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 بسم هللا الرحمن الرحیم

املقدمة
          الحمد � رب العالمیـن، الذي امتّن على عباده بنبیھ الُمرسل، وكتابھ الُمنزل، الذي ال یأتیھ 
لھ  یجعل  ولم  الكتاب  عبده  على  أنزل  حمیــد،  حكیــم  من  تنزیٌل  خلفھ،  من  وال  یدیھ  بین  من  الباطُل 
وعلى  الطاھرین،  الطیبین  آلھ  وعلى  محمد،  واآلخرین  األولین  سید  على  وسلم  هللا  وصلى  عوجاً، 

وبعد: المیامین  الغر  صحابتھ 
          فیروس كورونا المستجد لیس كغیره من الفیروسات التي َخبِرھا اإلنسان، فھو مرعٌب بشكلھ 
التوقعات،  أفعالھ وتداعیاتھا وِعبرھا، فاقت كل  و دقیٌق بحجمھ وصاعٌق بتصرفھ، فسطوتھ وحقائق 
حد  على  وجاھلھ  عالمھ  وكبیره،  صغیره  ومحكومھ،  حاكمھ  وغنیھ،  فقیره  بأسره،  العالم  وأشغلت 

سواء.
         التاریخ المعاصر لم یشھد لھ مثیال، وكأنھ یمتطي بساط الریح، ویتحرك بكل اإلتجاھات بنفس 
الجبھات،  كل  اللغات، ویضرب في  كل  یفھم  إذن مسبق،  تأشیرة وال  بال  المطارات  كل  یدخل  الوقت، 

خالل أشھر بسیطة ظھر في كل أنحاء الكرة األرضیة.
         أسمیتھ الجنرال كورونا، الجنرال الصغیر الذي ال یُرى، الذي حبس الناس، وأجبر الطائرات 
ودّمر  والجامعات،  المدارس  وعطل  المصانع  وأوقف  محیطاتھا،  في  البوارج  وجّمد  الھبوط،  على 

اإلقتصاد، وفضح زیف الحضارة الغربیة ، كل ذلك بصمت وھدوء عجیب .
        ال شك أنّھ آیةٌ من آیات هللا، أرسلھا للبشریة بعد أن اشتطت وبُعدت عن فطرتھا، علّھا تفھم 
لمصلحتنا  آیةٌ  ولكنھا  معنا،  آخر  لھ شأن  لكان  یستبدلنا  أن  أراد هللا   فلو  ّغیھا،  وتعود عن  الرسالة 
قولھ  من  واستفاد  وسلم،  ربھ  إلى  رجع  خاف  فمن   ،" تخویفا  إالّ  باآلیات  نرسل  وما   " مبدأ  على 

یَْرِجعُوَن ". لَعَلَُّھْم  َعِملُوا  الَِّذي  بَْعَض  ِلیُِذیقَُھْم  تعالى" 
        فكرة ھذا الكتاب نشأت من طلب جاءني من  دكتورعزیز یعیش الغُربة عن وطنھ، وأخ كریم 
وِعبرة،  وتداعیاتھ  كورونا  فیروس  حول  قصیرة  إلكترونیة  نشرة  إصدار  عليَّ  یقترح  مثیلھ،  یندُر 
ھكذا،  ُجمعت  ثم  تباعاً،  تیسرت  التي  فاعتبروا"،  "نشرة  فكانت  دینیة،  تربویة  توعویة  تكون  علّھا 
القّراء  القبول، ومن  ُحسن  آمال من هللا   كفاعلھ،  الخیر  الدال على  ألّن  الفكرة،  لصاحب  مھداة  فھي 

المعذرة والدعاء، وهللا ولي التوفیق.
                                                                      الدكتور عبدالحمید القضاه
                                                                       السبت  ۱٥\ ۸ \  ۲۰۲۰

6



الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱

۱. أّن فیروس كورونا المستجد المسمى علمیا ( ٢-SARS - CoV ) ھو مخلوق صغیر،
 وحدة قیاسھ باألجزاء من الملیار من المتر، وال یُرى إالّ بالمجھر اإللكتروني !.

خلیةً حیةً  یدخل  حتى  یبقى وحیداً  لوحده،  العیش  یستطیع  المستجد ھو طفیٌل ال  كورونا  فیروس  أّن   .۲
.! لمصلحتھ  قدراتھا  كل  فیستعمرھا ویستعمل  من خالیانا، 

۳. أّن فیروس كورونا المستجد ال یدخُل خلیةً میتةً، بل یبحث عن خلیٍة حیٍة ،فیدخلھا وحیدا دونما أي 
ولكن  منتصرا  منھا  ویخرج  یُتلفھا  ثم  مكونات،  من  یرید  ما  لصناعة  ویسخرھا  قیادتھا  فیحتُل  سالح، 

بالمئات ،لیبحث كل واحٍد عن خلیة حیة جدیدة !. 
٤. كلما كانت مناعة اإلنسان أضعف، كلما كانت مھمةُ الفیروس أسھل وإنتشاره بالجسم أسرع !.

تعلم؟ هل 

- أّن منظَر الشاب الذي رأیتھ یصیُح ویستغیُث من شرفة منزلھ في الطوابق العلیا لعمارتھ في أوروبا، 
ألن شقیقتھ ماتت منذ یومین وھي ال زالت على سریرھا لقلّة من یساعده... ذكرني یوم انتشر الطاعون 

شمالي ایطالیا عام ۱۹۳۰م... وكثر الموتى وتراكمت جثثھم، ولم یجدوا من یدفنھم لقلة األحیاء 
العلم والتكنولوجیا !. أننا في عصر  یُعید نفسھ،رغم  التاریخ  حولھم...فسبحان هللا، 

- لو أراد هللاُ إھالكاً، ألرسل فیروساً نسبة الضحایا منھ ۱۰۰٪ ... فال یُعجزه شيء،لكنّھ أراد إنذاراً ... 
لیُري العبَد عجزه وضعفھ ... وكیف خوفھُ وھو جالٌس حتى في بیتھ ، وفي مكان أمنھ من فیروس ال 
یُرى... ونسبة الوفاِة منھ ٪٤٫٥ !... فكن على عقیدٍة راسخة أّن هللا قادٌر على كل شيء، وأنھ مالك ُ

الملك، وأن الكّل في قبضتِھ وتحت قھرِه ، فتضرع إلیھ ،بل فاجأر إلیھ في كل آن وحین...فمصیبةٌ تُقبُل 
ِ إِنِّي لَُكْم ِمْنھُ نَِذیٌر ُمبِیٌن" (٥۰ الذاریات) وا إِلَى �َّ بھا على ربَك ... خیٌر من نعمٍة تُنسیَك ربك !،" فَِفرُّ

۲۰۲۰-۳-۲۹

تعلم؟ هل 

هل تعلم؟
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۲

الناس،  بین  المغرضة  اإلشاعات  ینشرون  البشر،  من  األشرار  طبیعة  من  أن   -
ویھرفون بما ال یعرفون، خاصة عندما یكون األمر مستجداً لم تعھده البشریة من 
بسرعة  العالم  في  وانتشر  حدیثاً،  ظھر  الذي  المستجد  كورونا  فیروس  مثل  قبل، 
من  یخاف  عادة  واإلنسان  البشر...  من  األالف  مئات  وقتل  وأصاب  مألوفة،  غیر 
وجیزة...  بفترة  الضحایا  من  الھائل  العدد  ھذا  مع  ترى  یا  حالھ  فما  المجھول، 
اإلنسان،  عند  المناعة  جھاز  مدمرات  من  ھي  النفسي  والضغط  والھلع  والخوف 
وفي الحدیث الصحیح "من كان یؤمن با� والیوم اآلخر فلیقل خیراً أو لیصمت".

۲۰۲۰-٤-۱

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

حقائق

عربة

أّن الفیروسات بشكٍل عاٍم ھي من أصغُر المخلوقاِت المجھریة المعروفة لآلن.  -
أّن الفیروسات أنواٌع، منھا ما یختُص بالبشر أو الحیوانات أو النباتات، ومنھا   -

ما ینتقُل من الحیوان إلى اإلنسان .
أّن العلماَء قد عرفوا سبعةَ أنواعٍ من فیروسات عائلِة "كورونا" لآلن، وھي   -

تعیُش على الحیوانات المختلفة في كِل مكاٍن على وجھ األرض .
أّن ثالثة أنواع من السبعة المعروفة؛ قد تعرضت لطفرات جینیة وتحورت   -

فأصبحت مؤذیة، وانتقلت من الحیوان إلى اإلنسان لتسبب لھ األمراض.

تعلم؟ هل 

الفرنسیة الخامسة یقول:  التلفزیونیة  القناة  الفرنسیین على  -  أن أحد األطباء 
أحسسُت وكأني أحترُق من الداخل، بعد أن توسل لي مریٌض بالكورونا وھو 

یحتضر، أن یرى أبناءه للمرِة األخیرة، وبعد إلحاحھ وبكائھ، استجبتنا لھ ،وبدأنا 
في تجھیز المكاِن حتى یتسنى لألبناء الدخوَل بأماٍن، وبعد إتصالي بھم، رفضوا 

أن یوّدعوا أباھم خوفا من العدوى، حتى أنّي توسلُت لھم، لكنّھم وبكل بساطٍة 
أَِخیِھ،  ِمْن  اْلَمْرُء  یَِفرُّ  أغلقوا الھاتف بوجھي...یا إلھي... ھل ھي القیامة؟..."یَْوَم 

ِھ َوأَبِیِھ، َوَصاِحبَتِِھ َوبَنِیِھ"... فاعتبروا یا أولي األلباب . َوأُِمّ
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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۳

- أّن الثالثة أنواع من فیروسات كورونا المعروفة؛ قد تعرضت لطفرات جینیة   فأصبحت مؤذیة وممرضة، 
وانتقلت من الحیوان إلى اإلنسان لتسبب لھ األمراض.

2002م وثبت إنتقالھ لإلنسان من الخفاش وبعض أنواع القطط البریة. - أّن أول كورونا ممرض ظھر عام 
أآلف  ثمانیة  الشدیدة"،وأصاب  الحادة  التنفسیة  "المتالزمة  سبب  ألنھ   "1 "سارس  علیھ  أُطلق  أنّھ   -

العالم. في  ثمانمائة وخمسین ضحیة  وقتل  وخمسمائة 
2012 م وثبت إنتقالھ لإلنسان من الجمل العربي. - أّن فیروس كورونا الممرض الثاني ظھرعام 

وخمسمائة  ألفین  وأصاب  أوسطیة"،  الشرق  التنفسیة  "المتالزمة  سبب  ألنھ  علیھ"میرس"  أطلق  أنّھ   -
العالم. في  ثمانمائة وستین ضحیة  شخص،وقتل 

2019م. - أّن فیروس كورونا الممرض الثالث ھو "كورونا المستجد" الذي ظھر في نھایة عام 
الشدیدة"،ویُطلق علیھ  الحادة  التنفسیة  الثاني من "المتالزمة  النوع  2" ألنھ سبب  أطلق علیھ"سارس    -

."19 عالمیا"كوفد 

حقائق

أنّھ عندما نادى المؤذن في زمن الرسول صل هللا علیھ وسلم في یوم مطیر"صلوا في رحالكم"، لم یبِك   -
المؤذُن وھو یقولھا ألنھ یعلم أنھا حكم شرعي، وصلى الصحابة في بیوتھم وھم یحتسبون أجرالجماعة 

أنّھ كان بینھم من یأتیھ  بنیاتھم، ولم ینتشر بینھم أن هللا كره قدومھم وأغلق المساجد في وجوھھم، علماً 
خبر السماء ولم یقل لھم أن هللا حرمھم دخول بیتھ.....وقف الصالة في المساجد فترةً مؤقتةً لضرورة ٍملحٍة 

ال یُفسر أنھ غضٌب من هللا.... فأّمةُ اإلسالم أّمةٌ مرحومةٌ، خیُرھا باٍق إلى یوم القیامة.

- ومن باب" َوذَِكّْر فَِإنَّ الِذّْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِیَن " وحتى ال ینطبق علینا قولھ تعالى:
هُ َمرَّ َكأَْن لَْم یَْدُعنَا إِلَى ُضٍرّ  ا َكَشْفنَا َعْنھُ ُضرَّ رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِھ أَْو قَاِعًدا أَْو قَائًِما، فَلَمَّ ْنَساَن الضُّ " َوإِذَا َمسَّ اْإلِ

ِلْلُمْسِرفِیَن َما َكانُوا یَْعَملُوَن " ( یونس ۱۲)..... فادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة،علّھ  َمسَّھُ، َكذَِلَك ُزیَِّن 
البشریة جمعاء. الُضرَّ والسوَء عن  یكشُف 

۲۰۲۰-٤-٤

تعلم؟ هل 

تذكرة
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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ٤

- أّن مرض كورونا المستجد ظھرأوالً في عمال سوق المأكوالت البحریة في مدینة ووھان .                                                                                                    
-  أّن الدراسات المبدئیة تشیر ألى أنّھ انتقل إلى اإلنسان من األفعى والخفاش.  

-  أّن دراسات الخریطة الجینیة لكورونا المستجد أظھرت سلسلة من التحورات والتغیرات، 
فالذي ظھر في ووھان یختلف عنھ في المانیا وایطالیا والكویت ، وقد أكتشف منھا لآلن ثمانیة 

سالالت على األقل.       
- أّن ظھور مثل ھذه الذریات قد انعكس على نسبة وسرعة فتكھ بالضحایا.

- وأّن ھذه التحورات والتغیرات الجینیة ستعقّد عملیة إنتاج لقاح فاعل ضد ھذا الفیروس. 

حقائق

أنّھ كلما إلتزم اإلنسان بتعالیم دینھ، ودوام وإحسان وضوءه، وإسباغھ على المكاره، وبنظافتھ 
الشخصیة بشكل عام وغسل الیدین بشكل خاص، وأنھ كلما التزم بأدابھ وإرشاداتھ اإلسالمیة 

العُطاس والسعال، وابتعد عن  الصحیة؛ مثل تطبیق قاعدتي العزل والحجر الصحي، والتزم بأداب 
الناس عن فیروس الكورونا وأمثالھ  أبعد  التقبیل، وأوقف المصافحة مؤقتا للضرورة.... كلما كان 

من الجراثیم المؤذیة، فسارعوا إلى اإللتزام بدینكم، بل سارعوا الى الصحة والعافیة وفوق ذلك 
إلى األجر والثواب .

أّن فیروس االیـدز عندما ظھر في بدایة الثمانینیات لیُالحق ویُعاقب الشاذین والزناة في الكرة   -
األرضیة قد احتاج إلى خمسة سنوات، ألنّھ ینتقل من شاذ إلى آخر بسبب فعلتھ الشنعاء، بینما 

فیروس كورونا المستجد قد ركب بساط الریح وبسرعة عجیبة لم یسبق لھا مثیل، اجتاح العالم 
بأسره خالل ثالثة أشھر فقط ال غیر!، وكأنھ ینتقل ِعبر األثیر…. وصدق هللا العظیم إذ یقول:       
لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن".  الَِّذي َعِملُوا  ِلیُِذیقَُھم بَْعَض  أَْیِدي النَّاِس  بَِما َكَسبَْت  َواْلبَْحِر  اْلبَِرّ  اْلفََساُد فِي  " ظَھَر 

" فَاْعتَبُِروا یَا أُوِلي األْبَصاِر" .

۲۰۲۰-٤-۷

تعلم؟ هل 

تذكرة
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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ٥

تعلم؟ هل 

۲۰۲۰-٤-۱۰

معلومات
المخبري. الكشف  ومادِة  واللقاحِ  العالجِ  مفھوم  بین  الناس  عامة  عند  وخلط  لبس  - ھناك 

تشخیصھ. بعد  مرضھ  من  لیشفى  للمصاب؛  الطبیُب  یُعطیھ  الذي  الدواُء  ھو   : - العالُج 

الفیروس  وجود  المریض،إلثباِت  بعینة  لخلطھا  علمیاً  علیھا  المتوافق  التولیفةُ  ھي   : الفحص  مادة   -
بھ. الخاصة  تولیفتھ  فحٍص  لكل  أنّھ  عدمھ،علماً  من  مثالً 

یحمیھ  حتى  المناعي،  جھازه  لتحفیّز  إصابتھ،  قبل  السلیم  للشخص  یُعطى  الذي  المطعوُم  :ھو  اللقاُح   -
. معیٍن  بمرٍض  مستقبالً  اإلصابة  من 

- لتحضیر لقاحٍ آمٍن معیٍن ضد فیروٍس جدیٍد، یظھُر ألوِل مرٍة، ولم یسبق أن عانت منھ البشریة، 
یحتاُج إلى عاٍم أو أكثر، ألنھ یمُر بسلسٍة من التجریب على الحیوانات أوالً ثم على اإلنسان ثانیاً.

ذریاتھا  وتبُدل  تغیُرھا  لسرعِة  المتحورِة،  للفیروسات  لقاحاٍت  تحضیر  من  عادة  البشریةُ  تُعاني   -
وسالالتھا، مثل فیروس كورونا، فما یحمي من ذریة  معینٍة ال یُفید للوقایة من ذریٍة أخرى.

العالم قریةً صغیرةً، وغزت األرَض  التي جعلت  المتطورِة  المتقدمة، والتكنولوجیا  العلوم  إن 
والسماَء، أنتجت قوةً جبارةً، لكنّھا مجنونةٌ ومنفلتةٌ، وبال  كوابَح أومحدداٍت، وبال ضوابَط  من 
أخالق أو إنسانیة، استھانت بأرواح البشر، وقتلت الضعفاء المظلومین عن یمین و شمال ، بال 
ھوادة ودون سبب...ھذه القوةُ ضعیفةٌ جداً مھما بلغت، فھذه آیةٌ صغیرةٌ من آیات هللا سیطرت 

یَّنَْت َوَظنَّ أَْھلَُھا أَنَُّھْم قَاِدُروَن  علیھا وأخرستھا، قال تعالى:" َحتَّى إِذَا أََخذَِت األْرُض ُزْخُرفََھا َوازَّ
لَْم تَْغَن بِاألْمِس"  َكأَْن  أَْو نََھاًرا فََجعَْلنَاَھا َحِصیًدا  أَْمُرنَا لَْیال  أَتَاَھا  َعلَْیَھا 

عربة

- فیروس كورونا مخلوٌق متناھي في الصغر، یبلُغ قُطره ۱۲٥ جزء من الملیار من المتر.
- كلمة كورونا في اللغة الالتینیة تعني التاج ذو الھالِة، وكأنھ ھالةُ تاج ملكٍة على عرشھا.
- ھذا الفیروس ال تراه العیون، ولكن تدمع منھ الجفون، یصوُل ویجوُل بال حسیب ٍبشري.

- فاللھّم إنك تـراهُ وال نـراه، تقدُر علیھ وال نقدر، وأنت على كل شيٍء قدیر، آیةٌ صغیرةٌ من آیآتك، 
یـا ذا الجبروِت والملكوِت والعظمِة. فاصرفھُ عنا، وأرفعھُ عن ضعفنا بقوتك، 
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أما الذین یُریدون أن یُضحوا بالضعفاء وكبار السن لحمایة اإلقتصاد في امریكا، فھم ماّدیون الى 
النخاع،  وكعادتھم ال یُقیمون وزنا لحرمة النفس البشریة،....فشتان ما بین ھذا وبین ما امرنا بھ 

الرسول صل هللا علیھ وسلم حیث یقول:
" َھْل تُْنَصُروَن َوتُْرَزقُوَن إِال بُِضعَفَائُِكْم"  "رواه البخاري"

ية
ّ
املاد ضحايا 

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ٦

. الُمھیب وطاف باألرض  الُمخیفة وتاجھ  الصغیر"، لبس ھامتھ  المستجد،"الجنرال  كورونا   -
یخرج من أنف وفم المصاب بواسطة رذاذ اللعاب الذي یخرج مع الكالم والسعال والعُطاس.  -

األقل،  على  متر  مسافة  إلى  ویصل   ، المصاب  العاطس  أمام  ینتشر  بالفیروس  الُمحمل  الرذاذ  ھذا   -
وتتلوث یداه واألسطُح من حولھ بالفیروس .

فإذا خالطھ أحٌد أو صافحھ، دخل ھذا الفیروس المتعلق بالرذاذ عن طریق التنفس أو عرك العیون   -
الملوثة. باألیدي 

یعشعش بالتجویف األنفي وأسفل الحلق لخمسة أیام تقریباً، لیجد بعض أنواع الخالیا التي یھواھا،   -
إال خالقھ. تفاصیلھا  یعلم  فیدخلھا ویُكاثر نفسھ على حسابھا بطریقة عجیبة ال 

تبدأ الحمى والسعال الجاف واألعراض بالظھور تبعا لعمر المریض وقوة جھازه المناعي.  -
یكون المصاب ُمعدیاً لمخالطیھ قبل وبعد ھذه الفترة، والفیروس یحاول أن یصل إلى رئتي المصاب.  -

المریض جدا. الناقلة لألوكسجین، فتتدھور حالة  یُتلف حویصالتھا  فإنھ  الرئتین،  إذا وصل   -

العدوى واألعراض

یتمیز ھذا الجنرال الصغیر"كورونا المستجد " عن غیره بسرعة إنتشاره وسھولة عدواه، وخلق 
هللا في رئتي اإلنسان ستمائة ملیون حویصلة ھوائیة لنقل األوكسجین الى أجزاء الجسم، ھذا 

الفیروس یتلفھا أو بعضھا، فیموت اإلنسان، ألنھ ال یستطیع اإلستغناء عن األوكسجین إطالقا... 
فإذا أُصیب  أكثر من أربعمائة ألف إنساٍن كما حدث في الوالیات المتحدة األمریكیة، ربعھم بحاجٍة 
ألجھزة ِاألوكسجین، وال یُوجد في البالد كلھا  كما أعلنوا سابقا إالّ عشرة أالف جھاز فقٍط ال غیر، 

فھذا یعني أن عشرات األالف  سیموتون أمام ناظري األطباء وھم یتفرجون، ال حول لھم وال طول، 
ھذا في أقوى دولة وأكثرھا تقدما في العالم، فما بالكم بما یحدث في البالد األضعف؟ .

معلومات

۲۰۲۰-٤-۱۲
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۷

الوقاية خري من العالج

- تشكیل لجنة دولیةٌ لمكافحة مثل ھذه األوبئة، ینبثُق عنھا لجاٌن فرعیةٌ على مستوى كل دولة.
القانون . - تضع ھذه اللجنة خطوطاً عریضةً مشتركةً للوقایة، وتُلزُم كل الدول بتطبیقھا بحكم 

- سرعة إغالق كل المعابر البریة والبحریة والجویة، وحجر كل من جاء من منطقة موبؤة.
- وضع خطة منبثقة من الخطة الدولیة، لكنھا متجددة وتراعي خصوصیات كل دولة على حدة.
المصابین وعالجھم. التشخیص ومستلزماتھ، وعزل  أجھزة  الصحیة، وتوفیر  المحاجر  إیجاد   -
العامة واألسطح. المرافق  الوقایة، وتعقیم  المواطنین بسبل  التوعیة وتثقیف  - استمراریة نشر 

ال تكن الحالھ رقم ۳۱: الُمصابة المستھترة في كوریا الجنوبیة التي لم تلتزم األوامر واإلرشادات، 
فخالطت وشاركت في عزاء وقُّداس وحفالت، فنشرت الفیروس إلى ۱۱٦۰ شخصاً، فلو بقیت في 

بیتھا لما أعدت أحدا..... فقد صدق من قال :
" فأنت على ثغرٍة من ثُغر اإلسالم، فإیاك إیاك إیاك أن یُؤتیّن من قبلك".

۲۰۲۰-٤-۱٤

- اإلجراءآت الوقائیة تكون عادةً في مستویین متكاملین، الشخصي والرسمي .
. - على المستوى الفردي أھمھا المداومة على غسل األیدي بالماء والصابون عدة مرات یومیاً 

- تنظیف األیدي بالمعقمات عدة مرات یومیا، بما ال یقل عن عشرین ثانیة  في كل مرة.
- تجنب اإلقتراب من الشخص المصاب بالفیروس، ولو لم تظھر علیھ أیّة عالمات مرضیة.
- ضرورة تغطیة الفم واألنف عند العطاس أوالسعال بمندیٍل یُستعمل لمرة واحدة ثم یُتلف.

- تجنب عرك العینین واألنف خوفا من تلوث الیدین، ألن الفیروس یمكن ان یدخل من أیھما.
- المداومة على تعقیم المرحاض واألسطح المتاخمة لتواجد أي مصاب ولعدة مرات یومیا.

- اإلقالع عن اإلستعمال الجماعي لألدوات المشتركة عن طریق الفم، فنجان القھوة مثال.
بالوقایة والحمایة. أوامرالرسول عندُعطاسھ وطعامھ وشرابھ،كفیٌل  بالوضوء وإتباع  اإللتزام   -

ر 
ّ
املدم اإلستهتار 

الرمسية اإلجراءآت 
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۸

أّن كَل إنساٍن، صغیرا كان أم كبیرا، ذكرأ كان أم أنثى، معّرٌض لإلصابِة بھذا الفیروس.  -
ال یوجد حالیاً أُي شخٍص محصٌن من اإلصابة، بسبب أن ھذا الفیروس یظھُر ألول مرة.  -

إالّ أّن ھناك مجموعةٌ من األشخاِص ُھّم أكثُر ُعرضةً من غیرھم ألسباٍب مختلفة .  -
منھم أُي شخٍص عندهُ خلٌل في فعالیة ونشاط ِ جھازه المناعي لسبٍب أو ألخر.  -

-  ومنھم مرضى القلب واألوعیة الدمویة، ومرضى السكري وضغط الدم .
-  ومنھم مرضى السرطان، بسبب تأثیره وعالجاتھ على فعالیة خطوط الوقایة والدفاع .

-  ومنھم مرضى الربو، لتأثیراتھ السلبیة على الجھاز التنفسي في جسم ا لمصاب .
التقدم بالعمر. وأیضا كبار السن، بسبب ضعف أداء األجھزة المختلفة في الجسم بسبب   -

هل تعلم ؟

  بمناسبة انتشار فیروس كورونا، وأثر النظافة في التقلیل من انتشاره، فاجأت صحیفة نیوزویك األمریكیة؛ 
عن  بمقاٍل  كونسایدن،  كرق  البرفسور  لسان  على  قّرائھا  ۱۷\۳\۲۰۲۰م  الموافق  الثالثاء  یوم  الصادرة 
بشكل  كورونا  وفیروس  عام  بشكل  الجراثیم  من  الوقایة  في  وعالقتھا  وسلّم  علیھ  هللا  صل  الرسول  أحادیث 
خاص، فعرضت أوالً للعلماء والخبراء المعاصرین الذین یدعون للعزل والحجر الصحي، أمثال عالم المناعة 
الدكتور"أنتني فاوسي" ثم سألت ھل تعلمون من أوصى بذلك قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن، إنّھ 
رسول اإلسالم محمد الذي قال:" ذَا سِمْعتُْم بالطَّاُعوَن بِأَْرٍض، فَالَ تَْدُخلُوَھا، َوإذَا وقََع بِأَْرٍض، َوأَْنتُْم فِیَھا، فَالَ 
من  أحدكم  استیقظ  إذا  وقال:"   ،" ُمِصحٍّ  علَى  ُمْمِرٌض  یُوِرَدنَّ  ال   " أیضا  وقال  علیِھ،  متفٌق  ِمْنَھا"  تَْخُرُجوا 
كثیرة  یُده" متفق علیھ، وأحادیث  باتت  أین  یدري  فإنھ ال  ثالثًا،  یغسلھا  اإلناء حتى  یده في  یغِمْس  نومھ فال 
أوردت  أنھا  حتى  والدعاء،  باألسباب  األخذ  بین  الموازنة  وُحسن  العالج  على  والتشجیع  الیدین  غسل  حول 
قصة صاحب الناقة، حیث "أن رجًال جاء إلى النبي ومعھ ناقتھ فقال: أعقلھا وأتوكل، ام أتركھا وأتوكل؟ فقال 
لھ النبي : "اعقلھا وتوكل"......فشكرا كورونا الصغیر الذي سبق كل المسلمین، ُحكاما ومحكومین في نشر 

أحادیث رسول البشریة .

فمن أولى بنشر الدعوة ؟ نحن أم كورونا ؟ والرسول یأمرنا ویقول :" بِلّغوا عني ولو آیة".

كورونا الداعية 

تذكري ودعوة

۲۰۲۰-٤-۱٦
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َن السََّماِء آیَةً فََظلَّْت أَْعنَاقُُھْم لََھا َخاِضِعیَن". ِمّ ْل َعلَْیِھم  نُنَِزّ نََّشأْ  إِن  قولھ تعالى:"   -

- وقولھ " َوآتَْینَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِھا ۚ َوَما نُْرِسُل بِاْآلیَاِت إِالَّ تَْخِویفًا ".
- فأنا كورونا المستجد (الجنرال الصغیر الذي ال یُرى) أیةٌ من أیآت هللا العزیز القدیر.

- أنا لست بِدعاً من األمر، فقد أرسل ربي لكم الكثیر من األیآت، ولكنّكم قوم تنسون.
ثمــــــــــــــــود؟. على  والصیحـــة  عـــــاد،  قـــوم  على  العقیم  الریح  تتذكرون   أال   -

. نــوح  قــــوم  اغرق  الذي  والطوفــــــان  لـــوط،  قــــوم  تتذكرون خســـــــف  أال   -
إبرھــة وجنوده بحجارة من سجیل؟. التي رمت  الطیـــــــــور األبابیل  تتذكرون  - أال 

- أال تتذكرون ما أرسل هللا على قوم فرعون حین عصوا وكفروا بقولھ تعالى"فَأَْرَسْلنَا َعلَْیِھُم    
ُمْجِرِمیَن"،..... "  َوَكانُوا قَْوًما  َالٍت فَاْستَْكبَُروا  َم آیَاٍت ُمفَصَّ َوالدَّ فَاِدَع  َل َوالضَّ َواْلقُمَّ َواْلَجَراَد  الطُّوفَاَن 

أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُھا".

هل تتذكر ؟

  أال ترون أنكم  في عصر العلم والتكنولوجیا بدل أن تشكروا هللا وتُعظموه على نعمھ التي ال تُعد وال 
تحصى، تطاولتم علیھ، بل تحدیتموه بكل عنجھیة وكبریاء، وھو یسمُع ویرى ولكنّھ یُمھل وال 

یُھمل، وأال ترون أنّكم ضعفاء ال تصمدون أمام آیة صغیرة بحجمي؛ بل ال تستحقون أكثر من ذلك،... 
فأین جبابرة العصر ومھندسي "صفقة القرن" الذین كان لسان حالھم باألمس یقول :" َمْن أََشدُّ ِمنَّا 

ةً ۖ َوَكانُوا بِآیَاتِنَا یَْجَحُدوَن". َ الَِّذي َخلَقَُھْم ُھَو أََشدُّ ِمْنُھْم قُوَّ ةً "؟، والجواب "أََولَْم یََرْوا أَنَّ �َّ قُوَّ

  إذا ضاق علیك بیتك أثناء الحظر، فخذ بنصیحة أبي ھریرة "إن البیت لیتسع على أھلھ، 
وتحضره المالئكة، وتھجره الشیاطین، ویكثُر خیرهُ إذا قُرأ فیھ القرآن"، فإذا أردت النجاة، 

فاتلوا كتاب ربك،  وخذ بنصیحة الرسول صل هللا علیھ وسلم الذي یقول: "أمسـك علیَك لسانَك 
الترمذي. رواه  خطــیـئـتـَك"  على  وابـِك  بَـیـتـُـك  ولیَســْعـَك 

توبوا اىل اهللا

 حمبٍ
ُ
نصيحة

۲۰۲۰-٤-۱۸
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العلمیة. النواحي والجوانب  المستجد من  التخصص عن فیروس كورونا  حاضرت بحكم   -
المستمر. التركیب وسرعة اإلنتشار والعدوى والتحور والتغیر  وجدت فیھ عجباً من ناحیة   -

لكّن ما أثار دھشتي واستغرابي وخلب لُبي ھو سطوة ھذا الجنرال الصغیر وحقائق أفعالھ .   -
فقد ركب بساط الریح، وتوجھ شماال وجنوبا وشرقا وغربا بنفس اآلن والحین .  -

ففي فترة وجیزة، ودون ضجیج جال العالم بأسره، ولم یُبقى إنساٌن إالّ أخافھ وأرعبھ.  -
- لم تُعجزه لغة وال جنسیة، وال ِعرق أو لون، فحبس الصغیر والكبیر والذكر واألنثى .

العالم بأسره، غنیھ قبل فقیره، وحاكمھ قبل محكومھ.  التوقعات، وأشغلت  فاقت تداعیاتُھ كل   -

تعلم؟ هل 

أنا سرٌّ من أسرار قدرة هللا، وأیة من أیآتھ، اصول وأجول باألرض بحولھ وقوتھ .  -
أنا عابٌر للقارات، أدخل أي بلد فیھا بـال تأشیرة أو إستئذان، أو جوازسفٍر دبلوماسي.  -

أنا ال زلت في ریعان شبابي، وفي أوج قوتي، وسأعمل الكثیر الكثیر إذا لم تتغیروا.  -
أنا أمتلك بقدرة ربي من القُدرات واألسرار والحیل ما یُحیر كل وسائلكم التكنولوجیة.  -

أنا لست ذریةً واحدةً مقطوعة، بال حسب أو نسب، بل ذریات ینحدر منھا سالالت مختلفة.  -
أنا سأبقى معكم وبینكم، سأختفي المرة وأظھر األخرى، ولكن بثوب جدید وعزم أشد .  -
لن اترككم ما دمتم في غیّكم وفسادكم وتطاولكم على خالقكم، وفي سكرتكم تعمھون .   -

ألم تروا أن حاكم أعظم دولة في العالم رغم باطلھ یجعل من یوم اآلحد الموافق ۱٥ \ ۳ \۲۰۲۰ م   -
یوما وطنیا للصالة  والتضرع لحمایة أمریكا مني ؟.

ألم تروا نفس الحاكم؛ رغم مادیّتھ العجیبة وعبادتھ المفرطة للمال؛ یجعل الربا صفراً في بلده   -
ھروباً من المزید من الخسائر في تداوالتھ ؟.

یَاأَیَُّھا  ألسنا نحن المسلمین األولى بالعودة الى الحق والدین القویم؟، وهللا تعالى ینادینا ویقول"   -
ِ تَْوبَةً نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَْن یَُكِفَّر َعْنُكْم َسیِّئَاتُِكْم َویُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن  إِلَى �َّ الَِّذیَن آَمنُوا تُوبُوا 

 . اْألَْنَھاُر"  تَْحتَِھا 

۲۰۲۰-٤-۲۰

ُ
 أمحد

ُ
عودوا لدينكم فالعود

ك؟
ّ
من أنت وما سر
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- عددوا النیات لتأخذوا إجوراً متعددة، فالنیة تجارة العلماء، لماذا نحن ملتزمون في البیت.
- الرضى بقضاء هللا والتسلیم المره، بنیة طاعة هللا واالخذ باالسباب إتباعا لسنة الرسول .
- طلباً ألجر الشھید المحتسب المعافى، وانتظار الفرج ل"إّن أفضل العبادة انتظار الفرج".
- بنیة عدم إیذاء الناس، ونیة حفظ أرواح المسلمین بعدم نشر المرض مع التوكل على هللا 
- بنیة حسن الظن با� والثقھ بأن المرض لن یصیبنا بعد األخذ باالسباب "إعقلھا وتوكل".

- بنیة التوبة والندم ومراجعة انفسنا، والتقرب � بالطاعات واإلستغفار والدعاء والذكر.
 " َوذَِكّْر فَِإنَّ الِذّْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِیَن"

ات
ّ
بالني األعمال  ما 

ّ
إن

 بكورونا
ً
طبيب يصف مريضا

سترتفع حرارتك ؛ وستستمر في اإلرتفاع حتى تظن أن جبھتك أمام فوھة بركان.
أعلى حرارٍة یمكنك اإلحساس بھا في حیاتك وستتصور وكأنك في الجحیم.

سوف تسعُل بشدة وستُصاُب بإرھاٍق وتعٍب شدید، حتى تُصبح ذابالً كأنك جثة.
كل مرة تسعُل ستشعُر بألٍم حاد في صدرك وذراعیك وعینیك بل حتى أصابع یدیك وقدمیك.

التنفَس بسرعٍة أكثر فأكثر.  ستحاول جاھدا إدخال الھواء لرئتیك ولكنك ال تستطیع ، ستحاول 
ولكنّك ستُساھم في إمتالء أوردتك بغاز ثاني أكسید الكربون السام الذي ربما سیقتلك.

سأتدخُل واضع قناع تنفس على أنفك، لتزویدك باألكسجین الذي لم تعد رئتك قادرةٌ علیھ.
إذا لم یُساعدك ذلك ولم تتحسن وبدأت حالتك في التأزم، سنقوُم بإدخال أنبوبین عبر حلقك

ستشعر ُ بألٍم شدیٍد واختناق عند ادخالھما، لن نتوقف عند ذلك بالطبع، سنواصل إدخالھما حتى یصال
بالتنفس االصطناعي. یُسمى  ما  الھوائیة، ھذا  لنھایات قصبتك 

ومھما وصفتھ لك فال یُمكنك تصوُر األزعاج واأللم، فلن تستطیع الكالم أواألكل أوالشرب 
ستكون وحیداً ممددا على سریر اإلنعاش، ستشعُر بالقلِق والخوِف من الموت المباغت.

لن یستطیع أحٌد االقتراب منك وال الحدیث معك، ما عدا األطباء والممرضین الذین یلبسون ثیاباً أشبھ بلباس 
رواد الفضاء خوفاً من أن تنتقل لھم العدوى.

ال أحد سیقترُب منك من أفراد عائلتك حتى أقرب الناس إلیك، سیكون بعیدا كما لم یكن یوما. 
سوف یضیُق تنفسك أكثر ثم ستسعُل وتشعُر بألم ٍكبیر، وسوف تتصُل بي وبرفاقي مئات المرات لیالً 

ونھاراً...... كل ھذا كان یمكنك تجنبھ لو جلست في البیت مع عائلتك.
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۲

في الوقت الذي یئنُّ البشرفیھ من وطأة ھذا الفیروس واكتساحھ العالمي، وفي الوقت الذي    
أّن بعضھن أستعمل أكیاس  الكمامات، لدرجة  التمریض األمریكیة من قلة  تشكوا فیھ طواقم 
نھاراً  الفدرالیة ُجھاراً  تُداھُم الشرطةُ  للوقایة والحمایة، في نفس الوقت  النفایات السوداء 

الناس، فسبحان من خبر  الكمامات بعیداً عن أعین  للیھود في أمریكا، متروسةٌ بمالیین  مخابئ 
نفسیاتھم فقال:" أَْم لَُھْم نَِصیٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإذًا َال یُْؤتُوَن النَّاَس نَِقیًرا".

۲۰۲۰-٤-۲٤

- معلوم أن أول ظھوٍرلكورونا المستجد كان في الصین، األول عالمیا في عدد السكان.
من نِعِم هللا على البشر أن ظھرأوالً في الصین، فھم خلٌق كالنمل نشاطاً وحیویة وتقدماً.  -
الكثیر. البشریة  تعلمت منھم  القلیل، ولكّن  ألفاً، فمات منھم  إثنان وثمانون  أُصیَب منھم   -

ِلَك تَْقِدیُر اْلعَِزیِز اْلعَِلیِم". فتصورالكارثةُ لو أن ھذا الوباء دب أوالً في بلد فقیٍر متخلف،"ذَٰ  -
قارب عدد اإلصابات المعروفة بالفیروس لآلن الثالثة مالیین  في جمیع أنحاء العالم .  -

المائتي الف ضحیة، منھم الصغیروالیافع وكبیُر السن على حد سواء. الوفیات بسببھ  قاربت   -
یتوقع بعض خبراء منظمة الصحة العالمیة أنھ سیصل إلى ٤۰٪ من سكان الكرة األرضیة.  -

ھذا یعني أّن ثالثھ ملیار ومائة وعشرین ملیون شخص سیُصابون من سكان البسیطة .  -
وھذا بدوره یعني أّن ھذا الفیروس سیقتُل عشرات المالیین في فترة وجیزة.   -

� درك أیھا الجنرال الصغیر، فقد كشفَت عوراَت وضعَف ما توھمنا أنھا دوٌل ُعظمى .  -

وصدق هللا إذ یقول:" وما یَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك إِالَّ ُھَو ۚ َوَما ِھَي إِالَّ ِذْكَرٰى ِلْلبََشرِ"( ۳۱المدثر) .  -

الغافلون ھل تصورتم یوما أن تُمنع العمرة وتُقفل أبواُب الحرمین الشریفین ؟ أیھا المسلمون   -
ھل خطر ببالكم أن تروا الكعبةَ حزینةً كیئبةً كما ترونھا الیوم، تُناجي أقصانا بصمٍت وإنكساٍر.  -
أیھا المسلمون الغافلون ألم تشعروا بأّن هللا غنٌي عن عباداتكم الشكلیة، فھي حركاٌت بال روح.  -
یذكركم وینادیكم  الملك  للحیاة؟،ومالك  فتعیدوا حساباتكم وتصوراتكم  بكم ھذه األحداث  ألم تؤثر   -

."ِ من فوق سبع سماوات ویقول:  " َواتَّقُوا یَْوًما تُْرَجعُوَن فِیِھ إِلَى �َّ
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ٌ
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الفئة الثانیة وھم الجاھلون الذین ال یعرفون مآالت األمور وأھمیة اإلرشادات الصحیة .  -
ھم مجموعات قلیلة، لكن خطرھم كبیر، وھم من عامة الناس یؤذون من حولھم دون قصد.   -

 . القانونیة طوال مدة الجائحة  العقوبات  بالتعلیم المسبق وتطبیق  ھوالء ال یصلُحون إالّ   -
. بالخرافات وینشرونھا  الذین یؤمنون  المتشددون  المتدینون  المجتمع ھم  أشدھم خطرا على   -

الذین ینشدون العالج عند القدیسین وقبور االولیاء أو بشعرة في مصحف أو بتراب قبر .  -
الدین. الذین یعیشون وھَم المؤامرة على المساجد، ویظنون انھا حرب علمانیة إلحادیة على   -

النتیجة كانت  بالمساجد مھما  الشعائر  إقامة  المصرون على  للنصوص،  بفھم خاطئ  المتمسكون   -
ھؤالء لألسف على أرض الواقع؛ تسببوا بإنتشار الفیروس في إیران بالذات بسرعٍة كبیرة .                                                  -

للتوجیھات الصحیة. یُقیمون وزناً  الشباب، فال  الناس خاصة  المستھترون من  الثالثة وھم  الفئة   -
-  ھؤالء یُصافحون ویُقبلون، یذھبون إلى المقاھي ویُقیمون األعراس دون مباالة أو مسؤولیة.

ْن َخْلفَُھْم". ْد بِِھم مَّ ھؤالء ھم األقل ولكنّھم األخطر،ال یرتدعون إالّ بأشد العقوبات، " فََشِرّ  -
أّمھ في ممرات المستشفى. لكنّھا ستتحطُم عندما یرى أحدھم  ھؤالء یظنون المباالتھم رجولة،   -
ھؤالء ھم الذین سببوا كارثة ایطالیا، وسیحولون غیرھا الى مقابر بكل ما للكلمة من معنى.   -

الفئة األولى فلنكن جمیعا من 
العاقلین العاملین الصابرین الداعین هللا أن یرفع ھذا الوباء عن البشریة جمعاء

الفئة األولى فلنكن جمیعا من 
العاقلین العاملین الصابرین الداعین هللا أن یرفع ھذا الوباء عن البشریة جمعاء

املستهرتون

الفئة األولى وھم العاقلون العاملون المتوكلون على هللا، األخذون بكل األسباب.  -
بالتوجیھات واإلرشادات، ال یخرجون من بیوتھم إال للضرورة.  ملتزمون تماماً   -

یتذمرون، ویستثمرون وقتھم، ویتابعون مجریات األحداث.  صامدون محتسبون ال   -
الطبیة واألمنیة والتطوعیة. الطواقم  المیادین من  العاملین في  لكل  لیال ونھارا  یدعون   -

ال یجزعون وال یُراكمون المؤن إالّ للضرورة، وھم الغالبیة العظمى بفضل هللا.   -
َجِمیًال". َصْبًرا  الفرج، ویطبقون قولھ تعالى:"فَاْصبِْر  یوقنون بأن الصبر ھو مفتاح   -

اجلاهلون
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤

المیدان. العاملین في  تحیةٌ وألُف رحمٍة إلى كل الجنود المجھولین من الطواقم الطبیة   -
وألف ألف رحمٍة على الشھداء المسلمین من األطباء والممرضین الذین قضوا في العمل.  -
التي ترأس فریق جامعة جون ھوبكنز  للدكتورة المسلمة ھبھ مصطفى  تحیة وألف تقدیر   -

. إلنتاج أسرع تولیفة مخبریة للكشف عن فیروس كورونا المستجد 
تحیة وشكر وتعظیم ألالف األطباء المسلمین في خطوط اوروبا األمامیة لمواجھة كورونا.  -
ألف تحیة ودعاء بالشفاء العاجل لعشرات األطباء المسلمین الذین اُصیبوا بالمیدان في امریكا.  -

ألف حمٍد وشكٍر �ِ أن تعالیم اإلسالم في النظافة انقذت خلقا كثیرا في أوروبا وأمریكا .  -

التنفیذي والمالك  المدیر  المسلم، عمر إشراق،  الكبیر؛رجل األعمال  بالُمحسن  للعَالِم    ھنیئا 
للشركة التي تملك أھم وسیلة متوفرة حالیا في العالم بأسره في مواجھة فایروس كورونا، 

(جھاز التنفس الصناعي، الذي أعلن في ۳۰ اذار۲۰۲۰م عن تبرع شركتھ األیرلندیة 
لكل دول العالم التي  MedTronic)  ) بحقوق الملكیة الفكریة لھذا الجھاز، ومنحھا مجاناً 

ترید إنتاجھ، إلنقاذ أرواح أكبر قدر ممكن من البشر، وأعطى الخطط والتصامیم وطریقة 
الملكیة واالحتكار من أجل  للعالم، وتنازل عن حقوق  التقنیة مجانا  المسائل  التصنیع وكل 

البشریة، وھذا یعني تنازلھ عن مالیین الدوالرات إّن لم تكن الملیارات. 

