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اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۲٥

أّن قلة التعرض ألشعة الشمس تؤدي إلى نقص فیتامین (د)، وكثرة التعرض ألشعتھا یؤدي إلى    
سرطان الجلد، وقتل خالیا حرس الحدود المناعیة، لذلك زّود هللا الجلد بـخالیـا خاصة تحمیھ من أذى 
المسؤولة عن  المیـالنـیــن  بإفراز صبغـة  مكلفة  الخالیا  ھذه  أسمھا "میلنوسایتس"،  الشمـس،  أشعة 
التي تنفرد وتشكل مظلـة فــوق نواة خالیا الجلد  لون الجلد، فعند التعرض للشمس تُفرز ھذه الصبغة 

DNA"، وتعمل على تفریق  وتبدید وإبعاد ھذه األشعة، فیسلم الجلد  لحمایة المـــادة الوراثیـة " 
بقدرة هللا من السرطان.
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إذا أردَت  أن تطلَب العفَو من هللاِ، فالبُدَّ  أّن تمارسھُ أنَت أوالً مع الناِس،  وتعفَو عّمن أخطأ فى    
ِحیٌم ". ُ َغفُوٌر رَّ ُ لَُكْم َو�َّ حقك، لقولھ تعالى:"  َوْلیَْعفُوا َوْلیَْصفَُحوا أََال تُِحبُّوَن أَن یَْغِفَر �َّ

" " رئيسة مجهورية سنغافورة 

۲۰۲۱- ٥ - ۲۷ 

السیدة " حلیمة یعقوب" رئیسة جمھوریة سنغافورة، لھا من أسمھا نصیب، امرأةٌ مسلمة ٌ    
متزوجة من مالیزي أصلھ یمني، عاشت وزوجھا بغرفٍة واحدٍة بدایة تخرجھما من الجامعة. 

اجتمعت بالحكومة وقالت أنا حلیمة یعقوب، أمةٌ من إماء هللا أخشى هللا وأخافھ، من یُرید أن یعمل    
المعیشة لمواطني سنغافورة.  معي لصالح الشعب فأنا أختھ با�، ھّمي رفُع مستوى 

كانت تبداء یومھا مبكرا، تُصلي الفجر مع عدد من موظفاتھا في مسجد عام في العاصمة     
إنصات. بكل  لمشاكلھم  مراجعیھا، وتستمُع  تُقابل وموظفاتھا  الصالة  وبعد  سنغافوره، 

بالعالم، وأصبحت نسبة  المعجزةُ؛ أصبح جواز السفر السنغافوري أقوى جواز سفر  وحصلت    
البطالة ۱ بالمائة، وأنجزت ما یقارب من عشرة آالف مشروع عمالق، وأصبحت نسبة الفساد في 

سنغافورة صفرا، وزاد دخل سنغافورة ب ۲ ترلیون دوالر .
وارتفع دخُل المواطن السنغافوري إلى ۸٥ ألف دوالر سنویاً ، تقریبا ۷۰۰۰ دوالر شھریاً    

القومي ٥ تریلیون فائض الدخل  السنغافوریة، وزاد  المنتجات  وشطبت جمیع الضرائب على 
عدد سكان جمھوریة سنغافوره فقط ستھ ملیون نسمة، وناتج قومي في العام یساوي۳۰۰ ملیار    

دوالر، وتملك أفضل مطار دولي في العالم، امرأة مسلمة جادة تمثل روح اإلسالم العملي، الذي 
الفاسدة . لتعارضھ مع مصالحھم  الشعوب،  الذین یحكمون  الفاسدون  یرفضھ 
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