
 

 



يرحهة انُطفة  

 حُفً يحًىد يدبىنً ./ د.أ

 وانسُة  عضى انهيئة انعبنًية نإلعجبز انعهًً فً انقرآٌ

سنة من الزماف ببياف النطفة  1437سبق القرآف الكريم أهل العلم كاالختصاص منذ 

عنها ، كتقلبها كهذا من بياف االعجاز العلمى حتى فى مفردات كما يتولد  كأنواعها ،

 :الكلمة فى القرآف الكريم ، كإليك اآليات التى تتكلم عن النطفة فى القرآف الكريم

 النحل (4)خىلىقى اإلًنسىافى مًن نُطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه مُبًينه -1

أىكىفىرٍتى بًالَذًم خىلىقىكى مًن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ سىوَاؾى قىاؿى لىهي صىاحًبيهي كىهيوى ييحىاكًريقي   -2

 (الكهف) (37)رىجيال

يىا أىيُهىا النَاسي إًف كينتيمٍ فًي رىيٍبو مِنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ } -3

ىرٍحىاـً مىا نىشىاء مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ مًن مُضٍغىةو ـُ خىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لِنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي األ

إًلىى أىجىلو مُسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍال ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى كىمًنكيم 

ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا  مَن ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍال يىعٍلىمى مًن بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئنا كىتىرىل األ

 سورة الحج { (5)أىنزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاء اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأىنبىتىتٍ مًن كيلِ زىكٍجو بىهًيجو

 سورة المؤمنوف (13)ثيمَ جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي قىرىارو مَكًينو -4

النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامًا فىكىسىوٍنىا ثيمَ خىلىقٍنىا  .1

سورة { (14)الٍعًظىاـى لىحٍمًا ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني الٍخىالًقًينى

 المؤمنوف 

ينثىى كىال كىاللَهي خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ } .2 مًن نُطٍفىةو ثيمَ جىعىلىكيمٍ أىزٍكىاجنا كىمىا تىحٍمًلي مًنٍ أ

تىضىعي إاًلَ بًعًلٍمًهً كىمىا ييعىمَري مًن مُعىمَرو كىال يينقىصي مًنٍ عيميرًقً إاًلَ فًي كًتىابو إًفَ ذىلًكى عىلىى 

 سورة فاطر{ ( 11)اللَهً يىسًيره

 سورة يس( 77)ا خىلىقٍنىاقي مًن نُطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه مُبًينهأىكىلىمٍ يىرى اإلًنسىافي أىفَ .3

هيوى الَذًم خىلىقىكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ ييخٍرًجيكيمٍ طًفٍال ثيمَ لًتىبٍليغيوا  .4

مًن قىبٍلي كىلًتىبٍليغيوا أىجىال مُسىمًى أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا شيييوخنا كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى 

 سورة غافر{ (67)كىلىعىلَكيمٍ تىعٍقًليوفى

ينٍثىى  .5  النجمسورة  (46)مًنٍ نيطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى( 45)كىأىنَهي خىلىقى الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

 سورة القيامة ( 37)أىلىمٍ يىكي نيطٍفىةن مِن مَنًيٍ ييمٍنىى .6

 سورة اإلنساف( 2)خىلىقٍنىا اإلًنسىافى مًن نُطٍفىةو أىمٍشىاجو نَبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعنا بىصًيرناإًنَا  .7

 سورة عبس( 19)مًن نُطٍفىةو خىلىقىهي فىقىدَرىقي .8



 يعًُ َطفة فً انهغة

النطفة هي صغار اللؤلؤ كالواحدة نىطىفةي  ، : نطفة" :قاؿ ابن منظور في لساف العرب

،  كنطفت آذاف الماشية": كقاؿ الزبيدم في تاج العركس". كنيطىفىةه شبهت بقطرة الماء

، كيعبر  الماء الصافي: النطفة:كقاؿ الراغب األصفهانى. ابتلٌت بالماء فقطرت: كتنطفت

: كقاؿ،[13/المؤمنوف]نطفة في قرار مكين  قثم جعلنا:قاؿ تعالى .بها عن ماء الرجل

كيكنى عن [ 37/القيامة]ألم يك نطفة من مني يمنى، [2/اإلنساف]من نطفة أمشاج

: الواحدة. اللؤلؤ: إذا كاف في أذنه لؤلؤة، كالنطف: صبي منطف: اللؤلؤة بالنطفة، كمنه

 السائل من المائعات: يجيء فيها المطر حتى الصباح، كالناطف: نطفة، كليلة نطوؼ

أخالط : أم[. 2/اإلنساف]من نطفة أمشاج نبتليه  :قاؿ تعالىبمعنى األخالط ، : كاألمشاج 

