
1 

٢اسم هللا العلیم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم هللا العلیم  -ب  ٠٩٠الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء هللا الحسنى 

١٦-٠٦-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء هللا الحسنى:(العلیم):

  أیھا األخوة الكرام، ال زلنا في اسم "العلیم".

  ن وحده أقرب آیة إلینا:جسم اإلنسا

نؤكد الیوم أن الكون كلھ، والكون ما سوى هللا أثر من آثار "العلیم"، ولنأخذ في ھذا اللقاء جسم اإلنسان 

  وحده، ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول:

  ﴿ َوفِي أَْنفُِسُكْم أَفََال تُْبِصُروَن ﴾

  ( سورة الذاریات )

  اإلنسان أن تصل إلى مالیین األدلة القاطعة على علم هللا.إنھ أقرب آیة إلینا، ویمكن من خالل جسم 

أوالً لو أن الواحد منا وضع على طرف أصبعھ شیئاً من لعابھ، ومّس ملحاً من دون ضغط، أي لیأخذ 

طبقة واحدة، وجاء بمكبر، ھذه الذرة ذرة الملح تساوي حجم البویضة التي یخلق منھا اإلنسان، والحوین 

ً بكثیر، واحد من مئة من حجم البویضة، وفي اللقاء الزوجي یخرج من المنوي أو النطفة أ قل حجما

الزوج من ثالثمئة إلى خمسمئة ملیون حوین منوي، وتحتاج البویضة إلى حوین واحد، كیف یدخل ھذا 

الحوین إلى البویضة ؟ في رأس الحوین مادة نبیلة مغلفة بقشرة رقیقة، إذا اصطدم الحوین بالبویضة 

لقشرة، والمادة النبیلة تذیب جدار البویضة فیدخل، ھذه البویضة تتكاثر إلى عشرة آالف جزء، تتمزق ا

دون أن یزید حجمھا، ألنھا تسیر بقناة فالوب، لو زاد حجمھا المتنع سیرھا، قناة دقیقة جداً، ما الذي 

ه البویضة إلى یحركھا ؟ لیس لھا أرجل، في أرضیة ھذه القناة أشعار، تتحرك نحو الرحم، تنتقل ھذ

  الرحم، قال تعالى:

  ﴿ أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْیِر َشْيٍء أَْم ُھُم اْلَخاِلقُوَن ﴾

  ( سورة الطور )
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  إعجاز هللا عز وجل في خلق اإلنسان:

ذرة كذرة الملح ملقحة بحوین ال یرى بالعین، بعد تسعة أشھر طفل، لھ رأس ، وجمجمة، ودماغ، 

شفتان، ولسان، ویدان، ومفاصل، وعظام عضالت، وجلد، وقلب، وشعر، وعینان، وأذنان، وأنف، و

  وشرایین، وأوردة، ومعدة، وأمعاء، وكلیتان، وكبد، وبنكریاس، ما ھذا ؟!.

﴾ ِ   ﴿ أَإلَھٌ َمَع �َّ

  ) ٦١( سورة النمل اآلیة: 

ِ فَأَُرونِي َماَذا َخلََق الَِّذیَن ِمْن ُدونِِھ ﴾   ﴿ َھَذا َخْلُق �َّ

  ) ١١ن اآلیة: ( سورة لقما

  مالمح من علم هللا في خلق اإلنسان تتجلى بـ:

  

  ـ الشعر: ١

شعر اإلنسان ثالثمئة ألف شعرة، لكل شعرة ورید، وشریان، وعضلة، وعصب، وغدة دھنیة، وغدة 

صبغیة، ولحكمة بالغٍة بالغة لیس في الشعر أعصاب حس، ھناك أعصاب حركة، ولو كان في الشعر 

أعصاب حس الضطررت كل أسبوع أن تجري عملیة في المستشفى اسمھا عملیة الحالقة، تحتاج إلى 

  كامل.تخدیر 

  ـ الدماغ: ٢

الدماغ یحوي مئة و أربعین ملیار خلیة سمراء استنادیة لم تعرف وظیفتھا بعد، مغطى بأربعة عشر 

ملیاراً من الخالیا القشریة، في الدماغ المحاكمة، في الدماغ الذاكرة، في الدماغ مركز الرؤیة، مركز 

عاجز عن فھم ذاتھ، ولم یستخدم معظم  السمع، أي قشرة الدماغ أعقد ما في الكون، وال یزال الدماغ

  العباقرة من إمكانات الدماغ واحد بالمئة.

