
 

 



 ًطفة الذكز

 حٌفً هحوىد هدبىلً ./ د.أ

 عضى الهيئة العبلمية لإلعجبز العلمى فى القرآن والسنة 

، مشيجا أى صبغيا  23وهى نطفة تحتوى على ، نطفة الذكر هى الحيوان المنوى 

عن أى خلية أخرى ، ، ولها خصائص تميزها  اتأيضا مسمى كروموسوم اويطلق عليه

وتعالوا بنا نتعرف على خصائص هذه النطفة لكى نتأمل قدرة الخالق  .فى الجسم

 .سبحانه وتعالى وعز وجل فى خلقه فإن له فى خلقه شئون

 (الحُىاى الوٌىي)خصائص وهوُشات ًطفة الزجل 

 .الذكر يبدأ تكوينها بعد بلوغ،  Testisفي الخصية  تتكون  •

 بإفراز هذا السائل الذي يصلتقوم الخصية والحويصالت المنوية والبروستاتا  •

وهو سائل لزج قاعدي التفاعل ، 3سم 3حوالي عند القذف حجمه في كل مرة 

  .ذو رائحة مميزة

فى  مليون حيوان منوى 300)مليون حيوان منوي  100حوالي  3فى كل سم •

  .(القذفة

 مليون حيوان في السنتيمتر المكعب 20وإذا قل عدد الحيوانات المنوية عن  •

 ، ويجب أن تكون هذه الحيوانات طبيعية ونشطة، ث الحمل وحد يصعب

 .تستمرحركتها تحت المجهر خمس ساعات على األقلو

وهى  (قناة المبيض)إلى قناة فالوب حيوان منوي فقط يصل  1000وحوالي  •

 .قناة متصلة بالرحم

تتمكن بعض هذه الحيوانات المنوية من اختراق الغشاء الخارجي للبويضة ولكن  •

  .والباقى يموت البويضة هو حيوان منوي واحد فقط يخصبالذي 

وعند القذف يكون السائل المنوي لزجًا لكن سرعان ما يتحول إلى سائل في  •

عندما  دقيقة 30-20ويستغرق ذلك حوالي  (المهبل)التناسلية  القناة األنثوية

من المعلوم أن . يتعادل مع السائل المخاطى الذى يغطى المهبل وعنق الرحم

السائل المنوى قاعدى األس الهيدروجينى لكى يحافظ على الحيوانات المنوية 

سليمة ، والسائل المخاطى الذى يغطى غشاء المهبل وعنق الرحم حامضى 

بات فى المهبل أو عنق األس الهيدروجينى لكى يمنع تكاثر الجراثيم والميكرو

 .الرحم ، وحتى ال تحدث عدوى تصاعدية منهما للرحم



ويستغرق اختراق الحيوان المنوي للمادة المخاطية في عنق الرحم حوالي  •

 .دقيقتين

 XY) ) تحتوى الحيوانات المنوية على أمشاج مذكرة وأخرى مؤنثة •

 ها هى شكل الحُىاى الوٌىٌ؟

   الحركةوله ذيل طويل سريع ، وله رأس مصفح ومدبب ، يشبه القذيفة الصاروخية 

 (10/1شكل ) البويضةحتى يصل إلى 

   يتكون من الرأس(Head)  الجيناتالصبغيات التى تحتوى على الذي يحتوي على  

، وآخر  Y صبغى عليهم الصفات الوراثية ألصل اإلنسان وصبغى  22 أي عوامل الوراثة

X  باالشتراك مع صبغيات البويضة وبهما يتحدد جنس الجنين ذكرا أو أنثى 

   وجزء وسطي يسمى الرقبة(Neck)  ، التي تعطي الطاقة الالزمة للحيوان المنوي

وهى رحلة فى الظالم الدامس ، حتى يكمل رحلته للبويضة فى قناة فالوب   للحركة

 .ى ذلكوعكس اتجاه الجاذبية األرضية فسبحان من أقدره عل

   والذيل(Tail)  ، والذي يساعد على دفع الحيوان المنوي داخل القناة التناسلية

 .بداية من المهبل وعنق الرحم ووصوال إلى مستقر البويضة فى قناة فالوب األنثوية

   الرجل يبدأ بإنتاج الحيوانات المنوية عند البلوغ فقط بخالف المرأة التي تولد

 . بويضة 30000حوالى ومبيضها يحتوي على 

 

