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واستاَق  القوم؛  على  فصبَّح  السالم،  علیھ  علٌي  یقدُمھم  ُجنده،  من  فریقاً  طيء  إلى  رسول هللا  وجھ 
بباب  حظیرٍة  في  طیئ  سبي  ووضع  هللا،  رسول  مدینة  إلى  ونساءھم  ورجالھم  ونَعََمھم  خیلَھم 

وكانت  إلیھ  فقامت   ، هللا  رسوُل  بھا  فمّر  السبي،  ضمِن  من  الطائي  حاتم  بنت  ُسفانة  وكانت  المسجد، 
مّن   " قال:  علیك،  مّن هللاُ  علّي  فامنّن  الوافُد،  الوالُد، وغاَب  ھلك  یا رسوَل هللا،  فقالت:  امرأةً جزلةً 

الفاُر من هللا ورسولھ؟ " قالت : ثم مضى رسوُل هللا  وافُدك؟ " قالت: عدي بن حاتم، قال: " 
رسول هللا،  یا  فقلت:  فقمُت  فكلمیھ،  قومي  أن  خلفھ  من  رجٌل  إلّي  فأشار  ثالثاً،  بي  مّر  حتى  وتركني، 

ثقةً  تجدي  حتى  تعجلي  فال  فعلت،  قد   "  : قال  علیك  مّن هللا  علّي  فامنّن  الوافُد،  وغاب  الوالُد،  ھلك 
من  فاستأذنت  بھم،  تثُق  ممن  قومھا  من  رھٌط  قدم  حتى  ُسفانة  وأقامت   ،" آذنیني  ثم  بالَدك،  یُبلغُِك 

الشام،  إلى  وخرجت  وأسلمت  تكفیھا،  نفقةً  وأعطاھا  تُقلھا  راحلةً  ومنحھا  فكساھا  هللا،  رسوِل 
                                            . وقومھا  أخیھا  أسالم  في  سببا  وكانت 

فانة بنت حامت الطائي
ُ
س

إّال  الخیر  ما وجدنا  قال:  تعالى،  إلى هللاِ  لھ:  قیل  ؟،  أین  إلى  ثّم  فقال:  میٌّت،  إنّك   : قیل ألعرابي    
قال  قال: هللا،  ؟  القیامة  یوم  یُحاسبنا  من  عبّاس:  أبن  رجٌل  ؟، سأل  لقاءه  أفنخشى  تعالى،  من هللا 

بي" عبدي  ظن  عند  أنا  تعالى  هللا  یقول  الكریم"  الرسول  الكعبة"،قال  ورّب  نجونا  الّرجُل: 

 باهللا
ّ
ن

ّ
سن الظ

ُ
ح

نقصد  بل  ُملتھماً،  حوتا  أو  كاسراً،  وحشا  بھ  نقصد  ال  طبعاً  البكتیریا"  "آكل  أسمھ  فیروساً  ھناك  أن 
وتنظیماً. ودقة  وفعالً،  حجماً  ھذا  كل  من  أعظم  خلقاً 

ذلك،  من  بكثیر  أصغر  مخلوق  واآلكل  المتر،  من  الملیون  من  جزأین  یتعدى  ال  طولھا  بكتیریا  فالمأكول 
أسٍد. مقلةَ  تُدمي  بعوضةً  یُحاكي  وكأنھ 

البكتیریة، وھذا بحد ذاتھ خدمة  الفیروسات المتخصصة في تدمیر الخالیا  ھذا اآلكل ھو نوع من أنواع 
ممكنة،  غیر  الحیویة  بالمضادات  معالجتھا  أصبحت  المیكروبات،  من  أنواع  على  یقضي  إذ  لإلنسان، 
البكتیریا  آكل  استعمال  إمكانیة  في  یبحثون  العلماء  بدأ  ولھذا  األدویة،  لمقاومة  مختلفة  طرقا  إلكتسابھا 

المرضى. بعض  حیاة  إلنقاذ  كعالج 
. القمر  سطح  على  حطت  مركبٍة  أول  تتذكر  رأیتھ  إذا  عجیب،  شكٌل  الفیروس  من  النوع  لھذا 

یتراوح  قیاسي  وقت  وفي  الواحد،  الیوم  في  الملیارات  ملیارات  تحدث  للبكتیریا  المدمرة  العملیة  ھذه 
أو نسمعھا. بھا  أّن نحس  دقیقة فقط ال غیر، دون   " ٤۰ بین  "۲۰ – 


