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ةمقدـ  

إف الحمد لله تعالى نحمدق كنستعينه كنستهديه كنستغفرق كنعوذ بالله تعالى من 

شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ، من يهدق هللا تعالى فبل مضل له كمن يضلل فبل 

كأشهد أف محمدا عبدق  هادل له كأشهد أف ال إله إال هللا كحدق ال شريك له

ى تىميوتينٌ إاًلٌ كىأىنٍتي): كرسوله ـٍ يىأىيٌهىا الٌذًينى آمىنيواٍ اتٌقيواٍ اللٌهى حىقٌ تيقىاتًهً كىال

يىأىيٌهىا النٌاسي اتٌقيواٍ رىبٌكيمي الٌذًم خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو )،آؿ عمراف سورة( 102)مٌسٍلًميوفى

ن كىثًيرًا كىنًسىآءن كىاتٌقيواٍ اللٌهى الٌذًم تىسىآءىليوفى  كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثٌ مًنٍهيمىا رًجىاال

يىأىيٌهىا الٌذًينى آمىنيواٍ اتٌقيواٍ اللٌهى )، النساءسورة ( 1)عىلىيٍكيمٍ رىقًيبًابًهً كىاألرٍحىاـى إًفٌ اللٌهى كىافى 
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ن سىدًيدًا ييصٍلًحٍ لىكيمٍ أىعٍمىالىكيمٍ كىيىغٍفًرٍ لىكيمٍ ذينيوبىكيمٍ كىمىن ييطًعً اللٌهى  (70)كىقيوليواٍ قىوٍال

  األحزابسورة  (71)كىرىسيولىهي فىقىدٍ فىازى فىوٍزًا عىظًيمًا

 أما بعد 

تعالى كخير الهدل هدل محمد صلى هللا عليه كسلم فإف أصدؽ الحديث كتاب هللا 

 كشر األمور محدثاتها ككل محدثة بدعة ككل بدعة ضبللة ككل ضبللة في النار

: ثم أما بعد  

إف أعظم مخلوؽ على األرض هو اإلنساف خلقه هللا عز كجل بيدق كنفخ فيه من 

فادة منه ركحه كأسجد له مبلئكته كخلق الكوف كله من أجله كسخرق له لئلست

اللَهي الَذًم سىخَرى لىكيمي الٍبىحٍرى لًتىجٍرًمى الٍفيلٍكي فًيهً بًأىمٍرًقً كىلًتىبٍتىغيوا مًنٍ فىضٍلًهً ): قاؿ تعالى

ىرٍضً جىمًيعنا مًنٍهي  (12)كىلىعىلَكيمٍ تىشٍكيريكفى  كىسىخَرى لىكيمٍ مىا فًي السَمىاكىاتً كىمىا فًي األ

ىيىاتو لًقىوٍـو يىتىفىكَريكفى  فهو سبحانه كحدق الذل    ، سورة الجاثية (13)إًفَ فًي ذىلًكى آل

اللَهي الَذًم خىلىقى :)  تهكف كما حول كاإلنساف كما كعى كسخر الكوف لخدـخلق الك

ىرٍضى كىأىنزىؿى مًنى السَمىاء مىاء فىأىخٍرىجى بًهً مًنى الثَمىرىاتً رًزٍقنا لَكيمٍ كىسىخَرى  السَمىاكىاتً كىاأل

ىنٍهىارى  كىسىخَر لىكيمي الشَمٍسى ( 32)لىكيمي الٍفيلٍكى لًتىجٍرًمى فًي الٍبىحٍرً بًأىمٍرًقً كىسىخَرى لىكيمي األ

كىآتىاكيم مِن كيلِ مىا سىأىلٍتيميوقي كىإًف ( 33)قىمىرى دىائًبىيٍنى كىسىخَرى لىكيمي اللَيٍلى كىالنَهىارى كىاؿٍ

ى تيحٍصيوهىا إًفَ اإلًنسىافى لىظىليوـه كىفَاره  كقاؿ ،   سورة ابراهيم( 34)تىعيدُكاٍ نًعٍمىتى اللَهً ال

ىرٍضً كىأىسٍبىغى عىلىيٍكيمٍ  أىلىمٍ تىرىكٍا أىفَ اللَهى سىخَرى:"تعالى لىكيم مَا فًي السَمىاكىاتً كىمىا فًي األ

نًعىمىهي ظىاهًرىةن كىبىاطًنىةن كىمًنى النَاسً مىن ييجىادًؿي فًي اللَهً بًغىيٍرً عًلٍمو كىال هيدنل كىال كًتىابو 

 .لقمافسورة  (20) "مُنًيرو

كىمىا خىلىقٍتي الٍجًنَ " قاؿ تعالى ف لعبادتههللا سبحانه كتعالى خلق اإلنس كالجك

يرًيدي أىفٍ ييطٍعًميوفً  (56)كىاإلًنٍسى إاًلَ لًيىعٍبيديكفً  يرًيدي مًنٍهيمٍ مًنٍ رًزٍؽو كىمىا أ إًفَ  (57)مىا أ

كهذق العبادة قائمة على  .الذارياتسورة  (58)اللَهى هيوى الرَزَاؽي ذيك الٍقيوَةً الٍمىتًيني 

جل كتقدست اسماؤق من كتاب كحكمة كقاـ الرسل عليهم عز ما أنزؿ هللا 

جميعا أفضل الصبلة كالسبلـ بتبليغ ما أنزله هللا عليهم فأكمل هللا الدين كأتم 

الٍيىوٍـى أىكٍمىلٍتي )  :قاؿ تعالى على عبادق النعمة كرضى لجميع خلقه االسبلـ دينا

لىكيمٍ دًينىكيمٍ كىأىتٍمىمٍتي عىلىيٍكيمٍ نًعٍمىتًي كىرىضًيتي لىكيمي اإلًسٍبلـى دًيننا فىمىنً اضٍطيرَ فًي 

  المائدةسورة  (3)مىخٍمىصىةو غىيٍرى ميتىجىانًفو إلًثٍمو فىإًفَ اللَهى غىفيوره رىحًيمه 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04485.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04486.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04731.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04732.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04733.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00672.htm
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يشهد له بالوحدانية كالربوبية كاأللوهية ، كيسبح له فيه  ففيه كـ اـبالكوف كله ؼ

ألنه الخالق كالرازؽ كالمحى كالمميت ، له بحمدق عز كجل كل شىء فى الوجود 

صفات الكماؿ كنعوت الجبلؿ ، ال إله غيرق كال رب سواق ، يتحدل المعاندين 

هىذىا خىلٍقي اللَهً ): كالمتكبرين كالظالمين ببديع خلقه كاتقاف صنعته فيقوؿ لهم 

سورة  (11)م ضىبلؿو ميبًينو فىأىريكنًي مىاذىا خىلىقى الَذًينى مًنٍ ديكنًهً بىلً الظَالًميوفى ؼً

كأنه ال يقدر على ذلك  رحمتهق كفيوضات تبعظيم نعم كيذكر الناس جميعا. لقماف

يىا أىيُهىا النَاسي اذٍكيريكا نًعٍمىةى اللَهً عىلىيٍكيمٍ هىلٍ مًنٍ خىالًقو غىيٍري اللَهً ): إال هو فيقوؿ لهم 

ىرٍضً ال إًلىهى إاًلَ هيوى فىأىنَى تيؤٍفىكيوفى  كيبين . فاطرسورة  (3)يىرٍزيقيكيمٍ مًنى السَمىاءً كىاأل

بخلق  ف خلقه قادر على الذهاب بجميع خلقه كاالتيافعلهم أنه قائم بذاته بائن 

إًفٍ يىشىأٍ ييذٍهًبٍكيمٍ كىيىأٍتً ): جديد يعرفوف حق ربوبيته متذللين إليه بطاعته فيقوؿ لهم

 فاطرسورة  (16) بًخىلٍقو جىدًيدو

ىعٍلىى ) " فسبحه كتذلل لعظمته كقدرته فنعم الرب ربنا الَذًم  (1)سىبِحً اسٍمى رىبِكى األ

فىجىعىلىهي غيثىاءن  (4)كىالَذًم أىخٍرىجى الٍمىرٍعىى  (3)كىالَذًم قىدَرى فىهىدىل  (2)خىلىقى فىسىوَل 

الَذًم أىحٍسىنى كيلَ شىيٍءو خىلىقىهي كىبىدىأى خىلٍقى اإلًنٍسىافً مًنٍ )األعلى  ،  سورة (5)أىحٍوىل 

ثيمَ سىوَاقي كىنىفىخى فًيهً مًنٍ  (8)ثيمَ جىعىلى نىسٍلىهي مًنٍ سيبللىةو مًنٍ مىاءو مىهًينو  (7)طًينو 

ن مىا تىشٍكيريكفى  ىفٍئًدىةى قىلًيبل ىبٍصىارى كىاأل  .السجدةكرة  س (9)ريكحًهً كىجىعىلى لىكيمي السَمٍعى كىاأل

باآليات اإلعجاز العلمى فى خلق اإلنساف  أكجهيبين بفضل هللا تعالى هذا الكتاب 

كباألحاديث الصحيحة التى كردت عن النبى ، التى كردت فى كتاب هللا عز كجل 

بما شهد به العلم الحديث بعد أف توفرت أدكاته فى محمد صلى هللا عليه كسلم  ك

مراحل تكوين الجنين فى بطن أمه كاألطوار العلماء القرف العشرين فاكتشف بها 

ثم هذق الرحلة المباركة التى يتقلب فيها حتى يخرج من بطن أمه كيهل صارخا 

.  فى حياته الدنيا حتى يصير شيخا كبيرا ضعيفا 

كمن المعلوـ أف اآليات التى تتكلم عن خلق اإلنساف األكؿ كهو آدـ عليه السبلـ 

 محمد فى سنة نبيهأحاديث كثيرة كذلك كعز كجل ، هللا كثيرة كافرة فى كتاب 

باستفاضة ألنه أمر يهم كل إنساف كيسأؿ عنه صلى هللا عليه كسلم كقد بينها ربنا 

فهى من بعدق  ة آدـ عليه السبلـ ذرمكما أف خلق .  العواـ فضبل عن  العلماء 

كهذق . سنة  1437قد بلغها النبى صلى هللا عليه كسلم منذ من الوفرة بمكاف ك

األطوار ك اآليات أك األحاديث التى بلغها النبى صلى هللا عليه كسلم تشمل المراحل

التى يمر بها الجنين فى بطن أمه من النطفة ثم العلقة كالمضغة كالعظاـ 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03480.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03663.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03676.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/05949.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/05950.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/05951.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/05952.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/05953.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03510.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03511.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03512.htm
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ككسوة العظاـ باللحم ثم النشأة اآلخرة كالتسوية حتى يصبح جنينا له القدرة 

.  مفصلة كمبينة فى كتاب هللا تعالىعلى الحركة كالتنفس كتلقى الغذاء ككلها 

شهد علماء الغرب المتخصصين كالمتميزين فى علم التشريح كاألجنة أمثاؿ كلقد 

ت كهذق األحاديث التى بلغها بأف هذق اآليا (2)كمارشاؿ جونسوف (1)كيث مور

هى كبلـ هللا منذ أربعة عشر قرنا من الزماف النبى محمد صلى هللا عليه كسلم 

هذا  عز كجل ألنها فوؽ طاقات كمعرفة البشر خصوصا فى الوقت الذل بلغها فيه

  .سنة 1437منذ النبى العربى األمى 

زا من فستظل كنإف قضية خلق اإلنساف مهما استفاض فيها العلماء من بياف 

فاإلنساف مازاؿ ذلك المجهوؿ كإف مؤلت أبحاث . كنوز العلم ال تنفض عجائبه

الذل الخليفة إنه اإلنساف  .تبات األرض من مشرقها إلى مغربهاالعلماء عنه مك

كفى خلق ،  آدـ عليه السبلـ جعله هللا معمر هذا الكوف المعجز فى خلقه األكؿ

بدكف السبلـ  عليه ف مريمبعيسى من ضلعه ، كفى خلق عليها السبلـ  حواءأمنا 

فى تركيبه ك خلقهالمعجز فى إنه اإلنساف ،  آدـ كحواءمن  الذريةكفى خلق  ،أب 

 .فى علمه كتخطيطهكفى سكونه كحركاته ، ككفى كظائف أعضائه ، ك، كتفكيرق 

يدلل على صدؽ رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم من هذا الكتاب  إف

النبى صلى هللا  هابلغ التىخبلؿ اكتشافات العلم الحديث فى مسألة خلق اإلنساف 

تتكلم عن خلق الجنين كالمراحل كأحاديث شريفة آيات فى عليه كسلم عن ربه 

أدكات العلم متوفرة حتى الدراسات ككاألطوار التى يمر بها فى كقت لم تكن 

لم تتوفر فى من علوـ  درسهيتكلم بهذا الكبلـ المعجز من تلقاء نفسه أك بما 

مع علم الناس فى كزمانه مع الحضارات القائمة آنذاؾ كحضارة الفرس كالركـ ، 

ل عربى أمى ما خرج عن البادية أك الصحراء كما تعلم من علوـ نبزمانه أنه 

كذلك فإف هذا ك .هللا العليم الخبير إياق علمه هو علم ا إنم، شىء هذق من البشر 

يفتح األفاؽ للفكر اإلنسانى الستخراج كنوز القرآف الكريم من اآليات التى  الكتاب

بل على خلق هذا الكوف كما تتحدث عن الدالالت العلمية على خلق اإلنساف 

                                                             

1
بى من الجمعية الكندية الختصاصى علم التشريح .سى.أستاذ علم التشريح كاألجنة ، ناؿ جائزة جرانت جى (

 كاألجنة 
2

فيبلدليفيا ، بنسلفانيا، الواليات المتحدة , أستاذ علم التشريح كعلم األحياء التطويرل بجامعة توماس جيفرسوف  ( 

 األمريكية
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ىفىاؽً كىفًي أىنٍفيسًهًمٍ حىتَى يىتىبىيَنى لىهيمٍ أىنَهي الٍحىقُ )يحتويه من آفاؽ  سىنيرًيهًمٍ آىيىاتًنىا فًي اآل

  .سورة فصلت (53)أىكىلىمٍ يىكٍفً بًرىبِكى أىنَهي عىلىى كيلِ شىيٍءو شىهًيده 

كهذا الكتاب يقع فى اثنين كثبلثين فصبل ، كهو عبارة عن رحلة ايمانية مباركة 

د بينت فيه باآليات القرآنية  كاألحاديث النبوية المخرجة فى ؽك. بإذف هللا تعالى

مواضعها  كالمعلومات العلمية الحديثة قدرة هللا عز كجل فى خلق آدـ كحواء 

خرجة من خلقهما ، كخلق عيسى بن مريم عليهما السبلـ كالعبر كالعظات المست

عليه السبلـ ، كخلق الذرية كمراحل كأطوار خلق الجنين فى بطن أمه من 

النشأة اآلخرة ، العلقة كالمضغة كالعظاـ ككسوة العظاـ باللحم كالنطفة إلى 

كبينت المعانى الدقيقة فى التصوير فى األرحاـ كالقرار . ككيفية اخراجه طفبل

الثبلث المذكورة فى كتاب هللا تعالى كفى سنة رسوله صلى هللا المكين للنطف 

كبينت الظلمات . نطفة األمشاجعليه كسلم من نطفة الرجل كبويضة المرأة إلى اؿ

كبينت كيفية تحديد جنس الجنين ، كأف الث التى تحيط بالجنين فى بطن أمه الث

ثم ختمت الجنين ،  الذكر ليس كاألنثى ، كالعلماء الذين أسلموا بسبب آيات خلق

. بنهاية رحلة اإلنساف فى هذا الكوف من مرحلة الشيخوخة إلى مرحلة أرذؿ العمر

كبينت فى هذق الرحلة المباركة أكجه اإلعجاز العلمى كالسبق العلمى فى كل 

صلى هللا عليه كسلم من خبلؿ  مراحلها كاألدلة على صدؽ رسالة النبى محمد 

كهكذا تمضى بنا الرحلة كما . خير شاهد يطمئن إليه الناس كهو شاهد العلم 

قيلٍ أىمىرى رىبِي بًالٍقًسٍطًۖ  كىأىقًيميوا كيجيوهىكيمٍ عًندى  :قوله تعالى فىها ربنا عز كجل فبي

 .سورة األعراؼ (29)أىكيمٍ تىعيوديكفى كيلِ مىسٍجًدو كىادٍعيوقي ميخٍلًصًينى لىهي الدِينىۚ  كىمىا بىدى

ؿ الراجى عفو ربه ؽكقد استعنت بالله العظيم على كتابته كتأليفه كهذا جهد الم

كإف كاف غير ذلك ، كالمنة  كالحمد عز كجل فإف كاف فيه من صواب فلله الفضل

 كأرجوا هللا عز كجل أف يغفر لى تقصيرل كخطأل فمن نفسى كالشيطاف

 .بعفوق ككرمه كيشملنىكنسيانى 

كهللا أساؿ أف يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم ، كأف يتغمدنى برحمته 

 لى كيجعله فى ميزاف حسناتى يوـ القيامة ، كأف ينفع به الناس كيجعله قربة

كعظمته  تهمستبصرين بقدركأف يجعلنا ،  إلى يوـ الدين سبحانه كتعالى لهم إليهك

اللَهى فىاعٍبيدٍ  بىلً)نعمائه ؿشاكرين ، فى عبادته له مخلصين ، متيقنين بحوله كقوته ، 

، كمؤمنين بصدؽ رسالة نبيه محمد صلى الزمر سورة  (66) الشَاكًرًينىمِنى  كىكين

اللهم إنى اشهدؾ كاشهد حملة عرشك كمبلئكتك كجميع خلقك . هللا عليه كسلم
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صلى هللا عليه كسلم محمدا  أنك أنت هللا ال إله إال أنت كحدؾ ال شريك كأشهد أف

عندؾ إلى يوـ لى شهادة أسالك بأنك أنت الحق أف تدخرها  عبدؾ كرسولك

سورة  (89)إاًل مىنٍ أىتىى اللَهى بًقىلٍبو سىلًيمو (88)يىوٍـى ال يىنفىعي مىاؿه كىال بىنيوفى)الدين 

 .آمين يارب العالمين...الشعراء 

 حنفى محمود مدبولىالراجى عفو ربه 

2016  
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 الفصل األكؿ

طاللخ اٌمذسح فٝ خٍك اإلٔغبْ 

 

إف من أعظم اآليات كالشواهد كالدالالت على كجود الحق سبحانه كتعالى كعلى 

هذا العالم من حولنا كما يحتويه من آفاؽ  ، قيوميته على خلقه كعلى كحدانيته

ككدياف كسهوؿ كبحار كمحيطات ، كبحيرات فى األرض كما عليها من جباؿ كأنهار 

كعيوف كبرؾ كمستنقعات ، كما فى بطنها من معادف شتى كبتركؿ ، كما فى 

السماء من أبراج كمجرات كشموس كاقمار كنجوـ نيرات ، كما فى البحار من 

كجليلها كالحيتاف كشتى ( كالبكتريا كالطحالب )شتى أنواع الكائنات البحرية دقيقها 

هللا كحدق بعلمه  هاسماؾ كالقشريات كالجوفمعيات كغيرها مما يحيطأنواع األ

المحيطات على عمقها هذق لعبادق لبلنتفاع به ، كمنها كمما أخرجه كقدرته ، 

لشاهدة أيضا على كحدانية هللا  قعرها من براكين ملتهبة كاتساعها كما فى

كالنفس البشرية كما تحتويه من أسرار الخلق كالقدرة المطلقة لله رب . تعالى

العالمين ، كل هذق الدالالت شواهد حق على كجود هللا القادر المقتدر ، كعلى 

قيوميته على خلقه كعلى رحمته بهم لكى يعرفوق كيعبدكق كيفردكق كحدق 

ىفىاؽً كىفًي أىنٍفيسًهًمٍ حىتَى سىنيرًيهًمٍ آىيىاتًنىا ؼً)"بالعبادة كلذلك قاؿ هللا تعالى  م اآل

سورة فصلت  (53)يىتىبىيَنى لىهيمٍ أىنَهي الٍحىقُ أىكىلىمٍ يىكٍفً بًرىبِكى أىنَهي عىلىى كيلِ شىيٍءو شىهًيده 

." 

هذق النفس البشرية بدءا من خلق اإلنساف األكؿ كهو آدـ عليه السبلـ من 

كتصويرق بهذق الصورة التى عليها ( من دكف ذكر أك أنثى كمن دكف رحم)الطين 

اآلف ذريته من بعدق ، ثم تحويل هذا الطين إلى دـ كلحم كعظم كعصب كأجهزة 

 ، الجهاز الهضمى كملحقاته الجهاز الدكرل)فى غاية التعقيد فى تركيبها ككظائفها 

، الجهاز البولى ، الجهاز التناسلى ، الجهاز العصبى ، الجهاز  ، الجهاز التنفسى

كل منها يدؿ على الواحد األحد الفرد الصمد سبحانه ....( ، الغدد الصماء الحركى

 . كتعالى عما يقولوف علوا كبيرا

الـ لداللة جديدة على قدرة بل إف خلق أمنا حواء عليها السبلـ من آدـ عليه الس

من من ضلع آدـ عليه السبلـ ، أل الخالق المبدع سبحانه كتعالى ، فهى مخلوقة 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04271.htm
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فى بعض عن آدـ عليه السبلـ  هاذكر دكف أنثى أك رحم أك نطفة مع اختبلؼ

إال أنها تحتول على  (علم كظائف األعضاء)التركيب التشريحى كالفسيولوجى 

 . تى أخذتها من آدـ عليه السبلـ أصل صفات الجنس البشرل اؿ

مع تقلبه جنينا فى رحمها كخلق عيسى بن مريم عليه السبلـ من أنثى دكف ذكر 

كأخيرا خلق الذرية . لداللة قاطعة على القدرة المطلقة للخالق سبحانه كتعالى

من نطفة الذكر كنطفة األنثى كالتى ال ترل إال تحت الميكركسكوب بعد تكبيرهما 

ات كما فيهما من عجائب الخلق كطبلقة القدرة كالتصوير فى األرحاـ آالؼ المر

ىمٍري تىبىارىؾى اللَهي رىبُ )ما يدؿ على القادر المقتدر المحى كالمميت  أىالى لىهي الٍخىلٍقي كىاأٍل

  .سورة األعراؼ (54)الٍعىالىمًينى 

إف علم األجنة الذل ظهر منذ القرف العشرين كعلم معترؼ به لم يصل حتى اآلف 

هو العلماء المتخصصين كما توصل إليه ببل جل ، إلى مكنوف النفس البشرية 

كيفية تكوين األجنة فى األرحاـ من النطفة إلى اكتماؿ نموها كصيركرتها جنينا 

خركجها طفبل غضا طريا يحتاج  كاكسقوطها أيتقلب فى رحم أمه ، ككيفية ثباتها 

لقد بين هللا عز كجل تفاصيل هذق الرحلة فى كلمات . إلى من يرعاق كيربيه

 –مضغة  –علقة  –نطفة )موجزة مختصرة تفيد المعانى االصطبلحية العلمية لها 

بل بين هللا عز كجل فى . فتبارؾ هللا أحسن الخالقين( خلقا آخر –لحما  –عظاما 

ذل ال يأتيه الباطل من بين يديه كال من خلفه مكنوف النفس كتابه العظيم اؿ

 –النفس األمارة بالسوء ك  -النفس الراضية المرضيةك –النفس السوية )البشرية 

كل هذا فى أبسط العبارات كأكجزها ، كأكملها فى الداللة على ( النفس اللوامةك

 .معانيها كعلى قدرته عز كجل

 :اٌمشآْأّٔبؽ خٍك االٔغبْ وّب ث١ٕٙب 

من يقرأ القرآف الكريم يتبين له أف هللا عز كجل ذك القدرة المطلقة فى خلق 

جميعها فى سورة  جاءت أنماط خلق اإلنساف فى القرآف الكريماإلنساف ، كأف 

:   على النحو التالى النساء

بل خلقه ذكر كأنثى الحاجة إلى بدكف  (آدـ عليه السبلـ)خلق اإلنساف األكؿ  -1

 من تراب 
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من آدـ  حواءخلق  فىكما هو الحاؿ أك رحم بدكف أنثى الخلق من الذكر  -2

 السبلـ ماعليه

عيسى بن مريم عليه خلق  فىكما هو الحاؿ الخلق من األنثى بدكف ذكر  -3

 السبلـ

كما هو الحاؿ من خلق ذرية آدـ كحواء عليهما الخلق من الذكر كاألنثى  -4

 السبلـ

فى على الخلق كقد ذكر هللا عز كجل ثبلثة أنماط من هذق القدرة المطلقة هذا 

يىأىيٌهىا النٌاسي اتٌقيواٍ رىبٌكيمي الٌذًم خىلىقىكيمٍ مٌن )قوله عز كجل فى صدر سورة النساء 

ن كىثًيرًا كىنًسىآءن كىاتٌقيواٍ اللٌهى الٌذًم  نٌفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثٌ مًنٍهيمىا رًجىاال

كذكر النمط الرابع من الخلق  ، ( 1)تىسىآءىليوفى بًهً كىاألرٍحىاـى إًفٌ اللٌهى كىافى عىلىيٍكيمٍ رىقًيبًا

ذكر فى نهاية  كهو خلق عيسى بن مريم عليه السبلـ من أنثى دكف الحاجة إلى

نسبه إلى أمه مريم بنت عمراف البكر البتوؿ المطهرة رضى هللا سورة النساء ك

كالمبلئكة ما كبين سبحانه كتعالى أف عيسى بن مريم كأمه ، عنها كأرضاها 

عن عبادة هللا كليس كما زعم أهل الشرؾ من النصارل أنه ابن هللا أك  استنكفوا

راد أف يذكر أك اراد ثالث ثبلثة فرد عليهم افتراءهم هذا فى آيات نيرات لمن أ أنه

يىا أىهٍلى الٍكًتىابً الى تىغٍليوا فًي دًينًكيمٍ كىالى تىقيوليوا " :   فقاؿ سبحانه كتعالىشكورا 

عىلىى اللَهً إاًَل الٍحىقَ إًنَمىا الٍمىسًيحي عًيسىى ابٍني مىرٍيىمى رىسيوؿي اللَهً كىكىلًمىتيهي أىلٍقىاهىا إًلىى 

ثىةه انٍتىهيوا خىيٍرنا لىكيمٍ إًنَمىا اللَهي إًلىهه مىرٍيىمى كىريكحه مًنٍهي فىآىمًنيوا بًاللَهً كىريسيلًهً كىالى تىقيوليوا ثى الى

ىرٍضً كىكىفىى بًاللَهً  كىاحًده سيبٍحىانىهي أىفٍ يىكيوفى لىهي كىلىده لىهي مىا فًي السَمىاكىاتً كىمىا فًي اأٍل

ئً( 171)كىكًيبلن  كىةي الٍميقىرَبيوفى كىمىنٍ لىنٍ يىسٍتىنٍكًفى الٍمىسًيحي أىفٍ يىكيوفى عىبٍدنا لًلَهً كىالى الٍمىبلى

فىأىمَا الَذًينى آىمىنيوا ( 172)يىسٍتىنٍكًفٍ عىنٍ عًبىادىتًهً كىيىسٍتىكٍبًرٍ فىسىيىحٍشيريهيمٍ إًلىيٍهً جىمًيعنا 

يجيورىهيمٍ كىيىزًيديهيمٍ مًنٍ فىضٍلًهً كىأىمَا الَذًينى اسٍتىنٍكىفيوا  كىعىمًليوا الصَالًحىاتً فىييوىفِيهًمٍ أ

 (173)كىاسٍتىكٍبىريكا فىييعىذِبيهيمٍ عىذىابنا أىلًيمنا كىالى يىجًديكفى لىهيمٍ مًنٍ ديكفً اللَهً كىلًيًا كىالى نىصًيرنا 

 :خٍك آدَ ػ١ٍٗ اٌغالَِالئىزٗ فٝ ث١ٓ ٚػض ٚعً ؽٛاس ث١ٓ اهلل 

عظيم خلقه كطبلقة قدرته فى الخلق كااليجاد الكراـ بين هللا عز كجل لمبلئكته 

من الجن بل  العدـ فاعلمهم بخلق جديد ليس من قبل الخلق األكؿ منهم أكمن 

كبين لهم الهدؼ من خلق هذا المخلوؽ الجديد فقاؿ  هو مخلوؽ متميز عنهم

ىرٍضً " :سبحانه كتعالى فى سورة البقرة  ئًكىةً إًنِي جىاعًله فًي اأٍل كىإًذٍ قىاؿى رىبُكى لًلٍمىبلى
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ؿي فًيهىا مىنٍ ييفٍسًدي فًيهىا كىيىسٍفًكي الدِمىاءى كىنىحٍني نيسىبِحي بًحىمٍدًؾى خىلًيفىةن قىاليوا أىتىجٍعى

ىسٍمىاءى كيلَهىا ثيمَ عىرىضىهيمٍ ( 30)كىنيقىدِسي لىكى قىاؿى إًنِي أىعٍلىمي مىا الى تىعٍلىميوفى  كىعىلَمى آىدىـى اأٍل

ىنٍبًئيونًي بًأىسٍمىاءً ئًكىةً فىقىاؿى أ ءً إًفٍ كينٍتيمٍ صىادًقًينى  عىلىى الٍمىبلى قىاليوا سيبٍحىانىكى ( 31)هىؤيالى

ىنٍبًئٍهيمٍ بًأىسٍمىائًهًمٍ ( 32)الى عًلٍمى لىنىا إاًَل مىا عىلَمٍتىنىا إًنَكى أىنٍتى الٍعىلًيمي الٍحىكًيمي  قىاؿى يىا آىدىـي أ

ىنٍبىأىهيمٍ بًأىسٍمىائًهًمٍ قىاؿى أىلىمٍ أىقيلٍ لىكيمٍ إً  ىرٍضً كىأىعٍلىمي فىلىمَا أ نِي أىعٍلىمي غىيٍبى السَمىاكىاتً كىاأٍل

ىدىـى فىسىجىديكا إاًَل إًبٍلًيسى ( 33)مىا تيبٍديكفى كىمىا كينٍتيمٍ تىكٍتيميوفى  ئًكىةً اسٍجيديكا آًل كىإًذٍ قيلٍنىا لًلٍمىبلى

اسٍكينٍ أىنٍتى كىزىكٍجيكى الٍجىنَةى كىكيبلى كىقيلٍنىا يىا آىدىـي ( 34)أىبىى كىاسٍتىكٍبىرى كىكىافى مًنى الٍكىافًرًينى 

فىأىزىلَهيمىا ( 35)مًنٍهىا رىغىدنا حىيٍثي شًئٍتيمىا كىالى تىقٍرىبىا هىذًقً الشَجىرىةى فىتىكيونىا مًنى الظَالًمًينى 

ضو عىديكٌ كىلىكيمٍ الشَيٍطىافي عىنٍهىا فىأىخٍرىجىهيمىا مًمَا كىانىا فًيهً كىقيلٍنىا اهٍبًطيوا بىعٍضيكيمٍ لًبىعٍ

ىرٍضً ميسٍتىقىرٌ كىمىتىاعه إًلىى حًينو  فىتىلىقَى آىدىـي مًنٍ رىبِهً كىلًمىاتو فىتىابى عىلىيٍهً إًنَهي ( 36)فًي اأٍل

عى قيلٍنىا اهٍبًطيوا مًنٍهىا جىمًيعنا فىإًمَا يىأٍتًيىنَكيمٍ مًنِي هيدنل فىمىنٍ تىبً( 37)هيوى التَوَابي الرَحًيمي 

يكلىئًكى ( 38)هيدىامى فىبلى خىوٍؼه عىلىيٍهًمٍ كىالى هيمٍ يىحٍزىنيوفى  كىالَذًينى كىفىريكا كىكىذَبيوا بًآىيىاتًنىا أ

 (39)أىصٍحىابي النَارً هيمٍ فًيهىا خىالًديكفى 

 :ِٓ ٘زٖ ا٠٢بد آ٠بد ٚػجش ٚػظبد 

مباشرة أف أعلم المبلئكة بهذا الخلق الجديد كبين لهم عز كجل أف هللا  -1

كلمة ، ك الهدؼ من خلق آدـ عليه السبلـ هو جعله خليفة فى األرض

أنه يخلف كالمعنى األكؿ منهما  ،لها معنيين عند علماء التفسيرخليفة 

بعضه بعضا فى األرض ، ذرية بعضها من بعض كجيبل من بعد جيل فبل 

الوجود تندثر الصفات الوراثية من آدـ األكؿ إلى آخر انساف قدر هللا له 

، أما كهذق كحدها تحتاج إلى نظرة للتأمل  حتى تقوـ الساعة فى األرض

أنه يحكم بما أنزؿ هللا فبل خبلفة بدكف  لكلمة خليفة هوالمعنى الثانى 

  (3)الحكم بما أنزؿ هللا عز كجل

يكوف من غيرهم كذهبوا أف رد المبلئكة يشير إلى فهمهم أف هذا الخليفة  -2

 سفكبفكرهم هذا إلى الجن الذين من صفاتهم كطبائعهم على األغلب 

 فى األرض كهذا من خبلؿ علمهم المشاهد عن الجن الفسادالدماء ك

قىاليوا أىتىجٍعىلي فًيهىا مىنٍ ييفٍسًدي فًيهىا كىيىسٍفًكي الدِمىاءى " : كلذلك كاف ردهم 

 (30")كىنىحٍني نيسىبِحي بًحىمٍدًؾى كىنيقىدِسي لىكى قىاؿى إًنِي أىعٍلىمي مىا الى تىعٍلىميوفى 

                                                             

3
  6تفسير ابن كثير صفحة القرآف رقم ( 
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 بأفقالوا على كجه التلميح دكف التصريح المبلئكة أنهم رد األمر الثانى من  -3

كىنىحٍني نيسىبِحي بًحىمٍدًؾى  ": ذلك من قولهم يفهم ك الخليفة يكوف منهم هذا

 " كىنيقىدِسي لىكى

رد هللا على المبلئكة أف هذا الخليفة غير ما تظنوف بل هو مخلوؽ جديد  -4

كذلك من قوله متميز عن غيرق من الجن أك حتى أنتم أيتها المبلئكة الكراـ 

 "إًنِي أىعٍلىمي مىا الى تىعٍلىميوفى ": عز كجل 

عن الجن كالمبلئكة لجديد كهو آدـ عليه السبلـ بياف ميزة هذا المخلوؽ ا -5

كهى قدرته على العلم كالتعلم كالتفكير كالتحليل كاالستنباط كبين سبحانه 

لبناء كتعالى هذا بالدليل العملى بتميز آدـ عليه السبلـ عن الجن كعنهم 

يس عليه اليقين فى نفوس المبلئكة كمن كاف معهم من الجن كهو ابل

كهذا الدليل هو علم مسميات األشياء كهذق مسألة فى غاية . لعنة هللا

 اعلى من كاف من الجن أك المبلئكة إذ كيف يتم استنباط اسمالصعوبة 

جاء هذا . ؟بين الخلق ايتم التعارؼ عليه خصائصلشىء له صفات أك 

السبلـ القدرة التى أكدعها هللا فى آدـ عليه لهم الدليل العملى ليبين 

 كميزق بها عن الجن كالمبلئكة كهى علم األسماء فقاؿ سبحانه كتعالى

ئًكىةً "  : فى سورة البقرة ىسٍمىاءى كيلَهىا ثيمَ عىرىضىهيمٍ عىلىى الٍمىبلى كىعىلَمى آىدىـى اأٍل

ءً إًفٍ كينٍتيمٍ صىادًقًينى  ىنٍبًئيونًي بًأىسٍمىاءً هىؤيالى ؾى الى عًلٍمى قىاليوا سيبٍحىافى( 31)فىقىاؿى أ

ىنٍبًئٍهيمٍ بًأىسٍمىائًهًمٍ ( 32)لىنىا إاًَل مىا عىلَمٍتىنىا إًنَكى أىنٍتى الٍعىلًيمي الٍحىكًيمي  قىاؿى يىا آىدىـي أ

ىرٍضً  ىنٍبىأىهيمٍ بًأىسٍمىائًهًمٍ قىاؿى أىلىمٍ أىقيلٍ لىكيمٍ إًنِي أىعٍلىمي غىيٍبى السَمىاكىاتً كىاأٍل فىلىمَا أ

 ( 33)مىا تيبٍديكفى كىمىا كينٍتيمٍ تىكٍتيميوفى  كىأىعٍلىمي

عن المبلئكة كتيقنت به أف العلم الذل علم هللا به آدـ عليه السبلـ ميزق  -6

على  همالمبلئكة من ذلك عندما علم هللا آدـ األسماء كلها ثم عرض

ىسٍمىاءى كيلَهىا ثيمَ "  :المبلئكة فقاؿ سبحانه كهو العليم الحكيم  كىعىلَمى آىدىـى اأٍل

ءً إًفٍ كينٍتيمٍ صىادًقًينى  ىنٍبًئيونًي بًأىسٍمىاءً هىؤيالى ئًكىةً فىقىاؿى أ  (31)عىرىضىهيمٍ عىلىى الٍمىبلى

: كما بين ربنا عز كجلبمسميات هذق األشياء  اأف المبلئكة عجزكا أف يأتو -7

 (32)قىاليوا سيبٍحىانىكى الى عًلٍمى لىنىا إاًَل مىا عىلَمٍتىنىا إًنَكى أىنٍتى الٍعىلًيمي الٍحىكًيمي )

،  آدـ عليه السبلـ أف ينبأهم بأسمائهم فأنبأهم بهاعز كجل فلما أمر هللا  -8

بين هللا عز كجل فضيلة هذا االنساف كبين لهم أنه سبحانه كتعالى يعلم 

ـ ما أبدكق من بياف فساد الجن فى األرض ؿكاألرض كيعغيب السموات 

 يكتموف كقياس هذا االنساف على فعل الجن ، كما بين لهم أنه يعلم ما



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

12 

 

ىنٍبىأىهيمٍ بًأىسٍمىائًهًمٍ: قاؿ هللا تعالى  ىنٍبًئٍهيمٍ بًأىسٍمىائًهًمٍ فىلىمَا أ قاؿ   "قىاؿى يىا آىدىـي أ

قىاؿى أىلىمٍ أىقيلٍ لىكيمٍ إًنِي أىعٍلىمي غىيٍبى السَمىاكىاتً ":  هللا عز كجل لمبلئكته

ىرٍضً كىأىعٍلىمي مىا تيبٍديكفى كىمىا كينٍتيمٍ تىكٍتيميوفى  (  33)كىاأٍل

لماذا هذا الحوار بين هللا كمبلئكته فى : أال كهو جدا سؤاؿ مهم كيبرز هنا  -9

يقوموف  أف المبلئكة سوؼ :؟ كالجوابمسألة خلق آدـ عليه السبلـ

بخدمة هذا االنساف فمنهم من هو موكل بنزكؿ الماء من السماء إلخراج 

الزركع كالثمار التى يتغذل عليها هذا االنساف كتتغذل عليها بهيمة االنعاـ 

فيأكل من لحمها كيشرب من ، التى يستفيد االنساف منها بعد ذلك كالطير ك

 فى حاؿعا إلى حين اكمتأثاثا كجلودها لبنها كيستخدـ أصوافها كأكبارها 

، كمنهم من هو موكل بنفخ الركح فى الجنين كهو فى   سفرق كاقامته

بطن أمه ، كمنهم من هو موكل بكتابة الحسنات كالسيئات التى تصدر من 

هذا االنساف ، كمنهم من هو موكل بنزكؿ الوحى من السماء كجبريل عليه 

األرض لكى يتعايش تكوف الخبلفة فى " أل بالوحى"ل به ذالسبلـ كاؿ

أما ، الناس فى أمن كأماف كسبلـ كاسبلـ ماداموا على تطبيق شرع هللا 

لوا كنهبوا كانتهبوا إلى غير تًإذا خالفوا شرع هللا فسدكا كأفسدكا كقتلوا كؽي

ذلك من المفاسد المهلكة ، كمنهم من هو موكل بقبض األركاح كملك 

كمن معه من  ةللجن، كمنهم من هو خازف الموت كأعوانه على ذلك

: المبلئكة الكراـ الذين يستقبلوف المؤمنين الصالحين عند دخولهم الجنة 

كىسًيقى الَذًينى اتَقىوٍا رىبَهيمٍ إًلىى الٍجىنَةً زيمىرنا حىتَى إًذىا جىاءيكهىا " : قاؿ تعالى

 (73)كىفيتًحىتٍ أىبٍوىابيهىا كىقىاؿى لىهيمٍ خىزىنىتيهىا سىبلـه عىلىيٍكيمٍ طًبٍتيمٍ فىادٍخيليوهىا خىالًدًينى 

الذين يقوموف  كمنهم من هو خازف للنار كمالك كأعوانه، سورة الزمر

كىنىادىكٍا يىا مىالًكي لًيىقٍضً عىلىيٍنىا رىبُكى قىاؿى إًنَكيمٍ " بتعذيب العصاة المذنبين

 .  الزخرؼسورة  (77)مىاكًثيوفى 

من هنا يتضح أهمية اعبلـ المبلئكة بهذا االنساف معمر هذا الكوف ككاف 

لله عز كالبد من بياف فضله كميزته حتى تقوـ المبلئكة بواجباتها طواعية 

بعلمه كفضله الذل امتن به على آدـ عليه منها  كاعترافاكرضا كجل ، 

كهذا يتضح من فعلها عندما أمرهم هللا أف يسجدكا آلدـ عليه السبلـ ، 

 فسجدكا إال ابليس المعاند المكابر  السبلـ

تفاصيل ككيفية  صة خلق آدـ عليه السبلـ أماؽالهدؼ من من هنا يتضح   -10

للرد آيات كثيرة مذكورة فى أكثر من سورة كنبينها  االخلق فقد كردت فيه

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04131.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04402.htm
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كف فى القرآف كأنه فيه آيات تتعارض مع بعضها البعض ؾيعلى الذين يشكً

حتى ال يقوؿ مدع أف آدـ عليه مثل اآليات التى كردت فى خلق االنساف ، ك

السبلـ مخلوؽ من تراب أـ من طين أـ من طين الزب أـ من حمأ 

لفخار ؟ كهو ال يدرل أف التراب إذا مزج بالماء مسنوف أـ من صلصاؿ كا

رؾ فترة من األياـ يكوف طينا الزبا أل ذك لزكجة ، فإذا تيكوف طينا فإذا ما 

ترؾ فترة أخرل يكوف حمأ مسنونا أل له رائحة بعد تخمرق ثم إذا ترؾ 

بعد تشكله فترة أخرل يجف منه بعض الماء فيكوف صلصاال كالفخار 

 لفخارية اشكاال كاألكانى ا

أف المبلئكة استجابوا ألمر هللا بالسجود آلدـ عليه السبلـ بعد تسويته  -11

 كنفخ الركح فيه 

ناصب آدـ عليه اللعين عليه لعنة هللا فى كل زماف كمكاف ، ابليس  ماأ -12

كرفض السجود له كهذا ما بينه هللا عز كجل كالبغضاء السبلـ العداكة 

ىدىـى فىسىجىديكا إاًَل إًبٍلًيسى أىبىى كىاسٍتىكٍبىرى ): فى قوله  ئًكىةً اسٍجيديكا آًل كىإًذٍ قيلٍنىا لًلٍمىبلى

كبين هللا عز كجل عداكة ابليس  سورة البقرة ، (34)كىكىافى مًنى الٍكىافًرًينى 

 فىقيلٍنىا يىا آىدىـي إًفَ هىذىا عىديكٌ)لقوله تعالى  آلدـ كزكجه حواء عليهما السبلـ

 سورة طه (117) لىكى كىلًزىكٍجًكى فىبل ييخٍرًجىنَكيمىا مًنى الٍجىنَةً فىتىشٍقىى

جه إال أنهما عصيا هللا عز كجل بأكلهما ككمع هذا البياف الساطع آلدـ كز -13

عن األكل منها كهذا بعد كسوسة الشيطاف  ربهمامن الشجرة التى نهاهما 

كىيىا آىدىـي اسٍكينٍ ) :لهما كقسمه لهما أنه لهما لمن الناصحين قاؿ هللا تعالى 

أىنٍتى كىزىكٍجيكى الٍجىنَةى فىكيبلى مًنٍ حىيٍثي شًئٍتيمىا كىالى تىقٍرىبىا هىذًقً الشَجىرىةى فىتىكيونىا مًنى 

فىوىسٍوىسى لىهيمىا الشَيٍطىافي لًييبٍدًمى لىهيمىا مىا كيكرًمى عىنٍهيمىا مًنٍ ( 19)الظَالًمًينى 

سىوٍآىتًهًمىا كىقىاؿى مىا نىهىاكيمىا رىبُكيمىا عىنٍ هىذًقً الشَجىرىةً إاًَل أىفٍ تىكيونىا مىلىكىيٍنً أىكٍ 

( 21)النَاصًحًينى  كىقىاسىمىهيمىا إًنِي لىكيمىا لىمًنى( 20)تىكيونىا مًنى الٍخىالًدًينى 

فىدىاَلهيمىا بًغيريكرو فىلىمَا ذىاقىا الشَجىرىةى بىدىتٍ لىهيمىا سىوٍآىتيهيمىا كىطىفًقىا يىخٍصًفىافً 

عىلىيٍهًمىا مًنٍ كىرىؽً الٍجىنَةً كىنىادىاهيمىا رىبُهيمىا أىلىمٍ أىنٍهىكيمىا عىنٍ تًلٍكيمىا الشَجىرىةً كىأىقيلٍ 

قىاالى رىبَنىا ظىلىمٍنىا أىنٍفيسىنىا كىإًفٍ لىمٍ تىغٍفًرٍ ( 22)يٍطىافى لىكيمىا عىديكٌ ميبًينه لىكيمىا إًفَ الشَ

قىاؿى اهٍبًطيوا بىعٍضيكيمٍ لًبىعٍضو عىديكٌ ( 23)لىنىا كىتىرٍحىمٍنىا لىنىكيونىنَ مًنى الٍخىاسًرًينى 

ىرٍضً ميسٍتىقىرٌ كىمىتىاعه إًلىى حًينو  قىاؿى فًيهىا تىحٍيىوٍفى كىفًيهىا ( 24)كىلىكيمٍ فًي اأٍل

 سورة األعراؼ  (25)تىميوتيوفى كىمًنٍهىا تيخٍرىجيوفى 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02465.htm
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أف ال يجوع فى الجنة كبين هللا عز كجل أنه عهد إلى آدـ عليه السبلـ  -14

كال يعرل، كأف ال يظمأ فيها كال يضحى ، كأف الشيطاف له كلزكجه عدك فبل 

كىلىقىدٍ عىهًدٍنىا إًلىى آىدىـى مًنٍ قىبٍلي ): عالى يخرجنهما من الجنة فيشقى قاؿ هللا ت

ىدىـى فىسىجىديكا إاًَل ( 115)فىنىسًيى كىلىمٍ نىجًدٍ لىهي عىزٍمنا  ئًكىةً اسٍجيديكا آًل كىإًذٍ قيلٍنىا لًلٍمىبلى

فىقيلٍنىا يىا آىدىـي إًفَ هىذىا عىديكٌ لىكى كىلًزىكٍجًكى فىبلى ييخٍرًجىنَكيمىا مًنى ( 116)إًبٍلًيسى أىبىى 

كىأىنَكى الى تىظٍمىأي ( 118)إًفَ لىكى أىاَل تىجيوعى فًيهىا كىالى تىعٍرىل ( 117)الٍجىنَةً فىتىشٍقىى 

يىا آىدىـي هىلٍ أىديلُكى عىلىى فىوىسٍوىسى إًلىيٍهً الشَيٍطىافي قىاؿى ( 119)فًيهىا كىالى تىضٍحىى 

فىأىكىبلى مًنٍهىا فىبىدىتٍ لىهيمىا سىوٍآىتيهيمىا كىطىفًقىا ( 120)شىجىرىةً الٍخيلٍدً كىميلٍكو الى يىبٍلىى 

ثيمَ اجٍتىبىاقي ( 121)يىخٍصًفىافً عىلىيٍهًمىا مًنٍ كىرىؽً الٍجىنَةً كىعىصىى آىدىـي رىبَهي فىغىوىل 

 سورة طه  (122)لىيٍهً كىهىدىل رىبُهي فىتىابى عى

أف هللا تعالى بين آلدـ كحواء أف إبليس عدكهما حتى فى األرض كأف   -15

 عز كجل هللاالسبب فى هبوطهما من الجنة إلى األرض هو معصية 

بطاعة ابليس ككساكسه كأنهما يعوداف إلى الجنة مرة أخرل بطاعتهما لله 

: يس عليه لعنة هللا فى كل مكاف كزماف قاؿ هللا تعالى ؿكعصيانهما إلب

قىاؿى اهٍبًطىا مًنٍهىا جىمًيعنا بىعٍضيكيمٍ لًبىعٍضو عىديكٌ فىإًمَا يىأٍتًيىنَكيمٍ مًنِي هيدنل فىمىنً )

كىمىنٍ أىعٍرىضى عىنٍ ذًكٍرًم فىإًفَ لىهي ( 123)اتَبىعى هيدىامى فىبلى يىضًلُ كىالى يىشٍقىى 

قىاؿى رىبِ لًمى حىشىرٍتىنًي ( 124)شىةن ضىنٍكنا كىنىحٍشيريقي يىوٍـى الٍقًيىامىةً أىعٍمىى مىعًي

ىتىتٍكى آىيىاتينىا فىنىسًيتىهىا كىكىذىلًكى الٍيىوٍـى ( 125)أىعٍمىى كىقىدٍ كينٍتي بىصًيرنا  قىاؿى كىذىلًكى أ

ىخًرىةً  كىكىذىلًكى نىجٍزًم مىنٍ أىسٍرىؼى كىلىمٍ ييؤٍمًنٍ( 126)تينٍسىى  بًآىيىاتً رىبِهً كىلىعىذىابي اآٍل

 .سورة طه (127)أىشىدُ كىأىبٍقىى 

البد كأف نعلم أف المعصية تخفض صاحبها كما حدث مع آدـ كحواء  -16

إلى األرض ، كالتوبة من الجنة عليهما السبلـ فبسبب المعصية أهبطا 

 .عبادق كالطاعة ترفع صاحبها ألعلى عليين كهذا ما كعد هللا عز كجل به

بعد أف بين هللا عز كجل عداكة إبليس آلدـ كحواء عليهما السبلـ كاف ك -17

لذرية آدـ كحواء أف الشيطاف أيضا ف مبيالتسبحانه كتعالى ة تمن رحم

أىلىمٍ أىعٍهىدٍ إًلىيٍكيمٍ ): إلى أف تقوـ الساعة قاؿ تعالى لكى يحذركق عدكا لهم 

كىأىفً اعٍبيديكنًي ( 60)يىا بىنًي آىدىـى أىفٍ الى تىعٍبيديكا الشَيٍطىافى إًنَهي لىكيمٍ عىديكٌ ميبًينه 

كىلىقىدٍ أىضىلَ مًنٍكيمٍ جًبًبًل كىثًيرنا أىفىلىمٍ تىكيونيوا تىعٍقًليوفى ( 61)هىذىا صًرىاطه ميسٍتىقًيمه 

 يس سورة (62)
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هو الذل يتبع طريق الرسل كهو طريق  المهتدلبنا عز كجل أف بين ر -18

الهدل كأف الخاسر هو الذل يتبع الشيطاف كهو طريق الضبلؿ قاؿ تعالى 

قىاؿى اهٍبًطىا مًنٍهىا جىمًيعنا بىعٍضيكيمٍ لًبىعٍضو عىديكٌ فىإًمَا يىأٍتًيىنَكيمٍ مًنِي هيدنل فىمىنً ): 

كىمىنٍ أىعٍرىضى عىنٍ ذًكٍرًم فىإًفَ لىهي ( 123)اتَبىعى هيدىامى فىبلى يىضًلُ كىالى يىشٍقىى 

قىاؿى رىبِ لًمى حىشىرٍتىنًي ( 124) مىعًيشىةن ضىنٍكنا كىنىحٍشيريقي يىوٍـى الٍقًيىامىةً أىعٍمىى

ىتىتٍكى آىيىاتينىا فىنىسًيتىهىا كىكىذىلًكى الٍيىوٍـى ( 125)أىعٍمىى كىقىدٍ كينٍتي بىصًيرنا  قىاؿى كىذىلًكى أ

ىخًرىةً ( 126)تينٍسىى  كىكىذىلًكى نىجٍزًم مىنٍ أىسٍرىؼى كىلىمٍ ييؤٍمًنٍ بًآىيىاتً رىبِهً كىلىعىذىابي اآٍل

 سورة طه (127)أىبٍقىى أىشىدُ كى

من هذا السرد البيانى يتضح أف هللا عز كجل نصح أبو البشر آدـ عليه  -19

بالغ فى أنه سبحانه كتعالى السبلـ كزكجه أمنا حواء عليها السبلـ ، كما 

من  كحذرهم ،من عداكة هذا الشيطاف اللعين هماالنصح لذريتهما من بعد

الكتاب  همالرسل كأنزؿ معأرسل بل إف من رحمته عز كجل . قكساكس

كحتى ال يتركهم فريسة كالحكمة ليكونوا هداية للبشر إلى رب العالمين 

كىإًذٍ أىخىذى اللَهي مًيثىاؽى ): قاؿ تعالى فى سورة آؿ عمراف  للشيطاف الرجيم

لًمىا مىعىكيمٍ النَبًيِينى لىمىا آىتىيٍتيكيمٍ مًنٍ كًتىابو كىحًكٍمىةو ثيمَ جىاءىكيمٍ رىسيوؿه ميصىدِؽه 

ىأىقٍرىرٍتيمٍ كىأىخىذٍتيمٍ عىلىى ذىلًكيمٍ إًصٍرًم قىاليوا أىقٍرىرٍنىا  لىتيؤٍمًنينَ بًهً كىلىتىنٍصيرينَهي قىاؿى أ

فىمىنٍ تىوىلَى بىعٍدى ذىلًكى فىأيكلىئًكى  (81)قىاؿى فىاشٍهىديكا كىأىنىا مىعىكيمٍ مًنى الشَاهًدًينى 

أىفىغىيٍرى دًينً اللَهً يىبٍغيوفى كىلىهي أىسٍلىمى مىنٍ فًي السَمىاكىاتً  (82)هيمي الٍفىاسًقيوفى 

ىرٍضً طىوٍعنا كىكىرٍهنا كىإًلىيٍهً ييرٍجىعيوفى   .(83)كىاأل

ف بعدهما على الجن يتبين من هذا كله ميزة آدـ كحواء كذريتهما ـ -20

كالمبلئكة بفضيلة العلم الذل استودعه هللا فيهم جميعا ، كبياف رحمة هللا 

عز كجل بآدـ كحواء كذريتهما من بعدهما بالتحذير من الشيطاف الرجيم 

كرحمته أيضا بإرساؿ الرساؿ كانزاؿ الكتاب كالحكمة عليهم ليدلوا الناس 

 إلى طريق رب العالمين 

 

 

 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00374.htm
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 الفصل الثانى

 ث١بْ و١ف١خ خٍك اإلٔغبْ

بين القرآف الكريم كيفية خلق اإلنساف ابتداء من خلق آدـ عليه السبلـ إلى خلق 

كهذا البياف جاء على كجه التفصيل فى خلق آدـ عليه السبلـ ،  ، ذريته من بعدق

كبين هللا عز كجل أف . كخلق الذرية منهما كمن بعدهماحواء عليها السبلـ ، ك

خلق آدـ عليه السبلـ تم على مرحلتين أساسيتن كهما خلق الجسد من التراب 

ثم المرحلة الثانية بعد تسوية ، كنا الطين الذل يتشكل منه الجسد ؾكالماء ليً

المرحلة األكلى كهى النفخ فيه من ركح هللا عز كجل ليتحوؿ هذا الجسد بحوؿ 

من الطين إلى دـ كلحم كعظم كشحم كعصب فتدب  كعظيم قدرته هللا كقوته

ءـ كظيفة فيه الحياة فتتحرؾ األجهزة كاألعضاء كتعمل بقدرة هللا عز كجل لتبل

ر كيخلف بعضه بعضا إلى أف يرث ـاإلنساف فى الوجود فيفكر كيخطط كينفذ كيع

م خىالًقه بىشىرنا مًنٍ كىإًذٍ قىاؿى رىبُكى لًلٍمىبلئًكىةً إًفِ): قاؿ تعالى هللا األرض كمن عليها

فىإًذىا سىوَيٍتيهي كىنىفىخٍتي فًيهً مًنٍ ريكحًي فىقىعيوا لىهي  (28)صىلٍصىاؿو مًنٍ حىمىإو مىسٍنيوفو 

إاًلَ إًبٍلًيسى أىبىى أىفٍ يىكيوفى مىعى  (30)فىسىجىدى الٍمىبلئًكىةي كيلُهيمٍ أىجٍمىعيوفى  (29)سىاجًدًينى 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01830.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01831.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01832.htm
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إًذٍ قىاؿى رىبُكى لًلٍمىبلئًكىةً إًنِي خىالًقه ) :كقوله تعالى، سورة الحجر  (31)السَاجًدًينى 

 (72)فىإًذىا سىوَيٍتيهي كىنىفىخٍتي فًيهً مًنٍ ريكحًي فىقىعيوا لىهي سىاجًدًينى  (71)بىشىرنا مًنٍ طًينو 

 (74)إاًلَ إًبٍلًيسى اسٍتىكٍبىرى كىكىافى مًنى الٍكىافًرًينى  (73)مىبلئًكىةي كيلُهيمٍ أىجٍمىعيوفى فىسىجىدى اؿٍ

ٍ كينٍتى مًنى الٍعىالًينى  ـى قىاؿى يىا إًبٍلًيسي مىا مىنىعىكى أىفٍ تىسٍجيدى لًمىا خىلىقٍتي بًيىدىمَ أىسٍتىكٍبىرٍتى أ

فيالها من  .سورة ص (76)كىخىلىقٍتىهي مًنٍ طًينو قىاؿى أىنىا خىيٍره مًنٍهي خىلىقٍتىنًي مًنٍ نىارو  (75)

قدرة مبنية على علم أزلى ينم عن الخبرة فهو سبحانه كحدق العليم الخبير بهذق 

 الحكيمـ العليم النفس البشرية كبكل ما خلق ، كيالها من حكمة مبنية على عل

أىال يىعٍلىمي مىنٍ خىلىقى كىهيوى )كعلى لطفه بخلقه فهو سبحانه كحدق اللطيف الخبير 

 . سورة الملك (14)اللَطًيفي الٍخىبًيري 

:  آدَ ػ١ٍٗ اٌغالَ عغذ خٍك: أٚال 

بين هللا عز كجل أنه خلق آدـ عليه السبلـ من جسد كبعد أف أتم خلق الجسد 

كهكذا اإلنساف عبارة عن جسد كركح ، كبين هللا عز . نفخ فيه من ركحهكسواق 

 ، الماء ، التراب،  األرض:كجل المادة التى خلق منها الجسد كهى كما يلى 

 كالفخارالصلصاؿ ،  مسنوفاؿحمأ اؿ،  الزباالطين الطين ، 

 ِشؽٍخ إٌفخ فٝ اٌشٚػ : صب١ٔب 

كهنا بحوؿ هللا كقوته كقدرته كعظمته يتحوؿ هذا الجسد الذل من الطين 

كهوعبارة عن هيكل أجوؼ له صلصلة عند الطرؽ عليه  إلى دـ كلحم كشحم 

بعد نفخ الركح فيه كال يقدر على ذلك إال هللا العليم كعركؽ كعظم كعصب 

عز كجل المبلئكة أف يسجدكا آلدـ عليه السبلـ بعد نفخ  كلذلك أمر هللا .الخبير

فىإًذىا سىوَيٍتيهي كىنىفىخٍتي فًيهً مًنٍ ريكحًي فىقىعيوا لىهي سىاجًدًينى "  الركح فيه كليس قبلها

إاًلَ إًبٍلًيسى اسٍتىكٍبىرى كىكىافى مًنى الٍكىافًرًينى  (73)فىسىجىدى الٍمىبلئًكىةي كيلُهيمٍ أىجٍمىعيوفى  (72)

كهذا دليل على أف السجود فى الحقيقة كاف لقدرة هللا عز  .سورة ص "(74)

بعد النفخ  كعرؽكجل الذل حوؿ الطين إلى دـ كلحم كعظم كشحم كعصب 

إًنَمىا أىمٍريقي إًذىا أىرىادى شىيٍئنا أىفٍ ) :فيه من ركحه التى هى سر الخلق كالوجود كالملكوت

فىسيبٍحىافى الَذًم بًيىدًقً مىلىكيوتي كيلِ شىيٍءو كىإًلىيٍهً تيرٍجىعيوفى  (82)يىقيوؿى لىهي كينٍ فىيىكيوفي 

 سورة يس (83)

 خٍك آدَ ِٓ اٌزشاة ٚاٌّبء

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01833.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04041.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04042.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04043.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04044.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04045.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04046.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/05255.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04042.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04043.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/04044.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03787.htm
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األكؿ كهو آدـ عليه السبلـ  آيات كثيرة فى القرآف الكريم تشير إلى خلق االنساف

، كالطين ، كالطين البلزب ، كالحمأ كالماء  ، التراباألرض ، من  كذريته من بعدق 

 :بيانها كالتالىهذق اآليات المسنوف ، كالصلصاؿ كالفخار 

 : اٌخٍك ِٓ اٌّبء

الٍمىاءً بىشىرنا فىجىعىلىهي نىسىبنا كىصًهٍرنا  مًنى كىهيوى الَذًم خىلىقى): من قوله تعالى  -1

 سورة الفرقاف (54) .كىكىافى رىبُكى قىدًيرنا

ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ   :اٌخٍك ِٓ األسع

ىرٍضً كىاسٍتىعٍمىرىكيمٍ فًيهىا فىاسٍتىغٍفًريكقي ثيمَ تيوبيوا إًلىيٍهً إًفَ ) -1 هيوى أىنٍشىأىكيمٍ مًنى اأٍل

  سورة هود (61)رىبِي قىرًيبه ميجًيبه 

يخٍرىل ) -2  سورة طه (55)مًنٍهىا خىلىقٍنىاكيمٍ كىفًيهىا نيعًيديكيمٍ كىمًنٍهىا نيخٍرًجيكيمٍ تىارىةن أ

يمَهىاتًكيمٍ فىبلى  -3 ىنٍتيمٍ أىجًنَةه فًي بيطيوفً أ ىرٍضً كىإًذٍ أ هيوى أىعٍلىمي بًكيمٍ إًذٍ أىنٍشىأىكيمٍ مًنى اأٍل

 سورة النجم (32)تيزىكُوا أىنٍفيسىكيمٍ هيوى أىعٍلىمي بًمىنً اتَقىى 

ىرٍضً نىبىاتنا  -4 ىنٍبىتىكيمٍ مًنى اأٍل  سورة نوح (17)كىاللَهي أ

ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ  : اٌخٍك ِٓ اٌزشاة

إًفَ مىثىلى عًيسىى عًنٍدى اللَهً كىمىثىلً آىدىـى خىلىقىهي مًنٍ تيرىابو ثيمَ قىاؿى لىهي كينٍ فىيىكيوفي ) -1

 سورة آؿ عمراف (59)

قىاؿى لىهي صىاحًبيهي كىهيوى ييحىاكًريقي أىكىفىرٍتى بًالَذًم خىلىقىكى مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ نيطٍفىةو ) -2

 سورة الكهف (37)ثيمَ سىوَاؾى رىجيبلن 

يىا أىيُهىا النَاسي إًفٍ كينٍتيمٍ فًي رىيٍبو مًنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ ) -3

 سورة الحج (5....)فىةو نيطٍ

ىنٍتيمٍ بىشىره تىنٍتىشًريكفى ) -4 سورة  (20)كىمًنٍ آىيىاتًهً أىفٍ خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ إًذىا أ

 الركـ

كىاللَهي خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ نيطٍفىةو ثيمَ جىعىلىكيمٍ أىزٍكىاجنا كىمىا تىحٍمًلي مًنٍ ) -5

ينٍثىى كىالى تىضىعي إاًَل بًعًلٍمًهً كىمىا ييعىمَري مًنٍ ميعىمَرو كىالى يينٍقىصي مًنٍ عيميرًقً إاًَل فًي  أ

 سورة فاطر (11)كًتىابو إًفَ ذىلًكى عىلىى اللَهً يىسًيره 
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هيوى الَذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ نيطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ ييخٍرًجيكيمٍ طًفٍبلن ) -6

ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا شيييوخنا كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييتىوىفَى مًنٍ قىبٍلي كىلًتىبٍليغيوا 

 سورة غافر (67)كيمٍ تىعٍقًليوفى أىجىبلن ميسىمًى كىلىعىلَ

ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ   :اٌخٍك ِٓ اٌط١ٓ

ىنٍتيمٍ ) -1 هيوى الَذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ طًينو ثيمَ قىضىى أىجىبلن كىأىجىله ميسىمًى عًنٍدىقي ثيمَ أ

 سورة األنعاـ (2)تىمٍتىريكفى 

قىاؿى مىا مىنىعىكى أىاَل تىسٍجيدى إًذٍ أىمىرٍتيكى قىاؿى أىنىا خىيٍره مًنٍهي خىلىقٍتىنًي مًنٍ نىارو كىخىلىقٍتىهي ) -2

 سورة األعراؼ (12)مًنٍ طًينو 

لىةو مًنٍ طًينو ) -3  سورة المؤمنوف (12)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىافى مًنٍ سيبلى

سورة  (7)الَذًم أىحٍسىنى كيلَ شىيٍءو خىلىقىهي كىبىدىأى خىلٍقى اإٍلًنٍسىافً مًنٍ طًينو ) -4

 السجدة

زًبو ) -5 ٍ مىنٍ خىلىقٍنىا إًنَا خىلىقٍنىاهيمٍ مًنٍ طًينو الى ـى  (11)فىاسٍتىفٍتًهًمٍ أىهيمٍ أىشىدُ خىلٍقنا أ

 سورة الصافات

ئًكىةً إًنِي ) -6  سورة ص (71)خىالًقه بىشىرنا مًنٍ طًينو إًذٍ قىاؿى رىبُكى لًلٍمىبلى

 سورة ص (76)قىاؿى أىنىا خىيٍره مًنٍهي خىلىقٍتىنًي مًنٍ نىارو كىخىلىقٍتىهي مًنٍ طًينو ) -7

ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ  :ٚاٌظٍظبي اٌخٍك ِٓ اٌؾّؤ اٌّغْٕٛ

 الحجرسورة  (26)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىافى مًنٍ صىلٍصىاؿو مًنٍ حىمىإو مىسٍنيوفو ) -1

ئًكىةً إًنِي خىالًقه بىشىرنا مًنٍ صىلٍصىاؿو مًنٍ حىمىإو مىسٍنيوفو ) -2  (28)كىإًذٍ قىاؿى رىبُكى لًلٍمىبلى

 سورة الحجر

ىسٍجيدى لًبىشىرو خىلىقٍتىهي مًنٍ صىلٍصىاؿو مًنٍ حىمىإو مىسٍنيوفو ) -3 سورة  (33)قىاؿى لىمٍ أىكينٍ أًل

 الحجر

 سورة الرحمن (14)خىلىقى اإٍلًنٍسىافى مًنٍ صىلٍصىاؿو كىالٍفىخَارً ) -4

 األرض منها االنساف هىهللا عز كجل يتضح أف المادة التى خلق ق اآليات من هذ

كباختبلطهما يتكوف الطين فإذا صار ، التراب كالماء  كاألرض تحتول على  ،

بعد تخمرق  متغيرةالطين ذك لزكجة أصبح طينا الزبا ، كإذا ترؾ فصار له رائحة 

صار صلصاال أشكاال كتشكل  ءاصبح حمأ مسنونا ، فإذا تبخر منه بعض الما

  .د كمحسوس فى دنيا الناسكقكهذا معركؼ كمشكالفخار 
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كحيث أف القرآف الكريم نزؿ بلساف عربى مبين فبلبد من معرفة هذق المواد التى 

 خلق منها االنساف من حيث اللغة 

إف "قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم : خٍك آدَ ِٓ لجؼخ ِٓ األسع

هللا خلق آدـ من قبضة قبضها من جميع األرض فجاء بنو آدـ على قدر األرض 

  (4")مر كاألسود كبين ذلك كالخبيث كالطيب كبين ذلكجاء منهم األبيض كاألح

الجرـ المقابل للسماء، كجمعه أرضوف، كال تجيء  هى: األرض فى اللغة ك

، كما يعبر بالسماء عن  ، كيعبر بها عن أسفل الشيء(5)مجموعة في القرآف

.  أعبلق

ىيىاتً لىعىلَكيمٍ ):  كقوله تعالى ىرٍضى بىعٍدى مىوٍتًهىا قىدٍ بىيَنَا لىكيمي اآل اعٍلىميوا أىفَ اللَهى ييحٍيًي األ

 عبارة عن كل تكوين بعد إفساد كعود بعد بدء،هو  الحديدسورة  (17)تىعٍقًليوفى 

تمكن على األرض فكثر، : كتأرض النبت .(6)حسنة النبت: أرض أريضة، أم: كيقاؿ

الدكدة التي تقع في الخشب من : كاألرضة إذا تناكؿ نبت األرض، : كتأرض الجدم

أرضت الخشبة : يقاؿ.(8)هو أفسد من األرضة: يقاؿ: كقاؿ الزمخشرم. (7)األرض

كقد بين النبى صلى هللا عليه كسلم أنه خلق آدـ عليه السبلـ من  .فهي مأركضة

 قبضة من األرض كيعنى بها قبضة من تراب األرض كهو من قشرة األرض 

 
:  اٌزشاة

 

إًفَ مىثىلى عًيسىى عًنٍدى اللَهً كىمىثىلً آىدىـى خىلىقىهي مًنٍ ): فى سورة آؿ عمراف يقوؿ تعالى

ما نعم من : التراب: ، جاء في المعجم الوسيط (59)فىيىكيوفي  تيرىابو ثيمَ قىاؿى لىهي كينٍ

جزء األرض السطحي الصالح ألف يكوف مهدًا للنبات، كجاء : كالتربة: أديم األرض

. طاهرها: تربة األرض: في لساف العرب

: اٌط١ٓ

                                                             

(
4

 أخرجه أحمد كأبو داكد كالترمذل كقاؿ حديث صحيح

5
 1/92المجمل : انظر ( 

6
 7/55؛ كالعين 2/92المجمل : انظر ( 

7
  7/56؛ كالعين 7/113( أرض)راجع اللساف ( 

8
 5راجع أساس الببلغة ص  ( 
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المؤمنوف ، سورة  (12)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإلًنٍسىافى مًنٍ سيبللىةو مًنٍ طًينو ): يقوؿ تعالى

التراب المختلط بالماء، كقد يسمى بذلك كإف : الطين: جاء في المعجم الوسيط

 الوحل: الطين: اء في لساف العربالماء، كجزالت عنه رطوبة 

:  اٌط١ٓ اٌالصة

ٍ مىنٍ خىلىقٍنىا إًنَا خىلىقٍنىاهيمٍ مًنٍ طًينو الزًبو ) :قاؿ هللا تعالى ـى  (11)أىهيمٍ أىشىدُ خىلٍقنا أ

الطين اللزج أك : البلزب كالطين: ، جاء فى المعجم الوسيط الصافات سورة

 البلصق

: عالٌخ ِٓ ط١ٓ 

استل آدـ من طين فسمي : فقاؿ قتادة( مًنٍ سيبللىةو مًنٍ طًينو): أما قوله تعالى 

مًنٍ ): كقوله تعالى: كفى كتاب مفردات القرآف الكريم للراغب األصفهانى  .سبللة

: من الصفو الذم يسل من األرض، كقيل: ، أم[12/المؤمنوف] (سيبللىةو مًنٍ طًينو

 السبللة كناية عن النطفة تصور دكنه صفو ما يحصل منه 

* سبللة * منه كالنطفة * استل * ك  سبلؿ  الشيء ما : كفى مختار الصحاح 

كالسبللة هى انتقاء أفضل عناصر التراب كليس كل العناصر الموجودة ،  اإلنساف

مناط االعجاز العلمى فى  منكهذا ، التراب به شوائب كثيرة  فى التراب ألف

ألف االيات التى تتكلم عن خلق النساف من سبللة من طين كليس من كل الطين 

 الطين يحتول على النافع كالضار كاستل اإلنساف من النافع فيه

:  اٌؾّؤ اٌّغْٕٛ

اإلًنٍسىافى مًنٍ صىلٍصىاؿو مًنٍ حىمىإو كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا ): جاء في سورة الحجر قوله تعالى

الطين األسود المنتن، كجاء في : كالحمأ: جاء في مادة الحمأك   (26)مىسٍنيوفو

مًنٍ حىمىإو ): المصور، أك المملس أك المنتن، كقوله تعالى: المسنوف: مادة سنن

هو الرطب، كقاؿ أبو : أم متغير منتن، كقاؿ بن عباس: قاؿ أبو عمرك( مىسٍنيوفو

المسنوف : كب، كيقاؿبالمسنوف المص: كب، كيقاؿبالمسنوف المص: عبيدة

ن  . المصبوب على صورة، كسننت التراب صببته صبًا سهبل

: اٌفخبس اٌظٍظبي

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02685.htm
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 (14)خىلىقى اإلًنٍسىافى مًنٍ صىلٍصىاؿو كىالٍفىخَارً ): يقوؿ تعالى في سورة الرحمن

هو الطين اليابس الذم يصل من يبسه أم : كالصلصاؿ كما جاء في لساف العرب

: قاؿ الجوهرم، ك الصلصاؿ من الطين ما لم يجعل خزفًا: يصوت كجاء أيضًا

الصلصاؿ الطين الحر خلط برمل فصار يتصلصل إذا جف فإذا طبخ بالنار فهو 

. الفخار

 اٌط١ٓ ٚطفبرٗ

بين هللا عز كجل فى كتابه الحكيم أف اإلنساف خلق من سبللة من طين كليس 

التراب األرض كمن هنا أل تعارض بين اآليات التى تتكلم عن أصل الخلق من 

كالماء ألف مزج التراب بالماء يصير طينا كهذا مشاهد محسوس لجميع الناس 

الَذًم أىحٍسىنى كيلَ شىيٍءو خىلىقىهي كىبىدىأى خىلٍقى اإٍلًنٍسىافً مًنٍ طًينو ) :فيقوؿ هللا عز كجل 

 الجسد من الطينخلق كتشكيل بداية تدؿ اآلية على أف ؼ ،  السجدةسورة  (7)

كهذا   ألنه ال يتم تشكيل أشكاؿ معلومة لها صفة الشكلية من التراب أك من الماء

  فى القرآف الكريمكالبيانى أيضا من مناط اإلعجاز العلمى 

كيبين هللا عز كجل صفات الطين بعد أف تم خلط التراب بالماء فتارة يكوف طينا 

فخار بعد أف يجف الزبا كأخرل يكوف حمأ مسنونا كثالثة يكوف له صلصلة كاؿ

ٍ مىنٍ خىلىقٍنىا إًنَا ): كيتبخر منه بعض  الماء فيقوؿ هللا عز كجل ـى أىهيمٍ أىشىدُ خىلٍقنا أ

  .الصافاتسورة  (11)خىلىقٍنىاهيمٍ مًنٍ طًينو الزًبو 

٠غف ف١ىْٛ فخبسا ٌٗ طٍظٍخ اٌط١ٓ اٌالصة 

كهكذا تمضى بنا اآليات فى كتاب هللا عز كجل على نسق كترتيب كبياف انتقاؿ 

كذلك قبل نفخ الركح فى هذا الجسد ، التراب بعد خلطه بالماء من حاؿ إلى حاؿ 

كهذا دليل ، المتايبس الذل أصبح له صلصلة كصلصلة الفخار عند الطرؽ عليه 

ككونه له صلصلة كصلصلة الفخار عند الطرؽ كوين الجسد ت بعدعلى أف اإلنساف 

خىلىقى اإٍلًنٍسىافى مًنٍ ) : فى سورة الرحمن فيقوؿ هللا عز كجل، كاف أجوفا عليه 

 . (14)صىلٍصىاؿو كىالٍفىخَارً 

رفغ١ش ا٠٢بد اٌزٝ رزىٍُ ػٓ خٍك اإلٔغبْ 
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  (9)رفغ١ش اثٓ وض١ش

 النشأة من األرض -1

هيوى أىنشىأىكيمٍ مٌنى األرٍضً كىاسٍتىعٍمىرىكيمٍ فًيهىا ): فى سورة هود قوله تعالى

أم  {هو أنشأكم من األرض} (.61)مٌجًيب يٍهً إًفٌ رىبٌي قىرًيبهفىاسٍتىغٍفًريكقي ثيمٌ تيوبيوىاٍ إًؿى

أم جعلكم عمارًا  {كاستعمركم فيها}ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدـ 

فيما تستقبلونه  {ثم توبوا إليه}لسالف ذنوبكم  {فاستغفركق}تعمركنها كتستغلونها 

كإذا سألك عبادم عني فإني قريب أجيب }: كما قاؿ تعالى {إف ربي قريب مجيب}

  .186 / سورة البقرة {دعوة الداع إذا دعاف

أىجًنٌةه هيوى أىعٍلىمي بًكيمٍ إًذٍ أىنشىأىكيمٍ مٌنى األرٍضً كىإًذٍ أىنتيمٍ ): فى سورة النجمقوله تعالى ك

ى تيزىكٌوىاٍ أىنفيسىكيمٍ هيوى أىعٍلىمي بًمىنً اتٌقىىى يمٌهىاتًكيمٍ فىبل هو أعلم بكم إذ } (.32)فًي بيطيوفً أ

أم هو بصير بكم عليم بأحوالكم كأفعالكم كأقوالكم التي  {أنشأكم من األرض

كاستخرج ذريته من صلبه  ، كتقع منكم حين أنشأ أباكم من األرض ، ستصدر عنكم

كإذ أنتم }: ككذا قوله. فريقًا للجنة كفريقًا للسعير: ثاؿ الذر ثم قسمهم فريقينأـ

قد كتب الملك الذم يوكل به رزقه كأجله كعمله كشقي  {أجنة في بطوف أمهاتكم

ككنا , كنا أجنة في بطوف أمهاتنا فسقط منا من سقط: أـ سعيد ؟ قاؿ مكحوؿ

ككنا فيمن بقي ثم صرنا يفعة فهلك  ، فيمن بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك

ككنا فيمن بقي  ، ككنا فيمن بقي ثم صرنا شبابًا فهلك منا من هلك ، منا من هلك

 .(10)لك فماذا بعد هذا ننتظر ؟ ثم صرنا شيوخًا ال أبا

 

 :من تراب الخلق -2

  

ىنٍتيمٍ بىشىره ): فى سورة الركـ قوله تعالى كىمًنٍ آىيىاتًهً أىفٍ خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ إًذىا أ

  (20)تىنٍتىشًريكفى 

أنه خلق أباكم آدـ  ، الدالة على عظمته ككماؿ قدرته {كمن آياته}: يقوؿ تعالى

ثم  ، فأصلكم من تراب ثم من ماءو مهين {ثم إذا أنتم بشر تنتشركف}من تراب 

ثم كسا  ، ثم صار عظامًا شكله على شكل اإلنساف ، تصور فكاف علقة ثم مضغة

                                                             

 (9
كهو أجل مؤلفاته فقد إسماعيل بن عمر بن كثير للحافظ  بػتفسير ابن كثير، المشهور تفسير القرآف العظيم

 .تناقلته األمة بالقبوؿ كيعتبر أصح تفسير للقرآف
10

 ركاق ابن أبي حاتم عنه ( 
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ثم خرج من بطن  ، ثم نفخ فيه الركح فإذا هو سميع بصير ، هللا تلك العظاـ لحمًا

كاملت قواق كحركاته ثم كلما طاؿ عمرق ت ، أمه صغيرًا ضعيف القول كالحركة

كيسافر في أقطار  ، حتى آؿ به الحاؿ إلى أف صار يبني المدائن كالحصوف

 ، كيتكسب كيجمع األمواؿ ، كيدكر أقطار األرض ، كيركب متن البحور ، األقاليم

ىخرة كل  كله فكرة كغور كدهاء كمكر كرأم كعلم كاتساع في أمور الدنيا كاال

فسبحاف من أقدرهم كسيرهم كسخرهم كصرفهم في فنوف المعايش  ، بحسبه

 ، كالغنى كالفقر ، كالحسن كالقبح ، كفاكت بينهم في العلوـ كالفكر ، كالمكاسب

كمن آياته أف خلقكم من تراب ثم إذا أنتم }: كلهذا قاؿ تعالى, كالسعادة كالشقاكة

. {بشر تنتشركف

حدثنا عوؼ عن قسامة بن : كغندر قاالحدثنا يحيى بن سعيد : كقاؿ اإلماـ أحمد

إف هللا خلق »قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم : زهير عن أبي موسى قاؿ

جاء منهم , فجاء بنو آدـ على قدر األرض, آدـ من قبضة قبضها من جميع األرض

كالسهل كالحزف كبين , كالخبيث كالطيب, األبيض كاألحمر كاألسود كبين ذلك

  (11)«ذلك

 

كىاللَهي خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ نيطٍفىةو ثيمَ جىعىلىكيمٍ ): فى سورة فاطرقوله تعالى ك

ينٍثىى كىال تىضىعي إاًلَ بًعًلٍمًهً كىمىا ييعىمَري مًنٍ ميعىمَرو كىال يينٍقىصي مًنٍ  أىزٍكىاجنا كىمىا تىحٍمًلي مًنٍ أ

  (11)عيميرًقً إاًلَ فًي كًتىابو إًفَ ذىلًكى عىلىى اللَهً يىسًيره 

أم ابتدأ خلق أبيكم  {كهللا خلقكم من تراب ثم من نطفة}: كقوله تبارؾ كتعالى

أم ذكرًا  {ثم جعلكم أزكاجًا}ثم جعل نسله من سبللة من ماء مهين , من تراب

. إليها لكم أزكاجًا من جنسكم لتسكنوالطفًا منه كرحمة أف جعل , كأنثى

 

هيوى الَذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ نيطٍفىةو ثيمَ مًنٍ ): فى سورة غافر قوله تعالىك

ن ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا شيييوخنا كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييتىوىفَى  عىلىقىةو ثيمَ ييخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل

ن ميسىمًى كىلىعىلَكيمٍ تىعٍقًليو   (67)فى مًنٍ قىبٍلي كىلًتىبٍليغيوا أىجىبل

يقوؿ تبارؾ كتعالى قل يا محمد لهؤالء المشركين إف هللا عز كجل ينهى أف يعبد 

كقد بين تبارؾ كتعالى أنه ال يستحق  ، أحد سواق من األصناـ كاألنداد كاألكثاف

هو الذم خلقكم من تراب ثم من }: العبادة أحد سواق في قوله جلت عظمته

                                                             

(
11

 .هذا حديث حسن صحيح: كقاؿ الترمذم. كالترمذم من طرؽ عن عوؼ األعرابي بهركاق أبو داكد  
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ن ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخًا أم هو  {نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفبل

كعن أمرق كتدبيرق ، الذم يقلبكم في هذق األطوار كلها كحدق ال شريك له 

أم من قبل أف يوجد كيخرج إلى  {كمنكم من يتوفى من قبل}ؾ كتقديرق يكوف ذؿ

ن قبل  هذا العالم بل تسقطه أمه سقطًا كمنهم من يتوفى صغيرًا كشابًا ككهبل

 {لنبين لكم كنقر في األرحاـ ما نشاء إلى أجل مسمى}: الشيخوخة كقوله تعالى

ن مسمى كلعلكم تعقلوف}: كقاؿ عز كجل ههنا جريج  قاؿ ابن {كلتبلغوا أجبل

 تتذكركف البعث

  

 : الخلق من الطين -3

هيوى الَذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ طًينو ثيمَ قىضىى أىجىبلن كىأىجىله ): فى سورة األنعاـ قوله تعالى

ىنٍتيمٍ تىمٍتىريكفى  يعني  {هو الذم خلقكم من طين}: كقوله تعالى (2)ميسىمًى عًنٍدىقي ثيمَ أ

 ! كمنه خرجوا فانتشركا في المشارؽ كالمغارب ، الذم هو أصلهم ، أباهم آدـ

ىلىةو مٌن طًينو: قوله تعالى  ثيمٌ جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي  (12)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإلًنٍسىافى مًن سيبل

ثيمٌ خىلىقٍنىا النٌطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى  (13)قىرىارو مٌكًينو

عًظىامًا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمًا ثيمٌ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى فىتىبىارىؾى اللٌهي أىحٍسىني 

( 16)ـٌ إًنٌكيمٍ يىوٍـى الٍقًيىامىةً تيبٍعىثيوفىثي (15)ثيمٌ إًنٌكيمٍ بىعٍدى ذىلًكى لىمىيٌتيوفى( 14)الٍخىالًقًينى

 سورة المؤمنوف

كهو آدـ عليه  ، يقوؿ تعالى مخبرًا عن ابتداء خلق اإلنساف من سبللة من طين

كقاؿ األعمش عن المنهاؿ بن . مسنوف السبلـ خلقه هللا من صلصاؿ من حمإ

. صفوة الماءمن : قاؿ {من سبللة من طين}عمرك عن أبي يحيى عن ابن عباس 

إنما سمي آدـ طينًا : كقاؿ ابن جرير. من سبللة أم من مني آدـ: كقاؿ مجاهد

استل آدـ من الطين كهذا أظهر في المعنى كأقرب : ألنه مخلوؽ منه كقاؿ قتادة

كهو الصلصاؿ من  ، فإف آدـ عليه السبلـ خلق من طين الزب ، إلى السياؽ

كمن آياته أف خلقكم }: كما قاؿ تعالىكذلك مخلوؽ من التراب  ، المسنوف الحمإ

. {من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشركف

حدثنا أسامة بن زهير عن أبي موسى , حدثنا يحيى بن سعيد: كقاؿ اإلماـ أحمد

إف هللا خلق آدـ من قبضة قبضها من »: عن النبي صلى هللا عليه كسلم قاؿ

جاء منهم األحمر كاألبيض كاألسود , فجاء بنو آدـ على قدر األرض, جميع األرض



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

26 

 

هذا الضمير عائد  {ثم جعلناق نطفة} (12)«كالخبيث كالطيب كبين ذلك, كبين ذلك

ىية األخرل كبدأ خلق اإلنساف من طين ثم }: على جنس اإلنساف كما قاؿ في اال

ألم نخلقكم من ماء }: كما قاؿ ، أم ضعيف {جعل نسله من سبللة من ماء مهين

إلى قدر معلوـ }يعني الرحم معد لذلك مهيأ له  {في قرار مكينمهين فجعلناق 

أم مدة معلومة كأجل معين حتى استحكم كتنقل من  {فقدرنا فنعم القادركف

أم ثم  {ثم خلقنا النطقة علقة}: كلهذا قاؿ ههنا ، حاؿ إلى حاؿ كصفة إلى صفة

 ، كهي الماء الدافق الذم يخرج من صلب الرجل كهو ظهرق ، صيرنا النطفة

فصارت علقة  ، كترائب المرأة كهي عظاـ صدرها ما بين الترقوة إلى السرة

فخلقنا العلقة }كهي دـ : قاؿ عكرمة ، حمراء على شكل العلقة مستطيلة

فخلقنا }كهي قطعة كالبضعة من اللحم ال شكل فيها كال تخطيط  {مضغة

يعني شكلناها ذات رأس كيدين كرجلين بعظامها كعصبها  {ًاالمضغة عظاـ

كهو عظم : قاؿ ابن عباس {فخلقنا المضغة عظمًا}كقرأ آخركف  .كعركقها

 أم كجعلنا على ذلك ما يسترق كيشدق كيقويه {فكسونا العظاـ لحمًا} ، الصلب

أم ثم نفخنا فيه الركح فتحرؾ كصار خلقًا آخر ذا سمع { ثم أنشأناق خلقًا آخر}

علي بن  كقاؿ .{فتبارؾ هللا أحسن الخالقين}كبصر كإدراؾ كحركة كاضطراب 

إذا نمت النطفة أربعة أشهر بعث هللا إليها ملكًا فنفخ : أبي طالب رضي هللا عنه

يعني نفخنا  {ثم أنشأناق خلقًا آخر}: فذلك قوله ، (13)فيها الركح في ظلمات ثبلث

 ثم}قاؿ ابن عباس  ، كركم عن أبي سعيد الخدرم أنه نفخ الركح ، فيه الركح

ككذا قاؿ مجاهد كعكرمة كالشعبي  ، يعني فنفخنا فيه الركح {أنشأناق خلقًا آخر

كاختارق ابن  ، كابن زيد كالحسن كأبو العالية كالضحاؾ كالربيع بن أنس كالسدم

يعني ننقله من حاؿ  {ثم أنشأناق خلقًا آخر}كقاؿ العوفي عن ابن عباس .جرير

ن ثم نشأ صغيرًا ن ثم  ، ثم احتلم ثم صار شابًا،  إلى حاؿ إلى أف خرج طفبل ثم كهبل

كال منافاة فإنه من ابتداء نفخ  ، كعن قتادة كالضحاؾ نحو ذلك. شيخًا ثم هرمًا

في  أحمدقاؿ اإلماـ . كهللا أعلم ، الركح فيه شرع في هذق التنقبلت كاألحواؿ

حدثنا األعمش عن زيد بن كهب عن عبد هللا ػ هو  ، حدثنا أبو معاكية: مسندق

حدثنا رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم كهو : ابن مسعود رضي هللا عنه ػ قاؿ

ثم , إف أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة»: الصادؽ المصدكؽ

                                                             

12
  المرجع السابق (

13
حدثنا النضر يعني , حدثنا يحيى بن حساف, حدثنا جعفر بن مسافر, حدثنا علي بن الحسين: ابن أبي حاتم ركاق (

 عن على بن أبى طالب حدثنا زيد بن علي عن أبيه, ابن كثير مولى بني هاشم



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

27 

 

ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه , ثم يكوف مضغة مثل ذلك, يكوف علقة مثل ذلك

فو  ، كهل هو شقي أك سعيد ، كعمله ، كأجله ، رزقه: الركح كيؤمر بأربع كلمات

الذم ال إله غيرق إف أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكوف بينه كبينها إال 

كإف أحدكم ليعمل ،  فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها ، ذراع

فيسبق عليه الكتاب فيختم له  ، بعمل أهل النار حتى ما يكوف بينه كبينها إال ذراع

. (14)«بعمل أهل الجنة فيدخلها

قاؿ عبد هللا ػ يعني ابن مسعود ػ إف النطفة إذا كركل ابن ابى حاتم بسندق  

ثم تعود في  ، فتمكث أربعين يومًا ، كقعت في الرحم طارت في كل شعر كظفر

مر يهودم برسوؿ هللا صلى هللا عليه ": أحمد اإلماـ ذكرك .(15)الرحم فتكوف علقة

 ، يا يهودم إف هذا يزعم أنه نبي: فقالت قريش ، كسلم كهو يحدث أصحابه

يا : فقاؿ ، فجاءق حتى جلس: قاؿ ، ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال نبي: فقاؿ

يهودم من كل يخلق من نطفة الرجل كمن يا »محمد مم يخلق اإلنساف ؟ فقاؿ 

كأما نطفة  ، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم كالعصب ، نطفة المرأة

كفى  .(16)هكذا كاف يقوؿ من قبلك: فقاؿ "المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم كالدـ

هذا الحديث أكجه كثيرة من اإلعجاز العلمى فى السنة النبوية المطهرة نذكرق فى 

 .حينه إف شاء هللا عز كجل

سمعت رسوؿ هللا : قاؿ عن حذيفة بن أسيد الغفارم بسندق اإلماـ أحمد ركلك

يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم »: صلى هللا عليه كسلم يقوؿ

 ، أذكر أـ أنثى ؟ فيقوؿ هللا ، يا رب ماذا ؟ أشقي أـ سعيد: فيقوؿ ، بأربعين ليلة

ثم تطول الصحيفة فبل يزاد على ما  ، كيكتب عمله كأثرق كمصيبته كرزقه ، فيكتباف

 .(17)«فيها كال ينقص

                                                             

14
 أخرجاق من حديث سليماف بن مهراف األعمش( 

15
 عن عبد هللا بن مسعودحدثنا أبو معاكية عن األعمش عن خيثمة , حدثنا أحمد بن سناف: كقاؿ ابن أبي حاتم (

16
حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد , حدثنا حسين بن الحسن: أيضًا كقاؿ اإلماـ أحمد( 

  بن مسعود عبد هللا الرحمن عن أبيه عن

(17
كقد ركاق مسلم ،  حدثنا سفياف عن عمرك عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفارم: اإلماـ أحمد ركلك 

كمن طريق أخرل عن أبي الطفيل , في صحيحه من حديث سفياف بن عيينة عن عمرك هو ابن دينار به نحوق

 .كهللا أعلم, بنحوقعامر بن كاثلة عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفارم 
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حدثنا  ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أحمد بن عبدة: كقاؿ الحافظ أبو بكر البزار 

إف هللا »: عبيد هللا بن أبي بكر عن أنس أف رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم قاؿ

فإذا أراد  ، أم رب مضغة ، أم رب علقة ، أم رب نطفة: فيقوؿ، ككل بالرحم ملكًا

ذكر أك أنثى ؟ شقي أك سعيد ؟ فما الرزؽ كاألجل ؟  ، أم رب: هللا خلقها قاؿ

يعني  {فتبارؾ هللا أحسن الخالقين}: كقوله .(18)«فذلك يكتب في بطن أمه: قاؿ

حين ذكر قدرته كلطفه في خلق هذق النطفة من حاؿ إلى حاؿ كشكل إلى 

: قاؿ ، شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من اإلنساف السوم الكامل الخلق

يعني ابن  ، عمر عن بسندق ابن أبي حاتم كركل ، {فتبارؾ هللا أحسن الخالقين}

ىية : كافقت ربي ككافقني في أربع: قاؿ الخطاب رضي هللا عنه نزلت هذق اال

ىية {كلقد خلقنا اإلنساف من سبللة من طين} قلت أنا فتبارؾ هللا أحسن  ، اال

ثم إنكم بعد ذلك }: كقوله .(19){فتبارؾ هللا أحسن الخالقين}فنزلت ,  الخالقين

ثم إنكم }يعني بعد هذق النشأة األكلى من العدـ تصيركف إلى الموت  {لميتوف

ىخرة  {يوـ القيامة تبعثوف ىخرة}يعني النشأة اال يعني  {ثم هللا ينشىء النشأة اال

كيوفى كل عامل  ، فيحاسب الخبلئق ، كقياـ األركاح إلى األجساد. يوـ المعاد

 .عمله إف خيرًا فخير كإف شرًا فشر

خلق اإلنساف من طين ال يستلزـ خلقه من  (20)عبد الفتاح محمد طيرةقاؿ الدكتور

. ، كإنما يكفي أنه يخلق من أحد محتويات الطين أك من أحد مكوناته كل الطين

، بمعنى أنه  يشبه ذلك قوؿ أحدنا أنه يسكن في القاهرة أك أنه من القاهرة

من  12لهذا قالت اآلية  .، بل في منزؿ كاحد ، بل في شارع يسكن في حي منها

أم من مواد تتسلل  ،(كلقد خلقنا اإلنساف من سبللة من طين): سورة المؤمنوف

، كاللص المتسلل هو  التسلل هو الحركة الخفيفة. من الطين فهي محتواة فيه

،  تدؿ على الشيء يفعل فيه فعل ما" فعالة " صيغة . الذم يتحرؾ فبل يراق أحد

كالسبللة ما يسلت من شيء آخر كيفصل  ، في خفاءفالسبللة ما يسل كيخرج 

كالخبلصة هي ما يستخلصه كينقي مما يختلط به الطين الذم تتكوف  ،(21)عنه

                                                             

(18
 .أخرجاق في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به 

19
حدثنا علي بن زيد , حدثنا حماد بن سلمة, حدثنا أبو داكد, حدثنا يونس بن حبيب بسندق ابن أبي حاتم كركل( 

  يعني ابن الخطاب رضي هللا عنه, عمر عن: عن أنس قاؿ
موقع الهيئة العالمية لئلعجاز  كلية الطب جامعة القاهرة عبد الفتاح طيرة/د.أ خلق اإلنساف من طين في ضوء القرآف (20

 العلمي في القرآف
21

  (القاموس المحيط للفيركزابادم)( 
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، كتحتوم ما  من حجمه% 50حبيباته من سيلكات األلومونيوـ فيه مسافات تكوف 

التي عرفنا بالوسائل العلمية أنها " السبللة " ، كهو  يمكن أف يحرؾ كيستخلص

 .ذابت فيه غازات كأيونات كجزيئات صغيرة من أصل عضوم كبعض األمبلح ماء

كألهمية المسافات البينية كالمساـ الموجودة في الطين كصف القرآف هذا 

من ذا الذم ال . من سورة الرحمن 14كذلك في اآلية  ،(صلصاؿ كالفخار) الطين

بخر ليبرد اإلناء كما يعرؼ أف اإلناء الفخارم يتسلل الماء من داخله إلى خارجه في

كإذا كاف الماء محتويًا على ملح أك سكر مذاب ترسبت بعض بلوراته على !!! فيه؟

،  ، كقيل حينئذ إف اإلناء نضح بما فيه السطح الخارجي بعد تسللها من داخله

الصلصلة هي الرنينن كهي ترجيع ك" . كل إناء بما فيه ينضح " كفي األمثاؿ 

الفخار الجاؼ يصلصل . عليه أك قرعته كصلصلة الجرسالشيء للصوت إذا نقرت 

، بينما ال تسمع صلصلة إذا نقرت على قطعة من  لوجود الهواء في مسافاته البينيه

، كذلك لتراكم حبيباته  منه% 60الجرانيت الذم تكوف سليكات األلمونيوـ 

هو كذلك ال تصلصل قطعة من حجر اإلردكاز، ك. كالتصاقلها بغير مسافات بينيه

صخر متحوؿ من سليكات األلومنيوـ الخالصة فقد مسافاته البينيه بالحرارة 

من الطرائف العجيبة أف أتعشم أف تحظى باهتماـ كعناية بعض ك .كالضغط

اللغويين ما الحظته في دراستي هذق من تشابه كاضح بين بعض األلفاظ العربية 

.  كبعض األلفاظ األجنبية في المبنى كالمعنى

الملح كالسكر على سطح اإلناء  حهي ما يسلت كما يدؿ على نض(السبللة) 

" Solute" هو لفظ  حاالسم اإلنجليزم للمادة المذابة القابلة للنض. الفخارم

المادة العضوية ك. كالتشابه في النطق بين سبلته كسوليوت تشابه الفت للنظر

، كالمتكلموف " Humus" ية المتحللة التي تختلط بالتربة في كثير من اللغات األكرب

" أم " همأ : " تكتب كتنطق إذف ( هاء)العربية (الحاء)بهذق اللغات ينطقوف 

Humu " كإضافة حرؼ(S ) في اللغة البلتينية إلى آخر الكلمات تكاد تكوف شيئًا

تفاعل ( . يوليوس)، كيوليو تكتب كتنطق (نيكوالس)، فنيكوال تكتب كتنطق  ثابتًا

أك )اللغتين البلتينية كالعربية في إسبانيا كالبرتغاؿ كإيطاليا في عصر النهضة 

، كهو العصر الذم بدأ األكربيوف فيه ينقلوف  أمر ال يمكن تجاهله( اإلستنارة

. علومهم عن العربية 

 : الخلق من الطين البلزب -4



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

30 

 

 : قوله تعالى 

فىاسٍتىفٍتًهًمٍ أىهيمٍ أىشىدٌ خىلٍقًا أـى مٌنٍ ): تعالىقاؿ  {إنا خلقناهم من طين الزب}: فقاؿ

مجاهد كسعيد بن قاؿ  : الصافاتسورة  (11)خىلىقٍنىآ إًنٌا خىلىقٍنىاهيم مٌن طًينو الٌزًبو

كقاؿ ابن عباس رضي هللا  ، هوالجيد الذم يلتزؽ بعضه ببعض: جبير كالضحاؾ

 .كقاؿ قتادة هوالذم يلزؽ باليد ، عنهما كعكرمة هو اللزج الجيد

 

 :الخلق من الحمأ المسنوف -5

كىالٍجىافَ  (26)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإلًنٍسىافى مًنٍ صىلٍصىاؿو مًنٍ حىمىإو مىسٍنيوفو : قوله تعالى 

كىإًذٍ قىاؿى رىبُكى لًلٍمىبلئًكىةً إًنِي خىالًقه بىشىرنا مًنٍ  (27)خىلىقٍنىاقي مًنٍ قىبٍلي مًنٍ نىارً السَميوـً 

  سورة الحجر (28)صىلٍصىاؿو مًنٍ حىمىإو مىسٍنيوفو 

كالظاهر  ، المراد بالصلصاؿ ههنا التراب اليابس: قاؿ ابن عباس كمجاهد كقتادة

كعن مجاهد أيضًا  {خلق اإلنساف من صلصاؿ كالفخار}: أنه كقوله تعالى

ىية أكلى ، المنتن {الصلصاؿ} ىية باال أم  {من حمأ مسنوف}: قوله. كتفسير اال

ثم : كما قاؿ الشاعر ، األملس: كالمسنوف. كهو الطين ، الصلصاؿ من حمأ

كلهذا  ، أم أملس صقيل خاصرتها إلى القبة الخضػراء تمشي في مرمر مسنوف

كعن ابن عباس كمجاهد أيضًا  ، هو التراب الرطب: ركم عن ابن عباس أنه قاؿ

. المراد بالمسنوف ههنا المصبوب: كقيل. أف الحمأ المسنوف هو المنتن: كالضحاؾ

 ، كخلقت الجاف من مارج من نار ، خلقت المبلئكة من نور» كقد كرد في الصحيح

ىية التنبيه على شرؼ آدـ عليه . «كخلق آدـ مما كصف لكم كالمقصود من اال

 .كطهارة محتدقالسبلـ كطيب عنصرق 

ىئًكىةً إًنٌي خىالًقه بىشىرًا مٌن صىلٍصىاؿو مٌنٍ حىمىإو مٌسٍنيوفو ): قوله تعالى كىإًذٍ قىاؿى رىبٌكى لًلٍمىبل

فىسىجىدى الٍمىآلئًكىةي  (29)فىإًذىا سىوٌيٍتيهي كىنىفىخٍتي فًيهً مًن رٌكحًي فىقىعيواٍ لىهي سىاجًدًينى  (28)

قىاؿى يىإًبٍلًيسي مىا  (31)إاًلٌ إًبٍلًيسى أىبىىى أىف يىكيوفى مىعى السٌاجًدًينى  (30)كيلٌهيمٍ أىجٍمىعيوفى 

قىاؿى لىمٍ أىكين ألسٍجيدى لًبىشىرو خىلىقٍتىهي مًن صىلٍصىاؿو مٌنٍ  (32)لىكى أىالٌ تىكيوفى مىعى السٌاجًدًينى 

 سورة الحجر( 33)حىمىإو مٌسٍنيوفو

ق قبل خلقه كتشريفه إياق بأمر المبلئكة يذكر تعالى تنويهه بذكر آدـ في مبلئكت

كيذكر تخلف إبليس عدكق عن السجود له من بين سائر المبلئكة  ، بالسجود له

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01828.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01829.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01830.htm
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لم أكن ألسجد لبشر }: كلهذا قاؿ ، حسدًا ككفرًا كعنادًا كاستكبارًا كافتخارًا بالباطل

كخلقته أنا خير منه خلقتني من نار }كقوله  {خلقته من صلصاؿ من حماءو مسنوف

ىية {ا الذم كرٌمت عليٌأرأيتك هذ}: كقوله {من طين   اال

 

 : من صلصاؿ كالفخارالخلق  -6

 

يذكر تعالى  :  سورة الرحمن (14)خىلىقى اإلًنٍسىافى مًنٍ صىلٍصىاؿو كىالٍفىخَارً)قوله تعالى 

كهو طرؼ  ، كخلقه الجاف من مارج من نار ، خلقه اإلنساف من صلصاؿ كالفخار

كبه يقوؿ عكرمة كمجاهد كالحسن كابن  ، قاله الضحاؾ عن ابن عباس ، لهبها

 ، من مارج من نار من لهب النار من أحسنها: كقاؿ العوفي عن ابن عباس ، زيد

 ، من مارج من نار من خالص النار: كقاؿ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

دق عن بسن اإلماـ أحمد ركلك. ككذلك قاؿ عكرمة كمجاهد كالضحاؾ كغيرهم

 ، خلقت المبلئكة من نور»: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم: قالت عائشة

  (.22)«كخلق آدـ مما كصف لكم ، كخلق الجاف من مارج من نار

خىلىقى ٱإلًنسىػٰنى مًن صىلٍصىػٰلو }قوله تعالى :  (23)تفسير أضواء البياف للشنقيطى

الطين اليابس الذم تسمع له : الصلصاؿ. {مِن نَاروكىٱلٍفىخَارًكىخىلىقى ٱلٍجىآفَ مًن مَارًجو 

، كالفخار الطين  ، كقيل الصلصاؿ المنتن ، أم صوت إذا قرع بشيء صلصلة

،  ، كهذق اآلية بين هللا فيها طورًا من أطوار التراب الذم خلق منه آدـ المطبوخ

ندى ٱللَهً كىمىثىلً إًفَ مىثىلى عًيسىىٰ عً}فبين في آيات أنه خلقه من تراب كقوله تعالى 

يٰأىيُهىا ٱلنَاسي إًف كينتيمٍ فًى رىيٍبو مِنى ٱلٍبىعٍثً فىإًنَا }كقوله تعالى  {ءىادىـى خىلىقىهي مًن تيرىابو

كىمًنٍ ءىايىػٰتًهً أىفٍ خىلىقىكيمٍ مِن تيرىابو ثيمَ إًذىآ أىنتيمٍ }كقوله تعالى  {خىلىقٍنىػٰكيمٍ مِن تيرىابو

كقوله  {هيوى ٱلَذًل خىلىقىكيمٍ مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو}كقوله تعالى  {ريكفىبىشىره تىنتىشً

فىإًنَا خىلىقٍنىػٰكيمٍ مِن }كقد بينا في قوله تعالى .{مًنٍهىا خىلىقٍنىػٰكيمٍ كىفًيهىا نيعًيديكيمٍ}تعالى 

، ألنه  خلق أبيهم آدـ منهاأف المراد بخلقهم منها هو  {مًنٍهىا خىلىقٍنىػٰكيمٍ}كقوله  {تيرىابو

، كلذا  ، ثم إف هللا تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طينًا أصلهم كهم فركعه

                                                             

كركاق مسلم عن  ،  حدثنا معمر عن الزهرم عن عركة عن عائشة, حدثنا عبد الرزاؽ: قاؿ اإلماـ أحمد( 22

 .الرزاؽ بهكبلهما عن عبد , محمد بن رافع كعبد بن حميد
 محمد األمني بن محمد اخملتار اجلكني الشنقيطي (اجملمع. ط)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 23)

http://waqfeya.com/book.php?bid=770  

http://waqfeya.com/book.php?bid=770
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 {كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا ٱإلًنٍسىػٰنى مًن سيلىػٰلىةو مِن طًينو}كقاؿ  {أىءىسٍجيدي لًمىنٍ خىلىقٍتى طًيننا}قاؿ 

أـى مَنٍ خىلىقٍنىآ إًنَا خىلىقٍنىػٰهيم مِن }كقاؿ  .{كىبىدىأى خىلٍقى ٱإلًنٍسىػٰنً مًن طًينو}كقاؿ تعالى 

ثم خمر هذا الطين فصار { إًنِى خىػٰلًقه بىشىرًا مِن طًينو}: كقاؿ تعالى {طًينو الَزًبو

كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا ٱإلًنسىػٰنى مًن }، كما قاؿ تعالى  حمًا مسنونًا، أم طينًا أسود متغير الريح

إًنِى خىػٰلًقه بىشىرنا مِن صىلٍصىػٰلو مِنٍ حىمىإو }قاؿ تعالى .{مَسٍنيوفو صىلٍصىػٰلو مِنٍ حىمىإو

قىاؿى لىمٍ أىكين الًسٍجيدى لًبىشىرو خىلىقٍتىهي مًن صىلٍصىػٰلو مِنٍ حىمىإو }كقاؿ عن إبليس  {مَسٍنيوفو

 ، ثم يبس هذا الطين كالمسنوف قيل المتغير كقيل المصور كقيل األملس {مَسٍنيوفو

ن   {ٱلٍجىآفَ}كقاؿ  {خىلىقى ٱإلًنسىػٰنى مًن صىلٍصىػٰلو كىٱلٍفىخَارً}: كما قاؿ هنا. فصار صلصاال

هو الواحد من : كقيل. أم كخلق الجاف كهو أبو الجن، كقيل هو إبليس

مِن }، كقوله  اللهب الذم ال دخاف فيه: كعليه فاأللف كالبلـ للجنس، كالمارج.الجن

 .م من لهب صاؼ كائن من النارأ. بياف لمارج {نَارو

كما تضمنته هذق اآلية الكريمة من أنه تعالى خلق الجاف من النار، جاء موضحًا 

كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا ٱإلًنسىػٰنى مًن صىلٍصىػٰلو }في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الحجر 

ىنىاٍ }كقوله تعالى  {نَارً ٱلسَميوـًمِنٍ حىمىإو مَسٍنيوفو كىٱلٍجىآفَ خىلىقٍنىػٰهي مًن قىبٍلي مًن  قىاؿى أ

نجد هنا أف اإلماـ الشنقيطى عليه .{خىيٍره مِنٍهي خىلىقٍتىنًي مًن نَارو كىخىلىقٍتىهي مًن طًينو

 من التراب إلى الصلصاؿ كالفخار خلق اإلنسافمراحل آيات مع جرحمة هللا قد 

: اخزالف اٌّفغش٠ٓ 

في تعاملهم مع آدـ عليه السبلـ آيات خلق  فسركالقد اختلف المفسركف الذين 

 هذا التنوع كالتعدد في الكلمات كالمفردات التي أكردها القرآف الكريم بشأف

: المادة التي خلق هللا منها آدـأصل 

فالتعبير قابل ألف : )فيقوؿ في تفسير اآلية السابقة (24)سيد قطبستاذ األأما 

في المرحلة األكلى كلم يحدد عدد األطوار يفهم منه أف الطين كاف بداءة ككاف 

،  التي تلت تلك المرحلة كال مداها كال زمنها، فالباب مفتوح ألم تحقيق صحيح

خلق ): كبخاصة حين يضم النص إلى نص القرآني اآلخر في سورة المؤمنوف

، فيمكن أف يفهم منه إشارة إلى تسلسل في  (اإلنساف من سبللة من طين

                                                             

24
  فى ظبلؿ القرآف ( 
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ن إلى مرحلة الطينمرحلة النشأة  ، كيقوؿ في تفسير قوله (اإلنسانية يرجع أصبل

الطين إذا يبس كصار : كالصلصاؿ: )..(خلق اإلنساف من صلصاؿ كالفخار): تعالى

، كقد تكوف هذق حلقة في سلسلة النشأة من  له صوت كصلصلة عند الضرب عليه

(. الطين أك من التراب

خلق ): في تفسير قوله تعالىكما جاء في تفسير الكشاؼ للزمخشرم ػ ك

قد اختلف التنزيل في هذا، كذلك : فإف قلت)...  :(اإلنساف من صلصاؿ كالفخار

هو متفق المعنى كمفيد : قلت ،(من تراب) ،(من حمأ مسنوف): قوله ػ عز كجل ػ

ن  جعله طينًاكلقه من تراب خأنه  كهو نفس المعنى  (.ثم حمأ مسنونًا، ثم صلصاال

من ): كقاؿ هنا: الذم أكردق القرطبي في تفسير اآلية السابقة حيث يقوؿ 

كمثل آدـ ): كقاؿ ،(إنا خلقناهم من طين الزب): كقاؿ هناؾ، (صلصاؿ كالفخار

كذلك متفق المعنى، كذلك أنه أخذ من تراب األرض فعجنه  ،(خلقه من تراب

ن كالفخارفصار طينًا، ثم انتقل فصار كالحمأ  (. المسنوف، ثم انتقل فصار صلصاال

كهو طبيب فرنسى من أصل  (25)يقوؿ موريس بوكامأما فى القرف العشرين ك

 -ػ في حديثه عن ماهية التراب الذم تكوف منه اإلنساف انطبلقًا من قوله  يهودل

سورة  (7)الذم أحسن كل شيء خلقه كبدأ خلق اإلنساف من طين): -عز كجل 

ن عند ذكر بداية الخلق) .السجدة ، بدأ بالطين من الواضح أنه  كعلينا أف نتوقف قليبل

(. إذا كاف القرآف الكريم قد ذكر هنا بداية الخلق ذلك أف مرحلة ثانية ستتبعها

من خبلؿ اآليات كالنصوص التي أكردناها نستطيع القوؿ بأف المادة  :خبلصةاؿ

 :بثبلث مراحل هيالترابية التي خلق منها اإلنساف قد مرت 

كهي المرحلة األكلى حيث يستفاد من آية سورة السجدة أف  :المرحلة الطينيةػ  1

هذا الطين  ،(بدأ خلق اإلنساف من طينك)ين بداية الخلق كانت من مادة الط

. كما هو كاضح في آية سورة الصافات (طين الزب)يتميز بخاصية كصفة اللزكجة 

كهي ثانية المراحل حيث تحوؿ الطين إلى مادة أخرل  :المرحلة الحمئيةػ  2

. مشتقة منه هي الحمأ أم الطين المتغير أك الطين المنتن كما سبق كرأيناق

                                                             

25
  كهو كتاب مفيد " كاإلنجيل كالقرآفالعلم بين التوراة " ذكر ذلك فى كتابه ( 
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كهي المرحلة الثالثة كاألخيرة في هذق السلسة حيث  :المرحلة الصلصاليةػ  3

 لى صلصاؿ كتخبرناإانتقلت مادة الحمأ المسنوف ػ كما جاء في سورة الحجر ػ 

آية سورة الرحمن أف هذق المادة الصلصالية تشبه مادة الفخار كهو الطين الذم 

. تم طبخه كشيه كما كرد في فقرة سابقة

كمن هنا يمكن القوؿ أف آدـ عليه السبلـ فى مرحلة خلق الجسد قد مر بعدة 

ككل هذا نشأ من التراب الذل ، مراحل بدءا من الطين كنهاية بالصلصاؿ الفخار 

بالماء فصار طينا ككما بينت من قبل أف التراب ال يمكن تشكله ألنه ناعم خلط 

خصوصية انسيابه بينما الطين أملس غير متماسك ككذلك الماء ال يمكن تشكله ؿ

اللزج كالحمأ المسنوف يمكن تشكله فبل اشكاؿ إذف فيما كرد فى اختبلؼ األلفاظ 

ا قآدـ عليه السبلـ ألف جميع فى اآليات التى تتكلم عن خلق اإلنساف األكؿ كهو

تعبر عن أصل الخلق كهو التراب كالماء ثم من سلسلة من المراحل التى مر بها 

 . الطين فاألصل كاحد كتطور المراحل من نفس األصل

ٚاٌّبء ػٍٝ خٍك االٔغبْ ِٓ اٌزشاة  األدٌخ اٌؼ١ٍّخ

 

ركائز أساسية  األدلة العلمية على خلق اإلنساف من التراب كالماء من خبلؿ ثبلثة

 :كهى

 تحليل العناصر فى جسم االنساف كاألرض: أكال

 حالة التيبس الرمى بعد الوفاة : ثانيا

 تغذية اإلنساف من النطفة إلى اللحد من التراب كالماء :ثالثا 

 كإليك تفصيل كل ركيزة من هذق الركائز الثبلثة

 

رؾ١ًٍ اٌؼٕبطش فٝ عغُ االٔغبْ ٚاألسع : أٚال

 

كىمًنٍ آيىاتًهً أىفٍ ):  قاؿ تعالى االنساف من عناصر من التراب كالماء يتركب جسم -1

ىنٍتيمٍ : كقاؿ تعالى،  الركـسورة  (20)بىشىره تىنٍتىشًريكفى خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ إًذىا أ

 54)قىدًيرًامًنى الٍمىاءً بىشىرًا فىجىعىلىهي نىسىبًا كىصًهٍرًا كىكىافى رىبُكى  كىهيوى الَذًم خىلىقى)

ففي اآلية األكلى إشارة على خلق اإلنساف من تراب كفي ،  الفرقافسورة )

 من الماء الثانية
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كثيرة تبين خلق االنساف من طين على اختبلؼ مراحله منها قوله  في آيات -2

كما  :المؤمنوف سورة  (12)كلقد خلقنا اإلنساف من سبللة من طين) : تعالى  

 الطين سول مزيج من التراب كالماء 

اإلنساف كمعدنه األساسي  ك هكذا ففي اآليات السابقة إشارة إلى أف أصل -3

كالطين من تراب مخلوط بالماء كالتراب يحتول هو من طينة هذق األرض 

 كيزيدعلى مجموعة من العناصر تصل إلى مائة عنصر 

التراب به أكثر من مائة عنصر فهل جسم االنساف به كل هذق العناصر  إذا كاف -4

دقيق للغاية من ؟ كتجيب االية من سورة المؤمنوف على هذا التساؤؿ كبشكل 

كالسبللة هى  (كلقد خلقنا اإلنساف من سبللة من طين ) : قوله تعالى  

،  عناصرهاتعنى خبلصة مافى األرض من أفضل " سبللة"إذف كلمة  .خبلصةهاؿ

* سبللة * منه كالنطفة * استل * سبلؿ  الشيء ما  :كفى مختار الصحاح 

من الصفو الذم يسل من : أم  من سبللة من طين: كقوله تعالى . اإلنساف

 (.26)السبللة كناية عن النطفة تصور دكنه صفو ما يحصل منه: األرض، كقيل

النقية من الحيوانات عند انتخاب السبلالت يستخدـ " سبللة"المعنى كهذا 

كالهندسة  كما يوضح علماء االنتاج الحيوانى كالداجنىكاألسماؾ  كالطيور

انتقاء أفضل السبلالت ليتم التهجين فهى تعنى  "سبللة"بياف كلمة عند  الوراثية

منها لتنتقل أفضل العناصر من كل سبللة إلى الذرية منهما كبذلك يتم انتقاء 

 دة فى االنتاج كانتخاب سبللة عالية الجو

 (O) أكسجينكيتكوف الماء من  كيمثل الماء أعلى نسبة فى مكونات الجسم -5

كيدخل الماء فى ،  من كزف الجسم% 70ػ65الماء  كنسبة،  (H)  كهيدركجين

تكوين الدـ كخبليا األنسجة الطبلئية كالمبطنة ألجهزة الجسم كالخبليا 

كما يدخل فى تكوين النخاع  اإلفرازية التى تفرز الهرمونات كاالنزيمات ،

كمن هنا نجد ، كالسوائل المصلية فى الجسم كفى تركيب خبليا العضبلت 

اإلنساف أف يستمر حيًا أكثر من فبل يستطيع أهمية الماء بالنسبة إلى الجسم 

ك  ، رغم ما يمتلكه من إمكانيات التأقلم مع الجفاؼ ، بدكف ماء أربعة أياـ

أىكىلىمٍ يىرى الَذًينى كىفىريكا )الكائنات الحية فتبارؾ هللا إذ يقوؿ  ينطبق ذلك على جميع

ىرٍضى كىانىتىا رىتٍقًا فىفىتىقٍنىاهيمىا كىجىعىلٍنىا مًنى أىفَ الٍمىاءً كيلَ شىيٍءو حىيٍ  السَمىاكىاتً كىاأٍل

                                                             

26
  مفرات القرآف الكريم للراغب األصفهانى( 
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ياة فالماء هو عصب الحياة كبدكنه تتوقف الح ، األنبياءسورة  (30)أىفىبل ييؤٍمًنيوفى

اليابسة ماء كهذق النسبة  4/5كمن رحمة هللا بخلقه أنه جعل ما يقرب من

فسبحاف الخالق  تقريبا هى التى توجد فى اإلنساف كفى معظم الكائنات الحية

 .المقتدر

في تركيب جسم اإلنساف، كقد أشار لذلك رئيسيا عنصرًا 25لم يكتشف سول  -6

كقد بينا أف  (خىلىقٍنىااأٍلًنٍسىافى مًنٍ سيبللىةو مًنٍ طًينوكىلىقىدٍ ): القرآف حيث قاؿ 

فماذا يقوؿ لنا السبللة هى انتقاء أفضل العناصر التى موجودة فى التراب 

 المخبر عن ذلك ؟

، لوجدناق  إنه لو أرجعنا اإلنساف إلى عناصرق األكلية: يقوؿ التحليل المخبرم -7

ػ (أ (كهى رئيسياصرًا، فع( 25)يشترؾ في تركيبه حوالي  أشبه بمنجم صغير،

 ،(C) ػ كربوف (ب).على شكل ماء (H ) هيدركجين،  (O) أكسجين

كتشكل أساس المركبات العضوية من  (O) كأكسجين (H ) كهيدركجين

ػ مواد  (ت) ، كهرمونات أك خمائر كبركتينات كفيتامينات ،ف كقسكريات كد

، (P) ، الفسفور(S) الكبريت، (CL ) الكلور:  أساسيةمواد  سبعةمنها ػ :جافة

، (Na) ، كالصوديوـ(K) كالبوتاسيوـ (MG) يوـاغنسكالم(Ca)كالكالسيوـ  

: ست مواد بنسبة أقل هي ، كمنها  من المواد الجافة%  80ػ  60كهي تشكل 

، (Co) كالكوبالت (MN) زمفجكالمن (I) كاليود (Cu) ، كالنحاس(Fe) الحديد

: ستة عناصر بشكل زهيد هي كمنها  ،(MO) كالمولبيديوـ(  (Zn  زنككاؿ

 ، الكادميوـ (Se) ، كالسيلينيوـ(B) كـ، كالبور(AL) ، كاأللمنيوـ(F ) الفلور

(Cd) كالكركـ. (C) يتكوف  فهوجسم اإلنساف أما نسب هذق العناصر فى

 باالضافة إلي نسبة من الدهوف %(75إلي أكثر من 65%) أساسا من الماء

في  )كالكربوهيدرات ,%(17إلي 11%من )كالبركتينات ,%(26الي14%من)

 - 5%تتراكح نسبتها بين) من العناصر كالمركبات غير العضوية كعدد %(1حدكد

 ية يتضح أف جسم اإلنساف يتكوف منكبرد كل ذلك الي عناصرق األكؿ%(.6

 ، 10% الهيدركجين % 18 الكربوف ، 65% االكسجين :العناصرالتالية

 البوتاسيوـ 0.2% الكبريت 0.7%،الفوسفور 1.4%الكالسيوـ % 3النيتركجين

 ، 0.045% المغنيسيوـ،  0.10%الكلور ، % 0.10 الصوديوـ ، 0.18%
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 ,البركـ ,الفلور ,كتشمل العناصر النادرة كبل من اليود % 0.014 عناصرنادرة

 , الموليبدينوـ ,النيكل  , الكوبالت , الكركـ ,الزنك ,المنجنيز ,النحاس , الحديد

التركيب يشبه في مجموعه التركيب  كهذا .كاأللومنيوـ , يوــدالكا , القصدير

  .(27)الطين أم -الكيميائي لتراب األرض المختلط بالماء

من منذ خلقه  (عليه السبلـ) أبينا آدـ جسد إف العناصر التى كانت موجودة فى -8

كذلك ألف  هى التى موجودة فى نسله إلى أف تقوـ الساعة  , تراب األرض

  الساعة كانوا في صلبه لحظة خلقه جميع بنيه من عهدق إلي اليوـ كحتي قياـ

أىخىذى رىبُكى مًنٍ بىنًي آىدىـى مًنٍ  كىإًذٍ(: لقوؿ هللا عز كجل فى سورة األعراؼ 

ظيهيورًهًمٍ ذيرِيَتىهيمٍ كىأىشٍهىدىهيمٍ عىلىى أىنٍفيسًهًمٍ أىلىسٍتي بًرىبِكيمٍ قىاليوا بىلىى شىهًدٍنىا أىفٍ 

أىكٍ تىقيوليوا إًنَمىا أىشٍرىؾى آىبىاؤينىا  (172)تىقيوليوا يىوٍـى الٍقًيىامىةً إًنَا كينَا عىنٍ هىذىا غىافًلًينى 

  (173)مًنٍ قىبٍلي كىكينَا ذيرِيَةن مًنٍ بىعٍدًهًمٍ أىفىتيهٍلًكينىا بًمىا فىعىلى الٍميبٍطًليوفى 

علي دمها المستمد من الغذاء الذم تأكله يتغذل في بطن أمه إف الجنين  -9

 تراب اؿمستمد من اؿ

مستمد من غذائها لمدة عامين بعد ميبلدق علي لبن أمه إف نمو الطفل   -10

 تراب اؿمستمد من اؿ

مستمد أصبل من  طعاـ بعد فطامه إلي كفاته علي ما يتناكؿ منالطفل  نمو  -11

  تراب األرض

 

  ؽبٌخ اٌز١جظ اٌشِٝ ثؼذ اٌٛفبح: صب١ٔب

 

آخر على أف اإلنساف خلق من الطين كهو حالة التيبس كالتحلل علمى شاهد 

كتحلل  فنجد الصورة العكسية للخلق بدءا من خركج الركح  الرمى بعد الوفاة

  .جسدق يعود إلي تراب األرض

ككذلك سلسلة الخلق تبدأ من من تراب األرض كتنتهي إليه  فسلسلة الطعاـ تبدأ

كلذلك نجد ، كهذا مشاهد كمحسوس فى دنيا الناس ، تراب األرض كتعود إليه 

بعد خركج الركح انتفاخ الجسد فإذا ما قرعته تسمع له صلصلة ، ثم يتحوؿ هذا 

، ثم يتحوؿ هذا  كهو يشبه الحمأ المسنوف الجسد المنفوخ إلى طين أسود نتن
                                                             

 مؤسسة علوـ القرآف الدكتور أحمد قرقوزتأليف الدكتور عبد الحميد دياب  مع الطب في القرآف الكريم   (27
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طين الزب ثم يتبخر الماء منه فيعود ترابا يختلط بتراب إلى الطين األسود النتن 

كىمًنٍ آىيىاتًهً أىفٍ خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ إًذىا ( :سبحانه كتعالي كلذلك قاؿ ربنا األرض

ىنٍتيمٍ بىشىره تىنٍتىشًريكفى مًنٍهىا خىلىقٍنىاكيمٍ ) : سورة طهتعالى فى  كقاؿ،  الركـ سورة(20) أ

يخٍرىل كىإًلىى ) :فى سورة هود تعالى كقاؿ .(55)كىفًيهىا نيعًيديكيمٍ كىمًنٍهىا نيخٍرًجيكيمٍ تىارىةن أ

ثىميودى أىخىاهيمٍ صىالًحنا قىاؿى يىا قىوٍـً اعٍبيديكا اللَهى مىا لىكيمٍ مًنٍ إًلىهو غىيٍريقي هيوى أىنٍشىأىكيمٍ مًنى 

ىرٍضً كىاسٍتىعٍمىرىكيمٍ فًيهىا فىاسٍتىغٍفًريكقي ثيمَ تيوبيوا إًلىيٍهً إًفَ رىبِي قىرًيبه ميجًيبه  .  (61)األ

ىرٍضً نىبىاتنا ) : تعالى فى سورة نوح كقاؿ ىنٍبىتىكيمٍ مًنى األ ثيمَ ييعًيديكيمٍ فًيهىا  (17)كىاللَهي أ

   (18)كىييخٍرًجيكيمٍ إًخٍرىاجنا 

قوؿ  عنه رضي هللا أبي موسي األشعرمكلذلك أيضا أخرج اإلماـ أحمد عن 

جميع  إف هللا خلق آدـ من قبضة قبضها من" : صلى هللا عليه كسلم  رسوؿ هللا

 جاء منهم األحمر كاألبيض كاألسود كبين .فجاء بنو آدـ علي قدر األرض ، األرض

  (28)"كالخبيث كالطيب كبين ذلك ، ذلك

 

 إٌٝ اٌٍؾذ ِٓ اٌزشاة ٚاٌّبءرغز٠خ اإلٔغبْ ِٓ إٌطفخ  : صبٌضب

  

ما يخرج من األرض من خضر كبقل كثمار كفاكهة ككل ذلك علي  اإلنساف يتغذل

بدكرق يتغذل كيكوف محتوياته على عناصر األرض كالماء قاؿ تعالى فى سورة 

ءو فىأىخٍرىجٍنىا مًنٍهي كىهيوى الَذًم أىنٍزىؿى مًنى السَمىاءً مىاءن فىأىخٍرىجٍنىا بًهً نىبىاتى كيلِ شىيٍ):األنعاـ

خىضًرنا نيخٍرًجي مًنٍهي حىبًا ميتىرىاكًبنا كىمًنى النَخٍلً مًنٍ طىلٍعًهىا قًنٍوىافه دىانًيىةه كىجىنَاتو مًنٍ أىعٍنىابو 

قً إًفَ فًي كىالزَيٍتيوفى كىالرُمَافى ميشٍتىبًهنا كىغىيٍرى ميتىشىابًهو انٍظيريكا إًلىى ثىمىرًقً إًذىا أىثٍمىرى كىيىنٍعً

ىيىات لًقىوٍـو ييؤٍمًنيوفى  كما أنه  يتغذل على ما أحل هللا من لحوـ األنعاـ  .(99)ذىلًكيمٍ آل

ككذلك األلباف  ،ككبل منهما يتغذل على ما يخرج من األرض كالماء  كالطير

فى كمنتجاتها كهى خبلصة ما يتغذل عليه الحيواف من األرض يقوؿ هللا تعالى 

ىنٍعىاـً لىعًبٍرىةن نيسٍقًيكيمٍ مًمَا فًي بيطيونًهً مًنٍ بىيٍنً فىرٍثو ): سورة النحل  كىإًفَ لىكيمٍ فًي األ

ىعٍنىابً تىتَخًذيكفى مًنٍهي  (66)كىدىـو لىبىننا خىالًصنا سىائًغنا لًلشَارًبًينى  كىمًنٍ ثىمىرىاتً النَخًيلً كىاأل

ىيىةن لًقىوٍـو يىعٍقًليوفى  كما أنه يتغذل على ما . (67)سىكىرنا كىرًزٍقنا حىسىننا إًفَ فًي ذىلًكى آل

                                                             

(28
 ..عوؼ االعرابي كأخرج مثل هذا الحديث كل من أبي داكد كالترمذم عن 
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يخرج من بطوف النحل كهى بدكرها تتغذل على رحيق األزهار كهى بدكرها 

 :فى سورة النحللقوله عز كجل  عناصر األرضمافى األرض من تتغذل على 

كىأىكٍحىى رىبُكى إًلىى النَحٍلً أىفً اتَخًذًم مًنى الٍجًبىاؿً بيييوتنا كىمًنى الشَجىرً كىمًمَا يىعٍرًشيوفى 

ن يىخٍريجي مًنٍ بيطيونًهىا شىرىابه ثيمَ كيلًي مًنٍ كيلِ الثَمىرىاتً فىاسٍليكًي سيبيلى رىبِ (68) ؾً ذيليبل

ىيىةن لًقىوٍـو يىتىفىكَريكفى  كما أنه . (69)ميخٍتىلًفه أىلٍوىانيهي فًيهً شًفىاءه لًلنَاسً إًفَ فًي ذىلًكى آل

لبحرية كما يخرج من البحار كاألنهار لقوله عز كجل فى يتغذل على الكائنات ا

يجىاجه ): سورة فاطر كىمىا يىسٍتىوًم الٍبىحٍرىافً هىذىا عىذٍبه فيرىاته سىائًغه شىرىابيهي كىهىذىا مًلٍحه أ

فًيهً مىوىاخًرى كىمًنٍ كيلٍ تىأٍكيليوفى لىحٍمنا طىرًيًا كىتىسٍتىخٍرًجيوفى حًلٍيىةن تىلٍبىسيونىهىا كىتىرىل الٍفيلٍكى 

كالكائنات البحرية تتغذل على ما ينبت  (12)لًتىبٍتىغيوا مًنٍ فىضٍلًهً كىلىعىلَكيمٍ تىشٍكيريكفى 

. على شواطىء البحار كاألنهار كفى أعماقها كجميعها ينبت من األرض كالماء

كهذا يؤكد أف غذاء اإلنساف من عناصر األرض كمن الماء كهذق األغذية هى 

التى تكوف جسدق ، فيكوف غذاء الجسد على المادة التى خلق منها كال يكوف بأل 

  . كاؿ على غيرها كإال كاف الضررحاؿ من األح

كغذاؤق مستمد من تراب  ، إف خبليا التكاثر في اإلنساف مستمدة من غذائه

 األرض

طريق التزاكج بين ذكر كأنثي  تكاثر اإلنساف عن سبحانه كتعالي جعل هللاكلقد 

ككبلهما من  ، األـ حيث تتبلقح النطف الذكرية من األب مع النطف األنثوية من

تراب  خبليا الجسد التي تتكوف كتنمو عن طريق التغذية المستمدة أصبل من

 آدـ عليه كهو كتسلسلها من األصل الواحد ، كتكوف هذق النطاؼ .قئكما األرض

كحتي قياـ الساعة هو من أعظم الدالئل علي طبلقة القدرة اإللهية  السبلـ

كالتقاء النطفة الذكرية بالنطفة األنثوية في نطفة مختلطة  ، في الخلق المبدعة

الكريم باسم النطفة األمشاج يخلق منها الجنين فتعطي هذا التنوع  يسميها القرآف

هو من اآليات الناطقة  (خلق من تراب األرض)أصل كاحد  البديع في الخلق من

 ، طبلقة القدرةك ، بكماؿ العلم كالحكمة كتعالي بالشهادة للخالق سبحانه

كمن دالئل ، كالربوبية  صفات األلوهية كهي من ، كتعاظم اتقاف الصنعة

من اللبنات األكلية  خلقهم في زكجية كاضحة الذلالوحدانية المطلقة لئلله الخالق 

متفردا بالوحدانية المطلقة فوؽ  تبارؾ كتعالي يبقي ربنا حتي للمادة إلي اإلنساف

. جميع خلقه

 ابتداء من تعالي كباستمرار التناسل من األصل الواحد لبلنساف الذم خلقه هللا

كتكوف جميع خبليا جسدق كمنها  ، كنموق  التراب كباستمرار تغذية ذلك اإلنساف
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التكاثر من تراب األرض انتشر الجنس البشرم في كل من المكاف كالزماف  خبليا

هذا عدا المليارات  ، مليارات نسمة بعةسسكاف األرض اليوـ إلي  حتي كصل عدد

 ، كالمليارات التي سوؼ تأتي من بعدنا إلي قياـ الساعة ، كماتت التي عاشت

من  تعالي الذم خلقه هللا عليه السبلـ رجل كاحد هو آدـ ككلها جاءت من صلب

خلقكم من كمن آياته أف ):فى سورة الركـ تبارؾ كتعالي قاؿ ربنا كلذلك .تراب

إف كل هذق المليارات من البشر التى عاشت .  (20)تنتشركف تراب ثم إذا أنتم بشر

كهى )كماتت من قبل كالتى تعيش اآلف ، كالتى تأتى بعد ذلك إلى قياـ الساعة 

جاءت فى أحسن تقويم ( أبيها آدـ عليه السبلـ كهو اإلنساف األكؿفى صورة 

كأتم قامة كاعتداال لم تتغير صورته ، كلم يمش على أربع كلم يكن فى أل زماف 

أك مكاف على بساط األرض متحوال من قرد أك غيرق من الحيوانات إلى انساف بل 

ما تغيرت كال تبدلت كلم ، كصفاته المألوفة ، هو اإلنساف األكؿ بجيناته الموركثة 

ألف الذل حكم بذلك هو أحكم الحاكمين ربى كربكم ، يحدث ذلك فى المستقبل 

هذق كل .سورة التين (4)لىقىدٍ خىلىقٍنىا اإلًنٍسىافى فًي أىحٍسىنً تىقٍوًيمو )كرب العالمين 

بالربوبية كاأللوهية الشواهد هى الحق المبين الذل يشهد له كحدق عز كجل 

 .كالوحدانية كالكماؿ المطلق

عليه  ) ا آدـقأبي كاآلية الكريمة كما تنطبق علي البشرية كلها كهي في صلب

كمايخرج  ، اليوـ تنطبق علي تناسل الناس من بعدق إلي ، لحظة خلقه (السبلـ

كهي حقائق  ، أصبلبهم من ذريات تنتشر في المكاف كالزماف إلي يوـ الدينمن 

 العشرين لم تصل إلي علم اإلنساف إال بعد تطور علم الوراثة اإلنسانية في القرف

كلم تكن أدكات العلم فى ذلك الوقت  ككركدها في كتاب أنزؿ علي نبي أمي .

