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حو� �لكاتب
 ���لد عدنا� "�قطا عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم �لمستعا ها
يحيى. �منذ �لثمانيا% من �لقر� �لماضي كتب عد/ً� كبيرً� من �لمؤلفا% 
يوجد  ;لك  جانب  >ال  �سياسية،  �علمية  >يمانية  مختلفة،  مو�ضيغ  في 
للكاتب مؤلفا% في غاية �ألهمية تكشف Eيف "تباC نظرية �لتطو، �تفند 
��أليديولوجيا%  �لد��ينية  بين  �لخفية،  �لصال%  �تفضح  �/عا�Oتهم، 

�لّدموية.
�هدT �لمؤلف �لرئيسي من ��O "عماله هو >يصا� نو �لقرQ� �لكريم 
>لى شتى بقاC �لعالم، �/فع �لناU بذلك >لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا 
>يمانية "ساسية مثل �جو/ �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك 

كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �>لى حّد 
�آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا >لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة 
من �لقّر�O. �بإ;� �هللا تعالى سوT تكو� كليا% ها�� يحيى خال� �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة 
 b/لعد� ��لجما� ��لسعا�� cلصد�� �للبلوe باإلنسا� في شتى "نحاO �لعالم >لى مر�تب �لسكينة ��لسال

�لتي جاO �لتعريف بها في �لقرQ� �لكريم.

تؤ/h �لتريليونا% من خاليا جسم �إلنسا� �ظائفها �لحيوية �فق نظا� /قيق جد� 
�ضعه لها �لخالق عز �جل. �تؤ/h هذj �لخاليا �ظائفها /�� نقص "� خلل، �بالتالي 
نستمر نحن في �لحياb في �حة �هناO. فعندما تستيقظ عزيزh �لطفل من �لنو� �تذهب 
>لى �لمدسة �تلعب �تماU نشاطا% يومية "خرn تكو� قد عشت حياتك �ليومية 
بفضل �هللا � حمته عز � جل، فهو �هللا �لذh خلق كل شيO في هذ� �لوجو/ �خلق لك 

جسمك "يضا في "حسن تقويم. 
 jتحمد �سبحانه �تعالى �" jضا�لذلك، عليك عزيزh �لطفل "� تعمل على نيل 
على هذj �لنعم �"� تفكر بعمق فيما �حتوته صفحا% هذ� �لكتاp من معجز�% كامنة 
في "جسامنا، معجز�% "�/عها �هللا سبحانه �تعالى فيها كي نعيش بسال�. �ال شك "نك 
 pفي هذ� �لكتا Oتك لما جاOلى �هللا عز �جل �"كثر شكر� له بعد قر�< p"قر �ستكو
�لذh بين "يديك، �ستكو� /ليال لمن حولك من �لغافلين إلشا/هم >لى طريق �لحق، 

طريق �إليما� باهللا �لخالc �لعليم. 





�لّدفا� عن �لفلسفا� �لما�ية ��آل��� �إللحا�ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر�. 
��34 حد1 �0/ نافح منافح عن تلك �لنظريا� بعد مطالعة هذ" �لمؤلفا� فلن 
يكو/ 3لك سو� عن عناٍ� عاطفي ألّ/ �لّسند �لعلمّي قد تّم �حضه �4بطاله. �ال شك 
0/ هذ" �لخصائص نابعة من قوF حكمة �لقرD/ �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى 
من ���� عمله هذ� 4لى نيل �لمديح ��لثنا� 4نما هدفه �غايته هد�ية �لناM ��لسير بهم 

   .R�ّبح �0 مكسب ما� Rّ0 في طريق �إليما/، كما 0ّ/ ليس هّمه تحصيل
�على ضو� هذ" �لحقائق، فإ/ �لذين يساهمو/ في نشر هذ" �لكتب �يحثو/ 
�لناM على قر��تها لتكو/ �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو/ خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
 Zفإّ/ �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية 0نها  تشو ،Mعلى هذ� �ألسا�
�أل3ها/ �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكو` ��لترّ�� �ال تملك  تأثيًر�  
قوّيا �حاسًما في طر� �لشبها� من �لقلوc،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 
�لو�ضح 0/ هذ" �لمؤلفا� لم تكن لتتر` كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا/ 
 .Mلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� dأل�بية للكاتب 0كثر من تركيزها على �لهد� Fلقو�
�من لديه �0نى شك في 3لك فيمكنه 0/ يتحّقق من 0/ �لغاية �لقصو� هي �حض 

�إللحا� �نشر 0خالi �لقرD/ من خالh تأثير هذ� �لجهد �4خالصه �نجاحه.     
يتعين ���4` حقيقة مهمة، �هي 0/ �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوj في 0نحا� 
�أل�k �ما يتعرk له �لمسلمو/ من �30 َسببه تحّكم �لفكر �إللحا�R في شؤ�/ 
بالفكر  �لهزيمة   i4لحا هو  كّله  هذ�  من   lلخال� يضمن   Rلذ� ��لطريق  �لعالم. 
�إللحا�R �بيا/ حقائق �إليما/ � 4جال� �ألخالi �لقرDنية بحيث ُيصبح �لّناM قا��ين 

على �لتمسك بها. �بالنظر 4لى حالة �لعالم �ما ُير�� له من مزيد جّر" 
4لى �لفسا� ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��R �لُمسا�عة قد� 
�لقياj بما هو ضر��R، �4ال فقد ُيقضى �ألمر  �لمستطا� 4لى 
�الَ� حين مناl.  �خالh �لقر/ �لو�حد ��لعشرين، �بإ3/ �هللا 
تعالى سوd تكوُ/ كلّيا� ها��/ يحيى -من خالh نهوضها 

بهذ" �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوh بالّناM 4لى مر�تب �لسكينة 
�لتي   Fلسعا���  hلجما�� hلعد�� iلصد�� jلسال��

�0ضحها لنا �لقرD/ �لكريم. 



حوh �ملؤلف
يتكو/ �السم �لمستعا� للكاتب من "ها��/" � "يحيى" في 3كر� موقرF للنبيين �للذين 
جا�ال ضد �لكفر ��إللحا�، بينما يظهر �لخاتم �لنبوR على �لغالd �مًز� ال�تباt �لمعاني �لتي 
تحتويها هذ" �لكتب بمضمو/ هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوR 4لى 0ّ/ �لقرD/ �لكريم 
هو Dخر �لكتب �لسما�ية، �0ّ/ نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ 
�لكاتب لنفسه �لقرD/ �لكريم ��لسنة �لّنبوية �ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفا� 0خذ �لعهد 
على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوj عليها �لنظم �إللحا�ية �4بطاh كل �لمز�عم �لتي 
تقوj عليها �لحركا� �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذR َمهر به كتبه بمثابة 4عالٍ/ عن 

0هد�فه هذ".    
 ،Mسالته لجميع �لنا�� /Dئيسي هو تبليع نو� �لقر� dهد hتد�� جميع كتب �لمؤلف حو
�لنظم �إللحا�ية  �حثهم على �إليما/ بوجو� �هللا ��حد�نيته ��ليوj �آلخر، �عرk تهافت 

�فضحها على �لمإل.  
تحضى كتب ها��/ يحيى بقبوh ��هتماj كبيرين في شتى 0نحا� �لعالم؛ من �لهند 4لى 
0مريكا، �من 4نكلتر� 4لى 0ند�نيسيا، �من بولونيا 4لى �لبوسنة، �من 4سبانيا 4لى �لبر�xيل، �من 

ماليزيا 4لى 4يطاليا، �من فرنسا 4لى بلغا�يا ���سيا.     
ترجمت ُكتب �لمؤّلف 4لى �لعديد من �لّلغا� �ألجنبية، �من بين تلك �للغا�: �إلنكليزية 
��لفرنسية ��أللمانية ��إليطالية ��إلسبانية ��لبرتغالية ��أل���ية ��لعربية ��أللبانية ��لر�سية 
��لصينية  ��لبلغا�ية  ��لصربية  ��لبنغالية  ��لماال�ية  ��الند�نيسية  ��إل�يغو�ية  ��لبوسنية 
��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرF في 4فريقيا)، �لغة �لّديولهي 
(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغا�. � هنا` 4قباh كبير 

على قر��F هذ" �لكتب بهذ" �للغا�. 
لقد 0ثبتت هذ" �لمؤلفا� جد��تها، ��جد� تقدير كبيًر� في كافة 0نحا� �لعالم. �قد كانت 
سبًبا في هد�ية كثير من �لناM 4لى طريق �إليما/ �ساهمت من جانب Dخر في تقوية 4يما/ كثير 
من �لمؤمنين. �كل من يقر0 هذ" �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضو| �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
 hيميز 0سلوبها ��لعمق في تنا� Rلذ� iبين ثنايا سطو�ها ��لصد Fفيها ��لسهولة �لموجو�
�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذ" �لمؤلفا� 0يضا ُسرعة تأثيرها �ضما/ نتائجها �عدj �لقد�F على 
نقض ما فيها ��حضه.  �كل من يقر0 هذ" �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو/ بإمكانه بعد 3لك 





ها��/ يحيى
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٨ .......................................................................... �ملدخل�ملدخل

 iخللية: 3لك �ملصنع �لعمال�
١٦١٦ .................Fال ُير� بالعني �ملجر Rلذ�
٢٢٢٢ ........ �لشبكة �لعمالقة �ل� تلف 0جسامنا

 Rلذ� jحلة �لطعا�
٣٢٣٢ ..................... نتنا�له ��خل 0جسامنا
٤٨٤٨ .......... �حلة �لدj ��خل �أل�عية �لدموية
٦٤٦٤ ......... jيكل �لعظمي �ملتكو/ من �لعظا��

�لعضال�: �ملحر
٨٢٨٢ كا� �ملجهرية � 0جسامنا.................

�ملكيفا� �ل� تعمل 
٩٠٩٠ ................ ��/ توقف ��خل 0جسامنا
ختاما....................................١٠٠١٠٠



� في �جسامكم على مد�� ��لتي تؤ �لوظائف  2كرناها ما هي ,ال بعض من 
كيف   ،�ُتر بحد8ثها.  نشعر   ;�  ;8� تجر>  �نها  ,ال  توقف،   ;8� �لساعة 
�لبعض؟ 8كيف  �لتريليوناG من �لخاليا �; تتجمع مع بعض   Hستطاعت هذ�
�ستطاعت �; تعرQ 8ظيفتها �لمتخصصة؟ 8 كيف �ستطاعت �; تنسق فيما 
بينها من ناحية ���T �لوظائف؟ كيف تحدS هذH �لوظائف �8; خلل �8 خلط 

بينها؟ 
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يتألف جسم �إلنسا/ من خاليا مختلفة من حيث �لتخصص ��لشكل ��لوظيفة. �في 
�لصو�F 4لى �ألعلى ُتر� 0نو�� من هذ" �لخاليا. �بفضل ���0 هذ" �لخاليا لوظائفها 

بشكل متناسق نستطيع 0/ نحافظ على حياتنا. 

خلية نسيج 
��بط بنائي نسيج عص� نسيج عضلي

�لنسيج �لطالئي

خلية غضر�فية

خلية عضلية قلبية

خلية عضلية هيكلية

خاليا عظميةخلية عضلية ملسا� خلية َمِعدّية 4حد� �خلاليا 
�لكلوية خلية كلوية 0خر�



 Vألطفا� �عز�ئي  معا  هلم 
عالم   ،Gبالمعجز�  Tملي عالم  في  برحلة   Zللقيا

يحتو> على �لكثير مما يستوجب منكم معرفته �8الطال\ على 
�سر��H، 8 �بما كا; هذ� �لعالم غير الفت النتباهكم، 8لكن ينبغي �; 

�8; توقف.  Vتعرفو� بأ; هذ� �لعالم يعمل فيه تريليو; من �لعما
نعم تريليو; من �لعماV، 8ال تندهشو� من ضخامة هذ� �لرقم أل; �لعالم �لذ> 

نقصدH ليس ,ال خاليا �جسامكم �لتي تعمل من �جلكم. فكل جزT من �جز�T �لجسم 
يتألف من هذH �لخاليا. 8 تما�e هذH �لخاليا 8ظائفها �8; توقف،  حتى �8نتم 
تمييز  نستطيع  توقف كي   ;8� 8طائفها   <�تؤ �لعين  فخاليا  �لنص.  هذ�  تقر�8; 
�لكلماG �لتي نقر�ها، 8كذلك خاليا �ليدين حيث تؤ�> 8ظائفها لكي نستطيع 

 .Hلذ> نقر�� iبالكتا jإلمسا�
8تؤ�> خاليا �لمجا�> �لتنفسية �8لرئتين 8ظائفها كي تتحقق عملية 

 Zفي �لوقت نفسه 8ظائفها إلتما lخاليا �لمعد <��لتنفس. 8تؤ
.Gهضم �ألغذية �لتي تنا8لتموها قبل ساعا

�لتي  �ألمثلة   ;,

�ملــدخل�ملــدخل�ملــدخل



نحن،  مثلنا   Gكائنا ليست  �8لخاليا 
8ال  �لبعض  بعضها   �تر  ;� تستطيع  ال  8هي 
�لعقل  عديمة  فهي  تقر�،   ;� 8ال  تسمع   ;�
�8لبصر 8 �لسمع، 8لكنها كما سنر� الحقا 
 Vلكيميائية �8لحا� Gتستطيع تمييز �لمركبا
 .Tلكيميا� l��نها لم تتلق �> تعليم في ما
فهي تستطيع ,نتاn �لمو�� �لمختلفة نسبة 
8كذلك  �لكيميائية،   Gلمركبا�  Hهذ ,لى 
�لفيزيائية 8هي  �لظو�هر   Hهذ تمييز  تستطيع 
 .Tلفيزيا�  l�ما في  تعليم   <� تتلّق  لم  كذلك 
8بالرغم من 2لك تقوZ هذH �لخاليا بتعيين نسبة �لضوT �لد�خلة ,لى �لعين، 8بالتالي 
 qنجا, �لخاليا   Hنفسنا كيف تستطيع هذ�  V8نحن نسأ .Tية �ألشياs� تمّكننا من

جميع هذH �لوظائف؟
�لقا�مة   Gلصفحا� في  لنا  سيتبين 
 lلمحير� �لوظائف   Hهذ كل   ;�
�تها، ��, بمحض  �لخاليا  تؤ�يها  ال 
 T��أل تعلمها  �ستحالة  ��كتم � �8بما 
عن   8 �لوقت  بمر�8  �لوظائف   Hهذ

طريق �لمصا�فة.  
 Hلعيش بفضل هذ� 8نحن نستطيع 
 ��لوظائف �لتي تقوZ بها خاليا ال تر

ها��/ يحيى (عدنا/ �0قطا�)
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خلية  �ية   Zتقو ال  كيف  uخر  8بمعنى 
من خاليا �لجسم بأ��T 8ظيفة خاصة بخلية 
 T��� على  خلية  �ية   wتعتر ال   8 �خر�؟ 
تجر>  2لك   x8فو �لمتخصصة؟  8ظيفتها 
جميع هذH �لوظائف في �جسامنا 8 بسرعة 

مذهلة.
للوظائف  تنا8لنا  عند  معا   �نر  Q8سو
�لجسمية كالهضم �8لتنفس �8لرsية �8لسمع 
للغاية.  خا�قة  حياتية  ظو�هر  كونها   �مد
سلوj خاليا  كيفية  �يضا  نكتشف   Q8سو
�لوظائف سلوكا   Hلهذ ��ئها �  Tثنا� �جسامنا 
�حيانا  8بالكيميائي  �حيانا   eبالمهند شبيها 
�خر�، 8بالذ> يعرQ �حتياجاG غيرH من 

�لخاليا 8 يعمل عل توفيرها.
بها   Zلقيا� يتم  جميعا  �لوظائف   Hهذ  ;ّ,
 ،l��لمجر بالعين   �تر ال  خاليا  قبل  من 
8هذ� �مر محير للعقوV فعال، 8باإلضافة ,لى 
 lلخاليا 8ظائفها �لمذكو�� Hهذ <�2لك تؤ
 ;� ;8�8 ،��8; �> مساعدl من جهة �خر

ترتكب �> خطأ. 

8خاليا جسمنا
 حتت �ملجهر

خلية عصبية

خلية �موية

خلية بصرية

خاليانا �لتيخاليانا �لتي
 �xتنتج �إلفر� �xتنتج �إلفر�
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خاليانا �لتيخاليانا �لتي
 �xتنتج �إلفر� �xتنتج �إلفر�



�8; �ية صعوبة.  lينظم عملها. لذلك نستطيع نحن كبشر �; نستمر في �لحيا
فاستيقاظكم من �لنوZ 8تنا8لكم لفطو� �لصباz 8تذ8قكم للعسل �8 حتى لعبكم 

خا�n �لبيت �8 قر�Tتكم لكتاi ما ال يحدS ,ال برحمة �هللا عز 8 جل.
فاهللا عز 8جل هو �لذ> خلقنا 8هيأ لنا من �سباi �لحياl ما نحتاجه بالفعل، 
لذلك علينا �; نشكرH 8نحمدH على �لنعم �لتي �نعم بها علينا، 8علينا كذلك 
 ;uلقر� �لتي �حتو� عليها   Gلنعم �8لتأمل مليا في �آليا�  Hلتفكر بعمق في هذ�

Fلنو��

jلر�يبوسو�

 .Fتويا� �خللية، �� مركز �خللية تر� �لنو�� Fلصو�� � Rير
0ما ما حو�ا فهي باقي �تويا� �خللية ��3 �لوظائف �ملختلفة.

13

ها��/ يحيى (عدنا/ �0قطا�)



بالعين �لمجر�l. 8 تقو�نا هذH �لحقائق ,لى �مر مهم. ,; ثمة عقال مدبر� 8 
خا�قا عّلم �لخاليا 8 �لهمها ���T هذH �لوظائف، 8صاحب هذ� �لعقل �لمدبر 
�لخا�x هو �هللا سبحانه 8تعالى �لذ> يحبنا 8يعلم سرنا 8عالنيتنا. 8هو �لذ> 

.Hفأحسن تصوير Tصو� كل شي
8ظائفها   T��� �جسامنا  في   l��لموجو �لخاليا  من   Gلتريليونا� تستطيع 
�لمختلفة �8; نقص �8 خلل، 8كل 2لك نتيجة �لمخطط �إللهي �لخا�x �لذ> 

تجرR ��خل كل خلية من خاليا 0جسامنا فعاليا� حيوية 0كثر بكثير مما 
يجرR ��خل �لمختبر�� �لتي تر� في �لصو�F 4لى �ألسفل.

