الجديد في التفسير الطبي أليات القرأن الكريم بتعذيب الكافرين في نار جهنم
( تبديل الجلود وتقطيع األمعاء انموذجا)

االستاذ الدكتور محمدجميل الحبال .استشاري الطب الباطني .عضو وزميل الكليات الطبية الملكية البريطانية
.باحث في االعجاز الطبي في القران والسنة email alhabbal45@yahoo.com
الدكتور حيدر عاصم محمد صالح استشاري الجراحة العامة والجراحة المنظارية  -بغداد – العراق – مستشفى
الكرامة التعليمي email drhayderassim@yahoo.com. dr.hayderassim66@gmail.com,
Mobile phone number +9647902263141

الخالصة
في وقفة تدبرية علمية لكالم هللا تعالى في اختياره لعذاب الكافرين في نار جهنم وذلك بتسليط
النار على جلودهم لحين نضوجها ،وشربهم لماء حميم يقطع أمعاءهم ،وايضاح العالقة التي
تحدث بتوافق هذين الحدثين في وقت واحد ،وبيان الحقائق الطبية التخصصية في االيعازات
الخاصة بنقل األلم في الجلد ونقل األلم عن طريق غشاء البريتون المغلف للتجويف البطني مع
بيان حقيقة علمية طبية تربط بين الجلد وغشاء البريتون من ناحية المساحة ،وتوظيف اعاله
لفهم عذاب الكافرين من احاديث سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وايراد االمثلة الطبية لتقطيع
األمعاء وما تسببه من ألم  ،باالضافة الى الشرح العلمي لتبديل الجلود وكيفية ذلك من الناحية
الطبية واالمثلة عليها.
وكذلك موضحين في بحثنا بان هذه الكلمات عندما جاءت في القرآن الكريم ،لم يكن هناك اي
تصور او وضوح للصورة كما هي في وقتنا الحالي من الناحية العلمية التشريحية والفسلجية
وما يصاحبها من مفاهيم جراحية من النواحي التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

عالقة الحرارة والمستقبالت العصبية وشعور االلم
تبديل الجلود وكيف اصبح ذلك ممكنا للبشر فكيف بالخالق
كيفية الشعور بااللم من قبل غالف البريتون
الخاصية المنفردة لغشاء البريتون باصالح ذاته وتعويض ما يفقد منه مهما كان حجم
الفقدان
الفرق بين اآلالم التي تنتقل بواسطة األمعاء واآلالم التي تنتقل بواسطة غشاء البريتون
و دقة االختيار اللفضي لكلمة ((فقطع))
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المقدمة
لقد ذكر هللا في كتابه الحكيم آيات كثيرات عن مصير الكافرين في نار جهنم يوم
القيامة وطرق ووسائل تعذيبهم جزاءا وفاقا العمالهم في الحياة الدنيا وتحذيرا لهم
ولغيرهم من هذا المصير المشؤوم والمحتوم لكي يرتدعوا ويتوبوا قبل فوات
األوان! وذلك بصيغ بالغية متعددة وصور مخيفة مختلفة وصوال الى التحذير
المطلوب ومن هذه الوسائل تبديل جلودهم وتقطيع امعائهم في نار جهنم كأحد طرق

َّ ِ
ين َك َف ُروا بِآيَاتِنَا
تعذيبهم وذلك في قوله تعالى في سورة النساء األية (( 56إِ َّن الذ َ
ِ
صلِي ِهم نَارا ُكلَّما نَ ِ
اب ۗ
َس ْو َ
ض َج ْ
اه ْم ُجلُ ً
ت ُجلُ ُ
ود ُهم بَ َّدلْنَ ُ
ودا غَْي َرَها ليَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
ف نُ ْ ْ ً َ