الدنیا لیست سائبةً دون مالٍك، حتى تقلق علیھا، وتكلَف نفسك حمَل أعبائھا، فمالُكھا حكیٌم    
وموالھا علیٌم، یُرسل لك األیاِت تترى لعلّك تعقلھا وتتذكرأّن الناجي من ھذا البالء لیس من 
نجا من الوباء، ولكنّھ من فھم الرسالةَ وسارَع  بالتوبِة وأعاد ترتیَب حیاتھ، وھو من نظر 

حولھ وأیقن أّن األمان لیس في ماٍل یكنزه، وال منصٍب یصل إلیھ، وال في دولٍة متقدمة یعیُش 
فیھا، وال في أسرٍة حاكمٍة ینتمي إلیھا، ولكّن األماَن الحقیقي أنھ إذا رفع یدیھ ووجھھ إلى 

السماء وقال :"یا رب" أجابھ " لبیك عبدي لبیك".

۲۰۲۰-٤-۲۸

ٌ
تذكرة

 سخي
ٌ
تربع

حتية وألف رمحة
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عندما یُداھم العالَم وباٌء جدیٌد، سریع العدوى وقاتل، وال تأبھ بھ الجھات الصحیة الرسمیة منذ   -
البدایة، یرافق ذلك جھٌل وإستھتاٌر من بعض الناس، وفي ظل عدم وجود عالج ولقاح ومواد 

تشخیصیة لھ في العالم كلھ لجدتھ؛ فإن الفوضى ستدب في كل منحى من مناحي الحیاة المختلفة، 
وتنقلب األمور رأسا على عقب، كما ھو حاصل الیوم في العالم كلھ بسبب كورونا المستجد.

أضف الى ذلك سرعة إختالط الناس وكثرة سفرھم من بلد إلى أخر، وعدم وجود مناعة سابقة   -
ضده، كل ھذا یجعل عدد اإلصابات بین الناس تتضاعف بمتوالیات ھندسیة مذھلة، كما نرى حالیا 

في أكثر الدول تقدما وعلما.
فالمتابعة والعمل اإلستقصائي من أصعب  الجدیدة،  الحاالت  المتابعة وكشف  یُعقّد  كل ھذا   -

األعمال، فما أن تكشف مصابا حتى تبحث عن مخالطیھ منذ أسبوعین على األقل، فإذا وجدتھم بعد 
عناء وفحصتھم، البد أن تبحث عن مخالطیھیم أیضا، فإذا كشفت حالة جدیدة، عدنا إلى المربع 

األول من جدید مع مخالطیھا ومخالطي مخالطیھا، وفي ھذه األثناء تزداد اإلصابات وتتراكم 
الحاالت الحرجة، والناس یموتون أمام ناظریك دون أن تستطیع تقدیم أي شیئا لھم ، وعندھا 
التفریط  واإلھمال ولكن بعد أن تنھارالمنظومة الصحیة  الندم على سابق  نعض جمیعا أصابع 

ِ َكاِشفَةٌ ". كاملة،و " لَْیَس لََھا ِمْن ُدوِن �َّ

ففي الحدیث الصحیح أن رسول هللا أمرنا فقال:"َغطُّوا اِإلنَاَء َوأَْوُكوا الِسّقَاَء، فَِإنَّ فِي السَّنَِة لَْیلَةً 
یَْنِزُل فِیَھا َوبَاٌء، ال یَُمرُّ بِِإنَاٍء لَْیَس َعلَْیِھ ِغَطاٌء أَْو ِسقَاٍء لَْیَس َعلَْیِھ ِوَكاٌء، إِال نََزَل فِیِھ ِمْن ذَِلَك 

اْلَوبَاِء”، وقد ظھر لنا ذلك جلیا كالتالي : في عام ۱۹۹٦ ظھر جنون البقر، ثّم   إنفلونزا 
الطیور(۱۹۹۷)، ثّم  كروتزفیلت\جاكوب ( ۱۹۹۹)، ثّم  كورونا سارس (۲۰۰۲)، ثّم إنفلونزا 

الخنازیر (۲۰۰۹)، ثّم كورونا میرس (۲۰۱۲)، ثّم وبـاء ایبوال (۲۰۱۳)، ثّم فیروس زیكـا 
(۲۰۱٥)، ثّم كورونا الجدید( ۲۰۱۹)، وهللا وحده أعلم بما ھو قادم، وهللا تبارك وتعالى ینادینا 

َ َوَرُسولَھُ َوَال تََولَّْوا َعْنھُ َوأَنتُْم  من فوق سبع سموات ویقول: "یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیعُوا �َّ
تَْسَمعُوَن" ویقول أیضا،" فَذَِكّْر بِاْلقُْرآِن َمن یََخاُف َوِعیِد " 

۲۰۲۰-٤-۳۰

 ثابت
ٌ
 إسالمي

ٌ
أمر

 من العالج
ٌ
 خري

ُ
الوقاية
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القطيع»  
ُ
"مناعة

استُخدم ُمصطلح " مناعة القطیع"  أو"المناعة بالعدوى"،  للمرة األولى في عام ۱۹۲۳م، لكنّھ 
ظھر ُمجددا بالتزامن مع دعوة رئیس الوزراء البریطاني إلیھ في مواجھة فیروس كورونا المستجد.

لكّن ھذه الدعوة سرعان ما انھارت وسط اإلنتشار المریع لفیروس كورونا المستجد، الذي أصاب 
الفیروس، وتستند  انتشار  الرئیس نفسھ، والتحذیرات الصادرة عن خبراء من تطبیقھا بسبب سرعة 

ُمعظم  لیُصاب  الیومیة بشكٍل طبیعيٍ،  الحیاة  إلى ممارسة  ببساطة  القطیع "  استراتیجیة "مناعة 
إذا ما  ثمَّ تُحاربھ وتصّده  المناعیة علیھ، ومن  أفراد المجتمع بالفیروس، وبالتالي تتعرف أجھزتھم 

المستشفیات  ألى إغراق  تؤدي  لكّن ھذه االستراتیجیة حالیاً  حاول مھاجمتھا ُمجددا أي مستقبال، 
الصحیة. المنظومة  إنھیار  إلى  بالمرضى، وربما 

الوباء، وتحدث عندما تكتسُب نسبةٌ  الُمباشرة من  و"مناعة القطیع" شكٌل من أشكال الحمایة غیر 
كبیرةٌ من المجتمع مناعة ضده، إما بسبب اإلصابة بھ سابقًا أوالتلقیح ضده، وبالتالي ربما تتوقف 

سالسل العدوى، مما یؤدي إلى توقف أوإبطاء إنتشار المرض. 

أن  تُعتبر وسیلة حمایةً مصیریٍة لھم، علماً  المجتمع، حیُث  لفئٍة من  القطیع" مھمةٌ  تعُد "مناعة 
"مناعة القطیع" التي أُنشئت بالتلقیح ساھمت باستئصال مرض الجدري في عام ۱۹۷۷، كما 

ساھمت أیًضا في تقلیل إنتشار العدید من األمراض األخرى، و"مناعةُ القطیع" ال تُطبق إالّ على 
األمراض الساریة، أي التي تنتقل من شخٍص آلخر.  

اجملاني األكسجني 

قرأُت عن مسٍنّ مسلٍم أُصیب بضیٍق شدید بالتنفس، فنُقل إلى المستشفى على عجٍل،   
وُوضع على جھاز التنفس اإلصطناعي لیلةً كاملةً، ولّما أصبح كان معافًى، فُطلب منھ 

مبلغاً مقابل ذلك، فبكى الرجُل حتى تأثر بھ من حولھ، فلّما ُسئل عن سبب بكائھ ألن 
المبلغ لیس كبیراً، قال: لسُت على ھذا أبكي، أبكي ألني استنشقُت طواَل حیاتي أُكسجیناً 
طبیعیا ولم أشكر ربي علیھ، فیا إلھي!، كم أنا مدیٌن لھ،...وكلنا ذلك الرجل، نِعٌم عظیمةٌ 

ِ َال تُْحُصوَھا ۗ إِنَّ  وا نِْعَمَت �َّ ال نُدركھا إالّ عندما نفقدھا، وهللا یذكرنا بقولھ "َوإِن تَعُدُّ
َكفَّاٌر". لََظلُوٌم  نَساَن  اْإلِ
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وستزید. الدوالرات  تریلیونات  خسائركم  فبلغت  مصانعكم،  فأوقفُت  الزكاة  منعتم  أنكم    
أنتم. ولستم  والفحش  والشذوذ  العراة  ونوادي  اللیل  ومواخیر  والبارات  الحانات  أغلق  الذي  أنا    

تعالى. بإذنھ  العالمیة  والبرامج  األحداث  خریطة  غیرُت  وضحاھا  عشیة  خالل  أنني  تروا  ألم    
. برامجھم  تغییر  على  واجبرھم  الشباب  من  المالعب  وافّرغ  األولمیاد  أجل  الذي  أنتم  ولستم  أنا    

ویتضرعون إلیھ. وإنكسار  بتذلل  لیال ونھارا في أنحاء األرض  تذكرواالذین یجأرون إلى هللا    
. وجنراالتھ  العالم  جیوش  أقوى  وقادة  الرؤساء  حبس  الذي  أنتم"  الصغیر"ولستم  الجنرال  أنا    

ضجیج. دون  بصمٍت  بوارجكم،  وجّمد  طائراتكم  وحجز  بیوتكم  في  حبسكم  الذي  أنا  بأنني  أذكركم    
ُمْعِرِضیَن" َعْنَھا  َكانُوا  إِال  َربِِّھْم  آیَاِت  ِمْن  آیٍَة  ِمْن  تَأْتِیِھْم  تعالى:"َوَما  قولھ  علیكم  ینطبق  أن  إیاكم    

 تسمعون
َ

ال
َ
ف

َ
أ كورونا خياطبكم  
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أین الجبابرةُ واألكاسرةُ وزعماء األرض الذین تطاولوا على هللا وقالوا" َما أُِریُكْم إِالَّ َما    
ٍھ  أََرٰى"... أین الذي قتّل وشرّد ودّمروافسد في األرض َوقَاَل" یَا أَیَُّھا اْلَمَألُ َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلَٰ

َغْیِري"...ھل تسمع الیوم من سكان األرض غیر یا هللا؛ نفسي نفسي من ھستیریا الخوف 
والقلق والھلع...ھدوٌء وصمٌت وسكوٌن، شوارٌع بال حركة، ومتاجٌر خاویة على عروشھا، 
ومدارس وجامعات فارغة...یا إلھي وهللا كأنني اسمع اآلیة ألول مرة"َوَخَشعَِت اْألَْصَواُت 

اِر". اْلقَھَّ اْلَواِحِد   ِ َّ�ِ اْلیَْوَم،  اْلُمْلُك  القیامة؟...ِلَّمِن  َھْمًسا"،یا إلھي،أھي  إِالَّ  تَْسَمُع  ِن فََال  ْحَمٰ ِللرَّ

من  إلى  الراحمین،  أرحم  یا  الناس،  على  وھواننا  حیلتنا،  وقلة  قوتنا،  ضعف  نشكو  إلیك  اللھم    
غیر أن  نبالي،  غضب فال  علینا  بك  یكن  لم  أمرنا،إن  ملكتھ  أو إلى قریب  یتجھمنا،  عدو  تكلنا، إلى 

عافیتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، وصلُح علیھ أمر الدنیا واآلخرة، أن 
تنزل بنا غضبك، أو یحل علینا سخطك، لك العُتبى حتى ترضى، وال حول وال قوة إال بك.

"اللھم إنك تـرى فیروس كورونا وال نـراه، تقدر علیھ وال نقدر، وھو آیة من آیاتك ، وصلتنا    
والعظمة". والملكوت  الجبروت  ذا  یـا  بقوتك،  ضعفنا  عن  فأرفعھ  درسك،  وفھمنا  رسالتك، 

ُمْؤِمنُوَن"  إِنَّا  اْلعَذَاَب  َعنَّا  اْكِشْف  "َربَّنَا 

وتضرع  
ٌ
مناجاة

لك اليوم؟
ُ
ملن امل
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أّن عملیة التنفس تتم كل أربعة ثواني مرة، أي أنّك تتنفس ستة عشر مــــرة   في الدقیقة.
الواحــد. الیـــــوم  ھذا یعني ببساطة أنك تأخذ ثالث وعشرین ألف شھیـــق من الھواء في 

الھواء یومیا. ألف ملیـــون سـنتمتٍرمكعٍّب من  أنّك تســـحـُب  مائة وعشرین  أیضاً  یعني  ھذا 
الھواء. فإنّك ستستھلُك ثالث ترلیــون سـنتمتٍرمكعٍب من  فإن قُدر لك أن تعیَش سبعیَن عاماً 

وھّال تذكرت أّن ھذه العملیةُ تتُم لیالً ونھاراً، قائما أو قاعداً، تنھُل من نِعِم هللاِ وأنَت ال تشعر؟.
أال یجدُر بك إذا علمَت كل ھذا أّن تھتَف من أعماِق أعماقَك؛ سبحانك ربي ما أعظمك  وأكرمك.

نَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر"  ِ َال تُْحُصوَھا، إِنَّ اْإلِ وا نِْعَمَت �َّ ن ُكِلّ َما َسأَْلتُُموهُ،ۚ َوإِن تَعُدُّ وتتذكر" َوآتَاُكم ِمّ

الُمثلى لعملیة تبادل األكسجین من الھواء بثاني أكسید الكربون ھي ۳۷ درجة مئویة. الحرارة 
. مربعاً  في رئتیك ستمائة ملیون حویصلة ھوائیة، مساحتُھا لو فُتحت خمٌس وسبعوَن متراً 

الكربون. ثاني أكسید  الھوائیة، حیث یجتمُع األوكسجین مع  الحویصالت  التبادل في  تتُم عملیة 
یدخل الھواء البارد جدا إلى التجویف األنفي، فتسّخنھ الخالیا خالل ثوان إلى ۳۷ درجة مئویة 
یدخل الھواء الساخن جدا إلى نفس التجویف األنفي، فتُبرده نفس الخالیا  إلى ۳۷ درجة مئویة
أدنى درجة حرارة ُسجلت (- ۸۹ ) درجة مئویة، أّما أعلى درجة فكانت (+ ٥۸ ) درجة مئویة. 

أنفك ھو مكیٌِّف صغیٌریعمُل تلقائیا، صیفا وشتاًء وبال كھرباء " صنع هللا الذي أتقن كل شيء".                    

العقل. بنعمة  المكرم  الوحید  فأنت  ھائلة؛  مزایا  تمتلك  األرض؛  على  الكبرى  هللا  معجزةُ  أنت 
خلقك هللاُ في أحسِن صورٍة ، وأودع فیك آیات وأسرارأ،وقال لك" َوفِي أَنفُِسُكْم ۚ أَفََال تُْبِصُروَن"
والحیویة.  الحركة  فیھا  وتبُث  العبادات،  لبقیة  الحیاة  تھُب  متقدمةٌ  عبادةٌ  هللا،  خلِق  في  تفكُرك 

لیلٍة" قیاِم  من  خیٌر  ساعٍة  تفكُر  األثر"  في  ورد  فقد  عبثیةُ،  دعوةً  لیست  نفسك  في  للتفَكُّر  دعوتك 
خالقك. من  نعمةٌ  أنھا  الحقیقیة،فتنسى  وقیمتھا  معناھا  تفُقدك  حولك  من  األشیاء  مع  تعاملك  كثرة 

هل تعلم ؟

وأرقام حقائق 

ر»
ُ
التفك "عبادة 

۲۰۲۰- ٥ - ۷

َویَتَفَكَُّروَن ُجنُوبِِھْم  َوَعلَٰى  َوقُعُوًدا  قِیَاًما   َ َّ� یَْذُكُروَن  تعالى: "الَِّذیَن  قولھ  دائما  شعاُرك  فلیكن   
ذَا بَاِطًال ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر"   فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھٰ

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

24



الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۹

للغازات. الناقل  الھیموجلوبین  من  جزيء  ملیون  بداخلھا 280  الحمراء  الدم  كرةُ  تحتوي 
كم.  1180 مسافــــــةَ  خــــاللھا  تقطـــُع  یوما،   120 الحمــــراء  الــــدم  كـــرة  عمر  متوسط 

الدقیقة. في  كرة  یعني 180ملیون  حمراء،  دم  كرة  ملیــــون   3 یتجـــدد  الواحدة  الثانیة  في 
قّدر العلماُء أّن معدل ما في جسم اإلنسان البالغ من كرات الدم الحمراء ھو  28  ترلیون خلیة.

باألكسجین. جسمك  لتزوید  توقف  دون  ونھارا  لیال  تعمل  الحمراء  الدم  كرات  من  الجیوش  ھذه 
كُل كرٍة تعمُل بأمر خالقھا بھدوء وصمت  وإخالص وتفان ،"َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن".

الھواء. األتـــربِة والغباِر من متعلقات  ما معدلھ نصُف كیلوغرام مـن  یستنشُق اإلنساُن سنویاً 
اتفق علماُء الصحِة على أنك تأخذُ مع كل شھیٍق یدخُل جسمَك ما معدلھ ستین ألف میكـــروب.

إذا قُّدر أن تعیَش سبعین عاماً، فھذا یعني أنك ستسنشق خمٍس وثالثین كیلوغراما من العوالق.
لكننا على أرض الواقِع، إذا فحصنا الرئتین ال نجُد منھا شیئا، فما الذي حدث؟، بل أین ھي؟ .

لألنف، وزوده بخالیا مسلحٍة لتسخین الھواء أو تبریـده أوترطیبھ وتنقیتة. لنا تجویفاً  خلق هللا 
الھواء. الغبارالمتسللة مع  لتعتقل ذرات  المبللة بمادٍة لزجٍة مخاطیٍة،  زودنا هللا بشعیرات األنف 
المتسللین.  الخالیا، وزود كل خلیٍة بعشرات األسواط لطرد  بملیارات  التنفسیة  الممرات  وسلّح 
إضافة إلى فرق نظافة متجولة من قوات جھازك المناعي التي تعمل لیال ونھارا دونما توقف.
بالعطسة إذا أحست بمتسلل لطرده  الحاجز والحلق  البطن والصدر والحجاب  تنقبض عضالت 

وا نعمة هللا ال تحصوھا إن هللا لغفوررحیم". "فَاْنُظْر إلى آثاِر َرْحَمِة هللاِ"، وتذكرمعي "وإن تعُدُّ

التدخین. من  أكثر  التنفسي  المجاري  في  المحلیة  المناعي  جھازك  لقوات  تدمیرا  أكثر  شيء  ال 
. بحریة  الجراثیم  فتنزلق  تتلف،  التنفسیة  للمجارى  المبطنة  للخالیا  التابعة  األسواط  ملیارات 

. المحظور  فیقع  وظیفتھا  عن  الھوائیة  الحویصالت  بحراسة  المكلفة  البیضاء  الدم  كریات  تنشغل 
السلبي. التدخین  من  وأوالده  وأھلھ  للمدخن  سرطان  ذلك  وفوق  جسمي،  وتلف  ضررإقتصادي 

وتجربةً، وفوق ذلك ما ُروي عن النبي : "ال َضرَر وال ِضراَر" وقد ثبت ضرُره عقالً وطباً 

املدمر» "التدخني 

ٌ
 صادمة

ٌ
أرقام

هل تعلم ؟

۲۰۲۰- ٥ - ۹
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یُذكر أّن صاحَب ُسنن ابي داوود السجستاني كان جائعاً، وكان ال یملُك إالّ درھما واحداً، فخرج 
الى نصفین، وبینما ھو یسیرعلى إحدى  الطعام، وكان في قریتھم نھٌر صغیریشقھا  لیشتري بعض 
الضفتین إذ سمع عاطساً في الضفة األخرى یحمُد هللا، فقرر أن یُشّمتھ ألن الرسول یقول: "إن هللا 

یحب العُطاس ویكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد هللا؛ كان حقاً على كل مسلم سمعھ أن یقول لھ 
یرحمك هللا، وأما التثاؤب فإنما ھو من الشیطان، فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا 

تثاءب ضحك منھ الشیطان" (رواه البخاري).
فركب القارب الذي ینقل الناس من ضفِة الى أخرى، وكانت أجرتھ درھماً واحداً، فدفع الدرھم الذي 

یملك، فلما استقر في الضفة األخرى ذھب إلى العاطس وشّمتھ قائالً "یرحمك هللا"، وعندما ُسئل ابو 
داوود لما فعلت ذلك؟ قال: لعّل العاطس مستجاُب الدعوة، ثم تولى إلى الظل بعد أن فطن أنھ لم یبق 
معھ شيٌء من المال لشراء الطعام، فاخذتھ ِسنةٌ من النوم، فرأى في ما یرى النائم  أّن جمھرةً من 
المالئكة حولھ، ویخطُب فیھم كبیرھم قائالً: ألم تعلموا أن ابا داوود قد دخل الجنة بدرھم!!!، فأفاق 

فِرحا مسروراً رغم جوعھ.
والعبرة ھنا أّن التقوى تجعُل المسلم یقوُم بالمطلوب ذاتیا تقّرباً إلى هللا دون أّن یأمرهُ شرطٌي او 

مسؤوٌل، والعمل الذاتي بالخفاء ھو أعظُم أجراً و أكثُر بركةً، ودلیٌل صادٌق على ُحسن اإلنتماء 
ِ فَِإنََّھا ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب" (الحج ۳۲). ِلَك َوَمْن یُعَِظّْم َشعَائَِر �َّ واإللتزام، وهللا یقول: "ذَٰ

العاطس ت 
ّ
تشمي

والوضوء! كورونا 

۲۰۲۰- ٥ - ۱۱

لیجد  تقریباً،  أیام  المصاب لخمسة  األنفي وأسفل حلق  بالتجویف  المستجد  یُعشعُش فیروس كورونا 
تفاصیلھا  یعلم  التي یھواھا، فیدخلھا ویُكاثر نفسھ على حسابھا بطریقة عجیبة ال  الخالیا  أنواع  بعض 

إالّ خالقھ، وكلما زاد الفیروس عددا زادت حالة المریض سوًء وعدوى .
وللتخلص من الفیروس ومن غیره ال أفضل من  الوضوء وتطبیق أحادیث الرسول الكریم.
ِلیَْنثُر"(رواه أحمد) ثُمَّ  اْلَماِء  ِمــْن  بَِمْنِخَرْیِھ  أََحُدُكْم فَْلیَْستَْنِشْق  أَ  إذ یأمرنا بقولھ : "إِذَا تََوضَّ

"أَْسبِْغ اْلُوُضوَء َوَخِلّْل بَْیَن األََصابِِع َوبَاِلـــْغ فِــي  االْستِْنَشاِق إِالّ أَْن تَُكوَن َصائًِما" (أبو داود)
َخیَاِشیِمِھ"متفق علیھ َعلَى  یَبِیُت  الشَّْیَطاَن  فَِإنَّ  اٍت  َمرَّ ثَـالَث   فَْلیَْستَْنثِـْر  َمنَاِمِھ  ِمْن  أََحُدُكْم  اْستَْیقََظ  "إِذَا 

فكلما توضاء المسلم أكثر وطبق أحادیث الرسول صل هللا علیھ وسلم، كلما كسب األجر والعافیة
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- رغم أن األنف قطعةٌ تُكّمل جمال الوجھ، إالّ أّن كثرةَ وظائفِھ ربّما ال یتوقعھا صاحبھ.
- فیھ متاریِس وفِرق صیانة وتجاویِف وخالیا لترطیب وتنقیة وتبرید وتسخین الھواء.

- وفوق كل ذلك یوجد في كل جانب من أعلى تجویف األنف ۲٫٤ سنتمترمربع لخالیا الشم.
- یصطف فیھا مائة ملیون خلیة حسیة ُمستقبلة، یخرج منھا حوالي بلیون سوط دقیق جداً.

- تستطیُع لحساسیتھا إلتقاَط جزيٍء من الرائحة من بین ۱۰ ملیون جزيء من الھواء.
المختلفة.  الروائح  التمییز بدقة بین عشرات اآلالف من  - یستطیع اإلنسان بواسطتھا 
- حاسة الشم تزیُد من القدرِة على تذوق الطعام، وتتجدد المستقبالت كل شھرین مرة.

- أثبتت الدراسات على مرضى كورونا أن نسبةً منھم یفقدون حاستي الشم والتذوق.                                  

لزجـاً. تُفرز مخاطاً  التي  الخالیا  الھواء مبطنةٌ بملیارات  التي یمُر منھا  التنفسیة  المجاري   -
- كل خلیة مزودة بعشرات األسواط ، كل سوط یضرُب لألعلى عدة مرات في الثانیة.

- قّدر العُلماء أننا نستنشق مع كل شھیٍق ستین ألف میكروب وأضعافھا من ذرات الغبار.
الداخـــل تعمل استثاره.  الغبار والجراثیم التي یمكن أن تتسلل مـــن الحـواجز إلى  - ذرات 

العین. والحلق وجفون  الصوتیــة  والحبــال  الحاجز  البطن والصدروالحجاب  تنقبض عضالت   -
یعني إعصار شدید  أكثَر من ۱۷۰كــــم/الســـاعة(العطسھ)، ھذا  بسرعٍة  الھواء مضغوطاً  فیخرج   -
- ھذا یعني التخلص من آالف بل مالیین الجراثیم والذرات العالقة التي تسللت إلى مناطق حساسة 
- لھذا أمرنا رسولنا الكریم أن نقول "الحمد �" بعد العطسة،ألنھ خلصنا مما یؤذینا دون أن نعلم

- عن أبي ھریرة " أن النبي كان إذا عطَس غطى وجھھُ بیدِه أو بثوبِھ، وغّض بھا  صوتھ ". 

العطسه

م
َ
 النِع

ُ
 بالشكرِ تدوم

أنفك وحاسة الشم

- مات عشرات اآلالف من الناس في جائحة كورونا المستجد بسبب قلة األوكسجین وأجھزتھ.
ونحن نستنشق األوكسجین المجاني من خالل أجھزتنا التنفسیة من معین هللا الذي ال یبضب.  -

نعمةٌ عظیمةٌ ال نكاُد نحُس بھا لرتابتھا، رغم أننا ال نستطیُع العیَش بدونھا لحظةً واحدةً .  -
لنعمھ وفضلھ علیك. لكتابھ والذاكرین  التالین  الحامدین لربك،  الشاكرین  فاجتھد أن تكون من   -

وتذكر قولھ تعالى :"َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكْم ۖ َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِدیٌد ".  -
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۱٥ - ٥ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۲۲

عامل اجلراثيم ١

هل تعلم

إذا بلغت عجائب الدنیا سبعاً، فعددھا في عالم الغیب أكثر وأعجب، وإذا تجلت قدرة هللا في   -
المخلوقات الكبیرة، فقدرتھ في الصغیرة – غیر المرئیة – أبلغ وأعظم، وكلما استطاع 

القیام بعمل ضخم، بدقة متناھیة، وبأقل كلفة، وأصغر حیز، كلما كان  المخلوق غیر المرئي، 
الخالق أعظم وأقدر، وكلما شاھدَت تحت عدسة المجھر أّمةً من ھذه الجراثیم، كلما تملكتك 

الدھشة وأخذك العجب، حتى إذا رأیت أّمةً أخرى، قلت في نفسك: ھذا أدق وأعظم.

یزداد عجبك، عندما تعلم أن هللا قد خلق في ھذه الدنیا ألف أّمة مرئیة، منھا أربعمائة أّمة   -
على الیابسة، وستمائة في البحر، وأنھ قد خلق أضعاف ذلك من األمم غیر المرئیة، حتى أنھ 

أقسم بھا بقولـھ: "فَال أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن * َوَما ال تُْبِصُروَن"، فإذا كان ما نبصره عظیما، 
فما ال نبصره أعظم، وھكذا یزداد إیمانك با�، وإجاللك لـھ، عندما یتبین لك أن هللا قد بعث 

النماء والتكاثر، وأودع فیھا  في ھذه المخلوقات الحیاة بكل مقوماتھا، وزودھا بالقدرة على 
بلغتھا الخاصة.  من األسرار والخواص، ما أھلھا وھیأھا لخدمة اإلنسان، وتسبیح خالقھا 

خلقھا الذي  إالّ  یعلمھ  ال  ما  والعداوات  الحروب  من  بینھا  وقبائل،  شعوب  ھي  بأنواعھا  الجراثیم   -

 . الحیویة  العملیات  بكل  القیام  تستطیع  كاملة،  مستقلة  وحدة  ھي  الواحدة  البكتیریة  الخلیة   -

لوحدھا تلقائیا  إنقسمت  معینا  حجما  وصلت  إذا   ، وراثیا  فیھا  المتكررالمحكوم  باإلنقسام  تتكاثر   -

الخلیة الواحدة تصبح ملیارا خالل عشر ساعات إذا وجدت طعاما ودرجة حرارة مناسبة .  -

جدید  واحد  وبعمر  جدیدتین  إثنتین  الواحدة  وتصبح  البروتوبالزم  یتجدد  اإلنقسام  عند   -

ال یوجد في عالم الجراثیم أّم أو جدة أو خالة،" َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن " .  -
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لم یكن بعض الناس یصدقون ما كان یقولھ بعض الدعاة عن ھشاشة الغرب وكرتونیتھ.   
جاء كورونا الصغیرفكشف عورات الغرب والكثیر مما خفي عن ھذه الحضارة الزائفة.   

ظھر كورونا وكشف لنا كیف أن أقوى دولة في العالم تتخلى عن كبارھا وضعفائھا.   
أمام عمالق ھش آیل للسقوط . ولكنّھ بنفس الوقت كشف أنفسنا وأوھامنا، فكفانا تقزماً     

فاوروبا المتحدة (القارة العجوز) فیھا ثماٍن وعشرین دولة وقومیات ولغات أكثر.   
وتفكك اإلتحاد األوروبي سیكون أول ضحایا كورونا المستجد، فماذا حدث یا تُرى ؟؟.   
    * ھل نتحدث عن سرقة جمھوریة التشیك لمعدات طبیة ضروریة متجھة إلیطالیا ؟

    * أم نتحدث عن سرقة ایطالیا لحمولة طبیة متجھة لتونس ؟.
    * أم نتحدث عن مصادرة ألمانیا ۸۳۰ ألف كمامة متجھة من الصین إلیطالیا ؟.
    * أم نتحدث عن استیالء بولندا على معدات طبیة متجھة إلیطالیا في محنتھا ؟.

    * أم نتحدث عن سرقة كل الوجبات المخصصة لألطباء والممرضین فى المستشفایات؟.
    * أم نتحدث عن الفرنسیین الذین رفضوا أن یزوروا أباھم المصاب بالكورونا آلخر مرة؟

    * أم  نتحدث عن دار المسنین في أسبانیا وموت كل نُزالئھا بعدما ھرب جمیع الموظفین؟ .     

المتطوعین، شیبا وشبابا لخدمة األخرین. العالم اإلسالمي من  ظھرت نماذج مفتخرة في    

تجّسد عملیا فھم المسلمین لألثر الوارد " الخلق عیال هللا وأحبھم إلیھ أنفعھم لعیالھ ".   
الغذائیة لألطباء والممرضین حتى في بریطانیا. الوجبات  یقدمون  المسلمین وھم  فقد رأیت    

رأیت األطباء والممرضین وغیرھم في بالدنا یتزاحمون للتطوع في فرق اإلستقصاء الوبائي .   
أّما عن التبرع المادي والتكافل اإلجتماعي بتوزیع الطرود لغیر المقتدرین فحّدث وال حرج.   

من رحمة هللاِ أنّھ ال یُعاقب الناَس بكِل ما كسبوا، ولو یؤاخذھم بكِل ذلك ما ترَك على ظھرھا    
من دابٍھ، ولكن " ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا"، وھو ال یفعُل ذلك َإنتقاماً أو تشیفّاً، بل تأدیباً 

لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن" . لھم "  وتذكیراً 

الغرب نفسي نفسي

وتكافل تعاون 

يرجعون لعلهم 

۲۰۲۰- ٥ - ۱۷
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۲٤

سألوا أإلمام أحمد بن حنبل كم عدد المصلین یا إمامنا ؟، وكان المسجد مزدحما، فقال : ال أحد!،    
فقالوا لھ: ھل أنت أعمى ؟، فقال :

األعمى من یُغمُض عینیھ عن أرملٍة أوجَع رأسھا حمٌل ثقیل، ومن توجھ للقبلِة وأداَر ظھره    
لألیتام والفقراء، ومن سجَد � وتكبَر على عباده.

األعمى من كان في صف المصلین األول ولكنّھ غاَب عن صفوف الجیاعِ وقوَل الحق .   
   األعمى من تصدق یوماً وھو قادٌر أن یتصدق دوماً، ومن صاَم عن الطعاِم ولم یصم عن الحراِم، 

األعمى من طاف البیَت ولم یُطَف حول فقراٍء یموتون جوعا، ومن صلى ثم غّش في عملھ.    
األعمى من قام بین یدي هللاِ وقلبُھ یحمل حقداً وكرھاً وبغضاً واحتقارا إلخوانھ البشر  .   

األعمى من عنده إنفصاٌم بین عبادتِھ وأخالقِھ ومعامالتِھ، ومن صلى وسجَد وصاَم وھو یناصُر    
الظلمةَ، ومن صلَى وصاَم ویداهُ ملطختاِن بدماِء البشِر، ومن أخذ من الدین ِ بعُضھ وترَك بعَضھُ، 

ومن صلى ولم ینتفع بصالتِھ،" َوَمْن َكاَن فِي َھِذِه أَْعَمى فَُھَو فِي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِیال ".

 صرحت عالمة بیولوجیة من اسبانیا في ذروة أزمة كورونا، عندما ُطلب منھا ومن امثالھا عالج 
أو لقاح  یوقف الفیروس، فقالت بمرارة : تمنحون العب كرة القدم ملیون یورو شھریا، ولباحث 
میسي  أو  رونالدوا  إلى  اذھبوا  اآلن؟،  العالج  منھ  وتریدون  یوروا،  وثمانمائة  الف  بیولوجي 
إلى  اذھبوا  العربیة:  بالدنا  في  نقول  ونحن  تصریحھا؛  في  صدقت  العالج!...  لكم  وسیجدون 

لكم عالجا ولقاحا !. الراقصات والممثالت والمغنیات، فسیجدن 

ُسئل أحُد العلماِء عن المرِء كثیُر الطاعاِت،  لكنّھ یغتاُب،  فقال :" لعّل هللاَ سخره لیعمل لغیره "     
عن  لساني  واحفظ  علیین،  في  كتابي  اجعل  اللھّم  التأمِل،  من  لمزیٍد  منّا  تحتاُج  مؤلمة،  إجابة 

العالمین. قال تعالى: " َوَال یَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا ۚ أَیُِحبُّ أََحُدُكْم أَن یَأُْكَل لَْحَم أَِخیِھ َمْیتًا فََكِرْھتُُموهُ "

لسانك احفظ 

الفقراء العباقرة 

هل أنت أعمى ؟

۲۰۲۰- ٥ - ۱۹
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۲٥

   خرج أعرابٌي ھاربا من الطاعوِن، فبینما ھو سائٌر إذ لدغتھ أفعى فمات، فقال أبوه یرثیھ : 

  طاف یبغي نجوةً ..... ِمن ھالك فھلك
   والمنایا ُرّصٌد ........ للفتى حیث سلك
  لیت شعري یا فتى .. أي شيٍء قتلك

   كُل شيٍء قاتلُك ...... حیَن تلقى أجلك

ففروا إىل اهللا

الرسالة  
َ
 ملن فهم

ً
هنيئا

۲۰۲۰- ٥ -۲۱

   بعُض القصص الملحمیِة التي ذُكرت في القرآن الكریم  كانت رھیبةً ومخیفةً، حیث كان الناُس 

یرون األحداَث الخارقةَ أمامھم رأي العین، ولكّن یبقوا على تبلّدھم الفظیع، وال یُغیروا حتى أبسط  
إِلَٰى  عاداتھم الیومیة،فإبن نوح رأى طوفان الماء بعینیھ، معجزة تزلزُل الكیان، لكن أل،" قَاَل َسآِوي 

َجبٍَل یَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماِء"، نظریاً حٌل علمٌي ، ألیس كذلك ؟، لكن ماذا كانت النھایة"فََكاَن ِمَن 
اْلُمْغَرقِیَن"، وقوم فرعوَن أرسل هللاُ لھم رسائَل كتیرة، منھا إذا أصبحوا وجدوا بالدھم قد أمتلئت 

بالضفادع، وتحوِلت میاه النیل إلى دٍم ، والجراُد أكَل محصولھم، مع كل ھذا لم یتغیروا وكأن األمر ال 
ْغَرقُوَن". مُّ ُجنٌد  "إِنَُّھْم  مأساویة  نھایتھم  فكانت  یعنیھم، 

   والیوم، جاء كورونا، فجّمد كل طائرٍة مكانھا، وكل بارجٍة في محیطھا ، ودخل كل قریٍة صغیرة ٍ بل 

كل بیٍت في العالم، وحبَس الناَس في منازلھم، ومنع التجواَل، فأصبحت المدُن خاویةً والشوارُع 
خالیة، ووقف اإلنتاُج،  فماذا نحن صانعون؟،ھل بالُمبالة قوم فرعون؟، أم نقوُل سآوي إلى كمامٍة 

تعصُمني من المرض؟،  یا قومنا التاریخ یعید نفسھ، فكورونا آیةٌ  صغیرةٌ من آیاِت هللاِ الكثیرة، 
أیدینا  الكمامةَ وعقّمنا  یَْرِجعُوَن "،  لبسنا  لَعَلَُّھْم  َعِملُوا  الَِّذي  بَْعَض  ِلیُِذیقَُھم  للبشریة "  أرسلھ 

للحفاِظ على  العلمیة، وقمنا بكل ما نستطیُع  بیوتنا، وأخذنا بكل األسباب  بدنیا وانعزلنا في  وتباعدنا 
صحتنا، ومع ھذا وذاك اختلَّ التوازُن، فتدھوراإلقتصاد وزادت البطالة فماذا نحن فاعلون؟. 

ھل بقى لنا غیر الواحد القھار؟، لما ال نفھم الرسالة جیدا؟، لما ال نعود ألى هللا؟، ونجأرإلیھ بتوبة    
نصوحا، عودوا الى كتاِب ربكم، وافتحوا قلوبَكم وعقولَكم وكیاناتكم ، وأقرأوا آیات المالحم فیھ من 
جدید، وتفّھموا مصیَر من كان رد فعلھ متبلداً أمام آیات هللا وأحداثھ الكونیة، عّل وعسى أن تكون 

وأسلم. أفضل  نھایتنُا 
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۲۳ - ٥ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۲٦

في الحرب العالمیة األولى اجتاحت بالُد الشام أسراٌب ھائلةٌ من الجراِد، أدت إلى وقوع مجاعٍة   -
حصدت أعداداً كبیرةً من الناس، مزارٌع واحٌد فقط من قریة داریا في غوطِة الشاِم بقي بستانھ 

أخضرا،ً وأشجارهُ وارفة وثمارهُ یانعة، لم یقترب منھا الجراد .
للجراد  رفع بعض األھالي شكوى إلى الحاكم في دمشق ضد صاحِب البستاِن بُحجِة أنھ یملك مبیداً   -

ولم یُطلع علیھ أحدأ .
أرسلت السلطةُ قوةً عسكریةً لمعاقبتھ، قال لھ الضابط : لماذا أخفیَت مبید الحشراِت عن الناس وعن   -

الدولة ؟، أنت أنانٌي وتستحُق العقاب ورفع السوط یرید  تأدیبھ .
قال المزارع : إن الدواء الذي أستعملھ، كل الحاضرین یعرفونھ ویرفضون إستعمالھ، قال الضابط :   -

وماھو ھذا الدواء ؟.
قال المزارُع: إنھ الزكاة، قال الضابط: وھل یُفّرُق الجراُد بین بستاٍن ُمزكى وبستاٍن غیر ُمزكى ؟  -

قال : جّرب، حمل العسكُر الجراَد إلى البستان مراٍت عدیدة، فكان یفرُّ منھ في كل مّرٍة فوراً.  -
ھنا ذّكرھم صاحُب البستان بقول النبیي صلى هللا علیھ وسلم :"حّصنوا أموالكم بالزكاِة، وداووا   -

مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البالء بأمواج التضرع الى هللا". 

ُسئِل ابن قدامة رحمھ �ّٰ : من ھو السعید والشقي ؟ فقال : "السعید ھو الذي إذا توقفت أنفاسھ   -
لم تتوقف حسناتھ، والشقي ھو الذي إذا توقفت أنفاسھ لم تتوقف سیئاتھ"، فھنیئاً لمن وفقھُ هللا ، 

فكان یومھُ خیراً من أمسھ، وغدهُ أفضَل من یومھ، وما أجمل ما نُسب إلى الصحابي الجلیل عبد هللا 
بن مسعود - رضي هللا عنھ -  حیث كان یقول: " ما ندمُت على شيٍء، ندمي على یوم َغُربت 

شمسھُ، نقص فیھ أجلي، ولم یزدد فیھ عملي".                                                                                                    

نحن   " صفحتھا،  على  سانتاندیر  بنك   رئیس  بییرا  انطونیو  البرتغالي  الملیاردیر  إبنة  كتبت   -
وھو  مجانيٍ  شيٍء  عن  یبحُث  وُمختنقاً،  وحیداً  بالكورونا  تُوفي  والدي  لكّن  جداً،  جداً  ثریةٌ  عائلةٌ 
الھواء، مات وبقي المال الوفیر في المنزل"،.. فأعلم عزیزي أن الكفن لیس لھ جیوب، وصدق 

من قال: 
تموتي وتلقي غایةَ الندِم ....... غداً   با� یا نفُس ثّوبي وأفعلي حسناً 

 هزمت اجلراد ، فهل تهزم كورونا ؟
ُ
 الزكاة

والشقي السعيد 

ٌ
عربة
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۲٥ - ٥ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۲۷

الناس بین  مایزت  الكثیرة  البشریة  العالمیة وتداعیاتھ  وأفعالھ  المستجد"  "كورونا 
فھذا صابٌرمحتسٌب ینتظر الفرج من هللا، وذاك ساخٌط متبرٌم  یكاد یتفجر من الغیض
فاألول رابٌح بصبره وشكره یأتیھ أجره من كل مكان، واألخرآثٌم وال یستطعم بشيء

فإن كانت التقوَى ھي الغایةُ من العباداِت لقولھ تبارك وتعالى: " لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن ".
َ لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ". فإّن الشكَر ھو أحُد ثمراِت التقوى لقولھ تعالى : " فَاتَّقُوا �َّ

ِكِریَن ". والشكر ھو تحدي من الشیطاِن كما ورد على لسانھ "َوَال تَِجُد أَْكثََرُھْم َشٰ
لم یقل أبلیس ساجدین ولم یقل خاشعین  بل قال شاكرین،أي جاحدین بنعم هللا الكثیرة

والشكُر ھو عبادةُ الصفوة من خلق هللا لقولھ تعالى " َوقَِلیٌل ِمْن ِعبَاِدي الشَُّكوُر ".
والشكُر ھو الصفةُ التي امتدح بھا األنبیاء لقولھ تعالى " إِنَّھُ َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا ".

وفوق كل ھذا ضرب لنا صل هللا علیھ وسلم مثالً بنفسھ فقال: "أَفَال أَُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا".

