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إعجاز هللا تعالى في خلق جسم اإلنسان - اإلنسان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

إعجاز هللا تعالى في خلق جسم  -اإلنسان  - 10الندوة :  -مقومات التكلیف  -اإلیمان ھو الخلق 
  اإلنسان

2005 -12-26  

  تقدیم وترحیب

ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من أیھا السادة المشاھدون ، سالم هللا علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھالً 

برنامجكم اإلیمان ھو الخلق ، ویسعدنا أن نكون في رحلة ھذا البرنامج في ضیافة أستاذنا الدكتور محمد 

راتب النابلسي ، أستاذ اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین ، أھالً 

  وسھالً بك أستاذنا الكریم .

من مقومات التكلیف التي ھي الخلق ، أنھا ثمرة من ثمرات مقومات التكلیف ، ومقومات التكلیف ذكرنا 

كما مر في الحلقات السابقة الكون ، العقل ، الفطر ، الشھوة ، االختیار ، والتشریع ، والوقت ، بدأنا 

  بالكون .

ومن خالل ما قدمت یبدو أننا  وفي محطتنا الماضیة في الحلقة الماضیة أوسعت شرحاً في مسألة الكون ،

نستطیع أن نستغرق مئات الحلقات ، ونحن في حیز الكون ، ولم ننتقل من مظلتھ إلى األنفس ، إلى 

  اإلنسان الذي یعیش في ھذا الكون .

   لكن اسمح لي أن نبتدئ ھذه الحلقة قبل :

  ﴿ َوفِي أَْنفُِسكُْم ﴾

  ) 21( سورة الذاریات اآلیة : 

الكون ، وإذا تكرمت في كل الحلقات حبذا لو نضيء على مسألة اإلعجاز في الكون ، ونختم في مسألة 

    تسمح لي أن أقف وأبتدئ عند اآلیة الكریمة :

قَْوٌم بَْل نَْحُن ﴿ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْیِھْم بَاباً ِمَن السََّماِء فََظلُّوا فِیِھ یَْعُرُجوَن * لَقَالُوا إِنََّما سُِكَّرْت أَْبَصاُرنَا 

  َمْسُحوُروَن﴾

  ( سورة الحجر )

  ماذا عن ھذه اآلیة ؟
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  ماذا عن قولھ تعالى : َولَْو فَتَْحنَا َعلَْیِھْم بَابًا ِمْن السََّماِء فََظلُّوا فِیِھ یَْعُرُجوَن ...؟

  الدكتور :

لم أستاذ عالء جزاك هللا خیراً ، أحد علماء الفضاء من أصل عربي ، كان في قاعدة فضاء في العا

  الغربي كبیرة جداً ، وقد أُطلقت مركبة إلى الفضاء ، إذا في رائد الفضاء یصیح فجأة لقد أصبحنا عمیانا

  

ألنھ حینما تجاوز الغالف الجوي دخل في منطقة الظالم الدامس ، ذلك ألن الضوء فیھ ظاھرة االنتثار ، 

علة ذرات أخرى لم تصبھا  ألن أشعة الشمس حینما تسلط على الھواء ذرات الھواء تعكس بعض األشعة

  أشعة الشمس

  

  في األرض شيء اسمھ ضیاء ، وشيء اسمھ أشعة ، في مكان تجد أشعة الشمس
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فإذا تجاوزنا الغالف الجوي تنعدم ھذه الظاھرة ، تنعدم كلیاً ، فنحن أمام جو مظلم ھالك ، ال نرى شیئاً ، 

  إال نقاط مضیئة ھي الكواكب فقط

  

ً ، ھذه قبل  فھذا الرائد لما دخل في الفضاء الخارجي ، وتجاوز الغالف الجوي قال : لقد أصبحنا عمیا

   جد في القرآن آیة تقولسنوات ، أو قبل عشرین سنة ، أما أن ت

بَْل نَْحُن قَْوٌم ﴿ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْیِھْم بَابًا ِمْن السََّماِء فََظلُّوا فِیِھ یَْعُرُجوَن ، لَقَالُوا إِنََّما سُِكَّرْت أَْبَصاُرنَا 

