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 ٌمول الحك سبحانه وتعالى:

 

  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ 

 ٖ٘فصلت:  چ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 

 وٌمول أًٌضا:

 

 .ٕٔالذارٌات:  چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻچ 
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 النفع والقبول. –سبحانه  –سائالا احلق 
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 الممدمة

الحمد هلل رب العالمٌن، خلك اإلنسان فً أحسن تموٌم، والصالة والسالم على سٌدنا دمحم خاتم 

 والمرسلٌن، وبعد:النبٌٌن 

ٌنطك كل شًء فً الكون من أرض وسماء وبحار وصحراء فمد شاء الحك سبحانه وتعالى أن 

، ٌنطك كل ذلن بعظمته ونبات وحٌوان وإنسان، بل ودلائك الكون التً ال ترى بالعٌن المجردة

ذي عمل  سبحانه وتعالى ولدرته، ولبل ذلن ٌنطك بوجوده ووحدانٌته، وتلن الحمٌمة ٌُمر بها كل

 سلٌم وللب منصؾ، ولد شهد بذلن من صعدوا الفضاء واطلعوا على بعض ما فٌه من أسرار.

ولذلن جاءت دعوة المرآن الكرٌم لإلنسان أن ٌنظر فً هذا الكون الفسٌح لٌدخل نور اإلٌمان إلى 

،  –ٌمان إن كان من أهل اإل –، أو ٌزداد إٌمانه وٌمٌنه فً ربه تعالى  –إن لم ٌكن مإمنًا  –للبه 

كما دعته أن ٌنظر فً نفسه وفً بنائه هو لبل أن ٌملب النظر فٌما حوله، ولد جاءت هذه الدعوة 

ً مثل لول الحك سبحانه  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ  :ف

 .ٕٔالذارٌات:  چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻچ  ولوله سبحانه:  ، ٖ٘فصلت:  چ

وإن نظرة سرٌعة إلى هذا المخلوق المكرم لتكشؾ عن عظمة الخالك سبحانه ولدرته، إذ ٌجد 

اإلنسان فً تركٌبه عددًا كبًٌرا من األجهزة، وعددًا أكبر من الخالٌا واألنسجة، وإن نظرة فً 

عجاز ولدرة، وتكشؾ عن إجهاز واحد من هذه األجهزة الكبٌرة لتبٌن لإلنسان ما فً خلك هللا من 

 باهرات كلها تدل على حمٌمة واحدة : أن هللا سبحانه هو الخالك الواحد. –ولٌس آٌة واحدة  –آٌات 

ولد جاء هذا البحث محاولة للنظر فً بناء اإلنسان، والولوؾ على دالئل المدرة اإللهٌة فٌه، من 

والبحث  خالل النظر والبحث فً بعض جهاز من أجهزة الجسم اإلنسانً أال وهو الجهاز الهضمً،

المعدة (، وٌنتظم هذا البحث  –المريء  –البلعوم  –وما ٌحتوٌه من ) الفم  فً الجزء العلوي منه

 فً هذه الممدمة ومبحثٌن وخاتمة:
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 المبحث األول: بعنوان " تشرٌح الجهاز الهضمً العلوي ".

 المبحث الثانً: بعنوان " من أوجه اإلعجاز فً الجهاز الهضمً العلوي ".

 وفٌها أهم نتائج البحث، وبعض التوصٌات. الخاتمة:

وال أدعً فً هذا البحث اإلحاطة بكل ما فً الجزء العلوي من الجهاز الهضمً من دالئل 

 إعجازٌة أو حمائك َخلمٌة، لكنه جزء من كل وللٌل من كثٌر، واللبٌب تكفٌه اإلشارة.

كرٌم سبحانه، وأن ٌنفعنً به أسؤل هللا أن ٌمبل حسنه وٌؽفر خطؤه، وأن ٌجعله خالًصا لوجهه ال

 والعالمٌن، وصلى هللا وسلم على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه .
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 المبحث األول

 تشريح الجهاز الهضمي العلوي

 

 وٌشمل:

 

: الفم.  أوًلا

 ثانياا: البلعوم.

 ثالثاا: المريء.

 رابعاا: المعدة.
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 مدخل: 

الحٌوٌة فً جسم اإلنسان، حٌث ٌموم بهضم وامتصاص الجهاز الهضمً أحد أهم األجهزة 

، فٌعمل كمعمل لتحوٌل األطعمة بما تحتوٌه من مواد ؼذائٌة، من أجل الطعام الذي ٌتناوله اإلنسان

لٌتموى على متاعب الحٌاة ومشماتها، وٌتكون الجهاز  استخراج مواد الطالة التً ٌحتاجها اإلنسان

 الهضمً من جزئٌن رئٌسٌٌن:

 المعدة (. – ءالمري –البلعوم  –الجزء العلوي: وٌشمل ) الفم  .ٔ

المستمٌم  –األمعاء الؽلٌظة  –األمعاء الدلٌمة  –الجزء السفلً: وٌشمل ) االثنا عشر  .ٕ

 (، باإلضافة إلى ملحمات الجهاز الهضمً من الكبد، والمرارة، والبنكرٌاس، والطحال.

 الجهاز الهضمً وٌتكون من اآلتً: والكالم فً هذا البحث حول الجزء العلوي من

: الفم    MOUTHأوًلا

لفتحة الفمٌة البلعومٌة من الخلؾ (ٌمع بٌن الشفتٌن من األمام وا عبارة عن تجوٌؾوهو ) 
ٔ

 ،

 وفٌه تتم أول مرحلة من مراحل الهضم، وٌتكون الفم من األعضاء اآلتٌة:

 مختلفٌن هما:  : وهو عضو عضلً ٌتكون من جزئٌنTONGUEاللسان  (ٔ

 .ًالثلثٌن األمامٌٌن: وٌبدآن من أرضٌة الفم، وٌسمى هذا الجزء بالجزء الفم 

 .ًالثلث الخلفً: وٌشكل جزًءا من الجدار األمامً للبلعوم، وٌسمى بالجزء البلعوم 

وٌؽذي اللسان الشرٌان اللسانً، كما ٌتصل بالجهاز العصبً عن طرٌك العصب تحت اللسانً، 

 بعدة وظائؾ كالمضػ والبلع، والكالم، والذوق، وكذلن تملٌب الطعام.وٌموم اللسان 

وهً أعضاء عظمٌة صلبة تؤخذ مواضعها فً الفكٌن العلوي  :TEETHاألسنان  (ٕ

 والسفلً، وهً نوعان:

                                                           
ٔ
 .92ٕص م،99ٖٔ، ٗدار الشروق، األردن، ط تشرٌح جسم اإلنسان، حكمت عبدالكرٌم فرٌحات، - 
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  ،أسنان مإلتة: وعددها عشرون سنًا، ثمانٌة لواطع، وأربعة أنٌاب، وثمانٌة أضراس

 هور، وٌنتهً ظهورها عند عمر سنتٌن.وتبدأ بالظهور عادة عند عمر ستة ش

 وأربعة  ،أسنان دائمة: وعددها اثنان وثالثون سنًا فً اإلنسان البالػ، ثمانٌة لواطع

أنٌاب، وثمانٌة أضراس أولٌة، واثنا عشر ضرًسا، موزعة بالتساوي على الفكٌن، وٌبدأ 

 ظهورها عند عمر ست سنوات.

