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۳۰- ۱۲ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۸

    بعض الحیوانات صدیقة لإلنسان، والحیاة ملیئة بقصص الوفاء بین اإلنسان والكالب أو الِجمال، ورغم 
أن الكثیرین یعشقون تربیة الحیوانات األلیفة لتصبح على تماس مباشر معھم، إالّ أنّھا تشكل خطًرا على 

صحتھم، وخصوًصا ألنھم یُداعبونھا دون الوعي بخطورتھا. 
أكد أستاذ األمراض المشتركة دكتورعثمان حامد بجامعة القاھرة أن ھناك ۳۰۰ مرض جرثومي مشترك،    

أبرزھا الُسل البقري الذي ینتقل إلى اإلنسان من خالل الحلیب واللحوم. 
أكثر مسببات ھذه األمراض المشتركة إّما أن تكون بكتیریة أو فیروسیة أو طفیلیة، وأخطرھا على    

اإلطالق الفیروسیة، وبعضھا لھ لقاح ویمكن التحصین البشري ضده وبعضھا لیس لھ.
    األمراض البكتیریة المشتركة كثیرة، وأبرزھا الُسل والحمى المالطیة والطاعون والجمرة الخبیثة 

والتلریمیا، وتنتقل إلى اإلنسان من التماس مع الحیونات أو من الحلیب واللحوم.
واألكثر خطورة من ھذه األمراض المشتركة ھي األمراض التي تسببھا الفیروسات،وھي سلسلة كبیرة    

أخطرھاعلى اإلطالق ھي فیروسات اإلیبوال وكورونا بأنواعھا الثالث وداء الُسعار ثم سلسلة فیروسات 
إنفلونزا الطیور والخنازیر والحمى القالعیة...الخ.

أما األمراض المشتركة التي تسببھا الطفیلیات فھي كثیرة،ومنھا مرض «التوكسوبالزما» الذي تنقلھ    
القطط إلى الحوامل بشكل خاص، فیُسبب اإلجھاض في الشھور األولى للحمل ، وكذلك الجرب واألكیاس 

الكلبیة والدیدان الشریطیة وحمى كیو...الخ. 

ُعتبة بن أبي لھـب ، زوجھ الرسوُل  صلّى هللا علیھ وسلم من إبنتھ أم كلثوم، ثم طلّقھا بُغضاً بالرسوِل،    
بعد ان أمره ابوه بذلك، ولّما أراد "ُعتبة" الخروَج إلى الشاِم مع أبیھ قال: آلتینَّ محمداً وأوذینَّھ، فأتاه 

فقال: یا محمد إِني كافٌر بالنجم إِذا ھوى، وبالذي دنا فتدلى، ثم بصَق أمام النبي، وطلَّق إبنتھ "أم كلثوم"، 
فغضَب الرسوُل صل هللا علیھ وسلم ودعا علیھ، فقال: اللھّم سلط علیھ كلباً من كالبك، فخرج ُعتبة مع 

أصحابھ في عیٍر إلى الشام، حتى إذا كانوا في طریقھم، زأر أسٌد، فجعلت فرائص ُعتبة ترتعُد، فقالوا لھ من 
أي شيء ترتعُد؟، فقال : إّن محمداً دعا علّي، وما تُرُد لھ دعوةٌ،  فلما ناموا أحاطوا بھ، وجعلوه في 
وسطھم، فجاء األسُد فشّم رؤوسھم جمیعاً؛ حتى أنتھى إلى ُعتبة، فھشَم رأسھُ ھشمةً، فقضى علیھ، 
فتحققت دعوةُ النبي محمد صلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم، "َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب 

یَْنقَِلبُوَن " .

األمراض اجلرثومية املشرتكة بني اإلنسان واحليوان
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