  َمْسُحوُروَن ﴾

  الكون یعكس عظمة هللا:

أن یصعد اإلنسان إلى الفضاء الخارجي ھذه لم یُفَھم ویكتَشف فھذه اآلیة لم تفھم إال اآلن ، ألنھ قبل  

معنى لھا ، ھذا یؤكد كالم سیدنا علي رضي هللا عنھ ، قال : " في القرآن آیات لما تفسر بعد " ، كلما 

  تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة ھذا الكون .

  فلذلك قالوا : الكون قرآن صامت  

  

هللا علیھ وسلم قرآن یمشي ، ھناك قرآن تخضع لھ رقاب أھل والقرآن كون ناطق ، والنبي صلى 

األرض ، ھو الكون ، أي إنسان من أي ملة ، من أي فئة ، من أي طائفة ، من أي دین ، من أي مذھب 

، لو أنھ یعتقد ال إلھ یخضع لھذا الكون ، ھو قرآن صامت ، تجسید لعظمة هللا ، مظھر ألسمائھ الحسنى 

  تفكر في خلق السماوات واألرض أرقى عبادة على اإلطالقوصفاتھ الفضلى ، فال
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  ، وإذا عرفتھ عرفت كل شيء . بل ھي عبادة معرفة هللا

  المذیع :

   انتقلنا اآلن من الكون إلى اإلنسان الذي یعیش في حاضنة ھذا الكون على سطح البسیطة ؛ األرض .

  اإلنسان : َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِھمْ 

  الدكتور :

    ألن اآلیة الدقیقة :

  فَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم ﴾﴿ َسنُِریِھْم آَیَاتِنَا فِي اْآلَ 

  ) 53( سورة فصلت اآلیة : 

لكن اإلنسان لھ میزة ، أنھ إذا فكر في جسمھ ھو أقرب شيء إلیھ ، ھو یعیش بحواسھ الخمس ، یعیش 

   بأجھزتھ ، یعیش بخصائص جسمھ ، فا� عز وجل یقول :

  ﴿ َوفِي أَْنفُِسكُْم أَفََال تُْبِصُروَن ﴾

  ( سورة الذاریات )

 ً ألف شعرة ، لكل شعرة شریان ، وورید ، وعصب ،  300یقدر العلماء أن في رأس اإلنسان تقریبا

وعضلة ، وغدة دھنیة ، وغدة صبغیة ، لكل شعرة ، من نعم هللا العظمى أن لیس ھناك عصب حسي في 

 الشعرة ، لو كان فیھا عصب حسي الضطررنا إلى عملیة جراحیة مع تخدیر كامل لحالقة الرأس ،

  أعصاب محركة .
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  الشعر آیة من آیات هللا الدالة على عظمتھ

إذاً : الشعر آیة من آیات هللا الدالة على عظمتھ ، وقد یخسر الرجل كل شعره ، أما المرأة فال یمكن أن 

تخسر كل شعرھا لحكمة بالغٍة بالغٍة بالغة ، وھذا شيء یلفت النظر ، قد تخسر شعرھا ، لكن ال تخسر 

  .شعرھا كلھ ، أما الرجل فقد یخسر شعره كلھ ، ھذا من رحمة هللا بالمرأة 

  المذیع :

ألن ھذا األمر قد یكون مقبوالً عند الرجل ، وال یقبل عند المرأة ، ویصبح أجرد من صلعة ، والصلعة 

  ھي الصخرة الملساء التي ال نبت فیھا .

