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مقدمة
ب�ي�ن أيديكم مجموعة املقاالت التي مت نش���رها يف مجلة (اإلصالح) على مدى عدة
سنوات سابقة ،مت االعتماد فيها على عدة مراجع ومواقع علمية معتمدة.
ته���دف ه���ذه املقاالت إلى إحياء عبادة التفكر يف خلق الس���ماوات واألرض وحتقيق
الس��� َما َو ِ
ض َواخْ ِت�َل�اَ ِف اللَّيْ���لِ َوال َّن َه ِار
ات َوالأْ َ ْر ِ
مقص���ود اآلي���ة الكرمي���ة «إ َِّن فيِ َخلْ���قِ َّ
لآَ يَ ٍ
اب * ا َّلذِ ي َن يَ ْذ ُك��� ُرو َن اللهَّ َ قِ يَا ًما َو ُق ُع���و ًدا َو َعلَىٰ ُجنُوبِهِ ��� ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن
���ات لأِ ُولِ���ي الأْ َلْبَ ِ
ْت ه َذا بَ ِ
الس��� َما َو ِ
اب الن َِّار»
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َر َّبنَا َم���ا َخلَق َ
اطلاً ُس���بْ َحانَ َك َفقِ نَا َع َذ َ
فيِ َخلْ���قِ َّ
(آل عمران.)191 - 190:

والتفك���ر عبادة األنبياء « َو َك َذٰل َ
الس��� َما َو ِ
ِك نُ ِري ِإبْ َر ِ
ض َو ِليَ ُكو َن مِ َن
ات َوالأْ َ ْر ِ
اهي َم َمل َ ُك َ
وت َّ
ني» (اﻷنعام.)75 :
المْ ُوقِ ِن َ

وكان املصطفى صلى اهلل عليه وس���لم يمُ ضي الليالي واأليام يف غار حراء يتعبد اهلل
تعالى بالتفكر يف ملكوت السماوات واألرض..
الس َم ِ
وات َواألَ ْر ِ
لى َج ْمعِ هِ ْم إ َذا يَ َشاءُ
« َومِ ْن آيَاتِهِ َخل ْ ُق َّ
ض َو َما بَثَّ فِ يْهِ َما مِ ْن َدا َّب ٍة َو ُه َو َع َ
َقدِ يْ ٌر»( .الشورى: .)29
ض لآَ ٍ
الس��� َم ِ
آيات ِّل َق ٍوم
وات َواألَ ْر ِ
يات ِّلل ْ ُمؤْمِ نْ َ
ني * َويف َخلْقِ ُك ْم َو َما يَبُثُّ مِ ْن دا َّب ٍة ٌ
«إ َِّن فِ ى َّ
يُ ْوقِ نُونَ»( .اجلاثية.)4 -3 :
أسال اهلل تعالى أن يتقبل هذا العمل ،وأن يُقدم هذا اجلهد املتواضع املعلومة املفيدة
التي حتقق عبادة التفكر.

وللقائم�ي�ن على اللجن���ة اإلعالمية ومجلة (اإلصالح) كل الش���كر والتقدير واالحترام
على جهودهم يف نشر الثقافة واخلير.
وباهلل التوفيق،،
سـ ــام ــي الـ ــزوم ـ ــان
رمضان 1439هـ  -مايو 2018م
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عمرها أكثر من  4800سنة

شجرة من املاضي البعيد عمرها أكثر من  4800عام وما زالت تعيش .اسمها العلمي
( )PinusLongaevaوتع���رف بـ  ،Urry treeتتواجد يف مرتفعات والية نيفادا األمريكية،
ولعلها زرعت يف زمن الفراعنة سنني طويلة ،وشهدت أحدا ًثا وتغيرات مناخية ،وساعات
الليل والنهار ،كلها مكتوبة يف حلقات هذه األشجار .كيف؟
ويدرس العلماء مراحل النمو املتتالية يف األش���جار من خالل هذه احللقات التي تبني
احلاالت املناخية ،وهي أنابيب تضيق يف اجلفاف وتتس���ع مع وفرة املاء ،وبالتالي ميكن
معرفة تتابع الفصول.
وقد اكتشف بواسطة امليكروسكوب أن هذه احللقات تنقسم إلى حلقات أصغر حتدد
األشهر واألسابيع واأليام.
وقد كش���ف ذلك س ًرا عظي ًما كما يقول األستاذ الدكتور زغلول النجار حفظه اهلل ،إذ
إن هذه احللقات وما يس���اندها من أحافير تش���ير إلى أن س���رعة دوران األرض كانت
أس���رع بس���تة أضعاف عما هي عليه اآلن ،وبالتالي كان عدد أيام الس���نة أكثر بكثير من
اآلن واليوم أقصر حيث يصل إلى أربع ساعات فقط.
6
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ففي العصر الكمبري منذ  600مليون سنة كان عدد أيام السنة  425يو ًما ،ويف العصر
األوردو فيشي ( 450مليون سنة) كان عدد أيام السنة  415يو ًما ،وهكذا حتى وصل إلى
 365يو ًما و 5ساعات و 49دقيقة و 12ثانية.

وقد حدث هذا التناقص وما زال بسبب املد واجلزر والرياح املعاكسة لدوران األرض
والتي تشبه املكابح الطبيعية.
مما سبق نستنتج أن األرض كانت تدور بسرعة هائلة مما أدى يف النهاية إلى تعاقب
اللي���ل والنهار بس���رعة وكل منهما يطلب اآلخر حثي ًثا (س���ري ًعا) ،مصدا ًقا لقوله تعالى:
«يُغ ِْشي اللَّيْ َل ال ّنَ َها َر يَ ْطلُبُ ُه َحثِي ًثا» (األعراف.)54 :
فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير..
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تدبير األرزاق
ترى كم مخلو ًقا يتواجد على األرض؟ كم س���مكة يف البحر؟ كم حش���رة تطير أو تدب
على األرض؟ كم عدد الثدييات؟ كم منلة وكم نحلة وكم نخلة؟
إنها أعداد ال يعلمها إال اهلل تعالى ،وهو الذي يُدبر أرزاقها بطرق يسرها لها وألهمها
إياه���ا ،ط���رق ال تخطر لنا على ب���ال ،وال ميكننا تصورها ،فمن النبات���ات إلى الكائنات
املجهرية ،إلى الدماء إلى الثمار.
قد ترى أس��� ًدا يرزق غزالاً  ،وت���رى حوتًا هائلاً
ي���رزق أطنا ًنا من البالنكتون���ات (كائنات مجهرية
بحري���ة) ،فلنتعرف من خ�ل�ال الصور على بعض
هذه التدابير يف األرزاق.
مص���اص الدم���اء Vampire Bat
فاخلف���اش ّ
جعل اهلل رزقه فى دماء احليوانات ،فهو يش���رب
ال���دم من ظهر حصان أو من رجل دجاجة ،وهما
م���ن األحياء وال يش���عران به حيث يق���وم بتخدير
موضعي ثم قطع الشريان الصغير ثم إفراز مادة
مانعة لتخثر الدم ،ثم شرب الدم.
وه���ذه الفراش���ات التي حتتاج إل���ى أمالح حتصل
رزقه���ا من عيون الثدييات الكبيرة كالفيل واحلصان
مب���اص تس���تفز ب���ه
وغيرهم���ا ،وز ّوده���ا اخلال���ق
ّ
عيون ه���ذه احليوانات إلفراز الدم���وع التي حتتوي
عل���ى أم�ل�اح ذائب���ة متنوعة م���ع ماء نقي ،ث���م تقوم
بامتصاصها وهذا هو رزقها.
وقد يس���خر بعضها لبع���ض بهداية منه واندهاش
منا ،فهذه األسماك الصغيرة يف البركة الصغيرة التي نسيها
اإلنسان فجاعت ،لوحظ أن أحد الطيور كما يف الصورة
جاء ليطعمها.
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فسبحان من ال ينسى ،وسبحان من عنده الرزق ينزله بقدره وإرادته.
ض ِإ ّنَ ُه لحَ َ ّ ٌق مِ ثْ َل َما أَ ّنَ ُك ْم ت ِ
َنطقُونَ»
« َوفيِ
الس َماءِ َواْألَ ْر ِ
الس َماءِ ِر ْز ُق ُك ْم َو َما ت َ
َّ
ُوع ُدو َن * َف َو َر ِ ّب َّ
(الذاريات.)23،22 :
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السلطعونات
عند بدء موسم األمطار من كل عام فى جزيرة كريسماس ( Christmas Islandتقع يف
السل َ َط ُعونات احلمراء  Red Crabsيصل عددها إلى
احمليط الهادي) جتتاح جيوش من َّ
املاليني ،شوارع وطرق اجلزيرة وتلتهم يف طريقها كل ما تستطيع من فواكه وخضراوات.
ويتجنبه���ا الناس لش���دة عضته���ا التي تثقب اجلل���د ،فضلاً عن أنها جتت���اح منازلهم
ومكاتبهم ،مع العلم أن حوالي مليون س���لطعون ميوت يف هذه الهجرة بس���بب السيارات
والقطارات وغيرها.
ومع جتمع  120مليون سلطعون عند شواطىء اجلزيرة يكسو اللون األحمر الشاطىء
برمال���ه وصخ���وره ،ويف ظلمة اللي���ل وقبل ثالث ليال من ب���زوغ القمر اجلديد تضع 60
مليون أنثى بيضها ذا اللون األسود (تضع كل أنثى  100ألف بيضة) يف املاء حيث يقوم
الذك���ر بتلقي���ح البي���ض ويصطبغ املاء باللون األس���ود وكأنه بقعة زيت س���وداء ،ويفقس
البيض بعد زمن قصير ج ًدا لتخرج منه الس���لطعونات الصغيرة التي ال تغادر املاء بعد
اكتمال منوها ،وال شك أن ماليني منها تكون غذاء ورز ًقا ملخلوقات البحر املتعددة ذات
العدد الهائل.
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ولك أن ترى عظمة اخلالق الذي جعل الس���اعة البيولوجية داخل هذه الس���لطعونات
ُمثبتة على توقيت معني يف كل عام ال تتخلف عنه ،ولك أن ترى احلشر للمخلوقات كما
سيكون لبني آدم ،فسبحان اخلالق الذي يُدبر أرزاق خلقه من خلقه.
«ا ّلَذِ ي أَ ْع َطى ُك َّل َش ْيءٍ َخل ْ َق ُه ثُ َّم َه َدى» (طه.)50 :
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في الظلمات كائنات
لم نرها من قبل

هل اكتشفنا جميع املخلوقات على األرض؟ لقد ح ّير هذا السؤال اإلنسان لسنوات
طويل���ة وما زال .فكلما زادت قدرة اإلنس���ان على االكتش���اف بصنع أجهزة متطورة،
كلما زادت صعوبة اإلجابة! فهذه األجهزة تكتش���ف مخلوقات لم يرها اإلنس���ان من
قبل.

فعل���ى عم���ق آالف األمتار حت���ت املاء يك���ون الضغط هائلاً يصعب على اإلنس���ان
حتمله لدرجة أنه لو خرج من الغواصة النس���حق جس���مه ،ولكن هناك مشكلة أخرى
غير الضغط الهائل ،وهي الظالم الدامس ُ
ات بَ ْع ُ
«ظل ُ َم ٌ
ض َها َف ْو َق بَ ْع ٍض ِإ َذا أَخْ َر َج يَ َدهُ
اها» (النور.)40:
لَ ْم يَ َك ْد يَ َر َ

فكيف اس���تطاعت الكائن���ات التي تعيش يف تلك البيئة التأقل���م مع الضغط الذي
يص���ل إلى مئ���ات األطنان يف البوصة املربعة؟ لقد جعل اهلل س���بحانه أجس���ام هذه
الكائن���ات خالية من الفراغات الهوائية وجعل املاء يتخلل أنس���جتها وكأنها جزء من
املاء ،وبذلك تتحمل الضغط ،وجعل سبحانه يف كل عمق كائنات مناسبة تعيش فيه.
ففي األعماق املتوس���طة حتى  2000أو  3000متر توجد أس���ماك آتاها اهلل قدرة
عجيب���ة على الرؤية يف الظالم .فس���مكة املطرقة تس���تطيع التخفي بتقليد بصيص
الض���وء األزرق بحيث تختفي على ش���كل ش���بكة يصعب رؤيتها ،ولك���ن هناك نوعان
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من األس���ماك متتلك عينًا واحدة تس���تطيع رؤيتها من خالل عيون تلس���كوبية تُقرب
األجسام من مسافات طويلة حلساسيتها الكبيرة ألي بصيص من الضوء.
فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى..
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سر العنكبوت
للخال���ق ع���ز وجل أس���رار يف خلق���ه أودعها
وتركها ليكتشفها اإلنسان ويعلم يقينًا أن للكون
فقدره تقدي��� ًرا ،ومن هذه
إل ًه���ا خلق كل ش���يء َّ
املخلوقات العنكبوت املليئة باألس���رار ،فدعونا
نتعرف على بعض أسرارها.
السر األول:
كش���فه اخلالق يف قوله تعالىَ « :مثَ ُل ا ّلَذِ ي َن
الل أَ ْو ِل َيا َء َك َمثَلِ الْ َعنْ َكبُ ِ
اتَ َّخ ُذوا مِ ��� ْن ُدونِ هَّ ِ
وت
اتَ َّخ��� َذ ْت بَيْتً���ا َو ِإ َّن أَ ْو َه��� َن الْبُيُ ِ
���ت
���وت لَبَيْ ُ
الْ َعنْ َكبُ ِ
وت لَ ْو َكانُوا يَ ْعل َ ُمونَ» (العنكبوت.)41 :
وس���بحان اخلال���ق ،إنه ل���م يق���ل إن أوهن
اخلي���وط خلي���ط العنكب���وت؛ ألن املع���روف
أن خي���ط العنكبوت أق���وى من خيط الفوالذ
الس��� ْمك ،وإمن���ا ذك���ر البيت
املماث���ل ل���ه يف ُّ
وأس���س البيت ثالثة ،األب :وه���ذا غال ًبا ما
يك���ون مصيره املوت بع���د الت���زاوج إذ تقتله
األنث���ى وتلتهم���ه ،ومنه���ا عنكب���وت األرمل���ة
السوداء.
أما األم فقد اكتش���ف العلماء يف أس���تراليا
شي ًئا غري ًبا عند بعض أنواع العناكب ،حيث الحظوا أن صغار العناكب تقوم بالتهام أمها
بعد خروجها من البيض مبتدئة باألرجل ثم البطن ثم الرأس ،يف مش���هد يُعد من أبش���ع
املشاهد يف الطبيعة.
واألعجب من ذلك أن العلماء يُفسرون هذا السلوك بأن األم تسمح لصغارها بالتهامها
حتى ال يلتهم بعضهم ً
بعضا ،وهو ما يحدث يف بعض األنواع حيث يلتهم األخ أخاه.
إذن األم تأكل األب ،واألبناء يأكلون أمهم ،واألخ يأكل أخاه ،فما الذي يبقي من بيت العنكبوت؟
وه���ذا م���ا يحدث ملن يتخذ إل ًها م���ن دون اهلل تبارك وتعالى ،حي���ث يتخلّى عنه كل ما
عبده من دون اهلل كما تخلّت العنكبوت عن زوجها ،وتخلّى األبناء عن أ ّمهم ،وتخلّى األخ
عن أخيه.
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السر اآلخر:
للعنكب���وت يكم���ن يف أن
اخلالق تبارك وتعالى أودع
فيه���ا مصانع للنس���يج هي
عبارة عن غدد مختلفة ،كل
واحدة منها تشكل مصن ًعا
لن���وع مع�ي�ن من النس���يج،
نوع���ا م���ن اخليوط
ينت���ج ً
ل���ه اس���تخدام مح���دد،
نوع���ا
فمنه���ا غ���دة تف���رز ً
م���ن اخلي���وط تس���تخدمه
العنكب���وت للصي���د فقط،
ومنها اخليوط األساس���ية
للبي���ت ،ومنه���ا للوصالت
ب�ي�ن األساس���ات ،ومنه���ا
للش���رنقة ،ومنه���ا لتغليف
الفرائس.
ومن عظي���م اخللق َ
جت ُّمع
خي���وط الش���بكة العنكبوتية
على ش���كل قطرات صمغية
للفرائ���س .وق���د اكتش���ف
العلم���اء أن ه���ذه القطرات
يلت���ف فيها اخلي���ط بحيث
يتم���دد عن���د أي���ة حرك���ة
تس���ببها الرياح أو وقوع فريس���ة ،مما يكس���بها مرونة تختلف باخت�ل�اف نوع اخليط،
فمثلاً تكون مرونة اخليط الذي متش���ي عليه العنكبوت أقل من غيرها حتى تس���تطيع
املشي عليه بثبات.
وهلل يف خلقه أسرار ،وله يف خلقه شؤون.

هذا خلق الله
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أسرار خيط العنكبوت

ثمة كائن أودع اخلالق العظيم فيه من األس���رار ما يُبهر
العقول ويش���عل اإلميان يف قلوب املؤمنني فتلهج ألس���نتهم
اب النَ ِّار»
« َر ّبَنَ���ا َما َخلَق َْت َهذا باطلاً ُس���بْ َحانَ َك َفقِ نَا َع��� َذ َ
(آل عمران.)191 :

قوة خيط العنكبوت
َّ
لعل الكثيرين يعتقدون أن خيوط العنكبوت تبدو ضعيفة
ميكن متزيقها بس���هولة ،إال أن الدراس���ات أثبتت أن خيط
العنكب���وت يعتبر أقوى مادة طبيعية عرفها اإلنس���ان ،حتى
إنه يفوق يف الق ّوة خيط فوالذ بنفس السمك خمس مرات،
ويس���مى (الف���والذ احلي���وي) أو (البيو صل���ب .)Biosteel
وس���نحاول من خ�ل�ال الصور تقري���ب ق ّوة خيط أو نس���يج
شبكة العنكبوت:
• لو كانت العنكبوت بحجم اإلنسان لكانت شبكتها بارتفاع
 150مت ًرا أو ما يعادل ارتفاع مبنى شاهق من  50طاب ًقا ،مع
العلم أن ق َّوة احتماله تساوي  300ألف رطل للبوصة املربعة،
أي إن خيط عنكبوت بسمك اإلبهام يستطيع أن يرفع طائرة
جامبو ،بخالف خيط فوالذ بنفس السمك.
• من دقة وخفة خيط العنكبوت ،فإن كيلوجرام واحد من نسيج العنكبوت ميكن أن يلف
الكرة األرضية ثالث مرات.

16

هذا خلق الله

وت اتَ َّخ َذ ْت بَيْتًا َو ِإ َّن أَ ْو َه َن الْبُيُ ِ
الل أَ ْو ِليَا َء َك َمثَلِ الْ َعنْ َكبُ ِ
« َمثَ ُل ا ّلَذِ ي َن اتَ َّخ ُذوا مِ ْن ُدونِ هَّ ِ
وت
لَ َبيْ ُت الْ َعنْ َكبُ ِ
وت لَ ْو َكانُوا يَ ْعل َ ُمونَ» (العنكبوت.)41 :
وم���ن أس���رار خيط العنكبوت الت���ي أودعها اخلالق الك���رمي ،أن خيط عنكبوت نصف
قطره  30س���م يس���تطيع أن يرفع  150سيارة .وقد مت تصنيع مادة  Kevlarاملوجودة يف
خي���ط العنكب���وت ومت منها تصنيع قم���اش خاص مضاد للرصاص .كما جنحت ش���ركة
كندية يف إنتاج خيوط العنكبوت احلريرية من خالل استنس���اخ اخليوط الطبيعية ،وهي
مادة تبلغ قوتها ومتانتها خمسة أضعاف متانة وق ّوة الفوالذ ،إذا ما قورنت وز ًنا بوزن.
ويق���ول رئيس ش���ركة تكس���يا للتكنولوجيا احليوية د .جفري تيرين���ر ،يف تصريح له لـ
(ب���ي بي س���ي أونالين) إن املادة املنتجة لها ملم���س احلرير الذي تنتجه دودة القز ،ولها
مرونة وق ّوة مذهلة.
ويُشار إلى أن العناكب تنتج خيوطها احلريرية بشكل طبيعي من بروتني ممزوج باملاء
تخرجه من فتحة صغيرة ج ًدا من أبدانها لتشرع يف نسجها كما هو حال اخليط العادي.
وقد اس���تنبط علماء الش���ركة الكندية مو ِّرثات العنكبوت يف خاليا حيوان ثديي بهدف
احلصول على نسختهم اخلاصة بخيط العنكبوت ،حتى أصبحت الشركة متتلك ماعزًا
معدلاً وراث ًيا ينتج البروتني نفسه يف حليبها.

اهتمام عسكري
ويعرف عن خيط العنكبوت أن له مواصفات ممتازة يف تصنيع مواد مهمة مثل الدروع
التي حتمي األجس���ام ،واخليوط اجلراحية ،وحتى خيوط ش���باك صيد السمك وخيط
الصنارة .ولكن املشكلة التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل يف إيجاد طريقة إلنتاج هذه
امل���ادة بكميات صناعي���ة مجدية ،وقد وجد اجليش األمريك���ي أن خيوط العنكبوت هي
املادة املثالية إلنتاج درع واق خفيف الوزن وفاعل ج ًدا.
«ه َذا َخل ْ ُق هَّ ِ
الل َف َأ ُرونِي َما َذا َخل َ َق ا ّلَذِ ي َن مِ ن ُدونِهِ » (لقمان.)11 :
َ
هذا خلق الله
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اإلعجاز الهندسى
في تصميم بيت النمل
كي���ف يت���م تصميم بيت للنم���ل الذي يضم مليو ًن���ا أو نصف مليون منل���ة؟ وكيف تقوم
امللك���ة بإص���دار األوام���ر لعم���ل ه���ذا
التصميم؟ بأية أدوات هندس���ية؟ وبأية
عق���ول متقدم���ة؟ وبأي���ة أدوات ثقيلة؟
وكي���ف تت���وارث املل���كات ه���ذه الق���درة
على التصمي���م ،والعامالت هذه القدرة
عل���ى البناء؟ إنه ش���يء يُحي���ر العقول!!
والعجي���ب أن اإلنس���ان كلّم���ا تق���دم يف
علمه اكتش���ف ما هو أكثر حيرة يف هذا
التصميم.
نع���م إنه اهلل عز وج���ل ،إنه اهلل الذي
أله���م هذه النملة الصغي���رة القيام بهذه
الهندس���ة العظيمة .نع���م إن للكون إل ًها
يُدبر ش���ؤونه ،ويهدي خلق���ه .فلنتعرف
عل���ى مكونات ه���ذه املدينة الهندس���ية
الرائعة ،ولنقل سبحان اهلل.
تقسيم بيت النمل
 .1نظ�������ام الدفاع اجلوي :تُعتبَر الطيور من أخطر أعداء النمل .فعندما تقترب الطيور
م���ن ع���ش النمل ينبطح النمل املقاتل على ظهره ويص��� ّوب البطن إلى األعلى عند فتحة
ً
حامضا باجتاه الطيور.
العش ويُفرز
 .2البي�������ت احملم�������ي :يف ه���ذه الغرفة املتجهة جنو ًب���ا ينضج بيض امللك���ة ،وتكون درجة
احلرارة يف هذه الغرفة ثابتة يف حدود  38درجة مئوية.
 .3املدخل الرئيسي واملداخل اجلانبية :تخضع هذه املداخل حلراسة النمل الذي يلعب
دور الب ّواب .وعند استشعار اخلطر يغلق النمل األبواب برؤوسه املُسطحة ،وعندما تريد
بقي���ة النمل التابع لنفس املس���تعمرة الدخول عبر هذه األب���واب فإنها تنقر على رؤوس
النمل (الب ّواب) باستخدام الهوائيات وفق وتيرة معينة .وعندها يفتح النمل الب ّواب هذا
املدخل ،أما إذا نسي النمل الراغب يف الدخول فإن ح ّراس األبواب يقتلونه فو ًرا.
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 .4الغرف اجلاهزة :إذا عثر النمل على عش قدمي فإنه يس���تخدم ً
أيضا الغرف التابعة
للعش القدمي التي حافظت على أشكالها ،وهكذا يستطيع كسب وقت ثمني يف استكماله
لهيكل العش.
 .5املقبرة :يضع النمل يف هذا املكان احلبوب املُج َّمعة التي ال يس���تهلكها ،إضافة إلى
جثث النمل امل ّيت.
 .6غرفة احل ّراس :هنا يوجد جنود النمل وهم يف حالة تأهب كامل على مدار الساعة،
يتحركون فو َرا عند استشعار أي خطر للتصدي له.
 .7العزل احلراري اخلارجي :يتم هذا العزل باس���تخدام قطع خش���بية وأعشاب وذلك
حلماي���ة عش النمل من احل���رارة والبرودة واملطر .ويقوم ع ّم���ال النمل مبراقبة الطبقة
العازلة ويتحكمون فيها إما بالزيادة أو اإلنقاص.
 .8غرفة احلضانة :تقوم النمالت احلاضنات بإنتاج سائل لذيذ من بطونها .بعد ذلك
تقوم النمالت املربيات بإحداث ثقب يف البطون املليئة بهذا السائل باستخدام هوائياتها
وذلك بهدف استخدامه.
 .9مخزن اللحوم :يقوم النمل بتخزين احلش���رات والنمل املعادي يف هذا املخزن بعد
قتلها.
 .10مخزن احلبوب :يقوم النمل املكلف بالطحن بجلب قطع كبيرة من احلبوب ويُحولها
إلى حبيبات الستخدامها كخبز يف فصل الشتاء.
 .11رعاية الطفولة :يس���تخدم النمل احلاضن لعابه الذي ميتلك خصائص املضادات
احليوية حلماية النمل الرضيع من األمراض.
 .12غرفة الش�������تاء :يبيت النمل الكامن يف موس���م الش���تاء الطويل يف هذه الغرفة بد ًءا
من مطلع ش���هر نوفمبر ،وال يس���تيقظ إال يف شهر مايو .وعندما يصحو من فترة كمونه
يبادر أولاً إلى تنظيف هذه الغرفة كأول واجب يتعني عليه إجنازه.
 .13قس�������م التدفئ�������ة املركزية :يتم خلط بع���ض أجزاء أوراق وأع���واد احلطب الصغيرة
وذل���ك للحصول على بعض الدفء .وبهذه الطريق���ة تظل درجة احلرارة يف عش النمل
ما بني  20و 30درجة مئوية.
 .14غرفة العناية :يتم تخزين بيض امللكة يف هذه الغرفة وفق الترتيب الذي مت وضعه
في���ه .وعندم���ا يحني الوقت املالئ���م ،يتم أخذ البي���ض من غرفة التبيي���ض إلى الغرفة
املكيفة.
 .15الغرفة امللكية :هنا تضع امللكة بيضها .أما املس���اعدات الالئي يطعمنها وينظمن
غرفتها باستمرار ،فهن ميكثن معها يف غرفتها.
هذا خلق الله
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لغة النمل
«حتَّى ِإ َذا أَتَ ْوا َعلَ���ى َوادِ ي ال ّنَ ْملِ َقالَ ْت نمَ ْل َ ٌة يَ���ا أَ ّيُ َها ال ّنَ ْم ُل
يق���ول اخلال���ق جل جالل���هَ :
ا ْدخُ لُوا َم َساكِ نَ ُك ْم لاَ يَ ْح ِط َم ّنَ ُك ْم ُسلَيْ َما ُن َو ُجنُو ُدهُ َو ُه ْم لاَ يَ ْش ُع ُرونَ» (النمل.)18 :
وج���دت يف أح���د البحوث باللغة الفرنس���ية الذي تفضل بعض اإلخوة املدرس�ي�ن (من
تونس الش���قيقة) بترجمته للعربية ،أننا ميكن أن نفهم اللغة الكيميائية للنمل والتي من
خالله���ا نفهم اآلي���ة الكرمية على النحو اآلتي( :املقصود هن���ا معنى اآلية وليس اللفظ
القرآني).
« .1قالت منلة يا أيها النمل» :يطلق النمل مادة  aldehyde hexanalالتي تعمل على
تشديد االنتباه والتأهب الستقبال اإلشارات القادمة التي ستصدرها النملة وهي مبثابة
النداء.
« .2ادخل���وا مس���اكنكم» :ث���م تطل���ق النملة املادة الثاني���ة وه���ي  hexanolوالتي تعني
االس���تنفار والبح���ث ع���ن مصدر اخلطر ،وحتدد له���م الطريق الذي يس���يرون فيه وهو
دخول املساكن.
« .3ال يَ ْح ِط َمنَّكم س���ليمان وجنوده» :ثم تطلق النملة املادة الثالثة وهي undecanone
التي تعني حتديد مصدر اخلطر وهو س���ليمان وجنوده ،ويدفع ذلك النمل إلى عض كل
جسم غريب.
« .4وهم ال يشعرون» :ثم تطلق النملة املادة الرابعة وهي  butyloctenalالذي يضاعف
من نبض العمل العدواني وسلوكه القاتل وتتحكم فيه من خالل الكمية املفرزة والتي من
خاللها توجه بها باقي النمل إلى الدفاع وإلى نوع هذا الدفاع.
وبهذا منعت باقي النمل من االنتقال إلى مرحلة الهجوم التي تؤدي إلى املوت.
وتظل املعجزة قائمة فكيف علم وفهم سليمان عليه السالم حديث النملة؟! وهل ميلك
النمل لغة أخرى غير الكيميائية؟
وكي���ف علم���ت النملة أن القادم هو س���ليمان وأن الذين معه هم جنوده مع أن النمل ال
ميلك حاسة نظر قوية وبعضها ال ميلك عيو ًنا أصلاً ؟!
فسبحان من بيده ملكوت كل شيء..
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بوصلة فى عين النملة
م���اذا حتت���اج عندم���ا تذه���ب إلى بل���د لم تزره م���ن قبل،
وخصوص���ا عندم���ا تكون األماك���ن جميعها فيه متش���ابهة؟
ً
س���تحتاج إل���ى خارط���ة لتحدي���د م���كان تواج���دك وبوصلة
لتحديد االجتاه الذي ستذهب إليه.
ورغم ذلك ستس���أل الناس عن املكان املقصود .ولكن اهلل
س���بحانه وتعالى ألهم بعض خلقه هداية خاصة متكنهم من
خاللها من التعرف على طريقهم.
جن���د ذل���ك فى منلة الصحراء الس���وداء الت���ي تعيش فى
الصحراء التونسية القريبة من السواحل ،كيف؟
عندم���ا ترتفع الش���مس ،تترك النملة الع���ش للبحث عن
الغ���ذاء يف رم���ال الصح���راء ذات درجات احل���رارة العالية
والتي ميكن أن تصل إلى  70درجة مئوية ،وتسير يف طريق
طوي���ل ُمتعرج يصل إلى 200م (وه���و ما يعادل  40- 35كم
بالنس���بة لإلنس���ان) يف صحراء مترامي���ة األطراف دون أن
تضل الطريق ،والعجيب أن النملة كلما مش���ت قليلاً تتوقف
وتلتفت نحو الشمس بشكل متكرر على طول الطريق املتعرج
الطويل ،فلماذا؟
يعتقد العلماء أن النملة يف كل التفاتة تقوم بتحديد موقع
الشمس ثم تحُ لل هذه املعلومات وبحسابات دقيقة تعود مباشرة إلى العش بشكل سريع
ويف خط مستقيم دون أي خطأ.
فكيف هي البوصلة يف عني النملة؟ وأي حاسوب يقوم بتخزين هذه املعلومات وحتليلها
بهذه السرعة؟ وكيف تقوم بكل ذلك فى هذه األجواء امللتهبة دون أدنى خطأ؟!
«سبحان اهلل اخلالق»
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نمل العسل

