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من شعبة التفسري بامتياز نالت بها الباحثة درجة الدكتوراه  أصل هذا الكتاب رسالة علمية
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 مذيخادل
الحمد هلل، نستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا، ومف سيئات إف 

أعمالنا، مف ييده اهلل فبل مضؿ لو، ومف يضمؿ فبل ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ ،اهلل وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ، (ٔ)ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  

ے   ے   * ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ، (ٕ)ژڤ  ڤ        ڤ  ڦ

﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼   .(ٖ)ژۓ  ۓ ﮲    ﮳ 
نا، لنا الديف، وأتـ عمينا النعمة، ورضي لنا اإلسبلـ دي  فقد أكمؿ اهلل أما بعد:

النبوات، وأيده بالمعجزات التي تدؿ   وختـ بالشريعة اإلسبلمية الشرائع، وبمحمد
دستورًا   القرآف الكريـ، الذي جعمو اهلل ، ومف أعظـ معجزاتو  عمى صدقو

ک  ک  ک  ژ :اهلل تعالى بحفظو، وضمنو عممو، كما قاؿ لمبشرية، وتكفؿ اهلل 

ف ، (ٗ)ژگ   گ  گگ  ڳ  ڳ يظير بوضوح وجبلء في ما عمـ ىذا المف وا 
                                                           

 .ٕٓٔسورة آؿ عمراف: اآلية  -ٔ
 .ٔسورة النساء: اآلية  -ٕ
 .ٔٚ-ٓٚسورة األحزاب: اآلية -ٖ
عممو الذي أراد أف يطمع العباد عميو مف البينات واليدى  وأي في»قاؿ ابف كثير:  .ٙٙٔسورة النساء: اآلية  -ٗ

فيو مف العمـ بالغيوب مف الماضي والمستقبؿ، وما  ه، وما يكرىو ويأباه، وماوالفرقاف، وما يحبو اهلل ويرضا
تفسسير  «فيو مف ذكر صفاتو تعالى المقدسة التي ال يعمميا نبي مرسؿ وال ممؾ مقرب إال أف يعممو اهلل بو

مف أىؿ ومعنى، فكما أعجز البمغاء  ومعنى ذلؾ أنو معجز لفظاً »، وقاؿ ابف عاشور: ٕٙٚ/ٔالقرآف العظيـ 
 ، وىذا أحد وجوه إعجاز القرآفٕٖٙ/ٗ التحرير والتنوير« المساف أعجز العمماء مف أىؿ الحقائؽ العالية

 .-فيو مف عمـو ومعارؼ واسعة ما أودعو اهلل أي –الكريـ 
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ىذا العصر، عصر العمـ واالكتشافات العممية، ليمثؿ بذلؾ إعجازًا عمميًا ليذا 
ف ىذا النوع مف اإلعجاز قد أذعف لو كبار رواد  الكتاب الكريـ في عصر العمـ، وا 
العمـ ومختصيو، ليطمؽ أحدىـ كتابا سماه )القرآف يسبؽ العمـو الحديثة(، ومف ىذه 

ات التي حواىا ىذا الكتاب الكريـ معجزة خمؽ اإلنساف، إذ تحدث عنيا المعجز 
إذ يعجز البشر في ؛  بدقة بالغة، تشيد أنو كتاب نزؿ مف عند اهلل الكريـ القرآف

، وفي البيئة التي عاش فييا، أف تتحدث عف خمؽ اإلنساف وتصفو عيد محمد 
لؾ إال في عصر االكتشافات بدقة متناىية، لـ يقؼ البشر عمى الكثير مف أسرار ذ

العممية، بعد أف استطاعوا مشاىدة ما يدور داخؿ األرحاـ، وداخؿ كؿ خمية في 
يا مف عبارات جسـ اإلنساف، وليس ذلؾ فحسب بؿ إنو معجز في ألفاظو بما تحوي

نو ومف خبلؿ ممارسة التدريس والدعوة إلى اهلل  ،يسيره ومعاف كثيرة يجد   وا 
ومكتشفات  ، مع ربط ذلؾ بحقائؽ وؼ عمى تفسير كتاب اهللالواحد منا أف الوق

ورأيت أف موضوع خمؽ اإلنساف في القرآف جدير ، العمـ، يؤثر أثرًا بالغًا في النفوس
بيذه الخدمة التي يظير مف خبلليا معجزة القرآف في بياف خمؽ اإلنساف، وزاد 

حديث  في يفالمرجفو  ذلؾ عندما اطمعت عمى كتابات لمطاعنيفعمى إصراري 
إال األدلة المشاىدة الممموسة  دمغ ىؤالء المادييفوال يالقرآف عف خمؽ اإلنساف، 

عمى النظر والتأمؿ والتفكر البشر ببثيا في أرجاء الكوف، وحث  والتي امتف اهلل 
مف خبلؿ تقنية العمـو الحديثة كثيرًا مف األسرار في موضوع  فييا، وكشؼ 

 عجيبًا مع ما جاء في كتاب اهلل تعالى،تامًا و ؽ تطابقًا خمؽ اإلنساف، كشفًا يتطاب
سائمة مف اهلل  ،وتقاـ الحجة صدؽ الرسوؿ والرسالةعمى  ةىداشلتتجمى المعجزة ال
 وخالصًا لوجيو الكريـ. نافعاً  العمؿ ىذا وأف يجعؿ والقبوؿ والرضى، التوفيؽ والسداد،

 المؤلفة/ إلياـ أحمد محمد عمي البعداني
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 ٔانشد ػهى َظشٌخ انزطٕس خهك اإلَغبٌأصم : ألٔلفصم اان
 :مباحث ثبلثة وفيو
 آدو خهك يٍ األسض ٔيشاؽم األٔل: اخلهك  جؾشادل

 :مطالبثبلثة وفيو 
 انمشآٌ انكشٌى.فً  انًطهت األٔل: انخهك يٍ األسض ٔيشاحم خهك آدو 

 انًطهت انخبًَ: انخهك يٍ األسض فً ضٕء انًكتشفبد انؼهًٍخ.

 ٔأحشْب. انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ انذساسبد خبنج: يهخصانًطهت ان

  : اخلهك يٍ َفظ ٔاؽذح ٔخهك صٔعٓبادلجؾش انضبًَ
 :مطالبثبلثة وفيو 

 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: انخهك يٍ َفس ٔاحذح ٔخهك صٔجٓب فً 

 : انخهك يٍ َفس ٔاحذح ٔخهك صٔجٓب فً ضٕء انًكتشفبد انؼهًٍخ.انًطهت انخبًَ

 ٔأحشْب. انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ج: يهخص انذساسبدانًطهت انخبن

 : َظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕسنشادلجؾش انضب
 مطالب:خمسة وفيو 

 انًطهت األٔل: انتؼشٌف ثُظشٌخ انُشٕء ٔانتطٕس ٔآحبسْب.

 انًطهت انخبًَ: تفٍُذ َظشٌخ انُشٕء ٔانتطٕس يٍ انششع. 

 ٕس.انًطهت انخبنج: يٕلف ػهًبء انغشة يٍ َظشٌخ انُشٕء ٔانتط

 انًطهت انشاثغ: تفٍُذ َظشٌخ انُشٕء ٔانتطٕس ػمهٍبً ٔػهًٍبً.

 انًطهت انخبيس: يهخص انذساسخ ٔأحشْب.
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 جؾش األٔلادل
 ٔيشاؽم خهك آدو اخلهك يٍ األسض 

 :مطالبثبلثة وفيو 
 : ٔلادلطهت األ

 .انمشآٌ انكشٌىٔيشاؽم خهك آدو يف اخلهك يٍ األسض 
 ادلطهت انضبًَ: 

 يٍ األسض يف ضٕء ادلكزشفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ.اخلهك 
  ادلطهت انضبنش:

 ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. نمشآٍَخاانذساعبد يهخص 
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ػهٍّ انصالح  ٔيشاؽم خهك آدو: اخلهك يٍ األسض ٔلادلطهت األ
 انمشآٌ انكشٌىيف  ٔانغالو

 اٌَبد انٕاسدح:
 .(1)ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  :اهلل قاؿ 
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ەئ   ژ : قاؿو 

 .(2)ژی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب 

 .(3)ژ﮶ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ژ : قاؿو 
 .(4)ژچ  چ  ڇ   ڇ ڇژ : قاؿو 

 ألٕال ادلفغشٌٍ:
 .(٘)أي: مف األرض خمقناكـ أييا الناس ژڇ  ڇژ  :قولو 

الشارع  وكبلـالكريـ  القرآف في وتسوية، وأطمؽ تقدير عمى يجاداإل أصمو الخمؽو 
خراجيا المعدومة، األشياء إيجاد عمى ؛ لمبشر فيو صنعة ال إخراجاً  الوجود إلى وا 
 وتقدير ،أجزائيا متفرؽ بتركيب تصويرىا ىو إنما أشياء بصنعتيـ البشر إيجاد فإف

 عمى يطمؽ فبل بو  الخالؽ اسـ وخص، الخزؼ كصانع ،منيا مطموبة مقادير
 تعالى اهلل غير عمى أحد أطمقو ولوالكريمة الخالؽ،  صفاتو مف كاف وليذا غيره،
، وضبط مباالة وقمة وخرقاً  حمؽ في إقداـ إطبلقو لكاف المغوية الحقيقة عمى بناء

                                                           

 .٘٘سورة طو: اآلية  -ٔ
 .ٔٙ اآلية سورة ىود: -ٕ

 .ٕٖسورة النجـ: اآلية  -ٖ

 .ٚٔ ةسورة نوح: اآلي -ٗ
 .ٕٖٔ/ٛٔالطبري  جرير بف القرآف المعروؼ بتفسير الطبري لمحمد تأويؿ في البياف جامع -٘



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

00 

يجاد فالخمؽ ،(ٔ)تركو عمى ينبو أف فيجب  ،وأنواعيا الموجودات وأجناس العوالـ وا 
 تكويفك ،اإليجاد نظاـ مف فييا اإلليية الخمقة أودعت بما بعض فع بعضيا وتولد
 وتكويف ،الزريعة حبوب في الزرع وتكويف ،وبيضو بطونو في الحيواف في األجنة
 يقارف قد بما عبرة وال ، اهلل تكويف مف وىو ،خمؽ كمو ذلؾ سحب،ال في الماء
لقاء ،كالتزويج ،الناس عبلج مف اإليجاد ذلؾ بعض  األرض في والنوى الحب وا 
 معنييف:  يتضمف القرآف في المذكور (الخمؽ) فمفظ، (ٕ)لئلنبات

 .(ٖ)التقدير: والثاني   واإلنشاء. األوؿ: اإلبداع
 إلى أقواؿ: ژڇ  ڇژ: المفسروف في المراد بقولو  اختمؼوقد 

؛ (ٗ)منيا األرض أنو خمؽ أباىـ آدـ أف معنى خمقو الناس مف  القول األول:
ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ :و لو ق، ل(٘)ترابيا مف ألنو

﮵   -أي آدـ -منو أوالدهنحف و  ،التراب مف أصمنا خمؽ مما، ف(ٙ)ژ﮲   ﮳  ﮴ 
 ؛ ألنوعمييـ ذلؾ ، فأطمؽأنيـ خمقوا مف تراب يـصدؽ عمي، لو في الخمؽ تبعاً و 

                                                           

 نفسو سياسة في بمغ فإذا بعيد، المجاز مف بوجو إال الخالؽ اسـ اهلل في لمعبد حظ ال بأنو وذكر الغزالي -ٔ
 لما كالمخترع كاف ،فعميا عمى ذلؾ مع ويقدر إلييا، يسبؽ لـ أمور باستنباط فيو ينفرد مبمغاً  الخمؽ وسياسة

 عمى الخمؽ فعؿ إطبلؽ جواز مجازًا، فجعؿ عميو الخالؽ اسـ إطبلؽ فيجوز قبؿ، مف وجود لو يكف لـ
 .ٜٚالحسنى ص اهلل أسماء معاني شرح في األسنى . المقصدالنادرة الحالة بيذه مشروطاً  العباد بعض اختراع

 .ٖٕٔ/ٗالخطيب  الكريـ لمقرآف لعبد القرآني والتفسير ،ٕٕٖ/ٔ عاشور ابف بتفسير المعروؼالتحرير والتنوير  -ٕ
 .ٖٚ/ٕ تيمية بف الحميـ عبد بف ألحمد والباطنية والقرامطة المتفمسفة عمى الرد في المرتاد بغية -ٖ
تفسير القرآف و ، ٖٕٗ/ٙ حياف المحيط ألبي البحر تفسير، و ٔٙ/ٕٕ (الرازي تفسير) الغيب مفاتيحانظر:  -ٗ

 لعمـو والتسييؿ، ٓٙ/ٗ عطية بفال العزيز الكتاب تفسير في الوجيز والمحرر ،ٜٓٔ/ٖبف كثير ال العظيـ
 .ٖٚٗ/ٖ مشوكانيل القدير فتحو  ،ٕٓٗ/ٕ مسمرقنديلبحر العمـو ، و ٜ/ٕ ءجزي التنزيؿ البف

 . ٔٛٔ/ٔ مبلحويش القادر لعبد النزوؿ[ ترتيب ]حسب المعاني بياف -٘
 .ٜ٘آؿ عمراف: اآلية  سورة -ٙ
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؛ إذ لـ تكف و ، وكؿ فرد مف أفراد البشر لو حظ مف خمق(ٔ)فروعو وىـ أصميـ
، بؿ كانت أنموذجًا منطويًا عمى فطرة سائر فطرتو البديعة مقصورة عمى نفسو 

 أفراد الجنس انطواء إجماليًا مستتبعًا لجرياف آثارىا عمى الكؿ، فكاف خمقو 
 .(ٕ)منيا خمقًا لمكؿ منيا

 رضاأل مف المتولدة مف األغذية المتولدةمف النطفة  خمقنا و أن الثاني: القول
والنبات إنما  ،والحيواني ينتيي إلى النبات ،الغذاء إما حيواني أو نباتي، فبوسائط

وذلؾ ال ينافي كوننا  ،(ٖ)خمقنا منيا فصح أنو  ،يحدث مف امتزاج الماء والتراب
تراب ثـ  خمقنا مفأنو آيات  عدةف في بيّ  أنو ، ويدؿ عميو مخموقيف مف النطفة

 .(٘)اإلنساف منيا المتولد األخبلط منيا تولدت ما عمى اً تنبيي ذلؾ فيكوف ،(ٗ)نطفة مف
 فيو يدفف الذي المكاف تربة مف يأخذ بالرحـ الموكؿ الممؾ إف الثالث:ل والق

؛ (ٙ)النطفة ومف التراب مف فيخمؽ ،ثـ يدخميا في الرحـ ويذره عمى النطفة ،المولود
 ُتَراِب  ِمنْ  َعَمَيوِ  ُذر َوَقد ِإال َموُلودٍ  ِمنْ  "َما: ولحديث ،(ٚ)ميوع القرآف ظاىر لداللة
ال ِإَلَو ِإال اهلل! ِسيَق ِمْن ": فقاؿ حبشي قبربلما مر   النبيوحديث ، (ٛ)"وُحْفَرتِ 

                                                           

 .ٜٜٗ/ٚ أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفو ، ٖٚٗ/ٖ القدير ، وفتحٔٙ/ٕٕالغيب لمرازي  مفاتيح -ٔ
رشاد، و ٕٚٓ/ٙٔروح المعاني لؤللوسي  -ٕ  .ٕٕ/ٙ السعود( أبي الكريـ )تفسير القرآف مزايا إلى السميـ العقؿ ا 
، ٕٚٓ/ٙٔلمعاني ، ، وروح اٖٛٔ/ٙ، وتفسير البحر المحيط ٔٙ/ٕٕانظر: مفاتيح الغيب لمرازي  -ٖ

 .ٜٕٚ/ٖٔعادؿ  بف عمي بف عمر حفص ألبي الكتاب عمـو في ، والمبابٕٕ/ٙوتفسير أبي السعود 
 .ٔٙ/ٕٕانظر: مفاتيح الغيب لمرازي  -ٗ
 .ٖٛٔ/ٙانظر: تفسير البحر المحيط  -٘
حكاـ لجامع أل، وإٛٓ/ٙٔ، وروح المعاني ٔٙ/ٕٕ، ومفاتيح الغيب ٖٛٔ/ٙانظر: تفسير البحر المحيط  -ٙ

 .ٕٕ/ٙ، وتفسير أبي السعود ٕٕٚ/ٗ التأويؿ لبابو ، ٕ٘ٙ/ٖ التنزيؿ ، ومعالـٕٓٔ/ٔٔ مقرطبيل القرآف
 .ٕٓٔ/ٔٔالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  -ٚ
 حديث مف غريب حديث»وقاؿ: . ٕٓٛ/ٕ األولياء، باب ابف سيريف األصبياني في حمية نعيـ أخرجو أبو -ٛ

 =أىؿ مف األعبلـ الثقات أحد وىو ،عنو النبيؿ عاصـ أبي حديث مف إال نكتبو لـ ،محمد عف عوف ابف
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ف اهلل إ» : خبر ابف مسعودول، (ٔ)ِمْنَيا" ُخِمقَ  الَِّتي ُتْرَبِتوِ  ِإَلى َوَسَماِئوِ  َأْرِضوِ 
يا وأنو يأخذ مف األرض التي يدفف فييأمر ممؾ األرحاـ أف يكتب األجؿ والرزؽ و 

 إنساف كؿ يدفف» :قاؿ أنو رضي اهلل عنيما عباس بفا وعف، (ٕ)«تراب تمؾ البقعة
 يقاؿ مما اليس ماألني ؛الرفع حكـ يفاألثر  يفيذلو ، (ٖ)«منيا خمؽ التي التربة في

 مف تدري ال ألنيا ؛(٘)ژی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئژ : ولواستدلوا بقو ، (ٗ)بالرأي
 تقتصر لـ العقائد؛ و ىذا يستبعد ال اهلل قدرة عمـ ومف تكونت، األرض راتذ أي
 .(ٙ)المحسوسات عمى

أف القرآف يدؿ عمى أف مرحمة النطفة بعد مرحمة ب وقد أجيب عف القوؿ الثالث
 :في قولو  (ٚ)(ثـ)بدليؿ الترتيب بينيما بػ ،رنة ليافيي غير مقا ،التراب بميمة

                                                                                                                                                                  

 لـ نعيـ بف فمحمد، دونو فيمف النظر يبقى ولكف نعـ،: قمت»، وقاؿ األلباني معمقًا عمى كبلمو: «البصرة=
 أقر: الشيرازي عبداف بف بكر أبو قاؿ سكرة، لقبو :وقاؿ ،الميزاف في الذىبي أورده فقد األىوازي وأما، أعرفو

 لو ذكرىا التي الشواىد وأما، طرقو جميع مف باطؿ فالحديث وبالجممة... بمرة ساقط فاإلسناد، بالوضع
 الضعيفة األحاديث ، سمسمة«ومقطوع موقوؼ بيف ما فيي قاصرة؛ شواىد كونيا مع فيي السيوطي؛
 .ٜٖٛ/ٔٔاألمة  في السيئ وأثرىا والموضوعة

 ،وشيوة لذة مف النفس إليو تنزع وعما المصائب عمى الصبر ببا، اإليماف شعبأخرجو البييقي في  -ٔ
، والحاكـ في ٜٜٔٛبرقـ: ٖٚٔ/ٚ الكفارات مف والمصيبات واألمراض األوجاع في ما ذكر في فصؿ

، وحكـ عميو ابف ٕٗ/ٖ الزوائد مجمع. ضعفو الييثمي في ٖٙ٘ٔبرقـ:  ٕٔ٘/ٔ ، كتاب الجنائزالمستدرؾ
 الحسف مرتبة إلى يرتقي و، وذكر األلباني أنشواىد لوذكر الحاكـ أف و ، ٕٙٛ /ٚحـز بالوضع في المحمى 

 .ٖٚٗ/ٗ مختصرة الصحيحة السمسمة بمجموع طرقو.
 .ٔٙ/ٕٕذكره الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب  -ٕ
 .ٖٔ٘ٙ برقـ: ٘ٔ٘/ٖ مصنؼفي ال الصنعاني الرزاؽ عبدأخرجو  -ٖ
 (.www.islamweb.net) :اإلسبلمية الشبكة بموقع الفتوى ركزانظر: م ،اإلسبلمية الشبكة فتاوى -ٗ
 .ٖٗسورة لقماف: اآلية  -٘
 .ٕٛٔ، ٔٛٔ/ٔ المعاني بياف -ٙ

 .ٕ٘/ٗ البياف أضواء -ٚ
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، (ٔ) ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ
گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ    ک گ گ  ڑ ڑ ک ک  کژ :قولو و 

ٱ ٻ ژ  قولو:، و (ٖ)ژىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئژ :قولو و  ،(ٕ)ژڱ

وبالتالي فظاىر  ، وثـ تفيد الترتيب مع التراخي، (ٗ)ژٻ ٻ ٻ پ پ پ
ع ما القرآف يخالؼ ىذا القوؿ وال يدؿ عميو كما قالوا، وليس بثابت في حديث مرفو 

يدؿ عمى خمط التراب بالنطفة، والحديث األوؿ الذي ذكروه ضعيؼ، بؿ قيؿ 
نما ذىب جماعة مف المحدثيف إلى  ببطبلنو، وحديث الحبشي ضعيؼ في أصمو، وا 
تقويتة بمجموع طرقو، مع أف ىناؾ مف حكـ عميو بالوضع كما سبؽ في تخريجو، 

كور ذكره بعض المفسريف وال وليس فيو خمط التراب بالنطفة، وأثر ابف مسعود المذ
، ومثؿ ىذا القوؿ (٘)تعرؼ صحة نسبتو إليو، وأثر ابف عباس في سنده راٍو ضعيؼ

يتوقؼ األخذ بو عمى صحة األحاديث واآلثار الواردة فيو؛ ألنو مف الغيب المتوقؼ 
 عمى الدليؿ. 

ولمتذكير باألرض ىنا مناسبة في مشيد الحوار مع فرعوف الطاغية المتكبر،  
لييا؛ وىو شيء مف ا لذي يتسامى إلى مقاـ الربوبية؛ وىو مف ىذه األرض وا 

 .(ٙ)األشياء التي خمقيا اهلل في األرض وىداىا إلى وظيفتيا

                                                           

 .ٖٚسورة الكيؼ: اآلية  -ٔ
 .٘ سورة الحج: اآلية -ٕ
 .ٔٔ اآلية :صسورة  -ٖ
 .ٚٙ اآلية سورة غافر: -ٗ
 معيف ابف . انظر: تاريخبف حنبؿ وأحمد والنسائي عيفبف م يحيى َوَراز، ضعفو بف عطاء بف ىو عمر -٘

 .  ٖٙٔ/ٖ أحمدئلماـ ل الرجاؿ ومعرفة ، والعمؿٔٛلمنسائي ص والمتروكيف ، والضعفاءٜٛ/ٖ الدوري رواية
 .ٜٖٖٕ/ٗ إبراىيـ قطب في ظبلؿ القرآف لسيد -ٙ
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 مفواإليجاد وابتداء الخمؽ  نشاء ىو اإلحداث، اإلژی   ی  یژ  :وقولو 
خمقكـ  ابتدأ والمقصود منو في اآلية ،(ٕ)وتربيتو الشيء جاد، أو إي(ٔ)شيء غير
 ألف ؛لنسمو إنشاء ؤهإنشا، وأنتـ مف صمبو، فخمؽ منيا أباكـ آدـوذلؾ بأف  ،منيا
 جميع خمؽ عمى منطوياً  أنموذجاً  كانت بؿ ؛نفسو عمى مقصورة تكف لـ  خمقتو
 .(ٖ)إجمالياً  انطواء ذريتو

 .(ٗ)أباكـ أنشأ :أي ،مضاؼ حذؼ عمى الكبلـ: وقيؿ
مخموقة مف النطؼ ، وذريتو الترابمف   آدـ خمؽ أف آخر ىو وجو وىناؾ
 ، بدليؿ اآلية التالية.(٘)مف النبات المتولدة األغذية، مف المتولد الدـ، مف المتولدة

 بإنشائومف األرض  آدـ نبت أباكـ ، أي: أژچ ڇ ڇژ: وقولو 
، أو (ٛ)وعبر بالجمع إما ألنو أصميـ ،(ٚ)أي: إنشاءً  ژڇژ ،(ٙ)كميايا مف أديم

                                                           

 بف العرب لمحمد لساف، و ٖٕٙ/ٙ والتنوير ، والتحريرٕٙ٘/ٔٔ)تفسير الطبري(  البياف جامع انظر: -ٔ
 .ٛٛٙالرازي ص بكر أبي بف لمحمد الصحاح ، ومختارٓٚٔ/ٔ منظور بف مكـر

 . ٚٓٛمحمد المعروؼ بالراغب األصفياني ص بف القرآف لمحسيف غريب في المفردات -ٕ

والجامع ، ٛٗ٘/ٕ بف كثيروتفسير القرآف العظيـ ال ،ٖٛٙ/٘ٔ (الطبريتفسير )البياف  جامع :انظر -ٖ
زاد المسير في عمـ و ، ٜٛٔ/ٖ الكتاب العزيز الوجيز في تفسيروالمحرر ، ٙ٘/ٜ مقرطبيالقرآف ل ألحكاـ
 لجبلؿ الجبلليف وتفسير، ٜٖٕ/ٖ مخازفولباب التأويؿ في معاني التنزيؿ ل ،ٖٕٔ/ٗي الجوز  بفال التفسير
 .ٖٖٚ /ٕ فتح القدير، و ٕٚٛ/ٔٔ والتنوير التحريرو ، ٕٓٚصالسيوطي  الديف المحمي وجبلؿ الديف

 .ٛٛ/ٕٔ لؤللوسي المعاني روح -ٗ
 .ٕٕٓ/ٗ السعود أبي تفسير، و ٕٕٗ/ٖ التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوار، و ٗٔ/ٛٔمفاتيح الغيب  انظر: -٘

مطبري ل البياف جامع، و ٕ٘ٔ/ٖٓمرازي ، ومفاتيح الغيب لٕٓٗ/ٖاألزدي تفسير مقاتؿ بف سميماف انظر:  -ٙ
جبلؿ الديف ل بالمأثور التفسير فيالدر المنثور و ، ٖ٘ٓ/ٛٔقرطبي مل الجامع ألحكاـ القرآف، و ٖٚٙ/ٖٕ

 .ٛٔٗ/٘فتح القدير ، و ٚ٘ٔ/٘تفسير البغوي ، و ٖٔٚ/ٛ المسير زاد، و ٖٜٕ/ٛ السيوطي
 .ٔٚ٘ص التفسير أساتذة مف نخبةل الميسر التفسير -ٚ
 .ٖٕٔ/ٛ مبغويل القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ -ٛ
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مى الحدوث ؛ لكونو أدؿ عير اإلنبات لئلنشاءعاستو  ،(ٔ)صمبو كانوا في ألنيـ
نبات النباتلممشابية بيو  ،(ٕ)ف مف األرضوالتكو  حيث إف  ف إنشاء اإلنساف وا 

 .(ٖ)كمييما تكويف
                                                           

 . ٜٛٛص السعدي تفسيرالمعروؼ بالمناف  كبلـ فسيرت في الرحمف الكريـ تيسير -ٔ
َيُقوُل المَُّو َتَباَرَك َوَتَعاَلى أَلْىَوِن َأْىِل النَّاِر َعَذابًا: َلْو َكاَنْت َلَك الدُّْنَيا "قاؿ:  عف النبي  فعف أنس 

ُت ِمْنَك َأْىَوَن ِمْن َىَذا َوَأْنَت ِفي ُصْمِب آَدَم؛ َأْن َوَما ِفيَيا َأُكْنَت ُمْفَتِديًا ِبَيا؟ َفَيُقوُل: َنَعْم، َفَيُقوُل: َقْد َأَردْ 
]أخرجو البخاري، كتاب األنبياء، باب قوؿ اهلل "َواَل أُْدِخَمَك النَّاَر، َفَأَبْيَت ِإالَّ الشِّْركَ  -َأْحَسُبُو َقالَ -اَل ُتْشِرَك 

 :ومسمـ، كتاب صفات ٖٙ٘ٔبرقـ:  ٖٕٔٔ/ٖ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ ،
 ،"َوَأْنَت ِفي ُصْمِب آَدَم": وقولو  [.ٕ٘ٓٛبرقـ:  ٕٓٙٔ/ٗنافقيف وأحكاميـ، باب طمب الكافر الفداء... الم

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ژ: فيو إشارة إلى قولو 

وقد سئؿ عنيا  سمعت رسوؿ اهلل  ، قاؿ عمر ژڃڃ چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ
يًَّة...""َخَمَق المَُّو آَدَم، ثُ يقوؿ:  ]أخرجو مالؾ في الموطأ، الحديث مَّ َمَسَح َظْيَرُه ِبَيِميِنِو، َفاْسَتْخَرَج ِمْنُو ُذرِّ

، وأحمد في المسند، مسند الخمفاء الراشديف، ٖٜ٘ٔرقـ:  ٜٛٛ/ٕكتاب القدر، باب النيي عف القوؿ بالقدر 
، ٖٓٚٗرقـ:  ٜٖٙ/ٕ، وأبو داود، كتاب السنة، باب في القدر ٖٓٔرقـ:  ٜٜٖ/ٔ مسند عمر 

حديث ليس إسناده بالقائـ... ولكف »قاؿ ابف عبد البر:  [.ٖ٘ٚٓرقـ:  ٕٙٙ/٘والترمذي، كتاب التفسير 
، وغيره مف وجوه كثيرة ثابتة يطوؿ ذكرىا مف حديث عمر  معنى ىذا الحديث قد صح عف النبي 

 وعف ابف عباس عف النبي  [.ٙ/ٙواألسانيد  المعاني مف الموطأ في لما ]التمييد«جماعة يطوؿ ذكرىـ
يٍَّة َذَرَأَىا، َفَنَثَرُىْم  -َيْعِني َعَرَفةَ -"َأَخَذ المَُّو اْلِميثَاَق ِمْن َظْيِر آَدَم ِبَنْعَماَن قاؿ:  َفَأْخَرَج ِمْن ُصْمِبِو ُكلَّ ُذرِّ

، ُثمَّ َكمََّمُيْم ِقَباًل َقاَل: چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ ژ َبْيَن َيَدْيِو َكالذَّرِّ

]أخرجو أحمد، مسند عبد "ژڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ  گ*ڍ
، والحاكـ، كتاب تواريخ المتقدميف مف األنبياء والمرسميف، ذكر آدـ ٕ٘٘ٗبرقـ:  ٕٚٙ/ٗاهلل بف عباس 

 ٕ/ٜٖ٘  :وجممة القوؿ إف الحديث صحيح، بؿ ىو متواتر »[، قاؿ األلباني: ٓٓٓٗبرقـ
 [.ٖٚٙ/ٕمة الصحيحة .]السمس«المعنى

 التنزيؿ أنوار، و ٕٔٙ/ٗ مزمخشريل التأويؿ وجوه في األقاويؿ وعيوف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼانظر:  -ٕ
 .ٖٛ٘/٘ لمشوكاني فتح القديرو ، ٜٕٔ/ٛ عجيبة البف البحر المديد، و ٜٖٗ/٘ يمبيضاو ل التأويؿ وأسرار

 .ٜٛٔ/ٜٕالتحرير والتنوير انظر:  -ٖ
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إنما يخمقنا مف  ألنو  ؛مف األرض الناس كؿأنبت  أنو قيؿ: المراد و 
 ،(ٔ)المتولد مف األرض ،المتولدة مف النبات ،وىي متولدة مف األغذية ،النطؼ

