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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ٤٥

مصطلح "مواطٌن صالٌح" یُوحي بحدود جغرافیة معینة، یعني حیُث یستوطُن االنساَن ، وكأن المطلوب      
ھذا  كان  لو  ماذا  ھنا؛  الُملح  والسؤال  وطنھ،  في  دام  ما  مخلصاً...الخ  أمیناً  صادقاً  المواطُن  یكون  أن 
في غیر  دام  ما  یؤذي  أو  یزني  أو  یسرق  أن  لھ  یحق  امریكیا؟!، ھل  أو  اوروبا  في  مثالً  العربي  المواطن 

؟. وطنھ 
وتعاوناً  وإخالصاً  أمانةً  العظیمِة؛  بالقیم  مشبٌع  إنساٌن  صالٌح"،  "إنساٌن  ھو  واألصح  األكمل  المصطلح     
صالٌح،  مواطٌن  تلقائیا  ھو  صالحٍ  إنساٍن  كل  ألن  تكلف،  دون  فیھ  سجیةً  تكون  حیث  وعدالً....الخ،  وصدقاً 

والجغرافیا. الحدود  عن  النظر  بغض  نفع،  وقع  حیثما  ألنّھ 
یبذل  الذى  الصالُح؛  اإلنساُن  ذلك  عامةً،ھو  ولإلنسانیِة  خاصةً  للوطن  تقدیمھ  یمكن  ما  أفضل  من  وأن     
الكالِم  قلیُل  الشھرة،  عن  البعَد  یتعمُد  یُعرف،  لم  حضر  فإذا  وقتھ،  بأغلى  ویُضحي  جھده،  فى  ما  أقصى 

علیھا. ومن  األرض  من  أفضل  ھو  مٍأل  فى  یذكره  رباً  لھ  أن  یؤمن  العمل،  كثیُر 

   أسعَد أیاَم  یوسَف علیھ السالم كان ذلك الیوم، الذي انتصَر فیھ على داعي الغریزة، ووقف في 
وجھ إمرأة العزیز قائالً : " معاذ هللا ".. فترقَّى في معارج القُرب، وحظَي بجائزة :

" إِنَّھُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصیَن " .
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مواطن صاحل ام إنسان صاحل ؟

ونابليون هتلر 

۲۰۲۰- ۷ - ۱۲

   عندما سقطت العاصمةُ الفرنسیةُ "باریس" بید النازیین عام ۱۹٤۰، زار ھتلر قبَر نابلیون 
بونابرت وانحنى لھ بكل إحتراٍم قائالً لھ : "عزیزي نابلیون، سامحني ألني ھزمُت بلدك ، لكن یجب 

أن تعرف أّن شعبك كان مشغوالً بقیاس أزیاء النساء، بینما شعبي كان مشغوالً بقیاس فوھات 
المدافع والبنادق" .

   ھذا القوُل ینطبُق الیوَم تماماً لألسف على شعوبنا المشغولة بالمسلسالت واألفالم واألغاني وتوافھ 
التسابق  الدین، وتتفنن المحطات الفضائیة في  األمور، وإثارة الشھوات والشبھات حول ثوابت 

لإلفساد و الفساد، بینما یعمُل أعدائنا لیال ونھارا لھدم األقصى وإذالل البالد والعباد.
   ولو تسائلنا  ماالفرق بین مایریُده هللاُ لنا في حیاتنا، وماتریده المحطات الفضائیة الفاسدة ؟، 

َّبِعُوَن الشََّھَواِت أَن تَِمیلُوا  ُ یُِریُد أَن یَتُوَب َعلَْیُكْم َویُِریُد الَِّذیَن یَت لوجدنا الجواب في قولھ تعالى " َو�َّ
َعِظیًما ". َمْیًال 


