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

إلبنھا  فقرأتھا  لِك،  المدرسة  من  رسالة  ھذه  ألمھ:  وقال  مدرستھ  من  إدیسون  توماس  الطفل  عاد   �
تعلمیھ  أن  قدراتھ،علیك  وعلى  علیھ  صغیرة  والمدرسة  عبقري  قائلة:"إبنك  فحواھا  الصغیرعكس 
بالبیت".، مرت السنوات وتوفیت أم أدیسون الذي تحّول بعدھا إلى أكبر مخترع بالتاریخ البشري، ویوما 
وجد بخزانھ والدتھ رسالة كان نصھا" إبنك غبي جدا، فمن صباح الغد لن ندخلھ المدرسة "،وھذا ھو نص 
ثم  طویال،  أمھ  على  أدیسون  بكى  أمھ"،عندھا  الى  الصغیر  أدیسون  حملھا  التي  الحقیقي  الرسالة 
ألنھا  صنعتني  التي  ھي  أّمي  إّن  لعبقري،  تحول  الرائعة  والدتھ  بفضل  ولكن  غبیا،  طفال  كان  كتب"أدیسون 

الوجود. في  شخص  أھم  أني  أشعرتني  بي،  وتثق  تحترمني  كانت 

ونهاية موفقة بداية كئيبة 

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۸ - ۱۱ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷٥

لطالما حلم اإلنسان بشباب متجدد، وأجتھد العلماء في البحث عن إكسیر الحیاة، ولكن لن یستطیعوا،    
كثیرة  أبحاثاً  الحكومات  طائلة، ودعمت  بأموال  األغنیاء  تبرع  یغیروا سنة هللا،  أن  أوتوا من علم  مھما 

بھذا االتجاه، وال نتیجة، ولن یكون لھم ما یریدون. 
طفولة ثم شباب وقوة ثم شیخوخة وضعف ثم الموت، ھذا ھو القانون الذي یحكم اإلنسان، وال سلطان    

البیولوجي. السلم  المتقدمة في  المخلوقات  ألحد في تغییره، وھذا ما ینطبق على 
وحیدة  أنھا  ورغم  مرئي،  صغیرغیر  مخلوٌق  مثالً  فالبكتیریا  المیكروبات،  منھ  یُستثنى  القانون  ھذا    
بشباب  تتمتع  البكتیریا  والطعام، ھذه  كالتنفس  المبدأ  الحیاة، من حیث  أساسیات  كل  فیھا  أن  إالّ  الخلیة، 

دائم إذا توافرت لھا متطلبات العیش، من غذاٍء ودرجة حرارة ُمثلى.
تبقى في نمو وتكاثر دائمین لیال و نھارا، ال تكل وال تمل، وتشكل خلقا كثیرا ال یُحصى، أفراده شباب    

قوي،  لیس فیھ صغیر أو أم أو أب أو جد، كل األفراد شباب ومن الجیل نفسھ.
اثنتین  تصبح  فالواحدة  وتنقسم.  تنمو  مناسب،  غذائي  وسط  في  ُوضعت  إذا  الواحدة  البكتیریا    

الشباب.  إعادة  تتمتع بخاصیة  الخلیة ال تھرم، ولكنھا  فمادة  بالمادة والعمر،  متشابھتین 
أُجریت تجارب على أنواع مختلفة من البكتیریا، وكان ُمعدل فترة االنقسام ھي عشرین دقیقة ، فالخلیة    

الواحدة بعد عشر ساعات من النمو واالنقسام تصبح ملیارا.
وألن هللا سخر كل شيء لمصلحة اإلنسان، فقد استفاد البشر من خاصیة سرعة والتكاثر، ولھذا اخترع    
وتُفرز  تتكاثر  فالبكتیریا   ، الغذاء  منھا  ینُضب  ال  التي  الدائمة"،  "المزرعة  ُسمي  ما  الجراثیم  علماء 

الذي یستفید منھ اإلنسان . الحیوي  تلقائیا المضاد 
كیف  یوماً  وإذا عرف   ، اإلنسان  منھ  یستفد  لم  خاصة  المیكروبات  عند  الشبابیة  یُدیم  الذي  السر  ھذا    
یحدث عند البكتیریا، فلن یستطیع نقلھ لإلنسان، ألن لكل مخلوق في الُسلم البیولوجي قوانین وأسرارأ، 

أودعھا هللا فیھ وال تصلُح لغیره. 

 بال هرم
ٌ
البكترييا شباب