يدعى هذا النوع من النمل (منل العسل) أو منل وعاء العسل ( ،)Ants Honeypotكونها
تخزن العسل يف معدتها لتغذي به غيرها من النمل خالل موسم الصيف واجلفاف.
يعيش منل العس���ل يف الصح���ارى القاحلة واجلافة ،وتعتبر مص���در غذاء لغيرها من
النم���ل ولبع���ض احليوان���ات الصحراوية األخرى بل وحتى البش���ر إذ يتناولها الس���كان
األصليون يف أستراليا مثل احللوى.
بع���د هط���ول األمطار ،تتجمع كمية كبي���رة من الرحيق على النباتات س���ريعة الزوال،
ويف ظل الظروف املعيش���ية القاس���ية يف الصحراء تخزن النمل العسل عن طريق إطعام
مجموع���ة م���ن العامالت املتطوعات بالرحيق حتى تتضخ���م بطونها ويصبح حجمها يف
بعض األحيان بحجم حبة العنب.
ويف كل غرف���ة م���ن غرف اخللية توج���د حوالي  25إلى  30منلة ملتصقات بواس���طة
سيقانها بسقف الغرفة يف وضع مقلوب ،ولو تعرضت إحداها للسقوط تسارع العامالت
األخريات إلى إلصاقها من جديد.
ويف موس���م اجلفاف أو الش���تاء تقوم باقي النمالت بزيادة ه���ذه املخازن احلية ألخذ
احتياجاته���ا اليومي���ة من الس���كر ،إذ تلصق النمل���ة اجلائعة فمها بف���م النملة املنتفخة
وعندئذ تقوم األخيرة بتقليص بطنها إلخراج قطرة واحدة إلى فم أختها.
ويضحي (منل العسل) كثي ًرا من أجل تخزين الغذاء لغيره إذ إن احمللول السكري الذي
حتمل���ه كل منل���ة أثقل بثماني مرات من وزنها ،فضلاً عن بقائها ملتصقة وباملقلوب ملدة
طويلة ج ًدا.
ولهذا النوع من النمل قيمة وأهمية كبيرة للمستعمرة إلى درجة أن معارك حتدث بني
قبائل النمل الختطاف النمالت ذات العسل.
22
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رحلة النحل
النح���ل ميكنه الطي���ران الرتفاعات أعلى من جبل إيفرس���ت ..وهي ارتفاعات ميكنها
أن تقت���ل إنس���ا ًنا! رحلة النحل ميك���ن أن تبدو لبعضنا أنها بطيئ���ة وصغيرة .ولكن هذا
البحث أو الدراسة اجلديدة التي أجريت يف جامعة وايومنغ يف والية وايومنغ األمريكية
أوضح���ت أن ه���ذه احلش���رات املتواضع���ة ميكنها أن تص���ل الرتفاعات أعل���ى من جبل
إيفرست على الرغم من استدارة أجسامها وأجنحتها الصغيرة.
وجد الباحثون بأن النحل يف وايومنغ ميكنه الوصول الرتفاع أعلى مما ميكن لإلنسان حت ُّملُّه.
ويف سلس���لة من التجارب ،التقط العلماء س���تًا من النحل البري من على ارتفاع 3.250
مت ًرا فوق س���طح البحر يف وايومنغ ،وقاموا بوضعها يف غرفة الطيران ،وبعد املالحظة
اتض���ح أنه���ا جميعها تعدت ارتف���اع الـ 7.500متر ،وبعضها وص���ل الرتفاع  9.000متر
لتحقيق هذا االرتفاع.
وقد الحظ الدكتور (مايكل ديلون) املشرف على البحث بأن النحل قام بتعديل وضعية
جسمه يف الطيران ليصل ألقصى زاوية ألجنحته بحيث تمُ كنه من الطيران مع احلفاظ
على نفس تردد اهتزاز أجنحتها.
هذه الظاهرة موجودة يف أكثر من نوع من النحل ،فعلى س���بيل املثال ال احلصر جند
أنواعا تعيش فوق ارتفاع  4000متر ،وبعضها على جبال إيفرست يعيش
يف جبال األلب
ً
فوق ارتفاع  5.600متر ،لذلك يعتبر النحل من أكثر الكائنات حت ّملاً الختالف الضغط
اجلوي وقلة الهواء على االرتفاعات العالية.
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مدن تحت األرض
ك���م م���ن أس���رار أودعها اخلال���ق تبارك وتعال���ى يف هذا الك���ون؟ تتجلّ���ى فيها قدرته
وإبداعه .ومن هذه األس���رار ما متتلكه الكائنات من هندس���ة إبداعية تس���تخدمها إما
ف���ى بناء املس���اكن او إنش���اء املدن ،والعجيب أن بعضها لها م���دن كاملة ببيوتها وطرقها
وقصورها ومخازنها ومقابرها ولكن حتت األرض .نعم إن حتتنا مد ًنا تعيش فيها عوالم
بأعداد هائلة اهلل وحده يعلمها ،ولنأخذ مثالني أولهما:

قرية النمل

ق���ام أح���د العلم���اء مع تالمذته بصب إس���منت فى إح���دى فتحات بواب���ة قرية النمل
وأبقاها على مدى ثالثة أيام متتالية ،وبعدها تركت لعدة أسابيع حتى يتصلب اإلسمنت
ملعرفة ش���كل وحجم قرية النمل والتفاصيل الهندس���ية لها ،ثم ش���رع فى احلفر بعناية
وتأن ،وكانت النتيجة املذهلة اكتشاف أنها حتتوي على عشرات الغرف املختلفة األحجام
واالس���تخدام (غرفة خاصة للملكة ،قاعات للجن���ود ،مزارع ،حضانات للصغار ،مخازن
للغذاء بأنواعه ،مخارج للطوارىء) ،وطرق بعشرات األمتار.
كل ذلك على عمق يصل إلى ثمانية أمتار حتت األرض ،وال نرى منها إال هذه الفتحة
التى يدخل منها النمل ويخرج ،فكم من قرية للنمل توجد حتت األرض ال يعلمها إال اهلل
تبارك وتعالى الذي ألهمها هذه الهندسة املعمارية وهندسة الطرق.
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كالب المروج
كالب امل���روج م���ن الكائن���ات التي تعيش حت���ت األرض بأع���داد هائلة ج ًدا لتش���كيل
مجتمع���ات تص���ل إلى مئات املاليني ،ففي والية تكس���اس األمريكي���ة وحدها تصل إلى
أربعمائة مليون ( )400,000,000كلب .فأطلق خليالك العنان..
وتص��� ّور كيف له���ذه املئات من املاليني من الكالب ميك���ن أن تعيش حتت األرض بكل
احتياجتها (وهذا يف والية تكس���اس وحدها) .أال يحتاج هذا العدد إلى مدن ومس���اكن
وش���بكة ُمعقدة من الطرق وحضانات للصغار ومخازن عادية وأخرى للطوارىء وغرف
للنوم ونظام خاص للتهوية لتبديل الهواء بشكل مستمر؟!
هل تعتقد أن هذه احليوانات ميكن أن تقوم بتلك األشياء لوحدها ،أم أنها ُهديت من
���يءٍ
اخلال���ق العظي���م بديع الس���موات واألرض ،قال تعالىَ « :قا َل َر ّبُنَا ا ّلَذِ ي أَ ْع َطى ُك َّل َش ْ
َخل ْ َق ُه ثُ َّم َه َدى» (طه.)50 :

إذن أليست حتتنا عوالم تعيش فيها أمم أمثالنا؟ أليست حتتنا مدن ذات سكان باملاليني؟

فه���ذان املثاالن أل َّمت���ي النمل وكالب املروج ،ق���ال عنهما املولى الكرميَ « :و َم���ا مِ ن َدا ّبَ ٍة فيِ
َاب مِ ن َش ْيءٍ  ،ثُ َّم ِإلَىٰ َر ِ ّبهِ ْم
َاحيْهِ إ اَِّل أُممَ ٌ أَ ْمثَالُ ُكمَّ ،ما َف َّر ْطنَا فيِ الْكِ ت ِ
الأْ َ ْر ِض َولاَ َطائ ٍِر يَ ِطي ُر ب َِجن َ
يُ ْح َش ُرون» (األنعام.)38 :
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تقنية تهوية األنفاق
عند كالب المروج
كالب امل���روج حيوان���ات اجتماعي���ة،
تعيش يف مجموعات كبيرة يف املالجىء
التي تبنيه���ا حتت األرض .وبينما ينمو
عدده���ا ،تقوم بحفر مالج���ىء جديدة
ملحق���ة باألنفاق الس���ابقة حتى تغطي
مس���احة ق���د تبل���غ بضع���ة كيلومترات
مربعة ،وميكن أن تس���اوي أحيا ًنا حجم
مدينة صغيرة.
تبني العديد من احليوانات مالجىء
حتت األرض ،وه���ذه املالجىء تتطلب
مي���زات خاصة للعيش فيه���ا كالتهوية
واحلماي���ة م���ن الغ���رق أثن���اء هط���ول
األمط���ار وللدف���اع ض���د احليوان���ات
املفترس���ة ،والعجي���ب أنه���ا توفر ذلك
بش���كل مذه���ل ال ميكن
لعقوله���ا أن تخط���ط
له إال بهداية الواحد
األح���دَ « .ق���ا َل َر ّبُنَ���ا
ا ّلَذِ ي أَ ْع َطى ُك َّل َش ْيءٍ َخل ْ َق ُه ثُ َّم َه َدى» (طه.)50 :

مثل هذه األنفاق من الضروري أن تكون على مسافة معينة من سطح األرض وبشكل
مت���واز وإال تعرضت للغرق ،أما املش���كلة األخرى فهي التهوي���ة ،ومت حلها بإلهام اخلالق
جل جالله ،وذلك أنها تبني املداخل على شكل فوهات براكني بعضها مرتفع عن اآلخر.
وهذا االختالف يولد اختال ًفا يف الضغط اجلوى عند املداخل ،مما يؤدي لتكوين ضغط
منخف���ض وآخ���ر مرتفع ،وبذلك يدخل اله���واء من الباب املنخفض ويُس���حب من الباب
املرتفع ،ويتم مترير الهواء من خالل كل األعشاش ،وهو بذلك يؤسس نظام دوران هواء
مثالي.
وهلل يف خلقه شؤون..
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كائنات تدافع عن نفسها بالدم
ق���د تصل ط���رق الدفاع عند الكائنات احلية إلى حدود لم نكن نتصورها ،ومن أغرب
ه���ذه الطرق ما تقوم به الس���حلية ذات الق���رون  The Horned Lizard Of Texasالتي
تتواج���د يف والية تكس���اس جنوب أمري���كا ،عندما يهاجمها ثعل���ب أو كلب تقوم بإطالق
مقدار من الدم من عيونها يف هيئة قذائف دموية بحيث تس���قط يف فم املهاجم ،وذلك
ألن دمها ذو مذاق منفر و ُمقرف ،مما يسبب نفور احليوان املهاجم ويتركها بسالم.
واجلدير بالذكر أن دمها ليس له أي ضرر على اإلنسان حتى يف التذوق وهذا ما أكده
عالم األحياء  wade Sherbookeاملتخصص يف هذا النوع من السحالي .لكن السؤال
املهم ..كيف تستطيع هذه السحلية أن تقوم بذلك؟
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تق���وم هذه الس���حلية بهذا العمل بش���كل معج���ز وقدرة من لدن اخلال���ق العظيم بديع
وخصوصا
السماوات واألرض ،ويتم ذلك بأن تقوم برفع ضغط الدم يف األوعية الدموية
ً
يف منطقة العني حتى يبلغ أقصاه يف الشعيرات الدموية يف قرنية العني ،ومن ثم ينطلق
حت���ى يبل���غ يف بعض األحيان أربعة أقدام ،ومن اخلط���ورة أن يقوم بهذا كائن حي آخر،
مم���ا قد يؤدي إلى أن تنفجر الش���رايني الرتفاع ضغط ال���دم فيها ،واإلعجاز اآلخر هو
قدرته���ا عل���ى أن ترف���ع الضغط يف بعض ش���رايينها دون األخرى وه���ي تتحكم يف ذلك
بشكل مدهش.
فسبحان اهلل أحسن اخلالقني..
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أغرب طرق شرب الماء
السحلية الشوكية كائن ميتلك أغرب طريقة لشرب املاء ،وهي آية من آيات اهلل تعالى
الذي أتقن خلق كل شيء ،ولنتعرف على هذا املخلوق أولاً .
تعيش هذه الس���حلية يف الصحراء األس���ترالية ،وتعتمد يف معيش���تها على أكل النمل
فقط ،وقد تأكل 3000 - 1000منلة يف وجبة واحدة ،جسمها ُمغطى بجلد شوكي قاس
رأسا آخر تستخدمه للتمويه.
تتخلله آالف األخاديد! متتلك على ظهرها ً
دورة احلياة:
بع���د الت���زاوج يف س���بتمبر ،تض���ع األنثى  10-3بيض���ات يف ملجأ عل���ى عمق حوالي
 30سنتيمت ًرا حتت األرض .يفقس البيض بعد حوالي ثالثة شهور .وفترة حياة السحلية
الشوكية تساوي تقري ًبا  20سنة.
طريقة شرب املاء:
تتخلل جلدها وأش���واكها آالف األخاديد التي تتصل مع بعضها البعض بش���كل معجز،
حتى تصل فمها ،فما إن تس���قط قطرة من املاء على أي مكان من جس���مها حتى تصل
مباشرة إلى فمها عن طريق اخلاصية الشعرية التي تعمل بها األخاديد ،وبذلك تشرب
املاء وحتصل على املاء من الندى املكثف على أوراق النباتات ،أو بالوقوف يف برك املاء
الصغيرة حيث يصعد املاء من أرجلها إلى فمها.
فيا سبحان اهلل ،عندما يرى اإلنسان جلد هذه السحلية قد يظن أنه عشوائي الشكل،
لكن اهلل تبارك وتعالى خلق كل شيء مبيزان وبقدر معلوم.
ق���ال تعال���ى« :هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق الذين م���ن دونه بل الظاملون يف ضالل
مبني» (لقمان.)11 :
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حل مشكلة حوادث زحمة السير
لطاملا ش���كلت حوادث السير مشكلة كبيرة لإلنسان يذهب ضحيتها الكثير من الناس
يف جمي���ع أنح���اء العال���م ،مما جع���ل الكثير من العلم���اء والدول تبحث ع���ن حلول لهذه
املشكلة وتنفق الكثير على حمالت التوعية وإنشاء الطرق اآلمنة.
ولك���ن اإلنس���ان بدأ خ�ل�ال هذه الس���نوات البح���ث يف الطبيعة عن حل���ول لكثير من
املشكالت التي تواجهه ،واستلهم منها شتى العلوم الهندسية والطبية وغيرها.
وم���ن ذل���ك ما وجده عند اجلراد ،إذ كيف تس���ير عش���رات املاليني منه���ا وتطير دون
حدوث أية اصطدامات بينها وحوادث سير رغم الكم الهائل الذي نراه يف الصور وكأنه
سجادة حمراء.
يكمن احلل الذي أوجده اخلالق جل جالله يف قرن االستشعار عند اجلراد ،إذ تنطلق
منه إش���ارة إلكترونية حتدد األجس���ام احمليطة باجلرادة فتتفاداها يف احلال مما مينع
خترعا للوصول إلى ه���ذه التقنية
االصط���دام ببعضه���ا البع���ض ،ويعمل اآلن ثمان���ون ُم
ً
املوجودة عند اجلراد ووضعها يف السيارات لتتفادى احلوادث تلقائ ًيا.
فس���بحان العلي���م بخلقه واحتياجاته���م على مر العصور واألزمنة .وس���بحان من بيده
ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير.
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طائر العرشان

إن���ه آية من آي���ات اخلالق عز وجل ،ومعجزة يف
تصمي���م البي���وت ،مبا ميتلكه من إبداع هندس���ي
أوجده اخلالق يف هذا املخلوق الصغير يف حجمه.
والعجي���ب أن ه���ذا الطائر يقوم بعمل���ه املتعب
املبدع جلذب وإرضاء األنثى التي ستكون زوجته،
فانظر إليه كيف يجلب القواقع البحرية ويضعها
عند املدخل ،ثم يأتي بأجنحة اخلنافس الالمعة،
والورود احلمراء والبيضاء ،واألغصان اخلضراء.
ول���ك أن تتص���ور الوق���ت ال���ذي
اس���تغرقه واجله���د ال���ذي بذل���ه
يف تصمي���م ه���ذا املنزل م���ن أجل
اجتذاب األنثى إليه.
كل ذلك من إله���ام اخلالق تبارك
وتعال���ى ،وإال فمن أي���ن للطائر أن
يفكر يف الديك���ور املنزلي ،وعالقة
التصمي���م والبن���اء والديكور بغرور
األنثى من بني جنسه.
وهلل يف خلقه شؤون..
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حيلة
كم قوقعة ترى يف الصورة؟ سترى أن بينها
كائنً���ا آخر لي���س بقوقعة وإمن���ا يرقة كبيرة
خض���راء ،فأثناء حتركها صادف مرور طائر
وه���ي بني ه���ذه القواق���ع ،فتصرفت بحكمة
وذكاء وحت ّول���ت إلى ش���كل القواق���ع حولها،
وذلك خلداع الطائر أو أي كائن مفترس آخر
لها .فمن أين جاءت بهذه احليلة واملكر؟ هل
تتص���رف هذه املخلوقات ب���ذكاء؟ أم بهداية
خالق عظيم؟
تالح���ظ يف الص���ورة األخرى مادة تش���به
البص���اق تظه���ر على األش���جار يف مواس���م
تتواج���د فيه���ا الطي���ور ،وبال���ذات طائ���ر
الوق���واق .وق���د كان املزارع���ون يعتقدون أن
ه���ذا الطائر هو الذي يبصق ،ولذلك ُس��� ّمى
ببص���اق الوقواق ،ولكن العلم���اء الحظوا أن
الطائر ليست له عالقة بهذه املادة.
وبالبحث اتضح أن هذه الظاهرة عبارة عن
حيل���ة عجيبة تقوم بها حش���رة صغيرة ج ًدا
هي (حش���رة الباصوق) حيث تقوم بصناعة
هذه الرغوة وتعيش داخلها أثناء فترة تغ ِّذيها
على أنس���جة النبات .والس���بب يعود خلداع
الطيور التي تكثر يف هذه املواسم.
فك���م هو حج���م عقلها لتأتي به���ذه احليلة
لتخ���دع كائنً���ا ميتلك عقلاً أكب���ر منها؟ إنها
الهداية من اخلالق العظيم.
وهلل يف خلقه شؤون..
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التصميم المعجز
للعظام
اكتش���ف علماء التشريح ش���ي ًئا ُم ً
دهشا يف عظمة فخذ
اإلنس���ان ،ويكمن ذل���ك يف التصميم املعج���ز الذي أبدعه
اخلالق جل جالله ،إذ إن هذه العظمة تستطيع أن تتحمل
ضغ���ط  1000كج���م أو طنً���ا م���ن األثق���ال باإلضافة إلى
املرونة العجيبة التي يحتاجها اإلنس���ان عند س���قوطه من
مكان مرتفع أو الوثب عليها ،وال شك أن ذلك يتناسب مع
جاذبية األرض ،فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقدي ًرا.
« ِإ ّنَا ُك َّل َش ْيءٍ َخل َ ْقنَاهُ ِب َق َد ٍر» (القمر.)49 :
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ويف العام 1866م اكتش���ف املهندس السويس���ري كارل كوملن أن الهندس���ة املوجودة يف
عظمة الفخذ ذات تصميم خارق ،حيث تتصل أجزاء العظم بشكل يشبه القفص بالذات
يف اجلزء العلوي عند املدور ،حيث تتصل مبسارات ميكنها أن تتحمل أي ثقل.
وقد مت االهتداء ببديع صنع اهلل هذا يف عمل التقنية الهندسية يف تشييد برج إيفل
بفرنسا واجلسور وكثير من املنشآت حول العالم.
« َوفيِ أَنف ُِس ُك ْم أَ َفلاَ تُبْ ِص ُرونَ» (الذاريات.)21 :
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بذور المظالت
هَّ ُ
قال تعالى« :إ مَّ َ
���يءٍ ِعل ْ ًما» (طه .)98 :حتتاج
ِنا ِإلَ ُه ُك ُم الل ا ّلَذِ ي لاَ ِإلَ َه إ اَِّل ُه َو َو ِس َ���ع ُك َّل َش ْ
جمي���ع النبات���ات إلى أن تنق���ل بذورها إلى أماكن بعيدة لتحقيق االنتش���ار واالبتعاد عن
النبتة األم من أجل احلصول على مكان لتنمو فيه.
لقد أعطى اخلالق جل جالله النباتات طر ًقا عديدة ومتنوعة تنقل بها بذورها ،فبعضها
يستعمل الطيور واحلشرات ،وبعضها يستعمل االنفجارات ،ومنها من يستعمل الطيران
بأنواعه املختلفة ،ومن هذه الطرق الطيران باملظالت ،ويستخدمه أحد أنواع األزهار.
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فالبذور فيها متتلىء باملواد املغذية حتى يحني موسم االنتشار فتقوم بعمل عجيب ،حيث
جتفف نفس���ها ،لتخفض وزنها! وتظهر فوقها مظل���ة خاصة غاية يف الدقة وهى فاعلة
ج ًدا للطيران ،وتس���تجيب ألية نس���مة ه���واء .وهذه البذرة ذات مي���زان دقيق فحجمها
ووزنها وقطر املظلة وارتفاعها ُمص َّممة بش���كل دقيق بحيث حتمل البذرة إلى مس���افات
بعيدة .هذا التصميم البديع ألهم اإلنسان القياسات املطلوبة لصناعة املظالت.
ُون» (احلجر .)19 :إن هذا التصميم يعكس
���يءٍ َّم ْوز ٍ
قال تعالىَ « :وأَن َبتْنَا فِ ي َها مِ ن ُك ِ ّل َش ْ
واضحا لبديع صنع اهلل تب���ارك وتعالى ،فلو كان ارتفاع املظلة أو قطرها أطول
تناغ ًم���ا
ً
أو أقصر لسقطت البذرة على األرض.
فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقدي ًرا..
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أغرب الحاضنات
قال تعالىَ « :قا َل َر ّبُنَا ا ّلَذِ ي أَ ْع َطىٰ ُك َّل َش ْيءٍ َخل ْ َق ُه ثُ َّم َه َدى» (طه )50 :من سنن اهلل
تعالى يف اخللق أن جعل الكائنات حتتضن صغارها ،وجعل لكل مخلوق حاضنة خاصة
ب���ه ،ولع���ل من أغرب وأعج���ب احلاضنات على وج���ه الكرة األرضي���ة ،حضانة ضفادع
سورينام لبيوضها ،وهي تعد من الضفادع املائية التي تعيش بشكل كامل يف املاء ،وهذا
الضفدع غريب ومميز يف كل ش���يء من التكاثر والش���كل العام والتغذية .اسمه العلمي:
 Pipa pipaوالعائل���ة  pipdaeوله���ا خمس���ة أن���واع ،أم���ا االس���م التجاري فه���و :ضفدع
سورينام  ،Surinam toadيعيش هذا الضفدع يف شمال شرق أمريكا اجلنوبية (غويانا
ومنه���ا س���ورينام أو غويانا الهولندية س���اب ًقا) إضاف���ة إلى فنزوي�ل�ا والبرازيل والبيرو،
وس��� ِّمي الضفدع باسم بلدة سورينام التي اكتشف فيها ألول مرة ،وتعد سورينام املوطن
ُ
الرئيس له.
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إذا كان الشكل اخلارجي للجسم غري ًبا ،فإن التكاثر أغرب وأعجب ،ويحدث التكاثر
يف الربيع ويف املوطن األصلي مع املواس���م املمطرة ومع زيادة املاء واحلرارة ،ويف موسم
التكاثر يصبح جلد أنثى ضفدع سورينام سمي ًكا وإسفنج ًيا ،وتبيض األنثى بعد مجموعة
ح���ركات ومالطف���ات من قبل الذكر الذي يقوم بتلقيح البيض من ثم يقوم بحمل البيض
املخص���ب ووضع���ه على ظهر األنث���ى بعملية نادرة وغريب���ة ج ًدا لتتجلَّى ق���درة اخلالق
َّ
عز وجل ،ويلصق الذكر بني  60إلى  100بيضة ،وبعد  24ساعة تندمج أو تدفن البيوض
 كالب���ذرة يف األرض  -م���ع اجللد وينمو اجللد حولها ،وخ�ل�ال  10أيام يتحول البيضإلى أقراص عس���لية الشكل يف غرف منفصلة على ظهر األنثى ،وتقوم األنثى أثناء هذه
الفترة وبعدها بالصعود إلى س���طح املاء لتهوية البيض واألجنة ،وتتواجد على الس���طح
أس���بوعا من حضانة البيض بهذا الش���كل تنحل
غال ًب���ا ولع���دة مرات ،وبعد  12إلى 20
ً
وتنف���ك األق���راص لتخرج منها صغار كاملة النمو بحجم 2س���م تقري ًبا ،وتكون الضفادع
هنا كاملة النمو ولكن صغيرة احلجم.
« َو ُق ْل الحْ َ ْم ُد للِ هَّ ِ َسيُ ِري ُك ْم آيَاتِهِ َفتَ ْع ِر ُفونَ َها َو َما َر ّبُ َك ِبغَافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُونَ» (النمل.)93 :
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الرؤية باألنف
نشر الدكتور كينيث كاتانيا Kenneth Catania
بح ًثا يف مجلة علم األعصاب (نيشر نيروسينس)
أوضح فيه أن أطراف األصابع والوجه تستقطب
عد ًدا أكبر من أنس����جة الدم����اغ عن غيرها ،وأن
ذل����ك يح����دث ويف وق����ت مبكر من من����و أعضاء
اجلسم.
وأجرى كاتانيا بحثه على حيوان اخللد جنمي
األنف ،والحظ وجود عدة آالف من نقاط االستقبال يف رؤوس ذلك التكوين النجمي يف
نهاياتها أنسجة األعصاب املتصلة بالدماغ املعروفة بأعضاء .Eimer
يف هذا احليوان عندما تلمس تلك النقاط شي ًئا ما ترسل إشارة عبر النسيج العصبي
فيق���وم الدماغ بتس���جيل رد الفعل .ذلك الش���كل النجمي يف أن���ف حيوان اخللد ال يزيد
قطره عن سنتيمتر واحد لكنه يحتوي على مائة ألف من األعصاب التي تربطه بالدماغ.
وه���ذا احليوان معروف بقوة إبصاره ،وهو يس���تخدم حاس���ة ملس���ه ليصطاد اليرقات
وغيرها من الالفقاريات التي يعتمد عليها يف غذائه .فعلى س���بيل املثال تراه يلمس يف
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كل ثانية من عش���رة إلى خمس���ة عشر موق ًعا ،ويس���تطيع اصطياد ما ال يقل عن خمس
طرائ���د يف كل م���رة ،ويس���تغرق  120جز ًءا م���ن األلف من الثانية فقط لتَمييز فريس���ته
والتهامها ،لذلك يُعد األسرع أكلاً بني الثدييات.
ونظ���ام حاس���ة اللمس عند حي���وان اخللد النجمي يعادل نظام اإلبصار عند البش���ر.
ومركز اإلش���عاع العصبي يف وس���ط النجمة يعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها املنطقة
املركزية يف عيوننا.
آخ��� ٌذ ِبن ِ
���ت َعلَ���ى اللهَّ ِ َر ِّبي َو َر ِّب ُكم * َّما مِ ن َدا َّب ٍة ِإلاَّ ُه َو ِ
َاص َي ِت َها إ َِّن َر ِّبي َعلَىٰ
« ِإ ِّن���ي تَ َو َّكل ْ ُ
ِص َر ٍ
اط ُّم ْستَقِ ٍيم» (هود.)56 :
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الشم تحت الماء

تناولن���ا آي���ات اخلالق جل جالله فى حيوان اخللد جنم���ي األنف فى اإلبصار باألنف ،إال
أن هناك قدرة خاصة بهذا املخلوق حتتاج منا إلى وقفة تأمل ،وهى قدرته على الشم حتت
املاء ،وهذا بالنسبة للثدييات يعتبـر شي ًئا مستحيلاً  ،فدخـول املاء إلى األنف بكميات كبيرة
ِنا َق ْولُنَا ل َ
عجزه شيء« .إ مَّ َ
ِش ْيءٍ ِإ َذا أَ َر ْدنَاهُ أَ ْن نَقُو َل
يسبب الغرق ولكن اهلل تبارك وتعالى ال يُ ِ
لَ ُه ُك ْن َفيَ ُكو ُن» (النحل.)40 :
وقد الحظ فريق  Kenneth Cataniaيف جماعة  Vanderbiltبوالية تينيس���ى األمريكية
بأن حيوانات اخللد ومنها اخللد جنمي األنف يزفر الهواء بشكل مستمر على هيئة فقاعات
تخ���رج م���ن األنف بالقرب م���ن الغذاء حتت املاء ،وحتدث هذه العملية بش���كل س���ريع ج ًدا
(حوالي  10مرات/ثانية).
وفسر  Cataniaهذه العملية بأن جزيئات الروائح يف املاء تدخل مع الفقاعة إلى املخاط
ّ
املالمس لألعصاب الشمية يف أنف اخللد وبذلك تتحقق القدرة على الشم حتت املاء.
ض لآَ يَ ٍ
الس��� َم َو ِ
نيَ ،وفيِ َخلْقِ ُك ْم َو َما يَبُ ّ ُث مِ ن َدا ّبَ ٍة
قال تعالىِ « :إ َّن فيِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ات ِ ّلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
َّ
ات ِ ّل َق ْو ٍم يُوقِ نُونَ» (اجلاثية.)4-3 :
آيَ ٌ
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الروبيان ّ
النهاش

ه���و أح���د أغرب الكائنات البحرية ،ويتميز عن غيره بقدرته على الصيد من مس���افة
بعيدة نس���ب ًيا باس���تخدام مس���دس فريد من نوع���ه ،فقد جعل اخلالق ج���ل جالله أحد
سدس���ا طبيع ًيا يطلق قذائف من نوع خاص تصل
مخالبه ُم ً
حرارته���ا إل���ى آالف الدرجات ،وميكننا الق���ول :إلى حرارة
سطح الشمس!
وطامل���ا تس���اءل العلم���اء والعس���كريون ع���ن أص���وات
الطقطق���ات التي يس���معونها يف احمليط���ات معتقدين أنها
غ ّواصات معادية ،وما هي إال أصوات هذه القشريات التي
تصطاد مبسدس���اتها الطبيعية اخلارقة ،فكيف يعمل هذا
املسدس؟
عندما يرى الروبيان الضارب فريسة ،يوجه مخلبه الكبير
ويس���دد ضربت���ه عن طري���ق فتح املخلب وإغالقه بس���رعة
رهيب���ة ج��� ًدا ،تنتج عنها صدم���ة صوتية تطيح بالفريس���ة
بعي��� ًدا وتصاب بال���دوار ،إال أن العلماء الذين درس���وا هذه
العملية اكتشفوا حقائق مدهشة.
إن العملية كاملة ُس���جلت بواس���طة آالت تصوير سريعة
ج ًدا تصل إلى  300مايكروثانية ،وأظهرت بديع صنع اهلل عز وجل ،حيث مت اكتش���اف
ً
أن ه���ذه القذائ���ف تنت���ج عن انهيار فقاع���ة ،والحظوا
وميضا حا ًّدا قصي��� ًرا من الضوء
ينبع���ث بينما الفقاعة تنهار ،مبا يش���ير إل���ى أن الضغوط املتطرفة ودرجات احلرارة يف
هذه اللحظة تصل على األقل إلى 5000م داخل الفقاعة.
وجنم���ل الق���ول أن روبي���ان املس���دس يس���دد قذيف���ة متفج���رة بس���رعة تص���ل إل���ى
 100كم/ساعة وبحرارة سطح الشمس.
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تضحيات تفوق الخيال
يف القارة القطبية اجلنوبية نرى س���لو ًكا عجي ًبا يفوق ما ميكن أن نتخيله من تضحية
قياس���ا على قدراتنا البش���رية ،ويتمثل ذلك يف طيور البطريق اإلمبراطوري ،حيث تضع
ً
األنثى بيضة واحدة قبل فصل الش���تاء مباش���رة ،بعد أن تكون مجموعات البطريق قد
هاجرت أكثر من  100ميل خالل القارة القطبية تتجمع يف مكان واحد.
وتهاج���ر اإلن���اث جمي ًع���ا إلى مناطق أدفأ م���ن العالم ليقوم األب بأعظ���م ما نراه من
تضحية تتمثل يف حمله للبيضة الواحدة بعي ًدا عن الثلج ،فال وجود لألعش���اش هناك،
فيبقى كذلك ملدة تصل إلى أربعة أشهر واق ًفا يف العراء القارص ويف رياح تصل سرعتها
إلى  100ميل يف الساعة وحرارة تصل إلى  70حتت الصفر ،دون أن يأكل أو يشرب أي
شيء خالل هذه الفترة ،حتى إن األب يفقد خالل هذه املدة ثلثي وزنه.
واألعجب من ذلك أنه يحمل يف حوصلته كمية وافرة من
الغذاء لكنه ال يس���تعمله ب���ل يخزنه للصغير
عندما يخ���رج من بيضت���ه .وعندما
يخ���رج الصغير من البيضة يظل
عل���ى رجلي وال���ده وال ينزله
حت���ى تنب���ت ل���ه طبق���ة
دهنية تقيه البرد.
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متراصة خالل فصل الش���تاء حتى
وكل ما تس���تطيع هذه البطاريق فعله هو الوقوف
ّ
يفق���س البيض ،وعندئذ تعود اإلناث بعد أن خزّن���ت الغذاء لصغارها ،وتتجه اآلباء إلى
البحر بسرعة للتغذية واستعادة قوتها.
فكيف للبطريق األب أن يتحمل البرودة والرياح واجلوع والعطش طوال أربعة أش���هر
لوال أن اهلل تعالى أعطاه هذه القدرة اجل ّبارة على التحمل؟
ض إ اَِّل َعلَى هَّ ِ
الل ِر ْز ُق َها َويَ ْعل َ ُم ُم ْستَ َق َّر َها َو ُم ْستَ ْو َد َع َها ُك ّ ٌل فيِ كِ ت ٍَاب
« َو َما مِ ن َدا ّبَ ٍة فيِ الأْ َ ْر ِ