ِ
يما))
إِ َّن اللَّهَ َكا َن َع ِز ًيزا َحك ً

ون ۖ في َها أَ ْن َهار
وقوله تعالى في سورة محمد االية َّ (( 15م َثل ْال َج َّنة الَّتي وع َد ْالم َّتق َ
ين
مِّن مَّاء َغيْر آسن َوأَ ْن َهار مِّن لَّ َبن لَّ ْم َي َت َغيَّرْ َطعْ مه َوأَ ْن َهار مِّنْ َخمْر لَّ َّذة لِّل َّشارب َ
ص ًّفى ۖ َولَه ْم في َها من ك ِّل َّ
الث َم َرات َو َم ْغف َرة مِّن رَّ بِّه ْم ۖ َك َمنْ ه َو َخالد
َوأَ ْن َهار مِّنْ َع َسل ُّم َ
في ال َّنار َوسقوا َما ًّء َحميمًّا َف َق َّط َع أمعاءه ْم))
لكن لماذا في الجلود ورد (التبديل) وفي األمعاء (التقطيع)؟!
هذا ما سنفصله في بحثنا اضافة الى ما ذكر سابقا من تفسير طبي لهاتين اآليتين
موضوعتا البحث فقد اضفنا اليه محاور جديدة لم تذكر سابقا لذلك أسمينا البحث
بالجديد .حيث ان العلم تراكمي ويعضد بعضه بعضا.
وقبل ان ندخل في الموضوع نوضح النقاط المهمة اآلتية:
 .1ان اختيار لفظ كلمتي (التبديل) للجلود و (التقطيع) لألمعاء ,ذكرتا في
موضعهما تماما بالغيا وطبيا حيث اليمكن مثال القول بتعطيع الجلود أوتبديل
األمعاء لعدم استقامة المعنى لغويا او تشريحيا فسلجيا من الناحية العلمية وال
حتى لو وضعنا كلمة اخرى مغايرة ,قد تبدو مطابقة للمعنى فإنها ال تعطي
المعنى والوصف الدقيقين المطلوبين!! وهذا يبين لنا ارتباط االعجاز البياني
البالغي في القران مع االعجاز العلمي الطبي حيث يصدق احدهم االخر
ويفسره وصوال للمقصد المطلوبز وان هذا الكتاب كالم هللا المعجز والمحكم
المنزل على قلب سيدنا محمد عليه الصالة والسالم الذي ال ينطق عن الهوى
ان هو اال وحي يوحى.

13 of 2Page

 .2ان هللا سبحانه وتعالى برحمته وعدله يريد الخير والثواب لعباده في الدنيا

واالخرة لينالوا جنات النعيم .كما قال تعالى في سورة النساءَّ (( :ما يَ ْف َع ُل
ِ ِ
يما)) (147
اللَّهُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِن َش َك ْرتُ ْم َو َ
آمنتُ ْم ۗ َوَكا َن اللَّهُ َشاك ًرا َعل ً
ض ٰى لِ ِعب ِ
ِ
اد ِه
وقوله ايضا في سورة الزمر ((إِن تَ ْك ُف ُروا فَِإ َّن اللَّهَ غَن ٌّي َعن ُك ْم ۗ َوََل يَ ْر َ َ

ضهُ لَ ُك ْم ۗ َوََل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْخ َر ٰى ۗ ثُ َّم إِلَ ٰى َربِّ ُكم
الْ ُك ْف َر ۗ َوإِن تَ ْش ُك ُروا يَ ْر َ
َّمرِجع ُكم فَ ي نَبِّئُ ُكم بِما ُكنتُم تَ ْعملُو َن ۗ إِنَّهُ َعلِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر()) )7
ات ُّ
ْ ُ ْ ُ
ٌ
َ ْ َ

 .3ان هللا سبحانه وتعالى صاحب العدل المطلق ال يظلم احدا من خلقه .لقوله

تعالى في سورة فصلت (( َّمن َع ِمل ِ ِ ِ ِ
اء فَ َعلَْي َها ۗ
ْ َ َ
صال ًحا فَلنَ ْفسه ۗ َوَم ْن أ َ
َس َ
ك بِظَ ََّّلٍم لِّلْعبِ ِ
يد))) (46
َوَما َربُّ َ
َ

ِ
ِٰ
ِ َّ
َّاس أَن ُف َس ُه ْم
َّاس َش ْيئًا َولَك َّن الن َ
وقوله تعالى في سورة يونس ((إ َّن اللهَ ََل يَظْل ُم الن َ
يَظْلِ ُمو َن))) (44
فعذاب الكافرين في نار جهنم هو نتيجة اعمالهم وظلمهم النفسهم ولغيرهم.

