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أبو أحمد وأبني طالب  ابو باسل و أھدي ھذا الكتاب ألبي وأمي وأخواتي وأخي  

 . الشرعة  مان ناصرلحیح وصدیقتي العزیزة إیأسماء اأختي المتألقة  إبنةو

 المؤلفة ایمان اصبیح 

  ھل تعلم

    المقدمة 

نحن نعرض كثیر من المعلومات القیمة والتي مأخوذة من عدة علماء وتكون 
  .وممتعة للقارئ جدیدة 

  :ما یلي معلومات منوعة  قال دكتور كامل الفراج

    

, خلیة عصبیة ویسمى دماغ المعدة یعادل دماغ القطة  500ان للمعدة    -
 وان العبث بالمعدة یؤدي الى الوفاة 

 

عملیة ( ان االطباء التجمیل یعرفون كل االضرار التي تحصل بعد قطع المعدة  -
  .لكن الھدف من ذلك ھو التجارة  )تصغیر المعدة

  

 وان البكتیریا النافعة, ) ومحایدة , ضارة , نافعة ( انھ یوجد في المعدة بكتیریا  -
االنسان مثل  وان المعدة تلعب دورا في حیاة )كیلو ونصف كیلو(  قرابة ھافی توجد

اختل التوازن بین البكتیریا النافعة والضارة یؤدي الى  وإذا,  التوازن والمناعة 
 . القولون العصبي 
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  .  في الجھاز العضلي وور في الدماغ ان المتقاعدین عن العمل یصیبھم ضم  -

 

, وھشاشة العظام , تتعرض لبشرة مجعدة  المرأةعندما ینقطع الطمث عند  -
لكن ھناك اطعمة یوجد فیھ ھرمون االستروجین , وسمنة , وضعف في الذاكرة 

 -6ل الصویا وفو -  5السمسم  -4السبانخ   -3بذر الكتان  -2الحمص  - 1وھي 
  .   كوالوالش -7الكاكاو 

 

وان الرجل قدیما مبرمج وكان , فالم االباحیة ال یقبل بزوجتھ ان الذي یشاھد اال -
  .لیس لھ خلفیة اباحیة  ألنھیقبل بعروسھ دون تعارض ویعیش معھا 

 

ان السھر یعمل على تقدیم الشیخوخة وعدم التبویض للنساء وبروز  -
 .   المفاجئبسرطان الثدي  واإلصابةالكرش 

  
  

  :قالت فوزیة دریع ما یلي 

 

  ان الغباء والبخل لیس لھما في عالج النفسي  -
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  .اكل مطبوخ   یأكلان االنسان الكائن الوحید الذي  -

  

  . ان في جسم االنسان غدة تطلق االبخرة فتخدر الجسم والعقل فیحدث النوم  -

 

 ان نایلون الشفاف یزید من ھرمون االنوثة لدى الرجل اذا الصق مع  -

  . الطعام 

 

 أاما اذا قر, نفس الموضوع یصیب الدماغ بالضمور ان قراءة كل یوم  -
 .مواضیع مختلفة فھناك تتجدد خالیا الدماغ ویمنع عنھ مرض الزھایمر 

    

  :سام القباني  ما یلي . قال  د

  

ان تناول شراب العسل او حبة فاكھة قبل كل وجبة طعام یعطي للمعدة   -
   .طاقة لھضم الطعام 

  

اول مرضى السكري كاس من مصل اللبن مع ملعقة عسل قبل النوم تنان  -
  . اهللا  بإذنكل یوم ھذا عالج ناجع 
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والجلوس في الشمس تعمل على رفع , جبان بشتى انواعھا ان تناول األ -
 -2غباء  -1وان االعراض ارتفاع الكالسیوم ھو , الكالسیوم في الجسم 

  - 6شد عضلي  -5المشاكل تھویل  -4قولون عصبي  -3في الجلد خشونة 
وان تناولھا فعلیھ تناول اللون , شریان القلب  غلق - 7ھشاشة العظام 

 )1. (االخضر من الفاكھة والخضراوات 

 

  :قال خبیر االعشاب حسن خلیفة ما یلي 

  

