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توافقوا من هللا  ال  أموالكم،  تدعوا على  أوالدكم، وال  تدعوا على  أنفسكم، وال  تدعوا على    "ال 
. لكم"  فیستجیب  عطاء  فیھا  یُسأل  ساعة 

 اهللاِ 
ُ
 رسول

َ
قال

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
����������������������������������

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

ٌنشرة "فَاعتِبُروا" ٥٤
 ودواء

ٌ
يف أمعائك داء

۲۰۲۰- ۸ - ۱٦

أسلم  مسلمین.  غیر  ألبوین  صیني  أصل  من  الجنسیة  مالیزي  عمره،  من  السابع  العقد  في  عجوز    

النھایــات  تحفیز  بطریقة  الناس  یداوي  كان  حیث  التدلیك،  علم  في  خبیر  وھو  اسكندر،  نفسھ  وسّمى 
بأن  الحظت  لقد   " الطویلة  وخبرتھ  إختصاصھ  بحكم  اسكندر  الخبیر  یقول  واألرجل،  لألیدي  العصبیة 

التي  المناطق  أھم  ھي  وھذه   –  ً مرارا واألذنین  واألرجل  لألیدي  یومي  تدلیك  بعمل  كفیٌل  الوضوء 
یومیة  صیانة  عمل  إلى  یؤدي  مما   – فیھا  العصبیة  النھایات  تجمع  بسبب  التدلیك  فن  علیھا  یرتكز 

اإلسالم،  نعمة  على   � فالحمد  المسلم،  حیاة  طیلة  المختلفة  الجسم  ألجھزة  ومتكررة  روتینیة 
لمؤھل  الیحتاج  بسیٌط  وھو  الملتزم،  المسلم  إالّ  بھ  یقوُم  ال  حیث  حصري،  إسالمٌي  إمتیاٌز  والوضوء 

كورونا.  لفیروس  ومبعٌد  للشیطان،  ومضاد  للمؤمن  وھوسالح  علمي، 

اسكندر قصة 

داخلك  في  ما  فإّن  جرثومة،  ترلیون  عشره  وفمك  جلدك  على  ما  كان  إذا  أنّھ  قدروا  العلماَء  أن  تعلم  ھل    
الوقت؟،  بنفس  ودواٌء  داٌء  وھي  جرثومة،  ترلیون  مائة  الھظمي  جھازك  في  أي  ذلك،  أضعاف  عشرة 
تنام،  ال  وھي  الفرصة،  لھا  الحت  كلما  أزعاجا  لك  تُسبب  التي  اإلنتھازیة  ومنھا  الصدیقة  الجراثیم  منھا 
فیھا  تتعایش  ومتوازنةً   مناسبةً  بیئةً  أمعائَك  في  تجُد  و  أمعائك،  في  الطعام  بقایا  وتخّمر  وتھظم  تتكاثر 
ثأرتھا  تثور  صفوھا،  یُعكُر  ما  جائھا  فإن  رویدَك،  ولكن  األخرى،  الجرثومیة  األنواع  مئات  مع  سلمیا 
اذنیك  على  تضع  أن  اللحظة  ھذه  في  لك  قُدر  ولو  حروب،  من  المختلفة  األنواع  بین  ینشُب  ما  بسبب 
واصوات  الغازات،  من  البركانیة  اإلنفجارات  یشبھ  ما  لسمعت  بطنك  األخرعلى  وطرفھا  طبیب  سماعة 

المدى. بعید  مدفعي  قصف 
للجسم،  المفیدة  الوظائف  من  عدًدا  تؤدي  الھضمیة  القناة  في  تعیش  التي  الدقیقة  الحیة  الكائنات    
من  نوعٍ  إلى1000   300 بین  ما  القناة  ھذه  في  ویعیش  "المنسي"،  العضو  اسم  علیھا  أُطلق  ولذلك 
مجموعةً  تؤدي  فالبكتیریا  متبادلة،   منافع  عالقة  باإلنسان  عالقتھا  أن  إلى  األبحاث  وتشیر  البكتیریا، 
ظروٍف  وفي  ذلك،  ومع   ، للجسم  الفیتامینات  وإنتاج  المناعي،  النظام  وتدریب  التخمیر  مثل  الوظائف  من 

 . بالسرطان  اإلصابة  خطر  في  زیادة  یسبب  بعضھا   أن  یُعتقد  معینة، 