آخ ٌذ ِبن ِ
ِني» (هودَ « )6 :ما مِ ْن َدا ّبَ ٍة إِال ُه َو ِ
َاصيَ ِت َها» (هود.)56 :
ّ ُمب ٍ
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كل م���ا ي���دب على األرض فإن اخلالق عز وجل هو ال���ذى يقوده يف هذه احلياة ويدبر
أمره .رزقه وعمله وأجله ،وألهمه وسائل يدافع بها عن نفسه ال تخطر له على بال.
وألن اخلال���ق واحد أحد ،خلق اإلنس���ان واحليوان والنب���ات واجلماد ،فبقدرته يُعطي
أش���كال بعضها لبعض ،فيعطي للحيوان ش���كل حيوان آخر ويعطي حليوان ش���كل نبات
وبالعكس ،وتستخدم الكائنات هذه الوسيلة للدفاع عن نفسها.
ويف الصورة أفعى ُمتحفزة للهجوم وبأعني كبيرة س���وداء ولكنها يرقة ال حول لها وال
قوة ،إال بإرادة اخلالق الذي حماها بهذه الطريقة.
ويف الص���ورة األخ���رى يرق���ة لها ش���كل
األفعى مع لسانها األحمر الذي هو عبارة
عن زائدة حمراء تخرجها وتدخلها تقلي ًدا
لألفع���ى ،وما ه���ي إال حش���رة صغيرة ثم
تليها فراش���ة جع���ل اهلل تعال���ى يف طرف
جناحيه���ا وج���ه أفع���ى ،وق���د مي���زج ب�ي�ن
احليوان والنبات يف الش���كل ،حيث أعطى
هذا اجلندب شكل ورقة خضراء.
فسبحان الذي أتقن كل شيء..
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سمكة الببغاء وكيس النوم
كيس���ا كما
هل تصدق أن بعض الكائنات تس���تخدم ً
نستخدمه نحن البشر يف الرحالت واملخيمات؟
فس���مكة الببغ���اء الت���ي تراه���ا يف الص���ورة
نوعا من الغش���اء اجليالتينى تقوم
تس���تخدم ً
بإف���رازه من غدة خاصة يف احلافة العليا من
غش���اء اخليش���وم ،وتتم عملية اإلفراز أثناء
التنف���س حينما يحني وقت النوم وتس���تغرق
ه���ذه العملية وقتًا حتى يتم تغليف الس���مكة
بكامله���ا ،ولعلكم تتس���اءلون :ملاذا هذا الغش���اء؟
واجل���واب أن ل���ه ع���دة فوائ���د :فه���و يمُ ِّث���ل متوي ًها
للسمكة ،ثم هو حماية لها من العوامل اخلارجية ،وأهم فائدة

له أنه يحجب رائحة هذه السمكة عن ألد أعدائها وهي سمكة املواري املفترسة والتي
تعيش بني الصخور وهو موطن سمكة الببغاء ً
أيضا.
فتعال اآلن نؤمن ساعة ونتفكر ،كيف علمت هذه السمكة بوجود هذا الغشاء عندها؟!
وكيف علمت أن سمك املواري يعتمد على الرائحة؟!
هذه الروعة ال تتم إال بإرادة ووحي وإلهام من خالق السموات واألرض.
«سيُ ِري ُك ْم آيَاتِهِ َفتَ ْع ِر ُفونَ َها» (النمل.)93 :
َ
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قاذفات اللهب

م���ن أكبر العوال���م التي تعيش على كوك���ب األرض (عالم اخلناف���س) ،وتصل أنواعها
املكتش���فة حتى اآلن إلى  400ألف نوع ،وتس���مى (كوكب اخلنافس) لكثرتها ،ويتوقع أن
تصل أنواعها إلى ما بني  2إلى  20مليون نوع مستقبلاً واهلل أعلم.
واعلم أن اهلل تعالى قد أعطى كل نوع من هذه الـ  400ألف نوع تصمي ًما مختل ًفا عن
اآلخر ،وله سبل عيشه ورزقه ودفاعه.
وم���ن ه���ذه األنواع نوع جعل له اخلالق العظيم طريقة فريدة من نوعها يف الدفاع عن
نفسها ال تخطر على بال بشر ،إذ تعتمد هذه احلشرة الصغيرة على قذف بخار ملتهب
يف جزء من الثانية ،ولذلك تسمى (اخلنفساء املدفعية) .Bombardier Beetle

تقنية احملرك النفاث
عندما قام العلماء بتش���ريح هذه احلش���رة ملعرفة كيفية قذفه���ا للبخار امللتهب ،ظهر
له���م ش���يء لم يكون���وا يتوقعونه ،إذ متتلك ما مياثل نظام احملرك النفاث املس���تخدم يف
الطائرات النفاثة ،حيث يتكون نظام الدفاع عندها من غدتني تفرزان الوقود ،فإحداهما
تفرز مادة فوق أكس���يد الهيدروجني  Hydrogen peroxideواألخرى تفرز هيدروكينونز
 ،Hydroquinonesويختلط���ان يف خ���زان خاص متصل بغرفة احت���راق  Chamberتتصل
ميا يعمل على اش���تعال املزيج بعد أن يندفع جزء منه
به���ا غ���دد صغيرة خاصة تفرز إنز ً
إلى غرفة االشتعال ،ثم يغلق اخلزان ببوابة خاصة حتى ال يشتعل اخلزان نفسه.
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وعند اندفاع املزيج إلى غرفة االش���تعال ينفجر حتى تصل حرارته إلى درجة الغليان
(أكث���ر م���ن  100درجة مئوية) يف جزء من الثانية ،وللعلم فإن هذا البخار ينطلق مبعدل
 20مرة يف الثانية ويسبب حرو ًقا لإلنسان ،والعجيب أنها تستطيع أن توجه القاذف يف
جميع االجتاهات.
ترى هل تعلم اخلنفس���اء بكل ما فيها من تصميمات ووقود وتفاعالت؟! ألس���نا كمن
يشرح تركيب محرك لطائرة نفاثة أو صاروخ؟!
« َو َما َق َدروا هَّ َ
الل َح َّق َق ْد ِرهِ» (الزمر.)67 :
ُ
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تُبْعث كل  17عا ً
ما
وتُ ِّ
ذكر بيوم البعث

���ر ُب هَّ
ّ���اس لعلهم يتذكرون»
« َويَ ْ
اللُ الأْ َ ْمثَ���ا َل لِلنَ ِ
ض ِ
(إبراهي���م .)25 :من رحم���ة اهلل تعالى بالناس أنه
دائ ًم���ا ما يضرب لهم األمث���ال ليعتبروا ،ومن ذلك
تذكيره���م بالبعث ،وجعل ذلك أم���ام أعينهم يرونه
بشكل دوري.
ث َّمة حش���رة اس���مها الس���يكادا  Cicadaتبعث من
األرض كل 17عا ًما ،وهناك نوع آخــر منها يبعث كل
13عا ًما ،وتكون أعـدادهـا باملاليني ،فما قصــة هذه
احلشرة؟!
تضع األنثى البيض أس���فل األغصان حتى تخرج
احلوريات وتسقط على األرض ،حيث تدفن نفسها
حتى تخرج حشرة كاملة بعد  17عا ًما كاملة.

فكيف تعيش طوال هذه املدة؟!
بعد أن تدفن اليرقة نفسها يف التربة على مسافة
ق���د تصل إل���ى  24بوصة حت���ت األرض ،تقوم مبد
أنبوب طويل يصل إلى جذور النبات تتغذى منه ملدة الـ  17عا ًما ،إلى أن يأذن اهلل تعالى
لها باخلروج ،وهو مش���هد يذكرنا بالبعث والنش���ور يوم القيامة ،حيث تخرج باملاليني من
حتت األرض ،مع العلم أن موعد خروج هذه احلش���رة األخير كان يف ش���هري مايو ويونيو
عام .2014
والعب���رة األخرى من هذه احلش���رة  Cicadaأنها بع���د  17عا ًما تخرج باملاليني ،ثم ال
تعيش إال  6-5أسابيع فقط .فهل رأيتم كم هي احلياة قصيرة؟ فقط شهر ونصف تقري ًبا
ه���ي حياته���ا فوق األرض بعد البق���اء ملدة ( 17عا ًما) كامنة حتت األرض ،ثم ال تش���اهد
الدنيا إال ( 6-5أس���ابيع) وهذا مثال واضح على أن الدنيا قصيرة ج ًدا ،وأن اآلخرة هي
دار القرار .فجميع هذه املاليني من حش���رة الس���يكادا التي متأل األرض متوت يف وقت
واحد .فاعتبر أيها اإلنسان!
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َّ
الغواصة الطبيعية
تس���تخدم الغ َّواصات مقص���ورات خاصة لكي تغوص أو تظهر على الس���طح ،فعندما
متتل���ىء هذه املقصورات باملاء تغوص الغ َّواصة حتت املاء ،وعندما متتلىء بالهواء تطفو
على السطح.
إن كمي���ة امل���اء واله���واء يف ه���ذه الغرف هم���ا اللذان
يح���ددان العمق ال���ذي تريد الغواص���ة الوصول إليه،
وهذه التقنية هي التي يستخدمها حيوان Nautilus
فلدي���ه غرف يف صدفته يصنعها بنفس���ه واحده تلو
األخرى كلما كبر حجمه ،وهي موصولة مبسار يقوم
بتمرير املاء والهواء للغرف.
ولك���ن من أين يأتي بالغاز أو الهواء ليس���تبدله باملاء
يف الغرف؟
لقد أبدع اخلالق العظيم يف جسم هذا الكائن من الوسائل الكيماوية احليوية ما ينتج
خاصا يف جسمه يقوم بتحويله إلى الغرف ،ويطرد منها املاء وذلك لتنظيم طفوه.
غازًا
ً
وهذا يسمح لـ  Nautilusبالغوص أو الصعود لألعلى عندما يرغب يف اصطياد أي من
األحياء املفترسة.
ومع املخاطرة تستطيع الغ َّواصة أن تصل لعمق حوالي  400متر ( 1310أقدام) ،بينما
 Nautilusميكن���ه أن ين���زل بس���هولة إلى عمق  450مت��� ًرا ( 1500قدم) م���ع العلم أن مثل
هذا العمق يعتبر خط ًرا ج ًدا على العديد من الكائنات احلية .لكن على الرغم من هذا
يبقى  Nautilusغير متأثر وصدفته لم تسحق بالضغط وجسمه لم يعان من أي أذى.
ه���ذا النظ���ام البديع املبهر للعقول هو ما كان يحتاجه اإلنس���ان للغ���وص يف األعماق ثم
الرج���وع ،وه���و ما ُكـ ِّرم املخترعون من أجله وأعطي���ت لهم اجلوائز ،فأين هم من خلق اهلل
عز وجل الذي بسابق علمه قدر حياة هذا الكائن وأعطاه التقنية التي يحتاجها وهداه إلى
كيفية استخدامها بل وإتقانها؟ وهي تفوق بكثير ج ًدا ما وصل إليه البشر لتكون لهم آية.
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َّ
منصات للهبوط
كن���ا نتص���ور أن عملي���ة التلقيح ب�ي�ن النباتات
عملية بسيطة عادية تقوم بها الرياح واحلشرات
وبع���ض الكائن���ات األخ���رى ،ولك���ن م���ع البحث
والتدقي���ق الذي قام به علم���اء النبات تبني أنها
عملي���ة معق���دة ج��� ًدا ال يعلمه���ا إال اهلل تبارك
وتعالى ،وذات أبعاد إعجازية عظيمة يُ ِظهر اهلل
سبحانه وتعالى قدرته فيها.
يف جن���وب أفريقيا توجد زهرة تس���مى (زهرة
السوس���ن) وهي ذات لون بنفس���جي يف وسطها
عدة مثلثات بيضاء تش���ير رؤوس���ها إلى وس���ط
الزهرة فلماذا؟
تشير األس���هم احلمراء يف الصورة إلى مكان
تواجد الرحيق وحب���وب اللقاح حيث تتواجد يف
عمق الزهرة ،مما يجعل اإلنس���ان يتس���اءل عن الطريقة التي تتم فيها عملية تلقيح هذه
الزه���رة ،فه���ي حتتاج إلى أنبوب طويل ج ًدا يصل إلى الرحيق يف العمق ،وإلى كائن لديه
قدرة الطائرة املروحية التي تستطيع الوقوف يف اجلو.
لهذاخل���ق اهلل تعال���ى هذه الطائرة احل ّوامة على ش���كل فراش���ة (ع���ث) ،والتي متتلك
القدرة على الطيران الثابت واخلرطوم الالزم للوصول إلى الرحيق يف الزهرة ،ولكن مع
وج���ود الريح وطول ودقة األنبوب تصبح العملية صعبة على الفراش���ة ،إال أن اهلل تعالى
الرحي���م الودود خلق يف وس���ط ه���ذه الزهرة قاعدة هبوط خاصة هي عبارة عن أس���هم
بيضاء تش���ير إلى مكان إنزال هذا اخلرطوم ،مما يس���هل األمر على الفراش���ة ،وهو ما
تستخدمه القواعد واملطارات كعالمة ملكان نزول الطائرات املروحية.
فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقدي ًرا..
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أقوى الحيوانات
هل تَبا َدر إلى ذهنك ما هو أقوى حيوان على األرض؟ الفيل؟ وحيد القرن؟ األسد؟
ال ه���ذا وال ذاك .إنه���ا خنفس���اء الكرك���دن! هذا
املخل���وق الصغير ال���ذي يوجد منه حوالي  300نوع
مختل���ف من خناف���س ا ُ
جل َعـل ،وهي بدورها تش���ير
إلى مئات اآلالف من اخلنافس.
خنفساء الكركدن هذه حجمها كبير نسب ًيا ،وهي
تتغذى عل���ى الفاكهة ،ولها ق���رون حباها اخلالق
ج���ل جالله بق ّوة تفوق اخليال ،إذ تس���تطيع هذه
اخلنفساء أن حتمل مايعادل  850مرة من وزنها.
ما نتحدث عنه هنا هو الق ّوة النسبية ،فكم تستطيع احليوانات أن
ترفع مقارنة بوزن أجسامها؟
الفي���ل ميك���ن أن يحمل  %25من وزن جس���مه،
وهذا ال يعد شي ًئا إذا ما قورن بخنفساء الكركدن
التي ميكن أن حتمل  850مرة من وزنها!
الحظها يف الصور كيف تقلب الصخور واجلذوع
الكبيرة .فهل يستطيع الفيل أن يحمل  850فيلاً
آخر على ظهره ملجاراة ق ّوة هذا املخلوق؟
إن خنفس���اء الكركدن تس���تحق بحق لقب بطل
حم���ل األثق���ال أو احلي���وان األق���وى .وس���بحان
«سيُ ِري ُك ْم آيَاتِهِ َفتَ ْع ِر ُفونَ َها» (النمل.)93 :
القائلَ :
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أقوى مخلوق سام
على وجه األرض

االس�������م الش�������ائع )Box Jellyfish( :قندي���ل البح���ر
الصندوقي.
االسم العلمى.Chironex Fleckeri :
يتكاث���ر قندي���ل البح���ر الصندوق���ي ق���رب الس���واحل
األسترالية وقليل من األندونيسية.
وأه���م ما ميي���زه أنه أق���وى قات���ل كيميائ���ي يف مملكة
احليوان ،مبعنى أنه أقوى مخلوق سام على وجه األرض،
وهو نوع متوس���ط احلجم تصل أبعاده من  30-20س���م،
وي���زن حوالي كيلوجرامني ،له أربعة عيون وأربع حزم من
اللوامس ،كل واحدة بها حوالي  16المسة شفافة بها  5000خلية السعة ،nematocysts
ومتت���د اللوام���س يف القنادي���ل الكبيرة إلى حوال���ي مترين أو أكثر ،ويوج���د منها نوعان،
وحلس���ن احلظ لم يسجل وجود هذه القناديل يف اخلليج العربي وال البحر األحمر حتى
اآلن.
يس���تطيع السم قتل شخص بالغ خالل  180ثانية (ثالث
دقائ���ق) ،أي أن���ه إن لم يتلق املصاب اإلس���عافات األولية
قرب السواحل فإنه ميت ال محالة.
وطريق���ة لدغه تختلف ع���ن الثعاب�ي�ن والعقارب ،ففي
نهاي���ة أذرع���ه الطويل���ة توج���د آالف اخلاليا الالس���عة،
وح�ي�ن يضرب بها فإنها تخترق اجللد وتتجه إلى اجلهاز
العصبي مباش���رة ،وقد تسبب على األقل يف وفاة 5567
شخصا مسجلة منذ عام 1884م.
ً
وال يتواجد قنديل البحر الصندوقي طوال السنة قرب
الش���واطىء ،وإمنا يتكاثر فقط يف موس���م معني ،ويتغذى
على األس���ماك الصغيرة والعوالق ويتكاثر بالبيض .قال
تعالىَ « :و َما يَ ْعل َ ُم ُجنُو َد َر ِ ّب َك إ اَِّل ُه َو» (املدثر.)31 :
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فرس النبى المتعبد
Praying mantis
اش���تُقَّ اس���مها من وقوفها لفت���رات طويلة باس���طة أرجلها
األمامية يف انتظار فرائسها وكأنها يف وضع الصالة.
إنها حش���رات متوس���طة إلى كبي���رة احلج���م ،ذات أجزاء
فم قارض���ة ،حركتها بطيئة ،وميكن متييزها بواس���طة الصدر
األمام���ي الكبي���ر ال���ذي قد يص���ل طوله إل���ى مثل باقي اجلس���م،
وأرجلها األمامية مسلحة بأشواك قوية ومتحورة لقنص الفرائس.
الرأس قصير متصل باجلسم بشكل حر بحيث تستطيع حتريكه حول
محوره���ا ،وه���ي احلش���رة الوحيدة التي ميكنه���ا أن ترى من فوق كتفه���ا .األعني كبيرة
وبارزة بش���كل واضح .اجلناح األمامي جلدي س���ميك واخللفي ش���فاف ،وتستخدمه يف
موس���م الت���زاوج للطيران .اللون يتراوح من األصفر املخض���ر إلى البني الغامق .بعضها
يصل طوله إلى  25سم وهناك أنواع قصيرة ج ًدا يبلغ طولها  1سم.
وهي حشرات مفترسة تتغذى على أية حشرة أو حيوان أصغر منها ،وتعيش على أوراق
األشجار والشجيرات والنباتات األخرى حيث تبقى يف مكانها يف انتظار الفرائس .تضع
البي���ض يف اخلريف يف كت���ل ( 300 -75بيضة) على أوراق الش���جر أو املباني وتغطيها
مبادة مخاطية.
الغريب أنه يف موسم التناسل يتسلل الذكر برفق إلى األنثى ومع بداية عملية التزاوج
تقبض األنثى على رأس الذكر وتأكل رأس���ه بكل تلذذ ،ويس���تمر الذكر يف إمتام عملية
التزاوج بدون رأس حتى النهاية .فسبحان اهلل القادر على كل شيء.
نعم إن املوت واحلياة بيد اهلل تعالى ،واآلجال ُمقدرة ،فال جتزع من مرض أو مصيبة،
���اعة َولاَ
وف��� ّوض أم���رك إلى اهلل ،قال تعالىُ « :ق ْل لَ ُك ْم مِ ي َعاد يَ ْوم لاَ ت َْس���تَ ْأ ِخ ُرو َن َعنْ ُه َس َ
ت َْستَقْدِ ُمونَ» (سبأ.)30 :
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طائر الطنَّان

���خر ٍات فيِ ج ِو الس���ماءِ َما ِس ُك ُه َّن إ اَِّل هَّ
قال تعالى« :أَلَ ْم يَ َر ْوا ِإلَى َّ
اللُ ِإ َّن فيِ
يمُ ْ
َ ّ َّ َ
الطيْ ِر ُم َس َّ َ
َذل َ
ِك لآَ يَ ٍ
ات ِل َق ْو ٍم يُؤْمِ نُونَ» (النحل.)79 :
جعل اهلل تعالى وتبارك طائر الطنَّان آية من آيات اخللق وم َّيزه عن غيره من الطيور
بعدة مميزات لعل أهمها مايلى:
* أعلى نس���بة تنف���س :حوالى  250مرة/دقيق���ة ،أما أثناء الطي���ران فيصل معدل
دقات القلب إلى  1260دقة/دقيقة مع العلم أن القلب ميثل حوالي  %2.5من حجم
اجلسم.
* أعلى درجة حرارة للجسم تصل إلى  40درجة مئوية.
* أعلى سرعة طيران لألجنحة تبلغ حوالى  80ضربة/ثانية ،وأثناء موسم التزاوج يزيد
املعدل إلى  200ضربة/ثانية ،ولو ح ّرك اإلنسان يديه بهذا املعدل الحترقت عضالته.
* يأكل كل  15دقيقة ،ويهضم الغذاء خالل  10إلى  15دقيقة.
* يأكل نصف وزنه من الغذاء يوم ًيا ،ويشرب حوالى  8مرات وزنه من املاء يوم ًيا.
* وميزه بطريقة طيران فريدة!
وطي���ور الطنَّان هي الوحي���دة التي تتميز بأن أجنحتها تتح���رك يف جميع االجتاهات
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بحرك���ة دائري���ة ،ويصل عدد ضربات األجنحة من  60إلى  80ضربة/ثانية ،وتزيد أثناء
طيران التزاوج إلى  200ضربة/ثانية.
ولك���ن ما االخت�ل�اف يف التركيب العظم���ي ألجنحة الطيور الطنَّانة ع���ن باقي الطيور
لتس���اعدها عل���ى ه���ذه احلركة؟ إنها تس���تخدم عظ���ام اليد يف الطي���ران ،وجند عظام
الساعد قصيرة ج ًدا ،ومفاصل الرسغ واملرفق ال تتحرك ،ومفصل الكتف املتصل باجلسم
يتح���رك يف جميع االجتاهات بس���هولة ،مما تنتج عنه حرك���ة الطائر الطنان الدائرية يف
جمي���ع االجتاهات .أما باقي الطيور فتس���تخدم عظام الذراع بأكمله يف الطيران فتكون
احلركة محدودة ألعلى وأسفل فقط ،باإلضافة إلى أن مفصل الرسغ واملرفق متحركة.

كيف يتنفس؟
يتنف���س اله���واء اجلوي من خالل الرئت�ي�ن الصغيرتني املوجودت�ي�ن يف منطقة الصدر،
واملدعمة بتس���عة أكياس هوائية تتصل بالرئة عن طريق أنابيب صغيرة .وتعمل األكياس
الهوائي���ة على حف���ظ توازن الطائر أثن���اء الطيران وتخفيف وزنه .ويبل���غ معدل التنفس
حوالى  250مرة/دقيقة.
َاحيْهِ ِإ ّالَ أُممَ ٌ أَ ْمثَالُ ُكم َّما َف َّر ْطنَا
قال تعالىَ « :و َما مِ ن َدآ ّبَ ٍة فيِ األَ ْر ِ
ض َوالَ َطائ ٍِر يَ ِطي ُر ب َ
ِجن َ
َاب مِ ن َش ْيءٍ ثُ َّم ِإلَى َر ِ ّبهِ ْم يُ ْح َش ُرون» (األنعام.)38:
فيِ الكِ ت ِ
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و الرَّزَّ ُ
هُ
ن اللَّ َ
إَِّ
اق
هَ
ذو الْ ُ
ُ
ق َّ
متِي ُ
ن
ة الْ َ
وِ

جالسا على شاطىء بحر ،فأبصر منلة حتمل حبة
ذكروا أن سليمان عليه السالم كان
ً
قمح تذهب بها نحو البحر ،فجعل س���ليمان ينظر إليها حتى بلغت املاء ،فإذا بضفدعة
قد أخرجت رأسها من املاء ففتحت فاهها ،فدخلت النملة وغاصت الضفدعة يف البحر
ساعة طويلة وسليمان يتفكر يف ذلك ُمتعجبَا! ثم إن الضفدعة خرجت من املاء وفتحت
فاهها فخرجت النملة ولم تكن معها احلبة .فدعاها س���ليمان عليه الس�ل�ام وسألها عن
ش���أنها وأين كانت؟ فقالت :يا نبي اهلل إن يف قعر البحر الذى تراه صخرة مجوفة ويف
جوفها دودة عمياء وقد خلقها اهلل تعالى هنالك ،فال تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها،
وقد و ّكلني اهلل برزقها فأنا أحمل رزقها ،وسخر اهلل تعالى هذه الضفدعة لتحملني يف
فيها فال يضرني املاء ،وتضع فاهها على ثقب الصخرة وأدخلها ،حتى إذا أوصلت رزقها
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إليها خرج���ت من ثقب الصخرة
إلى فيها فتخرجني من البحر.
فقال س���ليمان عليه الس�ل�ام:
وهل س���معت لها من تس���بيحة؟
قالت :نعم ،إنها تقول« :يا من ال
تنس���اني يف جوف هذه الصخرة
حتت هذه اللجة برزقك ،ال تنس
عبادك املؤمنني برحمتك».
هلل س���بحانه وتعال���ى تدابي���ر
ل�ل�أرزاق جلمي���ع الكائنات ،فهو
س���بحانه ال���ذي ق ّدره���ا وجع���ل
املخلوق���ات آيات ش���اهدة عليه،
وم���ن ذل���ك الطي���ر ال���ذي يقوم
بإطع���ام أس���ماك محاص���رة يف
بركة صغيرة.
وق��د جعل اهلل تعالى أرزاق
املخلوقات يف أماكن ال تخطر
لنا على بال ،ومن ذلك نوع من
الفراشات أو العث الذي يعيش فى جزيرة مدغشقر جعل اهلل تعالى رزقها يف عيون
املخلوقات ،فلنر كيف؟
لفراش���ة باروس���تني الليلي���ة ع���ادات غريبة يف تناوله���ا الطعام .فهي مت���د خرطومها
الش���ائك وتش���رب دموع احليوانات مثل الطيور واألبقار واألفيال أثناء النوم وهي تفعل
ذل���ك بلطف بالغ فال تخدش عيون احليوان���ات وال تزعجها يف نومها ،ونعلم أن الدموع
حتتوي على ما حتتاجه الفراشة من أمالح وماء غيرها.
ولعلها تفرز مادة ُمهدئة ،وتستفيد احليوانات من هذه العملية ،املهم أن تطمئن وتؤمن
أن الرزق بيد اهلل س���بحانه وتعالى ،يا أولي األلباب أتخش���ون على الرزق وهو مضمون
مثل املاء والشمس والهواء؟ أفال تعقلون؟!
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أقدام خاصة ج ً
دا

