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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۲

   ذُكر یوماً أن أحد الصالحین، ولعلّھ عبدالرحمن ابن عوف، كان یربح دائما في أي شيٍء یُتاجر بھ، 

ففكر بأن یُجرب الخسارة لیختبر نفسھ، أتجزع أم تشكر، وكان لھ بستان من التمور في المدینة، 
ففكر أن یجنیھ وال یبیعھ، بل یتركھ ھكذا، مرَّ بھ أحدھم واخذ شیئا من ھذا التمر الذي یكاد أن یجف، 
ھذا الرجل زار مریضا من الصحابة وھو على فراش الموت، فأطعمھ مما معھ من تمر، فشفي بإذن 

هللا، ولّما وجده الصحابة في الیوم التالي یسبقھم إلى المسجد وفي الصف األول، حمدوا هللا على 
ذلك، وسألوه ما الذي حدث؟، فأخبر المأل أنھ أكل من تمر ابن عوف، فما أن سمع التجاُر بذلك، حتى 

ھرعوا إلي تمر إبن عوف یشترونھ بأغلى الثمن، فسبحان هللا العظیم الذي إذا وضع بركتھ في 
شيء، فعلت فعال عجیبا بأمر ربھا.. " اللھم بارك لنا فیما اعطیتنا وارزقنا شكر نعمتك واجعلنا من 

أوفر عبادك حظاً في الدنیا وارزقنا الحكمھ والعلم النافع"
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لقاح فريوس كورونا املستجد
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اللقاح أوالمطعوم ھو مستحضٌر بیولوجي مكوٌن من جرثومة المرَض أو من بعض أجزائھا، یُحقن    
بالجسم لیوھم جھاز المناعة أنّھ ُغزي من جرثومة المرض، فیستنفر قواتھ إلنتاج ما یلزم مع 

إذا تعرض لجرثومتھ مستقبالً.  األجسام المضادة  لحمایة الجسم منھ 
مادة اللقاح النموذجي تتكون من ُمسبب المرض؛ المیت أوالحّي الذي ال یقوى على إحداث المرض    

المناعة مسبب المرض نفسھ، فتحدث  أو من سمومھ، أو أحد بروتیناتھ السطحیة، فیحسبھ جھاز 
بنسخة من  لدیھ  المناعة  یحتفظ جھاز  الحیة، وبعدھا  بالذخیرة  كالمناورة  تماما  بینھما  معركة 

إذا ھاجمھ مرة أخرى.  التعرف علیھ وتحطیمھ بسھولة  مواصفاتھ كي یستطیع 
عملیة تحضیر اللقاح اآلمن والفاعل ضد مرض جدید كان یحتاج إلى سنوات؛ لكن بفضل تراكم    

المادة وتجریبھا على  إلى سنتین ،ألن تحضیر  المدة  تُختصر  التكنولوجي ربما  الخبرات والتقدم 
الحیوانات المخبریة أوال، ثم على متطوعین من البشر یحتاج إلى زمن  طویل قبل أإلعتماد. 

الجدري  فلُقاح  القطیع،  للبشریة خدمة عظیمة وأحدثت ما یشبھ مناعة  الفعّالة قدمت  التلقیح  عملیة    
مثال كان وراء استئصال مرض الجدري، أّما لقاح كوروناالمستجد فلن یكون آمنا قبل مرور سنتین 

من عمر ظھور المرض،رغم اإلعالم والتسابق  الدولي المحموم على إنتاجھ . 
المرخصة والمتاحة حالیاً ھي ۲٥، بعضھا یؤخذ لمرة  اللقاحات  العالمیة أن  بینت منظمة الصحة    

واحدة في الحیاة، وبعضھا یحتاج الى جرعات تقویة إلدامة التحصین، وھناك جداول  لمطاعیم 
األطفال متفق علیھا دولیا، و تؤخذ غالبا في الستة أشھر األولى من عمر الطفل .


