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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدمة

الحمد هلل رب العالميـن، الذي امتّن على عباده بنبيه الُمرسل، وكتابه الُمنزل، الذي ال يأتيه           

، الى عبده الكتاب ولم يجعل له عوج  الباطُل من بين يديه وال من خلفه، تنزيٌل من حكيــم حميــد، أنزل ع

اهرين، وعلى صحابته الغر وصلى هللا وسلم على سيد األولين واآلخرين محمد، وعلى آله الطيبين الط

 الميامين وبعد:

رها اإلنسان، فهو مرعٌب بشكله فيروس كورونا المستجد ليس كغيره من الفيروسات التي َخبِ           

دقيٌق بحجمه وصاعٌق بتصرفه، فسطوته وحقائق أفعاله وتداعياتها وِعبرها، فاقت كل التوقعات، و

 ه ومحكومه، صغيره وكبيره، عالمه وجاهله على حد سواء.وأشغلت العالم بأسره، فقيره وغنيه، حاكم

تجاهات بنفس يمتطي بساط الريح، ويتحرك بكل االالتاريخ المعاصر لم يشهد له مثيال، وكأنه          

ويضرب في كل الجبهات، خالل  ة وال إذن مسبق، يفهم كل اللغات،الوقت، يدخل كل المطارات بال تأشير

 أنحاء الكرة األرضية.أشهر بسيطة ظهر في كل 

أسميته الجنرال كورونا، الجنرال الصغير الذي ال يُرى، الذي حبس الناس، وأجبر الطائرات على          

قتصاد، عطل المدارس والجامعات، ودّمر االالهبوط، وجّمد البوارج في محيطاتها، وأوقف المصانع و

 .دوء عجيب، كل ذلك بصمت وهوفضح زيف الحضارة الغربية

ال شك أنّه آيةٌ من آيات هللا، أرسلها للبشرية بعد أن اشتطت وبُعدت عن فطرتها، علّها تفهم         

الرسالة وتعود عن ّغيها، فلو أراد هللا  أن يستبدلنا لكان له شأن آخر معنا، ولكنها آيةٌ لمصلحتنا على 

ِليُِذيقَُهْم واستفاد من قوله تعالى"به وسلم، "، فمن خاف رجع إلى ر"وما نرسل باآليات إالّ تخويفا مبدأ

 ".ِملُوا لََعلَُّهْم يَْرِجعُونَ بَْعَض الَِّذي عَ 

فكرة هذا الكتاب نشأت من طلب جاءني من  دكتورعزيز يعيش الغُربة عن وطنه، وأخ كريم يندُر         

علّها تكون  .رةوتداعياته وِعب مثيله، يقترح عليَّ إصدار نشرة إلكترونية قصيرة حول فيروس كورونا

، ثم ُجمعت هكذا، فهي مهداة اشرة فاعتبروا"، التي تيسرت تباع  فكانت "ن ،توعوية تربوية دينية

لصاحب الفكرة، ألّن الدال على الخير كفاعله، آمال من هللا  ُحسن القبول، ومن القّراء المعذرة والدعاء، 

 وهللا ولي التوفيق.

 ةالحميد القضا الدكتور عبد                                                                      

 2121\ 8 \15السبت                                                                         
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 (1)  نشرة فاعتربوا

 هل تعلم؟

   أّن فيروس كورونا المستجد المسمى علمي( اSARS - CoV - 2هو مخلوق صغير، وحدة )  قياسه

 .بالمجهر اإللكتروني ال يُرى إالّ باألجزاء من المليار من المتر، و

 حتى يدخل خلية  حية  من  ايستطيع العيش لوحده، يبقى وحيد   أّن فيروس كورونا المستجد هو طفيٌل ال

 مرها ويستعمل كل قدراتها لمصلحته!خاليانا، فيستع

 ا دونما أي فيدخلها وحيد   ،بل يبحث عن خليٍة حيةٍ  ة  ميتة ،رونا المستجد ال يدخُل خليوأّن فيروس ك

ا ولكن سالح، فيحتُل قيادتها ويسخرها لصناعة ما يريد من مكونات، ثم يُتلفها ويخرج منها منتصر  

  ل واحٍد عن خلية حية جديدة!ليبحث ك ،بالمئات

 أسرع! فيروس أسهل وإنتشاره بالجسمال ةمكلما كانت مناعة اإلنسان أضعف، كلما كانت  مه 

 

 ؟مهل تعل

 وروبا، أه في الطوابق العليا لعمارته في يصيُح ويستغيُث من شرفة منزل أّن منظَر الشاب الذي رأيته

لقلة من يساعده... ذكرني يوم انتشر  ألن شقيقته ماتت منذ يومين وهي ال زالت على سريرها

لم يجدوا من يدفنهم لقلة م... وكثر الموتى وتراكمت جثثهم، و1931الطاعون شمالي ايطاليا عام 

 !ننا في عصر العلم والتكنولوجيارغم أ التاريخ يُعيد نفسه، فسبحان هللا، األحياء حولهم...

 

 ؟هل تعلم

 فال يُعجزه شيء،%111يا منه حاا نسبة الضفيروس  ، ألرسل نالو أراد هللاُ إهالك ... 

، وفي خوفهُ وهو جالٌس حتى في بيته يكون كيفو ...... ليُري العبَد عجزه وضعفهالكنّه أراد إنذار  

أّن هللا قادٌر على كل  فكن على عقيدٍة راسخة !%7مكان أمنه من فيروس ال يُرى... ونسبة الوفاِة منه 

بل فاجأر إليه في كل آن  ،، فتضرع إليهوأن الكّل في قبضتِه وتحت قهرهِ  شيء، وأنه مالك ُالملك،

ِ إِنِّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر  " !. خيٌر من نعمٍة تُنسيَك ربك..فمصيبةٌ تُقبُل بها على ربكَ  .وحين.. وا إِلَى َّللاَّ فَِفرُّ

 .الذاريات( 51) ُمبِيٌن"
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 (2) نشرة فاعتربوا

 معلومات

 المخلوقاِت المجهرية المعروفة لآلن. لفيروسات بشكٍل عاٍم هي من أصغرأّن ا 

 ا ينتقُل من الحيوان لحيوانات أو النباتات، ومنها مأّن الفيروسات أنواٌع، منها ما يختُص بالبشر أو ا

 .إلى اإلنسان

  أنواعٍ من فيروسات عائلِة "كورونا" لآلن، وهي تعيُش على الحيوانات 
أّن العلماَء قد عرفوا سبعةَ

 .تلفة في كِل مكاٍن على وجه األرضالمخ

  فأصبحت مؤذية، وانتقلت أّن ثالثة أنواع من السبعة المعروفة؛ قد تعرضت لطفرات جينية وتحورت

 من الحيوان إلى اإلنسان لتسبب له األمراض.

 

 ؟هل تعلم

  ،أن من طبيعة األشرار من البشر، ينشرون اإلشاعات المغرضة بين الناس، ويهرفون بما ال يعرفون

ورونا المستجد الذي ظهر ا لم تعهده البشرية من قبل، مثل فيروس كخاصة عندما يكون األمر مستجد  

الف من البشر... واإلنسان عادة صاب وقتل مئات اآلأر في العالم بسرعة غير مألوفة، ونتشاو حديثا،

ترى مع هذا العدد الهائل من الضحايا بفترة وجيزة... والخوف  افما حاله  ي يخاف من المجهول،

ن والهلع والضغط النفسي هي من مدمرات جهاز المناعة عند اإلنسان، وفي الحديث الصحيح "من كا

 ا أو ليصمت".يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خير  

 

 ؟هل تعلم

  أن أحد األطباء الفرنسيين على القناة التلفزيونية الفرنسية الخامسة يقول: أحسسُت وكأني أحترُق

وبعد من الداخل، بعد أن توسل لي مريٌض بالكورونا وهو يحتضر، أن يرى أبناءه للمرِة األخيرة، 

وبدأنا في تجهيز المكاِن حتى يتسنى لألبناء الدخوَل بأماٍن، وبعد  ،جبتنا لهإلحاحه وبكائه، است

إتصالي بهم، رفضوا أن يوّدعوا أباهم خوفا من العدوى، حتى أنّي توسلُت لهم، لكنّهم وبكل بساطٍة 

ِه َوَأبِيهِ َوأُ  ،َأِخيهِ  ِمنْ  يَْومَ يَِفرُّ اْلَمْرءُ " ؟لهي... هل هي القيامةا إي أغلقوا الهاتف بوجهي... ، ِمّ

 .... فاعتبروا يا أولي األلبابَوَصاِحبَتِِه َوبَنِيِه"
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 (3) نشرة فاعتربوا

 عائلة كورونا

 فأصبحت مؤذية  لمعروفة؛ قد تعرضت لطفرات جينية ّن الثالثة أنواع من فيروسات كورونا اإ

 وممرضة، وانتقلت من الحيوان إلى اإلنسان لتسبب له األمراض.

 نتقاله لإلنسان من الخفاش وبعض أنواع القطط ام وثبت 2112ونا ممرض ظهر عام كورّن أول إ

 البرية.

  آلف آة يوأصاب ثمان " ألنه سبب "المتالزمة التنفسية الحادة الشديدة"،1أنّه أُطلق عليه "سارس

 وخمسمائة وقتل ثمانمائة وخمسين ضحية في العالم.

 نتقاله لإلنسان من الجمل العربي.ام وثبت  2112ممرض الثاني ظهرعام ّن فيروس كورونا الإ 

 ميرس" ألنه سبب "المتالزمة التنفسية الشرق أوسطية"، وأصاب ألفين  نّه أطلق عليهإ"

 وقتل ثمانمائة وستين ضحية في العالم.روخمسمائة شخص،

 م.2119ّن فيروس كورونا الممرض الثالث هو "كورونا المستجد" الذي ظهر في نهاية عام إ 

  ِق ويُطلَ  " ألنه سبب النوع الثاني من "المتالزمة التنفسية الحادة الشديدة"،2"سارس  ليهق عأطل

 ."19عليه عالميا"كوفد 

 ؟هل تعلم

  أنّه عندما نادى المؤذن في زمن الرسول صل هللا عليه وسلم في يوم مطير"صلوا في رحالكم"، لم

لصحابة في بيوتهم وهم يحتسبون يبِك المؤذُن وهو يقولها ألنه يعلم أنها حكم شرعي، وصلى ا

أجرالجماعة بنياتهم، ولم ينتشر بينهم أن هللا كره قدومهم وأغلق المساجد في وجوههم، علما أنّه 

وقف الصالة في  كان بينهم من يأتيه خبر السماء ولم يقل لهم أن هللا حرمهم دخول بيته.....

من هللا.... فأّمةُ اإلسالم أّمةٌ مرحومةٌ،  المساجد فترة  مؤقتة  لضرورة ٍملحٍة ال يُفسر أنه غضبٌ 

 خيُرها باٍق إلى يوم القيامة.

 ؟هل تعلم

 "ْر فَِإنَّ الذِّ ومن باب َوإِذَا َمسَّ " وحتى ال ينطبق علينا قوله تعالى: ،"ْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِينَ َوذَّكِ

رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعد ا أَْو قَائِ  ْنَساَن الضُّ هُ َمرَّ َكأَْن لَْم يَْدُعنَا إِلَى ُضّرٍ َمسَّهُ، اإْلِ ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ ا، فَلَمَّ م 

(..... فادعوا هللا وتضرعوا إليه، علّه يكشُف 12يونس  ) َكذَِلَك ُزيَِّن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن"

 البشرية جمعاء. عنّا وعنالُضرَّ والسوَء 
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 (4) نشرة فاعتربوا

 ذريات كورونا؟

                                                                                                .لمأكوالت البحرية في مدينة ووهانفي عمال سوق ا ّن مرض كورونا المستجد ظهرأوال  إ -

   .عى والخفاشلى أنّه انتقل إلى اإلنسان من األفإّن الدراسات المبدئية تشير إ -

الذي ظهر في ، فهرت سلسلة من التحورات والتغيراتّن دراسات الخريطة الجينية لكورونا المستجد أظإ -

 ف منها لآلن ثمانية سالالت على األقل.       كتشِ اا والكويت، وقد يطاليإلمانيا وأووهان يختلف عنه في 

 فتكه بالضحايا.ّن ظهور مثل هذه الذريات قد انعكس على نسبة وسرعة إ -

 .إنتاج لقاح فاعل ضد هذا الفيروس ّن هذه التحورات والتغيرات الجينية ستعقّد عمليةوإ -

 

 ؟هل تعلم

أنه كلما إلتزم اإلنسان بتعاليم دينه، ودوام وإحسان وضوءه، وإسباغه على المكاره، وبنظافته   -  

دابه وإرشاداته اإلسالمية الصحية؛ مثل آوأنه كلما التزم ب، بشكل خاص الشخصية بشكل عام وغسل اليدين

داب العُطاس والسعال، وابتعد عن التقبيل، وأوقف آتي العزل والحجر الصحي، والتزم بتطبيق قاعد

كورونا وأمثاله من الجراثيم المؤذية، كلما كان أبعد الناس عن فيروس  المصافحة مؤقتا للضرورة....

 .افية وفوق ذلك إلى األجر والثوابلى الصحة والعإ إلى اإللتزام بدينكم، بل سارعوافسارعوا 

 

وا
ُ
بِر
َ
ت
ْ
اع
َ
 ف

زناة في الكرة األرضية يـدز عندما ظهر في بداية الثمانينيات لياُلحق ويُعاقب الشاذين والن فيروس اإلإ -

بينما فيروس كورونا  خر بسبب فعلته الشنعاء،آلى إخمسة سنوات، ألنه ينتقل من شاذ  لىإقد احتاج 

سره خالل ثالثة أشهر د قد ركب بساط الريح وبسرعة عجيبة لم يسبق لها مثيل، اجتاح العالم بأالمستج

"ظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما : عظيم إذ يقولوصدق هللا ال .…وكأنه ينتقل ِعبر األثير فقط ال غير!

 ".َفاْعتَبُِروا يَا ُأوِلي األْبَصارِ  " لُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن".َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهم بَْعَض الَِّذي َعمِ 
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 (5) نشرة فاعتربوا

 ؟تاج وهيبةا، كورون

 .جزء من المليار من المتر 125فيروس كورونا مخلوٌق  متناهي في الصغر، يبلُغ قُطره  -

 .ةُ تاج ملكٍة على عرشهاكلمة كورونا في اللغة الالتينية تعني التاج ذو الهالِة، وكأنه هال -

 هذا الفيروس ال تراه العيون، ولكن تدمع منه الجفون، يصوُل ويجوُل بال حسيب ٍبشري. -

يآتك، آيةٌ صغيرةٌ من آ نقدر، وأنت على كل شيٍء قدير، فاللهّم إنك تـراهُ وال نـراه، تقدُر عليه وال -

 لكوِت والعظمِة.رفعهُ عن ضعفنا بقوتك، يـا ذا الجبروِت والمافاصرفهُ عنا، و

 

 معلومات

 .لبس وخلط عند عامة الناس بين مفهوم العالجِ واللقاحِ ومادِة الكشف المخبري كهنا -

 .: هو الدواُء الذي يُعطيه الطبيُب للمصاب؛ ليشفى من مرضه بعد تشخيصهالعالجُ  -

 د الفيروس مثال  إلثباِت وجو لخلطها بعينة المريض، االتوليفةُ المتوافق عليها علمي   : هيمادة الفحص -

 علما أنّه لكل فحٍص توليفته الخاصة به. من عدمه،

من  ز جهازه المناعي، حتى يحميهللشخص السليم قبل إصابته، لتحفي هو المطعوُم الذي يُعطى :اللقاحُ  -

 .اإلصابة مستقبال بمرٍض معينٍ 

انت منه البشرية، يحتاُج مٍن معيٍن ضد فيروٍس جديٍد، يظهُر ألوِل مرٍة، ولم يسبق أن عآلتحضير لقاحٍ  -

 .ا ثم على اإلنسان ثاني  على الحيوانات أوال   اربكثر، ألنه يمُر بسلسٍة من التجإلى عاٍم أو أ

عادة من تحضير لقاحاٍت للفيروسات المتحورِة، لسرعِة تغيُرها وتبُدل ذرياتها  تُعاني البشريةُ  -

 .ال يُفيد للوقاية من ذريٍة أخرىوسالالتها، مثل فيروس كورونا، فما يحمي من ذرية  معينٍة 

 عرِبة

  ،إن العلوم المتقدمة، والتكنولوجيا المتطورِة التي جعلت العالم قرية  صغيرة ، وغزت األرَض والسماَء

أنتجت قوة  جبارة ، لكنّها مجنونةٌ ومنفلتةٌ، وبال  كوابَح أومحدداٍت، وبال ضوابَط  من أخالق أو إنسانية، 

هذه  ، بال هوادة ودون سبب...لضعفاء المظلومين عن يمين و شمال، وقتلت ااستهانت بأرواح البشر

       يةٌ صغيرةٌ من آيات هللا سيطرت عليها وأخرستها، قال تعالى:آا مهما بلغت، فهذه القوةُ ضعيفةٌ جد  

يَّنَْت َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَادِ " ا َحتَّى إِذَا أََخذَِت األْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ ُروَن َعلَْيَها أَتَاَها أَْمُرنَا لَْيال أَْو نََهار 

  .فََجعَْلنَاَها َحِصيد ا َكأَْن َلْم تَْغَن بِاألْمِس"
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 (6) نشرة فاعتربوا

 العدوى واألعراض

 ،خيفة وتاجه الُمهيب وطاف باألرض"الجنرال الصغير"، لبس هامته المُ  كورونا المستجد. 

  بواسطة رذاذ اللعاب الذي يخرج مع الكالم والسعال والعُطاس.يخرج من أنف وفم المصاب 

 لى مسافة متر على األقل، وتتلوثإلفيروس ينتشر أمام العاطس المصاب، ويصل هذا الرذاذ الُمحمل با 

 .يداه واألسطُح من حوله بالفيروس

  عرك العيون فإذا خالطه أحٌد أو صافحه، دخل هذا الفيروس المتعلق بالرذاذ عن طريق التنفس أو

 باأليدي الملوثة.

 ليجد بعض أنواع الخاليا التي يهواها، اي وأسفل الحلق لخمسة أيام تقريب  يعشعش بالتجويف األنف ،

 فيدخلها ويُكاثر نفسه على حسابها بطريقة عجيبة ال يعلم تفاصيلها إال خالقه.

   جهازه المناعي.ا لعمر المريض وقوة تبدأ الحمى والسعال الجاف واألعراض بالظهور تبع 

   لمخالطيه قبل وبعد هذه الفترة، والفيروس يحاول أن يصل إلى رئتي المصاب. ايكون المصاب ُمعدي 

   ا.إذا وصل الرئتين، فإنه يُتلف حويصالتها الناقلة لألوكسجين، فتتدهور حالة المريض جد 

 معلومات

نتشاره وسهولة عدواه، وخلق اكورونا المستجد " عن غيره بسرعة يتميز هذا الجنرال الصغير"    

لى أجزاء الجسم، هذا الفيروس إن حويصلة هوائية لنقل األوكسجين هللا في رئتي اإلنسان ستمائة مليو

أكثر األوكسجين إطالقا... فإذا أُصيب ستغناء عن وت اإلنسان، ألنه ال يستطيع االيتلفها أو بعضها، فيم

المتحدة األمريكية، ربعهم بحاجٍة ألجهزة ِاألوكسجين،  من أربعمائة ألف إنساٍن كما حدث في الواليات

أن عشرات  الف جهاز فقٍط ال غير، فهذا يعنيآها  كما أعلنوا سابقا إالّ عشرة وال يُوجد في البالد كل

األطباء وهم يتفرجون، ال حول لهم وال طول، هذا في أقوى دولة وأكثرها  الف سيموتون أمام ناظرياآل

 لكم بما يحدث في البالد األضعف؟فما باتقدما في العالم، 

ية
ّ
 ضحايا املاد

لى إيون مريكا، فهم مادّ أوكبار السن لحماية اإلقتصاد في  أما الذين يُريدون أن يُضحوا بالضعفاء

مرنا به أان ما بين هذا وبين ما فشتّ  ....ا لحرمة النفس البشريةوكعادتهم ال يُقيمون وزن  النخاع، 

 .رواه البخاري "تُْنَصُروَن َوتُْرَزُقوَن إاِل بُِضعََفائُِكمْ  َهل  "وسلم حيث يقول: صل هللا عليه  الرسول
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 (7) نشرة فاعتربوا

 الوقاية خري من العالج

 ستويين متكاملين، الشخصي والرسمياإلجراءآت الوقائية تكون عادة  في م. 

  ان عدة مرات يومي  بالماء والصابوعلى المستوى الفردي أهمها المداومة على غسل األيدي. 

   ا، بما ال يقل عن عشرين ثانية  في كل مرة.تنظيف األيدي بالمعقمات عدة مرات يومي 

 قتراب من الشخص المصاب بالفيروس، ولو لم تظهر عليه أية عالمات مرضية.تجنب اال 

 .ضرورة تغطية الفم واألنف عند العطاس أوالسعال بمنديٍل يُستعمل لمرة واحدة ثم يُتلف 

 ن يدخل من أيهما.أتلوث اليدين، ألن الفيروس يمكن  ب عرك العينين واألنف خوفا منتجن 

   ا.المداومة على تعقيم المرحاض واألسطح المتاخمة لتواجد أي مصاب ولعدة مرات يومي 

 ستعمال الجماعي لألدوات المشتركة عن طريق الفم، فنجان القهوة مثال.اإلقالع عن اال 

 كفيٌل بالوقاية والحماية. ُعطاسه وطعامه وشرابه، ع أوامرالرسول عندتباااإللتزام بالوضوء و 

 اإلجراءآت الرمسية

 لمكافحة مثل هذه األوبئة، ينبثُق عنها لجاٌن فرعيةٌ على مستوى كل دولة. تشكيل لجنة دولية 

   كل الدول بتطبيقها بحكم القانون عريضة  مشتركة  للوقاية، وتُلزمُ  اتضع هذه اللجنة خطوط. 

 ة.وءية، وحجر كل من جاء من منطقة موبرعة إغالق كل المعابر البرية والبحرية والجوس 

 .وضع خطة منبثقة من الخطة الدولية، لكنها متجددة وتراعي خصوصيات كل دولة على حدة 

 .إيجاد المحاجر الصحية، وتوفير أجهزة التشخيص ومستلزماته، وعزل المصابين وعالجهم 

  وتثقيف المواطنين بسبل الوقاية، وتعقيم المرافق العامة واألسطح.استمرارية نشر التوعية 

راال
ّ
 ستهتار املدم

  األوامر واإلرشادات،بُمصابة المستهترة في كوريا الجنوبية التي لم تلتزم ال :31 ال تكن الحاله رقم 

يتها ، فلو بقيت في باشخص   1161ت، فنشرت الفيروس إلى خالطت وشاركت في عزاء وقُّداس وحفالف

 :ا..... فقد صدق من قاللما أعدت أحد  

 فأنت على ثغرٍة من ثُغر اإلسالم، فإياك إياك إياك أن يُؤتيّن من قبلك""
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 (8) نشرة فاعتربوا

 املستهدفون!

 كان أم أنثى، معّرٌض لإلصابِة بهذا الفيروس. اإنساٍن، صغيرا كان أم كبيرا، ذكر  ّن كَل إ 

   ٌن من اإلصابة، بسبب أن هذا الفيروس يظهُر ألول مرة.أُي شخٍص محص اال يوجد حالي 

  ُّعرضة  من غيرهم ألسباٍب مختلفة أكثرُ  ّن هناك مجموعةٌ من األشخاِص ُهمأ إال. 

 .منهم أُي شخٍص عندهُ خلٌل في فعالية ونشاط ِ جهازه المناعي لسبٍب أو ألخر 

   مالدموية، ومرضى السكري وضغط الدومنهم مرضى القلب واألوعية. 

   على فعالية خطوط الوقاية والدفاعومنهم مرضى السرطان، بسبب تأثيره وعالجاته. 

  ي في جسم المصابومنهم مرضى الربو، لتأثيراته السلبية على الجهاز التنفس. 

 .وأيضا كبار السن، بسبب ضعف أداء األجهزة المختلفة في الجسم بسبب التقدم بالعمر 

 الداعية كورونا

  ت صحيفة نيوزويك أنتشاره، فاجانا، وأثر النظافة في التقليل من فيروس كورونتشار ابمناسبة

سور كرق يفوها على لسان البرءم قّرا2121\3\17لثالثاء الموافق األمريكية؛ الصادرة يوم ا

كونسايدن، بمقاٍل عن أحاديث الرسول صل هللا عليه وسلّم وعالقتها في الوقاية من الجراثيم بشكل عام 

للعلماء والخبراء المعاصرين الذين يدعون للعزل والحجر  فعرضت أوال   رونا بشكل خاص،وفيروس كو

ثم سألت هل تعلمون من أوصى بذلك قبل أكثر من  الصحي، أمثال عالم المناعة الدكتور"أنتني فاوسي"

بِأَْرٍض، فاَلَ ذَا سِمْعتُْم بالطَّاُعوَن إ" من الزمن، إنّه رسول اإلسالم محمد الذي قال: أربعة عشر قرنا

نَّ ُمْمِرٌض ال يُوِردَ ْنَها" متفٌق عليِه، وقال أيضا "تَْدُخلُوَها، َوإذَا وقََع بِأَْرٍض، َوأَْنتُْم فِيَها، فاَلَ تَْخُرُجوا مِ 

"إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغِمْس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالث ا، فإنه ال  "، وقال:علَى ُمِصّحٍ 

ت يُده" متفق عليه، وأحاديث كثيرة حول غسل اليدين والتشجيع على العالج وُحسن يدري أين بات

الموازنة بين األخذ باألسباب والدعاء، حتى أنها أوردت قصة صاحب الناقة، حيث "أن رجال  جاء إلى 

ا فشكر   : "اعقلها وتوكل"......م أتركها وأتوكل؟ فقال له النبيأمعه ناقته فقال: أعقلها وأتوكل، النبي و

 كورونا الصغير الذي سبق كل المسلمين، ُحكاما ومحكومين في نشر أحاديث رسول البشرية .

 تذكري ودعوة

 بلِّغوا عني ولو آية" :والرسول يأمرنا ويقول ؟ورونا؟ نحن أم كفمن أولى بنشر الدعوة". 
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 (9) نشرة فاعتربوا

 ؟هل تتذكر

 :ْل َعلَْيهِ " قوله تعالى َن السََّماِء آيَة  فََظلَّْت أَْعنَاقُُهْم لََها َخاِضِعيَن"إِن نََّشأْ نُنَّزِ  .م ّمِ

 بِاآْليَاِت إِالَّ تَْخِويف ا "َوآتَْينَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرة  فََظلَُموا بَِها ۚ َوَما نُْرِسلُ  :وقوله." 

 يز القدير.يةٌ من أيآت هللا العزآ)الجنرال الصغير الذي ال يُرى(  فأنا كورونا المستجد 

   ت، ولكنّكم قوم تنسون.آليافقد أرسل ربي لكم الكثير من امن األمر،  اأنا لست بِدع 

 حـــة على ثمــــــــــــــــود؟الريح العقيم على قـــوم عـــــاد، والصي  أال تتذكرون 

 ؟ـــــان الذي اغرق قــــوم نــوحأال تتذكرون خســـــــف قــــوم لـــوط، والطوفـ 

 برهــة وجنوده بحجارة من سجيل؟أ تتذكرون الطيـــــــــور األبابيل التي رمت أال 

  أال تتذكرون ما أرسل هللا على قوم فرعون حين عصوا وكفروا بقوله تعالى"فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الطُّوفَاَن

اَلٍت فَاْستَ  َم آيَاٍت ُمفَصَّ فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ا ُمْجِرِميَن"،..... "َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ أَفَاَل يَتََدبَُّروَن  ْكبَُروا َوَكانُوا قَْوم 

 .اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها"

 ىل اهللإ توبوا

  أال ترون أنكم  في عصر العلم والتكنولوجيا بدل أن تشكروا هللا وتُعظموه على نعمه التي ال تُعد وال

وه بكل عنجهية وكبرياء، وهو يسمُع ويرى ولكنّه يُمهل وال يُهمل، تحصى، تطاولتم عليه، بل تحديتم

وأال ترون أنّكم ضعفاء ال تصمدون أمام آية صغيرة بحجمي؛ بل ال تستحقون أكثر من ذلك،... فأين 

ة   :لذين كان لسان حالهم باألمس يقولجبابرة العصر ومهندسي "صفقة القرن" ا "؟، "َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ

ة  ۖ َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن". :ابوالجو َ الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّ  "أََولَْم يََرْوا أَنَّ َّللاَّ

 حمب  
ُ
 نصيحة

 ر، فخذ بنصيحة أبي هريرة "إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره ظإذا ضاق عليك بيتك أثناء الح

رهُ إذا قُرأ فيه القرآن"، فإذا أردت النجاة، فاتلوا كتاب ربك،  المالئكة، وتهجره الشياطين، ويكثُر خي

وخذ بنصيحة الرسول صل هللا عليه وسلم الذي يقول: "أمسـك عليَك لسانَك وليَســْعـَك بَـيـتـُـك وابـِك 

 على خطــيـئـتـَك" رواه الترمذي.
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 (10) نشرة فاعتربوا

 كورونا املدهش؟

 س كورونا المستجد من النواحي والجوانب العلمية.حاضرت بحكم التخصص عن فيرو 

   ا من ناحية التركيب وسرعة اإلنتشار والعدوى والتحور والتغير المستمر.وجدت فيه عجب 

 ذا الجنرال الصغير وحقائق أفعالهلكّن ما أثار دهشتي واستغرابي وخلب لُبي هو سطوة ه . 

 با بنفس اآلن والحينبا وشرقا وغرفقد ركب بساط الريح، وتوجه شماال وجنو. 

  إالّ أخافه وأرعبه. اإنسان   ضجيج جال العالم بأسره، ولم يُبقِ ففي فترة وجيزة، ودون 

 الصغير والكبير والذكر واألنثى لم تُعجزه لغة وال جنسية، وال ِعرق أو لون، فحبس. 

  محكومه. فاقت تداعياتُه كل التوقعات، وأشغلت العالم بأسره، غنيه قبل فقيره، وحاكمه قبل 

ك؟
ّ
 من أنت وما سر

  ٌصول وأجول باألرض بحوله وقوتهأيآته، آية من آمن أسرار قدرة هللا، و أنا سر. 

 ستئذان، أو جوازسفٍر دبلوماسي.اخل أي بلد فيها بـال تأشيرة أو أنا عابٌر للقارات، أد 

 وا.أنا ال زلت في ريعان شبابي، وفي أوج قوتي، وسأعمل الكثير الكثير إذا لم تتغير 

 .أنا أمتلك بقدرة ربي من القُدرات واألسرار والحيل ما يُحير كل وسائلكم التكنولوجية 

 .أنا لست ذرية  واحدة  مقطوعة، بال حسب أو نسب، بل ذريات ينحدر منها سالالت مختلفة 

  األخرى، ولكن بثوب جديد وعزم أشدأنا سأبقى معكم وبينكم، سأختفي المرة وأظهر. 

  م على خالقكم، وفي سكرتكم تعمهونم في غيّكم وفسادكم وتطاولكترككم ما دمتألن . 

 
ُ
 أمحد

ُ
 عودوا لدينكم فالعود

 يوما  م 2121\ 3 \ 15اآلحد الموافق  في العالم رغم باطله يجعل من يوم ألم تروا أن حاكم أعظم دولة

 ؟والتضرع لحماية أمركيا مني وطنيا للصالة

 ا في بلده هروبا من يجعل الربا صفر  ؛ جيبة وعبادته المفرطة للمالألم تروا نفس الحاكم؛ رغم ماديّته الع

 المزيد من الخسائر في تداوالته؟

 يَاأَيَُّها الَِّذيَن ": وهللا تعالى ينادينا ويقول لى الحق والدين القويم؟إولى بالعودة ألسنا نحن المسلمين األ

ا َعَسى رَ  ِ تَْوبَة  نَُصوح  ي ِمْن تَْحتَِها بُُّكْم أَْن يَُكفَِّر َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َويُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت تَْجرِ آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاَّ

  .اأْلَْنَهاُر"
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 (11) نشرة فاعتربوا

 ملريض كوروناطبيب يصف 

 تى تظن أن جبهتك أمام فوهة بركان؛ وستستمر في االرتفاع حسترتفع حرارتك. 

  ي حياتك وستتصور وكأنك في الجحيمأعلى حرارٍة يمكنك اإلحساس بها ف. 

 كأنك جثة اٍق وتعٍب شديد، حتى تُصبح ذابال  سوف تسعُل بشدة وستُصاُب بإره.  

 كل مرة تسعُل ستشعُر بألٍم حاد في صدرك وذراعيك وعينيك بل حتى أصابع يديك وقدميك. 

   فأكثر أكثر ستحاول التنفَس بسرعةٍ ، ل الهواء لرئتيك ولكنك ال تستطيعا إدخاستحاول جاهد. 

  متالء أوردتك بغاز ثاني أكسيد الكربون السام الذي ربما سيقتلكاولكنّك ستُساهم في. 

 ضع قناع تنفس على أنفك، لتزويدك باألكسجين الذي لم تعد رئتك قادرةٌ عليه.أسأتدخُل و 

  سنقوُم بإدخال أنبوبين عبر حلقكوبدأت حالتك في التأزمولم تتحسن إذا لم يُساعدك ذلك ،. 

  ُبألٍم شديٍد واختناق عند ادخالهما، لن نتوقف عند ذلك بالطبع، سنواصل إدخالهما حتى يصال  ستشعر

 لنهايات قصبتك الهوائية، هذا ما يُسمى بالتنفس االصطناعي.

 زعاج واأللم، فلن تستطيع الكالم أواألكل أوالشربما وصفته لك فال يُمكنك تصوُر اإلومه. 

   القلِق والخوِف من الموت المباغتسرير اإلنعاش، ستشعُر با على ممدد   استكون وحيد. 

  أشبه  اء والممرضين الذين يلبسون ثياب  لن يستطيع أحٌد االقتراب منك وال الحديث معك، ما عدا األطبا

 .من أن تنتقل لهم العدوى ابلباس رواد الفضاء خوف  

 ن.ا كما لم يككون بعيد  ال أحد سيقترُب منك من أفراد عائلتك حتى أقرب الناس إليك، سي  

  سوف يضيُق تنفسك أكثر ثم ستسعُل وتشعُر بألم ٍكبير، وسوف تتصُل بي وبرفاقي مئات المرات ليال

  ...... كل هذا كان يمكنك تجنبه لو جلست في البيت مع عائلتك.اونهار  

 

 األعمال بالنياتا إمن
  نحن ملتزمون في البيت. ء، لماذامتعددة، فالنية تجارة العلما اجور  أعددوا النيات لتأخذوا 

 ولتباعا لسنة الرساسباب خذ باألمره، بنية طاعة هللا واألالرضى بقضاء هللا والتسليم أل. 

  أفضل العبادة انتظار الفرجنتظار الفرج ل"إّن األجر الشهيد المحتسب المعافى، و طلبا". 

 ى هللارض مع التوكل علبنية عدم إيذاء الناس، ونية حفظ أرواح المسلمين بعدم نشر الم. 

  عقلها وتوكل"اسباب "لن يصيبنا بعد األخذ باأل بنية حسن الظن باهلل والثقه بأن المرض. 

  ستغفار والدعاء والذكر.نفسنا، والتقرب هلل بالطاعات واالأالتوبة والندم ومراجعة بنية 

 

 الِذّْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِيَن" َوَذِكّْر َفإِنَّ " 
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 (12) اعتربوانشرة ف

 ؟معلومات

  ٍا في عدد السكان.لكورونا المستجد كان في الصين، األول عالمي   معلوم أن أول ظهور 

 في الصين، فهم خلٌق كالنمل نشاطا وحيوية وتقدما.أوال   من نِعِم هللا على البشر أن ظهر  

   ية الكثير.تعلمت منهم البشر ا، فمات منهم القليل، ولكنأُصيَب منهم واحٌد وثمانون ألف 

 ِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ في بلد فقيٍر متخلف،" كارثةُ لو أن هذا الوباء دب أوال  فتصورال  ."َذٰ

 بات بالفيروس لآلن حاجز المليون في جميع أنحاء العالمتجاوز عدد اإلصا. 

 زادت الوفيات بسببه الخمسين ألفا، منهم الصغيرواليافع وكبيُر السن على حد سواء. 

  من سكان الكرة األرضية. %41يتوقع بعض خبراء منظمة الصحة العالمية أنه سيصل إلى 

 ون شخص سيُصابون من سكان البسيطةهذا يعني أّن ثالثه مليار ومائة وعشرين ملي. 

 ربعين مليونا في فترة وجيزة. أا الفيروس سيقتُل أكثر من مائة ووهذا بدوره يعني أّن هذ 

 وضعَف ما توهمنا أنها دوٌل ُعظمىالصغير، فقد كشفَت عوراَت  هلل درك أيها الجنرال. 

 :المدثر 31) وما يَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك إِالَّ ُهَو ۚ َوَما ِهَي إِالَّ ِذْكَرٰى ِلْلبََشر"" وصدق هللا إذ يقول(. 

 
ٌ
 ونذالة

ٌ
 خسة

 ي الوقت الذي تشكوا فيه ة هذا الفيروس واكتساحه العالمي، وفأفيه من وط في الوقت الذي يئنُّ البشر

طواقم التمريض األمريكية من قلة الكمامات، لدرجة أّن بعضهن أستعمل أكياس النفايات للوقاية 

متروسةٌ  ا،ا مخابئ لليهود في أمريكا نهار  داهُم الشرطةُ الفدرالية ُجهار  والحماية، في نفس الوقت تُ 

"أَْم َلُهْم نَِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك  بر نفسياتهم فقال:فسبحان من خ عن أعين الناس، ابماليين الكمامات بعيد  

ا".  فَِإذ ا اَل يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقير 

 
ْ
ب
ُ
اَل ت
َ
 َأف

َ
ون
ُ
 !صِر

   ؟وتُقفل أبواُب الحرمين الشريفين ا أن تُمنع العمرةأيها المسلمون الغافلون هل تصورتم يوم 

 نكساٍر.اها اليوم، تُناجي أقصانا بصمٍت وبة  كما ترونئيبالكم أن تروا الكعبةَ حزينة  كهل خطر ب 

 .أيها المسلمون الغافلون ألم تشعروا بأّن هللا غنٌي عن عباداتكم الشكلية، فهي حركاٌت بال روح 

 ألم تؤثر بكم هذه األحداث؟ ."ِ ا تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى َّللاَّ  ومالك الملك يناديكم "َواتَّقُوا يَْوم 
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 (13) نشرة فاعتربوا

 س وأزمة كوروناالنا

  خذون بكل األسبابالعاملون المتوكلون على هللا، اآلالفئة األولى وهم العاقلون. 

   ال يخرجون من بيوتهم إال للضرورةا بالتوجيهات واإلرشادات، ملتزمون تمام. 

 وقتهم، ويتابعون مجريات األحداث صامدون محتسبون ال يتذمرون، ويستثمرون. 

   عاملين في الميادين من الطواقم الطبية واألمنية والتطوعيةا لكل اليدعون ليال ونهار. 

 البية العظمى بفضل هللاال يجزعون وال يُراكمون المؤن إالّ للضرورة، وهم الغ. 

 :يوقنون بأن الصبر هو مفتاح الفرج، ويطبقون قوله تعالى " ا َجِميال   ."فَاْصبِْر َصْبر 

 اجلاهلون

  األمور وأهمية اإلرشادات الصحية ال يعرفون مآالتالفئة الثانية وهم الجاهلون الذين. 

  .هم مجموعات قليلة، لكن خطرهم كبير، وهم من عامة الناس يؤذون من حولهم دون قصد 

 وبات القانونية طوال مدة الجائحةبالتعليم المسبق وتطبيق العق الء ال يصلُحون إالّ ؤه . 

   لذين يؤمنون بالخرافات وينشرونهاا على المجتمع هم المتدينون المتشددون اأشدهم خطر. 

 ولياء أو بشعرة في مصحف أو بتراب قبرون العالج عند القديسين وقبور األالذين ينشد.  

  َنها حرب علمانية إلحادية على الدين.أالمؤامرة على المساجد، ويظنون  الذين يعيشون وهم 

 جد مهما كانت النتيجةالمتمسكون بفهم خاطئ للنصوص، المصرون على إقامة الشعائر بالمسا. 

 وس في إيران بالذات بسرعٍة كبيرةنتشار الفيرالألسف على أرض الواقع؛ تسببوا ب هؤالء                                                . 

 املستهرتون

   ا للتوجيهات الصحية.الفئة الثالثة وهم المستهترون من الناس خاصة الشباب، فال يُقيمون وزن 

  ُصافحون ويُقبلون، يذهبون إلى المقاهي ويُقيمون األعراس دون مباالة أو مسؤولية.هؤالء ي 

 ،ْن َخْلفَُهْم". ال يرتدعون إالّ بأشد العقوبات، " هؤالء هم األقل ولكنّهم األخطر ْد بِِهم مَّ  فََشّرِ

  تشفى.أّمه في ممرات المس يظنون المباالتهم رجولة، لكنّها ستتحطُم عندما يرى أحدهم هؤالء 

  فلنكن  لى مقابر بكل ما للكلمة من معنى.إيطاليا، وسيحولون غيرها إهؤالء هم الذين سببوا كارثة

 .ا من فئة العاقلين العاملين الصابرين الداعين هللا أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاءجميع  
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 (14) نشرة فاعتربوا

 حتية وألف رمحة

 المجهولين من الطواقم الطبية العاملين في الميدان تحيةٌ وألُف رحمٍة إلى كل الجنود. 

 وألف ألف رحمٍة على الشهداء المسلمين من األطباء والممرضين الذين قضوا في العمل. 

  تحية وألف تقدير للدكتورة المسلمة هبه مصطفى التي ترأس فريق جامعة جون هوبكنز إلنتاج أسرع

 .جدة للكشف عن فيروس كورونا المستتوليفة مخبري

 وروبا األمامية لمواجهة كورونا.أالف األطباء المسلمين في خطوط تحية وشكر وتعظيم آل 

 مريكا.ألمين الذين اُصيبوا بالميدان في ألف تحية ودعاء بالشفاء العاجل لعشرات األطباء المس 

  ِذت خلقا كثيرا في أوروبا وأمريكانقأأن تعاليم اإلسالم في النظافة  ألف حمٍد وشكٍر هلل. 

 سخي
ٌ
 تربع

  هنيئا للعَالِم بالُمحسن الكبير؛رجل األعمال المسلم، عمر إشراق، المدير التنفيذي والمالك للشركة التي

 ،تملك أهم وسيلة متوفرة حاليا في العالم بأسره في مواجهة فايروس كورونا، )جهاز التنفس الصناعي

لفكرية بحقوق الملكية ا (  (MedTronicم عن تبرع شركته األيرلندية 2121اذار 31الذي أعلن في 

نتاجه، إلنقاذ أرواح أكبر قدر ممكن من البشر، إا لكل دول العالم التي تريد لهذا لجهاز، ومنحها مجان  

وأعطى الخطط والتصاميم وطريقة التصنيع وكل المسائل التقنية مجانا للعالم، وتنازل عن حقوق 

 لم تكن المليارات.  تنازله عن ماليين الدوالرات إن يالملكية واالحتكار من أجل البشرية، وهذا يعن

 
ٌ
 تذكرة

 ٍحكيمٌ ومولاها ، فمالُكها وتكلفَ نفسك حملَ أعبائها، حتى تقلق عليها، الدنيا ليست سائبة  دون مالك

، يُرسل لك األياِت تترى لعلّك تعقلها وتتذكرأّن الناجي من هذا البالء ليس من نجا من الوباء، عليمٌ

بالتوبِة وأعاد ترتيَب حياته، وهو من نظر حوله وأيقن أّن األمان ليس   فهم الرسالةَ وسارعَ  ولكنّه من

في ماٍل يكنزه، وال منصٍب يصل إليه، وال في دولٍة متقدمة يعيُش فيها، ال في أسرٍة حاكمٍة ينتمي إليها، 

 بدي.ولكّن األماَن الحقيقي أنه إذا رفع وجهه للسماء وقال يا رب أجابه لبيك ع
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 (15) نشرة فاعتربوا

 وال غري
ُ
 الوقاية

 ية منذ البداية، عندما يُداهم العالَم وباٌء جديٌد، سريع العدوى وقاتل، وال تأبه به الجهات الصحية الرسم

، وفي ظل عدم وجود عالج ولقاح ومواد تشخيصية له في ستهتار من بعض الناسايرافق ذلك جهل و

ضى ستدب في كل منحى من مناحي الحياة المختلفة، وتنقلب األمور رأسا العالم كله لجدته؛ فإن الفو

 على عقب، كما هو حاصل اليوم في العالم كله بسبب كورونا المستجد.

