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 !میشیندیب زیکرونا ن یانسان یبه جنبه ها
 

خور توجه است. کرونا  در و جالب اریمن بس یمن فرستاده است که برا یدوستان برا از یکیرا  پاین ویدیو کل
زباِن  و یهماهنگ یانسانها نوع انیمشترک م یها بتیمشترک است وغالباً مص بتیمص کیما مردِم جهان  یبرا
 نیجهان از ا که خواهندیهمه م نید یوب ندارید مسلمان و ؛یسوی؛ عیهودیآهنگ  نیا آرد. در یترک به وجود ممش

 پندارند که کرونا یم ندارانیترِس مشترک روبه رو ساخته است. د کیکرونا همه را با  یعنی ابدینجات  بتیمص
 یبه سو که اگر استند دواریام نیبنابرا و خواندیفرا م یوتقو لتیفض یرا به سو شانیاست ازجانب خدا که ا یفاصد

 یرا ازآنان دفع م بتیمص نیبه خدا است باز گردند؛ خدا)ج( ا دنیراه رس یآسمان نیسه د هر که در یتقو و لتیفض
 کیشر ندارانیخود با د دِ یام آنان در یاستند ول کیشر گرانیدلهره از مرگ با د هراس و در زین نانید یب کند.

 نیاکرده است بر هغلب یقبل یطاعون ها دارند که ممکن دانِش بشر چنانکه بر وبا ها و گرینوع د از یدیام و ستندین
رت به قول حض دشو همراه دیبا دانشمند یخدا با سع قِ یپس باز توف داندیغلبه کند حاال چه وقت خدا م زین بتیمص

 «اُشتُر ببند. یبا توکل زانو  به آواِز بلند غمبریگفت پ»  موالنا 
 

 .دیآ یبه سراغ ما م دین جاست که امیدرهم میکرونا را ببند یعنی ینیاُشتُر ذره ب نیا یزانو میتوانیما چه وقت م حاال
که فردا همه دارا ونادار؛  میدانستیکامل م نیقیوما با  گرفتیصورت م یخود بپرسم که اگر معجزه ا از خواهمیم من

 نیمهرهٔ مشک نیبه حال ا یمانَد تا خدا فکر یم لیجهان از سِر ما سب و میریم یکجامی ماریدانا ونادان؛ تنُدُرست وب
حدت همانند دولِت و نیزم که خالفِت انسان بر ندیخود برگز خالفتِ  یرا برا یگریانسان د از ریبکند وغ نیزم یعنی

ر مثال به طو ومشروط باشد  شیآزما کی شیآزما نیباز اگر بالفرض ا تجربهٔ نا کام بوده است و کیافغانستان  یمل
از غروِر جمال؛ دانشمندان  انیرو بایز یعنیفروشد بگذرد  یبه انسان گفته شود که هرکس از آنچه بدان غرور م

 یلو دیریگفت که جانم را بگ میما همانند جلندِر سوگت خواه ایدانش وثروتمندان ازغروِر ثروت بگذرند آ ازغرور
 که: دیگویم بایچه قدر ز ی. سعددیبا پولم نداشته باش یکار

 شلغِم پُخته به که نقرهٔ خانم  ُگرسنه را ریفق ابانیب در
 

 یاو دورباد! برا ما سودا آوردند وعروس ما که چشم بد از یآمدند ؛ برا والمیشام بود که پسر وعروِس من واند نیهم
 به هرصورت است و یعیطبما  یهردو یمرگ برا و میاست ریپ والمیآورده بود. قاعدتاً من واند زیمزه دار ن یما قابل
 نیما قابل تحس یاما احساِس محبت آنان برا میخر یخود نم زانیمرِگ عز متیرا زبانم الل به ق یتا زندگان ما دو

 است نیکرونا وضع هم بتیباشند. درهنگام مص دلبر و زیعز برادر و شود همه انسانها باهم خواهر و ینم ایاست. آ
 نیما انسانها تنها هم بتیسخت حادثه زاست. مص رونیب طِ یمرو که مح رونیباز خلوت خانه  ندیگویم گریهمه به همد

ب جهل وتعص ُرسیبدون عالج؛ وا ای ها صعب العالج و یماریب ُرسیوا ؛یزیچیب . واُرس فقر وستیکرونا ن رسیاو
ال به طور مث ایاستند. زادگانیاز کرونا مشغول شکار آدم شتریها ب ُرسیوا نیا ینیغرور وخود ب ُرسیباالخره وا و

 فگندیمالقات دارد وتنها آن کس که تاج قدرت را از سرب هٔ شما وعد با لیگفته شود که فردا عزرائ دهللایوع یغن انیبه آقا
سراپا  میچشم داشته باش شیکه اگر ما مرگ را هرلحظه پ مینیب ی.مکندیم دیرا تمد یمهلِت زندگان شیبرا لیعزرائ

به  یمادگآ نیا«یازآنکه ُمرده باش شیپ ریبم»گفته است که  بای. حضرت رسول مقبول چه زمیشویم یاخالق لتِ یفض
 که: رساندیرا به گوِش جان ما م یسعد ادیوفر دیزدا یترس را از ذهِن ما م مردن

 خورند هودهیوجود وعدمش را غِم ب ای آن قدر ندارد که بدو رشک برند هیُدن
 

زآنکه ا شیپ ریبم»که  کندیبرت است که آن گفتهٔ رسول مقبول را درذهِن ما زنده مع انهٔ یتاز کیکرونا  ُرسیوا یآر
 «یُمرده باش
 االبصار یاول ای فاعتبروا
 برمنگهم ۲۰۲۰مارچ ۳۰ نگارگر
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