مستقر ومستىدع
أ.د /.حىفً محمىد مذبىلً
عضى الهُئة العبلمُة لإلعجبز العلمً فً القرآن والسىة

ذكر هللا تعالى أنه أنشأنا من نفس كاحدة كجعل ؿ ها مستقرا كمستودعا فما هو هذا
المستقر كهذا المستودع كأين يكوناف ؟ قاؿ تعالى فى سورة األنعاـ( :كىهيوى الّذًم أىنشىأىكيم
( . )98كلقد اختلف

اْليىاتً لًقىوٍـو يىفٍقىهيوفى
مّن نّفٍسو كىاحًدىةو فىميسٍتىقىرّ كىميسٍتىوٍدىعهۗ قىدٍ فىَصّلٍنىا ٍ

العلماء فى بياف المستقر كالمستودع على أقواؿ شتى .كاستنتج بما تفضل هللا على به من
علم تحَصلته من علوـ حديثة ظهرت فى العقدين األخيرين من القرف العشرين  ،كأكائل
القرف الحادل كالعشرين كهى علوـ البيولوجيا الجزيئية أف أكضح أف المستقر كالمستودع
أعم كأشمل مما تكلم به العلماء السابقوف
المعبوً اللغىَة فً اَِة
األصفهانى قر  :قر في مكانه يقر قرارا ،إذا ثبت ثبوتا جامدا،
:
مفردات القرآف الكريم للراغب
كأصله من القر ،كهو البرد ،كهو يقتضي السكوف ،كالحر يقتضي الحركة ،قاؿ تعالى

:

 جعل لكم األرض قرارا[ غافر ،]64/أم :مستقرا ، ،كقوله   :اجتثت من فوؽ األرض ما لها
من قرار [ إبراهيم  ،]26/أم  :ثبات ،كيوـ القر  :بعد يوـ النحر الستقرار الناس فيه بمنى،
كاستقر فالف  :إذا تحرل القرار ،كقد يستعمل في معنى قر ،كاستجاب كأجاب
الجنة :خير مستقرا كأحسن مقيال [ الفرقاف ،]24/كفي النار

 .قاؿ في

  :ساءت مستقرا 

[الفرقاف ،]66/كقوله   :فمستقر كمستودع[ األنعاـ ،]98 /قاؿ ابن مسعود  :مستقر في
األرض كمستودع في القبور (انظر :األقواؿ في الدر المنثور  .)332/3كقاؿ ابن عباس :
مستقر في األرض كمستودع في األصالب  .كقاؿ الحسن :مستقر في اْلخرة كمستودع في
الدنيا .كجملة األمر أف كل حاؿ ينقل عنها اإلنساف فليس بالمستقر التاـ

 .كاإلقرار :إثبات

الشيء ،قاؿ  :كنقر في األرحاـ ما نشاء إلى أجل[ الحج ،]5 /كقيل  :قرت ليلتنا تقر ،كيوـ
قر ،كليلة قرة ،كقر فالف فهو مقركر  :أصابه القر ،كقيل  :حرة تحت قرة (قاؿ ابن منظور :
كمثل العرب للذم يظهر خالؼ ما يضمر  :حرة تحت قرة  .انظر :اللساف (قر) ؛ كالمجمل
727/3؛ كمجمع األمثاؿ 197/1؛ كتقدـ في مادة  :حر) ،كقررت القدر أقرها  :صببت فيها ماء

قار ،أم  :باردا ،كاسم ذلك الماء القرارة كالقررة  .كاقتر فالف اقترارا نحو  :تبرد ،كقرت عينه
تقر :سرت ،قاؿ   :كي تقر عينها[ طه ،]40/كقيل لمن يسر به  :قرة عين ،قاؿ   :قرة عين
لي كلك [ القَصص ،]9/كقوله   :هب لنا من أزكاجنا كذرياتنا قرة أعين [ الفرقاف،]74/
قيل :أصله من القر ،أم  :البر ،فقرت عينه ،قيل  :معناق بردت فَصحت ،كقيل  :بل ألف للسركر
دمعة باردة قارة ،كللحزف دمعة حارة ،كأقر بالحق

 :اعترؼ به كأثبته على نفسه  .كتقرر

األمر على كذا أم  :حَصل ،كالقاركرة معركفة ،كجمعها  :قوارير قاؿ   :قوارير من فضة 
[اإلنساف ،]16/كقاؿ  :صرح ممرد من قوارير[ النمل ،]44/أم :من زجاج.
مختار الَصحاح
* ك د ع * * التوديع * عند الرحيل كاالسم * الوداع * بالفتح كقوله تعالى { ما كدعك ربك {
قالوا ما تركك ك * الودعات * خرز بيض تخرج من البحر تتفاكت في الَصغر كالكبر الواحدة *
كدعة * بسكوف الداؿ كفتحها ك * الدعة * الخفض تقوؿ منه * كدع * الرجل بضم الداؿ فهو
* كديع * أم ساكن ك * كادع * أيضا مثل حمض فهو حامض ك * الموادعة * المَصالحة ك *
التوادع * التَصالح كقولهم دع ذا أم اتركه كأصله كدع يدع كقد أميت ماضيه فال م ؽاؿ كدعه
كإنما يقاؿ تركه كال كادع كلكن تارؾ كربما جاء في ضركرة الشعر * كدعه * ك * مودكع *
أيضا على األصل ك * الوديعة * كاحدة * الودائع * يقاؿ * أكدعه * ماال أيضا قبله منه كديعة
كهو من األضداد ك * استودعه * كديعة استحفظه إياها
قبل ابه جرَر الطبري()1
يقوؿ تعالى ذكرق  :كإلهكم  ،أيها العادلوف بالله غيرق " ،الذم أنشأكم" ،يعني  :الذم ابتدأ
خلقكم من غير شيء  ،فأكجدكم بعد أف لم تكونوا شيئا،

" من نفس كاحدة" ،يعني  :من

آدـ  .كعن السدم كقتادة  " :من نفس كاحدة" ،قاؿ  :آدـ عليه السالـ
كأما قوله  " :فمستقر كمستودع" ،فإف أهل التأكيل في تأكيله مختلفوف
 - 1فقاؿ بعضهم  :معنى ذلك  :كهو الذم أنشأكم من نفس كإحدة ،فمنكم
مستقر في الرحم  ،كمنكم مستودع في القبر

حتى يبعثه هللا لنشر القيامة ،

كهذا قوؿ عبد هللا بن مسعود  " :يعلم مستقرها كمستودعها" [هود .]6 :قاؿ
 :مستقرها ،في األرحاـ  ،كمستودعها ،حيث تموت
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 - 2كقاؿ آخركف  :المستودع  ،ما كاف في أصالب اْلباء ،ك المستقر ،ما كاف في
بطوف النساء ،كبطوف األرض  ،أك على ظهورها كهو قوؿ عبد هللا بن عباس
 ،كسعيد بن جبير في قوله  " :فمستقر كمستودع" ،قاؿ  :مستودعوف  ،ما كانا
في أصالب الرجاؿ  .فإذا قركا في أرحاـ النساء أك على ظهر األرض أك في
بطنها ،فقد استقركا  .كقاؿ ابن عباس  :استودع في الَصلب  ،ك المستقر ،ما
كاف على كجه األرض أك في األرض

 .كعن علي بن أبي طلحة

عن ابن

عباس  " :فمستقر كمستودع" ،قاؿ  :المستقر ،في الرحم  ،ك المستودع  ،ما
استودع في أصالب الرجاؿ كالدكاب

 ،كعن ابن جريج عن عطاء  :قاؿ :

المستقر ،ما استقر في أرحاـ النساء  ،ك المستودع  ،ما استودع في أصالب
الرجاؿ.