 ،الموثقة لتاريخ األمم كالشعوب  متوفرة بشهادة علماء األرض قاطبة ، كالسجبلت

ما يقطع األميين من قبل أربعة عشر قرنا ؿ كفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من

بل هو كبلـ هللا الخالق الذم  ، بشرية بأف هذا الكتاب اليمكن أف يكوف صناعة

اللغة  ) بعهدق في نفس لغة كحيه كحفظه ، أنزله بعلمه علي خاتم أنبيائه كرسله

األرض كمن  تعالي أف يرث هللا كإلي ، علي مدم أربعة عشر قرنا أك يزيد (العربية

 .الدين عليها حتي يكوف حجة علي الناس جميعا إلي يوـ

 

:  اآليات التى تتكلم عن خلق اإلنساف من التراب كمن الطيناإلعجاز العلمى فى 

ىنٍتيمٍ بىشىره كىمًنٍ آىيىاتًهً أىفٍ ): قوله تعالى فى سورة الركـ خىلىقىكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ إًذىا أ

   (20)تىنٍتىشًريكفى
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سنة  1437بين هللا عز كجل فيما أكحى إلى نبيه محمد صلى هللا عليه كسلم منذ 

كذريتهما من بعدهما خلقوا من تراب ، كجاء العلم  أف آدـ كحواء عليهما السبلـ

تحليل اؿية ، كيؤكد  من خبلؿ قة العلمليثبت هذق الحقيفى القرف العشرين الحديث 

جسد اإلنساف فى المعامل المختصة بذلك أف العناصر التى يحتويها الكيميائى ؿ

هى من بعض عناصر األرض كليس كل عناصرها كهذا كاضح فى قوله عز كجل 

أل من أفضل عناصر هذا الطين الذل هو عبارة عن تراب ( من سبللة من طين)

عندق علم بالتحليل صلى هللا عليه كسلم  فهل كاف محمد . مخلوط بالماء

الكيميائى للتراب حتى يقوؿ هذا الكبلـ المعجز؟ كهل كاف فى زمنه صلى هللا 

عليه كسلم مثل هذق العلوـ كهذق األجهزة الدقيقة للتحليل البيوكيميائى حتى 

كال  عندق هذق العلوـصلى هللا عليه كسلم  ؟ أبدا لم يكن محمد يستشهد بها

 .تعلمها من غيرق من البشر كإنما هى كحى من العليم الخبير

كما تبين من األمر المشهود كالمحسوس كالمعركؼ لدل الناس جميعا أف 

اإلنساف بعدما يوارل فى التراب يتحلل جسمه كيعود مرة أخرل إلى التراب كلذلك 

 ، هو الغراب ال نعجب أبدا أف الذل دؿ قابيل على دفن أخيه هابيل بعد أف قتله

كهذق اشارة أخرل من الغراب الذل علمه ربه عز كجل أف يبين هذا لقابيل ليدله 

  .التراب مرة أخرلأصله كهو على أف اإلنساف يعود إلى 

اإلشارة الثالثة لبياف خلق اإلنساف من التراب هو تغذيته على ما يخرج منها 

جسمه كلو كانت هذق كاختبلط عناصر هذا الغذاء بخبليا كأنسجة كسوائل 

   .العناصر ضارة له ما قبلها هذا الجسم

 :آيات كعظات من خلق آدـ عليه السبلـعبر ك

خلق اإلنساف من التراب كهو شىء ضعيف يدؿ على مدل ضعف اإلنساف  -1

ييرًيدي اللَهي أىفٍ ييخىفِفى عىنٍكيمٍ ): كهذا ما بينه هللا عز كجل فى قوله تعالى 

 سورة النساء (28)كىخيلًقى اإلًنٍسىافي ضىعًيفنا 

ال يظن اإلنساف مع ضعفه هذا أف الشيطاف أقول منه أك يستطيع أف  -2

 الحقيقة أف كيد الشيطاف دائما ضعيفابل يتغلب عليه كهذا ظن خاطىء 

إًفَ كىيٍدى الشَيٍطىافً كىافى ضىعًيفنا ): كقد بين هللا عز كجل هذا فى قوله تعالى 

  . سورة النساء (76)

أقول من إبليس ، هو كباخبلصه فى عبادته له ف اإلنساف بإيمانه بربه أ  -3

هذا ما بينه هللا عز كجل فى كتابه العزيز ك، باعتراؼ ابليس نفسه بذلك 
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سبحانه كتعالى كبين إبليس اللعين عندما  قحاكيا هذا الحوار الذل دار بين

رفض السجود آلدـ كما أمرق هللا تعالى كبين عداكته آلدـ عليه السبلـ 

ىرٍضً " :  قكلذريته من بعد يزىيِنىنَ لىهيمٍ فًي األ قىاؿى رىبِ بًمىا أىغٍوىيٍتىنًي أل

يغٍوًيىنَهيمٍ أىجٍمىعًينى  ،  سورة الحجر (40)إاًلَ عًبىادىؾى مًنٍهيمي الٍميخٍلىصًينى  (39)كىأل

يغٍوًيىنَهيمٍ أىجٍمىعًينى :  كفى قوله إاًلَ عًبىادىؾى مًنٍهيمي  (82)قىاؿى فىبًعًزَتًكى أل

ف هم الذين أخلصوا العبادة لله ككالمخلص. سورة ص (83)الٍميخٍلىصًينى 

رب العالمين كلم يشركوا أحدا مع هللا فى عبادتهم ككافقوا سنة الحبيب 

إًفَ اللَهى ال يىغٍفًري أىفٍ " ، يقوؿ هللا عز كجل عليه كسلم صلى هللاالمصطفى 

ييشٍرىؾى بًهً كىيىغٍفًري مىا ديكفى ذىلًكى لًمىنٍ يىشىاءي كىمىنٍ ييشٍرًؾٍ بًاللَهً فىقىدً افٍتىرىل إًثٍمنا 

قيلٍ أىطًيعيوا اللَهى ) كيقوؿ سبحانه كتعالى،  سورة النساء (48)عىظًيمنا 

 ، سورة آؿ عمراف (32)كىالرَسيوؿى فىإًفٍ تىوىلَوٍا فىإًفَ اللَهى ال ييحًبُ الٍكىافًرًينى 

كقاؿ القاضى عياض كهومن قضاة المالكية إف هللا ال يقبل عمبل إال إذا 

كخالصا ليس فيه شرؾ كصوابا موافقا لسنة النبى ، كاف خالصا كصوابا 

  .صلى هللا عليه كسلم محمد

لقد شهدت المبلئكة خلق آدـ كشهد معهم ابليس فهل يستطيع أحد منهم  -4

أف يخلق مثل ما خلق هللا عز كجل ؟ كيأتى الجواب شافيا كافيا من عند 

يرد على الظالمين الجاحدين الذين يتخذكف المبلئكة أك النبين  العليم الخبير

اذىا خىلىقى الَذًينى مًنٍ ديكنًهً بىلً هىذىا خىلٍقي اللَهً فىأىريكنًي ـى):   أربابا من دكف هللا

مىا كىافى لًبىشىرو ): كقوله تعالى .سورة لقماف (11)الظَالًميوفى فًي ضىبلؿو ميبًينو 

أىفٍ ييؤٍتًيىهي اللَهي الٍكًتىابى كىالٍحيكٍمى كىالنُبيوَةى ثيمَ يىقيوؿى لًلنَاسً كيونيوا عًبىادنا لًي مًنٍ 

ديكفً اللَهً كىلىكًنٍ كيونيوا رىبَانًيِينى بًمىا كينٍتيمٍ تيعىلِميوفى الٍكًتىابى كىبًمىا كينٍتيمٍ تىدٍريسيوفى 

ىيىأٍميريكيمٍ بًالٍكيفٍرً بىعٍدى إًذٍ  (79) كىال يىأٍميرىكيمٍ أىفٍ تىتَخًذيكا الٍمىبلئًكىةى كىالنَبًيِينى أىرٍبىابنا أ

ىنٍتيمٍ ميسٍلًميوفى   .سورة آؿ عمراف (80)أ

كسؤاؿ آخر فى غاية األهمية هل يستطيع أحد كائنا ما كاف أف يعدؿ أك   -5

يغير فى هذا الخلق ؟ كما هى النتيجة ؟ كتأتى اإلجابة ساطعة مضيئة تنير 

فيقوؿ تعالى محذرا من ، ف فى ظلمات الجهل الطريق للحيارل كالمتخبطي

فىأىقًمٍ كىجٍهىكى لًلدِينً حىنًيفنا فًطٍرىةى اللَهً الَتًي فىطىرى النَاسى عىلىيٍهىا ال ) :مغبة ذلك

سورة  (30)تىبٍدًيلى لًخىلٍقً اللَهً ذىلًكى الدِيني الٍقىيِمي كىلىكًنَ أىكٍثىرى النَاسً ال يىعٍلىميوفى 

الحيوانات فى كمن الشواهد الحسية المعلومة عند تغيير فطرة .  الركـ

أكركبا من أكل العشب كالكؤل إلى أكل مسحوؽ اللحم كالدـ كالعظم ظهر 
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 ـكحلئلنساف الذل أكل من ؿعليها مرض جنوف البقر كالذل انتقل بدكرق 

كعندما حاكؿ  ، ( 29)قبل أف تظهر عليها أعراض المرضمن هذق األبقار 

غناء عن أحد الزكجين فى تاالسبيولوجيا الخلية كعلماء التكاثر علماء 

ظهرت النسخ الحيوانات عند عملية التزاكج كاستبدلوها باالستنساخ 

 كعلماء الدين سواء ، قكالمشوهة كطالب العالم أجمع علماؤق كمفكر

الخوض فى  ـكالساسة بعد،  يينأك االسبلـ ينالمسيحي اليهود أكمن 

  (30)أبحاث االستنساخ التكاثرل للمشاكل الخطيرة التى نجمت عنه

فى خلق آدـ عليه السبلـ ككحدانيته الخالق سبحانه كتعالى  تتضح عظمة -6

أحد مهما  فما استطاع أحد ممن شهد خلقه أف يخلق مثله ، كال يستطيع

كيؤكد  اأكتى من علم أف يغير فى هذا الخلق ألنه فوؽ قدرة الخلق جميع

أىفىمىنٍ يىخٍليقي كىمىنٍ ال يىخٍليقي أىفىبل تىذىكَريكفى ): له هللا عز كجل هذا المعنى بقو

كىاللَهي  (18)تىعيدُكا نًعٍمىةى اللَهً ال تيحٍصيوهىا إًفَ اللَهى لىغىفيوره رىحًيمه  كىإًفٍ (17)

كىالَذًينى يىدٍعيوفى مًنٍ ديكفً اللَهً ال يىخٍليقيوفى  (19)يىعٍلىمي مىا تيسًرُكفى كىمىا تيعٍلًنيوفى 

 (21)أىيَافى ييبٍعىثيوفى أىمٍوىاته غىيٍري أىحٍيىاءو كىمىا يىشٍعيريكفى  (20)شىيٍئنا كىهيمٍ ييخٍلىقيوفى 

ىخًرىةً قيليوبيهيمٍ مينٍكًرىةه كىهيمٍ ميسٍتىكٍبًريكفى  إًلىهيكيمٍ إًلىهه كىاحًده فىالَذًينى ال ييؤٍمًنيوفى بًاآل

ال جىرىـى أىفَ اللَهى يىعٍلىمي مىا ييسًرُكفى كىمىا ييعٍلًنيوفى إًنَهي ال ييحًبُ الٍميسٍتىكٍبًرًينى  (22)

 .سورة النحل (23)

 كلكن اإلحياء كاإلماتهمات  أل شىء بل ال يستطيع أل مخلوؽ أف يحيى  -7

ن كىنىسًيى خىلٍقىهي قىاؿى مىنٍ ييحٍيًي )هى بقدرة هللا عز كجل  كىضىرىبى لىنىا مىثىبل

قيلٍ ييحٍيًيهىا الَذًم أىنٍشىأىهىا أىكَؿى مىرَةو كىهيوى بًكيلِ خىلٍقو  (78)الٍعًظىاـى كىهًيى رىمًيمه 

أىكٍ كىالَذًم مىرَ ) : فى سورة البقرة كقوله تعالى ، يس سورة (79)عىلًيمه 

عىلىى قىرٍيىةو كىهًيى خىاكًيىةه عىلىى عيريكشًهىا قىاؿى أىنَى ييحٍيًي هىذًقً اللَهي بىعٍدى مىوٍتًهىا 

فىأىمىاتىهي اللَهي مًئىةى عىاـو ثيمَ بىعىثىهي قىاؿى كىمٍ لىبًثٍتى قىاؿى لىبًثٍتي يىوٍمنا أىكٍ بىعٍضى يىوٍـو قىاؿى 

ةى عىاـو فىانٍظيرٍ إًلىى طىعىامًكى كىشىرىابًكى لىمٍ يىتىسىنَهٍ كىانٍظيرٍ إًلىى حًمىارًؾى بىلٍ لىبًثٍتى مًئى

كىلًنىجٍعىلىكى آىيىةن لًلنَاسً كىانٍظيرٍ إًلىى الٍعًظىاـً كىيٍفى نينٍشًزيهىا ثيمَ نىكٍسيوهىا لىحٍمنا فىلىمَا 

ألف الخلق كاإلحياء  (259)شىيٍءو قىدًيره  تىبىيَنى لىهي قىاؿى أىعٍلىمي أىفَ اللَهى عىلىى كيلِ

                                                             

(
29

كتاب المؤتمر العالمي الثامن   –"بين جنوف البقر كجنوف البشر... الخطر في تغيير الفطر "انظر بحثنا بعنواف  

 (2006بدكلة الكويت  (  –علوـ الحياة)في اإلعجاز العلمى في القرآف كالسنة النبوية 
كهو  (2007المغرب ابريل ندكة عن اإلعجاز العلمى بدكلة –الفصل في االستنساخ من األصل "انظر بحثنا  ( 30

 منشور فى موقع اإلعجاز العلمى فى القرآف كالسنة لرابطة العالم اإلسبلمى على االنترنت
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كاإلماته هى من صفات ربوبية هللا عز كجل كال يقدر على ذلك إال هو 

 سبحانه كتعالى 

على يدؿ عظيم  لطريقف خلق اإلنساف كالتفكر فى كيفية هذا الخلق أ  -8

ؽ كهو مخلوؽ كيف يعبد من ال يستطيع أف يخلؼ .كحدانية هللا عز كجل

  !!! كيترؾ الخالق سبحانه كتعالى إف هذا لشىء عجاب

قد يعترؼ اإلنساف بعجزق عن خلق مثله أك تعديل خلقه فهل يقدر على  -9

قاؿ : خلق ما هو دكنه كتأتى اإلجابة لتخبرنا بعجز اإلنساف عن خلق ذبابة

يىا أىيُهىا النَاسي ضيرًبى مىثىله فىاسٍتىمًعيوا لىهي إًفَ الَذًينى تىدٍعيوفى مًنٍ ديكفً ) تعالى

يىسٍليبٍهيمي الذُبىابي شىيٍئنا ال يىسٍتىنٍقًذيكقي اللَهً لىنٍ يىخٍليقيوا ذيبىابنا كىلىوً اجٍتىمىعيوا لىهي كىإًفٍ 

مىا قىدىريكا اللَهى حىقَ قىدٍرًقً إًفَ اللَهى لىقىوًمٌ  (73)مًنٍهي ضىعيفى الطَالًبي كىالٍمىطٍليوبي 

  .سورة الحج (74)عىزًيزه 

كإذا نظرنا إلى هدؼ اإلنساف من الحياة كماذا يريد منها نجد أف اإلنساف   -10

يريد يريد شبعا ببل جوع ، ككساءا ببل عرل ، كريا ببل ظمأ ، كظبل ببل شمس 

 كحواء طريق الخلد كمعالمه ـكبين هللا عز كجل آلداإلنساف الخلد كالملك 

كىأىنَكى ال تىظٍمىأي فًيهىا  (118)إًفَ لىكى أىال تىجيوعى فًيهىا كىال تىعٍرىل ) : بقوله عز كجل

كلكن اإلنساف خلق ضعيفا كمن هذا ،  سورة طه (119)كىال تىضٍحىى 

كقد بين من العدك القسم هللا حتى كلو جاء بقسم بمن مالضعف التصديق 

فىوىسٍوىسى لىهيمىا الشَيٍطىافي ) : هللا عز كجل هذق النقطة فى قوله تعالى

لًييبٍدًمى لىهيمىا مىا كيكرًمى عىنٍهيمىا مًنٍ سىوٍآىتًهًمىا كىقىاؿى مىا نىهىاكيمىا رىبُكيمىا عىنٍ هىذًقً 

كىقىاسىمىهيمىا إًنِي  (20)الشَجىرىةً إاًلَ أىفٍ تىكيونىا مىلىكىيٍنً أىكٍ تىكيونىا مًنى الٍخىالًدًينى 

اقىا الشَجىرىةى بىدىتٍ لىهيمىا فىدىالَهيمىا بًغيريكرو فىلىمَا ذى (21)لىكيمىا لىمًنى النَاصًحًينى 

سىوٍآىتيهيمىا كىطىفًقىا يىخٍصًفىافً عىلىيٍهًمىا مًنٍ كىرىؽً الٍجىنَةً كىنىادىاهيمىا رىبُهيمىا أىلىمٍ أىنٍهىكيمىا 

سورة  (22)عىنٍ تًلٍكيمىا الشَجىرىةً كىأىقيلٍ لىكيمىا إًفَ الشَيٍطىافى لىكيمىا عىديكٌ ميبًينه 

 .األعراؼ

من إبليس ككساكسه ببياف طريق السبلـ  ماعليهكحواء إف التغرير بآدـ   -11

فىوىسٍوىسى إًلىيٍهً الشَيٍطىافي قىاؿى يىا آىدىـي هىلٍ أىديلُكى عىلىى شىجىرىةً "  : كالملك الخلد

كىقىاسىمىهيمىا " :  كبالقسم كأنه لهما ناصح أمين" (120)الٍخيلٍدً كىميلٍكو ال يىبٍلىى 

كانوا أسبابا لوقوعهما فى المعصية ألف  " (21)مىا لىمًنى النَاصًحًينى إًنِي لىكي

زكرا كبهتانا كهذا ما أخذ به آدـ كذبا كالبديهى أف ال يقسم أحد بالله 

كحواء عليهما السبلـ ظنا منهما أف هذا اللعين إبليس ال يمكن أبدا أف 
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كهذا هو ، يقسم بالله كذبا كزكرا ألف قدر هللا عز كجل عندهما عظيم 

بينما حاؿ الكافر هو ، حاؿ المؤمن بربه دائما أف يعرؼ قدر هللا عز كجل 

بين هللا عز كجل ذلك فى كتابه العزيز  قدؿ كعدـ تقديرق لذات هللا عز كج

يىا أىيُهىا النَاسي ضيرًبى مىثىله فىاسٍتىمًعيوا لىهي إًفَ الَذًينى تىدٍعيوفى مًنٍ ديكفً اللَهً لىنٍ ): 

يىخٍليقيوا ذيبىابنا كىلىوً اجٍتىمىعيوا لىهي كىإًفٍ يىسٍليبٍهيمي الذُبىابي شىيٍئنا ال يىسٍتىنٍقًذيكقي مًنٍهي 

مىا قىدىريكا اللَهى حىقَ قىدٍرًقً إًفَ اللَهى لىقىوًمٌ عىزًيزه  (73)ضىعيفى الطَالًبي كىالٍمىطٍليوبي 

أف الشركاء كاأللهة من دكف كمن هاتين اآليتين يتبين  .سورة الحج (74)

تطيعوا أف سهللا لن يستطيعوا أف يخلقوا ذبابا كلواجتمعوا لخلقه بل لن م

يستنقذكا ما سلبهم الذباب من طعامهم أك شرابهم أك أبدانهم أك من أل 

هم يعرفوق كهم مع ذلك كله ما قدركا هللا حق قدرق كهو القول شىء 

  .العزيز

هللا عز كجل بين أنه هو كحدق خالق كل شىء كأنه سبحانه له  فأ  -12

مقاليد السموات كاألرض ، كما ادعى أحد أنه قادر على الخلق كاإليجاد أك 

أنه متصرؼ فى أمر السموات أك األرض  إال أف الكافرين المعاندين 

ككيف يؤمر  ؟كالمستكبرين ما قدركا هللا حق قدرق فكيف يعبد غيرق

إف من يعبد هللا كيشرؾ . إف هذا لجهل عظيم بذات هللا عز كجل  ؟بذلك

ؿ اؽ فى عبادته إياق يحبط عمله كهو فى اآلخرة من الخاسرينأحدا 

لىهي مىقىالًيدي  (62)اللَهي خىالًقي كيلِ شىيٍءو كىهيوى عىلىى كيلِ شىيٍءو كىكًيله ) :تعالى

يكلىئًكى هيمي الٍخىاسًريكفى  ىرٍضً كىالَذًينى كىفىريكا بًآىيىاتً اللَهً أ قيلٍ  (63)السَمىاكىاتً كىاأل

كىلىقىدٍ أيكحًيى إًلىيٍكى كىإًلىى الَذًينى  (64)أىفىغىيٍرى اللَهً تىأٍميريكنِي أىعٍبيدي أىيُهىا الٍجىاهًليوفى 

بىلً اللَهى  (65)يىحٍبىطىنَ عىمىليكى كىلىتىكيونىنَ مًنى الٍخىاسًرًينى مًنٍ قىبٍلًكى لىئًنٍ أىشٍرىكٍتى ؿى

ىرٍضي جىمًيعنا  (66)فىاعٍبيدٍ كىكينٍ مًنى الشَاكًرًينى  كىمىا قىدىريكا اللَهى حىقَ قىدٍرًقً كىاأل

قىبٍضىتيهي يىوٍـى الٍقًيىامىةً كىالسَماكىاتي مىطٍوًيَاته بًيىمًينًهً سيبٍحىانىهي كىتىعىالىى عىمَا 

 .سورة الزمر (67)ييشٍرًكيوفى 

كهو أرحم الراحمين ، أف من ينكر رساالت الرسل ما قدر هللا حق قدرق   -13

أنزؿ عليهم الكتاب كالحكمة ليدلوا الناس على كإذ أرسل الرسل  قبخلق

عز  طريق رب العالمين كعلى ما يسعدهم فى دنياهم كأخراهم فقاؿ

كىمىا قىدىريكا اللَهى حىقَ قىدٍرًقً إًذٍ قىاليوا مىا أىنٍزىؿى اللَهي عىلىى بىشىرو مًنٍ شىيٍءو ):  كجل

قيلٍ مىنٍ أىنٍزىؿى الٍكًتىابى الَذًم جىاءى بًهً ميوسىى نيورنا كىهيدنل لًلنَاسً تىجٍعىليونىهي 

ىنٍتيمٍ كىال آىبىاؤيكيمٍ قيلً قىرىاطًيسى تيبٍديكنىهىا كىتيخٍفيوفى كىثًيرنا كىعيلِمٍتيمٍ مىا ؿى ـٍ تىعٍلىميوا أ
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كىهىذىا كًتىابه أىنٍزىلٍنىاقي ميبىارىؾه ميصىدِؽي  (91)اللَهي ثيمَ ذىرٍهيمٍ فًي خىوٍضًهًمٍ يىلٍعىبيوفى 

ىخًرىةً ييؤٍمًنيوفى الَذًم بىيٍنى يىدىيٍهً  َ الٍقيرىل كىمىنٍ حىوٍلىهىا كىالَذًينى ييؤٍمًنيوفى بًاآل ـي كىلًتينٍذًرى أ

نعم ما قدركا هللا . سورة األنعاـ (92)بًهً كىهيمٍ عىلىى صىبلتًهًمٍ ييحىافًظيوفى 

كما فيها  سبحانه كتعالى فى قبضته جميع األرض كهوفى ذاته قدرق  حق

، مطويات بيمينه بما فيها من مجرات كنجوـ ككواكب كالسموات  كمن عليها

كما قدركا هللا حق قدرق فى أسمائه كصفاته كهو أرحم الراحمين بخلقه 

سبحانه كتعالى عما إذ رحمهم بإرساؿ الرسل كإنزاؿ الكتاب كالحكمة 

  يشركوف

التخبط كالتيه كالحيرة  لكإؿأف المعصية تؤدل إلى تكشف السوءات    -14

دما عصيا أمر هللا كيدؿ على ذلك ما حدث آلدـ كحواء عنكالغى كالضبلؿ 

فىوىسٍوىسى إًلىيٍهً " :  عز كجل فقد بدت لهما سوءاتهما يقوؿ هللا تعالى

 (120)الشَيٍطىافي قىاؿى يىا آىدىـي هىلٍ أىديلُكى عىلىى شىجىرىةً الٍخيلٍدً كىميلٍكو ال يىبٍلىى 

خٍصًفىافً عىلىيٍهًمىا مًنٍ كىرىؽً الٍجىنَةً فىأىكىبل مًنٍهىا فىبىدىتٍ لىهيمىا سىوٍآىتيهيمىا كىطىفًقىا مى

 سورة طه (121)كىعىصىى آىدىـي رىبَهي فىغىوىل 

عليه السبلـ عداكة إبليس لئلنساف ظاهرة منذ أف خلق هللا عز كجل آدـ  -15

فىقيلٍنىا يىا آىدىـي إًفَ هىذىا عىديكٌ لىكى ):  آدـ كحواء عليهما السبلـكقد حذر هللا منها 

كمع ذلك  .سورة طه (117)كىلًزىكٍجًكى فىبل ييخٍرًجىنَكيمىا مًنى الٍجىنَةً فىتىشٍقىى 

عصى آدـ ربه مع أنه أكؿ أمر يتلقاق آدـ عليه السبلـ من ربه عز كجل 

كذلك ألف الشيطاف استمر فى الوسوسة كالتغرير كالوعد بالملك كالخلد ، 

أف نعم . كلكن رحمة هللا عز كجل بآدـ كبذريته من بعدق أكسع كأشمل 

سبق رحمة هللا عز كجل بعبادق أكسع كأشمل كحلمه سبحانه كتعالى 

  سورة طه (122)ثيمَ اجٍتىبىاقي رىبُهي فىتىابى عىلىيٍهً كىهىدىل ): غضبه 

حذر بنى آدـ حتى ال يقعوا فريسة لهذا  قمن رحمة هللا عز كجل أف -16

أىلىمٍ أىعٍهىدٍ إًلىيٍكيمٍ يىا بىنًي آىدىـى أىفٍ ال ):فقاؿ سبحانه كتعالىالشيطاف اللعين 

كىأىفً اعٍبيديكنًي هىذىا صًرىاطه ميسٍتىقًيمه  (60)تىعٍبيديكا الشَيٍطىافى إًنَهي لىكيمٍ عىديكٌ ميبًينه 

،  سورة يس (62)كىلىقىدٍ أىضىلَ مًنٍكيمٍ جًبًبلً كىثًيرنا أىفىلىمٍ تىكيونيوا تىعٍقًليوفى  (61)

إًفَ الشَيٍطىافى لىكيمٍ عىديكٌ فىاتَخًذيكقي عىديكًا إًنَمىا يىدٍعيو حًزٍبىهي ): تعالى اؿكؽ

الشيطاف فإف كمع ذلك .  سورة فاطر (6)لًيىكيونيوا مًنٍ أىصٍحىابً السَعًيرً 

كأرحم الراحمين لم يجعل له سلطانا  .مستمر فى قسمه بإغواء بنى آدـ 

إًنَهي  ): قاؿ تعالى ين بل سلطانه على من اتبعه من الغاكينؤمنعلى الم

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00880.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00881.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02468.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02469.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02465.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02470.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03765.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03766.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03767.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03666.htm


 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

47 

 

إًنَمىا سيلٍطىانيهي  (99)لىيٍسى لىهي سيلٍطىافه عىلىى الَذًينى آىمىنيوا كىعىلىى رىبِهًمٍ يىتىوىكَليوفى 

 . سورة النحل (100)عىلىى الَذًينى يىتىوىلَوٍنىهي كىالَذًينى هيمٍ بًهً ميشٍرًكيوفى 

اف متوازياف ال يلتقياف أبدا طف الخير كالشر خاعلم عبد هللا يرحمك هللا أ -17

حتى تقوـ الساعة فاختر لنفسك طريق الخير كهو طريق الرحمن الذل 

 صلى هللا عليه كسلمعلى ألسنة رسله الكراـ عليهم كعلى نبينا محمد  قبين

كهو طريق الشيطاف كال تختار طريق الشر ، أفضل الصبلة كالتسليم 

كاعلم أف من رحمته عز . عليه لعنة هللا كالمبلئكة كالناس أجمعين الرجيم

كجل أنه فتح باب التوبة لعبادق حتى تبلغ الركح الحلقوـ فبادر بالتوبة 

 .يرحمك هللا
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 الفصل الثالث

سؽّٓ يفؼً اإلٔغبْ ثؼٍُ ا

لقد فضل هللا عز كجل آدـ على سائر الخلق من قبله بفضيلة العلم التى أكدعها 

كفضيلة العلم هذق هى التى جعلت آدـ عليه السبلـ هو معمر هذا ، هللا فيه 

كاف عمراف كال مدنية كال ابتكار كال اختراع كال  الكوف ، كلوال هذق الفضيلة ما

عز كجل هذق الفضيلة منذ نفخ الركح فى كلقد بين هللا  .تطوير فبالعلم تحيا األمم

إلى من كتاب كسنة كبين فضيلة العلم كالعلماء فيما أكحى  ، آدـ عليه السبلـ

  .كرسله عليهم أفضل الصبلة كأتم التسليمق ائنبيأ

ىئًكىةً : فى سورة البقرة قاؿ تعالى كىعىلٌمى آدىـى األسٍمىآءى كيلٌهىا ثيمٌ عىرىضىهيمٍ عىلىى الٍمىبل

ىنٍبًئيونًي بًأىسٍمىآءً هىػىؤيآلءً إًف كينٍتيمٍ صىادًقًينى  ى عًلٍمى لىنىآ إاًلٌ  (31)فىقىاؿى أ قىاليواٍ سيبٍحىانىكى ال

ىنٍبىأىهيمٍ  (32)مىا عىلٌمٍتىنىآ إًنٌكى أىنٍتى الٍعىلًيمي الٍحىكًيمي  قىاؿى يىاآدىـي أىنبًئٍهيمٍ بًأىسٍمىآئًهًمٍ فىلىمٌآ أ

بًأىسٍمىآئًهًمٍ قىاؿى أىلىمٍ أىقيلٍ لٌكيمٍ إًنًيى أىعٍلىمي غىيٍبى السٌمىاكىاتً كىاألرٍضً كىأىعٍلىمي مىا تيبٍديكفى 

 (33)كىمىا كينٍتيمٍ تىكٍتيميوفى

  :تفسير ابن كثير

رؼ آدـ على المبلئكة بما اختصه من علم أسماء هذا مقاـ ذكر هللا تعالى فيه ش

كإنما قدـ هذا الفصل على ذلك  ، كل شيء دكنهم كهذا كاف بعد سجودهم له

 ، لمناسبة ما بين المقاـ كعدـ علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك
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كلهذا ذكر هللا هذا المقاـ عقيب هذا  ، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما ال يعلموف

كعلم آدـ }: ليبين لهم شرؼ آدـ بما فضل به عليهم في العلم فقاؿ تعالى

 {كعلم آدـ األسماء كلها}قاؿ السدم عمن حدثه عن ابن عباس  {األسماء كلها

,  هذا الجمل,  هذا الحمار: علمه أسماء كلدق إنسانًا إنسانًا كالدكاب فقيل: قاؿ

هي : قاؿ {كعلم آدـ األسماء كلها}كقاؿ الضحاؾ عن ابن عباس ,  هذا الفرس

هذق األسماء التي يتعارؼ بها الناس إنساف كدابة كسماء كأرض كسهل كبحر 

كركل ابن أبي حاتم كابن جرير من  ، كخيل كحمار كأشباق ذلك من األمم كغيرها

األسماء كعلم آدـ }حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس 

كقاؿ  ، قاؿ نعم حتى الفسوة كالفسية ، قاؿ علمه اسم الصحفة كالقدر {كلها

 ، قاؿ علمه اسم كل دابة ككل طير ككل شيء {كعلم آدـ األسماء كلها}مجاهد 

كذلك ركم عن سعيد بن جبير كقتادة كغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل 

كقاؿ حميد الشامي أسماء . كقاؿ الربيع في ركاية عن أسماء المبلئكة ، شيء

كاختار ابن جرير أنه ،  كقاؿ عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم. النجوـ

كهذا عبارة عما  {ثم عرضهم}علمه أسماء المبلئكة كأسماء الذرية ألنه قاؿ 

 ، فإنه ال ينفي أف يدخل معهم غيرهم ، يعقل كهذا الذم رجح به ليس ببلزـ

كىاللَهي خىلىقى كيلَ دىابَةو ) :غة من يعقل للتغليب كما قاؿ تعالىكيعبر عن الجميع بصي

مًنٍ مىاءو فىمًنٍهيمٍ مىنٍ يىمٍشًي عىلىى بىطٍنًهً كىمًنٍهيمٍ مىنٍ يىمٍشًي عىلىى رًجٍلىيٍنً كىمًنٍهيمٍ مىنٍ 

سورة  (45)يىمٍشًي عىلىى أىرٍبىعو يىخٍليقي اللَهي مىا يىشىاءي إًفَ اللَهى عىلىى كيلِ شىيٍءو قىدًيره 

كقرأ أبي بن كعب ثم عرضها أم  ، كقد قرأ عبد هللا بن مسعود ثم عرضهن .النور

كالصحيح أنه علمه أسماء األشياء كلها ذكاتها كصفاتها كأفعالها كما . المسميات

الذكات كاألفعاؿ المكبر قاؿ ابن عباس حتى الفسوة كالفسية يعني أسماء 

ىية ، كالمصغر  بسندق عن أنس بن مالك (31)كلهذا قاؿ البخارم في تفسير هذق اال

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشاـ عن قتادة عن أنس بن مالك أف رسوؿ هللا 

حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن : كقاؿ لي خليفة: صلى هللا عليه كسلم قاؿ

يجتمع المؤمنوف يوـ »بي صلى هللا عليه كسلم قاؿ قتادة عن أنس عن الن

القيامة فيقولوف لو استشفعنا إلى ربنا فيأتوف آدـ فيقولوف أنت أبو الناس خلقك 

هللا بيدق كأسجد لك مبلئكته كعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى 

                                                             

31
كقد ركاق مسلم كالنسائي من حديث هشاـ كهو , فى كتابه التفسيرالبخارم هذا الحديث اإلماـ هكذا ساؽ  ( 

كالنسائي كابن ماجه من حديث سعيد كهو ابن أبي كأخرجه مسلم , ابن أبي عبد هللا الدستوائي عن قتادة به

 ,عركبة عن قتادة

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02836.htm
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حًا فإنه ائتوا نو. كيذكر ذنبه فيستحي ، فيقوؿ لست هناكم ،يريحنا من مكاننا هذا

كيذكر سؤاله  ، أكؿ رسوؿ بعثه هللا إلى أهل األرض فيأتونه فيقوؿ لست هناكم

فيأتونه فيقوؿ لست  ، فيقوؿ ائتوا خليل الرحمن. ربه ما ليس له به علم فيستحي

. فيقوؿ ائتوا موسى عبدًا كلمه هللا كأعطاق التوراة فيقوؿ لست هناكم ، هناكم

فيقوؿ ائتوا عيسى عبد هللا . فيستحي من ربهفيذكر قتل النفس بغير نفس 

كرسوله ككلمة هللا كركحه فيأتونه فيقوؿ لست هناكم ائتوا محمدًا عبدًا غفر له ما 

تقدـ من ذنبه كما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذف على ربي فيأذف لي فإذا 

ارفع رأسك كسل تعطه : رأيت ربي كقعت ساجدًا فيدعني ما شاء هللا ثم يقاؿ

فأرفع رأسي فأحمدق بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد  ، كقل يسمع كاشفع تشفع

لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدًا 

فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقوؿ ما بقي في النار إال من 

كالمقصود منه قوله  ، يرادق ههناككجه إ،  «حبسه القرآف ككجب عليه الخلود

فيأتوف آدـ فيقولوف أنت أبو الناس خلقك هللا بيدق "... صلى هللا عليه كسلم 

فدؿ هذا على أنه علمه أسماء . ..."كأسجد لك مبلئكته كعلمك أسماء كل شيء

يعني المسميات كما  {ثم عرضهم على المبلئكة}كلهذا قاؿ  ، جميع المخلوقات

قاؿ ثم عرض تلك األسماء على المبلئكة  ، عن معمر عن قتادةقاؿ عبد الرزاؽ 

كقاؿ السدم في تفسيرق عن  {فقاؿ أنبئوني بأسماء هؤالء إف كنتم صادقين}

أبي مالك كعن أبي صالح عن ابن عباس كعن مرة عن ابن مسعود كعن ناس 

 كقاؿ ابن ، ثم عرض الخلق على المبلئكة {كعلم آدـ األسماء كلها}من الصحابة 

عن : كقاؿ ابن جرير ،جريج عن مجاهد ثم عرض أصحاب األسماء على المبلئكة

كجعل يسمي كل شيء باسمه  ،علمه اسم كل شيء: (32)الحسن كقتادة قاال

إف }: كبهذا اإلسناد عن الحسن كقتادة في قوله تعالى ،كعرضت عليه أمة أمة

إني لم أخلق خلقًا إال كنتم أعلم منه فأخبركني بأسماء هؤالء إف  {كنتم صادقين

إف كنتم تعلموف  {إف كنتم صادقين}كقاؿ الضحاؾ عن ابن عباس  ، كنتم صادقين

كقاؿ السدم عن أبي مالك كعن أبي صالح  ، أني لم أجعل في األرض خليفة

 عن ابن عباس كعن مرة عن ابن مسعود كعن ناس من الصحابة إف كنتم

كقاؿ ابن جرير  ، صادقين أف بني آدـ يفسدكف في األرض كيسفكوف الدماء

كمعنى ذلك فقاؿ  ، كأكلى األقواؿ في ذلك تأكيل ابن عباس كمن قاؿ بقوله
                                                             

32
حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن جرير بن حازـ كمبارؾ بن فضالة عن الحسن :قاؿ بن جرير( 

  كأبي بكر
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أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها المبلئكة القائلوف أتجعل فيها من يفسد 

إف كنتم . كنقدس لكمن غيرنا أـ منا فنحن نسبح بحمدؾ . فيها كيسفك الدماء

صادقين في قيلكم إني إف جعلت خليفتي في األرض من غيركم عصاني كذريته 

كأفسدكا كسفكوا الدماء كإف جعلتكم فيها أطعتموني كاتبعتم أمرم بالتعظيم لي 

فإذا كنتم ال تعلموف أسماء هؤالء الذين عرضت عليكم كأنتم , كالتقديس

األمور الكائنة التي لم توجد أحرل أف  تشاهدكنهم فأنتم بما هو غير موجود من

ى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم}تكونوا غير عالمين   {قالوا سبحانك ال علم لنا إال

هذا تقديس كتنزيه من المبلئكة لله تعالى أف يحيط أحد بشيء من علمه إال بما 

 علم لنا إال سبحانك ال}شاء كأف يعلموا شيئًا إال ما علمهم هللا تعالى كلهذا قالوا 

أم العليم بكل شيء الحكيم في خلقك كأمرؾ  {ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

قوله . كفي تعليمك من تشاء كمنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك كالعدؿ التاـ

قاؿ يا آدـ أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قاؿ ألم أقل لكم إني }: تعالى

قاؿ زيد بن أسلم  {أعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموفأعلم غيب السموات كاألرض ك

قاؿ أنت جبرائيل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد األسماء كلها حتى بلغ 

قاؿ اسم  {قاؿ يا آدـ أنبئهم بأسمائهم}كقاؿ مجاهد في قوؿ هللا  ، الغراب

كركم عن سعيد بن جبير كالحسن كقتادة ،  الحمامة كالغراب كاسم كل شيء

فلما ظهر آدـ عليه السبلـ على المبلئكة عليهم السبلـ في سردق ما  ، ؾنحو ذؿ

ألم أقل لكم إني }قاؿ هللا تعالى للمبلئكة  ، علمه هللا تعالى من أسماء األشياء

أم ألم أتقدـ  {أعلم غيب السموات كاألرض كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف

كإف تجهر بالقوؿ فإنه }الى إليكم إني أعلم الغيب الظاهر كالخفي كما قاؿ تع

أال يسجدكا لله }ككما قاؿ إخبارًا عن الهدهد أنه قاؿ لسليماف  {يعلم السر كأخفى

هللا  (25)الذم يخرج الخبء في السموات كاألرض كيعلم ما تخفوف كما تعلنوف 

: كقيل في قوله تعالى،  سورة النمل( 26)ال إله إال هو رب العرش العظيم

فركل الضحاؾ عن ابن  ، غير ما ذكرناق {كما كنتم تكتموفكأعلم ما تبدكف }

أعلم السر كما أعلم : قاؿ يقوؿ {كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف}عباس 

كقاؿ السدم عن أبي  ،العبلنية يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر كاالغترار

مالك كعن أبي صالح عن ابن عباس كعن مرة عن ابن مسعود كعن ناس من 

ىية (أتجعل فيها من يفسد فيها كيسفك الدماء)الصحابة قاؿ قولهم  فهذا الذم  ،اال

يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر ككذلك قاؿ  {كما كنتم تكتموف}أبدكا 

كاختار ذلك ابن جرير كقاؿ أبو . حاؾ الثورمسعيد بن جبير كمجاهد كالسدم كالض
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العالية كالربيع بن أنس كالحسن كقتادة هو قولهم لم يخلق ربنا خلقًا إال كنا أعلم 

كأعلم ما تبدكف }كقاؿ أبو جعفر الرازم عن الربيع بن أنس  ، منه كأكرـ عليه منه

فيها  أتجعل فيها من يفسد): فكاف الذم أبدكا هو قولهم {كما كنتم تكتموف

ككاف الذم كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا خلقًا إال كنا  ،( كيسفك الدماء

 قاؿك ، فعرفوا أف هللا فضل عليهم آدـ في العلم كالكرـ ، نحن أعلم منه كأكرـ

كقاؿ ابن جرير . فلما رأكا ما أعطى هللا آدـ من العلم أقركا له بالفضل: بن جرير

كأعلم ما }: ابن عباس كهو أف معنى قوله تعالىكأكلى األقواؿ في ذلك قوؿ 

كأعلم مع علمي غيب السموات كاألرض كما تظهركنه بألسنتكم كما كنتم  {تبدكف

فبل يخفى علي أم شيء سواء عندم سرائركم كعبلنيتكم  ، تخفوف في أنفسكم

كالذم كانوا  ، (أتجعل فيها من يفسد فيها): كالذم أظهركق بألسنتهم قولهم

ا كاف عليه منطويًا إبليس من الخبلؼ على هللا في أكامرق كالتكبر عن يكتموف ـ

كإنما قتل الواحد  ، كصح ذلك كما تقوؿ العرب قتل الجيش كهزموا: قاؿ ، طاعته

فيخرج الخبر عن المهزكـ منه كالمقتوؿ  ، أك البعض كهزـ الواحد أك البعض

 {نك من كراء الحجراتإف الذين ينادك}: مخرج الخبر عن جميعهم كما قاؿ تعالى

كأعلم ما }قاؿ ككذلك قوله  ، ذكر أف الذم نادل إنما كاف كاحدًا من بني تميم

  ..{تبدكف كما كنتم تكتموف

 :(33)تفسير الجبللين

ثم )بأف ألقى في قلبه علمها  (كلها)أم أسماء المسميات  (كعلم آدـ األسماء)

لهم تبكيتا  (المبلئكة فقاؿعلى )أم المسميات كفيه تغليب العقبلء  (عرضهم

في أني ال  (إف كنتم صادقين)المسميات  (هؤالء بأسماء)أخبركني  (أنبئوني)

قالوا ).أخلق أعلم منكم أك أنكم أحق بالخبلفة ، كجواب الشرط دؿ عليه ما قبله

 (إنك أنت)إياق  (ال علم لنا إال ما علمتنا)تنزيهًا لك عن االعتراض عليك  (سبحانك

 ال يخرج شيء عن علمه كحكمتهالذم  (العليم الحكيم)تأكيد للكاؼ 

المسميات فسمٌى كل شيء  (بأسمائهم)أم المبلئكة  (يا آدـ أنبئهم)تعالى  (قاؿ)

                                                             

جبلؿ : المؤلف،  تفسير الجبللين كلباب النقوؿ في أسباب النزكؿ على هامش القرآف الكريم( 33

 جبلؿ الدين السيوطي -الدين المحلى 
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تعالى لهم موبخًا  (فلما أنبأهم بأسمائهم قاؿ)باسمه كذكر حكمته التي خلق لها 

 (كأعلم ما تبدكف)ما غاب فيهما  (ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماكات كاألرض)

تيسًرُكف من قولكم لن  (كما كنتم تكتموف)ما تظهركف من قولكم أتجعل فيها الخ 

 يخلق أكرـ عليه منا كال أعلم

 :تفسير القرطبى

كتعليمه هنا إلهاـ علمه . عرٌؼ (علٌم) "كعلم آدـ األسماء كلها": قوله تعالى

. جبريل عليه السبلـ ، على ما يأتي كيحتمل أف يكوف بواسطة ملك كهو. ضركرة

قاؿ علماء . كاألكؿ أظهر، على ما يأتي. غير مسمى الفاعل" كعيلِم: "كقرئ

علمها بتعليم الحق إياق كحفظها بحفظه عليه كنسي ما عهد إليه، ألف : الصوفية

كلقد عهدنا إلى آدـ من قبل فنسي كلم نجد له ": ككله فيه إلى نفسه فقاؿ

لو لم يكشف آلدـ علم تلك األسماء لكاف : كقاؿ ابن عطاء[. 115: طه] ."عزما

في هذق : قاؿ ابن خويز منداد .كهذا كاضح. أعجز من المبلئكة في اإلخبار عنها

، كأف هللا تعالى علمها آدـ عليه السبلـ  اآلية دليل على أف اللغة مأخوذة توقيفا

شيء حتى الجفنة  علمه أسماء كل: ككذلك قاؿ ابن عباس. جملة كتفصيبل

علم آدـ من األسماء أسماء خلقه ما لم : كركل شيباف عن قتادة قاؿ. كالمحلب

قاؿ . يعلم المبلئكة، كسمي كل شيء باسمه كأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه

كالمعنى علمه أسماء األجناس كعرفه . كهذا أحسن ما ركم في هذا: النحاس

 . منافعها، هذا كذا، كهو يصلح لكذا

أف أكؿ من : ، فركم عن كعب األحبار لف في أكؿ من تكلم باللساف العربيكاخت

كقاله . كضع الكتاب العربي كالسرياني كالكتب كلها باأللسنة كلها آدـ عليه السبلـ

. غير كعب األحبار

أكؿ من تكلم بالعربية : قد ركم عن كعب األحبار من كجه حسن قاؿ: فإف قيل

لقاها على لساف نوح عليه السبلـ كألقاها نوح جبريل عليه السبلـ كهو الذم أ

كركم . ، كركاق ثور ابن زيد عن خالد بن معداف عن كعب على لساف ابنه ساـ

أكؿ من فتق لسانه بالعربية المبينة ): عن النبي صلى هللا عليه كسلم أنه قاؿ

أف أكؿ من تكلم بالعربية يعرب : كقد ركم أيضا. (إسماعيل كهو ابن عشر سنين

الصحيح أف أكؿ من تكلم باللغات كلها من : قلنا. ، كقد ركم غير ذلكقحطافبن 

كعلم آدـ األسماء ": قاؿ هللا تعالى، كالقرآف يشهد له،  البشر آدـ عليه السبلـ
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كاللغات كلها أسماء فهي داخلة تحته كبهذا جاءت السنة، قاؿ [ 31: البقرة]" كلها

كما  (كلها حتى القصعة كالقصيعةكعلم آدـ األسماء : )صلى هللا عليه كسلم

ذكركق يحتمل أف يكوف المراد به أكؿ من تكلم بالعربية من كلد إبراهيم عليه 

ككذلك إف صح ما سواق فإنه يكوف محموال على . السبلـ إسماعيل عليه السبلـ

ككذلك . أف المذكور أكؿ من تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكرنا، كهللا أعلم

من تكلم بها من المبلئكة كألقاها على لساف نوح بعد أف علمها هللا جبريل أكؿ 

. آدـ أك جبريل، على ما تقدـ، كهللا أعلم

إف كنتم : شرط، كالجواب محذكؼ تقديرق "إف كنتم صادقين": قوله تعالى

كمعنى . صادقين أف بني آدـ يفسدكف في األرض فأنبئوني، قاله المبرد

حكاق  "!سبحانك": عالمين، كلذلك لم يسغ للمبلئكة االجتهاد كقالوا "صادقين"

كلو لم يشترط عليهم إال الصدؽ في اإلنباء لجاز لهم االجتهاد كما : النقاش قاؿ

فلم يشترط عليه اإلصابة،  "كم لبثت": جاز للذم أماته هللا مائة عاـ حين قاؿ له

قالوا سبحانك ال علم لنا إال }  .فقاؿ كلم يصب كلم يعنف، كهذا بين ال خفاء فيه

أم تنزيها لك عن أف  "سبحانك": قوله تعالى {ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

فأجابوا أنهم ال يعلموف  "أنبئوني": كهذا جوابهم عن قوله. يعلم الغيب أحد سواؾ

في  "ما"ك. إال ما أعلمهم به كلم يتعاطوا ما ال علم لهم به كما يفعله الجهاؿ منا

بمعنى الذم، أم إال الذم علمتنا، كيجوز أف تكوف مصدرية بمعنى إال  "ما علمتنا"

. تعليمك إيانا

فبئذح 

هللا أعلم كال أدرم، اقتداء : الواجب على من سئل عن علم أف يقوؿ إف لم يعلم

لكن قد أخبر الصادؽ أف بموت العلماء  بالمبلئكة كاألنبياء كالفضبلء من العلماء،

كأما . يقبض العلم، فيبقى ناس جهاؿ يستفتوف فيفتوف برأيهم فيضلوف كيضلوف

ما كرد من األخبار عن النبي صلى هللا عليه كسلم كأصحابه كالتابعين بعدهم في 

في المسند الصحيح له عن ابن عمر أف رجبل سأؿ معنى اآلية فركل البستي 

ال أدرم حتى أسأؿ : )أم البقاع شر؟ قاؿ: ل هللا عليه كسلمرسوؿ هللا صل

خير البقاع : ال أدرم حتى أسأؿ ميكائيل، فجاء فقاؿ: فسأؿ جبريل، فقاؿ( جبريل

. ارجعي حتى أسأؿ الناس: كقاؿ الصديق للجدة .المساجد، كشرها األسواؽ

أمير قالوا كما ذلك يا . ، ثبلث مرات كأبردها على الكبد: ككاف علي يقوؿ

كسأؿ ابن عمر . هللا أعلم: أف يسأؿ الرجل عما ال يعلم فيقوؿ: المؤمنين؟ قاؿ
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نعم ما : قاؿ ابن عمر. ، فلما أدبر الرجل ال علم لي بها: رجل عن مسألة فقاؿ

. ذكرق الدارمي في مسندق! قاؿ ابن عمر، سئل عما ال يعلم فقاؿ ال علم لي به

كنت جالسا : متوكل صاحب بهية قاؿكفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيى بن اؿ

يا أبا محمد إنه : هللا كيحيى بن سعيد، فقاؿ يحيى للقاسم عند القاسم بن عبيد

قبيح على مثلك عظيم أف يسأؿ عن شيء من أمر هذا الدين فبل يوجد عندؾ منه 

ألنك ابن : كعم ذاؾ؟ قاؿ: ، أك علم كال مخرج؟ فقاؿ له القاسم علم كال فرج

أقبح من ذاؾ عند من : قاؿ يقوؿ له القاسم. ف أبي بكر كعمراب: إمامي هدل

كقاؿ . فسكت فما أجابه. عقل عن هللا أف أقوؿ بغير علم أك آخذ عن غير ثقة

ينبغي للعالم أف يورث جلساءق من : سمعت ابن هرمز يقوؿ: مالك بن أنس

ال : ؿ، فإذا سئل أحدهم عما ال يدرم قا بعدق ال أدرم حتى يكوف أصبل في أيديهم

شهدت مالك بن أنس سئل عن ثماف كأربعين : كذكر الهيثم بن جميل قاؿ. أدرم

. ال أدرم: مسألة فقاؿ في اثنتين كثبلثين منها

 

كإنما يحمل على ترؾ . كمثله كثير عن الصحابة كالتابعين كفقهاء المسلمين: قلت

العلم كآدابه من بركة : قاؿ ابن عبدالبر. ذلك الرياسة كعدـ اإلنصاؼ في العلم

األعلى  ركل يونس بن عبد. ، كمن لم ينصف لم يفهم كلم يتفهم اإلنصاؼ فيه

ما في زماننا شيء : سمعت مالك بن أنس يقوؿ: سمعت ابن كهب يقوؿ: قاؿ

. أقل من اإلنصاؼ

هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوـ الذم عم فينا الفساد ككثر فيه : قلت

لرياسة ال للدراية، بل للظهور في الدنيا كغلبة األقراف كطلب فيه العلم ؿ! الطغاـ

بالمراء كالجداؿ الذم يقسي القلب كيورث الضغن، كذلك مما يحمل على عدـ 

أين هذا مما ركم عن عمر رضي هللا عنه . التقول كترؾ الخوؼ من هللا تعالى

العصبة ال تزيدكا في مهور النساء على أربعين أكقية كلو كانت بنت ذم : كقد قاؿ

، فقامت  فمن زاد ألقيت زيادته في بيت الماؿ -يعني يزيد بن الحصين الحارثي  -

كلم؟ قالت : قاؿ! ما ذلك لك: امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس فقالت

[ 20: النساء] "كآتيتم إحداهن قنطارا فبل تأخذكا منه شيئا": ألف هللا عز كجل يقوؿ

كركل ككيع عن أبي معشر عن محمد بن ! أخطأامرأة أصابت كرجل : فقاؿ عمر

، فقاؿ  سأؿ رجل عليا رضي هللا عنه عن مسألة فقاؿ فيها: كعب القرظي قاؿ

أصبت كأخطأت، : ليس كذلك يا أمير المؤمنين، كلكن كذا ككذا، فقاؿ علي: الرجل
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لما رحلت إلى : كذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ قاؿ. كفوؽ كل ذم علم عليم

القيركاف فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى  المشرؽ نزلت

بغداد كلقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتماـ حديث مسدد، فقرأت عليه فيه 

أنه قدـ عليه قوـ من مضر من مجتابي ): يوما حديث النبي صلى هللا عليه كسلم

لنمار، هكذا قرأته إنما هو مجتابي الثمار، فقلت إنما هو مجتابي ا: فقاؿ (النمار

بدخولك العراؽ تعارضنا : على كل من قرأته عليه باألندلس كالعراؽ، فقاؿ لي

لشيخ كاف في  -قم بنا إلى ذلك الشيخ : ثم قاؿ لي. أك نحو هذا! كتفخر علينا

إنما هو : ، فقمنا إليه فسألناق عن ذلك فقاؿ فإف له بمثل هذا علما -المسجد 

. ، جيوبهم أمامهم كهم قوـ كانوا يلبسوف الثياب مشققة. مجتابي النمار، كما قلت

رغم أنفي للحق، رغم أنفي : فقاؿ بكر بن حماد كأخذ بأنفه. كالنمار جمع نمرة

.  كانصرؼ. للحق

قاؿ يا آدـ أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قاؿ ألم أقل لكم إني أعلم }

 {كتموفغيب السماكات كاألرض كأعلم ما تبدكف كما كنتم ت

أمرق هللا أف يعلمهم بأسمائهم بعد أف عرضهم  "أنبئهم بأسمائهم": قوله تعالى

، فكاف  على المبلئكة ليعلموا أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيها على فضله كعلو شأنه

أفضل منهم بأف قدمه عليهم كأسجدهم له كجعلهم تبلمذته كأمرهم بأف يتعلموا 

في ك .كالعظمة بأف جعله مسجودا له، مختصا بالعلمفحصلت له رتبة الجبلؿ . منه

كإف المبلئكة لتضع : )، كفي الحديث هذق اآلية دليل على فضل العلم كأهله

أم تخضع كتتواضع كإنما تفعل ذلك ألهل العلم ( أجنحتها رضا لطالب العلم

، ألف هللا تعالى ألزمها ذلك في آدـ عليه السبلـ  خاصة من بين سائر عياؿ هللا

فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له كتواضعت كتذللت . تأدبت بذلك األدبؼ

هذا في الطبلب منهم . إعظاما للعلم كأهله، كرضا منهم بالطلب له كالشغل به

. ، إنه ذك فضل عظيم فكيف باألحبار فيهم كالربانيين منهم جعلنا هللا منهم كفيهم

 :تفسير الشنقيطى

يعني مسميات األسماء ال األسماء كما يتوهم من  {ٱلٍمىلىػٰئًكىةًثيمَ عىرىضىهيمٍ عىلىى }

اآلية ،  {أىنبًئيونًى بًأىسٍمىآءً هىػٰؤيآلءً}: كقد أشار إلى أنها المسميات بقوله .ظاهر اآلية 

لم يبيٌن هنا هذا الذم كانوا يكتموف ، كقد قاؿ  {كىمىا كينتيمٍ تىكٍتيميوفى}.كما هو ظاهر 
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ما كاف يضمرق إبليس من الكبر ، كعلى هذا القوؿ فقد بيٌنه  هو: بعض العلماء 

.  {إاًلَ إًبٍلًيسى أىبىىٰ كىٱسٍتىكٍبىرى}: قوله تعالىٰ 

 :العبر كالعظات من تفضيل آدـ بالعلم

عليه أف هللا عز كجل بين لمبلئكته الكراـ بالدليل العملى أهمية خلق آدـ  -1

 السبلـ كاألسباب الرئيسة لخبلفته فى األرض

إف هللا سبحانه كتعالى فضل آدـ عليه السبلـ على بقية خلقه بأنه شرفه  -2

 بخلقه بيدق ، كنفخ فيه من ركحه 

أف هذا الشرؼ آلدـ عليه السبلـ أماـ المبلئكة البد من الدليل العملى  -3

عليه كهو التمحيص بالعلم حتى يكوف المقاـ آلدـ عليه السبلـ مقاـ 

 .كقد حدث تشريف كاعزاز

باألسماء يقتضى العلم بخصائص كصفات المسميات حتى  أف العلم -4

يستطيع آدـ عليه السبلـ استنباط األسماء، كهذا ما أكدعه هللا فى آدـ 

أال ترل استنباط أسماء ألشياء لم تكن معركفة من قبل . كذريته من بعدق

مثل السيارة كالطائرة كالحاسوب ، كالميكركسكوب بأنواعه كغير ذلك من 

صرنا هذا ، كسياتى إف شاء هللا عصور من بعدنا لها مسميات فى ع

مسميات لم تكن فى عصرنا كأسماء لم نعرفها كهكذا حتى تقوـ الساعة 

األسماء من صفات كخصائص مسمياتها  كذرية آدـ عليه السبلـ تستنبط

 .ل شرؼ به آدـ عن بقية الخلقذكهذا كله بفضل هذا الشرؼ الرفيع اؿ

دليل "كعلم آدـ األسماء كلها"لقوله عز كجل ا أف علم آدـ باألسماء كله -5

 حتى تقوـ الساعة على عدـ كجود مسمى ببل اسم 

عرض األسماء على المبلئكة دليل على عدـ معرفة المبلئكة باستنباط  -6

األسماء من مسمياتها ألف هذق خصيصة اختص هللا سبحانه كتعالى بها 

 "لنا إال ما علمتناسبحانك ال علم "قولهم كدليله  آدـ عليه السبلـ

دليل على أف علم المبلئكة " سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا"قوؿ المبلئكة  -7

علمه فيوضات محدكد فى هذا الجانب كهذا يبين أف هللا تعالى يعطى من 

 .من يشاء من عبادق كيمنعه عمن يشاء

هو معرفة المبلئكة بصفات الذات "إنك أنت العليم الحكيم"قوؿ المبلئكة  -8

اإللهية كأنه سبحانه كتعالى يخلق عن علم كبحكمة كلحكمة ، علمها من 

فهو سبحانه كتعالى يعلم حكمة خلقه لهذا . علمها كجهلها من جهلها
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الخليفة ، كيعلم حكمة خلقة لؤلنعاـ كبهيمة األنعاـ كالزكاحف كالطيور 

 .ككل مخلوؽ فى األرض أك فى السماء خلقه لحكمة كخلقة بعلم

آكد فى بياف الحق الذل ال مرية فيه  ر دليل كاالختبار العملىالتجربة خي -9

يا آدـ أنبئهم "كهذا جلى كاضح فى هذا الموقف فى قوله تعالى 

 "باسمائهم

مع علم المبلئكة أف هللا هو العليم الحكيم إال أف هللا عز كجل ذكرهم  -10

بهذا األمر كبما هو أخص من ذلك فبلبد من التذكرة فإف فيها منفعة كهذا 

ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات كاألرض كأعلم "من قوله عز كجل 

فبإضافة علمه لغيب السموات كاألرض إلى  "ما تبدكف كما كنتم تكتموف

علمه بمكنوف سرائرهم كعبلنيتها تحذير لهم من مغبة عصيانه كلذلك 

  .عندما أمرهم بالسجود آلدـ لبوا األمر كسجدكا

أف للمبلئكة حياء من هللا فهى أسرت  أمرا فى نفسها ما طلبته من هللا  -11

كنحن نسبح بحمدؾ "، كهذا كاضح بالتلميح فى قولها  عز كجل حياء منه

كهذا يعنى أنها أحق بالخبلفة من آدـ ، كذلك بعد التصريح " كنقدس لك 

قياسا على أفعاؿ الجن  "أتجعل فيها من يفسد فيها كيسفك الدماء"بقولها 

كقد بين . فى اإلفساد فى األرض كسفك الدماء لما يعلمونه من أخبارهم

هللا عز كجل لهم ما صرحوا به كما لمحوا به فقاؿ سبحانه كتعالى لهم 

كيستفاد من هذا اف نتعلم األدب مع  "كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف"

 ككذلك نتأدب فى الحديث مع من هم أعلم به منا . هللا عز كجل

ككذلك نتعلم أف التلميح فى بعض األحياف يكوف حفظا لماء الوجه  -12

كىال جينىاحى عىلىيٍكيمٍ "ذلك قاؿ هللا تعالى فى مسالة التعريض بخطبة النكاح كؿ

فًيمىا عىرَضٍتيمٍ بًهً مًنٍ خًطٍبىةً النِسىاءً أىكٍ أىكٍنىنٍتيمٍ فًي أىنٍفيسًكيمٍ عىلًمى اللَهي أىنَكيمٍ 

ن مىعٍريكفنا كىال تىعٍزًميوا  سىتىذٍكيريكنىهينَ كىلىكًنٍ ال تيوىاعًديكهينَ سًرًا إاًلَ أىفٍ تىقيوليوا قىوٍال

كىاحً حىتَى يىبٍليغى الٍكًتىابي أىجىلىهي كىاعٍلىميوا أىفَ اللَهى يىعٍلىمي مىا فًي أىنٍفيسًكيمٍ عيقٍدىةى النِ

 .سورة البقرة(235)فىاحٍذىريكقي كىاعٍلىميوا أىفَ اللَهى غىفيوره حىلًيمه 

سجود المبلئكة آلدـ عليه السبلـ هو فى الحقيقة سجود للعليم  أف -13

علم آدـ عليه السبلـ هذا العلم كهو نفخ الركح فيه ، كلتالحكيم الذل 

كيستفاد هذا  .تشريف لمقاـ العلم كالعلماء كتشريف آلدـ عليه السبلـ

إف المبلئكة تضع أجنحتها لطالب "  صلى هللا عليه كسلم من حديث النبى 

 .كأف مجالس العلم هى مجالس المبلئكة" العلم رضى بما يصنع

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00242.htm
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أف الصادؽ هو الذل يتكلم بالعلم كأف الكاذب هو الذل ال يتكلم بعلم  -14

كلذلك لم تعقب " أنبئونى باسماء هؤالء إف كنتم صادقين"كهذا من قوله 

  "الحكيمسبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم "المبلئكة إال بقولها 

النبى  عنكيستفاد من هذا عدـ الفتيا أك التكلم بغير علم كهذا مشهود 

كما ينطق عن الهول إف " عنه لقوؿ ربه عز كجل  صلى هللا عليه كسلم

كمشهود من كبار الصحابة كتابعيهم كالعلماء الربانيين  "هو إال كحى يوحى

 .الذين ال يتطلعوف لدنيا كال يتشرفوف لرئاسة أك غيرها

أف رفض ابليس السجود آلدـ عليه السبلـ كما أمرق هللا هو دليل حقدق  -15

ككرهه كبغضه كعداكته له كلذلك حذر هللا عز كجل آدـ كحواء من عداكة 

إف هذا عدك لك " هذا الملعوف فى كل زماف كمكاف فى قوله تعالى 

 قكما حذر ذرية آدـ من بعد" كلزكجك فبل يخرجنكما من الجنة فتشقى

أىلىمٍ أىعٍهىدٍ إًلىيٍكيمٍ يىا بىنًي آىدىـى أىفٍ ال تىعٍبيديكا الشَيٍطىافى إًنَهي لىكيمٍ " كجل  بقوله عز

كىلىقىدٍ أىضىلَ مًنٍكيمٍ  (61)كىأىفً اعٍبيديكنًي هىذىا صًرىاطه ميسٍتىقًيمه  (60)عىديكٌ ميبًينه 

 سورة يس (62)جًبًبلً كىثًيرنا أىفىلىمٍ تىكيونيوا تىعٍقًليوفى 

هللا تعالى للمبلئكة بفضيلة آدـ على خلقه لهم كللجن هو اخبار أف اخبار  -16

بياف من العليم لمن دكنه ألقامة الحجة عليهم كلتعليمنا أف تبليغ العلم 

حتى كإف كاف للعلماء فضبل عن غيرهم البد فيه من التلطف فى القوؿ 

  .مع المخاطب لتهيئة نفسه لقبوؿ العلم كعدـ رفضه
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 رابعؿالفصل ا

 خٍك ؽٛاء ػ١ٍٙب اٌغالَ
 

خلقت حواء من آدـ عليه السبلـ من ضلع من أضبلعه دكف رحم كهذا النوع من 

   الخلق من طبلقة القدرة لله عز كجل

 :ِؼٕٝ وٍّخ ؽٛاء فٟ اٌٍغخ، ٚعجت رغ١ّزٙب ثٙزا االعُ

. سواد، ككذلك الحمرة التي يخالطها  كلمة حواء في اللغة تحمل معنى السمرة

 .(34)"، كامرأةه حوٌاء رجله أحول: يقاؿ. سيمرةي الشفة: كالحوٌة: "قاؿ الجوهرم
: شفة حوٌاء: ، كقاؿ ابن سيدق كامرأة حوٌاء كقد حويت: يقاؿ: "كقاؿ ابن منظور

                                                             

34
  1/ 1الصحاح في اللغة  ( 
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)"، ككثر في كبلمهم حتى سمٌوا كل أسود أحول حمراء تضرب إلى السواد
35

). 
؛  ، كسميت أمٌنا حواء سواد قليل لوف يضرب إلى: األحول: "كقاؿ الزمخشرم

)"ألدمة كانت فيها
36

). 

: عجت رغ١ّخ ؽٛاء ثٙزا االعُ

كردت مجموعة من األقواؿ في كتب التفسير في سبب تسمية حواء بهذا االسم، 

: كمن أبرز هذق األقواؿ ما يلي

. أنها خلقت من حيٌ، كبمثله سميت مرأة؛ ألنها خلقت من المرء - أ

(. سمرة الشفة)ألنه كاف على شفتيها حُوة  - ب

(. حيمرة مائلة إلى السواد)ألنه كاف في ذقنها حيوَة  - ج

. ألف لونها كاف يضرب إلى السُمرة - د

. ألنها أـٌ كل حيٍ  -ػق

 ( 37)ألف امرأة الرجل تحوم عليه كتستحمله، فيسمع منها في أغلب أمرق - ك

 

 

 

: األدٌخ ِٓ اٌىزبة ٚاٌغٕخ

تضافرت األدلة الشرعية من نصوص الكتاب كالسنة ككبلـ سلف األمة كمن قد 

تبعهم من األئمة على أف آدـ عليه السبلـ أصل النوع البشرم ، خلقه هللا من 

بين هللا عز كجل فقد . تراب ، ثم خلق منه زكجته حواء ، فبث منهما البشر جميعا

سبلـ فى العديد من عظيم قدرته على خلق أمنا حواء من نفس آدـ عليه اؿ

 :اآليات القرآنية كمنها 
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يىا أىيُهىا النَاسي اتَقيوا رىبَكيمي الَذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ نىفٍسو :" فى سورة النساء قوله تعالى

كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثَ مًنٍهيمىا رًجىاالن كىثًيرنا كىنًسىاءن كىاتَقيوا اللَهى الَذًم تىسىاءىليوفى 

ىرٍحىاـى إًفَ اللَهى كىافى عىلىيٍكيمٍ رىقًيبنا  هيوى "كقوله تعالى فى سورة األعراؼ ،  "(1)بًهً كىاأٍل

الَذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ نىفٍسو كىاحًدىةو كىجىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا لًيىسٍكينى إًلىيٍهىا فىلىمَا تىغىشَاهىا حىمىلىتٍ 

صىالًحنا لىنىكيونىنَ مًنى  حىمٍبلن خىفًيفنا فىمىرَتٍ بًهً فىلىمَا أىثٍقىلىتٍ دىعىوىا اللَهى رىبَهيمىا لىئًنٍ آىتىيٍتىنىا

خىلىقىكيمٍ مًنٍ نىفٍسو كىاحًدىةو ثيمَ "كقوله تعالى فى سورة الزمر ، "(189)الشَاكًرًينى 

يمَهىاتًكيمٍ  ىنٍعىاـً ثىمىانًيىةى أىزٍكىاجو يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ جىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىأىنٍزىؿى لىكيمٍ مًنى اأٍل

ثو ذىلًكيمي اللَهي رىبُكيمٍ لىهي الٍميلٍكي الى  إًلىهى إاًَل هيوى فىأىنَى  خىلٍقنا مًنٍ بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ثىبلى

  "(6)تيصٍرىفيوفى 

منهم قولين  (38)ثبلثة أقواؿاختلف المفسركف في تفسير هذق اآليات على 

  :مشهورين كالثالث شاذ

: النفس الواحدة ﴿مِن نَفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا﴾: قوله تعالى: القوؿ األكؿ

، فإنٌها أخرجت من آدـ، أم  زكجها، كهي حواءهي آدـ، كخلق من هذق النفس 

كهذا القوؿ هو قوؿ . ﴿مًنٍهىا﴾، كما يقتضيه ظاهر اآلية في كلمة  من ضلعه

رضي هللا  -قاؿ ابن عباس :  كممن قاؿ بهذا القوؿ منهمجمهور المفسرين، 

كأخرج ابن المنذر،  "خلق هللا حوٌاء من ضلعو من أضبلع آدـ القصرل": -عنهما

خلقت المرأة من الرجل، فجعل : "، كالبيهقي عن ابن عباس قاؿ م حاتمكابن أب

، فاحبسوا  ، كخلق الرجل من األرض، فجعل نهمته في األرض نهمتها في الرجل

أم خىلىق من هذق النفس الواحدة زكجها، كيعني بػ : كقاؿ الطبرم". نساءكم

كقاؿ ابن كثير  .، كهي حواء، كقد خلقت من ضلعه الزكج الثاني للنفس (:زكجها)

، خلقت من  كهي حواء عليها السبلـ ﴿كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا﴾: معنى قوله تعالى

، فأنس إليها  فأعجبته  ، فرآها ، فاستيقظ ، كهو نائم ضلعه األيسر من خلفه

،  من قصيرم رجل  كلم تخلق أنثى غير حواء: كقاؿ الزمخشرم .كأنست إليه

ن كمزية للداللة على مباينتها( ثم)كجاء العطف بػ  ، فهو من التراخي في  ، فضبل

أنه تأخر خلق حواء عن : بمعنى. ، ال من التراخي في الوجود الحاؿ كالمنزلة

،  المراد من الزكج حواء: كقاؿ األلوسي.، كأف منزلتها أدنى من منزلته خلق آدـ

                                                             

38
 http://www.jameataleman.org/main/articles يونس عبد الرب فاضل الطلوؿ (



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

63 

 

 ابن عمر كغيرقاأليسر، كما ركم ذلك عن  -عليه السبلـ-كقد خلقت من ضلع آدـ 

كبمثل هذا القوؿ  .، كال يعجز هللا تعالى شيء كالكيفية مجهولة لنا: كقاؿ أيضًا ،

كذلك آخركف من المفسرين غير من  ، قد قاؿ به أف حواء خلقت من آدـ: القائل

 ،كابن عاشور كالبيضاكم، الرازم، كالبغوم، كابن الجوزم،: ذكرتهم سابقًا، كمنهم

، كأبو  ، كالثعالبي ، كالخازف ، كالسيوطي ، كالنسفي عادؿ، كابن  كالسمرقندم

، كأبو الحسن مقاتل بن سليماف  ، كجبلؿ الدين المحلي ، كالنيسابورم السعود

،  ، كابن عطية ، كأبو الحسن الواحدم ، كابن عبد السبلـ ، كابن عجيبة البلخي

. (39)طنطاكم، كمحمد سيد  ، كأبو بكر الجزائرم ، كالشنقيطي كالشوكاني

: من أقواؿ المفسرين في خلق حواء عليها السبلـ القوؿ الثاني

أفٌ النفس  ﴿مِن نَفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا﴾: أف المراد في قوله تعالى 

، كخلق من جنس هذق النفس  ، كهي التي ابتدأ هللا خلقها الواحدة هي آدـ

، كليست  أخرل هي من جنس نفس آدـ، أم أف حواء خلقت من نفس  زكجها

أصحاب هذا القوؿ القائل بأف حواء ك.-عليهما السبلـ-حواء مخلوقة من آدـ 

ابن بحر، كأبو مسلم األصفهاني، كقد :  ، كليست مخلوقة منه خلقت من جنس آدـ

  .، من باب ذكر األقواؿ في تفسير اآلية حكى بعض المفسرين هذا القوؿ عنهما

، إما كوف حواء خلقت من ضلع  في شرحه لهذق اآلية المتقدمةكقاؿ أبو حياف 

، فمتى كاف من الجنس، كاف بينهما  ، كإما أف أزكاجكم من جنسكم كنوعكم آدـ

، فإنه يكوف بينهما التنافر، كهذق الحكمة في بعث الرسل  ، بخبلؼ الجنسين تآلف

. (40)من جنس بني آدـ

. حورية خلقت مما خلق منه الحور كزعم بعضهم أفٌ حواء كانت :القوؿ الثالث

،  فلو كانت حواء مخلوقة مما خلقن منه الحور كما هو نص كبلـ الزاعم: قلت

، يكوف  ، بيعده كلٌي المخلوؽ من تراب الدنيا -عليه السبلـ-فسيكوف بينها كبين آدـ 

،  ، كيستدعي بيعد كقوع التناسل بينهما في هذق النشأة افتراقًا في الجنسية
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ن عن كليس  ن، فضبل في اآليات كال األحاديث ما يتوهم منه اإلشارة إليه أصبل

 ( 41) التصريح به

 : األدلة من السنة النبوية 

صلى السنة النبوية شارحة كمبينة لما أجمل فى القرآف الكريم كقد بين النبى  - ب

أف حواء خلقت من ضلع آدـ عليه السبلـ صراحة فى أحاديث  هللا عليه كسلم 

 -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة فى صحيحه البخارم  اإلماـ اقركما كثيرة منها 

من كاف يؤمن باللٌه كاليوـ اآلخر، فبل يؤذم »: عن النٌبيٌ صلٌى اللٌه عليه كسلٌم قاؿ

ضلعو، كإفٌ أعوج شيءو في ، كاستوصوا بالنٌساء خيرنا، فإنٌهنٌ خلقن من  جارق

، كإف تركته لم يزؿ أعوج، فاستوصوا  ، فإف ذهبت تقيمه كسرته الضٌلع أعبلق

رضي هللا -عن أبي هريرة  فى صحيحهمسلم اإلماـ كركل .(42)«بالنٌساء خيرنا

إفٌ المرأة خلقت من ضلع، »: -صلٌى اللٌه عليه كسلٌم-قاؿ رسوؿ اللٌه : قاؿ -عنه

، فإف استمتعت بها استمتعت بها كبها عوجه، كإف  طريقةعلى تستقيم لك  لن

 .(43)«ذهبت تقيمها كسرتها، ككسرها طبلقها

أفٌ  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  قتفق عليفي الحديث المركل الشيخاف ك -

المرأة كالضٌلع إف أقمتها كسرتها كإف »: رسوؿ اللٌه صلٌى اللٌه عليه كسلٌم قاؿ

 (.44)«بها كفيها عوجهاستمتعت بها استمتعت 

قاؿ رسوؿ : قاؿ - رضي هللا عنه -عن سمرة ابن جندب فى صحيح بن حباف ك -

إف المرأة خلقت من ضلع، فإف أقمتها كسرتها، »: هللا صلى هللا عليه كسلم

. التساهل كالمبلينة فيما ال يضر بالدٌين: كمعنى المداراة. (45)«فدارها تعش بها

يجب على كل مسلم ك. كهذا بياف من السنة الصحيحة أف حواء خلقت من ضلع 

كأال يرد  -إف صحت عنه  -أف يؤمن بأحاديث الرسوؿ صلى هللا عليه كسلم كلها 

شيئًا منها ؛ ألف أحاديثه كسنته صلى هللا عليه كسلم كحي من هللا ، كالذم يرد 
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فمبدأ البشر آدـ ، .م من هللا حديث رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم فقد رد الوح

فى يوضح ذلك قوله تعالى . ثم جاءت منه حواء ، ثم جاء منهما البشر جميعا 

) : تعالىفقوله  .(6)خىلىقىكيمٍ مًنٍ نىفٍسو كىاحًدىةو ثيمَ جىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا :) سورة الزمر

كاضح الداللة على أف خلق آدـ كاف أكال ، ثم خلقت حواء  (ثيمَ جىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا 

الذم يدؿ على الترتيب كالعطف الرتبي ؛ ( ثم ) كعبٌر بحرؼ العطف .منه بعد ذلك 

كأكد .آدـ أكال ، ثم حواء منه ، ثم سائر البشر منهما : ليبين أف ترتيب الخلق هكذا 

البشرم نفس كاحدة ، ال نوع أصل اؿ ليدؿ على أف (نفس كاحدة ) ذلك بقوله 

. كفي ذلك دليل كاضح على رد قوؿ من يقوؿ إف هللا تعالى خلقهما معا  .نفساف

 :أقواؿ بعض األئمة

 فى صحيح اإلماـ مسلم في شرحه للحديث المتقدـ النوكم رحمه هللااإلماـ قاؿ 

قىاؿى اللَه , كىفًيهً دىلًيل لًمىا يىقيولهي الٍفيقىهىاء أىكٍ بىعٍضهمٍ أىفَ حىوَاء خيلًقىتٍ مًنٍ ضًلٍع آدـى :" 

كىبىيَنى النَبًيٌ صىلَى اللَه عىلىيٍهً  (خىلىقىكيمٍ مًنٍ نىفٍس كىاحًدىة كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجهىا ) : تىعىالىى 

كهذا من تماـ قدرته سبحانه كمطلق مشيئته ؛ ليعلم " .ضًلٍع كىسىلَمى أىنَهىا خيلًقىتٍ مًنٍ

المخلوؽ كيف كاف أصله ، كما هو مبدأ خلقه ، كأف هللا على كل شيء قدير ، 

فيعلم ضعفه كقلة حيلته ، كيعلم عظمة ربه في قدرته كمشيئته ، فحرم به بعد 

خلق :"  ق هللاابن تيمية رحمأحمد كقاؿ شيخ اإلسبلـ .ذلك أف يؤمن به كيسلم له 

سائر الخلق من ذكر كأنثى ، ككاف خلق آدـ كحواء أعجب من خلق المسيح ؛ 

فإف حواء خلقت من ضلع آدـ ، كهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم ، 

" .  هػ.أ (46)"كخلق آدـ أعجب من هذا كهذا كهو أصل خلق حواء 

ليرل عبادق أنه خالق أصناؼ الحيواف كلها كما :" ...  كقاؿ ابن القيم رحمه هللا

يشاء كفي أم لوف شاء ، فمنها المتشابه الخلقة المتناسب األعضاء ، كمنها 

المختلف التركيب كالشكل كالصورة ، كما يرل عبادق قدرته التامة في خلقه لنوع 

لها ، اإلنساف على األقساـ األربعة الدالة على أنه مخلوؽ بقدرته كمشيئته ، تابع 

فمنه ما خلق من غير أب كال أـ ، كهو أبو النوع اإلنساني ، كمنه ما خلق من ذكر 

ببل أنثى ، كهي أمهم التي خلقت من ضلع آدـ ، كمنه ما خلق من أنثى ببل ذكر ، 

كهو المسيح ابن مريم ، كمنه ما خلق من ذكر كأنثى كهو سائر النوع اإلنساني ، 
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بآالئه كقدرته كأنه إذا أراد شيئا أف يقوؿ له كن  فيرل عبادق آياته كيتعرؼ إليهم

.   هػ.أ (47)"فيكوف 

مًن حكم خلقه عيسى من امرأة بغير زكج :"  كقاؿ الشيخ الشنقيطي رحمه هللا

قدرته كأنه يخلق ما يشاء كيف  ليجعل ذلك آية للناس أم عبلمة دالة على كماؿ

، كإف شاء خلقه من  يشاء ، إف شاء خلقه من أنثى بدكف ذكر كما فعل بعيسى

 (زكجها  كخلق منها) : ذكر بدكف أنثى كما فعل بحواء ، كما نص على ذلك بقوله 

 ، أم خلق من تلك النفس التي هي آدـ زكجها حواء ، كإف شاء خلقه 1/النساء

خلقه من ذكر كأنثى كما فعل بدكف الذكر كاألنثى معا كما فعل بآدـ ، كإف شاء 

" .   هػ.أ (48)"بني آدـ  بسائر

أف هللا تعالى خلق آدـ :  كعلى ذلك جمهور علماء المسلمين من السلف كالخلف

جىعىلى " فعىنٍ قىتىادىةى قاؿ  :أكال ثم خلق منه حواء ، ثم خلق منهما البشر جميعا 

كعن ( 49)."خيلًقىتٍ حىوَاءي مًنٍ ضًلٍعو مًنٍ أىضٍبلعًهً لًيىسٍكينٍ إًلىيٍهىا : قىاؿى  مًنٍهىا زىكٍجىهىا

حواء، من قيصىيرم آدـ كهو نائم : قاؿ (كخلق منها زكجها ) : مجاهد في قوله 

كقاؿ البغوم رحمه .ثم ركل معناق عن ابن عباس كالسدم كابن إسحاؽ ( 50)."

ثبت :"  (52)كقاؿ علماء اللجنة الدائمة( 51)"خلق هللا حواء من ضلع آدـ :" هللا 

 (53)"في القرآف كالسنة ما يدؿ على خلق آدـ من تراب ، كخلق زكجه حواء منه 

. كهللا تعالى أعلم .  هػ.أ

 الخبلصة

كخلقت بين القرآف العظيم أف حواء خلقت من بعد آدـ عليهما السبلـ ،  •

 من نفس آدـ عليه السبلـ 

أنها خلقت من ضلع من أضبلع آدـ ، كلم  صلى هللا عليه كسلمكبين النبى  •

 .تبين السنة أل ضلع هو فتحديد الضلع ببل دليل تقوؿ بغير علم
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 أتفاؽ جمهور المفسرين على ذلك  •

 الصحيحة حاديثاألأما القوؿ بأنها خلقت من جنس آدـ كليست منه يردق  •

 .التى ذكرناها آنفا صلى هللا عليه كسلملنبى ؿ

ليس عليه دليل ال من  جنةحورية من حوريات اؿالقوؿ بأف حواء خلقت من  •

 فهو قوؿ شاذالمطهرة كال أجماع أهل العلم القرآف كال من السنة 

 

 ليها السبلـععبر كعظات من خلق حواء 

خلق حواء من ذكر كبدكف التقاء للنطف كبدكف رحم نمط آخر من قدرة  •

هللا عز كجل على الخلق كااليجاد فقد خلق آدـ من تراب دكف التقاء 

 للنطف أك كجود للرحم 

كخلق حواء من شىء حى أهوف من خلق آدـ من شىء جامد كهو  •

 . التراب كليس هناؾ ما يصعب على قدرة هللا القادر المقتدر

لق حواء من ضلع قد يفتح المجاؿ لمشركعات بحثية لدراسة نوعية أف خ •

الخبليا فى أعلى الضلوع كخصائصها كمميزاتها عن غيرها خصوصا فى 

 مجاؿ التكاثر، ألنه ربما يفيد فى االستنساخ العبلجى كاالستنساخ الجينى

كقد بينت بعض األحاديث أف هذا الضلع فى الجانب األيسر كأنه قصير كأنه 

 .الخلف كهذا ليس تحديد للضلع نفسه كإنما للمكاف الذل به الضلعمن 

خلق حواء من نفس آدـ عليهما السبلـ دليل على مدل ارتباط الرجل  •

كلهذا قالت . كال استغناء ألحدهما عن اآلخر، كالمرأة بالرجل ، بالمرأة 

 :نها أل بنية عزكجة ملك كندل البنتها ليلة زفافها فى النصيحة المشهورة 

 " النساء خلقن للرجاؿ كلهن خلق الرجاؿ"

الضلع كهو أضعف جزء منه كلذلك فإف أف المرأة خلقت من أعلى  •

 التركيب التشريحى كالفسيولوجى للمرأة ضعيف إذا قورنت بالرجل

تبين عظمة الخالق خلق حواء من ضلع آدـ عليه السبلـ قدرة الهية أخرل  •

لى حد ما فى إإذ كيف تخلق امرأة ذات مواصفات تختلف سبحانه كتعالى 

التركيب التشريحى كالفسيولوجى عن التى خلقت منه إال أنها تشترؾ فى 

التراكيب األصلية مثل االعتداؿ فى القامة كاألجهزة الداخلية كالعضبلت 

 كالعظاـ مع بعض االختبلفات التى تتناسب مع طبيعتها كإمرأة 
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ساخا كما يدعى البعض بأف االستنساخ موجود فى كهذا الخلق ليس استن •

كفى الحقيقة . القرآف فى صورة خلق حواء ككذلك خلق عيسى بن مريم 

ألف أمنا حواء ليست . هذا كبلـ باطل ليس عليه دليل شرعى أك علمى 

نسخة طبق األصل من أبينا آدـ عليه السبلـ ، كالنسخة البد كأف تكوف 

 . دكف حذؼ أك تعديل أك اضافةمطابقة تماما لما نسخت منه 

كما باألكل من الشجرة حواء بريئة من إغراء آدـ باتباع الشيطاف أف  •

، يتقوؿ بذلك بعض الناس كهو قوؿ بغير علم ألف القرآف الكريم يردق 

فى سورة بين هللا عز كجل ذلك فى كتابه العزيز إذ يقوؿ جل كعبل كقد 

فىوىسٍوىسى لىهيمىا الشَيٍطىافي لًييبٍدًمى لىهيمىا مىا كيكرًمى عىنٍهيمىا مًنٍ سىوٍآىتًهًمىا " األعراؼ

كىقىاؿى مىا نىهىاكيمىا رىبُكيمىا عىنٍ هىذًقً الشَجىرىةً إاًلَ أىفٍ تىكيونىا مىلىكىيٍنً أىكٍ تىكيونىا مًنى 

فىدىالَهيمىا بًغيريكرو  (21)كىقىاسىمىهيمىا إًنِي لىكيمىا لىمًنى النَاصًحًينى  (20)الٍخىالًدًينى 

هيمىا كىطىفًقىا يىخٍصًفىافً عىلىيٍهًمىا مًنٍ كىرىؽً فىلىمَا ذىاقىا الشَجىرىةى بىدىتٍ لىهيمىا سىوٍآىتي

الٍجىنَةً كىنىادىاهيمىا رىبُهيمىا أىلىمٍ أىنٍهىكيمىا عىنٍ تًلٍكيمىا الشَجىرىةً كىأىقيلٍ لىكيمىا إًفَ 

فالوسوسة هنا كانت لكليهما ، كاإلغراء هنا  (22)الشَيٍطىافى لىكيمىا عىديكٌ ميبًينه 

، كالقسم بالنصح من الشيطاف كاف لكليهما فحواء عليها  كاف لكليهما

السبلـ بريئة من هذا االتهاـ براءة الذئب من دـ يوسف بن يعقوب عليهما 

 .السبلـ

مهما كاف فهو خلق حواء من ضلع آدـ عليهما السبلـ يشير إلى أف الزكج  •

سند للزكجة كستر لها ، كيشير إلى االئتناس ببعضهما كصدؽ هللا العظيم 

يحًلَ لىكيمٍ لىيٍلىةى الصِيىاـً الرَفىثي إًلىى نًسىائًكيمٍ هينَ   : فى سورة البقرة إذ يقوؿ أ

ىنٍتيمٍ لًبىاسه لىهينَ عىلًمى اللَهي أىنَكيمٍ كينٍتيمٍ تىخٍتى انيوفى أىنٍفيسىكيمٍ فىتىابى لًبىاسه لىكيمٍ كىأ

ىفى بىاشًريكهينَ كىابٍتىغيوا مىا كىتىبى اللَهي لىكيمٍ كىكيليوا كىاشٍرىبيوا  عىلىيٍكيمٍ كىعىفىا عىنٍكيمٍ فىاآل

ىسٍوىدً مًنى الٍفىجٍرً ثيمَ أىتًمُوا  ىبٍيىضي مًنى الٍخىيٍطً اأٍل حىتَى يىتىبىيَنى لىكيمي الٍخىيٍطي األ

ىنٍتيمٍ عىاكًفيوفى فًي الٍمىسىاجًدً تًلٍكى حيديكدي الصِيىاـى إً  لىى اللَيٍلً كىال تيبىاشًريكهينَ كىأ

كاللباس ،  (187)اللَهً فىبل تىقٍرىبيوهىا كىذىلًكى ييبىيِني اللَهي آىيىاتًهً لًلنَاسً لىعىلَهيمٍ يىتَقيوفى 

أنما يستخدـ للستر كالحماية من عوامل البيئة كالحر كالبرد كالشمس 

كالمطر، أك هو كناية عن شدة التصاؽ المرأة بالرجل كشدة التصاؽ 

  اللباس بجلد االنساف

 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00974.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00975.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00976.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00194.htm
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 خامسالفصل اؿ

ػ١ٍٗ اٌغالَ  خٍك ػ١غٝ ثٓ ِش٠ُ

خلق لله عز كجل كهو المطلقة  ةقدرعلى اؿنمط ثالث من أنماط الخلق الداؿ 

 مع كجود الرحم من أنثى دكف االحتياج إلى الزكجعليهما السبلـ عيسى ابن مريم 

كذكر خلق عيسى . ككضعته فى حاؿ المخاض ألف مريم عليها السبلـ حملت به

عليه السبلـ آية أخرل من آيات الحق الدالة على القدرة المطلقة لله رب 

لله  اك كلدأكرد على المغالين كالملحدين كالكافرين الذين اتخذكق الها  ، العالمين

عز كجل أك ثالث ثبلثة ككل هذا كفر كضبلؿ بينه رب العالمين كفند لهم هذق 

كلذلك فإنى استشهد بالعديد من أقواؿ أهل  .الشبهات بأبلغ رد كأيسر بياف

ة على القدرة اإللهية لخلق التفسير للقرآف الكريم كالسنة النبوية المطهرة للدالؿ

عيسى بن مريم كلنفى أباطيل أهل الكفر كااللحاد فى شأف عيسى بن مريم 

 .سواء فى حاؿ مولدق أك فى حاؿ رفعه من األرض إلى السماء عليهما السبلـ
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 :األدلة الشرعية

 من القرآف الكريم :أكال

 ( ئًكىةي يىا مىرٍيىمي إًفَ اللَهى ييبىشِريؾً بًكىلًمىةو مًنٍهي اسٍميهي الٍمىسًيحي عًيسىى إًذٍ قىالىتً الٍمىبلى

ىخًرىةً كىمًنى الٍميقىرَبًينى  كىييكىلِمي النَاسى فًي ( 45)ابٍني مىرٍيىمى كىجًيهنا فًي الدُنٍيىا كىاآٍل

قىالىتٍ رىبِ أىنَى يىكيوفي لًي كىلىده كىلىمٍ ( 46) الٍمىهٍدً كىكىهٍبلن كىمًنى الصَالًحًينى

يىمٍسىسٍنًي بىشىره قىاؿى كىذىلًكً اللَهي يىخٍليقي مىا يىشىاءي إًذىا قىضىى أىمٍرنا فىإًنَمىا يىقيوؿي لىهي 

 .آؿ عمرافسورة ( 47)كينٍ فىيىكيوفي 

 ( إًفَ مىثىلى عًيسىى عًنٍدى اللَهً كىمىثىلً آىدىـى خىلىقىهي مًنٍ تيرىابو ثيمَ قىاؿى لىهي كينٍ فىيىكيوفي

 .آؿ عمرافسورة ( 60)الٍحىقُ مًنٍ رىبِكى فىبلى تىكينٍ مًنى الٍميمٍتىرًينى ( 59)

 (ا أىهٍلى الٍكًتىابً الى تىغٍليوا فًي دًينًكيمٍ كىالى تىقيوليوا عىلىى اللَهً إاًَل الٍحىقَ إًنَمىا م

الٍمىسًيحي عًيسىى ابٍني مىرٍيىمى رىسيوؿي اللَهً كىكىلًمىتيهي أىلٍقىاهىا إًلىى مىرٍيىمى كىريكحه مًنٍهي 

ثىةه انٍتىهيوا خىيٍرنا لىكيمٍ إًنَمىا اللَهي إًلىهه كىاحًده فىآىمًنيوا بًاللَهً كىريسيلًهً كىالى تىقيوليوا ثىبلى 

ىرٍضً كىكىفىى بًاللَهً  سيبٍحىانىهي أىفٍ يىكيوفى لىهي كىلىده لىهي مىا فًي السَمىاكىاتً كىمىا فًي اأٍل

 سورة النساء( 171)كىكًيبلن 

 (رىسيوؿى اللَهً كىمىا قىتىليوقي كىمىا صىلىبيوقي  كىقىوٍلًهًمٍ إًنَا قىتىلٍنىا الٍمىسًيحى عًيسىى ابٍنى مىرٍيىمى

كىلىكًنٍ شيبِهى لىهيمٍ كىإًفَ الَذًينى اخٍتىلىفيوا فًيهً لىفًي شىكٍ مًنٍهي مىا لىهيمٍ بًهً مًنٍ عًلٍمو إاًَل 

قي عىزًيزنا بىلٍ رىفىعىهي اللَهي إًلىيٍهً كىكىافى اللَ( 157)اتِبىاعى الظَنِ كىمىا قىتىليوقي يىقًيننا

 .النساءسورة ( 158)حىكًيمنا

خلق عيسى عليه السبلـ فبلبد كأف نعود إلى بعض كتب  كلكى نفهم قصة

 .التفاسير التى فسرت لنا اآليات التى تتكلم فى هذا الشأف

 

  :رفغ١ش ا٠٢خ ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ: أٚال

 الٍمىسًيحي اسٍميهي مٌنٍهي بًكىلًمىةو ييبىشٌريؾً اللٌهى إًفٌ يىمىرٍيىمي الٍمىآلئًكىةي قىالىتً إًذٍ}

ىخًرىةً الدٌنٍيىا فًي كىجًيهًا مىرٍيىمى ابٍني عًيسىى  { الٍميقىرٌبًينى كىمًنى كىاال

رفغ١ش اثٓ عش٠شاٌطجشٜ 
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 كنت كما, يختصموف إذ لديهم كنت كما {الػمىبلئًكىةي قىالىتً إذٍ}: ثناؤق جلٌ بقوله يعنػي

 الػمرء إخبػار: كالتبشير. يبشرؾ هللا إف مريػم يا: الػمبلئكة قالت إذ أيضا لديهم

 ، عندق من كخبر،  هللا من برسالة: يعنػي {مًنٍهي بًكىلًػمىةو}: كقوله. خبر من يسرٌق بػما

 خبرا أخبرنػي: بػمعنى ، بها سرٌنػي كلػمة إلػيٌ فبلف ألقػى: القائل قوؿ من كهو

 هللا بشرل يعنػي{ مىرٍيىػمى إلػى ألٍقاها كىكىلًػمىتيهي}: ثناؤق جلٌ قاؿ كما ، به فرحت

. إلػيها ألقاها بعيسى مريػم

 مريػم يا: لػمريػم الػمبلئكة قالت إذ القوـ عند مػحمد يا كنت كما: الكبلـ فتأكيػل

 ابن عيسى الػمسيح اسمه ، لك كلد هي ، عندق من ببشرل يبشرؾ هللا إف

 بكلػمة كجلٌ عزٌ هللا قاؿ التػي الكلػمة إف: قتادة قوؿ كهو ، قوـ قاؿ كقد.مريػم

 كما ، كلػمته عن كاف ألنه،  كلػمته كجلٌ عزٌ هللا فسماق .«كن»: قوله هو ، منه

 هللا قدر عن هذا: به يعنػي ، كقضاؤق هللا قدر هذا: شيء من هللا قدر لػما يقاؿ

ن  اللٌهً أمٍري كىكافى}: ثناؤق جلٌ قاؿ ككما ، حدث كقضائه  هللا أمر ما: به يعنػي {مىفٍعيوال

. كجلٌ عزٌ هللا أمر عن كاف الذم الػمأمور كهو ، به

 شاء بػما خػلقه سائر سمى كما بها هللا سماق لعيسى اسم هي بل: آخركف كقاؿ

. عيسى هي: الكلػمة: قاؿ أنه عنه هللا رضي عبػاس ابن عن كريكم.األسماء من

 مريػم بشرت الػمبلئكة أف كهو: األكؿ القوؿ عندم الصواب إلػى الوجوق كأقرب

 هللا أف ، إلػيها تلقػيها أف أمرها التػي ككلػمته برسالته كجلٌ عزٌ هللا عن بعيسى

 {الػمىسًيحي اسٍميهي}: كجلٌ عزٌ قاؿ كلذلك ، فحل كال بعل غير من كلدا منها خالق

 بها مقصود غير الكلػمة ألف ، مؤنثة كالكلػمة ، فػيؤنث اسمها يقل كلػم ، فذكٌر

. كنايتها فذكرت ، البشارة بػمعنى هي كإنػما ، فبلف بػمعنى هو الذم االسم قصد

 نسبة عن عبػادق أنبأ ثناؤق جلٌ فإنه {مىرٍيىػمى ابٍني عًيسىى الػمىسًيحي اسٍميهي}: قوله كأما

 فػي الػملػحدكف إلػيه أضاؼ ما عنه بذلك كنفػى ، مريػم أمه ابن كأنه ، عيسى

يمٌهي قىذىفىت كما ، كجلٌ عزٌ هللا إلػى بنوته إضافتهم من ، النصارل من ثناؤق جلٌ هللا  أ

 قالىتً إذٍ}: الزبػير بن جعفر بن مػحمد قاؿ. الػيهود من علػيها الػمفتريةي به

 مىرٍيىػمى ابٍني عيسىى الػمىسًيحي اسٍميهي مًنٍهي بًكىلًػمىةو ييبىشٌريؾى اللٌهى إفٌ مىرٍيىػمي يا الػمىبلئًكىةي

ىخًرىةً الدٌنٍػيىا فًػي كىجًيها  يقولوف ما ال ، أمرق كاف هكذا أم :{الػميقىرٌبًػينى كىمًنى كىاال

 هو كإنػما ، فعيػل إلػى مفعوؿ من صرٌؼ ، فىعًيػل فإنه،  الػمسيح كأما. فػيه

: النخعى إبراهيػم قاؿ كلذلك ، الذنوب من فطهرق هللا مسحه: يعنػي ، مػمسوح

.  المسيب بن سعيد قوؿ كهو. بػالبركة مسح: آخركف كقاؿ ، الصديق الػمسيح
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ىخًرىةً الدٌنٍػيا فًػي كىجًيها}  كجه ذا: «كجيها» بقوله يعنػي .{الػميقىرٌبًػينى كىمًنى كىاال

 كتعظمه يشرؼ الذم للرجل يقاؿ كمنه ، ككرامة كشرؼ هللا عند عالػية كمنزلة

 له كإف ، كجاهةن كىجيهى كلقد,  كجيها فبلف كاف ما: منه يقاؿ كجيه: كالناس الػملوؾ

 فػي كجيها ذلك تأكيػل أف من قلنا ككما. ككجاهة كجاها ، السلطاف عند لىوىجٍها

ىخرة الدنػيا  مػمن أنه: يعنػي فإنه{ الػميقىرٌبًػينى كىمًنى}: قوله كأما ، هللا عند كاال

  قتادة قوؿ كهو. منه كيدنػيه ، جوارق فػي فػيسكنه ، القػيامة يوـ هللا يقرٌبه

. القػيامة يوـ هللا عند الػمقرٌبػين من: كالربيع

رفغ١ش ثٓ وض١ش 

 شأف له عظيم كلد منها سيوجد بأف السبلـ عليها لمريم المبلئكة من بشارة هذق

 أم { مًنٍهي بًكىلًػمىةو ييبىشٌريؾى اللٌهى إفٌ مىرٍيىػمي يا الػمىبلئًكىةي قالىتً إذٍ }: تعالى هللا قاؿ. كبير

كىييكىلِمي  }: كقوله ، فيكوف كن: له يقوؿ أم, هللا من بكلمة كجودق يكوف بولد

 حاؿ في له شريك ال كحدق هللا عبادة إلى يدعو أم {النَاسى فًي الٍمىهٍدً كىكىهٍبلن 

كىمًنى  } بذلك إليه هللا يوحي حين كهولته حاؿ كفي ، كآية معجزة ، صغرق

 بشارة سمعت فلما. صالح كعمل صحيح علم له ، كعمله قوله في أم {الصَالًحًينى

رىبِ أىنَى يىكيوفي لًي كىلىده } مناجاتها في قالت ، كجل عز هللا عن بذلك لها المبلئكة

 كال ، زكج بذات لست كأنا مني الولد هذا يوجد كيف تقوؿ {؟كىلىمٍ يىمٍسىسٍنًي بىشىره 

 كجل عز هللا عن الملك لها فقاؿ ؟ لله حاشا بغيًا كلست ، أتزكج أف عزمي من

 ال عظيم هللا أمر هكذا أم { كىذىلًكً اللَهي يىخٍليقي مىا يىشىاءي } السؤاؿ ذلك جواب في

 في كما ، يفعل: يقل كلم { يىخٍليقي مىا يىشىاءي }: بقوله ههنا كصرح ، شيء يعجزق

 ذلك كأكد ، شبهة لمبطل يبقى لئبل يخلق أنه على ههنا نص بل ، زكريا قصة

 يوجد بل شيئًا يتأخر فبل أم {إًذىا قىضىى أىمٍرنا فىإًنَمىا يىقيوؿي لىهي كينٍ فىيىكيوفي  }: بقوله

 مرة نأمر إنما أم {بالبصر كلمح كاحدة إال أمرنا كما}: كقوله مهلة ببل األمر عقيب

. بالبصر كلمح سريعًا الشيء ذلك فيكوف فيها مثنوية ال كاحدة

: رفغ١ش اٌمشطجٝ

: يقوؿ. نبوتها على دليل { مًنٍهي بًكىلًػمىةو ييبىشٌريؾى اللٌهى إفٌ مىرٍيىػمي يا الػمىبلئًكىةي قىالىتً إذٍ} 

: العباس أبو كقاؿ. كالرسالة بالوحي كهبل كيكلمهم ، آية المهد في الناس يكلم

 كبلمه كأما. اآلية[ 30: مريم]" هللا عبد إني" :فقاؿ أمه برأ حين المهد في كلمهم

 كثبلثين ثبلث ابن صورة على أنزله السماء من تعالى هللا أنزله فإذا كهل كهو
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 آيتاف فهاتاف. المهد في قاؿ كما" هللا عبد إني" :لهم فيقوؿ الكهل كهو سنة

 يكلمهم السبلـ عليه عيسى أف أعلمهم أنه اآلية كفائدة: المهدكم قاؿ. كحجتاف

 لم المهد في تكلم من أف العادة كانت إذ كهبل، يكلمهم أف إلى كيعيش المهد في

: كاألخفش الفراء كقاؿ. كهبل الناس كيكلم بمعنى" ككهبل" :الزجاج قاؿ. يعش

 الكهل كإنما. ككهبل صغيرا الناس كيكلم المعنى: كقيل". كجيها" على معطوؼ هو

 كهو أم" كجيها" على عطف" الصالحين كمن". األربعين ناهز من اللغة أهل عند

  .الصالحين العباد من

: رفغ١ش اٌشٕم١طٝ

 التي الكلمة هذق هنا يبيٌن لم: {مِنٍهي بًكىلًمىةو ييبىشِريؾً ٱللَهى إًفَ يٰمىرٍيىمي ٱلٍمىلىػٰئًكىةي قىالىتً إًذٍ}

 كإرادة السبب إطبلؽ من كجودق في السبب هي ألنها ؛ عيسى على أطلقت

 مىثىلى إًفَ} : قوله في كذلك ، كن لفظة أنها أما آخر موضع في بيٌن كلكنه ، مسببه

 بشارة الكلمة:  كقيل ،{ كين لىهي قىاؿى ثيمَ تيرىابو مًن خىلىقىهي ءادىـى كىمىثىلً ٱللَهً عًندى عًيسىىٰ

.  الجمهور قوؿ كاألكؿ ، جرير ابن كاختارق ستلدق بأنها لها المبلئكة

 :رفغ١ش ا٠٢خ ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ: صب١ٔب

 كينٍ لىهي قىاؿى ثيمَ تيرىابو مًنٍ خىلىقىهي آىدىـى كىمىثىلً اللَهً عًنٍدى عًيسىى مىثىلى إًفَ) 

 آؿسورة ( 60) الٍميمٍتىرًينى مًنى تىكينٍ فىبلى  رىبِكى مًنٍ الٍحىقُ( 59) فىيىكيوفي

  عمراف

: رفغ١ش اٌطجشٜ

 يعنػي{  فىيىكيوفي كين لىهي قىاؿى ثًمٌ تيرىابو مًن خىلىقىهي آدىـى كىمىثىلً اللٌهً عًندى عًيسىىى مىثىلى إًفٌ}

 مػحمد يا به فأخبرٍ ػ ذكر غير من إياق خػلقػي فػي عيسى شبه إف: ثناؤق جل

 له قلت ثم ، تراب من خػلقته الذم آدـ كشبه عندم ػ نػجراف نصارل من الوفد

 أمه من عيسى خػلقػي فلػيس: يقوؿ. أنثى كال, ذكر كال, فحل غير من, فكاف كن

: يقوؿ ،لػحما فكاف ،أنثى كال ذكر غير من آدـ خػلقػي من بأعجب ،ذكر غير من

. فكاف يكوف أف أمرته عيسى خػلقػي فكذلك ،فكاف يكوف أف أمرته إذ كأمرم

 خىػلىقىهي آدىـى كىمىثىلً اللٌهً عًنٍدى عًيسىى مىثىلى إًفٌ} كجلٌ عزٌ هللا قوؿ فػي زيد ابن كقاؿ

: له فقاال كسلم عليه هللا صلى هللا رسوؿ إلػى نػجرانػياف أتػى: قاؿ{ تيرىابو مًنٍ
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 عزٌ هللا فأنزؿ: قاؿ كذلك؟ عيسى فػيكوف ذكر غير من كلد أحدا أف علػمت هل

 {فىػيىكيوفي كينٍ لىهي قىاؿى ثيمٌ تيرىابو مًنٍ خىػلىقىهي آدىـى كىمىثىلً اللٌهً عًنٍدى عًيسىى مىثىلى إًفٌ} :كجلٌ

ىدـ أكاف  فكيف: قائل قاؿ فإف هذق؟ بطن فػي هذا خػلقت كما ، أـ أك أب ال

: قوله إف: قػيػل توصل؟ ال كالػمعارؼ ، معرفة كآدـ ، «خػلقه آدـ كمثل»: قاؿ

ىدـ صلة غير {تيرىابو مًنٍ خىػلىقىهي}  التفسير كجه علػى أمرق عن بػياف هو كإنػما ، ال

. كاف ككيف ضربه الذم الػمثل عن

 قاؿ ثم ، تراب من خػلقه ، آدـ كمثل هللا عند عيسى مثل إف: إذا الكبلـ فتأكيػل

 :قوله فػي كاف فلػما. كائن فهو ، كن: ربك له قاؿ ما أف مػحمد يا كاعلػم كن له

 إعبلـ به يراد الكبلـ أف علػى داللة {كينٍ لىهي قىاؿى ثيمٌ تيرىابو مًنٍ خىػلىقىهي آدىـى كىمىثىلً}

 أصل غير من ابتداء كوٌنه ما كائن أنه خػلقه كسائر كسلم عليه هللا صلى هللا نبػيٌ

 ، فػيكوف: كقػيػل ، الػمعنى علػى الكبلـ بداللة استغنى ، عنصر كال أكؿ كال

 أهل بعض قاؿ كقد. الػمعنى ذلك علػى الػماضي علػى بػالػمستقبل فعطف

 هو فإذا: قاؿ فكأنه ، فكاف كن: كمعناق االبتداء علػى رفع فػيكوف: العربػية

. كائن

: وض١شرفغ١ش ثٓ 

 قدرة في{ تيرىابو مًنٍ خىػلىقىهي آدىـى كىمىثىلً اللٌهً عًنٍدى عًيسىى مىثىلى إًفٌ} :كعبل جل يقوؿ

 خىػلىقىهي } بل أـ كال أب غير من خلقه حيث{ آدـ كمثل} أب غير من خلقه حيث هللا

 أف على قادر ، أب غير من آدـ خلق فالذم {فىػيىكيوفي كينٍ لىهي قىاؿى ثيمٌ تيرىابو مًنٍ

 لكونه عيسى في البنوة ادعاء جاز كإف ، كاألحرل األكلى بطريق عيسى يخلق

 أف باإلتفاؽ كمعلوـ ، األكلى بالطريق آدـ في ذلك فجواز ، أب غير من مخلوقًا

 جل الرب كلكن ، فسادًا كأظهر بطبلنًا أشد عيسى في فدعواها ، باطل ذلك

 كخلق ، أنثى من كال ذكر من ال آدـ خلق حين لخلقه قدرته يظهر أف أراد جبلله

 من البرية بقية خلق كما ،ذكر ببل أنثى من عيسى كخلق ، أنثى ببل ذكر من حواء

 :ههنا كقاؿ{ للناس آية كلنجعله} مريم سورة في تعالى قاؿ كلهذا ، كأنثى ذكر

 الذم عيسى في الحق القوؿ هو هذا أم{ الٍميمٍتىرًينى مًنى تىكينٍ فىبلى  رىبِكى مًنٍ الٍحىقُ}

.  الضبلؿ إال الحق بعد كماذا,  سواق صحيح كال عنه محيد ال

: رفغ١ش اٌمشطجٝ
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 صحة على دليل{ تيرىابو مًنٍ خىػلىقىهي آدىـى كىمىثىلً اللٌهً عًنٍدى عًيسىى مىثىلى إًفٌ} :تعالى قوله

 خلق أنه على ال كآدـ، أب غير من خلق عيسى أف على كاقع كالتشبيه. القياس

 في يجتمعا أف بعد كبير فرؽ بينهما كاف كإف بالشيء يشبه قد كالشيء. تراب من

 بينهما فكاف تراب من عيسى يخلق كلم تراب من خلق آدـ فاف ؛ كاحد كصف

 أصل كألف ؛ أب غير من خلقهما أنهما بينهما ما شبه كلكن ، الجهة هذق من فرؽ

 التراب جعل كلكنه ، التراب نفس من يخلق لم آدـ ألف تراب من كاف خلقتهما

 ثم حاؿ، إلى حاؿ من حوله عيسى فكذلك ، منه خلقه ثم صلصاال جعله ثم طينا

 على أنكركا حين نجراف كفد بسبب اآلية هذق كنزلت. أب غير من بشرا جعله

 أرنا: فقالوا( ككلمته هللا عبد عيسى إف): قوله  كسلم عليه هللا صلىمحمد  النبي

 أبوق كاف من آدـ: )كسلم عليه هللا صلى النبي لهم فقاؿ أب؛ غير من خلق عبدا

 فذلك(. أـ كال أب له ليس السبلـ عليه فآدـ أب؟ له ليس عيسى من أعجبتم

 آدـ في "بالحق جئناؾ إال" عيسى في أم" بمثل يأتونك كال" :تعالى قوله

 اإلسبلـ إلى دعاهم لما السبلـ عليه أنه كركم[. 33: الفرقاف]" تفسيرا كأحسن"

 اتخذ قولكم: ثبلث اإلسبلـ من يمنعكم كذبتم: )فقاؿ .قبلك مسلمين كنا قد: قالوا

 هللا فأنزؿ عيسى؟ أبو من: فقالوا(. للصليب كسجودكم الخنزير، كأكلكم كلدا، هللا

 فنجعل": قوله إلى{ تيرىابو مًنٍ خىػلىقىهي آدىـى كىمىثىلً اللٌهً عًنٍدى عًيسىى مىثىلى إًفٌ} :تعالى

[.  61: عمراف آؿ]" الكاذبين على هللا لعنة

: رفغ١ش اٌغال١ٌٓ

 أـ غير من خلقه في كشأنه (آدىـى كىمىثىلً اللٌهً عًنٍدى) الغريب شأنه (عًيسىى مىثىلى إًفٌ)

 النفس في كأكقع للخصم أقطع ليكوف باألغرب الغريب تشبيه من كهو أب كال

 له قاؿ عيسى ككذلك فكاف أم (فىػيىكيوفي) بشرًا (كينٍ لىهي قىاؿى تيرىابو ثيمٌ مًنٍ خىػلىقىهي)

 فىبلى ) عيسى أمر أم محذكؼ مبتدأ خبر (رىبِكى مًنٍ الٍحىقُ) ، فكاف أب غير من كن

 بعد من فيه) النصارل من جادلك (حاجك فمن) ، فيه الشاكين (الٍميمٍتىرًينى مًنى تىكينٍ

 كنساءنا كأبناءكم أبناءنا ندع تعالىوا) لهم (فقل) بأمرق (العلم من جاءؾ ما

 فنجعل) الدعاء في نتضرع (نبتهل ثم) فنجمعهم (كأنفسكم كأنفسنا كنساءكم

 دعا كقد عيسى شأف في الكاذب العن اللهم: نقوؿ بأف( الكاذبين على هللا لعنة

 أمرنا في ننظر حتى: فقالوا به حاجوق لما لذلك نجراف كفد كسلم عليه هللا صلى

 هلكوا إال نبيا قوـ باهل ما كأنه نبوته عرفتم لقد: رأيهم ذك فقاؿ نأتيك ثم

 كمعه خرج كقد كسلم عليه هللا صلى الرسوؿ فأتوا كانصرفوا الرجل فوادعوا



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

76 

 

 يبلعنوا أف فأبوا فأمِنوا دعوت إذا: لهم كقاؿ كعلي كفاطمة كالحسين الحسن

 لرجعوا يباهلوف الذين خرج لو: قاؿ عباس ابن كعن ،( 54)الجزية على كصالحوق

 الحترقوا خرجوا لو: كركم ، أهبل كال ماال يجدكف ال

: رفغ١ش ا٠٢خ ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ :صبٌضب

 إًنَمىا الٍحىقَ إاًلَ  اللَهً عىلىى تىقيوليوا كىالى  دًينًكيمٍ فًي تىغٍليوا الى  الٍكًتىابً أىهٍلى يا)

 مًنٍهي كىريكحه مىرٍيىمى إًلىى أىلٍقىاهىا كىكىلًمىتيهي اللَهً رىسيوؿي مىرٍيىمى ابٍني عًيسىى الٍمىسًيحي

ثىةه تىقيوليوا كىالى  كىريسيلًهً بًاللَهً فىآىمًنيوا  كىاحًده إًلىهه اللَهي إًنَمىا لىكيمٍ خىيٍرنا انٍتىهيوا ثىبلى

ىرٍضً فًي كىمىا السَمىاكىاتً فًي مىا لىهي كىلىده لىهي يىكيوفى أىفٍ سيبٍحىانىهي  كىكىفىى اأٍل

  النساء سورة( 171) كىكًيبلن  بًاللَهً

: رفغ١ش ثٓ وض١ش

 فإنهم ، النصارل في كثير كهذا ، كاإلطراء الغلو عن الكتاب أهل تعالى ينهى

 فنقلوق, إياها هللا أعطاق التي المنزلة فوؽ رفعوق حتى عيسى في الحد تجاكزكا

 غلوا قد بل. يعبدكنه كما يعبدكنه هللا دكف من إلهًا اتخذكق أف إلى ، النبوة حيز من

 كاتبعوهم ،العصمة فيهم فادعوا ،دينه على أنه زعم ممن كأشياعه أتباعه في

ن  أك حقًا كاف سواء قالوق ما كل في ن  أك ،باطبل  ،كذبًا أك صحيحًا أك ،رشادًا أك ضبلال

ىية{ هللا دكف من أربابًا كرهبانهم أحبارهم اتخذكا} :تعالى هللا قاؿ كلهذا   .اال

 هللا صلى هللا رسوؿ أف عمر عن,  عباس ابن عن بسندق: أحمد اإلماـ كركل

 عبد أنا فإنما. مريم بن عيسى النصارل أطرت كما تطركني ال» :قاؿ كسلم عليه

 حدثنا, موسى بن حسن حدثنا: أحمد اإلماـ كقاؿ. «(55)كرسوله هللا عبد: فقولوا

ن  أف مالك بن أنس عن البناني ثابت عن سلمة بن حماد  يا محمد يا قاؿ رجبل

: كسلم عليه هللا صلى هللا رسوؿ فقاؿ خيرنا كابن كخيرنا, سيدنا كابن سيدنا

 عبد،  هللا عبد بن محمد أنا ،الشيطاف يستهويكم كال بقولكم عليكم الناس أيها»

 «كجل عز هللا أنزلني التي منزلتي فوؽ ترفعوني أف أحب ما كهللا ،كرسوله هللا

                                                             

54
 نيعيم أبو ركاق ( 

55
 عبد أنا إنما» كلفظه, كذلك الزهرم عن, عيينة بن سفياف عن المديني بن كعلي هو ركاق ثم قاؿ بن كثير ( 

 عن, الحميدم عن البخارم ركاق كهكذا سندق صحيح حديث هذا: المديني بن علي كقاؿ «كرسوله هللا عبد فقولوا

 .«كرسوله هللا عبد فقولوا عبد أنا فإنما» كلفظه, به الزهرم عن, عيينة بن سفياف
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 تفتركا ال أم{ الحق إال هللا على تقولوا كال} :تعالى كقوله .الوجه هذا من به تفرد

 كتنزق ، كبيرًا علوًا ذلك عن كجل عز هللا تعالى ، ككلدًا صاحبة له كتجعلوا عليه

 ، سواق رب كال ،هو إال إله فبل ، كعظمته ككبريائه سؤددق في كتوحد كتقدس

 مريم إلى ألقاها ككلمته هللا رسوؿ مريم بن عيسى المسيح إنما} :قاؿ كلهذا

 ، فكاف كن: له قاؿ، خلقه من كخلق هللا عباد من عبد هو إنما أم {منه كركح

 بها أرسل التي بالكلمة خلقه أم ، مريم إلى ألقاها ككلمته رسله من كرسوؿ

 فكاف ، كجل عز ربه بإذف ركحه من فيها فنفخ مريم إلى السبلـ عليه جبريل

 فنزلت ، درعها جيب في نفخها التي النفخة تلك ككانت ، كجل عز بإذنه عيسى

 كلهذا ، كجل عز هللا مخلوؽ كالجميع ، كاألـ األب لقاح بمنزلة فرجها كلجت حتى

 هو كإنما ، منه تولد أب له يكن لم ألنه ، منه كركح هللا كلمة إنه: لعيسى قيل

 قاؿ جبريل بها أرسل التي كالركح ، فكاف كن بها له قاؿ التي الكلمة عن ناشىء

 صديقة كأمه الرسل قبله من خلت قد رسوؿ إال مريم ابن المسيح ما} :تعالى هللا

 من خلقه آدـ كمثل هللا عند عيسى مثل إف} :تعالى كقاؿ. {الطعاـ يأكبلف كانا

 من فيه فنفخنا فرجها أحصنت كالتي} :تعالى كقاؿ. {فيكوف كن له قاؿ ثم تراب

 التي عمراف ابنة كمريم} :تعالى كقاؿ {للعالمين آية كابنها كجعلناها ركحنا

 اال هو إف}: المسيح عن إخبارًا تعالى كقاؿ ، السورة آخر إلى{ فرجها أحصنت

ىية{ عليه أنعمنا عبد  .اال

 فكاف هللا بإذف فيها فنفخ, مريم إلى جبريل بها جاء التي الكلمة أنها الصحيح بل

 حدثنا,  الوليد حدثنا,  الفضل بن صدقة حدثنا: البخارم كقاؿ. السبلـ عليه عيسى

 بن عبادة عن أمية أبي بن جنادة حدثنا, هانىء بن عمير حدثني, األكزاعي

 كحدق ، هللا إال إله ال أف شهد من» :قاؿ كسلم عليه هللا صلى النبي عن, الصامت

 ككلمته كرسوله هللا عبد عيسى كأف ، كرسوله عبدق محمدًا كأف ، له شريك ال

 ما على الجنة هللا أدخله ، حق كالنار حق الجنة كأف ، منه كركح مريم إلى ألقاها

 جابر ابن عن ، الوليد عن ، رشيد بن داكد عن مسلم ركاق ككذا. «العمل من كاف

ىية في فقوله, به األكزاعي عن آخر كجه كمن ، به  «منه كركح» كالحديث اال

 خلقه من أم {منه جميعًا األرض في كما السموات في ما لكم كسخر}: كقوله

 ػ المتتابعه هللا لعائن عليهم النصارل تقوله كما للتبعيض من كليست عندق كمن

ىية في كما الغاية البتداء هي بل  كركح} :قوله في مجاهد قاؿ كقد ، األخرل اال

 مخلوؽ أنه كهو األكؿ كاألظهر ، منه كمحبة: غيرق كقاؿ ، منه كرسوؿ أم{ منه

 الناقة أضيفت كما ، التشريف كجه على هللا إلى الركح كأضيفت مخلوقة ركح من
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 ككما{ للطائفين بيتي كطهر} :قوله كفي{ هللا ناقة هذق} :قوله في هللا إلى كالبيت

 إضافة إليه أضافها «دارق في ربي على فأدخل» :الصحيح الحديث في ركم

. كاحد كنمط كاحد قبيل من كله كهذا ، تشريف

 صاحبة كال له كلد ال ، أحد كاحد هللا بأف فصدقوا أم{ كرسوله بالله فآمنوا} :كقوله

 تقولوا كال} :تعالى قاؿ كلهذا ، كرسوله هللا عبد عيسى بأف كتيقنوا كاعلموا ،

 ، كبيرًا علوًا ذلك عن هللا تعالى ، شريكين هللا مع كأمه عيسى تجعلوا ال أم{ ثبلثة

ىية كهذق  إف قالوا الذين كفر لقد} :تعالى يقوؿ حيث المائدة سورة في كالتي اال

 كإذ}: المذكورة السورة آخر في قاؿ ككما{ كاحد إله إال إله من كما ثبلثة ثالث هللا

ىية{ اتخذكني للناس قلت أأنت مريم ابن ياعيسى هللا قاؿ  لقد} أكلها في كقاؿ, اال

ىية{ مريم ابن المسيح هو هللا إف قالوا الذين كفر  ػ هللا لعائن عليهم فالنصارل ػ اال

 ، منتشر كضبللهم أقوالهم بل ، حد لكفرهم كال ، ضابط لهم ليس جهلهم من

 ، كلدًا يعتقدق من كمنهم ، شريكًا يعتقدق من كمنهم ، إلهًا يعتقدق من فمنهم

.  مؤتلفة غير كأقواؿ ، مختلفة آراء لهم كثيرة طوائف كهم

: رىٍُ فٝ اٌّٙذً٘ ػ١غٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٘ٛ ٚؽذٖ اٌزٜ : فبئذح

 :تأتى األدلة من السنة النبوية المطهرة لتبين لنا من هم الذين تكلموا فى المهد

عن محمد  ، عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط: قاؿ محمد بن إسحاؽ: ذكر بن كثير

ما »قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم : قاؿ ، عن أبي هريرة ، بن شرحبيل

حدثنا أبو : كقاؿ ابن أبي حاتم «عيسى كصاحب جريجتكلم مولود في صغرق إال 

حدثنا جرير , حدثنا الحسين يعني المركزم ، الصقر يحيى بن محمد بن قزعة

 ، عن النبي صلى هللا عليه كسلم ، عن أبي هريرة ، عن محمد ، يعني ابن حازـ

كصبي  ، كصبي كاف في زمن جريج ، عيسى: لم يتكلم في المهد إال ثبلثة»قاؿ 

 «آخر

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدهللا بن إدريس عن حصين : كذكر القرطبى

عيسى كصاحب يوسف : لم يتكلم في المهد إال ثبلثة: قاؿ. عن هبلؿ بن يساؼ

كهو في صحيح مسلم عن أبي ". كصاحب يوسف": ، كذا قاؿكصاحب جريج

إال ثبلثة عيسى د قلم يتكلم في الم: )صلى هللا عليه كسلم قاؿ هريرة عن النبي

كذكر الحديث  (ابن مريم كصاحب جريج كصاحب الجبار كبيٍنا صبي يرضع من أمه

أف امرأة جيء بها لتلقى )كقد جاء من حديث صهيب في قصة األخدكد . بطوله
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يرضع فتقاعست أف تقع ) في غير كتاب مسلم(. في النار على إيمانها كمعها صبي

تكلم في المهد : كقاؿ الضحاؾ (.على الحق فيها فقاؿ الغبلـ يا أمه اصبرم فإنك

شاهد يوسف كصبي ماشطة امرأة فرعوف كعيسى كيحيى كصاحب جريج : ستة

كلم يذكر األخدكد، فأسقط صاحب األخدكد كبه يكوف المتكلموف . كصاحب الجبار

لم يتكلم في المهد إال ): كال معارضة بين هذا كبين قوله عليه السبلـ. سبعة

، ثم بعد  إنه أخبر بما كاف في علمه مما أكحى إليه في تلك الحاؿبالحصر ؼ (ثبلثة

. هذا أعلمه هللا تعالى بما شاء من ذلك فأخبر به

أما صاحب يوسف فيأتي الكبلـ فيه، كأما صاحب جريج كصاحب الجبار : قلت

" البركج"كستأتي قصة األخدكد في سورة  .كصاحب األخدكد ففي صحيح مسلم

، فذكر البيهقي عن ابن  كأما صبي ماشطة امرأة فرعوف. إف شاء هللا تعالى

لما أسرم بي سرت في رائحة ): قاؿ النبي صلى هللا عليه كسلم: عباس قاؿ

طيبة فقلت ما هذق الرائحة قالوا ماشطة ابنة فرعوف كأكالدها سقط مشطها من 

. ربي كربك كرب أبيك: أبي؟ قالت: بسم هللا فقالت ابنة فرعوف: يديها فقالت

فدعاها  -قاؿ  -نعم ربي كربك كرب أبيك هللا : أكىلكً رب غير أبي؟ قالت: قالت

فأمر بنقرة من  -قاؿ  -نعم ربي كربك هللا : ألك رب غيرم؟ قالت: فرعوف فقاؿ

ما هي؟ : إف لي إليك حاجة قاؿ: نحاس فأحميت ثم أمر بها لتلقى فيها قالت

ذاؾ لك لما لك علينا : تجمع عظامي كعظاـ كلدم في موضع كاحد قاؿ: قالت

فأمر بهم فألقوا كاحدا بعد كاحد حتى بلغ رضيعا فيهم فقاؿ قعي يا . من الحق

هذا كشاهد : كتكلم أربعة كهم صغار -قاؿ   -أمه كال تقاعسي فإنا على الحق

 .يوسف كصاحب جريج كعيسى بن مريم

 :عبر كعظات من خلق عيسى عليه السبلـ 

  أف خلق عيسى عليه السبلـ دكف االحتياج إلى زكج لمريم عليها السبلـ

نمط آخر من قدرة هللا على الخلق كاإليجاد فهو كحدق سبحانه كتعالى 

القادر على ذلك كحتى ال يقوؿ الناس أف عيسى بن مريم يحيى كيميت 

تياج فيرد هللا عليهم بأنه ال يملك خلق نفسه كإنما خلقناق بقدرتنا بدكف االح

كأما قدرة عيسى بن مريم على احياء . إلى زكج لمريم عليه السبلـ 

يه الموتى كخلق الطير فكاف بإذف هللا العليم القدير كال يقدر عيسى عل

 .السبلـ على ذلك من تلقاء نفسه
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  أف عيسى بن مريم بشر تتحقق فيه كل صفات البشرية فهو مخلوؽ فى

هذق صفات البشر فعبلـ اتخذق الرحم كمولود منها ككاف يأكل كيشرب ك

الضالوف إلها ؟ بل جاء النهى صريح عن اتخاذ عيسى بن مريم كأمه إلهين 

ىأىنٍتى قيلٍتى لًلنَاسً اتَخًذيكنًي )من دكف هللا  كىإًذٍ قىاؿى اللَهي يىا عًيسىى ابٍنى مىرٍيىمى أ

يمِيى إًلىٰهىيٍنً مًنٍ ديكفً اللَهًۖ  قىاؿى سيبٍحىانىكى مىا يىكيوفي لًي أىفٍ أىقيوؿى مىا لىيٍسى لًي  كىأ

بًحىقٍۚ  إًفٍ كينٍتي قيلٍتيهي فىقىدٍ عىلًمٍتىهيۚ  تىعٍلىمي مىا فًي نىفٍسًي كىالى أىعٍلىمي مىا فًي نىفٍسًكىۚ  

كهذا الذل نزق عيسى بن . سورة المائدة (116)إًنَكى أىنٍتى عىبَلـي الٍغيييوبً

 من أف يكونا كذلك  (سيبٍحىانىكىقىاؿى )هللا به مريم 

   كنسبته . أف عيسى بن مريم هو الوحيد من البشر الذل نسبه هللا إلى أمه

 .إلى أمه مريم عليها السبلـ دليل آخر على بشريته كأنه ليس إلها

 براءة ألمه العفيفة البتوؿ فلو جاءت  أف كبلـ عيسى بن مريم فى المهد

األرض ليشهدكا على براءتها ما صدقها مريم عليها السبلـ بجميع من فى 

ها معجزة يتكلم بها عيسى كهو فى المهد ءتالمتشككوف كلكن جاءت برا

 .ابن يوـ أك أقل من يوـ

 أك  من دكف هللا لو أف خلق عيسى بن مريم بدكب أب ذريعة التخاذق إلها

من عيسى بن مريم ألف آدـ عليه  لكاف آدـ عليه السبلـ أحق بذلككلدا  

أحد من عقبلء  أـ أك رحم كهذا لم يقلهالسبلـ خلقه هللا بدكف أب أك 

األمم السابقة كال من أمة محمد صلى هللا عليه كسلم  كبهذا تنتفى ألوهية 

عما يقوؿ كتعالى هللا كتنتفى بنوته لله عز كجل  عيسى بن مريم 

 الظالموف علوا كبيرا

 خلقه فقد اختلفوا أيضا فى موته فقالوا أنه صلب كقتل  ككما اختلفوا فى

فى األرض كهذق كهللا سبحانه كتعالى رفعه إليه دكف أف يصلب أك يقتل 

حكمة ثانية فى مسألة موته عليه السبلـ ألنه فى زمن البحث عن 

استنساخ البشر فى القرف العشرين لربما نبش العلماء المهوسوف 

كالعلم . عليه السبلـ لنسخ نسخ أخرل منهبحثا عنه  كراباالستنساخ قب

 .فنوف كجنوف

  كحتى ال يعطى أحد من الناس مزية أخرل لعيسى بن مريم أنه هو

 عليه كسلم أف ثمة الوحيد الذل تكلم فى المهد فقد بين النبى صلى هللا

فلو كاف عيسى  .تكلموا ايضا فى المهد بقدرة هللا عز كجل مواليد صغار
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كهذا لم يقله أحد من عقبلء كذلك ، لها بهذق لكانوا هؤالء آلهة بن مريم إ

 .هذق األمة سواء من العلماء أك من غيرهم

  عند عيسى بن مريم  تتكلم عن أصل تكوين الجسد البيناتهذق اآليات

حتى ال يظن أحد أف أصل المادة التى خلق منها عيسى ابن مريم غير 

لها من دكف هللا كرغم ذلك إالتى خلق منها آدـ عليه السبلـ فيتخذكنه 

 لها لفهمهم الخاطىء عن عيسى بن مريم عليه السبلـ إفالنصارل اتخذكق 

 ليس سبلـ عليه اؿخلق عيسى بن مريم خلق حواء عليها السبلـ ك

لما ظهر بحث استنساخ ألف بعض المتكلمين  استنساخا كما يظن البعض

أف االستنساخ مذكور فى القرآف كقالوا أنه جاء  قالوا  1997عجة دكللىفاؿ

كهذا كبلـ عيسى عليه السبلـ  أمنا حواء عليها السبلـ كخلق فى خلق

: كهما فباطل لسببين رئيسي

ألف  تماما كهذا عكس االستنساخعيسى بن مريم ذكر من أنثى أف  -1

النسخة البد أف تتشابه تماما فى التكوين الجسدل بمعنى أف النسخة من 

ككذلك الحاؿ فى خلق . الذكر تكوف ذكرا كالنسخة من األنثى تكوف أنثى

. أنثى من ذكر كهذا بخبلؼ االستنساخ لأمنا حواء عليها السبلـ فه

( ذرية بعضها من بعض)ة البنية أمنا حواء سوية البنية كأنجبت ذرية سوم -2

كلم تتغير الصفات الوراثية الموركثة منها إلى أف تقوـ الساعة كهذا 

عكس االستنساخ فإف الذرية إف قدر هللا لها العيش فهى تعيش مشوهة 

لتفاكت الصفات الموركثة منها نتيجة خلل فى بعض  كتموت كينقطع نسلها

 بهالجسم ليس عيسى بن مريم سول البنية قول ككذلك .الجينات 

ألف النسخ تكوف مشوهة تشوهات أك أمراض كهذا عكس االستنساخ 

 كمريضة كبها علل كثيرة 
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 سسادالفصل اؿ

 سة اٌجش٠خخٍك اٌزس٠خ وّب ث١ٕٙب 
 

، كتنتظم آيات هللا عز كجل نظما بديعا بعد بياف األصل فى خلق آدـ عليه السبلـ 

خلق حواء  كتنقلنا نقلة رائعة من خلق اإلنساف األكؿ كهو آدـ عليه السبلـ إلى

كما فى صدر ،  ة من آدـ كحواء عليهما السبلـذرماؿخلق  إلى، عليها السبلـ 

إنى "لكى يتحقق ما قضاق هللا عز كجل كقدرق عند قوله للمبلئكة  سورة النساء 

بعضا كال يكوف خليفة عن هللا  أل انسانا يخلف بعضه" جاعل فى األرض خليفة 

شئوف خلقه فتعالى هللا  بتدبير  يقوـ  ال يموت قيوـ ال يناـ فى كونه ألف هللا حى

.  عما يقوؿ الظالموف علوا كبيرا 
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فى العديد من اآليات كيبين هللا عز كجل مراحل خلق الذرية فى األرحاـ 

أكؿ األناـ آدـ عليه  خلق كما بين من قبل مراحلكاألحاديث النبوية الصحيحة ، 

 . السبلـ

 : كبالجملة نوجز هنا مراحل خلق الذرية من خبلؿ النقاط التالية

أف هللا عز كجل جعل أصل الخبليا التناسلية كالتى تكوف النطف  -1

فيما بعد تخرج من صلب آدـ  ثم استقرت فى الخصيتين لتكوف 

الحيوانات المنوية كالتى تقذؼ عند الجماع على هيئة النطف أل 

كما جعل هللا عز كجل أيضا أصل الخبليا التناسلية  فى . قطرات 

ها ثم استقرت فى مبيضها لتكوف أمنا حواء تخرج من بين ترائب

البويضات كالتى خرجت أيضا على هيئة النطف أل القطرات  كأف 

هذق النطف الذكرية كاألنثوية تحمل الصفات الوراثية التى فى األباء 

" كتنتقل لؤلبناء كتتناقلها األجياؿ جيبل بعد جيل قاؿ هللا تعالى 

بىيٍنً مًن  يىخٍريجي( 6) مَاء دىافًقومًن  ؽىخيلً( 5) فىلٍيىنظيرً اإٍلًنسىافي مًمَ خيلًقى

 سورة الطارؽ (7) الصُلٍبً كىالتَرىائًبً

يبين هللا عز كجل أف الذرية مخلوقة أيضا من التراب كما كاف الحاؿ  -2

كهى سبللة منه يقوؿ هللا ؟ مع أبيها آدـ عليه السبلـ ككيف ال 

يىا أىيُهىا النَاسي إًفٍ كينٍتيمٍ فًي رىيٍبو مًنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ " تعالى 

كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىافى مًنٍ "سورة الحج كيقوؿ تعالى  (5...)تيرىابو 

لىةو مًنٍ طًينو   سورة المؤمنوف( 12)سيبلى

يبين هللا عز كجل أف خلق الذرية فى األرحاـ يبدأ من النطفة يقوؿ  -3

 (19) مًنٍ نيطٍفىةو خىلىقىهي فىقىدَرىقي( 18) أىمِ شىيٍءو خىلىقىهيمًنٍ " هللا تعالى 

ثم يبين هللا عز كجل أف الذرية تخلق من العلقة ،  سورة عبس

كيقوؿ ( 38القيامة ) علقة فخلق فسوٌل ثيمٌ كاف" فيقوؿ تعالى 

 (2العلق )  خىلىقى اإٍلًنسىافى مًنٍ عىلىقو :تعالى

ليس هنا تعارض بين اآليات التى ذكرت خلق االنساف من النطفة  -4

أك من العلقة ألف العلقة هى مرحلة بعد تكوف النطفة يقوؿ 

يىا أىيُهىا النَاسي إًفٍ كينٍتيمٍ فًي رىيٍبو مًنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ  :تعالى

تيرىابو  ثيمَ مًنٍ نيطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ مًنٍ ميضٍغىةو ميخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاءي إًلىى  أىجىلو ميسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ لًنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي اأٍل

طًفٍبلن ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييتىوىفَى كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً 
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ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا أىنٍزىلٍنىا  الٍعيميرً لًكىيٍبلى يىعٍلىمى مًنٍ بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئنا كىتىرىل اأٍل

ىنٍبىتىتٍ مًنٍ كيلِ زىكٍجو بىهًيجو عىلىيٍهىا اؿٍ   سورة الحج( 5)مىاءى اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأ

لىةو مًنٍ طًينو " كيقوؿ تعالى ثيمَ ( 12)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىافى مًنٍ سيبلى

ثيمَ خىلىقٍنىا النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا ( 13)جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي قىرىارو مىكًينو 

الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامنا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمنا ثيمَ 

سورة  (14)أىنٍشىأٍنىاقي خىلٍقنا آىخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني الٍخىالًقًينى 

 المؤمنوف 

غة تكوف من العلقة كيخلق المضغة كيبين هللا تعالى أف المض -5

عظاما كيكسى العظاـ باللحم ثم تأتى مرحلة النشأة اآلخرة  كما 

ثيمَ )فى اآليات السابقة من سورتى الحج كالمؤمنوف يقوؿ تعالى 

 14المؤمنوف  (أىنٍشىأٍنىاقي خىلٍقنا آىخىرى

كيبين سبحانه كتعالى أف االنساف بهذق الصورة يكوف فى أحسن  -6

لىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنسىافى فًي ) يقوؿ تعالى  خلق مامقارنة بغيرق ـتقويم 

 التين (4) أىحٍسىنً تىقٍوًيمو 

كيبين هللا تعالى حقيقة أخرل كهى أف االنساف مصيرق الموت كأنه  -7

يبعث بعد موته من قبرق كأف هللا كحدق هو القادر على ذلك ألنه 

ذىلًكى بًأىفَ اللَهى هيوى الٍحىقُ كىأىنَهي " :الحق كقوله الحق يقوؿ هللا تعالى 

كىأىفَ السَاعىةى آىتًيىةه الى رىيٍبى ( 6) ييحٍيًي الٍمىوٍتىى كىأىنَهي عىلىى كيلِ شىيٍءو قىدًيره

سورة الحج كيقوؿ  (7" )فًيهىا كىأىفَ اللَهى يىبٍعىثي مىنٍ فًي الٍقيبيور

ثيمَ إًنَكيمٍ يىوٍـى الٍقًيىامىةً تيبٍعىثيوفى ( 15)ثيمَ إًنَكيمٍ بىعٍدى ذىلًكى لىمىيِتيوفى "تعالى

 سورة المؤمنوف (16)

كما فى سورة المؤمنوف كسورة الحج من سرد هذق اآليات فى خلق االنساف 

كأف مراحل يتضح لنا أف الجنين يمر فى بطن أمه بثبلث مراحل من التخليق 

   Embryologyسبق القرآف الكريم بها علم األجنة نين فى بطن أمه تكوين الج

القرآف الكريم كاف دقيقا فى بياف هذق أف ك، فى القرف العشرين  الذل ظهر 

 :كبيانها كالتالىالمراحل 

 مرحلة النطفة  -1

 (علقة ، مضغة ، عظاما ، كسوة العظاـ باللحم) من النطفة مرحلة التخليق -2

  مرحلة النشأة اآلخرة -3
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كمن بياف التخليق فى سورة المؤمنوف يتضح أف هللا عز كجل حدد حدكدا لكل 

كتم الفصل بين هذق المراحل الثبلثة بحرؼ مرحلة من هذق المراحل الثبلث ، 

فنجد مرحلة تكوين النطف كهى  .الترتيب على التراخىيفيد الذل " ثم"العطف 

كنطفة المرأة كهى  نطفة الرجل كهى الحيواف المنول ،: على ثبلثة أنواع 

البويضة ، كالنطفة األمشاج كهى التى تنتج عن اختبلط نطفة الرجل بنطفة 

 .المرأة كهى التى يتكوف منها الجنين فى رحم أمه

كهذا ما ذكرق هللا عز كجل ، بعدة أطوار يمر الجنين أف فى مرحلة التخليق كنجد  

كىقىدٍ خىلىقىكيمٍ  ((13) تىرٍجيوفى لًلَهً كىقىارًا مىا لىكيمٍ الى  :فى سورة نوح فى قوله تعالى

التى تتكوف من النطفة األمشاج ، كهذق األطوار هى طور العلقة  (14) أىطٍوىارًا

 الذل يتكوف من المضغة ،كطور العظاـ التى تتكوف من العلقة ، كطور المضغة 

تعاقبا سريعا كلذلك عطفها  ةظاـ لحما ككل هذق األطوار متعاقبكطور كسوة الع

ل الترتيب المتعاقب بعضه على الذل يدؿ عل "الفاء"هللا عز كجل بحرؼ العطف 

خرة آلثم تأتى المرحلة الثالثة من خلق الجنين كهى مرحلة النشأة ا.  بعض

حل كأطوار خلق الجنين فى كسيأتى التفصيل لهذا البياف عند الحديث عن مرا

 . بطن أمه

كلكن قبل التطرؽ إلى علم األجنة من القرآف الكريم البد كأف نبين نشأة علم 

سبق لنا حتى يتبين من علماء التشريح كاألجنة عند أهل االختصاص األجنة 

، كيتبين لنا صدؽ رسالة النبى صلى هللا عليه كسلم إذ القرآف الكريم بهذا العلم 

بهذا الكبلـ الموجز المعجز فى  كيف يتأتى لنبى أمى عاش فى البادية أف يتكلم

فى زمنه كال فى أهله كعشيرته كال فيمن كاف حوله  مدركسابيانه بعلم لم يكن 

من قبائل كعشائر فى الجزيرة العربية بل لم يكن موجودا فى أكبر حضارتين فى 

 ذلك الزماف أال كهما حضارة الركـ كحضارة الفرس
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 بعصل الساؼاؿ

   األعٕخػٍُ ربس٠خ 

 

كتكلم عن ،  (ـ576)القرآف الكريم نزؿ فى نهاية  القرف السادس الميبلدل

عندما توفرت ، القرف العشرين حقائق علمية لم يكتشفها العلماء إال فى أكاخر 

كمعنى . أدكات البحث كالتنقيب الحديثة كالتى بها اكتشف العلماء هذق الحقائق 

بلغ عن ربه عز كجل حقائق علمية اكتشفها ذلك أف النبى صلى هللا عليه كسلم 

كهذا  .كما زاؿ منها غامض حتى اآلف لم يكتشف بعد ، علماء القرف العشرين

يعنى أف النبى سبق العلماء فى كشف هذق الحقائق باربعة عشر قرنا من 

مع عدـ توفر أدكات الكشف كالبحث فى ذلك التوقيت مما يدلل على ، ماف زاؿ
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كهذا يدلنا . صدؽ رسالته صلى هللا عليه كسلم كأنه مبلغ عن ربه العليم الخبير 

نتعرؼ على قبل أف  فكلك. أيضا أف القرآف الكريم كتاب علم كما أنه كتاب هداية 

اإلعجاز العلمى فى اآليات التى تتكلم عن خلق الجنين فى بطن أمه تعالوا بنا 

 نبين مقدمة تاريخية فى علم األجنة

ِمذِخ ربس٠خ١خ فٝ ػٍُ األعٕخ  : أٚال 

من العلماء الذين تكلموا فى خلق الجنين فى لقد كاف ثمة جداؿ بين فريقين  

 بطن أمه فى عصر الفلسفة اليونانية كبالتحديد فى عهد  أرسطو 

يرل أف الجنين يكوف موجودا على هيئة قزـ فى ماء الرجل ثم :  الفريق األكؿ

 ينمو نموا تاما على هذق الهيئة التى هو موجود عليها فى منى الرجل 

يرل الفريق اآلخر أنه يكوف كامبل ك قزما أيضا ك لكن يتخلق من : الفريق الثانى  

. انعقاد دـ الحيض لدل المرأة 

كإما األنثى ، أما الذكر  ، خلق من أحد الزكجينإذف كبل الفريقين بين أف الجنين م

  .كليس من كليهما كهذا خطأ علمى فادح

ك أنه ينمو ك يكبر في الرحم ، الذين تخيلوا أنه يوجد كامبل في النطفة المنوية ك 

في (  Leonardo da Vinci" )ليوناردك دافنشي"كالشجرة الصغيرة ؛ كما اعتقد 

في القرف السابع ( Hartsoeker" )تسوكرهار"القرف الخامس عشر ك كذلك 

 عشر 

استمر هذا االعتقاد سائدا حتى نهاية القرف الثامن عشر عندما بين العالم ك

ن من الحيواف المنول 1775سنة (  Spallanzani"  )سباالنزاني"اإليطالي  ـ أف كبل

كلكن لم يتم التعرؼ على . المرأة يساهماف في تكوين الجنينك بويضة ، للرجل 

 كيفية الخلق كأطوار التخلق الجنينى فى ذلك الوقت 

. من إثبات هذق المقولة (  Van Beneden" )فاف بندف"تمكن 1783في عاـ ك

هنا تخلت البشرية عن فكرة الجنين القزـ أك الجنين الذل يخلق من أحد ك

 الزكجين دكف اآلخر 
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ـ أف الكركموسومات تنقس 1909ك  1888بين عامي (  Boveri" )بوفرم"ك أثبت 

من هنا نرل أف اإلنسانية لم تعرؼ أف الجنين كك تحمل خصائص كراثية مختلفة ، 

عشر ،  تاسعالقرف اؿأكاخر بويضة األنثى إال في ك، يتكوف من اختبلط نطفة الذكر 

. ك لم يتأكد لها ذلك إال في بداية القرف العشرين

يبين لنا  (56)كمساعدق جورنجي.س.ج: بركفيسوركفى بحث رائع لكل من 

ؽ القرآنى بكبياف الس، المراحل التى مرت بفكرة خلق الجنين فى بطن أمه 

دؽ تفاصيل كالسبق النبول ألحاديث النبى صلى هللا عليه كسلم كالتى تتكلم عن أ

 .خلق الجنين فى بطن أمه

 

 جورنجر يلقي بحثه أماـ المؤتمر/ البركفيسور( 7/1)شكل 

  

 أف علم األجنة قد مر بثبلث مراحل : كخبلصة هذا البحث فى النقاط التالية 

 :اٌّشؽٍخ اٌٛطف١خ - أ

تعود إلى أكثر من ( علم األجنة الوصفي)التي يمكن أف نسميها : المرحلة األكلى

، كتم خبلؿ هذق الفترة  القرف التاسع عشر حتى ، كتستمر ستة قركف قبل الميبلد

( كتفسيرها بأساليب مختلفة )كصف المبلحظات الخاصة بظاهرة تطور الجنين 

ككجدت بعض السجبلت المدكنة من فترة السبلالت الفرعونية الرابعة كالخامسة 

                                                             

56
. دك الشيخ عبد المجيد الزنداني األمين السابق لهيئة األعجاز كأمريكا  -جامعة جورج تاكف -أستاذ علم األجنة ( 

كالذل ألقي في المؤتمر العالمي األكؿ عن األعجاز العلمي في القرآف مصطفي أحمد هيئة اإلعجاز العلمي 

 (1987أكتوبر /هػ1408صفر ) باكستاف/ كالسنة بمدينة إسبلـ آباد 
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، كقد حمل ماال يقل عن عشرة أشخاص متعاقبين  كالسادسة في مصر القديمة

كاقتضت المراسيم فيما بعد أف تحمل راية ( فاتح مشيمة الملك )اللقب الرسمي 

، ككانت تعزل إلى خواص  تمثل مشيمة الملك شكل أماـ موكب الفراعنة

عهد اليونانيين القدماء  حتى ، كداـ ذلك االعتقاد المشيمة قول سحرية خفية

،  ، كأقدـ الوصفات المدكنة للوقاية من الحمل ، كارتبط السحر بالعلم كبعدهم

على كرؽ البردم ( لغة مصر القديمة قبل الهيركغليفية)  الهيرممدكنة بالخط 

كمن العناصر األساسية (. سنة قبل الميبلد  1800-2000كيعود تاريخها إلى )

. المكونة للوصفة ركث التماسيح إلى جانب عناصر أخرل

على الجزء األكؿ من السجل ( جالينوس)ك ( أرسطو طاليس)كقد هيمنت كتابات 

 كإف لم تكن الوحيدة في هذا المجاؿ( سيما من حيث النفوذ كالتأثير ال)التاريخي 

بعد الميبلد حتى القرف السادس عشر أية معلومات  200، كلم تسجل منذ عاـ 

كلقد نشط البحث العلمي .تذكر عن علم األجنة في المؤلفات العلمية في الغرب

ف عشر، في القرف السادس عشر، كخاصة في القرنين السابع عشر كالثاـ

لبدء عصر الفحص ( هارفي)ك ( فابريسيوس)ك ( فيساليوس)كمهدت أعماؿ 

ككانت مواضيع . ، كاكتشف الحوين المنوم ، كنشطت المناظرات العلمية المجهرم

،  كالقوؿ بوحدة البييضة( كالبييضة)التكوين السابق كالخلق الذاتي التلقائي 

الجنين أف كهذا المفهوـ الخاطئ  .كمذهب النطفة الذكرية محل نقاش دائم

، ككاف  كانتقل على مر القركف( أرسطو)، قاؿ به  من كتلة دموية كبذرةيتكوف 

. (7/2شكل) يعتقد خبلؿ هذق الحقبة أف الجنين يتولد من دـ الحيض

 

ـ يبين الكتلة الدموية كالبذرة في 1554كتاب جاكوب ركيف  رسم من: (7/2) شكل

 أرسطوطاليسالرحم كفقًا لمفهوـ 



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

90 

 

كبينما سادت هذق الفكرة عند جميع األطباء إلى ما بعد اكتشاؼ المجهر كاف 

، مستندين إلى  علماء المسلمين يرفضوف فكرة أف الجنين يتولد من دـ الحيض

،  [37:القيامة] يىكي نيطٍفىةن مِن مَنًيٍ ييمٍنىى﴾ ﴿أىلىمٍ: اآليات القرآنية مثل قوله تعالى

: يقوؿ. هػ852العسقبلنى ، من تعليق عالم الحديث بن حجر  النبويةكاألحاديث 

زعم كثير من أهل التشريح أف ضحي الرجل ال أثر له في الولد إال في عقدق كأنه 

كهذا جانب من الصور ( 57)كأحاديث الباب تبطل ذلك. إنما يتكوف من دـ الحيض

تقرنا عند العلماء غير الجلية في سبق القرآف الكريم كالسنة النبوية لما كاف مس

 . المسلمين عبر القركف

المجهر قد أدم هذا التطور في القرف السابع عشر إلى إعبلف كل كبعد اكتشاؼ 

الجمعية الملكية كما فى  اكتشاؼ الحوين المنوم( فاف لوفينهوؾ)ك ( هاـ)من 

في  1701كتظهر صورة الحوين المنوم البشرم التي نشرت في عاـ . للفلسفة

(.  7/3الشكل)

 

 للحوين المنوم لؤلرنب كالكلب رسم من كضع لوفينهوؾ: (7/3)شكل 

. ـ 1694-هػ1105للحوين المنوم عاـ ( هارتسوكر)كفي هذا الرسم الذم قدمه 

يدؿ على أف المجهر يومئذ لم يكن كافينا لبياف  –بعد اكتشاؼ الميكركسكوب بفترة 

خياؿ العلماء، كعبركا مرة  ، فأكملت الصورة من تفاصيل تكوين الحوين المنوم

أف اإلنساف يكوف مخلوقنا خلقنا تامنا في :" ثانية عن الفكرة السائدة عندهم كهي

 (. 7/4شكل) الحوين المنوم في صورة قزـ كما في 

 

                                                             

57
  11/480 فى شرح صحيح البخارل البن حجر العسقبلنى  فتح البارم( 
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نقبلن عن مؤلفه  -رسم كضعة هارتسوكرللحوين المنوم البشرم مطويا على قزـ : (7/4)الشكل 

 الجنين يتخلق من بويضة المرأة فقطكفى الجهة المقابلة 1694

انظر مرة ثانية إلى الشكل أم أنهم لم يعرفوا بعد أف خلق اإلنساف في رحم أمه 

، كهي الحقيقة التي قررت في القرآف الكريم  يمر بأطوار مختلفة الخلق كالصورة

فالقرآف الكريم يقرر أف خلق اإلنساف ينتقل طورنا .  طويلة كالسنة قبل ذلك بقركف

يمَهىاتًكيمٍ خىلٍقًا : عد طور في بطن أمه في مثل قوله تعالىب ﴿ يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

ثو ذىلًكيمي﴾ [  6الزمر] مًن بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ثىبلى

 

  :ُِ ٠خٍك اإلٔغبْ ؟: اٌخالف ؽٛي

 ، كبينما كاف فريق من العلماء يرل أف اإلنساف يخلق خلقنا تامنا في بييضة المرأة

كلم ينته ،  كاف فريق آخر يقوؿ إف اإلنساف يخلق خلقنا تامنا في الحوين المنوم

( نزانيسباال)عندما أثبت ( ـ1775 -هػ1186)الجدؿ بين الفريقين إال حوالي عاـ 

بينما نجد في . أهمية كل من الحوين المنوم كالبييضة في عملية التخلق البشرم

القضايا قد حسمت بأف عملية التخلق القرآف الكريم كالسنة النبوية أف هذق 

﴿ يىا أىيُهىا النَاسي إًنَا : كمما جػاء في ذلك قػوله تعػالى. مشتركة بين الذكر كاألنثى

ينثىى﴾ [  13الحجرات] خىلىقٍنىاكيم مِن ذىكىرو كىأ

 :ػٍُ األعٕخ اٌزغش٠جٟ: اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ –ة 

لم تكتشف بييضة الثدييات إال في أكاخر القرف التاسع عشر، كبدأت المرحلة 

( داركين)ك( فوف باير)بكتابات  -عهد علم األجنة التجريبي  -التاريخية الثانية 

 األربعينات من القرف العشرين  اعتبارا من نهاية القرف التاسع عشرحتى( هيجل)ك
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، فقد قفز بعلم األجنة من  المجاؿ عمبلقنا في عصرق في هذا( فوف باير)ككاف 

كما تميزت ،  التجارب كالمشاهدات إلى صياغة المفاهيم الجنينية ال العكس

في هذا ( كيلهيلم رككس)كبرز اسم ( اآلليات)المرحلة التاريخية الثانية بالبحث عن 

، كانتقػلت الػػدراسة الجنينية من كصف المبلحظػػات إلى التػػدخل  المجاؿ

. الكائنات الحية المتطورة كمعػػالجة

كقد شغلت مسألة معرفة اآللية التي يحدث فيها التمايز بين الخبليا اهتماـ 

( ركس هاريسوف)، كقد طور (بوفيرم)ك ( ثيودكر)ك ( كيلسوف)الباحثين أمثاؿ 

دراسات عن اآلليات الكيميائية ( اربورغ)ك( أكتو)، كبدأ  نية زرع الحبل السرمؽت

، كما  طريقة إخصاب الحوين المنوم للبييضة( فرانك راترم ليلي)، كدرس  للتخلق

 آليات التفاعل النسيجي كالذم يحدث خبلؿ التطور الجنيني( هانس سبيماف)درس 

العمليات الحيوية التي تظهر بعض الترابط بين خبليا ( يوهانس هولتفرتر)، كدرس 

. ينها كبين خبليا األنسجة األخرلاألنسجة فيما ب

 :اٌزم١ٕخ ٚاعزخذاَ األعٙضح: ِشؽٍخ اٌضبٌضخ اي –عـ 

يومنا هذا، كقد  حتى كتمتد المرحلة الثالثة أك الحديثة من األربعينات من هذا القرف

،  تأثرت هذق المرحلة تأثرنا كبيرنا بتطور األجهزة مما أثر بقوة على مجرل البحوث

،  المتطورة األخرلكعلى سبيل المثاؿ فإف المجهر اإللكتركني كآالت التصوير 

عن  ، كمجموعة كسائل الكشف ، كالحاسوب كقياس الشدة النسبية ألجزاء الطيف

،  ، كعزلها كتحليلها ، كالكربوهيدرات المعقدة ، كاألحماض النوكية البركتينات

يمكن أف تعتير كلها عوامل تجعل علماء األحياء البيولوجي النمائي اليوـ في 

 .ب كانت تبدك قبل عقد من الزمن مجرد حلم خياليكضع يسمح لهم بإجراء تجار

ن لسطح الخبليا خبلؿ تمايزها كيمكننا  ن دقيقنا مفصبل فيمكننا اليوـ أف نجرم تحليبل

المادة الحية للخلية : السيتوببلزـ) ، كجبلة الخلية  أيضا أف ندرس دكر النواة

اليا كغرس النواة ، كالمنابت خارج الخلية باستخداـ تهجين الخ (باستئناء النواة 

، كغير ذلك من التقنيات كيمكننا أف ننظر اآلف إلى  كغرس الجينات في الرحم

(. مالبيجي)األجنة بوضوح لم يمكن تصورق في زمن العالم 

 1437كلكن ماذا عن القرآف الكريم كالسنة النبوية اللذين يرجع تاريخهما إلى قبل

لقد كصف القرآف الكريم كالحديث النبوم الشريف في  .فيما يتعلق باألجنة ؟ عاـ

الكثير من هذق المكتشفات  –كبأسلوب رفيع رائع  –أكائل القرف السابع الميبلدم 
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كنجد أف . ، التي اكتشفها العلم الحديث بأجهزته كأساليب بحثه المدهشة

 –بل كحتى في القرف العشرين  –المكتشفات التي تمت في القرف التاسع عشر 

سورة ]انظر على سبيل المثاؿ ) كرد كصفها في القرآف الكريم كالحديث الشريف 

ينثىى  [46-45:النجم  ﴾46)مًن نُطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى (45)﴿كىأىنَهي خىلىقى الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

 كقد أكضح القرآف الكريم أف اإلنساف يخلق من مزيج من إفرازات الرجل كالمرأة

الكائن الحي الذم ينجم عن اإلخصاب يستقر في رحم المرأة على هيئة ، كأف 

. يشبه فعبل عملية زرع البذرة( النطفة)، كإف انغراس كيس الجرثومة  بذرة

كيتضمن القرآف الكريم أيضنا معلومات عن المراحل األخرل من عملية التخلق 

اللحم )  عضبلت، ككساء العظاـ باؿ ، كالهيكل العظمي كمرحلة العلقة كالمضغة

، كيشير كل من القرآف الكريم كالحديث الشريف إلى توقيت التخلق الجنسي (

كالتخلق الجنيني كاكتساب المظهر البشرم كهذق النصوص تثير الدهشة إذ أنها 

. تشير إلى أحداث التخلق بترتيبها المتسلسل الصحيح كبوصف كاضح دقيق

إف تاريخ علم األجنة يدؿ على أف التخلق البشرم كاف دائما مثار  كهكذا نجد

اهتماـ كبير، كقد اقتصرت الدراسات األكلى على استخداـ الوصف التخيلي نظرا 

كبعد اختراع المجهر في كقت الحق اتسمت  . لقلة الوسائل التقنية المتقدمة حينئذ

،  ساليب التقنية التجريبيةالدراسات بدقة أكبر، كظلت تستخدـ الوصف إلى جانب األ

بيد أف كثيرنا من تلك المبلحظات الوصفية كاف على قدر كبير من التخيل كالبعد عن 

، كلم يتم التوصل إلى أرائػهم ككصف أدؽ للتخلق الجنيني إال في هذا  الدقة

كيمكننا أف نستنتج من . ، كباستخداـ األجهزة الحديثة فقطالعشرين  القرف

ن للتخلق تحليبلت اآليات  القرآنية كاألحاديث النبوية أنها تتضمن كصفنا دقيقنا شامبل

، في مثل  ، كخبلؿ تكوف األعضاء كما بعد ذلك البشرم من كقت امتزاج األمشاج

لىةو مِن طًينو: قوله تعالى ثيمَ جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي  (12)﴿ كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنسىافى مًن سيبلى

ثيمَ خىلىقٍنىا النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى  (13)قىرىارو مَكًينو

عًظىامًا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمًا ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني 

إذا مر (: -علية كسلمصلى هللا  -المؤمنوف ، كمثل قولهسورة  ﴾14)الٍخىالًقًينى

بالنطفة أربعوف ليلة بعث إليها ملكنا فصورها، كخلق سمعها كبصرها كجلدها، 
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كلم يكن هناؾ أم تدكين مميز شامل للتخلق البشرم  ،"(58)كلحمها، كعظامها

، فقد سبق  ، كالوصف قبل القرآف الكريم كالتصنيف المرحلي كعلم المصطلحات

إف لم يكن في  –ف كثيرة في معظم الحاالت هذا الوصف القرآني كالنبوم بقرك

تسجيل المراحل المختلفة لتخلق الجنين البشرم في المؤلفات العلمية  –كلها 

، كقبل ظهور المجهر المركب لم تكن هناؾ أية كسيلة نعرفها لمراقبة  المعركفة

، كإف تقديم كصف (النطفة على سبيل المثاؿ )  المراحل األكلى للتخلق البشرم

، يتطلب الحصوؿ على عدد كبير من األجنة البشرية  لمراحل التخلق البشرم علمي

، كيصعب تمامنا حتى في يومنا هذا تجميع مثل هذق  في عمر معين كدراستها

  .السلسلة

لم يتم ادراج مصطلح "كهنا حقيقة علمية أقرها علماء األجنة من الغرب كهى 

  "العلماء به علمى لخلق الجنين إال كالقرآف الكريم قد سبق

القرآف الكريم كالسنة  خلق الجنين فى بطن أمه كما بينه كلنأتى إلى بياف كتفصيل

 النبوية المطهرة كبياف أهل االختصاص فى هذا الشأف 

 :عبر كعظات

 1400لعلم األجنة بأكثر من الدقيقة سبق القرآف الكريم بالمصطلحات العلمية  -1

 .كتبهم كأبحاثهمسنة قبل أف يتداكلها علماء األجنة فى 

القرآف الكريم كتاب علم كهداية للبشر كال تنقضى عجائبه  ككذلك السنة  -2

 .النبوية

تصحيح المفاهيم الخاطئة التى كانت عند علماء األجنة فى القرف الثامن عشر  -3

كالتى كانت تشير إلى أف الجنين كاف يتولد فى الحيواف المنول أك البويضة ، 

علماء المسلمين منذ بداية عصر تفسير القرآف  كعدـ قبوؿ هذق الفكرة عند

  .كشرح السنة

التحديد الدقيق لمراحل كأطوار خلق الجنين فى بطن أمه كاف سبقا علميا فى  -4

 .القرآف الكريم

                                                             

58
 ( 480ص/11أخرجه مسلم،كأبو داكد، كالطبراني، كذكرق ابن حجر في الفتح جػ ( 
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كاف سبقا علميا فى السنة  تكوين الجنين من نطفة الرجل كنطفة المرأة  -5

 .النبوية المطهرة

 

 

 

 

 

 

 

 ثامنالفصل اؿ

خٍك اٌغ١ٕٓ ِشاؽً ٚأطٛاس 

كأطوار مرحلة ، آيات كثيرة فى القرآف الكريم تبين مراحل خلق الجنين كردت 

:  منها قوؿ هللا عز كجل فى رحم أمه التخليق 

يىا أىيُهىا النَاسي إًف كينتيمٍ فًي رىيٍبو مِنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن } .1

عىلىقىةو ثيمَ مًن مُضٍغىةو مُخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لِنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاء إًلىى أىجىلو مُسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ  األ

ذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبل يىعٍلىمى مًن بىعٍدً عًلٍمو كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى كىمًنكيم مَن ييرىدُ إًلىى أىرٍ

ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا أىنزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاء اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأىنبىتىتٍ مًن  شىيٍئنا كىتىرىل األ

 سورة الحج { (5)كيلِ زىكٍجو بىهًيجو
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لىةو مِن طًينو } .2 ثيمَ جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي قىرىارو  (12)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنسىافى مًن سيبلى

ثيمَ خىلىقٍنىا النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى  (13)مَكًينو

عًظىامًا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمًا ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني 

 سورة المؤمنوف { (14)خىالًقًينىاؿٍ

كىاللَهي خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ جىعىلىكيمٍ أىزٍكىاجنا كىمىا تىحٍمًلي مًنٍ } .3

ينثىى كىال تىضىعي إاًلَ بًعًلٍمًهً كىمىا ييعىمَري مًن مُعىمَرو كىال يينقىصي مًنٍ عيميرًقً إاًلَ فًي  أ

 سورة فاطر{ ( 11)ذىلًكى عىلىى اللَهً يىسًيرهكًتىابو إًفَ 

هيوى الَذًم خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ ييخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل ثيمَ  .4

أىجىبل لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا شيييوخنا كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى مًن قىبٍلي كىلًتىبٍليغيوا 

 سورة غافر{ (67)مُسىمًى كىلىعىلَكيمٍ تىعٍقًليوفى

 اخراجه منها طفبل حتى كهذق االيات جامعة لمراحل خلق الجنين فى بطن أمه 

كتنقسم مراحل خلق الجنين اإلنسانى فى بطن أمه إلى ثبلث مراحل أساسية كما 

لتى تليها جاءت فى اآليات من سورة المؤمنوف ، كتم الفصل بين كل مرحلة كا

أل أف هناؾ فترة زمنية بين  الذل يفيد الترتيب مع التراخى( ثم ) بحرؼ العطف 

 كل مرحلة كالتى تليها 

نطفة  -نطفة الرجل)كتشتمل على  هى مرحلة النطفةك: المرحلة األكلى  -أكال 

 (النطفة األمشاج –المرأة 

 كتشتمل على أربعة أطوار  المرحلة الثانية هى مرحلة التخليق -ثانيا

 طور خلق العلقة من النطفة .1

 طور خلق المضغة من العلقة  .2

 طور خلق العظاـ من المضغة  .3

 طور كسوة العظاـ باللحم  .4

 

كهذق المرحلة ينمو فيها الجنين كيتطور من طور إلى طور كال يستغرؽ ذلك زمنا 

القرآف الكريم عطف هذق األطوار بعضها على بعض  دفاصبل بينهم كلهذا نج

 التى تفيد التعقيب ( الفاء)بحرؼ العطف 

 

. اآلخرة هى مرحلة النشأة كالمرحلة الثالثة  -ثالثا
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كقبل أف نبدا فى بياف هذق المصطلحات العلمية بما جاء من حقائق العلم 

المفسرين اإلماـ بن الحديث فى القرف العشرين تعالوا بنا ننظر إلى أقواؿ شيخ 

 جرير الطبرل

 (59)رفغ١ش اٌطجشٜ 

لىةو مِن طًينو ثيمَ جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي قىرىارو  (12)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنسىافى مًن سيبلى

ثيمَ خىلىقٍنىا النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامًا  (13)مَكًينو

 { (14)فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمًا ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني الٍخىالًقًينى

 سورة المؤمنوف

ثم جعلنا اإلنساف ( ثم جعلناق نطفة في قرار مكين ) : يعني تعالى ذكرق بقوله 

الذم جعلناق من سبللة من طين نطفة في قرار مكين ، كهو حيث استقرت فيه 

ألنه مكن لذلك ، كهيأ له ; نطفة الرجل من رحم المرأة ، ككصفه بأنه مكين

( ثم خلقنا النطفة علقة ) : كقوله  .ليستقر فيه إلى بلوغ أمرق الذم جعله له قرارا 

ثم صيرنا النطفة التي جعلناها في قرار مكين علقة ، كهي القطعة من : يقوؿ 

ـ مضغة ، كهي القطعة فجعلنا ذلك الد: يقوؿ ( فخلقنا العلقة مضغة ) الدـ ، 

فجعلنا تلك المضغة اللحم : يقوؿ ( فخلقنا المضغة عظاما )  :كقوله . من اللحم 

كقد اختلفت القراء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قراء الحجاز كالعراؽ . عظاما 

على الجمع ، ككاف عاصم كعبد هللا ( فخلقنا المضغة عظاما )  :سول عاصم 

كالقراءة التي نختار . في الحرفين على التوحيد جميعا ( عظما )  :يقرءاف ذلك 

  .إلجماع الحجة من القراء عليه  ;في ذلك الجمع 

ثم ) : كقوله .  فألبسنا العظاـ لحما: يقوؿ ( ا فكسونا العظاـ لحم) : كقوله 

كهذق الهاء التي .  ثم أنشأنا هذا اإلنساف خلقا آخر: يقوؿ ( أنشأناق خلقا آخر 

قد يجوز ( كلقد خلقنا اإلنساف ) : عائدة على اإلنساف في قوله ( أنشأناق ) : في 

. أف تكوف من ذكر العظم كالنطفة كالمضغة ، جعل ذلك كله كالشيء الواحد 

  .ثم أنشأنا ذلك خلقا آخر : قيل ؼ

                                                             

59
 ) http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book. 
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: فقاؿ بعضهم ( ثم أنشأناق خلقا آخر ) : كاختلف أهل التأكيل في تأكيل قوله 

ذ إنسانا ، ككاف قبل ذلك فيصير حينئ; نفخه الركح فيه : إنشاؤق إياق خلقا آخر 

نفخ فيه : قاؿ ( ثم أنشأناق خلقا آخر ) : ابن عباس في قوله  كهذا قوؿ . صورة 

ابن ك ،الضحاؾ كأبي العالية ، كمجاهد ، ك ،الشعبي كعكرمة ، كهو قوؿ الركح  ، 

 زيد 

إنشاؤق خلقا آخر ، تصريفه إياق في األحواؿ بعد الوالدة في : كقاؿ آخركف 

ؾ من أحواؿ كنحو ذؿ   كالكهولة ، كاالغتذاء ، كنبات الشعر كالسن ، الطفولة 

ثم أنشأناق خلقا آخر : ) قوله فى بن عباس ال كهو قوؿ ثاف. األحياء في الدنيا 

خرج من بطن أمه بعدما خلق ، فكاف من : يقوؿ ( فتبارؾ هللا أحسن الخالقين 

على ثدم أمه ، ثم كاف من بدء خلقه اآلخر أف استهل ، ثم كاف من خلقه أف دؿ 

خلقه أف علم كيف يبسط رجليه إلى أف قعد ، إلى أف حبا ، إلى أف قاـ على 

رجليه ، إلى أف مشى ، إلى أف فطم ، فعلم كيف يشرب كيأكل من الطعاـ ، إلى 

، كقوؿ ثاف  قتادةؿ كهو قوؿ. لى أف بلغ أف يتقلب في الببلد أف بلغ الحلم ، إ

  للضجاؾ

عن كهذا قوؿ ثاف . سول شبابه : بإنشائه خلقا آخر بل عنى : كقاؿ آخركف 

.  حين استول شبابه : قاؿ ( ثم أنشأناق خلقا آخر : ) مجاهد ، قوله 

عنى بذلك نفخ الركح فيه ، كذلك : كأكلى األقواؿ في ذلك بالصواب قوؿ من قاؿ 

أنه بنفخ الركح فيه يتحوؿ خلقا آخر إنسانا ، ككاف قبل ذلك باألحواؿ التي كصفه 

هللا أنه كاف بها ، من نطفة كعلقة كمضغة كعظم كبنفخ الركح فيه ، يتحوؿ عن 

تلك المعاني كلها إلى معنى اإلنسانية ، كما تحوؿ أبوق آدـ بنفخ الركح في الطينة 

ذك دـ كلحم كشحم كعظم كعصب كادراؾ كسمع إنسانا إلى  م خلق منها الت

كإلى الثياب لكى  لى النوـ كالراحةإكبصر كاحساس بالجوع كالعطش كاالحتياج 

خلقا آخر غير الطين الذم خلق أصبح بنفخ الركح فيه ، كتحمية من القر أك الحر 

.  منه 

بل نفخ . تحوؿ إلى اإلنسافليس معناق اؿكأرد على هذا الكبلـ أف نفخ الركح 

كاألجهزة فى ، األعضاء الخبليا ، كاألنسجة ، كهو بمثابة الترابط بين الركح 

على القياـ بوظائفها الحيوية ، ألف بعد مرحلة العظاـ تتحدد  لالجسمالتكوين 

كيتم التمايز بين أجنة البشر عن باقى المعالم اإلنسانية فى التكوين الجسدل 
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كهذا أجنة الحيوانات بهذق المرحلة ،كهى مرحلة العظاـ ككسوة العظاـ باللحم ، 

كما أف نزع الركح من اإلنساف . كسأبرهن على ذلك الحقاما بينه علماء األجنة 

يفقدق هذا الترابط فبل حركة كال تنفس كال انتباق لما حوله كتفقد الحواس 

فى هذق الحالة كتم زرعها فى كظائفها ، كمع ذلك لو تم أخذ خبليا من جسدق 

  المعمل لنمت كربما استمرت سنينا طويلة كهى حية تتكاثر المرة بعد األخرل 

اختلف أهل التأكيل في تأكيل ذلك ، فقاؿ ( فتبارؾ هللا أحسن الخالقين : ) كقوله 

فتبارؾ ) : عن مجاهد كهذا القوؿ .  اق فتبارؾ هللا أحسن الصانعينمعن: بعضهم 

  .يصنعوف كيصنع هللا ، كهللا خير الصانعين : قاؿ  (هللا أحسن الخالقين 

ألف عيسى ابن مريم  (فتبارؾ هللا أحسن الخالقين ) : إنما قيل : كقاؿ آخركف 

كهذا . ق أنه يخلق أحسن مما كاف يخلق كاف يخلق ، فأخبر جل ثناؤق عن نفس

عيسى : قاؿ  (فتبارؾ هللا أحسن الخالقين ) : ابن جريج ، في قوله القوؿ عن 

ألف العرب ; كأكلى القولين في ذلك بالصواب قوؿ مجاهد . ابن مريم يخلق 

 ؿ صانع خالقا تسمي ؾ

 يفرم  ض القوـ يخلق ثم الكبع     كألنت تفرم ما خلقت : كمنه قوؿ زهير 

 القوـ يخلق ثم ال يفرم   ض كبع       كألنت تخلق ما فريت : كيركل 

 (60)٠مٛي اٌذوزٛس صغٍٛي إٌغبس

كفي أطوارق  ، ككصف مراحل الجنين في اإلنساف بهذق الدقة العلمية المتناهية

كهي مراحل كأطوار تتراكح أبعادها بين األجزاء  ، المتتابعة تتابعا دقيقا محكما

كذلك في غيبة كاملة من كسائل  ، من الملليمتر إلي أعداد من الملليمترات القليلة

 ، كفي بيئة بدائية بسيطة من قبل أربعة عشر قرنا ، التكبير أك التصوير أك الكشف

كفي ظل سيادة االعتقاد بأف اإلنساف يخلق خلقا كامبل في هيئة متناهية الضآلة 

أك من ماء الرجل كحدق يعتبر ػ ببل منازع ػ صورة من  ، من دـ الحيض كحدق

تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه اليمكن أف  ، إلعجاز العلمي في كتاب هللاصور ا

                                                             

60 ) http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=7587 
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بل هو كبلـ هللا الخالق الذم أنزله بعلمه علي خاتم أنبيائه  ، يكوف صناعة بشرية

اللغة  ) في نفس لغة كحيه ، كحفظه بعهدق الذم قطعه علي ذاته العلية ، كرسله

 ، ككلمة كلمة بكل إشراقاته الربانية ، حرفا حرفا :حفظا كامبل قكحفظ ، (العربية

كلذلك ختمت هذق  .كحقائقه النورانية ليبقي حجة علي الناس كافة إلي يوـ الدين

فتبارؾ هللا أحسن  .:..عز من قائل  بقوؿ ربنا (14ػ 12:المؤمنوف )اآليات الثبلث

كتقديرها  ، الخلق يعني إتقاف الصنعةألف  ، أم أتقن الصانعين صنعا *الخالقين

كيعني إيجاد  ، كما يعني اإليجاد من العدـ علي غير مثاؿ سابق ، التقدير السليم

كمعني اإلبداع أك اإليجاد من العدـ علي  ، شيء من شيء آخر بطريق التحويل

أك  ، قدير لهاأما إتقاف الصنعة كحسن الت ، (تعالي ) غير مثاؿ سابق اليكوف إال لله

كما يكوف للمجيدين  (سبحانه كتعالي )تحويلها من هيئة إلي أخرم فيكوف للخالق

 .هػ.أ من المخلوقين

 :عبر كعظات

مراحل خلق الجنين التى ذكرت فى القرآف الكريم لم يكذبها عالم من  -1

 علماء األجنة السابقين أك المعاصرين

 الخالقينأف هللا سبحانه كتعالى هو احسن  -2

هذق االيات التى تتكلم إلى خلق الجنين فى بطن أمه تدؿ على عظمة  -3

الخالق سبحانه كتعالى كاحاطته بما يخلق كانه لم يكن غافبل لحظة عن 

الخلق حتى يخرج الجنين من بطن أمه بهذا الجماؿ الرائع فى بنيته 

 كتكوينه كالقدرات التى يكتسبها فيما بعد

للحيوانات أك البشر تمؤل األرض فهل استطاع أحد سواء كانت إف التماثيل  -4

من البشر مهما أكتى من علم أف ينفخ فيها فيحولها إلى كائنات حية تأكل 

إف هذا األمر كهو نفخ الركح ال يكوف إال لله كحدق . كتشرب كتسعى ؟

كهو سر الوجود كالملكوت  كدليل على كحدانيته سبحانه كتعالى كعز كجل

 .  موات كما بينهما كما فيهمالله رب األرض كالس

هل كل من ادعى لنفسه األلهية كالنمركد كفرعوف أك غيرهما استطاع أف  -5

يحيى تمثاال أك ميتا ؟ إف مسألة نفخ الركح هى سر الوجود من العدـ كال 

 .يملك هذا إال هللا كحدق سبحانه كتعالى كعز كجل
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مع مع أف ، بصيغة الج"  عظاما"اإلعجاز العلمى فى قوله عز كجل  -6

االطوار السابقة جاءت بصيغة المفرد مثل قوله عز كجل نطفة ، علقة ،  

 مختلفة األنواع كاألشكاؿ  ةمضغة  مما يبين أف الجسم به عظاما كثير

صطلحات العلمية الدقيقة التى كردت فى اآليات من سورة كلنأتى إلى تفصيل الم

 المؤمنوف
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 الفصل التاسع

إٌطفخ  ِشؽٍخ 

سنة من الزماف ببياف  1437سبق القرآف الكريم أهل العلم كاالختصاص منذ 

كتقلبها كهذا من بياف االعجاز العلمى حتى فى ، كما يتولد عنها  ،أنواعها كالنطفة 

مفردات الكلمة فى القرآف الكريم ، كإليك اآليات التى تتكلم عن النطفة فى 

 :القرآف الكريم

 النحل (4)مًن نُطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه مُبًينهخىلىقى اإلًنسىافى  -1

قىاؿى لىهي صىاحًبيهي كىهيوى ييحىاكًريقي أىكىفىرٍتى بًالَذًم خىلىقىكى مًن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ   -2

 (الكهف) (37)سىوَاؾى رىجيبل

فىإًنَا خىلىقٍنىاكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن يىا أىيُهىا النَاسي إًف كينتيمٍ فًي رىيٍبو مِنى الٍبىعٍثً } -3

نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ مًن مُضٍغىةو مُخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لِنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاء إًلىى أىجىلو مُسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل ثيمَ لًتىبٍليغيوا أى  شيدَكيمٍ األ

كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى كىمًنكيم مَن ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبل يىعٍلىمى مًن بىعٍدً عًلٍمو 

ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا أىنزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاء اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأىنبىتىتٍ مًن  شىيٍئنا كىتىرىل األ

 الحج سورة { (5)كيلِ زىكٍجو بىهًيجو

 سورة المؤمنوف (13)ثيمَ جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي قىرىارو مَكًينو -4

ثيمَ خىلىقٍنىا النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامًا  .5

اللَهي أىحٍسىني فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمًا ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى فىتىبىارىؾى 

 سورة المؤمنوف { (14)الٍخىالًقًينى

كىاللَهي خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ جىعىلىكيمٍ أىزٍكىاجنا كىمىا تىحٍمًلي مًنٍ } .6

ينثىى كىال تىضىعي إاًلَ بًعًلٍمًهً كىمىا ييعىمَري مًن مُعىمَرو كىال يينقىصي مًنٍ عيميرًقً إاًلَ  فًي أ

 سورة فاطر{ ( 11)كًتىابو إًفَ ذىلًكى عىلىى اللَهً يىسًيره

 سورة يس( 77)أىكىلىمٍ يىرى اإلًنسىافي أىنَا خىلىقٍنىاقي مًن نُطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه مُبًينه .7

ييخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل ثيمَ هيوى الَذًم خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ  .8

لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا شيييوخنا كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى مًن قىبٍلي كىلًتىبٍليغيوا أىجىبل 

 سورة غافر{ (67)مُسىمًى كىلىعىلَكيمٍ تىعٍقًليوفى
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ينٍثىى  .9 سورة  (46)ةو إًذىا تيمٍنىىمًنٍ نيطٍفى( 45)كىأىنَهي خىلىقى الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

 النجم

 سورة القيامة ( 37)أىلىمٍ يىكي نيطٍفىةن مِن مَنًيٍ ييمٍنىى .10

سورة ( 2)إًنَا خىلىقٍنىا اإلًنسىافى مًن نُطٍفىةو أىمٍشىاجو نَبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعنا بىصًيرنا .11

 اإلنساف

 سورة عبس( 19)مًن نُطٍفىةو خىلىقىهي فىقىدَرىقي .12

 ِؼٕٝ ٔطفخ فٝ اٌٍغخ

النطفة هي صغار اللؤلؤ كالواحدة : نطفة" :قاؿ ابن منظور في لساف العرب

كنطفت ": كقاؿ الزبيدم في تاج العركس". نىطىفةي  ، كنيطىفىةه شبهت بقطرة الماء

: النطفة:كقاؿ الراغب األصفهانى. ابتلٌت بالماء فقطرت: ، كتنطفت آذاف الماشية

طفة في قرار ف قثم جعلنا:قاؿ تعالى .بها عن ماء الرجل، كيعبر  الماء الصافي

ألم يك نطفة من مني ، [2/اإلنساف]من نطفة أمشاج: كقاؿ،[13/المؤمنوف]مكين 

إذا كاف في : صبي منطف: كيكنى عن اللؤلؤة بالنطفة، كمنه[ 37/القيامة]يمنى

المطر حتى يجيء فيها : نطفة، كليلة نطوؼ: الواحدة. اللؤلؤ: أذنه لؤلؤة، كالنطف

 :قاؿ تعالىبمعنى األخبلط ، : كاألمشاج  السائل من المائعات: الصباح، كالناطف

 ( 61)أخبلط من الدـ: أم[. 2/اإلنساف]من نطفة أمشاج نبتليه 

كيتضح أف الجنين يتخلق من النطفة بعد أف تمنى أل تخصب بالحيواف المنول 

كىأىنَهي خىلىقى ) اسماؤقفقاؿ جل ذكرق كتقدست كتقدر بقدرها الذل قدرق هللا لها 

ينٍثىى    النجمسورة  (46)مًنٍ نيطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى( 45)الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

لكل من نطفة الرجل كنطفة ( األمشاج)كهنا سؤاؿ مهم ما هو عدد الصبغيات 

كهو الحيواف  إف النطفة من الرجل ؟المرأة قبل أف تمنى أل تخصب كتقدر

كعندما يخصب الحيواف . صبغيًا  23 تحتولالبويضة ك،  صبغيًا 23 يحتولالمنول 

كهذا هو عدد الصبغيات ،  صبغيًا 46خلية كاحدة تحوم  المنول البويضة تتكوف

كال يكوف  .التى فى أجهزته كأعضائه كأنسجته  خبليا جسم اإلنسافجميع في 

ذلك من نطفة الرجل كحدق أك نطفة المرأة كحدها بل يكوف من النطفة األمشاج 

ينٍثىى ): قوله تعالى فتأمل يرحمك هللا  مًنٍ نيطٍفىةو ( 45)كىأىنَهي خىلىقى الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

                                                             

61
  الراغب األصفهانى فى كتابه مفردات القرآف الكريم( 
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كتأمل أيضا أف اآلية التى تتكلم عن الخلق من نطفة . النجمسورة  (46)إًذىا تيمٍنىى 

تحديدا يشير إلى  46الرقم هذا ك ،من سورة النجم  46إذا تمنى هى اآلية رقم 

فيما عدا البويضة )، كعدد األمشاج فى جميع خبليا الجسم  46عدد األمشاج فيها 

كالتى بعدد أمشاج النطفة المخصبة كالمقدرة  46هى ايضا  (كالحيواف المنول

 تكونت من هذق النطفة المخصبة المقدرة 

لبللتقاء مع مشيجا  23ذك اؿ  الحيواف المنولكيعجب العلماء ما الذم يدفع 

مشيجا  46مشيجا لتكوين النطفة المقدرة األمشاج ذات اؿ 23ذات اؿ البويضة 

تريليوف خلية غيرهما   100مع أف الجسم به كتخليق الجنين منها ليس من غيرها  

 .فبل يندثر حتى تقوـ الساعة أقوؿ إف هذا من أجل بقاء النوع اإلنسانى ،

وّب عبء فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ  أٚطبف إٌطفخ

خىلىقى :  منها يخلق هللا االنساف لقوله عز كجل: هى أساس خلق االنساف -1

 : ، كلقوله تعالىالنحل سورة  (4)اإٍلًنٍسىافى مًنٍ نيطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه ميبًينه

سورة  (77)نُطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه مُبًينهأىكىلىمٍ يىرى اإٍلًنسىافي أىنَا خىلىقٍنىاقي مًن )

إًنَا خىلىقٍنىا اإٍلًنسىافى مًن نُطٍفىةو أىمٍشىاجو نَبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي ) : ، كلقوله تعالىيس 

 .اإلنسافسورة  (2)سىمًيعنا بىصًيرنا

يىا أىيُهىا ) لقوؿ هللا عز كجل :ثم من النطفة الترابخلق الناس جميعا من  -2

النَاسي إًف كينتيمٍ فًي رىيٍبو مِنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو 

ميخىلَقىةو لِنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ مًن مُضٍغىةو مُخىلَقىةو كىغىيٍرً 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاء إًلىى أىجىلو مُسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ  األ

 كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى كىمًنكيم مَن ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبل يىعٍلىمى مًن بىعٍدً عًلٍمو

ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا أىنزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاء اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأىنبىتىتٍ مًن  شىيٍئنا كىتىرىل األ

  سورة الحج{ (5)كيلِ زىكٍجو بىهًيجو

ألنه مخلوؽ أيضا من تراب كعيسى بن مريم يدخل فى عموـ الناس    -3

خلقه من تراب ثم إف مثل عيسى عند هللا كمثل آدـ ) :لقوؿ هللا عز كجل

أصل المادة  من فيكوف عيسى بن مريم مخلوؽ(  قاؿ له كن فيكوف

ألف عيسى بن مريم التى خلق منها آدـ عليه السبلـ كهى التراب ، 

 مريم عليها السبلـ من بويضتها التى أصلها من التراب ،مخلوؽ فى رحم 

كهو منها كلذلك نسبه هللا عز كجل إليها ، كبالتبعية فإف أصل مريم عليها 

السبلـ يعود إلى أصل حواء كآدـ عليهما السبلـ ، كحواء تعود إلى أصل 

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=4&sourid=16
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=4&sourid=16
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=4&sourid=16
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=4&sourid=16
http://www.daawa-info.net/NewThelal.php?versnumber=77&suraname=36&nameofsora=%ED%D3
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya2.html
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كالناس مخلوقة . آدـ عليه السبلـ ، كآدـ أصله من التراب كما بينا سابقا

خوؿ دنطفة كب ثم منلعودتها إلى أصل أبيها آدـ عليه السبلـ ، من تراب 

كهى  ،عيسى بن مريم فى عموـ الناس فيكوف مخلوقا من نطفة 

بعد أف هيأها هللا فى النفخ فيها فأصبحت  بويضة مريم عليها السبلـ

كهللا غالب على أمرق كلكن أكثر الناس ال يعلموف ،  ،عيسى بن مريم 

ثم من نطفة  ، بن مريم كخلق الناس من تراب ليكوف خلق عيسكبهذا 

 ، فيدخل فى عموـ الناس كتنتفى عنه صفة اإللهية أك البنوة أكثالث ثبلثة

 تعالى هللا عما يقوؿ الكافركف علوا كبيرا 

ثيمَ جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي ): تعالى لقولهأف النطفة لها قرار مكين تستقر فيه   -5

كسواء كانت نطفة الرجل فهى تستقر  ،سورة المؤمنوف  (13)قىرىارو مَكًينو

فى الخصيتين ، أك نطفة المرأة فهى تستقر فى المبيضين، أك النطفة 

كسوؼ أبين ذلك الحقا عند الحديث عن األمشاج فهى تستقر فى الرحم 

 "المستقر كالمستودع"

 يىا أىيُهىا النَاسي إًف كينتيمٍ) لقوؿ هللا عز كجل :النطفة تتقلب إلى أطوار أخرل  -6

فًي رىيٍبو مِنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاء إًلىى  مًن مُضٍغىةو مُخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لِنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي األ

طًفٍبل ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى كىمًنكيم أىجىلو مُسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ 

ىرٍضى هىامًدىةن  مَن ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبل يىعٍلىمى مًن بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئنا كىتىرىل األ

سورة الحج  (5)ؿِ زىكٍجو بىهًيجوفىإًذىا أىنزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاء اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأىنبىتىتٍ مًن ؾي

ثيمَ خىلىقٍنىا النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا ) كلقوله عز كجل، 

الٍميضٍغىةى عًظىامًا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمًا ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي 

  سورة المؤمنوف{ (14)الٍخىالًقًينىأىحٍسىني 

أف آخر مرحلة النشأة اآلخرة هى الطفولة حيث بين هللا عز كجل أف تقلب  -7

هيوى الَذًم ) :يقوؿ هللا عز كجلالنطفة  فى الرحم ينتهى بإخراجها طفبل 

طًفٍبل ثيمَ لًتىبٍليغيوا خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ ييخٍرًجيكيمٍ 

أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا شيييوخنا كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى مًن قىبٍلي كىلًتىبٍليغيوا أىجىبل مُسىمًى 

 سورة غافر( 67)كىلىعىلَكيمٍ تىعٍقًليوفى

كىأىنَهي خىلىقى ) لقوؿ هللا عز كجل:  أف الزكجين الذكر كاألنثى من النطفة -8

ينٍثىى  كمعنى  النجم سورة (46)مًنٍ نيطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى( 45)الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

بالحيواف المنول فيكوف المعنى أل تخصب  تمنى أل تقدر بعد تخصيبها
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أل اختبلط )بعد تخصيبها كاختبلطها بالحيواف المنول فتكوف ذكرا أك أنثى 

  (كأمشاج نطفة األنثىأمشاج نطفة الذكر 

أف النطفة تكوف مقدرة على حسب ما قدر هللا لها أف تكوف ذكر أك أنثى ،  -9

انسانا   ةقدرـكوف النطفة تؼ ،عن اآلخر انسافصفات كل  رزقها ، كأجلها ،

طويبل أـ قصيرا أبيضا أـ أسودا ، ذك شعر ناعم أـ أجعد ، كلوف العينين 

( 19)مًن نُطٍفىةو خىلىقىهي فىقىدَرىقي) تعالىألخ قاؿ ....كالبشرة كنبرة الصوت  

 سورة عبس

أف خلق اإلنساف كالمقصود به ذرية آدـ كحواء عليهما السبلـ يكوف من  -10

قاؿ النطفة األمشاج كهى النطفة األخبلط من نطفة الذكر كنطفة األنثى 

 (2)إًنَا خىلىقٍنىا اإٍلًنسىافى مًن نُطٍفىةو أىمٍشىاجو نَبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعنا بىصًيرنا) تعالى

فبل يكوف اإلنساف من أحدهما دكف اآلخر الحتوائه على  .اإلنسافسورة 

هما بعد خلطهما كيستثنى من ذلك عيسى مصفات األبوين المنقولة من نطف

 .بن مريم فهو من نطفة أنثوية كهى بويضة مريم عليها السبلـ

 :أنواع النطفة فى القرآف الكريم على ثبلثة أنواع كبين ربنا عز كجل أف   -11

a. كهى بويضة المرأة  نطفة إذا تمنى 

b. من منى يمنى كهو الحيواف المنول 

c.  كهى النطفة األخبلط بين البويضة كالحيواف  من نطفة أمشاج

 المنول 

أف اإلنساف بما فيه من عضبلت قوية كعقل رشيد كرأل سديد مخلوؽ  -12

من هذق النطفة الضعيفة التى ال ترل بالعين المجردة كلكن إذا أردنا أف 

نراها بأعيننا فبلبد من تكبيرها آالؼ المرات ، كمع نسياف اإلنساف لضعفه هذا 

أف أكلك كاف من آدـ ال تنسى أبدا يابن . يكوف خصيما مبينا للذل خلقه كقدرق 

،  كآخرؾ جيفة قذرة ، نطفة مذرة ، كأنك صرت كتحمل بين جنبيك العذرة 

 .فسبح بحمد ربك كتجنب نارا مستعرة

  أٚال فٝ اٌّشؽٍخ اٌغ١ٕ١ٕخ: اٌّظذس األعبعٝ ٌٍٕطفخ 

من ماء دافق يخرج من بين الصلب  أصل تكوين المناسل فى الذكر كاألنثى 

خيلًقى ( 5)فىلٍيىنظيرً اإلًنسىافي مًمَ خيلًقى  :فى سورة الطارؽلقوؿ هللا عز كجل كالترائب 

فيها من  قرآنيةاؿ ات هذق اآلم. (7)خٍريجي مًن بىيٍنً الصُلٍبً كىالتَرىائًبًمى (6)مًن مَاء دىافًقو

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya2.html
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اإلعجاز العلمى ما يبهر عقوؿ العلماء فقد بين هللا فيها أف اإلنساف عليه أف ينظر 

أنه مخلوؽ  ،خلقه كمن أل شىء خلق؟ حتى يقف على حقيقة نفسه إلى كيفية 

تحت  هابل البد من تكبير، رل بالعين المجردة تال ،  ةضعيف نطفة من 

خلق من ماء دافق كأنه  ، آالؼ المراتالميكركسكوب الضوئى أك االلكتركنى 

يخرج من ) يحتول على مبليين النطف ، كالذل حير العلماء ما هو المراد من قوله

كاختلف العلماء فى المراد من هذق اآلية ؟ كهل الضمير . ؟ (بين الصلب كالترائب

الماء الدافق ؟  عائد على اإلنساف أـ على( على رجعه لقادر) فى قوله عز كجل

أهل التخصص من أهل اللغة كالتفسير كمن تعالوا بنا ننظر إلى اقواؿ العلماء 

 فى العلوـ البيولوجية

ِٓ اٌّمظٛد فٝ ا٠٢خ ً٘ ٘ٛ اإلٔغبْ أَ أٚال اخزالف اٌؼٍّبء ؽٛي 

: (إٔٗ ػٍٝ سعؼٗ ٌمبدس)فٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ  اٌؾ١ٛاْ إٌّٜٛ

إنه )أف اآلية تتكلم عن اإلنساف كيكوف الضمير فى قوله تعالى  :القوؿ األكؿ 

نشأته تذكير اإلنساف بأصل عائد على اإلنساف كقالوا أنها تعنى ب( على رجعه لقادر

، كخلقه من ذلك الماء الدافق ، كأف الذم خلقه بقدرته ، قادر ػ سبحانه ػ على أف 

ما كجه اتصاؿ : قلت فإف:" قاؿ الزمخشرم . ساب ، مرة أخرل يعيد بعثه للح

أنه لما ذكر أف على كل نفس : كجه اتصاله به : بما قبله ؟ قلت  (فىلٍيىنظيرً ) قوله 

اإلنساف بالنظر في أكٌؿ أمرق كنشأته األكلى ؛ حتى يعلم أفٌ حافظًا ، أتبعه توصيةى 

   (62)من أنشأق قادر على إعادته كجزائه

كجميع األكصاؼ عدا كصف الماء بالدافق تتعلق باإلنساف ألف : قاؿ الدكتور دكدح ك

إمكاف اإلرجاع بدء خلقه هو محور الحديث كالموضوع الرئيس كهو المستدؿ به على

ى نىاصًرو﴾في قوله تعالى ( له)كضمير  ، حيًا ال يستقيم عودق إلى  ﴿فىمىا لىهي مًن قيوٌةو كىال

 ﴿إًنٌهي عىلىىى رىجٍعًهً لىقىادًره﴾ في قوله تعالى (رجعه)كضمير  ، الماء كإنما إلى اإلنساف

األظهر عودق إلى اإلنساف كاإلرجاع هو إعادة الخلق للحساب بقرينة كقت اإلرجاع 

﴿فىلٍيىنظيرً اإلًنسىافي كال توجد ضركرة لتشتيت مرجع الضمائر في  ، السٌرىآئًري﴾﴿يىوٍـى تيبٍلىىى 

فىمىا لىهي مًن ﴿،  ﴿إًنٌهي عىلىىى رىجٍعًهً لىقىادًره﴾في ( رجعه)،  ﴿خيلًقى مًن مٌآءو﴾،  مًمٌ خيلًقى﴾

ى نىاصًرو   الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً﴾﴿يىخٍريجي مًن بىيٍنً في ( يخرج)ضمير كلذا األكلى عود  ﴾قيوٌةو كىال

                                                             

62
   لآلية من سورة الطارؽ تفسير الكشاؼ ( 
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 ، خاصة أف المني ال يخرج بذاته كذلك كإنما من الخصية ، إلى اإلنساف كذلك مثلها

كبياف  ، كالوصف باإلخراج آية مستقلة كبياف متصل بأصل الحديث عن اإلنساف

القدرة المبدعة كسبق التقدير كإمكاف اإلعادة أظهر في إخراج الذرية من ظهور 

حيًا بينما ال ( إرجاعه)اإلنساف للدنيا كليدًا ك( إخراج)الزـ قائم بين كالت ، األسبلؼ

كخركج ذرية اإلنساف من الظهر  ، اإلنساف( إرجاع)المني ك( إخراج)تبلزـ بين 

, ,172 األعراؼ ﴿كىإًذٍ أىخىذى رىبٌكى مًن بىنًيى آدىـى مًن ظيهيورًهًمٍ ذيرٌيٌتىهيمٍ﴾ :في قولهميبىيَن

ىبٍنىائًكيمي الَذًينى مًنٍ أىصٍلىبلبًكيمٍ﴾: كقوله  , 23النساء  ﴿أ

متعلقا بالمني بينما كرد كثيرا متعلقا باإلنساف لبياف ( اإلخراج)في القرآف فعل كلم يرد 

كللوجداف أف يقشعر من تلك الدقة  ، خركجه للدنيا كليدًا كخركجه حيًا للحساب

المتناهية التي ميزت بين موضع تكوف أعضاء إنتاج الذرية في الظهر كموضع خركجها 

 !.هجرتهاعلى طريق

عائد إلى الماء الدافق  (على رجعه لقادر)أف الضمير فى اآلية  :كالقوؿ الثانى

 الذل يخرج من القضيب متدفقا أثناء الجماع

  :ِؼٕٝ اٌظٍت ٚاٌزشائتصب١ٔب اخزالفُٙ فٝ 

صلب :كالثانى صلب الرجل ، كترائب المرأة ،  هو: األكؿ منهما :قولينكهذا على 

 .  هاكصلب المرأة كترائب،  قالرجل كترائب

 :صبٌضب اخزالفُٙ فٝ ِؼٕٝ اٌزشائت

إال أنهم اختلفوا فى معنى الظهر ، باتفاؽ المفسرين : كإذا كاف الصلب هو 

كاختلف أهل التأكيل في معنى الترائب ، : " اإلماـ الطبرمقاؿ كموضعها الترائب 

، كهو مركم " موضع القبلدة من صدر المرأة : الترائب : قاؿ بعضهم :كموضعها 

ما بين المنكبين : الترائب : كقاؿ آخركف  .عن ابن عباس كعكرمة ، كغيرهما

ذلك ،  معنى: كقاؿ آخركف .كالصدر ، كهو مركل عن مجاهد ، كغيرق من السلف 

كركل ػ أيضا ػ .، كهو مركل عن قتادة " أنه يخرج من بين صلب الرجل كنحرق 

هي األضبلع التي : هو اليداف كالرجبلف كالعيناف ، كمن قاؿ : قوؿ من قاؿ 

كالصواب : " الطبرم: أم  –ثم قاؿ .هي عصارة القلب : أسفل الصلب ، كمن قاؿ 

هو موضع القًبلدة من المرأة ، حيث : من القوؿ في ذلك عندنا ، قوؿي من قاؿ

تقع عليه من صدرها ؛ ألف ذلك هو المعركؼ في كبلـ العرب ، كبه جاءت 
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جً لىيٍسى كىلىوٍفً العىا... كىمًنٍ ذىهىبو ييسىنُ عىلىى تىرًيبو:أشعارهم ،قاؿ المثقَب العبدم 

صلب  :ق من أف المراد ب: كهذا الذم اختارق إماـ المفسرين "  (63)بًذًم غيضيوفً

الرجل ، كترائب المرأة ، كهو موضع القبلدة منها ، هو الذم اختارق اإلماـ 

: ، كاختارق أيضا (65)، كالحافظ ابن كثير في تفسيرق( 64)القرطبي في تفسيرق

اعلم أنه تعالى بين أف ذلك الماء ، الذم "  العبلمة محمد األمين الشنقيطي ،قاؿ 

كهو ماء الرجل ، كمنه ما هو : لب ، أم هو النطفة ، منه ما هو خارج من الص

فىلٍيىنظيرً اإلنساف مًمَ ) : تعالى خارج من الترائب ، كهو ماء المرأة ، كذلك قوله

 الطارؽ سورة (7)يىخٍريجي مًن بىيٍنً الصلب كالترآئب (6)خيلًقى مًن مَآءو دىافًقو (5)خيلًقى

ترائب المرأة ، : صلب الرجل ، كهو ظهرق ، كالمراد بالترائب : ألف المراد بالصلب 

ميهىفهىفىةه بىيضاءي غىيري ميفاضىةو :كمنه قوؿ امرلء القيس . كهي موضع القبلدة منها 

كاختار ابن القيم أف المراد صلب الرجل .  (66)انتهى" تىرائًبيها مىصقولىةه كىالسىجىنجىلً 

: كاختلف في الترائب . ال خبلؼ أف المراد بالصلب صلب الرجل :" كترائبه ، قاؿ 

المراد به ترائبه أيضا ، كهي عظاـ الصدر ، ما بين الترقوة إلى الثندكة : فقيل 

كهو اختيار الشيخ ابن عاشور ، .(67)كاألكؿ أظهر.المراد ترائب المرأة : كقيل .