على  رأساً  وقلَبھ  إالّ  شیئا  یترك  ولم  الجمیع،  أرعب  البشریة،  عرفتھ  جنرال  أصغر  كورونا    
الھندوس  ألن  البحر،  في  الھندوس  آلھة  برمي  الھندیة  الشرطة  قامت  انتشاره  ولمنع  عقب، 

من  البد  كان  لذلك  بینھم،  العدوى  لنشر  بؤرة  فأصبحت  بھا،  والتمسح  بلمسھا  یتعبدون 
تَْعِقلُوَن". أَفََال   ۖ  ِ َّ� ُدوِن  ِمْن  تَْعبُُدوَن  َوِلَما  لَُكْم  "أٍُفّ  تعالى:  قولھ  فیھم  وصدق  منھا،  التخلص 
خیبة  عن  أعرب  والذي  المرئي،  بالفیدیو  آلھتھ  من  ظھرغاضباً  الذي  اإلسباني  الشاب  أّما    
الصنمیة  ومجسماتھ  صلبانھ  كل  حّطم  حیث  المستجد،  كورونا  من  تنقذه  لم  ألنھا  منھا،  أملھ 

المأل وأمام كامیرات المصورین. على 

   ُسئل اإلمام علي : "مّن أحقُر الناس؟، فقال : " الذین ازدھرت أحوالُھم یوم جاعت أوطانھم "، 
: " عاُم الجیفِة تسمُن فیھ الكالُب "، فما أسوأ الطمع والجشع واإلحتكار أیام  وصدق من قال قدیماً 

ویقول  خاطىٌء"  إّال  یحتكُر  ال  الكریم "  الرسول  یقول  الصحیح  الحدیث  وفي  والكورونا،  المجاعة 
أربعین لیلةً، فقد بريء من هللا تعالى وبريء هللاُ تعالى منھ، وأیّما أھُل  أیضا:" من احتكَر طعاماً 

عرصٍة أصبح فیھم امرٌؤ جائٌع فقد برئت منھم ذّمھُ هللا تعالى".

اجلنة مفاتيحِ  من 
ُ
الشكر

 لكم وملا تعبدون
ً
تبا

الناسِ  
ُ
احقر
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للحیاة بشكل عام، موجودة  الجراثیم مخلوقات صغیرة وغیر مرئیة، وھي أساسیة وضروریة   �
في كل مكان عرفھ اإلنسان، ورغم أنھا مخلوق قدیٌم جدا حسب دراسات المتحجرات ، إالّ أن 

البكتیریا لم تُعرف إال في القرن السابع عشر.
فالرقم  تتكاثر بسرعة عجیبة،  الملیارات،  إلى  بأعداد كثیفة جدا، تصل  تعیش في مستعمرات   �

استعملھا  تكالیفھا،  وقلة  تكاثرھا، وسھولة زراعتھا،  دقیقة، ولسرعة  كل عشرین  یتضاعف 
للبشریة.  المفیدة  التجارب  اإلنسان في كثیر من 

ھذه الجراثیم المبثوثة في الكون، موجودة في جسم اإلنسان، وعلیھ، بأعداد ھائلة دون أن   �
یراھا، تأكل وتشرب وتسرح وتمرح دون علمھ، وقد عرف العلماء منھا عشرات اآلالف، من 

البشر، مبثوثة في كل  بالعشائر عند  الجرثومیة أشبھ ما تكون  العائالت  المختلفة، ھذه  العائالت 
البیولوجیة الخاصة بھا  مكان، تُمضي حیاتھا بین سلم وحرب، كل عائلة لدیھا من األسلحة 

المكان والطعام. الدفاع عن نفسھا ما یحمیھا من إعتداء منافسیھا على  ووسائل 

المختلفة. الجراثیم  الواحد فیھ ملیارات من  للجراثیم،والغرام  المستودع األكبر  األرض ھي   �
وجد العلماء أن ۳٪ فقط من الجراثیم المعروفة مسؤولة عن األمراض البشریة المعدیة.  �
و ۱۰٪ منھا ینتھز ضعف جھاز المناعة عند اإلنسان لینقض علیھ مسببا لـھ األمراض.  �
و ۸۷٪ من الجراثیم فھي الجندي المجھول، تعمل في خدمة اإلنسان بصمت لیال ونھارا.  �

تتجلى قدرة هللا في فنونھا للدفاع عن نفسھا، وشبابھا الذي ال یشیب، وإنجازاتھا العظیمة   �
للبشریة. " فَُسْبَحاَن الَِّذي بِیَِدِه َملَُكوُت ُكِلّ َشْيٍء َوإِلَْیِھ تُْرَجعُوَن" .

في عام ۱۹٤۹م تم تعیین األستاذ بھیج تقي الدین وزیراً في لبنان، وحین علم أخوه بذلك كتب   �
لھ ھذه الرسالة،أخي بھیج: "علمُت بأنك قد أصبحت وزیراً، وھذا شرٌف كبیر لعائلتنا ومنطقتنا، 

لكنّي أحب أن أذكرك بأننا عندما كنا صغاراً كنا نتسابق للنوم في فراش أبینا رحمھ هللا، وتذكر 
أن الوالد كان یشتَُم رائحة أیدینا لیتأكد أنھا نظیفة، وأننا غسلنا أیدینا بعد الطعام، لكي یسمح لنا 
بالنوم معھ، واآلن یرقد أبونا تحت السندیانة، وال شك أننا سوف نرقد معھ بعد مدة، فاحرص یا 
أخي أن تكون یداك نظیفة حین ترقد معھ"، وخیر األعوان واإلخوان أشدھم مبالغة في النصیحة.

عامل اجلراثيم ٢

هل تعلم ؟ 

من أمجل النصائح 

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

34



الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۲۹
 إىل كلِ نون النسوةِ"

ٌ
هداة

ُ
"م

۲۰۲۰- ٥ - ۲۹

الصدرِ  
ُ
سالمة

من أوتي صدراً سلیماً إلخوانھ وأھلھ وأحبابھ، فقد تعّجل شیئًا من نعیم الجنّة، ال شيء یخترُق    
القلوب كلطف العبارة، وبذل اإلبتسامة، ولین الكالم، وسالمة القصد، ونقاء القلب وغض الطرف 
اجعلنا  اللھّم  الَخیر،  ُھَو  اختَارهُ هللا  ما  َویَبقَى  ّونتعب ونَبِكي،  َونَمضي  نَسعَى  عن زالت األخرین، 
من أھل النفوس الطاھرة، والقلوب الشاكرة، والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طیب المقام 
وسالمة الصدرمع من نعرف ومن النعرف، وُحسن الختام .                                                                          

أن  ینبغي  الناس  بحیاة  تفتك  التي  الخطیرة  األوبئة  من  شابھھ  وما  المستجد  كورونا  انتشار  مع    
البرِص  من  بَك  أعوذُ  إنّي  اللھّم   " یقول  كان  حیث  وسلم  علیھ   هللا  صّل  النبي  دعاء  دائما  نردد 
والجبروِت  العزِة  بذي  تحصنُت   " ثقة  بكل   ونردد   ،" األسقاِم  سیِئ  ومن  والُجذاِم،  والجنوِن 
شَر  وقِنا  الوباَء،  عنّا  اصرف  اللھمَّ  الیموت،  الذي  الحيِّ  على  وتوكلُت  الملكوِت  برِب  واعتصمُت 

الداِء بلطفَك ورحمتَك، إنّك على كِل شٍئ قدیٍر".

األوبئةِ ضاداتِ 
ُ
م

إلى الحنونات الرائعات، شقائق الرجال ومكمالت القلوب والحیاة، إلى من یصنعَن الطعاَم والخیَر    
والسعادةَ والحلویات والعصائر المنعشِة، في رمضان وفي كل حیٍن وآن.

   إلى من یتحاملَن على أنفسھّن في الصیام ویتحّملَن وھج الغاِز ولھَب األفراِن وبھارات الشوربة، 

ویُلسعَن بأبخرِة الطبیخ،  ویتحملَن حرارةَ الجو، وثقَل دِم الفضولییَن من األزواجِ
   إلى من یتوترَن مع عقارِب الساعِة، ویُسابقَن الزمَن عند إقتراَب اإلفطاِر،  فكُل دقیقٍة من وقتھّن 

تُساوى الذھَب، ال لیلبسنھُ، وإنّما لیلبسَن أجَر إفطار الصائمین .
   إلى من یُسكتن شھوةَ بطونھّن، وھّن یصنعَن ما لذَّ وطاب، ِلیُشبعَن شھوةَ بطوننا باإلفطار 

یؤدیَن  ذلك  وفوق  بوجوھنا،  جھودھّن  ساعات  ثمرةَ  لیَریَن  اآلذان  وقَت  ینتظرَن  اللواتي  إلى    

، ویقرأَن وردَّھن، ویدعونَّ لكل أفراد األسرة بالخیر والسعاده. فرائضھّن، ویُقمنَّ لیلھنَّ
   ُمھداةٌ إلى كِل أٍمّ وأخٍت وإبنٍة وزوجٍة رائعٍة، ألنكّن ال تنتظرّن شكرآ،  وال سلمت یداكّن، بل تنتظرَن 

المتواصلة. بإنجازاتكّن  العالمین عنّا وعنكّن، وأّن تریننا ُسعداء  رضى رب 
، وتقبَل هللاُ منكّن جمیعا، واطال  إلى كل نون النسوِة، بكِل أركاِن االرض الالمحدودة، سلمت یداكنَّ   
هللاُ بأعماركّن، فما جحد ُجھدكّن إالّ لئیم، وأعلمَن أن ال طعَم للحیاِة بدونكّن .                                    
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۳۰

الذي یخشى أن یسمَن من المكوث في البیت، فلیتفقد ویُطعم الجائَع بسبب اإلنحباِس في البیت،    
تصدقوا فإن الصدقھَ تطفُئ غضب الرب، وتدفُع البالَء والوباَء وتجعل المالئكةَ یدعون لكم بالَخلَف  

فـ" َما ِمْن یَْوٍم یُصبُِح الِعباُد فِیِھ إِالَّ َملََكاِن یَْنِزالِن، فَیَقُوُل أََحُدُھَما: اللَُّھمَّ أَْعِط ُمْنِفقًا َخلَفًا، َویَقُوُل 
اآلَخُر: اللَُّھمَّ أَْعِط ُمْمِسًكا تَلَفًا "، وهللاُ من فوق سبع سمواٍت یمدُح الكرماَء المتصدقین بقولھ : 

َوأَِسیًرا"، فاللھّم اجعلنا من أھل الجود في سبیلك، واجعل  َویَتِیًما  ِمْسِكینًا  ُحبِِّھ  َعلَى  الطَّعَاَم  "یُْطِعُموَن 
صدقاتنا سببا في رفع البالء والوباء عنا وعن البشریة جمعاء.

بطیئة  بكتیریا  تُسببھ  ھو مرض  والُجذام  اْألََسِد"،  ِمْن  فَِراَرَك  اْلَمْجذُوِم  ِمْن  فِرَّ  في الحدیث الصحیح "    
العدوى، ومع ھذا یأمرنا الرسول بأن نفرَّ منھ، فمن باب أولى أن نفرَّ مما ھو أشُد عدوى كالكورونا 

مثال، ویقول: " كِلِّم المجذوَم وبینك وبینھ قیُد ُرمحٍ أو ُرمَحْین "، وقد روى الزھري أن عمر بن الخطاب 
اآلمنة"  المسافة  ، "یعني  رمحٍ  قیَد  منّي  اجلس  بالجذام":  مصاب  بدري  صحابي  لُمعیقیب "وھو  قال 

حدیثا. العالمیة  الصحة  منظمة  علیھ  نصت  ما  ھذا  هللاِ،  وسبحاَن 

اآلمنة املسافة 

الغالبة تفقدوا 

ٌ
 قادم

َ
 الفطرة

ُ
دين

۲۰۲۰- ٥ -۳۱

تھاوت تصوراتُنا السابقةُ الموھومةُ عن الغرب وقوتھ في زمن كورونا، مما جعل الناس یؤمنون    
ِ إِالَّ إِلَْیِھ ". بصمت بـ" أَن الَّ َمْلَجأَ ِمَن �َّ

حتى في عالم الكفِر والعَلمانیة الُملحدة، رأینا منھم من یُریُد التعرَف على اإلسالم بعد أن كان ال    
یُطیُق سماع إسمھ. 

اشتعلت أصواُت مكبراِت الصوِت بالنداِء الخالِد"هللا أكبر"، فألول مرٍة یُرفع األذان في برلین ولندن    
ونیوزلندا وایطالیا وھولندا...الخ، صوٌت رحمانٌي یشُق طباق السماِء من كل إتجاه.

تَْقَشِعرُّ  الناُس جامدوَن في شوارعھم، یسجلون ویُصورون، مناظَر تراھا اآلن حیةً بالفیدیوھات، "    
."ِ إِلَٰى ِذْكِر �َّ ِمْنھُ ُجلُوُد الَِّذیَن یَْخَشْوَن َربَُّھْم ثُمَّ تَِلیُن ُجلُوُدُھْم َوقُلُوبُُھْم 

ال غرابةَ ألن دین الفطرة قادٌم ال محالة، فقد قال رسول هللا صّل هللا علیھ وسلم : " لیَْبلُغن ھذا    
ین، بِِعِزّ َعِزیٍز أو بِذُِلّ  األمُر ما بلغ اللَّیُل والنَّھار، وال یترك هللاُ بیَت َمَدٍر وال َوبٍَر إالَّ أدخلھُ هللاُ ھذا الِدّ

ا یُِعزُّ هللا بھ اإلسالم، وذُال�  یُِذلُّ هللا بھ الكفر" ذَلیٍل، ِعز�
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رضي هللاُ عن أبي بكر الصدیق، صاحب التصور الواضح، واإلیمان العمیق، فعند وفاة الرسول لم   -
كلمتھ: "من  فقال  توازنھ،  عن  المصیبة  ھول  من  الجیاشة  مشاعرهُ  تُخرجھ  ولم  العاطفة،  سیول  تجرفھ 

كان یعبُد محمدا فإّن محمدا قد مات، ومن كان یعبُد هللاَ فإن هللا حيٌّ ال یموت".
سبب  الذي  كورنا  فیروس  جنرالھا   إستثنائیة،  بظروف  الكریم  رمضان  البشریةُ  استقبلت  العام  وھذا   -

. والحمایة  الوقایة  باسباب  األخِذ  باِب  من  فیھا،  الصالةَ  ومنعنا  المساجِد،  إغالَق 
ید  على  شددت  فقد  إنتشاره،  وسرعة  وتداعیاتھ  الوباء  ھذا  بطبیعة  ومعرفتي  إختصاصي  وبحكم   -

فنصحت  المنافع،  جلب  من  أولى  المفاسِد  ودرُء  فیھ،  التقصیر  من  أولى  اإلحتیاط  فزیادة  القرار،  صاحب 
أن ال تتذمروا وال تتبرموا واسألوا هللا الفرج، فإننا نصلي � حیثما كنّا ألنھ جعل لنا األرض مسجدا، 

نوایانا. على  مطلٌع  ألنّھ  عوائلنا  ومع  بیوتنا  في  وكرمھ  بلطفھ  منّا  وسیتقبلھا 
بالمساجد، إالّ أن التراویح وختم القرآن وكل العبادات استمرت في البیوت  تعلق قلبھ  ورغم مرارة من   -

بحمد هللا، وربما زادت عند كل من أحسن استغالل ھذا الشھر الفضیل في طاعة هللا.
� في كل شيء حكمة، فما علینا إالّ إحسان اإلستقبال بفرح وسرور وتفاءل، فقد صفّد هللا منذ أشھر   -

لنا  صفّد  قد  ھو  وھا  كورونا،  بسبب  شذوذھم  ونوادي  وخمورھم  ومجونھم  ومراقصھم  اإلنس  شیاطین 
السجود. الركع  للعابدین  الجو  لیصفو  رمضان،  في  الجن  شیاطین 

فقط  وبقیت  بالنابل،  الحابل  وأختلط  الحظر  وُرفع  الموالت  كل  فُتحت  حتى  سلیما  بنظري  القرار  بقي   -
لُحسن  یبقى  فلم  بعینھ،  الظلم  ھو  وھذا  كورونا،  عدوى  بنقل  سجاّدھا  أتُھم  ھذا  وفوق  مغلقة،  المساجد 

الظن عندي مكان، أفتحوھا فورا حتى ال نبوء بمزیٍد من الظلم اإلثم والعدوان .

شكرا لمن یلتمُس لنا العُذَر قبل أّن نعتذر، ولمن یُقّدر ظروفنا قبل أن نشرحھا، ولمن أحبنا رغم عیوبنا،   -
فأسوأ الناِس في حیاتنا مّن یغضُب منّا فینكُر فضلنا، ویُفشي سّرنا، ویقوُل عنّا ما لیس فینا، فقد نشتري كَل 

شيٍء، إالّ القلوب الطیبة، فإنّھا تمنح نفسھا بال مقابل، لذلك یُصبُح الوفاُء  معھا واجٌب، ألنّھا إن أنشغلنا 
عذرت، وإن غبنا تذكرت، وإن قّصرنا بحقھا صفحت، وإن أخطأنا عفت، فنعم القلوُب قلوبُھم ".

- سأل أحُدھم رجال مؤمنا : إن كان ربَُك یرمینا بسھام القدِر فتصیبُنا، فكیف لي بالنجاة؟، قال المؤمن 
" كن بجواِرالرامي تنجو وتسلم، نعم فلنكن جمیعا بجوار هللا من قبل أن یأتَي یوم نقول فیھ " یَا 

ُسوِل َسبِیًال * یَا َوْیلَتَى لَْیتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فَُالنًا َخِلیًال * لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الِذّْكِر بَْعَد إِْذ  لَْیتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
ْنَساِن َخذُوًال". ِلْإلِ َوَكاَن الشَّْیَطاُن  َجاَءنِي 

 املساجدِ! 
ُ
كورونا وإغالق

 نعتذر
ّ
شكرا ملن يعذرنا قبل أن

كيف أجنو ؟
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٤ - ٦ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۳۲

-  رغم أن هللا قادٌرعلى كل شيء، إالّ أنّھ أمرنا أن نأخذ باألسباب ما استطعنا إلى ذلك سبیال.

ُكِلّ َشْيٍء َسبَبًا"والرسول یأمرنا بقولھ "اعقل وتوكل" -  وقال في محكم التنزیل" َوآتَْینَاهُ ِمْن 

البد من األخذ باألسباب المستطاعة مھما كانت ضعیفة، حتى المعجزات، قرنھا هللا بالعمل   -

-  أمر موسى علیھ السالم فقال" اْضِرب بِّعََصاَك اْلبَْحَر، فَانفَلََق فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظیِم" 
إِلَْیِھ أَِن اْصنَِع اْلفُْلَك بِأَْعیُنِنِا َوَوْحیِنَا" -  أمر سیدنا نوح علیھ الصالة والسالم فقال " فَأَْوَحْینَا 

-  وأمر سیدنا موسى علیھ السالم فقال "َوأَْدِخْل یََدَك فِي َجْیبَِك تَْخُرْج بَْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء " 

بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْیِك ُرَطبًا َجنِی�ا" إِلَْیِك  ي  وأمرمریم البتول رغم آالمھا فقال""َوُھِزّ   -

-  فال تنتظر نجاحاً بدون عمل، ولكن بذل السبب مھما كان ضعیفا، مع االعتمادعلى الُمسبب.

 ، منھ  الناس  وتذمر  البیوت  في  اإلنحباس  من  اآلن  یحصُل  فما  المنطوق،  بالكالم  موكٌل  البالُء   -

." َسَكنًا  بُیُوتُِكْم  ن  ِمّ لَُكم  َجعََل   ُ َو�َّ  " أصعب  ھو  ما  إلى  بسببھ  نؤول  أن  نخشى 
كثیرة  نعم  من  ُحرمنا  كما  منھا  فتُحرم  النعمة،  ھذه  من  مللت  أنك  تُردد  أن  فاحذر  نعمة  البیوت   -

وخیراتھا. نعیمھا  وكثرة  قراھم  قُرب  من  علیھم  بھا  هللاُ  أنعم  التي  النِعم  من  ملّوا  سبأ  قوم   -

 . أَنفَُسُھْم"  َوَظلَُموا  أَْسفَاِرنَا  بَْیَن  بَاِعْد  َربَّنَا  فَقَالُوا  ربھم"  فدعوا  البعید  السفر  أرادوا   -

َشُكوٍر". َصبَّاٍر  ِلُّكِلّ  َآلیَاٍت  ِلَك  ذَٰ فِي  إِنَّ   ۚ ٍق  ُمَمزَّ ُكلَّ  ْقنَاُھْم  َوَمزَّ أََحاِدیَث  "فََجعَْلنَاُھْم  والنتیجة   -

 " َواِحٍد  َطعَاٍم  َعلَٰى  نَّْصبَِر  لَن  ُموَسٰى  یَا  قُْلتُْم  ْذ  السلوى"َوإِ المِنّ  نعمة  من  ملّوا  اسرائیل  بنو   -
اْلَمْسَكنَةُ". َعلَْیِھُم  َوُضِربَْت   ِ َّ� ِمَن  بِغََضٍب  َوبَاُءوا   " تعالى:  بقولھ  الحتمیة  النتیجة  فكانت   -
المركزة. العنایة  في  أو  مشردین  ولسنا  بیوتنا  في  أننا  هللا  واحمدوا  تقولون،  مما  فاحذروا   -

الفطر في  إلى  التونسیین  العماَل  الرئیُس"الحبیُب بورقیبة"  في رمضان عام۱۹٦۱م دعا   -
رمضان بدعوى زیادِة اإلنتاجِ، وطلَب من الشیخِ الطاھِر بن عاشور أن یُفتي في اإلذاعِة بما 

یوافُق ھذا، لكّن الشیَخ صّرح في اإلذاعِة بما یریدهُ هللا ، فبعد أن قرأ  "یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب 
یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن"  قال : "صدَق هللاُ وكذَب بورقیبة"!. َعلَْیُكُم الِصّ

 بال عمل
ً
ال تنتظر جناحا

َ
لون

ُ
ما تقو

ّ
احذروا م

 بورقيبة
َ
 وكذب

ُ
 اهللا

َ
  صدق
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٦ - ٦ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۳۳

ابتلي عروة بن الزبیر أبن أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھما، فأصیب بداء تآكلت    
منھ رجلھ،  فصعدت في ساقھ، فبعث إلیھ الخلیفة، فُحمل إلیھ، ودعا األطباء فقالوا: لیس لھ 

دواٌء إالّ القطع، وقالوا لھ: اشرب الُمرقِد " الُمخِدّر"، فأبى عروة وقال للطبیب: امض لشأنك، 
، فلّما قطعھا جعل یقول : اللھم لئن أََخذَت  فوضع المنشاَر على ركبتھ الیُسرى، فما ُسمع لھ حسٌّ
لقد أبقیَت، ولئن ابتَلیَت لقد عافیَت، وما ترك جزأه من القرآن تلك اللیلة، فانظر إلى صبر السلف 

الصالح في الملمات والمصائب، أفال نصبر نحن على وباٍء نسمع بھ سماعاً من اإلعالم، وقد 
عافانا هللا منھ ؟، اللھم ال تُطل إقفال مساجدنا، وُمنَّ علینا بصالح أحوالنا، وھدایة قلوبنا، وأقّر 

الوباء والبالء والغالء . أعیننا والمسلمین بل والبشریة جمعاء برفع 

كان ثوباُن مولًًى لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كان قد ُسبَِي من أرض الحجاز، فاشتراه    
، وقد وقع لھ موقف مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ؛حیث  النبُي وأعتقَھ؛ فلزم ثوباُن النبيَّ
بِر َعْنھُ، فأتاه ذاَت یوٍم، وقد تغیَّر لونھُ ونُحَل جسمھُ، یُعَرُف في  كان شدیَد الحِبّ لھ، قلیَل الصَّ

وجِھِھ الحزن، فقال لھ رسوُل هللا: "یَا ثَْوبَاُن َما َغیََّر لَْونََك"؟ فقال: یا رسول هللا ما بي من ُضٍرّ 
وال وجٍع غیر أنِّي إذا لم أََرْك اشتقُت إلیك واستوحشُت وحشةً شدیدةً حتى ألقاك، ثم ذكرُت اآلخرة 

وأخاُف أالَّ أراَك ھناك؛ ألنِّي أعرف أنَّك تُْرفَُع مع النبیین، وأنِّي وإْن دخلُت الجنَّة كنُت في منزلٍة 
أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنَّة فذاك أحرى أالَّ أرك أبًدا، فأنزل هللا تعالى : "َوَمْن یُِطِع هللاَ 
َوَحُسَن  اِلِحیَن  َوالصَّ َوالشَُّھَداِء  یِقیَن  ِدّ َوالِصّ النَّبِیِّیَن  ِمَن  َعلَْیِھْم  أَْنعََم هللاُ  الَِّذیَن  َمَع  فَأُولَئَِك  ُسوَل  َوالرَّ

أُولَئَِك َرفِیقًا"، اللھم اكتب لنا ھذه المنزلة، واحشرنا مع حبیبك محمد ومواله ثوبان .

ُسئل أحد الصالحین : كم بیننا وبین عرش الرحمن ؟، قال :" دعوةٌ صادقةٌ ألخیَك  بظھِر   
الغیِب، اللھمَّ ألبس أخي لباس التقوى، وأكفھ ما أھّمھ، وأسعده بطاعتك، وارزقھ من واسع 

كرمك، واحفظھُ من كل شٍر،  وفّرج ھّمھ،  وأسعد قلبھ، وأرح بالھُ، واغفر لھ ولوالدیھ وذریتھ یا 
ذا الجالل واإلكرام "،" وفي الحدیث الصحیح أّن: " َدْعَوةُ اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ألَِخیِھ بَِظْھِر اْلغَْیِب 

اْلُمَوكَُّل بِِھ: آِمیَن َولََك بِِمثٍْل"  اْلَملَُك  بَِخْیٍر، قَاَل  ُكلََّما َدَعا ألَِخیِھ  ُمْستََجابَةٌ، ِعْنَد َرأِْسِھ َملٌَك ُمَوكٌَّل 

 على االبتالءِ
ُ
الصرب

 اكتب لنا هذهِ املنزلةِ
ّ
هم

ّ
الل

ٌ
 صادقة

ٌ
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۳٤
العودة إىل الوراء

۲۰۲۰- ٦ - ۸

في  قاتٌل  فیروٌس  انتشر  لو   " قال:  الذي  2009م  عام  المتوفى  محمود  مصطفى  الدكتور  هللا  رحم   

العالم، واغلقت الدوُل حدودھا، وانعزلت خوفا من الموِت المتنقل، ستنقسم األمُم بالغالب إلى فئتین، 
ستنتظر  األخرى  والفئةُ   ، العالج  إلكتشاف  ونھارا  لیال  ستعمل  والمعرفة،  العلم  أدوات  تمتلك  فئةٌ 
صدقت   ،" للنجاِة  وسیلةٌ  بل  للترفیِھ،  أداةٌ  لیس  العلَم  أّن  المجتمعات  ستفھم  وقتھا  المحتوم،  مصیرھا 
وتموت،  تترنُح  فئةٌ  كاشفة،  هللا  دون  من  كورونا  لجائحة  ولیس  فئتین،  في  العالم  ھو  فھا  ؛  نبؤتك 
لَھُ  أَْنَزَل  إِالَّ  َداًء  یُْنِزْل  لَْم   َ َّ� إِنَّ    "  : یقول  حیث  الكریم  رسولنا  وصدق  ونھارا،   لیال  تعمل  واألخرى 

ِشفَاًء، َعِلَمھُ َمْن َعِلَمھُ َوَجِھلَھُ َمْن َجِھلَھُ " .

النجاةِ  
ُ
 وسيلة

ُ
والبحث  

ُ
العلم

المدعوین  أحُد  التفت  المجالس،  أحد  في  هللا   رحمة  عمارة   محمد  الدكتور  اإلسالمي  المفكر  یقول    
الشریعِة،  أحكام  تطبیق  تُرید  أنك  كتاباتك  من  أفھم  ھل  وقال:  مستھزئاً،  وخاطبني  تجاھي،  العَلمانیین 

: ُمتسائالً فأجبتھُ  ؟،  الوراء  إلى  بنا  والعودِة 
األرضیة؟!. الكرِة  نصَف  یحكُم  عبدالحمید  السلطان  كان  عندما  سنة،  بالوراء 100  تقصد  ھل    

العثماني؟!. السلطاِن  من  بتفویٍض  شعوبھم  یحكمون  أوروبا  ملوُك  كان  عندما  تقصد  أم    
العالَم من المغوِل والتتاِر؟. حكم الممالیك، الذین أنقذوا  أم قصدك إلى الوراء أكثر؟ زمن    

أم إلى الوراء أیاَم األمویین؟، أم قبلھم سیدنا عمر الذي حكم أكثر الكرة األرضیة؟!.   
أم قصدك عندما كتَب القائد إلى الرومي :من ھارون أمیر المؤمنین إلى نقفوِر كلِب الروم؟   

وابن  والخوارزمي  جبیر  وابن  والفارابي  سینا  ابن  مثل  العرِب  علماِء  كاَن  عندما  علمیاً،  قصدك  أم    
والشعر؟!. والفلك  والھندسة  والصیدلة  الطّب  العالَم  یُعلّمون  إلخ،  خلدون  وابن  رشد 

الجیش  المعتصم  فجّرد  وامعتصماه،  فصاحت  امرأٍة  بعباءِة  یھودي  عبث  عندما  كرامة،  قصدك  أم    
مسرورون؟. والحكام  اغتصاباً  تُغتصُب  الیوم  النساُء  بینما   ، الیھود  وطرد 

أم قصدك عندما أنشأ المسلموَن أوَل جامعٍة تعرفھا أوروبا ؟ حیث أصبحت العباءةُ العربیةُ ھي لباُس    
التخرج. أثناء  فوقھا  القرآن  وضع  لیتم  مسّطحةٌ  والقبعة  الجامعات،  في  التخرجِ 

أم لّما كانت القاھرةُ أجمَل مدن العالم؟ أم عندما كان الدیناُر العراقي یساوي 483 دوالراً؟.   
       ......... باإلسكندریة  مھاجریھا  واستقبال  المجاعة؟  من  أوروبا  إنقاذ  أمیركا  طلبت  عندما  أم    

سأنتظرَك أّن تشرَح لي قصدَك وتُخبرني كم تریُد أن نرجَع إلى الوراِء ؟!.
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   أتذكُر ذنوبَك قبل سنٍة من اآلن؟... أتذكُرعندما عاھدَت هللاَ في رمضان األسبق أنك لن تعود إلیھا ؟... 
 ُ ٱ�َّ أَْحَصٰىھُ  اْ ۚ  َعِملُٓو بَِما  فَیُنَبِّئُُھم  َجِمیعًا   ُ ٱ�َّ یَْبعَثُُھُم  یَْوَم   "  : تعالى  قال  ؟!...  العھد  على  زلَت  ما  ھل 

ُ َعلَٰى ُكِلّ َشْىٍءۢ َشِھیٌد"،... وكَل ما  "،... وعندما عاھدَت باألمِس كان هللا علیك شھیدا " َوٱ�َّ َونَُسوهُ ۚ
نسیتھُ أنَت ھو محفوظ ٌوُمحصى علیك " َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا ۗ َوَال یَْظِلُم َربَُّك أََحًدا ".

    لكن إعلم أن باب التوبة النصوح ال زاَل مفتوحا على مصراعیھ، ففیھا السالمة والخیر والفالح،... 
ِریَن"... فھل لك  ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتََطِھّ فما نزل بالٌء إالّ بذنٍب، وما ُرفع إالّ بتوبٍة،... واعلم "إِنَّ ّ�َ یُِحبُّ التَّوَّ

رمضان؟!.                                                        بعَد  توبٍة  من 

   لم یكن ذلك الرجُل  یعلُم أنَّ الیوَم الذي أماط  فیھ الشوَك عن طریق الناس كان أفضَل أیام حیاتھ إذ 
غفَر هللاُ لھ بھ، ولم تكن المرأةُ البغيُّ تتوقَُّع أن یكوَن أسعَد أیام حیاتھا، ذلك الیوم الذي سقَت فیھ 

ُكْنَت وأَتْبِِع  َحْیثَُما   َ اتَِّق �َّ كلباً، أرھقھ العطُش فشكرهللاُ صنیعَھا وغفر لھا، ورسولنا یحثنا ویقول:" 
َحَسٍن"  بُخلٍُق  النَّاَس  تَْمُحَھا، وَخالِق  اْلحسنةَ  السَّیِّئَةَ 

العمرِ  
ُ
يوم

 من توبة ٍ ؟
َ
هل لك

استمر النجاح...  فلسفة 

۲۰۲۰- ٦ - ۱۰

   ھل تعلم أّن األسَد ال ینجح في الصید إالّ في ُربع محاوالتھ، أي أنّھ ینجح في 25% فقط.
   ورغم أن معظم الضواري تفشل في 75% من محاوالتھا إالّ أنھا ال تیأس من المحاولة.

"الجھوِد المھدورِة ".    وتعجب أّن السبب في ذلك لیس الجوع إنما ھو إستیعاُب قانون ِ
 . التھاُمھا  یتم  األسماك  بیوِض  فنصُف  كلھا،  الطبیعة  في  الفاعل  العامل  القانون  وھو     
 . المحیطاِت  في  تھطُل  العالم  أمطار  ومعظم  البلوغِ،  قبل  تموُت  الدببِة  موالیِد  ونصُف      

 . اإللھي  برنامجھا  وفَق  تسیُر  فالحیاةُ  ذلك  ومع  العصافیر،  تأكلھا  األشجار  بذور  ومعظم     
فاشالً .     وحدهُ اإلنساُن فقط یرفُض ھذا القانون، ویعتبُرعدَم نجاحِھ ببضِع محاوالٍت أنّھ إنساناً 

نَساُن أَْكثََر َشْيٍء َجَدًال". ذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمن ُكِلّ َمثٍَل، َوَكاَن اْإلِ ْفنَا فِي َھٰ     وهللا یُقرر: "َولَقَْد َصرَّ
    والحقیقة ھي أّن الفشَل ھوالتوقف عن المحاولِة، بغض النظِرعن عدِد العثراِت والسقطاِت. 

    والنجاُح ھو أن تمشي فوق أخطائك، وتتخطى كل مرحلٍة ذھبت جھودك فیھا ھدراً، وتتطلُع إلى 
           . استمر  استمرثم  فستكون  النجاح؛  فلسفة  تُلخص  كلمةً  ھناك  كان  ولو  المقبلة،  المرحلِة 
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- قیل لرجل: ما نراَك تُعیب أحدا ؟، فقال: لسُت راٍض عن نفسي حتى أتفرَغ لذِم الناِس .
 ِلسانَُك ال تَذُكْر بِِھ َعوَرةَ امرٍئ..... فَُكلَُّك َعوراٌت وللنّاِس ألُسُن .

 أبي طالبٍ
ُ
شِعب

رفيعة أخالقيات 
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۱۲- ٦-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۳٦

- أن الحضارة الزاھرة في األندلس جعلتھا مقصد طالب العلم من مختلف بالد أوروبا، یفدون إلیھا لیتلقوا 
العلم في مختلف فروعھ، من فلسفة وطب وھندسة وفلك وغیرھا، على أیدي األساتذة العرب والمسلمین 

الذین أناروا الدنیا بعلمھم .
- لقد أسس المسلمون أول جامعة في أوروبا سنة۸٤۱ م في مدینة سالرنو، وھي امتداد للجامعات العربیة 

األسالمیة في الشرق، ثم أُنشئت جامعات طلیطلة وأشبیلیة وغرناطة،
- فارتادھا الطالب االوروبیون ینھلون من علومھا، ثم یعودون إلى بلدانھم یلبسون العباءة یقلدون بھا 

اللباس العربي، وھذا شعار فخر بأن ھذا الفتى قد تخرج من الجامعات العربیة،  وبقي تقلید العباءة یلبسھ 
الخریجون حتى یومنا ھذا.

- قال جاك غودي : في كتابھ  األسالم في أوروبا :اللباس العربي أضحى عالمة الوجاھة العلمیة إلى الیوم، 
وال سیما في المناسبات العلمیة، كمناقشة الرسائل الجامعیة، وحفالت التخرج في المعاھد العلمیة.

- أما عن القبعة فخالل القرن الثامن عشر، تم تكبیر القسم المربع من ھذه الطاقیة مما نتج عنھ قبعة 
التخرج المألوفة ، حیث كان المسلمون فى األندلس یضعون المصحف فوقھا حتى یُطبّقوا قول هللا تعالى:   

" وفوق كل ذى علم علیم".

هل تعلم ؟

- تضجر الناس وملّوا من أیام العزل المنزلي وھم في بیوتھم، فماذا لو كان فیروس كورونا ال یعیش إالّ 
داخل البیوت، وُطلب منّا إخالء منازلنا، فأي أرض سوف تستوعبنا، وأي سماء سوف تُظلنا، كیف ستكون 

حیاتنا الیومیة في المأكل والملبس والطھارة والستر؟، فاعقلوا یا من تتذمرون من الحبس المنزلي، 
والزموا بیوتكم، فنحن في نعمة عظیمة . 

- اذكروا كیف كان حال النبي وأصحابھ حین ُحوصروا في الشعب ثالث سنین في حّر مكةَ، ال بیوٌت وال 
مكیفاٌت وال مستشفیاٌت وال مطاعَم، وُمنعوا من المیرة، فال یبتاعون وال یشترون من أحٍد، حتى أكلوا ورق 

الشجر... فاستثمروا وقتكم ، واحمدوا هللا على ما أنتم فیھ . 

42



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

۱٤ - ٦ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۳۷

بیتھ. خارج  دام  ما  الدِم  وخفةَ  والفكاھةَ  الفرَح  یعیُش  األزواج  من  وخاصةً  الناِس  بعُض   -
عورة. كأنھا  أسنانھ  إخفاَء  وأحكم  العُقدة  ورّكب  وجھھ  مالمُح  وتغیرت  تجّھَم  بیتھُ  دلَف  فإذا   -
یفعل. لم  إذا  ستھتُز  رجولتھُ  أّن  یعتقُد  بالتصرف،ألنھ  وسوٌء  بالفھم  نقٌص  إالّ  لھذا  تفسیر  ال   -

الصبر. بفارغ  راعیھم  ینتظرون  واألوالَد  الزوجةَ  ألن  تماما،  المطلوِب  عكُس  لألسف  ھذا   -
كالمھ. وطیَب  تصرفِھ  وُحسَن  بابتسامتھ  یحتفظ  أن  علیھ  السعادة  یریُد  من  أن  والصحیح   -

والعبارت. الكالم  اطایب  یتخیُر  مرحا،  سعیدا  أوالبیت  العمل  في  محیطھُ  یجعَل  من  فالناجُح   -
حجمھا. من  أكبر  األمور  تعطوا  وال  الھفوات،  عن  وتجاوزوا  بعضكم،  حسنات  اذكروا   -

ودیانكم. غیر  أودیة  في  نفوسنا  ولعل  وودیان،  آفاق  فالنفوس  األعذار،  لنا  -  التمسوا 
الكرام. شیم  من  األھتمام،  والتغابي  یستحُق  شيٍء  كل  فلیس  مرتین  وتغابىوا  مرةً  تغافلوا   -
بھ. البوح  نستطیع  ال  ما  تحوي  صدورنا  فلعل  اإلعذار،  ومھارة  ثقافة  على  أنفسكم  دّربوا   -

األعذار. إلخوانكم  والتمسوا  الظن،  وسوء  الشیطان  ووسوسات  نغزات  من  قلوبكم  اغسلوا   -
قصد. غیر  من  كان  وإن  كل شيء  لذةَ  یُمیت  المتواصل  واللوم  المستمر  التذمر  أّن  واعلموا    -
إنذار. سابق  بال  األرواح  فیھ  تتساقُط  أیاٍم  في  فنحُن   ، وإبتسموا  والمحبة  التسامح  انشروا   -

. حولك  من  القلوب  كل  تفتح  الذھبیة  المفاتیح  مثُل  الجمیل  الكالم  فإن  الكالم،  أطایب  تخیروا   -
القبر.  على  إكلیٍل  من  خیر  الدنیا  في  فوردةٌ  بغیابھم،  محاسنھم  واذكروا  إلخوانكم،  ابتسموا   -

علیھم  ویُصُب  دیوان،  لھم  یُنشر  وال  میزان،  لھم  یُنصب  فال  القیامِة  یوَم  البالِء  بأھل  یُؤتى    -
ثواب  ُحسن  من  بالمقاریِض  قُرضت  أجسادھم  أن  لو  لیتمنون  العافیة  أھل  إّن  حتى  صباً،  األجَر 

  ،ٌ بالء  لَك  الناس  أقرب  بالٌء، وموُت  والدیوُن  بالٌء،  العیِش  بالٌء وضیُق  فالُحزن  لھم،  هللا 
بھ  یضیُق  ما  وكل  بالٌء  والحسُد  بالٌء،  أنواعھ  أشد  إلى  بسیطھ  من  والمرُض  بالٌء،  والفقُر 

." یتخّطاھا  ال  البالَء  فإّن  بالصدقِة  باكروا   " لنا  یقوُل  الكریم  ورسولنا  بالٌء،  الصدُر 

متعبٌد  الدعاِء،  فإنّك  كثرِة  َمن  وتضجر  البالِء،  زمان  تستطیَل  أن  إیاَك  الجوزي:   ابن  قاَل   -
یقول: وتعالى  تبارك  البالُء،وهللا  طاَل  وإن  َروح هللاِ  من  تیأس  وال  والدعاِء،   بالصبِّر 

أَْجَرُھْم بِغَْیِر ِحَساٍب " ابُِروَن  نََّما یَُوفَّى الصَّ إِ  "               

الذهبيةِ املفاتيحِ  من 

 البالءِ
ُ
أهل

ُ
والدعاء  

ُ
الصرب
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۱٦ - ٦ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۳۸

الحبل  على  الغسیَل  تعلُّق  جارتھا  الزوجةُ  رأت  التالي  باح  الصَّ في  جدید،  حيٍ  إلى  ینتقالن  زوجان    
غسیل  صابون  إلى  تحتاج  وربما  تغسل،  كیف  تعرُف  ال  إنَّھا  نظیفاً،  لیس  الغسیل  ھذا  إنَّ  فقالت: 

التَّعلیقات،  نفس  تقول  الزوجة  كانت  الغسیل  جارتھا  تُعلق  مرٍة  كل  في  صامتاً،  زوُجھا  ظلَّ  أفضل، 
أآلن  الجارةُ  ھذه  تعلمت  لقد  أُْنظر  لزوجھا:  فقالت  نظیٍف،  غسیٍل  برؤیة  المرأة  فُوجئت  شھٍر  بعد 
زجاج  ونظَّْفُت  باكراً  إِستیقظت  لقد  الزوج  قال  ذلك؟،  علَّمھا  الذي  فمن  صحیحٍ؛  بشكٍل  تغسُل  كیف 

اً. جدَّ وِسَخة  كانت  التي  نافذتِنا 
تشیر  وعندما  ِخاللھا،  من  ننظر  التي  النافذِة  نَقاء  على  یعتمُد  اآلخرین  ُمشاھدِة  عند  نراه  ما    

نحوك  تشیر  أیضا  بیدك  أصابع  ثالثة  ھناك  أن  تنسى  فال  تنتقده،  أو  تتھمھ  شخص  نحو  یدك  باصبع 
تبحث  كأنك  األخرین  أخطاء  عن  تبحث  وال  تنتقدھم،  أو  الناس  تصف  أن  قبل  نفسك  فانظرإلى  أنت، 

. أنت  أخطاءك  تجد  عندما  تجده  الحقیقي  فالكنز  ثمین،  كنز  عن 
بغـیـر  الحـدیـث  تـكـثـروا  ال   "  : قــــال  السالم  علیھ  المسیح  أن   : الموطأ  في  مالك  اإلمام  أخرج    

ذنــوب  فــي  تنظــروا  وال  هللا،  عن  بعیٌد  القاسـي  القلب  فـان  قـلـوبـكم،  فـتـقـسـوا  هللا؛  ذكـر 
معافى   رجالن   الناس  وإنـمـا  عـبـیــد،  كــأنــكــــم  فیھـــا  انظروا  بل  أرباب،  كـــأنـكـم  العبــــاد 

." العافیة  على  اللــــھ  واحمــدوا  البــــالء،  أھــــــل  فأرحمـــــوا  ؛  ومبتلى 

في مھرجان  لیشاركوا  عام،  كل  من  آب  األخیرمن شھر  األربعاء  في  الشوارع  إلى  اإلسبان  یخرج     
أو  آبھین  غیر  الطماطم،  حبات  مالیین  ورمي  للتراشق  الخاصة،  بطقوسھ  بالطماطم"  "التراشق 
باألقدام!،   وتُداس  تُرمى  الطازجة،  الطماطم  من  طن   ۱۰۰ من  بأكثر  بعضھم  رشق  ویتم  مبالیین، 

النحل  سورة  في  تعالى  یقول  یجدونھا،  فال  الطماطم  عن  للبحث  یخرجون  كورونا  عصر  في  والیوم 
 ،ِ َّ� بِأَْنعُِم  فََكفََرْت  َمَكاٍن،  ُكِلّ  ِمْن  َرَغًدا  ِرْزقَُھا  ْتِیَھا  یَأ ُمْطَمئِنَّةً  آِمنَةً  َكانَْت  قَْریَةً  َمثًَال   ُ َّ� :"  َوَضَرَب 

" یَْصنَعُوَن  َكانُوا  بَِما  َواْلَخْوِف  اْلُجوعِ  ِلبَاَس   ُ َّ� فَأَذَاقََھا 

إنساٍن   بین  فھم  الحساسیة؛   غایة  في  ووضعھم  إثنین  بین  المستجد  كورونا  أزمة  أثناء  الناس     
بقولھ  والحـل   ، المنزلي  الحبس  بسبب  یجـوع   أن  خائٌف  وآخـر  المرض،  من  یموَت  أن  خائٌف 

" َخْوٍف  ِمْن  َوآَمنَُھْم  ُجوعٍ  ِمْن  أَْطعََمُھْم  الَِّذي   ، اْلبَْیِت  َھذَا  َربَّ  فَْلیَْعبُُدوا   " تعالى: 
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۳۹
تعلم؟ هل 

۲۰۲۰- ٦ - ۱۸

ورجٌل   ... بالسالم  بدأني  رجٌل   : مكافأتھم  على  أقدُر  ال  أربعةٌ  عباس:  بن  األمة عبدهللا  حبُر  قال 
إالّ  عني  یكافئھ  فما  الرابُع   فأّما   ... حاجتي  في  یمشي  قدماه  اغبّرت  ورجٌل   ... المجلس  في  لي  وّسع 

أھالً  رآني  ثم  یقصُده،  یفكُر في من  لیلتھُ  فبات  أمٌر  بھ  نزل  قال: رجٌل   ... : ومن ھو؟  قیل  هللا 
جّربھا...  من  إالّ  یعرفھا   ال  لذةٌ  الناس  حوائج  قضاء  في  إّن  القیم:  إبن  وقال  بي،  فأنزلھا  لحاجتھ 

الجنة. تُدخلك  حسنٍة  أُي  تدري  ال  فإنك  شیئا،  منھ  تستصغر  وال  كان،  مھما  الخیَر  فافعل 

قضاء حوائج الناس

 ،  " األطفال  أخالق   " استعمل  العآلم  الملك  یدي  بین  الظآلم  في  أُجلست  :إذا  الجوزي  أبن  یقول 
من  حآجتك  طلب  في  وألّح  الطفل،  ھذآ  أنت  فكن  یأُخذه،  حتى  بكى  یُْعَطھ  ولم  شیئا،  طلب  إذآ  فالطفُل 
إال  َرِحٍم؛  قطیعةُ  وال  إثٌم،  فیھا  لیس  بدعوٍة  یدعو  مسلٍم  من  علیھ وسلم: "ما  قال صلى هللا   ،" ربك 
یَصِرف  أن  وإّما  اآلخرِة،  في  لھ  ِخَرھا  یدَّ أن  وإّما  لھ دعوتَھ،  َل  یُعِجّ أن  إّما  ثالَث:  إحدى  بھا  أعطاه 

لَْم  َما  ِألََحِدُكْم  "یُْستََجاُب  أیضاً:  ویقول  أكثُر"  هللاُ   : قال  نُكثُِر،  إذًا  قالوا:  مثلَھا،  السُّوِء  من  عنھ 
. ِلي"  یُْستََجْب  فَلَْم  َدَعْوُت  یَقُوُل  یَْعَجْل: 

" أخالق األطفال "

البشر. رّب  من  نداؤھا  اآلخیر  الثلث  و صالة  البشر،  بصوت  نداؤھا  المكتوبة  الصلوات  أّن 
البشر. بعض  یسمعھا  اآلخیر  الثلث  وصالة  البشر،  كلُّ  نداَءھا  یسمُع  المكتوبة  الصالة 

فأعطیَھ"  سائٍل  من  اآلخیر"ھل  الثلث  وصالة  الصالة"  على  "حّي  نداؤھا:  المكتوبة  الصالة 
هللا  اصطفاھم  َمن  یُؤدیھا  اآلخیر  الثلث  صالة  بینما  المسلمین؛  أغلُب  یُؤدیھا  المكتوبة  الصالة 

.  � ُخفیةً  إال  أحٌد  یُصلیھا  فال  اللیل  صالة  أما  ریاًء،  بعضھم  یُصلیھا  ربما  المكتوبة  الصالة 
الدنیا  عن  إنقطاٌع  فھي  اآلخیر  الثلث  صالة  الوساوس؛أما  بأدائھا  یمتزج  المكتوبة  الصالة 

تأنس  لكي  تؤدیھا  اللیل  صالة  بینما  المسجد؛  في  أحًدا  تُقابل  لكي  تؤدیھا  ربما  المكتوبة  الصالة 
. وُسؤلك  ھّمك  لھ  وتبث  معھ  تتكلم  و  مع هللا،  بالحدیث 

ُمجاب.  اللیل  من  اآلخیر  الثلث  صالة  دعاء  بینما  یُجاب؛  ربما  المكتوبة  الصالة  في  الدعاء 
معھ  والحدیث  بسماعھ  یأنس  أن  لھ  أراد هللا  من  إالّ  لھا  یُوفق  ال  اللیل  من  اآلخیر  الثلث  صالة 

. مناجاتھ  وسماع  یدیھ  بین  للجلوس   " العزة  رّب  من  دعوة  "بطاقة  على  حصل  لمن  فھنیأً 
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أُضیفت كلمةُ الصدِق  في القرآن الكریم إلى خمسِة أشیاٍء" ُمدخل صدٍق" وھو تجّرُد النیة في    
إخالصھا عند الدخول في العبادة، و"ُمخرج صدٍق" وھو تجرد العبادِة م ن العُجب والمّن واألذى بعد 
الخروج منھا، و" لساُن صدق"  وھو ثناُء الناِس على المخلصین العاملین لدین هللا، و"قدُم صدٍق" 

وھو الثبات على حال اإلخالص ومقامھ، واستخدام القدم للتعبیر ألنھا تثبت الجسد وتوازن حركتھ، 
الربانیین بعد بذلھم وجھدھم  المخلصین  الالئق بھؤالء  المكان  الرحمن،  ِجناُن  و"ُمقعد صدق" وھي 
ِبّ  وجھادھم،إذًاً لیس الشأُن في العبادة وحسب، إنما الشأُن كل الشأِن بمقدار الصدِق فیھا،  " َوقُل رَّ

أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل ِلّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطانًا نَِّصیًرا ". 