كعن ابن أبي نجيح عن مجاهد ،قاؿ

 :المستقر  ،الرحم  ،ك

المستودع  ،في األصالب
 - 3كقاؿ آخركف  :بل معنى ذلك  :فمستقر في األرض على ظهورها ،كمستودع
عند هللا كهو قوؿ ثاف  :عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس  :المستقر األرض
 ،كالمستودع  ،عند الرحمن كهو قوؿ مجاهد أيضا قاؿ  :المستقر األرض ،
ك المستودع عند ربك .كهو قوؿ ثاف لعبد هللا بن مسعود  :مستقرها أل في
الدنيا ،كمستودعها في اْلخرة  ،كعن سعيد بن جبير قاؿ  :المستودع  ،في
الَصلب  ،ك المستقر ،في اْلخرة كعلى كجه األرض.
 - 4كقاؿ آخركف  :معنى ذلك  :فمستقر في الرحم  ،كمستودع في الَصلب  .كهى
ركاية عكرمة عن ابن عباس في قوؿ هللا

" :فمستقر كمستودع" ،قاؿ :

مستقر في الرحم  ،كمستودع في صلب  ،لم يخلق سيخلق

 .كعن عكرمة :

قاؿ  :المستقر  ،الذم قد استقر في الرحم  ،ك المستودع  ،الذم قد ا ستودع
في الَصلب  ، .كهى ركاية عن سعيد بن جبير ،قاؿ ابن عباس  :سل! فقلت :
مستقر كمستودع ؟ قاؿ  :المستقر ،في الرحم  ،ك المستودع  ،ما استو دع في
الَصلب .كعن سعيد بن جبير قاؿ  :قاؿ لي ابن عباس  :تزكجت ؟ قلت  :ال!
قاؿ  :فضرب ظهرم كقاؿ  :ما كاف من مستودع في ظهرؾ سيخرج .كهى
ركاية عن ليث عن مجاهد قاؿ  :المستقر  ،الرحم  ،ك المستودع  ،الَصلب
.كعن السدم قاؿ  :المستقر ،في الرحم  ،ك المستودع  ،في الَصلب  .كعن

قتادة " :فمستقر كمستودع " ،قاؿ  :مستقر  ،في الرحم  ،ك مستودع في
الَصلب .كعن الضحاؾ  :أما مستقر  ،فما استقر في الرحم  ،كأما مستودع ،
فما استودع في الَصلب  .كقاؿ ابن زيد  :مستقر  ،في األرحاـ  ،كمستودع ،
في األصالب.
 - 5كعن قتادة قاؿ  :كاف الحسن يقوؿ  :مستقر ،في القبر ،كمستودع في الدنيا،
كأكشك أف يلحق بَصاحبه
قاؿ أبو جعفر  :كأكلى التأكيالت في ذلك بالَصواب أف يقاؿ  :إف هللا جل ثناؤق عم بقوله :
"فمستقر كمستودع" ،كل خلقه الذم أنشأ من نفس كاحدة ،مستقرًا كمستودعًا ،كلم يخص
من ذلك معنى دكف معنى  .كال شك أف من بني آدـ مستقرًا في الرحم  ،كمستودعًا في
الَصلب  ،كمنهم من هو مستقر على ظهر  -األرض أك بطنها ،كمستودع في أصالب الرجاؿ ،
كمنهم مستقر في القبر ،مستودع على ظهر األرض

 .فكل مستقر أك مستودع بمعنى من

هذق المعاني  ،فداخل في عموـ قوله  " :فمستقر كمستودع" كمراد به  ،إال أف يأتي خبر
يجب التسليم له بأنه معنيه به معنى دكف معنى ،كخاص دكف عاـ
قبل الفخر الرازي(:)2
هذا نوع رابع من دالئل كجود اإلله ككماؿ قدرته كعلمه ،كهو االستدالؿ بأحواؿ اإلنساف
فنقوؿ ال شبهة في أف النفس الواحدة هي آدـ عليه السالـ كهي نفس كاحدة

 .كحواء

مخلوقة من ضلع من أضالعه  .فَصار كل الناس من نفس كاحدة كهي آدـ  .فإف قيل  :فما
القوؿ في عيسى؟ قلنا :هو أيضنا مخلوؽ من مريم التي هي مخلوقة من أبويها  .فإف قالوا:
أليس أف القرآف قد دؿ على أنه مخلوؽ من الكلمة أك من الركح المنفوخ فيها فكيف يَصح
ذلك؟ قلنا :كلمة من (أىنشىأىكيم مّن نّفٍسو كىاحًدىةو) تفيد ابتداء الغاية كال نزاع أف ابتداء تكوف
عيسى عليه السالـ كاف من مريم كهذا القدر كاؼ في صحة هذا اللفظ .
كأما قوله { :فىميسٍتىقىرّ كىميسٍتىوٍدىعه} ففيه مباحث:
البحث األكؿ  :قرأ ابن كثير كأبو عمرك {فىميسٍتىقىرّ} بكسر القاؼ كالبا قوف بفتحها قاؿ أبو علي
الفارسي.قاؿ سيبويه ،يقاؿ  :قر في مكانه كاستقر فمن كسر القاؼ كاف المستقر بمعنى
القار كإذا كاف كذلك كجب أف يكوف خبرق المضمر منكم أم منكم مستقر .كمن فتح القاؼ
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فليس على أنه مفعوؿ به ألف استقر ال يتعدل فال يكوف له مفعوؿ به

فيكوف اسم مكاف

فالمستقر بمنزلة المقر.
كإذا كاف كذلك لم يجز أف يكوف خبرق المضمر منكم بل يكوف خبرق لكم فيكوف التقدير لكم
مقر .كأما المستودع فإف استودع فعل يتعدل إلى مفعولين تقوؿ استودعت زيدنا ألفنا
كأكدعت مثله ،فالمستودع يجوز أف يكوف اسمنا لإلنساف الذم استود

ع ذلك المكاف كيجوز

أف يكوف المكاف نفسه .إذا عرفت هذا فنقوؿ  :من قرأ مستقرنا بفتح القاؼ جعل المستودع
مكاننا ليكوف مثل المعطوؼ عليه كالتقدير فلكم مكاف استقرار كمكاف استيداع كمن قرأ
{فىميسٍتىقىرّ} بالكسر ،فالمعنى  :منكم مستقر كمنكم مستودع ،كالتقدير

 :منكم من استقر

كمنكم من استودع .كهللا أعلم .
بات من المستودع
المبحث الثاني  :الفرؽ بين المستقر ك المستودع أف المستقر أقرب إلى اؿث
فالشيء الذم حَصل في موضع كال يكوف على شرؼ الزكاؿ يسمى مستقرنا فيه ،كأما إذا
حَصل فيه ككاف على شرؼ الزكاؿ يسمى مستودعنا ألف المستودع في معرض أف يسترد
في كل حين كأكاف .
إذا عرفت هذا فنقوؿ  :كثر اختالؼ المفسرين في تفسير هذين اللفظين على أقواؿ

:

فاألكؿ :كهو المنقوؿ عن ابن عباس في أكثر الركايات أف المستقر هو األرحاـ كالمستودع
األصالب قاؿ كريب  :كتب جرير إلى ابن

عباس يسأله عن هذق اْلية فأجاب المستودع

الَصلب كالمستقر الرحم ثم قرأ  { :كىنيقًرُ في األرحاـ مىا نىشىاء} [الحج ]5 :كمما يدؿ أيضنا على
طويال كالجنين يبقى في
ن
قوة هذا القوؿ أف النطفة الواحدة ال تبقى في صلب األب زماننا
طويال ،كلما كاف المكث في
ن
رحم األـ زماننا