 ( 1)من الدـ

كيتضح أف الجنين يتخلق من النطفة بعد أف تمنى أل تخصب بالحيواف المنول كتقدر 

كىأىنَهي خىلىقى الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى ) اسماؤقبقدرها الذل قدرق هللا لها فقاؿ جل ذكرق كتقدست 

ينٍثىى    النجمسورة  (46)إًذىا تيمٍنىى مًنٍ نيطٍفىةو( 45)كىاأٍل

لكل من نطفة الرجل كنطفة المرأة ( األمشاج)كهنا سؤاؿ مهم ما هو عدد الصبغيات 

 23 يحتولقبل أف تمنى أل تخصب كتقدر؟ إف النطفة من الرجل كهو الحيواف المنول 

خلية  كعندما يخصب الحيواف المنول البويضة تتكوف. صبغيًا  23 تحتولالبويضة ك،  صبغيًا

التى  خاليا جسم اإلنسافجميع كهذا هو عدد الصبغيات في ،  صبغيًا 46كاحدة تحوم 

كال يكوف ذلك من نطفة الرجل كحدق أك نطفة المرأة  .فى أجهزته كأعضائه كأنسجته 

كىأىنَهي خىلىقى ): قوله تعالى كحدها بل يكوف من النطفة األمشاج فتأمل يرحمك هللا 

ينٍثىى  كتأمل أيضا أف اآلية . النجمسورة  (46)مًنٍ نيطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى ( 45)الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

هذا ك ،من سورة النجم  46التى تتكلم عن الخلق من نطفة إذا تمنى هى اآلية رقم 

، كعدد األمشاج فى جميع خاليا  46تحديدا يشير إلى عدد األمشاج فيها  46الرقم 

بعدد أمشاج النطفة المخصبة  46هى ايضا  (فيما عدا البويضة كالحيواف المنول)الجسم 

 كالتى تكونت من هذق النطفة المخصبة المقدرة كالمقدرة 

ذات لاللتقاء مع البويضة مشيجا  23ذك اؿ  الحيواف المنولكيعجب العلماء ما الذم يدفع 

مشيجا كتخليق الجنين منها  46لتكوين النطفة المقدرة األمشاج ذات اؿمشيجا  23اؿ 

أقوؿ إف هذا من أجل  ،تريليوف خلية غيرهما   100ليس من غيرها  مع أف الجسم به 

 .فال يندثر حتى تقوـ الساعة بقاء النوع اإلنسانى

                                                             
1

  الراغب األصفهانى فى كتابه مفردات القرآف الكريم( 



أوصبف انُطفة كًب جبء فً اآليبت انقرآَية 

خىلىقى :  هللا االنساف لقوله عز كجل منها يخلق: هى أساس خلق االنساف -1

أىكىلىمٍ ) : ، كلقوله تعالىالنحل سورة  (4)اإٍلًنٍسىافى مًنٍ نيطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه ميبًينه

، كلقوله يس سورة  (77)يىرى اإٍلًنسىافي أىنَا خىلىقٍنىاقي مًن نُطٍفىةو فىإًذىا هيوى خىصًيمه مُبًينه

 (2)إًنَا خىلىقٍنىا اإٍلًنسىافى مًن نُطٍفىةو أىمٍشىاجو نَبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعنا بىصًيرنا) : تعالى

 .اإلنسافسورة 

أىيُهىا النَاسي  يىا) لقوؿ هللا عز كجل: خلق الناس جميعا من التراب ثم من النطفة -2

إًف كينتيمٍ فًي رىيٍبو مِنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاء إًلىى أىجىلو  مًن مُضٍغىةو مُخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لِنيبىيِنى لىكيمٍ كىنيقًرُ فًي األ

مُسىمًى ثيمَ نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍال ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى كىمًنكيم مَن ييرىدُ 

ىرٍضى هىامًدىةن فىإًذىا أىنزىلٍنىا  إًلىى أىرٍذىؿً الٍعيميرً لًكىيٍال يىعٍلىمى مًن بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئنا كىتىرىل األ

  سورة الحج{ (5)تٍ كىرىبىتٍ كىأىنبىتىتٍ مًن كيلِ زىكٍجو بىهًيجوعىلىيٍهىا الٍمىاء اهٍتىزَ