بشرط االلتزام , ان شراب العسل یعطي نتائج مبھرة لعالج كل االمراض  -
وذلك لنقع ملعقة من العسل مع ماء مغلي  ثم یحرك ویغطى  من , واالستمرار 

بعد  إالویشرب على الریق عند الفجر وال یتناول اي شيء , اللیل حتى الصباح  
 .مضي نصف ساعة 

 

  ) .الكشمش (قمر الدین وتناول الزبیب القرفة و منقوعان لتقویة الدم شرب  -

 

 ان تناول الفجل یومیا یمنع سمنة االرداف  -

 

  .ان رش الكمون خالل الرعاف فانھ یقطعھ  -
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  )2(  بالزبدان عالج التجاعید حول العین ھو دھن  -

  

  :عبد الباسط السید ما یلي . قال  د

  

  

 وانھ ھذا الشراب صدیق للمعدة والكبد واألمعاء   -

 

ذلك الن اللبن یوجد فیھ  الكآبةقبل النوم یمنع ) الزبادي(شرب اللبن ان  -
 ) . 12ب ( الضارة في االمعاء یعطي فیتامین  نافعة تتحد مع البكتیریا بكتیریا

  

 )3. (اضافة العسل الى عصیر اللیمون للوقایة من نزالت البرد ل ان یقو -

 

  :ما یلي  ءالشرفاقال خبیر االعشاب یوسف 
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یساعد في تنظیم ضربات القلب والذي  ألنھتجنب ھذه الحالة تناول السمك  -
یمكن یصیب كل منا بدون انذار مسبق وھذا االضطراب في دقات القلب لیس 

والسمك . یؤدي الى توقف القلب وھذا ما نسمیھ بالموت الفجائي  ألنھعرضا 
 . %  80موت الفجائي نسبة یؤدي الى انخفاض خطر ال

 

حبة ترمس جاف مع كاس ماء ثم تناول بعد اربع ساعات  11ان بلع   -
 . للفطور ھذا عالج فعال للسكري 

  

 . لنزالت البرد   وأیضاان شواشي الذرة تستخدم لمرضى الكلى والمثانة  -

  

وان , ان مضغ شمع العسل قبل ظھور الرشح بشھر واحد یمنع ظھور الرشح   -
ج الزكام والتحسس بمضغ قطعة من شمع وان عال,  خفیفة بإعراضظھر فیكون 

  العسل كل ساعة 

 

ان عالج الرضوض ھو تناول الجزء األبیض من قشور اللیمون فھو یمنع  -
  .  اللوحیات من التكتل على بعضھا 

 



 

7 

 .تناول فاكھة او خضار قبل تناول كل وجبة : ان الرجیم الصحي ھو  -

  

 )4. ( بالرضوض الزرقاءعالج المصابین اللیمون ت في ان الجزء االبیض -

  

 
  :قال دكتور جمیل الدویك القدسي ما یلي 

 

لتجدید الخالیا  كل  (البروتین  )حامض امیني  20ان كل انسان یحتاج الى  -
وان الزیت الزیتون  ,حامض امیني  18ان اللبن الزبادي یحتوي على  ,یوم 

 . حامض امیني 2یحتوي 

 

جمیع العقم و لطریقة كفیلة لمعالجةان االكل والشرب وقت كل صالة فھذه ا -
  . االمراض حتى المستعصیة منھا 

  

ان تناول الخل مع وجبة الطعام او بعدھا یعوض النقص التي تفتقر الیھا الوجبة  -
 )5.(ان كان ھناك نقص في مادة البروتین فالخل یعوضھا في الجسم : مثال , 

  

  :عبد الكافي ما یلي عمر . قال د
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زرعت شجرة  وإذا, ان كل ورقة شجر تسقط تعمل خلل في االوكسجین   -
وان زراعة شجرة تكفي , تعادل التي  تلك الورقة التي سقطت  فإنھافي مكان ما 

   . شخص  80لتنفس 

  

