الرد علي وجود الموت قبل الخطية
بسبب اكل النباتات .تكوين  1و
رومية 5
Holy_bible_1

يقول الكتاب المقدس ان الموت بدا بخطية ادم
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 5
 11 :5من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم و بالخطية الموت و هكذا اجتاز
الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع
 11 :5فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على ان الخطية ال تحسب ان لم يكن ناموس

 11 :5لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى و ذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم
الذي هو مثال االتي
 15 :5و لكن ليس كالخطية هكذا ايضا الهبة النه ان كان بخطية الواحد مات الكثيرون فباالولى
كثي ار نعمة هللا و العطية بالنعمة التي باالنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين
 11 :5و ليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطية الن الحكم من واحد للدينونة و اما الهبة فمن
جرى خطايا كثيرة للتبرير
 11 :5النه ان كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فباالولى كثي ار الذين ينالون فيض
النعمة و عطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح
 11 :5فاذا كما بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة
الى جميع الناس لتبرير الحياة
 11 :5النه كما بمعصية االنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل
الكثيرون اب ار ار
 12 :5و اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية و لكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا
 11 :5حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة االبدية بيسوع المسيح
ربنا

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11 :1
َما ِهب ُة ِ
ع َرِب َنا.
أل َّ
هللا فَ ِه َي َح َياةٌ أ ََب ِد َّي ٌة ِبا ْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ُج َرةَ ا ْل َخ ِط َّي ِة ِه َي َم ْو ٌ
َن أ ْ
تَ ،وأ َّ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 51 :15
ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ
وس.
أ َّ
ام ُ
َما َش ْو َك ُة ا ْل َم ْوت فَ ِه َي ا ْل َخط َّي ُةَ ،وقُ َّوةُ ا ْل َخط َّية ه َي الن ُ

رسالة يعقوب 15 :1
ثُ َّم َّ
الش ْه َوةُ ِإ َذا َح ِبلَ ْت تَلِ ُد َخ ِط َّي ًةَ ،وا ْل َخ ِط َّي ُة ِإ َذا َك َملَ ْت تُْن ِت ُج َم ْوتًا.
وغيرها الكثير من االعداد التي توضح ان الموت نتيجة للخطية .ولو قبلنا االمر الواضح تماما من
الكتاب المقدس ان قبل سقوط ادم لم تكن خطية فهذا المفروض انه يعني لم يكن هناك موت قبل
سقوط ادم في الخطية.
وأيضا لو قبلنا ان ادم خلق في اليوم السادس وسقط بعد هذا بفتره أي كل هذه الفتره لم يكن هناك
موت فحتي لو افترضنا ان الحيوانات كانت تاكل اعشاب ولم تكن تقتل وتفتسر بعضها بعضا
سفر التكوين 1
 11 :1و قال هللا اني قد اعطيتكم كل بقل يبزر بز ار على وجه كل االرض و كل شجر فيه ثمر
شجر يبزر بز ار لكم يكون طعاما

 12 :1و لكل حيوان االرض و كل طير السماء و كل دبابة على االرض فيها نفس حية اعطيت
كل عشب اخضر طعاما و كان كذلك
وهنا السؤال لو كان في بداية الخليقة حتي سقوط ادم ال يوجد موت وكما نقول ان هللا لم يخلق
الموت  .اال يناقض هذا ان االنسان يميت النباتات باكلها حتي في الجنة والحيوانات تميت
النباتات باكلها األعشاب في البرية وان هذا الموت الذي قبل الخطية يناقض فكرة ان الموت لم
يكن له وجود قبل سقوط ادم ؟

اإلجابة
في البداية اعتذر عن المقدمة الطويله وأريد ان أوضح عدة أشياء وهي
هل لو انسان فقد شعره من شعر راسه او قطع ظفر صباعه او قطع صباعه في حادث او حتي لو
فقط ذراعه بالكامل هل هذا يعتبر موت كائن حي ؟
استطيع ان أقول ال الن الكائن الحي اليزال حيا ونفسه ال تزال في دمه ويتحرك وياكل ويشرب.
فهذا ال استطيع ان اسميه موتا .وليس موت خلية او مجموعة خاليا في جسم انسان اسميها موتا
وبنفس المقياس فروع األشجار او األوراق الخضراء او الثمار او حتي عشب األرض وهو الجزء
الظاهر من ريزموة كبيره منتشره تحت سطح األرض