 .(ٕ)األرض مف نمو بامتصاص غذائوي ذيلنبات اللمشابيتيـ ا سمى إنشاءىـ انباتاً و 
 .(ٖ)أبدانكـ مواد وأوؿ ،آبائكـ أوؿ خمقة أصؿ التراب فمعناىا أوقيؿ: 
 ژڇژ، فػ(ٗ)األرض بالكبر بعد الصغر، وبالطوؿ بعد القصر فيأنبتيـ وقيؿ: 

 مف آدـ أباكـ أوجد ىذا القوؿ واألوؿ بقولو: واهللبمعنى في، وجمع البعض بيف 
 .(٘)األرض غذاء عمى معتمداً  نموكـ وجعؿ كالنبات، ويكبر ينمو وجعمو التراب،

 ، وجمع بعض المفسريف(ٙ)أنبت لكـ مف األرض النبات :إف معنى اآليةوقيؿ: 
 .(ٚ)ياوغّذاكـ بنبات ،جعؿ أصمكـ مف الّطيفبيف ىذا القوؿ والقوؿ األوؿ بقولو: 

 ڍ ڍ ڌ  ڌژ: بعدىا في اآلية ؛ لقولو والقوالف األخيراف بعيداف

 .(ٜ)وىذا يدؿ عمى أنيا تتحدث عف الخمؽ ،(ٛ)ژڎ

                                                           

 مراح، و ٕٓٔ/ٙالبصري  الماوردي الحسف ألبي النكت والعيوف، و ٕ٘ٔ/ٖٓمرازي ل لغيبانظر: مفاتيح ا -ٔ
 .ٚٙ٘/ٕ الجاوي نووي عمر بف مجيد لمحمدال القرآف معنى لكشؼ لبيد
 .ٜٕٗ/ٖالصابوني  عمي التفاسير لمحمد صفوةانظر:  -ٕ
 .ٙ٘/ٗ يمبيضاو ل التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوار -ٖ
 .ٖٛ٘/٘ لمشوكاني فتح القديرو  ،ٕٓٔ/ٙ الماوردي()تفسير  النكت والعيوف -ٗ

 .٘ٗٔ/ٜٕمزحيميل والمنيج والشريعة العقيدة في المنير التفسير-٘
 .ٖٛ٘/٘ لمشوكاني فتح القدير، و ٖ٘ٓ/  ٛٔمقرطبي ل الجامع ألحكاـ القرآف -ٙ
ف القرآ مشكبلت يمعان في البرىاف باىر، و ٔٗٛ/ٕالقرآف لمغزنوي معاني عف البياف إيجاز -ٚ
  .ٙ٘٘ٔ/ٕمغزنويل

 .ٛٔسورة نوح: اآلية  -ٛ

 بعينو، النبات: أحدىا :أربعة أوجو عمى القرآف في النبات أف التفسير أىؿ وذكر»قاؿ ابف الجوزي:  -ٜ
 =:البقرة في تعالى قولو ومنو اإلخراج،: ...، والثانيژڄ ڄژ: المؤمنيف في تعالى قولو ومنو



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

08 

ف كاف أقواىا، إال أنو ال يبعد دخوؿ الثاني والثالث في معناىا ، وأوؿ األقواؿ وا 
وخمقكـ مف  ،بات أبدانكـوجعؿ التراب مف مرك تراب األرض، أي: خمؽ آدـ مف

ذلؾ يقوي و ، المتولد مف األرض ،المتولدة مف النبات ،متولدة مف األغذيةلنطؼ الا
 ، وىو ممكف ىنا.(ٔ)أولىفيو  أمكفإف أف الجمع 

 ػهٍّ انصالح ٔانغالويشاؽم خهك آدو 
 في خميفة ليكوف اهلل خمقو الناس، مف اهلل خمؽمف  وأوؿ ،البشر أبو  آدـ

 وذريتو ىو الجف، وليعمر األرض أوامره، ويخمؼ مف سبقو مف ذينف األرض
 لمعممية فيو اشتقاؽ ال أعجمي، واسـ آدـ (ٕ)عمرانيا عمى اً بعض بعضيـ ويخمؼ
 مف مشتؽ نو، وقيؿ: إ(ٖ)اأُلْدَمة مف مشتؽ ، وقيؿ: إنوآزرك َفاَعؿَ  ووزنو مة،والُعج
 القوليف ىذيف عمى رؼالص مف ومنع ؛ ألنو خمؽ منو،وجييا وىو األرض أديـ
 فعؿ األصؿ في إنو: ، وقيؿالتراب وىو اإلداـ مف ِعبِري نوإ: ، وقيؿةلعمميوا لموزف
 بيف أدمت مف ، وقيؿ:توجي تعرؼل الشيء إظيار لغرض بو وسمي أكـرك رباعي
 .(ٗ)جميعاً  ُخمطا وطيناً  ماء كاف ألنو ؛آدـَ  آدـُ  سميو  ،بينيما خمطت إذا الشيئيف

                                                                                                                                                                  

چ  چ  ڇ   ژ: نوح سورة في تعالى قولو وومن الخمؽ،: ، والثالثژڌ   ڌ  ڎ ڎ ڈژ=

 كيؼ: قيؿ ... فافژۈئ ۈئ ېئژ: عمراف آؿ في تعالى قولو ومنو التربية،: ، الرابعژڇ ڇ
 مف األرض أنبتكـ واهلل: المعنى أف فالجواب: )إنباتا(؟ يقؿ: ، ولـژچ  چ  ڇ   ڇ ڇژ[: اهلل] قاؿ
 الفرج والنظائر ألبي الوجوه عمـ في النواظر األعيف نزىة«. مقدر لمحذوؼ مصدراً  فيكوف نباتًا، فنبتـ
 .ٔٛ٘الجوزي ص بف الرحمف عبد

 .   ٖٖ٘/ٕ مديلآلاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ  انظر: -ٔ
 . ٚص الجبلليف تفسير، و ٕٓ/ٔ البياف أضواء، و ٚٓٗ/ٔ العالمية العربية الموسوعةانظر:  -ٕ
 . ٓٔ/ٔ الصحاح مختار، و ٛ/ٕٔ العرب فلسا. انظر: اأَلْسَمرُ  :الناس مف واآلَدـُ  ،السُّمرةُ  -ٖ
 في معانيالزاىر و ، ٕٔ٘/ٔ الكتاب عمـو في والمباب، ٓٛٔ/ٔ مثعمبيلالقرآف  تفسير والبياف عف الكشؼ -ٗ

 .ٖٖٖ/ٔ األنباري القاسـ بف لمحمدكممات الناس 
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 ي كتابو، وىذه المراحؿ ىي:في مراحؿ عدة ذكرىا ف آدـ  وقد خمؽ اهلل 
 اخلهك يٍ رشاة: -أ

ذلؾ  ، وقد ذكر اهلل الخمؽ مف تراب ىو أوؿ مرحمة في خمؽ أبينا آدـ 
﮵ ژ  :بقولو ﮴       ﮳     ﮲     ، (ٔ) ژہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 جية عمى مستأنؼ خبر ژے  ے  ۓژ، وآدـ كصفةأي صفتو  ژہ   ہژفػ
 أب دوف خمقو أييرجع إلى آدـ،  ژےژ، والضمير في (ٕ)ـآد بحاؿ التفسير

 خمؽ أنو وىو  آدـ كشأف الغريب شأنو ف، والمقصود أ(ٖ)(كف) بكممة بؿ أـ وال
 ؛منو ربغأ ىو بما حالو شبو ،وأـ أب ببل التراب مف  آدـ خمؽ كما أب ببل

 خمؽ  عيسى أف عمى واقع التشبيو، ف(ٗ)الشبية لمواد وقطعاً  ،لمخصـ إفحاماً 
ف بالشيء يشبو قد يءوالش، كآدـ  أب غير مف ، (٘)كبير فرؽ بينيما كاف وا 

﮵ ژوقولو:   نفوس في ليصور ؛الماضي موضع المضارع وضع ژ﮴
 .(ٙ)دائـ حاضر كأنو األمر أف المخاطبيف
 فيو يشتركاف ما بجامع التكويف، في  آدـ نظير  عيسى أف  فأخبر

 لمشيئتو طوعاً  مجيئيا وىو المخموقات، ئرسا وجود بو تعمؽ الذي المعنى مف
 أب غير مف آدـ بوجود يقر مف أب غير مف عيسى وجود يستنكر فكيؼ وتكوينو،

  .(ٚ)بو والخمؽ اإليجاد تعميؽ يصح الذي يجمعيما نظيراف وعيسى فآدـ أـ، وال
                                                           

 .ٜ٘آؿ عمراف: اآلية  سورة -ٔ

 .ٙٙ/ٛ لمرازي الغيب مفاتيح -ٕ

 .ٕٔٔ/ٖعاشور والتنوير البف  التحرير -ٖ

 .ٙٗ/ٕ لمبيضاوي التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوار -ٗ

 .ٚٙٗ/ٙ لمطبري القرآف تأويؿ في البياف جامع، و ٕٓٔ/ٗ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف -٘

 .٘٘ٔ/ٔ جزى البف التنزيؿ لعمـو التسييؿ -ٙ

 .٘ٛٔ/ٗ البياف لمشنقيطي أضواء -ٚ
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 :وجوهمف تراب ب وعمؿ بعض أىؿ العمـ لخمؽ آدـ 
 .ستاراً  ليكوف :يالثان    . متواضعاً  ليكوف :األوؿ
 .األرض أىؿ لخبلفة خمؽ إنما ألنو وذلؾ ؛باألرض التصاقاً  أشد ليكوف :الثالث
  القدرة، فيو يخمؽ ما يشاء كيفما شاء. إظيار أراد الرابع:

 ؛والحرص والغضب الشيوة لنار مطفئاً  ليكوف تراب مف اإلنساف خمؽ الخامس:
 .(ٔ)بالتراب إال تطفأ ال النيراف ىذه فإف

حمؿ جميور المفسريف اآليات التي تتحدث عف خمؽ اإلنساف مف تراب  وقد
 أصمو خمؽ، و أصمو مادة أو مادتو أصؿ ىو ، ألف آدـ خمؽ آدـ عمى 
ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ   :قولو ، وىذه اآليات ىي: (ٕ)لو خمقاً  فكاف ،خمقو في سبب

ڑ  ڑ  ک  ژ :قولو و ، (ٖ)ژڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ: قولو و ، (ٗ)ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ ک ک   ک  گ 

قولو و ، (ٙ)ژىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئژ  :قولو و ، (٘)ژڍ
: ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ(ٚ). 

                                                           

 .ٚٙ/ٛ لمرازي الغيب مفاتيح  -ٔ

، ٕٙٚ/٘ٔالمعاني  ، وروحٖٜٔ/ٖ التنزيؿ معالـ، و ٖٕ/ٛٔ البياف جامع، و ٛ/ٖ مقاتؿ سيرانظر: تف -ٕ
 ، وبحرٜٚٗ/ٖ لمبيضاوي التنزيؿ أنوار، و ٖٕٔ/ٗ لمخازف التأويؿ لباب، و ٖٓٔ/ٖالقرآف العظيـ  وتفسير
، ٖ٘ٛص الجبلليف ، وتفسيرٓٗٛلمواحدي ص ، والوجيزٗٔ/ٖ التنزيؿ لمنسفي ، ومدارؾٖٚٗ/ٕالعمـو 
 .ٜٖٙص الرحمف الكريـ تيسير، و ٕ٘ٚ/ٖالبياف  ، وأضواءٜٓٗ/ٖالقدير  ، وفتحٜٓٗ/ٙالمنثور  والدر

 .ٖٚ اآلية :الكيؼسورة  -ٖ
 .٘ اآلية سورة الحج: -ٗ
: اآلية  -٘  .ٕٓسورة الرـو
 .ٔٔسورة ص: اآلية  -ٙ
 .ٚٙسورة غافر:اآلية -ٚ
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تتكوف فإنيا  ؛عمى النطفة التي يخمؽ منيا اإلنسافالمفسريف بعض حمميا  بينما
 .(ٔ)مؿ عمى األجزاء الترابية التي أنبتتومشتالنبات األرض مف الغذاء المتكوف مف 

 انطني:  -ة
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ: ثـ تأتي المرحمة الثانية بعد التراب وىي الطيف، قاؿ اهلل 

، وقاؿ (ٖ)ژەئ  ەئ   وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئژ :، وقاؿ (ٕ)ژں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 : وقولو ، (ٗ)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿژ: 

، وقاؿ  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ  ک  ک     ک  کژ 
: مخموط والطيف ىو تراب ،(٘)ژھ  ے ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ  ژ 

 يتكوف التي المادة ىو ، فالماء(ٚ)طيناً  فصار بالماء ُعِجف التراب ، أي أف ىذا(ٙ)بالماء
، وقد ذىب بعض المفسريف إلى (ٛ)وبالماء لماءا مع إال لمطيف وجود ال إذ الطيف، منيا

ىو المقصود مف خمؽ   آدـ طينة بو خمط بو التراب وخمر الذي أف ىذا الماء
  .(ٓٔ)(ٜ)ژەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئژ :البشر مف ماء في قولو 

                                                           
 .ٕٖٕ/ ٚ)تفسير القاسمي(  ، ومحاسف التأويؿٛٙ/٘ٔالتحرير والتنوير البف عاشور  -ٔ
 .ٔٚسورة ص: اآلية  -ٕ
 .ٙٚسورة ص: اآلية  -ٖ
 .ٕٔسورة األعراؼ: اآلية  -ٗ
 .ٚسورة السجدة: اآلية  -٘
 .ٖٕٓ/ٖٕ المنير لمزحيمي والتفسير ،ٖ/ٖ حقي البياف إلسماعيؿ روح تفسير -ٙ

 .ٜٜٗ/ٚ البياف لمشنقيطي أضواء -ٚ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ تعالى: قولو ففي». ثـ يقو الدكتور عبد الكريـ الخطيب: ٕٙ/ٔ لمقرآف لمخطيب القرآني التفسير -ٛ

 أف عمى قوية داللة [.ٖٓاألنبياء: اآلية ]سورةژں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ: سبحانو [، وقولو٘ٗاآلية  ]سورة النور:ژٿ
 «.الماء ىي.. واحدة مادة مف مخّمقة -اإلنساف ومنيا- كميا األحياء

 .ٗ٘ية سورة الفرقاف: اآل -ٜ

، وتفسير ٕٕٗ/ٗ البيضاوي التنزيؿ ، وأنوارٖ٘/ٜٔ المعاني لؤللوسي ، وروحٙٙ/ٛ لمرازي انظر: مفاتيح الغيب -ٓٔ
 =البياف . انظر: جامعبينما كثير من المفسرين عمى أنو المني. ٚٙٔ/ٙالبياف  روح ، وتفسيرٕٕٙ/ٙأبي السعود 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ     ٺ  ٿ ژ  : قولووكذلؾ 

 يضاؼ والفرع نسمو، والخمؽ ،(ٕ)جميور المفسريفعند  المراد آدـ  ،(ٔ)ژڦ
 كانوا إذ ليـ؛ الخطاب مخرج فأخرجو بالجمع، ژٿژ: قاؿ فمذلؾ أصمو، إلى
﮷ ژ: ، ويدؿ عميو قولو (ٖ)ولده ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ، بعد قولو (ٗ)ژۓ  ۓ  
 :ژھ  ھ     ھ  ے ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ ژ(٘). 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ: قولو في  ةالمذكور  انغالنخ يٍ طني أيب 

خراُجو الشيء انتزاعُ  السَّؿُّ ، ف(ٙ)ژڱ  ُفعالة- الخبلصة والسبللة، (ٚ)ِرْفؽ في واِ 
، وقد (ٛ)منو ستخرجوت الشيء مف سؿت ألنيا ؛-كالُقبلمة القمة عمى يدؿ بناء وىو

 اختمؼ المفسروف بالمراد بذلؾ ىنا: 
                                                                                                                                                                  

 زاد، و ٕٜٖ/ٖ كثير بفالقرآف العظيـ ال تفسير، و ٜ٘/ٖٔ مقرطبيل ، والجامع ألحكاـ القرآفٕٗٛ/ٜٔ=
 .ٖٗٔ/ٙ الميسر التفسير، و ٛٔٔ/ٗ القدير فتح، و ٚٚٗص الجبلليف تفسير، و ٜٚ/ٙ البف الجوزي المسير

 .ٕسورة األنعاـ: اآلية  -ٔ
تفسير ، و ٜٗٔ/ٚ المحيط البحر ، وتفسيرٔ٘ٔ/ٕ٘ مفاتيح الغيب، و ٕ٘٘/ٔٔ البياف جامعانظر:  -ٕ
 مبيضاويل التنزيؿ أنوار، و ٖ٘٘/ٖ كثير ابف ، وتفسيرٜ٘٘/ٖمبغوي ل التنزيؿ معالـو  ،ٖٚٛ/ٙ لقرطبيا
 اأصمي نطفة، أصمو واإلنساف مجتمعاف، وتراب ماء الطيف فإوقيل:  .٘ٗ٘ص الجبلليف ، وتفسيرٖ٘٘/ٗ

 الذي لترابوا بالماء وجوده والنبات ،النباتية إلى ترجع باتيةون حيوانية واألغذية غذاء،مف طيف؛ ألنيا مف 
 [.ٜٚٔ/ٖ المنير السراج تفسير، و ٛٚٗ/٘ٔ الكتاب عمـو في المبابو ، ٔ٘ٔ/ٕ٘.]مفاتيح الغيب الطيف ىو

 .ٖٚٛ/ٙ لمقرطبي انظر: الجامع ألحكاـ القرآف -ٖ

 .ٛسورة السجدة: اآلية  -ٗ
 . ٚسورة السجدة: اآلية  -٘
 .ٕٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٙ
 .ٖٖٛ/ٔٔ العرب لساف -ٚ

، ٔٛٔ/ٖ لمزمخشري الكشاؼو ، ٔٔٔ/٘ الفرقاف ورغائب القرآف غرائبو ، ٗٚ/ٖٕمفاتيح الغيب  انظر: -ٛ
 .ٕٙٔ/ٙ السعود أبي ، وتفسيرٛ/٘ المديد ، والبحرٓ٘/ٙ البياف روح وتفسير، ٙٚٔ/ٗٔ البف عادؿ المبابو 
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 عناصر أجود مف آدـ   اهلل خمؽ وقدالشيء،  في ما أجود السبللة فقيل:
 مف سمت صفوة مف خمؽ  ، أي أنو(ٔ)وصفوتو الطيف ُزْبد وىي وأنواعو، الطيف
، وعميو تكوف السبللة مف الطيف بعد الطيف، أي أنو لما خمط الماء (ٕ)الطيف

 .(ٖ)بالتراب وصار طينًا أخذ منو خبلصتو، وقد عدىا الرازي أحد مراحؿ خمؽ آدـ
 كؿ مفو  (ٗ)األرض جميعمف خبلصة سمت مف  آدـ  خمؽ اهلل  وقيل:

 ىي السبللة الجنس، أي أف لبياف  ژڱڱ ژوعميو فػ)ِمْف( في قولو:  ،(٘)تربة
 .(ٙ)اإلنساف مف خبلصة، ىذه الخبلصة ىي الطيف الطيف، والمعنى خمؽ اهلل 

واألوؿ قريب لظاىر اآلية، فيكوف خمؽ آدـ فيو عدة استخبلصات واستبلالت، 
 ِمنْ  آَدمَ  َخَمقَ  المَّوَ  "ِإنَّ بقولو:  بلؿ مف التربة، والذي بينو النبي األوؿ االست

 .(ٛ)، ثـ االستبلؿ مف الطيف والذي ذكرتو اآلية(ٚ)اأَلْرِض" َجِميعِ  ِمنْ  َقَبَضَيا َقْبَضةٍ 
                                                           

 .ٜٜٚٚ/ٙٔالشعراوي  وتفسير، ٛٗٔ/ٗ مبيضاويل التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوارانظر:  -ٔ
 .ٛٗٔ/ٗ مبيضاويل التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوارانظر:  -ٕ
 .ٙٙ/ٛ مفاتيح الغيبانظر:  -ٖ
  .ٛٗ٘ص مسعديل المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  -ٗ
 .ٗٔ/ٜٔ مطبريل القرآف تأويؿ في البياف جامعانظر:  -٘
 . ٕٖٔ/ٛالمكنوف الكتاب عمـ في المصوف الدر، و ٔٛٔ/ٖلمزمخشري الكشاؼ -ٙ

 ومف باب، كتاب التفسير، الترمذي، و ٖٜٙٗبرقـ:  ٖٗٙ/ٕ القدر في باب، كتاب السنة، داود أخرجو أبو -ٚ
 في المسند، مسند الكوفييف، حديث أبي موسى األشعري  أحمد، و ٜٕ٘٘برقـ:  ٕٗٓ/٘ البقرة سورة
 «.صحيح حسف حديث ىذا»، وقاؿ الترمذي: ٕٜٛ٘ٔبرقـ:  ٖٖ٘/ٕٖ

 الطينية األجزاء الماء وىي النطفة وصفوة والسبللة منو، ُخمؽ  آدـ والطيف آدـ، ولد فاإلنسا: وقيؿ -ٛ
 :قولو لداللة منيًا. ورجحو الطبري؛ صارت المني أوعية في وحصمت اجتمعت لما التي أعضائو في المبثوثة

 في خمقو دبع إال مكيف قرار في يصر لـ أنو معمـو ألنو ؛عميو [ٖٔ]المؤمنوف:ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ
 وسميم: ونطفتو الرجؿ ولد تسمي والعرب مكيف؛ قرار في صار صمبو مف لوتحو  بعد ومف الفحؿ، صمب

﮶   *ھ ھ  ھ ھ ےژ: تعالى قولووقووه بمنو.  مسموالف ألنيما ؛وسبللتو ﮵   ﮴   ﮲   ﮳  = ۓ  ۓ      
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 انطني انالصة:  -ط
 .(ٔ)ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳژ :قاؿ اهلل 
 الجيد، أو المزج، أو (ٕ)، أو البلزؽؽصالبل أو ،الثبوت لشديدا الثابت: البلِزبُ 

 ويمصؽ جاوره مف ألنو يمـز؛ بلـزوال الواجب ، أوببعض بعضو صؽيمت الذي
 باطنو في ورطوبت وتبقى الماء عنو ؼينش الذي ، وقيؿ:(ٗ)، وقيؿ: الخالص(ٖ)بو

 .(ٙ)فيو قوة الالذي  ضعيؼال مزج، وقيؿ: ال(٘)كالشمع باليد ؽفيمص
نما  بماء مطخ إذا والتراب بماء، مخموط تراب ألنو ؛بالمُّزوب ثناؤه جؿ وصفو وا 
 .(ٚ)الزباً  طيناً  صار

                                                                                                                                                                  

ال يبعد أف تشمؿ قمت: و  .ٗٚ/ٖٕ مفاتيح الغيب، و ٘ٔ/ٜٔ مطبريل البياف جامع [.ٛ ،ٚ:السجدة]ژ﮷=
آدـ وبنيو؛ فآدـ خمؽ مف خبلصة استمت مف طيف، وبنيو خمقوا مف المني الذي ىو خبلصة استمت مف  اآلية
 .جسمو
 إلى تنتيي وىي األغذية، مف يتولد إنما وذلؾ ،اليضـ فضؿ مف تتولد وىي ،النطفة مف يتولد اإلنساف وقيؿ:

 ثـ طيف، مف سبللة مف متولداً  يكوف بالحقيقة فاإلنساف لماء،وا األرض صفو مف يتولد إنما والنبات النباتية،
  .ٗٚ/ٖٕمفاتيح الغيب  .منياً  صارت الفطرة وأدوار الخمقة أطوار عمى تواردت أف بعد السبللة تمؾ إف
 .ٔٔسورة الصافات: اآلية  -ٔ
 ىو والبلزؽ ،ببعض بعضو لصؽ قد الذي ىو البلصؽ أف :والبلزؽ البلصؽ بيف والفرؽ»قاؿ الماوردي:  -ٕ

 .ٓٗ/٘ والعيوف النكتالماوردي المسمى ب تفسير .«أصابو بما يمزؽ الذي

 ،ٖٛٚ/ٔ العرب لسافو  ،ٕٔٙص الصحاح مختارو  ،ٜٖٚص القرآففي غريب  انظر: المفردات -ٖ
مفاتيح ، و ٕٔ/ٕٔلمطبري البياف جامع، و ٕ٘٘/ٕمفيومي للمرافعي  الكبير الشرح غريب في المنير المصباحو 

 التنزيؿ معالـ، و ٔٛ/ٚ لمسيوطي المنثور الدر، و ٙٚ/ٖٕ لؤللوسي المعاني ، وروحٓٔٔ/ٕٙ مرازيل الغيب
 .ٕ٘٘/ٗ لمشوكاني القدير فتح، و ٚ/ٗ كثير بفال القرآف العظيـ ، وتفسيرٕٚ/ٗ مبغويل
 .ٜٙ/٘ٔ مقرطبيل انظر: الجامع ألحكاـ القرآف -ٗ

 .ٜٗ/ٚ التفسير عمـ في المسير زادانظر:  -٘

 .ٕ٘ٓ/ٛ)تفسير القاسمي(  التأويؿ محاسف: انظر -ٙ
 .ٕٓ/ٕٔ مطبريل القرآف تأويؿ في البياف جامعانظر:  -ٚ
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أنو  إلى ذلؾ ويرجع، (ٔ)باأليدي يعمؽ طينا فصار التراب بؿ ذلؾوالمقصود أنو 
 .(ٕ)التخمير جيد العجف حسف
 احلًأ ادلغٌُٕ -د

ۋ  ۅ  ژ:  قاؿ، و (ٖ)ژھ  ے  ے    ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴ ژ: قاؿ اهلل 

ڀ        ڀ  ڀژ: ، وقاؿ (ٗ)ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ

 .(٘)ژڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ: ومنو قولو  ،(ٙ)منتف أسود طيفوىو : جمع َحْمَأة الَحَمأُ 

 الطينة وىي الحمأة كثيرة :أي، (ٛ)حمأ ذات، (ٚ)ژٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ
 .(ٓٔ)مجاورة الماء طوؿ مف واسود غيرت فيو طيف، (ٜ)السوداء

 .(ٔٔ)السواد إلى رالمتغي وقيؿ: ىو الطيف
                                                           

 .ٕ٘ٚ/ٕ لمشنقيطي البياف أضواءانظر:  -ٔ

 .٘ٚ/ٖٕ المعاني لؤللوسي روحانظر:  -ٕ

 .ٕٙسورة الحجر: اآلية  -ٖ
 .ٕٛسورة الحجر: اآلية  -ٗ
 .ٖٖاآلية : الحجرسورة  -٘
، ٜٕ٘ص لممناوي التعاريؼ ميمات عمى التوقيؼو ، ٜٕ٘ص لمراغب األصفياني لقرآفا مفرداتانظر:  -ٙ
 العيف كتاب، و ٕٓٓ/ٔ القاموس لمزبيدي جواىر مف العروس تاجو  ،ٖٛص لمفيروزآبادى المحيط القاموسو 

، ٓٗ٘/ٕ لمزمخشري الكشاؼ، و ٖٗٔ/ٜٔ مرازيل ومفاتيح الغيب، ٔٙ/ٔ العرب لساف، و ٕٖٔ/ٖلمفراىيدي 
 .ٜٕٔ/ٗ الفرقاف ورغائب القرآف وغرائب

 .ٙٛسورة الكيؼ: اآلية  -ٚ

 .ٜٕ٘ص لمراغب األصفياني القرآف مفرداتانظر:  -ٛ
 .ٖٕٓ/ٗ مخازفل التأويؿ لباب، و ٖٕٔ/ٖ مبغويل التنزيؿ معالـ، و ٜٗ/ٔٔ مقرطبيل الجامع ألحكاـ القرآف -ٜ

 .ٖٚٙ/ٖ يمبيضاو ل التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوارانظر:  -ٓٔ

 .ٜٚ/ٚٔ مطبريل القرآف تأويؿ في البياف جامعر: انظ -ٔٔ
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 .(ٔ)بالمتغير تقييد غير مف األسود الطيفوقيؿ: ىو 
 الماء سف وقوليـ أنتف، إذا الشيء تسنى قد قوليـ قيؿ المتغير، مف والمسنون:

مف ، و مضاعؼ َسَنف مف ألنو ؛المتغير اآلسف مف وليس تغير، أي مسنوف فيو
، (ٕ)ژى ې ى ې ې ېژ : قولو المسنوف بمعنى المتغير

نما  .(ٖ)عميو السنيف لتقادـ مسنوف لو قيؿ أي: لـ يتغير، وا 
 أنو  عباس ابف وعف، صورتو وىي الوجو َسنَّةِ  مف ،المصوروقيؿ: المسنوف 

 العرب تعرؼ وىؿ: لو ؿيقف ،المصور وبأن أجاب ،المسنوف معنى عف سئؿ لما
 : اهلل رسوؿ يمدح وىو  حمزة قوؿ سمعت أما ـ،نع: فقاؿ ذلؾ؟

 َأَغرّّ َكَأفَّ اْلَبْدَر َسنَُّة َوْجِيو

ـُ َعْنُو َضْوَءُه َفَتَبدََّدا   َجبَل اْلَغْي
(ٗ)

 

   
 إنساف تمثاؿ منيا صور- اإلنساف ىيئة عمى مفرغال المصبوبوقيؿ: المسنوف 

 الماء سننت، ومنو البالقو  في المذابة الجواىر مف الصور يفرغ كما -أجوؼ
 .(٘)صببتو إذا الوجو عمى وغيره

                                                           

والمباب الفاخر لمصغاني  الزاخر العباب، و ٛٗ/ٕ مجوىريلالعربية  وصحاح المغة تاج الصحاحانظر:  -ٔ
 .ٙ٘ٔ/ٖ القدير فتح، و ٕ٘٘/ٕلمسمرقندي  العمـو بحر، و ٕٔ/ٓٔ مقرطبيل الجامع ألحكاـ القرآفو ، ٘ٗص
 .ٜٕ٘اآلية  سورة البقرة: -ٕ
 البف الجوزي المسير زاد، و ٖٗٔ/ٜٔ مرازي، ومفاتيح الغيب لٜٚ/ٚٔ مطبريل البياف جامع انظر: -ٖ
 لمقرطبي والجامع ألحكاـ القرآف، ٗٙ/ٗ مخازفل التأويؿ لباب، و ٚ٘/ٖمبغوي ل التنزيؿ معالـو ، ٜٖٛ/ٗ

 .ٚٔٗ/ ٔ جزى البف التنزيؿ لعمـو ، والتسييؿٛ٘ٔ/ٖ )تفسير الماوردي( والعيوف النكت، و ٕٔ/ٓٔ
 مقرطبيل الجامع ألحكاـ القرآفو ، ٜٚ/ٚٔ مطبريل البياف جامع، و ٖٗٔ/ٜٔ مرازيل انظر: مفاتيح الغيب -ٗ

 ،ٚٚ/٘ لمسيوطي المنثور الدرو  ،ٓٗ٘/ٕ لمزمخشري الكشاؼو ، ٖٗ/ٗٔلؤللوسي  المعاني روحو ، ٕٔ/ٓٔ
 لمقاسمي التأويؿ محاسف، و ٖٚ/٘ السعود أبي تفسير، و ٜٕٔ/ٗلمنيسابوري  الفرقاف ورغائب القرآف وغرائب

 َنَدبُ  َواَل  َخاؿٌ  ِبَيا َلْيَس  َمْمَساءَ  *** ُمْقِرَفةٍ  َغْيرَ  َوْجوٍ  َسنَّةَ  ُتِريؾَ  :ذي الرُّمة قوؿ ومنووقالوا:  .ٖٖٗ /ٙ

الجامع ألحكاـ ، و ٜٕٔ/ٗلمنيسابوري  الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٓٗ٘/ٕ لمزمخشري الكشاؼانظر:  -٘
عراب، و ٕٕ/ٓٔ طبيمقر ل القرآف  . ٖٕ٘/٘ أحمد الديف لمحيي وبيانو القرآف ا 
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 كالماء فيكوف األرض عمى وينبسط يسيؿ ألنو؛ (ٔ)الرطبالمسنوف  وقيؿ:
 .(ٕ)مصبوببأف المسنوف ىو ال القوؿ إلى يعود وىذا؛ المصبوب المسنوف
 .(ٖ)طوؿ فيو كاف إذا مسنوف وجو قوليـ مف القائـ، المنصوبالمسنوف  وقيؿ:

 إذا الحجر عمى الحجر سننت مف بعضاً  بعضو يحؾ الذيمحكوؾ وقيؿ: ال
 الحديد ألف ؛المَسفّ  سمي ومنو، السنف لو يقاؿ بينيما مف يخرج والذي ،بو حككتو
 . (ٗ)، ومنتناً متغيراً  إال ىذا عمى يكوف ألنو ال، وىذا يرجع إلى األوؿ؛ عميو يسف

 . (٘)ذريتو إليو ينسب: أي، المنسوب وقيؿ:
 .(ٚ)اجموُ  :أي ،سيفؾ سف قوليـ مف، المخمص وقيؿ:          .(ٙ)ممساألوقيؿ: 
 ،(ٛ)حمإٍ  مف كائف صمصاؿ مف خمقو أي: صمصاؿ،ل صفة ژ﮳﮲ ژ :ولوقو 
 ، قاؿ ابف(ٜ)العرب مف رجؿ مف ىذا أخذت: كقولؾ الصمصاؿ، لجنس مفسر فيو

 .(ٓٔ)«حمأ مف صمصاؿ مف آدـ خمؽ»: عباس
                                                           

لمماوردي  والعيوف والنكت، ٖٗٔ/ٜٔ مرازيل ومفاتيح الغيب، ٜٛ/ٚٔ مطبريل البياف جامعانظر:  -ٔ
 .ٜٖٛ/ٗالمسير  ، وزادٜٙٙ/ٕ كثير القرآف العظيـ البف ، وتفسيرٓٗٗ/٘المحيط  البحر ، وتفسيرٛ٘ٔ/ٖ

 .ٖٗٔ/ٜٔ لمرازي بانظر: مفاتيح الغي -ٕ

 .ٙ٘ٔ/ٖ القدير ، وفتحٖٕ/ٓٔ لمقرطبي ، والجامع ألحكاـ القرآفٛ٘ٔ/ٖ لمماوردي والعيوف انظر: النكت -ٖ

 لمبيضاوي التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوار، و ٓٗٗ/٘المحيط  البحر ، وتفسيرٜٚ/ٚٔ لمطبري البياف جامعانظر:  -ٗ
 .ٜٖٛ/ٗ المسير ، وزادٚ٘/ٖمبغوي ل التنزيؿ معالـ، و ٖٗ/ٗٔالمعاني  ، وروحٖٛٙ/ٖ

المعاني  ، وروحٓٗٗ/٘المحيط ألبي حياف  البحر ، وتفسيرٛ٘ٔ/ٖ )تفسير الماوردي( والعيوف انظر: النكت -٘
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ الكتاب البف عادؿ عمـو في ، والمبابٖٗ/ٗٔ لؤللوسي

 . ٜٙٙ/ٕ كثير القرآف العظيـ البف انظر: تفسير -ٙ
َـّ   صقيؿ أممس :أي.  َمْسُنوفٍ  َمْرَمرٍ  ِفي َتْمِشي اْلَخْضَراِء *** اْلُقبَّةِ  ِإَلى اِصَرُتَياخَ  ومنو قوؿ الشاعر: ُث

 .ٛ٘ٔ/ٖ )تفسير الماوردي( والعيوف انظر: النكت -ٚ

 .ٓٗ٘/ٕلمزمخشري ، والكشاؼٖٗ/ٗٔالمعاني  ، وروحٗٚ، ٖٚ/٘السعود أبي ، وتفسيرٖٛٙ/ٖ التنزيؿ أنوار -ٛ
 .ٖٕ/ٓٔ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف -ٜ

 .٘٘ٔ/ٖبالمأثور  التفسير مف المسبور مسمـ. الصحيح شرط عمى صحيح ، وسندهٜٙ/ٚٔأخرجو ابف جرير -ٓٔ
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 .(ٔ)حمإٍ  مف خمقو أي: ،بدالً  يكوف أف يبعد والوقيؿ: 
نما كررت ﮴ ژفي قولو تعالى:  ژۓژ وا  ﮳  ﮲  ؛ ألف األولى ژۓ ۓ

متعمقة بخمقنا، والثانية متعمقة بالصمصاؿ، تقديره: ولقد خمقنا اإلنساف مف 
 .(ٕ)الصمصاؿ الذي ىو مف حمأ

، (ٖ)لصمصاؿ صفة يكوف أف يجوز، وقيؿ: لحمإٍ  صفةقيؿ  ژ﮴ژ : ولوقو 
نما، لصمصاؿ صفة يكوف أفور أو مصبوب، مص بمعنى ژ﮴ژ وقيؿ: حؽ  وا 

 بؿ ،صمصاالً  كونو حاؿ في ليس مسنونيتو ابتداء أف عمى تنبييا حمأ؛ عف أخر
 ،أجوؼ إنساف تمثاؿ ذلؾ مف فصور الحمأ أفرغ  كأنو ،حمًأ كونو حاؿ في

 لما المقدـ مناسبةل ، أو أخر(ٗ)آخر جوىر إلى غيره ثـ ،صوت نقر إذا حتى فيبس
 .(٘)المادة جنس مف منيما كبل أف في قبمو

 .(ٙ)لحمأ صفة فيوأما عمى أنو المتغير 
 :صهصبل كبنفخبس -ْـ
ژے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳ ژ : اهلل ؿقا

(ٚ). 
 الجاؼ الطيف وسمي، اليابس الشيء مف تردد الصوت: الصمصاؿ أصؿ
 أي- يصمصؿ الذي اليابس الطيف، والمراد بالصمصاؿ في اآلية: (ٛ)صمصاالً 

                                                           

 .ٜٕٔ/ٗ الفرقاف ورغائب القرآف غرائب -ٔ

 .ٜٖٛ/ٗزاد المسير البف الجوزي  -ٕ

 .ٖٗ/ٗٔ المعاني لؤللوسي روح -ٖ
 .ٖٗ/ٗٔالمعاني  ، وروحٗٚ، ٖٚ/٘السعود  أبي سير، وتفٖٛٙ/ٖ التنزيؿ أنوار، و ٓٗ٘/ٕانظر: الكشاؼ  -ٗ
 .ٖٗ/ٗٔ لؤللوسي المعاني روح -٘
 .ٗٚ، ٖٚ/٘السعود  أبي تفسير -ٙ
 . ٗٔسورة الرحمف: اآلية  -ٚ
 .ٛٛٗص لمراغب األصفياني القرآف مفردات -ٛ
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 فإذا ،-لـ تصبو النار- مطبوخ غير وىو ،شيء ضربو إذا سويب مف -يصوت
 توىمت إذا أنؾ بينيما واحد، والفرؽ والصميؿ (ٕ)، وأصؿ الصمصمة(ٔ)فخار فيو طبخ
ف صميؿ، فيو مداً  صوتو في  .(ٖ)صمصمة فيو ترجيعاً  فيو توىمت وا 

نتف أ إذا وأَصؿَّ  المحـُ  َصؿَّ  قوليـ مف المنتف، مأخوذ الطيف وقيؿ: الصمصاؿ
 .(ٗ)وتغير

 .(٘)نقره عند صوت لو فصار برمؿ خمط طيف وقيؿ: الصمصاؿ
ارب شبيو  اهلل فأل واألوؿ ىو الصواب؛  الُمنِتف معناه كاف ولو ،ُيبسو في الفخَّ

، يشبيو لـ   ألنو، و (ٙ)غيره النتف في بو فيشبَّو بمنتف ليس الفخار ألف بالفخارّْ
﮴ ژ: قاؿ ﮳   وظاىر ،والتغير النتف عمى يدؿ مسنوناً  حمأً  وكونو، ژۓ ۓ﮲ 
 كونو يكوف أف فوجب المسنوف الحمأ مف تولد إنما الصمصاؿ ىذا أف عمى يدؿ اآلية

 والتغير النتف عف عبارة صمصاالً  كونو كاف ولو ،مسنوناً  حمأً  لكونو مغايراً  صمصاالً 
 .(ٛ)أولى آليةبا اآلية وتفسير ،(ٚ)تفاوت مسنوناً  حمأ كونو وبيف صمصاالً  كونو بيف يبؽ لـ

                                                           
 ورغائب رآفالق ، وغرائبٓٗ٘/ٕ ، والكشاؼ لمزمخشريٖٗٔ/ٜٔ ، ومفاتيح الغيبٜ٘/ٚٔ البياف جامعانظر:  -ٔ

، ٖٚٙ/ٖ لمبيضاوي التنزيؿ أنوار، و ٙ٘/ٖ لمبغوي التنزيؿ معالـ، و ٛ٘/ٜ حاتـ أبي ابف ، وتفسيرٜٕٔ/ٗ الفرقاف
 . ٕٗٚ/ٕ، وأضواء البياف ٙٚ/٘ المنثور ، والدرٜٙٙ/ٕ، وتفسير ابف كثير ٜٖٚ/ٗوزاد المسير 

 النكت« الثوب في القعقعة مثؿ وىو ،الحيواف غير مف المسموع الشديد الصوت: الصمصة»قاؿ الماوردي:  -ٕ
ْمَصَمةُ » . وقاؿ الراغب:ٚ٘ٔ/ٖ والعيوف المفردات « المزادة في تحّركو لحكاية صوت بذلؾ سّميت ماٍء، بقّيةُ : والصُّ

 .ٛٛٗص في غريب القرآف
 .ٕٗٚ/ٕ البياف ، وأضواءٖٚ/٘ السعود أبي ، وتفسيرٖٗٔ/ٜٔ ، ومفاتيح الغيبٓٗ٘/ٕ الكشاؼ لمزمخشري -ٖ
 لباب، و ٚ٘ٔ/ٖ والعيوف ، والنكتٖٗٔ/ٜٔ ، ومفاتيح الغيب لمرازيٜٚ/ٚٔ لمطبري البياف جامعانظر:  -ٗ

 .ٜٖٚ/ٗ المسير ، وزادٕٔ/ٓٔ، والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٗٙ/ٗ لمخازف التنزيؿ معاني في التأويؿ
 .ٕٔ/ٓٔلمقرطبي  ، والجامع ألحكاـ القرآفٜٖٚ/ٗ المسير ، وزادٚ٘ٔ/ٖوالعيوف  انظر: النكت -٘
 .ٜٚ/ٚٔ لمطبري القرآف تأويؿ في البياف جامعانظر:  -ٙ
 .ٖٗٔ/ٜٔ لمرازي مفاتيح الغيب -ٚ
 .ٜٙٙ/ٕ كثير البف انظر: تفسير القرآف العظيـ -ٛ
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 أصؿ عمى مستعمؿ ،(ٔ)الخزؼ ويسمى بالنار المطبوخ الطيف: (الفخار)و
 صار إذا التفتت شأنو مف الذي التراب أف وذلؾ ،الفاخر مبالغة وىو ،االشتقاؽ
 أفراد عمى يفخر فكأنو ينقع وال يتفتت وال والمائعات الماء ظرؼ يجعؿ بحيث
 مف خمقو :أي، ژۓ ژ مف حاؿ ، وقيؿژۓژػل صفة وىو ،(ٕ)جنسو

 .(ٖ)وصبلبة خاصة صورة في كالفخار اإلنساف فصار صمصاؿ
 ؾحرّْ  إذا صمصمة لوًا يابس صار حتى والريح الشمس ضربتو طيف أنو معنىالو 
 .(ٗ)الفخار يصمصؿ كما ونقر

 انزغٌٕخ َٔفخ انشٔػ:
ەئ  *ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائژ : اهلل ؿيقو 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ژ : ؿويقو ، (٘)ژۆئ  ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

 .(ٙ)ژەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ*ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
صبلح الشيء  التسوية تطمؽ عمى التقويـ، والتعديؿ، واإلتقاف، واإلتماـ، وا 

  ، وقد اختمؼ المفسروف في المراد بالتسوية ىنا:(ٚ)لو ادُتر  التي لمميمةوتييئتو 
                                                           

التأويؿ  وحقائؽ التنزيؿ ، ومدارؾٚٛ/ٜٕ لمرازي ، ومفاتيح الغيبٗٗٗ/ٗ انظر: الكشاؼ لمزمخشري -ٔ
عرابٜٚٔ/ٛ السعود أبي ، وتفسيرٜٕٕ/ٕٚ والتنوير ، والتحريرٗٙٔ/ٗ لمنسفي  .ٕٓٗ/ٜ وبيانو القرآف ، وا 

 .ٚٛ/ٜٕ انظر: مفاتيح الغيب لمرازي -ٕ
عرابٜٕٕ/ٕٚ والتنوير البف عاشور انظر: التحرير -ٖ  .ٕٓٗ/ٜ وبيانو القرآف ، وا 
 ، وزادٜٕٕ/ٕٚوير والتن ، والتحريرٗٙ/ٗ ، ولباب التأويؿ لمخازفٕٗ/ٕٕ لمطبري انظر: جامع البياف -ٗ

 .ٙٔ/ٗالعباد البف القيـ  خير ىدي المعاد في
 .ٜٕ، ٕٛسورة الحجر: اآلية  -٘
 .ٕٚ، ٔٚسورة ص: اآلية  -ٙ
كثير  ابف تفسير(، و ٜٖٙ/٘، و)ٜٚ/ٔ المحيط البحر تفسير، و ٖٔٗ/ٔ مطبريل جامع البياف انظر: -ٚ
البف=  والتنوير التحريرو ، ٛٙ/ٔ المديد البحرو ، ٓٓٗ/ٗ المسير زادو ، ٔٗ٘/ٕ لمزمخشري الكشاؼو ، ٖ٘٘/ٖ
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 .(ٔ)البشرية والخمقة اإلنسانية الصورةب شكمو سويتالمراد  القول األول:
، (ٕ)األمشاج وتناسب الطبائع باعتداؿ بدنو أجزاء سويتالمراد  القول الثاني:

 عمىالتسوية ىنا  أطمقت، ف(ٖ)ژى  ائ  ائ ەئ  ەئ   ىژ : قاؿ كما
 .(ٗ)الروح لنفخ ةمستعد قابمة صارت بحيث واكتماليا فيو العناصر اعتداؿ

 أو ،البشرية والخمقة اإلنسانية بالصورة وصورت»د: المرا وقاؿ بعض المفسريف
ىذا يحتمؿ أف يكوف منيـ و ، بػ)أو( العاطفة، (٘)«طبائعو بتعديؿ بدنو أجزاء سويت

جمعًا بيف ىذيف القوليف، فيكوف قواًل ثالثًا، وىذا عمى أف حرؼ العطؼ )أو( 
تخيير أو الشؾ ، أما إف كانت لم(ٙ)لئلباحة التي يمكف فييا الجمع بيف المتعاطفيف

 فبل؛ المتناع الجمع بيف المتعاطفيف فييما.
عمى المادة  تـفالتصوير أعقب الخمؽ الذي  -ومثمو الثالث–فعمى القوؿ األوؿ 

، بدليؿ أف آخر مرحمة الصمصاؿلى إاستقرت ، والتي الترابية في مراحميا المختمفة
ۅ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ: لمطيف أنو صار صمصااًل كالفخار، ويشده قولو 

، فالتصوير رهصو  ثـ آدـ خمؽ المقصود ، عمى أف(ٚ)ژېۅ  ۉ  ۉ  ې 
                                                                                                                                                                  

، ٔٓ٘/ٛ البياف وأضواء، ٕٕٖ/ٕيد المج القرآف معنى لكشؼ لبيد مراحو (، ٖٙٔ/ٜٕ، و)ٖ٘/ٖٔ =عاشور
 .ٜٗٙٚ/ٕٔ الشعراوي وتفسير، ٕٖٕ/ٖٕ لمزحيمي المنير والتفسير، ٙٔٚص الرحمف الكريـ تيسيرو 
 الكتاب عمـو في المباب تفسير، و ٗٗٔ/ٜٔ مرازيل غيب، ومفاتيح الٔٓٔ/ٚٔ مطبريل انظر: جامع البياف -ٔ

 .ٕٗ/ٓٔ مقرطبيل ، والجامع ألحكاـ القرآف٘٘ٗ/ٔٔ
 .٘٘ٗ/ٔٔ الكتاب عمـو في المباب تفسير، و ٗٗٔ/ٜٔ مرازيل انظر: مفاتيح الغيب -ٕ
 .ٕ سورة اإلنساف: اآلية -ٖ
 .ٖ٘/ٖٔ البف عاشور والتنوير التحرير -ٗ

 .ٕٗ/ٛ البياف روح وتفسير، ٗٚ/٘ السعود أبي ، وتفسيرٖٗ٘/ٙ ف عجيبةالب المديد البحرانظر:  -٘
 .ٖٚٚ/ٖ ىشاـ بفال مالؾ ابف ألفية إلى المسالؾ أوضحانظر:  -ٙ
   .ٔٔ اآلية :األعراؼ سورة -ٚ
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 خمؽ آدـ نزَّؿجاء بعد مراحؿ الخمؽ والمنتيية بالصمصاؿ مف الحمأ المسنوف؛ و 
 خمؽ عف الذي تأخر بدليؿ األمر بالسجود لو وتصويرىـ، الكؿ خمؽ منزلة وتصويره

 مخاطباً   قولو ونظيرة البشر، أصؿ وتصويرنا، وآدـ خمقنا عف ال وتصويره آدـ
ٱ  ژ و:لو وق ،(ٔ)ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ : النبي زماف لييود

 أسبلفيـ والمراد، (ٖ)ژڍڇ  ڇ ڇ ڇ ژوقولو:  ،(ٕ)ژٻٻ ٻٻ
نما فبلنًا، أسد بنو قتمت ويقاؿ: موسى، زماف في إسرائيؿ بني مف  أحدىـ، فكذا قتمو وا 
 لمتغير.، وعميو فالمسنوف صفة لحمأ وىو بمعنى ا(٘)(ٗ)ىينا

، (ٙ)أما عمى القوؿ إف المسنوف صفة لحمأ وىو بمعنى المصور أو المصبوب
وىو حمأ، ويسند ىذا القوؿ الحديث  الطيفأف عممية التصوير قد تمت عمى فمعناه 

 َتَرَكوُ  ثُمَّ  ِطيًنا، َجَعَموُ  ثُمَّ  ُتَراٍب، ِمنْ  آَدمَ  َخَمقَ  اهللَ  "ِإنَّ : قاؿأنو   النبيالمروي عف 
َرُه، َخْمَقوُ  َمْسُنوًنا، َحَمأً  َكانَ  ِإَذا ىَحتَّ  اِر،  َصْمَصاالً  َكانَ  ِإَذا َحتَّى َتَرَكوُ  ثُمَّ  َوَصوَّ َكاْلَفخَّ

                                                           

   .ٖٜ، ٖٙاآلية  البقرة: سورة -ٔ
 . ٔٗٔ، وسور األعراؼ: اآلية ٜٗاآلية  البقرة: سورة -ٕ
 .ٕٚاآلية  البقرة: سورة -ٖ
 ، وتفسيرٙٛ/ٕ ، والكشاؼ لمزمخشريٕٙ/ٗٔ لمرازي ، ومفاتيح الغيبٕٖٔ/ٕٔ لمطبري انظر: جامع البياف -ٗ

 لمبيضاوي التأويؿ وأسرار التنزيؿ ، وأنوارٕٚٗ/ٕ الميسر ، والتفسيرٚٙٗ/ٕ المديد ، والبحرٙٓٔ/ٖ البياف روح
 .ٕ٘ٔ/ٖ السعود أبي ، وتفسيرٖٜٔص الجبلليف ، وتفسيرٚ/ٖ
 آدـ تصوير األوؿ:: الوراثي التصوير مف أنواع ثبلثة عمى تدؿ ژۅژقاؿ: إف المعاصريف مف  مف -٘
 والجنسية الجسدية الخمية في النووي الحامض عمى آدـ لجسد المرئية وغير المرئية الشكمية الصفات تصويرب

 مف معيف عددب ممثمو األصؿ طبؽ صوره وليا إال الجسدية وصفات مف كبيره أو صغيره توجد ال بحيث
 تتضمف ألنيا ،األصبلب في الذرية تصوير، والثالث: آدـ كتصوير تـ وقد حواء تصوير، والثاني: الجينات
 تشمؿ فيي، األصبلب في الذرية أمشاج تصوير في األصؿ تمثؿ والتي وحواء آلدـ الجنسية الخبليا تصوير
 األمشاج في النووي الحامض عف والسنة القرآف حديث، وبالتالي فيو تصوير آلدـ وذريتو. الذرية تصوير
 . نجا إبراىيـ اهلل عبد محمودل (DNA) لجزيء توضيحي شكؿ

 وذلؾ ألف التأسيس أولى مف التأكيد، ألف الحمأ الطيف األسود المتغير، فالقوؿ إف المسنوف المتغير تأكيد. -ٙ
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 ِمنْ  ِفيوِ  المَّوُ  َنَفخَ  َعِظيٍم، ثُمَّ  أِلَْمرٍ  ُخِمْقتَ  َلَقدْ : َفَيُقولُ  ِبوِ  َيُمرُّ  ِإْبِميُس  َفَكانَ : َقالَ 
َرُه" َمْسُنوًنا، َخْمَقوُ  َحَمأً  َكانَ  ِإَذا تَّى"حَ ، حيث قاؿ: (ٔ)"ُروِحوِ  ، فصحة ىذا َوَصوَّ

الحديث تدؿ عمى أف التصوير كاف لمحمأ، وأف التسوية بمعنى القوؿ الثاني، لكف 
، وتركو آخروف، واتيـ بقمب األحاديث ، (ٕ)في سند ىذا الحديث راٍو ضعفو قـو

 .(ٖ)ويخشى أف يكوف ىذا الحديث منيا
ې  ې    ې  ى  ى  ژ: وقولو  ،(ٗ)ژەئ ەئ*ڻ  ڻ  ڻژ :أما قولو 

ىذا  صاربعد أف طيف فبل اضطراب بينيا؛ ألف التسوية لم ،(٘)ژەئ  ەئ*ائ
 ، والقرآف يفسر بعضو بعضا. نوفسصمصااًل مف حمأ م الطيف

                                                           

 ،رافع بف إسماعيؿ وفيو: »، قاؿ الييثميٓٛ٘ٙ برقـ: ٖ٘ٗ/ٔٔ يعمى، مسند أبي ىريرة  أبو أخرجو-ٔ
 .ٜٚٔ/ٛ الزوائد مجمع «الصحيح رجاؿ رجالو وبقية الجميور، وضعفو الحديث، مقارب ثقة: البخاري قاؿ
 ،«الحديث متروؾ»: وغيره الدارقطنيعنو  قاؿ، عويمر أبى ابف :ؿقيو  عويمر، بفىو إسماعيؿ بف رافع  -ٕ

 لو روى إسماعيؿ: قمت»: بقولو الآلليء في السيوطي بووتعق، «نظر فيو مما كميا أحاديثو»: عدي ابف وقاؿ
 ال بيتعق بأنو ، ورد األلباني عمى ىذا التعقب«الحديث مقارب ثقة ىو: قاؿ أنو البخاري عف ونقؿ الترمذي،

 الخطأ يكثر حتى جداً  حفظو يسوء وقد الحفظ، سيء ولكنو ثقة، نفسو في يكوف قد الرجؿ ألف ؛تحتو طائؿ
سماعيؿ بو، االحتجاج فيسقط حديثو في  أنو إال صالحاً  رجبلً  كاف: حباف ابف فيو قاؿ فقد ؛القبيؿ ىذا مف وا 
 وليذا، ليا المتعمد كاف أنو القمب إلى يسبؽ التي المناكير حديثو عمى الغالب صار حتى األخبار يقمب كاف
 ىو كما التعديؿ ىعم مقدـ المفسر والجرح أمره، عميو خفي كأنو والبخاري آخروف، وضعفو جماعة تركو
 والموضوعة الضعيفة األحاديث سمسمةانظر:  .الضعؼ إسماعيؿ في المعتمد وذكر الذىبي أف ،معمـو

 .ٜٖ/ٔ لمذىبي الستة الكتب في رواية لو مف معرفة في الكاشؼ، و ٜٕ٘/ٔ لؤللباني
 ٖ٘ٗ/٘ (ٜٗ، كتاب تفسير القرآف، باب )الترمذيومما يزيد في احتماؿ الضعؼ أف الحديث أخرجو  -ٖ

النسائي في ، و ٚٙٔٙبرقـ:  ٓٗ/ٗٔفي صحيحو، كتاب التاريخ، باب بدء الخمؽ  حباف، وابف ٖٖٛٙ برقـ:
 قاؿ: بإسناد ليس فيو إسماعيؿ بف رافع، ولفظو. ٕٛٔبرقـ:  ٖٕٚ/ٔ عطس إذا يقوؿ ما، والميمة اليـو عمؿ
 .راحؿ خمؽ آدـ دوف ذكر لم الحديث "...َعَطَس  وحَ الرُّ  ِفيوِ  َوَنَفخَ  آَدمَ  المَّوُ  َخَمقَ  "َلمَّا: اهلل  رسوؿ

 .ٕٚ، ٔٚسورة ص: اآلية  -ٗ
 .ٜٕ، ٕٛسورة الحجر: اآلية  -٘
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، (ٔ)البدف حياة بيا ألف ؛روحاً  الروح سميت، ژۇئ وئوئۇئژ :أما قولو 
 عند العناصر حقائؽ أف إلى إيماء وفيو، (ٕ)اً تكريمًا وتشريف وأضيفت إلى اهلل 

 إجراء :النفخ» :القرطبي قاؿ، (ٖ)وأعماليا آثارىا بتفاضؿ إال تتفاضؿ ال  اهلل
 في الحياة يخمؽ بأف العادة اهلل أجرى ،(ٗ)لطيؼ جسـ :والروحالشيء،  في الريح
، (٘)وخمق مف خمؽ فالروح خالؽ، إلى خمؽ إضافة وحقيقتو، الجسـ ذلؾ مع البدف
 . (ٙ)«وتكريماً  تشريفاً  ؛نفسو إلى أضافو

                                                           

 .ٕٛٔصالبف القيـ  والسنة الكتاب مف بالدالئؿ واألحياء األموات أرواح عمى الكبلـ في الروح -ٔ
 فيذه والبصر، والسمع القدرة والكبلـو  كالعمـ بأنفسيا، تقـو ال نوعاف: األوؿ: صفات  اهلل إلى المضاؼ -ٕ

رادتو وكبلمو فعممو بيا، الموصوؼ إلى صفة إضافة  مخموقة. غير لو صفات ووجيو وحياتو وقدرتو وا 
 خالقو إلى مخموؽ إضافة فيذه والروح، والرسوؿ والعبد والناقة كالبيت عنو، منفصمة أعياف إضافة والثاني:

ف اهلل كبيت غيره، عف المضاؼ بو يتميز وتشريفاً  تخصيصاً  تقتضي إضافة لكنيا صانعو، إلى ومصنوع  وا 
 تقتضي إلييتو إلى إضافة ىذه لكف وخمقو، ممكو كميا والنوؽ اهلل ناقة وكذلؾ لو، ممكا كميا البيوت كانت
يجاده، خمقو تقتضي حيث ربوبيتو إلى العامة اإلضافة بخبلؼ وتشريفو، وتكريمو ليا محبتو  فاإلضافة وا 
ضافة خمقو، مما ويختار يشاء ما يخمؽ واهلل ،االختيار تقتضي والخاصة اإليجاد، تضيتق العامة  إليو الروح وا 
 .ٗ٘ٔالبف القيـ ص انظر: الروح الصفات. إضافة باب مف وال العامة، مف ال الخاصة اإلضافة ىذه مف
 ُقُموِبُكمْ  ِإَلى َيْنُظرُ  َوَلِكنْ  ،َوَأْمَواِلُكمْ  َوِرُكمْ صُ  ِإَلى َيْنُظرُ  الَ  المَّوَ  "ِإنَّ : قاؿ النبي  .ٖٙ/ٖٔ والتنوير التحرير -ٖ

 .ٕٗٙ٘برقـ:  ٜٙٛٔ/ٗ و... المسمـ ظمـ تحريـ واآلداب، باب والصمة البر . أخرجو مسمـ، كتابَوَأْعَماِلُكْم"

 لطيؼ جسـ الروح أف إلى والفقياء والمحدثيف المتكمميف مف السنة أىؿ ذىب»جاء في الموسوعة الفقيية:  -ٗ
 الماء اشتباؾ بالبدف مشتبؾ لطيؼ جسـ ىي: المحققيف بعض وعبارة بذىابو، الحياة تذىب البدف في متخمؿ
 بالنفس المراد أف إلى ومتكمميف ومحدثيف فقياء مف السنة أىؿ جميور األخضر... ذىب بالعود
 ىي بالموت تفارقو التي لمبدف المدبرة الروح»: تيمية ابف [، وقاؿٕٓ٘/ٜٖالكويتية  الفقيية الموسوعة«]الروح
 روحاً  ويسمى لمبدف، تدبيره باعتبار نفساً  يسمى لكف... بالموت تفارقو التي النفس وىي فيو، المنفوخة الروح

ڤ  ٹ ٹ ٹ ژ:  قولو [، ودليميـٜٕٛ/ٜ تيمية البف الفتاوى مجموع«.]لطفو باعتبار

 .ٛٗٔف القيـ صقطعًا. الروح الب األرواح ىي ىنا واألنفس [،ٕٗ]الزمر:ژڤ
 ، وما بعدىا.٘ٗٔص انظر: الروح -٘
 .ٕٗ/ٓٔ مقرطبيل الجامع ألحكاـ القرآف -ٙ
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 نمسؾ الروح»قاؿ السيوطي:  ،الروحفي حيف أمسؾ آخروف عف الحديث عف 
 خاضوا حيث األطباء مخالفيف ،عنيا بالعجز اعترافاً  ؛حقيقتيا في نتكمـ فبل ،عنيا
 األمر نزوؿ لعدـ ؛عنيا سأؿ وقد عمييا يتكمـ لـ  المصطفى ألف ؛ذلؾ في
 فبل عممو :أي (ٔ)ژوئ وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئژ :تعالى قاؿ ،ياببيان

 ثـ ،الحجر سورة في الحد ىذا فذكرت، (ٖ)أوالً  تبعتو وكنت»، وقاؿ: (ٕ)«تعممونو
وئ وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ژ :تعالى لقولو ؛عميو ضربت

 ال ،تعالى اهلل عمـ مف الروح أف في كالصريحة أو صريحة فيي، ژىئ  ىئ  ی
 .(ٗ)«أولى تعريفيا عف فاإلمساؾ ،عممون

يكتمؿ  ال نسافاإل تخميؽ أف، فيو ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئژ :وقولو 
 .(٘)وروح جسد مف مركب وألن تو؛تسويفيو بعد  الروح نفخب إال يتـو 

                                                           

 .٘ٛاآلية  :سورة اإلسراء -ٔ
  .٘ٗٔالسيوطي ص الديف لجبلؿ النقاية لقراء الدراية إتماـ -ٕ
 فيو. بنفوذه اإلنساف بو يحيا لطيؼ بجسـالمحمي في تعريفو لمروح  يريد الشيخ جبلؿ الديف -ٖ

: الجوامع جمع في السبكي بفا الديف تاج الشيخ قاؿ ولذا»ثـ قاؿ:  .ٖٛٚص الجبلليف تفسيرانظر:  -ٗ
 اآلية في بالروح المراد أف عمى بناء ىذاو »قاؿ ابف القيـ:  «.عنيا فنمسؾ،  محمد عمييا يتكمـ لـ والروح
 في عنيا المسئوؿ الروح أف ىعم كميـ بؿ السمؼ وأكثر ،والخمؼ السمؼ بيف خبلؼ ذلؾ وفي ،اإلنساف روح
 ،المبلئكة مع القيامة يـو يقـو أنو كتابو في عنو اهلل أخبر الذي الروح ىو بؿ ،آدـ بنى أرواح ليست اآلية
 . ٔ٘ٔص الروحانظر:  «.عظيـ ممؾ وىو

 سيرتف، و ٖٓ/ٕٔ مرازيل قمت: وكثير مف المفسريف عمى أف المراد بالروح أرواح بني آدـ. انظر: مفاتيح الغيب
، ٓٙٔ/ٖ مبغويالقرآف ل تفسير في التنزيؿ معالـ، و ٘ٗٙ/ٕ لمزمخشري الكشاؼ، و ٗٚ/ٙ المحيط البحر

 القدير فتح، و ٕٖٗ/ٓٔ مقرطبيل ، والجامع ألحكاـ القرآفٕٛٔ/ٗ مخازفل التنزيؿ معاني في التأويؿ لبابو 
 .ٙ٘ٔ/ٗٔ البف عاشور والتنوير التحرير، و ٖٖٙ/ٖ لمشوكاني

 .ٜٛٔ/ٕٙ مرازيل الغيبانظر: مفاتيح  -٘



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

36 

 يف ضٕء ادلكزشفبد انؼهًٍخ احلذٌضخادلطهت انضبًَ: اخلهك يٍ األسض 
كاف طالبًا في ذلؾ الوقت بإخضاع مزيج حيف  منذ عقود مضت قاـ )ستانمي ميمر(

أسبوع  ىيدروجيف( لشرارة كيربائية لمدة-أمونيا-ماء-مف بعض المواد الكيميائية )كربوف
كامؿ، فحصؿ عمى كمية بسيطة مف الحمض األميني أساس مادة البروتيف التي تعتبر 

ـ المحاوالت أى إحدى ىذه التجربة وصارت، حيّ  أي كائف في تكويف الرئيسية مف العناصر
 التي قاـ بيا العمماء لتقصي أصؿ الكائنات الحية، ومعرفة الكيفية التي تكونت بيا.