  خر، وعدم وجود مناعة سابقة ضده، آط الناس وكثرة سفرهم من بلد إلى ختالالى ذلك سرعة إأضف

واليات هندسية مذهلة، كما نرى حاليا في أكثر كل هذا يجعل عدد اإلصابات بين الناس تتضاعف بمت

 ا.الدول تقدما وعلم  

  ،ستقصائي من أصعب األعمال، فما أن فالمتابعة والعمل االكل هذا يُعقد المتابعة وكشف الحاالت الجديدة

فحصتهم، البد تكشف مصابا حتى تبحث عن مخالطيه منذ أسبوعين على األقل، فإذا وجدتهم بعد عناء و

م أيضا، فإذا كشفت حالة جديدة، عدنا إلى المربع األول جديد مع مخالطيها عن مخالطيهأن تبحث 

ومخالطي مخالطيها، وفي هذه األثناء تزداد اإلصابات وتتراكم الحاالت الحرجة، والناس يموتون أمام 

، وعندها نعض جميعا أصابع الندم على سابق التفريط  لهميء ناظريك دون أن تستطيع تقديم ش

ِ َكاِشفَةٌ لَْيَس لَهَ " –و  إلهمال ولكن بعد أن تنهارالمنظومة الصحية كاملة،وا  ."ا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 ثابت
ٌ
 إسالمي

ٌ
 أمر

قَاَء، فَِإنَّ فِي السَّنَِة لَْيلَة  يَْنِزُل  ففي الحديث الصحيح أن رسول هللا أمرنا فقال:"َغطُّوا اإِلنَاَء َوأَْوُكوا الّسِ

وقد  .“فِيِه ِمْن ذَِلَك اْلَوبَاءِ  يَُمرُّ بِِإنَاٍء لَْيَس َعلَْيِه ِغَطاٌء أَْو ِسقَاٍء لَْيَس َعلَْيِه ِوَكاٌء، إِال نََزلَ  فِيَها َوبَاٌء، ال

  ، ثمّ (1997)نفلونزا الطيورا ثمّ  ظهر جنون البقر، 1996 في عام ا ذلك جليا كالتالي:ظهر لن

كورونا  (، ثمّ 2119نفلونزا الخنازير )ا(، ثّم 2111)، ثّم  كورونا سارس (1999جاكوب ) \كروتزفيلت

(، وهللا 2119)  (، ثّم كورونا الجديد2115(، ثّم فيروس زيكـا )2113يبوال )إ(، ثّم وبـاء 2112ميرس )

وحده أعلم بما هو قادم، وهللا تبارك وتعالى ينادينا من فوق سبع سموات ويقول: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

َ َوَرُسولَهُ َواَل تََولَّوْ أَِطيعُ  ْر بِاْلقُ ،"(21األنفال ) ا َعْنهُ َوأَنتُْم تَْسَمعُوَن"وا َّللاَّ  .(45ق)ْرآِن َمن يََخاُف َوِعيِد" فَذَّكِ

 

  

 

 

 

 



22 
 

 (16) نشرة فاعتربوا

 القطيع"
ُ
 "مناعة

 " لكنّه ظهر  م،1923للمرة األولى في عام  أو"المناعة بالعدوى"، ة القطيع"مناعاستُخدم ُمصطلح

 .ُمجددا بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني إليه في مواجهة فيروس كورونا المستجد

 نتشار المريع لفيروس كورونا المستجد، الذي ه الدعوة سرعان ما انهارت وسط االلكّن هذ

نفسه، والتحذيرات الصادرة عن خبراء من تطبيقها بسبب سرعة انتشار الفيروس،  الرئيس أصاب

ببساطة إلى ممارسة الحياة اليومية بشكٍل طبيعيٍ، ليُصاب ُمعظم   "القطيع مناعة "وتستند استراتيجية

أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية عليه، ومن ثمَّ تُحاربه وتصّده إذا ما حاول 

المستشفيات بالمرضى،  لى إغراقإا تؤدي الستراتيجية حالي  ال، لكّن هذه اا أي مستقبمهاجمتها ُمجدد  

 نهيار المنظومة الصحية.اوربما إلى 

 دما تكتسُب نسبةٌ كبيرةٌ ، وتحدث عنلوباءا و"مناعة القطيع" شكٌل من أشكال الحماية غير الُمباشرة من

، إما بسبب اإلصابة به سابق ا أوالتلقيح ضده، وبالتالي ربما تتوقف سالسل مناعة ضده من المجتمع

  نتشار المرض.ادوى، مما يؤدي إلى توقف أوإبطاء الع

 ناعة أن "م اعلم   وسيلة حماية  مصيريٍة لهم، تعُد "مناعة القطيع" مهمةٌ لفئٍة من المجتمع، حيُث تُعتبر

ا في 1977في عام  مرض الجدري القطيع" التي أُنشئت بالتلقيح ساهمت باستئصال ، كما ساهمت أيض 

، أي األمراض السارية على و"مناعةُ القطيع" ال تُطبق إالّ  ،نتشار العديد من األمراض األخرىاتقليل 

   .التي تنتقل من شخٍص آلخر

 األكسجني اجملاني

  ُعجٍل، وُوضع على جهاز  قل إلى المستشفى علىقرأُت عن مسّنٍ مسلٍم أُصيب بضيٍق شديد بالتنفس، فن

، فطُ صطناعي ليلة  كاالتنفس اال ، ولّما أصبح كان معافى 
مقابل ذلك، فبكى الرجُل  اا كبير  منه مبلغ   بلِ ملة 

، قال: لسُت على هذا أبكي، أبكي اسبب بكائه ألن المبلغ ليس كبير   حتى تأثر به من حوله، فلّما ُسئل عن

وكلنا  كم أنا مديٌن له،... يا ولم أشكر ربي عليه، فيا إلهي!طبيع اواَل حياتي أُكسجين  ي استنشقُت طألن

ِ اَل  يمةٌ ال نُدركها إالّ ذلك الرجل، نِعٌم عظ عندما نفقدها، وهللا يذكرنا بقوله "َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمَت َّللاَّ

نَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر"   (ابراهيم 34)تُْحُصوَها ۗ إِنَّ اإْلِ

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1333368
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1333368
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9&contentId=1333368
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9&contentId=1333368
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%B3%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%B3%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 (17) نشرة فاعتربوا

""
َ
ون
ُ
صِر
ْ
ب
ُ
اَل ت
َ
 َأف

 .أنكم منعتم الزكاة فأوقفُت مصانعكم، فبلغت خسائركم تريليونات الدوالرات وستزيد 

 .أنا الذي أغلق الحانات والبارات ومواخير الليل ونوادي العراة والشذوذ والفحش ولستم أنتم 

 حداث والبرامج العالمية بإذنه تعالى.ألم تروا أنني خالل عشية وضحاها غيرُت خريطة األ 

 م على تغيير برامجهمجبرهأفرغ المالعب من الشباب وأياد وبأنا ولستم أنتم الذي أجل األولم. 

 نكسار ويتضرعون إليه.ا ونهارا في أنحاء األرض بتذلل والذين يجأرون إلى هللا ليال تذكروا 

 ادة أقوى جيوش العالم وجنراالتهوق"ولستم أنتم" الذي حبس الرؤساء  أنا الجنرال الصغير. 

 .أذكركم بأنني أنا الذي حبسكم في بيوتكم وحجز طائراتكم وجّمد بوارجكم، بصمٍت دون ضجيج 

 :َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َربِِّهْم إِال َكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن" إياكم أن ينطبق عليكم قوله تعالى". 

 

لك اليوم؟
ُ
 ملن امل

 أين "َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرٰى" أين الجبابرةُ واألكاسرةُ وزعماء األرض الذين تطاولوا على هللا وقالوا ...

ٍه َغْيِري"..." فسد في األرض َوقَالَ أو ودّمر دالذي قتّل وشرّ  هل تسمع  يَا أَيَُّها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلَٰ

هدوٌء وصمٌت  ا هللا؛ نفسي نفسي من هستيريا الخوف والقلق والهلع...اليوم من سكان األرض غير ي

يا إلهي وهللا  وسكوٌن، شوارٌع بال حركة، ومتاجٌر خاوية على عروشها، ومدارس وجامعات فارغة...

ِن فاََل تَْسَمُع إِالَّ َهْمس ا"، سمع اآلية ألول مرةأكأنني  ْحَمٰ   أهي القيامة؟ ي،يا إله "َوَخَشعَِت اأْلَْصَواُت ِللرَّ

َمِن اْلُمْلُك اْليَْومَ " ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  ،ِلّ  ".َلِِلَّ

 

 وتضرع
ٌ
 مناجاة

  اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا، إلى

بالي، غير أن عافيتك أوسع إن لم يكن بك علينا غضب فال ن عدو يتجهمنا، أو إلى قريب ملكته أمرنا،

لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلُح عليه أمر الدنيا واآلخرة، أن تنزل بنا غضبك، 

"َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلعََذاَب إِنَّا أو يحل علينا سخطك، لك العُتبى حتى ترضى، وال حول وال قوة إال بك.
 ."ُمْؤِمُنونَ 
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 (18) نشرة فاعتربوا

 حقائق وأرقام

 في الدقيقة. أي أنّك تتنفس ستة عشر مــــرة مرة، عملية التنفس تتم كل أربعة ثوانٍ  نّ إ 

 .هذا يعني ببساطة أنك تأخذ ثالث وعشرين ألف شهيـــق من الهواء في اليـــــوم الواحــد 

   الهواء يوميا.مكعٍّب من  مائة وعشرين ألف مليـــون سـنتمترٍ  ا أنّك تســـحـبُ هذا يعني أيض 

 فإنّك ستستهلُك ثالث ترليــون سـنتمتٍرمكعٍب من الهواء. اإن قُدر لك أن تعيَش سبعيَن عام  ف 

  ُتنهُل من نِعِم هللاِ وأنَت ال تشعر؟.اا أوقاعد  ، قائم  ا ونهار  تتُم ليال   وهاّل تذكرت أّن هذه العملية ، 

  ِ؟عماقَك؛ سبحانك ربي ما أعظمك وأكرمكأ أال يجدُر بك إذا علمَت كل هذا أّن تهتَف من أعماق 

  نَساَن لََظلُوٌم ِ اَل تُْحُصوَها، إِنَّ اإْلِ ن ُكّلِ َما َسأَْلتُُموهُ،ۚ َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمَت َّللاَّ  .َكفَّاٌر"وتتذكر"َوآتَاُكم ّمِ

 ؟هل تعلم

  رجة مئوية.د 37الحرارة الُمثلى لعملية تبادل األكسجين من الهواء بثاني أكسيد الكربون هي 

  اا مربع  تُها لو فُتحت خمٌس وسبعوَن متر  في رئتيك ستمائة مليون حويصلة هوائية، مساح. 

 .تتُم عملية التبادل في الحويصالت الهوائية، حيث يجتمُع األوكسجين مع ثاني أكسيد الكربون 

   درجة مئوية 37ا إلى التجويف األنفي، فتسّخنه الخاليا خالل ثوان إلى يدخل الهواء البارد جد.  

   درجة مئوية 37ا إلى نفس التجويف األنفي، فتُبرده نفس الخاليا  إلى يدخل الهواء الساخن جد. 

 ( درجة مئوية.  58( درجة مئوية، أّما أعلى درجة فكانت )+  89 -أدنى درجة حرارة ُسجلت ) 

  ٌالذي أتقن كل شيء"بال كهرباء "صنع هللاو ا وشتاء  ا، صيف  يعمُل تلقائي   أنفك هو مكيٌِّف صغير .                             

ر""
ُ
 عبادة التفك

 .أنت معجزةُ هللا الكبرى على األرض؛ تمتلك مزايا هائلة؛ فأنت الوحيد المكرم بنعمة العقل 

 َوفِي أَنفُِسُكْم ۚ أَفاََل تُْبِصُروَن"" وأسرار، وقال لك خلقك هللاُ في أحسِن صورٍة، وأودع فيك آيات 

  ُك في خلِق هللا، عبادةٌ متقدمةٌ تهُب الحياة لبقية العبادات، وتبُث فيها الحركة والحيوية. تفكر 

 ،ُتفكر ساعة خير من قيام ليلة"فقد ورد في األثر" دعوتك للتفَكُّر في نفسك ليست دعوة  عبثية. 

 ،ن خالقك.فتنسى أنها نعمة م كثرة تعاملك مع األشياء من حولك تفقدك معناها وقيمتها الحقيقية 

   ا َوقُعُود ا َوَعلَٰى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق  ا قوله تعالى:فليكن شعارك دائم َ قِيَام  "الَِّذيَن يَْذُكُروَن َّللاَّ

ذَا بَاِطال  ُسْبحَ   .انََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر"السََّماَواِت َواأْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهٰ
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 (19) وانشرة فاعترب

 صادمة
ٌ
 !أرقام

  مليون جزيء من الهيموجلوبين الناقل للغازات. 281تحتوي كرةُ الدم الحمراء بداخلها 

  كم. 1181يوما، تقطـــُع خــــاللها مسافــــــةَ  121متوسط عمر كـــرة الــــدم الحمــــراء 

  يون كرة في الدقيقة.مل 181مليــــون كرة دم حمراء، يعني  3في الثانية الواحدة يتجـــدد 

  ترليون خلية. 28البالغ من كرات الدم الحمراء هو قدر العلماء أّن معدل ما في جسم اإلنسان 

 .هذه الجيوش من كرات الدم الحمراء تعمل ليال ونهارا دون توقف لتزويد جسمك باألكسجين 

 َر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن"."َولَِكنَّ أَْكثَ  ،ٍة تعمُل بأمر خالقها بهدوء وصمت وإخالص وتفانٍ كُل كر 

 

 ؟هل تعلم

   ما معدله نصُف كيلوغرام مـن األتـــربِة والغباِر من متعلقات الهواء. ايستنشُق اإلنساُن سنوي 

 .اتفق علماُء الصحِة على أنك تأخذُ مع كل شهيٍق يدخُل جسمَك ما معدله ستين ألف ميكـــروب 

   ا من العوالق.وثالثين كيلوغرام   نشق خمستني أنك ستس، فهذا يعاإذا قُدر أن تعيَش سبعين عام 

  أين هي؟لكننا على أرض الواقعِ، إذا فحصنا الرئتين ال نجُد منها شيئا، فما الذي حدث؟، بل 

   ترطيبه وتنقيتة. حٍة لتسخين الهواء أو تبريـده أولألنف، وزوده بخاليا مسل اخلق هللا لنا تجويف 

 بللة بمادٍة لزجٍة مخاطيٍة، لتعتقل ذرات الغبارالمتسللة مع الهواء.زودنا هللا بشعيرات األنف الم 

  .وسلّح الممرات التنفسية بمليارات الخاليا، وزود كل خليٍة بعشرات األسواط لطرد المتسللين 

 تعمل ليال ونهارا دونما توقف. فرق نظافة متجولة من قوات جهازك المناعي التي إضافة إلى 

 صدر والحجاب الحاجز والحلق إذا أحست بمتسلل لطرده بالعطسةتنقبض عضالت البطن وال. 

 وإن تعُدُّوا نعمة هللا ال تحصوها إن هللا لغفوررحيم".” "فَاْنُظْر إلى آثاِر َرْحَمِة هللاِ"، وتذكرمعي 

 

 التدخني املدمر""

   ين.ا لقوات جهازك المناعي المحلية في المجاري التنفسي أكثر من التدخال شيء أكثر تدمير 

 سية تتلف، فتنزلق الجراثيم بحريةمليارات األسواط التابعة للخاليا المبطنة للمجارى التنف. 

 لهوائية عن وظيفتها فيقع المحظورتنشغل كريات الدم البيضاء المكلفة بحراسة الحويصالت ا. 

 قتصادي وتلف جسمي، وفوق ذلك سرطان للمدخن وأهله وأوالده من التدخين السلبي.ا ضرر 

  ال َضرَر وال ِضراَر"ربة ، وفوق ذلك ما ُروي عن النبيا وتجوطب   ثبت ضرُره عقال   وقد" :. 
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 (20) نشرة فاعتربوا

 كورونا والوضوء!

 ليجد افل حلق المصاب لخمسة أيام تقريب  يُعشعُش فيروس كورونا المستجد بالتجويف األنفي وأس ،

ه على حسابها بطريقة عجيبة ال يعلم تفاصيلها بعض أنواع الخاليا التي يهواها، فيدخلها ويُكاثر نفس

 .وعدوى اا زادت حالة المريض سوء  إالّ خالقه، وكلما زاد الفيروس عدد  

  الوضوء وتطبيق أحاديث الرسول الكريم.ومن غيره ال أفضل من وللتخلص من الفيروس 

 أَ أََحُدُكْم فَْليَْستَْنِشْق بَِمْنِخرَ : ”إذ يأمرنا بقوله  .رواه  أحمد() “ْيِه ِمــْن اْلَماِء ثُمَّ ِليَْنثُرْ إِذَا تََوضَّ

 )ا" )أبو داود  ."أَْسبِْغ اْلُوُضوَء َوَخلِّْل بَْيَن األََصابِعِ َوبَاِلـــْغ فِــي  االْستِْنَشاِق إِالّ أَْن تَُكوَن َصائِم 

 ” َا اِمِه فَْليَْستَْنثِـْر ثَـالثَ إِذَا اْستَْيقََظ أََحُدُكْم ِمْن َمن  .متفق عليه “ٍت فَِإنَّ الشَّْيَطاَن يَبِيُت َعلَى َخيَاِشيِمهِ َمرَّ

 المسلم أكثر وطبق أحاديث الرسول صل هللا عليه وسلم، كلما كسب األجر والعافية أفكلما توض. 

 ت العاطستشمي
، فخرج اا واحد  درهم   ا، وكان ال يملُك إالّ بي داوود السجستاني كان جائع  أيُذكر أّن صاحَب ُسنن 

يرعلى إحدى لى نصفين، وبينما هو يسإوكان في قريتهم نهٌر صغيريشقها  شتري بعض الطعام،لي

في الضفة األخرى يحمُد هللا، فقرر أن يُشّمته ألن الرسول يقول: "إن هللا يحب  االضفتين إذ سمع عاطس  

قول له يرحمك على كل مسلم سمعه أن ي اذا عطس أحدكم وحمد هللا؛ كان حق  العُطاس ويكره التثاؤب، فإ

هللا، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب 

 ضحك منه الشيطان" )رواه البخاري(.

، فدفع الدرهم اا واحد  لى أخرى، وكانت أجرته درهم  إالقارب الذي ينقل الناس من ضفِة فركب 

ئال  "يرحمك هللا"، وعندما ُسئل األخرى ذهب إلى العاطس وشّمته قا الذي يملك، فلما استقر في الضفة

بو داوود لما فعلت ذلك؟ قال: لعّل العاطس مستجاُب الدعوة، ثم تولى إلى الظل بعد أن فطن أنه لم يبق أ

خذته ِسنةٌ من النوم، فرأى في ما يرى النائم  أّن جمهرة  من أه شيٌء من المال لشراء الطعام، فمع

ا با داوود قد دخل الجنة بدرهم!!!، فأفاق فِرح  أ: ألم تعلموا أن حوله، ويخطُب فيهم كبيرهم قائال   ئكةالمال

 رغم جوعه. امسرور  

و أا إلى هللا دون أن يأمرهُ شرطٌي سلم يقوُم بالمطلوب ذاتيا تقّرب  والعبرة هنا أّن التقوى تجعُل الم

أكثُر بركة ، ودليٌل صادٌق على ُحسن اإلنتماء واإللتزام، و امل الذاتي بالخفاء هو أعظُم أجر  والع مسؤوٌل،

ِ فَِإنََّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب"وهللا يقول:  ْم َشعَائَِر َّللاَّ ِلَك َوَمْن يُعَّظِ
 .(32لحج )ا "ذَٰ
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 (21) نشرة فاعتربوا

 أنفك وحاسة الشم

 ئفِه ربّما ال يتوقعها صاحبه.أّن كثرةَ وظا نف قطعةٌ تُكّمل جمال الوجه، إالّ رغم أن األ 

 .فيه متاريِس وفِرق صيانة وتجاويِف وخاليا لترطيب وتنقية وتبريد وتسخين الهواء 

  سنتمترمربع لخاليا الشم. 2.4وفوق كل ذلك يوجد في كل جانب من أعلى تجويف األنف 

 تستطيُع  اج منها حوالي بليون سوط دقيق جد  يصطف فيها مائة مليون خلية حسية ُمستقبلة، يخر

 مليون جزيء من الهواء. 11جزيٍء من الرائحة من بين  لتقاطالحساسيتها 

 آلالف من الروائح المختلفةيستطيع اإلنسان بواسطتها التمييز بدقة بين عشرات ا . 

 .حاسة الشم تزيُد من القدرِة على تذوق الطعام، وتتجدد المستقبالت كل شهرين مرة 

 نا أن نسبة  منهم يفقدون حاستي الشم والتذوقأثبتت الدراسات على مرضى كورو.        

                           

 ةالعطس
 لزجـا. اليارات الخاليا التي تُفرز مخاط  بم مبطنةٌ  المجاري التنفسية التي يمُر منها الهواء 

 .كل خلية مزودة بعشرات األسواط ، كل سوط يضرُب لألعلى عدة مرات في الثانية 

 ها من ذرات الغبار.فاء أننا نستنشق مع كل شهيٍق ستين ألف ميكروب وأضعاقّدر العُلم 

  ستثاره. الى الداخـــل تعمل تسلل مـــن الحـواجز إتذرات الغبار والجراثيم التي يمكن أن 

 .تنقبض عضالت البطن والصدروالحجاب الحاجز والحبــال الصوتيــة والحلق وجفون العين 

   (، هذا يعني إعصار شديدة)العطس كــــم/الســـاعة171عٍة أكثَر من بسر افيخرج الهواء مضغوط! 

  هذا يعني التخلص من آالف بل ماليين الجراثيم والذرات العالقة التي تسللت إلى مناطق حساسة 

 ،ألنه خلصنا مما يؤذينا دون أن نعلم لهذا أمرنا رسولنا الكريم أن نقول "الحمد هلل" بعد العطسة. 

  بيدِه أو بثوبِه، وغّض بها  صوته"أن النبي كان إذا عطَس غطى وجههُ "عن أبي هريرة.  

 

 

م
َ
 النِع

ُ
 بالشكرِ تدوم

 .مات عشرات اآلالف من الناس في جائحة كورونا المستجد بسبب قلة األوكسجين وأجهزته 

  ضبنالتنفسية من معين هللا الذي ال يونحن نستنشق األوكسجين المجاني من خالل أجهزتنا. 

  ٌعظيمةٌ ال نكاُد نحُس بها لرتابتها، رغم أننا ال نستطيُع العيَش بدونها لحظة  واحدة  . نعمة 

 جتهد أن تكون من الشاكرين الحامدين لربك، التالين لكتابه والذاكرين لنعمه وفضله عليك.اف 

 ئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد ""َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم ۖ َولَ  :وتذكر قوله تعالى. 
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 (22) نشرة فاعتربوا

 -1-عامل اجلراثيم 

 فعددها في عالم الغيب أكثر وأعجب، وإذا تجلت قدرة هللا في المخلوقات اجائب الدنيا سبع  إذا بلغت ع ،

ير المرئي، القيام أبلغ وأعظم، وكلما استطاع المخلوق غ –غير المرئية  –الكبيرة، فقدرته في الصغيرة 

بعمل ضخم، بدقة متناهية، وبأقل كلفة، وأصغر حيز، كلما كان الخالق أعظم وأقدر، وكلما شاهدَت تحت 

عدسة المجهر أّمة  من هذه الجراثيم، كلما تملكتك الدهشة وأخذك العجب، حتى إذا رأيت أّمة  أخرى، 

 قلت في نفسك: هذا أدق وأعظم.

  هللا قد خلق في هذه الدنيا ألف أّمة مرئية، منها أربعمائة أّمة على اليابسة، يزداد عجبك، عندما تعلم أن

وستمائة في البحر، وأنه قد خلق أضعاف ذلك من األمم غير المرئية، حتى أنه أقسم بها بقولـه: "فاَل 

ه أعظم، وهكذا يزداد ا، فما ال نبصرأُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن * َوَما ال تُْبِصُروَن"، فإذا كان ما نبصره عظيم  

إيمانك باهلل، وإجاللك لـه، عندما يتبين لك أن هللا قد بعث في هذه المخلوقات الحياة بكل مقوماتها، 

لها وهيأها لخدمة وزودها بالقدرة على النماء والتكاثر، وأودع فيها من األسرار والخواص، ما أهّ 

  اإلنسان، وتسبيح خالقها بلغتها الخاصة.

 هل تعلم؟

 شعوب وقبائل، بينها من الحروب والعداوات ما ال يعلمه إالّ الذي خلقها راثيم بأنواعهاالج. 

 طيع القيام بكل العمليات الحيويةالخلية البكتيرية الواحدة هي وحدة مستقلة كاملة، تست . 

 نقسمت تلقائيا لوحدهاافيها وراثيا، إذا وصلت حجما معينا  نقسام المتكررالمحكومتتكاثر باال. 

 ا ودرجة حرارة مناسبةا خالل عشر ساعات إذا وجدت طعام  لخلية الواحدة تصبح مليار  ا. 

 ثنتين جديدتين وبعمر واحد جديداجدد البروتوبالزم وتصبح الواحدة نقسام يتعند اال.  

 ،ْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن""َولَِكنَّ أَ  ال يوجد في عالم الجراثيم أّم أو جدة أو خالة. 
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 (23) نشرة فاعتربوا

 الغرب نفسي نفسي

 .لم يكن بعض الناس يصدقون ما كان يقوله بعض الدعاة عن هشاشة الغرب وكرتونيته 

 .جاء كورونا الصغيرفكشف عورات الغرب والكثير مما خفي عن هذه الحضارة الزائفة 

 .ظهر كورونا وكشف لنا كيف أن أقوى دولة في العالم تتخلى عن كبارها وضعفائها 

 ا أمام عمالق هش آيل للسقوطف أنفسنا وأوهامنا، فكفانا تقزم  ولكنّه بنفس الوقت كش. 

 وروبا المتحدة )القارة العجوز( فيها ثماٍن وعشرين دولة وقوميات ولغات أكثر.أف 

 رونا المستجد، فماذا حدث يا تُرى؟؟تحاد األوروبي سيكون أول ضحايا كووتفكك اال 

 عدات طبية ضرورية متجهة إليطاليا؟التشيك لمهل نتحدث عن سرقة جمهورية  *

 تونس؟يطاليا لحمولة طبية متجهة لإأم نتحدث عن سرقة  *

 ف كمامة متجهة من الصين إليطاليا؟أل 831* أم نتحدث عن مصادرة ألمانيا 

 ؟طبية متجهة إليطاليا في محنتها* أم نتحدث عن استيالء بولندا على معدات 

 طباء والممرضين فى المستشفيات؟وجبات المخصصة لأل* أم نتحدث عن سرقة كل ال

 المصاب بالكورونا آلخر مرة؟* أم نتحدث عن الفرنسيين الذين رفضوا أن يزوروا أباهم 

 سبانيا وموت كل نُزالئها بعدما هرب جميع الموظفين؟     إ* أم نتحدث عن دار المسنين في 

 تعاون وتكافل

 مي من المتطوعين، شيبا وشبابا لخدمة األخرين.ظهرت نماذج مفتخرة في العالم اإلسال 

 هللا وأحبهم إليه أنفعهم لعياله الخلق عيالارد "تجّسد عمليا فهم المسلمين لألثر الو." 

 .فقد رأيت المسلمين وهم يقدمون الوجبات الغذائية لألطباء والممرضين حتى في بريطانيا 

 ستقصاء الوبائي .ن للتطوع في فرق االالدنا يتزاحمورأيت األطباء والممرضين وغيرهم في ب 

 .أّما عن التبرع المادي والتكافل اإلجتماعي بتوزيع الطرود لغير المقتدرين فحّدث وال حرج 

 لعلهم يرجعون

  ِةذلك ما ترَك على ظهرها من داب من رحمة هللاِ أنّه ال يُعاقب الناَس بكِل ما كسبوا، ولو يؤاخذهم بكل ،

لَعَلَُّهْم "لهم  اذكير  وت ا، بل تأديب  فّي اا أو تشنتقام  اي َعِملُوا"، وهو ال يفعُل ذلك ََض الَّذِ ولكن "ِليُِذيقَُهْم بَعْ 

 .يَْرِجعُوَن"
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 (24) نشرة فاعتربوا

 ؟هل أنت أعمى
  ال أحد!، فقالوا : ن حنبل كم عدد المصلين يا إمامنا؟، وكان المسجد مزدحما، فقالإلمام أحمد باسألوا

 :عمى؟، فقالله: هل أنت أ

  األعمى من يُغمُض عينيه عن أرملٍة أوجَع رأسها حمٌل ثقيل، ومن توجه للقبلِة وأداَر ظهره لأليتام

 والفقراء، ومن سجَد هلل وتكبَر على عباده.

  غاَب عن صفوف الجياعِ وقوَل الحقاألعمى من كان في صف المصلين األول ولكنّه. 

   عن الطعاِم ولم يصم عن الحرامِ  ، ومن صامَ اصدق دوم  ا وهو قادٌر أن يتاألعمى من تصدق يوم.  

   ا، ومن صلى ثم غّش في عمله. األعمى من طاف البيَت ولم يُطَف حول فقراٍء يموتون جوع 

 ا إلخوانه البشرواحتقار   اا وبغض  ا وكره  بين يدي هللاِ وقلبُه يحمل حقد   األعمى من قام. 

  القِه ومعامالتِه، ومن صلى وسجَد وصاَم وهو يناصُر نفصاٌم بين عبادتِه وأخااألعمى من عنده

بعُضه وترَك بعَضهُ، ومن ماِء البشِر، ومن أخذ من الدين ِالظلمةَ، ومن صلَى وصاَم ويداهُ ملطختاِن بد

 ".َرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيالَوَمْن َكاَن فِي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو فِي اآلخِ " صلى ولم ينتفع بصالتِه،

 قرة الفقراءالعبا
  مثالها عالج أو أعندما ُطلب منها ومن سبانيا في ذروة أزمة كورونا، إصرحت عالمة بيولوجية من

يون يورو شهريا، ولباحث بيولوجي : تمنحون العب كرة القدم مللقاح يوقف الفيروس، فقالت بمرارة

ميسي وسيجدون لكم أو  لعالج اآلن؟، اذهبوا إلى رونالدو، وتريدون منه الف وثمانمائة يوروأ

نقول في بالدنا العربية: اذهبوا إلى الراقصات والممثالت  العالج!... صدقت في تصريحها؛ ونحن

 ا!ا ولقاح  والمغنيات، فسيجدن لكم عالج  

 احفظ لسانك
  ُإجابة"، "لعّل هللاَ سخره ليعمل لغيره :فقاللكنّه يغتاُب، ئل أحُد العلماِء عن المرِء كثير الطاعاِت، س 

قال  مؤلمة، تحتاُج منّا لمزيٍد من التأمِل، اللهّم اجعل كتابي في عليين، واحفظ لساني عن العالمين،

ا ۚ أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل َلْحَم " تعالى:  ."أَِخيِه َمْيت ا فََكِرْهتُُموهُ َواَل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعض 

 

 

 

 

 



31 
 

 (25) نشرة فاعتربوا

 
 
 ال اهنيئ

َ
 رسالةملن فهم

  بعُض القصص الملحميِة التي ذُكرت في القرآن الكريم  كانت رهيبة  ومخيفة ، حيث كان الناُس يرون

يبقوا على تبلّدهم الفظيع، وال يُغيروا حتى أبسط  عاداتهم  نالخارقةَ أمامهم رأي العين، ولك األحداثَ 

قَاَل َسآِوي إِلَٰى َجبٍَل " ،لكن ال نيه، معجزة تزلزُل الكيان،بن نوح رأى طوفان الماء بعياف اليومية،

"فََكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِيَن"،  ؟، لكن ماذا كانت النهايةا حٌل علمٌي، أليس كذلكَماِء"، نظري  يَْعِصُمنِي ِمَن الْ 

ت بالضفادع، متألاإذا أصبحوا وجدوا بالدهم قد رة، منها ثيفرعوَن أرسل هللاُ لهم رسائَل ك وقوم

، والجراُد أكَل محصولهم، مع كل هذا لم يتغيروا وكأن األمر ال يعنيهم، فكانت إلى دمٍ ت مياه النيل لوتحو

ْغَرقُوَن".  نهايتهم مأساوية "إِنَُّهْم ُجنٌد مُّ

 بل كل ، ، ودخل كل قريٍة صغيرةٍة مكانها، وكل بارجٍة في محيطهاواليوم، جاء كورونا، فجّمد كل طائر

خالية،  ازلهم، ومنع التجواَل، فأصبحت المدُن خاوية  والشوارعُ بيٍت في العالم، وحبَس الناَس في من

ي إلى كمامٍة تعصُمني ُمبالة قوم فرعون؟، أم نقوُل سآو هل بال ،  فماذا نحن صانعون؟،ووقف اإلنتاجُ 

هللاِ الكثيرة، أرسله للبشرية صغيرةٌ من آياِت لتاريخ يعيد نفسه، فكورونا آيةٌ يا قومنا ا .من المرض؟

"،  لبسنا الكمامةَ وعقّمنا أيدينا وتباعدنا بدنيا وانعزلنا في عُونَ ِذيقَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرجِ يُ لِ "

وذاك اختلَّ  بيوتنا، وأخذنا بكل األسباب العلمية، وقمنا بكل ما نستطيُع للحفاِظ على صحتنا، ومع هذا

 ا نحن فاعلون؟. قتصاد وزادت البطالة فماذالتوازُن، فتدهوراال

 لى هللا؟، ونجأرإليه بتوبة إفهم الرسالة جيدا؟، لما ال نعود هل بقى لنا غير الواحد القهار؟، لما ال ن

، وأقرأوا آيات المالحم فيه من تحوا قلوبَكم وعقولَكم وكياناتكملى كتاِب ربكم، وافإعودوا  .نصوحا

عّل وعسى أن تكون ليات هللا وأحداثه الكونية، أمام آ اموا مصيَر من كان رد فعله متبلد  جديد، وتفهّ 

 نهايتنُا أفضل وأسلم.

 ىل اهللإففروا 
 دغته أفعى فمات، فقال أبوه يرثيهخرج أعرابٌي هاربا من الطاعوِن، فبينما هو سائٌر إذ ل: 

 طاف يبغي نجوة  ..... ِمن هالك فهلك

 والمنايا ُرّصٌد ........ للفتى حيث سلك

 أي شيٍء قتلك ليت شعري يا فتى ..

 كُل شيٍء قاتلُك ...... حيَن تلقى أجلك
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 (26) نشرة فاعتربوا

 هزمت 
ُ
 ؟اجلراد، فهل تهزم كوروناالزكاة

 أدت إلى وقوع مجاعٍة حصدت الشام أسراٌب هائلةٌ من الجراِد،  حرب العالمية األولى اجتاحت بالدفي ال

 ا،غوطِة الشاِم بقي بستانه أخضر   داريا في كبيرة  من الناس، مزارٌع واحٌد فقط من قرية اأعداد  

 .ها الجرادوأشجارهُ وارفة وثمارهُ يانعة، لم يقترب من

 ا للجراد ولم البستاِن بُحجِة أنه يملك مبيد   الحاكم في دمشق ضد صاحبِ  رفع بعض األهالي شكوى إلى

 .ايُطلع عليه أحد  

   يد الحشراِت عن الناس وعن لماذا أخفيَت مب: عسكرية  لمعاقبته، قال له الضابطأرسلت السلطةُ قوة

 .تأديبه  ورفع السوط يريد؟، أنت أنانٌي وتستحُق العقاب الدولة

 ستعماله، قال الضابط: اه، كل الحاضرين يعرفونه ويرفضون : إن الدواء الذي أستعملقال المزارع

 ؟وماهو هذا الدواء

  ُ؟لجراُد بين بستاٍن ُمزكى وبستاٍن غير ُمزكى: إنه الزكاة، قال الضابط: وهل يُفّرُق اقال المزارع  

 يدة، فكان يفرُّ منه في كل مّرةٍ مراٍت عد : جّرب، حمل العسكُر الجراَد إلى البستانقال. 

 حّصنوا أموالكم بالزكاِة، وداووا مرضاكم  ي صلى هللا عليه وسلم:ذّكرهم صاحُب البستان بقول النب هنا"

  بأمواج التضرع الى هللا".بالصدقة، واستقبلوا أمواج البالء 

 

 السعيد والشقي

 من هو السعيد والشقي؟ فقال : : "السعيد هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف ُسئِل ابن قدامة رحمه َّللاه

 المن وفقهُ هللا، فكان يومهُ خير   اأنفاسه لم تتوقف سيئاته"، فهنيئ  حسناته، والشقي هو الذي إذا توقفت 

رضي -َل من يومه، وما أجمل ما نُسب إلى الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود من أمسه، وغدهُ أفض

ما ندمُت على شيء، ندمي على يوم َغُربت شمسهُ، نقص فيه أجلي، ولم حيث كان يقول: " -هللا عنه

 يزدد فيه عملي".         

 
ٌ
 عربة

 كّن ، لاا جد  نحن عائلةٌ ثريةٌ جد  يو بييرا رئيس بنك  سانتاندير، "كتبت بنت الملياردير البرتغالي انطون

وبقي المال الوفير ، يبحُث عن شيٍء مجانيٍ وهو الهواء، مات اا وُمختنق  والدي تُوفي بالكورونا وحيد  

 وصدق من قال:  علم أن الكفن ليس له جيوب،افي المنزل"، ف

 الندمِ باهلل يا نفُس ثّوبي وافعلي حسنا  ....... غدا  تموتي وتلقي غايةَ           
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 (27) نشرة فاعتربوا

 
ُ
 من مفاتيحِ اجلنة الشكر

 فعاله العالمية وتداعياته البشرية الكثيرة مايزت بين الناسأستجد" و"كورونا الم. 

 فهذا صابٌرمحتسٌب ينتظر الفرج من هللا، وذاك ساخٌط متبرٌم  يكاد يتفجر من الغيض. 

 خرآثٌم وال يستطعم بشيءاآلشكره يأتيه أجره من كل مكان، وفاألول رابٌح بصبره و. 

 تعالى: "لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ فإن كانت التقوَى هي الغايةُ من العباداِت لقوله تبارك و." 

   ُلَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ فَاتَّقُوا ثمراِت التقوى لقوله تعالى: " فإّن الشكَر هو أحد َ  ".َّللاَّ

   َِكِرينَ  الَ والشكر هو تحدي من الشيطاِن كما ورد على لسانه "و  ".تَِجُد أَْكثََرُهْم َشٰ

   أي جاحدين بنعم هللا الكثيرة بليس ساجدين ولم يقل خاشعين  بل قال شاكرين،إلم يقل. 

  ِليٌل ِمْن ِعبَاِدي الشَُّكورُ َوقَ " :والشكُر هو عبادةُ الصفوة من خلق هللا لقوله تعالى." 

  ا :تعالى والشكُر هو الصفةُ التي امتدح بها األنبياء لقوله  "."إِنَّهُ َكاَن َعْبد ا َشُكور 

  ."ا  وفوق كل هذا ضرب لنا صل هللا عليه وسلم مثال بنفسه فقال: "أَفاَل أَُكوُن َعْبد ا َشُكور 

 

 
 
 لكم وملا تعبدون اتب

 ،قلَبه رأسا على عقب، ولمنع و أرعب الجميع، ولم يترك شيئا إالّ  كورونا أصغر جنرال عرفته البشرية

امت الشرطه الهنديه برمي آلهة الهندوس في البحر، ألن الهندوس يتعبدون بلمسها والتمسح نتشاره قا

بها، فأصبحت بؤرة لنشر العدوى بينهم، لذلك كان البد من التخلص منها، وصدق فيهم قوله تعالى: أٍُفّ 

ِ ۖ أَفاََل تَْعِقلُوَن".  لَُكْم َوِلَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

  ب اإلسباني الذي ظهرغاضبا من آلهته بالفيديو المرئي، والذي أعرب عن خيبة أمله منها، أّما الشا

رات يوأمام كم بانه ومجسماته الصنمية على المألألنها لم تنقذه من كورونا المستجد، حيث حّطم كل صل

 المصورين.

 الناسِ أ
ُ
 حقر

 

 " :الُهم يوم جاعت أوطانهم"، وصدق من زدهرت أحوالذين اُسئل اإلمام علي: "من أحقُر الناس؟، فقال

حتكار أيام المجاعة تسمُن فيه الكالُب"، فما أسوأ الطمع والجشع واال عاُم الجيفةِ قال قديما: "

"من  ويقول أيضا: ،حتكُر إاّل خاطىٌء""ال ي :والكورونا، وفي الحديث الصحيح يقول الرسول الكريم

 تعالى وبريء هللاُ تعالى منه، وأيّما أهُل عرصٍة أصبح فيهم أربعين ليلة ، فقد بريء من هللا ااحتكَر طعام  

 امرٌؤ جائٌع فقد برئت منهم ذّمهُ هللا تعالى".
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 (28) نشرة فاعتربوا

 -2-عامل اجلراثيم                                         

 للحياة بشكل عام، موجودة في كل  وضرورية الجراثيم مخلوقات صغيرة وغير مرئية، وهي أساسية

أن البكتيريا لم تُعرف  جدا حسب دراسات المتحجرات، إالّ  مخلوق قديمٌ  مكان عرفه اإلنسان، ورغم أنها

 إال في القرن السابع عشر.

 تتكاثر بسرعة عجيبة، فالرقم يتضاعف كل  ،ملياراتالا، تصل إلى كثيفة جد   بأعداد تعيش في مستعمرات

سان في كثير من عشرين دقيقة، ولسرعة تكاثرها، وسهولة زراعتها، وقلة تكاليفها، استعملها اإلن

 التجارب المفيدة للبشرية. 