ولو وضعت نبات من اعشاب األرض واحد ستجده ينموا حتي يكون هذا المنظر

ولكن نضع بذور كثيره للعشب لينموا اسرع واغزر
فجزء صغير من فهذا بنفس المقياس ليس موتا ولكنه فقط قطع جزء حتي بدون سفك دم
وحتي االن يعتبر اكل الماشية لالعشاب ال يقتل األعشاب بل يجعلها تنموا افضل.
فاقدر ان أقول قبل سقوط ادم في الخطيه وهذا لم يستغرق زمانا طويال من بعد خلقته في اليوم
السادس اكل النباتات ال يعتبر موت

لكن لو أراد انسان ان يتكلم بحرفيه اكثر ويقول ماذا لو اخذ عشب كامل او نبات كامل واكله من
جذوره الي أوراقه فهذا كائن كامل وهذا يعتبر قتل كائن حي كامل
وهنا اريد ان أوضح بعد اخر لما يتكلم عنه الكتاب المقدس
اكل النباتات ال يعتبر قتل نفس وال موت نفس فالنبات هو طعام ولتوضيح ذلك اكثر.
الكتاب المقدس يوجد به الكائنات الحية حسب مفهومي الضعيف مقسمة الي ثالث أنواع
األول وهو المهم وهو االنسان وهو ليس كائن حي فقط ولكن أيضا نفس حية بدمها وأيضا روح
حياة وهي نفخة من هللا فصار ادم نفسا حية وبهذا ادم جسد ونفس وروح
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 11 :5
السالَِم َن ْفس ُه يقَِدس ُكم ِبالتَّم ِام .وْلتُ ْحفَ ْظ روح ُكم وَن ْفس ُكم وجس ُد ُكم َك ِ
املَ ًة ِبالَ لَ ْوٍم ِع ْن َد
له َّ
َوِا ُ
َ َ
ُ ُ ْ َ ُ ْ َََ ْ
ُ ُ ُ ْ
م ِج ِ
ع ا ْل َم ِسي ِح.
يء َرِب َنا َي ُسو َ
َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :1
ضى ِم ْن ُك ِل سي ٍ
َن َكلِم َة ِ
ق َّ
الن ْف ِ
ف ِذي َحد َّْي ِنَ ،و َخ ِ
ارقَ ٌة ِإلَى َم ْف َر ِ
الرو ِح
س َو ُّ
هللا َح َّي ٌة َوفَ َّعالَ ٌة َوأ َْم َ
َْ
أل َّ َ
وا ْلمفَ ِ
اخَ ،و ُم َم ِي َزةٌ أَف َْك َار ا ْل َق ْل ِب َوِن َّي ِات ِه.
اص ِل َوا ْل ِم َخ ِ
َ َ