12

�لمعجز�� �لموجو�F في 0جسامنا



8سنطلع معا عبر هذ� �لكتاi على �هم 
 Q8سو بأجسامنا،  �لمتعلقة   Gلمعلوما�
�جسامنا  خلق  تعالى  �هللا   ;� كيف   jند�
 iتكم للكتاT8بعد قر� .lعلى �حسن صو�
� حبكم هللا عز 8جل ���عز�ئي �ألطفاV، سيز
� �غبتكم في ��8شكركم له سبحانه، 8ستز
,فهاZ من حولكم من �لذين ال يفكر8; فيما 
تعلمتموH من خالV �طالعكم على ما في 

.iهذ� �لكتا
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ها��/ يحيى (عدنا/ �0قطا�)



�لكريم، 2لك �لكتاi �لذ> �نزله �هللا عز8جل ليكو; 
هد� 8 �حمة للعالمين:

 kِ�َْ��َأل َماَ��ِ�  �لسَّ َخْلِق  ِفي   /ّ4ِ  ﴿
�لِتي  َ��لُفْلِك  َ��لنََّهاِ�  �للَّْيِل   dَِ��ْخِتَال
َتْجِرR ِبَما َيْنَفُع �لنَّاMَ َ�َما 0َْنَزhَ �ُهللا ِمَن 
َبْعَد   kَ�َْأل� ِبِه  َفَأْحَيى  َماٍ�  ِمْن  َماِ�  �لسَّ
َمْوِتَها َ�َبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َ��بٍَّة َ�َتْصِريِف 
َماِ�  َبْيَن �لسَّ ِر  �ْلُمَسخَّ  cَِحا �لرَِّياِ| َ��لسَّ
(�آلية   ﴾ َيْعِقُلوَ/   jِلَقْو آلَياٍ�   kِ�َْ��َأل

(Fلبقر� F١٦٤- سو�

14

�لمعجز�� �لموجو�F في 0جسامنا



�لوقت  مبر�8  تشكل  كي  توقف   ;8�
تبد�   � من   8 مضغة.   8� حلم  قطعة 
تتشكل  �ل�   lجلديد� �خلاليا   Hهذ
منها قطعة �للحم باالنقساZ لتنتج 
يبد�   �بالتا  8  .lجديد خاليا 
جسم �النسا; بالتشكل 8 ��ا2 

شكله �لنهائي.
 lجديد خلية  8كل 
 Zالنقسا� من  ناجتة 
جديد�.  شكال  تتخذ 
خلية  يغد8  فبعضها 
 Zلد� خاليا  من 
�آلخر  �8لبعض 
,� خاليا   Vيتحو
�لعظم �8خر� ,� خاليا عصبية مثال. فأجسامنا 
حتتو> على مئ� نو\ �تلف من �خلاليا. �8 �حلقيقة فإ; هذH �ألنو�\ 
8ظائف   <�تؤ 8لكنها  نفسها.  �ألساسية  �لتر�كيب  من   Qتتأ كلها 
�تلفة عن بعضها �لبعض. فعلى سبيل �ملثاV تساعدنا �خلاليا �لعضلية � 

سيقاننا على �ملشي �8جلر> �8لعد8. 
8هذH �خلاليا �لعضلية، كما تبد8 � �لصو�l ,� �جلانب 

ال تشغل حيز� 4ال 
.Fبقد� ثقب �إلبر

تريلو/ خلية

.

17

ها��/ يحيى (عدنا/ �0قطا�)



 iلكتا� بد�ية   � بينا  لقد 
�خلاليا،   Gتريليونا من  تتألف  �جسامنا   ;�

�; منر عليها سريعا أل;  ينبغي  �ملعلومة ال   Hهذ ;� ,ال 
يتألف من مئة  ,نسا;  �لتريليو; عد� ضخم جد�. فجسم كل 

تريليو; خلية تقريبا. 8لكن بسبب  صغر حجم هذH �خلاليا ال تكو; 
�جسامنا ضخمة. 8سنتوصل بعد ,ير�� �ملثاV �لتا� ,� مد� صغر �خلاليا 
�ل� نتحدS عنها. فلو �عنا مليو; خلية من هذH �خلاليا � مكا; �8حد 
ألصبح حجمها بقد� ��e �إلبرl تقريبا. 8بالرغم من هذ� �لصغر فإ; �لعلم 
يبذلو;   Tلعلما�  Vيز� بالضبط ,� طبيعة تركيب �خللية. فال  يتوصل   �

جهو�هم �حلثيثة ملعرفة �سر�� تركيب �خللية.
فاخللية �أل�8 �ل� يتشكل منها �النسا; هي تلك �خللية 

�لناجتة من �حتا� خلية قا�مة من �ألi �لية قا�مة من 
��خل جسمها فهذH �خللية �أل�8  8 Zأل�

 Zباالنقسا تبد� 

�خللية:�خللية:
i3لك �ملصنع �لعمال i3لك �ملصنع �لعمال 

Fال ُير� بالعني �ملجر Rلذ� Fال ُير� بالعني �ملجر Rلذ� 

�خللية:
i3لك �ملصنع �لعمال 

Fال ُير� بالعني �ملجر Rلذ� 



 Hمن صمم هذ jطبعا، فال بد �; يكو; هنا
�خلاليا ֲדذH �ألشكاV 8جعلها على 2لك �لنحو 
8ظائفها   <�تؤ لكي  �ملختلفة  �لتر�كيب  من 

�ملتخصصة. 
�لذين  هم  ما  مصنع   � فالفنيو; 
 .Gلصنع �آلال Gططو; 8يضعو; �لتصميما�
 G�8لتلفزيونا  iلركا� حتمل  �ل�   Gفالسيا��
�ل� تنقل �لصوG �8لصو�l معا ُتصمم 8ُتصنع 
ليست  �حلقيقة   H8هذ  .Zملها�  Hهذ  <�تؤ كي 
الqمة � صنع هذH �ملكائن فقط، بل � كل 
�8لقلم  فيه  �لذ> نسكن  شيT نستخدمه كاملنضدl �8لكرسي �8ملب� 

�لذ> نكتب به 8كذلك �مللعقة �ل� نأكل ֲדا...,� 
�8حد  فكل  سابق،  تصميم  نتيجة   Gظهر  Tألشيا�  Hهذ فكل 
منها نتج عن تفك� �8طيط مسبق لكل تفصيل من �لتفاصيل �لالqمة 
�ألمر.  هذ�   � �بد�  للمصا�فة  �ل  يوجد  8ال  �ألمثل.   Zلالستخد�
�لتصاميم   Hمفكر يضع هذ مدبر  يقينا ضرl�8 8جو� عقل  8تعلمو; 

8من � يقوZ بإنتاn ما �حتوG عليه هذH �لتصاميم.
كو;   �, نتوصل  �حلد  هذ�  عند 
 lخاليا �جسامنا �كثر تعقيد� من �جهز
�لتركيب  ناحية  �8 غ�ها من  �لتفزيو; 

 Fلصو��  � تر�  �ل�  �ألسال`   /4
هي من صنع خ��� مهرR0 ،F �0ا 

نتا� لتصميم مسبق.
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على هيئة حباV طولية منسوجة نسجا. 
8بسبب تكوينها هذ� ال تتقطع عندما 
تتوتر بشدl خالV �لتحرj سو�T �كانت 
�ما  �أل�2\.   8� �لسيقا;   �  Gعضال
خاليا �لدZ �حلمر�T فذ�G شكل قرصي 
 �, Zq8 8ظيفتها �ل �أل8كسيجني �لال
كافة ��اT �جلسم ع� �أل8عية �لدموية، 
8بو�سطة هذ� �لشكل �لقرصي تستطيع 
�أل8عية  ��خل  �حلركة  �خلاليا   Hهذ
�لدموية 8هي �ملة باأل8كسجني. �ما 
خاليا �جللد فهي متصلة ببعضها �لبعض 
يسمح  ال   � 8من  جنب،   �, جنبا 
�جللد مبر�8 �ملاT �8 �جلر�ثيم ,� ��خل 

�جسامنا.
8على �ملنو�V نفسه تكو; �ألنو�\ 
 Vشكا�  G�2 �خلاليا  من   ��ألخر
 Hتتناسب مع طبيعة 8ظائفها، 8لكن هذ
 8�  Sملختلفة � حتد�  Vألشكا�
تتكو; مبحض �ملصا�فة 

 Fلصو�� في  تر�  �لتي  �لخاليا   /ّ4
4لى �ألعلى تنقسم فيما بينها لتشكل في �لنهاية 

0نو�عا شبيهة بالتي توجد في �ألسفل.

خاليا جلدية

نسيح عضلي

خلية عصبية

jخاليا �لد
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تتميز  �8لوظيفة. 8باإلضافة ,� هذ� فإ; �خلاليا 
حتدثنا  �ل�   lألجهز� عكس  على  حية  بكو�ا 
�لسابقة،  �لسطو�   � �8ضحنا  8كما  عنها. 
ملعرفة  �حلثيثة  جهو�هم  يبذلو;   Tلعلما�  Vيز� ال 

�سر�� هذH �خلاليا.
�خلاليا   Hهذ ظهو�  كيفية   � فكرمت  فهال 
�لصغ�l جد� �8ل� �ا من �مليز�G �8لصفاG ما � 

يكشف �سر��ها �لعقل �إلنسا� بعد؟
,; هذH �حلقيقة تعكس �مر� مهما 8هو �; 
قبل صانع  من   ��لوجو  �,  Gخلاليا ظهر�  Hهذ
�لعقل  هذ�  8صاحب   ،xخا� عقل   <2 8خالق 
�خلا�x هو �هللا عز 8جل �لذ> خلقنا 8سو�نا � 

�حسن تقومي.

0عز�ئي �ألطفاh، عندما تتبعو/ �لصو� حسب �ألسهم 
�ملرسومة تتضح 0مامكم كيفية جريا/ �لفعاليا� �حليوية 

��خلها.

�ملربعا/ �١ ٢: يتم 4يقاR0 d جسم 
غريب عند 0بو�c �خللية لتفتيشها.

�ملربع ٣: ��خل �خللية يشبه مصنعا 
نشيط �حلركة. 

�ملربع ٤: تقع �لنو�F � مركز �خللية، 
 .Fلسيطر�� Fهي مركز �لقيا��
�ملربع ٥: هنا` مو�قع � �خللية 

حتتوR على تر�كيب تعمل على شكل 
.dٍمصا

١١ ٢٢ ٣٣

٤٤
٥٥
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ألجل 0/ نفهم مد� تشعب تركيب �خللية بصو�F 4عجاxية علينا 0/ نتنا�h �ملثاh �آل�: 
تشبه �خللية � تركيبها مدينة حتتوR على كافة متطلبا� �لعيش ��لعمل. فهنا` �طا� لتوليد �لطاقة �مصانع 
 ،Fلضر��� لنقل هذ" �الحتياجا� عند  �0نابيب  �حلاجة،  �4 �قت  �ملنتجا�  إلنتا� �آلال� ��اx/ خلز/ هذ" 
 /0 Fللحيا تر�كيب تؤ�R �ظائف مث F بد��ا ال ميكن  فاخللية حتتوR على  �كذلك هنا` مصاd ��ت���. 

تستمر. 
�لكن ينبغي 0/ ال ننسي 0/ حجم �خللية ال يقد� بالكيلومتر�� مثلما هو �ألمر � �ملد/، فحجم �خللية ال 

يتجا�x ��حد� � �ملائة من �ملّليميتر تقريبا.

�اx/ حاملة ملو�� 
غذ�ئية ��خل �خللية

�لنوية:
تعت� مركز� لبنا� 

��يبوسوما� 
�خللية

�لاليسوسوj: يعت� مركز� 
للهضم ��خل �خللية 

�يتو� هضم �تدم  �ملو�� 
�لضا�F ��خل �خللية.

تدعى �لتر�كيب �ملوجو�F ��خل 
�خللية بالعضيو��، �كل منها له 

�ظيفته �ملحد�F �ل� يقوj ֲדا.

نو�F �خللية: حتتو� 
على �جلينا� 

�لو��ثية، �يتو� 
�لسيطرF على 

�لفعاليا� ��خل 
�خللية.

�ملاتيوكوند�يا: تعت� 
مركز� إلنتا� �لطاقة.

جسيما� كوجلي: تعت� هذ" �جلسيما� ��3 
�لشكل �لكيسي مركز� لتعبئة �ملو�� �ملنتجة كي 

تكو/ جاهزF لتصديرها خا�� �خللية.

يعت� �لريبوسوj مصنعا إلنتا� 
�ل��تني ��خل �خللية



هذ� 	لشبكة 	ل� تلف �جسامنا بشبكة من 	لطر� 	ل�ية 	لسريعة 	ملُبّينة 
على هذ� 	لصفحة �يضا. ,بو	سطة هذ� 	لشبكة يتم حتقيق 	التصا" 
بني خاليا 	ملخ , خاليا سائر �:ا9 	جلسم، ,بالتا6 تستطيع كافة 
 �هذ  @�  Aغ بينها.  فيما  	التصا"  حتقيق  	جلسم  خاليا 
	لشبكة 	لعصبية Fتلف عن شبكة 	لطر� 	ل�ية 
 GتباHال	 Gهائل من نقا Kئها على عد	باحتو
 N	O اPهي كذلك تتميز بكو , ،Nملنعطفا	,

 .Tعديد N	بكيلومتر H" تقد	طو�
على   Nملركبا	  ,�  N	Hلسيا	  Vتتحر ,مثلما 
 Vتتحر  Xخر�  YZ منطقة  من  لالنتقا"  	لطر� 
�جز	9  بني  منتقلة  	لعصبية   N	[إليعا	

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)



هل حصل ,�@ سألتم �نفسكم 	ألسئلة 
	لتالية:

- هل ينبغي علّي 	لتنفس 	آل@؟
- هل �ّ@ 	لدk 	لذj يضخه قلO f, مقد	H كاe بالنسبة 6ّZ؟

- ما هي كمية 	لطاقة 	ل� حتتاجها �ية خلية �, عضو l �جسامنا؟
- مn تبد� معدl m هضم 	لطعاk 	لذj تنا,لنا�؟

- ما هي 	لعضالN 	ل� ينبغي �@ �حركها كي �حقق حركة HO	عي؟
Hمبا بدN هذ� 	ألسئلة غريبة بعض 	لشي9 على �oاعنا ألPا �سئلة عاTK ما 
 �تكو@ غ, A	l TKH �حاKيثنا، بل Z@ �غلبنا ال يعلم شيئا عن هذ� 	ألفعا" 	ل

جترK j	خل �جسامنا أل@ �جسامنا تنجز هذ� 	ألعما" بصوTH تلقائية. 
,ألجل قياk �جسامنا ֲדذ� 	لوظائف �, 	ألعما" ُتستخدk 	لشبكة 

	لعصبية 	ل� تلف �جسامنا، ,تتألف هذ� 	لشبكة من 	تصا" 
تر,@ صوHִדا   �	ل 	لعصبية  تريليوناN من 	خلاليا 

على هذ� 	لصفحة. ,ميكننا تشبيه 

�لشبكة �لعمالقة �ل� �لشبكة �لعمالقة �ل� 
تلف �جسامناتلف �جسامنا

�لشبكة �لعمالقة �ل� 
تلف �جسامنا



بد,Hها تصل من كافة �:ا9 	جلسم YZ 	ملخ بو	سطة 	لشبكة نفسها. 
 �,تتدفق هذ� 	إلشاH	YZ N 	ملخ بسرعة هائلة K,@ توقف، �j �@ هذ
 THلشبكة فتمكنا من �@ نعيش حياتنا بصو	خل 	K jجتر N	Hإلشا	
عندما  ,كذلك  نتنا,له،   ,� نتذ,قه   ,� شيئا   Xنر فعندما  طبيعية. 
نتكلم �, نفكر �, جنرj �, عندما مناj� ~H نشاG {خر |د} كل 
Oلك بصوTH فوHية مبساعدT 	لشبكة 	لعصبية، �, باألحرX بو	سطة 

 .fلعص	جلها] 	ملذهل للمخ ,	لتكوين 	
,تعمل 	إلشاH	N 	لعصبية عملها 	آل@ عندما تلمسو@ بأصابعكم 
	لذj بني يديكم، فاألعصا� 	ملوجو�H l TK,~ �صابع  	لكتا� 

	ليدين تنقل YZ 	ملخ 	ملعلوماN 	ملتعلقة بو]@ 	لكتا� ,بالتا6 

عندما متا�سو� �عماال +تلفة & حياتكم �ليومية 
تكو� خالياكم �لعصبية & حالة نشا1 مستمر.
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بنقل   N	[إليعا	  �هذ  kتقو, 	لعصبية،  	لشبكة 
 Xخر� YZ لعصبية من منطقة	  N	Hإلشا	, Nملعلوما	

K	خل 	جلسم.
مدهشة  بسرعة  	لعصبية   N	[اليعا	  �هذ 	نتقا"  ,يتميز 
�يث يصعب علينا Fيلها. ,على سبيل 	ملثا" لو �KHمت تقليص عضلة 
 OZ ،ملخ متبعة طريقا شائكا	عصبية من  THشاZ Hفعندئذ تصد ،�	Hلّذ	
تصل YZ 	لعموK 	لفقرj، ,من � تتوجه YZ 	لعضو 	ملناسب بسرعة 
هائلة، ,بالتا6 تبد� عضلة 	لذH	� l 	لتقلص. ,كل هذ� 	ألعما" 
حتد} خال" جز9 من 	أللف l 	لثانية. , OZ	 	فترضنا �@ Hمشة 	لعني 
 �حتد} خال" ثانية ,	حدT عندئذ نعرe مدX قصر 	لفترT 	لزمنية 	ل

.THملذكو	لعملية 	حتد} فيها 
,يبني لنا 	ملثا" 	لسابق �@ 	إليعا]	N تصل YZ كافة �:ا9 	جلسم 

لنا  ,يبني  	لعصبية،  	لشبكة  بو	سطة 
�يضا �@ 	إلشاH	N 	لعصبية 
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�خرX حتد} l ,قت ,	حد.
|د}  كا@   jلذ	 ما   Xتر
على   Tلسيطر	 منكم  ُطلب  لو 
كل تلك 	ألفعا"؟ من 	لطبيعي 
 �	ستحالة 	لسيطرT على كل هذ
	ألفعا" خال" ثانية �, ثانيتني، 

,لكن هذ� 	لسيطرT تتحقق بو	سطة 	لتناغم بني 
 l إل�ي	 �	إلبد	عظمة  Xيعكس مد 	جلسم. ,هذ	ملخ ,سائر �:ا9 	
 �H,ملخ، ,بد	 YZ جلسم	من  Kُلعصبية تِر	 N	Hألشيا9. فاإلشا	خلق 
يقوk بتأ,يلها ليصدZ Hيعا]	ته 	ملناسبة 	ملتوجهة YZ باقي �:ا9 	جلسم. 
,ֲדذ	 	لشكل نستطيع تذ,� 	ألطعمة �, 	إلحسا~ بالر,	ئح ,�Hية 
	ألشيا9 , ملسها. ,لكن هل ميكن للمخ 	لذj هو عباTH عن قطعة 
حلم ال يتجا,] ,]Pا ١,٥ كغ �@ مياH~ مهامه تلك من تلقا9 نفسه؟ 
 �	لفوHية ,	آلنية على كل هذ  Tبالسيطر  kمستحيل طبعا فاملخ يقو
 THلقد	 جتلي  تعكس   �	ل 	خلاHقة  تركيبته  بو	سطة  	حليوية  	ألفعا" 

	إل�ية l 	خللق ,	إلبد	�.
 kما� بيديه  ,صّفق  خفية  	ألصدقا9  �حد  جا9   @�, حَد}   	OZ
 KّH هي  	لرمشة   �فهذ تلقائي،  بشكل  ترمشا@  عينيه  فإ@  �حدكم 
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تصل BC �ملخ �باستمر�� معلوما9 من كافة �=ا> 
�جلسم �Iلك بو�سطة شبكة من �ألعصاE �ل� 

 Kمن خال L��8 ملخ� Bتنتشر & �جلسم. �يتو
تأ�يل �تقسيم هذL �ملعلوماC� 9صد�� �لتعليما9 
 Qعنا لألصو�9 �حS �� <يتنا لألشياTمة. فرUلال�

قيامنا باحلركة هي �8�8 على �ملعلوما9 �لقا8مة.

