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والحـرارة  السـعة،  حیـث  مـن  اإلنساِن  جلد  بأن  الدكتوركلقمان  الجراثیِم  یذكُرعالُم     
حیناً،  المتآلفة  الجراثیم  أنواع  من  علیھ  وما  المختلفة،  واالنخفاضات  واالرتفاعات  والرطـوبـة، 

بین  ومنبثة  مختلفة  مخلوقات  من  یسكنھا  وما  األرضیة،  الكرة  بسطح  یَُشبِّھھ  أحیاناً؛  والمتحاربة 
ورطوبة،  وجفاف  وبرودة،  حرارة  من  الظروف  مختلف  وفي  البحار،  وفي  والجبال  السھول 

ومعاھدات. وعداوات  حروب  مــن  بینھــا  ومــا 
جرثومة،  ملیون  من  أكثر  علیھ  الطبیعي  جلدك  من  مربع  سنتمتر  واحد  كل  أن  العلماء  وجد     

وتشرب   وتأكل  وتمرح  تسرح  جرثومة،  ملیار   ۱۰۰  -  ۲۰ بین  ما  أبیت  أم  شئت  جلدك  ویحمل 
عنھا. تعلم  أو  بھا  تحس  ال  وأنت  جلدك  وتتكاثرعلى 

األنسجة  في  اللذیذ  طعامھا  إلى  وتدخل  جلدك  تخترق  أن  تستطیع  لو  تتمنى  الجراثیم  ھذه  كل     
باتاً. منعاً  ذلك  من  ویمنعھا  بالمرصاد،  لھا  العظیم"  الجسد  "سور  جلدك  ولكّن  والدم، 

كانت  وكلما  الشخصیة،  لنظافتك  تبعا  وتنقص  تزداد  مستمر،  وتكاثر  تضاعف  في  األعداد  ھذه     
وجھ. أتم  على  حمایتنا  في  بواجبھ  یقوم  سلیما  یبقى  أن  الجلد  ساعدنا  كلما  قلیلةٌ 

ھذه  معظم  من  للتخلص  واالستحمام  الوضوء  بإإلكثارمن  الكریم  رسولنا  أمرنا  ولھذا     
من  حمولة  أقل  ومعھم  المسجد  في  المسلمون  یجتمع  حتى  الجمعة؛  صالة  قبل  وخاصة  الجراثیم، 

حولھم. لمن  أذى  أقل  وبالتالي  الجراثیم، 
ُكِلّ  َعلَى   ِ َّ�ِ َحقٌّ   ": أیضا  وقال  فَْلیَْغتَِسْل”  اْلُجُمعَِة  لَى  إِ أََحُدُكْم  َجاَء  ذَا  إِ  " الكریم  الرسول  یقول     

َوَجَسَدهُ". َرأَْسھُ  یَْغِسُل  أَیَّاٍم،  َسْبعَِة  ُكِلّ  فِي  یَْغتَِسَل  أَْن  ُمْسِلٍم 

الرجال  انصرف  فلما  العزیز،  عبد  بن  عمر  الخلیفة  لیھنئوا  العید  یوم  في  المسلمون  دخل    
فبكى  الجدیده،  یلبسون  الرعیة  وأبناء  رثة،  ثیاباً  یلبس  ابنھ  بینھم  من  كان  الغلمان؛  ودخل 

أنّي  یابُني سوى  ال شيء  قال:  وأبكاك؟،  برأسك  طأطأ  الذي  ما  أبتاه!  یا  أبنھ:  لھ  فقال  الخلیفة، 
الغالم  فقال  الجدیدة،  الثیاب  یلبسون  وھم  القدیمة،  الثیاب  بتلك  وأنت  قلبك  ینكسر  أن  خشیُت 

فال وهللا "،   أنا  أّما  وأباه،  أّمھ  فعصاه، وعق  قلُب من عرف هللا  ینكسُر  إنما  أبتاه!،  یا  ألبیھ" 
السلف  أحد  قال  ولھذا  أطاع هللا،  لمن  العیُد  إنّما  حقاً  مقالتھ،  أحسن  وما  الغالم،  ھذا  أنضج  ما 

بالسیوف". علیھا  لجالدونا  الملوُك  بھا  علَم  لو  سعادٍة  في  إننا  وهللاِ   "  : الصالح 

ال  فإنّك  كان،  مھما  الخیَر  فافعل  جّربھا،  من  إالّ  یعرفھا  ال  لذةٌ  الناس  قضاء حوائج  في  إن    
نائما. وأنت  لك  السماء  أبواب  الفقراء  دعوات  تقرع  الجنةَ،فربّما  تُدخلك  حسنٍة  أُي  تدري 

واجلراثيم  جلدك 

العيد؟! ملن 

قضاء حوائج الناس