كعيسى بن مريم يدخل فى عموـ الناس ألنه مخلوؽ أيضا من تراب لقوؿ هللا    -3

إف مثل عيسى عند هللا كمثل آدـ خلقه من تراب ثم قاؿ له كن ) :عز كجل

منها آدـ فيكوف عيسى بن مريم مخلوؽ من أصل المادة التى خلق (  فيكوف

عليه السالـ كهى التراب ، ألف عيسى بن مريم مخلوؽ فى رحم مريم عليها 

السالـ من بويضتها التى أصلها من التراب ، كهو منها كلذلك نسبه هللا عز كجل 

إليها ، كبالتبعية فإف أصل مريم عليها السالـ يعود إلى أصل حواء كآدـ عليهما 

يه السالـ ، كآدـ أصله من التراب كما بينا السالـ ، كحواء تعود إلى أصل آدـ عل

كالناس مخلوقة من تراب لعودتها إلى أصل أبيها آدـ عليه السالـ ، ثم . سابقا

من نطفة كبدخوؿ عيسى بن مريم فى عموـ الناس فيكوف مخلوقا من نطفة ، 

كهى بويضة مريم عليها السالـ بعد أف هيأها هللا فى النفخ فيها فأصبحت 

ـ ، كهللا غالب على أمرق كلكن أكثر الناس ال يعلموف ، كبهذا عيسى بن مرم

يكوف خلق عيسى بن مريم كخلق الناس من تراب ، ثم من نطفة فيدخل فى 

عموـ الناس كتنتفى عنه صفة اإللهية أك البنوة أكثالث ثالثة ، تعالى هللا عما 

 يقوؿ الكافركف علوا كبيرا 

ثيمَ جىعىلٍنىاقي نيطٍفىةن فًي قىرىارو ): تعالى لقولهأف النطفة لها قرار مكين تستقر فيه   -5

كسواء كانت نطفة الرجل فهى تستقر فى الخصيتين  ،سورة المؤمنوف  (13)مَكًينو

، أك نطفة المرأة فهى تستقر فى المبيضين، أك النطفة األمشاج فهى تستقر فى 

 "المستقر كالمستودع"الرحم كسوؼ أبين ذلك الحقا عند الحديث عن 
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يىا أىيُهىا النَاسي إًف كينتيمٍ فًي ) لقوؿ هللا عز كجل: النطفة تتقلب إلى أطوار أخرل  -6

رىيٍبو مِنى الٍبىعٍثً فىإًنَا خىلىقٍنىاكيم مِن تيرىابو ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ مًن مُضٍغىةو 

ىرٍحىاـً مىا نىشىاء إًلىى أىجىلو مُسىمًى ثيمَ مُخىلَقىةو كىغىيٍرً ميخىلَقىةو لِنيبىيِنى لىكي ـٍ كىنيقًرُ فًي األ

نيخٍرًجيكيمٍ طًفٍال ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى كىمًنكيم مَن ييرىدُ إًلىى أىرٍذىؿً 

ىرٍضى هىا مًدىةن فىإًذىا أىنزىلٍنىا عىلىيٍهىا الٍمىاء الٍعيميرً لًكىيٍال يىعٍلىمى مًن بىعٍدً عًلٍمو شىيٍئنا كىتىرىل األ

ثيمَ خىلىقٍنىا ) كلقوله عز كجلسورة الحج ،  (5)اهٍتىزَتٍ كىرىبىتٍ كىأىنبىتىتٍ مًن كيلِ زىكٍجو بىهًيجو

لىحٍمًا  النُطٍفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍنىا الٍعىلىقىةى ميضٍغىةن فىخىلىقٍنىا الٍميضٍغىةى عًظىامًا فىكىسىوٍنىا الٍعًظىاـى

  سورة المؤمنوف{ (14)ثيمَ أىنشىأٍنىاقي خىلٍقًا آخىرى فىتىبىارىؾى اللَهي أىحٍسىني الٍخىالًقًينى

أف آخر مرحلة النشأة اآلخرة هى الطفولة حيث بين هللا عز كجل أف تقلب النطفة   -7

تيرىابو هيوى الَذًم خىلىقىكيم مِن ) :يقوؿ هللا عز كجلفى الرحم ينتهى بإخراجها طفال 

ثيمَ مًن نُطٍفىةو ثيمَ مًنٍ عىلىقىةو ثيمَ ييخٍرًجيكيمٍ طًفٍال ثيمَ لًتىبٍليغيوا أىشيدَكيمٍ ثيمَ لًتىكيونيوا شيييوخنا 

 سورة غافر( 67)كىمًنكيم مَن ييتىوىفَى مًن قىبٍلي كىلًتىبٍليغيوا أىجىال مُسىمًى كىلىعىلَكيمٍ تىعٍقًليوفى

كىأىنَهي خىلىقى الزَكٍجىيٍنً ) لقوؿ هللا عز كجل: أف الزكجين الذكر كاألنثى من النطفة  -8

ينٍثىى  كمعنى تمنى أل تقدر  النجم سورة (46)مًنٍ نيطٍفىةو إًذىا تيمٍنىى( 45)الذَكىرى كىاأٍل