قھُ المعاصي، وأرقِّعھُ باإلستغفار،  ما أبلغ السؤال،    قیل ألحد السلف : كیف أنت ودینك ؟،  فقال: تمِزّ
وما أعمَق االجابةَ، فأكثروا من قول : " أستغفُر هللاَ وأتوُب إلیھ".

 
َ
 اهللا

ُ
استغفر

 الصدقِ يف القرآن
ُ
 كلمة

حبني اهللا ؟!
ُ
هـل ي

۲۰۲۰- ٦ - ۲۲

یقول الشیخ علي الطنطاوي رحمھ هللا : راودني سؤاٌل في نفسي: ھل یُحبني هللا ؟   
فتذكرت أن محبةَ هللاِ تعالى لعباده تأتي أل سباٍب وألوصاٍف ذكرھا في كتابھ الكریم. 

قلّبتُھا في ذاكرتي أل عرَض نفسي علیھا فلم أجد لسؤالي جوابآ، فوجدُت أن هللا یحب " المتقین "،    
وال  أجرؤ أن أحسب نفسي منھم .

   ووجدُت أن هللا یحُب "الصابرین"، فتذكرت قلة صبري، ووجدتھ یحُب "المجاھدین" فتنبھت 
لكسلي وقلة حیلتي .

   ووجدتھ یحُب " المحسنین" وما أبعدني عن ھذه.... حینھا توقفت عن متابعة البحث وخِشیُت أال  
أجد في نفسي شیئًا یُحبني هللا أل جلھ.

   وتفّحصت أعمالي فإذا أكثرھا ممزوج بالفتوِر والشوائِب والذنوِب، فخطر لي قوُل هللا تعالى :"إّن 
هللا یحب التوابین".

   وكأنني للتّو فھمُت أنّھا لي وأل مثالي، فأخذُت أتمتُم : " أستغفُر هللاَ وأتوُب إلیھ، أستغفُر هللا َ 
وأتوُب إلیھ "، لعلّي أكوُن من بین أحبابھ. 
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سألني أحدھم ذات یوٍم قائال : ألسَت تحمُل الدكتوراه في اللغة العربیة؟ قلُت لھ : بلى، قال : إذاً ما ھو   �
أضعُف حرٍف في اللغة العربیة؟، السؤال بصراحة كان مفاجأة لي، ولكن ال ینفع أن ال أجاوب، قلت لھ : 

ممكن أن یكون أحد حروف الھمس مثل السین مثالً، أو أحد حروف المّد "األلف والواو والیاء" ألنھا مجرُد 
ھواٍء خارٌج من الجوِف.

ابتسم إبتسامة المعلّم، وقال : أضعُف حرٍف في اللغة العربیة ھو حرف "الفاء"، ولذلك اختاره هللا   �
." سبحانھ لینھانا بھ عن عقوق الوالدین، فقال تعالى : "فَالَ تَقُل لَُّھَمآ أٍُفّ

�  وعندما ُعدت إلى المراجع، وجدُت أن الحروف الھجائیة فیھا بالفعل القوي والضعیف، وأن أقواھا على 
اإلطالق ھو "الطاء " ألنھ ال توجد فیھ صفة من صفات الضعف "كالھمس والرخاوة واللین"، وأن أضعَف 

الحروف الھجائیِة ھو فعال حرف" الفاء " ألنّھ ال توجد فیھ صفةٌ من صفاِت القوة ك"الجھر والشدة 
واإلطباق".

ومن إعجاز هللاِ في القرآن الكریم أن یأتَي أضعُف الحروف الھجائیة " الفاء " للنھي عن أن نقول   �
للوالدین  "أٍف" ، تعبیرا عن الضیِق والتأفف، فالمولى عز وجل نھانا عن األضعف، فما بالك بالقوي 

واألقوى؟، سبحانك ربي ما أعظمك.

یُذكر أّن ھشام بن عبدالملك أرسل إلى األعمش أن : اكتب لي مناقَب عثمان بن عفان  �
ومساوئ علي، فكتب إلیھ األعمش: بسم هللا الرحمن الرحیم .

أّما بعد: فلو كان لعثمان مناقُب أھل األرض ما نفعتك، ولو كان لعليٍّ مساوئ أھل األرض ما ضرتك،   �
فعلیك بخویصة نفسك .

فإیاك أن یكون شغلك الشاغل عیوب فالن وسقطاتھ وزالتھ، فإنك ال تُحاسب علیھا، وحسناُت  الناس   �
ألنفسھم ال لك، فاشغل نفسك بإصالحِ عیوبك، والتوبة من سیئاتك، وزیادة حسناتُك، فھى الباقیة فى كتابك، 

فعالمةُ خسران العبِد إنشغالھ بعیوِب غیره .

عبارات كتبھا الشاعر رابیوس على شاھد قبره في مدینة أم قیس في األردن "أَیَُّھا المار من ُھنَا ، كما   �
" أنَت اآلن كنُت أنا ، وكما أنا اآلن ستكوُن أنَت، فاغتنم الحیاة ألنك فاٍنّ

أضعف حرف يف اللغة العربية

ٌ
 بليغ

ٌ
درس

ٌ
عِربة
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۳۰ - ٦ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ٤۲

العظام،  القادة  من  فكثیر  عجباً،  فیھ  یجد  والتاریخ"  والقمل  "الفئران  زنسر  البرفسور  كتاب  یقرأ  من    

عالمیة  معارك  ربحوا  أنھم  بدعوى  النص،  أكالیل  على  وحصلوا  أبوابھ،  أوسع  من  التاریخ  دخلوا 
كانت  وإنما  المعارك،  ھذه  حسموا  الذین  ھم  األبطال  یكن  فلم  ذلك،  غیر  والواقع  أسماءھم،  خلّدت 

التي  الدزنتاریا،  كجرثومة  الھالك،  موارد  وأوردتھ  اآلخر،  بالطرف  فتكت  إذ  السبب،  ھي  الجراثیم 
التیفوس  وجرثومة  مونتوقمري،  القائد  تلقائیا  ففاز  العلمین،  معركة  في  وجیشھ  رومل  بالقائد  فتكت 

خائباً. فعاد  الصرب  بالد  في  نابلیون  بجیش  فتكت  التي 

قد  األرضة  بأن   " بالكعبة،  المعلقة  المقاطعة  صحیفِة  أمِر  على  نبیھُ  وتعالى  تبارك  هللا  أطلع    

لعمھ  هللا  رسوُل  ذلك  فذكر  هللا،  ذكر  من  كان  ما  فیھا  وبقي  ظلم،  أو  جور  من  فیھا  كان  ما  أكلت 
ذلك  طالب  أبو  فذكر  وهللا،  نعم   : قال  أخي؟  ابن  یا  بھ  تخبرني  ما  أحٌق  طالب:  أبو  فقال  طالب،  أبي 

ألمٍر  جئنا  قد  إنّنا  للكفار:  طالب  أبو  فقال  "الكعبة"،  المسجد  دخلوا  حتى  فخرجوا  إلخوتھ، 
على   سلّط  قد  هللا  أّن  أخبرني  قد  أخي  أبن  أّن   : قال  وأھال،  بكم  مرحبا  الكفار:  قال  فیھ  فأجیبوا 

فیھا  وبقي  رحٍم،  وقطیعة  ظلٍم  أو  جوٍر  من  فیھا  كان  ما  فلحست  األرضة،  كتبتم  التي  صحیفتكم 
دفعتھ  كاذباً  كان  وإن  رأیكم،  سوء  نزعتم  صادقا  أخي  أبن  كان  فإن  هللا،  ذكر  من  كان  ما  كل 

فتحوھا  فلّما  الصحیفة  إلى  فأرسلوا  أنصفتنا،  قالوا:  شئتم،  إن  استحییتموه  أو  فقتلتموه  إلیكم، 
على  نُكسوا  ثم  القوم،  أیدي  في  فسقط  وسلم،  علیھ  هللا  صلّى  هللا  رسوُل  قال  كما  ھي  إذا 

ثم  منھم  أحٌد  یُراجعھ  فلم  ؟،  والقطیعِة  بالظلِم  أولى  من  لكم  تبین  ھل  طالب:  أبو  فقال  رؤوسھم، 
ُرُءوِسِھْم" َعلَٰى  نُِكُسوا  "ثمَّ  انصرفوا، 

السائُق  وصَل  فلّما  للمنزل،  طلبي  توصیل  بیتزا  محٍل  من  طلبُت  األشخاِص   أحُد  یقوُل    
فقاَل  ألغلقھ،  المنزل  بباب  ممسكاً  ظھري  لھ  فأدرُت  ممازحتھ،  وأردت  وشكرتھ،  منھ  أخذتُھا 
فأجابني  الحساِب،  یوَم  الحساُب   : ممازحاً  علیھ  فرددُت  ؟،  الحساب  لي  تدفَع  أن  نسیَت   : لي 

تصفیةُ  اإلخوة،  "،أیھا  لك  أرخُص  الیوَم  صدقني   ": لي  قال  صدمني،  جواباً  السائُق 
السماواِت  وجباَر  الملوِك  ملِك  أماَم  القیامِة  یوَم  تصفیتھا  من  بكثیٍر  أرخُص  الیوَم،  حساباتكم 

واألرِض . 

والتاريخ» والقمل  "الفئران 

 الصحيفة
ُ
 األرضِ تأكل

ُ
دابة

وا حِساباتكم اآلن
ّ
صف
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٤ - ۷ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ٤۳

وال  ماٌل  ینقصھُ  یكن  لم  ھولیوود،  في  السینما  عرش  على  تربَع  ھدسن"  الشھیر"روك  الممثل     

جنسیا. شاذٌ  ألنّھ  الثمانات  بدایة  في  بھ  أُصیَب  الذي  األیدز  فضحھُ  شھرةٌ،  
روك  بأن  قال:  اإلیدز  فیروس  اكتشف  الذي  مونتنیھ"  "لوك  الفرنسي  البرفسور  لنا  ذكر  حیث     

فرنسي. فرنك  ملیون  بثالثین  وتبرَع  سراً،  باریس  في  باستور  معھد  إلى  جاءهُ  ھدسن 
ساعدتھ  األبحاث  ال  ولكن  أمره،  یُفتضح  ال  حتى  بسرعٍة  إلنقاذِه  الدؤوِب عن عالجٍ  البحِث  شریطةَ     

اإلیدز. آالم  ھّدتھ  أن  بعد   ، بكلماٍت  نطق  لكنھ  مات،  وأن  لبَث  فما  أمھلھ،  المرض  وال 
في  إلى صوتِھ  أستمُع  بابي،  یدُق  إنّھ  القدِر،  بانتظاِر  : "…أنا  قاَل  األخیرِة  أنفاسھُ  یلفَظ  أن  وقبَل     

اإلیدز – سرطان   – اللعین  المرض  ھذا  أتعذب ھكذا… ومن خالل  أن  أوُد  أكن  لم  أعماقي، 
مع  موعٍد  على  أننّي  إالّ  للشفاء…  بالتماثل  وتھنئتي  الكثیرین…  ابتسامات  ورغم  العصر… 

األخیرة".   اللحظاُت  بابي…  یدُق  إنّھ  القدر… 

فقلت  دخلت،  قد  جنازٍة  على صوِت  فاستیقظُت  المسجد،  فى  نائماً  یوماً  كنُت  الجوزي  ابن  یقول     

قط،  وجھھُ  أرى  ولم  المیت،  أعرف  ال  وأنا  معھم،  ألدفنھ  سأذھب  قلت:  ثم  فصلیُت،  علیھا،  سأصلي 
القبِر،  عند  فجلست  وحدي،  وبقیُت  فتعجبُت،  جمیعا   انصرفوا  الدفن  من  الناس  انتھى  فلما  یقول: 

. األكرمین  أكرم  وأنت  أنت،  بك  فكیف  جائني ألكرمتھ،  لو  أعرفھ،  ال  أنا  و  ھذا ضیفَك  یارب  قلُت:  ثم 
فقال  بیضاء،  بحلٍة  رجالً  منامي  فى  فرأیُت  سفٍر،  على  وكنت  ونمت،  المسجِد  إلى  عدُت  ثم  یقول:     

لقد  القبر، وهللاِ  لھ عند  الذي دعوَت  قال "أنا  ؟  أنت  لھ: من  فقلت   ، الذى دعوت هللا لي؟  أأنت  لى: 
فتجیَب  وإخالص  بصدق  لنا  یدعو  من  المخلصین  عبادك  من  لنا  سخر  اللّھم  بدعوتك"،  لى  هللاُ  غفر 

 . خیُرمجیب  وأنت  دعاءه 

ارتقاٌء  ام  كفارةٌ  ام  البالء ھل ھو عقاٌب من هللا  : كیف أعرُف  الجنید رضي هللا عنھ  االمام  ُسئل    
ارتقاٌء  فھو  وإذا رضیت  كفارةٌ،  فھو  وإذا صبرَت  فھو غضٌب من هللا،  اذا غضبَت  فأجاب:  ؟،  ورفعة 

َصْوتَھُ". ِلیَْسَمَع  اْبتََالهُ  َعْبًدا  أََحبَّ  ذَا  إِ َوَجلَّ  َعزَّ  "إِنَّ هللاَ  األثر  في  ورفعة، وجاء 

روك هدسون واإليدز

الدعاء ملن ال تعرف

كيف أعرف البالء
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تعلم؟ هل 

۲۰۲۰- ۷ - ۸

واستاَق  القوم؛  على  فصبَّح  السالم،  علیھ  علٌي  یقدُمھم  ُجنده،  من  فریقاً  طيء  إلى  رسول هللا  وجھ 
بباب  حظیرٍة  في  طیئ  سبي  ووضع  هللا،  رسول  مدینة  إلى  ونساءھم  ورجالھم  ونَعََمھم  خیلَھم 

وكانت  إلیھ  فقامت   ، هللا  رسوُل  بھا  فمّر  السبي،  ضمِن  من  الطائي  حاتم  بنت  ُسفانة  وكانت  المسجد، 
مّن   " قال:  علیك،  مّن هللاُ  علّي  فامنّن  الوافُد،  الوالُد، وغاَب  ھلك  یا رسوَل هللا،  فقالت:  امرأةً جزلةً 

الفاُر من هللا ورسولھ؟ " قالت : ثم مضى رسوُل هللا  وافُدك؟ " قالت: عدي بن حاتم، قال: " 
رسول هللا،  یا  فقلت:  فقمُت  فكلمیھ،  قومي  أن  خلفھ  من  رجٌل  إلّي  فأشار  ثالثاً،  بي  مّر  حتى  وتركني، 

ثقةً  تجدي  حتى  تعجلي  فال  فعلت،  قد   "  : قال  علیك  مّن هللا  علّي  فامنّن  الوافُد،  وغاب  الوالُد،  ھلك 
من  فاستأذنت  بھم،  تثُق  ممن  قومھا  من  رھٌط  قدم  حتى  ُسفانة  وأقامت   ،" آذنیني  ثم  بالَدك،  یُبلغُِك 

الشام،  إلى  وخرجت  وأسلمت  تكفیھا،  نفقةً  وأعطاھا  تُقلھا  راحلةً  ومنحھا  فكساھا  هللا،  رسوِل 
                                            . وقومھا  أخیھا  أسالم  في  سببا  وكانت 

فانة بنت حامت الطائي
ُ
س

إّال  الخیر  ما وجدنا  قال:  تعالى،  إلى هللاِ  لھ:  قیل  ؟،  أین  إلى  ثّم  فقال:  میٌّت،  إنّك   : قیل ألعرابي    
قال  قال: هللا،  ؟  القیامة  یوم  یُحاسبنا  من  عبّاس:  أبن  رجٌل  ؟، سأل  لقاءه  أفنخشى  تعالى،  من هللا 

بي" عبدي  ظن  عند  أنا  تعالى  هللا  یقول  الكریم"  الرسول  الكعبة"،قال  ورّب  نجونا  الّرجُل: 

 باهللا
ّ
ن

ّ
سن الظ

ُ
ح

نقصد  بل  ُملتھماً،  حوتا  أو  كاسراً،  وحشا  بھ  نقصد  ال  طبعاً  البكتیریا"  "آكل  أسمھ  فیروساً  ھناك  أن 
وتنظیماً. ودقة  وفعالً،  حجماً  ھذا  كل  من  أعظم  خلقاً 

ذلك،  من  بكثیر  أصغر  مخلوق  واآلكل  المتر،  من  الملیون  من  جزأین  یتعدى  ال  طولھا  بكتیریا  فالمأكول 
أسٍد. مقلةَ  تُدمي  بعوضةً  یُحاكي  وكأنھ 

البكتیریة، وھذا بحد ذاتھ خدمة  الفیروسات المتخصصة في تدمیر الخالیا  ھذا اآلكل ھو نوع من أنواع 
ممكنة،  غیر  الحیویة  بالمضادات  معالجتھا  أصبحت  المیكروبات،  من  أنواع  على  یقضي  إذ  لإلنسان، 
البكتیریا  آكل  استعمال  إمكانیة  في  یبحثون  العلماء  بدأ  ولھذا  األدویة،  لمقاومة  مختلفة  طرقا  إلكتسابھا 

المرضى. بعض  حیاة  إلنقاذ  كعالج 
. القمر  سطح  على  حطت  مركبٍة  أول  تتذكر  رأیتھ  إذا  عجیب،  شكٌل  الفیروس  من  النوع  لھذا 

یتراوح  قیاسي  وقت  وفي  الواحد،  الیوم  في  الملیارات  ملیارات  تحدث  للبكتیریا  المدمرة  العملیة  ھذه 
أو نسمعھا. بھا  أّن نحس  دقیقة فقط ال غیر، دون   " ٤۰ بین  "۲۰ – 
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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 " .

ٌ
عظيم  

ٌ
موقف

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 
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۱٦ - ۷ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ٤٦

غنٌي عن الذكر أّن جسَم االنسان ھو مجموعةٌ من األجھزة، بل مجموعة من المعجزات، وحدات بناءه    
االساسیھ ھي الخالیا، مرتبھ بطریقٍة بدیعٍة، تنُم عن بعض عظمة خالقھا.

من أھم أجھزة ھذا الجسم ھو جھاُز المناعِة، الذي فیھ من عجائب وبدیع خلق هللا ما یخلُب االلباب،    
یتكوُن من جیٍش قَويٍ مدرٍب، یعمُل لیَل نھار لحمایة الجسم والسھر على أمنھ .

ذكر العلماء أن تعداد قواتِھ یصُل إلى خمٍس وأربعین ملیارعسكري، ھذه القواُت مُدربة تدریباً دقیقاً،    
ومسلحةٌ بما یُناسب مكان عملھا، وكل ھذه الملیارات تعمُل وتتحرك في مساحة الجسم .

تتواجُد مصانع ومراكز تدریب ھذه القوات المقاتلھ التابعھ لھذا الجھاز في مناطَق مختلفٍھ من جسم    
االنسان أھمھا نخاع العظم الغلیظ والطحال وغدة التوتھ.

تنتشر في جمیع أجزاء جسم االنسان مراكز لتجمع القوات المقاتلھ والمسانده وفرق النجدة السریعة وما    
ینتج عنھا أثناء المعارك من قتلى وجرحى من الطرفین تسمى العقد اللمفاویھ.

یربط بین المصانع في نخاع العظم وأماكن التجمع في العقد اللمفاویھ شبكة طرق تصلح لتمریر قوات    
النجدة السریعة للمناطق البعیدة دونما تاخیر تُسمى الشبكة اللمفاویة.

   حادثةً وقعت أثناء الحج في السابق؛ إذ بینما الُحجاج یطوفون بالكعبة ویغِرفون الماء من بئر زمزم، قام 
أعرابٌي فحسر عن ثوبھ، ثم بال في البئر والناس ینظرون، فما كان من الُحجاج إالّ أن إنھالوا علیھ بالضرب 

حتى كاَد یموت، وخلّصھُ الحرَس منھم، وجاؤوا بھ إلى والي مكة، فقال لھ : قبّحك هللا، ِلَم فعلت ھذا ؟ قال 
األعرابي : حتى یعرفني الناس، ویقولون: ھذا فالن الذي بال في بئر زمزم،  ومع شناعة ھذا الفعل إالّ أّن 
األعرابي قد سّطر أسمھُ في التأریخ رمزاً للسخافة والَخَرق، وھكذا یفعل ھواة الصعود الصاروخي إلى قمم 

الشھرة واإلثارة ولو كان من أحط األبواب وأنتنھا. 

ابُِروَن أَْجَرُھْم بِغَْیِر  ثالثةُ أعماٍل ال تدخُل الموازیَن یوَم القیامِة لعظمھا، الصبُر :قال تعالى":إِنََّما یَُوفَّى الصَّ   
ِ" والصیاُم :قال رسول هللا "قال  ِحَساٍب"، والعفُو عن الناس: قال تعالى": فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى �َّ
هللا كل عمل ابن آدم لھ إالّ الصوم فإنّھ لي وأنا أجزي بھ"، ثم نادي ُمناٍد: أین الذین أجرھم على هللا؟ فـیُقبل 

الصابرون والصائمون والعافین عن الناس،  جعلني هللا وإیاكم ممن ینُادى علیھم بـ ھذا النداء.

من عجائب جهاز املناعه 

 يف زمزم !
َ
تبول

َ
حدد األجر

ُ
مل ي
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۲۰ - ۷ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ٤۷

الكنیسة  على  الشباب  یتھكم  أن  لدرجة  خاصة  فرنسا  وفي  عامة  أوروبا  في  الرذیلة  انتشرت     
فترفض". سریرھا  إلى  امرأةٌ  تدعوك  أن  واحٌد  ذنٌب  إالّ  الرُب  یغفرھا  الذنوِب  "كل  إّن  بمقولة 

في  وإرتكاسھم  لملذاتھم  الشباب  وارتھان  األخالق،  بإنحطاط  والملبد  الملوث  الجو  ھذا  في     
الثانیة. العالمیة  الحرب  في  للدخول  تستعُد  فرنسا  كانت  شھواتھم،  مستنقعات 

الحدود  طول  على  األرض  تحت  الدفاعي"  ماجینو  "خط  الشھیر  خطھا  وجھزت  جیوشھا  جیشت     
توقع  الذي  الخط  ھذا  والحیاة،  للمعیشة  یلزم  ما  كل  فیھ  وضعت  حیُث  األلمانیة،  الفرنسیة 

یُغلب. ال  بھ  یتمترس  من  أّن  آنذاك  العسكریون 
الوحل،  في  كرامتھا  وغاصت  فرنسا  اندحرت  ما  وسرعان  المعركة،  فبدأت  كذّبھم،  الواقع  لكن     

المعركة. بدء  من  یوماً  عشر  سبعةَ  بعد  فقط  لأللمان،  والھزیمة  االستسالم  رایات  رفعت  حیث 
آنذاك؛  الفرنسي  الرئیُس  خرج  الھزیمة،  وذل  الندِم  وھمسات  الولولة  أصوات  بین  ومن     

بلیغاً  قوالً  لھم  فقال  واإلنكسار،  الھزیمة  بیان  الفرنسیة  األمة  على  لیُلقي  "بیتان"  المارشال 
التالیة:  بالحقائق  یتلخص  صحیحاً 

التضحیة   ُ روح  شیدتھُ  ما  شھواتھم  دمرت  شبابھا"،"حیث  إنحالل  من  فرنسا  ھزیمةُ  جاءت  "لقد     
أخالقي".  بناٍء  إلى  شيء  كل  أول  أدعوكم  فإنّي  النصر  رمتم  واإلنتماء"،"فإن 

واإلسالمیة  العربیة  وللشعوب  الفرنسي  للشعب  ذھبیة  ونصائح  مفیدة  حكم  بل  حقائق  ھذه  نعم     
األمة.  قلعةُ  ھي  األخالق   ألن  المرشال  صدق  فقد   ، عامة 

توصل  اإلنتقال  ھذا  ولمنع  بأخرى،  أو  بطریقة  تنتقل  األمراض  بعض  أن  یشُك  سینا  ابن  كان   
ایطالیا  إلى  فنقلوھا  بھا،  البندقیة  تُجار  سمع  "األربعینیة"،  علیھا  وأطلق  العزل،  طریقة  إلى 

السفن  یحجزون  وكانوا  االیطالیة،  باللغة  األربعین  أي  كورنتینا"   " وسموھا  المعاصرة 
عن  الرسول  حدیث  من  مأخوذ  الفكرة  وأصل  یوما،  أربعین  الموبؤة  المناطق  من  القادمة 

تخرجوا  فال  بھا  وأنتم  بأرض  وقع  وإذا  علیھ،  تقدموا  فال  بأرض  بھ  إذا سمعتم   " الطاعون 
منھ"                           فرارا 

للعدو، وواحدٍة  للخوِن  تسعةٌ  رصاصات،   عشرة  ُمسدسَك  في  ضع  وطٍن،   تحریَر  اردَت  إذا 
. الخارج  عدو  علینا  تجرأ  لما  الداخِل  خونةُ  فلوال 

الذهبية!! املرشال  نصائح 

الصحي احلجر 

َ
 من قال

َ
صدق
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أن  وحیُث   ، َكِریٍم"  َرُسوٍل  لَقَْوُل  نَّھُ  إِ تُْبِصُروَن  َال  َوَما  تُْبِصُروَن  بَِما  أُْقِسُم  فََال  وتعالى"  تبارك  یقول    
ال  مما  "ھي  المتر  من  الملیون  من  جزء  بالمیكرون"وھو  تُقاس  والتي  جدا،  صغیرةٌ  الجراثیم 
وربما  حدیثا،  للمختصین  إالّ  تظھر  لم  العلِم،  لھذا  العظمةُ  ھذِه  كبیٌر،  علٌم  الجراثیم  وعلُم  نبصرهُ، 
تُعرف  لم  العظمة  ھذه  الیسیر،  النُّزر  إال  منھُ  یَعرَف  لن  ھذا  ومَع  لدراستھ،  ُعُمَرهُ  اإلنساِن  مَن  یحتاُج 
البكتیریا  تكن  لم  یوم  قرناً؛  أربعةَ عشَر  من  أكثَر  قبَل  بذلَك  أقسَم   الذي  وتعالى  تبارَك  وهللاُ  حدیثا،  إالّ 
أیضا  باألیات  بعدھا  ورد  فما  عظمتھ،  لنا  بانت  قد  وھا  بعظیٍم،  إالّ  یُقسم  ال  مكتشفة،  والفیروسات 
اآلیةَ  ھذه  ویقرأ  الجراثیِم  في  اإلختصاِص  أصحاِب  من  الحقیقِة  عن  یبحُث  فمن  وھكذا  وحقاً،  صدقاً 
یُدخلھ اإلسالم العظیم، أو ترفَع منسوَب  إّما أن تكوَن  سبباً  الكریمةَ على خلفیة تخصصھ، ال شك أنھا 
من  فیھا  وما  والذرات  الجزیئات  نبصره  ال  ما  إلى  أضفت  وإذا  المسلمین،  من  كان  إن  إیمانِھ 

نبصره. الذي  یفوق  نبصره  ال  الذي  أن  فستجُد  ..الخ،  واإللكترونات  ونیترونات  بروتونات 

احتضر شاّب فبكت أّمھ، فقال: یا أّم لو أّن حسابي یكون بین یدیك فما تفعلین بي ؟ قالت : أرحمك،     
با� الّظّن  أجمل حسن  فما  منك،  بي  أرحم  فقال: هللا 

. الّدعوة  قال: ال، ولكنّي أعرف من یستجیب  ؟  الّدعوة  ُمستجاب  تعرف رجال  الّسلف: ھل  أحد  ُسئل     

یبذلھما من  أي  ُمعطیھما   : فقال  والفضة،  الذھب  من  أحسن  ھو  ما  عن  الصالحین  أحد  ُسئل     

األطفال  فأخذه من وسط  الصبیة،  مع  یلعب  أبوه  األیوبي صغیرا، شاھده  الّدیــن  كان صــالح  عندما    
تلعب  لكي  أنجبتك  وما  أمك  تزوجت  ما   : لھ  وقال  القامة،  طویل  رجٌل  أبوه  وكان  بیدیھ،  عالیاً  ورفعھ 
األرض،  على  الطفل  فسقط  یده  من  تركھ  و  األقصـَــى،  الَمسجــد  تحّرر  لكي  أنجبتك  ولكن  الصبیة؛  مع 
ِلَم  فنظر األب إلى الطفل فرأى األلم على وجھھ، فقال لھ : آلمتك السقطة ؟، قال: نعم، قال لھ أبوه : 
معاني  أبناءكم  نفوس  في  ازرعوا   ". یئن  أو  یصرخ  أن  األقصى  لـُمحــّرر  كان  ما   : ؟،قال  تصرخ  لم 

الصغر" منذ  والكرامة  الرجولة 

َ
ون

ُ
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أحسن من الذهب والفضة
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شكرا كورونا

۲۰۲۰- ۷ - ۲۸

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 
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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 

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" .
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   أجرى العزیُزالكریم أّن من عاَش على شيٍء ماَت علیھ، وبُِعَث علیھ، فعلینا أّن نجاھُد أنفسنا لنفوز بحسن 
الخاتمة، " والذین َجاَھُدوا فینا لَنَْھِدیَنّھم ُسبُلَنَا وإّن هللا لمع المحسنین " .

اعِط طفلَك مساحةً للتراجِع عن كذبتِھ، بدالً من إستخداِم أسلوِب التحقیِق وكشِف ثغراِت كذبتھ، فھذا یجعلھُ   �
یتمسُك بكذبتِھ أكثر خجالً من اإلعتراف،  واحترم سّره، فأسراره بالنسبة لھ لیست أقل أھمیة وخصوصیة من 

أسرارك .
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أّن جھازك المناعي یتكون من ثالثة خطوط دفاعیھ رئیسیة : االول یُمثلھ الجلد وخالیا حرس الحدود   �
المنبثھ في كل جزئیھ منھ، التي یزید تعدادھا عن ملیار ونصف، ویساعد ھذا الخط الدموع واللعاب والسائل 

المخاطي في االنف وأحماض المعده، وصمغ االذن.....الخ.
الثاني ویتمثُل بأعداٍد ھائلٍة من الخالیا المقاتلھ المختلفة، ذات االنواع الكثیرة، ومن أھمھا الخالیا    

البلعمیة، التي تنتشر في كل سوائل وانسجة الجسم المختلفة، وتتصدى ألي میكروب یخترُق الخط االول، 
وتتخلص منھ بالحجز اإلنفرادي، أو إفراز مواد كیماویة علیھ

   العدد الطبیعي حوالي عشرة أالف كرة دم بیضاء في المیللتر المكعب الواحد من الدم ، ھذا العدد یُصبح 
اضعافاً مضاعفة أثناء المرض ، بامٍر مباشٍر من القیادة العلیا لجھاز المناعة. 

الخط الثالث ھو مجموعٍة كبیرٍة من الخالیا المتخصصة التي تتعرف على الجرثومة، ثم تُطلق ضدھا   �
اجساماً مضادةه خاصة ًبھا ال تُصیب غیرھا، لقتلھا مباشرةً، أوبعضھا اآلخر للقبِض علیھا وتثبیتھا 

وتسھیل مھمِة الخالیا المكلفة بابتالعھا وقتلھا والتخلص منھا.
وھناك مجموعة أخرى من الخالیا المساعدة التي تُطلق إشارات النصر عند إنجالء المعركة ، فتتوقف   �

المصانع عن انتاج المزید من الخالیا المقاتلة وقاذفات االجسام المضادة .
وھناك خالیا أخرى متخصصةٌ بحفِظ الذاكرِة وحفظ املفات للجراثیم، حیث تحتفظ بمواصفات الجراثیم   �

الدقیقھ، حتى إذا كررت ھجومھا مستقبالً یمكن التعامل معھا بسرعة ، وكذلك یوجد الكثیر من الخالیا 
المتخصصة باخالء الجرحى والقتلى وتنظیف ساحات المعركة.

� وھناك العدید من العجائب واللطائف المتعلقھ بجھاز المناعة خلقاً وعدداً ووظیفة، والتي ال یملك معھا من 
ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقیَن " .  یراھا أو یسمعھا إالّ أن یھتف من أعماقھ " فَتَبَاَرَك �َّ

هل تعلم ؟
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والحـرارة  السـعة،  حیـث  مـن  اإلنساِن  جلد  بأن  الدكتوركلقمان  الجراثیِم  یذكُرعالُم     
حیناً،  المتآلفة  الجراثیم  أنواع  من  علیھ  وما  المختلفة،  واالنخفاضات  واالرتفاعات  والرطـوبـة، 

بین  ومنبثة  مختلفة  مخلوقات  من  یسكنھا  وما  األرضیة،  الكرة  بسطح  یَُشبِّھھ  أحیاناً؛  والمتحاربة 
ورطوبة،  وجفاف  وبرودة،  حرارة  من  الظروف  مختلف  وفي  البحار،  وفي  والجبال  السھول 

ومعاھدات. وعداوات  حروب  مــن  بینھــا  ومــا 
جرثومة،  ملیون  من  أكثر  علیھ  الطبیعي  جلدك  من  مربع  سنتمتر  واحد  كل  أن  العلماء  وجد     

وتشرب   وتأكل  وتمرح  تسرح  جرثومة،  ملیار   ۱۰۰  -  ۲۰ بین  ما  أبیت  أم  شئت  جلدك  ویحمل 
عنھا. تعلم  أو  بھا  تحس  ال  وأنت  جلدك  وتتكاثرعلى 

األنسجة  في  اللذیذ  طعامھا  إلى  وتدخل  جلدك  تخترق  أن  تستطیع  لو  تتمنى  الجراثیم  ھذه  كل     
باتاً. منعاً  ذلك  من  ویمنعھا  بالمرصاد،  لھا  العظیم"  الجسد  "سور  جلدك  ولكّن  والدم، 

كانت  وكلما  الشخصیة،  لنظافتك  تبعا  وتنقص  تزداد  مستمر،  وتكاثر  تضاعف  في  األعداد  ھذه     
وجھ. أتم  على  حمایتنا  في  بواجبھ  یقوم  سلیما  یبقى  أن  الجلد  ساعدنا  كلما  قلیلةٌ 

ھذه  معظم  من  للتخلص  واالستحمام  الوضوء  بإإلكثارمن  الكریم  رسولنا  أمرنا  ولھذا     
من  حمولة  أقل  ومعھم  المسجد  في  المسلمون  یجتمع  حتى  الجمعة؛  صالة  قبل  وخاصة  الجراثیم، 

حولھم. لمن  أذى  أقل  وبالتالي  الجراثیم، 
ُكِلّ  َعلَى   ِ َّ�ِ َحقٌّ   ": أیضا  وقال  فَْلیَْغتَِسْل”  اْلُجُمعَِة  لَى  إِ أََحُدُكْم  َجاَء  ذَا  إِ  " الكریم  الرسول  یقول     

َوَجَسَدهُ". َرأَْسھُ  یَْغِسُل  أَیَّاٍم،  َسْبعَِة  ُكِلّ  فِي  یَْغتَِسَل  أَْن  ُمْسِلٍم 

الرجال  انصرف  فلما  العزیز،  عبد  بن  عمر  الخلیفة  لیھنئوا  العید  یوم  في  المسلمون  دخل    
فبكى  الجدیده،  یلبسون  الرعیة  وأبناء  رثة،  ثیاباً  یلبس  ابنھ  بینھم  من  كان  الغلمان؛  ودخل 

أنّي  یابُني سوى  ال شيء  قال:  وأبكاك؟،  برأسك  طأطأ  الذي  ما  أبتاه!  یا  أبنھ:  لھ  فقال  الخلیفة، 
الغالم  فقال  الجدیدة،  الثیاب  یلبسون  وھم  القدیمة،  الثیاب  بتلك  وأنت  قلبك  ینكسر  أن  خشیُت 

فال وهللا "،   أنا  أّما  وأباه،  أّمھ  فعصاه، وعق  قلُب من عرف هللا  ینكسُر  إنما  أبتاه!،  یا  ألبیھ" 
السلف  أحد  قال  ولھذا  أطاع هللا،  لمن  العیُد  إنّما  حقاً  مقالتھ،  أحسن  وما  الغالم،  ھذا  أنضج  ما 

بالسیوف". علیھا  لجالدونا  الملوُك  بھا  علَم  لو  سعادٍة  في  إننا  وهللاِ   "  : الصالح 

ال  فإنّك  كان،  مھما  الخیَر  فافعل  جّربھا،  من  إالّ  یعرفھا  ال  لذةٌ  الناس  قضاء حوائج  في  إن    
نائما. وأنت  لك  السماء  أبواب  الفقراء  دعوات  تقرع  الجنةَ،فربّما  تُدخلك  حسنٍة  أُي  تدري 

واجلراثيم  جلدك 

العيد؟! ملن 

قضاء حوائج الناس
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جسمك،  أجزاء  من  جزئیة  كل  في  مبثوث  ونھارا،  لیال  عنك  مدافع  عجیب،  أمره  المناعي  جھازك   �
متقدمة  تكنولوجیا  كل  خالقھ  بقدرة  مستعمالً  والھدوء،  واالتقان  الدقة  بمنتھى  ویعمل 

وشبابك،  صحتك  مجمل  على  ذلك  فینعكس  یقوى  غیره،  على  یجري  ما  علیھ  یجري  الجھاز  ھذا   �
جانب،  كل  من  الجراثیُم  تنھشھُ  لألمراض،  ُعرضةً  جسُمك  فیصبُح   ، ویضعُف 

علیھا  تحافظ  أن   البد  أمور،  عدة  ھناك  وجھ،  أتم  على  بواجبھ  لیقوم  وتقویتھ  الجھاز  ھذا  ولمساعدة   �
جسمك،منھا: على  وسالمة  صحة  لتنعكس  المناعي،  لجھازك  عامة  منشطات  ألنھا 

النشویات  من  جسمك  یكفي  ما  على  الطعام  شمول  من  فالبد  والكم،  النوع  حیث  من  الغذائي  التوازن   �
الطبیعیة  المختلفة  والفیتامینات  الحیویة  للعناصر  ومصادر  والدھنیات،  والبروتینات 

فینعكس  الغذائي،  التمثیل  وتحسین  الدمویة  الدورة  منشطات  من  تُعتبر  المتوازنة  البدنیة  الریاضات   �
خاص. بشكل  المناعة  جھاز  وعلى  عام  بشكل  الجسم  على  وقوة  صحة 

التوتر  عن  بعیدا  الذات،  مع  والصلح  النفسي  واإلستقرار  الھدوء  إلى   یؤدي  الحقیقي  اإلیمان   �
والسرور.  البھجة  عالم  في  یُدخلك  الخیري  بالعمل  والتباغض،وإندماجك  والشحناء  والحسد 

السریعة الوجبات  وخاصة  والمصنّعة،  المھّجنة  األطعمة  عن  بعیدا  الطبیعیة  المنتجات  استعمال   �
الحدیث  في  ورد  المناعة،وقد  تقویة  على  مباشرا  تأثیرا  لھا  ،ألن  الغذاء  في  السوداء  الحبة  استعمال   �

السَّام"(الموت). إالَّ  َداٍء  كل  من  ِشفَاٌء  السْوَداِء  الَحبَِّة  في  قال"  الرسول  أّن  الصحیح 
والدخان  والمخدرات  كالخمر  المحرمات  إقتراف  مثل  المناعة،  جھاز  مثبطات  من  مجموعة  وھناك   �

. والخوف  واإلرھاق  النفسي  والضغط  التغذیة  وسوء  اإلیمان،  وقلة  الجنسي  والشذوذ  والزنا 

عید  في  إالّ  الحیوان  بحقوق  یھتم  وال  الصیام،  عند  إالّ  المریض  بصحة  الیھتم  العربي  العلماني    

بناء  عند  إالّ  بالمستشفایات  یھتم  وال  والمیراث،  الحجاب  عند  إالّ  المرأة  بحقوق  یھتم  وال  األضحى، 
أَنفُِسِھم" ِعنِد  ْن  ِمّ َحَسًدا  والعمرة،"  الحج  عند  إالّ  المال  بتبذیر  یھتم  وال  المساجد، 

أول  المستشفى  إلى  ویحضرون  موعده،  قبل  المطار  وإلى  وقتھ،  في  الدوام  إلى  یحضرون    

ذلك   كل  ومع  المغارم،  عند  ویقلوَن  المغانم  عند  یكثروَن  المدعوین،  أول  الوالئم  وإلى  المراجعین، 
 !. ثقیل  نومنا  أّن  مشكلتنا  ویقولون  الفجر،  وخاصةً  الصالِة   عن  ینامون 

املناعة منشطات جهاز 

العربي لماني 
َ
الع

ٌ
ة

ّ
مر  

ٌ
حقيقة
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. لكم"  فیستجیب  عطاء  فیھا  یُسأل  ساعة 

 اهللاِ 
ُ
 رسول

َ
قال

ٌ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، 
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ِكیٍن "، ولذلك عندما یُولد یكون       لقد حفظ هللاُ الجنیَن بعیداً عن الجراثیم "ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر مَّ
معقماً من الناحیة الجرثومیة، وال یلبُث كذلك إال ُسویعات، حیث تدخل الجراثیم زوره وحلقھ، وتحط ُعلى 

جلده، ھذه الجراثیم ال تبقى ساكنةً بل تتكاثر، حتى تصل إلى أرقاٍم مخیفة. 
   فما الذي یمنعُھا من أن تأكل جسَد صاحبھا ؟، ما دامت تنمو وتتكاثر علیھ، وعلى ماذا تتغذى ھذه 

الجیوش الجرارة إذن؟ بل ما ُمبرر وجودھا بھذه األعداد الھائلة في األمعاء؟. 
    هللا الذي خلق ھذه المیكروبات، خلق في جسمك جھازاً خاصاً، للدفاع عنك، وحمایتك منھا. وبث قواتھ 
في كل جزء من جسمك. ھذا الجھاز ینتظم في سلكھ ملیارات من القوات، ولوال فضل هللا ثم وجوده، لما 

صمد جسمك أمام ھذا الكم الھائل من الجراثیم التي تعیش فیك وعلیك 
   وقد خلق هللا لكل إنسان في ھذا الجھاز خطوطاً دفاعیة، تعمل بدقة متناھیة، ال تتوقف، ھذه الجیوش 

الجرارة من قوات جھاز المناعة، یُقابلھا جیوٌش موازیةٌ من المیكروبات، التي تنتھز أي فرصة، یضعف بھا 
ھذا الجھاز، فتھجم علینا، وتؤذینا ثم ال تلبث أن تندحر ما دمنا أحیاء. 

