قالها االسالم من قبل

مقدمة الكتاب

من جملة األمور الملحوظة في حياة المسلمين في الزمن الحالي عدم ثقتهم بأنفسهم ،وأعني

بذلك دينهم ،واألحكام الشرعية الصادرة عنه ،فتراهم ُيناقشون فيها كأنهم ُيناقشون أستاذاً أو
رب العالمين.
زميالً ،وينسون أنها أحكام شرعية ُم ْنزلة من اهلل ّ

وكثُرت هذه الظاهرة في السنوات األخيرة ،كنتيجة منتظرة لجهود اإلعالم المعادي التي تضخ
على مدار الساعة ومؤسساته ومستشرقيه وجامعاته وأبواقه المختلفة والتي من بينها بعض
أبناء المسلمين الذين درسوا عندهم أو في جامعاتهم أو تأثَّروا بنظرياتهم وكتبهم....

ويتجلّى ذلك بأنك يمكن أن تُقنع شخصاً بأمر ما ،إذا نسبته إلى دراسة بريطانية أو رأي
أمريكي أو بحث جامعي أو نشرة أوروبية أو إحصاء ُم َّدعى ...وال يتوفر لك ذلك وال تنجح إذا
قلت له  :قال اهلل تعالى أو قال رسوله _ا!!!

ِّ
أمة.
هذه مأساة وضحالة وانهزام ال تبشر بالخير وال تُحيي ّ
معيب أن ُن ِ
ووحي يوحى ،ونأخذ كل ما يصدر عن اآلخرين وهو
عما عندنا وهو إلهي
عرض َّ
ٌ
ٌ
قابل للخطأ أو االشتباه أو القصور...

ويمكن أن ُينقض في اليوم التالي بنظرية معارضة أو إحصاء مخالف أو دراسة تنقده.
ُ
ما عندنا ثوابت ،وما عندهم ينتقل من تغيير إلى تغيير.
ما عندنا إلهي ،وما عندهم بشري ....فهل تصح المفاضلة؟!
هيهات.
خادم اإلسالم والمسلمين راجي الدعاء سامي خضرة
قالها اإلسالم من قبل
الخبر :استحباب شرب الماء على الريق:

أشارت دراسات إلى أهمية وفوائد شرب الماء على الريق بعد االستيقاظ مباشرة.

التعليق:

س ّنة رسول اهلل _ا ،والتي ُيهملها األكثر أو ال يعمل بها حيث ورد استحباب شرب الماء على الريق مباشرة
هذا من ُ
لمجرد صدور ذلك عن جهة «علمية» تُصبح حقيقة ال نقاش فيها!
بعد االستيقاظ وقبل دخول الحمام  ...لكن
ّ
الخبر :استحباب غسل الوجه بماء الورد:

في أكثر من دراسة أن فوائد مسح بشرة الوجه أو الجلد عموماً بماء الورد ،كثيرة جداً.
التعليق:

مما ورد في الس ّنة الشريفة في أكثر من موضع وفي بعض المناسبات ،وهو أمر مهمل تماماً وربما مجهول...
هذا ّ
أن ماء الورد من أكثر األمور فائدة لبشرة الوجه
لكن أن يصدر ذلك من مراكز وشركات تجميل معروفة أو مشهورة في َّ

السنة بل ألن فالن يقول ذلك !
ُيصبح متّبعاً وممدوحاً ،ال بدافع ُّ
الخبر :تناول غير السمك من الحيوانات البحرية:

دراسات تنصح بعدم تناول «المحار» بالرغم من َّأنه مطلوب عند الكثيرين..
التعليق:

ويناقش ويتساءل ...بل ُي ِّ
نظ ْر لفوائد
كثير َّ
ممن نقول له بحرمة تناول غير السمك من الحيوانات البحرية ،يعترض ُ
ٌ
«الثمار» البحرية!
الملوثات البحرية ومن
إالَّ أنه عندما تصدر دراسات متعددة في أن «المحار» مثالً هو مركز امتصاص لشتّى أنواع ِّ
جملتها الزئبق ،يمكن أن يقتنع بالحكم الشرعي !