  .و ان النوم في ظالم دامس تجعل االشعة الضارة تخرج من جسمك  -
ان صالة الفجر لھا فوائد توجد اشعة سینیة ثحفز جھاز المناعة لمكافحة   -

 .مرض  70

  

تكون نسبة غاز االوزون في الجو وھذا الغاز مفید للجھاز العصبي ومنشط  -
 . للعمل الفكري والعضلي 

  

وھذه االشعة تحرض , وان اشعة فوق البنفسجیة تكون اعلى عند الفجر  -
 . باعثا على الیقظة  تأثیراكما ان للون االحمر ) د ( الجلد على صنع فیتامین 
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وان نسبة الكورتیزون تكون في الدم اعلى ما یمكن وقت الصباح واقل ما  -
  )6. (یمكن وقت المساء 

   

  : عبد الحمید القضاة ما یلي  . قال د

  

 وإذا, یوجد مالیین المیكروبات التي تعیش على اجسادنا داخلھ وخارجھ  -
الخلیة الواحدة منھا اذا اعطیت الطعام الالزم والحرارة المناسبة تصبح ملیارا 

 خالل عشر ساعات 

  

ج ولھا وانا وتعیش حیاتھا االعتیادیة وتتزتتواجد على اجسام وإنھا -
 .قات وعداوات وحروب ولغة  اصد

  

 لنمو واالنقسام دون ملل او كلل ال تعرف الشیخوخة ابدا  بل تستمر با وإنھا -

  

  ومنھا تعیش قي البحر المیت  ,  منھا ال یستطیع الحیاة بوجود االوكسجین -
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م ویموت بردا اذا  113ومنھا ما یستطیع العیش في درجات حرارة عالیة  -
 . م تحت الصفر  55انخفضت الى 

  

 . م تحت الصفر  17ومنھا یتكاثر في درجة الحرارة  -

  

, وب معین فھذا یؤكسد ان المعادن لم تسلم من المیكروبات فكل معدن میكر -
الرطوبة وفعل الزمان وغیاب المواد  بازدیادیزداد التحلل والتأكسد . وذاك یختزل 

 .الحافظة والمقاومة لنمو الجراثیم 

  

ان انابیب النفط وشبكات المیاه دائما في حالة صیانة من تواجد المیكروبات  -
  .علیھا   

 

  ان فوائد المیكروبات على وجھ االرض

  

 میكروبات نافعة تخمر الحلیب الى لبن زباديفي  -

 

 .تخلیل الخضراوات بتفعل كذلك  -

 

 تحلیل ورق الشجر  -

 

 .تحلیل المواد العضویة الى بترول او غاز میثان  -
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ان المیكروبات موجودة في التربة انھا تعمل على تحلیل ورق الشجر  -

  .حفظھا وتحلیل المواد العضویة وتبیت التربة و

  

نشاھدھا ونعاینھا بأعیننا تعیش على اكل الخشب والسلیلوز  ) دودة  ( ھناك ارضة
 معروفة بتخریب االثاث 

  ممیزاتھا اما 

 .انھا حساسة للضوء  -

 

 ھائلة جدا وإعدادھاتعیش في مستعمرات  -

 

 .تنشط فترة الربیع  -

 

 نوع  2245ولھا عدة انواع والعلماء احصوھا  -

 

 .بیضة  30  ,000الى  بیضاج تضع واعند فترة التز -

 

 .ضعف  20والعاملة حجمھا یتضاعف الى  -

 

 .جنودھم یملكون كل واحد منھم بفكین ضخمین وقوین  -

 

 .رضات لھا قدرة على نفث السم وبعض من ھذه األ -
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وھي توجد في بطنھا میكروبات یعملن على ھضم الطعام واالثنتین  -
 .مستفادتین من ھذا االمر 

 

وعلماء الیابان توصلوا الى تكثیر البكتیریا المھندسة جینیا حتى تحلل  -
 .المتواجد في االراضي الزراعیة  نستریوالبلالمواد البالستیكیة 

 

 والمیكروبات خلقن من ماء  -
-   
ان الجنین یولد معقما لكن بعد ساعاتھ االولى تتراكم على جسده مالیین  -

 .المیكروبات 

  