 وليس العالـ )ميمر( بأوؿ مف قاـ بمثؿ ىذه األبحاث كما يعتقد البعض، فإحدى
ـ، عف الشركة الكيميائية األلمانية، احتوت بحثًا ٖٜٔٔالنشرات العممية الصادرة سنة 

لمكيميائي األلماني )ولتر لوب( الذي كاف يعمؿ بقسـ الكيمياء حوؿ ىذا الموضوع 
بمستشفى فيرشوؼ، وقد توصؿ في نياية تجاربو إلى الحصوؿ عمى حمض أميني 

 الفورمالدىايد. يدعى الُغميسيف تحتويو العديد مف المواد البروتينية، كما حصؿ عمى مادة
فتشتش( تؤكد جميعيا إف تجارب )ميمر( و)لوب( ومف قبميما )لوزانيتش( و)جو 

أف الحياة بدأت تكونيا مف اتحاد مواد مختمفة، بمقادير محددة سمفًا، وتحت ظروؼ 
خاصة، فكانت الكائنات الحية التي انتشرت عمى سطح األرض، وىذا ما أكده 
عالما البيولوجيا الروسي )ألسكندر أوبرياف( واالنجميزي )جوف ىولديف( مف خبلؿ 

ـ، إذ تبيف ليما أف المواد العضوية يمكف تركيبيا ٕٜٓٔعاـ التجارب التي أجرياىا 
 تحت الظروؼ البدائية لؤلرض، وافترضا أف الطاقة البلزمة ليذه العممية قد اسُتِمدت
مف الشمس، إذ أف األشعة فوؽ البنفسجية كانت تتمتع بإمكانية الدخوؿ إلى جو 

تحدث كسجيف لـ األرض في غياب طبقة األوزوف في ذلؾ الوقت، وفي غياب األ
أكسدة لمجزيئات العضوية التي تجمعت إلى بعضيا البعض مكونة ما يعرؼ بالحساء 

 .(ٔ)الخمقي ليكوف مصدرًا تخرج منو الكائنات الحية
                                                           

 .ٙٔ، ٘ٔانظر: خمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف لحمد الرفعي ص -ٔ
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ف كاف ال يزاؿ العمـ و   إال أنو اإلنساف، في جسـفي طور البحث الحديث اليوـ وا 
لعمـ الحديث في التحميؿ ما أثبتو ا منيا ،بعض تمؾ األبحاثلقد ظيرت نتائج 

يحوي مف العناصر ما  أنو جسـ اإلنسافالكيميائي ل
 ،الكربوف :و يتكوف مفتحتويو األرض، في

، والفوسفور، والكبريت، األيدروجيفو واألكسجيف، 
،  ،واألزوت ، والصوديـو ، والبوتاسيـو والكالسيـو

 ،والمغنيسيوـ، والكمور، والحديد، والمنجنيز والنحاس
السمكوف، والزنؾ، و  ،الكوبالتلفموريف، و وا واليود،

... العناصر نفسيا ىي المكونة  وىذه واأللمنيـو
ف اختمفت نسبتيا  .(ٔ)في إنساف عف آخر بيف اإلنساف والتراب، أو لتربة األرض، وا 

 أشبو لوجدناه األولية، عناصره إلى نسافاإل أرجعنا لو :يقوؿ المخبري التحميؿف
 :عمى رئيسي بشكؿ تتوزع عنصرًا،( ٕٕ) حوالي يبوترك في يشترؾ صغير، بمنجـ
 .الجسـ وزف مف% ٓٚ-٘ٙ بنسبو ماء شكؿ ، عمى(H)وىيدروجيف ،(O)أكسجيف -ٔ
 المركبات أساس وتشكؿ ،(O)وأوكسجيف ،(H)وىيدروجيف ،(C)كربوف -ٕ

 .خمائر أو ،وىرمونات وفيتامينات، وبروتينات، ودسـ، ،سكريات مف العضوية
 :إلى تقسيميا فيمك جافة مواد -ٖ
 ، والمغنزيـو(P) والفوسفور ،(S) والكبريت ،(cl) الكمور: ىي مواد سبع -أ
(MG)، والكمس (Ca)، والبوتاسيـو (K)، والصوديـو (Na)، تشكؿ وىي ٙٓ-

 .الجافة المواد مف% ٓٛ
                                                           

، والكوف واإلعجاز ٜٖٕانظر: موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنو لعبدالرحيـ مارديني ص  -ٔ
 ،ٖٕٔ، والفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف ألكـر أحمد صٖٚٔالعممي لمقرآف الكريـ لمنصور محمد ص

 .ٕٛٙوموسوعة اإلعجاز العممي في سنة النبي األمي لحمدي الصعيدي ص

صورة 
 توضيحية
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( I) واليود ،(Cu) والنحاس ،(Fe) الحديد: ىي أقؿ بنسبة أخرى مواد سبع -ب
 .(Mo) والمدلبيديوـ ،(Zn) والتوتياء ،(Co) الكوبالتو  ،(Mn) والمنغنيز

 ،(B) والبور ،(Al) واأللمنيـو ،(F) الفمور: ىي زىيد بشكؿ عناصر ستة  -ج
 .(ٔ)(Cr) والكرـو ،(Cd) والكادميوـ ،(Se) والسيمينيـو

عمى كٍؿ مف النبات والمباح مف منتجات وذبائح الحيواف،  كما أف اإلنساف يقتات
 ه اهلل القدرة عمى امتصاص ماء األرض وما يحممو مف عناصروالنبات أعطا

ومركبات، وتحميمو بواسطة الطاقة المستمدة مف أشعة الشمس إلى عناصره األولية 
وأىميا األوكسجيف الذي يطمقو إلى الجو، واأليدروجيف وغيره مف عناصر ماء 

نبات مف الجو األرض )العصارة الغذائية لمنبات( التي يحتفظ بيا، كذلؾ يمتص ال
ثاني أكسيد الكربوف ويحممو إلى الكربوف الذي يحتفظ بو، واألكسجيف الذي يطمقو إلى 
الجو، ثـ يقـو النبات بربط ما احتفظ مف كؿ مف األيدروجيف والكربوف وعناصر 

لكؿ نوع مف أنواع النبات القدرة عمى اختيارىا  األرض األخرى التي أعطى اهلل 
 ة( بعدد مف الروابط الكيميائية عمى ىيئة سبلسؿ مف)بخصوصية وكفاءة عالي

 الكربوىيدرات )مف أمثاؿ السكر بأنواعو المختمفة، والنشأ، والسيميولوز( التي تبني منيا
النباتات خبلياىا المختمفة التي يحيا عمييا الحيواف واإلنساف، وبذلؾ تنبني مختمؼ 

ف والحيواف عمى بعض كذلؾ يتغذى كؿ مف اإلنسا، خبلياىما مف تراب األرض
ويتحوؿ ذلؾ إلى خبليا ، وأجسادىا مبنية أصبًل مف تراب األرض، الحيوانات ومنتجاتيا

 .(ٕ)أجساد كؿ مف الحيواف واإلنساف الحي وتعود مادتيا أصبًل إلى تراب األرض
عف طريؽ اتحاد المنوي  وأما عممية الخمؽ التي وجدت بعد ذلؾ ألبناء آدـ 

وئ   ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئژ :وؿ اهلل مع البويضة، حيث يق

                                                           
 .ٖٚ، ٕٚقرقوز ص دياب وأحمد الحميد الكريـ، لمطبيبيف عبد القرآف في انظر: مع الطب -ٔ
 .ٕٜٕ، ٜٕٔخمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لزغموؿ النجار ص -ٕ
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قد ذكر العمماء أف الحيواف المنوي والبويضة يتكوناف مف المادة ف ،(ٔ)ژۇئ   ۇئ 
المبنية الناتجة مف الكيموس، وىو عبارة عف نواتج ىضـ الغذاء الذي ىو نبات 

 .(ٕ)الطيف والترابوحيواف وماء، وكميا مكونة مف عناصر 
  النبي وبينالدالة عمى الخمؽ مف األرض ما مف األدلة المشاىدة والمحسوسة و 

ِإنَّ المََّو َتَعاَلى َخَمَق آَدَم ِمْن ":  فقاؿ في سنتو أف آدـ ُخمؽ مف تراب األرض،
َقْبَضٍة َقَبَضَيا ِمْن َجِميِع اأَلْرِض، َفَجاَء َبُنو آَدَم َعَمى َقْدِر اأَلْرِض، َفَجاَء ِمْنُيُم 

، وفي (ٖ)"َوالَخِبيُثَ الطَّيِّبُ  ،أَلْسَوُد َوَبْيَن َذِلَك، َوالسَّْيُل َوالَحْزنُ اأَلْحَمُر َواأَلْبَيُض َوا
االختبلؼ الواضح بيف الناس في الموف، وفي الطباع   الحديث يبيف النبي ىذا

يشيده كؿ ذي عينيف، وال يحتاج إلى مزيد بياف، وقد أرجع رسوؿ اختبلفًا والميوؿ 
ؿ اإلنساف، فمما كاف أصؿ اإلنساف مف تراب، ىذا االختبلؼ إلى أص اهلل 

مختمفة في الموف والسيولة والوعورة، ومنيا الطيب ومنيا الخبيث كاف وكانت األرض 
 .(ٗ)كذلؾ اإلنساف

قد ف -وىي المرحمة الثانية مف مراحؿ خمؽ أبينا آدـ -أما الخمؽ مف الطيف 
إلى جانب العناصر  فوجدتَـّ تحميؿ مكونات جسـ اإلنساف وعناصره األساسية، 

 ،وبنسبة عالية مف الماء، رئيسياإلنساف يتكوف بشكؿ أف  -المذكورة سابقاً –الجافة 
يًا أكثر حتى إف اإلنساف ال يستطيع أف يستمر ح! اإلنسافجسـ  يثمثقد تصؿ إلى 

، وينطبؽ الجفاؼ ، رغـ ما يمتمكو مف إمكانيات التأقمـ معمف أربعة أياـ بدوف ماء
                                                           

 . ٕ اآلية :سورة اإلنساف -ٔ
 ٜٔبراىيـ شامي عسيري صإآلمنو  يات خمؽ اإلنساف في القرآفآة مف المستنبطالتربوية المبادئ  -ٕ

 ىػ.ٕٖٗٔ-ٖٔٗٔ، جامعة أـ القرى بمكة المكرمة، اطروحة ماجستير
 .«صحيح حسف»، وقاؿ الترمذي: أحمد، و الترمذي، و داود أبيسبؽ تخريجو، وىو عند  -ٖ

 .٘ٗ/ ٔالنبوية لصالح بف أحمد رضا اإلعجاز العممي في السنة  -ٗ
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ں   ں  ڻ  ڻ ڻ ژ، فتبارؾ اهلل إذ يقوؿ: (ٔ)الكائنات الحيو ذلؾ عمى جميع

، (ٖ)يشكؿ بحدود الثمثيف جسـ اإلنساف فيالماء  ، وبما أف(ٕ)ژۀ  ہڻ 
وف مف قد تكّ  إذًا اإلنسافالتراب  فيىو مواد جافة جميعيا موجودة  يوالثمث الباق

 .-التراب والماء– الطيفخميط 
مواد موجودة في الطيف ليا دور رئيسي  أثبتت دراسات وبحوث جديدة أفقد و  

مؤكدة بذلؾ حقيقة قرآنية بأف اإلنساف  ،(ٗ)في بعض العمميات األولية لتكويف الحياة
وقاؿ فريؽ بمعيد ىاوارد ىيوز الطبي ومستشفى ماساتشوستس ، خمؽ مف طيف

أو الطيف  لمطفؿالعاـ في بوسطف إنو تبيف ليـ أف أحد المعادف المكونة 
يساعد الخبليا عمى  (المائية (٘)سميكات األلومنيـو)طمؽ عميو الصمصالي وي

التي تشكؿ بدورىا أحد  (RNA) استخداـ مواد وراثية تسمى الحمض الريبي النووي
                                                           

، واإلعجاز العممي ٜٔإلنساف لمحمد محمود عبداهلل صاليندسة الوراثية في القرآف وأسرار الروح وخمؽ ا -ٔ
 .ٙٗ، ٘ٗ/ٔفي السنة النبوية لصالح بف أحمد رضا 

  .ٖٓاآليةاألنبياء: سورة  -ٕ
 وىي نسبة قريبة مف نسبة الماء مقابؿ اليابسة عمى الكرة األرضية. -ٖ
ور كيالي ]في مقطع صوتي[ أنو ثبت بالتجارب أف الماء إذا ضغط داخؿ ذكر الدكتور عمي منص -ٗ

األنابيب يفقد كؿ الطاقة الحيوية التي فيو، وبالتالي فإنو يصؿ إلى البيوت ميتًا، وبذلؾ فنحف نشرب ماًء 
% مف جسـ اإلنساف ىو ماء، وقد أجريت تجارب لمحاولة إعادة الطاقة إليو، وتـ ٓٚميتًا، وأكثر مف 

داـ الببلستيؾ والفريزرات في تعبئة الماء، فمـ تعد إليو الحياة، ووضعوه في جرة مف الفخار بعد استخ
إنزالو مف الصنبور المضغوط، وبعد نصؼ ساعة عادت إليو كؿ الطاقة الحيوية، وبالتالي وجدوا أف 

   أقرب مادة لئلنساف في الطبيعة ىي الفخار.
واحدة مف أكثر مجموعات المعادف وفرة عمى سطح  :لفمسبارأو ا (Feldspar) سميكات األلومنيـو -٘

، وتحتوي جميع سميكات األلومنيـو عمى ألومينا وسميكا، % مف قشرة األرضٓٙ وُتشكّْؿ حوالي ،األرض
تقـو العوامؿ الجوية بتحميؿ سميكات األلومنيـو إلى معادف أخرى، ىي بشكؿ رئيسي معادف الصمصاؿ و 

 . ٗٛ، ٖٛ/ٖٔسوعة العربية العالمية انظر المو وبعض األمبلح. 
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ضافة إلى ذلؾ فإف الطيف الصمصالي يساعد عمى ، العناصر الرئيسية لمحياة وا 
 .تكويف أكياس صغيرة مف الدىوف والسوائؿ في الخمية الحية

إلى  (شيمي فوجيكاوا)و (مارتف ىانزيتش)و (جاؾ شوستاؾ)تند الباحثوف واس
بحث سابؽ خمص إلى أف الطيف قد يحفز التفاعؿ الكيميائي المطموب لتكويف 

وتوصؿ الباحثوف النويدات،  الحمض الريبي النووي مف وحدات بنائية تعرؼ باسـ
ينات تشبو األكياس ع مف عممية تكويف األحماض األمينية لتكو إلى أف الطيف سرّ 

، كما ينقؿ الطيف أيضًا الحمض الريبي النووي إلى الصغيرة تسمى الحويصبلت
 .(ٕ)(ٔ)داخؿ ىذه الحويصبلت

                                                           

 ، عمى الرابط:نسؼ اإللحادصفحة  ، مقاؿ منشور عمىخمؽ اإلنساف مف طيفانظر:  -ٔ
http://antishobhat.blogspot.com/p/blog-page_10.html .  

 وجاء في نفس الموقع السابؽ شبية، وىي: كيؼ خمؽ اإلنساف مف طيف، والطيف يتكوف مف سميكا؟ -ٕ
يتكوف مف  يفالمركب الكيميائي، والعنصر الكيميائ يبيف المركب الكيميائ اً ىناؾ فرقعنيا: بأف وأجيب 
، وجيفدر ذرة ىي أثني عشرةو ، ذرات كربوف ستلجموكوز يتكوف مف كاعناصر كيميائية مختمفة عدة 

 اً بؿ مركب اً مجموعة السميكات ليست عنصر ، فعناصر ثبلثةنو يتكوف مف أ ، أيوكسجيفأذرات  ستو 
، بؿ ربما ال يكوف فيو سميكا أصبلً  ،فالطيف ليس مكونًا مف سميكا، كسجيفاألو  السيميكوف مفيتكوف 

والسميكا مع الماء ال ، وىي المكوف الرئيسي لرماؿ الصحراء والبحار ،السميكا ىي أوكسيد السميكوفو 
ذ منيا إلى التربة التي ألف حبات السميكا يمر منيا الماء وال تستطيع أف تمسكو بؿ ينف ؛تصنع الطيف
 .وال تثبت فييا جذور النباتات وال ماء الري ،ال تصمح لمزراعة إال بشكؿ محدود ولذلؾ ،توجد تحتو

الطيف ىو عبارة عف أكاسيد معدنية لعناصر ترابية مختمفة أىـ صفة ليا ىي أنيا تحفظ الماء وتمنع إف 
أشير مثاؿ عمى -ية مف جزيئات الماء الصغيرة تسربو مف خبلليا بتشكيؿ جزيئات كبيرة فييا نسبة عال

الطيف ىو الطيف الصيني أو الكاؤوليف الذي يصنع منو الخزؼ الصيني وىو عبارة عف سميكات 
أما الطيف الذي نعرفو  ،-وىذا الطيف يوجد بنقاوة عالية وبكميات محدودة ومناجـ قميمة ،األلمنيـو المائية

راضي الزراعية الخصبة فيتشكؿ مف مكونات معدنية كثيرة ومتنوعة جميعًا والذي ىو المكوف الرئيسي لؤل
 =بقايا أوراؽ :والمواد العضوية مثؿ ،ومركبات الكالسيـو ،وأكاسيد الحديد ،سميكات األلمنيـو :منيا
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كؿ مكونات التربة داخمة في تركيب جسـ اإلنساف، فيناؾ أكثر مف مائة ليست و 
تركيب  عنصرًا فيٖٕأو  ٕٕعنصر في األرض بينما لـ ُيكتشؼ منيا بالتحميؿ إال 

  .(ٕ)ژڳ ڳ ڱ ڱژ :وقد أشار القرآف إلى ذلؾ في قولو  ،(ٔ)سـ اإلنسافج
 المراحؿ التي مر بيا خمؽ أبينا آدـ ومف األدلة المحسوسة والمشاىدة عمى 

نما أخبرنا اهلل  ىا،نشاىدوالتي لـ  گ گ گ ڳ ژبيا في كتابو الكريـ الذي  وا 

 ؛بالموت اإلنساف بنية ضالنظر إلى نق ،(ٖ)ژڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱڱ ڱ    ں ں ڻ
 الشيء ـىد أفمف  وذلؾ عمى ما ىو معمـو عرفاً  بنائو، عكس عمى تتـ نياأل
فعندما تكمـ  ،والعكس آخرًا، ـُيْيد أوالً  ُبني فما البناء، عكس عمى يأتي وصونق

عف الخمؽ األوؿ لئلنساف ذكر أنو خمؽ مف تراب، ومف طيف، ومف  الخالؽ 
                                                                                                                                                                  

وربما تتكوف مف التورب وىو مف أنواع الفحـ - واألحياء المجيرية الصغيرة ،والبقايا الحيوانية ،النباتات=
 . وربما يوجد فييا القميؿ مف رمؿ السميكا -ريالحج

ال يحوي  بالتاليو  ،والطيف الذي خمؽ منو اإلنساف كما ذكر في القرآف ىو الطيف البلزب أي الممتصؽ
الذي فيو  :و الرائحة أييالحمأة ىي الطيف األسود الكر ؛ ألف ، وكذلؾ الصمصاؿ والحمأ المسنوف(ٔ*السميكا)

انظر:  .وليس بيما مواد عضوية ،وليس لونيما أسود ،ال رائحة ليما (ٕ*)الَكْاوليف السميكا أوو  ،مواد عضوية
، مقاؿ منشور عمى صفحة نسؼ اإللحاد، عمى الرابط: خمؽ اإلنساف مف طيف

(http://antishobhat.blogspot.com.) 
وصيغتو الكيميائية  ،مركب كيميائي يتكوف مف السميكوف واألكسجيف :كوفالسميكا أو ثاني أكسيد السمي ٔ* 

، وتسمى السميكات، وىي تشكؿ توجد السميكا بشكؿ كبير في المعادف المتكونة في الصخورو  (،SiO2) ىي
 .ٕٛ/ٖٔانظر الموسوعة العربية العالمية  .مف قشرة األرض وغبلؼ األرض اً كثير 

 عناصره إلى المحمؿ( األلومنيـو سميكات) الفمسبار مف ُمَصنَّع نقي أبيض ؿصمصا (:Kaolin) الَكْاوليف ٕ*
 ،المسطحة الرقيقة البمورات مف ناعـ مسحوؽ شكؿ في الكاوليف يظير ،الكولنيت مف يتكوف، األساسية
 .ٓٓٔ/ٜٔالعالمية العربية الموسوعة الّصيني. الصمصاؿ اً أيض الكاوليف ويسمى

 .ٜٔقرآف وأسرار الروح وخمؽ اإلنساف صاليندسة الوراثية في ال -ٔ

 .ٕٔسورة المؤمنوف: اآلية -ٕ
 .ٕٗسورة فصمت: اآلية  -ٖ

http://antishobhat.blogspot.com/
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وىي أطوار لممادة الواحدة، ثـ بعد ذلؾ سواه حمأ مسنوف، ومف صمصاؿ كالفخار، 
 عمى وجدنا ترتيب مراحمو الموت تأممنا ما ونفخ فيو الروح، فدبت فيو الحياة، فإذا

  ترتيب مراحؿ الخمؽ، كالتالي: عكس
، كالصمصاؿوييبس  الجسد بيتصم ثـ، آخراً  فيو ُوِضَعت التي الروح بنزع يبدأ

العضبلت اإلرادية والبلإرادية لمجثة نتيجة  ويسمى التيبس الرمي، ويقصد بو تصمب
تحمؿ كيمائي، ويبدأ التيبس بعد ساعتيف مف الوفاة في عضبلت الفؾ األسفؿ 
والجفنيف، ثـ ينتشر في الوجو والعنؽ والصدر والذراعيف والجذع، وأخيرًا في 

ساعة يشمؿ عضبلت  ٕٔالرجميف، فينتشر تدريجيًا مف أعمى إلى أسفؿ، وبعد 
 .(ٔ)بو ساعة يبدأ في الزواؿ تدريجيًا بنفس الترتيب الذي ظير ٕٗو، وبعد الجسـ كم

وىو ما يسمى بالتعفف الرمي، وىو تحمؿ أنسجة ، المسنوف كالحمأ وُينتف يـر ثـ
الجسـ بواسطة ميكروبات التعفف، وخاصة في األحشاء، وينتيي بامتصاص جميع 

شرات التي تتغذى عمى ىذه الجثة، األنسجة المتحممة بتأثير الديداف والبكتيريا والح
خفيؼ مما يؤدي إلى تدرج تحمؿ أنسجتيا الرخوة واألحشاء، ويبدأ ظيوره كاخضرار 

في أسفؿ جدار البطف، وينتشر تدريجيًا، ثـ تظير فقاعات تحت الجمد تسبب انتفاخ 
 .(ٕ)الجثة وتفوح منيا رائحة كريية

 .(ٖ)التراب إلى فتصير العناصر، باقي وتتحمؿ ماء، مف فيو ما يتبخر ثـ
 .(ٗ)أف أقاـ لنا شواىد توضح الغيب الذي لـ نشاىده وىذا مف حكمتو ورحمتو 

                                                           
، وموسوعة الفقو والقضاء في الطب ٖٜٔلمحمد البار وزىير السباعي صانظر: انظر: الطبيب أدبو وفقيو  -ٔ

 .ٖٚٔ/ٔ ألحمد جبلؿ وشريؼ الطباخالشرعي 
الطب الشرعي و  ،ٜٚٔ/ٔسوعة الفقو والقضاء في الطب الشرعي ، ومو ٜٗٔانظر: الطبيب أدبو وفقيو ص -ٕ

 .ٕٕٛص وآخريف ليحيى شريؼ، والطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي ٜٔص ممنشاويلوأدلتو الفنية 
 .ٕٖالشعراوي ص متولي لمحمد القرآف ، ومعجزةٜٜٕٜ، ٜٕٜٛ/٘ٔانظر: تفسير الشعراوي  -ٖ
 .ٖٖ٘ٔٔ/ٛٔانظر: تفسير الشعراوي  -ٗ
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

 وكبلـريـ الك القرآف في وتسوية، وأطمؽ تقدير عمى اإليجاد أصمو الخمؽ*  
خراجيا المعدومة، األشياء إيجاد الشارع عمى  فيو صنعة ال إخراجاً  الوجود إلى وا 

 شيء.  غير واإليجاد وابتداء الخمؽ مف واإلنشاء ىو اإلحداثلمبشر، 
، خمؽ آدـ  ژڇ ڇژ: بقولو المراد جميور المفسريف عمى أف * 
 الموكؿ الممؾ ؿ ذلؾيوقب، ؛ ألنيـ خمقوا مف المني المتولد مف التراوكؿ بني وقيؿ
فيخمؽ  ،ويذره عمى النطفة المولود يدفف فيو الذي المكاف تربة مفيأخذ  بالرحـ

، مقارنة ليا ال القرآف عمى أف النطفة بعد التراب بميمة لودالمنيما؛ وأجيب عنو ب
 وليس ذلؾ بثابت في حديث مرفوع، وما استدلوا بو باطؿ أو ضعيؼ.

 أف وال يبعد ، خمؽ آدـف األرض واإلنبات منيا * المقصود مف اإلنشاء م
، وقد خمقوا مف النطؼ ألف التراب مف مركبات أبدانيـ ؛يشمؿ ذلؾ ذريتو 

 .المتولد مف األرض مف النبات، المتولدة األغذية، مف المتولد الدـ، مف المتولدة
ىو في مراحؿ عدة ىي: الخمؽ مف تراب، ثـ مف طيف و  آدـ  * خمؽ اهلل 

ثـ سؿ مف ، طيناً  فصار بالماء التراب ىذا فجِ أف عُ وذلؾ ببالماء،  مخموطال رابتال
 العجف حسفمف باأليدي  يعمؽ أجوده، ثـ صار ىذا الطيف الصقاً ىذا الطيف 

 حتى الشمس والريح التخمير، ثـ تغير ىذا الطيف واسود وانتف، ثـ يبس بفعؿ وجودة
الفخار، ثـ بعد ىذه المراحؿ  صمصؿي كما ونقر حرّْؾ إذا صمصمة يابسًا لو صار
كذلؾ ىي الداللة  آلدـ  ، والحكمة مف خمؽ اهلل (ٔ)ونفخ فيو الروح سواه 

 .عمى أف يخمؽ ما شاء كيفما شاء  عمى كماؿ قدرتو 
                                                           

 ، ولبابٕٔ/ٓٔ، وتفسير القرطبي ٙٙ/ٛ، ومفاتيح الغيب لمرازي ٓٔٔ/ٔانظر: تيذيب األسماء والمغات لمنووي  -ٔ
 .ٖٔٔلمشنقيطي ص الكتاب آيات عف االضطراب إيياـ ، ودفعٗٙ/ٗلمخازف  التأويؿ
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حوي مف العناصر ما تحتويو ي أنو جسـ اإلنساف* أثبت التحميؿ الكيميائي ل
ف اختمفت نسبتيااألرض توجد ، و في إنساف عف آخر والتراب، أو بيف اإلنساف ، وا 

 ر.عادة عمى ىيئة مركبات باستثناء مقادير صغيرة تظؿ عمى ىيئة عناص
الحيواف المنوي والبويضة يتكوناف مف نواتج ىضـ الغذاء الذي ىو نبات  *

 الطيف والتراب.وحيواف وماء، وكميا مكونة مف عناصر 
في   النبي وبينمف األرض ما * مف األدلة المشاىدة والمحسوسة عمى الخمؽ 

راجع إلى أصؿ الطباع والميوؿ تبلؼ الواضح بيف الناس في الموف و االخ أف
 .مختمفة في الموف والسيولة والوعورةالمف تراب األرض  المخموؽ اإلنساف

أثبتت دراسات وبحوث جديدة أف مواد ، و مف الماء رئيسيبشكؿ جسـ ال * يتكوف
 .ئيسي في بعض العمميات األولية لتكويف الحياةموجودة في الطيف ليا دور ر 

أو  ٕٕىناؾ أكثر مف مائة عنصر في األرض بينما لـ ُيكتشؼ منيا إال * 
  .، وذلؾ يشير إلى السبللة مف الطيف عنصرًا في تركيب جسـ اإلنسافٖٕ

 بيتصم ثـ، الروح بنزع يبدأمراحؿ خمؽ آدـ؛ إذ عمى  مشاىد دليؿ الموت* 
 .التراب إلى فتصير العناصر باقي وتتحمؿ ماؤه يتبخر ثـ، ُينتف ثـوييبس،  الجسد
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية تظير لنا اآلثار التالية:و 
 الكريـ والمشككيف فيو يقولوف: إنو ذلؾ أف الطاعنيف في القرآف :دمغ الشبية* 

 ،الطيف ةالماء، وثالث وأخرى ،عندما تحدث عف خمؽ آدـ تجده مرة يذكر التراب
الحمأ المسنوف، والصمصاؿ مف السبللة مف طيف، و الطيف البلزب،  وغيرىا

 القرآف، أسموب عمى وفضيعتر  المستشرقيف جعؿ كالفخار، مما والصمصاؿ
مع أنيا في الحقيقة ألفاظ راجعة إلى أصؿ  ُخِمْقتـ؟ األشياء ىذه أيّْ  مف: يقولوفو 

أنو خمقو مف تراب،  منا اهلل واحد، وىو التراب، الذي ىو أصؿ الطيف، فأعم
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، ثـ تغير ُجعؿ طينًا بخمطو بالماء، ثـ استؿ منو خبلصتو، ثـ انتقؿ فصار الزباً 
 فيذه الفخار،ك ونقر حرّْؾ إذا صمصمة يابسًا لو واسود فكاف حمأ، ثـ صار

 تراب، مف أو ماء، مف ُخِمؽ اإلنساف إف: قوؿال ويجوز بينيا، تعارض ال العناصر
 أو مف طيف الزب، أو مف حمأ مسنوف، أو مف صمصاؿ كالفخار، طيف، مف أو

 . (ٔ)ُيغيّْره ال مختمفة بمراحؿ الشيء ومرور واحد، متعددة لشيء مراحؿ فيي
فكفار  القرآف، لغة ـفي عدـ مف ناشئ ولو أمعنا النظر لوجدنا أف ىذا االعتراض

القرآف بمغتيـ،  قريش وىـ مف العرب، وأصحاب المساف العربي المبيف، والذي نزؿ
والطعف فيو وفي رسالتو وفيما نزؿ عميو، لـ  مع حرصيـ عمى تكذيب النبي 

باضطراب القرآف في حديثو عف خمؽ اإلنساف؛ وما ذلؾ  يعترضوا عمى النبي 
إال لفيميـ بمغة القرآف، لكف لما ضاع المساف العربي المبيف الذي نزؿ بو القرآف 

 لى قائميا ومنو إلى غيره.الكريـ سيؿ تسمؿ ىذه الُشبو إ
ما ذكره  بغير الَخْمؽ مسألة في يقوؿ مف جاء* تكذيب المبطميف، وبالتالي فإف 

 فمـ ىؤالء أما خمقو، كيؼ أخبرنا اإلنساف خمؽ الذي ألف ُنصّدقو؛ فبل اهلل في كتابو
 مف الحذر يجب ُمضمموف، الديف نظر في وىـ شيئًا، اإلنساف َخْمؽ مف يشيدوا
ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ  ۅ ژ :شأنيـ في يقوؿ تعالى اهلل ألف أفكارىـ؛

 ژۉ ۉ ې         ې ې ې
(ٕ)(ٖ). 