الحقائق الطبية العلمية
.1الجلد
ببساطة الجلد يتكون من ثالث طبقات اساسية ()1
 .1البشرة  ، Epidermisوهي الطبقة الخارجية من الجلد  ،والتي تعمل
ًّ
حاجزا مقاومًّا للماء وتعطي لون بشرتنا.
ك
 .2االدمة  Dermisتحتوي األدمة  ،تحت البشرة  ،على نسيج ضام صلب ،
وبصيالت شعر  ،وغدد عرق.
 .3طبقة تحت الجلد  subcutaneous or hypodermisتتكون من األنسجة
الدهنية والضامة.
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طبقات الجلد

من بديع خلق هللا الالمتناهي هو النظام الحسي والتحسسي الموجود في الجلد
وكم المعلومات التي يتم نقلها من الجلد والتي تعمل على حماية الجسد
واالنسان الذي يغلفه هذا المخلوق الرباني (الجلد) له وظائف يصعب علينا
حصرها في هذا البحث ،فعلى سبيل الذكر ال الحصر ،فان نظام الحسية
الجسدية  somatosensory systemيقوم بالوظائف التالية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الحرارة
البرودة
النعومة
الخشونة
الضغط
الدغدغة
الحكة
األلم
االهتزاز وغيرها من خالل المستقبالت التالية
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.1
.2
.3
.4

المستقبالت الميكانيكية mechanoreceptors
المستقبالت الحرارية thermo receptors
مستقبالت األلم pain receptors
مستقبالت االهتزاز )2( proprioceptors

مكونات الجلد تشريحيا ومكان االعصاب

ونتكلم عن موضوع البحث وهي المستقبالت الحرارية
وهي تتواجد في االدمة ،وتتكون من نوعيين اساسيين،
مستقبالت البرودة والتي تبداء بتحسس البرد عندما تكون درجة الحرارة حوالي 35
درجة مؤية وتتحفز بشكل كبير عند هبوط درجة الحرارة الى  25درجة مؤية
وتتوقف عن العمل عند هبوط الحرارة اقل من  5مؤية فان االحساس بالبرودة
يتوقف ويتحول الى خدر.
و مستقبالت الحرارة ،والتي تبداء بالتحسس عندما ترتفع حرارة الجلد فوق 30
درجة مؤية تعمل حكد اقصى عندما تصل حرارة الجلد الى  45درجة مؤية بعد ذلك
يتحول االحساس بالحرارة الى مستقبالت األلم والتي تقوم بارسال ايعازت األلم الى
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الجهاز العصبي المركزيالذي يتولى المهمة للمحافظة على الجلد وما تحته من
انسجة من الدمار بالحرارة

تصنيف الحروق ()3

تصنيف الحروق من الناحية الطبية

 .1حروق الدرجة األولى تعتبر خفيفة مقارنة بالحروق األخرى حيث أنها
تؤدي إلى األلم واحمرار البشرة
 .2حروق الدرجة الثانية فهي تؤثر على البشرة واألدمة و تسبب األلم

واالحمرار والتورم ،وتقرحات
 .3الحروق الدرجة الثالثة و تذهب من خالل األدمة الى الطبقة تحت االدمة
واالنسجة الرخوة وتؤثر عليها وتحطمها مؤدية إلى الجلد األبيض أو األسود
المتفحم الذي يصاحبه خدروعدم الشعور بأللم.