   اآلن سیدي یقول هللا عز وجل :

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ﴾   ﴿ لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

  ( سورة التین )

  في أحسن تقویم :خلق اإلنسان 

  الدكتور :

ملیار خلیفة  14ملیار خلیة سمراء لم تعرف وظیفتھا بعد ؟ وفي  140من یصدق أن في دماغ اإلنسان 

    قشریة فیھا المحاكمة ، والتفكیر ، والتصور ، واالستدالل والمناقشة لذلك :

  ﴿ لَنَْسفَعَْن بِالنَّاِصیَِة ﴾

  ( سورة العلق )

، وھذا الشقاء الذي شقیھ اإلنسان بسبب خطأ اتخذه في دماغھ ، ھنا المحاكمة ،  الناصیة مكان المحاكمة

  واتخاذ القرار .
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  ﴿ لَنَْسفَعَْن بِالنَّاِصیَِة * نَاِصیٍَة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة ﴾

  ( سورة العلق )

    ھنا أخطأ في الحكم والتقدیر ، ألن أزمة أھل النار وھم في النار أزمة علمیة فقط .

  الُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعیِر ﴾﴿ َوقَ 

  ( سورة الملك )

  أھمیة عنصر العلم في معرفة هللا :

أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، والعلم ال إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت اآلخرة فعلیك بالعلم ، وإذا 

  یعطیك بعضھ إال إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطتھ بعضك لم یعطك شیئاً .

اإلنسان أستاذ عالء ركب هللا فیھ قوة اإلدراكیة ، وما لم یبحث عن الحقیقة فإنھ یلغي إنسانیتھ ، ألن في 

والحیوان سواء ، لكن بشكل راٍق ، لكن  اإلنسان حاجات علیا ، وحاجات سفلى ، في الحاجات السفلى ھو

في اإلنسان قوة إدراكیة علیا ، إن لم تلبَّ ھذه الحاجة إلى المعرفة ھبط اإلنسان عن مستوى إنسانیتھ ، 

   فلذلك :

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء ﴾   ﴿ إِنََّما یَْخَشى �َّ

  ) 28( سورة فاطر اآلیة : 

  یخشى هللا .العلماء وحدھم وال أحد سواھم 

  المذیع :

لذلك بتفكرھم ، وبمعرفتھم ، وبعلمھم وصلوا إلى ما وراء 

ھذه المظاھر ، وھذه اآلثار ، فتعرفوا إلى هللا ، فكانت 

  خشیتھم بال حدود .

  الدكتور :

  مكان الذاكرة ال یزید على حبة العدس ، فیھا من ستون إلى سبعین ملیار صورة في عمر متوسط ،

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ﴾﴿ لَقَْد َخلَقْ    نَا اْإلِ

  ﴿ ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلیَن ﴾

  ( سورة التین )



7 

إعجاز هللا تعالى في خلق جسم اإلنسان - اإلنسان    

إن لم یتعرف إلى ربھ ، ولم یصطلح معھ ، ولم یطبق منھجھ ، رد إلى أسفل سافلین ، ركب الملَك من 

، فإن سما عقلھ على  عقل بال شھوة ، وركب الحیوان من شھوة بال عقل ، وركب اإلنسان من كلیھما

  شھوتھ أصبح فوق المالئكة ، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان .

  المذیع :

اآلن أستاذنا في مسألة التقویم ، ھذا لو توقفنا عند ھذه الذاكرة التي ال تتجاوز في جرمھا وحجمھا حبة 

اإلنسان ؟ وما ھذه السرعة العدس ، فیھا ستون ملیار صورة ، كیف یستدعي ھذه الصور من ذاكرتھ 

  التي تستغرق لیستعید حدثاً معین ، أو لیتخیل ؟

  كیف یستدعي اإلنسان الصور من ذاكرتھ ؟

  الدكتور :

، ما الذي ذا یاسمین ، مثالً سأوضح لك ھذا یمثل : قدمت لك رائحة شممتھا ، خالل ثانیة تقول : ھ

، شمیة ، كل نھایة فیھا سبعة أھدابیة عصبیة ؟ حینما شممت ھذه الرائحة ھناك عشرون ملیون نھاحدث

األھداب مغمسة بمادة تتفاعل مع الرائحة ، إذا شُكل من ھذا التفاعل شكل ھندسي یشحن إلى الدماغ ، 