�ملخ
Wلعمو8 �لففر�

�هد  	لكتا�  �مل  تقومو@ 
	ملنو	"  ,على  ثقله،  مع  متو	]@ 
	لعصبية   N	Hإلشا	 تصل  نفسه 
,	ألنف  ,	ألOنني  	لعينني  من 

,	لقدمني ,سائر �:ا9 	جلسم.
 N	Hإلشا	ملخ بتأ,يل 	 kيقو,
	لقاKمة ,Zصد	Z Hيعا]	ته 	لعصبية 
 kجلسم ,من � تقو	9 	لسائر �جز
مهامها  مبماHسة  	ألجز	9   �هذ
 .N	[إليعا	  �هذ ضو9  على 
,لنفكر مليا مرT �خرl X كل 
	لعديد   Vفهنا  ،�	ستعرضنا ما 
 l {حليوية حتد	ألفعا" 	من  	جد

�جسامنا l ,قت ,	حد. 
كتا�   T9	قر مثال  فنستطيع 
 �Hلشا	  l  Nلصو	 ,oا� 
,	إلحسا~ بالقطة ,هي تتمسح 
 Aعص طعم  ,تذ,�  بأقد	منا 
 Hمو�, نتنا,له   jلذ	 	لفو	كه 
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 Nلعبة �حجية تتضمن قطعها معلوما Vلنفتر� �@ هنا
	لقطع   �بتفريق هذ 	لذj نعيش فيه. ,لنقم  بعاملنا  متعلقة 
,	أللو	@  كالضو9  �تلفة   Nمعلوما على   jحتتو  �	ل
,	ألصو	N، ,لنماH~ معا عملية جتميع هذ� 	لقطع جتميعا 
 N	ملر	  Nمئا 	لعملية   �هذ مبثل   kيقو 	ملخ   @ّZ صحيحا. 
خال" 	لثانية 	لو	حدO, ،Tلك باإل�اk 	إل�ي. ,لكن كيف 

يقوk 	ملخ بكل Oلك؟
Zّ@ 	ملخ يستلم 	إلشاH	N 	لعصبية من 	ألعضا9 	حلسية 
 kيقو ,بالتا6  ,	جللد.  ,	لفم  ,	ألنف  ,	ألOنني  كالعينني 
 Vللحصو" على نتيجة معينة. ,هنا N	Hإلشا	 �بتأ,يل هذ
 Hبـ١٠٠ مليا Hملخ يقد	 l لعصبية	خلاليا 	هائل من  Kعد
خلية عصبية تقوk بتأ,يل 	إلشاH	N، فهذ� 	خلاليا تعمل 
على 	لد,	k كي نستطيع مثال متييز لو@ 	لتفا� 	لذj نأكله 
, متييز صوN �حد 	ألصدقا9 �, حn متييز H	ئحة 	لبطاطس 

كيف يؤW8 �ملخ �ظائفه؟



فجائي،  حد}   �جتا فعل 
نطا�   �Hخا تعت�  ,هي 
حد,}  ,سبب  سيطرتنا. 
	لشكل  ֲדذ	  	لرمشة   �هذ
تدخل   YZ يرجع  	لتلقائي 
لالستجابة   jلفقر	  Kلعمو	
	ملّخ.  عن  عوضا  	لفوHية 

,هذ� 	الستجابة 	لتلقائية هي ZحدX 	لنعم 	ل� �نعم ֲדا 	هللا 
 �عز ,جل علينا، فهذ� 	حلركة حتمينا من بعض 	ملخاطر 	ل

.Tفنا فجأKقد تصا
فعلى سبيل 	ملثا"، نقوk بسحب �يدينا تلقائيا حاملا متس 
قدحا من 	ملا9 	لساخن. لذلك كانت هذ� 	الستجابة 	لتلقائية 
	ملخاطر.  من  �جسامنا  حلماية  ,جل  عز  	هللا  عند  من  {لية 
	لعصبية K	خل   N	[إليعا	تنتقل  	لنعمة 	إل�ية   �فبو	سطة هذ
	جلسم بسرعة ٩ كم l 	لثانية لتماH,K ~Hها l ¡ايتنا من 

.Hألخطا	
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كل شي9، ,علينا Z]	9 هذ� 	لنعم �@ نشكر� ,:مد� حّق ¡د�. ,قد بني 
سبحانه ,تعاl Y 	لقر{@ 	لكرمي ضر,TH ¡د� ,شكر� على نعمائه، ,من 

بني �قر� تلك 	لنعم عيوننا ,{O	ننا: 

َقِليًال  ْمَع َ��َألْبَصاَ� َ��َألْفِئَد7َ  َلُكْم �لسَّ َ�ْنَشَأ   Wَ�ُهَو �لَِّذ ﴿
َما َتْشُكُر�َ� ﴾ (�لمؤمنو�: ٧٨)

�حلركة

jلكال�

kلذ��

�للمس
�لشم

jلنو� �لسمع

�Uلتو��

�لبصر
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	ملقلية.
يشم،  ,هو  	ألطفا"  �حد  	ملقابلة  	لصفحة  على   THلصو	  l  Xُير
 .kينا ,	آلخر   Vيتحر ,	آلخر  يسمع  {خر  ,طفل  يتكلم  ,هو  ,	آلخر 
تتوY ,ظيفة  	ملخ   l بالطبع ,تبني �@ كل بقعة 	لصوTH خيالية   �,هذ
معينة خاصة ֲדا. ,l 	حلقيقة Z@ 	لذj يظهر من 	ملخ حتت 	ملجهر هو 
 �	خلاليا 	لعصبية 	ملكونة له. ,لكن هل تعتقد,@ �عز	ئي 	ألطفا" �@ هذ
	أليس  تتذ,�   @�  ,� قلوبكم   YZ لعبة  �حب   Xتر  @� تستطيع  	خلاليا 

أل@  ال،  بالطبع  بالشيكوالتة؟  كرمي 
قطعة   Xسو ليست  	لعصبية  	خلاليا 
خيطي  شكل  على  جد	   TAصغ حلم 
Hفيع. OZ@ ينبغي �@ يكو@ هناV خالق 

�ذ	 	لعا¤ 	جلميل 	لذj نعيش فيه.
سبحانه  	هللا  هو  	خلالق  هذ	   @Z
,تعاY، فهو مالك كل شي9 ,خالق 

يرBC n �جلانب خلية عصبية مع 
�ستطاالִדا �ملتوجهة BC جها9 +تلفة. 

�تتصل باليني �خلاليا �لعصبية فيما بينها 
 sالستطاال9، �بالتا� Lبو�سطة هذ

تستطيع �� تنتشر على شكل شبكة 
& vيع �=ا> �جلسم. �تتولد فر�غا9 

& مناطق �تصاK �الستطاال9. �تنتشر 
�إليعا9�U �لعصبية عy هذL �لفر�غا9.

�لنوية

�الستطالة 
�لعصبية

�لنو�7
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لنا.  �لطاقة  لتوف	   ضر�� �ألغذية  من 
خال�  نستخدمها  �ل!  �لطاقة  �هي 
 .�جلر  �% �لد��جة  كركو'  �حلركة 
��جلز0 �آلخر يتم �ستخد�مه لنمو �جلسم 
%ما  ��لعظم.  �للحم   67 يضا8  حيث 
طرحه  فيتم  �جلسم  يلز<  ال   �لذ �جلز0 
 67 �خلا�D� .Eيع هذB �لعملياA جتر
�Mخل �جلهاK� Lضمي. �تتو6 %عضا0 مثل 
�ملعدT � �ألمعا0 ��لبنكرياQ �ظائف هامة 

 .Lهذ� �جلها V
�عمل هذ� �جلهاL يشبه مصاV �لنفط. 
 Vملصا� Bهذ V Bفالنفط �خلا< يتم تكرير
لالستخد�<.  مو�M صاحلة   67 ليتم جتزيئه 
�كذلك �ملو�M �لغذ�ئية �ل! نتنا�Kا، فهي 
تدخل �ملعدT على شكل مو�M خا< �من 
�حليوية   Aلفعاليا� بعض  عليها   جتر  d
�جلسمي،  لالستخد�<  تصبح صاحلة  كي 
 Tكل من �ملعد V لغذ�ئية �ملهضومة� Mفاملو�
من  لالستخد�<  صاحلة  تغد�  ��ألمعا0 
 Lجها fقبل خاليا �جلسم حيث تنتقل ع

�لد���i 67 كافة %hا0 �جلسم.
مصافيه   V �خلا<  �لنفط  يصبح  فمثلما 

�لعمر: سنة ��حد�

�لعمر: ٧ سنو��

�لعمر: ١١ �ة
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ألجسامنا  �لّالLمة  �لطاقة   i7
نوفرها عن طريق ما نتنا�له من مأكل �مشر'، 

فاملقر�نة %� �للحم %� �ملوL �لذ نتنا�له ينبغي هضمه %�ًال 
تغد�  �ملهضومة  �لغذ�ئية   Mفاملو� لالستخد�<.  صاحلا  يصبح  كي 

 nلتفا�  V Mصاحلة لالستخد�< من قبل خاليا �جلسم. فالّسكر �ملوجو
%� �ملوL �لذ نتنا�له يوفر �لطاقة خلاليانا. ��لزال� �ملوجوV M �للحم يوفر 

 oمة لنمو %جسامنا. �لكي نستوعب %فضل ما نقو�، ينبغي �لرجوLلال� Mملو��
قليال �67ملاضي. % 67 %يا< �لطفولة، بل 67 %يا< �لوالTM �أل�6، فعندما يولد 
�النساi يكوL� iنه ٢-٣ كغ تقريبا. �عندما يبلغ �لعاشرT من عمرB يصبح 
�Lنه ٣٠ – ٣٥ كغ �يصبح �Lنه ٤٠ – ٥٠ كغ V �خلامسة عشرT من 

عمرB. %ما عند بلوغه �لسن ٢٠- ٢٥ عاما يصبح �Lنه ٥٠ – ٦٠ 
كغ.

7ضافة  من  نابع   i�Lأل��  Bبني هذ �لشاسع   zلفر��
 Aا 67 }توياKألغذية �ل! نتنا�� Aتويا{

جز�0  �لكن  �جلسم. 

�حلة �لطعا# �لذ! �حلة �لطعا# �لذ! 
نتنا�له ,�خل �جسامنانتنا�له ,�خل �جسامنا
�حلة �لطعا# �لذ! 
نتنا�له ,�خل �جسامنا



سبعة   67 ستة   �Mيعا ما  �هو 
%ضعا8 طو� �ألسناi. ��حتو�0 
 Lجلها� هذ�  مثل  على  %جسامنا 
|د  خا�قا  %مر�   fيعت �لطويل 

{�ته. 
ُتر� كيف ميكن �جوM مثل 
هذ� �جلهاL �لطويل �Mخل %بد�ننا؟ 
��جلو�' يكمن V معجزT خلق 

جسم �إلنساi ֲדذ� �لشكل �لبديع.
��لصو�V T �لصفحة �ملقابلة توضح ��ا �طيطيا للقناK� Tضمية �تشغل 
حيز� صغ	� بالرغم من طوKا نظر� اللتو��0ִדا �لكث	�M Tخل �جلسم. �ال شك 
%i مثل هذ� �لتصميم هو تصميم ��ئع حد� بقد�T �هللا عز �جل، �هو مثا� 

بسيط آلياA �لقد�T �إلKية �ملوجوV TM %جسامنا.
هل تعلموi ملا{� �تلف %سناننا عن بعضها �لبعض من ناحية �لشكل؟

��جلو�' %i {لك �د� بسبب �ختال8 �ظائفها عن بعضها �لبعض. 
فاألسناi �ألمامية حاTM أل�ا تستخد< V �لقضم، كقضم �لتفاn. �لكن ما{� 
كاi �صل لو كانت �ألنيا' }ل �لقو�طع �ألمامية؟ V هذB �حلالة سو8 
يستحيل قضم �لتفاn. ��لشي0 نفسه ُيذكر لو كانت �لقو�طع V �لصفو8 

�خللفية لألسناi فيستحيل عندئذ مضغ �لطعا<.
فاألسناi مثلها مثل باقي %جز�0 جسمنا �تبت على %حسن صو�T، �كل 

{لك بفعل قد�T �هللا عز �جل �لعليم �لقدير.
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 V  نتنا�له يصبح �ز% 67 مو�M �ُمنتجاA عديدT، كذلك �لغذ�0 �لذ
مالئما  ليصبح  �Mهن   Aكا�بوهيد��� سكر   67 �ز%  �Kضمي   Lجلها�
 T	على شط لالستخد�< �جلسمي. �ينبغي %i ال ننسى هنا بأi ما �ر
تنا�لناها V معدتنا �تلف V تفاصيله عما �ر للنفط V مصافيه، �هي 

تفاصيل كث	T جد� �Mخل حيز }د�M عوضا عن مصانع عمالقة.
%متا�،   Tضم عشرK� عملية  �لذ حتد� خالله  �لطريق  �يبلغ طو� 

3535

يبلغ طو2 �لقنا� �0ضمية 
من  �تبد�  �متا�،  عشر� 
�لفم �متتد ح< �ألمعا>.

يتم Gفر�E �للعاC D �لفم، �يؤ,! 
HG هضم ��H للمو�, �لنشوية.

مو�, غذ�ئية كا�بوهيد��تية 

تتحو2 �لكا�بوهيد��� HG سكر.

على  �لكبد  �ألنسولني  يساعد 
كاليكوجني   HG  Eجللوكو� حتويل 

�! سكر Sز��.

يساعد �ألنسولني �لكبد على 
حتويل �لكاليكوجني HG سكر 

.Eجللوكو�

ُمتص سكر �جللوكوE من قبل �لد#

 C يتم جتزئة �لكا�بوهيد���
�ألثX عشر HG �جز�> �صفر

 Zلبنكريا� Eيفر
�نزميا� �خر\ لتجزئة 

�لكا�بوهيد���

يتوجه �جللوكوHG E �لكبد.
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�لبكت	يا  بفعل   TMملا�  Bهذ تتولد  �هكذ� 
�ملوجوTM خلف �للساi. �كما نعلم فإi �جلر�ثيم تتسبب 

V حد�� �ألمر�� �ملختلفة V %جسامنا، �هنا يأ� ��M بكت	يا 
 Bهذ fتعت� �جلر�ثيم.   Bمن هذ 	لقضا0 على جز0 كب�  V iللسا� خلف 

�لبكتريا �ملفيدT �ية من �ياA ��ة �هللا بعباBM ��%فته ֲדم �نعمة من نعمه �ل! ال 
حتصى. يقو� �هللا تعاV 6 �لقر�i �لكرمي: 

�� ِنْعَمَة �ِهللا َال ُتْحُصوَها �Gَِّ �َهللا َلَغُفوٌ� َ�ِحيٌم ﴾  ﴿ Gِ�َْ� َتُعدُّ
�لنحل: ١٨ 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)



�لبكتmيا �ملفيد� �ملوجو
,� C مؤخر� �للسا�

تعر8 �لبكت	يا عموما على %�ا 
�لوقاA ضا�T. �ينبغي �الهتما< بنظافة �جلسم 

%نفسنا �إلصابة ֲדذB �ألضر��. غ	  ��ملسكن كي نقي 
 Tيا مفيد	بكت Mجو� T	ألخ� Aلسنو�� V لعلما0 �كتشفو�� i%

 Tمؤخر V نعم .iللسا�  Tجسمه عند مؤخر V TMموجو iلألنسا
 .Tملعد� V Tيا تقو< بالقضا0 على �جلر�ثيم �لضا�	لبكت�  Bلسانه، �هذ
�من �لطبيعي %ال تكوi عملية قتل هذB �جلر�ثيم عملية سهلة. فمن %جل 
حتقيقها ينبغي حد�� خطو�A تد��ية متسلسلة. فعلى سبيل �ملثا� 

تقو< هذB �لبكتريا بتحويل �لنتر�A �ملوجوV TM �ألغذية �خلضر�0 
67 ماTM �لنتريت خلف �للساi. �من d يتفاعل �للعا' 

�ملوجوV M �لفم مع �لنتريت لينتج ماTM قاتلة 
للجر�ثيم. 



تعمل  %عضا0   Tآللية من عد� �ملكائن  باقي  مثل  يتألف،  �هو 
 Mخلل بالتكامل فيما بينها. ��لنتيجة هي هضم �ملو� iبد�
�لغذ�ئية هضما صحيحا. �%هم شي0 هنا هو كوi %عضا0 
�جلهاK� Lضمي متالئمة مع بعضها �لبعض �موجوTM ضن 

حيز مشتر� V �جلهاL، �7ّال فإنه يفشل 0�M% V �ظيفته.

 ��n جسم �إلنسا� C فتحة pهنا
 qهي فتحة �لبلعو# �ل� ،\rية كs�

تقع فوu �لقصبة �0و�ئية مباشر�. 
فعندما نبلع �للقمة تنغلق هذw �لفتحة، 

�هكذ� يتم غلق �لقصبة �0و�ئية. 
�بالتاy مينع توجه �لطعا# HG ,�خل 

�لقصبة �0و�ئية.