   تستمرالمناوشات الخفیفة والمتقطعة دون أن نُحس بھا، رغم حصولھا مئات المرات یومیاً، ودون أن 
ینقض طرٌف منھا على اآلخر في معركة فاصلة، وال یحدث ھذا ما دام اإلنسان حیاً، 

   األمر أشبھ ما یكون بمعاھدة صامتھ تحترمھا كل األطراف، فال جھاز المناعة یقضي على عدوه ، وال 
تھجم الجراثیم دفعة واحدة لتقتل جھاز المناعة،ولكن األمر یتغیر عندما یموت اإلنسان.

   حالما تخرج روُحك تھجم علیك جیوش المیكروبات التي كانت تعیش قبل ذلك فیك، فیدب التعفن والتحلل 
في جسدك ثم یؤول إلى زوال، فكیف عرفت ھذه الجراثیم أن روحك قد غادرت جسدك؟! 

   ببساطة شدیدة بعد خروج الروح تھدمت خطوط الدفاع، التي كانت تحمیك، بالموت ینھدم طرف كامل من 
أطراف المعاھدة، فال یبقى ما یقف أمام الطرف الثاني، فتنتھي المعاھدة .

   "المغرور كالطیر كلما عال ؛ كلما صغُر في أعین الناس، والمتواضع كسنبلة القمح، كلما أمتلئت 
."ُ ِ إالَّ َرفَعَھُ �َّ ا، وما تَواَضَع أَحٌد ِ�َّ ُ َعْبًدا بعَْفٍو، إالَّ ِعز� إنحنت"، وفي الحدیث " وما زاَد �َّ

    یظُن البعُض أّن السعادةَ في الماِل فقط، وھو ال یعلُم أّن الماَل یشتري السریَر و لكّن ال یشتري النوَم، 
ویشتري الدواَء و لكّن ال یشتري الشفاَء، ویشتري الطعاَم و لكّن الیشتري الشھیةَ، فاقنع بما قُسم لك،قال 

رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم:" َواْرَض بَِما قََسَم هللاُ لََك تَُكْن أَْغنَى النَّاِس " .

الصامتة املعاهدة 

والتكرب رورِ 
ُ
الغ

والرضا القناعة 
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إثنان  بقوة،ُعرف  یضرب  زال  ال  األول  عامھ  من عمره  یُكمل  لم  الذي  الولید  ذلك  كورونا،    
أصعب. ربّما  ،والقادم  یُعرفوا  لم  أكثر  أو  مثلھم   ربّما  وھناك  ضحایاه،  من  ملیونا  وعشرون 

الند  دیزني  خرجت  تماما...ففجأة  مختلف  آخر  عالم  في  واستیقظوا  عالم،  في  الناس  نام  لقد    
لم  ،فنیویورك  األحالم..  أرض  تعودا  لم  وأمریكا  أوروبا  رومانسیة،  تعد  لم  وباریس  السحر؛  عن 

.. البحار  أعالي  من  الفخمة  والیخوت  السماء،والسفن  من  الطائرات  مثیرة..اختفت  تعد 
.. الصحي  الحجر  سجن  في  والریاضة  والرقص  الغناء  ومشاھیر  والفنانون  السیاسیون  دخل    

خطًرا  باإلیــدي  والتصافح  السالم  وصار  منھا،  نخاف  أسلحة  والقبالت  العناق  أصبح   وفجأة 
زیارة  وعدم  امھاتھا،  حلیب  من  تُمنع  عندما  المواشي  كصغار  بكماماتھم  الناس  وأصبح   .. قاتًال 

فارغة. أصبحت  مكة  حتى  إلھي   یا   !! دلیل حب  واألصدقاء صار  اآلباء 
قیمة  تجارة..ال  وال  زواج  وال  فال حفالت  للمال،  وال  للقوة  فعلیة   قیمة  ال  أن  أدركنا  فجأة    

نحصل  أن  ھمنا  أكبر  وأصبح  والسیاحة...  السفر  وال  المزخرف،  التلفون  وال  الفخمة  للسیارة 
البشر. نحن  عدانا  ما  طبیعي  بشكل  حیاتھا  تواصل  األرض  مخلوقات  !!!.كل  األوكسجین  على 
آیة  إنّھ  أقفاص،  في  ووضِعنا  الحقیقیة،  باحجامنا  وعّرفنا  نراه  ال  صغیر  مخلوٌق  فینا  تحَكَم    
ّ أبینا  فإن   القدیر؟!!،  العلي  إلى هللا  والعودة  العبرة  ألخذ  ذلك  یكفینا  أال  آیات هللا،  من  بسیطة 

." أَْمثالَُكْم  یَُكونُوا  ال  ثُمَّ  َغْیَرُكْم  قَْوماً  یَْستَْبِدْل  تَتََولَّْوا  ْن  َوإِ  " لقولھ  اإلستبدال  فسنّة هللا 

كنت  األشھاد،ألنني  رؤوس  على  األردني  للشعب  وأعتذر  كالمھ،  أصدق  وال  مسؤوال،  أصدق  ال    

یزاود  حدا  وما  سوا  دافنینھ  الرسمي،(یعني  اإلعالم  في  عملي  خالل  اللعبة  في  أشارك  ما  یوما 
اإلعالمي    )  ،  � والحمد  نفسي  تلقاء  من  مستقیال  اإلعالم  ھذا  من  فررت  أنا  وللعلم  علي)، 

. خیر)  على  ونحسبھُ  حیاً  زال  ال  األسمر  حلمي  السید  ھو  السابق  الرسمي 

الرجل  مساواة  إلى  یدعو  رجل  وبین  بینھ  جرت  أنّھ  الیمني  البیحاني  الشیخ   عن  نُقل   
اآلن  أما  البیحاني:  لھ  قال  ثم  ساكت،  والبیحاني  یتكلم،  الرجل  ذلك  ،فجعل  مناظرة  بالمرأة 

كیف  البیحاني:  فقال  ؟،  المرأة  بخطاب  تخاطبني  وقال:  الرجل،  أتكلم،  فغضب  وأنا  فاسكتي 
فانقطع  المخاطبة!،  ضمیر  مجرد  في  تساویھا  أن  ترضى  ال  وأنت  مساواتھا  إلى  تدعو 

.!! بعدھا  یُر  ولم  الناس  علیھ  فضحك  المناظر، 

 بقوةٍ
ُ
كورونا يضرب

شهادة إعالمي رمسي سابق

من ظرائف املناظرات
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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 
. مندم  والت حین 

ٌ
 قديم

ٌ
 شرط

ُ
الكمامة

ٌ
وانتظار  

ٌ
ترقب

الصديقة البكترييا 
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فَاْعُف   ۖ َحْوِلَك  ِمْن  وا  َالنفَضُّ اْلقَْلِب  َغِلیَظ  فَظ�ا  ُكنَت  َولَْو   ۖ لَُھْم  ِلنَت   ِ َّ� َن  ِمّ َرْحَمٍة  تعالى:"فَبَِما  قال    
اْلُمتََوِكِّلیَن" یُِحبُّ   َ َّ� إِنَّ   ۚ  ِ َّ� َعلَى  فَتََوكَّْل  َعَزْمَت  فَِإذَا   ۖ اْألَْمِر  فِي  َوَشاِوْرُھْم  لَُھْم  َواْستَْغِفْر  َعْنُھْم 

ٌ
 ولطف

ٌ
 ولني

ٌ
املطلوب رمحة

نشرة "فَاعتِبُروا" ٥۸
طغيك

ُ
 من كثريٍ ي

ٌ
 يكفيك خري

ٌ
قليل

۲۰۲۰- ۹ - ۱

بقتِل  انتھت  شخصین،  بین  مشاجرة  شاھَد  و  منزلِة،  شرفِة  في  جالًسا  الفرنسیین  القُضاِة  أحد  كان    
فاتُھم  للشرطة،  وسلموه  الناس  فراه  لیُنقذه،  بطنھ  من  السكیِن  بإخراج  المارة  أحد  وھمَّ  أحدھما، 

الذي  ھو  عینھ  بأم  المنظَر  رأى  الذي  القاضيِ  وكان  التھمة،  ھذه  من  بریئاً  وكان  الُمنقذَ،  الشخص 
الشخص  على  القاضي  حكم  فقد  والقرائن،  بالدالئل  إالّ  یعترُف  ال  القانوَن  وألن  القضیة،  في  سیحكم 

واتھمھ  ضده،  العام  الرأي  فثار  القضیة،  ھذه  في  أخطأ  بأنھ  اعترف  فترة  وبعد  باإلعدام،  البريء 
نفسھ  ھو  القاضي  ھذا  كان  القضایا،  إحدى  في  النظَر  أثناء  یوٍم  وذات  والضمیر،  األمانة  بإنعدام 
سوداَء،  بذلةً  مرتدیاً  القضیة  في  یترافع  لكي  أمامھ،  وقف  الذي  المحامي  فوجد  المحكمة،  رئیس 

الواقعة  تلك  ومنذ  قبل..  من  فعلتھ  بما  أُذكرَك  لكي  المحامي:  رد  ذلك،  سبب  عن  القاضي  فسألھ 
المحاماِة.  مھنِة  في  الرسمي  الزي  ھو  األسود  'الروب'  أصبَح 

!
ً
روب احملامي أسودا

اإلنسان  یصبح  عندما  الطغیان  صفة   ، القرآن  عنھا  حدثنا  التي  البشریة  النفس  خبایا  أحدى  إّن    
ربي. رحم  من  إال   ، غالبة  استغنى"، سمة  رآه  أن  لیطغى  االنسان  إن  فقال: "كال  غنیاً، 

قال:  ثم  تراني،  كما  حالي  فیقول:  حالك؟،  كیف  فسألھ  بالیاً  ثوباً  یرتدي  حاطب  بن  ثعلبة  النبي  رأى    
كثیریُطغیك. من  خیٌر  یكفیك  قلیل  ثعلبة،  یا   " لھ:  وقال  النبي  إلیھ  فنظر  یغنیني،  أن  هللا  سل 

كل ذي  ماالً، ألعطین  فرزقني  لئن دعوت هللا  فقال: "یا رسول هللا،  وتحذیره،  النبي  لكالم  یأبھ  لم    

المنورة. المدینة  ودیان  بھا  أغناما، ضاقت  هللاُ  فرزقھ   ، الرسول  لھ  فدعا  حقھ،"  حق 
وجعل   ،" ثعلبة  ویح  "یا  فقال  الجمعة،  إالّ  للصالة  تركة  عن  فحدثوه  الرسول،  افتقده  یوم  وذات    

صدقتھما. فیأخذا  سلیم،  بني  من  وبرجل  بثعلبة  یمرا  أن  وأمرھما  الزكاة،  لجمع  رجلین  الرسول 
أنھ  إالّ  إلیھ،  یعودا  أن  منھما  فطلب  الجزیة ؟"،  أخت  إال  إالّ جزیة وما ھذه  قائالً "ما ھذا  ثعلبة  رد    

." لألخر  دعا  ثم  ثعلبة،  ویح  "یا  یكلماه:  أن  قبل  قال  الرسول  ورأھما  عادا  وعندما  یدفع،  لم 
ا  فَلَمَّ اِلِحیَن،  الصَّ ِمَن  َولَنَُكونَنَّ  قَنَّ  دَّ لَنَصَّ فَْضِلِھ،  ِمن  آتَانَا  لَئِْن   َ َّ� َعاَھَد  ْن  مَّ َوِمْنُھم  تعالى"  قولھ  نزل    

إلى  خرج  قرآن،  فیھ  أنزل  بأن هللا  علم  فلّما  ْعِرُضوَن"،  مُّ ُھم  وَّ َوتََولَّوا  بِِھ،  بَِخلُوا  فَْضِلِھ  ن  ِمّ آتَاُھم 
ثعلبة  فأخذ  منك صدقتك"،  أقبل  أن  منعني  "إن هللا  لھ  فقال  الصدقة،  منھ  یقبل  أن  وسألھ  الرسول 

تطعني".  فلم  أمرتك  وقد  عملك  ھذا  ثعلبة  "یا  الرسول:  لھ  فقال  التراب  یحثو 
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قِدَمْت امرأةٌ جمیلةٌ إلى مكة تُرید الحج والعمرة، فلما ذھبت ترمي الجمار، رآھا الشاعر المعروف عمر 
بن أبي ربیعة، وكان ُمغرما ًبالنساء والتغزل بھّن، فكلّمھا فلم تُجبھ.

فلما كانت اللیلة الثانیة تعّرض لھا فصاحت بھ: إلیك عنّي فإنّي في حرم هللا، وفي أیام عظیمة الحرمة، 
فَألّح علیھا فخافت من افتضاح أمرھا، فتركتھ ورجعت إلى خیمتھا .

وفي اللیلة الثالثة، قالت ألخیھا: أُخرج معي، وأرني المناسك، فلما رأى عمر بن أبي ربیعة أخاھا معھا، 
مكث في مكانھ، ولم یتعّرض لھا، فضحكت وقالت كلمتھا المشھورة :

                  تعدو الكالب على من ال أسود لھ.......وتتّقي صولة المستأسد الضاري.
فلما سمع الخلیفة أبي جعفر المنصور ھذه القصة قال: وددت لو أنھ لم یبق فتاة من قریش إال سمعت 

بھذا الخبر، وكان في إحدى البالد امرأة صالحة عاقلة، وكانت معھا فتاة، فإذا أرادت الخروج من البیت 
تقول البنھا: أُخرج مع أختك؛ فإن المرأة دون رجل یحمیھا ویوسع لھا الطریق كالشاة بین الذئاب، یتجرأ 

علیھا أضعفھم ویتحرش بھا أرذلھم . 
رسالة إلى اآلباء واألمھات واإلخوة واألزواج: تعّرض لھا وھي في بیت هللا الحرام، فكیف بأسواقنا 

وشوارعنا؟، فیا أیھا المحارم ال تتركوھن وحیدات، لیس شكاً فیھّن، وإنّما حرصاً علیھن وصیانةً 
لعرضھن.. وأنا وددت لو أنّھ لم یبقى حرة مسلمة إالّ وسمعت بھذا الخبر .

تدخل على الخلیفة عمر بن عبدالعزیز إبنتھ الصغیرة، دامعة العین مكسورة الخاطر، فیسألھا أبوھا ما 
الذي یبكیِك یا بُنیتي؟، فقالت: كل البنات یلبسن الجدید إالّ إبنة أمیر المؤمنین، فرقَّ لحالھا، وثارت 

عواطفھ، وألنھ ال یملك ما یشتري لھا بھ جدیداً، ذھب إلى خازن بیت المال وقال لھ : یا ھذا ھل لي أن 
استلف راتب الشھر القادم؟، فقال لھ الخازن: ولَم ال یا أمیر المؤمنین؛ شریطة أن تضمن لي أنّك ستعیش 

حتى الشھر القادم، فقال عمر: ال أضمن، ثم خرج مسرعاً إلى بیتھ، وجمع أوالده وبناتھ، وقال: 
أتصبرون على ما أنتم علیھ ویدخُل أبوكم معكم الجنة؟، أم تتمتعون ویدخُل أبوكم النار؟، فقالوا: نصبُر 

وندخل معك الجنة، أوالد أمیرالمؤمنین یلبسون الرث من الثیاب،أبوھم یترفع عن الشبھات، وخازن بیت 
المال ال یتردد في حفظ ما أؤتمن علیھ، ویذكر شرطھ لألمیر بكل صراحة ووضوح ولكن باألدب كلھ .     

ماذا قال اخلليفة أبي جعفر املنصور؟!

نصرب وندخل معك اجلنة

إذا كنت شابا مقبال علي الزواج،  وجلست مع أھل العروسھ للتعارف، وكانت األم ھي من تتحدث واألب 
مستمع كریم، اشرب قھوتك وامش وما ترجع، وال تنظر حتى إلى الخلف .

أعجبتني نصيحة 
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الدكتور الجراح "بول اودلف" رئیس جمعیة اختصاصي العظام االمریكیة األسبق"، طبیب    
حاذق، ورغم أنھ نادرا ما یذھب إلى الكنیسة، إالّ أنّھ یعتقد بأن اإلیمان با� والثقة بھ وبقدرتھ من 

أھم عوامل سرعة شفاء المرضى بعد األخذ بكل األسباب الطبیة الصحیحة.
في أحد األیام ُحملت الیھ عجوز مكسورة، فعمل لھا كل ما یلزم جراحیاً، وكان یتفقدھا یومیاً    

ویجلس إلیھا لخفة دمھا ودماثة خلقھا وتفائلھا، وقد بھرتھ في سرعة تماثلھا للشفاء.
   استطاع أن یُخّرجھا من المستشفى بعد نصف المدة المقررة لمثلھا، وكتب لھا ما یلزمھا عند 

خروجھا من المستشفى یوم األحد، وودعھا وھي في غایة السعادة والفرحة وانصرف.
   مساء نفس الیوم "االحد" استُدعي الدكتور"بول" من إجازتھ على عجل إلى المستشفى ، 

لتقول لھ الممرضة إّن العجوز تحتضر، وعندما وصل وجدھا تلفظ انفاسھا األخیرة، لیقف أمامھا 
مشدوھا یُكلم نفسھ، یا ألھي ما الذي حصل، تركتھا قبل سویعات في أحسن حال!!.

لم تطل حیرتھ بعد ما عرف الحقیقة، حیث كان للعجوز إبنة وحیدة، وقد وضعت كل أملھا بإبنتھا     
وربطت سعادتھا بھا، وعندما حضرت البنت وزوجھا إلى المستشفى لزیارتھا، بّشرتھم الممرضة 

بقرار الطبیب، فانتحت البنت بزوجھا جانباً وتھامسا قلیالً، ثم عادا إلى األم الفرحة لتقول لھا 
إبنتھا: أننا قررنا أن نأخذك من ھنا إلى ملجاء العجزة، فُصعقت األم من ھول ما سمعت وشھقت 

من أعماقھا، وانھارت ودخلت في صدمة اودت بحیاتھا.
   عندھا قال الدكتور "بول" كلمتھ المشھورة: الطب یجبُر العظام المكسورة، ولكن من یشفي 

القلوب المكسورة غیر هللا!، لو أنھا وضعت أملھا وسعادتھا بخالقھا فلن یخذلھا .!

   ماذا یستفید الوطن من العمارات العالیة واألبراج الشاھقة وناطحات السحاب، إذا كان 

ساكنوھا بال قیٍم وإنتماٍء حقیقيٍ، فھذا سور الصین العظیم، أحد عجائب الدنیا السبع، الذي 
استغرق بناؤه كامالً ۲۳۰۰عاماً. تم تشییده لتحصین الصین وحمایتھا، وصد العدوان عنھا.

   التاریخ یذكر أنھ تم إجتیاح الصین بعد ذلك ثالث مراٍت، وفي كل مرٍة لم یكن دخوُل األعداء 
بإجتیاح السور؛ بل من البوابات الرئیسیة، وذلك بسبب خیانة الُحراس وشراء ذممھم .

لم یُجِدھم نفعاً تشییُد البنیان، ألنھم أھملوا صناعةً اإلنسان، فقد صدق االمبراطور حین قال    
بعدھا كلمتھ المشھورة : "لیتنا إنشغلنا برفع القیم قدر إنشغالنا برفع األحجار"، فصقُل اإلنسان 

وتربیتھ قبل البنیان، وتمتیُن الوجدان قبل الجدران .

من جيرب القلوب املكسورة ؟

البنيان صقل اإلنسان قبل 
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المخیفة،  السرعة  بھذه  للعالم  وإجتیاحھ  كورونا  شأن  من  كان  ما  یكون  أن  أحد  ببال  یخطر  لم  ربما    
المستجدة. الجائحة  ھذه  لمثل  الضروریة  إحتیاطاتھا  أخذت  قد  الدول   تكن  ولم 

وتدمیر  وضحایا  إرتباك  في  وقعت  بعدما  منھا  الغربیة  خاصة  مستقبال  التوبة  ستُعلن  الدول  أن  ورغم    
األقل. على  طبیا  نفسھا  وتجھز  أمرھا  ستتدارك  أنھا  إآل  الحیاة،  وبرامج  لإلقتصاد 

یبقى  األیدي،  متناول  وفي  متوفرة  والعالجات  واللقاح  األجھزة  وتصبح  نفسھا  الدول  تجھز  عندما    
مستجد. أي  لمجابھة  للشعوب  العام  بالوعي  المتمثل  المعادلة  في  األھم  الشق 

وتوھمت   . الشعب  وعي  على  وراھنت  الفیروس،  إلحتواء  الوسائل  كل  استنفذت  األردن  في  الحكومة    
وجشعھ. جھلھ  ثمن  سیدفع  الذي  ھو  الشعب  ألن  المرض  إنتشر  إذا  مأمن  في  أنھا 

مستشفیاتنا  تنفجر  لم  :األول  التالیین  األمرین  من  أي  لھ  یحصل  لم  الشعب  ألن  الرھان  تخسر  وقد     
صراخ   ستسمع  األم  وألن  فراشھ،  من  یتحرك  لم  أنھ  لو  یتمنى  الفرد  تجعل  التي  االصابات  كثرة  نتیجة  

الزجاج. خلف  من  أمھ  سیودع  والباّر  منھ،  االقتراب  من  وتُمنع  طفلھا 
التي  المجانیة  التدریبة  العامة،والدورات  الوقائیة  الصحیة  البرامج  تضع  لم  الحكومة  ألّن  والثاني    

. المفاجئة  الملمات  في  إلیھ  یُركن  حد  إلى  الشعب  بوعي  لتصل  وباء،  كل  مع  تصلح 
والملل  الوحدة  ألم  یتحمل  حقیقي،  وعي  إلى  بحاجة  فنحن  العالم،  في  حصل  مما  الحكومات  تستفید  فھل    

والندم.  باأللم  الملیئة  صرخاتھم  تسمع  أن  بدل  البیوت،  في  المحجوزین  األطفال  وصراخ 
أكثر  تبدو  بأفعالك  أنك  تظن  كنت  إن  المستھتر  أیھا  فیا  أحبابنا،  فقدان  عند  إال  أفعالنا  نتیجة  ندرك  لن    

المستشفیات.  ممرات  في  ملقاة  وأمك  ستتحطم  الزائفة  رجولیتك  أن  فأعلم  رجولیة، 

أمراً  كان  اإلستحمام  "أّن  إلى  بیتر  دبلیو  البریطانیة  كولومبیا  بجامعة  الفخري  التاریخ  أستاذ  یرجع     
عشر  الـرابع  لویس  إن  فیُقال  المیالدي،  عشر  الـثامن  القرن  نھایة  حتى  األوروبیین  بین  مألوف  غیر 

. حیاتھ  في  مرات  ثالث  سوى  یستحم  لم  عشر  الـسابع  القرن  خالل  فرنسا  ملك 
الداخلیة  المالبس  بنظافة  ترتبط  وكانت  مختلفاً،  مفھوماً  تأخذ  عشر  السابع  القرن  في  النظافة  كانت    
المالبس  تغییر  طریق  عن  أنفسھم  نظافة  على  یحافظون  األوروبیون  فكان  الجسد،  بنظافة  منھا  أكثر 
الشوائب  تمتص  الكتانیة  الداخلیة  المالبس  أن  یظنون  كانوا  ألنھم  مالبسھم،  تحت  الكتانیة  البیضاء 

وبذلك  الرقبة،  حول  البیضاء  الكتانیة  المالبس  تلك  من  بسیط  جزء  یظھر  أن  والعادة  والعرق،  واألوساخ 
یرتدیھا. الذي  الشخص  ھذا  نظافة  مدى  رؤیة  من  األشخاص  یتمكن 

اإلستحمام يف الغرب سابقا

كورونا ووعي الشعوب
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البریئة  واإلبتسامة  البسیطة  فالكلمة  بتواصلھا،  ولكن  بقوتھا،  لیس  الصخر  تنحت  التي  الماء  كنقاط    
الرسول  ذكرھم  الذین  المؤمنین  من  وتجعلك   الصخور،  وتُذیب  القلوب  تفتح  بدوامھا  الطیبة  واألفعال 
أنفعھم  وخیُرالناس  یُؤلف  وال  یألف  ال  فیمن  خیر  وال  ویُؤلف  یَألف  "المؤمُن  وسلم   علیھ  هللا  صلّى 

. ویؤلفون  یألفون  ممن  وإیاكم  اجعلنا  فاللھم   ، للناس" 

اجتهد أن تكون

نشرة "فَاعتِبُروا" ٦۲
 
ً
أكثر األفواه تلوثا

۲۰۲۰- ۹ - ۱۷ 

ھذه  یتوارث  ثم  مھزوم،  فیھا  المنتصر  المعارك  فھذه  وأقاربك،  أرحامك  مع  معارك  في  تدخل  ال    
إسائتھم،  مرارة  أذاقوك  وإن  مایزعجك،  تجاھل  ثم  إلیھم،  أحسن  لذلك  واألحفاد،  األبناء  الھزیمة 

. بالخیر  یذكره  الدنیا،والجمیع  ھذه  یغادر  من  والفائز  ألحد،  التدوم  الدنیا 
   قال الولد ألبیھ: صاحب القمامة عند الباب، فرد األب: یا بني نحن أصحاب القمامة، وھو  صاحب 
لیكون محترما ، ولكن الشوارع تحتاج  إلى شوارع نظیفة  النظافة جاء لیساعدنا ، ال یحتاج اإلنسان  
واآلخر  یبحث عن ھدف،  األول  كالحكم، ألن  ولیس  كالالعب  كن    ، نظیفة  لتكون  أناس محترمین  إلى 

. خطأ  عن  یبحث 

 كالم من ذهب

أفــــواه   أكثر  كأنسان  فمك  أن  تعلم  ھل   “ یقول:  بنسلفانیا  جامعة  من  روزنثال  الدكتور     
المختلفة. الجراثیم  من  نوع   ۳۰۰ األقل  على  فیھ  وأّن  ؟،  بالجراثیم  تلوثا  المخلوقات 

وأّن  فمك؟،  في  المتواجدة  الجراثیم  ھذه  خالیا  عدد  معرفة  البشري  بالمقدور  لیس  أنھ  تعلم  وھل     
. جرثومة  ملیار   ۲٥۰ على  تحتوي  أسنانك   على  المتكونة  اللویحة  من  غرام  كل 

عدد  جدید،وأّن  من  بالتشكل  الجرثومیة  اللویحات  تبدأ  األسنان  تنظیف  من  دقیقة    ۲۰ بعد  وأنّھ     
أعدادھا  وأعظم  التنظیف،  مرات  عدد  مــع  عكسیا  تتناسب  فمك  في  الجرثومیة  التجمعات  وحجم 

الطعام. بعد  أو  التنظیف  بعد  تكون  عددا  وأقلھا  الوجبــــات،  تناول  وقبل  اللیل  في  تكون 
أسطح  على  وتتجمع  تلتصق  الجراثیم  أن  أثبتت  بوستن  في  لألسنان  فورسایث  مركز  دراسات     
غمرھا  ھو  منھا  للتخلص  المفیدة  الطرق  ومن  الجالتینیة،  وافرازاتھا  أھدابھا  بواسطة  األسنان 

دور  على   العظیم  هللا  فسبحان  صاحبھا،  منھا  ویتخلص  فتتحرر  االلتصاق  قوة  تخف  حیــــث  بالماء 
منھا. للتخلص  الوضوء  في  المضمضة 

سمیكة  طبقة  تُصبح  فإنھا  تكّونھا،  من  سویعات  خالل  الجالتینیة  الجرثومیة  اللویحات  تُزل  لم  فإذا     
الحدیث  في  ورد  وقد   ، األسنان  نخر  الى  یؤدي  مما  العادي،  الماء  تیــــار  یُزیلھا  ال  متكلسة، 

صــالة" كل  عنـد  بالسواك  ألمرتھم  أمتي  على  أشق  أن  لوال  الرسول:“  قول  الصحیح 
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إن المتأمل في ھذا الكون، یجد أن الثنائیة فیھ ممتدة من الذرة إلى المجرة، والثنائیة موجودة في كل    
شيء، مصداقا لقولـھ تعالى: "َوِمْن ُكِلّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن".

الثنائیة حتى عند المخلوقات األكثر تطورا، واألكبر حجما من المیكروبات فیھ إعجاز عظیم لمن یمعن    
النظر فیھ، ففیھ الذكر، وفیھ األنثى، ومنھ ما جمع الصفتین فكان الجنس الثالث. 

األعجب واألغرب من ھذا كلھ، أن تكون ذكورة وأنوثة في عالم المیكروبات، ھذه المخلوقات الدقیقة    
المجھریة، منھا ما یقوم مقام الذكر، ومنھا ما یقوم مقام األنثى .

   الخلیة البكتیریة الذكریة فیھا مادة وراثیة إضافیة، خارج نطاق كروموسومھا الوحید تعطیھا صفة 
الذكورة، وتسمى الذكر ، أما التي ال توجد فیھا ھذه المادة الوراثیة تسمى األنثى. 

یظھر على جسم الذكر شعیرات دقیقة جدا، من بینھا شعیرة أطول من غیرھا، أسطوانیة الشكل،    
مفرغة من الداخل تسمى شعیرة الجنس، واألنثى ال تملك مثل ھذه الشعیرة، ولكن لدیھا أماكن معینة 

اسمھا المستقبالت، تستطیع شعیرة الجنس الذكریة أن تلج لألنثى منھا.
وظیفة شعیرة الجنس الرئیسیة، ھي ربُط الذكر باألنثى،  ومن ثم تمریر جزء من المادة الوراثیة من    
ل جنسھا إلى  خاللھا إلى األنثى، واألنثى التي تستقبل مثل ھذه  النسخة من المادة الوراثیة الذكریة تحِوّ

ذكر، فینمو علیھا شعیرات جنسیة، وتتصرف حسب جنسھا الجدید.
ومن العجیب أیضا أن بعض البكتیریا األنثویة، أثناء ھذه العملیات یمكن أن تكتسب جزءاً من المادة    

الوراثیة الذكریة،  فتصبح جنسا ثالثا، ظاھرھا أنثى وباطنھا مخلوط . فسبحان هللا ذو الجالل والمقدرة، 
الذي قال لنا في محكم تنزیلھ ما یشیر إلى مثل ھذه الحقائق حیث یقول : "ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََق األَْزَواَج 

ا ال یَْعلَُموَن". ا تُْنبُِت األَْرُض َوِمْن أَنفُِسِھْم َوِممَّ ُكلََّھا ِممَّ

العالم «ھانز زنسر» كان أحد علماء جامعة ھارفرد المرموقین، ورغم أنھ ألّف العدید من الكتب المرجعیة 
في علم الجراثیم ؛ إالّ أنھ دخل التاریخ من أوسع أبوابھ بعد أن ألّف كتابھ الشھیر الصغیر"الفئران والقمل 
والتاریخ"عام ۱۹۳٥م، حیث أثبت فیھ أن المیكروبات من أھم القوى الطبیعیة غیر المرئیة المؤثرة على 
البشریة في السلم والحرب، وقد استشھد على ذلك بما حدث لجیش نابلیون عندما غزا األراضي الروسیة 

عام۱۸۱۲م بنصف ملیون عسكري، حیث قتلت جرثومة التیفوس أكثرھم فلم ینُج منھم إالّ القلیل،ھذا 
المرض الذي تُسببھ جرثومة تعیش أصالً على القمل والقراد وبراغیث الفئران، ثم تنقلھ إلى اإلنسان، 
ینتشر بسرعة عجیبة في األوساط المكتظة، وھذا ما حدث لجیش نابلیون، فعاد من سلم منھم أدراجھ، 

راضیا من الغنیمة باإلیاب....فسبحان هللا على عظیم قدرتھ من خالل مخلوقاتھ التي ال نبصرھا
"وما ال تبصرون".

ومما ال يعلمون

مصائب قوم عند قوم فوائد
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۲٥ - ۹-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ٦٤

القیام  الجادة في  للمخلوقات األصغر، تتعمق الصورة  البیولوجي  الُسلّم  كلما تدرجنا نزوال في   -
بالواجب، حتى إذا وصلنا عالم المیكروبات وجدنا الصورة األمثل .

إلى مكوناتھا األساسیة،  المواد  تحلیل  أنواعھا، ھي  اختالف  للمیكروبات على  الرئیسیة  الوظیفة   -
فقد قدمت المیكروبات خدمة للبشریة بأن َحلّلت المواد العضویة، وحولتھا إلى بترول وغازات في 

باطن األرض، وستبقى ھذه الخدمة حتى یرث هللا األرض ومن علیھا. 
ھذه الخدمة العظیمة الھامة التي جرت دون توقف على مدار الزمان والمكان، لم یعرف عنھا   -

اإلنسان إالّ متأخرا، ولم یُعرف أبطالھا إالّ حدیثا، فالمیكروبات بأنواعھا المختلفة، ھي الالعب 
المجھول.! الجندي  المھمة، بل ھي  العملیة  الحقیقي في ھذه  الرئیسي والفاعل 

عرف علماء الجراثیم آالف األنواع من المیكروبات في التربة، فھي المستودع الرئیسي   -
تكاملیة، یتدخل  للبكتیریا والفطریات والخمائر والفیروسات، ولكل نوع منھا دور، وأدوارھا  

لیأتي  الواحد في الوقت المناسب، لیفعل فعلھ بالمادة التي یقدر علیھا، فیحولھا إلى ُمخَرجٍ آخر، 
دور میكروب آخر، حتى تكتمل الدورة.

ال زالت ھذه الجیوش الجرارة من المیكروبات في خدمة اإلنسان، وھي طوع إرادتھ، فأصبح   -
بفضل ما أعطاه هللا من علم، یوجھ المیكروبات لخدمات جدیدة. فھي تنتج لـھ صناعیا بتقنیات 

البشري عن صناعتھ.  الجسم  معینة ما یعجز 
أما دور ھذه المیكروبات في خدمة اإلنسان، من خالل الصناعات المختلفة ، فحّدث عنھا وال   -

حرج، فالدور كبیٌر جدا، وفائدة اإلنسان من ذلك عظیمة،والمیكروبات ھي ُجندیھ المجھول.

ما  حول  قُنبلة  فّجر  ۱۹۸۲م،  عام  كوالرد"  باترك  "البرفیسور  االنجلیزي  الجراثیم  عالم  أستاذي   -
القائد  شجاعة  لیست  رومل  ھزیمة  سبب  أن  ذكر  حیث  ۱۹٤۲م،  عام  العلمین  معركة  في  حدث 
خالل  من  ربما  الدزنتاریا؛  بجرثومة  جیشھ  أُصیب  رومل  حظ  لسوء  لكن  اإلنجلیزي"مونتقمري"!، 
طعام ملوث، ھذه الجرثومة ال تقتل، ولكنھا تُنھك الجسم وتتعبھ وتُفقده الكثیر من السوائل مع الشعور 
دفعات  على  البطن  في  مما  للتخلص  الخالء"المرحاض"  بیت  وإلتزام  واإلرھاق  والفتور  باإلعیاء 
أداء جیشھ والحالة ھذه في منطقة شبھ  تتصور  أن  المعركة، ولك  أیام  متتالیة، وطیلة  كثیرة ولكنھا 
صحراویة، قلیلة الخدمات الطبیة وھو فاقد لمعظم قدراتھ الجسمیة، وال یقوى على حمل سالحھ؛ فمال 
النصر  فحصد  التاریخ،  ودخل  النتیجة  وُحسمت  وجیشھ  "مونتقمري"  لصالح  تدریجیاً  القوة  میزان 

والثناء والشھرة حتى یومنا ھذا، بفضل جرثومة الدزنتاریا!!.    فمصائُب قوم عند قوٍم فوائُد.

اجلندي اجملهول

لمني
َ
الع  

ُ
معركة

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

70



۲۹ - ۹ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ٦٥

على  جلداً  وأكثرھم  أثراً،  وأعمقھم  عشر،  التاسع  القرن  علماء  أشھر  من  باستور  لویس  كان    
محبوباً.  متواضعاً  االخالق،  دمث  رجالً  وكان  العمل،  حیاتھ  طوال  شعاره  فكان  العمل، 

بسبب  ساقھ  وبُترت  علیھا،  تجاربھ  أثناء  التیفوئید  جرثومة  بسبب  أبنائھ  من  ثالثة  فقد  أنھ  ورغم    
في الطب والتحصین ضد األمراض. نفسھ، إالّ أن اكتشافاتھ احدثت إنقالباً  بھا  طعّم  إبرة 

إلیھ  وبعث  ألعمالھ،  تقدیراً  سنویاً  راتباً  الفرنسیة  الحكومة  لھ  وخصصت  األوسمة،  علیھ  انھالت    
ومكافحتھا. واألمراض  الجراثیم  في  ألبحاثھ  دعماً  طائلة،  بمبالغ  الفرنسیین  المالیین  كبار 

وعلى رجل واحدة وھو أبن السبعین عاماً  في جمع غفیر من العلماء والطالب  خطیباً  وقف یوماً    
فأنتم  خلدكم،  في  یدور  ما  ألعلم  إني  العلماء،  فقال:"أیھا  لتكریمھ  السوربون  جامعة  احتفال  أثناء 

.! با�  اإلیمان  قواعد  نسُف  معناھا  العلمیة  ُمكتَشفَاتنا  أن  تتصورون 
یجب أن تتصوروا أنھ لوال اإلیمان العمیق ما كان " لباستور" أن یكتشف ما أثاركم، وأن إیماني    

با� تضاعف بعدما وضعت یدي على سٍر من اسرار القدرة اإللھیة في خلق اإلنسان. 
صدق الرجُل وأبدع، فالعلم یدعو الى اإلیمان،  خدم "لویس باستور" وطنھ، بل خدم اإلنسانیة    

وتضحیاتھ.  إكتشافاتھ  بفوائد  ننعم  زلنا  فال  وإجتھاده،  وَجده  بإیمانھ  جمعاء، 

أُمُّ  عندما خیَّم موكب السلطان مراد الثاني في أحد أسفاره بالقرب من القسطنطینیة، كانت    
الفاتح تأخذهُ وقت الفجر وھو صغیر؛ لیشاھد أسوار القسطنطینیة وتقول لھ: أنت یا محمد  محمد 

من سیفتح ھذه األسوار ألن أسمك محمد كما قال الرسول .
ولم یكن یأكل الخوف قلوب العرب وھم یُرسلون أوالدھم إلى البادیة بالشھور والسنین، ولم    

یكن بقاء الولد وحده مع الغنم لیاِل في ودیان مكة یؤلم نفس أّمھ أو أبیھ . 
   ولم یكن خروج الشباب الیافع إلى التجارة والصید وتَسلق الجبال الشاھقة وصید األسود أمثال 

. حمزة بن عبدالمطلب، یجعل أمھاتھم تموت رعبًا 
جاء اإلسالم فصادفت قوتھ الروحیة قوة بدنیة في رجالھ، فكان خالد بن الولید والزبیر وسعد    

والمثني والقعقاع والبراء وعمرو، فلم یعودوا إال بُملك كسرى و قیصر . 
بیر،وابًا كنجم الدین ربى أسًدا كصالح الدین، فاألّمة ُمقبلة  ا كصفیة تُربي ولًدا مثل الزُّ نحتاج أم�   
على مرحلة ال یصلح معھا صاحب االسم المذكر والفعل المؤنث، ومستقبل الشعوب بید أطفالھا، 

فال تتركوا أطفالكم فریسة ،" أََال ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمسؤوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ"

ماذا قال عالِم اجلراثيم الفرنسي ؟

ٌ
فريـد  

ٌ
جيل
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نشرة "فَاعتِبُروا" ٦٦
اللقاحات تأريخ 

۲۰۲۰- ۱۰ - ۳

عمر بن الخطاب المعروف بشدتھ وقوة بأسھ، كان یُعد موائد الطعام للناس فى المدینة ذات یوم،    
فرأى رجالً یأكل بشمالھ رغم أن ظاھر یده الیمنى طبیعیة، فجاءه من خلفھ وقال :یا عبدهللا:  كل 
بنفس  الرجل  فأجابھ  مرتین  القول  عمر  فكرر  مشغولة،  إنھا  هللا  عبد  یا   : الرجل  فأجابھ  بیمینك، 
اإلجابة، فقال لھ عمر : وما شغلھا ؟، فأجابھ الرجل : أصیبت یوم مؤتة فعجزت عن الحركة، فأدرك 
عمر شیئا من تعجلھ، فجلس إلیھ وبكى وھو یسألھ : من یوضئك ؟، ومن یغسل لك ثیابك ؟، ومن 
بخادم  لھ  أمر  ثم  دمعھ،  ینھمر  كل سؤال  ؟، ومع   .. ، ومن   .. ، ومن   .. ؟، ومن  لك رأسك  یغسل 
وراحلة وطعام، وھو یرجوه العفو عنھ، ألنھ آلمھ بمالحظتھ على أمر لم یكن یعرف أنھ ال حیلة لھ 

اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینَُھْم" ِ ۚ َوالَِّذیَن َمعَھُ أَِشدَّ ُسوُل �َّ ٌد رَّ َحمَّ فیھ " مُّ

 املؤمنني
َ
 أمري

َ
 لني

اللقاح ھو مادةٌ مكّونةٌ من الجرثومة أو جزٌء منھا ، میتةٌ أو ضعیفةٌ،  تُعطى للشخص إلیھام جھازه    
الُمعطاة، فیصنع مواداً  المادة  یتحفز ویبداء محاربة ھذه  المرض، وبالتالي  أمام خطر  بأنھ  المناعي 

إذا ھاجمتھ مستقبال. المرض  احداث  لقتلھا ومنعھا من  للجرثومة،جاھزة  مضادةً 
اللقاحات البشریة لھا قصة بدأت في مدینة بروكلي البریطانیة في نھایة القرن الثامن عشر، حیث    
اإلصابة  ویالت  من  البشر  تحمي  البقر  جدري  بفیروس  اإلصابة  أن  بالصدفة  جینیر  إدوارد  اكتشف 

بمرض الجدري البشري، حیث كان یُعتبر أخطر وباء یُصیب البشر في ذلك الوقت.
   لقد بدأ الفصل األول لقصة أول لقاح في عام ۱۷۹۸ ،عندما جاءت سیدة تستشیر إدوارد جینیر، 
خالل  ومن  لذلك  البقر،  لجدري  تعرضت  أنھا  لھ  أكدت  بالجدري،  أُصیبت  كانت  إذا  سؤالھا  وعند 

خبرتھا  فھي محصنة، ولن تُصاب بجدري البشر.
نوعان،  البقر  جدري  أن  فاكتشف  اسّرارھا،  خفایا  في  یبحث  وبداء  الفكرة  جینیر  الطبیب   التقط    
أحدھما یشبھ جدري اإلنسان، فاستفاد منھ في فكرة التلقیح، فاختار جینیر طفال سلیما أسمھ جیمس 

فیبس، وكان عمره ۸ سنوات ولّقحھ بفیروس مرض جدري البقر.
بعد مرور فترة من الزمن على الطفل الُملقّح بفیروس جدري البقر؛ جاء  إدوارد جینیر وأخذ عینة    

من قیح مرض الجدري البشري الُممیت، وقام بتطعیم الطفل جیمس بھا في ذراعھ .
طریقة  ان  اتضح  قصیر  وقت  وبعد  ضده،  ُمحصنا  أصبح  ألنھ  البشري  الجدري  من  جیمس  نجا    

إدوارد جینیر للتطعیم بجدري البقر ھي آمنة، وبسبب ھذا اللقاح أستئصل المرض كلیا .
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نشرة "فَاعتِبُروا" ٦۷

عجبني
ُ
ي ال 

املومسية اإلنفلونزا  لقاح 

۲۰۲۰- ۱۰ - ۷

اإلنفلونزا الموسمیة مرض یسببھ أكثر من ذریة من ذریات فیروس اإلنفلونزا المختلفة، وھو مرض مرھق    
للجسم، خاصة عند من یعانون من أمراض مزمنة، كالتنفسیة والقلبیة والسكري ، ومن یعانون أي خلل في 

جھاز المناعة، ألن المرض قد یشكل خطراً على حیاتھم .
   ننصح الجمیع بأخذه إبتداء ممن تجاوز عمره ستة شھور، ویجب أخذه كل عام، ألن طبیعة ھذه الفیروسات 
عن  وسیختلف  سبقھ،  الذي  عن   یختلف  العام  ھذا  فمطعوم  جدیدة،  ذریات  فتظھر  واآلخر،  الحین  بین  تتغیر 

القادم، وفعالیتھ ال تدوم طویالً، لذلك البد من أخذه سنویاً. 
   ھل یعني إنني لن أصاب باإلنفلونزا أبًدا إذا اخذت المطعوم؟، ممكن أن تُصاب إذا ظھرت ذریة جدیدة، ویمكن 

 . أن تصاب بذریة قدیمة، لكن تكون الوطأة اخف واألعراض بسیطة جداً 
نوعان متوفران من المطعوم، الثالثي الذي یحتوي على  ثالثة ذریات، والرباعي الذي یحتوي على أربع،    
كلما زادت عدد الذریات في المطعوم كلما كان أكثر فعالیة، وكل منھما یحتوي على ذریة انفلونزا الخنازیر، 

ویُنصح بأخذ المطعوم في تشرین أول من كل عام .
   یحتوي اللقاح على أربع سالالت من فیروسات اإلنفلونزا التي تم إضعافھا، مع بعض األمالح غیر المضرة 
بینھما،  المعركة  یشبھ  ما  في  المناعة  جھاز  وتحفز  تستثیر  الضعیفة  السالالت  ھذه  المصنعة،  الشركة  حسب 
لھا  یتعرض  أن  یمكن  السالالت  ھذه  من  فیروس  إلي  تترصد  مضادة،  أجسام  أسبوعین  بعد  عنھا  ینتجع 

الشخص، فیصبح ممنعا ضد اإلنفلونزا لھذا العام بإذن هللا.