الخبر :أكل السمك الذي ليس له « َفلَس»:
دراسات بريطانية تُ ِّ
حذر من تناول السمك الذي ليس له « َفلَس» (قشر):

إن السمك الذي ليس له فلس (قشر) ال يجوز أكله يعترض البعض ،لكن دراسة بريطانية في التحذير
عندما تقولّ :
الضارة ،وتنصح بالسمك الذي له قشر ألنه يحفظ األسماك من هذه
من هذا السمك ألنه أسرع امتصاصاً للمعادن
ّ
االمتصاصات الخطرة ...هذه الدراسة ،لألسف تُقنعه أكثر من الحكم الشرعي !
الخبر :استحباب أكل الزبيب على الريق:

نصائح بفوائد أكل الزبيب على الريق خاصة لطالّب المدارس ،وأثر ذلك على النشاط.

التعليق:

المستحبات المعروفة:
الس َّنة الشريفة ،و
ومن ُّ
ّ
ويهمله ،لكن دراسة بريطانية أيضاً ،تنصح التالمذه بتناول الزبيب
«أكل الزبيب على الريق» ،فال يعمل األكثر بهذاُ ،
على الريق ألنه مفيد جداً في تنشيط الدماغ ولفترة طويلة  ...كفيلة بااللتزام بهذا األمر ،ألنه «ثبت علمياً» !!!
أيها المسلمون:

أمر بها اإلسالم من
إن كثي ارً من النصائح لموجة الرجوع إلى األمور الطبيعية في المأكوالت ،والتي تسود العالم اليومَ ،
يميزون بين النظرية أو الدراسة أو
قبل ،وجوباً أو استحباباً ،لكن كثي ارً من المسلمين ال يثقون بدينهم من جهة ،وال ّ
العلمية والمسلّمات من جهة ثالثة.
البحث من جهة ثانية ...وبين الحقيقة
ّ
وصدق اهلل العظيم في قوله:
آي ِات َنا ِفي اآلفَا ِ
َّن لَ ُه ْم};821#&.
ق َوِفي أَ ْنفُ ِس ِه ْم َحتَّى َيتََبي َ
{س ُن ِري ِه ْم َ
َ
أيها المسلمون:

بس ّنة رسول اهلل _ا فمن يعمل بها ؟
إن لم نعمل& ;821#نحن ُ
وان لم ُنسلِّم باألحكام الشرعية «تسليماً» فهل نكون من المؤمنين بالغيب؟!
الخبر :الفصل بين الجنسين:

يحبذون الفصل بين الجنسين في التعليم!
األميركيون ّ
وتوصل العلماء والسياسيون إلى استنتاج مفاده أن الفصول الدراسية المنفصلة للبنين والبنات يمكن أن تأتي بنتائج
أفضل.

التعليق:

إن االختالط له مخاطر شتّى ،اعتبر كالمك تخلُّفاً ،يبعد عن الحضارة والتقدم!
قلت لبعض المسلمين َّ
إذا َ
والمؤسف أن بعض «اإلسالميين» في السنوات األخيرة ،اعتبر ان االختالط بين الفتيان والفتيات «يمنع التعقيد النفسي

ويقوي الشخصية»!
ّ

وال حول وال قوة إالّ باهلل العلي العظيم

إن األميركيين يمنعون االختالط أو َي ْدعون إلى تركه ،فهذا أمر مقبول!!!
أما إذا قلنا َّ
(السفير  ،2004/4/6الصفحة األخيرة).
الخبر :الطعام القليل:

ويبعد الشيخوخة واألمراض القلبية والسكرية.
في دراسةّ ،
أن الطعام القليل يورث الذكاء ُ
(الحياة  /الوسط صفحة  81ـ  24أيار .)2004
التعليق:

هذا ما أكد عليه اإلسالم كما هو معلوم ،فاشكروا اهلل يا أولي األبصار.

الخبر :اإلنسان ليس أصله قرداً:

في دراسة ،أن الشامبانزي يختلف عن اإلنسان.

( 2004/5/21جريدة السفير) نقالً عن (ساينتفيك جورنل نيتشر)
التعليق:

الخ ْلق والعديد
كم قضينا من األوقات لندحض نظرية داروين السخيفة التي َّ
روج لها البعض بهدف التشكيك في أصل َ
من الحقائق الدينية!

الخبر :اليهود ومطالبهم الواثقة:

وافقت محكمة «بني براك» الحاخامية بأن يستخدم الرجال أرصفة منفصل ًة عن النساء ،وذلك في شارع مزدحم ،لحفظ

السلوك.

