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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۳

الفئة األولى وھم العاقلون العاملون المتوكلون على هللا، األخذون بكل األسباب.  -
ملتزمون تماما بالتوجیھات واإلرشادات، ال یخرجون من بیوتھم إال للضرورة.   -

یتذمرون، ویستثمرون وقتھم، ویتابعون مجریات األحداث.  صامدون محتسبون ال   -
الطبیة واألمنیة والتطوعیة. الطواقم  المیادین من  العاملین في  لكل  لیال ونھارا  یدعون   -

ال یجزعون وال یُراكمون المؤن إالّ للضرورة، وھم الغالبیة العظمى بفضل هللا.   -
َجِمیًال". َصْبًرا  الفرج، ویطبقون قولھ تعالى:"فَاْصبِْر  یوقنون بأن الصبر ھو مفتاح   -

الفئة الثانیة وھم الجاھلون الذین ال یعرفون مآالت األمور وأھمیة اإلرشادات الصحیة .  -
ھم مجموعات قلیلة، لكن خطرھم كبیر، وھم من عامة الناس یؤذون من حولھم دون قصد.   -

 . القانونیة طوال مدة الجائحة  العقوبات  بالتعلیم المسبق وتطبیق  ھوالء ال یصلُحون إالّ   -
. بالخرافات وینشرونھا  الذین یؤمنون  المتشددون  المتدینون  المجتمع ھم  أشدھم خطرا على   -

الذین ینشدون العالج عند القدیسین وقبور االولیاء أو بشعرة في مصحف أو بتراب قبر .  -
الدین. الذین یعیشون وھَم المؤامرة على المساجد، ویظنون انھا حرب علمانیة إلحادیة على   -

النتیجة كانت  بالمساجد مھما  الشعائر  إقامة  المصرون على  للنصوص،  بفھم خاطئ  المتمسكون   -
ھؤالء لألسف على أرض الواقع؛ تسببوا بإنتشار الفیروس في إیران بالذات بسرعٍة كبیرة .                                                  -
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للتوجیھات الصحیة. یُقیمون وزنا  الشباب، فال  الناس خاصة  المستھترون من  الثالثة وھم  الفئة   -
-  ھؤالء یُصافحون ویُقبلون، یذھبون إلى المقاھي ویُقیمون األعراس دون مباالة أو مسؤولیة.

ْن َخْلفَُھْم". ْد بِِھم مَّ ھؤالء ھم األقل ولكنّھم األخطر،ال یرتدعون إالّ بأشد العقوبات، " فََشِرّ  -
أّمھ في ممرات المستشفى. لكنّھا ستتحطُم عندما یرى أحدھم  ھؤالء یظنون المباالتھم رجولة،   -
ھؤالء ھم الذین سببوا كارثة ایطالیا، وسیحولون غیرھا الى مقابر بكل ما للكلمة من معنى.   -

الفئة األولى فلنكن جمیعا من 
العاقلین العاملین الصابرین الداعین هللا أن یرفع ھذا الوباء عن البشریة جمعاء

الفئة األولى فلنكن جمیعا من 
العاقلین العاملین الصابرین الداعین هللا أن یرفع ھذا الوباء عن البشریة جمعاء
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