 وعليه، بأعداد هائلة دون أن يراها، تأكل  ،موجودة في جسم اإلنسان ،هذه الجراثيم المبثوثة في الكون

من العائالت المختلفة، هذه  ،وتشرب وتسرح وتمرح دون علمه، وقد عرف العلماء منها عشرات اآلالف

تُمضي حياتها بين سلم  ،بالعشائر عند البشر، مبثوثة في كل مكانالعائالت الجرثومية أشبه ما تكون 

ل الدفاع عن نفسها ما يحميها من وحرب، كل عائلة لديها من األسلحة البيولوجية الخاصة بها ووسائ

 عتداء منافسيها على المكان والطعام.ا

 

 ؟هل تعلم
 ت من الجراثيم المختلفة.والغرام الواحد فيه مليارا ،هي المستودع األكبر للجراثيم األرض 

  فقط من الجراثيم المعروفة مسؤولة عن األمراض البشرية المعدية. %3وجد العلماء أن 

  ا لـه األمراض.منها ينتهز ضعف جهاز المناعة عند اإلنسان لينقض عليه مسبب   %11و 

  من الجراثيم فهي الجندي المجهول، تعمل في خدمة اإلنسان بصمت ليال ونهارا. %87و 

  في فنونها للدفاع عن نفسها، وشبابها الذي ال يشيب، وإنجازاتها العظيمة للبشرية. تتجلى قدرة هللا    

 .َشْيٍء َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن" فَُسْبَحاَن الَِّذي بِيَِدِه َملَُكوُت ُكلِّ "

 

 مجل النصائحأمن 
  ين علم أخوه بذلك كتب له هذه في لبنان، وح اين وزير  م تم تعيين األستاذ بهيج تقي الد٩١٩١في عام

ب أن ، وهذا شرٌف كبير لعائلتنا ومنطقتنا، لكنّي أحاهيج: "علمُت بأنك قد أصبحت وزير  أخي ب الرسالة،

كنا نتسابق للنوم في فراش أبينا رحمه هللا، وتذكر أن الوالد كان يشتَُم رائحة  اأذكرك بأننا عندما كنا صغار  

نا غسلنا أيدينا بعد الطعام، لكي يسمح لنا بالنوم معه، واآلن يرقد أبونا تحت أيدينا ليتأكد أنها نظيفة، وأن

 السنديانة، وال شك أننا سوف نرقد معه بعد مدة، فاحرص يا أخي أن تكون يداك نظيفة حين ترقد معه"،

 وخير األعوان واإلخوان أشدهم مبالغة في النصيحة.
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 إ
ٌ
هداة

ُ
 "ةالنسو نونكلِ لى "م

 الخيرَ و طعامَ اليصنعَن لى من ، إب والحياةوومكمالت القلالحنونات الرائعات، شقائق الرجال لى إ

 شِة، في رمضان وفي كل حيٍن وآن.المنعالعصائر وحلويات الووالسعادةَ 

  شوربةفرانِ وبهارات الألالهَب ويتحاملَن على أنفسهّن في الصيام ويتحّملَن وهج الغاِز لى من إ ،

 .ويتحملَن حرارةَ الجو، وثقَل دِم الفضولييَن من األزواجِ  ،الطبيخيُلسعَن بأبخرِة و

  ّن فكلُ دقيقةٍ من وقتهقتراَب اإلفطاِر،  ازمَن عند اليُسابقَن و، الساعةِ مع عقاربِيتوترَن لى من إ

 .ئمينالصافطار إجرَ ليلبسَن أنّما إوليلبسنهُ، ال ، تُساوى الذهبَ

   نا باإلفطارشهوةَ بطونِليُشبعَن ، وطاب ما لذّّن يصنعَن وهّن، نهووةَ بطهشيُسكتن من إلى. 

  هنا، وفوق ذلك يؤديَن فرائضهّن، بوجوت جهودهّن ثمرةَ ساعاذان ليَريَن ألوقَت ا اللواتي ينتظرنَ لى إ

، ويقرأَن وردَّهن، ويدعونَّ لكل أفراد األسرة بالخ  .ةير والسعادويُقمنَّ ليلهنَّ

  يداكّن، بل تنتظرَن وال سلمت ، اشكر تنتظرّن ال ٍة رائعٍة، ألنكّن بنٍة وزوجالى كِل أّمٍ وأخٍت وُمهداةٌ إ

 تريننا ُسعداء بإنجازاتكّن المتواصلة.نّ رضى رب العالمين عنّا وعنكّن، وأ

 وتقبَل هللاُ سلمت ، ركانِ االرض الالمحدودةأبكلِ ، نون النسوةِكل لى إ ، هللاُ طال أ منكّن جميعا، ويداكنَّ

 .لمَن أن ال طعَم للحياِة بدونكنّ عا، فما جحد ُجهدكّن إالّ لئيم، وبأعماركنّ 

 الصدرِ 
ُ
 سالمة

   القلوب   ال شيء يخترقُ ، فقد تعّجل شيئ ا من نعيم الجنّة إلخوانه وأهله وأحبابه، اا سليم  من أوتي صدر

لقلب وغض الطرف عن زالت نقاء ابتسامة، ولين الكالم، وسالمة القصد، وكلطف العبارة، وبذل اال

خرين، نَسعَى َونَمضي ّونتعب ونَبِكي، َويَبقَى ما اختَارهُ هللا ُهَو الَخير، اللهّم اجعلنا من أهل النفوس اآل

مع من  الطاهرة، والقلوب الشاكرة، والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وسالمة الصدر

 .عرف، وُحسن الختامنعرف ومن الن

ضا
ُ
 األوبئةِ  داتم

 ا دائم   مع انتشار كورونا المستجد وما شابهه من األوبئة الخطيرة التي تفتك بحياة الناس ينبغي أن نردد

ِن والُجذاِم، اللهّم إنّي أعوذُ بَك من البرِص والجنو" :دعاء النبي صّل هللا عليه وسلم حيث كان يقول

عزِة والجبروِت واعتصمُت برِب الملكوِت تحصنُت بذي الثقة "  د بكلونرد "،ومن سيِئ األسقامِ 

الوباَء، وقِنا شَر الداِء بلطفَك ورحمتَك، إنّك على كِل  وتوكلُت على الحّيِ الذي اليموت، اللهمَّ اصرف عنّا

 شٍئ قديٍر".
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ٌ
 قادم

َ
 الفطرة

ُ
 دين

 نا، مما جعل الناس يؤمنون تهاوت تصوراتُنا السابقةُ الموهومةُ عن الغرب وقوته في زمن كورو

ِ إِالَّ إِلَْيهِ أَن الَّ َمْلجَ "ـبصمت ب  ".أَ ِمَن َّللاَّ

 سالم بعد أن كان ال يُطيُق حتى في عالم الكفِر والعَلمانية الُملحدة، رأينا منهم من يُريُد التعرَف على اإل

 سمه. اسماع 

  ِذان في برلين ولندن فألول مرٍة يُرفع األ"هللا أكبر"،  اشتعلت أصواُت مكبراِت الصوِت بالنداِء الخالد

 تجاه.احمانٌي يشُق طباق السماِء من كل يطاليا وهولندا...الخ، صوٌت رإونيوزلندا و

  َتَْقَشِعرُّ ِمْنهُ تراها اآلن حية  بالفيديوهات، " الناُس جامدوَن في شوارعهم، يسجلون ويُصورون، مناظر

ِ".ُجلُوُد الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم   ثُمَّ تَِليُن ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَٰى ِذْكِر َّللاَّ

 ليَْبلُغن هذا األمُر ما ال رسول هللا صّل هللا عليه وسلم: "ال غرابةَ ألن دين الفطرة قادٌم ال محالة، فقد ق

ا بلغ اللَّيُل والنَّهار، وال يترك هللاُ بيَت َمَدٍر وال َوبٍَر إالَّ أدخلهُ هللاُ هذا الدِّ  ين، بِِعّزِ َعِزيٍز أو بِذُّلِ ذَليٍل، ِعزًّ

 .يُِعزُّ هللا به اإلسالم، وذاُلًّ  يُِذلُّ هللا به الكفر"

 

 تفقدوا الغالبة

 ،نحباِس في البيت، تصدقوا فليتفقد ويُطعم الجائَع بسبب اال الذي يخشى أن يسمَن من المكوث في البيت

َما ِمْن لمالئكةَ يدعون لكم بالَخلَف ف "َء والوباَء وتجعل افإن الصدقهَ تطفُئ غضب الرب، وتدفُع البال

وُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ أَْعِط يَْوٍم يُصبُِح الِعباُد فِيِه إِالَّ َملََكاِن يَْنِزالِن، فَيَقُوُل أََحُدُهَما: اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفق ا َخلَف ا، َويَقُ 

: "يُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِِّه يمدُح الكرماَء المتصدقين بقوله اتٍ "، وهللاُ من فوق سبع سموتَلَف اُمْمِسك ا 

ا"، فاللهّم اجعلنا من أهل الجود في سبيلك، واجعل صدقاتنا سببا في رفع البالء  ا َوأَِسير  ِمْسِكين ا َويَتِيم 

 .والوباء عنا وعن البشرية جمعاء

 

 املسافة اآلمنة

 " اْلَمْجذُوِم فَِراَرَك ِمْن اأْلََسِد"، والُجذام هو مرض تُسببه بكتيريا بطيئة فِرَّ ِمْن في الحديث الصحيح

عدوى كالكورونا  العدوى، ومع هذا يأمرنا الرسول بأن نفرَّ منه، فمن باب أولى أن نفرَّ مما هو أشدُ 

عمر بن الخطاب "، وقد روى الزهري أن حٍ أو ُرمَحْينكلِِّم المجذوَم وبينك وبينه قيُد ُرممثال، ويقول: "

، "يعني المسافة اآلمنة" ب بالجذام": اجلس منّي قيَد رمحٍ قال لُمعيقيب "وهو صحابي بدري مصا

 وسبحاَن هللاِ، هذا ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية حديثا.
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 املساجدِ! كورونا
ُ
 وإغالق

 اإليمان العميق، فعند وفاة الرسول لم رضي هللاُ عن أبي بكر الصديق، صاحب التصور الواضح، و

تجرفه سيول العاطفة، ولم تُخرجه مشاعرهُ الجياشة من هول المصيبة عن توازنه، فقال كلمته: "من 

 كان يعبُد محمدا فإّن محمدا قد مات، ومن كان يعبُد هللاَ فإن هللا حيٌّ ال يموت".

 نا الذي سبب وائية، جنرالها  فيروس كورستثنالت البشريةُ رمضان الكريم بظروف وهذا العام استقب

 .سباب الوقاية والحمايةأالصالةَ فيها، من باِب األخِذ ب إغالَق المساجِد، ومنعنا

  ت على يد صاحب نتشاره، فقد شددايعة هذا الوباء وتداعياته وسرعة ختصاصي ومعرفتي بطباوبحكم

لب المنافع، فنصحت أن ال اسِد أولى من جحتياط أولى من التقصير فيه، ودرُء المفالقرار، فزيادة اال

وال تتبرموا واسألوا هللا الفرج، فإننا نصلي هلل حيثما كنّا ألنه جعل لنا األرض مسجدا،  تتذمروا

 وسيتقبلها منّا بلطفه وكرمه في بيوتنا ومع عوائلنا ألنّه مطلٌع على نوايانا.

 ختم القرآن وكل العبادات استمرت في البيوت أن التراويح و علق قلبه بالمساجد، إالّ ورغم مرارة من ت

 بحمد هللا، وربما زادت عند كل من أحسن استغالل هذا الشهر الفضيل في طاعة هللا.

 ل، فقد صفّد هللا منذ أشهر ؤستقبال بفرح وسرور وتفا إحسان اال في كل شيء حكمة، فما علينا إالّ هللف

شذوذهم بسبب كورونا، وها هو قد صفّد لنا شياطين اإلنس ومراقصهم ومجونهم وخمورهم ونوادي 

 شياطين الجن في رمضان، ليصفو الجو للعابدين الركع السجود.

 يت فقط ختلط الحابل بالنابل، وبقافُتحت كل الموالت وُرفع الحظر و بقي القرار بنظري سليما حتى

فلم يبقى لُحسن ينه، ها بنقل عدوى كورونا، وهذا هو الظلم بعادتُهم سجّ االمساجد مغلقة، وفوق هذا 

 .اإلثم والعدوانوا حتى ال نبوء بمزيٍد من الظلم فتحوها فور  االظن عندي مكان، 

 

 نعتذر شكرا ملن يعذرنا قبل أن

  ،شكرا لمن يلتمُس لنا العُذَر قبل أّن نعتذر، ولمن يُقّدر ظروفنا قبل أن نشرحها، ولمن أحبنا رغم عيوبنا

س فينا، فقد نشتري منّا فينكُر فضلنا، ويُفشي سّرنا، ويقوُل عنّا ما لي فأسوأ الناِس في حياتنا مّن يغضبُ 

بال مقابل، لذلك يُصبُح الوفاُء معها واجٌب، ألنّها إن القلوب الطيبة، فإنّها تمنح نفسها  كَل شيٍء، إالّ 

 ".بُهمخطأنا عفت، فنعم القلوُب قلونشغلنا عذرت، وإن غبنا تذكرت، وإن قّصرنا بحقها صفحت، وإن أا

 

 ؟كيف أجنو
   فكيف لي بالنجاة؟، قال المؤمن : إن كان ربَُك يرمينا بسهام القدِر فتصيبُنا،اسأل أحُدهم رجال مؤمن: 

يَا َلْيتَنِي  " من قبل أن يأتَي يوم نقول فيهكن بجواِرالرامي تنجو وتسلم، نعم فلنكن جميعا بجوار هللا"

سُوِل َسبِيال   َِّخْذ فاَُلن ا َخِليال  * لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الِذّْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِي  َلْيتَنِي َوْيلَتَى يَا*  اتََّخْذُت َمَع الرَّ لَْم أَت

"  .َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلإْلِْنَساِن َخذُوال 
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 بال عمل اال تنتظر جناح

  سباب ما استطعنا إلى ذلك سبيال.أنّه أمرنا أن نأخذ باأل قادٌرعلى كل شيء، إالّ أن هللا 

 اعقل وتوكل" :والرسول يأمرنا بقوله، "َوآتَْينَاهُ ِمْن ُكّلِ َشْيٍء َسبَب ا": وقال في محكم التنزيل". 

 البد من األخذ رغم باألسباب المستطاعة مهما كانت ضعيفة، حتى المعجزات، قرنها هللا بالعمل. 

 فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظيِم" عََصاَك اْلبَْحَر، فَانفَلََق فََكاَن ُكلُّ اْضِرب بِّ ": أمر موسى عليه السالم فقال. 

 فَأَْوَحْينَا إِلَْيِه أَِن اْصنَعِ اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنِا َوَوْحيِنَا"" :أمر سيدنا نوح عليه الصالة والسالم فقال. 

 ْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوءٍ تَْخرُ  "َوأَْدِخْل يََدَك فِي َجْيبِكَ  :وأمر سيدنا موسى عليه السالم فقال".  

 ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطب ا َجنِيًّا": رغم آالمها فقال مريم البتول وأمر  ."َوُهِزّ

   على الُمسبب. بدون عمل، ولكن بذل السبب مهما كان ضعيفا، مع االعتماد افال تنتظر نجاح 

 ا
ّ
 حذروا م

َ
لون

ُ
 ا تقو

 أن  ، نخشىنحباس في البيوت وتذمر الناس منهفما يحصُل اآلن من اال ،البالُء موكٌل بالكالم المنطوق

ُ َجعَلَ نؤول بسببه إلى ما هو أصعب " ن بُيُوتُِكْم َسَكن ا َوَّللاَّ  ".لَُكم ّمِ

 ةرم منها كما ُحرمنا من نعم كثيرالبيوت نعمة فاحذر أن تُردد أنك مللت من هذه النعمة، فتُح. 

 .قوم سبأ ملّوا من النِعم التي أنعم هللاُ بها عليهم من قُرب قراهم وكثرة نعيمها وخيراتها 

 اِرنَا َوَظلَُموا أَنفَُسُهْم"فَقَالُوا َربَّنَا بَاِعْد بَْيَن أَْسفَ ": أرادوا السفر البعيد فدعوا ربهم . 

  َّْقنَاُهْم ُكل ِلَك آَليَاٍت لُِّكّلِ َصبَّاٍر َشُكوٍر".والنتيجة "فََجعَْلنَاُهْم أََحاِديَث َوَمزَّ
ٍق ۚ إِنَّ فِي ذَٰ  ُمَمزَّ

  َّْصبَِر َعلَٰى َطعَاٍم َواِحدٍ بنو اسرائيل ملّوا من نعمة المّنِ السلوى"َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسٰى لَن ن".  

 َوُضِربَْت عَ النتيجة الحتمية بقوله تعالى: " فكانت ِ  لَْيِهُم اْلَمْسَكنَةُ".َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمَن َّللاَّ

 في العناية المركزة. فاحذروا مما تقولون، واحمدوا هللا أننا في بيوتنا ولسنا مشردين أو 

 بورقيبة
َ
 وكذب

ُ
 اهلل

َ
 صدق

 م دعا الرئيُس"الحبيُب بورقيبة" العماَل التونسيين إلى الفطر في رمضان 1961 في رمضان عام

الطاهِر بن عاشور أن يُفتي في اإلذاعِة بما يوافُق هذا، لكّن  بدعوى زيادِة اإلنتاجِ، وطلَب من الشيخِ 

يَاُم َكَما ُكتَِب : ّرح في اإلذاعِة بما يريدهُ هللا، فبعد أن قرأالشيَخ ص "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الّصِ

 هللاُ وكذَب بورقيبة"! قال: "صدقَ   ،َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن"
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 على االبتالءِ 
ُ
 الصرب

  هما، فأصيب بداء تآكلت منه بن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي هللا عناابتلي عروة بن الزبير

الوا: ليس له دواٌء إالّ فصعدت في ساقه، فبعث إليه الخليفة، فُحمل إليه، ودعا األطباء فق رجله،

ر"، فأبى عروة وقال للطبيب: امض لشأنك، فوضع المنشاَر لوا له: اشرب الُمرقِد "وقا القطع، الُمخّدِ

، فلّما قطعها جعل يقولعلى ركبته اليُسرى، فما ُسم : اللهم لئن أََخذَت لقد أبقيَت، ولئن ع له حسٌّ

الح في الملمات ابتَليَت لقد عافيَت، وما ترك جزأه من القرآن تلك الليلة، فانظر إلى صبر السلف الص

؟، اللهم ال من اإلعالم، وقد عافانا هللا منه اصبر نحن على وباٍء نسمع به سماع  والمصائب، أفال ن

تُطل إقفال مساجدنا، وُمنَّ علينا بصالح أحوالنا، وهداية قلوبنا، وأقّر أعيننا والمسلمين بل والبشرية 

 .باء والبالء والغالءجمعاء برفع الو

 

 اكتب لن
ّ
هم
ّ
 ا هذهِ املنزلةالل

  كان ثوباُن مول ى  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان قد ُسبَِي من أرض الحجاز، فاشتراه النبُي

، وقد وقع له موقف  حيث كان شديَد  ؛مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلموأعتقَه؛ فلزم ثوباُن النبيَّ

بِر َعْنهُ، فأتاه ذاَت يوٍم، وقد  تغيَّر لونهُ ونُحَل جسمهُ، يُعَرُف في وجِهِه الحزن، الحّبِ له، قليَل الصَّ

فقال له رسوُل هللا: "يَا ثَْوبَاُن َما َغيََّر لَْونََك"؟ فقال: يا رسول هللا ما بي من ُضّرٍ وال وجعٍ غير أنِّي 

 إذا لم أََرْك اشتقُت إليك واستوحشُت وحشة  شديدة  حتى ألقاك، ثم ذكرُت اآلخرة وأخاُف أالَّ أراكَ 

هناك؛ ألنِّي أعرف أنَّك تُْرفَُع مع النبيين، وأنِّي وإْن دخلُت الجنَّة كنُت في منزلٍة أدنى من منزلتك، 

ُسوَل فَأُولَئَِك َمَع " : أرك أبد ا، فأنزل هللا تعالىوإن لم أدخل الجنَّة فذاك أحرى أالَّ  َوَمْن يُِطعِ هللاَ َوالرَّ

اِلِحيَن َوَحُسَن أُولَئَِك َرفِيق ا"الَِّذيَن أَْنعََم هللاُ َعلَْيِهْم  يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ ّدِ اللهم ، ِمَن النَّبِيِّيَن َوالّصِ

 .شرنا مع حبيبك محمد ومواله ثوباناكتب لنا هذه المنزلة، واح

 

 
ٌ
 صادقة

ٌ
 دعوة

 اللهمَّ غيِب، دعوةٌ صادقةٌ ألخيَك  بظهِر ال" :ُسئل أحد الصالحين: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟، قال

ن واسع كرمك، واحفظهُ من كفه ما أهّمه، وأسعده بطاعتك، وارزقه ماألبس أخي لباس التقوى، و

. يه وذريته يا ذا الجالل واإلكرام"وأسعد قلبه، وأرح بالهُ، واغفر له ولوالدكل شٍر، وفّرج هّمه، 

بَِظْهِر اْلغَْيِب ُمْستََجابَةٌ، ِعْنَد َرأِْسِه َملٌَك ُمَوكٌَّل َدْعَوةُ اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ألَِخيِه في الحديث الصحيح أّن: "و

 .ُكلََّما َدَعا ألَِخيِه بَِخْيٍر، قَاَل اْلَملَُك اْلُمَوكَُّل بِِه: آِميَن َولََك بِِمثٍْل"

 

 

 



41 
 

 (34) نشرة فاعتربوا

 العودة إىل الوراء

 لمجالس، التفت أحُد المدعوين د افي أح رحمة هللا فكر اإلسالمي الدكتور محمد عمارةيقول الم

هل أفهم من كتاباتك أنك تُريد تطبيق أحكام الشريعِة،  :، وقالاالعلمانيين تجاهي، وخاطبني مستهزئ  

 :فأجبتهُ ُمتسائال   ،؟وراءوالعودِة بنا إلى ال

  سنة، عندما كان السلطان عبدالحميد يحكُم نصَف الكرِة األرضية؟! 111هل تقصد بالوراء. 

 صد عندما كان ملوُك أوروبا يحكمون شعوبهم بتفويٍض من السلطاِن العثماني؟!أم تق. 

 أم قصدك إلى الوراء أكثر؟ زمن حكم المماليك، الذين أنقذوا العالَم من المغوِل والتتاِر؟. 

 !أم إلى الوراء أياَم األمويين؟، أم قبلهم سيدنا عمر الذي حكم أكثر الكرة األرضية؟. 

  َمن هارون أمير المؤمنين إلى نقفوِر كلِب الروم؟ :القائد إلى الرومي أم قصدك عندما كتب 

   العرِب مثل ابن سينا والفارابي وابن جبير والخوارزمي وابن رشد  ا، عندما كاَن علماءأم قصدك علمي

 وابن خلدون إلخ، يُعلّمون العالَم الطّب والصيدلة والهندسة والفلك والشعر؟!.

 فجّرد المعتصم الجيش وانتصر  بث رومي بعباءِة امرأٍة فصاحت وامعتصماه،أم قصدك كرامة، عندما ع

 .والحكام مسرورون؟ اا النساُء اليوم تُغتصُب اغتصاب  ، بينملها

  أم قصدك عندما أنشأ المسلموَن أوَل جامعٍة تعرفها أوروبا ؟ حيث أصبحت العباءةُ العربيةُ هي لباُس

 .ليتم وضع القرآن فوقها أثناء التخرج التخرجِ في الجامعات، والقبعة مسّطحةٌ 

 ؟ادوالر   483ديناُر العراقي يساوي أم لّما كانت القاهرةُ أجمَل مدن العالم؟ أم عندما كان ال. 

 سأنتظرَك أن .........واستقبال مهاجريها باإلسكندرية أم عندما طلبت أميركا إنقاذ أوروبا من المجاعة؟ 

 .!أن نرجَع إلى الوراءِ  ي كم تريدُ تشرَح لي قصدَك وتُخبرن

 

 

 النجاةِ 
ُ
 وسيلة

ُ
 والبحث

ُ
 العلم

 لو انتشر فيروٌس قاتٌل في العالم، م الذي قال: "2119د المتوفى عام رحم هللا الدكتور مصطفى محمو

واغلقت الدوُل حدودها، وانعزلت خوفا من الموِت المتنقل، ستنقسم األمُم بالغالب إلى فئتين، فئةٌ تمتلك 

، والفئةُ األخرى ستنتظر مصيرها المحتوم، كتشاف العالجم والمعرفة، ستعمل ليال ونهارا الأدوات العل

؛ فها هو العالم تكوء، بل وسيلةٌ للنجاِة"، صدقت نبللترفيهِ  م المجتمعات أّن العلَم ليس أداةوقتها ستفه

  ى تعمل ليال ونهارا،في فئتين، وليس لجائحة كورونا من دون هللا كاشفة، فئةٌ تترنُح وتموت، واألخر

، َعِلَمهُ َمْن عَ ": وصدق رسولنا الكريم حيث يقول َ لَْم يُْنِزْل َداء  إِالَّ أَْنَزَل لَهُ ِشفَاء  ِلَمهُ َوَجِهلَهُ َمْن إِنَّ َّللاَّ

 .َجِهلَهُ"
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 (35) نشرة فاعتربوا

 فلسفة النجاح... استمر
  ُفقط منها %25والته، أي أنّه ينجح في بع محاهل تعلم أّن األسَد ال ينجح في الصيد إالّ في ر. 

 أنها ال تيأس من المحاولة. من محاوالتها إالّ  %75ري تفشل في ورغم أن معظم الضوا 

  يعاُب قانون ِ"الجهوِد المهدورةِ وتعجب أّن السبب في ذلك ليس الجوع إنما هو إست." 

  ألسماك يتم التهاُمهاصُف بيوِض اوهو القانون العامل الفاعل في الطبيعة كلها، فن . 

  أمطار العالم تهطُل في المحيطاتِ ونصُف مواليِد الدببِة تموُت قبل البلوغِ، ومعظم . 

 ياةُ تسيُر وفَق برنامجها اإللهيومعظم بذور األشجار تأكلها العصافير، ومع ذلك فالح . 

 ا فاشال  أنّه إنسان   احِه ببضعِ محاوالتٍ وحدهُ اإلنساُن فقط يرفُض هذا القانون، ويعتبُرعدَم نج.  

 :نَساُن " وهللا يُقرر ذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمن ُكّلِ َمثٍَل، َوَكاَن اإْلِ ْفنَا فِي َهٰ  ."أَْكثََر َشْيٍء َجَدال  َولَقَْد َصرَّ

 لنظِرعن عدِد العثراِت والسقطاتِ والحقيقة هي أّن الفشَل هوالتوقف عن المحاولِة، بغض ا، 

 وتتطلُع إلى المرحلِة اكل مرحلٍة ذهبت جهودك فيها هدر   ي فوق أخطائك، وتتخطىوالنجاُح هو أن تمش ،

 .       ثم استمر المقبلة، ولو كان هناك كلمة  تُلخص فلسفة النجاح؛ فستكون استمر

     

 من توبة  
َ
 ؟هل لك

 ن تعود إليها؟... هل رمضان األسبق أنك ل أتذكُر ذنوبَك قبل سنٍة من اآلن؟... أتذكُرعندما عاهدَت هللاَ في

ُ َونَُسوهُ ۚ"،... "ما زلَت على العهد؟!... قال تعالى:  ُ َجِميع ا فَيُنَبِّئُُهم بَِما َعِملُٓواْ ۚ أَْحَصٰىهُ ٱَلِلَّ يَْوَم يَْبعَثُُهُم ٱَلِلَّ

ُ َعلَٰى ُكّلِ َشْىٍءٍۢ َشِهيٌد"،... وكَل م دَت باألمِس كان هللا عليك شهيداوعندما عاه ا نسيتهُ أنَت هو "َوٱَلِلَّ

ا ۗ  ".َواَل يَْظِلُم َربَُّك أََحد ا محفوظ ٌوُمحصى عليك "َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضر 

  ر والفالح،... فما علم أن باب التوبة النصوح ال زاَل مفتوحا على مصراعيه، ففيها السالمة والخيالكن

ِريَن"... فهل لك بذنٍب، وما ُرفع إالّ بتوبٍة،... واعلم "إِ  نزل بالٌء إالّ  ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطّهِ نَّ َّللّاَ يُِحبُّ التَّوَّ

 من توبٍة بعَد رمضان؟!. 

 العمرِ 
ُ
 يوم

 فيه الشوَك عن طريق الناس كان أفضَل أيام حياته إذ غفَر   الذي أماط أنَّ اليومَ  الرجُل  يعلمُ  لم يكن ذلك

، أرهقه اا، ذلك اليوم الذي سقَت فيه كلب  حياته أن يكوَن أسعَد أيام هللاُ له به، ولم تكن المرأةُ البغيُّ تتوقَّعُ 

َ َحْيثَُما ُكْنَت وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ اْلحسنةَ " هللاُ صنيعَها وغفر لها، ورسولنا يحثنا ويقول: العطُش فشكر اتَِّق َّللاَّ

 .َخالِق النَّاَس بُخلٍُق َحَسٍن"تَْمُحَها، و
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 (36) نشرة فاعتربوا

 ؟هل تعلم
  أن الحضارة الزاهرة في األندلس جعلتها مقصد طالب العلم من مختلف بالد أوروبا، يفدون إليها ليتلقوا

العلم في مختلف فروعه، من فلسفة وطب وهندسة وفلك وغيرها، على أيدي األساتذة العرب 

 .لمين الذين أناروا الدنيا بعلمهموالمس

 وهي امتداد للجامعات  م في مدينة سالرنو، 841با سنةلقد أسس المسلمون أول جامعة في أورو

 .شبيلية وغرناطةإلشرق، ثم أُنشئت جامعات طليطلة وسالمية في االعربية اإل

  وروبيون ينهلون من علومها، ثم يعودون إلى بلدانهم يلبسون العباءة يقلدون بها الطالب األ فارتادها

وبقي تقليد العباءة  قد تخرج من الجامعات العربية،تى اللباس العربي، وهذا شعار فخر بأن هذا الف

 .يلبسه الخريجون حتى يومنا هذا

 اللباس العربي أضحى عالمة الوجاهة العلمية إلى اليوم،  :سالم في أوروباقال جاك غودي: في كتابه اإل

 .علميةوال سيما في المناسبات العلمية، كمناقشة الرسائل الجامعية، وحفالت التخرج في المعاهد ال

  أما عن القبعة فخالل القرن الثامن عشر، تم تكبير القسم المربع من هذه الطاقية مما نتج عنه قبعة

ا حتى يُطبّقوا قول هللا التخرج المألوفة ، حيث كان المسلمون فى األندلس يضعون المصحف فوقه

 .وفوق كل ذى علم عليم"" :تعالى

 أبي طالب  
ُ
 شِعب

 م العزل المنزلي وهم في بيوتهم، فماذا لو كان فيروس كورونا ال يعيش إالّ تضجر الناس وملّوا من أيا

داخل البيوت، وُطلب منّا إخالء منازلنا، فأي أرض سوف تستوعبنا، وأي سماء سوف تُظلنا، كيف 

ستكون حياتنا اليومية في المأكل والملبس والطهارة والستر؟، فاعقلوا يا من تتذمرون من الحبس 

 . زموا بيوتكم، فنحن في نعمة عظيمةالمنزلي، وال

  اذكروا كيف كان حال النبي وأصحابه حين ُحوصروا في الشعب ثالث سنين في حّر مكةَ، ال بيوٌت وال

وا مطاعَم، وُمنعوا من الميرة، فال يبتاعون وال يشترون من أحٍد، حتى أكل مكيفاٌت وال مستشفياٌت وال

 .    هللا على ما أنتم فيه ورق الشجر... فاستثمروا وقتكم، واحمدوا

 أخالقيات رفيعة

 لذِم الناِس حتى أتفرَغ  ؟، فقال: لسُت راٍض عن نفسيقيل لرجل: ما نراَك تُعيب أحدا. 

  َُكلَُّك َعوراٌت وللنّاِس ألُسنُ ِلسانَُك ال تَذُكْر بِِه َعوَرةَ امرٍئ..... ف. 
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 (37) نشرة فاعتربوا

 من املفاتيحِ الذهبيةِ 

  وخاصة  من األزواج يعيُش الفرَح والفكاهةَ وخفةَ الدِم ما دام خارج بيته. بعُض الناِس 

 فإذا دلَف بيتهُ تجّهَم وتغيرت مالمُح وجهه ورّكب العُقدة وأحكم إخفاَء أسنانه كأنها عورة. 

 ،ألنه يعتقُد أّن رجولتهُ ستهتُز إذا لم يفعل ال تفسير لهذا إالّ نقٌص بالفهم وسوٌء بالتصرف. 

 ألسف عكُس المطلوِب تماما، ألن الزوجةَ واألوالَد ينتظرون راعيهم بفارغ الصبرهذا ل. 

 كالمه بتسامته وُحسن تصرفِه وطيبايحتفظ ب والصحيح أن من يريُد السعادة عليه أن. 

 طايب الكالم والعبارتأا، يتخيُر ا مرح  محيطهُ في العمل أوالبيت سعيد   فالناجُح من يجعل. 

 وتجاوزوا عن الهفوات، وال تعطوا األمور أكبر من حجمهااذكروا حسنات بعضكم ،. 

 التمسوا لنا األعذار، فالنفوس آفاق ووديان، ولعل نفوسنا في أودية غير وديانكم. 

 والتغابي من شيم الكرامهتمام، تغافلوا مرة  وتغابوا مرتين فليس كل شيٍء يستحُق اال. 

 عل صدورنا تحوي ما ال نستطيع البوح بهدّربوا أنفسكم على ثقافة ومهارة اإلعذار، فل. 

 خوانكم األعذارت الشيطان وسوء الظن، والتمسوا إلغسلوا قلوبكم من نغزات ووسوساا. 

 .واعلموا أّن التذمر المستمر واللوم المتواصل يُميت لذةَ كل شيء وإن كان من غير قصد 

 األرواح بال سابق إنذار، فنحُن في أياٍم تتساقُط فيه بتسموااانشروا التسامح والمحبة و. 

 الذهبية تفتح كل القلوب من حولك تخيروا أطايب الكالم، فإن الكالم الجميل مثُل المفاتيح. 

 بتسموا إلخوانكم، واذكروا محاسنهم بغيابهم، فوردةٌ في الدنيا خير من إكليٍل على القبر.ا  

 البالءِ 
ُ
 أهل

 اديوان، ويُصُب عليهم األجَر صب   يزان، وال يُنشر لهميُؤتى بأهل البالِء يوَم القيامِة فال يُنصب لهم م ،

حتى إّن أهل العافية ليتمنون لو أن أجسادهم قُرضت بالمقاريِض من ُحسن ثواب هللا لهم، فالُحزن 

والفقُر بالٌء، والمرُض من  ، وموُت أقرب الناس لَك بالء ٌ،بالٌء وضيُق العيِش بالٌء، والديوُن بالءٌ 

ٌء، ورسولنا الكريم يقوُل لنا واعه بالٌء، والحسُد بالٌء وكل ما يضيُق به الصدُر بالبسيطه إلى أشد أن

 ". يتخّطاهاباكروا بالصدقِة فإّن البالَء ال"

 

 
ُ
 والدعاء

ُ
 الصرب

  :فإنّك متعبٌد بالصبِّر إياَك أن تستطيَل زمان البالِء، وتضجر َمن كثرِة الدعاِء،  قاَل ابن الجوزي

 وهللا تبارك وتعالى يقول: يأس من َروح هللاِ وإن طاَل البالُء،وال ت والدعاِء،

ابُِروَن أَْجَرُهْم بِغَْيرِ   "ِحَسابٍ  "إِنََّما يَُوفَّى الصَّ
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 (38) نشرة فاعتربوا

رة
ِّ
عب
ُ
ة م

َّ
 قص

 باح التالي رأت الزوجةُ جارتها تعلُّق الغسيَل على الحبل ف  قالت:زوجان ينتقالن إلى حيٍ جديد، في الصَّ

ون غسيل أفضل، ظلَّ ، إنَّها ال تعرُف كيف تغسل، وربما تحتاج إلى صاباإنَّ هذا الغسيل ليس نظيف  

، في كل مرٍة تُعلق جارتها الغسيل كانت الزوجة تقول نفس التَّعليقات، بعد شهٍر فُوجئت ازوُجها صامت  

آلن كيف تغسُل بشكٍل صحيحٍ؛ ا ْنظر لقد تعلمت هذه الجارةُ اية غسيٍل نظيٍف، فقالت لزوجها: المرأة برؤ

 .اي كانت وِسَخة جدًّ ونظَّْفُت زجاج نافذتِنا الت استيقظت باكر  اي علَّمها ذلك؟، قال الزوج لقد إفمن الذ

 ،وعندما تشير باصبع يدك  ما نراه عند ُمشاهدِة اآلخرين يعتمُد على نَقاء النافذِة التي ننظر من ِخاللها

 تنسى أن هناك ثالثة أصابع بيدك أيضا تشير نحوك أنت، فانظرإلى نحو شخص تتهمه أو تنتقده، فال

وال تبحث عن أخطاء األخرين كأنك تبحث عن كنز ثمين، فالكنز نفسك قبل أن تصف الناس أو تنتقدهم، 

 .حقيقي تجده عندما تجد أخطاءك أنتال

 " :وا الحـديـث بغـيـر ذكـر هللا؛ ال تـكـثـرأخرج اإلمام مالك في الموطأ: أن المسيح عليه السالم قــــال

فـتـقـسـوا قـلـوبـكم، فـان القلب القاسـي بعيٌد عن هللا، وال تنظــروا فــي ذنــوب العبــــاد كـــأنـكـم 

رحمـــــوا اـمـا الناس رجالن  معافى  ومبتلى؛ فأرباب، بل انظروا فيهـــا كــأنــكــــم عـبـيــد، وإن

 ".مــدوا اللــــه على العافيةواح أهــــــل البــــالء،

 

 سبحان مغري األحوال
  يخرج اإلسبان إلى الشوارع في األربعاء األخيرمن شهر آب من كل عام، ليشاركوا في مهرجان

"التراشق بالطماطم" بطقوسه الخاصة، للتراشق ورمي ماليين حبات الطماطم، غيرآبهين أو مباليين، 

واليوم في عصر الطماطم الطازجة، تُرمى وتُداس باألقدام!، طن من  111ويتم رشق بعضهم بأكثر من 

ُ َمثاَل  "  :ول تعالى في سورة النحلكورونا يخرجون للبحث عن الطماطم فال يجدونها، يق َوَضَرَب َّللاَّ

 َ ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ قَْريَة  َكانَْت آِمنَة  ُمْطَمئِنَّة  يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغد ا ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن، فََكفََرْت بِأ ِ، فَأَذَاقََها َّللاَّ ْنعُِم َّللاَّ

 ."ْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَعُونَ َواْلخَ 

 

تِ 
ْ
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ْ
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 أن  الحساسية؛  فهم بين إنساٍن  خائفثنين ووضعهم في غاية اأثناء أزمة كورونا المستجد بين  الناس

ْعبُُدوا َربَّ فَْليَ جـوع  بسبب الحبس المنزلي، والحـل بقوله تعالى: "ٌف أن ييموَت من المرض، وآخـر خائ

 ."ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوفٍ  ، الَِّذي أَْطعََمُهْم ِمنْ َهذَا اْلبَْيتِ 
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 (39) نشرة فاعتربوا

 العزة
ّ
 بطاقة دعوة من رب

 من رّب البشرنداؤها  خيرؤها بصوت البشر، و صالة الثلث األّن الصلوات المكتوبة نداإ. 

 خير يسمعها بعض البشرَءها كلُّ البشر، وصالة الثلث األالصالة المكتوبة يسمُع ندا. 

  :ه"هل من سائٍل فأعطي"خيروصالة الثلث األ ،حّي على الصالة""الصالة المكتوبة نداؤها. 

  ُهم هللاخير يُؤديها َمن اصطفاالمسلمين؛ بينما صالة الثلث األ الصالة المكتوبة يُؤديها أغلب.  

 أما صالة الليل فال يُصليها أحٌد إال ُخفية  هلل الصالة المكتوبة ربما يُصليها بعضهم ،  .رياء 

 ا.نقطاٌع عن الدنياخير فهي أما صالة الثلث األ الصالة المكتوبة يمتزج بأدائها الوساوس؛  

 يها لكي تأنس بالحديث تؤد لالصالة المكتوبة ربما تؤديها لكي تُقابل أحد ا في المسجد؛ بينما صالة اللي

  .تتكلم معه وتبث له هّمك وُسؤلكمع هللا، و

  خير من الليل ُمجاب. يُجاب؛ بينما دعاء صالة الثلث األالدعاء في الصالة المكتوبة ربما 

 له أن يأنس بسماعه والحديث معههللا من أراد خير من الليل ال يُوفق لها إالّ صالة الثلث األ . 

 للجلوس بين يديه وسماع مناجاتهعلى "بطاقة دعوة من رّب العزة لمن حصل ئ افهني ". 

 

 قضاء حوائج الناس
 س: أربعةٌ ال أقدُر على مكافأتهم: رجٌل بدأني بالسالم... ورجٌل وّسع لي هللا بن عبا قال حبُر األمة عبد

ي إالّ هللا قيل: ومن فما يكافئه عن  ... فأّما الرابعُ رجٌل اغبّرت قدماه يمشي في حاجتي... وفي المجلس

 لحاجته فأنزلها بي، وقال أهال   ... قال: رجٌل نزل به أمٌر فبات ليلتهُ يفكُر في من يقصُده، ثم رآنيهو؟

إالّ من جّربها... فافعل الخيَر مهما كان، وال  قضاء حوائج الناس لذةٌ ال يعرفهابن القيم: إّن في ا

 دخلك الجنة.تستصغر منه شيئا، فإنك ال تدري أُي حسنٍة تُ 

 

 "أخالق األطفال"
  افالطفُل إذ، "أخالق األطفالاستعمل " إذا أُجلست في الظآلم بين يدي الملك العآلم :بن الجوزيايقول 

"، قال صلى لطفل، وألّح في طلب حآجتك من ربكفكن أنت هذآ ا ،طلب شيئا، ولم يُْعَطه بكى حتى يأُخذه

بها إحدى  هللا ٍة ليس فيها إثٌم، وال قطيعةُ َرِحٍم؛ إال أعطاههللا عليه وسلم: "ما من مسلٍم يدعو بدعو

َل له دعوتَه، وإّما أن يدَِّخَرها له في اآلخرِة، وإّما أن يَصِرف عنه من السُّوِء متُ ثالَث: إّما أن  ثلَها، عِجّ

َدَعْوُت فَلَْم يُْستََجْب ْم يَْعَجْل: يَقُوُل : "يُْستََجاُب أِلََحِدُكْم َما لَ اويقول أيض   ،: هللاُ أكثُر"ا نُكثُِر، قالقالوا: إذ  

 .ِلي"
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 (40) نشرة فاعتربوا

 ؟!لهالل يُحبني ـه

 ؟هل يُحبني اللهفي نفسي: ي سؤالٌ : راودنالشيخ علي الطنطاوي رحمه اللهول يق 

 وصافٍ ذكرها في كتابه الكريم. ألسبابٍ وفتذكرت أن محبةَ اللهِ تعالى لعباده تأتي أل

 الو"، يحب "المتقينن هللا فوجدتُ أ، اب  أجد لسؤالي جوافلم نفسي عليها  عرضَفي ذاكرتي أل قلّبتُها 

 .منهمي أجرؤ أن أحسب نفس

  جاهدين" فتنبهت لكسلي ووجدته يحبُ "الم، فتذكرت قلة صبري، يحبُ "الصابرين"ن هللا ووجدتُ أ

 .وقلة حيلتي

  أجد  خشِيتُ أالوينها توقفت عن متابعة البحث المحسنين" وما أبعدني عن هذه.... حوجدته يحبُ "و

 جله.في نفسي شيئ ا يُحبني الله أل

  إنّ الله  :فخطر لي قولُ الله تعالىِب، لذنولشوائبِ وااوتفحّصت أعمالي فإذا أكثرها ممزوج بالفتورِ و"

 يحب التوابين".