وعلقت الملصقات في هذا الحي الذي هو إحدى ضواحي تل أبيب وأيضاً في شارع الحاخام «مويشه».
ُ
وقالت صحيفة معاريف إن الرجال سيستخدمون الجانب الغربي من الشارع ،والنساء يستخدمن الجانب الشرقي منه.

(السفير .)2004/6/8
التعليق:

لو طالبنا نحن بفصل الرجال عن النساء في بلداننا اإلسالمية في وسائل النقل أو األسواق أو غيرها لقامت الدنيا،

واتُهمنا بالتخلف والعصبية.
أليست بعض جمعيات حقوق المرأة في لبنان «تدين الفصل بين الجنسين في بعض األماكن العامة» ويقصدون
المساجد واالحتفاالت اإلسالمية!

يمر الخبر دون تعليق ،أما نحن فال نتج أر على طرحه أصالً.
فاليهود في قرارهم هذا ُمتحضرون ويكاد ّ
وبر الوالدين:
الخبر :هيكل عظمي ّ

ُعـثر على رجل ياباني كهيكل عظمي ،في مبنى مهجور وقد توفي منذ عشرين عاماً ،وكان بجانبه صحيفة بتاريخ 24
شباط 14
والرجل حين توفي كان له من العمر  55عاماً ،وله أبناء.
(النهار )2004/6/88
التعليق:

وبر الوالدين والرأفة على الكبار....
فلنشكر اهلل على نعمة اإلسالم وصلة األرحام ّ
فهل ُندرك نعمة اهلل علينا عندما نسمع مثل تلك األخبار ،وهل ُيعقل أن أوالده لم يسألوا عنه منذ عشرين

عاماً&;821#؟!!!

فضلنا عليهم باإلسالم.
فالحمد هلل الذي ّ
الخبر :طريق السعادة ...قالها اإلسالم من قبل:

قال «تيموثي شارب» مؤسس معهد السعادة بأستراليا إن صناعة التريليون دوالر المقبلة بعد السيارات والتكنولوجيا
ستكون في األعمال الوقائية التي تساعد الناس على الوصول إلى الصحة والسعادة.

وبعدما تحدث بإسهاب عن دور النوم والرياضة والمال والجنس ...كان من أبرز ما قاله «إذا أردت أن تكون سعيداً
فقارن نفسك ِب َمن هم أقل منك».
(السفير )2004/6/00
التعليق:

هذه نظرية إسالمية أخالقية معروفة منذ زمن بعيد ،وهي أن السعادة في أمور الدنيا تكون بمقارنة نفسك بمن هم أقل

بمن هم أعلى منك.
منك ،أما أمور اآلخرة فتقارن نفسك َ
الخبر :صفع األطفال:

رفض مجلس اللوردات البريطاني تشريعاً يقترح منعاً كامالً لصفع األطفال وذلك لضرورة هذه الممارسة التربوية فاآلباء
متعبون ومستنزفون.

(السفير )2004/5/5
التعليق:

الردع ،إال أن بعض المتأثرين بالثقافة
في اإلسالم يجوز أحياناً ذلك بشروط وظروف محددة بدقة ،وبنيَّة التأديب أو َّ
التربوية الغربية ال يلتفتون إلى هذا فيمدحون اإلسالم ألنه يحرم ضرب األطفال مطلقاً ومهما فعلوا ،حسب ظنهم!

الحق خالف ذلك.
و ّ
الخبر :الفوائد العالجية للبكاء:

افتُـتح في شرق الصين مقهى للحزن ورواده باستطاعتهم التعبير عن حزنهم بالبكاء وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي»
في هونغ كونغ أن المقهى حقق نجاحاً كبي ارً ويجتذب أعداداً من المكتئبين يومياً.
(السفير.)2004/5/5
التعليق:

لماذا إذاً ُنالم إذا بكينا خشية من اهلل تعالى أو شوقاً إلى الجنة أو حزناً على ذنوبنا أو على موالنا أبي عبد اهلل
الحسين _ج&;821#؟ !
الخبر :ال ُيصافح:

في تحقيق أن معلم المصارعة اليابانية «السومو» جلس مع الصحافية دون أن ُيصافحها.