�لبلعو#  فتحة 
مفتوحة

�لبلعو#  فتحة 
مغلقة
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 Lلجها� عن  مختصر�  شيئا  {كرنا  لقد 
�لهضمي في �لسطو� �لسابقة. %ما �آلi فسنحا�� 

%i نتنا�له بشي0 من �لتفصيل. �لنفكر مليا فيما نفعله يوميا 
من تنفس �حركة �تنا�� للطعا<. فنحن نا��M ما نسأ� %نفسنا عن كيفية 
7لى  �Mئمة  بحاجة  فأجسامنا  يومي.  نشا   من  نما�سه  ما  حد�� 
�لطاقة. �كما {كرنا في �لصفحاA �لسابقة، فهذB �لطاقة �لالLمة 
 Mلمو�� %ما  نتنا�لها.  �لتي  �ألغذية  خال�  من  توفيرها  يتم 
�لغذ�ئية �لالLمة للجسم فينبغي %i تكوi صغيرT كي تستطيع 
�لحركة عبر �لد<. � 7ال فإنها تعجز عن �لدخو� 7لى خاليا 
 Tلغذ�ئية �لتي نتنا�لها كبير� Mلجسم �لمختلفة، �لكن �لمو��

�لحجم. 
%جز�0   67 ��وله  �لغذ�0  يقطع   Lملحة جلها فهنا� حاجة   ،i}7
 Lنسمي هذ� �جلها i% جد� قابلة لالمتصا¡ من قبل �جلسم. �ميكننا T	صغ
مبطحنة %� مسحقة تقو< بطحن �لطعا< لتفتيته 67 %جز�0 

صغ	T جد�.
�هذ� �جلهاL �ملوجوV M %جسامنا يسمى �جلهاK� Lضمي. 

كيف ִדضم �ملعد� ما
تنا�لناw من �لطعا# ؟
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فبد�i �جوM �ملر0 ال يفيد �جوM �ملعدT شيئا ألi �ملر0 هو 
�لذ يوصل �لطعا< 67 �ملعدT، �بد�i �جوM �ملعدT ال يفيد 
�جوM �ألمعا0 شيئا أل�ا هي 
تتو6  �ل! 
هضم 
 > لطعا �
  لذ �
 o L ُيو
�ألمعا0   fع
�جلسم.   67
 Bهذ �تش	 
 i%  67  67 �حلقيقة 
كل  خلق   �لذ �جل  عز  �هللا 
�لتكوين   zخا� للهضم   �Lجها لنا  خلق  شي0 
��لوظائف، �تش	 %يضا 67 عد< �جوM 7له غ	 �هللا 

سبحانه �تعا6، يقو� تعا6: 

﴿ Gِنََّما Gَِلُهُكْم �هللا �لَِّذ! َال Gَِلَه Gِالَّ ُهَو َ�ِسَع ُكلَّ َشْيٍ> 
ِعْلًما ﴾ طه: ٩٨ 
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 V 0ألعضا�  Mية �جو£% لتوضيح  �آل�  �ملثا�   V معا �لنتمعن 
حيز مشتر� �تكاملها فيما بينها.

فلنفتر� %i هنا� سيا�T تعمل بالتحكم عن بعد �تتألف من 
 Aلعجال�� ��لبطا�ية  بعد  عن  �لتحكم   Lجها�  Aلعجال�

غ	ها.   T	كث �قطع  ��Kو�ئي   Aملحوال�� �ملسننة 
%جز�0  من  يتألف  �Kضمي   Lفاجلها �كذلك 

 0��ملر  Tملعد� مثل   Tعديد
 iللسا��  iألسنا��

��ألمعا0.
 � لنسأ �
نفسنا  %
ميكن  هل 
�ل!   Tللسيا�

سابقا  {كرناها 
 Aلعجال�  iبد� تتحر�   i%

%� جهاL �لتحكم عن بعد؟ بالطبع ال، أل�ا ال 
تستطيع %i تتحر� 7ال بوجوD Mيع %جز�ئها Mفعة ��حدT، ��ألمر 

نفسه بالنسبة 67 �جلهاK� Lضمي.



 iتعلمو �كما  مدهشة.  هضمية  خاصية   } سائل  بفعل   Tملعد�  V
 �لذ �لسطح   zفهي حتر .T	تفتيتية كب �حلو�مض {�A خو�¡   iفإ

�ل!   Mملو��� تالمسه. 
لفتح  %مك  تستخدمها 
 �ملجا� ملغسلة �لبيت حتتو
 Mضية، �هي �ملو�� Mعلى مو�
 Aل! تذيب �تفتت �لتر�كما�

 .�خلانقة للمجا�
 V �حلامض  ��لسائل 

يتو6   �لذ هو   Tملعد�
كيس �لصفر�>

�ملعد�
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 Aلكا�بوهيد��� T%لفم %�ال حيث تتم جتز� V لغذ�ئية� Mيبد% هضم �ملو�
�ملوجوV TM �لطعا< بو�سطة لعا' �لفم، �على سبيل �ملثا� يتم هضم 

�خلبز �لذ نتنا�له V �لفطو� �لصباحي هضما %�ليا V �لفم، %ما 
 zفيستغر �خلبز  مع  نتنا�له   �لذ �جلنب 

�قتا %طو� K� Vضم.
�تنتقل �ملو�M �لغذ�ئية �ملهضومة 
 Tملعد�  67 �لفم   V %�ليا  هضما 
 T0. �عند بلوغها �ملعدعf �ملر

خا�قا  �سطا  ُتو�جه 
 Mملو��  Bفهذ �خر. 

هضمها  يتم 

Zلبنكريا�

�ألمعا> �لدقيقة

�بد� �جلهاE �0ضمي C �لعمل...

�لمعجز�� �لموجو,� في �جسامنا



 L7فر� V حلماية� Bتتمثل هذ�
طبقة من ماTM �اطية متنع تأث	 
على  �Kيد��كلو�يك  حامض 
�تغلف  �Kضم.  خال�   Tملعد�
بطانة  �ملخاطية   TMملا�  Bهذ
�بذلك  كامل.  بشكل   Tملعد�
مع  �حلامض  �تصا�  متنع 
هضم  متنع  �بالتا¦  �لبطانة، 

�ملعدT نفسها.
 Mللمو� �لثانية  �ملحطة  %ما 
�هي  �ألمعا0،  فهي  �لغذ�ئية 

�لغذ�ئية   Mملو�� Mقيق، ��آلخر غليظ. �تتجز%  تنقسم 67 قسمني %حد£ا 
 Tجاهز تصبح  �بالتا¦   .Tملعد�  V مما  %صغر  %جز�0   67 �ألمعا0  �Mخل 
�لقابلة لالستخد�< من   Mملو�� قبل خاليا �جلسم. �متتص  لالستخد�< من 
قبل بطانة �ألمعا0. %ما �ملو�M غ	 قابلة لالمتصا¡ فيتم لفظها عن طريق 

 .ªإلفر��
��ملهم هنا %i نطلع على �ملر�حل �ل! متر ֲדا �ملو�M �لغذ�ئية خال� �ألمعا0. 
فكما كانت �ملعدT �سطا Kضم �لطعا< كذلك تكوi �ألمعا0 �سطا �خر 
Kضمه ألi �ملو�M �لغذ�ئية يتم جتزئتها 67 %جز�0 %صغر V �ألمعا0 �تصبح 
 67 متوجهة  �ألمعا0   iجد��  zتر�  i% تستطيع  �Mجة   67 �لصغر  من 
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قنا�  جسمنا  ,�خل  قنا� ُتوجد  جسمنا  ,�خل  ُتوجد 
�ضعا�   ٧  -٦ �ضعا� طولها   ٧  -٦ طولها 
قامتنا. ��G كو� هذw �لقنا� قامتنا. ��G كو� هذw �لقنا� 
قد ثبتت �فقا لتصميم خا� قد ثبتت �فقا لتصميم خا� 
تمتد  ��لتي  �لجسم  تمتد بد�خل  ��لتي  �لجسم  بد�خل 
نهاية  �حتى  �لفم  من  نهاية بد>�  �حتى  �لفم  من  بد>� 
�,لة  من  لدليل  �,لة �ألمعا>؛  من  لدليل  �ألمعا>؛ 

Gبد�� خلق �هللا. Gبد�� خلق �هللا. 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)



حتويل �ملو�M �لغذ�ئية �لكب	T 67 %جز�0 صغ	T جد�. 7ال %i هنا� نقطة 
مهمة جد� ينبغي �لوقو8 عندها. فقد {كرنا %i هذ� �لسائل �حلمضي 
�لطعا< ��وله 67 %جز�0 صغ	T جد�. �لكن كيف ال  بقوT على  يؤثر 
 V عن قطعة حلم %يضا؟ فكر�� مثال Tنفسها، �هي عبا� Tيؤثر على �ملعد
�للحو< �ل! نتنا�Kا، ملا{� يؤثر �لسائل �حلامضي عليها i% i�M يؤثر على 
�ملعدT نفسها؟ �هنا تLf %مامنا �ملعجزT �إلKية V �خللق � �إلبد�o. فقد 

جعل �هللا تعاV 6 معدتنا ما �ميها من %ثر هذ� �لسائل �حلمضي.

- تفرE خاليا �ملعد� �نزميا� 
تساعد على هضم ما نتنا�له 

من طعا#.

خلية معدية 
تفرE �ملخا�

خلية معدية �خر\ 
تفرE �ملخا�

 Eخلية معدية تفر
حامض �0يد��كلو�

 Eخلية معدية تفر
�نزمي �لبيبسينوجني

 Eخلية معدية تفر
�نزمي �لكاسترين

�ملعد�

خلية معدية تفرE �ملخا�

جتويف 
معد!

�لبنا> �لد�خلي للمعد�
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 A�} Tضر�� بليغة به. �لو » تكن �ملعد% z67 7حلا �M% 0، ��مبا�ملر
قد�T على هضم �لطعا< ملكث V �ملعدT على شكل كتلة كب	T تسبب لنا 
�إلLعاE ��أل{�. i7 d عد< �لقد�T على هضمه يشكل مشكال خطر� 
 Mعلى �حلصو� على �ملو� �Mقا 	على �جلسم بسبب، فهو �عل �جلسم غ

�لغذ�ئية �لالLمة.
�خلمو�  يصيبه  ما   iسرعا  Mملو��  Bهذ مثل   67 يفتقد   �لذ فاجلسم 
ال  �لسلبية   Aالفتر�ضا�  Bهذ كل  �لكن   .Aملو� ح¬   Bخاليا �تضمر 
 Lيع %جهزتنا �جلسمية، �من ضمنها جهاD iحياتنا �لطبيعية أل V نعيشها
 �ظائفها باستمر�� i% i�M نشعر بذلك. يقو� �حلّق سبحانه Mضم تؤK�

�تعاV 6 �لقر�i �لكرمي: 

�لُحْسَنى  �َألْسَماُ>  َلُه   �ُ �لُمَصوِّ �لَباِ�ُ�  �لَخاِلُق  �ُهللا  ُهَو   ﴿
َماَ��ِ� َ��َألْ�ِ� َ�ُهَو �لَعِزيُز �لَحِكيُم ﴾      ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي �لسَّ

( �آلية ٢٤ سو�� �لحشر)

فما  هضمه.  جانب   HG �لطعا#  خز�  �ظيفة  �ملعد�  تؤ,! 
نتنا�له ال ينتقل HG �ألمعا> مباشر� بل يبقى C �ملعد� �يتم 
�نتقاله تد��يا HG �ألمعا> على شكل مهضو#. �لو � حتز� 
�ملعد� ما نتنا�له الضطر�نا  HG تنا�2 �لطعا# كل ٢٠ ,قيقة 

أل� �لشعو� باجلو� �د� كلما فرغت �ملعد� من �لطعا#.

�ملعد�
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�أل�عية �لدموية �ملحيطة ֲדا. �من d تأخذ طريقها hو 
خاليا �جلسم �ملختلفة.

�لو Mققتم %عز�ئي �ألطفا� V مد� Mقة �7تقاi تركيب �جلهاK� Lضمي؛ 
فالطعا< �لذ نتنا�له يبد% �حلته من �لفم �من d �ملر0 فاملعدT �%خ	� 
 i% 67 ضمK� من TMيصل 67 �ألمعا0. �مير خال� �حلته مبر�حل متعد

 fو خاليا �جلسم عh يصبح جاهز� لالمتصا¡ ��لتوجه
جهاL �لد���i. �لو » يؤM هذ� �جلهاK� Lضمي 
�ظيفته بصو�T صحيحة ملا �ستطعنا هضم ما 
نتنا�له. فلو » توجد �ألسناi ملا �ستطعنا مضغ 

�لطعا< �بالتا¦ عجزنا عن �بتالعه.
�ح¬ لو �ستطعنا �بتالعه فإننا جند صعوبة V حركته خال� 

�لمعجز�� �لموجو,� في �جسامنا



�ميكننا  �ا.  �لال	�  �ألكسيجني 
�لد�  ع�  �لغذ�ئية  �ملو��  تشبيه �ل 
ينبغي  فالبضائع  �لبحر*،  بالشحن 
�1ال،  �لسفينة  ظهر   56 حتمل   91
للتغليف  �لد�< �ألساسي  ي�	  �هنا 
�لبضائع  لتحميل  كشر@  ��لترتيب 
56 �لسفينة. �بعد 91 ينتهي �لتحميل 
متوجهة  �لبحر  ع�  �لسفينة  تنطلق 
صوH �مليناK ��دJ. �عندما تبلغ هذ� �مليناK ��دJ تقترH منه ليتم 

6نز�S �حلمولة �بالتاQ يتم �لتوجه ֲדا Oو ��دJ �ملقصو�. 
�تعت� �أل�عية �لدموية Xيطا مائيا عظيما تتوجه خالله �ملو�� �لغذ�ئية 
�ألمينية   Yا��أل �لد�   Sخال تسبح  حيث  �ا،  �ملحتاجة  �خلاليا  Oو 
��لدهو9 ��ألكسيجني متوجهة Oو �خلاليا. لكن هذ_ �ملو�� تسبح ^ 
�لد�  �هي متغbc بعض �لشيK مبا يشبه تغليف �ترتيب �لبضاعة �ملكونة 
ع� �لسفن. �ال يتولد 1* خطأ خالS عملية نقل هذ_ �ملو�� �لغذ�ئية. 
فكل ما�b غذ�ئية تصل 56 �خللية ��دĴ  �للحظة �ملناسبة �بالكمية 
من  بدال  �هنا  �خللية  1عطيت  كأ9  خطأ   gحد �لو  1يضا.  �ملناسبة 
 *1 91 hعلى �لفو<. مما يع kألكسيجني لتعرضت تلك �خللية 56 �ملو�
خطأ مهما كا9 ضئيال يؤ�* 56 1ضر�< جسيمة. 6ال 91 مثل هذ� �خلطأ 
ال sدg أل9 هذ_ �لفعالياr kيعها ال حتدg مبحض �ملصا�فة، �6منا 
 b>حليوية بقد� kجتر* فيها هذ_ �لفعاليا uجلسمية �ل� bخلقت �ألجهز

�هللا �لذ* خلق كل شيK � سخر_ خلدمة �إلنسا9.

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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سابقة   kصفحا  ^ كرنا  لقد} 
�جو� شبكة كثيفة من �ألعصاH تلف 1جسامنا، 

معجز، �هي  بشكل  1جسامنا  تلف  1خر|  �هنا{ شبكة 
�جلسم.   KاO1 rيع   ^  k���متد� �ا   uل� �لدموية  �أل�عية  شبكة 

�شبكة �أل�عية �لدموية مثلها مثل شبكة �خلاليا �لعصبية تغطي �1 تلف 
كافة O1اK �جلسم مهما صغر حجمها. 

ببعضها  لو �صلت  1~ا  �<جة   56 طويلة  �لدموية  �أل�عية  من  �لشبكة  �هذ_ 
�لبعض لبلغ طو�ا مئة 1لف كم. �ليس من �لصعب علينا متييز �النتشا< �لكثيف 
�ذ_ �أل�عية ^ 1جسامنا أل9 حد�g �ر� خد� بسيط يعت� كافيا لتدفق �لد�، 
�هو ما يثبت لنا �صوS �لد� 56 كافة 1جز�K �جلسم بو�سطة هذ_ �أل�عية. 
��صوS �لد� 56 كافة 1جز�K �جلسم يعت� 1مر� مهما �حيويا، ��لسبب 

هو �لد�< �حليو* �لذ* تلعبه هذ_ �أل�عية ^ 6يصاS �ملو�� �لغذ�ئية 
�لال	مة 56 �تلف �خلاليا. 

�لال	مة  �لغذ�ئية  �ملو��  �أل�عية ال حتمل  �هذ_ 
1يضا  �6منا حتمل  فقط،  للخاليا 

�حلة �لد� ��خل �حلة �لد� ��خل 
�أل�عية �لدموية�أل�عية �لدموية

�حلة �لد� ��خل 
�أل�عية �لدموية



�لد�  يعت� 1يضا   91 *1 ،kليتم طرحه فيما بعد كفظال �ملختلفة 
جامعا للنفاياk �جلسمية. �بذلك يصل �لد� يوميا 56 ١٠٠ تريليو9 

خلية جسمية ليعطيها �حتياجاִדا  �لال	مة �ليستلم منها فظالִדا. 
�يتو5 �لد� K��1 هذ_ �لوظيفة �حلساسة، �هذ_ �ملسؤ�لية �جلسمية 
�فو�ئدها  نقلها  يتو5   uل� �ملو��  ماهية   Jيعر� خطأ.   *1  9��
يقو�  ال   Sملثا� سبيل  �على  6ليها.  6يصا�ا  �ب   uل�  J�ألهد��
جسمية  خلية  من  1خذ_  �لذ*  �لكربو9  �1كسيد  ثا�  بنقل  �لد� 
منح  يتو5  ��ئما  فهو  1خر|،  جسمية  خلية   56  kكفظال ما 
�أل�كسجني للخاليا �خذ� منها ثا� �1كسيد �لكربو9. �يقو� ֲדذ_ 
�ملهمة ��9 كلل �1 خلل. �يرجع سبب هذ� �إلتقا9 56 كو9 �لد� 
جزK� من �لنظا� �لدقيق �لذ* خلقت عليه 1جسامنا من قبل �خلالق 
عّز �جل. فاخلاليا �جلسمية تتبع هذ� �لنظا� �لدقيق �لذ* خلقه <بنا 

عز � جل 6تباعا صا<ما.

ثا# ��كسيد �لكربو�

خلية �موية

ثا# ��كسيد �لكربو�
�ألكسجني

�ملخر*�ملدخل

�ألكسجني
�ألكسجني 

ربو�
سيد �لك

# ��ك
ثا

- حتمل خاليا �لد� جزيئا, �ألكسجني �ثا# ��كسيد �لكربو�
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للد� �ظائف متعد�b، �هو يستطيع 91 يصل 56 كافة O1اK �جلسم. 
 .bهلم معا نستطلع �ظائف �لد� �ملتعد��

�لنقل
كو9  عن  سبق  فيما  حتدثنا  لقد 
 Sإليصا �ملتبعة  �لوسيلة  �لد� 

 KاO1  56 �لال	مة   kالحتياجا� كافة 
خاليا  �تقو�  �ملختلفة.  �جلسم 
�لنقل  عملية   K1ثنا �لد� 
�1كسيد  ثا�  بأخذ 
من  �لكربو9 
خلاليا  �

ما �8 يوجد 7 �لد�؟
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56 1جسامنا سرعا9 ما تبد1 �خلاليا �ملقاتلة بشن ��جو� على هذ_ 
�لدموية. �ال ميكن 91 تؤ�*  6ليها ع� �أل�عية   Sجلر�ثيم ��لوصو�
هذ_ �خلاليا �ظيفتها �لدفاعية من تلقاK نفسها. فهي تعرJ مهمتها 
�للحظة �لu �جدk فيها. �هذ_ �حلقيقة هي 6حد|  بالضبط منذ 
مظاهر �إلبد�� ^ خلق 1جسامنا. فاهللا سبحانه هو �لذ* سخر هذ_ 
عنا،  �لدفا�  عملية  تتو5  �ملجر�b كي  بالعني  تر|  ال   uل� �خلاليا 

فتبا<{ �هللا 1حسن �خلالقني. 