  أستغفرُ الله َ وأتوبُ ، وأتوبُ إليه أستغفرُ اللهَفأخذتُ أتمتمُ: "، مثالينّها لي وألكأنني للتوّ فهمتُ أو

 أحبابه. كوُن من بين لعلّي أ"، إليه

 الصدقِ يف القرآن
ُ
 كلمة

  ٍُمدخل صدٍق" وهو تجّرُد النية في إخالصها " أُضيفت كلمةُ الصدِق  في القرآن الكريم إلى خمسِة أشياء

لمّن واألذى بعد الخروج واعند الدخول في العبادة، و"ُمخرج صدٍق" وهو تجرد العبادِة من العُجب 

وهو ثناُء الناِس على المخلصين العاملين لدين هللا، و"قدُم صدٍق" وهو الثبات  "لساُن صدق"ومنها، 

قعد صدق" "موألنها تثبت الجسد وتوازن حركته، على حال اإلخالص ومقامه، واستخدام القدم للتعبير 

ليس  اإذ   الربانيين بعد بذلهم وجهدهم وجهادهم، وهي ِجناُن الرحمن، المكان الالئق بهؤالء المخلصين

ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق " الصدِق فيها، الشأُن كل الشأِن بمقدار إنما ،الشأُن في العبادة وحسب َوقُل رَّ

اَوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل لِّي مِ   ". ن لَُّدنَك ُسْلَطان ا نَِّصير 

 

 أستغفرُ اللهَ
  قهُ المعاصي، وأرقِّعهُ باالفقال:  ؟،د السلف: كيف أنت ودينكحألقيل ما أبلغ السؤال، وما  ،ستغفارتمِزّ

 أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه".جابةَ، فأكثروا من قول: "أعمَق اإل
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 (41) نشرة فاعتربوا

 أضعف حرف يف اللغة العربية
 ما هو  افي اللغة العربية؟ قلُت له: بلى، قال: إذ   توراه: ألسَت تحمُل الدكسألني أحدهم ذات يوٍم قائال

: لكن ال ينفع أن ال أجاوب، قلت لهأضعُف حرٍف في اللغة العربية؟، السؤال بصراحة كان مفاجأة لي، و

، أو أحد حروف المّد "األلف والواو والياء" ألنها ن أحد حروف الهمس مثل السين مثال  ممكن أن يكو

 جوِف.مجرُد هواٍء خارٌج من ال

 أضعُف حرٍف في اللغة العربية هو حرف "الفاء"، ولذلك اختاره هللا بتسامة المعلّم، وقالابتسم ا :

".به عن عقوق الوالدين، فقال تعالىسبحانه لينهانا   : "فاَلَ تَقُل لَُّهَمآ أٍُفّ

  أقواها  وعندما ُعدت إلى المراجع، وجدُت أن الحروف الهجائية فيها بالفعل القوي والضعيف، وأن

على اإلطالق هو "الطاء " ألنه ال توجد فيه صفة من صفات الضعف "كالهمس والرخاوة واللين"، 

" ألنّه ال توجد فيه صفةٌ من صفاِت القوة الحروف الهجائيِة هو فعال حرف"الفاء وأن أضعفَ 

 ك"الجهر والشدة واإلطباق".

 ف الهجائية "الفاء" للنهي عن أن نقول ن يأتَي أضعُف الحروومن إعجاز هللاِ في القرآن الكريم أ

ا عن الضيِق والتأفف، فالمولى عز وجل نهانا عن األضعف، فما بالك بالقوي ، تعبير  للوالدين "أٍف"

 واألقوى؟، سبحانك ربي ما أعظمك.

 
ٌ
 بليغ

ٌ
 درس

 اكتب لي مناقَب عثمان بن عفانبن عبدالملك أرسل إلى األعمش أن يُذكر أّن هشام : 

 .األعمش: بسم هللا الرحمن الرحيم فكتب إليه ومساوئ علي،

 ألرض ما ضرتك، أّما بعد: فلو كان لعثمان مناقُب أهل األرض ما نفعتك، ولو كان لعلّيٍ مساوئ أهل ا

 .فعليك بخويصة نفسك

  فإياك أن يكون شغلك الشاغل عيوب فالن وسقطاته وزالته، فإنك ال تُحاسب عليها، وحسناُت  الناس

فى ك، فهى الباقية حسنات ، فاشغل نفسك بإصالحِ عيوبك، والتوبة من سيئاتك، وزيادةألنفسهم ال لك

 .نشغاله بعيوِب غيرهاكتابك، فعالمةُ خسران العبِد 

 
ٌ
 عرِبة

  األردن "أَيَُّها المار من ُهنَا، كما عبارات كتبها الشاعر رابيوس على شاهد قبره في مدينة أم قيس في

"نا اآلن ستكوُن ، وكما أأنَت اآلن كنُت أنا  .أنَت، فاغتنم الحياة ألنك فاّنٍ
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 (42) نشرة فاعتربوا

 "الفئران والقمل والتاريخ"
 فكثير من القادة العظام، ان والقمل والتاريخ" يجد فيه عجب  سور زنسر "الفئرايفومن يقرأ كتاب البر ،

ربحوا معارك عالمية خلّدت ، بدعوى أنهم ردخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، وحصلوا على أكاليل النص

أسماءهم، والواقع غير ذلك، فلم يكن األبطال هم الذين حسموا هذه المعارك، وإنما كانت الجراثيم هي 

 السبب، إذ فتكت بالطرف اآلخر، وأوردته موارد الهالك، كجرثومة الدزنتاريا، التي فتكت بالقائد رومل

مري، وجرثومة التيفوس التي فتكت بجيش غمونتولمين، ففاز تلقائيا القائد وجيشه في معركة الع

 .نابليون في بالد الصرب فعاد خائبا

 الصحيفة
ُ
 األرضِ تأكل

ُ
 دابة

 بأن األرضة قد أكلت ما كان "، أطلع هللا تبارك وتعالى نبيهُ على أمِر صحيفِة المقاطعة المعلقة بالكعبة

طالب، فقال أبو  يذلك رسوُل هللا لعمه أبفيها من جور أو ظلم، وبقي فيها ما كان من ذكر هللا، فذكر 

نعم وهللا، فذكر أبو طالب ذلك إلخوته، فخرجوا حتى دخلوا  :ٌق ما تخبرني به يا ابن أخي؟ قالطالب: أح

، أهال  وا بكم مٍر فأجيبوا فيه قال الكفار: مرحب  المسجد "الكعبة"، فقال أبو طالب للكفار: إنّنا قد جئنا أل

فلحست ما كان فيها من  ة،أخبرني أّن هللا قد سلّط على  صحيفتكم التي كتبتم األرضأخي قد  بناّن إقال: 

نزعتم سوء  ذكر هللا، فإن كان أبن أخي صادقا كان من وبقي فيها كل ما جوٍر أو ظلٍم وقطيعة رحٍم،

وا إلى : أنصفتنا، فأرسلان شئتم، قالوإدفعته إليكم، فقتلتموه أو استحييتموه  ارأيكم، وإن كان كاذب  

كسوا الصحيفة فلّما فتحوها إذا هي كما قال رسوُل هللا صلّى هللا عليه وسلم، فسقط في أيدي القوم، ثم نُ 

؟، فلم يُراجعه أحٌد منهم ثم ن لكم من أولى بالظلِم والقطيعةِ هل تبي على رؤوسهم، فقال أبو طالب:

 .َعلَٰى ُرُءوِسِهْم"ا "ثمَّ نُِكُسو، انصرفوا

وا حِساباتك
ّ
 م اآلنصف

  يقوُل أحُد األشخاِص  طلبُت من محٍل بيتزا توصيل طلبي للمنزل، فلّما وصَل السائُق أخذتُها منه

ا بباب المنزل ألغلقه، فقاَل لي: نسيَت أن تدفَع لي ت ممازحته، فأدرُت له ظهري ممسك  وشكرته، وأرد

ا صدمني، قال ُق جواب  الحساِب، فأجابني السائ : الحساُب يومَ االحساب؟، فرددُت عليه ممازح  

أيها اإلخوة، تصفيةُ حساباتكم اليوَم، أرخُص بكثيٍر من تصفيتها يوَم  "،خُص لكصدقني اليوَم أرلي:"

 . لملوِك وجباَر السماواِت واألرِض القيامِة أماَم ملِك ا
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 (43) نشرة فاعتربوا

 يدزروك هدسون واإل                                    
 "في هوليوود، لم يكن ينقصهُ ماٌل وال شهرةٌ، تربَع على عرش السينما الممثل الشهير"روك هدسن  

 ات ألنّه شاذٌ جنسيا.ينيدز الذي أُصيَب به في بداية الثمانفضحهُ اإل

  لوك مونتنيه" الذي اكتشف فيروس اإليدز قال: بأن روك هدسن  سور الفرنسييفوحيث ذكر لنا البر"

 فرنك فرنسي.، وتبرَع بثالثين مليون اهُ إلى معهد باستور في باريس سر  جاء

   البحِث الدؤوِب عن عالجٍ إلنقاذِه بسرعٍة حتى ال يُفتضح أمره، ولكن ال األبحاث ساعدته وال 
شريطةَ

 ، بعد أن هّدته آالم اإليدز.لبَث وأن مات، لكنه نطق بكلماتٍ  المرض أمهله، فما

   َي، بي، أستمُع إلى صوتِه في أعماقأنا بانتظاِر القدِر، إنّه يدُق با"…: أن يلفَظ أنفاسهُ األخيرِة قالَ  وقبل

ورغم … سرطان العصر –اإليدز–ومن خالل هذا المرض اللعين … الم أكن أوُد أن أتعذب هكذ

… إنّه يدُق بابي… ي على موعٍد مع القدرن أنإالّ … وتهنئتي بالتماثل للشفاء… نابتسامات الكثيري

 اللحظاُت األخيرة".  

 الدعاء ملن ال تعرف

 فى المسجد، فاستيقظُت على صوِت جنازٍة قد دخلت، فقلت سأصلي  اا نائم  ي كنُت يوم  يقول ابن الجوز

عليها، فصليُت، ثم قلت: سأذهب ألدفنه معهم، وأنا ال أعرف الميت، ولم أرى وجههُ قط، يقول: فلما 

ب هذا قبِر، ثم قلُت: يارانتهى الناس من الدفن انصرفوا جميعا  فتعجبُت، وبقيُت وحدي، فجلست عند ال

 .فكيف بك أنت، وأنت أكرم األكرمينأنا ال أعرفه، لو جائني ألكرمته، ضيفَك و

 ي بحلٍة بيضاء، فقال لعلى سفٍر، فرأيُت فى منامي رجال   يقول: ثم عدُت إلى المسجِد ونمت، وكنت :

غفر هللاُ لى ؟ قال "أنا الذي دعوَت له عند القبر، وهللاِ لقد أأنت الذى دعوت هللا لي؟، فقلت له: من أنت

 خالص فتجيَب دعاءه وأنت خيرُ بدعوتك"، اللّهم سخر لنا من عبادك المخلصين من يدعو لنا بصدق وإ

 . مجيب

 كيف أعرف البالء
 ،؟هللا ام كفارةٌ ام ارتقاٌء ورفعةكيف أعرُف البالء هل هو عقاٌب من  :ُسئل االمام الجنيد رضي هللا عنه

وجاء  ، وإذا صبرَت فهو كفارةٌ، وإذا رضيت فهو ارتقاٌء ورفعة،فأجاب: اذا غضبَت فهو غضٌب من هللا

 إِنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أََحبَّ َعْبد ا اْبتاََلهُ ِليَْسَمَع َصْوتَهُ"." في األثر
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 هل تعلم؟
   ا، بل نقصد خلقا تا ُملتهم  ا، أو حووحشا كاسر   به ال نقصد اطبع   سمه "آكل البكتيريا"اا أن هناك فيروس

 أعظم من كل هذا حجما وفعال، ودقة وتنظيما.

   ،فالمأكول بكتيريا طولها ال يتعدى جزأين من المليون من المتر، واآلكل مخلوق أصغر بكثير من ذلك

 بعوضة  تُدمي مقلةَ أسٍد. كياوكأنه يُح

 يا البكتيرية، وهذا بحد ذاته خدمة هذا اآلكل هو نوع من أنواع الفيروسات المتخصصة في تدمير الخال

ا بالمضادات الحيوية غير ممكنة، إذ يقضي على أنواع من الميكروبات، أصبحت معالجته ،لإلنسان

ا مختلفة لمقاومة األدوية، ولهذا بدأ العلماء يبحثون في إمكانية استعمال آكل البكتيريا كتسابها طرق  ال

 كعالج إلنقاذ حياة بعض المرضى.

 كر أول مركبٍة حطت على سطح القمرإذا رأيته تتذ ،ع من الفيروس شكٌل عجيبلهذا النو. 

  هذه العملية المدمرة للبكتيريا تحدث مليارات المليارات في اليوم الواحد، وفي وقت قياسي يتراوح بين 

 نحس بها أو نسمعها. دقيقة فقط ال غير، دون أن "41 – 21"

 

 س
ّ
 انة بنت حامت الطائيف

 من ُجنده، يقدُمهم علٌي رضي هللا عنه، فصبَّح على القوم؛ واستاَق  ا إلى طيء فريق  وجه رسول هللا

خيلَهم ونَعََمهم ورجالهم ونساءهم إلى مدينة رسول هللا، ووضع سبي طيئ في حظيرٍة بباب المسجد، 

ة  جزلة  ، فقامت إليه وكانت امرأضمِن السبي، فمّر بها رسوُل هللاوكانت ُسفانة بنت حاتم الطائي من 

ك؟ " قالت: مّن وافدُ نّن علّي مّن هللاُ عليك، قال: "فقالت: يا رسوَل هللا، هلك الوالُد، وغاَب الوافُد، فام

، اهللا وتركني، حتى مّر بي ثالث   : ثم مضى رسولُ عدي بن حاتم، قال: "الفاُر من هللا ورسوله؟" قالت

، ت: يا رسول هللا، هلك الوالُد، وغاب الوافدُ فأشار إلّي رجٌل من خلفه أن قومي فكلميه، فقمُت فقل

"، وأقامت ثقة  يُبلغُِك بالَدك، ثم آذنينيقد فعلت، فال تعجلي حتى تجدي فامنّن علّي مّن هللا عليك قال: "

ُسفانة حتى قدم رهٌط من قومها ممن تثُق بهم، فاستأذنت من رسوِل هللا، فكساها ومنحها راحلة  تُقلها 

 .كانت سببا في أسالم أخيها وقومهافيها، وأسلمت وخرجت إلى الشام، ووأعطاها نفقة  تك

 باهلل
ّ
ن
ّ
سن الظ

ُ
 ح

 اّل من هللا ؟، قيل له: إلى هللاِ تعالى، قال: ما وجدنا الخير إقيل ألعرابي: إنّك ميٌّت، فقال: ثّم إلى أين

هللا، قال الّرجُل: نجونا  ؟ قال:عبّاس: من يُحاسبنا يوم القيامة بناتعالى، أفنخشى لقاءه؟، سأل رجٌل 

 ."يقول هللا تعالى أنا عند ظن عبدي بي": قال الرسول الكريم ورّب الكعبة"،
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 هتلر ونابليون
  نابليون بونابرت  ، زار هتلر قبرَ 1941عندما سقطت العاصمةُ الفرنسيةُ "باريس" بيد النازيين عام

يجب أن تعرف أّن ، لكن ابليون، سامحني ألني هزمُت بلدك"عزيزي ن : لهحتراٍم قائال  اوانحنى له بكل 

 . بقياس فوهات المدافع والبنادق"ء النساء، بينما شعبي كان مشغوال  بقياس أزيا شعبك كان مشغوال  

   لألسف على شعوبنا المشغولة بالمسلسالت واألفالم واألغاني وتوافه  اهذا القوُل ينطبُق اليوَم تمام

فساد ثارة الشهوات والشبهات حول ثوابت الدين، وتتفنن المحطات الفضائية في التسابق لإلاألمور، وإ

 نا ليال ونهارا لهدم األقصى وإذالل البالد والعباد.ؤو الفساد، بينما يعمُل أعدا

 نا ؟، لوجدات الفضائية الفاسدةــالفرق بين مايريُده هللاُ لنا في حياتنا، وماتريده المحط مالنا ءولو تسا

َّبِعُوَن الشََّهَواتِ  :ىــالجواب في قوله تعال ُ يُِريُد أَن يَتُوَب َعلَْيُكْم َويُِريُد الَِّذيَن يَت أَن تَِميلُوا َمْيال   "َوَّللاَّ

ا  ".َعِظيم 

 

 ؟م إنسان صاحلأمواطن صاحل 
 مطلوب ال، وكأن نسانَ فية معينة، يعني حيُث يستوطُن اإلمصطلح "مواطٌن صالٌح" يُوحي بحدود جغرا

لو كان هذا  ...الخ ما دام في وطنه، والسؤال الُملح هنا؛ ماذااا مخلص  ا أمين  أن يكون المواطُن صادق  

يزني أو يؤذي ما دام في غير ا؟!، هل يحق له أن يسرق أو مريكأوروبا أو أ في المواطن العربي مثال  

 ؟.وطنه

  ٌا ا وتعاون  بالقيم العظيمِة؛ أمانة  وإخالص   المصطلح األكمل واألصح هو "إنساٌن صالٌح"، إنساٌن مشبع

 فيه دون تكلف، ألن كل إنساٍن صالحٍ هو تلقائيا مواطٌن صالٌح، ا وعدال  وصدق  
....الخ، حيث تكون سجية 

 ألنّه حيثما وقع نفع، بغض النظر عن الحدود والجغرافيا.

 اإلنساُن الصالُح؛ الذى يبذل  هو ذلك ن من أفضل ما يمكن تقديمه للوطن خاصة  ولإلنسانيِة عامة ،إو

ِم أقصى ما فى جهده، ويُضحي بأغلى وقته، فإذا حضر لم يُعرف، يتعمُد البعَد عن الشهرة، قليُل الكال

 هو أفضل من األرض ومن عليها. يذكره فى مألٍ  اكثيُر العمل، يؤمن أن له رب  

 
ٌ
 عظيم

ٌ
 موقف

  على داعي الغريزة، ووقف في وجه  تصَر فيهيوسَف عليه السالم كان ذلك اليوم، الذي انأسعد أيام

ِمْن ِعبَاِدنَا  نَّهُ إِ " ى في معارج القُرب، وحظَي بجائزة:".. فترقَّ : "معاذ هللامرأة العزيز قائال  ا

 .اْلُمْخلَِصيَن"
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 ةمن عجائب جهاز املناع
 ه ئمجموعة من المعجزات، وحدات بنال نسان هو مجموعةٌ من األجهزة، بغنٌي عن الذكر أّن جسَم اإل

 .عظمة خالقها بطريقٍة بديعٍة، تنُم عن بعض ةهي الخاليا، مرتب ةساسياأل

  من أهم أجهزة هذا الجسم هو جهاُز المناعِة، الذي فيه من عجائب وبديع خلق هللا ما يخلُب االلباب، يتكوُن

 .على أمنه م والسهرمن جيٍش قَويٍ مدرٍب، يعمُل ليَل نهار لحماية الجس

 اا دقيق  سكري، هذه القواُت مُدربة تدريب  العلماء أن تعداد قواتِه يصُل إلى خمٍس وأربعين مليارع ذكر ،

 .رات تعمُل وتتحرك في مساحة الجسمومسلحةٌ بما يُناسب مكان عملها، وكل هذه المليا

  مناطَق مختلفٍه من جسم جهاز في لهذا ال ةالتابع ةومراكز تدريب هذه القوات المقاتلتتواجُد مصانع

 .ةالعظم الغليظ والطحال وغدة التوتنسان أهمها نخاع إلا

 وفرق النجدة السريعة  ةوالمساند ةنسان مراكز لتجمع القوات المقاتلتنتشر في جميع أجزاء جسم اال

 .ةمن الطرفين تسمى العقد اللمفاوي وما ينتج عنها أثناء المعارك من قتلى وجرحى

 شبكة طرق تصلح لتمرير قوات  ةوأماكن التجمع في العقد اللمفاويفي نخاع العظم  يربط بين المصانع

 خير تُسمى الشبكة اللمفاوية.أالسريعة للمناطق البعيدة دونما تالنجدة 

 

 يف
َ
 !مزمز تبول

  حادثة  وقعت أثناء الحج في السابق؛ إذ بينما الُحجاج يطوفون بالكعبة ويغِرفون الماء من بئر زمزم، قام

نهالوا عليه اون، فما كان من الُحجاج إالّ أن عرابٌي فحسر عن ثوبه، ثم بال في البئر والناس ينظرأ

وجاؤوا به إلى والي مكة، فقال له: قبّحك هللا، ِلَم فعلت بالضرب حتى كاَد يموت، وخلّصهُ الحرَس منهم، 

بئر زمزم، ومع شناعة هذا  الذي بال في : حتى يعرفني الناس، ويقولون: هذا فالنهذا؟ قال األعرابي

للسخافة والَخَرق، وهكذا يفعل هواة الصعود  اريخ رمز  اسمهُ في التا أّن األعرابي قد سّطر الفعل إالّ 

 الصاروخي إلى قمم الشهرة واإلثارة ولو كان من أحط األبواب وأنتنها. 

حدد ا
ُ
 جرألمل ي

  ،ابُِروَن أَْجَرهُْم :"قال تعالى :الصبرُ ثالثةُ أعماٍل ال تدخُل الموازيَن يوَم القيامِة لعظمها إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

ِ"" ى:قال تعال :والعفُو عن الناس "،بِغَْيِر ِحَسابٍ  قال رسول  :والصيامُ  ،فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

ي ُمناٍد: أين الذين أجرهم ناد، ثم "ال هللا كل عمل ابن آدم له إالّ الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به: "قهللا

هذا بـ جعلني هللا وإياكم ممن ينُادى عليهمن عن الناس، ون والصائمون والعافعلى هللا؟ فـيُقبل الصابرو

 النداء.
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 رشال الذهبية!!انصائح امل
 ة بمقولة إّن انتشرت الرذيلة في أوروبا عامة وفي فرنسا خاصة لدرجة أن يتهكم الشباب على الكنيس

 "كل الذنوِب يغفرها الرُب إالّ ذنٌب واحٌد أن تدعوك امرأةٌ إلى سريرها فترفض".

 رتكاسهم في مستنقعات اخالق، وارتهان الشباب لملذاتهم ونحطاط األافي هذا الجو الملوث والملبد ب

 شهواتهم، كانت فرنسا تستعُد للدخول في الحرب العالمية الثانية.

 خط ماجينو الدفاعي" تحت األرض على طول الحدود ر ت خطها الشهيجيوشها وجهز يشتج"

الفرنسية األلمانية، حيُث وضعت فيه كل ما يلزم للمعيشة والحياة، هذا الخط الذي توقع العسكريون 

 آنذاك أّن من يتمترس به ال يُغلب.

 الوحل، حيث  لكن الواقع كذّبهم، فبدأت المعركة، وسرعان ما اندحرت فرنسا وغاصت كرامتها في

 من بدء المعركة. الأللمان، فقط بعد سبعةَ عشر يوم  رفعت رايات االستسالم والهزيمة 

  ومن بين أصوات الولولة وهمسات الندِم وذل الهزيمة، خرج الرئيُس الفرنسي آنذاك؛ المارشال

يتلخص  اصحيح  ا  بليغ  م قوال  "بيتان" ليُلقي على األمة الفرنسية بيان الهزيمة واإلنكسار، فقال له

 بالحقائق التالية: 

  التضحية  تهم ما شيدتهُ روح ُ"حيث دمرت شهوا نحالل شبابها"،ا"لقد جاءت هزيمةُ فرنسا من

 "فإن رمتم النصر فإنّي أدعوكم أول كل شيء إلى بناٍء أخالقي".  نتماء"،واال

 فقد ة واإلسالمية عامةللشعوب العربينعم هذه حقائق بل حكم مفيدة ونصائح ذهبية للشعب الفرنسي و ،

 رشال ألن األخالق  هي قلعةُ األمة. اصدق الم

 

 احلجر الصحي

  لى طريقة إنتقال توصل ل بطريقة أو بأخرى، ولمنع هذا االبن سينا يشُك أن بعض األمراض تنتقاكان

سموها يا المعاصرة ويطالإجار البندقية بها، فنقلوها إلى العزل، وأطلق عليها "األربعينية"، سمع تُ 

ة أربعين وءالسفن القادمة من المناطق الموب يطالية، وكانوا يحجزون"كورنتينا" أي األربعين باللغة اإل

إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، خوذ من حديث الرسول عن الطاعون "وأصل الفكرة مأ يوما،

 .وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه"

 

 
َ
 من قال

َ
 صدق

  وواحدٍة للعدو، فلوال خونةُ  تسعةٌ للخونِ  ضع في ُمسدسَك عشرة رصاصات، ٍن،َت تحريَر وطردأإذا

 .داخِل لما تجرأ علينا عدو الخارجال

 

 

 



54 
 

 (48) نشرة فاعتربوا

ون
ُ
صِر
ْ
ب
ُ
ا اَل ت

َ
م
َ
 و

 وحيُث أن وٍل َكِريٍم"نَّهُ لَقَْوُل َرسُ فاََل أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن َوَما اَل تُْبِصُروَن إِ ": يقول تبارك وتعالى ،

هي مما ال نبصرهُ،  "وهو جزء من المليون من المتر" ا، والتي تُقاس بالميكرونالجراثيم صغيرةٌ جد  

للمختصين حديثا، وربما يحتاُج مَن  لعظمةُ لهذا العلِم، لم تظهر إالّ وعلُم الجراثيم علٌم كبيٌر، هذِه ا

حديثا، وهللاُ  تُعرف إالّ  اليسير، هذه العظمة لمعرَف منهُ إال النُّزر ته، ومَع هذا لن يُ اإلنساِن ُعُمَرهُ لدراس

؛ يوم لم تكن البكتيريا والفيروسات اقبَل أكثَر من أربعةَ عشَر قرن   بذلكَ   تبارَك وتعالى الذي أقسمَ 

، وهكذا اا وحق  ات أيضا صدق  ينت لنا عظمته، فما ورد بعدها باآلوها قد با مكتشفة، ال يُقسم إالّ بعظيٍم،

ختصاِص في الجراثيِم ويقرأ هذه اآليةَ الكريمةَ على خلفية يبحُث عن الحقيقِة من أصحاِب اال فمن

من  وَب إيمانِه إن كانيُدخله اإلسالم العظيم، أو ترفَع منس اسبب    ال شك أنها إّما أن تكونَ  تخصصه،

ا من بروتونات ونيترونات بصره الجزيئات والذرات وما فيهتإلى ما ال  وإذا أضفت المسلمين،

 واإللكترونات ..الخ، فستجُد أن الذي ال نبصره يفوق الذي نبصره.

 

 أحسن من الذهب والفضة

  ّأرحمك، ابي يكون بين يديك فما تفعلين بي؟ قالتلو أّن حس ياحتضر شاّب فبكت أّمه، فقال: يا أم :

 .فقال: هللا أرحم بي منك، فما أجمل حسن الّظّن باهلل

 ولكنّي أعرف من يستجيب الّدعوة؟ قال: الف: هل تعرف رجال ُمستجاب الّدعوةد الّسلُسئل أح ،. 

 ُمعطيهما أي من يبذلهماا هو أحسن من الذهب والفضة، فقالُسئل أحد الصالحين عن م :. 

 

ر األقصى ال يئن"
ّ
حــر

ُ
 "م

 ذه من وسط األطفال أخعندما كان صــالح الّديــن األيوبي صغيرا، شاهده أبوه يلعب مع الصبية، ف

: ما تزوجت أمك وما أنجبتك لكي تلعب مع طويل القامة، وقال له ا بيديه، وكان أبوه رجال  ورفعه عالي  

تركه من يده فسقط الطفل على األرض، فنظر و ي تحّرر الَمسجــد األقصـَــى،الصبية؛ ولكن أنجبتك لك

 ؟،لسقطة؟، قال: نعم، قال له أبوه: ِلَم لم تصرخوجهه، فقال له: آلمتك ااألب إلى الطفل فرأى األلم على 

كم معاني الرجولة والكرامة ئازرعوا في نفوس أبنا" .ـُمحــّرر األقصى أن يصرخ أو يئن: ما كان لقال

 ."منذ الصغر
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 ا كوروناشكر

 ب أنّهم ال يستعملون الماَء بعد قضاء حاجتهم بالمرحاض، بل يستعملون من عادات الشعوِب في الغر

أنّه دارت معارُك بين الناس بسبب ورق التواليت  ورغم أنها عادة غير كافيٍة، إالّ  ورق التواليت،

باألسواق التجارية الغربية في زمن كورونا، وقد أدركوا حديثا أّن استعمال الماِء للتنظيِف هو األسلم، 

 ك بدأوا يُرّكبون شطافاٍت في مراحيضهم.لذل

 ستعماِل الماِء إلزالِة باقي افي القرِن الحادي والعشرين، في  وقد سبق المسلموَن كل شعوَب العالِم، حتى

فضالِت الجسِم عنَد التبوِل والتغوِط،، حيُث عدَم استعماِل الماِء يترُك بقايا من الغائِِط على الجلِد 

 .مليارات الجراثيمبس ،وهذا يعني والمال

   تفوئيد مثال، وقد ثبَت أن نتشار بعض األمراض الجرثومية المعدية كالاا في واليد الملوثة تكوُن سبب

ا من بكتيريا هذا فيه أكثر من خمسة وأربعين مليون  الواحِد من براز حامِل جرثومِة التيفوئيد  الغرام

 .المرض

  ِت علم الجراثيِم في كليِة الطِب في جامعة مانشيستر في تجربةٌ عمليةٌ علميةٌ في مختبرا ناوقد أجري

 إذا اُستعملت سبعة طبقات من الورق از تخترق الورق وتلوث األيدي إالّ بريطانيا، وأثبتنا أّن جراثيم البر

 البد من الماء.   ادفعة واحدة، وهذا غير وارد، إذ  

  ِرينَ فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن يَتَ ى"وعندما نزل قوله تعال ذهب رسول هللا إلى  ،"َطهَُّرواْ َوَّللّاُ يُِحبُّ اْلُمطَّّهِ

يا معشَر األنصاِر، إنَّ هللاَ عّز وجّل قَْد أَثنى عليكم، فما الذي تصنعوَن عنَد مسجد قباء وخاطب األنصار"

ُع األحجار الماَء، فتلى تبِ الوضوِء وعنَد الغائِط؟ فقالوا: يا رسوَل هللاِ نُتبُِع الغائَط األحجاَر الثالثةَ، ثمَّ نُ 

 ".ِرينَ هوهللاُ يحُب الُمطّ  طهَّروافيِه رجاٌل يحبُّوَن أْن يتاآلية "

 

 

 ال يأكل نبات الدخان! احلمار
  ،هل تعلم أّن الحماَر ال يأكُل نباَت الدخان؟، لذلك مسموٌح لهُ أن يرعى في مزارع الدخان لسببين

فسِة وغيِر المرغوِب بوجودها، والثانيةُ أّن الحماَر أميٌن على لتخليِص هذه المزارعِ من النباتات المنا

يُقدم عليه ولو كان المحصوِل  فال يأكلهُ، فسبحان هللا العظيم الذي جعَل الحماَر يكرهُ الضاَر بفطرتِه وال 

 ، هل يعقل أن تكونلؤالبد لي من التسابتلي بعادة التدخين؛ لكن اعتذاري سلفا لكل من امعّسال، ومع 

 ه الصحيِة واالقتصاديِة عليهمبشر؟، الذين يعرفون الدخان ومضارنقى من فطرة بعض الأفطرة البهائم 

من األطباء الذين شملتهم دراسةٌ  %51سفي أنّه ذُكر أّن أهم، ويا ءوعلى من حولهم، كما يعرفون أسما

 في مصر مدخنين.
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عفـاة
ُ
 األمراض ا من احليوانات م

 
 املنقولة جنسي

  جنسيا التي تُسببها جراثيم معينة؟!، فهي ال تُصيب هل تعلم أن الحيوانات ال تُصاب باألمراض المنقولة

ا ا وقادر  الذي أصبح  مكلف   ،اإلنسان القادر على ممارسة الجنساإلنسان، وعن أي إنسان نتحدث؟،  إالّ 

 .ز بين الحالل والحراميعلى التمي

  رغم أنها تُمارس الجنس وتتكاثر؟، وعاقب  عفى هللا الحيوانات من هذه األمراض،أوالسؤال هنا لماذا

نعم على اإلنسان بنعمة العقل ليُميّز الحالل من أّن هللا إ نسان في الدنيا؟!، الجواب ببساطة،بها اإل

وال إرادة الحرام، و لديه كامل اإلرادة ليُقدم على هذا أو يُحجم عن ذاك، بينما الحيوانات غير عاقلة، 

 .عفاهاأفلهذا  لها،

   بِيَن َحتَّى نَْبعََث َرُسوال "، ولم ، كٌل بلسان قومه، وهللاُ بعث للبشِر رسال ليُقيم عليهم الُحجة،"َوَما ُكنَّا ُمعَذِّ

ن َشْيٍء إِالَّ يَُسبُِّح  ،وال تُخالف أوامرهيُرسل للحيوانات رسال، ومع هذا هي تعبده على طريقتها  "َوإِن ّمِ

ِكنبِ   ".الَّ تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهمْ  َحْمِدِه، َولَٰ

  ّلتي خرها القرآن الكريم، الذي يهدي لآمعجزة، وأنزل ُكتبا سماوية، كان زوده ب وما بعث هللا رسوال إال

عفاها من هذه األمراض المنقولة جنسيا، التي ألذلك مما سبق للحيوانات، و اهي أقوم، ولم يُعطي هللا أي  

 وتُعذّب المصاب جسديا ونفسيا. تشوه الجسم

  شاذ جنسيا فعاقبيه، وهذا حيوان فمن الذي عّرف جراثيم هذه األمراض أّن هذا إنسان زاٍن أو

ذلك يا تُرى؟!، ال ، فمن دلّها على واجبها ال تعقل، لكنّها  ُمطيعةٌ وتعرفُ  تركيه؟!، علما أنها جراثيماف

 ."اْلعَِليمُ اْلَخبِيرُ شك أنه "

اس ترك
ّ
 ياكن

 ؛ استقبله أحد الطالب العراقيين نبول أول مرة في نهاية الخمسيناتقال لي أخي إنّه عندما دخل اسط

القدامى، وبعد أن وضعا متاعه في الغرفة، خرجا إلى السوق ليُحضرا بعض الطعام، وفي الشارع وجدا 

ا، ولكنّه كان يتكلم ما شيئ  فهم عليهأا عليه وتكلم معهُ العراقُي ولم س، فسلمعّمال الوطن يكنّ رجال  من 

، ثم وّدعناه وانصرفنا، سألت األخ العراقي ماذا كان يقول لك؟ فقال: أخبرته أنّك قادٌم اآلن وينظر إليّ 

ا، عندها قال لي  متوضئ  يتك إالّ من األردن، فرحب بَك ودعا لك بالتوفيق، وهو ينصحَك أّن ال تخرج من ب

ا، وما خرجت ا على نفسي أن أعمل بها ما دمُت حي  يغِة، فأخذت عهد  ه النصيحِة البلبهذ اأخي تأثرت كثير  

ا بما في ظهر الغيب، فتأثرُت أنا شخصي  لذاك الكنّاس  ا وأنا متوضىٌء، ودعا خير  من بيتي بعدها قط إالّ 

لى زوجتي إاك، وما نقلت هذه القصة البسيطة على نفسي مذ ذ اا مشابه  خذُت عهد  أسمعت منه و

جر وثواب بسبب نصيحته هذه، ارعوا إلى مثل ذلك، وانظر كم كسب هذا الكنّاس من أوالدي حتى سأو

 .""فليقل خيرا أو ليصمتنطبّق  درجاٍت في الجنِة، لذلك علينا أنترفعهُ  رجو هللا أنأالتي 
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 (51) نشرة فاعتربوا

 ؟هل تعلم                                                 
 ول يُمثله الجلد وخاليا حرس الحدود كون من ثالثة خطوط دفاعيه رئيسية: األناعي يتأّن جهازك الم

المنبثه في كل جزئيه منه، التي يزيد تعدادها عن مليار ونصف، ويساعد هذا الخط الدموع واللعاب 

 ذن.....الخ.، وصمغ األةنف وأحماض المعداألوالسائل المخاطي في 

  نواع الكثيرة، ومن أهمها الخاليا خاليا المقاتله المختلفة، ذات األمن الالثاني ويتمثُل بأعداٍد هائلٍة

تتصدى ألي ميكروب يخترُق الخط نسجة الجسم المختلفة، وألعمية، التي تنتشر في كل سوائل والب

 .نفرادي، أو إفراز مواد كيماوية عليهول، وتتخلص منه بالحجز االاأل

   الميللتر المكعب الواحد من الدم، هذا العدد يُصبح  بيضاء في الف كرة دمآالعدد الطبيعي حوالي عشرة

 مٍر مباشٍر من القيادة العليا لجهاز المناعة. أمضاعفة أثناء المرض، ب اضعاف  أ

 الجرثومة، ثم تُطلق ضدها  من الخاليا المتخصصة التي تتعرف على الخط الثالث هو مجموعٍة كبيرة

بعضها اآلخر للقبِض عليها وتثبيتها  ها، لقتلها مباشرة ، أوبها ال تُصيب غيرا مضادة خاصة جسام  أ

 وتسهيل مهمِة الخاليا المكلفة بابتالعها وقتلها والتخلص منها.

 نجالء المعركة، فتتوقف ا وهناك مجموعة أخرى من الخاليا المساعدة التي تُطلق إشارات النصر عند

 .جسام المضادةمن الخاليا المقاتلة وقاذفات األ نتاج المزيدإالمصانع عن 

 ملفات للجراثيم، حيث تحتفظ بمواصفات الجراثيم رى متخصصةٌ بحفِظ الذاكرِة وحفظ وهناك خاليا أخ

جد الكثير من الخاليا ، وكذلك يو يمكن التعامل معها بسرعةقه، حتى إذا كررت هجومها مستقبال  الدقي

 ى وتنظيف ساحات المعركة.خالء الجرحى والقتلإالمتخصصة ب

 ملك معها ووظيفة، والتي ال ي اا وعدد  ائف المتعلقه بجهاز المناعة خلق  وهناك العديد من العجائب واللط

ُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ أن يهتف من أعماقه " من يراها أو يسمعها إالّ    ."َفتَبَاَرَك َّللاَّ

 

سن اخلامتةِ                                                      
ُ
 ح

  ُد أنفسنا لنفوز أجرى العزيُزالكريم أّن من عاَش على شيٍء ماَت عليه، وبُِعَث عليه، فعلينا أّن نجاه

 .نين"والذين َجاَهُدوا فينا لَنَْهِديَنّهم ُسبُلَنَا وإّن هللا لمع المحسبحسن الخاتمة، "

 

 
ٌ
 تربوية

ٌ
 نصيحة

 ستخداِم أسلوِب التحقيِق وكشِف ثغراِت كذبته، فهذا ا من ِه، بدال  مساحة  للتراجِع عن كذبتعِط طفلَك أ

يست أقل أهمية واحترم سّره، فأسراره بالنسبة له لعتراف،  من االيجعلهُ يتمسُك بكذبتِه أكثر خجال  

 .وخصوصية من أسرارك
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 جلدك واجلراثيم
 اإلنساِن مـن حيـث السـعة، والحـرارة والرطـوبـة، كلقمان بأن جلد  يذكُرعالُم الجراثيِم الدكتور

؛ اا، والمتحاربة أحيان  من أنواع الجراثيم المتآلفة حين  واالرتفاعات واالنخفاضات المختلفة، وما عليه 

يَُشبِّهه بسطح الكرة األرضية، وما يسكنها من مخلوقات مختلفة ومنبثة بين السهول والجبال وفي 

حروب وعداوات  وف من حرارة وبرودة، وجفاف ورطوبة، ومــا بينهــا مــنالبحار، وفي مختلف الظر

 ومعاهدات.

   وجد العلماء أن كل واحد سنتمتر مربع من جلدك الطبيعي عليه أكثر من مليون جرثومة، ويحمل جلدك

مليار جرثومة، تسرح وتمرح وتأكل وتشرب  وتتكاثرعلى جلدك وأنت  111 - 21شئت أم أبيت ما بين 

 تحس بها أو تعلم عنها.ال 

   كل هذه الجراثيم تتمنى لو تستطيع أن تخترق جلدك وتدخل إلى طعامها اللذيذ في األنسجة والدم، ولكّن

 .اا بات  بالمرصاد، ويمنعها من ذلك منع  جلدك "سور الجسد العظيم" لها 

 ا كانت قليلةٌ كلما هذه األعداد في تضاعف وتكاثر مستمر، تزداد وتنقص تبعا لنظافتك الشخصية، وكلم

 ساعدنا الجلد أن يبقى سليما يقوم بواجبه في حمايتنا على أتم وجه.

   ولهذا أمرنا رسولنا الكريم بإإلكثارمن الوضوء واالستحمام للتخلص من معظم هذه الجراثيم، وخاصة

أقل أذى  قبل صالة الجمعة؛ حتى يجتمع المسلمون في المسجد ومعهم أقل حمولة من الجراثيم، وبالتالي

 لمن حولهم.

  " َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم أَْن " وقال أيضا: "،لَى اْلُجُمعَِة فَْليَْغتَِسلْ إِذَا َجاَء أََحُدُكْم إِ يقول الرسول الكريم ِ َحقٌّ َلِِلَّ

 ."، يَْغِسُل َرأَْسهُ َوَجَسَدهُ يَْغتَِسَل فِي ُكّلِ َسْبعَِة أَيَّامٍ 

 

 ملن العيد؟!
 ن؛ لعيد ليهنئوا الخليفة عمر بن عبد العزيز، فلما انصرف الرجال ودخل الغلمادخل المسلمون في يوم ا

بنه: يا اخليفة، فقال له ، فبكى الةثة، وأبناء الرعية يلبسون الجديدر اكان من بينهم ابنه يلبس ثياب  

بتلك أبتاه! ما الذي طأطأ برأسك وأبكاك؟، قال: ال شيء يابُني سوى أنّي خشيُت أن ينكسر قلبك وأنت 

يا أبتاه!، إنما ينكسُر قلُب من عرف " ياب الجديدة، فقال الغالم ألبيهالثياب القديمة، وهم يلبسون الث

ما أنضج هذا الغالم، وما أحسن مقالته، حقا  إنّما العيُد  "،هللاهللا فعصاه، وعق أّمه وأباه، أّما أنا فال و

إننا في سعادٍة لو علَم بها الملوُك لجالدونا عليها  وهللاِ : "، ولهذا قال أحد السلف الصالحلمن أطاع هللا

 بالسيوف".

 

 قضاء حوائج الناس
من جّربها، فافعل الخيَر مهما كان، فإنّك ال تدري أُي حسنٍة  لذةٌ ال يعرفها إالّ إن في قضاء حوائج الناس 

 .فقراء أبواب السماء لك وأنت نائمفربّما تقرع دعوات ال تُدخلك الجنةَ،
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 ةمنشطات جهاز املناع
   اء جسمك، مبثوث في كل جزئية من أجز ا،جهازك المناعي أمره عجيب، مدافع عنك ليال ونهار

 .بقدرة خالقه كل تكنولوجيا متقدمة ان والهدوء، مستعمال  تقويعمل بمنتهى الدقة واإل

 وشبابك،  صحتك قوى فينعكس ذلك على مجملهذا الجهاز يجري عليه ما يجري على غيره، ي

  .اض، تنهشهُ الجراثيُم من كل جانبفيصبُح جسُمك ُعرضة  لألمر، ويضعُف

 عليها  ولمساعدة هذا الجهاز وتقويته ليقوم بواجبه على أتم وجه، هناك عدة أمور، البد أن  تحافظ

 منها: ألنها منشطات عامة لجهازك المناعي، لتنعكس صحة وسالمة على جسمك،

 من شمول الطعام على ما يكفي جسمك من النشويات  ن حيث النوع والكم، فالبدالتوازن الغذائي م

 .الطبيعية والبروتينات والدهنيات، ومصادر للعناصر الحيوية والفيتامينات المختلفة

 فينعكس الدموية وتحسين التمثيل الغذائي الرياضات البدنية المتوازنة تُعتبر من منشطات الدورة ،

 بشكل عام وعلى جهاز المناعة بشكل خاص.صحة وقوة على الجسم 

 ا عن التوتر والحسد ستقرار النفسي والصلح مع الذات، بعيد  ان الحقيقي يؤدي إلى  الهدوء واالاإليم

 ندماجك بالعمل الخيري يُدخلك في عالم البهجة والسرور. او والشحناء والتباغض،

   والمصنّعة، وخاصة الوجبات السريعةا عن األطعمة المهّجنة استعمال المنتجات الطبيعية بعيد. 