وىذه المعجزة بيانية وتاريخية وعممية، فالبيانية ىي إعجاز  * إظيار المعجزة:
القرآف الكريـ في بيانو بعرضو لقصة خمؽ اإلنساف بألفاظ عدة وىي في الحقيقة 

 دة.   تتحدث عف مراحؿ مرت بيا المادة الواح
                                                           

 (.ٕٓٛٔٔ/ٜٔ(، و)ٖٜٓٚ/ٙٔ) الشعراوي انظر: تفسير -ٔ
 .ٔ٘اآلية : سورة الكيؼ -ٕ
 .ٕٖ٘ٔٔ/ٛٔ الشعراوي رانظر: تفسي -ٖ
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ومعمـو  ،واإلعجاز الغيبي والتاريخي حيث أخبر القرآف الكريـ عف خمؽ آدـ 
، وقد عاش في بيئة أمية، وقد مر زمف طويؿ عمى خمؽ كاف نبيًا أمياً  أف النبي 

شاىد  آدـ، فسرد القرآف ليذه القصة يشيد بأنو كبلـ اهلل، أنزلو عمى محمد 
 ں           ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گژ  :بصدؽ رسالتو، وذلؾ مصداقًا لقولو 

 . (ٔ)ژھ ہ    ہ   ہہ  ۀۀ ڻ ڻ    ڻ   ڻ ں
ُيثبتوف صدؽ  العصر عمماءو  العمـ الحديث نرىواإلعجاز العممي، وذلؾ حيف 

ما أخبر بو القرآف عف أصؿ اإلنساف، والذي وصموا إليو بالبحث والدراسة لفترة 
ة، التي استطاع المختصوف أف زمنية، وعف طريؽ وسائؿ العمـ الحديثة المتطور 

ينظروا مف خبلليا إلى أدؽ تفاصيؿ جسـ اإلنساف، بينما أخبر بيا القرآف الذي 
، وأخبر بذلؾ النبي مف الزماف قبؿ أكثر مف أربعة عشر قرناً  نزؿ عمى محمد 

 الذي لـ يكف فيو وجود ألي مف ىذه الوسائؿ العممية، ليدؿ ذلؾ  في ذلؾ الزماف
، عمى أف العمـ الذي في القرآف ىو عمـ اهلل، جعمو معجزة لرسولو داللة واضحة 
، أي فيو (ٕ)ژک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳژ: مصداقًا لقولو 

 غير، والعجيب أف ىذا اإلثبات مف (ٖ)عميو العباد يطمع أف أراد الذي عممو
ؿ ، ب(ٗ)الكفار مف ولو آياتو ؽصد ثبتيُ  مف ديجن سبحانو الحؽ وكأف المؤمنيف،

، باإلضافة إلى أف  إثبات ذلؾ منيـ أقوى؛ ألنيـ أىؿ اختصاص في ىذه العمـو
 :ذلؾ يدفع شبية تحايؿ المسمميف في ىذه المكتشفات، وىذا مصداقًا لقولو 

                                                           

 .ٜٗاآلية : سورة ىود -ٔ
 .ٙٙٔاآلية : النساءسورة  -ٕ
 . ٕٙٚ/ٔ كثير بفال القرآف العظيـ تفسير -ٖ
 .ٖٗ٘ٔٔ/ٛٔ الشعراوي تفسير -ٗ
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          ی ی ی ی ىئ ىئ  ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئژ

 .(ٔ)ژحئ جئ
 انطبؽ عمىسعة داللة ألفاظ القرآف الكريـ؛ إذ إف الخمؽ مف تراب األرض  *

كانوا  وألف جميع بني ؛ينطبؽ عمى خمؽ نسمو مف بعدهأنو ، كما خمؽ أبينا آدـ 
 لنمو اإلنسافو عناصر األرض،  مفجسمو  عناصر يـكؿ واحد منو ، في صمبو

وىو في بطف أمو عمى دميا المستمد مف الغذاء الذي تأكمو، وىو مستمد أصبًل 
مى لبف أمو المستمد مف غذائيا وىو مف تراب األرض، ثـ لنموه مف بعد ميبلده ع

مستمد كذلؾ مف تراب األرض، ثـ لنموه مف بعد فطامو إلى وفاتو عمى ما يتناولو 
، وبالتالي فكؿ ما قالو (ٕ)مستمد أصبًل مف تراب األرض مف طعاـ، والطعاـ

المفسروف ىو مف اختبلؼ التنوع الذي تسعو ألفاظ القرآف الكريـ المعجزة بشيادة 
لعممية الحديثة، وليذا نجد مف المفسريف مف جمع شيء مف ذلؾ بقولو: الكشوؼ ا

 .(ٖ)«أبدانكـ مواد وأوؿ آبائكـ، أوؿ ةخمق أصؿ التراب إف»
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٖ٘اآلية : فصمتسورة  -ٔ
 .ٜٕٓف في القرآف الكريـ لزغموؿ النجار صخمؽ اإلنساانظر:  -ٕ
 .ٙ٘/ٗ يبيضاو مل التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوار -ٖ
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 ادلجؾش انضبًَ
 اخلهك يٍ َفظ ٔاؽذح ٔخهك صٔعٓب 

 وفيو ثبلثة مطالب:
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىاخلهك يٍ َفظ ٔاؽذح ٔخهك صٔعٓب يف 
 طهت انضبًَ: ادل

 اخلهك يٍ َفظ ٔاؽذح ٔخهك صٔعٓب يف ضٕء ادلكزشفبد انؼهًٍخ.
 ادلطهت انضبنش: 

 .انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخص
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 انمشآٌ انكشٌى ٔخهك صٔعٓب يف اخلهك يٍ َفظ ٔاؽذحادلطهت األٔل: 
 اٌَبد انٕاسدح:

ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ: اهلل قاؿ 

 .(1) ژڤ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ 
  .(2)ژڑ  ک  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ :وقاؿ 
 .(3)ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڦ  ژ: وقاؿ 

 .(4)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پژ: وقاؿ  

 ألٕال ادلفغشٌٍ:
 بػ بالخطا أف ، ذىب األصوليوف مف المفسريف إلىژٱ  ٻژ :قولو 

 فيفيد والبلـ األلؼ دخمو جمع الناس لفظ ؛ ألف(٘)المكمفيف لجميع عاـ ژٱ ٻژ
 واحدة، نفس مف ليـ خالقاً  تعالى بكونو باالتقاء األمر عمؿ تعالى نو، وألاالستغراؽ

 السبلـ، عميو آدـ بأسرىـ مف خمقوا بأنيـ المكمفيف جميع حؽ في عامة عمة يوى
ذا  غير بالتقوى التكميؼ عامًا، باإلضافة إلى أف ـالحك كاف عامة العمة كانت وا 

                                                           

 .ٔسورة النساء: اآلية  -ٔ
 .ٜٛاألنعاـ: اآلية سورة  -ٕ
 .ٜٛٔاألعراؼ: اآلية سورة  -ٖ
 .ٙالزمر: اآلية سورة  -ٗ
، ٕٛٔ/ٜ الغيب لمرازي ، ومفاتيحٕٔ٘/ٚالطبري  جرير القرآف البف تأويؿ في البياف انظر: جامع -٘
 البحر ، وتفسيرٕٚٗ/ٔالتنزيؿ لمخازف  معاني يف التأويؿ ولباب ،ٕ/٘مقرطبي ل لجامع ألحكاـ القرآفوا

 الكتاب عمـو في والمباب، ٖ٘٘/ٔبف كثير البف كثير ال تفسير القرآف العظيـو ، ٕٙٔ/ٖ حياف المحيط ألبي
 وتيسير، ٓٔٔ/ٚٔ المثاني لؤللوسي والسبع العظيـ القرآف تفسير ، وروح المعاني فئٜٖ/ٙعادؿ  البف
 .ٛ/ٗ عاشور البفالتحرير والتنوير ، و ٖٙٔصالمناف لمسعدي  كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ
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ذا العالميف، جميع حؽ في عاـ ىو بؿ مكة، بأىؿ مختص  عاماً  الناس لفظ كاف وا 
 خمقوا كونيـ وىي- التكميؼ ىذا عمة وكانت كذلؾ، بالتقوى األمر وكاف الكؿ، في
 . (ٔ)البعد غاية في بالتخصيص القوؿ كاف الكؿ، حؽ في عامة -الواحدة النفس مف

 ؛ ألف(ٕ)مكة ألىؿ ژٻ ٱژالخطاب بػ أف وغيره عباس  ابف وروي عف
 باهلل المناشدة ألف بالعرب؛ مختص ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹژ :قولو 

ذا والرحـ، اهلل وأنشدؾ وبالرحـ، باهلل أسألؾ فيقولوف: بيـ، مختصة عادة وبالرحـ  وا 
 فكاف عرب،بال مختصاً  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹژ :قولو  كاف كذلؾ كاف
ذلؾ  بعد ، وقولوژٻ  ٻژ :اآلية أوؿ في  قولو ألف بيـ؛ مختصاً  اآلية أوؿ
: واحد مخاطب إلى متوجييف وردا ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹژ(ٖ). 

 أوليا فيكوف أوليا، عمـو مف يمنع ال اآلية آخر خصوص بأف أجاب اآلخروف:
، ىذا إف (ٗ)بالعرب خاصاً  ژٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹژ :وقولو الكؿ، في عاماً 

 عائشة المؤمنيف أـ ُسمّْـ بأنيا مكية، والصحيح بأف السورة مدنية؛ بدليؿ حديث
 تعني ،(٘)ِعْنَدهُ" َوَأَنا ِإالَّ  َوالنَِّساءِ  اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةُ  َنَزَلتْ  َوَما" :قالت رضي اهلل عنيا أنيا

 هلل عنيابعائشة رضي ا بنى إنما  النبي أف العمماء بيف خبلؼ وال بيا، بنى قد
                                                           

 .ٕٙٔ/ٖ المحيط ألبي حياف البحر ، وتفسيرٕٛٔ/ٜ لمرازي الغيب مفاتيح -ٔ
 الكتاب عمـو في ، والمبابٕ/٘ القرطبي ، والجامع ألحكاـ لمقرآفٜٕٔ/ٜ لمرازي انظر: مفاتيح الغيب -ٕ
 نزوؿ ، وأسبابٓٔٔ/ٚٔ المعاني لؤللوسي ، وروحٕٕ٘/ٔ نيالشربي المنير لمحمد السراج ، وتفسيرٜٖٔ/ٙ

 .ٕٙالواحدي ص أحمد بف القرآف لعمي
 السراج ، وتفسيرٜٖٔ/ٙ الكتاب البف عادؿ عمـو في ، والمبابٜٕٔ/ٜ لمرازي انظر: مفاتيح الغيب -ٖ

 .ٕٕ٘/ٔالمنير لمشربيني 
 .ٕٕ٘/ٔ المنير لمشربيني السراج ، وتفسيرٜٕٔ/ٜ لمرازي مفاتيح الغيب -ٗ
 .ٚٓٚٗبرقـ:  ٜٓٔٔ/ٗ القرآف تأليؼ أخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب -٘
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 مدنية وكذلؾ سورة البقرة فييا، شؾ ال مدنية أنيا عمـ أحكاميا تبيف ومف بالمدينة،
 .(ٔ)موضعيف في ژٻ ٱژ: قولو وفييا

 ؛ لقوة دليمة، ىذا إف سمـ لنا صحة النقؿ إلى ابف عباس.  واألول ىو الراجح
 في وتسوية، وأطمؽ تقدير عمى اإليجاد أصمو الخمؽ، ژپژ: قولو 
خراجيا المعدومة، األشياء إيجاد الشارع عمى الكريـ وكبلـ القرآف  الوجود إلى وا 
 معنييف: يتضمف القرآف في المذكور )الخمؽ( لفظ، و (ٕ)لمبشر فيو صنعة ال إخراجاً 

 واإلنشاء.  المعنى األوؿ: اإلبداع
 .(ٖ)التقدير: والمعنى الثاني

 غير مف واإليجاد وابتداء الخمؽ اإلحداث: ، اإلنشاءژڈژ :قولو 
 خمؽ القرآف الكريـ في في استعمؿ ، وقد(٘)وتربيتو الشيء ، أو إيجاد(ٗ)شيء

يجاد ومشاعره، أعضائو وخمؽ بجممتو اإلنساف  بعضيا أمـ مف والقروف األقواـ وا 
 .(ٙ)السحاب إحداث وفي والجنات، الشجر خمؽ وفي البعث، وفي بعض، إثر في

 البشر ، يراد بوژڈ ژ: ، وفي قولو ژپژ: والضمير في قولو 
 . (ٚ)كميـ

                                                           

 .ٕ/٘الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  -ٔ
 .ٖٕٔ/ٗالخطيب  الكريـ لمقرآف لعبد القرآني ، والتفسيرٕٕٖ/ٔ والتنوير البف عاشور التحرير -ٕ
 .ٖٚ/ٕ تيمية البف لباطنيةوا والقرامطة المتفمسفة عمى الرد في المرتاد بغية -ٖ
 ، ولسافٖٕٙ/ٙالبف عاشور  والتنوير ، والتحريرٕٙ٘/ٔٔالقرآف لمطبري  تأويؿ في البياف انظر: جامع -ٗ

 .ٛٛٙلمرازي ص الصحاح ، ومختارٓٚٔ/ٔ منظور العرب البف
  .ٚٓٛالقرآف لمراغب األصفياني ص غريب في المفردات -٘

 المصدر نفسو. -ٙ
 .ٖٕٙ/ٙالبف عاشور  والتنوير التحرير -ٚ
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بينيما  الفرؽكالخمؽ، غير أف  واإلبداع اإلنشاء ؛ الَجعؿژڃژ :قولو 
 ،-شيء ال مف البدء-التكويني باإلنشاء وىو مختص التقدير، معنى فيو الخمؽ أف

و أ شيئا، شيء تصيير أو شيء، مف شيء كإنشاء التضميف، معنى فيو والجعؿ
 .(ٔ)آخر مكاف الى مكاف مف نقمو أو شيء، الى شيء مف تحويمو

 بأف إيذانا صاحبو موقع الحرفيف أحد فتوقع تتسع قد العرب فإف»قاؿ ابف جني: 
 .(ٕ)«اآلخر ذلؾ معنى في الفعؿ ىذا

المراد بالنفس الواحدة آدم علٌه الصالة والسالم ژپ  پ  پژ : قولو
(ٖ)

، 
إجماع المفسريف  -ا اهللرحميم–النيسابوري اإلماـ و  الرازياإلماـ قد نقؿ كؿ مف و 

وىو - بو مذكرمع أف الموصوؼ  ژپژ :وتأنيث الوصؼ بقولو، (ٗ)عمى ذلؾ
ف كاف المراد بيا مذكراً ل نظراً  ؛-عميو السبلـ آدـ  وىو آدـ تأنيث لفظ النفس، وا 

 . (٘)عميو السبلـ
 .(6))ىاء( بدوف ژگژ  عبلة أبً ابنويعضده القراءة المروية عف 

                                                           

 لمحمود القرآف إعراب في ، والجدوؿٗٓٔ/ٖ السعود الكريـ ألبي القرآف مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد -ٔ
عرابٜٚ/ٚصافي   .ٓٙ/ٖ أحمد الديف لمحيي وبيانو القرآف ، وا 

 النجار. عمي بيروت، ت: محمد الكتب، ، عالـٖٛٓ/ٕجني  بف عثماف الفتح الخصائص ألبي -ٕ
القرآف  تأويؿ في البياف وجامع، ٖٕٔ/ٔتفسير مقاتؿ بف سميماف ، و ٖٗٔ/ٔ جبر بفتفسير مجاىد ظر: ان -ٖ
، ٖ٘٘/ٔ ، وتفسير القرآف العظيـ البف كثيرٕ/٘ مقرطبيوالجامع في أحكاـ القرآف ل ،ٗٔ٘/ٚمطبري ل

التنزيؿ  عانيم في التأويؿ ، ولبابٜٚالسيوطي ص الديف المحمي وجبلؿ الديف لجبلؿ الجبلليف وتفسير
 .ٜ/ٗبف عاشور الالتحرير والتنوير ، و ٔ/ٕي بف الجوز ال زاد المسير في عمـ التفسير، و ٕٚٗ/ٔ لمخازف

 .ٖٓٗ/ٕلمنيسابوري  الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٖٔٔ/ٜ الرازي مفاتيح الغيب -ٗ

 .ٖٗ٘/ٙمشنقيطي ل أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، و ٕ/٘ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف -٘

 .ٕ/٘ القرطبي تفسير -ٙ
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- ىذا مثؿ نداء كؿ إف يقوؿ مف المفسريف ألف مف دـ؛آ المراد ليس :وقيل
 الواحدة النفس أف قريش بنو منو يفيـف قريش أو مكة أىؿ بو يراد -ژٻ ٱژ
ذا عدناف، أو قريش ىي  المراد أف منو يفيموا أف جاز عامة لمعرب الخطاب كاف وا 

ذا قحطاف، أو يعرب الواحدة بالنفس  فكؿ ،الدعوة أىؿ لجميع الخطاب فإ :قمنا وا 
 ژٺٺ   ٺ ڀٺژ :قولو ذلؾ عمى تعتقده، والقرينة ما منو تفيـ أمة

 معيودة نفس عمى ينص وكيؼ ،(والنساء الرجاؿ جميع): ؿيق ولـ بالتنكير،
جميعيـ، وقد وجد قبؿ آدـ  عند معروفاً  ليس العيد وىذا !الشعوب لجميع والخطاب

نوح مأخوذ عف النسب المشيور عف ذرية و ، فييا أفسدوا الجنس ىذا مف نوع
جاء  التيال ثقة بأنو مف التوراة و  ،العبرانييف الذيف جعموا لمبشر تاريخًا متصبًل بآدـ

 .(ٔ)لو والتاريخية العممية المباحث معارضة، باإلضافة إلى موسى ابي
: بأف عف استداللو قد عد مف شوائب التفسير، وأجيب، بؿ وىذا القول مرجوح

 أف ليا أمة كؿ وأف وقحطاف، يعرب أو عدناف، أو بقريش الواحدة النفس تفسير
 لصحيحا ا؛ ألنيا تعارضبي يعتد ال احتماالت يى إليو، تنتسب الذي األصؿ تعتقد
، وقد سبؽ بياف (ٕ)بضوابطو نضبطت ولـ التفسير، أصوؿ عمى قـت لـ األنيو  ؛الثابت

 صنؼال أوؿ ليس آدـ فإ قوؿأف النفس الواحدة آدـ عميو الصبلة والسبلـ، وال
 اآليات ظواىر مع ويتناقض يتعارض قوؿ األرض ىذه عمى الحيواف مف العاقؿ
ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ژ: قولو : منياو  في القرآف الكريـ، القطعية

﮴      ﮵    ﮳     ﮲     : وقولو  ،(ٖ) ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  *ے  ے  ۓ  ۓ 

                                                           

 .ٕٚٙ-ٕ٘ٙ/ٗرضا  رشيد المنار لمحمد المعروؼ بتفسير الحكيـ القرآف انظر: تفسير -ٔ
 .  ٖٕٓ، ٕٕٓأبو عمبة ص لعبد الرحيـ فارس اليجري عشر الرابع القرف في التفسير شوائب -ٕ

 .ٓٙ، ٜ٘سورة آؿ عمراف: اآليات  -ٖ
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صوص السنة ، ويتعارض مع ن(ٔ)ژۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ
 َجِميعِ  ِمنْ  َقَبَضَيا َقْبَضةٍ  ِمنْ  آَدمَ  َخَمقَ  المَّوَ  "ِإنَّ : النبوية كذلؾ، كقوؿ النبي 

 َواأَلْسَوُد، َواأَلْبَيُض  اأَلْحَمرُ  ِمْنُيمُ  َجاءَ  اأَلْرِض، َقْدرِ  َعَمى آَدمَ  َبُنو َفَجاءَ  اأَلْرِض،
 َأال النَّاُس، َأيَُّيا َيا" :، وقولو (ٕ)َوالطَّيُِّب" َخِبيثُ َوالْ  َواْلَحْزُن، َوالسَّْيلُ  َذِلَك، َوَبْينَ 
نَّ  َواِحٌد، َربَُّكمْ  ِإنَّ  ، َعَمى ِلَعَرِبي   َفْضلَ  ال َأاَل  َواِحٌد، َأَباُكمْ  َواِ   َعَمى ِلَعَجِمي   َوال َأْعَجِمي 

،  نَّ إ" : ولو وق، (ٖ)"ِبالتَّْقَوى ِإال َأْحَمرَ  َعَمى َأْسَودَ  َوال َأْسَوَد، َعَمى أِلَْحَمرَ  َوال َعَرِبي 
 َوَفاِجرٌ  ،َتِقيٌ  ُمْؤِمنٌ  ،ِباآلَباءِ  َوَفْخَرَىا اْلَجاِىِميَّةِ  ُعبِّيَّةَ  َعْنُكمْ  َأْذَىبَ  َقدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوَ 
 ِمنْ  َفْحمٌ  ُىمْ  ِإنََّما ،مٍ ِبَأْقَوا َفْخَرُىمْ  ِرَجالٌ  َلَيَدَعنَّ  ،ُتَراٍب  ِمنْ  َوآَدمُ  ،آَدمَ  َبُنو َأْنُتمْ  ،َشِقي  
-النَّْتنَ  ِبَأْنِفَيا َتْدَفعُ  الَِّتي- اْلِجْعاَلنِ  ِمنَ  المَّوِ  َعَمى َأْىَونَ  َلَيُكوُننَّ  َأوْ  ،َجَينَّمَ  َفْحمِ 
 .(٘)"ُتَرابٍ  ِمنْ  قَ مِ خُ  َوآَدمُ "، وفي رواية: (ٗ)"

                                                           

 .٘ٚسورة ص: اآلية  -ٔ

 ومف ، والترمذي، كتاب التفسير، بابٖٜٙٗبرقـ:  ٖٗٙ/ٕالقدر  في داود، كتاب السنة، باب أخرجو أبو -ٕ
 ، وأحمد في المسند، مسند الكوفييف، حديث أبي موسى األشعري ٜٕ٘٘برقـ:  ٕٗٓ/٘  البقرة سورة
 «.صحيح حسف حديث ىذا»، وقاؿ الترمذي: ٕٜٛ٘ٔبرقـ:  ٖٖ٘/ٕٖ

، ٜٖٕٛٗ برقـ: ٗٚٗ/ٖٛ  النبي أصحاب مف رجؿ د األنصار، حديثأخرجو أحمد، تتمة مسن -ٖ
صحيح »، قاؿ األلباني: ٗٚٚٗ برقـ: ٕٖٔ/ٚ اإليماف، حفظ المساف عما ال يحتاج إليو والبييقي في شعب

 .  ٖٜٕٙ برقـ: ٜٚ/ٖ والترىيب الترغيب ، صحيح«لغيره
حنبؿ، مسند  بف ، وأحمدٙٔٔ٘برقـ:  ٕ٘ٚ/ٕباألحساب  التفاخر في داود، كتاب األدب، باب أبو أخرجو -ٗ

 الترغيب ، حسنو األلباني في صحيحٖٙٚٛبرقـ:  ٜٖٗ/ٗٔ المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة 
 وفتح الموحدة وكسر وكسرىا الميممة العيف بضـ اْلَجاِىِميَِّة" "ُعبِّيَّةَ .، قولو: ٜٕ٘ٙبرقـ:  ٜٚ/ٖوالترىيب 
 جامع بشرح األحوذي تفاخرىا وتعاظميا، انظر: تحفة أي: "َوَفْخَرَىا" وكبرىا، نخوتيا أي: المشددتيف التحتية

 .ٓٔٔ/ٜالمباركفوري  الرحيـ عبد بف الرحمف عبد الترمذي لمحمد

، وحسنو األلباني في ٜٖ٘٘برقـ:  ٖٗٚ/٘  واليمف الشاـ فضؿ الترمذي، كتاب المناقب، باب في أخرجو -٘
 .ٜٓٔاأللباني ص الديف ناصر والحراـ لمحمد ؿالحبل أحاديث تخريج في المراـ غاية
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 اإلنس أف عمى دؿ والقرآف ،نياية ال ما إلىبقائمو  ذىبباإلضافة إلى أنو قوؿ ي
 .(ٔ) آدـ ىوو  األوؿ والدىـ ىو لدوا ليـ

النشوء  نظرية عف يخرج لـ، قوؿ والتاريخية العممية المباحث تومعارضوالقوؿ ب
 خمؽ تفاصيؿ ، مما يجعؿشعرة قيد -اآلتي ذكرىا في مطمب آخر-والتطور
 ائدىـ،عق عف النظر بغض والبحث، الفكر لرجاؿ متروكة الحية والكائنات اإلنساف
 يميث بؿ النصوص، خارج مف الغيبية القضية ىذه ويتابع يبحث المسمـ وجعؿ
 .(ٕ)غيبية قضية منيـ ليعرؼ بالغيب يؤمنوف ال مف وراء

فإف صح ىذا فإنو النسب المشيور عف ذرية نوح مأخوذ عف العبرانييف وأما أف 
أف آدـ  ال يعارض كوف آدـ أبو البشر، ألف نصوص القرآف والسنة قد دلت عمى

 عميو الصبلة والسبلـ ىو أبو البشر.
 فبل يمنع العمـو لجميع الرجاؿ والنساء. بالتنكير، ژٺ  ٺ ٺژ :قولو وأما
 بالتقوى تعالى أمرنا ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ :قولو  وفي
تعالى لنا  خمقو أف ،في ذلؾ المناسبةو  واحدة، نفس مف خمقنا تعالى أنو بعده وذكر
 الخمؽ، ذلؾ كيفية: والثاني خمقنا، األوؿ: أنو: قيديف عمى مشتمؿ حدة،وا نفس مف
 .التقوى وجوب في أثر القيديف ىذيف مف واحد ولكؿ واحدة، نفس مف وأنو
 ولتكاليف االنقياد عمينا جبو ي ذلؾ أف شؾ فبل خمقنا، تعالى أنو وىو :األوؿ أما

 فنحف ،وصفاتنا لذواتنا وجداً وم لنا خالقا كاف لما نوأل ؛ونواىيو ألوامره والخضوع
 والموجد لمرب االنقيادو  عبيده عمى أوامره نفاذ توجب والربوبية لنا، مولى وىو عبيده

                                                           

 والشريعة العقيدة في المنير ، والتفسيرٕٕٓص اليجري عشر الرابع القرف في التفسير انظر: شوائب -ٔ
 .ٖٖٕ/ٗالزحيمي  لوىبة والمنيج

 .ٜٕٔص اليجري عشر الرابع القرف في التفسير انظر: شوائب -ٕ
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 فأوجدؾ، معدوماً  كنت فإنؾ اإلحساف، ونياية اإلنعاـ غاية اإليجاد ثـ إف والخالؽ،
  اهلل مف بأسرىا النعـ كانت فمما فعممؾ، وجاىبلً  فأقدرؾ، وعاجزاً  فأحياؾ، وميتاً 
 التمرد وترؾ واالنقياد، الخضوع بإظيار النعـ تمؾ يقابؿ أف العبد عمى وجب

لياً  وخالقاً  موجداً  كونو ثبت مماف والعناد،  نشتغؿ أف عمينا وجب، لنا ورباً  وا 
 .عنو وزجر عنو نيى ما كؿ نتقي وأف ،بعبوديتو
 عمينا يوجب واحدة نفس مف لنا خالقاً  كونو خصوص أف وىو: الثاني القيد وأما
 األبيض- اإلنسانية األشخاص جميع خمؽ فأل ؛المعصية عف واالحتراز الطاعة
 الواحد اإلنساف مف -والقصير والطويؿ والقبيح والحسف واألسمر واألحمر واألسود

 االنقياد يجب فحينئذ ،مختار فاعؿ وخالقيا مدبرىا أف عمىو  القدرة، كماؿ عمى أدؿ
 األمر وبَ يْ َعقِ  ذكرو  بالتقوى األمراهلل تعالى  ذكر يضاً أ ونواىيو، وأوامره لتكاليفو

 نفس مف مخموقيف بأسرىـ الخمؽ وكوف والضعفاء، والنساء اليتامى إلى حسافباإل
 نوع بينيـ يكوف وأف بد ال األقارب ألف وذلؾ المعنى، ىذا في أثر لو واحدة

 وأسبلفو، اربوأق بمدح يفرح اإلنساف ولذلؾ المحبة، مزيد توجب ومخالطة مواصمة
 سبباً  ذلؾ يصير أف المعنى ىذا ذكر في الفائدةتكوف ف فييـ، والطعف بذميـ ويحزف
 مف الكؿ كوف عرفوا إذا الناس، كذلؾ البعض عمى بعضيـ الخمؽ شفقة لزيادة

 ىذا أف، كما الخمؽ وحسف التواضع وأظيروا والتكبر المفاخرة تركوا واحد شخص
 واحد شخص صمب مف يخرج أف عمى قادراً  كاف مال تعالى ألنو ؛المعاد عمى يدؿ

 الصورة، لطيؼ التركيب عجيب شخصاً  النطفة مف يخمؽ وأف مختمفيف، أشخاصاً 
 .(ٔ)المعاد عمى دالة اآلية فتكوف ونشورىـ، وبعثيـ األموات إحياء يستبعد فكيؼ

                                                           

 الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٖٙٔ/ٖ المحيط البحر تفسير، و ٖٓٔ، ٜٕٔ/ٜلمرازي  مفاتيح الغيب -ٔ
 .ٕٖٓ/ٚالتفسير المنير في العقيدة والشريعة ، و ٖٓٗ/ٕ
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 منيا تناسؿ التي األولى األنثىأي: حواء، وىي  ژڀ ڀ ڀژ :قولو 
 صارا فقد امرأة اتخذ فإذا ،منفرداً  يكوف الرجؿ ألف ؛الزوج اسـ عمييا وأطمؽ البشر،
بذلؾ؛  حواء وسميت، (ٔ)االعتبار بيذا لآلخر زوج منيما واحد فكؿ بيت، في زوجاً 
 ،(ٗ)ُحوَّة شفتييا عمى كاف ألنو وقيؿ، (ٖ)حي كؿ أـ ألنياو  ،(ٕ)حي مف خمقت ألنيا
، ولـ (٘)أحوى قولؾ مف ،حواء ميتفس ،السمرة إلى يضرب كاف لونيا ألف وقيؿ