(النهار ـ تحقيق .)2004/5/21
التعليق:

ويتَّهم المسلم إذا لم ُيصافح المرأة؟!
لماذا ُيالم ُ
الخبر :أتيكيت رئيسة وزراء الفيليبين في عدم التقبيل:

قالت «غلوريا مكاباغال أورويو» رئيسة وزراء الفليبين «عذ ارً يا رجال البلد جميعهم ،لكي ال أكون قاسية معكم ال
تحاولوا تقبيلي» ،وذلك في االستقباالت واالحتفاالت الرسمية.

(نوافذ المستقبل  2004/1/28نقالً عن التايم).
التعليق:

هذا رأيها وال تخجل به ،فلماذا يخجل بعض شبابنا عن االعتذار عن المصافحة للنساء وغير ذلك؟!

الخبر :االستماع إلى الموسيقى المرتفعة:

يؤدي في حاالت ما إلى عجزها
إن االستماع إلى الموسيقى المرتفعة يمكن أن يؤثّر على الرئة وقد ّ
قال بعض العلماءّ :
ع ن العمل ،وربطوا بين االستماع إلى الموسيقى المرتفعة واإلحساس بعدم القدرة على التنفس وبألم في الصدر.
(جريدة النهار ).2004/1/0
التعليق:

في تاريخنا اإلسالمي رأي واضح بالموسيقى ...وان حاول الكثيرون في هذه األيام تحميله ما ال يحتمل بل البعض
ُينظّر لفوائد الموسيقى وأنها تفيد الحامل عند الوضع والبقرة عند الحلب!!!
وال يلتفتون إلى الكثير من التقارير التي تحذّر من أضرار الموسيقى النفسية والبدنية كالتي ُذكرت في الخبر.
بل هذا الكالم بالذات لن يعجب الكثيرين.

فللعقالء نقول :أين تاريخ الموسيقى في ِ
حياة أنبيائنا وأوليائنا؟
الخبر :كظم الغيظ أفضل مردوداً على الصحة من الغضب:

بأن
إن االعتقاد الشائع َّ
قال االختصاصي في علم النفس في مستشفى جامعة بريسايبتريان في نيويورك روبرت ألن « َّ

التعبير عن الغضب أمر صحي ليس سوى خرافة».

إن التعبير عن الغضب ال
أضاف ،في كتاب له لمساعدة الناس على ضبط غضبهم بعنوان «السيطرة على الغضب»َّ « :
يعكر صفو العالقات مع أفراد العائلة األصدقاء واألقارب فحسب ،بل قد يؤدِّي إلى اإلصابة بأمراض القلب والسكتة

الدماغية».

إن «الغضب حالة عصبية بإمكاننا ضبطها ومساعدة عصبيي المزاج على الخروج من هذه «الحلقة المدمرة
وقال َّ

والسيطرة على أعصابهم».
(السفير )2006/0/84
التعليق:

هذا جواب عن سؤال طالما تكرر ،حول دعوة اإلسالم إلى كظم الغيظ ورد الغضب والتسامح والعفو ..مقابل دعوة

اآلخرين لتحطيم الصحون واألثاث والشتم والضرب للتنفيس عن االحتقان!

دائماً اإلسالم يعلو وال ُيعلى عليه.
الخبر :نفع قلّة األكل:

أصبحت السعودية واحداً من «أشد المجتمعات بدانة» في العالم.

أن  58في المائة من النساء السعوديات و 45في المائة من الرجال يعانون من
وأظهرت إحصائيات لوزارة الصحة َّ

أن  21في المائة من الشابات و 06في المائة من الفتيان يعانون من نفس المشكلة.
البدانة كما َّ

وذلك بسبب العادات الغذائية ومطاعم الوجبات السريعة وقضاء أوقات طويلة أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر،

ونقص الحركة...

(السفير )2006/0/5
ونساء
وفي الواليات األميركية وصلت ظاهرة البدانة إلى مستوى غير مسبوق ،بحيث أصبح من المألوف أن ترى رجاالً
ً

وحتى أطفاالً بدناء.

أن هذه الظاهرة تكبد الخزانة العامة أكثر من  885مليار دوالر سنوياً على شكل
ويشير المسؤولون األميركيون إلى َّ

أدوية واستشارات طبية ،باإلضافة إلى ما تسببه من قلَّة من االنتاج وشل للحركة االقتصادية.