  ،وقد ورد في الحديث  استعمال الحبة السوداء في الغذاء ،ألن لها تأثيرا مباشرا على تقوية المناعة

 "في الَحبَِّة السْوَداِء ِشفَاٌء من كل َداٍء إالَّ السَّام")الموت(.: الصحيح أّن الرسول قال

 قتراف المحرمات كالخمر والمخدرات والدخان اثل عة من مثبطات جهاز المناعة، موهناك مجمو

 .ة والضغط النفسي واإلرهاق والخوفوالزنا والشذوذ الجنسي وقلة اإليمان، وسوء التغذي

 

 لماني العربيالع
 في عيد  يام، وال يهتم بحقوق الحيوان إالّ عند الص يهتم بصحة المريض إالّ  ي العربي الالعلمان

عند بناء  جاب والميراث، وال يهتم بالمستشفيات إالّ عند الح أة إالّ ضحى، وال يهتم بحقوق المراأل

ْن ِعنِد أَنفُِسِهم" عند الحج والعمرة، ساجد، وال يهتم بتبذير المال إالّ الم  ."َحَسد ا ِمّ

 

 
ٌ
ة
ّ
 مر

ٌ
 حقيقة

  ،ويحضرون إلى المستشفى أول المراجعين،  وإلى المطار قبل موعده، يحضرون إلى الدوام في وقته

ينامون عن  ى الوالئم أول المدعوين، يكثروَن عند المغانم ويقلوَن عند المغارم، ومع كل ذلك وإل

 مشكلتنا أّن نومنا ثقيل.!  ويقولون الصالِة  وخاصة  الفجر،
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ٌ
 ودواء

ٌ
 يف أمعائك داء

 رثومة، فإّن ما في داخلك هل تعلم أن العلماَء قدروا أنّه إذا كان ما على جلدك وفمك عشره ترليون ج

 مي مائة ترليون جرثومة، وهي داٌء ودواٌء بنفس الوقت؟،ضجهازك اله عشرة أضعاف ذلك، أي في

الفرصة، وهي ال تنام، زعاجا كلما الحت لها إنتهازية التي تُسبب لك منها الجراثيم الصديقة ومنها اال

أمعائَك بيئة  مناسبة  ومتوازنة   تتعايش فيها تجُد في و م وتخّمر بقايا الطعام في أمعائك،هضتتكاثر وت

تها ائرجائها ما يُعكُر صفوها، تثور ث سلميا مع مئات األنواع الجرثومية األخرى، ولكن رويدَك، فإن

ذنيك أدر لك في هذه اللحظة أن تضع على بسبب ما ينشُب بين األنواع المختلفة من حروب، ولو قُ 

صوات أنفجارات البركانية من الغازات، ولسمعت ما يشبه اال خرعلى بطنكسماعة طبيب وطرفها اآل

 قصف مدفعي بعيد المدى.

  الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في القناة الهضمية تؤدي عدد ا من الوظائف المفيدة للجسم، ولذلك

ريا، نوعٍ من البكتي 1111إلى 311أُطلق عليها اسم العضو "المنسي"، ويعيش في هذه القناة ما بين 

فالبكتيريا تؤدي مجموعة  من الوظائف باإلنسان عالقة منافع متبادلة،  وتشير األبحاث إلى أن عالقتها

، ومع ذلك، وفي ظروٍف معينة، يُعتقد مناعي، وإنتاج الفيتامينات للجسممثل التخمير وتدريب النظام ال

 . ب زيادة في خطر اإلصابة بالسرطانأن بعضها  يسب

 قصة اسكندر
  في العقد السابع من عمره، ماليزي الجنسية من أصل صيني ألبوين غير مسلمين. أسلم وسّمى عجوز

نفسه اسكندر، وهو خبير في علم التدليك، حيث كان يداوي الناس بطريقة تحفيز النهايــات العصبية 

 لقد الحظت بأن الوضوءر بحكم إختصاصه وخبرته الطويلة "لأليدي واألرجل، يقول الخبير اسكند

وهذه هي أهم المناطق التي يرتكز عليها فن –ا ي لأليدي واألرجل واألذنين مرار  كفيٌل بعمل تدليك يوم

مما يؤدي إلى عمل صيانة يومية روتينية ومتكررة  –بسبب تجمع النهايات العصبية فيهاالتدليك 

المٌي متياٌز إساء هلل على نعمة اإلسالم، والوضو ألجهزة الجسم المختلفة طيلة حياة المسلم، فالحمد

وهوسالح للمؤمن المسلم الملتزم، وهو بسيٌط اليحتاج لمؤهل علمي،  حصري، حيث ال يقوُم به إالّ 

 ومضاد للشيطان، ومبعٌد لفيروس كورونا. 

 اهللِ 
ُ
 رسول

َ
 قال

أل عة يُسال تدعوا على أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من هللا سا"

 .فيها عطاء فيستجيب لكم"
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 املعاهدة الصامتة
   ا، ولذلك عندما يُولد يكون معقم  "َقَراٍر مَِّكينٍ  فِي َجعَْلَناهُ ُنْطَفة   ثُمَّ عن الجراثيم " القد حفظ هللاُ الجنيَن بعيد 

زوره وحلقه، وتحط ُعلى إال ُسويعات، حيث تدخل الجراثيم  كذلك من الناحية الجرثومية، وال يلبثُ 

 جلده، هذه الجراثيم ال تبقى ساكنة  بل تتكاثر، حتى تصل إلى أرقاٍم مخيفة. 

 اذا تتغذى هذه ؟، ما دامت تنمو وتتكاثر عليه، وعلى ميمنعُها من أن تأكل جسَد صاحبها فما الذي

 ذه األعداد الهائلة في األمعاء؟؟ بل ما ُمبرر وجودها بهاالجيوش الجرارة إذ  

 وحمايتك منها. وبث قواته في  ا للدفاع عنكا خاص  ه الميكروبات، خلق في جسمك جهاز  هللا الذي خلق هذ

ظم في سلكه مليارات من القوات، ولوال فضل هللا ثم وجوده، لما تكل جزء من جسمك. هذا الجهاز ين

  .صمد جسمك أمام هذا الكم الهائل من الجراثيم التي تعيش فيك وعليك

 تعمل بدقة متناهية، ال تتوقف، هذه الجيوش  ،دفاعية ا لكل إنسان في هذا الجهاز خطوط  وقد خلق هللا

يضعف  التي تنتهز أي فرصة الجرارة من قوات جهاز المناعة، يُقابلها جيوٌش موازيةٌ من الميكروبات

 وتؤذينا ثم ال تلبث أن تندحر ما دمنا أحياء.  ،فتهجم علينا ،بها هذا الجهاز

 ودون أن اوشات الخفيفة والمتقطعة دون أن نُحس بها، رغم حصولها مئات المرات يومي  تستمرالمنا ،

  .ااإلنسان حي  خر في معركة فاصلة، وال يحدث هذا ما دام اآلعلى  ينقض طرٌف منها

 وال  ه،األمر أشبه ما يكون بمعاهدة صامته تحترمها كل األطراف، فال جهاز المناعة يقضي على عدو

 ولكن األمر يتغير عندما يموت اإلنسان. دفعة واحدة لتقتل جهاز المناعة، متهجم الجراثي

  حالما تخرج روُحك تهجم عليك جيوش الميكروبات التي كانت تعيش قبل ذلك فيك، فيدب التعفن والتحلل

 إلى زوال، فكيف عرفت هذه الجراثيم أن روحك قد غادرت جسدك؟!  في جسدك ثم يؤول

 الروح تهدمت خطوط الدفاع التي كانت تحميك، بالموت ينهدم طرف كامل من  ببساطة شديدة بعد خروج

 .م الطرف الثاني، فتنتهي المعاهدةفال يبقى ما يقف أما ،أطراف المعاهدة

 

رورال
ُ
 والتكرب غ

 ت لمتواضع كسنبلة القمح، كلما أمتأل؛ كلما صغُر في أعين الناس، وا"المغرور كالطير كلما عال

ُ"ث "وفي الحدينحنت"، ا ِ إالَّ َرفَعَهُ َّللاَّ ا، وما تَواَضَع أَحٌد َلِِلَّ ُ َعْبد ا بعَْفٍو، إالَّ ِعزًّ  .وما زاَد َّللاَّ

 

 القناعة والرضا
 ري النوَم، ال يشت علُم أّن الماَل يشتري السريَر ولكنيظُن البعُض أّن السعادةَ في الماِل فقط، وهو ال ي

 سم لك،يشتري الشهيةَ، فاقنع بما قُ  ال ، ويشتري الطعاَم و لكني الشفاءَ ال يشتر ويشتري الدواَء و لكن

 . لََك تَُكْن أَْغنَى النَّاِس"َواْرَض بَِما قََسَم هللاُ " رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم:قال 
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 بقوة  
ُ
 كورونا يضرب

 ثنان وعشرون اف ُعرِ  رب بقوة،كورونا، ذلك الوليد الذي لم يُكمل من عمره عامه األول ال زال يض

 والقادم ربّما أصعب. ،نا من ضحاياه، وهناك ربّما مثلهم أو أكثر لم يُعرفوامليو

 ففجأة خرجت ديزني الند عن السحر؛  ...املقد نام الناس في عالم، واستيقظوا في عالم آخر مختلف تما

اختفت  فنيويورك لم تعد مثيرة.. ،.وأمريكا لم تعودا أرض األحالم. وباريس لم تعد رومانسية، أوروبا

 ..واليخوت الفخمة من أعالي البحار والسفن الطائرات من السماء،

 الصحي دخل السياسيون والفنانون ومشاهير الغناء والرقص والرياضة في سجن الحجر.. 

ا قاتال  منها، وصار السالم والتصافح باأل العناق والقبالت أسلحة نخاف  وفجأة أصبح . .يدي خطر 

رة اآلباء مهاتها، وعدم زياأار المواشي عندما تُمنع من حليب وأصبح الناس بكماماتهم كصغ

 !! يا إلهي  حتى مكة أصبحت فارغة.دليل حب واألصدقاء صار

 ال قيمة للسيارة الفخمة  للقوة وال للمال، فال حفالت وال زواج وال تجارة..  فجأة أدركنا أن ال قيمة فعلية

كل  أكبر همنا أن نحصل على األوكسجين!!!وأصبح  خرف، وال السفر والسياحة... وال التلفون المز

 مخلوقات األرض تواصل حياتها بشكل طبيعي ما عدانا نحن البشر.

  ّحجامنا الحقيقية، ووضِعنا في أقفاص، إنّه آية بسيطة من أراه وعّرفنا بَم فينا مخلوٌق صغير ال نتحك

لقوله  ستبدالالعودة إلى هللا العلي القدير؟!! فإن أبينا فسنّة هللا االالعبرة وآيات هللا، أال يكفينا ذلك ألخذ 

 .الَُكْم"ثُمَّ ال يَُكونُوا أَْمث َغْيَرُكمْ  ايَْستَْبِدْل قَْوم   تََولَّْواَوإِْن تَ "

 شهادة إعالمي رمسي سابق
   ألنني كنت يوما ما رد،، وال أصدق كالمه، وأعتذر للشعب األردني على رؤوس األشهاال أصدق مسؤوال

أنا  )يعني دافنينه سوا وما حدا يزاود علي(، وللعلمرأشارك في اللعبة خالل عملي في اإلعالم الرسمي،

الرسمي السابق هو السيد حلمي ي والحمد هلل، )اإلعالمي من تلقاء نفس فررت من هذا اإلعالم مستقيال  

 .ا ونحسبهُ على خير(ال زال حي   ،األسمر

 ملناظراترائف اطمن 

 إلى مساواة الرجل بالمرأة مناظرةالبيحاني اليمني أنّه جرت بينه وبين رجل يدعو   نُقل عن الشيخ، 

فغضب فجعل ذلك الرجل يتكلم، والبيحاني ساكت، ثم قال له البيحاني: أما اآلن فاسكتي وأنا أتكلم، 

مساواتها وأنت ال ترضى أن  ؟، فقال البيحاني: كيف تدعو إلىرجل، وقال: تخاطبني بخطاب المرأةال

 ، فضحك عليه الناس ولم يُر بعدها!!تساويها في مجرد ضمير المخاطبة!، فانقطع المناظر
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 الصديقة البكترييا
  ة بهذه البكتيريا مية لها فوائد صحية عظيمة، ولذلك البد من العنايالبكتيريا الحميدة في القناة الهض

نواع  البكتيريا الصديقة التي تُساعد أتسمية كبسوالت فيها مليارات من  صُطلح علىاالصديقة، وقد 

على استيطان القناة الهضمية باألنواع الصحيحة من البكتيريا ب"البروبيوتيك" وهذه الكبسوالت تُباع 

صبح يات، وعندما تتعاون بكتيريا هذه المكمالت مع البكتيريا الطبيعية الموجودة باألمعاء يُ في الصيدل

 .أدائهما كعضو كامل في الجسم

   عند تناولك مضادات حيوية قوية المفعول، ربما يؤدي إلى إختالل بالتوازن البيئي الطبيعي لهذه

تتمدد  في القولون، فالبكتيريا المتبقيةالجراثيم في األمعاء، ألنه يقتل بعضها دون البعض األخر 

 وتتكاثر بدرجة كبيرة وغير طبيعية، بسبب غياب منافسيها الذين قتلهم المضاد.

  نواع البكتريا المتبقية، فتظهر أشديدة تحدث في أمعائك بين رتياح ألن معارك عندها ستشعر بعدم اال

الزمن، تطول أو تقصر تبعا لقوة  الغازات وأصوت القصف على قدم وساق، وتبقى هكذا لفترة من

جهازك المناعي، والجراثيم العنيدة هي التي تنتعش في مثل هذه الحاالت، حيث تنمو وتتكاثر وال تتأثر 

 بالمضاد الحيوي، ولذلك زيادتها أحيانا تُسبب التهابات أو إسهاالت. 

 ق الفم مملوءة بمادة عولجت بإعطائها كبسوالت عن طري داوها بالتي كانت هي الداء، أوعلى مبد

من براز أحد األصحاء، محتويات هذه الكبسوالت تُعيد ترتيب توازن  ةالجراثيم الطبيعية المأخوذ

، ويتوقف اإلسهال الجراثيم في بيئة األمعاء إلى وضعها الطبيعي، لتُصبح غير مؤذية لحاملها

، فهل يأتي اليوم الذي نبحث فيه مال تتزايد لتجنيد هذه الجراثيم في معالجة السرطانوالمعاناة، واآل

 ز الصحي بدال من التبرع  بالدم؟!عن متبرعٍ بالبرا

 
ٌ
 قديم

ٌ
 شرط

ُ
 الكمامة

 المحتسب  خول سوق الخبازين، فمراقبةقانون أندلسي إسالمي لحفظ الصحة يشترط الكمامةُ لد

إذا  ءٌ ايَر من فمِه شيملثٌم لئال يتط وهو لى ما يلي: "وال يعجن أحُدهم إالّ للطحانين والخبازين تنص ع

فوق العجين"، نشر  ءٌ يضاء كي ال يعرَق فيقطُر منه شي، وأن يشَد على جبينه عصابةٌ بعطس أو تكلم

َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل ،"سالمية عريقةإم، حضارة 1955ال عام ذلك المستشرق الفرنسي ليفي بروفنس

 ."يَْعَلُمونَ 

 
ٌ
 وانتظار

ٌ
 ترقب

 صدقةٌ جاريةٌ أوعلٌم يُنتفُع به أو ولٌد انتظاٍر لنوافذ الحسناٍت الجاريةحالِة ترقٍب و بالقبِر سنبقى في ،

رجتك، ويرضى صالٌح يدعو لك، سيتشوق قلبَك ألّي حسنٍة تأتي من الدنيا، لكي يزيَد نعيمَك، وترتفع د

لندم، والت حين صابع اأوان، وتعُض ك نفسك قبل فوات األدرِ أعنك العزيز الجبار، فكم نافذة  جهزت؟ 

 .مندم

 

 

http://sehtak-bedenyah.com/ProductDetail.aspx?ProductId=14203


64 
 

 (58) نشرة فاعتربوا

طغيك
ُ
 من كثري  ي

ٌ
 يكفيك خري

ٌ
 قليل

 ا، فقال: نسان غني  إلعندما يصبح ا صفة الطغيان ،التي حدثنا عنها القرآن إّن أحدى خبايا النفس البشرية

 ربي. من رحم استغنى"، سمة غالبة، إال نسان ليطغى أن رآه"كال إن اإل

  فيقول: حالي كما تراني، ثم قال: سل  ،فسأله كيف حالك؟ اا بالي  يرتدي ثوب   حاطبرأى النبي ثعلبة بن

 ."يكفيك خيٌر من كثيريُطغيك يا ثعلبة، قليلفنظر إليه النبي وقال له: " هللا أن يغنيني،

  ألعطين كل ذي حق فرزقني ماال   لئن دعوت هللا، لم يأبه لكالم النبي وتحذيره، فقال: "يا رسول هللا ،

 ا، ضاقت بها وديان المدينة المنورة.غنام  أ ، فرزقه هللاُ فدعا له الرسول، ه"حق

 وجعل الرسول يا ويح ثعلبةالجمعة، فقال " رسول، فحدثوه عن تركة للصالة إالّ ال وذات يوم افتقده ،"

 فيأخذا صدقتهما.، لجمع الزكاة، وأمرهما أن يمرا بثعلبة وبرجل من بني سليم رجلين

    أنه لم  ، فطلب منهما أن يعودا إليه، إالّ ؟" جزية وما هذه إال أخت الجزية "ما هذا إالّ رد ثعلبة قائال

 ".خرثعلبة، ثم دعا لآل يدفع، وعندما عادا ورأهما الرسول قال قبل أن يكلماه: "يا ويح

 قَ ": نزل قوله تعالى دَّ َ لَئِْن آتَانَا ِمن فَْضِلِه، لَنَصَّ ْن َعاَهَد َّللاَّ ا آتَاُهم َوِمْنُهم مَّ اِلِحيَن، فَلَمَّ نَّ َولَنَُكونَنَّ ِمَن الصَّ

ْعِرُضوَن"، فلّما علم بأن هللا أنزل فيه قرآن، خرج إلى الرسول وسأله  ُهم مُّ ن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه، َوتََولَّوا وَّ ّمِ

راب فقال له فأخذ ثعلبة يحثو الت، ن أقبل منك صدقتك"أأن يقبل منه الصدقة، فقال له "إن هللا منعني 

 الرسول: "يا ثعلبة هذا عملك وقد أمرتك فلم تطعني". 

 

 !روب احملامي أسود
 نتهت بقتِل ابين شخصين،  شاهَد مشاجرةنسيين جالس ا في شرفِة منزلِة، وكان أحد القُضاِة الفر

هم وه للشرطة، فاتُ ه الناس وسلمآراج السكيِن من بطنه ليُنقذه، فرأحدهما، وهمَّ أحد المارة بإخ

من هذه التهمة، وكان القاضيِ الذي رأى المنظَر بأم عينه هو الذي  االشخص الُمنقذ، وكان بريئ  

بالدالئل والقرائن، فقد حكم القاضي على الشخص  إالّ  سيحكم في القضية، وألن القانوَن ال يعترفُ 

نعدام اواتهمه ب ،ضده البريء باإلعدام، وبعد فترة اعترف بأنه أخطأ في هذه القضية، فثار الرأي العام

في إحدى القضايا، كان هذا القاضي هو نفسه رئيس  والضمير، وذات يوٍم أثناء النظر األمانة

بذلة  سوداَء، فسأله القاضي  امه، لكي يترافع في القضية مرتدي  المحكمة، فوجد المحامي الذي وقف أما

نذ تلك الواقعة أصبَح 'الروب' األسود وم لكي أُذكرَك بما فعلته من قبل.. ، رد المحامي:ذلكعن سبب 

 هو الزي الرسمي في مهنِة المحاماِة. 

 
ٌ
 ولطف

ٌ
 ولني

ٌ
 املطلوب رمحة

  َوا ِمْن َحْوِلَك ۖ ف ِ ِلنَت لَُهْم ۖ َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنفَضُّ َن َّللاَّ اْعُف َعْنُهْم قال تعالى:"فَبَِما َرْحَمٍة ّمِ

ِليَن"َواْستَْغِفْر لَهُ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوّكِ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ  .ْم َوَشاِوْرُهْم فِي اأْلَْمِر ۖ فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ
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 (59) نشرة فاعتربوا

 ماذا قال اخلليفة أبي جعفر املنصور؟!

 ف عمر لشاعر المعروقِدَمْت امرأةٌ جميلةٌ إلى مكة تُريد الحج والعمرة، فلما ذهبت ترمي الجمار، رآها ا

 بالنساء والتغزل بهّن، فكلّمها فلم تُجبه. ابن أبي ربيعة، وكان ُمغرم  

  ،فلما كانت الليلة الثانية تعّرض لها فصاحت به: إليك عنّي فإنّي في حرم هللا، وفي أيام عظيمة الحرمة

 .أمرها، فتركته ورجعت إلى خيمتها فَألّح عليها فخافت من افتضاح

 خرج معي، وأرني المناسك، فلما رأى عمر بن أبي ربيعة أخاها معها، ا :لثالثة، قالت ألخيهاوفي الليلة ا

تعدو الكالب على من ال أسود  : ها المشهورةمكث في مكانه، ولم يتعّرض لها، فضحكت وقالت كلمت

 وتتّقي صولة المستأسد الضاري. له.......

 ل: وددت لو أنه لم يبق فتاة من قريش إال سمعت فلما سمع الخليفة أبي جعفر المنصور هذه القصة قا

بهذا الخبر، وكان في إحدى البالد امرأة صالحة عاقلة، وكانت معها فتاة، فإذا أرادت الخروج من البيت 

تقول البنها: أُخرج مع أختك؛ فإن المرأة دون رجل يحميها ويوسع لها الطريق كالشاة بين الذئاب، 

 . ها أرذلهمعليها أضعفهم ويتحرش ب يتجرأ

 خوة واألزواج: تعّرض لها وهي في بيت هللا الحرام، فكيف بأسواقنا إلرسالة إلى اآلباء واألمهات وا

عليهن وصيانة   اا فيهّن، وإنّما حرص  م ال تتركوهن وحيدات، ليس شك  وشوارعنا؟، فيا أيها المحار

 .ر وسمعت بهذاالخبرضهن.. وأنا وددت لو أنّه لم يبق حرة مسلمة إالّ لع

 نصرب وندخل معك اجلنة
 بنته الصغيرة، دامعة العين مكسورة الخاطر، فيسألها أبوها ال على الخليفة عمر بن عبدالعزيز تدخ

بنة أمير المؤمنين، فرقَّ لحالها، ا الت: كل البنات يلبسن الجديد إالّ ما الذي يبكيِك يا بُنيتي؟، فق

ذهب إلى خازن بيت المال وقال له: يا هذا  ،ايد  ه ال يملك ما يشتري لها به جدوثارت عواطفه، وألن

ستلف راتب الشهر القادم؟، فقال له الخازن: ولَم ال يا أمير المؤمنين؛ شريطة أن تضمن أهل لي أن 

إلى بيته، وجمع أوالده  افقال عمر: ال أضمن، ثم خرج مسرع  لي أنّك ستعيش حتى الشهر القادم، 

عليه ويدخُل أبوكم معكم الجنة؟، أم تتمتعون ويدخُل أبوكم  وبناته، وقال: أتصبرون على ما أنتم

أبوهم يترفع  النار؟، فقالوا: نصبُر وندخل معك الجنة، أوالد أميرالمؤمنين يلبسون الرث من الثياب،

بكل صراحة يتردد في حفظ ما أؤتمن عليه، ويذكر شرطه لألمير عن الشبهات، وخازن بيت المال ال 

   . هووضوح ولكن باألدب كل

 

 نصيحة أعجبتني
  للتعارف، وكانت األم هي من تتحدث واألب  ةوجلست مع أهل العروس لي الزواج،إذا كنت شابا مقبال ع

 .ما ترجع، وال تنظر حتى إلى الخلفمستمع كريم، اشرب قهوتك وامش و
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 (60) نشرة فاعتربوا

 ؟من جيرب القلوب املكسورة
  طبيب حاذق، مريكية األسبقجمعية اختصاصي العظام األف" رئيس ودلأالدكتور الجراح "بول ،

أنّه يعتقد بأن اإليمان باهلل والثقة به وبقدرته من أهم عوامل  ا ما يذهب إلى الكنيسة، إالّ ورغم أنه نادر  

 سرعة شفاء المرضى بعد األخذ بكل األسباب الطبية الصحيحة.

 ويجلس  اا، وكان يتفقدها يومي  ما يلزم جراحي   ورة، فعمل لها كلفي أحد األيام ُحملت اليه عجوز مكس

 إليها لخفة دمها ودماثة خلقها وتفائلها، وقد بهرته في سرعة تماثلها للشفاء.

   استطاع أن يُخّرجها من المستشفى بعد نصف المدة المقررة لمثلها، وكتب لها ما يلزمها عند خروجها

 دة والفرحة وانصرف.من المستشفى يوم األحد، وودعها وهي في غاية السعا

 لتقول له من إجازته على عجل إلى المستشفى حد" استُدعي الدكتور"بول"مساء نفس اليوم "األ ،

ف أمامها مشدوها يُكلم نفاسها األخيرة، ليقأتحتضر، وعندما وصل وجدها تلفظ الممرضة إّن العجوز 

 تركتها قبل سويعات في أحسن حال!!لهي ما الذي حصل، إنفسه، يا 

  بنتها ابنة وحيدة، وقد وضعت كل أملها باما عرف الحقيقة، حيث كان للعجوز تطل حيرته بعد لم

وربطت سعادتها بها، وعندما حضرت البنت وزوجها إلى المستشفى لزيارتها، بّشرتهم الممرضة 

بنتها: ا عادا إلى األم الفرحة لتقول لها، ثم ا وتهامسا قليال  طبيب، فانتحت البنت بزوجها جانب  بقرار ال

أعماقها، العجزة، فُصعقت األم من هول ما سمعت وشهقت من  أقررنا أن نأخذك من هنا إلى ملج نناإ

 ودت بحياتها.أوانهارت ودخلت في صدمة 

 يشفي القلوب  "بول" كلمته المشهورة: الطب يجبُر العظام المكسورة، ولكن منر عندها قال الدكتو

 .!لها وسعادتها بخالقها فلن يخذلهالو أنها وضعت أم المكسورة غير هللا!

 

 

 صقل اإلنسان قبل البنيان
 حاب، إذا كان ساكنوها بال ماذا يستفيد الوطن من العمارات العالية واألبراج الشاهقة وناطحات الس

 السبع، الذي استغرق بناؤه كامال   نتماٍء حقيقيٍ، فهذا سور الصين العظيم، أحد عجائب الدنيااقيٍم و

 تم تشييده لتحصين الصين وحمايتها، وصد العدوان عنها. .اعام   2311

  جتياح ايكن دخوُل األعداء بالتاريخ يذكر أنه تم إجتياح الصين بعد ذلك ثالث مراٍت، وفي كل مرٍة لم

 .بسبب خيانة الُحراس وشراء ذممهم السور؛ بل من البوابات الرئيسية، وذلك

   ور حين قال بعدها ملوا صناعة  اإلنسان، فقد صدق االمبراطتشييُد البنيان، ألنهم أه الم يُجِدهم نفع

نشغالنا برفع األحجار"، فصقُل اإلنسان وتربيته قبل انشغلنا برفع القيم قدر اكلمته المشهورة: "ليتنا 

 البنيان، وتمتيُن الوجدان قبل الجدران .
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 (61) نشرة فاعتربوا

 كورونا ووعي الشعوب

 لمخيفة، ولم جتياحه للعالم بهذه السرعة اان يكون ما كان من شأن كورونا وأ ربما لم يخطر ببال أحد

 حتياطاتها الضرورية لمثل هذه الجائحة المستجدة.اتكن الدول  قد أخذت 

 دمير رتباك وضحايا وتااصة الغربية منها بعدما وقعت في ورغم أن الدول ستُعلن التوبة مستقبال خ

 ستتدارك أمرها وتجهز نفسها طبيا على األقل. أنها قتصاد وبرامج الحياة، إاللال

  عندما تجهز الدول نفسها وتصبح األجهزة واللقاح والعالجات متوفرة وفي متناول األيدي، يبقى الشق

 األهم في المعادلة المتمثل بالوعي العام للشعوب لمجابهة أي مستجد.

  نت على وعي الشعب. وتوهمت أنها ء الفيروس، وراهحتواستنفذت كل الوسائل الاالحكومة في األردن

 نتشر المرض ألن الشعب هو الذي سيدفع ثمن جهله وجشعه.افي مأمن إذا 

 األول لم تنفجر مستشفياتنا نتيجة   :يحصل له أي من األمرين التاليين وقد تخسر الرهان ألن الشعب لم

ألم ستسمع صراخ  طفلها كثرة االصابات التي تجعل الفرد يتمنى لو أنه لم يتحرك من فراشه، وألن ا

 وتُمنع من االقتراب منه، والباّر سيودع أمه من خلف الزجاج.

  ،ة المجانية التي يوالدورات التدريب والثاني ألّن الحكومة لم تضع البرامج الصحية الوقائية العامة

 .يُركن إليه في الملمات المفاجئة تصلح مع كل وباء، لتصل بوعي الشعب إلى حد

 فنحن بحاجة إلى وعي حقيقي، يتحمل ألم الوحدة والملل  ؟الحكومات مما حصل في العالمتفيد فهل تس

 وصراخ األطفال المحجوزين في البيوت، بدل أن تسمع صرخاتهم المليئة باأللم والندم. 

  أنك بأفعالك تبدو أكثر لن ندرك نتيجة أفعالنا إال عند فقدان أحبابنا، فيا أيها المستهتر إن كنت تظن

 علم أن رجوليتك الزائفة ستتحطم وأمك ملقاة في ممرات المستشفيات. الية، فرجو

 

 ستحمام يف الغرب سابقااال

 غير  استحمام كان أمر  بريطانية دبليو بيتر إلى "أّن االأستاذ التاريخ الفخري بجامعة كولومبيا ال يرجع

ال إن لويس الـرابع عشر ملك مألوف بين األوروبيين حتى نهاية القرن الـثامن عشر الميالدي، فيُق

 .لم يستحم سوى ثالث مرات في حياتهفرنسا خالل القرن الـسابع عشر 

 وكانت ترتبط بنظافة المالبس الداخلية أكثر اا مختلف  ع عشر تأخذ مفهوم  كانت النظافة في القرن الساب ،

ير المالبس البيضاء منها بنظافة الجسد، فكان األوروبيون يحافظون على نظافة أنفسهم عن طريق تغي

ألنهم كانوا يظنون أن المالبس الداخلية الكتانية تمتص الشوائب واألوساخ  الكتانية تحت مالبسهم،

والعرق، والعادة أن يظهر جزء بسيط من تلك المالبس الكتانية البيضاء حول الرقبة، وبذلك يتمكن 

 األشخاص من رؤية مدى نظافة هذا الشخص الذي يرتديها.
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 (62) رة فاعتربوانش

 
 
 اأكثر األفواه تلوث

اه المخلوقات تلوثا نسان أكثر أفــــوإهل تعلم أن فمك ك”الدكتور روزنثال من جامعة بنسلفانيا يقول:  -

 نوع من الجراثيم المختلفة. 311؟، وأّن فيه على األقل بالجراثيم

يم المتواجدة في فمك؟، وأّن كل وهل تعلم أنه ليس بالمقدور البشري معرفة عدد خاليا هذه الجراث -

دقيقة من   21وأنّه بعد  -مليار جرثومة 251تحتوي على   غرام من اللويحة المتكونة على أسنانك

وأّن عدد وحجم التجمعات الجرثومية في  تنظيف األسنان تبدأ اللويحات الجرثومية بالتشكل من جديد،

عدادها تكون في الليل وقبل تناول الوجبــــات، فمك تتناسب عكسيا مــع عدد مرات التنظيف، وأعظم أ

 وأقلها عددا تكون بعد التنظيف أو بعد الطعام.

ى أسطح األسنان ن أثبتت أن الجراثيم تلتصق وتتجمع علطلألسنان في بوسدراسات مركز فورسايث   -

لماء حيــــث فرازاتها الجالتينية، ومن الطرق المفيدة للتخلص منها هو غمرها باإبواسطة أهدابها و

تخف قوة االلتصاق فتتحرر ويتخلص منها صاحبها، فسبحان هللا العظيم على  دور المضمضة في 

 الوضوء للتخلص منها. 

فإذا لم تُزل اللويحات الجرثومية الجالتينية خالل سويعات من تكّونها، فإنها تُصبح طبقة سميكة   -

 ورد في الحديث الصحيح قول، وقد لى نخر األسنانإيؤدي يــــار الماء العادي، مما متكلسة، ال يُزيلها ت

 .لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عنـد كل صــالة"” الرسول:

 كالم من ذهب                                   

ال تدخل في معارك مع أرحامك وأقاربك، فهذه المعارك المنتصر فيها مهزوم، ثم يتوارث هذه الهزيمة  -

تدوم  الدنيا ال .تهمءيزعجك وإن أذاقوك مرارة إسا ألبناء واألحفاد، لذلك أحسن إليهم، ثم تجاهل ماا

 .والجميع يذكره بخير ألحد، والفائز من يغادر هذه الدنيا،
وهو صاحب  قال الولد ألبيه: صاحب القمامة عند الباب، فرد األب: يا بني نحن أصحاب القمامة، -

اج إلى ، ولكن الشوارع تحتإلى شوارع نظيفة ليكون محترما  نال يحتاج اإلنسا .النظافة جاء ليساعدنا

يبحث عن هدف، واآلخر يبحث كن كالالعب وليس كالحكم، ألن األول  .أناس محترمين لتكون نظيفة

 .عن خطأ

 اجتهد أن تكون                                 

بتسامة البريئة ن بتواصلها، فالكلمة البسيطة واالكنقاط الماء التي تنحت الصخر ليس بقوتها، ولك

رهم الرسول صلّى من المؤمنين الذين ذكح القلوب وتُذيب الصخور، وتجعلك واألفعال الطيبة بدوامها تفت

، الناس أنفعهم للناس" "المؤمُن يَألف ويُؤلف وال خير فيمن ال يألف وال يُؤلف وخيرُ هللا عليه وسلم 

 .ممن يألفون ويؤلفون جعلنا وإياكمفاللهم ا
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 وما ال يعلمون
 يجد أن الثنائية فيه ممتدة من الذرة إلى المجرة، والثنائية موجودة في كل  ،إن المتأمل في هذا الكون

 مصداقا لقولـه تعالى: "َوِمْن ُكّلِ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن". ،شيء

   من الميكروبات فيه إعجاز عظيم لمن يمعن  واألكبر حجما ا،حتى عند المخلوقات األكثر تطور  الثنائية

 ومنه ما جمع الصفتين فكان الجنس الثالث.  ،وفيه األنثى ،النظر فيه، ففيه الذكر

  األعجب واألغرب من هذا كله، أن تكون ذكورة وأنوثة في عالم الميكروبات، هذه المخلوقات الدقيقة

 .لذكر، ومنها ما يقوم مقام األنثىية، منها ما يقوم مقام االمجهر

  تعطيها صفة خارج نطاق كروموسومها الوحيد  ،الخلية البكتيرية الذكرية فيها مادة وراثية إضافية

 األنثى.  تسمى ، أما التي ال توجد فيها هذه المادة الوراثيةالذكورة، وتسمى الذكر

  جدا، من بينها شعيرة أطول من غيرها، أسطوانية الشكل، مفرغة يظهر على جسم الذكر شعيرات دقيقة

من الداخل تسمى شعيرة الجنس، واألنثى ال تملك مثل هذه الشعيرة، ولكن لديها أماكن معينة اسمها 

 المستقبالت، تستطيع شعيرة الجنس الذكرية أن تلج لألنثى منها.

 ومن ثم تمرير جزء من المادة الوراثية من  رئيسية، هي ربُط الذكر باألنثى،وظيفة شعيرة الجنس ال

ل جنسها إلى  ثى، واألنثى التي تستقبل مثل هذهخاللها إلى األن النسخة من المادة الوراثية الذكرية تحّوِ

 ، وتتصرف حسب جنسها الجديد.شعيرات جنسيةذكر، فينمو عليها 

  ا من المادة يمكن أن تكتسب جزء  هذه العمليات ومن العجيب أيضا أن بعض البكتيريا األنثوية، أثناء

 ،فتصبح جنسا ثالثا، ظاهرها أنثى وباطنها مخلوط . فسبحان هللا ذو الجالل والمقدرةالوراثية الذكرية، 

"ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََق األَْزَواَج  :ر إلى مثل هذه الحقائق حيث يقولالذي قال لنا في محكم تنزيله ما يشي

ا تُْنبُِت ا ا ال يَْعلَُموَن".ُكلََّها ِممَّ  ألَْرُض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ

 

 مصائب قوم عند قوم فوائد
  الكتب  كان أحد علماء جامعة هارفرد المرموقين، ورغم أنه ألّف العديد من« هانز زنسر»العالم

 ير؛ إالّ أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن ألّف كتابه الشهير الصغالمرجعية في علم الجراثيم

م، حيث أثبت فيه أن الميكروبات من أهم القوى الطبيعية غير 1935عام  "الفئران والقمل والتاريخ"

المرئية المؤثرة على البشرية في السلم والحرب، وقد استشهد على ذلك بما حدث لجيش نابليون عندما 

أكثرهم فلم لتيفوس م بنصف مليون عسكري، حيث قتلت جرثومة ا1812 غزا األراضي الروسية عام

على القمل والقراد وبراغيث الفئران،  رض الذي تُسببه جرثومة تعيش أصال  هذا الم.  القليلينُج منهم إالّ 

ثم تنقله إلى اإلنسان، ينتشر بسرعة عجيبة في األوساط المكتظة، وهذا ما حدث لجيش نابليون، فعاد 

من خالل مخلوقاته  هللا على عظيم قدرتهفسبحان  من سلم منهم أدراجه، راضيا من الغنيمة باإلياب....

 وما ال تبصرون".ا، "التي ال نبصره
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 (64) نشرة فاعتربوا

 اجلندي اجملهول

  ،كلما تدرجنا نزوال في الُسلّم البيولوجي للمخلوقات األصغر، تتعمق الصورة الجادة في القيام بالواجب

 .الميكروبات وجدنا الصورة األمثل حتى إذا وصلنا عالم

 ظيفة الرئيسية للميكروبات على اختالف أنواعها، هي تحليل المواد إلى مكوناتها األساسية، فقد الو

قدمت الميكروبات خدمة للبشرية بأن َحلّلت المواد العضوية، وحولتها إلى بترول وغازات في باطن 

 األرض، وستبقى هذه الخدمة حتى يرث هللا األرض ومن عليها. 

 لمكان، لم يعرف عنها اإلنسان مة التي جرت دون توقف على مدار الزمان واهذه الخدمة العظيمة الها

حديثا، فالميكروبات بأنواعها المختلفة، هي الالعب الرئيسي والفاعل   متأخرا، ولم يُعرف أبطالها إالّ إالّ 

 الحقيقي في هذه العملية المهمة، بل هي الجندي المجهول.!

  الميكروبات في التربة، فهي المستودع الرئيسي للبكتيريا عرف علماء الجراثيم آالف األنواع من

والفطريات والخمائر والفيروسات، ولكل نوع منها دور، وأدوارها  تكاملية، يتدخل الواحد في الوقت 

المناسب، ليفعل فعله بالمادة التي يقدر عليها، فيحولها إلى ُمخَرجٍ آخر، ليأتي دور ميكروب آخر، حتى 

 تكتمل الدورة.

 زالت هذه الجيوش الجرارة من الميكروبات في خدمة اإلنسان، وهي طوع إرادته، فأصبح بفضل ما  ال

أعطاه هللا من علم، يوجه الميكروبات لخدمات جديدة. فهي تنتج لـه صناعيا بتقنيات معينة ما يعجز 

 الجسم البشري عن صناعته. 

 فحّدث عنها وال حرج، ات المختلفةنسان، من خالل الصناعأما دور هذه الميكروبات في خدمة اإل ،

 والميكروبات هي ُجنديه المجهول. فالدور كبيٌر جدا، وفائدة اإلنسان من ذلك عظيمة،

 

لمني
َ
 الع

ُ
 معركة

 م، فّجر قُنبلة حول ما حدث في 1982نجليزي "البرفيسور باترك كوالرد" عام أستاذي عالم الجراثيم اإل

 يست شجاعة القائد اإلنجليزيسبب هزيمة رومل ل م، حيث ذكر أن1942معركة العلمين عام 

مري"!، لكن لسوء حظ رومل أُصيب جيشه بجرثومة الدزنتاريا؛ ربما من خالل طعام ملوث، غ"مونت

عور باإلعياء هذه الجرثومة ال تقتل، ولكنها تُنهك الجسم وتتعبه وتُفقده الكثير من السوائل مع الش

"المرحاض" للتخلص مما في البطن على دفعات كثيرة ولكنها  ءلتزام بيت الخالاوالفتور واإلرهاق و

متتالية، وطيلة أيام المعركة، ولك أن تتصور أداء جيشه والحالة هذه في منطقة شبه صحراوية، قليلة 

يزان القوة الخدمات الطبية وهو فاقد لمعظم قدراته الجسمية، وال يقوى على حمل سالحه؛ فمال م

ري" وجيشه وُحسمت النتيجة ودخل التاريخ، فحصد النصر والثناء والشهرة مغتدريجيا  لصالح "مونت

 فمصائُب قوم عند قوٍم فوائُد.    ا هذا، بفضل جرثومة الدزنتاريا!!حتى يومن
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 (65) نشرة فاعتربوا

 ؟ماذا قال عالِم اجلراثيم الفرنسي
 على العمل، فكان  ا، وأكثرهم جلد  االقرن التاسع عشر، وأعمقهم أثر   كان لويس باستور من أشهر علماء

 . اا محبوب  خالق، متواضع   دمث األاره طوال حياته العمل، وكان رجال  شع

 قه بسبب إبرة ورغم أنه فقد ثالثة من أبنائه بسبب جرثومة التيفوئيد أثناء تجاربه عليها، وبُترت سا

 ضد األمراض. في الطب والتحصين انقالب  احدثت أ أن اكتشافاته طعّم بها نفسه، إالّ 

  ،ألعماله، وبعث إليه كبار  اا تقدير  ا سنوي  وخصصت له الحكومة الفرنسية راتب  انهالت عليه األوسمة

 ألبحاثه في الجراثيم واألمراض ومكافحتها. اين الفرنسيين بمبالغ طائلة، دعم  المالي

   علماء والطالب أثناء في جمع غفير من الا بن السبعين عام  اا وعلى رجل واحدة وهو ا خطيب  وقف يوم

"أيها العلماء، إني ألعلم ما يدور في خلدكم، فأنتم تتصورون  احتفال جامعة السوربون لتكريمه فقال:

 معناها نسُف قواعد اإليمان باهلل!أن ُمكتَشفَاتنا العلمية 

 باهلل  باستور" أن يكتشف ما أثاركم، وأن إيماني"لنه لوال اإليمان العميق ما كان يجب أن تتصوروا أ

 سرار القدرة اإللهية في خلق اإلنسان. أضاعف بعدما وضعت يدي على سٍر من ت

  إلنسانية جمعاء، لى اإليمان،  خدم "لويس باستور" وطنه، بل خدم اإصدق الرجُل وأبدع، فالعلم يدعو

 كتشافاته وتضحياته. اجتهاده، فال زلنا ننعم بفوائد ابإيمانه وَجده و

 

 
ٌ
 فريـد

ٌ
 جيل

  َّكانت أُمُّ محمد الفاتح  ة،م موكب السلطان مراد الثاني في أحد أسفاره بالقرب من القسطنطينيعندما خي

تأخذهُ وقت الفجر وهو صغير؛ ليشاهد أسوار القسطنطينية وتقول له: أنت يا محمد من سيفتح هذه 

 األسوار ألن أسمك محمد كما قال الرسول.