: " البصرم أف ، كنقل القرطبي عن الحسن ( 68)كابن سعدم ، كابن عثيمين

يخرج من صلب الرجل كترائب الرجل ، كمن صلب المرأة كترائب المرأة : المعنى 

.   (69)كاختار هذا القوؿ اإلماـ ابني جيزم ، ، في تفسيرق. انتهى " 

 

 

ِٓ أٜ ِىبْ ٠ىْٛ اإلخشاط : ساثؼب

اختلف العلماء التجريبين المحدثين فى التحليل العلمى لآلية فمنهم من قاؿ أف 

ين كالمبيضين فى المقصود هو نشأة اإلنساف ككجهوا تحليلهم هذا لمنشأ الخصيت

                                                             

 ( . 356-24/354)رؼ تفسير الطبرم بتص انتهى ( 63
64

 (20/5، 16/343)تفسير القرطبى  ( 
65

 (8/375)كالحافظ ابن كثير في تفسيرق ( 
66

 (3/194)للشنقيطى أضواء البياف  ( 
67

 (146-1/145" )إعبلـ الموقعين" ( 
68

 (45/رقم" )لقاء الباب المفتوح" ( 
69

 ( .785)تفسير التسهيل ، البن جزم : انظر  ( 
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البار كمن محمد دكدح كالدكتور محمد كسلك هذا المسلك الدتور  يةالحالة الجنين

كمنهم من رد األمر إلى الماء الدافق الذل يخرج من الخصيتين ثم يمر . كافقهم

( الحوض كما يحتويه من أعضاء أخرلبين عظاـ )إلى أعلى عبر الوعاء الناقل 

كما قاؿ الدكتور .حتى يمر على البركستاتا ثم ينزؿ مرة أخرل على مجرل البوؿ

 كقاؿ أف المنى يخرج من الخصيتين( 9/1)كما فى الشكل قواسمية 

 

يبين خركج المنى من الخصيتين ليختزف فى البربخ ثم يمر عبر الحبل المنول ( 9/1)شكل 

 البركستاتا ثم يعود ليخرج عبر احليل القضيب متدفقاليختلط بسائل 

 :شجٙخ ٚاٌشد ػ١ٍٙب

أف الحقائق العلمية المكتشفة اليوـ تقوؿ بأف مني الرجل يصنع في  : شبهةاؿ

الخصية التي تحتوم على الخبليا المهيئة لذلك ، كليس في منطقة الظهر أك الصدر 

 ، فكيف يصف القرآف خركج الماء الدافق بأنه من بين الصلب كالترائب ؟

فقد اكتشف الطب  أف هذا من اإلعجاز العلمي لهذا الكتاب العظيم ،: كالجواب 

هو مكاف نشوء الخبليا األكلى  -بين الصلب كالترائب  –الحديث أف هذا المكاف 

التي تنزؿ بعد مرحلة من تخلق الجنين إلى كيس الصفن ( 9/2شكل )للخصية 

كالحقيقة العلمية هي أف األصوؿ :" يقوؿ الدكتور محمد دكدح .أسفل البطن 

في األنثى تجتمع في ظهر األبوين خبلؿ الخلوية للخصية في الذكر أك المبيض 
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نشأتهما الجنينية ، ثم تخرج من الظهر من منطقة بين بدايات العمود الفقرم 

كبدايات الضلوع ليهاجر المبيض إلى الحوض بجانب الرحم ، كتهاجر الخصية إلى 

كيس الصفن حيث الحرارة أقل ، كإال فشلت في إنتاج الحيوانات المنوية ، كتصبح 

.  (70)للتحوؿ إلى كرـ سرطاني إذا لم تيكمل رحلتهامعرضة 

 

 يبين موضع الخبليا التناسلية األكلية بين الصلب كالترائب( 9/2)شكل

اٌزٛع١ٗ اٌؼٍّٝ 

يفي بوصف تاريخ نشأة الذرية ،  (يىخٍريجي مًن بىيٍنً الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً ) كالتعبير 

كيستوعب كافة األحداث الدالة على سبق التقدير كاالقتدار كاإلتقاف كاإلحكاـ في 

الخلق ، منذ تكوين البدايات في األصبلب كهجرتها خلف أحشاء البطن ، ابتداءن 

كحتى يولد األبواف كيبلغاف ، من المنطقة بين الصلب كالترائب إلى المستقر 

كتخلق الذرية مما يماثل نطفة ماء في التركيب عديمة البشرية من كيتزاكجاف 

لكنها حية تتدفق ذاتيًا لتندمج مع نطفة نظير ، فتتكوف النطفة األمشاج من ، المني 

حقائق  إنها .(يىخٍريجي مًن بىيٍنً الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً . خيلًقى مًن مٌآءو دىافًقو .) الجنسين 

بياف هذا أف  ،عشر قرننا أربعة علمية تأخر العلم بها كالكشف عن معرفتها كإثباتها 

كإذا .. كترائبه هي عظاـ صدرق( سلسلة ظهرق)صلب اإلنساف هو عمودق الفقرم 

رجعنا إلى علم األجنة كجدنا في منشأ خصية الرجل كمبيض المرأة ما يفسر لنا 

                                                             

70
   /http://www.islamqa.comمنقوؿ من موقع اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( 

http://www.islamqa.com/ar/ref/118879
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، فكل من الخصية كالمبيض في بدء تكوينهما  ..هذق اآليات التي حيرت األلباب 

، أم ما بين منتصف العمود  (9/2شكل ) يجاكر الكلى كيقع بين الصلب كالترائب

فإذا كانت الخصية كالمبيض في نشأتهما .. الفقرم تقريبًا ، كمقابل أسفل الضلوع 

كفي إمدادهما بالدـ الشرياني كفي ضبط شئونهما باألعصاب قد اعتمدتا في 

ؾ كله على مكاف في الجسم يقع بين الصلب كالترائب ، فقد استباف صدؽ ما ذؿ

نطق به القرآف الكريم كجاء به رب العالمين ، كلم يكشفه العلم إال حديثًا بعد 

هذا ككل من الخصية كالمبيض بعد كماؿ  ،عشر قرنًا من نزكؿ ذلك الكتاب  أربعة

بط الخصية حتى تأخذ مكانها في نموق يأخذ في الهبوط إلى مكانه المعركؼ ؛ فته

. الصفن ، كيهبط المبيض حتى يأخذ مكانه في الحوض بجوار بوؽ الرحم 

 

 مقارنة تشريحية بين الحػالة الطبيعية كالمرضية (9/3)شكل                              

 حين تفشل الخصية في الوصوؿ إلى كيس الصفن                                    

 

كقد يحدث في بعض األحياف أال تتم عملية الهبوط هذق فتقف الخصية في 

. انتهى "  (71)طريقها كال تنزؿ إلى الصفن فتحتاج إلى عملية جراحية

تقوؿ اآلية الكريمة أف الماء الدافق "  :كيقوؿ الدكتور محمد علي البار حفظه هللا 

إنما يتكوف ( المني ) كنحن قد قلنا أف هذا الماء , يخرج من بين الصلب كالترائب 

                                                             

71
 ) http://islamtoday.net/questions/show...t.cfm?id=10335 

 

http://islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=10335
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فكيف , كما تتكوف البويضة في المبيض لدل المرأة , في الخصية كملحقاتها 

 تتطابق الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية ؟

, إف الخصية كالمبيض إنما يتكوناف من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين كترائبه  

كتتكوف الخصية كالمبيض , فقرم كالترائب هي األضبلع كالصلب هو العمود اؿ

ثم تنزؿ الخصية تدريجيا , في هذق المنطقة بالضبط ، أم بين الصلب كالترائب 

في أكاخر الشهر السابع من ( خارج تجويف البطن)حتى تصل إلى كيس الصفن 

 كمع هذا فإف تغذية الخصية, .. الحمل ، بينما ينزؿ المبيض إلى حوض المرأة 

كالمبيض بالدماء كاألعصاب كاللمف تبقى من حيث أصلها ، أم من بين الصلب 

األكرطي البطني ) فشرياف الخصية أك المبيض يأتي من الشرياف األبهر , كالترائب 

كما أف كريد الخصية يصب في نفس المنطقة ، أم , من بين الصلب كالترائب ( 

كما أف األعصاب المغذية للخصية أك للمبيض تأتي من , بين الصلب كالترائب 

ككذلك , المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب كالترائب 

فهل يبقى .األكعية اللمفاكية تصب في نفس المنطقة ، أم بين الصلب كالترائب 

ف بعد كل هذا شك أف الخصية أك المبيض إنما تأخذ تغذيتها كدماءها كأعصابها ـ

فالحيوانات المنوية لدل الرجل أك البويضة لدل المرأة إنما  !بين الصلب كالترائب 

كما أف منشأها كمبدأها هو من  ،تستقي مواد تكوينها من بين الصلب كالترائب 

مًن بىيٍنً الصٌلٍبً ) : كاآلية الكريمة إعجاز كامل ، حيث تقوؿ  ،بين الصلب كالترائب 

ليست ببلغية فحسب ،  "بىيٍنً " فكلمة , ؿ من الصلب كالترائب كلم تق,  (كىالتٌرىآئًبً 

.  كإنما تعطي الدقة العلمية المتناهية

إنما هو .. كالعلم الحديث يقرر أف الماء الذم ال يقذؼ كال يندفع كإنما يسيل

إفرازات المهبل كغدد بارثولين المتصلة به ، كأف هذق اإلفرازات ليس لها دخل 

كلكن العلم الحديث يكشف .. كإنما كظيفتها ترطيب المهبل في تكوين الجنين ،

كذلك  ،شيئا مذهبل ؛ أف الحيوانات المنوية يحملها ماء دافق هو ماء المني 

محاطة بالماء ، فإذا انفجرت " جراؼ " البويضة في المبيض تكوف في حويصلة 

ة الرحم كتلقفت أهداب البوؽ البويضة لتدخلها إلى قنا.. الحويصلة تدفق الماء

هذا الماء يحمل البويضة .. حيث تلتقي بالحيواف المنوم لتكوف النطفة األمشاج

ككبلهما يخرج  ،كبلهما يتدفق  ،تماما كما يحمل ماء الرجل الحيوانات المنوية 

كتتضح مرة  .دة التناسلية ؛ الخصية أك المبيضمن الغ: من بين الصلب كالترائب 

ماء دافق من الخصية : جازها العلمي الرائع أخرل معاني اآلية الكريمة في إع
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بالمبيض يحمل " جراؼ " كماء دافق من حويصلة , يحمل الحيوانات المنوية 

 انتهى .كهللا أعلم "  (72) البويضة

كإذا أخذنا بكبل الرأيين نجد أنهما صوابا فالرأل األكؿ يتكلم عن نشأة اإلنساف 

ألنه كهذا صحيح كالرأل الثانى يتكلم عن رحلة الحيواف المنول كهذا أيضا صحيح 

ل األكؿ هو الراجح مع أف الرأ. يخرج بين عظاـ الحوض كبين األنسجة اللينة

يوـ تبلى )، ( على رجعه)، ( اف مم خلقفلينظر اإلنس)باعتبار القرائن فى اآليات 

 .كهللا أعلم كالرأل الثانى مرجوح( السرائر

 فٝ ِشؽٍخ اٌجٍٛؽ: صب١ٔب

من ( نطفة الذكر)من منى يمنىأل : فى مرحلة البلوغ يتدفق ماء الرجل

إذا  من المبيض( نطفة األنثى)نطفة إذا تمنى أل من : كمن المرأة،  الخصيتين

  .بقدر هللا عز كجلنضجت كخرجت من المبيض 

 

 

 الفصل العاشر

 ٔطفخ اٌزوش

، مشيجا أل صبغيا  23كهى نطفة تحتول على ، نطفة الذكر هى الحيواف المنول 

عن أل خلية ، كلها خصائص تميزها ،  اتأيضا مسمى كركموسوـ اكيطلق عليه

كتعالوا بنا نتعرؼ على خصائص هذق النطفة لكى نتأمل  .أخرل فى الجسم

 .فى خلقه فإف له فى خلقه شئوفقدرة الخالق سبحانه كتعالى كعز كجل 

 (اٌؾ١ٛاْ إٌّٜٛ)خظبئض ١ِّٚضاد ٔطفخ اٌشعً 

 .الذكر يبدأ تكوينها بعد بلوغ،  Testisفي الخصية  تتكوف  •

                                                             

( 72
( . 124-114/ص)محمد البار ./ د.أ" بين الطب كالقرآفخلق اإلنساف ."

http://aleajaz.org/Research.aspx? 
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بإفراز هذا السائل الذم تقوـ الخصية كالحويصبلت المنوية كالبركستاتا  •

كهو سائل لزج ، 3سم 3حوالي عند القذؼ حجمه في كل مرة  يصل

  .قاعدم التفاعل ذك رائحة مميزة

 مليوف حيواف منول 300)مليوف حيواف منوم  100حوالي  3فى كل سم •

  .(فى القذفة

مليوف حيواف في السنتيمتر  20كإذا قل عدد الحيوانات المنوية عن  •

كيجب أف تكوف هذق الحيوانات طبيعية ، ث الحمل كحد يصعب المكعب

 .تستمرحركتها تحت المجهر خمس ساعات على األقلك ، كنشطة

( قناة المبيض)إلى قناة فالوب حيواف منوم فقط يصل  1000كحوالي  •

 .كهى قناة متصلة بالرحم

تتمكن بعض هذق الحيوانات المنوية من اختراؽ الغشاء الخارجي للبويضة  •

  .كالباقى يموت البويضة هو حيواف منوم كاحد فقط يخصبكلكن الذم 

كعند القذؼ يكوف السائل المنوم لزجًا لكن سرعاف ما يتحوؿ إلى سائل  •

 دقيقة 30-20كيستغرؽ ذلك حوالي ( المهبل)التناسلية  في القناة األنثوية

من . عندما يتعادؿ مع السائل المخاطى الذل يغطى المهبل كعنق الرحم

السائل المنول قاعدل األس الهيدركجينى لكى يحافظ على  المعلوـ أف

الحيوانات المنوية سليمة ، كالسائل المخاطى الذل يغطى غشاء المهبل 

منع تكاثر الجراثيم كى مكعنق الرحم حامضى األس الهيدركجينى ؿ

كحتى ال تحدث عدكل تصاعدية ،  كالميكركبات فى المهبل أك عنق الرحم

 .منهما للرحم

ؽ اختراؽ الحيواف المنوم للمادة المخاطية في عنق الرحم كيستغر •

 .حوالي دقيقتين

 XY) ) تحتول الحيوانات المنوية على أمشاج مذكرة كأخرل مؤنثة •

 ِب ٘ٛ شىً اٌؾ١ٛاْ إٌّٛٞ؟

   كله ذيل طويل سريع ، كله رأس مصفح كمدبب ، يشبه القذيفة الصاركخية

 (10/1شكل ) البويضةحتى يصل إلى  الحركة

   يتكوف من الرأس(Head ) الصبغيات التى تحتول على الذم يحتوم على

صبغى عليهم الصفات الوراثية ألصل اإلنساف  22 أم عوامل الوراثة  الجينات
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باالشتراؾ مع كبهما يتحدد جنس الجنين ذكرا أك أنثى  X، كآخر  Y كصبغى 

 صبغيات البويضة 

   كجزء كسطي يسمى الرقبة(Neck ) ، الطاقة البلزمة للحيواف التي تعطي

كهى رحلة فى ، حتى يكمل رحلته للبويضة فى قناة فالوب   المنوم للحركة

 .الظبلـ الدامس كعكس اتجاق الجاذبية األرضية فسبحاف من أقدرق على ذلك

   كالذيل(Tail ) ، كالذم يساعد على دفع الحيواف المنوم داخل القناة

بداية من المهبل كعنق الرحم ككصوال إلى مستقر البويضة فى  التناسلية األنثوية

 .قناة فالوب

   الرجل يبدأ بإنتاج الحيوانات المنوية عند البلوغ فقط بخبلؼ المرأة التي تولد

 . بويضة 30000حوالى كمبيضها يحتوم على 

 

      

صورة مجهريه ك( يمين)مرة 1000يبين الحيوانات المنوية تحت الميكركسموب الضوئى بقوة تكبير ( 10/1)شكل 

رسم توضيحى لشكل الحيواف  (كسط)مرة  10000بقوة تكبير  لحيوانات منوية متراكمة في خصية الرجل

 (يسار)المنول

 مليوف حيواف  300حوالي ) إف تحرر هذا العدد الهائل من الحيوانات المنوية

ييخصب البويضة سببه أف  رغم أف كاحدًا فقط هو الذم (فى القذفة الواحدة منوم

ها تساعد على إذابة المادة المخاطية التى فى تفرز مادة من رأسهذق الحيوانات 

 القناة التناسلية األنثوية تموت أثناء طريقها فيمما يجعلها ، المهبل كعنق الرحم 

 .كيبقى الحيواف المنول األقول الذل يصل إلى البويضة

  اف هذا يضمن اف البويضه ، جل صنعه كتبارؾ خلقه ، كمن عظمة الخالق

كقوة  مما ينعكس على قوة  ااكثر صحة كنشاطبالحيواف المنول تكوف  الفائزة

  .المتولد منهما كسبلمة االنساف

http://www.ibtesama.com/vb/redirector.php?url=http://upload.daleelac.com/
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معظمها سيموت ك بلالمه خارجتسكب من هذق الحيوانات المنوية كمية كبيرة  •

منها  11000حوالي  يدخل كيخترؽ ك، كيبقى قسم في عنق الرحم ، في الطريق 

 .كيصل الباقى إلى قناة فالوبكيموت قسم داخل الرحم ، الرحم  عنق

، كحاالت نادرة  ساعات في المهبل 4-2كما تعيش الحيوانات المنوية حوالي   •

الحيوانات المنوية إلى عنق الرحم ، أك أنابيب تبقي مدة أطوؿ ألنه كبمجرد دخوؿ 

 .يصبح كقت بقائها على قيد الحياة غير ثابت الرحم

 

اٌؼٛاًِ اٌزٝ رؤصش ػٍٝ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ 

 

كقد تكوف ، يعتمد عدد الحيوانات المنوية التي يفرزها الرجل على عوامل عديدة 

باالضافة إلى التغذية في مرحلة ،  كثانيا القوة الجسدية ، معقدة  أهمها الوراثة

كعدـ التعرض  ، كالمؤثرات الخارجية، كأيضا عوامل التوعية الجنسية  ، البلوغ

كنوعية ،  ، كالمناخ كطبيعة المنطقة الجغرافية إلصابات في المناطق الحساسة

 .كمقدار التهيج الذم شعر به أثناء الممارسة الجنسية ، الطعاـ

 ػخاٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ٚاٌجٛٞ

تنطلق الحيوانات المنوية لتسبح  ، عندما يقذؼ الرجل في مهبل المرأة •

حيث يلتقي بالبويضة  ، إلى رحم المرأة عكس الجاذبية االرضية صعودا

لكن اذا كانت . فإذا كانت البويضة جاهزة لؤلخصاب يتم الحمل. ليلقحها

جب كم .البويضة ليست جاهزة كلم تنضج بعد فإف عملية اإلخصاب ال تتم

 .المحاكلة مرة أخرل في يوـ آخر

اذا دخل الحيواف المنوم للبويضة التي تسمح له بالدخوؿ فإنها تغلق  •

.  نفسها جيدا كال تسمح لحيواف منوم آخر بالدخوؿ إليها

كيذكر أف هناؾ حاالت نادرة من الحمل تحدث بدكف إدخاؿ العضو  •

كعند  .لئلخصاب، عندها تكوف البويضة جاهزة  الذكرم إلى داخل المرأة

قذؼ السائل المنوم على منطقة قريبة من فتحة المهبل تعمل المادة 

،  اللزجة للمرأة بمساعدة الحيواف المنوم على السباحة إلى داخل المرأة

،  كقد يحدث الحمل بهذق الطريقة دكف أف يفض غشاء البكارة أصبل

منه دـ  كهنا يسبح الحيواف المنوم إلى فتحة مهبل الفتاة الذم يخرج
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ثم إلى عنق الرحم  ،ثم يصعد الي المهبل  ، "الدكرة الشهرية " الحيض 

.  ثم يصل الرحم كيلتقي بالبويضة كيخصبها كيحدث الحمل

،  كإذا حدث هذا األمر دكف زكاج فعلى الشاب أف يتحمل مسؤكلية ذلك •

،  ف، فقد تفقد حياتها كحياة الجني ماكال يجعل الفتاة تواجه مصيرا مؤؿ

كهذا مما نحذر منه أكلياء . دكف أف تكوف قد ارتكبت الوطأ المحرـ حتى

األمور أال يتركوا فتياتهم فريسة للشباب حتى كإف كاف هذا الشاب خطيبا 

بل البد من التنبيه كالتحذير كمراقبة هذا األمر حتى ال تقع الفتاة فى . لها

كنتائجها ربما ، كحتى ال تكوف النهاية أيضا محرمة ، من بدايته فعل محرـ 

 .كالثأر بين األسر تؤدل إلى اختبلط األنساب

يذكر أف المرأة تفزر بويضة كاحدة كل شهر مما يعني أنها تفرز ما يقارب  •

بويضة خبلؿ فترة حياتها بالتحديد في خبلؿ الفترة التي تبلغ فيها إلى  400

 .أف تصل إلى سن اليأس

يتم قذؼ الحيوانات المنوية  عندما يحين كقت بلوغ قمة اللذة لدل الذكر ،  •

يتم ك .من قناة القذؼ إلى قناة مجرل البوؿ حيث تسير خبلؿ القضيب

قذؼ الحيوانات المنوية داخل المهبل فترحل مسافرة عبر المهبل لتمر 

حتى تصل إلى قناة فالوب كالتى  من خبلؿ عنق الرحم إلى داخل الرحم

تكوف فيها البويضة فى انتظار الحيواف المنول الذل قدر هللا له اخصابها 

 .(10/2شكل )

 

 

يبين الرحلة التصاعدية للحيوانات المنوية لتصل إلى ( 10/2)شكل 

 البويضة فى قناة فالوب
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،  كتقترب نحو البويضة محاكلة اختراقها حيوانات المنويةكتتسابق اؿ •

 أف تسلك هذا الطريق في هذا الظبلـ هامىن الذم علَم: كالسؤاؿ المهم

من الذم كالسؤاؿ األهم من ذلك ؟ كعكس اتجاق الجاذبية األرضية 

كالثانى ، ؟ رغم أف الرحم له قرنين أحدهما يمين يسوقها باتجاق البويضة

 ككبل منهما يتصل بقناة فالوب التى بوقها يحيط بالمبيض حيث، يسار 

فكيف للحيوانات المنوية أف تختار الطريق الذل فيه ، موقعه يمينا أك يسارا 

تأتيك اإلجابة من العليم .؟ أك يسارا كال تضل الطريق إليها البويضة يمينا

كما أمرنا إال  (49)إنا كل شىء خلقناق بقدر): يقوؿ تعالىالخبير حيث 

أل  (من منى يمنى ): ، كقوله تعالىسورة القمر  (50)كاحدة كلمح البصر

أىفىمىنٍ يىخٍليقي كىمىنٍ ال يىخٍليقي أىفىبل ):يقدر بقدر هللا تعالى ، كمن قوله تعالى 

 [.17: النحل] (تىذىكَريكفى

، يقوـ الرجل بقذؼ مئات المبليين من الحيوانات المنوية داخل المهبل  •

بعدها تقوـ الحيوانات المنوية النشيطة بتسلق المخاط الموجود فى 

حيث يتم تخزينها إلى فترة تصل إلى عدة  ، المهبل إلى داخل عنق الرحم

تقوـ خبللها بعض الحيوانات المنوية بمغادرة عنق الرحم على هيئة ، أياـ 

فى رحلة ، كمنه إلى قناة فالوب ، تصعد داخل الرحم ، موجات متتالية 

البويضة  عند كصوؿ الحيوانات المنوية إلىك،  البحث عن البويضة كتخصيبها

كتحاكؿ اختراقه من خبلؿ القوة لها ، فأنها تلتصق بالغبلؼ الخارجى 

، ككذلك من خبلؿ  الميكانيكية التى تولدها حركة ذيل الحيواف المنول

، كبالرغم من إلتصاؽ  إفراز بعض المواد الكيماكية إلذابة جدار البويضة

طيع التلقيح سول إال أنه ال يست، العديد من الحيوانات المنوية بالبويضة 

بعدها تمتنع البويضة عن استقباؿ أية حيوانات منوية ، حيواف منول كاحد 

  .أخرل

، كهذق العملية تخضع لسيطرة  أما بويضة األنثى فتنطلق من المبيض •

من داخل المبيض حتى تصل إلى تسير البويضة . هرمونات قادمة من المخ

 Grafian" جراؼ"سطحة فتخرج متدفقة بقوة السائل الموجود بحويصلة 

flollicle  يشبه  (قناة فالوب) أف يتم إلتقاطها من خبلؿ أهداب أنبوبعلى

 .األصابع كيسمى هذا األنبوب بالبوؽ
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 كينتهيبنطفة الحيواف المنول ، يبدأ اللقاح عندما تخترؽ نطفة البويضة  •

 . ةساع 24كيستغرؽ ذلك   zygote البويضة الملقحة ه أكبتخلق البلقًحىة 

كيبقى العنق جدار نواة البويضة  فقط تدخل رأس الحيواف المنول ك •

 (10/3شكل ) كالذيل خارج البويضة

 

 دخوؿ الحيواف المنول البويضة( 10/3)شكل 

  قد  (المنولالحيواف )ذكرية  مليوف نطفة 300بالرغم أف هناؾ حوالي

فقط  منهامبليين  3أم حوالي % 10تصل الى الجزء العلوم للمهبل فاف 

  .تدخل الرحم

  ترتبط بمستقببلت المنطقة الشفافة لتطلق تفاعل هذق النطفة من الذكر

 كيستغرؽ هذا االختراؽ المنطقة الشفافة انزيمي يساعد على اختراؽ

كهي  zona pellucida الشَفَافىةاختراؽ المًنٍطىقىةي كيتم ،  دقيقة 20حوالي 

يتم تخصيب البويضة داخل أنبوب ك،  عبارة عن غشاء متين يحيط بالبويضة

 .فالوب بواسطة الحيواف المنوم

  ال يدخل البويضة من الحيواف المنول سول الرأس فقط الذل يحتول على

ذك الحركة الميكانيكية التى )النواة الذكرية كالشفرة الوراثية لؤلب أما الذيل 

الذل يفرز الطاقة البلزمة لتدفق )كالعنق ( تدفع الحيواف المنول ألعلى 

بالخارج بعد  االحيواف المنول فيترؾ افيحرؾ فإنهما( الحيواف المنول ألعلى

 .هماأف أنتهى دكر

  تتجه نواة الحيواف المنول مباشرة إلى نواة البويضة كيلتحماف حيث تبدأ

، ثم تتضاعف إلى أربع ، المخصبة فى االنقساـ إلى خليتين البويضة 

كثمانى خبليا، كهكذا أثناء مركرها فى قناة فالوب حتى تصل إلى تجويف 
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، كعند كصولها يكوف الرحم قد كوف بطانة  الرحم بعد أربعة إلى ستة أياـ

  .سميكة كغنية باألكعية الدموية تفرز مواد مغذية للبويضة

 كيبدأ ظهور نتوءات مثل األصابع ، ؽ البويضة الملقحة بأخاديد الرحم ؿكتع

كتنغرز هذق النتوءات فى ، بجدار البويضة فى مكاف تبلمسها مع الرحم 

أما باقى الحيوانات المنوية فى المهبل ،  بطانة الرحم ليبدأ تكوين المشيمة

أللهى المعجز أك الرحم فأنها تموت كيتم التخلص منها، كهنا يظهر اإلبداع ا

فى تنظيم عملية اختبار أفضل كأقول الحيوانات المنوية فى تخصيب 

إلى القدر  فنسل اإلنسا بقاءكبهذا يتم  .البويضة من بين مئات المبليين

كيتحقق قوؿ ربنا عز ، له فى هذق الحياة الدنيا  المعلوـ الذل قدرق هللا

بعضه بعضا أل يخلف  (إنى جاعل فى األرض خليفة)للمبلئكة كجل 

كجل التى أنزلها على رسله عليهم أفضل الصبلة  كيتحاكم بشريعة هللا عز

 .كأتم التسليم

سؽٍخ اٌؾ١ٛاْ إٌّٛٞ إٌٝ اٌج٠ٛؼخ أػظُ سؽٍخ فٝ اٌىْٛ ٘ٝ 

أك رحلة كولومبوس إلى  ، أعظم رحلة فى الكوف ليست رحلة أبوللو إلى القمر 

كلكنها رحلة الحيواف المنوم إلى ،  أك رحلة إبن بطوطه حوؿ العالم ، أميركا

هى كرحلة الحيواف المنول إلى البويضة ، الرحلة بنتائجها ألف  لماذا؟ البويضة

هى رحلة ، هى الرحلة الموصلة إلى الخبلفة فى األرض ، رحلة خلق اإلنساف 

، كالغوص فى  أعماؽ البحار كالمحيطات ،  إعمار الكوف ، كغزك الفضاء

، هى رحلة الكشف عن المجهوؿ فى عالم  أنواعهاكاكتشاؼ العلوـ بشتى 

     .لحق على الخلقالمطلقة ؿقدرة اؿالشواهد على 

 ػاللخ اٌٙشِٛٔبد ثزى٠ٛٓ األِشبط

 عبلقة الهرمونات بتكوين الحيوانات المنوية :أكال 

 Gonadotrophin) عند البلوغ كتحت تأثير الهرموف المطلق للهرمونات التناسلية

releasing hormone(GnRH  كالذم يفرز من سرير المهاد  بالمخ

(Hypothlumus ) كالذم يعمل على تنبية الفص األمامي للغدة
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 Gonadotrophin)هرموناتها التناسلية  لكي تفرز  (pituitary gland)النخامية

hormone) كهي: 

 (:Follicle Stimulating Hormone(FSH) الهرموف المحفز لنمو الحويصبلت

) فيعمل على تكوين الحيوانات المنوية ( األنيبيبات المنوية) ينبه الخصية كالذم

Spermatogensis ) فيها ، ككذلك تقوـ خبليا سيرتولي بإفراز هرموف المثبط (

Inhibin  ) إذا زاد تكوين الحيوانات المنوية في األنيبيبات المنوية 

 Interstitial cell- stimulating (خبليا ليدج )الهرموف المنبه للخبليا البينية 

hormone (ICSH) or LH  )  كالذم يعمل على تنبيها لكي تفرز هرموف الذكورة

(Androgen  ) التستاستركف(Testostrone hormone ) كهو المسئوؿ عن

كما انه  .كنمو العضبلت كغيرها، الصفات التناسلية الذكرية من خشونة الصوت 

) يعمل على تحوؿ الطبلئع المنوية الى الشكل النهائي للحيواف المنوم 

Spermiogenesis ) 

 

 

 

 :َ افشاص اٌٙشِٛٔبد فٟ اٌزوشٞرٕظ

في الدـ اك زاد تكوين ( Inhibin)كالمثبط ، إذا زاد هرموف التستاستركف 

الحيوانات المنوية في الخصية فإف ذلك يعمل على تثبيط افراز الهرموف من سرير 

ككذلك ايقاؼ افراز الهرمونيين من الفص األمامي للغدق ( GnRH) المهاد بالمخ 

كالهرموف المحفز للخبليا ، الهرموف المنبه لتكوين الحيوانات المنوية )النخامية 

فينخفض التستاستركف بالدـ كيقل تكوين الحيوانات المنوية ( LH&FSH)البينية 

 .في الخصية فتعاد الدكرة مرة اخرم
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 الفصل الحادل عشر

 ٔطفخ األٔضٝ
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يبدأ تكوينها في ك، Ovary    في المبيض يكوف  المصدر األساسى لنطفة األنثى

 .إال بعد بلوغ األنثىثم تقف كال تكتمل  مبكرة من التكوين الجنيني مراحل

 :(اٌج٠ٛؼخ)ٔطفخ اٌّشأح 

كعليها هالة مشعة ، كالبدر المنير  بويضة تنطلق كل شهر من أحد المبيضيناؿ

، تدفعها األهداب الرقيقة في قناة الرحم دفعا رقيقا ، تسمى التاج المشع 

شكل ) في التحريك هاداخل قناة فالوب التي تملك داخلها أهدابًا تساعدتتحرؾ ك

11/1) 

 300البويضة هي أكبر خلية في جسم اإلنساف فهي تبلغ في قطرها  •

أل أف  ، بينما الحيواف المنوم ال يزيد عن خمسة ميكركف، كركف ـم

 البويضة ستوف ضعفا للحيواف المنول

 

 (يسار) صورة تبين حجم الحيواف المنول بالنسبة للبويضة(    يمين)صورة البويضه قبل التلقيح ( 11/1)شكل 

بعد دخوؿ أكؿ حيواف منوم إلى البويضة تفرز على الفور مادة تؤدم إلى انغبلؽ 

، كبعد التزاكج تفرز الخلية ( الحيوانات المنوية)  غبلؼ البويضة أماـ بقية النطاؼ

 Human (HCG)هرموف خبليا المشيمة التناسلية فى االنسافالملقحة 

Chorionic Gonadotrophin   ،هذا الهرموف ك،  كاشف الحمل كهو ما يتحسسه

كيعطي مؤشرات للمرأة على ، للجسم ليوقف الدكرة الشهرية  اشارةيعطي 

ساعة من دخوؿ الحيواف المنوم إلى البويضة يحدث أكؿ  30بعد ك. بداية الحمل

 . كتبدأ الخلية بالتكاثر مشكلة النطفة األمشاج كذلك بعد أربعة أياـ تقريبًا، انقساـ 

 

http://www.ibtesama.com/vb/redirector.php?url=http://upload.daleelac.com/
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 Structure of the eggرشو١ت اٌج٠ٛؼخ 

، مستديرة  Nucleusتتكوف من نواة ك، البويضة عادة مستديرة الشكل تكوف 

تحيط بالبويضة .تحتوم على كمية متباينة من المح ، تحاط بكتلة سيتوببلزمية 

عادة ما تكوف مغلفة أكال بغشاء .أغشية خاصة من أنواع مختلفة ك أصوؿ متباينة 

الرقيق الذم تفرزق البويضة ذاتها ، ك لذا يعرؼ أيضا  Vitelline Membraneالمح 

، ك قد يحيط بهذا الغشاء  Primary egg membraneبغشاء البويضة االبتدائي 

تكونه الخبليا الحويصلية التي تحيط  Secondary membraneغشاء ثانوم 

. (11/2شكل)بالبويضة في المبيض 

 

 

 تركيب البويضةيبين ( 11/2)شكل 

ٚاٌؾ١ٛاْ (١ِىشْٚ 300)اٌغش فٟ اٌفشق ث١ٓ ؽغُ اٌج٠ٛؼخ 

؟؟ (١ِىشْٚ 5) إٌّٛٞ

إف السر يكمن في إف البويضة هي المسئولة عن تغذية هذق النطفة حتى  •

 .تعلق في جدار الرحم لتصبح بذلك العلقة

 اتنميه –بداخلها  اتحتضنه) ة الذكريةالبويضة تقوـ برعاية كتغذية النطف •

  .الغذاء كالهواء كالحماية الكاملة هاتوفر ؿك ،على اإلنقساـ  اتساعدقك

الحناف كالرعاية كالغذاء من األنثى أضعاؼ ما يقوـ به لذلك فإننا نجد  •

إنها عظمة ، حتى من بداية اندماج النطفة الذكرية مع البويضة،  الذكر

  .الخالق سبحانه كتعالى كعز كجل
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سؽٍخ اٌج٠ٛؼخ 

تسير فى قناة فالوب كتسقط فى بوؽ  قناة المبيض كتنزؿ من المبيض  •

 .(11/3شكل )ل كحتى يصل إليها الحيواف المن

تتعلق ك إلى الرحم ها بالحيواف المنولتخصيببعد تنطلق البويضة المخصبة  •

  .قفى جدار

  .يتكوف منها الجنين كالمشيمة التى يتغذل منها الجنين •

 

 

 البويضة من المبيضيبين رحلة ( 11/3)شكل 

 ِٓ اٌّج١غ و١ف١خ خشٚط اٌج٠ٛؼخ

من المبيض عملية ميكانيكية تحركها هرمنات التبويض  عملية خركج البويضة

 Folicular كهرموف منشط خركج البويضة،   Estrogen كهرموف اإلستركجين

stimulating hormone     ، كهرموف الليوتينlutin hormone  

بفترة كجيزة تقوـ االنزيمات بتكسير األنسجة في كقبل خركج البويضة  •

  .الكيس المملوء بالسائل على سطح المبيض كالذم يحتوم على البويضة

كبعد ذلك تظهر فتحة تخرج منها البويضة التي ، كيتشكل نتوء محمر اللوف  •

تكوف محاطة بخبليا داعمة توفر لها الحماية كهي في طريقها للدخوؿ 

 .فالوب في طريقها إلى الرحمأنبوب  -إلى قناة 

جاكس دكنيه اختصاصي أمراض النساء اـ مؽكبقدر هللا عز كجل عند  •

،  عامًا 45كالتوليد باجراء عملية استئصاؿ جزئي لرحم امرأة عمرها 

 (11/4شكل ) اهد بويضة كهى تخرج من المبيض فقاـ بتصويرهاش

 "نيوسايانتست"كنشرها فى مجلة 
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من جامعة لوفين الكاثوليكية في برككسل دكنيه كتحدث الدكتور جاكس  •

من ( خلية البويضة غير مكتملة النمو)ضة المصغرة مف خركج البيإ : "فقاؿ

. تعد حدثًا بالغ األهمية في عملية االنجاب كالتناسل لدل البشر، المبيض 

ف هذق الصورة مهمة لتطوير الفهم بشأف آلية خركج أكمن الواضح 

  ".البويضة من المبيض

اما البركفسور ألن ماكنيلي من كحدة االنجاب بمجلس األبحاث الطبية في  •

نها رؤية مدهشة إ : "، فقد قاؿ في تصريح لهيئة االذاعة البريطانية أدنبرة

، نها لحظة جوهرية بحق إ،  حقًا في مجاؿ انتاج البويضات لدل النساء

طريقها إلى بداية حياة في إنها  –كحقيقة في مجمل العملية االنجابية 

 ". عالم األحياء

كشاهد حق ، كأقوؿ إف خركج البويضة بهذق اآللية أبهر عقوؿ العلماء  •

كعبرة لمن أراد أف يذكر أك ، على تفردق بالخلق ، على قدرة هللا عز كجل 

إف هذق اآللية تتم فى تجويف البطن فى الظبلـ الدامس . أراد شكورا

الوب أف تتحرؾ تجاق المبيض فمن أخبر األهداب التى على بوؽ قناة ؼ

لكى تلتقف البويضة كتضعها  ، فى هذا التوقيتالذل تخرج منه البويضة 

هو هللا عالم الغيب ، إنه الخالق البارلء المصور ، داخل قناة فالوب 

 .، هو الرحمن الرحيمكالشهادة 

فمن ، كما ال يضل الحيواف المنول طريقه إليها ، ال تضل البويضة طريقها  •

  .الحى القيوـ القادر المقتدرإنه هللا ، الذل هداهما لذلك 

لماذا اإلخصاب يتم فى قناة فالوب بينما كسؤاؿ ملح يعشش فى الدماغ ،  •

إلى خير من ، تأتيك اإلجابة من قبل رب البرية  ؟الحمل يتم فى الرحم

 "كل ميسر لما خلق له"بقوله صلى هللا عليه كسلم ، شرفت به اإلنسانية 

ال تساعد الجنين ، ليبين لنا أف قناة فالوب قناة رقيقة ، كيأتيك شاهد العلم 

على الغرس كالنمو حتى يحين كقت الخركج ، بينما جدار الرحم مهيأ لهذق 

الذل خلق فسول )فسبح باسم ربك األعلى ، الوظيفة الغرس كالحمل 

، شه كزنة عر، عدد خلقة ، سبحاف هللا كبحمدق ؼ ، (كالذل قدر فهدل

 .كرضا نفسه فسبحاف هللا العظيم، كمداد كلماته 
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تشير إلى انها تستغرؽ أكثر من " نيوسايانتست"الصور المنشورة في مجلة (11/4)شكل 

كصورة قطاع فى المبيض تحت الميكركسكوب ( اليمين) دقيقة لكي تخرج من المبيض15

 .(يسار) الضوئى يبين خركج البويضة من المبيض من حويصلة جراؼ

سؽٍخ رى٠ٛٓ اٌغ١ٕٓ 

 .بويضة تنطلق كل شهر من أحد المبيضينهى رحلة تبدأ من  •

في  هاالتي تملك داخلها أهدابًا تساعد،  في أثناء الرحلة داخل قناة فالوب •

 ،  التحريك

حتى تصل إلى الثلث األخير ، بعد تحررها من المبيض ، تتحرؾ البويضة ؼ

كفى هذا ، كتتحرؾ الحيوانات المنوية صعودا إلى البويضة  .لهذق القناة

من الذل هدل كبل . ، كتتم عملية اإلخصاب يقابلها الحيواف المنول المكاف 

من الحيواف المنول كالبويضة إلى هذا المكاف مع أف الرحلة لكل منهما 

 (11/5شكل )تتم فى ظبلـ دامس ؟ إنه هللا القادر المقتدر  
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كشكل ( يمين)صورة مكبرة  البويضة فى قناة فالوب كتحيط به الحيوانات المنوية(  11/5)شكل

 (يسار)توصيفى 

 إٌٝ اٌج٠ٛؼخ ٚاؽذ دخٛي ؽ١ٛاْ ِٕٛٞ

الف  ،فقط  قسرأ منه إال  كال يدخل، إال حيواف منول كاحد فى البويضة يدخل  ال

ات بغك الصأ اتكـسيحوم الكركمو الذم، كلها في الرأس المنول اهمية الحيواف 

 الى جدارالمنول بمجرد كصوؿ الحيواف  كيبلحظ هنا انتهاء دكر الذيل ،الوراثيه 

 (11/6شكل ) البويضة

 

 دخوؿ رأس الحيواف المنول كتركه للذيل خارج البويضة( 11/6)شكل 

اإلثبػخ و١ف١خ ؽذٚس 

كهى كما ذكرنا من ، كخركجها من المبيض  اإلباضة هى عملية تحريك البويضة

في يستمر مستول اإلستركجين فعندما . ملية ميكانيكية تحركها الهرموناتع قبل

يتسبب في النهاية في حدكث زيادة مفاجئة في الهرموف اللوتيني ، الزيادة 

في ، يتسبب هذا التدفق في الهرموف اللوتيني ك"(. تدفق الهرموف اللوتيني)"

فتلتقطها ،  المبيضكإصدار البويضة الناضجة من ، تمزؽ الجريب المهيمن 

تعتقد العديد من النساء أف اإلباضة تتم في اليوـ ك .قناة فالوباألهداب فى بوؽ 

كقد يكوف يوـ التبويض قبله أك ، أياـ التبويض  هو متوسط 14، كلكن اليوـ 14

. ، كتتم اإلباضة عند معظم النساء في يوـ مختلف في دكرة الحيضبعدق 

 .عند نفس المرأة إلى أخرليختلف يوـ اإلباضة من دكرة كس

دٚسح اٌؾ١غ  
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في بداية ، ك بل تهم كل زكجين يتطلعاف إلى الذرية، هى دكرة تهم كل أنثى 

بواسطة الغدة النخامية في ، ( FSH)الدكرة يتم إنتاج الهرموف المنبه للجريب 

كهو الهرموف الرئيسي المشترؾ في تحفيز المبيضين إلنتاج البويضة ،  الدماغ

هي التجاكيف الممتلئة كأك الحويصبلت جريبات يوجد فى المبيض . الناضجة

يشتمل كل ك استعدادا إلخراج بويضات تباعا بصفة شهرية ، بالسائل في المبيضين

( FSH)يقوـ الهرموف المنبه للجريب . جراب على بويضة كاحدة غير ناضجة

يكوف . اجهبتحفيز عدد من الجريبات لتكوين هرموف اإلستركجين كالبدء في إنت

  كبعد ذلك. مستول اإلستركجين في أقل مستول له في اليوـ األكؿ من الدكرة

كعندما يبدأ عدد من الجريبات في التطور، فإف  .يبدأ في الزيادة من نمو الجريبات

كتنضج هذق البويضة داخل الجريب الذم يكبر " مسيطرنا"أحد الجريبات يصبح 

. (11/7شكل ) حجمه

 

 يبين تكوين جريبات البويضة من أكؿ البويضة األكلية ( 11/7)شكل 

اإلستركجين إلى زيادة سماكة بطانة  كمية، يؤدم ازدياد  كفي نفس الوقت 

كما أف المستويات المرتفعة من . الرحم بواسطة المواد المغذية في الدـ

مخاط " )يحافظ على الحيوانات المنوية"اإلستركجين تكوف مرتبطة بظهور مخاط 

يكوف لونه كمبلحظة ذلك كإفراز سميك كزلق  كيمكن(. الرحم الخصب عنق

، الحيوانات المنوية أف تسبح بسهولة أكبر عبر هذا المخاط  مما يمكن أبيض عكرنا

إذا كاف الجهاز التناسلي الذكرم  .كيمكنها أف تظل على قيد الحياة فيه لعدة أياـ

http://www.sahhtna.com/articledetails.aspx?id=629
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اـ للتواصل الجنسي هي منذ كالجهاز التناسلي األنثوم سليمين فإف افضل األم

بداية اليوـ العاشر للدكرة إلى نهاية اليوـ الرابع عشر، كتعتبر هذق الفترة هي 

، كيصاحب هذق الفترة  كخركج البويضة الناضجة من المبيض، باضة فترة اإل

كزيادة في اإلفرازات ، كتورـ كانتفاخ في الثديين ، حدكث ألم في المبايض 

 . كإرتفاع طفيف في درجة الحرارة" المادة اللزجة عند األنثى " المهبلية 

يتسبب البركجستركف في زيادة سماكة بطانة الرحم لبلستعداد للبويضة بينما 

، يبدأ الجريب الفارغ الموجود داخل المبيض في  كفي هذق األثناء. المخصبة

. إنتاج اإلستركجينأ في ، كما يبد ، كلكنه يستمر في إنتاج البركجستركف التقلص

قبل الحيض مثل رقة الثدم كالعصبية من أعراض التوتر  المرأة قد تعاني

. ، كالتهيج في هذق المرحلة ، كاالكتئاب ، كالنعاس كاالنتفاخ

 :اٌٝفٝ اٌّشأح رٕمغُ اٌذٚسح اٌشٙش٠خ ٚ 

كربما تزيد اياـ  7-2عادة من كهى ختلف من سيدة الى اخرل ت :الحيضفترة  -1

 . ككل إمرأة تعرؼ مدة الحيض الخاصة بها قد تزيد يوما. آخريوما 

كلكن عند ، البويضة فى حالة نمو مستمر  تكوف :(البويضة) نمو النطفة -2

كهو الهرموف المنبه لحويصلة  الغدة النخامية ملم يبدأ تأثير هرموف 8صولها الى ك

فترة نمو ة متابع ، كيمكن  Folicular Stimulating Hormone (FSH )البويضة 

يضا تختلف فى أك، خرل ألى إكتحتلف هذة الفترة من سيدة ، باألشعة  البييضة

يصاحب نمو البويضة افراز هرموف ، ك لى اخرلإالسيدة نفسها من دكرة 

كفى نفس ، الذل يساعد على نمو الجدار المبطن للرحم Estrogen اإلستركجين 

من الغدة    Lutin hormone( Lh)اتش.الوقت يساعد على إفراز هرموف اؿ

 .النحامية الذل يساعد على التبويض

الذل يساعد على  (LH) إتش.يحدث التبويض عند زيادة هرموف اؿ :التبويض  -3

هذا يحدث مرة ك(. األنبوبة) لى قناة فالوبإكنزكؿ البييضة ، انفجار كيس البييضة 

ل صالحة لئلخصاب كتبق، ملم 16كاحدة فى الشهر عادة عندما تكوف البييضة 

( الحيواف المنول)فإذا كاف فى األنبوبة نطفة الرجل، قل أ كأساعة  24فترة 

ما يسمى بالجسم فى المبيض بعد نزكؿ البويضة يتبقى ك،  يحدث اإلخصاب
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، الذل يفرز هرمونى البركجستيركف كاألستركجين  (corpus luteum)األصفر 

استعدادا إلستقباؿ البويضة ، مما يساعد على زيادة نمو الجدار المبطن للرحم 

الفترة ثابتة لذلك نكشف  قيوـ كهذ14كيبقى الجسم األصفر لمدة ،  الملقحة

 .على التبويض بتحليل البركجستيركف

الذل يساعد على   ( HCG)ذا تم اإلخصاب تفرز البويضة الملقحة هرموف الحملإ

كبالتالى الهومونات التى يفرزها كاذا لم يتم اإلخصاب ، بقاء الجسم األصفر 

، كيقل نسبة هرمونى البركجستيركف كاإلستركجين ،  يضمر الجسم األصفر 

شكل ) كتنزؿ الدكرة( نتيجة نقص الهرمونات)كبالتالى يفقد جدار الرحم صبلبتة 

11/8) 

 

التبويض بالهرمونات المحفزة له كاخصاب البويضة كانقساـ البويصة يبين ارتباط ( 11/8)شكل 

 المخصبة حتى مرحلة انغراسها فى جدار الرحم

لكن فى ، ( يوما 28الغالبية العظمى تحدث لمدة )اذا كانت  الدكرة منتظمة 

كلكن بما فيها مدة نزكؿ دـ ، يوـ   35-21يتراكح مقدارها من  بعض األحياف 

يوجد عبلمات كدالئل حدكث االباضة ك .اياـ  7-2غرؽ ما بين الحيض كالذم يست

إلى  30 ما بين  تهكتكوف كمي كفيها ينزؿ الدـ،  تهايمكن  ألغلب السيدات معرؼ

ياـ الدكرة كهذا شيء أكؿ أسفل البطن في أكتوجد آالـ خفيفة في ، ملم  50

كارتفاع طفيف فى درجة ، كتقلب فى المزاج ، كعصبية ، كربما نجد توتر  .طبيعي

. ككل هذا ناجم عن التفاعبلت الفسيولوجية التى تتم فى هذق الدكرة ، الحرارة 

http://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjinL715J_KAhVH1BoKHWLJCNIQjRwIBw&url=http://www.123esaaf.com/n_atlas_main_page.html&bvm=bv.111396085,d.d2s&psig=AFQjCNEz7UlLs7DL3gisHuTDPH_GBIM30g&ust=1452533851251344
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كعلى الزكج أف يتحمل هذق التغيرات فى هذق المدة ألنها خارجة عن حدكد 

 :كيتم الكشف على اإلباضة عن طريق. الزكجة

هى طريقة ك :ياـ من تاريخ اخر دكرة عد األكهى : طريقة الحساب  -1 

ذا كانت الدكرة إمثبل ، ؼال في المراة التي تكن لديها الدكرة منتظمة ، إغيردقيقة 

كيكوف  16=14-30)م أ 16باضة في اليوـ اؿستكوف اإل، يوـ كل شهر  30لديها 

 .اليوـ األكؿ فى الدكرة هو أكؿ يوـ فى شهرها هذا

 ساسيةقياس درجة حرارة الجسم األطريقة  -2 

 اباضة سترتفع درجة الحرارة ارتفاعنه في كقت اإلأ المرأة تبلحظكهى أف 

كفي اليومين التاليين ستبدا باالرتفاع المفاجىء كستظل ، درجة مئوية  0.2 اطفيف

 .كليلى الوضع األإمرتفعة حتى موعد الدكرة كبنزكؿ الدـ يحدث الهبوط 

 :طريقة فحص االفرازات المهبلية -3

مد على تكهذق الطريقة الوحيدة التي التع،  في المنزؿ مبلحظتها يمكن للمرأةك

كهي تعتمد على مبلحظة ،  كثر من دكرة للمقارنةألى إتحتاج  جدكؿ كال

كهذق ، االفرازات الطبيعية التي يفرزها عنق الرحم كالمهبل خبلؿ الشهر 

االفرازات تتغير خبلؿ الشهر في السماكة كاللزكجة نتيجة تغير مستويات 

خذ عينة من االفرازات من أف المرأة تأ: كالمفتاح في هذا الفحص  .تالهرمونا

كتبدأ بمدها كتمطيطها بين اصبعيها االبهاـ كالسبابة ، الشفة الخارجية للمهبل 

م أياـ التي تلي نزكؿ الدكرة ففي األ .للحكم على الكثافة كالتماسك كاللزكجة

كقد تكوف معدكمة كتحس ، بعد االغتساؿ من الدكرة تكوف االفرازات ضئيلة 

، باضة ياـ التي تسبق اإلما األأ،  كنسبة الحمل ضئيلة جدا فيها، ة بالجفاؼ أالمر

، ك كريمية اللوف أكتكوف بيضاء ، كسميكة ، كلزجة ، فاالفرازات تكوف رطبة 

كاحد مطتطها مسافة  كأذا سحبتها إف تنفصل عن بعضها أباالصبع يجب  كبفحصها

cm  ، تصبح ؼباضة صل كقت اإلتكمع الوقت تزداد اللزكجة كالسيولة حتى

، كثر تمطيطا أكضح كأكتكوف ، لى بياض البيض إقرب فى الشبه أاالفرازات 

كفى ، بعد عدة سنتمتيرات  الإف تنقطع أثناء الفحص باالصبع اليمكن أكبالتالي 

بعكس الفترة بعد  .نفس الوقت يكوف من السهل اإلحساس بعنق الرحم
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تختفى افرازات عنق الرحم اللزجة كيحل محلها افرازات قليلة عديمة ، ؼالتبويض 

كيكوف من الصعب الكشف على عنق الرحم حيث يرتفع ،  (11/9شكل ) اللزكجة

تساعد اللزكجة على اطاله معدؿ حياة الحيوانات المنوية بعد ك .فى الحوض

المنوية كتسرع من سرعة سباحة الحيوانات ، ياـ أم ثبلثة أساعة  72لى إالقذؼ 

قد يرافق زيادة افرازات عنق ، ك لى البويضة لتلقيحهاإكانتقالها حتى الوصوؿ 

، ظهور دـ شحيح ك ،انتفاخ فى الثديين  ،حد المبيضين ألم فى موضع أالرحم 

ك يومين ككلها عبلمات فسيولوجية تحدث نتيجة التغيرات أيستمر لمدة يوـ 

  كارتفاع معدؿ هرموف االستركجين فى الدـالهرمونية 

   

 كتمطيطه بين األصابع السائل المخاطى اللزج الذل يفرز أثناء اإلباضة( 11/9)شكل 

 جهاز تحديد كقت االباضة-4

حيث يعمل  بجهاز تحديد التبويض، باضة كقت اإل فحصؿأخرل طريقة يوجد كما 

كالذم  LHباضة عن طريق االرتفاع في هرموف كقات اإلأهذا الجهاز على تحديد 

ياـ الخصوبة أ تحديد يمكن كمنه ، ساعة 24 -12بين  دؽ ماأباضة بوقت يسبق اإل

خر دكرة هو آذا كانت إفمثبل ،  لمرأةخر دكرة شهرية ؿآعن طريق العد من تاريخ 

-28يوـ يعني كقت االباضة هو  28من الشهر كمدة الدكرة هي األكؿ يوـ اؿ

ك بعدق لذلك أحيانا قد تنزؿ البويضة قبل هذا التاريخ أك، هو يوـ االباضة 14=14

االختبار من تاريخ اليوـ  يفضل البدء فى ك، كثر من اختبار أيحتوم الجهاز على 

يوـ كحتى ظهور نتيجة الهرموف في  28في حالة الدكرة التي طولها 11

 .كيوجد اختبارين لهذا الغرض.البوؿ

 بالبوؿ قياس هرموف الليوتين اختبارات :األكؿ 
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، فى البوؿ   LHاؿ الليوتين  باضة عبر قياس ارتفاع معدؿ هرموفهى لتحديد اإل

، كيتم قياسه باستخداـ أجهزة ترتفع نسبته في منتصف الدكرة الشهرية ك

ضة البوم طبلؽففي اهرموف الليوتين كيتسبب  .(11/10شكل )مخصصة لهذا األمر 

نها ساعة أل24كلكن يفضل الجماع خبلؿ  .ساعة24-12من المبيض بعد مركر 

على خمس قطع اختبار الجهاز يحتوم ك .لخصوبة العالية جدا المدة القصول ؿ

كيفضل  ،باضة ياـ حتى تحديد موعد اإلأ 7-5على سبع قطع اختبار لمدة  كربما

، قل ساعات على األ 4لمدة  المرأة  تتبوؿ ف الأك، ت مكؽتعمله يوميا في نفس اؿ

قد تخفف من تركيز الهرموف في  انهالسوائل ألشرب كثار من كيفضل عدـ اإل

مربع  يوجدك،  (11/11شكل ) كثرأ دقائق ال 3بعد االختبار قرأ نتيجة كت ،البوؿ 

هو مابين لعمل االختبار فضل كقت أكيعتبر   ،يوضح نتيجة ارتفاع الهرموف 

ك أفي درجة حرارة الغرفة ،  مساء ثامنةالساعة العاشرة صباحا كحتى الساعة اؿ

  0ـ 25الحماـ العادية 

   

 LHيبين جهاز معرفة اإلباضة بقياس هرموف ( 11/10)شكل 

 

 يبين نتيجة اختبار الحمل( 11/11)شكل 
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 LH Ovulation قكهو يشبة اختبار الحمل كاسم، كؿ بالنسبة لبلختبار األ

Midstream   Tests  سمهاإباضة كط اختبار اإلئك شرا، أ Ovulation Test 

Strips  ذا حدثت إك، اخضر كهذا عبارة عن شرايط يوجد فى مقدمتها لوف

كهناؾ مربع يوضح نتيجة ارتفاع الهرموف .زرؽألى إخضر باضة يتحوؿ اللوف األاإل

 positive  كعادة عندما تكوف النتيجة موجبة، كهو مؤشر عليه بالسهم ، 

result كفي حالة حدكث ، يظهر خطاف كاضحاف كما في الصورة الموضحة

 ف يتم الجماع خبلؿ هذق الفترة أارتفاع في الهرموف يجب 

  إختبار اإلباضة باللعاب: الثانى

 LADY-Q جهزة منهاأيوجد عدة ، باللعاب  اإلباضةما بالنسبة لقياس أ

OVULATION PREDICTION TESTER   ،معدؿ  هذا الجهاز يقوـ بقياسك

هرموف ارتفاع ك .كالملح في اللعاب salt/oestrogen level  االستركجين

على شكل كريستاالت عند  قلى تشكلإستركجين يؤثر على اللعاب مما يؤدم اإل

باضة خبلؿ ستركجين يتوقع حدكث اإلكعند ارتفاع اإل.ليه بالميكركسكوب إالنظر 

ك أكل النتيجة صباحا قبل األ كتؤخذ.ساعة  72-24م خبلؿأياـ القادمة أالثبلثة 

كتؤخذ العينة من تحت ، بالفرشاة أك السواؾ سناف األ غسل ك حتى أالشرب 

كفحصها عبر ، كضع المسحة في شريحة مخبرية مرفقة بالجهاز  يتمك، اللساف 

على اللعاب  أمتابعة التغيرات التي تتطريتم ك، العدسة الجهرية المرفقة للجهاز 

التحديد  كلكن .ةباضدقيق لتحديد فترة اإل فحصكهو ، خبلؿ هذق الفترة 

كتحدث االباضة ، كثر أنه عملي بواسطة البوؿ ادؽ منه ألLH بواسطة هرموف

ساعة من االرتفاع كيمكن حدكث الجماع بعد االرتفاع في معدؿ 24-12خبلؿ اؿ

ياـ أف الحيوانات المنوية تستطيع العيش لمدة ثبلثة أحيث ، ساعة 12الهرموف ب

 ( 73) ساعة24كلكن البويضة تعيش فقط للمدة ، كثر أحيانا أك

اٌزؾؼ١ش ٌٍذٚسح اٌزب١ٌخ 
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، فإف  إذا لم يتم تخصيب البويضةك، بعد التبويض  مع انكماش الجريب الفارغ

كبدكف المستويات المرتفعة من . مستويات اإلستركجين كالبركجستركف تنخفض

، فإف بطانة الرحم السميكة التي تم  الهرمونات التي تساعد على االحتفاظ بها

كهذق هي بداية الدكرة . بفصل البطانة الرحمتكوينها تبدأ في التحلل كيقوـ 

. كبداية دكرة الحيض التالية

كيحدث . ، فقد تزرع نفسها بنجاح في بطانة الرحم إذا تم تخصيب البويضةأما 

،  لبويضة المخصبةكبمجرد أف تتم زراعة ا .ذلك بعد أسبوع تقريبنا من التخصيب

موجهة الغدد التناسلية المشيمائية كهو ما يعرؼ بيبدأ إنتاج هرموف الحمل، 

كهو يستمر في . ، كالذم سيحافظ على نشاط الجريب الفارغ(hCG)البشرية 

إنتاج هرموني اإلستركجين كالبركجستركف لمنع فصل بطانة الرحم، حتى تنضج 

بصورة ( المغذية التي يحتاجها الجنينالتي تشتمل على جميع المواد )المشيمة 

 .كافية للحفاظ على الحمل

 

 الثانى عشر الفصل

إٌطفخ األِشبط 

الثانية من  ذكرت النطفة األمشاج مرة كاحدة فى كتاب هللا عز كجل فى اآلية

كلم تذكر النطفة األمشاج فى أل حديث من أحاديث النبى محمد ، سورة اإلنساف 

 . أعلم كهللا أعلم فيماصلى هللا عليه كسلم 

 أِشبط فٝ اٌٍغخِؼٕٝ ٔطفخ 

نطفة  قثم جعلنا): قاؿ تعالى. ، كيعبر بها عن ماء الرجل الماء الصافي: النطفة

كقاؿ , [2/اإلنساف] (من نطفة أمشاج): ، كقاؿ[13/المؤمنوف] (في قرار مكين

 ، كيكنى عن اللؤلؤة بالنطفة[ 37/القيامة]ألم يك نطفة من مني يمنى)تعالى 

،  نطفة: الواحدة. اللؤلؤ: ، كالنطف إذا كاف في أذنه لؤلؤة: صبي منطف: كمنه

. السائل من المائعات: ، كالناطف يجيء فيها المطر حتى الصباح: كليلة نطوؼ
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: أم[. 2/اإلنساف] من نطفة أمشاج نبتليه:  قاؿ تعالىبمعنى األخبلط ، :  كاألمشاج

  (74)أخبلط من الدـ

 : الثٓ وض١ش اٌزفغ١ش

نٌبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعًا  أىمٍشىاجوإًنٌا خىلىقٍنىا اإلًنسىافى مًن نٌطٍفىةو ) »: قوله تعالى

غلب استعماله في ماء الذكور ، النطفة في األصل بمعنى الماء القليل  «(2)بىصًيرًا

، ك أمشاج جمع مشيج أك المشج بفتحتين أك  من الحيواف الذم يتكوف منه مثله

، ككصفت بها النطفة باعتبار أجزائها  فكسر بمعنى المختلط الممتزجبفتح 

كاالبتبلء نقل الشيء من حاؿ إلى حاؿ  .اإلناثماء الذكور ك المختلفة أك اختبلط 

، ك ابتبلؤق تعالى اإلنساف في  ك من طور إلى طور كابتبلء الذهب في البوتقة

يخلق النطفة فيجعلها أنه  خلقه من النطفة هو ما ذكرق في مواضع من كبلمه

 .إلى آخر األطوار التي تتعاقبها حتى ينشئه خلقا آخر، العلقة مضغة ك، علقة 

فجعلناق سميعا »: يدفعه تفريع قوله، ك المراد بابتبلئه امتحانه بالتكليف: كقيل

لو كاف المراد به التكليف كاف من الواجب تفريعه على ك، على االبتبلء  «بصيرا

، الجواب عنه بأف في الكبلـ تقديما ك تأخيرا ، ك ال بالعكس جعله سميعا بصيرا

 .، ال يصغى إليه التقدير إنا خلقناق من نطفة أمشاج فجعلناق سميعا بصيرا لنبتليهك

الحاؿ أنا ك، إنا خلقنا اإلنساف من نطفة هي أجزاء مختلطة ممتزجة : المعنىك

سميعا بصيرا ليسمع ما من طور إلى طور فجعلناق ك، ننقله من حاؿ إلى حاؿ 

ة على كحدانيته تعالى كالنبوة يبصر اآليات اإللهية الداؿ، ك يأتيه من الدعوة اإللهية

 .المعادك

البويضة )هى الصبغيات الموجودة فى الخبليا التناسلية  Gametes:األِشبط 

. إلى األبناءتنتقل من خبللها الصفات الوراثية من الوالدين ك،  (كالحيواف المنول

احادية المجموعة ( N)تحتوم على نصف عدد الكركموزكمات ككل نطفة 

 Primordial germالخبليا الجرثومية االكلية  تنشأ منك  Haploidالكركموسومية 

cells (PGCs) .  
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المقدرة بقدرها من من النطفة  كاألنثىأالذكر  يكوف منه، الذل يتكوف الجنين إف 

 23تلتقي النطفة ذات الػ ، ك النجمسورة  (46)تيمٍنىىمًنٍ نيطٍفىةو إًذىا ) قبل خلقها

،  صبغيًا 46صبغيًا لتشكبلف خلية كاحدة تحوم  23، مع البويضة ذات الػ  صبغيًا

كيعجب العلماء ما الذم يدفع  .كهذا هو عدد الصبغيات في خبليا جسم اإلنساف

فيما عدا ، مع أف جميع خبليا الجسم ، النطفة لبللتقاء مع البويضة كتشكيل الجنين

كىأىنَهي خىلىقى ): ، إنه هللا القائلصبغيا  46تحتول على ، النطاؼ المنوية كالبويضات 

ينٍثىى  سورة النجم،  أل تقدر بقدر  (46)مًنٍ نيطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى  (45)الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

  .هللا عز كجل

 (اٌظجغ١بد) أػذاد اٌىشِٚٛعِٛبد

يختلف عدد الكركموسومات من نوع آلخر في الكائنات الحية إال انه ثابت ألفراد 

على مجموعتين من النسيجية فى أل كائن حى تحتوم الخبليا ، كالنوع الواحد 

النصف من األب بحيث يكوف (  2N) الكركموسومات ك يعرؼ بالعدد الثنائي 

فتحتوم على العدد  (كالبويضةأالحيواف المنول )أما كالنصف اآلخر من األـ 

 .2Nالتى تحتول  األمشاجإذا ما اختلطت أعطت النطفة كهى (  N) األحادم 

 رى٠ٛٓ اٌض٠غٛد أٚ اٌاللؾخ

،  من نفس النوع (ذكر كأنثى) من زكجين مختلفين( الصبغيات)اختبلط من حقق تم

يتم إنتاج ك،  بويضةمع مشج اؿ ،لحيواف المنول كتتكوف البلقحة عند اتحاد مشج ا

ذرية تحتول على الصفات الوراثية لكبل الزكجين بحيث يحتول كل فرد من الذرية 

يؤدل إلى كليهما مما صفات كتنتقل إليه ، على الجينات التى فى كل من الزكجين 

كلذلك قاؿ هللا تعالى  تتحمل أفرادق الظركؼ البيئية المحيطة بهاك، بقاء النوع 

 سورة (2)نٌبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعًا بىصًيرًا أىمٍشىاجوإًنٌا خىلىقٍنىا اإلًنسىافى مًن نٌطٍفىةو ):

 اإلنساف 

اتحاد األمشاج الذكرية  لإلخصاب بين الزكجين فى اإلنساف قاألصل فى عملية اك

مع األمشاج األنثوية سواء تم ذلك عن طريق الجماع أك اإلخصاب خارج الرحم 

كمن . كما فى التلقيح اإلصطناعى أك الحيواف( طفل األنابيب)كما فى اإلنساف 

الممكن استخراج البويضة من قناة فالوب كاخصابها فى المعمل ثم زرعها فى 

  .إلى مجموعة من الخبلياجدار الرحم بعد انقسامها 
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كلذلك فإف المقصد من الزكجين كقد يحدث اإلخصاب من الجماع كقد ال يحدث 

يبدأ بعد تكوين النطفة الخبليا نقساـ اكألف  ، هنا األمشاج من الذكر كمن األنثى

كهكذا يتبين أف الجنين ال . ال قبلها كال من أحد النطفتين قبل اختبلطهمااألمشاج 

نطفة الذكر  اندماجتتكوف بعد  خلق إال من النطفة األمشاج كهىيتكوف كال يت

 (Zygote)البلقحة لتكوين  (Egg)البوضة  مع (Sperm)كهى الحيواف المنول 

  (12/2، 12/1) كما فى الشكل

   

كالطفل ال يتكوف إال من ( كسط)البويضة بعد التلقيح (يمين)البويضة قبل التلقيح(12/1)شكل

 اختبلط أمشاج

 

 كطوله  يبين مراحل تكوين الجنين من البويضة المخصبة بالحيواف المنول( 12/2)شكل 

اإلشبسح اٌم٠ٛخ فٝ وزبة اهلل رؼبٌٝ إٌٝ ػٍُ اٌٛساصخ 

http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
http://bookcoverimgs.com/zygote-embryo-fetus/ykonline.yksd.com*distanceedcourses*Courses*Biology*lessons*FourthQuarter*Chapter11*11-3*images*zygote.gif/ykonline.yksd.com*distanceedcourses*Courses*Biology*lessons*FourthQuarter*Chapter11*113.html/
http://tinypic.com/
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  :من قوؿ هللا عز كجل كهنا نجد اشارة قوية فى كتاب هللا تعالى لعلم الوراثة

  سورة  (2)نٌبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعًا بىصًيرًا أىمٍشىاجوإًنٌا خىلىقٍنىا اإلًنسىافى مًن نٌطٍفىةو

أل اخبلط من كركموسومات تحمل جينات لها صفات كراثية من : اإلنساف 

 كل من النطفتين 

 أل تقدر  :النجمسورة ( 46)مًنٍ نيطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى):كقوؿ هللا عز كجل

 بقدرها ذكرا أـ أنثى 

  ىرٍضً كىاخٍتًبلؼي أىلٍسًنىتًكيمٍ ) :كقوله عز كجل كىمًنٍ آيىاتًهً خىلٍقي السَمىاكىاتً كىاأل

يىاتو لِلٍعىالًمًينى  اختبلؼ  أل:سورة الركـ ( 22)كىأىلٍوىانًكيمٍ إًفَ فًي ذىلًكى آلى

كاختبلؼ األلسن قد . األلواف كاأللسن لدليل على اختبلؼ الجينات الوراثية

يعنى اختبلفا فى فصاحة اللساف بنطق الحركؼ كاخراجها من مخارجها 

الصحيحة اال ترل األبكم ، كالذل فى لسانه عيبا فى اخراج الحركؼ 

 كالكلمات كالجمل كقد يكوف هذا عيبا فى الصفات الوراثية لهؤالء األفراد 

  ىنٍعىاـً ميخٍتىلًفه أىلٍوىانيهي كىذىلًكى إًنَمىا كىمًنى النَاسً كىالدَكىابِ كى) :كقوله عز كجل األ

 أل :سورة فاطر (28)يىخٍشىى اللَهى مًنٍ عًبىادًقً الٍعيلىمىاء إًفَ اللَهى عىزًيزه غىفيوره 

اختبلؼ تراكيب الدكاب كاألنعاـ كالناس لدليل على اختبلؼ الجينات 

  .لها كالصفات الوراثية

 ٔطفخ أِشبطِٓ اإلػغبص اٌؼٍّٝ فٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ 

، كالتأنيث ، كالتذكير ، كالجمع ، كالتثنية ، الصفة تتبع الموصوؼ فى اإلفراد : أكال

مفردة هنا  طفةالنؼمخالفة اآلية لهذق القاعدة إال أننا نجد  كالتنكير كالتعريف

كهذا كاضح من  ، كاألمشاج جمع كهذا دليل على أف النطفة تحتول على األخبلط

، ( الحيواف المنول)التركيب الجينى لكل من النطف الثبلثة كهم نطفة الرجل 

النطفة المختلطة من الحيواف المنول )كالنطفة األمشاج ( البويضة)كنطفة األنثى 

 فمن حيث التدقيق العلمى فى هذق الناحية نجد أف نطفة الرجل. ( كالبويضة

ككل كركموسوـ عليه الحمض النوكل ، ت تحتول على أخبلط من الكركموسوما

الخاص به كالذل يحمل اخبلط من الجينات التى تحمل صفات كراثية عديدة لهذق 

ل ق، كأما النطفة األمشاج ؼ، ككذلك الحاؿ بالنسبة إلى نطفة المرأة  النطفة

ط مندمجة مع بعضها لتعطى صفة ثبات الكركموسومات تحمل كل هذق األخبل

كالجينات التى تحمل الصفات الوراثية لهذا االنساف ، كاألحماض النوكية التى عليها 

فبل نجد أبدا أف تزاكجا بين نطفتين لنوع االنساف نتج  .حتى تقوـ الساعة بأمر ربها
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كمن هنا  .نسافعنهما قردا أك بغبل أك أل مخلوؽ آخر غير بنى جنس هذا اال

ال توجد ، كأف النطفة تحتول على أفراد قابلة لبلختبلط بغيرها نستطيع أف نقوؿ 

كهذا فى حد ذاته ، خلية تسمى فى الجسم نطفة إال الحيواف المنول أك البويضة 

جميع كيتضح أيضا بعد انقساـ النطفة األمشاج أف . اعجازا لغويا فى هذق اللفظة

،  ماعدا الحيواف المنول أك البويضة، كركموسوـ  46 تحتول على خبليا الجسم

إنه ، فمن ذا الذل هيأ هذا كقدرق  .كركموسوـ 23 حيث يحتول كل منهما على 

هللا العليم الخبير الذل بين لمبلئكته مفهوـ الخبلفة فى األرض من خلق هذا 

فاظها تكال يكوف ذلك إال من النطفة األمشاج الح، االنساف المعمر لهذا الكوف 

نفس الصفات ؿمما يؤدل إلى توارث األجياؿ نساف بالصفات الوراثية لبنى اإل

 .أبينا آدـ كأمنا حواء عليهما السبلـالوراثية التى أكدعها هللا عز كجل فى 

من نطفة الرجل هو الذل يحدد  23من جهة أخرل نجد الكركموسوـ رقم : ثانيا

 Yكركموسومات %  50نجد أف الحيوانات المنوية تحتول على حيث جنس الجنين 

كال ، % 100بنسبة  Xبينما كركموسوـ الجنس عند المرأة    Xيحتول على % 50ك

فإذا ما اتحد ، يتحدد جنس الجنين إال بعد اختبلط المشيجين من الذكر كاألنثى 

من نطفة الذكر كانت النطفة األمشاج  Xمن نطفة األنثى مع المشيج  Xالمشيج 

XX  كإذا ما اتحد المشج بأمر ربها عز كجل ككانت المولودة أنثى ، X من نطفة

ككاف المولود ذكرا  XYمن نطفة الذكر كانت النطفة األمشاج  Yاألنثى مع المشيج 

  .بأمر هللا عز كجل

الماء ، ك هذا يطابق فى اللغة هي القليل من الماء أك قطرة : النطفة أف : ثالثا

كالحيواف المنوم ينسل من الماء المهين .كالحيوانات المنوية جزء منه  ماء الرجل

الَذًم أىحٍسىنى كيلَ شىيٍءو خىلىقىهي كى بىدىأى :) فى سورة السجدة يقوؿ هللا تعالى( المني)

كيقوؿ  (8)ثيمَ جىعىلى نىسٍلىهي مًن سبللىةو مِن مَاء مَهًينو  (7)خىلٍقى اإلًنسىافً مًن طًينو

فىلٍيىنظيرً اإلًنسىافي مًماى :)كما كرد فى سورة الطارؽأيضًا مبينًا دكر النطفة في الخلق 

) : فى سورة النحلكيقوؿ سبحانه كتعالى  ، (6)خيلًقى مًن مَاء دىافًقو (5)خيلًقى

اإللهي أف صفات  ك يؤكد البياف،  (4)خىلىقى اإلًنسىافى مًن نُطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه مُبًينه 

قيتًلى اإلًنسىافي مىا :)  كما فى سورة عبسهو نطفة كتتقدر ك، اإلنساف تتقرر 

أف ، كيتضح هنا  (19)مًن نُطٍفىةو خىلىقىهي فىقىدَرىقي (18)مًنٍ أىمِ شىيٍءو خىلىقىهي (17)أىكٍفىرىقي

كهذا يتحقق فى معناها ، النطفة تنطف من الرجل ككذلك المرأة كقطرات الماء 
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كهذا من اإلعجاز العلمى فى هذق اللفظة ، ككظيفتها ، كنزكلها ، كمحتواها ، 

 .حيث أف معناها فى اللغة يتفق مع كظيفتها كمحتواها بل كهيئة خركجها

إًنَا خىلىقٍنىا اإلًنسىافى :)النطفة األمشاج في قوله تعالى كاعجاز علمى آخر فى : رابعا

من سورة فاآلية الكريمة  (2)مًنٍ نيطٍفىةو أىمٍشىاجو نىبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعنا بىصًيرنا 

مفردة ، ك ( صغيرة كالقطرة)تعبر عن هذا اإلعجاز ، فلغويًا هي نطفة اإلنساف 

ك هذا يطابق المبلحظة العلمية ( أمشاج)لكن تركيبها مؤلف من أخبلط مجتمعة 

هي في ك، حيث أف البويضة الملقحة بالحيواف المنوم هي على شكل قطرة 

كركموسومات البويضة ك ، خليط من كركموسومات نطفة الرجلنفس الوقت 

فهل يقدر البشر حتى كإف كانوا أنبياء أك مرسلين أف يأتوا بكبلـ فى هذا  .األنثوية 

العليم الخبير هللا أـ أف هذا كحيا أكحاق ، سهم ؼالنسق العلمى الدقيق من عند أف

 إلى نبيه محمد صلى هللا عليه كسلم 

الذَكىرى كى كىأىنَهي خىلىقى الزَكٍجىيٍنً )كاعجاز علمى آخر فى قوله عز كجل : خامسا

ينثىىً مما يعنى أف نطفة الرجل  ،النجم من سورة  (46)من نُطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى  (45)األ

كهذا كاضح حيث ! حاؿ اإلمناء يتقرر مصيرها ك ما يخرج منها ذكرا كاف أك أنثى 

الذل يحدد جنس الجنين بقدر  XYأف الحيوانات المنوية تحتول على الكركموسوـ 

أك ( X)مىنٍ أخبر محمدا صلى هللا عليه ك سلم أف النطفة بأحد نوعيها هللا تعالى ؼ

(Y ) أنه الخالق سبحانه كتعالى كعز هي المسؤكلة عن تحديد جنس الجنين ؟

 .كهذا يؤكد صدؽ رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم كجل

لم تعرؼ إال بعد إكتشاؼ الميكركسكوب الحقيقة العلمية هذق إف : سادسا

 مناألنوثة تتقرر حيث عرفوا أف الذكورة ك ، عشريناإللكتركني في القرف اؿ

البويضة ، ك كانت البشرية بأجمعها في أكائل القرف العشرين ال ك الذكرية النطفة

، لكن القرآف الذم نزؿ قبل اؼ النطهذق ك األنوثة مقررة في أتعلم أف الذكورة 

  .غاية الوضوحيقرر هذا في من الزماف أربعة عشر قرنا 

تتكوف في المنوية ، حيث ذكرنا سابقًا أف النطاؼ علمية أخرل ثمة لفتة ك: سابعا

تقع جنسية أكلية من خبليا  ،كما أثبت علم األجنة،التي تتشكل بدكرها ك، الخصية 

أسفل الكليتين في الظهر ثم تنزؿ إلى األسفل في مراحل الحمل األخيرة ك هذا 

األعراؼ ) (ربك من بني آدـ من ظهورهم ذريتهمك إذ أخذ :)تأكيد لقوله تعالى 
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ك هذق إشارة كاضحة إلى أف أصل الذرية هي منطقة الظهر حيث مكاف  (172

كأحكم  فسبحاف هللا أعلم العالمينأك المبيض الجنينى ،  ةتشكل الخصية الجنيني

. الحاكمين كأحسن الخالقين

خٍك اٌغ١ٕٓ ٌّغؤٌخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ  ٔظشح

نجد أف القرآف الكريم كالسنة النبوية المطهرة قد أكدا بصورة علمية دقيقة أف 

قد أجمع أهل ك، " النطفة األمشاج"اإلنساف إنما خيلق من نطفة مختلطة سماها 

ك . التفسير على أف األمشاج هي األخبلط ، كهو اختبلط ماء الرجل بماء المرأة

رج اإلماـ أحمد في مسندق أف يهوديًا مر بالنبي أخفقد الحديث الشريف يؤكد هذا 

يا يهودم ، إف هذا : صلى هللا عليه ك سلم ك هو يحدث أصحابه فقالت له قريش

يا محمد ، مًمَ : ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال نبي ، فقاؿ: يزعم أنه نبي ، فقاؿ

يا يهودم ، من كلٍ "  :ؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلمفقا ييخلق اإلنساف ؟

هكذا كاف يقوؿ : "فقاؿ اليهودم "من نطفة الرجل ك من نطفة المرأة : يخلق 

فإف اليهودل يؤكد هذق الحقيقة العلمية على لساف (.أم من األنبياء" )مىن قبلك 

من كهذا . من كاف قبل النبى محمد صلى هللا عليه كسلم من األنبياء كالمرسلين 

ؽ رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم من قبل هذا جهة أخرل تأكيد على صد

  .حق كالصدؽؿاليهودل الذل تكلم با

تأكيد على أف الرساالت جميعها نادت بدين كاحد كهو اؿهذا الحديث  بينم :فبئذح 

فبل يعقل أبدا ، أل من األنبياء  " هكذا كاف يقوؿ من قبلك"لقوؿ اليهودل  اإلسبلـ

أف يتكلم األنبياء قبل النبى محمد صلى هللا عليه كسلم فى مثل هذق المسائل 

بل المنطقى ، العلمية الدقيقة كال ينادكف بتوحيد هللا عز كجل أك بتحكيم شرائعه 

البد كأف يكوف تكلم فى ، ألة فى المسائل العلمية كهذق المس همأف من تكلم من

سورة آؿ  (19)إف الدين عند هللا اإلسبلـ)هللا تعالى قاؿ  كلذلك ،أصوؿ الدين 

فى الحديث الذل ركاق اإلماـ مسلم   صلى هللا عليه كسلمكقاؿ النبى ،  عمراف

 كاآلخرة األكلى في مريم ابن بعيسى الناس أكلى أنا) بسندق عن أبى هريرة

 ، شتى كأمهاتهم ، (75)عبلت من إخوة األنبياء : قاؿ ؟ هللا رسوؿ يا كيف : قالوا

                                                             

75
كأما اإلخوة . أكالد العبلت بفتح العين المهملة كتشديد البلـ هم اإلخوة ألب من أمهات شتى : قاؿ العلماء  ( 

 . لهم أكالد األعيافمن األبوين فيقاؿ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7062&idto=7073&bk_no=53&ID=1117#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7062&idto=7073&bk_no=53&ID=1117#docu
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قاؿ .   (كليس بينى كبينه نبى)كفى ركاية (  76)  نبي بيننا كليس ، كاحد كدينهم

معنى الحديث أصل إيمانهم كاحد ، كشرائعهم مختلفة ، فإنهم : جمهور العلماء 

 .  متفقوف في أصوؿ التوحيد ، كأما فركع الشرائع فوقع فيها االختبلؼ

الشَيٍء : أىمٍ أىخٍبلط ك ىالٍمىشًج ك ىالٍمىشًيج "  مٍشىاجأ:يقوؿ ابن كثير فى تفسيرق  

 "مًنٍ نيطٍفىة أىمٍشىاج " الٍميخٍتىلًط بىعٍضه فًي بىعٍض ، قىاؿى اًبٍن عىبَاس فًي قىوٍله تىعىالىى 

ىة إًذىا اًجٍتىمىعىا ك ىاخٍتىلىطىا ثيمَ يىنٍتىقًل بىعٍد مًنٍ طىوٍر إً :  لىى يىعٍنًي مىاء الرَجيل ك ىمىاء الٍمىرٍأ

هىكىذىا قىاؿى عًكٍرًمىة ك ىميجىاهًد ك ىالٍحىسىن ك، ك ىلىوٍف إًلىى لىوٍف ، ك ىحىاؿ إًلىى حىاؿ ، طىوٍر 

ىة : ك ىالرَبًيع بٍن أىنىس   .األمٍشىاج هيوى اًخٍتًبلط مىاء الرَجيل بًمىاءً الٍمىرٍأ

اتحاد النواتاف في غاية كتم ، في البويضة يواف المنول استقرت نواة الحكعندما .

كبهذق الطريقة تتوال األجياؿ الخليفة فى األرض القوة لتكوين االنساف الجديد 

دكف تغيير فى الصفات االنسانية التى فطر هللا عز كجل عليها ، جيبل من بعد جيل 

فيالها من قدرة الهية عظيمة يقف أمامها  .كهو آدـ عليه السبلـ، اإلنساف األكؿ 

مسبحين بحمدق تبارؾ كتعالى كتقدست أسماؤق بل جهابزة العلم عاجزين 

لبشرية كجميع الكائنات الحية قدرة على ؿجعل ، كهللا سبحانه كتعالى . كصفاته 

 ، التزاكج كالتناسل كال يكوف ذلك إال من خبلؿ الزكجين كال يكوف من أحدهما

ة الذرية على التزاكج كالتناسل البد كأف نقف على معنى الزكج كلبياف قدر

 كالزكجين كاألزكاج كما جاءت هذق المفردات فى القرآف الكريم  

 

 

 

 

 

 

                                                             

76
 باب فضائل عيسى عليه السبلـ -كتاب الفضائل  -صحيح مسلم  (
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 الثالث عشرالفصل 

اٌزس٠خ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزضاٚط 

آية أخرل من آيات هللا عز كجل فى خلق اإلنساف كهى القدرة على التزاكج من 

كىمًنٍ آيىاتًهً أىفٍ خىلىقى لىكيم مِنٍ أىنفيسًكيمٍ أىزٍكىاجنا : أجل بقاء النوع لقوله عز كجل 

( 21) لِقىوٍـو يىتىفىكَريكفىيىاتو لِتىسٍكينيوا إًلىيٍهىا كىجىعىلى بىيٍنىكيم مَوىدَةن كىرىحٍمىةن إًفَ فًي ذىلًكى آلى 

يىأىيٌهىا النٌاسي اتٌقيواٍ رىبٌكيمي الٌذًم خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو كىاحًدىةو ): قاؿ تعالى، كسورة الركـ

ن كىثًيرًا كىنًسىآءن كىاتٌقيواٍ اللٌهى الٌذًم تىسىآءىليوفى بًهً  كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثٌ مًنٍهيمىا رًجىاال

 .النساء سورة] (1)إًفٌ اللٌهى كىافى عىلىيٍكيمٍ رىقًيبًا كىاألرٍحىاـى
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كالتكاثر فى األرض من جميع الكائنات سواء كاف فى النبات أك الحيواف أك 

كلذلك جعلها ، اإلنساف ال يكوف إال من خبلؿ هذق الخاصية كهى خاصية التزاكج 

كبين سبحانه كتعالى أنه المنزق عن كل نقص كعيب . هللا عز كجل آية من آياته 

لقدرته على خلق األزكاج كلها مما تنبت األرض كمن الناس كمما ال يعلمونه فى 

كلهذا بين هللا عز كجل هذق . حينه كهذا مجاؿ خصب للبحث كالدراسة كالتنقيب 

مٌا تينبًتي األرٍضي كىمًنٍ سيبٍحىافى الٌذًم خىلىق األزٍكىاجى كيلٌهىا ـً) :المسألة فى قوله تعالى 

ى يىعٍلىميوف كىمًن كيلٌ شىيٍءو خىلىقٍنىا )كقوله تعالى سورة يس ، (36)أىنفيسًهًمٍ كىمًمٌا ال

 الذارياتسورة  (49)زىكٍجىيٍنً لىعىلٌكيمٍ تىذىكٌريكفى

إذف فالمخلوقات ال تكوف في أحسن صورة إال من خبلؿ التقاء الزكجين من 

كالبكتريا  كغيرهم كذلك مشهود في عالم اإلنساف كالحيواف كالنبات ،نفس النوع 

فبل تكاثر كال تناسل إال من خبلؿ ، كالفطريات كالطحالب كالخمائر كالفيركسات 

ال يكوف هناؾ بقاء للنوع إذا حدث تزاكج بين نوعين مختلفين كلو كانا ك. الزكجين

بين الحصاف كالحمارة فينتج من فصيلة كاحدة كالتزاكج بين الحمار كالفرس أك 

عن ذلك مخلوؽ عقيم يسمى بغبل ليس له القدرة على االنجاب مما يؤدل إلى 

  .اندثار النوع

يختلف معنى الزكجين من شخص آلخر هل هما الذكر :  ِؼٕٝ اٌضٚع١ٓ

أـ هما الحيواف المنول كالبويضة ؟  ؟فى الذكر كاألنثى (77)أـ هما األداة كاألنثى؟

، أـ هما النواة فى كل منهما ؟ أـ هما الكركموسومات فى نواة كل منهما ؟ أـ 

هما الجينات الوراثية التى تدخل فى تركيب جسم الكائن الحى بما يحافظ على 

  ؟بقاء النوع

 هل لفظ الزكجين أشمل كأعم من الذكر كاألنثى ؟كبمعنى آخر  •

 الذل تكوف به الذرية من الذكر كاألنثى؟    كما هو األصل •

كهل األعضاء التناسلية هى الوسيلة أـ الغاية من الزكجين  فى خلق  •

 الذرية ؟

كلبياف هذق المسألة البد من بياف اآليات التى تتكلم عن الزكج كالزكجين كاألزكاج 

 . فى كتاب هللا عز كجل

                                                             

77
العضو الذكرل فى الذكر أك الفرج فى األنثى فى عالم االنساف أك الحيواف أك األداة فى الذكر أك األنثى هى  ( 

 الطير أك غيرهم من المخلوقات التى لها عضوا ذكريا فى الذكور كفرجا فى اإلناث 
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من " األزكاج -أزكاج –زكجين  –الزكجين  -الزكج  " كبالنظر كالتدقيق فى معنى 

كاللوف  –الصنف  كاألصناؼ  –األنواع  –كتب التفسير كجدت أنها تعنى النوع 

كاأللواف كالشىء كضدق أك ما يقابله كالليل كالنهار كاألسود كاألبيض كغير ذلك 

 –زكجين  –زكج "الحقيقى لكلمة  من المعانى التى ال تمت بصلة إلى المعنى

 " . أزكاج

ر أكال إلى اآليات التى تتكلم عن الزكج كالزكجين كاألزكاج فى كتاب هللا عز كلننظ

:  كجل

ى  زىكٍجومٌكىافى  زىكٍجوكىإًفٍ أىرىدٍتٌمي اسٍتًبٍدىاؿى ): قاؿ تعالى:  زىكٍجو كىآتىيٍتيمٍ إًحٍدىاهينٌ قًنٍطىارًا فىبل

ىتىأٍخيذيكنىهي بيهٍتىانًا كىإًثٍمًا مٌبًينًا أل المعنى هنا ، ك النساء سورة (20)تىأٍخيذيكاٍ مًنٍهي شىيٍئًا أ

كلكن دكف بخس حق ، فبل حرج فيه  كزكجةأخرل  امرأة مكاف امرأةاستبداؿ 

كىتىرىل ): كقوله تعالى فى سورة الحج.الزكجة األكلى كأخذ ما قدـ إليها من مهر 

،  (5)بىهًيجو زىكٍجاألرٍضى هىامًدىةن فىإًذىآ أىنزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىآءى اهٍتىزٌتٍ كىرىبىتٍ كىأىنبىتىتٍ مًن كيلٌ 

أىكىلىمٍ يىرىكٍاٍ إًلىى األرٍضً كىمٍ أىنبىتٍنىا فًيهىا مًن كيلٌ ) :فى سورة الشعراء تعالىكقوله 

كالمعنى أنها أنبتت نباتا غير مثمر يحتول على زكج من النبات فى  (7)كىرًيمو زىكٍجو

نجد هنا أف كلمة ك. صورة بهيجة تسر الناظرين إليه كتدخل البهجة فى النفوس

 . زكج تعنى الفرد القابل لبلختبلط بفرد آخر كينتج عن اختبلطهما هذا ذرية 

حىتٌىى إًذىا جىآءى أىمٍرينىا كىفىارى التٌنٌوري قيلٍنىا احٍمًلٍ فًيهىا مًن كيلٌ ) :قاؿ تعالى:  زىكٍجىيٍنً

( 40)اثٍنىيٍنً كىأىهٍلىكى إاًلٌ مىن سىبىقى عىلىيٍهً الٍقىوٍؿي كىمىنٍ آمىنى كىمىآ آمىنى مىعىهي إاًلٌ قىلًيله زىكٍجىيٍنً

فىأىكٍحىيٍنىآ إًلىيٍهً أىفً اصٍنىعً الٍفيلٍكى بًأىعٍيينًنىا كىكىحٍيًنىا فىإًذىا جىآءى ) كقوله تعالى، هود سورة

اثٍنىيٍنً كىأىهٍلىكى إاًلٌ مىن سىبىقى عىلىيٍهً الٍقىوٍؿي  زىكٍجىيٍنًأىمٍرينىا كىفىارى التٌنٌوري فىاسٍليكٍ فًيهىا مًن كيلٌ 

ى تيخىاطًبٍنًي فًي الٌذًينى ظىلىميوى ،  المؤمنوف سورة( 27)اٍ إًنٌهيمٍ مٌغٍرىقيوفىمًنٍهيمٍ كىال

 قؿكؽك. كالمعنى خذ من كل شىء موجود أفرادا قابلة للتزاكج من أجل بقاء النوع

كىهيوى الٌذًم مىدٌ األرٍضى كىجىعىلى فًيهىا رىكىاسًيى كىأىنٍهىارًا كىمًن كيلٌ الثٌمىرىاتً جىعىلى ) :تعالى

ىيىاتو لٌقىوٍـو يىتىفىكٌريكفى زىكٍجىيٍنًفًيهىا  سورة ( 3)اثٍنىيٍنً ييغٍشًي الٍلٌيٍلى النٌهىارى إًفٌ فًي ذىلًكى ال

هذق آية غاية فى الوضوح أف النبات المثمر الذل به ثمر أك حبوب على ،  الرعد

كىمًن ): تعالى قؿكؽك. اختبلؼ أنواعها فإنه يحتول على زكجين كليس زكجا كاحدا

كهذا بياف آخر أف ،  الذاريات سورة( 49)لىعىلٌكيمٍ تىذىكٌريكفى زىكٍجىيٍنًكيلٌ شىيٍءو خىلىقٍنىا 

كل شىء قابل للبقاء منه زكجين قابلين لبلختبلط ببعضهما كيكوف منه الذرية 

جاءت " زكجين"أف كلمة : يستفاد من هذق اآليات ك. ليس من أحدهما دكف اآلخر



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

149 

 

التى من األشياء  ات كغيرهمبالنككهى تشمل اإلنساف كالحيواف ، على العموـ 

كهذا ما أثبته العلم  ، كبينت فى النبات أف الثمرات فيها زكجين قابلة للتزاكج

 (حبوب اللقاح)الحديث أف جميع الثمرات تحتول على كركموسومات المتك

  (.البويضات) كالمياسم

يتيواٍ بًهً ميتىشىابًهًا كىلىهيمٍ فًيهىآ ): قوله تعالى :  أزٍكىاج مٌطىهٌرىةه كىهيمٍ فًيهىا  أىزٍكىاجهكىأ

  سورة البقرة (25)خىالًديكفى

كىالٌذًينى آمىنيواٍ كىعىمًليواٍ الصٌالًحىاتً سىنيدٍخًليهيمٍ جىنٌاتو تىجٍرًم مًن تىحٍتًهىا ):كقوله تعالى

ن أىزٍكىاجه األنٍهىاري خىالًدًينى فًيهىآ أىبىدًا لٌهيمٍ فًيهىآ   سورة( 57)مٌطىهٌرىةه كىنيدٍخًليهيمٍ ظًػبلٌ ظىلًيبل

( 143)مٌنى الضٌأٍفً اثٍنىيٍنً كىمًنى الٍمىعٍزً اثٍنىيٍنً أىزٍكىاجوثىمىانًيىةى : )تعالى ، كقولهالنساء 

ى يىكيوفى  زىكٌجٍنىاكىهىا فىلىمٌا قىضىىى زىيٍده مٌنٍهىا كىطىرًا): تعالى ، كقولهاألنعاـ  سورة لًكىيٍ ال

أىدٍعًيىآئًهًمٍ إًذىا قىضىوٍاٍ مًنٍهينٌ كىطىرًا كىكىافى أىمٍري اللٌهً  أىزٍكىاجً عىلىى الٍميؤٍمًنًينى حىرىجه فًيى

ن  ى أىف ): تعالى قؿكؽك ، األحزاب سورة (37)مىفٍعيوال الٌ يىحًلٌ لىكى النٌسىآءي مًن بىعٍدي كىال

كىلىوٍ أىعٍجىبىكى حيسٍنيهينٌ إاًلٌ مىا مىلىكىتٍ يىمًينيكى كىكىافى اللٌهي عىلىىى كيلٌ  أىزٍكىاجوتىبىدٌؿى بًهًنٌ مًنٍ 

( 58)أىزٍكىاجهكىآخىري مًن شىكٍلًهً ): تعالى، كقوله سورة األحزاب  (52)شىيٍءو رٌقًيبًا

هى التى ك، فيها اشكاؿ عند علماء التفسير األخيرة هذق اآلية ك،  ص سورة

كالحقيقة أف هذق  .بمعنى أنواعكردت فيها  لالت "أزكاج"كلمة فسركا  همجعلت

كالحميم  .، كأكل الزقوـالعذاب كشرب الحميم كالغساؽ  اشكاؿتتكلم عن اآلية 

 سورة (15)كىسيقيوا مىاء حىمًيمنا فىقىطَعى أىمٍعىاءهيمٍ) :هو الماء الحار كقوله عز كجل

مِن " :قوله تعالى فى سورة ابراهيم  كرد فىالصديد كالقيح  كالماء،  محمد

يىتىجىرَعيهي كىالى يىكىادي ييسًيغيهي كىيىأٍتًيهً الٍمىوٍتي مًن ( 16)كىرىائًهً جىهىنَمي كىييسٍقىىٰ مًن مَاءو صىدًيدو 

كبين هللا عز كجل هذا . "(17) بًمىيِتوۖ  كىمًن كىرىائًهً عىذىابه غىلًيظهكيلِ مىكىافو كىمىا هيوى 

العذاب الغليظ كالذل له أشكاؿ كهو طعاـ الزقوـ كالذل يأكلونه فى جهنم كهو 

ها الزكجين كمنها ازكاج كلذلك جاء ثمار شجرة الزقوـ كالثمار البد كأف يكوف من

آخر من  شكلاللفظ القرآنى مطابقا للمعنى الحسى المشاهد فتكلم هللا عن 

ن ": الطعاـ من شجرة الزقوـ فى قوله تعالى  منالعذاب به أزكاج  أىذىلًكى خىيٍره نُزيال

ٍ شىجىرىةي الزَقُوـً ـى إًنَهىا شىجىرىةه تىخٍريجي فًي أىصٍلً  (63)إًنا جىعىلٍنىاهىا فًتٍنىةن لِلظالًمًينى (62)أ

فىإًنَهيمٍ آلكًليوفى مًنٍهىا فىمىالًؤيكفى مًنٍهىا  (65)طىلٍعيهىا كىأىنَهي ريؤيكسي الشَيىاطًينً (64)الٍجىحًيمً

ل ثيمَ إًفَ مىرٍجًعىهيمٍ إلوؿى (67)ثيمَ إًفَ لىهيمٍ عىلىيٍهىا لىشىوٍبنا مِنٍ حىمًيمو (66)الٍبيطيوفى

ثيمَ إًنَكيمٍ أىيُهىا الضالُوفى : كقاؿ في موضع آخر، سورة الصافات  (68)الٍجىحًيمً

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura14-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura14-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura14-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura14-aya17.html
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 (53)فىمىالًؤيكفى مًنٍهىا الٍبيطيوفى (52)آلكًليوفى مًن شىجىرو مِن زىقُوـو (51)الٍميكىذِبيوفى

هىذىا نيزيليهيمٍ يىوٍـى  (55)فىشىارًبيوفى شيرٍبى الٍهًيمً (54)فىشىارًبيوفى عىلىيٍهً مًنى الٍحىمًيمً

إًفَ شىجىرىةى : كقاؿ تعالى فى سورة الدخاف،  الواقعةسورة  (56)الدِينً

ىثًيمً( 43)الزَقُوـً ( 46)كىغىلٍيً الٍحىمًيمً(45)الٍبيطيوفً كىالٍميهٍلً يىغٍلًي فًي( 44)طىعىاـي األ

صيبُوا فىوٍؽى رىأٍسًهً مًنٍ عىذىابً ثيمَ ( 47)خيذيكقي فىاعٍتًليوقي إًلىى سىوىاء الٍجىحًيمً

، ( 50)إًفَ هىذىا مىا كينتيم بًهً تىمٍتىريكفى( 49)ذيؽٍ إًنَكى أىنتى الٍعىزًيزي الٍكىرًيمي( 48)الٍحىمًيمً

،  يؤخذ من هذق اآليات أف هذق الشجرة شجرة خبيثةكفى بياف طعاـ أهل النار 

رجائها، كثمر هذق الشجرة قبيح جذكرها تضرب في قعر النار، كفركعها تمتد في أ

المنظر كلذلك شبهه برؤكس الشياطين، كقد استقر في النفوس قبح رؤكسهم 

كإف كانوا ال يركنهم، كمع خبث هذق الشجرة كخبث طلعها، إال أف أهل النار يلقى 

عليهم الجوع بحيث ال يجدكف مفرًا من األكل منها إلى درجة ملء البطوف، فإذا 

، فيجدكف لذلك  ذت تغلي في أجوافهم كما يغلي دردم الزيتامتؤلت بطونهم أخ

، فإذا بلغت الحاؿ بهم هذا المبلغ اندفعوا إلى الحميم، كهو الماء  آالمًا مبرحة

كتشرب كال كثيرا الحار الذم تناهى حرق، فشربوا منه كشرب اإلبل التي تشرب 

هي ضيافتهم هذق . ، كعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم(78)كل لمرض أصابهاتتر

كإذا أكل أهل . في ذلك اليوـ العظيم، أعاذنا هللا من حاؿ أهل النار بمنه ككرمه

إًفَ )النار هذا الطعاـ الخبيث من الضريع كالزقوـ غصوا به لقبحه كخبثه كفسادق 

ن كىجىحًيمنا  ، المزملسورة  (13)كىطىعىامنا ذىا غيصَةو كىعىذىابنا أىلًيمنا (12)لىدىيٍنىا أىنكىاال

كمن طعاـ أهل . ، إذ يقف في حلقه كالطعاـ ذك الغصة هو الذم يغص به آكله

كىال طىعىاـه إاًلَ مًنٍ  (35)فىلىيٍسى لىهي الٍيىوٍـى هىاهينىا حىمًيمه): النار الغسلين، قاؿ تعالى

يىذيكقيوقي هىذىا فىلٍ: كقاؿ تعالى،  الحاقةسورة  (37)ال يىأٍكيليهي إاًلَ الٍخىاطًؤيكفى (36)غًسٍلًينو

كالغسلين كالغساؽ . صسورة  (58)كىآخىري مًن شىكٍلًهً أىزٍكىاجه (57)حىمًيمه كىغىساؽه

ما يسيل : بمعنى كاحد، كهو ما ساؿ من جلود أهل النار من القيح كالصديد، كقيل

هو : من فركج النساء الزكاني كمن نتن لحوـ الكفرة كجلودهم، كقاؿ القرطبي

أخبر الحق أف الغسلين كاحد من أنواع كثيرة تشبه هذا كقد . عصارة أهل النار

كىسيقيوا مىاء : أما شرابهم فهو الحميم، قاؿ تعالى. النوع في فظاعته كشناعته

كىقيلً الٍحىقُ مًن رَبِكيمٍ فىمىن شىاء : كقاؿ،  محمد سورة (15)حىمًيمنا فىقىطَعى أىمٍعىاءهيمٍ
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نا أىعٍتىدٍنىا لًلظالًمًينى نىارنا أىحىاطى بًهًمٍ سيرىادًقيهىا كىإًف فىلٍييؤٍمًن كىمىن شىاء فىلٍيىكٍفيرٍ إً 

 (29)يىسٍتىغًيثيوا ييغىاثيوا بًمىاء كىالٍميهٍلً يىشٍوًم الٍويجيوقى بًئٍسى الشَرىابي كىسىاءتٍ ميرٍتىفىقنا

ى يىكىادي ييسًيغيهي (16)كىييسٍقىى مًن ماء صىدًيدو: تعالى كقاؿ،  الكهفسورة   يىتىجىرَعيهي كىال

كهذق هى ضيافة أهل الكفر ( 57) هىذىا فىلٍيىذيكقيوقي حىمًيمه كىغىساؽه: كقاؿ (17)

 .(79) كاإللحاد

إذف اآلية تتكلم عن أشكاؿ العذاب كقد بينه ربنا عز كجل بشجرة الزقوـ كالتى 

مثل لها طلع يؤكل كمن المعركؼ المشاهد الحسى أننا فى الدنيا نعلم شجر 

أشجار كثيرة ال نستطيع أف نأكل من طلعها شيئا ككالخركع الحنظل كالصبار 

فكاف الكبلـ هنا عن ات من الصبغيات كالجينكهذق األشجار هى عبارة عن أزكاج 

  .شكل العذاب بما يحتويه من شجر الزقوـ

كمن جهة أخرل فإف الصديد المعلوـ لنا فى الدنيا كالذل يخرج من الجركح 

التى ماتت أثناء ( خبليا النيتركفيل)المتقيحة هو عبارة عن الخبليا اآلكلة للبكتريا 

المقاكمة الطبيعية للجسم كمعها بعض الخبليا البكتيرية التى مازالت حية ككبل 

كل خلية نواة النوعين من الخبليا يحتول على األزكاج من الكركموسومات فى 

ين من الهيدركجين تكمن جهة ثالثة معلوـ لنا أف الماء يتكوف من اتحاد ذر. منهم

عل كيميائى كهذا ايضا له صفة التزاكج بين هذق مع ذرة اككسجين نتيجة تفا

هو فرد قابل لبلقتراف بفرد آخر كينتج عن هذا التزاكج "معنى الزكج ك ، الذرات

كبهذا  "ذرية كما فى الحيوانات أك مركبات تفاعلية كما فى العناصر الكيميائية

أك الشراب ( طلع شجرة الزقوـ)يتضح أف أشكاؿ العذاب سواء من الطعاـ 

التى ذكرت فى كتاب ( الماء الحميم ، الغساؽ ، الغسلين،  الماء الصديد)نواعه بأ

 (80)فكل منها يحتول على أزكاج من مكوناتها كبهذا يرفع هذا اإلشكاؿ هللا تعالى 

يمٌهىاتًكيػمٍ  أىزٍكىاجوكىأىنزىؿى لىكيمٍ مٌنى األنٍعىاـً ثىمىانًيىةى ) :تعالى قؿكؽك،  يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

ىثو ذىلًكيمي اللٌهي رىبٌكيمٍ لىهي الٍميلٍكي آل إًلىػىهى إاًلٌ هيوى فىأىنٌىى  خىلٍقًا مٌن بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ثىبل

أنها كلمة أزكاج التى كردت فيها يستفاد من اآليات ك ،الزمر سورة(6)تيصٍرىفيوفى

أشكاؿ كاج المؤمنين فى الجنة كعن أزكاج األنعاـ كعن جاءت فى الحديث عن أز

 .العذاب فى جهنم

                                                             

79
 )http://www.dorar.net/enc/aqadia/2976  طعاـ : الحادم عشرالمبحث  الموسوعة العقدية -الدرر السنية

 أهل النار كشرابهم كلباسهم

(80
 .حنفى محمود مدبولى./ د.أ( األزكاج كالنطفة األمشاج)انظر كتابنا  
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 :تعالى قؿكؽفى جاءت كلمة األزكاج فى آيتين من كتاب هللا عز كجل ك: األزٍكىاجى

ى األزٍكىاجى سيبٍحىافى الٌذًم خىلىق ) كيلٌهىا مًمٌا تينبًتي األرٍضي كىمًنٍ أىنفيسًهًمٍ كىمًمٌا ال

كيلٌهىا كىجىعىلى لىكيمٍ  األزٍكىاجىكىالٌذًم خىلىقى ):تعالى ، كفى قولهيس  سورة (36)يىعٍلىميوفى

 .الزخرؼ سورة (12)مٌنى الٍفيلٍكً كىاألنٍعىاـً مىا تىرٍكىبيوفى

أف كلمة األزكاج كردت فى الحديث عن جميع : يستفاد من هاتين اآليتين ك

، كأيضا مما ( األزكاج كلهاسبحاف الذل خلق )المخلوقات التى خلقها هللا عز كجل 

 تنبت األرض

 ثش اٌزس٠خ  فٝ األسع

جين كهذا أكبر بين هللا عز كجل أف بث الذرية ال يكوف إال من خبلؿ التقاء الزك

كقد بين العلم الحديث فشل  .بشراؿالتكاثرل فى ستنساخ الدليل على بطبلف ا

، هذا بجانب المطالبة ببطبلنه ممن استنسخوا  العلماء فى استنساخ كائن بشرل

يىأىيٌهىا النٌاسي اتٌقيواٍ رىبٌكيمي الٌذًم ): قاؿ تعالى (81)حيوانات كظهر أثارها الضارة 

ن كىثًيرًا كىنًسىآءن كىاتٌقيواٍ  خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثٌ مًنٍهيمىا رًجىاال

كبين  .النساء سورة (1)م تىسىآءىليوفى بًهً كىاألرٍحىاـى إًفٌ اللٌهى كىافى عىلىيٍكيمٍ رىقًيبًااللٌهى الٌذً

هللا سبحانه كتعالى أف بث الذرية كانتشارها فى األرض يكوف من الرجاؿ 

ألف الرجاؿ كالنساء أدعى ك ،فقط  اإلناث فقط كال من كالنساء كليس من الذكور

  كتربيتها تربية سليمة لرعاية الذرية 

 ذٌكر كأنثى -ذكر أكأنثى  -ذكر 

ى أيضًيعي عىمىلى عىامًلو مٌنٍكيمٍ مٌن ) :قاؿ تعالى (1) ذىكىرو أىكٍ فىاسٍتىجىابى لىهيمٍ رىبٌهيمٍ أىنٌي ال

ينٍثىىى   آؿ عمراف سورة (195)بىعٍضيكيم مٌن بىعٍضو أ

ينٍثىىىكىمىن يىعٍمىلٍ مًنى الصٌالًحىاتى مًن ) :قاؿ تعالى( 2) كىهيوى ميؤٍمًنه فىأيكٍلىػىئًكى  ذىكىرو أىكٍ أ

ى ييظٍلىميوفى نىقًيرًا   .النساء سورة( 124)يىدٍخيليوفى الٍجىنٌةى كىال

ينٍثىىىمىنٍ عىمًلى صىالًحًا مٌن ): قاؿ تعالى ( -3) كىهيوى ميؤٍمًنه فىلىنيحٍيًيىنٌهي حىيىاةن  ذىكىرو أىكٍ أ

  .سورة النحل( 97)طىيٌبىةن كىلىنىجٍزًيىنٌهيمٍ أىجٍرىهيم بًأىحٍسىنً مىا كىانيواٍ يىعٍمىليوفى
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ى ييجٍزىلى إاًلٌ مًثٍلىهىا كىمىنٍ عىمًػلى صىالًحًا مٌن ) :قاؿ تعالى ( -4) ذىكىػرو مىنٍ عىمًػلى سىػيٌئىةن فىبل

ينٍثىىى  سورة( 40)كىهيوى ميؤٍمًنه فىأيكٍلىػىئًكى يىدٍخيليوفى الٍجىنٌةى ييرٍزىقيوفى فًيهىا بًغىيٍرً حًسىابو أىكٍأ

 .غافر

ينٍثىىىيىأىيٌهىا النٌاسي إًنٌا خىلىقٍنىاكيم مٌن ) :قاؿ تعالى ( -5) كىجىعىلٍنىاكيمٍ شيعيوبًا كىقىبىآئًلى  ذىكىرو كىأ

 .الحجرات سورة( 13)لًتىعىارىفيوىاٍ إًفٌ أىكٍرىمىكيمٍ عىندى اللٌهً أىتٍقىاكيمٍ إًفٌ اللٌهى عىلًيمه خىبًيره

كهنا يرد هللا عز كجل أصل خلق الناس إلى آدـ كحواء ألف الخطاب للناس 

 فى اآليات السابقة الذكر كاألنثىارتباط  نجدك ، جميعا منذ أف كجدكا على األرض

 .باألعماؿ

" ذكر ك أنثى  –ذكر أك أنثى  –ذكر "يستفاد من هذق اآليات أف كلمة البحث  ك

الكبلـ عن الذكر كاألنثى جاء فى ، كأف  فقط كردت فى الحديث عن اإلنساف

 .سياؽ المجازاة على األعماؿ

أف الذكور كاإلناث سواء لهم قدرة على اإلنجاب أـ ال فهم مجازكف على  

. الكبلـ عن الزكجينب مرتبطااإلنجاب دائما الكبلـ عن يأتى بينما ، أعمالهم 

جميع المفسرين أخذكا عن شيخ المفسرين اإلماـ بن جرير الطبرل كبينوا أف ك

زكجين كأزكاج تعنى النوع كالنوعين كاألنواع كالصنف كالصنفين كاألصناؼ كبينوا 

أف الليل كالنهار زكجين كأف األبيض كاألسود زكجين كهذا التفسير بعيد كل البعد 

كلقد تم البحث فى كتاب ، من قبل  عن المعانى التى كردت فى اآليات كما بينت

  -نوع  –األصناؼ –أصناؼ  –صنفين  –صنف  :هللا تعالى عن الكلمات التالية

  .توجد آية فى كتاب هللا عز كجل تحتول على أل من هذق الكلمات فبل  األنواع

 فى مفردات القرآف الكريم للراغب ااألصفهانى  لوف معنى

: تلوف: األبيض كاألسود كما يركب منهما، كيقاؿ، كينطوم على  اللوف معركؼ  

كمن الجباؿ جدد بيض كحمر : قاؿ تعالى. إذا اكتسى لونا غير اللوف الذم كاف له

[ 22/الركـ] كاختبلؼ ألسنتكم كألوانكم: ، كقوله[27/فاطر] مختلف ألوانها

هيئة فإشارة إلى أنواع األلواف كاختبلؼ الصور التي يختص كل كاحد بهيئة غير 

. صاحبه، كسحناء غير سحنائه مع كثرة عددهم، كذلك تنبيه على سعة قدرته

فبلف أتى باأللواف من األحاديث، : يقاؿ. كيعبر باأللواف عن األجناس كاألنواع
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كمن هنا يتضح أيضا أف معنى زكج أك زكجين أك . كتناكؿ كذا ألوانا من الطعاـ

  .معانيها فيما خصصت لها ككما بينتهاأزكاج ال تعنى لوف أك لونين أك ألواف كلكن 

 خلق الزكجين الذكر كاألنثى من النطفة

ينثىىى) :كقاؿ تعالى في سورة النجم  مًن نٌطٍفىةو ( 45)كىأىنٌهي خىلىقى الزٌكٍجىيٍنً الذٌكىرى كىاال

( 37)أىلىمٍ يىكي نيطٍفىةن مٌن مٌنًيٌ ييمٍنىىى) :كقاؿ تعالى في سورة القيامة ( 46)إًذىا تيمٍنىىى

ينثىىى( 38)ثيمٌ كىافى عىلىقىةن فىخىلىقى فىسىوٌلى كقاؿ ( 39)فىجىعىلى مًنٍهي الزٌكٍجىيٍنً الذٌكىرى كىاال

( 6)خيلًقى مًن مٌآءو دىافًقو( 5)فىلٍيىنظيرً اإلًنسىافي مًمٌ خيلًقى) :تعالى في سورة الطارؽ 

يعنى صلب الرجل كترائب : كثيرقاؿ اإلماـ بن  (7)يىخٍريجي مًن بىيٍنً الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً

صلب الرجل كترائب المرأة أصفر رقيق ال : المرأة كهو صدرها، كقاؿ بن عباس 

 هذق الترائب ككضع يدق على صدرق: يكوف الولد إال منهما ، كعنه قاؿ 

كمن أجل الوقوؼ على المعانى الحقيقية لهذق اآليات التى تتكلم عن الزكج ، 

تعين على  الذكر ، األنثى فبلبد من بياف قواعد فى التفسيرالزكجين ، األزكاج ، 

 فهم المراد من هذق اآليات

 ال يجوز العدكؿ عن الحقيقة إلى المجاز إال بقرينة: أكال •

 التفسير بظاهر النص أكلى من التأكيل: ثانيا •

 كليس قبلهالزكجين فى النبات مع اإلثمار 

أك  ،ها حبوب اللقاح كالبويضات اثنامغالب النباتات معظمها تحمل أزهارها بين  

أك حبوب  ،على نفس النبات زهور تحمل حبوب اللقاح كأخرل تحمل البويضات 

ف النبات إؼ،  اللقاح على طلع نبات كالبويضات على شجرة أخرل من نفس النبات

ال يقاؿ ك،  قبل اإلزهار يكوف زكجا فردا من نوعه كهذا مشهود فى عالم النبات

األرض كقبل مرحلة اإلزهار كاإلثمار زكجين   ل مرحلة إنباته منؼبات أبدا أف الن

تأمل  ك، سورة الرعد ( 3)اثٍنىيٍنً زىكٍجىيٍنًكىمًن كيلٌ الثٌمىرىاتً جىعىلى فًيهىا ) :قاؿ تعالى

كما أف . على الزكجين كهذا يدؿ على احتواء الثمرات( جعل فيها) قوله عز كجل

الزهرة تأتى معها أك بعدها الثمرة ، كأف الزهرة  تحمل فى متكها حبوب اللقاح 

أك أف  النبات الواحد يحمل أزهارا منها ما يحمل .كما تحمل فى ميسمها البويضات 

حبوب اللقاح كمنها ما يحمل البويضات ، كما أف جميع الثمرات سواء كانت بذكرا 

بويضات مخصبة بحبوب اللقاح فتكوف  أك غيرها فإنها تحمل جنينا يحتول على
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فى قوله " فى"كما أف حرؼ الجر .الثمرات جميعها زكجين كما أخبر ربنا عز كجل 

بياف أف الثمرات تحتول  "زىكٍجىيٍنً اثٍنىيٍنً  فًيهىاكىمًن كيلٌ الثٌمىرىاتً جىعىلى  "تعالى 

بداخلها يدؿ على االحتواء كظرفية المكاف أل " فى"الزكجين ألف حرؼ الجر 

الزكجين كبالفعل جميع البذكر التى فى الثمرات سواء كانت مغطاة أك معراة 

فإنها تحتول على أجنة من بويضات مخصبة بحبوب اللقاح أل تحتول على مادة 

 كراثية من كبل الزكجين

 العموـ كالشموؿ فى الزكجين

أعم  –أزكاج  –زكجين  –يتضح أف كلمة زكج السابقة من كل هذق المعانى 

كأشمل من كلمة ذكرأك أنثى أك الذكر كاألنثى ، أك الذكور أك اإلناث ، كأف كلمة 

الذكر المخلوقات التى لها أعضاء تناسلية خارجية كهو ما يعرؼ بالزكجين تشمل 

ضاء تناسلية خارجية كلكن عكما أنها تشمل المخلوقات التى ليس لها أ ، األنثىك

من خبلؿ إندماج فيهما يحدث التكاثر ك. الدقيقة يحدث بينها تزاكج كما فى الكائنات

  .(82)اج الذكرية مع األمشاج األنثويةاألمش

:  األدٌخ ػٍٝ أْ اٌضٚع١ٓ اشًّ ٚأػُ ِٓ اٌزوش ٚاألٔضٝ 

أف النبات يتكاثر كيخرج ثمارق دكف كجود أعضاء ذكرية أك أنثوية تلعب الدكر : أكال

الذل تلعبه فى اإلنساف أك الحيواف كلكن يوجد متك كمياسم ربما فى النبات 

 الواحد أك فى نباتين مع انتقاؿ كل منهما لآلخر 

منها أف  أف التقاء الذكر كاألنثى قد يحدث منه االنجاب كقد ال يحدث ألسباب:  ثانيا

الزكجين أك أحدهما يكوف عقيما ألل سبب من األسباب أل ليس عندق الحيوانات 

اك البويضات السليمة التى منهما يكوف االخصاب كالنطفة /المنوية السليمة 

 األمشاج كالتى منها يكوف الولد

أف التكاثر كالتناسل فى الكائنات الدقيقة كالبكتريا كالفطريات كالطحالب : ثالثا

لخمائر كالفيركسات إنما يكوف من خبلؿ التقاء الزكجين الذين هما كا

الكركموسومات فى كل منهما كباتحاد هذق الكركموسومات تنتج الذرية كبدكف 

هذق الكركموسومات ال تكوف الذرية التى تؤدل إلى بقاء النوع كهذا أكبر دليل 

                                                             

(
82

 (األزكاج كالنطفة األمشاج)انظر كتابنا  
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أف أصل تركيبها كما على بقاء الكائنات الدقيقة كما هى مع تحورها كل فترة إال 

  .هو

فٝ ِؼٕٝ اٌضٚع١ٓ أٚعٗ اإلػغبص اٌؼٍّٝ 

  من النطفة كهما أيضا زكجين  (كهما زكجين )أف الذكر كاألنثى 

 أف النبات قبل اإلثمار يكوف زكجا •

 أف النبات بعد األزهار يكوف زكجين •

أف كلمة الزكج تعنى الفرد القابل لئلختبلط مع فرد آخر كينتج عنهما ذرية  •

 خبلؿ اختبلط األمشاجمن 

 أف الزكجين تعنى فى األصل الحامض النوكل فى األمشاج  •

أف التكاثر الجنسى يكوف بانتقاؿ األمشاج من فرد آلخر كيؤدل هذا إلى  •

 بقاء النوع

كهى أفراد قابلة للخلط  األمشاج تعنى األزكاج كهى أساس الخلقأف  •

بأفراد أخرل مما ينتج عنهما كائنا جديدا له صفة بقاء النوع كيحتول على 

فى جينات من هذق األزكاج المختلطة فمثبل كركموسومات الحيواف المنول 

كهو نفس العدد فى نطفة المرأة كهى  كركموسوما 23عددها اإلنساف 

فة األمشاج التى تحتول على البويضة كباختبلطهما كاندماجهما ينتج النط

متحدة فى منطقة تسمى اؿمن الكركموسومات ( 46أل )زكجا  23

تتكوف البلقحة أك البويضة المخصبة كالتى كبهذا ( 1/ 13شكل )السنتركمير 

: يتخلق منها الجنين سواء كاف ذكرا أك أنثى كصدؽ هللا العظيم إذ يقوؿ

ينثىىىكىأىنٌهي خىلىقى الزٌكٍجىيٍنً الذٌكىرى كىا) سورة  ( 46)مًن نٌطٍفىةو إًذىا تيمٍنىىى( 45)ال

 النجم 
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زكجا من  23 ك( يمين)الخلية كما تحتويها من نواة بها الكركموسومات  (13/1) شكل

 (يسار)كالذل يحدد جنس الجنين ذكرا أك أنثى 23كركموسومات الذكر كفيها الزكج رقم 

أنه إذا حدث عطب فى بعض جينات أحد الزكجين ينتج عنه تشوق فى  •

كهو ظاهر كمعركؼ ، التخلق كهذا أيضا ما يعرؼ باألمراض الوراثية 

اختبلؼ حرؼ فى الشفرة الوراثية يؤدل كأف خصوصا فى تزاكج األقارب 

كهو   Aفمثبل الحرؼ ( 13/2)كما فى الشكل  إلى ظهور مرض كراثى

فى الشريط الوراثى نجدق  "أدنين"Adeninالنيتركجينية يشير إلى القاعدة 

  Thiamineكهو يشير إلى القاعدة النيتركجينية  Tيتحد دائما مع الحرؼ 

فى الشريط الوراثى كهذا هو الشىء الطبيعى عند تزاكج كل من  "ثيامين"

كركموسومات الذكر كاألنثى ، كلكن لو حدث خلل فى تركيبة الشفرة 

لل فى تغيير أحد القواعد النيتركجينية األربعة خالوراثية فى جين ما نتيجة 

تكوف النتيجة تغيير فى  (C، سيتوزين  G، جوانين T ، ثايمينAأدنين )

فمثبل ( 13/2)كينتج عنها مرضا كراثيا كما فى الشكل  ، ة الوراثيةالصف

مرض الهيوفيليا هو مرض كراثى ينتج عن عطب أك خلل فى الجين 

المسئوؿ عن انتاج البركتين المسئوؿ عن تجلط الدـ فى حاؿ النزؼ من 

 الجسم

 

 يبين خلل فى أحد الجينات مما ينتج عنه المرض( 13/2)شكل 
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العلماء فى معرفة اسباب هذق األمراض الوراثية من خبلؿ معرفة كلذلك يجتهد 

العطب الجينى المسبب لها كعبلج هذا العطب كهو ما يعرؼ اآلف بالعبلج 

 (Therapeutic cloning) (83)أك االستنساخ العبلجى  (Gene therapy)الجينى

 

 

 

 عشر الرابع الفصل

  اٌج٠ٛؼخ اٌّخظجخ أمغبَ

تبدأ رحلة ، بعدما يتم تكوين النطفة األمشاج فى الثلث األخير من قناة فالوب 

هنا تظهر المؤشرات األكلى كاالنقساـ كنزكؿ البويضة المخصبة إلى الرحم 

كمن هذق المؤشرات تجد المرأة .  قد تكوف تلك المؤشرات غير كاضحةك .للحمل

تشنجات في منطقة ، كفي منطقة الظهر اآالـ، ك في الثدما آالـفى بداية حملها 

متابعة الحالة مع  كالحالة يجب إجراء اختبارا للحمل  كفى هذق، البطن كالرحم 

 .الطبيب

 أٚ إٌطفخ األِشبط اٌاللؾخسؽٍخ أمغبَ 

كسط عدد كبير من الحيوانات ، نطفة منوية تذهب الى طريقها هى رحلة تبدأ من 

كعكس ، ، رحلة فى الظبلـ مليوف نطفة  300المنوية الذم يزيد عددها عن 

مع كجود مخاط يغطى الجهاز التناسلى من أكؿ المهبل ، اتجاق الجاذبية األرضية 

الوصوؿ الى البويضة التي تنتظر من هذق الرحلة كالهدؼ . كحتى عنق الرحم

كتبدأ رحلة تكوين ، تخصيبها بقدر هللا ك بعدها تبدأ الحياة الجنينية فى التخلق 

 الذكر أك األنثى بقدر هللا تعالى  ( 14/1شكل)جنين اؿ

                                                             

83
 .WWW.Eijaz.org  (الفصل فى االستنساخ من األصل )نا انظر بحث(  

http://www.eijaz/
http://www.eijaz/
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 بعد تخصيب البويضة بالحيواف المنول  رحلة تكوين الجنينيبين ( 14/1)شكل 

بعد االخصاب تحدث تغيرات على سطح البويضة من شأنها حظر دخوؿ ام ك

التى مع الصبغيات الذكر في نطفة  التىكهنا تلتحم الصبغيات . حيواف منول آخر

جنس تحدد  التىزكجا من الكركموسومات  23لينجم عن ذلك ،  البويضة في

فى تبدأ البويضة المخصبة ك .هوية الطفل الذم سيولد بإذف هللا تعالىشخصية كك

كاألربع إلى ، كالخليتين إلى أربع  ،تنقسم انقساما ثنائيا إلى خليتين االنقساـ ؼ

كهكذا حتى تكوف ما يعرؼ ( 14/4،  14/3، 14/2شكل ) 16كالثمانى إلى ، ثماف 

تهاجر الخبليا التناسلية التى  كركموسوما إال  46ككل خلية بها ، (morulla) بالتوتة

كوف تفت، أك الخصيتين إذا كاف الجنين ذكرا ، المبيضين إذا كاف الجنين أنثى  إلى 

 .فقط ال غير 23الكركموسومات فيها منها النطاؼ المنوية أك البويضات ، كتكوف 

فمن الذل ، كهنا يقف العلماء مبهورين عاجزين عن تفسير هذق الحقيقة العلمية 

أف تحتول فقط  فى كل من االلخصيتين أك المبيضين هيا كأمر الخبليا التناسلية 

على نصف عدد الكركموسومات الموجودة فى باقى خبليا كأنسجة كأعضاء 

الذل خلق فسول )لق المقتدر فتأتيك اإلجابة إنها قدرة الخا ؟كأجهزة هذا الجسم

كتبدأ الخبليا . فسبحانه كتعالى كعز كجلسورة األعلى ،  (3)كالذل قدر فهدل(2)

فى التمايز كالتخصص لتكوف فيما بعد األنسجة كاألعضاء كاألجهزة فمنها ما 

ف الجهاز الهضمى كمنها ما تكوف انسجة افرازية يكوف أنسجة طبلئية كالتى تبط

لهرمونات أك االنزيمات أك العصارات أك السيتوكينات أك الليفموكينات ، كالتى تفرز ا

كمنها ما يكوف أنسجة مرنة ايبلستيكية كاألربطة ، كمنها ما تكوف أنسجة عضلية 

فمن الذل ميزها بهذق ، بين كحوؿ المفاصل ، كمنها ما يكوف أنسجة عظمية 

 بحانه كتعالى كعز كجلالصورة الرائعة ؟ إنه هللا الذل أحسن كل شىء خلقه س

http://bookcoverimgs.com/blastocyst-implantation/johnfriedmann.com*biogloss*blastocyst.jpg/johnfriedmann.com*biogloss*ZygotesBlastocysts.htm/
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هذق  32، 16يبين انقساـ البويضة المخصبة إلى خليتين ، كأربعة كثمانية ، ك( 14/2)شكل 

 الصور من تحت الميكركسكوب الضوئى كالميكركسكوب االلكتركنى

 

 

يبين انقساـ البويضة المخصبة بالساعات كاألياـ حاؿ نزكلها من شكل توضيحى ( 14/3)شكل 

 فالوب إلى الرحمقناة 

  

http://images.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.vp.rghh.com/imgcache/up/25336.imgcache.jpg&imgrefurl=http://www.vp.rghh.com/t59754.html&usg=__9ntfZD5U0xIe6Rrvg7B65Vd3L2E=&h=336&w=494&sz=139&hl=ar&start=65&tbnid=OP-q7My-2ISHKM:&tbnh=88&tbnw=130&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%89&gbv=2&ndsp=20&hl=ar&sa=N&start=60
http://www.google.com.eg/imgres?q=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A9&hl=ar&sa=X&biw=1017&bih=477&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=rrUDarM_OLsnWM:&imgrefurl=http://nrgela.com/islamna4/scientific-miracles/medicine.html&docid=VwYg2HGluVS-LM&imgurl=http://nrgela.com/islamna4/images/stories/food/12452889602294096613_18162df52e.jpg&w=350&h=250&ei=z1z4To_LAoW2hQeN-4HKAQ&zoom=1
http://iws.collin.edu/mweis/Images/Models/2402 Models/development models/labeled development models/develop_zygote_cleavage_stages_blastula_etc.png
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تتوالى انقساماتها  كبويضة ( 1)ساعة من الحمل 30بويضة ملقحة بعد يبين ( 14/4)شكل 

كحتى ( 3)كرحلة انقساـ البويضة حتى مرحلة التوتة( 2)بعد خمسة أياـ من الحمل السريعة 

 (4)مرحلة الببلستيوال كالجاستريوال كبداية تكوين الجنين

على تكوف البويضة الملقحة ك هي الخلية اإلنسانية األكلية ساعات  5بعد حوالي ك

تتقدر الصفات الوراثية التي ستسود في المخلوؽ ، كركموسوـ  46على  الحاكية

بعد ذلك ، ك  عبر قناة فالوب إلى الرحم البويضة المخصبةتنتقل ك، الجديد 

تنقسم البويضة الملقحة انقسامات سريعة دكف تغير في حجمها متحركة من قناة 

باتجاق الرحم حيث تنغرس فيه كما ( الواصلة بين المبيض ك الرحم)فالوب 

، أياـ  6حوالي بعد ؿ البويضة الملقحة إلى الرحم صكت. تنغرس البذرة في التربة 

حيث  15حتي اليوـ  (14/5شكل ) ـك يستمر انغراسها ك نموها في جدار الرح

 يكوف الجنين صغيرًا نهاية الشهر األكؿ في الجنين حالةكتكوف  .تبدأ مرحلة العلقة

  .رزاألجدًا بحجم حبة 

 

 من بدء الحمل 23يبن مراحل انقساـ البويضة الملقحة حتى اليوـ ( 14/5)شكل 
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فى اليوـ األكؿ من التقاء البويضة مع كبشىء من التفصيل يحدث األخصاب 

، الحيواف المنول ، كفى اليوـ الثانى يبدأ انقساـ البويضة المخصبة إلى الخبليا 

كفى اليوـ الثالث تكونت كتلة من الخبليا ، كفى اليوـ الرابع يبدأ تمايز هذق الخبليا 

الخبليا  ، كفى اليوـ الخامس تتقارب مجموعة إلى خبليا خارجية كخبليا داخلية

كفى ، الداخلية كيتحدد مجموعة الخبليا الخارجيا تاركين بينهما فجوة بدكف خبليا 

اليوـ السادس تكبر الفجوة بين الخبليا ، كفى اليوـ السابع يحدث تعشش الخبليا 

الخارجية فى جدار الرحم لبداية تكوين المشيمة ، كفى اليوـ التاسع يحدث تمايز 

، ( ببلست ،هيبوببلست كتركفوببلستايبي)إلى ثبلثة أنواع لكتلة الخبليا الداخلية 

كيتحدد منهما الطبقة الداخلية كالطبقة ، يتكوف قرصين من الخبليا  12كفى اليوـ 

الخارجية كالطبقة الوسطى كالتى ستكوف الجنين كاألغشية حوله ككيس المح 

الذل منه كيتكوف الشريط األكلى ، الذل يتغذل عليه حتى تكوف الحبل السرل 

تتكوف اجهزة الجسم كالعظاـ كاللحم ثم ينقرض بعد ذلك كلم يبقى منه إال بقايا 

 .(عجب الذنب) خبليا فى نهاية العصص

 ػشاع اٌؾًّ االٌٚٝأ

كيتعرؼ على الحمل من خبلؿ أعراضه األكلى كهى  :اٌغغّب١ٔخ األػشاع

بالتعب كاإلجهاد ، غثياف مع  الشعور ، تكرارعملية التبوؿ،  غياب الدكرة الشهرية:

 ، بعض التهابات المعدة كصعوبة في الهضم ، كزيادة في إفراز اللعاب، قيء 

نفور من الطعاـ أك اشتهاء نوع معين من ،  انتفاخ في البطن ك شعور باالمتبلء

، شعور بألم أك ليونة في الصدر أك قد تصبح هالة الثدم غامقة اللوف  ، الطعاـ

 .ط زرقاء تحت جلد الصدر بسبب ازدياد كمية الدـ المتدفق لهكما قد تظهر خطو

، كقد تكوف هذق الحالة مثل التي  االتزاف شعور بعدـ :األػشاع االٔفؼب١ٌخ

كالتوتر كالحيرة  قلة الصبر،  في المزاج تحوؿ سريع ، تسبق الدكرة الشهرية

 .الشعور بخوؼ كفرح كركح معنوية عالية ، كالقلق

  : اٌؾًّ خبسط اٌشؽُ

، قد يحدث أحيانا الحمل خارج الرحم كهذا يؤدل إلى آالالـ كضرر بالغ باألـ 

النساء بأقصى سرعة إلى مستشفى متخصصة فى المرأة كينصح أف تذهب 
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حيث تبين الصورة  ( 14/6)شكل  (84)كهذق حالة حمل خارج الرحم. كالتوليد

يقدر بحوالي ستة كعمر الجنين في هذا الحمل . حمل خارج الرحم انتهى بالتمزؽ

( السلى)كيظهر الكيس األمينوسي . أسابيع أما العمر الحملي، فهو ثمانية. أسابيع

 سليمنا 

              

من ]لقطة فريدة لجنين داخل الغشاء الجنينى  ك( يمين)يبين الحمل خارج الرحم ( 14/6)شكل 

 (يسار) [حمل خارج الرحم

 :اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس داخً اٌشؽُ أُ٘

بعد األسبوع الرابع من انقطاع الدكرة  تحدث عدة تغيرات داخل الرحم كخاصة

تمر  في الوقت نفسهك.) سم تقريبًا 3) الرحم حجمًا يزداد، ك الشهرية تقريبًا

،  لتستقر في الغشاء المخاطي في الرحم البويضة الملقحة عبرقناة فالوب

كهي تبدأ في اليوـ أك االنغماس أك الزرع " بالتعشش"كتيعرؼ هذق العملية 

السادس أك السابع لتنتهي في اليوـ الثاني عشر، كفي هذق المرحلة تتكوف 

  المشيمة

 ٘زا خٍك اهلل فؤسٚٔٝ ِبرا خٍك اٌز٠ٓ ِٓ دٚٔٗ

فى  تريليوف خلية 100كتصبح أكثر من كتزداد تنمو مخصبة خلية كاحدة هذق 

األمر أف الخلية األـ تبدأ باالنقساـ كلكن ال تينتج ، إف أغرب ما في جسم اإلنساف 

،  ، كأخرل للعظاـ نوعة منها ما يشكل الجلدت، بل تنتج خبليا ـ نفس الخبليا

كخبليا لؤلنف كأخرل لؤلذف ، ، كخبليا للعين كالمخ كاألعصاب  كأخرل للدماغ

للجهاز البولى ، كالشرايين كاألكردة ، كخبليا للجهاز التنفسى ، كخبليا  كخبليا للقلب

                                                             

(84
) http://ar.wikipedia.org/wiki 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ruptured_ectopic_pregancy.JPG
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مىن ؼ ، ألربطة كالغضاريف، كأخرل ؿكخبليا للعضبلت ، كخبليا للجهاز التناسلى 

كبهذا التطور؟ ، مهمتها عملها كبك،  بتركيبها ك، بتميزها  الذم يخبر هذق الخبليا

سورة (2)كىخىلىقى كيلَ شىيٍءو فىقىدَرىقي تىقٍدًيرنا): سبحانه كتعالى أليس هو هللا القائل

كبين ، كبين األعضاء ، كبين األنسجة ، إف هذا التمايز بين الخبليا  .الفرقاف

األجهزة المختلفة للجسم مع اختبلؼ كظائفها لشواهد حق على عظمة الخلق 

  .كقدرة الخالق سبحانه كتعالى كعز كجل

التي ال المهينة الضعيفة ،  ، ثم النطفة  أصله كهو الطينعندما يدرؾ اإلنساف  إف

، يزداد إال تحت الميكركسكوب االلكتركنى إذا كبرت آالؼ المرات  تيرل تكاد

العليم الخبير الذل أكدع  كيتواضع لله ،  كبريائهتواضعًا كيتخلص من غركرق ك

: يقوؿ تعالى الصورةسرق فى هذق النطاؼ كى تتخلق فى صورة انساف جميل 

فًي أىمِ  (7)الَذًم خىلىقىكى فىسىوَاؾى فىعىدىلىكى  (6)الٍكىرًيمًيىا أىيُهىا اإٍلًنٍسىافي مىا غىرَؾى بًرىبِكى )

ظيرً اإٍلًنٍسىافي مًمَ فىلٍيىنٍ) كقاؿ تعالى. االنفطارسورة  (8)صيورىةو مىا شىاءى رىكَبىكى