الرحم أكثر مما في صلب األب كاف حمل

االستقرار على المكث في الرحم أكلى .
كالقوؿ الثاني  :أف المستقر صلب األب كالمستودع رحم األـ ،ألف النطفة حَصلت في صلب
األب ال من قبل الغير كهي حَصلت في رحم األـ بفعل الغير ،فحَصوؿ تلك النطفة في
الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة أل ف قوله  { :فىميسٍتىقىرّ كىميسٍتىوٍدىعه} يقتضي كوف المستقر
متقدمنا على المستودع كحَصوؿ النطفة في صلب األب مقدـ على حَصولها في رحم األـ،
فوجب أف يكوف المستقر ما في أصالب اْلباء ،كالمستودع ما في أرحاـ األمهات .
كالقوؿ الثالث :كهو قوؿ الحسن المستقر حاله بعد الموت ألنه إف كاف سعيدنا فقد استقرت
تلك السعادة ،كإف كاف شقينا فقد استقرت تلك الشقاكة كال تبديل في أحواؿ اإلنساف بعد

الموت كأما قبل الموت فاألحواؿ متبدلة .فالكافر قد ينقلب مؤمننا كالزنديق قد ينقلب صديقنا،
فهذق األحواؿ لكونها على شرؼ الزكاؿ كالفناء ال يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكوف مشرفة
على الزكاؿ كالذهاب.
كالقوؿ الرابع  :كهو قوؿ األصم .إف المستقر من خلق من النفس األكلى كدخل الدنيا
كاستقر فيها ،كالمستودع الذم لم يخلق بعد كسيخلق .
كالقوؿ الخامس  :لألصم أيضنا المستقر من استقر في قرار الدنيا ك المستودع من في القبور
حتى يبعث .كعن قتادة على العكس منه فقاؿ مستقر في القبر كمستودع في الدنيا .
القوؿ السادس  :قوؿ أبي مسلم األصبهاني أف التقدير هو الذم أنشأكم من نفس كاحدة
فمنكم مستقر ذكر كمنكم مستودع أنثى إال أنه تعالى عبر عن الذكر باؿ مستقر ألف النطفة
إنما تتولد في صلبه كإنما تستقر هناؾ كعبر عن األنثى بالمستودع ألف رحمها شبيهة
بالمستودع لتلك النطفة .كهللا أعلم.
المبحث الثالث  :مقَصود الكالـ أف الناس إنما تولدكا من شخص كاحد كهو آدـ عليه
السالـ ،ثم اختلفوا في المستقر كالمستودع بحسب الوجوق ا

لمذكورة فنقوؿ  :األشخاص

اإلنسانية متساكية في الجسمية كمختلفة في الَصفات التي باعتبارها حَصل التفاكت في
المستقر كالمستودع كاالختالؼ في تلك الَصفات البد له من سبب كمؤثر كليس السبب هو
الجسمية كلوازمها كإال المتنع حَصوؿ التفاكت في الَصفات ،فوجب أف يكوف السبب هو
{ :كاختالؼ أىلٍسًنىتًكيمٍ
الفاعل المختار الحكيم كنظير هذق اْلية في الداللة قوله تعالى
كألوانكم} .اهػ.
.قبل المبوردٌ(:)3
{ فىميسٍتىقىرّ كىميسٍتىودىعه} فيه ستة تأكيالت:
أحدها :فمستقر في األرض كمستودع في األصالب ،قاله ابن عباس  .كالثاني :فمستقر في
الرحم كمستودع في القبر ،قاله ابن مسعود .كالثالث :فمستقر في أرحاـ النساء كمستودع
في أصالب الرجاؿ ،قاله عطاء كقتادة .كالرابع :فمستقر في الدنيا كمستودع في اْلخرة،
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قاله مجاهد  .كالخامس :فمستقر في األرض كمستودع في القبر ،قاله الحسن .كالسادس:
أف المستقر ما خيلًق ،كالمستودع ما لم ميخلق ،كهو مركم عن ابن عباس أيضنا  .اهػ.
.قبل ابه الجىزٌ(:)4
كللمفسرين في هذا المستقر كالمستودع تسعة أقواؿ :
أحدها :فمستقر في األرحاـ ،كمستودع في األصالب ،ركاق العوفي عن ابن عباس ،كبه
قاؿ سعيد بن جبير ،كمجاهد ،كعطاء ،كالضحاؾ ،كالنخعي ،كقتادة ،كالسدم ،كابن زيد .
كالثاني :المستقر في األرحاـ ،كالمستودع في القبر ،قاله ابن مسعود .
كالثالث :المستقر في األرض ،كالمستودع في األصالب ،ركاق ابن جبير عن ابن عباس .
كالرابع :المستقر كالمستودع في الرحم ،ركاق قابوس عن أبيه عن ابن عباس .
كالخامس :المستقر حيث يأكم ،كالمستودع حيث يموت  ،ركاق مقسم عن ابن عباس .
كالسادس :المستقر في الدنيا ،كالمستودع في القبر .
كالسابع :المستقر في القبر ،كالمستودع في الدنيا ،كهو عكس الذم قبله ،ركيا عن الحسن .
كالثامن :المستقر في الدنيا ،كالمستودع عند هللا تعالى ،قاله مجاهد .
كالتاسع :المستقر في األصالب ،كالمستودع في األرحاـ ،قاله ابن بحر ،كهو عكس األكؿ .
اهػ.
قبل ابه عطُة(:)5
بعد أف سرد اختالؼ المفسرين قاؿ :كالذم يقتضيه النظر أف ابن آدـ هو مستودع 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 فيستقر في أحدهما استقرارنا
مطلقنا ،كليس فيها مستودع ألنه ال نقل ة له بعد كهو في كل رتبة متوسطة بين هذين
الظرفين مستقر باإلضافة إلى التي قبلها كمستودع باإلضافة إلى التي بعدها ألف لفظ
الوديعة يقتضي فيها نقلة كالبد  .اهػ.
.قبل الخبزن(:)6
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كالفرؽ بين المستقر كالمستودع أف المستقر أقرب إلى الثبات من المستودع ،ألف المستقر
من القرار كالمستودع معرض ألف يرد  .كلهذا اختلفت عبارات المفسرين في معنى هذين
اللفظين فركم عن ابن عباس أنه قاؿ المستقر في أرحاـ األمهات كالمستودع في أصالب
اْلباء ثم قرأ { كنقر في األرحاـ ما نشاء } كيؤيد هذا القوؿ أف النطفة ال تبقى في صلب
طويال ،كلما كاف المكث في بطن األـ
ن
طويال كالجنين يبقى في بطن األـ زماننا
ن
األب زماننا
أكثر من صلب األب حمل المستقر على الرحم كالمستودع على الَصلب .كركم عنه أنه قاؿ :
بالعكس يعني أف المستقر صلب األب كالمستودع رحم األـ  .ككجه هذا القوؿ ،أف النطفة
حَصلت في صلب األب قبل رحم األـ فوجب حمل المستقر على الَصلب كالمستودع على
الرحم .كقاؿ ابن مسعود  :المستقر في الرحم إلى أف يولد كالمستودع في القبر إلى أف
يبعث كقاؿ مجاهد  :المستقر على ظهر األرض في الدنيا لقوله  { :كلكم في األرض مستقر
اع إلى حين } كالمستودع عند هللا في اْلخرة
كمت