بالحيواف المنول فيكوف المعنى أل تخصب بالحيواف المنول فتكوف  بعد تخصيبها

أل اختالط أمشاج نطفة الذكر كأمشاج نطفة )ذكرا أك أنثى بعد تخصيبها كاختالطها 

 ( األنثى

أف النطفة تكوف مقدرة على حسب ما قدر هللا لها أف تكوف ذكر أك أنثى ، رزقها ،  -9

كأجلها ، صفات كل انساف عن اآلخر، فتكوف النطفة مقدرة انسانا  طويال أـ 

قصيرا أبيضا أـ أسودا ، ذك شعر ناعم أـ أجعد ، كلوف العينين كالبشرة كنبرة 

 سورة عبس( 19)خىلىقىهي فىقىدَرىقيمًن نُطٍفىةو ) ألخ قاؿ تعالى....الصوت  

أف خلق اإلنساف كالمقصود به ذرية آدـ كحواء عليهما السالـ يكوف من النطفة  -10

إًنَا خىلىقٍنىا ) قاؿ تعالىاألمشاج كهى النطفة األخالط من نطفة الذكر كنطفة األنثى 

فال  .اإلنسافسورة  (2)اإٍلًنسىافى مًن نُطٍفىةو أىمٍشىاجو نَبٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعنا بىصًيرنا

يكوف اإلنساف من أحدهما دكف اآلخر الحتوائه على صفات األبوين المنقولة من 

نطفيهما بعد خلطهما كيستثنى من ذلك عيسى بن مريم فهو من نطفة أنثوية 

 .كهى بويضة مريم عليها السالـ

 :كبين ربنا عز كجل أف أنواع النطفة فى القرآف الكريم على ثالثة أنواع   -11

a. كهى بويضة المرأة  نطفة إذا تمنى 

b. من منى يمنى كهو الحيواف المنول 

c.  كهى النطفة األخالط بين البويضة كالحيواف المنول  من نطفة أمشاج 
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http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya2.html
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النطفة الضعيفة التى ال ترل بالعين المجردة كلكن إذا أردنا أف نراها بأعيننا فالبد 

من تكبيرها آالؼ المرات ، كمع نسياف اإلنساف لضعفه هذا يكوف خصيما مبينا للذل 

أف أكلك كاف من نطفة مذرة ، كأنك صرت يابن آدـ ال تنسى أبدا . خلقه كقدرق 

كتحمل بين جنبيك العذرة ، كآخرؾ جيفة قذرة  ، فسبح بحمد ربك كتجنب نارا 

 .مستعرة

  أوال فً انًرحهة انجُيُية: انًصدر األسبسً نهُطفة 

من ماء دافق يخرج من بين الصلب كالترائب  أصل تكوين المناسل فى الذكر كاألنثى 

خيلًقى مًن مَاء ( 5)فىلٍيىنظيرً اإلًنسىافي مًمَ خيلًقى  :فى سورة الطارؽلقوؿ هللا عز كجل 

هذق اآليات  القرآنية فيها من اإلعجاز العلمى . (7)خٍريجي مًن بىيٍنً الصُلٍبً كىالتَرىائًبًمى (6)دىافًقو

خلقه كمن ما يبهر عقوؿ العلماء فقد بين هللا فيها أف اإلنساف عليه أف ينظر إلى كيفية 

أل شىء خلق؟ حتى يقف على حقيقة نفسه ، أنه مخلوؽ من نطفة  ضعيفة ، ال ترل 

بالعين المجردة ، بل البد من تكبيرها تحت الميكركسكوب الضوئى أك االلكتركنى آالؼ 

يحتول على ماليين النطف ، كالذل حير العلماء ما هو خلق من ماء دافق المرات ، كأنه 

كاختلف العلماء فى المراد من هذق . ؟ (يخرج من بين الصلب كالترائب) المراد من قوله

 عائد على اإلنساف أـ على( على رجعه لقادر) اآلية ؟ كهل الضمير فى قوله عز كجل

تعالوا بنا ننظر إلى اقواؿ العلماء من أهل اللغة كالتفسير كمن أهل الماء الدافق ؟ 

 التخصص فى العلوـ البيولوجية

أوال اختالف انعهًبء حىل يٍ انًقصىد فً اآلية هم هى اإلَسبٌ أو 

: (إَه عهً رجعه نقبدر)انحيىاٌ انًُىي فً قىنه تعبنً 

إنه على رجعه )أف اآلية تتكلم عن اإلنساف كيكوف الضمير فى قوله تعالى  :القوؿ األكؿ 

تذكير اإلنساف بأصل نشأته ، كخلقه من ذلك عائد على اإلنساف كقالوا أنها تعنى ب( لقادر