نما ذكرت في السنة النبوية المطيرة  وفي، (ٙ)يرد ذكرىا باسميا في القرآف الكريـ وا 
 :قوالف لممفسريف  آدـ مف مخموقة حواء كوف

آدـ عميو الصبلة والسبلـ، فتكوف  مف حواء اهلل تعالى خمؽ أف :القول األول
، آدـ مف جزء مف خمقتء أف حوا ، ومعناهتبعيضية، ژڀ ڀژفي  ژٻژ

 ،(ٚ)قوؿ كثير مف المفسريف ، وىوآدـ  أضبلع مف ضمعوذلؾ الجزء ىو 
                                                           

 .ٕٚٔ/ٗ والتنوير البف عاشور التحرير -ٔ

 .٘ٓٔ/ٔلمبغوي  القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ -ٕ

 .ٕٛٔ/ٔ المنثور لمسيوطي الدر -ٖ
السواد. انظر:  إلى تضرب حمرة وقيؿ الشفة، ُسْمرة والُحوَّة الحديد، صدأ ثؿم الُكْمَتة يخالطو لوف الُحوَّة: -ٗ

 .ٚٙٔص الصحاح ، ومختارٕٙٓ/ٗٔ العرب لساف
 .ٖٖٓ/ٔ بحر العمـو لسمرقندي -٘
كتاب البخاري،  ، أخرجوالدَّْىَر" َزْوَجَيا ُأْنَثى َتُخنْ  َلمْ  َحوَّاءُ  "َلْوالَ   النبي عف  حديث أبي ىريرة في -ٙ
رقـ: ب ٕٕٔٔ/ٖ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ تعالى: اهلل قوؿ ألنبياء، بابا

  .ٓٚٗٔبرقـ:  ٕٜٓٔ/ٕ  الدىر زوجيا أنثى تخف لـ حواء لوال ، ومسمـ، كتاب الرضاع، بابٕٖ٘ٔ
 ليا فزيف إبميس، مع الشجرة قصة في ليا جرى لما العرؽ؛ ونزع فأشبينيا آدـ، بنات أـ ومعنى الحديث: أنيا

 .ٜ٘/ٓٔمنوويل مسمـ صحيح منيا. شرح فأكؿ بالشجرة، آدـ فأخبرت فأغواىا، الشجرة، أكؿ
 بف الرحمف لعبد حاتـ  أبي ابف ، وتفسيرٖٕٔ/ٔتفسير مقاتؿ بف سميماف، و ٖٗٔ/ٔتفسير مجاىدانظر:  -ٚ

، ٖ٘٘/ٔ، وتفسير القرآف العظيـ البف كثيرٖٓٗ/ٕالفرقاف  ورغائب القرآف ، وغرائبٕ٘ٛ/ٖالرازي حاتـ أبي
 .ٕ٘ٔ/ٗوالتنوير ، والتحريرٜٚص الجبلليف ، وتفسيرٕٓٔ/ٗالمنثور لمسيوطي  والدر
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 ،ِضَمعٍ  ِمنْ  ُخِمَقتْ  اْلَمْرَأةَ  َفِإنَّ  ؛ِبالنَِّساءِ  "اْسَتْوُصوا:  النبي بقوؿ عميو واحتجوا
نَّ  َمعِ  ِفي َشْيءٍ  َأْعَوجَ  َواِ  نْ  ،َكَسْرَتوُ  ُتِقيُموُ  َذَىْبتَ  َفِإنْ  ،َأْعاَلهُ  الضِّ  َيَزلْ  َلمْ  َتَرْكَتوُ  َواِ 
 ٱ ٻ ٻژ :تعالى قولو يصح ولكي، (ٔ)ِبالنَِّساء" َفاْسَتْوُصوا ،َأْعَوجَ 

 ال نفسيف مف مخموقيف الناس لكاف ابتداء مخموقة حواء كانت لو إذ ؛(ٕ)ژٻ
 خمؽ نوع اإلنساف عمى أربعة أنواع مختمفة:يكوف  وبناء عميو، (ٖ)واحدة نفس مف

 .ذكر وىو آدـ  : خمقو ال مف أنثى وال مفع األوؿالنو 
 الثاني: خمقو مف ذكر بدوف أنثى وىو حواء. النوع
 .الثالث: خمقو مف أنثى بدوف ذكر وىو عيسى  النوع
 .(ٗ)الرابع: خمقو مف ذكر وأنثى وىو سائر اآلدمييف النوع
 آدـ طينة عف فصمت التي الطينة عمى يعود ژڀژ في ف الضميرإ وقيل:
آدـ منيا خمؽ التي الطينة بقية ، فتكوف حواء مخموقة مف ،  وبالتالي فإنيا
آدـ  امني خمؽالتي  مف جزء مف الطينة خمقت

 ، ولـ يدلموا عمى ذلؾ بشيء.(٘)
  آدـ نوع مف اإلنسانية، فخمقيا جنسيا في مف المراد أف :الثاني القول
 : وقولو ،(7)ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبژ : كقولو وىو ،(ٙ)وجنسو

                                                           

 ژپ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ ژ تعالى: اهلل قوؿ البخاري، كتاب األنبياء، باب أخرجو -ٔ
 .ٛٙٗٔبرقـ:  ٜٓٓٔ/ٕبالنساء   الوصية ، ومسمـ، كتاب الرضاع، بابٖٖ٘ٔ برقـ: ٕٕٔٔ/ٖ
 .ٙاآلية الزمر: سورة  -ٕ
 .ٖٓٗ/ٕ الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٖٙٔ/ ٖ حياف ألبي المحيط البحر تفسير -ٖ
 .ٗٔٗ/ٚأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  -ٗ
 .ٜ/ٗ، والتحرير والتنوير البف عاشور  ٖٙٔ/ٖ المحيط البف أبي حاتـ البحر تفسير -٘
 .ٖٙٔ/ٖ المحيط البحر ، وتفسيرٖٓٗ/ٕ الفرقاف )تفسير النيسابوري( ورغائب القرآف غرائب -ٙ
 .ٕٚاآلية النحؿ: سورة  -ٚ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

61 

 ،مضاؼ حذؼفيكوف عمى تقدير  ،(1)ژۓ ھ ےےھژ
 الجنس، إلى أميؿ الجنس أف ذلؾ وحكمة، وخمؽ مف جنسيا زوجيا والتقدير:
 .(ٕ)والمرأة الرجؿ بيف واأللفة والمقاء الضـ عمة والجنسية

 ادلُبلشخ
 فائدة فأي ،التراب مف حواء خمؽ عمى قادر استشكؿ الفريؽ الثاني بأف اهلل 

آدـ  أضبلع مف ضمع مف قياخم في
(ٖ). 

 مف ال نفسيف مف مخموقيف الناس كذلؾ لكاف األمر كاف فأجاب األولوف بأنو لو
 . النبي عف روي ما وخبلؼ ،النص خبلؼ وىو واحدة، نفس

 ابتداء كاف فمما الغاية، البتداء ژڀژرد أصحاب القوؿ الثاني بأف )ِمْف( في 
 خمؽ عمى قادراً  كاف ولما ،واحدة نفس مف خمقكـ يقاؿ أف صح بآدـ، وقع الخمؽ
 وحمموا الحديث باحتماؿ أف، (ٗ)منو أيضاً  حواء خمؽ عمى قادراً  كاف التراب مف آدـ

 حالة عمى يثبتف ال وكونيف أخبلقيف، الضطراب ؛(٘)التمثيؿ جية عمى ذلؾ يكوف
                                                           

 .ٕٛٔاآلية : سورة التوبة -ٔ
 ٕٙٓ/ٜلمزحيمي  المنير ، والتفسيرٜ٘ٓٔ/٘لمقاسمي  التأويؿ ، ومحاسفٕٙٓٔ/ٔ لمرازي مفاتيح الغيب -ٕ
 .ٖٓٗ/ٕ الفرقاف )تفسير النيسابوري( ورغائب القرآف غرائب -ٖ
 .ٖٙٔ/ٖ المحيط البحر تفسير -ٗ
 "اْلَمْرَأةُ  بعض المعاصريف، وقواه بالراوية األخرى: ما صرح بو ىو والتشبيو التمثيؿ وكوف الحديث عمى -٘

َمع"  كالضمع" المرأة "إنما:  النبي وقوؿ النساء مع المداراة أخرجو البخاري، كتاب النكاح، باب ؛َكالضِّ
 .ٛٙٗٔبرقـ:  ٜٓٓٔ/ٕساء بالن الوصية ، ومسمـ، كتاب الرضاع، بابٜٛٛٗبرقـ:  ٜٚٛٔ/٘

التشبيو  مف الرواية األخرى نكتة يستفاد بؿ األخرى، تخالؼ ال وقد أجاب عنو اآلخروف: بأف ىذه الرواية
 ينكر فبل أعوج، ضمع مف خمقت المرأة أف: والمعنى منو، أصميا لكوف مثمو، عوجاء وىي أنيا بالضمع،

ف كسرىا، وىو والفراؽ الشقاؽ إلى أدى اعوجاجيا دـوع الجادة عمى إقامتيا الزوج أراد فإف اعوجاجيا،  وا 
صحيح. انظر:  غير آدـ ضمع مف حواء خمؽ إنكار أف يتبيف العشرة، وبيذا واستمرت األمر ذلؾ داـ عمى صبر
 .ٓٔ/ٚٔواإلفتاء العممية لمبحوث الدائمة المجنة فتاوى
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: يقؿ ولـ س،بالجن فأتى ،"اْلَمْرَأةَ  ِإنَّ ": قولو ويؤيده المراس، صعبات: أي واحدة،
 .(ٔ)حّواء" "إف

ف كانت  ژڀژرد األولوف: بأف مف في   خمؽ أخرجفإف المعنى  لبلبتداء،وا 
 .(ٕ)آدـ ضمع مف حواء

ه، مع أف االحتماؿ ويناقش حمميـ لمحديث عمى التمثيؿ بأنو صرؼ لو عف ظاىر 
؛ "ْرَأةَ اْلمَ  ِإنَّ "المذكور ال يمنع مف إبقاء الحديث عمى الظاىر، وأما اإلتياف بالجنس 

في الخمقة،  يافمما أشبيت ،حواء توالمرأة بن ،(ٖ)أو جنسيا أو أميا أصميافالمراد 
 العرؽ فييا. نزعوكانت متفرعة منيا، 

 انرتعٍؼ: 
 العمؿ، و ظاىر حديث النبي و ظاىر اآليات، األوؿ ىو الراجح؛ لؿ و الق

 .(4)المرجوح المحتمؿ إلى عنو صارؼ شرعي دليؿ يرد حتى واجب بالظاىر
عمى كماؿ قدرتو جؿ  لةدالالىي  والفائدة مف خمؽ حواء مف ضمع آدـ 

 أف عمى قادر أنو كما ،التوالد سبيؿ عمى ال حي مف حياً  يخمؽ أف عمى وعبل
 عف مانعة التراب مف الخمؽ عمى القدرة كانت ولو ،كذلؾ جماد مف حياً  يخمؽ
 أنو كما  ألنو ؛واسطة ببل التراب مف الجميع لخمؽ الفائدة لعدـ غيره مف الخمؽ
 منو اإلنساف أفراد سائر خمؽ عمى قادر ىو ،التراب مف  آدـ خمؽ عمى قادر

                                                           

 .ٖٙٔ/ٖ المحيط البحر تفسير -ٔ
 .ٕٙٔ/ٗ والتنوير التحرير -ٕ
 . ٖٙ٘/ٙ القاري عمي لمبل المصابيح مشكاة شرح المفاتيح رقاةم -ٖ
، ومفاتيح ٘ٔ/ٔ لمطبري البياف ، وجامعٖٙٔ/ٔالسرخسي  ، وأصوؿٖٗٔ/ٔ مشافعيلانظر: الرسالة  -ٗ

 مف ، واألصوؿالصالح لصبحي القرآف عمـو في ، ومباحثٜٕٙ/ٚ البياف ، وأضواءٖٔٚ/ٔ لمرازي الغيب
 . ٕٓٔ/ٖ بادشاه بأمير المعروؼ أميف لمحمد التحرير ، وتيسيرٜٗص األصوؿ البف عثيميف عمـ
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 عمى القدرة مع بعض مف بعضيـ الناس خمؽ عف جواب القائؿ ىو فما أيضًا،
 عمى القدرة مع  آدـ مف حواء خمؽ عف وجوابو ىو الجواب ،آدـ كخمؽ خمقيـ
 .(ٔ)تراب مف خمقيا

 يأت لـ ،نوعيا مف: ژڀ ڀ ڀژ المعنى إف: قاؿ ومف»ور: عاشقاؿ ابف 
 .(ٕ)«نوعو مف ىي نوع كؿ ىأنث فإف ؛اإلنساف بنوع يختص ال ذلؾ ألف بطائؿ؛

ۀ  ژ ومنو ،(ٖ)األرض في وأظير ونشر أي فرؽ ژڀژ :وقولو 

 .(٘)وىينا ىينا المفرقة والمنشورة ُسطالبُ ، وىي (ٗ)ژہ
 .وحواء آدـ يعني ژٺژ: وقولو 
منو  ثـ خمؽ تراب، مف  آدـ اهلل  خمؽ فقد ژٺ  ٺ  ٺژ :لو وقو 
 ت بهألم   قد الذي التناسؿ طريؽ عف واإلناث الذكور خمقت ومنيا حواء، زوجو

 أجمؿوالذي  (ٙ)واحدة نفس مف وخمقيـ إنشائيـ لكيفية تفصيؿ وبياف وىذا ،األرض
ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ: قولو في

(7)
ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ :ولوقو ، 

(8). 

                                                           

 .ٗٔٗ/ٚأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ، و ٕٛٔ/ٗ المعاني لؤللوسي روح -ٔ
 .ٜ/ٗالتحرير والتنوير  -ٕ
 القرآف تفسير في التنزيؿ ، ومعالـٕ٘ٔ/ٔ البياف لحقي روح ، وتفسيرٕ/٘ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف -ٖ

 .ٜٚص الجبلليف ، وتفسيرٔٙ٘/ٔ لمبغوي
 .ٙٔسورة الغاشية: اآلية  -ٗ

 .ٔٔٙ/ٗ كثير القرآف العظيـ البف تفسير -٘
، ٗ٘٘/ٔ كثير البف ، وتفسير القرآف العظيـٖٛٔ/ٕلمبيضاوي  التأويؿ وأسرار التنزيؿ انظر: أنوار -ٙ

 .ٕٖٖ/ٔ حجازي الواضح لمحمد ير، والتفسٖٗ٘/ٙ البياف ، وأضواءٕ٘ٙلمسعدي ص الرحمف الكريـ
 .ٙالزمر: اآلية سورة  -ٚ
 .ٜٛاألنعاـ: اآلية سورة  -ٛ
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 األوؿ وجودىا كاف األولى المرأة أف عمى المذكورة القرآنية اآليات دلتقد و 
 في المرأة أنشأ اهلل، مف قدري كوني أمر عنو، وىذا وفرعاً  الرجؿ وجود إلى مستنداً 
 أرضو في بو ليعمؿ اهلل مف المنزؿ الكريـ الشرع جاء عميو، وقد األوؿ إيجادىا
 الرجؿ النواحي، فجعؿ جميع في المرأة حياة في القدري الكوني األمر ىذا بمراعاة
 . (ٔ)شئونيا جميع في إليو مستندة وجعميا ،عمييا قائماً 

                                                           

 .٘ٔٗ، ٗٔٗ/ٚ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف انظر: أضواء -ٔ
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يف ضٕء  ٔخهك صٔعٓب اخلهك يٍ َفظ ٔاؽذحادلطهت انضبًَ: 
 ادلكزشفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ

يعد عمـ الوراثة أحد فروع عمـ الحياة؛ لما لو مف ارتباط وثيؽ بحياة اإلنساف، 
بدراسة الطرؽ والوسائؿ التي يتـ فييا انتقاؿ الصفات البيولوجية مف وىو يعني 

االنتقاؿ، وقد قاـ  ىذا بطريقة المتعمقة الظواىر وتفسير الكائنات إلى سبلالتيا،
ـ باكتشاؼ القوانيف التي تفسر كيفية انتقاؿ ىذه ٘ٙٛٔالنمساوي )مندؿ( عاـ 

حكـ في إظيارىا زوج مف الصفات عبر األجياؿ المختمفة، وذكر أف كؿ صفة يت
( والتي تنعزؿ أثناء تكويف األمشاج ثـ (ALLELESالعوامؿ الوراثية اإلليبلت 

يعاد اتحادىا عند تكويف الجنيف، ومعروؼ اآلف أف اإلليبلت تقع عمى 
الكروموسومات، إذ قاـ )مندؿ( بتجارب رأى مف خبلليا أف الخصائص المتوارثة 

وارث تمر عادة دوف تغيير عبر األجياؿ، ويعد تتحدد بواسطة وحدات مف مادة الت
وأف  بذلؾ أوؿ مف توصؿ إلى فيـ الثبات في توارث الصفات عند الكائنات الحية

في الكائنات الحية التي تتكاثر  الصفات الوراثية تنتقؿ مف اآلباء إلى األبناء
بعد بالتزاوج عبر عدد مف العوامؿ المتناىية في ضآلة الحجـ، والتي عرفت فيما 

في نياية القرف التاسع عشر الميبلدي مف  تمكف اإلنساف وبذلؾ، باسـ المورثات
ومف ثـ توالت التجارب واالكتشافات لمتعرؼ عمى الُمَورّْث، اكتشاؼ قوانيف الوراثة، 

ـ أطمؽ )جوىانسوف( عمى العامؿ ٜٜٓٔوكيفية انتقالو مف جيؿ آلخر، وفي عاـ 
وراثية اسـ الجيف، ليثبت العمماء مف بعدىـ أف الوراثي المسؤوؿ عف نقؿ الصفات ال

(، وفي عاـ D.N.Aالمادة الوراثية لمعظـ صور الحياة ىي مادة الدنا الوراثية )
)كريؾ( وضع نموذج توضيحي  )واطسف(، واإلنجميزي ـ استطاع األمريكيٖٜ٘ٔ

(، بعد أف توصبل إلى أنو يوجد داخؿ كؿ D.N.Aلتركيب شريط الدنا الوراثي )
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وسوـ سمسمتاف مف الحامض النووي الريبوزي منقوص األكسجيف، وتمتؼ كؿ كروم
ًا، سماه بعضيـ سمسمة منيما عمى األخرى مكونتيف شكبًل يشبو ُسمَّمًا ممتوي

( D.N.Aالصفات الوراثية الموجودة عمى الحمض النووي )، و (ٔ)الحمزوف المزدوج
األبناء،  بنقميا بكؿ دقة إلىوالمورثة مف كبل الزوجيف مناصفة، يبدأ الحمض النووي 

 .(ٕ)ليرث كؿ شخص نصؼ صفاتو الوراثية مف األب، والنصؼ اآلخر مف األـ
وأدت االكتشافات الحديثة إلى معرفة أف أصؿ خمؽ اإلنساف مف خمية واحدة، 

، والتي ىي بناء غاية في اإلحكاـ والتعقيدوأف أنسجة جسمو مكونة مف خبليا، 
وتعتبر النواة أعقد ما في الخمية؛ وما تحممو مف شفرة  وكؿ خمية تحتوي عمى نواة،

وراثية بمثابة العقؿ المفكر لمخمية الحية، وتوجو كؿ أنشطتيا الحيوية، وتحمؿ كؿ 
ابتداء مف الصفات التي يشترؾ فييا جميع البشر - الصفات الوراثية لئلنساف

وراثية داخؿ النواة وتوجد المادة ال ،-وانتياء بالصفات التي تختص بالفرد دوف غيره
 مف ألف كأجساـ خيطية صغيرة جدًا متناىية الدقة يسمييا العمماء الصبغيات؛

الصبغ بموف الصبغة التي تصبغ بيا الخمية الحية أكثر مف  عند تموف أنيا خواصيا
 نواة في تسكف ألنيا النووي(؛ )الحمض أيضاً  عمييا بقية أجزاء تمؾ الخمية، ويطمؽ

وىذه المادة الوراثية المعبأة في نواة  في )الكروموسومات(، ةموجود وىي الخمية،
 الكروموزمات مف زوجا ٖٕكروموسومًا، وىي عمى صورة  ٙٗالخمية تتكوف مف 

زوجا  ٕٕنصفيا مف األب، والنصؼ اآلخر مف األـ، منيا  خمية، كؿ نواة داخؿ
                                                           

 ويجعؿ ىذا الشكؿ الحمزوني المزدوج الحمض النووي قادرًا عمى حمؿ المعمومات الوراثية عمى ىيئة شفرة. -ٔ
، ٕٖٗ-ٕٖٔص لسفياف بورقعة (دراسة فقيية تحميمية)تأثير المستجدات العممية في إثباتو النسب ومدى انظر:  -ٕ
، ٜٓٚص أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ليشاـ آؿ الشيخ، و ٜٚمنجار صل خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـو 
عمميا فييا واالعتراضات الواردة  البصمة الوراثية )مفيوميا وحجيتيا ومجاالت االستفادة منيا والحاالت التي يمنعو 

، ٔٗمجمة العدؿ، عدد)بمخطيب، منشور لعمييا(  البصمة الوراثية وأثرىا في النسب ، و ٖٚٔىػ، صٖٓٗٔ(، محـر
، ٖٚمجمة العدؿ، عدد)بمسويمـ، منشور ل  .ٕٜىػ، صٜٕٗٔ(، محـر
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فيسمى  ٖٕكروموسوما متماثمة في كؿ مف الذكر واألنثى، أما الزوج الػ ٗٗأي 
 عمى تحتوي التي -النطاؼ وخبليا الخبليا البيضية– الجنسية بالكرموسومات

 يتقاسـ الوالداف أضافتيا إلى جنينيما، فيرث زوج، كؿ مف واحد كروموزوـ
 .(ٔ)أبيو مف اآلخر ويرث أمو، مف زوج كؿ مف واحداً  كروموزوماً 

ثر، واقترحت ومف خبلؿ دراسة الصبغيات تـ اكتشاؼ الصبغي المختص بالتكا
عممية التخطيط الوراثي لمكائنات الحية، وباكتشاؼ دور الصبغي الخاص بالتكاثر 
في تكويف األجنة بعممية اإلخصاب، وباحتواء خبليا التكاثر عمى نصؼ عدد 
الصبغيات التي تحمميا الخبليا الجسدية، وبانقساـ خبليا التكاثر عمى مبلييف 

بني آدـ، وبالعودة بيذا االنقساـ إلى الوراء مع الخبليا في حياة الفرد الواحد مف 
الزمف؛ فإف الناس الذيف يممؤوف األرض اليوـ، والذيف عاشوا مف قبؿ وماتوا، 

في شفرة وراثية واحدة كانت في  يمتقوف جميعاً والذيف يأتوف إلى قياـ الساعة، 
األجنة اسـ ُيطمؽ عمييا عمماء  رةفيالشه السبلـ، وىذالصبلة و صمب أبينا آدـ عمية 

ة الوراثية األولى توزعت بمشيئة اهلل تعالى وقدرتو بيف كَ رْ ، وىذه البِ (ة الوراثةكَ رْ بِ )
إلى يوـ الديف، ويؤكد ذلؾ تشابو  ثـ بيف أبنائيما ،أبوينا آدـ وحواء عمييما السبلـ

منزوع األكسجيف الذي تنبني منو  ب الكيميائي لمحمض النووي الريبيالتركي
في جميع البشر، واختبلفيـ % ٜ,ٜٜ ب بو الشيفرة الوراثية بنسبةالصبغيات وتكت

وف والذي ُيكَّ -% فقط، وىذا الحمض الذي تكتب بو الشيفرة الوراثية ٔٓ,ٓ في نسبة
أعطاه الخالؽ جؿ وعبل القدرة عمى االنقساـ لتكرار ذاتو، ولوعدنا بيذا  -الصبغيات

ء جميع الشيفرات الوراثية لبني آدـ فبل بد مف التقا ؛االنقساـ إلى الوراء مع الزمف
                                                           

، ٖ٘ٓداغي وعمي المحمدي صى القره انظر: فقو القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقيية طبية مقارنة لعم -ٔ
 لسعد عبد العزيز الشويرخأحكاـ اليندسة الوراثية ، و ٜٚص خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لزغموؿ النجارو 

 . ٚٔ-ٕٔلفقيية لخميفة عمي الكعبي ص، والبصمة الوراثية وأثرىا عمى األحكاـ أٖ-ٕٙص 
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كانت في صمب أبينا آدـ  ، ىي التيقاطبة إلى قياـ الساعة في شيفرة وراثية واحدة
وتوزعت الشيفرة  ،السبلـ لحظة خمقو، ثـ وزعيا اهلل تعالى بينو وبيف زوجو حواء عميو

 .(ٔ)الوراثية بعد ذلؾ بيف بني آدـ إلى يـو الديف
األـ األولى لمجنس البشري تذكر الدراسات الحديثة في  وفي التأكيد عمى حقيقة

عمـ األحياء الجزيئي أنو يمكف تتبع السبلالت األحيائية بواسطة الحمض النووي 
الريبي المنقوص األكسجيف في بعض عضيات خمية البييضة والمعروفة باسـ 

سبح المتقدرات، وىي عضيات غشائية التكويف، شديدة الضآلة، عظيمة الفائدة، ت
في سائؿ الخمية، وتقـو بتحويؿ سائؿ الخمية إلى غذاء تحتاجو كؿ مكونات الخمية 
في أنشطتيا المختمفة، ومحتوى المتقدرات مف الحمض النووي والمعروؼ باسـ 

(The Mitochondrial DNA ال يورث إال مف األـ فقط، وبطريقة مباشرة حيث )
اء تكويف النطفة األمشاج، وبذلؾ ال يدخؿ في عممية اختبلط مورثات األبويف أثن

ىي –يمكف تتبع نسب جميع اإلناث في الماضي والحاضر والمستقبؿ إلى أـ واحدة 
مف خبلؿ قطيرات الحمض النووي المتقدري الموجود في  -أمنا حواء عمييا السبلـ

 . (ٕ)خبلياىف
و، إذ مف األدلة المشاىدة والمحسوسة الدالة عمى توارث الصفات الوراثية الَشبَ و 

يشبو أحد أبويو، أوقد يمتد الشبو إلى قد الذي يخرج مف الرحـ يشاىد أف المولود 
قررت السنة النبوية أف النطفة ، وقد قاربو مف جية األـ أومف جية األببعض أ

عميو  كؿ نسب كاف بينيا وبيف آدـ عندما تدخؿ إلى الرحـ يحضرىا اهلل 
َما ُوِلَد َلَك؟ " :الحد أصحابو  ؿ النبيوذلؾ في قو أبي البشرية،  السبلـالصبلة و 

مَّا َجاِرَيٌة، َقاَل: َفَمْن  ،َقاَل: َيا َرُسوَل المَّوِ  َوَما َعَسى َأْن ُيوَلَد ِلي؟ ِإمَّا ُغالٌم َواِ 
                                                           

 .ٓٓٔجاز العممي لسيؼ الديف الكاتب ص، ودالئؿ اإلعٜٛمنجار صلخمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ  -ٔ
 .ٖٗٔصمنجار لخمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ  -ٕ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

68 

مَّا َأَباُه، َفَقاَل َلُو النَِّبيُّ َصمَّى المَّ  ُو َعَمْيِو ُيْشِبُو؟ َقاَل: َما َعَسى َأْن ُيْشِبَو؟ ِإمَّا ُأمَُّو َواِ 
َوَسمََّم: َىاَمْو ال َتُقوَلنَّ َكَذِلَك، ِإنَّ النُّْطَفَة ِإَذا اْسَتَقرَّْت ِفي الرَِّحِم َأْحَضَرَىا المَُّو َعزَّ 

ڄ  ژ :َوَجلَّ ُكلَّ َنَسٍب َبْيَنَيا َوَبْيَن آَدَم، َأَما َقَرْأَت َىِذِه اآلَيَة ِفي ِكَتاِب المَِّو َعزَّ َوَجلَّ 

والحقيقة في ىذا الحديث ىي حقيقة توارث ، (ٕ)"أي شكمك( ٔ)ژڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  
قاؿ: جاء رجؿ  حديث أبي ىريرة ، وفي (ٖ)لصفات إلى األب األوؿ لئلنسانيةا

َىْل َلَك " : يفقاؿ النب ،أسود ولدت غبلماً  يإف امرأت :فقاؿ مف فزاره إلى النبي 
 :َقالَ  ؟َىْل ِفيَيا ِمْن َأْوَرقَ  :َقالَ  ،ُحْمرٌ  :َقالَ  ؟ْلَواُنَياَفَما أَ  :َقالَ  ،َنَعمْ  :َقالَ  ؟ِمْن ِإِبلٍ 

أشار ، ف(ٗ)"َعَسى َأْن َيُكوَن َنَزَعُو ِعْرقٌ  :َقالَ  ؟َفَأنَّى َأَتاَىا َذِلكَ  :َقالَ  ،ِإنَّ ِفيَيا َلُوْرًقا
                                                           

 .ٛسورة االنفطار: آية  ٔ-
، برقـ: ٗٚ/٘، رباح المخمي جد موسى بف عميأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير، كتاب الراء، باب  ٕ-

، ٖ٘ٔ/ٚ. انظر: مجمع الزوائد طير بف الييثـ وىو متروؾ، وىو حديث ضعيؼ؛ ألف في إسناده مٕٗٙٗ
، وفي ٙٓٔبرقـ:  ٕٛ/ٔولو شاىد أخرجو الطبراني في المعجـ الصغير، باب األلؼ، مف اسمو أحمد 

ِإَذا َأَراَد اهلُل َجلَّ ِذْكُرُه ": ، عف مالؾ بف الحويرث قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ٖٔٙٔبرقـ: ٓٚٔ/ٕالمعجـ األوسط 
َع الرَُّجُل اْلَمْرَأَة؛ َطاَر َماُؤُه ِفي ُكلِّ ِعْرٍق َوَعَصٍب ِمْنَيا، َفِإَذا َكاَن َيْوُم السَّاِبِع َأْحَضَر َأْن َيْخُمَق النََّسَمَة، َفَجامَ 

ىذا إسناد متصؿ و » قاؿ ابف منده: ،"ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ اهلُل َلُو ُكلَّ ِعْرٍق َبْيَنُو َوَبْيَن آَدَم، ثُمَّ َقَرَأ:
وصفاتو عمى االتفاؽ التفرد  ومعرفة أسماء اهلل  التوحيد، «لنسائي وغيرىمامشيور عمى رسـ أبي عيسى وا

قمت: يشير إلى أنو حسف »، قاؿ األلباني معمقًا عمى كبلمو: ٜٛبرقـ:  ٕٖٕ/ٔ ةابف مند لمحمد بف إسحاؽ
 وىو كما قاؿ إف شاء اهلل تعالى؛ فإف أنيس بف سوار ،عمى شرط أبي عيسى الترمذي وسائر أصحاب السنف

 «وأباه ترجميما البخاري وابف أبي حاتـ، ولـ يذكرا فييما جرحًا وال تعديبًل، وذكرىما ابف حباف في "الثقات
 .ٖٖٔ/ٖٔالسمسمة الصحيحة 

، ودالئؿ اإلعجاز العممي لسيؼ ٔٙ/ٔانظر: اإلعجاز العممي في السنو النبوية لصالح بف أحمد رضا  ٖ-
 .ٖٚٔآف الكريـ لزغموؿ النجار ص، وخمؽ اإلنساف في القر ٜٜالديف الكاتب ص

، ومسمـ، كتاب المعاف ٜٜٜٗ برقـ: ٕٖٕٓ/٘ باب إذا عرض بنفي الولدأخرجو البخاري، كتاب الطبلؽ، -ٗ
 النسب، مف األصؿ ىنا بالعرق الذي فيو سواد ليس بصاؼ، والمراد واألورق:. ٓٓ٘ٔ برقـ ٖٚٔٔ/ٕ

 .ٖٖٔ/ٓٔ مسمـ عمى النووي شرحعميو. انظر:  لونو وأظير إليو واجتذبو أشبيو ونزعو:



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

69 

في ىذا الحديث إلى قوانيف الوراثة التي اكُتشفت حديثًا، والتي ىي شرح  النبي 
فات الكامنة المحمولة عمى المورثات التي لـ توضع موضع التنفيذ لكونيا قد لمص

ُسبقت أو ُغِمَبت بمورثات أخرى، فقد يرث اإلنساف صفو مف جد أو جدة بينو وبيف 
أحدىما مئات السنيف، بؿ والوؼ السنيف، وىذه الظاىرة معروفو ومشار إلييا في 

في ىذا الحديث وشرح قوانينيا بالصفات  أشار إلييا عمـ الوراثة، والرسوؿ الكريـ 
ور األنساب حتى آدـ السابقة والمسبوقة، وبحض

 (ٔ) . 