  من المیكروبات الالھوائیة %  99وان براز االنسان یحوي  -

على جسمھ ما دامت في داخلھ  تالمیكروباھناك سؤال یحیر اذا لماذا ال تقضي 
  وخارجھ ؟ 

  :الجواب 

  ھو جھاز المناعة الفتاك 

وتتواجد لدیھ اتصاالت ال سلكیة وسلكیة ویعمل لیال ونھار بطرق تكنولوجیا  -
 تعجز امامھ اكبر الجیوش البشریة 

  

خلیة وتعتبر ھذه  أالف 10ان في كل ملم من دم االنسان فیھ من الخالیا  -
من سالح تكنولوجي  ویتضاعف خالل  وأفضل بآفتكالخلیة جندي مقاتل ومسلح 

 .ساعة اضعاف مضاعفة 
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ملیون نوع  100وخالیا اللیمفاویة تطلق قذائف فتاكة ویصل عددھا الى  -
تعمل إلطالق القذائف متخصصة ضد الجراثیم الغازیة وھي تسمى االجسام 

 .  المضادة في الدم 

  

 :والمعروف خطوط الدفاع الموجودة في جسم االنسان ھو 

  

 .الجلد  -

  

 الدم  -

  

 .الخالیا اللیمفاویة  -

  

في داخلھ  المعششةوعندما یموت االنسان تھجم جمیع المیكروبات  -
وخارجھ وألن جھاز المناعة توقف عن العمل بسبب الموت فتفك بھ الجراثیم وقد 

 .عّرفھ العلماء ان الموت ھو التوقف الكامل لعمل جھاز المناعة  كامال 

  

فیكون ضعف جھاز المناعة فالجراثیم تفتك بھ في حالة مرض االیدز  وإذا -
 .ضعفا واضحا لجھاز المناعة فتسبب لإلنسان مرضا خطیرا 

  

ولو االنسان استطاع ان یرى المیكروبات لوجد جلد الحیوانات كأنھ غّطي  -
واستعمرت بھ مالیین  إالبطبقة الدقیق االبیض وال ترى مل واحدة 

 .المیكروبات 

  

االنسان  وان الشيء الوحید الذي ھو معقم ال یوجد فیھ میكروبات في جسم -
 ھو اللعاب 
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ان یتلوث بسبب تواجد  إالوقد یفرز لتر ونصف لتر یومیا لكن ما یلبث  -
اضعاف  7میكروب وتتضاعف اعدادھا الى  750المیكروبات على االسنان معدل 

 . بعد النوم 

  

عظم العجز وقد حاولوا  إالكل شيء یتحلل في القبر من جسم االنسان  -
 .القلویة فلم یستطیعوا  باألحماضسائل العلماء تفتیتھ وصھره بكل الو

  

 بعد الوفاة مباشرة تفتك بالجسم المیكروبات ویبدأ الجلد بالتفسخ -

  

في اماكن المنخرین  بیضھاوتبعث رائحة كریھة تجذب الحشرات لذا فتضع  -
وتصیر تتغذي على  البیضوثنیات جلد الرقبة والمناطق التناسلیة وعندما تفقس 

 .جدیدة  بیضاجسد المیت حتى تصبح حشرات بالغة ثم تضع 

  

وان المیكروبات بعدما تتغذي على جسد المیت تتالشى وتتحلل بسبب اكل  -
بعضھا بعضا والتي تبقى اخیرا تموت من الجوع بسبب انزیمات في بطنھا تعمل 

  )7.(على تحللھا اذا لم تجد طعاما  

  

  :النابلسي ما یلي محمد راتب . قال د
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اضعاف فھو  8ان نظر الصقر یرى اضعاف مضاعفة لنظر االنسان بـــــــ   -
 یرى االسماك في اعماق البحار وأیضایرى فرائسھ وھو في اعالي الجبال 

 

الفتاكة لكن لم یستطیعوا  واألسلحةان االنسان صنع الطائرات والغواصات  -
 بوقوع زلزال حتى ولو قبل دقائق معدودة  یتنبئواان 

  