 => �لصو�;  ير@ 7  �لوظيفة، �كما  ناحية  من  �لد� على خاليا Fتلفة   GتوH
يتو=  �آلخر  ��لبعض  �لغذ�ئية  �ملو��  نقل  يتو=  �خلاليا   Pهذ بعض  فإ�  �ألعلى 

�لدفاU عن �جلسم.
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مقاتلو �لد� 
�لر��شح    � �لبكتريا  يوميا  1جسامنا  تقا�� 
��جلر�ثيم. �قسم من هذ_ �ملخلوقاk يتم منعها من 
 .S1جسامنا، ��لقسم �ألخر ينجح ^ �لدخو Sخو�
�جلر�ثيم.  هذ_  ضد  تقاتل  خاصة  خاليا  على  1جسامنا  �حتتو| 
باخلاليا  1جسامنا  تد�فع عن   uل� �خلاليا  91 نسمي هذ_  �نستطيع 
�ملقاتلة. �توجد هذ_ �خلاليا �ملقاتلة ^ �لد� �لذ* تسبح فيه. فعندما 

 Sتنجح �جلر�ثيم ^ �لدخو

<� �ية جرثومة 
�� بكتريا تدخل 

�جسامنا سرعا� ما 
تالقي هجوما شديد� 
من قبل كريا, �لد� 
�لبيضا] �لZ تلتهم 

هذP �جلر�ثيم �تقضي 
عليها.

خلية �موية

خلية �موية 
مضا�; للجر�ثيم 
"كرية �� بيضا]"

�لبكتريا
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�لد� �لذG يد��G �جلر�^
البد 1نكم الحظتم �نقطا� �ل�يف �لدمو* بعد 
برهة من حد�g بعض �جلر�� �لطفيفة. 96 هذ� 
�النقطا� �لتلقائي لل�يف 1مر مثc حقا. �تكمن 
 Kتلقا من  �لسيال9  عن  �لسائل  توقف   ^ �لغر�بة 
نفسه، فالسو�ئل عا�b تسيل من تلقائها 6}� �جدk 1* فتحة متكنها 
من }لك. �لتسهيل �ألمر عليكم 1عز�ئي �لصغا< تعالو� نتخيل 1ننا 
منسك بالونة مليئة باملاK، فإ}� ثقبنا �لبالونة بإبرb �قيقة سرعا9 ما يبد1 
�لثقب.  }لك  من   Hالنسيا�  ^  Kملا�
من   Kملا�  Hنسيا� يتوقف  هل  �لكن 
بالطبع ال،  منا؟  تدخل  �لبالونة ��9 
 bقطر �خر  ح�  يستمر   Hفاالنسيا
�ألمر  �هذ�  �لبالونة.  ��خل   Kملا� من 
يشمل rيع �لسو�ئل �ملوجو�b ��خل 

�أل�عية �ملغلقة. 
��لد� سائل يوجد ^ Xيط مغلق 
�عند  �لدموية،  �أل�عية  ��خل   *1

حد�g 1* جر� يبد1 ^ �لسيال9.
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�التصا_ 
 Sتبا�� Sيعت� �لد� 1يضا �سيلة من �سائل �التصا
�ملعلوماk بني خاليا �جلسم. فهنا{ <سائل يتم �لها 
�هذ_  �جلسم.  ��خل  �خر   56  Kجز من  �لد�  ع� 
 kرمونا�� هذ_  �تؤ�*  با�رمو9.  تدعى  �لرسائل 
�ظائفها كما لو كانت كائناk عاقلة، فتحمل �لرسائل �لu حتتو* 
عليها 56 1هد�فها ��9 1* خطأ. �نستطيع بو�سطة هذ_ �لرسائل 91 
 Jنشم �لر�ئح، �تستطيع 1جسامنا 91 تنمو �حتس بالعطش �1 تتعر

على �ظائف حيوية 1خر|. 

تعتd� eرمونا, ناقال, للرسائل �لكيما�ية <= Fتلف �bا] �جلسم. �كما يظهر من 
�لصو�; تقو� �dرمونا, بنقل هذP �لرسائل <= Fتلف �bا] �جلسم عe جهاf �لد����.

�dرمو� �dرمو�

نو�; �خللية

مستقبلة هرمونية مستقبلة هرمونية

Gعا] �مو� Gعا] �مو�

غشا] �خللية
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�لدمعي،
�تبد1 هذ_ �ملو�� ^ مرحلة 5�1 بالتر�� مع بعضها �لبعض ^ فتحة 
�جلر�، ّ� تبد1 ^ تكوين ما يشبه �لشبكة ملنع تدفق �لد� بسهولة، �بعد 

}لك تتصلب �لشبكة ح� تتحوS 56 �لقشرb �لu نر�ها فو� �جلر��. 
��آل9 لنفكر قليال هل 91 ما }كرنا_ sدg باملصا�فة؟ من 1ين علمت 

 cمكا9 ما من عا� ��سع �كب ^ gخلاليا �لدموية 91 هنا{ جرحا حد�
�قف  على  تعمل  �ملا}�  �جلر�؟  مكا9   56 تسر�  �ملا}�  6ليها.  بالنسبة 
�ل�يف؟ �كيف تعلم 91 �قف �ل�يف يتم ع� سد �جلر��؟ �من �لذ* 

علم هذ_ �خلاليا 91 مهمتها هي 6يقاJ �ل�يف؟ 
ֲדا مبحض  تقو�   91  �1 �ملها�  هذ_  �خلاليا   Jتعر  91 �ملستحيل  �من 

 91 �إلنسا9  على  �ملستحيل  �من  �ملصا�فة.  طريق  عن  جهو�ها 
هو  يكو9   91  �1 �جلسم  �لدفاعي ^  �لنظا�  هذ�  مثل  يوجد 

بنك �لد�
�هو �ملركز �لذH Gفظ فيه �لد� 

بعد فحصه ��لتأكد من صنفه.

جتد� �لد�
يتم جتد� �لد� بسرعة عوضا عن �لد� 
كريا,  من  �ملاليني   pفهنا �ملفقو�، 
 Uاq  7 <نتاجها  يتم  �حلمر�]  �لد� 

�لعظا� تعويضا عن �لد� �ملفقو�. 

�لد�  خاليا  �غلب  �تتميز 
فكرية  �لعمر.   ;tقص بكوuا 
�لد� �حلمر; ال تعيش �كثر من 
كر�;  بعض  �ما  يوما.   ١٢٠
�كثر  يعيش  فال  �لبيضا]  �لد� 
تقاتل  ألuا  ��حد   Uسبو� من 

�فاعا عن �جلسم. 
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�لكن توقف هذ� �لسيال9 �1 
�ل�يف يعت� 1مر� حيويا بالنسبة 
 91 �عتم  �<مبا  1جسامنا،   56
نتيجة   kللمو  Yتعر �لبعض 
شديد  نزيف   �1 بليغ  جر� 
�جلر�حية.   kلعمليا�  Sخال
�جلر�  �عل  �لذ*   ما  �لكن 

يتوقف عن �ل�J؟
عند  �لد�  �ثر  �لية   96
 uل� هي  �جلر��   gحد�
�آللية  �هذ_  �ل�يف.  توقف 
�لدفاعية  �ألنظمة  6حد|  تعت� 
�لu توجد ^ 1جسامنا. فهنا{ 
سد  على  تعمل  �لد�   ^ مو�� 
تدفق  متنع  �هكذ�  �جلر��، 
�ملزيد من �لد� خا<� �جلسم. 
 b>لصو� من  ��ضح  هو  �كما 
�ملو��  بعض  ִדر�  �جلانبية 
ناحية   56 �لد�   ^ �ملوجو� 
 Kلوعا�  H1صا �لذ*  �جلر� 

 G�  �� قطع  نتيجة  يصيبنا   Gلذ� �جلر^  يلتئم 
 Zل� �خلطو�,  �لصو�   7 �ير@  |خر،  سبب 

حتد{ خال_ �لتئا� �جلر�^.

يتدفق �لد� من �جلر^

يتخثر �لد� �ملحيط باجلر^

تقو� �خلاليا بسد فتحة �جلر^

كرية �� �ر�]
صفيحة �موية

جر^ 7 طبقة �جللد

Gثر �مو�
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�لد�:
Gلسائل �ملعجز; �لذ� 
 ال ميكن صنع مثيل له

لقد بذS �لعلماK جهو�� كبbc إلنتا� سائل شبيه 
 �cبالفشل، �1خ  kKبا 91 هذ_ �جلهو�  6ّال  بالد� 

تركو� هذ� �ملجاS 56 �االk علمية 1خر|. 
�لعلماK تقليد �لد� ^ مكوناته  �يستحيل على 
 Kلوعا� من  �ر�  حاملا  بتخثر_  يتميز  �لد�  أل9 
�لدمو* �لذ* sويه، �بالتاQ تتغc بنيته. �ح� 6}� 
مت حفظ �لد� ��خل �1عية 	جاجة ال �د* نفعا̂  
تقليد_ أل9 خاليا �لد� ال تبقى حية بصو<b تامة ^ 

حالة حفظ �لد� ��خل هذ_ �أل�عية �لدموية. 
يفر	��   91  56 �لباحثو9  �ضطر  �لسبب  ��ذ� 
مكوناk �لد� مبعزS عن بعضه �لبعض كي َتسهل 
 Kلعلما� هنا فشلت جهو�  معرفة خو�صها. �من 
بعد كل هذ_ �لسنو�k ^ تقليد �لد�. لذلك فليس 
من �ملنطقي 91 يقاS 91 هذ� �لسائل �خلا<� مثل 
�<مبا  نفسه.   Kتلقا �من  باملصا�فة  ظهر  قد  �لد� 
كا9 مثل هذ� �لقوS من 1كثر �ملقوالk بعد� عن 

�ملنطق. 
بعلمه  �جل  عز  �هللا  خلقه  سائل  فالد�   9{6
 kملكونا� من   bحد�� هي  �لد�  �خاليا  �قد<ته. 

�خلا<قة �لu تتكو9 منها 1جسامنا. 
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�لذ* علم 1جز�K هذ_ �خلاليا �ظائفها �حليوية هذ_. 
96 مثل هذ� �لسلو{ �لو�عي �لذ* تسلكه خاليا �لد� ليس نابعا 
من �خلاليا 1نفسها، بل �هللا سبحانه �تعا5 هو �لذ* �1مها }لك، 
�حلق   Sيقو� �إل�ي.  �إل�ا�  هذ�  �فق  �خلاليا  هذ_  تعمل   Qبالتا�

سبحانه �تعا5 ^ كتابه �ملبني عن �ألعجا	 ^ خلقه ما يلي:

﴿ �لَِّذG َخَلَق َسْبَع َسَماَ��ٍ, ِطَباًقا َما َتَر@ ِفي َخْلِق 
�لرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُ�ٍ, َفاْ�ِجِع �لَبَصَر َهَل َتَر@ ِمْن ُفُطوٍ� 
َتْيِن َيْنَقِلْب ِ<َلْيَك �لَبَصُر َخاِسًئا َ�ُهَو  ُثمَّ ِ�ْ�ِجِع �لَبَصَر َكرَّ

َحِسيٌر ﴾ �لملك، ٣-٤ 

 ير@ 7 �لصو�; كريا, �لد� �حلمر�] �قد ُ�عيق تقدمها نتيجة �جو� 
شع�t, �لتخثر �لدموG، �نتيجة لوجو� هذP �لتخثر يتم <يقا� تدفق 

�لد� خاليا حد�{ �جلر�^.
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96 1فضل مضخة توجو� ��خل �جلزK �أليسر من صد�<نا، 1* �لقلب 
�لذ* يستطيع 91 يعمل باستمر�< ليال �~ا<� Xققا 1لف ��<b كاملة للد� 
^ �ليو� �لو�حد. �حجم �لقلب هو مبقد�< قبضة �ليد تقريبا. �هو عضو 
يتألف من �للحم فقط، �لكنه يعت� 1فضل �1قو| �آلالk على �إلطال�. 
فالقلب }�   .Jلقلب ֲדذ_ �أل�صا� �هنا{ 1سباH عديدb جتعلنا نصف 
قوb مدهشة ^ حالة ضخه للد�. فبو�سطة هذ_ �لقوb يستطيع ضخ �لد� 
 Sيبذ فالقلب  موجز.   Sمبثا �لقلب   bقو بيا9  �ميكننا  1متا<.   ٣ ال<تفا� 
جهد� خالS ساعة ��حدb يكفي لرفع سيا<b متوسطة �حلجم متر� ��حد� 

 .Y>عن مستو| سطح �أل

حو��  �لقلب  �ينبض  مدهشة.  ��جة   => قوية  عضلة  عن  عبا�;  �لقلب   �ّ>
مكعبا  سنتمتر�   ٥٩ مر;  كل    7 �يضخ  �لو�حد;.  �لدقيقة   7 مر;   ٧٠
خاليا  يضخ  مر;   ٢٥٠٠٠٠٠ عاما   ٧٠ خال_  �لقلب  �ينبض  �لد�.  من 
يعا�_ مل] خز��  �لكمية تسا�G ما   Pلد�. �هذ� لتر� من   ١٥٢٠٠٠٠٠٠

�لوقو� لعشر طائر�, من طر�f بوينغ ٧٤٧ 7 كل عا�. 

�لوقو�  خز��  يسع 
لطائر; من طر�f بوينغ 
 ٢١٧٠٠٠  ٧٤٧

لتر� من �لوقو�

 �فضل مضخة 
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هل فكرمت ^ كيفية حتر{ �لد� ��خل 1جسامنا صعو�� � نز�ال ��9 
�حلركة.  على  يساعد_  X 56ر{  فكل جسم sتا� ^ حركته  توقف؟ 
فالسيا<�k مثال، �كذلك �لطائر�k ��لسفن حتتا� ^ حركتها X 56ر{. 
 bر{ ��خل 1جسامنا �عل �لد� ^ حركة مستمرX 56 6}9 فهنا{ حاجة
��خل 1جسامنا. �هذ� �ملحر{ هو �لقلب �لقابع ��خل 1جسامنا، فهو ال 

يتوقف عن ضخ �لد� ليال �~ا<�.
حا�S 91 تضم 1صابعك بقوb ل�هة �بعدها 1طلقها، ستر| كيفية ضخ 
�لقلب للد�. ��لقلب ينبض سبعني مرb ^ �لدقيقة �يضخ ٣٠٠ مليو9 
 bعشر Kعمر �إلنسا9. 96 هذ_ �لكمية تكفي ملل S�لتر من �لد� تقريبا طو
للبتر�S. 1ليست هذ_ �أل<قا�  ناقلة   Jال�
 Kمل Sنفسك حتا� مثbc �خا<قة؟ ��يل 
�لو بقد� سبعني مرb̂  �لدقيقة. ستشعر̂  
�لنهاية 91 �<جة حر�<b عضالk �لذ<�عني 
��ليدين قد �<تفعتا 56 �<جة قصو|، �ال 
 91 1ما  �لر�حة.  من  قسطا  تأخذ   91 بد 
�لعمر   S�ملهمة طو� يقو� ֲדذ_  فهو  �لقلب 

��9 توقف ���9 91 يتعب.

�لقلب: �رp �جلسم 
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حتتا� �ملكائن �لu تعمل باستمر�< 56 6جر�K �لصيانة عليها، �هذ_ 
�لصيانة تشمل 1جز�K �ملكائن �1 تغيc هذ_ �ألجز�K 96 كانت �حلاجة 
عملية   56  Sالشتغا� من   bفتر بعد  �ملكائن  �حتتا�  لذلك،  ملحة 
تزييت، �6ال فإ~ا تتعرY 56 تآكل نتيجة �الحتكا{. �كذلك، فإ9 
�لقلب �لذ* يعمل باستمر�< على شكل ماكينة sتا� 56 صيانة، 6ال 
1نه يقو� بإجر�K �لصيانة بطريقة }�تية. �على سبيل �ملثاS فهو يقو� 

بتزييت نفسه بنفسه.
�لكن كيف يقو� بتزييت نفسه بنفسه؟ 96 �جلو�H كامن̂  خلق 
 uي	طبقتني. �يوجد سائل  *{ Kا@ من �خلا<� بغشاX لقلب، فهو�
يفصل بني �لطبقتني. �هذ� �لسائل يساعد ^ تسهيل عمل �لقلب. 
�يبني كذلك  �لقلب،  �إلعجا	 ^ خلق  �ألمر مد|  �يعكس هذ� 

�إلبد�� �إل�ي ^ �لتصوير جلت قد<ته �عظمته سبحانه. 

�لصيانة �لذ�تية للقلب

ها��� يحيى ها��� يحيى ((عدنا� ��قطا�عدنا� ��قطا�))
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 ^ هو  �لذ*  �لقلب   9ّ6
حجم قبضة �ليد يتألف –كما 
يالحظ ^ �لصو<b �جلانبية- 
من قسمني �بد�<¨ا يتألفا9 
 ^ �¨ا  ثانويني  قسمني  من 
مضختا9.  شكل   ^ �حلقيقة 
�لقلب  �ليسر| من  ��ملضخة 
هي �ألقو|، �هي تضخ �لد� 
�جلسم   KاO1 باقي   56 �لنقي 

عد� �لرئتني. 
فتعت�  �ليم©  �ملضخة  1ما 

�ألضعف، �تضخ �لد� غc �لنقي 56 �لرئتني. �<حلة �لد� من �لقلب 56 �لرئتني 
تعت� 1قصر طوال لذلك تسمى "�لد�<b �لدموية �لصغر|". 1ما <حلته 56 باقي 

O1اK �جلسم فتدعى "�لد�<b �لدموية �لك�|".
�مضختا �لقلب تنقسما9 بد�<¨ا 56 جز1ين ينتقل �لد� من 1حد¨ا 56 �آلخر 
ع� �لصماماk. �تعمل هذ_ �ملضخاk بطاقة عالية ��9 توقف. �هكذ� يستطيع 

�لد� 91 يكمل 1لف ��<b ��خل �أل�عية �لدموية خالS �ليو� �لو�حد. 

