
الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۱

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

البقــاء وصـراع  امليكروبات 

۲۰۲۰- ۱۲ - ۲

   زوجة حاتم الطائي تُخبر عن بعض عجائب حاتم ومكارمھ فقالت: أعجُب ما رأیُت منھ أنّھ أخذني 

یُحدثني  علّي  فأقبل  ناما،  حتى  وُعدي  ُسفانة  نعلّل  فجعلنا  قحط،  سنة  في  وأسھرنا  الجوع،  وإیاه 
فناء  في  ونظر  فسكت،  أُجبھ  فلم  أنمِت؟  لي  فقال  لینام،  كالمھ  عن  فأمسكُت  أنام،  حتى  ویُعللني 
الخباء، فإذا شيٌء قد أقبل، فرفَع رأسھُ فإذا إمرأةٌ، فقال ما ھذا؟، فقالت یا أبا ُعدي: أتیتك من عند 
صبیٍة یتعاوون جوعاً، فقال لھا: أحضري صبیانك فوهللا ألشبعنّھم، فقامت سریعة ألوالدھا، فرفعُت 
فقال:  بالتعلیل   إالّ  الجوع  نام صبیانك من  ما  أطفالھا؟ فوهللا  تُشبع  بماذا  یا حاتم:  لھ  رأسي وقلت 
وهللاِ ألشبعنّك واشبعّن صبیانك وصبیانھا، فلما جاءت المرأةُ نھَض قائماً وأخذ المدیة بیده ، وعمد 
وأطعمي صبیانك،  وُكلي  قّطعي واشوي  وقال  إلیھا شفرة،  ودفع  ناراً،  أجج  ثم  فذبحھا،  فرسھ  إلى 
اللؤم،  لھو  ھذا  إن  وهللا  فقال  وأطعمتُھم،  وأكلُت  أوالدي  فأیقظُت  صبیانھا،  وأشبعت  المرأةُ  فأكلت 
فاجتمعوا  بالنار،  إنھضوا  لھم  یقول  بیتاً،  بیتاً  الحيَّ  أتى  ثم  حالكم،  مثل  حالھم  الحّي  وأھُل  تأكلون 
قلیٌل  منھا  األرض  وجھ  وعلى  أصبحوا  ما  فوهللاِ  ناحیةً،  وجلَس  بكسائِھ  حاتٌم  وتقنَّع  الفرِس،  حوَل 

وال كثیر إالّ العظَم والحافر، وهللاِ ما ذاقھا حاتٌم وإنّھ ألشُدھم جوعاً .

الكرم احلامتي

حب  غریزة  ھو  لـھ،  موازیاً  آخر  سراً  معھ  وأودع  حي،  مخلوٍق  كل  في  الحیاِة  سر  أودع هللاُ  لقد     

الوسائل  من  مخلوٍق  كل  وزود  ممیز،  غیر  أو  ممیز  صغیٍر،   كبیٍرأو  بین  ذلك  في  فرَق  ال  البقاء، 
والطرق واألدوات ما یدافُع بھا عن نفسھ، لیتقي شر خصومھ، ویحافظ على حیاتھ.

والمیكروبات رغم صغرھا، إالّ أنّھا تحُب الحیاة كغیرھا، وتُجید مھارات الدفاع عن نفسھا ، بطرٍق    
وأسالیب شتى، وبذلك ضمنت وجودھا على مدى عشرات المالیین من السنین .

منھا ما یفرز حولھا كبسولةً لزجة ُھالمیة، فتتلقي عنھا الصدمات، ولكن أھم دور لھا ھو حمایتھا    
فإذا  المناعة، فالكبسولة تجعلھا ملساء یصعُب اإلمساك بھا،  التابعة لقوات جھاز  البالعة  الخالیا  من 

فتنجو.  لنعومة ملمسھا  تفلت منھا،  فإنھا  تلتقمھا  أن  بالعة  أرادت خلیة 
بعض البكتیریا تتجنب غائلة الجوع لتحافظ على وجودھا واستمرارھا، بأن تُحیط مادتھا الوراثیة    
قدرات  لھا  بیضویة،  جداً، على شكل محفظة  قوي  یلُفُّھ معطف  بجدار سمیك  ثم  طبقتین،  بغشاء من 
عظیمة على مقاومة الحرارة والجفاف واإلشعاعات، ثم تدخل في استراحة ال تنمو فیھا وال تتكاثر، 

بل تمر بفترة سبات عمیق تصل إلى آالف بل مالیین السنین .
جداً،  الصعبة  الظروف  تتخطى  تجعلھا  المیكروبات  بھا  تتمتع  أخرى  ومھارات  قدرات  وھناك    

الحیاة. الرئیسیة في ھذه  الحیویة  بواجبھا ووظیفتھا  لتقوم  بقائھا وانتشارھا،  وتحافظ على 