  أوالدهم إلى البادية بالشهور والسنين، ولم يكن بقاء ولم يكن يأكل الخوف قلوب العرب وهم يُرسلون

 الولد وحده مع الغنم لياِل في وديان مكة يؤلم نفس أّمه أو أبيه. 

  ولم يكن خروج الشباب اليافع إلى التجارة والصيد وتَسلق الجبال الشاهقة وصيد األسود أمثال حمزة

 بن عبدالمطلب، يجعل أمهاتهم تموت رعب ا.

 صادفت قوته الروحية قوة بدنية في رجاله، فكان خالد بن الوليد والزبير وسعد والمثني جاء اإلسالم ف

 والقعقاع والبراء وعمرو، فلم يعودوا إال بُملك كسرى و قيصر. 

 ،بير ا كصفية تُربي ولد ا مثل الزُّ ب ا كنجم الدين ربى أسد ا كصالح الدين، فاألّمة ُمقبلة على أو نحتاج أمًّ

معها صاحب االسم المذكر والفعل المؤنث، ومستقبل الشعوب بيد أطفالها، فال تتركوا مرحلة ال يصلح 

 .""أاََل ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمسؤوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ . أطفالكم فريسة
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 (66) نشرة فاعتربوا

 ريخ اللقاحاتات
 تُعطى للشخص إليهام جهازه  ،منها، ميتةٌ أو ضعيفةٌ  ءٍ كّونةٌ من الجرثومة أو جزاللقاح هو مادةٌ م

 اطاة، فيصنع مواد  محاربة هذه المادة الُمع أخطر المرض، وبالتالي يتحفز ويبدالمناعي بأنه أمام 

 حداث المرض إذا هاجمته مستقبال.أجاهزة لقتلها ومنعها من  مضادة  للجرثومة،

 القرن الثامن عشر، حيث  اللقاحات البشرية لها قصة بدأت في مدينة بروكلي البريطانية في نهاية

اكتشف إدوارد جينير بالصدفة أن اإلصابة بفيروس جدري البقر تحمي البشر من ويالت اإلصابة 

 بمرض الجدري البشري، حيث كان يُعتبر أخطر وباء يُصيب البشر في ذلك الوقت.

   جينير، وعند عندما جاءت سيدة تستشير إدوارد  ،1798األول لقصة أول لقاح في عام لقد بدأ الفصل

فهي ري البقر، لذلك ومن خالل خبرتها سؤالها إذا كانت أُصيبت بالجدري، أكدت له أنها تعرضت لجد

 محصنة، ولن تُصاب بجدري البشر.

 ارها، فاكتشف أن جدري البقر نوعان، أحدهما سرأيبحث في خفايا  أالتقط الطبيب جينير الفكرة وبد

جيمس فيبس، سمه اا رة التلقيح، فاختار جينير طفال سليم  يشبه جدري اإلنسان، فاستفاد منه في فك

 حه بفيروس مرض جدري البقر.قّ سنوات ول 8وكان عمره 

  بعد مرور فترة من الزمن على الطفل الُملقّح بفيروس جدري البقر؛ جاء  إدوارد جينير وأخذ عينة من

 .اعهبتطعيم الطفل جيمس بها في ذر قيح مرض الجدري البشري الُمميت، وقام

  ن طريقة إدوارد أُمحصنا ضده، وبعد وقت قصير اتضح نجا جيمس من الجدري البشري ألنه أصبح

 .صل المرض كلياأستاعيم بجدري البقر آمنة، وبسبب هذا اللقاح جينير للتط

 
ُ
 املؤمنني أمريِ  لني

 ت يوم، فرأى عمر بن الخطاب المعروف بشدته وقوة بأسه، كان يُعد موائد الطعام للناس فى المدينة ذا

كل بيمينك،  هللا: يا عبد :يمنى طبيعية، فجاءه من خلفه وقالرجال  يأكل بشماله رغم أن ظاهر يده ال

الرجل بنفس اإلجابة، فقال له : يا عبد هللا إنها مشغولة، فكرر عمر القول مرتين فأجابه فأجابه الرجل

تعجله، ا من لحركة، فأدرك عمر شيئ  : أصيبت يوم مؤتة فعجزت عن اعمر: وما شغلها؟، فأجابه الرجل

، ومن يغسل لك رأسك؟، ومن ..، ؟فجلس إليه وبكى وهو يسأله: من يوضئك؟، ومن يغسل لك ثيابك

؟، ومع كل سؤال ينهمر دمعه، ثم أمر له بخادم وراحلة وطعام، وهو يرجوه العفو عنه، ومن ..، ومن ..

ِ ۚ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاُء  " .يلة له فيهألنه آلمه بمالحظته على أمر لم يكن يعرف أنه ال ح ُسوُل َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ مُّ

 ."َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهمْ 
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 (67) نشرة فاعتربوا

 نفلونزا املومسيةلقاح اال

 نفلونزا المختلفة، وهو مرض أكثر من ذرية من ذريات فيروس اال نفلونزا الموسمية مرض يسببهاال

، ومن يعانون منة، كالتنفسية والقلبية والسكريق للجسم، خاصة عند من يعانون من أمراض مزمره

 .ا على حياتهمأي خلل في جهاز المناعة، ألن المرض قد يشكل خطر  

   ه خذه كل عام، ألن طبيعة هذأممن تجاوز عمره ستة شهور، ويجب  بتداء  اننصح الجميع بأخذه

خر، فتظهر ذريات جديدة، فمطعوم هذا العام يختلف عن  الذي سبقه، الفيروسات تتغير بين الحين واآل

 وسيختلف عن القادم، وفعاليته ال تدوم طويال، لذلك البد من أخذه سنويا. 

  ممكن أن تُصاب إذا ظهرت ذرية جديدة،  خذت المطعوم؟أنفلونزا أبد ا إذا نني لن أصاب باالأهل يعني

  ا.خف واألعراض بسيطة جدأون الوطأة ب بذرية قديمة، لكن تكويمكن أن تصا

  ذريات، والرباعي الذي يحتوي على نوعان متوفران من المطعوم، الثالثي الذي يحتوي على  ثالثة

ربع، كلما زادت عدد الذريات في المطعوم كلما كان أكثر فعالية، وكل منهما يحتوي على ذرية انفلونزا أ

 .ول من كل عاماألالمطعوم في تشرين  الخنازير، ويُنصح بأخذ

 نفلونزا التي تم إضعافها، مع بعض األمالح غير ح على أربع سالالت من فيروسات االيحتوي اللقا

في ما يشبه المضرة حسب الشركة المصنعة، هذه السالالت الضعيفة تستثير وتحفز جهاز المناعة 

من هذه السالالت يمكن ي فيروس جسام مضادة، تترصد ألأسبوعين أالمعركة بينهما، ينتج عنها بعد 

 نفلونزا لهذا العام بإذن هللا.رض لها الشخص، فيصبح ممنعا ضد االأن يتع

عجبني
ُ
 ال ي

 أُولَئَِك  :ه ال بدعوته، وينسى قول رب العزةليتعلقوا ب ،الداعية الذي يصرف جّل وقته لتربية الشباب"

ُ فَبُِهَداُهُم اْقتَِدْه" يكون بالمنهج ال داء ألن االقت ولم يقل:"فبهم"، ُهَداُهُم"،قال: "فَبِ  ،الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ

 .البشر؟!نا نحن فما بالك ب ية هو النبي،اآلب رغم أن الُمَخاطب، باألشخاص!

 اا سذّج  تباع  أ إالّ للمجتمع  ال يُنتجونربما يتكسبون بها، و ألنهم ،مثل هؤالء ال يستحقون لقب داعية ،

ي التصور، وتشوه ، وهذا خلٌل عظيم فتعلقون بهم ال بمنهج ربهموي، ليطوفوا حولهم ال حول دعوتهم

قاد السليم، عتها، ولهذا كان للفهم الصحيح، وااللى أموٍر ومفرزاٍت ال تُحمد عقباإفي الفهم، يؤدي 

 ي داعية أن يتعلمها ويلتزم بها.            أصوٌل وفروع، البد أل

 لى جيبهإيمد يده  لف مرة قبل أنألمنهمك في دنياه، يفكر هد، وهو ايُعجبني المتدين الذي يّدعي الز ال، 

ليس له  ،و ولده، ناهيك عن الناس اآلخرين، يُقاتل أخاه على شبر من أرضأعليه لزوجه  اليؤدي حق  

ويُحاِسب  ،اا جمًّ فخر الثياب، لكنه يُحب المال حب  طايب الطعام وأأا في النهاية إال القبر، يتنعم بمنه

 ُعريان.!! شبه على أقل القليل، وفوق ذلك جاره جائع والفقيرالعامل 

  حصتي وحصتك من الدنيا، فقراء كنّا عندما وصف  البسيط، السودانياألخ  ولنتذكر نحن وأياه ما قاله

ك تعدي ـــــ: "حصتك منها شبرين في مترين، مش مهم يكون وين، المهم روحغنياء، حيث قالأأم 

 إلى حفرٍة من ُحفر الناِر. أو الجنِة، لى روضٍة من رياِض إ...ف!!!"فين
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 (68) نشرة فاعتربوا

 الطاعون واملوت األسود
   ا بالموت كلمة "طاعون" تُطلق على أي وباء يكثُر بسببه الموت، أما ما تعارف الناس عليه عالمي

ا ل جد  تسببه بكتيريا معينة، وهو قات األسود؛ إنما هو مرض الطاعون المشترك بين اإلنسان والحيوان،

 لدرجة أن جرثومة واحدة فقط منه كافية لقتل إنسان إذا دخلت رئتيه. 

  مرض الطاعون هو مرض وبائي ُمعدي تُسببه بكتيريا خاصة، وعادة يُصيب الجرذان بواسطة

 اإلنسان، فتتغذى على دمه، فينتشر بينهم ويقتلهم. وعندما تموت ال يبقى أمامها إالّ  البراغيث،

 َب  نَّ "إ : الرسول حديث ثُمَّ بَِقَي بَْعُد بِاألَْرِض، فَيَْذَهُب  ،ِبِه بَْعُض األَُمِم قَْبلَُكمْ َهذَا اْلَوَجَع أَْو السَّقََم ِرْجٌز ُعذِّ

ةَ َويَأْتِي األُْخَرى، فََمْن َسِمَع بِِه بِأَْرٍض، فاَل يَْقَدَمنَّ َعلَْيِه، َوَمْن َوقََع بِأَْرٍض َوُهَو بَِها،  ْخِرَجنَّهُ يُ فاَل اْلَمرَّ

طباء الغربيين بهذا الحديث صاح هو من وضع قاعدة الحجر الصحي، وعندما سمع أحد اال“. اْلِفَراُر ِمْنهُ 

 ".يكم عالما بيولوجيا وطبيبا عظيمالقد كان نب"

 من  %41وتسبب بوفاة  يظهر ويختفي، ضرب أوروبا ما بين القرن الثامن والرابع عشر الطاعون

 ا لآلن.ا طبي  يشكل لغز   ال تكرار ظهوره ثم اختفائه،وال ز شعوب أوروبا

 ةالفطر
 بْ  الفطرة وأودع فيه ما يُعّرفه  ،غة" التي خلق هللا اإلنسان عليهاكلمة عربية تعني "الِخْلقة" أو "الِصّ

ستكمال الصورة الجميلة  النظيفة التي خلقنا هللا عليها حيث يقول: "ولقد خلقنا اإلنسان في بخالقه، وال

"َخْمٌس ِمْن اْلِفْطَرِة: اْلِختَاُن، َواالْستِْحَداُد، َونَتُْف : تقويم"، فقد ورد في الحديث المتفق عليه أحسن

"حلق شعر  ستحدادا تكتمل صورة المسلم النظيف، فاال، فبه“َوتَْقِليُم األَْظفَاِر، َوقَصُّ الشَّاِربِ  اإِلْبِط،

نتشاره كبيرعند غيرهم، وأّما تقليم اسلمين، بينما ّمل العانة بين المنتشار مرض تقاالعانة" لمنع 

خر"عشر من الفطرة آها الكورونا، وورد أيضا في حديث األظفار فدوره عظيم في عدم نقل الجراثيم من

المواضع والبراجم هي العُقد على ظاهر االيد، والمراد بغسل البراجم هو تنظيف ، غسل البراجم" منها

مثاله على أر فال فُرص للكورونا وفإذا غسلنا أيدينا وبراجمنا وقلّمنا األظفا،  التي تتجمع فيها األوساخ

 أيدينا بإذن هللا.

 من بركات العدل

  ُزماٍن كاَن فيها قمٌح أمثال التمِر، ُكتَب عليها هذا نَبََت في  كَر أّن اإلماَم أحمد قال: "وجَد رجٌل صرة  ذ

 .واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض" ولو أن أهل القرى آمنوا" .يُعمُل فيِه بالعدِل"
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 (69) نشرة فاعتربوا

 اجلراثيم وشق الصدر
  الطفل ُمحمد كان يلعُب كغيره مع الغلمان عند مرضعته حليمة السعدية، جاءه جبريل عليه السالم وهو

له في بين الغلمان، أخذه فصرعه فشق عن صدره، واستخرج القلب، ثم استخرج منه علقة، ثم غس

مولى طست من ذهٍب بماء زمزم، ثم جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه، يقول أنس 

 : كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره".الرسول صلّى هللا عليه وسلم

 هللا عليه وسلم ثالث مرات على ألقل، األولى في طفولته عند مرضعته،   ىوقد ثبت شق صدر النبي صل

 ه، والثالثة عند اإلسراء والمعراج، وقد ثبت ذلك في الصحيحين.والثانية عند مبعث

   تباع كل احتياطاتهم التعقيمية واة العمليات، ويأخذ األطباء كامل ا يُعقم كُل شيٍء في غرفوعلمي   اطبي

عضلة ستخراج لتلوث الجرثومي أثناء شق الصدر الالوسائل التكنولوجية، كل ذلك لتجنب مخاطر ا

 لماءالمعقم والمثلج، ومع كل هذا يحصل تلوث في بعضها.القلب وغسلها با

 ،رغم أن كل جراثيم التلوث  والسؤال هنا لماذا لم يلتهب جرح رسول هللا في أي من المرات الثالث؟

ألنه يعتقد أن هللا على كل شيء قدير،  موجودة في الهواء؟، والجواب عند المؤمن جاهٌز ومعروف،

 .عملها في أي وقت يشاء وأن الجراثيم جندي مطيع يوقف

 ما أمجل الوفاء!

  ذُكر أن جمال مات صاحبه، وعندما خرج الناُس بالجنازة، لم يحتمل الجمل فراق صاحبه، وتبع الجنازة

إلى مكان الدفن، وأثناء الدفن وقف الجمل وسط الناس، وكأنه يُريد إلقاء نظرة أخيرة على صاحبه، 

ات أن النوق تبكي، ولكن المؤسف أكثر في هذه الحادثة أّن الجمل موالدموع تنزل من عينيه، وكلنا يعلُم 

تاركا للبشرية أقوى رسالٍة في معنى الوفاء واإلخالص، فقال  على صاحبه، احسرة  وكمد   في اليوم الثانى،

 :الشاعر علي كنعان بحقه

 ماَت الوفاُء وأهُل العدِل ما عدلوا .. هالّ نظرَت لحِب النوِق إذا رحلوا

 ا حنوُن فعند القبر من سألوا .. من أيَن جاءَك هذا الدمُع يا جملُ قل ي

 خميف حتذير
 :ما تكوَن فيُكْم أو تُْدِرُكوُهنَّ  َكْيَف أَنتُْم إذا َوقَعَْت فْيُكْم َخْمٌس؟ وأعوذُ باهللِ أنْ ”يقول الرسول الكريم :

لَْم تَُكْن فِْي  َظَهَر فِْيِهْم الَطاُْعْوُن واألْوَجاُع التي يَة ، إالّ َمُل بها فيِهْم َعالنِ َظَهَرْت الفَاِحَشةُ في قَْوٍم قَطُّ، يُعْ 

، اا جنسي  ا والتهاب  فنتج عنها أكثر من خمسين مرض  ، لألسف ظهرت الفاحشة بكل أشكالها .“أَْسالفِِهمْ 

 نحالل والرذيلة.اياها شباب غرقوا في مستنقعات االوغالبية ضح
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 (70) نشرة فاعتربوا

ا باجلراثيماألكثر ت
 
 لوث

 ا هي األكثر تلوثا بالجراثيم، ورغم أن يومي   ثبتت الدراسات أن أشياء ال مناص من استعمالهاأ

احقة منها مفيدة لإلنسان، وكل أّن األغلبية الس موجودة على كل شيء نلمسه، إالّ  الجراثيم

 إلنسان.األكثر إمراضا وأذى ل منها ألنها %3ياطات الصحية هي لتجنب التلوت بحتاال

 والمكتب ال ننتبه ألشياء معنا في البيت  أننا أحيانا كثيرة إالّ  ،نتشارهااورغم كثرة معرفتنا بالجراثيم و

 .ملوثة جرثوميا بسبب غفلتنا عنها والسوق، هي

 ا كثيرا، لدورها في نقل وألن األيدي هي األكثر عرضة للتلوث؛ كان الحث على غسلها ونظافته

 .ارا يوميا، خاصة قبل وبعد الطعاملزاما علينا غسلها مرارا وتكر، ولذلك  كان الجراثيم

   مثال كم مرة نظفنا مقبض الثالجة في البيت؟، الذي يتلوث بذرات الطعام، ليُصبح مرتعا خصبا

للجراثيم!، يأتي غيرك من العائلة ليضيف نوعا اخر من الجراثيم، وهكذا دواليك، فأي جرثومة ضارة 

 .اد العائلة دون معرفة المصدرأفر ستنتقل إلى جميع

 لتي ال تستقر بيد، وألعاب أطفالك، وهكذا جهاز التحكم بالتلفازعن بُعد وهاتفك الجوال، ونقودك ا

 .كرويف ومقعد المرحاض وحوض المطبخزرار الضوء ومنصات الميأومقابض األبواب و

  ث مليارات الجراثيم مع كالمك نت، حيث تنفأر تلوثا وتلويثا لألشياء هو فمك غرب ما ثبت أن األكثأو

 .بها العامة والمتعارف عليها شرعاوُسعالك وُعطاسك حيثما كنت، إذا لم تُراعي أدا

  فحّدث عنها وال  ؛زرار المصاعدأر الصّراف اآللي وممرات المشاة وزراأأّما دور األشياء العامة مثل

 .  ا كل يوما وتكرار  حرج، وكل هذا يُحتم علينا أن نتعود غسل اليدين مرار  

" 
َ
 ينشتاين"!آورقة

 " جائزة ـفي الوقت الذي تم فيه اإلعالن عن فوزه ب 1922ينشتاين" إلى اليابان عام آسافر العالم"

، وفي الفندق لم يجد معه قطعا نقدية ليعطيها للخادم الذي جلب له الشاي؛ فأمسك نوبل للفيزياء"

أي  ،اعام   95حتفاظ بها، وبعد مرور ونصحه باال عها، ثم أعطاها للخادمورقة وكتب فيها جملة ثم وق

ي اتصل أحد أبناء أو أحفاد عامل الفندق ذاك بدار المزايدات لطرح الورقة ف 2117/ 11/ 24في يوم 

الر"...! فماذا كتب مليون دو 1,3المزاد، وقف على مبلغ " بدايةدقيقة من  25المزاد، وبعد 

ي من السعادة، أكبر من السع اهادئةٌ ومتواضعةٌ، تجلب قدر  اةٌ حيكتب " ينشتاين" في تلك الورقة؟آ"

 .للنجاح المصحوب بالتعب المستمر"
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 (71) نشرة فاعتربوا

 جسمك وطن لغريك                                       
  كما يُشكل لك وطنك الذي تعشق، تعيش فيه  اوتأوي إليه، تمام  جسمك بالنسبة للجراثيم وطٌن تحبه

 ا، تأخذ منه وتُعطيه، تتبادل فيه المنافع مع غيرك، وتستمتع به بحياة سعيدة طبيعية.د  سعي

  يقول علماء الجراثيم المتخصصين بالصحة الشخصية أن مليارات الجراثيم تستوطنك، وهي في تكاثر

ة، عف كل عشرين دقيقمستمر، خاصة إذاعلمت أن الجرثومة الواحدة؛ وبالذات الخلية البكتيرية، تتضا

 .ا في درجة حرارة مناسبةبعد عشر ساعات، إذا وجدت طعام   التصبح مليار  

 ا، مثل لى آخر يُسبب له مرض  إال يضُر حامله، ولكن إذا انتقل  وجراثيم األمعاء، بعضها ممرض، لكنه

 .ان لنظافة يديه بعد قضاء الحاجة؛ فسيؤذي غيره عند مصافحتهفإذا لم ينتبه اإلنس .فوئيديجرثومة الت

 .ربعين مليون جرثومةأواحد من برازه فيه أكثر من خمس والغرام ال

  رات مراقبة في المراحيض يقامت بتركيب كمالتي تحظى بمكانة دولية ومدرسة لندن لحفظ الصحة

العامة فوق المغاسل الخارجية، وذلك لمعرفة من يغسل يديه بالماء بعد قضاء الحاجة؛ فكانت النتائج 

، من النساء غسلن أيديهن %32بينما من الرجال فقط غسلوا أيديهم،  %21ي: مخزية، وكانت كالتال

 ولذلك فمعظم أيديهم ملوثة لألسف.

 أفاد بأن األمريكان الينظفون أنفسهم عند قضاء  م،2117ير نشرته "الديلي ميل" في وفي تقر

البد من  هله أنّ تجد علّم الغرب كالحاجة، ألنهم يستعملون ورق التواليت فقط، لكّن كورونا المس

 .، فبدأوا يوفرون ذلك في مراحيضهمستعمال الماء كالمسلمينا

 "وسام العالِم"

  أحد أربعة طالب تتلمذوا على يد كان رئيس جامعة بغداد البروفيسور عبدالجبار عبدهللا هو

 قالب على سلطة عبد الكريمعندما حدث ان .ستس في الواليات المتحدةينشتاين" في معهد ماساشوآ"

في نفس  اى الواليات المتحدة، وأقام أستاذ  فرج عنه هاجر إلينشتاين"، وعندما أُ آقاسم اعتُقل تلميذ "

 المعهد، ومنحه الرئيس "هاري ترومان" أعلى وسام في أمريكا.

   اأمالته وكانت دموعه تنهمر أحيان  في ت اشاهده مستغرق  ، قال: كنُت أاأحد زمالء الزنزانة عرفه جيد ،

عتقالي صفعني فأجاب: عندما جاء الحرس القومي التجرأت وسألته عن سبب دموعه وذات يوم 

أخذ قلم الحبر الذي أهداه إلي  أحدهم فأسقطني أرضا، ثم فتش جيوبي وسرق ما لدّي، وأخذ فيما

 .لتي وقعها بهينشتاين" يوم نيلي شهادة الدكتوراه اآ"

   جامعة  لتوقيع شهادات الدكتوراه لطالبي في مله إالّ ستعأ من الياقوت األحمر، ولم أكن ا جميال  كان قلم

عتقال الُمهين، ما آلمني أّن الذي صفعني كان "لم تؤلمني الصفعة وال اال :بغداد، صمت قليال  ثم قال

، إِنَُّهْم يََرْونَهُ بَِعيد ا، َونََراهُ قَِريب ا"أحد طالبي"!  ا َجِميال   ."فَاْصبِْر َصْبر 
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 (72) نشرة فاعتربوا

 امليكروبات والتطرف                                          
  ثبت أن الميكروبات؛ قد كيّفت نفسها لتعيش في كل الظروف القاسية، فلكل ظرف أالبحث العلمي

 ". العلماء "ُمحبات التطرف جراثيمه التي تعيش فيه، وهي  أربعة أنواع، سّماها

 التي اكتشفها العلماء، حيث كيّفت نفسها لتعيش في درجة حرارة  أولها الميكروبات الُمِحبة للبرودة

 أتعاون مع بعض البكتيريا على مبدا، واكتشفوا أيضا  ديدان الثلج التي تعيش في الجليد بالمتدنية جد  

علما أن العلماء سابقا قرروا أن ال حياة في القطب الجنوبي ألن درجة حرارته تصل  "تبادل المنفعة"،

 حت الصفر.  ت  89 إلى

 الينابيع الحارة، وأكثرها  وثانيها الميكروبات الُمحبة للحرارة، فهي أعجب من سابقتها، حيث تعيش في

ْم، وهذه تعيش في قِيعان المحيطات، عند الشقوق التي يخرج 113التي تتكاثر على درجة حرارة  تطرفا

 منها حمم وغازات من باطن األرض.

 لحموضة، فقد كيَّفت نفسها لتعيش في مثل هذه البيئة المتطرفة، وعادة وثالثها الميكروبات الُمحبة ل

عند هذه الجراثيم، وقد اكتشفت في الينابيع الكبريتية الحارة  الحامض يتلف المادة الوراثية إالّ زيادة 

 والتي تشبه حامض الكبريت الذي يغلي.

 فقد اكتشف العلماء أحد عشر نوعا تملوحة، فهذه قد أحيت البحر الميورابعها الميكروبات الُمحبة لل ،!

 . %31من البكتيريا تعيش فيه، رغم أّن نسبة ملوحته 

 التطرف والغلو في البعد عن القواعد الوسطية المتعارف عليها مذمومةٌ وسيُحاسب عليها رغم أّن ف

ة لحكماإلنسان، ألنه هو صانعها، لكّن تطرف مخلوقات هللا األخرى، وتحّملها الظروف القاسية هو 

 .يعلمها هللا ونجهلها نحن البشر

 والنمل األمحر "أتاتورك"

   بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ال يكاد يفيُق من سكرته، مشهوٌر بارتكاب الفواحش والشذوذ  اكان فاسق

ان عنده وك نحرافه وشذوذه،اا من حته وكشفت كثير  الجنسي؛ كما ورد على لسان زوجته التي فض

 ستمتاع، وأطلق عليهن بناته بالتبني زورا للتغطية.ية واالثالثين فتاة للتسل

 اذلك لم يكتشفوا أنّه كان مريض   كان شديد الخوف على نفسه، لذلك أحاط نفسه بكبار األطباء، ومع 

وفي مرض  .بمرض الزهري نتيجة فُحشه الشهير بالكبد الوبائي حتى وصل لمرحلة التليف، ثم أُصيب

صغيرٍة حمراء ال تُرى بالعين المجردة، سببت له حكة شديدة ، وسببت له  بتاله هللا بحشراتٍ اموته 

هو كتشف حينها أن السبب اوالكبراء، حتى ظهرت على وجهه، وا أمام زواره من السفراء ا كبير  حرج  

ِلَك اْلعَذَاُب ۖ َولََعذَاُب اآْلِخرَ  ا في حينه  بالصين،ما سموه النمل األحمر، الذي كان معروف  
ِة أَْكبَُر ۚ لَْو "َكذَٰ

  .َكانُوا يَْعلَُموَن"
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 (73) نشرة فاعتربوا

 نرتنتإحصائيات مرعبة على اإل
  ؛ الغالبية اباحي  إا لم  يفبأن اإلنترنت تختزن مائتيين وثمانين مليون  أظهرت " 2111ل عام جوجدراسة

رن على ممارسة الجنس هذا يعني أن مائتان وثمانون فتاة يُجب. لعظمى ُصنعت في الواليات المتحدةا

 مدافعون عن حقوق المرأة في الغرب؟ا!، فأين الا نهار  تجاريا جهار  

  وأظهرت أنه في كل ساعة يوجد أكثر من عشرة ماليين شخص يُراقبون أفالما إباحية، ومثلهم يبحثون

 على مستوى العالم.  ةمن مليار دوالر عليها في كل ساع عنها، كما ينفق أكثر

 دي هذه األفالم اإلباحية تتراوح أعمارهم ما بين الثانية عشر إلى السابعة عشر سنة؛ وأن معظم مشاه

 فالم؛ منها لألسف ستة دول إسالمية. أن أكثر عشرة دول مشاهدة لهذه األو

 والثانوية، وكانت نتائجها  ب وطالبات المرحلة اإلعداديةندونيسيا على طالإمية في أجريت دراسة رس

من طالبات المرحلة المتوسطة قد  %63يراقبون األفالم اإلباحية، وأن  %97 ، فقد تبين أنمخيفة

 من طالبات الثانوية قد أجريت لهن إجهاضات. %21فقدن عذريتهن، وأن 

 فما دام الزنا  .في أمريكا، ويُوضع على اإلنترنت وأنه يُصنع في كل تسعة وثالثين دقيقة فلٌم اباحي جديد

مريكا، فلمن تُصنّع هذه األفالم؟ ولماذا تُوضع على اإلنترنت لتصبح أح في والشذوذ وزواج المثليين مبا

 .خاصة في دولنا اإلسالمية مباحة للصغير والكبير في الكرة األرضية،

 واذ"، إلى إيالت وتل أبيب مليون دوالر لتنشيط "سياحة الش 11 وهل تعلم أن اسرائيل خصصت

 صابع الندم؟!.أحاب القرار قبل أن نعض قية من أصأال يستدعي ذلك يقظة حقي؟ وغيرها

 ومن أكثر المستهدفين هم  .ليمارس الشاب ما يشاء، دون قيود وهل تعلم أن الهدف هوعولمة الرذيلة

، تنتهي فعاليته لدينه وثوابت ة باألقصى، ألن من يُدمن الرذيلةشباب دول الطوق، شباب الدول المحيط

  لحرب القادمة".نحالل هي عناصر ا"الجنس واال أمته، ألن

 

 "اجلنة حىت أعرفك إذا لقيتك يف"
 

قتناء األغلى، وال الم أعرف السعادة  ب ؟ فقال الرجل:فه المليونير: ما أكثر شيء أسعدكسأل المذيع ضي

متالك المشاريع الكبيرة، لكننّي وجدتها عندما طلب مني صديق أن أساهم  بشراء كراسي متحركة اب

ة على وجوههم وهم قين، وأصر أن أقدمها لهم بنفسي، فرأيت الفرحلمجموعة من األطفال المعا

لكن ما أدخل السعاده الحقيقية على قلبي هو  .تجاه بالكراسي ويضحكون من قلوبهمايتحركون في كل 

بها،  اجلي من يده برفق، لكنّه ظل ممسك  تمّسك أحدهم برجلي وأنا أُهمُّ بالمغادرة، حاولت أن أحرر ر

ا آخر مني قبل أن أذهب؟، فكان الرد كزان بشدة في وجهي، فانحنيت ألسأله: هل تريد شيئ  بينما عيناه تر

كمل والدموع تترقرق في أقيقية وغيّر لي حياتي بالكامل، والصاعق الذي عرفت منه معنى السعادة الح

خرى لجنة، وأشكرك مرة  أأريد أن أتذكر مالمح وجهك حتى أعرفك حين ألقاك في ا": قال لي ،عينيه

 .أمام ربي"
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 (74) نشرة فاعتربوا

 مكتشف البنسلني
   ا، وال بعض الناس يظهرون في بداية حياتهم مهملين ال مبالين، لدرجة أن والديهم ال يرجون منهم خير

زيد من إحباط ا في الم؛ وما ينبني عليه من سلوكيات؛ ربما تكون سبب  عهم هذا متسرعبانطاشك أن 

 . أبنائهم بل تدميرهم

 ا ممن ظننا أنهم ال يأتون بخير ا، فالخبرة أثبتت أن بعض  حد يعلم الغيب، وال يدري ماذا يحدث غد  ال أ

 لشدة إهمالهم؛ أصبحوا من مشاهير العالم ومن حملة جائزة نوبل.

 في طفولته مهمال  كان يظهر م،1881سكتلندي الكسندر فلمنج المولود عام فالتاريخ أثبت أن العالم اال

 بين البداية والنهاية.  ا، وشتان ما كانا وسلوك  ته، مظهر  مباال في الويُضرب المثل 

   م أول المضادات الحيوية المسمى 1928فقد أصبح طبيبا المعا، وعالما مشهورا، اكتشف عام

لتنمو عليها بعض  ،كتيرية لفترة من الزمن في مختبرهالبنسلين، وكان ذلك بسبب إهماله لمزارع ب

  .مادة وقتلت بعض البكتيريا فرزتأالفطريات التي 

   ُالبنسلين الذي قلب الموازين الطبية  المادة القاتلة للبكتيريا، وكان فت هذهروبعد البحث والتنقيب ع

 حينها، وأشعل ثورة صناعية صيدالنية عظيمة. 

  سهل أص مادة البنسلين بكميات ضخمة، وتوصلت إلى طرق تسابقت الشركات على استخال

 منها و طرحها في األسواق.  نتاج كميات هائلةإالسحرية )البنسلين( و ص المادةالستخال

 تناول يد المدنيين في م لعالج مرضى الحرب، وبعدها أصبح في م1941مرعام استخدم البنسلين أول األ

 . بريطانيا وأمريكا ثم العالم

   ئزة نوبل، وتوفى عام از بجاف 1945ا في حياته، وكان له ابن وحيد، وفي سنة تزوج فلمنج و كان سعيد

 كثر الناس يستعجلون.أفرق بين البداية والنهاية، ولكن نظر بربك الاف .م1955

 ت..اخللوا
 ويقول . الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم" اتقوا هللا في" :في األثر عن علي بن أبي طالب قال ىويُر

اسات، وأن عبادات الخفاء هي ابن القيم: "أجمع العارفون باهلل بأن ذنوب الخلوات هي أصل االنتك

ويقول ابن رجب الحنبلي: "خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد . "أعظم أسباب الثبات

 ."اليطلع عليها الناس

 

 موعظة
  هب أّن الدنيا في يديك، ومثلُها ُضم إليك، وهب المشرَق والمغرَب يجيُء إليك، فإذا  :كبن السمااقال

ا فِيْلَمْوُت قَاَل َرّبِ اْرِجعُونِ َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم ا" !يديك؟جاءَك الموُت فماذا في  َما ، لَعَلِّي أَْعَمُل َصاِلح 

 ."تََرْكتُ 
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 (75) نشرة فاعتربوا

 بال هرم
ٌ
 البكترييا شباب

 جتهد العلماء في البحث عن إكسير الحياة، ولكن لن يستطيعوا، االما حلم اإلنسان بشباب متجدد، ولط

ما أوتوا من علم أن يغيروا سنة هللا، تبرع األغنياء بأموال طائلة، ودعمت الحكومات أبحاثا كثيرة مه

  .بهذا االتجاه، وال نتيجة، ولن يكون لهم ما يريدون

  طفولة ثم شباب وقوة ثم شيخوخة وضعف ثم الموت، هذا هو القانون الذي يحكم اإلنسان، وال سلطان

 طبق على المخلوقات المتقدمة في السلم البيولوجي.ألحد في تغييره، وهذا ما ين

 ورغم أنها وحيدة  ،مخلوٌق صغيرغير مرئي منه الميكروبات، فالبكتيريا مثال  نون يُستثنى االق اهذ

أن فيها كل أساسيات الحياة، من حيث المبدأ كالتنفس والطعام، هذه البكتيريا تتمتع بشباب  الخلية، إالّ 

 طلبات العيش، من غذاٍء ودرجة حرارة ُمثلى.دائم إذا توافرت لها مت

 يرا ال يُحصى، أفراده شباب ال تكل وال تمل، وتشكل خلقا كث ،تبقى في نمو وتكاثر دائمين ليال و نهارا

 .هليس فيه صغير أو أم أو أب أو جد، كل األفراد شباب ومن الجيل نفسقوي، 

 و وتنقسم. فالواحدة تصبح اثنتين متشابهتين البكتيريا الواحدة إذا ُوضعت في وسط غذائي مناسب، تنم

 بالمادة والعمر، فمادة الخلية ال تهرم، ولكنها تتمتع بخاصية إعادة الشباب. 

 وكان ُمعدل فترة االنقسام هي عشرين دقيقة، فالخلية  ،أُجريت تجارب على أنواع مختلفة من البكتيريا

  .اار  من النمو واالنقسام تصبح ملي الواحدة بعد عشر ساعات

  ،التكاثر، ولهذا اخترع فقد استفاد البشر من خاصية سرعة وألن هللا سخر كل شيء لمصلحة اإلنسان

، فالبكتيريا تتكاثر وتُفرز ئمة"، التي ال ينُضب منها الغذاءعلماء الجراثيم ما ُسمي "المزرعة الدا

 .الحيوي الذي يستفيد منه اإلنسان تلقائيا المضاد

 كيف يحدث  اوإذا عرف يوم   ،الشبابية عند الميكروبات خاصة لم يستفد منه اإلنسان هذا السر الذي يُديم

، االُسلم البيولوجي قوانين وأسرار   عند البكتيريا، فلن يستطيع نقله لإلنسان، ألن لكل مخلوق في

 أودعها هللا فيه وال تصلُح لغيره. 

 

 بداية كئيبة ونهاية موفقة
 بنها رسالة من المدرسة لِك، فقرأتها السته وقال ألمه: هذه عاد الطفل توماس إديسون من مدر

أن تعلميه  عليكِ  إبنك عبقري والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته،: "الصغيرعكس فحواها قائلة

التاريخ البشري، ديسون الذي تحّول بعدها إلى أكبر مخترع بإمرت السنوات وتوفيت أم  ".بالبيت

 ،"فمن صباح الغد لن ندخله المدرسة ا،غبي جد   بنكِ ا ":ة كان نصهاوالدته رسال ةويوما وجد بخزان

ديسون على أمه إعندها بكى . يسون الصغير الى أمهدإنص الرسالة الحقيقي التي حملها  وهذا هو

ديسون كان طفال غبيا، ولكن بفضل والدته الرائعة تحول لعبقري، إّن أّمي هي التي إ" طويال، ثم كتب

 ."ت تحترمني وتثق بي، أشعرتني أني أهم شخص في الوجودصنعتني ألنها كان
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 (76) نشرة فاعتربوا

 احلرب اجلرثومية
  الحرب الجرثومية هي االستخدام العسكري المتعمد للجراثيم وسمومها لنشر األوبئة بين البشر

ط القواعد والحيوانات والنباتات، وهي أكثر أنواع الحروب قذارة وهمجية وال إنسانية، وتفتقر إلى أبس

 والمبادىء األخالقية.

    إلى تسميم مياه  ا، فكثيرا ما لجأ المحاربون القدماءواالستخدام المتعمد للجراثيم في الحروب قديم جد

 عدائهم، وإلقاء جثث المصابين باألوبئة في معسكراتهم. أالشرب ومأكوالت 

 أهمها البكتيريا  عات،تصنف العوامل التي يمكن استخدامها في الحرب الجرثومية إلى مجمو

 .ا، ويضاف إليها السموم الجرثوميةوالفيروسات والفطريات والريكتسي

  وهناك ثالث طرق أساسية إليصال العدوى، وأهمها بواسطة تلويث الطعام أوالمياه أوالهواء، ويعتبر

 الهواء أكثرها فاعلية. 

 تتمثل  ،ي قابلية وبائية عالية القدرةة هأما الخصائص العامة التي يجب توافرها في الجراثيم المستعمل

الشمس والجفاف،  وءومة الظروف الطبيعية كالحرارة وضوقدرة على مقا ،نتشار والفتكبسرعة اال

 والقدرة على إنزال الخسائر العالية بالطرف األخر.

 المالبس واألقنعة ويعتبر التطعيم المسبق من أبرز حلول الدفاع ضد الحرب الجرثومية، كما تؤمن 

ا. ويُضاف إلى ذلك مجموعة من اإلجراءات الوقائية مثل حفظ الماء دفاعيا جيد   الواقية إجراء  

  .واألطعمة، ورفع مستوى اإلجراءات الصحية والنظافة، والحجر الصحي

  مية "اتفاقية جنيف" التي تمنع اللجوء إلى األسلحة الجرثو 1925ولقد وقعت الدول الكبرى في عام

، 1966ا عام ، ورغم أن الجمعية العمومية لألمم المتحدة اتخذت قرار  دولة 29تها في الحروب.. وأقر

أن الواليات المتحدة كانت أبرز الممتنعين عن  المذكور، إالّ لتزام بالبروتوكول يقضي بضرورة اال

 . إليها، والحقا اسرائيل حذت حذوهااالنضمام 

  ا لسهولة تطويرها، األمر الذي يفاقم ية نظر  نتشار األسلحة الجرثوماوالحقيقة أنه من الصعب ضبط

 .مبذولة لنزعها على الصعيد الدوليالمعضالت التي تواجه الجهود ال

 

 من إبداعات املعصراوي
  نزل جبريُل بالقرآِن، فأصبح أفضَل المالئكةَ، ونزَل القرآُن على محمٍد، فصار محمٌد سيُد الخلِق، وجاء

يَر األمِم، ونزَل القرآُن في شهِر رمضاَن، فأصبَح خيَر الشهوِر، ونزَل القرآُن على أّمِة محمٍد، فصارت خ

 ماذا لو نزَل القرآُن في قلوبنا؟، فالقدِر خير اللياليالقرآُن في ليلِة القدِر، فأصبحت ليلةُ 

 "اللهم أجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدرورنا وجالء همومنا".
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 (77) نشرة فاعتربوا

 يا األملانىعالِم البكتري

  ستثنائية اأظهر كوخ قدرة  .اثني عشر فرد  ا، ونشأ فى عائلة من 1843كوخ سنة ولد األلماني روبرت

على التعلم منذ صغره، حيث تعلم القراءة لوحده من الصحف بعمر الخمس سنوات فقط، وكذلك كان 

 طالب ا موهوب ا ومحب ا للعلوم والرياضات في المدرسة. 

 وبإمكانيات محدودة ياته للبحث العلمى فى اكتشاف الجراثيم ودراسة األوبئة، درس الطب وكّرس ح

 علم البكتيريا، باإلضافة إلى لويس باستور. يأصبح أحد مؤسس

  ُكلف روبرت كوخ ببحث وباء الجمرة الخبيثة للكشف عن سببه، فأجرى سلسة من التجارب حتى

خ تجاربه واكتشافاته، وكانت محط إعجاب نشر كو .أن البكتيريا هي التى تسبب المرضبرهن على 

 ا.العلماء، ألنهم طبقوها واستفادوا منها كثير  

  ا لعجزهم عن  1882اكتشف كوخ بنفسه عام البكتيريا المسببة لمرض السل؛ الذى حير العلماء قديم 

سكندرية بمصر، بعد أن اجتاح ذلك الوباء م درس مرض الكوليرا فى مستشفى اإلمعرفة أسبابه، ث

 ألف حالة وفاة. 41صر، وأدى إلى حدوث أكثر من م

  بدأ يجرى أبحاثه حول أمراض الدم المعدية فى أفريقيا كالمالريا ومرض  1891فى منتصف سنة

 النوم، ولقد قضى فترة طويلة بين البحث فى أسباب المرض وإيجاد العالج.