إلى ما أكدتو وأثبتتو كذلؾ  (ٕ)"َتَخيَُّروا ِلُنَطِفُكمْ "و: لو في ق  شار النبيأوقد 
األبحاث الحديثة في عمـ الوراثة مف أف انتقاؿ الصفات الوراثية يتـ مف خبلؿ 

وي(، )الحيواف المن ة االندماج المشيجي بيف المادة الذكريةاألمشاج في عممي
ٹ     ژ ، وقد أشار القرآف الكريـ في قولو تعالى:والمادة األنثوية )البويضة(

إلى عممية االنتقاؿ لمصفات الوراثية عبر  (3)ژڦڤ  ڤ  ڤ ڤ 
عمى  مقصوراً يس األجياؿ المتتابعة، مؤكدة ما أثبتو العمـ الحديث مف أف االنتقاؿ ل

جيؿ واحد فحسب، بؿ يتـ في عدد مف األجياؿ، ومف ثـ فإننا نحمؿ في مادتنا 
 .(ٗ)الوراثية تراث آبائنا الوراثي منذ أف نزؿ اإلنساف إلى األرض

                                                           

 ،ٜٖ، ٖٛلعبدالحميد محمود طيماز صانظر: األربعوف العممية صور اإلعجاز العممي في السنة النبوية ٔ- 
السنة لنايؼ ، واإلعجاز العممي في القرآف و ٚٓٔسبلـ لمحمد كامؿ عبدالصمد صواإلعجاز العممي في اإل

، وموسوعة ٗٓٔنساف لمحمد نبيؿ النشواني صاإل ، واإلعجاز اإلليي في خمؽٖٙٛ،ٖ٘ٛمنير فارس ص
 .ٖٔٔوسؼ الحاج أحمد صاإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة المطيرة لي

التمخيص ، حسنو ابف حجر في ٜٛٙٔبرقـ:  ٖٖٙ/ٔباب األكفاء ، كتاب النكاح، ابف ماجو أخرجوٕ- 
 .ٚٙٓٔـ: برق ٔٗٔ/ٖالسمسمة الصحيحة ، وصححو األلباني في ٜٖٓ/ٖالحبير 

 .ٖٖٔآية األنعاـ: سورة  -ٖ
 . ٖٛٔ، ٖٚٔ عبدالعظيـ الصعيدي صموسوعة اإلعجاز العممي في سنة النبي األمي لحمدي عبداهلل ٗ-
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

 .المكمفيف لجميع عاـ، ژٱ  ٻژ :لو الخطاب في قو  * 
واإلنشاء،  معنييف: األوؿ: اإلبداع يتضمف القرآف في المذكور (الخمؽ) لفظ* 
 .التقدير: والثاني
آدـ عميو الصبلة  ژپ پ پژ :المراد بالنفس الواحدة في قولو *  

 قد نقؿ كؿ مف الرازي والنيسابوري إجماع المفسريف عمى ذلؾ.و والسبلـ، 
 ضمع مف يا اهلل خمقأي: حواء عمييا السبلـ،  ژڀ ڀ ڀژ :قولو * 
 واإلناث الذكور خمقت -آدـ وحواء– امومني ،السبلـالصبلة و آدـ عميو  أضبلع مف
 إنشائيـ لكيفية تفصيؿ وبياف وىذا ،األرض ت بهألم   قد الذي التناسؿ طريؽ عف

 .واحدة نفس مف وخمقيـ
 تعالى وعممو وحكمتو عمى قدرة اهلل ر مف نفس واحدة يدؿجميع البش خمؽ * أف
إلى  رشد، ويُ المعصية عف واالحتراز الطاعةو  ، كما يوجب شكر النعمةووحدانيتو

 لناس، مما يقتضي وجوب التعارؼ والتعاوف بيف اوحدة األصؿ والنوع اإلنساني
إخوة، وما عمى ألنيـ  ؛والتكبر المفاخرة وترؾ ،الخمؽ وحسف التواضع رظياوا  

 .المعاد عمى يدؿ وأنكما  ،، ال التناحر والتقاتؿالتآلؼ اإلخوة إال
حياة اإلنساف، وىو يعني وثيؽ بال ورتباطالعمـ الوراثة أحد فروع عمـ الحياة؛ * 

  .مف الكائنات إلى سبلالتيا وراثيةانتقاؿ الصفات ال بدراسة طرؽ ووسائؿ
لوراثة، عندما في نياية القرف التاسع عشر مف اكتشاؼ قوانيف ا تمكف اإلنساف* 

  أف الصفات الوراثية تنتقؿ مف اآلباء إلى األبناء.)مندؿ( إلى توصؿ 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

70 

 أدت االكتشافات الحديثة إلى معرفة أف أصؿ خمؽ اإلنساف مف خمية واحدة،* 
وتوجد المادة ، وكؿ خمية تحتوي عمى نواة، وأف أنسجة جسمو مكونة مف خبليا

أو  تسمى الصبغياتجساـ صغيرة جدًا كأ الكروموسومات الوراثية داخؿ النواة في
 أبيو. مف اآلخر والنصؼ ،أمو مف اإلنساف نصفيا يرثو  ،لنوويا الحمض

يمتقوف في شفرة وراثية واحدة كانت في صمب أبينا آدـ عمية * الناس جميعًا 
 (.ة الوراثةكَ رْ بِ )ُيطمؽ عمييا عمماء األجنة اسـ  رةفيالشه السبلـ، وىذالصبلة و 

عمـ األحياء الجزيئي إمكاف تتبع نسب جميع اإلناث إلى أـ  * ذكرت دراسات
 مف خبلؿ قطيرات الحمض النووي المتقدري الموجود في خبلياىف.  -حواء–واحدة 

* مف األدلة المشاىدة والمحسوسة عمى توارث الصفات الوراثية الَشَبو الذي 
 .ومف جية األبقاربو مف جية األـ أبعض أ أوأحد أبويو،  يكوف بيف المولود وبيف

 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
 قولو تعالى:في  الخطاب ـمو ع* الجوانب العممية ليا أثرىا في تأييد القوؿ ب

آدـ عميو  ژپ  پ  پژ المراد بالنفس الواحدة في قولو تعالى:وأف ، ژٱ  ٻژ
 حواء. ژڀ  ڀ    ڀژ د بقولو:الذي ىو أصؿ اإلنساف، والمرا الصبلة والسبلـ،

، ، وعمى أف القرآف مف عند اهلل، معجزة لمنبي * الداللة عمى نبوة النبي 
عف خمؽ  -وكذلؾ السنة النبوية–حيث أخبر القرآف الكريـ  وشاىد عمى نبوتو،

البشر مف نفس واحدة ىو آدـ عميو الصبلة والسبلـ، وىذا مف الغيب الذي ما كاف 
كاف  فضبًل عف أنو  الذيف بعث فييـ يعمموف شيئا عف ذلؾ، وال قومو النبي 

وىذا األمر  بذلؾ الغيب عمـ أنو مف إخبار اهلل لو، النبي  أخبر فممانبيًا أميًا، 
 أف يجب الخمؽ أف عمى فيو دليؿ ال العقؿ فإ»تفطف لو اإلماـ الرازي حيث قاؿ: 

 النبي وكاف السمعية، دالئؿبال يعرؼ إنما ذلؾ بؿ واحدة، نفس مف مخموقيف يكونوا
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  ًعف إخباراً  كاف ،المعنى ىذا عف أخبر فمما ألستاذ، تممذ وال كتاباً  قرأ ما أميا 
، فاإلخبار بغيب الماضي نوع مف (ٕ)، وكذلؾ النيسابوري(ٔ)«معجزاً  فكاف ،الغيب

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ، يقوؿ تعالى: إعجاز القرآف الكريـ، وذلؾ دليؿ نبوتو 

 .(ٖ)ژں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ  ڱڱ  ڱ  ڱ 
* بياف اإلعجاز العممي لنصوص القرآف الكريـ والسنة النبوية، حيث أشارت 

حاث الحديثة في عمـ إلى ما أكدتو وأثبتتو األب ىذه النصوص بكممات معجزة
 يتـ مف خبلؿمف اآلباء إلى األبناء، وأنو  انتقاؿ الصفات الوراثية الوراثة مف

وي(، )الحيواف المن األمشاج في عممية االندماج المشيجي بيف المادة الذكرية
لعمـو المكتسبة في إدراؾ شيء مف تبدأ اوالمادة األنثوية )البويضة(، مع أنو لـ 

، بعد كشؼ مندؿ لقانوف إال في أواخر القرف التاسع عشر الميبلدي قوانيف الوراثة
امضة إلى أوائؿ القرف العشريف حتى ثبت أف الوراثة، وبقيت ىذه المورثات رموز غ

، وىذا يدؿ عمى (ٗ)ليا وجود حقيقي عمى جسيمات خيطية دقية متناىية في الصغر
سبؽ القرآف والسنة النبوية لمعمـو الحديثة، وال غرابة في ذلؾ؛ ألف العمـ الذي في 

ک    ک  کژ، مصداقًا لقولو تعالى: القرآف ىو عمـ اهلل، جعمو معجزة لرسولو 

، (٘)عميو العباد يطمع أف أراد الذي عممو، أي فيو ژگ   گ  گگ  ڳ  ڳ
 بالغاً  أي بعممو، متمبساً  :أي ژڳ  ڳژ»وهلل در ابف عاشور حيف قاؿ: 

                                                           

 .ٖٓٔ/ٜ مفاتيح الغيب -ٔ
 .ٖٓٗ/ٕ الفرقاف ورغائب القرآف غرائب -ٕ
 .ٜٗسورة ىود: اآلية  -ٖ

 .ٜٜجاز العممي لسيؼ الديف الكاتب ص، واإلعٖٚٔانظر: خمؽ اإلنساف في القرآف لمنجار ص ٗ-
 . ٕٙٚ/ٔ كثير القرآف العظيـ البف انظر: تفسير -٘
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 أنو ذلؾ ومعنى تعالى، اهلل مف بعمـ يكوف ما شأف السماوية، الكتب باب في الغاية
 أىؿ مف العمماء أعجز ،افالمس أىؿ مف البمغاء أعجز فكما ومعنى، لفظاً  معجز
 .(ٔ)«العالية الحقائؽ

* بياف بطبلف نظرية النشوء والتطور التي تعتبر أصؿ اإلنساف تطور مف 
؛ ذلؾ أف -وسيأتي الحديث عنيا في مطمب الحؽ إف شاء اهلل تعالى-حيوانات 

حواء عمييا –وأـ واحدة  -آدـ عميو السبلـ–إرجاع الناس جميعًا إلى أب واحد 
مف حقائؽ الخمؽ التي ذكرتيا نصوص القرآف والسنة قبؿ أربعة عشر قرنًا  -السبلـ

 .(ٕ)مف الزماف، وأثبتتيا عمـو الوراثة مؤخرًا بما ال يدع مجااًل لمشؾ
 أعمـ واهلل 

                                                           

 .ٕٖٙ/ٗالتحرير والتنوير البف عاشور  -ٔ
 .ٗٓٔانظر: دالئؿ اإلعجاز العممي لسيؼ الديف الكاتب ص ٕ-
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 نشادلجؾش انضب
 َظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕس

 ٔفٍّ مخغخ يطبنت:
 ادلطهت األٔل:
 .ٔآصبسْب ثُظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕس فانزؼشٌ

 دلطهت انضبًَ: ا
 . انششعيٍ  انُشٕء ٔانزطٕس َظشٌخ رفٍُذ

 ادلطهت انضبنش: 
 يٕلف ػهًبء انغشة يٍ َظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕس.

 : شاثغادلطهت ان
 .بً ػهًٍػمهًٍب ٔ انُشٕء ٔانزطٕس َظشٌخرفٍُذ 

 ادلطهت اخلبيظ: 
 انذساعخ ٔأصشْب. يهخص

 
 

 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

75 

 صبسْبٔآ ثُظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕس فادلطهت األٔل: انزؼشٌ
ف اختمفت في كثير مف األمور، إال أنيا كؿ األدياف القديمة والحديثة  إف  وا 

متفقة عمى وجود خالؽ ليذا الكوف، وقد استقرت ىذه الحقيقة في نفوس الناس 
حتى لـ يكف ليخطر في باؿ أحد أف يدعي غير ذلؾ، ولكف الذي حدث ىو أف 

خالؽ، ولكي يفسروا وجود ىذا أصابت بعض العمماء نكبة، فذىبوا ينكروف وجود ال
الكوف اخترعوا النظريات التي تثبت ليـ ذلؾ، منيا ىذه النظرية المسماة )نظرية 

والتطور(، والتي وجدت ليا أنصارًا مف العمماء، آمنوا بيا، ونشروىا،  ءو النش
ودافعوا عنيا، وعقبوا عمييا، وسعوا إلى تدعيميا؛ لكف إلى جانب ذلؾ كاف ليا 

لعمماء، نبذوىا واستنكروىا، وفندوىا، وكاف أوؿ مف ناىضيا عمماء مناىضوف مف ا
إذ رأوا في ىذه النظرية ما يخالؼ الكتب السماوية التي ُتمـز المؤمنيف بيا األدياف؛ 

 .(ٔ)االعتقاد بكؿ ما جاء فييا، وىي تنكر ىذه النظرية بصراحة
 ربسٌخ انُظشٌخ:

 تشارلزبػ) وذيوعيا شيرتيا في تارتبط لتطورلنشوء واا نظرية أف مف الرغـ عمى
 ياأشكال بيف يوجد وما الكائنات أصوؿ في بحث مف أوؿ يكف لـ ونإال أ ،(دارويف

 يناقش المالطي( )أناكسيماندر أف نجد اليوناف فبلسفة عصر فمنذ ترابط؛ مف
 مفيومو في لمتطور يتعرض و)أمبودوقميس( الحيواف، مممكة في التطور مشكمة
 يعمؿ الذي الطبيعي االنتخاب عممية لمفيـو مؤيدة أفكاراً  كريتس()لو  ويقدـ العاـ،
تصور ناشئ مف ال نظريةفمبدأ ىذه ال ،(ٕ)األضعؼ مف والتخمص األقوى حفظ عمى
 المعروؼ عند الفبلسفة. تخيؿالو 

                                                           

 .ٙفريؽ مف العمماء صل خمؽ ال تطور -ٔ
 .ٜٛٔالتفسير في القرف الرابع عشر ص شوائب، و ٖٕص ال تطور خمؽ، و ٖٖ٘/ٕ٘ العربية العالمية الموسوعة -ٕ
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أخذوا بفكرة  الذيف عمماءالالكثير مف  في الغرب ظيرالقروف المتأخرة وفي 
اع األحياء بصورة عامة وتطورىا، والحظ بعضيـ التطور، واىتموا بدراسة أنو 

التقارب بيف اإلنساف والحيوانات العميا، وأف ىناؾ انتقااًل مف البسيط إلى المركب 
في تدرج المخموقات، وقد ظيرت ىذه الدراسات في ظؿ الجو العدائي الذي ساد 

ف أىـ ىؤالء العبلقة بيف الكنيسة والعمـ، أو بيف رجاؿ الديف النصارى والعمماء، وم
 تشارلز)ـ( جد ٕٓٛٔ-ٖٔٚٔآرسموس دارويف )العمماء عالـ الطبيعة اإلنجميزي 

كومت دي )الذي تحدث عف تأثير البيئة في االرتقاء، والعالـ الفرنسي  (دارويف
كما ، ـ( الذي أشار إلى أف األنواع قد تتغير عبر الزمفٛٛٚٔ-ٚٓٚٔبوفوف 

ـ( الذي أثبت أف ٜٕٛٔ-ٗٗٚٔيؿ ل)ظير بعض عمماء الجيولوجيا مف أمثاؿ 
تطور األرض سبؽ تطور الكائنات الحية )األحياء(، ومف بيف النظريات العامة 

لتطور، نظرية الكوارث التي ألمح إلييا لنشوء واالتي شكمت الخمفية التاريخية لنظرية ا
، ودراسة المتحجرات والحفريات القديمة التي أثبتيا كؿ مف (ليوناردو دافينشي)
 واتخذت فكرة التطور بعد ذلؾ، وغيرىما (وليـ سميث)ـ( وٖٕٛٔ-ٜٙٚٔييو كوف)

، (ٔ)ـ(ٜٕٛٔ-ٗٗٚٔجاف بابتيست المارؾ )منحى جديدًا عمى يد العالـ الفرنسي 
عند  ا، إذ ارتبطت النظرية عمى أيدييمـ(ٕٛٛٔ-ٜٓٛٔ دارويف )تشارلزومف بعده 

مع استبعاد  ،لتطور الكائنات الجدد بالتفسير الماديتطورييف مف ال امف جاءوا بعدىم
 .(ٕ)القوؿ بوجود قوة خارجية خالقة لمكوف ومدبرة لؤلحياء

                                                           

 إلى ويؤدي واستمرار بطء في يتـ الذي التطور في والمحرؾ المؤثر ىي البيئة أف إلى (المارؾ) ذىب وقد -ٔ
 سبلالت أو أنواع ظيور عنو فينتج غايتو التغير يبمغ وقد جيؿ، إلى جيؿ مف ُتَورَّث جديدة صفات ظيور

 التي الصفات أف أثبتوا العمماء أف كما إثباتيا، في التجارب فشمت إذ العممي؛ بالقبوؿ آراءه تحظ جديدة، ولـ
 تخضع ال التي الوراثية الخبليا عبر األجياؿ إلى تنتقؿ الوراثية والصفات ُتَورَّث، ال حياتو أثناء الفرد يكتسبيا
 . ٖٗ٘/ٕ٘ةالعالمي العربيةالموسوعة . انظر: البيئية والظروؼ لممؤثرات

 . ٖٕصفريؽ مف العمماء ل، وكتاب خمؽ ال تطور ٖ٘٘-ٖٖ٘/ٕ٘انظر: الموسوعة العربية العالمية -ٕ
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 )داسٌٍٔ( َٔظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕس
 النظريات كؿ مف استفاد ،(ـٕٛٛٔ-ٜٓٛٔ) دارويف تشارلز ظير اإلنجميزيلما 
 ،الجنوبية أمريكا وسواحؿ فيرد( )كيب جزر إلى برحمة قاـ كما التطور، عف السابقة

 واألراضي لمشواطئ الجيولوجية والتكونات والنباتات الحيوانات خبلليا ودرس
 في يفكر بدأ ثـ ،عمييا مبلحظاتو ودوَّف ،العينات مف العديد فييا وجمع ،منيا القريبة
 لعالـ رأي عمى اطََّمع األثناء ىذه وفي والمختمفة، المتباينة األنواع ىذه أصؿ

 مع السكاف تزايد مشكمة حوؿ( ـٖٗٛٔ-ٙٙٚٔ) مالتوس اإلنجميزي االقتصاد
 عدد وأف صراع، الحياة أف عمى يقوـ المشكمة ىذه حؿ أف ورأى الموارد، محدودية
 والمجاعات واألمراض الحروب لكف الغذائية، الموارد تزايد مف أكثر يتزايد السكاف
 السكاف عدد بيف التوازف مف نوع يوجد األسباب ليذه وأنو ،الزيادة ىذه مف وتقمؿ تحد

 االنتخاب فكرة إلى طريقيا عف وتوصؿ ،األفكار بيذه )دارويف( فُأْعِجب ،والغذاء
 كتابو مقدمة في )دارويف( لخص وقد التطور، عف نظريتو أساس ُتعتبر التي الطبيعي
 ليست األنواع بأف االقتناع تماـ مقتنع إنني» بقولو: نظريتو( ـٜ٘ٛٔ األنواع )أصؿ
 مباشرة انحدرت قد واحد جنس أو واحدة فصيمة إلى تنتمي لتيا األنواع وبأف ثابتة،
 التي الطريقة بنفس ىذا حدث وقد انقرضت، قد تكوف ما وغالباً  منيا، أقدـ أنواع مف

 الطبيعي االنتخاب بأف مقتنع فإني ىذا وفوؽ ،واحد نوع مف مختمفة سبلالت بيا تخرج
ف األنواع، عمى طرأت التي التغيرات ىذه حدوث في عامؿ أىـ كاف  العامؿ يكف لـ وا 

وقد  ،عتبر أصؿ الحياة خمية كانت في مستنقع آسف قبؿ مبلييف السنيفاوقد ، «الوحيد
باإلنساف، وىو بذلؾ  منيا مرحمة القرد، انتياءً  ،تطورت ىذه الخمية ومرت بمراحؿ

 .(ٔ)عمييما السبلـ ابتداءالتي تجعؿ اإلنساف منتسبًا إلى آدـ وحواء حقيقة ينسؼ ال
                                                           

 واألحزاب والمذاىب األدياف في الميسرة الموسوعةو  ،ٖ٘٘، ٖٗ٘/ٕ٘الموسوعة العربية العالميةانظر:  -ٔ
 .ٕٙصفريؽ مف العمماء ل وكتاب خمؽ ال تطور ،ٕٜ٘/ٕ اإلسبلمي لمشباب العالمية لمندوة المعاصرة
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مما ىو  (فيدارو )إلى  إسناد نظرية النشوء واالرتقاءومما سبؽ يظير لنا أف 
مع أنو مف حيث الواقع يعد مطورًا ليا  ،كما بولغ في إبداعو ليا ،مبالغ فيو

فحسب، وربما كانت المبالغة ألغراض سياسية؛ حيث كانت بريطانيا تعد 
والسيطرة  ،دولة الخبلفة اإلمبراطورية التي ال تغيب عنيا الشمس، وتعمؿ لتمزيؽ

 .(ٔ)عمييا، فتعد برنامجًا ثقافيًا ليحؿ محؿ تعاليـ اإلسبلـ
 صػى انُظشٌخ:

 ثـ الماء، مف نشأ صغير حيواف المخموقات أصؿ نظرية النشوء واالرتقاء أف تزعـ
 جديدة صفات نشوء إلى أدى مما تكوينو في التغيرات مف عميو تفرض البيئة أخذت
 مجموعة تحولت حتى األبناء في تورث المكتسبة الصفات ىذه ذتأخ الكائف، ىذا في
 كبيرة صفات نشوء إلى السنيف مبلييف عبر البيئة مف الناشئة الصغيرة الصفات ىذه
 بفعؿ لمصفات النشوء ذلؾ واستمر ،أرقى مخموقاً  البدائي المخموؽ ذلؾ جعمت راقية
 .(ٕ)باإلنساف انتيت التي موقاتالمخ ىذه إلى وصؿ حتى المخموقات في واالرتقاء البيئة

 ،ف أشكاؿ الحياة المختمفة تعود إلى أصؿ واحد مشترؾبأقوؿ تفيذه النظرية 
عف طريؽ المصادفة عبر  -في زعميـ-حية بسيطة تكونت  وأنيا بدأت مف خبليا

وفي بداية النظرية  ،عمميات كيميائية مركبة، ثـ تطورت إلى كائنات كبيرة معقدة
كاف الفكر السائد ىو أف ىذا التطور تـ بسبب تأثير عوامؿ ، (دارويف)عصر و 

أما في الوقت  ،وطرؽ الحصوؿ عميو ،وموارد الغذاء ،والمناخ ،طبيعية كالبيئة
الداروينية الجديدة تركز عمى أف التطور تـ بسبب الطفرات التطورية و الحالي فإف 

 .(ٖ)وراثةأو التغيرات المفاجئة في التراكيب الجزيئية المسؤولة عف ال
                                                           

 .ٕٓٓشوائب التفسير في القرف الرابع عشر اليجري صانظر:  -ٔ
 .ٗٛ، العقيدة في اهلل لعمر سميماف األشقر صٕٛٙلعبدالمجيد عزيز الزنداني ص توحيد الخالؽانظر:  -ٕ
  .ٜٜ، والسموؾ الواعي لدى الخمية لياروف يحيى صٖٖ٘/ٕ٘العالمية الموسوعة العربيةانظر:  -ٖ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

79 

  :انُظشٌخ ٔافرتاضبرٓب أعظ
 عدة أسس وافتراضات، وىي: عمى نظرية النشوء والتطور اعتمدت

 تحتوي القديمة قاتبالط أف وجدوا فقد ،األرضية الحفريات مف شوىد ما -ٔ
 فقاؿ ،فأرقى أرقى كائنات عمى تحتوي تمييا التي الطبقات وأف ،أولية كائنات عمى
 مف واالرتقاء لمنشوء نتيجة جاءت قد الراقية واناتالحي تمؾ إف» :(فيدارو )

 .ىناؾ سممًا لمتطور ، ومعنى ذلؾ أف«األولى والكائنات الحيوانات
 مما األولى، أدوارىا في الحيوانات أجنة جميع تشابو مف معروفاً  كاف ما -ٕ
 األرض عمى التطور وحدث ،واحد الجنيف أف كما واحد الكائنات أصؿ بأف يوحي
 تطوره أثناء الجنيف بيا يمر التي فالمراحؿ، الحية الكائنات أرحاـ في يحدث كما
فوت  عف تطوره في الفرد بيا يمر التي التطور قصة تحكي المختمفة أعضائو كوُّ

 في الجنيف ألطوار استعادة إال ماىي اإلنساف في الجنيف فتكو  وعممية ،أسبلفو
 .منو مرتبة أقؿ تعتبر التي الحيوانات عالـ
 ،النباتات ىضـ في المساعد ىي التي ،اإلنساف في الدودية الزائدة ودوج -ٖ
 يال ألف ؛رَ ايتو  لـ القرود مف بقي أثر بأنيا يوحي مما ،اإلنساف في عمؿ ليا وليس
 .(ٔ)اآلف القرود حياة في دورىا
 متشابية خبليا مف أجساميا تركيب في الحيوانات جميع بيف وجود الشبو -ٗ

 عنيا األرنب في جوىرياً  تختمؼ ال والمعدة الكبد فأنسجة ثمة،متما وأعضاء وأنسجة
 والعصبي والعضمي اليضمي والجياز العظمي الييكؿ بيف الشبوو  ،اإلنساف في

 يدؿ الحيوانات، بعض عند مثيبلتيا وبيف اإلنساف عند وأجزائو الدماغ وتركيب
 .واإلنساف الحيوانات تمؾ بيف التطوُّري االرتباط عمى

                                                           

 .ٖ٘٘/ٕ٘ العالمية، والموسوعة العربية ٜٕٙ، ٕٛٙلمزنداني ص وحيد الخالؽتانظر:  -ٔ
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الكائنات الحية لبلزدياد المطرد في العدد؛ فيي في أطوارىا  ميؿة مبلحظ -٘
 ىذا مف بالرغـ، مع مبلحظة أنو أكثر بكثير مف جيؿ آبائيا المبكرة تكوف دائماً 

 اً ثابت الحقيقة في يظؿ الحيوانات مف نوع كؿ عدد فإف المتدرجة لمزيادة الميؿ
، المناخ أو التنافس أو األمراض وأ األعداء سطةابو  يفنى اً كبير  اً عدد فأل ؛اً تقريب

 (،البقاء عمى التنازع أو الصراع قانوف) دارويف استنتجومف ىاتيف المبلحظتيف 
 محدودة كمية ىناؾ أف وبما الحياة، قيد عمى تظؿ أف مف بكثير أكثر الصغار فعدد
 . االحتياجات ىذه أجؿ مف نافستت األفراد فإف ،التكاثر وأماكف والمأوى الغذاء مف
 مف الطبيعة مع صراع في وأنيا متفاوتة، صفات ليا الكائنات مبلحظة أف -ٙ
 عمى تنازع يوجد حيثما(، فالطبيعي االنتخاب قانوف) دارويف استنتجف ،البقاء أجؿ
 أف إلى سيؤدي ىذا فإف الصفات، في وتمايز بينيا واختبلؼ األفراد، بيف البقاء
 طوؿ أو ،العضبلت قوة أو ،الحركة ةكسرع- المميزة صفاتالب تتمتع التي األفراد
نتاج لمبقاء األفضؿ الفرصة ليا ستكوف -كالزرافة الرقبة  الوقت في جديدة، أفراد وا 
 (لؤلصمح )البقاء بتعبير ىذا إلى دارويف أشار وقد وتزوؿ، خصوميا فيو تفنى الذي
 ،فراداأل مف الصالح غير إزالة في انتخابي تأثير لو البقاء عمى التنازع أف :بمعنى
 .(ٔ)الضعيؼ ييمؾ ويتكاثر، اً حي الصالح يبقى وبينما ،منيا بالصالح االحتفاظ وفي
 باألقوى التزوج إلى واألنثى الذكر ميؿ بواسطة وذلؾ: الجنسي االنتخاب -ٚ

 الحيواف صفات وتنعدـ ،واألفضؿ األصمح صفات بيذا ورثتف ،واألفضؿ واألصمح
 .غيره وبيف بينو التزاوج إلى الميؿ لعدـ ؛الضعيؼ

 .(ٕ)النسؿ في ورثت جديدة، صفة تكونت كمما -ٛ

                                                           

 .ٖ٘٘/ٕ٘ العالمية الموسوعة العربيةانظر:  -ٔ
 .ٜٕٙلمزنداني ص توحيد الخالؽكتاب انظر:  -ٕ
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الطبيعة ، و قد نشأت عمى األرض وتطورت مصادفةأف الحياة افترضت  -ٜ
 بط عشواء، وخط التطور ذاتو متعرجتعطي وتحـر بدوف خطة مرسومة، بؿ خ

 .(ٔ)ومضطرب ال يسير عمى قاعدة مطردة منطقية
  :االَزشبس ٔيٕالغ انُفٕر

انتشارًا  القرف العشريفومطمع  التاسع عشرذه النظرية في القرف انتشرت ى
وكاف ليا انتشرت في أوروبا، وانتقمت بعدىا إلى جميع بقاع العالـ، واسعًا، فقد 

أنصار مف العمماء الغربييف آمنوا بيا، ونشروىا، ودافعوا عنيا، وعقبوا عمييا، 
القرود حديث كؿ إنساف، بؿ وسعوا إلى تدعيميا، حتى أصبح القوؿ: إننا مف نسؿ 

أف  أصبحت طبقة مف المتعمميف ترى في ىذا القوؿ حقيقة، وترى مف متممات العمـ
 التطور. يقوؿ اإلنساف بيذه النظرية حتى مف غير أف ُيدرؾ أكثر القائميف بيا معنى

دّرس في كثير مف الجامعات العالمية، كما أنيا قد تزاؿ ىذه النظرية تُ ال  اليـوو 
سوا في تباعًا ليا في العالـ اإلسبلمي بيف الذيف تربوا تربية غربية، ودر وجدت أ

 .جامعات أوروبية وأمريكية
 ،نظرية قد شمؿ معظـ بمداف العالـىذه التأثير ومف خبلؿ النظر في الواقع فإف 

ولـ يوجد في ، كما شمؿ معظـ فروع المعرفة اإلنسانية مف عممية وأدبية وغيرىا
كما فعمت نظرية النشوء رية باطمة صبغت مناحي الفكر الغربي التاريخ البشري نظ