بالمناسبة أنت أیھا اإلنسان كل خمس سنوات تتبدل تبدالً كامالً، جلدك یتبدل ، شعرك یتبدل، عظامك 

تتبدل، عضالتك تتبدل، أي شيء في الجسم یتبدل كل خمس سنوات، ألن أطول عمر خلیة في اإلنسان 

ساعة، أي  ٤٨لیة العظمیة عمرھا خمس سنوات، وأقل خلیة عمراً خالیا بطانة األمعاء، عمر الخلیة الخ

ساعة تتبدل خالیا بطانة األمعاء، ولحكمة بالغٍة بالغٍة بالغة الدماغ ال یتبدل، لو تبدل الدماغ  ٤٨كل 

ء أوالدك بالدماغ، لخسرت اختصاصك، وخبراتك، ومعارفك، وطاقاتك، كل شيء یتبدل في الدماغ، أسما

  الدماغ ثابت ، والقلب ثابت، ولھ بحث رائع.
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  ـ العین: ٣

العین، القرنیة طبقة شفافة شفافیة تامة، ما السر ؟ أن القرنیة وحدھا من بین كل خالیا الجسم تتغذى 

بطریقة خاصة، لو ُغذیت بالطریقة العامة طریقة األوعیة لرأیت ضمن شبكة، القرنیة وحدھا تتغذى عن 

ریق الحلول، أي أن الخلیة األولى تأخذ غذاءھا وغذاء جارتھا، والغذاء یتسرب عبر الغشاء الخلوي، ط

  لوال ھذا االستثناء لما رأیت رؤیة شفافة تماماً.

أیھا األخوة، أودع هللا في ماء العین مادة مضادة للتجمد، الشبكیة ال یزید حجمھا عن میلي وربع، في 

بالمیلي متر مربع عشرة آالف مستقبل ضوئي، بینما في المیلي متر مربع أعلى آلة تصویر رقمیة في 

بالشبكیة مئة ملیون مستقبل ضوئي، من أجل أن ترى رؤیة دقیقة، فالعین البشریة تفرق بین ثمانیة 

  مالیین لون، ولو درجنا اللون ثمانمئة ألف درجة الستطاعت العین السلیمة أن تفرق بین درجتین.

   الَِّذي أَتْقََن ُكلَّ َشْيٍء ﴾﴿ ُصْنَع �َِّ 

  ) ٨٨( سورة النمل اآلیة: 

  ﴿ أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْیِر َشْيٍء أَْم ُھُم اْلَخاِلقُوَن ﴾
  ـ األذن: ٤

ً بالغ التعقید یكشف لك جھة الصوت ؟ فأنت إذا كنت  أیھا األخوة، من منا یصدق أن في دماغھ جھازا

ائك البوق، المركبة ھنا دخل الصوت "صوت البوق" إلى ھذه تمشي في الطریق، وأطلقت مركبة من ور

األذن قبل ھذه األذن، ھنا المركبة، فإن كانت ھنا دخلت إلى ھذه األذن قبل ھذه األذن، ھذا الجھاز 

یحسب تفاضل الصوتین ویكتشف جھة الصوت، تفاضل كم ؟ واحد على ألف وستمئة وعشرین جزءاً 

اطة یطلق قائد المركبة البوق یدخل الصوت إلى ھذه قبل ھذه، بفاصل من الثانیة، ببساطة ما بعدھا بس

واحد على ألف وستمئة وعشرین جزءاً من الثانیة فتكتشف أن المركبة عن یمینھ، یأتي أمر من الدماغ 

  إلى الرجلین تنحرف نحو الیسار

  ﴿ أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْیِر َشْيٍء أَْم ُھُم اْلَخاِلقُوَن ﴾
  مي:ـ العصب الش ٥