وهنا نالحظ حقيقتان علميتان مهمتان
االولى ان االحساس بالحرارة يتحول الى الم وليس كاالحساس بالبرودة والذي
يتحول الى خدر ولذلك فرب العزة اختار العذاب بالحرق لما يحمل معه من الم
يشتد كلما فقد جزء من الجلد االمر الذي يؤدي الى تعرية االعصاب وازدياد الشعور
باأللم  ،فهو بالنتيجة الم تصاعدي لحين تحطم االعصاب الحسية والمستقبالت
الحرارية بعد احتراق الجلد الكامل ليفقد بعدها األلم وتبداء مرحلة الخدر ويتوقف
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الشعور باالم  ،وهذه رحمة من هللا لكل خلقه في الدنيا يستفاد منها ان الشخص
المختص يكون قادر على تحديد درجة الحرق والثانية ان المصاب بالحرق في حالة
كون الحرق عميق فان هللا يرحمه من األلم
الثانية ان الرحمة اعاله تنزع عن الذي يعذب في نار جهنم فكلما وصل الحرق الى
درجة الخدر وظن ان عذابه سينتهي يفاجئ بان جلده عاد كما كان وعادت الدورة
من الشعور باأللم بشكل تصاعدي مرة اخرى فيعيش التجربة مرة اخرى ،وهذا
االمر يؤدي الى االنكسار النفسي التام واالنهيار بيقينه بان عذابه غير منتهي االمر
الذي يجعله يتمنى الموت وما هو ببالغه ويتمنى الكافر لو انه كان ترابا  ﴿:إ َّنا
أَ ْن َذرْ َناك ْم َع َذابًّا َقريبًّا َي ْو َم َي ْنظر ْال َمرْ ء َما َق َّد َم ْ
ت َي َداه َو َيقول ْال َكافر َيا لَ ْي َتني ك ْنت
ت َرابًّا ﴾ ( .)4وهنا يثبت هللا تعالى ان مستقبالت األلم تتحطم بنضوج الجلد (حرق
الدرجة الثالثة التام العميق) لذلك يعيد هللا خلق الجلد ليعود خلق مستقبالت األلم
فيذوق عدو هللا العذاب.
واقر هللا جل جالله بان تغير وتبديل الجلد ممكن وهذا مايقوم به االطباء في الوقت
الحاضر بما يعرف بعمليات الترقيع بعد ان يفقد جزء من الجلد فيقوم الطبيب باخذ
جلد من مكان اخر ويزرعه مكان الجلد المفقود ،،،فان كان هذا االمر ممكن
للمخلوق ،،فكيف هو بالخالق.

وتتوالى الحقائق االعجازية فيما ورد عن سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم من
احاديث ،ففي الحديث الشريف عن ابي هريرة رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال(( :ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثالثة أيام للراكب
المسرع)) رواه مسلم (. )5
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه ايضا قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
(( :ضرس الكافر ،أو ناب الكافر ،مثل أحد ،وغلظ جلده مسيرة ثالث)) ()6
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وقال زيد بن أرقم رضي هللا عنه (( :إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار ،حتى
يكون الضرس من أضراسه كأحد)) .رواه أحمد في مسنده ()7
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن
غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاًّ ،وإن ضرسه مثل أحد ،وإن مجلسه من جهنم
ما بين مكة والمدينة)) رواه الترمذي ()8
وروى أبو هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-
((ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ،وعرض جلده سبعون ذراعاًّ ،وعضده مثل
البيضاء ،وفخذه مثل ورقان ،ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة)) أخرجه الحاكم
وأحمد)9( .
وهذا التعظيم والتضخيم لجسد الكافر يوم القيامة ليزداد عذابه وآآلمه
وكل هذا يتناغم ويتناسق بشكل دقيق مع الوصف التشريحي والوظيفي للجلد كما
فهمناه في وقتنا الحالي لتتناسب مع شدة وقوة نار جهنم التي هي اكثر من سبعين
ضعفا من نار الدنيا لقوله صلى هللا عليه وسلم (( َنارك ْم َهذه الَّتي يوقد ابْن آ َد َم ج ْزء منْ

ت لَ َكاف َي ًّة َ ،يا َرسو َل َّ
ين ج ْزءًّا  ،منْ َحرِّ َج َه َّن َم َقالوا َ :و َّ
هللا إنْ َكا َن ْ
هللا َقا َل َ :فإ َّن َها
َسبْع َ
ضلَ ْ
ين ج ْزءًّا  ،كلُّ َها م ْثل َحرِّ َها)) متفق عليه (رواه البخاري برقم
ف ِّ
ت َعلَ ْي َها بتسْ َعة َوس ِّت َ