 ..الطارؽسورة  (6)خيلًقى مًنٍ مىاءو دىافًقو (5)خيلًقى

كهى لماذا تحركت أال قدرة أخرل من قدرة الخالق سبحانه كتعالى كعز كجل 

هذق النطفة المخصبة بعد بداية انقسامها من الجزء األخير من قناة فالوب 

حيث القرار المكين الذل هيأق هللا عز كجل الستقباؿ الجنين قاصدة الرحم 

التحرؾ؟ كلماذا لم تستقر ؟ من الذل أكدعها هذا السر كهذا كحمله حتى الوالدة 

إنه اللطف  فى جدار قناة فالوب حتى نهاية مدة الحمل؟ إنها الرعاية الربانية ،

) يقوؿ سبحانه كتعالى كعز كجل ،  أخفى منه هو إنه عالم السر كما  ، الربانى

 (23)فىقىدىرٍنىا فىنًعٍمى الٍقىادًريكفى ( 22)إًلىى قىدىرو مَعٍليوـو ( 21)فىجىعىلٍنىاقي فًي قىرىارو مَكًينو 

ثم ، قناة فالوب مقرا مكينا للبويضة بعد تخصيبها تعتبر نعم  .المرسبلتسورة 

لنمو الجنين ك حمايته لؤلسباب ( ك مكينًا)مقرًا آمنًا كهو أيضا رحم األـ تنتقل إلى 

 :التالية 

بالرحم من كل الذل يحيط مي موضع الرحم في حوض المرأة العىظٍ :أكال

هو محمي أيضًا بأربطة تمسك الرحم من جوانبه كتسمح له أيضًا ، ك جانب

  .بالحركة كالنمو حتى أف حجمه يتضاعف مئات المرات في نهاية الحمل
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تحفظ الرحم التى تربط الرحم بعظاـ الحوض لكى عضبلت الحوض  :ثانيا

فبل يلتول على نفسه عند تقلب المرأة كهى نائمة يمنة كيسرة  في مكانه

  .(قرار مكين)

من ( البركجستركف)يساهم في استقرار الرحم إفراز هرموف الحمل : ثالثا

فبل تطرد يجعل انقباضات الرحم بطيئة كهذا الهرموف أثناء الحمل ، المشيمة 

.  الجنين

ن أمنيوسيًا : رابعا كما أف الجنين داخل الرحم محاط بأغشية مختلفة تنتج سائبل

ككأف الجنين فى ، كيمنع عنه تأثير الرضوض الخارجية ، يسبح فيه الجنين 

قرار )خزانة كالخزانة فى حجرة كالحجرة محاطة بسور من جميع جوانبها

  .(مكين

 الرحممن بقدر هللا عز كجل تغذية هذا الجنين قدرت أف : خامسا

 ؟ٌّبرا ال ٠طشد اٌغغُ اٌغ١ٕٓ

الرحم ال يرفض  ، كلكنطبيعة الجسم البشرمٌ هي طرد أمٌ جسم خارجي 

العلقة المنزرعة في جدارق على الرغم من أف نصف مكوناتها كمورثاتها هو من 

 خبليااؿكهذا مردق حسب بعض التفسيرات أف ، ( األب)كهو مصدر خارجي 

، فبل تتكوف ضدها أل مقاكمة مناعية   Antigensبالعلقة اليوجد بها مولدات ضد 

كما ، كما يحدث عند دخوؿ أل جسم غريب بعد تكوف جهاز المناعة فى الجسم 

كهو ما يسمى  ، فى حاالت زراعة األعضاء كالكبد أك الطحاؿ أك الكلى أك القلب

graft rejection  . منذ الذل أشهد مبلئكته  قلله كحديالها من عظمة ال تكوف إال

كيحافظ على مقومات استمرار هذق ، أنه جاعل فى األرض خليفة ببليين السنين 

. الخبلفة منذ نشأة أكؿ ذرية من آدـ كحواء عليهما السبلـ كحتى تقوـ الساعة

اللهم إنى اشهدؾ كاشهد حملة عرشك كمبلئكتك كجميع خلقك أنك أنت هللا ال إله 

 . ال شريك لك كأف محمدا عبدؾ كرسولك إال أنت كحدؾ

 

 خامس عشرالفصل اؿ
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 ِشؽٍخ اٌزخ١ٍكأطٛاس 

، ككسوة العظاـ كالعظاـ من العلقة ، تخليق العلقة من النطفة  هى مرحلة

كهى مرحلة تخليق الجنين كامبل  به عظاـ الجمجمة كالصدر كاليدين ، باللحم 

 .تبدأ من األسبوع الثالث حتى نهاية األسبوع الثامن ك، كالساقين 

 : ١ِّضاد ٘زٖ اٌّشؽٍخ

  :التخليق مرحلة  كأهم ما يميز

  .فالخبليا تتكاثر تكاثرا سريعاالتكاثر السريع للخبليا  •

 هى مرحلة األطوار كما بينها ربنا عز كجل فى سورة نوح فى قوله تعالى: 

( 14)كىقىدٍ خىلىقىكيمٍ أىطٍوىارنا  (13)مىا لىكيمٍ الى تىرٍجيوفى لًلَهً كىقىارنا )

فكسوة  العظاـمضغة ؼاؿعلقة ؼاؿنطفة إلى اؿمن تكونت كهذق األطوار  •

 العظاـ باللحم 

كصفًا دقيقًا معبرًا عن طبيعة العمليات الداخلية المرحلة  قذقفى ك •

كالمظهر الخارجى للجنين حيث ينتقل من مظهر غير متميز إلى مظهر 

إنسانى متميز فى األسبوع السابع نتيجة إلنتشار الهيكل العظمى ثم بناء 

 .العضبلت فى األسبوع الثامن 

فإننا نلحظ أف  كنظرًا ألف العمليات التخليقية للجنين تتم بسرعة كبيرة ، •

الذل يفيد الترتيب مع ( الفاء ) القرآف الكريم قد استعمل حرؼ العطف 

 (15/1شكل ) التعقيب للربط كاالنتقاؿ بين أطوار هذق المرحلة

 

 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%AD#.D9.85.D9.8E.D8.A7_.D9.84.D9.8E.D9.83.D9.8F.D9.85.D9.92_.D9.84.D9.8E.D8.A7_.D8.AA.D9.8E.D8.B1.D9.92.D8.AC.D9.8F.D9.88.D9.86.D9.8E_.D9.84.D9.90.D9.84.D9.8E.D9.91.D9.87.D9.90_.D9.88.D9.8E.D9.82.D9.8E.D8.A7.D8.B1.D9.8B.D8.A7_.2813.29
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%AD#.D9.88.D9.8E.D9.82.D9.8E.D8.AF.D9.92_.D8.AE.D9.8E.D9.84.D9.8E.D9.82.D9.8E.D9.83.D9.8F.D9.85.D9.92_.D8.A3.D9.8E.D8.B7.D9.92.D9.88.D9.8E.D8.A7.D8.B1.D9.8B.D8.A7_.2814.29
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 مراحل تكوين الجنين( 15/1)شكل 

  كمفاهيمها فى ، إف مرحلة التخليق هذق جاءت بمصطلحاتها العلمية

على كل مايمزها فى  ةمشتمل، كتاب هللا عز كجل بأدؽ تفصيل يذكر 

ثيمَ خىلىقٍنىا النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن ) أكجز تعبير مثل قوله تعالى

لٍقًا آىخىرى فىتىبىارىؾى فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامًا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمًا ثيمَ أىنٍشىأٍنىاقي خى

   .فسورة المؤمنو (14)اللَهي أىحٍسىني الٍخىالًقًينى

  لقوؿ هللا عز :  خلقة أك غير مخلقة كال يكوف ذلك إال للمضغةـالمضغة

يىا أىيُهىا النَاسي إًفٍ كينٍتيمٍ فًي رىيٍبو مًنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ تيرىابو )كجل 

نيطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ مًنٍ ميضٍغىةو ميخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لًنيبىيِنى لىكيمٍۚ  ثيمَ مًنٍ 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاءي إًلىىٰ أىجىلو ميسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍبلن ثيمَ لًتىبٍليغيوا  كىنيقًرُ فًي اأٍل

نٍكيمٍ مىنٍ ييرىدُ إًلىىٰ أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبلى يىعٍلىمى مًنٍ أىشيدَكيمٍۖ  كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييتىوىفَىٰ كىـً

ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا أىنٍزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاءى اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ  بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئناۚ  كىتىرىل اأٍل

ىنٍبىتىتٍ مًنٍ كيلِ زىكٍجو بىهًيجو من  كتبين هذق اآلية الخلق سورة الحج (5) كىأ

 أرزؿ العمر بلوغ حتى، ك (15/2شكل )التراب إلى خركجه طفبل 

 

 

 رةيبين مراحل خلق االنساف من الطين إلى النشأة اآلخ( 15/2)شكل 

 

 أف آخر مرحلة النشأة اآلخرة هى عز كجل كبين سبحانه كتعالى ك

الطفولة حيث بين هللا عز كجل أف تقلب النطفة  فى الرحم ينتهى 

هيوى الَذًم خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن ): يقوؿ هللا عز كجلبإخراجها طفبل 

نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ ييخٍرًجيكيمٍ طًفٍبلن ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا 
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 كىلىعىلَكيمٍ تىعٍقًليوفىشيييوخناۚ  كىمًنكيم مَن ييتىوىفَىٰ مًن قىبٍليۖ  كىلًتىبٍليغيوا أىجىبلن مُسىمًى 

كهى مرحلة ، ثم لتبدأ مرحلة أخرل فى حياة هذا اإلنساف  (67غافر )

التى تبدأ من الطفولة ثم مرحلة بلوغ األشد كهى مرحلة ، الحياة الدنيا 

ثم المرحلة الثالثة كهى مرحلة الكهولة كالشيخوخة ، الفتوة كالشباب 

 ا كهى ثبلثة مراحل رئيسية فى حياته الدني

  إذا امعنا النظر كالتدقيق نجد أف اإلنساف يمر بثبلثة مراحل من أكؿ

مرحلة النطفة ، كمرحلة التخليق ، )الخلق النطفة كحتى خركجه طفبل 

 (كمرحلة النشأة اآلخرة

   مرحلة الطفولة ، كمرحلة بلوغ األشد )كيمر بثبلثة مراحل فى حياته الدنيا

 ( ، كمرحلة الشيخوخة

   كمرحلة البرزخ ، مرحلة الموت )كتنتهى حياته أيضا بثبلثة مراحل كهى ،

كمرحلة البعث كالنشور للعرض كالحساب كالجزاء كالخلود إما فى الجنة 

مراحل الخلق فى إف كل مرحلة من هذق المراحل سواء .  (كإما فى النار

فى  األرحاـ أك مراحل الحياة الدنيا أك مراحل اآلخرة فهى مرحلة فريدة

 . نوعها

  ثم ، أكال ( الذل أصله من التراب)كنجد فى المرحلة الجنينية بناء الجسد

ثم تحلل أكال ، ، كنجد فى مرحلة الموت نزع الركح ثانيا  نفخ الركح فيه

 . الجسد إلى التراب

   كفى مرحلة البعث كالنشور بناء الجسد مرة أخرل من عجب الذنب

كهكذا يصدؽ قوؿ ربنا . ثانيا الركح فيه  ردثم ( الذل أصله من التراب)

كما بدأنا أكؿ خلق نعيدق كعدا )دائما فى كل كلمة من القرآف الكريم 

قيلٍ أىمىرى رىبِي بًالٍقًسٍطًۖ  كىأىقًيميوا )..سورة األنبياء ، ( 104)علينا إنا كنا فاعلين

 كىمىا بىدىأىكيمٍ تىعيوديكفىكيجيوهىكيمٍ عًندى كيلِ مىسٍجًدو كىادٍعيوقي ميخٍلًصًينى لىهي الدِينىۚ  

مما يدؿ على أنه كبلـ العليم الخبير الذل أكحاق ، سورة األعراؼ ( 29)

 .إلى نبيه المصطفى صلى هللا عليه كسلم

 

 تفاصيل كل طور من أطوار خلق الجنين من النطفةكإلى 
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 عشر سادسالفصل اؿ

 طٛس اٌؼٍمخ

ٍََمًخ) َٕب إٌُْطَفَخ َػ ٍَْم َُ َخ  (ُص

حيث يتكامل بالتدريج  24أك  23كينتهي في اليوـ  15طور العلقة في اليوـ يبدأ 

كيتعلق ، التي تعيش في الماء  (Leech)  ليبدك الجنين على شكل دكدة العلقة

كتتكوف الدماء داخل األكعية الدموية على شكل جزر مغلقة ، في جدار الرحم 

. تجعل الدـ غير متحرؾ في األكعية الدموية معطية إياق مظهر الدـ المتجمد

أياـ حتى تلتصق النطفة  10تستغرؽ عملية التحوؿ من نطفة إلى علقة أكثر من ك

بالمشيمة البدائية بواسطة ساؽ موصلة تصبح فيما بعد ( الملقحةالبيضة )األمشاج 

الذم يفيد التتابع  (ثم)كلهذا استعمل البياف القرآني حرؼ العطف ، الحبل السرم 

 .سورة المؤمنوف (14)ثيمَ خىلىقٍنىا النُطٍفىةى عىلىقىةن)في اآلية الكريمة  مع التراخي
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 :لها معاني عدة  (85)كالعلقة لغويًا :اٌّؼٕٝ اٌٍغٜٛ ٌٍؼٍمخ

التي تعيش في البرؾ كتمتص دماء الكائنات   Leechدكدة العلقةشكل  -1

. األخرل 

 .الدـ المتخثر أك المتجمد  -3      .شيء متعلق بغيرق -2

شديد كاؿ، الدـ عامة :كالعلق. إذا شربت الماء فعلقت بها العلقةكعلقت الدابة 

. كهذا ما أشار اليه أكثر المفسرين،  أك الرطب الحمرة أك الغيظ أك الجامد

اٌؼٍمخ رزشبثٗ فٝ اٌشىً ِغ دٚدح اٌؼٍمخ 

كما فى شكل   الجنين كدكدة العلقة فى الشكل كالتعلقبين طابق تتاؿنبلحظ أف 

 من حيث اللغة العربية كهذا هو المعنى األكؿ للعلقة (16/2،  16/1)

 

 

  اإلنساف أشكاؿ لدكدة العلقة كهى متعلقة بجسم( 16/1)شكل 

  

 الجنين فى مرحلة العلقة عين تطابق دكدة العلقة فى الشكل ـيب( 16/2)شكل 

                                                             

(
85

 مفردات القرآف الكريم للراغب األصفهانى 
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اٌؼٍمخ ثّؼٕٝ اٌزؼٍك ثشٝء آخش 

تلتصق النطفة التامة التكوين كالتى تسمى فى هذق المرحلة المتكيسة الجرثومية 

 (BLASTOCYST )   بجدار الرحم فى اليوـ السادس فى بداية طور الحرث (

كثر أكتستغرؽ هذق العملية  .حتى تنزرع تمامًا  (IMPLANTATION( )االنغراس 

من اسبوع حتى تلتصق النطفة بالمشيمة البدائية بواسطة ساؽ موصلة تصبح 

كفى اثناء عملية الحرث تفقد النطفة شكلها لتتهيأ ألخذ  .فيما بعد الحبل السرل

، كهذا  (16/3شكل ) بالمشيمةالعلقة ، الذل يبدأ بتعلق الجنين : شكل جديد هو 

فى ( كلمة علقة ) الذل يعتبر احد مدلوالت ( التعلق بالشئ ) يتفق مع المعنى 

  .دقيق للغاية فى بياف أهم صفة للعلقة كهذا كصف قرآنىاللغة العربية 

 

 تعلق الجنين بجدار الرحم( 16/3)شكل 

 

  

أسفل ) العلقة  على شكل دكدة( أعلى يمين )للجنين  شكل تخطيطىيبين ( 16/4)شكل 

( يمين

 (يسار)، دكدة العلقة كهى متعلقة فى منطقة الرقبة  

فقد مفإننا نجد اف الجنين ( دكدة عالقة ) ما اذا اخذنا المعنى الحرفى للعلقة أ

دماء  علىثم يبدأ فى التغذل .شكلة المستدير كيستطيل حتى يأخذ شكل الدكدة 

دماء الكائنات األخرل ، كيحاط  علىإذ تتغذل ،  األـ ، مثلما تفعل الدكدة العالقة
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كيبين اللفظ القرأنى .الجنين بمائع مخاطى تمامًا ، مثلما تحاط الدكدة بالماء 

     هذا المعنى بوضوح طبقًا لمظهر كمبلمح الجنين فى هذق المرحلة ( علقة)

 اٌؼٍمخ ثّؼٕٝ اٌذَ اٌغبِذ

للفظ العلقة ، نجد أف المظهر الخارجى ( دـ جامد أك غليظ ) كطبقًا لمعنى 

ألف القلب األكلى ككيس ، للجنين كأكياسه يتشابه مع الدـ المتخثر الجامد الغليظ 

كتكوف  .المشيمة ، كمجموعة االكعية الدموية القلبية تظهر فى هذق المرحلة 

يبدأ الدـ فى  ، كال ف كاف سائبلالدماء المحبوسة فى األكعية الدموية حتى كإ

الدكراف حتى نهاية األسبوع الثالث كبهذا يأخذ الجنين مظهر الدـ الجامد أك الغليظ 

كتندرج المبلمح المذكورة سابقًا تحت المعنيين  .(16/5شكل )مع كونه دمًا رطبًا 

 (دـ رطب ) أك ( دـ جامد ) المذكورين للعلقة 

 

 ( يمين)تعلق الجنين فى جدار الرحم كبه دـ جامد ( 16/5)شكل 

 (يسار)لدكرة الدموية كيكوف فى هذق الحالة على هيئة دـ جامد ؿشكل توضيحى 

 

 ِشاؽً رى٠ٛٓ اٌؼٍمخ

كقد ذكر في  كؿ فى مرحلة التخليق الجنينى أطوارا ،كطور العلقة هو الطور األ

ثيمَ كىافى  (37)أىلىمٍ يىكي نيطٍفىةن مًنٍ مىنًيٍ ييمٍنىى)القرآف في مواضع عديدة ، قاؿ تعالى 

ينثىى (38)عىلىقىةن فىخىلىقى فىسىوَل  ، القيامةسورة ( 39)فىجىعىلى مًنٍهي الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأل

،  العلقسورة  (2)خلق اإلنساف من علق :كقاؿ في سورة سميت بسورة العلق

كهى أكؿ آيات من القرآف الكريم نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى هللا 

النبى  درسكهو يتعبد لربه عز كجل فى الغار ، كالسؤاؿ المهم هل عليه كسلم 

محمد صلى هللا عليه كسلم معنى العلق؟ ككيف يخلق اإلنساف من هذا العلق؟ 

اة كلمة العلق كاف معركفا لمن حوله من علماء الطب أك الحيكهل هذا المعنى ؿ

mms://63.200.19.44/islampedia/audio/Qiyama37-39.asf
mms://63.200.19.44/islampedia/audio/Qiyama37-39.asf
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من أهل الجزيرة العربية جمعاء أك كاف معركفا لدل أعظم أك البيولوجى 

حضارتين على كجه األرض آنذاؾ كهما حضارتى الفرس كالركـ؟ فى الحقيقة 

عند النبى  له سبق دراسةهذا اللفظ القرآنى كمعناق كمدلوله العلمى لم يكن 

سواء من كانوا حوله من ، صلى هللا عليه كسلم كال عند أهل الطب فى زمانه 

أك كانوا بعيدا عنه كعلماء دكلتى الفرس كالركـ ، كهذا ، أهل الجزيرة العربية 

ككتاب هداية ، كما أف القرآف الكريم  ،يدؿ على أف القرآف الكريم هو كتاب علم 

أربعة عشر قرنا من الزماف مما يشير إلى اإلعجاز له السبق العلمى منذ أكثر من 

 .العلمى فى القرآف الكريم

الشريط األكلي الذم هو أكؿ مايخلق في الجنين كمن كفى هذا الطور يتكوف 

كفي نهاية   .هذا الشريط تتكوف الخبليا األـ كأعضاء كأنسجة الجسم المختلفة

في المنطقة   يضمر الشريط األكلي كيتوضع ما يتبقى منه الثالثاألسبوع 

بنهاية ذيل العمود الفقرم مبقيًا على بقايا للخبليا األـ في هذق   العصعصية

كما ركل عنه أبو  صلى هللا عليه كسلمالمنطقة ، كهذا مصداؽ لقوؿ الرسوؿ 

، منه خيلق  كل ابن آدـ يبلى كيأكله التراب إالٌ عجب الذنب)هريرة في مسند أحمد 

عجب "فالخبليا التي تشكل أنسجة كأعضاء الجسم تتوضع في  (كفيه ييركب

كمنها يركب يوـ ينفخ فى اإلنساف ،  لقىأم العظم العصعصي كمنها خي" الذنب

 !كسلم صلى هللا عليه صدؽ رسوؿ هللاالصور نفخة البعث ك

 ثذا٠خ رى٠ٛٓ اٌخال٠ب األَ ٚطجمبد األٔغغخ

 14يخلق في الجنين في اليوـ  هو أكؿ ما  Primitive Streakالشريط األكلي  

كمن هذا الشريط تتكوف ،   Primitive Nodeثم تظهر فيه العقدة األكلية  15أك 

كمصادر األنسجة ،  Stem cells أك ما تسمى بالخبليا الجزعية الخبليا األـ

التي سوؼ تشكل أعضاء  Mesoderm, Ectoderm, Endoderm الرئيسية

 (16/6شكل ) كأنسجة الجسم المختلفة
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تتميز الخبليا لتعطى اإلكتودرـ ، الميزكدرـ ، اإلندكدرـ لكى تتشكل األنسجة كاألعضاء ( 16/6)شكل

 كأجهزة الجسم

في المنطقة   كيتوضع ما يتبقى منه  يضمر الشريط األكلي 3كفي نهاية األسبوع 

بنهاية ذيل العمود الفقرم ،    Sacrococcygeal regionالعصعصية   -العجزية 

  .مبقيًا على بقايا للخبليا األـ في هذق المنطقة، 

 

 ػغت اٌزٔت ٚخال٠ب أٔغغخ اٌغغُ: فبئذح 

الورـ متعدد األنسجة أك الورـ )بعض أكراـ المنطقة العصعصية كالتي تسمى 

عضبلت، جلد، غضركؼ )يمكنها أف تحوم أنسجة مختلفة   Teratroma)العجائبي 

كالتي ، بخبلؼ األكراـ التي تنشأ في مناطق أخرل ( كأحيانًا أسناف أيضًا، عظم 

كهذا يدؿ على أف منشأ اإلنساف كاف من  .عينتكوف على حساب نسيج كاحد ـ

 (16/7شكل )هذق الخبليا التى تراكمت فى عجب الذنب بعد التخليق الذل تم 
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 (ذيل العمود الفقرم) الورـ متعدد األنسجة في المنطقة العصعصية ( 16/7)شكل 

ألبحاث علماء متخصصين فى مرض السرطاف من دكلتى ( 16/7شكل )هذق الصور العلمية 

" بالورـ متعدد األنسجة"الهند ككندا كالتى تشير إلى سرطاف المنطقة العصصية كالذل يسمى 

كبتحليل أنواع الخبليا المسببة لهذا السرطاف تبين للعلماء . يحتول على قدـ كلها أصابع كأظافر

إف هذق النوع . أل الخبليا التى تتميز لتعطى جميع أنسجة كأعضاء الجسم  totiptentأنها خبليا 

من السرطاف متعدد األنسجة فى المنطقة العصصية يشير إلى بقايا الخبليا التى خلق منها 

صلى هللا عليه كسلم فى الحديث الذل ركاق اإلماـ أحمد الجنين كهذا ما ذكرق النبى محمد 

 (كل ابن آدـ يبلى كيأكله التراب إالٌ عجب الذنب ، منه خيلق كفيه ييركب)بسندق عن أبى هريرة 

إف كجود هذق الخبليا فى هذق المنطقة العصصية لدليل صدؽ لحديث النبى صلى هللا عليه 

سنة  1437كسلم عن عجب الذنب ، كإنه لسبق علمى تفرد به النبى صلى هللا عليه كسلم من 

كهذا دليل على اإلعجاز العلمى  .كلم يكتشف هذا فى العصر الحديث إال فى القرف العشرين

 .  نبوية المطهرةأيضا فى السنة اؿ

:  اٌزؾٛي ِٓ إٌطفٝ إٌٝ اٌؼٍمخ

فإف الجنين خبلؿ ، أما الفترة الزمنية التى يستغرقها التحوؿ من نطفة إلى علقة 

مرحلة االنغراس أك الحرث يتحوؿ من مرحلة النطفة ببطء ، إذ يستغرؽ نحو 

، حتى ( 16/8شكل )إلى مرحلة العلقة ( اليوـ السادس ) اسبوع منذ بداية الحرث 

كيستغرؽ بدء نمو . (اليوـ الرابع عشر أك اليوـ الخامس عشر ) يبدأ فى التعلق 

كالدالالت .الحبل الظهرل حوالى عشرة أياـ حتى يتخذ الجنين مظهر العلقة 

الواردة فى اآليات المذكورة فيما يتعلق بالفترة التى تتحوؿ فيها النطفة إلى علقة 

على انقضاء فترة زمنية حتى يتحقق  الذل يدؿ( ثم)تأتى من حرؼ العطف 

 التحوؿ إلى الطور الجديد
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 فى جدار الرحم كهى تبدأ فى اإلنغراس يبين الكيسة الجرثومية( 16/8)شكل

 (أسفل)أياـ  7كلجنين عمرق ( أعلى)أياـ  6لجنين عمرق 

 

فى طور العلقة منطبقة تمامًا على كاقع الجنين البشرم  اقكهذق المعاني جميع

كما   Leechفهو يبدك على شكل دكدة العلق ، بعد انغراسه في جدار الرحم 

كهو متعلق أيضًا بجدار الرحمن عن طريق حبل السرة ، ، ( 16/9الشكل)نرل في 

ك تنشأ بداخله األكعية الدموية على شكل شبكة جزر مغلقة معطية إياق 

معناها اللغول قد كمن هنا نجد أف كلمة علقة فى  .مظهرعلقة الدـ المتجمد

( علقة ) كجاءت لفظة . تحققت فى كصف الجنين بهذق الصفة كهى العلقة

. مطلقة فى القرآف الكريم لتشمل المعانى المذكورة التى تقدمت

  

، ( يمين)كهى متعلقة فى جدارالرحم ، كهو شكل جامع لمعانى العلقة الثبلثة فى اللغة ( 16/9)شكل 

 (اليسار)كهى على شكل دـ رطب جامد ( سطيمين كك)كعلى شكل دكدة العلق 

 

ِٕبؽ اإلػغبص اٌؼٍّٝ 
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يعتبر كصفًا متكامبل دقيقًا عن الطور األكؿ من ( علقة ) التعبير القرآنى  •

فيشمل كصف الهيئة ( علقة ) كيتسع اسم ، المرحلة الثانية لنمو الجنين 

كتكوف الدماء ة العامة للجنين كدكدة عالقة ، كما يشمل األحداث الداخلي

كهذا  .ظ علقة على تعلق الجنين بالمشيمةكما يدؿ لف .كاألكعية المقفلة

 . المصطلح العلمى للعلقة حقيقة بين العلم كالقرآفيشير إلى أف 

فقد أظهر القرآف الكريم التحوؿ البطئ من النطفة إلى العلقة باستعماؿ  •

كعلى الفترة الذل يشير إلى الترتيب على التراخى ( ثم ) حرؼ العطف 

 .الزمنية بين النطفة كالعلقة

 خبليا عجب الذنب حقيقة أخرل بين العلم كالقرآف  •

لتعذر اكتشاؼ هذا بالعلم فى " إف هو إال كحى يوحى" الثابتةالحقيقة  •

صدؽ رسالة النبى محمد صلى  مما يدؿ علىزمنه صلى هللا عليه كسلم 

 هللا عليه كسلم
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 السابع عشر  الفصل

طٛس اٌّؼغخ 

ُِْؼَغًخ ٍََمَخ  ٌَْؼ َٕب ا ٍَْم  َفَخ

إلى اليوـ  24من اليوـ )يتم التحوؿ سريعًا من علقة إلى مضغة خبلؿ يومين 

الذم ( اءؼاؿ)لهذا كصف القرآف هذا التحوؿ السريع باستخداـ حرؼ العطف ( 26

سورة  (14)الٍعىلىقىةى ميضٍغىةنفىخىلىقٍنىا ً(قاؿ تعالى يفيد التتابع السريع لؤلحداث 

دالالت بيانية إعجازية  الهفى الرآف الكريم حركؼ العطف المختلفة  إف. المؤمنوف

 .عكست اختبلؼ المراحل الجنينية 

 :ِؼغخ  وٍّخاٌٍغٜٛ ي ِؼٕٝاي

 :المضغة فى اللغة تأتى بمعاف متعددة 

الكتل ) نظرًا للعديد من الفلقات ذلك ك،  أل شىء ممضوغشئ الكته األسناف  -1

فإف الجنين يبدك ككأنه مادة ممضوغة عليها طبعات أسناف ، التى تتكوف ( البدنية 

 . أل قطعة لحم صغيرة ممضوغة فهو مضغة، كاضحة 

ذكرق كما  .كذكر عدد من المفسرين أف المضغة فى حجم ما يمكن مضغه  -2

فإنه ينطبق ثانية على ( فى حجم ما يمكن مضغه ) بعض المفسرين للمضغة 

كهذا تقريبًا ( سم 1)حجم الجنين ، ففى نهاية هذا الطور يكوف طوؿ الجنين 

 .أصغر حجم لمادة يمكن أف تلوكها األسناف 
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ن ( مم3.5)كأما طور العلقة السابق فقد كاف الحجم صغيرًا إذ يبلغ  كينتهى ، طوال

كال . فى حجم المضغةالعلقة كوف تكال  .ادسكر المضغة بنهاية االسبوع السط

تتمايز الفلقات إلى خبليا تتطور إلى أعضاء مختلفة ، كبعض هذق االعضاء 

كإلى .كاالجهزة تتكوف فى مرحلة المضغة ، كالبعض االخر فى مراحل الحقة 

 ..كىغىيٍرً ميخىلَقىةوثيمَ مًنٍ ميضٍغىةو ميخىلَقىةو ...﴿هذا المعنى تشير اآلية القرآنية الكريمة 

 .سورة الحج آية (5)

كالمعنى الثالث لكلمة مضغة هو تغيرها السريع فى الشكل من حاؿ إلى  -3

ظهور الفلقات التي تعطي مظهرًا يشبه مظهر كهذا جلى كاضح من خبلؿ ، حاؿ 

، كتبدك كأنها تتغير باستمرار مثلما تتغير آثار  طبع األسناف في المادة الممضوغة

كذلك للتغير السريع في شكل  -ها األسناف في شكل مادة تمضغ حين لوؾ طبع

أكضح علم األجنة  كقد. كلكن آثار الطبع أك المضغ تستمر مبلزمة –الجنين 

بهذا المعنى ، إذ كجد أنه بعد ( مضغة ) الحديث مدل الدقة فى اختيار تسمية 

تخلق الجنين كالمشيمة فى هذق المرحلة يتلقى الجنين غذاءق كطاقته ، كتتزايد 

عملية النمو بسرعة ، كيبدأ ظهور الكتل البدنية المسماق فلقات التى تتكوف منها 

كيحدد القرآف الكريم أف العظاـ تبدأ بعد مرحلة المضغة ثم .العظاـ كالعضبلت 

 .كهذا ما يقررق علم االجنة الحديث .ظاـ بالعضبلتتكسى الع

: فخٍمٕب اٌؼٍمخ ِؼغخ

كتبدأ العلقة فى أخذ شكل المضغة الذل ينتهى بدكرق بانتشار الهيكل العظمى 

كهكذا نجد امامنا مراحل محددة البداية كالنهاية ،  .فى اكائل االسبوع السابع 

كينتهي طور المضغة بنهاية األسبوع  .كاسماء معبرة عن الشكل ، كاهم االحداث

القرنين اآلخيرين كاف مستحيبل فضبل عن  فىكمعرفة هذق الحقائق  .السادس

كيحدد القرآف الكريم أف العظاـ تبدأ بعد مرحلة . عاـ 1437استحالتها قبل 

 . كهذا ما يقررق عاـ األجنة الحديث. المضغة ثم تكسي العظاـ بالعضبلت

لوصف العمليات الجارية في هذا الطور " مضغة"كيمكن إدراؾ تطابق مصطلح 

 :في النقاط التالية

ظهور الفلقات التي تعطي مظهرًا يشبه مظهر طبع األسناف في المادة   . 1

، كتبدك كأنها تتغير باستمرار مثلما تتغير آثار طبع األسناف في شكل  الممضوغة

كلكن آثار الطبع أك المضغ  –مادة تمضغ كذلك للتغير السريع في شكل الجنين 
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، كلكن التركيبات المتكونة من الفلقات  فالجنين يتغير شكله الكلي. تستمر مبلزمة

بها تغضن كانتفاخات كتثنيات  ككما أف المادة التي تلوكها األسناف يحدث .تبقى

 (  17/1 شكل)فإف ذلك يحدث للجنين تمامًا انظر 

تتغير أكضاع الجنين نتيجة تحوالت في مركز ثقله مع تكوف أنسجة جديدة،   . 2

ككما تستدير المادة  .كيشبه ذلك تغير كضع كشكل المادة حينما تلوكها األسناف

ني كيصبح مقوسًا شبه مستدير مثل الممضوغة قبل أف تبلع، فإف ظهر الجنين ينح

 .باإلنجليزية( C)حرؼ 

، كذلك مطابق  سم في نهاية هذق المرحلة( 1)كيكوف طوؿ الجنين حوالي   . 3

كهذا ( الشيء الصغير من المادة)للوجه الثاني من معاني كلمة مضغة كهو 

ألف جميع أجهزة اإلنساف تتخلق في . المعنى ينطبق على حجم الجنين الصغير

. عمامرحلة المضغة كلكن في صورة بر

    

( شكل توضيحى)يمين طور الجنين فى مرحلة المضغة كبه نتوءات كبركزات ( 17/1)شكل 

 يسار صورة من تحت الميكركسكوب االلكتركنى  سط كك

: رشبثٗ اٌّؼغخ فٝ أعٕخ اٌؾ١ٛاْ ٚاالٔغبْ

طور المضغة فى جميع أجنة المخلوقات  فى هذا الطور كهوأنه كمن العجيب 

التمييز بينهم مع اختبلؼ كال يمكن بحاؿ من األحواؿ ( 17/2شكل )تتشابه فإنها 

 اجناسهم
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المضغة فى أجنة السمك ، األرانب، الغوريبل كما فى أعلى الصورة تشابه ( 17/2)شكل 

  ذلكبعد ها كتتميز

http://ripewithbaby.blogspot.com.eg/2010_07_04_archive.html 

عدـ التفرقة بين أجنة الحيوانات المختلفة فى مرحلة المضغة بينما (  17/3)شكل

 يتم التفرقة بينها بعد مرحلة العظاـ ككسوة العظاـ باللحم

 

 :الخبلصة
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كاستطالته شكل ، كيأخذ في تعلقه  يبدأ طور العلقة بتعلق الجنين بالمشيمة

، كتبدأ  كينتهي هذا الطور بالنمو السريع لخبليا الجنين في عدة اتجاهات .العلقة

العلقة في أخذ شكل المضغة الذم ينتهي بدكرق بانتشار الهيكل العظمي في 

 .أكائل األسبوع السابع

كإذا تأمل اإلنساف األطوار السابقة يجد أف مراحلها قصيرة جدًا كال يمكن 

على األجنة خبللها سليمة إال بوسائل علمية دقيقة كاف من المستحيل الحصوؿ 

، كما كاف يخرج منها في حاالت اإلجهاض  تيسرها في كقت نزكؿ القرآف الكريم

على هيئة سقط مبكر يخرج في كمية من الدماء، كقد تمزؽ إلى أجزءا دقيقة ال 

ن على أف تلك األجياؿ لم م كن في إمكانها أف تعطي مظهرًا يمكن دراسته فضبل

تعلم أف هذق الدماء تحمل سقطًا من جنين، ألف معرفة حدكث الحمل لم تكن 

حتى عهد قريب متحققة في األسابيع األكلى التي تحدث فيها هذق األطوار 

 .للجنين

كهكذا تعتبر هذق األكصاؼ القرآنية دالالت كاضحة على أف هذق الحقائق العلمية 

 .عليه كسلم من هللا سبحانه كتعالى جاءت للرسوؿ محمد صلى هللا

 

 :أٚعٗ اإلػغبص اٌؼٍّٝ فٝ اٌّؼغخ

ظهور الفلقات التى تعطى مظهرًا يشبه ما ذكرق علماء األجنة من  -1

متحقق فى معنى كلمة  مظهر طبع األسناف فى المادة الممضوغة 

 .مضغة

أف المادة التى تلوكها األسناف يحدث بها تغضن كانتفاخات كتثنيات فإف  -2

 .يحدث للجنين تمامًا ذلك

تتغير أكضاع الجنين نتيجة تحوالت فى مركز ثقله مع تكوف أنسجة   -3

. جديدة ، كيشبه ذلك تغير كضع كشكل المادة حينما تلوكها األسناف 

مما يشير إلى دقة اللفظ " مضغة"ككل هذق المعانى الدقيقة تحتويها كلمة 

، كما يشير إلى  القرآف الكريمالقرآنى كيشير أيضا إلى اإلعجاز اللغول أللفاظ 

  .اإلعجاز العلمى فيه
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 عشر ثامنالفصل اؿ

طٛس اٌؼظبَ  

ُّْؼَغَخ ِػَظبًِب  ٌْ َٕب ا ٍَْم  َفَخ

 

مع بداية األسبوع السابع  طور العظاـكيبدأ طور العظاـ من المضغة ، يتكوف 

، فيأخذ الجنين  يبدأ الهيكل العظمي الغضركفي في االنتشار في الجسم كلهحيث 

في هذا الطور حيث يتم  شىءشكل الهيكل العظمي كتكىوُف العظاـ هو أبرز 

االنتقاؿ من شكل المضغة الذم ال ترل فيه مبلمح الصورة اآلدمية إلى بداية 

شكل الهيكل العظمي في فترة زمنية كجيزة، كهذا الهيكل العظمي هو الذم 

ـ الذم أطلقه القرآف الكريم على كمصطلح العظا .يعطي الجنين مظهرق اآلدمي

هذا الطور هو المصطلح الذم يعبر عن هذق المرحلة من حياة الحيمىيل تعبيرًا 

دقيقًا يشمل المظهر الخارجي، كهو أهم تغيير في البناء الداخلي كما يصاحبه 

من عبلقات جديدة بين أجزاء الجسم كاستواء في مظهر الحيمىيل كيتميز بوضوح 

سورة  (14)فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامنا): الذم قبله، قاؿ تعالى عن طور المضغة

. المؤمنوف

: سأٜ ػٍّبء اٌزفغ١ش فٝ ٘زٖ ا٠٢خ 
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يعني شكلناها ذات :  "فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامنا " في قوله تعالى  (86)قاؿ ابن كثير

أم جعلها :  (87)كقاؿ الشوكاني ،رأس كيدين كرجلين بعظامها كعصبها كعركقها 

كقاؿ  ،هللا سبحانه كتعالى متصلبة لتكوف عمودا للبدف على أشكاؿ مخصوصة 

كذلك التصيير بالتصليب بما يراد جعله عظاما من المضغة كهذا :  (88)األلوسي

تصيير بحسب الوصف ؛ كحقيقته إزالة الصورة األكلى عن المادة كإفاضة صورة 

 .أخرل عليها 

 ثذا٠خ رىْٛ اٌؼظبَ 

، األسبوع السابع يشهد مرحلة انتشار الهيكل العظمي في جسم الجنين كفى 

،  كيبدأ نمو عظاـ األطراؼ في براعم العظاـ الجنينية من خبليا النسيج األكسط

كفي القص ، كتظهر مراكز التعظم االبتدائي في الفخذ خبلؿ األسبوع السابع 

إف هذق العظاـ التى تتكوف فى المرحلة . كالفك خبلؿ األسبوعين الثامن كالتاسع

يكتمل نموها حتى سن العشرين مع عدـ التغيير فى الشكل الجنينية هى التى 

 ( 18/1 شكل)حتى نرل الهيكل العظمى بصورته النهائية فى اإلنساف البالغ 

  

( يمين) عمرق ثمانية أسابيعف الهيكل العظمى الغضركفى لجني(18/1)شكل   

(يسار)كالهيكل العظمى إلنساف بالغ   
 

 :رشو١ت اٌغٙبص ا١ٌٙىٍٟ

                                                             

86
 (.3/251)تفسير ابن كثير  (

87
 (.3/483) فتح القدير لئلماـ الشوكانى( 

(88
 (10/21)ركح المعانى لئلماـ األلوسى  
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يتكوف الهيكل ك. في اإلنساف البالغ مةعظ( 206)إف عدد عظاـ الهيكل العظمي 

 : هماكالعظمي من جزأين رئيسين 

،  ، كاألضبلع ، كالعمود الفقرم كيتكوف من الجمجمة :الهيكل المحورم -أكال

  كالقص

، كالطرؼ  كيتكوف من عظاـ كل من الطرؼ العلوم: الهيكل الطرفى -ثانيا

 .، كعظاـ الحوض ، كعظاـ الكتف السفلي

 (22)،  عظمات الخاصة باألذف (6): على التالى الهيكل العظمى عظاـ تشمل ك

عظمة موجودة في  (51) ، العظم البلمي (1)،  عظمة موجودة في الجمجمة

 عظمة موجودة في الذراعاف كاليداف (64) ، (األضبلع كالقص)العمود الفقرم 

يمكن للعدد أف يختلف من إنساف ك،  عظمة تتواجد في الساقاف كالقدماف (62)،

.  إلى أخر حسب عدد العظاـ الصغيرة التى تلتحم سويا

الثمانوف عظمة للهيكل العظمي : هذق العظاـ يمكن أف تقسم إلى مجموعتينك

، العمود  تتضمن عظاـ الرأسك ،  المحور العمودم للجسم المحورم تشكل

. فقرم كاألضبلع كعظم القص

عظمة كيتضمن العظاـ الحرة ككصبلتها  126يشمل ك طرفىالهيكل العظمي اؿك

،  العظاـ الحرة هي األطراؼ العليا ك السفلى .إلى الهيكل العظمي المحورم

ك يترابط الهيكل العظمي بواسطة االربطة ك . كملحقاتهم التي تدعى األحزمة

 .االكتار ك العضبلت ك الغضاريف

 : اٌغّغّخػظبَ 

 28داخلها، كتتكوف من بفراغا  تؤدل إلىة منحنية بشكل مكهي مجموعة عظم

متصلة معا بمفاصل ثابتة تسمى درزات تسمح بمقدار ضئيل من الحركة ، عظمة 

كيوجد في المنطقة السفلى من الجمجمة ،  تسمح بنمو الرأس عند األطفاؿك

شكل ) عبرها النخاع الشوكي ليصل إلى الدماغ يسمى الثقب العظميفتحة يمر 

18/2 )
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 يبين عظم الجمجمة( 18/2)شكل 

 اٌخال٠ب اٌؼظ١ّخ ٚإٌغ١ظ اٌؼظّٝ

: العظم في الجسم البشرم نوعاف اثناف من أنواع النسيج العظمييحتول 

اإلثناف تختلف نوعية تشير األسماء إلى أف ك. اإلسفنجي كالعظم،  المكتنزالعظم 

هناؾ ثبلثة ك. ، أىك مقدار اكتظاظ النسيج داخل العظم النسيج العظمى في كثافة

أكستيوببلستس . التي تساهم في عملية نمو العظم الخبليامن أنواع 

Osteoblasts  أكستيوكبلستس ,  كهي خبليا إنتاج العظمosteoclasts   كهي

كهي خبليا   osteocytes، كأكستوسايتس  خبليا ماصة أىك محطمة للعظم

التوازف بين األكستيوببلستس كاألكستيوكبلستس يحافظ على ك. عظمية بالغة

. النسيج العظمي

 

 : ِٛد اٌفمشٜااٌغػظبَ 

طوليا في منطقة يشكل العمود الفقرم الدعامة الرئيسية للجسم البشرم كيمتد 

فقرة متصلة مفصليا  24 كبهفوؽ بعضها البعض ،  فقرات، كيتكوف من  الجذع

 (7)الفقرات العنقية كمنها ،  ، مما يسمح لها بالحركة بالفقرات التي تسبقا كتليها

خمسة فقرات )كعظمة العجز ،  (5)الفقرات القطنية ،  (12)الفقرات الصدرية 

، فيكوف  (ملتحمةاربعة فقرات عصعصية   ) عصعصكعظمة اؿ،  ملتحمة 

 (18/3شكل )فقرة  33فى العمود الفقرل  المجموع الكامل للفقرات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 كالقفص الصدرل عظاـ الفقراتيبين ( 18/3)شكل 

 : اٌمفض اٌظذسٜػظبَ 

ترتبط بعظمة القص من األماـ يتكوف القفص الصدرم من مجموعة من األضبلع 

، كالغرض منها حماية التجويف (18/4)شكل  الخلفكفقرات العمود الفقرل من 

 .إعطاء مجاؿ للحركة من أجل التنفسك( القلب كالرئتين)الصدرم 

 

 خله القلب كالرئتينايبين القفص الصدرل كبد( 18/4)شكل 

 :أشىبي اٌؼظُ

طويلة نسبيا كهى  Long bonesالعظاـ الطويلة للعظاـ أشكاؿ مختلفة منها 

، كتعد عظمة الفخذ  مناطق عدة مثل الذراعين كالفخذينتوجد في ك،  كرفيعة

الصندكؽ  قتشبكهى  Short bonesالعظاـ القصيرة ك .أكبر كأثقل عظاـ الجسم
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 Flatالعظاـ المسطحة ك .، مثل عظاـ الرسغ كالكاحل في مظهرها الخارجي

bone  كسطح  ، كلوح الكتف، سطحها رقيق كمستو كخشن مثل عظمة القص ك

أشكالها كسطوحها صلبة ك  irregular bonesالعظاـ الغير منتظمةك .الجمجمة

العظاـ ك .الجمجمةفقرات العمود الفقرم كالعديد من عظاـ :  كمن األمثلة عليها

عظاـ مسطحة صغيرة تشبة بذكر كهى   Selsamoid boneالسمسمية 

 .الركبةالسمسم تقع بالقرب من األربطة كالمفاصل كما في عظاـ الرضفة في 

عظاـ صغيرة كمسطحة أشكالها غير منتظمة   Sutural bonesالعظاـ المسننةك

 .حوافها مسننة بحيث تتداخل مع بعضها ك الجمجمة المسطحةتقع بين عظاـ 

 : ٚظ١فخ اٌؼظُ

ترتبط العظاـ بعضها ك. العظاـ الطويلة تكوف متصلة بالعضبلت الهيكلية باألكتار

يوجد نخاع العظم االحمر في ك. ألربطةاببعض بواسطة المفاصل كالتي ترتبط ب

من إنتاج خبليا الدـ  ، مما يسمح للعظم المادة الخلوية للعظم االسفنجي

في ساؽ العظاـ، كيقوـ بتوليد خبليا األبيض كأيضًا يوجد نخاع العظم . اءالحمر

كل العظمي يعطى الهيكما تقوية الجسم كتعمل العظاـ على . الدـ البيضاء

اتصاؿ الهيكل كما تعمل العظاـ على  .هو اعتداؿ القامةلؤلنساف شكله المميز ك

حيث أف الحركة كتساعد العظاـ على .العضبلت ك األربطة ك األكتار بالعظمى 

يوفر الهيكل العظمي كما  .الهيكل العظمي هو محور الحركة في جسم اإلنساف 

تكوين كمن أهم فوائد العظاـ . الحماية لؤلعضاء الحيوية كالمخ داخل الجمجمة

ككرات الدـ  فى العظم االسفنجىتكوين كرات الدـ الحمراء  حيث يتم الدـ 

عظم يقوـ اؿك .يتم داخل العظم البيضاء فى النخاع األبيض للعظاـ ككل هذا 

 .غيرها الفوسفور كبتخزين األمبلح كالكالسيوـ ك

اٌؼٍّٝ فٝ خٍك اٌؼظبَ ٚوغٛرٙب ثبٌٍؾُ   اٌزٛع١ٗ

كيعتبر  .كردت في القرآف الكريم مصطلحات محددة لوصف المراحل المختلفة

كعلى  .أسباب اختيار المصطلح المستخدـ لكل مرحلة شكل الجنين سببًا من

كتصبح  .، حينما تفقد مظهرها الذم يشبه النطفة تصبح النطفة علقة:سبيل المثاؿ

طور  هوالطور الذم يلي المضغة ك .، كفقًا للتغير في شكلها مضغة العلقة

 .العظاـ ألف الجنين يأخذ شكل العظاـ بانتشار الهيكل العظمي في هذا الطور

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9
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في اآلية الكريمة إلى أف طور العظاـ ينمو بعد طور ( الفاء)كيشير حرؼ العطف 

كبينما يستمر طور المضغة حتى األسبوع السادس تقريبًا  .المضغة بفترة قصيرة

فإف طور العظاـ يظهر في بداية األسبوع السابع بتطور الهيكل العظمي 

 .الغضركفي

ارم رضي هللا عنه أف رسوؿ هللا كحوؿ هذق األمور ركل حذيفة بن أسيد الغف

إذا مر بالنطفة ثنتاف كأربعوف ليلة، بعث هللا إليها : )صلى هللا عليه كآله كسلم قاؿ

صدقت يا  (89)خلق سمعها كبصرها كجلدها كلحمها كعظامهاكملكًا فصورها 

صلى هللا ،  كد صدؽ حديثككيؤ، يشهد لك سيدل يا رسوؿ هللا فإف علم األجنة 

  .عليك كسلم 

كيتخذ الجنين في بدء طور العظاـ المظهر اإلنساني الذم يميزق عن غيرق من 

كيصعب قبل اليوـ ".صورها"، كما يصف الحديث الشريف ذلك بكلمة  األجنة

كما بينت من  الثاني كاألربعين تمييز الجنين البشرم عن أجنة كثير من الحيوانات

إال أف صورته اآلدمية تكوف كاضحة فى نهاية األسبوع السادس أل فى اليوـ .قبل 

أكد صدؽ الذل من الحمل ، كهذا ما أكدق علم األجنة الحديث الثانى كاألربعين 

 .حديث رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم

كيتم اإلنتقاؿ من شكل المضغة إلى بداية شكل الهيكل العظمي في فترة زمنية  

ال تتجاكز أياـ قليلة ، ك السابعكبداية األسبوع  السادسكجيزة خبلؿ نهاية االسبوع 

الذم يفيد ( الفاء)كلهذا استعمل حرؼ العطف ) السادسخبلؿ نهاية األسبوع 

الهيكل العظمي الذم يعطي الجنين ، كيتميز هذا الطور بظهور (التتابع السريع

، ثم يحل العظم  فيتكوف الهيكل العظمي األكلى من الغضركؼ .مظهرق اآلدمي

 -تسمى غشاء الغضركؼ –، كتحيط طبقة من األنسجة الضامة  محل الغضركؼ

، كيكوف بمثابة خزاف للخبليا (أك السمحاؽ الذم يغلف العظاـ)بنموذج الغضركؼ 

. عند نمو هذق األنسجة( الغضركفية أك الجذعات العظميةالجذعات )األصوؿ 

إف مصطلح العظاـ الذم أطلقه القرآف الكريم على هذا الطور هو المصطلح  

الذم يعبر عن هذق المرحلة من حياة الجنين تعبيرًا دقيقًا يشمل المظهر 

 الخارجي، كهو أهم تغيير في البناء الداخلي كما يصاحبه من عبلقات جديدة بين
                                                             

89
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أجزاء الجسم كاستواء في مظهر الجنين كيتميز بوضوح عن طور المضغة الذم 

فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامنا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمنا ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقنا ) : ، قاؿ تعالى قبله

الهيكل العظمي هو كهذا . المؤمنوفسورة  (14)آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني الٍخىالًقًينى

كتظهر ( العضبلت) الذم يعطي الجنين مظهرق اآلدمي بعد أف يكسى باللحم

العيناف كالشفتاف كاألنف ككوف الرأس قد تمايز عن الجذع كاألطراؼ ، كهذا 

إذا مرٌ بالنطفة اثناف كأربعوف ليلة ) :صلى هللا عليه كسلممصداقًا لقوؿ الرسوؿ 

معها كبصرها كجلدها كلحمها كعظامها ، ثم بعث إليها ملكًا فصورها كخلق س

 6) ليلة  42بعد أف يمر على النطفة ك . صحيح مسػلم  (يا ربٌ أذكر أـ أنثى : قاؿ 

 يبدأ التصوير فيها ألخذ الشكل اآلدمي بظهور الهيكل العظمي الغضركفي( أسابيع

.  العاشراألسبوع  ء التناسلية الظاهرة بالظهور في، ثم تبدأ األعضا

كيصبح سطح . كينجم عن هذق العملية تكوف األعضاء كتهيئتها البلزمة للحياة

، كيتخذ في هذا الطور مظهرًا أكثر استقامة  الجسم أكثر استواءن في طور العظاـ

.  االنفطارسورة  (7)﴿الَذًم خىلىقىكى فىسىوَاؾى فىعىدىلىكىكما كرد في القرآف الكريم 

: اٌؼظبَاإلػغبص اٌؼٍّٝ فٝ طٛس رخ١ٍك 

يبين أف طور العظاـ يأتي بعد  فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامنا﴾)هذا النص القرآني : أكال

، كأف المضغة قد علمية اجتمع عليها علماء األجنة  كهذق حقيقة طور المضغة

أف المضغة مفردة ألف تشكيلها فى ذلك الوقت : ثانيا .تطورت لديها عناصر هيكلية

يشير : ثالثا. األعضاء كإنما هى كقطعة اللحم الممضوغة ال يوحى بأل تطور فى

إلى الجمع مما يؤكد توافر العديد من العظاـ فى هذا الطور  (عظاما)اللفظ 

 (. 90)كيث موركهذا ما أكدق رائد علم األجنة 

علم األجنة حتى يقوؿ صلى هللا عليه كسلم كنعود كنقوؿ هل درس النبى محمد 

كيسبق علماء القرف العشرين بهذق المصطلحات  هذا الكبلـ العلمى المعجز

 . العلمية الدقيق؟

إف هذا الكبلـ العلمى المعجز فى زمن لم تتوفر فيه أدكات البحث العلمى يدؿ 

داللة صادقة على أف القرآف الكريم هو كبلـ رب العالمين الذل أكحاق إلى 

                                                             

90
  كيث مور فى كتابه تطور خلق اإلنساف( 
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كالمعاندين بأبلغ كلذلك رد هللا عز كجل على افتراءات المكذبين  .رسوله الكريم

كىلىقىدٍ نىعٍلىمي أىنَهيمٍ يىقيوليوفى إًنَمىا ييعىلِميهي بىشىره لِسىافي الَذًم : رد يفحم الخصم قاؿ تعالى

ى ييؤٍمًنيوفى بًآيىاتً ( 103)ييلٍحًديكفى إًلىيٍهً أىعٍجىمًيٌ كىهىػذىا لًسىافه عىرىبًيٌ مُبًينه  إًفَ الَذًينى ال

ى يىهٍ ى ييؤٍمًنيوفى ( 104)دًيهًمي اللٌهي كىلىهيمٍ عىذىابه أىلًيمه اللٌهً ال إًنَمىا يىفٍتىرًم الٍكىذًبى الَذًينى ال

يكٍلػئًكى هيمي الٍكىاذًبيوفى  فى سورة  كقاؿ تعالى. سورة النحل (105)بًآيىاتً اللٌهً كىأ

( 192) كىإًنَهي لىتىنزًيلي رىبِ الٍعىالىمًينى( 191) كىإًفَ رىبَكى لىهيوى الٍعىزًيزي الرَحًيمي) :الشعراء

ىمًيني بًلًسىافو عىرىبًيٍ ( 194) عىلىىٰ قىلٍبًكى لًتىكيوفى مًنى الٍمينذًرًينى( 193) نىزىؿى بًهً الرُكحي اأٍل

ىكَلًينى( 195)مُبًينو  أىكىلىمٍ يىكين لَهيمٍ آيىةن أىف يىعٍلىمىهي عيلىمىاءي بىنًي ( 196) كىإًنَهي لىفًي زيبيرً اأٍل

ىعٍجىمًينى( 197) إًسٍرىائًيلى  فىقىرىأىقي عىلىيٍهًم مَا كىانيوا بًهً( 198) كىلىوٍ نىزَلٍنىاقي عىلىىٰ بىعٍضً اأٍل

الى ييؤٍمًنيوفى بًهً حىتَىٰ يىرىكيا ( 200) كىذىٰلًكى سىلىكٍنىاقي فًي قيليوبً الٍميجٍرًمًينى( 199) ميؤٍمًنًينى

ىلًيمى فىيىقيوليوا هىلٍ نىحٍني ( 202) فىيىأٍتًيىهيم بىغٍتىةن كىهيمٍ الى يىشٍعيريكفى( 201) الٍعىذىابى اأٍل

ثيمَ ( 205) أىفىرىأىيٍتى إًف مَتَعٍنىاهيمٍ سًنًينى( 204) أىفىبًعىذىابًنىا يىسٍتىعٍجًليوفى( 203) مينظىريكفى

إنه أعظم رد على المكذبين الكافرين .  (206) جىاءىهيم مَا كىانيوا ييوعىديكفى

أنه : هللا عز كجل فيه عبلمات صدؽ هذا الكتاب العظيم كهى يبين، المعاندين 

فما استطاع أحد أف يأتى بمثله من اإلنس أك الجن أك ،  تنزيل رب العالمين

، كبالرغم من أف آيات التحدل كثيرة كما جميعهم كلوكاف بعضهم لبعض ظهيرا 

به هو كالذل نزؿ ، استطاعوا أف يأتوا بأبسط شىء يتحدل به كلو آية كاحدة 

هذا عليه السبلـ المؤتمن على كل حرؼ فيه ، كإف ما تضمنه  الركح األمين جبريل

فلو كاف عندهم ما يخالفه  موجود فى كتب األكلينمن عقائد كشرائع الكتاب 

كنهم ما كؿألف تأخير البياف عن كقت الحاجة ال يجوز لبينوق فى كقته تكذيبا به 

له كتصديقه لهم ألف المصدر كاحد لكتب السابقة فعلوا فدؿ ذلك على تصديق ا

سرائيل من األحبار كالرهباف كالقساكسة ا، كإف علماء بنى كهو رب العالمين 

  .ليعلموف صدقه

فبالعلم يهتدل الناس إلى  ، ف القرآف الكريم كتاب علم كهداية للناس أجمعينإ

  .كصفاته العلياالحسنى كجل تقدست اسماؤق عز خالقهم 
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 تاسع عشرالفصل اؿ

ََ ٌَْؾًّب  ٌِْؼَظب َٔب ا ْٛ  َفَىَغ

 

مرحلة يبدأ الجنين الطور األخير من يبدأ هذا الطور بكسوة العظاـ باللحم ، ك

كفي هذا الطور يزداد تشكل الجنين على ، التخليق كهو كساء العظم باللحم 

أم جعلنا :  (لىحٍمنافىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى ): قاؿ ابن كثير في قوله تعالى . هيئة أخص 

أم أنبت هللا سبحانه على : كقاؿ الشوكاني . على ذلك ما يسترق كيشدق كيقويه 

  .كل عظم لحما على المقدار الذم يليق به كيناسبه

: ِظطٍؼ اٌىغبء ثبٌٍؾُاٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ اٌضبثزخ فٝ 

كبتماـ حوؿ العظاـ كإحاطتها بها، ( Muscles)يتميٌز هذا الطور بانتشار العضبلت 

كساء العظم باللحم تبدأ الصورة اآلدمية باالعتداؿ فترتبط أجزاء الجسم بعبلقات 

تبدأ مرحلة  .، كبعد تماـ تكوين العضبلت يمكن للجنين أف يتحرؾ أكثر تناسقًا

كتأتي عقب طور العظاـ مباشرةن تكوين العضبلت في نهاية األسبوع السابع، 

. األسبوع الثامنكتستمر طواؿ كخبلؿ فترة كجيزة 

: رؤِالد لشآ١ٔخ

تبدأ مرحلة كساء العظاـ باللحم في نهاية األسبوع السابع كتستمر إلى نهاية 

، كتأتي عقب طور العظاـ كما بيٌن ذلك القرآف (يمين 19/1شكل ) األسبوع الثامن

 (14)لىحٍمنافىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامنا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى )–تعالى  -الكريم في قوله 

كيعتبر هذا الطور الذم ينتهي بنهاية األسبوع الثامن نهاية مرحلة  .المؤمنوفسورة 

التخلق، كما اصطلح علماء األجنة على اعتبار نهاية األسبوع الثامن نهاية لمرحلة 

التي توافق  Foetusالخاصة  الحيمىيل، ثم تأتي بعدها مرحلة Embryoالجنين 
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فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمنا ثيمَ ": -تعالى  -، كما جاء في قوله اآلخرة  مرحلة النشأة

.  المؤمنوفسورة  (14)أىنشىأٍنىاقي خىلٍقنا آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني الٍخىالًقًينى

    

كفيها تتشكل الحزـ ( يمين)يبين كسوة العظاـ باللحم فى المرحلة الجنينية ( 19/1)شكل 

تتحدد كما فى حالة كهذق العضبلت الضعيفة هى التى تقول ك أنحاء الجسمالعضلية بكل 

 (يسار)رجاؿ كماؿ األجساـ 

تلي مرحلة العظاـ مرحلة أخرل تتميز عنها بكساء الهيكل العظمي باللحم نعم 

 ، كتتناسق األعضاء بصورة أدؽ ، فتتعدؿ الصورة اآلدمية للجنين من جميع جوانبه

كهذق مرحلة متميزة عن  .بالحركة في نهاية األسبوع الثامن، كبذلك يبدأ الجنين 

. ، كقدرة الجنين على الحركة مرحلة العظاـ في التركيب كالتناسق كالصورة

كما هو كاضح فى ( 19/2شكل )عضلة  639ف عدد عضبلت جسم اإلنساف إ

كأف فى الشكل كالحجم ، مختلفة ، كهى عضبلت عضبلت رجاؿ كماؿ األجساـ 

كأف . العضبلت هي العضلة الماضغة بين الفكين كليس عضلة الساعدأقول هذق 

. أكبر هذق العضبلت هي عضلة الفخذ
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  يبين عضبلت اإلنساف بشكل كاضح خصوصا عند رجاؿ كمل األجساـ( 19/2)شكل 

كل هذق العضبلت تتخذ موضعها  .عضلة 16اإلنساف عندما يضحك يحرؾ ك

كتنمو هذق  .دكف تداخل بين عضلة كأخرلالمناسب لها كشكلها كربطها بالعظاـ 

العضبلت مع نمو الجنين حتى خركجه طفبل كتزداد نموا كصبلبة يوما بعد يوـ 

  .حتى سن البلوغ ثم تضعف كتترهل فى مرحلة الشيخوخة

  

 ماكتظهر عليه (يسار)اسبوع 16كجنين عمرق ( يمين)أسبوع 13جنين عمرق  (19/3)شكل

 بوضوحكالساؽ اليد عضبلت الفخذ 

 

ن على التتابع السريع بين المرحلتين باستعماؿ   كهكذا جاء النص القرآني داال

كتشير اآلية  .الذم يفيد تعاقب األحداث التي يربط بينها( الفاء)حرؼ العطف 

الكريمة أيضًا إلى أف مرحلة الكساء باللحم تمثل نهاية لمرحلة من مراحل نمو 

بفترة من الزمن يدؿ عليها استعماؿ اآلخرة لتبدأ بعدها مرحلة النشأة ، الجنين 

األفعاؿ التي  الداؿ على الترتيب كالتراخي في الزمن بين( ثم)حرؼ العطف 

﴿ فىخىلىقٍنىا : ككل ذلك قد دلت عليه اآلية الكريمة في قوله تعالى .يربط بينها
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لٍقنا آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني الٍميضٍغىةى عًظىامنا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمنا ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خى

 (14)الٍخىالًقًينى

: اٌزٛع١ٗ اٌؼٍّٝ

للعلماء   يتوفرعلم األجنة كالوصف الدقيق لمراحل تطور الجنين لم  إف

باستخداـ المجاهر لقرف العشرين من ااال في النصف الثاني المتخصصين 

 أما ما يراق العواـ كما اليركنه  .الضوئية القوية كالتحليل الهيستولوجي المختص

كفي األسبوع . . ألنها ال تأتى بأدؽ التفاصيلفبل ينبني عليه شيء بالعين المجردة 

اما األسبوع الثامن ، سنتيمتر 2مليمتر أم أقل من  18الجنين السابع يكوف حجم 

سنتيمترات مع العلم أف الجنين في  3مليمتر أم  30فيكوف حجم الجنين فيه 

األسبوع الثامن يكوف قد تكوف بالفعل كأصبح مميز الشكل كتشكلت أغلب 

 .أعضائه ككسي بالعضبلت

ظهور الهيكل المرحلة األكلى :  فالجهاز الهيكلي للجنين يتكوف على مرحلتين

 skelatalانتشار الهيكل العظمي العظمى الغضركفى فى األسبوع السادس ، ك

system كالمرحلة الثانية هجرة الخبليا االكلية للعضبلت ،  بعسافي األسبوع اؿ

كالتفافها حوؿ تكوينات العظاـ كاسية لها مشكلة ما يسمى الجهاز العضلي 

muscular system كحتى بداية  ابتداءا من منتصف األسبوع السابع للجنين

. األسبوع الثامن 

يعد سرا تشكل العضبلت االرادية بعد انتشار الهيكل العظمي في الجسم لم ك

 .العشرين كسننقل ذلك من أشهر كتب علم االجنة في العالم علميا في القرف

 (91)تطور اإلنساف يقوؿ كيث مور في كتابه

                                                             

91 ) Moore, Developing Human, 6. edition, 1998  كتاب كيث مور حوؿ تطور الجنين :مبلحظة هامة

جميع جامعات العالم لطلبة البشرم بيعت منه مبليين النسخ كهو في الطبعة الثانية عشرة ك يتم تدريسه في 

 الطب كاألحياء كمرجع هاـ ألساتذة الطب في أمريكا كبريطانيا
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During the seventh week, the skeleton begins to spread throughout the body 

and the bones take their familiar shapes. At the end of the seventh week and 

during the eighth week the muscles take their positions around the bone. 

أثناء األسبوع السابع  يبدأ الهيكل : ]كترجمة هذا الكبلـ إلى العربية معناق

كفى نهاية  ،كتأخذ العظاـ أشكالها المألوفة  ،العظمى باإلنتشار خبلؿ الجسم 

األسبوع السابع كأثناء األسبوع الثامن تأخذ العضبلت موقعها حوؿ تكوينات 

 العظاـ

يقسم الكاتب تشكل الجهاز الهيكلي للجنين الى  (92)كفى كتاب علم األجنة الطبى

مرحلتين كخصص فصبل كامبل لتشكل الجهاز العظمي الذم يبدأ في بداية األسبوع 

تتحوٌؿ إلى : البراعًم الطرفية التي تيكوِف العًظاـ  نجد أف: كيقوؿالسادس 

 غضاريف كاضًحة منذ األسبوع السادًس

أف أكؿ بداية لظهور الجهاز العضلي يكوف  :المؤلف يقوؿله الي تكفي الفصل اؿ

 ابتدأ من األسبوع السابع

 by the 6th week of the developpement the first hyaline cartilage models 

foreshadowing the bone of the extrimities,are formed by this chondrocytes 

The first indication of limb musculater is observed in seventh week of 

developement as condensation of mesenchyme near the base of the limb bud 

 

ي ك مباشرة بعد تشكل "نجد  (93)سس علم الجنين البشرمفي الكتاب الشهير أ

 " الهيكل الغضركفي للعظاـ تبدأ الخبليا األكلية للعضبلت بتشكيل العضبلت

                                                             

92
) http://site.iugaza.edu.ps/ealattar/f...gy-Langman.pdf .Langman,Medical Embryology 9th 

edition,2003 في العالم بعد كتاب كيث مور كقد نفذت منه مبليين النسخ كهو  جنةكهو من أشهر كتب علم األ

  . في الطبعة الخامسة عشرة كيدرس في جميع الجامعات العالمية كمصدر للطبلب كأساتذة الطب
93 )John Allan and Beverley Kramer, The Fundamentals of Human Embryology. 2nd Edition. 

University Press. 2010, page 148 

  

http://site.iugaza.edu.ps/ealattar/files/2014/03/Medical-Embryology-Langman.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/ealattar/files/2014/03/Medical-Embryology-Langman.pdf
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Soon after the cartilaginous models of the bones have been 

established, the myogenic cells, which have now become 

myoblasts, aggregate to form muscle masses on the ventral [front] 

and dorsal [back or posterior] aspects of the limbs 

ككل دارس للطب يعلم أف لكل عضل موضعاف على جزء العظم الذم 

المنشأ كهو مكاف نشأة : تعني كهى  originيطلق عليه األكؿ موضع ،كاؿتكسوق

المكاف  تعنىكهى  insertionيطلق عليه الموضع الثانى ك، العضلة على العظم 

الذم تنتهي إليه العضلة على جزء العظمة فتكسوها كعندما تنقبض تسبب حركة 

 معينة 

 :أٚعٗ اإلػغبص اٌؼٍّٝ

يبين بوضوح ( العضبلت)كلحم ( الهيكل العظمي)إف إستخداـ مصطلحي عظاـ 

كهما يتسماف بفترتي  .السمات الرئيسية لؤلسبوعين السابع كالثامن على التوالي

، كيصفاف هذين الطورين بلغة كاضحة بعيدة  ، كتكوين العضبلت العظاـتكوين 

كيستطيع المرء أف يبحث في القرآف الكريم ليجد أكؿ كصف . عن الغموض

ككاف للقرآف الكريم السبق تفصيلي للجنين حسب أطوار التخلق كأحداث النمو، 

لك ت باربعة عشر قرنا من الزماف قد سبق العلمى فى هذا المجاؿ حيث 

عن طريق جهود شرين عفى القرف اؿالمعلومات التي لم نتوصل إليها إال حديثًا 

كبعد أف تيسر لئلنساف استخداـ أدؽ األجهزة . الكثيرين من العلماء كالباحثين

 .كاآلالت التي لم تتوفر لئلنساف إال في عصرنا الحاضر

راحل كأطوار إف هذا الكبلـ المعجز فى زمن لم تتوفر فيه أدكات العلم لكشف ـ

خلق الجنيين بهذق الصورة الدقيقة لدليل صدؽ على أف القرآف الكريم هو كحى 

من هللا العليم الخبير كدليل صدؽ على رسالة النبى صلى هللا عليه كسلم كأنه ال 

  .ينطق عن الهول إف هو إال كحى يوحى

فليتأمل الذين ينكركف رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم هذا الكبلـ 

كليتأمل هؤالء الذين ينكركف . المعجز بشىء من اإلنصاؼ كالتجرد من األهواء 

هل كصل علماء العالم ، كالسبق العلمى فى القرآف الكريم ، اإلعجاز العلمى 
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 عليه كسلم مع كجود أجمع إلى هذق الحقائق العلمية فى زمن النبى صلى هللا

؟ اكبر حضارتين على كجه األرض فى ذلك الزماف كهما حضارتى الفرس كالركـ

كهل توصل العلماء من بعدهم إلى هذق المعلومات حتى قبل قرنين من  ،

لكل انساف يتطاكؿ لو اف هناؾ شىء من العدؿ كاإلنصاؼ كالتجرد .  ؟الزماف

كاإلعجاز ، أك ينكر السبق العلمى ، المطهرة  أك السنة النبوية، على القرآف الكريم 

 كالسنة النبوية  ككقف أماـ هذق الحقائق العلمية في، العلمى للقرآف الكريم 

كافرين   كشفها هللا عز كجل لمن شاء من عبادق مؤمنين أك كالتىهذق اآليات 

 أليقن تماما أف هذا القرآف الكريم هو كتاب هللابعد أربعة عشر قرنا من الزماف 

  .العليم الخبير ، كلخر ساجدا شاكرا لله سبحانه كتعالى كعز كجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعشركفالفصل ا

عّغ اٌخٍك  سفغ اإلشىبي فٝ ؽذ٠ش 

كفى سنن األئمة ، مسلم كاإلماـ ، كرد حديث جمع الخلق عند اإلماـ البخارل 

كعند كعند أبى نعيم  مسند اإلماـ أحمد بن ماجه كأبى داكد كفىالترمذل كا
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كفى شرح  .بركايات متعددةاإلماـ أحمد بن تيمية كاإلماـ األلبانى كابن كثير 

الحديث لئلماـ النوكل على صحيح مسلم بين أف النفخ فى الركح يكوف بعد مائة 

كبل من النطفة كالمضغة كالعلقة تأخذ أربعين يوما فى كعشرين يوما باعتبار أف 

كبناء على هذا الفهم فقد استنبط الفقهاء أف من تسبب فى قتل الجنين . التخليق

بعد المائة كعشرين يوما األكلى فقد تسبب فى القتل الخطأ كعليه دية القتل 

بعد مائة كعشرين يتم فيه نفخ الركح أف تخليق الجنين ك كهذا الكبلـ كهو.الخطأ

الركيات الصحيحة فى التصوير فى األرحاـ ، كينتفى بركاية اإلماـ ينتفى مع ، يوما 

 .مشاهدات كحقائق العلم الحديثمسلم فى صحيحه،  كما ينتفى ب

الحديث أف الجنين يجمع خلقه في هذا أخبر النبي صلى هللا عليه كسلم في لقد 

 ، فما هو هذا الجمع للخلق ؟  أربعين يوما

كالمراد : في اللغة جمع الشيء عن تفرقة ، قاؿ ابن حجر ( جمع ) تعني كلمة 

فما هو الشيء المنتشر .  (94)بالجمع ضم بعض الشيء إلى بعض بعد االنتشار

 المفرؽ الذم يضم بعضه إلى بعض لتحقيق تكوف الخلق ؟ 

مية ؛ حيث يمكن استنتاج أف النبي إف هذق العبارة النبوية غاية في الدقة العل

صلى هللا عليه كسلم أشار بها إلى انقساـ كتكاثر الخبليا الجنينية الهائل كالسريع ، 

لتعطى فيما بعد األعضاء كاألنسجة  كعلى تمايز هذق الخبليا في طور العلقة

، ثم تجمع خبليا كل عضو من أعضاء الجنين ليتم تكوينه كتخلقه في كاألجهزة 

، كال تنتهي األربعوف يوما إال كخبليا جميع  لمضغة في صورة براعم أكليةطور ا

أعضاء الجنين المختلفة قد تمايزت كهاجر ما هاجر منها كتجمعت في أماكنها 

المحددة لها بعد أف كانت متشابهة كغير متمايزة في مرحلة التكاثر الهائل 

كهذا ما بينته فى الفصوؿ ل كالسريع للخبليا الجنينية األكلية في األسابيع األكؿ

.  السابقة 

في نفس الحديث أف أطوار الجنين األكلى ؛  النبى صلى هللا عليه كسلم كما أخبر 

. تبدأ كتكتمل أكصافها كتنتهي خبلؿ هذق األربعين ، العلقة كالمضغة النطفة ك

األكلى جمع الخلق لخبليا أعضاء : فالحديث يتكلم عن التحديد الزمني لقضيتين 

، العلقة النطفة ، كزمن أطوار الجنين ؛ : ، كالثانية  الجسم في صورة براعم أكلية

                                                             

94
   لئلماـ بن حجر العسقبلنى( فتح البارل شرح صحيح البخارل)شرح الحديث فى كتاب ( 



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

200 

 

كجاءت جميع هذق الكلمات فى ركايات صحيحة عند شيخ اإلسبلـ  كالمضغة نصا 

كسأبين هذق الركيات ، بن تيمية كعند اإلماـ األلبانى فى الجامع الصحيح  أحمد

 .فى جملة ركايات هذا الحديث 

لفصل أريد أف أرفع اإلشكاؿ كالصداـ الذل كرد بين شراح الحديث كفى هذا ا 

الحكم  كما أريد أف أصحح المفهوـ عند الفقهاء فى مسألة .كبين علماء األجنة 

كأف قتل الجنين فى بطن أمه ، المترتب على نفخ الركح بعد مائة كعشرين يوما 

 .ما لم تنفخ فيه الركح ليس بنفسعندهم ألنه قبلها ال يترتب عليه حكما شريعا 
 دكر اإلعجاز العلمي في رفع اإلشكاؿ في األحاديث المشكًلة كأخيرا أريد أف أبين 

 "(95)األمر يوجب التباسًا في الفهم": باإلشكاؿ: اإلزالة، كالمقصود: كمعنى الرفع

فى هذا الحديث ك".(96)ما ال يناؿ المراد منه إال بتأمل بعد الطلب: "كالمشكًل هو

بعد كنفخ الركح فيه  فى بط أمه اكتماؿ جمع خلق الجنين ا  قفة ـمشكلكر أـ

  أربعين يومًا أـ بعد مائة كعشرين يومًا؟

هل يكتمل خلق الجنين النطفة كالعلقة كالمضغة كالعظاـ بعد  :كبالتفصيل

بسبب التعارض الظاهر كهل هذا ، ؟ األربعين يومًا أـ بعد مائة كعشرين يوما

كيفية استخراج كما هى  ؟األحاديث في هذا الموضوعهذق نصوص لبعض 

 .  ؟التعارضالذل أدل إلى هذا  سبب ما هو اؿك ؟الراجح

كيقوؿ قائل أف اإلشكاؿ هنا بسبب التعارض فى نصوص األحاديث ، كيقوؿ آخر  

حديث اؿالخطأ في شرح أف السبب هو فهم اللغة ، كيقوؿ ثالث أف السبب هو 

  كإلى نصوص األحاديث.

 

ِٚب ٘ٝ و١ف١خ اعزخشاط اٌشاعؼ؟ 

 

: يتم بياف الراجح فى مسألة ما من خبلؿ اآلتى

 الجمع بين النصوص الواردة فى النص  -1

 االستعانة بنصوص أخرل تعين على فهم النص المختلف فيه  -2

 الجمع بين نصوص الحديث كاآليات القرآنية فى نفس األمر -3

                                                             

95
 .491/ 1المعجم الوسيط، ( 

96
 .276/ 1التعريفات، ( 



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

201 

 

 الفهم اللغول الصحيح لمفردات النص -4

كبين النصوص ( فسألوا أهل الذكر إف كنتم ال تعلموف)الربط بين العلم  -5

 فى نفس األمر حتى ال يحدث التعارض 

: (97)اٌظؾ١ؾخ  سٚا٠بد اٌؾذ٠ش

اكتفيت هنا بركايات الحديث الصحيحة ، كتركت الركايات الضعيفة ، كتبين لى من 

أف الركايات الضعيفة كالمنكرة  فى الموسوعة الحديثية ، خبلؿ فحص النصوص

ا تتكلم على أف مدة التخليق قكالمقطوعة كالتى ال تنتسب إلى المحدثين جميع

الركح فى الجنين تتم بعد مائة كعشرين يوما بل منها ما يفهم منه أنها بعد  كنفخ

 مائة كستين يوما 

إفَ : )  حدَثىنا رسوؿي هللاً صلَى هللاي عليه كسلَم كهو الصادؽي المصدكؽي -1

أحدىكم ييجمىعي في بطنً أمِه أربعينى يومنا ، ثم يكوفي عىلىقىةن مًثلى ذلك ، ثم 

يكوفي ميضغىةن مًثلى ذلك ، ثم يىبعىثي هللاي إليه ملىكنا بأربعً كلماتو ، فيكتيبي عملىه ، 

كأجلىه ، كرًزقىه ، كشقًيٌ أـ سعيده ، ثم يينفىخي فيه الرُكحي ، فإفَ الرجلى ليىعمىلي 

بعملً أهلً النارً ، حتى ما يكوفي بينه كبينها إال ذراعه ، فيىسبًقي عليه الكتابي 

كإفَ الرجلى ليىعمىلي بعملً أهلً . فيىعمىلي بعملً أهلً الجنةً فيىدخيلي الجنةى 

الجنةً ، حتى ما يكوفي بينه كبينها إال ذراعه ، فيىسبًقي عليه الكتابي ، فيىعمىلي 

( .  98)فيىدخيلي النارىبعملً أهلً النارً ، 

إف : حدثىنا رسوؿي هللاً صلى هللا عليه كسلم ، كهو الصادؽي المصدكؽي ، قاؿ -2

أحدىكم ييجٍمىعي في بطنً أمِه أربعين يومنا ، ثم يكوفي علقةن مثلى ذلك ، ثم يكوفي 

اكتب : ميضغةن مثلى ذلك ، ثم يبعثي هللاي ملكنا فيؤمري بأربعً كلماتو ، كيقاؿي له

، كرزقىه ، كأجلىه ، كشقيٌ أـ سعيده ، ثم يينفخي فيه الركحي ، فإف الرجلى  عملىه

منكم ليعملي حتى ما يكوفي بينه كبين الجنةً إال ذراعه ، فيسبقي عليه كتابيه ، 

                                                             

97
 http://www.dorar.net/hadith/index?skeysالموسوعة الحديثية -الدرر السنية(  

98
|  3332: الصفحة أك الرقم، صحيح البخارم : المصدر | البخارم : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 

 4719انظر شرح الحديث رقم | [ صحيح: ]خبلصة حكم المحدث 
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كيعملي حتى ما يكوفي بينه كبين النارً إال ذراعه ، . فيعملي بعملً أهلً النارً 

 .(99)ؿً أهلً الجنةًفيسبقي عليه الكتابي ، فيعملي بعم

في ذلك عىلقةن   إفَ أحدىكيم ييجمىعي خلقيهي في بطنً أمِهً أربعينى يومنا ثمَ يىكوف -3

مثلى ذلًكى ، ثمَ يىكوفي مضغةن مثلى ذلًكى ، ثمَ يرسلي الملىكي فينفخي فيهً الرُكحى 

سعيده ، فوالَذم ال بكىتبً رزقًهي كأجلًهي كعملًهي كشقيٌ أك : كيؤمري بأربعو ، كلًماتو 

إلىهى غيريقي إفَ أحدىكيم ليىعملي بعملً أىهٍلً الجنَةً حتَى ما يىكوفي بينىهي كبينىها إاَل ذًراعه 

فيسبقي عليهً الكتابي فيعمل بعملً أىهٍلً النَارً فيدخليها ، كإفَ أحدىكيم ليعملي 

 ذراعه ثمَ يسبًقي عليهً الكتابي بعملً أىهٍلً النَارً حتَى ما يىكوفى بينىهي كبينىها إالَ 

 (100)فيعمىل بعملً أىهٍلً الجنَةً فيدخيليها

أربعينى ليلةن : إفَ أحدىكم ييجمىعي خلقيه في بطنً أمِه في أربعينى يومنا أك قاؿ  -4

ليلةن ثم يكوفي علقةن مثلى ذلك ثم يكوفي ميضغةن مثلى ذلكى ثم ييرسلي : قاؿ ككيعه 

إليه الملكى بأربعً كلماتو عملًه كأجلًه كرزقًه كشقيه أك سعيده ثم هللاي عزَ كجلَ 

ينفخي فيه الركحى فوالذم ال إلهى غيريق إف أحدىكم ليعملي بعملً أهلً الجنةً حتى 

ما يكوفى بينىه كبينىها إال ذراعه فيسبقي عليه الكتابي فيختمي له بعملً أهلً النارً 

ؿي بعملً أهلً النارً حتى ما يكوفي بينىه كبينىها فيكوفي من أهلًها كإفَ أحدىكم ليعم

إال ذراعه فيسبقي عليه الكتابي فييختمي له بعملً أهلً الجنةً فيكوفي من 

 (101)أهلًها

إفَ أحدىكيم ييجمىعي خلقيهي في بىطنً أمِهً في أربعينى يومنا ثمَ يىكوفي علقةن مثلى  -5

رسلي اللَهي إليهً الملىكى فينفيخي فيهً الرُكحى ذلًكى ، ثمَ يىكوفي مضغةن مثلى ذلًكى ، ثمَ م

كيؤمري بأربعو ، يىكٍتبي رزقىهي كأجلىهي كعملىهي كشقيٌ ك سعيده ، فوالَذم ال إلىهى غيريقي 

إفَ أحدىكيم ليعملي بعملً أىهٍلً الجنَةً حتَى ما يىكوفي بينىهي كبينىها إاَل ذراعه ثمَ 

ـي لىهي بعملً أىهٍلً النَارً فيدخليها ، كإفَ أحدىكيم ليعملي يسبًقي علىيهً الكتابي فييختى

بعملً أىهٍلً النَارً حتَى ما يىكوفى بينىهي كبينىها إاَل ذراعه ثمَ يسبًقي علىيهً الكتابي 

 (102)فييختىمي لىهي بعملً أىهٍلً الجنَةً فيىدخليها

كمنا ، ثم يكوفي علقةن مثلى ذلك ، إفَ أحدىكم ييجٍمىعي خىلٍقيهي في بطنً أمِه أربعينى م -6

ثم يكوفي مضغةن مثلى ذلك ، ثم ييرسلي هللاي تعالى إليه الملكى فينفخي فيه الركحى، 
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رزقيه ك أجليه ك عمليه ك شقيٌ أـ سعيده ، فوالذم ال إلىه : كييؤمري بأربعً كلماتو 

نها إال ذراعه ، غيريق إفَ أحدىكم ليعملي عملى أهلً الجنةً حتى ما يكوفي بينه ك بي

فيسبقي عليه الكتابي فيعملي بعملً أهلً النارً ، ك إفَ الرجلى ليعملي بعملً أهلً 

النارً ، حتى ما يكوفي بينه ك بينها إال ذراعه ، فيسبقي عليه الكتابي فيعملي عملى 

 (103)أهلً الجنةً فيدخلي الجنةى
 

يومنا ثمَ يكوفي مثلى ذلك إفَ أحدىكم ييجمعي خلقيه في بطنً أمِه في أربعين  -7

علقةن ثمَ يكوفي مثلى ذلك مضغةن ثمَ ييرسىلي إليه الملىكي فيىنفخي فيه الرُكحى فييؤمري 

 (104)بأربعً كلماتو فييكتبي رزقيه كأجليه كعمليه كشقيٌ أك سعيده

ثلى إفَ أحدىكم ييجٍمىعي خىلٍقيهي في بطنً أمِه أربعينى يومنا نطفةن ، ثم يكوفي علقةن ـ -8

ذلك ، ثم يكوفي مضغةن مثلى ذلك ، ثم يبعثي هللاي إليه ملىكا ، كييؤمري بأربعً كلماتو 

اكتبٍ عملىه ، كرزقىه ، كأجلىه ، كشقيٌ أك سعيده ؛ ثم يينفخي فيه : ، كييقاؿي له 

الركحى ، فإفَ الرجلى منكم ليعملي بعملً أهلً الجنةً ، حتى ال يكوفى بينه كبينها 

كإفَ . فيسبقي عليه الكتابي ، فيعملي بعملً أهلً النارً ، فيدخلي النارى إال ذراعه ، 

الرجلى ليعملي بعملً أهلً النارً ، حتى ما يكوفي بينه كبينها إال ذراعه ، فيسبقي 

 (105)عليه الكتابي ، فيعملي بعملً أهلً الجنةً ، فيدخلي الجنةى

ليلةن، ثمَ يىكوفي علقةن مثلى ذلًكى، ثمَ  إفَ خىلقى أحدًكيم ييجمعي في بطنً أمِهً أربعينى -9

يىكوفي مضغةن مثلى ذلًكى، ثمَ ييبعىثي إليه الملىكي فيؤمىري بأربعً كلماتو، رزقيهي كأجليهي 

كشقيٌ أك سعيده، فوالَذم ال إله غيريقي إفَ أحدىكيم ليعملي بعملً أىهٍلً الجنَةً 

ذراعه فيىسبقي عليهً الكتابي فيعملي بعملً حتَى ما يىكوفي بينىهي كبينها إال باعه أك 

أىهٍلً النَارً فيدخلي النَارى، كإفَ أحدىكيم ليعمىلي بعىملً أىهٍلً النَارً حتَى ما يىكوفي بينىهي 

فيسبًقي عليهً الكتابي فيعمىلي بعمىلً أىهٍلً الجنَةً فيدخلي  -كبينىها إال باعه أك ذراعه 

 (106)الجنَةى
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يمِهً أربعين يومنا أك أربعين ليلةن ، ثم يكوفي إفَ خىلٍقى أح -10 دًكم ييجمعي في بطنً أ

علقةن مثلىه ، ثم يكوفي مضغةن مثلىه ، ثم ييبعثي إليه المىلىكي ، فييؤذفي بأربعً كلماتو ، 

رزقىه ، كأجىلىه ، كعملىه ، كشقيٌ أـ سعيده ، ثم يينفخي فيه الركحي ، فإفَ : فيكتبي 

أحدىكم ليعملي بعملً أهلً الجنةً حتى ال يكوفي بينها كبينىه إال ذراعه ، فيسبقي 

كإفَ أحدىكم ليعملي بعملً . عليه الكتابي ، فيعملي بعملً أهلً النارً فيدخلي النارى 

كفي بينها كبينىه إال ذراعه ، فيسبقي عليه الكتابي ، فيعملي أهلً النارً ، حتى ما يك

 (107)عملى أهلً الجنةً فيدخيلها

إف خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكوف علقة مثل ذلك  -11

فيكتب : ، ثم يكوف مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات 

، ثم ينفخ فيه الركح ، فإف رزقه كأجله كعمله ثم يكتب شقي أك سعيد 

أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكوف بينه كبينها إال ذراع ، أك قيد 

ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، كإف أحدكم 

ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكوف بينه كبينها إال ذراع ، أك قيد ذراع 

 (108)ؿ أهل الجنة فيدخلهافيسبق عليه الكتاب فيعمل بعم

إفَ اللَهى يجمعي خلقى أحدًكم في بطنً أمِهً أربعينى يومنا ثمَ يىكوفي علقةن مثلى  -12

ذلًك ثمَ يىكوفي مضغةن مثلى ذلًك ثمَ ينفيخي فيهً الرُكحى ثمَ يرسىلي إليهً ملىكه بأربعً 

كم ليعملي بعملً أىهلً كلماتو فيقاؿي اكتيبٍ أجلىه كرزقىه شقيًا أك سعيدنا فإفَ أحدى

الجنَةً حتَى ما يىكوفي بينىه كبينى الجنَةً إاَل ذراعه فيسبقي عليهً الشَقاءي فيعملي 

بعملً أىهلً النَارً فيدخليها كإفَ أحدىكم ليعملي بعملً أىهلً النَارً حتَى ما يىكوفي 

عملً أىهلً الجنَةً بينىه كبينىها إاَل ذراعه فيسبقي عليهً السَعادةي فيعملي ب

 (109)فيدخليها

إف خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكوف علقة مثل ذلك  -13

فيكتب : ، ثم يكوف مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات 

رزقه كأجله كعمله ثم يكتب شقي أك سعيد ، ثم ينفخ فيه الركح ، فإف 

ل ما يكوف بينه كبينها إال ذراع ، أك قيد أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت
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ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، كإف أحدكم 

ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكوف بينه كبينها إال ذراع ، أك قيد ذراع 

 (110)فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

أمِهً أربعًينى يومنا ثيمَ يكوفي علقةن مثلى ذلًك ثيمَ ييجٍمىعي خلقي أحدًكم في بطنً  -14

يكوفي ميضٍغىةن مثلى ذلًكى ثيمَ يىبٍعثي هللاي إليهً المىلىكى فييؤٍمىري بأربعً كلماتو فيقوؿي 

ٍ سعيده فوالذًم نفسًي بيدًقً إفَ أحدىكم  اكتبٍ عملىهي كأجلىهي كرزقىهي كشقيٌ أـى

ةً حتَى ما يكوفي بينىهي كبينىها إال ذراعه فيسبقي عليهً لىيىعٍمىلي بعملً أهلً الجنَ

الكتابي فيعملي بعملً أهلً النَارً فيدخليها كىإفَ أحدىكم لىيعملي بعملً أهلً النَارً 

حتَى ما يكوفي بينىه كبينىها إال ذراعه فيسبقي عليهً الكتابي فيعملي بعملً أهلً 

 (111)الجنَةً فيدخليهىا

 

يمِهً أربعين يومنا ، ثم علقةن مثلى ذلك ، ثم يكوف  -15 إفَ أحدىكم ييجٍمىعي في بطنً أ

برزقًه كأجىلًه ، كشقيٌ أك : مضغةن مثلى ذلك ، ثم يبعثي هللاي مىلىكنا فييؤمىري بأربعةو 

يعملي بعملً أهلً النارً ، حتى ما  -الرجلي : أك  -سعيده ، فوهللاً إفَ أحدىكم 

بينها غيرى باعو أك ذراعو ، فيسبقي عليه الكتابي فيعملي بعملً أهلً يكوفي بينىه ك

الجنةً فيدخيلىها ، كإفَ الرجلى ليعملي بعملً أهلً الجنةً ، حتى ما يكوفي بينىه 

كبينها غيرى ذراعو أك ذراعيٍنً ، فيسبقي عليه الكتابي ، فيعملي بعملً أهلً النارً 

 (112)فيدخيلىها

عي في بطنً أمِهً في أربعينى يومنا أك ألربعينى ليلةن ثمَ إفَ خلقى أحدًكم ييجم -16

يىكوفي علقةن مثلى ذلًك ثمَ يىكوفي مضغةن مثلى ذلًك ثمَ ينفخي فيهً الرُكحي ثمَ يبعثي 

اللَهي تعالى ملىكا ثمَ يؤمري بأربعً كلماتو أف يىكتيبى عملىه كأجلىه كرزقىه كشقيٌ أـ 

ؿي بعملً أىهلً الجنَةً حتَى يىكوفى ما بينىه كبينىها غيري ذراعو سعيده كإفَ الرَجلى ليعم

فيسبقي عليهً الكتابي فيعملي بعملً أىهلً النَارً فيدخليها كإنَهي ليعملي بعملً أىهلً 
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النَارً حتَى يىكوفى ما بينىه كبينىها إاَل ذراعه فيسبقي عليهً الكتابي فيعملي بعملً أىهلً 

 (113)هاالجنَةً فيدخلي

ييجمعي خلقي أحدًكم في بطنً أمِه أربعين ليلةن ثم يكوفي علىقةن مثلى ذلك ثم  -17

: يكوفي ميضغةن مثلى ذلك ثم يىبعثي هللاي عز كجل إليه ملىكنا مًنى المبلئكةً فيقوؿي 

كالذم نفسي عبدً هللاً : اكتيبٍ عملىه كأجلىه كرزقىه كاكتبٍه شقيًا أك سعيدنا ثم قاؿ 

بيدًق إفَ الرجلى ليعملي بعملً أهلً الجنةً حتى ما يكوفي بينىه كبينى الجنةً غيري 

: ذراعو ثم ييدركيه الشقاءي فيعملي بعملً أهلً النارً فيموتي فيدخيلي النارى ثم قاؿ 

كوفي كالذم نفسي عبدً هللاً بيدًق إفَ الرجلى ليعملي بعملً أهلً النارً حتى ما م

بينىه كبينى النارً غيري ذراعو ثم تيدركيه السعادةي فيعمىلي بعملً أهلً الجنةً فيموتي 

 (114)فيدخيلي الجنةى

إفَ خىلٍقى أحدًكم ييجمىعي في بطنً أمِه أربعينى يومنا كأربعينى ليلةن ثمَ يكوفي  -18

ق ملىكنا فييؤمىري بأربعً عىلىقةن مًثٍلى ذلك ثمَ يكوفي ميضغةن مًثٍلى ذلك ثمَ يبعىثي هللاي إلي

اكتيبٍ عمىلىه كأجىلىه كرًزٍقىه كشقيٌ أك سعيده كإفَ الرَجيلى لىيعمىلي : كلماتو فيقوؿي 

بعمىلً أهلً الجنَةً حتَى ما يكوفي بيٍنىه كبيٍنى الجنَةً إاَل ذًراعه فيغلًبي عليه الكتابي 

الرَجيلى لىيعمىلي بعمىلً أهلً النَارً  الَذم سبىق فييختىمي له بعمىلً أهلً النَارً كإفَ

حتَى ما يكوفي بيٍنىه كبيٍنىها إاَل ذراعه فيغلًبي عليه الكتابي الَذم سبىق فيعمىلي 

 (115)بعمىلً أهلً الجنَةً فيدخيلي الجنَةى

إفَ خىلٍقى أحدًكم ييجمعي في بطنً أمِهً أربعينى يومنا ثمَ يىكوفي علىقةن مثلى ذلًك  -19

 (116)كوفي ميضغةن مثلى ذلًك ثمَ يبعثي اللَهي عزَ كجلَ الملىك فيؤمىري بأربىعوثمَ مى

إفَ خىلقى أحدًكيم ييجمىعي في بطنً أمِهً أربعينى يومنا ثمَ يىكوفي علىقةن مثلى ذلًكى  -20

 ثمَ يىكوفي ميضغةن مثلى ذلًكى ثمَ يبعثي اللَهي إليهً ملىكنا فيؤمري بأربعً كلماتو فيىكٍتبي

 (117)رزقىهي كعملىهي كأجلىهي ثمَ يىكٍتبي شقيٌ أك سعيده ثمَ يىنفخي فيهً الرُكحى
                                                             

113
|  7/422: حلية األكلياء ، الصفحة أك الرقم: المصدر | أبو نعيم : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 

 [بين العلماء:أم]صحيح ثابت متفق عليه : خبلصة حكم المحدث 
خبلصة |  6/16: مسند أحمد ، الصفحة أك الرقم: المصدر | أحمد شاكر : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 114

 إسنادق صحيح: حكم المحدث 
|  6174: صحيح ابن حباف ، الصفحة أك الرقم: المصدر | ابن حباف : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 115

  4719انظر شرح الحديث رقم | أخرجه في صحيحه : خبلصة حكم المحدث 

116
|  8/118: الصفحة أك الرقم، حلية األكلياء : المصدر | أبو نعيم : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 

 [بين العلماء:أم]صحيح متفق عليه : خبلصة حكم المحدث 
117

خبلصة |  9/187: المحلى ، الصفحة أك الرقم: المصدر | ابن حزـ : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 

 (لم نحتج إال بخبر صحيح من ركاية الثقات مسند: )احتج به ، كقاؿ في المقدمة: حكم المحدث 
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يمِهً أربعين يومنا ، ثم يكوفي علقةن مثلى ذلك  -21 أفَ خىلٍقى أحدًكم ييجمىعي في بطنً أ

: ، ثم يكوفي مضغةن مثلى ذلك ، ثم يبعثي هللاي إليه ملىكنا فييؤمىري بأربعً كلماتو 

 (118)ق ، كأجليه ، ثم ييكتىبي شقيٌ أك سعيده ، ثم ينفخي فيه الركحىرزقيه ، كعملي

 (119)إفَ أحدىكيم يجمىعي في بطنً أمِهً أربعينى ليلىةن -22

ييجمع خلقي أحدًكم في بطن أمهً أربعين يومنا نطفةن، ثم يكوفي علقةن مثلى  -23

كلماتو  ذلك، ثم يكوف مضغةن مثل ذلك، ثم يبعث هللاي إليهً الملىكى فيؤمري بأربعً

 (120)فيكتبي رزقيه كعمليه كأجليه كشقيٌ أك سعيده

إفَ خلقى أحدًكيم لييجمىعي في بطنً أمِهً أربعينى ليلةن ، ثمَ يىكوفي علقةن مثلى ذلًكى ،  -24

رزقًهً : ثمَ يىكوفي ميضغةن مثلى ذلًكى ، ثمَ يبعثي اللَه إليهً ملكنا فييؤمىري بأربعً كلماتو 

، كشقيٌ أك سعيده ، ثمَ ينفخي فيهً الرُكحى كاللَهً إفَ أحدىكيم أك  ، كأجلًهً ، كعملًهً

الرَجلى منكيم ليعملي بعملً أىهٍلً الجنَةً حتَى ما يىكوفي بينىهي كبينىها إاَل ذراعه ، 

فيسبقي عليهً الكتابي ، فيعملي بعملً أىهٍلً النَارً فيدخلىها ، كإفَ الرَجلى منكيم أك 

كيم ليعملي عملى أىهٍلً النَارً ،حتَى ما يىكوفي بينىهي كبينىها إاَل ذراعه ، فيسبقي إفَ أحدى

 (121)عليهً الكتابي ، فيعملي عملى أىهٍلً الجنَةً فيدخليها

 

 

 سد اٌؾذٞاأٚعٗ االخزالف فٝ سٚاٞ

 

زيادة عن باقى  ركاية اإلماـ مسلم هى الركاية الوحيدة التى ذكرت -1

ثمَ يىكوفي  عىلقةن مثلى ذلًكى في ذلكثمَ يىكوفي )فى ذلك علقة  :األحاديث

 ( مضغةن مثلى ذلًكى

ييجمع خلقي أحدًكم )  من النطفة بجمع الخلق أربعين يومابدأ الحديث  -2

في بطن أمهً أربعين يومنا نطفةن، ثم يكوفي علقةن مثلى ذلك، ثم يكوف 

الصفحة أك  كما فى صحيح الجامع لئلماـ األلبانى  (مضغةن مثل ذلك

                                                             

خبلصة |  6/132: المحلى ، الصفحة أك الرقم: المصدر | ابن حزـ : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 118

 ( لم نحتج إال بخبر صحيح من ركاية الثقات مسند: )احتج به ، كقاؿ في المقدمة: حكم المحدث 
خبلصة |  8/267: حلية األكلياء ، الصفحة أك الرقم: المصدر | أبو نعيم : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 119

 من حديث زيد بن كهب غريب من حديث حبيب [ بين العلماء:أم]صحيح ثابت متفق عليه : حكم المحدث 
|  8/542: مجموع الفتاكل ، الصفحة أك الرقم: المصدر | ابن تيمية : المحدث | عبدهللا بن مسعود  :  الراكم ( 120

 صحيح: خبلصة حكم المحدث 
121

|  1/89: معجم الشيوخ ، الصفحة أك الرقم: المصدر | ابن عساكر : المحدث | عبدهللا بن مسعود  : الراكم  ( 

 له طرؽ في الصحيحين: خبلصة حكم المحدث 
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، ككما فى مجموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ أحمد بن تيمية  1543: الرقم

 8/542: الصفحة أك الرقم، 

إلبن معجم الشيوخ  كما فى  أربعين ليلةأف جمع الخلق يكوف فى  -3

، ألبى نعيم  حلية األكلياء ك،   1/89: ، الصفحة أك الرقمعساكر 

مسند كحديث اإلماـ أحمد شاكر  فى  ،|  8/267: الصفحة أك الرقم

طبقات كفى   ، ركاية ككيع 6/72  - 6/16: أحمد  الصفحة أك الرقم

صحيح مسلم ، ،   2/515: الشافعية البن كثير ، الصفحة أك الرقم

بطنً أمِهً أربعينى إفَ خلقى أحدًكيم لييجمىعي في )  2643: الصفحة أك الرقم

 (، ثمَ يىكوفي علقةن مثلى ذلًكى ليلةن

كما فى صحيح ابن  أربعين يوما كأربعين ليلةذكر الجمع للخلق فى  -4

إفَ خىلٍقى أحدًكم ييجمىعي في بطنً أمِه ) 6174: الصفحة أك الرقمحباف 

 (أربعينى يومنا كأربعينى ليلةن ثمَ يكوفي عىلىقةن مًثٍلى ذلك

كما فى حلية  يوما ، أك ألربعين ليلةأربعين ذكر الجمع للخلق فى  -5

، ككما فى صحيح  7/422: الصفحة أك الرقماألكلياء ألبى نعيم 

إفَ خلقى أحدًكم ييجمعي في بطنً ) 7454: الصفحة أك الرقم، البخارل 

 (أمِهً في أربعينى يومنا أك ألربعينى ليلةن ثمَ يىكوفي علقةن مثلى ذلًك

 

يات جاءت عن عبد هللا بن مسعود عن رسوؿ هللا صلى اجميع الرك: ٍِؾٛظخ 

كهذا راك كاحد ، كأخذ العلماء به للجمع الغفير الذل ركل عن عبد هللا عليه كسلم 

فهو حديث آحاد من جهة عبد هللا بن مسعود عن . هللا بن مسعود بأسانيد صحيحة 

 . بن مسعودالنبى محمد صلى هللا عليه كسلم ،  كمتواتر فيمن حدثوا عن عبد هللا

 

 :اٌغجت فٝ اإلشىبي

 

ختبلؼ فى بعص نصوص الركيات خصوصا أف معظمها يتحدث على أف خلق ا -1

الجنين يتم فى أربعين يوما ثو يكوف علقة مثل ذلك كما فى ركاية اإلماـ 

حدثىنا رسوؿي هللاً صلى هللا عليه كسلم ، كهو الصادؽي المصدكؽي ، ) البخارل

في بطنً أمِه أربعين يومنا ، ثم يكوفي علقةن مثلى ذلك ، ثم إف أحدىكم ييجٍمىعي : قاؿ

اكتب : يكوفي ميضغةن مثلى ذلك ، ثم يبعثي هللاي ملكنا فيؤمري بأربعً كلماتو ، كيقاؿي له

عملىه ، كرزقىه ، كأجلىه ، كشقيٌ أـ سعيده ، ثم يينفخي فيه الركحي ، فإف الرجلى منكم 

لجنةً إال ذراعه ، فيسبقي عليه كتابيه ، فيعملي بعملً ليعملي حتى ما يكوفي بينه كبين ا
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كيعملي حتى ما يكوفي بينه كبين النارً إال ذراعه ، فيسبقي عليه الكتابي ، . أهلً النارً 

 يوما 120كتم فهمها على أف مذة جمع الخلق  (فيعملي بعملً أهلً الجنةً

تتكلم فى مسألة خلق الخطأ فى الشرح لعدـ الجمع بين جميع الركايات التى  -2

 .الجنين

عدـ االستعانة بركايات آخر تعين على فهم هذق النصوص خصوصا الركيات  -3

التى تتكلم عن التصوير فى األرحاـ كخلق العظاـ كاللحم كركايات حذيفة بن 

 أسيد الغفارل

 
َ سٚا٠بد عّغ اٌخٍك  فٗ ٠ٓ ػٍٝ سٚا٠بد أخشٜ د

 

فأتيتي : أمِه، كالسَعيدى من كيعًظى بغيرًق قاؿإفَ الشَقيَ مىن شقيى في بطنً :  -1

أال تىعجبي من عبدً اللَهً بنً مسعودو يحدِثي في : حذيفةى بنى أسيدو الغفارمَ فقلت

إفَ الشَقيَ من شقيى في بطنً أمِهً، كالسَعيدى من كيعظى بغيرًق ؟ : المسجدً

جىب، سمعتي رسوؿى اللَهً مرارنا ال تىع: قاؿ. فما باؿي هذا الطُفيلً الصَغيرً: قاؿ

: أربعينى ليلةن كقاؿى أصحابيإفَ النُطفةى إذا كقىعىت في الرَحمً : ذاتى عددو يقوؿي

فىيجيءي ملىك الرَحمً فيدخلي فيصوِري : قاؿ. نيفخى فيهً الرُكحي  خىمسةن كأربعينى ليلةن

أمٍ : ثمَ يقوؿي. كبصرىقلىه عىظمىه، كلىحمىه، كدمىه، كشعرىق، كبشىرىق، كسمعىه، 

ينثى؟ فيقضي اللَهي إليهً ما يشاءي، كيىكتبي الملىكي أم : ثمَ يقوؿي. ربِ، أذىكره أـ أ

أم ربِ، أجليهي؟ فيقضي : فيقوؿي. ربِ، أثىريق؟ فيقضي اللَهي تعالى، كيىكتبي الملىكي

 تيمسُ إلى يوـً ثمَ تيطول تلكى الصَحيفةي فبل. اللَهي ما يشاءي، كيىكتبي الملىكي

كما جاء فى بعض عامر بن كاثلة أبو الطفيل السامع هنا هو  . (122)القيامةً

 الركايات

 بالنطفة مر إذا  "عن النبي صلى هللا عليه كسلم قاؿحذيفة بن أسيد عن  " -2

 كبصرها سمعها كخلق ، فصورها ملكا إليها هللا بعث ليلة كأربعوف ثنتاف

 شاء ما ربك فيقضي ؟ أنثى أـ أذكر رب يا قاؿ ثم كعظامها كلحمها كجلدها

 الملك كيكتب ، شاء ما ربك فيقوؿ ؟ أجله رب يا : يقوؿ ثم ، الملك كيكتب ،

 يخرج ثم ، الملك كيكتب ، شاء ما ربك فيقضي ؟ رزقه رب يا يقوؿ ثم ،

   "(123)ينقص كال أمر ما على يزيد فبل يدق في الصحيفةب الملك

                                                             

|  179: تخريج كتاب السنة ، الصفحة أك الرقم: المصدر | األلباني : المحدث | حذيفة بن أسيد الغفارم  : الراكم  ( 122

 إسنادق صحيح على شرط الشيخين : خبلصة حكم المحدث 
123

 مسلمصحيح  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
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يا : إذا كقعتً النُطفةي في الرَحًمً بعثى اللَهي ملىكنا فقاؿى : عنً ابنً مسعودو قاؿى  -3

ربِ ميخلَقةه أك غيري مخلَقةو ؟ فإف قاؿى غيري مخلَقةو مىجَها الرَحًمي دمنا ، كإف قاؿى 

 ؟ (124)صًفةي هذًقً النُطفةً يا ربِ فما: ميخلَقةه قاؿى 

إذا أرادى اللَهي أف يخلقى النَسمةى فجامعى الرَجلي المرأةى طارى ماؤيقي في كلِ عًرؽو  -4

كعصىبو منٍها فإذا كافى اليوـي السَابعي أحضرى اللَهي كلَ عرؽو بينىهي كبينى آدـى ثمَ قرأى 

  (125)فًي أىمِ صيورىةو مىا شىاءى رىكَبىكى

مسعودو رضًيى هللاي تعالىى عنه قاؿى إذىا كقعىتٍ النطفةي في الرَحًمً بعثى  عنً ابنً -5

هللاي مىلىكنا فقاؿى يا ربِ مخلقةه أك غيري مخلقةو فإفٍ قاؿى غيري مخلقةو مىجَهىا الرَحمي 

دمنا ك إفٍ قاؿى مخلقةه قاؿى يا ربِ فمىا صفةي هذق النطفةً فيقاؿي لىهي انطلقٍ إلى 

بً فإنَكى تجدي قصةى هذقً النُطفةً فينطلقي فيجدي قصتىهىا في أـِ أـِ الكتا

 (126)الكتابً

يدخلي الملىكي على النُطفةً بعدما تستقرُ في الرَحًمً بأربعينى ، أك خمسةو  -6

! أم ربِ : فيقوؿ . ربِ أشقيٌ أك سعيده ؟ فييكتىبافً : كأربعينى ليلةن ، فيقوؿي 

بافً ، ك يىكٍتبي عملىهي كأثرًق كأجلىهي كرزقىهي ثمَ تطول الصُحفي أذىكىره أك أنثى ، فييكٍت

 (127)فبل يزادي فيها كال ينقصي

إفَ النطفةى " سمعتي رسوؿى هللاً صلَى هللاي عليه كسلَمى بأيذينيَ هاتىين ، يقوؿي  -7

حسبته قاؿ : قاؿ زهير " . ثم يتصوَري عليها الملىكي  .تقعي في الرحمً أربعين ليلةن

ثم . أذكره أـ أنثى ؟ فيجعليه هللاي ذكرنا أك أنثى ! يا ربِ : فيقوؿ " الذم يخلقيها 

ثم . أسوًمٌ أك غيري سىوًمٍ ؟ فيجعليه هللاي سويًا أك غيرى سومٍ ! يا ربِ : يقوؿ 

ا ما رزقيه ؟ ما أجليه ؟ ما خلقيه ؟ ثم يجعليه هللاي شقيًا أك سعيدن! يا ربِ : يقوؿي 

إذا أراد هللاي أف يخلقى شيئنا بإذفً . أفَ ملىكا موكَبلن بالرحمً : " كفي ركاية " . 

"  (128)هللاً ، لبًضعو كأربعين ليلةن

                                                             

124
الصفحة أك ،فتح البارم البن حجر : المصدر | ابن حجر العسقبلني : المحدث | علقمة بن قيس  : الراكم  ( 

 إسنادق صحيح: خبلصة حكم المحدث |  1/499: الرقم
125

|  15/284: الدر المنثور ، الصفحة أك الرقم: المصدر | السيوطي : المحدث | مالك بن الحويرث  : الراكم  ( 

 إسنادق جيد: خبلصة حكم المحدث 
126

خبلصة |  3/434: عمدة القارم ،الصفحة أك الرقم: المصدر | ني العي: المحدث | علقمة بن قيس  : الراكم  ( 

 إسنادق صحيح كهو موقوؼ لفظًا مرفوع حكمًا: حكم المحدث 
|  2644: صحيح مسلم ، الصفحة أك الرقم: المصدر | مسلم : المحدث | حذيفة بن أسيد الغفارم  : الراكم  ( 127

 شرح الحديث | صحيح : خبلصة حكم المحدث 
|  2645: صحيح مسلم ، الصفحة أك الرقم: المصدر | مسلم : المحدث | حذيفة بن أسيد الغفارم  : الراكم  ( 128

  23518انظر شرح الحديث رقم | صحيح : خبلصة حكم المحدث 
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أم ربِ نطفةه ، أم ربِ علقةه ، أم ربِ مضغةه : ككَلى هللاي بالرَحًمً مىلىكنا ، فيقوؿ  -8

ربِ ، ذكره أـ أنثى ، أشقيٌ أـ أم : ، فإذا أراد هللاي أف يقضيى خىلٍقىها ، قاؿ 

يمِهً  (129)سعيده ، فما الرزؽي ، فما األجىلي ، فييكٍتىبي كذلك في بطنً أ

يا رىبِ نيطٍفىةه، يا رىبِ علقةه، يا رىبِ : إف هللاى عز كجل كىكَلى بالرَحًمً مىلىكنا يقوؿي  -9

ي : ميضٍغىةه، فإذا أراد أف يىقٍضًيى خىلٍقىهي قاؿ  نٍثىى، شىقًيٌ أـ سعيده، فما أىذىكىره أـ أ

يمِهً ىجىلي، فييكٍتىبي في بىطٍنً أ .  (130)الرِزٍؽي كاأل

أم ربِ ، نيطفةه ، أم ربِ ، : إفَ اللَهى عزَ كجلَ قد كىكَلى بالرَحمً ملىكنا ، فيقوؿي  -10

: قاؿ الملكي : علقةه ، أم ربِ ، مضغةه ، فإذا أرادى اللَهي أف يقضيى خلقنا ، قاؿى 

أم ربِ ذىكىره أـ أنثى ؟ شقيٌ أـ سعيده ؟ فما الرِزؽي ؟ فما األجلي ؟ فييكٍتبي 

 (131)كذلًكى في بىطنً أمِهً

 

الشَقيُ من شقًيى في بطنً أمِه : أنه سمع عبدى هللاً بنى مسعودو يقوؿ  -11

فأتى رجبلن من أصحابً رسوؿً هللاً صلَى هللاي عليه . كالسعيدي من كيعًظى بغيرًق 

فحدَثه بذلك من قوؿً ابنً مسعودو . كسلَمى ، يقاؿ له حيذيفةي بني أسيدو الغًفارمُ 

أىتعجبي من ذلك ؟ : ككيف يشقى رجله بغيرً عملو ؟ فقاؿ له الرجلي : فقاؿ 

بالنطفةً ثنتاف إذا مرَ " فإني سمعتي رسوؿى هللاً صلَى هللاي عليه كسلَمى يقوؿي 

فصوَرها كخلق سمعىها كبصرىها كجلدىها . ، بعث هللاي إليها ملىكنا  كأربعوف ليلةن

. أذكره أـ أنثى ؟ فيىقضي ربُك ما شاء ! يا ربِ : ثم قاؿ . كلحمىها كعظامىها 

. لىكي فيقوؿ ربُك ما شاء كيكتبي الم. أىجليه ! يا ربِ : ثم يقوؿي . كيكتبي الملىكي 

ثم يخرجي . كيكتبي الملىكي . فيقضي ربُك ما شاء . رًزقيه ! يا ربِ : ثم يقوؿي 

يمًرى كال يىنقصي. الملىكي بالصحيفةً في يدًق  " .  (132)فبل يزيدي على ما أ

، بعث هللاي إليها ملكنا فصوَرها ، كخلق  بالنطفةً اثنتافً كأربعوف ليلةنإذا مرَ  -12

ينثى ؟ : سمعىها كبصرىها ، كجلدىها كلحمىها كعظامىها ، ثم قاؿ  يا ربِ أىذكره أـ أ

                                                             

129
خبلصة |  6595: صحيح البخارم ، الصفحة أك الرقم: المصدر | البخارم : المحدث | أنس بن مالك  : الراكم  ( 

 14050انظر شرح الحديث رقم | [ صحيح: ]حكم المحدث 
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131

خبلصة |  2646: صحيح مسلم ، الصفحة أك الرقم: المصدر | مسلم : المحدث | أنس بن مالك  : الراكم  ( 

 14050انظر شرح الحديث رقم | صحيح : حكم المحدث 
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|  2645: صحيح مسلم ، الصفحة أك الرقم: المصدر | مسلم : المحدث | عامر بن كاثلة أبو الطفيل  : الراكم  ( 
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يا ربِ أجليه ، فيقوؿ ربُك ما : فيقضي ربُك ما شاء ، كيكتبي الملىكي ، ثم يقوؿي 

ربُك ما شاء ، كيكتبي يا ربِ رًزقيه ، فيقضي : شاء ، كيكتبي الملىكي ، ثم يقوؿ 

الملىكي ، ثم يخرجي الملىكي بالصحيفةً في يدًق ، فبل يزيدي على أمرو ، كال 

 (133)يينقًصي

أىمٍ رىبِ نطفةه أىلٍ رىبِ علقةه : إفَ هللاى تبارؾ ك تعالى كىكَلى بالرَحًمً مىلىكنا فيقوؿي  -13

أىمٍ رىبِ : فإذا أراد هللاي تعالى أف يىقٍضًيى خىلٍقىه قاؿ :  أىمٍ رىبِ مضغةه ؟ قاؿ

أىشىقًيٌ أـ سعيده فما الرِزؽي ؟ فما األجلي ؟ فيىكتبي ما يقوؿي قاؿ أبو الربيع 

 (134)في حديثًه فييكٍتىبي كذلك

 
ِب ٠غزفبد ِٓ ٘زٖ األؽبد٠ش 

 

كالمقصود بالنطفة  ،أف الموكل بالرحم ملكا من أكؿ كضع النطفة فيه  -

 هنا هى النطفة األمشاج بعدما تستقر فى الرحم لتكوف علقة 

أف تصوير النطفة فى اليوـ السابع كما فى حديث مالك بن الحويرث عند  -

كهذا التصوير هو تصوير من جينات الكركموسومات اإلماـ السيوطى 

 لكى تترجم فيما بعد إلى خبليا كأعضاء كأنسجة كأجهزة للجسم كهذا

التصوير من النطفة يكوف بالفعل فى اليوـ السابع كما بين علماء األجنة 

 المتخصصين

يوما كما فى  45 – 42يكوف بعد من بعد مرحلة التخليق  أف التصوير   -

 حيث حذيفة ابن أسيد لئلماـ مسلم ، كلئلماـ األلبانى فى الصحيح الجامع 

لى فهمها بنص اآلية أف األحاديث التى تتكلم عن تخليق النطفة يستعاف ع -

 فإنا البعث من ريب في كنتم إف الناس ياأيها:)التى فى سورة الحج 

 كغير مخلقة مضغة من ثم علقة من ثم نطفة من ثم تراب من خلقناكم

كالتى تبين أف التخليق يكوف للنطفة بعد تطورها للمضغة  ، 5)) مخلقة

آف كال تعارض بين القر( فالمضغة بنص اآلية أما مخلقة كإما غير مخلقة)

 كالسنة

  (135)ششػ اٌؾذ٠ش
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 إسنادق صحيح على شرط الشيخين : حكم المحدث 
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 ـ2001/ هػ 1422 : سنة النشر :(161-157) كتاب جامع العلوـ كالحكم البن رجب الحنبلى ( 
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 بن زيدعن  األعمشهذا الحديث متفق على صحته ، كتلقته األمة بالقبوؿ ، ركاق 

كقد " صحيحيهما " ، كمن طريقه خرجه الشيخاف في  كدمسع ابن، عن  كهب

رأيت النبي صلى هللا عليه كسلم فيما : ، قاؿ محمد بن زيد األسفاطي ركم عن 

: الذم حدث عنك ، فقاؿ  مسعود ابنيا رسوؿ هللا ، حديث : يرل النائم ، فقلت 

فقاؿ صلى . حدثني رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم ، كهو الصادؽ المصدكؽ 

يقوله ثبلثا ، ثم قاؿ غفر هللا " كالذم ال إله غيرق حدثته به أنا : " هللا عليه كسلم 

، كلمن حدث به  األعمشلمن حدث به قبل  ا حدث به ، كغفر هللاكم لؤلعمش

.   (136)بعدق

 يوما أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إف : فقوله صلى هللا عليه كسلم

 ابن، عن خيثمة ، عن  األعمش؛ ركل  مسعود ابنقد ركم تفسيرق عن :  نطفة

إف النطفة إذا كقعت في الرحم طارت في كل شعرة كظفر ، : قاؿ  مسعود

 .فذلك جمعها : قاؿ . تمكث أربعين يوما ، ثم تنحدر في الرحم ، فتكوف علقة ؼ

 كغيرق  حاتم أبي ابنخرجه 

 ثم . أربعين يوما ، كالعلقة قطعة من دـ: يعني  ذلك مثل علقة يكوف ثمقوله ك

 ثم . قطعة من لحم: كالمضغة . أربعين يوما : يعني  ذلك مثل مضغة يكوف

 كأجله رزقه بكتب : كلمات بأربع كيؤمر ، الركح فيه فينفخ ، الملك إليه هللا يرسل

فهذا الحديث يدؿ على أنه يتقلب في مائة كعشرين يوما  . سعيد أك كشقي كعمله

، في ثبلثة أطوار ، في كل أربعين يوما منها يكوف في طور ، فيكوف في األربعين 

ثانية علقة ، ثم في األربعين الثالثة ، مضغة ثم األربعين اؿ األكلى نطفة ، ثم في

 . بعد المائة كعشرين يوما ينفخ الملك فيه الركح ، كيكتب له هذق األربع الكلمات 

ذكر العظاـ كأنه يكوف عظما  مسعود ابنكقد كرد في بعض الركايات في حديث 

يحدث أبا عبيدة سمعت  زيد بن عليمن ركاية  أحمد اإلماـأربعين يوما ، فخرج 

 في تكوف النطفة إف " قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم :عبد هللا اؿ ؽ: قاؿ 

                                                             

136
... رضي هللا عنهما  -ركل ابن حباف في صحيحه ، كالحاكم كصححه من حديث جابر بن عبد هللا  ( 

 . كلمن حدث به بعدق،  كغفر هللا لمن حدث به قبل األعمش،  غفر هللا لؤلعمش كما حدث به
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 ثم ، علقة صارت ، األربعوف مضت فإذا ، تغير ال حالها على يوما أربعين الرحم

 هللا بعث ، خلقه يسوم أف تعالى هللا أراد فإذا ، كذلك عظاما ثم ، كذلك مضغة

 ابن، عن أبي كائل عن عاصم كيركل من حديث . كذكر بقية الحديث  ، "ملكا إليها

إف النطفة إذا استقرت في " : ، عن النبي صلى هللا عليه كسلم ، قاؿ مسعود

الرحم ، تكوف أربعين ليلة نطفة ، ثم تكوف علقة أربعين ليلة ، ثم تكوف عظاما 

تدؿ على أف  أحمد اإلماـكركاية  . "أربعين ليلة ، ثم يكسو هللا العظاـ لحما

يوما ، كهذا غلط ببل ريب ، فإنه بعد  فال يكسى اللحم إال بعد مائة كستيالجنين 

هو  : زيد بن كعليمائة كعشرين يوما ينفخ فيه الركح ببل ريب كما سيأتي ذكرق ، 

ما يدؿ على خلق حذيفة بن أسيد كقد كرد في حديث  .ال يحتج بهابن جدعاف 

حذيفة بن عن  "مسلم صحيح " العظاـ كاللحم في أكؿ األربعين الثانية ، ففي 

 ليلة كأربعوف ثنتاف بالنطفة مر إذا  "عن النبي صلى هللا عليه كسلم قاؿأسيد 

 كعظامها كلحمها كجلدها كبصرها سمعها كخلق ، فصورها ملكا إليها هللا بعث

 يا : يقوؿ ثم ، الملك كيكتب ، شاء ما ربك فيقضي ؟ أنثى أـ أذكر رب يا قاؿ ثم

 فيقضي ؟ رزقه رب يا يقوؿ ثم ، الملك كيكتب ، شاء ما ربك فيقوؿ ؟ أجله رب

 ما على يزيد فبل يدق في بالصحيفة الملك يخرج ثم ، الملك كتبكم ، شاء ما ربك

أف تصوير الجنين كخلق سمعه كظاهر هذا الحديث يدؿ على  . "ينقص كال أمر

، فيلزـ من ذلك أف  كبصرق كجلدق كلحمه كعظامه يكوف في أكؿ األربعين الثانية

المتقدـ يدؿ مالك بن الحويرث كحديث . يكوف في األربعين الثانية لحما كعظاما 

 على أف التصوير يكوف للنطفة أيضا في اليوـ السابع

إف المني إذا كقع في الرحم ، : كقد ذكر علماء الطب ما يوافق ذلك ، كقالوا 

حصل له زبدية كرغوة ستة أياـ أك سبعة ، كفي هذق األياـ تصور النطفة من 

نه ، كابتداء الخطوط كالنقط بعد غير استمداد من الرحم ، ثم بعد ذلك تستمد ـ

كهو الخامس  -هذا بثبلثة أياـ ، كقد يتقدـ يوما كيتأخر يوما ، ثم بعد ستة أياـ 

ينفذ الدـ إلى الجميع فيصير علقة ، ثم تتميز األعضاء  -عشر من كقت العلوؽ 

تميزا ظاهرا ، كيتنحى بعضها عن ممارسة بعض ، كتمتد رطوبة النخاع ، ثم بعد 

اـ ينفصل الرأس عن المنكبين كاألطراؼ عن األصابع تميزا يستبين في تسعة أم

كأقل مدة يتصور الذكر فيها ثبلثوف يوما ، : قالوا . بعض ، كيخفى في بعض 

كالزماف المعتدؿ في تصوير الجنين خمسة كثبلثوف يوما ، كقد يتصور في خمسة 
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كلم يوجد في األسقاط ذكر تم قبل ثبلثين يوما ، كال أنثى : كأربعين يوما ، قالوا 

في التخليق في حذيفة بن أسيد قبل أربعين يوما ، فهذا يوافق ما دؿ عليه حديث 

.  األربعين الثانية ، كمصيرق لحما فيها أيضا 

على أف الجنين يغلب عليه في األربعين  مسعود ابنكقد حمل بعضهم حديث 

األكلى كصف المني ، كفي األربعين الثانية كصف العلقة ، كفي األربعين الثالثة 

 ابنكصف المضغة ، كإف كانت خلقته قد تمت كتم تصويرق ، كليس في حديث 

.  ذكر كقت تصوير الجنين  مسعود

 نفسه ما يدؿ على أف تصويرق قد يقع قبل األربعين مسعود ابنكقد ركم عن 

النطفة إذا : قاؿ  مسعود ابن، عن علقمة عن  الشعبيالثالثة أيضا ، فركل 

أم رب ، مخلقة أـ غير : استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه ، فقاؿ 

غير مخلقة ، لم تكن نسمة ، كقذفتها األرحاـ ، كإف قيل : مخلقة ؟ فإف قيل 

أم رب ، أذكر أـ أنثى ؟ شقي أـ سعيد ، ما األجل كما األثر ؟ ، : مخلقة ، قاؿ 

من : هللا ، فيقاؿ : من ربك ؟ فتقوؿ : فيقاؿ للنطفة : كبأم أرض تموت ؟ قاؿ 

فيه قصة هذق  اذهب إلى الكتاب ، فإنك ستجد: هللا ، فيقاؿ : رازقك ؟ فتقوؿ 

فتخلق ، فتعيش في أجلها كتأكل في رزقها ، كتطأ في أثرها ، : النطفة ، قاؿ 

 ياأيها : اآليةهذق  الشعبيحتى إذا جاء أجلها ، ماتت ، فدفنت في ذلك ، ثم تبل 

 من ثم نطفة من ثم تراب من خلقناكم فإنا البعث من ريب في كنتم إف الناس

فإذا بلغت مضغة ، نكست في . الحج  5)) مخلقة كغير مخلقة مضغة من ثم علقة

الخلق الرابع فكانت نسمة ، فإف كانت غير مخلقة ، قذفتها األرحاـ دما ، كإف 

كقد ركم من كجه آخر . كغيرق  حاتم أبي ابنخرجه  .كانت مخلقة نكست نسمة 

عن أبي مالك كعن  السدمأف ال تصوير قبل ثمانين يوما ، فركل  مسعود ابنعن 

، كعن ناس  مسعود ابن، عن  الهمداني مرة، كعن  عباس ابنأبي صالح ، عن 

 يصوركم الذم هو : كجلهللا عليه كسلم في قوله عز أصحاب النبي صلى من 

إذا كقعت النطفة في األرحاـ ، : آؿ عمراف قاؿ   (6)يشاء كيف األرحاـ في

طارت في الجسد أربعين يوما ، ثم تكوف علقة أربعين يوما ، ثم تكوف مضغة 

أربعين يوما ، فإذا بلغ أف تخلق ، بعث هللا ملكا يصورها ، فيأتي الملك بتراب بين 

: أصبعيه ، فيخلطه في المضغة ، ثم يعجنه بها ، ثم يصورها كما يؤمر فيقوؿ 
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ل ؟ أشقي أك سعيد ؟ كما رزقه ، كما عمرق ، كما أثرق ، كما مصائبه ؟ أذكر أـ أنث

أخذ  فيقوؿ هللا تبارؾ كتعالى ، كيكتب الملك ، فإذا مات ذلك الجسد ، دفن حيث

مختلف في  السدمكلكن " تفسيرق " في  الطبرم جرير ابنذلك التراب ، خرجه 

ما ينكر عليه جمعه األسانيد المتعددة للتفسير الواحد ، ؾ أحمد اإلماـككاف أمرق ، 

.  جمعه األسانيد المتعددة للحديث الواحد  الواقدمكاف هو كغيرق ينكركف على 

: اخزالف اٌؾىُ اٌفمٙٝ ػٍٝ االخزالف  فٝ ٔظٛص اٌؾذ٠ش

 مسعود ابنكقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذق الركاية ، كتأكلوا حديث 

أقل ما يتبين خلق الولد أحد كثمانوف يوما ، ألنه ال يكوف  : كقالواالمرفوع عليها ، 

كقاؿ أصحابنا . يتخلق قبل أف يكوف مضغة مضغة إال في األربعين الثالثة ، كال 

إنه ال تنقضي العدة ، كال تعتق أـ الولد : بناء على هذا األصل  الشافعيكأصحاب 

. كما إال بالمضغة المخلقة ، كأقل ما يمكن أف يتخلق كيتصور في أحد كثمانين م

هي دـ ال يستبين فيها الخلق ، فإف كانت المضغة غير : كقاؿ أحمد في العلقة 

مخلقة ، فهل تنقضي بها العدة ، كتصير أـ الولد بها مستولدة ؟ على قولين ، هما 

ركايتاف عن أحمد ، كإف لم يظهر فيها التخطيط ، كلكن كاف خفيا ال يعرفه إال 

ؾ ، قبلت شهادتين ، كال فرؽ بين أف يكوف أهل الخبرة من النساء ، فشهدف بذؿ

في  أحمد اإلماـبعد تماـ أربعة أشهر أك قبلها عند أكثر العلماء ، كنص على ذلك 

 قاؿ . ركاية خلق من أصحابه ، كنقل عنه ابنه صالح في الطفل يتبين خلقه

إذا نكس في الخلق الرابع ، كاف مخلقا ، انقضت به العدة ، كعتقت به  : الشعبي

إذا أسقطت أـ الولد ، فإف  :األمة ، إذا كاف ألربعة أشهر ، ككذا نقل عنه حنبل 

كاف خلقة تامة عتقت ، كانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع في أربعة 

في ركاية أحمد أشهر ينفخ فيه الركح ، كهذا يخالف ركاية الجماعة عنه ، كقد قاؿ 

تعتق بذلك إذا كانت أمة ، كنقل عنه إذا تبين خلقه ، ليس فيه اختبلؼ أنها : عنه 

في العلقة إذا تبين أنها كلد أف األمة تعتق بها ، كهو قوؿ النخعي ،  أيضا جماعة

، كمن أصحابنا من طرد هذق الركاية عن أحمد في انقضاء  للشافعيكحكى قوال 

تخليق في العلقة كما قد يستدؿ كهذا كله مبني على أنه يمكن اؿ. العدة به أيضا 

حديث حذيفة إنما يدؿ : على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدـ إال أف يقاؿ 
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على أنه يتخلق إذا صار لحما كعظما ، كأف ذلك قد يقع في األربعين الثانية ، ال 

  .هػ.إ .أعلم، كهللا  (137)في حاؿ كونه علقة ، كفي ذلك نظر

: اٌؾذ٠شِب ٠غزفبد ِٓ ششػ ٘زا 

عند البخارل كمسلم عن عبد هللا بن هذا الحديث متفق على صحته  -

 .، كتلقته األمة بالقبوؿمسعود 

،كيتم فى أربعين يوما  يتم جمعهاقوؿ عبد هللا بن مسعود أف النطفة  -

  كقبل األربعين الثالثة قوؿ معتبر تصويرها فى األربعين الثانية

حديث حذيفة بن أسيد يشهد بأف اللحم كالعظم كالتصوير يكوف فى مدة  -

إذا مر بالنطفة ثنتاف كأربعوف ليلة بعث هللا إليها ملكا فصورها ،  "يوما  42

كهذا يبين أيضا أف  "كخلق سمعها كبصرها كجلدها كلحمها كعظامها

رضى هللا التصوير يكوف فى األربعين الثانية كما فهمه عبد هللا بن مسعود 

 .عنه

كقد بينت كحديث مالك بن الحويرث يشهد لتصوير النطفة فى سبعة أياـ   -

 .معنى هذا التصويرمن قبل

: يحدث قاؿ أبا عبيدة سمعت  زيد بن عليمن ركاية حديث اإلماـ أحمد  -

 في تكوف النطفة إف : كسلمقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه  :عبد هللا قاؿ 

 علقة صارت ، األربعوف مضت فإذا ، تغير ال حالها على يوما أربعين الرحم

 ، خلقه يسوم أف تعالى هللا أراد فإذا ، كذلك ماعظا ثم ، كذلك مضغة ثم ،

 ضعفه العلماء.كذكر بقية الحديث  ، ملكا إليها هللا بعث

 األحاديث الموقوفة التى كردت عن الصحابة فى تفسير حديث عبد هللا بن  -

، ال يعتد بها  مسعود كالتى أخرجها اإلماـ بن جرير الطبرم فى تفسيرق 

ينكر عليه جمعه  أحمد اإلماـمختلف في أمرق ، ككاف  السدم كافك

ينكركف على األسانيد المتعددة للتفسير الواحد ، كما كاف هو كغيرق 

 . جمعه األسانيد المتعددة للحديث الواحد  الواقدم

فهذا الحديث يدؿ اختبلؼ العلماء فى فهمهم لهذا الحديث فمنهم من قاؿ  -

كل أربعين على أنه يتقلب في مائة كعشرين يوما ، في ثبلثة أطوار ، في 
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يوما منها يكوف في طور ، فيكوف في األربعين األكلى نطفة ، ثم في 

األربعين الثانية علقة ، ثم في األربعين الثالثة ، مضغة ثم بعد المائة 

 .ح ، كيكتب له هذق األربع الكلماتكعشرين يوما ينفخ الملك فيه الرك

كمنهم من فهمها فى األربعين يوما كابن الزملكانى عليه رحمة هللا ، كابن 

 رجب الحنبلى عليه رحمة هللا 

ِٓ أؽىبَ فم١ٙخ   ِٚب رشرت ػ١ٍٗ داإلشىبال

 كرد فى هذا الحديث بعض اإلشكاالت التى قد تؤدل إلى سوء فهم الحديث

الركح في الجنين نفخ جمع الخلق كفي الحديث داللة على أف :اإلشكاؿ األكؿ 

 .يكوف بعد مضي مائة كعشرين يوما منذ إبتداء الحمل

، إتفق الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الركح فيه : اإلشكاؿ الثانى

 يوما 120كنفخ الركح عندهم يكوف بعد 

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل )قوله صلى هللا عليه كسلم : ثالثاإلشكاؿ اؿ

كهو أف اإلنساف مسير كليس بمخير كما ظاهرق فيه إشكاؿ ( فيدخلهاأهل النار 

 ككبلهما باطلرية جبيقوؿ القدرية ، كأف اإلنساف مجبور على أعماله كما يقوؿ اؿ

  الحكم على الناس بالخلود فى الجنة أك النار : رابعاإلشكاؿ اؿ

 سفغ اإلشىبالد اٌّفِٙٛخ ِٓ إٌظٛص اٌٛاسدح 

نفخ الركح في الجنين جمع الخلق كفي الحديث داللة على أف : اإلشكاؿ األكؿ

 . ؟أـ بعد أربعين يومايكوف بعد مضي مائة كعشرين يوما منذ إبتداء الحمل 

أف عند اإلمامين البخارل كسلم حيث الفارؽ بين اللفظين الذل أدل إلى ذلك هو ك

كال توجد هذق اللفظة  «في ذلك»: لفظ مسلم فيه زيادة على لفظ البخارم لفظة

كلذلك اختلف شراح األحاديث إلى قولين في شرح هذا  .في صحيح البخارم

الحديث حوؿ متى يكتمل جمع الخلق بعد أربعين يومًا أـ بعد مائة كعشرين 

: يومًا
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اكتماؿ جمع الخلق بعد مائة كعشرين يومًا كهذا المعنى يمكن : القوؿ األكؿ

على  «مثل ذلك»: البخارم ألنهم حملوا لفظةفهمه من لفظ الحديث في صحيح 

المثلية في األربعين فيكوف أربعين يومًا نطفة، كأربعين يومًا علقة، كأربعين يومًا 

عدها مضغة، فيكوف الجمع لهذق األياـ مائة كعشرين يومًا، ثم يكوف نفخ الركح ب

بدر الدين العيني الحنفي ك.(138)اإلماـ النوكم :كأصحاب هذا القوؿ كثر منهم

محمد األمين ك.(141)القاضي عياضك. (140)ابن حجر العسقبلني ك.(139)

بن كا.(144)ابن القيم الجوزيةك.(143)اإلماـ القرطبي في تفسيرقك (142)الشنقيطي

  (145)عاشور

أما أصحاب هذا ك :مع الخلق يكوف بعد أربعين يومًاأف اكتماؿ ج: القوؿ الثاني

محمد بن علي بن عبد الواحد " كهو :146الزملكانيابن :القوؿ فنذكر منهم

فقيه، انتهت إليه رياسة : األنصارم، كماؿ الدين، المعركؼ بابن الزملكاني

كقد بين اإلماـ بن رجب  ".(147)هػ 727ت  -هػ  667)الشافعية في عصرق 

عبد هللا بن مسعود حديث  الحنبلى االستعانة بنصوص التصوير فى األرحاـ لفهم

 .اإلماـ أحمد عن على بن زيد كما بينت سابقاكرفض حديث 

كماؿ بعض الشراح المتأخركف إلى األخذ بما دؿ "يقوؿ ابن حجر في فتح البارم 

م أكاخر األربعين يقع ؼ عليه حديث حذيفة بن أسيد من أف التصوير كالتخليق

كنقل ابن الزملكاني عن ابن الحاجب في الجواب عن ذلك أف  .الثانية حقيقة

إذا عبرت عن أمر بعدق أمور متعددة كلبعضها تعلق باألكؿ حسن تقديمه العرب 

لفظا على البقية كإف كاف بعضها متقدمًا عليه كجودًا، كحسن هنا ألف القصد 

كتبع هذا القوؿ من المتأخرين في .(148)ترتيب الخلق الذم سبق الكبلـ ألجله
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العلمي منهم  عصرنا الحاضر بعض العلماء كالمشايخ المتخصصين في اإلعجاز

 الشيخ عبد المجيد الزندانيكالدكتور مجاهد أبو المجد ، ،  دكدح الدكتور محمد

. (149)كمعه مجموعة من األساتذة األجانب المتخصصين فى علم التشريح كاألجنة

 :اٌشاعؼ فٟ ألٛاي اٌؼٍّبء

 كإذا عدنا إلى فهم علماء المسلمين للحديث النبوم المشار إليه سابقًا نرل أنه قد

، هل هي أربعوف  كقع خبلؼ بينهم في تحديد مدة النطفة كالعلقة كالمضغة

بناء على  ؟ أـ هي أربعين يومًا للمراحل جميعًا،  ؟يومًا لكل مرحلة منها

. تفسيرهم لحديث عبد هللا بن مسعود السابق

لقد فسر بعض هؤالء العلماء هذا الحديث على أنه يعني أف النطفة كالعلقة 

على التوالي في فترات طوؿ كل منها أربعوف يومًا فيكوف المجموع كالمضغة تتم 

تشير إلى الفترة الزمنية  «مثل ذلك»مائة كعشركف يومًا، كفهموا أف عبارة 

. (150)يومًا( 120)كاستنتجوا من ذلك أف المضغة ال تتم إال بعد  «أربعين يومًا»

إذا تم له أربعة أشهر كعلى هذا بنى اإلماـ أحمد مذهبه المشهور في أف الجنين 

ثم سقط فإنه يصلى عليه كيأخذ حكم اآلدميين أما إذا سقط دكف أربعة أشهر 

قبل نفخ الركح فبضعة لحم ال يتعلق به حكم فبل يكفن كال يصلى عليه كال يد فن 

كظاهر الحديث أف التصوير يبدأ في أكؿ . في المقبرة بل يوارل في حفرة

المرأة ما يتبين فيه خلق اإلنساف بأف كاف فيه تخطيط األربعين الثالثة فإذا ألقت 

فحكمها حكم النفساء تعتد بهذا الدـ كتجلس فيه عن الصبلة كالصوـ ، كالمدة 

التي يتبين فيها خلق اإلنساف غالبا ثبلثة أشهر كأقلها كاحد كثمانوف يوما كإف لم 

ق العبادة كحكمها يتبين فيه خلق اإلنساف فدمه دـ فساد ال تعتد به كال تترؾ ألجل

 (151)حكم الطاهرات كال تنقضي به عدة المتوفى عنها زكجها

                                                             

149
أساتذة أجانب فى علم علم األجنة في ضوء القرآف كالسنة للشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني كمجموعة  

 149 التشريح كاألجنة 
150

أساتذة أجانب فى علم علم األجنة في ضوء القرآف كالسنة للشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني كمجموعة ( 

  التشريح كاألجنة 
151

 خالد بن سعود البليهد عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة ( 

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/12.htm 
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 :(152)ؽً اٌخالف

كبعد تجميع النصوص الواردة في الباب كتحقيقها كالنظر فيها جميعًا تبين أف 

القوؿ بأف المضغة ال تتم إال بعد مائة كعشرين يومًا قوؿ غير صحيح لؤلدلة 

: التالية

ركل حديث عبد هللا بن مسعود السابق كل من اإلمامين البخارم كمسلم،  -1

كقبل  «علقة»في موضعين قبل لفظ  «في ذلك»كلكن ركاية مسلم تزيد لفظ 

ف أصل المتن جمعًا بين كهي زيادة صحيحة تعتبر كأنها ـ «مضغة»لفظ 

م لفظ كعلى هذا تكوف الركاية التامة أللفاظ الحديث كما هي ثابتة ؼ.الركايات

إف أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكوف في ذلك »: مسلم

. «(153)الحديث... علقة مثل ذلك ثم يكوف في ذلك مضغة مثل ذلك

: ذكر القرآف الكريم أف العظاـ تتكوف بعد طور المضغة، قاؿ تعالى -2

هللا عليه كسلم كحدد النبي صلى [ 14: المؤمنوف]﴿فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامنا﴾ 

في حديث حذيفة أف بدء تخلق العظاـ يكوف بعد الليلة الثانية كاألربعين من 

إذا مر بالنطفة ثنتاف كأربعوف »: بدء تكوف النطفة فقاؿ صلى هللا عليه كسلم

ليلة بعث هللا إليها ملكًا فصورها كخلق سمعها كبصرها كجلدها كلحمها 

 .«(154)الحديث... كعظامها

األسبوع  فى يكوفالعظاـ  انتشارعلم األجنة الحديثة أف  أثبتت دراسات -3

مما يؤيد المعنى ، األسبوع السابع  فى ككسوة العظاـ باللحم السادس ، ك

 .الواضح الظاهر لحديث حذيفة

 

فى الحقيقة هذا كبلـ مفيد ، كلكن األمر يحتاج إلى مزيد ايضاح ، كلذلك 

 أضيف إلى كبلـ العلماء فى هذق المسألة عدة أمور لتتجلى الفائدة 

 

ػذح أِٛس ٌىٝ رزُ اٌفبئذح ِٓ ؽً ٘زا اإلشىبي  

 

                                                             

 .152 -149علم األجنة في ضوء القرآف كالسنة ( 152
153

 .2643: ، برقم2036/ 4أخرجه مسلم في صحيحه، ( 
154

 .2645: ، برقم2037/ 4أخرجه مسلم في صحيحه، ( 
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القوؿ بأف العظاـ يبدأ تخليقها بعد مائة كعشرين يومًا يتعارض مع  -1

ل متعاقبة بعد المضغة كذلك تيفيد بأف العظاـ تأالنص القرآنى الذل 

كمن المعلوـ من علم الذل يفيد التعاقب ( ؼ)بنص حرؼ العطف

األجنة أف المضغة التى يتخلق منها العظاـ تكوف فى األربعين يوما 

 .كلىاأل

عبد هللا بن مسعود عند البخارل كمسلم ذكر جمع الخلق فى حديث   -2

عند فى زيادة اللفظ عند مسلم ، يقف سواء المتفق عليه أك المختلف 

حديث حذيفة بن أسيد يبين أف بينما األربعين يوما عند المضغة ، 

يوما أل  42التصوير كالعظاـ كاللحم كالسمع كالبصر كالجلد يكوف فى 

أل البد  .بذلك يرتفع اإلشكاؿك ، بعد مرحلة جمع التخليق حتى المضغة

الزمنية التى  بين جمع الخلق كمدتهمن الجمع بين الحديثين ، كالتفريق 

كردت فى حديث عبد هللا بن مسعود ، كبين التصوير كمدته الزمنية 

 .التى كردت فى حديث حذيفة بن أسيد

 

كقد )حديث مالك بن الحويرث يشهد لتصوير النطفة فى سبعة أياـ  -3

يكوف هذا هو التصوير من الجينات فى ذلك الوقت بمعنى ترجمة 

الصبغيات إلى خبليا تتميز فى هذق المرحلة  الحمض النوكل فى

  (لتعطى فيما بعد األنسجة كاألعضاء كاألجهزة للجسم

يحدث قاؿ أبا عبيدة سمعت  زيد بن عليمن ركاية حديث اإلماـ أحمد  -4

 تكوف النطفة إف : كسلمقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه  :عبد هللا قاؿ : 

 ، األربعوف مضت فإذا ، تغير ال حالها على يوما أربعين الرحم في

 تعالى هللا أراد فإذا ، كذلك ماعظا ثم ، كذلك مضغة ثم ، علقة صارت

ضعفه .كذكر بقية الحديث  ، "ملكا إليها هللا بعث ، خلقه يسوم أف

 العلماء

األحاديث الموقوفة التى كردت عن الصحابة فى تفسير حديث عبد هللا   -5

بن مسعود كالتى أخرجها اإلماـ بن جرير الطبرم فى تفسيرق  ال يعتد 

ينكر عليه  أحمد اإلماـمختلف في أمرق ، ككاف  السدم كافكبها ، 

ينكركف جمعه األسانيد المتعددة للتفسير الواحد ، كما كاف هو كغيرق 

 . جمعه األسانيد المتعددة للحديث الواحد  الواقدمعلى 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16621
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15472
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، كيتم  تفسير عبد هللا بن مسعود نفسه للجمع أنه فى أربعين يوما -6

الجمع كالتصوير كالمدة  تصويرها فى األربعين الثانية يبين الفرؽ بين

 الزمنية لهما 

أف جمع الخلق يكوف فى األربعين يوما كذكر علماء الطب ما يوافق  -7

 األكلى من الحمل

كما ذكرق غيرق كقد ذكر ذلك كيث مور فى كتابه تطور خلق اإلنساف  -8

من العاماء المتخصصين فى هذا العلم أمثاؿ مارشاؿ جونسوف 

 كبيرسود 

 تراب من خلقناكم فإنا البعث من ريب في كنتم إف الناس ياأيها : اآلية -9

 يبين 5)) مخلقة كغير مخلقة مضغة من ثم علقة من ثم نطفة من ثم

  النطفة من طورتت التى للمضغة يكوف التخليق أف

الحديث الموقوؼ لفظا المرفوع حكما لئلماـ العينى  فى كتابة  -10

، كعند اإلماـ مسلم ، يح البخارل حعمدة  القارل فى شرحه لص

كلئلماـ األلبانى فى كتابه فتح البارل ، كلئلماـ بن حجر العسقبلنى 

إذىا )  :عنً ابنً مسعودو رضًيى هللاي تعالىى عنه قاؿى:فى الصحيح الجامع 

بعثى هللاي مىلىكنا فقاؿى يا ربِ مخلقةه أك غيري  كقعىتٍ النطفةي في الرَحًمً

إذا كقعت النطفة فى )كالشاهد منه قوؿ عبد هللا بن مسعود ( مخلقةو

، ككقوع النطفة فى الرحم يكوف بعد تحولها إلى مرحلة التوته ( الرحم

 كالتى تتطور إلى مضغة ، التى تتعلق فى الرحم لتعطى العلقة

األحاديث التى كردت عن حذيفة بن أسيد الغفارل كالتى تشير إلى  -11

ليلة أك يوما ، كيتم التنصيص  45 -40أف التصوير  للنطفة يكوف ما بين 

شير إلى أف ، تليلة أك يوما  42بعد ذلك من نفس الصحابى على 

عبد هللا بن  قاؿ. األربعين بينما يتم بعدها التصوير ال يتم قبل مدة

: أربعينى ليلةن كقاؿى أصحابيإفَ النُطفةى إذا كقىعىت في الرَحمً ) مسعود

كعند اإلماـ مسلم فى صحيحه  . نيفخى فيهً الرُكحي  خىمسةن كأربعينى ليلةن

يدخلي الملىكي على النُطفةً بعدما تستقرُ في الرَحًمً بأربعينى ، أك خمسةو )

 (كأربعينى ليلةن

في حديث عبد هللا بن مسعود ال يمكن  «مثل ذلك»كعلى هذا يتضح أف معنى 

كللتوفيق بين أحاديث النبي صلى هللا  .أف يكوف مثلية في األربعينات من األياـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=17&idto=19&bk_no=81&ID=6#docu
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مثل »إنه لما كاف اسم اإلشارة في قوله : (155)عليه كسلم في هذا الباب نقوؿ

 :رت قبله في الحديث، كهيلفظًا يمكن صرفه إلى كاحد من ثبلثة أشياء ذؾ «ذلك

جمع الخلق، كبطن األـ، كأربعين يوما، فهو لفظ مجمل يحمل على اللفظ المبين 

، كالذم يبين لنا ذلك حديث حذيفة الذم  للمقصود من اسم اإلشارة في قوله

ألف النص ( أربعين يومًا)يمنع مضمونه أف يعود اسم اإلشارة على الفترة الزمنية 

. النص المبين حسب قواعد األصوليينالمجمل يحمل على 

ألف تكرارق في الحديث ال يفيد ( بطن األـ)كال يصح أف يعود اسم اإلشارة على 

إف أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم : )معنى جديدًا فكأنه قاؿ

( يكوف في ذلك البطن علقة مثل ذلك ثم يكوف في ذلك البطن مضغة مثل ذلك

فظ البطن سيكوف حشوًا في الكبلـ يتعارض مع فصاحة رسوؿ كهذا التكرار لل

 هللا صلى هللا عليه كسلم 

كإذا كاف اسم اإلشارة في الحديث ال يصح إعادته إلى األربعين يومًا كال إلى بطن 

على  «مثل ذلك»فيتعين بناء على ذلك أف يعود اسم اإلشارة في قوله ، األـ 

ما توصل إليه، كحققه أحد علماء المسلمين جمع الخلق، ال على األربعينات، كهو 

كاستنتج من ذلك أف .في القرف السابع الهجرم -ملكانيابن الز-المشهورين 

. تتم خبلؿ األربعين يومًا األكلىالنطفة كالعلقة كالمضغة 

كأما حديث البخارم فنيزًؿ على ذلك، إذ معنى " :يرحمه هللا قاؿ ابن الزملكاني

فهما ".كمنه رجل جميع أم مجتمع الخلق يحكم كيتقن،يجمع في بطن أمه، أف 

متساكياف في مسمى اإلتقاف كاإلحكاـ ال في خصوصه، ثم إنه يكوف مضغة في 

حصتها أيضًا من األربعين، محكمة الخلق مثلما أف صورة اإلنساف محكمة بعد 

. األربعين يومًا فنصب مثل ذلك على المصدر ال على الظرؼ

ثم تشرح تغيرق .نساف يتغير في الدنيا مدة عمرقإف اإل: ؾكنظيرق في الكبلـ قوؿ

ن ثم شيخًا: فتقوؿ ثم هرمًا  ثم إنه يكوف رضيعًا ثم فطيمًا ثم يافعًا ثم شابًا ثم كهبل

                                                             

نقبل من كتاب علم األجنة فى ضوء أهمية اإلعجاز بين المسلمين 2013يناير  7األثنين  عبد الكريم علي الفهدم ( 155

 www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1 القرآف كالسنة 
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كذلك من باب ترتيب اإلخبار عن أطوارق التي ينتقل فيها مدة .يتوفاق هللا بعد ذلك

. بقائه في الدنيا

تفيد الترتيب كالتراخي بين الخبر قبلها، ( ثم)ة أف كمعلوـ من قواعد اللغة العربي

: كبين الخبر بعدها، إال إذا جاءت قرينة تدؿ على أنها ال تفيد ذلك، مثل قوله تعالى

: األنعاـ]ثيمَ آتىيٍنىا ميوسىى الٍكًتىابى﴾ *﴿ذىلًكيمٍ كىصَاكيمٍ بًهً لىعىلَكيمٍ تىتَقيوفى

كمن المعلوـ أف كصية هللا لنا في القرآف جاءت بعد كتاب موسى فػ [.153،154

هنا ال تفيد ترتيب المخبر عنه في اآلية، كعلى هذا يكوف معنى حديث ابن ( ثم)

 «إف أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكوف في ذلك»: مسعود

أم ) «ؿ ذلكمث»( مجتمعة في خلقها) «علقة»( أم في ذلك العدد من األياـ)

أم في نفس األربعين ) «ثم يكوف في ذلك»( مثلما اجتمع خلقكم في األربعين

أم مثلما اجتمع  «مثل ذلك»( مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لها) «مضغة»( يومًا

  .خلقكم في األربعين يومًا

ثم إنه يكوف في األربعين المذكورة علقة : أم «ثم يكوف علقة مثل ذلك»: كقوله

الخلق، متقنة محكمة اإلحكاـ الممكن لها، الذم يليق بنعمه سبحانه تامة 

. (156)كتعالى

كبالجمع بين نصوص الركيات جميعها كبينها كبين ركايات التصوير فى األرحاـ 

لحذيفة بن أسيد الغفارل ، كللجمع بينمه جميعا كبين نصوص القرآف الكريم 

 :يتضح البياف فى التالى 

نصوص جمع  الخلق تتحدث عن مرحلة التخليق من النطفة حتى المضغة  -1

 كهى مدة األربعين يوما أك ليلة 

كالتى تظهر  45-42نصوص التصوير فى األرحاـ تتحدث عن المدة ما بين  -2

 فيها العظاـ كالجلد كاللحم كالعين كاألذف كهى صريحة فى ذلك 

، الجنين بعد نفخ الركح فيه  إتفق الفقهاء على تحريم إسقاط: اإلشكاؿ الثانى

 يوما 120كنفخ الركح عندهم يكوف بعد 

                                                             

156
 .149علم األجنة في ضوء القرآف كالسنة للشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني كمجموعة برفسورات كغيرهم،  ( 
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فى بطوف عن جمع الخلق كلم رفع هذا  اإلشكاؿ بالجمع بين النصوص التى تت

أف اللحم كالعظم  لمالتصوير فى األرحاـ فإذا عيعن التى تتكلم كاألمهات ، 

اإلسبوع الثامن انتفت الشبهة ، كيجب  لكالتصوير يكوف فى األسبوع السابع حت

اإلستعانة على فهم هذق النصوص بما توصل إليه العلماء المتخصصوف فى هذا 

األسبوع السابع لتبدأ  ينتهى فى الشأف كالذين بينوا من خبلؿ أبحاتهم أف التخليق 

بعدق مرحلة النشأة اآلخرة ، كلؤلبحاث التى ذكرت أف األعضاء الداخلية كالجلد 

كأف للمخ موجات كهربائية تم  42لرأس كالرقبة تكوف لها حركة بعد اليوـ كا

ككل هذا يشير إلى نفخ الركح فى الجنين بعد قياسها باألجهزة المخصصة لذلك 

كنشرت هذق األبحاث فى مجبلت طبية عالمية يوما كأنه أصبح نفسا بشرية ،  42

، كهذا  لتخصصكتم تحكيمها قبل نشرها من مراجعين معتمدين فى ذات ا

 .مفصل فى الفصل القادـ 

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل )قوله صلى هللا عليه كسلم : اإلشكاؿ الثالث

كهو أف اإلنساف مسير كليس بمخير كما ظاهرق فيه إشكاؿ ( أهل النار فيدخلها

 يقوؿ القدرية ، كأف اإلنساف مجبور على أعماله كما يقوؿ القدرية 

إف )كيفسرق حديث سهل بن سعد في الصحيحين بركاية يرفع هذا اإلشكاؿ 

كإف الرجل ، كهو من أهل النار  فيما يبدك للناسالرجل ليعمل عمل أهل الجنة 

فهذق الركاية تدؿ ( كهو من أهل الجنة فيما يبدك للناسليعمل عمل أهل النار 

على أف ظاهر عمل الرجل يكوف صالحا كأف باطنه يكوف بخبلؼ ذلك كأف 

الخاتمة السيئة تكوف بسبب دسيسة باطنة للعبد ال يطلع عليها الناس من شك أك 

نفاؽ أك رياء كنحوق من أمراض القلب فتغلب عليه تلك الخصلة السيئة عند موته 

ق ، ككذلك قد يكوف ظاهر عمل الرجل فاسدا كتوجب له سوء الخاتمة كالعياذ بالل

من أعماؿ أهل النار كفي باطنه خصلة خفية صالحة ال يطلع عليها الناس من 

خوؼ هللا كمحبته كإشفاقه من ذنوبه الكبار كغير ذلك من خصاؿ الخير ثم تغلب 

قاؿ عبد . عليه تلك الخصلة آخر عمرق كيوفق للتوبة فتوجب له حسن الخاتمة 

حضرت رجبل عند الموت يلقن ال إله إال هللا فقاؿ آخر ما قاؿ "أبي ركاد  العزيز بن

هو كافر بما تقوؿ كمات على ذلك قاؿ فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر فكاف 

". عبد العزيز يقوؿ إتقوا الذنوب فإنها هي التي أكقعته

  الحكم على الناس بالخلود فى الجنة أك النار : اإلشكاؿ الرابع
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مذهب أهل السنة كالجماعة أف ال يشهد لمعين بجنة كال نار إال ما شهد له هللا أك 

كما شهد بالجنة للعشرة كالحسن كالحسين ، رسوله صلى هللا عليه كسلم بذلك 

كثابت بن قيس كعكاشة كغيرهم ، ككما شهد بالنار ألبي لهب ككركرة كأبي 

نار من غير دليل يوجب ذلك  طالب كغيرهم ، كال يجوز الحكم على أحد بجنة كال

إال أننا نرجو للمحسن كنخاؼ على المسيء كنشهد للمؤمنين بالجنة عموما 

. كنشهد للكفار بالنار عموما من غير تعيين

 :من فوائد هذا الحديث

 : ذكر اإلماـ النوكل عليه رحمة هللا عز كجل جملة من الفوائد لهذا الحديث 

تأكيد الركاية  دإثبات القدر، كفيه من الفوائ الحديث أصل في:قاؿ اإلماـ النوكل 

تأكيد الركاية بذكر ك،  ، كأصرح منها التصريح بالسماع حدثنا) بالتصديق بالتحديث

تم على أف خلق اإلنساف  ك،صدؽ الميخبًر كصًدؽ من أخبرق، كهو الصادؽ المصدكؽ

، كقد ذكر  فمضغةنطفة فعلقة : ثبلثة  -قبل نفخ الركح –أف أطوار الجنين ك،  أطوار

هللا هذق األطوار مجتمعة في آيتين في سورة الحج كالمؤمنوف، كذىكىرها متفرقة في 

ألف هذق  صلى هللا عليه كسلم علم من أعبلـ نبوة محمدكهذا الحديث  ، مواضع

أف لؤلرحاـ ملىكًا معينًا   ك، األطوار كهذق المقادير لم يكن في العادة االطبلع عليها

أف خلق جسد اإلنساف قبل ، ك الجنين كنفخى الركح فيه ككتابةى قدرق يتولى تصويرى

تقدير أمر اإلنساف ك ،  بعد مرحلة الجمع هذقأف نفخ الركح فيه يكوف ،ك خلق ركحه

، كهذا تقدير خاص ال ينافي  رزقه كأجله كعمله كشقي أك سعيد كهو في بطن أمه

أف ك ، كقوع هذق األمور بأسباب، كال ينافي  القدر العاـ األكؿ في اللوح المحفوظ

أف خلق اإلنساف  كهذا التقدير، الملىك ال يعلم ذلك كال يكتبه إال بأمر هللا كإعبلمه ذلك 

يكوف بأسباب ظاهرة كأسباب خفية، كهللا تعالى هو خالق األسباب كالمسببَات فهو 

ين بذكر صفة تأكيد اليمك  ،الحلف على الفتياك، كجوب اإليماف بالقدر،  الخالق حقيقة

أف من كيتب شقيًا البد أف ييختم له ك ، أف األعماؿ بالخواتيم، ك الوحدانية في اإللهية

أف من كيتب سعيدًا البد أف يختم ، ك بسبب ذلك كإف كاف يعمل بطاعة هللا قبل ذلك

،  كجوب الخوؼ من سوء الخاتمة ، له بسبب ذلك كإف عمل بمعصية هللا قبل ذلك

استعماؿ المجاز في ،  كجوب األخذ بأسباب حسن الخاتمة ، كالحذر من أسبابها

ترتيب ، ك كذلك في التعبير عن الزمن اليسير بمقياس المساحة كهو الذراع  الكبلـ

كهي اإليماف كالتقول، كللشقاكة أسبابًا  أف للسعادة أسبابًا، ك الجزاء على العمل

الرد على  ، كفى الحديثالقدرأف كبًل ميسر لما جرل به ، ك كهي الكفر كاتباع الهول
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كالرد على  ،  (أمر بكتب أربع كلمات )صلى هللا عليه كسلم  القدرية من قوله

إثبات ،ك (فيعمل بعمل أهل الجنة كيعمل بعمل أهل النار ) الجبرية من قوله

أنهم ك أف المبلئكة عباد يؤمركف كيينهوفك المبلئكة كأف منهم الموكلين ببني آدـ

كهو ما يقوـ  أف الركح شيء قائم بنفسه ال عىرىضهك ، هللا أعلم بكيفيتهايكتبوف كتابةن 

، كشاهدق من  أف الملك ينفخ كال نعلم كيفية النفخ،  بغيرق خبلفًا لبعض المتكلمين

 .كالمراد نفخ الملك في فرجها 91: األنبياء (فىنىفىخٍنىا فًيهىا مًنٍ ريكحًنىا) القرآف

 كلله الحمد كالمنة
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 ركفالفصل الحادل كالعش

 ُٓ ُٗ َأْؽَغ ٍَ ٍْمًب آَخَش َفَزَجبَسَن اٌ ُٖ َخ َٔب َُ َأَٔشْؤ ُص

َٓ ٌَْخبٌِِم١  ا

 

كهذا يتوافق ،  تنتهي مرحلة التخليق كالتي يسميها علماء األجنة بالمرحلة الجنينية

مع ما ثبت في علم األجنة من أف العظاـ تخلق أكال ثم تكسى بالعضبلت في 

كبهذا تنتهي ، يضة كاألسبوع السابع كخبلؿ األسبوع الثامن من تلقيح الب نهاية

كقد أكد علم الفحص بأجهزة الموجات فوؽ الصوتية أف جميع . مرحلة التخليق

التركيبات الخارجية كالداخلية الموجودة في الشخص البالغ تتخلق من األسبوع 

كما يمكن أف ترل جميع أعضاء  .الرابع كحتى األسبوع الثامن من عمر الجنين

ثم يبدأ الجنين بعد األسبوع  .الجنين بهذق األجهزة خبلؿ األشهر الثبلثة األكلى 

، كيسميها  الثامن مرحلة أخرل مختلفة يسميها علماء األجنة بالمرحلة الحميلية

كلذلك يعتبر طور كساء العظاـ باللحم . مرحلة النشأة خلقا آخر : القرآف الكريم 

.  الفاصل بين المرحلة الجنينية كالحميلية  الحد

 

 44يوما كآخر  41كجنين عمرق ( 1)يوـ 60يوـ كأخر  35مقارنة بين جنين عمرق ( 21/1)شكل 

 (2)يوما

:  ا٢خشحِشؽٍخ إٌشؤح 
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تبدأ مرحلة النشأة في األسبوع التاسع حيث ينمو الجنين ببطء إلى األسبوع الثاني 

  .كتستمر هذق المرحلة حتى نهاية الحمل. عشر ثم ينمو بعد ذلك بسرعة كبيرة 

: ٔظٛص اٌغٕخ رؾذد صِٓ أطٛاس اٌغ١ٕٓ األٌٚٝ 

تركل نصوص السنة النبوية المطهرة الصحيحة ، تفاصيل خلق الجنين فى بطن 

كهيا بنا نتأمل كنتدبر كنتفكر فى هذق . أمه ، مع تحديد التوقيت الزمنى لذلك 

النصوص لنزداد إيمانا بصدؽ رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم الذل ال 

 العليم الخبير  كحى إليه من ربهينطق عن الهول ، إف هو إال كحى م

: خظبئض ِشؽٍخ إٌشؤح

تطور كنمو أعضاء كأجهزة الجنين : تختص هذق المرحلة بعدة خصائص أهمها 

كما تختص بنفخ الركح فيها عند جمهور المفسرين . كذلك بتهيئتها للقياـ بوظائفها 

ثم نفخنا فيه الركح فتحرؾ كصار خلقا آخر ذا سمع كبصر كإدراؾ : قاؿ ابن كثير. 