الماء الدافق ، كأف الذم خلقه بقدرته ، قادر ػ سبحانه ػ على أف يعيد بعثه للحساب ، 

بما قبله ؟ قلت  (فىلٍيىنظيرً ) ما كجه اتصاؿ قوله : قلت فإف:" قاؿ الزمخشرم . مرة أخرل 

، أتبعه توصيةى اإلنساف بالنظر أنه لما ذكر أف على كل نفس حافظًا : كجه اتصاله به : 

   (2)في أكٌؿ أمرق كنشأته األكلى ؛ حتى يعلم أفٌ من أنشأق قادر على إعادته كجزائه

كجميع األكصاؼ عدا كصف الماء بالدافق تتعلق باإلنساف ألف بدء : قاؿ الدكتور دكدح ك

 ، حيًاإمكاف اإلرجاع خلقه هو محور الحديث كالموضوع الرئيس كهو المستدؿ به على
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ى نىاصًرو﴾في قوله تعالى ( له)كضمير  ال يستقيم عودق إلى الماء كإنما إلى  ﴿فىمىا لىهي مًن قيوٌةو كىال

األظهر عودق إلى  ﴿إًنٌهي عىلىىى رىجٍعًهً لىقىادًره﴾ في قوله تعالى (رجعه)كضمير  ، اإلنساف

كال  ، ﴿يىوٍـى تيبٍلىىى السٌرىآئًري﴾اإلنساف كاإلرجاع هو إعادة الخلق للحساب بقرينة كقت اإلرجاع 

،  ﴿خيلًقى مًن مٌآءو﴾،  ﴿فىلٍيىنظيرً اإلًنسىافي مًمٌ خيلًقى﴾توجد ضركرة لتشتيت مرجع الضمائر في 

ى نىاصًرو﴿،  ﴿إًنٌهي عىلىىى رىجٍعًهً لىقىادًره﴾في ( رجعه) ضمير كلذا األكلى عود  ﴾فىمىا لىهي مًن قيوٌةو كىال

خاصة أف المني ال  ، إلى اإلنساف كذلك مثلها  مًن بىيٍنً الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً﴾﴿يىخٍريجي في ( يخرج)

كالوصف باإلخراج آية مستقلة كبياف متصل بأصل  ، يخرج بذاته كذلك كإنما من الخصية

كبياف القدرة المبدعة كسبق التقدير كإمكاف اإلعادة أظهر في  ، الحديث عن اإلنساف

( إرجاعه)اإلنساف للدنيا كليدًا ك( إخراج)كالتالزـ قائم بين  ، سالؼإخراج الذرية من ظهور األ

كخركج ذرية اإلنساف من الظهر  ، اإلنساف( إرجاع)المني ك( إخراج)حيًا بينما ال تالزـ بين 

: كقوله, ,172 األعراؼ ﴿كىإًذٍ أىخىذى رىبٌكى مًن بىنًيى آدىـى مًن ظيهيورًهًمٍ ذيرٌيٌتىهيمٍ﴾ :في قولهميبىيَن

ىبٍنىائًكيمي الَذًينى مًنٍ أىصٍلىالبًكيمٍ﴾  , 23النساء  ﴿أ

متعلقا بالمني بينما كرد كثيرا متعلقا باإلنساف لبياف ( اإلخراج)في القرآف فعل كلم يرد 

كللوجداف أف يقشعر من تلك الدقة المتناهية التي  ، خركجه للدنيا كليدًا كخركجه حيًا للحساب

 !.هجرتهاإنتاج الذرية في الظهر كموضع خركجها على طريقميزت بين موضع تكوف أعضاء 

عائد إلى الماء الدافق الذل  (على رجعه لقادر)أف الضمير فى اآلية : كالقوؿ الثانى

 يخرج من القضيب متدفقا أثناء الجماع

  :ثبَيب اختالفهى فً يعًُ انصهب وانترائب

صلب الرجل :هو صلب الرجل ، كترائب المرأة ، كالثانى : األكؿ منهما: كهذا على قولين

 . كترائبه ، كصلب المرأة كترائبها 

 :ثبنثب اختالفهى فً يعًُ انترائب

إال أنهم اختلفوا فى معنى الترائب الظهر ، باتفاؽ المفسرين : كإذا كاف الصلب هو 

قاؿ :كاختلف أهل التأكيل في معنى الترائب ، كموضعها : " قاؿ اإلماـ الطبرمكموضعها 

، كهو مركم عن ابن عباس " موضع القالدة من صدر المرأة : الترائب : بعضهم 

ما بين المنكبين كالصدر ، كهو مركل عن : الترائب : كقاؿ آخركف  .كعكرمة ، كغيرهما

معنى ذلك ، أنه يخرج من بين صلب الرجل : كقاؿ آخركف .مجاهد ، كغيرق من السلف 

هو اليداف كالرجالف : كركل ػ أيضا ػ قوؿ من قاؿ .، كهو مركل عن قتادة " كنحرق 

هي عصارة القلب : هي األضالع التي أسفل الصلب ، كمن قاؿ : كالعيناف ، كمن قاؿ 

هو موضع  :كالصواب من القوؿ في ذلك عندنا ، قوؿي من قاؿ: " الطبرم: أم  –ثم قاؿ .