أن هذه النسبة تزداد بشكل
أن حوالي  881مليون أميركي ،أي  %64.5يعانون من البدانة ،و َّ
واإلحصاءات تشير إلى َّ

سريع.

(السفير )2006/0/6
التعليق:

الح ْرفي «الببغائي» للغرب في أساليب عيشه وتعلقه بالمظاهر ،واالهتمام بالراحة
كل هذا من بعض نتائج تقليدنا َ
والدَّعة واألكل والشرب...

لس َّنة رسول اهلل _ا في الطعام وغيره...
فضالً عن تركنا ُ
َّإننا نحصد ما نزرع ...واهلل ليس بظالّم للعبيد...

تتعرض لنتائج كوارثية في القريب.
المجتمعات التي تأكل كثي ارً ّ
الخبر :زيادة رزق َم ْن تزوج:

أن األزواج يمكنهم أن يجمعوا ثروات أكبر بنسبة  %10من العازبين أو المطلقين.
أظهرت دراسة َّ

(السفير )2006/2/84
التعليق:

اإلسالم دعى إلى الزواج دون خوف من قلة المال أو الرزق ...ووعد المتزوجين برزق كثير ،بل في نصوص صريحة
وواضحة ،أن من أراد زيادة المال فعليه بالزواج.

فالحمد هلل الَّذي دعانا إلى االتكال عليه وتكفل بمال الزواج.
أليس هذه الدراسة برهان وآية تدعو إلى اإلسالم؟

الخبر :نصيحة بقلّة الطعام للطالب:

إن الطالب الَّذين يقبلون على الدراسة وأمعاؤهم
الطالب الجائعون أكثر نشاطاً من الطالب المتخمين ،فقد قال باحثون َّ

خاوية يتفوقون على أقرانهم المتخمين.

إن الهرمونات
وجاء في الدراسة الَّتي أعدتها مدرسة يال سكول ،ونشرت على موقع نايتشر نيوروساينس اإللكتروني َّ
الَّتي تفرزها المعدة الخاوية تحفز الدماغ على العمل ،كما تنشط الدماغ وتطور عمل الذاكرة.

أن هرمون غريلين يؤثر بشكل مباشر على «قرن آمون في الدماغ ( ، )Hippocampusوهي
وأوضح الباحثون َّ
منطقة حيوية في الدماغ مسؤولة عن اكتساب المعارف ونشاط الذاكرة.

إن
وقال البروفوسور تاماس هافوراث رئيس قسم الطب البديل في مدرسة الطب المقارن في مدرسة يال الطبية َّ

هرمون «غريلين» يعمل بأقصى طاقته عندما تكون المعدة خاوية.

أضاف هافوراث « َّإننا ننصح األطفال بعدم تناول وجبة إفطار كبيرة عند الصباح من أجل مساعدتهم على استيعاب

فعال»...
دروس الحصص الصباحية بشكل َّ

(السفير  )2006/2/24و(الشرق األوسط )2006/2/24
التعليق:

ثم أكد اإلسالم على قلة الطعام وترك التخمة وذلك في عشرات النصوص ،حتى بات هذا المفهوم من بديهيات السلوك
َّ

األخالقي اإلسالمي..

هذا فضالً عن مدح الجوع و َّأنه يورث الحكمة.

ثم نقول ونردد «الحمد هلل على نعمة اإلسالم».
نقول ونقولَّ ،
الحث على الزواج َّ
ألنه يجلب السعادة:
الخبر:
ّ

أن األزواج واألشخاص الَّذين لديهم عالقات عاطفية هم بشكل عام
قال علماء االجتماع في جامعة كورنل األميركيةَّ ،
أكثر سعادة من غيرهم.

أن الثنائي المتزوج لديهما إحساس أكثر بالرضى سواء أكانا سعيدين في زيجتهما أم ال!
ووجدت الدراسة َّ

وحتى األزواج غير السعداء في زيجاتهم يبدون َّأنهم يستفيدون إلى حد ما من حسنات هذا الوضع.

(السفير )2005/82/0
التعليق:

لذا نصح اإلسالم بالزواج وحث عليه بطرق مختلفة ودعا إلى تيسيره ...بل عبادة المتزوج خير من عبادة غيره.

