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لسببین،  الدخان  مزارع  في  یرعى  أن  لھُ  مسموٌح  لذلك  الدخان؟،  نباَت  یأكُل  ال  الحماَر  أّن  تعلم  ھل    
أمیٌن  الحماَر  أّن  والثانیةُ  بوجودھا،  المرغوِب  وغیِر  المنافسِة  النباتات  من  المزارعِ  ھذه  لتخلیِص 

یُقدم  وال  بفطرتِھ  الضاَر  یكرهُ  الحماَر  جعَل  الذي  العظیم  هللا  فسبحان  یأكلھُ،  فال  المحصوِل   على 
التسائل،  من  لي  البد  لكن  التدخین؛  بعادة  أُبتلي  من  لكل  سلفا  إعتذاري  ومع  معّسال،  كان  ولو  علیھ 

ومضاُره  الدخان  یعرفون  الذین  البشر؟،  بعض  فطرة  من  انقى  البھائم  فطرة  تكون  أن  یعقل  ھل 
 ٪٥۰ أّن  ذُكر  أنّھ  اسفي  ویا  أسمائھم،  یعرفون  كما  حولھم،  من  وعلى  علیھم  واالقتصادیِة  الصحیِة 

مدخنین. مصر  في  دراسةٌ  شملتھم  الذین  األطباء  من 

احلمارال يأكل نبات الدخان!

بل  بالمرحاض،  حاجتھم  قضاء  بعد  الماَء  یستعملون  ال  أنّھم  الغرب  في  الشعوِب  عادات  من    
ورق  بسبب  الناس  بین  معارُك  دارت  أنّھ  إالّ  كافیٍة،  غیر  عادة  أنھا  ورغم  التوالیت،  ورق  یستعملون 
للتنظیِف  الماِء  استعمال  أّن  حدیثا  أدركوا  وقد  كورونا،  زمن  في  الغربیة  التجاریة  باألسواق  التوالیت 

مراحیضھم. في  شطافاٍت  یُرّكبون  بدأوا  لذلك  األسلم،  ھو 
إلزالِة  الماِء  إستعماِل  في  والعشرین،  الحادي  القرِن  في  حتى  العالِم،  كل شعوَب  المسلموَن  وقد سبق    
الجلِد  على  الغائِِط  من  بقایا  یترُك  الماِء  استعماِل  عدَم  حیُث  والتغوِط،،  التبوِل  عنَد  الجسِم  فضالِت  باقي 

. الجراثیم  ملیارات  یعني  ،وھذا  والمالبس 
ثبَت  وقد  مثال،  كالتفوئید  المعدیة  الجرثومیة  األمراض  بعض  إنتشار  في  سبباً  تكوُن  الملوثة  والیَد     
بكتیریا  من  ملیوناً  وأربعین  خمسة  من  أكثر  فیھ  التیفوئید  جرثومِة  حامِل  براز  من  الواحِد  الغراِم  أن 

. المرض  ھذا 
في  مانشیستر  جامعة  في  الطِب  كلیِة  في  الجراثیِم  علم  مختبراِت  في  علمیةٌ  عملیةٌ  تجربةٌ  أجرینِا  وقد    
من  طبقات  سبعة  اُستعملت  إذا  إالّ  األیدي  وتلوث  الورق  تخترق  البراز  جراثیم  أّن  وأثبتنا  بریطانیا، 

الماء.   إذاً البد من  دفعة واحدة، وھذا غیر وارد،  الورق 
إلى  ذھب رسول هللا  ِریَن"  اْلُمطَِّھّ یُِحبُّ  َوّ�ُ  ُرواْ  یَتََطھَّ أَن  یُِحبُّوَن  ِرَجاٌل  فِیِھ  تعالى"  قولھ  نزل  وعندما    
تصنعوَن  الذي  فما  علیكم،  أَثنى  قَْد  وجّل  عّز  هللاَ  إنَّ  األنصاِر،  معشَر  األنصار"یا  وخاطب  قباء  مسجد 
الماَء،  األحجار  نُتبُِع  ثمَّ  الثالثةَ،  األحجاَر  الغائَط  نُتبُِع  هللاِ  رسوَل  یا  فقالوا:  الغائِط؟  وعنَد  الوضوِء  عنَد 

." الُمّطِریَن  یحُب  یتطھَّروا،وهللاُ  أْن  یحبُّوَن  رجاٌل  فیِھ   " اآلیة  فتلى 