القًالدة من المرأة ، حيث تقع عليه من صدرها ؛ ألف ذلك هو المعركؼ في كالـ العرب 

كىلىوٍفً العىاجً ... كىمًنٍ ذىهىبو ييسىنُ عىلىى تىرًيبو:، كبه جاءت أشعارهم ،قاؿ المثقَب العبدم 

صلب : به من أف المراد : كهذا الذم اختارق إماـ المفسرين "  (3)لىيٍسى بًذًم غيضيوفً

الرجل ، كترائب المرأة ، كهو موضع القالدة منها ، هو الذم اختارق اإلماـ القرطبي في 

العالمة محمد األمين : ، كاختارق أيضا (5)، كالحافظ ابن كثير في تفسيرق( 4)تفسيرق

اعلم أنه تعالى بين أف ذلك الماء ، الذم هو النطفة ، منه ما هو " الشنقيطي ،قاؿ  

كهو ماء الرجل ، كمنه ما هو خارج من الترائب ، كهو ماء : صلب ، أم خارج من اؿ

يىخٍريجي  (6)خيلًقى مًن مَآءو دىافًقو (5)فىلٍيىنظيرً اإلنساف مًمَ خيلًقى) : تعالى المرأة ، كذلك قوله

صلب الرجل ، كهو : ألف المراد بالصلب  الطارؽ سورة (7)مًن بىيٍنً الصلب كالترآئب

كمنه قوؿ امرلء . ترائب المرأة ، كهي موضع القالدة منها : ظهرق ، كالمراد بالترائب 

كاختار ابن .  (6)انتهى" ميهىفهىفىةه بىيضاءي غىيري ميفاضىةو تىرائًبيها مىصقولىةه كىالسىجىنجىلً :القيس 

. د بالصلب صلب الرجل ال خالؼ أف المرا:" القيم أف المراد صلب الرجل كترائبه ، قاؿ 

المراد به ترائبه أيضا ، كهي عظاـ الصدر ، ما بين الترقوة : فقيل : كاختلف في الترائب 

كهو اختيار الشيخ ابن عاشور ، .(7)كاألكؿ أظهر.المراد ترائب المرأة : كقيل .إلى الثندكة 

: المعنى : " ، كنقل القرطبي عن الحسن البصرم أف ( 8)كابن سعدم ، كابن عثيمين

كاختار . انتهى " يخرج من صلب الرجل كترائب الرجل ، كمن صلب المرأة كترائب المرأة 

.   (9)هذا القوؿ اإلماـ ابني جيزم ، ، في تفسيرق

يٍ أي يكبٌ يكىٌ اإلخراج : رابعب

اختلف العلماء التجريبين المحدثين فى التحليل العلمى لآلية فمنهم من قاؿ أف المقصود 

 يةين كالمبيضين فى الحالة الجنيناإلنساف ككجهوا تحليلهم هذا لمنشأ الخصيتهو نشأة 

كمنهم من رد . البار كمن كافقهممحمد دكدح كالدكتور محمد كسلك هذا المسلك الدتور 

األمر إلى الماء الدافق الذل يخرج من الخصيتين ثم يمر إلى أعلى عبر الوعاء الناقل 

حتى يمر على البركستاتا ثم ينزؿ مرة ( أعضاء أخرل بين عظاـ الحوض كما يحتويه من)

كقاؿ أف المنى ( 1)كما فى الشكل كما قاؿ الدكتور قواسمية .أخرل على مجرل البوؿ

 يخرج من الخصيتين

                                                             
 ( . 356-24/354)رؼ تفسير الطبرم بتص انتهى ( 3
4

 (20/5، 16/343)تفسير القرطبى  ( 
5

 (8/375)كالحافظ ابن كثير في تفسيرق ( 
6

 (3/194)للشنقيطى أضواء البياف  ( 
7

 (146-1/145" )إعالـ الموقعين" ( 
8

 (45/رقم" )لقاء الباب المفتوح" ( 
9

 ( .785)تفسير التسهيل ، البن جزم : انظر  ( 



 

يبين خركج المنى من الخصيتين ليختزف فى البربخ ثم يمر عبر الحبل المنول ليختلط بسائل ( 1)شكل 