أم مباينا للخلق األكؿ مباينة ما أبعدها : كقاؿ األلوسي . (157)كحركة كاضطراب

 . (158)حيوانا ناطقا سميعا بصيرًا قحيث جعل

كما تحدث أثناء هذق المرحلة التغيرات في مقاييس الجسم كيكتسب الجنين 

لىقىكى فىسىوَاؾى فىعىدىلىكى الَذًم خى:" كهو ما أشارت إليه اآليات . صورته الشخصية

تعني جعل  "سىوَاؾى " ككلمة  ،االنفطار سورة  (8)فًي أىمِ صيورىةو مَا شىاء رىكَبىكى(7)

كالتعديل في اللغة تعني ، يأ ألداء شيء محدد الشيء مستويا كمستقيما كمه

ككلمة .تغير الشكل كالهيئة لتكوين شيء محدد  "فىعىدىلىكى " التقويم كتعني كلمة 

كما ذكرق القرآف الكريم هو ما قررته حقائق علم األجنة ؛ . صورة تعني هيئة 

أم بعد األسبوع الثامن، كالتصوير كنفخ الركح فالتسوية تبدأ عقب عملية الخلق 

يتخذ الجنين المقاييس ، ك حيث يستقيم الجنين كتتهيأ األعضاء ألداء كظائفها

. (التعديل)الطبيعية 

                                                             

157
 (3/251) تفسير بن كثير( 

158
 (10/22)  تفسير ركح المعانى لئلماـ األلوسى ( 
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 يبين تحوؿ الجنين من النطفة إلى العلقة ثم النشأة اآلخرة مع العمر الزمنى( 21/2)شكل 

،  كما تتغير مقاييس الجسم كتتخذ مبلمح الوجه المقاييس البشرية المألوفة 

(.  21/5،  21/4،  21/3شكل " )التصوير" كيكتسب الجنين الصورة الشخصية له 

 

     

الجنين في ،  (2)عشر الجنين في األسبوع الحادم، ( 1)الجنين في األسبوع الثامن(21/3)شكل

 (3،4،5صور )األسبوع الثاني عشر

   

 (3، 2صورة )شهور 4شكل الجنين فى (        1صورة )شهور3الجنين عمرق (21/4)شكل

http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
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 (2)الجنين في الشهر السادس ،(1)الجنين في الشهر الخامس( 21/5)شكل 

هللا  كبأف الناس دكما بعظمة الخالق كابداعهتذكر إف معجزة خلق اإلنساف 

 ينظر االنساف الى نفسه كيف خلق؟؟فيجب أف . تعالى هو أحسن الخالقين 

كرد في كتاب هللا في  ماما أركع  .ر في المراحل التي مرت بها خلقتهكيتدبر كيتفك

ؽى اإٍلًنسىافً مًن طًينو الَذًم أىحٍسىنى كيلَ شىيٍءو خىلىقىهي كىبىدىأى خىلٍ):قاؿ تعالى  هذا الشأف

لىةو مِن مَاء مَهًينو  (7) ثيمَ سىوَاقي كىنىفىخى فًيهً مًن رُكحًهً  (8)ثيمَ جىعىلى نىسٍلىهي مًن سيبلى

ىفٍئًدىةى قىلًيبلن مَا تىشٍكيريكفى  ىبٍصىارى كىاأٍل  .السجدةسورة ( 9)كىجىعىلى لىكيمي السَمٍعى كىاأٍل

ِٓ ػّش  42ػٍٝ ٔفخ اٌشٚػ ثؼذ ا١ٌَٛ ِٓ شٛا٘ذ اٌؼٍُ اٌؾذ٠ش 

اٌغ١ٕٓ 

أف الموجات الصادرة من الدماغ يمكن قياسها  علماء المخ كاألعصابكقد الحظ 

يومًا، ككذلك التعابير الواعية من الممكن مبلحظتها بعد هذا  45-43في عمر 

  العمر

 42كالسؤاؿ ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أف هناؾ تغيرات جذرية تحدث بعد مركر 

يبدأ الدماغ بإطبلؽ الموجات كيبدأ الطفل  43يومًا بالتماـ كالكماؿ كفي اليوـ 

بالتفاعل مع محيطه كيبدأ باإلحساس كالشعور، إنه يعني أف الركح قد بدأت 

قد  صلى هللا عليه كسلمتمارس نشاطها في جسد الجنين، كيعني أيضًا أف النبي 

سبق علماء الغرب إلى الحديث عن هذق القضية الدقيقة جدًا، كالتي ال يمكن 

 !! لبشر أف يتنبأ بها قبل أربعة عشر قرنًا

كهذا يعني أنه ال يمكن ألحد أف يقدـ أم معلومة عن هذق المرحلة إال إذا كاف 

السبلـ ، فهل كاف النبي عليه الصبلة ك طبيبًا مختصًا كتوافرت له األجهزة البلزمة

كهنا البد أف نتوقف من جديد لنؤكد ألكلئك .طبيبًا كلديه مثل هذق األجهزة؟ 

 42أف النطفة بعد  صلى هللا عليه كسلمكيف علم النبي : المشككين كنسألهم

http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
http://groups.yahoo.com/group/3yoon_alba7rain/
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تأمل  !يومًا بالضبط ستتحوؿ إلى مخلوؽ بشرم له سمع كبصر كجلد كعظم؟؟

 احل التخليق كالنشأة اآلخرة التى تبين مر( 22/6شكل )يرحمك هللا هذق الصورة 

 

 يبين مرحلتى التخليق كالنشأة اآلخرة( 22/6)شكل 

كنستشهد بمشاهدات أهل التخصص لك من البركفيسور كيث مور ، كركغ  ببياف 

كفى األسبوع السابع  42أف العين كاألذف تكوناف كاضحتاف فى اليوـ   

The eyes are developing rapidly, The ears are developing rapidly, 7th week after 

conception (Rugh, p 52))159(. The eye is obvious, About day 42 after fertilization 

(Moore, p 99))160( 

 أف بداية :فى جورناؿ الجمعية الطبية األمريكية  1964كذكر هيلماف فى سنة 

تكوف فى كتم قياسها باستخداـ جهاز الكشف على موجات الدماغ المخ موجات 

 بعد اإلخصاب مما يدؿ على كظيفة المخ  40اليوـ 

At only 40 days after fertilization electrical waves as measured by 

the EEG can be recorded from the baby's brain, indicating brain 

functioning  (161) 

                                                             

159
 ) http://www.sfuhl.org/k_appendix_1_sixth_week.htm 

160
 كتاب تطور خلق اإلنساف لكيث موكر(  

161 (47. Hamlin, H. (1964), "Life or Death by EEG," Journal of the American Medical 

Association, October 12, 113. 
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لو اعتبرنا أف الجنين : فى جورناؿ انجلترا الجديدة للطب  1982كلدف رينج جكذكر 

الذل يمثل فى أذهانا نموذجا أكثر تعقيدا إال أننا نجد باستخداـ أجهزة قياس 

الموجات الكهربائية نجد أف الصادرة من المخ تكوف كاضحة كحقيقية فى الجنين 

كاستشهد باألبحاث السابقة له للذين عملوا فى نفس فى األسبوع الثامن 

،  1968، كبرجستركـ سنة  1978التخصص كالدراسة كهم كل من هيليجرز سنة 

  1970ايلنجسوف كآخركف معه سنة 

If we consider(162) the fetus with the more sophisticated modern 

definition in mind, we find that brain function, as measured by an 

electroencephalograph, appears to be reliably present in the fetus 

at about eight weeks' gestation(163,164,165) 

  

فى سنة هو كزمبلئه من العلماء كالفاحصين كذكر البركفيسور اندرك هيللجرز 
أنه  قاس هذق الموجات الكهربائة  1970فى كتابه المنشور فى سنة  1661970

من المخ فى األسبوع الثامن ، كالبركفيسور آندرك هيللجرز هو أستاذ التوليد 

كالتناسل فى مستشفى جامعة جورج تاكف ، كمدير معهد كنيدل ألخبلقيات البحث 

 العلمى 

 

Hellegers was a professor of obstetrics and gynecology at 

Georgetown University Hospital and first director of its Kennedy 

                                                             

162
 )  Goldenring, J. (1982), "Development of the Fetal Brain," New England Journal of 

Medicine, August 26, 1982, 564 

163 (Hellegers A. Fetal development. In: Beauchamp, TL, ed. Contemporary issues in 

bioethics. Encino, Calif.: Dickenson, 1978:194-9. 

164
 (Bergstrom RM. Development of EEG and unit electrical activity of the brain during 

ontogeny. In: Jilke LJ, Stanislav T, eds. Ontogenesis of the brain. Praha, Czech: University of 

Karlova Press, 1968:61-71. 

165 (. Ellingson RJ, Guenter HR. Ontogenesis of the electroencephalogram. In: Himwich WA, 

ed.Developmental neurology. Springfield Ill.: Charles C. Thomas, 1970:441-74. 

 
166

  ) Andre Hellegers' "Fetal Development" was first published in Theological Studies, March 

1970 
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Institute of Ethics who wrote about biomedical ethics. As with the 

other scientists and physicians Hellegers was talking about eight 

weeks from fertilization 

اآلخرة أحيلك عزيزل القارئ  كحتى ال أطيل فى سرد التطورات فى مرحلة النشأة

إلى الجدكؿ األخير فى نهاية الكتاب كالذل يشير إلى تتطورات التخليق كالنشأة 

 اآلخرة باللغة اإلنجليزية كسأقوـ بترجمة كل صف من صفوفه 

 

 

 كالعشركف  ثانىالفصل اؿ

فٝ األسؽبَ  ساٌزظٛٞ

التصوير فى األرحاـ ، فما هى حقيقة كردت آيات كثيرة تبين التصوير فى األرحاـ 

كهل يوجد من السنة النبوية المطهرة ما يفسر اآليات التى كرد فيها التصوير فى 

فلننظر أكال إلى هذق اآليات ثم األحاديث التى تتكلم عن التصوير فى . ؟األرحاـ

" الخلق"ية لكلمت األرحاـ كنوضح هذق الحقيقة العلمية من خبلؿ المعانى اللغو

نستشهد بأقواؿ المفسرين المتخصصين فى تفسير القرآف  ثم" كالتصوير"، 

بحاث العلماء اكنوضح األمر جليا من خبلؿ ، العظيم كالسنة النبوية المطهرة 

 . األجنةالتشريح كالمتخصصين فى علم 

  ا٠٢بد اٌزٝ ٚسد ف١ٙب اٌزظ٠ٛش فٝ األسؽبَ: أٚال

  :قاؿ تعالى :كما يلى بترتيب المصحف كهى 

 . آؿ عمراف سورة( 6)الَذًم ييصىوِريكيمٍ فًي األرحاـ كىيٍفى يىشىاءيهيوى ). 1

 سورة (11)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىاكيمٍ ثيمَ صىوَرٍنىاكيمٍ ثيمَ قيلٍنىا لًلٍمىبلئًكىةً اسٍجيديكا آلدىـى. )2

 . األعراؼ

كىصىوَرىكيمٍ فىأىحٍسىنى اللَهي الَذًم جىعىلى لىكيمي األرض قىرىارنا كىالسَمىاءى بًنىاءن . )3

 . غافر سورة(64)صيوىرىكيمٍ
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 . الحشر سورة (24)هيوى اللَهي الٍخىالًقي الٍبىارًئي الٍميصىوِري لىهي األسماء الٍحيسٍنىى. )4

خىلىقى السَمىاكىاتً كىاالرٍضى بًالٍحىقِ كىصىوَرىكيمٍ فىأىحٍسىنى صيوىرىكيمٍ كىإًلىيٍهً )..5

 . التغابنسورة (3)الٍمىصًيري

فًي أىمِ  (7)الَذًم خىلىقىكى فىسىوَاؾى فىعىدىلىكى(6)يىا أىيُهىا اإلنساف مىا غىرَؾى بًرىبِكى الٍكىرًيمً. )6

 .االنفطار سورة( 8)رىكَبىكى صيورىةو مىا شىاءى

: فٝ األسؽبَ اٌزظ٠ٛشإٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ اٌزٝ ث١ٕذ ؽبد٠ش ألأ: صب١ٔب

  (167)خلق هللا آدـ على صورته) -1

، بعث هللاي إليها ملكنا فصوَرها ، كخلق  بالنطفةً اثنتافً كأربعوف ليلةنإذا مرَ ) -2

ينثى : سمعىها كبصرىها ، كجلدىها كلحمىها كعظامىها ، ثم قاؿ  يا ربِ أىذكره أـ أ

يا ربِ أجليه ، فيقوؿ : ؟ فيقضي ربُك ما شاء ، كيكتبي الملىكي ، ثم يقوؿي 

يا ربِ رًزقيه ، فيقضي ربُك ما شاء : لملىكي ، ثم يقوؿ ربُك ما شاء ، كيكتبي ا

، كيكتبي الملىكي ، ثم يخرجي الملىكي بالصحيفةً في يدًق ، فبل يزيدي على أمرو ، كال 

 ( 168)يينقًصي

اللهم لك سجدت كبك آمنت كلك أسلمت سجد كجهي للذم خلقه كصورق ) -3

 (169)كشق سمعه كبصرق تبارؾ هللا أحسن الخالقين

ك في ركاية أخرل جاء الحديث بزيادة فأحسن صورته موافقة لما في  -4

 ( 170)سجد كجهي للذم خلقه كصورق فأحسن صورته)القرآف 

سجد كجهي للذم )ك في ركاية أخرل جاء الحديث بزيادة فأحسن صورق  -5

 (171)خلقه كصورق فأحسن صورق

                                                             

 التصوير هنا ألدـ عليه السبلـ . أحمد كالبخارم كمسلمركاق  ( 167

 

 . بسندق عن حذيفة بن أسيد الغفارل  مسلم ركاق ( 168
 .  مسلم ك النسائي ك الدراقطنى ك البيهقىركاق  ( 169
170

 .ك النسائيأبو داكد ، ك، مسلم ركاق  ( 
 .مسلم ك أحمد ك ابن حباف ك الدار قطني ك أبو داكدركاق  ( 171
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الكبلـ  أنظر إلى أحاديث التصوير التى كردت فى الفصل العشرين فى: ملحوظة 

 عم حديث جمع الخلق

 اٌزظ٠ٛش ٢دَ ػ١ٍٗ اٌغالَ

كنجد أف بعض اآليات كبعض األحاديث التى تتكلم عن التصوير توضح أنه يخص 

كىلىقىدٍ خىلىقٍنىاكيمٍ ثيمَ صىوَرٍنىاكيمٍ ثيمَ قيلٍنىا ) آدـ عليه السبلـ كما فى سورة األعراؼ

ركاق (  خلق هللا آدـ على صورته: )الحديثكفى  ، (11)لًلٍمىبلئًكىةً اسٍجيديكا آلدىـى

فذهب بعض  ،التصوير هنا ألدـ عليه السبلـ ك. أحمد كالبخارم كمسلم األئمة

أف ك، ف المقصود في هذق اآلية هو آدـ العلماء كالطبرم ك ابن كثير إلى أ

  .قبل سجود المبلئكةخلق إليجاد الشكل الخارجي آلدـ كالتصوير حدث بعد اؿ

 ، أم خلقنا آدـ( خىلىقٍنىاكيمٍ)ابن كثير نقبل عن الزجاج كابن قتيبة ك فقاؿ الطبرم

فالعرب قد  ،بتصويرنا آدـ كإنما قيل ذلك بالجمع ألنه أبو البشر (صىوَرٍنىاكيمٍ)ك

كالمراد في ذلك سلفه كما قاؿ هللا لليهود ، ب الرجل باألفعاؿ تضيفها إليه طاتخ

كإذ أخذنا ميثاقكم كرفعنا فوقكم ) كسلمعلى عهد رسوؿ هللا صلى هللا عليه 

فالخطاب موجه إلى األحياء من اليهود كالمراد به  (الطور خذكا ما آتيناكم بقوة

أل خلقنا أباكم آدـ ثم  (كىلىقىدٍ خىلىقٍنىاكيمٍ ثيمَ صىوَرٍنىاكيمٍ)فكذلك  ، سلفهم المعدكـ

.  صورناق

( على صورته)كاختلف العلماء فى عودة الضمير فى قوله صلى هللا عليه كسلم 

علىى ] خلق هللاي آدـى : " صلى هللا عليه كسلم قؿكما فى قو يعود؟  على من

نفره من  ، اذهىبٍ فسلِمٍ علىى أكلئًكى  : ثمَ  قاؿ  ذراعنا ، ، كطوليه ستُوفى[ صورتًه 

السَبلـي : فاستىمعٍ ما ييحىيُونىك ؛ فإنَها تحيَتيك كتحيَةي ذرِيتًكى ، فقاؿى ، المبلئكةً  جيلوسه 

كرحمةي هللاً ، فكيلُ من يدخيلي : السَبلـي عليٍكى كرحمةي هللاً ، فزادكق : عليكيمٍ ، فقالوا 

عن أبي هريرة ك،  "(172)الجنَةى على صورتًه ، فلم يزؿٍ ينقيصً الخلقي حتَى اآلفى

فاألكثر على أنه يعود على المضركب لما  "فإف هللا خلق آدـ على صورته"كزاد 

كلوال أف المراد التعليل بذلك لم يكن لهذق الجملة  ، تقدـ من األمر بإكراـ كجهه

كقاؿ القرطبي أعاد بعضهم الضمير على هللا متمسكا بما كرد  .ارتباط بما قبلها

                                                             

خبلصة حكم 749: الصفحة أك الرقم  -صحيح األدب المفرد: المصدر -األلباني : أبو هريرة المحدث: الراكم ( 172

دار الصديق : الناشر -األلبانيمحمد ناصر الدين : المشرؼ/ المؤلف  األدب المفرد لئلماـ البخارم ،صحيح : المحدث

 هػ1414: سنة الطبع -األكلى : بعةالط -

http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/book/2463?ajax=1
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،  "آدـ على صورة الرحمنأف هللا خلق " (أل طرؽ الحديث) في بعض طرقه

كقد أنكر ، قاؿ ككأف من ركاق أكردق بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك 

ثم قاؿ كعلى تقدير صحتها فيحمل على ، المازرم كمن تبعه صحة هذق الزيادة 

  .ما يليق بالبارم سبحانه كتعالى

كالطبراني من حديث بن عمر ، قلت الزيادة أخرجها بن أبي عاصم في السنة 

كأخرجها بن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي ، بإسناد رجاله ثقات 

من قاتل فليجتنب الوجه فإف صورة كجه "قاؿ ، هريرة بلفظ يرد التأكيل األكؿ 

فتعين أجراء ما في ذلك على ما تقرر بين  "اإلنساف على صورة كجه الرحمن

جاء من غير اعتقاد تشبيه أك من تأكيله على ما يليق أهل السنة من إمرارق كما 

  .بالرحمن جل جبللة

أم على صفته أم خلقه موصوفا ، كزعم بعضهم أف الضمير يعود على آدـ 

كقد قاؿ المازرم غلط بن قتيبة  .الذم فضل به الحيواف كهذا محتمل ، بالعلم

كقاؿ حرب ، فأجرل هذا الحديث على ظاهرق كقاؿ صورة ال كالصور انتهى 

صح أف هللا خلق : الكرماني في كتاب السنة سمعت إسحاؽ بن راهويه يقوؿ 

كقاؿ إسحاؽ الكوسج سمعت أحمد يقوؿ هو حديث ، آدـ على صورة الرحمن 

"  :كقاؿ الطبراني في كتاب السنة حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قاؿ، صحيح 

فقاؿ  "صورته أم صورة الرجلألبي أف رجبل قاؿ خلق هللا آدـ على  قاؿ رجل

كأحمد من ، كقد أخرج البخارم في األدب المفرد . كذب هو قوؿ الجهمية انتهى 

ال تقولن قبح هللا كجهك " :طريق بن عجبلف عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا

كهو ظاهر في عود "ككجه من أشبه كجهك فإف هللا خلق آدـ على صورته 

  .الضمير على المقوؿ له ذلك

لك أخرجه بن أبي عاصم أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ ككذ

كلم  "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإف هللا خلق آدـ على صورة كجهه:"

يتعرض النوكم لحكم هذا النهي كظاهرق التحريم كيؤيدق حديث سويد بن مقرف 

رمة أخرجه الصحابي أنه رأل رجبل لطم غبلمه فقاؿ أك ما علمت أف الصورة محت

  .(173)مسلم كغيرق

                                                             

173
  فتح البارل شرح صحيح البخارل البن حجر العسقبلنى( 
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: ي اٌش١خ ػجذ اهلل ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌذ٠ٚش اٌؼالِخ اٌّؾذسٚق

صحيح بخبلؼ ما ضعفه اإلماـ «  خلق هللا آدـ على صورة الرحمن» أف الحديث

، كهو منهج الجهمية ، كأف التأكيل مخالف لمنهج أهل السنة كالجماعة  ،االلبانى 

 كنقل هذا الكبلـ عن ابن تيمية 

 (174)والَ اٌش١خ ثٓ ثبص  ػٓ وزبة اٌش١خ اٌز٠ٛغشٜ

 

كجل  فهذا كتاب الشيخ التويجرم رحمه هللا في إثبات صفة من صفات هللا عز

. أسأؿ هللا أف ينفع بها كاف يجعلها خالصة لوجهه الكريم  ، كهي الصورة

أخرجه ( ل صورته إف هللا خلق آدـ عل) : قاؿ النبي صلى هللا عليه كسلَم ) 

كإثبات الصورة لله  الصواب في عود الضمير على الرحمن ،ك. البخارم كمسلم

تعالى على الوجه البلئق به من غير تحريفو كال تعطيل كال تمثيلو كال تكييف 

 كالمعنى أف هللا سبحانه سميعه عليم متكلم إذا شاء 

كله كجه كلله كجه كلكن ليس الوجه  كهكذا آدـ سميع عليم متكلم إذا شاء ،

كما  كليس السمع كالسمع كليس العلم كالعلم كليس الكبلـ كالكبلـ ؛ كالوجه

سورة  ﴾11)﴿ لىيسى ىكمًثلًهً شيءه كىهيوى السَمًيعي البىصًيري :  قاؿ سبحانه كتعالى

 رحمه هللا (176،  175) هػ كبلمه.ا  الشورل

 ِٚٓ ِشلبح اٌّفبر١ؼ ششػ ِشىبح اٌّظبث١ؼ

قد صح عن النبي : بن راهويه يقوؿ سمعت إسحاؽ: أخبرني حرب، قاؿ  -1

 ".إف آدـ خلق على صورة الرحمن": أنه قاؿ( صلى هللا عليه كسلم)

ثنا جرير، عن األعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، : كحدثنا إسحاؽ -2

ال تيقبًحوا الوجه؛ ": قاؿ( صلى هللا عليه كسلم)عن ابن أبي عمر، عن رسوؿ هللا 

". صورة الرحمنفإف هللا خلق آدـ على 

 .كإنما عليه أف ينطق بما صحَ عن رسوؿ هللا أنه نطق به: قاؿ إسحاؽ -4

صلى )كيف تقوؿ في حديث النبي : قلت ألبي عبدهللا: كأخبرنا المركذم، قاؿ

                                                             

(174
 للشيخ التويجرم (إتحاؼ أهل اإليماف في خلق آدـ على صورة الرحمن ) كتاب 

175
) http://majles.alukah.net/showthread.php?t=63401 
 المنتخب من علل الخبلؿ: الكتاب  (176

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=63401
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=63401
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=63401
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سمعت : ، قاؿ أخبرني حربقاؿ ؟ "خلق آدـ على صورته"(: هللا عليه كسلم

: أنه قاؿ( هللا عليه كسلمصلى )قد صح عن النبي : إسحاؽ بن راهويه يقوؿ

 ".إف آدـ خلق على صورة الرحمن"

ثنا جرير، عن األعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، : كحدثنا إسحاؽ -5

ال تيقبًحوا ": قاؿ( صلى هللا عليه كسلم)عن ابن أبي عمر، عن رسوؿ هللا 

". الوجه؛ فإف هللا خلق آدـ على صورة الرحمن

إف ": بن أبي ثابت، عن عطاء،عن ابن عمر عن حبيب: األعمش يقوؿ: قاؿ  -6

حديث ابن : يعني -فأما الثورم فأكفقه ". هللا خلق آدـ على صورة الرحمن

صلى هللا عليه )أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ك .عمر

. (177)فنقوؿ كما في الحديث".على صورته"( كسلم

خلق هللا آدـ على :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ك

أم على صورته التي استمر عليها إلى أف أهبط كإلى أف مات دفعا  (178)صورته

كقيل الضمير لله كالمراد ، كانت في الجنة على صفة أخرل  لتوهم أف صورته

اته تعالى ال كإف كانت صف ، بالصورة الصفة من الحياة كالعلم كالسمع كالبصر

كأف سبب الحديث أف  .يشبهها شيء كقيل الضمير للعبد المحذكؼ من السياؽ

إف هللا خلق آدـ على صورته كذا : رجبل ضرب كجه غبلـ فنهاق عن ذلك كقاؿ 

كقاؿ الخطابي الهاء مرجعها إلى آدـ عليه . في حاشية البخارم للسيوطي 

مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم السبلـ فالمعنى إف ذرية آدـ خلقوا أطوارا في 

مضغة ثم صاركا صورا أجنة إلى أف تتم مدة الحمل فيولدكف أطفاال كينشؤكف 

صغارا إلى أف يكبركا فيتم طوؿ أجسادهم يقوؿ إف آدـ لم يكن خلقه على هذق 

 .الصفة كلكنه أكؿ ما تناكلته الخلقة كجد خلقا تاما طوله ستوف ذراعا

الـ صحيح في موضعه فأما في تأكيل هذا الحديث كقاؿ الشيخ التوربشتي هذا ؾ 

كلما في غير  "خلق آدـ على صورة الرحمن"فإنه غير سديد لما في حديث آخر 

فقاؿ ال تضرب الوجه فإف هللا " :هذق الركاية أف النبي رأل رجبل يضرب كجه غبلـ

                                                             

177
موقع المشكاة : المصدر . المبل على القارم: المؤلف . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: الكتاب  (

 www.almeshkat.net/books/index.php اإلسبلمية

(178
عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو : المؤلف ،  الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: مسلم  لصحيح شرح السيوطي 
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فالمعنى الذم ذهب إليه هذا المؤكؿ ال يبلئم هذا القوؿ  "خلق آدـ على صورته

إحداهما المنزهوف عن التأكيل مع نفي  :كأهل الحق في تأكيل ذلك على طبقتين

التشبيه كعدـ الركوف إلى مسميات الجنس كإحالة المعنى فيه إلى علم هللا 

يركف كالطبقة األخرل ، تعالى الذم أحاط بكل شيء علما كهذا أسلم الطريقين 

اإلضافة فيها إضافة تكريم كتشريف كذلك إف هللا تعالى خلق آدـ أبا البشر على 

صورة لم يشاكلها شيء من الصور في الجماؿ كالكماؿ ككثرة ما احتوت عليه 

من الفوائد الجليلة فاستحقت الصورة البشرية أف تكرـ كال تهاف إتباعا لسنة هللا 

لقد خلقنا  :لبهاء كيؤيدق قوله تعالىفيها كتكريما لما كرمه كهو في غاية ا

 .(التينكما فى سورة ) اإلنساف في أحسن تقويم

كأغرب الطيبي في تعقبه عليه كفي قوله إف تأكيل أبي سليماف سديد يجب  

المصير إليه كفي ذكر ما ال طائل تحته كال منفعة لديه فلما خلقه قاؿ اذهب فسلم 

 على أكلئك النفر أم الجماعة كهم نفر من المبلئكة جلوس 

لضمير هذق الركاية ظاهرة في أف ا "خلق هللا آدـ على صورته"قاؿ النوكم ك

آلدـ كأف المراد أنه خلق في أكؿ نشأته على صورته التي كاف عليها في األرض 

كتوفي عليها كهي طوله ستوف ذراعا كلم ينتقل أطوارا كذريته ككانت صورته في 

  .الجنة هي صورته في األرض لم يتغير

فى ما كرد من أحاديث عن خلق آدـ على عندل خبلصة القوؿ بعد هذا الطرح ؼك

يتضح رجحاف القوؿ بأنه خلق على صورة الرحمن لما يؤيدق من أحاديث  :صورته

تبعدنا عن التأكيل مع عدـ التشبيه أك التمثيل أك التكيف أك التعطيل كهذا منهج 

أهل السنة كالجماعة كهو تمرير النصوص كما جاءت دكف تأكيل أك تمثيل أك 

  .كعز كجلكهذا ما أدين به لله تعالى  تشبيه أك تكييف أك تعطيل

: اٌزظ٠ٛش ٌٍزس٠خ

  : قوله تعالى كجد آيات كثيرة تشير إلى تصوير الذرية فى األرحاـ منهاتكما 

اللَهي الَذًم جىعىلى )، آؿ عمراف سورة  (6)هيوى الَذًم ييصىوِريكيمٍ فًي األرحاـ كىيٍفى يىشىاءي)

هيوى )،  غافرسورة ( 64)فىأىحٍسىنى صيوىرىكيمٍلىكيمي األرض قىرىارنا كىالسَمىاءى بًنىاءن كىصىوَرىكيمٍ 

خىلىقى )،  الحشر سورة (24)اللَهي الٍخىالًقي الٍبىارًئي الٍميصىوِري لىهي األسماء الٍحيسٍنىى

سورة ( 3)السَمىاكىاتً كىاالرٍضى بًالٍحىقِ كىصىوَرىكيمٍ فىأىحٍسىنى صيوىرىكيمٍ كىإًلىيٍهً الٍمىصًيري
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 (7)الَذًم خىلىقىكى فىسىوَاؾى فىعىدىلىكى(6)أىيُهىا اإلنساف مىا غىرَؾى بًرىبِكى الٍكىرًيمًيىا )،  التغابن

 . االنفطار سورة (8)فًي أىمِ صيورىةو مىا شىاءى رىكَبىكى

فى األرحاـ كمن هذق الذرية تصوير جد أحاديث كثيرة أيضا تتحدث عن تو كما

  :األحاديث

إذا مر بالنطفة اثنتاف ك أربعين ليله بعث هللا إليها ملكا ) :قوله صلى هللا عليه كسلم

فصورها ك خلق سمعها كبصرها ك جلدها ك لحمها كعظامها ثم قاؿ يا رب اذكر 

اللهم لك ) ، مسلمركاق اإلماـ ( أـ أنثى فيقضى ربك ما يشاء كيكتب الملك 

سجدت كبك آمنت كلك أسلمت سجد كجهي للذم خلقه كصورق كشق سمعه 

مسلم ك النسائي ك الدراقطنى ك ركاق ( تبارؾ هللا أحسن الخالقين كبصرق

( سجد كجهي للذم خلقه كصورق فأحسن صورته ) ك في ركاية أخرل.  البيهقى

جاء الحديث بزيادة فأحسن صورته كمسلم ك سنن أبى داكد ك النسائي صحيح 

 صورقك في ركاية أخرل جاء الحديث بزيادة فأحسن . موافقة لما في القرآف

مسلم ك أحمد ك ابن ركاق ( سجد كجهي للذم خلقه كصورق فأحسن صورق )

. حباف ك الدار قطني ك أبو داكد

كقد يتوهم أف الخلق كالتصوير بمعنى كاحد كهذا مالم يقله أهل العلم الشرعى 

كقبل أف نبين ذلك البد من الوقوؼ على . ككذلك كافقهم علماء األجنة المحدثين

 المعانى اللغوية كأقواؿ المفسرين للفرؽ بين الخلق كالتصوير  

: ِؼٕٝ اٌخٍك فٝ اٌٍغخ

التقدير : الخلق أصلهأف  :مفردات القرآف الكريم للراغب األصفهانىكتاب  رد فىك

خلق : المستقيم، كيستعمل في إبداع الشيء من غير أصل كال احتذاء، قاؿ

 بديع السموات كاألرض: أبدعهما، بداللة قوله: ، أم[1/األنعاـ]ضالسموات كاألر

خلقكم من نفس : ، كيستعمل في إيجاد الشيء من الشيء نحو[117/البقرة]

 خلقنا اإلنساف من سبللة،[4/النحل] خلق اإلنساف من نطفة، [1/النساء] كاحدة

من خلق الجاف من مارج ، [11/األعراؼ] كلقد خلقناكم، [12/المؤمنوف]

، كليس الخلق الذم هو اإلبداع إال لله تعالى، كلهذا قاؿ في [15/الرحمن]نار

 [17/النحل] أفمن يخلق كمن ال يخلق أفبل تذكركف: الفصل بينه تعالى كبين غيرق

كأما الذم يكوف باالستحالة، فقد جعله هللا تعالى لغيرق في بعض األحواؿ، ، 

 ، [110/المائدة]كإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني : كعيسى حيث قاؿ
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التقدير يقاؿ خلق األديم إذا قدرق * الخلق * : * خ ؿ ؽ * :مختار الصحاحكفى 

* الخليقة * الخبلئق ك * الطبيعة كالجمع * الخليقة * ك ، قبل القطع كبابه نصر 

* ك ، أيضا الخبلئق يقاؿ هم خليقة هللا كهم خلق هللا كهو في األصل مصدر 

تامة * مخلقة * كمضغة ، بكذا أم جدير به * خليق * كفبلف ،  الفطرة * الخلقة 

افتراق كمنه قوله * خلقه ت* ك * اختلقه * اإلفك من باب نصر ك * خلق * ك ، الخلق 

* بسكوف البلـ كضمها السجية كفبلف * الخلق * ك ،   {كتخلقوف إفكا}تعالى 

ال خبلؽ } النصيب كمنه قوله تعالى * الخبلؽ * ك ، بغير خلقه أم يتكلفه * يتخلق 

كثوب خلق أم باؿ يستوم فيه المذكر * خلق * كملحفة ،  {لهم في اآلخرة

* ك * خلقاف * كهو األملس كالجمع * األخلق * كالمؤنث ألنه في األصل مصدر 

صاحبه يتعدل * أخلقه * أيضا مثله ك * أخلق * الثوب بلي كبابه سهل ك * خلق 

 فتخلق* طبلق به * خلقه تخليقا * بالفتح ضرب من الطيب ك * الخلوؽ * ك ، كيلزـ 

: ٌخٍك ثبٌٕغجخ ٌٍٕبط ػٍٝ ٚع١ٙٓ  ا

أحدهما في معنى التقدير : كالخلق ال يستعمل في كافة الناس إال على كجهين

  :كقوؿ الشاعر

 (179)ت تفرم ما خلقت كبعض القوـ يخلق ثم ال يفرمففؤل

ككل موضع ، [17/العنكبوت] كتخلقوف إفكا: في الكذب نحو قوله: كالثاني

  .استعمل الخلق في كصف الكبلـ فالمراد به الكذب

، يدؿ على أنه [14/المؤمنوف] فتبارؾ هللا أحسن الخالقين: قوله تعالى: إف قيلؼ

أحسن المقدرين، أك يكوف : إف ذلك معناق: بالخلق؟ قيليصح أف يوصف غيرق 

فاحسب أف : على تقدير ما كانوا يعتقدكف كيزعموف أف غير هللا يبدع، فكأنه قيل

خلقوا : ، كما قاؿ ههنا مبدعين كموجدين، فالله أحسنهم إيجادا على ما يعتقدكف

 ، [16/الرعد] كخلقه فتشابه الخلق عليهم

، كالخلق في األصل كاحد، كالشرب كالشرب،  المخلوؽكالخلق يقاؿ في معنى 

لكن خص الخلق بالهيئات كاألشكاؿ كالصور المدركة بالبصر، ] كالصرـ كالصرـ، 

ما بينا القوسين ذكرق المؤلف في [ )كخص بالقول كالسجايا المدركة بالبصيرة

                                                             

(179
  (2/123؛ كديواف األدب 29البيت لزهيركهو في ديوانه ص )
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 إف هذا: ، كقرئ[4/القلم] كإنك لعلى خلق عظيم: قاؿ تعالى(. 39الذريعة ص 

، كبها قرأ ابن كثير كأبو عمرك كيعقوب 137آية : سورة الشعراء) إال خلق األكلين

، قاؿ  ما اكتسبه اإلنساف من الفضيلة بخلقه: كالخبلؽ(. 180)كأبو جعفر كالكسائي

كأنه : ، كفبلف خليق بكذا، أم[102/البقرة] ما له في اآلخرة من خبلؽ: تعالى

كخلق . أك مدعو إليه من جهة الخلق مجبوؿ على كذا،: مخلوؽ فيه، ذلك كقولك

الثوب كأخلق، كثوب خلق كمخلق كأخبلؽ، نحو حبل أرماـ كأرمات، كتصور من 

ملسته، : جبل أخلق، كصخرة خلقاء، كخلقت الثوب: خلوقة الثوب المبلمسة، فقيل

ضرب من : هو خليق بكذا، كالخلوؽ: كاخلولق السحاب منه، ، أك من قولهم

  .الطيب

: فٝ اٌٍغخ ِؼٕٝ اٌزظ٠ٛش

ما ينتقش به : الصورة:مفردات القرآف الكريم للراغب األصفهانىكرد فى كتاب 

أحدهما محسوس يدركه الخاصة : األعياف، كيتميز بها غيرها، كذلك ضرباف

كالعامة، بل يدركه اإلنساف ككثير من الحيواف كصورة اإلنساف كالفرس، كالحمار 

الخاصة دكف العامة، كالصورة التي اختص معقوؿ يدركه : بالمعاينة، كالثاني

اإلنساف بها من العقل، كالركية، كالمعاني التي خص بها شيء بشيء، كإلى 

كصوركم فأحسن ، [11/األعراؼ] ثم صورناكم: الصورتين أشار بقوله تعالى

، [8/األنفطار] في أم صورة ما شاء ركبك: ، كقاؿ[64/ غافر] صوركم

كيصوركم في األرحاـ [6/آؿ عمراف]إف هللا خلق آدـ ): ، كقاؿ عليه السبلـ

إذا ): الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه كسلم قاؿ) (على صورته

كعنه أيضا  .(181)(ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإف هللا خلق آدـ على صورته

 خلق هللا تعالى آدـ على صورته،): قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم: قاؿ

فالصورة أراد بها ما خص اإلنساف بها من الهيئة . الخ(182)طوله ستوف ذراعا

المدركة بالبصر كالبصيرة، كبها فضله على كثير من خلقه، كإضافته إلى هللا 

سبحانه على سبيل الملك، ال على سبيل البعضية كالتشبيه، تعالى عن ذلك، كذلك 

: قاؿ تعالى. ، كنحو ذلكبيت هللا، كناقة هللا: على سبيل التشريف له كقوله

كنفخت فيه من ركحي [ 29/الحجر] ، 

                                                             

180
 333اإلتحاؼ ص : انظر ( 

(181
 2/244أخرجه أحمد 

182
 (2841)؛ كمسلم في الجنة برقم 6/362أخرجه البخارم في األنبياء، باب خلق آدـ  (
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: ٌغبْ اٌؼشة

الميصىوِرٍ هو الذم صىوَر جميع الموجودات كرتبها فأىعطى كل شيء منها صورة  

ك التَصاكًيري  (. تشكل)كقد صىوَرىقي صيورةن حىسىنىةن فتىصىوَر . خاصة يتميز بها على كثرتها

 . التَماثيلي: 

:  ِخزبس اٌظؾبػ

ن إذا صور له  ىمٍثىاؿً ك مىثَلى له كذا تمثًيبل مًثٍله كلمة تسوية ك المىثىلي ما يضرب به من األ

 مثاله بالكتابة أك غيرها ك التًمٍثىاؿي الصورة كالجمع التىمىاثًيلي 

:  ربط اٌؼشٚط

: مصنٌف في البصائر كقاؿ اؿ. الشَكٍلي كالهىيٍئةي كالحقيقةي كالصِفة: الصُورىةي بالضَمٌ 

ضىرٍبه محسوس : الصُورىةي ما ينتقش به اإلنساف كيتميَزي بها عن غيرق كذلك ضىرٍبافً 

: كالثاني . ييدٍركيها اإلنسافي ككثيره من الحيوانات كصيورىةً اإلنٍسىاف كالفىرىسً كالحًمارً 

اإلنٍسىافي بها من العىقٍلً  معقيوؿه ييدٍرًكه الخاصَةي دكفى العىامَة كالصُورىةً التي اخٍتيصٌ

كىصىوَرىكيمٍ فأحٍسىنى )كالرَكيٌضةً كالمىعىاني التي مييِزى بها كإلى الصُورتىيٍن أشارى تعالى 

(.  تشكل)كقد صىوَرىقي صيورةن حىسىنىةن فتىصىوَر  (.صيوىرىكيمٍ

, قاؿ القرطبي ك الشوكانى أصل اشتقاؽ الصورة من صارق إلى كذا إذا أماله

  (.ػق.أ)فالصورة مائلة إلى شبه كهيئة 

٘ٛ اٌزٞ ٠ظٛسوُ فٟ األسؽبَ و١ف }:  رفغ١ش اٌؼٍّبء ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ

{ ٠شبء

أم يخلقكم في  {هو الذم يصوركم في األرحاـ كيف يشاء}:ابن كثير تفسير 

ال إله إال هو }, كشقي كسعيد, كحسن كقبيح, األرحاـ كما يشاء من ذكر كأنثى

كله , كهو المستحق لئللهية كحدق ال شريك له, أم هو الذم خلق {العزيز الحكيم

ىية فيها تعريض. كالحكمة كاألحكاـ, العزة التي ال تراـ بل تصريح بأف , كهذق اال

ألف هللا صورق في , كما خلق هللا سائر البشر, عيسى ابن مريم عبد مخلوؽ

كقد تقلب في  ,فكيف يكوف إلهًا كما زعمته النصارل, الرحم كخلقه كما يشاء

يخلقكم في بطوف أمهاتكم }: األحشاء كتنقل من حاؿ إلى حاؿ ؟ كما قاؿ تعالى

. {خلقًا من بعد خلق في ظلمات ثبلث
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من ذكورة كأنوثة  (هو الذم يصوركم في األرحاـ كيف يشاء) :تفسير الجبللين 

 في صنعه (الحكيم)في ملكه  (ال إله إال هو العزيز)كبياض كسواد كغير ذلك 

أخبر تعالى عن تصويرق  "هو الذم يصوركم": قوله تعالى : تفسير القرطبى

كاشتقاؽ . للبشر في أرحاـ األمهات كأصل الرحًم من الرحمة، ألنها مما يتراحم به

كهذق اآلية . الصورة من صارق إلى كذا إذا أماله؛ فالصورة مائلة إلى شىبىه كهيئة

رل نجراف، كأف عيسى من تعظيم لله تعالى، كفي ضمنها الرد على نصا

يعني من حسن  "كيف يشاء": قوله تعالىك. المصىوَرين، كذلك مما ال ينكرق عاقل

كقبح كسواد كبياض كطوؿ كقصر كسبلمة كعاهة، إلى غير ذلك من الشقاء 

كذكر عن إبراهيم بن أدهم أف القراء اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عندق . كالسعادة

إني مشغوؿ عنكم بأربعة أشياء، فبل أتفرغ لركاية : من األحاديث، فقاؿ لهم

أحدها أني أتفكر في يوـ الميثاؽ حيث : كما ذاؾ الشغل؟ قاؿ: فقيل له. الحديث

فبل أدرم من أم ( هؤالء في الجنة كال أبالي كهؤالء في النار كال أبالي: )قاؿ

لذم كالثاني حيث صورت في الرحم فقاؿ الملك ا. الفريقين كنت في ذلك الوقت

فبل أدرم كيف كاف الجواب ( يا رب شقي هو أـ سعيد: )هو موكل على األرحاـ

يا رب مع الكفر : )في ذلك الوقت كالثالث حين يقبض ملك الموت ركحي فيقوؿ

كامتازكا اليوـ ": كالرابع حيث يقوؿ. فبل أدرم كيف يخرج الجواب( أـ مع اإليماف

ال إله : "ثم قاؿ تعالى. ريقين أكوففبل أدرم في أم الف[ 59:يس] "أيها المجرموف

أم ال خالق كال مصور سواق كذلك دليل على كحدانيته، فكيف يكوف " إال هو

ذك الحكمة أك " الحكيم. "الذم ال يغالب" العزيز. "عيسى إلها مصورا كهو مصور

. المحكم، كهذا أخص بما ذكر من التصوير

ذكرًا أك أنثى، أبيض  "يشاءهو الذم يصوركم في األرحاـ كيف " :تفسير البغول

كهذا في  "ال إله إال هو العزيز الحكيم"،أك أسود، حسنًا أك قبيحًا، تامًا أك ناقصًا

: عيسى كلد هللا ، فكأنه يقوؿ: الرد على كفد نجراف من النصارل ، حيث قالوا 

عن زيد بن كهب . كيف يكوف لله كلد كقد صورق هللا تعالى في الرحم

حدثنا رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم :سمعت عبد هللا بن مسعود يقوؿ :،قاؿ

إف خلق أحدكم يجمع في بطن امه أربعين يومًا نظفة ، "كهو الصادؽ المصدكؽ

أك " ثم يكوف مضغة مثل ذلك، ثم يبعث هللا اليه الملك،  ثم يكوف علقة مثل ذلك

" أجله كشقي أك سعيد يبعث اليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزفه كعمله ك:"قاؿ

كإف أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكوف بينها كبينه غير ذراع :"قاؿ
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فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ،كإف أحدكم ليعمل بعمل 

أهل النار حتى ما يكوف بينها كبينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى هللا عليه كسلم كعن ". اهل الجنة فيدخلها

يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم باربعين أك خمسة :" قاؿ

يارب أذكر اـ : يارب أشقي أك سعيد؟ فيكتب ذلك ، فيقوؿ : كأربعين ليلة فيقوؿ 

أنثى؟ فيكتباف ، كيكتب عمله كأجله كرزقه ثم تطول الصحف فبل يزاد فيها ك 

". ينقصال

هو الذم يصوركم في األرحاـ كيف " :لئلماـ الشوكانى  تفسير فتح القدير

أصل اشتقاؽ الصورة من صارق إلى كذا أم أماله إليه، فالصورة مائلة على  "يشاء

بياف إحاطة علمه، كأف من جملة معلوماته ما ال يدخل تحت الوجود، كهو تصوير 

كيف يشاء من حسن كقبيح كأسود حاـ أمهاتهم من نطف آبائهم رعبادق في أ

قد كاف عيسى ممن صور في األرحاـ ال يدفعوف ذلك ك. كأبيض كطويل كقصير

. كال ينكركنه كما صور غيرق من بني آدـ، فكيف يكوف إلهًا كقد كاف بذلك المنزؿ

 "يصوركم في األرحاـ كيف يشاء": كأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله

يصوركم : "كأخرج عبد بن حميد كابن جرير عن قتادة في قوله. ذكورًا كإناثًا: قاؿ

من ذكر أك أنثى، كأحمر كأسود، كتاـ الخلق كغير : قاؿ" في األرحاـ كيف يشاء

. تاـ الخلق

 "ٌٚمذ خٍمٕبوُ صُ طٛسٔبوُ" :رفغ١ش اٌؼٍّبء فٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ 

هذا ينبه تعالى بني آدـ في  (كلقد خلقناكم ثم صورناكم): تفسير ابن كثير

كما هو منطو , كيبين لهم عداكة عدكهم إبليس, المقاـ على شرؼ أبيهم آدـ

كلقد }: فقاؿ تعالى, عليه من الحسد لهم كألبيهم آدـ ليحذركق كال يتبعوا طرائقه

ىدـ فسجدكا : كهذ كقوله تعالى {خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمبلئكة اسجدكا ال

فإذا * من صلصاؿ من حمأ مسنوف  كإذ قاؿ ربك للمبلئكة إني خالق بشرًا}

كذلك أنه تعالى لما خلق آدـ  {سويته كنفخت فيه من ركحي فقعوا له ساجدين

أمر , عليه السبلـ بيدق من طين الزب كصورق بشرًا سويًا كنفخ فيه من ركحه

فسمعوا كلهم كأطاعوا إال , المبلئكة بالسجود له تعظيمًا لشأف هللا تعالى كجبلله

أف المراد , كهذا الذم قررناق هو اختيار ابن جرير, من الساجدينإبليس لم يكن 

كقاؿ سفياف الثورم عن األعمش عن منهاؿ بن عمرك .بذلك كله آدـ عليه السبلـ
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قاؿ خلقوا في { كلقد خلقناكم ثم صورناكم}عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

على  صحيح: ركاق الحاكم كقاؿ, أصبلب الرجاؿ كصوركا في أرحاـ النساء

عن بعض السلف أيضًا أف المراد : كنقل ابن جرير, شرطهما كلم يخرجاق

 .بخلقناكم ثم صورناكم الذرية

 لما ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه "كلقد خلقناكم ثم صورناكم": القرطبى تفسير

أم خلقناكم نطفا ثم صورناكم، ثم إنا نخبركم أنا قلنا للمبلئكة  "ثم صورناكم" قاؿ

المعنى خلقنا آدـ ثم : كعن ابن عباس كالضحاؾ كغيرهما. اسجدكا آلدـ

كلقد "المعنى : كقيل. بمعنى الواك" ثم: "كقاؿ األخفش. صورناكم في ظهرق

، ثم صورناكم؛ ثم قلنا للمبلئكة اسجدكا آلدـيعني آدـ عليه السبلـ،  "خلقناكم

ع ألنه أبو يعني آدـ؛ ذكر بلفظ الجم "كلقد خلقناكم": كقيل. على التقديم كالتأخير

. نحن قتلناكم؛ أم قتلنا سيدكم: كما يقاؿ. راجع إليه أيضا "ثم صورناكم". البشر

كعلى هذا ال تقديم كال تأخير؛ عن ابن عباس  "مبلئكة اسجدكا آلدـؿثم قلنا ؿ"

المعنى كلقد خلقناكم، يريد آدـ كحواء؛ فآدـ من التراب كحواء من : كقيل. أيضا

كلقد خلقنا أبويكم ثم : فالمعنى. التصوير بعد ذلكضلع من أضبلعه، ثم كقع 

المعنى خلقناكم في ظهر آدـ ثم صورناكم حين : كقيل. صورناهما؛ قاله الحسن

قاؿ . هذا قوؿ مجاهد، ركاق عنه ابن جريج كابن أبي نجيح. أخذنا عليكم الميثاؽ

يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدـ، ثم . كهذا أحسن األقواؿ: النحاس

كإذ أخذ ربك "كيقوم هذا . صورهم حين أخذ عليهم الميثاؽ، ثم كاف السجود بعد

أنه أخرجهم أمثاؿ )كالحديث [. 172: األعراؼ] "من بني آدـ من ظهورهم ذريتهم

لئلخبار، أم كلقد خلقناكم يعني في ظهر " ثم: "كقيل (.الذر فأخذ عليهم الميثاؽ

هذا صحيح : قاؿ النحاس. األرحاـ آدـ صلى هللا عليه كسلم، ثم صورناكم أم في

 .عن ابن عباس

: كل هذق األقواؿ محتمل، كالصحيح منها ما يعضدق التنزيل؛ قاؿ هللا تعالى: قلت

: كقاؿ. يعني آدـ[ 12: المؤمنوف] "كلقد خلقنا اإلنساف من سبللة من طين"

نطفة "أم جعلنا نسله كذريته " جعلناق: "ثم قاؿ[. 1: النساء] "كخلق منها زكجها"

فآدـ خلق من طين ثم صور كأكرـ . اآلية[ 13: المؤمنوف] "في قرار مكين

. بالسجود، كذريته صوركا في أرحاـ األمهات بعد أف خلقوا فيها كفي أصبلب اآلباء

. أف كل إنساف مخلوؽ من نطفة كتربة؛ فتأمله" األنعاـ"كقد تقدـ في أكؿ سورة 
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هو هللا الخالق البارئ : "آخر الحشركقاؿ في  "خلقناكم ثم صورناكم": كقاؿ هنا

.  فذكر التصوير بعد البرء[. 24: الحشر" ]المصور

  اٌزٛع١ٗ اٌؼٍّٝ

يأيها الناس ): إف آدـ عليه السبلـ هو أصل البشرية جمعاء لقوؿ هللا عز كجل 

فهذق النفس الواحدة هى آدـ عليه  (اتقوا ربكم الذل خلقكم من نفس كاحدة

كخلق منها )السبلـ ، كحواء خلقت من ضلع من أضلع آدـ لقوؿ هللا عز كجل 

فأخذت   (حواء خلقت من ضلع آدـ)كلقوؿ الرسوؿ صلى هللا عليه كسلم  (زكجها

منه التركيب البشرل فى االستقامة كاالعتداؿ كالهيئة ، كالذرية منهما إلى أف تقوـ 

كتواصل بث الذرية يتم  (كبث منهما رجاال كثيرا كنساء:)ؿ هللا عز كجل الساعة لقو

فى مسألة  أقواؿ المفسرين كإذا رجعنا إلى. فى األرحاـ من خبلؿ التصوير

لقوله عز ( كهو هللا تعالى)هي مصور يعطينا فكرق عن لوازـ التصوير ك التصوير

كآلة تصوير   (األرحاـ)كمكاف التصوير  (هو الذل يصوركم فى األرحاـ)كجل 

كمادة يتم التصوير عليها  (اإلنساف ذكرا كاف أك أنثى)كالشئ المراد أخذ صورق له 

 كالسؤاؿ ماهى آلة التصوير؟ (.كهو الحمض النوكل فى الكركموسومات الفيلم)

خلق هللا )بعد أف خلق هللا آدـ خلقا كامبل بصورته كما في الحديث المتفق عليه 

ثم خلق حواء من آدـ من ضلع من أضلعه كما بينا سابقا ، ( آدـ على صورته

فأخذت حواء كثيرا من آدـ فى استقامة الجسد كتسوية األعضاء كاألجهزة فيما 

، أل أف حواء صورة من آدـ التى بينهما التكوينية كالفسيولوجية عدا االختبلفات 

  (منها زكجها كخلق)كجل  مذكور فى كتابه العزيز فى قوله عزكهذا  عليه السبلـ

كهنا ندرؾ القدرة اإللهية فى أف خلق حواء من آدـ لم يكن نسخة طبق األصل 

إنما هناؾ اختبلفات بينهما فالله سبحانه كتعالى عدؿ هيئة كصورة حواء لتناسب 

كهو )صار الحيواف المنول من آدـ عليه السبلـ لقد . كظيفتها التى خلقت لها 

 ، لهصورة طبق األصل ( خلية جسدية أخرليحتول نصف الكركموسومات فى أل 

كهى تحتول نصف الكركموسومات فى أل )عليها السبلـ ت بويضة حواء صارك

آدـ حواء كتولدت  تزاكجاكعندما  .صورة طبق األصل لها( خلية جسدية أخرل

مع بعض الصفات من حواء ت الذكور صورة آدـ عليه السبلـ أخذ  منهما الذرية

مع بعض الصفات من ، كأخذت النساء صورة حواء عليها السبلـ عليها السبلـ 

كذلك إلى أف تقوـ الساعة مع عدـ االختبلؼ فى التعديل آدـ عليه السبلـ ، 

كمعنى هذا أف ذرية آدـ .كالقدرة على التخطيط كالتفكير كاالستقامة كالتسوية
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صورة آدـ كحواء من كحواء من الذكور كاإلناث كإلى أف تقوـ الساعة هى 

عليها من  االتى كافالبشرية ق الهيئعليهما السبلـ منذ أف خلقهما هللا تعالى على 

فبل نجد فى ذرية الرجاؿ كالنساء قركدا أك  ، استقامة الجسد كتسويته كتعديله

شمبانزل أك فيلة أك حيتاف أك غير ذلك من الصور المعركفة لدينا من شتى أنواع 

كعندما يقدر هللا عز كجل من الذرية  ذكرا تنسخ صورة من  .  المخلوقات األخرل

لتكوين جميع خبليا ( نصفها من األب كالنصف األخر من األـ)النطفة األمشاج 

الجسد إال الخبليا التناسلية فيتم اختزاؿ الكركموسومات إلى النصف فى كل من 

 46من كعند التزاكج تتكوف النطفة األمشاج ، الحيواف المنول كالبويضة 

هى األصل الذل  كركموسومات الحيواف المنولكتكوف ، كركموسوـ كهكذا 

 ( 22/1شكل) كهذق الصورة هى ما تسمى بحامل الشفرة تؤخذ منه الصورة

messenger RNA (mRNA)  كهو الذل يتم ترجمته إلى بركتينات تكوف خبليا

التى يحتاجها ، كتكوف الهرمونات كاالنزيمات ، كأنسجة كأعضاء كأجهزة الجسم 

النطفة  كعندما يقدر هللا أنثى تؤخذ صورة من .الجسم للقياـ بوظائفه الحيوية 

 إذف . هى األصل الذل تؤخذ منه الصورةكركموسومات البويضة  األمشاج كتكوف

 هيك، على حسب جنس الجنين أك حواء طبق األصل من آدـ  ة تكوفصورؿفا

من المعلوـ أف ك. النطفة األمشاجالحامض النوكم الموجود بداخل  صورة 

هو سبحانه كتعالى فالله ،  كم هو صورق طبق األصل من صاحبهالحامض النو

 RNA ا بوليميراز.ف.كهى انزيم رلتصوير ؿآلة كهو الذل قدر كجعل المصور 

Polymerase  ، كحدكث خطأ فى هذا التصوير ، كهذا اإلنزيم موجود فى النواة

أل أف فى كل مليوف نسخة نجد خطأ كاحد  1:1000000ضئيل جدا كيكوف بنسبة 

حتى يستمر بقاء ، كليس فى األصل نفسه ، كهذا الخطأ عند التصوير من األصل 

إنى جاعل فى )كهذا يحقق معنى قوله تعالى  .تقوـ الساعة لى أفإالبشرية 

فكم ، دكف أف يحدث له انقراض ، نساف يخلف بعضه بعضا إأل  (األرض خليفة 

من البشر خلقوا فى الماضى كالحاضر كيخلقوا فى المستقبل دكف انقراض لهذا 

التى ك الصورة الخليفة الذل يخلف بعضه بعضا دكف تشويه فى التسوية كالقامة 

الحامض النوكم يمثل الوسيط في نقل إف  .خلق عليها كل من آدـ كحواء

آلباء هم األصل ك الذرية لهم الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء بحيث يكوف ا

كما أف هللا عز كجل جعل انزيما آخر له مسئولية تصحيح البركتينات التى . ةصور
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ا ترانسفيراز .ف.كهو انزيم ر( الصورة من األصل)يتم ترجمتها من حامل الشفرة 

RNA transferase tRNA  

 

    

ا .ف.النوكل باستخداـ انزيم ريبين نسخ الصفات الوراثية من على الحمض  (21/1)شكل 

 لتكوين حامل الشفرة الوراثية RNA polymeraseبوليمراز

 اٌزظ٠ٛش اٌغ١ٕٝ ٚاٌزظ٠ٛش اٌغ١ٕٕٝ

إذف فنحن أماـ أمرين اثبتهما العلم الحديث فى نهاية القرف العشرين كهما 

 مناألكؿ كاف لذرية آدـ ينى أما التصوير الج .كالتصوير الجنينى ، التصوير الجينى

جيبل من بعد  ماتوارثها األجياؿ من بعدقمك ،كنطفة حواء عليهما السبلـ  نطفته

حتى  جيبل من بعد جيلمن خلفهما التصوير الجينى للذرية ككاف كمازاؿ . جيل 

، فى رحم حواء كحواء التصوير الجنينى األكؿ كاف ألبناء آدـ ك . تقوـ الساعة

جيبل فهو مستمر لؤلجياؿ األباء كاألمهات  بعدهما من منالتصوير الجنينى للذرية ك

  .من بعد جيل فى أرحاـ األمهات

  :اٌزظ٠ٛش اٌغ١ٕٝ و١ف ٠ىْٛ 

أصبح من المعلوـ أف الصفات الوراثية التى تنتقل من األباء كاألمهات تكوف 

كهذا الحمض عليه نيوكليتيدات ، ككل كاحدة منها متواجدة على الحمض النوكل 

تركجينية كمجموعة كقاعدة ني Deoxyriboseتتكوف من سكر الدل أككسى ريبوز 

كهى  (22/2شكل) كيوجد أربع قواعد نيتركجينية على الحمض النوكل .فوسفات

، كالجوانين كيرمزلها T، كالثيامين كيرمزلها بالرمز  Aاألدينين كيرمزلها بالرمز 
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قواعد يعد الترتيب المحدد للك.  C، كالسيتوزين كيرمزلها بالرمز  Gبالرمز 

، فهذا الترتيب يحدد جميع أكجه  في غاية األهمية Gك  Cك  Tك  A النيتركجينية

رغم أف هذق القواعد األربعة موجدة ، بين جميع الكائنات الحية  التنوع الحيوم

كإنما الذل يعطيه الصفات الخاصة به هو ترتيب هذق ، كما هى فى أل كائن حى 

ففي هذا الترتيب تكمن  .القواعد على الحمض النوكل فسبحاف الخبلؽ العظيم

، فكما أف ترتيب الحركؼ التي تتكوف منها  Genetic code الشفرة الوراثية

، فإف ترتيب هذق الحركؼ يحدد كوف هذا  الكلمات هو الذم يجعلها ذات معنى

أك نباتا من ميكركبا من الميكركبات حيوانا أك طيرا أك الكائن الحي إنسانًا أك 

اء على كجه الكرة األرضية التى اكتشفها العلم، كل هذق الكائنات الحية . النباتات

ل كديانها كسهولها كجبالها أك فى بحورها كمحيطاتها كأنهارا كالتى تقدر سواء ؼ

مبنى على هذق القواعد ، فجميعهم أك تلك التى لم تكتشف بعد  ، بمبليين األنواع

إف فصيلة كاحدة من . (سبحانك ربنا ال علم لنا إال ما علمتنا)النيتركجينية األربعة 

إف . ؼ األنواع تحتهاالآالحيوانات أك النباتات أك الطيور أك األسماؾ تحتول على 

أك  ، أك الميكركبيولوجىمنهم المتخصصين فى علم البيولوجى، العلماء سواء 

، أك الوراثة درسوا التتابع النيوكليتيدل للعديد من هذق الكائنات الحية ، النباتات 

جميع األحماض النوكية لهذق الكائنات تتشابه فى احتوائها على أف ككانت النتيجة 

القواعد النيتركجينية األربعة كانما تختلف عن بعضها فى ترتيب هذق القواعد على 

بديع السموات )الخلق كاإلبداع  فيالها من قدرة الهية على الحمض النوكل

هذق القدرة اإللهية على الخلق  .أل خلقهما على غير مثاؿ سابق  (كاألرض

كاإلبداع كهذا التنوع فى شتى أنواع المخلوقات الحية المعركفة لنا تجعلنا نفكر 

فى عظمة الخالق سبحانه كتعالى كعز كجل ، كتجعلنا نتدبر عظمة هذق 

أفبل ينظركف )هذا فى كتابه العزيز  المولى عز كجل إلى كلهذا يشير، المخلوقات 

بل يشير المولى إلى مخلوقات هى أعظم خلقا من خلقنا  (إلى اإلبل كيف خلقت

رفع  (27)أنتم أشد خلقا أـ السماء بناها ء)نحن البشر فيقوؿ سبحانه كتعالى 

كاألرض بعد ذلك ( 29)كأغطش ليلها كأخرج ضحاها( 28)سمكها فسواها 

متاعا لكم ( 32)كالجباؿ أرساها( 31)أخرج منها ماءها كمرعاها(30)دحاها

لخلق )كيقوؿ سبحانه كتعالى كعز كجل سورة النازعات ،  (33)كألنعامكم

سورة  (57)السموات كاألرض أكبر من خلق الناس كلكن أكثر الناس ال يعلموف

، مليار مجرة  100نعم بشهادة علماء الفلك أف السماء الدنيا تحتول على . غافر

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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دكف  (ككل فى فلك يسبحوف)ككل مجرة تحتول على مبليين النجوـ كالكواكب 

خل المجرة ببعضها دا أك النجوـ كالكواكب، هذق المجرات ببعضها ؿتصادـ 

سبحانه كتعالى كمذكرا كمنبها لعبادق حتى فسبحاف من خلق فأبدع  يقوؿ 

 (7)كبدأ خلق اإلنساف من طينالذل أحسن كل شىء خلقه )يتفكركا كيتدبركا 

 سورة السجدة

 

 

مع سكر خماسى كمجوعة فوسفور على   تركجينيةميبين ترابط القواعد الن( 22/2)شكل 

 A-T , G-Cالحمض النوكل كيبين فيه ترابط بين 

نعم إف التصوير ال يتم إال من خبلؿ هذق القواعد النتركجينية على اختبلؼ ترابطها 

كالجينات يتكوف منها حامل الشفرات ، كحامل الشفرات يترجم ، كتكوينها للجينات 

تكوف الخبليا كاألنسجة كالعضبلت  تكالبركتينا، إلى بركتينات فى الريبوسومات 

كاألعضاء كاألجهزة كالعظاـ كاالنزيمات كالهرمونات ككل ما يحتاجه الجسم 

كصوركم فأحسن }البشرل ليكوف فى أحسن صورة كما قاؿ ربنا عز كجل 

  [64/ غافر] صوركم
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يومًا، كحتى هذق اللحظة ال نكاد  41كقد بلغ عمرق  (يمين)صورة الجنين يبين ( 22/3)شكل 

نميز الصورة البشرية له، كلكن بعد اليوـ الثاني كاألربعين تبدأ مباشرة الصورة اإلنسانية 

عليها األذنين بالوضوح، كلذلك فإف الصورة اليسرل نرل فيها مبلمح جنين إنساف كيظهر 

 ككذلك القدمين كاليدين كاألصابع كالعينين بوضوح

   

يومًا، فنرل األذنين كالعينين  47جنين عمرق               جنين عمرق خمسة أسابيع( 22/4)شكل 

 كالجلد

 (يسار)                          (يمين) كال نرل أية مبلمح بشرية عليه 

 

التمايز بين أجنة الحيوانات كمنها االنساف بعد مرحلة التصوير فى األرحاـ يتم نعم 

يقوؿ العلماء إف معظم أنواع  . أما قبل مرحلة العظاـ كاللحم فتتشابه األجنة، 

بين أجنتها غير متميز فبل نستطيع التمييز  تأخذ شكبلالمضغة  طورفى الحيوانات 

إآل من  يتم تصويرق بعد بالشكل اإلنساني، كبالتالي فإف الجنين لم فى هذا الطور

إال فى  كاضحين  كال نرل السمع كالبصر كالجلد كالعظاـ. بعد األسبوع السابع 

الخالق البارلء المصور سبحاف هللا   فسبحاف هللا( 22/4الشكل )األسبوع الثامن 

  .العظيم 
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  (183)"بعد االخصاب 42أما العين فتبدك كاضحة في اليوـ "يقوؿ كيث مور 

The eye is obvious, About day 42 after fertilization  

  

 يبين تمايز أجنة الحيوانات عن االنساف فى مرحلة التصوير فى االرحاـ( 22/5)شكل 

اٌفشق ث١ٓ اٌخٍك ٚاٌزظ٠ٛش 

الخلق يشمل جميع المخلوقات يبين هللا عز كجل فى كتابه العظيم أف أكال 

، كإليك عزيزل القارئ اآليات التى تشير  التى فيها ركحكالتصوير يشمل المخلوقات 

 .إلى ذلك

  النساء  (1)خىلىقىكيم مِن نَفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا)حواء 

  ىنٍعىاـى خىلىقىهىا لىكيمٍ )األنعاـ  النحل ( 5)كىاأل

 يس (36)األرض سيبٍحىافى الَذًم خىلىقى االزٍكىاجى كيلَهىا مًمَا تينبًتي) النبات 

   األعراؼ( 12)نىاٍ خىيٍره مِنٍهي خىلىقٍتىنًي مًن نَارو كىخىلىقٍتىهي مًن طًينوَى أ)إبليس  

 الحجر (27)كىالٍجىآفَ خىلىقٍنىاقي مًن قىبٍلي مًن نَارً السَميوـً ) الجاف 

  غافر (57)لخلق السماكات كاألرض أكبر من خلق الناس)السماء كاألرض 

 ( 17)كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا فىوٍقىكيمٍ سىبٍعى طىرىائًقى كىمىا كينَا عىنً الٍخىلٍقً غىافًلًينى) الطرائق

  المؤمنوف

قيلً ) قاؿ تعالى, هذا يوضح لنا أف كل مصور مخلوؽ ك ليس كل مخلوؽ بمصورك

.  الرعد( 16)اللٌهي خىالًقي كيلِ شىيٍءو

أتى رجل إلى النبي صلى ) البخارممن سنة النبي صلى هللا عليه ك سلم كما في ك

فقاؿ يا رسوؿ هللا كلد لي غبلـ أسود فقاؿ النبي هل لك من   هللا عليه كسلم

                                                             

183
 )(The human developing) Moore, p 99   
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قاؿ فأنى , قاؿ نعم, قاؿ هل فيها أكرؽ, قاؿ حمر, قاؿ ما ألوانها, قاؿ نعم, ابل

(.  قاؿ لعل ابنك هذا نزعه عرؽ, قاؿ لعل نزعه عرؽ, ذلك

الحامض النوكم في ترجمة الوراثة أف ينكر أف ال يستطيع أم عالم من علماء 

نتيجة أف الجنين في الرحم هو ك، صورة الجسم البشرل  يعطىالخلية البشرية 

ك لذا سمى هللا الجنين في الرحم . الحامض النوكم في النطفة ترجمة هذا

ىرٍحىاـً) صورة ك كلمة . (شىاء رىكَبىكىفًي أىمِ صيورىةو مَا )،  ( هيوى الَذًم ييصىوِريكيمٍ فًي األ

 = Copy))النسخ السنة أدؽ من كلمة قرآف كالتصوير المستخدمة في اؿ

Transcript)   المستخدمة في اللغة االنجليزية لوصف انتقاؿ الصفات الوراثية من

فالنسخ يقتضي النقل , mRNAإلى حامل الشفرة  اآلباء إلى األبناء عبر األمشاج

كالتكرار قد يحدث في التكاثر . أك التكرار  المساكاةأم ، الحرفي بدكف تغيير 

لكنه ال يحدث في ك، البلجنسى في الكائنات الحية من أجل تضاعف عدد الخبليا 

إال لما كاف ك ،آلباء إلى األبناء عبر األمشاج أثناء انتقاؿ الصفات الوراثية من ا

األبناء مثل اآلباء في الشكل ك التركيب  صبحألك، هناؾ تحسين في النسل 

لغة العرب تدؿ على احتمالية فهى فى ( التمثيل)أما كلمة التصوير . الوراثي

كما  حدكث تغير في الصورة عن األصل حتى ك لو كاف التغيير في االتجاق فقط 

كما أف التصوير قد . يحدث لصورة اإلنساف في المرآة أك في الصور الفوتوغرافية

إذا فالتصوير قد يراد به التساكم أك . مطابق لؤلصل فيكوف بمعنى النسخ يكوف

كالغالب أف التصوير كما بينه علماء .عن الشئ المصور منه إلى حد ما  االختبلؼ

  .اللغة هو اإلمالة أل إمالة الصورة إلى أصلها كليست نسخة مكررة منه

 

 من حامل الشفرة  (ينىفالتصوير الج)تكوين البركتين ( 22/6)شكل
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: اٌزظ٠ٛش اٌغ١ٕٝ ٠زشعُ إٌٝ اٌزظ٠ٛش اٌغ١ٕٕٝ 

 23)يحدث التصوير الجنينى من كل الكركسومات التى تكونت فى النطفة األمشاج 

بحيث يتكوف من كل زكج من الكركسومات مرتبطين ( زكج من الكركموسومات

،   massengar RNAكهو ما يسمى  (21/5شكل ) ببعضهما حامل الشفرة

كحوامل الشفرات تخرج من الثقوب التى فى النواة كتذهب إلى الريبوسومات 

لكى يتم ترجمتها إلى البركتينات التى تكوف الخبليا كاألنسجة كاألعضاء كاألجهزة 

كمن عجائب . كاإلنزيمات كالهرمونات على اختبلؼ أشكالها كتركيباتها ككظائفها

جسم لتكوف أنسجة كأعضاء كأجهزة جميع الخبليا التى تتكاثر باؿهذا الجسم أف 

( الكركموسومات زكج من 23)كركموسوـ  46حتى خبليا الدـ تحتول نواتها على 

بينما الخبليا التناسلية التى تتكوف فى األجنة لتكوف فيما بعد األجهزة التناسلية يتم 

كلذلك عندما ، كركموسوـ فقط أل إلى النصف  23 اختزاؿ هذا العدد فيها إلى 

 23كل منهما يحتول على )تتحد نواة الحيواف المنول مع نواة البويضة 

  .كركموسوـ 46تتكوف النطفة األمشاج كبها ( كركموسوـ

يترجم فى ك 1/1000000نسبة خطأ genotypeالتصوير الجينى  قد يحدث فيك

 ةبحيث يكوف لكل صف،  حامل الشفرةالخلية إلى الصفات الشكلية للكائن من 

ها بكيفية ال يعلمها إال ؿ ةمقابل( Genotype) تراكيب جينية  phenotype ةشكلي

تختلف عن غيرق من  بحيث يكوف لكل كائن حي صورة كراثية خاصة بهك ، هللا

إف هذا التصوير الجنينى يحدث . الكائنات الحية التى تتكاثر كتعطى خبليا كأنسجة

، فى األرحاـ من التصوير الجينى لحامل الشفرة الوراثية من النطفة األمشاج 

كل ما فى هذا الجنين من لحم كدـ  .فنرل الجنين البشرل بكل خواصه البشرية

كعظم كعصب كأجهزة كأعضاء كأنسجة إنما تشكلت من خبلؿ التصوير الجينى 

كلك أف تتخيل كيف يترجم الحمض . من النطفة األمشاجلحامل الشفرة الوراثية 

النوكل إلى لحم كدـ كعصب كعظم ، كأشكاؿ مختلفة للعظاـ كاألنسجة 

بل ككظائف مختلفة لكل نسيج كعظم كخبليا الدـ سواء منها األحمر ، كاألعضاء 

خبليا تعطى هرمونات ، كتأمل صنع هللا الذل أتقن كل شىء صنعه . أك األبيض

لين كاألدرينالين كهرمونات النمو ، كخبليا أخرل تعطى انزيمات كاإلنسو

، كال غنى كالتربسين كالكيموتربسين ، كخبليا ثالثة تعطى سيتوكينات كاإلنترفيركف 

كل هذق المكونات مع اختبلؼ تراكيبها الكيميائية ك. للجسم عن أل شىء منها
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فى التباين بين البشر بل تأمل عظمة الخالق . تترجم من حامل الشفرة الوراثية

كصفة كلوف ، كتأمل لوف العينين ، كاألصفر ، كاألبيض ، كاألسود  ،منهم األحمر 

الشعر لتعرؼ عظمة الخالق سبحانه كتعالى ككل هذا مترجم من حامل الشفرة 

مع اختبلؼ الذل يحمل أربعة قواعد نيتركجينية  الوراثية من النطفة األمشاج

قل أف العالم أجمع بكل كائناته مع اختبلؼ أشكالهم بل إف شئت  .تتابعها عليه

كصفاتهم ، قائم على هذق القواعد النيتركجينية األربع كاختبلؼ الصفات فيها 

يكوف باختبلؼ تتابعها على الحمض النوكل كعلى حامل الشفرة سبحانك 

 .سبحانك جل شأنك كعظم سلطانك

         

في هذق المرحله الجنين يطفوا فيها في رحم ك( 1صورة )اسابيع  8 عمر الجنين(22/7)شكل

جنين  (3صورة ) ، االطراؼ كقد ظهرتمن الحمل الجنين  16االسبوع اؿ ( (2صورة)،  االـ

 يدرب نفسه على

 مص أصابعه استعدادًا ليخرج إلى الدنيا كيبدأ مباشرة بمص ثدم أمه 

 

أصبعه كهو حميل مص الذم علم هذا اؿ،  كصور فأبدع من خلق فسولفسبحاف 

 كقاؿ( 21/6شكل )الحركة كالقياـ كالقعود فى بطن أمه   فى بطن أمه كعلمه

يمَهىاتًكيمٍ الى تىعٍلىميوفى شىيٍئنا كىجىعىلى لىكيمي السَمٍعى ) :تعالى  كىاللَهي أىخٍرىجىكيمٍ مًنٍ بيطيوفً أ

ىفٍئًدىةى لىعىلَكيمٍ تىشٍكيريكفى ىبٍصىارى كىاأٍل مرحلة  ةفي هذق المرحل .النحلسورة  (78)كىاأٍل

باالحساس كالشعور  يبدا الجنينالنشأة اآلخرة كالتصوير فى األرحاـ تأمل كيف 

فمن الذل شق سمعه كبصرق كصورق ،  (ةالبيئه الخارجي)من في ما يدكر حوله 

كتأمل  فى أحسن صورة إنه هللا ، كتأمل اكتماؿ نموق فى الشهر التاسع ،

نعم إف كل . علمه كل ذلك إنه هللافمن الذل استعدادق للخركج من بطن أمه 

 .شىء فى الكوف يدؿ على أنه الواحد



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

259 

 

      

في االياـ ك،  يبقى نائم هادئ ساكنالجنين كام الشهر التاسع  40االسبوع ( 22/8)شكل 

ف أل الوالدق يكونا على اهبة االستعدادالرئتاف كغشاء الجنين الذم يخرج منه عند الباقية القليله 

 حانت ساعة الوالدق قد

لو أننا نظرنا إلى كتب علماء األجنة من مختلف بقاع األرض قبل القرف العشرين 

لتبين لنا عجزهم عن توصيف هذق المرحلة كما يتم فيها ، كما استطاعوا لقلة 

ف كحى إلهى منذ أدكات الفحص كالعلم لديهم آنذاؾ ، بل بينه نبى عربى أمى ـ

إف هذا ليدؿ على صدؽ رسالته صلى هللا عليه كسلم كأنه مبلغ عن ، سنة  1437

كإف هذا ليدؿ . كأنه ال ينطق عن الهول إف هو إال كحى يوحى ، ربه عز كجل 

ككذلك السنة  أيضا على أف القرآف الكريم هو كتاب علم كهداية للناس أجمعين

 .النبوية المطهرة
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 كالعشركف  لثالثا الفصل

 اٌظٍّبد اٌضالس

كاختلف العلماء فى بياف ، بين ربنا عز كجل أنه خلق الجنين فى ظلمات ثبلث 

أـ ، هذق الظلمات الثبلث هل هى ظلمة البطن كظلمة الرحم كظلمة المشيمة 

، كلبياف هذا األمر البد من الوقوؼ على المعنى اللغول للظلمة  .أنها غير ذلك

يقوؿ رب العزة . ثم بياف رأل العلم الحديث فيها ، كتفسير العلماء لهذق اآلية 

يمَهىاتًكيمٍ خىلٍقنا مًن بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ": سبحانه كتعالى يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

ثو  الزمر "(6)ثىبلى

: اٌٍغٛٞ ِؼٕٝاي

ذهاب النور، كهي : الظلمة بضم البلـ: الظيلمة:قاؿ ابن منظور في لساف العرب

. كجمع الظيلمة ظيلىمه كظيليمات كظيلٍماته. بخبلؼ النور

ِب رش١ش إ١ٌٗ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ 

 خلق األجنة يكوف فى بطوف األمهات  •

يكوف فى ظلمات ثبلث فى داخل ( خلقا من بعد خلق)التطور فى الخلق  •

 البطن 

 إذف البطن ليست داخلة فى الظلمات الثبلث  •

الذل تكرر مرتين فى اآلية األكؿ فى  "فى"الدليل على ذلك حرؼ الجر  •

 البطن ، الثانى فى الظلمات الثبلث 

 يدؿ على ظرفية المكاف كهو بمعنى االحتواء   "فى"حرؼ الجر  •

 أل أف البطن تحتول خلق الجنين الذل يحاط بظلمات ثبلث  •

 فما هى هذق الظلمات الثبلث؟  •

 :ؽبَخٍك األعٕخ ٠ىْٛ فٝ األس

فى كتاب هللا عز كجل تشير إلى أف خلق األجنة يكوف فى كثيرة كردت آيات  

 :منهااألرحاـ 
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ىرٍحىاـًهيوى الَذًم ) •  (6)كىيٍفى يىشىاءي ال إًلىهى إاًلَ هيوى الٍعىزًيزي الٍحىكًيمي  ييصىوِريكيمٍ فًي األ

 آؿ عمراف سورة

ىرٍحىاـي كىمىا تىزٍدىادياللَهي يىعٍلىمي مىا ) • ينٍثىى كىمىا تىغًيضي األ كىكيلُ شىيٍءو  تىحٍمًلي كيلُ أ

 الرعد سورة  (8)عًنٍدىقي بًمًقٍدىارو

ىرٍحىاـًإًفَ اللَهى عًنٍدىقي عًلٍمي السَاعىةً كىيينىزِؿي الٍغىيٍثى ) • كىمىا تىدٍرًم  كىيىعٍلىمي مىا فًي األ

نىفٍسه مىاذىا تىكٍسًبي غىدنا كىمىا تىدٍرًم نىفٍسه بًأىمِ أىرٍضو تىميوتي إًفَ اللَهى عىلًيمه خىبًيره 

 لقماف سورة  (34)

يمَهىاتًكيمٍ) • ال تىعٍلىميوفى شىيٍئنا كىجىعىلى لىكيمي السَمٍعى  كىاللَهي أىخٍرىجىكيمٍ مًنٍ بيطيوفً أ

ىفٍئًدىةى لىعىلَكيمٍ تىشٍكيريكفى  ىبٍصىارى كىاأل  النحل  (78)كىاأل

: ِؼٕٝ ثطٓ

كإذ أنتم أجنة في : أصل البطن الجارحة، كجمعه بطوف، قاؿ تعالى •

  [32/النجم] بطوف أمهاتكم

بطناف القدر : ظهر، كمنه: بطن، كلكل ظاهر: كيقاؿ لكل غامض  •

  .باطن: ظاهر، كلما يخفى عنها: كظهرانها، كيقاؿ لما تدركه الحاسة

ما ظهر منها ، [120/األنعاـ] كذركا ظاهر اإلثم كباطنه: قاؿ عز كجل •

الكثير األكل، : طنالعظيم البطن، كالبى: طين، كالبى[151/األنعاـ] كما بطن

  .كثرة األكل: الذم يكثر األكل حتى يعظم بطنه، كالبطنة: طافكالمبٍ

: رفغ١ش ثٓ وض١ش

 أم قدركم في بطوف أمهاتكم{ يخلقكم في بطوف أمهاتكم} :كقوله عز كجل

ن نطفة ثم يكوف علقة ثم يكوف مضغة ثم { خلقًا من بعد خلق} يكوف أحدكم أكال

 كينفخ فيه الركح فيصير خلقًا آخريخلق فيكوف لحمًا كعظمًا كعصبًا كعركقًا 

يعني في { في ظلمات ثبلث}: كقوله جل كعبل .{فتبارؾ هللا أحسن الخالقين}

كظلمة ، كظلمة المشيمة التي هي كالغشاكة كالوقاية على الولد ، ظلمة الرحم 

كذا قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما كمجاهد كعكرمة كأبو مالك . البطن

.  كابن زيدكالضحاؾ كقتادة كالسدم 

: ٌّؼٕٝ اٌظٍّبد أٌضالس فُٙ اٌّفغش٠ٓ

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00299.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00299.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00299.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01715.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01715.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01715.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/03503.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01979.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01979.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01979.htm
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في : يعني: "قاؿ إماـ المفسرين ابن جرير الطبرم في تفسير الظلمات الثبلث

، كهو قوؿ ابن عباس كعكرمة "ظلمة البطن كظلمة الرحم كظلمة المشيمة

كمجاهد كقتادة كالضحاؾ، ككرد ذلك أيضًا عن األلوسي كالقرطبي في 

، ظلمة المشيمة : كقاؿ ابن جبير: كزاد القرطبى أقواال أخرل منها .تفسيريهما

، كظلمة بطن المرأة ، ظلمة صلب الرجل : كقيل. كظلمة الليل، كظلمة الرحم 

 .أم ال تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين. كهذا مذهب أبي عبيدة. كظلمة الرحم

. كالقوؿ األكؿ أصح

 :رفغ١ش ا٠٢خِب ٠غزفبد ِٓ 

 بعد خلق من  أف معنى اآلية أف العبد يطور في الرحم خلقًا  •

كسوة العظاـ  ، العظاـ، المضغة ، العلقة ، النطفة :خلقا من بعد خلق •

 (ثم أنشأناق خلقا آخر)النشأة اآلخرة ،  باللحم

اختبلؼ علماء التفسير فى معنى الظلمات الثبلث فمنهم من قاؿ ظلمة  •

البطن كالرحم كالمشيمة ، كمنهم من قاؿ هى ظلمة صلب الرجل ، 

هل لهذق ؼ. كظلمة بطن األـ كظلمة الرحم بقرينة خلقا من بعد خلق 

 األراء من صواب أـ أف للعلم رأيا آخر 

: اٌؼٍّٟ ٚع١ٗاٌذ

يمَهىاتًكيمٍ خىلٍقنا مًنٍ بىعٍدً خىلٍقو }: العزيز قاؿ هللا تعالى في كتابه يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

: الزمر] {فًي ظيليمىاتو ثىبلثو ذىلًكيمي اللَهي رىبُكيمٍ لىهي الٍميلٍكي ال إًلىهى إاًل هيوى فىأىنَى تيصٍرىفيوفى

ثبلث في تشير اآلية القرآنية الكريمة إلى أف الجنين يمر تخلقه عبر ظلمات  [.6

ظلمة البطن : "بطن أمه، كلقد ذكر علماء التفسير قديمًا بأف الظلمات الثبلث هي

، كهو قوؿ ابن عباس كعكرمة كمجاهد كقتادة "كظلمة الرحم كظلمة المشيمة

. كالضحاؾ

بعد عملية اإلخصاب   (Zygot)" زيجوت"تأخذ البويضة الملقٌحة المعركفة بالػ ك

ليتحوؿ إلى  جنين، ثم ينمو هذا اؿللجنينمدة ثبلثة أسابيع لتكوٌف أكؿ كتلة بدنية 

مع مطلع األسبوع التاسع، بعدها ينتقل في نموق من مرحلة إلى أخرل  حميل

. داخل ظلمات ثبلث
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،  كلم يتوصل العلم إلى الكشف عن هذق الظلمات إال مؤخرًا في القرف العشرين

  (endoscopies)مت الثورة التكنولوجية كبواسطة آالت التنظير الجوفيحيث قا

صاحب الكتاب " كيث مور"ر من بين هؤالء العلماء الدكتو. بالكشف عنها كرؤيتها

الفرنسية كاإلسبانية )تيرجًم إلى كالذل  The Developing Humanالشهير 

أف الجنين ينتقل في تخلٌقه " :حيث ذكر( كالبرتغالية كاأللمانية كاإليطالية كاليابانية

،  جدار الرحم،  جدار البطن :من مرحلة إلى مرحلة داخل ثبلثة أغطية كهي

". المشيمة مع أغشيتها

على أف كبينها كيث مور إف اآلية الكريمة تدؿ كما فسرها علماء التفسير 

ظلمة )هي تلك األغطية المحاطة بالجنين خبلؿ مراحل تخلقه ( الظلمات الثبلث)

فجدار البطن يحتوم الرحم كجدار الرحم  (.البطن كظلمة الرحم كظلمة المشيمة

هذق الظلمات التي تحيط . يحتوم المشيمة كالتي بدكرها تحيط الجنين بأغشيتها

كتتأقلم مع حاجاته ريثما يخرج ( خلقًا من بعد خلق)بالجنين ترافقه خبلؿ نموق 

المشيمة مع ازدياد حجم الجنين،  إلى النور، إذ يزداد حجم البطن كالرحم ككذلك

كما تقوـ بنقل الغذاء كاألكسجين له من . فهي تحيط به كتحفظه من الصدمات

. منه إلى األـ( البولينا)األـ كنقل ثاني أكسيد الكربوف كالفضبلت 

 

   

 (الغشاء األمنيوسى)يبين األغشية التى تحيط بالجنين ( 23/1)شكل 
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 يحيط بالجنين غشاء الرحم ( 23/2)شكل 

اٌظٍّبد )اخزالف األساء ؽٛي األغش١خ اٌضالس اٌزذل١ك اٌؼٍّٝ فٝ 

 :ٚاٌشد ػ١ٍٙب (اٌضالس

تفسير الطبرل، كاأللوسى   :كهو للمفسرين للقرآف العظيم :اٌشأٜ األٚي

ظلمة البطن كظلمة   :أف الظلمات الثبلث هى كالقرطبى كبن كثير كغيرهم

ا قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما كمجاهد كعكرمة ـؾ الرحم كظلمة المشيمة

. كأبو مالك كالضحاؾ كقتادة كالسدم كابن زيد

، كبهذا يكوف فى الرحم ( خلقا من بعد خلق)التطور فى الخلق  :الرد على ذلك

كالخلق يكوف فى الرحم  فى داخل البطن أف  حيث، كثبلث اؿظلمات اؿفيه تكوف 

الدليل على ذلك حرؼ الجر ، كإذف البطن ليست داخلة فى الظلمات الثبلث الرحم 

 "فى ظلمات ثبلث"، الثانى   "فى بطوف"األكؿ  :الذل تكرر مرتين فى اآلية "فى"

أل أف يدؿ على ظرفية المكاف كهو بمعنى االحتواء   "فى"حرؼ الجر حيث أف 

الرحم يحتول الجنين كتكوف الظلمات الثبلث التى تحيط بالجنين هى الرحم 

أف البطن تحتول خلق الجنين الذل كاألغشية التى تحيط بالجنين كمعنى آخر 

  .يحاط بظلمات ثبلث

كمن جهة أخرل فإف المشيمة ال تحيط بالجنين من كل جوانبه بل هى جزء يقوـ 

دة كالشراين التى تمر منها إلى الجنين كهى مغطاة بتغذية الجنين من خبلؿ األكر

 .كوريونىكمحاطة بالغشاء اؿ

  .ظلمة المشيمة كظلمة الرحم كظلمة الليل: كقاؿ ابن جبير :اٌشأٜ اٌضبٔٝ
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كهذا ال يصح أيضا ألف ظلمة الليل غير داخلة أصبل فى تخليق  :الرد على ذلك

  .، كالمشيمة جزء يحيط بالجنين ، كال تحيط بالجنين احاطة كاملة الجنين

خلقت , إذا أقاـ المني حينا( ابوقراط)كقاؿ :قاؿ ابن القيم جوزيه :اٌشأٜ اٌضبٌش

 ، كتكوف مختلفة األنواع كثيرة ، فتمتد داخبل من الحجاب األكؿ ،أخر له حجب

كقاؿ إف الحجب منها ما يخلق أكال كمنها ما يخلق من بعد الشهر الثاني كمنها ما 

  ..يخلق في الشهر الثالث 

كهذا أيضا باطل ألف الخلق يكوف بعد تكوين البلقحة المخصبة  :الرد على ذلك

إنما  .من منى الرجل كبويضة المرأة كليس للمنى كحدق أك البويضة كحدها

 الظلمات الثبلث هى مع الخلق بعد خلق

أف الظلمات الثبلث هى البطن كالرحم كالغشاء  :اٌشأٜ اٌشاثغ

 :الكوريوأمنيوسى

كما بينت من قبل أف البطن لم تكن من الظلمات الثبلث  :الرد على من قاؿ ذلك

التى تحيط بالجنين كبهذا يكوف الغشاءاف هنا هما الرحم كالغشاء 

فإذا ،  ارتباط تطور الخلق بالظلمات الثبلثالكوريوامنيوسى كهذا باطل ألف 

خرجت البطن من هذق الظلمات الثبلث لم يبق إال الغشاء الكوريوامنيوسى كهذا 

فى األربعة أشهر األكلى من الحمل الغشاءاف كمن جهة أخرل فإننا نجد . باطل 

، فلو فى الخمسة أشهر األخيرة من الحمل الغشاءاف ملتصقاف بينما  منفصبلف

قاؿ قائل أف التصاؽ الغشائاف فى الخمسة أشهر األخيرة يجعلهما غشاءا كاحدا 

فهو  , ير جزئي ناقصبكونه تعب اآلية لنص نفس الوقت يوجه االتهاـفى كفهو 

 ةكينسى االربع, حيث الغشاءاف ملتصقاف( ةاالخير)اشهر من الحمل  5يصف 

كالرد على ذلك أف  .كهذا باطل أيضا اشهر االكلى حيث الغشاءاف منفصبلف

كمن هنا اختبلؼ التركيب النسيجى للغشائين يدؿ على اختبلفهما كإف التصقا 

دمج الغشائيين الكوركيني كاالمنيوسي كفي الواقع . دمج الغشائينيتضح خطأ 

فهذق ) هو دمج غير مبرر كاليقوـ على اساس تصنيفي كاضح ، بغشاء كاحد

 (. حمل نفس جيناتهتك ، عنه تتطور ،االغشيه هي جزء من الجنين

كقاؿ يحيط  لم يقبل بهذا التفسيرحيث أنه : كهو رأل كيث مور :اٌشأٜ اٌخبِظ

جدار الرحم كيتكوف من ثبلث طبقات االكلى هي ، ك جدار البطن :الجنين كل من 
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كالثانيه  (deciduas)  للتي تتحوؿ أثناء الحمل اؿكا  (Endometrium)البطانه 

الغشاء الكوركيني ، ك  Perimetriumكالثالثه هي   Myometriumهي العضليه 

(Chorionic membrane)  الغشاء االمنيوسي  ، ك(Amniotic membrane )  

 كرايه هذا يجعل الجنين محاط بستة أغشية كهذا ينافى اآلية 

 : الرد على ذلك

سبق كأف خرجنا البطن من كونها غشاء تحيط بالجنين ألف هذا ينفى احاطة : أكال

البطن بباقى األحشاء الداخلية كمنها الجهاز الهضمى كملحقاته من الكبد 

كقد بينت أف الخلق يكوف فى . كالبكرياس ، كالجهاز البولى كالجهاز التناسلى 

فيلزـ الظلمات لكثرة اآليات القرآنية ، كاألحاديث الصحيحة الدالة على ذلك الرحم 

 .الثبلث فيه كتخرج البطن منها

كيب النسيجى كهو ما رقوله أف جدار الرحم به ثبلثة طبقات هذا من حيث الت :ثانيا

كليس ثبلثة جدر ،  اجداركهذا ال ينفى كوف الرحم ، ـ الهستولوجى ؿيسمى بع

، فأل عضو بالجسم يتكوف من طبقات نسيجية كلم يقاؿ عن هذق الطبقات جدر 

كما فى المعدة فجدارها يتكوف من عدة طبقات كلم يقاؿ أف المعدة تتكوف من 

كبهذا تخرج الطبقات من الحسباف كيبقى جدار الرحم ، عدة جدر ألف هذا خطأ 

 . فقط 

جدار ، كأف الرحم جدار ، كأف الغشاء األمنيوسى جدار ، كلو اعتبرنا أف البطن 

تكوف الظلمات هنا أربع كهذا أيضا يخالف نص كأف الغشاء الكوريونى جدار 

  .اآلية

  :كأرل أف هذق اآلراء جانبها الصواب لؤلسباب التالية

كما بينا نبينا محمد صلى هللا عليه ، بين ربنا عز كجل فى اآليات القرآنية  -1

  .تخليق الجنين يكوف فى األرحاـ كسلم أف

المشيمة ال تحيط بالجنين احاطة كاملة فتخرج من كونها ظلمة تحيط  -2

 .بالجنين
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يتبعه ( أل فى البطن)بين العلماء المتخصصوف أف الحمل خارج الرحم  -3

كفاة الجنين ، كما يتسبب فى حاالت مرضية بالغة قد تؤدل إلى كفاة 

 األـ الحامل 

 

 كبهذا تخرج البطن ، كالمشيمة من كونهما من الظلمات الثبلثة 

فى  -من كجهة نظرل  –أستخلص من أراء العلماء كالمفسرين الرأل الراجح ك

 : أف الظلمات الثبلث هى هذق المسألة كهو

 جدار الرحم الذل يكوف فيه التخليق خلقا من بعد خلق: الظلمة األكلى -1

 بنصوص اآليات كاألحاديث الصحيحة 

بينه كبين الجنين األمنيوسى السائل كالغشاء األمنيوسى : الظلمة الثانية -2

 ( الجنين يسبح فى السائل األمنيوسى)

كالسائل الكوريونى الناتج عن  الغشاء الكوريونى : الظلمة الثالثة -3

  اخراجات الجنين ، كالغشاء الكويونى يحيط بالمشيمة 

كإذا نظرنا إلى الصفة التشريحية للجنين كهو متعلق بجدار الرحم نجد أنه محاط 

كبين . الغشاء األمنيوسى ك ،كبالغشاء الكوريونى ، بجدار الرحم من الخارج 

كالجنين سائل يسمى السائل األمنيوسى الذل يسبح فيه الغشاء األمنيوسى 

سائل يحتول على المواد تجويف يتجمع فيه كالغشاء الكوريونى به . الجنين 

من جهة أخرل نجد أف التركيب النسيجى  لهذق األغشية الثبلث  .اإلخراجية للجنين

تختلف عن بعضها البعض مما يجعلها ثبلث أغشية منفصلة كما فى األشكاؿ 

.   التالية
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 يبين شكل توضيحى النفصاؿ الغشاء األمنيوسى عن الغشاء الكوريونى ( 23/3)شكل 

    

كالغشاء الكوريونى يحيط ( 1،2صورة )يبين احاطة الغشاء األمنيوسى بالجنين ( 23/4)شكل 

 3بالمشيمة صورة 

 :رشو١ت أغش١خ اٌغ١ٕٓ  

من الناحية الهستولوجية نجد أف التركيب النسيجى مختلف فى كل منهما كما هو 

الخبليا الطبلئية فنجد أف الغشاء األمنيوسى يتركب من ( 23/5)مبين فى الشكل 

ثم من خبليا ضامة كهى الميزكدرـ، بينما الغشاء الكوريونى يتكوف من طبقة 

الميزكدرـ كهى خمسة اضعاؼ مثيلتها فى الغشاء األمنيوسى ثم نجد طبقة 

 خبليا التركفوببلست 

  

 خيوط الكوالجين التى يتكوف منها الغشاء األمنيونى كالكوريونى( 23/5)شكل 
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لغشاء ؿلتركيب النسيجى اصورة من تحت الميكركسكوب االلكتركنى تبين ( 23/6)شكل 

خيوط أقل تشابكا كأكثر (  يسار)كالغشاء االمنيوسي  (يمين)خيوط متشابكة  الكوركيني

 مستقبلفشفافية مما يبيناف أنهما 

 

 

كفى التركيب ( يمين)يبين انفصاؿ الغشاءين عن بعضهما فى الشكل التوضيحى( 23/7)شكل 

 (يسار)التشريحى 

 

كلنأتى إلى خير شاهد على ما نقوؿ كهو أف الظلمات الثبلثة هى ظلمة الرحم 

كظلمة الغشاء األمنيوسى كالسائل الذل فيه ، كظلمة الغشاء الكوريونى 

يبين احاطة أسبوع ك 20لجنين عمرق لسونار اكما صورها جهازكالسائل الذل فيه 

 ئين كانفصالهما عن بعضهما كعن جدار الرحم الجنين بالغشا
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Figure (23/8) Chorioamniotic separation. Transverse (a) and sagittal (b) 

images from obstetric US performed at 20 weeks gestation show a free-

floating membrane (arrowheads) surrounding the fetus (F). This membrane is 

the amnion, which is completely separated from the underlying chorion; there 

is even separation (arrow) over the surface of the placenta (P). This was a 

sporadic case of chorioamniotic separation that caused no complications.  

فى األسبوع العشرين كبه انفصاؿ للغشاء (  (Fصورة لجنين كل فى هذا الش

األمنيوسى عن الغشاء  الكوريونى ، كيوجد سائل بين الجنين كالغشاء األمنيوسى 

كسائل فى التجويف بين الغشاء الكوريونى كيشير رأس السهم إليهما الصغير ، ، 

 (P)كيحيط الغشاء الكوريونى بالمشيمة 

: فٝ ا٠٢خ ِٕبؽ اإلػغبص اٌؼٍّٝ

 (الرحم كما حول)فى البطوف األجنة يكوف خلق أف اآلية بينت أف  •

 (التطور فى الخلق)من بعد خلق  اخلقأف خلق الجنين يكوف  •

 (غير نافذة للنور)فى ظلمات أف هذا التطوير يكوف  •

 ( ثبلثة فى العدد)ثبلث أف هذق الظلمات  •

 

: فٝ ا٠٢خ ٚعٗ اإلػغبصأ
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األرحاـ التى فى إشارة القرآف الكريم إلى أف عملية تخلٌق الجنين تتم في  •

 بطوف األمهات 

يمَهىاتًكيمٍ خىلٍقنا }: عبر ظلمات ثبلث فقاؿ تعالىالتخليق  • يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

 ، كهذا ما كشف عنه علم األجنة الوضعي{مًنٍ بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ثىبلثو

 .رين فى القرف العش

داخل إلى الخارج الغشاء األمنيونى كالغشاء ؿاألغشية الثبلث من ا •

 الكوريونى ك الرحم 

عند األقدمين توجد معلومات عن ظلمة  من الكتب الطبية  في أم •

كظلمة الرحم كل هذق الحقائق العلمية الجنينية تتطلب كجود الغشائين 

لئلنساف قبل القرف مجهر كآالت تنظير جوفي كهو ما لم يكن متوفرًا 

فمن علٌم النبي محمد صلى هللا عليه كسلم العربي األمي علم  .العشرين

التشريح كعلم األجنة؟ كأم أجهزة متطورة كانت عندق لكشف هذق 

ذىلًكيمي اللَهي رىبُكيمٍ لىهي }: فلندع لبقية آية الظلمات اإلجابة على ذلك الحقائق؟

ما أركع القرآف الكريم ال  [6: الزمر]{ فىأىنَى تيصٍرىفيوفىالٍميلٍكي ال إًلىهى إاًل هيوى 

يترؾ العقوؿ فى متاهات الحيرة كالتخبط بل تجد اإلجابات على كل ما 

 .يدكر فى أدمغة الناس كالعلماء تجدها كافية شافية 

كتأتيك األدلة كالشواهد من علماء العالم على اختبلؼ السنتهم  •

 رآف الكريم كالسنة النبوية المطهرة كمعتقداتهم لتدلل على صدؽ الق
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 كفعشركاؿ رابعالفصل اؿ

رؾذ٠ذ عٕظ اٌغ١ٕٓ 

مسألة تحديد جنس الجنين تشغل باؿ العديد من الناس من مختلف دكؿ العالم ، 

قديمة تتجاذبها عدة كهى فكرة . مرغوبة يتطلع إليها الناس بشغف مسألة  لكق

بعض العلماء على كمنها ما هو مبنى على اجتهادات  ، عوامل منها ما هو خرافة

فمنهم من يقوؿ أف التغذية تلعب دكرا كبيرا فى تحديد ، اختبلؼ تخصصاتهم 

جنس الجنين كعلماء التغذية ، كمنهم من يقوؿ أف أيونات الصوديوـ كالبوتاسيوـ 

،  كالكالسيوـ تلعب دكرا فى هذا الصدد كعلماء البيولوجى كالكيمياء الحيوية

الحيواف المنول المراد منه الجنين  ستخدـ األجهزة الحديثة فى اختياركمنهم من م

كلكن يتغافل الناس أينما كانوا أف هذق مسألة . ذكرا كاف أك أنثى كعلماء األجنة

القرآف الكريم  كبين ذلك فى كهبة منه ، بمشيئة هللا سبحانه كتعالىتتحدد 

 . كالسنة

  اٌذ١ًٌ ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

مرهوف بمشيئة  قتحديد جنسكجود الجنين كنجد آية فى كتاب هللا تعالى تبين أف 

لله »كإقرأ معى هذق اآلية كتأمل معانيها  .كإف توفرت األسباب لذلك ، هللا تعالى 
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ملك السماكات كاألرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا كيهب لمن يشاء 

 ("50)من يشاء عقيمًا إنه عليم قدير اك يزكجهم ذكرانا كاناثا كيجعل (49)الذكور

 "الشورل

  ِٓ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌّطٙشح 

ـو بًقيديكـً رىسيوؿً اللَهً : عىنٍ أىنىسو رضي هللا عنه قىاؿى -1 سىمًعى عىبٍدي اللَهً بٍني سىبلى

اللَهي عىلىيٍهً صىلَى اللَهي عىلىيٍهً كىسىلَمى كىهٍوى فًي أىرٍضو يىخٍتىرًؼي فىأىتىى النَبًيَ صىلَى 

ثو الى يىعٍلىميهينَ إاًَل نىبًيٌ، فىمىا أىكَؿي أىشٍرىاطً  َ:كىسىلَمى، فىقىاؿ إًنِي سىائًليكى عىنٍ ثىبلى

يمِهً؟  السَاعىةً؟ كىمىا أىكَؿي طىعىاـً أىهٍلً الٍجىنَةً؟ كىمىا يىنٍزًعي الٍوىلىدي إًلىى أىبًيهً أىكٍ إًلىى أ

فىنىاره تىحٍشيري : بًهًنَ جًبٍرًيلي آنًفنا قىاؿى أىمَا أىكَؿي أىشٍرىاطً السَاعىةً أىخٍبىرىنًي:" قىاؿى

النَاسى مًنٍ الٍمىشٍرًؽً إًلىى الٍمىغٍرًبً، كىأىمَا أىكَؿي طىعىاـو يىأٍكيليهي أىهٍلي الٍجىنَةً فىزًيىادىةي 

ةً نىزىعى الٍوىلىدى، كىإًذىا سىبىقى مىاءي كىبًدً حيوتو، كىإًذىا سىبىقى مىاءي الرَجيلً مىاءى الٍمىرٍأى 

أىشٍهىدي أىفٍ الى إًلىهى إاًَل اللَهي كىأىشٍهىدي أىنَكى رىسيوؿي اللَهً يىا رىسيوؿى : ، قىاؿى"الٍمىرٍأىةً نىزىعىتٍ

 هػ.أ. الحديث(184)اللَهً

إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد : فظعن أنس رضي هللا عنه بلك -2

كهذا الحديث فيه اشارة علمية دقيقة   (.185)سبق ماء المرأة نزعت، كإذا 

كهى مسألة سبق أل من الماءين كبها يكوف تحديد جنس الجنين فما هو 

 هذا السبق كعلى أل كيفية يكوف؟

ماء الرجل أبيض ، كماء المرأة أصفر ،  “: عن ثوباف رضي هللا عنه بلفظ ك -3

فإذا اجتمعا ، فعبل مني الرجل مني المرأة ، أذكرا بإذف هللا ، كإذا عبل مني 

كهذا الحديث أشار إلى مسألة “ (186)المرأة مني الرجل ، آنثا بإذف هللا

علمية أخرل كهى مسألة علو أل من الماءين على اآلخر فما هو هذا 

 العلو كما هى كيفيته؟

                                                             

184
  مسلم في صحيحيهمااإلماـ البخارم ػ كاللفظ له ػ كاإلماـ  اقرك( 

185
 قكغير/ 4480البخارم ركاق  (

186
   315مسلم ركاق  (
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مىاءي الرَجيلً أىبٍيىضي كىمىاءي الٍمىرٍأىةً أىصٍفىري :" عن ثوباف رضي هللا عنه مرفوعًا ك -4

فىإًذىا اجٍتىمىعىا فىعىبلى مىنًيُ الرَجيلً مىنًيَ الٍمىرٍأىةً أىذٍكىرىا بًإًذٍفً اللَهً كىإًذىا عىبلى مىنًيُ 

". ًَ(187)ق الٍمىرٍأىةً مىنًيَ الرَجيلً آنىثىا بًإًذٍفً اللَ

ذىا عىبلى مىاؤيهىا مىاءى الرَجيلً أىشٍبىهى إًَ :"عن عائشة رضي هللا عنها مرفوعًاك -5

كفى هذا  ،"(188)الٍوىلىدي أىخٍوىالىهي كىإًذىا عىبلى مىاءي الرَجيلً مىاءىهىا أىشٍبىهى أىعٍمىامىهي

الحديث إشارة إلى علم الوراثة فمتى يكوف الولد يشبه أعمامه أك أخواله؟ 

  إلى مسألة العلو اأشار أيضكما 

إًفَ مىاءى الرَجيلً :" عن أـ سلمة رضي هللا عنها، قاؿ صلى هللا عليه كسلمك -6

غىلًيظه أىبٍيىضي كىمىاءى الٍمىرٍأىةً رىقًيقه أىصٍفىري فىمًنٍ أىيِهًمىا عىبلى أىكٍ سىبىقى يىكيوفي مًنٍهي 

بين السبق كالعلو كهذا الحديث كالذل سبق إال أنه جمع  ".(189)الشَبىهي

 كالشبه لؤلخواؿ أك األعماـ

عن عائشة رضي هللا عنها أف امرأة قالت لرسوؿ هللا صلى هللا عليه ك -7

( نعم : ) فقاؿ ( هل تغتسل المرأة إذا احتلمت كأبصرت الماء : ) كسلم 

قالت فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه . تربت يداؾ كألَت : فقالت لها عائشة 

دعيها ، كهل يكوف الشبه إال من قبل ذلك ، إذا عبل ماؤها ماء : ) كسلم 

 ( 190)الرجل أشبه الولد أخواله ، كإذا عبل ماء الرجل ماءها ؟ أشبه أعمامه

يلتقي الماءاف فإذا  ": بلفظ  ما مرفوعا عن ابن عباس رضي هللا عنهك -8

عبل ماء الرجل ماء المرأة أذكرت ، كإف عبل ماء المرأة ماء الرجل 

 "(191)تأنث

هذق جملة من أحاديث النبى صلى هللا عليه كسلم تتكلم عن مسألة علمية دقيقة 

للغاية ، كبينت األحاديث جملة من المعانى كالمصطلحات العلمية كالخصائص 

كهذق ( البويضة كما يحيط بها)كماء األنثى ( السائل المنول)لكل من ماء الرجل 

 :المعانى بياناها كالتالى

                                                             

187
 فى صحيحه مسلم قركا ( 

188
 مسلم قركا ( 

189
  ركاق مسلم (

190
 314مسلم ركاق  (

191
 كقد حسنه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند 2483أحمد ركاق  (
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الجنين ذكرا كاف أك أنثى يكوف بسبق أحد المائين عن أف تحديد جنس  -1

المرأة أذكرا بإذف هللا تعالى ، كإذا سبق  الرجل ماءى فإذا سبق ماءي. اآلخر

أنس ابن مالك  ركايتىالرجل أنثا بإذف هللا تعالى كما فى  المرأة ماءى ماءي

 .عند اإلمامين البخارل كمسلم 

الرجل  فإذا عبل ماءي. المائين على اآلخركما يتحدد جنس الجنين بعلو أحد  -2

 المرأة ماءى المرأة يكوف المولود ذكرا بإذف هللا تعالى ، كإذا عبل ماءي ماءى

ثوباف  ركايتىبإذف ربها ، كهذا كاضح من الرجل تكوف المولودة أنثى 

عند رضى هللا عنهما ابن عباس  ركايةعند اإلماـ مسلم كرضى هللا عنه 

 اإلماـ أحمد 

بياف أف الشبه إلى األخواؿ أك إلى األعماـ يكوف بعلو أحد المائين على  -3

اآلخر ، فيكوف الولد قريب الشبه إلى األخواؿ إذا عبل ماء المرأة ماء 

الرجل ، كيكوف قريب الشبه إلى األعماـ إذا عبل ماء الرجل ماء المرأة كما 

 لم  عائشة كأـ سلمة رضى هللا عنهما عند اإلماـ مس ركايتى فى

كما فى  كما يتحدد الشبه من العلو أك السبق ألحد المائين على اآلخر -4

حديث أـ سلمة رضى هللا عنها عند اإلماـ مسلم بقوله صلى هللا عليه 

 (فىمًنٍ أىيِهًمىا عىبلى أىكٍ سىبىقى يىكيوفي مًنٍهي الشَبىهي)كسلم 

ثوباف  ركايتىكماء المرأة أصفر كما فى ( أبيض)بياف لوف ماء الرجل  -5

 . عند اإلماـ مسلمكركاية أـ سلمة  

أـ سلمة ركاية كما فى ( رقيق)كماء المرأة ( غليظ)بياف قواـ ماء الرجل  -6

 عند اإلماـ مسلم 

خبلصة هذق األحاديث أف تحديد جنس الجنين يكوف بالسبق أكالعلو ،  -7

كتحديد الشبه إلى األخواؿ أك إلى األعماـ أيضا يكوف أيضا بالسبق أك 

 العلو 

فما هو العلو كما  هو العلو كالسبق معنى المشترؾ بين هذق األلفاظ اؿ -8

 هو السبق؟

 

 :العربية معنى السبق كالعلو فى اللغة

 :األصفهانى يقوؿ الراغب



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

276 

 

، [4/النازعات] فالسابقات سبقا: أصل السبق التقدـ في السير، نحو: سبق 

 كاستبقا الباب، [17/يوسف] إنا ذهبنا نستبق: قاؿ. التسابق: كاالستباؽ

 ما سبقونا إليه: ، ثم يتجوز به في غيرق من التقدـ ، قاؿ[25/يوسف]

، كيستعار  نفدت كتقدمت: أم، [129/طه] كسبقت من ربك، [11/األحقاؼ]

 كالسابقوف السابقوف: السبق إلحراز الفضل كالتبريز، كعلى ذلك

: المتقدموف إلى ثواب هللا كجنته باألعماؿ الصالحة، نحو قوله: ، أم[10/الواقعة]

كيسارعوف في الخيرات [114/آؿ عمراف]ككذا قوله ، :كهم لها سابقوف 

ال يفوتوننا، : ، أم[60/الواقعة] نحن بمسبوقينكما : ، كقوله[61/المؤمنوف]

كما كانوا : ، كقاؿ[59/األنفاؿ] كال يحسبن الذين كفركا سبقوا: كقاؿ

. ، تنبيه أنهم ال يفوتونه[39/العنكبوت] سابقين

 عبل

االرتفاع، كقد عبل : ضد السفل، كالعلوم كالسفلي المنسوب إليهما، كالعلو: العلو -

، كعلي يعلى عبلء فهو (1/204األفعاؿ للسرقسطي : راجع)يعلو علوا كهو عاؿ 

، فعبل بالفتح في األمكنة كاألجساـ (1/252األفعاؿ للسرقسطي : راجع)علي 

يقاؿ في ( عبل)إف : كقيل[.21/اإلنساف] عاليهم ثياب سندس: قاؿ تعالى.أكثر

إف فرعوف عبل في : يقاؿ إال في المحمود، قاؿال ( علي)المحمود كالمذموـ، ك 

، [83/يونس] لعاؿ في األرض كإنه لمن المسرفين، [4/القصص] األرض

: ، كقاؿ إلبليس[46/المؤمنوف] فاستكبركا ككانوا قوما عالين: كقاؿ تعالى

أستكبرت أـ كنت من العالين [75/ص] ،ال يريدكف علوا في األرض 

 كلتعلن علوا كبيرا، [91/المؤمنوف] بعضهم على بعض كلعبل، [83/القصص]

هو الرفيع : كالعلي[.14/النمل] كاستيقنتها أنفسهم ظلما كعلوا، [4/اإلسراء]

 إف هللا هو العلي الكبير: علي، كإذا كصف هللا تعالى به في قوله: القدر من

يعلوا أف يحيط به كصف  :عناقفم،[34/النساء] إف هللا كاف عليا كبيرا، [62/الحج]

تعالى هللا عما : تعالى، نحو: كعلى ذلك يقاؿ.الواصفين بل علم العارفين

كتخصيص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه ال على سبيل ]، [63/النمل] يشركوف

، (2/395نقله الزركشي في البرهاف ] [ ما بين [ )التكلف كما يكوف من البشر

. األشرؼ: ، كاألعلى[43/اإلسراء] يقولوف علوا كبيراتعالى عما : كقاؿ عز كجل

قد يكوف طلب العلوـ : ، كاالستعبلء[24/النازعات] أنا ربكم األعلى: قاؿ تعالى

كقد أفلح اليوـ من : الرفعة، كقوله: المذموـ، كقد يكوف طلب العبلء، أم
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 األعلىسبح اسم ربك : كأما قوله. ، يحتمل األمرين جميعا[64/طه] استعلى

كالسموات : أعلى من أف يقاس به، أك يعتبر بغيرق، كقوله: ، فمعناق[1/األعلى]

هي األشرؼ كاألفضل باإلضافة : ، فجمع تأنيث األعلى، كالمعنى[4/طه] العلى

، [27/النازعات] أأنتم أشد خلقا أـ السماء بناها: ، كما قاؿ إلى هذا العالم

: انظر)، فقد قيل هو اسم أشرؼ الجناف [18/المطفيين] لفي عليين: كقوله

بل : ، كما أف سجينا اسم شر النيراف، كقيل(4/97؛ كالبصائر 8/448الدر المنثور 

 .ـ سكانها، كهذا أقرب في العربيةذلك في الحقيقة اس

 : كفى مختار الصحاح

 ،تسابقا  :استبقا  في العدك أم ك، من باب ضرب  :سابقه فسبقه  :س ب ؽ 

الخطر :السبق  بفتحتين ك، أم ننتضل :  (إنا ذهبنا نستبق)كقيل في قوله تعالى 

 البازم قيداق من سير أك غيرق :ك  سباقا ، الذم يوضع بين أهل السباؽ 

 

 ،في الشرؼ بالكسر  :علي ك، في المكاف من باب سما  :عبل  :ع ؿ م عبل 

عبل  ك، كفبلف من علية الناس كهو جمع  علي  أم شريف رفيع مثل صبي كصبية 

الرفعة :كالعبل  ،العبلء ك ، كل مكاف مشرؼ  :ك  العلياء ، تكبر : في األرض 

 كالشرؼ 

  :  التحقيق فى هذق المسألة

، كهل عن اآلخر؟ سبق انزاؿ أحد المائين هنا هو هل المقصود بالسبق 

ماءي الرجل ماءى  عبلفإذا  ؟علو أحد المائين على اآلخرهنا هو المقصود بالعلو 

سبق اإلنزاؿ ، أم إذا كهل  .كعند العكس يحدث العكس . الذكر المرأة ، ، كاف 

؟ كللتحقيق فى سبق إنزاؿ الرجل كاف ذكرًا ، كإذا سبق إنزاؿ المرأة كاف أنثى

هذق المسألة البد كأف نبين أقواؿ علماء الحديث فى هذق المفردات كالمعانى 

التى كردت فى هذق األحاديث ثم نبين التوجيه العلمى كخبلصة نتائج أبحاث 

كتبقى لنا فرصة الترجيح من خبلؿ الجمع بين أقواؿ . العلماء المتخصصين 

  . هؤالء كهؤالء
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: ٌمشأْ ٚاٌؾذ٠ش فٝ ِغؤٌخ اٌؼٍٛ ٚاٌغجكألٛاي ػٍّبء رفغ١ش ا

ككأف المراد  ):أف المقصود هو اإلحاطة ، قاؿ : ابن حجر العسقبلنىلحافظ قاؿ ا

بالعلو الذم يكوف سبب الشبه بحسب الكثرة ، بحيث يصير اآلخر مغمورًا فيه ، 

: كذكر الحافظ ابن حجر رحمه هللا في فتح البارم (192)فبذلك يحصل الشبه 

،  ، ألف كل من سبق فقد عبل شأنه فهو علو معنوم بالعلو هنا السبقكالمراد "

ماء الرجل أبيض كماء المرأة : "كأما ما كقع عند مسلم من حديث ثوباف رفعه

أصفر فإذا اجتمعا فىعىبل مىنًيُ الرجل مىنًيَ المرأة أذكرا بإذف هللا، كإذا عبل مني 

من جهة أنه يلزـ منه اقتراف الشبه  فهو مشكل". المرأة مني الرجل أنثا بإذف هللا

لؤلعماـ إذا عبل ماء الرجل كيكوف ذكرا ال أنثى كعكسه، كالمشاهد خبلؼ ذلك 

  .ألنه قد يكوف ذكرا كيشبه أخواله ال أعمامه كعكسه

يتفق مع كبلـ النبى محمد  نه الالجانبه التوفيق هذا الكبلـ فى رأل فى الحقيقة 

صلى هللا عليه كسلم حدد الكبلـ بالسبق كالعلو  صلى هللا عليه كسلم ألف النبى

  .كليس بالكثرة كاالحاطة

يخٍرىل:رحمه هللا في شرح صحيح مسلم ككمقاؿ اإلماـ النك قىاؿى : كىفًي الرِكىايىة اأٍل

يىجيوز أىفٍ يىكيوف الٍميرىاد بًالٍعيليوِ هينىا السَبٍقي، كىيىجيوز أىفٍ يىكيوف الٍميرىاد الٍكىثٍرىة : الٍعيلىمىاء

 . اهػ.كىالٍقيوَة، بًحىسىبً كىثٍرىة الشَهٍوىة 

: يتعين تأكيل حديث ثوباف بأف المراد بالعلو السبق، قلت: القرطبياإلماـ قاؿ ك

، كأما حديث ثوباف  العلو في حديث عائشةكالذم يظهر ما قدمته كهو تأكيل 

فيبقى العلو فيه على ظاهرق فيكوف السبق عبلمة التذكير كالتأنيث كالعلو عبلمة 

الشبه فيرتفع اإلشكاؿ، ككأف المراد بالعلو الذم يكوف سبب الشبه بحسب الكثرة 

: بحيث يصير اآلخر مغمورا فيه فبذلك يحصل الشبه، كينقسم ذلك ستة أقساـ

ؿ أف يسبق ماء الرجل كيكوف أكثر فيحصل له الذكورة كالشبه، كالثاني األك

عكسه، كالثالث أف يسبق ماء الرجل كيكوف ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة 

كالشبه للمرأة، كالرابع عكسه، كالخامس أف يسبق ماء الرجل كيستوياف فيذكر 

 كال يختص بشبه، كالسادس عكسه، اهػ

                                                             

192
 7/273 البارل شرح صحيح البخارل  فتح (



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

279 

 

إفٌ سىبٍقى أحدً المائين سببه لشبه السابق ماؤق ، كعلو : (193)كقاؿ ابن القيم

سبق ، كعلو ، كقد : أحدهما سبب لمجانسة الولد للعالي مػاؤق ، فها هنا أمراف 

يتفقاف ، كقد يفترقاف ، فإف سبق ماءي الرجل ماءى المرأة كعبلق ، كاف المولود 

جل ، كانت أنثى ، كالشبه ذكرًا ، كالشبه للرجل ، كإف سبق ماءي المرأة كعبل ماءى الر

لؤلـ ، كإف سبق أحديهما ، كعبل اآلخر ، كاف الشبه للسابق ماؤق ، كاإلذكار ، 

 .انتهى كبلمه رحمه هللا( . كاإليناث ، لمن عبل مػاؤق 

آراء علماء السلف عن هذا  (194) ذكر الشيخ عبد الرشيد قاسم في دراسة قيمة

أما : " اصرين ، ك مما ذكرق الشيخ الحديث ، كما ذكر فيها أيضا تفسيرات المع

إذا عبل : األكؿ : ، كمن أبرزها  المعاصركف فقد فسركا الحديث بعدة تفسيرات

أم جاء فوقه ، كبالطبع ال يأتي شيء فوؽ شيء إال إذا : مني الرجل مني المرأة 

كاف هذا الشيء موجودنا قبل، كهذا يعني أف المرأة تصل إلى ذركتها فيأتي 

، كفي هذق الحالة يأتي المولود  م بعد إفرازات المرأة كيأتي فوقهسائله المنو

، كأما إذا عبل مني المرأة مني الرجل أم إذا كصلت المرأة " بإذف هللا" "ذكرنا"

ذركتها كقذفت بالسوائل في المهبل بعد أف يقذؼ الرجل سائله المنوم في مهبلها 

حيث يصل " أنثى"كتأتي إفرازاتها على سائل الرجل المنوم فإف المولود يكوف 

على إنجاب البنات الرجل أكال ثم المرأة ككصوؿ المرأة لذركتها بعد الرجل يساعد 

أكال ، : الرأم السابق قد جانبه التوفيق ، كذلك من جهتين هذا ، كفي الحقيقة " 

ألنه يفترض أف السوائل التي تفرزها المرأة عندما تصل إلي ذركتها هي منيها 

: الذم يقابل مني الرجل ، كهذا كما سبق إيضاحه غير صحيح علميا ، ثانينا 

لمنيين يكوف موجودا ك يأتي اآلخر فوقه ، ك أيضا هذا يفترض هذا الرأم أف أحد ا

التأكيل يعتبر غير صحيح علميا ، فمن المعركؼ أف من خواص السوائل أنها 

تمتزج مع بعضها البعض عن اختبلطها ، فبل يقع أحدهما علي اآلخر خاصة إذا 

كانت كثافتهما متقاربة كما هو الحاؿ في السوائل التي يفرزها جسم اإلنساف 

.  كالمني كغيرق

 اٌزٛع١ٗ اٌؼٍّٝ  

                                                             

193
 [ 221ص ( ] تحفة المودكد بأحكاـ المولود ) ابن القيم في كتابه  ( 

194
دراسة فقهية طبية طبع كنشر دار األسدم بمكة " اختيار جنس الجنين "قاسم ، عبد الرشيد محمد أمين ،  ( 

 .المكرمة 
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قبل تقدـ العلم ، كاف السائد أف مسئولية كالدة طفل ذكر أك أنثي تتحملها المرأة 

جنس الطفل ، ك مع تطور العلوـ  كحدها ، كال يوجد أم دكر للرجل في تحديد

ذك أحدهما تقدـ كسائل البحث العلمي كاكتشاؼ نوعين من الحيوانات المنوية ؛ ك

كمنذ ذلك اإلكتشاؼ كعلماء األحياء يعتبركف  ، (X)للصبغي  كالثانى  ( (Yلصبغي ا

أف الذكر هو المسئوؿ عن تحديد جنس الطفل كال يوجد أم دكر للمرأة في هذق 

ألف جنس غير مبنى على أل أساس علمى معتبر كهذا كبلـ خاطئى ، العملية 

كتعالوا بنا هما األنثى كليس من أحدكآخر من الجنين يحددق صبغى من الذكر 

 .نتعمق أكثر فى هذق المسألة 

اٌغّبع ٚاإلخظبة  : أٚال

يضة في ماء المرأة كماء الرجل من المهبل ليقابل الب ذهبم جماعخبلؿ عملية اؿ

يخترؽ منوم ك، ال القليل ال يصل من ماء الرجل إك، ( قناة فالوب)البيض في قناة 

يحدث عقب ذلك مباشرة تغير سريع في غشائها يمنع دخوؿ يضة ، كككاحد الب

تتكوف النطفة يحدث اإلخصاب كيضة كالمنويات ، كبدخوؿ المنوم في الببقية 

أنه هناؾ يحدث من كل السوائل التناسلية ك كهذا يعني أف اإلخصاب ال، األمشاج 

النبوم كتتطابق هذق الحقائق العلمية مع الحديث  .اختيار خاص لعناصر اإلخصاب

الشريف الذم يحدد بوضوح ك دقة أف خلق نسل اإلنساف ال يكوف من كل ماء 

ما من كل الماء يكوف " :ك المرأة كلكنه يحدث من جزء ضئيل فقط منهما الرجل

على اصطفاء الذرية كيفسر تدؿ كهذا الحديث فيه اشارة علمية دقيقة " (195)الولد

فجزء من ماء الرجل هو المقدر له اخصاب  (من نطفة خلقه فقدرق)قوله تعالى 

إف النبى محمد صلى هللا عليه كسلم ما درس الطب كال علم األجنة ، .البويضة 

ذا الكبلـ كلم يكن فى زمنه كال حوله من حضارات الشرؽ أك الغرب ما يقوؿ ق

أدكات العلم آنذاؾ كالتى  المعجز ، كلم يتوفر له كلمن عاش قبله أك فى زمنه

يكتشتف بها هذق الحقائق العلمية ، كهذا يدؿ على أف السنة النبوية المطهرة فيها 

كعلوـ الطب كمنها هذا العلم كهو علم التشريح كاألجنة ، من العلوـ الطبيعية 

لعلماء القرف كعندما توفرت أدكات العلم . كما فيها الهداية إلى رب العالمين 

، كهذا أظهرت هذق الحقائق العلمية المتخصصين فى هذا العلم  العشرين من

                                                             

195
 .العزؿ  صحيح مسلم كتاب النكاح ، باب (
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يجعلنا متيقنين بصدؽ رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم كأنه ال ينطق عن 

الهول إف هو إال كحى يوحى إليه من رب العالمين العليم الخبير سبحانه كتعالى 

 .كعز كجل

دٚس اٌزوش ٚاألٔضٝ فٝ رؾذ٠ذ عٕظ اٌغ١ٕٓ : صب١ٔب

مع ماء  المنيكهو عند إلتقاء ماء الذكر يحدث اإلخصاب  من المعلوـ أفك

  Xكالمنى يحتول حيوانات منوية منها ما يحمل صفة األنوثة  ،(البويضة)االنثى

من الحيوانات المنوية تحمل  % َٓلقد تبين أف ك ، Yكمنها ما يحمل صفة الذكورة 

بالمئة المتبقية الصبغي  َٓبينما تحمل الػ ،( (xأم الكركموسوـ )صفات األنوثة 

 ،  (x)الكركموسوـ األنثوم الصفات  أما األنثى فهي تحتوم حصرنا ، (y)المذكر 

، بويضة األـ فإف الناتج الصبغي  Y فإذا لقح حيواف منوم يحمل صفات الذكورة

أما إذا تم ك، بإذف هللا تعالى أم أنه سيكوف ذكرنا  ،xy))الجنسي للجنين سيكوف 

لبويضة افإف  ،(X)اللقاء بين البويضة ك بين حيواف منوم يحمل الصبغي األنثوم 

من هنا  . بإذف هللا تعالى أم أف الجنين سيكوف أنثى ، (xx)الملقحة ستكوف 

هللا تعالى ، كهذا  مشيئةسبب بعد  له،  ، ذكرًا أك أنثى نقوؿ أف كالدة مولود

رب ، كهذا ما ذكرق السبب معلق بالرجل كالمرأة معًا ، كليس بأحدهما دكف اآلخر

كبث )العزة سبحانه كتعالى فى قوله تعالى فى اآلية األكلى من سورة النساء 

النبى محمد صلى هللا عليه كسلم ، كأيضا ما ذكرق أل من الذكر كاألنثى  (منهما

أخرج اإلماـ أحمد في مسندق أف يهوديًا مر بالنبي صلى الذل فى حديثه الشريف 

يا يهودم ، إف هذا يزعم : هللا عليه ك سلم ك هو يحدث أصحابه فقالت له قريش

يا محمد ، مًمَ ييخلق : ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال نبي ، فقاؿ: أنه نبي ، فقاؿ

: ، من كلٍ يخلق يا يهودم "  :ؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلمفقا اإلنساف ؟

" هكذا كاف يقوؿ مىن قبلك : "فقاؿ اليهودم "من نطفة الرجل ك من نطفة المرأة 

  (.أم من األنبياء)

مىرَ يهودًمٌ بالنبيِ صلَى هللاي عليه كسلَم كهو يحدِثي أصحابىهي قاؿ فقالىتٍ كفى ركاية 

ىسٍأىلىنَهي عن شيءو ال يعلىميهي إاَل نبيٌ  قيرىيٍشه يا يهودًمُ إفَ هذا يزعيمي أنه نبيٌ قاؿ أل

 قاؿ فجاء حتى جلس ثم قاؿ يا محمدي ممَ ييخٍلىقي اإلنسافي قاؿ يا يهودمُ من كيلِ
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ييخٍلىقي من نطفةً الرجلً كمن نطفةً المرأةً فأمَا نطفةي الرجلً فنطفةه غليظةه منها 

العظمي كالعصبي كأمَا نطفةي المرأةً فنطفةه رقيقةه منها اللحمي كالدـي فقاـ اليهودمُ 

من فإف اليهودل يؤكد هذق الحقيقة العلمية (. 196)فقاؿ هكذا كاف يقوؿي مىنٍ قىبٍلىكى

على لساف من كاف قبل النبى ل صلى هللا عليه كسلم كيزيدها تأكيدا كبلـ النب

كهذا من جهة أخرل تأكيد  .محمد صلى هللا عليه كسلم من األنبياء كالمرسلين

على صدؽ رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم من قبل هذا اليهودل الذل 

  .حق كالصدؽؿتكلم با

أحدهما يحمل صفات : الحيوانات المنوية علي نوعين   لعلماء أفتبين ؿكقد 

كهو سريع الحركة ك ذك رأس صغير مدبب  ، (y)الذكورة كفي داخله الصبغي 

 مغزلي الشكل ك ذيله طويل ك دقيق

كيتأثر كبشدة في الوسط الحامضي ، فهو يتثبط ك يفنى عدد كبير منه بفعل 

ك يتحرض كينشط في الوسط سوائل ك مفرزات عنق الرحم الحامضية التفاعل ، 

القلوم ، أما النوع اآلخر فهو بطيء الحركة ك رأسه كبير نسبيا ك مستدير ك ذيله 

الذم يمثل الصفات األنثوية ك  (x)قصير ك غليظ ، كيحتوم في داخله الكركموسوـ 

الجنس األنثوم ، كهو يتحرض في الوسط الحامضي ك يتثبط في الوسط 

 ." القاعدم 

:  و١ف١خ رؾذ٠ذ عٕظ اٌغ١ٕٓٚاٌؼٍُ : صبٌضب

دراسات العلماء منذ  توصلتك .يتم تحديد جنس الجنين من خبلؿ عدة طرؽ

يتم تحديد جنس الجنين من خبلؿ فصل الحيوانات أنه إلى كحتى كقتنا هذا  1933

 ، كلم يتطرؽ أل بحث منهما إلى فصل البويضاتحسب شحنتها الكهربية المنوية 

كيوجد اتجاهين لفصل الحيوانات المنوية التى تحمل صفات . )197(بنفس الطريقة

يعتمد على منهما اإلتجاق األكؿ ، ك(X)  التى تحمل صفات األنوثة عن(Y)الذكورة 

                                                             

خبلصة حكم |  8/244: الصفحة أك الرقم  ركاق اإلماـ الهيثمى فى مجمع الزكائد عن عبد هللا بن مسعود ( 196

 في أحدها عامر بن مدرؾ كثقه ابن حباف كضعفه غيرق كبقية رجاله ثقات[ بأسانيدركم : ]المحدث 
197

 ) D.L. Garner, "An Overview of Separation of X- and Y- Spermatozoa", Proceedings of the 

Tenth Technical Conference on Artificial Insemination and Reproduction, Apr. 12-14, 1984, 

pp. 87-92. 

http://scholar.google.com/scholar?q=%22An+Overview+of+Separation+of+X-+and+Y-+Spermatozoa%22
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،   )198(الحيوانات المنويةشكل كطبيعة الخواص الفيزيائية للحيوانات المنوية مثل 

تركيب الكركماتيد كبها الصبغيات  التىصفات األنوية بينمااإلتجاق الثانى يعتمد على 

   ).199(داخل الصبغيات

Modern preconception sex-selection methods may be classified into two 

general types: those that attempt to segregate spermatozoa on the basis 

of subtle physical or kinetic features, and those that rely on distinctive 

nuclear characteristics unique either to X- or Y-chromosome bearing 

sperm. 

اتجاق ثالث عن فصل الحيوانات المنوية بطريقة مناعية أل  اكلقد ظهر حديث

ضد أحدهما فيتم ترسيبه بها كيبقى اآلخر حر ( 201،  200)باستخداـ أجساـ مناعية

   .يمكن فصله بسهولة

من المسلمين كغيرهم ككانت عن تحديد جنس المولود كثير من العلماء تكلموا ك

، كالقليل منهم هو  (203،  202)معظم األبحاث تتكلم عن ذلك فيما يخص الحيوانات

، إال أنه اتخذ بعض علماء الغرب هذق  (204)الذل تكلم عن ذلك فى اإلنساف

كهى تقنية اختيار جنس المولود مصدرا للتربح كالثراء حتى كإف كاف لها ، التقنية 

                                                             

198
 (L.B.SHETTLES - «Human spermatozoa shape in relation to sex ratios» - Fertil. 

Steril.1961, 12, page 502. 
199 (L.B.SHETTLES - «Nuclear morpholy of human spermatozoa» - NATURE, 1960, n°186 

page 648 . 

200
 ) Ali, Eldridge Koo and Schanbacher (1990), "Enrichment of Bovine X- and Y- 

Chromosome-Bearing sperm with monoclonal H-Y Antibody-Fluorescence-Activated Cell 

Sorter", Arch. of Andrology vol. 24, pp. 235-245. 

201
  )Blecher, S.R. et al., "A New Approach to Immunological Sexing of Sperm", 

Theriogenology, 1999, pp. 1309-1321, vol. 52, Elsevier Science, Inc. 

202 ) Johnson LA, Flook JP, Hawk HW (1989) Sex preselection in rabbits: live births from X and 

                               Y sperm separated by DNA and cell sorting. Biol Reprod 41:199–203 

203
 ) (KOLTZOFF ET SCHROEDER. - «Artificial control of sex in the progeny of mammalians». 

- NATURE n°329 March 1933. 

204 (Kaneko S, Yamaguchi J, Kobayashi T, Iizuka R (1983) Separation of human X- and Y-bearing 

sperm using Percoll density gradient centrifugation. Fertil Steril 40:661–665 

http://scholar.google.com/scholar?q=%22Enrichment+of+Bovine+X-+and+Y-+Chromosome-Bearing+sperm+with+monoclonal+H-Y+Antibody-Fluorescence-Activated+Cell+Sorter%22
http://scholar.google.com/scholar?q=%22Enrichment+of+Bovine+X-+and+Y-+Chromosome-Bearing+sperm+with+monoclonal+H-Y+Antibody-Fluorescence-Activated+Cell+Sorter%22
http://scholar.google.com/scholar?q=%22Enrichment+of+Bovine+X-+and+Y-+Chromosome-Bearing+sperm+with+monoclonal+H-Y+Antibody-Fluorescence-Activated+Cell+Sorter%22
http://scholar.google.com/scholar?q=%22A+New+Approach+to+Immunological+Sexing+of+Sperm%22
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كبالرغم   .ا كاف أك أنثىذكركجعلوا لذلك طرقا الختيار جنس الجنين . ار تذكررأض

قيتًلى }من آيات اإلعجاز األخرل ما جاء في  بين أف (205)الدكتور النشواتيمن أف 

 {(19)مًنٍ نيطٍفىةو خىلىقىهي فىقىدَرىقي ( 18)مًنٍ أىمِ شىيٍءو خىلىقىهي ( 17)اإٍلًنٍسىافي مىا أىكٍفىرىقي 

تفصح اآليات عن أف جنس الجنين يتحدد كيقدر ذكرنا : حيث قاؿ  ،[ عبسسورة ]

لتقاء نطفة كالدق بنطفة أـ أنثى منذ اللحظات األكلى من حياته الجنينية ، أم منذ ا

لقد تبين أف أهم العوامل التي "  :إال أنه قاؿ {نيطٍفىةو خىلىقىهي فىقىدَرىقي مًنٍ}كالدته 

تتحكم بجنس الجنين تفاعل مفرزات عنق الرحم قبيل القذؼ ، كالرعشة لدم 

يضيف الدكتور النشواتي في فقرة أخرم عند اإلثارة الجنسية التامة ك. الزكجة 

للزكجة تزداد مفرزات عنق الرحم غزارة ك تصبح قلوية التفاعل ، خصوصنا إذا 

أف السوائل القلوية تنشط بلغت المرأة قمة النشوة فاستجابت كارتعشت ، ك بما 

الوقت ذاته النطف  تثبط فيحوينات المنوية الذكرية الصفات كحركة اؿسباحة ك

سيتثبط ما البية العظمى من النطف األخيرة كاألنثوية الصفات ، لذا ستنفق الغ

بقي منها ، فتتخلف ك تنسحب من السباؽ ، بينما تسعى النطف المذكرة بحرية 

بإذف هللا "كنشاط فائقين لتحظى بشرؼ تلقيح البويضة كنجاب مولود مذكر 

مرحلة الرعشة ، كأف تكوف مصابة بالبركد  ، أما إذا لم تبلغ الزكجة" تعالي

الجنسي فإف مفرزاتها ستبقي حامضية ك ستكوف السبب في إنجاب البنات من 

  . هػ.ا"دكف البنين 

 : من كجوقالرد على ذلك 

ببل ظنى تحديد جنس الجنين بالنشوة عند الرجل أك المرأة هو تقييد تقييد  -1

نشوة المرأة سواء حدثت علم موثق بل الواقع من عالم الزكجية يخالفه 

 . قبل أك بعد نشوة الرجل

كليس لنشوة أك الحقن المجهرل قد يحدث الحمل من تقنية طفل األنابيب  -2

  .فيهما المرأة أك الذكر أل دكر يذكر

إال  ، (pH 3.8 – 4.5)أف تفاعل المهبل حمضي في الظركؼ الطبيعية   -3

في  كما يحدثألسباب طبيعية غيرمعدية   pH > 4.5  أنها قد تصبح قلوية 

بعد اللقاء ك، ( كقت التبويض) زيادة إفراز عنق الرحمكأثناء الطمث ، 

كتنتج هذق الحموضة بسبب ، ( بسبب كجود السائل المنوم) الجنسي 
                                                             

205
 .دار القلم ، دمشق .نظرية داركينالنشواتي ، محمد نبيل ، اإلعجاز اإللهي في خلق اإلنساف ك تفنيد  (
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طريق عن   (Doderlin's bacilliعصيات دكدرلين ، )كجود العصيات اللبنية 

في الظركؼ الطبيعية ، تعتبر هذق ك( 206)إفراز مواد حمضية التفاعل

الدرجة البسيطة من الحموضة في المهبل كاحدة من اآلليات الوقائية 

 .كليست آلية انتقاء للحيوانات المنوية (207)للمهبل ضد الجراثيم الضارة

  (Seminal plasma)" ببلزما السائل المنوم"بعد القذؼ مباشرة ، تقوـ  -4

بتأثير كجود عناصر  ، (Coagulum)" كتلة متخثرة من المني"بتكوين 

يتم  ، (Seminal vesicles)" الحويصبلت المنوية"مسببة للتخثر تنتجها 

ئل المنوم أفرزتها غدة إذابة هذا التخثر بواسطة إنزيمات من السا

 َّإلي  َُ، ك في الظركؼ الطبيعية تستغرؽ هذق اإلذابة من  االبركستات

قلوم التفاعل كهو الظركؼ الطبيعية ، يكوف للسائل المنوم  كفي قيقة ،د

قدرة عالية علي معادلة تأثير الحموضة داخل المهبل  ، (PH:7.2-8)قليبل 

ذات التأثير الضار للحوينات المنوية ، كلقد أثبتت الدراسات أهمية هذا التخثر 

البركتين هو   (Semenogelin)" السمنوجلين"للسائل المنوم كأف 

 الرئيسي في السائل المنوم المتخثر ، كهو يوجد بتركيزات عالية في

ؤثر علي حركة الحوينات المنوية هو الم، ك" الحويصلة المنوية"إفرازات 

كهي  ، (Capacitation)لكنه يمنع تماما الحدكث المبكر لعملية التمكين ك

درة على سلسلة التحوالت التي تحدث للحوينات المنوية لتجعلها قا

كمعنى هذا أف حموضة المهبل كالقناة التناسلية ليس لها دكر  (208)التلقيح

 . يذكر فى انتقاء الحيوانات المنوية

                                                             

206
) Mardh, (1991) : The vaginal ecosystem. Am. J. Obst. & Gyn., 165 : 1163 - 68 

207
 ) Hanna, N. F., D. Taylor-Robinson, M. Kalodiki-Karamanoli, J. R. Harris, and Mc Fadyen I. 

R. (1985) : The relation between vaginal pH and the microbiological status in vaginitis. Br. J. 

Obstet. Gynaecol., 92:1267-1271 

208
) E. de Lamirande, K. Yoshida, T. M. Yoshiike, T. Iwamoto and C. Gagnon (2001) : 

Semenogelin, the main protein of semen coagulum, inhibits human sperm capacitation by 

interfering with the superoxide anion generated during this process. Journal Article , Journal 

of Andrology, Vol 22, Issue 4 672-679 
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 Cervical)" بمخاط عنق الرحم"يفرز عنق الرحم مادة هبلمية تسمى  -5

mucus)  كتتغير خواصه مع دكرة الطمث ، فخبلؿ النصف األكؿ من

الدكرة ، يكوف المخاط مائي غزير كصافي كذك مركنة كهذا النوع تتمكن 

الحوينات المنوية من اختراقه بسهولة بعد اللقاء الجنسي لتصل إلي داخل 

الرحم ، أما في النصف الثاني من الدكرة ، أم بعد التبويض ، تتغير نوعية 

، فيصير أقل في الكمية كأكثر سمكنا كأقل صفاءنا ، كال تستطيع  المخاط

يكوف كسد يمنع دخولها إلي داخل ك، اختراقه جميعها الحوينات المنوية 

الرحم ، ك تعيش الحوينات المنوية التي اخترقت هذا المخاط مدة أطوؿ ، 

قد تصل إلي عدة أياـ بعد اللقاء الجنسي ، ك بمجرد دخوؿ الحوينات 

المنوية إلي داخل المخاط فإنها تسبح بثبات فيه إلي األعلى باتجاق الرحم 

ساعة ، ك بذلك يعمل مخاط عنق الرحم  ِٕإلي  ْٖخبلؿ فترة تتراكح بين 

كمستودع للحوينات المنوية ، ك تخزينها في حالة عدـ حدكث لقاء جنسي 

 كقت التبويض  ك يقوـ مخاط عنق الرحم أيضنا بالعمل كمرشح يسمح

، كمن ثم إلي أعلي نحو  فقط بالمركر ألفضل الحوينات خبلله إلي الرحم

 . )209(البييضة الموجودة في قناة فالوب

" عنق الرحم"، فإف كالرجل فى آف كاحد عندما تحدث النشوة للمرأة  -6

(Cervix)،  تكوف هذق المنطقة غنية بالمني ، كهذق الحركة لعنق كينقبض

سحب للسائل المنوم إلي داخل عنق  الرحم تقوـ في الحقيقة بعملية

الرحم ك بالتالي إلي داخل الرحم لتسهيل مركرق في اتجاق البييضة 

 . (210)الناضجة

كالخبلصة أف نشوة الرجل أك المرأة ليس لهما دكر يذكر فى مسألة انتقاء 

الحيوانات المنوية المذكرة أك المؤنثة كهذا الكبلـ ال يفسر مسألة السبق أك العلو 

 . كردت فى أحاديث النبى محمد صلى هللا عليه كسلمالتى 

                                                             

209
 ) Cervical mucus : http://www.hashmi.com/cervical_mucus.ht  

210
) Female Orgasms and Conception 

http://infertility.about.com/od/repr...maleorgasm.htm 

(http://infertility.about.com/od/reproductionbasics1/a/femaleorgasm.htm) 
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كتبقى مسألة العلو أك السبق تحتاج إلى تفسير علمى دقيق كلكى نصل إلى 

 :فى أبحاث العلماءحقيقة علمية توضح لنا ذلك تعالوا معى ننظر 

 SCHROEDER and)زكؼ تشركدر ككوؿفيرا توصل العالماف  1933 فى عاـ

KOLTZOFF ) ) إلى فصل الحيوانات المنوية التى تحمل صفة الذكورة عن التى

كلقد بينا أف الحيواف المنول الذل  .تحمل صفة األنوثة بطريقة الفصل الكهربائى 

ذكورة يحمل شحنات موجبة بينما الذل يحمل صفة األنوثة يحمل ؿيحمل صفة ا

  (211)شحنات سالبة

In 1933 professors Mrs. Vera SCHROEDER and Mr. KOLTZOFF the famous 

Russian scientists concluded that it was possible to separate the sperms with 

y and x chromosomes through a charge from an anode or a cathode, 

describing the fact that depending on whether they carry an X or Y 

chromosome, spermatozoa have opposite polarisation. The X spermatozoa 

have a negative charge and the Y spermatozoa a positive charge. 

  (Roscoff university)" جامعة ركسكوكؼ"، كجد عالم في  1990كفي عاـ 

أف التقاء الحوين المنوم مع البييضة يسبب حدكث حلقة مضيئة تتأثر بالكهرباء ، 

  .أثبت حدكث تدخل كهربائي أثناء عملية اإلخصابمما 

In 1990, scientist at the university of Roscoff found that the fact of the Sperm 

joining the ovule produced an electrically influenced luminous ring. 

النتائج التي توصل إليها تأكيد  تبين ، في الجامعة العلمية بطوكيو 1992ك في عاـ 

 (KOLTZOFF)" كولتزككؼ"ك  (SCHROEDER)" شركدر"العالماف الركسياف 

                                                             

211
) (KOLTZOFF ET SCHROEDER. - «Artificial control of sex in the progeny of mammalians». 

- NATURE n°329 March 1933. 
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عن تلك  (Y)صبغي ؿؿ م فصل الحوينات المنوية الحاملة القدرة عل يةفاأمك ،

حيث تبين أف  ، (Electrolysis)" التحليل الكهربائي"باستخداـ طريقة  (x)الحاملة 

تتجه  Xالتى تحمل صفة األنوثة التيار الكهربائى الضعيف يجعل الحيوانات المنوية 

بينما مما يشير إلى أنها تحمل شحنات كهربية سالبة ، ناحية القطب الموجب 

تتجه ناحية القطب السالب مما يشير إلى أنها تحمل   Yالمذكرة الحيوانات المنوية 

 شحنات كهربية موجبة 

In 1992 the Science university of Tokyo confirmed the Koltzoff V Schroder 

findings and recognised the ability to separate the sperm containing y and x 

Chromosomes by electrolyses. Numerous studies revealed that when a weak 

electrical current was passed through a solution containing spermatozoa, 

those with the X chromosome were attracted by the anode (+) and those 

with the Y chromosome by the cathode (-).  

 1000سنة على  15تبين للعلماء الفرنسيين من دراستهم لمدة  1994كفى عاـ 

نسبة نجاح فصل الحيوانات المنوية بالكهرباء  حالة من السائل المنول للثديات أف

 (212) %98.7تصل إلى 

In 1994 a French Scientist completed his 15 year study on 1000s of mammal 

case studies and in 1996 followed by his final tests of the method based on 

155 human couples showing a 98.7% success rate.  

 

يبين طريقة فصل الحيوانات المنوية بالكهرباء مما يشيرإلى كجود شحنات كهربية ( 24/1)شكل 

 عليها

                                                             

212
 ) http://www.babybygender.com/NewSite/Product_Information/Scientific_Review.asp 
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 (213،214)إذف هذق الدراسات تبين أف للحيوانات المنوية كالبويضة شحنات كهربية

كأف عملية السبق أك العلو تتوقف على كجود هذق الشحنات الكهربية على كل من 

كتبين للعلماء أف األجساـ ذات الشحنات المماثلة . كالبويضةالحيوانات المنوية 

 .تتنافر بينما األجساـ ذات الشحنات المختلفة تتجاذب

ثير في بأف تغذية المرأة كاف لها تأ (216،  215)أثبتت األبحاثكمن جهة أخرل فقد 

كذلك بتأثيرق على المستقببلت التي ترتبط بها . عملية اختيار جنس المولود

كالتي عن طريقها تخترؽ الجدار كيحدث  ،الحيوانات المنوية في جدار البويضة 

, إف للتوازف األيوني للصوديوـ كالبوتاسيوـ مقابل الكالسيوـ . التلقيح 

كالمغنيسيوـ تأثير حيوم على هذق المستقببلت مما يؤدم إلى حدكث تغييرات 

 بنوعيهايؤثر على انجذاب الحيوانات المنوية  مماالجدار  تقببلتمسعلى 

 الذكر

 

 األنثى

                                                             

213
) Hagiwara S and Jaffe LA (1979) : Electrical properties of egg cell membranes . Ann. Rev. 

Biophys. Bioeng. , 8 : 385 - 416 

214
) Tosti E and Boni R ( 2004) : Electrical events during gamete maturation and fertilization in 

animals and humans , Human Reproduction Update, Vol.10, No.1 pp.53-65 

215) M.DUC - «de l'influence des apports nutritionnels en ions K, Na, Ca, Mg, sur le sexe ratio 

chez l'homme. Thèse de doctorat en médecine, Paris, 1977. 