النوع الثاني وهو الحيوانات التي بها دم وتعتبر جسد ونفس ونفسه في دمه
سفر الالويين 11
َجعل و ْج ِهي ِ
ِ
ازلِ َ ِ
ان ِم ْن بي ِت ِإسرِائيل و ِم َن ا ْل ُغرب ِ
اء َّ
الن ِ
َ 12و ُك ُّل ِإ ْن َس ٍ
ض َّد
َْ
ََ
ين في َو َسط ُك ْم َيأ ُْك ُل َد ًما ،أ ْ َ ُ َ
َْ َ َ
س ِ
َّ
الن ْف ِ
اآلكلَ ِة الدَِّم َوأَ ْقطَ ُع َها ِم ْن َش ْع ِب َها،
ِ
ِ
ط ْيتُ ُك ْم ِإ َّياهُ َعلَى ا ْل َمذ َْب ِح لِلتَّ ْك ِف ِ
َّم
 11أل َّ
َع َ
س ا ْل َج َسد ِه َي ِفي الدَِّم ،فَأََنا أ ْ
َن َن ْف َ
ير َع ْن ُنفُوس ُك ْم ،ألَ َّن الد َ
ُي َك ِفر َع ِن َّ
الن ْف ِ
س.
ُ
ت لِب ِني ِإسرِائيل :الَ تَأ ُْكل َن ْف ِ
ِِ
يب َّ
الن ِ
از ُل ِفي َو َس ِط ُك ْم َد ًما.
س م ْن ُك ْم َد ًماَ ،والَ َيأ ُْك ِل ا ْل َغ ِر ُ
 11لذل َك ُق ْل ُ َ
ْ ٌ
َْ َ
ِ
ازلِ َ ِ
ان ِم ْن ب ِني ِإسرِائيل و ِم َن ا ْل ُغرب ِ
اء َّ
الن ِ
َ 11و ُك ُّل ِإ ْن َس ٍ
طا ِئ ًار
ص ْي ًداَ ،و ْح ًشا أ َْو َ
صَ
طُ
ين في َو َسط ُك ْم َي ْ
ََ
َ
اد َ
َْ َ َ
ي ْؤ َكل ،يس ِف ُك َدم ُه وي َغ ِط ِ
يه ِبالتُّر ِ
اب.
ُ ُ َْ
َ َُ
َ
َن َن ْفس ُك ِل جس ٍد دمه ُهو ِب َن ْف ِس ِه ،فَ ُق ْل ِ ِ ِ ِ
س ُك ِل
يل :الَ تَأ ُْكلُوا َد َم َج َس ٍد َما ،أل َّ
ُ
َن َن ْف َ
َ َ َُُ َ
 11أل َّ َ
ت ل َبني إ ْس َرائ َ
َج َس ٍد ِه َي َد ُم ُهُ .ك ُّل َم ْن أ ََكلَ ُه ُي ْقطَعُ.

سفر التثنية 11 :11
ِ
س .فَالَ تَأ ُْك ِل َّ
َن الدَّم ُه َو َّ
س َم َع اللَّ ْحِم.
احتَ ِرْز أ ْ
لك ِن ْ
الن ْف َ
الن ْف ُ
َّم ،أل َّ َ
َن الَ تَأ ُْك َل الد َ
ولهذا االنسان لو مات او سفك دمه فروحه تذهب الي مستقرها اما الحيوان عندما يسفك دمه
ويموت ينفني فليس له روح

والنوع الثالث الكائنات الحية التي نفهمها من الكتاب المقدس هي التي بدون دم فهي ليست نفس
تموت بسفك الدم ولكن كائن حي له اجناس يتكاثر ويتضاعف ولكن بدون نفس حية في الدم
الدليل علي هذا
سفر التكوين 1
 11 :1و قال هللا لتنبت االرض عشبا و بقال يبزر بز ار و شج ار ذا ثمر يعمل ثم ار كجنسه بزره فيه
على االرض و كان كذلك
 11 :1فاخرجت االرض عشبا و بقال يبزر بز ار كجنسه و شج ار يعمل ثم ار بزره فيه كجنسه و راى
هللا ذلك انه حسن
فالنباتات اجناس وال يقول عنه نفسه فيه او نفس حية ولكن بزره فيه أي له القدرة الذاتية علي
النمو والتكاثر رغم انه ليس نفسا حية
Self-replicated
ولكنه فرق جدا النباتات التي خلقت في اليوم الثالث عن الحيوانات التي خلقت في اليوم الخامس
والسادس واطلق عليها نفس ولم يطلق هذا التعبير علي النباتات
 12 :1و قال هللا لتفض المياه زحافات ذات نفس حية و ليطر طير فوق االرض على وجه جلد
السماء