 . اما الدواب ثبت علمیا تتنبأ بوقوع زلزال قبل بعشرین دقیقة قبل الحدوث  -

 
ان الذبح على الطریقة االسالمیة عبارة عن قطع أوتار رقبة االضحیة وبقاء  -

ان   الرأس معلق بالجسد فإن الدماغ یرسل رسالة للقلب والغدة النخامیة والكظریة
أما الذین ال , نبضة فیخرج الدم من لحم األضحیة فیصفیھا كلیا  180ینبض 

نبضة فیبقى  80یتبعون الشریعة االسالمیة فیقطعون الرأس كامال وینبض القلب 
 .الدم في لحم الذبیحة یصبح لونھ أزرق وتكثر فیھ الجراثیم وغیر صحي 

  

  عین في الراس  100 - 1: مرة تحت المجھر تتكون  400ان تكبیر البعوضة  -

  

 . سن في الفم  450 -
-   
 . سكاكین  6الخرطوم یتكون من  -
-   
 . قلوب  3تملك  -
-   
 .لھا مستقبل حراري  -
-   
 .وجھاز ممیع  -
-   
 . ومخدر  -
-   
 . ومحلل دم  -
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 . لھا ارجل خشنة وناعمة  -

  

 .   تعیش على جناحھا طفیلیة  -

    

تحت الصفر فان سكانھا یرتدون  69ان سكان الشمال تبلغ درجة الحرارة   -
القبعات والمالبس الصوفیة لكن ال یغطون العین رغم وجود الماء فیھا لماذا ال 

 .یتجمد ؟ الن اهللا تعالى  خلق الماء في العین غیر قابل للتجمد 

  

 .الذاكرة والخالیا العصبیة  إالان كل شيء یتجدد في جسم االنسان  -

 

, ان ھناك غدة في جسم االنسان حجمھا مثل حبة الحمص وعمرھا سنتان فقط  -
وان العلماء قالوا ال فائدة لھذه الغدة لكن بعد البحث والتنقیب )  التایمس ( تسمى 

المرات وجدت تشبھ  آالفرت وذلك انھا كّب, وجدوا انھا اخطر غدة في االنسان 
اذا اعطي  -1تدرب الكریات البیضاء فنون القتال وتعطي امتحانین  نھاوإالمدرج 

وان  - 2, وان قتلتھ رسبت وقتلت , علیھ نجحت وتخرجت  وأبقتلھا صدیق 
  .وان قتلتھ نجحت وتخرجت , علیھ رسبت وقتلت  وأبقتاعطي لھا عدو 

 

وذلك ان الغدة الصنوبریة   ,ان النوم مبكرا یقي من امراض السرطان  -
 .تفرز ھرمون ضد السرطان  ویكون النائم في ظالم دامس وفي سبات عمیق 

 .وینتھي افراز الغدة قبل الفجر بساعتین 

  

وثلث یعرفھ المقربون  ألناسثلث یعرفھ : االنسان لھ ثالث اثالث في حیاتھ  -
  )8. (اهللا  إالوثلث یعرفھ , 

  

  :ما یلي  –مھ اهللا رح –ابراھیم الفقي . قال د   
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في قاموس حیاتك كل یوم یعمل على تعمیم ) انا فاشل(  ان تكرار كلمة   -
والمادة  -3في الزمان  -2في المكان  -1ھذه الفكرة في دماغھ على اربع اوجھ 

كل شيء ایجابي ویثبت  یمسحذلك یجعل الفشل حقیقة الن الدماغ , والطاقة  -4
 . ھذا افضل ) انا ناجح ( فیجب تبدیل الكلمة , كل شيء سلبي 

  

التركیز في امر الذي ھو  انھ شدید - 2 المرأةان الرجل اكثر صمتا في حیاة  -
حینما ال  للمرأةعنده فترة انتقال من العمل الى البیت  وان الرجل ال ینظر فاعلھ و

 .  الخطأتتكلم لكن ینظر الیھا عندما یرشدھا عن 

 

ان المرأة محددة والرجل عام یعني المرأة تركز على كل شيء الرجل  -
 . نظرتھ عامة ال ینتبھ 