الداعیة الذي یصرف جّل وقتھ لتربیة الشباب، لیتعلقوا بھ ال بدعوتھ، وینسى قول رب العزة : "أُولَئَِك الَِّذیَن    
ُ فَبُِھَداُھُم اْقتَِدْه"، قال: "فَبُِھَداُھُم"، ولم یقل:"فبھم"،ألن االقتداء  یكون بالمنھج ال باألشخاص!، رغم  َھَدى �َّ

أن الُمَخاطب باألیة ھو النبي، فما بالك بنا نحن البشر؟!.
مثل ھؤالء ال یستحقون لقب داعیة، ألنھم ربما یتكسبون بھا، وال یُنتجون للمجتمع إالّ اتباعاً سذّجاً، لیطوفوا    
الفھم، یؤدي  التصور، وتشوه في  بمنھج ربھم، وھذا خلٌل عظیم في  بھم ال  حولھم ال حول دعوتھم، ویتعلقون 
الى أموٍر ومفرزاٍت ال تُحمد عقباھا، ولھذا كان للفھم الصحیح، واإلعتقاد السلیم، أصوٌل وفروع، البد إلي داعیة 

بھا.             ویلتزم  یتعلمھا  أن 
   ال یُعجبني المتدین الذي یّدعي الزھد، وھو المنھمك في دنیاه، یفكر ألف مرة قبل أن یمد یده إلى جیبھ، لیؤدي 

حقاً علیھ لزوجھ او ولده، ناھیك عن الناس اآلخرین، یُقاتل أخاه على شبر من أرض، لیس لھ منھا في النھایة 
القلیل،  أقل  الفقیرعلى  العامل  جّماً، ویُحاِسب  المال حباً  لكنھ یُحب  الثیاب،  الطعام وأفخر  باطایب  یتنعم  القبر،  إال 

وفوق ذلك جاره جائع وشبھ ُعریان.!! 
  ولنتذكر نحن وأیاه ما قالھ األخ السوداني البسیط، عندما وصف حصتي وحصتك من الدنیا، فقراء كنّا أم غنیاء، 
حیث قال: "حصتك منھا شبرین في مترین، مش مھم یكون وین، المھم روحك تعدي فین !!!"،...فإلى روضٍة 

من ریاِض الجنِة،أو إلى حفرٍة من ُحفر الناِر.
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كلمة "طاعون" تُطلق على أي وباء یكثُر بسببھ الموت، أما ما تعارف الناس علیھ عالمیاً بالموت    
األسود؛ إنما ھو مرض الطاعون المشترك بین اإلنسان والحیوان،تسببھ بكتیریا معینة، وھو قاتل جداً 

لدرجة أن جرثومة واحدة فقط منھ كافیة لقتل إنسان إذا دخلت رئتیھ. 
مرض الطاعون ھو مرض وبائي ُمعدي تُسببھ بكتیریا خاصة، وعادة یُصیب الجرذان بواسطة البراغیث،    

وعندما تموت ال یبقى أمامھا إالّ اإلنسان، فتتغذى على دمھ، فینتشر بینھم ویقتلھم.
حدیث الرسول « إِنَّ َھذَا اْلَوَجَع أَْو السَّقََم ِرْجٌز ُعِذَّب بِِھ بَْعُض األَُمِم قَْبلَُكْم ،ثُمَّ بَِقَي بَْعُد بِاألَْرِض، فَیَْذَھُب    

ةَ َویَأْتِي األُْخَرى، فََمْن َسِمَع بِِھ بِأَْرٍض، فَال یَْقَدَمنَّ َعلَْیِھ، َوَمْن َوقََع بِأَْرٍض َوُھَو بَِھا، فَال یُْخِرَجنَّھُ اْلِفَراُر  اْلَمرَّ
ِمْنھُ» . ھو من وضع قاعدة الحجر الصحي، وعندما سمع أحد االطباء الغربیین بھذا الحدیث صاح " لقد 

كان نبیكم عالما بیولوجیا وطبیبا عظیما ".
الطاعون یظھر ویختفي، ضرب أوروبا ما بین القرن الثامن والرابع عشر وتسبب بوفاة ٤۰٪ من شعوب    

أوروبا، ،وال زال تكرار ظھوره ثم اختفائھ یشكل لغزا طبیا لآلن.

ْبغة" التي خلق هللا اإلنسان علیھا ،وأودع فیھ ما یُعّرفھ     الفطرة كلمة عربیة تعني "الِخْلقة" أو "الِصّ
بخالقھ، وإلستكمال الصورة الجمیلة  النظیفة التي خلقنا هللا علیھا حیث یقول: "ولقد خلقنا اإلنسان في 

أحسن تقویم"، فقد ورد في الحدیث المتفق علیھ" َخْمٌس ِمْن اْلِفْطَرِة: اْلِختَاُن، َواالْستِْحَداُد، َونَتُْف اِإلْبِط، 
َوتَْقِلیُم األَْظفَاِر، َوقَصُّ الشَّاِرِب”، فبھا تكتمل صورة المسلم النظیف، فاإلستحداد"حلق شعر العانة" لمنع 

إنتشار مرض تقّمل العانة بین المسلمین، بینما إنتشاره كبیرعند غیرھم، وأّما تقلیم األظفار فدوره عظیم في 
عدم نقل الجراثیم منھا الكورونا، وورد أیضا في حدیث أخر"عشر من الفطرة منھاغسل البراجم"، 

والبراجم ھي العُقد على ظاھر الید، والمراد بغسل البراجم ھو تنظیف المواضع التي تتجمع فیھا األوساخ، ، 
فإذا غسلنا أیدینا وبراجمنا وقلّمنا األظفار فال فُرص للكورونا وامثالھ على أیدینا بإذن هللا.

   ذُكَر أّن اإلماَم أحمد قال : "وجَد رجٌل صرةٌ فیھا قمٌح أمثال التمِر، ُكتَب علیھا ھذا نَبََت في زماٍن 
كاَن یُعمُل فیِھ بالعدِل"ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء واألرض"

الطاعون واملوت األسود

الفطره

من بركات العدل 
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السالم  السعدیة، جاءه جبریل علیھ  الغلمان عند مرضعتھ حلیمة  مع  كغیره  یلعُب  كان  ُمحمد  الطفل   -
وھو بین الغلمان، أخذه فصرعھ فشق عن صدره، واستخرج القلب، ثم استخرج منھ علقة، ثم غسلھ 
في طست من ذھٍب بماء زمزم، ثم جمعھ وضم بعضھ إلى بعض، ثم أعاده في مكانھ، یقول أنس مولى 

الرسول صلّى هللا علیھ وسلم : كنت أرى أثر ذلك المخیط في صدره".
عند  طفولتھ  في  األولى  ألقل،  على  مرات  ثالث  وسلم  علیھ  هللا  صل  النبي  صدر  شق  ثبت  وقد   -

مرضعتھ،  والثانیة عند مبعثھ، والثالثة عند اإلسراء والمعراج، وقد ثبت ذلك في الصحیحین.
وإتباع  التعقیمیة  إحتیاطاتھم  كامل  األطباء  ویأخذ  العملیات،  في غرفة  كُل شيٍء  یُعقم  وعلمیا  طبیاً   -
إلستخراج   الصدر  شق  أثناء  الجرثومي  التلوث  مخاطر  لتجنب  ذلك  كل  التكنولوجیة،  الوسائل  كل 

بالماءالمعقم والمثلج، ومع كل ھذا یحصل تلوث في بعضھا. القلب وغسلھا  عضلة 
والسؤال ھنا لماذا لم یلتھب جرح رسول هللا في أي من المرات الثالث؟،رغم أن كل جراثیم التلوث   -
الھواء؟، والجواب عند المؤمن جاھٌز ومعروف،ألنھ یعتقد أن هللا على كل شيء قدیر،  موجودة في 

وأن الجراثیم جندي مطیع یوقف عملھا في أي وقت یشاء.

وتبع  صاحبھ،  فراق  الجمل  یحتمل  لم  بالجنازة،  الناُس  خرج  وعندما  صاحبھ،  مات  جمال  أن  ذُكر   -
إلقاء نظرة أخیرة على  یُرید  الناس، وكأنھ  الجمل وسط  الدفن وقف  الدفن، وأثناء  إلى مكان  الجنازة 
الحادثة  أكثر في ھذه  المؤسف  ولكن  تبكي،  النوق  أن  یعلُم  وكلنا  تنزل من عینیھ،  والدموع  صاحبھ، 

أّن الجمل مات في الیوم الثانى، حسرةً وكمداً على صاحبھ،
تاركا للبشریة أقوى رسالٍة في معنى الوفاء واإلخالص، فقال الشاعر علي كنعان بحقھ:

ماَت الوفاُء وأھُل العدِل ما عدلوا .. ھالّ نظرَت لحِب النوِق إذا رحلوا
قل یا حنوُن فعند القبر من سألوا .. من أیَن جاءَك ھذا الدمُع یا جمُل 

اجلراثيم وشق الصدر

ما أمجل الوفاء!

ما   : تُْدِرُكوُھنَّ  أو  فیُكْم  تكوَن  أْن  با�ِ  وأعوذُ  َخْمٌس؟  فْیُكْم  َوقَعَْت  إذا  أَنتُْم  الكریم:“َكْیَف  الرسول  یقول   -
فِْي  تَُكْن  لَْم  التي  واألْوَجاُع  الَطاُْعْوُن  فِْیِھْم  َظَھَر  إالّ  َعالنِیَةً،  فیِھْم  بھا  یُْعَمُل  قَطُّ،  قَْوٍم  في  الفَاِحَشةُ  َظَھَرْت 
 ، جنسیا  والتھابا  مرضا  خمسین  من  أكثر  عنھا  فنتج  أشكالھا،  بكل  الفاحشة  ظھرت  لألسف  أَْسالفِِھْم”، 

والرذیلة. اإلنحالل  مستنقعات  في  غرقوا  شباب  ضحایاھا  وغالبیة 

حتذيرخميف
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   سافر العالم "أینشتاین" إلى الیابان عام ۱۹۲۲ في الوقت الذي تم فیھ اإلعالن عن فوزه ب 

"جائزة نوبل للفیزیاء" ، وفي الفندق لم یجد معھ قطعا نقدیة لیعطیھا للخادم الذي جلب لھ الشاي؛ 
فأمسك ورقة وكتب فیھا جملة ثم وقعھا، ثم أعطاھا للخادم ونصحھ باإلحتفاظ بھا، وبعد مرور ۹٥ 

عاماً أي في یوم ۲٤ /۱۰ /۲۰۱۷ اتصل أحد أبناء أو أحفاد عامل الفندق ذاك بدار المزایدات 
لطرح الورقة في المزاد، وبعد ۲٥ دقیقة من ابتدأ المزاد، وقف على مبلغ "۱,۳ ملیون 

دوالر"...!، فماذا كتب "أینشتاین" في تلك الورقة؟،كتب " حیاةٌ ھادئةٌ ومتواضعةٌ، تجلب قدراً من 
بالتعب المستمر " . للنجاح المصحوب  السعادة، أكبر من السعي 

"أينشتاين"!  
َ
ورقة

۱۹- ۱۰ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۰

أثبتت الدراسات أن أشیاًء ال مناص من استعمالھا  یومیاً ھي األكثر تلوثا بالجراثیم، ورغم أن    
الجراثیم  موجودة على كل شيء نلمسھ، إال ّأّن األغلبیة الساحقة منھا مفیدة لإلنسان، وكل 

اإلحتیاطات الصحیة ھي لتجنب التلوت ب۳ ٪ منھا ألنھا  األكثر إمراضاً وأذى لإلنسان.
أننا أحیانا كثیرة ال ننتبھ ألشیاء معنا في البیت   ورغم كثرة معرفتنا بالجراثیم وإنتشارھا ،إالّ    

. والمكتب والسوق، ھي ملوثة جرثومیا بسبب غفلتنا عنھا 
   وألن األیدي ھي األكثر عرضة للتلوث؛ كان الحث على غسلھا ونظافتھا كثیراً، لدورھا في نقل 

الجراثیم ، ولذلك  كان لزاما علینا غسلھا مرارا وتكرارا یومیا، خاصة قبل وبعد الطعام .
   مثال كم مرة نظفنا مقبض الثالجة في البیت؟، الذي یتلوث بذرات الطعام، لیُصبح مرتعا خصبا 
للجراثیم!، یأتي غیرك من العائلة لیضیف نوعا اخر من الجراثیم، وھكذا دوالیك، فأي جرثومة 

ضارة ستنتقل إلى جمیع أفراد العائلة دون معرفة المصدر .
وھكذا جھاز التحكم بالتلفازعن بُعد وھاتفك الجوال، ونقودك التي ال تستقر بید، وألعاب    
أطفالك، ومقابض األبواب وازرار الضوء ومنصات المیكرویف ومقعد المرحاض وحوض 

. المطبخ 
واغرب ما ثبت أن األكثر تلوثا وتلویثا لألشیاء ھو فمك انت، حیث تنفث ملیارات الجراثیم مع    

كالمك وُسعالك وُعطاسك حیثما كنت، إذا لم تُراعي أدابھا العامة والمتعارف علیھا شرعا .
   أّما دور األشیاء العامة مثل ازرار الصّراف اآللي وممرات المشاة وازرار المصاعد ؛ فحّدث 

عنھا وال حرج، وكل ھذا یُحتم علینا أن نتعود غسل الیدین مراراً وتكراراً كل یوم .  
 

باجلراثيم ا 
ً
تلوث األكثر 
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۱
 جسمك وطن لغريك

۲۰۲۰- ۱۰ - ۲۳

ید  على  تتلمذوا  طالب  أربعة  أحد  ھو  عبدهللا  عبدالجبار  البروفیسور  بغداد  جامعة  رئیس  كان    

عبد  سلطة  على  انقالب  حدث  عندما  المتحدة،  الوالیات  في  ماساشوستس  معھد  في  "أینشتاین" 
الكریم قاسم اُعتُقل تلمیذ "أینشتاین"، وعندما أُفرج عنھ ھاجر إلى الوالیات المتحدة، وأقام أستاذاً 

في نفس المعھد، ومنحھ الرئیس "ھاري ترومان" أعلى وسام في أمریكا.
تنھمر  دموعھ  وكانت  تأمالتھ  في  مستغرقاً  أشاھده  كنُت  قال:  جیداً،  عرفھ  الزنزانة  زمالء  أحد    
القومي إلعتقالي  الحرس  فأجاب: عندما جاء  دموعھ  تجرأت وسألتھ عن سبب  یوم  وذات  أحیاناً، 
الذي  الحبر  قلم  أخذ  فیما  وأخذ  لدّي،  ما  وسرق  جیوبي  فتش  ثم  أرضا،  فأسقطني  أحدھم  صفعني 

أھداه إلي "أینشتاین" یوم نیلي شھادة الدكتوراه التي وقعھا بھ .
الدكتوراه لطالبي في  لتوقیع شھادات  إالّ  أكن استعملھ  الیاقوت األحمر، ولم  جمیالً من  قلماً  كان    
الذي  أّن  آلمني  ما  الُمھین،  اإلعتقال  وال  الصفعة  تؤلمني  :"لم  قال  ثم  قلیالً  صمت  بغداد،  جامعة 

إِنَُّھْم یََرْونَھُ بَِعیًدا، َونََراهُ قَِریبًا" صفعني كان أحد طالبي"! "فَاْصبِْر َصْبًرا َجِمیًال، 

العالِم"   "وسام 

جسمك بالنسبة للجراثیم وطٌن تحبھ وتأوي إلیھ، تماماً كما یُشكل لك وطنك الذي تعشق، تعیش فیھ    
المنافع مع غیرك، وتستمتع بھ بحیاة سعیدة طبیعیة. تتبادل فیھ  سعیدا، تأخذ منھ وتُعطیھ، 

في  وھي  تستوطنك،  الجراثیم  ملیارات  أن  الشخصیة  بالصحة  المتخصصین  الجراثیم  علماء  یقول    
كل  تتضاعف  البكتیریة،  الخلیة  وبالذات  الواحدة؛  الجرثومة  أن  إذاعلمت  خاصة  مستمر،  تكاثر 

عشرین دقیقة، لتصبح ملیاراً بعد عشر ساعات، إذا وجدت طعاما في درجة حرارة مناسبة .
الى آخر یُسبب لھ مرضا،  انتقل  إذا  وجراثیم األمعاء، بعضھا ممرض، لكنھ ال یضُر حاملھ، ولكن    
عند  غیره  فسیؤذي  ؛  الحاجة  قضاء  بعد  یدیھ  لنظافة  اإلنسان  ینتبھ  لم  فإذا  التفوئید،  جرثومة  مثل 

مصافحتھ، الغرام الواحد من برازه فیھ أكثر من خمس واربعین ملیون جرثومة .
ومدرسة لندن لحفظ الصحة التي تحظى بمكانة دولیة قامت بتركیب كمرات مراقبة في المراحیض    
العامة فوق المغاسل الخارجیة، وذلك لمعرفة من یغسل یدیھ بالماء بعد قضاء الحاجة؛ فكانت النتائج 
مخزیة، وكانت كالتالي: ۲۱٪ من الرجال فقط غسلوا أیدیھم، بینما ۳۲٪ من النسـاء غسلن أیدیھن، 

أیدیھم ملوثة لألسف. فمعظم  ولذلك 
أنفسھم عند قضاء  أفاد بأن األمریكان الینظفون  وفي تقریر نشرتھ "الدیلي میل" في ۲۰۱۷م،     
من  البد  أّن  كلھ  الغرب  علّم  المستجد  كورونا  لكّن  فقط،  التوالیت  ورق  یستعملون  ألنھم  الحاجة، 

. الماء كالمسلمین، فبدأوا یوفرون ذلك في مراحیضھم  استعمال 
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بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ال یكاد یفیُق من سكرتھ، مشھوٌر بارتكاب الفواحش  كان فاسقاً    
والشذوذ الجنسي؛ كما ورد على لسان زوجتھ التي فضحتھ وكشفت كثیراً من إنحرافھ وشذوذه ،  

للتغطیة. بالتبني زورا  بناتھ  للتسلیة واإلستمتاع، وأطلق علیھن  فتاة  ثالثین  وكان عنده 
كان شدید الخوف على نفسھ، لذلك أحاط نفسھ بكبار األطباء، ومع ذلك لم یكتشفوا أنّھ كان مریضاً    

التلیف، ثم أُصیب بمرض الزھري نتیجة فُحشھ الشھیر، وفي  الوبائي حتى وصل لمرحلة  بالكبد 
مرض موتھ إبتاله هللا بحشراٍت صغیرٍة حمراء ال تُرى بالعین المجردة، سببت لھ حكة شدیدةً، 

وسببت لھ حرجا كبیرا أمام زواره من السفراء والكبراء، حتى ظھرت على وجھھ، وأُكتشف حینھا 
ِلَك اْلعَذَاُب ۖ َولَعَذَاُب  أن السبب  ھو ما سموه النمل األحمر، الذي كان معروفا في حینھ  بالصین، "َكذَٰ

اْآلِخَرِة أَْكبَُر ۚ لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن"  

"أتاتورك" والنمل األمحر

والتطرف امليكروبات 

۲۰۲۰- ۱۰ - ۲۷

البحث العلمي اثبت أن المیكروبات؛ قد كیّفت نفسھا لتعیش في كل الظروف القاسیة، فلكل ظرف    
جراثیمھ التي تعیش فیھ، وھي  أربعة أنواع، سّماھا العلماء "ُمحبات التطرف ". 

لتعیش في درجة حرارة  العلماء، حیث كیّفت نفسھا  اكتشفھا  التي  للبرودة  الُمِحبة  المیكروبات  أولھا    
متدنیة جدا، واكتشفوا أیضا  دیدان الثلج التي تعیش في الجلید بالتعاون مع بعض البكتیریا على 

مبداء "تبادل المنفعة"،علما أن العلماء سابقا قرروا أن ال حیاة في القطب الجنوبي ألن درجة 
حرارتھ تصل إلى۸۹ تحت الصفر.  

الحارة،  الینابیع  للحرارة، فھي أعجب من سابقتھا، حیث تعیش في  الُمحبة  المیكروبات  وثانیھا    
وأكثرھا تطرفا  التي تتكاثر على درجة حرارة ۱۱۳ْم، وھذه تعیش في قِیعان المحیطات، عند 

الشقوق التي یخرج منھا حمم وغازات من باطن األرض.
المتطرفة،  البیئة  مثل ھذه  لتعیش في  نفسھا  كیَّفت  فقد  للحموضة،  الُمحبة  المیكروبات  وثالثھا    

الینابیع الكبریتیة  وعادة زیادة الحامض یتلف المادة الوراثیة إالّ عند ھذه الجراثیم، وقد اكتشفت في 
الكبریت الذي یغلي. الحارة والتي تشبھ حامض 

العلماء أحد عشر  البحر المیت !، فقد اكتشف  للملوحة، فھذه قد أحیت  الُمحبة  المیكروبات  ورابعھا    
نوعا من البكتیریا تعیش فیھ، رغم أّن نسبة ملوحتھ ٪۳۰. 

المتعارف علیھا مذمومةٌ وسیُحاسب  القواعد الوسطیة  البعد عن  التطرف والغلو في  أّن  فرغم    
علیھا اإلنسان، ألنھ ھو صانعھا، لكّن تطرف مخلوقات هللا األخرى، وتحّملھا الظروف القاسیة ھو 

البشر . یعلمھا هللا ونجھلھا نحن  لحكمة 

78



الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 
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دراسة جوجل عام ۲۰۱۱ أظھرت " بأن اإلنترنت تختزن مائتیین وثمانین ملیون  فلماً اباحیاً؛ الغالبیة    
العظمى ُصنعت في الوالیات المتحدة ،ھذا یعني أن مائتان وثمانون فتاة یُجبرن على ممارسة الجنس تجاریا 

جھارا نھارا!، فأین المدافعون عن حقوق المرأة في الغرب ؟. 
وأظھرت أنھ في كل ساعة یوجد أكثر من عشرة مالیین شخص یُراقبون أفالما إباحیة، ومثلھم یبحثون    

عنھا، كما ینفق أكثر من ملیار دوالر علیھا في كل ساعھ على مستوى العالم. 
وأن معظم مشاھدي ھذه األفالم اإلباحیة تتراوح أعمارھم ما بین الثانیة عشر إلى السابعة عشر سنة؛    

وأن أكثر عشرة دول مشاھدة لھذه االفالم؛ منھا لألسف ستة دول إسالمیة. 
أجریت دراسة رسمیة في اندونیسیا على طاللب وطالبات المرحلة اإلعدادیة والثانویة، وكانت نتائجھا    
مخیفة ، فقد تبین أن ۹۷٪ یراقبون األفالم اإلباحیة، وأن ٦۳٪ من طالبات المرحلة المتوسطة قد فقدن 

عذریتھن، وأن ۲۱٪ من طالبات الثانویة قد أجریت لھن إجھاضات.
وأنھ یُصنع في كل تسعة وثالثین دقیقة فلٌم اباحي جدید في أمریكا، ویُوضع على اإلنترنت، فما دام الزنا    

والشذوذ وزواج المثلیین مباح في امریكا، فلمن تُصنّع ھذه األفالم؟ ولماذا تُوضع على اإلنترنت لتصبح 
مباحة للصغیر والكبیر في الكرة األرضیة،خاصة في دولنا اإلسالمیة .

وھل تعلم أن اسرائیل خصصت  ۱۱ ملیون دوالر لتنشیط "سیاحة الشواذ"، إلى إیالت وتل أبیب    
وغیرھا،.أال یستدعي ذلك یقظة حقیقیة من أصحاب القرار قبل أن نعض اصابع الندم؟!.

وھل تعلم أن الھدف ھوعولمة الرذیلة لیمارس الشاب ما یشاء، دون قیود ، ومن أكثر المستھدفین ھم    
شباب دول الطوق، شباب الدول المحیطة باألقصى، ألن من یُدمن الرذیلة ، تنتھي فعالیتھ لدینھ وثوابت 

أمتھ، ألن" الجنس واإلنحالل ھي عناصر الحرب القادمة"

   سأل المذیع ضیفھ الملیونیر: ما أكثر شيء أسعدك ؟ فقال الرجل:لم أعرف السعادة  بإقتناء األغلى، وال 
بإمتالك المشاریع الكبیرة، لكننّي وجدتھا عندما طلب مني صدیق أن أساھم  بشراء كراسي متحركة 

لمجموعة من األطفال المعاقین، وأصر أن أقدمھا لھم بنفسي، فرأیت الفرحة على وجوھھم وھم یتحركون 
في كل إتجاه بالكراسي ویضحكون من قلوبھم ، لكن ما أدخل السعاده الحقیقیة على قلبي ھو تمّسك أحدھم 
برجلي وأنا أُھمُّ بالمغادرة، حاولت أن أحرر رجلي من یده برفق، لكنّھ ظل ممسكاً بھا، بینما عیناه تركزان 
بشدة في وجھي، فانحنیت ألسألھ: ھل ترید شیئا آخر مني قبل أن أذھب؟، فكان الرد الصاعق الذي عرفت 
منھ معنى السعادة الحقیقیة وغیّر لي حیاتي بالكامل، واكمل والدموع تترقرق في عینیھ قال لي" أرید أن 

أتذكر مالمح وجھك حتى أعرفك حین ألقاك في الجنة، وأشكرك مرةً أخرى أمام ربي " .

االنرتنت إحصائيات مرعبة على 

"حىت أعرفك إذا لقيتك فى اجلنة»
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بعض الناس یظھرون في بدایة حیاتھم مھملین ال مبالین، لدرجة أن والدیھم ال یرجون منھم خیراً،   -
المزید من  في  تكون سبباً  ربما  ینبني علیھ من سلوكیات؛  وما  ؛  متسرعاً  ھذا  إنطابعھم  أن  وال شك 

أبنائھم بل تدمیرھم .  إحباط 
ال أحد یعلم الغیب، وال یدري ماذا یحدث غدا، فالخبرة أثبتت أن بعضاً ممن ظنناً أنھم ال یأتون بخیر   -

العالم ومن حملة جائزة نوبل. لشدة إھمالھم؛ أصبحوا من مشاھیر 
طفولتھ  یظھرفي  ۱۸۸۱م،كان  عام  المولود  فلمنج  الكسندر  األسكتلندي  العالم   أن  أثبت  فالتاریخ   -

مھمال ویُضرب المثل في المبالتھ، مظھراً وسلوكاً، وشتان ما كان  بین البدایة والنھایة. 
المسمى  الحیویة  المضادات  أول  ۱۹۲۸م  عام  اكتشف  مشھوراً،  وعالماً  المعاً،  طبیباً  أصبح  فقد    -
،لتنمو علیھا بعض  الزمن في مختبره  لفترة من  بكتیریة  لمزارع  إھمالھ  ذلك بسبب  البنسلین، وكان 

البكتیریا،  افرزت مادة وقتلت بعض  التي  الفطریات 
الموازین  قلب  الذي  البنسلین  وكانت  للبكتیریا،  القاتلة  المادة  ھذه  عّرفت  والتنقیب  البحث  وبعد   -

ثورة صناعیة صیدالنیة عظیمة.  الطبیة حینھا، وأشعل 
اسھل  طرق  إلى  توصلت  و  ضخمة،  بكمیات  البنسلین  مادة  استخالص  على  الشركات  تسابقت   -

الستخالص المادة السحریة (البنسلین) و انتاج كمیات ھائلة  منھا و طرحھا في األسواق. 
ید  متناول  في  أصبح  وبعدھا  الحرب،  مرضى  لعالج  ۱۹٤۱م  االمرعام  أول  البنسلین  استخدم   -

المدنیین في بریطانیا و أمریكا ثم العالم . 
نوبل،  بجائزة  فاز   ۱۹٤٥ سنة  وفي  وحید،  ابن  لھ  وكان  حیاتھ،  في  سعیدا  كان  و  فلمنج  تزوج   -

وتوفى عام ۱۹٥٥م، فانظر بربك الفرق بین البدایة والنھایة، ولكن أكثر الناس یستعجلون.

یُروي في األثر عن علي بن أبي طالب قال:" اتقوا هللا في الخلوات، فإن الشاھد ھو الحاكم"، ویقول   -
ھي  الخفاء  عبادات  وأن  االنتكاسات،  أصل  ھي  الخلوات  ذنوب  بأن  با�  العارفون  "أجمع  القیم:  ابن 
للعبد  باطنة  دسیسة  بسبب  تكون  السوء  "خاتمة  الحنبلي:  رجب  ابن  الثبات"،ویقول  أسباب  أعظم 

الناس". علیھا  الیطلع 

البنسلني مكتشف 

 اخللوات ..

إلیك،  المشرَق والمغرَب یجيُء  إلیك، وھب  الدنیا في یدیك، ومثلُھا ُضم  أّن  السماك : ھب  إبن  قال   -
فإذا جاءَك الموُت فماذا في یدیك؟!،" َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُھُم اْلَمْوُت قَاَل َرِبّ اْرِجعُوِن ، لَعَِلّي أَْعَمُل َصاِلًحا 

فِیَما تََرْكُت ".

موعظة
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إلبنھا  فقرأتھا  لِك،  المدرسة  من  رسالة  ھذه  ألمھ:  وقال  مدرستھ  من  إدیسون  توماس  الطفل  عاد   �
تعلمیھ  أن  قدراتھ،علیك  وعلى  علیھ  صغیرة  والمدرسة  عبقري  قائلة:"إبنك  فحواھا  الصغیرعكس 
بالبیت".، مرت السنوات وتوفیت أم أدیسون الذي تحّول بعدھا إلى أكبر مخترع بالتاریخ البشري، ویوما 
وجد بخزانھ والدتھ رسالة كان نصھا" إبنك غبي جدا، فمن صباح الغد لن ندخلھ المدرسة "،وھذا ھو نص 
ثم  طویال،  أمھ  على  أدیسون  بكى  أمھ"،عندھا  الى  الصغیر  أدیسون  حملھا  التي  الحقیقي  الرسالة 
ألنھا  صنعتني  التي  ھي  أّمي  إّن  لعبقري،  تحول  الرائعة  والدتھ  بفضل  ولكن  غبیا،  طفال  كان  كتب"أدیسون 

الوجود. في  شخص  أھم  أني  أشعرتني  بي،  وتثق  تحترمني  كانت 

ونهاية موفقة بداية كئيبة 

۸ - ۱۱ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷٥

لطالما حلم اإلنسان بشباب متجدد، وأجتھد العلماء في البحث عن إكسیر الحیاة، ولكن لن یستطیعوا،    
كثیرة  أبحاثاً  الحكومات  طائلة، ودعمت  بأموال  األغنیاء  تبرع  یغیروا سنة هللا،  أن  أوتوا من علم  مھما 

بھذا االتجاه، وال نتیجة، ولن یكون لھم ما یریدون. 
طفولة ثم شباب وقوة ثم شیخوخة وضعف ثم الموت، ھذا ھو القانون الذي یحكم اإلنسان، وال سلطان    

البیولوجي. السلم  المتقدمة في  المخلوقات  ألحد في تغییره، وھذا ما ینطبق على 
وحیدة  أنھا  ورغم  مرئي،  صغیرغیر  مخلوٌق  مثالً  فالبكتیریا  المیكروبات،  منھ  یُستثنى  القانون  ھذا    
بشباب  تتمتع  البكتیریا  والطعام، ھذه  كالتنفس  المبدأ  الحیاة، من حیث  أساسیات  كل  فیھا  أن  إالّ  الخلیة، 

دائم إذا توافرت لھا متطلبات العیش، من غذاٍء ودرجة حرارة ُمثلى.
تبقى في نمو وتكاثر دائمین لیال و نھارا، ال تكل وال تمل، وتشكل خلقا كثیرا ال یُحصى، أفراده شباب    

قوي،  لیس فیھ صغیر أو أم أو أب أو جد، كل األفراد شباب ومن الجیل نفسھ.
اثنتین  تصبح  فالواحدة  وتنقسم.  تنمو  مناسب،  غذائي  وسط  في  ُوضعت  إذا  الواحدة  البكتیریا    

الشباب.  إعادة  تتمتع بخاصیة  الخلیة ال تھرم، ولكنھا  فمادة  بالمادة والعمر،  متشابھتین 
أُجریت تجارب على أنواع مختلفة من البكتیریا، وكان ُمعدل فترة االنقسام ھي عشرین دقیقة ، فالخلیة    

الواحدة بعد عشر ساعات من النمو واالنقسام تصبح ملیارا.
وألن هللا سخر كل شيء لمصلحة اإلنسان، فقد استفاد البشر من خاصیة سرعة والتكاثر، ولھذا اخترع    
وتُفرز  تتكاثر  فالبكتیریا   ، الغذاء  منھا  ینُضب  ال  التي  الدائمة"،  "المزرعة  ُسمي  ما  الجراثیم  علماء 

الذي یستفید منھ اإلنسان . الحیوي  تلقائیا المضاد 
كیف  یوماً  وإذا عرف   ، اإلنسان  منھ  یستفد  لم  خاصة  المیكروبات  عند  الشبابیة  یُدیم  الذي  السر  ھذا    
یحدث عند البكتیریا، فلن یستطیع نقلھ لإلنسان، ألن لكل مخلوق في الُسلم البیولوجي قوانین وأسرارأ، 

أودعھا هللا فیھ وال تصلُح لغیره. 

 بال هرم
ٌ
البكترييا شباب
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اجلرثومية احلرب 

۲۰۲۰- ۱۱ - ۱۲

نزل جبریُل بالقرآِن، فأصبح أفضَل المالئكةَ، ونزَل القرآُن على محمٍد، فصار محمٌد سیُد الخلِق،    
خیَر  فأصبَح  رمضاَن،  شھِر  في  القرآُن  ونزَل  األمِم،  خیَر  فصارت  محمٍد،  أّمِة  على  القرآُن  وجاء 
القرآُن في  نزَل  لو  فماذا   ، اللیالي  القدِر خیُر  لیلةُ  القدِر، فأصبحت  لیلِة  القرآُن في  الشھوِر، ونزَل 

اللھم أجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدرورنا وجالء ھمومنا". قلوبنا؟." 

من إبداعات املعصراوي

البشر  بین  األوبئة  لنشر  وسمومھا  للجراثیم  المتعمد  العسكري  االستخدام  ھي  الجرثومیة  الحرب    
أبسط  إلى  وتفتقر  إنسانیة،  وال  وھمجیة  قذارة  الحروب  أنواع  أكثر  وھي  والنباتات،  والحیوانات 

األخالقیة. والمبادىء  القواعد 
تسمیم  إلى  القدماء  المحاربون  لجأ  ما  فكثیرا  قدیم جدا،  الحروب  في  للجراثیم  المتعمد    واالستخدام 

المصابین باألوبئة في معسكراتھم.  میاه الشرب ومأكوالت اعدائھم، وإلقاء جثث 
البكتیریا  مجموعات،أھمھا  إلى  الجرثومیة  الحرب  في  استخدامھا  یمكن  التي  العوامل  تصنف    

. الجرثومیة  السموم  إلیھا  والریكتسیا، ویضاف  والفطریات  والفیروسات 
أوالھواء،  أوالمیاه  الطعام  تلویث  بواسطة  وأھمھا  العدوى،  إلیصال  أساسیة  طرق  ثالث  وھناك    

فاعلیة.  أكثرھا  الھواء  ویعتبر 
القدرة  عالیة  وبائیة  قابلیة  ھي  المستعملة  الجراثیم  في  توافرھا  یجب  التي  العامة  الخصائص  أما    
الشمس  وضؤ  كالحرارة  الطبیعیة  الظروف  مقاومة  على  ،وقدرة  والفتك  اإلنتشار  بسرعة  ،تتمثل 

العالیة بالطرف األخر. والجفاف، والقدرة على إنزال الخسائر 
ویعتبر التطعیم المسبق من أبرز حلول الدفاع ضد الحرب الجرثومیة، كما تؤمن المالبس واألقنعة    
الماء  حفظ  مثل  الوقائیة  اإلجراءات  من  مجموعة  ذلك  إلى  ویُضاف  جیدا.  دفاعیا  إجراٍء  الواقیة 

واألطعمة، ورفع مستوى اإلجراءات الصحیة والنظافة، والحجر الصحي . 
األسلحة  إلى  اللجوء  تمنع  التي  جنیف"  "اتفاقیة   ۱۹۲٥ عام  في  الكبرى  الدول  وقعت  ولقد    
الجرثومیة في الحروب.. وأقرتھا ۲۹ دولة ، ورغم أن الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة اتخذت قرارا 
أبرز  كانت  المتحدة  الوالیات  أن  إالّ  المذكور،  بالبروتوكول  اإللتزام  بضرورة  یقضي   ،۱۹٦٦ عام 

إلیھا، والحقا اسرائیل حذت حذوھا .  الممتنعین عن االنضمام 
الذي  األمر  تطویرھا،  لسھولة  نظرا  الجرثومیة  األسلحة  إنتشار  ضبط  الصعب  من  أنھ  والحقیقة    

. الدولي  المبذولة لنزعھا على الصعید  التي تواجھ الجھود  المعضالت  یفاقم 
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فَعَلَْیِھْم الدَماُر، إذا َظَھَر التَالُعُن، وَشِربُوا  تِْي َخْمساً    قال صلى هللا علیھ وسلم:“إذا استََحلَّْت أمَّ
بالنَِساِء”، فتأمل  ھل  بالِرَجاِل والنَِساُء  الِرَجاُل  القَیِّنَاِت، واْكتَفَى  الَحِرْیَر، واتََّخذُوا  الُخُمْوَر، ولَبُِسوا 

إِْن  بَِما فَعََل السُّفََھاُء ِمنَّا ۖ  أَتُْھِلُكنَا  بقي منھا شيء في بالدنا العربیة واإلسالمیة لم یظھر، قال تعالى:" 
ِھَي إِالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِھا َمن تََشاُء َوتَْھِدي َمن تََشاُء ۖ أَنَت َوِلیُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا ۖ َوأَنَت َخْیُر 

اْلغَافِِریَن"

حتذير

األملاني البكترييا  عامل 

۲۰۲۰- ۱۱ - ۱٦

ولد األلماني روبرت كوخ سنة ۱۸٤۳، ونشأ فى عائلة من إثني عشر فرداً، أظھر كوخ قدرة    
التعلم منذ صغره، حیث تعلم القراءة لوحده من الصحف بعمر الخمس سنوات فقط،  إستثنائیة على 

للعلوم والریاضات في المدرسة.  وكذلك كان طالبًا موھوبًا ومحبًا 
درس الطب وكّرس حیاتھ للبحث العلمي فى اكتشاف الجراثیم ودراسة األوبئة، وبإمكانیات    

البكتیریا، باإلضافة إلى لویس باستور. محدودة أصبح أحد مؤسسي علم 
ُكلف روبرت كوخ ببحث وباء الجمرة الخبیثة للكشف عن سببھ، فأجرى سلسة من التجارب حتى    
برھن على أن البكتیریا ھي التى تسبب المرض، نشر كوخ تجاربھ واكتشافاتھ، وكانت محط إعجاب 

كثیراً. منھا  العلماء، ألنھم طبقوھا واستفادوا 
العلماء قدیًما لعجزھم  الذى حیر  البكتیریا المسببة لمرض السل؛  اكتشف كوخ بنفسھ عام ۱۸۸۲    

عن معرفة أسبابھ، ثم درس مرض الكولیرا فى مستشفى اإلسكندریة بمصر، بعد أن اجتاح ذلك 
الوباء مصر، وأدى إلى حدوث أكثر من ٤۰ ألف حالة وفاة.

في منتصف سنة ۱۸۹۰ بدأ یجرى أبحاثھ حول أمراض الدم المعدیة فى أفریقیا كالمالریا ومرض    
النوم، ولقد قضى فترة طویلة بین البحث فى أسباب المرض وإیجاد العالج.

أجرى كوخ أبحاثھ عن مرض الطاعون اللمفاوى فى الھند واكتشف مرض الكولیرا اآلسیویة، وفى    
عام ۱۸۹۱ انشأ روبرت كوخ معھد األمراض المعدیة ببرلین، وصار مدیره .

حصل على جائزة نوبل فى الطب الكتشافھ البكتیریا المسببة للسل الرئوى لعام ۱۹۰٥، ویُعد ھو    
المؤسس الحقیقى لعلم الجراثیم كعلم طبى مستقل، توفى روبرت كوخ فى عام ۱۹۱۰ . 

   قال قبل أن یموت :"إن كانت جھودي قد أدت إلى نجاح أكبر من المعتاد، فإن ذلك یرجع إلى أني 

أثناء تجوالي في مجال الطب، اتجھت إلى مسارات حیث كان الذھب ال یزال مرمیًا على جانبي 
الطریق، یتطلب األمر القلیل من الحظ لتكون قادًرا على تمییز الذھب من غیره"

83



الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰- ۱۱ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۸

    عدوى المستشفیات ھي جراثیم عنیدة یكتسبھا المریض بعد دخولھ إلى المستشفى، أي أن الشخص ال یكن 

مصاباً بھا عند دخولھ المستشفى أصال، ویبلغ احتمال إصابة المریض الذي یدخل المستشفى في الوالیات 
المتحدة قرابة 5 إلى 10 %، تؤدي ھذه إلى أمراض خطیرة. 

    وتتمیز ھذه الجراثیم بشراستھا  ومقدرتھا غیر العادیة على مقاومة المضادات الحیویة، أي ان نوع 

البكتیریا الواحد یمكن أن یكون مقاوما لمجموعة كبیرة من المضادات الحیویة، ووصل األمر في بعض 
الحاالت أن تكون مقاومة لكل المضادات الحیویة المعروفة.

ھذا یجعل من عالجھم  أمرا معقدا أو مستحیال في بعض األحیان، ألّن مرضى المستشفى عادة ضعاف     
المناعة، إّما لكبر سنھم أو إلصابتھم بأمراض مزمنة.

    تنتقل ھذه الجراثیم في المستشفیات بطرق شتى، ومن مصادر متنوعة مثل الھواء والماء والغذاء، وتشكل 
األدوات واألجھزة واألسطح مصدرا أساسیا في نقل ھذه المیكروبات  من خالل الطواقم الطبیة والزوار 

وعمال النظافة، الذین ال یلتزمون بقواعد منع العدوى.
    أكثر أنواع العدوى الجرثومیة التي تصیب المرضى أثناء وجودھم بالمستشفیات ھي عدوى الجھاز البولي 

والجھاز التنفسي وتسمم الدم وعدوى جروح العملیات وغیرھا . 
ضعف الوعى بكیفیة انتقال ھذه الجراثیم وطرق واسالیب التحكم فیھا، وعدم غسل الكوادر الطبیة ایدیھم    

یتسبب في حدوث العدوى،ومنظمة الصحة العالمیة أطلقت حملة عالمیة تحمل شعار " ننقذ مرضانا بغسل 
أیدینا".