 عبر احليل القضيب متدفقا البركستاتا ثم يعود ليخرج

 :شبهة وانرد عهيهب

أف الحقائق العلمية المكتشفة اليوـ تقوؿ بأف مني الرجل يصنع في الخصية  : شبهةاؿ

التي تحتوم على الخاليا المهيئة لذلك ، كليس في منطقة الظهر أك الصدر ، فكيف يصف 

 القرآف خركج الماء الدافق بأنه من بين الصلب كالترائب ؟

أف هذا من اإلعجاز العلمي لهذا الكتاب العظيم ، فقد اكتشف الطب الحديث : كالجواب 

( 2شكل )هو مكاف نشوء الخاليا األكلى للخصية  -بين الصلب كالترائب  –أف هذا المكاف 

يقوؿ الدكتور .التي تنزؿ بعد مرحلة من تخلق الجنين إلى كيس الصفن أسفل البطن 

علمية هي أف األصوؿ الخلوية للخصية في الذكر أك المبيض كالحقيقة اؿ:" محمد دكدح 

في األنثى تجتمع في ظهر األبوين خالؿ نشأتهما الجنينية ، ثم تخرج من الظهر من 

منطقة بين بدايات العمود الفقرم كبدايات الضلوع ليهاجر المبيض إلى الحوض بجانب 

، كإال فشلت في إنتاج الرحم ، كتهاجر الخصية إلى كيس الصفن حيث الحرارة أقل 

.  (10)الحيوانات المنوية ، كتصبح معرضة للتحوؿ إلى كرـ سرطاني إذا لم تيكمل رحلتها

                                                             
10

   /http://www.islamqa.comمنقوؿ من موقع اإلسالـ سؤاؿ كجواب ( 

http://www.islamqa.com/ar/ref/118879


 

 يبين موضع الخاليا التناسلية األكلية بين الصلب كالترائب( 2)شكل

انتىجيه انعهًً 

يفي بوصف تاريخ نشأة الذرية ، كيستوعب  (يىخٍريجي مًن بىيٍنً الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً ) كالتعبير 

كافة األحداث الدالة على سبق التقدير كاالقتدار كاإلتقاف كاإلحكاـ في الخلق ، منذ 

تكوين البدايات في األصالب كهجرتها خلف أحشاء البطن ، ابتداءن من المنطقة بين 

كتخلق الذرية مما كحتى يولد األبواف كيبلغاف كيتزاكجاف ، الصلب كالترائب إلى المستقر 

لكنها حية تتدفق ذاتيًا لتندمج مع ، يماثل نطفة ماء في التركيب عديمة البشرية من المني 

يىخٍريجي مًن بىيٍنً . خيلًقى مًن مٌآءو دىافًقو .) نطفة نظير ، فتتكوف النطفة األمشاج من الجنسين 

أربعة لكشف عن معرفتها كإثباتها حقائق علمية تأخر العلم بها كا إنها .(الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً 

كترائبه هي ( سلسلة ظهرق)بياف هذا أف صلب اإلنساف هو عمودق الفقرم  ،عشر قرننا 

كإذا رجعنا إلى علم األجنة كجدنا في منشأ خصية الرجل كمبيض المرأة .. عظاـ صدرق

ء ، فكل من الخصية كالمبيض في بد.. ما يفسر لنا هذق اآليات التي حيرت األلباب 

، أم ما بين منتصف العمود  (9/2شكل ) تكوينهما يجاكر الكلى كيقع بين الصلب كالترائب

فإذا كانت الخصية كالمبيض في نشأتهما كفي .. الفقرم تقريبًا ، كمقابل أسفل الضلوع 

إمدادهما بالدـ الشرياني كفي ضبط شئونهما باألعصاب قد اعتمدتا في ذلك كله على 

مكاف في الجسم يقع بين الصلب كالترائب ، فقد استباف صدؽ ما نطق به القرآف الكريم 

قرنًا من نزكؿ ذلك عشر  أربعةكجاء به رب العالمين ، كلم يكشفه العلم إال حديثًا بعد 

هذا ككل من الخصية كالمبيض بعد كماؿ نموق يأخذ في الهبوط إلى مكانه  ،الكتاب 

المعركؼ ؛ فتهبط الخصية حتى تأخذ مكانها في الصفن ، كيهبط المبيض حتى يأخذ 

. مكانه في الحوض بجوار بوؽ الرحم 



 

 الحػالة الطبيعية كالمرضيةمقارنة تشريحية بين  (3)شكل                              

 حين تفشل الخصية في الوصوؿ إلى كيس الصفن                                    

 

كقد يحدث في بعض األحياف أال تتم عملية الهبوط هذق فتقف الخصية في طريقها كال 

. انتهى "  (11)تنزؿ إلى الصفن فتحتاج إلى عملية جراحية

تقوؿ اآلية الكريمة أف الماء الدافق يخرج "  :كيقوؿ الدكتور محمد علي البار حفظه هللا 