�ملضخا, �ألصلية للقلب

�لرئة
�لرئة

خاليا �لنسيج

Gلشريا� �لكبد�

�أل8ين �ليمن�أل8ين �ليمن

�أل8ين �أليسر�أل8ين �أليسر

�لبطني �ألمين�لبطني �أليسر�لبطني �أليسر
�لشريا� �أل��طي

@eلدموية للد��; �لدموية �لك� ,�tلشع�@eلدموية للد��; �لدموية �لك� ,�tلشع�

Gلو�يد �لكبد�Gلو�يد �لكبد�

جزG] ثانى �كسيد �لكربو�  �ألكسجين

يد�� �لد� 7 �يع 
عن  �جلسم  �bا] 
�لقلب  ضخ  طريق 

له.

�لمعجز�, �لموجو�;�لمعجز�, �لموجو�;  في �جسامنافي �جسامنا
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 جزG] ثانى جزG] ثانى
�كسيد �لكربو��كسيد �لكربو�

[Gجز [Gجز 
 ثانى ثانى

 �كسيد �كسيد
�لكربو��لكربو�

 �ألكسجين �ألكسجين �ألكسجين �ألكسجين



�كما �كرنا � 
لسطو� 
لسابقة، �تو جسم 
إلنسا� على 
٢٠٦ عظا! مرتبطة مع بعضها 
لبعض. �هذ$ 
لعظا! مو�عة 

لتو�يع نستطيع �1  
�فق هذ�� 1;ا: 
جلسم بصو�7 �
ئعة. 
1� نلو سيقاننا 1� ندير �@�سنا بسهولة �يسر، =ال �1  Bننح
Hيع هذ$ 
ألعماF ال نستطيع �1 نقو! ֲדا بو
سطة 
لعظا! فقط 
�Iذ
 فالعظا!  .1� تنطو Bال ميكن �1 تنح�أل� 
لعظا! صلبة 

 Nلبعض بنقا
ترتبط ببعضها 

ملفاصل.  تدعى  
بطة �

ملفاصل  هذ$  �بو
سطة 
 نطو  �1 بسهولة  نستطيع 
نرفع سيقاننا   �1  �1  R

لذ�

�;رS 1صابعنا.



على  
إلنسا�  �تو جسم 
٢٠٦ عظم، �مبا تتسا:لو� عن 
لسبب � 


لكبV من 
لعظا! � 1جسامنا.  Wلعد
 
�جوW مثل هذ
Yيلتنا  من  
الستفها!   Zعالما سيزيل  
آل[   Fملثا
 �لكن 


لعدW من 
لعظا!. فلو كانت 
ألصابع تتألف  
�سيقنعنا بأbية هذ

لذ بني  dلكتا
 

إلمساS ֲדذ 

حد فقط ملا 
ستطعنا 1بد�من عظم 

قابال  
حد
 gعل 
إلصبع منتصبا، �ال يكو� �1يدينا، ملا�
؟ أل� عظما 
 iسو  jبالتا� لالنكسا�،   kتتعر نطويها   �1 حا�لنا   
�=�  ،:
لالنطو
 
لطعا!. فالذ F�نعجز عن 
إلمساS باألشيا: �حl عن 
لكتابة 1� تنا

 �
إلمساS بالفاكهة 
لo نأكلها 1 �يسهل علينا 
إلمساS بالكتابة 1

لقيا! بأ عمل sخر باستخد
! 1صابع 
ليد يرجع =p تكو� 


ألصابع من ٢٧ عظما. �
ليد 

��يكل �لعظمي ��يكل �لعظمي 
�ملتكو� من �لعظا� �ملتكو� من �لعظا� 
��يكل �لعظمي 

�ملتكو� من �لعظا� 



6666 67

�ملفصل �لكتا�

�ملفصل �مل���
�ملفصل �ألسطو��

���ملفصل �لكر
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�ألجل #� نفهم �أل1ية �لك�/ لوجو� �ملفاصل 
= #جسامنا �عونا نطلع على �ملثا6 �آل4:

فنحن �  من خشب،  Wمية  1ننا صنعنا   kلنفر

لدمية  كتف  يربط   Sمتحر جز:   p= طبعا  حاجة 
 ،R

لذ�  
هذ حتريك  لتسهيل  ��لك  
عها �� مع 
 yلسا
 يربط  sخر   Sمتحر جز:   p=  zسنحتا�

لشي:  نفعل   �1 �ينبغي  نفسه.  للسبب   Rباجلذ
�1 جنعلها   
لساقني، 1�
لذ�
عني  نفسه � صنع 
 :
بأجز 
لبعض  ببعضها  مرتبطة  قطع  من  متكونني 

لدمية   R
�� متحركة، فعندئذ نستطيع �1 نطو

لركبة  من   yلسا
  نطو  �1� 
لرسغ � 
ملرفق  من 

Iيكل  لنا b1ية تكو�  
لكعب. �من هنا تتضح �


ملفاصل. �
لعظمي من عدW كبV من 
لعظا! 

66
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توصف   jبالتا�  ،dبالثقو
عظامنا بأ�ا خفيفة نسبيا. 


لعديد7   dلثقو
 �هذ$ 
�صلبة  متينة  عظامنا  جتعل 
خفيفة،  كو�ا  من  بالرغم 
�لكن هذ
 ال يع� �1 عظامنا سهلة 

لكسر. �بالعكس فهي 1كثر قو7 �مسة 
 Fملثا
1ضعاi من 
لفوال�. �على سبيل 
يستطيع عظم 
لفخذ � حالة 
نتصابه �1 
�مل ثقال مقد
�$ طنا كامال، �يستطيع 
�1 �مل ثقال مقد
�$ ثالثة 1ضعاi ثقل 

جلسم � حالة 
ملشي. �ال �د� شي: 
ضا� بالنسبة =لينا بفضل 
لقو7 
لo تتميز 

ֲדا عظا! هيكلنا 
لعظمي. 

برC Dيفل
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Fملثقو�  Hلبنا� �لصو!?   = ير/ 
قوִדا �لعظا�  يكسب  �لذ� 
Cيفل  Dبر ُشّيد  �قد  �ملعر�فة. 
Hببنا شبيه   Fبأسلو  S��ملعر

�لعظا� �لد�خلي.

�خلصائص �لفريد? للعظا� 
تربط   oل
 للمفاصل   7Wمتعد  R
1نو  Sهنا

يسهل  مفصل   Sفهنا 
لعظا!، 
لإلما!  
حلركة  
لعظا!  على 

�1خر�  
خللف، �
تسمح باحلركة � جهة 
معا  �لنتفحص  
جلانب. 

 iلو بشكل مبسط جو�

ملفاصل. �
لعظا! 

 ،Fألطفا
تعلمو� 1عز
ئي  كما 

جلسم  ثقل  �مل  تقو!  
لعظا!   �=

خلقت  
لسبب   
�Iذ ��ايته، 
تتطلبها   oل
 
لقو7 � بالصالبة 

�تتميز  
حلمل.  عملية 
�وفة  بكو�ا  عظامنا 

خلية  شاكلة  على 

ملليئة  
لنحل 
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�� 1عما�هم 
�بني 
لبالغني 
لذين تتر !
�� 1عما�هم بني ٤-٥ 1عو
تتر

لعظا!  Fطو iختال
 p= yلفر
 
بني ١٩-٢٠ عاما. �يرجع سبب هذ
حسب 
لفئة 
لُعْمرية. �باإلضافة =p هذ
 فإّ� منو 
لعظا! �د� بتناسب 
فيما بينها. فعندما �د� منو � عظا! 
لساy �د� � 
لوقت نفسه منو 
�بشكل متناسب متاما. �كذلك تنمو عظا! 
ألصابع  R
� عظا! 
لذ�

لقدمني. �هذ$ 
خلاصية  �بالتناسب فيما بينها سو
: 1كانت � 
ليدين 1

لنمو 
لعظا! موجو7W � جسم كل 
إلنسا�. 
�كما بينا سابقا فإ� 
لعلما: يبذلو� جهد
 حثيثا إلنتاz ما7W شبيهة 
 7Wملا
�� جد�� فال 1حد بإمكانه =نتاz مثل هذ$ W لكن�
لعظا!،  7Wمبا

لo تتكو� منها 
لعظا! 
لo خلقها  7Wملا

لفريد7 � خصائصها، �هي 
�منا�� نشاطاY Zتلفة بكل  Sته كي نتحر���
هللا عز �جل بقد�ته 


هللا 1حسن 
خلالقني.  S1¡، فتبا� ��W�سهولة �يسر 

�يكو� هذ� �لنمو شامال  ،Zح] سّن �لبلو�تبد# �لعظا� = �لنمو منذ حلظة �لوال�? 
لكل �لعظا� �بالتناسب فيما بينها. �بسبب هذ� �لتناسب يز��� طو6 جسم �إلنسا� 

.Zكلما  تقد� = �لعمر ح] سن �لبلو
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 d
�لكن ما هو 
لشي: 
لذ يكسب عظامنا هذ$ 
لصالبة؟ =� 
جلو

لعظا! يشبه خلية 
لنحل من  iلعظا! نفسها. فجو
كامن � تكوين 

لتركيب gعل  

ملرتبطة ببعضها 
لبعض. �هذ�
ملتشعبة  dلثقو
حيث 

حد. �لو حد� 
لعكس، 1 لو كانت � �s � صلبة�
لعظا! خفيفة 

لكسر �عدمية  �لكانت سهلة   ��
لو ثقيلة  ممتلئة ألصبحت  
لعظا! 

إلنسا� تصبح �  R

خلا�جية. 1 �1 عظا! �� Z

ملر�نة 1ما! 
ملؤثر

ملالبس  dال�W ية�
هذ$ 
حلالة سهلة 
لكسر لو 
صطدمت مثال بز

ملتانة 
ملعر�فة �
لo توجد � 
لغرفة. �لكن 
لعظا! خلقت باملر�نة 

لنشاN بكل سهولة �يسر. �كل �كي نستطيع �1 منا�� 
حلركة 

�لك بفضل 
هللا عز �جل ���ته 
لو
سعة.
تتكو� 
لعظا! من ما7W خاصة يوليها 
لعلما: 
هتماما خاصا منذ 
 7Wملا
 =نتاجها � Yت¦
ִדم صناعيا. �تتميز هذ$  1مد بعيد ��ا�لو� 

ألهم من �لك �1ا قا7�W على تنمية نفسها �بكو�ا خفيفة �قوية، 

لذين  Fألطفا
بنفسها. فغالبا ما الحظتم �1 هناS فرقا � 
لطوF بني 

�جلمجمة �ملد!عة �لe حتمي cنا
تحمي 
لجمجمة 
لمخ، �توفر 1ماكن 
التصاF في 
لوقت 
 �
لفم. تبد�
ألنف، �
أل�نين، �
ته 1يضا بالنسبة للعينين، �
�لكنها  ،

لجمجمة في ظاهر 
ألمر �كأنها بسيطة 
لبنية جد
في 
ألسا� هي 
لقسم 
ألكثر شموال في 
لهيكل 
لعظمي. 
�ترتبط مع بعضها 
لبعض في جمجمتنا تلك 
لعظا! 
لتي 

=جمالها ٢٢ عظما مختلف بعضها عن 
لبعض.   
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أل�  ֲדا  
ملرتبطة  
ملعدنية  
لسلسلة  مثل 

لزيت  تقليل   p=  Wتؤ 
لد
ئمة  
حلركة 

�بالتاj تّصعب حركتها. 
 p=  zحتتا فال  
جلسم  مفاصل  1ما 
 p= �سها @�  kتعر من  بالرغم  تزييت 
�ية مع حركة 
جلسم. 

ئمة متوW حركة

 
Wجهو 
�بذلو 
Vلعلما: كث
 Fشغل با F

لسؤ 
�لكن ملا�
؟ =� هذ

 من 1جل 
لتوصل =p =جابة عليه، © 
كتشفو
 �1 سطح 
ملفاصل Vكب

لسطح  
�يوحد سائل �يo حتت هذ .dمثقو�يتميز بتركيب �فيع 
مباشر7، فإ�
 ضغط 
لعظم على =حد� نو
حي 
ملفصل يبد1 
لسائل 


لتدفق من 
لثقوd ليصبح سطح 
ملفصل �لقا �مرنا.  � oلزي

 Zبصفا  yلوY 
إلنسا�  جسم   �1 لنا  تثبت  
ألمثلة   هذ$   �=
�;ن  =عجا�ية.  خلق  لعلمية  نتيجة  �هو  
ئعة. �� فريد7   Z
�ميز
نستخد! عظا!  فإننا  
حليوية �  Nلنشا
  
ֲדذ 
ليومية  منا�� حياتنا   �=
 .Zالجتاها
�� Hيع  Zحلركا
1جسامنا �مفاصلها للقيا! مبختلف 

ملفاصل ֲדذ$ 
خلصائص هو 
هللا 
لعليم 
لقدير، �
لذ جعل 
لعظا! �


لتفكر � كيفية خلق 
لعظا! فقاF سبحانه:  p= إلنسا�
�قد Wعا 

��ْنُظْر Cَِلى �ْلِعَظاِ� َكْيَف ُنْنِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َلْحًما َ ﴿
َقِديٌر﴾   Hٍَعَلى ُكلِّ َشْي �َهللا   َّ�#َ َ#ْعَلُم  َقا6َ  َلُه  َتَبيََّن  ا  َفَلمَّ

�لبقر?، ٢٥٩
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 Nبنقا 
لبعض  ببعضها  ترتبط  
لعظا!   �1 فيما سبق  لقد 1�ضحنا 
من  مفصال�  
لركبة � فاملرفق  سبيل  �على  
ملفاصل.  تدعى  �بط 
  zال حتتا�مفاصل 
جلسم 
لo بو
سطتها ;رS 1طر
فنا بكل سهولة. 
هذ$ 
ملفاصل =p تزييت نتيجة حركتها 
ملستمر7 مد� 
حليا7، =ال �1 
��ية. W 7تزييت بصو� p= zملفاصل حتتا
»ة sالZ عملها شبيه بعمل 

لتزييت مثلها  p= ئية

Iو Zلد�جا
 Zسا
�W zحتتا Fملثا
فعلى سبيل 

�حتتو/  �ألصابع،   xّ عملية  �ملفاصل  تسهل 
�حلركة  يسهل  ما  على  تركيبها   = �ملفاصل 

 .y# ���

عظم �لّرسغ

عظم �ملشط

عظم �ملشط

عظم �إلصبع

عظم �إلصبع
سائل �ملفصل

مفصلمفصل

مفصل
مفصل

سائل �ملفصل S��لغضر

مفاصلنا �لقا�!? على 
صيانة نفسها بنفسها 
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قبل كل شي: يبد1 
لد! 
ملحيط بالعظم 
ملكسو� بالتخثر، �تتكو� 
طبقة كب7V من 
خلثر7 
لدموية تدعى "
Iماتو!". �هذ$ 
لطبقة تشبه 
تبد1  �من ©  ،
تعرفو�ا جيد  oل
  ��تتكو� على 
جلر  oل
 
لقشر7 

خلاليا 
لعظمية 
لبنائية � حتويل هذ$ 
لطبقة =p عظم، �بعدها تبد1 


خلاليا 
لعظمية 
Iدمية � 
لعمل.
 �
=فر للعظم 
جلديد ع¦  �ينحصر عملها � =ضفا: شكل معني 
 Zا; Sدمية سلوI
حامض 
Iيد��كلو�يك. �تسلك هذ$ 
خلاليا 

لعملية  ينحته. �تستمر هذ$  ملا  يتفنن � =عطا: شكل معني  ماهر 
حl يتخذ 
لعظم 
جلديد شكله 
لسابق. �قد تستمر 
خلاليا 
لعظيمة 
�� �1 نشعر W�
لكسر   �Wلعمل ملد7 سنة ما بعد حا
 
Iدمية � 

��لك كي يرجع 
لعظم 
جلديد =p حالته 
لسابقة متاما. 

 Sتعر �ملقاييس �كأ�ا ~ا@ ماهر، فهي  ��دمية �ظائفها ��� #� خطأ =  �لعظمية  تؤ�� �خلاليا 
 ���تتوقف عند �لضر�!? #يضا. ��آل�، فكر ��جيد� مقاييس �لعظا� � #بعا�ها. �هي تتكاثر عند �للز
قليال فيما لو �ستمر@ عظا� �ليدين #� �لساقني = �لنمو. Cنه شيc Hيف حقا، �لكن مثل هذ� �ألمر 
ال �د� #بد�. �هذ� �ألمر يعكس حقيقة مهمة �هي #� �خلاليا متا!� نشاطها بإ�ا� من �هللا تعا� 

جلت قد!ته. 
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عن  سبق  فيما  حتدثنا  لقد 

لقو7   Z
� 
لعظا!  خصائص 
قد  
لعظا!  هذ$  �لكن  
لصالبة، �
بعض  نتيجة  كسر   p=  kتتعر

خلا�جية.   Zلضربا
�  Zلصدما

�لكن ما 
لذ �د� بعد 
نكسا� 
نفسه،  بترميم  
لعظم  يبد1  
لعظم؟ 
 Zألطبا: � حاال
 يفعله  ما  �كل 
 p= 
لعظم    7Wعا= هو  
لكسو� 
بطبقة  �=حاطته  
لصحيح  موضعه 
موضعه   � يلتئم  كي  
جلبس  من 
�هي  نفسه.  تلقا:  من  
لصحيح 
حالة عجيبة بالفعل �1 يرمم 
لعظم 
كا�  مما  1قو�  يرجع   �1� نفسه 

ملعجز7  
حلالة  �هذ$  
لكسر.  قبل 

حتد� على 
لنحو 
آل[: 

��يماتو�

�سيج غضر�= نامي نسيج عظمي نامي

يتكو� �ثر كب� 
حو6 �لعظم 

�ملكسو!.

 
عظمي  نسيج  يتكو� 

جديد.

#شهر  عد?   !�مر خال6 
�لعظم  ִדذيب  يتم 

�جلديد.

كيف يلتئم �لعظم �ملكسو!؟ 

 =�غضر نسيج  يتكو� 
��يط مبنطقة �لكسر. 



