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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

٤ - ۱۱-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷٤

بعض الناس یظھرون في بدایة حیاتھم مھملین ال مبالین، لدرجة أن والدیھم ال یرجون منھم خیراً،   -
المزید من  في  تكون سبباً  ربما  ینبني علیھ من سلوكیات؛  وما  ؛  متسرعاً  ھذا  إنطابعھم  أن  وال شك 

أبنائھم بل تدمیرھم .  إحباط 
ال أحد یعلم الغیب، وال یدري ماذا یحدث غدا، فالخبرة أثبتت أن بعضاً ممن ظنناً أنھم ال یأتون بخیر   -

العالم ومن حملة جائزة نوبل. لشدة إھمالھم؛ أصبحوا من مشاھیر 
طفولتھ  یظھرفي  ۱۸۸۱م،كان  عام  المولود  فلمنج  الكسندر  األسكتلندي  العالم   أن  أثبت  فالتاریخ   -

مھمال ویُضرب المثل في المبالتھ، مظھراً وسلوكاً، وشتان ما كان  بین البدایة والنھایة. 
المسمى  الحیویة  المضادات  أول  ۱۹۲۸م  عام  اكتشف  مشھوراً،  وعالماً  المعاً،  طبیباً  أصبح  فقد    -
،لتنمو علیھا بعض  الزمن في مختبره  لفترة من  بكتیریة  لمزارع  إھمالھ  ذلك بسبب  البنسلین، وكان 

البكتیریا،  افرزت مادة وقتلت بعض  التي  الفطریات 
الموازین  قلب  الذي  البنسلین  وكانت  للبكتیریا،  القاتلة  المادة  ھذه  عّرفت  والتنقیب  البحث  وبعد   -

ثورة صناعیة صیدالنیة عظیمة.  الطبیة حینھا، وأشعل 
اسھل  طرق  إلى  توصلت  و  ضخمة،  بكمیات  البنسلین  مادة  استخالص  على  الشركات  تسابقت   -

الستخالص المادة السحریة (البنسلین) و انتاج كمیات ھائلة  منھا و طرحھا في األسواق. 
ید  متناول  في  أصبح  وبعدھا  الحرب،  مرضى  لعالج  ۱۹٤۱م  االمرعام  أول  البنسلین  استخدم   -

المدنیین في بریطانیا و أمریكا ثم العالم . 
نوبل،  بجائزة  فاز   ۱۹٤٥ سنة  وفي  وحید،  ابن  لھ  وكان  حیاتھ،  في  سعیدا  كان  و  فلمنج  تزوج   -

وتوفى عام ۱۹٥٥م، فانظر بربك الفرق بین البدایة والنھایة، ولكن أكثر الناس یستعجلون.

یُروي في األثر عن علي بن أبي طالب قال:" اتقوا هللا في الخلوات، فإن الشاھد ھو الحاكم"، ویقول   -
ھي  الخفاء  عبادات  وأن  االنتكاسات،  أصل  ھي  الخلوات  ذنوب  بأن  با�  العارفون  "أجمع  القیم:  ابن 
للعبد  باطنة  دسیسة  بسبب  تكون  السوء  "خاتمة  الحنبلي:  رجب  ابن  الثبات"،ویقول  أسباب  أعظم 

الناس". علیھا  الیطلع 

البنسلني مكتشف 

 اخللوات ..

إلیك،  المشرَق والمغرَب یجيُء  إلیك، وھب  الدنیا في یدیك، ومثلُھا ُضم  أّن  السماك : ھب  إبن  قال   -
فإذا جاءَك الموُت فماذا في یدیك؟!،" َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُھُم اْلَمْوُت قَاَل َرِبّ اْرِجعُوِن ، لَعَِلّي أَْعَمُل َصاِلًحا 

فِیَما تََرْكُت ".
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