إن التفك����ر يف خل����ق اهلل تعال����ى ينير لإلنس����ان الطريق للوصول إل����ى حقيقة بديعة هي
إدراك إتقان اخللق ومتانة التدبير يف كل مفردات الكون وأجزائه.
وإن النظرة السليمة للمخلوقات ينبغي أن تنقلنا من الظاهر املشهود إلى بواطن األمور
ومن معرفة املخلوق إلى معرفة اخلالق املعبود سبحانه وتعالى.
ومن عجائب خلق اهلل كائن يس����ير على احلائط والس����قف ،على الزجاج واخلشب ،دون
أن يس����قط ،يتعلق برجل واحدة ..لفت نظر العلماء واملهندسني يف التكنولوجيا احليوية.
فحاولوا تقليد أقدامه إلنتاج الصق ال يحتاج إلى صمغ .إنه (سحلية أبو بريص).
إبداعا إله ًي����ا عظي ًما .أجمعت عليه
تأم����ل هذه األقدام بأش����كالها املمي����زة والتي حتوي
ً
جامع����ات مرموقة كجامعة بيركلي فى كاليفورنيا ،وجامعة س����تانفورد وغيرها الكتش����اف
أس����راره .فاكتشفوا أن السطح السفلي لكل رجل يحوي  500000من الشعيرات الدقيقة،
وكل ش����عيرة منه����ا تنقس����م إلى مئات الش����عيرات املتناهي����ة يف الدقة .والت����ي تعمل عمل
املمصات.
وتكسبه تلك الشعيرات القدرة على احلركة على األسطح املختلفة .مما دفع العديد من
املؤسسات العلمية والصناعية إلى البحث عن منتج الصق يُحاكي قدم سحلية أبو بريص.
حتى قامت املؤسس����ة القومي����ة األمريكية للعل����وم The National Science Foundation
برص����د مبل����غ  400000دوالر ملجموعة من علماء جامعة أكرون ومعهد رينس����يالر حملاولة
تقليد رجل أبو بريص .فهل يستطيعون؟!
«صنْ َع ا ِ
هلل ا ّلَذِ ي أَتْ َق َن ُك َّل َش ْيءٍ ».
درسا .وما ذلك إال ُ
نعم فهذه السحلية لقنت اإلنسان ً
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نظام تبريد (رديتر)
لطامل���ا واجه���ت اإلنس���ان مش���كلة التبريد
لكثي���ر م���ن اختراعاته ذات احلركة الس���ريعة
الت���ي حتت���اج إلى طاق���ة احتراق كالس���يارات
والطائ���رات وغيره���ا .ويف الطبيع���ة كائن���ات
حتتاج إلى طاقة احتراق حلركتها السريعة أو
لكونه���ا تبذل مجهو ًدا يف بيئات س���اخنة ج ًدا
فتواجه مشكلة ارتفاع حرارتها.
وعلي���ه فق���د جع���ل اهلل تب���ارك وتعالى لها
خاصا بالتبريد.
نظا ًما
ً
من ذلك الغزال األفريقي الذي قد يتعرض
ملطاردة األس���د أو النم���ر أو غيره ،مما يضطره
للفرار السريع فتصل سرعته إلى  50ميلاً /ساعة ،وهذا كفيل
برفع درجة حرارة جسمه بصورة عالية ج ًدا مما يشكل خط ًرا
عل���ى الدماغ .فوصول الدم احلار إلى الدماغ قد يجعله يغلي
مما يسبب موت الغزال.
ومث���ل ذلك يح���دث للجم���ل يف الصحراء احلارق���ة .إال أن
اخلال���ق العظيم العليم بخلقه جعل للغزال نظام تبريد فري ًدا،
فعندم���ا ق���اس العلماء درجة حرارة دم���اغ الغزال بعد اجلري
وجدوها منخفضة عن باقي اجلسم فكيف يتم ذلك؟
قبل أن يذهب الدم الساخن إلى الدماغ مير خالل التجويف
األنفي إلى ش���بكة هائلة من الش���عيرات الدموية مما يش���كل
برك���ة دم من خاللها مير الهواء أثناء التنفس والذي يؤدي إلى
تبريد الدم املار خاللها ،ثم تلتقي هذه الشعيرات يف شريان واحد ينقل الدم البارد إلى
الدماغ وهكذا ال يتأثر الغزال بارتفاع درجة حرارة اجلس���م عند قيامه بالعدو الس���ريع.
وهذا النظام موجود يف بعض الكائنات األخرى مثل اجلمل وغيره.
ق���ال تعال���ىُ « :ه���و هَّ
اللُ الخْ َ الِ��� ُق الْ َب ِار ُئ
َ
���و ُر لَ ُه األَ ْس��� َماء الحْ ُ ْس���نَى يُ َس��� ِ ّب ُح لَ ُه
المْ ُ َ
ص ِّ
الس��� َما َو ِ
ض َو ُه��� َو الْ َع ِزي��� ُز
َم���ا فيِ
ات َواألَ ْر ِ
َّ
الحْ َ كِ ي ُم» (احلشر .)24
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طريقة الدبُّور
لكائن الدبُّور طريقة فريدة يف احلفاظ
على نسله واستمرار أجياله معتم ًداعلى
حياة حشرات أخرى .كيف؟
تعي���ش اليرق���ات يف أماك���ن متع���ددة
مختبئ���ة ع���ن أعدائه���ا من احلش���رات،
إال أن أنث���ى الدب���ور لديه���ا رادار خاص
يس���تطيع رص���د ه���ذه احلش���رات يف
مخابئه���ا داخ���ل األش���جار أو أي مكان
آخ���ر ،كما أن لديها قن���اة طويلة للبيض
ذات مثقاب خ���اص مطلي مبادة الزنك،
تثق���ب بها اخلش���ب للوصول إل���ى اليرقة ومبجرد أن
تصلها تضع بيضها أو عليها بعد تخدير املوضع.
وب���كل هدوء تعيش اليرق���ة حياتها دون إزعاج حتى
تنمو داخله���ا هذه الكيانات الغريبة من صغار الدبور
الت���ي تكمل منوها وتلتهم اليرق���ة من الداخل وتخرج
منه���ا بعد أن تصبح هذه قش���رة خاوية ميتة .إن هذه
الطريق���ة تش���به إلى ح���د كبير ما يس���تخدمه أعداء
اإلس�ل�ام للولوج إلى مجتمعاتنا اإلس�ل�امية ،حني يزرعون بينن���ا كيانات تهدم األخالق،
فتب���دأ صغيرة ال نلق���ي لها بالاً  ،كبعض املقاالت أوالبرام���ج التليفزيونية أو املجالت أو
حتى الرسوم املتحركة واملسلسالت اخلاصة باألطفال ،والتي قد نعتقد أنها لن تؤثر يف
مجتمعن���ا ،ولكنه���ا تبدأ تنخر فيه وتهدم عاداتنا وأخالقنا وتراثنا ،ولكم أن تتصوروا كم
من قيم جميلة ذهبت ال نراها اآلن وال تعرفها األجيال اجلديدة.
وهلل يف خلقه شؤون..
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سمكة الرأس الشفاف
ال زالت االكتش���افات يف أغوار احمليطات املظلمة تتوالى من الكائنات واملخلوقات ومنها
هذه السمكة ذات الرأس الشفاف والعيون اخلضراء واسمها Macropinna microstoma
فصيلة هذا احليوان كانت قد عرفت ألول مرة سنة  ،1939ولكن العلماء كانوا يظنون لفترة
طويلة أن عيني هذه السمكة ثابتتان ال تسمحان لها بالنظر إال لألعلى ،وال توفر رؤية جيدة
يف مختل���ف الزوايا ،وال س���يما أنها تعيش يف أعماق احمليط���ات املظلمة ،بل واألعجب من
ذلك أن العلماء كانوا يستغربون كيف ميكن لهذه السمكة اصطياد فريستها وعيناها بهذا
الوضع حيث ال ترى إال لألعلى!
قام معهد البحوث املائية يف خليج مونتري بكاليفورنيا ،حتت إشراف العاملني والباحثني
( ،)B.Robison– K.Reisenbichlerباكتش���اف املزيد من أس���رار هذا النوع من الكائنات،
وذلك حني استطاعوا تصوير هذه السمكة وتتبع طريقة عيشها وكيف تستطيع الرؤية يف
عمق  700متر داخل أعماق احمليطات.
رأسا شفا ًفا تستطيع من خالله الرؤية ،كما أن عينيها ليستا ثابتتني كما
واكتشفوا أن لها ً
كان يظن العلماء ،بل متحركتان وذاتا لون أخضر ،تس���تطيع أن تنظر بهما من كل اجلهات
من خالل تلك القبة الشفافة ،التي متتلىء بسائل أخضر غريب وشفاف ً
أيضا!
وخاصا بهذه السمكة «قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه
إن هذا التكيف يعتبر فري ًدا
ً
ثم هدى» (طه.)50:
س���بحانك ربي ما أعظم ما خلقت ..س���بحانك أنت القادر ..س���بحانك ما أجل شأنك..
سبحانك رب السموات واألرض.
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السمكة الجيالتينية ()Blob Fish
« َو هَّ
اللُ َخل َ َق ُك َّل َدا ّبَ ٍة مِ ْن َماءٍ َفمِ نْ ُه ْم َم ْن يمَ ْ ِش���ي َعلَىٰ بَ ْطنِهِ َومِ نْ ُه ْم َم ْن يمَ ْ ِش���ي َعلَىٰ ِر ْجلَينْ ِ
َومِ نْ ُهم َم ْن يمَ ِشي َعلَى أَربَع ،يَخْ ل ُ ُق اهلل َما يَ َشاء * ِإ َّن هَّ َ
الل َعلَىٰ ُك ِ ّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌر» (النور.)45 :
ْ
ْ
ُ
ْ ٍ
م���ن عجائ���ب صنع اهلل تعالى هذه الس���مكة اخلالية من العظام غريبة الش���كل فتعال
لنتأمل هذا املخلوق العجيب.
اسمها)blob fish) Psychrolutes marcidus :
تعيش هذه الس���مكة بالقرب من س���واحل أستراليا وتسمانيا ومن الصعب رؤيتها ألنها
تعيش يف األعماق السحيقة ،حيث الضغط الهائل الذي يزيد عشرات املرات عن الضغط
يف مستوى سطح البحر مما يشكل صعوبة يف امتالء احلوصلة الهوائية لألسماك.
ومن لطف اهلل عز وجل بهذه السمكة أن جعل جسمها عبارة عن كتلة جيالتينية خالية
م���ن العض�ل�ات لتتحمل ضغط املاء باإلضافة إلى أن كثافة جس���مها أق���ل قليلاً من ماء
البحر مما يجعلها ال تبذل جه ًدا يف السباحة فوق قاع البحر وليس لها غذاء خاص وإمنا
تستطيع ابتالع أي طعام موجود يف املاء.
والعجيب أن هذه السمكة عند التكاثر جتلس على البيض حتى تفقس.
فانظر إلى لطف اهلل تعالى بهذه الس���مكة  -رغم ش���كلها الذي رمبا يس���تقبحه بعضنا  -وكيف
يأتيها رزقها رغ ًدا وهي يف ظلمات البحار العميقة وكيف هيأها لتتحمل الضغط الهائل دون ضرر.

فكيف بلطفه بك وأنت خلقه املكرم ..فانظر إلى آثار اهلل ورحمته بك واشكره عليها.
قال تعالىَ « :و َما َق َدروا هَّ َ
ض َجمِ ي ًعا َقبْ َ
ات
الل َح َّق َق ْد ِر ِه َوالأْ َ ْر ُ
الس َ���م َو ُ
ُ
ضتُ ُه يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ َو َّ
ات ِب َيمِ ينِهِ ُسبْ َحانَ ُه َوتَ َعالَى َع َّما يُ ْش ِر ُكونَ» (الزمر.)67:
َم ْط ِو ّيَ ٌ
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الفرن القاتل
الس��� َم َو ِ
ض َواخْ ِتلاَ ِف
ات َوالأْ َ ْر ِ
«إ َِّن فيِ َخلْ���قِ َّ
���ري فيِ الْ َب ْح ِر
اللَّيْ���لِ َوال َّن َه ِار َوالْ ُفل ْ ِك ا َّلتِي تجَ ْ ِ
الس َماءِ مِ ْن
بمِ َ ا يَنْ َف ُع الن َ
َّاس َو َما أَنْ َز َل اهلل مِ َن َّ
ض بَ ْع َد َم ْو ِت َها َوبَثَّ فِ ي َها مِ ْن
َماءٍ َف َأ ْحيَا ِبهِ الأْ َ ْر َ
َص ِر ِ
اب المْ ُ َس َّخ ِر
الس َ���ح ِ
ُك ِّل َدا َّب ٍة َوت ْ
يف ال ِّريَ ِاح َو َّ
ض لآَ يَ ٍ
���ات ِل َق��� ْو ٍم يَ ْعقِ لُونَ»
الس��� َماءِ َوالأْ َ ْر ِ
بَ�ْي�نْ َ َّ
(البقرة.)164 :
تص ّور نفس���ك يف م���كان مغل���ق ومزدحم ج ًدا
بحوالي  500ش���خص وأنت يف الوس���ط دون تهوية
أو تكييف ماذا سيحدث لك؟
الزنابي���ر العمالق���ة يف اليابان هي أل��� ّد أعداء النحل
األوربي حيث تَقتحم خاليا النحل واألعش���اش لكي تس���رق
صغار النحلة ال ُر َّضع كغذاء لصغار الزنابير اخلاصة ويستطيع 30
زنب���و ًرا القضاء على  30000نحلة عند مهاجمة اخللية خالل ثالث
ساعات فقط.
عندما تكتش���ف الزنابير مس���تعمرة نحل جديدة فإنها تخبر
األخريات عن ذلك من خالل إفرازها رائحة خاصة .يستش���عر
النح���ل ً
أيض���ا هذه الرائح���ة ويبدأ باس���تعداداته لص���د الهجوم
فيتجمع عند مدخل اخللية .عندما تقترب الزنابير تخرج  500نحلة
أو أكثر لالنقضاض على الزنبور لإلحاطة به وتعمل بأجسامها كرة بعدة طبقات ثم يبدأ
النحل باالهتزاز لزيادة درجة حرارة أجسامها وخالل  5دقائق ترتفع درجة احلرارة يف
مرك���ز الكرة إلى حوال���ي  45درجة مئوية وهي عاليُة مبا فيه الكفاية ل َقتْل الزنبور .ويف
بيئة كهذه يشعر الزنبور وكأنه داخل فرن حراري ،ويف النهاية متوت الزنابير أما النحل
فإنه يستطيع حتمل حرارة تصل إلى  48درجة مئوية.
وتظه���ر يف الص���ورة احلرارية لهذا الهجوم املناطق احلم���راء التي تصل درجة احلرارة فيها
إلى  48درجة مئوية ،وميكن للنحل أن يتحمل هذه احلرارة يف حني إنها تعتبر قاتلة بالنس���بة
للزنابير .وكل ذلك من صنع اخلالق جل جالله الذي خلق وهدى..
« َوأَ ْو َح���ىٰ َر ّبُ َك ِإلَ���ى النَ ّْحلِ أَنِ اتَ ِّخذِ ي مِ َن الجْ ِ َبالِ بُيُوتًا َومِ َن َّ
���ج ِر َوممِ َّ ا يَ ْع ِر ُش���ونَ»
الش َ
(النحل.)68 :
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المضخة عند الزرافة
تع���ال لن���رى آث���ار لط���ف اهلل تعال���ى العلي���م بخلقه
ورحمته مبخل���وق عجيب من مخلوقات���ه .إنها الزرافة
الت���ي تعتبر بطولها البالغ ( 5أمتار) واحدة من أضخم
احليوانات عل���ى وجه األرض وأطوله���ا ،وهذا احلجم
الكبي���ر والطول الف���ارع يتطلبان نظا ًم���ا دوران ًيا فري ًدا
لكي يمُ ِضي هذا املخلوق حياة س���ليمة يف هذه الدنيا.
بداي���ة ،يج���ب أن يصل الدم إلى الدم���اغ الذي يتوضع
ف���وق القل���ب مبتري���ن ،وهذا يتطل���ب بُنية غي���ر عادية
للقل���ب ،لذلك خل���ق اهلل قلب الزرافة قو ًي���ا مبا يكفي
لضخ الدم حتت ضغط  350ملما زئبق ًيا.
ه���ذا النظ���ام القوي  -وال���ذي من املمك���ن أن يقتل
اإلنس���ان العادي  -يتواجد ضم���ن غرفة خاصة تغلفه
ش���بكة م���ن األوعي���ة الش���عرية مهمته���ا التخفيف من
اإلصابات املميتة.
من جهة أخرى ،يوجد نظا ٌم يشبه حرف  Uيف املنطقة الواقعة ما بني الرأس والقلب يتكون
من األوعية الصاعدة والنازلة.
تقوم الس���وائل التي تتدفق يف األوعية باالجتاه املعاكس مبوازنة نفسها ،مما يحمي احليوان
من ارتفاعات خطيرة يف ضغط الدم التي قد تسبب نز ًفا داخل ًيا.
ويتطلب القسم الذي يقع حتت القلب وخاصة الساقني والقدمني ،عناية خاصة .إن السماكة
املضاعف���ة للجل���د يف ه���ذه املناطق حتمي هذا املخل���وق من األعراض اجلانبي���ة لضغط الدم
العالي ،كما توجد صمامات يف األوعية الدموية تنظم الضغط.
واخلط���ر األكب���ر الذي تتعرض له الزرافة ،هو االنحناءة التي تقوم بها عند حاجتها لش���رب
امل���اء .فف���ي هذه اللحظة يرتفع الضغط املرتفع مبا يكفي ليس���بب نز ًفا داخل ًيا ،إال أن الزرافة
ال تتعرض لذلك ،إذ يقوم سائل خاص هو السائل املخي الشوكي الذي يوجد ً
أيضا يف الدماغ
والعمود الفقري ،بتوليد ضغط معاكس ليمنع حدوث متزق األوعية الش���عرية .كما تدعم هذا
التوازن صمامات تعمل باجتاه واحد وتنغلق عندما يخفض احليوان رأسه .وتقلل الصمامات
م���ن تدف���ق الدم ،لتتمكن الزرافة من خفض رأس���ها والنهل من املاء بأمان .ومما مي ِّكن من
جتن���ب ارتف���اع الضغط ،متيز هذه الصمامات بغالفها الس���ميك ال���ذي يتألف من عدة
طبقات.
ومن لطف اخلالق تبارك وتعالى أن الدم ال يتجمع يف سيقان الزرافة رغم طولها ،لذا
فإنه عند حدوث قطع يف ساقها فإنها ال تنزف بكثرة ويكمن الس ّ ُر يف جلدها القاسي
ج ًدا عند رجلها وشبكة داخلية متنع جتمع الدم .وقد ُدرِ ست هذه اخلاصية على
ِ
بدالت
نطاق واس���ع من قِ بل علماءِ وكالة الفضاء األمريكية (ناس���ا) يف تطويرهم
اجلاذبيةِ لر ّواد الفضاء.
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طائر َّ
نقار الخشب
إنه طائر آية من آيات اهلل تعالى يف الطبيعة بحيث أذهل كل من درس���ه ،ويف الصورة
الثاني���ة ق���ام حوالي خمس���ة من عائلة واحدة من نقار اخلش���ب بعم���ل  60000ثقب يف
شجرة واحدة من أجل تخزين غذائها ،فتصور عدد الثقوب وعدد الطيور التي اشتركت
يف عملها ،فكل طائر صنع أكثر من  10آالف ثقب ،فماذا تعرف عن طائر نقار اخلشب؟
يعد طائر نقار اخلش���ب من أش���هر فصائل الطيور ويتميز مبجموعة من اخلصائص،
حي���ث إن ل���ه عادات يؤديها بانتظام وإصرار غريبني ،ويتميز ً
أيضا مبنقاره املدبب الذي
يستعمله يف نقب األشجار بواسطة النقر السريع املتواصل ،كما لهذا الطائر ذيل صلب
يستخدمه مع قدميه يف تثبيت نفسه على األشجار .ويتغذى نقار اخلشب على الديدان
واخلنافس ويبني عشه بطريقة غريبة إذ يحفر ثق ًبا يف الشجرة ،ثم يحفر مم ًرا طويلاً
عمود ًيا على مدخل الثقب داخل جذع الشجرة يبلغ طوله  30سم ،ويف أسفل هذا املمر
تضع أنثى نقار اخلش���ب من  4إلى  7بيضات صغيرة ،وهناك أحجام متباينة من طيور
نقار اخلشب تبدأ بعضها بطول يصل إلى  7بوصات .وتتميز ذكور نقار اخلشب بانتشار
الريش األحمر يف رؤوسها بكثرة عن اإلناث.
وتعد الغابات ذات األشجار القدمية أو امليتة البيئة األنسب لنقار اخلشب حيث يجد
فيها ضالته من احلشرات والديدان التي تنتشر بكثرة يف تلك األشجار «صنع اهلل الذي
أتقن كل شيء».
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التجهيزات التي خص اهلل تعالى بها نقار
اخلشب:
• منق���ار ق���وي مت�ي�ن ،يعمل متا ًم���ا كأداة
خلرق اخلشب.
• عضالت رقبة قوية ضرورية لتأمني ضربات
إيقاعية قوية للمنقار الذي يعمل كإزميل.
• جمجم���ة س���ميكة ،لكنه���ا تتمت���ع مبرون���ة
ألربطتها الدقيقة املتعامدة.
• ُم َخ ِّم���د للصدمات (ميتص االهتزازات) وهو من
نسيج ثخني بني املنقار واجلمجمة ،وهذا النسيج غير
موجود يف الطيور األخرى.
• لس���ان طويل رفيع ،على شكل سلك شائك مغطى مبادة
لزجة ،يلتقط به احلشرات.
• أرجل قصيرة قوية ال تشبه األرجل النحيلة ملعظم الطيور.
• أصاب���ع أرجل (كامللزمة) ،اثنت���ان يف املقدمة واثنتان يف املؤخرة
فهي كماشة كاملة للتعلق املتني بلحاء الشجر.
• ريش الذنب القاس���ي ،ينتهي برؤوس ح���ا ّدة وهي ضرورية لدعم نقار
اخلشب وهو يثقب موقع عشه.
ض لآَ يَ ٍ
الس��� َم َو ِ
ات ِ ّل َق ْو ٍم
« ِإ َّن فيِ
ات َواألَ ْر ِ
���ات ِ ّلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
نيَ ،وفيِ َخلْقِ ُك��� ْم َو َما يَبُ ّ ُث مِ ن َدا ّبَ ٍة آيَ ٌ
َّ
يُوقِ نُونَ» (اجلاثية3 :ـ.)4
يتغ���ذى نق���ار اخلش���ب على احلش���رات واليرقات الت���ي تختبىء يف جذوع األش���جار
ويستخرجها عن طريق النقر .وتقوم هذه الطيور بحفر أعشاشها يف األشجار السليمة
مبهارة تضاهي مهارة أعظم فناني احلفر.
ويس���تطيع نقار اخلش���ب املرقش أن ينقر ما بني تس���ع إلى عش���ر نق���رات يف الثانية
الواحدة ،ويزداد هذا العدد ليصل إلى ما بني  15و 20عند األنواع األصغر حج ًما ومنها
نقار اخلشب األخضر.
وعندما يقوم نقار اخلشب األخضر بحفر عشه ،فإن سرعة عمله تصل إلى  100كم/ساعة
وهذه السرعة ال تؤثر على دماغه الذي يبلغ حجمه حجم حبة الكرز.
أم���ا الزم���ن الفاصل بني النق���رة واألخرى فهو أقل من  1000/1م���ن الثانية ،وعندما
يبدأ الطائر يف النقر ينتظم الرأس واملنقار يف خط مس���تقيم متا ًما ،إذ إن أي انحراف
بسيط سيؤدي إلى متزق يف الدماغ.
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والصدمة التي تنتج عن هذه الطرق املتتالية
ال تختلف عن تلك التى يس���ببها ضرب الرأس
يف حائ���ط إس���منتي ،إال أن التصمي���م املعجز
لدماغ نقار اخلش���ب يجنب���ه التعرض ألي نوع
م���ن اإلصابة .وفي���ه تتصل عظ���ام اجلمجمة
عند معظم الطيور ببعضها ،ويعمل املنقار مع
حركة الفك السفلي.
إال أن منق���ار وجمجمة طائر نقار اخلش���ب
منفص�ل�ان عن بعضهما بأنس���جة إس���فنجية
متت���ص الصدمات الناجتة ع���ن عملية النقر.
وفص���ل املنق���ار عن اجلمجمة به���ذه الطريقة
يس���مح للحج���رة الت���ي حتم���ل دم���اغ الطائر
باحلرك���ة بعي ًدا عن املنقار العلوي أثناء عملية
النق���ر ،وهك���ذا تكون وتتش���كل آلي���ة ثانية يف
امتصاص الصدمات.
وق���د خلق اهلل تعالى لنقار اخلش���ب لس���ا ًنا
خاص���ا ج��� ًدا ،ميتاز بأن���ه طويل ول���ه مقدمة
ً
عبارة عن س���هم مدبب صلب يسمح له بصيد
احلش���رات داخل الثقوب الت���ي ينقرها داخل
األشجار.
ويختبىء هذا اللس���ان بشكل عجيب ،حيث
ميتد فى املنقار ثم ينشق قسمني خلف اجلمجمة ثم يلتقي مرة أخرى يف مقدمتها حتى
يدخل يف املنخر األمين ،فإذا أراد الصيد يندفع اللس���ان بق ّوة وسرعة اللتقاط اليرقات
من داخل الثقوب وسحبها إلى داخل املنقار.
إن طائر نقار اخلشب يعتبر بحق آية من آيات اهلل سبحانه وتعالى شاه ًدا على اخللق
املعجز لهذا الكائن الصغير.
َ
هّ
يث بَ ْع َد ِ
ات هَّ ِ
وها َعلَيْ َك بِالحْ َ قِ َ ،ف ِب َأ ِ ّي َحدِ ٍ
الل َوآيَاتِهِ يُؤْمِ نُونَ» (اجلاثية.)6 :
الل نَتْل ُ َ
« ِتل ْ َك آيَ ُ
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ما هذا؟ لسان له عيون؟!
ما أعظ���م اخلفاي���ا الت���ي جعلها اهلل
تعالى يف ه���ذه الكرة األرضية الصغيرة
وكلها ش���اهدة على أن اهلل هو اخلالق..
الواحد ..الواجد ..العظيم.
هن���اك الكثير من املخلوقات الطفيلية
َّ
ولع���ل أغربه���ا ه���ذا الطفيلي
الغريب���ة،
ال���ذي ن���راه يف الص���ورة ويطل���ق علي���ه
 Cymothoa exiguaويت���راوح طوله من
 3إلى  4س���م .يدخل إلى سمك النهاش
عبر اخلياش���يم حتى تصل إلى لسانها،
ثم تلتصق بلس���ان الس���مكة من اخللف،
ث���م يبدأ باس���تخالص الدم من اللس���ان
حتى يضمر لسان الس���مكة ،بينما ينمو
الطفيلي حيث يبقى متمس��� ًكا مبا تبقى
م���ن اللس���ان بأرجل���ه اخللفي���ة وهكذا
يقوم الطفيلي باس���تبدال لسان السمكة
ويجلس مكان عضالت اللس���ان ويصبح
هو لس���ان الس���مكة الفعلي! وتس���تطيع
السمكة أن حتركه كما تشاء وتستخدمه
كلسانها.
وهو ال يُ ِ
لحق أي ضرر باألسماك وإمنا
يحصل عل���ى غذائه من بقايا الطعام أو
اللعاب أو الدم.
هك���ذا ..ال ميكن ألي كائ���ن أن يُ ِّفوت
م���ا كتبه اهلل تعالى له من رزق حتى ولو
كان بلس���ان له عيون ..وف���م ..وأرجل..
فسبحان اخلالق العظيم.
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يُدبِّـر األمـر

يف منطق���ة عالي���ة ج ًدا يف أمريكا اجلنوبية ينزل املط���ر عليها طوال العام ،مما يؤدي
إل���ى ج ْرف التربة وفقْدها لألمالح التي يحتاجها النبات الذي يعيش يف هذه املنطقة..
فما احلل ملنع اجلرف واحلفاظ على األمالح بها؟
احلل يأتي من تدبير اخلالق العظيم ..العليم بخلقه ..الذي ال تأخذه س���نة وال نوم..
الذي ألهم هذه النبتة صنع املصيدة املتقنة ..فكيف يعمل هذا الفخ؟
ومنه���ا نبت���ة يطلق عليها يف احلقل العلمي اس���م  ،Utriculariaوهناك ثالثة أنواع من
الغ���دد يف ف���خ هذه النبت���ة :الن���وع األول( :الغدد الكروي���ة) التي تتموضع خ���ارج الفخ،
والنوع���ان الثاني والثالث هما (الغ���دة الرباعية املدببة) و(الغدة الثنائية املدببة) واللتان
تتموضعان يف الداخل .تس���تخدم النبتة هذه الغدد كمراحل مختلفة لإليقاع بالفريس���ة
وهي عبارة عن يرقات البعوض.
يف البداي���ة تق���وم الغدد بتفعي���ل االمتدادات املتصلة بها ،وتبدأ بض���خ املاء منها حتى
تصل إلى أقرب مستنقع .تتشكل عدة انتفاخات مجوفة من الداخل ،ويف املدخل يوجد
باب الفخ الذي مينع املاء من التدفق نحو الداخل .وتكون الشعيرات املوجودة يف الداخل
حساس���ة ج ًدا ،فعندما تالمس إحدى اليرقات هذه الش���عيرات يفتح الباب على الفور
ويتدف���ق املاء بق ّوة إلى داخل النبتة س���اح ًبا معه الفريس���ة ،ويغلق الباب وراء الفريس���ة
بلم���ح البص���ر .وبعد هذه العملية التي ال تس���تغرق أكثر من  1/1000م���ن الثانية ،تبدأ
العصارات الهاضمة بإذابة الفريس���ة ثم يقوم النبات بامتصاصها ،وبذلك يحصل على
األم�ل�اح الالزم���ة كتعويض عن أمالح التربة املفقودة ..أليس اهلل بأحكم احلاكمني وهو
خير املاكرين..
ض أَ َّمن يمَ ْل ُ
ص���ا َر َو َمن يُخْ ِر ُج الحْ َ َّي
الس��� َماءِ َوالأْ َ ْر ِ
الس��� ْم َع َوالأْ َبْ َ
ِك َّ
« ُق ْل َمن يَ ْر ُز ُق ُكم ِ ّم َن َّ
���ت َويُخْ ِرج المْ َ ِي َت مِ َن الحْ َ ���ي َو َمن يُ َد ِ ّبر الأْ َمرَ ،فس���يقُولُو َن هَّ
مِ ��� َن المْ َ ِ ّي ِ
اللَُ ،ف ُق ْل أَ َفلاَ تَ ّتَقُونَ»
ُ َْ َ َ
ُ ّ
ِّ
(يونس.)31 :
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فى غابات األمازون ذات العجائب املتعددة