نظا!  ضمن  تعمل  
خلاليا  �هذ$  
لصحيح. �

لشكل 
لسابق  p= ִדاWعا=�
ئع لترميم 
لعظا! �

لعلما:  F�
لكسر. ��ا �Wكا� قبل حا 
لذ
1يضا منذ سنو
Z عديد7 تقليد 
خلاليا 
لعظمية 

 .���� جدW لكن�� عملها Yت¦يا 
هذ$  
لعظيمة  
خلاليا  
كتسبت  1ين  من  �لكن 


لال�مة  W

خلاليا 
لعظمية 
ملو iلترميم ؟ كيف تعر

لقد�7 على 
 
هذ لتحقيق  
لال�مة   Z
:

إلجر  iتعر �كيف  
لعظا!؟  لبنا: 

لبنائية  
لعظمية  
خلاليا  من  نوعني  على  معا  
طلعنا  لقد  
لبنا:؟ 

Iدمية. كيف قامت 
خلاليا 
لعظمية بتو�يع 
ملها! فيما بينها؟ �

لثا؟ هل � F�
أل Rلنو
1� خلط بني  dكيف ال �د� تضا�


كتسبت 
خلاليا 
لعظمية هذ$ 
ملز
يا من تلقا: نفسها؟
 7Wملجر

ملرئية بالعني  Vخلاليا غ
من 
ملستحيل طبعا �1 تكتسب 
تلقا: نفسها، �من 
ملستحيل 1يضا �1 تكو� قد  
ملز
يا من  هذ$ 
 Sسلو  
هذ تسلك  
لعظمية  فاخلاليا   ��= باملصاWفة.  
كتسبتها 


ملاهر بفضل 
إلIا! 
إلIي �توجيهه جلت قد�ته. Zلنحا
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ملاهر 
لذ Zلنحا
�هي تشبه متاما 
�ص¦ كي ينحت 
لشي:  d1يعمل بد
لنا  �يتضح  
ملناسب.  شكله  �يعطيه 

لشكل   
ֲדذ 
لعظمية  
خلاليا  عمل   �1
 ZلوقاY ليل على كو�اW عي هو

لو

قية بالرغم من كو�ا ال متلك عيونا �

خلاليا 
لبنائية تعلم جيد
 1ين �مبصر7. 
يأ[  �بعدها  تنهيه.   lم� بالعمل  تبد1 
 Sتد�  oل
 
Iدمية  
خلاليا  على   ��
لد
 p= حاجة  
جلديد �  
لعظم   �1  
جيد
 Zا; مثل  ִדذيبه   � �تبد1  ִדذيب. 
 !
ماهر يد�S ما يفعل ��لك باستخد

ئد7 � بكمية  
Iيد��كلو�يك  حامض 
هنا �كمية 1قل هناS حl يتخذ 
لعظم 


لطبيعي. شكله 
لقد تعرفنا على 
خلاليا 

�تعلمنا  
ملوجز،   kلعر
  
هذ بعد  
لعظمية 
 dملطلو
�1ين تتصرi بالشكل  lم�كيف 

ال يستو� #� عظم من عظا� �لقد� 
فكل  �ليد،  عظا�  من  عظم   �# مع 
��كه  شكله  له  �جلسم   = عظم 
 Dلكنها �يعا نتا��#بعا�� �خلاصة به. 
�خلاليا  �هي  �خلاليا  من  ��حد  نو� 

�لبنائية �لعظمية.
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نعرفها   oل
 
جلسمية  
ألعضا:  بتشكيل 
بني  �د�  
خلاليا  بني   iالختال
  �= بل 

�على  1يضا.  
لو
حد  للعضو  
ملكونة  
خلاليا 
سبيل 
ملثاF تبد1 
خلاليا 
لعظمية با®ا� 
لشكل 


ملناسب � 
ملكا� 
ملناسب من 
جلسم. 
فعظا! 
لقد! تتخذ شكال مقوسا ;و 
لد
خل 

خلاليا 
لعظمية 
ملكونة Iا، �مثلها عظا!  Sبسلو
 oل
 
جلمجمة  عظا!  �كذلك  1يضا.  
ألصابع 
حتيط   
لذ 
ملخ  حجم  مع  مناسبا  شكال  تتخذ 
 Fبذلك حتو� ينبغي  مما  1كثر   7Vفال هي صغ به. 

لضغط على 
ملخ، �الهي كب7V 1كثر مما ينبغي  ��W
�يث تسبب قلقا لإلنسا�، =�ا متا! 

مثلما ينبغي �1 تكو�. 
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بتكوين  
جلسم  خاليا  تقو!  كيف  فكرمت  هل 

لعظا!؟ مثلما �كرنا سابقا فإ� 
جلسم �تو على 
٢٠٦ عظا!، =ال �1 معظم هذ$ 
لعظا! ®تلف فيما 

لظهو�  � iالختال
بينها من حيث 
لشكل, �يبد1 

أليا! 
أل�p لتكو�ا، 1 عندما يكو� 
إلنسا�  �
 
Wجلنني عد

ZW خاليا W�
جنينا � بطن 1مه. فكلما 
 iكأ�ا تعر�
ختالفا فيما بينها، �
ZW ®صصا W�



لوظيفة 
للذين ستتخذها. �مْسبقا 
لشكل 

آلخر  
لبعض � عظا!   p=  Fتتحو 
خلاليا  فبعض 
باقي   p= بالنسبة   
�هكذ 
لكبد   p=  Fتتحو
تكتفي  ال  
خلاليا  هذ$   �1 =ال  
خلاليا. 

�لعظم �جلد�!�
�إلكليلي،  �لد!� 

�ليافو� �ألمامي

�ليافو� �لنجمي�لعظم �لصدغي

�لعظم �لقفو� 

�لعظم �جلبهي

�لطفل  �جمة  لعظا� 
متتأل  بينية  فر�غا@ 
كلما تقد� = �لعمر.
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لقيا� 
لدقيق عند 
®ا�  
تر� من 1ين تعلمت 
خلاليا هذ
خلية  تكو�   �1 ينبغي  �1ا  عرفت  �كيف  
ملناسب،  
لشكل 
 عظمية �تكو� �
Z شكل معني؟ =� 
هللا عز �جل هو 
لذ
 W�� خلق هذ$ 
خلاليا �I1مها �ظائفها بعلمه 
لو
سع 
لذ


لكرمي: �sلقر
�كر$ � 

��َألْ!ِ� ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَ� َ @ِ��َماَ �َلُه َمْن ِفي �لسََّ ﴿
�ُهَو �لَِّذ� َيْبَدُ# �لَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُ� َ�ُهَو َ#ْهَوُ� َعَلْيِه َ
��َألْ!ِ� َ�ُهَو َ @ِ��َماَ �َلُه �لَمَثُل �َألْعَلى ِفي �لسََّ

٢٦-٢٧ ،���لَعِزيُز �لَحِكيُم ﴾  �لر
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�لنامية،  �لغضر�فية  مر�حلها   = �هي  �لتكو�   = �جلنني  عظا�  تبد#   
�تتحو6 هذ� �لغضا!يف �C عظا� متصلبة = �ملر�حل �ملتقدمة للجنني. 

باقي  مثل  مثلها  �ليد  عظا�  تنمو 
�لعمر،  تقد�  كلما  �جلسم  عظا� 
�لعظا�  منو  هو  هنا  للنظر  ��مللفت 

بالتناسب فيما بينها.

غضر�S �ملفصل

S��لغضر

S��لغضر

جتويف  تكو� 
�لنخا� �ألصفر

مركز عظم �لنامي

عظم

�عية �موية#

طريقه   =  S�غضر
للتحو�C 6 عظم

عظم
غضر�S نامي

غضر�S نامي

�لعظا� �لمتكونة حديثا

عظا� �جلنني = مر�حله �أل��عظم �لطفل عظا� �جلنني = مر�حله �ملتقدمة
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توصل �لد! �ملحمل باألكسجني ��ملو�� �لغذ�ئية � �لعضال�، �ما 
�ألعصا0 فتقو! بتوصيل �إليعا(�� �لعصبية � هذ% �لعضال�. 

 2��3 حتت  �لعضال�  7يع  ُجعلت  لو  >د;  كا=  ما<�  تر? 
�إلنسا=؟ على سبيل �ملثاC ما<� >د; لو كانت عضلة �لقلب حتت 
 H كل مشاغله ليتحكم Nملر� Oحلالة، يتر�هذ%  H إلنسا=؟�2 ��3
 � يؤ�S ال Qالة   CاU  S� ��نبساطها أل=  �لقلب  تقلص عضلة 
�ملو� �ملحقق. �ما H ��قا� �لنو! فإ= �ملرN يغفل عن هذ%  �لعملية، 
فاجلسم  فهو غa <لك،   �لو�قع  �ما  �ملو�.   %aيكو= مص  bبالتا�
 bبالتا� �لعضال�،  عمل   H  S��3�لال للتحكم  cلية  على   Sتو<

ليست هناO ضر�23 لكي نتابع 
fن عملها �نتحكم فيها. 

يعمل �لقلب مد� �حليا� 
��� توقف ح� لو كا� 

�ملر� نائما.
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للقو2  Qطا�  �لعضال�   hتعت
��خل �جسامنا، ��ظيفتها هي حتويل �لطاقة 

 aخلل �� تقص S� =�� لوظيفة�قو2. �هي تقو! ֲדذ%  �
مد? �حلياf� .2ن fس ֲדذ% �لعضال� �حيانا �ال fس ֲדا �حيانا 

�إلنسا=  �لعضال� H جسم  بعض  توجد   Cملثا� �خر?. �على سبيل 
فنحن ال  ��ملعد2.  �لقلب  �منها عضال�  �S جهد   Cيبذ  =�  =�� تعمل 

نستطيع �= نتحكم H عمل هذ% �لعضال�. 
�توجد عضال� �خر? نستطيع �= نتحكم H عملها بإ3��تنا، �يبلغ عد� 
��ينا   �� �إلنسا=. �كلما ما3سنا  �لعضال� ٦٥٠ عضلة H جسم  هذ% 

حركة ما تتقلص هذ% �لعضال� �تنبسط �تسهل لنا مع �لعظا! عملية 
�حلركة. 

�لدموية  �أل�عية  بو�سطة  تتم  �لعضال�  �حركة 
�لدموية  فاأل�عية  ��ألعصا0، 

�لعضال+: �لعضال+: 
�ملحركا+ �ملجهرية �ملحركا+ �ملجهرية 

5 $جسامنا 5 $جسامنا 

�لعضال+: 
�ملحركا+ �ملجهرية 

5 $جسامنا 



�لv منا3سها H حياتنا  �ألنو�w من �حلركا�  �هكذ� مع مئا� 
��لv تتحقق بو�سطة عضال� �جلسم �ملختلفة. ��آل= علينا �= نفكر 
قليال فيما �طلعنا عليه من �ملعلوما� عن �لعضال�، فنحن ال نفعل 
فلو  تامة.  مهامها بصو23  �لعضال�  �= متا3}  �S شيN من �جل 
 Sجلر�� �ملشي  عن  لعجزنا  تامة  بصو23  مهامها  �لعضال�  تؤ�   �
�3كو0 �لد3�جة �لعجزنا ح� عن �لقيا! �لو �طو2 ��حد2. �لكن 
 Sلذ� �لقدير هو  �ب �= ال ننسي شيئا مهما �هو �= �هللا �خلالق 
�= نشكر% �fمد% حق �د%  �لكماC، �علينا  خلق �جسامنا ֲדذ� 

على نعمائه �فضله علينا. 

يستطيع �إلنسا� $� يع= عن مشاعر9 �ل8 تر� $مثلة 6ا 5 
�لصو" $عال9 بو�سطة �ستخد�B عضال+ �جهه.
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�كل ما علينا هو �= fمد �هللا سبحانه �تعا� على �= منحنا هذ% 
�آلليا� �خلا3قة H �جسامنا ��= نعمل على كسب مرضاته عز �جل 
H هذ% �لدنيا ��= �لص له عبو�يتنا �نعمل مبا جاH N �آلية �لكرمية 

�لتالية:

﴿ Xَِلُكْم �ُهللا َ"بُُّكْم َال Sَِلَه Sِالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍ� َ�ُهَو 
 (١٠٢ ،Bألنعا�) ﴾ َ�ِكيٌل �َعَلى ُكلِّ َشْيِ

�النسجاB �لكامل للعضال+ 5 عملها 
هل تعلم �= هناO ١٧ عضلة H �لوجه تتقلص c H= ��حد عندما 
�لضحك  �ستطعنا  ملا  منها  ��حد2  تتقلص عضلة   � �لو  نضحك؟ 
�يصبح �جه �إلنسا= <� مالمح غريبة. �توحد H �لوجه ٢٨ عضلة 
مسؤ�لة عن حتريك قسما� �لوجه. �نستطيع �= نعh عن مشاعر 
 2aحل�لعضال�، كالغضب �� تقليص هذ%   Cمن خال �عديد2 جد
��لفر� ��لتبسم. �تعمل �لعضال� �ألخر? H �جلسم بالتعا�= مع 
بعضها �لبعض مثلها مثل عضال� �لوجه. �على سبيل �ملثاC عندما 
�طو �ر� خطو2 ��حد2 تبد� ٥٤ عضلة H �لعمل �تمعة H �لقد! 

��لظهر. 
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ألخذها بو�سطة �ليد.
�لكر2 ألخذها  نفكر H تسليط قو2 مقد�3ها ٥ كغم على  �ال 
بو�سطة �ليد �يضا. فكل هذ% �ألعماC ننجزها بأيدينا ��= �= نفكر 
�� نشعر بالتفاصيل �ملذهلة �لv تصاحبها أل= �هللا �لعلي �لقدير خلقنا 
�يدينا   H منتلكها   vل� �لعجيبة  �لقد23  فهذ%  صو23.  �حسن  على 

��حد2 من �ملعجز�� �لv ���عها �هللا عز � جل H �جسامنا. 
فهل تعلم عزيزS �لطفل �= �لعلماN بذلو� �ما(�لو� يبذلو= جهو�� 
حثيثة لصنع يد تشبه H قد3�ִדا يد �إلنسا= �لطبيعية؟ 3مبا كانت �ليد 
 =� ال  �إلنسا=،  يد  تكوينها   H تشبه �ستطاعو� صنعها   vل� �آللية 
 Cلقد23 على فعل �عما�للمس ��حاسة  �هذ% �أليدS �آللية تفتقر 
عديد2 متاما كما تفعل يد �إلنسا=، �ما يز�C �لعلماN �ر�= �وثا 
�إلنسا=.  يد  تقو! ֲדا   vل�  Cألعما�جنا( كافة  cلية تستطيع  لصنع 
"يد  �اها  cلية  يد  صنع   Sلذ� شنيبل  جي.  هانز  �ملهند}   Cيقو�
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$يدينا �ل8 تنجز eيع �ألعماd مبها"� 
ببا0   Oكاإلمسا �يدينا  باستخد�!  ننجزها  عديد2   Cعما�  Oهنا
نقر�%  نقلب صفحا� كتا0  فيها، �عندما  نركب  عندما  �لسيا23 

�، �هي �عماC نقو! ֲדا بشكل طبيعي ��= �ية صعوبة....
�يد �إلنسا= قوية جد� لد3جة ��ا قا�23 على تسليط  قو2 مقد�3ها 
 �� مضمومة.   aغ كانت  لو  ح�  تضربه   Nشي على  كغم   ٤٥
 H غاية Cلقيا! بأعما� H لقو2 نستطيع �= نستخد! �يدينا�جانب هذ% 
 Oِخلياطة. فبينما هنا�بر2 �لرقة ��لدقة كإ�خاC �3} �خليط H ثقب 
�عماC تتطلب �لقو2 ��لشد2، هناO �عماC �خر? تتطلب �لدقة. ال 
 vل�ليد �ية U� ?ملختلفة ال نشعر مبد� Cألعما�ننا عند قيامنا ֲדذ% �
تستطيع جنا( 7يع هذ% �ألعماS� ،C �ننا ال نفكر �بد� H عملية 
تسليط قو2 مقد�3ها ٥٠٠ غم على �لو�3 �ملوضوw على �ملنضد2 

86

�لمعجز�+ �لموجو�� في $جسامنا



َماَ��ِ+ َ��َألْ"fِ ُقْل �ُهللا ُقْل  ﴿ ُقْل َمْن َ"gُّ �لسَّ

َألْنُفِسِهْم  َيْمِلُكوَ�  َال   �َ$ْ�ِلَياَ ُ��ِنِه  ِمْن  َ$َفاتََّخْذُتْم 

 Bْ$َ jَُألْعَمى َ��لَبِص� lَنْفًعا َ�َال َضرָד� ُقْل َهْل َيْسَتِو

 �ُلَماُ+ َ��لنُّوُ" َ$Bْ َجَعُلو� ِهللا ُشَرَكاَ َهْل َتْسَتِوl �لظُّ

خلقو� كخلقه فتشابه �خللق عليهم قل �هللا خالق 

كل شي� �هو �لو�حد �لقها" ﴾ (�لرعد، ١٦)



كا3لس ��3" ما يلي: 
"كلما بذلت جهد� إلنتا� يد cلية (�� عجا� بيد �إلنسا= �لطبيعية، 
 �Nلية تنجز جزc لكي نستطيع صنع يد �مامنا �قت طويل جد� C�مايز�

مما تنجز% يد �إلنسا= �لطبيعية"
. فيد �إلنسا= �لطبيعية �لv تعجز �لتقنية �حلالية عن صنع شبيه ¡ا 
¢لوقة بقد23 �هللا تعا�، �هي تعكس �إلبد�w �إل¡ي H �خللق. نه ال 
خالق سو? �هللا عز �جل. �يقوC �حلق سبحانه �تعا� ¢اطبا ��لئك 

�لغافلني:

نستطيع $� منا"u نشاطا+ عديد� باستخد�B $يدينا مثل �لكتابة $� تنا�d �لطعاB $� غسل �لوجه 
 �مثال. �كل هذ9 �ألعماd نقوB ֲדا ��� $ية صعوبة. $ما �أليدl �لصناعية �ل8 صنعها �لعلما

��ملتخصصو� بعد $|ا} مضنية فال تستطيع �لقياS Bال بأعماy dد���. 

88

�لمعجز�+ �لموجو�� في $جسامنا



!يستطيع جسم �إلنسا� بو�سطة هذ� �لشع�� �ألنفية �� يزيل 
ما يقا01 �لـ٢٠ مليو� جسيم غريب يوميا خال$ �لتنفس. 

تقريبا من عد4 سكا�   بثال: مر� �كثر  �<ائل  �لعد4  @ّ� هذ� 
متييز  على  �ألنف   D1فقد تركيا،   G �4Iحاما  �ملد�  �كثر  �ستانبو$ 
!تشخيص مثل هذ� �لعد4 �<ائل من �ملو�4 �مر عجيب حقا. !ليس 
من �ملصا4فة �� يتم متييز هذ� �لعد4 �<ائل من �ملو�4 !حجز� 4!� 

�جلسم من قبل �ألنف. 

1�ئحة

جزيئا �لر!�ئح

�ملنطقة �لشمية
�ملنطقة �لشمية G �ملخ

i�لعصب �لشمي
�لقناD �لشمية

�لعظم �ملنخلي

�خلاليا �لشمية

�لشع�� �لشمية

  تؤY4 �لشع��
�ملوجوG D4 �نف 
�إلنسا� !ظائفها 

 Iكأ[ا جها!
متطو1 للتكييف، 
فهي تقو_ بتنقية 

�<و�a �لذY نتنفسه 
!ترطيبه كذلك. 