ضػ من أجل تفتٌت الطعام وتسهٌل عملٌة البلع وتموم األسنان بعدة وظائؾ مهمة، منها: الم

إلنسان حٌث تكسب الوجه منظًرا والهضم، والمساعدة فً عملٌة النطك، ولها أثر فً مظهر ا

 جمٌاًل وتساهم فً تناسك أعضاء الوجه.

وهً عبارة عن بروز عضلً، ٌتكون من نسٌج طالئً ؼدي  :UVULAاللهاة  (ٖ

مخروطً الشكل ٌتدلى من الحنن الرخو، وطولها من خمسة عشر إلى خمسة وثالثٌن 

ذ تساعد فً إمللٌمتًرا، ومعظم المراجع الطبٌة تهمل ذكر اللهاة، ولكنها ال تخلو من فائدة 

فً إفراغ المعدة د فً حالة الرؼبة عملٌة الذوق، وكذلن لها دور فً عملٌة التمٌإ، مما ٌفٌ

 فً حاالت التسمم.
ٔ
  

إؼالق تجوٌؾ األنؾ أثناء  ) وٌسمى الجزء العلوي من الفم بـ " الحنن "، ووظٌفته مع اللهاة

لمنع مرور الطعام والشراب خارج البلعوم إلى األنؾ، وجدران الفم عبارة عن الخدٌن، وهما  البلع

ن الفتح واإلؼالق ... والفم ممر بٌن البلعوم وخارج الجسم، ولذلن مرنان بدرجة كافٌة تمكن الفم م

ٌمكن استعماله فً التنفس (
ٕ
. 

كما ) ٌصب فً الفم إفراز ثالثة أزواج من الؽدد اللعابٌة (
ٖ

، وهذه الؽدد هً: )الؽدتان النكفٌتان 

 "Parotide glands "ًوالؽدتان تحت الفن السفل ، Submandibular glands " لؽدتان "، وا

 ".. وٌسرب اللعاب من كل ؼدة إلى الفم فً لناة ستنسن " Sublingual glands "تحت اللسان 

                                                           
ٔ
 ، باختصار شدٌد.ٖٖٓ-92ٕالمرجع السابك، ص  - 
ٕ
 .ٕٔٔص  م،ٕٔٓٓ، ٔعاٌدة عبد الهادي، دار الشروق، األردن، ط فسٌولوجٌا جسم اإلنسان، - 
ٖ
 .9ٕٔص ،م99ٖٔ، ٕد. عبد المجٌد الشاعر وآخرون، دار المستمبل، األردن، ط أساسٌات علم وظائؾ األعضاء، - 
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Stensen's duct " اإلنزٌم.. وٌتكون اللعاب من مكونات مائٌة تحتوي


 "الهاضم أمٌلٌز اللعاب  

Salivary amylase " ومكون مخاطً ٌزٌت ممرات المضؽة ،" Bolus "  خالل البلع، وٌحتوي

و لتر من اللعاب ٌومًٌا، وٌنظم وٌفرز اإلنسان نحاللعاب أًٌضا أمالًحا ومواد تمتل البكتٌرٌا .. 

إلفراز مراكز ضبط فً الدماغ ترسل رسائل إلى الؽدد عن طرٌك األعصاب، واإلحساس بالطعام ا

و التفكٌر فً الطعام ٌمكن أن فً الفم أو تذوله ٌثٌر مراكز الضبط هذه، حتى مجرد الشم والرإٌة أ

ٌثٌر زٌادة اإلفراز .. وشعور الجفاؾ فً الفم هو احد المثٌرات التً تشٌر إلى العطش، وهو ٌحثنا 

 " Homeostasis "على تناول السوائل للمحافظة على التوازن البدنً 
ٔ
. 

تلفة التً ال ولعلن تلحظ من خالل ما سبك دلة وعظمة التكامل والتناسك بٌن أجهزة الجسم المخ

 ٌملن اإلنسان أمامها إال أن ٌمول: سبحان من أبدع اإلنسان .

 

 PHARYNX    ثانياا: البلعوم

) خالل البلع ٌمر الطعام من تجوٌؾ الفم إلى البلعوم، وهو تجوٌؾ عضلً حٌث ٌتماطع 

الجهازان الهضمً والتنفسً (
ٕ

أي  ، والبلعوم بمثابة ) ممر مشترن للؽذاء والهواء، ولٌست له

وظٌفة هضمٌة (
ٖ

، وفً أثناء مرور الطعام ) ٌتولؾ التنفس بآلٌة انعكاسٌة بضع ثوان تمنع الطعام 

( من المرور إلى ممرات التنفس
ٗ
. 

وتجدر اإلشارة إلى أن البلعوم ) ٌتلمى شراٌٌنه من الشرٌان السباتً الوحشً، ومن الشرٌان 

لٌاؾ عصبٌة من الجهاز العصبً الودي الفكً العلوي، و] ٌتصل بالجهاز العصبً عن طرٌك [ أ

الكبٌر، ومن العصب اللسانً البلعومً، ومن العصب الرئوي المعدي، ومن الحبل الشوكً (
٘
. 

                                                           
 بروتٌنً عالً الوزن الجزٌئً، وكؽٌرها من  فاعالت الكٌمٌائٌة، وهً ذات تركٌباإلنزٌمات: عوامل مساعدة حٌوٌة، تعمل على تسرٌع معدالت الت

   www.kau.edu.sa>63403البروتٌنات فإن اإلنزٌم ٌتؤلؾ من اتحاد عدد كبٌر من األحماض األمٌنٌة تكون فٌما بٌنها سلسلة أو أكثر من عدٌد الببتٌد . 
 م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗتارٌخ الزٌارة 

ٔ
 باختصار. ٕٗٔ،ٕ٘ٔفسٌولوجٌا جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص  - 
ٕ
 .ٕ٘ٔالسابك، ص  - 
ٖ
 .9ٕٔأساسٌات علم وظائؾ األعضاء، مرجع سابك، ص  - 
ٗ
 .ٕٙٔفسٌولوجٌا جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص  - 
٘
 .ٖٖٓتشرٌح جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص  - 
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 OESOPHAGUS ءالمريثالثاا: 

) أنبوب  ءوالمريفً المرتبة الثالثة فً الجهاز الهضمً بعد الفم والبلعوم،  ءالمريٌؤتً 

عضلً ٌمتد من البلعوم حتى المعدة، وٌمر بٌن الرئتٌن خلؾ الملب وٌخترق الحجاب الحاجز (
ٔ

 ،

 2ٕول ٌصل إلى حوالً السادسة حتى الظهرٌة الثانٌة، وبطمن ) الفمرة الرلبٌة  ءالمريكما ٌمتد 

اد ... وٌظهر عوم، ومن األسفل بالمعدة عند منطمة الفإلسم عند الكبار، وٌتصل من األعلى بالب

عادة بشكل مسطح عند الراحة، أو أسطوانً أثناء البلع (
ٕ
. 

داخلً مخاطً، وآخر تحت المخاطً ٌحتوي على فإنه ٌتؤلؾ من ) ؼشاء  ءالمريوأما جدار 

ؼدد إفرازٌة، وطبمة عضلٌة مكونة من مجموعة ألٌاؾ مستطٌلة ومستدٌرة (
ٖ
. 