ً ، یعرض ھذا الرمز على عشرة آالف رمز ، حیثما توافق  وفي الذاكرة الشمیة عشرة آالف بند تقریبا

  في األكل كمون ، شيء ال یصدق ، السرعة ال تصدقالرمزان تقول : ھذا یاسمین ، لو 

  

  آلیة الشم والذوق عند اإلنسان من إبداع هللا في خلقھ

  هللا عز وجل : فلذلك قال
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نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ﴾   ﴿ لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َشْيٍء ﴾   ﴿ ُصْنَع �َّ

  ) 88( سورة النمل اآلیة : 

  طریقة تغذیة العین :

تتغذى عن طریق الحلول ، ال عن أستاذ عالء ، قرنیة العین تتمیز بخاصة تنفرد بھا ، أن خالیا القرنیة 

طریق األوعیة الشعریة ، ولو تغذت عن طریق األوعیة الشعریة لرأینا ضمن شبكة ، شبكة األوعیة ، 

  شفافیة تامة ، بفضل خاصة تنفرد بھا القرنیة ، وھي الحلول .

  المذیع :

  وھي ظاھرة فیزیائیة تتسرب إلى الخلف .

  الدكتور :

ائھا وغذاء جارتھا ، وینتقل عبر الغشاء الخلوي ، لكن بغیر أوعیة شعریة من إذا الخلیة األولى تأخذ غذ

  أجل تحقیق الرؤیا التامة .

في العین ماء نحن إذا ذھبنا إلى فلندا الحرارة سبعون تحت الصفر ، فأنا بإمكاني أن أضع قبعة على 

اء جسمي بالصوف ، رأسي ، أرتدي قفازات صوفیة ، أرتدي ألبسة صوفیة ، یمكن أن أغطي كل أنح

تحت الصفر ، فشيء بدیھي جداً أن  70عدا العین ، أمشي في الطریق ، اآلن العین تجاور ھواء درجتھ 

یتجمد ماء العین ، وأن نفقد البصر ھناك ، من الذي أودع في ماء العین مادة مضادة للتجمد ؟ هللا جل 

  جاللھ ،

نَساَن فِي أَْحَسِن تَ    ْقِویٍم ﴾﴿ لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

أستاذ عالء ، أعلى آلة تصویر اآلن ثمنھا بالمالیین ، اآللة الرقمیة االحترافیة ، الذي یملكھا كبار 

المصورین ، ھذه اآللة فیھا بالمیلیمتر المربع عشرة آالف مستقبل ضوئي ، الصورة ھي مجموعة نقاط 

رائعة ، وفي شبكیة العین مئة مضیئة ، فكلما كثرت ھذه النقاط في المساحة أصبحت الصورة دقیقة و

ألف  800مالیین لون ، ولو درجنا اللون الواحد إلى  8ملیون مستقبل ضوئي ، العین البشریة تفرق بین 

  درجة لفرقت العین السلیمة بین درجتین ،

ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َشْيٍء ﴾   ﴿ ُصْنَع �َّ

  و

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُ    لََماُء ﴾﴿ إِنََّما یَْخَشى �َّ

  أتحسب أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم األكبر
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  المذیع :

سیدي الكریم ، مررنا على الشعر ، مرننا على الدماغ ، مررنا على العین ، مرننا على الشم ، كما 

تفضلت في مسألة الروائح ، وكیف تفسر بشكل ھندسي ، ویمر على عشرة آالف في الكون ، نأتي إلى 

  السمع .