!بذلك حتافظ على 
 �جلسم من تأث��
 .D1ألجسا_ �لضا�
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هناj عمل من �ألعما$ �لi نقو_ ֲדا يوميا 4!� �� 
نشعر !هو �لتنفس. !�لتنفس lد: بو�سطة �جلهاI �لتنفسي مبا 

 Dمر�حل كث�  jهنا !لكن  �لرئتني.  �<و�ئية  كالقصبة   aعضا� من  فيه 
حتد: خال$ حد!: عملية �لتنفس. !�لتنفس يعn حصو$ خاليا �جلسم 

 G فلوال �ألكسجني ملا �ستطاعت �خلاليا �� تستمر ._Iعلى �ألكسجني �لال
 .D4!معد �حلياD. !<ذ� �لسبب ال نستطيع �لبقاa 4!� تنفس @ال للحظا

 Yتوl Yلذ� �ألنف   r@ �لد�خل   a�و>� تنقية  عملية  تبد�  نتنفس  !عندما 
 4�خله على شع�� تعمل مثل �ملرشحا �ملنظفة. !تتوr هذ� �لشع��

 r@ مالئم قبل 4خوله a�هو r@ حلا1 �! �لبا41 �! �لرطب� a�حتويل �<و
�<و�a !ترشيحه  تنظيف  يتم   �لشع�� فبو�سطة هذ�  �لرئتني، 

!ترطيبه !حt تدفئته @� لز_ �ألمر !@بعا4 �لبكت�يا عنه 
قبل uهابه @r �لرئتني.

�ملكيفا	 �ل� تعمل �ملكيفا	 �ل� تعمل 
��� توقف ��خل �جسامنا ��� توقف ��خل �جسامنا 

�ملكيفا	 �ل� تعمل 
��� توقف ��خل �جسامنا 



جهاI �لتحكم عن بعد �� يظهر فجأD من تلقاa نفسه؟ !هل ميكن 
 �u@ للتكييف فيما �Iجتتمع تلقائيا لتشكل جها �� Iهذ� �جلها a�ألجز

تركت لوحدها؟ 
 بالطبع ال، ينبغي �� يوجد عقل مفكر يضع تصاميم !yططا
uلك.  غ�  }خر  �حتما$   G نفكر   �� ميكن  !ال   ،Iجلها� لتركيب 
لعبة   G منا@! فقط،   Dألجهز� ليس G صنع  �لعقل   r@ !�ن �تا� 
�لصو1 �ملجز�D �يضا. فلوال !جو4 �لعقل ما �ستطا� �Y العب �� 
�مع �ألجز�a ليشكل منها صوD1 مقبولة. فجهاI �لتكييف !كذلك 
 D1قى من �فضل �جهز� Iهو جها! ،Dعديد a�ألنف يتألف من �جز�
 Iقتنا �حلا�. فمثلما يستحيل ظهو1 جها! G نعرفها iلتكييف �ل�
 G لتكييف� Iنفسه، يستحيل �يضا �� يظهر جها aلتكييف من تلقا�
�نف �إلنسا� من تلقاa نفسه. !هذ� يثبت لنا �� �نف �إلنسا�، مبا 
فيه من جهاI للتكييف يستحيل تقليد� صناعيا- yلو� بقدD1 �هللا 

عز !جل. يقو$ �هللا سبحانه !تعاG r �لقر}� �لكرمي:

�و�� � لتكييف  �لية  �إلنسا� على  لد&  �لتنفس  +تو& جها( 
�لذ9 نتنفسه �7قى بكث4 من �فضل �جهز/ �لتكييف - �لعا,. 
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@� هذ� �حلقيقة تعكس لنا قدD1 �هللا عز 
!جل على �خللق !�إلبد�� !�لتصوير، @ال �� 
�لبعض يعتقد �� هذ� �ألمر @منا حد:   jهنا
ֲדذ�  معرفته  من  بالرغم  �ملصا4فة  بطريق 
�لتطو1  بنظرية  يؤمنو�   aهؤال! �لتفاصيل. 
بينها  !من  �حلية   �لكائنا بأ�  تر�   iل�
 Iإلعجا� مظاهر  من  �1ينا�  مبا  �إلنسا�- 
!يو_   G قد ظهر �ملوجوG D4 جسمه- 

�أليا_ مبحص �ملصا4فة !من تلقاa نفسها. 
تر� ملاu� يفكر!� مثل هذ� �لتفك�؟ uلك أل� 
تبنيهم نظرية �لتطو1 �! �ملصا4فة هو طريقهم �لوحيد إلنكا1 !جو4 
�هللا سبحانه !تعاr. !لكن قليال من �لتفك� يكفي �� نثبت سذ�جة 
نظريتهم تلك. !هلم معا نتنا!$ �لنظا_ �لدقيق �لذl YتوY عليه �نف 

�إلنسا� لنَر سذ�جة نظرية �لتطو1. 
@ّ� نظا_ �لتكييف �ملوجوG 4 �نف �إلنسا� يعت� !�حد� من �ألنظمة 
�خلا1قة �لi تعمل G �جسامنا. !من �ملستحيل �� يظهر هذ� �لنظا_ 
�لدقيق مبحض �ملصا4فة. !لفهم هذ� �ملوضو� علينا �� جنرY �ملقا1نة 
�لتالية. لنفتر� �� هناj جهاI� للتكييف، فهل من �ملمكن ملثل هذ� 
�جلهاI �لذY يقينا �ل�4 �ثناa �لشتاa !�حلّر G �لصيف، !يعمل بو�سطة 
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!لكن �لغشاa �ملخاطي ليس كافيا اللتقا� هذ� �لدقائق من �لغبا1. 
نظا_   jهنا! �جلسم.  خا�1  �ملتر�كمة  �لدقائق  هذ�  4فع  فينبغي 
}خر يتوr هذ� �ملهمة، !يتألف من شع�� 4قيقة توجد G باطن 
 Y� باستمر�1 �و �ألعلي jتتحر �لقصبة �<و�ئية. !هذ� �لشع��
�و �لفم. !تشبه حركتها متوجا سنابل �لقمع عندما ִדب عليها 
�لريح. !بفعل �حلركة �لتموجية �لi تقو_ ֲדا هذ� �لشع�� يتم 4فع 

�جلسيما �لغريبة �ملتر�كمة G �لقصبة �<و�ئية �و �ألعلى.
�اجة  نشعر  �لفم   r@  D4!ملطر�  �جلسيما هذ�  تصل  !عندما 
@r �لبلع، !من � جتد طريقها @r �ملعدD �لi تذيبها بفعل @فر�I�ִדا 

�حلامضية. !ال متلك هذ� �لشع�� �ملوجوG D4 �لقصبة �<و�ئية 

+تو& ��و�� �لذ9 نتنفسه على �لكث4 من �ألجساG �لضا7/ باجلسم، �نستطيع �� نتنفس ��و�� 
 Iو�ئية. �هذ���� �� متسنا تأث�4	 هذI �ألجساG بو�سطة �لشع�4	 �ملوجو�/ - �لقصبة �

�لشع�4	 تقوZ Gمايتنا من �غلب هذI �ألجساG. �كل Vلك بفضل �هللا عز �جل �S7ته. 

�لقصبة ��و�ية
�ملر�9

Gلبلعو�
Gغطا� �لبلعو
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7ُ َلُه �َألْسَماُ� �ْلُحْسَنى  ُ̀ �ْلُمَصوِّ ﴿ ُهَو �ُهللا �ْلَخاِلُق �ْلَبا7ِ
�ْلَعِزيُز  َ�ُهَو   eِ7َْ��َأل َماَ��ِ	  �لسَّّ ِفي  َما  َلُه  ُيَسبُِّح 

�ْلَحِكيُم ﴾  (�حلشر، ٢٤)

�لشع�4	 �ملوجو�/ - �لقصبة
 Iو�ئية �لقا�7/ على حتديد �الجتا�� 

!�و  �ألخر�   a�ألجز�  r@ �ألنف   G تنقيته  بعد   a�و>� يتوجه 
�ألسفل �r@ Y �لقصبة �<و�ئية، !لكن �<و�a ما يز�$ lتوG Y هذ� 
�ملرحلة على 4قائق �لغبا1 �لi تكو� ضاD1 بالنسبة @r �جلسم، لذلك 
 aلغشا� rلرئتني. !يتو� r@ خر� قبل !صوله� Dمر a�ينبغي تنقية �<و

�ملخاطي �ملبطن للقصبة �<و�ئية هذ� �ملهمة. 
@� �ملاD4 �ملخاطية �لi يتألف منها �لغشاa تلتصق ֲדا 4قائق �لغبا1 
�لرئتني.   r@ �نتقا<ا  متنع  !بالتا�  نتنفسه،   Yلذ�  a�و>�  G D4ملوجو�
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يتعر�   �uملا �لبالغة؟  �أل�ية  هذ�  نتنفسه   Yلذ�  a�و>� lمل   �uملا
�إلنسا� للمو عندما تتوقف عملية �لتنفس ملدD معينة؟ !نستطيع �� 
�ألساسية   D4ملا� �ألكسجني  يعت�  يلي:  كما  �ألسئلة  هذ�  على  جنيب 
 G 0متسك ֲדا �لكتا iلطفل �ل� Yعزيز jيد �لالIمة للجسم، فعضال
حاجة @r �كسجني كي متا�1 !ظيفتها، !لذلك فإننا �اجة @r �لتنفس 

لتوف� �ألكسجني خلاليا �جلسم. 

 �� تأكلو� شيئا ما  �حيانا �عندما 
تشربو� شيئا ما تدخل قطعة صغير/ 
في قصبتكم �لهو�ئية. �على �لفو7 
�في تلك �للحظة يحدu �7 فعل 
في شكل سعاx مدهش. يكو� هذ� 
ضغط   �V هو�ئيا  �نفجا�7   xلسعا�
مرتفع. �بهذI �لشكل تقذ| }لى 
�لخا7~ تلك  �لقطعة �لتي �خلت 
�لقصبة �لهو�ئية صدفة بسرعة تصل 
�حيانا }لى ٩٦٠ كيلومتر في �لساعة. �}�V ما تذكرنا �� �سر� سيا7/ من سيا�7	 
�لسبا� يمكنها �� تسير بسرعة  ٢٥٠- ٢٦٠ كيلومتر� في �لساعة؛ ��7كنا على 

نحو �فضل كم �� جسمنا تم تز�يدI بآلية �قائية مثالية. 
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عيونا لتر� ֲדا !ال عقال لتفكر به، !لكنها تستطيع بدقة حتديد �جتا� 
!جو4 �لبلعو_ �لذY يبعد عنها كيلومتر� عديدD باستخد�_ �ملقاييس 
 D1لضا� �لدقيقة باإلضافة @r �[ا قاD14 على حتديد هوية �جلسيما

باجلسم !متنعها من 4خوله. 
!بالرغم من �أل�ا: �ملضنية �لi يبذ<ا �لعلماa ملعرفة كيفية عمل 
هذ� �لشع�� @ال �� �لذY مت �لتوصل @ليه ما يز�$ خطوG D بد�ية 
�لطريق. !ينبغي �� ال ننسى بأ� هذ� �لشع�� موجوG D4 جسم 
�إلنسا� @r جانب �ألجهزD �ألخر� منذ !جد �إلنسا� على !جه 

�أل�1. 

ير& - �لصو7/ مقطع عرضي للقصبة ��و�ئية. �كما يتضح من �لصو7/ تقوG �لشع�4	 
�ملبطنة للقصبة ��و�ئية باإلمسا� بكل �ألجساG �لغريبة �ل� قد تسبب لنا �ألضر�7.
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تلك  من  جسمنا  }لى  �ألكسجين  يدخل 
تسمى  ��لتي  7ئاتنا  في  �لموجو�/  �لفقاعا	 
�لحجير�	 �لهو�ئية. �هنا تر�� بعض �لجزيئا	 

كر/ �لدGكر/ �لد�Gلتي حققت �لتنفس.
 �لحمر��  �لحمر�� 

�كسيد �لكربو� �كسيد �لكربو� 
�ألكسجين�ألكسجين

عمل سو� ضبط @يقا� �لتنفس ضبطا 4قيقا، ! @ال فإ� �Y @�ا$ سيكو� 
�لتحكم  عن  عجزنا  مد�  !يعلم  خلقنا  !جل  عز  فاهللا   .jال>� نتيجته 
 iجلسمية �لدقيقة �ل� Dحليوية، لذلك خلق لنا �ألجهز� G هذ� �لفعاليا
حتدثنا عن بعضها G ثنايا هذ� �لكتا0.  !ال شك �� جهاI �لتنفس هو 

من �عظم نعم �هللا على �إلنسا�. يقو$ �هللا عز !جل:

َال  �ِهللا  ِنْعَمَة   �� َتُعدُّ  �ْ{ِ�َ  Iَُسَأْلُتُمو َما  ُكلِّ  ِمْن  َ��َتاُكْم   ﴿
ُتْحُصوَها ِ}�َّ �ِإلْنَساَ� َلَظُلوGٌ َكفَّا7ٌ ﴾ (}بر�هيم، �آلية ٣٤)
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�لرئتني بعد تنقيته !ترطيبه   r@ نتنفسه طريقه Yلذ� a�د �<و�
عند مر!�1 بالقصبة �<و�ئية، !�د �ألكسجني طريقه من �لرئتني 
@y rتلف خاليا �جلسم ع� جهاI �لد!1��. !يتوr جهاI �لد!1�� 
 Yع ثا� �!كسيد �لكربو� �لذ� ،Dيضا، من بني !ظائفه �لعديد�
يظهر كفظال من �خلاليا �جلسمية، !من � �د ثا� �!كسيد 
�لد!1��. !بعدها يتم   Iلرئتني بو�سطة جها�  r@ لكربو� طريقه�

طرحه @r �خلا�1 بو�سطة �لزف�. 
جد�،  بسيطة  �لتنفس  عملية   �� �ألطفا$  �عز�ئي  تظنو�  1مبا 
�لتبا$4  عملية  بينها  من   Dعديد مبر�حل  متر  �حلقيقة   G !لكنها 

تبا4$ �أل!كسجني !ثا�   Y� .جلسم� aتلف ��اy G YIلغا�
فكل  �جلسم.  4�خل خاليا  للمو�قع  �لكربو�  �!كسيد 
هذ� �لفعاليا �حليوية جترY بو�سطة �جهزD جسمية 
خلقها �هللا عز !جل !سخرها لنا، @[ا من بني �لنعم 

�لi ال حتصي. 
!فكر!� قليال فيما لو �صبحتم تتحكمو� G عملية 

�لتنفس، ففي هذ� �حلالة ال يكو� لديكم 

Iو�� �لذ9 تنفسنا��
 �صبح ��خل �لرئتني... 
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 Dفطير بطعم  �لشعو1  لفقدنا   Dلمعد� خاليا  تتلف  !لو  باألشياa؛ 
�نه  @ال  نأكلها.  �لتي  !�لُغَرّيبة   ،Iلمو�! !�لبرتقا$،  �لشيكوالتة، 
�لمرضية   ال يحد: �Y من تلك �ألشياa باستثناa بعض �لحاال
 ��لخاصة. !يو�صل جسمنا عمله بتو�فق !4!� توقف على �إلطال
بينما نحن نما�1 حياتنا �ليومية. ال بد !�� هناj مسببا لهذ� �لكما$ 
 ��لمستمر في كل لحظة في حياتنا. ليس هناj شيa على �إلطال

يستطيع �لعمل من نفسه بآلية كاملة بهذ� �لقد1.
@� هناj مصمما، !منتجا للتلفاI، !�لثالجة، !�لحاسو0 �لموجو4 
في بيتكم، !لألقال_ �لتي تستخدمونها عند �لكتابة؛ !بإيجاI لكل 
شيa. ال تستطيع طائرD، �! سياD1 �� تتكو� من نفسها، !تعمل 
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�لكتا0،  هذ�  في  شرحنا  لقد 
بإعطاa �لكثير جد� من �ألمثلة، كم �� هناj �لكثير 

من �لعمليا �لتي تتم في جسمنا 4!� �� ند1كها. فكل عضو 
�للحظة  من �عضاa جسمنا !كل خلية من خاليانا تعمل في نفس 

بسرعة ال يتصو1ها �لعقل !بكل كما$. جميعها يؤY4 !ظيفته �لمحدD4 له 
في تو�فق عظيم. يحمل �لد_ باستمر�1 �ألغذية �ألساسية �لتي تحتاجها �لخاليا. 
!تقو_ كل من �لمعدD !�ألمعاa بتفتيت هذ� �ألغذية �ألساسية بحيث تتمكن 
�لخاليا من �الستفاD4 منها. !ترسل خاليا �ألعصا0 �لتنبيها لكل مكا� في 
 ،��لجسم. !يقو_ عقلنا بتقييم هذ� �لتنبيها !نحن نر�، !نشعر، !نتذ!

.aلمشابهة لهؤال� !نسمع، !تتحقق �لعديد من �لفعاليا
كبير  خلل  يحد:  �لعمليا؛  هذ�  @حد�  تتعطل  !عندما 

في نظا_ عمل �لجسم. !لو تلفت خاليا �ألعصا0، 
 j1�عنا عن �إلمساu! يدنا لعجز

ختاماختاماختاما



بنفسها. @� �لمهندسين �لذين حققو� عمل هذ� �ألشياa 4!� قصو1، 
من  فإنه  �لحالة  هذ�  !في  تقنيو�.  هم  !�نتجوها؛  !صمموها،  
�لمستحيل بشكل قاطع �� تحد: بطريق �لمصا4فة جميع �ألنظمة 

4!� نقص مثل جسم �إلنسا�.
 !هنا سيخطر ببالكم �يضا تسا¡$: “في هذ� �لحالة كيف يمكن 
�لنحو  �لنا� �� �جسامهم نفسها تعمل على هذ�  �� يفكر بعض 
نتيجة مجموعة من �لمصا4فا؟” حقا @� هذ� �كثر Iعم خر!جا 
على �لمنطق يمكن طرحه على �لساحة. @نه من �لمستحيل �� يتكو� 
مصا4فًة �لنظا_ �لمثالي �لذY في جسمنا. هذ� �لكما$ يبين لنا �� 
ثمة حكيما صمم جسمنا. @� جسمنا �ثر من }ثا1 خالق عظيم جد�. 
هذ� �لخالق �لعظيم هو �هللا 1بنا. يخبرنا �هللا في �لقر}� �نه حليم جد� 
بنا نحن عبا�4. !يجب علينا نحن �يضا �� نخضع هللا �ما_ حلمه 
!1حمته هذ�، !نؤY4 ما �مرنا به في �لقر}� 4!� نقص، !نشكر� 
4�ئما من �جل جميع �لنعم �لتي منحنا @ياها. !يخاطبنا �هللا تعالى في 

@حد� }ياته قائال:

َشْيٍ�  َخاِلُق ُكلِّ  ُهَو  ِ}الَّ  ِ}َلـَه  7َبُُّكْم ال  Vَِلُكُم �هللاُّ   ﴿
 Gَ�ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َ�ِكيٌل ﴾ (سو7/ �ألنعا Iَُفاْعُبُد�

( ١٠٢
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