صيدلية في الطين
ببغاء املكاو يعيش يف منطقة بها بعض النباتات ذات البذور السامة ،وهذا ما يحميها
من األعداء الذين يحاولون أكلها.
نوعا من الببغاوات يتغذى على هذه البذور بالرغم من كونها س���امة،
غي���ر أن هن���اك ً
وهو ما أثار حيرة العلماء!
ففي الوقت الذي ال يقترب فيه أي كائن من هذه البذور ،يصر الببغاء هذا على أكلها،
وبالرغم من ذلك ال يصيبه أي أذى ،فكيف د ّبر اهلل سبحانه وتعالى هذا األمر؟
عن���د تتبع هذا الطائر الذى أطلقت عليه تس���مية (امل���اكاو) الحظ العلماء املختصون
ظاهرة أثارت دهشتهم! فبعد أن يأكل (املاكاو) هذه البذور ذات القيمة الغذائية العالية،
يطير بسرعة باجتاه منطقة صخرية ،وعندما يصل إلى تلك املنطقة يعمد إلى الصخور
الطينية على ضفة النهر ،ويأخذ منها قط ًعا ويفتتها ويبتلعها.
وميزة هذه الصخور أنها حتتوى على أمالح ت ِ
ُذهب التأثير السام للبذور التي تناولها،
بإالضافة أنها حتتوي على أمالح الصوديوم والكالسيوم .وهكذا يهضم هذا الطير تلك
البذور بسهولة دون أن يلحق به أي أذى.
فكي���ف حص���ل هذا الكائن على هذه املعلومات الكيميائي���ة التى تفيد بأن تلك البذور
ذات تأثير سام قاتل؟ وكيف عرف الطريقة التى يزيل بها التأثير السام لهذه البذور؟
ال ميكن لإلنس���ان أن يعرف ما إذا كان هذا النبات س���ا ًما أو غير س���ام،
وال كي���ف يت���م إزال���ة تأثير ه���ذا الس���م إال من خالل استش���ارة أحد
االختصاصي�ي�ن ،وعبر حتاليل كيميائية طويلة ،فماذا بش���أن بهذا
الطائر!؟
إن الذي ألهم (املاكاو) هذه املعلومات هو اهلل سبحانه تعالى
خالق كل شيء و ُمدبر أمر هذا الكون.
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ث ّم���ة كائ���ن غري���ب يتحم���ل م���ا ال يتحمل���ه أي كائ���ن آخ���ر عل���ى وج���ه األرض اس���مه
( )Water bear tardignadesوال���ذي وج���ده العلم���اء يف جميع املناط���ق على األرض ..يف
الينابي���ع احل���ارة ،وعل���ى قمم جبال الهمالي���ا ،وحتت طبق���ات اجلليد الصل���ب ،ويف قيعان
احمليطات العميقة ج ًدا ،ويف الصحاري اجلافة ،ويف احلدائق الرطبة ،ويف الكهوف.
فس���بحان اهلل ..كيف يس���تطيع ه���ذا الكائن أن يتحم���ل جميع الظروف الطبيعية القاس���ية
والتواجد يف جميع البيئات املختلفة؟
لق���د اخت���ار اهلل تعالى هذا الكائن الذي ال يُرى اإل باملجهر ليضع فيه من قدرته ما يُبهر بها
عقول الناس ،وال يجدون لها تفس���ي ًرا اإل أن لهذه احلياة خال ًقا عظي ًما يس���ن فيها الس�ن�ن
ويتحكم فيها كما يشاء «ولن جتد لسنة اهلل تبديلاً ( »..الفتح.)23 :
ه���ذا ما وجده العلماء ع���ن القدرات الهائلة لهذا املخلوق الصغير ج��� ًدا ج ًدا ،والتي أودعها
فيه العليم القدير:
• يتح ّمل درجات التجمد حتى (  230-م ) حتت الصفر.
• يتحمل حرارة تصل إلى 150م.
• ميكن أن يفقد  %99من املاء يف جسمه ،ويعيش إلى  120سنة يف اجلفاف القاسي.
• يستطيع أن يقاوم جرعة إشعاع غاما ما بني  ،6200Gy - Gy 5000بينما ميوت اإلنسان ذو
البنية القوية والقوام السليم فى  10GY-5فقط.
• ميكن���ه أن يتحم���ل الضغط حتى  6000ضغط جوي والذي يس���اوي  6مرات من ضغط املاء
ألعم���ق منطق���ة فى محيطات العالم ،ويعيش فى أقل ضغط ج���وي (الفراغ) ،حيث وجد أنه
يعيش يف الفضاء اخلارجي يف الفراغ واإلشعاعات الشمسية حتى عشرة أيام.
• ميكن أن يقاوم املستويات العالية من السموم البيئية.
ومما س���بق نس���تنتج أنه ال ميكن ألي كائن أن يتحمل هذا ،والتفس���ير الوحيد لهذه القدرة
الهائل���ة من حت ُّمل أقس���ى الظ���روف القاتلة على وجه األرض هو تدبي���ر اهلل تعالى وتقديره
وحكمته ،فهو اخلالق البارىء القادر على صنع كل ش���يء ،يُحيي ومييت وهو على كل ش���يء
قديرَ « ..و ُق ْل الحْ َ ْم ُد للِ هَّ ِ َسيُ ِري ُك ْم آيَاتِهِ َفتَ ْع ِر ُفونَ َها َو َما َر ّبُ َك ِبغَافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُونَ» (النمل.)93 :
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كائنات تبحث عن النار
ثم���ة ن���وع من اخلناف���س  jeweI beetIeهي على عكس بقي���ة احليوانات ال تهرب من
احلريق ،بل تبحث عن النيران وتستش���عرها من مس���افات تصل إلى  80كم .ولقد لفتت
هذه اخلنافس الس���وداء أنظار العلماء كونها تس���تطيع أن (تستشعر النيران) ،كما يؤكد
ذلك الباحث سابيش كلوكه ،من معهد علم احليوان فى جامعة بون بأملانيا.
والس���ؤال الذى يُثار فى هذا الش���أن :ملاذا تبحث هذه اخلنافس عن احلرائق؟ وكيف
تس���تطيع أن حتس باحلرائق من مس���افات شاس���عة؟ وأين توجد هذه املجسات لديها؟
وما مدى قوتها؟
لقد مت إخضاع هذه اخلنافس للبحث والدراسة وتبني ما يلي:
• إن املناطق احملترقة هى أأمن املناطق؛ ألن جميع الكائنات املفترسة تهرب منها.
• إن اهلل تبارك وتعالى جعل يرقاتها تتغذى على األخشاب احملترقة حدي ًثا.
(مجسا) فري ًدا من نوعه ،يلتقط األشعة
• جعل لها اخلالق عز وجل مستشع ًرا للحرارة
ً
حتت احلمراء من مسافة تبلغ أكثر من  80كم .وميكن أن ترى هذا املجس ومكان وجوده،
ً
القطا لألشعة حتت احلمراء.
إذ يحتوي كل مجس على 70
• إن أجهزة االستش���عار اخلاصة باخلنافس تتميز بحساس���ية ش���ديدة باإلضافة إلى
صغر حجمها ،وهي أسرع خمس مرات من أي مجس مت ابتكاره حتى اآلن ،كما أن لديها
ميزة خاصة ج ًدا ،فهي تس���تطيع أن (تس���مع) احلريق .وجهاز االستش���عار اخلاص بها
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يتلقى األش���عة حتت احلمراء الصادرة عن النيران ،وتتس���بب تلك األش���عة يف تس���خني
الس���وائل التى متأل خاليا االستش���عار لدى اخلنفس���اء ،فيرتفع الضغط بها ،وتس���جل
احلشرة ذلك التغير ،وتتخذ رد فعل بسرعة كبيرة.
يقول اهلل عز وجلَ « :و َس َّ
الس��� َم َو ِ
ض َجمِ ي ًعا ِ ّمنْهُِ ،إ َّن فيِ
���خ َر لَ ُكم َّما فيِ
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ
َّ
َذٰل َ
ِك لآَ يَ ٍ
ات ِ ّل َق ْو ٍم يَتَ َف َّك ُرونَ» (اجلاثية.)13 :
ويتمنى العلماء أن يتمكنوا من تقليد تلك اخلواص يف املجسات اجلديدة التي يقومون
بتطويرها.
أما عن مجاالت اس���تخدام تلك األجهزة املستقبلية فهي كثيرة كما يؤكد ذلك الدكتور
ش���ميتس( :من املمكن مثلاً استخدامها الستش���عار حرائق الغابات وتفاديها ،كما ميكن
اس���تخدامها ً
أيض���ا كإن���ذار للحرائق يف املنازل) .لكن تلك املجس���ات م���ا تزال يف طور
التطوي���ر والتجرب���ة ،وال يعرف فريق البحث متى س���يدخل هذا املش���روع حيز التطبيق
العملي ،فالبحث ما زال جار ًيا!
« َو ُك ّ ُل َش ْيءٍ ِعنْ َدهُ بمِ ِ ْق َد ٍارَ ،عا ِل ُم الْ َغيْ ِب َو َّ
الش َها َد ِة الْ َكبِي ُر المْ ُتَ َعالِ » (الرعد.)9-8 :
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نسيج السماء

يقول علماء الفلك:
The first galaxies or rather, the first galaxy building blocks, will form inside
the threads of the web. When they emitting light. they will be seen to mark
out the otherwise invisible threads. much like beads on a string.
واملعنى «أن املجرات األولى أو باألحرى لبنات البناء األول للمجرات ،سوف تتكون يف
داخل خيوط النسيج ،وعندما تبدأ ببث الضوء ،سوف تتضح تلك اخليوط غير املرئية).
واملقصود أن املادة األولية التي تألف منها الكون انتظمت يف شكل شبكة ثالثية األبعاد
كشبكة العنكبوت مؤلفة من خيوط تتصل ببعضها بواسطة عقد ثم تكونت لبنات البناء
التي تتألف منها املجرات على طول هذه اخليوط.
Scientists say that matter in the… Universe forms a cosmic web
نسيجا كون ًيا).
ومعناه( :يقول العلماء :إن املادة يف الكون تشكل
ً
ات الحْ ُ بُ ِ
الس��� َماءِ َذ ِ
���ك» (الذاري���ات .)7 :ويقول اإلمام
ويق���ول اهلل تب���ارك وتعال���ىَ « :و َّ
الس َماءِ َذ ِ
ات الحْ ُ بُ ِك ،إذا أجاد احلائك احلياكة قالوا ما
الزمخشري رحمه اهلل تعالىَ « :و َّ
أحسن حبكة» .أي حتدث عن نسيج مت حبكه بإحكام.
أم���ا اإلمام القرطب���ي فقد تناول هذه اآلية ً
النس���اج إذا
أيضا وقال فيها( :ألم تر إلى ّ
نس���ج الثوب فأجاد نس���جه يقال منه ح َبك الثوب يَح ِب ُكه َحب ًكا أي :أجاد نس���جه) ،ولكن
اإلمام ابن كثير رحمه اهلل تعالى له تفسير جميل وعجيب ويطابق مائة باملائة ما يقوله
الس َماءِ َذ ِ
ات الحْ ُ بُ ِك ،أيُ :حبكت بالنجوم).
اليوم علماء الغرب! فاإلمام ابن كثير يقولَ « :و َّ
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وق���د متك���ن علم���اء فلك يف تش���يلي
والياب���ان للم���رة األول���ى م���ن رؤية جزء
من ش���بكة مجرات ترسم خريطة كونية
ملجموعة تبعد نحو س���بعة مليارات سنة
ضوئي���ة ع���ن األرض .وأش���ار املرص���د
األوروبي اجلنوبي ،إلى أن هذا االكتشاف
الذي ميكن رؤيته من خالل أكبر أجهزة
التنظي���ر يف العالم يُعتبر األول من نوعه
لبني���ة مجرات بهذا احلج���م وعلى هذه
املس���افة ،ويعطي هذا االكتشاف مزي ًدا
م���ن املعلوم���ات ع���ن اخلريط���ة الكونية
وكيفية تكونها.
وأوضح املرصد أن مجموعة املجرات
ً
خيوط���ا متت���د عل���ى مالي�ي�ن
تش���كل
الس���نوات الضوئية كما تش���كل خريطة
الك���ون ،مؤكدي���ن أن املج���رات تتجم���ع
حت���ى تش���كل كتلاً كبي���رة تب���دو وكأنها
عنكب���وت على ش���باكها بانتظ���ار املزيد
لتبتلعه .وأش���ار العلماء إلى أن اخليوط
تبتعد مسافة  7,6مليارات سنة ضوئية،
وم���ن املرجح أن تكون هذه البنية ممتدة
إلى م���ا بعد املنطقة التي رصدوها ،لذا
تعه���دوا بالقي���ام باملزيد م���ن األبحاث.
وأكد املرصد أن الفضل يف هذا االكتش���اف يعود إلى اس���تخدام أكبر منظارين أرضيني
يف العالم ،وهما منظار مرصد (بارانال) يف تشيلي ومنظار (سوبارو) يف املرصد الوطني
الياباني.
إن هذا النسيج يتحدث عنه علماء الغرب بقولهم :إن خيوطه قد ُش َّدت بإحكام مذهل
أي إن���ه نس���يج وهو محكم ومتعدد ً
أيض���ا ،ويعني أن هذا النس���يج الكوني ال يتألف من
طبق���ة واح���دة ،إمنا هنالك طبق���ات بعضها فوق بعض .ولو تأملنا الصور التي رس���مها
السوبر كمبيوتر لهذا النسيج وما فيه من تعقيد وإحكام ُمبهر سنالحظ أن اهلل وتعالى
قد أحكم صناعة هذا النس���يج بش���كل يدل على أنه عز وجل قد أتقن كل شيء ،كيف ال
«صنْ َع هَّ ِ
الل ا ّلَذِ ي أَتْ َق َن ُك َّل َش ْيءٍ ِإ ّنَ ُه َخبِي ٌر بمِ َ ا تَ ْف َعلُونَ» (النمل.)88 :
وهو القائلُ :
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مهندس السدود الرائع
أح���د أعظ���م الكائنات فى الطبيعة وهبه اهلل تعالى موهب���ة خاصة وقدرة هائلة على
هندس���ة الس���دود لم ير اإلنسان لها مثيلاً  ،بحيث أدهشت عقول أعظم املهندسني ممن
درسوا يف اجلامعات واكتسبوا اخلبرات وألفوا الكتب ولم يصلوا إلى ما وصل إليه هذا
املخلوق من علم الهندس���ة املتخصصة بالس���دود وكيفية توصيله له���ذه املعرفة ألجياله
الالحق���ة .إن���ه حيوان (القندس) وهو حيوان ثديي م���ن مخلوقات اهلل العظيم خالق كل
شيء ومليكه وهو على كل شيء قدير.

بناء السدود

القن���دس (باإلجنليزي���ة )Beaver :حي���وان ثدي���ي م���ن الق���وارض املائي���ة وم���ن فصيلة
نوعا ،يعيش عادة فى املاء قائ ًما
الس���موريات ،وتوجد منه أنواع عديدة تزيد عن عش���رين ً
بصورة دؤوبة على بناء السدود من أخشاب األشجار الذى يقوم بتقطيعها بأسنانه احلادة.
ويعتبر هذا احليوان أمهر مهندس يف بناء السدود بني السموريات واحليوانات جمي ًعا.
تل���د أنث���ى القندس من  2إلى  3صغار بع���د فترة حمل تدوم  61يو ًما وترضعها ملدة 3
أش���هر وال تنفصل عن العائلة إال بعد مضي س���نة واحدة ،وميكن أن يصل
ط���ول القن���دس إلى  120س���م ،ويبلغ طول ذيله  52س���م ويزن 15
كغم.
حتص���ل القنادس عل���ى املواد الالزمة للبناء بإس���قاط
األش���جار وفروعه���ا بواس���طة أس���نان موائم���ة لذلك،
ويتم ذلك ليلاً بصفة أساس���ية حيث تقرض القنادس
جذوع األشجار بقوارضها القوية التي تشبه اإلزميل،
وميكن للقندس أن يس���قط ش���جرة قطرها  30سم
نتيجة عمل يستغرق ليلتني ،وعندما تسقط الشجرة
تتوالى القن���ادس فصل األفرع عن اجلذع وجتزئتها
إلى قطع يبلغ طول كل منها أقدا ًما قليلة ويتم العمل
كله باستخدامها أسنانها.
يقوم القندس باستخدام هذه األشجار
بعد تقطيعها بقياس���ات محددة يف بناء
أعظم الس���دود ،حتى أنه بنى أكبر س���د
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يف العالم كما نقل ذلك موقع (اجلزيرة.
ن���ت  ،)http://aljazeera.netحي���ث
يق���ول اخلبر( :القندس يبني أكبر س���د
يف العالم).
وملا كان طول السد الواحد الذى يبنيه
القن���دس غال ًبا  1500ق���دم (نحو 457
مت ًرا) ،فإن أحد هذه الس���دود قد أذهل
علماء األحياء نظ ًرا لطوله الفائق.
وم����ن املع����روف أن ه����ذه احليوان����ات
 وهى من الثدييات  -تستخدم األشجاروالطني واحلجارة لصنع نوع من اخلنادق
املائي����ة ح����ول حصونها ،حيث تس����تطيع
اس����تخدام مهاراتها يف السباحة لتفادي
احليوانات املفترس����ة التي تهدد حياتها،
وتعي����ش أس����ر هذه احليوان����ات يف بيوت
على هذه السدود ،وتقضي معظم نهارها
يف حتصني وإصالح هذه األبنية الرائعة.
وقد اكتش���ف اخلبراء الس���د املش���ار
إلي���ه يف متن���زه (بافال���و) الوطن���ي يف
(ألبرتا) الش���مالية بكندا ،ويعتقدون أن
عدة أس���ر من القنادس شاركت يف بناء
ه���ذا الصرح الكبير ال���ذى يحوي آالف
األش���جار ويرجح أن إمتامه اس���تغرق ش���هو ًرا كثيرة .وتعتبر هذه السدود جز ًءا ها ًما يف
النظام البيئي ،وميكن احلكم على تغير املناخ بانتشارها.
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ولك���ن ملاذا تبن���ي القنادس الس���دود؟
وكي���ف تبني بيوتها خلف الس���د؟ وماذا
تفع���ل يف الش���تاء عندما يتجمد س���طح
البحيرة؟
سدودا يف
ملاذا يبني القندس
ً
مجاري األنهار؟
ألنه ال يحب املاء إال س���اكنًا ،وذا عمق
معني ،فيبني بيته وس���ط املاء بعي ًدا عن
الذئ���اب واحليوان���ات املفترس���ة ،وإذا
ل���م تتوافر يف املاء الش���روط الضرورية
ملعيش���ته ،س���عى بنفس���ه إلى حتقيقها،
فيبن���ي س��� ًدا عب���ر النه���ر ليخف���ف من
س���رعته ويحجز أمامه كمي���ة كبيرة من
امل���اء ،ويتك���ون بذلك ح���وض كبير يقيم
فيه مسكنه.
وملس�������كن القندس مواصف�������ات خاصة
ذات هندسة فائقة تتمثل يف:
أنه يبني مسكنه من املواد نفسها التي
تس���تخدم يف بن���اء الس���دود ويخت���ار له
موق ًعا على الس���د نفسه ،أو فوق جزيرة
يف حوض املاء الناش���ىء عن الس���د ،أو على حافة عالية يف الش���اطىء ،ويغطي سطحه
اخلارج���ى بالط�ي�ن الذى يجمد ويتصلب وقت الش���تاء ليمثل عازلاً ع���ن الثلج ،فبالرغم
م���ن انخفاض درجة احلرارة يف الش���تاء إل���ى  35درجة حتت الصفر فإن احلرارة داخل
العش تبقى فوق الصفر .وتكون غرفة النوم فوق سطح املاء ،لتصل إليها أشعة الشمس،
ويتخلله���ا اله���واء ،ويتميز الع���ش بتخطيط بارع ،إذ يحتوي على مدخلني س���فليني حتت
سطح املاء ومكان خاص فوق سطح املاء للتغذية.
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ماذا يفعل القندس فى الشتاء؟
ً
منخفضا فإن النهر سيتجمد
للقندس يف الشتاء عمل دؤوب ومتواصل ،فإذا كان املاء
حتى أس���فله فال ميكنه الس���باحة فيه ،لذلك يقوم بعمل عجيب بإلهام اخلالق الواحد،
إذ يقوم برفع الس���د حتى يتجمع املاء ويرتفع فيتجمد س���طح املاء فقط وبذلك يستطيع
السباحة والتنقل ،فمن علّمه قوانني الفيزياء؟!
ويق���وم القن���دس ً
أيضا بإنش���اء مخزن لألغذية حت���ت العش يتغذى من���ه طيلة فصل
الشتاء.
ويف تلك األثناء يقوم بإنشاء قنوات حتتية على شكل شبكة ،ويبلغ عرض هذه القنوات
مت���ران ،بحي���ث يتمكن ه���ذا احليوان بواس���طتها من الوصول إلى اليابس���ة حيث توجد
األشجار التي يتغذى عليها.
وما ميارس���ه القندس من سلوك يعتمد على الهندسة الفائقة والعلم بقوانني الفيزياء
وتوظيفه���ا بالش���كل الصحيح وفق تخطي���ط مدروس هو من إله���ام اهلل القادر على كل
شيء والذي ال حد لقدرته وعلمه ،فهو سبحانه الذى يلهم هذه الكائنات احلية ويأمرها
فتبارك اهلل أحسن اخلالقني.
« َو ُق ْل الحْ َ ْم ُد للِ هَّ ِ َسيُ ِري ُك ْم آيَاتِهِ َفتَ ْع ِر ُفونَ َها َو َما َر ّبُ َك ِبغَافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُونَ» (النمل.)93 :
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الجلـــد
���ات ِ ّلل ْ ُموقِ نِ�ي�نَ ،وفيِ أَنف ُِس��� ُكم أ َف�َل�اَ تُبْ ِص��� ُرونَ»
يق���ول املول���ى ع���ز وج���لَ « :وفيِ الأْ َ ْر ِض آيَ ٌ
(الذاريات.)21-20 :
إن من نعم اهلل تعالى علينا أ ْن غطى أجسامنا بغطاء فريد من نوعه له عدة وظائف وفيه الكثير
من اآليات واملعجزات لنتدبرها ،ومنها اختالف األلوان فيقول س���بحانه وتعالىَ « :ومِ ْن آيَاتِهِ َخل ْ ُق
ِالف أَلْ ِسنَ ِت ُك ْم َوأَلْ َوا ِن ُك ْم ِإ َّن فيِ َذل َ
ات َواألَ ْر ِض َواخْ ت ُ
الس َم َو ِ
ِك آليَ ٍات ِ ّلل ْ َعالمِ ِ نيَ» (الروم.)22 :
َّ
ويتح���دد ل���ون جلد اإلنس���ان من لون البش���رة والت���ي حتدده���ا بالتالي كمية أصب���اغ امليالنني
( )melaninاملوج���ودة فيه���ا حي���ث
يوج���د فى الس���نتيمتر املربع الواحد
ما يقارب عشرة آالف خلية صبغية.
وصبغ���ة امليالن�ي�ن مك��� ّون مهم يف
البش���رة حيث تعمل عل���ى امتصاص
األش���عة ف���وق البنفس���جية ومتن���ع
وصولها بش���كل كبير إل���ى الطبقات
الداخلي���ة من اجللد ،حي���ث إن هذه
األش���عة ق���د تد َّم���ر بع���ض أج���زاء
الش���ريط الوراثي املوجود يف أنوية اخلاليا والذي قد يؤدي بدوره إلى ظهور اخلاليا الس���رطانية
فى اجللد.
وعلى الرغم من الضرر الذي قد تحُ دِ ثه األشعة فوق البنفسجية للجلد إال أنها ضرورية لتكوين
(فيتامني دال) الذى يلزم فى عملية بناء العظام.
وتت���راوح درجات لون جلد اإلنس���ان بني األبيض الفاحت واألس���ود الغام���ق ،فهناك البني الفاحت
والبني الغامق واألسود الفاحت واألبيض الغامق.
وتلعب أش���عة الش���مس دو ًرا مه ًما إلى جانب العامل الوراثي يف حتديد لون البش���رة ،ولذا جند
ً
ارتباطا وثي ًقا بني لون جلد الس���كان وطبيعة املنطقة التي يس���كنونها ،فاملناطق االس���توائية أغلب
سكانها من السود ،واملناطق القريبة من القطبني أغلب سكانها من البيض .وهلل فى خلقه شؤون.
ومن آيات اهلل املستقبالت احلسية حيث توجد منها ستة أنواع تتواجد على أعماق مختلفة من
سطح اجللد وتستجيب ألنواع مختلفة من املؤثرات.
وق���د صنّ���ف العلماء هذه املس���تقبِالت إل���ى ثالثة أنواع رئيس���ية ،وهي املس���تقبالت احلرارية
( )Thermoreceptorsوتستجيب للتغيرات فى احلرارة والبرودة.
واملس���تقبالت امليكانيكية ( )Mechanoreceptorوتس���تجيب للَّ ْم���س اخلفيف والضغط القوي
واالهتزازات وحركة الشعر ،ومستقبالت ( )Nociceptorوتستجيب ألي ضرر قد يُصيب اجللد.
وعند دراسة هذه املستقبالت احلسية يتجلى للدارس مدى علم اهلل وقدرته يف تصميمها.
فتأمل الكم الهائل من املستقبالت احلسية فى اجللد لترسم لك صورة ما يجرى خارج اجلسم.
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وقد أش���ار القرآن الكرمي إلى أن اجللد هو اجلهاز الرئيس���ي يف جس���م اإلنسان ،فقال عز من
���ت ُجلُو ُد ُهم بَ َّدلْنَا ُه ْم ُجلُو ًدا َغيْ َر َها
صلِيهِ ْم نَا ًرا ُكلَّ َما نَ ِض َج ْ
قائ���ل« :إن ا ّلَذِ ي َن َك َف ُروا بِآيَا ِتنَا َس��� ْو َف نُ ْ
اب ِإ َّن هَّ َ
الل َكا َن َع ِزيزًا َحكِ ي ًما» (النساء.)56 :
ِل َي ُذو ُقوا الْ َع َذ َ
وم���ن آياته العرق الذى ينظم حرارة اجلس���م وتبلغ كثافة
الغ���دد العرقية  100غدة يف الس���نتيمتر املربع الواحد ،أي
إن���ه يوجد يف جلد اإلنس���ان ما يقرب م���ن مليوني غدة يف
املتوسط.
أم���ا كمية العرق ال���ذي تفرزه هذه الغ���دد فتتفاوت لدى
األش���خاص فيبلغ متوس���ط ما يفرزه اجللد م���ن عرق لت ًرا
واح��� ًدا يف اليوم وق���د يصل إلى أضع���اف ذلك عند بعض
األشخاص.
إن للعرق وظائف عدة أهمها تبريد جس���م اإلنس���ان ،فعند ارتفاع درجة حرارة اجلس���م ،ترسل
املس���تقبالت احلس���ية احلرارية املوجودة يف اجللد إشارات للدماغ الذي يقوم بإرسال أوامر بفتح
مسامات اجللد ليخرج العرق فيعمل عند تبخره من سطح اجللد على امتصاص كمية من حرارة
اجلسم فيبرد.
أم���ا وظيف���ة الغ���دد العرقية فهي إفراز العرق الذي تدفعه إلى س���طح اجلل���د من خالل القناة
العرقية واملسامات املوجودة يف سطح البشرة.
وهناك نوعان من الغدد العرقية ،فالنوع األول هو ( )Eccrine sweat glandsوالتي تنتشر يف
جميع أنحاء اجلس���م ،وهي عبارة عن أنبوب طويل ملفوف على بعضه عند قاعدة طبقة األدمة،
ثم يستقيم يف أعاله ليفتح عند سطح اجللد.
والع���رق ال���ذي يفرزه ه���ذا النوع من الغ���دد عبارة عن محل���ول مائي مالح يش���كل ملح الطعام
أي كلوري���د الصودي���وم أكب���ر مكوناته بعد املاء ،ووظيفته األولى هي تبريد اجلس���م والتخلص من
األمالح.
لاً
وتزداد كثافة غدد هذا النوع يف راحة اليد وأخمص القدم حيث إن قلي من الرطوبة تس���اعد
اليد على اإلمس���اك باألش���ياء بإحكام وتس���اعد القدم على الوقوف بثبات على بعض األس���طح،
قدر هذا فأحسن التقدير.
فسبحان من َّ
أم���ا الن���وع الثاني من الغ���دد فهي الغ���دد العرقية
( )Apocrine sweat glandsواملوج���ودة فق���ط يف
اإلب���ط والعان���ة ،وتص���ب قناته���ا يف جراب الش���عرة
فيخرج عرقها مع إفرازات الغدة الدهنية.
ق���ال تعال���ى« :وإ ْن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها إن
اهلل لغفور رحيم» (النحل.)18 :
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اإلنسان ..روعة الخلق
إن مث���ل ه���ذه املقاالت لي���س الهدف منها إث���راء الفكر
واملعرفة بقدر ما هي عبادة وخلوة .يختلي فيها اإلنس���ان
فيق���رأ ويتدب���ر ،وينظر ويتأمل ،ثم يلهج لس���انه بذكر اهلل
تعال���ى ويقولَ « :ر ّبَنَا َما َخلَق َْت ه َذا بَ ِ
اطلاً ُس���بْ َحانَ َك َفقِ نَا
اب ال ّنَارِ » (آل عمران.)191 :
َع َذ َ
إن الذين يذكرون اهلل كثي ًرا يف جميع أحوالهم هم الذين
تتفت���ح لبصائرهم احلقائق الكونية الكبرى ،وعندما يكون
القلب س���ليم االس���تقبال للمؤثرات الكوني���ة يتذكر خالق
الكون و ُمدبر أموره.
ولنتدبر فى خلقنا ،متأملني تس���عة أش���هر يف عالم كان
مجهولاً حتى أطلعنا اهلل تعالى عليه.

ولنب���دأ بنظ���رة س���ريعة على بع���ض مكون���ات األجهزة
التناس���لية عند الرجل واملرأةَ « :فلْيَ ُ
نظ ِر اإلنس���ان ممِ َّ خُ ِل َق
الصل���ب والترائب»
خُ لِ��� َق مِ ���ن َّم���اءٍ َدافِ ٍق يَخْ ��� ُر ُج مِ ن بَ�ْي�نْ ِ ُّ
(الطارق5 :ـ.)7
تنش���أ اخلصية أول ما تنش���أ بالقرب م���ن الكليتني بني
الصل���ب (العم���ود الفق���ري) والترائ���ب (منطق���ة الصدر
واألض�ل�اع) ،ثم تن���زل تدريج ًيا خالل فت���رة احلمل وتبلغ
احلوض يف الشهر الثالث ،ثم تنزل خارج اجلسم يف كيس
الصفن يف الشهر التاسع من احلمل.
واحلكم���ة م���ن وج���ود اخلصيت�ي�ن خ���ارج اجلس���م أن
احليوان���ات املنوي���ة أثناء تَخلُّقِ ها حتت���اج إلى درجة حرارة
أق���ل م���ن 37م وهي درجة ح���رارة اجلس���م ،فتكون درجة
حرارة كيس الصفن 35م ،واحليوانات املنوية تتخلق بأعداد هائلة ،حيث يصل عددها يف اليوم
الواح���د إل���ى حوالي  100مليون حيوان منوي ،ويحص���ل تَخلُّقِ ها يف القنويات املنوية التي يصل
طولها يف كل خصية إلى  500متر أي نصف كيلو متر ،جمعها املولى عز وجل فى عضو صغير.
أم���ا عن���د املرأة فالبويضات متواجدة يف املبيض مبق���دار  400,000بويضة أولية ،ويفرز كل
مبيض بالتناوب بويضة ش���هر ًيا ،ويصل متوس���ط عدد البويضات فى متوس���ط عمر املرأة إلى
هَّ َ
���اعةِ َويُن ِ َّز ُل الْ َغيْثَ َويَ ْعل َ ُم َما فيِ
الس َ
حوال���ي  400بويض���ة تقري ًبا .قال تعالىِ « :إ َّن الل ِعن َدهُ ِعل ْ ُم َّ
الأْ َ ْر َح ِام» (لقمان.)34 :
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رحلة احليوانات املنوية لاللتقاء بالبويضة
تنطلق احليوانات املنوية (املاء املهني حس���ب التعبير القرآني) بأعداد هائلة تصل إلى 500
ملي���ون يف رحل���ة محفوف���ة باملخاطر واملعوقات .واإلنس���ان منا يُخْ لَق من حي���وان واحد فقط.
كما قال تعالى« :ثُ َّم َج َع َل نَ ْس���ل َ ُه مِ ن ُس�َل�اَ لَ ٍة ِ ّمن َّماءٍ َّمهِ ٍني»
(الس���جدة .)8 :ويق���ول املصطفى صلى اهلل عليه وس���لم:
«م���ا من كل امل���اء يكون الول���د ،فإذا أراد اهلل خلق ش���يء
ل���م مينعه ش���يء» رواه مس���لم .ولكل حي���وان منوي غطاء
بروتيني أحمر يغطي رأسه حلمايته.
وعلى اجلانب اآلخر نرى البويضة وهي تنطلق كإشراقة
الش���مسُ ،محاط���ة باخلاليا املُغذية .ث���م تلتقطها أهداب
أنبوب التناس���ل الناعمة لتدفع البويضة نحو الرحم ،على
أمل أن تلتقي بحيوان منوي بإذن اهلل تعالى.
وبع���د الرحل���ة الش���اقة يص���ل للبويضة ع���دد قليل من
احليوانات املنوية تقدر بحوالي  500حيوان منوي .وينبغي
هنا مالحظة الفرق الكبير يف احلجم بني احليوان املنوي
والبويضة.
ثم تق���وم احليوان���ات املنوية بال���دوران ح���ول البويضة
بحركة تع���رف بضد عقارب الس���اعة .ومن عجائب خلق
اهلل أن الكواكب تدور هكذا حول الش���مس ،وكذلك تدور
األجرام الس���ماوية ،وتدور اإللكترونات يف الذرة ،ويطوف
املسلمون حول الكعبة ،فسبحان اخلالق الواحد األحد.
وأثن���اء هذا ال���دوران يتحلل األكروس���وم احمليط برأس
احليوان املنوي مما يس���اعد على تش���تيت اخلاليا املغذية
حول البويضة متهي ًدا الختراق أحد احليوانات املنوية.
وأثن���اء ذل���ك  -وإذا ش���اء اخلالق العظي���م  -يدخل أح���د احليوانات املنوي���ة مختر ًقا جدار
البويضة ،ويف هذه اللحظة يحدث ش���يء عجيب ومدهش ،إذ يتغير التركيب الكيميائي لغش���اء
البويضة ،فتوصد جميع األبواب ،فال يس���تطيع أي حيوان منوي آخر الدخول ،بل تصدر عنها
رجفة تصعق جميع احليوانات املنوية التي حتاول الدخول.
وبذلك تنتهي مهمة الذيل فينقطع ،ويتبقى رأس احليوان املنوي الذي يحتوي على الصفات
الوراثية لألب ،فيواصل طريقه لعمق البويضة فتبدأ رحلة جديدة مشوقة.
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مرحلة النطفة
قال تعالىِ « :إ ّنَا َخل َ ْقنَا اإلنْ َسا َن مِ ْن نُ ْط َف ٍة أَ ْم َش ٍاج نَبْتَلِيهِ َف َج َعلْنَاهُ َسمِ ي ًعا بَ ِصي ًرا» (اإلنسان.)2 :

نتح���دث هنا عن مرحلة النطفة األمش���اج (األخالط) حي���ث يدخل احليوان املنوي إلى عمق
البويضة لينش���ر مادته الوراثية والتي هي عبارة عن  23كروموس���و ًما ،ثم تقترب كال املادتني
الوراثيتني للرجل واملرأة ليك ِّونا م ًعا النطفة األمشاج ،مصدا ًقا لقول املصطفى صلى اهلل عليه
وسلم« :من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة املرأة» رواه أحمد.
حيث مييل عدد الكروموس���ومات إلى  46كروموس���و ًما يف النطفة األمش���اج .ويجب أن نقف
هنا قلي ً
ال عند األسرار التي اكتشفها العلم مؤخ ًرا.
حيث اكت ُِشفت اخلارطة الوراثية لإلنسان (اجلينوم البشري املكون من  46كروموسو ًما على
زوجا ،واحد منها مس���ؤول عن الذكورة واألنوثة .وهي عب���ارة عن مركبات كيميائية
ش���كل ً 23
على ش���كل قواعد نيتروجينية والتي تك ّون على ش���كل سالس���ل حلزونية مختلفة األطوال ،ولو
قمن���ا بفكه���ا من ش���كلها احللزوني ل���كان طولها مجتمعة ( 15س���م أو  5أق���دام) حتتوي على
 3مليارات حرف ( )3,000,000,000حيث تشكل كل ثالث قواعد كلمة (جني أو صفة وراثية)
جمعه���ا اخلال���ق العظي���م يف حيز صغير ج ًدا (الن���واة)  5-4ميكرون!! فما بال���ك إذا علمنا أن
جسم اإلنسان يتكون من  100ترليون خلية يف كل منها نسخة طبق األصل لهذه (الـ 3مليارات
حرف) للصفات الوراثية .فلو ضربنا طول اجلنيوم  100 X 150ترليون خلية ألعطانا عش���رة
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أضعاف املس���افة بني األرض والشمس!! والعجيب أن كل
خلي���ة تقرأ من هذا اجلني���وم الفصل اخلاص بها (حوالي
 %3من الش���فرة الوراثية) بحس���ب العضو املتواجدة فيه،
فسبحان اخلالق العظيم القائلُ « :ق ْل لَ ْو َكا َن الْبَ ْح ُر مِ َدا ًدا
ِل َك ِل َم ِ
ات َر ِ ّبي َولَ ْو ِجئْنَا
ات َر ِ ّبي لَنَفِ َد الْ َب ْح ُر َقبْ َل أَ ْن تَنْ َف َد َك ِل َم ُ
بمِ ِ ثْلِهِ َم َد ًدا» (الكهف.)109 :
بع���د ه���ذه الوقف���ة نواص���ل رحلتن���ا م���ع النطف���ة وقد
انقس���مت بعد  28س���اعة إل���ى خليتني ثم إل���ى أربع حتى
تصبح كالتوتة وتس���مى (التوتة) وتواصل انقس���امها حتى
تك ّون ما يُعرف الكيس���ة اآلرمية (الك���رة اجلرثومية) بعد
أربع���ة أيام ،حي���ث تتمايز اخلاليا إلى قس���مني بإذن اهلل
تعال���ى ،ثم تهبط هذه الكيس���ة اآلرمية (كأنها مركبة على
سطح القمر) على طبقة الدم فى الرحم للبحث عن مكان
مناس���ب الستقرارها ،فإذا شاء املولى عز وجل أن تستقر
فتح منها با ًبا فتخرج اخلاليا!!