عملٌة مرور الطعام (وٌفرز الؽشاء الداخلً ) سائاًل لزًجا لتسهٌل 
ٗ

، بٌنما ٌساعد الؽشاء تحت 

المخاطً والطبمة العضلٌة فً ) دفع الكتلة الؽذائٌة لألسفل، فتسهل عملٌة البلع، وهما فً الثلث 

العلوي عضلة مخططة، وفً الثلثٌن السفلٌٌن عضلة ملساء (
٘

. 

ٌٌن المناطك الوالعة من ) شراٌٌن الؽدة الدرلٌة والمصبات الهوائٌة، ومن شرا ءالمريوٌتؽذى 

بٌن األضلع، كما أن أوردته السفلى تتصل بورٌد الباب عن طرٌك الورٌد التاجً للمعدة (
ٙ
. 

بالجهاز العصبً عن طرٌك ) النصؾ العلوي من العصب البلعومً العائد،  ءالمريوٌتصل 

ٌْن، وألٌاؾ من  وألٌاؾ ودٌة، والنصؾ السفلً من الضفٌرة المرئٌة المتكونة من العصبٌن الحائر

العصب الودي (
2
. 

هو ) تسهٌل مرور األطعمة بعد انتهاء مضؽها فً الفم  ءالمريمن خالل ما سبك ٌتبٌن أن دور 

وإٌصالها إلى المعدة، وٌتم عادة هذا المرور خالل مدة ال تتجاوز عشر ثوان على أبعد تمدٌر 

بمساعدة ألٌاؾ طبمته العضلٌة التً تعمل على دفع األطعمة بسرعة فائمة، كما أنها فً الولت نفسه 

                                                           
ٔ
 .ٖٖٓ، وانظر أًٌضا: تشرٌح جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص ٕ٘ٔفسٌولوجٌا جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص  - 
ٕ
 .ٗ،٘ص  م،92ٙٔ، ٔمكتبة المدرسة، ط -د. أحمد عز الدٌن، دار الكتاب اللبنانً جهاز الهضم فً صحته ومرضه، - 
ٖ
 .٘المرجع السابك، ص  - 
ٗ
 .ٖٗٓتشرٌح جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص  - 
٘
 .ٖٗٓالمرجع السابك، ص  - 
ٙ
 .٘الجهاز الهضمً فً صحته ومرضه، مرجع سابك، ص - 
2
 .ٖ٘ٓتشرٌح جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص  - 
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الملس أو فً حاالت حدوث  ءالمرية المعدة إلى جوؾ تمنع ارتداد جزء منها أو من عصار

الذي ٌحمل معه لسًما من األطعمة أو العصٌر المعدي ( التجشإ
ٔ
. 

وال شن أن لهذه العملٌة دور حٌوي ومهم فً عملٌة الهضم التً تنتج الؽذاء للجسم وتمده 

نسداد جزئً أو كلً، ، أو فً حالة إصابته باءالمريبالطالة والحٌوٌة، ألنه فً ) حال عدم وجود 

ٌصبح عندئذ مرور األطعمة ووصولها إلى المعدة معرًضا للتؤخر أو إلى اإللؽاء التام تبعًا لدرجة 

االنسداد (
ٕ
 عافانا هللا وإٌاكم. 

 

 STOMACHرابعاا: المعدة 

واحدة من أهم مكونات الجهاز الهضمً، وهً ) تجوٌؾ عضلً، سطحها العلوي ممعر، 

، وتمع أسفل الحجاب الحاجز فً ٌسار التجوٌؾ  Jوسطحها السفلً محدب، وهً تشبه حرؾ 

البطنً من الجسم، وتتصل من األعلى مع المريء بفتحة الفإاد التً ترتكز علٌها عضلة عاصرة 

عدة إلى المريء، وتتصل من األسفل مع األمعاء الدلٌمة بفتحة البواب تمنع رجوع الطعام من الم

التً تستند إلٌها عضلة عاصرة دائرٌة لوٌة (
ٖ
. 

 ) وحٌن النظر بالعٌن البشرٌة إلى المعدة نجد أنها مكونة من ثالثة أجزاء هً:

 طبمة المخاطٌة: وهً الطبمة الداخلٌة لجدار المعدة، وبها خالٌا اسطوانٌة تفرزال 

مخاًطا معدًٌا لاعدًٌا ٌحمً سطح المعدة الداخلً من أضرار اإلفرازات الحامضٌة، كما 

الببسٌنأنها تحتوي على ؼدد معدٌة تفرز خمٌرة طلٌعة 


الذي ٌتحول إلى ببسٌن فً  

 المعدة.

                                                           
ٔ
 .ٙالجهاز الهضمً فً صحته ومرضه، ص - 
ٕ
 .ٙالمرجع السابك، ص - 
ٖ
 .2ٕٔص فسٌولوجٌا جسم اإلنسان، مرجع سابك، - 
 م اإلنسان، الببسٌن هو اإلنزٌم الرئٌس فً العصارة المعدٌة حٌث ٌبدأ هضم البروتٌنات لتصٌر أكثر لابلٌة لعصارات الهضم فٌسهل هضمه. فسٌولوجٌا جس

 .9ٕٔص
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  الجدار العضلً: وٌحتوي على طبمتٌن من األلٌاؾ العضلٌة، إحداهما دائرٌة

لتًرا،  ٕٓن المعدة متانة ولابلٌة للتمدد تصل إلى عشرٌن واألخرى طولٌة، وهما تكسبا

 وهً ألٌاؾ ملساء تُحدث حركة دودٌة نتٌجة انمباض بسٌط تساهم فً دفع الطعام لألسفل.

  طبمة البٌرتوان: وهً رلٌمة ملساء، تفصل المعدة عن بمٌة األحشاء الموجودة داخل

البطن، وتعمل على تسهٌل حركتها (
ٔ
. 

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أنه توجد ) مالٌٌن من الؽدد المعدٌة الصؽٌرة جدًا فً عمك الطبمة 

المخاطٌة، وهً تفرز العصارة المعدٌة، ] كما [ تنتج الخالٌا الجدارٌة للؽدد المعدٌة حامض 

الهٌدروكلورٌن


ه إلى المخاط وإنزٌم الببسٌن [ ٌكون السائل المعدي الذي تفرز ] وهو باإلضافة 

المعدة بمعدل لترٌن ٌومًٌا (
ٕ
. 

الشراٌٌن المتفرعة من الجذع الذاللً من عدة شراٌٌن من أهمها ) وتستمد المعدة ؼذاءها 

المتفرع من الشرٌان األبهر أسفل الحجاب الحاجز، وشرٌان المعدة األٌمن المتفرع من الشرٌان 

حالً عند مدخل الطحال (الكبدي، والشراٌٌن المعدٌة المصٌرة المتفرعة من الشرٌان الط
ٖ
. 

المعدي " والعصب  –العصب العاشر " الرئوي وتتصل المعدة بالجهاز العصبً عن طرٌك ) 

الودي الكبٌر ٌشكل الضفٌرة الشمسٌة، وهً مجموعة من العمد العصبٌة المتصلة بالمخ والنخاع 

الشوكً، وتوجد وسط البطن، وعند مستواها ٌتم الشعور باأللم فً حاالت أمراض المعدة (
ٗ
. 

