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فريوسات جديدة

۲۰۲۱- ۱ - ۱۱

وبینما  ركعتین،  فیھ  فصلّى  النبوي  المسجد  أبصر  في سككھا،  یطوف  ھو  وبینما  المدینة،  اعرابي  زار    
كان یھم للخروج، إذ أحّس برغبٍة في التبول، فتوّجھ إلى ناحیة من المسجد، وشرع في التبول، فتواثب 
بولھ  على  وأریقوا  دعوه   " قال:  حیث  ذلك،  أوقفتھم عن  النبي  من  إشارةً صارمةً  لكّن  علیھ،  الصحابة 
ذنوباً من ماء"، وبعد أن انتھى األعرابّي، ناداه النبي وسألھ: " ألسَت بمسلٍم؟" فقال: بلى!، قال:"فما 
حملك على أن بُْلت في المسجد ؟"، فقال صادقاً:"والذي بعثك بالحق، ما ظننُت إالّ أنّھ صعیٌد من الصعداِت 
ھذه  إّن   " واللطُف:  والشفقةُ  الرحمةُ  ملؤه  جوا  في  وُمربّیاً  ُمعلّماً  السالم،  علیھ  لھ  فقال  فیھ"،  فبُْلُت 
المساجد ال تصلُح لشيٍء من ھذا البول والقذر، إنّما ھي لذكر هللا والصالة وقراءة القرآن"، وھكذا ھي 
ُلنا  ویُمثّل  والتربویّة،  الدعویّة  األمثلِة  أروَع  ِلنا  لیضرب  وشفقة،  وتلّطفاً  وھدًى،  رحمةً  النبّوة،  أخالق 

حكمةَ الدعوِة قوالً وعمالً.
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الفیروسات  أن عدد ذرات  العارفون  فیھ  یقول  الناشونال جیوغرافیك في ۱٥\٤\۲۰۲۰م  نُشر مقاٌل في    
المتواجدة في الكرة األرضیة یساوي عشرة أمامھا وأحد وثالثون صفرا (۱۰۳۱)، یعني حصة كل نجم في 

الكون مائة ملیون ذرة فیروس .
توافق العلماء على أنھا ذرات میتة، طفیلیة ومعتمدة على غیرھا تماماً، لكنھا ال تدخل إّال الخالیا الحیة،    
فتستعمرھا وتستعملھا  األلباب،  تخلب  بطریقة عجیبة  دخلتھا  بخلیة حیة  فإذا ظفرت  أبداً،  المیتة  تقرب  فال 

. لتكثیر ذراتھا، تدخل واحدة وتخرج مالیناً  لصالحھا 
إالّ  بالفیروسات ولم یمرض منا  المملوء  الجو  نعیش في ھذا  أن  البشر  والسؤال ھنا كیف نستطیع نحن    
قادٌرعلى  الفیروس  أن  تبین  كورونا  جائحة  وبظھور  الفیروسات؟،  طبیعة  أم  المناعي  جھازنا  القلیل؟،أھو 

التغیر، والطفرات یمكن أن تمّكنھ من القفز من مضیف إلى أخر.
تحمل  التي  المحددة  البشریة  خلیتھ  لھ  فیروس  كل  لإلنسان،  ممرض  فیروس  مائتي  العلماء  عرف    
أو   (RNA) تكون من مجموعة  أّن  إّما  للفیروس  الوراثیة   والمادة  لیدخل من خاللھا،  مستقبالت خاصة 

(DNA)، والمجموعة األولى ھي األكثر تطورا وتحورا وطفرات.
ومیرس  وسارس  ایبوال  مثل  األولى  المجموعة  من  ھي  لإلنسان  أمراضاً  سببت  التي  الفیروسات  معظم    
الخلیة، یظھرھجین  الفیروسات نفس  اإلنفلونزا وكورونا ۱۹، وعندما یدخل نوعان من  وزیكا ومجموعة 
واألكثر  الممرضة  الفیروسات  وتصنیف  دراسة  العلماء  فعلى  أصولھ،  عن  مختلف  بشكل  یتصرف  جدید 

طفرات، ودراسة اإلحتماالت إلبعاد الناس عن جوائح جدیدة.