 

وان الرجل عندما یعود من عملھ لبیتھ یرید ساعتان لكي یستعید نشاطھ  -
 )9.(ویجب على المرأة مراعاة طبع الرجل في ذلك 

  

 

  :دكتور زغلول النجار ما یلي  قال
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وھي ان اهللا خلق الخنزیر لتنظیف البیئة , ان  تحریم اهللا للحم الخنزیر فیھ حكمة  
لحمھ ینتشر الدود في  یأكلوكل من , الجیف والنفایات والروث  ویأكل, ام انھ رّم

 )10.   ( وأمعاءهبلعومھ ومعدتھ 

  

  :عمر ابو راشد ما یلي . قال د   

  

وان  -2ان الدماغ یعطي اشارة بالشبع  -1مرة یفید  21ان مضغ الطعام لمدة  
  )11.  (ھرمون في االمعاء یعمل على حرق الدھون 

  

  :یقول المھندس خلیل الجرن ما یلي 

ان من صنع اهللا في خلق االنسان یتناول اي طعام یریده لكن الحیوان ال  -
 تدریجیا إالیستطیع تناول اي غذاء جدید 
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من الحمضیات ھي الفاكھة الوحیدة بین ) الجریب فروت ( ان الفاكھة  -
, والحموضة , الحالوة , الثالثة معا مذاقا  المذاقجمیع ثمار الفاكھة التي تجمع 

 )12.(والمرارة 

 

  

  ھل تعلم

  ان السواك لھ فوائد جّمة 

 یعالج افراز البلغم  -

 

 ینكھ رائحة الفم  -

 

 یعمل على شد اللثة  -

 

 یقوي البصر  -

 

 یعالج امراض المعدة  -

 

 یبیض االسنان  -

 

 ینشط الدماغ  -

 

 )13.(ان یكون مبلول بماء الورد  واألفضل -
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  وان اربعة تمنع الرزق ھي  

 نوم الصباح  -

  

 التقطیع بالصالة وعدم القیام بھا  -

  

 الكسل  -

 

 الخیانة  -

  

  اربعة تضر بالفھم والذھن ھي

 كثرة تناول الحامض  -

 

 النوم غلى الظھر  -

 

 .الھموم والمشاكل في حیاة االنسان  -

  

  الجسم ھي ةتقویوید في الفھم اتزل 

  

  القلب  راغف -
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 الوسط في الطعام والشراب  -

 

 بإعتدالحلوة والدسمة تناول االطعمة ال -

 

 التخلص من فضالت االمعاء  -

 

 ارتداء الثوب الناعم  -

 

 . شم الروائح الجمیلة مثل رائحة الورود والعطور -

 

  اربعة تزید في العقل ھي

 التكلم بوسط  -

 

 استخدام السواك  -

 

 .مجالسة الصالحین والعلماء  -

  

  اربعة تیبس الوجھ وتذھب ماءه وبھاءه ھي

  

 الكذب  -
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 الوقاحة  - -

 

 كثرة السؤال  -

 

 كثرة الفجور والزنا  -

 

  اربعة تقوي البدن ھي

 تناول اللحوم  -

 

 شم الروائح الطیبة  -

 

 كثرة االستحمام  -

 

 لبس الكتان  -

  

  اربعة تقوي البصر ھي

 النظر الى الكعبة  -

 

 استخدام الكحل عند النوم  -

 

 النظر الى مناظر خالبة وخضرة وماء  -
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 نظافة المكان  -

  

  

  اربعة توھن البصر ھي

 النظر الى القاذورات  -

 

 والنظر الى المصلوب  -

 

 والنظر الى فرج المرأة  -

 

 وقضاء الحاجة مستدبر القبلة  -

  

  في الجماع ھياربعة تزید 

 تناول العصافیر  -

 

 وتناول االطرفیل ھو نوع من النبات یشبھ الفول االخضر  -

 

 تناول الفستق  -

 

 تناول الخروب  -
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  اربعة تزید في ماء الوجھ وبھجتھ ھي

 تواجد االخالق الحمیدة مثل المروءة والوفاء والكرم والتقوى  -

  