 11 :1فخلق هللا التنانين العظام و كل ذوات االنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه
كاجناسها و كل طائر ذي جناح كجنسه و راى هللا ذلك انه حسن
 11 :1و باركها هللا قائال اثمري و اكثري و امالي المياه في البحار و ليكثر الطير على االرض
 11 :1و كان مساء و كان صباح يوما خامسا
 11 :1و قال هللا لتخرج االرض ذوات انفس حية كجنسها بهائم و دبابات و وحوش ارض
كاجناسها و كان كذلك
ومن بعد هذا سنجد الكتاب المقدس وال مره يطلق علي النباتات نفس حية فهو كائن حي ولكنه
ليس نفس حية وال يسفك دمه
فادم اطلق أسماء الحيوانات وقال عنها الكتاب الحيوانات هي ذات النفس الحية
سفر التكوين 11 :1
ض ُك َّل حيوا َن ِ
السم ِ
له ِم َن األ َْر ِ
ب ِ
ات ا ْل َب ِرَّي ِة َو ُك َّل طُ ُي ِ
آد َم لِ َي َرى
الر ُّ
َو َج َب َل َّ
ض َرَها ِإلَى َ
اإل ُ
َح َ
اء ،فَأ ْ
َ ََ
ور َّ َ
ات َن ْف ٍ ٍ
اس ُم َها.
َما َذا َي ْد ُع َ
آد ُم َذ َ
وهاَ ،و ُك ُّل َما َد َعا ِب ِه َ
س َح َّية فَ ُه َو ْ
بل نجد الكتاب المقدس في قصة الطوفان فرق بين االنفس الحية وبين النباتات التي تعتبر فقط
طعام وليست انفس حية
سفر التكوين 1

 11 :1فها انا ات بطوفان الماء على االرض الهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل
ما في االرض يموت
 11 :1و لكن اقيم عهدي معك فتدخل الفلك انت و بنوك و امراتك و نساء بنيك معك
 11 :1و من كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل الى الفلك الستبقائها معك تكون ذك ار
و انثى
 12 :1من الطيور كاجناسها و من البهائم كاجناسها و من كل دبابات االرض كاجناسها اثنين
من كل تدخل اليك الستبقائها
 11 :1و انت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل و اجمعه عندك فيكون لك و لها طعاما
فالنبات هو ليس نفس حيه بل كائن حي يؤكل كطعام
فالنفس الحية هي التي تتنفس اكسوجين يحمله الدم
سفر التكوين 1
 11 :1فمات كل ذي جسد كان يدب على االرض من الطيور و البهائم و الوحوش و كل
الزحافات التي كانت تزحف على االرض و جميع الناس
 11 :1كل ما في انفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات
 11 :1فمحا هللا كل قائم كان على وجه االرض الناس و البهائم و الدبابات و طيور السماء
فانمحت من االرض و تبقى نوح و الذين معه في الفلك فقط

وأيضا مره اخري يفرق بين النباتات وبين الحيوانات االنفس ذات الدم
سفر التكوين 1
 12 :1و مع كل ذوات االنفس الحية التي معكم الطيور و البهائم و كل وحوش االرض التي
معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان االرض
العدد هنا دقيق جدا فهو يوضح ان ما يطلق عليه االنفس الحية هي
 1الطيور
 1البهائم
 1وحوش األرض
وهم الثالثه هم الذين بهم دم وكما قال الكتاب النفس في الدم .اما الكائنات البسيطة أحادية
الخلية والنباتات التي ليست فيها دم فهي ليست نفس حية
ولهذا رفض هللا تقدمة قايين لعدة أسباب منها انه احضر نباتات وهي ليست نفس حية وال يوجد
بها دم يسفك كذبيحة
سفر التكوين 1
 1 :1و حدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار االرض قربانا للرب

 1 :1و قدم هابيل ايضا من ابكار غنمه و من سمانها فنظر الرب الى هابيل و قربانه
 5 :1و لكن الى قايين و قربانه لم ينظر فاغتاظ قايين جدا و سقط وجهه
بل أيضا ممنوع اكل نفس حية بعد موتها
سفر الالويين 11 :1
َما َش ْحم ا ْلميتَ ِة و َش ْحم ا ْلم ْفتَرس ِة فَيستَعمل لِ ُك ِل عملِ ،
لك ْن أَ ْكالً الَ تَأ ُْكلُوهُ.
َوأ َّ
ََ
ُ َْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ُ