 وٌمكن تحدٌد وظائؾ المعدة األساسٌة فً النماط التالٌة: )

 من المريء. الذي ٌصلها تخزٌن وخلط الطعام .ٔ

 إفراز مواد ] إنزٌمات [ تساعد على ذوبان وتحلل الطعام. .ٕ

المساعدة على ضبط تحرن الطعام إلى األمعاء الدلٌمة ( .ٖ
ٔ
. 

                                                           
ٔ
 بتصرؾ ٌسٌر. 2ٖٓ،2ٖٓتشرٌح جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص - 
  :ٌسمى أًٌضا حمض كلور الماء، وهو محلول مائً لؽاز كلورٌد الهٌدروجٌن حامض الهٌدروكلورٌنHCL  وهو حمض معدنً لوي، وهو المكون الرئٌس

ذ احتٌاطات األمان المالئمة حٌث إنه سائل شدٌد التآكلٌة. انظر: لحمض المعدة...والتعامل مع حمض الهٌدروكلورٌن ٌجب أن ٌتم بحرص شدٌد مع اتخا

www.marefa.org/index.php/م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗ. تارٌخ الزٌارة حمض_الهٌدروكلورٌن 
ٕ
 .2ٕٔ،2ٕٔفسٌولوجٌا جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص - 
ٖ
 .2ٖٓتشرٌح جسم اإلنسان، مرجع سابك، ص - 
ٗ
 المرجع السابك، نفس الصفحة. - 
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العصبً والهرمونً، فعند التفكٌر فً وٌتم تنظٌم الوظائؾ السابمة للمعدة عن طرٌك الجهازٌن ) 

الطعام أو شمه أو رإٌته أو تذوله ٌرسل الدماغ إشارات تثٌر الؽدد المعدٌة فً الولت الذي ٌصل 

فٌه الطعام إلى المعدة، حٌث ٌتم إفراز العصارات المعدٌة، وعندما ٌضؽط الطعام باتجاه 

أن دخول الطعام إلى المعدة ٌحفز الطبمة المستمبالت فً جدار المعدة تحفز الؽدد المعدٌة، فً حٌن 

الجاسترٌنالمخاطٌة إلفراز هرمون 


، وٌمتص الدم هذا الهرمون وٌنمله إلى الؽدد المعدٌة التً 

تحفز بدورها إفراز العصٌر المعدي (
ٕ
. 

 وٌتبادر السإال: ما مصٌر الطعام الذي وصل إلى المعدة؟

أن الطعام ٌبمى فً المعدة ) أكثر من أربع ساعات، وبعد أن ٌُخض الطعام وٌُهرس  واإلجابة

وٌُهضم بوساطة العصارة المعدٌة، ٌتحول الطعام إلى خلٌط ٌشبه رؼوة الصابون ٌسمى المنهضم ] 

[ ( Chymeالكٌموس 
ٖ
. 

خالله  لٌخرج من [ تدفعه المعدة تدرٌجًٌا ) نحو البواب، Chymeوهذا المنهضم ] الكٌموس 

عشري على دفعات متواصلة، إلى أن تنتهً منه بصورة كاملة ( إلى المعً االثنً
ٗ

 . 

مدى  إلى هنا تنتهً مكونات الجهاز الهضمً العلوي، ولعله ٌتضح من خالل ما سبك بٌانه

أن  ، وبٌن هذا الجهاز وأجهزة الجسم المختلفة، وٌتضح أًٌضاالتناسك والترابط بٌن هذه المكونات

الصناع أن  تعجز أٌدي أمهر سم اإلنسان [ ٌحوي إبداًعا وإعجاًزاجهاز ] كؽٌره من أجهزة جهذا ال

 أبدع فؤحكم وخلك فؤحسن. توجد مثلها، فسبحان من

 –تعالى  –وسؤذكر أهم ما ٌتعلك بهذا الجهاز من وجوه إعجازٌة فً المبحث التالً إن شاء هللا 

. 

 

                                                                                                                                                                                                   
ٔ
 .2ٕٔإلنسان، مرجع سابك، صفسٌولوجٌا جسم ا - 
 هرمون ٌنتج عن طرٌك خالٌا خاصة فً المعدة، وٌتم إفرازه بعد تناول الطعام وٌإدي لزٌادة إفراز الحمض الهاضم فً الجهاز هرمون الجاسترٌن :

 م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗتارٌخ الزٌارة  www.webteb.comالهضمً. مولع 
ٕ
 .9ٕٔالمرجع السابك، ص - 
ٖ
 المرجع السابك، نفس الصفحة. - 
ٗ
 .ٙ٘الجهاز الهضمً فً صحته ومرضه، مرجع سابك، ص - 
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 الثاني المبحث

 اإلعجاز في الجهاز الهضمي العلويمن أوجه 

 

 

 وٌشمل:

 

: اإلعجاز التكويني للجهاز الهضمي العلوي.  أوًلا

 ثانياا: اإلعجاز الوظيفي للجهاز الهضمي العلوي.
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 دخل:م

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  :ٌمول الحك سبحانه وتعالى

 .ٕٔالذارٌات:  چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻچ  ، وٌمول سبحانه: ٖ٘فصلت:  چ  ېئ

، تدعو هاتان اآلٌتان وؼٌرهما كثٌر فً المرآن الكرٌم كل إنسان أن ٌتؤمل وٌنظر فً نفسه وخلمه

وما انطوى علٌه هذا الخلك العجٌب من آٌات باهرات وأسرار وإعجاز ال ٌنتهً، ونجد فً اآلٌات 

بشارة أن اإلنسان سٌكشؾ عن هذه األسرار واآلٌات التً ٌتبٌن له من خاللها أنه مخلوق هلل 

بعة سبحانه وتعالى الذي أبدعه وأحسن تصوٌره؛ ولذا جاء الحث لإلنسان على التدبر والتؤمل ومتا

 (. أَفَاَل تُْبِصُرونَ النظر ) 

ومن مكونات جسم اإلنسان التً ٌنبؽً له أن ٌنظر فٌها لٌكشؾ عن آٌات هللا فٌه، وٌعرؾ بدٌع 

، وٌمكن لنا أن نبٌن ذلن الجهاز الهضمً وما فٌه من مكوناتاإللهٌة فً الصنعة وعظٌم المدرة 

 على الوجه اآلتً:

: اإلعجاز التكويني للجهاز ال  العلوي هضميأوًلا

رأٌنا من خالل المبحث السابك كٌؾ ركب الخالك سبحانه وتعالى الجهاز الهضمً، وربط بٌن 

مكوناته بحٌث ٌؤخذن الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة فً تسلسل وتناسب عجٌب، 

بحٌث أن كل جزء منه  ورأٌنا مدى االرتباط بٌن الجسم البشري ككل من خالل أجهزته المختلفة

ٌحتاج إلى ؼٌره وال ٌستؽنً عنه


، وعرفنا كٌؾ ربط هللا تعالى الجهاز الهضمً بؽٌره من 

 األجهزة كالجهاز العصبً، والهرمونً، وؼٌرهما.

