــر  بنفســه، وتوصيتــه بنوعيــة الطعــام 
أســرته والعاملــن يف مكتبــه حلالنــا وتعيينــه رئيــس جملــس خــدام األمحديــة قائًمــا 
متفرًغــا علــى كافــة شــؤوننا واحتياجاتنــا، وتقــدمي تقريــر يومــي إىل حضــرة أمــر 
املؤمنــن عــن أحوالنــا، كل ذلــك وأكثــر، أمــر ال أجــد لســااًن يقــدر علــى وصفــه 

وشــكره.
وابلطبع ال أنســى خطبة اجلمعة الي ألقاها حضرته يف 2020/03/20 والبيان الذي حتدث فيه عن الفروس يف جريدة احلكم، كل أقوال 
حضرتــه تلــك كانــت ردوًدا وافيــة علــى رســائلي إىل حضرتــه، فكانــت كلماتــه )أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز( تنــزل كالبلســم الشــايف علــى جــرح 
قلــي فيندمــل، ولكــن ورغــم يقيــين أبهنــا كانــت ردوًدا يل، إال أنــين كنــت أطلــب املزيــد، كمحــرتق اجلــوف مــن الظمــأ فــا يكفيــه قــدح مــن املــاء 
الــزالل أو قدحــان! مل تصلــين كلمــة اطمئنــان شــخصية مــن حضرتــه إىل يومــن، مث اتفــق أن رُتِّــب موعــٌد لــأخ منــر عــودة )مديــر قســم اإلنتــاج 
لــه رســالة مــا إىل حضرتــه، فرجوتــه أن أيتيــين مــن أمــر املؤمنــن  يف إم يت إيــه( ملاقــاة أمــر املؤمنــن يــوم األحــد فســألين عمــا إذا كنــت أريــد أن ُأمحِّ

بكلمــة يطمئــن هبــا قلــي وتقــر عيــين.. أخــرين األخ منــر فيمــا بعــد أنــه ملــا نقــل رســالي إىل أمــر املؤمنــن أطــرق حضرتــه هنيهــة مث قــال لــه:
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نزلت هذه الكلمات على سقم قلي  كالرتايق وتيقنت أن زوجي معاىف ال حمالة بفضل هللا تعاىل.. وهنا سأحدثكم عن ريب حبيي..
طبًعــا واصلــت الليــل ابلنهــار يف دعــاء رب العاملــن، وتذكــرت حديــث رســول هللا  عــن الثاثــة الذيــن كانــوا يف الغــار فوقعــت صخــرة 
فســدت عليهــم البــاب فأخــذوا يدعــون أبحســن مــا عملــوا خالًصــا لوجــه هللا تعــاىل وكان كلمــا ذكــر أحدهــم أمــرًا تزحزحــت الصخــرة قليــًا 
حــى انفتــح البــاب وجنــوا، فكنــت أانجــي ريب أبمــور عملناهــا أان وإبراهيــم خالصــة لوجهــه الكــرمي وهــو تعــاىل أعلــم بذلــك وكنــت أدعــو أبدعيــة 
القــرآن الكــرمي ورســول هللا  واملســيح املوعــود ، مث ألقــى هللا يف قلــي أن علــي أيًضــا أن أردد دعــاء الســيد املســيح عليــه الســام عندمــا 

كان معلًقــا علــى الصليــب:
»���
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فرددتــه مئــات املــرات حــى انتابــين يقــن أبنــه كمــا صــرف هللا تلــك الــكأس املــرة عــن عيســى عليــه الســام فســيصرفه كذلــك عنــا.. وذات ليلــة 
رأيــت يف املنــام أن ممرضــة مســيحية امسهــا نــورة تعتــين إببراهيــم يف املستشــفى وهتتــم بــه جــًدا بعطــف وحمبــة وكانــت بنفــس الوقــت حتــاول تنصــره 
لكنــه خــرج مــن املستشــفى بعــد قليــل وأخــرين مبــا جــرى وقــال يل إين بفضــل هللا قــد كســرت صليبهــا، مبعــى أنــه قــد فنــد معتقداهتــا يف ألوهيــة 

املســيح عليــه الســام ومســألة صلبــه.
الغريــب أنــه كان هنــاك يف الواقــع ممرضــة مســيحية تعتــين إببراهيــم وهتتــم بــه وقــد تطرقــا يف حديثهمــا للســيد املســيح، وهنــا دبــت احليــاة يف جســده 

الضعيــف وأخــذ يبــن هلــا مكانــة الســيد املســيح احلقيقيــة وأنــه نــٌي كــرمي مــن أنبيــاء هللا. واحلمــد هلل علــى ذلــك.
اآلن آالف األمحديــن يف العــامل وعلــى رأســهم أمــر املؤمنــن يدعــون لنــا حبرقــة وحمبــة، والكثــر منهــم قــد قدمــوا الصدقــات واألضاحــي، واألخ 