العصب الشمي یتفرع إلى عشرین ملیون عصب، وفي كل عصب سبعة أھداب، ھذه األھداب مغمسة 

بمادة تتفاعل مع الرائحة، من تفاعل المادة مع الرائحة یتشكل شكالً ھندسیاً، ھو رمز ھذه الرائحة، ھذا 

بند، یعرض ھذا الرمز الشكل ینتقل إلى الدماغ، إلى الذاكرة الشمیة، یوجد بالذاكرة الشمیة عشرة آالف 

  على ھذه البنود بنداً بنداً حیثما كان التطابق اكتشفت أن في بالطعام نعنع مثالً، من خالل الرائحة،

ِ الَِّذي أَتْقََن ُكلَّ َشْيٍء ﴾   ﴿ ُصْنَع �َّ
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َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء ﴾   ﴿ إِنََّما یَْخَشى �َّ

  ) ٢٨( سورة فاطر اآلیة: 

  ـ اللعاب: ٦

أیھا األخوة، وأنت نائم غارق في النوم، یجتمع اللعاب في فمك، تذھب رسالة إلى الدماغ، زاد اللعاب في 

الفم، یأتي أمر من الدماغ وأنت غارق في النوم، یأمر لسان المزمار یغلق فتحة التنفس، ویفتح فتحة 

  المريء، فتبلع لعابك، وأنت نائم، ھذه اآللیة من صممھا ؟.

  لعظمي:ـ الھیكل ا ٧

وأنت نائم وغارق في النوم ھیكلك العظمي فوقھ عضالت، وتحتھ عضالت، وزن الھیكل العظمي مع 

العضالت التي فوقھ تضغط على ما تحتھ، تحتھ یوجد عضالت وفیھا أوعیة دمویة، األوعیة تنضغط 

لفترة طویلة تضیق لمعتھا، اإلنسان وھو یقظ یشعر بالتنمیل، ثم یفقد الحس، إذا إنسان جلس بالمسجد 

بوضعیة ثابتة، بعد ذلك یفقد الحس برجلھ، و سبب ذلك أن الترویة ضعفت، وأنت نائم، غارق في النوم 

األوعیة ُضغطت، ضاقت لمعتھا، قلت الترویة، تذھب رسالة إلى الدماغ، ھناك مراكز إحساس بالضغط، 

  ال:یأتي األمر تقلب، بعد ربع ساعة یأتي أمر معاكس تقلب، هللا عز وجل ق

َماِل ﴾   ﴿ َونُقَلِّبُُھْم َذاَت اْلیَِمیِن َوَذاَت الّشِ

  ) ١٨( سورة الكھف اآلیة: 

ھذا التقلب لواله لما أمكن أن تنام، لو أن التقلب بجھة واحدة مشكلة، تنام على السریر بعد حین تجد 

  نفسك على األرض، لكن:

َماِل ﴾   ﴿ َونُقَلِّبُُھْم َذاَت اْلیَِمیِن َوَذاَت الّشِ

نعمة التقلب ھل نعرفھا ؟ الذي یصاب بالثبات وال یقلبھ أھلھ لحمھ یتسلخ، اآلن في أسرة تقلب المریض 

  تقلباً آلیاً، نعمة التقلب، نعمة إرسال اللعاب إلى المريء، ھذه نعم ال نعرفھا إال إذا فقدناھا.

  ـ الغدة النخامیة: ٨

ي یحصل ؟ الذي یحصل أن صورة الثعبان تنطبع أیھا األخوة، تمشي في بستان، رأیت ثعباناً، ما الذ

على شبكیة العین إحساساً، الصورة بالشبكیة ال تقرأ، ال یوجد ملفات للثعبان حتى تقرأ من خاللھا، تنتقل 

الصورة إلى الدماغ، إلى مركز الرؤیة، في مركز الرؤیة تقرأ الصورة في ضوء ملفات الثعبان من أین 

اسة، من قصص سمعتھا، من مشاھدات شاھدتھا، تتجمع ھذه في ملف جاءت ھذه الملفات ؟ من الدر

  واحد أو مجلد واحد ھو الثعبان، في ضوء ھذه الملفات تقرأ ھذه الصورة.