كل ذل���ك برعاي���ة اهلل عز وجل ،فاجلنني لم يتك ّون بعد،
وجس���م األم لم يعلم بتكون احلمل ،ق���ال تعالىَ « :قا َل َر ّبُنَا
ا ّلَذِ ي أَ ْع َطى ُك َّل َش ْيءٍ َخل ْ َق ُه ثُ َّم َه َدى» (طه. )50 :
مرحلة الغيض
ث���م تبدأ مرحل���ة ال يعلمه���ا إال اهلل تعال���ى وحده وهي
مرحل���ة الغيض ،قال تعال���ى :هَّ
«اللُ يَ ْعل َ ُم َما تحَ ْ مِ ُل ُك ّ ُل أُنْثَى
���يءٍ ِعنْ َدهُ بمِ ِ ْق َد ٍار،
َو َم���ا تَغِ ُ
يض الأْ َ ْر َح���ا ُم َو َما تَ ْز َدا ُد َو ُك ّ ُل َش ْ
َ
َعا ِل ُم الْ َغيْ ِب َو َّ
الش َها َد ِة الْكبِي ُر المْ ُتَ َعالِ » (الرعد8 :ـ.)9
ويف حدي���ث املصطفى صلى اهلل عليه وس���لم« :مفاتيح
الغيب خمس ال يعلمها إال اهلل ،ال يعلم ما يف غد إال اهلل،
وال يعلم ما تغيض األرحام إال اهلل )..رواه البخاري.
وقد ُس���ئل د .كيب مور  -امللقب بأبو علم األجنة  -عن
هذه املرحلة التي تستغرق أربعة أيام ،فقيل له :هل ميكن
لإلنس���ان أن يعرف صفات اجلنني فى تلك املرحلة؟ فقال
م���ن الصعب ج��� ًدا أن تعرف أي ش���يء يف ه���ذه املرحلة،
وعليه فمن املستحيل أن تُفرق بني جنني اإلنسان واحليوان يف املراحل األولى من التخلق ،وهذا
ال ميكن إال يف األسبوع السابع أي بعد  49يو ًما ( 49=7x7يو ًما) مصدا ًقا لقول املصطفى صلى
اهلل علي���ه وس���لم« :إذا م ّر بالنطفة  42ليلة (يف رواية  45ليل���ة) بعث اهلل مل ًكا فص ّورها وخلق
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سمعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظمها .ثم قال :يارب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء.
ويكتب امللك ،ثم يخرج امللك بالصحيفة يف يده ،فال يزيد على ما أمر وال يُنقِ ص» رواه مسلم.
ومثله العديد من الروايات.
ث���م تب���دأ مرحلة الزيادة (وما ت���زداد )..بعد مرحلة الغيض ،فتتك���ون العلقة كما نراها وهى
معلقة يف الرحم  -الحظ تطابق الوصف القرآنى مع الواقع احملسوس  -ويف هذه األثناء تفرز
مادة تعلن عن وجودها يف الرحم فيتوقف املبيض عن إنتاج البويضات ويرسل رسالة إلى الغدة
النخامي���ة يف الدم���اغ ليطلب إفراز هرم���ون احلمل (البروجس���ترون) بتبليغات محددة جلميع
أعضاء جس���م األم (كاالحتفاظ بالسوائل واألمالح والسكر و )..كل ذلك للجنني القادم ،ونرى
الكيس���ة األرميية وهي عبارة عن  200خلية وعمرها ثمانية أيام ،وهي يف اليوم الثانى عش���ر
وقد انفتحت بالشكل الذي نراه (اخلاليا وقد انقسمت نحو األلفني).
كل ه���ذا يح���دث وامللَك موجود يف الرحم ،يقول الرس���ول صلى اهلل عليه وس���لم« :و ّكل اهلل
بالرحم مل ًكا يقول أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد اهلل أن يقضي خل ًقا
قال :يا رب ذكر أم أنثى؟ أش���قي أم س���عيد؟ فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب كل ذلك يف بطن
أمه) رواه الشيخان.
طــــور املضغـــة
وه���و الط���ور الذى يلي العلقة ،يبدأ يف يوم  22حيث يبدأ القلب يف النبض وهو يش���به املضغة
ض َغ ٍة ّ ُم َخلَّ َق ٍة َو َغيْ ِر ُم َخلَّ َق ٍة» ،فيكون بدون مالمح
حيث تظهر الكتل البدنية والنتوءات «ثُ َّم مِ ن ّ ُم ْ
واضح���ة وفيه���ا أجزاء تتخلق وأجزاء أخرى لم تتخل���ق بعد ،ويظهر قبل هذه املرحلة ما يُعرف
بالشريط البدائي أو األولي الذي يجعل اجلنني ينمو سري ًعا وتظهر بعده االنقسامات املتتالية
لتكوي���ن اجله���از العصبي ،ويبدأ هذا الش���ريط يف االندثار وال يبقى منه إال األثر البس���يط يف
العظم العصعصي ليعاود الشريط نشاطه عندما نُخلق من جديد يوم البعث ،ولعل هذا هو سر
احلديث الشريف للرسول صلى اهلل عليه وسلم« :كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب منه
خلق ومنه يركب» .فكيف خُ لقنا من عظام والعظام تتكون الح ًقا وهذا الشريط هو التفسير!!
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طـــــور العظــــام
يف ه����ذه املرحل����ة يكتس����ب اجلنني ص����ورة مختلفة ع����ن املضغ����ة وذات مالمح ،ويكون بداي����ة الهيكل
العظمي ،هيكل غضرويف يسبق تك ّون العظام الصلبة ثم يلي ذلك تكوين العظام التي يكسوها اللحم
شي ًئا فشي ًئا ،ويتم تشكيل الوجه والعنق وعموم جسم اجلنني ويبدأ ذلك يف األسبوع السادس.
مرحلة النشأة األخرى
قال تعالى« :ثم أنش���أناه خل ًقا آخر» (املؤمنون .)14 :فتنفخ فيه الروح ويكون إنس���ا ًنا ذا شخصية
خاصة به ،واعتبر جمهور الفقهاء واحملدثني أن نفخ الروح يتم فى نهاية األربعني الثالثة ،حلديث
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم« :إن أحدكم يجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يو ًما ،ثم يكون علقة
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل امللك فينفخ فيه الروح» أخرجه الشيخان.
ويف الشهر الثالث تظهر خطوط كبصمات األصابع على جبهة اجلنني وتكتمل يف نهاية الشهر
الثالث وهذه اخلطوط ُرسمت بعناية إلهية بحيث ال تتشابه حتى بني التوأم ،ويف احلديث يقول
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم« :إذا خلق اهلل النسمة قال ملك األرحام :أي رب ذكر أم أنثى؟
قال :فيقضي اهلل أمره ..ثم يقول أي رب شقي أم سعيد؟ فيقضي اهلل أمره ..ثم يكتب ما بني
عينه من هو الق حتى النكبة ينكبها) أخرجه البزار.
نع���م إن حياتن���ا مكتوبة ورزقنا ُمقدر وآجالنا محددة عل���ى جبيننا ،ويف الصحيفة التي يطويها
امللك ويخرج بها ،ولكن هذا يف علم اهلل تعالى ال يعلمه إال هو سبحانه.
وتس���تمر االنقس���امات الهائل���ة يف اخلاليا ،وبعد تس���عة أش���هر ويف يوم يُق���دره اخلالق يخرج
اإلنسان إلى الوجود ليعيش حياته إما شقي أو سعيد.
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دهاء اليرقات
ق���ال تعالى« :قال ربنا الذي أعطى كل ش���يء َخل ْ َقه
ث���م هدى» (ط���ه .)50 :م���ن املعل���وم أن اليرقات هي
الغ���ذاء املفضل للطيور ،لذل���ك عند حدوث اجلفاف
تضط���ر اليرقات لالنتقال إلى مناطق زراعية أخرى،
ولكن كيف تخرج فى العراء مكشوفة للمفترسني؟
إن اهلل اخلال���ق س���بحانه وتعالى هداه���ا إلى هذا
احل���ل الذى ترونه يف الص���ور ،حيث تتجمع يف خيط
طويل يربطها خيط ش���فاف لتصبح كالثعبان الطويل
فتهاب���ه الطي���ور حني ت���راه م���ن بعيد ،ب���ل إن بعض
اليرقات شكلت ثعبا ًنا فا ً
حتا فمه كما يف الصورة.
إنه���ا الهداي���ة اإللهية ..فكي���ف له���ذه اليرقات أن
تُفك���ر وتخط���ط؟ والعجيب أنها يف اللي���ل تتجمع مع
بعضها البعض لتشكل كرة كأنها صخرة وذلك لغرض
التدفئة والتمويه ،ويف الصباح تتحول إلى ثعبان.
فس���بحان اخلال���ق العظي���م القائل« :وق���ل احلمد
هلل س���يريكم آيات���ه فتعرفونها ،وما رب���ك بغافل عما
تعملون» (النمل.)93 :
وكثير من املخلوقات لها عدة طرق مختلفة للتعامل
مع األخطار ،ولكن هل بالفعل لها عقول تُفكر ومتكر
بها ،فاملكر إمنا هو قدرة عالية ،وهو التفكير يف حد
ذاته.
إنها الهداية الربانية التي نس���ميها (الغريزة) فهذه
ونس���قت وخططت ونفذت
اليرقات مثلاً كيف ف ّكرت ّ
واختارت قياداتها؟
كل ذلك بشكل مسبق فهي تعلم بتقلبات الطقس مسب ًقا.
واهلل على كل شيء قدير.
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سمك الثلج

إن سمك الثلج أو  Champsocephalus gunnaraأعجوبة حقيقية .يعيش هذا السمك
يف املياه الباردة ذات درجات احلرارة التي تبلغ  2-1درجة مئوية.
خاصة يف دمها متنع املاء البارد عن التجمد
جعل اهلل تعالى لسمك الثلج مواد كيمياوية
ّ
يف جس���مها .ود ّم الس���مكة ش���فاف ألنه يفتقر إلى احلديد والهيموغلوبني الذي يُكِ سب
ال���دم لون���ه األحمر القان���ي .وبرحمة اهلل تعالى تس���تطيع هذه الس���مكات البقاء بدون
هيموغلوبني بسبب التركيز العالي لألكسجني يف املياه الباردة.
ً
وبس���بب درجة احلرارة املتط ّرفة يف البرودة فإن منوها يكون بطيئا ج ًدا .ولكنها تعيش
حوالي  15سنة ويصل طولها يف أقصى حالة  60سنتيمت ًرا.
وه���ذا الس���مك الغريب جت���ده يف احمليطات املتجم���دة ويعيش يف أعم���اق تصل لـ 350
مت ًرا!! وجعله اخلالق العظيم آية من آياته العظيمة وقدرته سبحانه وتعالى ،فرغم شدة
البرودة إال أنه يعيش حياته باطمئنان يف هذه الظروف الشديدة التجمد.

(سمك الدكتور)
The doctor Fish

س���مك خاص يقوم مبهم���ة عالجية يحتاجها الن���اس لعالج العديد من األم���راض اجللدية،
كالصدفي���ة عل���ى س���بيل املثال ال احلصر ،فهو ي���أكل اجللد امل ِّيت أو املص���اب ويترك اجللد
السليم ..وهلل يف خلقه شؤون..
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الحبَّار َّ
مصاص الدماء
VAMPIRE SQUID
احلياة يف أعماق البحار ليس���ت س���هلة فهي مظلمة وب���اردة ورمبا تصل درجة حرارة
املاء فيها بضع درجات فوق درجة التجمد ،كما أنه يسودها الظالم فكلما ازدادت عم ًقا
ق ّل ش���عاع الش���مس ،وعند حوالي  914مت ًرا يتالش���ى الضوء متا ًما ،هذه املس���افة هي
ثلث املس���افة قبل الوصول إلى القاع ويقدر متوس���ط املسافة إلى عمق احمليط بـ 3.6
كيلو مترات ،وتقع أعمق منطقة مت اكتشافها حتى اآلن عند أكثر من  10.6كيلو مترات
حتت سطح املاء.
واملزي���د م���ن الظلمة تعني انعدام الرؤية للعديد من األس���ماك الت���ي تعيش عند هذا
العمق ،إال أن القليل من األسماك التي تعيش عند هذا العمق مثل احل ّبار العمالق الذي
له عينان بحجم الطبق تسمحان للحبار أن يرى حدو ًدا غير واضحة ألجسام احليوانات
األخرى ،وإلى جانب البرودة والظلمة تواجه املخلوقات يف عمق البحر خط ًرا ثال ًثا إنها
املخلوقات األخرى الغريبة املفترسة.
مصاص الدماء !
َّ
احلبار َّ
هناك الكثير من احليوانات الغريبة التى متتلك وس���ائل مبتكرة للتأقلم مع البيئة من
مصاص الدماء على سبيل املثال الذي يعيش يف أعماق تصل إلى
حولها ،فهناك احل ّبار ّ
( )900-600و( 2000و 3000قدم) أو أكثر..
وبالرغ���م من اس���مه املخيف إال أن���ه كائن صغير ال يتجاوز طوله  15س���م ويعيش يف
أعماق احمليط املظلمة.
يتمي���ز ه���ذا احل ّبار بش���بكة جلدي���ة تربط بني أذرع���ه الثمانية املغط���اة بصفوف من
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األش���واك اللحمي���ة .ويبلغ قطر كل عني م���ن عينيه الزرقاوين حوالي  3س���م ،وبالتالي
تساعدانه على الرؤية يف الظالم.
مصاص الدماء ست
ولديه زعانف يف قمة جسمه تشبه آذا ًنا مدببة كبيرة .يبلغ طول ّ
بوصات ،باإلضافة إلى مجساته التي يبلغ طولها ست بوصات ً
أيضا.
وله عيون ش���ديدة الضخامة ً
أيضا .وهناك غش���اء مل ّون باألس���ود واألحمر يصل بني
املجس���ات الثمانية ويش���به شكله العباءة .أما املجسات نفس���ها فهي مغطاة من الداخل
بنتوءات تشبه األسنان احلا ّدة .إن شكل هذا احليوان يذكرنا مبصاصي الدماء فعلاً .
وهو من ذوي الدم األزرق؛ ألن األكس���جني ينتقل يف جس���مه بوساطة مركب يدخل يف
تركيب���ه النح���اس األزرق ،بدلاً من الهيموجلوبني األحمر اللون املوجود فى دم اإلنس���ان
وهذا من تدبير اخلالق سبحانه؛ ألن األكسجني يف األعماق قليل ج ًدا نسبته .%3
ويداف���ع احل ّب���ار عادة عن نفس���ه من خ�ل�ال إفراز غيمة من احلب���ر يطلقها من كيس
خاص يف جسمه .لكن مصاص الدماء ليس لديه كيس للحبر.
مصاص الدماء مجساته إلى األعلى بحيث
ويف حالة الدفاع عن النفس يرفع احلبار ّ
تتشكل حول جسمه عباءة حتميه وتُكون النتوءات املدببة متجهة إلى اخلارج .وقد ط ّور
هذا احليوان وسيلة فاعلة من أجل اإلمساك بفريسته حيث يستطيع اثنان من املجسات
االستطالة إلى ضعفي طولهما العادي بسرعة كبيرة.
وتغطي جس���م هذا احلبار أعضاء صغيرة تدعى (فوتوفورز) تس���تطيع إنتاج الضوء،
وهو قادر على تش���غيلها أو إطفائها عندما يريد ،بحيث يجعل نفس���ه غير مرئي يف بيئة
األعماق.
واألغرب أن لديه خلف جسمه ما يشبه الفم وعينان مضيئتان للتمويه ،بحيث يُشعرك
أنه يراك وهو عكس ذلك.
وصدق اهلل العظيمَ « :وفيِ َخلْق ُك ْم َو َما يَبُثّ مِ ْن َدا ّبَة آيَات ِل َق ْو ٍم يُوقِ نُونَ» (اجلاثية.)4 :
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ّ
السفاحة
الحشرة
)(Assassin Bugs

يبدو من الصورة أن هذه احلش���رة قامت بقتل هذه النمالت وهي تتكبد عبء حملها
عل���ى ظهرها لتف���وز بوجبة غداء دس���مة .ولكن األمر ليس كذلك ،فهذه احلش���رة التي
يطلق عليها (احلش���رة الس���فّاحة  )Assassin Bugs -تتبع واحدة من أغرب الطرق يف
التخفي من األعداء ،وذلك عن طريق حمل النمل امليت على ظهرها إلخافة مفترس���يها
وخاصة العناكب.
وبالرغ���م من طريقتها املخيفة يف التخفي من األعداء إال أن هذه احلش���رات صغيرة
ج ًدا ،وال يتجاوز طولها واحد س���ينتيمتر وهي تقوم ً
أيضا بقتل النمل بطريقة خبيثة إذ
تقوم بحقن أجسامها بإنزمي فتّاك ثم تقوم مبص ما بجوفها حتى جتف ،ثم تقوم بحمل
اجلثث امليتة على ظهرها ..وعدد هذه اجلثث قد يتجاوز العش���رين يف بعض األحيان!!
وتنتمي هذه احلشرة للعائلة (ريديوفيداي )Reduviidae-التي تضم أكثر من  7000نوع
وهذه صورتها من دون تخف!!
وصدق القائل احلكيمَ « :و َما َق َدروا هَّ َ
ضتُ ُه يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ
ض َجمِ ي ًعا َقبْ َ
الل َح َّق َق ْد ِر ِه َوالأْ َ ْر ُ
ُ
ات ِب َيمِ ينِهِ ُسبْ َحانَ ُه َوتَ َعالَى َع َّما يُ ْش ِر ُكونَ» (الزمر.)67 :
الس َم َو ُ
ات َم ْط ِو ّيَ ٌ
َو َّ
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طائر التمساح (الزقزاق)

التمساح من احليوانات العجيبة التي تعيش يف األنهار حيث املياه العذبة ،وفيه تتجلى
قدرة اخلالق العظيم.
وم���ن ع���ادة التمس���اح أنه عندما يتن���اول وجبة من الطع���ام تنهمر دموع���ه ،وقد ز ّوده
اخلالق س���بحانه وتعالى بأس���نان حادة كاملنش���ار فما إن يصطاد فريسته من األسماك
أو احليوانات املائية األخرى حتى يقوم بقضمها بقوة ثم يلتهمها س���ري ًعا ،وهنا تضايقه
بقايا الطعام التي ال يستطيع نزعها من بني أسنانه احلادة القوية.
خلق اهلل سبحانه وتعالى لهذا التمساح طائ ًرا يالزمه ويظل يرفرف فوق املكان الذي
تكثر فيه التماس���يح ،وما إن ينتهي التمس���اح من التهام وجبته حتى يفتح فكيه فيس���رع
الطائر ويقف يف الفك السفلي للتمساح ويبدأ بتنظيف ما علق بني أسنان التمساح من
حلوم وكأنه طبيب أسنان ماهر.
وقد يسأل سائل أال ميكن أن ْ
يطبِق التمساح فكيه على الطائر الصغير ويقضي عليه؟
إن هذا األمر قد يحدث أحيا ًنا لكن اهلل سبحانه وتعالى ز ّود هذا الطائر الصغير بشوكة
حادة يف أعلى رأسه تشكل له حماية تامة ،وبعضه له شوكتان على جناحيه تؤملان التمساح
إذا حاول ذلك ..فإذا ما أطبق التمساح فكيه على الطائر فإن الشوكة احلادة تنخر سقف
فك التمساح العلوي فيفتح فكيه ويفر الطائر الصغير بعد أن يكون قد تناول وجبة شهية..
فس���بحان اهلل اخلالق العظيم الذي سخر لهذا التمساح طائ ًرا يقوم بتنظيف أسنانه،
كما و ّفر للطائر احلماية من تلك األسنان احلادة املُد ّببة.
إن التماس���يح تبك���ي بالفعل عندما ت���أكل! لكن ليس حز ًنا على ما تأكله ،بل ألس���باب
فسيولوجية اختلف العلماء يف حتديدها ..لكن أغلبهم اتفقوا على أنها نتيجة الختالط
الهواء باألمالح التي تفرزها الغدد امللحية يف جسم التمساح لتخرج من العني يف صورة
تشبه الدموع..
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الضفدع السلحفاة
مخلوق عجيب يشبه السلحفاة فى شكله وتصرفاته ولكنه ضفدع!
سبحان اهلل فهذا املخلوق واحد من أغرب أنواع الضفادع ،ويطلق عليه اسم (الضفدع
السلحفاة  )Turtle Frog -واسمه العلمى (.)Myobatrachusii
جسمه العريض يشبه جسم السلحفاة من دون القشرة بينما رأسه وأطرافه صغيرة.
الرأس منفصل عن باقي اجلس���د بعكس أنواع الضفادع األخرى ،وبه عينان صغيرتان،
وموطنه األصلى إقليم (بيرث  )Perth -جنوب أستراليا.
يعي���ش ه���ذا النوع من الضفادع على األراضي الرملية ش���به القاحل���ة إلقليم (بيرث)
حيث تخرج إلى الس���طح بعد نزول املط���ر وتتغذى على النمل األبيض ،إذ ميكن للواحد
منها تناول  400منلة يف الوجبة الواحدة ،ويس���اعده رأس���ه البعيد عن جس���ده وأطرافه
يف إخراج النمل من تلِّها.
يحفر الضفدع الس���لحفاة يف الرمال بواس���طة أطرافه األمامية ليدفن رأسه ثم باقي
جس���مه يف التراب كما تفعل الس���لحفاة ،ويتم التزاوج بعد أن يقوم الذكر باختيار األنثى
بنفخ جس���مه كما يف الصورة ،مع إصدار أصوات معينة ،حيث ينزل الزوجان إلى عمق
أكثر من متر يف الرمال.
وتض���ع األنثى حوال���ي  20بيضة ويكون حجمها أكبر مقارنة ببيض الضفادع األخرى،
فعند هذا النوع يخرج الضفدع من البيضة مكتمل النمو بعكس الضفادع األخرى حيث
تخرج الشراغف من البيض وتأخذ وقتًا قبل أن تصبح ضفادع كاملة.
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الثلج كما لم تر ُ
ه من قبل
ثم���ة تصمي���م ُمعجز لبل���ورات الثلج حني نراها م���ن حتت امليكروس���كوب ..فنجد أن
َّ
بلورات الثلــج لهـا أشكال متعددة ومختلفة ،وإذا جئنا مبتر مكعب من الثلج ،فإنه يحتوي
كم���ا يعتق���د العلماء على  350مليون بل���ورة ،وتتفق هذه البل���ورات يف أن جميعها تتخذ
شكل ُم َ
ضلَّع سداسي .لكن هذه املضلَّعات السداسية تختلف من ناحية الشكل الذي تتخذه.
فكيف ظهرت وكيف حدث التناسق وكيف اختلفت؟ كلها أسئلة ما زالت تحُ ّير العلماء!
وما زالت األبحاث مستمرة الكتشاف العوامل التي تشكل البلورات بهذه األشكال املختلفة،
فحبة الثلج تتألف من أكثر من  200بلورة.
والبل���ورات الثلجي���ة هي عبارة عن جزيئات م���ن املاء مرتبة ومنظمة بتناس���ق باهر فيما
بينه���ا .وه���ي عب���ارة عن بناء معماري ،وهي تتش���كل ح�ي�ن مير بخار املاء خالل الس���حاب
ً
متعرضا للبرودة.
ولنفه��� ُم األم���ر أكثر :يحتوي بخار املاء على جزيئات املاء التي تنتش���ر بصورة عش���وائية،
ولعلك تعرف أن اجلزيئات يف احلالة الغازية تكون متباعدة ،فعندما مير البخار مبا يحمله
من جزيئات من املاء بني السحب تتعرض للبرودة وبالتالي يقل نشاطها.
وه���ذه اجلزيئ���ات التي أصبحت ذات حركة بطيئة متيل إل���ى التجمع فيما بينها ثم تتحول
إل���ى جس���م صلب ،ولكن اإلعجاز اإللهي يف واقع األمر وال���ذي جعل العلماء يقعون يف حيرة
أم���ام عظم���ة اخلالق العظي���م ،يتمثل يف أن التجمع ال يكون عش���وائ ًيا أب ًدا ،بل على العكس،
حيث يكون التجمع باحتاد جزيئات املاء لتكوين مضلَّعات سداسية مجهرية منتظمة الشكل.
وكل قطع���ة ثل���ج تتكون يف مرحلة أولى من مضلع سداس���ي ويتبلور من جزيئات املاء ،ومن
ثم تأتي باقي املضلعات املتبلورة لتلتحم بالبلورة األولى..
والعامل الرئيس���ى فى طريقة تش���كيل البلورة هو أن االلتصاق املتسلس���ل لهذه املضلعات
السداس���ية مثل السلسلة ،وأش���كال البلورات تختلف باختالف احلرارة والرطوبة ،ودائ ًما ما
تكون حوافها ذات زوايا بدلاً من االستقامة ،وال أحد يعرف السبب!!
وكل ما نعرفه أن اهلل فاطر السموات واألرض هو الذى خلقها..
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أفال ينظرون إلى اإلبل كيف ُ
خلقت
يدعون���ا اهلل ع���ز وجل فى القرآن الكرمي للتفكر فى العديد من مخلوقاته مثل النحل،
العنكب���وت ،اإلبل ،وغيرها ..كما يذكر املولى عز وج���ل بقوله« :أَ َفلاَ يَ ُ
نظ ُرو َن ِإلَى الإْ ِ بِلِ
َكيْ َ
���ت» (الغاش���ية .)17 :ومن احلكمة يف هذا أن اهلل ع���ز وجل يريد للمؤمن أن
���ف خُ ِل َق ْ
يك���ون املعلم لآلخرين وليس املتلقي الذليل ،وهذا يتحقق عن طريق التفكر يف خلق اهلل
تعالى بحيث إن اإلنسان يتعلم من هذا هندسة على مستوى يفوق جميع معارف البشر
ويكون معلمك هو اهلل عز وجل.
التفكر فى خلق اهلل لإلبل
إذا تفكرنا فى خلق اهلل لإلبل ،س���نالحظ أن جس���م اجلمل له كتلة كبيرة فى املنطقة
العلوية ،ويف ذات الوقت له قاعدة صغيرة أي سيقان ذات مساحة عرضية صغيرة.
خلق اهلل عزَّ وجل لإلبل
وإذا قار َّنا خلْق اهلل لإلبل مع تصميم البش���ر للمنش���آت جند أن البشر فى تصميمهم
يزيدون من مساحة القاعدة كلما زادت كتلة املنشأة.
وهذا التصميم من ش���أنه تقليل اجلهد على القاعدة بس���بب زيادة املساحة العرضية
للقاعدة وهذا يقلل من خطورة كس���ر األعمدة التى حتمل وزن املنش���أة ،ولكنه فى ذات
الوقت له جوانب س���لبية عديدة من قبيل :زيادة الكلفة من جراء اس���تخدام كمية كبيرة
من املادة ،ثقل املنشأة ،وزيادة ظاهرة التحميل الذاتى على قاعدة املنشأة.
تصميم البشر للمنشآت
ولكن يف خلق اهلل لإلبل جند أن مس���احة القاعدة صغيرة مقارنة بكتلة جس���م اجلمل
الكبيرة يف املنطقة العلوية ،وهذا مستوى هندسي يف التصميم يفوق معارف البشر.
ف���إذا تفكرن���ا يف خل���ق املولى ألجس���ام اإلبل نتعل���م أف���كا ًرا لتصميم منش���آت بأعلى
املواصفات كما هو مبني فيما يلي:
* كيف أن كتلة اجلمل الكبيرة محمولة على قاعدة ذات مساحة صغيرة؟
اإلجابة الوحيدة على هذا السؤال هي أن هناك آلية معينة وضعها املولى ع َّز وجل يف
جس���م اجلمل بحيث تضمن أن الوزن الذي يصل إلى س���يقان اجلمل هو وزن قليل ج ًدا
مقارنة بالوزن الناجت من كتلة اجلمل الكبيرة.
* ما اآللية يف جسم اجلمل التى تقلل الوزن على سيقان اجلمل (قاعدته)؟
لفهم اآللية التى تقلل القوة املنقولة إلى س���يقان اجلمل (قاعدته) يجب علينا أن
ن���درك بأنه يج���ب أن تكون هناك ق��� ّوة عاملة إلى األعلى بحيث تكون معاكس���ة يف
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االجتاه لقوة شد اجلاذبية لكتلة اجلمل.
ومن التفكر يف جس���م اجلمل جند أن هذه القوة
املعاكس���ة لقوة اجلاذبية تنش���أ م���ن العضالت يف
جسم اجلمل.
فاهلل عز وجل خلق العضالت بحيث أنها تنقبض
وتقل فى طولها وهذا ي ُو ِّلد ق َّوة شد على طرفيها.
وق َّوة الشد هذه تعمل بعكس اجتاه ق َّوة شد اجلاذبية إلى األسفل ،وبالتالي إذا نظرنا
إل���ى خل���ق اهلل للجمل جند أن املولى أحاط كتلة جس���م اجلمل الكبيرة بعضالت كثيرة،
والت���ي عندم���ا تنقب���ض تُ ُو ِّلد ق َّوة ش���د إلى األعل���ى تعاكس وزن كتلة جس���م اجلمل إلى
األسفل ،وبالتالي تُقلل بدرجة كبيرة الوزن املؤثر على قاعدة اجلمل (سيقانه).
ما حسنات كون القاعدة صغيرة املساحة؟
ميكن تلخيص ميزات هذا التصميم مبا يلي:
* تقليل خطورة كسر القاعدة بسبب صغر القوة املؤثرة عليها والذي يحمي املنشأة من
االنهيار.
* سهولة نقل املنشأة من مكان آلخر مقارنة مبنشأة لها قاعدة عريضة وثقيلة.
* تقلي���ل خط���ورة انهيار املنش���أة ألن ال���وزن يُ ْح َمل بأكث���ر من قطعة (عضل���ة) حتى إذا
تضررت بعض القطع احلاملة للوزن فهناك قطع أخرى تُع ّوض الوظيفة.