ھل تعلم أن جسمك وكامل أجھزتك نشأت مــن الشریط األولي الذي تخلّق في الیوم الخامس عشر من    
تلقیح البویضة وانغراسھا في جدار رحم أّمك؟ 

وھل تعلم أنھ یضُمُر شیئا فشیئا بعد إنتھاء مھمتھ، وال یبقى منھ إالّ جزء بسیط في نھایـة العمــود    
الفقري؟ یُسّمى العصعص، ویحتوى على معجزة  عظیمة رغم أّن حجمھا مثل حبة الخردل؟، أسمھا "عجب 

الذنب".
ورسول هللا یقول:"كُل أبِن آدَم یَأُكلُھُ التُّراُب إالّ َعَجُب الذَّنَِب وِمنھُ یَُركَُّب الخلُق یَوَم الِقیاَمِة" وأیضا:         
ـراُب ُكــل� َشــيٍء ِمــَن اإلنساِن إالّ َعَجُب ذَنَبِِھ. قیَل: وما ُھَو یا َرسوَل هللاِ؟ قال: ِمثُل َحبَِّة الَخرَدِل  " یَأُكُل التـُّ

ِمنھُ یُنشَّأُ" .
   فھل عجب الذنب الصغیر الموجود في عصعصك، والذي یبقى في قبرك؛ والذي منھ ستُركب ھو صندوقك 

األسود الذي یحتوي على كل معلوماتك الخاصة؟! ،وربما بالصوت والصورة!.

املستشفيات عدوى  جراثيم 

األسود  صندوقك 
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۲٤ - ۱۱-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۹

أي  مقاومة،  محافظ  إلى  نفسھا  تحول  وجودھا،  تھدد  صعبة  بظروف  الجراثیم  بعض  تمر  عندما   -
األدنى  بالحد  تكثف نفسھا ویصغر حجمھا وتفرز حولھا  جدران سمیكة تحمیھا مما حولھا، وتكتفي 
من عملیاتھا الحیویة، ثم تدب في سبات عمیق، الدكتور "راول كانو" ومجموعتھ عام ۲۰۰۳م، من 
جامعة والیة كالیفورنیا، استطاع أن یُعید النشاط إلى ٤۰ نوع من البكتیریا التي وجدھا في متحجرات 
عمرھا ۳۰ ملیون سنة، إذ كانت ھذه البكتیریا قد حّولت نفسھا إلى محافظ  بسبب صعوبة الظروف 

التي مرت بھا.
انفجرت  بعدما  المكسیك  خلیج  إلى  الخام  النفط  من  لتر  ملیون   ۸۰۰ حوالي  ب  تسرَّ ۲۰۱۰م  عام   -
أّن مجموعة  االبحاث  بیَّنت  ذلك؟، الحقا  فكیف حدث  اختفى،  التلوث  معظم  لكنَّ  منصة حفر وغرقت،  
العلماء  واكتشف  المذكور،  التلوث  اختفاء  في  وساھمت  النفط،   جزیئات  التھمت  البكتیریا  من 
الذي  ماریانا"،  العالم "خندق  في  بحري  أعمق خندق  في  نوعھا  فریدة من  للنفط"  بكتیریا"ملتھمة 
أي  تنظیف  في  المكتشفة  البكتیریا  تساھم  أن  یؤمل  األرض، حیث  ۱۱كلم عن سطح  إلى  یصل عمقھ 
تلوث ناجم عن تسربات نفطیة، ویعِلّق تقریر صادر عن BBC على ھذا الموضوع،  قائال:  "ال عجب 
قعر  من  ب  یتسرَّ والنفط  السنین  مالیین  فمنذ  النفط،  على  تتغذَّى  بكتیریا  البحار  في  توجد  أّن 

المحیطات". 

یلتقي  المدینة  الردة، وذات نھار بسوق  الفاروق یحب أخاه زیداً، وكان زیٌد قد قُتل في حروب  كان   -
الفاروق وجھاً بوجھ بقاتل زید، وكان قد أسلم وصار فرداً في رعیتھ، یخاطبھ الفاروق: "وهللا إني ال 
أحبك " فیسألھ اإلعرابي متوجساً : وھل سینِقص ذاك من حقوقي یا أمیر المؤمنین ؟، ویُطمئنھ امیُر 
المؤمنین: ال ، فیغادره اإلعرابي بمنتھى الالمباالة قائالً : إنما تأسى على الحب النساء، أي مالي أنا 
وحبك إذ لیس بیني وبینك غیر الحقوق والواجبات، لم یغضب أمیر المؤمنین ولم یزج بھ في السجن 
ھذا  بحق  إیماناً  إالّ  ذلك  یفعل  لم  التجوال،  وواصل  وسخریتھ  اإلعرابي   جرأة  على  غضبھ  كظم  بل 
تَشكَّل في  السلطة، وبفضل شجاعة ھذا اإلعرابي،  الغضب وھو في قمة  التعبیر، وبكظم  اإلعرابي في 

التعبیر. قانون حریة  المجتمع  

امليكروبات من عجائب 

التعبري حرية 

- رضا الناِس غایةٌ ال تُدرك،ورضا هللاِ غایةٌ ال تُترك، فأترك ما ال یُدرك، وأدرك ما ال یُترك.

الكاملة احلكمة 
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بین كسِب القلُوب و كسر القلُوب َخیط رفِیع إسُمھ: أسلوب، كل شئ حولنا یرحل ویغیب إالّ الخیر یظل    
مغروساً في النفوس، ھنئیًا لمن یزرع الخیر والطیب في كل طریق، وھنئیاً لمن أھدى العابرین في حیاتھ 
یمیز  إنما ھو صفاء وفطرة  لیس غباء،  القلب  ،فنقاء  لمن رباك  یدعو  یراك  إجعل من  أریًجا من شذاه، 

هللا بھا من أحب من عباده، فكن منھم والتتردد .

اجعل من يراك يدعو ملن رباك

یوزُن الحدیُد بالطن، والفاكھة بالكیلو، والذھب بالجرام، واأللماس بالقیراط ، أّما أعماُل اآلخرة فھي    
حسِب  على  الوزُن  یره"،  شّراً  ذّرٍة  مثقال  یعمل  ومن  یره  خیراً  ذّرٍة  مثقال  یعمل  "فمن  بالذّرة،  توزُن 

السلعِة،" أال إّن ِسلعةَ هللا غالیة، أال إّن  سلعةَ هللاِ الجنِّة.

 
ٌ
 حكيم

ٌ
قول

۲۸ - ۱۱ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۰

في  یساعد  قد  الحیاة  من  األولى  المراحل  في  المفیدة"  "للبكتیریا  التعرض  أن  كندیون  علماء  أثبت    
التي تستوطن جسم  الدقیقة  الكائنات  البحث تحلیالً لمالیین  الربو والحساسیة، وشمل  الوقایة من مرض 
أربع مرات في حال غیاب  بالربو بحوالي  أكثر عرضة لإلصابة  أن األطفال  الدراسة  اإلنسان، وأظھرت 
أربعة أنواع من البكتیریا، ویقول الخبراء إن وجود "البكتیریا الصحیحة في الوقت الصحیح" قد یكون 
حیاة  من  األولى  أشھر  الثالثة  ھو  الصحیح  والوقت  والربو،  الحساسیات  من  للوقایة  المثلى  الطریقة 
البكتیریا  أخذو  ألنھم  للربو،  عرضة  أقل  الطبیعیة  الوالدات  أطفال  أن  أخرون  باحثون  وأضاف  الطفل، 
الصحیحة في الوقت المناسب أثناء والدتھم الطبیعیة، بینما أطفال الوالدات القیصریة ُحرموا منھا ألنھم 

مروا من طریق أخرى.
أن  فینا، علماً  لھا  المذھل  بالتأثیر  معرفة  ازدادوا  بداخلنا،  تعیش  التي  الجراثیم  في  العلماء  بحث  كلما    
جراثیمنا تشكل مستودًعا لخلطة متنوعة یمكن أن تكون لھا تأثیرات عمیقة في حیاتنا ، فقد بیَّن العلماء 
في دراسة نُشرت عام ۲۰۱۹ أن ما یُفترض أنھا ِسمات فطریة مثل "مزاج الطفل" قد تكون ذات صلة 
ھذا  زاد  فكلما   ، "بیفیدوبكتیریوم"  وھو  أال  بعینھ؛  جنس  إلى  معظمھا  في  الطفل  أمعاء  بكتیریا  بانتماء 

النوع من البكتیریا  في أمعائھ، كان مزاج الرضیع أفضل .
وال یزال ھذا العلم في بدایاتھ األولى، ویرى أكثر الباحثین تفاؤال وحماًسا أن تقدیم جرعة من الجراثیم    
بالجراثیم  غني  براز  كبسوالت  خالل  من  أي  اعتیادیًا،  أمًرا  البعید  غیر  المستقبل  في  سیصبح  الصحیة 

 . ومستخلَص من متبرعین أصحاء 
والمذھل حقًا أن لكل إنسان خلطة خاصة من الجراثیم تختلف عن خلطة أي شخص آخر، وغالبا ینعدم    

التي یؤیھا جسمیھما.  أي تشابھ بین شخصین من حیث أنواع الجراثیم 

امليكروبات وغرائب  عجـائـب 
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۱
البقــاء وصـراع  امليكروبات 

۲۰۲۰- ۱۲ - ۲

   زوجة حاتم الطائي تُخبر عن بعض عجائب حاتم ومكارمھ فقالت: أعجُب ما رأیُت منھ أنّھ أخذني 

یُحدثني  علّي  فأقبل  ناما،  حتى  وُعدي  ُسفانة  نعلّل  فجعلنا  قحط،  سنة  في  وأسھرنا  الجوع،  وإیاه 
فناء  في  ونظر  فسكت،  أُجبھ  فلم  أنمِت؟  لي  فقال  لینام،  كالمھ  عن  فأمسكُت  أنام،  حتى  ویُعللني 
الخباء، فإذا شيٌء قد أقبل، فرفَع رأسھُ فإذا إمرأةٌ، فقال ما ھذا؟، فقالت یا أبا ُعدي: أتیتك من عند 
صبیٍة یتعاوون جوعاً، فقال لھا: أحضري صبیانك فوهللا ألشبعنّھم، فقامت سریعة ألوالدھا، فرفعُت 
فقال:  بالتعلیل   إالّ  الجوع  نام صبیانك من  ما  أطفالھا؟ فوهللا  تُشبع  بماذا  یا حاتم:  لھ  رأسي وقلت 
وهللاِ ألشبعنّك واشبعّن صبیانك وصبیانھا، فلما جاءت المرأةُ نھَض قائماً وأخذ المدیة بیده ، وعمد 
وأطعمي صبیانك،  وُكلي  قّطعي واشوي  وقال  إلیھا شفرة،  ودفع  ناراً،  أجج  ثم  فذبحھا،  فرسھ  إلى 
اللؤم،  لھو  ھذا  إن  وهللا  فقال  وأطعمتُھم،  وأكلُت  أوالدي  فأیقظُت  صبیانھا،  وأشبعت  المرأةُ  فأكلت 
فاجتمعوا  بالنار،  إنھضوا  لھم  یقول  بیتاً،  بیتاً  الحيَّ  أتى  ثم  حالكم،  مثل  حالھم  الحّي  وأھُل  تأكلون 
قلیٌل  منھا  األرض  وجھ  وعلى  أصبحوا  ما  فوهللاِ  ناحیةً،  وجلَس  بكسائِھ  حاتٌم  وتقنَّع  الفرِس،  حوَل 

وال كثیر إالّ العظَم والحافر، وهللاِ ما ذاقھا حاتٌم وإنّھ ألشُدھم جوعاً .

الكرم احلامتي

حب  غریزة  ھو  لـھ،  موازیاً  آخر  سراً  معھ  وأودع  حي،  مخلوٍق  كل  في  الحیاِة  سر  أودع هللاُ  لقد     

الوسائل  من  مخلوٍق  كل  وزود  ممیز،  غیر  أو  ممیز  صغیٍر،   كبیٍرأو  بین  ذلك  في  فرَق  ال  البقاء، 
والطرق واألدوات ما یدافُع بھا عن نفسھ، لیتقي شر خصومھ، ویحافظ على حیاتھ.

والمیكروبات رغم صغرھا، إالّ أنّھا تحُب الحیاة كغیرھا، وتُجید مھارات الدفاع عن نفسھا ، بطرٍق    
وأسالیب شتى، وبذلك ضمنت وجودھا على مدى عشرات المالیین من السنین .

منھا ما یفرز حولھا كبسولةً لزجة ُھالمیة، فتتلقي عنھا الصدمات، ولكن أھم دور لھا ھو حمایتھا    
فإذا  المناعة، فالكبسولة تجعلھا ملساء یصعُب اإلمساك بھا،  التابعة لقوات جھاز  البالعة  الخالیا  من 

فتنجو.  لنعومة ملمسھا  تفلت منھا،  فإنھا  تلتقمھا  أن  بالعة  أرادت خلیة 
بعض البكتیریا تتجنب غائلة الجوع لتحافظ على وجودھا واستمرارھا، بأن تُحیط مادتھا الوراثیة    
قدرات  لھا  بیضویة،  جداً، على شكل محفظة  قوي  یلُفُّھ معطف  بجدار سمیك  ثم  طبقتین،  بغشاء من 
عظیمة على مقاومة الحرارة والجفاف واإلشعاعات، ثم تدخل في استراحة ال تنمو فیھا وال تتكاثر، 

بل تمر بفترة سبات عمیق تصل إلى آالف بل مالیین السنین .
جداً،  الصعبة  الظروف  تتخطى  تجعلھا  المیكروبات  بھا  تتمتع  أخرى  ومھارات  قدرات  وھناك    

الحیاة. الرئیسیة في ھذه  الحیویة  بواجبھا ووظیفتھا  لتقوم  بقائھا وانتشارھا،  وتحافظ على 
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۲

   ذُكر یوماً أن أحد الصالحین، ولعلّھ عبدالرحمن ابن عوف، كان یربح دائما في أي شيٍء یُتاجر بھ، 

ففكر بأن یُجرب الخسارة لیختبر نفسھ، أتجزع أم تشكر، وكان لھ بستان من التمور في المدینة، 
ففكر أن یجنیھ وال یبیعھ، بل یتركھ ھكذا، مرَّ بھ أحدھم واخذ شیئا من ھذا التمر الذي یكاد أن یجف، 
ھذا الرجل زار مریضا من الصحابة وھو على فراش الموت، فأطعمھ مما معھ من تمر، فشفي بإذن 

هللا، ولّما وجده الصحابة في الیوم التالي یسبقھم إلى المسجد وفي الصف األول، حمدوا هللا على 
ذلك، وسألوه ما الذي حدث؟، فأخبر المأل أنھ أكل من تمر ابن عوف، فما أن سمع التجاُر بذلك، حتى 

ھرعوا إلي تمر إبن عوف یشترونھ بأغلى الثمن، فسبحان هللا العظیم الذي إذا وضع بركتھ في 
شيء، فعلت فعال عجیبا بأمر ربھا.. " اللھم بارك لنا فیما اعطیتنا وارزقنا شكر نعمتك واجعلنا من 

أوفر عبادك حظاً في الدنیا وارزقنا الحكمھ والعلم النافع"

  الربكة وفعلها السحري 

لقاح فريوس كورونا املستجد

۲۰۲۰- ۱۲ - ٦ 

اللقاح أوالمطعوم ھو مستحضٌر بیولوجي مكوٌن من جرثومة المرَض أو من بعض أجزائھا، یُحقن    
بالجسم لیوھم جھاز المناعة أنّھ ُغزي من جرثومة المرض، فیستنفر قواتھ إلنتاج ما یلزم مع 

إذا تعرض لجرثومتھ مستقبالً.  األجسام المضادة  لحمایة الجسم منھ 
مادة اللقاح النموذجي تتكون من ُمسبب المرض؛ المیت أوالحّي الذي ال یقوى على إحداث المرض    

المناعة مسبب المرض نفسھ، فتحدث  أو من سمومھ، أو أحد بروتیناتھ السطحیة، فیحسبھ جھاز 
بنسخة من  لدیھ  المناعة  یحتفظ جھاز  الحیة، وبعدھا  بالذخیرة  كالمناورة  تماما  بینھما  معركة 

إذا ھاجمھ مرة أخرى.  التعرف علیھ وتحطیمھ بسھولة  مواصفاتھ كي یستطیع 
عملیة تحضیر اللقاح اآلمن والفاعل ضد مرض جدید كان یحتاج إلى سنوات؛ لكن بفضل تراكم    

المادة وتجریبھا على  إلى سنتین ،ألن تحضیر  المدة  تُختصر  التكنولوجي ربما  الخبرات والتقدم 
الحیوانات المخبریة أوال، ثم على متطوعین من البشر یحتاج إلى زمن  طویل قبل أإلعتماد. 

الجدري  فلُقاح  القطیع،  للبشریة خدمة عظیمة وأحدثت ما یشبھ مناعة  الفعّالة قدمت  التلقیح  عملیة    
مثال كان وراء استئصال مرض الجدري، أّما لقاح كوروناالمستجد فلن یكون آمنا قبل مرور سنتین 

من عمر ظھور المرض،رغم اإلعالم والتسابق  الدولي المحموم على إنتاجھ . 
المرخصة والمتاحة حالیاً ھي ۲٥، بعضھا یؤخذ لمرة  اللقاحات  العالمیة أن  بینت منظمة الصحة    

واحدة في الحیاة، وبعضھا یحتاج الى جرعات تقویة إلدامة التحصین، وھناك جداول  لمطاعیم 
األطفال متفق علیھا دولیا، و تؤخذ غالبا في الستة أشھر األولى من عمر الطفل .
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۱۰- ۱۲ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۳

    اكتشف فریق من العلماء، حدیثًا، نوًعا جدیًدا من البكتیریا صدیٌق للبیئِة، یأكل البالستیك ویُذیب أصعب 
أنواعھ، ما یُشكل بارقة أمٍل لحل إحدى أعقد المشكالت البیئیة، المتمثلة بتراكم المخلفات البالستیكیة، ھذا 

النوع الجدید من البكتیریا یُحّطم الروابط الكیمیائیة في البولي یوریثین؛ وھي مادة بالستیكیة صعبة التفكك 
غیر قابلة للذوبان عند تسخینھا .

    الجرثومة الجدیدة ھي ذریة من عائلة بكتیریة كبیرة عنیدة أسمھا "سیدوموناس"، ولھا أكثر من مائة 
وثالثین ذریة معروفة، وتتمیز بتنوع نشاطھا ومقاومتھا للمضادات الحیویة والمعقمات، وقد ُسمیت الذریة 

الجدیدة ب " سیدمونس إس بي تي دي إیھ۱" .
اكتشف العلماء الذریة الجدیدة  في التربة، تحت أحد مدافن النفایات الغنیة بالبالستیك، وعمدوا إلى    

إجراء تجارب مكثفة علیھا لتحلیلھا جینیًا وتحدید قدراتھا ومواصفاتھا، ووجدوا أنھا تنتمي لساللة قادرة 
على التكیف مع أشد الظروف البیئیة تطرفًا .

نقل موقع ساینس دیلي عن عالم األحیاء الدقیقة "ھیرمان ھیبیبر" في مركز البحوث البیئیة في ألمانیا،    
أن ھذه الذریة تستخدم المادة الرئیسیة للبالستیك مصدًرا للطاقة، ولذلك العمل جاٍر على وضع خطة محكمٍة 

إلستخدام ھذا النوع الفرید بالطریقة األمثل .
علماً أن البشر یستھلكون نحو ۷۸ ملیون طن من المواد البالستیكیة، یصل منھا شاحنة نفایات كاملة كل    

دقیقة إلى میاھنا، وفقًا لدراسة علمیة نُِشرت عام ۲۰۱۷ في مجلة ساینس.
    وینشغل الباحثون حالیًا في محاولة إیجاد حل ناجح للقضاء على كتلة نفایات ضخمة بحجم والیة تكساس 

في المحیط الھادئ، ویبقى األمل معقوًدا على المبادرات الرائدة، والحلول اإلبداعیة؛ مثل ھذه البكتیریا 
والیرقات آكلة البالستیك، وغیرھا من االبتكارات .

    كانت فراسةُ الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ تظھر من خالل تصرفاتھ، خاصة في خالفتھ، رأى 

رجال في السوق یحمل تمرةً وینادي علیھا صارخا: لقد وجدت تمرة فمن صاحبھا ؟ ، ولّما رأى عمر أنھ 
یفعل ذلك تظاھراً بالورع، عاله بالُدرِة وقال لھ : دعك من ھذا الورع الكاذب، ویُروي أنھ رأى رجالً  ُمظھرا 
للنسك متماوتاً، فخفقھ بالدرة وقال : ال تُمت علینا دیننا ، ومن أقوالھ : من كثُر ضحكھُ قلت ھیبتھ، ومن كثُر 

كالمھ كثُر سقطھ، ومن كثُر سقطھ قلَّ حیاؤه ، ومن قل حیاؤه قلَّ ورعھُ، ومن قلَّ ورعھُ ماَت قلبھُ . 

البالستيك آكالت 

الورع الكاذب
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۱٤ - ۱۲-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸٤

لم تقف المیكروبات الممرضة لحظة واحدة مكتوفة األیدي للتملص من فعل المضادات الحیویة   -
القاتلة، بل استعملت كل ِحیلھا ومكرھا بل ودھائھا، وصارعت بطرق شتى لتبقى، وتھرب من ھذه 
األسلحة التي ُطورت للقضاء علیھا، وقد نجحت المیكروبات في ذلك أیّما نجاح، إذ ظھرت مشكلة 

عالمیة طبیة،تتفاقم یوماً عن یوم، تتعلق بمقاومة الجراثیم للمضادات الحیویة.
من المیكروبات من طور أنزیماً معیناً یفرزه، لیدمر المضاد الحیوي قبل دخولـھ إلى الخلیة، تماماً   -
كالمدافع التي تُطلق على الطائرات المھاجمة، فتصیبھا وتدمرھا قبل إحداث ضرر، وخیر مثال على 
ذلك، الجراثیم العنقودیة التي تُفرز أنزیم الالكتمیز الذي یُحّطم المضاد إذا اقترب من الخلیة، فال 

یستطیع إیذاءھا، فتبقى حیة طلیقة، تتابع مشوار حیاتھا كالمعتاد. 
من البكتیریا من یحدث تغییرا في عملیة النفاذیة إلى داخلھا، فإذا تعرضت البكتیریا إلى ھجوم من   -
إذا دخلھا،  إّال  بالدخول،ألنّھ ال یؤذیھا  الناقلة ال تسمح لھ  البروتینات السطحیة  مضاد حیوي فان 

فیبقى المضاد خارج جسم الجرثومة ، فتسلم وتبقى تسرح وتمرح وكأن شیئا لم یكن .
- بعض المیكروبات تسمح للمضاد الحیوي بالدخول، فیبدأ في البحث عن ھدفھ الذي یرید إتالفھ، 

لكن الجراثیم تُجري تحویراً في تركیب الھدف، فال یجده المضاد، وینتھي األمر للبكتیریا بسالم.
فإذا  الحیوي،  المضاد  فعل  میدان  كان ھو  إذا  الخلیة،  مؤقتا عن جدار  یستغني  اآلخر  والبعض   -

وجدت البكتیریا أنھا في أزمة بسببھ، فإنھا تستغني عنھ، وتبقى ھكذا حتى تزول آثار المضاد.
- بعض الجراثیم إذا أحس بوجود المضاد یتوقف فوراً عن النمو،ألن بعض األدویة ال تؤثر إالّ أثناء 
أثر  یزول  ھكذا حتى  وتبقى  المضاد،  یدخلھا  فال  كلیا،  النمو  الجرثومة عن  تتوقف  فعندما  النمو، 
عدم  ھو  للبشریة  واألفضل  المیكروبات،  تتبعھا  التي  الحیل  من  بعٌض  ھذه  المحیط،  من  العالج 

إستعمال المضادات الحیویة إالّ للضرورة القصوى، حتى ال تتفاقم المشكلة أكثر عالمیاً .

أرسل رسوُل هللا سریةً من عشرة صحابة لالستطالع، فعلم المشركون بھا، فأرسلوا بدورھم مائة من 
رماتھم ، فبحثوا عنھم حتى وجدوھم، تشاورا بینھم فقال عاصم بن ثابت سوف أقاتلھم، فقاتلوا وقُتلوا 
جمیعا حتى عاصم، وقال الكفار نأخذ جثتھ، ألّن عاصما  قتل في غزوة بدرعقبة بن أبى ُمعیط، فقالت 
أم عقبة: ألن قُتل عاصم ألشربن في رأسھ الخمر، فقال الكفار نقطع راسھ ونبیعھا ألم عقبة، ولكن ھل 
قُتلت في سبیل دینك، فاحمي لي جسدي،  قد  إنّي  اللھم  بماذا دعا عاصم قبل استشھاده، قال"  تدرون 
الطاھر، فلم یستطع  بالجسد  النحل، أحاط  ُجندا من جنوده لحمایة جسده؟، أرسل سربا من  فأرسل هللا 
المطر  وھو  أال  جنده،  من  آخر  جندا  هللا  فأرسل  المساء،  حتى  ننتظر  فقالوا  منھ،  یقتربوا  أن  الكفّار 
الطاھر،                                              الجسد  مكان  اآلن  حتى  أحٌد  یعلم  فال  معھ  وجرفھ  الطاھر،  الجسد  السیل  فاخذ  الشدید، 

" یمكرون ویمكر هللا وهللا خیر الماكرین ".  

 اجلراثيم ومقاومة املضادات احليوية

ٌ
مستجابة  

ٌ
دعوة
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 �ّ رضى  عباس  بن  هللا  عبد  الجلیل  الصحابي  بھا  أوصى  نصیحةً  صحیحھ  في  البخاري  اإلمام  ذكر    
فثالَث  أكثرَت  فإن  فمّرتین،  أبیَت  فإن  مّرة،  جمعٍة  كّل  الناس  "حّدِث   : لھ  فقال   ، عكرمة  تلمیذَه  عنھما 
علیھم،  فتقُصُّ  حدیثِھم،  من  حدیث  في  وُھم  اْلقوَم  تأتي  أُْلفینََّك  َوَال  القرآَن،  ھذا  النَّاَس  تُملَّ  وَال  مّرات، 
ھذه  أجمل  ما  یشتھونھ"،  وُھم  فحّدثْھم  أَمروك  فِإذا  أَْنصْت،  ولكن  فتُملَّھم؛  حدیثَھم،  علیھم  فتقطُع 
غیر  أوقات  في  السامعین  على  أنفسھم  یفرضون  الذین  الُدعاة  بعُض  یتمثلھا  أن  أجمل  وما  النصیحة، 

مناسبة، وكأنھ یرید أّن یرفع عن نفسھ عھدة التكلیف كیفما أتفق . 

ال تفرض نفسك على غريك!

۱۸ - ۱۲ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸٥

ینضوي تحت إصطالح األحیاء الدقیقة مجموعةٌ كبیرةٌ من المخلوقات الجرثومیة المجھریة مثل  الفطریات    
أالف  بل  مئات  منھا تضم  ، وكل واحدة  والفیروسات...الخ  والركتسیا  والبكتیریا  الخلیة  والطفیلیات وحیدة 

األنواع، وأشھرھا ربما البكتیریا والفیروسات .
بالتمثیل  نفسھا  على  تعتمد  مستقلة  وحیدة  خلیة  البكتیریا  الفیروسات،  عن  تماما  مختلف  البكتیریا  عالم    
الغذائي والنمو والتكاثر، حیث تمتلك من منظومة اإلنزیمات والمعامل الداخلیة ما یكفیھا لإلعتماد على نفسھا، 
ولھذا تتأثر بالمضادات الحیویة التي تُدمر أحد مكوناتھا األساسیة، بینما الفیروسات على العكس تماما، فھي 
ذراٌت میتةٌ وطفیلیةٌ ،ال تعیش إالّ على الخالیا الحیة، وال تتأثر بالمضادات الحیویة،وھي أصغر من البكتیریا 

بأألف المرات 
البكتیریا الممرضة لم یُعرف لھا منشأٌ لآلن،  البكتیریا ممرض لإلنسان ومثلھا الفیروسات، بعض  بعض    
فمثال الجرثومة اللولبیة التي تُسبب مرض الزھري، الذي ینتشر عن طریق الزنا والشذوذ الجنسي، رغم أنھا 
أكتشفت قبل أكثر من مائة عام ،إالّ أّن العلماء لم یعرفوا من أین جاءت، وبالتالي اقترحوا بال أساس ُمقنع أنھا 

وصلت الغرب مع عبید أفریقیا .
وكذلك فیروس األیدز، أتھموا بھ القرد األخضر الذي یعیش في زائیر، حیث وجدوا بھ قبل ربع قرن فیروسا    
شبیھا بفیروس األیدز ولیس نسخة طبق األصل، فنسجوا على ذلك نظریة وفرضوھا على العالم، بأن ھذا 
القرد عض شاذاً، فنقل لھ الفیروس ثم أنتشر بین الشاذین، ومذ ذاك لم یستطیعوا تحویل النظریة الى حقیقة، 

ألنّھم یریدون إلصاق الفیروس بأفریقیا.
فیروس كورونا المستجد  سبب صراعاً إعالمیاً، فالغرب عموماً یتھم بھ الصین، ویحاول جمع األدلة  لذلك    
بكل ما یستطیع، والصین تنفي ذلك كلیاً، وال أحد یعرف الحقیقة، والثابت ھذه المرة أن أفریقیا منھُ برأء، إالّ 

أن تتغیر المعادلة، فالسیاسة ال  مبدأ وال دین لھا.

أفريقيا ال بواكي هلا 
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 بـ"جراثيم القمر»؟!
ُ
وثت األرض

ُ
" هل ل

۲۰۲۰- ۱۲ - ۲۲

قد  الفرس  بٲن  المسلمون  یتفاجأ  إذ  للمعركھ،  یستعدان  الفرس  وجیش  المسلمین  جیش  بینما    
وھو  المسلمین  نحو جیش  ا�سد  یركض  إنذار  وبدون سابق  القتال،  على  مدّربا  أسدا  معھم  جلبوا 
ال  رھیٍب  مشھد  في  ا�سد  نحو  یركض  رجٌل،  المسلمین  جیش  من  فیخرج  ٲنیابھ،  ویكشرعن  یزأر 
فكیف  ینظران ویتعجبان،   الجیشان  أسٍد مفترس؟!،  نحو  أن یركض  لرجل  إذ كیف  یمكن تصوره، 
وإیمان  عزة  وبصدره  ا�سد،  نحو  كالریح  بطلنا  انطلق  ٲسدا،  یواجھ  ٲن  قوتھ  بلغت  مھما  لرجل 
وشجاعة المسلم الذي الیھاب شیئاً إالّ هللا؛ بل كان یعتقد ٲّن ا�سد ھو الذي یجب أن یھابھ، ثم قفز 
علیھ كاللیث الھصورعلى فریستھ، وطعنھ عدة طعنات حتى قتلھ ، فتملَّك الرعُب من قلوب الفرس 
بن  سعد  ذھب  ثم   ، ٲبیـــھم  بكرة  عن  المسلمون  فدحرھم  ا�سود؟،  تھاب  ال  رجاال  سیقاتلون  كیف 
قدم سعد رضي  الفرسان على  بتواضع  بطلنا  فانكب  لھ،   تكریما  بطلنا وقبل رأسھ  إلى  ٲبي وقَّاص 
هللا عنھ فقبلھا وقال: ما لمثلك ان یُقبِّل رأسي، ٲتدرون من ھو ا�سد ؟، إنھ ھاشم بن عتبھ ابن أبي 
وقَّاص.. قاتل ا�سود، قال صلى هللا علیھ وسلم:"إنَّ هللاَ أوحى إليَّ أن تواَضعوا حتى ال یبغَي أحٌد 

على أحٍد، وال یفخَر أحٌد على أحٍد".

قاتل األسود 

البحث  لیس  لكن  للبشریة،  والبحُث واإلستكشاف مھمان جداً  فالعلم  لھا،  ال عماد  بیوتاً  یرفُع  العلُم    
جیاع  تُفید  لن  القمر  أبحاث  على  تُنفق  التي  الدوالرات  فملیارات  ورائھ،  من  طائل  ال  الذي  الترفي 

أفریقیا بشيء، وصدق من قال" ما فائدتي من سعة الدنیا إذا كان حذائي ضیقاً ". 
بعد عودة رواد الفضاء الثالثة، الذین شاركوا في رحلة أبولو ۱۱ إلى سطح القمر، عملت وكالة    

الفضاء ناسا بجھد كبیر لضمان عدم إنتقال جراثیم  مفترضة من القمر إلى األرض .
وعمدت ناسا إلى تنظیفھم وتعقیمھم وإعطائھم مالبس جدیدة، ونقلھم إلى منشأة  للحجر الصحي،    

حیث ظلوا فیھا حتى تأكد أنھم ال یحملون لألرض أُي جراثیم قمریة .
أشار رواد الفضاء الثالثة أن اإلعتقاد السائد لدى ناسا ھو عدم وجود أي شيء حي على القمر،    

ولن یتم جلب أي جراثیم إلى األرض، ومع ذلك تكبدت تكالیف الخطة الوقائیة.
ومع كل ھذا تخشى ناسا أن خطة حمایة األرض ربما تكون قد أخفقت، وأن جراثیم فضائیة ربما    

تكون قد دخلت في الغالف الجوي لألرض رغم جھودھا الكبیرة للحیلولة دون ذلك.
أمنیتي أن نركز كل أبحاثنا وعلومنا على كوكب األرض وجراثیمھ وسكانھ، وأن نساعد حقیقة في    

حل مشاكلھ، فما مصلحة الفقیر المعدم  في زیارة القمر وھو یموت جوعا؟!.
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المطلوبة  الشروط  وكانت  متفرغ،  مسجد  إمام  وظیفة  عن  القانونى  سلیمان  السلطان  عھد  في  أُعلن    
وفاھما  دارسا  یكون  وأن  والالتینیة،  والفارسیة  والتركیة  العربیة  اللغة  یجید  أن  ھى:"  المرشح  فى 
وتاریخ  النبویة  والسیرة  والفقھ  الشریعة  فى  عالما  یكون  وأن  والتوراة،  واإلنجیل  الكریم  للقرآن 
اإلسالم، وأن یكون عالما فى الریاضیات والطبیعة، وأن یجید ركوب الخیل والمبارزة بالسیف للجھاد، 
أكثر من ٥۰۰ سنة، ولھذا كان  المسجد منذ  المظھر " ھذه كانت شروط إختیارإمام  وأن یكون حسن 
الملتزم  الناس، ألّن  الناس كبیرا، وكان اإلمام لھ ھیبةٌ في نفوس  أداء المساجد عظیما، وتأثیرھا في  

یُرزق ھیبةً ووقاراً ونوراً یمشي بھ بین الناس .

 مطلوب إمام مسجد

اجلرثومي الغذائي  التسمم 

۲۰۲۰- ۱۲ - ۲٦ 

بأحد  ملوثة  أغذیة  تناول  بعد  تنتج  أعراٍض  مجموعة  عن  عبارةٌ  ھو  الجرثومي  الغذائي  التسمم    
أّن  إالّ  الغذائي،  التسمّم  حاالت  في  الرئیسي  السبب  ھي  البكتیریا  أن  ورغم  سموّمھا،  أو  المیكروبات 

المسببّة مخبریاً. البكتیریا  أیضا، ویمكن عزل  دورھا  لھا  والطفیلیات  الفیروسات 
یمكن  حیث  نفسھا،  بالجرثومة  التسّمم  الجرثومي،األول  الغذائي  التسّمم  حاالت  من  نوعان  ھناك    

عزلھا من خالل عمل مزارع مخبریة من عینات الطعام المأكول أو من براز المصاب نفسھ.
أّما النوع الثاني فھو عبارة عن تناول وھضم سموّم موجودة باألطعمة، ھذه السموّم صنعتھا بعض    
المیكروب  الحالة حتى لو كان  الذي یُسبب  فالسّم ھو  الطعام،  التي لوثت وتكاثرت على  الحیة  الجراثیم 

المتسبب في صناعتة لم یعد موجوداً في الطعام .
التسّمم  ویعتبر  نوعاً،  عشر  باثني  الغذائي  للتسمّم  المسببة  الرئیسیة  البكتیریا  أنواع  العلماء  حصر    
في  بكثرة  تواجدھا  بسبب  اإلطالق  على  األنواع  ھذه  أشھر  السالمونیال  بكتیریا  عن  الناتج  الغذائي 

الطبیعة خاصة لحوم وبیض الدجاج .
   أھم أعراض التسّمم بالجرثومة نفسھا تظھر بعد تناول الطعام الملوث بفترة تتراوح بین ٦ ساعات 

إلى ٤۸ ساعة، فیشكو المریض من الغثیان والمغص واالستفراغ، یتبعھ آالم البطن واإلسھال. وتستمر 
ھذه األعراض من ثالثة إلى أربعة أیام، مصحوبة أحیان بإرتفاع في الحرارة، أما اإلسھال فیكون من 

ثالثة إلى أربعة مرات یومیاً مصحوباً بمخاط ٍصدیدي .
بعد  مباشرةً  األعراض  وتظھر  سریعة،  فعالماتھا  الجاھزة،  الجراثیم  وسموّم  بمفرزات  التسّمم  أما    

مرور ۱ – ٦ ساعات إعتماداً على كمیة ونوع السّم الذي تم تناولھ وھضمھ.
بالعاملین  النظافة الخاصة  قلّة  الغذائي الجرثومي تحدث عادة  بسبب سوء الحفظ، ثم  التسّمم  حاالت    
البیوت الخاصة.                                                   بالطبخ وصناعة الحلوى، سواء بالمطاعم أو في 
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    بعض الحیوانات صدیقة لإلنسان، والحیاة ملیئة بقصص الوفاء بین اإلنسان والكالب أو الِجمال، ورغم 
أن الكثیرین یعشقون تربیة الحیوانات األلیفة لتصبح على تماس مباشر معھم، إالّ أنّھا تشكل خطًرا على 

صحتھم، وخصوًصا ألنھم یُداعبونھا دون الوعي بخطورتھا. 
أكد أستاذ األمراض المشتركة دكتورعثمان حامد بجامعة القاھرة أن ھناك ۳۰۰ مرض جرثومي مشترك،    

أبرزھا الُسل البقري الذي ینتقل إلى اإلنسان من خالل الحلیب واللحوم. 
أكثر مسببات ھذه األمراض المشتركة إّما أن تكون بكتیریة أو فیروسیة أو طفیلیة، وأخطرھا على    

اإلطالق الفیروسیة، وبعضھا لھ لقاح ویمكن التحصین البشري ضده وبعضھا لیس لھ.
    األمراض البكتیریة المشتركة كثیرة، وأبرزھا الُسل والحمى المالطیة والطاعون والجمرة الخبیثة 

والتلریمیا، وتنتقل إلى اإلنسان من التماس مع الحیونات أو من الحلیب واللحوم.
واألكثر خطورة من ھذه األمراض المشتركة ھي األمراض التي تسببھا الفیروسات،وھي سلسلة كبیرة    

أخطرھاعلى اإلطالق ھي فیروسات اإلیبوال وكورونا بأنواعھا الثالث وداء الُسعار ثم سلسلة فیروسات 
إنفلونزا الطیور والخنازیر والحمى القالعیة...الخ.

أما األمراض المشتركة التي تسببھا الطفیلیات فھي كثیرة،ومنھا مرض «التوكسوبالزما» الذي تنقلھ    
القطط إلى الحوامل بشكل خاص، فیُسبب اإلجھاض في الشھور األولى للحمل ، وكذلك الجرب واألكیاس 

الكلبیة والدیدان الشریطیة وحمى كیو...الخ. 

ُعتبة بن أبي لھـب ، زوجھ الرسوُل  صلّى هللا علیھ وسلم من إبنتھ أم كلثوم، ثم طلّقھا بُغضاً بالرسوِل،    
بعد ان أمره ابوه بذلك، ولّما أراد "ُعتبة" الخروَج إلى الشاِم مع أبیھ قال: آلتینَّ محمداً وأوذینَّھ، فأتاه 

فقال: یا محمد إِني كافٌر بالنجم إِذا ھوى، وبالذي دنا فتدلى، ثم بصَق أمام النبي، وطلَّق إبنتھ "أم كلثوم"، 
فغضَب الرسوُل صل هللا علیھ وسلم ودعا علیھ، فقال: اللھّم سلط علیھ كلباً من كالبك، فخرج ُعتبة مع 

أصحابھ في عیٍر إلى الشام، حتى إذا كانوا في طریقھم، زأر أسٌد، فجعلت فرائص ُعتبة ترتعُد، فقالوا لھ من 
أي شيء ترتعُد؟، فقال : إّن محمداً دعا علّي، وما تُرُد لھ دعوةٌ،  فلما ناموا أحاطوا بھ، وجعلوه في 
وسطھم، فجاء األسُد فشّم رؤوسھم جمیعاً؛ حتى أنتھى إلى ُعتبة، فھشَم رأسھُ ھشمةً، فقضى علیھ، 
فتحققت دعوةُ النبي محمد صلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم، "َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب 

یَْنقَِلبُوَن " .

األمراض اجلرثومية املشرتكة بني اإلنسان واحليوان

َ
 من كالبك

ً
ط عليهِ كلبا

ّ
 سل

َّ
 اللهم
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۳ - ۱-۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۹

شیٌخ كبیر من قرغیزستان متضلٌع بالعلوم الشرعیة واللغة العربیة؛ یروي قصتھم یوم كانوا تحت   -
الحكم الشیوعي، الذي كان یقتل من ینطق العربیة ویتسمى باسم إسالمي، قال : كنّا تحت حكمھم لكنّا 

التكیّف. بإیماننا وإصرارنا على  لم نستسلم لھم، كنّا أقوى منھم 
ومدارَس  فصوٍل   وإلى  أقبیٍة  إلى  تُفضي  بعید،  األرض على عمق  تحت  أنفاقاً  یحفرون  آباؤنا  كان   -
ُجنح  في  بھ  تسلّلوا  عمره،  من  الخامسة  طفلھما  بلغ  إذا  الوالدان  وكان  األطفال،  عشرات  تستوعُب 
بیت  من  حجرة  في  تكون  ما  وعادةً  النفق،  فوھة  الطفُل  یبلغ  حتى  المدرسِة  ُمرشد  خلف  الظالم، 
مھدوم، وھنا تستلمھُ المدرسة لینضم إلى رفاقھ تحت طباق األرض، لیغیَب سنتین، لیخرُج بعدھا وقد 

حفظ القران الكریم ومن الحدیث ما قُِدّر علیھ. 
كانت الشیوعیةُ جاثمةً بكل جبروتھا حتى ظنت أنھا قطعت صلتھم باإلسالم؛ لكّن جیال كان یترعرُع   -
وإنما  ھواء،  وال  دعاةٌ ومصلحون، حیث ال شمس  األرض  تحت  كان  اإلسالم،  یتشّرُب  األرض  تحت 

عمٌل شاٌق وخطیر، ثمنھ حیاة أحدھم ومن معھ لو اُفتضح أمره .
كانوا یبنون جیالً في أقسى ظرف، فلم یخضعوا لواقعھم المتوحش، فلّما سقطت الشیوعیة، خرجت   -
الوالیات  تلك  كانت  حتى  سنواٍت  إالّ  ھي  فما  ھویتھا،  إلى  البالد  لتُعید  الشمس،  إلى  الطالئُع  ھذه 

الشیوعیة تضج  باألذان والصالة، بُدعاتھا الذین نبتوا فِي أعماق األرض.
شداد،  بأیام  الدعاة  یُبتلى  قد  لكن  قوٍة،  أیةُ  تطمسھ  ولن  لیبقى،  أنزلھ هللا  راسٌخ،  مكیٌن  الدیُن  ھذا   -
لیمتحن هللاُ صدقھم وصبرھم، فإذا ألقى الدعاةُ السالَح وسلموا الثغوَر تحججا بالظروف القاسیة، إذا 
جلسوا  یبكون على أبواب الدعوة التي أُقفلت، وتركوا خلفھم ألف باٍب مفتوحٍ، وألف وسیلٍة متاحٍة؛ 
إلى  واالنحیاز  للدعوة،  بالتحّرف  ربھم  أمر  یمتثلوا  لم  وأنھم  الیأس،  حبائل  في  وقعوا  أنھم   فاعلم 
الصمود  شرف  وخسروا  المزیفة،  والُحجة  المصنوع،  للعُذر  استكانوا  وإنما  برامجھا،  من  الممكن 

وأجر الصبر، فیوشك هللاُ أن یستبدلھم .  