      

صورة مجهريه لحيوانات منوية و (يمين)مرة 1000يبين الحيوانات المنوية تحت الميكروسموب الضوئى بقوة تكبير  (1)شكل 

 (يسار)رسم توضيحى لشكل الحيوان المنوى (وسط)مرة  10000بقوة تكبير  متراكمة في خصية الرجل

  فى  مليون حيوان منوي 300حوالي ) المنويةإن تحرر هذا العدد الهائل من الحيوانات

يُخصب البويضة سببه أن هذه الحيوانات  رغم أن واحدًا فقط هو الذي (القذفة الواحدة

تفرز مادة من رأسها تساعد على إذابة المادة المخاطية التى فى المهبل وعنق الرحم ، 

http://www.ibtesama.com/vb/redirector.php?url=http://upload.daleelac.com/


بقى الحيوان المنوى األقوى وي القناة التناسلية األنثوية تموت أثناء طريقها فيمما يجعلها 

 .الذى يصل إلى البويضة

  ان هذا يضمن ان البويضه الفائزة، جل صنعه وتبارك خلقه ، ومن عظمة الخالق 

 وقوة  مما ينعكس على قوة وسالمة االنسان ااكثر صحة ونشاطبالحيوان المنوى تكون 

  .المتولد منهما

في معظمها سيموت و بلالمه تسكب خارجمن هذه الحيوانات المنوية كمية كبيرة  •

 عنقمنها  11000و يدخل ويخترق حوالي ، ويبقى قسم في عنق الرحم ، الطريق 

 .ويصل الباقى إلى قناة فالوبويموت قسم داخل الرحم ، الرحم 

، وحاالت نادرة تبقي  ساعات في المهبل 4-2كما تعيش الحيوانات المنوية حوالي   •

يصبح  انات المنوية إلى عنق الرحم ، أو أنابيب الرحممدة أطول ألنه وبمجرد دخول الحيو

 .وقت بقائها على قيد الحياة غير ثابت

 

العىاهل التً تؤثز علً الحُىاًات الوٌىَة 

 

وقد تكون معقدة  ، يعتمد عدد الحيوانات المنوية التي يفرزها الرجل على عوامل عديدة 

وأيضا  ، إلى التغذية في مرحلة البلوغباالضافة ،  وثانيا القوة الجسدية ، أهمها الوراثة