                                                           
 (:ومن دالئل ذلن مثاًل: أن الجهاز الهضمً حتى ٌموم بدوره البد من توافر عدة أساسٌات، منها 

 الخارجً.إمكانٌة دفع الطعام من المريء إلى المعدة، ومنها إلى األمعاء فالوسط  .ٔ
 صناعة وإفراز العصارات الهاضمة لكافة أنواع األؼذٌة... .ٕ
  الجسم دورة دموٌة خاصة لتنمل األؼذٌة المهضومة من جدار األمعاء إلى الكبد من دون أن ٌتسرب شًء منها إلى الدورة الدموٌة العامة لئال تإذي .ٖ

 ى أكثر مالءمة ألعضاء وخالٌا الجسم المختلفة.لدرة الكبد على تحوٌل المواد الؽذائٌة الخام إلى مواد أخر .ٗ
د/ دمحم نبٌل النشواتً، دار  توافر سٌطرة عصبٌة وهرمونٌة على كافة هذه النشاطات.( اإلعجاز اإللهً فً خلك اإلنسان وتفنٌد نظرٌة دارون،  .٘

 .9ٗٔص  م،2ٕٓٓ،ٔالملم، دمشك، ط 
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مدى طاللة المدرة اإللهٌة  إال أننً هنا أحب أن أشٌر إلى بعض الحمائك التً نرى من خاللها

 .اجتمعوا التً ٌعجز عنها كل البشر لو

فحٌن ندلك النظر فً الفم نجد فً مخاطٌته ) خمسمائة ألؾ خلٌة تعوض فوًرا كل خمس  (ٔ

دلائك (
ٔ
ست عضالت تحركه لألسفل، وست عضالت تحركه ، وفً الفم ) الفن المتحرن فٌه  

لألعلى، وعضلتان ٌمنة وٌسرة، وأربع عضالت تحركه أماًما وخلفًا (
ٕ
، وفً الفم ٌوجد اللسان  

وفٌه ) تسعة آالؾ حلٌمة ذولٌة لتمٌٌز الطعم الحلو والحامض والمر والمالح (
ٖ
وفً اللسان  ، 

: ) معونة على إساؼة الطعام وأن ٌلوكه وٌملبه  –رحمه هللا  –كذلن كما ٌمول اإلمام ابن المٌم 

حتى ٌسهل مسلكه فً الحلك (
ٗ
، وفً الفم األسنان لتعطً للوجه جمااًل وبهاًء عن طرٌك ) إسناد  

الشفتٌن وإمساكهما عن االسترخاء وتشوٌه الصورة، ولهذا ترى من سمطت أسنانه كٌؾ تسترخً 

شفتاه (
٘
، وفً الفم أًٌضا لعاب سائل ٌُفرز من خالل ؼدد ) تحت الفن، وتحت اللسان، وتحت  

ودٌوم، وبوتاسٌوم، وكالسٌوم، وماؼنسٌوم، وكلور، وبٌكربونات، شوارد ص األذن ... وفً اللعاب

وفوسفات، وسولفا، وٌود، وآزوت، وفلور، وفً اللعاب شوارد معدنٌة، وفٌه بروتٌنات، وسكر، 

ومضادات حٌوٌة، وإنزٌمات...(
ٙ
وفً أول الفم نجد الشفتٌن وفٌهما منافع؛ إذ ) ٌرشؾ بهما ،  

حلمه بمدر، فال ٌشرق به الشارب، ثم هما باب مؽلك على الفم  الشراب حتى ٌكون الداخل منه إلى

ما ٌلج فٌه فهما ؼطاء وطابك علٌه، ٌفتحهما  تهً ما ٌخرج من الجوؾ، ومنه ٌبتدئالذي إلٌه ٌن

البواب متى شاء وٌؽلمهما متى شاء، وهما أًٌضا جمال وزٌنة للوجه، وفٌهما منافع أخرى سوى 

ما أشوه منظره (ذلن، وانظر إلى من سمطت شفتاه 
2
. 

وحٌن ننظر إلى المريء نجد أن ) طوله خمسون سنتٌمتًرا، ومزود بعضالت حلمٌة،  (ٕ

تتملص بالتدرٌج (
، وشؤن هذه العضالت أن تدفع الطعام إلى المعدة وتعمل فً اتجاه المعدة على  2

ٌسٌر ، لو أن اإلنسان كان مضطجعاً فً مستشفى، وأعطٌناه الطعام، الطعام على الدوام بحٌث ) 

                                                           
ٔ
 .ٙص اإلعجاز فً اإلنسان، ٕم، جٕٗٓٓ، ٔتبة ابن حجر، دمشك، طٌوسؾ الحاج أحمد، مك موسوعة اإلعجاز العلمً للصؽار، - 
ٕ
 م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗ، الفن واللسان وجهاز الهضم، تارٌخ الزٌارة 2ٕٕموسوعة الشٌخ النابلسً، موضوعات علمٌة من خطب الجمعة، الموضوع  - 
ٖ
 . ٙموسوعة اإلعجاز العلمً للصؽار، ص - 
ٗ
م، ٕٗٓٓ، ٔواإلرادة، اإلمام ابن لٌم الجوزٌة، اعتنى به دمحم بن عٌادي بن عبدالحلٌم، مكتبة الصفا، الماهرة، ط  مفتاح دار السعادة ومنشور والٌة العلم - 

 .2ٕ٘، صٔج
٘
 المرجع السابك، نفس الصفحة. - 
ٙ
 م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗموسوعة الشٌخ النابلسً، موضوعات علمٌة، اللعاب، تارٌخ الزٌارة  - 
2
 .2ٕ٘، ص ٔالعلم واإلرادة، مرجع سابك، ج مفتاح دار السعادة ومنشور والٌة - 
2
 م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗ، الفن واللسان وجهاز الهضم، تارٌخ الزٌارة2ٕٕموسوعة الشٌخ النابلسً، موضوعات علمٌة من خطب الجمعة، الموضوع  - 
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من رجلٌه، وأطعمناه لممةً، لذهبت نحو األعلى،  اإلى المعدة، ولو أننا علمنا إنسانً  ءمن أول المري

، فتنمل اللممة إلى افٌه عضالت دائرٌة، تتملَّص تباعً  ءعلى خالؾ الجاذبٌة، ألن هذا المري

( المعدة، ولو كنت فً أي اتجاه
ٔ
 . 

وثالثٌن ملٌون عصارة ا ٌزٌد عن خمسة وحٌن نملب النظر فً المعدة نجد فٌها ) م (ٖ

هاضمة، بمعدل ثمانمائة عصارة فً كل سنتٌمتر مربع، تفرز هذه العصارات اإلنزٌمات، وتفرز 

حمض كلور الماء..(
ٕ

لئال تخرج ، ومن عجٌب َخلك المعدة أن لها ) فإاد محكم اإلؼالق،  

السوائل الحامضٌة، فتزعجن، واإلنسان حٌنما ٌتمٌؤ، ٌشعر بحرلٍة ال تحتمل، إنها حمض كلور 

فٌزعج اإلنسان، كان الفإاد محكم  ءالماء الذي فً المعدة، فلئال ٌخرج هذا الحمض إلى المري

إاد، أربعة من أجل أن تدخله اللممة، ال بدَّ من رفع الضؽط، ضؽط دفع اللممة فً الفو ،اإلؼالق

(ءأمثال الضؽط فً مكاٍن آخر فً المري
ٖ
 . 