هذا خلق الله

99

قتلة صامتون
عندم���ا تس���مع بـ (حي���وان قاتل) يُخ َّي���ل إليك أنه���ا حيوانات ذات ق��� ّوة عضلية كبيرة
ُمدججة بأسنان حادة أو مخالب قوية كالنمور أو األسود أو التماسيح أو األفاعي ،لكن
األم���ر لي���س كذلك مع هذه األحياء الدودية ،فرغم ِص َغ ِره���ا وبراءة مظهرها إال أن (ما
حت���ت الس���واهي دواهي) كما يقال ،فاخلطورة ال ترتبط فق���ط بحجم احليوان أو قوته
ألن هذه األحياء واحلش���رات مجهزة بأس���لحة خاصة قد تنهي حياتك بس���رعة خاطفة
إذا ما تعرضت لها.
يسروع ()Lonomia Caterpillar
قد تالحظ أنها جميلة املظهر! لكن ال يخدعنك
جم���ال املظاهر ،فهذه ال���دودة قادرة على حقنك
بأق���وى مضاد لتخث���ر الدم عل���ى اإلطالق ،مما
يسبب لك نزي ًفا داخل ًيا يؤدي مباشرة إلى موتك،
وذلك طب ًعا إذا قمت فقط بلمسها.

السمكة احلجر ()The StoneFish
هذه الس���مكة ليست شرس���ة ،وال مندفعة ،وال
عصبي���ة بل هادئة بأمت معن���ى الكلمة ،تعيش يف
أعماق البحار وجتلس بصمت منتظرة ضحيتها،
وببس���اطة ال تهجم عليه بل هو من يقود نفس���ه
إلى الهالك.
حتوي هذه السمكة على طول عمودها الفقرى
أشواكـًا (مس���امير) تسبب آال ًما حادة ج ًدا ،ومع
أن الضحية متوت بعد وقت قصير ،إال أن اآلالم التى تس���ببها جتعل منه يتمنى املوت،
ويطلب قطع ساقه.
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احللزون املخروطي ()The Cone Snail
وهو مل َّون بشكل ُم ٍغر يجعل كل من رآه يحاول
حمله بيده وأخذه كتذكار معه ،ليرديه قتيلاً بعد
خمس دقائق ،ليس���ت له أس���نان وال أشواك ،بل
ل���ه إب���رة واحدة خفي���ة ميكنه أن تل���ج حتى عبر
واق فتحس بوخزة خفيفة ،يحقنك بس���م
قف���از ٍ
عصبى يس���ري مفعوله بس���رعة كبيرة ،ويش���لك
لتلقى حتفك بعد وقت قصير.
ً
محظوظا بحمله
والواقع أن هناك تريا ًقا (أنتيفينوم) لهذا الس���م لكن عليك أن تكون
معك قبل أن تلدغ.
الضفــدع األزرق الســام ()The Poison Dart Frog
هذا الصديق الصغير الرائع ،والذى ترى صوره
يف العدي����د من املواقع املهتم����ة باحليوانات ،يبدو
لطي ًف����ا ومتواض ًعا وجذا ًب����ا ،لكن حقيقة األمر أنه
قات���� ٌل بال رحم����ة وهو ال يعض وال يلدغ ،وليس����ت
لديه إبر حلقنك بالسم القاتل ،فهو ال ميلك سوى
مادة ملَّاعة تغلف جس����مه الب َّراق ،لنقل الس����م إلى
جس����مك عبر اجللد ،يجعلك تلهث بش����دة ،لتكون
ميتًا خ��ل�ال وقت قصير .ويس����تعمله بعض رجال
ٍ
شديد لعلمهم بخطورته.
القبائل لتسميم رؤوس أسهمهم بحذر
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الصخــور املتحركــة
ه���ذه الصخور تتح���رك لوحدها حرف ًيا،
ويعتق���د العلم���اء أنه���ا تتح���رك ملس���افات
بس���بب صفائح ثلجية رقيقة تتكون أسفلها
يف الشتاء ،وعندما تذوب تدفعها مسافة.

الشمــس الثالثيــة
تتك���ون ه���ذه الظاه���رة العجيب���ة بس���بب
بلورات من الثلج يف الغالف اجلوي ،تتسبب
يف ظه���ور نقطت�ي�ن كبيرت�ي�ن مضيئتني على
جانبي الشمس.

زهـــــور اجلليـــد
تتجم���د الرطوبة يف بع���ض النباتات مما
يجعله���ا تتم���دد ،وتخ���رج منه���ا عل���ى هذه
األشكال اجلميلة.

دوائـر حقـول األعمـاق
ه���ذا املظه���ر اخلالب يخلفه ذكر س���مكة
البخ���اخ ،الذي يعيش على س���واحل اليابان،
ليثير إعجاب أنثاه.
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غيوم ( ماماتوس )
هي غيوم تتعلق كاحلقائب حتت أخرى
أكبر حج ًما.

سحب مجد الصباح
نوع من الس���حب النادرة ج ًدا ..تظهر على
شكل أمواج تتكون قري ًبا من األرض.

الشاطىء املضيء
سبحان اهلل ..شاطىء يضيء ليلاً بسبب
ن���وع من العوالق تش���ع بإضاءة بيولوجية
ينتجها نوع من البكتيريا املضيئة.

أراضـــي دانكســيا
يف مناطق نادرة يف الصني ،جتد هذه املنحدرات امللونة ،وهي مك ّونة من أحجار رملية
حمراء ومل ّونة ،وتكتالت طباشيرية.
ق���ال تعالى« :ألم تر أن اهلل أنزل من الس���ماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختل ًفا ألوانها،
ومن اجلبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود» (فاطر.)27 :
سبحان اهلل العظيم..
هذا خلق الله
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اكتشاف أشكال جديدة للغيوم!

ه���ذه صور لتش���كيالت غيوم جديدة ل���م تكن معروفة من قبل ،وهذه األش���كال تحُ ير
العلماء ،فلماذا تتشكل الغيوم بهذه األشكال الرائعة؟
لنتأمل ونُ َس ِّبح اخلالق تبارك وتعالى..
هَّ ُ
���حا ًبا َفيَبْ ُس ُ
���ط ُه فيِ
الريَا َح َفتُثِي ُر َس َ
يق���ول تبارك وتعالى عن الس���حب« :الل ا ّلَذِ ي يُ ْر ِس��� ُل ِ ّ
الس َماءِ َكيْ َف يَ َشاءُ» (الروم.)48 :
َّ
إن الذي يتأمل هذه اآلية يدرك أن اهلل تعالى يوزع الغيوم يف السماء بأشكال متنوعة كما
يريدها سبحانه وتعالى ،ولذلك فإن العلماء يرصدون كل فترة أشكالاً جديدة للغيوم.
والصور املوضحة التقطت حدي ًثا لتشكيالت من الغيوم لم يرها العلماء من قبل ،تدل على
قدرة اخلالق وأنه بالفعل يبسط السحاب كيف يشاء.
والذي يُحير العلماء يف الغيوم طريقة ت َُّشكلها بصور رائعة ،فكيف يحدث ذلك؟
أنه ال شك أنه لو كانت العملية عشوائية ملّا جاءت تشكيالت الغيوم مبثل هذا التناسق،
وهذا ما يدعو العلماء اليوم للتفكير بوجود (ق ّوة خفية) تبرمج وحترك جزيئات البخار
لتصعد وتتشكل بهذه الطريقة!
َ
ولكن هذه الق ّوة هي قدرة اخلالق تبارك وتعالى القائل« :أَلَ ْم تَ َر أَ َّن اهلل يُز ِْجي َس َ���حا ًبا ثُ َّم
يُ َؤ ِ ّلفُ بَيْنَ ُه ثُ َّم يَ ْج َعل ُ ُه ُر َكا ًما» (النور.)43 :
اب ال ِ ّث َقا َل» (الرعد .)12 :وهذه ميزة القرآن أنه
���ح َ
الس َ
ويقول تعالى عن نفس���هَ « :ويُن ِْش��� ُئ َّ
يقدم لك إجابة عن كل شيء يحيط بك ،وال يتركك حائ ًرا كما يفعل علماء املصادفة اليوم!
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سمكة الجـلــكـي
سمكة اجللكي واملعروفة ً
أيضا باسم جلكي البحر هي
ن���وع من األس���ماك مثل ثعبان البحر وهو من األس���ماك
البدائية والتي تمُ ضي جز ًءا من حياتها يف املياه العذبة.
يرج���ع أص���ل جلك���ي البحرية أو س���مكة اجللكي إلى
احمليط األطلس���ي ،والتي ميكن النظر إليها بالقرب من
س���واحل أمريكا الش���مالية وأوروبا .وعندما يتعلق األمر
باملي���اه العذب���ة ،يرجع أص���ل جلكي البحري���ة يف النظام
البيئي لنهر كونكتيكت بأمريكا.
يف اجل���زء األول م���ن الق���رن الـ���ـ  ،20جنح���ت جلكي
البحرية يف توسيع بيئتها إلى البحيرات العظمى وبحيرة
ش���امبلني ع���ن طريق الس���فر من خالل نظ���ام ما صنعه
اإلنس���ان من القنوات .وتعمل س���مكة اجللك���ي واألنواع
الطفيلية والغازية يف املواطن اجلديدة.
وتهاج���م س���مكة اجللكي أعدا ًدا كبيرة من األس���ماك
احمللية ،مما يتس���بب يف إح���داث خلل بالتوازن الطبيعي
للنظام البيئي.
الطــول والـــوزن
يبل���غ ط���ول س���مكة اجللكي م���ن  12إل���ى  20بوصة،
ً
رط�ل�ا يف ال���وزن .وتتغذى عل���ى امتصاص الدم
و13-8
وس���وائل جسم األس���ماك األخرى .ولدى سمكة اجللكي
أسنا ٌن حادة ولسان صرير يستطع بسهولة إحلاق الضرر
بجلد الفريسة.
ق���د تنج���و األس���ماك الكبيرة من هج���وم جلكي البحري���ة ولكن عادة ما متوت األس���ماك
الصغيرة بس���بب إصابتها بجروح خطيرة .وعادة ما يهاجم جلكي البحرية الس���مك األبيض
وس���مك الس���لمون املرقط والش���وب .إلى جانب األس���ماك األخرى التي تتغذى على سمكة
اجللكي من الالفقاريات الصغيرة .ويستخدم جلكي البحرية ً
أيضا فمه يف تعليق نفسه على
احلجارة وألخذ قسط من الراحة أثناء الترحيل من البحر إلى املياه العذبة.
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األخطبوط دامبو
األخطب���وط دامب���و من احليوان���ات املثيرة لالهتم���ام والتي ميكن العث���ور عليها يف جميع
محيطات العالم .يعيش يف قاع البحر على عمق يتراوح ما بني  23000 - 1300قدم.
احلج��م :معظ���م أنواع أخطبوط دامبو صغيرة احلجم ،وع���ادة مع ما يصل طولها إلى 8
بوصات .وأكبر عينة من هذا األخطبوط سجلت  6أقدام يف الطول و 13رطلاً يف الوزن.
الوص��ف :أخطب���وط دامبو لينّ الهيئة وهو مرتبط م���ع بعضه البعض عن طريق اللوحات
الرقيقة من اجللد .الذكور واإلناث ميكن متييزها من قبل طول املماصات حيث تكون أطول
عن���د الذكور ،بينم���ا تتميز اإلناث باثنتني م���ن املخالب التي تلعب دو ًرا أثن���اء التزاوج .ولون
اجلسم يتميز باأللوان األحمر ،األخضر أو البرتقالي .ويستطيع
األخطبوط دامبو السباحة من خالل رفرفة الزعانف.
احليوان��ات املفترس��ة :يقض���ي أخطب���وط دامبو معظم
حيات���ه يف أعم���اق كبيرة ،ولي���س لديه الكثير م���ن احليوانات
املفترس���ة .واحليوانات املفترسة الرئيسية لألخطبوط دامبو
هي أسماك القرش واحليتان القاتلة.
التغذي��ة :األخطب���وط دامبو ي���أكل القش���ريات ،الصدفتني،
والدي���دان املتواج���دة يف ق���اع البح���ر واملجدافيات التي تس���بح
بالقرب من س���طح املاء .و يبتلع كل فرائس���ه ،ولهذا السبب ،فإن
حجم الفريسة دائ ًما ال يتجاوز  2-1مم.
العمر :متوسط عمر أخطبوط دامبو ما بني  3و  5سنوات.
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حيوان الساوال النادر

ساوال هو نوع من الثدييات الكبيرة التي اكتشفت حدي ًثا باعتباره أندر الثدييات يف العالم.
يعيش هذا احليوان الفريد املظهر يف الغابات فقط على احلدود بني ش���مال وس���ط فيتنام
والوس يف آسيا.
ومعروف ً
أيضا باس���م ساوال يونيكورن اآلسيوي ألنه ناد ًرا ما يشاهد يف الطبيعة .ويفضل
س���اوال احلياة يف الغابات الكثيفة والتي فيها إمدادات جيدة من املياه اجلارية (بالقرب من
ضفاف النهر).
ً
نشاطا خالل ساعات الصباح ،وبعد
وس���اوال حيوان نهاري (نشط خالل اليوم) .وهو أكثر
ذلك يف فترة ما بعد الظهر .كما إن ساوال حيوان انفرادي .ويتجمع أحيا ًنا يف قطعان تصل
إلى  7حيوانات.
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عيون الحشرات المركبة

العني املر ّكبة نوع من العيون لها كثير من العدسات الدقيقة املتقاربة .والعيون املر ّكبة
تختلف عن العيون التي لها عدس���ة واحدة كعيون الس���مك والطيور ،أو عيون الثدييات،
مبا يف ذلك اإلنس���ان .وهناك مجموعتان كبيرتان من احليوانات ذات عيون مر ّكبة هما
احلشرات كالذباب والقشريات ،واألخيرة تتضمن السرطانات وجراد البحر.
وع���دد العدس���ات يف الع�ي�ن املركبة يتراوح بني أق���ل من  100وأكثر م���ن  20,000يف
األن���واع املختلف���ة من األحياء .وكل عدس���ة هي اجل���زء األعلى من ِبنْ َية تُس���مى عيينة.
احلساسة للضوء تسمى مستقبِالت
وخلف العدسة ،تتكون العيينة من عدد من اخلاليا
ّ
الضوء .ويتصل كل منها بالدماغ عن طريق شعيرة حسية.
والع�ي�ن املر ّكبة لها س���طح ُمق���وس .ونتيجة لذل���ك ،ال تتجه اثنتان م���ن العيينات إلى
انطباعا عن جزء صغير م���ن البيئة احمليطة
االجت���اه نفس���ه متا ًما .فكل عيينة تس���جل
ً
باحليوان .وتتجمع اإلش���ارات القادمة من كل العيينات يف الدماغ وتشكل الدماغ صورة
مركب���ة ،وع���ن طريقها يس���تطيع احليوان التميي���ز بني أمناط الضوء وحركة األجس���ام
واأللوان .والعني املر ّكبة ليس���ت لها حركة تلقائية للتركيز .ولذلك فإن األش���ياء القريبة
ه���ي التي ميكن أن تُرى بوضوح .ولكنها تتميز بس���رعة كبي���رة يف الرؤية فهي ترى نحو
 250صورة يف الثانية .لهذا يصعب عليك اإلمساك بذبابة أو ضربها.
وهن���اك أن���واع كثيرة من احلش���رات ذات عيون مر ّكب���ة ميكنها أن ترى األش���عة فوق
البنفس���جية لو ًنا مميزًا ،يف حني أن العني البش���رية ال تس���تطيع أن تفعل ذلك .وباملثل،
فإن بعض احلش���رات ميكنها أن تتبني مس���توى االستقطاب يف الضوء املُست َ
َقطب ،وهي
مقدرة تفتقدها العني البش���رية .وتلك القدرة يف اكتش���اف مستوى االستقطاب تساعد
احلش���رات ،كالنمل والنحل ،يف الس���عي باستعمال ضوء الش���مس ،ألن استقطاب ضوء
الشمس يتفاوت تب ًعا لوضع الشمس يف السماء.
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ودقة رؤية العني املُر ّكبة محدودة بسبب العدد الكبير للعيينات وهي أقل بكثير من دقة
رؤية العني العادية ذات العدسة .ولكن سرعة الرؤية يف العني املركبة تكون أسرع بكثير
من سرعة رؤية العني البشرية مثلاً .
وتبلغ س���رعة الرؤية للحش���رات الطائرة نحو  250صورة يف الثانية (أي  250هيرتز)،
وهذه الس���رعة أكبر  4مرات من س���رعة رؤية عني اإلنس���ان ،حيث تصل س���رعتها إلى
 60 - 50صورة يف الثانية فقط .وهذا يعطي الذبابة مثلاً سرعة كبيرة يف املراوغة يف
الطيران وحتاش���ي من يريد اصطيادها أو ضربها .وترى العني املر ّكبة األلوان بطريقة
أفض���ل يف حي���ز قريب من األش���عة فوق البنفس���جية .كما تتميز احلش���رات ذات العني
املر ّكبة باتساع كبير يف زاوية الرؤية تفوق يف ذلك جميع الكائنات األخرى.
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نظام الحيوانات في الكهوف
جع���ل اهلل س���بحانه وتعالي جلمي���ع الكائنات نظام حياة تعيش���ه يف هذه احلياة ،ومن
ض ِإلاَّ َعلَى اللهَّ ِ ِر ْز ُق َها
أغربها نظام س���كاني الكهوف .قال تعالىَ « :و َما مِ ْن َدا َّب ٍة فيِ الأْ َ ْر ِ
ِني» (هود.)6 :
َويَ ْعل َ ُم ُم ْستَ َق َّر َها َو ُم ْستَ ْو َد َع َها ُك ٌّل فيِ كِ ت ٍَاب ُمب ٍ
فمعظم هذه الكائنات ال متلك عيو ًنا تُبصر بها ،ولكنها متلك حاسة بديلة للتعرف بها
على بيئتها املظلمة .وهذه بعض األمثلة:
أجريت دراسة ألحد الكهوف الصغيرة يف والية كنتاكي األمريكية وقد مت التأكد من أن
ذلك الكهف كان كهف صراصير  Subterraneus Hadenoecusوكانت هذه الصراصير
مهيمنة على الكهف بكثرة عددها ،وكان العلماء قد س���جلوا  3750صرصو ًرا فيها ،وما
أبهرهم أكثر أن تلك الصراصير التي تبدو لنا أحيا ًء عشوائية كانت على درجة كبيرة من
النظام ،وبعد الدراسات املكثفة عرفوا أنه بعد كل غروب للشمس يخرج ثلث الصراصير
م���ن الكه���ف بح ًثا عن الطعام وال تعود حتى مطلع الفجر .ويف الليلة القادمة يخرج ثلث
آخر وهكذا كل ليلة ،وهذا الطعام الذي يتم جمعه من طرف تلك الصراصير يتراكم يف
الكه���ف وهي املادة الوحيدة الصاحلة لألكل داخل الكهوف ويضمن هذا الطعام بقاءها
على قيد احلياة ،كما تقدم اخلفافيش مساعدة لهذه الصراصير من خالل تركها لبقايا
الطي���ور التي تصطاده���ا ،أو بتقدميه للحمها بعد مماتها ،وكذل���ك كهف تامانا بجزيرة
ترينيداد وهو موطن لعش���رات
اآلالف م���ن ه���ذه الصراصير
التي تعتمد اعتما ًدا كبي ًرا على
بقاي���ا الطي���ور الت���ي تتناولها،
كم���ا أن األمطار تس���اعد هذه
األحي���اء الت���ي تعي���ش داخ���ل
الكهوف مس���اعدة كبيرة حيث
جت���ر معه���ا ف���روع األش���جار
والثم���ار واألوراق الت���ي تتغذى
عليها هذه األحياء.
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ويعتق���د العلم���اء أن الكهف قد مت الس���كن به من���ذ القدمي ملا تتوف���ر فيه من ظروف
مناس���بة لضمان عيش هذه األحياء ،وحيوان الس���مندل مثال على التك ُّيف حتى إذا كان
يعي���ش حت���ت األرض أم ال ..فهذه األحي���اء تتحرك ببطء ش���ديد ،وباإلضافة إلى ذلك
حتتاج هذه األحياء إلى جو رطب .وقد ُس ِّمي السمندل يف أوروبا على اسم كهف يدعى
(بروتي���وس) ال���ذي اتخذ اس���مه من بحار يونان���ي ،ويتميز هذا احلي���وان بعيون صغيرة
تختف���ي عن���د التق���دم يف الس���ن ،كما تؤث���ر عليه التغي���رات حيث يتبدل ل���ون جلده من
الرمادي الداكن إلى األبيض الوردي.
وخالل موسم التزاوج يفترض بالذكور الدفاع عن منطقتها وإبعاد الدخيل عنها وهذا
يحت���اج لتكيف كبي���ر ومعرفة بطرق الدفاع عن النفس ،وتُك��� ّون األنثى بيوضها وتُخبئها
حت���ت الصخور الكبي���رة ،وميكن أن تعيش ملدة  25عا ًما ..والس���مندالت األوروبية أبناء
عمومة للسمندالت األمريكية ،حيث ال تزال تعيش سبعة أنواع من السمندالت األوروبية
يف الكهوف األمريكية.
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في أعماق البحار
تعد البحار واحمليطات آية من آيات اهلل الدالة على عظمته وقدرته عز وجل .وعندما
نتح���دث عن أعم���اق احمليطات فنحن نتحدث عن عالم يختل���ف متا ًما عن العالم الذي
نعي���ش في���ه ،ألنه عال���م مظلم ال تصل إليه أش���عة الش���مس ،لذا فدرجة احل���رارة فيه
منخفض���ة للغاي���ة ،وما يزيد األمر س���و ًءا ه���و الضغط الهائل الذي يجتمع مع ما س���بق
ليجع���ل م���ن الصعوبة الش���ديدة تصور وج���ود أية حياة يف ه���ذا العالم ،لك���ن من بديع
صنع اخلالق س���بحانه وتعالى أن خلق كائنات اس���تطاعت التأقلم مع هذه البيئة شديدة
الصعوبة بقدرته سبحانه ،ومنها:
سمكة التنني
تعي���ش س���مكة التنني يف أعم���اق البحار ( 5000قدم حتت س���طح البح���ر) ،وبالرغم
م���ن صغر حجمها إال أنها تُعد من أش���رس
املخلوقات ،إذ متتلك ف ّكني قويني تس���تطيع
افتراس أي ش���يء بهما ،ويالحظ على طول
جس���دها مجث���ات مضيئة ب���دون أن توجد
به���ا حوام���ل ضوئية ولكن أجس���امها حتمل
مجموعة من البكتيريا املضيئة يف منطقتني
على جسمها.
مصاص الدماء
َّ
احلبار َّ
وهو مخلوق صغير يعيش فى أعماق البحر ويوجد فى احمليطات املعتدلة واالستوائية.
ويبلغ طول هذا احلبار  30س����م ،وله عيون شديدة الضخامة وهناك غشاء ملون باألسود
واألحمر يصل بني املجسات الثمانية املغطاة
من الداخل بنتوءات تش����به األس����نان احلا ّدة،
ويش����به ش����كلها العباءة ،ويداف����ع احلبار بها
عن نفسه ،وتُغطي جسم هذا احلبار أعضاء
صغي����رة تدع����ى «فوتوفوري����س» تس����تطيع
إنتاج الض����وء .وهو قادر على «تش����غيلها» أو
«إطفائه����ا» عندما يريد بحيث يجعل نفس����ه
غير مرئي يف بيئة األعماق.
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الديدان األنبوبية العمالقة
الضغط الساحق ودرجات احلرارة القريبة من
التجمد وأش���عة الش���مس املعدومة كلها ال تؤثر
أو تش���كل حتد ًيا ملخلوق الديدان األنبوبي .فهي
أحي���اء ال فقاري���ة من فصيلة الديدان املقس���مة
تعي���ش يف احمليطات يف أعم���اق احمليط الهادي
على عمق أكثر من  1800متر ومتتد لنحو 2400
متر.
سمكة كامييرا طويل األنف
ب���ذل العلماء جهو ًدا كبي���رة لوضع وصف لهذه
الس���مكة الت���ي يبلغ طولها  5أق���دام ،وتُعرف يف
أفريقيا باس���م (القرش الش���بح) ،وملس���ة واحدة
فقط عل���ى زعنفته الظهرية الس���امة كافية أل ْن
تقت���ل أي ش���خص ،ولديه���ا أن���ف طوي���ل ج ًدا،
وأس���نان مفترس���ة ،وعمود فقري س���ام ،وجسم
رمادي هالمي .وتتواجد هذة السمكة على عمق  8000قدم أسفل سطح البحر.
أسماك بأعضاء مضيئة
وهي نوع من الس����مك يعيش يف مناطق ش����ديدة الظالم ،وبالتالي فإنه ال يس����تطيع أن
يعتمد على بصره فقط الصطياد الفرائس .وبعض هذه األسماك متلك عيو ًنا كبيرة للغاية
تتأقلم مع الظالم ،وبعضها اآلخر ميتلك أعضاء استشعار طويلة لتساعدها على حتديد
موقع الفريسة أو الجتذاب األزواج يف الظالم
الش����ديد .وبعضه����ا لديه����ا عض����و يتدلى من
وجهها يشبه صنارة الصيد ،ويف نهايته قطعة
من اجللد تتلوى وتتم����وج (كالدودة) الجتذاب
فريس����تها ،وقد زوده اهلل تعالى بأنوار كاشفة
تض����يء له الطريق حتى يس����تطيع العثور على
طعامه ويتجنب ما قد يتعرض لها من أخطار.
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سمكة الناب الكبير
تعد هذه السمكة ضمن الكائنات املكتشفة
التي تعيش يف أعماق البحار السحيقة ،حيث
تتواجد يف العادة على عمق  2000متر حتت
س����طح البحر وتعيش حيث األعماق الكبيرة
ذات درج����ة احل����رارة األق����رب إل����ى التجمد
والضغط العالي والطعام الشحيح ،لذا ميكن
أن تأكل سمكة الناب الكبير أي شيء يتواجد
حوله����ا .وعلى الرغ����م من أنها تب����دو وكأنها
وحش مفترس إال أنها تنمو إلى حجم  6بوصات فقط ،وتتميز بامتالكها جس���� ًما صغي ًرا
ورأسا كبي ًرا وف ًما واس ًعا ذا أسنان حادة تشبه الناب ومن هنا جاءت تسميتها بهذا االسم.
ً

السلطعون العنكبوتي العمالق
وه����و أح����د أن����واع الس����رطانات البحرية،
ويطل����ق عليه ً
أيضا اس����م الس����لطعون طويل
األرج����ل الياباني ،إذ إن����ه ميتلك أطول وأكبر
أرجل ب��ي�ن املفصلي����ات .ويصل ط����ول أرجلِ
الس����لطعون العمالق إلى ما يق����ارب الـ 3.8
أمتار أي  12قد ًما ،ويبلغ وزنه الكلي  19كغم.
ويتواج����د غال ًب����ا يف الس����واحلِ اجلنوبي����ة
بجزي����رة هونش����و يف اليابان ،إضافةِ إلى خليج طوكيو وكاغوش����يما ،أما بالنس����بةِ ألماكن
تواج����د األف����راد العمالقةِ البالغة من هذه الفصيلة ،فتتواجد يف املياه على عمق  600متر
ويتغذى على ِ
جثث احليوانات واحملار ،وقد يعيش حتى  100عام.
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أسماك الذئب األطلسي
تُعد سمكة الذئب األطلسي من أكثر األسماك
ُرع ًبا على اإلطالق؛ وذلك بسبب شكلها الغريب
وأس����نانها احل����ا ّدة ،والفكني القوي��ي�ن القادرين
عل����ى طح����ن س����رطان البح����ر .وتعي����ش ه����ذه
األس����ماك قبالة السواحل الصخرية على عمق
 500متر ،وتتغذى على الرخويات وس����رطانات
البحر.
القرش املزركش
قليل من البش����ر من ش����اهد أسماك القرش
املزرك����ش ،الت����ي تفض����ل أن تبق����ى يف أعم����اق
احمليط����ات ،على عمق يص����ل إلى ( 1500متر)
حتت س����طح البحر ،وأسماك القرش املزركش
تعتب����ر من احلفريات احلية التي جالت البحار
منذ زم����ن الديناص����ورات ،وحتمل اخلصائص
الفيزيائي����ة للعديد من الكائنات التي انقرضت
من ماليني السنني.
سمكة الفقاعة
هي إحدى أس����ماك املياه العميقة من فصيلة
األس����ماك الفقاعي����ة ،حيث تعي����ش يف أعماق
س����واحل أس����تراليا على عم����ق  600إلى 2000
متر ،وناد ًرا ما يشاهدها اإلنسان.
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أغرب أسماك القرش
ض َواخْ ِتلاَ ِف اللَّيْلِ َوال َّن َه ِار لآَ َيَ ٍ
الس َ���ما َو ِ
اب * ا َّلذِ ي َن
ات لأِ ُولِي الأْ َلْبَ ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
«إ َِّن فيِ َخلْقِ َّ
للهَّ َ
الس َ���ما َو ِ
ض َر َّبنَا َما
ات َوالأْ َ ْر ِ
يَ ْذ ُك ُرو َن ا قِ يَا ًما َو ُق ُعو ًدا َو َعلَى ُجنُوبِهِ ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن فيِ َخلْقِ َّ

اط ً
َخلَق َْت َه َذا بَ ِ
اب النَّار»[ .آل عمران190:و]191
ال ُسبْ َحانَ َك َفقِ نَا َع َذ َ

فتحت مئات األمتار من أسطح البحار واحمليطات توجد كائنات ال نعرف عنها الكثير
ومنها أنواع من أسماك القرش الغريبة التي سنتعرف عليها.
القرش هائل الفم Megamouth Shark
يصـ���ل ط���ول ه���ذا القرش إل���ى  18قد ًم���ا ( 5.4أمتار) ووزن���ه قد يص���ل أحيا ًنا إلى
 2.5ط���ن ،ويعيش يف األعماق البعيدة ج ًدا وقد مت
اكتشافه مؤخ ًرا يف العام  1976وهو أحد أندر أنواع
الق���رش على ظه���ر كـوكبنا وال���ذي ال نعرف الكثير
عنه ،فحتى يف العـام  2009مت حصر عدده إلى 47
فقط!! ومييل لونه إلى البني أو األس���ود الداكن مع
وجود ذيل طويل ميكنه من السباحة مبهارة.
القرش الشبح Ghost Shark
القرش الش���بح والبعض يعرفه باس���م (القرش الفيل) ويوجد قبالة جنوب أس���تراليا
وجنوب شرق كـيب تاون وميناء كايبارا يف نيوزيلندا،
ويعي���ش يف عمق  200إلى  500متر ،وطوله ما بني
 60إل���ى  120س���نتيمت ًرا ،وطول الذك���ور الناضجة
حــوال���ي  65س���نتيمت ًرا ،يرحل الكب���ار خالل فصل
الربيع ملصبات األنهار واخللجان الش���ـاطئية بينما
يف فص���ل الصي���ف تهاجـ���ر إل���ى املياه الس���احلية
الضحلة ،وش���رائح حلم س���مك القرش الش���بح من األكالت الش���عبية ج ًدا يف املطاعم
والشركـات الكبرى يف نيوزيلندا وأستراليا.
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القرش العفريت Goblin Shark
يعي���ش حتت آالف الكيلو مترات من س���طح ماء
احمليطات ،ويتميز بجلده شـبه الشفاف الذي يعطيه
لو ًن���ا ورد ًيا ،ويُعتقد أن ه���ذا النتؤ يف اجلزء العلوي
م���ن رؤوس���ها يعمل كـ���رادار للتعرف على فريس���ته
نظ ًرا للظلمة الشديدة يف هذا العمق املخيف.

