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عامل اجلراثيم ١

هل تعلم

إذا بلغت عجائب الدنیا سبعاً، فعددھا في عالم الغیب أكثر وأعجب، وإذا تجلت قدرة هللا في   -
المخلوقات الكبیرة، فقدرتھ في الصغیرة – غیر المرئیة – أبلغ وأعظم، وكلما استطاع 

القیام بعمل ضخم، بدقة متناھیة، وبأقل كلفة، وأصغر حیز، كلما كان  المخلوق غیر المرئي، 
الخالق أعظم وأقدر، وكلما شاھدَت تحت عدسة المجھر أّمةً من ھذه الجراثیم، كلما تملكتك 

الدھشة وأخذك العجب، حتى إذا رأیت أّمةً أخرى، قلت في نفسك: ھذا أدق وأعظم.

یزداد عجبك، عندما تعلم أن هللا قد خلق في ھذه الدنیا ألف أّمة مرئیة، منھا أربعمائة أّمة   -
على الیابسة، وستمائة في البحر، وأنھ قد خلق أضعاف ذلك من األمم غیر المرئیة، حتى أنھ 

أقسم بھا بقولـھ: "فَال أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن * َوَما ال تُْبِصُروَن"، فإذا كان ما نبصره عظیما، 
فما ال نبصره أعظم، وھكذا یزداد إیمانك با�، وإجاللك لـھ، عندما یتبین لك أن هللا قد بعث 

النماء والتكاثر، وأودع فیھا  في ھذه المخلوقات الحیاة بكل مقوماتھا، وزودھا بالقدرة على 
بلغتھا الخاصة.  من األسرار والخواص، ما أھلھا وھیأھا لخدمة اإلنسان، وتسبیح خالقھا 

خلقھا الذي  إالّ  یعلمھ  ال  ما  والعداوات  الحروب  من  بینھا  وقبائل،  شعوب  ھي  بأنواعھا  الجراثیم   -

 . الحیویة  العملیات  بكل  القیام  تستطیع  كاملة،  مستقلة  وحدة  ھي  الواحدة  البكتیریة  الخلیة   -

لوحدھا تلقائیا  إنقسمت  معینا  حجما  وصلت  إذا   ، وراثیا  فیھا  المتكررالمحكوم  باإلنقسام  تتكاثر   -

الخلیة الواحدة تصبح ملیارا خالل عشر ساعات إذا وجدت طعاما ودرجة حرارة مناسبة .  -

جدید  واحد  وبعمر  جدیدتین  إثنتین  الواحدة  وتصبح  البروتوبالزم  یتجدد  اإلنقسام  عند   -

ال یوجد في عالم الجراثیم أّم أو جدة أو خالة،" َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن " .  -