 .كقاؿ الحسن  :المستقر في القبر

كالمستودع في الدنيا ككاف يقوؿ يا ابن آدـ أنت مستودع في أهلك إلى أف تلحق بَصاحبك
يعني القبر كقيل المستودع في القبر كالمستقر إما في الجنة كالنار ،ألف المقاـ فيهما
يقتضي الخلود كالتأبيد .اق ػ.
.قبل األلىسٍ(:)7
{ فىميسٍتىقىرّ كىميسٍتىوٍدىعه} أم فلكم استقرار في األصالب أك فوؽ األرض كاستيداع في األرحاـ
أك في القبر أك موضع استقرار كاستيداع فيما ذكر ،كجعل الَصلب مقر النطفة كالرحم
مستودعها ألنها تحَصل في الَصلب 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 كالبيوت فيه كعدـ شيء من ذلك في
الثاني ،كقيل  :التعبير عن كونهم في األصالب أك فوؽ األرض باالستقرار ألنهما مقرهم
كال
الطبيعي كما أف التعبير عن كونهم في األرحاـ أك في القبر باالستيداع لما أف ن

منهما

ليس بمقرهم الطبيعي.
كيؤيد تفسير المستقر بالرحم قوله تعالى  { :كىنيقًرُ في األرحاـ مىا نىشىاء } [الحج ]5 :كأما
تفسير المستودع باألصالب فقاؿ شيخ اإلسالـ  :إنه ليس بواضح كليس كما قاؿ ،فقد ذكر
اإلماـ بعد أف فرؽ بين المستقر كالمستودع بأف المستقر أقرب إلى الث بات من المستودع،
كمما يدؿ على قوة هذا القوؿ يعني المركم عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما أف
7
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طويال ،كلما كاف
ن
طويال كالجنين يبقى زماننا
ن
النطفة الواحدة ال تبقى في صلب األب زماننا
المكث في الرحم أكثر مما في صلب األب كاف حمل االستقرار على المكث في الرحم
أكلى .كيلزـ ذلك أف حمل االستيداع على المكث في الَصلب أكلى .
كأنا أقوؿ :لعل حمل المستودع على الَصلب باعتبار أف هللا تعالى بعد أف أخرج من بني آدـ
عليه السالـ من ظهورهم ذريتهم يوـ الميثاؽ كأشهدهم على أنفسهم ككاف ما كاف ردهم
إلى ما أخرجهم منه فكأنهم كديعة هناؾ تخرج ح ين يشاء هللا تعالى ذلك ،كقد أطلق ابن
عباس رضي هللا تعالى عنهما اسم الوديعة على ما في الَصلب صريحنا .
قبل ابه عبشىر(:)8
كاالستيداع :طلب التٌرؾ ،كأصله مشتقٌ من الوىدٍع ،كهو التٌرؾ على أف ييسترجع المستوٍدىعي

.

ماال إذا جعله عندق كديعة ،فاالستيداع مؤذف بوضع موقٌت ،كاالستقرار مؤذف
يقاؿ :استودعه ن
بوضع دائم أك طويل .كقد اختلف المفسٌركف في المراد باالستقرار كاالستيداع في هذق اْلية
ـع اتٌفاقهم على أنٌهما متقابالف

 .فعىن ابن مسعود  :المستقىرٌ الكوف فوؽ األرض،

كالمستودىع الكوف في القبٍر  .كعلى هذا الوجه يكوف الكالـ تنبيهنا لهم بأفٌ حياة النٌاس في
الدٌنيا يعقبها الوضع في القبور كأفٌ ذلك الوضع استيداع موقٌت إلى البعث الٌذم هو الحياة
األكلى ردًا على الٌذين أنكركا البعث .
كعن ابن عبٌاس  :المستقرٌ في الرٌحم كالمستودىع في صلب الرجل ،كنقل هذا عن ابن
مسعود أيضنا ،كقاله مجاهد كالضحٍاؾ كعطاء كإبراهيم النخعي ،كفسٌر به الزجٌاج .
كقاؿ ابن عاشور  :كاألظهر أف ال يقيٌد االستيداع بالقبور بل هو استيداع من كقت اإلنشاء،
ألفٌ المقَصود التٌذكير بالحياة الثٌانية  ،كألفٌ األظهر أفٌ الواك ليست للتٌقسيم بل األحسن أف
تكوف للجمع ،أم أنشأكم فشأنكم استقرار كاستيداع فأنتم في حاؿ استقراركم في األرض
كدائع فيها كمرجعكم إلى خالقكم كما ترجع الوديعة إلى مودًعها .
مه فىائذ الشعراوٌ فٍ اَِة :
قاؿ رحمه هللا {:كىهيوى الّذًم أىنٍشىأىكيمٍ مًنٍ نىفٍسو كىاحًدىةو فىميسٍتىقىرّ كىميسٍتىوٍدىعه}.كقد تكلم سبحانه
أكال -عن اْليات المحيطة بنا كالتي بها قواـ حياتنا من فلق الحب كالنول ،كبعد ذلك
لنا -ن
تكلم عن الشمس كالقمر ،ثم تكلم عن النجوـ ،كل هذق آيات حولنا ،ثم يتكلم عن شيء
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في ذكاتنا ليكوف الدليل أقول ،إنه سبحانه يأتي لك بالدليل في ذاتك كفي نفسك؛ ألف هذا
الدليل ال يحتاج منك إلى أ ف تمد عينيك إلى ما حولك ،بل الدليل في ذاتك كنفسك ،يقوؿ
سبحانه{ :كفي أىنفيسًكيمٍ أىفىال ى تيبٍَصًريكفى} [الذاريات.]21 :أم يكفي أف تجعل من نفسك عىالىمنا،
كإلهنا

هذا العلم موجود فيه كل ما يثبت قدرة الحق ،كأحقيته بأف يكوف إلهنا كاحدنا،
شىىكيم مّن نّفٍسو كىاحًدىةو } ينطبق على هذا القوؿ أنه إخبار من هللا،
معبودنا{.كىهيوى الذم أىن أ
كأنه -أيضنا -استقراء في الوجود ،الذم نسميه التنازؿ للماضي؛ ألنك لو نظرت إلى عدد
العالم في هذا القرف ،ثم نظرت إلى عدد العالم في القرف الذم مضى تجدق نَصف هذا

العدد ،كإذا نظرت إليه في القرف الذم قبله ،تجدق ربع تعداد السكاف الحاليين  .ككلما توغلت
في الزمن الماضي كتذهب فيه كتبعد ،يقل العدد كيتناهى إلى أف نَصل إلى {نّفٍسو كىاحًدىةو}،
كهذا ما ذكرق هللا لنا ،كلقائل أف يقوؿ

 :كيف تكوف نفسنا كاحدة كهو القائل { :كىمًن كيلّ

شىيٍءو خىلىقٍنىا زىكٍجىيٍنً} [الذاريات.]49 :كنقوؿ :إف الحق سبحانه كتعالى خلق النفس الواحدة،
كأكضح أيضنا أنه خلق من النفس الواحدة زكجها ،ثم بدأ التكاثر  .إذف فاالستقراء اإلحَصائي
في الزمن الماضي يدؿ على صدؽ القضية  .ككذلك كل شيء متكاثر في الوجود من نبات
كمن حيواف  .تجدها تواصل التكاثر كإف رجعت باإلحَصاء إلى الماضي تجد أف األعداد تقل
كتقل إلى أف تنتهي إلى أصل منه التكاثر إنٌه يحتاج إلى اثنين

 { :سيبٍحىافى الذم خىلىق األزكاج

كيلّهىا} [يس.]36 :كلماذا جاء الحق هنا بقوله  { :مّن نّفٍسو كىاحًدىةو } كلم يقل زكجين؟ أكضح
العلماء أف ذلك دليل على االلتحاـ الشديد؛ ألننا حين نكوف من نفس كاحدة فكلنا

 -كل

الخلق -فيها أبعاض من النفس الواحدة ،كقلنا من قبل  :إننا لو أتينا بسنتيمتر مكعب من مادة
مثال ثم كضعناها في قاركرة ،ثم رججنا القاركرة نجد أف السنتيم
ملونة حمراء ن

