
قاَل  أَْظُھِرُكْم؟  بْیَن  َوْجَھھُ  ٌد  ُمَحمَّ یُعَِفُّر  َجْھٍل: ھْل  أَبُو  قاَل  روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة قال:     
َرأَْیتُھُ یَْفعَُل ذلَك ألََطأنَّ علَى َرقَبَتِِھ، أَْو ألَُعِفَّرنَّ َوْجَھھُ في التَُّراِب،  لَئِْن  ى  ِت َواْلعُزَّ فِقیَل: نَعَْم، فَقاَل: َوالالَّ
إالَّ  منھ  فَِجئَُھْم  فَما  قاَل:  َرقَبَتِِھ،  علَى  ِلیََطأَ  َزَعَم  یَُصِلّي،  َوھو  َوَسلََّم  ُ علیھ  َصلَّى �َّ َرُسوَل هللاِ  فأتَى  قاَل: 
َوَھْوًال  نَاٍر  لََخْنَدقًا ِمن  بَْینِي وبْینَھُ  لََك؟ فَقاَل: إنَّ  بیََدْیِھ، قاَل: فِقیَل لھ: ما  َویَتَِّقي  َعِقبَْیِھ  یَْنُكُص علَى  َوھو 

ُ علیھ َوَسلََّم: لو َدنَا ِمنِّي َالْختََطفَتْھُ الَمَالئَِكةُ ُعْضًوا ُعْضًوا. َوأَْجنَِحةً. فَقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى �َّ

الكافر أبو جهل

أمر  في  یتكلم  الرویبضة  رأیت  وإذا  للمغیب،  طریقھا  في  الّشمس  أن  فاعلم  طویًال،  ظًال  لألقزاِم  رأیَت  إذا     
وسلم:   علیھ  هللا  صلّى  هللا  رسول  قال  قال:  ھریرة  أبي  فعن  الخداعات،  السنوات  في  أنّك  فاعلم  الناس، 
ُن  اِدُق ویُؤتَمُن فیھا الخائُن ویُخوَّ ُق فیھا الكاِذُب ویَُكذَُّب فیھا الصَّ اعاُت یصدَّ سیَأتي علَى النَّاِس سنواٌت خدَّ

ِة" . جُل التَّافِھُ في أمِر العامَّ َوْیبضةُ قاَل الرَّ َوْیبضةُ قیَل وما الرُّ فیھا األمیُن وینِطُق فیھا الرُّ

قيل وما الرويبضة يا رسول اهللا؟
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

٥ - ۱۱ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٥۸

البعض،  بعضھا  مع  تتفاعل  التي  وكبیرھا،  صغیرھا  الحیة،  الكائنات  مجموعة  بأنّھ  البیئي  النظام  یُعّرف    
. اإلنسان  تدخل  عن  بعیًدا  أصال،  هللا  خلقھا  كما  المحیطة  بیئتھا  ومع 

التي  الحالة  على  الطبیعة  وعناصر  مكّونات  فیھا  تبقى  التي  الصورة  على  یُطلق  ُمصطلح  البیئّي  التوازن    
لھذه  المكونة  الطبیعیة  النسب  في  اختالل  من  یحدث  لما  خالفًا  علیھا،  وتعالى  سبحانھ  الخالق  خلقھا 

بالبیئة.  یتعلّق  ما  كّل  في  الدائم  اإلنسان  لتدّخل  نتیجةً  العناصر، 
المحكم،  النظام  ھذا  تفسد  البشریة  الید  تتدخل  فعندما  ووظیفتھ،  مكانھ  لھ  وقدر  بقدر،  شيء  كل  هللا  خلق    

تَْقِدیًرا". َرهُ  َشْيٍء فَقَدَّ ُكلَّ  یقول: "َوَخلََق  تعالى  بالحسبان، وهللا  یكن  لم  ما  ویظھر 
   في عام 1958 أمر الزعیم الشیوعي ماو بقتل كل طیور الدوري، بزعم أنھا تأكل من المحاصیل 

قتلھا. في  الناس  تنافس  وفعال  االقتصادي!،  الصین  تقدم  وتعرقل  الزراعیة، 
تموت  حتى  ویرھقونھا  بالطبول  یروعونھا  كانوا  أنھم  حتى  وحشیة،  بطرق  الدوري  من  المالیین  قُتل    

من اإلجھاد، مما أدى إلى اختفاء  ھذا الطائر من معظم أنحاء البالد.
مخیف،  بشكل  الطیور  علیھا  تتغذى  كانت  التي  الحشرات  وتكاثرت  الجراد،  انتشر  الكارثة،  فظھرت     

بالتوقف  ماو  فأمر  البشر،  من  المالیین  عشرات  وحصدت  الكبرى،  المجاعة  فوقعت  المحاصیل،  وأكلت 
. العظیم  هللا  فسبحان  والجراد!،  الحشرات  لقتل  البالد  وتفرغت  الطائر،  قتل  عن 

البيئي التوازن 
تــحة لفـا ا
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