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بســم اهللا الرحمــن الرحيم. والصالة والســالم على النبــي العربي 
وعلى آله وصحبه أجمعين

إن عجائــب اهللا فــي خلقه تــدل على قــدرة الخالــق وعظمته، ومن 
عجائب خلق اهللا كما أخبرنا سبحانه، خلق اإلبل: 
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لقــد قدم ســبحانه وتعالــى التفكــر في خلق 
اإلبل عن التفكر والنظر إلى رفع السماء ونصب 
الجبال وتســطيح األرض، ومــا ذلك إال لخاصية 
فريــدة لإلبــل والتي عرفت معظمهــا حتى اآلن، 

ومازالت بعض خصائصها لم تعرف.
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١- تكيــف عيــون اإلبل للرؤية وســط رمال 
الصحراء وهبــوب الرياح وذلــك بوجود صفين 
من الرمــوش الطويلة على الجفــون لمنع الرمال 
مــن الدخــول للعينيــن وهي تســير وســط رمال 

الصحراء.
٢- أنــف الجمل له خاصيــة عجيبة حيث إنه 
ضيق من الخارج واســع مجعد من الداخل، يقوم 
بتكثيف الماء الخارج مع الزفير ويعيده للجسم 
مــرة أخرى كــي يكون جــزءا من مخــزون الماء 
بالجسم؛ لالستفادة منه عند اللزوم، والجمل ال 
يتنفس من فمه حتى ال يفقد بعض الماء الذي هو 

في أمس الحاجة إليه.

٣- في المســاء يتخلص الجمــل من الحرارة 
التي اختزنها بالنهار عن طريق اإلشعاع إلى هواء 
الليــل البارد دون أن يفقد قطرة ماء، وهذه اآللية 
توفر له خمســة لترات من الماء يحتفظ به داخل 

أنسجة جسده.
٤- الجمــل ال يعــرق إال إذا وصلــت درجــة 
الحــرارة إلــى ٤٢ درجة مئوية، وفــى هذه الحالة 
فإن شعره يتصبب حتى ال يتبلل من العرق فيفقد 
جزءا من الماء الذي هو في أمس الحاجة إليه عند 

الضرورة.
٥- الجمــل ذو أذن صغيــرة غزيــرة الشــعر 
ليقيها من رمــال الصحراء المتطايرة مع الرياح، 
كمــا أن أذن الجمل لها القدرة علــى االنثناء إلى 
الخلــف وااللتصاق بالــرأس حتى يتجنب دخول 

الرمال إليها أثناء الرياح الشديدة.
٦- الجمل له أخفاف إسفنجية مرنة تساعده 
علــى المشــي علــى الرمــال الناعمــة، عكــس 
الحيوانــات األخرى ذات الحافر أو الظلف، كما 

أفال ينظرون إلى ا�بل كيف خلقت؟
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أفال ينظرون إلى ا�بل كيف خلقت
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أن الجمــل إذا ســار فــي مكان وحل فــإن أخفافه 
تمتــص الماء ثم تعيده إلى الجســم حيث يخزن 

إلى وقت الحاجة.
٧- الجمــل له قدرة فائقــة على تحمل ارتفاع 
درجة الحراء فــي الصحراء دون أن يعطش إال إذا 
وصلت درجة حرارة جسمه إلى ٤٢ درجة مئوية.

٨- أرجــل الجمــل العربــي طويلــة لتقيه من 
حرارة الرمال الملتهبــة ما أمكن ذلك، كما أنها 
تفــادي جســمه مــن رمــال الصحــراء المتطايرة 
وتجعلها تعبر مــن تحته دون أن تحدث له ضرًرا 

يذكر.
٩- الجمــل يتحمل فقدان الماء من جســمه 
إلى نسبة ٣٠٪ في حين أن باقي الكائنات الحية 
تهلك إذا فقدت أكثر من٢٠٪ من نسبة الماء في 
أجســامها، وهذا يمثل تكثيفا عجيبا ورحمة من 

خالقها بها.
١٠- بــول وبــراز الجمــل مركز جــدا حيث 
يحتوي على نســبة قليلة من الماء بحيث يمكن 
إيقاد براز الجمل مباشرة دون حاجة إلى تجفيفه.
١١- الجمــل لــه القــدرة علــى شــرب الماء 
المالــح حيــث إن كليتيه لهمــا خاصية تخليص 
الماء مــن األمالح الزائــدة وتركيزها فــي البول 
وبذلــك له القدرة على شــرب أي نــوع من الماء 