سفر الالويين 1 :11
ِ
ب.
الر ُّ
َّس ِب َها .أََنا َّ
يس ًة الَ َيأ ُْك ْل فَ َيتََنج َ
م ْيتَ ًة أ َْو فَ ِر َ

سفر حزقيال 11 :11
اه ُن ِم ْن م ِيتَ ٍة والَ ِم ْن فَ ِر ٍ
الَ يأ ُْكل ا ْل َك ِ
يم ًة.
َ
َ َ
يسة ،طَ ْي ًار َكا َن ْت أ َْو َب ِه َ
َ ُ
ولكن النباتات مثل البذور والثمار الساقطة وغيرها ناكلها وال نعتبرها انها كائنات ميته نجسه فهي
مصدر طعام وليست كائنات ميته النها ليست ذوات دم وليست انفس حية
بل الكتاب المقدس نالحظ انه لم يقل النبات يموت بل يذبل او ييبس
سفر المزامير 1 :1

اري ا ْل ِمي ِ
وس ٍة ِع ْن َد َم َج ِ
اه ،الَِّتي تُ ْع ِطي ثَ َم َرَها ِفي أ ََو ِان ِهَ ،و َو َرقُ َها الَ َيذُْب ُل َ .و ُك ُّل
فَ َي ُك ُ
َ
ون َك َش َج َرٍة َم ْغ ُر َ
ص َن ُع ُه َي ْن َج ُح.
َما َي ْ

سفر المزامير 1 :11
فَِإ َّن ُه ْم ِم ْث َل ا ْل َح ِش ِ
ون.
ونَ ،و ِم ْث َل ا ْل ُع ْش ِب األ ْ
ض ِر َيذُْبلُ َ
يعا ُي ْقطَ ُع َ
َخ َ
يش َس ِر ً

سفر إشعياء 12 :1
ٍ
ٍ
ِ
َّ
اء.
ير َ
س لَ َها َم ٌ
ون َك ُب ْط َمة قَ ْد َذُب َل َو َرقُ َهاَ ،و َك َج َّنة لَ ْي َ
ألَن ُك ْم تَص ُ

سفر إشعياء 1 :11
ِ
ْضلَ َهاَ .و َ ِ
اه ْت
أل َّ
ير .تَ َ
ول َح ْش ُب َ
ُمِم أَف َ
ُم َر ُ
صلَ ْت إلَى َي ْع ِز َ
اء األ َ
ون َذُبلَ ْت َ .ك ْرَم ُة س ْب َم َة َك َّس َر أ َ
َن ُحقُ َ
ِ
ِ
صا ُن َهاَ ،ع َب َر ِت ا ْل َب ْح َر.
امتَد ْ
َّت أَ ْغ َ
في ا ْل َب ِرَّيةْ ،

سفر إشعياء 1 :11
َن ُك ُّل م ْسرو ِري ا ْل ُقلُ ِ
وب.
اح ا ْل ِم ْسطَ ُارَ ،ذُبلَ ِت ا ْل َك ْرَم ُة ،أ َّ
َن َ
َ ُ

سفر إشعياء 1 :12
بَ ،ذُب َل َّ
الر ِب َهبَّ ْت َعلَ ْي ِهَ .حقًّا َّ
ب!
الزْه ُر ،أل َّ
َن َن ْف َخ َة َّ
ب ُع ْش ٌ
الش ْع ُ
س ا ْل ُع ْش ُ
َي ِب َ

سفر يوئيل 11 :1
اَْلج ْف َن ُة ي ِبس ْت ،و ِ
التي َن ُة َذُبلَ ْت .اَ ُّلرَّما َن ُة َو َّ
َش َج ِ
ار ا ْل َح ْق ِل َي ِب َس ْتِ .إنَّ ُه قَ ْد
اح ُةُ ،ك ُّل أ ْ
الن ْخلَ ُة َوالتُّفَّ َ
َ َ َ َ
َي ِب َس ِت ا ْل َب ْه َج ُة ِم ْن َب ِني ا ْل َب َش ِر.

