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بھذه  العنایة  من  البد  ولذلك  عظیمة،  صحیة  فوائد  لھا  الھضمیة  القناة  في  الحمیدة  البكتیریا    
الصدیقة  البكتیریا  أنواع   من  ملیارات  فیھا  كبسوالت  تسمیة  على  أُصُطلح  وقد  الصدیقة،  البكتیریا 

وھذه  ب"البروبیوتیك"  البكتیریا  من  الصحیحة  باألنواع  الھضمیة  القناة  استیطان  على  تُساعد  التي 
الطبیعیة  البكتیریا  مع  المكمالت  ھذه  بكتیریا  تتعاون  وعندما  الصیدلیات،  في  تُباع  الكبسوالت 

. الجسم  في  كامل  كعضو  أدائھما  یُصبح  باألمعاء  الموجودة 
لھذه  الطبیعي  البیئي  بالتوازن  إختالل  إلى  یؤدي  ربما  المفعول،  قویة  حیویة  مضادات  تناولك  عند    
تتمدد  المتبقیة   فالبكتیریا  القولون،  في  األخر  البعض  دون  بعضھا  یقتل  ألنھ  األمعاء،  في  الجراثیم 

المضاد. قتلھم  الذین  منافسیھا  غیاب  بسبب  طبیعیة،  وغیر  كبیرة  بدرجة  وتتكاثر 
المتبقیة،  البكتریا  انواع  بین  أمعائك  في  تحدث  شدیدة  معارك  ألن  اإلرتیاح  بعدم  ستشعر  عندھا    

تبعا  تقصر  أو  تطول  الزمن،  من  لفترة  ھكذا  وتبقى  وساق،  قدم  على  القصف  وأصوت  الغازات  فتظھر 
وتتكاثر  تنمو  حیث  الحاالت،  ھذه  مثل  في  تنتعش  التي  ھي  العنیدة  والجراثیم  المناعي،  جھازك  لقوة 

إسھاالت.  أو  التھابات  تُسبب  أحیانا  زیادتھا  ولذلك  الحیوي،  بالمضاد  تتأثر  وال 
بمادة  مملوءة  الفم  طریق  عن  كبسوالت  بإعطائھا  الداء،عولجت  ھي  كانت  بالتي  داوھا  مبدأ  وعلى    

توازن  ترتیب  تُعید  الكبسوالت  ھذه  محتویات  األصحاء،  أحد  براز  من  المأخوذ  الطبیعیة  الجراثیم 
اإلسھال  ویتوقف  لحاملھا،  مؤذیة  غیر  لتُصبح  الطبیعي،  وضعھا  إلى  األمعاء  بیئة  في  الجراثیم 

فیھ  نبحث  الذي  الیوم  یأتي  فھل  السرطان،  معالجة  في  الجراثیم  ھذه  لتجنید  تتزاید  واألمال  والمعاناة، 
بالدم؟!. التبرع   من  بدال  الصحي  بالبراز  متبرعٍ  عن 

المحتسب  فمراقبة   الخبازین،  سوق   لدخول  الكمامةُ  یشترط  الصحة  لحفظ  إسالمي  أندلسي  قانون     
إذا  شیٌئ  فمِھ  من  یتطایَر  لئال  ملثٌم  وھو  إالّ  أحُدھم  یعجن  "وال  یلي:  ما  على  تنص  والخبازین  للطحانین 

العجین"،  فوق  شیٌئ  منھ  فیقطُر  یعرَق  ال  كي  بیضاء  عصابةٌ  جبینھ  على  یشَد  وأن   ، تكلم  أو  عطس 
أَْكثََر  ،"َولَِكنَّ  عریقة  اسالمیة  حضارة  ۱۹٥٥م،  عام  بروفنسال  لیفي  الفرنسي  المستشرق  ذلك  نشر 

یَْعلَُموَن". َال  النَّاِس 

أو  بھ  یُنتفُع  أوعلٌم  جاریةٌ  صدقةٌ  الجاریٍة،  الحسناٍت  لنوافذ  وانتظاٍر  ترقٍب  حالِة  في  سنبقى  بالقبِر    
درجتك،  وترتفع  نعیمَك،  یزیَد  لكي  الدنیا،  من  تأتي  حسنٍة  ألّي  قلبَك  سیتشوق  لك،  یدعو  صالٌح  ولٌد 

الندم،  أصابع  وتعُض  اآلوان،  فوات  قبل  نفسك  ادرك  جھزت؟،  نافذةً  فكم  الجبار،   العزیز  عنك  ویرضى 
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