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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۷

فَعَلَْیِھْم الدَماُر، إذا َظَھَر التَالُعُن، وَشِربُوا  تِْي َخْمساً    قال صلى هللا علیھ وسلم:“إذا استََحلَّْت أمَّ
بالنَِساِء”، فتأمل  ھل  بالِرَجاِل والنَِساُء  الِرَجاُل  القَیِّنَاِت، واْكتَفَى  الَحِرْیَر، واتََّخذُوا  الُخُمْوَر، ولَبُِسوا 

إِْن  بَِما فَعََل السُّفََھاُء ِمنَّا ۖ  أَتُْھِلُكنَا  بقي منھا شيء في بالدنا العربیة واإلسالمیة لم یظھر، قال تعالى:" 
ِھَي إِالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِھا َمن تََشاُء َوتَْھِدي َمن تََشاُء ۖ أَنَت َوِلیُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا ۖ َوأَنَت َخْیُر 

اْلغَافِِریَن"
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حتذير

األملاني البكترييا  عامل 

۲۰۲۰- ۱۱ - ۱٦

ولد األلماني روبرت كوخ سنة ۱۸٤۳، ونشأ فى عائلة من إثني عشر فرداً، أظھر كوخ قدرة    
التعلم منذ صغره، حیث تعلم القراءة لوحده من الصحف بعمر الخمس سنوات فقط،  إستثنائیة على 

للعلوم والریاضات في المدرسة.  وكذلك كان طالبًا موھوبًا ومحبًا 
درس الطب وكّرس حیاتھ للبحث العلمي فى اكتشاف الجراثیم ودراسة األوبئة، وبإمكانیات    

البكتیریا، باإلضافة إلى لویس باستور. محدودة أصبح أحد مؤسسي علم 
ُكلف روبرت كوخ ببحث وباء الجمرة الخبیثة للكشف عن سببھ، فأجرى سلسة من التجارب حتى    
برھن على أن البكتیریا ھي التى تسبب المرض، نشر كوخ تجاربھ واكتشافاتھ، وكانت محط إعجاب 

كثیراً. منھا  العلماء، ألنھم طبقوھا واستفادوا 
العلماء قدیًما لعجزھم  الذى حیر  البكتیریا المسببة لمرض السل؛  اكتشف كوخ بنفسھ عام ۱۸۸۲    

عن معرفة أسبابھ، ثم درس مرض الكولیرا فى مستشفى اإلسكندریة بمصر، بعد أن اجتاح ذلك 
الوباء مصر، وأدى إلى حدوث أكثر من ٤۰ ألف حالة وفاة.

في منتصف سنة ۱۸۹۰ بدأ یجرى أبحاثھ حول أمراض الدم المعدیة فى أفریقیا كالمالریا ومرض    
النوم، ولقد قضى فترة طویلة بین البحث فى أسباب المرض وإیجاد العالج.

أجرى كوخ أبحاثھ عن مرض الطاعون اللمفاوى فى الھند واكتشف مرض الكولیرا اآلسیویة، وفى    
عام ۱۸۹۱ انشأ روبرت كوخ معھد األمراض المعدیة ببرلین، وصار مدیره .

حصل على جائزة نوبل فى الطب الكتشافھ البكتیریا المسببة للسل الرئوى لعام ۱۹۰٥، ویُعد ھو    
المؤسس الحقیقى لعلم الجراثیم كعلم طبى مستقل، توفى روبرت كوخ فى عام ۱۹۱۰ . 

   قال قبل أن یموت :"إن كانت جھودي قد أدت إلى نجاح أكبر من المعتاد، فإن ذلك یرجع إلى أني 

أثناء تجوالي في مجال الطب، اتجھت إلى مسارات حیث كان الذھب ال یزال مرمیًا على جانبي 
الطریق، یتطلب األمر القلیل من الحظ لتكون قادًرا على تمییز الذھب من غیره"