 646ومسلم برقم )5206

تقطيع األمعاء
ون ۖ في َها
قال هللا في محكم كتابه العظيم في سورة محمد (( َّم َثل ْال َج َّنة الَّتي وع َد ْالم َّتق َ
ين
أَ ْن َهار مِّن مَّاء َغيْر آسن َوأَ ْن َهار مِّن لَّ َبن لَّ ْم َي َت َغيَّرْ َطعْ مه َوأَ ْن َهار مِّنْ َخمْر لَّ َّذة لِّل َّشارب َ
ص ًّفى ۖ َولَه ْم في َها من ك ِّل َّ
الث َم َرات َو َم ْغف َرة مِّن رَّ بِّه ْم ۖ َك َمنْ ه َو َخالد
َوأَ ْن َهار مِّنْ َع َسل ُّم َ
سقُوا َماء َحميما َف َق َّط َع أمعاءهُم)) ()15
في ال َّنار َو ُ
ولكي نفهم مايحصل من الم عند تقطيع األمعاء ،علينا ان نفهم غشاء البريتون الذي
يغلف الجوف البطني واألمعاء ووظائفه الحسية وكما خلقها رب العزة
البريتون هو غشاء رقيق يبطن تجاويف البطن والحوض ،ويغطي معظم االحشاء
واالعضاء البطنية .وهو يتألف من طبقة من الميسوثاليوم  mesotheliumمدعمة
بطبقة رقيقة من األنسجة الضامة  )10( .connective tissueوهو يتكون من
جزئين رئيسيين
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 .1البريتون الجداري هو ذلك الجزء الذي يبطن تجاويف البطن والحوض،
وتعرف هذه التجاويف أيضا باسم التجويف البريتوني او كيس البريتون.
 .2البريتون الحشوي وهو الذي يغطي األسطح الخارجية لمعظم أعضاء البطن،

البريتون
الغشاء المساريقي والبريتون يغلفه ويغلف األمعاء

الفقرة الظهرية
الكبد واربطته الخلفية واالمامية

الكليتان

انواع األلم التي ينقلها غشاء البريتون غشاء البريتون ()11
 .1األلم الحشوي ( )visceral painوهو الذي ينتج عن طريق تحفيز البريتون
الذي يحيط باالعضاء البطنية مثل األمعاء الكبد المرارة البنكرياس وغيرها،
هذا النوع من األلم ينقل عن طريق الجهاز العصبي الالارادي  ،،وينقل
االحساس باالنواع التالية من األلم االنتفاخ وتقلص العضالت  -وليس للقطع
أو التمزق ،ويكون هذا األلم غامض  ،ممل  ،ومزعج يصاحبه غثيان ،وهو
الم غير موضعي ويميل إلى اإلشارة إلى المناطق المقابلة لألصل الجنيني
للهيكل المصاب ،وهي منطقة صدارة القناة الهضمية ( ،)forgutومنطقة
منتصف القناة الهضمية ( ،)midgutومنطقة اسفل القناة الهضمية
()hindgut
 .2الم جسدي ( )somatic painوياتي من البريتون الجداري الذي يحيط
بالتجويف البطني من الداخل والذي تزوده االعصاب الحسية ويكون الم حاد
وقوي يرتجمه الدماغ بشكل واضح جدا لشدته ويستطيع الدماغ تحديد موقعه
بشكل دقيق حتى ان ابسط حركة في جدار البطن تؤدي الى الم شديد ،لذلك
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يقوم المريض بتقليص عضالت بطنه محاوال تجنب اي حركة بضمنها
حركة التنفس حتى يوقف هذا األلم لذلك يصفون االطباء بطن هذا المريض
بانها تكون صلبة مثل صالبة التخت ( ) board like rigidity
 .3الم مشار اليه او محيل ( ، )referred painوهو ألم يحس بعيدا عن
مصدره وينتج عن تقارب األلياف العصبية في الحبل الشوكي

وعندما فهم العلماء هذه الحقائق العلمية عن طرق االحساس باأللم الخاصة بجوف
البطن واالعضاء البطنية استخدموها في التشخيص والعالج،
فعلى سبيل الذكر ال الحصر استخدام ناظور المعدة لتشخيص امراضها واخذ العينات
والمريض في حالة وعي وما يشعر به هو الضيق نتيجة قيام الفاحص بملئ المعدة بالهواء
اما عندما تاخذ العينات فان المريض ال يشعر بشئ كما في الصورة ادناه والمأخوذة من
االرشيف الطبي الخاص بي لمريضة عمرها  16سنة تعاني من الم بسيط في المعدة  ،و
نالحظ مدى الضرر الموجود في المعدة مع ذلك فاأللم بسيط ،ولنتخيل لو كان هذا
االلتهاب موجود على الجلد ،فكبف سيكون األلم الذي تعاني منه بوجود التهاب كهذا على
الجلد
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كذلك قيام العلماء باختراع اجهزة تقوم بحقن االدوية عن طريق استخدام الحقن في
جدار األمعاء حتى ال يشعر المريض باأللم كما في الصورة ادناه

