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بین كسِب القلُوب و كسر القلُوب َخیط رفِیع إسُمھ: أسلوب، كل شئ حولنا یرحل ویغیب إالّ الخیر یظل    
مغروساً في النفوس، ھنئیًا لمن یزرع الخیر والطیب في كل طریق، وھنئیاً لمن أھدى العابرین في حیاتھ 
یمیز  إنما ھو صفاء وفطرة  لیس غباء،  القلب  ،فنقاء  لمن رباك  یدعو  یراك  إجعل من  أریًجا من شذاه، 

هللا بھا من أحب من عباده، فكن منھم والتتردد .

اجعل من يراك يدعو ملن رباك

یوزُن الحدیُد بالطن، والفاكھة بالكیلو، والذھب بالجرام، واأللماس بالقیراط ، أّما أعماُل اآلخرة فھي    
حسِب  على  الوزُن  یره"،  شّراً  ذّرٍة  مثقال  یعمل  ومن  یره  خیراً  ذّرٍة  مثقال  یعمل  "فمن  بالذّرة،  توزُن 

السلعِة،" أال إّن ِسلعةَ هللا غالیة، أال إّن  سلعةَ هللاِ الجنِّة.
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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

۲۸ - ۱۱ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۰

في  یساعد  قد  الحیاة  من  األولى  المراحل  في  المفیدة"  "للبكتیریا  التعرض  أن  كندیون  علماء  أثبت    
التي تستوطن جسم  الدقیقة  الكائنات  البحث تحلیالً لمالیین  الربو والحساسیة، وشمل  الوقایة من مرض 
أربع مرات في حال غیاب  بالربو بحوالي  أكثر عرضة لإلصابة  أن األطفال  الدراسة  اإلنسان، وأظھرت 
أربعة أنواع من البكتیریا، ویقول الخبراء إن وجود "البكتیریا الصحیحة في الوقت الصحیح" قد یكون 
حیاة  من  األولى  أشھر  الثالثة  ھو  الصحیح  والوقت  والربو،  الحساسیات  من  للوقایة  المثلى  الطریقة 
البكتیریا  أخذو  ألنھم  للربو،  عرضة  أقل  الطبیعیة  الوالدات  أطفال  أن  أخرون  باحثون  وأضاف  الطفل، 
الصحیحة في الوقت المناسب أثناء والدتھم الطبیعیة، بینما أطفال الوالدات القیصریة ُحرموا منھا ألنھم 

مروا من طریق أخرى.
أن  فینا، علماً  لھا  المذھل  بالتأثیر  معرفة  ازدادوا  بداخلنا،  تعیش  التي  الجراثیم  في  العلماء  بحث  كلما    
جراثیمنا تشكل مستودًعا لخلطة متنوعة یمكن أن تكون لھا تأثیرات عمیقة في حیاتنا ، فقد بیَّن العلماء 
في دراسة نُشرت عام ۲۰۱۹ أن ما یُفترض أنھا ِسمات فطریة مثل "مزاج الطفل" قد تكون ذات صلة 
ھذا  زاد  فكلما   ، "بیفیدوبكتیریوم"  وھو  أال  بعینھ؛  جنس  إلى  معظمھا  في  الطفل  أمعاء  بكتیریا  بانتماء 

النوع من البكتیریا  في أمعائھ، كان مزاج الرضیع أفضل .
وال یزال ھذا العلم في بدایاتھ األولى، ویرى أكثر الباحثین تفاؤال وحماًسا أن تقدیم جرعة من الجراثیم    
بالجراثیم  غني  براز  كبسوالت  خالل  من  أي  اعتیادیًا،  أمًرا  البعید  غیر  المستقبل  في  سیصبح  الصحیة 

 . ومستخلَص من متبرعین أصحاء 
والمذھل حقًا أن لكل إنسان خلطة خاصة من الجراثیم تختلف عن خلطة أي شخص آخر، وغالبا ینعدم    

التي یؤیھا جسمیھما.  أي تشابھ بین شخصین من حیث أنواع الجراثیم 

امليكروبات وغرائب  عجـائـب 


