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بسم هللا الرحمن الرحیم

۲ نشرة "فَاعتِبُروا" 

أّن الفیروسات بشكٍل عاٍم ھي من أصغُر المخلوقاِت المجھریة المعروفة لآلن.  -
أّن الفیروسات أنواٌع، منھا ما یختُص بالبشر أو الحیوانات أو النباتات، ومنھا ما ینتقُل   -

من الحیوان إلى اإلنسان .
أّن العلماَء قد عرفوا سبعةَ أنواعٍ من فیروسات عائلِة "كورونا" لآلن، وھي تعیُش   -

على الحیوانات المختلفة في كِل مكاٍن على وجھ األرض .
أّن ثالثة أنواع من السبعة المعروفة؛ قد تعرضت لطفرات جینیة وتحورت فأصبحت   -

مؤذیة، وانتقلت من الحیوان إلى اإلنسان لتسبب لھ األمراض.

تعلم؟ هل 

- أن من طبیعة األشرار من البشر، ینشرون اإلشاعات المغرضة بین الناس، ویھرفون بما 
ال یعرفون، خاصة عندما یكون األمر مستجدا لم تعھده البشریة من قبل، مثل فیروس 

كورونا المستجد الذي ظھر حدیثا، وأنتشر في العالم بسرعة غیر مألوفة، واصاب وقتل 
مئات األالف من البشر... واإلنسان عادة یخاف من المجھول،فما حالھ  یت ترى مع ھذا 

العدد الھائل من الضحایا بفترة وجیزة... والخوف والھلع والضغط النفسي ھي من 
مدمرات جھاز المناعة عند اإلنسان، وفي الحدیث الصحیح "من كان یؤمن با� والیوم 

اآلخر فلیقل خیرا أو لیصمت".

الفرنسیة الخامسة یقول: أحسسُت  التلفزیونیة  القناة  الفرنسیین على  -  أن أحد األطباء 
وكأني أحترُق من الداخل، بعد أن توسل لي مریٌض بالكورونا وھو یحتضر، أن یرى 

المكاِن حتى  أبناءه للمرِة األخیرة، وبعد إلحاحھ وبكائھ، استجبتنا لھ ،وبدأنا في تجھیز 
یتسنى لألبناء الدخوَل بأماٍن، وبعد إتصالي بھم، رفضوا أن یوّدعوا أباھم خوفا من 

الھاتف بوجھي...یإلھي... ھل  لكنّھم وبكل بساطٍة أغلقوا  أنّي توسلُت لھم،  العدوى، حتى 
َوبَنِیِھ"... فاعتبروا یا  َوأَبِیِھ، َوَصاِحبَتِِھ  ِھ  َوأُِمّ أَِخیِھ،  اْلَمْرُء ِمْن  ھي القیامة؟..."یَْوَم یَِفرُّ 

أولي األلباب .
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