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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۷ - ٥ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۲۸

للحیاة بشكل عام، موجودة  الجراثیم مخلوقات صغیرة وغیر مرئیة، وھي أساسیة وضروریة   �
في كل مكان عرفھ اإلنسان، ورغم أنھا مخلوق قدیٌم جدا حسب دراسات المتحجرات ، إالّ أن 

البكتیریا لم تُعرف إال في القرن السابع عشر.
فالرقم  تتكاثر بسرعة عجیبة،  الملیارات،  إلى  بأعداد كثیفة جدا، تصل  تعیش في مستعمرات   �

استعملھا  تكالیفھا،  وقلة  تكاثرھا، وسھولة زراعتھا،  دقیقة، ولسرعة  كل عشرین  یتضاعف 
للبشریة.  المفیدة  التجارب  اإلنسان في كثیر من 

ھذه الجراثیم المبثوثة في الكون، موجودة في جسم اإلنسان، وعلیھ، بأعداد ھائلة دون أن   �
یراھا، تأكل وتشرب وتسرح وتمرح دون علمھ، وقد عرف العلماء منھا عشرات اآلالف، من 

البشر، مبثوثة في كل  بالعشائر عند  الجرثومیة أشبھ ما تكون  العائالت  المختلفة، ھذه  العائالت 
البیولوجیة الخاصة بھا  مكان، تُمضي حیاتھا بین سلم وحرب، كل عائلة لدیھا من األسلحة 

المكان والطعام. الدفاع عن نفسھا ما یحمیھا من إعتداء منافسیھا على  ووسائل 

المختلفة. الجراثیم  الواحد فیھ ملیارات من  للجراثیم،والغرام  المستودع األكبر  األرض ھي   �
وجد العلماء أن ۳٪ فقط من الجراثیم المعروفة مسؤولة عن األمراض البشریة المعدیة.  �
و ۱۰٪ منھا ینتھز ضعف جھاز المناعة عند اإلنسان لینقض علیھ مسببا لـھ األمراض.  �
و ۸۷٪ من الجراثیم فھي الجندي المجھول، تعمل في خدمة اإلنسان بصمت لیال ونھارا.  �

تتجلى قدرة هللا في فنونھا للدفاع عن نفسھا، وشبابھا الذي ال یشیب، وإنجازاتھا العظیمة   �
للبشریة. " فَُسْبَحاَن الَِّذي بِیَِدِه َملَُكوُت ُكِلّ َشْيٍء َوإِلَْیِھ تُْرَجعُوَن" .
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في عام ۱۹٤۹م تم تعیین األستاذ بھیج تقي الدین وزیراً في لبنان، وحین علم أخوه بذلك كتب   �
لھ ھذه الرسالة،أخي بھیج: "علمُت بأنك قد أصبحت وزیراً، وھذا شرٌف كبیر لعائلتنا ومنطقتنا، 

لكنّي أحب أن أذكرك بأننا عندما كنا صغاراً كنا نتسابق للنوم في فراش أبینا رحمھ هللا، وتذكر 
أن الوالد كان یشتَُم رائحة أیدینا لیتأكد أنھا نظیفة، وأننا غسلنا أیدینا بعد الطعام، لكي یسمح لنا 
بالنوم معھ، واآلن یرقد أبونا تحت السندیانة، وال شك أننا سوف نرقد معھ بعد مدة، فاحرص یا 
أخي أن تكون یداك نظیفة حین ترقد معھ"، وخیر األعوان واإلخوان أشدھم مبالغة في النصیحة.
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