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سألوا اودلف ھتلر من احقر الناس في حیاتك ؟، قال :"الذین ساعدوني في إحتالل أوطانھم ، فسحقا   •
الثورة  في  المعروف  الزعیم  جیفارا  تشي  القبُض على  تمَّ  یدوم"، وعندما  ال  مال  مقابل  باع وطنھ  لمن 
رجٍل  ابلغَت عن  لماذا  الراعَي  أحُدھم  أغناٍم من وطنھ؛ سأَل  راعَي  عنھُ  أبلَغ  ما  بعد  مخبأِه،  في  الكوبیة 
قضى حیاتھُ في الدفاعِ عنكم وعن حقوقكم ؟!، فأجاب الراعي : كانت حروبھ مع العدو تُخیف أغنامي !.

 هتلر
َ
صدق

یُسلَم عّمھُ،  أن  ، وتمنّى محمٌد  أبنھُ مسلماً  یكوَن  أّن  نوٌح  أبوه مسلماً، وتمنّى  یكوَن  أّن  إبراھیُم  تمنّى   •
في  أبیِھ ونوحاً  إبراھیَم في  یُعِط  لم  ... وأعطانا ما  ... وجعلني وجعلَك ُمسلمین دوَن سؤاٍل  أبى  لكّن هللاَ 

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْشُكُروَن". إبنِھ ومحمداً في عّمِھ، فنحن في نعمة كبرى، " َولَٰ

أغلى نعمةٍ يف الدنيا
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۹ - ٤ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۱۳

ال ننكر أّن العلم في  ھذا القرن قد تقدم تقدما عظیما، وتطورت فیھ التقنیات التكنولوجیة تطورا   •
مذھال، أصبح العالم من خاللھا قریة صغیرة، والمعلومة بین یدیك بلمح البصر .

رغم كل ذلك فإن العالم كلھ یقف حائرا متخبطا أمام جائحة كورنا، ال خبرة لدیھ لِجدتھ، فال لقاح وال   •
عالج لھ، وكل یوم نسمع من ھنا وھناك ما ھو جدید، والثابت فقط ھوما یلي:

أحمد هللا أن الوباء بداء في بلٍد متقدم تكنولوجیا، أعداد سكانھ رھیب، وتكنولوجیتھ عالیة، فتصور   •
لو أنھ ظھر أوال في بلد فقیر؟، رغم ھذا لم یستفد العالم لتجھیز نفسھ لمواجھتھ.

اثبتت دورة الفیروس في الغرب الذي كنّا نظنھ عمالقا ال یُقھر؛ ولكنھ أثبت لنا بأنھم أقویاء   •
الرفاھیة والمتعة. إالّ لحیاة  العنكبوت، وال یصلحون  عسكریا، وباقي أنظمتھم أھون من بیت 

ثبت لنا أن االغنیاء في الحقیقة أقل مناعة من الفقراء،وھذا الفیروس لم یستطع عالجھ ال كاھنا   •
بتمتمات، وال مشعوذا بریشتة في كتاب مقدس، بل ھوالء وھوالء زادوا الطین بلة.

ثبت  بما ال یدع مجاال للشك بأّن  الكوادر الصحیة ھي التي تستحق التكریم والتقدیر والرواتب   •
الفیروس، ال أساطین الریاضة والفن . العالیة،آلنھم الخط المباشر المیداني مع 

ثبت لنا أن الذھب األسود ال قیمة لھ في مجتمع بدون أستھالك، وأن أغلب الناس باستطاعتھم العمل   •
من المنزل، وأننا نستطیع العیش بدون الوجبات السریعة، والبد من إعادة ترتیب أولویات حیاتنا، 

الطبیة. والكوادر  والمستشفیات  المدارس  بناء  وأھمھا 

 من كورونا
ٌ
دروس