  اربعة تجلب البغضاء والمقت ھي

 . الكذب  -4النمیمة  -3الحسد  -2الكبر  -

  

 .ان الكالم الكثیر یقلل مخ الدماغ ویضعفھ ویعجل الشیب  -

  

 ویكسل عن العمل ویھیج العین  ان النوم الكثیر  یصغر الوجھ ویعمي القلب -
 . في البدن  الرطوبةویولد 

  

  ان االكل الكثیر

  . ویولد الداء العسر  -4یولد الریاح الغلیظة  -3یضعف الجسم  - 2یفسد المعدة  -1

  

  اربعة تجلب الرزق ھي 

الذكر اول النھار  -4تعاھد الصدقة  -3 باألسحاركثرة االستغفار  -2قیام اللیل  -1
  . وآخره

  

 اربعة تمرض الجسم ھي

  .الجماع الكثیر  -4النوم الكثیر  -3االكل الكثیر  -2الكالم الكثیر  -1  -

 اربعة تھدم البدن ھي
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  . السھر  -4الجوع  -3الحزن  -2الھم  -1  -

  

  اربعة تفرح ھي

والى  -4والى المحبوب  -3الى الماء الجاري و -2النظر الى الخضرة  -1  -
  . الثمار 

  

  ثالث تظلم البصر ھي

كثرة النظر الى الخط الدقیق  - 3كثرة البكاء  -2المشي حافیا ایام البرد  -1  -
)  .14(  

****  

  ھل تعلم 

لتر من الماء یصل الى  40كفیلة بأن  لتجعل ان حرارة اي شخص كل یوم  -
 .درجة الغلیان 

  

الرئة الیمنى تستوعب كمیة من الھواء اكثر من الیسرى لوجود القلب  -
 .اسفل الیسرى 

 

 .دقائق من عمر المدخن یقتطعھ كلما دخن كل سیجارة في الیوم  10 -

 

وعدد شعر الحاجب بین , الف شعرة  15 -  أالف 7عدد شعر اللحیة بین  -
 .شعرة  600 – 450

 

وزن الجنین في اسبوعھ الثالث كما حجم بذرة السمسم ووزنھ ال یتجاوز  -
 .وزن قطرة ماء 
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 .سنتیمتر یزداد طول المرء عند النوم  1  -

 

 .كل اجھزة الجسم توقف عن العمل اثناء العطس  -

 

 .ا جین ھو احتیاج الدماغ یومیمن االوكس%  20 -

 

 .امتار  9الجھاز الھضمي الذي یبدأ من الفم وینتھي بالشرج طولھ   -

 

 من ماء جسمھ %  20الموت المحّتم ھو عندما یفقد المرء  -

 

 .تریلیون خلیة في جسم االنسان  100 -

 

قدمین والشفاه لا وأخمصالمناطق التي ال ینمو بھا الشعر ھي باطن الید  -
 .والعضو الذكري 

 

 .الرجال اكثر من االصابة بالحازوقة من النساء  -

 

 .ونسیج الشعر , االسرع نموا في جسم االنسان ھو نخاع العظم  -

 

 .الحمل یتم للجنین ظھور البصمات اسبوع من  15 -
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عضلة  600من وزن العضالت الموجودة في جسمھ وتبلغ  شخصوزن ال -
 .من وزنھ %  40ما تشكل 

 

 .یتجدد لوحده اذا استأصل جزء منھ جراحیا  الكبد ھو العضو الوحید الذي -

 

العظمتان اللتان تغطیان الركب ال تولد مع االنسان بل تتكون في عمر بین  -
 .سن الثانیة والسادسة 

 

اذا وضع االنسان سماعات االذن مدة ساعة كاملة فإنھ یعمل على تضاعف  -
 .مرة  700البكتیریا داخل االذن بمعدل 

 

 .مرض معدي الى االنسان  30الذباب المنزلي یسبب  -

 

 .تتواجد في االذن اصغر عظمة وتسمى عظمة الركاب  -

 

 .كیلو متر یقطعھ الدم في االوعیة الدمویة یومیا   9 -

 