وعدم التعرض إلصابات في المناطق  ، والمؤثرات الخارجية، عوامل التوعية الجنسية 

ومقدار التهيج الذي  ، ونوعية الطعام،  ، والمناخ وطبيعة المنطقة الجغرافية الحساسة

 .شعر به أثناء الممارسة الجنسية

 الحُىاًات الوٌىَة والبىَضة

تنطلق الحيوانات المنوية لتسبح إلى رحم  ، يقذف الرجل في مهبل المرأةعندما  •

فإذا كانت . حيث يلتقي بالبويضة ليلقحها ، المرأة عكس الجاذبية االرضية صعودا

لكن اذا كانت البويضة ليست جاهزة ولم . البويضة جاهزة لألخصاب يتم الحمل

 .ة مرة أخرى في يوم آخرجب المحاولوي. تنضج بعد فإن عملية اإلخصاب ال تتم

اذا دخل الحيوان المنوي للبويضة التي تسمح له بالدخول فإنها تغلق نفسها جيدا  •

.  وال تسمح لحيوان منوي آخر بالدخول إليها

ويذكر أن هناك حاالت نادرة من الحمل تحدث بدون إدخال العضو الذكري إلى  •

ند قذف السائل وع .، عندها تكون البويضة جاهزة لإلخصاب داخل المرأة

المنوي على منطقة قريبة من فتحة المهبل تعمل المادة اللزجة للمرأة 

، وقد يحدث الحمل  بمساعدة الحيوان المنوي على السباحة إلى داخل المرأة

، وهنا يسبح الحيوان المنوي  بهذه الطريقة دون أن يفض غشاء البكارة أصال



ثم يصعد  ، "الدورة الشهرية " يض إلى فتحة مهبل الفتاة الذي يخرج منه دم الح

ثم إلى عنق الرحم ثم يصل الرحم ويلتقي بالبويضة ويخصبها  ،الي المهبل 

.  ويحدث الحمل

، وال  وإذا حدث هذا األمر دون زواج فعلى الشاب أن يتحمل مسؤولية ذلك •

، حتى دون أن  ن، فقد تفقد حياتها وحياة الجني مايجعل الفتاة تواجه مصيرا مؤل

وهذا مما نحذر منه أولياء األمور أال يتركوا . ن قد ارتكبت الوطأ المحرمتكو

بل البد من التنبيه . فتياتهم فريسة للشباب حتى وإن كان هذا الشاب خطيبا لها

والتحذير ومراقبة هذا األمر حتى ال تقع الفتاة فى فعل محرم من بدايته ، وحتى 

ما تؤدى إلى اختالط األنساب والثأر بين ال تكون النهاية أيضا محرمة ، ونتائجها رب

 .األسر

 400يذكر أن المرأة تفزر بويضة واحدة كل شهر مما يعني أنها تفرز ما يقارب  •

بويضة خالل فترة حياتها بالتحديد في خالل الفترة التي تبلغ فيها إلى أن تصل 

 .إلى سن اليأس

حيوانات المنوية من عندما يحين وقت بلوغ قمة اللذة لدى الذكر ، يتم قذف ال  •

يتم قذف و .قناة القذف إلى قناة مجرى البول حيث تسير خالل القضيب

الحيوانات المنوية داخل المهبل فترحل مسافرة عبر المهبل لتمر من خالل عنق 

حتى تصل إلى قناة فالوب والتى تكون فيها البويضة  الرحم إلى داخل الرحم

 .(2شكل)فى انتظار الحيوان المنوى الذى قدر هللا له اخصابها 

 

 

يبين الرحلة التصاعدية للحيوانات المنوية لتصل إلى البويضة فى قناة  (2)شكل 

 فالوب

 

والسؤال ،  وتقترب نحو البويضة محاولة اختراقها حيوانات المنويةوتتسابق ال •

وعكس اتجاه  أن تسلك هذا الطريق في هذا الظالم هامَن الذي علَم: المهم

؟ من الذي يسوقها باتجاه البويضةوالسؤال األهم من ذلك ؟ الجاذبية األرضية 



رغم أن الرحم له قرنين أحدهما يمين ، والثانى يسار ، وكال منهما يتصل بقناة 

قعه يمينا أو يسارا ، فكيف للحيوانات فالوب التى بوقها يحيط بالمبيض حيث مو

؟ المنوية أن تختار الطريق الذى فيه البويضة يمينا أو يسارا وال تضل الطريق إليها

 (49)إنا كل شىء خلقناه بقدر): يقول تعالىتأتيك اإلجابة من العليم الخبير حيث .

نى يمنى من م): سورة القمر ، وقوله تعالى (50)وما أمرنا إال واحدة كلمح البصر

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ ال يَخْلُقُ أَفَال ):أى يقدر بقدر هللا تعالى ، ومن قوله تعالى  (