الخبر :عدم جواز تقليد الكفّار:

في بادرة سبقتها السعودية إليها ...إيران تدعو رياضييها إلى عدم تقليد الالعبين الغربيين األجانب ،سواء في

حركاتهم التعبيرية بعد تسجيل األهداف أم طريقة ارتداء المالبس الرياضية أم محاكاتهم في قصات الشعر ،أم بتقليدهم

في حركاتهم وطريقة تعاملهم مع وسائل اإلعالم أو الجماهير.

ويأتي االتحاد اإليراني خلف االتحاد السعودي الذي أصدر تعميماً لجميع األندية قبل نحو ست سنوات ،محذ ارً الالعبين
من قص الشعر على طريقة «القزع».

وكان قد أصدر نائب الرئيس العام لرعاية الشباب األمير نواف بن فيصل ق ار ارً يقضي بمنع استخدام الموسيقى أثناء
تدريبات الفرق ،لتعارضها مع تعاليم الدِّين اإلسالمي ،وارتداء القالئد واألقراط.

(الحياة )2005/80/85
التعليق:

أكدنا دوماً ،ونجدد التأكيد على حرمة تقليد الكفار في ما ُعرفوا به ...فضالً عن مواقف العزة في مواجهتهم ،ولألسف
نرى آثار حياتهم وعاداتهم وشعاراتهم في أوساطنا اإلسالمية وفي سهراتنا واحتفاالتنا وعاداتنا االجتماعية وبين

الشباب.

الخبر :تأخير الزواج ال يجلب السعادة:

جاء في استطالع للرأي نظمته مؤسسة «مبادرة األبوة القومية» في واشنطن الَّتي تدعم الزواج والمبادىء والقيم
أن الزواج المتأخر ..ال يجلب السعادة.
العائليةَّ ،

(السفير )2005/88/81
التعليق:

كم أكد اإلسالم في مبادئه اإللهية على ضرورة الزواج المبكر ...وكم بالغ البعض في التنظير للزواج المتأخر ونقدوا

اإلسالم في كثير من أحكام الزواج :كالحمل المبكر وكثرة األوالد وتعدد الزوجات...

سننتظر تقري ارً أميركياً آخر على أمل أن يقتنعوا به!!
الخبر :لماذا نخجل من عدم المصافحة:

في مقال عن المجتمع الياباني َّأنهم ال يعرفون مطلقاً المصافحة باأليدي وال القبالت حتى في أكثر اللقاءات قرباً

وتأثي ارً.

(المصدر السفير )2005/1/21

التعليق:

أن بعض
في مجتمعاتنا اإلسالمية أصبحت المصافحة بين الرجال والنساء منتشرة جداً ،ويستهجن منكرها ،والغريب َّ
المحجبات يصافحن باأليدي أيضاً ،وهذا ما نشاهده على شاشات التلفزة!!!

واألغرب من كل هذا انتشار عادة التقبيل بين الرجال والنساء في المناسبات العامة!!!

مر ،اليابانيين البوذيين في عدم مصافحتهم وتقبليهم؟!
فمتى نقلد ،وبأسف ّ
الخبر :العالج بمواجهة الخوف:

طرح علماء دواء لعالج آثار الصدمة النفسية ...وحتى اآلن كان العالج األكثر استخداماً هو بجعل المصاب يواجه
خوفه من خالل وضعه في ظروف الخطر نفسه.

(السفير )2005/5/21
التعليق:

يه ،فَِإ َّن ِشدَّة تَوقِّ ِ
سالم اهلل عليك يا أمير المؤمنين وأنت القائل( :إِ َذا ِه ْب َت أَم ارً فَقَ ْع ِف ِ
اف ِم ْن ُه) .الحكمة
َعظَ ُم ِم َّما تَ َخ ُ
يه أ ْ
َ
ْ
 855من نهج البالغة.
الخبر :ترك العالقات الرحمية والعائلية تُدمر المجتمعات:
حذرت منظمة الصحة العالمية أمس ،من أن االغتراب االجتماعي ،الناجم عن وتيرة الحياة الحديثة يدفع الكثير من

أن عمليات االنتحار تسببت في وفاة أكثر من  185ألف شخص في العام  2008في
الناس إلى االنتحار .والحظت َّ

مختلف أنحاء العالم ،وهو رقم يتعدى عدد الوفيات جراء عمليات القتل حيث بلغ  500ألف.