إن اإلنسان حٌن ٌطلع على هذه الحمائك واآلٌات الباهرة فً نفسه ٌسؤل نفسه: من أبدع هذا 

الخلك وأحسنه ؟ من جعل فً الفم هذا الكم من الخالٌا بل وٌجددها فً دلائك ؟، ومن مأل المعدة 

ظم ذلن كله ؟، فتكون اإلجابة الفطرٌة التً ٌنطك بها كل بهذه المالٌٌن من العصارات ؟، ومن ٌن

 مادر على كل شًء .. فتبارن هللا أحسن الخالمٌن .منصؾ: إنه هللا ال

 

 العلوي ثانياا: اإلعجاز الوظيفي للجهاز الهضمي

علمنا فٌما سبك أن وظٌفة الجهاز الهضمً ككل هً امتصاص األطعمة واألشربة التً ٌتناولها 

وهضمها وتحوٌلها إلى طالة، ٌمد بها الجسم لٌزاول مهمات حٌاته، وٌبمى السإال: كٌؾ اإلنسان، 

 ٌموم الجهاز الهضمً بذلن ؟.

ٌشبه الشٌخ الدكتور دمحم راتب النابلسً فم اإلنسان بالعجانة، كٌؾ أنها تدور وكٌؾ أن فٌها 

ولد ) لد لدرت لوة لطع  خالًطا ٌخلط العجٌن، فكذلن الفم تموم األسنان بعملٌة الطحن والعجن،

                                                           
ٔ
 المرجع السابك. - 
ٕ
م، وانظر أًٌضا: موسوعة ٕٙٔٓ/ٙ/ٗكاسل، تارٌخ الزٌارة  المعدة وعامل 2ٓموسوعة الشٌخ النابلسً، موضوعات علمٌة من خطب الجمعة، الموضوع  - 

 .ٙموسوعة اإلعجاز العلمً للصؽار، ص
ٖ
 م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗالفن واللسان وجهاز الهضم، تارٌخ الزٌارة  2ٕٕموسوعة الشٌخ النابلسً، موضوعات علمٌة من خطب الجمعة، الموضوع  - 
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"كٌلو جراًما، أما لوة الطحن باألضراس فمد لدرت بؤكثر  2ٕالطعام بواسطة األسنان المواطع ب "

" كٌلو جرام ( ٓٓٔمن " 
ٔ

وٌموم اللسان بعملٌة الخلط، وٌمول بعد هذا التشبٌه: ) فاإلنسان حٌنما ، 

ؽلك الحنجرة ... وتتحرن اللهاة مار وٌٌبتلع اللممة، تؤتً اللهاة وتؽلك طرٌك األنؾ، وٌؤتً المز

البصلة ولسان المزمار بؤمر العصب الوجهً التاسع والعاشر، وهذان العصبان ٌؤتمران بمركز فً 

 السٌسائٌة


، فلو أصٌب هذا المركز بالعطب بسبب أو آخر؛ الرتد الطعام إلى األنؾ، لخرج  

الحالة ٌكون الموت المحمك باالختناق (الطعام من أنفن، والرتد الطعام إلى الحنجرة، وفً هذه 
ٕ
 ، 

 فسبحان من نظم هذا وأجراه.

وإجابة على السإال المطروح أعاله نجد أن الطعام ٌدخل إلى الفم حٌث المرحلة األولى من 

مراحل العملٌة الهضمٌة، فتشترن األسنان فً المضػ والطحن، وبمساعدة اللعاب الذي ٌرطب 

صارة هاضمة أولٌة تحول النشاء إلى سكر وما فٌه من ع اللممة وٌلٌنها


ٌتحول هذا العجٌن إلى  ،

، المريء حٌث تدفعه العضالت بتملصاتها إلى مستمره فً المعدة حٌث مراحل العملٌة الهضمٌة

وفٌها ٌنضج الطعام المؤكول وتعمل العصارات الهاضمة عملها حتً ٌتحول إلى مائع، تصرفه 

المعدة من خالل العروق المتصلة بسائر البدن إلى أعضاء البدن، بحٌث ٌستفٌد كل عضو من هذا 

 . –كما سنشٌر بعد للٌل  –الطعام المهضوم بما ٌناسبه 

 –لٌة الهضمٌة كالًما رائعًا لإلمام ابن لٌم الجوزٌة ونجد خالل البحث فً صور إعجاز هذه العم

تحت عنوان " العبر والعجائب فً مدخل  أنمله هنا كاماًل ألهمٌته وجماله ٌمول –رحمه هللا تعالى 

وإذا نظر العبد إلى ؼذائه فمط فً مدخله ومستمره ومخرجه، رأى : ) الؽذاء ومستمره ومخرجه "

ه آلة ٌتناول بها ثم باب ٌدخل منه ثم آلة تمطعه صؽاًرا، ثم فٌه العبر والعجائب، كٌؾ جعلت ل
                                                           

ٔ
 .ٖ٘ٔسابك، ص اإلعجاز اإللهً فً خلك اإلنسان وتفنٌد نظرٌة دارون، مرجع - 
 هً تسمٌة لدٌمة جدًا للنخاع المستطٌل، وهو أخفض جزء عند دماغ الفمارٌات.. ٌحتوي على مراكز التحكم بالملب والتنفس والتمٌإ البصلة السٌسائٌة :

ة وٌكٌبٌدٌا تارٌخ الزٌارة والحركة.. ٌحتوي النخاع المستطٌل على نوى األعصاب المحفٌة التاسع والعاشر والحادي عشر والثانً عشر. انظر موسوع
 م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗ
ٕ
 م.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗالفن واللسان وجهاز الهضم، تارٌخ الزٌارة  2ٕٕموسوعة الشٌخ النابلسً، موضوعات علمٌة من خطب الجمعة، الموضوع  - 
  :حدد العلماء للعاب وظائؾ خطٌرة جدًا، من أهمها 

 ترطٌب السطح الداخلً للفم حتى ال ٌتمشر. .ٔ
 لٌسهل مضؽه وهضمه. ترطٌب الطعام .ٕ
 ٌحتوي عصارة هاضمة أولٌة تحول النشاء إلى سكر. .ٖ
 ٌفٌد فً حركة اللسان، وٌمكن اإلنسان من متابعة الحدٌث. .ٗ
 ٌسهم فً تسخٌن الطعام البارد، وتبرٌد الطعام الحار عن طرٌك التبادل الحراري. .٘
 تنظٌؾ الفم من بماٌا الطعام. .ٙ
 مضادة للجراثٌم.ٌحتوي مواد مضادة لنخر األسنان، ومواد  .2

 م، بتصرؾ واختصار.ٕٙٔٓ/ٙ/ٗانظر فً ذلن: موسوعة الشٌخ النابلسً، موضوعات علمٌة، اللعاب، تارٌخ الزٌارة 
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طاحون ٌطحنه ثم أعٌن بماء ٌعجنه، ثم جعل له مجرى وطرٌمًا إلى جانب النفَس ٌنزل هذا وٌصعد 

فهً خزانته وموضع  هذا فال ٌلتمٌان مع ؼاٌة المرب، ثم جعل له حواٌا وطرلًا توصله إلى المعدة

 . ثفلهأعلى ٌدخل منه الطعام، وباب أسفل ٌخرج منه اجتماعه، ولها بابان: باب 

والباب األعلى أوسع من األسفل، إذ األعلى مدخل للحاصل واألسفل مصرؾ للضار منه، 

واألسفل منطبك دائًما لٌستمر الطعام فً موضعه، فإذا انتهى الهضم فإن ذلن الباب ٌنفتح إلى 

 والطعام ٌنزل إلى المعدة منكبًسا مى فم المعدة،انمضائه من الدفع وٌسمى البواب لذلن، واألعلى ٌس

 فإذا استمر فٌها انماع وذاب.