سفر المزامير 11 :121
ِ
أ ََّي ِ
ت.
امي َك ِظل َمائلَ ،وأََنا ِم ْث ُل ا ْل ُع ْش ِب َي ِب ْس ُ

سفر المزامير 1 :111
السطُ ِ ِ
َن ُي ْقلَ َع،
لِ َي ُكوُنوا َك ُع ْش ِب ُّ
س قَ ْب َل أ ْ
وح الَّذي َي ْي َب ُ

إنجيل متى 11 :11
ِ
ِ َّ
ظ َر َش َج َرةَ ِت ٍ
ين َعلَى الطَّ ِري ِ
ال لَ َها« :الَ
فَ َن َ
اء ِإلَ ْي َها َفلَ ْم َي ِج ْد ف َ
قَ ،و َج َ
يها َش ْي ًئا إال َو َرقًا فَقَ ْط .فَقَ َ
ي ُك ْن ِم ْن ِك ثَمر بعد ِإلَى األَب ِد !».فَي ِبس ِت ِ
التي َن ُة ِفي ا ْل َح ِ
ال.
ٌَ َ ْ ُ
َ
َ
َ َ

فالكتاب المقدس وضح هذه الفكره كثي ار جدا
فالنباتات ذات البالستيدات هي لو كائن حي ولكنه ال يعتبر نفس حية
فالخلية النباتية تختلف عن الخلية الحيوانية في
 1وجود البالستيدات في الخلية النباتية التي تحتوي علي كلوروفيل وتكون خضراء ومسؤلة عن
التمثيل الضوئي او ملونة بالوان مختلفة او أحيانا عديمة اللون
 1الخلية النباتية ال تحتوي علي غشاء الخلية ولكن تحتوي علي شيئ مختلف وهو جدار الخلية
الذي يعتبر حسب التعريف العلمي عضو ليس حي أصال فتعريفه
تحاط الخاليا النباتية عادة بجدار متين يعرف بالجدار الخلوي الذي يغلف البروتوبالزم وال يعتبر
من األجزاء الحية بالخلية
 1الفجوات العصيرية
Vacuole and Cell sap
يوجد العصير الخلوي داخل الفجوة العصارية التي تحتل في الخاليا البالغة حي از كبي ار من فراغ
الخلية أما الخاليا اإلنشائية فتنشأ الفجوات على هيئة قطرات مائية في سيتوبالزمها  ،وبتقدم
عمرها يبدأ إتساع الفجوات العصارية نتيجة لجذب المواد المذابة للمزيد من الماء واتحادها في
فجوة كبيرة تضغط على سيتوبالزم الخلية بحيث يتحول إلى طبقة تبطن جدرآن الخلية .

والعصير الخلوي حامضي ويعزى إليه طعم الثمار والخضر وتتغير درجة تركيزه من لحظة إلى أخرى
بالخلية .
 1المواد الناتجة من التمثيل الغذائي
لمواد الكربوهيدراتية :
النشا اإلنتقالي ويتكون في البالستيدات الخضراء في أوراق النبات عند تعرضها للضوء حيث
يتحول إلي مواد سكرية ثم أثناء الليل تنتقل إلى أعضاء االختزال حيث تتكون حبيبات النشا
اإلختزاني والذي يخزن بشكل حبيبات نشا .
ـ المواد البروتينية :
يتكون في حالة سائلة بالعصير الخلوي  ،كما يدخل في تكوين البروتوبال زم  ،كما يوجد في حالة
صلبة على هيئة حبيبات األليرون كما في بذور الخروع .
ـ الزيوت والدهون :
توجد في معظم الخاليا الحية على هيئة قطرات مستديرة المعة بالعصير الخلوي أو السيتوبالزم
وهناك نباتات تختزن الزيوت في خالياها مثل بذرة الكتان والقطن والسمسم أو في ثمارها مثل جوز
الهند وكذلك توجد زيوت طيارة في خاليا األزهار أو أوراق بعض النبات مثل الورد  ،النعناع ،
الالفندر.
ـ البللـــورات :