وخلصت المنظمة إلى أن «عدم االنتماء المرتبط بالحياة الحديثة يزيد من معدالت االنتحار على نطاق العالم أجمع».

وقال «شيجيرو أومي» مدير مكتب المنظمة اإلقليمي لغرب الباسفيك ومقره مانيال ،أنه يجب تقوية الروابط االجتماعية
لمنع حدوث المزيد من حوادث االنتحار مشي ارً إلى أن ثمة حاجة إلى إحياء وتنشيط المجتمعات ليتسنى لألشخاص أن

يستعيدوا شعورهم باالرتباط في مجتمعاتهم وأماكن العمل والعائالت .وأفاد التقرير تفاصيل واحصاءات ...خلص إلى
أن االرتباط االجتماعي والعائلي من العوامل الرئيسية التي تحول دون االنتحار.
« َّ
(السفير )2005/1/86
التعليق:

عز َّ
علينا شكر اهلل َّ
وجل على ما أمرنا به من صلة األرحام والترابط األسري واجالل اآلباء واألمهات والكبار والشيوخ

و َّ
يبة ...والتوقير واالحترام ...والرحمة بالصغار ،في مئات األحكام الشرعية المباركة.
الش َ
فاشكروا اهلل على نعمة اإلسالم.
الخبر :فوائد الختان:

أشارت دراسة جديدة إلى أن الختان يمكن أن يمنع انتشار فيروس «اتش اي في» بين الذكور الذي يعتقد أنه مسبب

لمرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز).

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن نسبة اإلصابة بفيروس «اتش آي في» بين الرجال الذين أجريت لهم عملية

الختان منخفضة.

وفي حال ظهور نتائج مماثلة فقد يستخدم الختان كوسيلة ،جنباً إلى جنب مع الواقي الذكري ،للوقاية من فيروس

«اتش اي في» حسبما ذكرت «بي بي سي».
وربما تعتمده األُمم المتحدة كوسيلة للحماية.
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التعليق:

اإلسالم جعل الختان فرضاً واجباً حتى على من لم يختنه والداه ،وهو مستحب في األيام السبع األولى للوالدة ،وشرطاً

لصحة الطواف في الحج ،فالحمد هلل.
الخبر :فائدة الماء الدافىء المحلَّى:

في الصين عادة تقديم أكواب صغيرة بها ماء دافىء ال طعم له ...،واألثرياء يضعون في الماء سك ارً أو عسالً وبذلك
يكون تأثيره أقوى في تهدئة األعصاب واسترخاء العضالت والنوم إذا أردت.

(الشرق األوسط  2005/5/21أنيس منصور)
التعليق:

س َّنة اإلسالم في اإلفطار بعد الصيام ،على ماء دافىء محلَّى بالسكر أو العسل.
هذه ُ
فالحمد&;846#هلل على نعمة اإلسالم.
الخبر :العالج بركوب الخيل:

أقامت شركة صناعة األدوية األلمانية المعروفة «غروننتال» من مدينة آخن مخيماً سياحياً لألطفال المعانين من

أن ركوب الخيل لمدة
األمراض السرطانية وعملت على تحريرهم من األلم عن طريق ركوب الخيل .وتشير النتائج إلى َّ

أسبوع واحد كان أفضل من العالج البعيد المدى لألطفال المرضى ....وكان معظمهم من المصابين بسرطان الدم ومن
أن األطفال لم يتحرروا من األلم فحسب ،وا َّنما ازدادوا بهجة نتيجة هذه
األورام الدماغية ...هذا مع مالحظة َّ

«المواجهة» المباشرة مع الخيول.

وذكرت المربية اندريا تيبة ،التي ترافق األطفالَّ ،
أن نتائج العالج في تحسن دائم واعتبرت العالج بركوب الخيل بديالً
سنوياً مهماً عن الرقاد في المستشفيات وله تأثير بعيد المدى على صحة األطفال الجسدية والنفسية.
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التعليق:

س َّنته ركوب
هذا ما حث عليه اإلسالم من ركوب الخيل للكبار والصغار ،فصلَّى اهلل عليك يا رسول اهلل الذي من ُ
الخيل.
الخبر :استحباب القيلولة:

أن القيلولة تساعد على إنعاش الصحة ورفع االنتاجية.
قالت بعض الدراسات من جامعة هارفرد َّ

(السفير )2005/5/00
التعليق:

قالها اإلسالم من قبل ،فالقيلولة مستحبة ،كما هو معروف.

