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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

بسم هللا الرحمن الرحیم

٥ نشرة "فَاعتِبُروا" 

- فیروس كورونا مخلوٌق متناھي في الصغر، یبلُغ قُطره ۱۲٥ جزء من الملیار من المتر.
- كلمة كورونا في اللغة الالتینیة تعني التاج ذو الھالِة، وكأنھ ھالةُ تاج ملكٍة على عرشھا.
- ھذا الفیروس ال تراه العیون، ولكن تدمع منھ الجفون، یصوُل ویجوُل بال حسیب ٍبشري.

- فاللھّم إنك تـراهُ وال نـراه، تقدُر علیھ وال نقدر، وأنت على كل شيٍء قدیر، آیةٌ صغیرةٌ من 
یـا ذا الجبروِت والملكوِت والعظمِة. آیآتك، فاصرفھُ عنا، وأرفعھُ عن ضعفنا بقوتك، 

تعلم؟ هل 

المخبري. الكشف  ومادِة  واللقاحِ  العالجِ  مفھوم  بین  الناس  عامة  عند  وخلط  لبس  - ھناك 
تشخیصھ. بعد  مرضھ  من  لیشفى  للمصاب؛  الطبیُب  یُعطیھ  الذي  الدواُء  ھو   : - العالُج 

الفیروس  وجود  المریض،إلثباِت  بعینة  لخلطھا  علمیاً  علیھا  المتوافق  التولیفةُ  ھي   : الفحص  مادة   -
بھ. الخاصة  تولیفتھ  فحٍص  لكل  أنّھ  عدمھ،علما  من  مثالً 

یحمیھ  حتى  المناعي،  جھازه  لتحفیّز  إصابتھ،  قبل  السلیم  للشخص  یُعطى  الذي  المطعوُم  :ھو  اللقاُح   -
. معیٍن  بمرٍض  مستقبال  اإلصابة  من 

- لتحضیر لقاحٍ آمٍن معیٍن ضد فیروٍس جدیٍد، یظھُر ألوِل مرٍة، ولم یسبق أن عانت منھ البشریة، 
یحتاُج إلى عاٍم أو أكثر، ألنھ یمُر بسلسٍة من التجریب على الحیوانات أوالً ثم على اإلنسان ثانیاً.

ذریاتھا  وتبُدل  تغیُرھا  لسرعِة  المتحورِة،  للفیروسات  لقاحاٍت  تحضیر  من  عادة  البشریةُ  تُعاني   -
وسالالتھا، مثل فیروس كورونا، فما یحمي من ذریة  معینٍة ال یُفید للوقایة من ذریٍة أخرى.

العالم قریةً صغیرةً، وغزت األرَض  التي جعلت  المتطورِة  المتقدمة، والتكنولوجیا  العلوم  إن 
والسماَء، أنتجت قوةً جبارةً، لكنّھا مجنونةٌ ومنفلتةٌ، وبال  كوابَح أومحدداٍت، وبال ضوابَط  من 
أخالق أو إنسانیة، استھانت بأرواح البشر، وقتلت الضعفاء المظلومین عن یمین و شمال ، بال 
ھوادة ودون سبب...ھذه القوةُ ضعیفةٌ جداً مھما بلغت، فھذه آیةٌ صغیرةٌ من آیات هللا سیطرت 

یَّنَْت َوَظنَّ أَْھلَُھا أَنَُّھْم قَاِدُروَن  علیھا وأخرستھا، قال تعالى:" َحتَّى إِذَا أََخذَِت األْرُض ُزْخُرفََھا َوازَّ
لَْم تَْغَن بِاألْمِس"  َكأَْن  أَْو نََھاًرا فََجعَْلنَاَھا َحِصیًدا  أَْمُرنَا لَْیال  أَتَاَھا  َعلَْیَھا 
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