تر المكعب

من 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 أخذنا البرميل كرميناق في ا لبحر
فستنساب المادة الملونة ليَصير في كل قطرة من البحر ذرة متناهية من المادة الملونة .إذف
ما داـ آدـ هو األصل ،كما دمنا ناشئين من آدـ ،كما داـ الحق قد أخذ حواء من آدـ الحي
فَصارت حية ،إذف فحياتها موصولة بآدـ كفيها من آدـ ،كخرج من آدـ كحواء أكالد فيهم
جزء حي ،كبذلك يردنا الحق سبحانه إلى أصل كاحد؛ ليثير كيحرؾ فينا أصوؿ التراحم
كالتواد كالتعاطف.
كيقوؿ سبحانه  { :فىميسٍتىقىرّ كىميسٍتىوٍدىعه} كالمستقر له معاف متعددة يشرحها الحق سبحانه
كتعالى في قرآنه .كفي قَصة عرش بلقيس نجد سيدنا سليماف يقوؿ{ :أىيُكيمٍ يىأٍتًينًي بًعىرٍشًهىا}

.]38

[النمل:
كأجاب على سيدنا سليماف عفريت من الجن ،ككذلك أجاب من عندق علم من الكتاب

.

كيقوؿ الحق سبحانه  { :فىلىمّا رىآقي ميسٍتىقًرًا عًندىقي } [النمل.]40 :مستقر هنا إذف تعني حاضرنا؛
ألف العرش لم يكن موجودنا بالمجلس بل أحضر إليه  .كفي مسألة الرؤية التي شاءها الحق
لسيدنا موسى عليه السالـ { :قىاؿى رىبّ أرني أىنظيرٍ إًلىيٍكى قىاؿى لىن تىرىانًي كلكن انٍظيرٍ إًلىى الٍجىبىلً
فىإًفً اسٍتىقىرّ مىكىانىهي فىسىوٍؼى تىرى انًي} [األعراؼ.]143 :كنعلم أف جبريل كاف له استقرار قبل
الكالـ ،إذف ؼ استقر تأتي بمعنى حضر ،كتأتي مرة أخرل بمعنى ثبت .كالحق يقوؿ { :كىلىكيمٍ
فًي األرض ميسٍتىقىرّ كىمىتىاعه إلى حًينو } [األعراؼ.]24 :كذلك بالغ عن مدة كجودنا في الدنيا،
ككذلك يقوؿ الحق { :أىصٍحىابي الجنة يىوٍمىئًذو خىيٍره مُسٍتىقىرًا } [الفرقاف.]24 :إذف فالجنة أيضنا
مستقر ،ككذلك النار مستقر للكافرين ،يقوؿ عنها الحق

{ :إًنّهىا سىاءىتٍ ميسٍتىقىرًا كىميقىامنا }

[الفرقاف.]66 :إذف فمستقر تأتي بمعنى حاضر ،أك ثابت ،أك كتعبير عن مدّة كزمن الحياة
في الدنيا ،كالجنة أيضنا مستقر ،ككذلك النار  .كلذلك اختلف العلماء كنظر كل كاحد منهم إلى
معنى ،منهم من يقوؿ  :مستقر في األصالب ثم استودعنا الحق في األرحاـ  .كمنهم من رأل
أف مستقر مقَصود به البقاء في الدنيا ثم نستودع في القبور .
كنقوؿ :إف االستقرار أساسه قرار حضور أك ثبات ،ككل شيء بحسبه ،كفيه 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 فقد يكوف
فيه تغير من حاؿ إلى حاؿ ،لقد كنا مستقرين في األصالب ،ثم بعد ذلك استودعنا الحق في
األرحاـ ،ككنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا  .في القبور  .حتى نستقر في اْلخرة  .إف كل
عالم من العلماء أخذ معنى من هذق المعاني  .كالشاعر يقوؿ:
كما الماؿ كاألهلوف إال كدائع ** كالبد يومنا أف ترد الودائع
كنلحظ أف هناؾ كلمة ميسٍتىقىرٌ ككلمة

مستودع ،كمستودع هو شيء أكقع غيرق عليه أف

يودع .كلكن ميسٍتىقىرٌ دليل على أف المسألة ليست خاضعة إلرادة اإلنساف

 .فكل كاحد منا

ميسٍتىقىرٌ به.
كيقوؿ الحق  { :قىدٍ فىَصّلٍنىا اْليات لًقىوٍـو يىفٍقىهيوفى} كالتفَصيل يعني أنه جاء باْليات مرة مفَصلة
كمرة مجملة؛ ألف األفهاـ مختلفة ،كظركؼ االستقباؿ للمعاني مختلفة ،فتفَصيل اْليات أريد
مجاال
ن
به أف يَصادؼ كل تفَصيل حالة من حاالت النفس البشرية؛ لذلك لم يترؾ الحق ألحد

أف تذييل اْليتين المتتابعتين

مجاال في أال يتعلم ،كنلحظ
ن
في أال يفقه ،كلم يترؾ ألحد

مختلف؛ فهناؾ يقوؿ سبحانه  { :قىدٍ فىَصّلٍنىا اْليات لًقىوٍـو يىعٍلىميوفى } [األنعاـ.]97 :كهنا يقوؿ
الحق سبحانه كتعالى

:

{ قىدٍ فىَصّلٍنىا اْليات لًقىوٍـو يىفٍقىهيوفى

كالفقه هو أف تفهم ،أم أف يكوف عندؾ ملكة فهم تفهم

}

[األنعاـ:

.]98

بها ما يقاؿ لك علٍمنا ،فالفهم أكؿ

مرحلة كالعلم مرحلة تالية  .كأراد الحق بالتفَصيل األكؿ في قوله  { :لًقىوٍـو يىعٍلىميوفى} الدعوة
للنظر في آيات خارجة عن ذات اإلنساف ،كهنا أم في قوله سبحانه  { :لًقىوٍـو يىفٍقىهيوفى} لفت
للنظر كالتدبر في آيات داخلة في ذات اإلنساف  .اهػ.
كقاؿ ابن كثير()9
يقوؿ تعالى " :كهو الذم أنشأكم من نفس كاحدة" يعني  :آدـ عليه السالـ  ،كما قاؿ" يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذم خلقكم من نفس كاحدة كخلق منها زكجها كبث منهما رجاال
كثيرا كنساء" )النساء . )1 :كقوله  :فمستقر اختلفوا في معنى ذلك  ،فعن ابن مسعود ،
كابن عباس  ،كأبي عبد الرحمن السلمي  ،كقيس بن أبي حازـ كمجاهد  ،كعطاء ،
كإبراهيم النخعي  ،كالضحاؾ كقتادة كالسدم  ،كعطاء الخراساني :فمستقر أم  :في
األرحاـ قالوا  -أك  :أكثرهم كمستودع أم  :في األصالب  .كعن ابن مسعود كطائفة عكس
ذلك  .كعن ابن مسعود أيضا كطائفة  :فمستقر في الدنيا  ،كمستودع حيث يموت  .كقاؿ
سعيد بن جبير :فمستقر )في األرحاـ كعلى ظهر األرض  ،كحيث يموت