والدماغ یدرك الخطر، ھناك خطر، الدماغ ملك الجھاز العصبي، لھ زمیلة اسمھا الغدة النخامیة، ملكة 

ة، بینما الدماغ أوامره كھربائیة، یلتمس الدماغ وھو ملك الجھاز الھرموني، ھذه الغدة أوامرھا ھرمونی
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الجھاز العصبي من الغدة النخامیة وھي ملكة الجھاز الھرموني أن تواجھ ھذه الملكة الخطر، ھذه الملكة 

عندھا وزیر داخلیة اسمھ الكظر تأمره أن یواجھ الخطر، الكظر یرسل أمراً إلى القلب، یرتفع النبض إلى 

نبضة، الخائف لو قاس نبضھ لوجده مئة و ثمانین، الكظر یرسل أمراً آخر إلى الرئتین  مئة و ثمانین

ً إلى األوعیة الدمویة المحیطة بالجلد تضیق  یرتفع وجیبھما، الخائف یلھث، الكظر یصدر أمراً ثالثا

أن ینجو، لمعتھا، لیتوافر الدم إلى العضالت، بدل الجلد، فالخائف ال یحتاج إلى لون وردي یحتاج إلى 

  فالخائف یصفر لونھ.

  أمر رابع إلى الكبد یطلق كمیة سكر إضافیة، فلو فحصنا دم الخائف لكان السكر فیھ مرتفعاً.

أمر خامس إلى الكبد یفرز ھرمون التجلط، ھذا یتم في ثواٍن معدودة، الخائف یزداد نبض قلبھ، ووجیبھ 

لزجاً، لذلك الخوف الشدید یسبب جلطة أحیاناً، رئتیھ، ویصفر لونھ، ویزداد السكر في دمھ، ویصبح دمھ 

من أین تأتي الجلطة ؟ ألنھ یوجد توازن دقیق، یفرز الجسم ھرموناً یمیع الدم وھرموناً آخر یجلطھ، ومن 

  التوازن الدقیق بین إفراز الھرمونین یحافظ الدم على مستوى من السیولة و التجلط.

  ـ المشیمة و الغشاء العاقل: ٩

لمرأة حامل عقب الوالدة ینزل مع الجنین قرص لحمي، اسمھ المشیمة، ھذا القرص تجتمع فیھ اآلن ھذه ا

دورة دم األم مع دورة دم الجنین، ودم الجنین زمرة، ودم األم زمرة، وال یختلطان، فلو اختلطا لماتت 

ً كیف ال یختلطان ؟ قال: بینھما غشاء، ھذا الغشاء یقوم بأعمال یعجز عنھا أطباء  األم والجنین معا

األرض مجتمعین، سماه األطباء الغشاء العاقل، ماذا یفعل ؟ یأخذ من دم األم األوكسجین یضعھ في دم 

الجنین، یأخذ من دم األم السكر یضعھ في دم الجنین، یأخذ من دم األم األنسولین یضعھ في دم الجنین، 

ن األوكسجین، والسكر، واألنسولین، قام بدور جھاز الھضم، وجھاز التنفس، والبنكریاس، توافر للجنی

، من أین جاءت ھذه ٣٧یحترق السكر باألوكسجین عن طریق األنسولین، تتولد الطاقة، الجنین حرارتھ 

الحرارة ؟ من ھذا االحتراق، ھناك فضالت ؛ الفضالت ثاني أكسید الكربون، ثاني أوكسید الكربون 

األم، فجزء من نفس األم ھو نفس جنینھا، الغشاء  یأخذه الغشاء العاقل من دم الجنین ویطرحھ في دم

العاقل یأخذ عوامل المناعة من األم یضعھا في دم الجنین، فجمیع األمراض التي أصیبت بھا األم الجنین 

محصن أن یصاب بھا، الغشاء العاقل یقیم حجراً صحیاً، فكل السموم التي تصل إلى دم األم یمنع الغشاء 

الجنین، لو أن األم ال سمح هللا تسممت بمادة غذائیة ھذا السم ال ینتقل إلى دم العاقل وصولھا إلى دم 

  الجنین.