إنما يتكوف في الخصية ( المني ) كنحن قد قلنا أف هذا الماء , من بين الصلب كالترائب 

فكيف تتطابق الحقيقة العلمية , كما تتكوف البويضة في المبيض لدل المرأة , كملحقاتها 

 القرآنية ؟مع الحقيقة 

, إف الخصية كالمبيض إنما يتكوناف من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين كترائبه  

كتتكوف الخصية كالمبيض في هذق , كالصلب هو العمود الفقرم كالترائب هي األضالع 

ثم تنزؿ الخصية تدريجيا حتى تصل إلى , المنطقة بالضبط ، أم بين الصلب كالترائب 

في أكاخر الشهر السابع من الحمل ، بينما ينزؿ ( جويف البطنخارج ت)كيس الصفن 

كمع هذا فإف تغذية الخصية كالمبيض بالدماء كاألعصاب , .. المبيض إلى حوض المرأة 

فشرياف الخصية أك المبيض , كاللمف تبقى من حيث أصلها ، أم من بين الصلب كالترائب 

كما أف كريد , من بين الصلب كالترائب ( األكرطي البطني ) يأتي من الشرياف األبهر 

كما أف األعصاب المغذية , الخصية يصب في نفس المنطقة ، أم بين الصلب كالترائب 

للخصية أك للمبيض تأتي من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب 

الترائب ككذلك األكعية اللمفاكية تصب في نفس المنطقة ، أم بين الصلب ك, كالترائب 
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 ) http://islamtoday.net/questions/show...t.cfm?id=10335 

 

http://islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=10335


فهل يبقى بعد كل هذا شك أف الخصية أك المبيض إنما تأخذ تغذيتها كدماءها كأعصابها .

فالحيوانات المنوية لدل الرجل أك البويضة لدل المرأة إنما  !من بين الصلب كالترائب 

كما أف منشأها كمبدأها هو من بين  ،تستقي مواد تكوينها من بين الصلب كالترائب 

,  (مًن بىيٍنً الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً ) : كاآلية الكريمة إعجاز كامل ، حيث تقوؿ  ، الصلب كالترائب

ليست بالغية فحسب ، كإنما تعطي الدقة  "بىيٍنً " فكلمة , كلم تقل من الصلب كالترائب 

.  العلمية المتناهية

إفرازات إنما هو .. كالعلم الحديث يقرر أف الماء الذم ال يقذؼ كال يندفع كإنما يسيل

المهبل كغدد بارثولين المتصلة به ، كأف هذق اإلفرازات ليس لها دخل في تكوين الجنين 

كلكن العلم الحديث يكشف شيئا مذهال ؛ أف الحيوانات .. ، كإنما كظيفتها ترطيب المهبل

كذلك البويضة في المبيض تكوف في حويصلة  ،المنوية يحملها ماء دافق هو ماء المني 

كتلقفت أهداب البوؽ .. اطة بالماء ، فإذا انفجرت الحويصلة تدفق الماءمح" جراؼ " 

.. البويضة لتدخلها إلى قناة الرحم حيث تلتقي بالحيواف المنوم لتكوف النطفة األمشاج

 ،كالهما يتدفق  ،هذا الماء يحمل البويضة تماما كما يحمل ماء الرجل الحيوانات المنوية 

 .دة التناسلية ؛ الخصية أك المبيضمن الغ: الترائب ككالهما يخرج من بين الصلب ك

ماء دافق من : كتتضح مرة أخرل معاني اآلية الكريمة في إعجازها العلمي الرائع 

بالمبيض يحمل " جراؼ " كماء دافق من حويصلة , الخصية يحمل الحيوانات المنوية 

 انتهى .كهللا أعلم "  (12) البويضة

كإذا أخذنا بكال الرأيين نجد أنهما صوابا فالرأل األكؿ يتكلم عن نشأة اإلنساف كهذا 

ألنه يخرج بين صحيح كالرأل الثانى يتكلم عن رحلة الحيواف المنول كهذا أيضا صحيح 

مع أف الرأل األكؿ هو الراجح باعتبار القرائن فى . عظاـ الحوض كبين األنسجة اللينة

كالرأل الثانى ( يوـ تبلى السرائر)، ( على رجعه)، ( اف مم خلقفلينظر اإلنس)اآليات 

 .مرجوح كهللا أعلم

 فً يرحهة انبهىغ: ثبَيب

، كمن  من الخصيتين( نطفة الذكر)من منى يمنىأل : فى مرحلة البلوغ يتدفق ماء الرجل

إذا نضجت كخرجت من  من المبيض( نطفة األنثى)نطفة إذا تمنى أل من : المرأة

 . المبيض بقدر هللا عز كجل
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