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الدنیا ھي  منزٌل باإلیجار مھما ظننت أنك تملكھا، فأنت واھٌم، ومھما فَعلت فیھا فإنّك ستتركھا یوماً،    
أناٌس بسطاء یعیشون معنا على  العمل، وھناك  إذا أحسنت  بناؤه  بیدك اآلن  تملیٍك،  واآلِخرةُ ھي  منزُل 
األرض، ال ماَل وال جاه وال منصب لھم في ھذه الدنیا، ولكّن أمالكھم  في السماِء عظیمةٌ، قصورھم تُبنى 
وبساتینھم تُزرع، بتسبیحٍھ وإستغفاٍر وصدقٍھ، أو بكلمٍھ طیبٍھ ووجٍھ طلق، فأكثر من خبایا العمل الصالح 

فإنّھ بالمجاِن وبدون جھد . 

منزل متليك

تذكر أّن "بحاُر الدنیا ال تستطیُع أن تُطفيء جمرةً صغیرةً من نار جھنم، ولكّن دمعةً صغیرةً من خشیة    
هللا تستطیُع بقدرة هللاِ أن تحجَب عنَك ناَر جھنَم كاملةً ".

تذكرة

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۸ - ٦ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۲۸

حینما تلُد المرأةُ یخرج مع المولود قرٌص لحمٌي یُسمى المشیمِة، في ھذا القرص تجتمُع دورةُ دِم األم    
مع دورِة دم الجنین، وال یحصل  أليٍ منھما مكروهٌ رغم أنھما زمرتان مختلفتان .

القرص  ھذا  في  إالّ  اختالطھما،  بعد  فورا  یموُت  فإنّھ  زمرتھ،  غیر  زمرة  من  دما  إنساناً  أعطینا  إذا    

"المشیمة"، دم األم ودم الجنین زمرتان مختلفتان ولكّن ال یختلطان بقدرة هللا.
یوجد بینھما غشاء سماهُ األطباُء ب"الغشاء العاقل"، ھذا الغشاء یأخذُ األكسجین والسكر واألنسولین    
أكسید  وثاني  الفضالت  ،أما  للجنین  طاقة  وینتج  السكر  فیحترق  الجنین،  دم  في  ویطرحھ  األم،  دم  من 

الكربون، فتمرعبر الغشاء من الجنین وتطرح في دم األم.
المناعیة  النواتج  العاقُل من دم األم مناعتھا وجمیع  الغشاُء  نَفَُس األم  جزٌء منھ زفیر جنینھا، ویأخذ    
الغشاُء  ویأخذُ  بھا،  أصیبت  التى  األمراض  لجمیع  مناعیة  مضادات  وكذلك  صغرھا،  في  بھ  لُقحت  لما 

العاقل أیضا عوامل مناعة األم من دمھا لیطرحھ في دم الجنین .
الجنین  إلى  ینتقل  تناولت مواد سامة وتسممت، فھذا ال  إذا  األم  أن  العاقل حاجٌز صحٌي، حتى  الغشاُء    

عبر الغشاء العاقل، لیس ألنھ عاقل كما قال األطباء، ولكنّھا قدرة هللا وحكمتھ.
الغشاء العاقل بإمكانھ أن یعرف ما یحتاجھ الجنین من مواد غذائیة، من سكر ودسم وبروتین وشحوم    

وفیتامینات ومعادن وأشباه معادن، رغم تغیر ھذه النسب كل ساعة.
ینقل ھذا الغشاء كل اإلحتیاجات من دم األم إلى دم الجنین وكأنھ طبیب ماھر، بل لو ترك األمرإلى نخبة    

إنتظار ذلك. من األطباء لتحدید إحتیاجات الجنین، لمات الجنین في 
قد یكون ما تشتھیھ األم من طعام في شھور الحمل األولى حاجة غذائیة من حاجات جنینھا   
أشعرھا  بھا الغشاء العاقل، فمن خلقھ وأودع فیھ خصائصھ ؟" إنھا قدرة هللا وحكمتھ.       

هل من قائل سبحان اهللا؟