األستاذ إبراهيم إخلف
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حممد شــريف عودة )أمر اجلماعة يف الداير املقدســة( قد صلى ودعا يف بيت الدعاء وبيت املســيح املوعود عليه الســام يف قاداين، وكانت 
تصلــين رســائل مفعمــة ابألدعيــة الصادقــة مــن قــاداين وربــوة وأمريــكا وكنــدا والوطــن العــريب وأورواب واململكــة املتحــدة ومــن كل مــكان، وكان 
بعضهــم خيرونــين بــرؤى رأوهــا إلبراهيــم وأنــه خــرج ســليًما معــاىف.. وال أنســى صديقــي وأخــي العزيــزة بريفــان يف النرويــج الــي يف يــوم دخــل 
إبراهيــم العنايــة املركــزة راســلتين تســأل »هــل أنتــم خبــر؟ وأان أصلــي وقــع يف قلــي أن علــي الدعــاء لــك ولعائلتــك كثــرًا«.. فقلــت يف نفســي: اي 

رب، مــا أهلمتهــا ذلــك إال ألنــك ستســتجيب.. كــر األمــل برمحــة رب العاملــن يف قلــي وأيقنــت أنــه ســينزل رمحتــه علينــا..
وابلفعــل كانــت حــال زوجــي تتحســن شــيًئا فشــيًئا يوميًّــا، وكان األطبــاء واملمرضــات ينقلــون يل ولأســتاذ فــاروق والدكتــور طاهــر األنبــاء الســارة 

وكيــف أن إبراهيــم يقــوم أبشــياء مبشــرة جــًدا بفضــل هللا تعــاىل.
وبفضــل هللا خــرج إبراهيــم مــن العنايــة املركــزة بعــد أربعــة أايم وهــذا حبــد ذاتــه معجــزة حيــث ميكــن ألي متابــٍع ألخبــار الكــوروان أن يقــرأ أن 
املرضــى يبقــون يف العنايــة املركــزة ألســابيع، وحــى الطبيــب املختــص يف املستشــفى الــي كان فيهــا قــال لنــا ابحلــرف »ال يبقــى أحــد يف العنايــة 
املركــزة أقــل مــن عشــرة أايم إىل أســبوعن أو ثاثــة« وهــذا األمــر يعرفــه الدكتــور طاهــر متــام املعرفــة حيــث إنــه يعمــل يف قســم طــوارئ الكــوروان 

يف أحــد املستشــفيات القريبــة مــن املستشــفى الــذي عــوجل فيــه إبراهيــم. 
وهكذا أمضى إبراهيم هنار اليوم  السادس ملكوثه يف املستشفى خارج العناية املركزة مث كان يف البيت قبيل املغرب، بفضل هللا ورمحته.

اآلن عندمــا أفكــر يف األمــر أرى كــم مــن الثمــار احللــوة جنيناهــا مــن هــذه التجربــة املريــرة يف الظاهــر. فلطاملــا دعــوت هللا أن يفعــل شــيًئا يزيــدان 
منه قراًب وها هو قد استجاب. 

أمــا عــن الفوائــد األخــرى الــي جنيناهــا فقــد رأينــا حمبــة النــاس بصــورة أكــر بكثــر ممــا شــهدانه مــن قبــل ونعلــم مــن حديــث حضــرة خــامت النبيــن 
:  أن حمبــة النــاس مــن حمبــة هللا، وكذلــك رأيــت ألول مــرة يف حيــايت تطبيًقــا عمليًــا لقــول رســول هللا
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)صحيح مسلم(

 فقد كانت رسائل األخوة واألخوات تصلين حى يف وقت صاة التهجد قبل الفجر. 
والفائــدة األكــر أننــا ازددان قــراًب مــن هللا تعــاىل، وازددان إميــااًن علــى إمياننــا مبكانــة اخلافــة عنــد هللا تعــاىل وأهنــا حبــل النجــاة يف الدنيــا 

واآلخــرة.

إخــويت أخــوايت: فلنكســب مــن إمياننــا خــرًا ولننيــب إليــه تعــاىل ولنواظــب علــى ذلــك حــى يرفــع هللا هــذا البــاء.. دعــوان نعــّرف العــامل 
كلــه علــى خالقهــم ورهبــم ولنخرهــم أن النجــاة منوطــة ابإلميــان ابملصطفــى  ومــن بعــده خادمــه املســيح املوعــود  .. حــى إن 

متنــا هبــذا الفايــروس أو غــره نكــون عنــده تعــاىل مــن املقبولــن، آمــن.

altaqwa.net انتظرونا يف تحقيق تاٍل بعنوان:

7.  السيد كورونا، وزيرا للبيئة!

https://alislam.cloud/altaqwa/CORONA/7_CORONA.pdf
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