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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ٥۰

العراقیین  الطالب  أحد  استقبلھ  ؛  الخمسینات  نھایة  في  مرة  أول  اسطنبول  دخل  عندما  إنّھ  أخي  لي  قال      
وجدا  الشارع  وفي  الطعام،  بعض  لیُحضرا  السوق  إلى  خرجا  الغرفة،  في  متاعھ  وضعا  أن  وبعد  القدامى، 
یتكلم  كان  ولكنّھ   ، شیئاً  علیھما  افھم  ولم  العراقُي  معھُ  وتكلم  علیھ  فسلما  یّكنُس،  الوطن  عّمال  من  رجالً 
اآلن  قادٌم  أنّك  أخبرتھ  فقال:  لك؟  یقول  كان  ماذا  العراقي  األخ  سألت  وانصرفنا،  وّدعناه  ثم   ، إلّي  وینظر 

لي  قال  عندھا  متوضئاً،  إالّ  بیتك  من  تخرج  ال  أّن  ینصحَك  وھو  بالتوفیق،  لك  ودعا  بَك  فرحب  األردن،  من 
خرجت  وما  حیاً،  دمُت  ما  بھا  أعمل  أّن  نفسي  على   ً عھدا فأخذت  البلیغِة،  النصیحِة  بھذه   ً كثیرا تأثرت  أخي 

بما  شخصیاً  أنا  فتأثرُت  الغیب،  ظھر  في  الكنّاس  لذاك   ً خیرا ودعا  متوضىٌء،  وأنا  إالّ  قط  بعدھا  بیتي  من 
زوجتي  الى  البسیطة  القصة  ھذه  نقلت  وما  ذاك،  مذ  نفسي  على  مشابھاً   ً عھدا واخذُت  منھ  سمعت 

ھذه،  نصیحتھ  بسبب  وثواب  أجر  من  الكنّاس  ھذا  كسب  كم  وانظر  ذلك،  مثل  إلى  سارعوا  حتى  واوالدي 
" لیصمت  أو  خیرا  فلیقل   " نطبّق  أّن  علینا  لذلك  الجنِة،  في  درجاٍت  ترفعھُ  أّن  هللا  ارجو  التي 

WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+

تركيا  اس 
ّ
كن

املنقولة جنسيا عفـاة من األمراض 
ُ
احليوانات م

۲۰۲۰- ۸ -  ۱

   ھل تعلم أن الحیوانات ال تُصاب باألمراض المنقولة جنسیا التي تُسببھا جراثیم معینة ؟!، فھي ال 
تُصیب إالّ اإلنسان، وعن أي إنسان نتحدث؟، اإلنسان القادر على ممارسة الجنس ،الذي أصبح  مكلفا 

. والحرام  بین الحالل  على التمیز  وقادرا 
    والسؤال ھنا لماذا اعفى هللا الحیوانات من ھذه األمراض، رغم أنھا تُمارس الجنس وتتكاثر؟ ، 

الحالل  لیُمیّز  العقل  بنعمة  اإلنسان  على  انعم  هللا  ببساطة،أّن  الجواب  الدنیا؟!،  في  األنسان  بھا  وعاقب 
من الحرام، و لدیھ كامل اإلرادة لیُقدم على ھذا أو یُحجم عن ذاك، بینما الحیوانات غیر عاقلة، وال 

. اعفاھا  لھا،فلھذا  إرادة 
 ،"    وهللاُ بعث للبشِر رسال َ، كٌل بلسان قومھ، ، لیُقیم علیھم الُحجة،" َوَما ُكنَّا ُمعَِذّبِیَن َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً

ولم یُرسل للحیوانات رسال، ومع ھذا ھي تعبده على طریقتھا وال تُخالف أوامره" "َوإِن ِمّن َشْيٍء إِالَّ 
تَْسبِیَحُھْم ". تَْفقَُھوَن  الَّ  ِكن  َولَٰ بَِحْمِدِه،  یَُسبُِّح 

    وما بعث هللا رسوال إالّ زوده بمعجزة، وأنزل ُكتبا سماویة، كان أخرھا القرآن الكریم، الذي یھدي 
للحیوانات، ولذلك اعفاھا من ھذه األمراض المنقولة  سبق  مما  للتي ھي أقوم، ولم یُعطي هللا أیاً 

ونفسیا. جسدیا  المصاب  وتُعذّب  الجسم  تشوه  التي  جنسیا، 
    فمن الذي عّرف جراثیم ھذه األمراض أّن ھذا إنسان زاٍن أو شاذ جنسیا فعاقبیھ، وھذا حیوان 

فأتركیھ؟!، علما أنھا جراثیم ال تعقل، لكنّھا  ُمطیعةٌ وتعرف ُواجبھا ، فمن دلّھا على ذلك یا تُرى؟!، ال 
شك أنھ " اْلعَِلیُم اْلَخبِیُر" .