وٌحٌط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارٌة، بل ربما تزٌد على حرارة النار وٌنضج بها 

الطعام فٌها كما ٌنضج الطعام فً الِمدر بالنار المحٌطة به، ولذلن تذٌب ما هو مستحجر كالحصا 

 حتى تتركه مائعًا فإذا أذابته عال صفوه إلى فوق ورسى كدره إلى أسفل. وؼٌره

 [:  لائاًل  ] وٌكمل اإلمام تحت عنوان " المعدة وإرسالها معلوم كل عضو ولوامه "

ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن ٌبعث فٌها معلوم كل عضو ولوامه بحسب استعداده 

وأخفه إلى األرواح، فٌبعث إلى البصر بصًرا وإلى السمع  ولبوله، فٌبعث أشرؾ ما فً ذلن وألطفه

سمعًا وإلى الشم شًما وإلى كل حاسة بحسبها، فهذا ألطؾ ما ٌتولد عن الؽذاء، ثم ٌنبعث منه إلى 

الدماغ ما ٌناسبه فً اللطافة واالعتدال، ثم ٌنبعث من البالً إلى األعضاء فً تلن المجاري 

والشعر واألظفار ما ٌؽذٌها وٌحفظها، فٌكون الؽذاء داخاًل إلى  بحسبها، وٌنبعث منه إلى العظام

المعدة من طرق ومجار وخارًجا منها إلى األعضاء من طرق وجار، هذا وارد إلٌها وهذا صادر 

 عنها، حكمة بالؽة ونعمة سابؽة.

ضت التولما كان الؽذاء إذا استحال فً المعدة استحال دًما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلؽًما، 

حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لكل واحد من هذه األخالط مصرفًا ٌنصب إلٌه وٌجتمع فٌه وال 

ٌنبعث إلى األعضاء الشرٌفة إال أكمله، فوضع المرارة مصبًا للمرة الصفراء، ووضع الطحال 

 ممًرا للمرة السوداء، والكبد تمتص أشرؾ ما فً ذلن وهو الدم ثم تبعثه إلى جمٌع البدن من عرق
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واحد ٌنمسم إلى مجار كثٌرة ٌوصل إلى كل واحد من الشعور واألعصاب والعظام والعروق ما 

 ٌكون به لوامه.

ثم إذا نظرت إلى ما فٌه من الموى الباطنة والظاهرة المختلفة فً أنفسها ومنافعها رأٌت العجب 

ن من العجاب، كموة سمعه وبصره وشمه وذوله ولمسه وحبه وبؽضه ورضاه وؼضبه وؼٌر ذل

 الموى المتعلمة باإلدران واإلرادة. 

وكذلن الموى المتصرفة فً ؼذائه، كالموة المنضجة له وكالموة الماسكة له والدافعة له إلى 

األعضاء والموة الهاضمة له بعد أخذ األعضاء حاجتها منه إلى ؼٌر ذلن من عجائب خلمته 

الظاهرة والباطنة (
ٔ
. 

 نظرة فإنه حتًما ٌمر بعظمة هللا سبحانه ولدرته.إذا نظر اإلنسان فً نفسه هذه الف

وٌتبمى هنا سإال مهم: إذا كانت المعدة تحتوي على إنزٌمات أو عصارات هاضمة ٌصفها 

فلم ًل مر على هذا الحال بؤنها لد تزٌد على حرارة النار، إذا كان األ –رحمه هللا  –اإلمام ابن المٌم 

 تهضم المعدة نفسها ؟!!.

لبل الجامعٌة فً مادة العلوم، ومما أذكره  السإال ٌدرس فً المراحل التعلٌمٌةكر أن هذا أذ

أًٌضا أن اإلجابة علٌه كانت أن المعدة تفرز سائاًل للوًٌا لٌعادل حامضٌة المعدة الموجودة فً 

 حمض الهٌدروكلورٌن، وبالتالً ال تؤكل المعدة نفسها.

البحتة وال إشارة فٌها إلى لدرة الخالك سبحانه، كانت هذه هً اإلجابة، والمالحظ علٌها العلمٌة 

التً  فكٌؾ كانت المعدة لتفرز هذا السائل الملوي لوال لدرته سبحانه وتعالى وإرادته، وهً النمطة

 فً ثناٌا هذه اإلجابة العلمٌة المجردة. وددت كثًٌرا أن تُذكر

دة أن تؤكل نفسها حفظ المع وإذا أردنا أن نسلط الضوء أكثر على عظٌم لدرة الخالك سبحانه فً

" التً تدخل  PHنجد أن ) المعدة فٌها تعارٌج بسٌطة جدًا، وفٌها معادلة لألحماض والملوٌات " 

الجسم، معنى هذا أن المعدة بها آلٌة خطٌرة جدًا لتحمٌها من األحماض والملوٌات؛ لتحمً جدارها 

                                                           
ٔ
 .ٕٗٓ،ٕ٘ٓمفتاح دار السعادة ومنشور والٌة العلم واإلرادة، مرجع سابك، ص  - 
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ومن األحماض والملوٌات التً ترد إلٌها أواًل، وال تهضم نفسها من عصارتها الذاتٌة التً تفرزها 

"، وهذا المخاط ٌعمل  Mucusمن الخارج، كما أن المعدة بها ؼشاء سمٌن جدًا من المخاط " 

المعدة وخالٌا المعدة ( كعازل بٌن ما هو داخل
ٔ
، وإذا سؤلنا عن مصدر هذا المخاط نجد أنه تفرزه  

" التً تفرز كمٌة كبٌرة جدًا من  Goblet Cells) خالٌا متخصصة اسمها الخالٌا المخاطٌة " 

المخاط ٌومًٌا، وهً منتشرة بكثرة فً الجدار الداخلً للمعدة لتجدد تلن الطبمة العازلة للمعدة (
ٕ
. 

وانظر إلى عظٌم لدرة هللا تعالى ولطفه حٌث ) بّطن جدار المعدة من الداخل ببطانة عجٌبة 

نصؾ ملٌون خلٌة فً الدلٌمة، بحٌث تتجدد فً فترة معجزة تتجدد خالٌاها بسرعة مذهلة تصل إلى 

تتراوح بٌن ٌوم إلى ثالثة أٌام، وهً بذلن تفوق السرعة التً تعمل بها العصارة المعدٌة بما 

( تحتوٌه من حمض الهٌدروكلورٌن واإلنزٌمات الهاضمة األخرى إلذابة تلن البطانة
ٖ
 . 

عمل على تكوٌن حاجز سمٌن تفصل به بٌن وأضؾ إلى ذلن أًٌضا ) أن هذه الخالٌا المتجددة ت

ؼشاء المعدة وجدرانها الداخلٌة عن الحمض واإلنزٌمات الهاضمة ٌطلك علٌه " الحاجز المٌكانٌكً 

) "
ٗ
 . 

إن هذه الحمائك البد أن تُذكر مع اإلجابة العلمٌة المجردة، لتكون أعظم دلٌل على وجود الخالك 

سبحان لتنطك األلسنة لائلة: سبحانه وألوى دعوة للتعرؾ علٌه تعالى واإللرار بمدرته وحكمته، 

 من خلك فؤبدع وصور فؤحسن .