تتكون البلورات في الخاليا النباتية داخل الفجوات العصارية كبعض نواتج التحول الغذائي و
لتتخلص الخلية من بعض المواد الضارة بالسيتوبالزم وتعتبر بللورات أمالح الكالسيوم أكثر
البلورات إنتشا ار بالخاليا النباتية وهي على شكل نجمي في سيقان القطن وابري في سيقان
الدراسينا وعنقودية في بشرة أوراق التين المطاط .
ـ التانينـــات :
مركبات عضوية تحتوي على الفينوالت وتوجد بوفرة في األوراق ونسيج الخشب والثمار غير
الناضجة وقلف األشجار وتقوم التانينات بحماية وحفظ أنسجة النبات من التحلل أو التعفن .
ـ القلويــدات :
مركبات عضوية نيتروجينية معقدة التركيب توجد في حالة سائلة ومعظمها سام وله إستخدامات
طبية مثل المورفين والنكوتين و األتروبين .
وهناك نواتج أخرى تقوم خاليا نباتات معينة حسب نوعها بتصنيعها مثل الصبغات والفيتامينات و
األنزيمات.
 5وشيئ مهم وهو عدم وجود جسم مركزي في الخلية النباتية
ولهذا كان زمان التقسيم ال يفرق بين النباتات والحيوانات جيدا ولكن بعد هذا انقسمت المملكة
الحيوانية تماما عن المملكة النباتية

ولكن اقدر ان أقول علميا لم نصل بعد الي مستوي يستطيع ان يوضح الفرق بين الكائنات
الحيوانية ذات الدم كنفس حية وبين الكائنات التي ال يوجد فيها دم وال تعتبر نفس حية حتي لو
كانت كائن حي

والسؤال اذا كان النبات هو غذاء فقط فلماذا هو كائن حي ؟
لإلجابة علي هذا يجب ان نفكر من عدة زوايا
أوال االنسان والحيوان يحتاج غذاء مكوناته تشبه مكونات الجسد من احماض امينية وسكريات
واحماض دهنية وهذا لن يوجد في الطبيعة اال بواسطة كائن حي يصنعهم ويؤكل ويقدم هذه المواد
فهو كائن يحول طاقة الشمس والكربون واالكسوجين والهيدروجين والنيتروجين والفسفور من مواد
غير عضوية الي مواد عضوية تصلح ان تكون طعام فهذا دور النبات.
فالسبب انه خلقها هكذا ليجعل الكائنات ذات االنفس الحية من الحيوان واالنسان تستطيع ان
تتغذي بمعني ان البقرة تاكل االعشاب وتستفيد من نفس المواد العضوية الموجوده بها واالنسان
ياكل فاصوليا وياخذ نفس البروتينات التي يحتاجها جسده منها ولهذا يوجد نفس البروتينات واال
كانا واجهنة مشكلة في عدم وجود غذاء
الوضح هذا تخيل اني اريد ان اكتب كلمات ولكن ال يوجد عندي اقالم فاستطيع ان اخذ جريده او
لوحه بها حروف لصق واقطع حروفها والصقهم بترتيب مناسب للجمل التي اريد ان اقولها

ولكن ال استطيع ان اخذ جريدة بها حروف صيني واقصها ولصقها العبر عن لغتي
هذا استطيع ان استفيد ببروتين من نبات من اكواد تطابق اكوادي فينتج نفس البروتينات ولكن لن
استطيع ان اكل لو لم يكن هناك نبات به بروتينات ولكن شيئ مختلف ال استطيع ان اتغذي عليه
مثل التراب او الصخور فهي ال استطيع ان اتغذى عليها.
فالنباتات كما قلت هي
Self-replicating food source

لهذا حتي لو كان الحيوانات تاكل النباتات كامله هذا ال يعتبر موت بالمفهوم الذي وضحه الكتاب
المقدس ولهذا الموت لالنفس الحية بدا فعال بعد سقوط ادم بأول ذبيحه وهي التي اخذ منها
االقمصه من جلد التي قدمها هللا الدم وحواء ليداروا عريهم
سفر التكوين 1
 11 :1و صنع الرب االله الدم و امراته اقمصة من جلد و البسهما

والمجد هلل دائما