 .كقاؿ الحسن

البَصرم :المستقر الذم قد مات فاستقر به عمله  .كعن ابن مسعود  :كمستودع في الدار
اْلخرة  .كالقوؿ األكؿ هو األظهر  ،كهللا أعلم .
تفسُر اَِة ( :كىمىا مًنٍ دىابّةو فًي األىرٍضً إًال عىلىى اللّهً رًزٍقيهىا كىيىعٍلىمي ميسٍتىقىرّهىا كىميسٍتىوٍدىعىهىا
كيلّ فًي كًتىابو ميبًينو (. )6
تفسُر البغىي ( : )10قوله تعالى " :كما من دابة في األرض" أم  :ليس دابة  " ،من "
صلة  .كالدابة  :كل حيواف يدب على كجه األرض  .كقوله " إال على هللا رزقها" أم  :هو
المتكفل بذلك فضال كهو إلى مشيئته إف شاء رزؽ كإف شاء لم يرزؽ
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) تفسير القرآف العظيم البن كثير
) تفسير البغول

 .كقيل  " :على "

بمعنى  " :من " أم  :من هللا رزقها  .كقاؿ مجاهد :ما جاءها من رزؽ فمن هللا عز كجل ،
كربما لم يرزقها حتى تموت جوعا " ،كيعلم مستقرها

كمستودعها"  :قاؿ ابن مقسم :

كيركل ذلك عن ابن عباس  ،مستقرها  :المكاف الذم تأكم إليه  ،كتستقر فيه ليال كنهارا ،
كمستودعها  :الموضع الذم تدفن فيه إذا ماتت  .كقاؿ عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :
المستقر أرحاـ األـ هات  ،كالمستودع المكاف الذم تموت فيه  ،كقاؿ عطاء

:المستقر :

أرحاـ األمهات كالمستودع  :أصالب اْلباء  .كركاق سعيد بن جبير  ،كعلي بن أبي طلحة ،
كعكرمة عن ابن عباس

.كقيل  :المستقر الجنة أك النار  ،كالمستودع القبر  ،لقوله تعالى

في صفة الجنة كالنار "  :حسنت مستقرا كمقاما ( "الفرقاف  " ، 76 -كل في كتاب مبين"
أم  :كل مثبت في اللوح المحفوظ قبل أف خلقها
تفسُر ابه كثُر
( كما من دابة في األرض إال على هللا رزقها كيعلم مستقرها كمستودعها كل في كتاب
مبين ) ( 6أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاؽ المخلوقات  ،من سائر دكاب األر
ككبيرها  ،بحريها  ،كبريها  ،كأنه يعلم مستقرها كمستودعها أم

ض  ،صغيرها

 :يعلم أين منتهى سيرها

في األرض  ،كأين تأكم إليه من ككرها  ،كهو مستودعها  .كقاؿ علي بن أبي طلحة كغيرق
 ،عن ابن عبا س :كيعلم مستقرها أم حيث تأك ل كمستودعها حيث تموت  .كعن مجاهد :
مستقرها  :في الرحم كمستودعها  :في الَصلب  ،كالتي في األنعاـ  :ككذا ركم عن ابن
عباس كالضحاؾ  ،كجماعة .
التىجُه العلمً
بعد معرفة معنى الكلمتين فى اللغة العربية  ،كمعرفة أقواؿ المفسرين لهما نلجأ 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 األصالب كمنهم من قاؿ مستقر فى القبور  ،كمنهم
البشرية
.
من قاؿ مستقر فى الجنة أك النار ككل هذق األقواؿ تشير إلى ما تؤكؿ إليه النفس
لكن بتدقيق النظر كاالستدالؿ فأنى أجد أف اْلية تتكلم عن النشأة من النفس الواحدة كأف

هذق النفس الواحدة هى نفس آدـ عليه السالـ

كلها مستقر كمستودع لَصفات الجنس

البشرل كتعالوا بنا إلى بياف ذلك
قوؿ الحق سبحانه كتعالى ( هو الذل أنشأكم من نفس كاحدة) هى أبينا آدـ عليه السالـ
حتى أمنا حواء فهى منه ( هو الذل خلقكم من نفس كاحدة كخلق منها زكجها) النساء . 1
فيكوف آدـ كحواء عليهما السالـ مستودع للجنس البشرل

 .كتكوف جميع خاليا آدـ عليه

السالـ مستودع للَصفات الوراثية للجنس البشرل من النوع الذكر  ،ككل خلية من جسدق
(كالذل يحتول على  100تريليوف خلية ) عليها  46صبغى (مشيج)  ،منهما صبغياف يحدداف
النوع الذكر كاألنثى ( )YXأل  44صبغيا يحملوف صفات الجنس البشرل كصبغيات يحدداف
النوع ذكرا كاف أك أنثى  .كاختزؿ هللا عز كجل هذا العدد إلى  23صبغيا كجعلها فى النطاؼ
المنوية أل نَصف ما على بقية خاليا الجسم من صبغيات فيكوف العدد

 22صبغيا لَصفات

الجنس البشرل  ،كصبغيا لتحديد النوع (الذكر أك األنثى )  .كمن آدـ عليه السالـ انتقلت هذق
الَصفات إلى أمنا حواء كهى مستودعة

فى صبغيات خالياها ككل خلية منهم تحتول

46

صبغيا  ،كجعل هللا عز كجل الَصفات ا لتى تحدد معالم األنثى سائدة فى أمنا حواء عليها
السالـ فى نطاؼ بويضاتها كالتى تحتول على

 23صبغيا منها صبغى لتحديد الجنس كهو

(.)X
كلنأتى إلى التفَصيل لبياف أف آدـ عليه السالـ كاف مستقرا كمستودعا للجنس البشرل :
 - 1إف هللا عز كجل جعل صفات الجنس البشرل فى جميع أنوية خاليا آدـ عليه السالـ
التى تحتول على  46صبغيا ككل صبغى عليه الحمض النوكل الذل يحتول على الجينات
التى تحدد الَصفات الوراثية  ،كبهذا كاف آدـ عليه السالـ هو المقر الرئيسى الثابت لَصفات
الجنس البشرل كهو مستودع لهذق الَصفات البشرية

للذكر  ،كزكج منهم هو
شكل ( ) 1يبين  23زكج ( ) 46من الَصبغيات عليها صفات الجنس البشرل
الذل يحدد النوع( ذكرا أك أنثى كهو الزكج رقم) 23

 - 2كلو مات آدـ قبل خلق حواء منه النقطعت صفات الجنس البشرل كاندثرت  ،كلكن
اقتضت حكمة هللا عز كجل أف يخلق من ضلع آدـ أمنا حواء كبذلك انتقلت هذق الَصفا
الوراثية من آدـ إلى حواء

ت

فى جميع أنوية خالياها التى تحتول  46صبغيا ككل صبغى

يحتول على الحمض النوكل الذل يحتول على الجينات التى تحدد الَصفات الوراثية  ،كبهذا
تكوف حواء مقرا ثانيا لَصفات الجنس البشرل ،
كيكوف أدـ كحواء عليهما السالـ مستودعا

كهى مستودع أيضا للَصفات البشرية .

ألف الَصفات الوراثية سوؼ تنتقل منهما إلى

الذرية من بعدهما  .إذف آدـ عليه السالـ هو المقر الرئيسى للجنس البشرل كهو مستودع
له ألف الَصفات الوراثية للجنس البشرل انتقلت منه إلى غيرق كهى أمنا حواء كهذا ما بينته
اْلية الكريمة ( هو الذل أنشأكم من نفس كاحدة فمستقر كمستودع ) فآدـ عليه لسالـ
مستقرا كمستودعا للَصفات الوراثية للجنس البشرل

 46ككل صبغى عليه الحمض النوكل الذل
شكل ( ) 2يبين نواة الخلية التى تحتول على الَصبغيات
يحتول على صفات الجنس البشرل

 - 3كمع اختالؼ لبعض الجينات فى الشكل الظاهرل نتيجة لتأثير البيئة يكوف اختالؼ لوف
البشرة كاتساع حدقة العين أك لونها أك لوف الشعر كيأتى باختالؼ الجنسيات مع احتفاظ
الجميع بالَصفات األساسية للجنس البشرل فال نرل انسانا بَصفات القرد كما ادعى داركين
فى نظريته للنشوء كاإلرتقاء

شكل ( ) 3يبين اختالؼ أجناس البشر على حسب لوف البشرة أك العين أك الشعر

 - 4كخلق هللا عز كجل فى آدـ عليه السالـ خاليا جنسية أكلية كجعلها فى صلبه
ككذلك خلق هللا عز كجل فى حواء خاليا جنسية أكلية كجعلها فى صدرها

(ظهرق)،

(بين ترائبها ) .