 كوليرا اآلسيوية، وفى لأجرى كوخ أبحاثه عن مرض الطاعون اللمفاوى فى الهند واكتشف مرض ا

 .مراض المعدية ببرلين، وصار مديرهنشأ روبرت كوخ معهد األأ 1891عام 

  ويُعد هو 1915حصل على جائزة نوبل فى الطب الكتشافه البكتيريا المسببة للسل الرئوى لعام ،

 . 1911تقل، توفى روبرت كوخ فى عام المؤسس الحقيقى لعلم الجراثيم كعلم طبى مس

 إن كانت جهودي قد أدت إلى نجاح أكبر من المعتاد، فإن ذلك يرجع إلى أني أثناء  :يموت قال قبل أن"

تجوالي في مجال الطب، اتجهت إلى مسارات حيث كان الذهب ال يزال مرمي ا على جانبي الطريق، 

ا على تمييز الذهب من غيره"  .يتطلب األمر القليل من الحظ لتكون قادر 

 

 حتذير
  تِْي َخْمس  ” يه وسلم:قال صلى هللا عل فَعَلَْيِهْم الدَماُر، إذا َظَهَر التاَلُعُن، وَشِربُوا  اإذا استََحلَّْت أمَّ

هل بقي فتأمل  .“لِرَجاِل والنَِساُء بالنَِساءِ الُخُمْوَر، ولَبُِسوا الَحِرْيَر، واتََّخذُوا القَيِّنَاِت، واْكتَفَى الِرَجاُل با

"أَتُْهِلُكنَا بَِما فَعََل السُّفََهاُء ِمنَّا ۖ إِْن ِهَي  قال تعالى: ؟إلسالمية لم يظهردنا العربية وافي بال منها شيء

 .ْيُر اْلغَافِِريَن"إِالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِها َمن تََشاُء َوتَْهِدي َمن تََشاُء ۖ أَنَت َوِليُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا ۖ َوأَنَت خَ 
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 (78) نشرة فاعتربوا

 جراثيم عدوى املستشفيات
 مشخص لعدوى المستشفيات هي جراثيم عنيدة يكتسبها المريض بعد دخوله إلى المستشفى، أي أن ال 

ويبلغ احتمال إصابة المريض الذي يدخل المستشفى في  .بها عند دخوله المستشفى أصال   ايكن مصاب  

  .رةتؤدي هذه إلى أمراض خطي .%11إلى  5الواليات المتحدة قرابة 

  ن نوع أأي  ومقدرتها غير العادية على مقاومة المضادات الحيوية،وتتميز هذه الجراثيم بشراستها

ا لمجموعة كبيرة من المضادات الحيوية، ووصل األمر في بعض البكتيريا الواحد يمكن أن يكون مقاوم  

 الحاالت أن تكون مقاومة لكل المضادات الحيوية المعروفة.

 ا أو مستحيال في بعض األحيان، ألّن مرضى المستشفى عادة ضعاف ا معقد  أمر   مهذا يجعل من عالجه

 المناعة، إّما لكبر سنهم أو إلصابتهم بأمراض مزمنة.

 تنوعة مثل الهواء والماء والغذاءيات بطرق شتى، ومن مصادر متنتقل هذه الجراثيم في المستشف. 

من خالل الطواقم الطبية  نقل هذه الميكروباتا أساسيا في وتشكل األدوات واألجهزة واألسطح مصدر  

 الذين ال يلتزمون بقواعد منع العدوى. والزوار وعمال النظافة،

  أكثر أنواع العدوى الجرثومية التي تصيب المرضى أثناء وجودهم بالمستشفيات هي عدوى الجهاز

  .الدم وعدوى جروح العمليات وغيرهاالبولي والجهاز التنفسي وتسمم 

 فيها، وعدم غسل الكوادر الطبية  ساليب التحكمأيفية انتقال هذه الجراثيم وطرق وعى بكضعف الو

ننقذ ة أطلقت حملة عالمية تحمل شعار "ومنظمة الصحة العالمي يديهم يتسبب في حدوث العدوى،أ

 مرضانا بغسل أيدينا".

 

 صندوقك األسود
 ذي تخلّق في اليوم الخامس عشر من هل تعلم أن جسمك وكامل أجهزتك نشأت مــن الشريط األولي ال

 تلقيح البويضة وانغراسها في جدار رحم أّمك؟ 

 جزء بسيط في نهايـة العمــود  نتهاء مهمته، وال يبقى منه إالّ اا بعد وهل تعلم أنه يضُمُر شيئا فشيئ

سمها ارغم أّن حجمها مثل حبة الخردل؟، الفقري؟ يُسّمى العصعص، ويحتوى على معجزة  عظيمة 

 .جب الذنب""ع

 :وأيضا:  ،“بِن آدَم يَأُكلُهُ التُّراُب إالّ َعَجُب الذَّنَِب وِمنهُ يَُركَُّب الخلُق يَوَم الِقياَمةِ ا"كُل  ورسول هللا يقول

ـراُب ُكــلًّ َشــيٍء ِمــَن اإلنساِن إالّ َعَجُب ذَنَبِِه. قيَل: وما ُهَو يا َرسوَل هللاِ؟ قال: ِمثُل حَ ” ِة بَّ يَأُكُل التُـّ

 .الَخرَدِل ِمنهُ يُنشَّأُ"

  فهل عجب الذنب الصغير الموجود في عصعصك، والذي يبقى في قبرك؛ والذي منه ستُركب هو

 يحتوي على كل معلوماتك الخاصة؟! وربما بالصوت والصورة!صندوقك األسود الذي 
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 (79) نشرة فاعتربوا

 من عجائب امليكروبات
 لى محافظ مقاومة، أي تكثف إعبة تهدد وجودها، تحول نفسها ف صعندما تمر بعض الجراثيم بظرو

نفسها ويصغر حجمها وتفرز حولها  جدران سميكة تحميها مما حولها، وتكتفي بالحد األدنى من 

، من جامعة م2113ومجموعته عام  "راول كانو"عملياتها الحيوية، ثم تدب في سبات عميق، الدكتور 

نوع من البكتيريا التي وجدها في متحجرات عمرها  41عيد النشاط إلى والية كاليفورنيا، استطاع أن يُ 

قد حّولت نفسها إلى محافظ  بسبب صعوبة الظروف التي مرت  مليون سنة، إذ كانت هذه البكتيريا 31

 بها.

  ب حوالي  م2111عام مليون لتر من النفط الخام إلى خليج المكسيك بعدما انفجرت منصة  811تسرَّ

بحاث أّن مجموعة من األ بيَّنت، الحقا لكنَّ معظم التلوث اختفى، فكيف حدث ذلك؟ حفر وغرقت،

 وساهمت في اختفاء التلوث المذكور، واكتشف العلماء بكتيريا البكتيريا التهمت جزيئات النفط،

"خندق ماريانا"، الذي يصل عمقه  في أعمق خندق بحري في العالمفريدة من نوعها  "ملتهمة للنفط"

يف أي تلوث ناجم عن حيث يؤمل أن تساهم البكتيريا المكتشفة في تنظ كلم عن سطح األرض،11 إلى 

توجد في  نأ"ال عجب  قائال: على هذا الموضوع، BBCويعلِّق تقرير صادر عن  .تسربات نفطية

ب من قعر المحيطات".  البحار بكتيريا تتغذَّى على النفط، فمنذ ماليين السنين والنفط يتسرَّ

 

 رية التعبريح

   بسوق المدينة يلتقي ، وكان زيٌد قد قُتل في حروب الردة، وذات نهار اكان الفاروق يحب أخاه زيد

طبه الفاروق: "وهللا إني ال يخا .في رعيته اقاتل زيد، وكان قد أسلم وصار فرد  وجه بلا الفاروق وجه  

ميُر أر المؤمنين؟، ويُطمئنه ا: وهل سينقص ذاك من حقوقي يا أميعرابي متوجس  أحبك" فيسأله األ

: إنما تأسى على الحب النساء، أي مالي أنا عرابي بمنتهى الالمباالة قائال  ه األ، فيغادرالمؤمنين: ال

ي السجن بل لم يغضب أمير المؤمنين ولم يزج به ف .بيني وبينك غير الحقوق والواجباتوحبك إذ ليس 

عرابي ا بحق هذا األ إيمان  لم يفعل ذلك إالّ  .التجوالوسخريته وواصل   عرابيكظم غضبه على جرأة األ

عرابي، تَشكَّل في المجتمع  قمة السلطة، وبفضل شجاعة هذا األ في التعبير، وبكظم الغضب وهو في

 قانون حرية التعبير.

 احلكمة الكاملة

   ،ا ال يُترك.ترك ما ال يُدرك، وأدرك ماورضا هللاِ غايةٌ ال تُترك، فرضا الناِس غايةٌ ال تُدرك 
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 (80) نشرة فاعتربوا

 عجـائـب وغرائب اجلراثيم
  أثبت علماء كنديون أن التعرض "للبكتيريا المفيدة" في المراحل األولى من الحياة قد يساعد في

الدقيقة التي تستوطن جسم وشمل البحث تحليال لماليين الكائنات  والحساسية، الوقاية من مرض الربو

راسة أن األطفال أكثر عرضة لإلصابة بالربو بحوالي أربع مرات في حال غياب وأظهرت الد .اإلنسان

أربعة أنواع من البكتيريا، ويقول الخبراء إن وجود "البكتيريا الصحيحة في الوقت الصحيح" قد يكون 

لى من حياة الطريقة المثلى للوقاية من الحساسيات والربو، والوقت الصحيح هو الثالثة أشهر األو

خرون أن أطفال الوالدات الطبيعية أقل عرضة للربو، ألنهم أخذو البكتيريا آ، وأضاف باحثون الطفل

الصحيحة في الوقت المناسب أثناء والدتهم الطبيعية، بينما أطفال الوالدات القيصرية ُحرموا منها ألنهم 

 مروا من طريق أخرى.

 معرفة بالتأثير المذهل لها فينا،  كلما بحث العلماء في الجراثيم التي تعيش بداخلنا، ازدادوا 

، فقد بيَّن كون لها تأثيرات عميقة في حياتناا أن جراثيمنا تشكل مستودع ا لخلطة متنوعة يمكن أن تعلم  

أن ما يُفترض أنها ِسمات فطرية مثل "مزاج الطفل" قد تكون  2119العلماء في دراسة نُشرت عام 

فكلما  ".معظمها إلى جنس بعينه؛ أال وهو "بيفيدوبكتيريوم ذات صلة بانتماء بكتيريا أمعاء الطفل في

 .، كان مزاج الرضيع أفضلفي أمعائه  زاد هذا النوع من البكتيريا

  وال يزال هذا العلم في بداياته األولى، ويرى أكثر الباحثين تفاؤال وحماس ا أن تقديم جرعة من الجراثيم

ا  راثيم اعتيادي ا، أي من خالل كبسوالت براز غني بالجالصحية سيصبح في المستقبل غير البعيد أمر 

 . ومستخلَص من متبرعين أصحاء

  والمذهل حق ا أن لكل إنسان خلطة خاصة من الجراثيم تختلف عن خلطة أي شخص آخر، وغالبا ينعدم

 أي تشابه بين شخصين من حيث أنواع الجراثيم التي يؤيها جسميهما. 

 

 جعل من يراك يدعو ملن رباكا
 الخير يظل كل شئ حولنا يرحل ويغيب إالّ  .ُمه: أسلوبساقلُوب وكسر القلُوب َخيط رفِيع ن كسِب البي 

عابرين في لمن أهدى ال يئ االخير والطيب في كل طريق، وهنا لمن يزرع يئ  ا في النفوس، هنمغروس  

ا من شذاه هو صفاء وفطرة  فنقاء القلب ليس غباء، إنما جعل من يراك يدعو لمن رباك،. احياته أريج 

 .اده، فكن منهم والتتردديميز هللا بها من أحب من عب

 

 
ٌ
 حكيم

ٌ
 قول

 أّما أعماُل اآلخرة فهي لذهب بالجرام، واأللماس بالقيراطيوزُن الحديُد بالطن، والفاكهة بالكيلو، وا ،

وزُن على حسِب ال .ا يره"ا يره ومن يعمل مثقال ذّرٍة شرًّ فمن يعمل مثقال ذّرٍة خير  "توزُن بالذّرة، 

 ."سلعةَ هللاِ الجنّة  ية، أال إنّ أال إّن ِسلعةَ هللا غال "السلعِة،
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 (81) نشرة فاعتربوا

 امليكروبات وصـراع البقــاء                                   

  ِال لـه، هو غريزة حب البقاء اا آخر موازي  في كل مخلوٍق حي، وأودع معه سر   لقد أودع هللاُ سر الحياة ،

مميز أو غير مميز، وزود كل مخلوٍق من الوسائل والطرق واألدوات فرَق في ذلك بين كبيٍرأو صغيٍر، 

 ما يدافُع بها عن نفسه، ليتقي شر خصومه، ويحافظ على حياته.

 بطرٍق ، وتُجيد مهارات الدفاع عن نفسهاوالميكروبات رغم صغرها، إالّ أنّها تحُب الحياة كغيرها ،

 .ين من السنينوبذلك ضمنت وجودها على مدى عشرات المالي وأساليب شتى،

  منها ما يفرز حولها كبسولة  لزجة ُهالمية، فتتلقي عنها الصدمات، ولكن أهم دور لها هو حمايتها من

الخاليا البالعة التابعة لقوات جهاز المناعة، فالكبسولة تجعلها ملساء يصعُب اإلمساك بها، فإذا أرادت 

 تلتقمها فإنها تفلت منها، لنعومة ملمسها فتنجو.  خلية بالعة أن

  بعض البكتيريا تتجنب غائلة الجوع لتحافظ على وجودها واستمرارها، بأن تُحيط مادتها الوراثية

، على شكل محفظة بيضوية، لها قدرات ابجدار سميك يلُفُّه معطف قوي جد  بغشاء من طبقتين، ثم 

اإلشعاعات، ثم تدخل في استراحة ال تنمو فيها وال تتكاثر، بل عظيمة على مقاومة الحرارة والجفاف و

 .ق تصل إلى آالف بل ماليين السنينتمر بفترة سبات عمي

 وتحافظ اتجعلها تتخطى الظروف الصعبة جد   وهناك قدرات ومهارات أخرى تتمتع بها الميكروبات ،

 في هذه الحياة. على بقائها وانتشارها، لتقوم بواجبها ووظيفتها الحيوية الرئيسية

 

 الكرم احلامتي
 عن بعض عجائب حاتم ومكارمه فقالت: أعجُب ما رأيُت منه أنّه أخذني وإياه  اتم الطائي تُخبرزوجة ح

الجوع، وأسهرنا في سنة قحط، فجعلنا نعلّل ُسفانة وُعدي حتى ناما، فأقبل علّي يُحدثني ويُعللني حتى 

أنمِت؟ فلم أُجبه فسكت، ونظر في فناء الخباء، فإذا شيٌء قد أنام، فأمسكُت عن كالمه لينام، فقال لي 

، اأتيتك من عند صبيٍة يتعاوون جوع  أقبل، فرفَع رأسهُ فإذا إمرأةٌ، فقال ما هذا؟، فقالت يا أبا ُعدي: 

فقال لها: أحضري صبيانك فوهللا ألشبعنّهم، فقامت سريعة ألوالدها، فرفعُت رأسي وقلت له يا حاتم: 

شبعّن صبيانك أفقال: وهللاِ ألشبعنّك و ،بالتعليل لجوع إالّ بع أطفالها؟ فوهللا ما نام صبيانك من ابماذا تُش

، امد إلى فرسه فذبحها، ثم أجج نار  ، وعا وأخذ المدية بيدها، فلما جاءت المرأةُ نهَض قائم  وصبيانه

وأشبعت صبيانها، فأيقظُت  ودفع إليها شفرة، وقال قّطعي واشوي وُكلي وأطعمي صبيانك، فأكلت المرأةُ 

م مثل حالكم، ثم أتى تأكلون وأهُل الحّي حاله ،اللؤم أوالدي وأكلُت وأطعمتُهم، فقال وهللا إن هذا لهو

فرِس، وتقنَّع حاتٌم بكسائِه وجلَس ناحية ، نهضوا بالنار، فاجتمعوا حوَل الاا، يقول لهم ا بيت  الحيَّ بيت  

هللاِ ما ذاقها حاتٌم وإنّه العظَم والحافر، و ه األرض منها قليٌل وال كثير إالّ فوهللاِ ما أصبحوا وعلى وج

 .األشدهم جوع  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%85
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 (82) نشرة فاعتربوا

 لقاح فريوس كورونا املستجد
  ٌأو من بعض أجزائها، يُحقن  المرِض  بيولوجي مكوٌن من جرثومة اللقاح أوالمطعوم هو مستحضر

تاج ما يلزم مع األجسام بالجسم ليوهم جهاز المناعة أنّه ُغزي من جرثومة المرض، فيستنفر قواته إلن

 لحماية الجسم منه إذا تعرض لجرثومته مستقبال. المضادة 

 اث المرض أو مادة اللقاح النموذجي تتكون من ُمسبب المرض؛ الميت أوالحّي الذي ال يقوى على إحد

من سمومه، أو أحد بروتيناته السطحية، فيحسبه جهاز المناعة مسبب المرض نفسه، فتحدث معركة 

بينهما تماما كالمناورة بالذخيرة الحية، وبعدها يحتفظ جهاز المناعة لديه بنسخة من مواصفاته كي 

 يستطيع التعرف عليه وتحطيمه بسهولة إذا هاجمه مرة أخرى. 

 للقاح اآلمن والفاعل ضد مرض جديد كان يحتاج إلى سنوات؛ لكن بفضل تراكم الخبرات عملية تحضير ا

ألن تحضير المادة وتجريبها على الحيوانات  ،وجي ربما تُختصر المدة إلى سنتينوالتقدم التكنول

 عتماد. االلبشر يحتاج إلى زمن  طويل قبل ، ثم على متطوعين من اأوال المخبرية

  ّع، فلُقاح الجدري مثال الة قدمت للبشرية خدمة عظيمة وأحدثت ما يشبه مناعة القطيعملية التلقيح الفع

المستجد فلن يكون آمنا قبل مرور سنتين من عمر  ستئصال مرض الجدري، أّما لقاح كورونااكان وراء 

 . سابق  الدولي المحموم على إنتاجهرغم اإلعالم والت ظهور المرض،

 واحدة  ، بعضها يؤخذ لمرة25هي  االلقاحات المرخصة والمتاحة حالي  ن بينت منظمة الصحة العالمية أ

لى جرعات تقوية إلدامة التحصين، وهناك جداول  لمطاعيم األطفال متفق إفي الحياة، وبعضها يحتاج 

 .الستة أشهر األولى من عمر الطفل عليها دوليا، و تؤخذ غالبا في

 

 

 الربكة وفعلها السحري
 لصالحين، ولعلّه عبدالرحمن ابن عوف، كان يربح دائما في أي شيٍء يُتاجر به، ففكر ذُكر يوما أن أحد ا

بأن يُجرب الخسارة ليختبر نفسه، أتجزع أم تشكر، وكان له بستان من التمور في المدينة، ففكر أن 

ا الرجل خذ شيئا من هذا التمر الذي يكاد أن يجف، هذأبل يتركه هكذا، مرَّ به أحدهم و يجنيه وال يبيعه،

زار مريضا من الصحابة وهو على فراش الموت، فأطعمه مما معه من تمر، فشفي بإذن هللا، ولّما 

سألوه ما وجده الصحابة في اليوم التالي يسبقهم إلى المسجد وفي الصف األول، حمدوا هللا على ذلك، و

بن اك، حتى هرعوا إلي تمر لتجاُر بذلأنه أكل من تمر ابن عوف، فما أن سمع ا الذي حدث؟، فأخبر المأل

عوف يشترونه بأغلى الثمن، فسبحان هللا العظيم الذي إذا وضع بركته في شيء، فعلت فعال عجيبا بأمر 

في الدنيا وارزقنا  اوفر عبادك حظ  أجعلنا من ايما أعطيتنا وارزقنا شكر نعمتك وربها.. "اللهم بارك لنا ف

 .الحكمه والعلم النافع"
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 (83) انشرة فاعتربو

 آكالت البالستيك
 ا، نوع ا جديد ا من البكتيريا صديٌق للبيئِة، يأكل البالستيك ويُذيب أصعب ق من العلماء، حديث  اكتشف فري

أنواعه، ما يُشكل بارقة أمٍل لحل إحدى أعقد المشكالت البيئية، المتمثلة بتراكم المخلفات البالستيكية، 

الروابط الكيميائية في البولي يوريثين؛ وهي مادة بالستيكية صعبة  هذا النوع الجديد من البكتيريا يُحّطم

 .ك غير قابلة للذوبان عند تسخينهاالتفك

  سمها "سيدوموناس"، ولها أكثر من مائة اة من عائلة بكتيرية كبيرة عنيدة الجرثومة الجديدة هي ذري

يوية والمعقمات، وقد ُسميت وثالثين ذرية معروفة، وتتميز بتنوع نشاطها ومقاومتها للمضادات الح

 ."1ة الجديدة ب "سيدمونس إس بي تي دي إيهالذري

  اكتشف العلماء الذرية الجديدة  في التربة، تحت أحد مدافن النفايات الغنية بالبالستيك، وعمدوا إلى

 إجراء تجارب مكثفة عليها لتحليلها جيني ا وتحديد قدراتها ومواصفاتها، ووجدوا أنها تنتمي لساللة

 .وف البيئية تطرف اقادرة على التكيف مع أشد الظر

  نقل موقع ساينس ديلي عن عالم األحياء الدقيقة "هيرمان هيبيبر" في مركز البحوث البيئية في

ا للطاقة، ولذلك  العمل جاٍر على وضع ألمانيا، أن هذه الذرية تستخدم المادة الرئيسية للبالستيك مصدر 

 .نوع الفريد بالطريقة األمثلذا الستخدام هخطة محكمٍة ال

  مليون طن من المواد البالستيكية، يصل منها شاحنة نفايات كاملة  78علما أن البشر يستهلكون نحو

 في مجلة ساينس. 2117كل دقيقة إلى مياهنا، وفق ا لدراسة علمية نُِشرت عام 

  يات ضخمة بحجم والية وينشغل الباحثون حالي ا في محاولة إيجاد حل ناجح للقضاء على كتلة نفا

تكساس في المحيط الهادئ، ويبقى األمل معقود ا على المبادرات الرائدة، والحلول اإلبداعية؛ مثل هذه 

 .البالستيك، وغيرها من االبتكاراتالبكتيريا واليرقات آكلة 

 الورع الكاذب

 رأى  .ة في خالفتهمن خالل تصرفاته، خاصالفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه تظهر  ةُ كانت فراس

ّما رأى عمر أنه ، ولصارخا: لقد وجدت تمرة فمن صاحبها؟رجال في السوق يحمل تمرة  وينادي عليها 

ويُروي أنه رأى رجال  .ا بالورع، عاله بالُدرِة وقال له: دعك من هذا الورع الكاذبيفعل ذلك تظاهر  

من كثُر ضحكهُ قلت هيبته،  :ديننا، ومن أقوالهال تُمت علينا  :ا، فخفقه بالدرة وقاللنسك متماوت  ُمظهرا ل

رعهُ، ومن قلَّ ورعهُ ماَت ، ومن قل حياؤه قلَّ وسقطه، ومن كثُر سقطه قلَّ حياؤه ومن كثُر كالمه كثُر

 . قلبهُ 
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 (84) نشرة فاعتربوا

 اجلراثيم ومقاومة املضادات احليوية
 ي للتملص من فعل المضادات الحيوية القاتلة، لم تقف الميكروبات الممرضة لحظة واحدة مكتوفة األيد

بل استعملت كل ِحيلها ومكرها بل ودهائها، وصارعت بطرق شتى لتبقى، وتهرب من هذه األسلحة التي 

تتفاقم  ُطورت للقضاء عليها، وقد نجحت الميكروبات في ذلك أيّما نجاح، إذ ظهرت مشكلة عالمية طبية،

 ثيم للمضادات الحيوية.يوما عن يوم، تتعلق بمقاومة الجرا

   اوي قبل دخولـه إلى الخلية، تمام  يفرزه، ليدمر المضاد الحي اا معين  من الميكروبات من طور أنزيم 

كالمدافع التي تُطلق على الطائرات المهاجمة، فتصيبها وتدمرها قبل إحداث ضرر، وخير مثال على 

ذي يُحّطم المضاد إذا اقترب من الخلية، فال يستطيع ذلك، الجراثيم العنقودية التي تُفرز أنزيم الالكتميز ال

 إيذاءها، فتبقى حية طليقة، تتابع مشوار حياتها كالمعتاد. 

  ُحدث تغييرا في عملية النفاذية إلى داخلها، فإذا تعرضت البكتيريا إلى هجوم من من البكتيريا من ي

فيبقى  ،ألنّه ال يؤذيها إاّل إذا دخلها،مضاد حيوي فان البروتينات السطحية الناقلة ال تسمح له بالدخول

 .بقى تسرح وتمرح وكأن شيئا لم يكن، فتسلم وتالمضاد خارج جسم الجرثومة

 الفه، لكن بعض الميكروبات تسمح للمضاد الحيوي بالدخول، فيبدأ في البحث عن هدفه الذي يريد إت

 األمر للبكتيريا بسالم. في تركيب الهدف، فال يجده المضاد، وينتهي االجراثيم تُجري تحوير  

  والبعض اآلخر يستغني مؤقتا عن جدار الخلية، إذا كان هو ميدان فعل المضاد الحيوي، فإذا وجدت

 .البكتيريا أنها في أزمة بسببه، فإنها تستغني عنه، وتبقى هكذا حتى تزول آثار المضاد

  أثناء  األدوية ال تؤثر إالّ  ألن بعض عن النمو، اإذا أحس بوجود المضاد يتوقف فور  بعض الجراثيم

النمو، فعندما تتوقف الجرثومة عن النمو كليا، فال يدخلها المضاد، وتبقى هكذا حتى يزول أثر العالج 

ستعمال اكروبات، واألفضل للبشرية هو عدم من المحيط، هذه بعٌض من الحيل التي تتبعها المي

 .م المشكلة أكثر عالمياى ال تتفاقللضرورة القصوى، حت المضادات الحيوية إالّ 
 

 
ٌ
 مستجابة

ٌ
 دعوة

   أرسل رسوُل هللا سرية  من عشرة صحابة لالستطالع، فعلم المشركون بها، فأرسلوا بدورهم مائة من

بن ثابت سوف أقاتلهم، فقاتلوا وقُتلوا  رماتهم ، فبحثوا عنهم حتى وجدوهم، تشاورا بينهم فقال عاصم

أبى ُمعيط، فقالت أم قتل في غزوة بدرعقبة بن  اثته، ألّن عاصم  جميعا حتى عاصم، وقال الكفار نأخذ ج

سه ونبيعها ألم عقبة، ولكن هل أرأسه الخمر، فقال الكفار نقطع ر تل عاصم ألشربن فيعقبة: ألن قَ 

تلت في سبيل دينك، فاحمي لي جسدي، "اللهم إنّي قد قُ  قال ؟رون بماذا دعا عاصم قبل استشهادهتد

ا من النحل، أحاط بالجسد الطاهر، فلم يستطع من جنوده لحماية جسده؟، أرسل سرب   افأرسل هللا ُجند  

ا آخر من جنده، أال وهو المطر الكفّار أن يقتربوا منه، فقالوا ننتظر حتى المساء، فأرسل هللا جند  

 . الشديد، فاخذ السيل الجسد الطاهر، وجرفه معه فال يعلم أحٌد حتى اآلن مكان الجسد الطاهر

 مكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين"."ي
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 (85) نشرة فاعتربوا

 أفريقيا ال بواكي هلا

  صطالح األحياء الدقيقة مجموعةٌ كبيرة ٌمن المخلوقات الجرثومية المجهرية مثل  اينضوي تحت

ضم يريا والركتسيا والفيروسات...الخ، وكل واحدة منها تالفطريات والطفيليات وحيدة الخلية والبكت

 .شهرها ربما البكتيريا والفيروساتالف األنواع، وأآمئات بل 

 على نفسها بالتمثيل  بكتيريا خلية وحيدة مستقلة تعتمدعالم البكتيريا مختلف تماما عن الفيروسات، ال

عتماد على والمعامل الداخلية ما يكفيها لال الغذائي والنمو والتكاثر، حيث تمتلك من منظومة اإلنزيمات

ولهذا تتأثر بالمضادات الحيوية التي تُدمر أحد مكوناتها األساسية، بينما الفيروسات على  نفسها،

 على الخاليا الحية، وال تتأثر بالمضادات الحيوية، ال تعيش إالّ  ،تماما، فهي ذراٌت ميتةٌ وطفيليةٌ العكس 

  .المرات آالفوهي أصغر من البكتيريا ب

 لآلن،  ألممرضة لم يُعرف لها منشبعض البكتيريا ا .الفيروساتا ممرض لإلنسان ومثلها بعض البكتيري

الزنا والشذوذ الجنسي، فمثال الجرثومة اللولبية التي تُسبب مرض الزهري، الذي ينتشر عن طريق 

قترحوا بال ام يعرفوا من أين جاءت، وبالتالي أّن العلماء ل إالّ  ،كتشفت قبل أكثر من مائة عامارغم أنها 

 .فريقيانها وصلت الغرب مع عبيد أأساس ُمقنع أ

 ربع قرن  تهموا به القرد األخضر الذي يعيش في زائير، حيث وجدوا به قبلايدز، وكذلك فيروس اإل

يدز وليس نسخة طبق األصل، فنسجوا على ذلك نظرية وفرضوها على فيروسا شبيها بفيروس اإل

م يستطيعوا تحويل بين الشاذين، ومذ ذاك ل نتشرارد عض شاذا، فنقل له الفيروس ثم العالم، بأن هذا الق

 لى حقيقة، ألنّهم يريدون إلصاق الفيروس بأفريقيا.إالنظرية 

  ا، فالغرب عموما يتهم به الصين، ويحاول جمع األدلة  ا إعالمي  سبب صراع  فيروس كورونا المستجد

نهُ بت هذه المرة أن أفريقيا ما، وال أحد يعرف الحقيقة، والثالذلك بكل ما يستطيع، والصين تنفي ذلك كلي  

 وال دين لها. أغير المعادلة، فالسياسة ال  مبدأن تت ء، إالّ ابر

 

 ال تفرض نفسك على غريك!
 س رضى َّللّا عنهما أوصى بها الصحابي الجليل عبد هللا بن عبا ر اإلمام البخاري في صحيحه نصيحة  ذك

ة، فإن أبيَت فمّرتين، فإن أكثرَت فثالَث مّرات، واَل : "حّدِث الناس كّل جمعٍة مرّ تلميذَه عكرمة، فقال له

تُملَّ النَّاَس هذا القرآَن، َواَل أُْلفينََّك تأتي اْلقوَم وُهم في حديث من حديثِهم، فتقُصُّ عليهم، فتقطُع عليهم 

وما أجمل  ما أجمل هذه النصيحة، ."حديثَهم، فتُملَّهم؛ ولكن أَْنصْت، فِإذا أَمروك فحّدثْهم وُهم يشتهونه

 أوقات غير مناسبة، وكأنه يريد أنأن يتمثلها بعُض الُدعاة الذين يفرضون أنفسهم على السامعين في 

 . تفقاعن نفسه عهدة التكليف كيفما يرفع 
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 (86) نشرة فاعتربوا

 بـ"جراثيم القمر
ُ
وثت األرض

ُ
 !؟ "هل ل

   ا للبشرية، لكن ليس البحث الترفي كشاف مهمان جد  ستال عماد لها، فالعلم والبحُث واال االعلُم يرفُع بيوت

جياع أفريقيا بشيء، الذي ال طائل من ورائه، فمليارات الدوالرات التي تُنفق على أبحاث القمر لن تُفيد 

 ". ن سعة الدنيا إذا كان حذائي ضيقاما فائدتي م": وصدق من قال

 لفضاء إلى سطح القمر، عملت وكالة ا 11ولو بعد عودة رواد الفضاء الثالثة، الذين شاركوا في رحلة أب

 .اثيم  مفترضة من القمر إلى األرضنتقال جراناسا بجهد كبير لضمان عدم 

  وعمدت ناسا إلى تنظيفهم وتعقيمهم وإعطائهم مالبس جديدة، ونقلهم إلى منشأة  للحجر الصحي، حيث

 . يحملون لألرض أُي جراثيم قمريةظلوا فيها حتى تأكد أنهم ال

 عتقاد السائد لدى ناسا هو عدم وجود أي شيء حي على القمر، ولن لثالثة أن االار رواد الفضاء اأش

 يتم جلب أي جراثيم إلى األرض، ومع ذلك تكبدت تكاليف الخطة الوقائية.

  ومع كل هذا تخشى ناسا أن خطة حماية األرض ربما تكون قد أخفقت، وأن جراثيم فضائية ربما تكون

 الف الجوي لألرض رغم جهودها الكبيرة للحيلولة دون ذلك.قد دخلت في الغ

  أمنيتي أن نركز كل أبحاثنا وعلومنا على كوكب األرض وجراثيمه وسكانه، وأن نساعد حقيقة في حل

 مشاكله، فما مصلحة الفقير المعدم  في زيارة القمر وهو يموت جوعا؟!.

 سودألقاتل ا

 إذ يتفاجأ المسلمون بٲن الفرس قد جلبوا معهم ةللمعركسلمين وجيش الفرس يستعدان بينما جيش الم ،

أسدا مدّربا على القتال، وبدون سابق إنذار يركض اٲلسد نحو جيش المسلمين وهو يزأر ويكشرعن 

ٲنيابه، فيخرج من جيش المسلمين رجٌل، يركض نحو اٲلسد في مشهد رهيٍب ال يمكن تصوره، إذ كيف 

الجيشان ينظران ويتعجبان،  فكيف لرجل مهما بلغت قوته ٲن لرجل أن يركض نحو أسٍد مفترس؟!، 

ا وشجاعة المسلم الذي اليهاب شيئ   يواجه ٲسدا، انطلق بطلنا كالريح نحو اٲلسد، وبصدره عزة وإيمان

ريسته، ثم قفز عليه كالليث الهصورعلى ف هللا؛ بل كان يعتقد ٲّن اٲلسد هو الذي يجب أن يهابه، إالّ 

فتملَّك الرعُب من قلوب الفرس كيف سيقاتلون رجاال ال تهاب اٲلسود؟،  .تى قتلهوطعنه عدة طعنات ح

بي وقَّاص إلى بطلنا وقبل رأسه تكريما له،  أدحرهم المسلمون عن بكرة ٲبيـــهم، ثم ذهب سعد بن ف

ن يُقبِّل رأسي، أهللا عنه فقبلها وقال: ما لمثلك فانكب بطلنا بتواضع الفرسان على قدم سعد رضي 

 قال صلى هللا عليه وسلم: ابن أبي وقَّاص.. قاتل اٲلسود، ةٲلسد؟، إنه هاشم بن عتبٲتدرون من هو ا

 "إنَّ هللاَ أوحى إليَّ أن تواَضعوا حتى ال يبغَي أحٌد على أحٍد، وال يفخَر أحٌد على أحٍد".
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 (87) نشرة فاعتربوا

 التسمم الغذائي اجلرثومي
 ارةٌ عن مجموعة أعراٍض تنتج بعد تناول أغذية ملوثة بأحد التسمم الغذائي الجرثومي هو عب

أّن  ي في حاالت التسمّم الغذائي، إالّ الميكروبات أو سموّمها، ورغم أن البكتيريا هي السبب الرئيس

 الفيروسات والطفيليات لها دورها أيضا، ويمكن عزل البكتيريا المسببّة مخبريا.

 األول التسّمم بالجرثومة نفسها، حيث يمكن عزلها  الجرثومي، هناك نوعان من حاالت التسّمم الغذائي

 من خالل عمل مزارع مخبرية من عينات الطعام المأكول أو من براز المصاب نفسه.

  صنعتها بعض  ني فهو عبارة عن تناول وهضم سموم موجودة باألطعمة، هذه السمومأّما النوع الثا

طعام، فالسّم هو الذي يُسبب الحالة حتى لو كان الميكروب الجراثيم الحية التي لوثت وتكاثرت على ال

 .ا في الطعامالمتسبب في صناعتة لم يعد موجود  

  حصر العلماء أنواع البكتيريا الرئيسية المسببة للتسمّم الغذائي باثني عشر نوعا، ويعتبر التسّمم

ي الطبيعة بسبب تواجدها بكثرة ف الغذائي الناتج عن بكتيريا السالمونيال أشهر هذه األنواع على اإلطالق

 .خاصة لحوم وبيض الدجاج

   ساعات إلى  6أهم أعراض التسّمم بالجرثومة نفسها تظهر بعد تناول الطعام الملوث بفترة تتراوح بين

ساعة، فيشكو المريض من الغثيان والمغص واالستفراغ، يتبعه آالم البطن واإلسهال. وتستمر هذه  48

ن من ثالثة رتفاع في الحرارة، أما اإلسهال فيكواب اى أربعة أيام، مصحوبة أحيان  األعراض من ثالثة إل

 .بمخاط ٍصديدي اا مصحوب  إلى أربعة مرات يومي  

 ة  بعد مرور الجراثيم الجاهزة، فعالماتها سريعة، وتظهر األعراض مباشر أما التسّمم بمفرزات وسموم

 ي تم تناوله وهضمه.على كمية ونوع السّم الذ اعتماد  اساعات  6 – 1

  حاالت التسّمم الغذائي الجرثومي تحدث عادة  بسبب سوء الحفظ، ثم قلّة النظافة الخاصة بالعاملين

  بالطبخ وصناعة الحلوى، سواء بالمطاعم أو في البيوت الخاصة.

 

 مطلوب إمام مسجد                                                   

  ُوكانت الشروط المطلوبة فى متفرغسليمان القانونى عن وظيفة إمام مسجد  السلطانفي عهد علن أ ،

للقرآن  اأن يكون دارسا وفاهم  ، وأن يجيد اللغة العربية والتركية والفارسية والالتينية" المرشح هى:

ن أ، وأن يكون عالما فى الشريعة والفقه والسيرة النبوية وتاريخ اإلسالم، والكريم واإلنجيل والتوراة

أن يكون ، وأن يجيد ركوب الخيل والمبارزة بالسيف للجهاد، ويكون عالما فى الرياضيات والطبيعة

ولهذا كان أداء المساجد سنة،  500 ختيارإمام المسجد منذ أكثر مناهذه كانت شروط  ."حسن المظهر

يبة  ملتزم يُرزق ها، وكان اإلمام له هيبةٌ في نفوس الناس، ألّن العظيما، وتأثيرها في  الناس كبير  

                   .ا يمشي به بين الناسا ونور  ووقار  

 

 

 



94 
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 األمراض اجلرثومية املشرتكة بني اإلنسان واحليوان
  بعض الحيوانات صديقة لإلنسان، والحياة مليئة بقصص الوفاء بين اإلنسان والكالب أو الِجمال، ورغم

ا على  لتصبح على تماس مباشر معهم، إالّ  الحيوانات األليفة أن الكثيرين يعشقون تربية أنّها تشكل خطر 

ا ألنهم يُداعبونها دون الوعي بخطورتها.   صحتهم، وخصوص 

  مرض جرثومي  311أكد أستاذ األمراض المشتركة دكتورعثمان حامد بجامعة القاهرة أن هناك

  .من خالل الحليب واللحوممشترك، أبرزها الُسل البقري الذي ينتقل إلى اإلنسان 

  أكثر مسببات هذه األمراض المشتركة إّما أن تكون بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، وأخطرها على

 اإلطالق الفيروسية، وبعضها له لقاح ويمكن التحصين البشري ضده وبعضها ليس له.

 عون والجمرة الخبيثة األمراض البكتيرية المشتركة كثيرة، وأبرزها الُسل والحمى المالطية والطا

 والتلريميا، وتنتقل إلى اإلنسان من التماس مع الحيونات أو من الحليب واللحوم.

 ،وهي سلسلة كبيرة  واألكثر خطورة من هذه األمراض المشتركة هي األمراض التي تسببها الفيروسات

وسات ر ثم سلسلة فيرأخطرهاعلى اإلطالق هي فيروسات اإليبوال وكورونا بأنواعها الثالث وداء الُسعا

 نفلونزا الطيور والخنازير والحمى القالعية...الخ.ا

 ،الذي تنقله « التوكسوبالزما»ومنها مرض  أما األمراض المشتركة التي تسببها الطفيليات فهي كثيرة

، وكذلك الجرب واألكياس اإلجهاض في الشهور األولى للحمل القطط إلى الحوامل بشكل خاص، فيُسبب

 الديدان الشريطية وحمى كيو...الخ. الكلبية و

 

 
 
ط عليهِ كلب

ّ
 سل

َّ
  االلهم

َ
 من كالبك

 بالرسوِل،  ابنته أم كلثوم، ثم طلّقها بُغض  اعليه وسلم من  ، زوجه الرسوُل  صلّى هللاُعتبة بن أبي لهـب

وأوذينَّه، فأتاه  اشاِم مع أبيه قال: آلتينَّ محمد  بوه بذلك، ولّما أراد "ُعتبة" الخروَج إلى الأن أمره أبعد 

بنته "أم الى، ثم بصَق أمام النبي، وطلَّق فقال: يا محمد إِني كافٌر بالنجم إِذا هوى، وبالذي دنا فتد

من كالبك، فخرج  اليه، فقال: اللهّم سلط عليه كلب  كلثوم"، فغضَب الرسوُل صل هللا عليه وسلم ودعا ع

وا في طريقهم، زأر أسٌد، فجعلت فرائص ُعتبة ترتعُد، ُعتبة مع أصحابه في عيٍر إلى الشام، حتى إذا كان

ي، وما تُرُد له دعوةٌ،  فلما ناموا أحاطوا به، ا دعا علالوا له من أي شيء ترتعُد؟، فقال: إّن محمد  فق

نتهى إلى ُعتبة، فهشَم رأسهُ هشمة ، اا؛ حتى ، فجاء األسُد فشّم رؤوسهم جميع  وجعلوه في وسطهم

 َظَلُموا "َوَسيَْعلَُم الَِّذينَ ، عوةُ النبي محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمفقضى عليه، فتحققت د

 .َأيَّ ُمْنَقَلبٍ يَْنَقِلبُوَن"
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 البكاء خلف أبواب الدعوة املؤصدة
 تحت الحكم  رعية واللغة العربية؛ يروي قصتهم يوم كانواشيٌخ كبير من قرغيزستان متضلٌع بالعلوم الش

: كنّا تحت حكمهم لكنّا لم العربية ويتسمى باسم إسالمي، قالالشيوعي، الذي كان يقتل من ينطق 

 نستسلم لهم، كنّا أقوى منهم بإيماننا وإصرارنا على التكيّف.

    لى أقبيٍة وإلى فصوٍل  ومدارَس تحت األرض على عمق بعيد، تُفضي إ اكان آباؤنا يحفرون أنفاق

تستوعُب عشرات األطفال، وكان الوالدان إذا بلغ طفلهما الخامسة من عمره، تسلّلوا به في ُجنح 

الظالم، خلف ُمرشد المدرسِة حتى يبلغ الطفُل فوهة النفق، وعادة  ما تكون في حجرة من بيت مهدوم، 

بعدها وقد حفظ  رض، ليغيَب سنتين، ليخرجاألوهنا تستلمهُ المدرسة لينضم إلى رفاقه تحت طباق 

ر عليه.   القران الكريم ومن الحديث ما قُّدِ

  كانت الشيوعيةُ جاثمة  بكل جبروتها حتى ظنت أنها قطعت صلتهم باإلسالم؛ لكّن جيال كان يترعرُع تحت

عمٌل شاٌق األرض يتشّرُب اإلسالم، كان تحت األرض دعاةٌ ومصلحون، حيث ال شمس وال هواء، وإنما 

 .اة أحدهم ومن معه لو اُفتضح أمرهوخطير، ثمنه حي

   في أقسى ظرف، فلم يخضعوا لواقعهم المتوحش، فلّما سقطت الشيوعية، خرجت هذه  كانوا يبنون جيال

سنواٍت حتى كانت تلك الواليات الشيوعية  د البالد إلى هويتها، فما هي إالّ الطالئُع إلى الشمس، لتُعي

 الصالة، بُدعاتها الذين نبتوا فِي أعماق األرض.تضج  باألذان و

  هذا الديُن مكيٌن راسٌخ، أنزله هللا ليبقى، ولن تطمسه أيةُ قوٍة، لكن قد يُبتلى الدعاة بأيام شداد، ليمتحن

هللاُ صدقهم وصبرهم، فإذا ألقى الدعاةُ السالَح وسلموا الثغوَر تحججا بالظروف القاسية، إذا جلسوا  

واب الدعوة التي أُقفلت، وتركوا خلفهم ألف باٍب مفتوحٍ، وألف وسيلٍة متاحٍة؛ فاعلم أنهم  يبكون على أب

وقعوا في حبائل اليأس، وأنهم لم يمتثلوا أمر ربهم بالتحّرف للدعوة، واالنحياز إلى الممكن من 

صبر، لبرامجها، وإنما استكانوا للعُذر المصنوع، والُحجة المزيفة، وخسروا شرف الصمود وأجر ا

 .  فيوشك هللاُ أن يستبدلهم

 بطل سقط من التاريخ بفعل فاعل
  شيخ األزهر جاد الحق علي جاد الحق أعلن بفتواه الشهيرة أّن من يذهب إلى القدس من المسلمين آثم

آثم، وعندما جاء رئيس الكيان الصهيوني عيزرا وايزمان فى زيارة إلى لقاهرة رتبت له الرئاسة لقاء 

أن رفض مقابلته رفضا قاطعا، وقال لن ألوث  علمه، فما كان من أسد األزهر إالّ هر دون مع شيخ األز

، وأصرعلى موقفه رغم الحرج البالغ الذي سببه للحكومة افحة قتلة أطفالنا ومغتصبي أرضنايدي بمص

 والرئاسة والرئيس مبارك في حينها.
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 عن عامل  أسري  
ُ
 يكتب

ٌ
 حر

 ال نزكيه على هللا،  ،سير،"فك هللا أسره وأسر إخوانه"ذ الدكتور صالح سلطان، العالم المتمكن األاألستا

نَُّهْم أُنَاٌس إِ وراء القضبان مع إخوانه بتهمة "إذا رأيته أحببته، وإذا سمعته أسرك بمنطقه، يقبع 

 يَتََطهَُّروَن". 