  

                                                           
ٔ
، تارٌخ الزٌارة ٖٔ، العدد ٌٕٕٔٓولٌو  2ٕعبد الستار الشهاوي، بتارٌخ مجلة حراء، ممال بعنوان: لماذا ال تهضم المعدة نفسها؟، كتبه: صالح  - 

 م.ٕٙٔٓ/ٙ/٘
ٕ
 المرجع السابك . - 
ٖ
 المرجع السابك . - 
ٗ
 المرجع السابك . - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 في الجهاز الهضمي العلوي زاعجاإل 

 

 
ٕٔ 

 ملحق خاص بالصور

 

 

 

 صورة توضح الجهاز الهضمي كاملا 

 صورة توضح تغذية المعدة

 صورة توضح تركيب المعدة
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 صورة توضح تركيب الفم

 صورة توضح أنواع األسنان

صورة توضح حركة اللقمة في 

 المريء
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 الخاتمة

 الحمد هلل، والصالة والسالم على خاتم رسل هللا، سٌدنا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، وبعد:

هذه النظرات السرٌعة فً الجزء العلوي من الجهاز الهضمً أود أن أسجل بعض  ففً نهاٌة

 النتائج التً تظهر من خالل هذا البحث، ومن أهمها:

  الكون وما فٌه من عجائب دلٌل واضح على وجود هللا سبحانه وتعالى ووحدانٌته.أن 

 حانه، وٌكتشؾ ما فٌه أن المرآن الكرٌم دعا اإلنسان أن ٌنظر فً نفسه لٌتعرؾ على هللا سب

 وفً اآلفاق من بدٌع آٌات الباري تعالى.

  أن البناء اإلنسانً ٌشهد بعظمة المدرة اإللهٌة وبدٌع صنع هللا سبحانه، وبه من الترابط

عبالرة العالم، ولد رأٌنا ذلن جلًٌا من خالل  والتكامل بٌن أجهزته ما ٌعجز عن مماثلته

 النظرة السرٌعة فً الجزء العلوي من الجهاز الهضمً.

  أن علماء اإلسالم األفذاذ لم ٌفرلوا بٌن علوم الدٌن وعلوم الحٌاة، بل لرنوا بٌنها ووظفوا

ٌذكر الثانٌة لخدمة األولى، ووظفوهما لخدمة الدعوة اإلسالمٌة، فمدموا للدعوة مجهودًا 

فٌشكر، والدلٌل على ذلن ما ذكر فً ثناٌا هذا البحث من كلمات رائعة سابمة إلمام زمانه 

 . –رحمه هللا  –اإلمام ابن المٌم 

 به فً نهاٌة هذا البحث المختصر: ومما أحب أن أوصً

  أن ٌتمكن الدعاة من علوم العصر إلى جانب تمكنهم من علوم الدٌن، لٌمٌموا األدلة العلمٌة

والعملٌة على وجود هللا ووحدانٌته، ال سٌما فً هذا الزمان الذي انتشر فٌه اإللحاد وعم فٌه 

الضالل واالنحراؾ، إضافة إلى ما لدٌهم من أدلة شرعٌة، لٌحمموا لول اإلمام علً كرم هللا 

 جهه: " حدثوا الناس بما ٌعرفون ".و

  أن ٌهتم الباحثون بدراسة مثل هذه المضاٌا التً تكشؾ عن آٌات هللا تعالى فً خلمه سواء

 كانت آٌات كونٌة أو إنسانٌة، وذلن انطاللًا من توجٌهات المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة.
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ٕٗ 

 لمإتمرات التً تهتم أن ٌهتم العلماء المتخصصون والدعاة العاملون بعمد الندوات وا

باإلعجاز العلمً، لتصل هذه الحمائك إلى أكبر لدر ممكن من الناس، والسٌما ؼٌر 

 المسلمٌن الذٌن تحرن هذه الحمائك عمولهم للبحث عن الحمٌمة، لعلهم ٌهتدون فٌسلمون.

 

 

 

 

 

 كتبه،                                                                 

 حسن اإسامعيل الفلي                                                        

                                                              

 ربعاءعرص الأ                                                             

 ه 6341  مضانر    61                                                       

 م 5161   يوهيو    62                                                        

                                    

 مسجد الرمحة . الزنهة اجلديدة . اللاهرة                                                  
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 المصادر والمراجع

 

 المرآن الكرٌم 

 :كتب مطبوعة 

األعضاء، د. عبد المجٌد الشاعر وآخرون، دار المستمبل، األردن، أساسٌات علم وظائؾ  .ٔ

 .م99ٖٔ، ٕط

اإلعجاز اإللهً فً خلك اإلنسان وتفنٌد نظرٌة دارون، د/ دمحم نبٌل النشواتً، دار الملم،  .ٕ

 .م2ٕٓٓ ،ٔدمشك، ط

 م99ٖٔ، ٗتشرٌح جسم اإلنسان، حكمت عبدالكرٌم فرٌحات، دار الشروق، األردن، ط .ٖ

مكتبة المدرسة،  -ً صحته ومرضه، د. أحمد عز الدٌن، دار الكتاب اللبنانًجهاز الهضم ف .ٗ

 .م92ٙٔ، ٔط

 .مٕٔٓٓ، ٔفسٌولوجٌا جسم اإلنسان، عاٌدة عبد الهادي، دار الشروق، األردن، ط .٘

، ٔموسوعة اإلعجاز العلمً للصؽار، ٌوسؾ الحاج أحمد، مكتبة ابن حجر، دمشك، ط .ٙ

 .مٕٗٓٓ

الٌة العلم واإلرادة، اإلمام ابن لٌم الجوزٌة، اعتنى به دمحم بن مفتاح دار السعادة ومنشور و .2

 .مٕٗٓٓ، ٔعٌادي بن عبدالحلٌم، مكتبة الصفا، الماهرة، ط 

 

 :موالع شبكة االنترنت 

 www.hiramagazine.com. مجلة حراء .ٔ

 www.nabulsi.com للعلوم اإلسالمٌة موسوعة النابلسً .ٕ

 ar.wikipedia.orgموسوعة وٌكٌبٌدٌا  .ٖ

  www.kau.edu.saجامعة الملن عبد هللا السعودٌة  .ٗ

 www.marefa.orgمولع المعرفة  .٘

 www.webteb.comمولع وٌب طب  .ٙ
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 الفهرس

 

 ٕ................................................................................... ........ اإلهداء

 ٖ...........................................................................................  الممدمة

 ٘. .............................................. المبحث األول: تشرٌح الجهاز الهضمً العلوي

 ٙ............. .............................................................. MOUTHأواًل: الفم 

 PHARYNX  ...................................................................2ثانًٌا: البلعوم 

 OESOPHAGUS  ..........................................................9ثالثًا: المريء 

 ٓٔ.................................................................  STOMACHرابعًا: المعدة 

 ٖٔ.............................  الهضمً العلويالمبحث الثانً: من وجوه اإلعجاز فً الجهاز 

 ٗٔ.............................................  أواًل: اإلعجاز التكوٌنً للجهاز الهضمً العلوي

 ٙٔ.............................................  ثانًٌا: اإلعجاز الوظٌفً للجهاز الهضمً العلوي

 ٕٔ..........................................................................  ملحك خاص بالصور

 ٖٕ. ......................................................................................... الخاتمة

 ٕ٘. ............................................................................ المصادر والمراجع

 ٕٙ. ........................................................................................ الفهرس
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