الخبر :تعليم آداب السلوك ...متى ُنعلِّم آدابنا ومستحباتنا في مدارسنا؟

أن وزارة التربية البريطانية تنفق ماليين الجنيهات لتعليم تالمذة المدارس االبتدائية
ذكرت صحيفة «صاندي تليغراف» َّ
آداب السلوك وحسن التصرف وضبط المشاعر.

وسيمتد نطاق هذا البرنامج ليشمل عشرين ألف مدرسة ابتدائية والتكلفة األولى له عشرة ماليين جنيه استرليني (81

مليون دوالر).

(السفير )2005/0/5
التعليق:

وينفقون من أجل السلوك وحسن التصرف ليس قرب ًة إلى اهلل ...وكيف نهمل نحن
فلنتعلم من هؤالء كيف ُيخططون ُ
ما أنعم اهلل علينا من آداب ومستحبات!
التصرف:
الخبر :دروس في آداب
ّ

تلقى دروس في آداب التصرف وحسن السلوك في الواليات المتحدة األميركية وتجد هذه الدروس إقباالً كبي ارً.

وتقول دوروثيا جونسون التي تدبر مدرسة البروتوكول« :لم َأر مثل هذا االهتمام من قبل».
وتنظم جونسون دوراتها في  02بلد وقد زادت أربعة أضعاف خالل السنوات الخمس الماضية في الواليات المتحدة

لوحدها.

(السفير )2005/2/5
التعليق:

عجباً ...فنحن في اإلسالم عندنا مستحبات وآداب وسنن إلهية نهملها وال نهتم بها ،وهم ليس عندهم ...ويهتمون!
الخبر :المشروبات الكحولية:

أن تناول كميات متوسطة من المشروبات الكحولية هو أمر مفيد للقلب ويقي
كثيرة هي الدراسات الطبية التي اقترحت ّ
من نشوء أمراض الشرايين التاجية ويخفف من تداعياتها .ومنها نشأ اعتقاد لدى الكثيرين من األطباء وغيرهم من

إن
طبياً
وعلمياً وال مجال لمناقشته أو مراجعة صحته ....بل بالغ البعض ليقولّ :
ّ
الناس ،أن هذا األمر صحيح ّ
الممتنعين عن تناول المشروبات الكحولية أكثر عرضة للوفاة ،وفي وقت مبكر من العمر!!!

لكن الحدث األبرز علمياً وطبياً في األسبوع الماضي ،هو أن الباحثين من الواليات المتحدة وكندا وأستراليا وضمن

تدل على صحة
إن المراجعة العلمية الدقيقة لمجمل الدراسات الطبية في هذا الشأن ال ّ
فريق عمل بحثي دولي ،قالواّ :
هذه المقوالت البتة ،وأ ّنه بمراجعة فاحصة ودقيقة ألكثر من  54دراسة علمية في هذا المجال ال ُيمكن االستنتاج منها

مبني
مطلقاً أن تناول كميات متوسطة من الكحول يقي من أمراض القلب وخصوصاً أمراض الشرايين التاجية ....وهذا
ٌّ
على التجربة والمالحظة والتحليل العلمي لفريق البحث بقيادة باحثين من جامعتي فيكتوريا في بريتش كولومبيا
الكندية ،وكاليفورنيا في سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة.

ووصفوا ما جرى تداوله خالل مدة ثالثين سنة بخطأ علمي قاتل...
والخبر طويل وفيه الكثير من التفاصيل والمعلومات واإلحصاءات.

(الشرق األوسط .)2006/4/

التعليق:

روج لها لألسف الكثير من المسلمين عن
هذا مثال عن بعض النظريات «العلمية» الفارغة التي ُيشيعها البعضُ ،
وي ّ
غفلة أو سوء أو جهل أو انهزام...

تماماً كالنظريات التي انتشرت حول «الفوائد السحرية» للموسيقى و»األضرار الصحية» للحجاب!!!
وه ْب لهم ثق ًة ويقيناً بدينهم.
َّ
اللهم احفظ المسلمين َ