216
) J.STOLKOWSKI et M.DUC - «Alimentation minérale (Na+, K+, Ca++, Mg++) chez les 

femmes n'ayant que des enfants du même sexe.» - Cahiers nutrition et diététique, 1977, 12, 

2, pages 153 à 156 et Union Médic. Canada, 106, page 1351 à 1355. 
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يبين تأثير األيونات الموجبة كالسالبة على جذب الحيوانات المنوية ( 24/2)شكل 

 للبويضة 

فاف زيادة نسبة الصوديوـ كالبوتاسيوـ في الغذاء كانخفاض كبناءا على ما سبق 

نسبة الكالسيوـ كالمغنيسيوـ يحدث تغييرات على جدار البويضة لجذب الحيواف 

(  (X-spermكاستبعاد الحيواف المنوم األنثوم  (Y-sperm)المنوم الذكرم  

كالسيوـ كالعكس صحيح فاف زيادة نسبة اؿ،  كبالتالي نتيجة التلقيح تكوف ذكرا

كالمغنيسيوـ في الدـ كانخفاض الصوديوـ كالبوتاسيوـ يجذب الحيواف المنوم 

كيستبعد الحيواف المنوم الحامل   ( X-sperm)الحامل للكركموسوـ األنثوم 

 . كبالتالي تكوف نتيجة التلقيح كالحمل أنثى  (Y-sperm)للكركموسوـ الذكرم 

كمن خبلؿ هذق الدراسات يتبين لنا أف الذل يسبق أك يعلو هو األكثر شحنة 

 :كنوضح هذا بالمثاؿ التالىموجبة 

 فكالبويضة شحنتها األكثر سالبة فإ)+( لو أف الحيواف المنول شحنته األكثر موجبة 

أف التيار )الموجب للسالب كما هو موثق فى علم الكهرباء كوف من مالتحرؾ 

خارج المصدر كهوعكس  يتحرؾ من الموجب إلى السالبالتقليدل الكهربائى 

ة الموجبة إلى فكبهذا تتحرؾ الحيوانات المنوية ذات الشح( اتجاق حركة االلكتركنات

 كعند الركوف إلى أف،  فيكوف لها السبق كلها العلوذات الشحنة السالبة البويضة 

تكوف ذات رأس صغير كأقل فى الحجم  Yالحيوانات المنوية ذات الصبغى المذكر 

كهى أسرع منه فهى التى تسبق كتخصب  Xمن الحيوانات المنوية ذات الصبغى 

كالعكس صحيح لو أف البويضة  .البويضة ذات الشحنات الكهربية األكثر سالبة 

يها شحنات موجبة فإنها تتحرؾ ناحية الحيوانات المنوية ذات الشحنات السالبة ؿع

 )كما هو مبين فى الشكل  سبق كلها العلو أيضا كبهذا يرتفع اإلشكاؿكيكوف لها اؿ

24/3) . 
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 يبين اتجاق حركة البويضة أك الحيواف المنول ذك الشحنات الموجبة ( 24/3)شكل 

األحاديث الشريفة التي قالها النبي صلى هللا عليه كسلم منذ القرف السابع  كتنص

الميبلدم بشكل كاضح ك صريح علي أف تحديد نوع الجنين مسئولية مشتركة بين 

كهذا الحديث الذم ركاق ثوباف مولي رسوؿ هللا صلى هللا عليه ، الرجل كالمرأة 

النص في الحديث ذلك ، كشتراؾ الرجل ك المرأة في كسلم يعبر بصدؽ عن ا

ماء الرجل أبيض ، كماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا ، فعبل مني الرجل مني "

، أم أف  "أذكرا بإذف هللا ، كإذا عبل مني المرأة مني الرجل أنثا بإذف هللا : المرأة 

في ضوء ا في اكتساب جنس من عبل ماؤق ، كعلو ماء أحدهما يكوف سبب

تبين للعلماء أف الحيواف ،  لخصائص األمشاج الكهربائيةالمكتشفات الحديثة 

يكوف العلو المنول أك البويضة عليهما شحنات كهربية سالبة أك موجبة كبهذا 

 كمن هنا . العلو الكهربائي كهو علو حقيقي ك ليس علونا معنويناهو المقصود 

 Y))ين المنوم فإنها تجذب إليها الحو" سالبة الشحنة"يضة كنجد أنه عندما تكوف الب

، كبما أف الحامل للصبغي "طفل ذكر"عن ذلك الذم يحمل شحنة موجبة كينتج 

هي األعلى حسب قواعد الطبيعة يكوف مني الرجل هو " الشحنة الموجبة"

،كهذا يطابق " طفل ذكر"األعلى ك بذلك يكوف علو مني الرجل سببنا في إنجاب 

فإذا اجتمعا ، فعبل مني الرجل مني " ما أكضحه الحديث النبوم بشكل مذهل 

 " أذكرا بإذف هللا : المرأة 

تكوف األعلى كيكوف لها السبق إلى يضة موجبة الشحنة فإنها ككأما إذا كانت الب

" أنثى" عن ذلك إليها ك ينتج  قتجذبذك الشحنات السالبة ك  (X)الحيواف المنول 

كإذا عبل مني المرأة مني الرجل أنثا بإذف " ،كهذا ما أكضحه أيضا الحديث النبوم 

  ."هللا 
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كمن خبلؿ العرض السابق يتضح لنا صدؽ حديث النبي صلى هللا عليه كسلم 

إف العلم  .هناؾ دكر مشترؾ للرجل كالمرأة في تحديد جنس الطفلحيث أف 

الحديث الذل ظهر للعلماء فى القرف العشرين ليدؿ داللة كاضحة على صدؽ 

النبى محمد صلى هللا عليه كسلم كأنه ال ينطق عن الهول بل هو كبلـ أحاديث 

العليم الخبير سبحانه كتعالى كعز كجل ، كيدؿ أيضا على اإلعجاز العلمى فى 

هذق األحاديث التى كردت فى مسألة تحديد جنس الجنين ، كسبقه العلمى 

كثيرة  لعلماء القرف العشرين فى هذق المسألة كما سبقهم فى مسائل أخرل

 .بيناها فى حينها كمكانها

 :اٌشد ػ١ٍٙباعزٙبداد ٚ

كذكركا عدة طرؽ لذلك نبينها  العلماء فى بياف تحديد جنس الجنين تكلم بعض 

 :كنرد عليها

منهم من عزل تحديد جنس الجنين إلى  :نشوة المرأة كنشوة الرجل  -1

 .كرددنا على ذلك النشوة عند المرأة أك الرجل كسبق أحدهما بها اآلخر 

كاتباع حمية غذائية كمنهم من تكلم فى دكر الغذاء  :اتباع حمية غذائية -2

متتابعين تسبق الدكرة الشهرية المراد منها تحديد معينة لمدة شهرين 

كبينت الدراسة التى نشرت فى جورناؿ المجتمع الملكى .  جنس الجنين

كجية أف انجاب أنثى يتطلب حمية غذائية تعتمد على كالعلوـ البيوؿ

بينما الحصوؿ على مولود ذكر يتطلب حمية غذائية ، الخضركات كالسمك 

  .تعتمد على كثرة اللحوـ كالبيض كملح الصوديوـ

Eat lots of vegetables and fish if you desire a girl. For a boy, they ought 

to consume lots of meat, sodium and eggs, a protein-based diet. The 

research, published in the journal Proceedings of the Royal Society B: 

Biological Sciences 

كعلى الزكجين كما أف ، هذا تعسف كتضييق على المرأة  :كالرد على ذلك

الركوف ، كال يستطيع أل علماء األغذية  فرص النجاح فى هذا ضئيلة جدا

   .إلى ذلك باعتبارق أمرا مسلما به
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  Sex Timing  كمنهم من تكلم فى مسألة توقيت الجماع  :توقيت الجماع -3

مثبل اذا حدث الجماع مباشرة بعد حدكث االباضة فاف الكفة ترجح قاؿ ؼ

 للذكورة كالعكس صحيح 

موعد اإلباضة يختلف من امرأة ألخرل كفي نفس  أف :الرد على ذلكك

كهذا ال يعوؿ عليه فى تحديد جنس الجنين ألف . المرأة من شهر آلخر

مسألة الجماع هى مسألة غريزية ال تتوقف كال تؤجل الختيار الوقت 

 . المناسب لتحديد جنس الجنين

أف الوسط ألحامضي هو أكثر مبلئمة كمنهم من ذكر : الوسط الحامضى -4

,  للحيواف المنوم األنثوم كالوسط القاعدم يناسب الحيواف المنوم الذكرم

ساد االعتقاد بأف عمل دش مهبلي ك الدش المهبلىب كنادكا بما يسمى 

فى نظرهم حامضي أك قاعدم يمكن أف يغير من الوسط كهذق الطريقة 

 %  5غيرت فرص النجاح إلى ما يقارب 

  : كالرد على ذلك

a.  قد تكوف سببا فى موت الحيوانات المنوية أك هذق المحاليل المستخدمة

لية األس الهيدركجينى اضعفها خصوصا إذا كانت هذق المحاليل ع

 . الحمضى أك القاعدل

b. عند  للمهبل كعنق الرحمف اتباع هذق الطريقة قد يضر بالغشاء المبطن أ

أف يكوف الوسط ألف األصل فيه المرأة خصوصا عندما يكوف الوسط قلويا 

حمضيا للقضاء على الميكركبات التى تغزك هذا الجهاز التناسلى صعودا 

من أسفل إلى أعلى مما قد يسبب ضررا بالغا لبطانة الرحم كلقناة فالوب 

 كربما يؤدل للعقم

c.  كضع العلماء لهذق الطريقة كربطها بحمية غذائية لمدة شهرين متتابعين

كتوقيت الجماع ،  تطبيق البرنامج خبللهاتسبق الدكرة الشهرية التي سيتم 

هو عمل شاؽ بالنسبة للمرأة كال يرتقى إلى تحقيق الهدؼ المطلوب ألننا 

قلنا فى بداية هذا الفصل أف مسألة تحديد جنس الجنين هى مقدرة بقدر 

 . كهى هبة من هللا عز كجل لمن يشاء من خلقه، هللا عز كجل منذ القدـ 

فى هذق  يبالعلماء من البحث كالتنقكبلمنا هذا ال يمنع  :ملحوظة هامة

  . أك بالجنين نفسه بأحد الزكجين أك كليهماالمسألة بشرط عدـ االضرار 



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

294 

 

 intrauterineكحقنها داخل الرحم غربلة الحيوانات المنوية كفصلها  -5

insemination  (IUI) 

للمبايض كتتم هذق الطريقة بعد تجهيز جسم المرأة بإعطاء األدكية المنشطة 

لزيادة عدد البويضات كبالتالي رفع فرصة الحمل كتحريض اإلباضة كالقياـ بحقن 

الرحم بالحيوانات المنوية الحاملة للجنس المرغوب به بعد فصلها بالمختبر بطريقة 

األخذ بعين االعتبار الحمية الغذائية كالتوقيت ، ك الغربلة باستخداـ أدكات خاصة

د االباضة لدل السيدة إلجراء الحقن في الوقت الزمني باالعتماد على موع

كهذق الخطوات مجتمعة استطاعت أف ترفع فرص نجاح الغربلة  ،المناسب 

كهناؾ طرؽ عديدة لفصل الحيوانات المنوية بهذق الطريقة % .  80كالحقن الى 

كمنها ما ، كمنها ما يعتمد على الطرد المركزم ، ما يعتمد على الغربلة :فمنها , 

  .يعتمد على اختبلؼ الشحنات الكهربائية 

  :الرد على ذلك من خبلؿ أبحاث العلماء

a)  أم أف احتمالية %  100أف هذق الطريقة ال تقوـ بعمل فصل تاـ كناجح

 تواجد الحيوانات المنوية للجنس الغير مرغوب به كاردة 

b)   نسبة النجاح محدكدة 

c) هذق الطريقة هي األكثر انتشارا في العالم اال أف نتائجها  بالرغم من أف

 لم تكن مرضية  

d)  لم تحقق نتائج مرضية  مجتمعةهذق الوسائل . 

e)  األمر دفع العلماء للبحث عن طرؽ أكثر دقة كأكثر نجاحا كفعاليةهذا.  

 

طريقة فصل الحيوانات المنوية المعتمدة على قياس انسياب خبليا  -6

   ( Flow Cytometry / Sperm Separation) الحيوانات المنوية 

 ®MicroSortكتسمى أيضا 

. بعد إخفاؽ طرؽ عزؿ الحيوانات المنوية سابقة الذكر بتحقيق النتائج المرضية 

فلجأ ، نتائج نجاحها عالية البحث عن كسيلة تكوف أكثر دقة ك انكب العلماء على

العلماء إلى طريقة فصل الحيوانات المنوية باالعتماد على محتويات المادة 

 Flow Cytometry / Spermقة مكتسمى هذق الطر  (DNA)الوراثية 
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Separation )   كترتكز طريقة الفصل هذق على أف الحيواف المنوم الحامل

أكثر %  2.8بما يقارب   DNAسوـ األنثوم يحتوم على المادة الوراثية للكركمو

كبناء عليه فاف هذا االختبلؼ ، من الحيواف المنوم الحامل للكركموسوـ الذكرم 

كهي أداة    Flow Cytometer  (Instrument) بجهاز يسمىيمكن قياسه 

كلفحص دقة  .تستخدـ لدراسة كحساب الخصائص الكيميائية كالوظيفية للخلية 

 Fluorescence in-situكنقاكة الفصل هذق يمكن دراسة الناتج بطريقة 

hybridization (FISH)   كفيها يتم صبغ الكركموسومات لجزء من العينة التي

تم فصلها ليعطى كركموسوـ الحيواف المنوم الذكرم اللوف األخضر ككركموسوـ 

كمن ثم تدرس هذق العينة ( األحمر / الزهرم ) الحيواف المنوم األنثوم اللوف 

االشارة كجدير بالذكر هنا  . (217)تحت الميكركسكوب لدراسة دقة الفصل كنقاكته

%  50الى أف السائل المنوم بالحالة الطبيعية يحتوم بصورة تقريبية على 

حيوانات منوية ذكرية باستثناء بعض الحاالت الشاذة %  50حيوانات منوية أنثوية ك

فصل هذق استطاعت أف تجهز عينة غنية بالحيوانات المنوية الذكرية طريقة اؿكب.

بعد ذلك يتم ك%  88كعينة غنية بحيوانات منوية أنثوية بنسبة %  73بنسبة 

 IUI(intrauterineفى الرحم استخداـ العينة المجهزة أما للحقن االصطناعي 

insemination)   أك ألطفاؿ األنابيب التقليديةclassical in vitro fertilization 

(C-IVF)     أك للحقن المجهرم(ICSI) (intracytoplasmic sperm 

injection)  اذا حصل الحمل%  90بنسب نجاح تصل الى.  

 

                                                             

217). Richards WE, Dobin SM, Malone V, Knight AB, Kuehl TJ (1997) Evaluating sex chromosome 

content of sorted human sperm samples with use of dual-color fluorescence in situ hybridization 

Am J Obstet Gynecol 176:1172–1180 
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عملية الحقن المجهرم للحيواف المنوم داخل سايتوببلزـ البويضة (24/4)شكل 

(intracytoplasmic sperm injection) (ICSI) 

أف هذق الطريقة ما زالت حكرا على مراكز محدكدة جدا في  :الرد على ذلك

العالم فهي حديثة التطور بعد أف أجريت لها تجارب عديدة على الحيوانات 

كما أف نسبة فصل الحيوانات .ت التنفيذ كلكن بشكل محدكد جدا أصبحت اآلف تح

حدكث  كبالتالى تكوف نسبة% 100المنوية المذكرة أك المؤنثة لم تصل إلى نسبة 

من األجنة الناتجة % 2 -0.5كتبين أف  .حمل بالجنس الغير مرغوب فيه كاردة أيضا

 كربما تتوافق هذق النسبة مع ما يحدث تلقائيا( 218)ة بهذق الطريقة تكوف مشوق

The observed major congenital abnormality rate of 2.05% 

for babies born after using this sperm sorting method 

coincides with that occurring spontaneously. 

تيار جنس المولود اختكلم بعض العلماء فى  :طريقة فصل األجنة  -7

 باستعماؿ طريقة

هذق الطريقة هي أكثر الطرؽ ضمانًا للنجاح حاليًا حيث ك  (PGD)فصل األجنة 

، كهذق % 100-99أف نسبة نجاح الحمل بالجنين المراد تحديدق تصل من 

كقبل التطرؽ لتفاصيل هذق العملية يتم الطريقة لها عدة اعتبارات هامة ، 

عمر ( 1:-مناقشة الموضوع مع الزكجين كدراسة بعض النقاط المهمة كمنها

الوضع الصحي للزكجة ( 3.عدد األطفاؿ في العائلة كجنسهم ( 2.الزكجة 

نسبة تقبل حصوؿ حمل بجنين غير ( 4.كإمكانية تكرار الحمل كطريقة الوالدة 

 .كتتم هذق الطريقة بعدة مراحل  .مرغوب فيه

نات تعطى للزكجة برنامج تحريض اإلباضة عن طريق إبر هرمو:  المرحلة األكلى

خبلؿ البرنامج مراقبة البويضات باستمرار لغاية كصولها  كيتم. من بداية الدكرة

. الحجم المطلوب للسحب

                                                             

218
) Scientific aspects of preconception gender selection Joseph D Schulman,David S 

Karabinus, PhD DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1472-6483(10)62217-1Reproductive BioMedicine 

Online 2005Volume 10, Supplement 1, Pages 111–115 
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سحب البويضات من الجسم عن طريق إبرة مهبلية خاصة تحت  :المرحلة الثانية 

.  التخدير العاـ كيتم بنفس اليوـ تلقيح البويضة مجهريًا 

أياـ لحين كصوؿ  3كضع األجنة في حاضنات خاصة كتركها لمدة  :المرحلة الثالثة 

خبليا كيتم حينها ثقب جدار الجنين كسحب خلية كاحدة  8-6كل جنين إلى مرحلة 

من غير أم يؤدم ذلك إلى ضرر أك أذل في الجنين كتدرس الخلية بطريقة صبغ 

    Fluorescence in-situ hybridization (FISH)       الكركموسومات

. لتحديد الجنين ككذلك ثمن دراسة بعض الفحوصات الكركموسومية 

إرجاع األجنة من الجنس المطلوب كال يتم إرجاع إال األجنة  :المرحلة الرابعة 

كنود أف نذكر هنا أف هناؾ حاالت ال  .كاألجنة السليمة، المرغوب في جنسها 

أجنة سليمة أك من الجنس المطلوب كال يتم اإلرجاع في هذق الحالة  فيهايكوف 

.  كيلغى البرنامج 

هي أخذ برنامج مثبتات للحمل كاالنتظار لمدة أسبوعين  :المرحلة األخيرة 

ما يميز هذق الطريقة عن غيرها من طرؽ تحديد جنس  .لمعرفة حدكث الحمل 

كما أنها ال تشكل % 100المولود أنها أكثر ضمانًا كتصل نسبة نجاحها تقريبًا إلى 

خطرًا على األجنة حيث اف الخلية المفحوصة تؤخذ من جنين مازاؿ في طور 

د االنقساـ مما ال يؤدم إلى حدكث أم تشوهات أك تأثيرات جانبية على المولو

الحقًا كلكن تقلل نسبة حدكث الحمل بدرجة بسيطة جدًا عن الطرؽ األخرل 

كأصبحت هذق . ألطفاؿ األنابيب العادية التي ال يصاحبها اختيار لجنس المولود 

.  الطريقة شائعة جدًا في هذق األياـ 

      

 خبليا 8مخصبة كبها خبليا  يبين أخذ خلية من بويضة( 24/5)شكل  
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 سحب خلية من الجنين                            عملية ثقب جدار الجنين 

 الطريقة الميكانيكية باستخداـ                  

 يبين كيفية ثقب جنين به عدة خبليا كأخذ خلية لفحص( 24/6)شكل 

                                   الكركموسومات

                                                                         البرنامج الصينى -8

كهو عبارة عن جدكؿ يعتمد على عمر المرأة كالشهر الذم يتم به التلقيح بشكل  

اال أنه لم يحقق  (220،  219)رئيسي ، كقد انتشر انتشارا كاسعا في أكساط العامة

 .النجاح المطلوب

كيعتمد على إعطاء المرأة أدكية : طريق الزرع المسبقالتشخيص الجيني عن  -9

ها بإبرة طؼها، كيتم شطؼخاصة مما تؤدم إلى إنتاج عدد من البويضات، من ثم ش

  –5، كبعد ذلك تنمو في األنابيب من  من المبيض كيتم تلقيحها بالحيوانات المنوية

كخيط أحمر، خبليا ك باستخداـ ألواف فلورسنت يظهر الذكر ذك خيط أخضر  10

كاألنثى يكوف الخيطاف بلوف أخضر، كمن ثم يتم كضع اثنين أك ثبلثة منها حسب 

.  الجنس المطلوب في رحم األـ

كتعتمد على الطرد المركزم للحيوانات المنوية : ®Clomid  ترشيح األلبومين -10

  Yكالفكرة في أف   (Y)عن (  (Xلفصل الحيواف المنوم باستخداـ األلبيومين 

فصل الحيوانات  كبعد .(221)األثقل ألسفل  Xأخف كزنًا يرتفع ألعلى كينزؿ 

                                                             

219
 )Scientific research for the Right Baby method. 

http://www.genderselection.info/scientific_review.html   

220
) Your choice boy or girl!, The nationalist , Friday, February 19 , 1999, Editorial 

221 ) Ericsson RJ, Langerrio CN, Nishirro M (1973) Isolation of fraction-rich in human Y sperm. 

Nature 246:421–424 
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المنوية يتم إدخالها عن طريق التلقيح الرحمي، فإذا كاف مطلوب بنت تتناكؿ األـ 

   ®micrsort مشابهة لطريقة   ®Clomidكهذق الطريقة  .عقارًا خاصًا للخصوبة

Dr. Ericsson PhD, is an American scientist who developed the Albumin Method 

while conducting research in Berlin, Germany. With Ericsson, the sperm is filtered 

through albumin and then an intrauterine insemination (IUI) is completed with the 

sample. While the sample doesn’t provide you with more of a single distinct sex, like 

a MicroSort® sample, it does aid pick the sex of the baby. For a girl, Clomid® is 

utilized since it has been shown to boost the number of girls. 

% 100ال يمكن فصل الحيوانات المنوية المرغوب فيها بنسبة : الرد على ذلك

 للدكتور  1976بحث  كظهر .المولود من الجنس الغير مرغوب فيهكلذلك قد يكوف 

Flahertyيبين أف هذق الطريقة ال تفصل كل الحيوانات المنوية  (222)كأخركف معه

  .المرغوب فيها

 

 

 

 ختيار جنس المولود ؟ البد من قيود أخبلقية ال

من العلماء من يؤيد اختيار جنس الجنين بهذق الطرؽ كمنهم من يعارض 

كمراكز ، يجب على المسؤلين عن الصحة االنجابية كصحة األسرة ك،  (223)هذا

نطاؽ  في الدكؿ التي تجرل بها هذق العمليات علىاألمراض كالسيطرة عليها 

بياف النواحى األخبلقية من جراء هذق العالمية  ة الصحةمنظمك، كاسع 

فصل ككضع القيود كالشركط بصدد هذق الطرؽ المستخدمة فى ، الممارسات 

دراسات عميقة كما يجب اجراء . الحيوانات المنوية لتحديد جنس الجنين

                                                             

222 ) ) Flaherty SP, Michalowska J, Swann NJ, Dmowski WP, Matthews CD, Aitken RJ (1997) Albumin 

gradients do not enrich Y-bearing human spermatozoa. Hum Reprod 12:938–942 

223 ) Dawson K, Trounson A (1996) Ethics of sex selection for family balancing – why balance 

families? Hum Reprod 11:2577–2578 
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ك بمرض كراثي أبأحدل هذق الطرؽ ارتباط جنس المولود كمستفيضة لبياف 

  .كما االستنساخ منٌا ببعيد تشوق خلقي يتناقل مع األجياؿ

خشافخ شؼٛة 

منها ما يعتقدق تحديد جنس الجنين بعض الشعوب لها خرافات فى مسألة 

كاإلناث فى الخصية اليسرل ، فى الخصية اليمنى تكوف الذكور اإلغريق قديما أف 

اعتقد الشعب التايوني بأف زكاج الرجل البدين من السيدة النحيفة إلنجاب ك ،

كما افترضوا أف أكل المتببلت كاللحوـ كاألسماؾ . اإلناث كالعكس صحيح 

الشعوب كمن  .يساعد على إنجاب الذكور  المملحة كالحامضة كخصيتي الحيواف

أف الجماع في األياـ الزكجية ينتج ذكورا كالجماع في  كاالمختلفة األخرل اعتقد

ككل هذا من باب الخرافات كال ينتمى أصبل ألل علم .األياـ الفردية ينتج إناثا 

 .معترؼ به

: اٌخالطخ

 سورة الشورل من قولهمن اآليتين الكريمتين من ، يتبين لنا بعد هذا البياف 

لله ملك السموات ك األرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ك يهب " : تعالى 

أك يزكجهم ذكرانا ك إناثا ك يجعل من يشاء عقيما إنه عليم  (49)لمن يشاء الذكور 

ـ كجل لمن يشاء من عبادق بالبنين أك البنات أك يزكجه هبة هللا عز (50)قدير 

كأناثا أك يجعل من يشاء عقيما ، كبياف أحاديث النبى محمد صلى هللا عليه ذكرانا 

من المسؤكؿ عن تحديد جنس الجنين كالكيفية التى  بيافكسلم التى ذكرها فى 

المعتبرين لهذق األحاديث ، كبياف العلوـ التجريبية يتحدد بها كشركح العلماء 

تيار جنس الجنين يتضح لنا عدة الحديثة عن فصل الحيوانات المنوية كالبويضة كاخ

  : حقائق هامة نوجزها فيما يلى

أف كبل من الزكجين الذكر كاألنثى مشتركين كمسؤكلين عن تحديد  -1

اآلخر كليست الزكجة  لىجنس الجنين كليس ألحدهما فضل ع

 .هو المسؤؿ عن ذلككحدها أك الزكج كحدق 

الجنين أف مقولة أف الحيواف المنول كحدق هو الذل يحدد جنس  -2

أصبحت تخالف العلم الحديث ألف الجنين يحمل نصف عدد 

 زكج كالنصف اآلخرمن الزكجةالكركموسومات من اؿ
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العشرين  أف النبى محمد صلى هللا عليه كسلم سبق علماء القرف -3

 فى بياف هذق المسؤلية 

أف النبى محمد صلى هللا عليه كسلم بين أف الجنين يتخلق من  -4

الماء كقد سبق علماء القرف العشرين بعض الماء كليس من كل 

 بهذا

أف الجنين يتحدد بسبق أف النبى محمد صلى هللا عليه كسلم بين  -5

كعلو لماء الزكج أك ماء الزكجة كيكوف جنس الجنين لمن سبق 

كهذا السبق كهذا العلو هو سبق حقيقى كعلو حقيقى  كعبلماؤق 

 كليس معنول بشواهد العلم الحديث

ؽ كالعلو الحالة الكهربية التى عليها ماء الرجل أف الذل يحدد السب -6

بقاعدة التيار  أك ماء المرأة كأف السبق يكوف لؤلعلى شحنة موجبة

 .الكهربائى التقليدل

أف الطرؽ التى استخدمها العلماء لفصل الحيوانات المنوية الذكرية  -7

كأف نسب % 100عن األنثوية لم ترتقى إلى درجة النقاكة بنسبة 

 فيها متفاكتةح النجا

أف هذا الفصل قد يأتى منه جنينا غير مرغوب فيه لعدـ اكتماؿ  -8

مما قد يؤدل إلى مشاكل  نقاكة الفصل بين الحيوانات المنوية

 .أسرية خصوصا بعد التكلفة المالية العالية لهذا العمل

كجل كال تطمئن إلى  أف النفس البشرية تطمئن إلى هبة هللا عز -9

 من أخطار مثل هذا العمل لما فيه

أف طريقة تحديد جنس الجنين بفصل خلية من الجنين المتكوف  -10

كدراسة تركيب الكركموسومات فيها الختيار الجنين المرغوب فيه قد 

 %2 – 0.5تؤدل إلى تشوق فى الجنين بنسبة تتراكح من 

 تبقى مشيئة هللا عز كجل هى القائمة رغم اجتهادات العلماء  -11

يتولد عن هذا االختيار التجريبى مشاكل قد تعترل األسرة أك  -12

المجتمع كعلى علماء المسلمين أف يبذلوا جهدهم من أجل حماية 

كالقوانين األخبلقية األسرة كالمجتمع  كاصدار الفتاكل الشرعية 

النواحى األخبلقية من مغبة التى تصوف األسرة كالمجتمع كبياف 

  هذا العمل
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اإلػغبص اٌؼٍّٝ فٝ أؽبد٠ش رؾذ٠ذ عٕظ اٌغ١ٕٓ أٚعٗ 

 

فيه من ( ما من كل الماء يكوف الولد)فى قوله صلى هللا عليه كسلم  -1

ألف الولد يكوف من اإلعجاز العلمى الذل سبق به علماء القرف العشرين 

حوين منول كاحد من ثبلثة مبليين تم قذفهم داخل فرج المرأة ، كمن 

البويضة دكف ما حولها من خبليا جريبية أخرل بالمبليين كماء الحويصلة 

 الجريبية التى انفجرت لخركج البويضة 

مىاءي )فى حديث ثوباف عند اإلماـ مسلم فى قوله صلى هللا عليه كسلم  -2

أىبٍيىضي كىمىاءي الٍمىرٍأىةً أىصٍفىري فىإًذىا اجٍتىمىعىا فىعىبلى مىنًيُ الرَجيلً مىنًيَ الٍمىرٍأىةً الرَجيلً 

عدة حقائق ( قأىذٍكىرىا بًإًذٍفً اللَهً كىإًذىا عىبلى مىنًيُ الٍمىرٍأىةً مىنًيَ الرَجيلً آنىثىا بًإًذٍفً اللَ

منها األكؿ سنة  1400ثر من علمية سبق بها النبى العلماء المتخصصين أؾ

بياف  (ماء الرجل أبيض ، كماء المرأة أصفر)قوله صلى هللا عليه كسلم 

للوف الماء مع أنه ما استطاع أحد من العلماء أف يعرؼ لوف ماء المرأة 

 (. قناة اخصاب البويضة)على التحديد آلنه يكوف فى قناة فالوب 

كال يكوف من أحدهما ، الولد  أف اجتماع ماء الرجل كماء المرأة يكوف منه -3

كهذا دليل علمى لم يتوصل إليه العلماء إال فى القرف  .دكف اآلخر

ككاف اإلعتقاد السائد سابقا أف الجنين يكوف قزما فى منى  .العشرين

 . دـ المرأة فى رحمها بويضة كأك يتولد من ، الرجل 

العلماء فى أكاخر بيانه صلى هللا عليه كسلم لمسألة العلو كقد توصل إليها  -4

القرف العشرين بعدما تيقنوا من كجود شحنات كهربية متغيرة على كل من 

 .الحيوانات المنوية كالبويضات

كهو علو حقيقى  تحديد الجنس لمن علت شحنته الكهربية على اآلخرأف   -5

 كليس معنول

عند اإلماـ عائشة رضي هللا عنها حديث كقوله صلى هللا عليه كسلم من   -6

ذىا عىبلى مىاؤيهىا مىاءى الرَجيلً أىشٍبىهى الٍوىلىدي أىخٍوىالىهي كىإًذىا عىبلى مىاءي الرَجيلً إًَ :"مسلم

بياف علمى فريد  أف الشبه يكوف لمن على ماؤق   ،"مىاءىهىا أىشٍبىهى أىعٍمىامىهي

فى علم الوراثة أف الحيواف المنول الذل يحمل صفات الذكورة يحتول 

ة للرجل كلمن جاء من صلب أبيه كإخوته كالذين على الجينات الوراثي

يصبحوا أعماما للمولود من هذا الحيواف المنول كمن جهة أخرل لو عبل 

ماء المرأة أل أف البويضة منها ذات الشحنات الموجبة هى التى علت 
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يكوف الولد منها قريب الشبه بأخواله كهذا دليل على أف بويضة المرأة 

لموجبة تحمل الصفات الوراثية للمرأة كلمن جاء ذات الشحنات الكهربية ا

من أمها كهذا سبق علمى فريد لم يتوصل إليه العلماء حتى اآلف كيحتاج 

  إلى دراسات علمية دقيقة لبيانه

إًفَ مىاءى :" صلى هللا عليه كسلمكله أـ سلمة رضي هللا عنها، ؽ من حديث ك -7

الٍمىرٍأىةً رىقًيقه أىصٍفىري فىمًنٍ أىيِهًمىا عىبلى أىكٍ سىبىقى يىكيوفي الرَجيلً غىلًيظه أىبٍيىضي كىمىاءى 

كلماء المرأة كونه ( غليظا)اضافة صفة أخرل لماء الرجل كونه " مًنٍهي الشَبىهي

هى سبق علمى لصفات ماء المرأة سبق بها النبى صلى هللا عليه ( رقيقا)

كبين صلى هللا عليه سنة ،  1400كسلم العلماء المتخصصين بأكثر من 

يكوف لمن كسلم مسألة أخرل  أال كهى أف الشبه للمولود بأبيه أك بأمه 

 عبل أك سبق ماؤق 

يتخذ النبى محمد صلى هللا عليه كسلم أف إنه لشرؼ كعز لكل إنساف  -8

أسوة كقدكة لما جاء به من علوـ دينية كدنيوية يفتخر كيتقرب إلى هللا 

كإنه لذكر لك كلقومك )العلى القدير بها كصدؽ هللا العلى العظيم إذ يقوؿ 

  سورة ( كسوؼ تعلموف

 

 

 

 كالعشركف خامساؿ الفصل

١ٌٚظ اٌزوش وبألٔضٝ 

الذكر بين كالمماثلة لقد بيٌن القرآف الكريم القوؿ الفصل في موضوع المساكاة 

فى أبلغ األلفاظ كأفصحها من قوله تعالى فى سورة آؿ سنة  1437منذ كاألنثى 

ينٍثىى كىاللَهي أىعٍلىمي بًمىا كىضىعىتٍ : عمراف كىلىيٍسى فىلىمَا كىضىعىتٍهىا قىالىتٍ رىبِ إًنِي كىضىعٍتيهىا أ

ينٍثىى يعًيذيهىا بًكى كىذيرِيَتىهىا مًنى الشَيٍطىافً  الذَكىري كىاأٍل كىإًنِي سىمَيٍتيهىا مىرٍيىمى كىإًنِي أ

 .آؿ عمراف (36)الرَجًيم
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كلكن اطبلؽ كلمة . بنى البشرجنس كالمقصود بالذكر كاألنثى فى هذق اآلية من 

منهم أعضاء تناسلية ظاهرة ذكر ، ككلمة أنثى تشمل اإلنساف كالحيواف لمن له 

بين  الفركؽكلذلك كانت دراسات العلماء عن  .يستخدمها كوسيلة عند الجماع

 الكائنات الحيةأما باقى  .الذكر كاألنثى فيما يخص الحيواف كاإلنساف دكف غيرهما

التى ليس لها أعضاء تناسلية أك النباتات فبل يطلق  عليها هذا المسمى ، كلكن 

كىمًن كيلٌ الثٌمىرىاتً جىعىلى فًيهىا ) :ل أزكاج لقوؿ هللا عز كجليطلق عليها مسم

ىيىاتو لٌقىوٍـو يىتىفىكٌريكفى زىكٍجىيٍنً سورة ]( 3)اثٍنىيٍنً ييغٍشًي الٍلٌيٍلى النٌهىارى إًفٌ فًي ذىلًكى ال

سورة ]( 49)لىعىلٌكيمٍ تىذىكٌريكفى زىكٍجىيٍنًكىمًن كيلٌ شىيٍءو خىلىقٍنىا )كقوله تعالى [الرعد

مٌن نٌبىاتو  أىزٍكىاجًاكىأىنزىؿى مًنى السٌمىآءً مىآءن فىأىخٍرىجٍنىا بًهً ): كقوله تعالى [الذاريات

كيلٌهىا مًمٌا تينبًتي األزٍكىاجى سيبٍحىافى الٌذًم خىلىق ):، كقوله تعالى [سورة طه]( 53)شىتٌىى

ى يىعٍلىميوفى  [يسسورة ]( 36)األرٍضي كىمًنٍ أىنفيسًهًمٍ كىمًمٌا ال

النبي صلى هللا عليه كسلم  لعن المتشبهين من الرجاؿ بالنساء،  كما أف

كالمتشبهات من النساء بالرجاؿ ػ كما ثبت ذلك في البخارم من حديث ابن عباس 

ن، كمعاذ هللا أف يكوف في كبلـ رسوؿ هللا  فلو كانا متساكيين لكاف اللعني  باطبل

 !صلى هللا عليه كسلم لغو أك باطل

أف الشرع ال يمكن أف يفرؽ بين "التى تنص على صولية األقاعدة أخذنا باؿكإذا 

البديهية التى  بعض االختبلفاتإلى  كبالنظر،  "متماثلين، كال يجمع بين متناقضين

 الذكر كاألنثى لكل منيعلمها القاصى كالدانى كمن كاف له أدنى نظر أك تحقيق 

التركيب التشريحى : بعض النواحى مثل فى  ذكرليست مماثلة لل نثىاألأف  ناجدلو

الدكرة الشهرية عند المرأة ككيفية حدكث  مثل كيفية)كظائف األعضاء علم ، ك

كذلك ك ، (الحمل كالوالدة كالرضاعة كغيرهم مما تنفرد به األنثى عن الذكر

بل إف هناؾ ثمة . كاالهتمامات الشخصية منذ الصغر لكل منهماكالميوؿ السلوؾ 

  .االجتماعية كاالنسانية كالنفسيةكالنواحى اختبلفات فى الميوؿ 

ف بعض ما جبل هللا عليه األنثى هو نوع من كجدير بنا أف نقوؿ كبكل انصاؼ أ

رل أف الضعف الخىلٍقي ف إننا .  الكماؿ في حقها، كإف كاف نقصًا في حق الرجاؿ

، مع أنه يعد من جملة  في الرجاؿكالعجز عن اإلبانة في الخصاـ عيب ناقص 

التى  برقة مشاعرها كجياشة أحاسيسها محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب

هللا عز كجل فى  ذكركقد . تطغى على قوة اإلبانة عندها كهذا فى أغلب أمرها

 [18:الزخرؼ] {أىكىمىنٍ يينىشَأي فًي الٍحًلٍيىةً كىهيوى فًي الٍخًصىاـً غىيٍري ميبًينو}كتابه العزيز
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من جماؿ المرأة تنشأتها فى الحلية كحبها للزينة كإف لم تفعل ذلك  أفبين تؼ

بل على حب المرأة فالرجل بطبيعته جي. لكاف هذا من أسباب تنافر الرجاؿ منها 

كينفر ، كما أنه يميل للمرأة التى ال تجادؿ ، المتزينة كعلى بغض المرأة المبتذلة 

 األنانة أك الزنانة أك التى تريد أف تنازعه القوامة فى البيتمن المرأة المجادلة أك 

أف الذكر ليس كاألنثى، كهذا حكم األعلم : هذا هو حكم هللا القدرم  .كالمعيشة

بالحًكىمً كالمصالح ، هذا كبلـ الذم خلق الخلق، كعىلًمى ما بينهم من التفاكت 

  .[ 14: الملك] {طًيفي الٍخىبًيريأىالى يىعٍلىمي مىنٍ خىلىقى كىهيوى اللَ}: كاالختبلؼ

األحكاـ الشرعية ػ كإف ختبلؼ بين الذكر كاألنثى جملة من االكقد تفرع على ذلك 

كحواء من تراب ألنها خلقت من ، فآدـ من تراب ،  سواءالخلقة أصل كانا في 

كصدؽ هللا العظيم  ضلع آدـ عليه السبلـ فهى قطعة منه تميل إليه كيميل إليها

كصدؽ رسوله  (كخلق منها زكجها)الذل بين فى صدر سورة النساء اآلية األكلى 

  .(224)النساء شقائق الرجاؿ)الصادؽ األمين 

إلى أف هذق اآلية المعجزة اشتملت الحقيقة الخالدة الدائمة عبر العصور كلها ك

غير ممكنة  الذكر كاألنثىكهي أف المساكاة المطلقة الكاملة بين تقوـ الساعة 

لكنٌ المساكاة النسبية بين الجنسين هي التي يمكن تحقيقها على  .كاقعًاعلما ك

.  كمن خبلؿ دراسات العلماء أرض الواقع

حينما تصوركا أفٌ  الناس غربيين أك مستشريقين أك علمانيينلقد أخطأ كثير من 

تشريحية كعضوية ، تتمحور حوؿ  فركؽما هي إالٌ  الذكر كاألنثىبين  الفركؽ

كنسوا  ".رجل صغير الحجم"، فنظركا إلى المرأة على أنها  ألعضاء فقطحجم ا

قوله من فى القرآف الكريم  العليم الخبير قبينتفاكت بين الجنسين أنه يوجد 

عىلىى } كهم الرجاؿ  {الرِجىاؿي قىوَاميوفى عىلىى النِسىاءً بًمىا فىضَلى اللَهي بىعٍضىهيمٍ } : تعالى

فى كذلك ألف  ،{كىلًلرِجىاؿً عىلىيٍهًنَ دىرىجىةه}: قوله تعالى، ك النساءكهن  {بىعٍضو 

على تحمل  ، كقوة طبيعيةفى البنية الجسمانية كماؿ رجحاف عقلى ، كالذكورة 

فى البنية نقص رجحاف عاطفى ، كاألنوثة بينما . ، كشرؼ كجماؿأصعب الشدائد 

، كما هو أهوف الشدائد  أماـيجعلها تنهار ربما  ، كضعف طبيعي الجسمانية

  .مكابرمعاند ، ال يكاد ينكرق إال  مشاهد لجميع العقبلءكمحسوس 

                                                             

224
 الخطابي في معالم السنناإلماـ (  
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بل إف االختبلؼ فى بعض األحكاـ الشرعية التى تخص الجنسين راجع إلى 

كهذا  .بينهماكالطبيعى كالعقلى كالفسيولوجى   بنيانىطبيعة االختبلؼ اؿ

كاألنثى راجع إلى مراعاة طبيعة المرأة  االختبلؼ في األحكاـ الشرعية بين الذكر

، كغير ذلك من  ، كتركيبها العقلي، كالنفسيكبنيانها الجسمانى  من حيث خلقتها

مدنى ريفى أك مجتمع صور االختبلؼ التي ال ينكرها العقبلء كالمنصفوف من أم 

 .متحضر

ذاتها ،  إف المتدبر لكتاب هللا عز كجل يجد اختبلفات فى األحكاـ الشرعية لؤلنثى

فنجد أف الزكجة المدخوؿ بها تختلف  ، كهذق االختبلفات تكوف بحسب حالتها

عدتها فى حاؿ الطبلؽ عن الزكجة الغير مدخوؿ بها ، كتختلف عدة الحامل عن 

كمن بديع القرآف الكريم نجد أف األنثى  لها . عدة األرملة التى مات عنها زكجها

عدة كلمات مترادفة من حيث الذات إال أنها مختلفة من حيث مدلولها فمثبل كلمة 

ال يظن أحد أف أل من هذق الكلمات تخرج عن نطاؽ ، زكجة ، كإمرأة ، كأنثى 

ل ؼ إال أننا مع التدقيق فى دالالت هذق الكلمات نجد أنها تختلف ،مفهوـ األنثى

   (225)المعانى

اقتضت أف يكوف الرجل هو الذم يكدح كيتعب في تحصيل عز كجل سنة هللا إف 

بعد حركة ، كيأنس بعد فرقة ، تخفف عنه آالمه عند زكجه ثم يعود ليسكن  الرزؽ

كلذلك جعل هللا . كتواسيه كتجبرق بالبسمة كالنظرة كالكلمة الحلوة العذبة الطيبة 

كىمًنٍ آىيىاتًهً أىفٍ خىلىقى لىكيمٍ مًنٍ )عز كجل الزكاج آية من آياته فقاؿ سبحانه كتعالى 

ىيىاتو لًقىوٍـو  أىنٍفيسًكيمٍ أىزٍكىاجنا لًتىسٍكينيوا إًلىيٍهىا كىجىعىلى بىيٍنىكيمٍ مىوىدَةن كىرىحٍمىةن إًفَ فًي ذىلًكى آلى

  الركـ سورة (21)يىتىفىكَريكفى

كيؤسس ، هو الذل يدفع لؤلنثى المهر كاقتضت حكمة هللا عز كجل أف الرجل 

كال يكوف ذلك إال بالبذؿ كالعطاء ، لبياف اهتمامه بها كحاجته إليها ، بيت الزكجية 

في دفع الدية ػ  بل قد يشاركها . لكى يطمئن قلبها إليه كيحافظ هو عليها، لها 

أبا أك ينفق عليها هكذا يكوف حاؿ الرجل مع المرأة . عند قياـ المقتضي لذلك 

.  أخا أك زكجا

                                                             

225
 فى الفرؽ بين مدلوؿ هذق الكلمات  (اإلببلج فى معنى األزكاج )انظر بحثنا ( 
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كال كال راد لقضائه كهللا عز كجل هو الذل خلق كحكم كعدؿ كال معقب لحكمه 

سورة األعلى ، كهو الذل كما فى  (خلق فسول كقدر فهدل)قادح فى عدله 

من قوله  التفريق في الشهادةفرؽ بين الرجل كالمرأة فى بعض األحكاـ مثل 

كىاسٍتىشٍهًديكا شىهًيدىيٍنً مًنٍ رًجىالًكيمٍ فىإًفٍ لىمٍ يىكيونىا رىجيلىيٍنً فىرىجيله كىامٍرىأىتىافً }عز كجل 

يخٍرىل : البقرة] {مًمَنٍ تىرٍضىوٍفى مًنى الشُهىدىاءً أىفٍ تىضًلَ إًحٍدىاهيمىا فىتيذىكِرى إًحٍدىاهيمىا اأٍل

بل هناؾ أحكاـ  ،مرأة عن الرجل ليس مطلقا كهذا التفريق فى شهادة اؿ[ 282

كشهادتها في دخوؿ شهر ، بتماـ  اشهادتها فيها مثل شهادة الرجل تماـشرعية 

فلو قالت  أنها رأت هبلؿ شهر رمضاف يؤخذ بشهادتها كيصوـ المسلموف  رمضاف

. ، كاللعاف كغير ذلك من األحكاـ ، كالوالدة ، كالحيض ، كفي باب الرضاعالشهر

أف الجهاد ال : ، كمن ذلك جاءت أحكاـ تفرؽ بينهما تفريقًا تميزت فيه المرأةبل 

فى أما . يجب على النساء لطبيعة أجسادهن، فسبحاف العليم الحكيم الخبير

هذا على أف شهادة الرجل بشهادتين من النساء ألف نصت اآلية فقد مسألة الدين 

عمبل بالقاعدة الفقهية ،  ،ضرارفبل ضرر كال ، يخص الغير    -الدينكهو   -األمر

كما أنه يخص عصب الحياة كهو الماؿ ، كالمرأة محكومة بعواطفها أكثر من 

فى مسألة الدين فإف حكمت بعواطفها ،  كهذق ميزة فيها كليست بنقيصة ،عقلها 

كيكوف هذا عبأ عليها فرفع هللا عز ،  كظلمت نفسهاكظلمت غيرها  ماؿأضاعت اؿ

كأمر المسلمين أف يستشهدكا برجل كإمرأتين أف تضل ، كجل الحرج عنها 

نعٍمى الرب ربنا عز كجل الذل كضع الضوابط ؼاحداهما فتذكر احداهما األخرل ،  

  .كالقيود التى تصوف للناس أنفسهم كأموالهم

 من الناسكمن توهم كيتوفر أدلة شرعية مستفيضة على أف الذكر ليس كاألنثى ، 

بل يخشى عليه أف يكوف  ، أنهما سواء فقد أبطل داللة القرآف كالسنة على ذلك

 . من المكذبين الضالين

قوله تؤكد إعجاز  جاز هذق اآلية كما عذكر كاألنثى تؤكد إالجلية بين اؿالفركؽ  إف

كليست المرحلة مقتصرة فقط على التركيب  {كللرجاؿ عليهن درجة}: تعالى 

فإذا  .للمرأةكالقدرات العقلية ، كلكنها أيضا تشمل تركيب النفس ، البيولوجي 

النابغين في كل فرع من فركع المعرفة أف أكثر نظرت في التاريخ كجدت 

، بينما النابغات من النساء في أم مجاؿ من  كاالختراع كالحياة من الرجاؿ

، كنستطيع أف نذكر المئات   المعرفة أك االختراع محدكدات كمعدكداتمجاالت 

كفي ، كفي قيادة الجيوش  ، من الرجاؿ في كل فن من فنوف المعرفة

javascript:openquran(1,228,228)
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كإنه يسير عليك أف تعد  .كفي الماؿ كاالقتصاد، كفي الصناعة ، االختراعات 

سانية العشرات من النساء في أم فن من هذق الفنوف العامة من المعارؼ اإلف

عشرات األنبياء كالمرسلين كهم  كتستطيع أف تعد . عات كاالختراعاتكالصنا

صفوة البشر، كلكنك ال تستطيع أف تعد كاحدة تتصف بصفات النبوة كالرسالة 

. رغم عظم هؤالء النساء كهن أمهات األنبياء كزكجاتهم كبناتهم

 يدة نساء العالمينإف العذراء مىريم سيدة النساء في زمانها، كفاطمة الزهراء س

، لكن  ، ال يضارعهن أحد من النساء كفعاؿ الواحدة منهن خير من آالؼ الرجاؿ

ألنه ليس  الحقيقة تبقى كما هي أنه لم ترقى كاحدة منهن إلى مستول النبوة

. الذكر كاألنثى

كال ، كليس هذا قدحنا بالمرأة فإف أعظم العباقرة يتصاغر أماـ أبسط األمهات 

قادة الدنيا من الرجاؿ أف يفعل ما تفعله أبسط النساء كأجهلهن،  يستطيع أعظم

أنه ال يستطيع أف ينجب طفبلن كيحمله في بطنه تسعة أشهر، كما أنه ال يمكنه 

، كما أنه ال يطيق صبرا على شئ  رضاعته كتربيته مهما كاف له من معرفة كنبوغ

مهما كاف حظه عظيمنا ككظيفة األمومة ال يستطيع أف يقوـ بها أم رجل  .من ذلك

الرسوؿ ككظيفة األمومة تتصاغر أمامها كل الوظائف األخرل كيوصي  . من النبوة

،  أصحابه كأمته برعاية األـ بأضعاؼ أضعاؼ ما يوجبه لؤلبصلى هللا عليه كسلم 

من أحق الناس : فعندما سئل المصطفى صلوات هللا عليه من أحد أصحابه

من ، ثم ، قاؿ أمك  ، قاؿ ثم من ، قاؿأمك »: بحسن صحبتي ؟ قاؿ المصطفى

 .«(226)أبوؾمن ، قاؿ ثم ، قاؿ أمك قاؿ 

سواء كاف جهبل منهم أك لعلة )إذا كاف مطلب بعض السياسيين كاالجتماعيين ك

بمعاملة النساء كالرجاؿ بالتساكم باعتبارهما متساكيين في  (نفسية عندهم

كإذا تجاهلنا الثوابت العلمية : ؛ على حين أثبتت الحقائق العلمية العكس الخلق

كتكذيب للعليم  ، في هذا الخصوص، فيصبح المطلب إذف بمثابة كذبة بيولوجية

ىعٍلىى )الخبير الرب األعلى  كىالَذًم قىدَرى ( 2)الَذًم خىلىقى فىسىوَل ( 1)سىبِحً اسٍمى رىبِكى اأٍل

كبهذا نقوؿ لهم على أل أساس علمى بنيتم فكركم  ،سورة األعلى  (3) فىهىدىل

النظر عن ثوابت علمية تتصل بخلق الجسد  تمصرؼألم تعلموا أنكم .كرأيكم هذا 
                                                             

226
، كمقتضى الحديث أف يكوف لؤلـ ثبلثة 2548، كمسلم  10/336متفق على صحته عن أبى هريرة ، البخارل (  

 أماؿ ما لؤلب من البر 
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فإلى متى التظاهر بتساكم النساء مع الرجاؿ رغم . كالدماغ لكل من الجنسين

ة اختبلفهما بيولوجينا؟ فالوقت حاف لمراجعة الموقف التقليدم القديم حوؿ مساكا

بسبب أف النساء خرجن من بيوتهن   المرأة بالرجل الذم عمٌ أرجاء من العالم

ككاف هذا نتاجا للحرب العالمية األكلى كالثانية ، ليزاحمن الرجاؿ فى األعماؿ 

كالتى قضت على معظم الشباب كالرجاؿ فنادت المانيا كمن بعدها أكركبا بخركج 

كحاف الوقت . سات الخدمية المرأة للعمل فى المصانع كالشركات كالمؤس

، أم يمكن قياـ  الرجاؿ كالنساء متعاكضوف: لتصفية الخرافة االجتماعية القائلة

، مهما تحمست  كلكن اعلم أف الرجل يختلف عن المرأة. أحدهم بدكر اآلخر

إف الدعوة إلى المساكاة بينهما هى دعوة باطلة ال  .الدعوة إلى المساكاة بينهما

ألم تر أف المرأة تنفر من الرجل  .سند لها من العلم كهى ظلم لكبل الجنسين

المخنث ، كأف الرجل ينفر من المرأة المترجلة ، فلو كانا فى الجنسين سواء فلم 

 كاف النفر؟

، الجنس  الجنسهما متساكياف فقط باعتبارهما من نفس ؼ كبالتدقيق العلمى

،  ، المهارات فكل من يدعو إلى تساكم المرأة كالرجل في المدركات. البشرم

، فهو يدعو دكف أف يدرؾ إلى بناء مجتمع على أساس  ، السلوؾ االستعدادات

.  كعلمي( أحيائي)كذب بيولوجي 

الجنساف ؼ ،كإنى فى هذا البحث آخذ بقلوبكم كعقولكم لتفنيد هذق الفرية 

، ككما  فكما للمرآة جسد أنثوم فلها دماغ أنثوم .مختلفاف اف دماغكاؿ، ف امتباين

 ةفييصاغ دماغ الجنين الذكر إلى بنية ذكرم. للرجل جسد ذكرم فله دماغ ذكرم

،  لذكورةؿلتعرضه في الرحم إلى جرعات كبيرة من هرمونات منشطة 

، حيث تقدر عمومنا كمية تلك الهرمونات عند الذكر في سن البلوغ  التستوستركف

ينثى، أك  ينثى تتصرؼ  كأل. مما في المرأة% 1000عشرة أضعاؼ الكمية عند األ أ

دماغها في الرحم إلى كميات غير اعتيادية من فقد تعرض ،  تصرؼ الرجاؿ

. هرمونات الذكورة

يريدكف من  مافأا فى أل مكاف ؾكالذين يريدكف أف تشيع الفاحشة فى الذين آمنو

كمشبعة لشهواتهم ، كأبى هللا ، كملهاة للرجاؿ ، المرأة أف تكوف سلعة رخيصة 

 . كجل إال أف يجعل لها حياة كريمة بصوف عرضها كعفتها كطهارتها  عز
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لماذا التفريق فى الميراث؟ كيتسائل هؤالء الذين  فسدكا فى اخبلقهم كدينهم 

، كالمبلهى الليلية ، كلماذا ال تمارس المرأة حياتها مثل الرجاؿ فتذهب للنوادل 

كتلبس مثل الرجاؿ كتتسكع فى الطرقات ، بل كتدخن الغليوف كالسيجار 

كتشرب المخدرات كالمسكرات مع أف كل هذق الموبقات محرمة على ، كالشيشة 

، لك لمرض فى أنفسهم إنهم طلبوا من المرأة ذ .الرجاؿ كالنساء سواءا بسواء

نساء النبى صلى هللا عليه كسلم كالتحذير يشمل سبحانه كتعالى هللا  ركلقد حذ

فبل تخضعن بالقوؿ فيطمع الذل فى قلبه مرض كقلن قوال )جميع النساء 

فبل يفهم أبدا أف  ، ألف الحكم الشرعى عاـ لجميع النساء،(32األحزاب )معركفا 

بل هن أمهات المؤمنين كقدكة لنساء العالمين ،  ،الحكم يخص نساء النبى فقط 

 !؟يكوف بمفهوـ المخالفة أف النساء من غير أزكاج النبى يخضعن بالقوؿكهل 

كهذا فهم سقيم ، مرض  ـبهكفى قل ينفيكن نهبة للذ( نهأل يرققن الكبلـ  كيلين)

 كحاش لله عز كجل أف يطالب غير نساء النبى، إذ ينادل بالفجور بين النساء 

   . بالخضوع فى القوؿ

 

 ِٛاػغ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح فٝ وزبة اهلل ػضٚعً

كالذين ينادكف بمساكاة الذكر باألنثى نقوؿ لهم أأنتم أعلم أـ هللا؟ الذل بين فى 

مواضع فى كما بين عوامل التفرقة بينهما ، كتابه العزيز مواضع المساكاة بينهما 

األعماؿ كعز كجل جعل المساكاة بينهما فى فنجد هللا سبحانه كتعالى . أخرل

ى أيضًيعي ): قاؿ تعالىفى القرآف الكريم كالمجازاة عليها  فىاسٍتىجىابى لىهيمٍ رىبٌهيمٍ أىنٌي ال

ينٍثىىىعىمىلى عىامًلو مٌنٍكيمٍ مٌن   [آؿ عمراف سورة] (195)بىعٍضيكيم مٌن بىعٍضو ذىكىرو أىكٍ أ

ينٍثىىىكىمىن يىعٍمىلٍ مًنى الصٌالًحىاتى مًن ): اؿ تعالىكؽ كىهيوى ميؤٍمًنه فىأيكٍلىػىئًكى  ذىكىرو أىكٍ أ

ى ييظٍلىميوفى نىقًيرًا مىنٍ عىمًلى ): قاؿ تعالىك [سورة النساء]( 124)يىدٍخيليوفى الٍجىنٌةى كىال

ينٍثىىىصىالًحًا مٌن  كىهيوى ميؤٍمًنه فىلىنيحٍيًيىنٌهي حىيىاةن طىيٌبىةن كىلىنىجٍزًيىنٌهيمٍ أىجٍرىهيم بًأىحٍسىنً  ذىكىرو أىكٍ أ

ى ييجٍزىلى إاًلٌ ): قاؿ تعالىك [سورة النحل]( 97)مىا كىانيواٍ يىعٍمىليوفى مىنٍ عىمًػلى سىػيٌئىةن فىبل

ينٍثىىى ذىكىػرو أىكٍمًثٍلىهىا كىمىنٍ عىمًػلى صىالًحًا مٌن  ميؤٍمًنه فىأيكٍلىػىئًكى يىدٍخيليوفى الٍجىنٌةى  كىهيوى أ

يىأىيٌهىا النٌاسي إًنٌا خىلىقٍنىاكيم ): قاؿ تعالىك [سورة غافر]( 40)ييرٍزىقيوفى فًيهىا بًغىيٍرً حًسىابو

ينٍثىىىمٌن  كىجىعىلٍنىاكيمٍ شيعيوبًا كىقىبىآئًلى لًتىعىارىفيوىاٍ إًفٌ أىكٍرىمىكيمٍ عىندى اللٌهً أىتٍقىاكيمٍ إًفٌ  ذىكىرو كىأ

فكل هذق اآليات تشير إلى مساكاة الذكر  [سورة الحجرات]( 13)اللٌهى عىلًيمه خىبًيره

كاألنثى فى المجازاة على األعماؿ ألف كبل منهما طولب بالصبلة كالزكاة كالصياـ 
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كلوكاف ثمة تفريقا بينهم فى األعماؿ . كالحج كبالمعاملة الحسنة مع اآلخرين

التكليفية لهما لكاف من األكلى أف يكوف التفريق فى المجازة على األعماؿ كحيث 

فكانت المساكاة بينهما فى المجازاة ، أنه لم يثبت التفريق فى األعماؿ التكليفية 

قد يقوؿ قائل أف المرأة فى حاؿ . كهذا هو العدؿ اإلنصاؼ على األعماؿ

أك ، كأقوؿ هل يؤدل الرجل الصبلة كهو جنب  !!الحيض ال تصلى كال تصوـ

يغتسل أكال ثم يأتى  ؟ الجواب بالطبع ال إنهكهو جنب يطوؼ بالبيت الحراـ 

فكذلك الحاؿ بالمرأة تمنع من ،  عبادة على كجهها الصحيح بعد الطهارةباؿ

كىيىسٍأىليونىكى ): اس يقوؿ هللا تعالى ض أك نفمأك ح ةباالعبادة كهى فى حالة جن

عىنً الٍمىحًيضًۖ  قيلٍ هيوى أىذنل فىاعٍتىزًليوا النِسىاءى فًي الٍمىحًيضًۖ  كىالى تىقٍرىبيوهينَ حىتَىٰ 

بُ التَوَابًينى كىييحًبُ يىطٍهيرٍفىۖ  فىإًذىا تىطىهَرٍفى فىأٍتيوهينَ مًنٍ حىيٍثي أىمىرىكيمي اللَهيۚ  إًفَ اللَهى ييحً

فإذا كاف النهى عن الصبلة كالصياـ كالطواؼ   .سورة البقرة (222)الٍميتىطىهِرًينى 

فكاف النهى مصاحبا أيضا للرجاؿ بعدـ القرب ، للنساء فى حاؿ الحيض كالنفاس 

منهن فى هذق الحاالت كال يأتى الرجاؿ النساء إال بعد طهارتهن فتأمل هذا فإنه 

 .كفى غاية األهميةمفيد 

١ٌََْظ اٌزوش وبألٔضٝ}لٌٛٗ رؼبٌٝ رفغ١ش  َٚ} :

:  (227)اٌشاصٜ لبي اٌفخش

الذكر على األنثى، تفضيل الولد ( عمراف ةإمرأ)أف مرادها : فيه قوالف األكؿ

: كسبب هذا التفضيل من كجوق

. شرعهم أنه ال يجوز تحرير الذكور دكف اإلناث فى: أحدها

، كال يصح ذلك في  أف الذكر يصح أف يستمر على خدمة موضع العبادة: كالثاني

. األنثى لمكاف الحيض كسائر عوارض النسواف

فإنها ضعيفة ال تقول على  الذكر يصلح لقوته كشدته للخدمة دكف األنثى: كالثالث

. الخدمة

. أف الذكر ال يلحقه عيب في الخدمة كاالختبلط بالناس كليس كذلك األنثى: كالرابع

                                                             

227
 تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازل (  
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فهذق  .أف الذكر ال يلحقه من التهمة عند االختبلط ما يلحق األنثى: كالخامس

. الوجوق تقتضي فضل الذكر على األنثى في هذا المعنى

أف المقصود من هذا الكبلـ ترجيح هذق األنثى على الذكر، كأنها : كالقوؿ الثاني

كهذق األنثى موهوبة هللا تعالى، كليس الذكر الذم يكوف ، قالت الذكر مطلوبي 

كاألنثى التي هي موهوبة لله، كهذا الكبلـ يدؿ على أف تلك المرأة  ، مطلوبي

ب بالعبد خير مما كانت مستغرقة في معرفة جبلؿ هللا عالمة بأف ما يفعله الر

. اهػ. يريدق العبد لنفسه

ُٞ   :(228)لبي اٌضِخشش

: هو بياف لما في قوله: قلت ؟{كىلىيٍسى الذكر كاألنثى}: فما معنى قولها: فإف قلتى

ليس الذكر : ، كمعناق ، كالرفع منه من التعظيم للموضوع {كهللا أىعٍلىمي بًمىا كىضىعىتٍ}

لها، كاأللف كالبلـ فيهما يحتمل أف تكوف للعهد الذم طلبت كاألنثى التي كيهًبىتٍ 

؛ إذ  أف الذكر ليس كاألنثى في الفضل كالمزية: كأف تكوف للجنس، على أف المراد

؛ لًما  هو صالح لخدمة المتعبدات كالتحرير كلمخالطة األجانب، بخبلؼ األنثى

،  كليس جنسي الذكرً مثل جنس األنثى .، كعوارض النسواف يعتريها من الحيض

لما بينهما من التفاكتً فيما ذكر، كلوال هذق المعاني التي استنبطها العلماء، 

لم يكن لمجرد األخبار بالجملة الليسية معننى؛ إذ كلُ  -تعالى -كفهموها عن هللا

. أحدو يعلىمي أف الذكر لىيٍسى كاألنثى

: (229)اٌشؼشاٚٞاٌش١خ ِٓ فٛائذ 

 

ينٍثىىإًنِي }: قد قالت :قاؿ رحمه هللا إف .{كليس الذكر كاألنثى} :كقاؿ هللا {كىضىعٍتيهىا أ

 ال تظني أف الذكر الذم كنت تتمنينه سيصل إلى مرتبة هذق األنثى: الحق يقوؿ لها

إًنِي كىضىعٍتيهىا }: أك أف القوؿ من تماـ كبلمها. ، إف هذق األنثى لها شأف عظيم

ينٍثىى كيكوف ، هو جملة اعتراضية  {كىهللا أىعٍلىمي بًمىا كىضىعىتٍ}: كيكوف قوؿ الحق {أ

،  يارب إف الذكر ليس كاألنثى: أم أنها قالت. {كليس الذكر كاألنثى}تماـ كبلمها 

. إنها ال تصلح لخدمة البيت

                                                             

228
 تفسير الكشاؼ للزمخشرل  (
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، كسنجد أف المعنى األكؿ فيه إشراؽ أكثر، أنه  يحبهكليأخذ المؤمن المعنى الذم 

أنت تريدين ذكرا بمفهومك في الوفاء بالنذر، كليكوف في : تصور أف الحق قد قاؿ

، كلكني سأعطي فيها آية أكبر من  ، كلقد كهبت لك المولود أنثى خدمة البيت

، ال مجرد  ائد، كأنا أريد باآلية التي سأعطيها لهذق األنثى مساندة عق خدمة البيت

إنني سأجعل من هذق اآلية مواصلة لمسيرة  .خدمة رقعة تقاـ فيها شعائر

كألنني أنا الخالق، سأكجد في هذق . العقائد في الدنيا إلى أف تقوـ الساعة

أنثى كهى . ، كهي آية تثبت طبلقة قدرة الحق األنثى آية ال توجد في غيرها

كهذق هي اآلية في . مريم ببل ذكركهي مريم كيأتي منها المسيح عيسى ابن 

ذكرنا، أك أنثى، ألف نية امرأة عمراف : فبل يقولن أحد. ، كتثبت قمة عقدية العالمين

في الطاعة أف يكوف المولود ذكرا، كشاء قدر ربكم أف يكوف أسمى من تقدير 

ينٍثىى}: ، لذلك قاؿ امرأة عمراف في الطاعة ذكر لن أم أف اؿ .{كىلىيٍسى الذَكىري كىاأل

 . هػ.أ يصل إلى مرتبة هذق األنثى

، كأقوؿ هذا بياف فضل لمريم عليها السبلـ إذ جعل هللا لها حمبل دكف ذكر 

فهل يأتى أحد من الرجاؿ بمثل ماجاءت به مريم العذراء ، كمولودا دكف أب 

 . كهذا بياف فضل لؤلنثى لم يكن أبدا للرجاؿ، البتوؿ 

:  اٌزٛع١ٗ اٌؼٍّٝ

أف المسافة بين Del Giudice (230 )  2012فى فقد ذكر العالم ديل جوديك 

 .المريخ كفينوس تعادؿ الفركؽ العالمية بين الجنسين

 : (231)اٌجبسِؾّذ ػٍٟ / اٌذوزٛسلبي 

إف الفركؽ الفسيولوجية الوظيفية كالتشريحية بين الذكر كاألنثى أكثر من أف 

الصبغيات الجسيمات الملونة أك  الفركؽ على مستول كتظهر هذق ، تحصى كتعد

ككل خلية في جسم اإلنساف توضح لك  ، الكركموسومات التي تتحكم بالوراثة

تتجلى الفركؽ بأكضح ما يكوف في ك ،تلك الحقيقة الفاصلة بين الذكورة كاألنوثة

ثم ترتفع الفركؽ بعد  ،(البويضة)كنطفة المرأة ( الحيوانات المنوية)نطفة الذكر 

                                                             

230 ) Del Giudice, M., The Distance Between Mars and Venus: Measuring Global Sex 

Differences in Personality, PLOS ONE, 2012; 7, 1-8. 
231
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كتتجلى كأكضح ما  ،ة الجسم المختلفة من العظاـ إلى العضبلتذلك في أجهز

، كال تقتصر الفركؽ على  يكوف في اختبلؼ األجهزة التناسلية بين الذكر كاألنثى

كلكنها تدؽ كتدؽ في بعض  ، الجهاز التناسلي كإنما تشمل جميع أجهزة الجسم

التي تتجلى فيها كجهاز الغدد الصماء هو أحد األجهزة . األجهزة كتتضح في أخرل

فهرمونات الذكورة تختلف عن هرمونات األنوثة في  ،الفركؽ كأكضح ما يكوف

، كيتمثل في زيادة ذرة من  تأثيرها اختبلفا كبيرنا رغم أف الفرؽ الكيماكل بسيط

. الكربوف كثبلثة ذرات من الهيدركجين إلى التركيب الجزئى في هرموف األنوثة

 {كىلًلرِجىاؿً عىلىيٍهًنَ دىرىجىةه} إليها القرآف الكريمكهذق مبلحظة أخرل هامة أشار 

مجموعة + ، فهرموف الذكورة يساكم هرموف األنوثة 228سورة البقرة اآلية 

أعضاء + ، ككذلك الجهاز التناسلي للرجل يساكل الجهاز التناسلي للمرأة  مثيلية

. اضافية

حيث تتميز ، كالفركؽ بين الذكر كاألنثى تتجلى في الجنين من الشهر الرابع 

كحيث يكوف المخ كمنطقة تحت المهاد قد  ، أعضاء الذكورة كأعضاء األنوثة

كقد الحظ العلماء كاألطباء  .تميزت تميزنا كامبلن بين الجنين الذكر كالجنين األنثى

فالصبي عادة  ، كلو كانا توأمين كالمربوف االختبلؼ الشاسع في سلوؾ األنثى،

كتستمر الفركؽ تنمو يوما بعد يوـ حتى تبلغ  .أكثر عنفا كنشاطنا كإدراكنا من أخته

، عندما تستيقظ الغدد التناسلية من هجعتها الطويلة  أكج اختبلفها عند البلوغ

، فينمو شعر عذاريه  ، فترسل هرمونات الذكورة إلى الصبي ليصبح رجبل كتنشط

 ، كتنمو عضبلته كعظامه كتقول ، ، كيصبح صوته أجش غليظنا كشاربه كذقنه

كيكوف عريض المنكبين قوم الساعدين  ، كيتوزع الدهن في جسمه توزيعنا عادالن 

، فتنمو أثداؤها كأجهزتها  أما الفتاة فتنهمر عليها هرمونات األنوثة. مفتوؿ الذراعين

مها بحيث يخفي أم نتوء أك حفرة كيتوزع الدهن في جس ، التناسلية كتبدأ الحيض

كينعم صوتها كيصير  ،كيزداد الدهن في أرادافها كعجزها ، ال ترتاح لها العين

ليس هذا فحسب كلكن الهرمونات تؤثر في السلوؾ كما تؤثر في القواـ  ،رخيما

، كتجعل الفتاة شديدة الخفر  ، فتجعل الفتى مقدامنا محبنا للمغامرة كالمشية

كهي فركؽ تظهر في الحيواف المنول  .لة إلى الدالؿ كالتغنج، ميا كالحياء

. اهػ. كالبويضة كما تظهر في الفتاة اليافعة كالشاب الذم طر شاربه

javascript:openquran(1,228,228)
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  :(232)٠ٚمٛي األعزبر ػجذ اٌشاصق ٔٛفً .

يصعب في جميع الكائنات الحية التمييز بين الذكر كاألنثى بالشكل الظاهر، فغالبنا 

اإلناث تشابها يكاد يكوف تامنا بحيث ال يمكن التفريق بينها إال ما تتشابه الذكور مع 

، فيما عدا اإلنساف إذ يختلف الذكر عن األنثى في  عن طريق الفحص الدقيق

من ، كتعرؼ األنثى ، الشكل الظاهرم اختبلفنا كبيرنا بحيث يتبين اإلنساف الذكر 

كال يختلف الرجل عن المرأة في الشكل الخارجي فقط  .النظرة العابرة السريعة

كال في التركيب الداخلي عبلكة على المظهر الخارجي فقط كإنما أثبتت الدراسات 

العلمية اختبلؼ الرجل عن المرأة اختبلفنا كبيرنا في كل ناحية من النواحي كفي 

 مختلف المناشط 

 : (233)اٌذوزٛس اٌىغ١ظ وبس٠ً ٠مٛي

الفوارؽ القائمة بين الرجل كالمرأة إلى اختبلؼ شكل األعضاء كال ترجع 

هما كشكل الرحم كنمو الثديين كغير ذلك فحسب، كإنما ترجع فالتناسلية عند كل ـ

إلى سبب أعمق كثيرنا كهو غمر الكياف العضوم كله بمواد كيمائية تنتجها الغدد 

كالواقع أف . ر عن األنثىالتناسلية التي تختلف طبيعتها كتركيبها كخواصها في الذؾ

، فكل خلية من خبليا جسمها تحمل طابع  المرأة تختلف عن الرجل جد االختبلؼ

كأف  .ضوية كعلى األخص جهازها العصبيجنسها كهذا أيضا شأف أجهزتها الع

ية التكاثر دكر قصير األجل كمحدكد جدنا بينما دكر المرأة ؿـدكر الرجل في ع

فيها المرأة إلى هذا الكائن الجيني فتظل حالتها يطوؿ إلى تسعة أشهر تخضع 

الفسيولوجية دائمة التأثر به كاإلناث ال تبلغ تماـ نموها إال بعد أف تحمل مرة أك 

. أكثر فإذا لم تلد تصبح أقل اتزانا كأكثر عصبية

٠ٚمٛي اٌذوزٛس ر١ٛدس ٚا٠ه 

أف أقرر  لقد مارست التحليل النفسي خمسنا كأربعين سنة كأظن أنني يمكنني) 

إف عواطف الغيرة في المرأة أكبر مما هي في . فيم يختلف الرجل كالنساء

                                                             

232
 58 - 56ص...من اآليات العلمية األستاذ عبد الرزاؽ نوفل : (  

233
 (اإلنساف ذلك المجهوؿ)فى كتابه  الكسيس كاريل (
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،  ، كقد يعتقد البعض أف الغيرة قد ال تكوف شيئنا هامنا بحيث يلتفت إليه الرجل

كلكن ثبت أف الغيرة تصحبها انفعاالت قاسية كتغييرات نفسية كجسدية معنا مما 

، كفي حالة التكاثر يستمر األمر  كر كدقة الحكميؤدم تأثيرنا مباشرنا على اتزاف الف

بالنسبة للمرأة لمدة طويلة تبلغ تسعة أشهر في أثنائها تكوف عواطفها موزعة بين 

كما اثبت التحليل  .الذين تمارس معهم شؤكف الحياة جنينها كبين باقي األفراد

كاالعتراؼ ، لبلعتراؼ باألخطاء من النساء النفسي أف الرجاؿ أكثر استعدادنا

. بالخطأ له تأثيرق الكبير في خطة العمل في الحياة

كال يقتصر االختبلؼ بين الذكر كاألنثى في ذلك فقط بل أنه يتعدل ذلك إلى 

السلوؾ في العمل فقد أثبتت التجربة السيما أخيرنا بعد أف شاركت المرأة بنصيب 

خصوصنا تلك ، جل كبير في العمل أف هناؾ من األعماؿ ما تجيدق المرأة عن الر

كهناؾ من األعماؿ ماال تستطيع المرأة كإف ، التي تحتاج إلى صبر ككقت طويل 

. (234)قامت بها كاف إنتاجها فيها أقل من الرجل

 :اٌضٛاثذ اٌؼ١ٍّخ ٚأصش٘ب فٟ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح .

فأبرز خصاؿ سلوكية : كتأمل في حالة متعارؼ عليها تفرٌؽ الرجاؿ عن النساء

، الجزـ  ، المنافسة ، المخاطرة تميز الرجاؿ عن النساء العدكانية كالمغامرة

كإلى : ، هي خصاؿ جيبلية غير مكتسبة ، الولوع إلى السلطوية كاإلصرار كالزعم

فالرجاؿ لم . هذق الخصاؿ تيعلٌل هيمنة الرجاؿ بدرجة كبيرة على مدار التاريخ

تعليم أك الممارسة أك نتيجة مؤثرات يكتسبوا سلوكية المغامرة مثبلن عن طريق اؿ

؛ بل حتى  ؛ كليس في مدرسة درس يعلم المغامرة كتكتيكها اجتماعية أك بيئية

، يقركف بأف هذق الخصاؿ  العلماء المختصين في مجاؿ الفوارؽ بين الجنسين

متميزة عند الرجاؿ ألف نسبة هرموف التستوستركف عندهم عشرة أضعاؼ ما 

  .  (235)عند النساء

                                                             

234
) www.al-eman.com/.../تفسير20%في20%الحاكم 

235 ) Maccoby, E. E. & Jacklin, C. N. The Psychology of Sex Differences Vol. 1 (Stanford Univ. 

Press, Stanford, 1974). 
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كإليك دراسة حديثة في المملكة المتحدة مما يعزز خيار التعليم في مدارس 

 100أيجريت الدراسة على : لجنس منفرد كأفضليته على مدارس تعليم مختلط

ذات تعليم  90منها فقط ذات تعليم مختلط ك 10،  درجة 12مدرسة نموذجية ذات 

(. منها للذكور كأخرل لئلناث)منفرد 

، ظهر أف النتائج لمدارس جنس منفرد للبنين  االختبار السنومكبعد تفحص نتائج 

، كذات الحاؿ بالنسبة إلناث في  أفضل من نتائج بنين في مدارس مختلطة% 20

أجريت  1996كفي سنة  .مدارس لئلناث مقارنة بنظيراتهن في مدارس مختلطة

على ، فأظهرت تفوقهن  مراجعة لنتائج اختبار سنوية لمدارس ثانوية للبنات

  !نظيراتهن لمدارس ثانوية مختلطة

لعلك أدركت أف المرأة بيولوجينا تتميز على الرجل في نواحي تعدها ألداء الدكر 

، السمع  ، في اإلبصار ليبلن  فهي مثبلن تتميز في اإلبصار المحيطي: البلئق بها

، المقدرة على أداء أعماؿ  ، مهارات اللغة كاللباقة ، الحدس كالتذكؽ كاللمس

، النزعة نحو مجاالت ذات  ، التفاعل مع أفراد أعلى عن التفاعل مع أشياء متعددة

كل ذلك : ، كنحو ذلك ، أقل تقيدنا بالقواعد من الرجل طابع اجتماعي كشخصي

ضركرم ألداء متطلبات البيت المتشابكة من ضمنها التربية كالرعاية المباشرة 

أكثر من األب، باإلضافة إلى لؤلطفاؿ بخاصة تعلقهم الفطرم الحاسم باألـ 

، أك ذات طابع إنساني كخيرم  ممارسة نشاطات ذات طابع اجتماعي أك شخصي

. خارج قيود القواعد، أك القياـ بأعماؿ مكتبية رتيبة

فدعنا نسلٌم بحقيقة بيولوجية هي أف الرجل كالمرأة لم ييخلقا متساكياف؛ إنما 

 Michaelمايكل لىفًن إف . هذا المنواؿخيلقا متكامبلف، فنستمر على الحياة على 

Levin  فلسفة في جامعة المدينة بنيويورؾ اؿبركفيسور(Newyourk city)  كتب

أدركت أف معظم النساء يجدف في األمومة رضاء تامنا، كمعظمهن كأمهات  :يقوؿ

،  ؛ إنما باألحرل هن أفضل في أدائها حسبؼال يتمتعن بالوالدية أكثر من اآلباء 

فوقوؼ المرأة األـ على إطعاـ الجيل . أكثر مبلئمة للوالدية من اآلباءأم هن 

الخلىف ككساءهم كتربيتهم كتعليمهم هي مهمة رفيعة نبيلة ترقى على مهمة 

. اهػ. كسب الماؿ من خبلؿ العمل

قد يعجب كثير من األزكاج رجاالن كنساءن عندما يسمعوف أف هناؾ فركقنا هامة بين 

ف فهم طبيعة هذق الفركؽ بين الجنسين من شأنه أف يغير ، كأ الرجل كالمرأة
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، كيجنبهم الكثير من المشكبلت  ، كيزيد من قدرتهم على التعايش الزكجي حياتهم

، كالتي يمكن أف يؤدم عدـ فهمها إلى تفكك هذق العبلقة الزكجية  كالصعوبات

زكاجنا  قد تستطيع المحبة كحدها حفظ الزكاج لبعض الوقت، كإف كاف .المقدسة

، كإنما البد مع الحب من الفهم العميق  فيه الكثير من الخبلفات كالمشكبلت

، كمعرفة الطريقة األنسب للتعامل مع  كالصحيح للفركؽ بين الرجل كالمرأة

ككثير من الناس يقركف كيعرفوف نظرينا أف هناؾ فركقنا بين  .اآلخرالجنس 

، إال إذا كانت الفركؽ  تكوف كاضحة، إال أف طبيعة هذق الفركؽ قد ال  الجنسين

. جسدية أك ربما انفعالية كعاطفية

كدراسة الفركؽ بين الجنسين تكوف لدينا فهمنا عميقنا عن اآلخر، كهذا الفهم 

، كهذا الفهم سيولد نوعية من  العميق يولد المحبة كالمودة كاالحتراـ أيضا

. (236)ذا الفهماالقتراحات كالبدائل لحل كثير من المشكبلت على ضوء ق

:  (237)ِؼبٌُ اٌفشٚق ث١ٓ اٌزوش ٚاألٔضٝ.

فالرجل يخطئ عندما يبادر إلى تقديم  :اختبلؼ القيم كالنظرة إلى األمور -1

،  ، كال يرل أهمية لشعور المرأة باالنزعاج أك األلم الحلوؿ العملية للمشكبلت

النصائح كالمرأة تبادر إلى تقديم  .ما يزعج المرأة من حيث ال يدرم كهذا

فالمرأة عندما ينتابها  .ال تدرم، كهذا ما يزعجه كثيرنا من حيث  كالتوجيهات للرجل

، تحب أف تتكلم كتحب من يستمع إليها فإف ذلك  أمر أك تحل عليها مشكلة

، كال تطرح المشكلة للبحث عن حل كخصوصنا في بداية  يشعرها بالحب كالرعاية

 .ا كيرعاها كيقدر ما هي فيه من الببلءالطرح كلكن لتحس أف هناؾ من يهتم به

في حين أف الرجل عندما تنتابه مشكلة فهو يرل أف عليه المسئولية في حلها كأف 

أم نصح للمرأة في هذق الحالة دكف طلب ذلك منه فإنه يشعرق أنها ترل أنه 

عاجز كأنه غير قادر على حلها كهو بدكرق يبحث عن الحل بنفسه أك يسأؿ من 

 .خبير كيستطيع الحليظن أنه 

فالرجل عندما يواجه مشكلة ما،  :اختبلؼ الوسائل في التعامل مع المشاكل -2

فإنه يميل بطبعه إلى االنعزاؿ بنفسه كالتفكير بهدكء في مخرج من هذق 

                                                             

236 ) www.al-eman.com/.../تفسير20%في20%الحاكم 
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 .مأموف مبيض في كتابه التفاهم بين الزكجين نذكرها مختصرة/ كهذق المعالم كما ذكرها د ( 
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،  ، بينما تميل المرأة إلى الرغبة في الجلوس مع اآلخرين المشكلة التي تواجهه

مرأة كلما كانت المشكلة كبيرة، شغلت بالها كثيرنا كالحديث فيما يشغل بالها، كاؿ

. ككانت في حاجة إلى الكبلـ كثيرنا كالعكس من ذلك الرجل

فالرجل يقوـ كيعمل كيعطي ما  :اختبلؼ المحفزات كالدكافع للعمل كالعطاء -3

بينما تميل المرأة للعمل كالتقديم . عندق عندما يشعر أف هناؾ من يحتاج إليه

. تشعر أف هناؾ من يرعاها كالعطاء عندما

فعندما يقترب الرجل من المرأة يشعر بالحاجة  :القرب من الطرؼ اآلخر -4

، مما يشعرق  ، كليعود لبلقتراب من جديد الملحة لبلبتعاد لبعض الوقت

، بينما تميل المرأة في عبلقتها كمشاعرها إلى الصعود  باستقبلليته المتجددة

ساعد المرأة على التعامل األمثل مع األكقات التي كالهبوط ، كفهم هذق الفركؽ م

، كيعين الرجل على التعامل األفضل مع المرأة  يميل فيها الرجل لبعض االبتعاد

. ، ككيف يقدـ لها ما تحتاج في هذق األكقات عندما تتغير فجأة طبيعة مشاعرها

ما يقدمه حيث تقوـ المرأة باعتبار تقدير كل العطايا ك :تقدير أعماؿ اآلخر -5

الرجل بنفس الدرجة تقريبنا، فمثبلن إذا اشترل لها مجوهرات بمبلغ كبير فقدرق 

عندها كخاتم صغير من الذهب، بينما يميل الرجل إلى التركيز على عمل كاحد 

كأخيرنا فالرجل يتصرؼ  .كبير، أك تضحية عظيمة، كيهمل األعماؿ األخرل الصغيرة

. شعر المرأة بعدـ صحة مشاعرها كعواطفهادائمنا ككأنه دكمنا على حق، مما م

فالرجل يحتاج إلى الحب الذم يحمل معه الثقة به  :اختبلؼ الحاجات العاطفية -6

بينما تحتاج المرأة  .كقبوله كما هو، كالحب الذم يعبر عن تقدير جهودق كما يقدمه

كتقدر ، كأف مشاعرها تفهم  إلى الحب الذم يحمل معه رعايتها كأنه يستمع إليها

كبالطبع فهذق المعالم ليست كل الفركؽ بين الرجل كالمرأة كلكنها  .كتحترـ

، كبداية حل أم مشكلة هي تفهم دكافع الطرؼ اآلخر ما حملك على  أهمها

. هذا؟ كفهم طبيعة كجبلة الطرؼ اآلخر يعين على التفاهم معه

األعزبر ثبٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ .ػجذاهلل ثٓ إثشا١ُ٘ اٌطش٠مٟ ٚلبي.

: (238)فٝ ثؾضٗ األٔٛصخ فٟ ٔظٛص اٌٛؽ١١ٓ: ٌٍمؼبء
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 ) http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart-43-3779.htmالشيخ سلماف بن فهد  موقع

 العودة 
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،  قدر أف يوجد له مخلوقنا يأنس به كيسكن إليهك،  آدـ عليه السبلـهللا خلق 

هيوى الَذًم خىلىقىكيم مِن }، كما أشارت إلى ذلك اآلية األخرل  فخلق منه زكجه حواء

إًلىيٍهىا فىلىمَا تىغىشَاهىا حىمىلىتٍ حىمٍبلن خىفًيفنا نَفٍسو كىاحًدىةو كىجىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا لًيىسٍكينى 

 {فىمىرَتٍ بًهً فىلىمَا أىثٍقىلىت دَعىوىا هللا رىبَهيمىا لىئًنٍ آتىيٍتىنىا صىالًحنا لَنىكيونىنَ مًنى الشَاكًرًينى

رىبَكيمي  يىا أىيُهىا النَاسي اتَقيواٍ}كجاء توكيد ذلك في أكؿ سورة النساء [.189:األعراؼ]

ا رًجىاالن كىثًيرنا الَذًم خىلىقىكيم مِن نَفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثَ مًنٍهيمى

، كما في  كجاء في األحاديث الصحيحة أف حواء خلقت من ضلع آدـ.{كىنًسىاءن

استوصوا بالنساء، فإف المرأة خلقت من ضلع، كإف أعوج شيء في »: حديث

: كهذا يفيد أمرين.«أعبلقالضلع 

 أف المرأة إنساف كالرجل: األكؿ

. أنها جزء من الرجل كفرع منه: الثاني

قاؿ .«إنما النساء شقائق الرجاؿ»: كلعل ما يؤكد هذق الحقيقة قوله عليه السبلـ

أم نظائرهم كأمثالهم في الخلق كالطباع، فكأنهن : الخطابي في معالم السنن

،  هذا ال فرؽ في القيمة اإلنسانية بين الرجل كالمرأةكعلى  .شققن من الرجاؿ

،  ، مما يجعلهما مشتركاف في جملة الفضائل اإلنسانية بل هما متساكياف فيها

كىلىقىدٍ كىرَمٍنىا بىنًي آدىـى }: كقوله تعالى التي أشارت إليها نصوص القرآف الكريم

هيم مِنى الطَيِبىاتً كىفىضَلٍنىاهيمٍ عىلىى كىثًيرو مِمَنٍ خىلىقٍنىا كىحىمىلٍنىاهيمٍ فًي الٍبىرِ كىالٍبىحٍرً كىرىزىقٍنىا

 {لىقىدٍ خىلىقٍنىا اإلًنسىافى فًي أىحٍسىنً تىقٍوًيمو}: كقوله تعالى[.70: اإلسراء]{ تىفٍضًيبلن 

[. 4:البينة]

إال أنه مما تقتضيه ، كبرغم تلك المساكاة في القيمة اإلنسانية أك أصل التكوين 

مختلفين في  -الذكر كاألنثى -الحكمة اإللهية، كالخلقة الطبيعية أف يكوف الزكجاف

 بعض الخصائص كالمكونات، 

، لذلك  كلو كاف الرجل كاألنثى سواء في كل شيء لم يكن في التعددية فائدة

الخلق : إف بينهما اختبلفنا في مجالي: العقل كمنطق األشياء البد أف يقوؿ

. كالتكوين كالخيلق كالطبع

، أك عند  كقد يكوف من غير الممكن هنا تفصيل ذلك عند علماء الطب كالتشريح

، لكنني أشير إلى ماله صلة كثيقة بالتشريع، كهو علم  علماء النفس كاألخبلؽ

. عناية كاضحة كبالغةاللغة الذم عني أصحابه بالموضوع 

javascript:openquran(94,4,4)
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، ثم كل  ، كذكر اسم كل جزء فيه بدأ بخلق اإلنساف( المخصص)فابن سيدق في 

، حيث  كتاب النساء: ، ثم جاء بعنواف آخر هو ، بما يشمل الذكر كاألنثى نعت فيه

 .، مما يحمد أك يذـ ، ثم نعوت كصفات أكرد ما فيهن من خصائص كسمات

،  أهل اللغة كاألدب مثل الجاحظ كابن قتيبةكسبق ابن سيدق علماء آخركف من 

، حيث خص النساء بكتاب  كما يلحظ ذلك في كتاب عيوف األخبار البن قتيبة

(. كتاب النساء)مستقل سماق 

تعطي أبعادنا للمفاهيم، ( الذكر، كاألنثى)بل إف األصل اللغوم لكل من لفظتي 

أم : حديد ذكر: كيقاؿ،  ، كهي القطعة من الفوالذ مأخوذ من الذكرة: فالذكر

. قوم شجاع: ، كرجل ذكر يابس شديد

الف كلم يتشدد، : أنٌث في األمر: ، يقاؿ أما األنثى، فمأخوذ من األنوثة كهي الليونة

كلعل من المناسب أف نتوقف عند بعض .(239)سهلة منبات: كأرض أنيثة

ق الخصائص التي كردت في الوحيين، كالتي ال يختلف عليها مسلم يؤمن بالل

، ثم لكوف الخصائص هذق حقائق  كاليوـ اآلخر؛ إليمانه كتسليمه بالوحي أكالن 

. أكيدة ثانينا

زييِنى لًلنَاسً حيبُ الشَهىوىاتً مًنى النِسىاءً كىالٍبىنًينى }: أف المرأة محل الزينة كالجماؿ -1

ىنٍعىاـً كىالٍحىرٍثًكىالٍقىنىاطًيرً الٍميقىنطىرىةً مًنى الذَهىبً كىالٍفًضَةً  آؿ ] {كىالٍخىيٍلً الٍميسىوَمىةً كىاأل

[. 14: عمراف

كهو ما عبرت عنه تلك  ،«حبب إلي من الدنيا النساء كالطيب»: كفي الحديث

: الشاعرة بقولها

 ككلكم يشتهي شم الرياحين** إف النساء رياحين خلقن لكم 

: البقرة] {فىأٍتيواٍ حىرٍثىكيمٍ أىنَى شًئٍتيمٍنًسىاؤيكيمٍ حىرٍثه لَكيمٍ }: كالمرأة محل الحرث -2

223 .]

كالجنين منذ مرحلة النطفة حتى ساعة الميبلد كهو يعيش في رحم أمه، كهو 

. معنى الحرث

                                                             

. أنث كذكر: مادتا. المعجم الوسيط: ينظر ( 239
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كىيىسٍأىليونىكى عىنً الٍمىحًيضً قيلٍ }: كهي عرضة للطمث، كالحمل كالوالدة كالرضاع -3

ى تىقٍرىبيوهينَ حىتَىى يىطٍهيرٍفىهيوى أىذلن فىاعٍتىزًليواٍ النِسىاءى فًي  : البقرة] {الٍمىحًيضً كىال

يمُهي كىهٍننا عىلىى كىهٍنو كىفًصىاليهي فًي عىامىيٍنً}[.222  {كىكىصَيٍنىا اإلًنسىافى بًوىالًدىيٍهً حىمىلىتٍهي أ

يمُهي } [.14: لقماف] كيرٍهنا كىكىضىعىتٍهي كيرٍهنا كىكىصَيٍنىا اإلًنسىافى بًوىالًدىيٍهً إًحٍسىاننا حىمىلىتٍهي أ

[. 15: األحقاؼ] {كىحىمٍليهي كىفًصىاليهي ثىبلثيوفى شىهٍرنا

ففي الحديث الصحيح أف : كفي جنس النساء نقص أكثر منه في جنس الذكور -4

النبي صلى هللا عليه كسلم خرج في يوـ العيد إلى المصلى فمر على النساء 

: فقلن ،فإني أريتكن أكثر أهل الناريا معشر النساء تصدقن »: فوعظهن كقاؿ

تكثرف اللعن، كتكفرف العشير، كما رأيت من ناقصات »: كبم يا رسوؿ هللا، قاؿ

كما نقصاف ديننا كعقلنا : قلن «عقل كدين أذهب للب الرجل الحازـ من إحداكن

بلى، : قلن« أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»: يا رسوؿ هللا؟ قاؿ

بلى، : قلن« من نقصاف عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل كلم تصم؟فذلك »: قاؿ

، في كل من الرجل  كهذا النقص أمر نسبي.«فذلك من نقصاف دينها»: قاؿ

. كالمرأة، كلكن في المرأة أكبر نسبة

كمل من »: ، قوله عليه الصبلة كالسبلـ كمما يؤكد كجود النقص في الرجل

 آسية امرأة فرعوف، كمريم بنت عمراف، الرجاؿ كثير، كلم يكمل من النساء إال

فإذا كاف كثير من .«كأف فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاـ

كمما يؤكد كجود خصائص في .الرجاؿ قد كمل، فإنه يقابلهم كثير آخركف ناقصوف

إًذٍ }: قوؿ الحق تعالى في سياؽ قصة مريم عليها السبلـ: كل من الذكر كاألنثى

قىالىتً امٍرىأىةي عًمٍرىافى رىبِ إًنِي نىذىرٍتي لىكى مىا فًي بىطٍنًي ميحىرَرنا فىتىقىبَلٍ مًنِي أنك أىنتى 

ينثىى كىهللا أىعٍلىمي بًمىا كىضىعىتٍ  السَمًيعي الٍعىلًيمي فىلىمَا كىضىعىتٍهىا قىالىتٍ رىبِ إًنِي كىضىعٍتيهىا أ

ينثىى كى كىلىيٍسى يعًيذيهىا بًكى كىذيرِيَتىهىا مًنى الشَيٍطىافً الذَكىري كىاأل إًنِي سىمَيٍتيهىا مىرٍيىمى كًإًنِي أ

ينثىى}:كالشاهد هنا هو قوله تعالى[.36 -35: آؿ عمراف] {الرَجًيمً  {كىلىيٍسى الذَكىري كىاأل

 {كىهللا أىعٍلىمي بًمىا كىضىعىتٍ}الجملة االعتراضية كهو من تتمة كبلـ امرأة عمراف، بعد 

فتأكيل الكبلـ إذنا كهللا أعلم من كل : قاؿ الطبرم .كهي من كبلـ الرب تعالى

اعتذارنا إلى  -خلقه بما كضعت، ثم رجع جل ذكرق إلى الخبر عن قولها، كأنها قالت

ينثىى}ربها مما كانت نذرت في حملها فحررته لخدمة ربها  ألف  ،{كىلىيٍسى الذَكىري كىاأل

الذكر أقول على الخدمة كأقوـ بها، كأف األنثى ال تصلح في بعض األحواؿ 

. لدخوؿ القدس كالقياـ بخدمة الكنيسة، لما يعتريها من الحيض كالنفاس

javascript:openquran(2,36,36)
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كىقيل لِلٍميؤٍمًنىاتً }: ؿكالنساء لهن خصيصة في اللباس تختلف عن الرجا -5

يىغٍضيضٍنى مًنٍ أىبٍصىارًهًنَ كىيىحٍفىظٍنى فيريكجىهينَ كىال ييبٍدًينى زًينىتىهينَ إاًَل مىا ظىهىرى مًنٍهىا 

كٍ آبىاءً كىلٍيىضٍرًبٍنى بًخيميرًهًنَ عىلىى جيييوبًهًنَ كىال ييبٍدًينى زًينىتىهينَ إاًَل لًبيعيولىتًهًنَ أىكٍ آبىائًهًنَ أى 

ىبٍنىاءً بيعيولىتًهًنَ أىكٍ إًخٍوىانًهًنَ أىكٍ بىنًي إًخٍوىانًهًنَ أىكٍ بىنًي أىخى ىبٍنىائًهًنَ أىكٍ أ كىاتًهًنَ بيعيولىتًهًنَ أىكٍ أ

يكٍلًي اإلًرٍبىةً مًنى الرِجى اؿً أىكً الطِفٍلً أىكٍ نًسىائًهًنَ أىكٍ مىا مىلىكىتٍ أىيٍمىانيهينَ أىكً التَابًعًينى غىيٍرً أ

الَذًينى لىمٍ يىظٍهىريكا عىلىى عىوٍرىاتً النِسىاءً كىال يىضٍرًبٍنى بًأىرٍجيلًهًنَ لًييعٍلىمى مىا ييخٍفًينى مًن 

[. 31:النور] {زًينىتًهًنَ

 

ػٍٝ ٔفبح فٝ سدٖ اثٓ اٌم١ُ  ِٛاطٓ اٌزغ٠ٛخ ٚاٌزفشلخ وّب ث١ٕٙب

 :اٌم١بط 

إف اإلسبلـ سوَل بين : نفاة القياس عندما قالواقاؿ ابن القيم في ردق على  

الرجل كالمرأة في العبادات البدنية كالمالية كالوضوء كالصبلة كالصوـ كالزكاة 

، كفي العقوبات كالحدكد، ثم جعلها على النصف من الرجل في الدية  كالحج

. كالشهادة كالميراث كالعقيقة

،  من كماؿ شريعته كحكمتها هذا: فعلق ابن القيم على هذق المقولة بقوله

؛ فإف مصلحة العبادات البدنية كمصلحة العقوبات، الرجاؿ كالنساء  كلطفها

مشتركوف فيها، كحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف اآلخر، فبل يليق التفريق 

. بينهما، نعم فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق، كهو الجمعة كالجماعة

في عبادة الجهاد التي ليس اإلناث من أهلها، كسوت بينهما  ككذلك فرقت بينهما

في كجوب الحج الحتياج النوعين إلى مصلحته، كفي كجوب الزكاة كالصياـ 

. كالطهارة

كالنصوص  .كابن القيم يفصل هنا مواطن التسوية كالتفرقة بين الجنسين

التفصيبلت، لكن الشرعية كاضحة كقاضية في كبل األمرين كالمقاـ ال يتسع إليراد 

نشير إلى أهم مواطن االختبلؼ بين الجنسين مما ال نزاع فيه بين أهل العلم في 

. الجملة

: ففي نظرم أف القضايا كاألحكاـ ذات العبلقة لها أنواع

صبلة : ، مثل تخفيف الحكم على المرأة من الوجوب إلى ما دكنه -1

 .، كالجهاد الجمعة، كالجماعة
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عدـ قضاء الصبلة بسبب : ، مثل هاإسقاط الحكم التكليفي عن -2

 .الحيض كالنفاس، كعدـ النفقة على الزكج كاألكالد

صياـ رمضاف بسبب الحيض : ، مثل تأجيل الحكم التكليفي كتأخيرق -3

 .كالنفاس

كالحجاب، كإباحة التحلي : تمييز المرأة بأحكاـ تتعلق بأنوثتها -4

، كإرضاع األطفاؿ  بالذهب كالحرير، كعدـ حلق شعر الرأس

 .كتربيتهم

عدـ السفر إال مع ذم : كضع أحكاـ احتياطية لصالح المرأة، مثل -5

، كعدـ  ، كعدـ الخلوة بالرجل األجنبي إال مع ذم محرـ محرـ

 .، كعدـ االختبلط في غير مواطن الحاجة التبرج

 :إسناد األعماؿ القيادية للرجل دكف المرأة، مثل -6

 

. زكج بالمعركؼ، كلزكـ طاعة اؿ قوامة الرجل على المرأة -أ

. كالية النكاح - ب

(. كاإلمامة، كاإلمارة، كالوزارة)الواليات العامة للمجتمع  - ت

 

. تحديد أنصبة أقل من الرجل، في الميراث، كالديات كالشهادة -7

. المهر، كالنفقة: منحها حقوقنا مادية مثل -8

ككل هذق األحكاـ الخاصة بالمرأة، كالتي تميزت بها عن الرجل هي عند التدقيق 

 عين الحكمة كمقتضى العقل الصحيح 

. 

 1966بدأت الدراسات على االختبلفات بين الجنسين الذكر كاألنثى منذ عاـ لقد 

كثمت اعتقادات كمفاهيم خاطئة كانت تدكر بين   .(240)ليفين Levine على يد العالم

إال أف . الناس منذ القدـ كحتى بعد دراسات العلماء  حتى نهاية القرف العشرين

قياـ بعض العلماء بعمل مسح للمخ فى حاؿ النشاط كحاؿ الكسل بين 

الجنسين ،  كدراسة تركيب المخ بالرنين المغناطيسى كباستخداـ تقنية البوزيتركف 

 الحادل كالعشرين قد للتفرقة بين الجنسين الذكر كاألنثى فى أكائل القرف
                                                             

240) Levine, S. Sex differences in the brain. Scientific American 214, 84–90 (1966). 
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صححت هذق المفاهيم ، كبينت بما ال يدع مجاال للشك أف الجنسين الذكر كاألنثى 

مختلفين فى التركيب التشريحى للمخ ، كفى العمل الكيميائى كالهرمونى للمخ ، 

 .كفى النواحى الوظيفة له

التصوير المقطعي بابتعاث البوزيتركنات كالتصوير بالرنين  كاستطاع العلماء بعمل

كالتتطلب هاتاف . المغنطيسي الوظيفي، من دراسة الدماغ السليم أثناء عمله

ن مباشرنا بالدماغ، كلكنهما ينتجاف صورنا شبيهة بصور األشعة  التقنيتاف اتصاال

نشاطنا ذهنينا أك السينية، كالتي توضح أم أجزاء الدماغ يعمل أثناء أداء الشخص 

بدنينا، حيث يوضح التصوير المقطعي بابتعاث البوزيتركنات أجزاء الدماغ األكثر 

استهبلكنا للجلوكوز، بينما يوضح التصوير بالرنين المغنطيسي الوظيفي، األجزاء 

 .التي يشير فيها استهبلؾ معدالت عالية من األكسجين إلى نشاط الجزء

: اٌزوش ٚاألٔضٝث١ٓ اٌغٕغ١ٓ االخزالفبد ِفب١ُ٘ خبطئخ ػٓ 

ثمت بعض المفاهيم الخاطئة التى شاعت فى األكساط العلمية منذ الستينيات من 

نوجزها  (241)الخاطئة كهذق المفاهيمكحتى نهاية هذا القرف القرف العشرين 

 :فيما يلى

 الفركؽ بين الجنسين الذكر كاألنثى طفيفة كغير حقيقية -

 من اختبلفات فى التوزيعمتوسط الفركؽ بين الجنسين ناتج  -

 أف االختبلفات فى الجنس الواحد أكثر من االختبلفات بين الجنسين  -

أف االختبلفات فى الجنسين من خبلؿ االختبلؼ فى هرموف  -

الجنس كهذا المفهوـ يشير إلى أف كل تركيب المخ فى الجنسين 

 متشابهة إال فى تأثير هرمونات الجنس

الجنسين فى السلوؾ يفترض أف إذا لم يكن هناؾ اختبلفات بين  -

   المادة العصبية التى تحكم هذا السلوؾ متماثلة فى كليهما

هذق الفركؽ فركقا علمية دقيقة بين الرجل كالمرأة ك( 242)لقد كجد العلماء 

من الثابت علميًا أف األنثى البالغة من بنات حواء ػ بصفة عامة :نوجزها فيما يلى 

                                                             

241 ) Larry Cahill1  Why sex matters for neuroscience Nature Reviews Neuroscience 7, 477-

484 (June 2006) | doi:10.1038/nrn1909 

242 ) Geary, D. C. Male, Female: the Evolution of Human Sex Differences (American Psychological 

Association, Washington DC, 1998). 

http://www.nature.com/nrn/journal/v7/n6/full/nrn1909.html#a1
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ػ أصغر حجمنا من نظيرها الذكر؛ فهي أقصر في الطوؿ، كأقل في الوزف بنحو 

في المتوسط، كهما كذلك يختلفاف في منابت الشعر، كأحجاـ كل %(  15:  10)

من الرأس كالعنق كالذقن كالصدر، كطوؿ كل من األطراؼ كاألصابع كالجذع 

 (243)األعلى، كفي قوة االحتماؿ بصفة عامة

أف جسم المرأة له قابلية أكثر لتخزين الشحم؛ إذ إف كل  هذا باإلضافة إلى

جسمها قابل لتجميع الدهوف على صورة شحم، في حين أنه يتجمع في مناطق 

%( 18)معينة عند الرجل في البطن كاألرداؼ، كتبلغ نسبة الشحم عند الرجل 

كيمكننا أف نبلحظ العبلقة بين النسيج العضلي  %(.28)من كزنه كعند المرأة 

كالنسيج الدهني؛ فعضبلت المرأة تقلُ في القوة عن عضبلت الرجل بمقدار 

، كما أف الرجل بمقدكرق زيادة قوة عضبلته بممارسة األلعاب الرياضية %(25)

 (244)فقط %(4)، في حين أف المرأة ال يمكنها ذلك إال بمقدار %(8)بنسبة 

 :االخزالفبد فٟ اٌظفبد اٌزشش٠ؾ١خ

 (245)الذكر كاألنثى البالغينفى التركيب التشريحى بين كل من  توجد فركؽ

األنثى البالغة ؼ، كهذا معركؼ بين الناس  الجهاز البولي التناسلي خصوصا فى

الدكرة الشهرية، كالحمل، كالوضع، كالنفاس، كاإلرضاع، كغير ذلك تعتريها من 

كيختلف الجنساف كذلك في .بينما هذا مفقود بالنسبة للذكر من مسئوليات األمومة

حجم كل من المعدة كالكليتين، كالزائدة الدكدية، ككلها أكبر حجمنا في األنثى 

البالغة عنها في نظيرها الذكر البالغ، بينما يتفوَؽ هو في حجم كل من الرئتين، 

كالقلب، كالكبد، كالعضبلت؛ فالقلب في األنثى البالغة أصغر حجمنا عن نظيرها 

مم 10، كضغطه أقل بنحو %10، كعدد ضرباته أسرع بنحو %25الذكر بنحو 

. زئبق

                                                             

243 ) Waber, D. P. Sex differences in mental abilities, hemispheric lateralization, and rate of 

physical growth in adolescence. Dev. Psychol. 13, 29–38 (1977). 

ينٍثىى  ( 244 سر السعادة : رشيد كهوس أبو اليسر، مقاؿ منشور بموقع. ، د(ّٔ: آؿ عمراف)كىلىيٍسى الذَكىري كىاأٍل

www.ser8.org 
245 ) Waber, D. P. Sex differences in mental abilities, hemispheric lateralization, and rate of 

physical growth in adolescence. Dev. Psychol. 13, 29–38 (1977). 
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كال سيما علماء نفس الطفولة كالمراهقة يقرٌركف أفٌ األنثى لها  العلماءافٌ 

كجسم , أضف الى أفٌ جسم األنثى, خصائص غير الخصائص البيولوجية المادية

. الذكر يختلفاف اختبلفا بيٌنا

جميع األجناس أقصر من قامة افٌ قائمة المرأة في :الفركؽ فى البنية الجسمانية

المرأة فى  ككذلك الوزف ففى الغالب يكوف كزف  الرجل أكبر من كزف،  الرجل

هيكل المرأة العظميٌ أخفٌ من هيكل الرجل العظميٌ ، كنفس المرحلة العمرية 

رجل لقدرتها على الحمل كالوالدة اتساع عظاـ الحوض عندها عن اؿ،ك

أضعف من عضبلت الرجل بمقدار الثلث مما يجعل قدرتها على الحركة عضبلتها ،ك

لكنها تفضله بنسيجها الخلومٌ الذم ،كة األعماؿ الشاقة أقل من الرجل  كممارس

كنسيجها الخلومٌ , كاألعصاب الحساسة, يحتوم على كثير من األكعية الدموية

كوف استدارة ة تكبفضل هذق الطبقة الدهني, يسمح لها باختزاف طبقة دهنية

كرئتاها أقل سعة من صدر الرجل كرئتيه لكنٌ تنفسها , كصدر المرأة، الشكل

بل ثمة  لكنٌ نبضها أسرع من نبضه, كقلبها أصغر من قلبه،  أسرع من تنفٌسه

. ( 246)اختبلفات كثيرة فى الكبد كجهاز المناعى حتى المفاصل

كيختلف الجنساف أيضنا في تركيب الدـ كصفاته الطبيعية كالكيميائية، كرئتا األنثى 

، كحجم كبدها أصغر %30: 25البالغة أقل حجمنا من رئتي نظيرها الذكر بنحو 

، ككتلة عضبلتها تبلغ نصف كتلة عضبلت نظيرها الذكر، كما أف عدد %20بنحو 

 .(247)ناث عن نظائرها من الذكورفي اإل% 20كيريَات الدـ الحمراء تقل بنسبة 

التركيز العددم للخبليا الدموية الحمراء عند   فلقد أثبتت الفحوصات المخبرية أف

، كما أف (3مم/مليوف 5,6ػ  3,9)، بينما عند النساء (3مم/مليوف 6ػ  4,5)الرجاؿ 

، (3مم/ كيرية  8000ػ  4000)التركيز العددم للخبليا الدموية البيضاء عند الرجاؿ 

، أما نسبة الهيموجلوبين عند الرجاؿ (3مم/كرية 7000ػ  4000)كعند النساء 

، كالكسر الحجمي (3سم/جم 16,5ػ  11,5)، كعند النساء (3سم/جم 18ػ  13,5)

، كغير ذلك من الفحوص %(47ػ  36)، كعند النساء %(54ػ  40)عند الرجاؿ 

                                                             

246 ) Schenck-Gustafsson, K et al., Handbook of Clinical Gender Medicine, Karger Press, 

Basel, 2012.  
زغلوؿ النجار، مرجع سابق، . اإلنساف من الميبلد إلى البعث في القرآف الكريم، د: من آيات اإلعجاز العلمي ( 247

 .بتصرؼ 247ص
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ؿ كرقة فحص المختبرية التي تظهر التفرقة بين الذكور كاإلناث في ؾ

 (248)مختبرم

 الذكر الجنساف يتباينحيث  كالشيخوخة كالبلوغ النمو معدالت في افركؽكنجد 

 في النمو في أسرع فالذكور .كالبلوغ النمو معدالت في كاضحنا تبايننا كاألنثى

 سن من البلوغ في الذكور كيبدأ ,عامة بصفة اإلناث من المبكرة الطفولة مرحلة

 كالرجل ,سنة (15 ػ 11) سن من البلوغ في اإلناث تبدأ بينما ,سنة (14 ػ 10)

 (55 ،45) بين الشيخوخة طور المرأة كتبدأ ,(65 ،55) بين الشيخوخة إلى يصل

 .عامة بصفة سنة

 التكوين يختلفحيث  النفسية النواحي في الجنسين بين ا أخرلفركؽكثمة 

 ػ الذكور فيه يتميز الذم الوقت ففي كبيرنا؛ اختبلفنا كاألنثى الذكر من لكل النفسي

 في كبالواقعية ,للعاطفة العقل كبسيادة ,الخشونة من بشيء ػ عامة بصفة

 نجد فإننا ,السلبية عن بعيدنا األعماؿ في كبالفاعلية ,الخياؿ عن بعيدنا التفكير

 كبسيادة ,المشاعر كرقة المفرطة بالحساسية يتميَزف ػ عامة بصفة ػ اإلناث

 الواقعية األمور على الخياؿ كاتساع الشخصية، المشاعر كهيمنة ,للعقل العاطفة

 كحب ,الشديدة بالغيرة كالتميز ,الفطرية كالبداهة الحدس ملكة كبركز كالمنطقية،

 منطق كبغير موضوعية بغير األشياء كاختيار ,كالتشاؤـ ,كالخوؼ ,كالوهم ,التملُك

 التقاليد كعن الشخصية، الذاتية من االنسبلخ على القدرة كعدـ ,األحياف أغلب في

. الطفولة مراحل في كالتنشئة الموركثة،

 األكالد بين تفاكتنا هناؾ أف كالدراسات المختبرية التجارب بعض من اتضحكلقد  

 صدمة نتيجة األلم هذا كاف سواءن النفسية، كالضغوط األلم تحمل في كالبنات

 ميل يفسِر قد ما كهذا, آخر مصدر أم أك الحرارة، للهيب تعرض أك كهربائية،

 السنوات في العلماء من كثيرنا دفع مما ؛ البنات من أكثر المخاطرة إلى األكالد

                                                             

248 ) Grabowski, T. J. , Damasio, H. , Eichhorn, G. R. & Tranel, D. Effects of gender on blood flow 

correlates of naming concrete entities. Neuroimage 20, 940–954 (2003). 
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 من كل في اآلالـ لمعالجة مختلفة عقاقير تطوير محاكلة إلى األخيرة

 (249)الجنسين

 من يعيدف عندما النساء أغلب أف على تؤكد األمريكية الفضاء ككالة تجارب أف كما

 الهبوط بعد أياـ لعدة الدـ ضغط في كانخفاض بدىكىخاف يشعرف فضائية رحلة

 .(250)نادرة حاالت في إال الرجاؿ على اآلثار هذق تيشاهد كلم األرض، على

 البحث في سنين عدة منذ رائدة كهي ػ Kimura (251)كيميورا الباحثة كجدتك

 الذكور على يتفوقن اإلناث أف ػ الجنسين بين كالوظيفية البًنيوية االختبلفات عن

 الدقيق، الحركي كالتنسيق الدقيقة األعماؿ: اآلتية المجاالت في اإلنجاز في

 مواقع على دالَة بعبلمات االستعانة أشياء، عن البحث نشاط التصوُرية، الطبلقة

 الذكور على اإلناث تتفوؽ األساس هذا كعلى .الخرائط استعماؿ كفي مطلوبة

 حًرىؼ التطريز، بخاصةو اإلبرة أشغاؿ التجميع، أعماؿ: اآلتية األعماؿ أداء في

 االتصاؿ، شبكات أشغاؿ المجهرم، اإلنتاج كاإلتقاف، الدقة غاية تتطلب يدكية

 أنهم كيميورا فوجدت الذكور، أما .الجميلة ،الفنوف الصيدلة التمريض، الخياطة،

 تتطلب كالتي ، هادفة بدنية مهارات: اآلتية المجاالت في اإلناث على يتفوقوف

 كلعبة ، القدـ ككرة بالسهاـ، الرماية مثل البدنية، الرياضة ألعاب في كما التركيز،

 ترتبط نشاطات كنحوها، ،(Darts) المىرًيشة السهاـ كلعبة ،(Cricket) المضرب

 المحاجَة متداخلة، كمخططات أشكاؿ دكَارة، أجساـ على التركيز كمسافة، بمكاف

 أف تبيَن األساس هذا كعلى .ثقيلة جسمانية أشغاؿ الرياضيات، في كاالستنتاج

 الميجهدة، الحركية النشاطات: اآلتية األعماؿ أداء في اإلناث على يتفوقوف الذكور

.  كالنحت كاإلنشاء، كالبناء كالرياضيات، كالهندسة، كالمحاسبة، كالميكانيكا،

 محفوفة نشاطات لممارسة السعي في النساء يفوقوف الرجاؿ أف إلى باإلضافة

 كالنساء بالباراشوت، كالهبوط الخطرة، الرياضة ألعاب مثل كالمخاطر، باإلثارة

 بعض كتبين .رتيبة أعماؿ ممارسة جرَاء من الرجاؿ من بالسَأىـ تأثُرنا أقلُ

                                                             

249 ) Jackson, E. D. , Payne, J. D. , Nadel, L. & Jacobs, W. J. Stress differentially modulates fear 

conditioning in healthy men and women. Biol. Psychiatry 59, 516–522 (2005). 

250
 www.jameataleman اإليماف جامعة: موقع النعيمي، إبراهيم قسطاس كاألنثى، الذكر ليس ( 

251
 ) Kimura, D. Sex, sexual orientation and sex hormones influence human cognitive function. 

Curr. Opin. Neurobiol. 6, 259–263 (1996). 
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 في المهن لبعض كالنساء الرجاؿ نسبة في موير آف قدمتها التي اإلحصاءات

 الخصوص، هذا في العلمي البحث إليها توصَل التي النتائج تعزِز كالتي بريطانيا،

 التابعة الدكلية العمل منظمة عن المتحدة األمم إحصاءات آخر ذلك إلى أضف

 العليا اإلدارة مناصب يشغلن البلتي للنساء جدًا الضئيلة النسبة تبين حيث لها؛

 نسبتهن أكربا في الشركات إدارة مجالس ففي أخرل؛ كدكؿ أكربا في للشركات

 فرنسا ،%(1‚3) أستراليا: الشركات إلدارة العليا المناصب كفي ،%(5) فقط

 %(.3‚6) إنجلترا ،%(2)

 حالة ففي ,الخلية مستول على بيِننا اختبلفنا ػ كاألنثى الذكر ػ الجنساف يختلفك

 هما تناسليين( صبغيين) + جسديًا صبغيًا( 44) على جسدية خلية كل تحتوم الذكر

 عدا فيما كذلك ,الذكورة صفات يحمل الذم (Y), مؤنثة صفات يحمل الذم (X)

 أك (X+ ) صبغيًا( 22: )منها كل يحمل التي ػ المنوية الحيوانات  ػ التكاثر خبليا

+  صبغيًا( 44) األنثى في جسدية خلية كل تحمل المقابل كفي(.y+ ) صبغيًا( 22)

+  صبغيًا( 22) العدد هذا نصف البييضة تحمل بينما ،(X)ك( X) تناسليين صبغيين

(X) التذكير شارة يحمل الذم المنول كالحيواف.(Y)كمميزاته شكله في يختلف  

 كاف كإف ككميضنا، لمعاننا أكثر فاألكؿ ؛,(X) التأنيث شارة يحمل الذم ذلك عن

 في ضخامة كأقل ,حجمنا أكبر كالثاني ,الرأس ميدبَب كهو حجمنا، أصغر

 شكيمة كأقول حركة، أسرع الذكورة شارة يحمل الذم المنوم كالحيواف.الرأس

 المنوم فالحيواف األنوثة، شارة يحمل الذم المنوم الحيواف من الغالب في

 كأما. تقريبنا ساعات 6 في البويضة موضع إلى يصل حتى حثيثنا يسير المذكر

 إلى يصل كال الغالب، في بطيئنا فيسير األنوثة شارة يحمل الذم المنوم الحيواف

 أربع في كصل كربما ساعة، عشرة اثنتي من أكثر بعد إال البويضة موضع

 شارة تحمل التي المنوية الحيوانات بين ػ االختبلؼ كهذا،  ساعة كعشرين

 جسدم اختبلؼ يفسِر ما هو ػ  X األنوثة  شارة تحمل التي كاألخرل ،Y الذكورة

 مستول على كالوظيفية، كالتشريحية الشكلية الوجهة من كاألنثى الذكر من كل
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 في التباين يفسِر كما ,كله كالجسد كالجهاز كالعضو كالنسيج الخلية من كل

(  252)ذلك كغير كالسلوكية كالعاطفية العقلية القدرات

 :اٌغٙبص اٌؼظجٟٚاالخزالفبد فٟ رشو١ت اٌذِبؽ 

المخ ذلك الجهاز العصبى المركزل الذل يقوـ بتنظيم عمل خبليا كأنسجة 

كأعضاء كأجهزة الجسم على اختبلؼ تمايزها كأنواعها كتركيبها كما يقوـ 

 كالنطق كالشم كالتذكؽ كالبصر كالسمع كهو( الحواس)بالوظائف اإلدراكية 

 (25/1شكل )مركب من مناطق مختلفة التركيب كأيضا فى عملها الوظيفى 

كالدماغ هو الجهاز اإلدارم كالعاطفي المركزم لحياة اإلنساف، كتختلف بنيته في .

الرجاؿ عن النساء من الفطرة، فتنتج اختبلفات بين الجنسين في العمليات 

كيتعامل الدماغ مع  العقلية كالقدرات الفكرية كفي المهارات كاالستعدادات؛

المعارؼ المستلمة بطريقة مختلفة بين الجنسين، مما يؤدم إلى اختبلؼ في 

فدعول المساكاة بين الجنسين . المدركات، ترتيب األسبقيات، السلوؾ، كنحو ذلك

. تتعارض مع الفطرة كمع العلم

 
                                                             

252 ) Kopsida, E. et al., The role of the Y chromosone in brain function, Open 

Neuroendocrinol J, 2009 ; 2: 20-30. doi:10.2174/1876528900902010020. 
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 يبين تركيب مناطق المخ( 25/1)شكل 

فى كل من فى الفئراف لقد بين العلماء أف ثمة اختبلفات بين الجنسين 

تشمل منطقة الذاكرة مثل الهيبوكامبس ، اميجداال ، كقشرة  فصى المخ

ف هناؾ عبلقة بين عدد الخبليا الدماغية ألى إالعلماء مايشير كال يملك ( 253)المخ

  .كالقدرة على التفكير اك مستول الذكاء

الدماغ عند الرجل على مادة رمادية اكثر بخمسة بشكل عاـ يحتوم ك

بالمقابل يحتوم دماغ المرأة على مادة بيضاء ك كنصف بالمئة عما لدل النساء،

المادة الرمادية تكوف بشكل رئيسي مركز ك.اكثر بعشرة مرات مما عند الرجل

الدماغ لمعالجة المعلومات، في حين المادة البيضاء تمثل بشكل رئيسي شبكة 

 .صاالت بين الخبليا كالفصوص الدماغيةاالت

هذا يوضح قدرة الرجل على معالجة قضايا تتطلب نشاطا في مراكز خاصة، مثل 

الرياضيات، في حين قدرة المرأة افضل في جمع المعلومات من المراكز الخاصة 

عالم الدماغ االمريكي ريتشارد هايير . (254)كاعادة تقييمها كربطها، مثبل اللغات

من المدة الرمادية لدماغ المرأة لها % 84من جامعة كاليفورنيا، ايرفينه، اثبت اف 

من المادة البيضاء المرتبطة بعملية % 86عبلقة بالقدرة على التفكير، كاف 

لبلكؿ % 45مايتعلق بالرجل، فأف االرقاـ تصبح . التفكير، توجد في جبهة المرأة

المادة الرمادية المرتبطة بالتفكير عند الرجل منتشرة في كل . فر للثانيكص

االمر الذم يشير الى اف االصابات بالجبهة اخطر على . المنطقة المركزية لدماغه

االبحاث تربط اسباب نجاح بعض االشخاص افضل من ك .المرأة منها على الرجل

كما . كز تموضعها في الدماغ البعض االخر، بكمية المادة الرمادية الناشطة كمر

تشير الى اف االنساف قد يكوف عبقريا في اللغات اك الرياضيات في حين اليتجاكز 

                                                             

253 ) Juraska, J. M. Sex differences in 'cognitive' regions of the rat brain. 

Psychoneuroendocrinology 16, 105–109 (1991). 

254 ) Allen, J. S. , Damasio, H. , Grabowski, T. J. , Bruss, J. & Zhang, W. Sexual dimorphism and 

asymmetries in the gray–white composition of the human cerebrum. Neuroimage 18, 880–894 

(2003). 
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كيجد العلماء أف فركقا  .مستواق في العلوـ الغير طبيعية عن المستول العادم

, مخٌها أقل ثنياتأف : كثيرة بين تركيب ككظيفة المخ فى كبل الجنسين منها

فهو أقل ( القسم االدراكي في المخ) القسم السنجابيٌ ، ك ظاماكتبلفيفها أقل ف

كالتهيٌج أشد فاعلية بكثير من مراكز , كاالثارة, لكنٌ مراكز االحساس, مساحة

يختلف عن ( في الجنين)كيقوؿ العلماء إف دماغ الذكر منذ بداية خلقه , الرجل

 .دماغ األنثى

أف دماغ الرجل يعالج المعلومات بطريقة مختلفة   Larry Cahillالدكتور  كبين

 Positronجدًا عن دماغ المرأة، حتى في حالة الراحة، كاستخدـ الباحث إشعاع 

Emission Tomography  أك اختصارًاPET  ن ك  36في تجربة تشمل  36رجبل

امرأة، كذلك لدراسة نشاط الدماغ أثناء الراحة دكف التفكير بشيء، كأظهرت 

ف المناطق التي تنشط في دماغ المرأة تختلف عن المناطق التي تنشط الصور أ

 ! في دماغ الرجل

 

 فى حالة الراحة الصورة اليمنى دماغ رجل كاليسرل دماغ إمرأة( 25/2)شكل 

العجيب أف تصميم دماغ الرجل كدماغ المرأة جاء كل منهما متناغمًا مع العمل 

. (255)الذم سيقوـ به

تبين أف دماغ األنثى يختلف عن دماغ الرجل في تخزين كفي دراسة ثانية 

المعلومات بالنسبة للذاكرة الطويلة ، أم أف الرجل يستعمل مناطق من دماغه 

كمع تقدـ العمر تتأثر . تختلف عن المرأة في تخزين المعلومات لفترة طويلة

                                                             

255
  )) Larry Cahill1  Why sex matters for neuroscience Nature Reviews Neuroscience 7, 477-

484 (June 2006) | doi:10.1038/nrn1909 

http://www.nature.com/nrn/journal/v7/n6/full/nrn1909.html#a1
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ن دماغه بطريقة مختلفة عن المرأة، المعلومات التي اختزنها الرجل في   فمثبل

المواد المخدرة الطبيعية التي يفرزها الدماغ ليعالج بها اآلالـ تؤثر على الذاكرة 

الطويلة لدل النساء بنسبة أكبر من الرجاؿ، كربما ندرؾ لماذا كانت شهادة المرأة 

كىاسٍتىشٍهًديكا شىهًيدىيٍنً مًنٍ رًجىالًكيمٍ فىإًفٍ لىمٍ ): نصف شهادة الرجل، يقوؿ تعالى

لىيٍنً فىرىجيله كىامٍرىأىتىافً مًمَنٍ تىرٍضىوٍفى مًنى الشُهىدىاءً أىفٍ تىضًلَ إًحٍدىاهيمىا فىتيذىكِرى يىكيونىا رىجي

يخٍرىل [.  282: البقرة] (إًحٍدىاهيمىا اأٍل

كتبين األبحاث الجديدة أف عاطفة المرأة تؤثر على ذاكرتها بطريقة أكبر  •

 من الرجل، 

ؿ تكوف أكبر من المرأة، كهكذا نجد أف كلذلك فإف نسبة اإلبداع عند الرج •

!  المبدعين عبر التاريخ كاف معظمهم من الرجاؿ

كفي دراسة جديدة تبين أف المرأة تتعرض النخفاض في ذاكرتها أثناء  •

كأف ذاكرة المرأة تتأثر باألحداث كالظركؼ أكثر فترة الحمل كبعدق بعاـ، 

لماذا شهادة المرأة هل نعلم : من ذاكرة الرجل، من أجل هذق األسباب

!  تعدؿ نصف شهادة الرجل أماـ القضاء

كيؤكد العلماء على كجود اختبلفات كاضحة بين دماغ الذكر كدماغ األنثى  •

كالمنطقة قبل   hypothalamusسماة ـكتظهر جلية في المنطقة اؿ

البصرية حيث تحوم هذق المنطقة عند الرجاؿ ضعف عدد الخبليا عند 

 .النساء

ختبلؼ كاضح في استجابة الدماغ كاإلبداع كالسلوؾ ما بين كذلك هناؾ ا •

كتتجلى هذق االختبلفات في اإلدراؾ كالذاكرة حيث . الرجاؿ كالنساء

. تختلف ذاكرة المرأة عن ذاكرة الرجل

كحتى نسبة موت الخبليا في الدماغ تختلف من الرجل إلى المرأة، كطريقة  •

أف نسبة انكماش الدماغ عمل هذق الخبليا تختلف، فقد كجد الباحثوف 

عند الرجل أكبر منه كأكثر كضوحًا من المرأة مع تقدـ ( تنكس الخبليا)

..  كهكذا اختبلؼ في كل شيء تقريبًا. العمر
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يبين هذا المخطط تغير كزف الدماغ مع تقدـ العمر، الشكل األعلى يوضح  •

كل سنة، كالش 86تغير كزف الدماغ مع تقدـ العمر منذ الوالدة كحتى عمر 

السفلي يبين النسبة المئوية لوزف الدماغ بالنسبة لوزف الجسم ككيف تتغير 

كيتبين . كيتبين لنا أف دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة. مع تقدـ العمر

كذلك أف نسبة كزف دماغ المرأة إلى كزف جسدها تكوف هذق النسبة أكبر 

 .عند النساء بقليل من الرجاؿ

هللا فيها الرجل على المرأة كذلك لمصلحة الرجل إذًا هناؾ ميزات فضَل  •

: كالمرأة كلكي تستقيم الحياة كيعيشاف بسعادة، كلذلك يقوؿ تعالى

: النساء] (الرِجىاؿي قىوَاميوفى عىلىى النِسىاءً بًمىا فىضَلى اللَهي بىعٍضىهيمٍ عىلىى بىعٍضو)

اية كاألماف كلكي يقوـ الرجل على المرأة يرعاها كيوفر لها الحم[. 34

كالمعيشة الكريمة البد أف يتمتع ببعض الميزات ليتمكن من القياـ بذلك، 

فتفضيل الرجل على المرأة ليس ألف .كهكذا يجب أف نفهم التفضيل هنا

بينهما كما يقوؿ بعض المشككين، " يميز"هللا يحب الرجل أكثر أك ألف هللا 

كبالمقابل أعطى للمرأة ال، بل ليمكِن الرجل من القياـ بأعباء الحياة، 

ن زكَدها في دماغها بخبليا مختصة بتحمل  ميزات ال يتمتع بها الرجل، فمثبل

 ! األلم كالضغوط كاإلجهادات أكثر من الرجل، فسبحاف هللا

كمن الفركؽ بين الرجل كالمرأة أف المرأة لديها فرصة مضاعفة لئلصابة  •

 ف الرجل مرات ـ 8كهي تحزف أكثر  بالكآبة أكثر من الرجل،

 ؛ كإنما في التركيب البنيانى كالتشريحى للجسد  ليسا مختلفين في  الذكر كاألنثىك

الخصائص العقلية أيضنا، كالتي من شأنها تقرير أنماط سلوؾ كل من الجنسين 

مختلف مجاالت الحياة، حتى إف المكتشفات العلمية الحديثة أظهرت أف دماغ  في

، (أكنس 44)األنثى أقلُ كزننا من دماغ الذكر؛ حيث يزف دماغ األنثى في المتوسط 

؛ أم (أكنس 49)، بينما يزف دماغ الذكر في المتوسط (جراـ1245‚2)أك ما يعادؿ 

(. جراـ 1386‚7)ما يعادؿ 
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 (شماؿ)كاألنثى ( يمين)يبين اختبلؼ حجم المخ فى الذكر  (25/3)شكل

بيَنت الدراسات أف حجم دماغ الرجل أكبر من حجم دماغ المرأة عند العمر 

دماغه تجعله  حجم، كهذق الزيادة عند الرجل في %20 – 10بنسبة نفسه، كذلك 

 مختلفنا عن المرأة في الكثير من العمليات الدماغية

 كالتى ظهرت  ؛ حديثة العهد في العقود الثبلثة األخيرةاؿهذق البحوث المتطورة 

، عملوا على تقديم مجموعة كاالجتماع كعلم النفس ،من خبلؿ علماء فى الطب 

نتائج كوَنت معنا صورة الفتة النظر عن البلتماثل بين الجنسين من حيث بنية 

 المرأة ختبلؼ الحاصل بين بنية دماغ؛ إذ أفرزت بحوثهم أدلة قوية على اال الدماغ

 المرأة ، كبين عمليات تفاعل الهرمونات مع دماغ الرجل من ناحية كبنية دماغ

الرجل من ناحية أخرل؛ حيث يأخذ هذا الهرمونات مع دماغ  عمليات تفاعلك

لهم تبيَن  كقد. االختبلؼ مأخذق منذ بداية حياة اإلنساف، كهو في رحم أمه جنيننا

؛ كللتعليل في  أف دماغ الرجل ميصمَم للتعامل مع معلومات بصرية كمكانية

كيتميز بالتركيز في كقت ما على أمر كاحد،  الرياضيات أم في التحليل كالتنظير،

 مع مهارات متضمنة تفاصيل، كالطبلقة الشفهية فمصمم للتعامل المرأة  ا دماغأـ

يلفية، كيتميز بالتفكير فى الكبلـ  ، كنشاطات تعاقبية متوالية، كنشاطات اجتماعية أ

 .في كقت ما على عدة أمور؛ أم التشتت في التفكير

http://bilqas.net/vb/showthread.php?t=4376
http://bilqas.net/vb/showthread.php?t=4376
http://bilqas.net/vb/showthread.php?t=4376
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يبين اختبلؼ تفاعبلت المخ فى كل من الذكر كاألنثى عند التوجيه لعمل ( 25/4)شكل 

 متماثل 

أيضا اختبلؼ فى .Nishizawa, S. et al  نيشيزاكا كأخركف معه  لماالعكجد كلقد 

كما هو موضح ( 256)هرموف السيركتونينافراز مع  تعامل المخ فى كبل الجنسين

ففى تجربة أجراها العلماء عى افراز هرموف السيركتونين من ( 25/4)بالشكل 

قبل كبعد اختزاؿ التريبتوفاف من الببلزما أف  PETخبلؿ تقنية البوزيتركف 

 فى الرجاؿ عن النساء %   52هرمونالسيركتونين يفرز بنسبة أعلى  

 
                                                             

256 ) Nishizawa, S. et al. Differences between males and females in rates of serotonin synthesis in 

human brain. Proc. Natl Acad. Sci. USA 94, 5308–5313 (1997). 
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 فى الذكور عن اإلناث زيادة افراز هرموف السيركتونين( 24/4)شكل 

الهرموف الميسمَى يكمن في هذا فى هذا االختبلؼ كالتباين السر  إف

 ، فهو المسبب الرئيس (Testosterone" )هرموف الذكورة التستستركف"

لبلختبلفات البيولوجية بين الجنسين؛ فخىلٍق الرجل يحمل هرموف التستستركف 

في الدماغ،  التباين الجوهرم كمن هذا .أضعاؼ الذم تحمله المرأة عشرة

 تبدأ الفوارؽ بين الذكر كاألنثى في رحم كعمليات الهرمونات لكل من الجنسين،

إنها " (257)(Anne Moir)آف موير"، تقوؿ الباحثة  األـ، كتظهر للعالم منذ الوالدة

إحدل القصص اآلسرة للحياة كالخلق؛ قصة مطوَية على نطاؽ كاسع؛كلكن اآلف 

مرموزنا  نعرؼ أف الجينات تحمل مخططناكأخيرنا بدأت تتجلَى في كيليتها، نحن 

، التي تجعل منا ذكرنا أك أنثى؛ فأم خلية (D.N.A)لخصائصنا في الحمض النوكم 

مجهرية من جسم رجل تختلف عن أم خلية مجهرية من جسم امرأة؛ ألف كل 

الكركموزكمات من داخلها، /لها مجموعة مختلفة من الصبغيات خلية من كياننا

ينثىمتوقفنا على كونن  ."ا ذكرنا أـ أ

)()Goldstein et al)كقد درس العالم جولدشتين كأخركف  حجم  258

عن طريق مسح المخ ( عينة 21) كاإلناث (عينة 27)الدماغ فى كل من الذكور

فى مناطق معنوية كثيرة كتبين لهم اختبلفات  (MRI)بالرنين المغناطيسى 

 الدماغ على مستول الجنسين 

أك هرموف منشط الذكورة  Testosteroneالتَستستركفالذكرم  الهرموف

الدماغ كبقية الجهاز العصبي المركزم، فيقوـ بدكر تحديد  هو المؤثِر األكبر على

جنس الدماغ ابتداء من طور الجنين في رحم أمه كحتى تدفق هرمونات الحيليم 

                                                             

257 ) (:(Anne Moir  حاصلة على بكالوريوس العلوـ مع مرتبة الشرؼ كشهادة الدكتوراق في علم

الوراثة من جامعة أكسفورد، كلها كثير من البرامج التليفزيونية كالبحوث المتعلقة بالصحة كالقضايا االجتماعية 

 .جنس الدماغ الفارؽ الحقيقي بين الرجل كالمرأة: كالفوارؽ بين الجنسين، كأشهر أعمالها كتاب
258 ) Goldstein, J. M. et al. Normal sexual dimorphism of the adult human brain assessed by in 

vivo magnetic resonance imaging. Cereb. Cortex 11, 490–497 (2001). 
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ية هذا في سن البلوغ؛ حيث تتحدَد مستويات الجنس لدماغ الجنين نسبة إلى كم

، كمن ثم تتحدد االختبلفات في  الهرموف في الرحم، كالذم تفرزق الخصية أصبلن

السمات العقلية بين الجنسين؛ كنمط اإلدراؾ، كالقابلية كاالستعداد، كاالهتماـ، 

 .كنحو ذلك

دراسة  65بإجراء  Jessel " جيسيل"ك Moir"موير"كقد قاـ عالما الوراثة 

هرموف التَستستركف في تحديد الجنس؛ إذ أعطت تلك  حوؿ الدكر الذم يقوـ به

هذا الهرموف هو المفتاح في تطوُر جنس  الدراسات برهاننا حاسمنا على أف

الذم يلي الحمل، يتحدد  ؛ ففي األسبوع السادس الدماغ إلى ذكرم أك أنثوم

الرحم، فإذا كانت  نهائيًا نوع الجنس بكمية الهرموف الذكرم التستستركف في

الرحم،  كال تتعرض لكمية كبيرة من هذا الهرموف في(XX)ميضغة أنثىاؿ

فسيكوف الجنين أنثى من حيث المظهر كالدماغ معنا، أما إذا تعرضت المضغة 

األنثوية إلى كمية قليلة من هذا الهرموف، فستكوف النتيجة بدف أنثوم بدماغ 

الذكرم إلى  ذكرم، على حين يؤدم تعرض المضغة إلى كمية كبيرة من الهرموف

ذكرًا كدماغه ذكرنا أيضنا، حتى لو كانت الكركموسومات أصبلن  أف يكوف بدف الجنين

هذا الهرموف تعليمات إلى بدف الجنين بعدـ تطوير  ، ذلك بإطبلؽ(XX)أنثوية 

ينثوم فهرموف التستستركف المفتاح في تطوُر دماغ أمٍ من  .جهاز تناسلي أ

أنثوم أك ما بين الجنسين؛ فنجد نساء ذكات  الجنسين إلى دماغ ذكرم أك دماغ

 .دماغ ذكرم؛ الرتفاع هذا الهرموف عندهن عن المستويالمعتدؿ

أظهر البحث العلمي الحديث التفاكت في تطوُر الدماغ بين الجنسين خبلؿ ك

، فتبيَن (من األشهر األكلى كحتى سن الخامسة)السنين األكلى من عمر الطفل 

يتطور أسرع من دماغ البنات  طفل أف دماغ البنين 200في تجربة أيجريت على 

في التخصص، كفي القدرة على إنجاز أعماؿ ذات طابع مكاني، كأظهرت 

التجربة فيما يتعلق باللغة أف البنات تتفوؽ على البنين في تعلُمها، كما تتعلم 

فهم  البنات في البنات اللغة أبكر من البنين، كعلى كجه العموـ، البنين أبطأ من

كأظهرت دراسة أخرل أف البنات أقل استعدادنا من البنين في  .اللغة كاستعمالها

 13تعلم الرياضيات كاستيعابها في مستويات عليا من الدراسة؛ لذلك كيجد المعدؿ 

 .إناث في صفوؼ الدراسات العليا للرياضيات األمريكية 1ذكورنا إلى 
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حسب؛ إنما في انحبلؿ كالتباين ليس في تطور الدماغ بين الجنسين ؼ

اإلناث يمتد أطوؿ عمرنا من الذكور في المطاكعة أك الليونة  فدماغ، خبلياق أيضنا

Plasticityاإلناث مفتوحنا للنمو كالتغيير لسنين أكثر في النساء من  ، أم بقاء دماغ

الرجاؿ، كيسبق الذكوراإلناث في انحبلؿ أك تفسُخ الخبليا العصبية بعشرين سنة، 

 .تلك الخبليا أعظم في اإلناث منه في الذكور الرغم من أف معدؿ فقدافعلى 

 :دِبؽ اٌزوش ٚاألٔضٝ ِخزٍفبْ ث٠ًٛ١ٕب

تمكَنت مجموعة من علماء الجهازالعصبي في أمريكا بعد سنين من البحث 

الذكر كدماغ األنثى مختلفاف،  من التوصُل إلى استنتاجات عميقة؛ فتبيَن أف دماغ

بوضوح أيضنا من  داء عمليات عقلية فحسب، إنما هما مختلفافليس من حيث أ

أمثاؿ  كأضيفت إلى بحوث األمريكاف للجهاز العصبي بحوث كنديين .حيث بنيتيهما

من جامعة ليثبريدج في " كولب"من جامعة كونكورديا بمونترياؿ، ك" ستيوارت"

بين الذكر كاألنثى  ألبرتا، جميعهم اتفقوا على أف بنية الدماغ تأخذ خطوطنا متباينة

األياـ األكلى من حياتهما، إلى أف تظهر بكل كضوح عند بلوغ سن الرشد،  منذ

فتفسِر هذق الفوارؽ البيولوجية بجبلء العمليات المنهجية المختلفة التي يقوـ بها 

: أك عكسه؛ أم Concentrationكلٌ من دماغ الذكر كاألنثى؛ فدرجة التركيز 

كالرجل مختلفة فيما يتعلق  المرأة التفكير لدماغي في  Dispersionالتشتُت

بأداء عمل ما؛ فالرجاؿ يركِزكف على أداء عمل معين، كال يصرؼ انتباههم عن 

ذلك معلومات طارئة أك زائدة؛ عكس النساء، فقابلية التركيز أقل منها في 

. الرجاؿ،فيغلب التشتت على تفكيرهن

كثبت لعدة باحثين نفسانيين أف الرجاؿ يفوقوف النساء في القابلية 

المكاف جزء مهم من أداء األعماؿ، فتبين لهم أيضنا أف هذق : المكانية؛ أم

القابلية عند النساء يسيطر عليها جانبا الدماغ معنا؛ مما يزيد درجة التشتت كيقلِل 

لذا تجد مثبلن مهندسات معماريات أقل  كيز، كيزيد من درجة النسياف،درجة التر من

 .الرجاؿ من

http://bilqas.net/vb/showthread.php?t=4376
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في التركيز  المرأة فالخبلصة إذنا أف دماغ الرجل يعطيه قابلية متميزة عن

كثيرنا على التركيز بل  يساعدها ال المرأة دماغالشيء المراد إنجازق، بينما  على

 (259)التشتت في األفكار

 :اخزالف رٕظ١ُ اٌذِبؽ ػٕذ وً ِٓ اٌشعً ٚاٌّشأح 

إف األبحاث العلمية خبلؿ العشرين سنة الماضية تشير إلى أف الجانب 

للغة كالمخاطبة، بينما الجزء األيمن من هذا األيسر من دماغ الرجل مخصَص 

الدماغ متخصص في التخيُل كالتأمل، كنتيجة لهذق التجزئة فإف حصوؿ جلطة في 

الجانب األيسر من دماغ الرجل يشلُ في الغالب قدرته على التحدث، أك القدرة 

 على المخاطبة، بينما حصوؿ هذق الجلطة في الجانب األيمن من دماغه ال يعطِل

قدرة المخاطبة، كهذا يؤكد أف الجانب األيسر من دماغ الرجل مهم جدًا 

للمخاطبة كالتحدث، بينما الجانب األيمن ليس بهذق األهمية للتحدُث، كلكن هل 

إف تنظيم دماغ المرأة مختلفه عن  .ينطبق هذا التصنيف الدماغي على المرأة؟

ؿ ػ كالتي ذكرناها سابقنا ػ الرجل؛ كذلك ألف التجزئة المشاهىدة في دماغ الرج

غير موجودة عند المرأة التي تتصف كظائف الدماغ عندها باالنتشار في كل 

الدماغ كعدـ التركيز، كنتيجة لذلك فقد ليوحظ أف حدكث جلطة في الجزء األيمن 

من دماغ المرأة يقلِل من قدرتها على التخاطب بنسبة قليلة جدًا، ككذلك الحاؿ لو 

في الطرؼ األيسر من دماغها، كهذا سببه أف المرأة تستخدـ حصلت الجلطة 

. جانبي الدماغ في المخاطبة كليس جانبنا كاحدنا كما هو الحاؿ في الرجل

كمن انعكاسات هذا االختبلؼ في تنظيم الدماغ هو كوف األكالد أكثر ميبلن 

بينما  للمخاطرة من البنات؛ كذلك ألف األكالد لديهم ميل للمبالغة في قدراتهم،

العكس هو الصحيح في حالة البنات، كمن أمثلة ذلك أف كثيرنا من الذين يغرقوف 

في المياق هم من الذكور كليس من اإلناث؛ ألف الذكور يبالغوف في تقديرهم 

كيعزك العلماء هذا السلوؾ إلى فوارؽ في تركيبة نظاـ , لقدرتهم على السباحة

 (260)األعصاب لدل الجنسين

                                                             

: 77سابق، صراكم، مرجع معجزات القرآف العلمية في اإلنساف مقابلة مع التوراة كاإلنجيل، عبد الوهاب اؿ ( 259

 .بتصرؼ 83

260
 www.jameataleman.orgجامعة اإليماف : ليس الذكر كاألنثى، قسطاس إبراهيم النعيمي، موقع ( 
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امرأة أجراها  14كثمة فرؽ بنيوم أساسي آخر اكتيشف بعد اختبارات على 

، كهو كتلة ألياؼ Corpus Callosumعلماء أعصاب، يتعلق بالجسم الجاسئ 

عصبية موصلة تربط شطرم الدماغ نصف الكركيين، فتبيَن اختبلؼ كاضح في 

هو ( االصورة العلي)هذا الجسم الموصل عند دماغي الجنسين؛ ففي اإلناث 

، (الصورة السفلية)أسمك، كأكثر انتفاخنا ككزننا، كبصلي الشكل منه في الذكور 

حيث يعمل على نقل معلومات كتبادلها مركريًا بين نصفي الدماغ بكميات أكبر 

 .في اإلناث مما في الذكور

 

الملوف باللوف األصفر فى منتصف  corpus collasumيبين الجسم الجاسىء ( 25/5)شكل 

 المخ

 

أعلى )يبين اختبلؼ فى حجم الجسم الجاسىء فهو سميك فى األنثى ( 25/6)شكل 

 (أسفل الصورة)كرفيع فى الذكر ( الصورة

هذا الفرؽ البنيوم بين دماغي اإلناث كالذكور من شأنه أف يمدَ قدرات 

كاستعدادت إضافية لئلناث، كينقصها قدرات أخرل، فيجعل هذا الفارؽ األساسي 

المرأة أكثر طبلقة ككضوحنا من الرجل في التعبير الملفوظ، يساعدها في أعماؿ 

http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tInzk8HMAhULPxoKHeaKCjcQjRwIBw&url=http://telc.tanta.edu.eg/hosting/pro12/containt/L3-3.htm&psig=AFQjCNGj66b8pHksgY3oQeRvp2nOevrLUw&ust=1462476387484641
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حياكة كالتطريز كاألعماؿ تتطلب التقريب بين يديها كالتنسيق بينها كما في اؿ

المنزلية، على حين ينقصها القدرة على التركيز في األداء، الذم ييعزىل إلى 

االنتشار كالتشتت في أفكارها، كما يعزِز ازدياد سمك الجسم الجاسئ ككزنه 

قابلية المرأة على الربط الذهني بين األشياء كاألفكار، كعلى اإلدراؾ كالتواصل 

كجة بانفعاالت كمشاعر؛ هذا الفرؽ ربما يدلُنا على مفتاح بصورة ملفوظة ممز

 .سر غامض للمرأة هو تفوقها على الرجل في الحدس أك البديهة

كلما كاف الجسم الجاسئ أشبه بجسر يحمل معلومات مارة بين شطرم 

 Talk to itselfالدماغ، فيجعل هذا الجسر دماغ المرأة ككأنما يتكلم مع ذاته 

بدرجة أعلى من دماغ الرجل؛ حيث ييحدث التحاكر التلقائي لدماغ المرأة خلفية 

ميشوَشة ال سيطرة لها عليها، مما يجعل االنتشار أك التشتُت خاصية لتفكيرها، 

 .كيعيقها من التركيز على تأدية عمل كاحد في آف كاحد

ا عالمة األعصاب كهناؾ فوارؽ بنيوية أخرل بين دماغي الذكر كاألنثى عبَرت عنه

عند اعتبار الفوارؽ مجتمعة تعطينا بيناتها بأف أدمغة : بقولها Kimura" كيميورا"

الرجاؿ كالنساء كانت انتظمت على خطوط مختلفة منذ السنين األكلى من 

  (261)العمر

 :رجب٠ٓ أعٙضح اٌؾٛاط ث١ٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبس 

بالعودة إلى اختبلؼ تكوين أجهزة الحواس بين الجنسين، يؤكِد الباحثوف 

أف حواس اإلناث كالذكور تعمل أحياننا بأشكاؿ متباينة، كالدراسة التي قاـ بها 

، تشير إلى كجود صلة كثيقة "ليونارد ساكس"الطبيب كالمعالج النفسي األميركي 

 دراكية كالسلوؾ كالفكربين تكوين أجهزة الحواس، كبين نمو القدرات اإل

التحليلي، كهذا يعود إلى أف المرأة قد ترل في المشهد نفسه أك اللوحة ألواننا ال 

يراها الرجل، كتسمع في األغنية نفسها ألحاننا تختلف أصداؤها كإيقاعاتها عن 

تلك التي تصل إلى أذنيه، كقد تستمتع بركائح ال تصل إلى أنفه، كمن ثم تكوِف 

عن المعلومات التي يتلقاها دماغه، كالبلفت أف آخر الدراسات  لفمعلومات تخت

                                                             

261 ) Kimura, D. Sex, sexual orientation and sex hormones influence human cognitive function. 

Curr. Opin. Neurobiol. 6, 259–263 (1996). 
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التي أيجريت على ذكور الفئراف كإناثها، أفادت أف شبكية أعين الذكور مزكَدة 

بخبليا كثيفة لمراقبة سرعة الحركة، بينما ثبت أف شبكية أعين اإلناث هي أكثر 

كإذا ما أخذنا بالحقيقة فعالية لجمع المعلومات المتعلقة باألشكاؿ كاأللواف، 

العلمية التي تؤكِد على الشبه الشديد بين سلوؾ الفئراف كالبشر، ندرؾ سبب 

األطفاؿ اإلناث، كاللواتي  انجذاب األطفاؿ الذكور إلى الدُمىى المتحركة أكثر من

 .يجدف متعة في اقتناء الدمى الملونة

رتبط بنقص التركيز كتجدر اإلشارة هنا إلى أف اضطراب الحركة الزائدة الم

تنجم عمومنا عن   عند صغار الذكور ػ كخصوصنا خبلؿ سنوات الدراسة األكلى ػ

إلى " ساكس"كيشير . ضعف حاسة السمع، كالتي تقول تدريجيًا مع تطوُر النمو

أف الطرؽ التربوية القديمة التي كانت تقضي بفصل الذكور عن اإلناث في 

بتدائية، كانت تراعي بالفطرة المعطيات المدارس، كخصوصنا في المراحل اال

 (262)العلمية لهندسة أدمغة الجنسين كأجهزة حواسهم

 :ٚإ١ٌه ِٛعض ٌٍفٛاسق ث١ٓ اٌزوش ٚاألٔضٝ ِٓ ٘زا اٌغبٔت

تتفوَؽ اإلناث على الذكور في حاسة السمع، بما يعادؿ الضِعف  :اٌغّغ

تقريبنا؛ كلذلك تجد األطفاؿ اإلناث يتعلمن النطق قبل الذكور، كما تتعلم اإلناث 

تفوقهن في السػػمع، كفي الذاكػرة اللفظية  اللغات أسػػرع من الذكور بسبب

Verbal memoryنبية في جامعات ؛ كمن ثم فثبلثة أرباع طبلب اللغات األج

. أمريكا هم من اإلناث

في اإلبصار لمسافات بعيدة، كفي  يتفوؽ الذكور على اإلناث :اإلثظبس

اإلدراؾ البصرم العميق، كما أف إبصار الذكور في النهار أفضل من الليل، كإبصار 

اإلبصار الحولي أك "اإلناث في الليل أفضل من النهار، كتتفوؽ اإلناث في 

؛ أم اإلبصار حوؿ الشيء المرئي، الذم (Peripheral vision" )المحيطي

القوؿ أف هذا التفوؽ في  يمكن يعينهاعلى تقدير المسافات بدقة، كمن ذلك

، كتتفوؽ اإلناث على  اإلبصار الليلي كالحولي يعين األـ على رعاية أطفالها ليبلن

                                                             

262
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في الذاكرة الصورية، لذلك هن أعلى قابلية في التعرؼ على كجوق  الذكور

. كأسماء اآلخرين

  

 يبين مناطق اإلحساس فى المخ( 25/7)شكل 

اللمس اليدكم عند اإلناث أكثر حساسية كانتشارنا عنه في  :اٌٍّـظ

الذكور،كيظهر ذلك منذ الوالدة، لذلك يتفوقن على الذكور حًذقنا كبراعة في إنجاز 

دقيقة، كيشعرف باأللم أسرع من الذكور؛ كيتحملنه لمدة أطوؿ  أعماؿ يدكية

. منهم

حساسية  للنساء حاسة شم أقول من الرجاؿ، كهن أكثر :اٌشُ ٚاٌزٚق

للرائحة كالعبير كألم تغيُر رقيق فيهما؛ إذنا يظهر من هذق الفوارؽ الحسِيَة أف 

 المرأة الذكور في عالم، كاإلناث في عالم آخر، كهللا سبحانه كتعالى خلق

تمكِنها من أداء كظائف األمومة، كزكَدها بحواس أقول نسبيًا من حواس الرجل، ؿ

 (263)دقيقة كأخرل منزلية رقيقة

   

 س كالعشركفسادالفصل اؿ
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 .86، 85معجزات القرآف العلمية في اإلنساف مقابلة مع التوراة كاإلنجيل، عبد الوهاب الراكم، ص ( 
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صُ ٔخشعىُ طفال 

المعجز فى تخليقه كتركيبه كمشوار حياته حتى اإلنساف هذا لقد جمع هللا رحلة 

اإلنساف األكؿ كهو هللا عز كجل منذ أف خلق الممات كبين ذلك فى أركع بياف 

ذريه من اؿإلى خلق كخلق أمنا حواء من ضلعه آدـ عليه السبلـ من التراب 

رحلة التخليق فى ظهر أبينا آدـ كأمنا حواء ثم من خبلؿ جعل النطاؼ  ما ،بعدق

يتبعها مشوار الحياة رحلة الخركج طفبل من الرحم فى األرحاـ إلى أف تصل إلى 

لشيخوخة كأرذؿ العمر إلى مرحلة البعث كالنشور حتى مرحلة األشد إلى مرحلة ا

مانعة كهى اآلية الخامسة من سورةالحج فيالها من ركعة للنص فى آية جامعة 

﴿يىا أىيُهىا النَاسي إًفٍ كينٍتيمٍ فًي رىيٍبو مًنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ  .القرآنى

ىرٍحىاـً نيطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلى قىةو ثيمَ مًنٍ ميضٍغىةو ميخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لًنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي اأٍل

ن ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييتىوىفَى  مىا نىشىاءي إًلىى أىجىلو ميسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل

ىرٍضى هىامًدىةن كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييرىدُ إًلىى أىرٍ ذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبلى يىعٍلىمى مًنٍ بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئًا كىتىرىل اأٍل

ىنٍبىتىتٍ مًنٍ كيلِ زىكٍجو بىهًيجو  ﴾سورة الحج(5)فىإًذىا أىنٍزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاءى اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأ

ثيمَ )كلقد سرنا فى هذق الرحلة المعجزة المباركة حتى كصلنا إلى قوله تعالى .

