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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۸

أّن عملیة التنفس تتم كل أربعة ثواني مرة، أي أنّك تتنفس ستة عشر مــــرة   في الدقیقة.
الواحــد. الیـــــوم  ھذا یعني ببساطة أنك تأخذ ثالث وعشرین ألف شھیـــق من الھواء في 

الھواء یومیا. ألف ملیـــون سـنتمتٍرمكعٍّب من  أنّك تســـحـُب  مائة وعشرین  أیضاً  یعني  ھذا 
الھواء. فإنّك ستستھلُك ثالث ترلیــون سـنتمتٍرمكعٍب من  فإن قُدر لك أن تعیَش سبعیَن عاماً 

وھّال تذكرت أّن ھذه العملیةُ تتُم لیالً ونھاراً، قائما أوقاعداً، تنھُل من نِعِم هللاِ وأنَت ال تشعر؟.
أال یجدُر بك إذا علمَت كل ھذا أّن تھتَف من أعماِق أعماقَك؛ سبحانك ربي ما أعظمك  وأكرمك.

نَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر"  ِ َال تُْحُصوَھا، إِنَّ اْإلِ وا نِْعَمَت �َّ ن ُكِلّ َما َسأَْلتُُموهُ،ۚ َوإِن تَعُدُّ وتتذكر" َوآتَاُكم ِمّ

الُمثلى لعملیة تبادل األكسجین من الھواء بثاني أكسید الكربون ھي ۳۷ درجة مئویة. الحرارة 
. مربعاً  في رئتیك ستمائة ملیون حویصلة ھوائیة، مساحتُھا لو فُتحت خمٌس وسبعوَن متراً 

الكربون. ثاني أكسید  الھوائیة، حیث یجتمُع األوكسجین مع  الحویصالت  التبادل في  تتُم عملیة 
یدخل الھواء البارد جدا إلى التجویف األنفي، فتسّخنھ الخالیا خالل ثوان إلى ۳۷ درجة مئویة 
یدخل الھواء الساخن جدا إلى نفس التجویف األنفي، فتُبرده نفس الخالیا  إلى ۳۷ درجة مئویة
أدنى درجة حرارة ُسجلت (- ۸۹ ) درجة مئویة، أّما أعلى درجة فكانت (+ ٥۸ ) درجة مئویة. 

أنفك ھو مكیٌِّف صغیٌریعمُل تلقائیا، صیفا وشتاًء وبال كھرباء " صنع هللا الذي أتقن كل شيء"                             
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العقل. بنعمة  المكرم  الوحید  فأنت  ھائلة؛  مزایا  تمتلك  األرض؛  على  الكبرى  هللا  معجزةُ  أنت 
خلقك هللاُ في أحسِن صورٍة ، وأودع فیك آیات وأسرارأ،وقال لك" َوفِي أَنفُِسُكْم ۚ أَفََال تُْبِصُروَن"
والحیویة.  الحركة  فیھا  وتبُث  العبادات،  لبقیة  الحیاة  تھُب  متقدمةٌ  عبادةٌ  هللا،  خلِق  في  تفكُرك 

لیلٍة" قیاِم  من  خیٌر  ساعٍة  تفكُر  األثر"  في  ورد  فقد  عبثیةُ،  دعوةً  لیست  نفسك  في  للتفَكُّر  دعوتك 
خالقك. من  نعمةٌ  أنھا  الحقیقیة،فتنسى  وقیمتھا  معناھا  تفُقدك  حولك  من  األشیاء  مع  تعاملك  كثرة 
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َویَتَفَكَُّروَن ُجنُوبِِھْم  َوَعلَٰى  َوقُعُوًدا  قِیَاًما   َ َّ� یَْذُكُروَن  تعالى: "الَِّذیَن  قولھ  دائما  شعاُرك  فلیكن   
ذَا بَاِطًال ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر"   فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھٰ


