
الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
����������������������������������

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+

۲۱ - ۹ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ٦۳

إن المتأمل في ھذا الكون، یجد أن الثنائیة فیھ ممتدة من الذرة إلى المجرة، والثنائیة موجودة في كل    
شيء، مصداقا لقولـھ تعالى: "َوِمْن ُكِلّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن".

الثنائیة حتى عند المخلوقات األكثر تطورا، واألكبر حجما من المیكروبات فیھ إعجاز عظیم لمن یمعن    
النظر فیھ، ففیھ الذكر، وفیھ األنثى، ومنھ ما جمع الصفتین فكان الجنس الثالث. 

األعجب واألغرب من ھذا كلھ، أن تكون ذكورة وأنوثة في عالم المیكروبات، ھذه المخلوقات الدقیقة    
المجھریة، منھا ما یقوم مقام الذكر، ومنھا ما یقوم مقام األنثى .

   الخلیة البكتیریة الذكریة فیھا مادة وراثیة إضافیة، خارج نطاق كروموسومھا الوحید تعطیھا صفة 
الذكورة، وتسمى الذكر ، أما التي ال توجد فیھا ھذه المادة الوراثیة تسمى األنثى. 

یظھر على جسم الذكر شعیرات دقیقة جدا، من بینھا شعیرة أطول من غیرھا، أسطوانیة الشكل،    
مفرغة من الداخل تسمى شعیرة الجنس، واألنثى ال تملك مثل ھذه الشعیرة، ولكن لدیھا أماكن معینة 

اسمھا المستقبالت، تستطیع شعیرة الجنس الذكریة أن تلج لألنثى منھا.
وظیفة شعیرة الجنس الرئیسیة، ھي ربُط الذكر باألنثى،  ومن ثم تمریر جزء من المادة الوراثیة من    
ل جنسھا إلى  خاللھا إلى األنثى، واألنثى التي تستقبل مثل ھذه  النسخة من المادة الوراثیة الذكریة تحِوّ

ذكر، فینمو علیھا شعیرات جنسیة، وتتصرف حسب جنسھا الجدید.
ومن العجیب أیضا أن بعض البكتیریا األنثویة، أثناء ھذه العملیات یمكن أن تكتسب جزءاً من المادة    

الوراثیة الذكریة،  فتصبح جنسا ثالثا، ظاھرھا أنثى وباطنھا مخلوط . فسبحان هللا ذو الجالل والمقدرة، 
الذي قال لنا في محكم تنزیلھ ما یشیر إلى مثل ھذه الحقائق حیث یقول : "ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََق األَْزَواَج 

ا ال یَْعلَُموَن". ا تُْنبُِت األَْرُض َوِمْن أَنفُِسِھْم َوِممَّ ُكلََّھا ِممَّ

العالم «ھانز زنسر» كان أحد علماء جامعة ھارفرد المرموقین، ورغم أنھ ألّف العدید من الكتب المرجعیة 
في علم الجراثیم ؛ إالّ أنھ دخل التاریخ من أوسع أبوابھ بعد أن ألّف كتابھ الشھیر الصغیر"الفئران والقمل 
والتاریخ"عام ۱۹۳٥م، حیث أثبت فیھ أن المیكروبات من أھم القوى الطبیعیة غیر المرئیة المؤثرة على 
البشریة في السلم والحرب، وقد استشھد على ذلك بما حدث لجیش نابلیون عندما غزا األراضي الروسیة 

عام۱۸۱۲م بنصف ملیون عسكري، حیث قتلت جرثومة التیفوس أكثرھم فلم ینُج منھم إالّ القلیل،ھذا 
المرض الذي تُسببھ جرثومة تعیش أصالً على القمل والقراد وبراغیث الفئران، ثم تنقلھ إلى اإلنسان، 
ینتشر بسرعة عجیبة في األوساط المكتظة، وھذا ما حدث لجیش نابلیون، فعاد من سلم منھم أدراجھ، 

راضیا من الغنیمة باإلیاب....فسبحان هللا على عظیم قدرتھ من خالل مخلوقاتھ التي ال نبصرھا
"وما ال تبصرون".

ومما ال يعلمون

مصائب قوم عند قوم فوائد