 .[17: النحل] (تَذَكَرُونَ

بعدها ، يقوم الرجل بقذف مئات الماليين من الحيوانات المنوية داخل المهبل  •

إلى داخل  تقوم الحيوانات المنوية النشيطة بتسلق المخاط الموجود فى المهبل

تقوم خاللها بعض ، حيث يتم تخزينها إلى فترة تصل إلى عدة أيام  ، عنق الرحم

تصعد داخل ، الحيوانات المنوية بمغادرة عنق الرحم على هيئة موجات متتالية 

عند و،  فى رحلة البحث عن البويضة وتخصيبها، ومنه إلى قناة فالوب ، الرحم 

لها ، ضة فأنها تلتصق بالغالف الخارجى وصول الحيوانات المنوية إلى البوي

وتحاول اختراقه من خالل القوة الميكانيكية التى تولدها حركة ذيل الحيوان 

،  ، وكذلك من خالل إفراز بعض المواد الكيماوية إلذابة جدار البويضة المنوى

إال أنه ال يستطيع ، وبالرغم من إلتصاق العديد من الحيوانات المنوية بالبويضة 

بعدها تمتنع البويضة عن استقبال أية حيوانات ، تلقيح سوى حيوان منوى واحد ال

  .منوية أخرى

، وهذه العملية تخضع لسيطرة هرمونات  أما بويضة األنثى فتنطلق من المبيض •

من داخل المبيض حتى تصل إلى سطحة فتخرج تسير البويضة . قادمة من المخ

أن يتم على  Grafian flollicle" رافج"متدفقة بقوة السائل الموجود بحويصلة 

يشبه األصابع ويسمى هذا األنبوب  (قناة فالوب) إلتقاطها من خالل أهداب أنبوب

 .بالبوق

وينتهي بتخلق بنطفة الحيوان المنوى ، يبدأ اللقاح عندما تخترق نطفة البويضة  •

 . ةساع 24ويستغرق ذلك   zygote البويضة الملقحة ٌ أوالالقِحَة 

ويبقى العنق والذيل خارج جدار نواة البويضة  فقط تدخل رأس الحيوان المنوى و •

 (3شكل ) البويضة



 