القرش املزركش Frilled Shark
ه���و أحد أن���واع القرش ال���ذي يعي���ش باألعماق
الش���ديدة وناد ًرا ما يُرى على س���ـطح امل���اء .وعلى
الرغ���م م���ن أنه ق���د مت اصطي���اده من قبل س���فن
الصي���د ،فالبع���ض م���ا زال يعتق���د أنه أح���د أنواع
“ثعب���ان البحر” ،ويعي���ش يف عمق يتراوح بني  50إلى
 200متر.

قرش الباسكن الهائل Basking Shark
ُس���مي به���ذا االس���م ألنه غال ًبا م���ا يالحظ علـى س���طح املاء للـغ���ذاء ويفضـل العيش
يف املي���اه الدافئة ،وأول وصف لهذا النوع املس���مى
مكس���ـيموس كيتروهين���وس باليوناني���ة م���ن عين���ة
وج���دت يف النروي���ج ،ومكس���يموس تعن���ي “أكب���ر”
بالالتينية والت���ي تعني الوحش البحري أو احليتان
وحيوان���ات وحي���د الق���رن .ويتميز بحجم���ه الكبير
فق���د يصل طولة إلى  11مت��� ًرا (بطول مبنى من 4
طوابق!!) ووزنه يصل إلى  4.5أطنان!! مما يجعله ثاني أكبر قرش يف العالم بعد (قرش
احلوت).
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قرش رأس املطرقة Hammerhead
يص���ل طوله إلى ع���دة أمتار وي���زن حــوالي 500
باون���د ( 226.7كيلوجرا ًم���ا) وقد يصل بعضها إلى
 1000باون���د ( 453.5كيلوجـرا ًما) ويتميز برأس���ه
املس���طح ال���ذي يعم���ل كماس���ح كهربائي يس���تطيع
حتدي���د مكان الفريس���ة ول���و كانت حت���ت التراب،
و حاس���ة ش���م قوية ج��� ًدا متكنه م���ن معرفة أماكن
فرائسه من مسافات بعيدة حتت عمق شديد يف ظالم تستحيل فيه الرؤية.
قرش طويل الذيل Thresher Sharks
مت العثـ���ور عل���ى هذا الن���وع على ط���ول اجلرف
الق���اري ألمري���كا الش���مالية و آس���يا ،ويتميز بذيل
طويل بش���كل استثنائي والذي يستخدمه يف الواقع
كـس���ـالح لضرب فريسته وهو القرش الوحيد الذي
يصط���اد بذيله وال���ذي قد يصل طول جس���مه إلى
 6.1أمت���ار ووزن���ه إل���ى أكثر م���ن  500كيلو جرام،
وتت���راوح أعمار اإلناث ما بني  8إلى  14س���نة وأحيا ًنا يص���ل عمر الذكور إلى  20عا ًما
أو أكثر.
قرش املنشار Saw Sharks
ه���ذا الكائ���ن العجي���ب هو مـجرد س���مكة قرش،
فعل���ى الرغ���م من وج���ه الش���به الكبير بين���ه وبني
البش���ـر ،فإن به خياشيم على كل جانب من رقبته،
ويعي���ش بالق���رب م���ن ش���واطىء جن���وب أفريقي���ا
وأس���تراليا واليابان على عمق  40مت ًرا كحد أدنى.
ويأتي اس���مه (قرش املنشار) من شكله حيث ميلك
ما يش���به املنش���ار يف مقدمة رأسه وتبرز منها أس���نان عند اقتراب أي كائن بحري منه
يضربه مبنشاره القاتل.
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القرش احلوت Whale Sharks
ُس���مي بهذا االس���م نظ ًرا ألنه أكبر سمـكة قرش
عل���ى س���ــطح األرض ،إ ْن لم يكن أكبر س���مكة على
اإلطالق وبطــول قد يصل إلى  12.6مت ًرا ،وتزن ما
يصل إلى  36طنًا!! يعيش يف احمليطات االستوائية
احلارة والبحار املفتوحة ،وقد يعيش حتى  70عا ًما،
بينما فمـه الواسـع يحتوي على  300إلى  350ص ًفا
من األسنان الصغيرة!
قرش ميناء جاكسون Port Jackson Shark
اش���تق هذا القرش اس���مه من ميناء جاكسون يف
أستراليا حيث يتواجد عادة ،وينمو طوله إلى 1.65
ش���يوعا ،والذكور تنمو إلى  75سم
مت ًرا وهو األكثر
ً
واإلناث ما بني  80سم و 95سم .ويصطاد بطريقة
الش���فط أو االمتصاص ويظهر ذلك من ش���كل فمه
ألن���ه يصطاد يف احلي���د البحري املل���يء بالصخور
واملرجان حيث تختبئ األسماك.
وسبحان اخلالق العظيم..
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فارجع البصر
قال اهلل تعالى« :تَ َبا َر َك ا َّلذِ ي ِبيَدِ ِه المْ ُل ْ ُك َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْ���يءٍ َقدِ ي ٌر * ا َّلذِ ي َخل َ َق المْ َ ْو َت
َوالحْ َ َياةَ ِل َيبْل ُ َو ُك ْم أَ ُّي ُك ْم أَ ْح َس��� ُن َع َملاً َو ُه َو الْ َع ِزي ُز الْ َغفُو ُر * ا َّلذِ ي َخل َ َق َس���بْ َع َس َم َو ٍات ِط َبا ًقا
ص َر
ص َر َه ْل تَ َرى مِ ْن ُف ُط ٍور * ثُ َّم ا ْر ِج ِع الْ َب َ
َما تَ َرى فيِ َخلْقِ ال َّر ْح َمنِ مِ ْن تَ َفا ُو ٍت َفا ْر ِج ِع الْ َب َ
ص ُر َخ ِ
اس ًئا َو ُه َو َح ِسي ٌر»( .امللك.)4-1 :
ِب ِإلَيْ َك الْبَ َ
َك َّرتَينْ ِ يَنْ َقل ْ
ق���د يفه���م بعض الن���اس أن معناها مرتني ،أي مثنى ك���رة! ويف الواقع أن معناها ليس
كذلك ،فاآلية تدعو اإلنسان إلى أن يتأمل تأملاً متكر ًرا ،فليس املقصود كرتني اثنتني.
ورد يف تفس���ير الطب���ري« :ثم ارجع البص���ر ك َّرتني» يقول َّ
جل ثن���اؤه :ك َّرتني ،مرة بعد
أخرى ،فانظر هل ترى من فطور أو تفاوت.
نعم إنها آية تدعونا إلكثار التأمل يف ملكوت اهلل تعالى ويف كل دابة على هذه األرض
ب���كل ما آتانا اهلل من علم ،فامليكروس���كوبات احلديثة كش���فت لن���ا جان ًبا عظي ًما للتأمل
والتفكر يف خلق اهلل عز وجل ..فلنر جز ًءا من هذا اجلانب..
()1

جرثومة سمك زابرا
سمكة زابرا وحتدي ًدا نوع (دانيو ريريو) هي عبارة عن سمكة مياه عذبة استوائية تنحدر
من آسيا الشرقية وتنتمي لعائلة أسماك يطلق عليها  minnowواستُخدمت جرثومة هذه
السمكة يف جتارب األدوية وما زالت تستخدم حتى اآلن يف أبحاث مرض السرطان.
بيض ُق َّمل الرأس

()2

يظهر يف الصورة كيس مليء ببيض ال ُق َّمل ُمعلق على ش���عرة إنسان ،ويتغذى هذا القمل
على دم اإلنسان ويعيش بالقرب من فروة الرأس.
()3

خاليا سرطان الثدي
رمبا تظهر الصورة جميلة ولكنها يف احلقيقة خاليا سرطان ثدي قاتلة يتم معاجلتها
بحام�ل�ات دواء مصنَّع���ة بتقنية النان���و ،فاملناطق الوردية هي خاليا س���رطانية حتتضر
نتيجة العالج ،والرمادية هي خاليا سليمة مت معاجلتها .وأسلوب العالج هذا يطلق عليه
 apoptosisأو موت اخلاليا املبرمج ..وحفظكم اهلل من كل مكروه.
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()4

حصوات الكلى
تتشكل حصوات الكلى عندما تتبلور األمالح واملعادن واملواد الكيميائية وتصبح صلبة،
وقد متر الصغيرة منها عبر جهاز اإلخراج ولكن الكبيرة منها تترسب يف أجزاء مختلفة
أشهرها الكلية مسببة أملًا ال يُحتمل ..ويف الصورة حصوة عرضها  2ملم.
()5

الطني
م���ا ترون���ه ليس لوحة فنية وإمنا مجرد عينة طم���ي مأخوذة من أرض زراعية ،عرض
الصورة  155مايكرومتر.
()6

الشعيرات العصبية
توضح الصورة الش���عيرات العصبية يف دماغ رجل بالغ مت جتميعها باس���تخدام MRI
أو الرنني املغناطيس���ي .تُعد هذه الش���عيرات وس���يلة االتصال بني اخلاليا العصبية يف
الدماغ .واأللوان توضح اجتاه الشعيرات ،حيث إن األزرق ميثل الشعيرات التي تتحرك
ألعلى وألس���فل ،أما األخضر فيمثل الش���عيرات التي تتحرك لألم���ام واخللف ،وأخي ًرا
األحمر الذي ميثل الشعيرات التي تتحرك ميينًا ويسا ًرا.

( )1جرثومة سمك زابرا

( )2بيض ُق َّمل الرأس

( )3خاليا سرطان الثدي

( )4حصوات الكلى

( )5الطني

( )6الشعيرات العصبية
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فال أقسم بما تبصرون
وما ال تبصرون
بينما يُظهر التش���ريح الداخلي لبع���ض األحياء والكائنات
بعض التفاصيل القريبة لتركيب اإلنس���ان وأجهزته وأنظمته
احليوية ،فإن التفاصيل الدقيقة املُعقّدة تظل بعيدة عن عني
الناظ���ر ،بوجود تركي���ب بالغ الدقة للخالي���ا الصغيرة لتلك
األحياء واإلنسان والتي تكشف عن تكوين مذهل وجميل.
وباس���تخدام تقنية املسح اإللكتروني امليكروبي املعروف
بـ ،SEMفقد متكن العلماء من التعرف على أش���كال بعض
اخلالي���ا الدقيقة ،بطريق���ة مذهلة لناظرها ،تكش���ف أن
جسم اإلنسان يحوي أكثر بكثير مما يبدو لنا يف اخلارج.
ونش���ر موق���ع « »Anatomyboxاملخت���ص بالتفصي���ل
التشريحي جلسم اإلنسان عد ًدا من الصور املوضحة.
وأظه���رت دراس���ة جديدة أن الدم قد يك���ون قاد ًرا على
«ش��� ّم» الروائ���ح ،ومن ثم ف���إن اخلالي���ا يف مختلف أنحاء
اجلسم ميكن أن تلتقط الروائح.
وأفاد موقع «هيلث داي نيوز» األمريكي ،أن مجموعة من
العلماء ق ّدموا نتائج دراسة أجروها خالل اجتماع اجلمعية
الكيميائي���ة األمريكية ،وأوضحوا من خاللها أن خاليا الدم
تس���تقبل الروائ���ح متا ًما كما يفعل األنف ،املس���ؤول بش���كل
رئيس���ي عن حاس���ة الش���م ،وذكر العلماء أنهم وجدوا أدلة
متزايدة على أن مستقبِالت الروائح موجودة يف خاليا الدم
والقلب والرئتني وغيرها من أعضاء اجلس���م ،وش ّددوا على
أن الروائح تلعب على ما يبدو دو ًرا أكبر مما هو معتقد.
وذك���ر بيتر ش���يبيرل ،اخلبي���ر يف كيمي���اء األغذية بجامعة
ميونيخ بأملانيا أن «فريقنا اكتشف أن يف خاليا الدم  -وليس
تلك املوجودة يف األنف  -مستقبِالت روائح .لكنه لفت إلى أنه
لم يحدد بعد إ ْن كانت عناصر الروائح تعمل يف اجلسم متا ًما
كما تفعل يف األنف ،وهذا ما يستدعي دراسات إضافية.
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شكل الدم حتت امليكرسكوب

جنني يف أول أيامه

حلمات التذوق يف اللسان

تقصف الشعر

تكوين عظمة لشخص كبير يف السن

أخاديد بصمة اإلصبع

َّ
الدوامة
الخنفساء
اخلناف���س الد ّوام���ة تس���كن الس���طح
العلوي من املس���طحات املائية مس���تغلة
التوتر السطحي للماء ،وأبرز ما مييزها
تقسيم عيونها التي متكنها من الرؤية يف
نفس الوقت على حد س���واء فوق وحتت
سطح األرض .والتكيف اآلخر هو قدرتها
على إفراز رائحة كريهة من غدة خاصة
تعم���ل كمثي���ر كيميائي جت���اه احليوانات
املفترسة .وباإلضافة إلى ذلك تستخدام
هوائي���ات عل���ى رأس���ها لتحدي���د املوقع
بالصدى بواس���طة االستش���عار عن بُعد
للموجات التصادمية التي تطلقها على سطح املاء قبالة األشياء يف طريقها.
واخلناف���س الد ّوامة هي عائلة ( )Gyrinidaeمن خنافس املياه التي تس���بح عادة على
س���طح امل���اء دون عائ���ق ،وعلى الرغم من أنها تس���بح حتت املاء بنش���اط ،فعند اخلطر
تتحرك بس���رعة عالية ج ًدا بش���كل دائري .وتش���مل فصيلتها نحو  700نوع منتش���ر يف
جنسا ،باإلضافة إلى عدد قليل من األنواع األحفورية.
جميع أنحاء العالم ،يف 15
ً
وأغرب ما فيها تقسيم عيونها كما تالحظ يف الصور ،أن عيونها ُمر ّكبة والفتة للنظر
لكل منهاُ ،مقس���مة إلى اجلزء العلوي الذي هو فوق مس���توى املياه لرصد املفترس�ي�ن،
واجلزء الس���فلي الذي يقع حتت مس���توى املياه لرؤية غذائها ،وهذا يذكرنا باألس���ماك
ذات العيون األربع.
وأرجلها اخللفية ُمهيئة للس���باحة ،وحتتوي على ش���عيرات ملس���اعدتها على السباحة
حت���ت امل���اء ،أما اخلنافس الكبي���رة فهي حتمل فقاع���ة هوائية خلفها ملس���اعدتها على
التنفس حتت املاء ،وبذلك سبقت اإلنسان يف صناعة أنبوب األكسجني حتت املاء.
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العيـون

اهلل خالق كل ش���يء ..وآيات اهلل ال حتصى ويف كل ش���يء له آية ..العني والرؤية آية
عظيمة نحتاج أن نتأملها ..كما أن أوضاع العيون تختلف يف األجسام باختالف أجناس
املخلوقات ووف ًقا للغرض منها .ولنأخذ بعض األمثلة..
عيون األس��ماك :هناك أس���ماك ترى يف اجتاهني يف وقت واحد .وبالنسبة لنا فإن
أعيننا ال ترى يف الظالم ،ولكن األسماك يف البحار املظلمة مزودة مبصابيح تضيء لها
ما تريد ،وذلك ألنها حتمل أعينًا متوهجة س���طحها الداخلي مبطن بطبقة المعة تش���به
املرآة تس���مى (الطراز املتألق) تعكس الضوء الذي يسقط عليها جي ًدا ،وهي قادرة حتى
على تركيز نور النجوم اخلافت أو القمر أو النيران البعيدة ،ولهذا السبب ً
أيضا تضيء
أعني القطط والنمور ليلاً .
ووجود مثل هذه املرآة يجعل العني قادرة على االستخدام التام وألقصى حد وبأي قدر
من الضوء لرؤية األش���ياء ،ويحاول اإلنس���ان تقليد هذه األعني لتطوير أجهزة الرؤية يف
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الظالم .وتلجأ أس���ماك األعماق إلى ّ
كش���افات ضوئية تضعها فوق رأسها ،ووسيلتها يف
هذا السبيل أن حتمل بعض الطفيليات املضيئة من نباتات أو حيوانات ،كما أن بعضها
مزَّود بقوة كهربائية غريبة لم يُكش���ف عن س���رها بعد .وما دمنا نتجول يف عالم البحار
فإن���ه يج���ب علينا أن نتعرف على أكبر األعني على اإلط�ل�اق ،وهي أعني رخويات املياه
العميقة التي يصل قطرها إلى  40سم.
وهذه واحدة من عجائب اهلل تعالى يف كائنات املياه العميقة ،فكثير منها متتلك أعينًا
تلس���كوبية الش���كل وحدقة كبيرة ج ًدا .وجميع هذه التحورات موجهة لتجميع أكبر كمية
من األش���عة الضوئية داخل العني وتركيزها على اخلاليا املس���تقبِلة للضوء التي تتميز
باحلساسية الشديدة له.
ذوات العيون األربع :وهناك نوع من السمك ً
أيضا يسمى ذوات العيون األربع ،فإذا
عام فوق سطح املاء شاهد ما فوقها ،يف حني تبحث عيونه السفلى يف املاء عن فريسة
يلتهمها.
عيون احليتان :من املالحظ أن وضع العني يف جسم احليوان يوسع نطاق الرؤية أو
ميده ،فأنت ترى األمام واجلانبني ،ولكن موقع (عني احلوت) يسمح له برؤية ما يجري
خلفه ً
أيضا بعني كما يرى ما هو أمامه بالعني األخرى.
ولك���ن م���ا تراه عني ال تراه األخرى ،فكل منهما ثابتة يف موضعها واجتاهها .فإذا أراد
احلوت مهاجمة فريس���ة له اجته إليها من األمام مباش���رة ،وإذا أراد استطالع ما حوله
وقف يف املاء ودار بكل جسمه.
وللعي���ون يف األحي���اء املائية تطورات غريبة؛ فتولد بعض أس���ماكها بعيون عادية على
اجلانبني ولكنها ال تلبث أن تنمو حتى تزحف العينان وتستقر يف ناحية واحدة ،وعندئذ
تتحول السمكة كلها وتسبح يف املاء وعيناها إلى فوق ،وتشاركها يف اجتاه العيون أسماك
يف أعماق البحار ،فهي غال ًبا ما جتد غذاءها يف العالم العلوي.
عيون الطيور :تس���تخدم النظارة الطبية لتقي بها عينيك من وهج الش���مس ،ولكن
عي���ون الطي���ور مزودة بنظارات طبيعية تغطي بها عدس���ات عيونه���ا ،ثم حتدق يف وهج
الشمس فترى كل ما أمامها دون أن تتأثر ،وهذا الغطاء الشفاف يقي عيونها ً
أيضا من
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الغبار والتراب فيوفر عليها عناء الذهاب إلى طبيب العيون للعالج من أمراض اللحمية
واجليوب وغيرها! ..فسبحان من هذا َخلْقُه.
عي��ون الصق��ر :إن عيني الصقر هما أقوى عضوي���ن لإلبصار يف جميع املخلوقات.
ويقول العلماء :يستطيع الصقر أن يلمح فريسته من بُعد يزيد على كيلو مترين ونصف
الكيلو متر .وترجع ق ّوة اإلبصار يف الصقر إلى ضخامة ُمقلتيه ،كما أن ُس��� ْمك ش���بكية
عينيه (وهي األنس���جة التي تسقط عليها صور املرئيات خلف العني) يبلغ ضعف ُس ْمك
شبكية عني اإلنسان.
وعالوة على هذا نرى أن ش���بكية عني الصقر حتتوي على ماليني من خاليا اإلبصار
متناهية الدقة والصغر ،وتس���تطيع عني الصقر أن تقي نفس���ها من وهج الضوء وملعانه،
وذل���ك ألنه���ا مبطنة بنقط صغي���رة من الزيت لونها أصفر وه���ذه النقط تؤدي الوظيفة
نفسها التي يؤديها مرشح (فلتر) آلة التصوير مع فارق التشبيه ،فهذا للتقريب فقط.
وعلى هذا فإن اإلنسان يُع ّد قصير النظر إذا ما قورن مبثل هذه احليوانات .وهذه يف
حد ذاتها تُ َع ّد نعمة من اهلل تعالى ،ألن اإلنس���ان يس���تطيع بذلك قراءة ومتييز احلروف
التي يس���تخدمها يف الكتابة وتبادل املعلومات ،فلس���نا يف حاجة إلى هذه القدرة املعجزة
عل���ى اإلبصار .فاهلل س���بحانه وتعالى خلق لنا عينني مناس���بتني متا ًما لألنش���طة التي
خُ لِقنا لها ،ووهب كل نوع من الكائنات على هذه األرض األعني املثلى للرؤية يف الوسط
الذي تعيش فيه.
ع�ين البوم��ة :وما دمنا نتكلم عن ِح َّدة اإلبصار ف�ل�ا ميكننا أن نتجاهل ذلك الكائن
الغامض الذي نطلق عليه اسم (البوم).
إن البوم يرى األش���ياء على مقدار من الضوء يقل مائة مرة عما يحتاج إليه اإلنس���ان
للرؤي���ة ،فعين���اه املتجهتان لألمام خُ ِل َقتَا للتحديق يف ظلمة دامس���ة ،وعلى غرار البش���ر
يتمتع البوم بنظر مزدوج.
وهناك العديد والعديد من األمثلة والعيون واملخلوقات ال يعلمها إال اهلل وحده ولعلها
ت َ
ُكتشف يف يوم من األيام.
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تضحية أب ..األسماك
م���ن املع���روف أن الس���مكة هي إح���دى الكائنات البحر ّي���ة ،وهناك العدي���د من أنواع
األس���ماك تختل���ف يف الش���كل واللون واحلجم واألن���واع وطريقة التكاث���ر ،فتتكاثر هذه
األس���ماك جنس��� ًيا فيتحد احليوان املنوي مع البويضة عند اإلخصاب ،فيت ّم التلقيح من
قب���ل ذكر الس���مك بإنتاج املني ،ويت ّم تخصيب بيض الس���مك يف أغلب أنواع األس���ماك
خارج جسم األنثى فتضع األنثى بيضها يف املاء فيقوم الذكر بتلقيح البيض بوضع املني
اخلارجي ،فتقوم األنثى بتجهيز ع���ش لوضع بيضها وتقوم
عليها وتس��� ّمى باإلخص���اب
ّ
باستخدام ذيلها حلفر حفرة صغيرة يف قاع البحر بالتراب.
وهن���اك أن���واع أخ���رى م���ن الس���مك تتكاثر ع���ن طريق
التخصي���ب الداخل���ي مثل س���مكة الق���رش ،والكمير،
واجلبي ،وس���مك البعوض ،فيق���وم الذكر بتخصيب
البيض وهو داخل جس���م األنثى فتقوم األنثى بوضع
البي���ض املخص���ب يف التراب حتى يفق���س ،وهناك
أنواع أخرى تبقي البيض داخل جسدها حتى يفقس
مثل :سمكة القرش ،وأبي منقار ،وعقرب البحر.
وقد نش���رت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تقري ًرا
مص���و ًرا حول ما وصفته بـ «تضحية األب» من أجل احلفاظ
على حياة أبنائه .وأظهرت الصور كيف أن ذكر س���مكة «جاو فيش»
يحمل داخل فمه أكثر من  400بيضة؛ للحفاظ عليها حتى يفقس البيض
كله ويخرج أبناؤه للحياة.
واألنثى هي التي تضع البيض داخل فم الذكر ،الذي ال ميكنه أن ميضغ أي
طعام طوال فترة وضع البيض داخله؛ حلني خروج أبنائه للحياة .كما أن الذكر
مفتوحا طوال تلك الفترة؛ لتوفير املاء الغني باألكس���جني
يضط���ر ألن يُبقِ ���ي فمه
ً
للبيض؛ حتى ال ميوت نتيجة نقص األكسجني.
واألس���ماك التي حتمل بيضها وصغارها يف الفم (األس���ماك الفموية) حتتفظ
بالبي���ض داخ���ل أفواهها حت���ى يفقس ويحمل ذكر الس���مكة ذا الفك ملء فمه من
البيض وحتمل إناث بعض األنواع وذكور أنواع أخرى البيض يف أفواهها ً
أيضا.
وقد مت التقاط تلك الصور النادرة  -رائعة اجلمال  -يف املياه الضحلة بجزيرة
«كورون» بالقرب من السواحل الفلبينية ،عن طريق مصور احلياة البرية والبحرية
التركي احملترف «ظافر كيزيلكايا».
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أعشاش الطيور

قد يعتري الكثير من األشخاص الذهول عند رؤية بعض أعشاش الطيور؛ فهي دقيقة
البناء والصنع ،وبعض الطيور تبني أعشاش���ها على ش���كل مس���تعمرات بجانب بعضها
البعض حلماية البيض من األحياء األخرى التي تتغذى على البيض ،وتس���تهلك الطيور
الكثي���ر م���ن اجلهد والوقت لبناء الع���ش فتحتاج إلى تغذية وتن���اول احلبوب حتى تبذل
املزي���د م���ن اجلهد ،وبعد التزاوج تب���دأ الطيور يف بناء العش واالعتن���اء بصغارها حتى
ميكنها االعتماد على أنفسها والتحليق بح ًثا عن الطعام.
وتختلف الطيور يف اختيار املواد التي تبني بها العش من طير إلى آخر ،لكن غال ًبا ما
تس���تخدم القش وأغصان األش���جار الرفيعة ،فبداي ًة يقوم الزوجان من الطيور بالبحث
عن املكان املناسب للعش ،ويجب أن يكون هذا املكان بعي ًدا عن اإلنسان وعن احليوانات،
مهج���ور حتى ال يؤذي أحد البيض ،وغال ًبا ما يكون على ش���جرة عالية ،ويتم
م���كان
ٍ
ويف
ٍ
إخفاء العش بني أوراق األش���جار حتى ال يكتش���فه أحد بسهولة ،فيبدأ الزوجان البحث
عن أغصان األشجار الرفيعة والقش ،ويحتاج ذلك إلى الكثير من اجلهد من الطير األم
أو األب وقد يقوم اإلثنان م ًعا بصنعه.

وتتم عملية بناء العش خالل أس���بوع ،ويوضع القش واألغصان فوق بعضها البعض،
وتك���ون عل���ى هيئة عش ق���ادر على حماية البيض ،ويختلف التش���كيل من طير إلى آخر
فقد منح اهلل تعالى الطيور قدر ًة كبير ًة على تش���كيل العش بطريقة جمالية رائعة ،ومن
أكث���ر األمثل���ة على هذا الع���ش (عش طائر الطنان) فهو أجم���ل وأصغر عش يف العالم؛
فحجم���ه بحجم قطعة نقود وتقوم ببنائه أنث���ى الطنان من األلياف واألغصان الصغيرة
فسبحان اهلل فيما خلق.
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أما طائر الس���نونو فهو يقوم بالرجوع إلى عش���ه فال يبني ً
عش���ا يف كل س���نة ،وعند
وضع البيض يقوم بإصالح عشه بوضع املزيد من األغصان والقش وترتيبها من جديد
والرج���وع إلى مكانه ،فيما يقوم النس���ر والعقاب ببناء عش���هما عل���ى أعلى قمم اجلبال
واملناط���ق الصحراوي���ة ،ويف املقاب���ل هناك أنواع من الصقور تق���وم بإحداث حفرة على
صخري وبناء العش من احلش���ائش واألغصان ،أو تس���تخدم األعشاش املهجورة
جرف
ّ
م���ن الطي���ور األخرى أو تنقل هذه األعش���اش إلى املنطقة التي جتدها مناس���بة لوجود
العش.
وسبحان اخلالق الذي جعل لكل طير هندسة خاصة به يف بناء عشه ،قال تعالىَ « :و َما
َاب مِ ْن
َاحيْهِ ِإلاَّ أُممَ ٌ أَ ْمثَالُ ُك ْم * َما َف َّر ْطنَا فيِ الْكِ ت ِ
مِ ��� ْن َدا َّب ٍ���ة فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َولاَ َطائ ٍِر يَ ِطي ُر ب َ
ِجن َ
َش ْيءٍ * ثُ َّم ِإلَىٰ َر ِّبهِ ْم يُ ْح َش ُرونَ» (سورة اﻷنعام .)38
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تركيبة غريبة لبعض الحشرات

الس��� َم ِ
لى
وات َواألَ ْر ِ
ق���ال تعالىَ « :ومِ ��� ْن آيَاتِهِ َخل ْ ُق َّ
ض َو َما بَ���ثَّ فِ يْهِ َما مِ ْن َدا َّب ٍ���ة َو ُه َو َع َ
ض لآَ ٍ
الس َم ِ
يات
وات َواألَ ْر ِ
َج ْمعِ هِ ْم إ َذا يَ َش���اءُ َقدِ يْ ٌر» (الش���ورى .)29 :وقال تعالى« :إ َِّن فِ ى َّ
���وم يُ ْوقِ نُونَ» (اجلاثية .)4 -3 :وقال
ِّلل ْ ُمؤْمِ ن َ
ْ�ي�ن * َوف���ى َخلْقِ ُك ْم َو َما يَبُثُّ مِ ْن دا َّب ٍة ٌ
آيات ِّل َق ٍ
إلى الإِ بِلِ َكيْ َف خُ ِل َق ْت» (الغاشية.)17 :
ع َّز وجل« :أَ َفلاَ يَن ُْظ ُرو َن َ
من ينظر إلى الكون ويتأ ّمل يف السموات وما فيها من جنوم ومج ّرات وكواكب ،واألرض
وما حتويه من محيطات وبحار وأنهار وجبال ،وإلى اإلنس���ان كيف خلق وما يف جس���مه
م���ن أجه���زة ،وإلى احليوانات والنباتات وما تقوم به من عمل يتبينّ له عجائب قدرة اهلل
يف خلقه التي ال ميكن حصرها ،ولقد أمر اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان بالتأمل والتفكر
يف ذلك لكي يدرك أن اخلالق واحد أحد ال شريك له وبذلك يكتمل اإلميان.
ولنا أن نتأمل أش���كال احلش���رات الغريبة والرائعة والتي ما زال العلماء يبحثون عن
احلكم���ة منها ..وإليكم هذه التركيبات العجيب���ة واأللوان الرائعة ..فأرجو التأمل جي ًدا
يف الصور.
إن عجائ���ب قدرة اهلل يف الكون تش���مل كل ش���يء فيه ،وما يحويه م���ن أكبر مخلوق
ألصغ���ر ذرة موج���ودة فيه ،فلكل ش���يء نظام دقيق و ُمحكم تس���ير وفق���ه األمور وهذا
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النظام أوجده اهلل وأتقنه فس���بحان اخلالق العليم احلكيم الذي يمُ س���ك بزمام األنواع
بد من التأمل يف هذا الكون ،ويف خلق
قدرها بحكمته وعلمه ،لذل���ك ال ّ
واألجن���اس ويُ ّ
اإلنس���ان واحليوان والنبات وكل ش���يء أوجده اهلل س���بحانه وتعالى ،والتف ّكر يف ذلك
حي���ث إن ه���ذا يزيد من إميان العبد ب���اهلل ويُق ّربه منه يف جميع أوقاته ،وبذلك يكتمل
إميان العبد باهلل وينال رضا اهلل والسعادة يف الدنيا واآلخرة.
ملكوت ك ِّل َش ْيءٍ وإليهِ تُ ْرجعون» (يس.)٨٣ :
«فسبْحا َن الذي بيد ِه
ُ
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