كجعل هللا عز كجل الَصفات الوراثية للجنس البشرل من آدـ عليه السالـ كمن حواء عليها
السالـ مستودعة فى هذق الخاليا الجنسية األكلية فى بداية النشأة  ،ككل من هذق الخاليا
الجنسية األكلية تحتول على  46صبغيا  .كلذلك قاؿ هللا تعالى فى سورة األعراؼ (كإذ أخذ
ربك من بنى آدـ من ظهورهم ذريتهم كأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى
شهدنا  ، )172(...كقوله سبحانه كتعالى فى سورة الطارؽ

( فلينظر اإلنساف مم خلق ()5

خلق من ماء دافق( )6يخرج من بين الَصلب كالترائب( )7كالكالـ هنا على أصل اإلنساف .
كبهذا كانت الخاليا الجنسية األكلية التى في صلب آدـ عليه السالـ كبين ترائب حواء عليها
السالـ مستقرا للَصفات الوراثية للجنس البشرل كأيضا مستودعا لها حيث تنتقل منها
الَصفات الوراثية إلى غيرها.
 - 5كهذا يبين أف صلب الرجل كصدر المرأة

(يخرج من بين الَصلب كالترائب ) هما مستقرا

للخاليا الجنسية األكلية التى سوؼ تهاجر إلى الخَصيتين أك المبيضين كفيهما تتكوف النطاؼ
المنوية كالبويضات فتكوف الخَصيتين كالمبيضين مستقرا مؤقتا كمستودعا لتدفق الحيوانات
المنوية كالبويضات  ،كهذا ما اكتشفه علماء األجنة فى خلق الجنين فى مراحله األكلى ؾ ما
فى شكل (.)4

شكل ( ) 4يبين الخاليا الجنسية األكلية التى سوؼ تهااجر إلى الخَصيتين أك المبيضين حسب
تكوين جنس الجنين فى رحم أمه

 - 6كبهذا تكوف الخَصيتاف مستقرا للحيوانات المنوية التى تحمل الَصفات الوراثية للجنس
البشرل  ،كيكوف المبيضاف أيضا مستقرا للبويضات التى

تحمل صفات الجنس البشرل ،

كبهذا كانت الخَصيتاف ْلدـ عليه السالـ  ،كالمبيضاف لحواء عليها السالـ مستقرا للَصفات
الوراثية كمستودعا للذرية من بعدهما .
 - 7كفى كل من الخَصيتين كالمبيضين توجد الخاليا الجنسية كالتى تكوف النطاؼ كيتم
اختزاؿ عدد الَصبغيات فى كل من الحيواف ا لمنول كالبويضة إلى  23صبغيا كبذلك تحتول
كل من النطاؼ المنوية  ،كالبويضات على  23صبغيا.

شكل ( ) 5يبين انقساـ الخاليا الجنسية لتعطى النطاؼ المنوية كنطاؼ البويضات
فى أعلى الَصورة تكوين نطاؼ الحمنويات كفى أسفلها تكوين نطاؼ البويضات

- 8كفى هذق النطاؼ سواء التى عند آدـ

(الحيوانات المنوية ) أك حواء (البويضات) 22

صبغيا يتحدد بهم صفات الجنس البشرل  ،كصبغيا كاحدا عند كل منهما يحدد النوع (ذكرا أـ
أنثى)
- 9أما عن الَصبغى الذل به يتم تحديد اؿنوع (ذكر ا أك أنثى ) كالتى استودعها هللا النطاؼ
المنوية فى آدـ عليه السال ـ فيكوف نَصف عددها يحتول على الَصبغى ( )Yكالنَصف اْلخر
على الَصبغى ( )Xفتكوف النطاؼ  Y+ 22بنسبة  X + 22 ، %50بنسبة %50
- 10كأما عن الَصبغى الذل به يتم تحديد النوع

كالتى استودعها هللا فى بويضات حواء

عليها السالـ فجميعها يحتول الَصبغى ) (Xكبذلك تكوف جميع البويضات تحتول على + 22
 Xبنسبة %100
- 11كتكوف أكؿ ذرية من آدـ كحواء عليهما السالـ بعد التزاكج كاختالط صبغيات النطفة
من آدـ (الحيواف المنول الذل يحمل  23صبغيا) مع النطفة من حواء (البويضة التى تحمل
 23صبغيا) فى قناة المبيض (قناة فالوب ) لتكوين خ اليا الجنس البشرل التى تحتول على
 46صبغيا  ،كيكوف الجنين ذكرا لو احتول على الَصبغيات  ، XY + 44كتكوف أنثى لو احتوت
على الَصبغيات . XX + 44كيكوف الرحم مستقرا لتكوين الجنين كمستودعا لهذا الجنين
الذل يحتول أما خَصيتين إف كاف ذكرا أك مبيضين إف كانت أنثى .

شكل ( ) 6األرحاـ مستقر كمستودع لألجنة كلَصفات الجنس البشرل

 - 12كبهذا تكوف الذرية جيال بعد جيل مستقرا للَصفات الوراثية للجنس البشرل كمستودعا
لها لألجياؿ القادمة كلذلك قاؿ هللا عز كجل ( كبث منهما رجاال كثيرا كنساء) سورة النساء 1
- 13كقد استودع هللا عزكجل فى آدـ كحواء عليهما السالـ كفى ذريتهما من بعدهما عجب
الذنب كالذل منه تنبت األجساـ بعد موتها كبالها فى التراب فقد أخرج البخارم في صحيحه

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم  " :ما بين النفختين
أربعوف .قاؿ :أربعوف يومًا؟ قاؿ أبو هريرة  :أبيت .قاؿ :أربعوف شهرًا ؟ قاؿ  :أبيت ،قاؿ:
أربعوف سنة؟ قاؿ :أبيت .أم أف أبا هريرة أبي أف يحدد األربعين هل هي يومًا أك شهرًا أك
سنة ) قاؿ ( :أم أبو هريرة يرفعه إلى النبي صلى هللا عليه كسلم

) " :ثم ينػزؿ هللا من

السماء ماء ،فينبتوف كما ينبت البقل ،ليس من اإلنساف شيء إال يبلي إال عظمًا كاحدًا ،كهو
عجب الذنب ،كمنه يركب الخلق يوـ القيامة"( )11كأخرج اإلماـ مسلم في صحيحه مثله عن
أبي هريرة كجاء فيه  ( :كل ابن آدـ يأكله التراب إال عجب الذنب ،منه خلق كمنه يركب )
كفي لفظ أخر له  " :كليس من اإلنساف شئ إال يبلي إال عظمًا كاحدًا هو عجب الذنب ،كمنه
يركب الخلق يوـ القيامة"( )12كفي لفظ آخر لمسلم أيضًا  " :إف في اإلنساف عظمًا ال تأكله
قاؿ عجب الذنب".
القيامة قالوا :أم عظم هو يا رسوؿ هللا ؟ :
.
األرض أبدًا فيه يركب يوـ

شكل ( ) 7يبين عظم العَصص الذل فى نهايته عجب الذنب

11

التفسير سورة الزمر اْلية  86ج 551/ 8كسورة النبأ اْلية  18ج 689/ 8الطبعة السلفية بمَصر
،
) (صحيح البخارم ،كتاب