ن  ـ بكل ارحمرحلة التخليق فى األبياف النطف فى األصبلب ثم بعد ( نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل

أنواعها من العلقة كالمضغة كالعظاـ ككسوة العظاـ باللحم ثم النشأة اآلخرة 

الخركج الطبيعية للجنين من رحم األـ بعدما تبدأ رحلة  حيث  إلى الشهر السادس

إلى الشهر  يصبح مهيأن للحياة خارج الرحم بعد تماـ الشهر السادسك يكتمل نموق

 . التاسع

ن )كفى هذا الفصل نبين معنى قوله تعالى  كنبين فيه معنى ( ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل

 .التوجيه العلمى لآلية طفبل من حيث اللغة كتفسيرها عند علماء التفسير ثم

": طفال"اٌّؼٕٝ اٌٍغٜٛ ٌىٍّخ 

 مفردات القرآف الكريم للراغب األصفهانى 

ثم يخرجكم : ، كقد يقع على الجمع، قاؿ تعالى الولد ما داـ ناعما: الطفل

، كقد يجمع على [31/النور] أك الطفل الذين لم يظهركا، [67/غافر] طفبل

،  امرأة طفلة: ، كباعتبار النعومة قيل[59/النور] كإذا بلغ األطفاؿ: قاؿ. أطفاؿ
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التي معها طفلها، كطفلت : كقد طفلت طفولة كطفالة، كالمطفل من الظبية

 إذا همت بالدكر، كلما يستمكن الضح من األرض : الشمس

  :رفغ١ش ثٓ وض١ش

كىبىصىرق كىحىوىاسٌه كىبىطٍشه أىمٍ ضىعًيفنا فًي بىدىنه كىسىمٍعه  "ثيمَ نيخٍرًجكيمٍ طًفٍبلن " كىقىوٍله 

كىعىقٍله ثيمَ ييعٍطًيه اللَه الٍقيوَة شىيٍئنا فىشىيٍئنا كىيىلٍطيف بًهً كىييحىنِن عىلىيٍهً كىالًدىيٍهً فًي آنىاء 

 اللَيٍل كىأىطٍرىاؼ النَهىار

 

: رفغ١ش أػٛاء اٌج١بْ ٌٍشٕم١طٝ

كذلك بعد أف : ؛ أم  طفبل نخرجكم ثم : كقوله تعالى في هذق اآلية الكريمة

يخلق هللا المضغة عظاما ، ثم يكسو العظاـ لحما ، ثم ينشئ ذلك الجنين خلقا 

: حاؿ كونه طفبل ؛ أم  آخر ، فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين لوضعه في

 . كلدا بشرا سويا

:  (264)رفغ١ش اٌؾبٜٚ

أم في حاؿ الطفولة من صغر الجثة كضعف  {طفبلن }بعد ذلك  {ثم نخرجكم}

البدف كالسمع كالبصر كجميع الحواس، لئبل تهلكوا أمهاتكم بكبر أجرامكم، كعظم 

على جميع، كعبر به دكنه للتساكم في ضعف الظاهر أجسامكم، كهو يقع 

 هػ.أ كالباطن

أف نبلحظ البياف القرآني قد ذكر في سورة رحمة هللا عز كجل بعبادق كمن 

 30تستغرؽ قد  (الفطاـ)رضاعة حتى الفصاؿ األحقاؼ أف مرحلة الحمل كاؿ

كفي سورة لقماف يذكر أف ، (15: األحقاؼ)" كىحىمٍليهي كىفًصىاليهي ثىبلثيوفى شىهٍرنا" شهرًا

: لقماف) "كىفًصىاليهي فًي عىامىيٍنً"شهرًا  24هي  الرضاعة حتى كقت الفصاؿ فترة 

 6كبحساب بسيط نستنتج أف البياف القرآني يقرر أف أقل فترة للحمل هي ( 14

                                                             

264
ـً الٍمىلًكً الٍخىبَلؽًجىنَةي الٍميشٍتىاؽً فى تىفٍسًي) الحاكل فى تفسير القرآف الكريم كييسىمَى (  عبد /لمؤلفه  ( رً كىبلى

 الرحمن بن محمد القماش

 إماـ كخطيب مسجد بورسلى ػ رأس الخيمة بدكلة اإلمارات العربية المتحدة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1302&idto=1306&bk_no=64&ID=1139#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1302&idto=1306&bk_no=64&ID=1139#docu
javascript:openquran(21,5,5)
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أشهر ، كقبل األسبوع الثاني كالعشرين الذم يبدأ فيه هذا الطور يخرج الجنين 

في معظم األجنة، فتبارؾ هللا نموق كتهيئه للحياة خارج الرحم ناقصا فى سقطًا 

.  أحسن الخالقين

برأ هللا عز كجل األرحاـ لكى ميكإف هذا البياف القرآنى ألقل مدة حمل للمرأة 

اإلماـ على بن أبى اسنتجه التى تقذؼ أجنتها بعد حملها لمدة ستة أشهر كهذا ما 

من فهمه بعد الجمع بين اآليتين من سورة األحقاؼ كسورة  طالب رضى هللا عنه

كبناء عليه يجب على األزكاج التريث  .األرحاـ لتبرئةبه لقماف كحكم به بين الناس 

 اتهاـ أزكاجهن بالباطل ـبعد ستة أشهر كعدفى مسألة قذؼ األرحاـ لؤلجنة 

كزكجها من  فى اتهامات باطلة قد تؤدل إلى مشاكل سيئة بين المرأة كالوقوع

قبل ذلك  كلكن قد ينزؿ الجنين سقطا  .جانب كبين العائلتين من جانب آخر

ألسباب قهرية كضرب المرأة أك سقوطها من مكاف ما أك عدكل بكتيرية أك 

 .فيركسية أك غير ذلك

 .خارج الرحم كتعالوا بنا ننظر فى كيفية خركج الجنين من بطن أمه للحياة

 أك طور المخاضالمخاض  رحلة هذق الرحلة بتسمى ك

: طور المخاض

المدة التى قدرها هللا لمكث الجنين فى رحم أمه سواء كانت ستة بعد مركر 

تسعة أشهر قمرية  يكوف الجنين قد أتم نموق في الرحم كحاف موعد أشهر أك 

كىنيقًرُ فًي ": -تعالى هللا قوؿ ب  خركجه منه بعد انقضاء هذق الفترة المحددة

ىرٍحىاـً مىا نىشىاء إًلىى أىجىلو مُسىمًى فاألجل مسمى كمحدد، كالفترة ( 5: الحج) "اأٍل

فىقىدىرٍنىا فىنًعٍمى  (22)إًلىى قىدىرو مَعٍليوـو (21)فىجىعىلٍنىاقي فًي قىرىارو مَكًينو"مقدرة معلومة 

(.  المرسبلتسورة )" (23)الٍقىادًريكفى
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 الجنين لمرحلة المخاضيبين استعداد ( 26/1)شكل 

كقبل التحدث عن أطوار المخاض يجدر بالذكر هنا التنويه إلى إشارات البياف 

: القرآني حوؿ فوائد التمر للمرأة الماخض حينما يذكر السيدة مريم كاصفًا حالها

كىكينٍتي نىسٍينا  فىأىجىاءىهىا الٍمىخىاضي إًلىى جًذٍعً النَخٍلىةً قىالىتٍ يىا لىيٍتىنًي مًتُ قىبٍلى هىذىا"

كىهيزِم . (24)فىنىادىاهىا مًنٍ تىحٍتًهىا أىاَل تىحٍزىنًي قىدٍ جىعىلى رىبُكً تىحٍتىكً سىرًيًا. (23)منسيٌا

 "(26)فىكيلًي كىاشٍرىبًػي كىقىرِم عىيٍننا. (25)إًلىيٍكً بًجًذٍعً النَخٍلىةً تيسىاقًطٍ عىلىيٍكً ريطىبنا جىنًيًا

ثبت علميًا كجود فوائد عديدة للتمر، من أهمها على سبيل ، فقد (مريمسورة )

:  المثاؿ بالنسبة للمرأة الماخض

غنى التمر باأللياؼ مما يساعد على تجنب اإلمساؾ فهو ملين طبيعي يساعد  -

 على إتماـ الوالدة

كهو % 70بنسبة تزيد على ( الجلوكوز)كاحتواء التمر على السكريات البسيطة  -

حيث يتم امتصاصه من المعدة فى أقل من خمسة  كالتمثيلسهل االمتصاص 

 يضمن توفير الطاقة البلزمة أثناء المخاض دقائق مما

يوـ البلزـ لفسيولوجيا الخبليا كالبوتاسيوـ سنيغكهو غني باألمبلح كخاصة الم -

 البلزـ للعضبلت كتقلصاتها، ككذلك الحديد البلزـ إلصبلح فقر الدـ لدل الماخض

ر احتواء التمر على مادة تساعد على تنبيه تقلصات عضلة الرحم كأخيرًا يعتب -

الذم  Oxytocinكهذق المادة تشبه هرموف )انقباضاتها أثناء الوالدة  كزيادة

، هذا باإلضافة إلى فوائد أخرل كثيرة للتمر ال مجاؿ لذكرها (تفرزق الغدة النخامية

 . هنا، فسبحاف هللا العليٌ القدير

http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirs-Sstb3MAhVL2xoKHe5vDaoQjRwIBw&url=http://forum.hwaml.com/t281087.html&psig=AFQjCNETjIK7BOZTmT0fC9JJQZXktPOnKQ&ust=1462347770813165
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التمر لما له من أهمية للحاض كالنفساء كللصائمين  يبين( 26/2) شكل

 كلتحنيك المولود

: ِشاؽً اٌّخبع

:  مراحل 4يتضمن طور المخاض الذم ينتهي بالوالدة 

كهو ما  مرحلة توسع عنق الرحم كانقباض عضلة الرحمالمرحلة األكلى كهى 

:  "early laborطور المخاض المبكر "يسمى 

عديدة منها الميكانيكية كمنها الهرمونية، حيث يتم إفراز كيحدث ذلك نتيجة عوامل 

كمن هذق  ، مجموعة من الهرمونات تساعد على بدء المخاض

، كالكورتيكوتركبين المحفز  Prostaglandinالبركستاجبلندين :الهرمونات

 Oxytocin، كاألككسيتوسين  Releasing Hormon Cortico Tropinالهرمونى 

حيث ( ساعة 12-7)تستغرؽ هذق المرحلة حوالي ك ، Estroginكاإلستركجين  ، 

. يتهيأ عنق الرحم بتوسعه كتمددق لمركر الجنين

ينفتح أك يتوسع عنق الرحم في أثناء المخاض مما يسمح كفى هذا الطور 

للطفل بالتحرؾ إلى األسفل باتجاق المهبل استعدادا للدفع كالوالدة؛ كمع مضي 

الوقت، يتحوؿ عنق الرحم من كونه مغلقا بشكل تاـ إلى أف يصبح مفتوحا 

كيعد ذلك االتساع كافيا لمركر , (سم 10أم يكوف عرضه حوالى )بشكل تاـ 

كيمكن  ،عضو عضلي مجوؼ يؤكم الطفلهوالرحم ك .الطفل من خبلله رأس

عنق تلك ( العنق)حيث تشكل فتحة الرحم  ، تشبيهه بقاركرة مرنة مقلوبة

، كلكن التقلصات الحادثة  ، يكوف العنق مغلقا كعندما يبدأ المخاض ،القاركرة

، حيث توجه تلك  تسبب فتح العنق عن طريق خلق ضغط في أسفل الرحم

يتعرض الطفل في أثناء التقلصات إلى ضغط : القوة خبلؿ الرحم بطريقتين

كما أف التقلصات تسبب ترققا كشدا في عنق الرحم  ، يدفعه بقوة باتجاق العنق

http://www.ashefaa.com/play-15792.html
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كفي النهاية تؤدم التقلصات المتكررة إلى تمدد عنق الرحم  ،حوؿ رأس الطفل

. حوالى عشر سنتيمترات كاملة

 3كر توسع عنق الرحم من الصفر كحتى أكثر من يحدث في طور المخاض المبك

األقل شدة من  –كلله الحمد  –؛ كهي  كتعد تلك الفترة هي األطوؿ ،سم بقليل

؛ كيبدأ طور المخاض المبكر مع بدء حدكث التقلصات التي  بين أطوار المخاض

تختلف بشكل كبير من امرأة كأخرل؛ حيث قد ال تعلم بعض النساء أنهن في 

بينما قد يتوسع عنق الرحم  ،دما تكوف التقلصات خفيفة كغير منتظمةالمخاض عن

. سم كاملة مع تقلصات كاضحة في غضوف ساعات قليلة 10حوالى 

كقد  ، ثانية 60  –30كتستمر التقلصات بشكل عاـ خبلؿ المخاض المبكر حوالى 

قد  كما ، دقيقة 20  –5كتحدث بفواصل قدرها  ، تكوف منتظمة أك غير منتظمة

كما قد تعاني المرأة باإلضافة إلى التقلصات من  .تكوف خفيفة أك متوسطة القوة

كما قد تشكو بعض  ، آالـ الظهر كبعض االنزعاج في المعدة كربما اإلسهاؿ

كما قد تظهر العبلمة  ، سخونة في البطن عند بدء المخاضحرارة أك النساء من 

عندما  –خاطية ممزكجة بالدـ هي ضائعات مهبلية ـ –الدموية في هذا الوقت 

  .يبدأ عنق الرحم باالنفتاح

 ، ساعات أك أياما( latent laborالمخاض الخافي )كقد يستمر المخاض المبكر 

إذ يجب أف يتلين عنق الرحم  ، صبورة أف تكوف المرأة الماخض  لذا يجب علي

 . قبل أف يتمكن من التوسع

 المرأة ، فقد تعاني عند بدء التقلصاتئما كمن غير الضركرم أف يبدأ المخاض دا 

من تقلصات غير مؤلمة كغير منتظمة لساعات كربما ألياـ قبل أف يبدأ عنق الرحم 

. (265)ال سيما عند كالدة الطفل األكؿ ، بالتوسع

                                                             

265
  )www.tbeeb.net/hma/ 
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 تطور فتح عنق الرحم استعدادا لنزكؿ الجنين( 26/3)شكل 

 

 

http://forum.sedty.com/
https://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRgfPUz73MAhXIvBoKHZXoDaUQjRwIBw&url=https://forum.sedty.com/t549081.html&psig=AFQjCNFn7S-I_N0LbTV85ybeqwhTGDrN5w&ust=1462355140313422
http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRgfPUz73MAhXIvBoKHZXoDaUQjRwIBw&url=http://www.7amly.com/2015/12/How-birth-happens.html&psig=AFQjCNFn7S-I_N0LbTV85ybeqwhTGDrN5w&ust=1462355140313422
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 الجنين للنزكؿ من بطن أمهيبين مراحل فتح عنق الرحم كاستعداد ( 26/4)شكل 

 

:  مرحلة خركج الجنينالمرحلة الثانية كهى 

، كتبدأ بعد توسع  (دقيقة 50-30)تستغرؽ مرحلة خركج الجنين هذق حوالي ك

عنق الرحم بشكل كاؼو كنتيجة انقباضات الرحم كتقلصاته المتتابعة يبدأ رأس 

ن،   األكؿ ثم الثاني ثم ينزلقالكتف . ثم يبدأ الكتف بالخركجالجنين بالخركج أكال

كمن البلفت للنظر أف قطر رأس الجنين قد  .الطفل سريعا ليخرج إلى العالم

سم كهذا يتجاكز ثبلثة أضعاؼ قطر القناة المهبلية في الحالة  12يتجاكز 

باإلضافة إلى تمدد أربطة الحوض كعضبلته لتيسير كتسهيل هذا !. الطبيعية

فمن هيئه لذلك إنه هللا سبحانه عز كجل  الخالقكقدرة حكمة أنها نعلم  .الخركج

ثم السبيل (19)من نطفة خلقه فقدرق ":كتعالى القائل فى محكم التنزيل

قد تحتاج المرأة فى هذق الحالة إلى الذهاب إلى . سورة عبس("20)يسرق

 المستشفى كأخذ بعض العقاقير مثل األككسيتوسين للمساعدة فى نزكؿ الجنين 

:  مرحلة خركج المشيمةالمرحلة الثالثة كهى 

كتبدأ هذق المرحلة مع كالدة الجنين . دقيقة 15كهذق المرحلة تستمر حوالي 

 .(الخبلص)كتنتهي بوالدة المشيمة 

كلو لم تنزؿ انفصاؿ المشيمة كأغشيتها من جدار الرحم، : كنعني بوالدة المشيمة 

كمشاكل ال حصر لها بالنسبة للمرأة المشيمة لكاف هذا سببا فى آالـ شديدة 

 الماخض
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يبين المراحل الثبلثة لطور المخاض كفى المرحلة األكلى اتساع عنق الرحم ( 26/5)شكل 

 كفى الثانية خركج الجنين برأسة كفى المرحلة الثالثة خركج المشيمة

 

كفى بعض األحياف تتقدـ المشيمة فى النزكؿ إلى عنق الرحم قبل رأس الجنين 

مما يتتطلب الذهاب إلى المستشفى ( 26/7،  26/6)كما هو فى الشكل 

 .كعمل كالدة قيصرية للمساعدة

 

 

يبين الوضع الطبيعى للمشيمة مقارنة بؤلكضاع األخرل التى تبين ازاحة المشيمة ( 26/6)شكل 

 الطبيعىعن كضعها 

http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY_KHq073MAhXEthoKHdLyCaoQjRwIBw&url=http://fdstages013.blogspot.com/&bvm=bv.121070826,d.d2s&psig=AFQjCNEA_CCEMhE14bLFuuhrBFP8U7MbFg&ust=1462355895663997
http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlqzm2r3MAhXBcRQKHQHNB4oQjRwIBw&url=http://www.dralamla.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%A9/&bvm=bv.121070826,d.d2s&psig=AFQjCNGzp4nqJDt9dxhndiR41kOvBM6Hsw&ust=1462357300108121
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 المشيمة تسد عنق الرحم مما يتطلب عمل كالدة قيصرية( 26/7)شكل 

 

 

 لقد أهل صارخا -خركج الطفل للحياة خارج رحم أمه ( 26/8)شكل 

لتخفيف النزؼ الدموم بعد انتهاء : مرحلة انقباض الرحمالمرحلة الرابعة كهى 

أل أف طور المخاض منذ . ، قد تستمر هذق المرحلة حوالي ساعتين عملية الوالدة

ساعة تتحملها ( 15 – 10)بدايته كحتى بعد تماـ نزكؿ دـ المخاض قد تتراكح من 

المرأة من آالـ كمتاعب ال يقدر عليها أعتى كأقول الرجل كصدؽ رسوؿ هللا صلى 

هللا عليه كسلم عندما سأله أحد الصحابة كهو يحماؿ أمه على كتفيه كيطوؼ بها 

كال بطلقة من : له رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم  فقاؿ( هل أديت حقها)

 طلقات كالدتك 

كبعد الوالدة كقطع الحبل السُرم الذم كاف يعتمد عليه الجنين لتحصيل الغذاء 

من أمه طواؿ فترة الحمل يبدأ المولود مرحلة أخرل في محطة جديدة من 

، (93: النمل)" سىييرًيكيمٍ آيىاتًهً فىتىعٍرًفيونىهىاكىقيلً الٍحىمٍدي لًلَهً ": فسبحاف القائل! حياته

https://www.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.123esaaf.com/Pregnancy/Book/images/n_023_2.png&imgrefurl=http://www.123esaaf.com/Pregnancy/Book/n_023.html&docid=W25J-l6OLgBjGM&tbnid=QbZnF9wm0IYrAM:&w=261&h=232&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwjZuIPn173MAhXLXB4KHRCnBtg4yAEQMwhGKEIwQg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignLS41r3MAhWBVhQKHYrxDaYQjRwIBw&url=http://aljannahway.own0.com/t151-topic&bvm=bv.121070826,d.d2s&psig=AFQjCNEA_CCEMhE14bLFuuhrBFP8U7MbFg&ust=1462355895663997
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فصلت ) "سنريهم آياتنا في اآلفاؽ كفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق": كقوله

.  كعز كجل سبحانه كتعالى -صدؽ الخالق العظيم ( 53

بعضبلت ضعيفة غير ممتلئة يخرج الجنين من بطن أمه غضا طريا كالطفلة الهشة 

فبل يستطيع القياـ كالقعود ، كاهنة غير مكتنزة بخبليا العظم كبعظاـ  ،  أك قوية

كهشاشتها نه يشبهها فى ضعفها من طفلة التربة ألكلذلك سمى طفبل كالوقوؼ ، 

سورة النساء ، فيتعامل  ("28)كخلق اإلنساف ضعيفا"كلذلك يقوؿ هللا عز كجل 

كعلى رعايته حق  معه أهله من هذا المنطلق فيحرصوف على التقاـ ثديى أمه

 . الرعاية لما به من ضعف

 من أهم األعماؿ للطفل بعد خركجه من بطن أمه 

 قطع الحبل السرل  -1

 غسله بماء دافىء لتنشيطالدكرة الدموية فيه -2

 لفه كتجفيفه كتلبيسه بثياب نظيفة فضفاضة -3

 التقاـ ثدل أمه  -4

تحنيكه بالتمر كهى سنة عن النبى صلى هللا عليه كسلم كما فعل  -5

 . (266)عبد هللا بن الزبير كهو طفبل غضا طريا مع

أهمية اللبأ أك السرسوب كهو أكؿ لبن ينزؿ من ثدل األـ لتغذية  -6

 ، كالخبليا الليمفاكية الجنين لما فيه من األجساـ المناعية المضادة 

 

 

 

 

 

                                                             

266
  انظر بحثنا رطبا جنيا ( 
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 كالعشركف سابعاؿ الفصل

 ِغزمش ِٚغزٛدع

مستقرا كمستودعا فما هو  هاكجعل ؿذكر هللا تعالى أنه أنشأنا من نفس كاحدة 

كىهيوى ): قاؿ تعالى فى سورة األنعاـ هذا المستقر كهذا المستودع كأين يكوناف ؟

الَذًم أىنشىأىكيم مِن نَفٍسو كىاحًدىةو فىميسٍتىقىرٌ كىميسٍتىوٍدىعهۗ  قىدٍ فىصَلٍنىا اآٍليىاتً لًقىوٍـو يىفٍقىهيوفى 

. كلقد اختلف العلماء فى بياف المستقر كالمستودع على أقواؿ شتى . ( 98)

كاستنتج بما تفضل هللا على به من علم تحصلته من علوـ حديثة ظهرت فى 

العقدين األخيرين من القرف العشرين ، كأكائل القرف الحادل كالعشرين كهى 

مل مما تكلم علوـ البيولوجيا الجزيئية أف أكضح أف المستقر كالمستودع أعم كأش

 به العلماء السابقوف

اٌّؼبٔٝ اٌٍغ٠ٛخ فٝ ا٠٢خ  

قر في مكانه يقر قرارا، إذا ثبت  :قر: مفردات القرآف الكريم للراغب األصفهانى

ثبوتا جامدا، كأصله من القر، كهو البرد، كهو يقتضي السكوف، كالحر يقتضي 

: مستقرا، ، كقوله: ، أم[64/غافر] جعل لكم األرض قرارا: الحركة، قاؿ تعالى

اجتثت من فوؽ األرض ما لها من قرار [26/إبراهيم]بعد : ثبات، كيوـ القر: ، أم

إذا تحرل القرار، كقد : يوـ النحر الستقرار الناس فيه بمنى، كاستقر فبلف

خير مستقرا كأحسن : قاؿ في الجنة. يستعمل في معنى قر، كاستجاب كأجاب
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: ، كقوله[66/الفرقاف] ساءت مستقرا: نار، كفي اؿ[24/الفرقاف] مقيبل

فمستقر كمستودع [98/ األنعاـ]مستقر في األرض : ، قاؿ ابن مسعود

: كقاؿ ابن عباس(. 3/332األقواؿ في الدر المنثور : انظر)كمستودع في القبور 

مستقر في اآلخرة : كقاؿ الحسن. مستقر في األرض كمستودع في األصبلب

كجملة األمر أف كل حاؿ ينقل عنها اإلنساف فليس بالمستقر . كمستودع في الدنيا

/ الحج] كنقر في األرحاـ ما نشاء إلى أجل: إثبات الشيء، قاؿ: كاإلقرار. التاـ

أصابه القر، : قرت ليلتنا تقر، كيوـ قر، كليلة قرة، كقر فبلف فهو مقركر: ، كقيل[5

: للذم يظهر خبلؼ ما يضمركمثل العرب : قاؿ ابن منظور)حرة تحت قرة : كقيل

؛ 1/197؛ كمجمع األمثاؿ 3/727؛ كالمجمل ( قر)اللساف : انظر. حرة تحت قرة

باردا، كاسم : صببت فيها ماء قار، أم: ، كقررت القدر أقرها(حر: كتقدـ في مادة

سرت، : تبرد، كقرت عينه تقر: كاقتر فبلف اقترارا نحو. ذلك الماء القرارة كالقررة

قرة عين لي : قرة عين، قاؿ: ، كقيل لمن يسر به[40/طه] عينها كي تقر: قاؿ

 هب لنا من أزكاجنا كذرياتنا قرة أعين: ، كقوله[9/القصص] كلك

معناق بردت : البر، فقرت عينه، قيل: أصله من القر، أم: ، قيل[74/الفرقاف]

 بل ألف للسركر دمعة باردة قارة، كللحزف دمعة حارة، كأقر: فصحت، كقيل

حصل، كالقاركرة : كتقرر األمر على كذا أم. اعترؼ به كأثبته على نفسه: بالحق

صرح : ، كقاؿ[16/اإلنساف] قوارير من فضة: قوارير قاؿ: معركفة، كجمعها

 .من زجاج: ، أم[44/النمل] ممرد من قوارير

 مختار الصحاح

ما } بالفتح كقوله تعالى * الوداع * عند الرحيل كاالسم * التوديع * * ك د ع *  

خرز بيض تخرج من البحر تتفاكت في * الودعات * قالوا ما تركك ك }  كدعك ربك

الخفض تقوؿ * الدعة * بسكوف الداؿ كفتحها ك * كدعة * الصغر كالكبر الواحدة 

أيضا مثل * كادع * أم ساكن ك * كديع * الرجل بضم الداؿ فهو * كدع * منه 

التصالح كقولهم دع ذا * التوادع * المصالحة ك * كادعة الم* حمض فهو حامض ك 

اؿ كدعه كإنما يقاؿ تركه كال ؽأم اتركه كأصله كدع يدع كقد أميت ماضيه فبل م

أيضا على * مودكع * ك * كدعه * كادع كلكن تارؾ كربما جاء في ضركرة الشعر 

ماال أيضا قبله منه كديعة * أكدعه * يقاؿ * الودائع * كاحدة * الوديعة * األصل ك 

 كديعة استحفظه إياها* استودعه * كهو من األضداد ك 
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 (267)اثٓ عش٠ش اٌطجشٜلبي 

: ، يعني "الذم أنشأكم"كإلهكم ، أيها العادلوف بالله غيرق ، : يقوؿ تعالى ذكرق  

من نفس "الذم ابتدأ خلقكم من غير شيء ، فأكجدكم بعد أف لم تكونوا شيئا، 

آدـ : ، قاؿ "من نفس كاحدة": كعن السدم كقتادة . من آدـ : يعني  ،"كاحدة

  عليه السبلـ

 ، فإف أهل التأكيل في تأكيله مختلفوف"فمستقر كمستودع": كأما قوله 

كهو الذم أنشأكم من نفس كإحدة، : معنى ذلك : فقاؿ بعضهم  -1

فمنكم مستقر في الرحم ، كمنكم مستودع في القبر حتى يبعثه 

يعلم مستقرها ": ، كهذا قوؿ عبد هللا بن مسعود  القيامةهللا لنشر 

مستقرها، في األرحاـ ، كمستودعها، : قاؿ [. 6: هود] "كمستودعها

 حيث تموت

المستودع ، ما كاف في أصبلب اآلباء، ك المستقر، ما : كقاؿ آخركف  -2

كهو قوؿ  كاف في بطوف النساء، كبطوف األرض ، أك على ظهورها

فمستقر ": ، كسعيد بن جبير في قوله  عبد هللا بن عباس

فإذا . مستودعوف ، ما كانا في أصبلب الرجاؿ : قاؿ  ،"كمستودع

قركا في أرحاـ النساء أك على ظهر األرض أك في بطنها، فقد 

استودع في الصلب ، ك المستقر، ما : كقاؿ ابن عباس  .استقركا

  عن علي بن أبي طلحةك .كاف على كجه األرض أك في األرض

المستقر، في الرحم ، : ، قاؿ "فمستقر كمستودع": عن ابن عباس 

كعن ابن  ، ك المستودع ، ما استودع في أصبلب الرجاؿ كالدكاب

، ك  المستقر، ما استقر في أرحاـ النساء: قاؿ : جريج عن عطاء

كعن ابن أبي نجيح  . المستودع ، ما استودع في أصبلب الرجاؿ

 الرحم ، ك المستودع ، في األصبلبالمستقر ، : عن مجاهد، قاؿ 

فمستقر في األرض على ظهورها، : بل معنى ذلك : كقاؿ آخركف   -3

عن سعيد بن جبير، عن ابن : قوؿ ثاف  كهو كمستودع عند هللا
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كهو قوؿ   المستقر األرض ، كالمستودع ، عند الرحمن: عباس 

كهو . المستقر  األرض ، ك المستودع  عند ربك : مجاهد أيضا قاؿ

في الدنيا، كمستودعها  ألمستقرها : قوؿ ثاف لعبد هللا بن مسعود 

المستودع ، في الصلب ، ك : كعن سعيد بن جبير قاؿ  ،في اآلخرة 

 .المستقر، في اآلخرة كعلى كجه األرض

فمستقر في الرحم ، كمستودع في : معنى ذلك : كقاؿ آخركف  -4

فمستقر ":  كهى ركاية عكرمة عن ابن عباس في قوؿ هللا. الصلب

مستقر في الرحم ، كمستودع في صلب ، لم : ، قاؿ "كمستودع

المستقر ، الذم قد استقر في : قاؿ : كعن عكرمة. يخلق سيخلق

، كهى ركاية . الرحم ، ك المستودع ، الذم قد استودع في الصلب

مستقر : فقلت ! سل: عن سعيد بن جبير، قاؿ ابن عباس 

ع دالرحم ، ك المستودع ، ما استو المستقر، في: كمستودع ؟ قاؿ 

تزكجت : قاؿ لي ابن عباس : كعن سعيد بن جبير قاؿ . في الصلب

ما كاف من مستودع في : فضرب ظهرم كقاؿ : قاؿ ! ال: ؟ قلت 

المستقر ، : عن ليث عن مجاهد قاؿ  كهى ركاية  .ظهرؾ سيخرج

المستقر، في : عن السدم قاؿ ك. الرحم ، ك المستودع ، الصلب

فمستقر ": عن قتادةك .الرحم ، ك المستودع ، في الصلب

 مستقر ، في الرحم ، ك مستودع في الصلب: قاؿ  ،"كمستودع

أما مستقر ، فما استقر في الرحم ، كأما مستودع : عن الضحاؾ ك.

مستقر ، في األرحاـ ، : قاؿ ابن زيدك. ، فما استودع في الصلب

 .كمستودع ، في األصبلب

مستقر، في القبر، كمستودع : كاف الحسن يقوؿ : عن قتادة قاؿ ك -5

  في الدنيا، كأكشك أف يلحق بصاحبه

إف هللا جل ثناؤق عم : كأكلى التأكيبلت في ذلك بالصواب أف يقاؿ : قاؿ أبو جعفر

، كل خلقه الذم أنشأ من نفس كاحدة، مستقرًا "فمستقر كمستودع": بقوله 

كال شك أف من بني آدـ . ل كمستودعًا، كلم يخص من ذلك معنى دكف معن

 -مستقرًا في الرحم ، كمستودعًا في الصلب ، كمنهم من هو مستقر على ظهر
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األرض أك بطنها، كمستودع في أصبلب الرجاؿ ، كمنهم مستقر في القبر، 

فكل مستقر أك مستودع بمعنى من هذق المعاني ، . مستودع على ظهر األرض 

كمراد به ، إال أف يأتي خبر يجب  "كمستودعفمستقر : "فداخل في عموـ قوله 

  به معنى دكف معنى، كخاص دكف عاـ التسليم له بأنه معنيه

 :(268)لبي اٌفخش اٌشاصٜ

هذا نوع رابع من دالئل كجود اإلله ككماؿ قدرته كعلمه، كهو االستدالؿ بأحواؿ 

 اإلنساف فنقوؿ ال شبهة في أف النفس الواحدة هي آدـ عليه السبلـ كهي نفس

فصار كل الناس من نفس كاحدة . كحواء مخلوقة من ضلع من أضبلعه .كاحدة

هو أيضنا مخلوؽ من مريم التي : قلنا فما القوؿ في عيسى؟: فإف قيل .كهي آدـ

أليس أف القرآف قد دؿ على أنه مخلوؽ من : فإف قالوا .هي مخلوقة من أبويها

 مِنأىنشىأىكيم )كلمة من : اقلن الكلمة أك من الركح المنفوخ فيها فكيف يصح ذلك؟

تفيد ابتداء الغاية كال نزاع أف ابتداء تكوف عيسى عليه السبلـ كاف ( نَفٍسو كىاحًدىةو

. من مريم كهذا القدر كاؼ في صحة هذا اللفظ

: ففيه مباحث {فىميسٍتىقىرٌ كىميسٍتىوٍدىعه}: كأما قوله

بكسر القاؼ كالباقوف بفتحها قاؿ  {فىميسٍتىقىرٌ}قرأ ابن كثير كأبو عمرك : األكؿالبحث 

قر في مكانه كاستقر فمن كسر القاؼ كاف : قاؿ سيبويه، يقاؿ.أبو علي الفارسي

م منكم المستقر بمعنى القار كإذا كاف كذلك كجب أف يكوف خبرق المضمر منكم أ

كمن فتح القاؼ فليس على أنه مفعوؿ به ألف استقر ال يتعدل فبل يكوف .مستقر

. له مفعوؿ به فيكوف اسم مكاف فالمستقر بمنزلة المقر

كإذا كاف كذلك لم يجز أف يكوف خبرق المضمر منكم بل يكوف خبرق لكم فيكوف 

لين تقوؿ كأما المستودع فإف استودع فعل يتعدل إلى مفعو .التقدير لكم مقر

استودعت زيدنا ألفنا كأكدعت مثله، فالمستودع يجوز أف يكوف اسمنا لئلنساف الذم 

من قرأ : إذا عرفت هذا فنقوؿ.استودع ذلك المكاف كيجوز أف يكوف المكاف نفسه

مستقرنا بفتح القاؼ جعل المستودع مكاننا ليكوف مثل المعطوؼ عليه كالتقدير 

منكم : بالكسر، فالمعنى {فىميسٍتىقىرٌ}فلكم مكاف استقرار كمكاف استيداع كمن قرأ 
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كهللا . كدعمنكم من استقر كمنكم من است: مستقر كمنكم مستودع، كالتقدير

. أعلم

بات من ثالفرؽ بين المستقر كالمستودع أف المستقر أقرب إلى اؿ: المبحث الثاني

المستودع فالشيء الذم حصل في موضع كال يكوف على شرؼ الزكاؿ يسمى 

مستقرنا فيه، كأما إذا حصل فيه ككاف على شرؼ الزكاؿ يسمى مستودعنا ألف 

. كأكافالمستودع في معرض أف يسترد في كل حين 

كثر اختبلؼ المفسرين في تفسير هذين اللفظين على : إذا عرفت هذا فنقوؿ

كهو المنقوؿ عن ابن عباس في أكثر الركايات أف المستقر هو : فاألكؿ: أقواؿ

كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن : األرحاـ كالمستودع األصبلب قاؿ كريب

كىنيقًرُ في األرحاـ مىا }: ثم قرأهذق اآلية فأجاب المستودع الصلب كالمستقر الرحم 

كمما يدؿ أيضنا على قوة هذا القوؿ أف النطفة الواحدة ال تبقى [ 5: الحج] {نىشىاء

، كلما كاف  في صلب األب زماننا طويبلن كالجنين يبقى في رحم األـ زماننا طويبلن

المكث في الرحم أكثر مما في صلب األب كاف حمل االستقرار على المكث في 

. حم أكلىالر

أف المستقر صلب األب كالمستودع رحم األـ، ألف النطفة حصلت : كالقوؿ الثاني

في صلب األب ال من قبل الغير كهي حصلت في رحم األـ بفعل الغير، فحصوؿ 

قىرٌ فىميسٍتى}: تلك النطفة في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة ألف قوله

يقتضي كوف المستقر متقدمنا على المستودع كحصوؿ النطفة في  {كىميسٍتىوٍدىعه

صلب األب مقدـ على حصولها في رحم األـ، فوجب أف يكوف المستقر ما في 

. أصبلب اآلباء، كالمستودع ما في أرحاـ األمهات

ا كهو قوؿ الحسن المستقر حاله بعد الموت ألنه إف كاف سعيدن: كالقوؿ الثالث

فقد استقرت تلك السعادة، كإف كاف شقينا فقد استقرت تلك الشقاكة كال تبديل 

فالكافر قد ينقلب .في أحواؿ اإلنساف بعد الموت كأما قبل الموت فاألحواؿ متبدلة

مؤمننا كالزنديق قد ينقلب صديقنا، فهذق األحواؿ لكونها على شرؼ الزكاؿ كالفناء 

. كوف مشرفة على الزكاؿ كالذهابال يبعد تشبيهها بالوديعة التي ت

إف المستقر من خلق من النفس األكلى كدخل .كهو قوؿ األصم: كالقوؿ الرابع

. الدنيا كاستقر فيها، كالمستودع الذم لم يخلق بعد كسيخلق
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لؤلصم أيضنا المستقر من استقر في قرار الدنيا كالمستودع من : كالقوؿ الخامس

على العكس منه فقاؿ مستقر في القبر كعن قتادة .في القبور حتى يبعث

. كمستودع في الدنيا

قوؿ أبي مسلم األصبهاني أف التقدير هو الذم أنشأكم من نفس : القوؿ السادس

كاحدة فمنكم مستقر ذكر كمنكم مستودع أنثى إال أنه تعالى عبر عن الذكر 

نثى بالمستقر ألف النطفة إنما تتولد في صلبه كإنما تستقر هناؾ كعبر عن األ

. كهللا أعلم. بالمستودع ألف رحمها شبيهة بالمستودع لتلك النطفة

مقصود الكبلـ أف الناس إنما تولدكا من شخص كاحد كهو آدـ : المبحث الثالث

عليه السبلـ، ثم اختلفوا في المستقر كالمستودع بحسب الوجوق المذكورة 

الصفات التي األشخاص اإلنسانية متساكية في الجسمية كمختلفة في : فنقوؿ

باعتبارها حصل التفاكت في المستقر كالمستودع كاالختبلؼ في تلك الصفات البد 

له من سبب كمؤثر كليس السبب هو الجسمية كلوازمها كإال المتنع حصوؿ 

التفاكت في الصفات، فوجب أف يكوف السبب هو الفاعل المختار الحكيم كنظير 

. اهػ .{ؼ أىلٍسًنىتًكيمٍ كألوانكمكاختبل}: هذق اآلية في الداللة قوله تعالى

: (269)لبي اٌّبٚسدٞ.

: فيه ستة تأكيبلت {فىميسٍتىقىرٌ كىميسٍتىودىعه}

: كالثاني .فمستقر في األرض كمستودع في األصبلب، قاله ابن عباس: أحدها

فمستقر في : كالثالث.فمستقر في الرحم كمستودع في القبر، قاله ابن مسعود

فمستقر : كالرابع .كقتادة في أصبلب الرجاؿ، قاله عطاءأرحاـ النساء كمستودع 

فمستقر في األرض : كالخامس .في الدنيا كمستودع في اآلخرة، قاله مجاهد

أف المستقر ما خيلًق، كالمستودع ما : كالسادس.كمستودع في القبر، قاله الحسن

. اهػ. لم ييخلق، كهو مركم عن ابن عباس أيضنا

 :(270)لبي اثٓ اٌغٛصٞ.
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: كللمفسرين في هذا المستقر كالمستودع تسعة أقواؿ

فمستقر في األرحاـ، كمستودع في األصبلب، ركاق العوفي عن ابن : أحدها

عباس، كبه قاؿ سعيد بن جبير، كمجاهد، كعطاء، كالضحاؾ، كالنخعي، كقتادة، 

. كالسدم، كابن زيد

. مسعود المستقر في األرحاـ، كالمستودع في القبر، قاله ابن: كالثاني

المستقر في األرض، كالمستودع في األصبلب، ركاق ابن جبير عن ابن : كالثالث

. عباس

. المستقر كالمستودع في الرحم، ركاق قابوس عن أبيه عن ابن عباس: كالرابع

المستقر حيث يأكم، كالمستودع حيث يموت، ركاق مقسم عن ابن : كالخامس

. عباس

. كالمستودع في القبرالمستقر في الدنيا، : كالسادس

المستقر في القبر، كالمستودع في الدنيا، كهو عكس الذم قبله، ركيا : كالسابع

. عن الحسن

. المستقر في الدنيا، كالمستودع عند هللا تعالى، قاله مجاهد: كالثامن

المستقر في األصبلب، كالمستودع في األرحاـ، قاله ابن بحر، كهو : كالتاسع

. اهػ. عكس األكؿ

: (271)اثٓ ػط١خ لبي

كالذم يقتضيه النظر أف ابن آدـ هو مستودع :بعد أف سرد اختبلؼ المفسرين قاؿ

في ظهر أبيه كليس بمستقر فيه استقرارنا مطلقنا ألنه ينتقل ال محالة ثم ينتقل إلى 

الرحم ثم ينتقل إلى القبر ثم ينتقل إلى المحشر ثم ينتقل إلى الجنة أك النار 

له بعد كهو  ةاستقرارنا مطلقنا، كليس فيها مستودع ألنه ال نقلفيستقر في أحدهما 

في كل رتبة متوسطة بين هذين الظرفين مستقر باإلضافة إلى التي قبلها 

. اهػ. كمستودع باإلضافة إلى التي بعدها ألف لفظ الوديعة يقتضي فيها نقلة كالبد

 :(272)لبي اٌخبصْ.
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أقرب إلى الثبات من المستودع، ألف كالفرؽ بين المستقر كالمستودع أف المستقر 

كلهذا اختلفت عبارات المفسرين  .المستقر من القرار كالمستودع معرض ألف يرد

في معنى هذين اللفظين فركم عن ابن عباس أنه قاؿ المستقر في أرحاـ 

كيؤيد  {في األرحاـ ما نشاء كنقر}األمهات كالمستودع في أصبلب اآلباء ثم قرأ 

هذا القوؿ أف النطفة ال تبقى في صلب األب زماننا طويبلن كالجنين يبقى في بطن 

، كلما كاف المكث في بطن األـ أكثر من صلب األب حمل  األـ زماننا طويبلن

بالعكس يعني : كركم عنه أنه قاؿ.المستقر على الرحم كالمستودع على الصلب

ككجه هذا القوؿ، أف النطفة  .كالمستودع رحم األـ أف المستقر صلب األب

حصلت في صلب األب قبل رحم األـ فوجب حمل المستقر على الصلب 

المستقر في الرحم إلى أف يولد : كقاؿ ابن مسعود .كالمستودع على الرحم

المستقر على ظهر األرض في : كالمستودع في القبر إلى أف يبعث كقاؿ مجاهد

كالمستودع عند هللا في  {ـ في األرض مستقر كمتاع إلى حينكلك}: الدنيا لقوله

المستقر في القبر كالمستودع في الدنيا ككاف يقوؿ يا ابن : كقاؿ الحسن .اآلخرة

آدـ أنت مستودع في أهلك إلى أف تلحق بصاحبك يعني القبر كقيل المستودع 

. الخلود كالتأبيد في القبر كالمستقر إما في الجنة كالنار، ألف المقاـ فيهما يقتضي

. اهػ

: (273)لبي األٌٛعٟ.

أم فلكم استقرار في األصبلب أك فوؽ األرض كاستيداع في  {فىميسٍتىقىرٌ كىميسٍتىوٍدىعه}

األرحاـ أك في القبر أك موضع استقرار كاستيداع فيما ذكر، كجعل الصلب مقر 

النطفة كالرحم مستودعها ألنها تحصل في الصلب ال من قبل شخص آخر كفي 

الرحم من قبل األب فأشبهت الوديعة كأف الرجل أكدعها ما كاف عندق، كجعل 

كجه األرض مستقرنا كبطنها مستودعنا لتوطنهم في األكؿ كاتخاذهم المنازؿ 

التعبير عن كونهم في : كالبيوت فيه كعدـ شيء من ذلك في الثاني، كقيل

األصبلب أك فوؽ األرض باالستقرار ألنهما مقرهم الطبيعي كما أف التعبير عن 

منهما ليس بمقرهم كونهم في األرحاـ أك في القبر باالستيداع لما أف كبلن 

. الطبيعي
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[ 5: الحج] {كىنيقًرُ في األرحاـ مىا نىشىاء}: كيؤيد تفسير المستقر بالرحم قوله تعالى

إنه ليس بواضح كليس كما : كأما تفسير المستودع باألصبلب فقاؿ شيخ اإلسبلـ

قاؿ، فقد ذكر اإلماـ بعد أف فرؽ بين المستقر كالمستودع بأف المستقر أقرب 

بات من المستودع، كمما يدؿ على قوة هذا القوؿ يعني المركم عن ابن إلى الث

عباس رضي هللا تعالى عنهما أف النطفة الواحدة ال تبقى في صلب األب زماننا 

، كلما كاف المكث في الرحم أكثر مما في صلب  طويبلن كالجنين يبقى زماننا طويبلن

كيلزـ ذلك أف حمل  .األب كاف حمل االستقرار على المكث في الرحم أكلى

  .االستيداع على المكث في الصلب أكلى

لعل حمل المستودع على الصلب باعتبار أف هللا تعالى بعد أف أخرج : كأنا أقوؿ

من بني آدـ عليه السبلـ من ظهورهم ذريتهم يوـ الميثاؽ كأشهدهم على 

ين أنفسهم ككاف ما كاف ردهم إلى ما أخرجهم منه فكأنهم كديعة هناؾ تخرج ح

يشاء هللا تعالى ذلك، كقد أطلق ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما اسم الوديعة 

. على ما في الصلب صريحنا

 :(274)لبي اثٓ ػبشٛس

طلب التٌرؾ، كأصله مشتقٌ من الوىدٍع، كهو التٌرؾ على أف ييسترجع : كاالستيداع

. المستوٍدىعي

مؤذف بوضع موقٌت، استودعه ماالن إذا جعله عندق كديعة، فاالستيداع : يقاؿ

كقد اختلف المفسٌركف في المراد .كاالستقرار مؤذف بوضع دائم أك طويل

فعىن ابن  .باالستقرار كاالستيداع في هذق اآلية مع اتٌفاقهم على أنٌهما متقاببلف

كعلى هذا  .المستقىرٌ الكوف فوؽ األرض، كالمستودىع الكوف في القبٍر: مسعود

لهم بأفٌ حياة النٌاس في الدٌنيا يعقبها الوضع في القبور الوجه يكوف الكبلـ تنبيهنا 

كأفٌ ذلك الوضع استيداع موقٌت إلى البعث الٌذم هو الحياة األكلى ردًا على الٌذين 

. أنكركا البعث

المستقرٌ في الرٌحم كالمستودىع في صلب الرجل، كنقل هذا : كعن ابن عبٌاس

كعطاء كإبراهيم النخعي، كفسٌر  عن ابن مسعود أيضنا، كقاله مجاهد كالضحٍاؾ

. به الزجٌاج
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كاألظهر أف ال يقيٌد االستيداع بالقبور بل هو استيداع من كقت  :كقاؿ ابن عاشور

، كألفٌ األظهر أفٌ الواك ليست للتٌقسيم  اإلنشاء، ألفٌ المقصود التٌذكير بالحياة الثٌانية

ستيداع فأنتم في بل األحسن أف تكوف للجمع، أم أنشأكم فشأنكم استقرار كا

حاؿ استقراركم في األرض كدائع فيها كمرجعكم إلى خالقكم كما ترجع الوديعة 

. إلى مودًعها

: ِٓ فٛائذ اٌشؼشاٚٞ فٟ ا٠٢خ

كقد تكلم .{كىهيوى الَذًم أىنٍشىأىكيمٍ مًنٍ نىفٍسو كىاحًدىةو فىميسٍتىقىرٌ كىميسٍتىوٍدىعه}:قاؿ رحمه هللا

اآليات المحيطة بنا كالتي بها قواـ حياتنا من فلق الحب عن  -أكالن  -سبحانه لنا

كالنول، كبعد ذلك تكلم عن الشمس كالقمر، ثم تكلم عن النجوـ، كل هذق آيات 

حولنا، ثم يتكلم عن شيء في ذكاتنا ليكوف الدليل أقول، إنه سبحانه يأتي لك 

مد عينيك إلى بالدليل في ذاتك كفي نفسك؛ ألف هذا الدليل ال يحتاج منك إلى أف ت

ى }: ما حولك، بل الدليل في ذاتك كنفسك، يقوؿ سبحانه كفي أىنفيسًكيمٍ أىفىبل

أم يكفي أف تجعل من نفسك عىالىمنا، هذا العلم موجود [.21: الذاريات] {تيبٍصًريكفى

كىهيوى }.فيه كل ما يثبت قدرة الحق، كأحقيته بأف يكوف إلهنا كاحدنا، كإلهنا معبودنا

 -ينطبق على هذا القوؿ أنه إخبار من هللا، كأنه {ـ مِن نَفٍسو كىاحًدىةوالذم أىنشىأىؾي

استقراء في الوجود، الذم نسميه التنازؿ للماضي؛ ألنك لو نظرت إلى عدد  -أيضنا

العالم في هذا القرف، ثم نظرت إلى عدد العالم في القرف الذم مضى تجدق 

قبله، تجدق ربع تعداد السكاف  نصف هذا العدد، كإذا نظرت إليه في القرف الذم

ككلما توغلت في الزمن الماضي كتذهب فيه كتبعد، يقل العدد كيتناهى . الحاليين

كيف : ، كهذا ما ذكرق هللا لنا، كلقائل أف يقوؿ{نَفٍسو كىاحًدىةو}إلى أف نصل إلى 

: الذاريات] {كىمًن كيلِ شىيٍءو خىلىقٍنىا زىكٍجىيٍنً}: تكوف نفسنا كاحدة كهو القائل

إف الحق سبحانه كتعالى خلق النفس الواحدة، كأكضح أيضنا أنه : كنقوؿ[.49

إذف فاالستقراء اإلحصائي في . خلق من النفس الواحدة زكجها، ثم بدأ التكاثر

 ككذلك كل شيء متكاثر في الوجود من. الزمن الماضي يدؿ على صدؽ القضية

تجدها تواصل التكاثر كإف رجعت باإلحصاء إلى الماضي تجد . نبات كمن حيواف

: أف األعداد تقل كتقل إلى أف تنتهي إلى أصل منه التكاثر إنٌه يحتاج إلى اثنين

مِن }: كلماذا جاء الحق هنا بقوله[.36: يس] {سيبٍحىافى الذم خىلىق األزكاج كيلَهىا}

جين؟ أكضح العلماء أف ذلك دليل على االلتحاـ كلم يقل زك {نَفٍسو كىاحًدىةو

فيها أبعاض من  -كل الخلق -الشديد؛ ألننا حين نكوف من نفس كاحدة فكلنا
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إننا لو أتينا بسنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمراء : النفس الواحدة، كقلنا من قبل

من  مثبلن ثم كضعناها في قاركرة، ثم رججنا القاركرة نجد أف السنتيمتر المكعب

المادة الحمراء قد ساح في القاركرة كصار في كل قطرة من القاركرة جزء من 

المادة الملونة، كهب أننا أخذنا القاركرة ككضعناها في برميل، ثم رججنا البرميل 

جيدنا سنجد أيضنا أف في كل قطرة من البرميل جزءنا من المادة الملونة، فإذا 

ساب المادة الملونة ليصير في كل قطرة من أخذنا البرميل كرميناق في البحر فستن

إذف ما داـ آدـ هو األصل، كما دمنا ناشئين .البحر ذرة متناهية من المادة الملونة

من آدـ، كما داـ الحق قد أخذ حواء من آدـ الحي فصارت حية، إذف فحياتها 

موصولة بآدـ كفيها من آدـ، كخرج من آدـ كحواء أكالد فيهم جزء حي، كبذلك 

نا الحق سبحانه إلى أصل كاحد؛ ليثير كيحرؾ فينا أصوؿ التراحم كالتواد يرد

. كالتعاطف

كالمستقر له معاف متعددة يشرحها الحق  {فىميسٍتىقىرٌ كىميسٍتىوٍدىعه}: كيقوؿ سبحانه

: كفي قصة عرش بلقيس نجد سيدنا سليماف يقوؿ .سبحانه كتعالى في قرآنه

[. 38: النمل] {أىيُكيمٍ يىأٍتًينًي بًعىرٍشًهىا}

كأجاب على سيدنا سليماف عفريت من الجن، ككذلك أجاب من عندق علم من 

مستقر هنا [.40: النمل] {ندىقيفىلىمَا رىآقي ميسٍتىقًرًا عً}: كيقوؿ الحق سبحانه. الكتاب

كفي . إذف تعني حاضرنا؛ ألف العرش لم يكن موجودنا بالمجلس بل أحضر إليه

قىاؿى رىبِ أرني أىنظيرٍ }: مسألة الرؤية التي شاءها الحق لسيدنا موسى عليه السبلـ

 {انىهي فىسىوٍؼى تىرىانًيإًلىيٍكى قىاؿى لىن تىرىانًي كلكن انٍظيرٍ إًلىى الٍجىبىلً فىإًفً اسٍتىقىرَ مىكى

كنعلم أف جبريل كاف له استقرار قبل الكبلـ، إذف ؼ استقر تأتي [.143: األعراؼ]

كىلىكيمٍ فًي األرض }: كالحق يقوؿ.بمعنى حضر، كتأتي مرة أخرل بمعنى ثبت

كذلك ببلغ عن مدة كجودنا في الدنيا، [.24: األعراؼ] {ميسٍتىقىرٌ كىمىتىاعه إلى حًينو

إذف فالجنة [.24: الفرقاف] {أىصٍحىابي الجنة يىوٍمىئًذو خىيٍره مُسٍتىقىرًا}: يقوؿ الحقككذلك 

إًنَهىا سىاءىتٍ ميسٍتىقىرًا }: أيضنا مستقر، ككذلك النار مستقر للكافرين، يقوؿ عنها الحق

إذف فمستقر تأتي بمعنى حاضر، أك ثابت، أك كتعبير عن [.66: الفرقاف] {كىميقىامنا

كلذلك اختلف . كزمن الحياة في الدنيا، كالجنة أيضنا مستقر، ككذلك النارمدَة 

مستقر في األصبلب ثم : العلماء كنظر كل كاحد منهم إلى معنى، منهم من يقوؿ

كمنهم من رأل أف مستقر مقصود به البقاء في . استودعنا الحق في األرحاـ

. الدنيا ثم نستودع في القبور
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سه قرار حضور أك ثبات، ككل شيء بحسبه، كفيه إف االستقرار أسا: كنقوؿ

استقرار يتلوق استقرار يتلوق استقرار إلى أف يوجد االستقرار األخير، كهو ما 

. يطمع فيه المؤمنوف

كهذا هو االستقرار الذم ليس من بعدق حركة، أما االستقرار األكؿ في الحياة 

م األصبلب، ثم بعد فقد يكوف فيه تغير من حاؿ إلى حاؿ، لقد كنا مستقرين ؼ

في . ذلك استودعنا الحق في األرحاـ، ككنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا

إف كل عالم من العلماء أخذ معنى من هذق . حتى نستقر في اآلخرة. القبور

: كالشاعر يقوؿ. المعاني

 كالبد يومنا أف ترد الودائع** كما الماؿ كاألهلوف إال كدائع 

ميسٍتىقىرٌ ككلمة مستودع، كمستودع هو شيء أكقع غيرق كنلحظ أف هناؾ كلمة 

. كلكن ميسٍتىقىرٌ دليل على أف المسألة ليست خاضعة إلرادة اإلنساف. عليه أف يودع

. فكل كاحد منا ميسٍتىقىرٌ به

كالتفصيل يعني أنه جاء باآليات  {قىدٍ فىصَلٍنىا اآليات لًقىوٍـو يىفٍقىهيوفى}: كيقوؿ الحق

ة مجملة؛ ألف األفهاـ مختلفة، كظركؼ االستقباؿ للمعاني مرة مفصلة كمر

مختلفة، فتفصيل اآليات أريد به أف يصادؼ كل تفصيل حالة من حاالت النفس 

البشرية؛ لذلك لم يترؾ الحق ألحد مجاالن في أال يفقه، كلم يترؾ ألحد مجاالن في 

قىدٍ }: يقوؿ سبحانهأال يتعلم، كنلحظ أف تذييل اآليتين المتتابعتين مختلف؛ فهناؾ 

قىدٍ }: كهنا يقوؿ الحق سبحانه كتعالى[.97: األنعاـ] {فىصَلٍنىا اآليات لًقىوٍـو يىعٍلىميوفى

[. 98: األنعاـ] {فىصَلٍنىا اآليات لًقىوٍـو يىفٍقىهيوفى

كالفقه هو أف تفهم، أم أف يكوف عندؾ ملكة فهم تفهم بها ما يقاؿ لك علٍمنا، 

: كأراد الحق بالتفصيل األكؿ في قوله .كالعلم مرحلة تاليةفالفهم أكؿ مرحلة 

الدعوة للنظر في آيات خارجة عن ذات اإلنساف، كهنا أم في  {لًقىوٍـو يىعٍلىميوفى}

لفت للنظر كالتدبر في آيات داخلة في ذات  {لًقىوٍـو يىفٍقىهيوفى}: قوله سبحانه

. اهػ. افاإلنس

 (275)كثير كقاؿ ابن
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 تفسير القرآف العظيم البن كثير(  
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آدـ عليه السبلـ ،  : يعني  "كاحدة نفس من أنشأكم الذم كهو" : يقوؿ تعالى

 منها كخلق كاحدة نفس من خلقكم الذم ربكم اتقوا الناس أيها يا "قاؿكما 

اختلفوا في   فمستقر : كقوله .(1: النساء  ( "كنساء كثيرا رجاال منهما كبث زكجها

 كقيس،  السلمي الرحمن عبد كأبي،  عباس كابنمعنى ذلك ، فعن ابن مسعود ، 

،  كالسدم، كالضحاؾ كقتادة  النخعي كإبراهيم،  كعطاءكمجاهد ،  حازـ أبي بن

أم   كمستودع أكثرهم: أك  -في األرحاـ قالوا : أم   فمستقر : الخراساني كعطاء

كعن ابن مسعود أيضا . كعن ابن مسعود كطائفة عكس ذلك  .في األصبلب: 

كقاؿ سعيد بن جبير . كمستودع حيث يموت  فمستقر في الدنيا ،: كطائفة 

 البصرم الحسنكقاؿ . في األرحاـ كعلى ظهر األرض ، كحيث يموت  ( فمستقر:

كمستودع في الدار  :كعن ابن مسعود . المستقر الذم قد مات فاستقر به عمله  :

 . كالقوؿ األكؿ هو األظهر ، كهللا أعلم . اآلخرة

ىرٍضً إاًل عىلىى اللَهً رًزٍقيهىا كىيىعٍلىمي ميسٍتىقىرَهىا ):  رفغ١ش ا٠٢خ  كىمىا مًنٍ دىابَةو فًي األ

  .( 6)كىميسٍتىوٍدىعىهىا كيلٌ فًي كًتىابو ميبًينو 

ليس : أم   "األرض في دابة من ماك" : قوله تعالى ( :276)رفغ١ش اٌجغٜٛ

 على إال " كقوله . كل حيواف يدب على كجه األرض: كالدابة . صلة " من " دابة ، 

هو المتكفل بذلك فضبل كهو إلى مشيئته إف شاء رزؽ كإف شاء : أم   "رزقها هللا

ما  :كقاؿ مجاهد  . من هللا رزقها: أم " من : " بمعنى " على : " كقيل  . لم يرزؽ

كيعلم "،  جاءها من رزؽ فمن هللا عز كجل ، كربما لم يرزقها حتى تموت جوعا

كيركل ذلك عن ابن عباس ،  :قاؿ ابن مقسم  : "كمستودعها  مستقرها 

: المكاف الذم تأكم إليه ، كتستقر فيه ليبل كنهارا ، كمستودعها : مستقرها 

: رضي هللا عنه  مسعود بن هللا عبدكقاؿ  . الموضع الذم تدفن فيه إذا ماتت

 :المستقر أرحاـ األمهات ، كالمستودع المكاف الذم تموت فيه ، كقاؿ عطاء 

كركاق سعيد بن جبير ،  . أصبلب اآلباء: أرحاـ األمهات كالمستودع : المستقر 
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المستقر الجنة أك النار ، : كقيل  .كعلي بن أبي طلحة ، كعكرمة عن ابن عباس 

 " كمقاما مستقرا حسنت " : كالناركالمستودع القبر ، لقوله تعالى في صفة الجنة 

كل مثبت في اللوح المحفوظ قبل أف : أم   "مبين كتاب في كل  "، 76 -الفرقاف  )

  خلقها

رفغ١ش اثٓ وض١ش  

 في كل كمستودعها مستقرها كيعلم رزقها هللا على إال األرض في دابة من كما )

أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاؽ المخلوقات ، من سائر دكاب  (6 ) مبين كتاب

األرض ، صغيرها ككبيرها ، بحريها ، كبريها ، كأنه  يعلم مستقرها كمستودعها  أم 

يعلم أين منتهى سيرها في األرض ، كأين تأكم إليه من ككرها ، كهو : 

 مستقرها كيعلم :سابن عباكغيرق ، عن علي بن أبي طلحة كقاؿ  . مستودعها

 في الرحم  : مستقرها :كعن مجاهد  . حيث تموت  اكمستودعه لحيث تأك أم

ابن عباس ككذا ركم عن : في الصلب ، كالتي في األنعاـ  : كمستودعها

.  كجماعة كالضحاؾ ، 

اٌزٛع١ٗ اٌؼٍّٝ 

معرفة أقواؿ المفسرين لهما نلجأ بعد معرفة معنى الكلمتين فى اللغة العربية ، ك

 إلى التوجيه العلمى لمعنى مستقر ، كمستودع 

كتبين من آراء العلماء كالمفسرين  أنهم ركزكا القوؿ على مآؿ النفس البشرية 

فمنهم من قاؿ مستقر فى األرحاـ كمستودع فى األصبلب كمنهم من قاؿ مستقر 

النار ككل هذق األقواؿ تشير إلى فى القبور ، كمنهم من قاؿ مستقر فى الجنة أك 

لكن بتدقيق النظر كاالستدالؿ فأنى أجد أف اآلية . ما تؤكؿ إليه النفس البشرية

تتكلم عن النشأة من النفس الواحدة كأف هذق النفس الواحدة هى نفس آدـ 

مستقر كمستودع لصفات الجنس البشرل كتعالوا بنا إلى بياف كلها  عليه السبلـ 

 ذلك 

هى أبينا آدـ  (هو الذل أنشأكم من نفس كاحدة)سبحانه كتعالى  قوؿ الحق

هو الذل خلقكم من نفس كاحدة كخلق )عليه السبلـ حتى أمنا حواء فهى منه 

فيكوف آدـ كحواء عليهما السبلـ مستودع للجنس .  1النساء  (منها زكجها
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كوف جميع خبليا آدـ عليه السبلـ مستودع للصفات الوراثية للجنس تك. البشرل

تريليوف  100كالذل يحتول على )البشرل من النوع الذكر ، ككل خلية من جسدق 

 ( YX)، منهما صبغياف يحدداف النوع الذكر كاألنثى ( مشيج)صبغى  46عليها  ( خلية

صبغيا يحملوف صفات الجنس البشرل كصبغيات يحدداف النوع ذكرا كاف أك  44أل 

صبغيا كجعلها فى النطاؼ المنوية  23كاختزؿ هللا عز كجل هذا العدد إلى . أنثى 

صبغيا لصفات  22أل نصف ما على بقية خبليا الجسم من صبغيات فيكوف العدد 

كمن آدـ عليه السبلـ ( .  لالذكر أك األنث)الجنس البشرل ، كصبغيا لتحديد النوع 

انتقلت هذق الصفات إلى أمنا حواء كهى مستودعة فى صبغيات خبلياها ككل 

صبغيا ، كجعل هللا عز كجل الصفات التى  تحدد معالم  46خلية منهم تحتول 

األنثى سائدة فى أمنا حواء عليها السبلـ فى نطاؼ بويضاتها كالتى تحتول على 

 (. X)د الجنس كهو صبغيا منها صبغى لتحدم 23

كلنأتى إلى التفصيل لبياف أف آدـ عليه السبلـ كاف مستقرا كمستودعا للجنس 

 :البشرل

إف هللا عز كجل جعل صفات الجنس البشرل فى جميع أنوية خبليا آدـ عليه  -1

الحمض النوكل الذل  صبغيا ككل صبغى عليه 46التى تحتول على السبلـ 

آدـ عليه السبلـ هو ، كبهذا كاف فات الوراثية يحتول على الجينات التى تحدد الص

المقر الرئيسى الثابت لصفات الجنس البشرل كهو مستودع لهذق الصفات 

 البشرية 

 
من الصبغيات عليها صفات الجنس البشرل للذكر ، ( 46)زكج  23يبين ( 27/1)شكل 

 (23ذكرا أك أنثى كهو الزكج رقم )كزكج منهم هو الذل يحدد النوع 
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كلو مات آدـ قبل خلق حواء منه النقطعت صفات الجنس البشرل كاندثرت ،   -2

كلكن اقتضت حكمة هللا عز كجل أف يخلق من ضلع آدـ أمنا حواء كبذلك انتقلت 

 46هذق الصفات الوراثية من آدـ إلى حواء فى جميع أنوية خبلياها التى تحتول 

على الجينات التى  صبغيا ككل صبغى يحتول على الحمض النوكل الذل يحتول

 تحدد الصفات الوراثية ، كبهذا تكوف حواء مقرا ثانيا لصفات الجنس البشرل ،

كيكوف أدـ كحواء عليهما السبلـ مستودعا  . كهى مستودع أيضا للصفات البشرية

إذف آدـ عليه . ألف الصفات الوراثية سوؼ تنتقل منهما إلى الذرية من بعدهما

مستودع له ألف الصفات الوراثية  لجنس البشرل كهوالسبلـ هو المقر الرئيسى ؿ

للجنس البشرل انتقلت منه إلى غيرق كهى أمنا حواء كهذا ما بينته اآلية الكريمة 

فآدـ عليه لسبلـ مستقرا  (هو الذل أنشأكم من نفس كاحدة فمستقر كمستودع)

 كمستودعا للصفات الوراثية للجنس البشرل

 
ككل صبغى عليه  46يبين نواة الخلية التى تحتول على الصبغيات ( 27/2)شكل 

 الحمض النوكل الذل يحتول على صفات الجنس البشرل

كمع اختبلؼ لبعض الجينات فى الشكل الظاهرل نتيجة لتأثير البيئة يكوف  -3

اختبلؼ لوف البشرة كاتساع حدقة العين أك لونها أك لوف الشعر كيأتى باختبلؼ 
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احتفاظ الجميع بالصفات األساسية للجنس البشرل فبل نرل انسانا الجنسيات مع 

 بصفات القرد كما ادعى داركين فى نظريته للنشوء كاإلرتقاء

 
 يبين اختبلؼ أجناس البشر على حسب لوف البشرة أك العين أك الشعر( 27/3)شكل 

  

كخلق هللا عز كجل فى آدـ عليه السبلـ خبليا جنسية أكلية كجعلها فى صلبه  -4

، ككذلك خلق هللا عز كجل فى حواء خبليا جنسية أكلية كجعلها فى (ظهرق)

كجعل هللا عز كجل الصفات الوراثية للجنس البشرل من ( . بين ترائبها)صدرها 

ذق الخبليا الجنسية آدـ عليه السبلـ كمن حواء عليها السبلـ مستودعة فى ق

 46األكلية فى بداية النشأة ، ككل من هذق الخبليا الجنسية األكلية تحتول على 

كإذ أخذ ربك من بنى آدـ من )كلذلك قاؿ هللا تعالى فى سورة األعراؼ . صبغيا 

ظهورهم ذريتهم كأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا 

فلينظر اإلنساف مم )ل فى سورة الطارؽ ، كقوله سبحانه كتعاؿ (172...)

كالكبلـ هنا  (7)يخرج من بين الصلب كالترائب( 6)خلق من ماء دافق( 5)خلق

كبهذا كانت الخبليا الجنسية األكلية التى في صلب آدـ عليه . على أصل  اإلنساف

السبلـ كبين ترائب حواء عليها السبلـ مستقرا للصفات الوراثية للجنس البشرل 

 .غيرهاكأيضا مستودعا لها  حيث تنتقل منها الصفات الوراثية إلى 

 هما( يخرج من بين الصلب كالترائب)كهذا يبين أف صلب الرجل كصدر المرأة  -5

مستقرا للخبليا الجنسية األكلية التى سوؼ تهاجر إلى الخصيتين أك المبيضين 

كفيهما تتكوف النطاؼ المنوية كالبويضات فتكوف الخصيتين كالمبيضين مستقرا 

مؤقتا كمستودعا لتدفق الحيوانات المنوية كالبويضات ، كهذا ما اكتشفه علماء 

 (.27/4)فى شكل األجنة فى خلق الجنين فى مراحله األكلى كما 
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يبين الخبليا الجنسية األكلية التى سوؼ تهااجر إلى الخصيتين أك ( 27/4)شكل 

 المبيضين حسب تكوين جنس الجنين فى رحم أمه

 

كبهذا تكوف الخصيتاف مستقرا للحيوانات المنوية التى تحمل الصفات الوراثية  -6

التى تحمل صفات للجنس البشرل ، كيكوف المبيضاف أيضا مستقرا للبويضات 

الجنس البشرل ، كبهذا كانت الخصيتاف آلدـ عليه السبلـ ، كالمبيضاف لحواء عليها 

 . السبلـ مستقرا للصفات الوراثية كمستودعا للذرية من بعدهما

كفى كل من الخصيتين كالمبيضين  توجد الخبليا الجنسية كالتى تكوف النطاؼ  -7

صبغيا  23كيتم اختزاؿ عدد الصبغيات فى كل من الحيواف المنول كالبويضة  إلى 

 . صبغيا 23كبذلك تحتول كل من النطاؼ المنوية ، كالبويضات على 

 

 

 

 النطاؼ المنوية كنطاؼ البويضاتيبين انقساـ الخبليا الجنسية لتعطى (  27/5)شكل 

 فى أعلى الصورة تكوين نطاؼ الحمنويات كفى أسفلها تكوين نطاؼ البويضات
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(  البويضات)أك حواء ( الحيوانات المنوية)كفى هذق النطاؼ سواء التى عند آدـ  -8

صبغيا يتحدد بهم صفات الجنس البشرل ، كصبغيا  كاحدا عند كل منهما يحدد  22

 (  أنثى ذكرا أـ)النوع 

كالتى استودعها هللا ( ذكرا أك أنثى)أما عن  الصبغى الذل به يتم تحديد النوع  -9

النطاؼ المنوية فى آدـ عليه السبلـ فيكوف نصف عددها يحتول على الصبغى 

(Y ) كالنصف اآلخر على الصبغى(X ) 22فتكوف النطاؼ +Y  22، % 50بنسبة  +

X  50بنسبة% 

ـ تحديد النوع كالتى استودعها هللا فى بويضات  كأما عن  الصبغى الذل به يت -10

كبذلك تكوف جميع البويضات  (X)حواء عليها السبلـ فجميعها يحتول الصبغى 

 % 100بنسبة  X+  22تحتول على 

كتكوف أكؿ ذرية من آدـ كحواء عليهما السبلـ بعد التزاكج كاختبلط صبغيات  -11

مع النطفة من حواء ( غياصب 23الحيواف المنول الذل يحمل )النطفة من آدـ 

لتكوين خبليا ( قناة فالوب)فى قناة المبيض ( صبغيا 23البويضة التى تحمل )

احتول على  صبغيا ، كيكوف الجنين ذكرا لو 46الجنس البشرل التى تحتول على 

كيكوف . XX+  44، كتكوف أنثى لو احتوت على الصبغيات  XY+  44الصبغيات 

كمستودعا لهذا الجنين الذل يحتول أما خصيتين إف  الرحم مستقرا لتكوين الجنين

 .كاف ذكرا أك مبيضين إف كانت أنثى

   

 
 األرحاـ مستقر كمستودع لؤلجنة كلصفات الجنس البشرل ( 27/6)شكل 

 

كبهذا تكوف الذرية جيبل بعد جيل مستقرا للصفات الوراثية للجنس البشرل  -12

كبث منهما رجاال كثيرا )كمستودعا لها لؤلجياؿ القادمة كلذلك قاؿ هللا عز كجل 

 1سورة النساء  (كنساء
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كقد استودع هللا عزكجل فى آدـ كحواء عليهما السبلـ كفى ذريتهما من  -13

ت األجساـ بعد موتها كببلها فى التراب فقد بعدهما عجب الذنب كالذل منه تنب

قاؿ رسوؿ هللا : أخرج البخارم في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قاؿ

أربعوف يومًا؟ قاؿ أبو : قاؿ. ما بين النفختين أربعوف" : صلى هللا عليه كسلم

أم  .أبيت: أربعوف سنة؟ قاؿ: أبيت، قاؿ: أربعوف شهرًا ؟ قاؿ: قاؿ. أبيت: هريرة

أم أبو : ) قاؿ( أف أبا هريرة أبي أف يحدد األربعين هل هي يومًا أك شهرًا أك سنة 

ثم ينػزؿ هللا من السماء ماء، "  (:هريرة يرفعه إلى النبي صلى هللا عليه كسلم 

ليس من اإلنساف شيء إال يبلي إال عظمًا كاحدًا، كهو فينبتوف كما ينبت البقل، 

أخرج اإلماـ مسلم في ك (277)"يوـ القيامة  عجب الذنب، كمنه يركب الخلق

كل ابن آدـ يأكله التراب إال عجب ) : صحيحه مثله عن أبي هريرة كجاء فيه

كليس من اإلنساف شئ إال " : له  كفي لفظ أخر (الذنب، منه خلق كمنه يركب 

(   278)"يبلي إال عظمًا كاحدًا هو عجب الذنب، كمنه يركب الخلق يوـ القيامة 

إف في اإلنساف عظمًا ال تأكله األرض أبدًا فيه يركب ": آخر لمسلم أيضًاكفي لفظ 

 ".عجب الذنب: أم عظم هو يا رسوؿ هللا ؟ قاؿ: قالوا. يوـ القيامة

 

 يبين عظم العصص  الذل فى نهايته عجب الذنب( 27/7)شكل 

                                                             

الطبعة  8/689ج 18كسورة النبأ اآلية  8/551ج 86، سورة الزمر اآلية صحيح البخارم، كتاب التفسير)(  277

 (.السلفية بمصر تصوير دار المعرفة بيركت
 (. 92، 18/91صحيح مسلم بشرح النوكم، دار الفكر، بيركت، كتاب الفتن ج ( 278
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 يبين القرص الخلول فى نهاية عظم العصص كالذل يشكل عجب الذنب( 27/8)شكل 

في آخر  صورة بالمجهر اإللكتركني للخيط األكلي كالعقدة األكليةكيظهر فى الصورة األكلى  

عظمه أسفل العمود الفقرم مكونًا عجب الذنب إذف هذا الخيط األكلي كعقدته األكلية هما 

القرص الجنيني مكوف من طبقتين كيظهر الخيط بينما يظهر فى الصورة الثانية  .عجب الذنب

 مؤخرة الطبقة الظهرية االيبيببلس األكلي في

 

كاستودع هللا عز كجل فى ذرية آدـ كحواء خبليا جزعية كجعلها مستقرا  -14

لصفات الجنس البشرل ، كاستودع فيها قدرتها على اإلنقساـ كالتمايز إلى خبليا 

كأنسجة كأجهزة كجعل لها قدرة على تجديد الخبليا التالفة فى جسم اإلنساف 

كالعلماء اآلف يركزكف أبحاثهم على هذق . صبغيا  46على كهى خبليا تحتول 

الخبليا التى تتكاثر كتتميزإلى أنسجة الجسم المختلفة من أجل عبلج األنسجة 

 .التالفة بالجسم

هى فى ( تريليوف خلية 100الذل يحتول على )ككل خلية فى جسم اإلنساف  -15

الحقيقة مستقر كمستودع كبالمثاؿ يتضح المقاؿ ، فمثبل خبليا إفراز األنسولين 

، كعلي ( صبغى)كركموسوـ  46فى البنكرياس هى خبليا تحتول أنويتها على 

هذق الصبغيات كل الصفات البشرية لهذا اإلنساف ، كلكن كل الجينات فى حالة 

كلين فى حالة نشاط إذا احتاج خموؿ بينما الجينات المسؤلة عن انتاج األنس

إذا هذق الخبليا تحتول على جميع صفات الجنس البشرل . الجسم إلى األنسولين

لهذا الجسد فهى مستودع كمستقر لهذق الصفات باإلضافة إلى أنها مستقر 

كقس على ذلك كل خبليا الجسم فالخبليا التى . كمستودع لهرموف األنسولين 

ات أك البركتينات على اختبلؼ أنواعها فكل خلية منهم تفرز الهرمونات أك اإلنزيم
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صبغى عليهم صفات اإلنساف كتفرز الهرموف أك اإلنزيم أك  46تحتول على 

 . البركتين المسؤلة عنه

بل كل أعضاء الجسم فى الحقيقة هى مستقر كمستودع أال ترل الكبد فهو  -16

الجسم لهما فيتحوؿ مستقر للجيليكوجين كالصفراء كمستودع لهما ، كعند احتياج 

الجليكوجين إلى سكر الجلوكوز ليمد الجسم بالغذاء كالطاقة ، كتذهب الصفراء 

صبغى  46إلى اإلثنى عشر لتفتيت الدهوف ، كمع ذلك كل خبليا الكبد تحتول على 

عليها صفات هذا الجسم اإلنسانى ، كقس على ذلك باقى أعضاء الجسم فالمخ 

كريات كيمكن استدعاؤها منه بسهوله أال ترل مستقر كمستودع للمعلومات كالذ

الحفاظ لكتاب هللا تعالى الذين حفظوق بالتلقى دكف أف يقرؤق كفاقدل البصر 

 .هم أسرع استدعاءا للقرآف من المخ عن غيرهم

بل أجهزة الجسم على اختبلؼ كظائفها هى فى الحقيقة أيضا مستقر  -17

ل يدخله لفترة اإلخراج كمستودع فمثبل الجهاز الهضمى مستقر للغذاء الذ

كهومستودع لما يمتص منه من غذاء مفيد للجسم ، ككذلك الجهاز الدكرل فهو 

. مستقر  كمستودع للدـ كمشتقاته يحتفظ به  كلوحدث نزيف شديد مات اإلنساف 

صبغى عليها صفات هذا  46فضبلعن ذلك جميع خبليا األجهزة تحتول على 

 اإلنساف 

 : ثبػزجبس ِب رؤٚي إ١ٌٗ إٌفظ اٌجشش٠خ رٛدعِؼبٔٝ أخشٜ ٌٍّغزمش ٚاٌّظ

أـ من جعل )كجعل هللا عز كجل األرض قرارا لكل دابة لقوله عزكجل  -1

األرض قرارا كجعل خبللها أنهارا كجعل لها ركاسى كجعل بين البحرين 

سورة النمل ، كما جعلها  (61)حاجزا أءله مع هللا بل أكثرهم ال يعلموف 

القبور لحين اخراجهم للبعث كالنشور كالحساب أيضا مستودع للموتى فى 

 كالجزاء

كجعل هللا عز كجل الدنيا مستقر كممر إلى اآلخرة كجعلها مستودع  -2

ىرٍضً ): لؤلرزاؽ لما فيها من مخلوقات لقوله عز كجل كىمىا مًنٍ دىابَةو فًي األ

 ( 6) ا كيلٌ فًي كًتىابو ميبًينو إاًل عىلىى اللَهً رًزٍقيهىا كىيىعٍلىمي ميسٍتىقىرَهىا كىميسٍتىوٍدىعىهى

 كجعل هللا عز كجل النار مستقر ألهلها كالجنة مستقر ألصحابها  -3

أٚعٗ اإلػغبص اٌؼٍّٝ 

عز كجل أخبر نبيه محمد صلى هللا عليه كسلم كاألمة من بعدق أف هللا  -1

بحقيقة علمية كهى أف آدـ عليه السبلـ هو أصل البشرية كأنه مستقر لصفات 

الجنس البشرل كقد أثبت العلم اإلحصائى كالبيولوجيى أف أصل البشرية هو آدـ 
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ل صفوة أنبيائه عليه السبلـ ، كما أخبرت بذلك الكتب التى أنزلها هللا عز كجل عل

 . كرسله كبلغوها للناس جيبل بعد جيل

كأف آدـ عليه السبلـ أيضا  مستودع لهذق الصفات ألنه نقلها إلى أمنا حواء ،  -2

كمنهما انتقلت هذق الصفات إلى الذرية من بعدهما كمازالت تنتقل كسوؼ تنتقل 

 إلى أف تقوـ الساعة كيعرض الناس للحساب كالجزاء

كالصدكر للنساء هى مستقر للخبليا الجنسية األكلية كهى  أف األصبلب للرجاؿ -3

 أيضا مستودعا لصفات الجنس البشرل

أف الخصيتين كالمبيضين مستقرا للنطاؼ المنوية كالبويضات كهما أيضا  -4

 مستودعا لصفات الجنس البشرل الحتوائما على هذق النطاؼ

 ذق األجنةأف األرحاـ مستقر لؤلجنة كمستودع لصفات الجنس البشرل فى ق -5

أف الخبليا كاألنسجة كأجهزة الجسم كل منها مستقر كمستودع على حسب  -6

كظائفها ككل هذق الخبليا التى فى األنسجة كاألعضاء كأجهزة الجسم تحتول 

 .صبغى عليها صفات هذا اإلنساف 46على 

بعد الممات تكوف القبور مستقر للموتى كمستودع للجنس البشرل متمثبل فى  -7

ذل ال يبلى فى التراب بل يركب منه الخلق للبعث كالنشور عجب الذنب اؿ

 .كالحساب كالجزاء

 أف الجنة مستقر ألصحابها كما أف النار مستقر ألهلها  -8

 كالحمد لله الذل بنعمته تتم الصالحات
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 كالعشركف ثامنالفصل اؿ

ػٍّبء اٌغشة ٠ش١ذْٚ ثآ٠بد خٍك األعٕخ فٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  

 منهم كيث مور ،كثير من علماء الغرب المتخصصين فى علم التشريح كاألجنة 

يشيدكف بآيات خلق  كجوالل سيمبسوف ، كمارشاؿ جونسوف، كبيرسوكد تاجاس،

كإليك عزيزل القارلء أقوالهم التى قالوها فى  األجنة فى القرآف الكريم

 مؤتمرات علمية كفى كتبهم

  ؟و١ش ِٛسِٓ ٘ٛ 

تشريح على مستول العالم اؿجنة كلعلم األيعتبر البرفسور كيث مور أشهر عالم 

هو المرجع العلمي األكؿ  (the developing human) اإلنسافككتابه تطور 

هو أستاذ علم التشريح ك.في كليات الطب في جميع أنحاء العالم  جنةلعلم األ

فى حقل علم  األكثر بركزااستلم الجائزة كفى جامعات كندا كأمريكا ،  كاألجنة

جائزة جرانت من الجمعية الكندية الختصاصى ( بى.سى.جى)التشريح فى كندا 

  ـ 1984التشريح فى عاـ 
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 (تطور اإلنساف)يبين صورة غبلؼ كتاب مور كبيرسود ( 28/1)شكل

 

ػٍُ األعٕخ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚو١ش ِٛس 

أصله تقدـ دليبلن على  بعلم األجنةالمتعلقة  القرآفعيرؼ مور باعتقادق أف آيات 

إشارات القرآف إلى تكاثر اإلنساف كنموق متناثرة "قاؿ في مقالة كتبها أف . اإللهي

تفسير اآليات القرآنية المتعلقة بتكوف اإلنساف لم يكن ممكننا "، كأف "في القرآف

يؤكد مور أف ما قاله القرآف ك .ئة سنةامنذ ـ، كال حتى  في القرف السابع للميبلد

هذا يثبت لي أنه : "قائبلن  (279)يجعل من الواضح أف أصله إلهي نمو اإلنسافعن 

كأثارت تعليقات مور على القرآف جدالن ."  كاف رسوالن من عند هللا محمدناالبد أف 

عاـ  فيك. كغيرق (280) بي زم مايرزكاسعنا لدل علماء األجنة البارزين مثل 

بخصوص عمله حوؿ اإلسبلـ  (281)ؿ ستريتككرفض مور مقابلة جريدة  2002

 "على عملي في القرآف 11قد مضى عشر سنوات أك "معلبلن ذلك بأنه 

                                                             

279
 )The Journal of the Islamic Medical Association, Vol.18, Jan-June 1986, pp.15-16A A 

Scientist’s Interpretation of References to Embryology in the Qur’an Keith L. Moore, Ph.D.,  

280) http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/11/islamic_apologetics_in_the_int.php 

كاؿ ستريت (. باإلنجليزية) القرآف" علوـ"العلماء الغربيوف يلعبوف دكرنا هامنا في التركيج لػ. دانييل جولدف( 281

 جورناؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A_%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/11/islamic_apologetics_in_the_int.php
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://online.wsj.com/article/SB1011738146332966760.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
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كيث مور فى المؤتمر السابع لئلعجاز الطبى فى القرآف الكريم بالمملكة  قاؿ

إف مراحل التطور البشرل معقدة كذلك بسبب التغيرات : 1982العربية السعودية 

المستمرة التى تطرأعليه فإنه يصبح باإلمكاف تبنى نظاـ جديد عن التصنيف 

الجنينى باستخداـ االصطبلحات كالمفاهيم التى كرد ذكرها فى القرآف الكريم 

 كالسنة ، كيتميز النظاـ الجديد بالبساطة كالشمولية نسبة إلى انسجامه كعدـ

لقد كشفت لنا الدراسات المختلفة للقرآف كالحديث . تباينه مع علم األجنة الحالى 

أنه يدخل فى اإلقرار الصحيح  -الذل يعتبر مدهشا -من خبلؿ جهاز كشاؼ األجنة 

من علوـ تأريخ علم األجنة ، فإنه لم يكن أحد من البشر يعرؼ شيئا عن تطور 

ين ، كلهذا فإف أكؿ من تكلم فى كتصنيف األجنة البشرية حتى القرف العشر

كال يمكن بناؤها على األدلة العلمية للقرف السابع ، األجنة البشرية القرآف الكريم 

الميبلدل ، كاالستنتاج الوحيد العلمى هو أف هذق األكصاؼ فى القرآف الكريم أك 

إلى محمد صلى هللا عليه كسلم ما كاف لبشر أف يعرؼ هذق التفاصيل فى  سنة

 .كلهذا فإف هذا األمر يعتبر سبقا علميا فى القرآف كالسنة، زكؿ الوحى كقت ف

كأتسائل كيف لشخص أمى يعيش فى قركف الظبلـ أف يتوصل لهذا العلم 

كأصبح من الواضح لدل أف هذق اآليات . الحديث إال أف يكوف موحى إليه من هللا

ت منذ قركف جاءت إلى محمد من هللا ألف كل هذق المعرفة لم تكن قد اكتشف

  .عديدة سابقة كهذا يثبت لدل أف محمدا البد أف يكوف رسوال من عند هللا

ك سطٌر معجزات القرآف  1983ك قد أعلن إسبلمه في المؤتمر الذم عقد عاـ 

 The Developing Human: Clinically) تطور اإلنساففي كتابه الجامعي الشهير 

Oriented Emryology ) جائزة  ناؿ به)كهو أشهر كاتب تشريح في علم األجنة

ييدىرٌس لطبلب الطب في كليات  كهذا الكتاب  (أفضل كتاب طبي لمؤلف كاحد

ككاف يتكلم فيه عن مرحلة التخليق أنها مقسمة إلى مراحل  .أمريكا ك كندا

(Stages)  إال أنه تراجع عن هذا المسمى فى مرحلة التخليق الجنينى كسماها

مالكم )أطوارا كما جاء هذا المصطلح العلمى فى قوؿ هللا تعالى من سورة نوح 

  (ال ترجوف لله كقارا كقد خلقكم أطوارا
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كهذا رابط ( 282) ثم قاـ بإصدار نسخة من كتابه هذا باإلضافات اإلسبلمية 

دار طباعة أبي :)معلومات بسيطة عن نسخة كتاب كيث مور باإلضافات اإلسبلمية 

 ( القاسم السعودية

  :اٌجشٚف١غٛس ر١غبربد ر١غبع١ٓ اٌؼبٌُ اٌزب٠الٔذٞ 

هو رئيس قسم علم  المتخصص بعلم األجنة البرفيسور تيجاتات تيجاسين

كقد أدلى بشهادته بأف هذا الكبلـ ، تايلند  -التشريح في جامعة شيانك مي 

يلقًيىت اآليات عندما ك.اليمكن أف يصدر من بشر كبعد ذلك نطق بالشهادتين  أ

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا )من سورة المؤمنوف العظيمة 

المضغة عظاما فكسونا العظاـ لحما ثم انشاناق خلقا اخر فتبارؾ هللا احسن 

في مؤتمر كالتى تتكلم عن خلق اإلنساف  ،المؤمنوف سورة  (14)الخالقين

ككاف سيادته ،  1982اإلعجاز الطبي السابع فى السعودية للقرآف الكريم عاـ 

اآليات حتى أعلن على الفور ك بدكف تردد هذا ف سمع أما ك، حاضرا هذا المؤتمر 

يكوف نبيكم قد من المستحيل أف )، ك قاؿ  أف ال إله إال هللا محمد رسوؿ هللا

من نفسه  ،  تصور الجنينك، تفصيبلت الدقيقة عن أطوار تخلق عرؼ كل هذق اؿ

ال بد أنه كاف على اتصاؿ مع عالم كبير أطلعه على هذق العلوـ المختلفة أال ك ك

 ( هو هللا

 :ْٚع١ّجظعٛالٞ  :اٌجشٚف١غٛس 

الجزيئي كاإلنساني رئيس قسم التوليد كالطبٌ النسائي ، كأستاذ علم الوراثة هو 

كقد استمع  .في كليٌة بايلور للطبٌ، هيوستن، تكساس، الواليات المتحدة األمريكية

حذيفة بن أسيد الغفارم رضي هللا عنه أف رسوؿ هللا صلى هللا عليه ما ركاق  إلى

إذا مر بالنطفة ثنتاف كأربعوف ليلة، بعث هللا إليها ملكًا فصورها : )كآله كسلم قاؿ

اإلماـ مسلم كإلى ماركاق " سمعها كبصرها كجلدها كلحمها كعظامهاخلق ك

حدثنا رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم كهو : بسندق عن عبد هللا ابن مسعود قاؿ 

أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم إف :  الصادؽ المصدكؽ قاؿ

، ثم يرسل  ، ثم يكوف في ذلك مضغة مثل ذلك يكوف في ذلك علقة مثل ذلك

                                                             

(282) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214214 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ahlalhdeeth.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D214214&h=LAQHvSpJI&enc=AZOPksd1U7IgoDAYJlF08a78bhkBaCvh_6w_UaRNAgU6XGFsgBsJEACUSBjAB8xNekYoMWkdG9xAdpuuW_kEDywx9pNCLLcO6j3yKAmD9sLgIOF1kXEwZol09W_wQfgRuWDdWrFm5AvYL58QoSnJzQcVpkSuWwSAw-g7c99wFmbJjQ&s=1
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يكتب رزقه كأجله كعمله كشقي أك  :كيؤمر بأربع كلمات. الملك فينفخ فيه الركح 

 :قاؿ من هذين الحديثين الذين يتكلماف عن خلق الجنين فى بطن أمه(. سعيد 

يوما ، كعليه  40يمكننا استخبلص جدكؿ محدد حوؿ التطور الرئيسى لؤلجنة قبل 

بل ، ة العلمية كالوحى فى القرآف كالحديث اعتقد أنه ال يوجد خبلؼ بين المعرؼ

إف الوحى ليدعم أساليب الكشف العلمية التقليدية المعرفة اآلف ، كأف القرآف 

 .هػ.جاء مؤيدا لما تطرقنا إليه مما يدؿ على أف القرآف هو كبلـ هللا أ

 

يوجد تطابق لما جاء باألحاديث كالقرآف مع ما توصل  قأفهذا العالم شهد لقد 

اآليات التى تتكلم عن خلق الجنين لم يكن يعرفها بشر إليه العلم الحديث  كأف 

فى كقت نزكؿ القرآف الكريم مما يدؿ على أنها من كبلـ هللا كأف محمدا مبلغ 

  .عن ربه

 اٌجشٚف١غٛس ث١شعٛد

، كأستاذ صحة الطفل كطب األطفاؿ  التشريحأستاذ علم هو البركفيسور بيرسود 

كهو . سنة  16 نسائي ، كاف رئيس قسم علم التشريح لػاؿطبٌ كاؿ ، كأستاذ التوليد

. مشهور في حقله
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في . علمية بحث فى مجبلت 181كتاب دراسي كنشر أكثر من  22كهو المؤلف لػ 

علم التشريح في إستلم الجائزة األكثر بركزا التي قدٌمت في حقل  1991عاـ 

 جائزة جرانت من الجمعية الكندية إلختصاصيي التشريح. بي . سي. كندا، جي

قرنا أف يتكلم عن  14قاؿ بيرسوكد كيف يمكن لشخص عادل كأمى عاش منذ 

لمذهلة إف هذا يدؿ على أف هذا أشياء علمية حديثة االكتشاؼ  بهذق الدقة ا

  الهيا إالقرآف الهاما أك كحيا 

 

(: 283)اٌذوزٛس ِبسشبي عٛٔغْٛ

أستاذ فخرم للتشريح كعلم األحياء التنموم في جامعة توماس جيفرسوف في 

كاف أستاذ التشريح هناؾ ، لمدة . فيبلدلفيا ، بنسلفانيا ، الواليات المتحدة األمريكية

ككاف أيضا رئيسا . دانياؿس قسم التشريح ، كمدير للمعهد بوسنة ، كرئي 22

. من المنشورات 200له أكثر من . البحث في عجائب المخلوقات لجمعية

، أثناء المؤتمر الطبي السابع في الدماـ بالمملكة العربية  1982في عاـ ك 

القرآف ال يصف إف :  قملخصما في عرض كرقة بحثه  جونسوفالسعودية ، قاؿ 

كوف داخل تفقط تطوير الشكل الخارجي ، بل يؤكد أيضا المراحل الداخلية التي ت

الجنين ، من إنشاء كتطوير ، مع التركيز على األحداث الكبرل المعترؼ بها في 

بما أنني عالم ، فبل يسعني إال أف أتعامل مع : "كما قاؿ ".العلوـ المعاصرة

                                                             

283) http://www.thetrueman.com/site/ar/index. 
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األشياء التي يمكن أف ترل على كجه التحديد ، يمكنني أف أفهم علم األجنة كعلم 

. فهم الكلمات التي تترجم لي من القرآف الكريماألحياء كالتنمية ، يمكنني أف أ

ن من قبل ، كلو أني أنقل نفسي إلى ذلك العصر ، مع معرفتي ما  كما أعطيت مثاال

أعرفه اليوـ ، من كصف لؤلشياء ، إال أنني ال يمكن أف أصف األشياء التي كصفت 

القة ، حتى اآلف ال أرل أم شيء يتعارض مع مفهوـ أف التدخل اإللهي كاف له ع

 .في كتابة هذق المعلومات

يقوؿ الشيخ الزنداني التقينا مرة مع أحد األساتذة األمريكاف بركفيسور أمريكى 

ذكر في : من أكبر علماء أمريكا اسمه بركفيسور مارشاؿ جونسوف فقلنا له 

أطوارا : القرآف أف اإلنساف خلق أطوارا فلما سمع هذا كاف قاعدا فوقف كقاؿ 

: جاء هذا الكتاب ليقوؿ ! اف ذلك في القرف السابع الميبلدل كؾ: قلنا له ! ؟

لماذا : قلنا له .. غير ممكن .. هذا غير ممكن : فقاؿ !! اإلنساف خلق أطوارا 

يمَهىاتًكيمٍ خىلٍقنا مًن بىعٍدً ) : تحكم عليه بهذا ؟ هذا الكتاب يقوؿ  يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

ثو  كىقىدٍ  (13)مَا لىكيمٍ الى تىرٍجيوفى لًلَهً كىقىارنا )، الزمر سورة  (6)خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ثىبلى

أنا : بعد أف تأمل: ل الكرسى كهو يقوؿنوح فقعد علسورة  (14)خىلىقىكيمٍ أىطٍوىارنا 

أف يكوف عند محمد : األكؿ : ليس هناؾ إال ثبلث احتماالت : عندل الجواب

تمكن بها من دراسة هذق األشياء كعلم بها ما لم يعلمه .. ميكركسكوبات ضخمة 

كهذق جاءت صدفة .. أف تكوف كقعت صدفة : الثاني ! الناس فذكر هذا الكبلـ 

أما القوؿ بأنه كاف عندق : نأخذ األكؿ : أنه رسوؿ من عند هللا قلنا : الثالث 

ميكرسكوب كآالت أنت تعرؼ أف الميكرسكوب يحتاج إلى عدسات كهي تحتاج 

للزجاج كخبرة فنية كتحتاج إلى آالت كهذق معلومات بعضها ال تأتي إال 

كهذق ، بالميكرسكوبات األلكتركنية كتحتاج كهرباء كالكهرباء تحتاج إلى علم 

ال يستطيع جيل أف يحدث هذا دفعة فبل بد أف العلوـ ال تأتي إال من جيل سابق ك

للجيل الذم قبله كاف له اشتغاؿ بالعلوـ ثم بعد ذلك انتقل إلى الجيل الذم بعدق 

ال أحد من قبله كال من .. أما أف يكوف ليس هناؾ غير كاحد فقط ...ثم هكذا 

عندهم كالركماف كذلك كانوا جهلة ما ، بعدق كال في بلدق كال في الببلد المجاكرة 

كاحد فقط ال غير هو الذم عندق كل ! كالفرس كالعرب كذلك ، هذق األجهزة 

.. هذق األجهزة كعندق كل هذق الصناعات كبعد ذلك ما أعطاها ألحد من بعدق 

ما رأيك لو قلنا ..صدفة : هذا صحيح صعب نقوؿ : قاؿ ! هذا كبلـ ما هو معقوؿ 

في آيات كلم يذكرها في آية  لم يذكر القرآف هذق الحقيقة في آية بل ذكرها

الطور األكؿ يحدث فيه كفيه كالطور : قاؿ : كآيات إجماال بل أخذ يفصل كل طور 
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فلما عرضنا التفاصيل ! أيكوف هذا صدفة ؟.. الثاني كذا ككذا كالطور الثالث 

ما : هذا علم مقصود قلنا !! الصدفة كبلـ غلط : كاألطوار كما في كل طور قاؿ 

!!  ال تفسير إال كحي من فوؽ : قاؿ :  في تفسير عندؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلنساف المعجزة كالبياف

 

389 

 

 كالعشركف تاسعاؿالفصل 

 طفبد اإلٔغبْ وّب ث١ٕٙب اٌمشآْ

فمنهم من ، فى كصف اإلنساف كاالجتماع اختلف العلماء خصوصا علماء النفس 

قاؿ هو حيواف ناطق ، كمنهم من قاؿ هو حيواف مفكر ، كمنهم من قاؿ هو 

التعرفات كلها فى غير محلها ألف المملكة الحيوانية تشترؾ  كهذق .حيواف مبدع

صفات النطق يشترؾ فيها كل مخلوؽ من الدكاب التى ها هى . مع اإلنساف فيها

تدب على األرض قاؿ هللا عزكجل فى كتابه العزيز حاكيا عن سيدنا سليماف 

يكتًينىاكىكىرًثى سيلىيٍمىافي دىاكيكدى كىقىاؿى يىا أىيُهىا النَاسي ) كيلِ شىيٍءو مًن  عيلِمٍنىا مىنطًقى الطَيٍرً كىأ

حىتَىٰ إًذىا أىتىوٍا عىلىىٰ )النمل ، كقاؿ عز كجل  سورة.(16) لىهيوى الٍفىضٍلي الٍميبًينيهىذىا  إًفَ

كىادً النَمٍلً قىالىتٍ نىمٍلىةه يىا أىيُهىا النَمٍلي ادٍخيليوا مىسىاكًنىكيمٍ الى يىحٍطًمىنَكيمٍ سيلىيٍمىافي كىجينيوديقي 

 فىتىبىسَمى ضىاحًكنا مِن قىوٍلًهىا كىقىاؿى رىبِ أىكٍزًعٍنًي أىفٍ أىشٍكيرى (18)كىهيمٍ الى يىشٍعيريكفى 

نًعٍمىتىكى الَتًي أىنٍعىمٍتى عىلىيَ كىعىلىىٰ كىالًدىمَ كىأىفٍ أىعٍمىلى صىالًحنا تىرٍضىاقي كىأىدٍخًلٍنًي بًرىحٍمىتًكى 

كأما بقية الحواس فهى معلومة للقاصى . سورة النمل (19)فًي عًبىادًؾى الصَالًحًينى 

كيفكر كيتذكؽ كيحس كيشعر يسمع كيبصر كالدانى أف كل ما يدب على األرض 

كيتحرؾ كال مشاحة فى ذلك ، كليس هناؾ فرؽ بين اإلنساف كبين كل ما يدب 

 .على األرض فى هذق الحواس

أكدع هللا فى الدكاب عقبل تفكر به فتسعى به على الرزؽ قاؿ رسوؿ هللا صلى ك

ير لو أنكم تتوكلوف على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزؽ الط)هللا عليه كسلم 

فمن ذا الذل حرؾ فى الطيور السعى على ،  (284)تغدك خماصا كتركح بطانا

بل جعل هللا . الرزؽ إنه هللا الذل أكدع فيها عقبل تفكر به كتتحرؾ من خبلله

للدكاب التى تدب على األرض من األجهزة كالجهاز الهضمى كالتنفسى كالدكرل 

فى اإلنساف مع بعض كالتناسلى كالعصبى كالبولى بل كجهازا للمناعة كما 

كقد ثبت من تشريح العلماء . االختبلفات البسيطة فى التركيب كليس فى الوظيفة

عندما مملكة النحل انظر إلى . أف لها مخا به مناطق للذاكرة ألمخاخ الحشرات

تخرج شغالة تستكشف الطريق للرحيق كتعود للخلية كتعطى اشارات محددة 

فتخرج الشغاالت  ذهبت إليه كعادت منه كحركات محددة لمعالم الطريق الذل

                                                             

284
، كاسنادق صحيح ، كصححه 4164، كابن ماجه  1/30كأخرجه أحمد ،  حسنكقاؿ حديث  2345ركاق الترمذل  ( 
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إلى هذا الطريق دكف أف تضل منهن كاحدة كيذهبن إلى المكاف المحدد الذل 

مركبة  ابل نجد أف للحشرات عيوف.(285)بينته الشغالة الكشافة بحركاتها كاشاراتها

كللطيور قوة ابصار ليست فى اإلنساف ، كغريزة األمومة فى ، ليست فى اإلنساف 

الحيوانية قد تفوؽ التى عند اإلنساف فى بعض النواحى كالحماية  المملكة

  .كالرعاية كالتغذية

التى  قكلكن الذل خلق اإلنساف كهو رب العزة سبحانه كتعالى الذل حدد صفات

صفات كفيه ، القرآف الكريم كبين ذلك فى ، من المخلوقات يختلف بها عن غيرق 

 :منها يتميز بها عن غيرق من المخلوقات ، كخيلقه التى لق اإلنساف كثيرة لخى
جزكع ، ظلوـ ، عجوؿ ، هلوع ،  يئوس ، كفور ، كنود ، قتور، فخور،ضعيف، 

، منتشر ، مستعمر،  مصاهر، ، نسيب قنوط ، مجادؿ ، طاغي ، خصيممنوع ، 

 .مكابد ، اجتماعى يكوف الشعوب كالقبائل 

في القرآف التي كصف بها اإلنساف ، كاعلم اف  ةهذق بعض الصفات المذكور

الصفات قد تكوف موجودة في المسلم كالكافر فهي غير مخصصة بالكافر ،  هذق

إذا مر بك : " العثيمين رحمه هللا تعالى في تفسيرق لسورة الكهف  قاؿ الشيخ

لسياؽ فبل تحمله على الكافر إال إذا كاف ا( اأٍلًنٍسىافي)الكريم  مثل هذا في القرآف

فإذا كاف السياؽ يراد به ذلك، صار هذا عامًا يراد به الخاص، لكن إذا  ييعىيِني ذلك،

السياؽ ما يعين ذلك فاجعله للعموـ، اجعله إنسانًا بوصف اإلنسانية،  لم يكن في

  هػ.أ" 286غلب عليها اإليماف اضمحل مقتضاها المخالف للفطرة كاإلنسانية إذا

 .التفاصيلكإليك عزيزل القارئ 

 

 اٌؼؼف فٝ رى٠ٛٓ اٌغغذ .1

 

سورة  (28)ييرًيدي اللَهي أىفٍ ييخىفِفى عىنٍكيمٍ كىخيلًقى اإلًنٍسىافي ضىعًيفنا ): لقوله عز كجل  

اللَهي الَذًم خىلىقىكيم مِن ضىعٍفو ثيمَ جىعىلى مًن بىعٍدً ضىعٍفو قيوَةن ): كقوله تعالى ، النساء

سورة  (54)ثيمَ جىعىلى مًن بىعٍدً قيوَةو ضىعٍفًا كىشىيٍبىةن يىخٍليقي مىا يىشىاءي كىهيوى الٍعىلًيمي الٍقىدًيري 

                                                             

285
 -عبد هللا بن عبد العزيزالمصلح .د( هذا محمد رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم كهذق براهين رسالته)كتاب ( 

    القرآف كالسنةالهيئة العالمية لئلعجاز العلمى فى   -رابطة العالم اإلسبلمى  470الطبعة الثالثة  ص 
286

  )http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=905425 
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فصفة .المرسبلت سورة  (20)أىلىمٍ نىخٍليقكُم مِن مَاءو مَهًينو :  كقوله تعالى،  الركـ

، كقد يظهر كما بينت فى هذا الكتاب الضعف الزمة لئلنساف من مهدق إلى لحدق 

ضعفه أماـ ما هو أضعف منه أال ترل الفيركسات كهى كائنات صغيرة متناهية 

الصغر لو أردنا أف نراها بالعين المجردة علينا أف نكبر صورتها تحت 

الميكركسكوب االلكتركنى مليوف مرة ، كمع ذلك تفتك باإلنساف فى أياـ 

، أك تدمر جهازق  طفاؿأك تسبب له عجزا كفيركس شلل األكفيركس اإليبوال ، 

. المناعى فبل يقدر على مقاكمة أضعف أنواع البكتريا كالفطريات كفيركس اإليدز

، كضعفه الممرضة قس على ذلك ضعفه أماـ البكتريا كالفطريات كالطحالب 

أماـ الحشرات السامة كالعناكب ، كضعفه أماـ الزكاحف كالثعابين كالتماسيح ،  

 بعيةأماـ الحيوانات السضعفه ك

 

  :اٌٍٙغ ٚاٌغضع ػٕذ اٌشش ٚإٌّغ ػٕذ اٌخ١ش .2

 

كىإًذىا ( 20)إًذىا مىسَهي الشَرُ جىزيكعًا ( 19)إًفَ اإٍلًنسىافى خيلًقى هىليوعًا : لقوله عز كجل 

تًهًمٍ دىائًميوفى ( 22)إاًَل الٍميصىلِينى ( 21)مىسَهي الٍخىيٍري مىنيوعًا  ( 23)الَذًينى هيمٍ عىلىى صىبلى

.  المعارجسورة  (25)لِلسَائًلً كىالٍمىحٍريكـً ( 24)كىالَذًينى فًي أىمٍوىالًهًمٍ حىقٌ مَعٍليوـه 

هما دهكذا حاؿ اإلنساف جزكعا عند الشر ، منوعا عند الخير كهما صفتاف ال نج

  .فى معظم المخلوقات األخرل سول اإلنساف لحرصه على الدنيا

يقوؿ تعالى مخبرا عن اإلنساف كما : لهذق اآلياتقاؿ اإلماـ بن كثير فى تفسيرق 

 ثم فسرق بقوله ( هلوعا خلق اإلنساف إف ) : الدنيئةهو مجبوؿ عليه من األخبلؽ 

إذا أصابه الضر فزع كجزع كانخلع قلبه من شدة : أم  ( جزكعا الشر مسه إذا ) :

إذا : أم  ( منوعا الخير مسه كإذا  الرعب ، كأيس أف يحصل له بعد ذلك خير

 اإلماـكقاؿ  . حصلت له نعمة من هللا بخل بها على غيرق ، كمنع حق هللا فيها

سمعت أبي  :موسى بن علي بن رباح ، حدثنا الرحمن  أبو عبدحدثنا  : أحمد

قاؿ : يقوؿ   أبا هريرةسمعت : قاؿ  الحكم بن مركاف بن العزيز عبديحدث عن 

 . " خالع كجبن ، هالع شح رجل في ما شر " : رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم

به ، أبي عبد الرحمن المقرم ، عن عبد هللا بن الجراح ، عن أبو داكد كركاق 
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اإلنساف من حيث  : أم (المصلين إال ) : ثم قاؿ  . عندق سواقلعبد العزيز كليس 

، كهداق إلى الخير كيسر له هو متصف بصفات الذـ إال من عصمه هللا ككفقه 

معناق : قيل  ( دائموف صبلتهم على هم الذين ) أسبابه ، كهم المصلوف

 النخعي كإبراهيمابن مسعود كمسركؽ قاله . يحافظوف على أكقاتهم ككاجباتهم 

 المؤمنوف أفلح قد ) : المراد بالدكاـ هاهنا السكوف كالخشوع ، كقوله: كقيل  .

 .عتبة بن عامر قاله [ .  2،  1: المؤمنوف  ] ( خاشعوف صبلتهم في هم الذين

إذا عملوا عمبل المراد بذلك الذين : كقيل  . الساكن الراكد: كمنه الماء الدائم ، أم 

 هللا صلى هللا رسوؿ عن ، عائشة عنداكموا عليه كأثبتوق ، كما جاء في الصحيح 

 ما " : لفظ كفي . " قل كإف أدكمها هللا إلى األعماؿ أحب " : قاؿ أنه كسلم عليه

 عمبل عمل إذا كسلم عليه هللا صلى هللا رسوؿ ككاف : قالت ، " صاحبه عليه داكـ

 صبلتهم لىع هم الذين ) : في قولهقتادة كقاؿ ،  أثبته : لفظ كفي . عليه داكـ

صلى هللا عليه كسلم محمد نعت أمة عليه السبلـ ، دانياؿ ذكر لنا أف  ( دائموف

ما أرسلت عليهم عاد ما غرقوا ، أك قوـ نوح يصلوف صبلة لو صبلها قوـ : فقاؿ 

ما أخذتهم الصيحة ، فعليكم بالصبلة فإنها خلق للمؤمنين ثمود الريح العقيم ، أك 

في : أم  ( كالمحركـ للسائل معلوـ حق أموالهم في كالذين ) : كقوله .حسن 

سورة " كقد تقدـ الكبلـ على ذلك في . أموالهم نصيب مقرر لذكم الحاجات 

يوقنوف بالمعاد : أم  ( الدين بيوـ يصدقوف كالذين ) : كقوله . " الذاريات

كلهذا ; كالحساب كالجزاء ، فهم يعملوف عمل من يرجو الثواب كيخاؼ العقاب 

 عذاب إف )خائفوف كجلوف ، : أم   مشفقوف ربهم عذاب من هم كالذين ) : قاؿ

يأمنه أحد ممن عقل عن هللا أمرق إال بأماف من هللا ال : أم  ( مأموف غير ربهم

يكفونها عن الحراـ : أم   حافظوف لفركجهم هم كالذين : كقوله . تبارؾ كتعالى

 ما أك أزكاجهم على إال : كلهذا قاؿ[ فيه ] هللا  كيمنعونها أف توضع في غير ما أذف

 ذلك كراء ابتغى فمن ملومين غير فإنهم )من اإلماء ، : أم  ( أيمانهم ملكت

إذا : أم  ( راعوف كعهدهم ألماناتهم هم كالذين ) : كقوله العادكف هم فأكلئك

كهذق صفات المؤمنين ، كضدها . اؤتمنوا لم يخونوا ، كإذا عاهدكا لم يغدركا 
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 حدث إذا : ثبلث المنافق آية " : ، كما كرد في الحديث الصحيحصفات المنافقين 

 كإذا ، كذب حدث إذا " : ركاية كفي . " خاف اؤتمن كإذا ، أخلف كعد كإذا ، كذب

: أم  ( قائموف بشهاداتهم هم كالذين ) : كقوله . " فجر خاصم كإذا ، غدر عاهد

 يكتمها كمن )محافظوف عليها ال يزيدكف فيها ، كال ينقصوف منها ، كال يكتمونها ، 

 (.283: البقرة  ( قلبه آثم فإنه

لمسة من ريشة مبدعة اآليات  فى هذقلكأنما كل كلمة : قاؿ صاحب الظبلؿ 

حتى إذا اكتملت اآليات الثبلث القصار . تضع خطا في مبلمح هذا اإلنساف 

كانتفض من خبللها اإلنساف . المعدكدة الكلمات نطقت الصورة كنبضت بالحياة 

كيجزع , يتألم للذعته , جزكعا عند مس الشر . . هلوعا . بسماته كمبلمحه الثابتة 

كيظن اللحظة الحاضرة سرمدا مضركبا . كيحسب أنه دائم ال كاشف له , لوقعه 

كيحبس نفسه بأكهامه في قمقم من هذق اللحظة كما فيها من الشر ; عليه 

كمن ثم يأكله . كال يتوقع من هللا تغييرا ; فبل يتصور أف هناؾ فرجا . الواقع به 

كيعلق به , شد من عزمه ذلك أنه ال يأكم إلى ركن ركين م. كيمزقه الهلع , الجزع 

يحسب أنه من كدق ككسبه فيضن به . منوعا للخير إذا قدر عليه . . رجاءق كأمله 

! مستعبدا للحرص عليه , كيصبح أسير ما ملك منه , كيحتجنه لشخصه , على غيرق 

كال يتطلع إلى خير منه عند ربه . ذلك أنه ال يدرؾ حقيقة الرزؽ كدكرق هو فيه 

هلوع . . فهو هلوع في الحالتين . . كم القلب من الشعور به كهو منقطع عنه خا

حين يخلو قلبه من , كهي صورة بائسة لئلنساف . . هلوع على الخير . من الشر 

ال كلمة تقاؿ . كمن ثم يبدك اإليماف بالله مسألة ضخمة في حياة اإلنساف .اإليماف 

كتصور كامل , حياة  إنه حالة نفس كمنهج. كال شعائر تعبدية تقاـ , باللساف 

كحين يصبح القلب خاكيا من هذا المقوـ فإنه يتأرجح . للقيم كاألحداث كاألحواؿ 

سواء أصابه الشر , كيبيت في قلق كخوؼ دائم ! كيهتز كتتناكبه الرياح كالريشة 

فأما حين يعمرق اإليماف فهو منه في طمأنينة . أـ أصابه الخير فمنع , فجزع 

مطمئن إلى قدرق شاعر ; بمصدر األحداث كمدبر األحواؿ ألنه متصل , كعافية 

. كيسرق من العسر , متطلع دائما إلى فرجه من الضيق , مقدر البتبلئه , برحمته 

, كأنه مجزم على ما أنفق في سبيله , عالم أنه ينفق مما رزقه , متجه إليه بالخير 

فاإليماف كسب في الدنيا يتحقق قبل جزاء . . معوض عنه في الدنيا كاآلخرة 

يتحقق بالراحة كالطمأنينة كالثبات كاالستقرار طواؿ رحلة الحياة الدنيا , اآلخرة 
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يفصلها , تلك السمة العامة لئلنساف , كصفة المؤمنين المستثنين من الهلع .

 كالصبلة. (.الذين هم على صبلتهم دائموف. إال المصلين :)السياؽ هنا كيحددها

هي كسيلة االتصاؿ بالله كاالستمداد من , فوؽ أنها ركن اإلسبلـ كعبلمة اإليماف 

كمظهر العبودية الخالصة التي يتجرد فيها مقاـ الربوبية كمقاـ . ذلك الرصيد 

الذين هم على :)كصفة الدكاـ التي يخصصها بها هنا. العبودية في صورة معينة 

فهي صبلة ال يقطعها , كاالستطراد  تعطي صورة االستقرار.  (.صبلتهم دائموف

كقد كاف . . الترؾ كاإلهماؿ كالكسل كهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة 

 -أم داكـ عليه  -إذا عمل شيئا من العبادة أثبته  صلى هللا عليه كسلمرسوؿ هللا  

لمبلحظة " . . كإف أحب األعماؿ إلى هللا تعالى ما داـ كإف قل :" ككاف يقوؿ

كما ينبغي من االحتراـ , صفة االطمئناف كاالستقرار كالثبات على االتصاؿ بالله 

كالذين في ) !حسب المزاج , فليس هو لعبة توصل أك تقطع . لهذا االتصاؿ 

كهي الزكاة على كجه التخصيص . (.أموالهم حق معلوـ للسائل كالمحركـ

أك لعل المعنى . . المؤمنين  كهي حق في أمواؿ. . كالصدقات المعلومة القدر 

كهو أنهم يجعلوف في أموالهم نصيبا معلوما يشعركف أنه . أشمل من هذا كأكبر 

 (287)حق للسائل كالمحركـ

إف الكوف كله فيا عجبا لهذا اإلنساف الجزكع المنوع لو نظر نظرة تأمل لوجد 

إف كبالمثاؿ يتضح المقاؿ ،  .منهدكف أف يطلب على ذلك أجرا  مسخر لخدمته

مملكة النحل تعمل لخدمة اإلنساف ، كتأمل معى قوؿ هللا عز كجل فى سورة 

كىأىكٍحىى رىبُكى إًلىى النَحٍلً أىفً اتَخًذًم مًنى ) النحل لكى تقف على هذق الحقيقة 

ثيمَ كيلًي مًنٍ كيلِ الثَمىرىاتً فىاسٍليكًي  (68)الٍجًبىاؿً بيييوتنا كىمًنى الشَجىرً كىمًمَا يىعٍرًشيوفى

سيبيلى رىبِكً ذيليبلن يىخٍريجي مًنٍ بيطيونًهىا شىرىابه ميخٍتىلًفه أىلٍوىانيهي فًيهً شًفىاءه لًلنَاسً إًفَ فًي 

يىةن لًقىوٍـو يىتىفىكَريكفى  فهذا كحى من هللا عز كجل للنحل أف تتخذ بيوتا  ، (69)ذىلًكى آلى

رش الناس به بيوتهم كهذق هى أماكن مصانعها عهف الجباؿ كالشجر كمما مىلها ـ

تخرج من هذق البيوت لتسلك الطرؽ التى ذللها للعسل ، ثم أمرها هللا عزكجل أف 

كجل لها بسهولة كيسر للحصوؿ على الرحيق ثم  تعود إلى بيوتها  هللا عز

إنها تعمل طواعية  .كمصانعها لتصنع شرابا يخرج من بطونها فيه شفاء للناس

اتونى بمجموعة من الناس تكد كتكدح كتعمل آدكف أف تأخذ أجرا على ذلك 
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كلذلك تأمل  ؟تأخذ أجرا على ذلك كال -دكف صلة للقرابة بينهم  –لخدمة غيرها 

فبلبد من التفكر كالتدبر  (فى ذلك آلية لقوـ يتفكركف  فإ)نهاية اآلية الكريمة 

من بطوف األنعاـ من لبن خالص  كقس على ذلك ما يخرج .كالتأمل فى هذا 

ىنٍعىاـً لىعًبٍرىةنفًي  كىإًفَ لىكيمٍ)فى سورة النحل سائغ للشاربين يقوؿ تعالى  َۖ  اأٍل

فهل  (66) فىرٍثو كىدىـو لَبىننا خىالًصنا سىائًغنا لِلشَارًبًينىمًن بىيٍنً  بيطيونًهًفًي  نُسٍقًيكيم مِمَا

  ؟األنعاـ يوما ما أجرا على ذلك أك امتنعت يوما ما عن ذلكطلبت 

  :اٌمذسح ػٍٝ االٔزشبس .3

 

 (20)كىمًنٍ آيىاتًهً أىفٍ خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ إًذىا أىنتيم بىشىره تىنتىشًريكفى ): لقوله عز كجل

كهذق ميزة لئلنساف دكف غيرق كهى القدرة على االنتشار ، إف بنى آدـ عليه 

السبلـ انتشركا فى ربوع األرض فى قاراتها كدكلها كبيدائها كنجوعها كبراريها 

كسواحلها كفى كل مكاف منها نجد اإلنساف ، كال نجد هذا فى المملكة الحيوانية 

بل كل فصيلة منها لها أماكن تعيش فى البيئة التى تناسبها كال تتواجد فى غيرها 

ثم تعود إلى موطنها األصلى كما الحاؿ فى  إال نادرا كما فى حاؿ الهجرة للتزاكج

 بعض الطيور كاألسماؾ

  

الدالة على عظمته ككماؿ قدرته أنه  (كمن آياته ) : يقوؿ تعالى : قاؿ بن كثير

، فأصلكم من تراب ، ثم   (تنتشركف بشر أنتم إذا ثم )خلق أباكم آدـ من تراب ، 

من ماء مهين ، ثم تصور فكاف علقة ، ثم مضغة ، ثم صار عظاما ، شكله على 

شكل اإلنساف ، ثم كسا هللا تلك العظاـ لحما ، ثم نفخ فيه الركح ، فإذا هو 

ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القول كالحركة ، ثم كلما طاؿ . سميع بصير 

تى آؿ به الحاؿ إلى أف صار يبني المدائن عمرق تكاملت قواق كحركاته ح

كالحصوف ، كيسافر في أقطار األقاليم ، كيركب متن البحور ، كيدكر أقطار 

األرض كيتكسب كيجمع األمواؿ ، كله فكرة كغور ، كدهاء كمكر ، كرأم كعلم ، 

فسبحاف من أقدرهم كسيرهم . كاتساع في أمور الدنيا كاآلخرة كل بحسبه 

في فنوف المعايش كالمكاسب ، كفاكت بينهم في العلوـ كسخرهم كصرفهم 

كلهذا قاؿ ; كالفكرة ، كالحسن كالقبح ، كالغنى كالفقر ، كالسعادة كالشقاكة

  .  (تنتشركف بشر أنتم إذا ثم تراب من خلقكم أف آياته كمن) تعالى
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قسامة عن عوؼ ، قاال حدثنا يحيى بن سعيد كغندر ، حدثنا  : أحمد اإلماـكقاؿ  

 هللا إف " : قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم: قاؿ أبي موسى ، عن بن زهير 

 ، األرض قدر على آدـ بنو فجاء ، األرض جميع من قبضها قبضة من آدـ خلق

 كالسهل ، كالطيب كالخبيث ، ذلك كبين كاألسود كاألحمر األبيض منهم جاء

  . (288)ذلك كبين ، كالحزف

فيبنى كيشيد البيوت كالقصور  فاإلنساف مدنى بطبعه يميل إليى تعمير األرض

كىإًلىىٰ ثىميودى )لقوؿ هللا عز كجل  كالمصانع كالشركات كالمؤسسات إلى غير ذلك

غىيٍريقيۖ  هيوى أىنشىأىكيم مِنى قىوٍـً اعٍبيديكا اللَهى مىا لىكيم مِنٍ إًلىٰهو يىا  أىخىاهيمٍ صىالًحنا قىاؿى

ىرٍضً كىاسٍتىعٍمىرىكيمٍ فًيهىا فىاسٍتىغٍفًريكقي ثيمَ تيوبيوا إًلىيٍهً ( 61)إًفَ رىبِي قىرًيبه مُجًيبه  اأٍل

هو بانى مستعمر فى األرض طالب لعمارتها ، ككاإلنساف .   سورة هود 

عليه باقى المخلوقات على الحضارات كله تاريخ مدكف منذ القدـ كهذا ما ال يقدر 

 .األرض

 ٔغ١ت ِظب٘ش .4

 

كىكىافى رىبُكى   الٍمىاءً بىشىرنا فىجىعىلىهي نىسىبنا كىصًهٍرنامًنى  كىهيوى الَذًم خىلىقى): لقوله عز كجل  

أف ، كهذق الصفة هى من أهم ما يتميز به اإلنساف الفرقاف سورة  (54) قىدًيرنا

كال نجد هذا فى . للترابط األسرل كالمجتمعىجعله هللا عز كجل نسبا كصهرا 

 . المملكة الحيوانية

كىهيوى الَذًم خىلىقى مًنٍ الٍمىاء " :  كىقىوٍله تىعىالىى :قاؿ بن كثير عليه رحمة هللا تعالى

اآٍليىة أىمٍ خىلىقى اإٍلًنٍسىاف مًنٍ نيطٍفىة ضىعًيفىة فىسىوَاقي كىعىدَلىهي كىجىعىلىهي كىامًل  "بىشىرنا 

ينٍثىى كىمىا يىشىاء  فىهيوى فًي اًبٍتًدىاء أىمٍرق كىلىد  "فىجىعىلىهي نىسىبنا كىصًهٍرنا " الٍخًلٍقىة ذىكىرنا كىأ

أىصٍهىار كىأىخٍتىاف كىقىرىابىات كىكيلٌ ذىلًكى مًنٍ مىاء  نىسًيب ثيمَ يىتىزىكَج فىيىصًير صًهٍرنا يىصًير لىهي

 " .كىكىافى رىبٌك قىدًيرنا " :  مىهًين كىلًهىذىا قىاؿى تىعىالىى

 

 :  اٌمذسح ػٍٝ رى٠ٛٓ اٌشؼٛة ٚاٌمجبئً .5
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ينٍثىى كىجىعىلٍنىاكيمٍ شيعيوبنا كىقىبىائًل " لقوله عز كجل  يىا أىيٌهىا النَاس إًنَا خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ ذىكىر كىأ

هكذا حاؿ اإلنساف بعد  (13الحجرات ) "لًتىعىارىفيوا  إًفَ أىكٍرىمىكيمٍ عًنٍد اللَه أىتٍقىاكيمٍ 

شعوب فإذا به يكوف اؿ، اإلنتشار كبالميزة السابقة كهى جعله نسبا كصهرا 

فهذق أجناس شتى من بنى البشر منها العرب ، كاألرمن ، كالترؾ ، . كالقبائل 

  .كالفرس ، كاإلفرنج إلى غير ذلك

كىجىعىلى مًنٍهىا , يىقيوؿ تىعىالىى ميخٍبًرنا لًلنَاسً أىنَهي خىلىقىهيمٍ مًنٍ نىفٍس كىاحًدىة : قاؿ بن كثير

زىكٍجهىا كىهيمىا آدـى كىحىوَاء كىجىعىلىهيمٍ شيعيوبنا كىهًيى أىعىمُ مًنٍ الٍقىبىائًل كىبىعٍد الٍقىبىائًل 

ىفٍخىاذ كىغىيٍر ذىلًكى كىقًيلى الٍميرىاد  يخىر كىالٍفىصىائًلً كىالٍعىشىائًر كىالٍعىمىائًر كىاأٍل مىرىاتًب أ

ىسٍبىاط بيطيوف بىنًي  بًالشُعيوبً بيطيوف الٍعىجىم كىبًالٍقىبىائًلً بيطيوف الٍعىرىب كىمىا أىفَ اأٍل

ىبًي عيمىر  ىشٍبىاق أًل إًسٍرىائًيل كىقىدٍ لىخَصٍت هىذىا فًي ميقىدِمىة ميفٍرىدىة جىمىعٍتهىا مًنٍ كًتىاب اأٍل

ىمىم فًي مىعٍرًفىة أىنٍسىاب " بٍن عىبٍد الٍبىرٌ كىمًنٍ كًتىاب  " الٍعىرىب كىالٍعىجىم الٍقىصٍد كىاأٍل

ـ سىوىاء  فىجىمًيع النَاس فًي الشَرىؼ بًالنِسٍبىةً الطِينًيَة إًلىى آدـى كىحىوَاء عىلىيٍهًمىا السَبلى

يميورً الدِينًيَة كىهًيى طىاعىة اللَه تىعىالىى كىميتىابىعىة رىسيوله صىلَى اللَه  كىإًنَمىا يىتىفىاضىليوفى بًاأٍل

كىلًهىذىا قىاؿى تىعىالىى بىعٍد النَهٍي عىنٍ الٍغًيبىة كىاحٍتًقىار بىعٍض النَاس بىعٍضنا ; سىلَمى عىلىيٍهً كى

ينٍثىى " مينىبِهنا عىلىى تىسىاكًيهًمٍ فًي الٍبىشىرًيَة  يىا أىيٌهىا النَاس إًنَا خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ ذىكىر كىأ

أىمٍ لًيىحٍصيل التَعىاريؼ بىيٍنهمٍ كيلٌ يىرٍجًع إًلىى قىبًيلىته " كىجىعىلٍنىاكيمٍ شيعيوبنا كىقىبىائًل لًتىعىارىفيوا 

ف مًنٍ كىذىا كىكىذىا كىمىا ييقىاؿ فيبلى  "لًتىعىارىفيوا" كىقىاؿى ميجىاهًد فًي قىوٍله عىزَ كىجىلَ  ف بٍن فيبلى

أىمٍ مًنٍ قىبًيلىة كىذىا كىكىذىا كىقىاؿى سيفٍيىاف الثَوٍرًمٌ كىانىتٍ حًمٍيىر يىنٍتىسًبيوفى إًلىى مىخىالًيفهىا 

إًفَ أىكٍرىمىكيمٍ عًنٍد اللَه " كىقىوٍله تىعىالىى . كىكىانىتٍ عىرىب الٍحًجىاز يىنٍتىسًبيوفى إًلىى قىبىائًلهىا 

ىحٍسىابً كىقىدٍ كىرىدىتٍ  "تٍقىاكيمٍ أى  أىمٍ إًنَمىا تىتىفىاضىليوفى عًنٍد اللَه تىعىالىى بًالتَقٍوىل الى بًاأٍل

ىحىادًيث بًذىلًكى عىنٍ رىسيوؿ اللَه صىلَى اللَه عىلىيٍهً كىسىلَمى قىاؿى الٍبيخىارًمٌ حىدَثىنىا ميحىمَد بٍن  اأٍل

عىنٍ عيبىيٍد اللَه عىنٍ سىعًيد بٍن أىبًي سىعًيد رىضًيى اللَه عىنٍهي عىنٍ أىبًي سىبَلـ حىدَثىنىا عىبٍدىة 

"  سيئًلى رىسيوؿ اللَه صىلَى اللَه عىلىيٍهً كىسىلَمى أىمٌ النَاس أىكٍرىـي ؟ قىاؿى: هيرىيٍرىة قىاؿى 

فىأىكٍرىـي النَاس ييوسيف " ليك قىاؿى قىاليوا لىيٍسى عىنٍ هىذىا نىسٍأى "أىكٍرىميهيمٍ عًنٍد اللَه أىتٍقىاهيمٍ 

قىاليوا لىيٍسى عىنٍ هىذىا نىسٍأىلك قىاؿى " نىبًيٌ اللَه اًبٍن نىبًيٌ اللَه اًبٍن نىبًيٌ اللَه اًبٍن خىلًيل اللَه

فىخًيىاركيمٍ فًي الٍجىاهًلًيَة " قىاليوا نىعىمٍ قىاؿى " فىعىنٍ مىعىادًف الٍعىرىب تىسٍأىليونًي ؟ " 

ـ إًذىا فىقًهيوا  "  (289)خًيىاركيمٍ فًي اإٍلًسٍبلى
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 : ٚ اٌؾىُ ػٍٝ األِٛسفٝ ارخبر اٌمشاس ٚاٌفؼً   اٌؼغٍخ .6

 

ى تىسٍتىعٍجًليوفً } :: لقوله عز كجل  خيلًقى اإلنٍسىافي مًنٍ عىجىلو سىأيكٍرًيكيمٍ ءىايىاتًي فىبل

كىيىدٍعي اإٍلًنسىافي بًالشَرِ ديعىاءىقي بًالٍخىيٍرًۖ  كىكىافى اإٍلًنسىافي عز كجل  كقوله [37: األنبياء]{

كهذق صفة رديئة فى اإلنساف كهى التعجل فى كثير من  (االسراء) (11)عىجيوالن 

عندما : كمن هنا أضرب المثاؿ ، نواحى حياته مما قد يعود عليه بالخسراف المبين 

 ـمسحوؽ اللحاتخذ اإلنساف األكركبى كتبعه من تبعه من بنى البشر بوضع 

لكى ( كالغزالف األبقار كاألغناـ ، كالماعز)كالدـ كالعظم إلى عبلئق المجترات 

يزيد كزنها كيكثر لبنها كانت النتيجة هو اصابتها بمرض جنوف البقر كعندما أكل 

أف تظهر عليها أعراض المرض أصيب كمن قبل  اإلنساف من لحوـ هذق األبقار

بالجنوف كتهتك نسيج مخه حتى أصبح كقطعة االسفنج ثم نادل العالم أجمع 

بمنظماته الدكلية كهيئاته العلمية بالعودة إلى تغذية هذق الحيوانات على العشب 

هذا قرار عاجل من اإلنساف كانت . كالكؤل أل نادكا بالعودة إلى الفطرة السليمة

اف أنفس أمواله كصحته كفقداف أعز ما يملك كهى نفسه أك نفس عاقبته خسر

 . (290)عزيزة عليه

قاؿ ابن  {كىيىدٍعي اإلنساف بالشر ديعىآءىقي بالخير}: كغيرق من المفسرين قاؿ القرطبي

هو دعاء الرجل على نفسه ككلدق عند الضجر بما ال يحب أف : عباس كغيرق

أم كدعائه ربَه أف يىهىب له  {ديعىآءىقي بالخير}. اللَهيمَ أهلكه، كنحوق: يستجاب له

العافية؛ فلو استجاب هللا دعاءق على نفسه بالشر هلك لكن بفضله ال يستجيب له 

[. 11:يونس] {كىلىوٍ ييعىجِلي هللا لًلنَاسً الشر استعجالهم بالخير}: نظيرق. في ذلك

ف كىافى هذا هيوى اللهم إً }: نزلت في النضر بن الحارث، كاف يدعو كيقوؿ: كقيل

[. 32:األنفاؿ] {الحق مًنٍ عًندًؾى فىأىمٍطًرٍ عىلىيٍنىا حًجىارىةن مِنى السمآء أىكً ائتنا بًعىذىابو أىلًيمو

كىكىافى اإلنساف }هو أف يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح، : كقيل

ن  فسه كيسارع لكل أم كمن طبيعة اإلًنساف العجلة، يتعجل بالدعاء على ف {عىجيوال

 .ما يخطر بباله، دكف النظر في عاقبته

ككاف }: كالمقصود من قوله  :في التحرير كالتنويرالطاهر بن عاشور كقاؿ 

ن  الكناية عن عدـ تبصرق كأف هللا أعلم بمقتضى الحكمة في  {اإلنساف عجوال
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 {أجلهمكلو يعجل هللا للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم }توقيت األشياء 

. ، كلكنه دىرٌج لهم كصوؿ الخير كالشر لطفًا بهم في الحالين[11: يونس]

كىيىدٍعي اإٍلًنٍسىافي بًالشَرِ }: لشيخ محمد متولي الشعراكم في تفسيرق لهذق اآليةكقاؿ ا

ز طلىب ما تعج: الدعاء (يىدٍعي)[ 11/ اإلسراء] {ديعىاءىقي بًالٍخىيٍرً كىكىافى اإٍلًنٍسىافي عىجيوالن 

: فاألمر. ماضو كمضارع كأمر: إف الفعل. كأهل النحو يقولوف. عنه من قادر عليه

طىلىبه من األعلى إلى األدنى، فكلٌ طلب من هللا لخلٍقه فهو أمر، أك من األعلى 

فإفٍ كاف . أما إفٍ كاف الطلب من ميسىاكو لك فهو التماس أك رجاء. من البشر لؤلدنى

. العبد من ربه فهو دعاء الطلب من األدنى لؤلعلى، كطلب

: لذلك نجد التدقيق في اإلعراب يحفظ لله تعالى مكانته كييعظٌمه، فنقوؿ للطالب

اغفر، فًعٍل داؿٌ على الدعاء، ألنه ال يجوز في حىقِ : ربِ اغفر لي، فيقوؿ: أعرب

فأكَؿ ما ييفهم من . فعل أمر، فالله ال يأمرق أحد: الموٍلىى تبارؾ كتعالى أف نقوؿ

لدعاء أنه دىؿَ على صفة العجز كالضعف في العبد، كأنه قد اندكتٍ فيه ثورة ا

. الغركر، فعىلًم أنه ال يقدر على هذا إال هللا فتوجه إليه بالدعاء

بالمكركق، كاإلنساف ال يدعو على نفسه، أك على كلدق، أك على ماله بالشر  (بًالشَرِ)

الذم ييخرًج اإلنساف عن طبيعته، إال في حالة الحنىق كالغضب كضيق األخبلؽ، 

كييفقًدق التمييز، فيتسرٌع في الدعاء بالشر، كيتمنى أف يينٌفذ هللا له مىا دعا به، كمن 

رحمة هللا تعالى بعبادق أالَ يستجيب لهم هذا الدعاء الذم إفٍ دؿَ فإنما يدؿ على 

لو استجاب هللا ككثيرًا ما نسمع أمًا تدعو على كلدها بما . حيمٍق كغباء من العبد

فمن : له لكانت قاصمة الظهر لها، أك نسمع أبًا يدعو على كلدق أك على ماله، إذف

. رحمة هللا بنا أفٍ يفوت لنا هذا الحمق، كال يينفٌذ لنا ما تعجٌلناق من ديعاءو بالشر

لىقيضًيى إًلىيٍهًمٍ أىجىليهيمٍ  كىلىوٍ ييعىجِلي اللَهي لًلنَاسً الشَرَ اسٍتًعٍجىالىهيمٍ بًالٍخىيٍرً} :قاؿ تعالى

. لو استجاب هللا لهم في دعائهم بالشر لكانت نهايتهم: أم[ 11: يونس]{

سىرٌ كتسعد بأف ربك سبحانه كتعالى فوٌتى لك دعوة بالشر فلم يىسٍتجب كإف كنت تي

لها، كأف لعدـ استجابته سبحانه حكمةن بالغةن، فاعلم أف لله حكمة أيضًا حينما ال 

دعوتي فلم يستجًبٍ لي، كاعلم أف لله : لك في دعوة الخير، فبل تقيلٍ يستجيب

ن عليك . حكمة في أف يمنعك خيرًا تيريدق، كلعله لو أعطاؾ هذا الخير لكاف كباال
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عليك أف تقيسى األمريٍن بمقياس كاحد، كترضى بأمر هللا في دعائك بالخير، : إذف

فكما أف له . ستجب لك فيهكما رضيت بأمرق حين صرؼ عنك دعاء الشر، كلم م

. سبحانه حكمة في األكلى، فلىه حكمة في الثانية

} :كقد دعا الكفار على عهد رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم على أنفسهم، فقالوا

.. اللَهيمَ إًف كىافى هىػاذىا هيوى الٍحىقَ مًنٍ عًندًؾى فىأىمٍطًرٍ عىلىيٍنىا حًجىارىةن مِنى السَمىآءً

[ 92: اإلسراء]{.. أىكٍ تيسٍقًطى السَمىآءى كىمىا زىعىمٍتى عىلىيٍنىا كًسىفًا} :كقالوا[ 32: ؿاألنفا]{

كلو استجاب هللا لهم هذا الدعاء لىقىضى عليهم، كقطع دابرهم، لكن لله تعالى 

حكمة في تفويت هذا الدعاء لهؤالء الحىمٍقى، كها هم الكفار باقوف حتى اليوـ، 

اللهم إفٍ كاف هذا هو : ككاف المنتظر منهم أف يقولوا .كإلى أف تقوـ الساعة

الحقٌ من عندؾ فاهٍدنا إليه، لكن المسألة عندهم ليست مسألة كفر كإيماف، بل 

مسألة كراهية لمحمد صلى هللا عليه كسلم، كلما جاء به، بدليل أنهم قىبلوا الموت 

. في سبيل الكفر كعدـ اإليماف برسالة محمد صلى هللا عليه كسلم

خيلًقى اإلنٍسىافي مًنٍ عىجىلو } :كمن طبيعة اإلنساف العجلة كالتسرُع، كما قاؿ تعالى

ى تىسٍتىعٍجًليوفً  فكثيرًا ما يدعو اإلنساف بالخير [ 37: األنبياء]{سىأيكٍرًيكيمٍ ءىايىاتًي فىبل

لنفسه أك بما يراق خيرًا، فبل يجد كراءق إال الشر كالتعب كالشقاء، كفي المقابل 

أنت ال تعلم كىجٍه : إذف.يينزؿ هللا بك ما تظنه شرًا، كيسوؽ هللا الخير من خبللهقد 

الخير على حقيقته، فدع األمر لربك عز كجل، كاجعل حظك من دعائك ال أفٍ 

. ، كلكن أف تظهر ضراعة عبوديتك لًعزٌة ربك سبحانه كتعالى تيجابى إلى ما دعوت

أف اإلنساف يدعو بالشر في إلحاح، ككأنه يدعو : أم {..ديعىآءىقي بًالٍخىيٍرً}:  كمعنى

كعليك بالتفويض لله تعالى كالرضى بما منح كما منع فهو أعلم بمصالح . بخير

كىعىسىى أىف تىكٍرىهيواٍ شىيٍئنا كىهيوى خىيٍره لَكيمٍ :) كما قاؿ تعاؿ.عبادق كبمآالت األمور 

ى تىعٍلىميوفىكىعىسىى أىف تيحًبُواٍ شىيٍئنا كىهيوى شىرٌ لَكيمٍ  كهللا  (291)هذا (كىاللَهي يىعٍلىمي كىأىنتيمٍ ال

. تعالى أعلم

 

 :اٌّىبثذح  .7
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لىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىافى فًي كىبىدو ): لما يتعرض له من نوازؿ كابتبلءات لقوله عز كجل  

قد يقوؿ قائل إف الكائنات جميعا تعانى من كبد فى الحصوؿ على لقمة  (4)

كعلى مصاعب الحياة فهى تشترؾ مع اإلنساف فى هذا العيش كعلى التزاكج 

كأقوؿ هذا صحيح ، كلكن يفترؽ عنها اإلنساف فى اختيارق للعبودية لله عز كجل 

على دينه مع كثرة  كهو يعلم أف فى اآلخرة جنة كنار ، كقد يكابد من أجل الثبات

بل كيكابد من أجل مرضاة هللا عز كجل فيكابد فى حرماف نفسه من  .اإلضطهاد 

لذة الطعاـ كالشراب كالجماع بالصياـ ، كيكابد فى قياـ الليل فيمنع نفسه من 

بل . كيكابد فى اإلخبلص فى عبادته لله عز كجل فيمنع نفسه من الرياء، النوـ 

يقوؿ هللا عز نفسه بمنعها عن غيها كعن شهواتها كاألصعب من ذلك أف يكابد 

ىمَارىةه بًالسُوءً إاًَل مىا رىحًمى رىبِي إًفَ رىبِي غىفيوره  كجل يبىرِئي نىفٍسًي إًفَ النَفٍسى ألى ﴿كىمىا أ

يىا بىنًي ) :كما فى سورة األعراؼ، كيكابد مع الشيطاف  [. سورة يوسف ] ﴾(53)رىحًيمه 

يىفٍتًنىنَكيمي الشَيٍطىافي كىمىا أىخٍرىجى أىبىوىيٍكيمٍ مًنى الٍجىنَةً يىنٍزًعي عىنٍهيمىا لًبىاسىهيمىا لًييرًيىهيمىا آىدىـى الى 

ذًينى سىوٍآىتًهًمىا إًنَهي يىرىاكيمٍ هيوى كىقىبًيليهي مًنٍ حىيٍثي الى تىرىكٍنىهيمٍ إًنَا جىعىلٍنىا الشَيىاطًينى أىكٍلًيىاءى لًلَ

بالذكر ك، الخالص لله رب العالمين  يدبالتوحفيحصن نفسه ضدق .﴾(27)ؤٍمًنيوفىالى مي

حيفَتً )ككما قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم ، كالطاعة كالعبادة كالدعاء 

حفت ككقع في  (292)هكذا ركاق مسلم( الٍجىنَةي بًالٍمىكىارًقً كىحيفَتً النَاري بًالشَهىوىاتً

فهذق معنى المكابدة   .البخارم حفت ككقع فيه أيضنا حجبت ككبلهما صحيح

 المذكورة فى اآلية كهللا أعلم 

كىقىاؿى اًبٍن أىبًي نىجًيح  "لىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىاف فًي كىبىد " قىوٍله تىعىالىى : قاؿ بن كثير

كىجيرىيٍج كىعىطىاء عىنٍ اًبٍن عىبَاس فًي كىبىد قىاؿى فًي شًدَة خىلٍق أىلىمٍ تىرى إًلىيٍهً كىذىكىرى 

نيطٍفىة ثيمَ عىلىقىة ثيمَ ميضٍغىة يىتىكىبَد فًي " فًي كىبىد " مىوٍلًدق كىنىبىات أىسٍنىانه كىقىاؿى ميجىاهًد

يمٌه كيرٍهنا كىكىضىعىتٍهي كيرٍهنا" اهًد كىهيوى كىقىوٍلًهً تىعىالىى الٍخىلٍق قىاؿى ميجى "  حىمىلىتٍهي أ

لىقىدٍ خىلىقٍنىا " كىأىرٍضىعىتٍهي كيرٍهنا كىمىعًيشىته كيرٍق فىهيوى ييكىابًد ذىلًكى كىقىاؿى سىعًيد بٍن جيبىيٍر 

رًمىة فًي شًدَة كىطيوؿ كىقىاؿى فًي شًدَة كىطىلىب مىعًيشىة كىقىاؿى عًكٍ "اإٍلًنٍسىاف فًي كىبىد 

كىقىاؿى اًبٍن أىبًي حىاتًم حىدَثىنىا أىحٍمىد بٍن عًصىاـ حىدَثىنىا أىبيو عىاصًم . قىتىادىة فًي مىشىقَة 

أىخٍبىرىنىا عىبٍد الٍحىمًيد بٍن جىعٍفىر سىمًعٍت ميحىمَد بٍن عىلًيٌ أىبىا جىعٍفىر الٍبىاقًر سىأىؿى رىجيبلن 

ىفٍ قىاؿى فًي قًيىامه  "لىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىاف فًي كىبىد " صىار عىنٍ قىوٍؿ اللَه تىعىالىىمًنٍ اأٍل

كىاعٍتًدىاله فىلىمٍ يينٍكًر عىلىيٍهً أىبيو جىعٍفىر كىرىكىل مًنٍ طىرًيق أىبًي مىوٍديكد سىمًعٍت الٍحىسىن 
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قىاؿى ييكىابًد أىمٍرنا مًنٍ أىمٍر الدُنٍيىا كىأىمٍرنا  "د لىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىاف فًي كىبى" قىرىأى هىذًقً اآٍليىة 

لىقىدٍ " مًنٍ أىمٍر اآٍلخًرىة كىفًي رًكىايىة ييكىابًد مىضىايًق الدُنٍيىا كىشىدىائًد اآٍلخًرىة كىقىاؿى اًبٍن زىيٍد 

الٍكىبىد كىاخٍتىارى اًبٍن  قىاؿى آدـى خيلًقى فًي السَمىاء فىسيمِيى ذىلًكى "خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىاف فًي كىبىد

يميور كىمىشىاقٌهىا  .جىرًير أىفَ الٍميرىاد بًذىلًكى ميكىابىدىة اأٍل

 

 

  : ٠خٍف ثؼؼٗ ثؼؼب ٚال ٠ٕذصش ؽزٝ رمَٛ اٌغبػخ .8

كيكوف خليفة ، سورة البقرة  (إنى جاعل فى األرض خليفة)لقوؿ هللا عز كجل 

كىلىقىدٍ أىهٍلىكٍنىا الٍقيريكفى :)لقوؿ هللا عز كجليخلف بعضه بعضا بمعنى فى األرض 

مًن قىبٍلًكيمٍ لىمَا ظىلىميواٍ كىجىاءتٍهيمٍ ريسيليهيم بًالٍبىيِنىاتً كىمىا كىانيواٍ لًييؤٍمًنيواٍ كىذىلًكى نىجٍزًم 

ىرٍضً مًن بىعٍدًهًم لًنىنظيرى كىيٍفى ( 13)الٍقىوٍـى الٍميجٍرًمًينى  ىئًفى فًي األ ثيمَ جىعىلٍنىاكيمٍ خىبل

فكم من مملكة حيوانية عاشت حينا من الدهر ثم  .سورة يونس( 14)تىعٍمىليوفى 

كبقى اإلنساف يخلف بعضه  اندثرت كالديناصورات كبعض الزكاحف العمبلقة

  بعضا 

 

 وض١ش اٌغذاي  .9

كىلىقىدٍ صىرَفٍنىا فًي هىٰذىا الٍقيرٍآفً لًلنَاسً مًن كيلِ مىثىلوۚ  كىكىافى ) :لقوؿ هللا عز كجل

كهذق صفة أخرل رديئة فى اإلنساف سورة الكهف (54)اإٍلًنسىافي أىكٍثىرى شىيٍءو جىدىالن 

كهى كثرة الجداؿ مع أف النبى صلى هللا عليه كسلم حذرنا منه بقوله صلى هللا 

أنا ): قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم: الباهلي رضي هللا عنه قاؿ كعن أبي أمامةعليه كسلم 

زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترؾ المراء، كإف كاف محقًا، كببيت في كسط 

الجنة لمن ترؾ الكذب، كإف كاف مازحنا، كببيت في أعلى الجنة لمن حسن 

( 293)خلقه

ظٍَٛ وفبس    –10

                                                             

صحيح الجامع  " كفي( 4015)برقم " صحيح أبي داكد " كفي ( 273)برقم " الصحيحة " حسنه األلباني في (  293
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ى تيحٍصيوهىا : لقوؿ هللا عز كجل   كىآتىاكيم مِن كيلِ مىا سىأىلٍتيميوقي كىإًف تىعيدُكاٍ نًعٍمىتى اللٌهً ال

هذق طبيعة اإلنساف من حيث هو . سورة إبراهيم (.34)إًفَ اإلًنسىافى لىظىليوـه كىفَاره 

مقصر في حقوؽ ربه كفَار لنعم هللا، ال يشكرها كال  ظالم متجرئ على المعاصي

 " (294) نعمه، كعرؼ حق ربه كقاـ به من هداق هللا فشكر يعترؼ بها إال

٠ئٛط وفٛس  -11

( 9)ثيمَ نىزىعٍنىاهىا مًنٍهي إًنَهي لىيىئيوسه كىفيوره كىلىئًنٍ أىذىقٍنىا اإٍلًنٍسىافى مًنَا رىحٍمىةن): قاؿ تعالى 

 هود سورة

من عبادق  يخبر تعالى عن اإلنساف كما فيه من الصفات الذميمة، إال من رحم هللا

 المؤمنين، فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة، حصل له يأس كقنوط من الخير

بالنسبة إلى المستقبل، ككفر كجحود لماضي الحاؿ، كأنه لم ير خيرا، كلم يىرٍج 

ما بقي ينالني بعد هذا : كهكذا إف أصابته نعمة بعد نقمة يقوؿ. فرجا بعد ذلك

، كفي إيراد " ( 295) غيرقفخور على  فرح بما في يدق، بطر ضيم كال سوء، فهو

ما يدؿٌ على أف اإلنساف كثير اليأس ، ككثير ( كىفيوره لىيىئيوسه)صيغتي المبالغة في 

نعمه ، فبل يرجو عودها ، كال يشكر ما قد سلف  الجحد عند أف يسلبه هللا بعض

نعمة على أنه يكوف منه ذلك عند سلب أدنى  كفي التعبير بالذكؽ ما يدؿ. له منها 

أنه : أقلٌ ما يوجد به الطعم ، كالمعنى  : ينعم هللا بها عليه ، ألف اإلذاقة كالذكؽ

كالسبلمة ، كالغنى بعد أف كاف  إف أذاؽ هللا سبحانه العبد نعماءق من الصحة

به من الشكر لله  في ضرٌ من فقر أك مرض أك خوؼ ، لم يقابل ذلك بما يليق

 تي ساءته من الضرٌ كالفقر كالخوؼسبحانه ، بل يقوؿ ذهبت المصائب اؿ

" (296)كالمرض عنه كزاؿ أثرها ، غير شاكر لله ، كال مثن عليه بنعمه

 

 وٕٛد-12

: الكنود قاؿ الحسن، ك سورة العاديات( 6)لىكىنيوده إًفَ اإٍلًنٍسىافى لًرىبِهً): قاؿ تعالى 

الجنس، أم ، كالمراد باإلنساف هنا "(297)الذم يعد المصائب، كينسى نعم ربه هو

أم كفور لنعمة هللا عز كجل ( لكنود)اإلنساف، إذا لم يوفق للهداية فإنه  أف جنس
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ن ): تبارؾ كتعالى كما قاؿ هللا سورة  (72)كحملها اإلنساف إنه كاف ظلومًا جهوال

الكافر، فعلى هذا يكوف عامًا أريد به  المراد باإلنساف هو: كقيل .األحزاب

اإلنساف لوال هداية هللا لكاف  به العموـ، كأف جنسالخاص، كاألظهر أف المراد 

هللا عز كجل، يرزقه هللا  ، كالكنود هو الكفر، أم كافر لنعمة كنودًا لربه عز كجل

يطغى إذا رآق قد  عز كجل فيزداد بهذا الرزؽ عتوًا كنفورًا، فإف من الناس من

هللا عز  بنعمةاستغنى عن هللا، كما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدـ فهو كفور 

لنعمة  ، يجحد نعمة هللا، كال يقوـ بشكرها، كال يقوـ بطاعة هللا ألنه كنود كجل

  "(298)هللا

طبغٟ  -13

بني آدـ إذا  كل إنساف من،  سورة العلق( 6)كىبَل إًفَ اإٍلًنٍسىافى لىيىطٍغىى:)قاؿ تعالى

 أنهرأل نفسه استغنى فإنه يطغى، من الطغياف كهو مجاكزة الحد، إذا رأل 

استغنى عن رحمة هللا طغى كلم يباؿً، إذا رأل أنه استغنى عن هللا عز كجل في 

، إذا رأل أنه  الكربات كحصوؿ المطلوبات صار ال يلتفت إلى هللا كال يبالي كشف

، إذا  ، كإذا رأل أنه استغنى بالشبع نسي الجوع بالصحة نسي المرض استغنى

كذا فاإلنساف من طبيعته الطغياف ، كق بالكسوة نسي العرم رأل أنه استغنى

كلكن هذا يخرج منه المؤمن، ألف المؤمن ال  ، كالتمرد متى رأل نفسه في غنى

،  دائمًا مفتقر إلى هللا سبحانه كتعالى ، فهو يرل أنه استغنى عن هللا طرفة عين

كيرل أنه إف ككله هللا إلى نفسه  ، ، كيلجأ إليه عند كل مكركق يسأؿ ربه كل حاجة

، هذا هو  كال ضًرا ، كأنه ال يملك لنفسه نفعًا ككله إلى ضعف كعجز كعورة

قاؿ ابن ( 299)الطغياف ، لكن اإلنساف من حيث هو إنساف من طبيعته المؤمن

عوف، حدثنا أبو  حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا جعفر بن: أبي حاتم

كصاحب  ، صاحب العلممىنهوماف ال يشبعاف: قاؿ عبد هللا: عيمىيس، عن عوف قاؿ

 الدنيا، كال يستوياف، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، كأما صاحب الدنيا

"  (300)فيتمادل في الطغياف

 ٠ئٛط لٕٛؽ   -14
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( 49)كىإًفٍ مىسَهي الشَرُ فىيىئيوسه قىنيوطه الى يىسٍأىـي اإٍلًنٍسىافي مًنٍ ديعىاءً الٍخىيٍرً): قاؿ تعالى 

طبيعة اإلنساف، من حيث هو، كعدـ صبرق كجلدق، ال هذق هي  سورة فصلت

فهو  ، الشر، إال من نقله هللا من هذق الحاؿ إلى حاؿ الكماؿ على الخير كال على

،  ، كغير ذلك من مطالب الدنيا الغنى كالماؿ كالولد ، في ال يمل ، من دعاء هللا

فلو حصل له من الدنيا، ،  ، كال كثير منها بقليل ، كال يقتنع كال يزاؿ يعمل على ذلك

، كالفقر، كأنواع  ، كالمرض مسه المكركق ما حصل، لم يزؿ طالبنا للزيادة ، كإف

أف هذا الببلء هو القاضي عليه  ، كيظن الببليا فيئوس قنوط من رحمة هللا تعالى

" ( 301)كيطلب ، على غير ما يحب ، كيتشوش من إتياف األسباب بالهبلؾ

 

 لزٛس -15

 

قىتيورنا )جاء في تفسير ، ك سورة اإلسراء( 100)كىكىافى اإٍلًنٍسىافي قىتيورنا): قاؿ تعالى 

  "(302)بخيبل ممسكا: قاؿ عن قتادة( 

 

 خظ١ُ ِج١ٓ -16

 

، هذا  سورة النحل (4)خىلىقى اإٍلًنٍسىافى مًنٍ نيطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه ميبًينه:)قاؿ تعالى

فيصبح شديد الخصومة  يىقٍول كيغترُ،من ماء مهين فإذا به هو اإلنساف المخلوؽ 

الخصومة  فالخصيم هو شديد" (303)، كغير ذلك كالجداؿ لربه في إنكار البعث

ن  كما جاء فى (  مىن ييحىً العظاـ كىهًىى رىمًيمه)كمبًينه بيٌنها في نفي البعث قائبل

  (304)سورة يس 
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 الثبلثوفالفصل 

 وّب ث١ٕٗ اٌمشآْ   غزاء اإلٔغبْ

 :إف غذاء اإلنساف كما بينه القرآف الكريم يتمثل فى

عندما كهو آدـ عليه السبلـ فكاف أكله من ثمار الجنة  غذاء اإلنساف األكؿ .1

كهذا  .كاف فى الجنة ثم كاف غذاؤق من األرض عندما أهبط إلى األرض

كثيرا ، ر إلى أف طعاـ أهل الجنة ال يختلف عن طعاـ أهل األرض ميش

كلم يذكر أل اعتراض من آدـ ، كإال لرفض آدـ األكل من طعاـ األرض 

كلوكاف ثمة اعتراض لبينه رب العزة ، كحواء على األكل من األرض 

كىقىالىتً الٍيىهيودي يىدي اللَهً )أقواؿ اليهود فى ربهم  الذل بينسبحانه كتعالى 

مىا قىاليواۘ  بىلٍ يىدىاقي مىبٍسيوطىتىافً يينٍفًقي كىيٍفى مىغٍليولىةهۚ  غيلَتٍ أىيٍدًيهًمٍ كىليعًنيوا بً

ينٍزًؿى إًلىيٍكى مًنٍ رىبِكى طيغٍيىاننا كىكيفٍرناۚ  كىأىلٍقىيٍنىا  يىشىاءيۚ  كىلىيىزًيدىفَ كىثًيرنا مًنٍهيمٍ مىا أ

ديكا نىارنا لًلٍحىرٍبً أىطٍفىأىهىا بىيٍنىهيمي الٍعىدىاكىةى كىالٍبىغٍضىاءى إًلىىٰ يىوٍـً الٍقًيىامىةًۚ  كيلَمىا أىكٍؽى
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ىرٍضً فىسىادناۚ  كىاللَهي الى ييحًبُ الٍميفٍسًدًينى سورة  (64) اللَهيۚ  كىيىسٍعىوٍفى فًي اأٍل

كىقىالىتً الٍيىهيودي عيزىيٍره ابٍني اللَهً كىقىالىتً النَصىارىل )فى أنبيائهم  الكافرين  ، كقوؿالمائدة 

قي أىنَى الٍمىسًيحي ابٍني اللَهً ذىلًكى قىوٍليهيمٍ بًأىفٍوىاهًهًمٍ ييضىاهًئيوفى قىوٍؿى الَذًينى كىفىريكا مًنٍ قىبٍلي قىاتىلىهيمي اللَ

ال ببعوضة فى كتابه بل لم يستحيي هللا عز كجل أف يضرب مث. (30)ييؤٍفىكيوفى 

ن مَا بىعيوضىةن فىمىا ): العزيز قاؿ تعالى  ى يىسٍتىحٍيًي أىف يىضٍرًبى مىثىبل إًفَ اللَهى ال

فىوٍقىهىا فىأىمَا الَذًينى آمىنيواٍ فىيىعٍلىميوفى أىنَهي الٍحىقُ مًن رَبِهًمٍ كىأىمَا الَذًينى كىفىريكاٍ 

ن ييضًلُ بًهً كىثًيرًا كىيىهٍدًم بًهً كىثًيرًا كىمىا ييضًلُ بًهً فىيىقيوليوفى مىاذىا أىرىادى اللَ قي بًهىػذىا مىثىبل

كاألحاديث على كثرتها تشير إلى أف طعاـ أهل الجنة .  (26)إاًلَ الٍفىاسًقًينى

أكؿ طعاـ ييتحًف هللا به أهل إف . يشبه طعاـ أهل األرض فى دنياهم

الجنة زيادة كبد الحوت ، فقد ركل البخارم كمسلم عن أبي سعيد الخدرم 

تكوف : "  -صلى هللا عليه كسلم  -قاؿ رسوؿ هللا : رضي هللا عنه قاؿ 

األرض يوـ القيامة خبزة كاحدة ، يتكفؤها الجبار بيدق ، كما يتكفأ أحدكم 

ن ألهل الج بارؾ : فأتى رجل من اليهود ، فقاؿ" نة خبزته في السفر نزال

الرحمن عليك يا أبا القاسم ، أال أخبرؾ بنزؿ أهل الجنة يوـ القيامة ؟ 

صلى هللا  -تكوف األرض خبزة كاحدة كما قاؿ النبي : قاؿ" بلى : " قاؿ

إلينا، ثم ضحك حتى  -صلى هللا عليه كسلم  -فنظر النبي  -عليه كسلم 

كما هذا : قالوا. أال أخبرؾ بإدامهم ؟ باالـ كالنوف: " بدت نواجذق ثم قاؿ

قاؿ النوكم ". (305)ثور كنوف، يأكل من زائدة كبدهما سبعوف ألفًا : ؟ قاؿ 

ما يعد للضيف عند نزكله، كيتكفأها : النزؿ: " في شرح الحديث ما ملخصه

يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع كتستوم ، ألنها ليست منبسطة : بيدق ، أم

أف هللا تعالى يجعل األرض كالرغيف : اقة كنحوها، كمعنى الحديثكالرؽ

ن ألهل الجنة ، كالنوف لفظة (: ببلـ)الثور، كالػ : العظيم، كيكوف طعامًا كنزال

هي القطعة المنفردة المتعلقة : ثور، كزائدة كبد الحوت: عبرانية، معناها

بن سبلـ  كفي صحيح البخارم أف عبد هللا". ( 306)في الكبد، كهي أطيبها

ما : " أكؿ قدكمه المدينة أسئلة منها -صلى هللا عليه كسلم  -سأؿ النبي 

 ". ( 307)زيادة كبد الحوت: أكؿ شيء يأكله أهل الجنة ؟ فقاؿ

                                                             

305
 (3/56: )مشكاة المصابيح (  

306
 (17/136: )شرح النوكم على مسلم(  
 ( .2/270: )النهاية البن كثير (  307
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الحيواف المنول فى الخصيتين كالبويضة فى المبيض )ثم غذاء النطف   .2

 .يتغذياف على المكونات الغذائية  من الدـ 

يتغذل على المكونات الغذائية التى فى غذاء الجنين فى بطن أمه ثم   .3

  .دمها 

 حتى الفطاـ على لبن األـ  غذاء الطفل الرضيعثم   .4

على ما ينبت من األرض كعلى ما يتغذل  غذاء االنساف بعد الرضاعةثم   .5

 على ما ينبت من األرض

ككما هو . من الطبيعى أف يكوف غذاء اإلنساف على أصل المادة التى خلق منها ك

. معلوـ من اآليات الكونية كاآليات الشرعية أف اإلنساف مخلوؽ من جسد كركح 

يأيها :)كالجسد مخلوؽ من التراب كالماء حتى صار طينا يقوؿ هللا عز كجل 

سورة الحج ،  (5..)تراب الناس إف كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من 

﴿كىاللَهي خىلىقى كيلَ دىابَةو مًن مَاء فىمًنٍهيم مَن : فى سورة النور كيقوؿ سبحانه كتعالى 

يىمٍشًي عىلىى بىطٍنًهً كىمًنٍهيم مَن يىمٍشًي عىلىى رًجٍلىيٍنً كىمًنٍهيم مَن يىمٍشًي عىلىى أىرٍبىعو 

كيقوؿ سبحانه كتعالى  (45) اللَهى عىلىى كيلِ شىيٍءو قىدًيره﴾يىخٍليقي اللَهي مىا يىشىاء إًفَ 

لىةو مًنٍ طًينو  :فى سورة المؤمنوف ، كيقوؿ (12)﴿كىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلًنٍسىافى مًنٍ سيبلى

ئًكىةً إًنِي خىالًقه بىشىرنا مِن طًينو ): سبحانه كتعالى فى سورة ص إًذٍ قىاؿى رىبُكى لًلٍمىبلى

ئًكىةي ( 72)فىإًذىا سىوَيٍتيهي كىنىفىخٍتي فًيهً مًن رُكحًي فىقىعيوا لىهي سىاجًدًينى ( 71) فىسىجىدى الٍمىبلى

كهكذا تشير  (74)إاًَل إًبٍلًيسى اسٍتىكٍبىرى كىكىافى مًنى الٍكىافًرًينى ( 73)كيلُهيمٍ أىجٍمىعيوفى 