   هل أنهيت  :وكان ال يعرفني من قبل، وقال لي محاضرا، هدهم أنه انتحى به جانبا بعد سماعيذكر أح

قلت: تشغلني الدعوة والوظيفة، قال: ال تكن سافل الهمة،  ،قال: ولَم؟ ،فقلت له: ال ،دراستك العليا ؟

 وانطلق دارسا وأنا أعينك، وظننت أنه حديث عابر في لقاء عابر.

 تلكأت فقال: خذها وانطلق  ،تيروبعد أيام طلب مقابلتي فأسرعت إليه، فناولني مبلغا لدراسة الماجيس

فحاجة األمة إلى العلماء أكثر من حاجتنا إلى المال، ثم كتب للجامعة رسالة تزكية حتى يغلق علي باب 

التراجع، لكن رئيس الجامعة رد المال قائال: تزكية الدكتور سلطان أغلى عندنا من المال، فأعطاني 

 .ريمةالمنحة، وعاد للدكتور ماله مشفوعا بنيته الك

  ،كنت أجد للرجل يد خير أينما تتبعت أثره، كنا نصلي العشاء، فتحدث الناس عن رجل انقلبت سيارته

فدعا له ودعونا معه، ولما مشى الناس  ،وهو وأهله في حالة صعبة، ويطلب الدعاء من الدكتور صالح

  قال لي أعطه هذا المال، فحاجته للمال كحاجته للدعاء له وللعيال.

 األمة  الح سلطان الذي يقبع مع إخوانه في ظلمات وادي النطرون وسجن العقرب، يحرمونهذا هو ص

 األعداء، والفضل ما شهدت به التي شهد بها العدو قبل الصديق، من هديهم وعلمهم وخبراتهم

 .شيوخا تجمعهم الموائد، وتنعدم منهم الفوائد ...والظلمة ال يبقون لنا إالّ 

 

 أل
ُ
 خيطب

ُ
 احلبشي

ُ
 خيهبالل

  خطَب باِلُل الحبشي ألخيِه امرأة  قَُرشية، فقال ألهلها: نَحُن َمن قَد َعرفتُم، ُكنّا َعبدين فأعتقنا هللاُ، وكنّا

ضالين فهدانا هللاُ، وكنّا فقيرين فأغنانا هللاُ، وأنا أخطُب إليكم فاُلنة  ألخي، فإن تَنِكحوها له فالحمد هلل 

ِمن َرسول هللا  فقالوا: بالٌل ممن عرفتم مكانته أقبل بعُضهم على بعٍض تعالى، وإْن تردونا فاهللُ أكبر، ف

نصرفوا، قال له أخوه: يغفُر هللاُ لك؛ ما ُكنَت تَذكُر سوابقنا اوآله، فََزّوِجوا أخاهُ، فلّما  صلى هللا عليه

يا أخي،  شي: "مهومشاهدنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وتَتُرُك ما عدى ذلك، فقاَل لهَ بالُل الحب

 "، .. فلنتقي هللاَ ونصدَق الناَس وال نُدلُّس عليهم، فذلك أقوُم، وأكثُر بركة  ،َصدقَت فأنَكحَك الصدقُ 

اِدقِيَن ِصْدقُُهْم ۚ لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدينَ " ،وأرضى هلل ذَا يَْوُم يَنفَُع الصَّ ُ َهٰ يَها فِ  قَاَل َّللاَّ

 .أَبَد ا"
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 فريوسات جديدة
 م يقول فيه العارفون أن عدد ذرات الفيروسات 2121\4\15فك في اونال جيوغرينُشر مقاٌل في الناش

(، يعني حصة كل نجم 3111المتواجدة في الكرة األرضية يساوي عشرة أمامها وأحد وثالثون صفرا )

 .وسفي الكون مائة مليون ذرة فير

  ،توافق العلماء على أنها ذرات ميتة، طفيلية ومعتمدة على غيرها تماما، لكنها ال تدخل إاّل الخاليا الحية

ا، فإذا ظفرت بخلية حية دخلتها بطريقة عجيبة تخلب األلباب، فتستعمرها فال تقرب الميتة أبد  

 .اراتها، تدخل واحدة وتخرج مالين  وتستعملها لصالحها لتكثير ذ

  لوء بالفيروسات ولم يمرض منا إالّ هنا كيف نستطيع نحن البشر أن نعيش في هذا الجو المموالسؤال 

وبظهور جائحة كورونا تبين أن الفيروس قادٌرعلى  زنا المناعي أم طبيعة الفيروسات؟أهو جها القليل؟،

 التغير، والطفرات يمكن أن تمّكنه من القفز من مضيف إلى أخر.

 ممرض لإلنسان، كل فيروس له خليته البشرية المحددة التي تحمل  عرف العلماء مائتي فيروس

( أو RNAتكون من مجموعة ) لمادة الوراثية  للفيروس إّما أنمستقبالت خاصة ليدخل من خاللها، وا

(DNA.والمجموعة األولى هي األكثر تطورا وتحورا وطفرات ،) 

 ال وسارس وميرس يبوإة األولى مثل جموعمعظم الفيروسات التي سببت أمراضا لإلنسان هي من الم

، وعندما يدخل نوعان من الفيروسات نفس الخلية، 19نفلونزا وكورونا وزيكا ومجموعة اال

يظهرهجين جديد يتصرف بشكل مختلف عن أصوله، فعلى العلماء دراسة وتصنيف الفيروسات 

 ة.حتماالت إلبعاد الناس عن جوائح جديدلممرضة واألكثر طفرات، ودراسة االا

 

 يف املسجِدِ 
ٌّ
ابي

َ
ر
ْ
 َأع
َ
ال
َ
 ""ب

  عرابي المدينة، وبينما هو يطوف في سككها، أبصر المسجد النبوي فصلّى فيه ركعتين، وبينما كان أزار

يهم للخروج، إذ أحّس برغبٍة في التبول، فتوّجه إلى ناحية من المسجد، وشرع في التبول، فتواثب 

 انبي أوقفتهم عن ذلك، حيث قال: "دعوه وأريقوا على بوله ذنوب  لالصحابة عليه، لكّن إشارة  صارمة  من ا

فما حملك ألسَت بمسلٍم؟" فقال: بلى!، قال:"األعرابّي، ناداه النبي وسأله: "من ماء"، وبعد أن انتهى 

أنّه صعيٌد من الصعداِت فبُْلُت  "والذي بعثك بالحق، ما ظننُت إالّ :اعلى أن بُْلت في المسجد؟"، فقال صادق  

إّن هذه المساجد ال لؤه الرحمةُ والشفقةُ واللطُف: "م ا في جوا وُمربّي  "، فقال له عليه السالم، ُمعلّم  فيه

ق النبّوة، وهكذا هي أخال .ذكر هللا والصالة وقراءة القرآن"تصلُح لشيٍء من هذا البول والقذر، إنّما هي ل

، وتلّطف    وهدى 
 ويُمثّل ُلنا حكمةَ الدعوِة قوال  الدعويّة والتربويّة،  وشفقة، ليضرب ِلنا أروَع األمثلةِ  ارحمة 

 .وعمال  
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 الصدقةِ 
ُ
 سحر

  ،ا داهم األسرة ا، فأدركت أن خطر  يقول الغزالي رحمه هللا جاءتني برقية من البلد تطلب حضوري فور 

ا، تحّركت قدماي بال وعي إلى وسافرُت وأنا مشتت الذهن، واسوّدت أفكاري عندما رأيت دكان أبي مغلق

البيت، ورأيُت أبي يصرخ من "مغص كلوي" أُصيب به، واألوالُد من حوله حيارى، وقد أعطاه الطبيب 

 بعض األقراص المخّدرة، ولكن اآلالم كانت أربى وأقسى.

  وقال الطبيب ال بد من جراحة تستخرج ما في الكلى من ُحصيَّات، وفتحُت الدكان ووقفت مكان أبي 

أعمل، وأنا خبيٌر بذلك ألني في أثناء اإلجازة الصيفية أساعده، ومضت عدة أيام ونحن نترّوى ونتدارس 

ما نصنع، أجور األطباء فوق الطاقة، ولو أمكن إعدادها فإن الجراحة يومئذ غير مأمونة العُقبى، وقد 

 لي في جراحة مشابهة، ماذا نصنع؟ مات عمٌّ 

 ُت بصيرتي على شيء واحد، هللا األشياء تتقلص أمام عيني، وثب وصوحاصرني غٌم ثقيل، وأخذت شخ

وحسب!، وجاء رجل يشتري بعض األغذية، ولما قدمتها له قال لي بصوت ضارع: ليس معي ثمن 

 .نّه صادق، وأنّه غدا يجيء بالثمناآلن، وأقسم باهلل أ

   ير مصّدق ما سمع، أما ا فقلت له: خذ البضاعة وهي مني إليك، وانصرف الرجل غوكان الرجل محرج

!، فأسألك أن "داووا مرضاكم بالصدقة"، وقلت: يا رّب، نبيّك قال لنا: أنا فذهبت إلى ركن في الدكان

تشفي أبي بهذه الصدقة، وجلسُت على األرض أبكي، وبعد ساعٍة سمعت من يناديني، فذهبت على 

، وفي صباح اليوم التالي كنت في عجل، وفوجئت بأبي يلقاني وراء الباب يقول: لقد شفيت بحمد هللا

 الكلية أحضر الدروس مع الزمالء. 

 

 تنافر الشكل واملضمون

   أضيق من جلدها، ينم عن كل مفاصل جسمها، ماذا أخفت من مفاتنها؟!، ما  االمرأة التي تلبس جلباب

 منسجم مع مضمون التدين والجلباب؟هل هذا  الفرق بينها وبين الحاسرة؟،

  ي رأيته يُصلي بالمسجد بالبنطلون القصير، بحجة أنه يستر العورة، أو الذي يرتدي أّما الشاب الذ

 الجينز الساحل، وفوق ذلك ينقر صالته كنقر الديك، وهو يحسُب أنه يُحسن ُصنعا.

  والمتدين الذي ثار شعره وطالت لحيته، ال يُكرمها ال تهذيبا وال ترتيبا، وكأّن كل شعرٍة من لحيته أعلنت

 مظهٍر. كلهُ ذوٌق وجماٌل، وُحسن مخبٍر ولى أختها، ونسي أّن ديننا الحرب ع

 ؟، ونعلّمها أبنائنا وبناتنا كي ها ونبدأ بتبديلها في أسرنا أوال  صوٌر تعكُس بعض واقعنا اليوم، فهل نعي

 الَ يُغَيُِّر : "إِنَّ َّللّاَ الىلقوله تع يتجنبوها، ونتعاهد أن ننبذ التنافر، لينسجم المظهر بالمضمون في حياتنا،

 .َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّرواْ َما بِأَْنفُِسِهْم"
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 (93) نشرة فاعتربوا

 نـــداء... نـــداء نـــداء...                                     
 أنّه أمرنا أن نأخذ باألسباب، فمن أراد النجاح فالبد له من السعي  م أن هللا قادٌر على كل شيء، إالّ رغ

بيب الرحمة آب الظالم ال يُفيد في شيء، ألن شة، والقعود وسوالعمل، فالسماء ال تُمطر ذهبا وال فض

 . ن تتنزل على العاكفين في مساجدهمتتنزل على العاملين في ميادينهم قبل أ

   العالم أصبح قرية  صغيرة، تضافرت فيه جهود األعداء؛ واستغلوا وسائل التواصل اإلجتماعي لنشر

 قاية الشباب أن نوجه لكم هذا النداء.الفاحشة، لهذا أصبح لزاما علينا في مشروع و

 ،بــاء واألمهات، إلى إلى اآل إلـى األئمة والخطبـاء، إلـى حملة العلم الشرعـي، إلى المعلمين والمعلمات

 .ر الشباب بل أمر المستقبل القريبكليات الشريعة، إلى كل من يهمه أم

  :ُك بهم، فهم لضغط شهواتهم، وغياب ، فأمراض الجنس واإلباحية بدأت تفتالشباب في خطرنقول لكم

الرادع القانوني والوازع الديني، وكثرة المثيرات المحيطة بهم والتي أيقظت غرائزهم الهاجعة، 

 .لهم االّ جمع المال وإفساد الجيلأصبحوا ضحية لشياطين اإلنس، الذين ال َهّم 

 شاد، والننا نعلم حرصكم على هذا نداء حار لكم، ألنكم ملح البلد، والمسؤولون عن التوجيه واإلر

، ثم نا، إرضاء  هلل ومعذرة إليه أوال  الشباب، وغيِرتكم على الحرمات، نسوق لكم هذا؛ لتتكاتف جهود

ُ  على عفاف شبابنا وبالدنا؛ وهللا تبارك وتعالى يقول: احفاظ   ا ۙ َّللاَّ ْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوم  ةٌ ّمِ "َوإِْذ قَالَْت أُمَّ

بُُهْم َعذَاب ا َشِديد ا ۖ قَالُوا َمْعِذَرة  إِلَٰى َربُِّكْم َولَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن" ُمْهِلُكُهمْ   .أَْو ُمعَذِّ

 

 قصة طريفة ظريفة

 من كبار رجال الدين كانوا في زيارة للمغرب للوعظ والتدريس، فلما أنهوا مهمتهم، أقام  اأن وفد   يُحك

لهم حضرها بنفسه، وتولى فيها إهداء كل عضو من  االحسن الثاني مأدبة عشاء تكريم   لهم الملك

 من ا، فأهداه بدال  قد الحظ فيه الملك مهابة  ووقار  ما عدا رئيس الوفد، ف أعضاء الوفد ساعة يد ثمينة،

يشكر  اوقف الشيخ رئيس الوفد خطيب   ،فلما انتهت مراسم تسليم الهدايا فخما، اا شريف  الساعة مصحف  

دانيه جاللة للوفد وجزيل كرمه، ثم طفق يقول: ولقد فتحت كتاب هللا الذي أهالملك على ُحسن ضيافته 

حتى  اك انفجرالملك الحسن الثاني ضاحك  فيه إن الساعة آتية ال ريب فيها!، هنال االملك، فوجدت مكتوب  

     .فأهداها للشيخ الحصيف خفيف الظل كاد أن يستلقى على ظهره، وخلع ساعته الملكية من معصمه،

" 
ُ
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َ
 "تِل

  كوكب بحجم األرض، والشمس  1211يقول العلماء أن كوكب المشتري يستطيع أن يستوعب بداخله

سمه اإلنسان يعتقد أن اي، وهنا في األرض مخلوق تستطيع أن تستوعب داخلها ألف كوكب مشتر

تطيع أن يُحدث نظاما القاصر يس شريعة خالق هذا الكون لن تُصلح أحوال كوكبه الصغير، وأن عقله

 .نُْطفٍَة َخلَقَهُ فَقَدََّرهُ "قُتَِل اإِلْنَساُن َما أَْكفََرهُ  ِمْن أَّيِ َشْيٍء َخلَقَهُ  ِمْن "  أفضل ......
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 (94) نشرة فاعتربوا

 !فحص قبل أن تندما

 لزواجِ، يبكون اآلَن قبَل ا هل تعلم أن بعَض الشباِب الذين تهوروا واستخفوا بضرورِة الفحِص الطبي

م وفلذاِت خاصة عندما رأوا اطفاله ،نهم لم يلتزموا بنصائحِ الطبيِب؟، ويتحسروَن على ما فعلوا، ألاندم  

   !كتسبوا من أمراٍض وراثيٍة من والديهماأكبادهم يتأوهوَن مما 

 يُقترُح ريِة التي والفحُص الطبُي قبَل الزواجِ هوعبارةٌ عن مجموعٍة من الفحوصاِت المخبريِة والسري

رتباطَهما بعقِد الزواجِ، وذلك لتقديم النُصحِ لهما، بهدِف الوصوِل إلى حياٍة اعملها ألي شريكيِن قبَل 

 .تالي أسرٍة سليمٍة ومجتمعٍ سليمٍ زوجيٍة سعيدٍة، وأطفاٍل أصحاَء، وبال

 أوكليهما، فمثال إن عن سماٍت أمراض وراثيٍة عند أحدهما  اقصود هو فحُص دٍم للطرفيِن، بحث  والم

أن يتزوجا، ألن ُربَع ذريتِهما سيحملوَن  ايمياء في الطرفين فال يجوُز طبي  كانت سماُت مرض الثالس

 المرَض الرئيسَي، وربٌع منهم سليٌم والباقون سيحملوَن سماِت المرِض.

  ُيمكُن زواَجهما، لكنالمرِض، فعندها  وأما إذا كانت نتيجةُ الفحِص تفيُد بأن أحد الخاطبيِن عندهُ سمة 

أّن نصَف أطفاِلهم سيحملوَن سمةَ المرِض والنصَف  اقِب هذا الزواجِ، الذي يعني طبي  مع إعالِمهما بعوا

 األخَر سيكونوَن سليميَن بإذن هللاِ. 

 كما  ونحُن بـذلَك  ـِة مـــن األمــراِض وتقليلِها،والُخـالصــةُ أن الفحَص الطبَي قبَل الـزواجِ هـو للـوقـاي

. نـجتهـُد فـي األخـِذ بـاألسبـاِب، "ـن قـدِر هللاِ إلى قــدِر هللاِ نفـُر مـ"قاَل الفـاروُق عمَر بن الخطاب 

 .عقلها وتوكل"ارسوِلنا الكريم " ونـُطبّـُق المعنـى العام لحديثِ 

 

 جرب اخلواطر
 

 إلدارة األزمات يقول:  أثناء أزمة كورونا ومنع التجوال يتصل مواطن في عمان على المركز الوطني

ا تجاوبت معه اإلدارة فور   .ا حتى أستطيع المشاركة في دفنهأخي توفى اآلن في إربد وأريد تصريح  

وصلت  .م ليس لدي سيارة للذهاب إلى إربدومنحته تصريحا له وإلبنه، ثم اتصل معهم ثانية وقال له

يتصل العميد مدير إدارة  ةا، وبعد ربع ساعذ عنوان بيته فورخأ الذي زماتالمعلومة إلى مدير إدارة األ

 .خاك رحمه هللاأتفضل إليصالك إلى إربد حتى تدفن على المواطن ليخبره أنني أمام بيتك؛  زماتاأل

رتبك المواطن من شدة دهشته وماعرف ماذا يقول، وبالفعل صعد بسيارة العميد الذي أوصله إلى ا

تستخفن  فال .له خبيئة عند رب ال يغفل عن شيء لها تكونمبتغاه، فحق لنا أن نفتخر بمثل هؤالء، ولع

ال َخيَل ِعنَدَك " وقد قيل: بأي شيء من جبر الخواطر مهما قّل، كلمة أو إشارة، فالقليُل منك كثير،

 .تُهديها َوال ماُل ... فَليُسِعِد النُطُق إِن لَم تُسِعِد الحاُل"
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 (95) نشرة فاعتربوا

 عن احمليضِ 
َ
ك
َ
ون
ُ
 ويسأل

  ُِكينٍ  يقول تعالى:"ثُمَّ َجعَْلنَاه والمقصود هنا بالنطفة هي البُويضة الملقحة التي  ،"نُْطفَة  فِي قََراٍر مَّ

ية تتدحرج من عليائها في بداية تكّون الجنين، أّما القرار المكين فهو الرحم؛ تلك الغرفة المعقمة الخال

 .لجهات بحماية خلقية من جميع احاطها هللاأمن الجراثيم، ولحماية الجنين 

 وهوالرحم،  ُعنق الرحِم عند المرأة هَو الجسُر الواصُل بيَن الملوِث جرثوميا وهوالمهبل وبين المعقّم

وضع هللا فيه وعليه  .القته بحفظ الجنس البشري وتكاثرهأنّه من أهم جسور الدنيا، لع ورغم قِصرِه، إالّ 

 .من خالله الجراثيم تتسللحتى ال  من الحراسة الربانية ما يخلب األلباب

  نوعا من البكتيريا، وربّما مثلها من  15وجد علماء الجراثيم أن المهبل يعيش فيه طبيعيا على األقل

الداخلي  أنواع الميكروبات األخرى، معظم هذه الجراثيم صديقة للمرأة، بل بعضها يحرُس جدار المهبل

 احية الجرثومية ملوثا. فالمهبل يُعتبر من الن امن الجراثيم الضارة، إذ  

 بعدٍد  ، وزودهالم، خلق هللا في عنق الرحم مادة مخاطيّة لزجــة وكثيفـــةوليستمر نمو الجنين بيسر وس

والنتيجةُ  وتمنعها من دخول الرحم، فاللزوجةُ تعتقُل الجراثيُم والخاليا تبتلعها .لجراثيمبالعات ا كبيٍر من

 أن يعيش فيه الجنين بأمن وأمان. الجراثيِم، يمكن رحٌم معقم وخاٍل من

 حعنَد المحيِض أوالنفاِس يَــِرقُّ هذا السـائـُل في عنق الرحم ويشــف ويُصبـــُح أقــلَّ لــزوجـــة ؛ ليسم 

ِها  للدِم والجلِد المسلوخِ بـالخـروجِ مـَن الّرحـم، في هذه الفترة تكوُن الحراسات فـي عنق الرحم بحــــّدِ

حتقانات لى الرحم، فتحدُث االإفُع بالجراثيم الموجودة بالمهبل في هذه اللحظة يد  األدنى، والجماعُ 

ألن الجمـاع في  ،" الِجماععلوا ُكلَّ َشْيٍء إالّ افْ ”قال رسول هللا:  وااللتهاباُت المؤذية للطرفين، ولذلك

 مساعدةٌ لتسلل الجراثيم للرحم وإحداث األذى. هذه الحالة ما هَو إالّ 

 نتهاء الحيض أو النفاس، وهللا تبارك وتعالى اا بعد عود السائل كثيفا والحرس مركز  وللعلم ي

 .نِّسآَء في المحيِض"ويسألُونََك عن المحيِض قُل هَو أذى  فاعتزلوا ال”يقول:

 موقف رجويل
  فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين كان شيخا لألزهر في الخمسينات، أرسل جمال عبدالناصر يستفتيه

جماعة اإلخوان المسلمين "على أنها جماعة إرهابية ومن الخوارج"، فصعد اإلمام الجليل في وصف 

ويكفي العبد الفقير  لديني ال ُمستخدما له... اادم  لقد عشُت خ" :نبر األزهر وخطب في النّاس قائال  على م

أّن اإلخوان المسلمين دعوةٌ ... وإنّي أُشهُد هللاَ ، وما أكثر الفضاء في ملكوت هللاكسرةَ خبٍز وَشربةَ ماءٍ 

... خونوا ولم يغدروا بما علمُت عنهمربّانيةٌ، عَرفتهم مياديُن البذل والعطاء والجهاد والتضحية... لم ي

لحِق شرٌف ، "نعم فنُصرةُ اصٍب يحوُل بيني وبيَن إرضاِء ربي.."وها أنا إذ أُعلن استقالتي من كل من

 .ونُصرةُ الباطِل سرٌف"
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 (96) تربوانشرة فاع

 البعوض ونقل اجلراثيم املمرضة
 في منتصف الليل، تُسببه بعوضةٌ مزعجة، غير أن هذا اإلزعاج  اجيج ٌبالقرب من أذنك تسمعه غالب  ض

تك الذي تسببه هذه الحشرات الصغيرة ال يتوقف على الضجة والطنين، بل قد تؤدي لسعتها إلى إصاب

 وخاصة في أفريقيا. القاتلة، ابأحد األمراض الخطيرة وأحيان  

  البعوض هو من أهم الحشرات الناقلة لألمراض الجرثومية بين البشر، حيث تنقل لإلنسان فيروسات

وطفيليات ممرضة، فعندما تلدغ البعوضة الحاملة للجراثيم المسببة لألمراض إنسان ا ما فإنها تنقلها 

 لداخل جسمه من خالل حقن لعابها المحتوي على الجراثيم.

 ثيم تكون في دم اإلنسان المصاب، فعندما تبحث البعوضة عن غذائها من خالل دمه، تتلوث الجرا

خر فإنها تحقنه بالجراثيم أثنائها، فتنقل المرض إليه، آها بالجرثومة، فعندما تلدغ شخصا خراطيم

 خر.التي تنقل هذه الجراثيم من شخص آلوللعلم فإن أنثى البعوض فقط هي 

  وحمى الضنك  نتشارا في العالم  هي المالريااقلها البعوض لإلنسان وأكثرها ين أهم األمراض التي

والحمى الدماغية، وحمى الوادي المتصدع،  "اللشمانيا" وداء الفيلة والحمى الصفراء وحبة حلب

 ومرض زيكا. وحمى سندبيس ومرض شيكونغونيا وفيروس غرب النيل

  ،وعزل المصابين وأخذ اللقاحات المضادة،يمكن الوقاية من هذه األمراض بمكافحة البعوض 

واستخدام البخاخ طارد البعوض أواألجهزة الكهربائية والناموسيات في المناطق الدافئة، مع ارتداء 

 مالبس كفيلة بتغطية كامل الجسم.

 

 دفرت الذمم
 لتي كان األثرياء العثمانيون في شهر رمضان يتجولون في األحياء، ويدخلون على أصحاب البقاالت ا

تنتشر في أماكن مختلفة ومتفرقة، ويطلبون منهم دفتر الديون، ويختارون صفحات ال على التعيين من 

أول الدفتر، ووسطه، وآخره بطريقة عشوائية، ويطلبون من صاحب البقالة مسح الديون في تلك 

فع دينه وخلصه الصفحات بعد أن يقوموا بدفعها، ولم يكن في هذه الحالة الُمدان يعرف من الذي قام بد

هذا  1441في رمضان وقد تطورت هذه العادة قليال  .، وال الدافع كان يعرف عن من دفعمنه

بحيث قامت والية غازي عنتاب بجمع مائتي دفتر ذمم من بقاالت الوالية، وسددت  "، 2121العام"

 عنهم مليوني ليرة تركية.

 
ٌ
 ويد

ٌ
 عني

   ي هللا كمثل اليد والعين، إذا دمعت العين مسحت اليد بن تيمية: "مثل األخوة فاقال شيخ اإلسالم

 .ا تألمت اليد بكت العين ألجلها"دمعتها، وإذ
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 ؟هل تعلم
 ن األمراض المنقولة جنسيا كانت في السابق خمسة فقط وتسمى األمراض الزهرية، بينما اآلن زادت أ

ت، وصلت وتصل إلى أي مكان يضع فيه اإلنسان عن الخمسين مرضا وإلتهابا، وهي عابرة للقارا

 .ئة من خالل الزنا والشذوذ الجنسيالمنحرف بصماته السي

  ّما تنتقل بشكل رئيسي عن جراثيم األمراض المنقولة جنسيا ال تنتقل بالماء أو الهواء أو بالطعام؛ إن

ى الناس، فلو هللا عل تصال الجسدي المباشر من خالل الزنا والشذوذ الجنسي، وهذا من فضلطريق اال

 ختلط الحابل بالنابل والمسيء بالمحسن. كان األمرغير ذلك ال

  هذه وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنه يُصاب كل يوم أكثر من مليون شخص جديد بأحد

أماكن الرذيلة والفجور ونوادي العُري والشذوذ الجنسي،  نتشارااألمراض، وتكثراإلصابات حيث 

 .خرون يعانونت وبعضهم يتعالج واآلالء المصابين يمووبعض هو

  ن التكلفة العالمية أو عاما، 31إلى  15أكثر من ثمانين بالمائة من المصابين تتراوح أعمارهم ما بين

 .لمائة وخمسين مليار دوالر أمريكيلهذه األمراض سنويا يزيد عن ا

 يا بزواج الشاذين من بعضهم، أكثرمن عشرين دولة أقرت بأن الشذوذ حق شخصي، وسمحت رسم

وبعضها أقر زواج األشقاء من بعضهم، بل تعدوا ذلك في النرويج إلى إصدار قانون جديد يسمح بزواج 

وُسجل رسميا أول زفاف للفتاة باربارا  ذات الثالث وعشرين ربيعا، على كلبها  اإلنسان من الحيوان،

 .الذي ينتمي إلى عائلة الدوبرمان المدلل رودلف

 ولكن تصيب الذي  ه األمراض ال تُصيب البهائم، فقد أعفاها هللا من هذه العقوبة الدنيوية،هذ

 .جاء بوضوح بكل الشرائع السماوية كما الجنس الحرام بإرادته، رغم حرمتهاختار

 

وا
ّ
 فعف

َ
 لرتعوا، عففت

َ
 !ولو رتعت

   صَر المسلموَن عليه، هرَب من نتاناطيَر من الذهِب والفضة، ولّما ، يملك القاكان كسرى الفرِس مترف

عاصمته "المدائن"، وترك كل ثروته وراءه، وغنم َالمجاهدون كل شيٍء، ومن جملِة ما غنموه، سوار 

كسرى وتاجهُ وكسوته، وكالعادة أرسَل القائُد سعد بن أبي وقاص نصيب بيت الماِل من الغنائِم إلى 

هذه الغنائِم في بيت الماِل، وبعد ما أدوا الصالةَ،  الخليفة في المدينة، وكان يُقدر بالماليين، فُوضعت

الصحابة، منهم علي بن  أراد عمر أن ينظر إلى الغنائم، فتوجه إلى بيت الماِل، ومعه مجموعةٌ من كبارِ 

، وهالهم كثرتها ونفاستها وارتفاع ثمنها، فأُعجب الفاروق بذلك وشكر أبي طالب، ونظروا إلى الغنائم

ن عففَت يا أميَر المؤمني" :بعثوا هذا ألمناء"، فقال له عليٌ  ا"إن قوم   ل يمدُح رجاله:هللاَ وحمدهُ، وقا

 ".  فعفوا، ولو رتعَت لرتعوا
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 كورونا اجلديد واملستجدفريوس 
 نتشاره سيخفّان، ببساطة ألن ايختفي عن وجه األرض، لكن وطأته وعتقد أن فيروس كورونا لن أ

لمستجدة المنحدرة منه، الجديد قد ظهر وفعل فعلته في العالم كله، والخوف هو من الذريات ا الفيروس

  .في الشرق والغرب أوال بأولالعلماء بكشف بعضها  أوالتي بد

 يدز سي "لوك مونتنيه" مكتشف فيروس اإلسور الفرنيوبعد أن نطق عمالق الفيروسات البروف

، أضيف " بأنّه فعل فاعٍل بمهنية متقدمة19ية "كورونا والحاصل على جائزة نوبل، كشف عن ماه

ا بصفات ضارية يدز، فأصبح هجينا جديد  عة من المادة الوراثية لفيروس اإلمخبريا لشريطه الوراثي قط

 .من الفاعل وال غرضه من فعلته هذهللبشرية، لكنّه لم يعرف 

 ز وجل داء، إال أنزل له دواء، علمه من سيكون لكورونا عالج، ألن رسولنا الكريم يقول"ما أنزل هللا ع

ُحسن تصرف اإلنسان وعول بعد هللا تبارك وتعالى عليه هو وعُي علمه، وجهله من جهله"، ولكن المُ 

 .ال، لكنّه لألسف ال زال في األرضالوقائي، فكم من مرض له عالج فعّ 

 فالمرض ظهر في المناطق ختفاء فيروس كورونا، وأنا ال أوافقهمالناس يعولون على حرارة الصيف ال ،

ُحسن التهوية والتباعد البدني في الصيف و الحارة كغيرها، لكّن بعض أشعة الشمس القاتلة للجراثيم

 ربما يُقلل من حدته، فقد قيل الغرفة التي تدخلها الشمس ال يزورها طبيب.

 

 العبادة
َ
 كانت مرقعة ال ترتك سرتة

ْ
 وإن

 نتظار الصحة اكاسير، وال تنتظروا الصحةَ فإّن  عرجى ومسيروا إلى هللا" :يقول اإلمام الشافعي

 أوهناك تقّطٌع وملٌل منها، اِبق هذا يعني، لو أحسست أّن عبادتك مليئة بالمطباِت وال روح فيها،. بطالة"

رغم أنك تعتقد أنك أضعف من أن تُكمل، فاهلل جلَّ  متمسكا في أستارها حتى تنال الرحمة، اسقط وأكمل،

رغم شعورك  ا، صلِّ فأكمل طريقَك إلى هللا ولو زحف   "،ُدوا فِينا لنَهِدينُهم ُسبلَنا"والذين جاهَ  :لوعال يقو

كن عليه ولكن حاولي تحسينه، ل يبقأحجابك أنِت رغم أنه ليس كامال،  .أن تقطعها بالتقصير، لكن إياك

بن القيم ا ه.ه، لكن إياك أن تهجراِبَق على ما أنت عليالقرآن بشكل متقطع؛  تقرأ .إياِك إياِك أن تخلعيه

ا، كة تؤزه إليها أزًّ ُض هللاُ له مالئفيقيّ ي من الطاعة حتى يألفها ويحبها، ال يزال المرء يعان" :يقول

ا، فإياكم وترك سترة العبادة مهما كانت مرقعة، واعلموا أن هللا لن يترككم أبد  . توقظه من نومه إليها"

 .قبال عليه، واإلصرار على طاعتةوسيعينكم إذا رأى منكم صدق اإلِ 

 يقول املصطفى

َ َحْيثَُما ُكْنَت، وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ اْلحسنةَ تَْمُحَها، وَخالِق النَّاَس بُخلٍُق َحَسٍن"  ."اتَِّق َّللاَّ
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ك يا كورونا
ّ
 هلل در

 في أنحاء العالم بدون  ل المطاراتعبر ك خل كل البلدان بال إذن أو تأشيرة!فيروس كورونا المستجد د

 سوار المشيدة والحراسات المشددة!دخل قصور الحكام رغم األ جواز سفر!

 ،ت وجنودها رغم أغلق وجّمد المعسكرا رغم أنه ال يعرف لغاتهم! أرعب سكان األرض دون أن يروه

 .قتصاد دول العالم دون أي حربار أغلق المصانع ودمّ  ترساناتها الرهيبة!

  منافذ الحدودية أغلق الموانئ البحرية وال الف دون أن يُطلق رصاصة واحدة !أرواح مئات اآلأزهق

 جّمد الطائرات على األرض وأخلى المطارات من الناس فجأة! بدون سابق إنذار!

  ا ظلما وجرأة على استهدف أقوى الدول وأكثره والبوارج وما عليها في المحيطات!جّمد الغواصات

 كوم، الغني والفقير حيارى بأمره!جعل كل الناس، الحاكم والمح العظيم الجبار!

 وأن الوضوء هو  ختالط هو الوباء،وأن اال و الواقي!يُرى أثبت للعالم كله أن النقاب ه فيروس صغير ال

 وأن الرجوع إلى هللا والتضرع والدعاء هما العالج والمضاد! المنظف والمطهر!

 بِيٌن"! :صريح العبارةويقول لكم ب العزيزالجبار يدعوكم ْنهُ نَِذيٌر مُّ ِ ۖ إِنِّي لَُكم ِمّ وا إِلَى َّللاَّ  "فَِفرُّ

 

 ال عذر ملذنب
  ِإلى النبي  فقال: يا رسول هللا، إني عالجت امرأة جاء  من الصحابة، أن رجال  " الصحيحِ  جاء في الحديث

ّي ما شئت، فقال عمر: لقد في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن آتيها، فأنا هذا، فاقض ف

، "من أهل النار أصبح ظانا أنه" سترك هللا لو سترت نفسك، فلم يرد عليه النبي  شيئا، فانطلق الرجل

اَلةَ َطَرفَيِ النََّهارِ " :اآلية فدعاه، فتال عليه فأتبعه رجال   َن اللَّْيلِ  ،َوأَقِِم الصَّ إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن  ،َوُزلَف ا ِمّ

فسبحان . خاصة ؟ قال: ال، بل للناِس كافة" : يا رسول هللا، هذا لهمن الحاضرين سَّيِّئَاِت"، فقال رجلٌ ال

وليُقام عليه  هللا الذي لم يترك للمذنب بابا للتطهرإال فتحه، انظرإلى هذا الصحابي جاء ليعترف بذنبه،

أن يتخلَّص منه في الدنيا قبل ا بذنبه، يُريد ا بفعلته دون أن يُكرهه أحٌد، جاء تائب ا مقرًّ ف  الحدُّ، جاء معتر

 إليمان العظيم، ال يتمتع بها إالّ ، صقلها ايا لها من نفوس مؤمنة، ويا لها من ضمائر حيةٍ  .خرةاآل

 .خرة نصب عينيهالذي وضع اآل الحق، المؤمن

ه القرآن الكريم
ّ
 إن

  َماتت ، فقـال: نعم : هل مات أحد؟فسألـه ،للقرآن مشغلٌ  أجرٍة، فوجد السائقَ  ركب شخٌص سيارة

  اوحدته، والمريُض يطلُب مصحف   سُ يؤن االمسجوُن يطلُب مصحف   عبارة مؤلمة تأملوها جيدا! .قلوبنا

وال مرضى،  لسنا مساجين، ونحن!! ا ليرفع به درجاته، ....هللاُ مرضه، والميُت يتمنى مصحف  لـيشفى 

؟!، حتى يُصيبنا أمٌر ما فنفزع إليه ا، وأمام أعيننا، فهل سننتظر؟،إنّه بين أيدين وال موتى، حتى نطلبه!

... إنّه إنّه ربيع القلوب، وساترالعيوب، وحامي النفوس، والصاحب بالقبور، والشافع يوم العبور،......

 .الكريم القرآن
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َ
 بلدك

ُ
 وعظمة دينك مسعة

  َج وجهاُء المدينِة فخر، مبراطور األلماني"غليوم الثاني" دمشقَالا زارَم 1898في عام يُذكُر أنّه

لبت نتباها، فطافأثار ، يال  جما ض  أبي ااالمبراطورة حمار  تهزوجالحظت ، وعند مدخلِ القلعةِوه، واستقبل

 .إلى برلينى لكي تأخذه معها ذكر، الشامِ مصطفى باشا أن يأتيها به من والي

  إلى زوجةِ  فطلبَ إليه إهداءَ الحمارِ، الخير تللوو بأوكان يُدعى به حيبحثُ عن صا منالوالي بعَث

لديّ " لكنه أصرّعلى الرفض وقال:، الخيرِبي من أشرائه وعرضَ الوالي غضبَ  فاعتذر!، االمبراطور

 "!أما الحمارُ فال، ها كلُها ِهديةإن شئتَ قدمتُ، ستةَ رؤوسٍ من الخيلِ الجيادِ

  لى إوا الحمارَ ذخأذا إسيدي وقال: "ا ردَّ تللو مبتسم ، لهُ عن السببِابِ وسأستغربَ الوالي هذا الجوا

؟، والجواُب معروٌف بالضرورِة، فيصبح مارلحذا اين هن أالناس مسيسأل و، عنهُيتحدثون بالدهم س

 هناك، فتُعرف الشام به!لِ الناسِ ك "الحمار الشامي" حديث

  الذوِق الرفيعِ لمانياأنّ امبراطورةُ أهل يعقلُ هناك:  الناسَسيقوُل و، للسخريةِوسنتعرُض 
لم   ، صاحبةُ

 بيعه"!أقدمهُ لها ولن ألذلك لن ؟، الحمار تجد في دمشق ما يُعجبها غير

  طورةاواالمبر الخبرَ لالمبراطوروفطنتِه، ونقَل الخير، بل أُعجب بكالمِه  بوأبوجهِة نظِر الوالي اقتنَع ،

إلخالصِه  اتقدير   ،اا رمزي مبراطورُ أمرهُ بمنحِ تللو وسام وأصدر اال، عجبا بالجوابأُ و، افضحكا كثير 

ا، قنا، فلنكن من أرقى الناَس سلوك  ... فنحن نمثُل ديننا وبلدنا وأمتنا بأخالوحفاظه ِعلى سمعِة بلده

 بالدنا ورُسل ديننا حيثما كنّا! ، فأنا وأنَت سفراءاوأحكم الناس تصرف  

 األخالقِ 
ُ
 مكارم

 عطي ا مناحي ودرجات، فمحاسُن األخالِق تعتمُد مبدأ المنفعة، فتُحسُن لمن أحسَن إليك، وتُ له األخالق

فاإلحساُن مقابَل اإلحساِن، أّما مكارُم األخالِق فهي نمٌط أرقى ألنه  من أعطاَك، وتصُل من وصلَك،

لى زرعِ إ، بل يتعداها المنفعِة المتبادلةمرتبٌط بالواقعِ العميِق للنفِس البشريِة، فهو ال يعتمُد على 

الفضيلِة وإزالِة الرذيلِة، كأن تصَل من قطعَك، وتُعطي من حرمَك، وتُحسن لمن أساَء إليَك، فهذا النمُط 

قطع شوطا في الخيِر أبعد، ال تُدركهُ إاّل النفوُس العظيمةُ، ولذلك كانت مهمةُ الرسول صلى هللا عليه 

 ما بُعثت ألتمم مكارم األخالِق"."إن حيُث قال: ،وسلم الوصوُل إلى القمةِ 

 
َ
ك
َ
ل
ْ
 أه
ُ
ه
ْ
عِم
ْ
 أط

  َما " ْن أبي ُهريرة قَال: بَينماَ نَحن ُجلُوس ِعْنَد النبي، إذ َجاءه َرجٌل، فقَاَل: يَا َرسوَل هللا َهلَكُت!، فقال:ع

َهْل تَِجُد َرقَبَة  ": مى هللا عليه وسل، قال: َوقَْعُت على اْمَرأْتِي، وأنا صائٌم، فقاَل َرُسوُل هللا صل"أهلََكَك؟

"فهل تجد إطعام  ُمتَتَابِْعين؟" قال: ال، قال: ُع أن تصوم َشْهَرْينِ يقال: ال، قال: "فهل تستطِ  "،تعتقها؟

قال: ، إْذ أُتي النبي بِعََرق فيِه تَمرٌ  ،ستين مسكينا ؟" قال: ال، قال: فََسَكَت النبي، فبينما نَْحُن على ذلك

هذَا فتَصدَّق بِِه"، فقال: أعلى أفقََر منِّي يَا َرُسوَل َّللّا؟، فََو هللا َما  قاَل: أنا، قال: "ُخذْ "أَْيَن السَّائُِل؟" 

 "أْطِعْمهُ أْهلََك"، تى بََدْت أنيابُهُ، ثمَّ قَاَل:بَْيَن البَتَْيها أْهُل بَْيٍت أْفقَر ِمْن أهل بَْيتي!، فََضِحَك النَّبِي ح

ا عن حياة سهلة  ممتعة  للغني وللفقير، كلماته دائما التيسير والتبشير بعيد  فاإلسالم دين يُسٍر، يجعل ال

أيها الدعاة أفال نتعلم من هذا الدرس العظيم، فنيسر وال . الذي يُسبب العنت والمشقة للناس التشدد

 نعسر حتى على المخطئين.