 دخول الحيوان المنوى البويضة (3)شكل 

  قد تصل الى  (الحيوان المنوى)ذكرية  مليون نطفة 300بالرغم أن هناك حوالي

  .فقط تدخل الرحم منهاماليين  3أي حوالي % 10الجزء العلوي للمهبل فان 

  ترتبط بمستقبالت المنطقة الشفافة لتطلق تفاعل انزيمي هذه النطفة من الذكر

،  دقيقة 20حوالي  ويستغرق هذا االختراق المنطقة الشفافة يساعد على اختراق

وهي عبارة عن غشاء متين  zona pellucida اختراق المِنْطَقَةُ الشَفَافَةويتم 

تخصيب البويضة داخل أنبوب فالوب بواسطة الحيوان  يتمو،  يحيط بالبويضة

 .المنوي

  ال يدخل البويضة من الحيوان المنوى سوى الرأس فقط الذى يحتوى على النواة

ذو الحركة الميكانيكية التى تدفع )الذكرية والشفرة الوراثية لألب أما الذيل 

دفق الحيوان المنوى الذى يفرز الطاقة الالزمة لت)والعنق  (الحيوان المنوى ألعلى 

 .همابالخارج بعد أن أنتهى دور االحيوان المنوى فيترك انيحرك فإنهما (ألعلى

  تتجه نواة الحيوان المنوى مباشرة إلى نواة البويضة ويلتحمان حيث تبدأ البويضة

وثمانى خاليا، وهكذا ، ثم تتضاعف إلى أربع ، المخصبة فى االنقسام إلى خليتين 

قناة فالوب حتى تصل إلى تجويف الرحم بعد أربعة إلى ستة أثناء مرورها فى 

، وعند وصولها يكون الرحم قد كون بطانة سميكة وغنية باألوعية الدموية  أيام

  .تفرز مواد مغذية للبويضة

 ويبدأ ظهور نتوءات مثل األصابع بجدار ، ق البويضة الملقحة بأخاديد الرحم لوتع

وتنغرز هذه النتوءات فى بطانة الرحم ، م البويضة فى مكان تالمسها مع الرح

أما باقى الحيوانات المنوية فى المهبل أو الرحم فأنها ،  ليبدأ تكوين المشيمة

تموت ويتم التخلص منها، وهنا يظهر اإلبداع األلهى المعجز فى تنظيم عملية 

اختبار أفضل وأقوى الحيوانات المنوية فى تخصيب البويضة من بين مئات 

ن إلى القدر المعلوم الذى قدره هللا له فى نسل اإلنسا بقاءوبهذا يتم  .الماليين

إنى جاعل فى األرض )هذه الحياة الدنيا ، ويتحقق قول ربنا عز وجل للمالئكة 



أى يخلف بعضه بعضا ويتحاكم بشريعة هللا عز وجل التى أنزلها على  (خليفة

 .رسله عليهم أفضل الصالة وأتم التسليم

رحلة الحُىاى الوٌىٌ إلً البىَضة أعظن رحلة فً الكىى هً 

 ، أو رحلة كولومبوس إلى أميركا ، أعظم رحلة فى الكون ليست رحلة أبوللو إلى القمر 

ألن  لماذا؟ ، ولكنها رحلة الحيوان المنوي إلى البويضة أو رحلة إبن بطوطه حول العالم

هى ، هى رحلة خلق اإلنسان ورحلة الحيوان المنوى إلى البويضة ، الرحلة بنتائجها 

،  هى رحلة إعمار الكون ، وغزو الفضاء، الرحلة الموصلة إلى الخالفة فى األرض 

، هى رحلة  والغوص فى  أعماق البحار والمحيطات ، واكتشاف العلوم بشتى أنواعها

     .لحق على الخلقة لالمطلققدرة الالكشف عن المجهول فى عالم الشواهد على 

 عالقة الهزهىًات بتكىَي األهشاج

 عالقة الهرمونات بتكوين الحيوانات المنوية :أوال 

 Gonadotrophin) عند البلوغ وتحت تأثير الهرمون المطلق للهرمونات التناسلية

releasing hormone(GnRH  والذي يفرز من سرير المهاد  بالمخ(Hypothlumus) 

 لكي تفرز  (pituitary gland)على تنبية الفص األمامي للغدة النخاميةوالذي يعمل 

 :وهي (Gonadotrophin hormone)هرموناتها التناسلية 

والذي  :(Follicle Stimulating Hormone(FSH) الهرمون المحفز لنمو الحويصالت

 )فيعمل على تكوين الحيوانات المنوية  (األنيبيبات المنوية) ينبه الخصية

Spermatogensis)  فيها ، وكذلك تقوم خاليا سيرتولي بإفراز هرمون المثبط( Inhibin 

 إذا زاد تكوين الحيوانات المنوية في األنيبيبات المنوية  (

 Interstitial cell- stimulating hormone (خاليا ليدج )الهرمون المنبه للخاليا البينية 

(ICSH) or LH  ) لكي تفرز هرمون الذكورة  والذي يعمل على تنبيها(Androgen ) 

وهو المسئول عن الصفات التناسلية الذكرية  (Testostrone hormone)التستاسترون 

كما انه يعمل على تحول الطالئع المنوية  .ونمو العضالت وغيرها، من خشونة الصوت 

 ( Spermiogenesis )الى الشكل النهائي للحيوان المنوي 

 



 :الهزهىًات فٍ الذكزم افزاس ٌتٌظ

 

في الدم او زاد تكوين الحيوانات  (Inhibin)والمثبط ، إذا زاد هرمون التستاسترون 

 )المنوية في الخصية فإن ذلك يعمل على تثبيط افراز الهرمون من سرير المهاد بالمخ 

GnRH)  الهرمون )وكذلك ايقاف افراز الهرمونيين من الفص األمامي للغده النخامية

فينخفض  (LH&FSH)والهرمون المحفز للخاليا البينية ، المنبه لتكوين الحيوانات المنوية 

 .التستاسترون بالدم ويقل تكوين الحيوانات المنوية في الخصية فتعاد الدورة مرة اخري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