التي تتأثر كثیرا  ءالزرقاالعیون السوداء اقل تأثرھا للضوء عكس العیون  -
 .بالضوء 

 

 .في اللسان تتغیر خالیاه كل سبعة ایام  -
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سنة  50الخمائر وال االنزیمات في المعدة لظلت قطعة اللحم لو لم تتواجد  -
  . تحتاج للھضم والتحلل

 

من ھضمھا مع باقي وھو یحمیھا .ان غشاء المعدة یتجدد كل عدة ایام  -
 .المأكوالت 

 

ان فائدة اللھاة المتواجدة في حنجرة االنسان انھا توجھ الطعام للدخول في   -
قناة الھضمیة ولوالھا لدخل الطعام الى الجھاز التنفسي واختنق االنسان في لحظة 

 .واحدة 

 

ع لجمیع اعضاء الجسم ئق الدمویة انھا توصل الطعام المافائدة العرو -
 .وقد استفاد من الطعام   إاللیستفید منھ وال یبقى اي عضو 

 

ان ممارسة المشي یتطلب دقة متناھیة بالتنسیق بین عضالت الجسم  -
رفعت قدمك  وإذاعضلة  40والدماغ مثال عندما تحرك قدمك الى االمام تتحرك 

 .عضلة تتحرك معك    50وترید ان تتقدم خطوة ترید 

 

وان , في الثانیة ھزة  140الصوتیة  للحبالعند الكالم یزداد معدل االھتزاز  -
 )15. (عضالت  4عضلة وللشفاه  17اللسان یحرك 

  

  

  الخاتمة 

  .ید منھا قدر االمكان سفنوعة وقیمة لكي یتمتع القارئ ویتاستعرضنا معلومات مت
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  ھل تعلم فھرس 

)1(  

  دریع فوزیة . لـ دمساءا یوم السبت  9الساعة  الرأيبرنامج سیرة الحب قناة 

    

)2(    

  مساءا 7خلیفة حسن برنامج جنة االعشاب قناة البابلیة الساعة خبیر االعشاب 

  

)3(  

  .من قبليعبد الباسط السید لكن لم یتم تحدید موعد البرنامج وال اسم البرنامج 

  

)4(  

 
 یوسف ءالشرفالخبیر االعشاب  واألعشاببرنامج انت 

 - A1من قبلي  قناة اردنیة لم یتم تحدید موعد البرنامج 

)5(  

  .مساءا  4قناة اقرأ برنامج جنتي الساعة , دكتور القدسي دویك جمیل  - 

  

)6(  

  . من قبلي لم یتحقق من تاریخ بث وموعد البرنامج, الكافي  ددكتور عب 

  

)7(  

 – 40 – 37 – 36 – 33 – 32 – 30 – 27 – 26 – 24 – 15( ص , من كتاب المیكروبات وكرامات الشھداء لدكتور عبد الحمید القضاة 
46 – 54 – 55  - 56 – 57 – 59 – 60 – 73 – 74  . (  

  

)8(  

  دكتور النابلسي راتب محمد

  من قبلي لم یتم تحدید موعد بث البرنامج

  

)9(  

  -رحمھ اهللا  إبراھیمدكتور الفقي  - 
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 من قبليلم یتم تحدید موعد بث البرنامج  - 

)10(  

 دكتور النجار زغلول 

 من قبليلم یتم تحدید موعد بث البرنامج 

  

)11(  

  من قبليلم یتم تحدید موعد بث البرنامج في قناة القصیم دكتور ابو راشد عمر 

  

)12(  

  .من اوراق الرزنامة لكن لم یتم تحدید اي سنة كتبت ھذه المعلومة 

)13(  

 -   topic-e3lam.alafdal.net/t2024-http://shabab  
  م 2015/  8/ 18 - 

  

)14(  

  )387-  386- 385-  384-  383( الجوزیة صفحة من كتاب الطب النبوي ل ابن القیم  - 

  

)15(  

topic-http://hawk.wwooww.net/t72 

 م  2015/  12/  19 - 

 

  تم بحمد اهللا 

 

 تم


