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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۲۹

من أوتي صدراً سلیماً إلخوانھ وأھلھ وأحبابھ، فقد تعّجل شیئًا من نعیم الجنّة، ال شيء یخترُق    
القلوب كلطف العبارة، وبذل اإلبتسامة، ولین الكالم، وسالمة القصد، ونقاء القلب وغض الطرف 
اجعلنا  اللھّم  الَخیر،  ُھَو  اختَارهُ هللا  ما  َویَبقَى  ّونتعب ونَبِكي،  َونَمضي  نَسعَى  عن زالت األخرین، 
من أھل النفوس الطاھرة، والقلوب الشاكرة، والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طیب المقام 
وسالمة الصدرمع من نعرف ومن النعرف، وُحسن الختام .                                                                          
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أن  ینبغي  الناس  بحیاة  تفتك  التي  الخطیرة  األوبئة  من  شابھھ  وما  المستجد  كورونا  انتشار  مع    
البرِص  من  بَك  أعوذُ  إنّي  اللھّم   " یقول  كان  حیث  وسلم  علیھ   هللا  صّل  النبي  دعاء  دائما  نردد 
والجبروِت  العزِة  بذي  تحصنُت   " ثقة  بكل   ونردد   ،" األسقاِم  سیِئ  ومن  والُجذاِم،  والجنوِن 
شَر  وقِنا  الوباَء،  عنّا  اصرف  اللھمَّ  الیموت،  الذي  الحيِّ  على  وتوكلُت  الملكوِت  برِب  واعتصمُت 

الداِء بلطفَك ورحمتَك، إنّك على كِل شٍئ قدیٍر".

األوبئةِ ضاداتِ 
ُ
م

إلى الحنونات الرائعات، شقائق الرجال ومكمالت القلوب والحیاة، إلى من یصنعَن الطعاَم والخیَر    
والسعادةَ والحلویات والعصائر المنعشِة، في رمضان وفي كل حیٍن وآن.

   إلى من یتحاملَن على أنفسھّن في الصیام ویتحّملَن وھج الغاِز ولھَب األفراِن وبھارات الشوربة، 

ویُلسعَن بأبخرِة الطبیخ،  ویتحملَن حرارةَ الجو، وثقَل دِم الفضولییَن من األزواجِ
   إلى من یتوترَن مع عقارِب الساعِة، ویُسابقَن الزمَن عند إقتراَب اإلفطاِر،  فكُل دقیقٍة من وقتھّن 

تُساوى الذھَب، ال لیلبسنھُ، وإنّما لیلبسَن أجَر إفطار الصائمین .
   إلى من یُسكتن شھوةَ بطونھّن، وھّن یصنعَن ما لذَّ وطاب، ِلیُشبعَن شھوةَ بطوننا باإلفطار 

یؤدیَن  ذلك  وفوق  بوجوھنا،  جھودھّن  ساعات  ثمرةَ  لیَریَن  اآلذان  وقَت  ینتظرَن  اللواتي  إلى    

، ویقرأَن وردَّھن، ویدعونَّ لكل أفراد األسرة بالخیر والسعاده. فرائضھّن، ویُقمنَّ لیلھنَّ
   ُمھداةٌ إلى كِل أٍمّ وأخٍت وإبنٍة وزوجٍة رائعٍة، ألنكّن ال تنتظرّن شكرآ،  وال سلمت یداكّن، بل تنتظرَن 

المتواصلة. بإنجازاتكّن  العالمین عنّا وعنكّن، وأّن تریننا ُسعداء  رضى رب 
، وتقبَل هللاُ منكّن جمیعا، واطال  إلى كل نون النسوِة، بكِل أركاِن االرض الالمحدودة، سلمت یداكنَّ   
هللاُ بأعماركّن، فما جحد ُجھدكّن إالّ لئیم، وأعلمَن أن ال طعَم للحیاِة بدونكّن .                                    


