
الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
����������������������������������

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
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نشرة "فَاعتِبُروا" ۸

أّن كَل إنساٍن، صغیرا كان أم كبیرا، ذكرأ كان أم أنثى، معّرٌض لإلصابِة بھذا الفیروس.  -
ال یوجد حالیاً أُي شخٍص محصٌن من اإلصابة، بسبب أن ھذا الفیروس یظھُر ألول مرة.  -

إالّ أّن ھناك مجموعةٌ من األشخاِص ُھّم أكثُر ُعرضةً من غیرھم ألسباٍب مختلفة .  -
منھم أُي شخٍص عندهُ خلٌل في فعالیة ونشاط ِ جھازه المناعي لسبٍب أو ألخر.  -

-  ومنھم مرضى القلب واألوعیة الدمویة، ومرضى السكري وضغط الدم .
-  ومنھم مرضى السرطان، بسبب تأثیره وعالجاتھ على فعالیة خطوط الوقایة والدفاع .

-  ومنھم مرضى الربو، لتأثیراتھ السلبیة على الجھاز التنفسي في جسم ا لمصاب .
التقدم بالعمر. وأیضا كبار السن، بسبب ضعف أداء األجھزة المختلفة في الجسم بسبب   -

هل تعلم ؟

التقلیل من إنتشاره، فاجئت صحیفة نیوزویك  بمناسبة إنتشار فیروس كورونا، وأثر النظافة في    
األمریكیة؛ الصادرة یوم الثالثاء الموافق ۱۷\۳\۲۰۲۰م قّرائھا على لسان البرفسور كرق 

كونسایدن، بمقاٍل عن أحادیث الرسول صل هللا علیھ وسلّم وعالقتھا في الوقایة من الجراثیم بشكل 
عام وفیروس كورونا بشكل خاص، فعرضت أوالً للعلماء والخبراء المعاصرین الذین یدعون 
الدكتور"أنتني فاوسي" ثم سألت ھل تعلمون من  المناعة  للعزل والحجر الصحي، أمثال عالم 
أوصى بذلك قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمن، إنّھ رسول اإلسالم محمد الذي قال:" ذَا 
بِأَْرٍض، َوأَْنتُْم فِیَھا، فَالَ تَْخُرُجوا ِمْنَھا" متفٌق  بِأَْرٍض، فَالَ تَْدُخلُوَھا، َوإذَا وقََع  سِمْعتُْم بالطَّاُعوَن 

علیِھ، وقال أیضا " ال یُوِرَدنَّ ُمْمِرٌض علَى ُمِصحٍّ "، وقال:" إذا استیقظ أحدكم من نومھ فال 
یغِمْس یده في اإلناء حتى یغسلھا ثالثًا، فإنھ ال یدري أین باتت یُده" متفق علیھ، وأحادیث كثیرة 
حول غسل الیدین والتشجیع على العالج وُحسن الموازنة بین األخذ باألسباب والدعاء، حتى أنھا 

أوردت قصة صاحب الناقة، حیث "أن رجًال جاء إلى النبي ومعھ ناقتھ فقال: أعقلھا وأتوكل، ام 
أتركھا وأتوكل؟ فقال لھ النبي : "اعقلھا وتوكل"......فشكرا كورونا الصغیر الذي سبق كل 

. البشریة  المسلمین، ُحكاما ومحكومین في نشر أحادیث رسول 

فمن أولى بنشر الدعوة ؟ نحن أم كورونا ؟ والرسول یأمرنا ویقول :" بِلّغوا عني ولو آیة".

كورونا الداعية 
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