ومن العجيب والمذهل والمدهش بان العلماء اكتشفوا بان غشاء البريتون هو من
اكبر اغشية الجسم وان مساحته السطحية مساوية للمساحة السطحية لجلد االنسان
(.)12
ومن المذهل ايضا ان العلماء اكتشفوا بانه في حالة فقدان البريتون فان عملية اعادة
بنائه تتم من خالل النمو المتزامن للخاليا اللبية ( )mesothelium cellsواعادة
تكوينه بسرعة كبيرة ،وهذه الخاصية فريدة بغشاء البريتون ،لذلك فهو ال يحتاج الى
ترقيع او استبدال في حالة الفقدان ومهما كانت مساحة الجزء المفقود ،الن البريتون
سيتجدد من هذه الخاليا وبسرعة كبيرة ال تتعدى الساعات حتى في حالة فقدان
البريتون كليا ،ولذلك يطلق علماء الطب على البريتون المتكون باسم the
 neoperitonاي البريتون الجديد)13(.
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وهذه العملية تختلف في كل شئ عن عملية شفاء الجلد او تعويض المفقود منه

الحقائق العلمية واالعجازية الجديدة بعد فهم اعاله
.1
.2

.3

.4
.5

.6

اقرار حقيقة امكانية استبدال الجلود وهذا مايقوم به المخلوق في عمليات
الترقيع فكيف بالخالق القادر على كل شئ
اقرار حقيقة اختفاء تمييز النقطتين TWO POINT DISCRIMINATION
بين األلم الذي يحس عن طريق الجلد واأللم الذي يحس من البريتون
الجداري كون األلمين متساويين.
اقرار حقبقة اختالف األلم الذي يحس بالتجويف البطني وايضاح هللا تعالى
بان األلم الذي يحس بعد تقطيع األمعاء يكون شديد جدا واكثر قسوة من األلم
الذي يحدث نتيجة تضررات األمعاء.
اكتشاف العلماء المذهل بان المساحة السطحية لغشاء البريتون والذي يكون
مصدر للعذاب نتيجة تقطع األمعاء مساوية للمساحة السطحية لجلد االنسان
ان نوع األلم الذي ينتقل من الجلد وقسوته مشابه و مساوية لنوع األلم الذي
ينتقل من البريتون الجداري وبان من سيحكم هللا عليه بالعذاب في نار جهنم
سيكون وصفه كما فهمن من اعاله بانه سيعاني الم الحريق خارجيا من جلده
وداخليا من جدار البريتون فيكون وصفه اشبه باالنبوب المجوف الذي
يتعرض جداره من الخارج والداخل للنار الشديدة فكيف سيكون حال جدار
هذا االنبوب في مواجهة النار من الداخل والخارج كما في قوله تعالى في
سورة الحج (( َٰ َه َذان َخصْ َمان ْ
ين َك َفروا ق ِّط َع ْ
ت لَه ْم
صموا في َربِّه ْم ۖ َفالَّذ َ
اخ َت َ
صبُّ من َف ْوق رءوسهم ْال َحميم ( )19يصْ َهر به َما في بطونه ْم
ث َياب مِّن َّنار ي َ
َو ْالجلود ()14( )) )20
اقرار حقيقة ان عملية اصالح الجلد المفقود تختلف تماما عن حقيقة اصالح
البريتون المتضرر

الخاتمة
وكل ما تم ايضاحه في البحث اعاله يثبت لمن لديه قلب يعقل به بان هذه االمور ال
يمكن ان تذكر قبل  1400عام من اليوم اال لمن كان يملك كل ما نعرفه اليوم من
علوم طبية تتعلق بخلق االنسان وتكوينه الجنيني والتشريحي والفسلجي ،اي لمن
خلق هذا االنسان هو الباري عز وجل.
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