  لة السمع :األذن آ

  الدكتور :

تمشي في الطریق تستمع إلى بوق سیارة ، فتنحرف نحو الیسار ، لَم انحرفت نحو الیسار ؟ ولم تنحرف 

نحو الیمین ؟ ما الذي یحصل ؟ ھناك جھاز بالغ التعقید في الدماغ ، ألن ھناك أذنین ، وباألذن الواحدة 

ً تعرف جھة الصوت ، الص وت دخل إلى ھذه األذن قبل ھذه األذن ، تسمع الصوت ، وباألذنین معا

جزءا من الثانیة ، إذا كان ھناك بوق مركبة من الجھة الیمنى أصدر ھذا  620الفارق واحد على ألف و 

جزءا من الثانیة ، وفي  620الصوت ، فیدخل الصوت إلى األذن الیمنى قبل الیسرى لواحد على ألف و

ف جھة الصوت ، فإذا سمعت بوق مركبة من الخلف الدماغ جھاز یحسب تفاضل الصوتین ، فیكتش

تنحرف نحو الجھة المعاكسة دون أن تشعر ، واألغرب من ذلك أنني كنت في طریقي من حمص إلى 

دمشق أركب مركبتي فأمامي قطیع غنم ، أطلقت بوق مركبتي فاتجھ نحو الجھة المعاكسة ، ، حتى عند 

  الحیوانات وعند البھائم

  

  ت وباألذنین نحدد اتجاه األصوات وھذا من إبداع هللا في خلقھبأذن واحدة نسمع األصوا

ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َشْيٍء ﴾   ﴿ ُصْنَع �َّ

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ﴾   ﴿ لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
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  المذیع :

وعتبة علیا دكتورنا ، بالنسبة لھذا اإلعجاز مسألة السمع ، كما ھو معروف أن اإلنسان لھ عتبة دنیا ، 

للسمع ، ما بینھما یسمع االھتزاز ، ویسمع الصوت ، ویفسر ذلك الصوت ، ویتعامل مع ھذه الساحة 

، نسان یسمع تحت ھذه العتبة الدنیاالحیویة المجال المغلق بین العتبة الدنیا والعتبة العلیا ، ماذا لو كان اإل

  أو یسمع فوق العتبة العلیا .

  العتبة الدنیا ، أو فوق العتبة العلیا ؟ ماذا لو سمع اإلنسان تحت

  الدكتور :

ال ینام اللیل ، بشكل مبسط : ضع إصبعك في أذنیك ، تستمع إلى دوي ، ألن الصوت ینتقل عبر األجسام 

  الصلبة بأضخم وأسرع من انتقالھ عبر األوساط الھوائیة ، كما لو أن اإلنسان سمع دقات قلبھ .

أنا حدثني أخ رّكب دساما صناعي ، على أساس كرة معدنیة ، قال لي : وهللا ال أنام اللیل ، ألن ھذه 

  الكرة المعدنیة استمع إلى حركتھا طوال اللیل ، أما في النھار مع الضجیج فال یسمع الصوت .

، وأحیانا تجرح إصبع  اإلنسان لھ عتبة سمع ، لو زادت أو قلّت لفقد حیاتھ ، أو فقد أن یعیش حیاةً ھانئة

   اإلنسان ، یأكل طعاما فیھ مادة حامضیة فیشعر بحرقة ، حتى الحواس كلھا ، ماذا قال هللا عز وجل ؟

  ﴿ إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر ﴾

  ( سورة القمر )

البكتریا ، تمسك بكأس ماء عذب اآلن الرؤیا ، لو ترى كل شيء في الماء لم تشرب الماء ، فیھ مالیین 

صاٍف ، ھو لیس كذلك ، بل في الماء الصافي الصالح للشرب مالیین األجسام ، لكنك ال تراھا ، فمن 

  رحمة هللا بنا أن جعل لھذه الحواس عتبات .

مثالً : الصوت یتخامد ، الموجة الكھرطیسیة ال تتخامد ، اإلنسان أرسل مركبة إلى كوكب المشتري ، 

تمشي في الفضاء الخارجي ست سنوات بأعلى سرعة صنعھا اإلنسان ، وھي أربعون ألف میل  وبقیت

، صلتنا لألرض ، فالموجة ال تتخامدبالساعة ، ومع ذلك وھي في المشتري أرسلت موجات كھرطیسیة و

ھا ، كل أما الموجة الصوتیة فتتخامد ، ولوال ھذا التخامد كانت الحیاة ال تطاق ، كل أمواج البحر نسمع

  المعارك في كل أنحاء العالم نسمعھا ، حتى صوت النحاسیین عندنا نسمعھ ، ولو كنا بعیدین عنھ .