  ید من ؟ حكمة من ؟ قدرة من ؟ علم من ؟.
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  الغشاء العاقل من آیات هللا الدالة على عظمتھ:

مة، اآلن أخطر مھمة أن ھذا الغشاء العاقل یعلم بالضبط ما یحتاجھ من مواد ، البروتین، والمواد الدس

والسكریات، والنشویات، والمعادن، وأشباه المعادن، وغیرھم، و مئات األنواع من األغذیة یحتاجھا 

الجنین، الغشاء العاقل یعرف ھذه األغذیة، والمقدار الدقیق والذي یتبدل كل ساعة بحسب نمو الجنین، 

السكریات، الشحوم، البروتین،  ویقوم بتنفیذھا، وھذه أعقد مھمة للغشاء العاقل، یأخذ الغذاء من دم األم،

المعادن، أشباه المعادن ، یأخذھا بكمیات مدروسة تناسب حاجة الجنین، وتتبدل ھذه الكمیات كل ساعة، 

وینفذ ھذه المھمة ویطرح ھذه المواد في دم الجنین، یحدث اآلن ما یسمى باالستقالب، تحول الغذاء إلى 

تنمو عضالتھ، ینمو دماغھ، ھذا النمو سببھ المواد الغذائیة  نسج، ینمو الجنین، تنمو عظامھ، ینمو جلده،

التي أتت من دم األم إلى دم الجنین، ھذا االستقالب ینتھي بنواتج ھذه النواتج حمض البول، یأتي الغشاء 

العاقل یأخذ حمض البول من دم الجنین، یضعھ في دم األم، الغشاء العاقل أحیاناً ھناك نقص بغذاء األم، 

علم ھذا الغشاء األم أن تأكل ھذه المادة ؟ تشتھي األم في أثناء الحمل بعض األكالت، ھذه األكالت كیف یُ 

  تقابل حاجة الجنین إلى ھذه المادة، صنع من ؟ قدرة من ؟ حكمة من ؟.

  ـ الطحال: ١٠

لحدید منھا، أیھا األخوة، الطحال: الطحال مقبرة للكریات الدم الحمراء، تحلل ھذه الكریات المیتة، یؤخذ ا

یعاد إرسالھ إلى معامل كریات الدم الحمراء في نقي العظام، والمادة الثانیة الھیموكلوبین یذھب إلى الكبد 

  لیشكل الصفراء.

  ـ تقلص الرحم و انقباضھ: ١١

شيء رائع جداً، الرحم یتقلص قبل الوالدة تقلصاً خفیفاً متزامناً لطیفاً، حتى یخرج الجنین من الرحم، فإذا 

رج تقلص الرحم تقلصاً حاداً وقویاً حتى یغلق آالف األوعیة الدمویة التي انقطعت، لو انعكس التقلص خ

  العنیف قبل الوالدة، واللطیف بعد الوالدة لماتت األم وجنینھا.

  ﴿ ثُمَّ السَّبِیَل یَسََّرهُ ﴾

  ( سورة عبس )

  ـ الثقب بین األذنین: ١٢

الدم ینتقل مباشرة من أذین إلى أذین وطریق الرئتین مغلق، ألنھ بین األذنین ثقب، والطفل في رحم أمھ 

  ال یوجد ھواء، بعد الوالدة یفتح الطریق، تأتي جلطة تغلق ھذا الثقب.

  ـ طحال المولود فیھ كمیة حدید تكفیھ سنتین إلى أن یأكل: ١٣

تكفیھ سنتین حتى یأكل أیھا األخوة، حلیب األم ال یوجد بھ حدید، أودع هللا في طحال الطفل كمیة حدید 

  الطعام.



7 

٢اسم هللا العلیم    

ھذه أیھا األخوة، مالمح من علم هللا في خلق اإلنسان فإذا قرأت أن هللا علیم الكون كلھ، والمخلوقات كلھا 

  أثر من آثار علم هللا.

 


