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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۷ - ٥ -۲۰۲۲نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۸۷

إنّھا مقولة باطلة یُرددھا الكثیرون من المنبھرین بنظام الغرب الماّدي في الشارع  وإشارات المرور، وبعض    
المعامالت التي یطبقھا القانون بصرامة على األمیر والفقیر.

ھذا أمر طیب حیثما ُطبق، ولكّن ھل ھذا ھو اإلسالم الحقیقي؟، أنت رأیت أجساًدا بال أرواح، ورأیت الحیاة    
المادیة في أعلى صورھا، ولكنني رأیُت الجانب اآلخر، فالروحانیة في أدنى صورھا، ورأیُت أبناء ال أب لھم، 

وفتاة تخرج من بیت أبیھا تتسكع و لیس لوالدھا كلمة.
رأیُت في الغرب الشذوذ والزواج بالحیوانات بمباركة قانونیة، ورأیُت من یرمي والدیھ في ملجأ العجزة،    

ومن یتواصل مع صدیقھ أو صدیقتھ كل یوم وال یتواصل مع أمھ أو أبیھ.
رأیُت مجتمعات ال یوجد بینھا روابط عاطفیة أو رحمة إّال ما كان بقوة القانون، رأیُت أسًرا مفككة واختالًطا    
مقیتًا، ورأیُت من یتبرع لكلبھ بمالھ بمباركة قانونیة، ورأیُت في الغرب أنھم یعیشون على ما سلبوه من شعوب 

العالم المسكین وأولھم العرب والمسلمون.
   رأیُت في الغرب أكثر نسب االنتحار والجریمة واالغتصاب، ورأیُت أسلحة مدمرة لم یستخدموھا إالّ على 

العرب والمسلمین، ثم یأتي لیقول رأیُت إسالما ولم أَر مسلمین.!
یا ھذا، لم تَر سوى انضباط وطرقات وتطاوال في البنیان، وسعیًا وراء امتالك الدنیا، ال إلعماراألرض وخدمة    
اآلخر، فال تنبھر بالتقنیة المسلوبة من أدمغة العالم الفقیر وعقول المسلمین، فبأي عین ترى؟!، كن منصفًا، 

وكفانا تقزًما أمام عمالق ھش آیل للسقوط.

ا بال مسلمني
ً
رأيت يف الغرب إسالم

؟!
ٌ
 أم نقمة

ٌ
 احلواسِ، نعمة

ُ
حمدودية

الحواس منافذ ُالعقل ِإلى العالم ِوقنواُت اإلدراِك لھُ، واإلدراُك ھو نقُل الواقِع إلى الِدّماغ  ِبواسَطِة الحواِسّ    
ِة األشـیـاِء ومكنونِھـا والُحكم ِعلیھا. لیتمكَن اإلنساُن ِمـْن معرفـِة ماھیـَّ

وللحواِسّ عتباٌت، عتبة السمع لســاَعِة الیَـــِد ھي َســْبعَـة  ُأمـتــار، ونحن كبشر ال  نسمُع إالّ الموجات    
التي تََرّدُدھا بین  ۲۰ – ۲۰٫۰۰۰ ذبذبة\ث، بخالِف المخلوقــاِت األُخـرى.

واألذُُن أم الحواس، والســـمـع ھي الحاسة الوحیـدة التي ال تنام وھـي أداة االسـتدعاء من النـوم، وهللا     
تبارك وتعالى یقول: "فضربنا على آذانھـم في الكھـف سنیـن عـــدًدا".

أّما حاسة اإلبصار فإنك تستطیُع أن ترى نوًرا على بعد ٤٥ كم في لیلة ظلماء صافیـة، وال تســـتطیـع أن    
تــرى نقطـة قـطرھا أقـل من ۰٫۲ /الملمتر، إننا  نـــرى جــــزًءا بســیـًطا مـن الـطیف الكھرومـغناطـیسي، 

نرى ما یقع بین ۳۸۰ – ۷۸۰ نانومیتـر (البنفسجـي واألحـمـر) وال نبصر في الظــالم الدامس بینمــا 
الحصـان یمكنـھ ذلك..!!

فمــاذا لو كشف هللا عنك غطاءك، فرأیت ملیارات المیكروبات من حولك، والملیـارات التي تســتوطن    
جسـدك، ورأیت ملیارات الجزیئات تتصارع في كأس الماء أمامك، ماذا لو فقدت بصرك كلی�ا ؟، فكیف ستكون 

حیاتك؟ فنعمـة الحواس عظیمـة، ولكن األعظـم محدودیتھــا.
  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 
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