إذاً ھذه العتبة من فضل هللا علینا ، ومن رحمتھ بنا ، ومن حكمتھ ، ولطفھ ، ألن األمواج الصوتیة 

  تتخامد .

نسان یومین أو ثالثة یتمزق من األلم ، لو النسیان نعمة كبیرة ، أحیانا موقف غیر معقول إطالقاً یقفھ اإل

  بقي یذكره طوال حیاتھ ألصبح شقیاً ، فالنسیان نعمة .
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  المذیع :

سیدي الكریم ، مثل ما تفضلت ، ھذا السمع عُزل في الحد األعلى ، وفي الحد األدنى ، والبصر ، لو 

یتھ ، وحركة األمعاء ، وحركة كان اإلنسان یسمع تحت ھذه العتبة كما تفضلت لسمع جریان الدم في أوع

  االستقالب ، والھدم ، والبناء ، وكان مستیقظاً طول وقتھ .

  ماذا لو أوكل هللا إلینا عمل آلیات الجسم ؟

  الدكتور :

ھناك نقطة أستاذ عالء دقیقة : أنك تأكل ، والجسم یقوم بآلیات معقدة جداً في الھضم ، لو أوكل الھضم 

آلن تنام ، ھناك مركز تنبیھ للرئتین ، مركز نوبي ، لو أوكل هللا لنا التنفس لم إلیك تلغي عملك ، تأكل ، ا

نستطع أن ننام ، الذي ینام یموت ، حتى إن ھناك مرضا نادرا جداً ، ھذا مركز التنبیھ للرئتین النوبي 

  یتعطل ، فالموت مصیر كل إنسان أصیب بھذا المرض .

كل ساعة ، تأخذه الساعة التاسعة حبة ، تضع أربع منبھات ،  اآلن اكتشف دواء غاٍل جداً یجب أن تأخذه

تستیقظ العاشرة لتأخذ حبة ثانیة ، تأخذ الساعة الحادیة عشرة حبة ثالثة ، حبة رابعة الثانیة عشرة ، 

وھكذا ، وھناك طبیب في دمشق أصیب بھذا المرض ، فجلب الدواء من أمریكا ، واستعملھ ، جاء ابنھ 

  الیوم ، فرح بلقائھ لم یستیقظ ، وجدوه میتاً صباحاً . من أمریكا في ھذا

لو أوكل هللا لنا تنفسنا النتھت الحیاة ، ال ننام ، القلب ال إرادي ، التنفس ال إرادي الھضم ال إرادي ، 

   ملیون عملیة تتم في الجسم وأنت نائم .

  ﴿ َونُقَِلّبُُھْم ذَاَت اْلیَِمیِن َوذَاَت الِشَّماِل ﴾

  ) 108لكھف اآلیة : ( سورة ا

  إنھا نعمة عظیمة : َونُقَِلّبُُھْم َذاَت اْلیَِمیِن َوَذاَت الِشَّمالِ 

ألن وزن الجسم ، وزن الھیكل العظمي مع ما فوقھ من عضالت یضغط على ما تحتھ ، فاألوعیة تضیق 

نا نائم وقد ، فتضعف الترویة ، وأنت نائم مستغرق في النوم یأتي أمر من الدماغ فتقلب ، تصور إنسا

  مرة ، مرة على الیمین ، ومرة على الیسار ، 38تقلّب 

  ﴿ َونُقَِلّبُُھْم ذَاَت اْلیَِمیِن َوذَاَت الِشَّماِل ﴾

  المذیع :

حتى تأخذ األوعیة وضعھا ، وتأخذ حصتھا من الترویة ، وھذه األنسجة تأخذ كمیتھا من الدماغ ، حتى 

