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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۳ - ۸  -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤۲

بینما أوصى  بالتراضي وھو ۱٥ عاما،  قانونیةً لممارسة الجنس  الفرنسیةُ سناً  حددت الحكومةُ   -
الدكتورخالد عمارة لماذا  الفرنسي فرانسوا موالنس بإعتماد سن ۱۳ عاما، فیتسأل  العام  الُمدعي 

المبكرة ؟. العالقات الجنسیة  المبكر وال تُحارب  الدولیة الزواج  المنظمات  تُحارب 
- لماذا تُحارب ِختان اإلناِث وال تُحارب اإلجھاض وقتل الجنین ؟، لماذا تتكلم المنظمات الدولیة عن 

العُنف ضد النساِء وحقوق المرأِة في حیاة كریمٍة، وال تتحدث عن العنف ضد الرجال وحقوق 
الرجال في حیاة كریمة ؟، لماذا تُحارب تعدد الزوجات وال تحارب تعدد العشیقات ؟ .

لماذا یتم اعتبار قوانین وعالقات األسرة االوروبیة صحیحة رغم تعاسة الحیاة األسریة في   -
الغرِب؛ ویتم اعتبار قوانین وعالقات األسرة الشرقیة مجاال لإلنتقاد؟، لماذا تُحارب بعض العادات 
والتقالید في العالم االسالمي، لكنّھا ال تُحارب مثال شرب الخمر، رغم أن كل األبحاث اثبتت ضررهُ 

وتسببھُ في العنف والجریمة، وخطورتھُ على الصحِة في كل جوانب الحیاة ؟.
الغربیة صحیحة ومرجع، وعلینا نحن المسلمین أن نعدل عاداتنا لتُعجب  العادات  - لماذا یتم اعتبار 

االوروبین؟!، رغم أن العلم یقول أن الكثیر من عادات الغرب فاسدة و ضارة.
- والحُق ال یحتاج ان نستورده من الغرِب الفاسد بسلوكیاتھ، الحُق نجدهُ بسھولٍة في كتاٍب موجوٌد 

بین أیدینا ، كتاٌب إسمھ القران الكریم ،"إِنَّ َھذَا اْلقُْرآَن یَْھِدي ِللَّتِي ِھَي أَْقَوُم " .

اٍب بِاْألَْسَواِق، ِجیفٍَة بِاللَّْیِل، ِحَماٍر بِالنََّھاِر،  اٍظ َسخَّ َ یُْبِغُض ُكلَّ َجْعَظِريٍّ َجوَّ قال رسوُل هللاِ " إِنَّ �َّ  -
بِأَْمِر اْآلِخَرِة "، والجعظرُي ھو المتكبر الفظ الغلیظ، وأّما الجواُظ فھو  ْنیَا َجاِھٍل  بِأَْمِر الدُّ َعاِلٍم 

األكول الشروب، والسخاب في األسواق ھو كثیُر الِخصام عالي الصوت.
بلیٌد في فھمھ، منھمٌك في عملھ  النوم والخمول، وحماٌر بالنھار أي  باللیل یعني كثیر  وجیفةٌ   -

الدنیوي، ال یلتفُت إلى سواهُ من الطاعة والعبادة، فإذا جاء اللیُل استلقى على فراشِھ وبقي كالجیفِة 
إلى الصباحِ، رغم أنّھ عالٌم بأموِر دنیاهُ، لكنّھ جاھٌل بأموِر دینِھ وال یھتُم بھ .

املبكر الزواج 

ُ
 يكرهها الرسول

ٌ
إحذر... صفات

-   بأّن اإلخوان یُْعرفون عند الحوائج؛ ألّن كَل الناِس في الرخاءِ أصدقاءُ، وشُر اإلخواِن الخاذِل 
إلخوانِھ عند الشدِة والحاجِة، واإلخوان زینة في الرخاء، وعدة في البالء ومعونة على األعداء.

وتذكر إنتبه 
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