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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

بسم هللا الرحمن الرحیم

۳ نشرة "فَاعتِبُروا" 

- أّن الثالثة أنواع من فیروسات كورونا المعروفة؛ قد تعرضت لطفرات جینیة   فأصبحت
 مؤذیة وممرضة، وانتقلت من الحیوان إلى اإلنسان لتسبب لھ األمراض.

- أّن أول كورونا ممرض ظھر عام 2002م وثبت إنتقالھ لإلنسان من الخفاش وبعض أنواع
البریة. القطط   

1" ألنھ سبب "المتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة"،وأصاب - أنّھ أُطلق علیھ "سارس 
العالم.  ثمانة أآلف وخمسمائة وقتل ثمانمائة وخمسین ضحیة في 

2012 م وثبت إنتقالھ لإلنسان من الجمل العربي. - أّن فیروس كورونا الممرض الثاني ظھرعام 
التنفسیة الشرق أوسطیة"، وأصاب ألفین  أنّھ أطلق علیھ"میرس" ألنھ سبب "المتالزمة   -

العالم. في  ثمانمائة وستین ضحیة  وخمسمائة شخص،وقتل 
2019م. - أّن فیروس كورونا الممرض الثالث ھو "كورونا المستجد" الذي ظھر في نھایة عام 

2" ألنھ سبب النوع الثاني من "المتالزمة التنفسیة الحادة  -  أطلق علیھ"سارس 
"19 عالمیا"كوفد  علیھ  الشدیدة"،ویُطلق 

حقائق

أنّھ عندما نادى المؤذن في زمن الرسول صل هللا علیھ وسلم في یوم مطیر"صلوا في رحالكم"،   -
لم یبِك المؤذُن وھو یقولھا ألنھ یعلم أنھا حكم شرعي، وصلى الصحابة في بیوتھم وھم یحتسبون 
أجرالجماعة بنیاتھم، ولم ینتشر بینھم أن هللا كره قدومھم وأغلق المساجد في وجوھھم، علما أنّھ 

كان بینھم من یأتیھ خبر السماء ولم یقل لھم أن هللا حرمھم دخول بیتھ.....وقف الصالة في 
المساجد فترةً مؤقتةً لضرورة ٍملحٍة ال یُفسر أنھ غضٌب من هللا.... فأّمةُ اإلسالم أّمةٌ مرحومةٌ، 

خیُرھا باٍق إلى یوم القیامة.

- ومن باب" َوذَِكّْر فَِإنَّ الِذّْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِیَن " وحتى ال ینطبق علینا قولھ تعالى:
هُ َمرَّ َكأَْن لَْم  ا َكَشْفنَا َعْنھُ ُضرَّ رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِھ أَْو قَاِعًدا أَْو قَائًِما، فَلَمَّ ْنَساَن الضُّ " َوإِذَا َمسَّ اْإلِ

یَْدُعنَا إِلَى ُضٍرّ َمسَّھُ، َكذَِلَك ُزیَِّن ِلْلُمْسِرفِیَن َما َكانُوا یَْعَملُوَن " ( یونس ۱۲)..... فادعوا هللا وأنتم 
البشریة جمعاء. الُضرَّ والسوَء عن  باإلجابة،علّھ یكشُف  موقنون 

تعلم؟ هل 

تذكرة
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