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كتب أحد األطباء أنّھ من الخیانة أّن یبیع الطبیُب مریضھُ لشركات األدویة التى تمنح الطبیب ھدایا    
وحضورمؤتمرات علمیة أو رحالت ترفیھیھ، مقابل أن یكتب الدواء الذي تنتجھ ھذه الشركة أو تلك، مع 

وجود مثیل لھ في السوق بنفس الفاعلیة وأقل سعرا .
من الخیانة أیضا أن یبیع الطبیب مریضھُ لمعامل ومختبرات التحالیل واألشعة األغلى تكلفة بحجة أنّھ ال    

یثق إالّ بھا، وحقیقة األمر أنھ متعاقٌد معھم على نسبة، مقابل إرسال المرضى لھم، ویزداد األمر بشاعة 
حین یكتب لھ أشعة وتحالیل مخبریة ال یحتاج الیھا المریض .

من الخیانة أن یُجري الطبیب عملیة قیصریة ال تحتاجھا الحامل، وباإلمكان تولیدھا طبیعیا ، ومن الخیانة    
أن یوقف الطبیب إجراء عملیات جراحیة بالمستشفى العام مجانا، لینفرد بإجرائھا في المستشفیات الخاصة  

ومن الخیانة أن یطلب الطبیب وضع المولود في حضانة وھو یعلم ان ال حاجة لھ بذلك .    
ومن الخیانة أن یذھب سائق اإلسعاف بالمریض إلى المستشفى التى تُعطیھ نسبة مقابل كل مریض.    

ومن الخیانة أن یتم استنزاف اموال المریض في مستشفى ال توجد لدیھ التخصصات لمثل حالتھ، ثم یُقال    
لھ آسفین، ال بد من نقل الحالة إلى مستشفى متخصص رغم علمھم بذلك من البدایة . 

فھل ندرس الطب لنرتقي بھ، ونخدم المرضى أم لنمتطي بھ ظھور البشر؟، الطُب رسالةٌ سامیةٌ ومھنة    
إنسانیة، لھا ضوابط ومیثاق شرف غیر مكتوب یحملھ االطباء في قلوبھم ولیس في جیوبھم .

   تحیة بل ألف تحیة، لألطباء الشرفاء أصحاب الضمائر الحیة أینما كانوا، أجرھم عند ربھم أكبر وأعظم 
من اموال الكون،  فاتقوا هللا ألّن التقوى ھي السلطة الرقابیة األعظم .

یا بُني ال تتعلم ما ال تعلم حتى تعمل بما تعلم، یا بُني حملُت الحدیَد فلم أجد أثقل من جار السوء، وذقُت    
المرارةَ كلھا، فلم أذق أشد من الفقر، یا بُني إذا أردت ان تؤاخي رجال  فاغضبھُ قبل ذلك، فإن أنصفَك عند 

غضبھ وإالّ فاحذره، یا بُني إذا كنت في بیوت الناس فاحفظ بصرك، وإذا كنت في مجلٍس فاحفظ لسانك، وإذا 
كنت في صالة فاحفظ قلبك .

من طبيب إىل طبيب

جار السوء

    ھل تعلم أنّھ على رؤوس اصابعك خطوٌط، تلتوي على شكل أقواس ودوائر وتفرعات متناھیة في الدقة 

تسمى بمجموعھا البصمة، وھي دلـیـٌل قــاطــع علـى إثبــــات ھـویـــة اإلنـســـان، وال یمكن أن تتـطابـق 
تمـامـاً عنـد أي شـخصـیـن فـــي العالـــم، وبصمة اإلبھام لھا مائة خاصیـة مـن حیـث الشـكـل والموضــع، 
البصمةُ ال تتغیر مھما طال العمر، ورغم تعقیدھا ودقتھا واستحالة إعادتھا من قِبل البشرإذا تحللت، إالّ أّن  

َي بَنَانَھُ ". هللا یقوُل في محكم التنزیل  :" أَیَْحَسُب اإلْنَساُن أَلَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمھُ بَلَى قَاِدِریَن َعلَى أَْن نَُسِوّ

ُ
والبصـمـة  

ُ
اجلــلـد
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