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عمر بن الخطاب المعروف بشدتھ وقوة بأسھ، كان یُعد موائد الطعام للناس فى المدینة ذات یوم،    
فرأى رجالً یأكل بشمالھ رغم أن ظاھر یده الیمنى طبیعیة، فجاءه من خلفھ وقال :یا عبدهللا:  كل 
بنفس  الرجل  فأجابھ  مرتین  القول  عمر  فكرر  مشغولة،  إنھا  هللا  عبد  یا   : الرجل  فأجابھ  بیمینك، 
اإلجابة، فقال لھ عمر : وما شغلھا ؟، فأجابھ الرجل : أصیبت یوم مؤتة فعجزت عن الحركة، فأدرك 
عمر شیئا من تعجلھ، فجلس إلیھ وبكى وھو یسألھ : من یوضئك ؟، ومن یغسل لك ثیابك ؟، ومن 
بخادم  لھ  أمر  ثم  دمعھ،  ینھمر  كل سؤال  ؟، ومع   .. ، ومن   .. ، ومن   .. ؟، ومن  لك رأسك  یغسل 
وراحلة وطعام، وھو یرجوه العفو عنھ، ألنھ آلمھ بمالحظتھ على أمر لم یكن یعرف أنھ ال حیلة لھ 

اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینَُھْم" ِ ۚ َوالَِّذیَن َمعَھُ أَِشدَّ ُسوُل �َّ ٌد رَّ َحمَّ فیھ " مُّ

 املؤمنني
َ
 أمري

َ
 لني

اللقاح ھو مادةٌ مكّونةٌ من الجرثومة أو جزٌء منھا ، میتةٌ أو ضعیفةٌ،  تُعطى للشخص إلیھام جھازه    
الُمعطاة، فیصنع مواداً  المادة  یتحفز ویبداء محاربة ھذه  المرض، وبالتالي  أمام خطر  بأنھ  المناعي 

إذا ھاجمتھ مستقبال. المرض  احداث  لقتلھا ومنعھا من  للجرثومة،جاھزة  مضادةً 
اللقاحات البشریة لھا قصة بدأت في مدینة بروكلي البریطانیة في نھایة القرن الثامن عشر، حیث    
اإلصابة  ویالت  من  البشر  تحمي  البقر  جدري  بفیروس  اإلصابة  أن  بالصدفة  جینیر  إدوارد  اكتشف 

بمرض الجدري البشري، حیث كان یُعتبر أخطر وباء یُصیب البشر في ذلك الوقت.
   لقد بدأ الفصل األول لقصة أول لقاح في عام ۱۷۹۸ ،عندما جاءت سیدة تستشیر إدوارد جینیر، 
خالل  ومن  لذلك  البقر،  لجدري  تعرضت  أنھا  لھ  أكدت  بالجدري،  أُصیبت  كانت  إذا  سؤالھا  وعند 

خبرتھا  فھي محصنة، ولن تُصاب بجدري البشر.
نوعان،  البقر  جدري  أن  فاكتشف  اسّرارھا،  خفایا  في  یبحث  وبداء  الفكرة  جینیر  الطبیب   التقط    
أحدھما یشبھ جدري اإلنسان، فاستفاد منھ في فكرة التلقیح، فاختار جینیر طفال سلیما أسمھ جیمس 

فیبس، وكان عمره ۸ سنوات ولّقحھ بفیروس مرض جدري البقر.
بعد مرور فترة من الزمن على الطفل الُملقّح بفیروس جدري البقر؛ جاء  إدوارد جینیر وأخذ عینة    

من قیح مرض الجدري البشري الُممیت، وقام بتطعیم الطفل جیمس بھا في ذراعھ .
طریقة  ان  اتضح  قصیر  وقت  وبعد  ضده،  ُمحصنا  أصبح  ألنھ  البشري  الجدري  من  جیمس  نجا    

إدوارد جینیر للتطعیم بجدري البقر ھي آمنة، وبسبب ھذا اللقاح أستئصل المرض كلیا .