شیخ األزھر جاد الحق علي جاد الحق أعلن بفتواه الشھیرة أّن من یذھب إلى القدس من المسلمین   -
آثم آثم، وعندما جاء رئیس الكیان الصھیوني عیزرا وایزمان فى زیارة إلى لقاھرة رتبت لھ الرئاسة 
لقاء مع شیخ األزھر دون علمھ، فما كان من أسد األزھر إالّ أن رفض مقابلتھ رفضا قاطعا، وقال لن 
الذي سببھ  البالغ  ألوث یدي بمصافحة قتلة أطفالنا ومغتصبي أرضنا ، وأصرعلى موقفھ رغم الحرج 

مبارك في حینھا. والرئیس  والرئاسة  للحكومة 

البكاء خلف أبواب الدعوة املؤصدة

بطل سقط من التاريخ بفعل فاعل 
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خطَب بِالُل الحبشي ألخیِھ امرأةً قَُرشیة، فقال ألھلھا: نَحُن َمن قَد َعرفتُم، ُكنّا َعبدین فأعتقنا هللاُ، وكنّا ضالین    

فھدانا هللاُ، وكنّا فقیرین فأغنانا هللاُ، وأنا أخطُب إلیكم فُالنةً ألخي، فإن تَنِكحوھا لھ فالحمد � تعالى، وإْن تردونا 

جوا  فا�ُ أكبر، فأقبل بعُضھم على بعٍض فقالوا: بالٌل ممن عرفتم مكانتھً ِمن َرسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ، فََزِوّ

أخاهُ، فلّما أنصرفوا، قال لھ أخوه: یغفُر هللاُ لك؛ ما ُكنَت تَذكُر سوابقنا ومشاھدنا مع رسول هللا صلى هللا علیھ 

هللاَ  فلنتقي   ..  ،" الصدُق  فأنَكحَك  َصدقَت  أخي،  یا  "مھ  الحبشي:  بالُل  لھَ  فقاَل  ذلك،  عدى  ما  وتَتُرُك  وآلھ، 

اِدقِیَن  الصَّ یَنفَُع  یَْوُم  ذَا  َھٰ  ُ َّ� قَاَل   "،  � وأرضى   ، بركةً  وأكثُر  أقوُم،  فذلك  علیھم،  نُدلُّس  وال  الناَس  ونصدَق 

ِصْدقُُھْم ۚ لَُھْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا أَبًَدا" .

 ألخيه
ُ
 خيطب

ُ
 احلبشي

ُ
بالل

۷ - ۱ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۹۰

األستاذ الدكتور صالح سلطان، العالم المتمكن األسیر،"فك هللا أسره وأسر إخوانھ" ،ال نزكیھ على هللا، إذا    
ُروَن".  أُنَاٌس یَتََطھَّ إِنَُّھْم  رأیتھ أحببتھ، وإذا سمعتھ أسرك بمنطقھ، یقبع وراء القضبان مع إخوانھ بتھمة " 

   یذكر أحدھم أنھ انتحى بھ جانبا بعد سماعة لي محاضرا، وكان ال یعرفني من قبل، وقال: ھل أنھیت دراستك 
العلیا ؟، فقلت لھ: ال، قال: ولَم؟، قلت: تشغلني الدعوة والوظیفة، قال: ال تكن سافل الھمة، وانطلق دارسا وأنا 

أعینك، وظننت أنھ حدیث عابر في لقاء عابر.
وبعد أیام طلب مقابلتي فأسرعت إلیھ، فناولني مبلغاً لدراسة الماجیستیر، تلكأت فقال: خذھا وانطلق فحاجة    
األمة إلى العلماء أكثر من حاجتنا إلى المال، ثم كتب للجامعة رسالة تزكیة حتى یغلق علي باب التراجع، لكن 
للدكتور  المنحة، وعاد  فأعطاني  المال،  أغلى عندنا من  الدكتور سلطان  تزكیة  قائال:  المال  رد  الجامعة  رئیس 

الكریمة. بنیتھ  مشفوعاً  مالھ 
انقلبت سیارتھ، وھو  الناس عن رجل  العشاء، فتحدث  كنا نصلي  أثره،  تتبعت  أینما  ید خیر  للرجل  كنت أجد    
وأھلھ في حالة صعبة، ویطلب الدعاء من الدكتور صالح، فدعا لھ ودعونا معھ، ولما مشى الناس قال لي أعطھ 

لھ وللعیال.  للدعاء  للمال كحاجتھ  المال، فحاجتھ  ھذا 
ھذا ھو صالح سلطان الذي یقبع مع إخوانھ في ظلمات وادي النطرون وسجن العقرب، یحرمون األمة من    
ھدیھم وعلمھم وخبراتھم،التي شھد بھا العدو قبل الصدیق،والفضل ما شھدت بھ األعداء،...والظلمة ال یبقون 

الفوائد. الموائد، وتنعدم منھم  تجمعھم  إالّ شیوخاً  لنا 

 عن عاملٍ أسريٍ
ُ
 يكتب

ٌ
حر
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۹۱

فريوسات جديدة

۲۰۲۱- ۱ - ۱۱

وبینما  ركعتین،  فیھ  فصلّى  النبوي  المسجد  أبصر  في سككھا،  یطوف  ھو  وبینما  المدینة،  اعرابي  زار    
كان یھم للخروج، إذ أحّس برغبٍة في التبول، فتوّجھ إلى ناحیة من المسجد، وشرع في التبول، فتواثب 
بولھ  على  وأریقوا  دعوه   " قال:  حیث  ذلك،  أوقفتھم عن  النبي  من  إشارةً صارمةً  لكّن  علیھ،  الصحابة 
ذنوباً من ماء"، وبعد أن انتھى األعرابّي، ناداه النبي وسألھ: " ألسَت بمسلٍم؟" فقال: بلى!، قال:"فما 
حملك على أن بُْلت في المسجد ؟"، فقال صادقاً:"والذي بعثك بالحق، ما ظننُت إالّ أنّھ صعیٌد من الصعداِت 
ھذه  إّن   " واللطُف:  والشفقةُ  الرحمةُ  ملؤه  جوا  في  وُمربّیاً  ُمعلّماً  السالم،  علیھ  لھ  فقال  فیھ"،  فبُْلُت 
المساجد ال تصلُح لشيٍء من ھذا البول والقذر، إنّما ھي لذكر هللا والصالة وقراءة القرآن"، وھكذا ھي 
ُلنا  ویُمثّل  والتربویّة،  الدعویّة  األمثلِة  أروَع  ِلنا  لیضرب  وشفقة،  وتلّطفاً  وھدًى،  رحمةً  النبّوة،  أخالق 

حكمةَ الدعوِة قوالً وعمالً.

 يف املسجِد»
ٌّ
ابي

َ
ر
ْ
ع

َ
 أ

َ
ال

َ
"ب

الفیروسات  أن عدد ذرات  العارفون  فیھ  یقول  الناشونال جیوغرافیك في ۱٥\٤\۲۰۲۰م  نُشر مقاٌل في    
المتواجدة في الكرة األرضیة یساوي عشرة أمامھا وأحد وثالثون صفرا (۱۰۳۱)، یعني حصة كل نجم في 

الكون مائة ملیون ذرة فیروس .
توافق العلماء على أنھا ذرات میتة، طفیلیة ومعتمدة على غیرھا تماماً، لكنھا ال تدخل إّال الخالیا الحیة،    
فتستعمرھا وتستعملھا  األلباب،  تخلب  بطریقة عجیبة  دخلتھا  بخلیة حیة  فإذا ظفرت  أبداً،  المیتة  تقرب  فال 

. لتكثیر ذراتھا، تدخل واحدة وتخرج مالیناً  لصالحھا 
إالّ  بالفیروسات ولم یمرض منا  المملوء  الجو  نعیش في ھذا  أن  البشر  والسؤال ھنا كیف نستطیع نحن    
قادٌرعلى  الفیروس  أن  تبین  كورونا  جائحة  وبظھور  الفیروسات؟،  طبیعة  أم  المناعي  جھازنا  القلیل؟،أھو 

التغیر، والطفرات یمكن أن تمّكنھ من القفز من مضیف إلى أخر.
تحمل  التي  المحددة  البشریة  خلیتھ  لھ  فیروس  كل  لإلنسان،  ممرض  فیروس  مائتي  العلماء  عرف    
أو   (RNA) تكون من مجموعة  أّن  إّما  للفیروس  الوراثیة   والمادة  لیدخل من خاللھا،  مستقبالت خاصة 

(DNA)، والمجموعة األولى ھي األكثر تطورا وتحورا وطفرات.
ومیرس  وسارس  ایبوال  مثل  األولى  المجموعة  من  ھي  لإلنسان  أمراضاً  سببت  التي  الفیروسات  معظم    
الخلیة، یظھرھجین  الفیروسات نفس  اإلنفلونزا وكورونا ۱۹، وعندما یدخل نوعان من  وزیكا ومجموعة 
واألكثر  الممرضة  الفیروسات  وتصنیف  دراسة  العلماء  فعلى  أصولھ،  عن  مختلف  بشكل  یتصرف  جدید 

طفرات، ودراسة اإلحتماالت إلبعاد الناس عن جوائح جدیدة.
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   المرأة التي تلبس جلباباً أضیق من جلدھا، ینم عن كل مفاصل جسمھا، ماذا أخفت من مفاتنھا؟!، ما الفرق 
التدین والجلباب؟. الحاسرة؟،ھل ھذا منسجم مع مضمون  بینھا وبین 

بالبنطلون القصیر، بحجة أنھ یستر العورة، أو الذي یرتدي الجینز  أّما الشاب الذي رأیتھ یُصلي بالمسجد     

الساحل، وفوق ذلك ینقر صالتھ كنقر الدیك، وھو یحسُب أنھ یُحسن ُصنعا.
أعلنت  لحیتھ  كل شعرٍة من  وكأّن  ترتیبا،  تھذیبا وال  ال  یُكرمھا  ال  لحیتھ،  ثار شعره وطالت  الذي  والمتدین    

الحرب على أختھا، ونسي أّن دیننا كلھُ ذوٌق وجماٌل، وُحسن مخبٍر و مظھٍر. 
كي  وبناتنا  أبنائنا  ونعلّمھا  أوالً؟،  أسرنا  في  بتبدیلھا  ونبدأ  نعیھا  فھل  الیوم،  واقعنا  بعض  تعكُس  صوٌر    
یتجنبوھا، ونتعاھد أن ننبذ التنافر، لینسجم المظھر بالمضمون في حیاتنا،  لقولھ تعالى : "إِنَّ ّ�َ الَ یُغَیُِّر َما 

بِأَْنفُِسِھْم". َما  یُغَیُِّرواْ  َحتَّى  بِقَْوٍم 

 تنافر الشكل واملضمون

الصدقةِ  
ُ
سحر

۲۰۲۱- ۱ -۱٥ 

األسرة،  داھم  خطًرا  أن  فأدركت  فوًرا،  حضوري  تطلب  البلد  من  برقیة  جاءتني  هللا  رحمھ  الغزالي  یقول    
إلى  وعي  بال  قدماي  تحّركت  مغلقا،  أبي  دكان  رأیت  عندما  أفكاري  واسوّدت  الذھن،  مشتت  وأنا  وسافرُت 
البیت، ورأیُت أبي یصرخ من "مغص كلوي" أُصیب بھ، واألوالُد من حولھ حیارى، وقد أعطاه الطبیب بعض 

األقراص المخّدرة، ولكن اآلالم كانت أربى وأقسى.
   وقال الطبیب ال بد من جراحة تستخرج ما في الكلى من ُحصیَّات، وفتحُت الدكان ووقفت مكان أبي أعمل، 
وأنا خبیٌر بذلك ألني في أثناء اإلجازة الصیفیة أساعده، ومضت عدة أیام ونحن نترّوى ونتدارس ما نصنع، 
العُقبى، وقد مات عمٌّ لي في  الجراحة یومئذ غیر مأمونة  الطاقة، ولو أمكن إعدادھا فإن  أجور األطباء فوق 

جراحة مشابھة، ماذا نصنع؟.
هللا  واحد،  شيء  على  بصیرتي  وثبُّت  عیني،  أمام  تتقلص  األشیاء  شخوص  وأخذت  ثقیل،  غٌم  وحاصرني    
اآلن،  ثمن  معي  لیس  ضارع:  بصوت  لي  قال  لھ  قدمتھا  ولما  األغذیة،  بعض  یشتري  رجل  وجاء  وحسب!، 

وأقسم با� أنّھ صادق، وأنّھ غدا یجيء بالثمن .
وكان الرجل محرجا فقلت لھ: خذ البضاعة وھي مني إلیك، وانصرف الرجل غیر مصّدق ما سمع، أما أنا    
فذھبت إلى ركن في الدكان، وقلت: یا رّب، نبیّك قال لنا: ”داووا مرضاكم بالصدقة“!، فأسألك أن تشفي أبي 
بھذه الصدقة، وجلسُت على األرض أبكي، وبعد ساعٍة سمعت من ینادیني، فذھبت على عجل، وفوجئت بأبي 
مع  الدروس  أحضر  الكلیة  في  كنت  التالي  الیوم  وفي صباح  بحمد هللا،  شفیت  لقد  یقول:  الباب  وراء  یلقاني 

الزمالء. 
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۱۹- ۱ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۹۳

رغم أن هللا قادٌر على كل شيء، إالّ أنّھ أمرنا أن نأخذ باألسباب، فمن أراد النجاح فالبد لھ من السعي    
والعمل، فالسماء ال تُمطر ذھبا وال فضة، والقعود وسب الظالم ال یُفید في شيء، ألن شأبیب الرحمة تتنزل 

على العاملین في میادینھم قبل أن تتنزل على العاكفین في مساجدھم . 
   العالم أصبح قریةً صغیرة، تضافرت فیھ جھود األعداء؛ واستغلوا وسائل التواصل اإلجتماعي لنشر 

الفاحشة، لھذا أصبح لزاما علینا في مشروع وقایة الشباب أن نوجھ لكم ھذا النداء.
إلـى األئمة والخطبـاء، إلـى حملة العلم الشرعـي، إلى المعلمین والمعلمات،إلى األبــاء واألمھات، إلى    

كلیات الشریعة، إلى كل من یھمھ أمر الشباب بل أمر المستقبل القریب .
نقول لكم: الشباب في خطر، فأمراض الجنس واإلباحیة بدأت تفتُك بھم، فھم لضغط شھواتھم، وغیاب    
الرادع القانوني والوازع الدیني، وكثرة المثیرات المحیطة بھم والتي أیقظت غرائزھم الھاجعة، أصبحوا 

ضحیة لشیاطین اإلنس، الذین ال َھّم لھم االّ جمع المال وإفساد الجیل .
ھذا نداء حار لكم، ألنكم ملح البلد، والمسؤولون عن التوجیھ واإلرشاد، والننا نعلم حرصكم على الشباب،    

وغیِرتكم على الحرمات، نسوق لكم ھذا؛ لتتكاتف جھودنا، إرضاًء � ومعذرة إلیھ أوالً، ثم حفاظاً على 
ُ ُمْھِلُكُھْم أَْو ُمعَِذّبُُھْم  ْنُھْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوًما ۙ �َّ ةٌ ِمّ عفاف شبابنا وبالدنا؛ وهللا تبارك وتعالى یقول:" َوإِْذ قَالَْت أُمَّ

َعذَابًا َشِدیًدا ۖ قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَٰى َربُِّكْم َولَعَلَُّھْم یَتَّقُوَن"

ُحكى أن وفداً من كبار رجال الدین كانوا في زیارة للمغرب للوعظ والتدریس، فلما أنھوا مھمتھم، أقام    
لھم الملك الحسن الثاني مأدبة عشاء تكریماً لھم حضرھا بنفسھ، وتولى فیھا إھداء كل عضو من أعضاء 

الوفد ساعة ید ثمینة، ما عدا رئیس الوفد، فقد الحظ فیھ الملك مھابةً ووقاراً، فأھداه بدالً من الساعة 
مصحفاً شریفاً فخما، فلما انتھت مراسم تسلیم الھدایا ، وقف الشیخِ رئیس الوفد خطیباً یشكر الملك على 
ُحسن ضیافتھ للوفد وجزیل كرمھ، ثم طفق یقول: ولقد فتحت كتاب هللا الذي أھدانیھ جاللة الملك، فوجدت 

مكتوباً فیھ إن الساعة آتیة ال ریب فیھا!، ھنالك انفجرالملك الحسن الثاني ضاحكاً حتى كاد أن یستلقى على 
ظھره، وخلع ساعتھ الملكیة من معصمھ، فأھداھا للشیخ الحصیف خفیف الظل .                                           

نـــداء نـــداء...نـــداء...   

قصة طريفة ظريفة

    یقول العلماء أن كوكب المشتري یستطیع أن یستوعب بداخلھ ۱۲۰۰ كوكب بحجم األرض، والشمس 
تستطیع أن تستوعب داخلھا ألف كوكب مشتري، وھنا في األرض مخلوق أسمھ اإلنسان یعتقد أن شریعة 

خالق ھذا الكون لن تُصلح أحوال كوكبھ الصغیر، وأن عقلھ القاصر یستطیع أن یُحدث نظاما أفضل ..........  
ِّ َشْيٍء َخلَقَھُ  ِمْن نُْطفٍَة َخلَقَھُ فَقَدََّرهُ " . " قُتَِل اِإلْنَساُن َما أَْكفََرهُ  ِمْن أَي

«
ُ
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َ
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۲۳ - ۱-۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۹٤

- ھل تعلم أن بعَض الشباِب الذین تھوروا واستخفوا بضرورِة الفحِص الطبي قبَل الزواجِ، یبكون 

اآلَن ندماً، ویتحسروَن على ما فعلوا، ألنھم لم یلتزموا بنصائحِ الطبیِب؟ ،خاصة عندما رأوا 
أطفالھم وفلذاِت أكبادھم یتأوھوَن مما أكتسبوا من أمراٍض وراثیٍة من والدیھم . 

والفحُص الطبُي قبَل الزواجِ ھوعبارةٌ عن مجموعٍة من الفحوصاِت المخبریِة والسریریِة التي   -
یُقترُح عملھا ألي شریكیِن قبَل إرتباطَھما بعقِد الزواجِ، وذلك لتقدیم النُصحِ لھما، بھدِف الوصوِل 

إلى حیاٍة زوجیٍة سعیدٍة، وأطفاٍل أصحاَء، وبالتالي أسرٍة سلیمٍة ومجتمٍع سلیٍم .
والمقصود ھو فحُص دٍم للطرفیِن، بحثاً عن سماٍت أمراض وراثیٍة عند أحدھما أوكلیھما، فمثال   -

إن كانت سماُت مرض الثالسیمیاء في الطرفین فال یجوُز طبیاً أن یتزوجا، ألن ُربَع ذریتِھما 
سیحملوَن المرَض الرئیسَي، وربٌع منھم سلیٌم والباقون سیحملوَن سماِت المرِض.

وأما إذا كانت نتیجةُ الفحِص تفیُد بأن أحد الخاطبیِن عندهُ سمةُ المرِض، فعندھا یمكُن زواَجھما   -
، لكّن مع إعالِمھما بعواقِب ھذا الزواجِ، الذي یعني طبیاً أّن نصَف أطفاِلھم سیحملوَن سمةَ 

المرِض والنصَف األخَر سیكونوَن سلیمیَن بإذن هللاِ. 
والُخـالصــةُ أن الفحَص الطبَي قبَل الـزواجِ ھـو للـوقـایـِة مـــن األمــراِض وتقلیلِھا،  ونحُن   -

بـذلَك كما  قاَل الفـاروُق عمَر بن الخطاب ” نفـُر مــن قـدِر هللاِ إلى قــدِر هللاِ”. نـجتھـُد فـي األخـِذ 
بـاألسبـاِب، ونـُطبّـُق المعنـى العام لحدیِث رسوِلنا الكریم "إعقلھا وتوكل" .

أثناء أزمة كورونا ومنع التجوال یتصل مواطن في عمان على المركز الوطني إلدارة األزمات   -
یقول: أخي توفى اآلن في إربد وأرید تصریحا حتى أستطیع المشاركة في دفنھ، تجاوبت معھ 

اإلدارة فورا ومنحتھ تصریحا لھ وإلبنھ، ثم اتصل معھم ثانیة وقال لھم لیس لدي سیارة للذھاب إلى 
إربد، وصلت المعلومة إلى مدیر إدارة االزمات الذي اخذ عنوان بیتھ فورا، وبعد ربع ساعھ یتصل 

العمید مدیر إدارة االزمات على المواطن لیخبره أنني أمام بیتك؛ تفضل إلیصالك إلى إربد حتى تدفن 
اخاك رحمھ هللا، إرتبك المواطن من شدة دھشتھ وماعرف ماذا یقول، وبالفعل صعد بسیارة العمید 

الذي أوصلھ إلى مبتغاه، فحق لنا أن نفتخر بمثل ھؤالء، ولعلھا تكون لھ خبیئة عند رب ال یغفل عن 
شيء،   فال تستخفن بأي شيء من جبر الخواطر مھما قّل، كلمة أو إشارة، فالقلیُل منك كثیر،وقد 

قیل:" ال َخیَل ِعنَدَك تُھدیھا َوال ماُل ... فَلیُسِعِد النُطُق إِن لَم تُسِعِد الحاُل"

جرب اخلواطر
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فضیلة الشیخ محمد الخضر حسین كان شیخا لألزھر في الخمسینات، أرسل جمال عبدالناصر یستفتیھ في    
وصف جماعة اإلخوان المسلمین "على أنھا جماعة إرھابیة ومن الخوارج"، فصعد اإلمام الجلیل على منبر 
خبٍز  الفقیر كسرةَ  العبد  لھ...ویكفي  ُمستخدما  لدیني ال  لقد عشُت خادماً  قائالً:"  النّاس  في  األزھر وخطب 
وَشربةَ ماٍء، وما أكثر الفضاء في ملكوت هللا ... وإنّي أُشھُد هللاَ أّن اإلخوان المسلمین دعوةٌ ربّانیةٌ، عَرفتھم 
أُعلن  إذ  أنا  وھا   ... عنھم  علمُت  بما  یغدروا  ولم  یخونوا  لم  والتضحیة...  والجھاد  والعطاء  البذل  میادیُن 
استقالتي من كل منصٍب یحوُل بیني وبیَن إرضاِء ربي .." ، "نعم فنُصرةُ الحِق شرٌف ونُصرةُ الباطِل سرٌف" 

موقف رجويل

۲۷ - ۱ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۹٥

ِكیٍن " والمقصود ھنا بالنطفة ھي البُویضة الملقحة التي تتدحرج  یقول تعالى:" ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر مَّ   
من علیائھا في بدایة تكّون الجنین، أّما القرار المكین فھو الرحم؛ تلك الغرفة المعقمة الخالیة من الجراثیم، 

ولحمایة الجنین احاطھا هللا من جمیع الجھات بحمایة خلقیة .
ُعنق الرحِم عند المرأة ھَو الجسُر الواصُل بیَن الملوِث جرثومیا وھوالمھبل وبین المعقّم وھوالرحم، ورغم    
قِصرِه، إالّ أنّھ من أھم جسور الدنیا، لعالقتھ بحفظ الجنس البشري وتكاثره، وضع هللا فیھ وعلیھ من الحراسة 

الربانیة ما یخلب األلباب حتى ال تتسلل من خاللھ الجراثیم .
   وجد علماء الجراثیم أن المھبل یعیش فیھ طبیعیا على األقل ۱٥ نوعاً من البكتیریا، وربّما مثلھا من أنواع 

المیكروبات األخرى، معظم ھذه الجراثیم صدیقة للمرأة، بل بعضھا یحرُس جدار المھبل الداخلي من الجراثیم 
الضارة، إذن فالمھبل یُعتبر من الناحیة الجرثومیة ملوثا. 

ولیستمر نمو الجنین بیسر وسالم، خلق هللا في عنق الرحم مادةٌ مخاطیّةٌ لزجــةٌ وكثیفـــةٌ، وزوده بعدٍد كبیٍر    
مَن بالعات الجراثیم، فاللزوجةُ تعتقُل الجراثیُم والخالیا تبتلعھا وتمنعھا من دخول الرحم،والنتیجةُ رحٌم  معقم 

وخاٍل مَن الجراثیِم، یمكن أن یعیش فیھ الجنین بأمن وأمان.
عنَد المحیِض أوالنفاِس یَــِرقُّ ھذا السـائـُل في عنق الرحم ویشــف ویُصبـــُح أقــلَّ لــزوجـــةً؛ لیسمُح للدِم    
بـالخـروجِ مـَن الّرحـم، في ھذه الفترة تكوُن الحراسات فـي عنق الرحم بحــــِدِّھا األدنى،  والجلِد المسلوخِ 
والجماُع  في ھذه اللحظة یدفُع بالجراثیم الموجودة بالمھبل الى الرحم، فتحدُث اإلحتقانات وااللتھاباُت المؤذیة 
للطرفین، ولذلك قال رسول هللا: “ اْفعلوا ُكلَّ َشْيٍء إالّ الِجماع " ألن الجمـاُع  في ھذه الحالة ما ھَو إالّ مساعدةٌ 

لتسلل الجراثیم للرحم وإحداث األذى.
یقول:                   وتعالى  تبارك  وهللا  النفاس،  أو  الحیض  إنتھاء  بعد  مركزا  والحرس  كثیفا  السائل  یعود  وللعلم    

" ویسألُونََك عن المحیِض قُل ھَو أذًى فاعتزلوا النِّسآَء في المحیِض" .

 عن احمليضِ
َ
ك

َ
ون

ُ
ويسأل
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۹٦

املمرضة  البعوض ونقل اجلراثيم 

۲۰۲۱- ۱ - ۳۱

كان األثریاء العثمانیون في شھر رمضان یتجولون في األحیاء، ویدخلون على أصحاب البقاالت التي    
تنتشر في أماكن مختلفة ومتفرقة، ویطلبون منھم دفتر الدیون، ویختارون صفحات ال على التعیین من 
تلك  في  الدیون  مسح  البقالة  صاحب  من  ویطلبون  عشوائیة،  بطریقة  وآخره  ووسطھ،  الدفتر،  أول 
الصفحات بعد أن یقوموا بدفعھا، ولم یكن في ھذه الحالة الُمدان یعرف من الذي قام بدفع دینھ وخلصھ 
ھذا   ۱٤٤۱ رمضان  في  قلیال  العادة  ھذه  تطورت  وقد  دفع،  من  عن  یعرف  كان  الدافع  وال  منھ، 
العام"۲۰۲۰"،  بحیث قامت والیة غازي عنتاب بجمع مائتي دفتر ذمم من بقاالت الوالیة، وسددت  

عنھم ملیوني لیرة تركیة.

الید  العین مسحت  إذا دمعت  الید والعین،  تیمیة: "مثل األخوة في هللا كمثل  قال شیخ اإلسالم بن      

دمعتھا، وإذا تألمت الید بكت العین ألجلھا " .

  دفرت الذمم

ٌ
 وعني

ٌ
يد

ضجیج ٌبالقرب من أذنك تسمعھ غالباً في منتصف اللیل، تُسببھ بعوضةٌ مزعجة، غیر أن ھذا اإلزعاج    
الذي تسببھ ھذه الحشرات الصغیرة ال یتوقف على الضجة والطنین، بل قد تؤدي لسعتھا إلى إصابتك بأحد 

األمراض الخطیرة وأحیاناً القاتلة،وخاصة في أفریقیا.
البعوض ھو من أھم الحشرات الناقلة لألمراض الجرثومیة بین البشر، حیث تنقل لإلنسان فیروسات    
وطفیلیات ممرضة، فعندما تلدغ البعوضة الحاملة للجراثیم المسببة لألمراض إنسانًا ما فإنھا تنقلھا لداخل 

جسمھ من خالل حقن لعابھا المحتوي على الجراثیم.
تتلوث  دمھ،  خالل  من  غذائھا  عن  البعوضة  تبحث  فعندما  المصاب،  اإلنسان  دم  في  تكون  الجراثیم    
خراطیمھا بالجرثومة، فعندما تلدغ شخصا أخر فإنھا تحقنھ بالجراثیم أثنائھا، فتنقل المرض إلیھ، وللعلم 

فإن أنثى البعوض فقط ھي التي تنقل ھذه الجراثیم من شخص ألخر.
   أھم األمراض التي ینقلھا البعوض لإلنسان وأكثرھا إنتشارا في العالم  ھي المالریا  وحمى الضنك 
المتصدع،  الوادي  وحمى  الدماغیة،  والحمى  الفیلة  وداء  حلب"اللشمانیا"  وحبة  الصفراء  والحمى 

وفیروس غرب النیل ومرض شیكونغونیا وحمى سندبیس ومرض زیكا.
یمكن الوقایة من ھذه األمراض بمكافحة البعوض، وعزل المصابین وأخذ اللقاحات المضادة، واستخدام    
البخاخ طارد البعوض أواألجھزة الكھربائیة والناموسیات في المناطق الدافئة، مع ارتداء مالبس كفیلة 

بتغطیة كامل الجسم.
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۹۷

من  ھرَب  علیھ،  المسلموَن  أنتصَر  ولّما  والفضة،  الذھِب  من  القناطیَر  یملك  مترفاً،  الفرِس  كسرى  كان    
غنموه، سوار  ما  جملِة  ومن  كل شيٍء،  َالمجاھدون  وغنم  وراءه،  ثروتھ  كل  وترك  "المدائن"،  عاصمتھ 
كسرى وتاجھُ وكسوتھ، وكالعادة أرسَل القائُد سعد بن أبي وقاص نصیب بیت الماِل من الغنائِم إلى الخلیفة في 
المدینة، وكان یُقدر بالمالیین، فُوضعت ھذه الغنائِم في بیت الماِل، وبعد ما أدوا الصالةَ، أراد عمر أن ینظر 
إلى الغنائم، فتوجھ إلى بیت الماِل، ومعھ مجموعةٌ من كباِر الصحابة، منھم علي بن أبي طالب ، ونظروا إلى 
یمدُح  وقال  وحمدهُ،  هللاَ  وشكر  بذلك  الفاروق  فأُعجب  ثمنھا،  وارتفاع  ونفاستھا  كثرتھا  وھالھم   ، الغنائم 
رجالھ:" إن قوماً بعثوا ھذا ألمناء"، فقال لھ علٌي :" یا أمیَر المؤمنین عففَت فعفوا، ولو رتعَت لرتعوا ".  

 لرتعوا ! 
َ
وا، ولو رتعت

ّ
 فعف

َ
عففت

هل تعلم

۲۰۲۱- ۲ - ٤ 

أن األمراض المنقولة جنسیاً كانت في السابق خمسة فقط وتسمى األمراض الزھریة، بینما اآلن زادت عن    
وإلتھاباً، وھي عابرة للقارات، وصلت وتصل إلى أي مكان یضع فیھ اإلنسان المنحرف  الخمسین مرضاً 

بصماتھ السیئة من خالل الزنا والشذوذ الجنسي .
جراثیم األمراض المنقولة جنسیاً ال تنتقل بالماء أو الھواء أو بالطعام؛ إنّما تنتقل بشكل رئیسي عن طریق    
كان  فلو  الناس،  على  هللا  فضل  من  وھذا  الجنسي،  والشذوذ  الزنا  خالل  من  المباشر  الجسدي  اإلتصال 

األمرغیر ذلك ألختلط الحابل بالنابل و المسيء بالمحسن. 
العالمیة فإنھ یُصاب كل یوم أكثر من ملیون شخص جدید بأحد ھذه  وحسب إحصائیات منظمة الصحة    
الجنسي، وبعض  العُري والشذوذ  الرذیلة والفجور ونوادي  إنتشارأماكن  األمراض، وتكثراإلصابات حیث 

ھوالء المصابین یموت وبعضھم یتعالج واألخرون یعانون .
أكثر من ثمانین بالمائة من المصابین تتراوح أعمارھم ما بین ۱٥ إلى ۳۰ عاما،وأن التكلفة العالمیة لھذه    

األمراض سنویا یزید عن المائة وخمسین ملیار دوالر أمریكي .
بعضھم،  من  الشاذین  بزواج  رسمیاً  وسمحت  شخصي،  حق  الشذوذ  بأن  أقرت  دولة  عشرین  أكثرمن    
وبعضھا أقر زواج األشقاء من بعضھم، بل تعدوا ذلك في النرویج إلى إصدار قانون جدید یسمح بزواج 
اإلنسان من الحیوان،وُسجل رسمیا أول زفاف للفتاة باربارا  ذات الثالث وعشرین ربیعا، على كلبھا المدلل 

رودلف الذي ینتمي إلى عائلة الدوبرمان .
ھذه األمراض ال تُصیب البھائم، فقد أعفاھا هللا من ھذه العقوبة الدنیویة،ولكن تصیب الذي اختارالجنس    

الحرام بإرادتھ، رغم حرمتھا كما جاء بوضوح بكل الشرائع السماویة .
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۸ - ۲ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۹۸

اعتقد أن فیروس كورونا لن یختفي عن وجھ األرض، لكن وطأتھ وإنتشاره سیخفّان، ببساطة ألن    
الفیروس الجدید قد ظھر وفعل فعلتھ في العالم كلھ، والخوف ھو من الذریات المستجدة المنحدرة منھ، 

والتي بداء العلماء بكشف بعضھا أوال بأول  في الشرق والغرب .
وبعد أن نطق عمالق الفیروسات البروفسور الفرنسي "لوك مونتنیھ" مكتشف فیروس األیدز والحاصل    
على جائزة نوبل، كشف عن ماھیة "كورونا ۱۹" بأنّھ فعل فاعٍل بمھنیة متقدمة ، أضیف مخبریا لشریطھ 

الوراثي قطعة من المادة الوراثیة لفیروس األیدز، فأصبح ھجینا جدیدا بصفات ضاریة للبشریة، لكنّھ لم 
یعرف من الفاعل وال غرضھ من فعلتھ ھذه .

   سیكون لكورونا عالج، ألن رسولنا الكریم یقول"ما أنزل هللا عز وجل داء، إال أنزل لھ دواء، علمھ من 

علمھ، وجھلھ من جھلھ"، ولكن المعول بعد هللا تبارك وتعالى علیھ ھو وعُي ُحسن تصرف اإلنسان 
الوقائي، فكم من مرض لھ عالج فعّال، لكنّھ لألسف ال زال في األرض .

   الناس یعولون على حرارة الصیف إلختفاء فیروس كورونا، وأنا ال أوافقھم، فالمرض ظھر في المناطق 
الحارة كغیرھا، لكّن بعض أشعة الشمس القاتلة للجراثیم وُحسن التھویة والتباعد البدني في الصیف ربما 

یُقلل من حدتھ، فقد قیل الغرفة التي تدخلھا الشمس ال یزورھا طبیب.

یقول اإلمام الشافعي " سیروا إلى هللا عرجى ومكاسیر، وال تنتظروا الصحةَ فإّن إنتظار الصحة بطالة    
"،ھذا یعني، لو أحسست أّن عبادتك ملیئة بالمطباِت وال روح فیھا، أوھناك تقّطٌع وملٌل منھا، اِبقَّ متمسكا 
في أستارھا حتى تنال الرحمة، اسقط وأكمل،رغم أنك تعتقد أنك أضعف من أن تُكمل، فا� جلَّ وعال یقول 

"والذین جاَھُدوا فِینا لنَھِدینُھم ُسبلَنا "، فأكمل طریقَك إلى هللا ولو زحفاً، صلي رغم شعورك بالتقصیر، لكن 
إیاك أن تقطعھا، حجابك أنِت رغم أنھ لیس كامال، إبِق علیھ ولكن حاولي تحسینھ، لكن إیاِك إیاِك أن تخلعیھ، 
تقرأین القرآن بشكل متقطع؛ اِبَق على ما أنت علیھ، لكن إیاِك أن تھجریھ، إبن القیم یقول :" ال یزال المرء 
یعاني من الطاعة حتى یألفھا ویحبھا،  فیقیُض هللاُ لھ مالئكة تؤزه إلیھا أزاً، توقظھ من نومھ إلیھا " فإیاكم 
وترك سترة العبادة مھما كانت مرقعة، واعلموا أن هللا لن یترككم أبدا، وسیعینكم إذا رأى منكم صدق اِإلقبال 

علیھ، واإلصرار على طاعتة .

 فريوس كورونا اجلديد واملستجد

 كانت مرقعة
ْ
 وإن

َ
 العبادة

َ
ال ترتك سرتة

َ َحْیثَُما ُكْنَت، وأَتْبِِع السَّیِّئَةَ اْلحسنةَ تَْمُحَھا، وَخالِق النَّاَس بُخلٍُق َحَسٍن".    "اتَِّق �َّ
املصطفى يقول 
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فیروس كورونا المستجد دخل كل البلدان بال إذن أو تأشیرة !،عبر كل المطارات في أنحاء العالم   -
بدون جواز سفر!،دخل قصور الحكام رغم األسوار المشیدة والحراسات المشددة!.

- أرعب سكان األرض دون أن یروه،رغم أنھ ال یعرف لغاتھم !، أغلق وجّمد المعسكرات وجنودھا 
رغم ترساناتھا الرھیبة !،أغلق المصانع ودّمر إقتصاد دول العالم دون أي حرب !

والمنافذ  البحریة  الموانئ  !،أغلق  واحدة  رصاصة  یُطلق  أن  دون  اآلالف  مئات  أرواح  أزھق   -
الحدودیة بدون سابق إنذار!،جّمد الطائرات على األرض وأخلى المطارات من الناس فجأة!

جّمد الغواصات والبوارج وما علیھا في المحیطات!،استھدف أقوى الدول وأكثرھا ظلما وجرأة   -
على العظیم الجبار!، جعل كل الناس، الحاكم والمحكوم، الغني والفقیر حیارى بأمره!.

فیروس صغیر الیُرى أثبت للعالم كلھ أن النقاب ھو الواقي!،وأن اإلختالط ھو الوباء،وأن الوضوء   -
ھو المنظف والمطھر!،وأن الرجوع إلى هللا والتضرع والدعاء ھما العالج والمضاد!

بِیٌن"! ْنھُ نَِذیٌر مُّ ِ ۖ إِنِّي لَُكم ِمّ وا إِلَى �َّ العزیزالجبار یدعوكم  ویقول لكم بصریح العبارة "فَِفرُّ  -

- جاء في الحدیِث الصحیحِ " أن رجالً من الصحابة، جاء  إلى النبي  فقال: یا رسول هللا، إني عالجت 

امرأة في أقصى المدینة، وإني أصبت منھا ما دون أن آتیھا، فأنا ھذا، فاقض فّي ما شئت، فقال عمر: 
لقد سترك هللا لو سترت نفسك، فلم یرد علیھ النبي  شیئا، فانطلق الرجل" ظانا أنھ أصبح من أھل 
َن اللَّْیِل، إِنَّ اْلَحَسنَاِت  َالةَ َطَرفَيِ النََّھاِر، َوُزلَفًا ِمّ النار"، فأتبعھ رجالً فدعاه، فتال علیھ اآلیة " َوأَقِِم الصَّ
یُْذِھْبَن السَّیِّئَاِت"، فقال رجٌل من الحاضرین : یا رسول هللا، ھذا لھ خاصةً؟ قال: ال، بل للناِس كافة 
"، فسبحان هللا الذي لم یترك للمذنب بابا للتطھرإال فتحھ، انظرإلى ھذا الصحابي جاء لیعترف بذنبھ، 
ا بذنبھ، یُرید أن یتخلَّص منھ  ولیُقام علیھ الحدُّ، جاء معترفًا بفعلتھ دون أن یُكرھھ أحٌد، جاء تائبًا مقر�
في الدنیا قبل األخرة، یا لھا من نفوس مؤمنة، ویا لھا من ضمائر حیٍة، صقلھا اإلیمان العظیم، ال 

یتمتع بھا إالّ المؤمن الحق،الذي وضع األخرة نصب عینیھ .

- ركب شخٌص سیارةَ أجرٍة، فوجد السائَق مشغٌل للقرآن، فسألـھ: ھل مات أحد؟  فقـال: نعم 

 ماتت  قلوبنا ، عبارة مؤلمة تأملوھا جیدا!،    المسجوُن یطلُب مصحفاً یؤنُس وحدتھ، والمریُض یطلُب 
مصحفاً  لـیشفى هللاُ مرضھ، والمیُت یتمنى مصحفاً  لیرفع بھ درجاتھ، .... ونحن !!، لسنا مساجین، 
وال مرضى، وال موتى، حتى نطلبھ!، إنّھ بین أیدینا، وأمام أعیننا، فھل سننتظر؟، حتى یُصیبنا أمٌر ما 
فنفزع إلیھ ؟!، إنّھ ربیع القلوب، وساترالعیوب، وحامي النفوس، والصاحب بالقبور، والشافع یوم 

العبور،......... إنّھ    القرآن الكریم .

ك يا كورونا
ّ
هللا در

ال عذر ملذنب

ه القرآن الكريم
ّ
إن
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َعْن أبي ُھریرة قَال: بَینماَ نَحن ُجلُوس ِعْنَد النبي، إذ َجاءه َرجٌل، فقَاَل: یَا َرسوَل هللا َھلَكُت!، فقال:"ما أھلََكَك؟"،    
قال: َوقَْعُت على اْمَرأْتِي، وأنا صائٌم، فقاَل َرُسوُل هللا صلى هللا علیھ وسلم : "َھْل تَِجُد َرقَبَةً تعتقھا؟"، قال: ال، قال: 
"فھل تستِطُع أن تصوم َشْھَرْیِن ُمتَتَابِْعین؟" قال: ال، قال: "فھل تجد إطعام ستین مسكیناً؟" قال: ال، قال: فََسَكَت 
النبي، فبینما نَْحُن على ذلك، إْذ أُتي النبي بِعََرق فیِھ تَمٌر" قال: "أَْیَن السَّائُِل؟" قاَل: أنا، قال: "ُخْذ ھذَا فتَصدَّق بِِھ"، 
فقال: أعلى أفقََر منِّي یَا َرُسوَل ّ�؟، فََو هللا َما بَْیَن البَتَْیھا أْھُل بَْیٍت أْفقَر ِمْن أھل بَْیتي!، فََضِحَك النَّبِي حتى بََدْت 
أنیابُھُ، ثمَّ قَاَل: "أْطِعْمھُ أْھلََك"، فاإلسالم دین یُسٍر، یجعل الحیاة سھلةً ممتعةً للغني وللفقیر، كلماتھ دائما التیسیر 
والتبشیر بعیدا عن التشدد الذي یُسبب العنت والمشقة للناس ،أیھا الدعاة أفال نتعلم من ھذا الدرس العظیم، فنیسر 

وال نعسر حتى على المخطئین.

األخالِق لھا مناحي ودرجات، فمحاسُن األخالِق تعتمُد مبدأ المنفعة، فتُحسُن لمن أحسَن إلیك، وتُعطي من أعطاَك،    
وتصُل من وصلَك،  فاإلحساُن مقابَل اإلحساِن، أّما مكارُم األخالِق فھي نمٌط أرقى ألنھ مرتبٌط بالواقِع العمیِق للنفِس 
البشریِة، فھو ال یعتمُد على المنفعِة المتبادلة، بل یتعداھا الى زرعِ الفضیلِة وإزالِة الرذیلِة، كأن تصَل من قطعَك، 
وتُعطي من حرمَك، وتُحسن لمن أساَء إلیَك، فھذا النمُط قطع شوطا في الخیِر أبعد، ال تُدركھُ إّال النفوُس العظیمةُ، 

ولذلك كانت مھمةُ الرسول صلى هللا علیھ وسلم الوصوُل إلى القمِة حیُث قال:"إنما بُعثت ألتمم مكارم األخالِق".

 األخالقِ
ُ
مكارم

 
َ
ك

َ
ل
ْ
أه  

ُ
ه
ْ
عِم

ْ
أط

۱٦- ۲ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۰۰

یُذكُر أنّھ في عام ۱۸۹۸م زاَر االمبراطور األلماني"غلیوم الثاني" دمشَق، فخرَج وجھاُء المدینِة واستقبلوه،    
وعند مدخِل القلعِة، الحظت زوجة االمبراطورةُ حماراً أبیضاً جمیًال، فأثار إنتباھا، فطلبت من والَي الشاِم مصطفى 

باشا أن یأتیھا بھ، لكي تأخذه معھا ذكرى إلى برلین .
بعَث الوالي مّن یبحُث عن صاحبھ وكان یُدعى ابو الخیر تللو، فطلَب إلیھ إھداءَ الحماِر إلى زوجِة االمبراطور،    
فاعتذر!، غضَب الوالي وعرَض شرائھ من أبي الخیِر، لكنھ أصّرعلى الرفض وقال:" لدّي ستةَ رؤوٍس من الخیِل

 الجیاِد، إن شئَت قدمتُھا كلُھا ِھدیة، أما الحماُر فال "!.
   إستغرَب الوالي ھذا الجواِب وسألھُ عن السبِب، ردَّ تللو مبتسماً وقال : " سیدي إذا أخدوا الحماَر إلى بالدھم

سیتحدثون عنھُ، وسیسأل الناس من أین ھذا الحمار؟، والجواُب معروٌف بالضرورِة ، ُفیصبح "الحماُر الشامي" 
حدیُث كِل الناِس ھناك، فتُعرف الشام بھ !.

وسنتعرُض للسخریِة، وسیقوُل الناَس ھناك: ھل یعقُل أّن امبراطورةُ المانیا، صاحبةُ الذوِق الرفیِع  لم تجد في    
دمشق ما یُعجبھا غیُر الحمار؟، لذلك لن أقدمھُ لھا ولن أبیعھ "! .

اقتنَع الوالي بوجھِة نظِر أبوالخیر، بل أُعجب بكالمِھ وفطنتِھ، ونقَل الخبَر لالمبراطور واالمبرطورة، فضحكا كثیراً   
، وأُعجبا بالجواب، وأصدر االمبراطوُر أمرهُ بمنحِ تللو وساماً رمزیاً، تقدیراً  إلخالصِھ وحفاظھِ على سمعِة بلده ... 
فنحن نمثُل دیننا وبلدنا وأمتنا بأخالقنا، فلنكن من أرقى الناَس سلوكاً، وأحكم الناس تصرفاً، فأنا وأنَت سفراء بالدنا 

ورُسل دیننا حیثما كنّا!.

 وعظمة دينك
َ
 بلدك

ُ
مسعة
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