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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
����������������������������������

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲٦ - ۱۱ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٦۱

سور الصین العظیم ھو أطوُل حاجٍز من ُصنع البشر في العالم، والوحید الذي أمكن رؤیتھ من الفضاء    
األبعد، وقد استغرق بناؤه 2300 عام. یبلغ طولھ النھائي 6400 كیلومتر، ومعدل عرضھ سبعة أمتار، 

ویصل ارتفاعھ إلى 7.5 م.
یجعلھ  ما  األنظمِة  من  فیھ  وأعظُم،  أدُق  سور  جلدك  ولكّن  السبع،  الدنیا  عجائب  من  اُعتبَر  السور  ھذا    
متفوقًا على سور الصین، ولذلك أسّمیھ سور الجسد العظیم، وبمقارنة بسیطة ستجدك تھتف من أعماِق 

نفسك "سبحانك ربي ما أعظمك".
مــن  مدھشــةٌ  أزید من 2 مم، ویـُحـیـط ُ بـك تماما، وبھ خریطـةٌ  ھو أوسُع عضٍو في جســمك، سـمكھُ    

األعصــاب، وال یـُمكن لك العـیـَش بـدونـِھ. 
بشرتك الخارجیةُ تـتراكـُم فیھا الخالیا المـیـتة كـحـراشف السمكِة، وتــفـقد منھا كل ساعة حوالي 1.5    
خـاللـھا وال تـسمُح بدخولھ، إذ  وتتـبدُل كل ثالثة أسابیع، وتـسمُح بخروج الماِء من  ملیون خلیة میتةٌ، 
تسمح بإخراَج العرِق منك لترطیبك، بینما ال تسمُح للماء بدخولك، لئال ینفجر بطنَُك لو ُوضعت ببركِة ماٍء 

لبضع ساعاٍت.
أّما الطبقةُ الثانیةُ فھي األدمة؛ التي ترُق مع تقدم سنَك، فتظھر تجاعیُد وجھَك، كل إنش منھا على 650    

غدٍة، وعشریَن ُشعیرة دمویٍة، وألَف نھایٍة عصبیٍة.
فارٌق مدھٌش بین سوٍر طویٍل، بُني من حجٍر وطیٍن، وبین جلدك الذي بُني من خالیا فسیفسائیِة الترتیِب    

 ."ِ والوظیفِة، فما أبعد الثرى عن الثُریا. "ھذَا َخْلُق �َّ

جلدك وسور الصني العظيم

الكالب ال تأكل حلم اخلنزير

   الكالُب ال تأكُل لحم الخنزیر؛ بل تتأفف منھ، رغم أنھا ال تعرف طبائعھ المقرفة، فھو حیوان نھم وكانس 
جیف  حتـى  المتعفنة  والجیف  والفئران  الجرذان  ویأكل  البرازیــة،  فضالتـــھ  حتـــى  أمامھ؛  شـيء  كل  یأكل 
أقرانـھ،"یمكن رؤیة ذلك بالتجربة العملیة بالفیدیو من خالل اإلنترنت"، بینما یأكلھ بعض الناس في العالم 
ُم َولَْحُم اْلِخنِزیِر َوَما  َمْت َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةُ َوالدَّ اإلسالمي رغم ُحرمتة المؤكدة لقولھ تعالى في محكم التنزیل: "ُحِرّ

ِ بِِھ..". أُِھلَّ ِلغَْیِر �َّ

سألت صدیقًا: ماذا تعمل في وقت الفراغ؟ فقال: أعمل على معالجات مائیة حراریة لأللمنیوم والزجاج تحت    
بیئة مقیدة، انبھرت بالجواب، وبعد السؤال عن التفاصیل علمت أنھ یقوم بـ"غسیل مواعین األلمنیوم وأكواب 

الزجاج بالماء الساخن تحت إشراف زوجتھ".
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  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 
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