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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۱۰

أن علماء الجراثیم قد أثبتوا أن كل سم۲ من جلِد اإلنساِن الطبیعي علیھ أكثر من ملیون جرثومة.   
ولھذا وجد علماُء الصحة العامة أن جلَد اإلنساِن یحمُل ما بیَن عشریَن إلى مائِة ملیار جرثومة.   

   ھذه الجراثیُم في تكاثٍر مستمٍر، وحتى یتجنَب اإلنساُن أذاھا، البد من إزالتھا أوالً بأول.
   ولھذا كانت تعلیماُت الرسوِل كثیرةٌ ومركــزةٌ التي تأمر المسلم للحفاظ على نظافِة جسِده كامالً .

ِ َعلَى ُكِلّ ُمْسِلٍم أَْن یَْغتَِسَل فِــــي ُكـــِلّ َسْبعَِة أَیَّاٍم، یَْغِسُل َرأَْسھُ َوَجَسَدهُ".  حیث قال: " َحقٌّ ِ�َّ   
وقال: " إِذَا َجاَء أََحُدُكْم إِلَى اْلُجُمعَِة فَْلیَْغتَِسْل "، ھذا عدا عن دیمومة الوضوء وغسل الیدین .   

لندن قد  أمعائھا، وتعمُل طاھیةً في  التیفوئیِد في  واالنجلیزیة "ماري"التي كانت تحمُل جرثومةَ    
نقلت جرثومة التفوئید إلى (۱۳۰۰) شخٍص قبَل أن تُكتشَف، وذلك بسبب تلوث یدیھا، حیث كان 

الناس في الغرب ال یغسلون أیدیھم بالماء بعد إزالة فضالتھم بالمراحیض، وال زال الكثیرون منھم 
بِأَْحَكِم اْلَحاِكِمیَن".  ُ یِن ، أَلَْیَس �َّ بِالِدّ یَُكِذّبَُك بَْعُد  على نفس العادة،" فََما 
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لكثرتھا، عرفھا  الذي خلقھا  إالّ  یعلُمھا  بأعداٍد ال  الصغِر، منبثةٌ  الجراثیُم مخلوقاٌت متناھیةٌ في    
اإلنساِن جیدا في نھایاِت القرن التاسع عشر، وال زالت المعرفةُ بھا تتراكُم یوماً عن یوم، فرغم ما 

تُسبُب لإلنساِن من أمراٍض إالّ أن حیاتَھُ ال تستقیُم على األرض بدونھا.
المباشِر،  الماِء والھواِء والطعاِم أوالتماِس  إلیِھ عن طریِق  بعُضھا ُممرٌض لإلنساِن، وتنتقُل    

الوقائیِة،  اإلجراءآِت  تطبیِق  الصحیةُ في  السلطاُت  تتسابُق  الممرضة،  الجراثیم  بھذِه  ولتقلیِل اإلصاباِت 
القانون،  بقوة  لذلك تشریعاٌت تطبُق  الفردیِة والجماعیِة، وقد ُسن  الممارساِت الصحیِة  بتعمیم  وذلك 

ورغم كَل ھذا فإن العالم یفقُد ُكل عاٍم عشراِت المالییِن بسبِب الجراثیِم الُمعدیِة، وأكثُر ھذِه القوانیِن 
والتشریعاِت تحُث على نظافِة األیدي واألسناِن واألجساد وأماكن التجمع ، ومع ھذا كِلھ فقد نجحت 

العالمیة في موطٍن وفشلت في مواطِن اخرى. منظمةُ الصحةُ 
أن منتصف اكتوبر من كل عام ھو الیوَم العالمَي لتنظیف األیدي  فقد أعلنت المنظمة حدیثاً    

بالصابون، فقد ثبَت لھا أن لألیدي دوراً عظیماً في نقِل الجراثیِم ونشِر األمراِض.
لھذا وغیــرِه الكثیر ركَز رسول هللا قبَل أكثَر من أربعِة عشَر قرناً مَن الزماِن على نظافِة الیدین،    

إلى هللا،  باألجِر والثواِب، وبكل طریقٍة تجعلھُ یقوُم بذلَك تقّرباً  حیث حبب للمسلِم غسَل یدیِھ طمعاً 
إِذَا بَاَل  فطلب اإلكثار من الوضوُء وغسِل الیدیِن، ومنَع المسلم أن یستنجي بیمینھ، حیث قال: « 

أََحُدُكْم فَال یَأُْخذَنَّ ذََكَرهُ بِیَِمینِِھ َوال یَْستَْنِجي بِیَِمینِِھ » وفوق ذلك قال " بركــةُ الطعاِم الوضوِء قبلھُ 
بعده". والوضوِء 
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