نحم ـ ـ ــل الخيـ ـ ـ ـر للع ـ ـ ـ ـالم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيان من اإلخوان المسلمين:
"كورونا"  ..رسالة للبشرية بالعودة إلى اهلل
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ض ِرب مثَل فَ ْ ِ
اجتَ َم ُعوا لَهُ َوإِ ْن يَ ْسلُْب ُه ُم ُّ
اب َش ْيئًا ََل
َن يَ ْخلُ ُقوا ذُبَابًا َولَ ِو ْ
الذبَ ُ
ين تَ ْد ُعو َن م ْن ُدون اللَّه ل ْ
استَم ُعوا لَهُ إِ َّن الذ َ
َّاس ُ َ َ ٌ
(يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ ِ
ضع َ َّ ِ
ي َع ِز ٌيز) (احلج 73 :و.)74
وب َما قَ َد ُروا اللَّهَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ َّن اللَّهَ لََق ِو ٌّ
يَ ْستَ ْنق ُذوهُ م ْنهُ َ ُ
ب َوال َْمطْلُ ُ
ف الطال ُ
سّيه
ضرب اهلل تعاىل هذا املثل تبيانًا لطالقة قدرته،
ً
وتأكيدا لضعف اإلنسان الذي تلهيه دنياه ،أو تنسيه نفسه أن للكون إهلًا يدبر أموره ،ويُ ر
ول لَهُ ُك ْن فَ يَ ُكو ُن) (يس).
اد َش ْيئًا أَ ْن يَ ُق َ
حبكمته وقدرته ،وأن هذه القدرة ال حتدُّها حدود ،وال حتول دون نفاذها حيل اخللق (إِنَّ َما أ َْم ُرهُ إِ َذا أ ََر َ
وظلما
واليوم وقد ظن أهل األرض أهنم قادرون عليها ،فاغرتوا بقوهتم ،وفقدوا إمياهنم باخلالق ،فتمادى الطغاة منهم يف غيرهم ،وازدادو علوا ً
وتذكّيا للجميع هبذا الوباء الذي جيتاح العامل،
حتذيرا
ً
ً
وفسادا ،وأعمى الكثّي منهم غرور القوة ،كما حدث يف أمم سابقة ،فجاءت هذه الرسالة ً
ِ
ِ
ِ
ش ِر) (املدثر ،)31 :علرهم يسارعون يف العودة إىل اهلل ،والتضرع
ك إََِّل ُه َو َوَما ه َي إََِّل ذ ْك َر ٰى للْبَ َ
ود َربِّ َ
والناتج عن فّيوس "كورونا" ( َوَما يَ ْعلَ ُم ُجنُ َ
ِ
ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوَزيَّ َن ل َُه ُم َّ
الش ْيطَا ُن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن) (األنعام).
س ْ
ْسنَا تَ َ
اء ُه ْم بَأ ُ
إليه سبحانه ،أن يرفع عنهم هذا البالء (فَلَ ْوَل إ ْذ َج َ
ض َّرعُوا َولَك ْن قَ َ
جادة الصواب ،مبا أدى إىل انتشار املظامل واجلرائم الفردية واجلماعية ،كما أدى
إهنا إذن فرصة للبشرية مجعاء ملراجعة مسارها الذي احنرف عن ر
تفشي األمراض وكدر العيش ،ولذا نقوهلا جمردة لألفراد والدول واملنظمات :نعم إن األخذ بسالح العلم وبكل وسائل العالج وأحدثها ،وتنفيذ
إىل ر
حتمي وضرورةٌ شرعيةٌ ،ولكن يف الوقت نفسه ال بد من أخذ العرب والدروس واملسارعة
اجب
ٌّ
كل سبل الوقاية العلمية واحتياطات السالمة و ٌ
بالرجوع إىل اهلل ،وجتديد عُرى اإلميان وتوثيقها ،ومراجعة أعمالنا ،والكف عن الظلم املستشري ،وذلك من من أوجب الواجبات ،عسى اهلل
ُ
سبحانه وتعاىل أن يرفع هذا البالء عن البشرية.
وإن كان من الواجب على شعوب األرض التكاتف والتعاون ملواجهة هذا الطاعون ،فإننا نذ ركر أن ذلك ال يتحقق إال يف مناخ الشفافية
والتعاون واملساواة والتآزر لنصرة قيم العدالة واحلرية ومناصرة قضايا الشعوب املضطهدة واملظلومة.
حكاما وحمكومني :ليكن اجلميع على قلب رجل واحد ،وليكن اهلدف أمام هذا اخلطر الداهم
مجيعا،
ونداء من القلب ألبناء األمة اإلسالمية ً
ً
إعالء قيم العدل واحرتام حقوق اإلنسان ،وسارعوا إىل سلوك طريق العودة إىل اهلل ،واحلرص على مرضاته وطاعته ،واالبتعاد عن عصيانه ،والعمل
جبد على تطبيق شريعته  -شريعة الرمحة والعدالة  -وحسن تقدمي رسالة اإلسالم اليت جعلها اهلل رمحةً للعاملني.
ظلما يف كثّي من
وتعيد مجاعة اإلخوان املسلمني التأكيد أن أبسط املعايّي اإلنسانية والطبية تقتضي اإلفراج الفوري عن املسجونني واحملتجزين ً
البلدان ،خاصةً املرضى وكبار السن والنساء واألطفال ،ومن هم قيد االعتقال دون احلكم عليهم أو توجيه هتمة إليهم باملخالفة للقانون ،ويف
مقدمتهم املسجونون الذين يتم اختطافهم من قبل األنظمة الفاشية املتجربة.
علما بأن بيئة السجون باتت
إن إنقاذ هؤالء ً
مجيعا من خطر فعلي يهدد حياهتم وحياة من خيالطهم هو باب من أبواب العدل وكف الظلمً ،
خطّيا لتفشي األوبئة يف ظل اإلمهال والالمباالة وغياب معايّي الوقاية.
موطنًا ً
وإن األمم املتحدة واملنظمات احلقوقية واإلنسانية الدولية مطالبة بسرعة التدخل والضغط لإلفراج عنهم ،وحتميل مجيع السلطات املسئولية عن
سالمتهم.
نسأل اهلل السالمة للبشرية مجعاء من هذا البالء والوباء ،كما نسأله سبحانه رفع الظلم عن املستضعفني يف مشارق األرض ومغارهبا ،وكف يد
البطش عنهم  ..إنه نعم املوىل ونعم النصّي .واهلل أكبر وهلل الحمد.

اإلخوان المسلمون

اإلثنين  ٢١رجب ١٤٤١هجريًّا = الموافق  ١٦مارس  ٢٠٢٠ميالديًّا
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