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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۹

للغازات. الناقل  الھیموجلوبین  من  جزيء  ملیون  بداخلھا 280  الحمراء  الدم  كرةُ  تحتوي 
كم.  1180 مسافــــــةَ  خــــاللھا  تقطـــُع  یوما،   120 الحمــــراء  الــــدم  كـــرة  عمر  متوسط 

الدقیقة. في  كرة  یعني 180ملیون  حمراء،  دم  كرة  ملیــــون   3 یتجـــدد  الواحدة  الثانیة  في 
قّدر العلماُء أّن معدل ما في جسم اإلنسان البالغ من كرات الدم الحمراء ھو  28  ترلیون خلیة.

باألكسجین. جسمك  لتزوید  توقف  دون  ونھارا  لیال  تعمل  الحمراء  الدم  كرات  من  الجیوش  ھذه 
كُل كرٍة تعمُل بأمر خالقھا بھدوء وصمت  وإخالص وتفان ،"َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن".

الھواء. األتـــربِة والغباِر من متعلقات  ما معدلھ نصُف كیلوغرام مـن  یستنشُق اإلنساُن سنویاً 
اتفق علماُء الصحِة على أنك تأخذُ مع كل شھیٍق یدخُل جسمَك ما معدلھ ستین ألف میكـــروب.

إذا قُّدر أن تعیَش سبعین عاماً، فھذا یعني أنك ستسنشق خمٍس وثالثین كیلوغراما من العوالق.
لكننا على أرض الواقِع، إذا فحصنا الرئتین ال نجُد منھا شیئا، فما الذي حدث؟، بل أین ھي؟ .

لألنف، وزوده بخالیا مسلحٍة لتسخین الھواء أو تبریـده أوترطیبھ وتنقیتة. لنا تجویفاً  خلق هللا 
الھواء. الغبارالمتسللة مع  لتعتقل ذرات  المبللة بمادٍة لزجٍة مخاطیٍة،  زودنا هللا بشعیرات األنف 
المتسللین.  الخالیا، وزود كل خلیٍة بعشرات األسواط لطرد  بملیارات  التنفسیة  الممرات  وسلّح 
إضافة إلى فرق نظافة متجولة من قوات جھازك المناعي التي تعمل لیال ونھارا دونما توقف.
بالعطسة إذا أحست بمتسلل لطرده  الحاجز والحلق  البطن والصدر والحجاب  تنقبض عضالت 

وا نعمة هللا ال تحصوھا إن هللا لغفوررحیم". "فَاْنُظْر إلى آثاِر َرْحَمِة هللاِ"، وتذكرمعي“وإن تعُدُّ

التدخین. من  أكثر  التنفسي  المجاري  في  المحلیة  المناعي  جھازك  لقوات  تدمیرا  أكثر  شيء  ال 
. بحریة  الجراثیم  فتنزلق  تتلف،  التنفسیة  للمجارى  المبطنة  للخالیا  التابعة  األسواط  ملیارات 

. المحظور  فیقع  وظیفتھا  عن  الھوائیة  الحویصالت  بحراسة  المكلفة  البیضاء  الدم  كریات  تنشغل 
السلبي. التدخین  من  وأوالده  وأھلھ  للمدخن  سرطان  ذلك  وفوق  جسمي،  وتلف  ضررإقتصادي 

وتجربةً، وفوق ذلك ما ُروي عن النبي : "ال َضرَر وال ِضراَر" وقد ثبت ضرُره عقالً وطباً 
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