  كان .ال تتم عملیة إنھراس أو ضغط على ھذا الم
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  وماذا عن اللعاب وأنت نائم ؟

  الدكتور :

عند طبیب األسنان إذا كان عملیة طویلة یضع لھ األنبوب المائي ، اإلنسان وھو نائم یتجمع اللعاب في 

فمھ ، تذھب إشارة من الفم إلى الدماغ أن كمیة اللعاب كثرت فیأتي أمر من الدماغ لیغلق طریق الھواء ، 

ع اإلنسان ریقھ وھو نائم ، ویحدث ھذا عشرین إلى أربعین مرة وأنت نائم ویفتح طریق المريء فیبل

مستغرق في النوم ، لسان المزمار یغلق طریق التنفس ، ویفتح طریق المريء كي یذھب اللعاب إلى 

  المعدة

  

  ابتالع الریق أثناء النوم من إبداع هللا في خلقھ

ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َشْيٍء ﴾   ﴿ ُصْنَع �َّ

رحمتھ ؟ أال تخشى ناره ؟ ھذا اإللھ العظیم یعصى ؟ ھذا اإللھ العظیم أال یخطب وده ؟ أال ترجى 

   أنعرض عنھ ؟ أنھجر قرآنھ ؟ نھجر طاعتھ ؟ .

  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلحاً فَِلنَْفِسِھ َوَمْن أََساَء فَعَلَْیَھا ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجعُوَن ﴾

  ( سورة الجاثیة )

  المذیع :

، ، وھو عند أبویھ قبل أن یتراسال عند ھذا الخلق ھذا اإلنسان في تكوینھ المعجز لو تلمسنا مراحل نشأتھ

  ثم حصل التراسل واللقاء ، ولقحت تلك البیضة ، وحملت األم ھل لنا من مرور ؟

  یا أیھا اإلنسان العاقل ماذا عن الغشاء العاقل ؟

  الدكتور :
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اء العاقل في المشیمة العقول ال تصدق عظمة ھذا الغشاء ، سموه أستاذ عالء : في شيء اسمھ الغش

غشاء عاقالً ، ألن المشیمة ھي بالتعبیر العامي ( الخالص )وھو قرص لحمي تجتمع فیھ دورة دم األم ، 

ودورة دم الجنین ، وال یختلطان ، وكل دم لھ رمز خاص ، وزمرة دمویة خاصة ، ومعروف عند علماء 

ات الطب أنك إذا أعطیت إنساناً دماً من غیر دمھ یموت فوراً بمرض اسمھ انحالل الطب أن من بدیھی

، ، وكل دم زمرة ، وال یختلطان أمھالدم ، الشيء الذي ال یصدق أن المشیمة یجتمع فیھا دم الطفل ، ودم 

لسكریة بینھما غشاء ، یقوم بمھمات یعجز عنھا أطباء األرض مجتمعین ، وغشاء المشیمة یأخذ المواد ا

من دم األم فیطرحھا في دم الجنین ، اآلن حتى یحترق السكر بدرجة منخفضة یأخذ األنسولین من دم 

األم فیطرحھ في دم الجنین ، حتى یحترق یحتاج إال أوكسجین ، یأخذ األوكسجین من دم األم ، ویطرحھ 

  .في دم الجنین ، صار الغشاء العاقل ھو جھاز تنفس ، واألنسولین ، والسكر 

یمنع الغشاء العاقل دخول المواد السامة من دم األم إلى دم الجنین ، األم تسممت بمادة غذائیة سامة ال 

  ینتقل السم إلى دم الجنین ، بل یمنع .

تنتقل عوامل مناعة األم عبر الغشاء العاقل إلى دم الجنین ، والغشاء العاقل یختار الغذاء المناسب ، 

یات الفیتامینات ، ال یستطیع أطباء األرض مجتمعین أن یعرفوا ما یحتاج البروتین ، الشحوم ، السكر

الجنین كل ساعة ، ھذه النسب تتبدل كل ساعة ، والغشاء العاقل یتولى نقل ھذه النسب من دم األم إلى دم 

  الجنین .

  

  الغشاء العاقل بین الجنین وأمھ من إبداع هللا في خلقھ

احتراق سكر في دم الجنین یعود الغشاء العاقل ثاني أوكسید الكربون من دم الجنین إلى دم األم إذا حدث 

كي یطرح عبر التنفس ، فحدث االستقالب ، كما یعید الغشاء العاقل حمض البول من دم الجنین إلى دم 

  األم یطرح مع الكلیتین .
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م ، وجھاز الكلیتین ، وجھاز المناعة یقوم ھذا الغشاء العاقل بمھمة جھاز التنفس ، وجھاز الھض

المكتسب ، شيء ال یصدق ، والكبد ، یقوم بمھمات األجھزة كلھا ، ویستطیع أن یفعل شیئاً ال یستطیعھ 

  .ل ، وھنا تتبدى عظمة هللا عز وجلأطباء األرض ، لذلك سمى األطباء ھذا الغشاء المشیمة الغشاء العاق

  المذیع .

  بحر ، وھذه المسحة البانورامیة إن صح التعبیر على إعجاز الخلق ،أستاذنا من خالل ھذا الت

  ﴿ َوفِي أَنفُِسكُْم ﴾

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ﴾   ﴿ لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

من خالل ھذا الوقوف أمام العظمة واإلعجاز ماذا یمكن أن نقول في نھایة حلقتنا ، وبقي لدینا دقیقتان ، 

لتفكر واالندھاش أمام الدقة والعظمة ، ماذا علینا ؟ ھل نقف مشدوھین مندھشین ؟ بعد ھذه الحالة من ا

  لھذه العظمة أو یجب أن تترجم ھذه المسألة في حیاتنا إلى مسائل أخرى .

  الدماغ ملك الغدد :

  الدكتور :

  إلى طاعة وإقبال ، لكن ال بد من وقفة قلیلة جداً :

ا ، ما الذي یحصل ؟ تنطبع صورة الثعبان على شبكیة العین ھناك إنسان یمشي في بستان ، رأى ثعبان

ً في مفھومات الثعبان ، تلقاھا في المدرسة ، وسمع قصة من جدتھ ،  ً ، تنتقل إلى الدماغ دركا إحساسا

ورأى ثعبانا مرة ، فتجمع عنده مفھوم مخیف للثعبان ، لدغتھ قاتلة ، فالدماغ أدرك الخطر ، التمس ، 

العصبي ، التمس من ملكة الجھاز الھرموني الغدة النخامیة أن تتصرف ، الغدة وھو مِلك الجھاز 

، جھ الخطر ، الكظر یصدر خمس أوامرالنخامیة ملكة ، عندھا وزیر داخلیة ، ھو الكظر ، أمرتھ أن یوا

نبضة ، فالخائف یزداد وجیب قلبھ ، وأمر للرئتین یزداد وجیب  180أمر إلى القلب یرفع النبض إلى 

رئتین كي یتناسب الھواء معھ ، وأمر إلى األوعیة المحیطیة تضیق لمعتھا ، فیصفر لون الخائف ، ال

وأمر إلى الكبد لیطلق كمیة سكر إضافیة ، وأمر إلى الكبد لیطلق ھرمون التجلط ، ھذا یتم في ثواٍن ، 

  اد السكر في دمھ ،فالخائف یصفر لونھ ، یزداد نبض قلبھ ، یزداد وجیب رئتیھ ، تضیق أوعیتھ ، ویزد

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ﴾   ﴿ لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َشْيٍء ﴾   ﴿ ُصْنَع �َّ

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :
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كنا نود أن نستمر لكن الوقت أدركنا ال یسعني إال أن أشكر األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ 

ي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین نتابع في مقومات التكلیف التي كنا اإلعجاز العلم

  قد بسطناھا في حلقات قادمة إن شاء هللا ، شكراً لكم .

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 