سواء كان ماء بحار أو برك ذات ماء مالح.
كمــا أن الجمــل يحتفــظ بالبول فــي المثانة 

طالما أنه في حاجة إلى الماء.
١٢- الجمل يشرب حوالي ٢٠ لترا من الماء 
إذا عطــش دون أن تتأثر كرات دمه الحمراء، ألن 
اهللا خلقهــا بيضاويــة وليســت مســتديرة كبقية 
الكــرات الحمراء فــي األحياء األخــرى وبذلك 
تتحــول كــرات الــدم الحمــراء في الجمــل إلى 
الشكل الدائري عند زيادة الماء دون أن تنفجر، 

فسبحان الخالق العظيم.
١٣- يســتطيع الجمل فــي بعض أنواعه قطع 

مسافة مقدارها ١٥٠كم في اليوم الواحد دون أن 
يتعب أو يمل.

١٤- حين يبرك الجمل يعتمد جسمه الثقيل 
على وســائد جلديــة قوية ســميكة على مفاصل 

أرجله تقيه حرارة الرمال وخشونتها.
كما أنــه يعتمد على كلـكل قــوي في منطقة 
القص من الصدر يرفع جســده عــن األرض بضع 
سنتميرات ليفســح للهواء طريًقا يمر من تحت 

جسمه فيلطفه.
١٥- يغطــي جســم الجمل بمعطــف كثيف 
يعزلــه عن حرارة رمال الصحراء، وهذا المعطف 
يتحــول بقــدرة اهللا إلــى اللــون الفاتــح في فصل 
الصيــف ليعكــس أشــعة الشــمس عــن جســم 
الجمــل، وفي فصل الشــتاء يعود معطف الجمل 

إلى لونه الطبيعي، فسبحان الخالق العظيم.
١٦- عنــد الضــرورة يتحــول بعــض شــحم 
الجمل الموجود في ســنامه إلى ماء وطاقة وثاني 
أكســيد الكربون، وهذا الماء المتولد من شحم 
السنام يســد به نقص الماء في جسمه الستمرار 
حياتــه  علــى  والمحافظــة  الحيويــة  العمليــات 

بسيالن الدم في عروقه بطريقة طبيعية.
إن بعض شحم السنام يحترق كيمائيا ويتحول 
إلى طاقة عند انعدام الغذاء الذي يحتاجه الجمل 

الستمرار حياته وحيويته.
١٧- الجمــل يغــار على أنثــاه بخالف معظم 
الحيوانات األخرى، فهو يعاشرها وقت التزاوج 
في مكان معــزول عن أعين الناس، وإذا أحس أن 
إنســانا يتجسس عليه أثناء المعاشرة فربما قتله 

انتقاما لشرفه.
١٨- حليــب اإلبل يحتوى على مجموعة من 
الفيتامينــات واألمالح ويحتــوى على فيتامين ج 
بثالثــة أضعاف عــن الموجود في حليــب البقر، 
كمــا أن كميــة الحديد الموجودة به أكثر عشــر 
مرات من تلــك الموجودة في حليب البقر، كما 
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أن حليــب اإلبــل غنــي باألحمــاض الدهنية غير 
المشبعة.

أثبتت دراســات حديثة أن حليب اإلبل له دور 
في عالج السرطان، حيث أثبتتت التجارب التي 
أجريــت فــي جامعة الشــارقة علــى مجموعة من 
الفئــران المعمليــة المصابة بالســرطان أنه بعد 
حقنها بحليب اإلبل لمدة دامت ســتة أشهر أنها 
مازالت على قيد الحيــاة وتمارس حياتها بصورة 
طبيعيــة، وذلــك الحتــواء لبن اإلبــل علي خاليا 
ذكية تستطيع مهاجمة الخاليا السرطانية فقط.

كما أن حليب اإلبل لــه فائدة كبيرة لمرضى 
الكبــد وعــالج االستســقاء ولــه دور أيضــا فــي 
عالج حــاالت التوحد وتقليل آثارها إذا ما أعطي 
لألطفــال بصفــة يومية، فيحســن عمليــة النوم 

ونطق الكلمات بطريقة جيدة.
وحليــب اإلبــل يعتبــر غــذاء كامــًال حيــث 
يحتوي على البروتينات والفيتامينات واألمالح 
ســكان  فــإن  ولهــذا  والســكريات،  والمعــادن 

الصحراء يعتمدون عليه كثيًرا في غذائهم.(١)
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