ثم خلط الماء بالتراب فصار طينا ، كبدأ هللا ، اآليات أف أصل خلق اإلنساف التراب 

الَذًم أىحٍسىنى )عز كجل خلق اإلنساف من الطين لقوله تعالى فى سورة السجدة 

ثم كاف بعد الخلق من الطين ( 7)كيلَ شىيٍءو خىلىقىهيۖ  كىبىدىأى خىلٍقى اإٍلًنسىافً مًن طًينو 

، من ركحه  فى هذا الجسد نفخ هللا، كالتسوية للصورة التى عليها اإلنساف اآلف 

كدبت فيه الحياة فأصبح إنسانا ، فتحوؿ الطين إلى دـ كلحم كعصب كعظم 

كالدليل المشاهد المحسوس لكل ذل لب حاذؽ . يتحرؾ كيسمع كيبصر كيتكلم 

، كبخركج الركح منه تتوقف جميع عاقل أف اإلنساف إذا مات خرجت منه الركح 

كيصير جسدا متيبسا منفوخا  يتكلم كال يتحرؾ ،الحواس فبل يبصر كال يسمع كال 

مسنوف اؿثم يصير طينا أسودا له رائحة  كالحمأ ، إذا طرقت عليه يكوف له صلصلة 

ثم يتبخر منه الماء فيصير ، ثم يصير طينا ، ثم يعود ككأنه طين الزب له لزكجة ، 

راحل أل أف االنساف يعود إلى سيرته األكلى من الخلق كيتدرج فى ـ .ترابا

حيث  تماما اإلعادة من الصلصاؿ الفخار إلى أف ينتهى بالتراب عكس بداية الخلق
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كفى حالة الموت ، ثم النفخ فى الركح يبدأ من التراب كينتهى بالصلصاؿ الفخار 

يىوٍـى  "كصدؽ هللا العظيم إذ يقوؿ تنزع الركح أكال ثم يعود الجسد إلى التراب ، 

لسِجًلِ لًلٍكيتيبً كىمىا بىدىأٍنىا أىكَؿى خىلٍقو نيعًيديقي كىعٍدنا عىلىيٍنىا إًنَا كينَا نىطٍوًم السَمىاءى كىطىيِ ا

 سورة األنبياء " (104)فىاعًلًينى 

نفخ هللا عز كجل فيه من ك ، أل أف اإلنساف عبارة عن جسد مخلوؽ من التراب 

أل من بعد اتماـ خلق الجسد من السبللة من الطين على ، ركحه بعد تسويته 

ف بعدنا جسدا معتدال ال نراق فى كسوؼ يراق ـى، كرآق من قبلنا ، الوجه الذل نراق 

البرية صورة أل مخلوؽ آخر فى عالم الحيوانات كالطير كالحشرات كالمخلوقات 

 (4) أىحٍسىنً تىقٍوًيموفًي  نسىافىلىقىدٍ خىلىقٍنىا اإٍلً )كصدؽ هللا العظيم إذ يقوؿ ، البحرية ك

كصورة االنساف المعاصر هى الصورة التى كاف عليها االنساف منذ   .سورة التين

كهى الصورة الباقية كما هى إلى أف تقوـ ، أف خلق هللا آدـ عليه السبلـ 

كهذا بغض النظر عن كبر ، كهى الصورة التى يعرفها الناس جميعا ، الساعة 

حجم الصورة أك صغر حجمها ألف األحاديث كردت فى بياف أف آدـ عليه السبلـ 

. كاف طوله ستين ذراعا كأف االنساف يقل فى الطوؿ تدريجيا 

غذاء الجسد كالركح على أصل المادة التى خلق منها  فإذا عرفت ذلك فاعلم أف 

كعلى ، ف نبات كزركع كفاكهة فيتغذل الجسد على كل ما يخرج من التراب ـ

المنتجات الحيوانية كالداجنة كاألسماؾ بعدما تحوله األنعاـ كالطيور ككائنات 

أخرل تعيش فى البحار كاألنهار من غذاء تحصلت عليه من األرض  فيصير غذاء 

غذاء الجسد من نفس المادة التى يتغذل عليه جسد هذا االنساف كبهذا يكوف 

 (األرض)خلق منها 

كلما سأؿ الناس ، كيكوف غذاء الركح من المادة التى خلقت منها كهى الركح 

: رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم عن الركح جاءق الرد من رب العالمين  

يكتًيتيم مِنى الٍعًلٍمً إاًَل قىلًيبلن )  (85)كىيىسٍأىليونىكى عىنً الرُكحًۖ  قيلً الرُكحي مًنٍ أىمٍرً رىبِي كىمىا أ

 رة االسراء سو

كامر هللا بالنسبة للمكلفين يتمثل فى افعل كذا كال ، ( من أمر هللا)كحيث أف الركح 

كعلى ما نهى ، مر هللا أ ما فيكوف غذاؤها على( أل األكامر كالنواهى)تفعل كذا 

كمن أعرض عن شرع هللا ، هللا فاز فى الدنيا كاآلخرة  لشرعفمن امتثل .هللا 

قىاؿى اهٍبًطىا مًنٍهىا جىمًيعنا بىعٍضيكيمٍ لًبىعٍضو ): خسر الدنيا كاآلخرة يقوؿ هللا تعالى 

كىمىنٍ ( 123)عىديكٌ فىإًمَا يىأٍتًيىنَكيمٍ مًنِي هيدنل فىمىنً اتَبىعى هيدىامى فىبلى يىضًلُ كىالى يىشٍقىى 
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قىاؿى ( 124)أىعٍرىضى عىنٍ ذًكٍرًم فىإًفَ لىهي مىعًيشىةن ضىنٍكنا كىنىحٍشيريقي يىوٍـى الٍقًيىامىةً أىعٍمىى 

ىتىتٍكى آىيىاتينىا فىنىسًيتىهىا ( 125)رىبِ لًمى حىشىرٍتىنًي أىعٍمىى كىقىدٍ كينٍتي بىصًيرنا  قىاؿى كىذىلًكى أ

ؾى نىجٍزًم مىنٍ أىسٍرىؼى كىلىمٍ ييؤٍمًنٍ بًآىيىاتً رىبِهً كىلىعىذىابي كىكىذىؿً( 126)كىكىذىلًكى الٍيىوٍـى تينٍسىى 

ىخًرىةً أىشىدُ كىأىبٍقىى   سورة طه (127)اآٍل

 

  :لطيفة

إذا اهتم االنساف بغذاء الجسد على حساب غذاء الركح أصبح انسانا شهوانيا 

االنساف ألف ، تتحرؾ عندق الشهوة بحرارة فيخلد ببطنه كجسدق إلى األرض 

البطين هو  العظيم البطن، كالبطن هو  الكثير األكل، كالمبطاف هو الذم يكثر 

 ( البطنة تذهب الفطنة: )كقيل ، ، كالبطنة هى  كثرة األكل األكل حتى يعظم بطنه

: جاء عند أبي نعيم في الطب النبوم قاؿ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، ك

نها مفسدة للجسم، مورثة للفشل، مكسلة إياكم كالبطنة في الطعاـ كالشراب فإ

: كيقاؿ قد بطن الرجل بطنا .(308)عن الصبلة، كعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح

بينما إذا اعتدؿ .عظم بطنه: ، كقد بطن الرجل إذا أشر من الشبع كمن كثرة األكل

 . االنساف فى طعامه كشرابه فلم يكن مسرفا فيهما صلح حاله كفاز عند مآله

، إذا اهتم االنساف بغذاء الركح على الجسد كالذل يصوـ الدهر من جهة أخرل ك

ظنا منه أف هذا ، أك يحرـ نفسه من بعض األطعمة ، أك يزيد عن صياـ النوافل 

. زهدا فى الدنيا فقد يأتى عليه يوـ ال يستطيع القياـ بالعبادة على الوجه األكمل 

ف الوصاؿ فى الصياـ مخافة من كلذلك نهى الرسوؿ صلى هللا عليه كسلم ع

كهكذا أمرنا شرعنا الحنيف باالعتداؿ فى الطعاـ كالشراب حفاظا . اعتبلؿ الجسد

كنهانا عن االسراؼ فى الطعاـ كالشراب لقوؿ ، على غذاء الجسد كالركح معا 

ككيليواٍ كىاشٍرىبيواٍ يىا بىنًي آدىـى خيذيكاٍ زًينىتىكيمٍ عًندى كيلِ مىسٍجًدو )فى سورة األعراؼ ربنا 

ى ييحًبُ الٍميسٍرًفًينى ى تيسٍرًفيواٍ إًنَهي ال ى آدىمًيٌ كًعىاءن ): ملسو هيلع هللا ىلص كلقوؿ رسولنا  ،( 31)كىال مىا مىؤلى

ته ييقًمٍنى صيلٍبىهي فىإًفٍ كىافى الى مىحىالىةى فىثيليثه لًطىعىامًهً  يكيبلى شىرًا مًنٍ بىطٍنو بًحىسٍبً ابٍنً آدىـى أ
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 العربطبيب ، ككما قاؿ الحارث بن كلدة الحديث  "(309)رىابًهً كىثيليثه لًنىفىسًهً كىثيليثه لًشى

 (310)الحمية رأس الدكاء كالمعدة بيت الداء كعودكا كل جسم ما اعتاد ) 

 

 سؽّخ اهلل ثؼجبدٖ

  

كعلى  ،بين هللا سبحانه كتعالى المحرمات من األطعمة فى كتابه العزيزكلقد 

كنهى سبحانه كتعالى عن االسراؼ فى ، لساف نبيه محمد صلى هللا عليه كسلم 

 كما بين سبحانه كتعالى المحرمات من .الطعاـ كالشراب حتى لو كاف حبلال 

كشرب الخمر  األشربةكأكل الميتة كالدـ كلحم الخنزير ، كمن  األطعمة

 . ابه ذلك كماشكالمسكرات كالمفترات كالدخاف كالحشيش كاألفيوف 

حماية صحة االنساف باتباع شرع هللا ، ألف الشارع الحكيم بين فى القرآف  كما أف

كالسنة النبوية المطهرة ضرر األطعمة المحرمة على صحة االنساف كحذر منها ، 

كمن يقترؼ ما حرمه هللا يؤدل بنفسه إلى التهلكة بما يتعرض له من أمراض 

سواء بعبلجه من هذق  خطيرة ربما تعجزق عن العمل كيؤدل ذلك إلى ضياع ماله

كبالجملة نجد أف االنساف الذل يمتثل ألكامر هللا . األمراض أك بعجزق عن العمل 

من رحمته ك، ألمراف من مقاصد الشريعة الغراء يحفظ ماله كنفسه كهذاف ا

 أباح لئلنساف الطعاـ كالشراب الحبلؿ سبحانه كتعالى بعبادق أنه 

 

 

إثبؽخ األوً ِٓ اٌط١جبد  

لقد أباح العليم الخبير للناس جميعا  تناكؿ الطيبات من الرزؽ  فقاؿ سبحانه ك

ىرٍضً حىبلال طىيِبنا كىال تىتَبًعيوا خيطيوىاتً يىا أىيُهىا النَاسي كيليوا مًمَا ؼً): كتعالى  م األ

إًنَمىا يىأٍميريكيمٍ بًالسُوءً كىالٍفىحٍشىاءً كىأىفٍ تىقيوليوا ( 168)الشَيٍطىافً إًنَهي لىكيمٍ عىديكٌ ميبًينه 

كىظىلَلٍنىا عىلىيٍكيمي )كقاؿ تعالى فى سورة البقرة  (169)عىلىى اللَهً مىا ال تىعٍلىميوفى 

كىمىا ظىلىميونىا طىيِبىاتً مىا رىزىقٍنىاكيمٍ مًن  الٍغىمىاـى كىأىنزىلٍنىا عىلىيٍكيمي الٍمىنَ كىالسَلٍوىل كيليواٍ

مًن  يىا أىيُهىا الَذًينى آمىنيواٍ كيليواٍ) سورة البقرةكفى . (57)كىلىػكًن كىانيواٍ أىنفيسىهيمٍ يىظٍلًميوفى
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 ركاق الترمذم كصححه األلباني(  

310
الحمية رأس : ) الناس  كأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من( )) 4/104)قاؿ ابن القيم في زاد المعاد (  

كبلـ الحارث بن كلدة طبيب الحديث إنما هو من  فهذا( الدكاء كالمعدة بيت الداء كعودكا كل جسم ما اعتاد 

 . هللا عليه كسلم العرب ،كال يصح رفعه إلى النبي صلى
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سورة  كفى ،   . (172)لًلٌهً إًف كينتيمٍ إًيَاقي تىعٍبيديكفىطىيِبىاتً مىا رىزىقٍنىاكيمٍ كىاشٍكيريكاٍ 

يحًلَ لىكيمي الطَيِبىاتي كىمىا عىلَمٍتيممىاذىا  يىسٍأىليونىكى ) المائدة يحًلَ لىهيمٍ قيلٍ أ الٍجىوىارًحً مِنى  أ

ميكىلِبًينى تيعىلِميونىهينَ مًمَا عىلَمىكيمي اللٌهي فىكيليواٍ مًمَا أىمٍسىكٍنى عىلىيٍكيمٍ كىاذٍكيريكاٍ اسٍمى اللٌهً 

اليوـ احل لكم )  سورة المائدةكفى ،  .(4) عىلىيٍهً كىاتَقيواٍ اللٌهى إًفَ اللٌهى سىرًيعي الٍحًسىابً

الطيبات كطعاـ الذين اكتوا الكتاب حل لكم كطعامكم حل لهم كالمحصنات من 

 أجورهنالمؤمنات كالمحصنات من الذين اكتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن 

محصنين غير مسافحين كال متخذم اخداف كمن يكفر بااليماف فقد حبط عمله 

يا ايها الذين امنوا ال )  سورة المائدةكفى  ،( 5)كهو في االخرة من الخاسرين

ككلوا )،  ( 87)تعتدكا اف هللا ال يحب المعتدين تحرموا طيبات ما احل هللا لكم كال 

سورة كفى ،   (88)مما رزقكم هللا حبلال طيبا كاتقوا هللا الذم انتم به مؤمنوف 

كالطيبات من الرزؽ قل هي قل من حرـ زينة هللا التي اخرج لعبادق )  األعراؼ

للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوـ القيامة كذلك نفصل االيات لقوـ 

الذين يتبعوف الرسوؿ النبي االمي ) أيضا  سورة األعراؼكفى ،  (32)يعلموف

ق مكتوبا عندهم في التوراة كاالنجيل يامرهم بالمعركؼ كينهاهم عن الذم يجدكف

المنكر كيحل لهم الطيبات كيحرـ عليهم الخبائث كيضع عنهم اصرهم كاالغبلؿ 

التي كانت عليهم فالذين امنوا به كعزركق كنصركق كاتبعوا النور الذم انزؿ معه 

كلقد بوانا بني اسرائيل مبوا )  سورة يونسكفى ،  (157)اكلئك هم المفلحوف

صدؽ كرزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم اف ربك يقضي 

كىلىقىدٍ كىرَمٍنىا ) سورة اإلسراء كفى  (93)بينهم يوـ القيامة فيما كانوا فيه يختلفوف

بىنًي آىدىـى كىحىمىلٍنىاهيمٍ فًي الٍبىرِ كىالٍبىحٍرً كىرىزىقٍنىاهيمٍ مًنى الطَيِبىاتً كىفىضَلٍنىاهيمٍ عىلىى كىثًيرو 

ن  يىا أىيُهىا الرُسيلي كيليوا مًنى )  سورة المؤمنوفكفى  ،  (70) (مًمَنٍ خىلىقٍنىا تىفٍضًيبل

 ،  (51)الطَيِبىاتً كىاعٍمىليوا صىالًحنا إًنِي بًمىا تىعٍمىليوفى عىلًيمه 

: من سرد هذق اآليات يتبين لنا األتى

كهم كل من أنزؿ هللا عليهم كتابا من )أف طعاـ الذين أكتوا الكتاب  .1

السماء كآمنوا به دكف تحريف من اليهود كالنصارل ألنهم قريبى عهد 

 برسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم حل لنا 

أف الحكم بالحل أك التحريم للمأكوالت كالمشركبات  بدكف دليل شرعى   .2

نصب نفسه كمن يفعل ذلك يكوف قد ، فهو تعدل على هللا بغير علم 

 كلذلك سماق هللا عز كجل بالمعتدل، مشرعا كإلها من دكف هللا 
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يا )أف هللا عز كجل أمر الرسل باألكل من الطيبات فقاؿ سبحانه كتعالى  .3

 (ايها الرسل كلوا من الطيبات كاعملوا صالحا اني بما تعملوف عليم

كالرسل مأموركف بتبليغ شرع هللا عز كجل إلى الناس فدؿ ذلك على أف 

هللا سبحانه كتعالى بين فى جميع الشرائع السماكية األكل من الطيبات 

كتحريم األكل من الخبائث كالميتة كالدـ كالخنزير كما أهل لغير هللا به من 

 الخبائث 

متناع عن أكل كاالكبين سبحانه كتعالى أف أكل الطيبات من الطعاـ  .4

يستوجب شكر هللا عز كجل كال يكوف ذلك إال بسبب  الخبيث من الطعاـ

 النتائج المترتبة على أكل الطيب من الطعاـ كأهمها نعمة الصحة كالعافية

 ، كلما في الخبيث من الطعاـ  من أضرار محققة بالعافية كالصحة 

 :كالشراب تفصيل الحراـ من الطعاـ

: لقوله سبحانه كتعالىلئلنساف الحراـ مما يأكله كيشربه عز كجل كفصل هللا 

إًنَمىا حىرَـى عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةى كىالدَـى كىلىحٍمى الٍخًنٍزًيرً كىمىا أيهًلَ بًهً لًغىيٍرً ): ػ قوله تعالى 1

 ( 173:البقرة)( كره رىحًيمهاللَهً فىمىنً اضٍطيرَ غىيٍرى بىاغو كىال عىادو فىبل إًثٍمى عىلىيٍهً إًفَ اللَهى غىفي

حيرِمىتٍ عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةي كىالدَـي كىلىحٍمي الٍخًنٍزًيرً كىمىا أيهًلَ لًغىيٍرً اللَهً ): ػ ك قوله تعالى 2 

ذىكَيٍتيمٍ كىمىا ذيبًحى بًهً كىالٍمينٍخىنًقىةي كىالٍمىوٍقيوذىةي كىالٍميتىرىدِيىةي كىالنَطًيحىةي كىمىا أىكىلى السَبيعي إاًَل مىا 

ىزٍالـً ذىلًكيمٍ فًسٍقه الٍيىوٍـى يىئًسى الَذًينى كىفىريكا مًنٍ  عىلىى النُصيبً كىأىفٍ تىسٍتىقٍسًميوا بًاأٍل

دًينًكيمٍ فىبل تىخٍشىوٍهيمٍ كىاخٍشىوٍفً الٍيىوٍـى أىكٍمىلٍتي لىكيمٍ دًينىكيمٍ كىأىتٍمىمٍتي عىلىيٍكيمٍ نًعٍمىتًي 

لىكيمي اأٍلًسٍبلـى دًينًا فىمىنً اضٍطيرَ فًي مىخٍمىصىةو غىيٍرى ميتىجىانًفو إلًثٍمو فىإًفَ اللَهى كىرىضًيتي 

(  3:المائدة)( غىفيوره رىحًيمه

قيلٍ ال أىجًدي فًي مىا أيكحًيى إًلىيَ ميحىرَمًا عىلىى طىاعًمو يىطٍعىميهي إاًَل أىفٍ يىكيوفى :) ػ ك قوله 3 

دىمًا مىسٍفيوحًا أىكٍ لىحٍمى خًنٍزًيرو فىإًنَهي رًجٍسه أىكٍ فًسٍقًا أيهًلَ لًغىيٍرً اللَهً بًهً فىمىنً مىيٍتىةن أىكٍ 

(  145:األنعاـ)( اضٍطيرَ غىيٍرى بىاغو كىال عىادو فىإًفَ رىبَكى غىفيوره رىحًيمه

ـى الٍخًنٍزًيرً كىمىا أيهًلَ لًغىيٍرً اللَهً بًهً إًنَمىا حىرَـى عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةى كىالدَـى كىلىحٍ): ػ ك قوله 4 

( . 115:النحل)( فىمىنً اضٍطيرَ غىيٍرى بىاغو كىال عىادو فىإًفَ اللَهى غىفيوره رىحًيمه
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كما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم هللا عليه كقد فصل لكم ما حرـ عليكم إال ما )-5

بغير علم إف ربك هو أعلم اضطررتم إليه كإف كثيرا ليضلوف بأهوائهم 

  سورة األنعاـ( 119)بالمهتدين

من لدف آدـ عليه السبلـ إلى آخر فرد فى ، هللا على الناس جميعا   لقد حرـ

كما أهل لغير ،  الخبائث كالميتة كالدـ كلحم الخنزير ، الدنيا كإلى أف تقوـ الساعة

كاإلنجيل فى شرعهم ما يبيح فلو كاف أهل التوراة . كما ذبح على النصب، هللا به 

لها  قملهم أكل الخبائث لعارضوا النبى فى ذلك ، كحيث أنه انتفت المعارضة كلم م

بين أف أكل كأف هللا عز كجل   .دليل فثبت النهى بتحريم الخبائث فى شريعتهم

 األمر هذاك،  بادة لله عز كجل كحدق ال شريك لهالطيبات هو من باب توجيه الع

يا )172آية  سورة البقرة كما فى  (إف كنتم إياق تعبدكف) ثابت من قوله عز كجل 

  (تعبدكف إياقكنتم  إفالذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كاشكركا لله  أيها

متوجها بالعبادة إلى هللا عز كجل ، كمن أكل الخبائث لم فمن أكل الطيبات كاف 

كمن المعلوـ . يكن متوجها بالعبادة لله كحدق كإنما كاف متبعا للشيطاف كخطواته

أف أكل أك شرب الخبائث يبعد اإلنساف عن هللا عز كجل إما لغياب عقله كإما 

  ثر فى صاحبه كقد ثبت أف الغذاء يؤ. لفساد قلبه كانحبلؿ أخبلقه كسوء سلوكه 
كهذا ،  بين أف الشيطاف يأمر الناس بالقوؿ على هللا بغير علم كأف هللا عز كجل

ىرٍضً ) :سبحانه كتعالى  األمر أيضا ثابت من قوله يىا أىيُهىا النَاسي كيليوا مًمَا فًي األ

إًنَمىا يىأٍميريكيمٍ ( 168)ديكٌ ميبًينه حىبلال طىيِبنا كىال تىتَبًعيوا خيطيوىاتً الشَيٍطىافً إًنَهي لىكيمٍ عى

كمن هنا نستطيع أف  (169)بًالسُوءً كىالٍفىحٍشىاءً كىأىفٍ تىقيوليوا عىلىى اللَهً مىا ال تىعٍلىميوفى 

، نقوؿ أف الذين يحلوف الحراـ أك يحرموف الحبلؿ  هو قوؿ على هللا بغير علم 

ألف رب البشر جميعا كالذل أنزؿ الشرائع السماكية كلها كاحد كهو هللا رب 

 .العالمين

كمن صفات هللا عز كجل العدؿ كأنه يحكم بين عبادق بالقسط كال يتحقق العدؿ 

نذ أف خلق هللا األرض كمن عليها إال إذا كاف تحريم الخبائث قائما  بين الناس ـ

منذ أف خلق هللا األرض كمن عليها كأنزؿ هللا ذلك على جميع الرسل السابقين 

يىا أىيُهىا الرُسيلي )  سورة المؤمنوففى لشريعة اإلسبلـ كهذا ظاهر من قوله تعالى 

كالرسل مأمورة  ، (51)كيليوا مًنى الطَيِبىاتً كىاعٍمىليوا صىالًحنا إًنِي بًمىا تىعٍمىليوفى عىلًيمه 

لهم باألكل من الطيبات هو أمر لؤلمم التى أرسلوا بتبليغ شرع هللا للناس فاألمر 

، كال يظن ظاف أف الرسل قصركا فى تبليغ الرساالت السماكية كالشرائع  إليهم

الدينية ألف هللا أقاـ على األمم كعلى رسلهم الحجج القوية التى يستشهدكا بها 
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شهيدا على كمحمد صلى هللا عليه كسلم يجىء . يوـ القيامة ككفى بالله شهيدا 

يمَةو )  األمم السابقة يوـ القيامة كما كرد فى سورة النساء فىكىيٍفى إًذىا جًئٍنىا مًنٍ كيلِ أ

الَذًينى كىفىريكا كىعىصىويا الرَسيوؿى  يىوٍمىئًذو يىوىدُ (41)بًشىهًيدو كىجًئٍنىا بًكى عىلىى هىؤيالءً شىهًيدنا 

ىرٍضي كىال يىكٍتيميوفى اللَهى حىدًيثنا  كقد ثبت أف النبى صلى هللا  (42)لىوٍ تيسىوَل بًهًمي األ

الؿ كالحراـ فأجابوق كهذا باب عليه كسلم لحق بأهل الكتاب كسألهم عن الح

 . طويل ال يسعه هذا المقاـ 

كهذا ،  أف المحرمات القطعية لن تنسخ بتبدؿ الشرائع السماكيةكالبد أف نعرؼ 

أصل عظيم ألف المحرمات القطعية كالقتل كالزنا كالربا كالسرقة كأكل أك شرب 

كأف .  عليها النجاسات هى حراـ على جميع البشر منذ أف خلق هللا األرض كمن

تحريم المحرمات القطعية من لدف آدـ عليه السبلـ إلى أف تقوـ الساعة جاءت 

بها جميع الشرائع السماكية على األمم السابقة بما ال يدع مجاال للشك ،  حيث ال 

يستقيم أبدا أف يظن ظاف أف هللا أباح أكل لحم الخنزير ، أك شرب الخمر ،أك قتل 

قة، أك الزنا، أك الربا ، أك غيرها من الكبائر ، ثم يحرـ النفس بغير حق، أك السر

  .ذلك كله أك بعضه على أمة من األمم أك مجموعة من األمم دكف غيرهم

إف اإلنساف هو اإلنساف الذل خلقه هللا عز كجل كهو من ذرية آدـ عليه السبلـ 

سورة  كلقد بين هللا عز كجل أف هللا كرـ بنى آدـ  فقاؿ سبحانه كتعالى فى 

كىلىقىدٍ كىرَمٍنىا بىنًي آىدىـى كىحىمىلٍنىاهيمٍ فًي الٍبىرِ كىالٍبىحٍرً كىرىزىقٍنىاهيمٍ مًنى الطَيِبىاتً )  اإلسراء

ن  كىفىضَلٍنىاهيمٍ عىلىى كىثًيرو مًمَنٍ خىلىقٍنىا فهذق اآلية دليل قول على تكريم  (70) (تىفٍضًيبل

هللا عز كجل لبنى آدـ ، كهذا التكريم يستدعى الحفاظ على ذرية آدـ عليه 

السبلـ إلى أف تقوـ الساعة  ، كال يكوف ذلك إال من خبلؿ أكل الطيبات كلذلك 

 ، كفضلهم على كثير ممن خلق (كىرىزىقٍنىاهيمٍ مًنى الطَيِبىاتً)قاؿ هللا سبحانه كتعالى  

سيكوف من ذرية آدـ عليه السبلـ إلى أف  كأك كائن أكهذا لكل من كاف ) تفضيبل

(  تقوـ الساعة

حتى اآلف أف شريعة من الشرائع السماكية التى أنزلها هللا قد األمر اآلخر لم يثبت 

 نسخت حكما من األحكاـ الشرعية التى تتعلق بالمحرمات القطعية

الكريم كالسنة النبوية المطهرة قد فصلت لنا الحراـ من األطعمة  آفكنجد أف القر

كنجد محرمات ، ال يحل أكلها إال للضركرة القصول ؼفنجد محرمات على التأبيد ، 

كأليك عزيزل القارئ هذا الحكم  على التأقيت لعلة عارضة فإذا انتفت العلة انتفى

  التفصيل 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00534.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00535.htm
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=17&vr=70#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=17&vr=70#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=17&vr=70#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=17&vr=70#searched
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02099.htm
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 ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ( اٌزؤث١ذػٍٝ )اٌّؾشِبد ٌؼٍخ رار١خ  -أٚال

 الميتة .1

 الدـ  .2

 لحم الخنزير .3

 لحوـ البشر .4

 ما أهل لعير هللا به .5

 

  األدلة على ذلك

إًنَمىا حىرَـى عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةى كىالدَـى كىلىحٍمى الٍخًنٍزًيرً كىمىا أيهًلَ بًهً لًغىيٍرً اللَهً  .1

 (173)فىمىنً اضٍطيرَ غىيٍرى بىاغو كىال عىادو فىبل إًثٍمى عىلىيٍهً إًفَ اللَهى غىفيوره رىحًيمه 

 البقرة

إًنَمىا حىرَـى عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةى كىالدَـى كىلىحٍمى الٍخًنٍزًيرً كىمىا أيهًلَ لًغىيٍرً اللَهً بًهً  .2

سورة  (115)فىمىنً اضٍطيرَ غىيٍرى بىاغو كىال عىادو فىإًفَ اللَهى غىفيوره رىحًيمه 

 النحل 

كاتقوا هللا إف هللا أيحب أحدكم أف يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموق ) .3

 سورة الحجرات (12)تواب رحيم

ِٓ اٌغٕخ ٚأدٌزٙب ( ػٍٝ اٌزؤث١ذ)اٌّؾشِبد ٌؼٍخ رار١خ  -صب١ٔب 

اٌظؾ١ؾخ اٌّطٙشح  

 

 كل ذل ناب من السباع .1

 ركل ذل مخلب من الطي .2

 

 : األدلة على ذلك 

 نهى رسوؿ صلى هللا عليه : )عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ

ركاق ( كسلم عن كل ذم ناب من السباع ككل ذم مخلب من الطير

 . مسلم

 قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا : كركل مسلم أيضًا عن أبي هريرة قاؿ

 (. من السباع فأكله حراـكل ذم ناب )عليه كسلم 

  كما أمر النبي صلى هللا عليه كسلم بقتل الحيوانات الشديدة الضرر

 على صحة اإلنساف كالفأرة من القوارض كالغراب 

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00180.htm
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02016.htm
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ِٓ اٌمشآْ ٚأدٌزٙب ٌؼٍخ ػبسػخ ( ػٍٝ اٌزؤل١ذ)صبٌضب اٌّؾشِبد 

: اٌىش٠ُ

كىالٍمينٍخىنًقىةي حيرِمىتٍ عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةي كىالدَـي كىلىحٍمي الٍخًنٍزًيرً كىمىا أيهًلَ لًغىيٍرً اللَهً بًهً 

كىمىا ذيبًحى عىلىى النُصيبً  كىالٍمىوٍقيوذىةي كىالٍميتىرىدِيىةي كىالنَطًيحىةي كىمىا أىكىلى السَبيعي إاًلَ مىا ذىكَيٍتيمٍ

ىزٍالـً ذىلًكيمٍ فًسٍقه الٍيىوٍـى يىئًسى الَذًينى كىفىريكا مًنٍ دًينًكيمٍ فىبل كىأىفٍ تىسٍ تىقٍسًميوا بًاأل

تىخٍشىوٍهيمٍ كىاخٍشىوٍفً الٍيىوٍـى أىكٍمىلٍتي لىكيمٍ دًينىكيمٍ كىأىتٍمىمٍتي عىلىيٍكيمٍ نًعٍمىتًي كىرىضًيتي لىكيمي 

 (3)ةو غىيٍرى ميتىجىانًفو إلًثٍمو فىإًفَ اللَهى غىفيوره رىحًيمه اإلًسٍبلـى دًيننا فىمىنً اضٍطيرَ فًي مىخٍمىصى

فالمنخنقة ، كالموقوذة كالمتردية كالنطيحة كما أكل السبع مع التزكية يحل أكلها ، 

كلكن حرمت لهذق ، أما إذا لم تزكى فيحرـ أكلها مع أف األصل فيها أنها حبلؿ 

أف : فى تفسيرق لهذق اآلية: قاؿ اإلماـ بن كثير . العلل العارضة التى طرأت عليها 

فإف  {كالموقوذة كالمتردية كالنطيحة كما أكل السبعكالمنخنقة )المراد بذلك قوله 

 {إال ما ذكيتم }كلهذا قاؿ , هذق كإف كانت من األنعاـ إال أنها تحرـ بهذق العوارض

أحلت لكم }: كلهذا قاؿ تعالى, يعني منها فإنه حراـ ال يمكن استدراكه كتبلحقه

تحريم بعضها في  أم إال ما سيتلى عليكم من {بهيمة األنعاـ إال ما يتلى عليكم

هذا : قاؿ بعضهم {غير محلي الصيد كأنتم حرـ}: كقوله تعالى .بعض األحواؿ

, منصوب على الحاؿ كالمراد باألنعاـ ما يعم اإلنسي من اإلبل كالبقر كالغنم

كاستثنى , فاستثنى من اإلنسي ما تقدـ, كيعم الوحشي كالظباء كالبقر كالحمر

إال ما , المراد أحللنا لكم األنعاـ: كقيل, من الوحشي الصيد في حاؿ اإلحراـ

فمن اضطر غير باغ كال }كهو حراـ لقوله , استثني منها لمن التزـ تحريم الصيد

أم أبحنا تناكؿ الميتة للمضطر بشرط أف يكوف غير باغ  {عاد فإف هللا غفور رحيم

يد في كهكذا هنا أم كما أحللنا األنعاـ في جميع األحواؿ فحرموا الص, كال متعد

كهو الحكيم في جميع ما يأمر به كينهى , فإف هللا قد حكم بهذا, حاؿ اإلحراـ

  {إف هللا يحكم ما يريد}: كلهذا قاؿ هللا تعالى, عنه

ِٓ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌّطٙشح   ح ٚأدٌزٙبساثؼب اٌّؾشِبد ػٍٝ اٌزؤل١ذ ٌؼٍخ ػبسع

 :-النهى عن ركوب الجبللة كأكل لحمها كشرب لبنها  •

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/00672.htm
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ككرد النهى عن ركوب : عليه رحمة هللا(  311) سيد سابق قاؿ الشيخ •

قاؿ  الجبللة كأكل لحمها كشرب لبنها فعن ابن عباس رضى هللا عنهما

كفى  (312)" نهى رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم عن شرب لبن الجبللة"

ركاق أبو داكد ، كعن عمرك بن شعيب "  (نهى عن ركوب الجبللة) :ركاية 

رسوؿ هللا صلى هللا عليه  نهى:"  رضى هللا عنهم قاؿعن أبيه عن جدق 

  " عن ركوبها كاكل لحومها : كسلم عن لحوـ الحمر األهلية ، كعن الجبللة 

(313 ) 

كالجبللة هى الحيوانات من اإلبل كالبقر كالغنم أكالطيور مثل الدجاج كاألكز التى 

يؤكل لحمها  كالتى تأكل العذرة  أك قاذكرات الشوارع كغيرها فهى فى هذق 

. حتى يتغير ريحها ( لما تسببه من أمراض خطيرة لئلنساف)الفترة ال يؤكل لحمها 

طاهرا فطاب لحمها كذهب اسم  فإف حبست بعيدة عن العذرة زمنا ، كعلفت

. الجبللة عنها حلت ، ألف علة النهى التغيير كقد زالت 

 هذا بياف من رب العزة سبحانه كتعالى بتفصيل الحراـ رحمة بعبادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

311
 26ص  1فى فقه السنة ج (  

312
 ركاق الخمسة إال ابن ماجه كصححه الترمذل ( 

313
 .ركاق أحمد كالنسائى كأبو داكد  ( 
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 الحادل كالثبلثوفالفصل 

 اٌٙشِٛٔبد ٚثٕبء اٌزاد

نساف نظاما يعمل على تنظيم حركة ككظائف فى جسم اإلعز كجل لقد خلق هللا 

كهذا النظاـ يكوف من خبلؿ غدد صماء أك غير صماء تفرز هرمونات ، األعضاء 

، كأل خلل  حيوية كنشاط هذا الجسمبناء كمحافظة على كانزيمات لكى يتم اؿأ

فى حركة ككظائف التركيب البنيانى للجسم كفى هذا النظاـ يؤدل إلى خلل 

يسفر عن حاالت مرضية ال يتم عبلجها إال من خبلؿ معالجة هذا األعضاء مما 

هي مركبات حيوية يتم تصنيعها في  الحاثٌاتأك  (Hormones)كالهرمونات . الخلل

فهي ، استقبلبية كبنائية ، ضمن األجساـ الحية لتقوـ بوظائف حيوية مختلفة  غدد

ئيلة جدا حسب حاجة مواد كيميائية معقدة للغاية تفرزها خبليا خاصة بكميات ض

كقد ينشط إفرازها خبليا عصبية مثل إفراز الهرمونات عند الخوؼ  .الجسم إليها

لها دكر مهم في ك، كما أنها تهيئ حالة الجسم حسب البيئة الخارجية  .كالغضب
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فكل هرموف له دكرق كمتخصص  .العمليات الحيوية التي يقوـ بها الكائن الحى

 .في عمله 

بناء الجسم نظاـ معجز فى جسم اإلنساف يعمل على  عن عبارة الهرموناتك

كلوال هذا النظاـ ما قامت كظيفة ألل عضو من أعضاء ، تنظيم كظائف األعضاء ك

ال يمكن لئلنساف المحافظة على هذا الجسم كال قامت حياة لهذا الجسم كلذلك 

كإال هرمونى متكامل األركاف حياته على كجه هذق األرض إال بعمل دقيق لنظاـ 

 ) 314)حدث خلل شديد فى الوظائف الحيوية للجسم

آليات لها كفي جسم الرجل ، أنظمة التناسل الموجودة في جسم المرأة فمثبل 

، غير أف هذق اآلليات المختلفة يكمل بعضها بعضًا بتناسق  مختلفة في العمل

، كفي النتيجة يأتي مخلوؽ جديد  كبدقة ؟ أم أنها تعمل ضمن إطار نظاـ متكامل

ين مختلفين كمن جسدين أم أف تكوين اإلنساف كإخراجه من إنساف. إلى الدنيا 

إف . يعد من أعظم المعجزات المتحققة  كهي معجزة خلق اإلنسافمختلفين 

ة ، مموعة من الخبليا التناسلكبجسمه مج( سواء كاف ذكر أك أنثى)االنساف يولد 

من المرحلة  بدأعجزة فإف التحضيرات البلزمة كالضركرية تكلكي تتحقق هذق الم

من بين  –خبليا الحدبة التناسلية بجوار الكلية كما بين ربنا عز كجل )الجنينية 

ثم هجرة هذق الخبليا إلى الخصيتين  إف ،  الجنينفي جسم  (الصلب كالترائب

كاف الجنين ذكرا ، أك المبيضين إف كاف الجنين أنثى ،كيتم هذا فى األربعين يوما 

تحوؿ الخبليا التناسلية في ت ثم تأتى مرحلة البلوغ كالتى فيها . األكلى من الحمل 

تنتج فيه النطاؼ المنوية أك  رجل كفي جسم المرأة إلى طور فعاؿجسم اؿ

كما . هذق العملية كال شك أف النظاـ الهرموني هو أهم عنصر في  البويضات ، 

 (315)يقع تحت إشراؼ كسيطرة الدماغأنه 

، التي تتحكم في جميع الغدد األخرل  هى الغدة المهيمنةتعتبر الغدة النخامية  ك

كهى تفرز هرمونات . كتوجد في النصف السفلى من الرأس كهي اصغر الغدد

تحفيزية الفراز هرمونات متعددة فى الجسم مثل هرموف الثيرككسين من الغدة 

                                                             

(314Neave N (2008). Hormones and behaviour: a psychological approach. Cambridge: Cambridge Univ. 

Press. ISBN 978-0521692014. Lay summary – Project Muse. 

( 315 Nussey S, Whitehead S (2001). Endocrinology: an integrated approach. Oxford: Bios Scientific 
Publ. ISBN 978-1-85996-252-7. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0521692014
http://muse.jhu.edu/journals/pbm/summary/v053/53.1.gibson.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22/
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-85996-252-7
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الدرقية كهى أكبر الغدد كتوجد في الرقبة كلها دكر مهم في عملية أيض 

النشويات كالتمثيل الغذائى كهي أيضا أكثر الغدد معرضة للتضخم نتيجة لنقص 

ستوستيركف كهو الذم يظهر صفات الرجل كما يوجد هرموف الت .اليود في الطعاـ

ؿ ما يحدث في كهرموف األدرينالين كهو هرموف القلق مث. عن صفات المرأة 

هرموف منهما ك .توجد الهرمونات في الجسم بمئات المبليينك. أكقات االختبارات

 تواجد السكر فى الدـ  فين كالجلوكاجوف  اللذاف يضبطاؿاألنسو

 تأثيرات الهرمونات

 Growth)هرموف النمو نات تأثيرات بالغة على نمو الجسم فمثبل للهرمو

hormone (GH ) كتحفيز تكاثر  النمويقوـ بتحفيز  ببتيدمهو هرموف بركتيني

كهرموف النمو عبارق عن . األخرل الحيواناتكبعض  البشركتجديدها في  الخبليا

سلسلة كحيدة متعددة الببتيدات يتم إنتاجها كتخزينها كمن ثم , حمض أميني

في األطراؼ الجانبية ( somatotroph)إفرازها عن طريق خبليا منمية للجسد

 growth) 1هرموف النمو (. anterior pituitary)للغدة النخامية األمامية 

hormone 1) الذم يفرز طبيعيا في الحيوانات يدعى بهرموف السوماتوتركبين

(somatotropin) 

يستعمل هرموف النمو كدكاء في الطب لمعالجة اضطرابات النمو في األطفاؿ 

(. Growth Hormone Deficiency)كمعالجة نقص هرموف النمو في البالغين 

. برٍ في تجارب طبيَة محكمة حتى اآلفإال أف كفاءة كأماف هذا االستعماؿً لىمٍ تختى

في الوقتً الحاضر، اليزاؿى هرموف النمو موضوعا معقٌد جدًا، كال زالت العديد مًنٍ 

 )316(كظائفًه مجهولة

 

                                                             

316
  ) Powers M (2005). Deidre Leaver-Dunn; Joel Houglum; Harrelson, Gary LPrinciples of 

Pharmacology for Athletic Trainers .Slack Incorporated Slack Incorporated  .331–332 . ISBN  1-

55642-594-5  

https://ar.wikipedia.org/wiki/Growth_hormone
https://ar.wikipedia.org/wiki/Growth_hormone
https://ar.wikipedia.org/wiki/Growth_hormone
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/Somatotroph
https://ar.wikipedia.org/wiki/Pituitary_gland
https://ar.wikipedia.org/wiki/Growth_hormones
https://ar.wikipedia.org/wiki/Growth_hormones
https://ar.wikipedia.org/wiki/Growth_hormones
https://ar.wikipedia.org/wiki/Somatotropin
https://ar.wikipedia.org/wiki/Growth_hormones
https://ar.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://ar.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/1-55642-594-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/1-55642-594-5
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نتيجة بعض المستحثات الطبيعية (  317) يفرز هرموف النمو من الغدة النخاميةك

كهو ال يعمل بشكل مباشر لكنه يشجع الكبد على ( النوـ العميق –الرياضة )مثل 

 IGFBP3-  ،-IGF-1( السوماتوميدينز)إفراز عوامل نمو تشبه األنسولين تسمى 

كتقوـ عوامل النمو إلى جانب هرموف النمو بالعمل بشكل خاص على جزء من 

العظاـ تسمى صفائح النمو حيث تتم عملية نمو العظاـ إذ يقوـ كل من هرموف 

لنمو بحثٌ خبليا صفائح النمو على التكاثر األمر الذم يؤدم إلى إطالة كعوامل ا

العظم ، كذلك له تأثير بنائي قوم فهو يزيد من تصنيع البركتين كيساعد على 

تحويل الدهوف إلى طاقة مما يقلل حجم الدهوف كبالتالي ال يؤدم إلى زيادة 

لرخوة كاألربطة الوزف كما يعتقدق أهالي المرضى ، كذلك يقوم األنسجة ا

 .كالغضاريف مما له األثر الكبير في منع حدكث هشاشة العظاـ 

 

 

يبين تأثير هرموف النمو على تكوين البركتينات فى الكبد كعلى تكوين العظاـ ( 31/1)شكل 

 كتكوين العضبلت 

                                                             

317
حجم حبة )الغدة النخامية هي معجزة من معجزات الخالق سبحانه كتعالى فهي تزف حوالي نصف جراـ (  

كيبلغ قطرها سنتمتر كاحد ، تقع في تجويف عظمي في أسفل قاعدة الدماغ تسمى السرج ( الفوؿ السوداني

ألنها المنظمة لباقي ” سيدة الغدد “ألف شكلها يشبه سرج الفرس التركي كيسميها البعض  Sella Turcicaالتركي 

تتصل مع منطقة الغدد كهي تتكوف من فصين اثنين يختلفاف عن بعضهما البعض من حيث التركيب كالوظيفة ك

 Pituitary Stalkبواسطة سوية نخامية  Hypothalamusتحت المهاد 
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، كالمراهقين األطفاؿكباإلضافة إلى زيادة الطوؿ عند : كظائف هرموف النمو

يزيد االحتفاظ  :أخرل كثيرة في الجسم كمنها يملك هرموف النمو تأثيرات

من خبلؿ  العضبلتيزيد كتلة ،  العظاـ، كيقوم كيزيد من تمعدف  بالكالسيوـ

يزيد إنتاج ،  تكسير الدهوفيحفز ، ( sacromere)تضخم القسيم العضلي 

يلعب دكرا في ،  الدماغيحفز نمو جميع األعضاء الداخلية باستثناء ،  البركتين

يعزز استحداث السكر ،  الكبدمن  الجلوكوزيقلل من امتصاص ،  التوازف

(gluconeogenesis )البنكرياسيساهم في معادلة كظيفة ،   (318)في الكبد  ،

 الجهاز المناعييحفز 

 مشاكل تسببها زيادة انتاج هرموف النمو

في الغدة النخامية  كرـالمرض األكثر شيوعا لفرط إنتاج هرموف النمو هو 

الغدة يتألف من خبليا منمية جسدية من ( pituitary adenoma: باإلنجليزية)

هذق األكراـ الغدية حميدة كتنمو ببطء، كتقوـ تدريجيا بإنتاج . األمامية النخامية

من نمو هذق األكراـ، تكوف المشاكل  بعد سنوات. هرموف النمو أكثر فأكثر

كفي نهاية . السريرية الرئيسية هي تلك التي يصاحبها زيادة في هرموف النمو

خل بالرؤية من ، كمالصداعالمطاؼ، قد يصبح الورـ الغدم كبيرا بما يكفي ليسبب 

الغدة ، أك التسبب في نقص هرمونات األعصاب البصريةخبلؿ الضغط على 

 .األخرل النخامية

                                                             

318   ) King ،MW (2006 .) " Structure and Function of Hormones: Growth Hormone " . Indiana 

State University  .2008-01-16.  
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كرـ بالغدة النخامية مما يؤدل إلى زيادة فى إفراز هرموف النمو كمشاكله ( 31/2)شكل 

 المرضية 

. كالفك القدمين اليدين أصابعزيادة هرموف النمو لفترة طويلة تسبب تثخن عظاـ 

ثقل في الفك كزيادة حجم األصابع كهو ما يسمى بداء , كينتج عن ذلك

المشاكل المصاحبة قد تشمل زيادة التعرؽ، (. Acromegaly)األكركميجالي 

 carpal tunnel) لنفق الرسغيمتبلزمة امثل )كالضغط على األعصاب 

syndrome)  كضعف العضبلت، كيصاحبها زيادة الجلوبيولين الرابط لهرموف ،

مرض السكرم من ، أك حتى شكل نادر من االنسولينكمناعة ( SHBG)الجنس 

 .، كانخفاض الوظيفة الجنسية2النوع 

 GH-secreting)المفرزة لهرموف النمو  األكراـكعادة ما يتم التعرؼ على 

tumors ) كمن النادر جدا حدكث مثل هذق األكراـ . العقد الخامس من العمرفي

في مرحلة الطفولة، كلكن عندما يحدث ذلك، فإف زيادة هرموف النمو يمكن أف 

 (.Gigantism)تسبب النمو المفرط، كهو ما يدعي بداء العملقة 

في . المنتجة لهرموف النموهو العبلج المعتاد لؤلكراـ  الجراحي االستئصاؿك

المركز أك مضاد هرموف النمو مثل  العبلج اإلشعاعيبعض الظركؼ، قد يستخدـ 

. لتقليص حجم الورـ في أك لتعطيل كظيفته( pegvisomant)كمانت دكاء بيجفيز

منشط ( )octreotide)كيمكن استخداـ أدكية أخرل مثل أككتريوتايد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83
https://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%BA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/Carpal_tunnel_syndrome
https://ar.wikipedia.org/wiki/Carpal_tunnel_syndrome
https://ar.wikipedia.org/wiki/Carpal_tunnel_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_hormone-binding_globulin
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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كذلك لمنع ( منشط الدكبامين( )bromocriptine) بركموكريبتينك( السوماتوستاتين

إفراز هرموف النمو ألف كبل من السوماتوستاتين كالدكبامين تثبط إطبلؽ هرموف 

كتقوـ  .النمو من الغدة النخامية األمامية بواسطة هرموف إطبلؽ هرموف النمو

لمعرفة مشاكل النمو الناجمة  منظمة الصحة العالمية بعمل دراسات حوؿ العالم

 2007كهذق لوحة لمنظمة الصح العالمية نشرت فى عن نقصاف هرموف النمو 

تبين نسب النمو عند األطفاؿ قياسا على أطوالهم فى المراحل العمرية المختلفة 

 (31/3شكل )

 

 النمو عند األطفاؿ قياسا على المرحلة العمرية كالطوؿ نسب منحنى ( 31/3)شكل 

 الخواص الدكائية

في الدـ مباشرة من خبلؿ غدد خاصة تسمي بالغدد أك اإلنزيم يفرز الهرموف 

غدد قنوية مثل الغدد اللعابية  قتفرز نزيمات الصماء كما أنه هناؾ نوع آخر من اإل

كهى تفرز انزيم األميبلز الذل يساعد على تفتيت الموجودة تحت اللساف 

كهناؾ نوع ثالث من الغدد . هضمها كامتصاصهاالنشويات مما يؤدل إلى سهولة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86
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يسمى بالغدد المشتركة كالتي تفرز هرمونات في الدـ مباشرة كهرمونات 

  (319)خارجية مثل غدة البنكرياس

لقد جعل هللا تعالى جميع أنشطة كفعاليات النمو كالتطوير في جسم اإلنساف  

ؿ اآلتية من مختلف فالدماغ يقيم جميع الرسائ .تحت نظم يسيطر عليها الدماغ

، كهو  أعضاء الجسم ثم يرسل أنسب األجوبة كبأقصر كقت إلى األماكن المناسبة

لقد خلق هللا تعالى . يستخدـ النظاـ الهرموني كوسيلة في التخابر كفي االتصاؿ 

كتقوـ جزيئات الهرمونات كالدقة ، في غاية الركعة  اتصاالتنظامًا كشبكة 

الجهاز الذل ينظم الحرارة فى أل جهاز كهربائى ذلك )الثرموستات بوظيفة 

فعندما ترتفع درجة (. كالثبلجة كالفريزر كحضانات التفريخ فى شركات الدكاجن

الحرارة فى الجهاز يفصل الثرموستات ، كعندما تقل درجة الحرارة عن الحد 

كذلك  .المطلوب يشتغل الثرموستات فيعطى اشارة للسخاف أك المبرد بالعمل

بهذق الوظيفة فلها على الخبليا التى تفرزها مستقببلت تقيس لهرمونات تقوـ ا

نسبة الهرمونات فى الدـ فلو زادت نسبة الهرمونات توقفت الخبليا عن افرازها ، 

كلونقصت نسبة الهرمونات نشطت الخبليا فى افرازها كما يحدث فى افراز 

تفع نسبة السكر فى هرموف اإلنسولين كالجلوجاكوف فيزيد اإلنسولين عندما تر

الدـ كيقل الجلوجاكوف ، كالعكس صحيح يرتفع الجلوجاكوف كيقل اإلنسولين 

بنقل األكامر كهناؾ نظاـ آخر للهرمونات يعمل . عندما تقل نسبة السكر فى الدـ

فيحفزها على اإلنتاج كما يحدث فى  الدماغ إلى الخبليا ذات العبلقة الصادرة من

كذا تتم في الجسم جميع الفعاليات الضركرية لحياة كق .الهرمونات التناسلية 

كلكنها تختار خبليا محددة دكف غيرها ، إف الهرمونات تسير فى الدـ  . اإلنساف

إنها عملية انتقاء كاصطفاء أكدعها هللا عز كجل فى الهرمونات كمستقببلتها على 

إف قدرة هللا عز كجل فى استقباؿ خبليا معينة لهرموف بعينه دكف اآلخر .  الخبليا

لدليل على كحدانية هللا سبحانه كتعالى فهو بقدرته جعل لكل خلية من خبليا 

الجسم مستقببلت تستقبل بها الهرمونات كالسيتوكينات لكى تقوـ بوظيفتها 

قباؿ هذق الهرمونات كما يوجد أيضا نظاـ يعمل على ايقاؼ است .المطلوبة منها 

كلكن يجب أال   .تها فيتم ايقاؼ تدفقها عبر الدـأك السيتوكينات إذا كصلت إلى ذرك

، كال تملك شعورًا كال  ننسى هنا أف الهرمونات ال تملك كعيًا كما يملكه اإلنساف

                                                             

319
) http://www.hormone.org 
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، فهي لم تتلق  إدراكًا لكي تقوـ بتعين االتجاهات كمعرفة ما تحمله كلمن تحمله

م هذا المجاؿ كلم تملك هذق القابلية بعد سنوات من المراف كمن أم تدريب ؼ

 Cell، كلكنها تفتح لها أبواب الخبليا المنوطة بها كهى المستقببلت  التجارب

receptors .  هى بمثابة ساعى البريد الذل يدؽ أبواب صاحب فالهرمونات

إال  عبارة عن جزيئات معقدة جدًا ال يمكن شرحها الرسالة الموجهة كهى

  . بمعادالت كرموز كيميائية معقدة

إف قياـ جزمء الهرموف بمعرفة ما تحمله من رسائل كإلى أم خلية تحملها، 

( الذم يكبرها بمليارات المرات )كمواصلة سيرها في الظبلـ الدامس للجسم 

دكف أف تضل طريقها، ثم قيامها بتنفيذ هذق الوظيفة على أحسن كجه كدكف أم 

كيكفي هذا المثاؿ فقط لمعرفة . عمل خارؽ كمعجزة مدهشة قصور، هذا كله 

  مدل كماؿ كركعة األنظمة التي أكدعها هللا تعالى في جسم اإلنساف

تبدأ فعاليات هذا النظاـ الهرموني في العادة لدل اإلنساف كهوال يزاؿ جنينًا في 

كالغدد التناسلية هي من األعضاء التي . كفاتهرحم أمه، كتستمر حتى لحظة 

غير أف إفرازات الهرمونات . الفعاليات نتيجة تأثير الهرموناتتشرع في إبداء 

. المتعلقة بالغدد التناسلية تبدأ عند مرحلة البلوغ، كذلك خبلفًا للهرمونات األخرل 

سرير ما تحت اؿ" كيدعى بالعربية " الهايبوثوالموس  " كعند مرحلة البلوغ يبدأ

بإرساؿ ( لنظاـ الهرموني ؿكالذم يعد مدير  ) الموجود في الدماغ" البصرم 

لكي تصدر أكامرها ( كهي من الغدد المرتبطة به ) األكامر إلى الغدد النخامية 

إف هذا النظاـ الهرمونى التناسلى مرتبط بالزماف .  المحفزة لؤلعضاء التناسلية

يكوف على علم بما يجرم في   Hypothalamus ف الهايبوثاالمسأكالمكاف أل 

ن ػ العمر الذم كصل إليه اإلنساف كهل تم  جسم اإلنساف فهو يعرؼ ػ مثبل

كهى مرحلة  ال استكماؿ جميع الشركط المادية المواتية لبدء النظاـ التناسلي أك

كبتعبير آخر فإنه يقوـ بحساب . ، كهو يتصرؼ في ضوء هذق المعلومات البلوغ 

كعندما يدرؾ أف ذلك الشخص قد كصل إلى مرحلة البلوغ يقوـ بإصدار  العمر،

أم )األكامر الضركرية لغدد اإلفرازات األخرل، أم يقوـ بإرساؿ الرسائل 

الضركرية إلى األعضاء التناسلية في أنسب األكقات، فتتحقق بذلك ( الهرمونات 

 هذا نسل حفظفى تلك المرحلة بما يحقق التحوالت كالتطورات الضركرية 
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بدأت منذ خلق ا به يقوـ الهايبوثاالمس إف هذق الوظيفة التى  .المعجز اإلنساف

اإلنساف األكؿ كهو آدـ عليه السبلـ كمن بعدق حواء عليها السبلـ ثم الذرية 

، بل يقوـ هذا العضو الموجود لدل منهما كمن بعدهما إلى أف تقوـ الساعة 

كالذين يأتوف من مليارات األفراد الموجودين حاليًا كلدل الذين عاشوا من قبل 

بإنجاز كاالنساف على كجه األرض يمارس حياته الطبيعية  .بعد حتى تقوـ الساعة

كال شك أف كوف قطعة من دكف تعطل أك توقف ،  هذق المهمة بكل دقة ككفاءة

ضعة سنتمترات مكعبة على كعي بالزمن كقيامها بتعبيرات معينة اللحم بحجم ب

بل ككلما تقدـ االنساف فى العمر يقل افراز هذق  حسب السنوات المنصرمة

أمر غريب يستدعي الوقوؼ ، كهذا  الهرمونات مما يضعف العملية التناسلية عندق

د كى فمن الذل أعطى كل هذق المعلومات لهذق الغد   .قفيعندق كالتفكير 

 .تتصرؼ بتلقائية دكف توقف بل تتصرؼ كفق الحالة الزمانية للخبليا التناسلية

بمثل هذا الحساب ؟ أهناؾ من يقوـ بتعليمه بما يجب  فكيف يقوـ الهايبوثاالمس

عليه علمه، أـ أنه قد أكتشف هذا األمر بنفسه ؟ كيف عرؼ ػ يا ترل ػ بأنه من 

الستمرار نسل اإلنساف ؟ ككيف حسب الضركرم نمو كتطوير الغدد التناسلية 

الزمن المناسب كالمبلئم الذم يجب فيه البدء بإفراز الهرمونات ؟ ككيف يستطيع 

معرفة الهرموف المعين الذم يقوـ بتحفيز النظاـ التناسلي في ذلك الوقت 

المبلئم من بين الهرمونات العديدة التي يقوـ الجسم بإفرازها ؟ كهل الخطط 

م يقوـ بوضعها كالتدبيرات التي يتخذها في هذا الخصوص راجعة المستقبلية الت

أـ إلى تدبير الخالق سبحانه كتعالى فإنه  إلى رؤيته المستقبلية البعيدة المدل ؟

الذل أحسن كل شىء خلقه "جل شأنه كعظمت قدرته يقوؿ فى محكم التنزيل   

سبح " :كيقوؿ سبحانه كتعالى سورة السجدة  ، ("7)كبدأ خلق اآلنساف من طين

. سورة األعلى  ("3)كالذل قدر فهدل(2)الذل خلق فسول (1)اسم ربك األعلى 

إف مرحلة . نعم إف كل شىء خلقه قدر له كظيفته كالقياـ بها فى أحسن حاؿ

اإلخصاب كالتناسل تبدأ من سن البلوغ كتقل تدريجيا حتى سن الشيخوخة عند 

لماذا ينتظر حتى يصل جسم اإلنساف  السؤاؿ المهمالرجاؿ كالعجز عند النساء ك

إلى الوضع المناسب من الناحية الفسيولوجية للتناسل ،كليس قبل هذا أك بعد هذا 

كال تصل هذق الهرمونات التناسلية إلى أل عضو آخر فى حسم اإلنساف دكف ؟ 

. مااألعضاء التناسلية فهى على علم كدراية بالزماف كالمكاف فبل تخطىء أل منه

التي تدير كتلة اللحم الصغيرة هذق التي ال تملك سمعًا كال بصرًا كال  ةإف القدر

ن كالتي تتصرؼ ككأنها كائن عاقل  جاكز كل تإف هذق القدرة عظيمة ت، عقبل
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، إنها قدرة  كهي قدرة ال مثيل لها كال ندٌ ، همتعلو عليككفكرنا نا التخيقدراتنا كت

 .الخالق سبحانه كتعالى كعز كجل

ليست المصادفات كال أم قوة أك مصدر آخر هو الذم يحيط الهايبوثاالمس علمًا 

كبالمكاف كما يحتويه من خصيتين أك مبيضين أك مشيمة أك رحم ف كبمركرق، ابالزـ

إف هللا تعالى هو المدبر لكل هذا، كهو الذم يهب هذا العضو كل هذق القابليات 

 . صغيرة من اللحم ما يجب عليها عملهكالخواص، أم هو الذم يلهم هذق الكتلة اؿ

  اٌٙشِٛٔبد اٌزٟ رغزط١غ ر١١ّض اٌغٕظ

بالخطوة األكلى في افتتاح مرحلة ( ما تحت السرير البصرم ) يقوـ الهايبوثاالمس 

 (ganadotropins) البلوغ لدل الرجل كلدل المرأة بإرساؿ هرموف جونادكتركبين

هذق الغدد بإفراز الهرمونات المحفزة إلى الغدد النخامية عن طريق الدـ، فتبدأ 

الموس ،كهذق الهرمونات ثالؤلعضاء التناسلية حسب األكامر الصادرة من الهايبو

كيتم إفراز هذين الهرمونين في الرجل كفي  FSH كهرموف LH هي هرموف

كوف تأثيرهما مختلفًا كم .لفًا فيهماتالمرأة على السواء، غير أف تأثيرهما يكوف مخ

ن الهرموف المسمى يدعو إلى الدهشةمما كبيرًا فيما بينهما اختبلفًا   FSH ، فمثبل

هو الهرموف المسؤكؿ عن ظهور كتكوين البويضة في النساء بينما يكوف الهرموف 

 LH أما هرموف! نفسه هو المسؤكؿ عن تكوين الحيوانات المنوية في الرجاؿ 

حرة، كما يساعد على فهو الهرموف المسؤكؿ عن جعل بويضة المرأة في حالة 

الذم يهيئ رحم المرأة الستقباؿ   progesterone  إفراز هرموف البركجستيركف

، ألنه يقوـ  كلكن الهرموف نفسه يقوـ بمهمة مختلفة جدًا عند الرجاؿ. الجنين 

، كهو الهرموف الذم ( testosterone) بتحفيز الخبليا إلفراز هرموف تستوسيركف

كال شك أنه  . رجولة كتكوين الحيوانات المنوية أيضًايساعد على ظهور خواص اؿ

 . من المثير أف تكوف لنفس الهرمونات تأثيرات مختلفة في األجساـ المختلفة

عندما يتم إفراز هرموف في جسد رجل يعلم هذا الهرموف أف هذق الخبليا تعود 

ن يؤدم هذا الهرموف إلى  زيادة لرجل ،كيقوـ بعمل تغييرات حسب هذا العلم مثبل

كالهرموف نفسه كالذم . العضبلت في جسد الرجل كغلظ الصوت كنمو اللحية 

يفرز نتيجة التفاعبلت الكيماكية نفسها نراق يقوـ بتأثيرات مختلفة في جسد 
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المرأة، بل مضادة تقريبًا لتأثيراته في جسم الرجل، فهو يعطي صوت الرجل 

الثديين فى يتسبب في نمو ك( يزيد صوتها نعومة )للرجل كصوت المرأة للمرأة 

فإذا كاف بمقدكر الهرموف التمييز بين جسد المرأة كجسد الرجل فمعنى . المرأة

هذا أنه على علم بكيمياء جسد الرجل كبكيمياء جسد المرأة كيعلم تشريح هذين 

مهيأ بقدرة الخالق سبحانه كتعالى على هذا الجسدين، كهذا يستوجب أف يكوف 

 التمييز 

الناس ال يملكوف أم معلومات حوؿ الهرمونات المؤثرة في جسد إف معظم 

الرجل كفي جسد المرأة، كال حوؿ العبلقات أك الفعاليات المختلفة الجارية فيهما 

كال كيفية جرياف هذق الفعاليات، كهم ال يعلموف شيئًا عن سلسلة القيادة 

كاردة، كال يعلموف كسلسلة األكامر الصادرة كال عن الرسائل العديدة الصادرة كاؿ

أف نمو الجسم كتطورق مرتبط بهذق الرسائل العديدة الصادرة كالواردة، كال 

ن ػ في هذق المنظومات يؤدم إلى مشكبلت  يدركوف أف أم خلل ػ مهما كاف ضئيبل

حياتية كبيرة، كإضافة إلى هذا فهم ال يملكوف أم سلطة أك قدرة في آلية هذق 

هذا شيء طبيعي جدًا لمن لم يتلق تعليمًا خاصًا ك . المنظومة كانسيابية عملها

في هذا الموضوع، كلكن الشيء الغريب كالشيء غير الطبيعي أف تكوف 

لمجموعة من الجزيئات مثل هذا العلم كهذق المعلومات كهذق المعرفة الواسعة 

 ؟

علم الكيمياء؟  من أين تملك الهرمونات هنا: كالسؤاؿ الذم يتبادر إلى الذهن هو 

هي تتصرؼ  إنها ال تقتصر على معرفة كيمياء جسم اإلنساف كحل رموزق بلثم 

، فتصل إلى األجزاء الضركرية في الجسم كما تقوـ بتوجيه  ككأنها عالم كيمياء

فكيف ملكت . الخبليا األخرل كتحفيزها إلنتاج الهرمونات البلزمة عند الضركرة 

مثل هذا العقل ( دراؾ المحركمة من الشعور كاإل) مجموعات الجزيئات هذق 

القادر على إنجاز كل هذق األمور ؟ من الواضح أف مثل هذا العقل ال يعود طبعًا 

كالحقيقة " الهرمونات " إلى هذق المجموعة من الجزيئات التي نطلق عليها اسم 

الشك فيها أف مثل هذا النظاـ لم يظهر نتيجة المصادفات أك نتيجة تأثيرات 

سير كاحد فقط لهذا الوضع الخارؽ كغير االعتيادم، كهو يوجد تف. كعوامل أخرل

أف هذا التعيير كالتضبيط كالتنظيم البيوكيمياكم الخاص في جسد الرجل كالمرأة 

يشير إلى كجود تخطيط كتصميم كتخطيط كاعو كمقصود، كهذا التصميم كهذا 
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هذا التخطيط يعود إلى هللا تعالى كإلى علمه البلنهائي كمهمة اإلنساف ػ في 

المجاؿ ػ في التفكير بعمق كتأمل هذا الفن الرفيع كالباهر كاالستسبلـ لربه 

سنريهم آياتنا فى اآلفاؽ كفى أنفسهم " الوجودالذم يحكم كل شيء في هذا 

سورة فصلت  (حتى يتبين لهم أنه الحق أك لكف بربك أنه على كل شىء شهيد

53 

 

 

 :دائشح ِؼبسف اٌخ١ٍخ
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من جهة أخرل تعالوا بنا نتعرؼ على دائرة معارؼ الخلية بل إف شئت قل دائرة 

الحمض الريبوزم النوكم المنزكع معارؼ الجسم فى كل خلية من خبلؿ 

التعليمات هو أحد الجزيئات الحيوية كالذم يحتوم على  (DNA) األككسجين

التي تصف التطور البيولوجي للكائنات الحية كمنها البكتريا كالفيركسات  الجينية

كهو يحوم التعليمات الوراثية البلزمة ألداء . كالخمائر كالفطريات كالطحالب

كما يعتبر كسيلة التخزين الطويل األجل  .الوظائف الحيوية لكل الكائنات الحية

ا باإلضافة إلى أنه .ف.د.ئات اؿللمعلومات الوراثية كهي الوظيفة األساسية لجزم

يمكن من خبلؿ هذق الجزيئات الحصوؿ على المعلومات البلزمة لبناء خبليا 

كأنسجة كأعضاء الكائن الحى كبما يحتويه من بركتينات ككربوهيدرات كدهنيات 

التي تحمل معلومات كراثية ( DNA)ا .ف.د.كتسمى قطع اؿ. كانزيمات كهرمونات

ا من .ف.د.ككيميائيًا؛ يتكوف اؿ. ات بالموركثات أك الجيناتيمكن ترجمتها لبركتين

، هذق السلسلتين تتكوف من  سلسلتين من البوليمرات تشكل حلزكف مزدكج

كتتكوف كل نيوكليوتيدة من ثبلثة . النيوكليتيداتتسمى ( بوليمر)كحدات بنائية 

، (سكر ريبوزم منقوص األكسجين)سكر خماسي دم اككسي ريبوز : جزيئات هي

أك ( G)جوانين ، كهي عدة أنواع إما  كقاعدة نيتركجينية، مجموعة فوسفات 

ترتبط تلك النيوكليوتيدات مع بعضها ك(. C) سيتوزين أك( T)ثيمين  أك( A) دنينا

البعض برابطة تساهمية كيتم اإلرتباط بين جزيئات السكر كالفوسفات بشكل 

ء على قواعد اإلرتباط، فإف بنا. متتابع لتكوين ما يعرؼ بهيكل سكر الفوسفات

األدنين مع الثيامين )كل سلسلة دنا تحتوم على قواعد نيتركجينية سترتبط ببعضها 

 حلزكف مزدكجبرابطة هيدركجينية مكونة بذلك ( ك الجوانين مع السايتوسين

 .(31/4شكل)
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 كعليه القواعد النيتركجينية  ا.ف.د.يبين تركيب الحمض النوكل اؿ( 31/4)شكل 

 الخلية كالنسيج كالعضو االنسانى إف جميع المعلومات الضركرية إلدارة عمل 

كالتي تعين جميع خواص ذلك اإلنساف في  DNA موجودة كمخبوءة في جزئية

المستقبل مودعة في هذق الجزيئات كاإلنساف ال يزاؿ عبارة عن بويضة ملقحة 

بدءًا من لوف العين )ف ، أم أف هذق المعلومات كالخواص المتعلقة باإلنسا حديثًا

ن لئلصابة بها في المستقبل  ( إلى طوؿ القامة إلى جميع األمراض التي يكوف قاببل

كل هذق المعلومات محفوظة بعناية في جزء صغير من بدف اإلنساف ال يمكن 

موجودة في نواة كل خلية من  DNA كجزيئات . رؤيته إال بالمجهر اإللكتركني

كيبلغ متوسط قطر الخلية عشرة . ا مئة ترليوف خلية خبليا جسمنا كالبالغ عددق

كأف طوؿ الحمض ( الميكركف يساكم كحدًا من األلف من المليمتر ) ميكركنات 

النوكل بداخله متراف فإف هذا ألمر عجاب كقدرة إلهية عظيمة ال يملكها إال 

فإذا علمنا هذا دهشنا كيف أف معلومات غزيرة ككثيرة . الخالق سبحانه كتعالى

.  جدًا قد سيجلت كخزنت في مثل هذا الحيز الصغير جدًا 
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 يبين نواة الخلية كبها الكركموسومات التى عليها الحمض النوكل( 31/5)شكل 

 

 

 يبين الحمض النوكل الذل عليه جميع تركيب كصفات جسم اإلنساف( 31/6)شكل 

الذم يضمن دكاـ الكائن الحي ضمن تخطيط كبرمجة   DNA شبهنا الػفإف 

بدائرة معارؼ ستكوف الكركموسومات هي مجلدات كأجزاء دائرة ( معينة

كعندما توجه العلماء لدراسة الجينوـ البشرل فى أكاخر .  المعارؼ هذق

أما تالتسعينيات من القرف العشرين ، كدرسوا منه حتى اآلف ثبلثوف ألف من الجينا

بقية الجينات فللعلماء جهد كبير لمعرفتها من خبلؿ الدراسات التى تتم فى معامل 

كيحتوم الجينوـ البشرم، على سبيل المثاؿ، على  .البيولوجيا الجزيئية حوؿ العالم

لو رمزنا لكل قاعدة بحرؼ من حركؼ الكتابة )مليارات زكج من هذق القواعد  3

آالؼ كتاب يحتوم كل  3لمؤلت A4 من النوع (  320)ككتبناها فى صفحة كرقية

                                                             

320
  )Yamada, NA; Rector, LS; Tsang, P; Carr, E; Scheffer, A; Sederberg, MC; Aston, ME; 

Ach, RA; Tsalenko, A; Sampas, N; Peter, B; Bruhn, L; Brothman, AR. "Visualization of Fine-

https://www.google.com.ph/imgres?imgurl=http://archive.aawsat.com/2013/02/16/images/technology1.717397.jpg&imgrefurl=http://archive.aawsat.com/details.asp?section=14&article=717397&issueno=12499&docid=1qOSqwGQEGtU8M&tbnid=LzzmkyLGHOL2iM:&w=450&h=526&itg=1&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwibr4_ks4vNAhUC6xoKHQZPBkwQMwgkKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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صفحة، أم لشكل مجموعها كتاب كبير يبلغ ارتفاعه ارتفاع ناطحة  500كتاب على 

  مبنى إمباير ستيتالسحاب 

 

يبين التتابع النيوكليتيدل على الحمض النوكل كهذق األحرؼ تمثل القواعد ( 31/7)شكل 

 األربعة مع اختبلؼ التتابع بينهم (A,T,G,C)النيتركجينية 

تريليوف  100كيحتوم الجسم البشرم على نحو 

كلو تم ربط الحمض النوكل من  !خلية( 100،000،000،000،000،000،000)

هذق الخبليا مع بعض ألصبح طوله يعادؿ طوؿ المسافة بين األرض كالشمس  

أزكاجًا أزكاجًا،  DNA تتخذ الكركموسومات أماكنها في جزيئةك،  (321)ذهابا كإيابا

كهذا أمر مهم، ففي مرحلة خلق كل إنساف يأتي نصف هذق الكركموسومات من 

 23كعددها ) كالكركموسومات اآلتية من األـ . األـ األب كالنصف اآلخر من 

 23كعددها )تشكل أزكاجًا مع الكركسومات اآلتية من األب  ( كركموسومًا

) أم أف الكركموسومات الموجودة في نواة خلية كل إنساف . ( كركموسومًا أيضًا

غير أف . زكجًا من الكركموسومات  23تشكل ( كركموسومًا  46كالبالغ عددها 

                                                                                                                                                                              

Scale Genomic Structure by Oligonucleotide-Based High-Resolution FISH." Cytogenet 

Genome Res 132 (4), Feb. 2011:248-254. DOI: 10.1159/000322717 

321
  )The Language og God , Francis Collins , 2007 , ISBN 13: 978 1 84739-092 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AA
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للكركسوـ الثالث كالعشرين كضعًا خاصًا، فغالبًا ما يشار إلى الكركموسوـ الثالث 

ففي الرجاؿ يكوف أحد الكركموسومين  X أك بإشارة Y كالعشرين إيما بإشارة

أما في النساء فكبل  X كالثاني من نوع Y في الزكج الثالث كالعشرين من نوع

كهنا يرد إلى الخاطر  XX كعالكركموسومين في الزكج الثالث كالعشرين من ف

بما أف عدد الكركموسومات في كل خلية من خبليا كل إنساف هو : هذا السؤاؿ 

كركموسومًا فكيف يكوف عدد كركموسومات الطفل اآلتي إلى الدنيا من اتحاد  46

إذف كيف يكوف للطفل الوليد ! كركموسومًا أيضًا؟ 46خبليا الرجل مع خبليا المرأة 

إف اإلجابة على هذا السؤاؿ تعرؼ أماـ األنظار معجزة أخرل  ؟كركموسومًا  46

. من معجزات الخالق 

هذق زهيرات من بساتين الهرمونات كالجينات تدؿ على أف هللا عز كجل جعل 

دراسة تراكيب اإلنساف أمرا معجزا البد له من بياف على أيدل المتخصصين فى 

  .كل زماف كمكاف 
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 ثبلثوفاؿك الثانىالفصل 

ػؼف اإلٔغبْ وّب ث١ٕٗ اٌمشآْ  

مدل الضعف الذل يعتريه أماـ أضعف المخلوقات ، من البشر ال يخفى على أحد 

عز كلذلك يقوؿ ربنا ، بل ربما ألهوف المشاكل يعتريه نوع من الضعف النفسى 

من رب العزة بياف ، كهذا  سورة النساء ( 28)كخلق االنساف ضعيفا)كجل 

من مهدق إلى لحاؿ اإلنساف فى جميع أحواله أنه يعتريه الضعف سبحانه كتعالى 

لحدق بأل من كجه من كجوكق سواء كاف ضعفا حسيا أك معنويا ، يقوؿ هللا 

اللَهي الَذًم خىلىقىكيم مِن ضىعٍفو ثيمَ جىعىلى مًن بىعٍدً ضىعٍفو قيوَةن ثيمَ جىعىلى مًن )عزكجل 

 الركـ سورة (54)قيوَةو ضىعٍفًا كىشىيٍبىةن يىخٍليقي مىا يىشىاءي كىهيوى الٍعىلًيمي الٍقىدًيري  بىعٍدً

أٔٛاع ػؼف اإلٔغبْ  

  :لئلنساف مواطن ضعف كثيرة منها

، كقد بينت فى الفصوؿ السابقة هذا الضعف فى  ضعف البنية الجسمانية •

 المرحلة الجنينية كحتى خركجه من بطن أمه 

 بالنسبة إلى خالقهضعفه  •

لخلق ):لقوؿ هللا عز كجل ضعفه بالنسبة إلى الكوف الذل يعيش فيه  •

 (السموات كاألرض أكبر من خلق الناس كلكن أكثر الناس ال يعلموف

 سورة غافر

، كالفطريات البكتريا كالفيركسات )ضعفه أماـ أضعف الكائنات الدقيقة  •

( كالطحالب

، مثل شهوة النساء ، كحب البنين ، كحب الماؿ ضعفه أماـ الشهوات  •

كالذهب كالفضة ، كحب الخيل ، كحب األنعاـ ، كحب الحرث كالركوف إلى 
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زين للناس حب )متاع الدنيا كإهماؿ السعى إلى اآلخرة لقوؿ هللا تعالى 

الشهوات من النساء كالبنين كالقناطير المقنطرة من الذهب كالفضة 

ـ كالحرث ذلك متاع الحياة الدنيا كهللا عندق حسن كالخيل المسومة كاألنعا

 سورة آؿ عمراف (14)المئاب

 ضعف الرأل  •

 (كلقد عهدنا إلى آدـ من قبل فنسى كلم نجد له عزما)ضعف العزيمة  •

 سورة طه 

 ضعف الطفولة  •

 ضعف اليتم   •

 ضعف الشيخوخة   •

 ضعف الخدـ كالرقيق   •

 ضعف الفقر   •

 ضعف الدَيٍن   •

ضعف  –ضعف األقلية  -ضعف الكفر  -ضعف الهىمِ  -ضعف المرض   •

 -ضعف الموت  -ضعفي المدنيين في الحركب  -ضعف األىسٍر  -الغربة 

 . ضعف يوـ القيامة -ضعف القبر 

فلن ييعٍدىـ إنساف صورة من صور الضعف، ! كاقع األمر أف كل الناس ضعفاء

! فكلنا خيلقنا من ضعف، كنحن إلى الضعف صائركف

،  ، محتوـ األجل مسكين ابن آدـ: قاؿ  نفيس قاؿ الحسن البصرمكبلـ كهذا 

، أسير  ، كيسمع بعظم ، كينظر بشحم ، يتكلم بلحم ، مستور العلل مكتوـ األمل

، ال يملك لنفسه  ، كتقتله الشرقة ، تؤذيه البقة، كتنتنه العرقة ، مطيع شبعه جوعه

. ضرًا كال نفعًا كال موتًا كال حياة كال نشورًا

فيقوؿ هللا عز ضعف الذباب كيضرب هللا المثل على ضعف اإلنساف كيبين أنه مثل 

يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اف الذين تدعوف من دكف هللا لن )كجل 

يخلقوا ذبابا كلو اجتمعوا له كاف يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذكق منه ضعف 

( 73الحج )الطالب كالمطلوب 

أمة محمد صلى هللا عليه )موسى عليه السبلـ يشهد لهذق األمة كهذا هو نبى هللا 

في حوارق مع رسوؿ هللا ليلة المعراج أف أمة  موسىكقد صرَح ،  كسلم بالضعف

؛ فقاؿ لرسوؿ هللا عندما علم منه أف هللا قد  اإلسبلـ فيها صورة من الضعف

http://www.islamstory.com/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
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لىقىدٍ رىاكىدٍتي بىنًي ! يىا ميحىمَدي؛ كىهللاً: "فرض على أمته خمسين صبلة في اليوـ كالليلة

هىذىا فىضىعيفيوا فىتىرىكيوقي، فىأيمَتيكى أىضٍعىفي أىجٍسىادنا إًسٍرىائًيلى قىوٍمًي عىلىى أىدٍنىى مًنٍ 

 ".فىلٍييخىفِفٍ عىنٍكى رىبُكى كىقيليوبنا كىأىبٍدىاننا كىأىبٍصىارنا كىأىسٍمىاعنا، فىارٍجًعٍ

فأبو ذر  -كال ييقىلِل هذا أبدنا من شأنهم-كقد كصف رسوؿ هللا أصحابه بالضعف 

ن  من كبار الصحابة كمن سابقيهم، يىا أبا ذر، إًنِي : "كمع ذلك يخاطبه رسوؿ هللا قائبل

أىرىاؾى ضىعًيفنا، كىإًنِي أيحًبُ لىكى مىا أيحًبُ لًنىفٍسًي، ال تىأىمَرىفَ عىلىى اثٍنىيٍنً، كىال تىوىلَيىنَ مىاؿى 

". يىتًيمو

      

 كالعضبلتجنين سقط تأمل مدل الضعف الذل فيه حتى بعد تكوين العظاـ ( 32/1)شكل

ػؼف اإلٔغبْ أِبَ أػؼف اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

. إف اإلنساف قد يغتر بقوته يوما ما لكنه يعترؼ بضعفه أماـ أضعف الكائنات 

لونظرنا إلى الذين ماتوا من أكبئة األنفلونزا فى القرف العشرين لوجدنا أنهم 

 200اصاب ما يزيد عن   1919  –1918كباء  -يزيدكف على مائة مليوف فرد حوؿ العالم 

نسبة  spanish flu H1N1 (Barry 2004)مليوف  100ما يزيد على  ماتكمليوف من البشر 

مليوف من البشر كهى اإلنفلونزا األسيوية  6 –5.4 قمنمات  1958-1957كباء ك، % 2.5ت الوفيا

H2N2،  مليوف من البشر  2 –1.5كهى انفلونزا هونج كونج أكدل بحياة  1969-1968كباء

H3N2   

 

كبمقارنة الذين قتلوا من األمريكاف فى الحرب العالمية األكلى كالثانية كحرب فيتناـ ككوريا ، 

، بينما الذين  546000كالذين ماتوا من كباء األنفلونزا نجد أف الذين قتلوا فى هذق الحركب 

  650000ماتوا من األنفلونزا 
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أكبئة األنفلونزا مقارنة بالذين قتلوا فى الحرب العالمية حاالت الوفيات من ( 32/2)شكل 

 األكلى كالثانية كحرب  كوريا كحرب فيتناـ فى الواليات المتحدة األمريكية

 

مليوف  137التى اجتاحت أكركبا كقتلت منهم حوالى  الطاعوفكإذا نظرنا إلى أكبئة 

كانتشر فى أكركبا من القرف السادس حتى القرف السدس عشر  (322)من السكاف

كما زالت بعض الحاالت تظهر مفردة فى بعض المناطق ، كيقوؿ األكربيوف لوال 

 سنة إلى األماـ  150الطاعوف لتقدمت أكركبا 

 

 

 يبن خريطة اجتياح الطاعوف لدكؿ العالم أفريقيا كأسيا كأكركبا( 32/3)شكل 

 

                                                             

322
  )Cohn, Samuel K. (2003). The Black Death Transformed: Disease and Culture in Early Renaissance 

Europe. A Hodder Arnold. p. 336. ISBN 0-340-70646-5. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-340-70646-5
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تبين انتشار الطاعوف فى بلداف  2013من منظمة الصحة العالمية فى  خريطة( 32/4)شكل 

 العالم

 

 

 

يبين مقارنة الذين ماتوا من الحرب العلمية األكلى كالثانية ، كالذين ماتوا من ( 32/5)شكل 

 كاإلنفلونزا الموسمية 2009الطاعوف كإنفاكنزا الخنازير 

 

أكثر  .؛ في(180-165)فى ركما فى القرف الثانى الميبلدل (      323)الجدرلظهرك

كفى القرف الثالث الميبلدل دخل هذا الوباء معظم البلداف ،  مليوف مصاب 20من 

                                                             

323  )Smallpox and Vaccinia Donald A. Henderson1 and Bernard Moss2       Bookshelf » Vaccines  : 

NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=vacc&part 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=vacc&part=A3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=vacc&part=A3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=Books
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=vacc
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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كفى القرف السادس عشر الميبلدل اجتاح ، األكركبية فيما عرؼ بالوباء القبرصى 

كفى القرف الثامن عشر الميبلدل ،  هذا الوباء أكركبا فيما عرؼ بوباء هسبانيوال

من سكاف خليج % 90اجتاح هذا الوباء اكركبا كأسيا كأمريكا كأفريقيا كمحا 

، من سكاف شماؿ غرب المحيط الهادل % 30ماساسويتشس كماال يقل عن 

من األمريكيين األصليين ، ككفاة % 95كفى القرف التاسع عشر الميبلدل كفاة 

،  يين فى السنوات األكلى لئلستعمار البريطانىمن سكاف استراليا األصل% 50

مليوف  500-300فمن المقدر أف الجدرم كاف مسؤكال عن  كفى القرف العشرين

مليونا من  50في كقت مبكر من الحاالت تقدر ب  1950sكمؤخرا في . حالة كفاة 

  في العالم كل سنة   مرض الجدرم

  

 

مليوف فى  500حاالت من مرض الجدرل الذل اجتاح العالم كتسبب فى كفاة ( 32/6)شكل 

 القرف العشرين

رغم االستعماالت الذل اجتاح العالم كلم يتم توقيفه حتى اآلف  فيركس اإليدزك

كقد قدرت .الكثيرة لؤلدكية المضادة له كاللقاحات إال أنها جميعا باءت بالفشل 

كقد كصل منظمة الصحةالعالمية عدد اإلصابات كالوفيات فى نشراتها بالمبليين 

بخمسة كثبلثين ملوينا أغلبهم من دكؿ  2012عدد المحملين للفيركس حتى عاـ 

 إفريقية كمن أمريكا البلتينية 
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 يبين احصائية الحاملين لفيركس اإليدز حسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية ( 32/7)شكل 

كرغم أف فيركس اإليدز فيركسا ضعيفا إال أنه يقوـ بتدمير جهاز المناعة مما 

شكل )يؤدل إلى ضعف المقاكمة الطبيعية للجسم ضد الميكركبات التى تغزكق 

 فتهاجمه هجوما شرسا يؤدل إلى الوفاة  (32/8

 

الناتج عن  يبين اصابات فى الفم نتيجة غزك فطر الكانديدا بسبب ضعف المناعة( 32/8)شكل 

 اإلصابة بفيركس اإليدز 

قتصر اك  1826-1816 لكوليراؿكباء  أكؿظهر فقد ، كأكبئة الكوليرا ليست منا ببعيد 

انتشرت في مختلف  ، ثمالبنغاؿ كبدأ انتشار الوباء في شبه القارة الهندم على

القوات البريطانية كعدد ال  ألف من  حوالى عشرة. 1820كؿ بحل أنحاء الهند

كاندكنيسيا   الصين ، كظهر فى  الوباء يحصى من الهنود لقوا مصرعهم خبلؿ هذا

كمات . مليوف شخص 15بنحو   1860-1817بين  الهند فى كفاةاؿ كتقدر حاالت

في أكركبا كأسيا كحفرت  1917-1865مليوف نسمة بين   23 حوالى  آخرعدد 

كظهر بعد الوباء األكؿ ستة أكبئة أخرل ليصل عددهم إلى .المقابر الجماعية 

http://en.wikipedia.org/wiki/First_cholera_pandemic
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_subcontinent
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_subcontinent
http://en.wikipedia.org/wiki/Bengal
http://en.wikipedia.org/wiki/Bengal
http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_subcontinent
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_subcontinent
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 -م 1831وقد تعرضت منطقة الحجبز في الفترة من . سبعة حوؿ العالم 

كال يزاؿ بعض األكبئة تظهر فى أفريقيا كأمريكا . م  لعدة أوبئة من الكوليرا1916

لجدكؿ الجنوبية كأسيا كقد سجلت منظمة الصحة العالمية هذق األكبئة ، كيبين ا

 التالى أكبئة الكوليرا التى ظهرت متتابعة فى العالم  

 

حتى يبين عدد حاالت الكوليرا حوؿ العالم كما سجلتها منظمة الصحة العالمية ( 32/9)شكل

2009 

 

 2012يبين عدد الحاالت المسجلى للكوليرا حتى عاـ ( 32/10)شكل 
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أكبئة كثيرة كاف سببها أضعف المخلوقات من البكتريا كالفيركسات كالفطريات إال 

أنها استطاعت أف تدمر هذا اإلنساف المغتر بنفسه مع ضعفه الملحوظ ، كلذلك 

الذل  (6)يأيها اإلنساف ما غرؾ بربك الكريم)يذكرنا ربنا عز كجل دائما بقوله 

 سورة اإلنفطار (8)فى أل صورة ماشاء ركبك  (7)خلقك فسواؾ فعدلك

:  ػؼف اٌش١طبْ أِبَ لٛح إ٠ّبْ اإلٔغبْ

كمع كل هذا الضعف الذل يعترل اإلنساف فقد جعل هللا عز كجل الشيطاف 

الَذًينى آمىنيواٍ ييقىاتًليوفى فًي سىبًيلً اللٌهً ) : المؤمن يقوؿ هللا عز كجل  اـ ضعيفا أـ

كىالَذًينى كىفىريكاٍ ييقىاتًليوفى فًي سىبًيلً الطَاغيوتً فىقىاتًليواٍ أىكٍلًيىاء الشَيٍطىافً إًفَ كىيٍدى 

إًفَ عًبىادًم لىيٍسى لىكى ): ، كيقوؿ ربنا عز كجل  (النساء) (76)الشَيٍطىافً كىافى ضىعًيفًا 

كاإلنساف المؤمن عندما يعتريه نزغ  (42)عىلىيٍهًمٍ سيلٍطىافه إاًَل مىنً اتَبىعىكى مًنى الٍغىاكًينى 

، يقوؿ هللا عز  من الشيطاف الرجيم يستطيع أف يتغلب عليه  باإلستعاذة بالله منه 

 سورة (200)كإما ينزغنك من الشيطاف نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) كجل 

عن  كركل اإلماـ البخارل كاإلماـ مسلم بسنديهما كاللفظ للبخارل،   األعراؼ

استأذف عمر بن الخطاب رضي هللا ) :محمد بن سعد بن أبي كقاص عن أبيه قاؿ

قريش يكلمنه  عنه على رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم، كعندق نسوةه من

كيستكثرنه عالية أصواتهنٌ على صوته صلى هللا عليه كسلم، فلمٌا استأذف عمر بن 

الخطاب قمن فبادرف الحجاب، فأذف له رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم، فدخل 

أضحك هللا سنٌك يا : عمر كرسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم يضحك، فقاؿ عمر

عجبت من هؤالء البلتي كنٌ عندم، : عليه كسلم رسوؿ هللا، فقاؿ النٌبيٌ صلى هللا

. فأنت أحقٌ أف يهبن يا رسوؿ هللا: فقاؿ عمر. فلمٌا سمعن صوتك ابتدرف الحجاب

يا عدكٌات أنفسهن، أتهبنني كال تهبن رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم؟ : فقاؿ عمر

رسوؿ فقاؿ . نعم أنت أفظٌ كأغلظ من رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم: فقلن

إيهًا يا ابن الخطاب، كالذم نفسي بيدق ما لقيك : هللا صلى هللا عليه كسلم

 (324)الشيطاف سالكًا فجٌا قط إال سلك فجًٌا غير فجك
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كلكن البد كأف نتقول عليه بأركاف اإليماف التى ، نعم البد كأف نعترؼ بالضعف 

 بما أنزؿ إليه آمن الرسوؿ):فى قوله تعالى ذكرها ربنا عز كجل فى كتابه العزيز 

ق ال نفرؽ بين أحد من رسله كرسلككتبه من ربه كالمؤمنوف كل آمن بالله مبلئكته 

سورة البقرة ، كفى ( 285)كقالوا سمعنا كأطعنا غفرانك ربنا كإليك المصير

الحديث الصحيح عند اإلماـ البخارل بسندق عن عمر بن الخطاب كهو حديث 

أخبرنى عن اإليماف )جبريل عليه السبلـ الذل جاء يعلم األمة أمر دينها كذكر فيه 

فهذق ( قاؿ أف تؤمن بالله مبلئكته ككتبه كرسله كاليوـ اآلخر كبالقدر خيرق كشرق 

ة التى لو حققها المسلم ألطمئنت نفسه كعاش سعيدا هى أركاف اإليماف الست

 فى الدنيا كاآلخرة 
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 كالثبلثوف ثالثالفصل اؿ

 اٌش١خٛخخ

كهى نتاج  كالوهن ، الشيخوخة هى مرحلة عمرية يعترل صاحبها الضعف

هيوى ): كتأمل معى قوؿ ربنا عز كجل تقاعس فى عمل الجينات مرتبط بالزمن ، 

ن ثيمَ لتبلغوا الذم  خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ ييخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل

ن مُسىمٌى  أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا شيييوخنا كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى مًن قىبٍلي كلتبلغوا أىجىبل

كهي مرحلة الضعف التدريجي الشيخوخة ك .غافرسورة  (67)كىلىعىلَكيمٍ تىعٍقًليوف

الذم يضطر اإلنساف لها إلى االعتماد على مساعدة غيرق في القياـ بشؤكف 

كيصير مرة أخرل ضعيفًا كما كاف في طور الطفولة فاإلنساف يخرج من  ،نفسه

الشيخوخة المتأخرة يدخل في طور من الخلق ال ، كفى  بطن أمه ال يعلم شيئًا

يرد إلى أرذؿ العمر لكيبل يعلم كمنكم من ) :يعلم فيه شيئًا كما قاؿ هللا عز كجل 

إنها دكرة الحياة كأطوارها التي يمر بها جسم . الحج سورة( 5)من بعد علم شيئًا

 ضعف ثم قوة ثم ضعف كشيبة... اإلنساف إذا امتد به العمر

 

    

    

 عبلمات الشيخوخة على كبار السن( 33/1)شكل 
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قوله فى كمراحل الضعف التى تعترل اإلنساف ،  مظاهر العمر تعرؼ على ك

ثيمَ جىعىلى مًنٍ ؿى مًنٍ بىعٍدً ضىعٍفو قيوَةن اللَهي الَذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ ضىعٍفو ثيمَ جىعى)  تعالى

 سورة الركـ ﴾ْٓيخٍليقي مىا يىشىاءيۖ  كىهيوى الٍعىلًيمي الٍقىدًيري ﴿قيوَةو ضىعٍفنا كىشىيٍبىةنۚ   بىعٍدً

ضعف ثم قوة ثم ضعف أل أف اإلنساف : هذق هى مراحل الحياة الدنيا 

  عبارةعن قوة بين ضعفين

 العزيزتعالى الضعف األكؿ الذم خلقهم منه في آيات من كتابه سبحانه كقد بين ك

خلق اإلنساف من ) :، كقاؿ  سورة المرسبلت (20)ألم نخلقكم من ماء مهين): 

فلينظر اإلنساف مم ) :، كقاؿ تعالى سورة النحل (4)نطفة فإذا هو خصيم مبين

  سورة الطارؽ (6)خلق من ماء دافق (5)خلق

لكى ال يعلم بعد علم كمنكم من يرد إلى أرذؿ العمر ): كقاؿ في الضعف الثاني 

كمن نعمرق ننكسه في الخلق أفبل ):،كقاؿسورة النحل (70)شيئاإف هللا عليم قدير

  سورة يس (68)يعقلوف

أيها اإلنساف  ام) :تعالىكأشار إلى القوة بين الضعفين في آيات من كتابه  كقوله 

كقوله ، سورة اإلنفطار (7)الذل خلقك فسواؾ فعدلك(6)غرؾ بربك الكريمما 

كقوله عز ،  النحلسورة  (4)خلق اإلنساف من نطفة فإذا هو خصيم مبين) تعالى

سورة ( 54)اللَهي الَذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ ضىعٍفو ثيمَ جىعىلى مًنٍ بىعٍدً ضىعٍفو قيوَةن ) كجل

ختار حفص اككتقرأ كلمة ضعف بفتح الضاد كبضمها كالضم أكلى ، الركـ ، 

عن النبي  صلى هللا ابن عمر القراءة بالضم كفاقا للجمهور  للحديث الوارد عن 

قرأ عليه  صلى هللا عليه ابن عمر أنه أعني عطية العوفي عليه كسلم من طريق 

صلى هللا عليه كسلم كأمرق أف   -من ضعف بفتح الضاد ، فرد عليه:   كسلم

كهو طور  ,كتعتبر فترة المراهقة هي طور الشباب. ( 325)يقرأها بضم الضاد

كالنفسية  ,كالعقلية ,فتزداد القدرات البدنية ,إلي الرجولةاإلنتقاؿ من الطفولة 

كتستمر بهذا الزخم  ,بالتدريج حتي تصل إلي قمتها في سن الخامسة كالعشرين

ثم يبدأ منحني  (كهي مرحلة الرجولة الكاملة )إلي سن الخامسة كاألربعين

كيسمي القرآف الكريم  .الجسد في التدهور ليدخل في دكر الكهولة ثم الشيخوخة

حتي إذا بلغ أشدق كبلغ ) :مرحلة الرجولة باسم مرحلة بلوغ المرء أشدق فيقوؿ

أربعين سنة قاؿ رب أكزعني أف أشكر نعمتك التي أنعمت علي كعلي كالدم كأف 

                                                             

325
 كحسنه ، كركاق غيرهما ،كالترمذم كالحديث ركاق أبو داكد  ( 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16574
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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 (15)أعمل صالحا ترضاق كأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك كإني من المسلمين

 ,كمرتبها ,قوة تشهد لله الخالق بأنه هو كحدق كاهبهاكهي  .األحقاؼ سورة 

 .كمنظمها حسب علمه كحكمته كقدرته

 

: ِٓ ِفشداد اٌؼؼف وّب ٚسدد فٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

كقد : "شيبا"كجاءت مفردات كثيرة فى كتاب هللا تعالى تشير إلى الضعف منها 

قىاؿى رىبِ إني " :تعالىبقوله  قصة سيدنا زكريا عليه السبلـ فى هذق الكلمة كردت 

  .مريمسورة  "(4)كىهىنى الٍعىظٍمي مًنِي كىاشٍتىعىلى الرَأٍسي شىيٍبا

ك من بلغها بأسلوب يفيد ، كالكبر فى السن  الشيخوخة الكريم صف القرآف كك

مسني الٍكًبىري ) :االسترحاـ لما فيها من الضعف في البنية كالوظائف، مثل

كقىدٍ ) ،40:آؿ عمراف(كقىدٍ بلغني الٍكًبىر ) ،266:البقرة (الكبركأىصىابىهي ) ،54:الحجر(

لكى ينبه السامع  .23:القصص( كأىبيونىا شىيٍخه كىبًير) , 8:مريم(بىلىغٍتي مًنى الٍكًبىرً عًتًيٌا 

كالقارئ لكتاب هللا تعالى على حسن التأدب فى المعاملة مع كبار السن الذين 

 أصابهم الكبر كالضعف

 فٟ اٌغٕخ اٌّطٙشحاٌش١خٛخخ 

كقد كردت أحاديث كثيرة عن رسوؿ هللا صلى هللا عليه سلم يشير فيها إلى هذق 

قاؿ رسوؿ هللا ما ركاق  عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما المرحلة العمرية منها 

اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل  " : صلى هللا عليه كسلم لرجل كهو يعظه

شغلك كحياتك قبل  سقمك كغناءؾ قبل فقرؾ كفراغك قبلهرمك كصحتك قبل 

اغتنم خمسا قبل خمس أم افعل خمسة أشياء : " كقاؿ المناكم ، ( 326)موتك

قبل موتك يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك  قبل حصوؿ خمسة أشياء حياتك

ندمه كتوالى همه فاقترض منك لك  فإف من مات انقطع عمله كفاته أمله كحق

مانع كمرض فتقدـ  ؿ سقمك أم اغتنم العمل حاؿ الصحة فقد يمنعكصحتك قب

شغلك  المعاد بغير زاد كفراغك قبل شغلك أم اغتنم فراغك في هذق الدار قبل

                                                             

326
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين كلم  : كقاؿ 341/  4(  7846) أخرجه الحاكم في المستدرؾ رقم  ( 

، كصححه 1/425(  729) الشهاب رقم كالقضاعي في مسند  ، 77/  7(  34319) يخرجاق ، كابن أبي شيبة رقم 

 .  3355كفي صحيح الترغيب كالترهيب رقم ،  ( 1077 ) األلباني في صحيح الجامع رقم
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 بأهواؿ القيامة التي أكؿ منازلها القبر فاغتنم فرصة اإلمكاف لعلك تسلم من

ؿ هجوـ العذاب كالهواف كشبابك قبل هرمك أم اغتنم الطاعة حاؿ قدرتك قب

فتندـ على ما فرطت في جنب هللا كغناؾ قبل فقرؾ أم اغتنم  عليكعجز الكبر 

جائحة تفقرؾ فتصير فقيرا في الدنيا كاآلخرة  التصدؽ بفضوؿ مالك قبل عركض

صلى هللا عليه كسلم  ك حث،  (327)زكالها فهذق الخمسة ال يعرؼ قدرها إال بعد

كأهمها مرضات هللا عز على تحديد أهداؼ للمستقبل يسعى لتحقيقها  المسلم

خيركم من طاؿ عمرق كحسن عمله، ): صلى هللا عليه كسلم  ، باتباع قولهكجل 

ثواب إكراـ   كبين صلى هللا عليه كسلم . (328)كشركم من طاؿ عمرق كساء عمله

شاب شيخًا من  ما أكرـ:  صلى هللا عليه كسلم عليه لقوله أهل الشيخوخة ك حث

طلب كهذ الحديث فيه  .(329)أجل سنه إال قيض هللا له عند سنه من يكرمه

كبين صلى هللا عليه كسلم أف ، مع بعضها  هاالتواصل بين األجياؿ ألهميتها بربط

من أراد أف يعظم هللا عز كجل فالسبيل إليه بإكراـ ذل الشيبة المسلم كحامل 

ألنه ، القرآف كالسلطاف المقسط أل العادؿ فى حكمه بشرع هللا بين الناس 

اف من : )صلى هللا عليه كسلم يقوؿؼليس عدؿ إال فى تطبيق شرع هللا عز كجل 

اـ ذم الشيبة المسلم كحامل القراف غير الغالي فيه اجبلؿ هللا تعالى اكر

قاؿ الحميدم في ك،  (330)كالجافي عنه كاكراـ ذم السلطاف المقسط

عبيدهللا بن عامر أنه  ثنا سفياف قاؿ ثنا ابن أبي نجيح قاؿ أخبرني: (331)مسندق

ليس :"  -كسلم صلى هللا عليه-قاؿ ثنا رسوؿ هللا : سمع عبدهللا بن عمرك يقوؿ 

عند البخارل ثاف طريق كللحديث  "من لم يرحم صغيرنا ، كيعرؼ حق كبيرنامنا 

محمد بن إسحاؽ عن عمرك بن شعيب عن أبيه عن فى األدب المفرد بركاية 

ليس منٌا من لم يعرؼ حق :" -صلى هللا عليه كسلم -هللا  قاؿ رسوؿ:جدٌق قاؿ

                                                             

327
 2/16فيض القدير للمناكم (  

328
 .ركاق أحمد كالترمذم كصححه عن عبد هللا بن بشر بلفظ خير الناس من طاؿ عمرق كحسن عمله(  

329
 .ركاق الترمذم كقاؿ حديث غريب(  

330
 .ركاق ابو داكد ( 

331
من طريق ( 1/62)المستدرؾ على الصحيحين  كأخرجه الحاكم في،  (586ح/2)ركاق الحميدل فى مسندق (  

،  مسلم ، فقد احتج بعبدهللا بن عامر اليحصبي ، كلم يخرٌجاق هذا حديث صحيح على شرط:" الحميدم به ، كقاؿ 

 كابن أبي نجيح ، عن عبيدهللا بن عامر(:"469رقم)اريخهفقط ، قاؿ عثماف الدارمي في ت إسنادق صحيح: قلت 

قوؿ .السند ثقات ، كبقية رجاؿ"هو ثقة ( : يعني يحيى بن معين )عن عبدهللا بن عمرك،من عبيدهللا ؟فقاؿ 

، ردٌق البيهقي في شعب اإليما " اليحصبي  بعبدهللا بن عامر ( -يعني مسلم بن الحجاج )-فقد احتج :"الحاكم 

أنه عبدهللا بن عامر  -يعني شيخه الحاكم النيسابورم -زعم  ثم:" كقاؿ ( طبعة الكتب العلمية  -458ص/7)ف

 ." هو عبيدهللا بن عامر المكي اليحصبي ، كغلط فيه إنما
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البخارم عن أبي كفي تكريم كبار السن ركل ،  ."  (332)صغيرنا كبيرنا،كيرحم

كنت على عهد رسوؿ هللا صلى » : سعيد بن سمرة بن جندب رضي هللا عنه قاؿ

ن : هللا عليه كسلم غبلمنا فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القوؿ إال ههنا رجاال

 «هم أسن مني

كمن النماذج الحية على توقير الكبار في السن كاحترامهم في االسبلـ اعطاء 

في امامة المسلمين في حالة التساكم في حفظ القراف كبير السن افضلية 

، ككذلك اعطاء الكبير حق الكبلـ قبل الصغير في  كقراءته كالعلم بالسنة

ا حثه صلى هللا عليه كسلم للشباب يضكا، ، كبشكل عاـ كجوب اجبلله  المجالس

ف يصل أبر البر أف إ) على بر اصدقاء ابيه كاقاربه يقوؿ صلى هللا عليه كسلم

 .ركاق مسلم( بيهأالرجل كد 

: ٌٍش١خٛخخاٌّؼٕٝ اٌٍغٜٛ 

مىنً اسٍتىبىانىتٍ فيه : الشَيٍخي كالشَيٍخيوفي: قاؿ الفيركزآبادم في القاموس المحيط 

كالشيخ ، خًرً عيميرًقً أك إلى الثمانين السِنُ، أك من خىمٍسًينى أك إحٍدىل كخىمٍسًينى إلى آ

غالبًا عند الخمسين من العمر، كهو فوؽ الكهل ، كهي  هو من أدرؾ الشيخوخة

هذا ): قاؿ هللا تعالى. لمكانة من علم أك فضل أك رياسة، كهو ذك ا كدكف الهرـ

  .القصصسورة  (23)كأبونا شيخ كبير)، هودسورة ( 72)بعلي شيخًا

: وبططالػ ػٍّٝاٌش١خٛخخ 

هي عملية الهرـ كالتقدـ بالعمر التي تصيب  agingأك  Ageingالشيخوخة 

كهى عبارة عن خلل كتلف في عمليات النظاـ . الكائنات الحية نتيجة تناميها

حت تدرس حاليا كعلم الشيخوخة أصبك. مع مركر الوقت كالزمنالحيول للجسم 

كدراسات الوعي كالتغيرات كالصحية م الثقافية كاالقتصادية حيتناكؿ النوا

من أجل الوصوؿ بكبار السن إلى السعادة كبعدهم غرافية ككالديماالجتماعية 

ر الزمني ، تقسيم المسنين من خبلؿ مدخل العم كيرل بعض الباحثين. عن الكآبة

،  (سنة 85-75)كالشيخ ،  (سنة 75-60)تشمل الكهل ك إلى فئات أكثر تخصيصًا

                                                             

332
حدثنا : قاؿ ( عارضة األحوذم  -109-108ص/8)كأخرجه الترمذم ،  (355ح) البخارم في األدب المفرد ركاق(  

حديث  حديث محمد بن إسحاؽ عن عمرك بن شعيب ،:"قاؿ الترمذم. عن محمد بن إسحاؽ بهعبدة  هنٌاد حدثنا

 ." حسن صحيح
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منهم من يرل أف ، ككالمعمر من بلغ مائة عاـ فأكثر، ( سنة100-85)كالهرـ 

،  70 -60، كالهرـ من  سنة 60 -50سنة كالشيخوخة من  50 -40الكهولة من 

  سنة 80 – 70كأرذؿ العمر من 

 

 منحنى  الضعف كالقوة فى مراحل عمر اإلنساف بالزمن( 33/2)شكل

: ِب ٠زؾىُ فٝ رؾذ٠ذ اٌؼّش

عمر ،  (الزمن أم)عمر يحددق التقويم :إف لئلنساف ثبلثة أعمار: يوفيقوؿ األخصائ

كعمر ،  تحددق طريقة قياـ الجسم بوظائفه األساسية( حيوم)بيولوجي 

. كهو الذم يبدك علينا في تصرفاتنا كمواقفنا من الحياة( نفسي)سيكولوجي 

ليس لها من األهمية إال ما نعطيه « حالة نفسية»كيقاؿ بهذا الصدد إف الشيخوخة 

. «نحن لها

  :اٌزٛع١ٗ اٌؼٍّٝ

.  ؟ مع كبر سنه صحياتدهور مكثر الجدؿ كالكبلـ عن لمذا يهرـ اإلنساف كلماذا 

هذا التدهور الصحي هو نوع من التدمير الذاتي فى الحقيقة 

كمن أجل الوصوؿ إلى حقيقة  .لخلية الحيةا جيناتفي ) (Phenoptosisالمبرمج

 أخيرأ العلماء كتشففقد ا.هذا األمر البد كأف نفهم ما يحدث على مستول الخلية 

 أف:كهي كالتأثير العمل على لتحثها الشيخوخة جينات بقدح تبدأ مهمة آلية

 مادة من راكيبت قبل من يحدد البشرم الجسم خبليا في للحياة العمرالمحدد

: سميت( الخبليا نول في الوراثية المادٌة كهي) DNA" أيه -إف-دم"الػ
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 شكل على(    333)الكركموسومات نهايات في ترل ،telomeres "  التيلوميرات"

  .فى الخلية aging الهرـ عن المسئولة الجينات تغطي  covers أغلفة

 

    
دل إلى ؤيبين توضع التيلوميرات على نهاية الكركموسومات كالتى بنقصها ت( 33/3)شكل 

 الشيخوخة

 

 تصبح فيها التيلوميرات فإف جديدة خلوم إنقساـ بعملية الخلية تقوـ مرة كلٌ فيك

 فتنكشف يمكن ما أقصر فيها التليلوميرات تكوف كقت يأتي حتى طوال، أقصر

 تحين كبهذا كالتأثير، العمل من كتمنعها تغطيها كانت التي الشيخوخة جينات

 جينات تبدأ عندما  Senescence of Cells الخلية أكموت الشيخوخة مرحلة

.   العمل في الشيخوخة

 الخبليا أنواع جميع في موجودة مميزة خاصية أيضا العلماء الكشاؼ كنتيجة

( المخلد اإلنقساـ) المستمر السريع اإلنقساـ قدرتها على  كهي السرطانية

immortal celullar division التيلومريز" أنزيم كجود بسبب "telomerase()334)  

 بصورة السرطانية الخبليا في التيلوميرات طوؿ على يحافظ كالذم خبلياها في

 الخبليا تحافظ الطريقة كبهذق طولها ينقص ال لهذاتغطيته للتيلوميرات  نتيجة دائمة

                                                             

333  )Moyzis,R.K., Buckingham,J.M., Cram,L.S. et al. (1988) A highly conserved repetitive 

DNA sequence, (TTAGGG)n, present at the telomeres of human chromosomes. Proc. Natl 

Acad. Sci. USA, 85, 6622–6626. 

 

334 ) Shay,J.W. and Wright,W.E. (2000) Implications of mapping the human 

 telomerase genes (hTERT) as the most distal gene on chromosome 5p. Neoplasia, 2, 195–

196. 

https://www.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.kindness2.com/uploads/2/6/1/1/26113502/4162667_orig.jpg&imgrefurl=http://www.kindness2.com/telomere--anti-aging.html&docid=D2f9lni3yphB3M&tbnid=kRpbMamANg1UpM:&w=560&h=447&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwiY6ZCC0o3NAhVCPRoKHRQnC544ZBAzCBQoETAR&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.freegrab.net/telomeres10.jpg&imgrefurl=http://www.freegrab.net/telomere.htm&docid=iDbLEwDjCYNLRM&tbnid=pQm117XmCrCuiM:&w=400&h=260&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwiY6ZCC0o3NAhVCPRoKHRQnC544ZBAzCCcoJDAk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ph/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/qF7RTwHm7GA/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=qF7RTwHm7GA&docid=CWJpY7sV4PY64M&tbnid=lqqSGAXUo9OjtM:&w=480&h=360&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwjso9CF0Y3NAhXF0hoKHSSqDzAQMwhbKDYwNg&iact=mrc&uact=8
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فى استخداـ هذا (    335)فكر العلماء، كلذلك  الهرـ من نفسها على السرطانية

 إلى الشباب اإلنزيم فى عودة الشيخوخة

 

 

 

انزيم التيلوميراز كمنع نقصاف التيلميرات من كركموسومات الخبليا ( 33/4)شكل 

 السرطانية 

 

 

 

                                                             

335  )Yang,J., Chang,E., Cherry,A.M., Bangs,C.D., Oei,Y., Bodnar,A., Bronstein,A., Chiu,C.P. 

and Herron,G.S. (1999) Human endothelial cell life extension by telomerase expression. J. 

Biol. Chem., 274, 26141–26148. 

 

 

https://www.google.com.ph/imgres?imgurl=https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/6_telomere_4.jpg&imgrefurl=https://www.nia.nih.gov/health/publication/genetics-aging-our-genes/what-happens-when-dna-becomes-damaged&docid=LSzLGRBNgxF0aM&tbnid=B4UWNblMAEmptM:&w=400&h=164&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwjso9CF0Y3NAhXF0hoKHSSqDzAQMwgsKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR2PST043NAhVBlRQKHRFYBU8QjRwIBw&url=http://factorialist.com/telomerase-hacking-lifespan/&psig=AFQjCNHopIyYLoMabQDtysSCxDX65aym8A&ust=1465104320319092
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يبين الكركموسومات كعليها التيلوميرات مع اختبلؼ طولها كقصرها من الخبليا ( 33/5)شكل 

كاتحاد انزيم التيلوميراز ( 2) ، كعدـ كجودها فى الخبليا الميتة( 4، 3)الشابة كالخبليا الهرمة  

 (1)مع التيلوميرات فى الخبليا السرطانية 

 ال اإلنقساـ على كالقادرة النشطة الجسم خبليا معظم أف العلماء كجد بينما

 العظم نخاع في Stem Cells الجذعية الخبليا ماعدا اإلنزيم هذا مثل  تمتلك

Bone Marrow كالخبليا يحويها الذم الجسم موت حتى تنقسم تظل التي 

 كفي أبدا، تهرـ فبل الخاصية هذق تمتلك المبدع العظيم الخالق جعلها الجذعية

 خبليا ك الدـ خبليا بدكف العيش يستطيع ال اإلنساف فإف بالغة إالهية حكمة ذلك

. األعداء غوائل عنه كتصد األمراض من هللا بإذف الجسم تحمي التي المناعة

 يحاكلوف كهم الباهرة العلمية الحقائق هذق اكتشاؼ من العلماء استفاد كلقد

 البشر، تفيد هامة طبية مجاالت في اإلكتشافات هذق من استنتاجاتهم تطبيق اليوـ

 الهرمة الجسم كأنسجة لخبليا كالنشاط كالحيوية الشباب إعادة إمكانية: مثل

Revitalization of cells التيلومريز إنزيم إنتاج تحث مواد انتاج بمحاكلة كذلك 

 تستطيع التي البركتينات من نوع إنتاج أك التيلوميرات طوؿ يعيد أك على ليحافظ

 اللقاح أك المناعي العبلج من نوع إنتاج ككذلك التيلوميرات طوؿ في  النقص منع

 طوؿ بنقص فيعجل السرطانية الخبليا في النشط التيلومريز إنزيم لتثبيط يوجه

 انقسامها إيقاؼ على بذلك كيساعد هرمها آليات قدح إلى يؤدم كالذم تيلوميراتها

. شيء كل على القادر هللا بإذف شركرها من كالشفاء اندثارها ثم

  

 في المساهمة في  الشيخوخة جينات كأثر التيلوميرات أهمية أكتشاؼ من بالرغم

 تأثير أهمية نغفل ال أف يجب لكن الحي، الكائن جسم خبليا شيخوخة إحداث

تبكر التى الضغوط النفسية كاالجتماعية كضغوط الحياة  ،مثل األخرل العوامل

  336)بالشيخوخة

                                                             

336  )Serrano,M. and Blasco,M. (2001) Putting the stress on senescence. Curr. Opin. Cell 

Biol., 13, 748–753. 
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قىاؿى رىبِ إني كمن أخص عبلمات الشيخوخة الظاهرة قوؿ الحق سبحانه كتعالى 

 عظاـ أف طبينا ثبتكقد  .مريمسورة  "(4)كىهىنى الٍعىظٍمي مًنِي كىاشٍتىعىلى الرَأٍسي شىيٍبا

 كالتناقص الضمور في تأخذ ثم كالثبلثين الخامسة سن في الذركة تبلغ اإلنساف

 ُ إلى يصل العظاـ فقد معدؿ فإف المرأة أما للرجاؿ سنوينا٪ ِ هو ثابت بمعدؿ

 البناء معدالت علي الهدـ معدالت كتزايد. الطمث انقطاع بعد خصوصنا سنوينا٪ 

 الناتجة بالفراغات المتبلئه نظرا الوهن مرحلة في يدخل العظمي الهيكل فإف

الكالسيوـ مادة تناقص عن هشاشته تزداد كبذلك , (Osteoporosis), 

التئامه سرعة تتباطأ الذم الوقت في منه جزء أم كسر كيسهل  أكثر كمن ,

 كالعمود كالمعصم الورؾ عظاـ السن كبر عند للكسر المعرضة العظاـ

الفقرم صدمة اقل عند الكسر كيحصل ,  العمود فقرات تتضاغط ما كعادة .

القامة قصر إلي مؤدية الفقرم  لضعف نتيجة الظهر في تحدب حدكث أك ,

الغضاريف كتآكل العضبلت شديدة آالما يحدث مما ,  التهاب إلي كيؤدم ,

المفاصل  من أعداد إفراز توقف إلي السن كبر عند العظم كهن كيرجع .

المهمة الهرمونات  أهمها الفيتامينات من أعداد في كاضح نقص كإلي ,

فيتامين (D)من الكالسيوـ امتصاص معدالت نقص إلي يؤدم مما  

الدـ  الدرقية جار هرموف إفراز في زيادة أية المرض هذا في يتسبب كذلك,

باسم المعركؼ (Para-Thormone)العظاـ نخر علي يعمل كالذم  كما أف ,

نقص هرموف التستيستيركف يؤدل إلى عدـ امتصاص الكالسيوـ كترسيبه 

فيالعلعظاـ مما يجعل الجسم فى احتياج مستمر له فيأخذق من العظم مما يؤدل 

كبالتالى انحناء العمود الفقرل كقصر الطوؿ ككسور ألقل  إلى هشاشة العظاـ 

 األسباب 
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العظاـ مما يؤدل إلى هشاشتها كقصر الطوؿ فى مرحلة يبين انخفاض كثافة ( 33/6)شكل 

 الشيخوخة

 

  

يبين هشاشة العظاـ كانحناء فى فقرات العمود الفقرل  ( 33/7)شكل 

 نتيجةالشيخوخة 

 الملونة مادته بفقدانه الشعر ابيضاض هو كالشيبكالعبلمة الثانية هى الشيب ، 

التلوين بخبليا الموجودة (Melanocytes)الشعرية البصيلة عمق في   ,

تقريبا سنة كل في 1%بمعدؿ التلوين خبليا عدد كيتناقص  نشاطها كيخضع ,

خاص هرموف مفعوؿ إلي  يضعف العمر تقدـ مع تدريجيا إفرازق كبنقص ,

بالتدريج لونه فيبيض الشعر تلوين خبليا نشاط  .
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كذلك من مثل مع تقدـ اإلنساف في العمر تأخذ حواسه في الضعف التدريجي ك

من األدعية المحببة إلي قلب  ,كاللمس ,كالشم ,كالتذكؽ ,كالبصر ,قدرات السمع

اللهم  , اللهم عافني في بدني :قوله الشريف (صلي هللا عليه كسلم ) المصطفي

 ال إله إال أنت ,اللهم عافني في بصرم , عافني في سمعي

 :ػالط اٌش١خٛخخ فٝ اإلعالَ

يكمن عبلج الشيخوخة بتطبيق ما جاء بالقرآف الكريم كالسنة المطهرة في  •

 الطعاـ كالشراب الذم أساسه 

 (  كلوا كاشربوا كال تسرفوا)عدـ اإلسراؼ  فى الطعاـ كالشراب  •

 ( المعدة بيت الداء)كعدـ الشبع ، ( الصياـ)ك التجويع  •

كالسباحة  علموا أكالدكم الرماية)ك المحافظة على الصحة كالرياضة  •

 (كركوب الخيل

خيركم من طاؿ عمرق ) حسن العمل كالرجاء فيما عند هللا عز كجل •

 ( كحسن عمله

 مذمومة كالتدخين كتعاطي الخمر كسائر اشكاؿ االدماف، اؿعادات اؿ تجنب •

كالذكر كقراءة القرآف ففيها طمأنينة  -المداكمة على الصبلة في المساجد •

  النفس كبعدها عن االكتئاب

 بما يحتاج دكف افراط اك نقصاف جسماؿتحرل التغذية الجيدة التي تمد  •

 

 

: اػزجشاد فٝ اٌش١خٛخخ

: كهناؾ مجموعة من االعتبارات ينبغي أف يدركها كل مسن •

ػ ليست الشيخوخة كلها ضعفنا كال هي كلها قوة كقد تكوف أياـ  1

. الشيخوخة من أكثر أياـ الحياة إنتاجنا

ة قبل أف تكوف عضوية؛ فينبغي عدـ االعتماد الشيخوخة حالة نفسي -2

. على المعيار الزمني للشيخوخة

ػ ربما تضعف الملذات الجسدية كالمادية في الشيخوخة، إال أف الملذات  3

. الفكرية كالركحية كالدينية تقول عند المسنين

ػ على المسن أف يتقبل حياته كما هي ، كأف يعتقد أنه قادر على ابتكار 4
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. جديدةأشياء 

كما يتوجب على األبناء توفير أكجه الرعاية، كالتي تتمثل فيرد الجميل تجاق 

 كالديهم الشيوخ 

: ِب ٠غت رغبٖ اٌّغ١ٕٓ

 .تقديم الرعاية الطبية كالصحية للمسنين •

كأف ، كإشعارق بالحب كالحناف ، االهتماـ بالصحة النفسية للشيخ المسن  •

. أهله بحاجة ماسة إليه

االجتماعية كتوسيع دائرة صداقات المسن مع المتكافئين تنمية العبلقات  •

. معه سننا كثقافة كمستول

. الحرص على ملء كقت فراغهم •

. تشجيع المسن على البحث كالقراءة حتى تبقى ذاكرته حية •

 

: ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ِٓ ِظب٘ش اؽزشاَ االعالَ ٌٍش١خٛخخ

اساس من كحرص االسبلـ على تنظيم العبلقات االسرية كاالجتماعية على 

العدؿ كالمساكاة كالتعاكف كاالخاء كالحرمة كالمحبة كالمودة كالسكينة كالعطف 

كاذا كاف االسبلـ قد حرص على  .كالتضامن كالتساند كالتكافل كالوحدة كاالتحاد

صوف كرامة االنساف في كل مراحل عمرق، فقد عني عناية خاصة بتوقير الكبار 

فقد حث االسبلـ . (ليهم كخاصة الوالدينكاحترامهم كالعطف عليهم كاالحساف ا

االنساف على بر الوالدين كاالحساف اليهما في كل مراحل العمر كضركرة رعايتهم 

خاصة عندما يكبركف، حيث يصبحوف اكثر حاجة للرعاية كالعناية كالشعور 

.  بالطمانينة كاالمن بعد اف ادكا الرسالة تجاق ابنائهم كاكطانهم

اما يبلغن * كقضى ربك اف ال تعبدكا اال اياق كبالوالدين احسانا: قاؿ هللا تعالى

عندؾ الكبر احدهما اك كبلهما فبل تقل لهما اؼ كال تنهرهما كقل لهما قوال كريما 

سورة ( كاخفض لهما جناح الذؿ من الرحمة كقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

  23اية : االسراء

إليهما كجاءت منزلتها بعد عبادة هللا آية جامعة فى بر الوالدين كاإلحساف 

كاخفض )ثم يمضي االمر االلهي يقوؿ .عزكجل كمعنى قضى أل أكر كأكجب 
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فتدعو الى  (لهما جناح الذؿ من الرحمة، كقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

الدرجة العليا من الرحمة بالوالدين الكبيرين بحيث يشعر الولد كالبنت كالديهما 

كالف االنساف مهما بلغ . بعمق ما يشعراف به من رحمة بالوالدين كاجبلؿ لهما

لذلك فهو يلجا . من العطف كالتراحم تظل قدرته قاصرة عن الوفاء بحق كالديه

داعيا اياق اف يجزيهما الجزاء االكفى، لقاء رحمتهما الى من ال تنفذ ينابيع رحمته، 

به كتربيتهما اياق في صغرق، كال يقتصر االرشاد القراني لبلبناء في تعاملهم مع 

االباء كبار السن على النهي عن خشونة القوؿ كانما ينتقل الى االمر باحساف 

كاعزازا  القوؿ، كتحرم الكريم من االلفاظ في مخاطبتهما، مراعاة لشعورهما

كاف جاهداؾ على اف تشرؾ بي ما ليس لك به علم فبل  :، يقوؿ هللا عزكجل لهما

  .15اية : سورة لقماف( تطعهما، كصاحبهما في الدنيا معركفا

اآلباء كاألمهات كاألجداد  يهم كهى كاجبة على األبناء تجاقالنفقة علكمن برهم 

لكبار السن مدخرات أك موارد فإف انعدـ األكالد، كلم تكن ...كالجدات كإف علوا

مالية، انتقل كاجب اإلنفاؽ إلى الدكلة، ممثلة في النظاـ الحكومي، حسب مبدأ 

كهذا ما .كفالة المحتاجين، كبمقتضى الضماف االجتماعي المقرر في اإلسبلـ

 إيما عرصة": تشير إليه األحاديث النبوية الشريفة، فقد جاء في الحديث الشريف

أخرجه )"كتعالى ـ امرؤ جائعًا، فقد برئت منهم ذمة هللا تبارؾأم بقعة أصبح فيه

ن قىاؿى(.أحمد كالحاكم ن ! يىا رىسيوؿى هللاً : كعىنٍ جىابًرً بٍنً عىبٍدً هللاً؛ أىفَ رىجيبل إًفَ لًي مىاال

ىبًيكى:)فىقىاؿى. كىإًفَ أىبًي ييرًيدي أىفٍ يىجٍتىاحى مىالًي. كىكىلدًا (. أخرجه أبن ماجه.)(أىنٍتى كىمىاليكى أل

أٚعٗ االػغبص اٌؼٍّٝ 

 حقيقة الضعف فى مشوار الحياة من المهد إلى اللحد  -

حقيقة القوة بين الضعفين يعلمها القاصى كالدانى كأشار هللا عز كجل كمرحلة  -

 عمريةمحددة بين ضعفين

 (ثم جعل من بعد قوة ضعفا كشيبة)حالةالشيب تأتى بعد مرحلة الضعف   -

 المشيئة قبل الخلق  -

 العلم قبل القدرة  -
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 كالثبلثوف الرابع الفصل

 (اٌض٘ب٠ّش)أسري اٌؼّش 

سمي باسم العالم  Alzheimer’s diseaseالخرؼ المبكر  -مرض الزهايمر 

كأشهر ,  1906الذم اكتشفه عاـ  Alois Alzheimerاأللماني ألويس الزهايمر

مليوف  4.5كهناؾ .  (337)األسبق ركنالد ريجينمن أصيب به هو الرئيس األمريكي 

كعادة ما يتوفي المريض , مصاب بهذا المرض في الواليات المتحدة األمريكية 

سنوات من تشخيص المرض ك في بعض الحاالت عاش المرضي  8في فترة 

كعموما فانه يصيب االفراد الذين تزيد .عاما من بعد التشخيص  20حتى 

. كعلى الرغم من إمكانية ظهور بوادرق في سن أقلسنة،  65أعمارهم عن 

، ( 338) مليوف شحص بألزهايمر على مستول العالم 26.6أصيب  2006كفي عاـ 

 . 2050كهذا العدد يمكن أف يكوف أربعة أمثاؿ بحلوؿ 

في الشخص السليم تنتقل اإلشارة العصبية خبلؿ الخبليا العصبية السليمة كمن ك

بينما في مرض الزهايمر  .الموصبلت العصبية الكيمائيةخلية إلى أخرل من خبلؿ 

فإف مناطق من نسيج المخ يحدث بها تلف كبالتالي فإف بعض اإلشارات ال تصل 

 . مما يسبب ظهور أعراض المرض

هو مرض  ،SDATيعتبر مرض الزهايمر كالذم يسبب الخرؼ الشيخوخى 

كهذا . الشيخوخةمستعصى كانحبللى كالذم يشكل أكثر االمراض شيوعا عند 

                                                             

337
  )https://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_disease 
338  )2006 prevalence estimate: Brookmeyer R, Johnson E, Ziegler-Graham K, Arrighi HM. 

Forecasting the global burden of Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia. 2007 [Retrieved 18 
June 2008];3(3):186–91 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=rbrookmeyer
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كيسبب خلبل   dementia( 339)المرض أكثر األسباب لئلصابة بخلل عقلي شديد

. شديدا باإلدراؾ كالتصرفات مما يؤثر على التواصل االجتماعي كقدرات العمل 

، مثل  تكوف اكثر األعراض شيوعا التي يمكن التعرؼ عليها هي فقداف الذاكرة

كعندما يبلحظ كيشك . (340)المريض حديثاصعوبة تذكر الحقائق التي تعلمها 

الطبيب أك النفسانى في كجود مرض الزهايمر، فانه يؤكد هذا التشخيص عن 

طريق التقييم السلوكي كالتجارب االدراكية، كعادة مايعقبها فحص المخ باالشعة 

. المقطعية إذا كاف متاحاى

   

كمراز المخ التى تتأثر بالمرض تدريجيا ( يمين)يبين رجل شيخ كبير فى السن مريض بالزهايمر( 34/1)شكل 

( يساركسط ك)

كبتطور المرض، تشتمل االعراض على التشوش، كالهياج، كالعدكانية، كالتقلبات 

المزاجية، كانهيار اللغة، كفقد الذاكرة على المدل الطويل، كقلة االحساس باألالـ 

يؤدل في النهاية إلى نتيجة لقلة حواسهم ، كتدريجياى تفقد كظائف الجسم، مما 

. كمن الصعب تقدير التكهن الفردل نظراى الختبلؼ مدة المرض. (341)الوفاة

كيتطور مرض الزهايمر لمدة غير محددة من الزمن قبل أف يصبح ظاهرا تماماى 

كيعتبر متوسط الحياة المتوقعة بعد . كيمكن له أف ينمو بدكف تشخيص لسنوات

                                                             

339
  )Berchtold NC, Cotman CW. Evolution in the Conceptualization of Dementia and 

Alzheimer's Disease: Greco-Roman Period to the 1960s. Neurobiology of Aging. 1998;19 

340  )Mendez MF (November 2012). "Early-onset Alzheimer's disease: nonamnestic subtypes 

and type 2 AD". Archives of Medical Research 43 (8): 677–85. 

341
 (Ballard C, Gauthier S, Corbett A, et al. (19 March 2011). "Alzheimer's disease.". Lancet 

377 (9770): 1019–31 
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سنة بعد  14أكثر من % 3كيعيش أقل من . التشخيص مايقرب من سبع سنوات

.  التشخيص

فى آية جامعة لمراحل : اشارة علمية لمرض الزهايمر فى كتاب هللا تعالى 

العمر من التراب إلى التراب ذكر هللا عز كجل مرض الخرؼ أك الزهايمر فى 

فى الٍبىعٍثً فىإًنَا ﴿يىا أىيُهىا النَاسي إًفٍ كينٍتيمٍ فًي رىيٍبو ـً: قوله عز كجل فى سورة الحج

خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ نيطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ مًنٍ ميضٍغىةو ميخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو 

ن ثيمَ  ىرٍحىاـً مىا نىشىاءي إًلىى أىجىلو ميسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍبل لًنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي اأٍل

تىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييتىوىفَى كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبلى يىعٍلىمى مًنٍ ؿً

ىنٍبىتىتٍ مًنٍ ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا أىنٍزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاءى اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأ  بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئًا كىتىرىل اأٍل

كىاللَهي خىلىقىكيمٍ ثيمَ يىتىوىفَاكيمٍۚ  كىمًنكيم : كيقوؿ أيضا فى سورة النحل   (5)زىكٍجو بىهًيجو كيلِ

. ( 70)مَن ييرىدُ إًلىىٰ أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍ الى يىعٍلىمى بىعٍدى عًلٍمو شىيٍئناۚ  إًفَ اللَهى عىلًيمه قىدًيره 

لما ينتاب المسن من خرؼ عقلى حتى ففى هاتين اآليتين إشارة علمية دقيقة 

قاؿ اإلماـ بن كثير فى تفسيرق لآلية من . أنه ينسى ما تعلمه فى حياته الدنيا

يخبر تعالى عن تصرفه في عبادق ، كأنه هو الذم أنشأهم من : سورة النحل

كهو الضعف  -العدـ ، ثم بعد ذلك يتوفاهم ، كمنهم من يتركه حتى يدركه الهرـ 

 بعد من جعل ثم ضعف من خلقكم الذم هللا ) : ما قاؿ هللا تعالىؾ -في الخلقة 

 القدير العليم كهو يشاء ما يخلق كشيبة ضعفا قوة بعد من جعل ثم قوة ضعف

[ قاؿ ] في أرذؿ العمر  -رضي هللا عنه  -كقد ركم عن علي  [ 54: الركـ  ] (

كفي هذا السن يحصل له ضعف القول كالخرؼ كسوء . خمس كسبعوف سنة 

بعدما كاف : أم  ( شيئا علم بعد يعلم ال لكي ) : كلهذا قاؿ; الحفظ كقلة العلم 

عند تفسير هذق  البخارمكلهذا ركل ; عالما أصبح ال يدرم شيئا من الفند كالخرؼ 

حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا هاركف بن موسى أبو عبد هللا األعور ،  : اآلية

 يدعو كاف - كسلم عليه هللا صلى - هللا رسوؿ أفعن شعيب ، عن أنس بن مالك 

 كفتنة ، القبر كعذاب ، العمر كأرذؿ كالهرـ ، كالكسل البخل من بك أعوذ " :

  .(342) كالممات المحيا كفتنة ، الدجاؿ

                                                             

342
 بههاركف األعور من حديث مسلم كركاق (  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=70#docu
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 اليمينكبير في السن في جهة جهة اليسار كمخ ؿ)مقارنة بين دماغ طبيعي يبين ( 34/2)شكل 

 كبه اضمحبلؿ 

حوؿ خبليا  plaques (343)كقد كصف مكتشف المرض كجود رقع أك لويحات

داخل خبليا المخ كذلك عند الفحص المجهرم  tanglesالمخ ، كتشابكات أك كتل 

اآلف كأنه هو السمة المميزة لهذا  كمازاؿ هذا الوصف حتى, ألنسجة المخ 

 . المرض

 

 ترسيب لويحات األميلويد على الخبليا العصبية ( 34/3)شكل

                                                             

343
 )  Brookmeyer R., Gray S., Kawas C .. Projections of Alzheimer's Disease in the United 

States and the Public Health Impact of Delaying Disease Onset .American Journal of Public 

Health  .1998;88(9:)1337–42 . doi :10.2105/ AJPH.88.9.1337 .PMID 9736873. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1509089/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1509089/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1509089/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Journal_of_Public_Health&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Journal_of_Public_Health&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Journal_of_Public_Health&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://ar.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
http://dx.doi.org/10.2105%2FAJPH.88.9.1337
http://dx.doi.org/10.2105%2FAJPH.88.9.1337
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9736873?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9736873?dopt=Abstract
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من نوع من البركتين الموجود بالمخ يسمى بيتا أميلويد  (344)كتتكوف اللويحات

beta-amyloid،  بينما تتكوف الكتل داخل الخبليا العصبية كخيوط ملتوية بفعل

كقد الحظ العلماء أف هذق البركتينات   ,tauتشوق يصيب بركتينا آخر يسمى تو 

حيث تبدأ بالتواجد بمناطق المخ المسئولة عن الذاكرة  -تزيد ضمن نظاـ معين 

كلما تقدمنا في العمر كلكنها تكوف أكثر بكثير عند  -كالتعلم ثم بقية المناطق 

كالعلماء لم يتوصلوا تحديدا لدكر هذق البركتينات كلكن الخبراء , مرضى الزهايمر

يعتقدكف أنها تمنع توصيل اإلشارات بين الخبليا العصبية كتعرقل األنشطة البلزمة 

كما هو مؤكد لدم العلماء هو أنه بمجرد ظهور المرض . الستمرار حياة الخلية 

لخبليا المخ التي تقوـ  -تمد لسنوات  -يكوف قد سبقته عملية موت كتحلل طويلة 

كبموت الخبليا العصبية ، يتقلص المخ كيحدث به . بحفظ المعلومات كاسترجاعها

 .ضمور ، كيفقد شكله المتجعد

 

 

ثم قطاع ( كسط)ثم قطاع لحالة الزهيمر بسيطة (يسار)كتبين قطاع لمخ طبيعي ( 34/4)شكل

 (يمين)لحالة شديدة 

اٌخشف اٌّجىش  -عجت ِشع اٌض٘ب٠ّش 
                                                             

344 Querfurth HW, LaFerla FM (28 January 2010). "Alzheimer's disease". The New England 

Journal of Medicine 362 (4): 329–44 

http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK282Zw47NAhXFPRoKHXHvCycQjRwIBw&url=http://dailyhealthpost.com/women-may-fear-alzheimers-disease-than-men-12273/&psig=AFQjCNE4axxVWuiwWKGUylueRjTczLxqmA&ust=1465134387091367
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لم يتمكن العلماء من التعرؼ حتى اآلف علي السبب الواضح كالمباشر لهذا 

عاما تمكنوا من  15المرض، ك لكن نتيجة لؤلبحاث المستمرة لما يقرب من 

التعرؼ علي مجموعة من العوامل التي من الممكن أف تتضافر لتؤدم في النهاية 

 : كأهم هذق العوامل. إلى مرض الزهايمر

كهو أكثر العوامل المشجعة لظهور المرض، حيث أف غالبية : بالعمرالتقدـ  -1

ك تزداد فرصة المرض بنسبة , المرضي يصابوف به بعد سن الخامسة ك الستين 

عند سن % 50الضعف كل خمسة أعواـ تالية لهذا السن حتى تصل إلى نسبة 

85  .

أصيب أحد حيث أف فرصة حدكث المرض تزيد عند الذين : العوامل الوراثية -2

.  كالديهم أك أجدادهم بهذا المرض مقارنة باألشخاص الطبيعيين

.  األمراض التي تؤثر علي األكعية الدموية الموجودة في المخ  -3

.  إصابات الرأس الخطيرة تزيد من فرص اإلصابة بالمرض  -4

 

 

مقارنة ( C,Dيسار)فى المخ نتيجو الزهايمر  بعض الخبليا العصبيةيبين تلف فى ( 34/5)شكل 

( A,Bيمين)بمخ طبيعى 

http://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0hayFxI7NAhUB6xoKHcUJDw0QjRwIBw&url=http://www.intechopen.com/books/alzheimer-s-disease-challenges-for-the-future/neuroinflammation-and-alteration-of-the-blood-brain-barrier-in-alzheimer-s-disease&psig=AFQjCNE4axxVWuiwWKGUylueRjTczLxqmA&ust=1465134387091367
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األػشاع  

كتبدأ األعراض بتناقص في الذاكرة مع عدـ القدرة على القياـ بالوظائف اليومية 

ثم اضطراب في الحكم على األشياء ك أحيانا التوهاف كأيضا بعض التغيرات في 

مثل صعوبة استدعاء الكلمة مع القدرة على ترديدها كإدراؾ معناها ك )الكبلـ 

ك الصورة ألسفل  .progressive aphasiaالفقداف المتزايد للقدرة على الكبلـ 

على اليمين تبين مواقع مراكز الذاكرة كاللغة بقطاع في المخ كالتي تتأثر 

 بالمرض بالمقارنة إلى قطاع في الشخص السليم إلى اليسار 

  

فى مخ  -الفستقى–كالذاكرة باللوف  -باللوف السماكل-يبين خلل فى مركز الكبلـ ( 34/6)شكل

 (يسار)، كمخ سليم ( يمين)مرض بالزهايمر

كيفقد المصابوف بالزهايمر القدرة على التعرؼ على األماكن ، أك من يحبونهم ، 

ثمانية إلى عشر كال يستطيعوف االهتماـ بأنفسهم كما أف المرض يستمر بين 

سنوات، بالرغم من أف بعض المصابين به قد يموتوف في مرحلة مبكرة ، أك قد 

 . عاما 20 يعيشوف لفترة

كيمكن مبلحظة األعراض من خبلؿ المبلصقين للمريض فإنهم يهتموف بالتعرؼ 

على أم خلل بالذاكرة ك المشاكل المتعلقة بالنشاط اليومي مثل الطبخ ك التنظيف 

في النقود ك الضياع ك الحيرة أك تشوش الذهن ك العناية باألمور  ك التصرؼ

https://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjW38qSxY7NAhWMVhoKHSZqCGwQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/homeopathic-treatment-slows-zell-arazim&bvm=bv.123664746,d.d2s&psig=AFQjCNGeKNheGwGu12IDUK-nI0SN_hcZ-w&ust=1465135433214190
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أك تغيرات في  cognitive impairmentكجود خلل في اإلدراؾ أك . الشخصية

   , language dysfunctionالكبلـ 

( أسري اٌؼّش) اٌخشف اٌّجىش -رشخ١ض ِشع اٌض٘ب٠ّش 

كقد يحتاج األطباء لبعض التحليل . يعتمد التشخيص على األعراض كالعبلمات  

كما يطلب األطباء صور األشعة المقطعية كصور الرنين المغناطيسي . المعملية 

 كالتي تظهر ضمور المخ  brain MRIs or CT scansللمخ 

 

   

 إصابة خفيفة بااللزهايمر                         للمخ الطبيعي        

   

  إصابة شديدة                               إصابة متوسطة            

 يبين مسح للمخ كاختبلفات شدة اإلصابة برمض الزهايمر (34/7)شكل 

اٌخشف اٌّجىش  -ػالط ِشع اٌض٘ب٠ّش 
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الخرؼ  -لآلف ال يمكن للعبلج أف يساعد على إبطاء تطور مرض الزهايمر 

من المرض بصورة قطعية كلكن العبلج يلطف من األعراض  المبكر، أك الشفاء

كمع . عبلكة على أف توفير الخدمة الجيدة للمريض ك دعمه يجعل الحياة أحسن 

يرة إال أنه أف أغلب ما عرؼ عن هذا المرض كاف خبلؿ الخمسة عشر عاما األخ

موسعة لمعرفة المزيد عن المرض كمتابعة األبحاث هناؾ جهود متسارعة ك

 . إليجاد طرؽ أحسن لعبلجه كتأخير ظهورق كمنع تطورق 

ِّبسعخ اٌش٠بػخ رمٟ ِٓ ِشع اٌض٘ب٠ّش أٚ اٌخشف اٌّجىش 

حث الناس في أكاسط العمر على ممارسة الرياضة ت( 346،  345)أبحاثنشرت  

اكتشف الباحثوف أف ك. للوقاية من اإلصابة بالخرؼ عند تقدـ العمر بهم

األشخاص الذين أصيبوا بالمرض كانوا أقل نشاطا كممارسة للرياضة عن 

 . نظرائهم

كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبلى يىعٍلىمى مًنٍ  :اإلعجاز العلمى فى قوله تعالى

 بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئًا

هكذا نجد اإلشارة العلمية الدقيقة فى كتاب هللا عز كجل عن هذا المرض منذ 

أل  1906أكثر من أربعة عشر قرنا من الزماف بينما لم يتطرؽ إليه العلماء إال فى 

منذ قرف من الزماف كهذا يدؿ على أف القرآف الكريم هو كتاب علم كهداية 

 للناس أجمعين 

من يرد إلى أرذؿ العمر لكى ال يعلم بعد علم كمنكم ) :كلنتأمل قوله عز كجل

فإف هذق اآلية الكريمة أعطتنا عدة حقائق علمية منها أف مرض الخرؼ  (شيئا

ال يظهر لصغار السن ، كأف  أنهك، المبكر يكوف فى مرحلة متقدمة فى العمر 

، كأف المعلومات التى كانت السمة الرئيسية فى هذا المرض هى فقداف الذاكرة 

من قبل قد فقدت مما يدؿ على تلف الخبليا التى كانت تختزف هذق  مخزنة

                                                             

345
  )Forbes D, Thiessen EJ, Blake CM, Forbes SC, Forbes S (4 December 2013). "Exercise 

programs for people with dementia". The Cochrane Database of Systematic Reviews 12: 

CD006489.  
346

 Rabins PV, Blacker D, Rovner BW, et al. American Psychiatric Association practice 

guideline for the treatment of patients with Alzheimer's disease and other dementias. The 

American Journal of Psychiatry. December 2007;164 
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كهذا ما اثبته العلم الحديث فى خبلؿ الدراسات المكثفة التى تمت المعلومات 

 فى السنوات األخيرة من القرف العشرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌخبرّخ 

اإلنساف من أكؿ آدـ عليه السبلـ إلى خلق حواء خلق هذا الكتاب بياف لرحلة 

منه ، كخلق عيسى بن مريم من عذراء بتوؿ ببل زكج ، حتى خلق الذرية من آدـ 

فى هذق الرحلة المباركة نتأمل كنتفكر كنتدبر اآلية القرآنية .كحواء عليهما السبلـ 

فٍ كينٍتيمٍ فًي رىيٍبو ﴿يىا أىيُهىا النَاسي إً : التى كردت فى سورة الحج من قوله تعالى 

مًنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيمٍ مًنٍ تيرىابو ثيمَ مًنٍ نيطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ مًنٍ ميضٍغىةو ميخىلَقىةو 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاءي إًلىى أىجىلو ميسىمًى ثيمَ في خٍرًجيكيمٍ كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لًنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي اأٍل

ن ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييتىوىفَى كىمًنٍكيمٍ مىنٍ ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍبلى  طًفٍبل

ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا أىنٍزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاءى اهٍتىزَتٍ كىرىبى تٍ يىعٍلىمى مًنٍ بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئًا كىتىرىل اأٍل

ىنٍبىتىتٍ مًنٍ كيلِ زىكٍجو بىهًيجو آليات القرآنية كاألحاديث باعلى فهمها كنستعين  (5)كىأ

النبوية فى نفس الموضوع بالنظر كالتدقيق كاالستدالؿ ، كبشركح المفسرين لها 

من أئمة السلف ، كنستشهد على ما فيها من دالالت علمية لم تكتشف إال فى 

القرف العشرين كالقرف الحادل كالعشرين بخير شاهد فى هذا العصر كهو 
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سىنيرًيهًمٍ آيىاتًنىا فًي اآٍلفىاؽً ):يقوؿ فى سورة فصلت يم إذالعلم ، كصدؽ هللا العظ

 كىفًي أىنفيسًهًمٍ حىتَىٰ يىتىبىيَنى لىهيمٍ أىنَهي الٍحىقُۗ  أىكىلىمٍ يىكٍفً بًرىبِكى أىنَهي عىلىىٰ كيلِ شىيٍءو شىهًيده

(53) 

إف اإلنساف ليقف خاشعا للذل خلقه فصورق ، كشق سمعه كبصرق ، كهو يتأمل 

جه اإلعجاز فى نفسه ، التى بينها رب العزة سبحانه كتعالى فى الفاظ أك

مختصرة من آياته البينات النيرات فى كثير من سور القرآف الكريم ، أك على لساف 

رسوله صلى هللا عليه كسلم فى األحاديث الصحيحة المركية عنه صلى هللا عليه 

حات علمية دقيقة هذق األلفاظ المختصرة دكنت فيما بعد كمصطل. كسلم

فى كتب أشهر علماء األجنة على مستول ....( كالنطفة ، كالعلقة ، كالمضغة )

العالم كالذين أسلموا لله رب العالمين بعدما تبين لهم الحق المبين من كتاب رب 

العالمين ، أمثاؿ كيث مور كمارشاؿ جونسوف ، كبيردسو ، كهم الذين تخصصوا 

ككرسوا حياتهم كجهدهم فى دراسات تتعلق بخلق الجنين فى بطن أمه ،  

كأجهزة كالسونار لقه باستخداـ أدكات العلم الحديثة كالمناظير كاكتشاؼ تطور خ

 . مسح الدماغ كأجهزة مسح القلب الكهربائية

من هذق الرحلة الطيبة المباركة نتأمل عظمة الخالق سبحانه كتعالى فى آيات 

الخلق ، كنتيقن من صدؽ رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم الذل بلغ هذا 

السنة النبوية المطهرة كما فيهما من أكجه كثيرة لئلعجاز العلمى القرآف الكريم ك

كما نتيقن من أف القرآف كالسنة النبوية المطهرة فيهما اشارات عديدة من علوـ . 

الطب كالتشريح كاألجنة كأنهما هداية كعلم لمن يبحث عن الحق كيريد أف 

 كـ الدينكهللا أسأؿ أف يجعله ذخرا لى كلكل من نشرق إلى م. يتعلمه

 الفقير إلى عفو ربه 

 حنفى محمود مدبولى جامعة بنى سويف ./ د.أ

 جمهورية مصر العربية

 2016 يونية 4هػ الموافق 1437شعباف    28السبت الموافق 

 

Appendix 1 
The Chronological Development of The Unborn Child 
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لذلك من كتب كأبحاث بياف تطورات خلق الجنين فى بطن أمه بالمدة الزمنية 

 العلماء

Sixth Week 

 األسبوع السادس 

Timing 

 الوقت بالتحديد 

Source 

 مصدر المعلومة 

The upper and lower lips are forming. 

 تكوف الشفى العليا كالسفلى 

Early in 6th 
week after 
fertilization 

Moore, p 523 

The tongue is developing. 

 تطور اللساف 

Early in 6th 
week after 
fertilization 

Moore, p 523 

The eye is obvious, reflecting the fact that the 
retinal pigment has formed. 

 العين ظاهرة مما يعكس تكوف صبغة الشبكية 

6th week after 
fertilization 

Moore, p 94 

The upper and lower eyelid primordia appear.  

 ظهور جفن العين العلول كالسفلى

6th week of 
development. 

Larsen, p 259 

The primordia of the fingers, called digital rays, 
start to develop. 

 تكوف بدائى لؤلصلبع 

6th week after 
fertilization 

Moore, p 94 

Hiccups first occur. 

 يحدث تكوف ألجزاء من المخ 

6th week after 
conception 

Roodenburg, p 
32 

The ends of the limb buds become flattened to 
form foot plates. 

 تكوف كتفلطح  نهائيات  القدمين 

6th week of 
development 

Sadler p 172 

The oral cavity is developing. 

 تطور تجويف الفم

6th week Sadler, p 376 

Spontaneous movements, such as twitching of 
the trunk and limbs, have been reported. 

 حركات تلقائية للجزع كاألطراؼ السفلى 

6th week after 
fertilization 

Moore, p 94 

The pelvis is developing. 

 تطور الحمض

6th week  Sadler, p 308 

http://www.sfuhl.org/n_sources.htm
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Movement of the muscles is being controlled by 
the nervous system. 

 تحرؾ العضبلت من خبلؿ الجهازالعصبى 

6th week after 
conception 

Rugh, p 34 

It is believed that the majority of women do not 
realize they are pregnant during the first six 
weeks after conception. 

غالب األمهات الحوامل يعتقدف أنهن غير متأكدين من 

 الحمل فى األسابيع الستة األكلى 

6th week after 
conception 

Rugh, p 54 

The testes become identifiable. 

 تصبح الخصيتين محددتين 

6th week  O'Rahilly, p 
210 

The ureter is developing. 

 تطور الحالب

6th week Sadler, p 308 

Some salivary glands appear. 

 ظهور بعض الغدد اللعابية 

About 6th 
week after 
fertilization 

Moore, p 236 

General movements first occur. 

 ظهور أكؿ حركات عامة 

6th -7th weeks 
after 
conception 

Roodenburg, p 
31 

The fetus normally moves spontaneously. 

 يتحرؾ الجنين تلقائيا 

6th-8th weeks 
after 
conception 

de Vries 
(1982), p 318 

The heart is contracting at a rate of 40 to 80 
beats per minute, as measured with an 
electrocardiogram.  

دقة فى  80 – 40تقلص عضبلت القلب ليعطى من 

 الدقيقة كما قيست بجهاز القلب الكهربائى 

6th - 7th 
weeks after 
conception 

Rugh, p 53 

The salivary glands begin to develop 

 تطور الغدد اللعابية

6th - 7th 
weeks after 
fertilization 

England, p 90 

The uterus forms. 

 تكوف الرحم

6th - 7th 
weeks 

Larsen, p 175 

The vagina forms. 

 تكوف المهبل

6th - 7th 
weeks 

Larsen, p 175 
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General movements first occur. 

 حدكث حركات  عامة للجنين 

6 1/2 - 7 1/2 
weeks after 
conception 

Nijhuis/de 
Vries, p 5 

The aorta is developing. 

 تطور الشرياف األكرطى 

Day 36 of 
development 

Larsen, p 156 

Ear swelling is present. 

 ظهور انتفاخ األذف

Day 36 after 
fertilization 

Sadler, front 
pages 

The oral and nasal cavities are confluent. 

 ظهور التجاكيف األنفية كالفمية 

Day 36 after 
fertilization 

Moore, p 5 

All of the muscle blocks have appeared. 

 كل التكتبلت العضلية ظهرت

Day 36 after 
conception 

Rugh, p 46 

The pancreas is developing. 

 تطور البنكرياس

Approximately 
day 36 

Sadler, p 281 

The thyroid is developing. 

 تطور الغدة الدرقية 

Approximately 
day 36 

Sadler, p 281 

Digital rays are present in the foot plates.  

 ظهور اًشعة فى صفائح القدـ لتكوف األظافر

Days 36-42 of 
development 

Sadler, p 110 

Digital rays are present in the hand plates. 

  ظهور اًشعة فى صفائح اليدين لتكوف األظافر

Days 36-42 of 
development 

Sadler, p 110 

The feet have become distinct. 

 القدمين أصبحت محددة 

Day 37 of 
development 

Larsen, p 209 

Foot plates are formed on the lower limb buds. 

 صفائح القدـ تتكوف على عقد الساقين

Day 37 after 
fertilization 

Larsen, p xii 

The thigh has become distinct. 

 الفخذين أصبحتا محددتين 

Day 37 of 
development 

Larsen, p 209 

Pigment can be seen in the retina. 

 رؤية الصبغة فى الشبكية 

Days 37-40 
after 
fertilization 

Moore, p 91 

The eye muscles begin to form. Day 38 after Rugh, p 47 
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 conception بداية تكوف عضبلت العين 

Finger rays are visible. 

 مشاهدة أشعة  نهايات األصابع 

Day 38 of 
development 

Larsen, p 209 

Finger rays are developing. 

 تطور أشعة نهايات األصابع 

Day 38 after 
fertilization 

Sadler, front 
pages 

The upper and lower jaws begin to fuse in the 
midline of the face. 

التحاـ الفك العلول كالفك السفلى فى منتصف خط 

 الوجه

Day 38 after 
conception 

Rugh, p 47 

The nose is formed. 

 تكوف األنف

Day 38 after 
fertilization 

Moore, p 5 

It is probable that the heartbeat of the embryo 
is similar to an adult's heartbeat. 

ضربات القلب تشبه ضربات قلب اإلنساف احتماؿ أف 

 البالغ

Week 5 1/2 
after 
conception 

Rugh, p 53 

The urinary bladder is developing. 

 تطور المثانة 

Day 39 after 
fertilization 

Sadler, front 
pages 

The pancreas is developing. 

 تطور البنكرياس

Day 39 after 
fertilization 

Sadler, front 
pages 

The liver is developing. 

 تطور الكبد 

Day 39 after 
fertilization 

Sadler, front 
pages 

The eyelids are developing. 

 تطور جفوف العينين 

Day 40 after 
conception 

Moore, p 238 

The eyes become pigmented. 

 تلوف العينين 

Day 40 after 
conception 

Rugh, p 47 

The diaphragm forms. 

 تطور الحجاب الحاجز

Day 40 after 
conception 

Rugh, p 47 

The forehead is developing. 

 تطور جبهة الدماغ

Day 40 after 
fertilization 

Moore, p 238 
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The jaws are well-formed. 

 تكوف الفكين بوضوح 

Day 40 after 
conception 

Rugh, p 47 

The lower jaw is developing. 

 تطور الفك السفلى 

Day 40 after 
fertilization 

Moore, p 238 

The kidneys are forming. 

 تكوف الكليتين

Day 40 of 
development 

Larsen, p 156 

The nostrils are developing. 

 تطور فتحتى األنف

Day 40 after 
fertilization 

Moore, p 238 

The teeth begin to form. 

 بداية تكوف األسناف

Day 40 after 
conception 

Rugh, p 47 

The earliest reflexes begin. 

 أكؿ انعكاس حركى للجنين لمؤثر خارجى  

Day 42 after 
conception 

Rugh, p 47 

The penis begins to form. 

 بداية تكوف العضو الذكرل 

Day 42 after 
conception 

Rugh, p 47 
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 فهرست الكتاب

 الفصل  الموضوع  الصفحة

 الفصل األكؿ  طبلقة القدرة فى خلق اإلنساف 

 الفصل الثانى بياف كيفية خلق اإلنساف 

 الفصل الثالث فضل اإلنساف بعلم الرحمن 

 الفصل الرابع  خلق حواء عليها السبلـ 

 الفصبللخامس عليه السبلـخلق عيسى بن مريم  

 الفصل السادس رب البريةخلق الذرية كما بينها  

 الفصل السابع   علم األجنةتاريخ  

 الفصل الثامن  مراحل كأطوار خلق الجنين 

 الفصل التاسع  مرحلة النطفة 

 الفصل العاشر نطفة الذكر 

 الفصل الحادل عشر نطفة األنثى 

 الفصل الثانى عشر النطفة األمشاج 

 الفصل الثاث عشر كالقدرة على التزاكجالذرية  

 الفصل الرابع عشر البويضة المخصبة انقساـ 

 الفصل الخامس عشر أطوار مرحلة التخليق 

 الفصل السادس عشر طور العلقة 

 الفصل السابع عشر طور المضغة 
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 الفصل الثامن عشر طور العظاـ 

 الفصل التاسع عشر فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى لىحٍمًا 

 الفصل العشركف جمع الخلقرفع اإلشكاؿ فى حديث  

الفصل الحادل  ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى 

 كالعشركف

الفصل الثانى  فى األرحاـ رالتصوم 

 كالعشركف 

الفصل الثالث  الظلمات الثبلث 

 كالعشركف

الفصل الرابع  تحديد جنس الجنين 

 كالعشركف

الخامس الفصل  كليس الذكر كاألنثى 

 كالعشركف

الفصل السادس  ثم نخرجكم طفبل 

 كالعشركف

الفصل السابع  مستقر كمستودع 

 كالعشركف

علماء الغرب يشيدكف بآيات خلق األجنة فى القرآف  

 الكريم

الفصل الثامن 

 كالعشركف

الفصل التاسع  صفات اإلنساف كما بينها القرآف 

 كالعشركف

 الفصل الثبلثوف  كما بينه القرآف   غذاء اإلنساف 

الفصل الحادل  الهرمونات كبناء الذات 

 كالثبلثوف

الفصل الثانى  ضعف اإلنساف كما بينه القرآف 

 كالثبلثوف 

الفصل الثالث  الشيخوخة 

 كالثبلثوف

( الزهايمر)أرذؿ العمر    الفصل الرابع كالثبلثوف 

 

 