بيركت.
)
تَصوير دار المعرفة
12

18ج. ) 92 ، 91/
) صحيح مسلم بشرح النوكم ،دار الفكر ،بيركت ،كتاب الفتن

شكل ( ) 8يبين القرص الخلول فى نهاية عظم العَصص كالذل يشكل عجب الذنب
كيظهر فى الَصورة األكلى صورة بالمجهر اإللكتركني للخيط األكلي كالعقدة األكليةفي آخر عظمه أسفل
الذنب بينما يظهر فى
.
األكلية هما عجب
العمود الفقرم مكونًا عجب الذنب إذف هذا الخيط األكلي كعقدته
الَصورة الثانية القرص الجنيني مكوف من طبقتين كيظهر الخيط األكلي في مؤخرة الطبقة الظهرية
االيبيبالس

- 14كاستودع هللا عز كجل فى ذرية آدـ كحواء خاليا جزعية كجعلها مستقرا لَصفات
الجنس البشرل  ،كاستودع فيها قدرتها على اإلنقساـ كالتمايز إلى خاليا كأنسجة كأجهزة
كجعل لها قدرة على تجديد الخاليا التالفة فى جسم اإلنساف كهى خاليا تحتول على
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صبغيا  .كالعلماء اْلف يركزكف أبحاثهم على هذق الخاليا التى تتكاثر كتتميزإلى أنسجة
الجسم المختلفة من أجل عالج األنسجة التالفة بالجسم .
- 15ككل خلية فى جسم اإلنساف (الذل يحتول على  100تريليوف خلية ) هى فى الحقيقة
مستقر كمستودع كبالمثاؿ يتضح المقاؿ  ،فمثال خاليا إفراز األنسولين فى البنكرياس هى
خاليا تحتول أنويتها على

 46كركموسوـ (صبغى)  ،كعلي هذق الَصبغيات كل الَصفات

البشرية لهذا اإلنساف  ،كلكن كل الجينات فى حالة خموؿ بينما الجينات المسؤلة عن انتاج
األنسولين فى حالة نشاط إذا احتاج الجسم إلى األنسولين

 .إذا هذق الخاليا تحتول على

جميع صفات الجنس البشرل لهذا الجسد فهى مستودع كمستقر لهذق الَصفات باإلضافة إلى
أنها مستقر كمستودع لهرموف األنسولين  .كقس على ذلك كل خاليا الجسم فالخاليا التى
تفرز الهرمونات أك اإلنزيمات أك البركتينات على اختالؼ أنواعها فكل خلية منهم تحتول على
 46صبغى عليهم صفات اإلنساف كتفرز الهرموف أك اإلنزيم أك البركتين المسؤلة عنه .
 - 16بل كل أعضاء الجسم فى الحقيقة هى مستقر كمستودع أال ترل الكبد فهو مستقر
للجيليكوجين كالَصفراء كمستودع لهما  ،كعند احتياج الجسم لهما فيتحوؿ الجليكوجين إلى
سكر الجلوكوز ليم د الجسم بالغذاء كالطاقة  ،كتذهب الَصفراء إلى اإلثنى عشر لتفتيت
الدهوف  ،كمع ذلك كل خاليا الكبد تحتول على

 46صبغى عليها صفات هذا الجسم

اإلنسانى  ،كقس على ذلك باقى أعضاء الجسم فالمخ مستقر كمستودع للمعلومات
كالذكريات كيمكن استدعاؤها منه بسهوله أال ترل الحفاظ ؿ كتاب هللا تعالى الذين حفظوق
بالتلقى دكف أف يقرؤق كفاقدل البَصر هم أسرع استدعاءا للقرآف من المخ عن غيرهم .
 - 17بل أجهزة الجسم على اختالؼ كظائفها هى فى الحقيقة أيضا مستقر كمستودع فمثال
الجهاز الهضمى مستقر للغذاء الذل يدخله لفترة اإلخراج كهومستودع لما يمتص منه من
غذاء مفيد للجسم  ،ككذلك الجهاز الدكرل فهو مستقر كمستودع للدـ كمشتقاته يحتفظ به

كلوحدث نزيف شديد مات اإلنساف
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 .فضالعن ذلك جميع خاليا األجهزة تحتول على

صبغى عليها صفات هذا اإلنساف
معبوً أخري للمستقر والمستىدع ببعتببر مب تؤول إلُه الىفس البشرَة :

 - 1كجعل هللا عز كجل األرض قرارا لكل دابة لقوله عزكجل ( أـ من جعل األرض قرارا
كجعل خاللها أنهارا كجعل لها ركاسى كجعل بين البحرين حاجزا أءله مع هللا بل
أكثرهم ال يعلموف ( )61سورة النمل  ،كما جعلها أيضا مستودع للموتى

فى القبور

لحين اخراجهم للبعث كالنشور كالحساب كالجزاء
 - 2كجعل هللا عز كجل الدنيا مستقر كممر إلى اْلخرة كجعلها مستودع لألرزاؽ لما فيها
من مخلوقات لقوله عز كجل ( :كىمىا مًنٍ دىابّةو فًي األىرٍضً إًال عىلىى اللّهً رًزٍقيهىا كىيىعٍلىمي
ميسٍتىقىرّهىا كىميسٍتىوٍدىعىهىا كيلّ فًي كًتىابو ميبًينو( ) 6
 - 3كجعل هللا عز كجل النار مستقر ألهلها كالجنة مستقر ألصحابها
أوجه اإلعجبز العلمً

 - 1أف هللا عز كجل أخبر نبيه محمد صلى هللا عليه كسلم كاألمة من بعدق بحقيقة علمية
كهى أف آدـ عليه السالـ هو أصل البشرية كأنه مستقر لَصفات الجنس البشرل كقد أثبت
العلم اإلحَصائى كالبيولوجيى أف أصل البشرية هو آدـ عليه السالـ  ،كما أخبرت بذلك الكتب
التى أنزلها هللا عز كجل على صفوة أنبيائه كرسله كبلغوها للناس جيال بعد جيل .
 - 2كأف آدـ عليه السالـ أيضا مستودع لهذق الَصفات ألنه نقلها إلى أمنا حواء ،

كمنهما

انتقلت هذق الَصفات إلى الذرية من بعدهما كمازالت تنتق ؿ كسوؼ تنتقل إلى أف تقوـ
الساعة كيعرض الناس للحساب كالجزاء
 - 3أف األصالب للرجاؿ كالَصدكر للنساء هى مستقر للخاليا الجنسية األكلية كهى أيضا
مستودعا لَصفات الجنس البشرل
 - 4أف الخَصيتين كالمبيضين مستقرا للنطاؼ المنوية كالبويضات كهما أيضا مستودعا
لَصفات الجنس البشرل الحتكائما على هذق النطاؼ
 - 5أف األرحاـ مستقر لألجنة كمستودع لَصفات الجنس البشرل فى هذق األجنة
 - 6أف الخاليا كاألنسجة كأجهزة الجسم كل منها مستقر كمستودع على حسب كظائفها ككل
هذق الخاليا التى فى األنسجة كاألعضاء كأجهزة الجسم تحتول على
صفات هذا اإلنساف.

 46صبغى عليها

 - 7بعد الممات تكوف القبور مستقر للموتى كمستودع للجنس البشرل متمثال فى عجب
الذنب الذل ال يبلى فى التراب بل يركب منه الخلق للبعث كالنشور كالحساب كالجزاء .
 - 8أف الجنة مستقر ألصحابها كما أف النار مستقر ألهلها
كالحمد لله الذل بنعمته تتم الَصالحات