 .(ٕ)واالرتقاء

                                                           

 خمؽ ال تطور، وكتاب ٕٜٙ/ٕ المعاصرة واألحزاب والمذاىب األدياف في الميسرة الموسوعةانظر:  -ٔ
، منشور في عبدالخالؽ السباعيل الخمؽ بيف الحقائؽ القرآنية والنظريات البشريةو ، ٜموعة مف العمماء صلمج

  ىػ.ٕٙٗٔ، ٕٔ، العدد العممي في القرآف والسنة عف الييئة العالمية لئلعجاز ةدر اصمجمة اإلعجاز العممي ال
 واألحزاب والمذاىب األدياف في الميسرة الموسوعة، و ٚ، ٙصلفريؽ مف العمماء  خمؽ ال تطورانظر:  -ٕ

 .ٖٜٓ/ٕ المعاصرة
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 :ُظشٌخعجت اَزشبس ان
 الباطؿ المحرؼ الديف ذلؾ باطؿ يظير أف فيو اهلل أذف وقت في مجيئيا* 

 كشؼ في كبير أثر العمـو لتقدـ فكاف أبنائو، مف جماعة أيدي عمى( النصرانية)
 آالؼ ضحيتيا ذىب ضارية معركة نشوب إلى دىأ مما الزائؼ، الديف ذلؾ باطؿ
 سبلح كؿ استخداـ في فريؽ كؿ أخذ الشديد المعترؾىذا  وفي ،الطبيعة عمماء مف
 دينيـ، وجو في الطبيعة عمماء شيره كسبلح النظرية ىذه فانتشرت ،خصمو ضد
 ىذه بصدؽ العتقادىـ أرضو؛ المستعمرة أقداميـ وطئت ديف كؿ وجو في ثـ

 عثرة حجر وقؼ الذي)النصرانية المحرفة(  الباطؿ الديف ذلؾ مف نتقاماً وا النظرية،
 رة،مَ عْ المستَ  األمـ أدياف لتحطيـ وسيمة ثـ الطبيعية، العمـو مياديف في البحث أماـ
 دينيا، تحطـ أف بعد الشعوب ىذه عمى السيطرة ريفمِ المستعْ  عمى يسيؿ حتى
 ثوب في وقدميا تدريس،ال مناىج يف النظرية ىذه االستعماري التعميـ فرض وىكذا
 أذىاف في لو رسـ ما ليحدث ؛النظرة ىذه بصدؽ الطبلب يقنع أف يستطيعل ؛عممي

 أف ويكفي دينيـ؛في  الناس شؾفي والديف، زيفوه الذي العمـ بيف خبلؼ مف الطبلب
 شتى في دينيـ عف اإلسبلـ أبناء مف كثير انحرؼ النظرية ىذه بواسطة أنو عرؼن

 منذ المدارس في النظرية ىذه تعميـ يحـر األمريكي القانوفو  ؛اإلسبلمية األقطار
( الباطؿ المحرؼ الديف) خصميا عمى قضت أف بعد أوروبا ـ، ولكفٖٜ٘ٔ سنة

 ليست موقفيا لدعـ المعركة في استخدميا التي( دارويف) نظرية أف لتعمف عادت
نما عممية، حقيقة  .(ٔ)باطميا يـو كؿ العمـو تكشؼ نظرية مجرد ىي وا 
 ضالتيـا فيي وجدوا؛ إذ النظرية ىذه نشر في اليدامة والقوى الييود دور* 

 بروتوكوالت تقوؿ الناس؛ إذ حياة في القيـ لتحطيـ استغبلليا؛ عمى المنشودة، فعمموا

                                                           

 .ٖٜ، ٕٜ، والعقيدة في اهلل لعمر األشقر صٕٚٚلمزنداني ص توحيد الخالؽانظر:  -ٔ
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 نجاح أف ىنا والحظوا ،جوفاء كممات تصريحاتنا أف تتصوروا ال»: صييوف حكماء
 ىذه التجاىات األخبلقي غير واألثر قبؿ، مف بناهرت قد ونيتشو وماركس دارويف
 .(ٔ)«التأكيد عمى لنا واضحاً  سيكوف األممي الفكر في العمـو

حيث كانت  ،سياسيةالألغراض ا مف أسباب انتشار ىذه النظرية وربما كاف
بريطانيا تعد اإلمبراطورية التي ال تغيب عنيا الشمس، وتعمؿ لتمزيؽ دولة الخبلفة 

 .(ٕ)اإلسبلـ تعاليـ برنامجًا ثقافيًا ليحؿ محؿ ييا، فتعدوالسيطرة عم
 اَصبس انزً رشكزٓب انُظشٌخ:

ىناؾ عدة آثار سيئة تركتيا نظرية النشوء والتطور واالرتقاء في واقع البشرية 
 عمومًا، وواقع األمة اإلسبلمية والعربية عمى وجو الخصوص، ومنيا:

وال حد لقدرتيا  ،يعة تخمؽ كؿ شيءالطب»عبادة الطبيعة، فقد قاؿ دارويف:  *
الفرؽ بيف االعتقاد بوجود ىو وما  ؟ولكف لـ يبيف ما ىي الطبيعة ؛«عمى الخمؽ

إف تفسير النشوء واالرتقاء بتدخؿ اهلل : »أيضاً  وقاؿ، اهلل الخالؽ ووجود الطبيعة؟
 ».ىو بمثابة إدخاؿ عنصر خارؽ لمطبيعة في وضع ميكانيكي بحت

 أكؿ التي الشجرة الجنة، وحواء، آدـ،: كممة لمدلوؿ عنىم أي ىناؾ يعد لـ *
 ليخمص صمب قد المسيح بأف النصارى اعتقاد حسب) الخطيئة وحواء، آدـ منيا

 حيف إلى آدـ وقت مف تحتيا ترزح ظمت التي الموروثة الخطيئة أغبلؿ مف البشرية
 (.صمبو
ة ب الثور وف إلى حرية االعتقاد بسبقبؿ ظيور النظرية كاف الناس يدع *

وانتقؿ مف  ،الفرنسية، ولكنيـ بعدىا أعمنوا إلحادىـ الذي انتشر بطريقة عجيبة

                                                           

 .ٕٜٛ/ٕ المعاصرة واألحزاب والمذاىب األدياف في الميسرة انظر: الموسوعة -ٔ

 .ٕٓٓصفي القرف الرابع عشر اليجري  شوائب التفسيرانظر:  -ٕ
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 اً تام س عف إيمانيا باهلل تخمياً تخمت جموع غفيرة مف النا، و أوروبا إلى بقاع العالـ
 األقطار شتى في دينيـ عف اإلسبلـ أبناء مف كثير انحرؼ، و أو شبو تاـ
 النظرية.  ، لتأثرىـ بأفكار ىذهاإلسبلمية

ألف  ؛لـ يعد ىناؾ جدوى مف البحث في الغاية واليدؼ مف وجود اإلنساف *
أف الجد الحقيقي لئلنساف  تبيف اإلنساف والقرد نسبًا، بؿ زعم تقد جعمالنظرية 

 .عاشت في مستنقع راكد قبؿ مبلييف السنيف ىو خمية صغيرة
 ،مؽ وضياعطغت عمى الحياة فوضى عقائدية، وأصبح ىذا العصر عصر ق *
وظيرت أجياؿ حائرة مضطربة  ،استبد بالناس شعور باليأس والقنوط والضياعو 

 .أسعد حااًل مف كثير منيـ –جدىـ المزعوـ–ذات خواء روحي، حتى أف القرد 
 ونظرية ،في التحميؿ النفسي (فرويد)نظرية إيذانًا لميبلد نظرية الكانت  *
 (ماركس) ونظرية الوجودية، في (ترسار ) ونظرية الحديثة، الروحية في (برجسوف)

نظرية  وتوضع الذي األساس مف جميعاً  النظريات ىذه استفادت وقد المادية، في
، والسموؾ والحياة لئلنساف وتفسيراتيا منطمقاتيا في عميو واعتمدت النشوء والتطور

صياع إذ استمد منيا )فرويد( حيوانية اإلنساف، فجعمو حيوانًا جنسيًا ال يممؾ إال االن
ال وقع فريسة الكبت المدمر لؤلعصاب، فتعتبر األساس في  ألوامر الغريزة، وا 
االباحية الجنسية الحديثة بمسمياتيا المختمفة، والشذوذ الجنسي الحديث بمختمؼ 

مطمبو  )ماركس( جعؿأشكالو، واعتباره نوعًا مف السموؾ الغريزي الجنسي البديؿ، و 
يمبًل بذلؾ جميع لغذاء والسكف والجنس( مفي الحياة ينحصر في الحصوؿ عمى )ا

وأوحت كذلؾ  ،سيطرة األفكار المادية عمى عقوؿ الطبقة المثقفةف ،العوامؿ الروحية
 .بمادية اإلنساف وخضوعو لقوانيف المادة
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 ،فكرة التطور أوحت بحيوانية اإلنساف، وتفسير عممية التطور أوحت بماديتو *
وجمع بينيما بنظرية العقؿ  ،نساف وماديتوحيوانية اإل يامن (كايـ)استمد لذلؾ 
 .الجمعي

نظرية التطور البيولوجية انتقمت لتكوف فكرة فمسفية داعية إلى التطور المطمؽ  *
والقيـ والتقاليد،  في كؿ شيء، تطور ال غاية لو وال حدود، وانعكس ذلؾ عمى الديف

ماداـ  ف غيرهاـ أو خمؽ ىو أفضؿ وأكمؿ موساد االعتقاد بأف كؿ عقيدة أو نظ
 .تاليًا لو في الوجود الزمني

لدى الدوؿ الغربية  العنصريلى اعتناؽ سياسة التمييز إأدت ىذه النظرية  *
كؿ  في ،والينود والعرب وبقية اآلسيوييف السودمثؿ  ،ضد غيرىا مف األجناس

، فبررت ليـ استعمار ـ واقتصاد وسياسة واجتماع وغيرىاالحياة مف تعمي مناحي
 ا.بادتيبؿ إ ا،محاربتيو  ، وتحقيرىا،األخرى الشعوب

صباغ الصبغة العممية المزيفة عم لئللحاد،ؿ ينظرية في حقيقتيا تأصال * يو؛ وا 
ال إنكار وجود إ)نباتات وحيوانات(  ىىميا في قضية الكائنات األول إذ لـ يكف

مف عمماء األحياء  ىالما يروجو أنصار  خبلفاً ، وتفوؽ الجنس األوروبي ،خالؽ
 .(ٔ)الطبيعية

                                                           

، والنظرية الداروينية ٕٜٚ/ٕالموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرة  انظر: -ٔ
بطبلنيا( منشور  في منتدى حراس العقيدة، عمى الرابط: -آثارىا-تأسيسيا-)تعريفيا

(http://www.hurras.org/vb/showthread.php.) 

http://www.hurras.org/vb/showthread.php
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 يف انششع انُشٕء ٔانزطٕس ادلطهت انضبًَ: رفٍُذ َظشٌخ
إف الديف اإلسبلمي عقيدة وشريعة ومنيج حياة، ييتـ بالعمـ وبأىمو، ويجعميـ في 

أي حارب ي المقدمة الركب، ويوجو بالعودة إلى أىؿ االختصاص في كؿ فف، و 
 زاؿتكانت ال  ولو ،لمفيدةا العمـو التجريبية نظرياتمف ذلؾ تجارب و و  نافع، عمـ
أي فرع مف فروع العمـو  في لكف حيف تأتي أي نظرية ،الدراسةو  البحث تحت

ليا الوقوؼ  ، وتضاد أمره وشرعو، ىنا تسقط، ويجبالخالؽ  كبلـتخالؼ 
االنصياع إلى أمر اهلل وشرعو ورد ما يخالفو  ألف وبيانو؛ ، وتفنيد باطميابالمرصاد

والمسمـ ال يتحقؽ إسبلمو إال بتماـ التسميـ لما جاء مف عند ليس ألحد فيو الخيار، 
 واضحة مف كتاب اهلل الدلة األ فيانتنظرية  وبالتالي فأي واإليماف بو، اهلل 

دلة األ فياني ماؽ يصدتمسمـ باطمة مردودة، وال يجوز ل أو مف سنة نبيو 
ال كاف ذلؾ أو مف سنة نبيو  واضحة مف كتاب اهلل ال  ويمانإفي ًا دحاق، وا 

مجموعة مف أىؿ  ، وليذا َتصَّدر(ٔ)يرضاه أي متبع ليذا الديف ال وىذا ما ،واتباعو
في كتاب اهلل وسنة نبيو  مقرر لما ىو معارضتيا وبياف لتفنيد ىذه النظرية، العمـ
، والخمقية الفكرية الحياة عمىوآثارىا المدمرة  وفسادىا خطرىا إلى وأشاروا 

ذلؾ جعمت ىذا المطمب لتفنيد ىذه النظرية مف الناحية الشرعية، ، ولواالجتماعية
، ثـ مف سنة خير وسأبدأ فيو بتفنيدىا مف دستور ىذه األمة أال وىو كبلـ اهلل 

 موقؼ العمماء المعاصريف.، ثـ موقؼ المفسريف، واختمو بالبرية وسيد البشرية 

                                                           

، موقع منتدى التوحيد، عمى الرابط: األدلة الشرعية الواضحة والصريحة عمى نقض نظرية التطورانظر:  -ٔ
(http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?19645.) 

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?19645-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1


 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

87 

 ىيٍ انمشآٌ انكشٌ انُشٕء ٔانزطٕس َظشٌخ أٔالً: رفٍُذ
جعمو منيجًا ودستورًا ليذه األمة، وىو مصدرىا  إف القرآف الكريـ ىو كبلـ اهلل 

األوؿ في التشريع واليداية، وقد امتمئ باآليات الواضحات الدالة عمى بطبلف 
السابقيف )الخمؽ مف  سبؽ وأف ذكرت في المبحثيفنظرية النشوء والتطور، فقد 

أف اهلل جؿ وعبل خمقنا مف عمى  آيات دالةوالخمؽ مف نفس واحدة(  ،األرض
فيو أصؿ  - آدـ–واحدة نفس  مف وخمقنامنيا،  ض بخمقو ألبينا آدـ األر 

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ژ :كما قاؿ  بيده خمقو اهلل  ،الخمؽ

يخمقو:  أف قبؿلو  بخمقو مبلئكتو أخبر أنو وبّيف  ،(ٔ)ژې  ې  ى  ى  ائ
المادة التي خمقة  ف وبيّ  ،(ٕ)ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ :أنو سواه ، وبّيف قد مر بمراحؿ  قوخمْ أف  بّيف و  منيا،

 فخمؽ اهلل  ،(ٖ)ژەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ*ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
مستويًا، وىذا خبلفًا لما تقولو  مكتمبلً  تاماً  خمقاً  - آدـ-أبا البشر وأصميـ 

 نظرية االرتقاء والتطور.
، وخمؽ -حواء– زوجيا - آدـ-الواحدة  خمؽ مف ىذه النفسأنو   وبّيف
وىذا كذلؾ سنة التزاوج؛ لمحفاظ عمى النسؿ،  ىي نة عظيمةبسُ  مامف بعدى ماذريتي

 خبلفًا لما تقولو نظرية االرتقاء والتطور.
فجميع اآليات التي ذكرتيا في المبحثيف السابقيف تُبطؿ نظرية النشوء والتطور 

 .(ٗ)أصموعف خمؽ اإلنساف و  ذباكال ياعموز تبيف زيفيا بؿ ، واالرتقاء
                                                           

 ٘ٚة ص: اآلية سور  - ٔ
 .ٖٓسورة البقرة: اآلية  -ٕ
 .ٕٚ، ٔٚسورة ص: اآلية  -ٖ
 .ٙٔ/ٕٚ الدائمة لئلفتاء المجنة انظر: فتاوى -ٗ
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: وقولو ، (1)ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ٹ  ٹ ژ :قولو أما 
، (ٕ)ژہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵ ژ

: ، وقولو (ٖ)ژگ   ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ  ژ    ڈ ڈژ: وقولو 
:  وقولو ،(ٗ)ژٺ ٺ ڀ       ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ: ، وقولو (٘)ژچ  چ* ڃ  چ*ڃژ

، (ٙ)ژۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى   ى  *  ې ې ې ۉ ۉ
: ، وقولو (ٚ)ژڱ ڱ ڱ ڱ * ڳ ڳ ڳ گ *   گ   گ     ک ک ژ: وقولو 

 ڇ ڇژ :، وقولو (ٛ)ژڦ ڦ ڦ  ڦ  *    ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ

 چژ :، وقولو (ٓٔ)ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ :، وقولو (ٜ)ژڌ ڍ ڍ

فييا  وغيرىا مف اآليات التي ذكر اهلل  ،(ٔٔ)ژڌ ڍ ڍ ڇ * ڇ ڇ چ چ
ف أشكاؿ أ»النشوء والتطور التي تزعـ  نظريةجميعيا تبيف زيؼ خمقو لئلنساف، 

وأف الحياة  ،الحياة المختمفة بدأت مف خبليا حية تكونت عف طريؽ المصادفة
                                                           

 .ٚٙسورة مريـ: اآلية  -ٔ
 .ٖٙسورة يس: اآلية  -ٕ
 .ٚٚ: اآلية يسسورة  -ٖ
 .ٙٔ: اآلية ؽسورة  -ٗ
 .ٖ، ٕ، ٔ اتسورة الرحمف: اآلي -٘
 .ٕ ،ٔات : اآلياإلنسافسورة  -ٙ
 .ٜٔ، ٛٔ، ٚٔ ات: اآليعبسسورة  -ٚ
 .ٚ، ٙ ات: اآلياالنفطارسورة  -ٛ
 .ٗ: اآلية البمدسورة  -ٜ
 .ٗسورة التيف: اآلية  -ٓٔ
 .ٕ، ٔات : اآليالعمؽسورة  -ٔٔ
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يمكف  العقؿ، فإنو اليقبميا  المصادفة أكذوبة ال، ذلؾ أف «األولى وجدت مصادفة
عمومًا، وفي خمؽ اإلنساف  ث المصادفة كؿ ىذه الدقة المدىشة في الخمؽأف ُتحدِ 

؛ وبالتالي تسقط (ٔ)مف وجية النظر الدينية والعمميةيي مرفوضة ف خصوصًا،
الصدفة والطبيعة، ففاقد الشيء ال يعطيو، ولـ يبؽ إال أف يكوف ىناؾ خالؽ حكيـ 

 وبالتالي تسقط نظرية النشوء واالرتقاء والتطور.، عميـ خبير ىو اهلل 
، فتبطؿ قوليـ إف (ٕ)ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ ژ: قولو وأما 
ۀ  ژ  :مصداقًا لقوؿ؛ إذ البد لكؿ مخموؽ مف خالؽ، اً ذاتي اً تولدت تولد االشياء

ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ   کژ : وقولو، (ٖ)ژہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھ

 .(٘)ژمت  ىت  يت   حت  ختژ :وقولو ، (ٗ)ژڳ  ڳ
 ال بأمر عمييـ استدالؿ، ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ: وفي قولو 

 قدذلؾ أنو  والديف، العقؿ موجب عف الخروج أو لمحؽ، التسميـ إال فيو يمكنيـ
 مف خمقوا أنيـ إما :أمور ثبلثة أحد مف يخمو ال األمر أف العقؿ،و الشرع  في تقرر
 عيف وىذا موجد، وال إيجاد غير مف وجدوا بؿ ،خمقيـ خالؽ ال: أي شيء غير

ما أف يكونوا (ٙ)المحاؿ  يتصور ال فإنو محاؿ، أيضا وىذا ألنفسيـ، الخالقوف ىـ، وا 
 الثالث القسـ تعيف استحالتيما، وباف األمراف، ىذاف بطؿ فإذا، أنفسيـ يوجدوا أف

                                                           

 .ٜٖ٘/ٕ٘العربية العالميةالموسوعة  -ٔ
 .ٖ٘سورة الطور: اآلية  -ٕ
 .ٙٔسورة الرعد: اآلية  -ٖ
 .ٕٙسورة الزمر: اآلية  -ٗ
 .ٜٗسورة القمر: اآلية  -٘
گ  ڳ ڳ   ک  گگ  گ ک  ک ژ :أما استحالة ذلؾ شرعًا فقد بينتو اآليات الكريمة كقولو  -ٙ

  وأما استحالتو عقبًل فإنو قد تقرر عقبًل أنو البد لكؿ فعؿ مف فاعؿ.[، ٕٙالزمر:]ژڳ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

91 

ذا خمقيـ، الذيىو   اهلل أفوىو   وحده، المعبود ىو  اهلل أف عمـ ذلؾ، تعيف وا 
  .(ٔ) لو إال تصمح وال العبادة تكوف ال الذي
ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ: قولو و 

 ،لبني آدـ  تكريـ اهللتبيف ىذه اآلية  ،(ٕ)ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
، ومف الطيف، وليس كما زعموا مف رّد ومف ىذا التكريـ أف خمؽ أباىـ بيده 

 مما ينافي ىذا التكريـ. ـتسمسمو مف كائف آخر غير مكر أصؿ اإلنساف إلى قرد أو 
ې  ې   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ېۈ  ۈ  ژ: قولو و 

 .يـ معرفة كيفية نشأة األحياء عمى األرضئادعا، ىذه اآلية ترد عمى (ٖ)ژې
، ىذه ژىئ  ىئ  ی   یی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جبژ: قولو و 

والكوارث ىي سبب ىبلؾ  ألصمح،ى واقو قوليـ بأف البقاء لؤلاآلية ترد عمى 
ألقوياء ا إذ بينت اآلية أف الموت سنة إليية تمضي عمى ،المخموقات الضعيفة

 .(٘()ٗ)ژچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌژ :عمى حد سواء، كما قاؿ  والضعفاء
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ژ : قولو و 

ى حاؿ اتباع ىذه النظرية القائمة عمى ىذه اآلية الكريمة تصدؽ عم، و (ٙ)ژڳ
                                                           

القرآف العظيـ البف كثير  ، وتفسيرٙٔٛالمناف لمسعدي ص كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  -ٔ
ٗ/ٕٜٗ. 
   .ٓٚسورة اإلسراء: اآلية  -ٕ
 .ٔ٘سورة الكيؼ: اآلية  -ٖ
 .ٚ٘سورة العنكبوت: اآلية  -ٗ
، موقع منتدى التوحيد، عمى الرابط: نظرية التطور نقض عمى والصريحة الواضحة الشرعية األدلةانظر:  -٘
(http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?19645 ). 
 .ٖٙسورة يونس: اآلية  -ٙ
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أثبتت المكتشفات العممية الحديثة خطأىا، وبالتالي فيـ مجرد فرضيات ظنية 
 برىاف إلى يستند البؿ ىو اتباع قائـ عمى ظف  تحقيؽ، مف غير متبعوف ليا

 ،(ٔ)اليقيف فييا المطموب إذ في االعتقادات؛ شيئا الحؽ مف يغني ، ومثمو الصحيح
دليؿ، الذي  اصطبلح القرآف الكريـ ىو االعتقاد المخطئ عف غير الظف فيو 

؛ "ِإياُكمْ : يحسبو صاحبو حقًا وصحيحًا، ومنو قوؿ النبي   َأْكَذبُ  الظَّنَّ  َفِإنَّ  َوالظَّنَّ
 .(ٖ)(ٕ)اْلَحِديِث"

 انُجٌٕخ: انُشٕء ٔانزطٕس يٍ انغُّ َظشٌخ صبًٍَب: رفٍُذ 
ىي المصدر  قواًل وفعبًل وتقريراً  عف النبي  النبوية المطيرة الصادرةالسنة إف 

أحاديث تنكر وتدحض  واليداية، وقد جاء فييا عف النبي الكريـ  الثاني لمتشريع
ِإنَّ المََّو َتَعاَلى َخَمَق آَدَم ": ما جاء في نظرية النشوء والتطور، منيا قوؿ النبي 

اَء َبُنو آَدَم َعَمى َقْدِر اأَلْرِض، َفَجاَء ِمْن َقْبَضٍة َقَبَضَيا ِمْن َجِميِع اأَلْرِض، َفجَ 
، (ٗ)"ِمْنُيُم اأَلْحَمُر َواأَلْبَيُض َواأَلْسَوُد َوَبْيَن َذِلَك، َوالسَّْيُل َوالَحْزُن َوالَخِبيُثَ الطَّيِّبُ 

                                                           

 .ٖٙ٘/ٔيء جز  البف التنزيؿ لعمـو انظر: التسييؿ -ٔ
 كتاب، مسمـ، و ٚٔٚ٘برقـ:  ٖٕٕ٘/٘ والتدابر التحاسد عف ينيى ما بابأخرجو البخاري، كتاب األدب،  -ٕ

 .ٖٕٙ٘برقـ:  ٜ٘ٛٔ/ٗ ونحوىا والتناجش والتنافس والتجسس الظف تحريـ باب واآلداب، والصمة البر
 . ٕٔ/ٚالبف عاشور  والتنوير التحرير -ٖ

 بو أرادوا فإنيـ التشريعية؛ األمور في فقياؤنا عميو اصطمح الذي الظف ىو وليس»ثـ يقوؿ ابف عاشور: 
 ألف التكميفية؛ األدلة في اليقيف لتعسر مرجوحا؛ احتماالً  الخطأ احتماؿ مع النظر، في الراجح العمـ
 البرىاف، أو الضرورة إلى المنتيي الدليؿ عمى متوقؼ فيو لمحكماء، رادالم اليقيف كاف إف فييا اليقيف
ف التوحيد، مسائؿ أصوؿ في إال يجرياف ال وىما  نادر فذلؾ نيى، أو أمر اهلل بأف اإليقاف بمعنى كاف وا 
 بما خاص وىو بالحس، لصاحبو حصؿ أو بالضرورة الديف مف عمـ ما عدا التشريع، مسائؿ معظـ في
 عصر بعد الحصوؿ عزيز وىو بالتواتر، حصؿ أو مباشرة،  اهلل رسوؿ عف الصحابة بعض تمقاه

  .«الفقو أصوؿ مف عمـ كما والتابعيف، الصحابة
 .«صحيح حسف»، وقاؿ الترمذي: أحمد، و الترمذي، و داود أبيسبؽ تخريجو، وىو عند  -ٗ
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، خمقًا مستقبًل مكتمبلً  أصؿ البشر آدـ  خمؽ ىذا الحديث بّيف فيو النبي 
منيا، وبّيف سبب اختبلؼ ألواف البشر، وىذا يبطؿ قوليـ إف وبّيف المادة التي ُخمؽ 

 مف عميو تفرض البيئة أخذت ثـ الماء مف نشأ صغير حيواف المخموقات أصؿ
، وتطورت الكائف ىذا في جديدة صفات نشوء إلى أدى مما تكوينو في التغيرات

 .ىذه الصفات حتى انتيت باإلنساف
 ،ُصوَرِتوِ  َعَمى آَدمَ   المَّوُ  َمقَ خ": قاؿ  النبي عف  ىريرة يأب وحديث

 ِمنَ  َنَفرٌ  َوُىمْ  النََّفِر، ُأوَلِئكَ  َعَمى َفَسمِّمْ  اْذَىبْ  َقاَل: َخَمَقوُ  َفَممَّا ِذَراًعا، ِستُّونَ  ُطوُلوُ 
يَِّتكَ  َوَتِحيَّةُ  َتِحيَُّتكَ  َفِإنََّيا ُيِجيُبوَنَك؛ َما َفاْسَتِمعْ  ُجُموٌس، اْلَماَلِئَكةِ   َفَذَىبَ  َقاَل: ،ُذرِّ
 المَِّو، َوَرْحَمةُ  َفَزاُدوهُ  -َقالَ - المَّوِ  َوَرْحَمةُ  َعَمْيكَ  السَّاَلمُ  َفَقاُلوا: َعَمْيُكْم، السَّاَلمُ  َفَقاَل:
 اْلَخْمقُ  َيَزلِ  َفَممْ  ِذَراًعا، ِستُّونَ  َوُطوُلوُ  آَدمَ  ُصوَرةِ  َعَمى اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  َمنْ  َفُكلُّ  -َقالَ -
 َيْنُقُص  اْلَخْمقُ  َيَزلِ  َفَممْ ": ، والشاىد فيو قوؿ النبي (ٔ)"اآلنَ  َحتَّى َبْعَدهُ  ُقُص َينْ 

، أي أف اإلنساف خمؽ خمقًا تامًا مكتمبًل، وىذا خبلؼ ما تذكره "اآلنَ  َحتَّى َبْعَدهُ 
 أي»نظرية النشوء والتطور، وأما النقص بعده فقد بيف المراد منو ابف حجر بقولو: 

 تناقص فانتيى قبمو، الذي القرف مف أقصر الطوؿ في نشأتو يكوف قرف كؿ أف
 شيئا الشخص يزيد كما أي ...ذلؾ عمى األمر واستقر ،األمة ىذه إلى الطوؿ
 تبيف، األياـ كثرت إذا حتى اليوميف وال الساعتيف بيف فيما ذلؾ يتبيف وال فشيئا،
رَ  "َلمَّا : اهلل رسوؿ ، ومثمو كذلؾ قوؿ(ٕ)«النقص في الحكـ ىذا فكذلؾ  المَّوُ  َصوَّ
 ُىَو، َما َيْنُظرُ  ِبِو؛ ُيِطيفُ  ِإْبِميُس  َفَجَعلَ  َيْتُرَكُو، َأنْ  المَّوُ  َشاءَ  َما َتَرَكوُ  اْلَجنَّةِ  ِفي آَدمَ 

                                                           

ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ تعالى: اهلل قوؿ البخاري، كتاب األنبياء، باب أخرجو -ٔ

 أفئدتيـ أقواـ الجنة يدخؿ باب، وأىميا نعيميا وصفة الجنة كتاب، ومسمـ، ٖٛٗٔ برقـ: ٕٓٔٔ/ٖ ژپ
 .ٕٔٗٛبرقـ:  ٖٕٛٔ/ٗ الطير أفئدة مثؿ

 .ٖٚٙ/ٙ البخاري صحيح شرح الباري فتح -ٕ
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، إذ كمؿ خمقو وسواه ثـ نفخ (ٔ)َيَتَماَلُك" الَ  َخْمًقا ُخِمقَ  َأنَّوُ  َعَرفَ  ،َأْجَوفَ  َرآهُ  َفَممَّا
 لروح مصورًا تاـ الخمقة اآلدمية، خبلفًا لما يدعيو التطوريوف.   فيو ا

لصفات حقيقة توارث اوقد ذكرت في مبحث الخمؽ مف نفس واحدة أحاديث تبيف 
كقولو  قوانيف الوراثة التي اكُتشفت حديثاً بينت  إلى األب األوؿ لئلنسانية، وأحاديث

:  ََّوَبْينَ  َبْيَنَيا َنَسبٍ  ُكلَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوُ  َأْحَضَرَىا لرَِّحمِ ا ِفي اْسَتَقرَّتْ  ِإَذا النُّْطَفةَ  "ِإن 
إف  :فقاؿ قاؿ: جاء رجؿ مف فزاره إلى النبي  حديث أبي ىريرة ، و (ٕ)آَدَم"
َفَما  :َقالَ  ،َنَعمْ  :َقالَ  ؟َىْل َلَك ِمْن ِإِبلٍ " : يفقاؿ النب ،أسود ولدت غبلماً  يامرأت

َفَأنَّى  :َقالَ  ،ِإنَّ ِفيَيا َلُوْرًقا :َقالَ  ؟َىْل ِفيَيا ِمْن َأْوَرقَ  :َقالَ  ،ُحْمرٌ  :َقالَ  ؟َأْلَواُنَيا
وىذه األحاديث تبطؿ ما جاء في  ،(ٖ)"َعَسى َأْن َيُكوَن َنَزَعُو ِعْرقٌ  :َقالَ  ؟َأَتاَىا َذِلكَ 

جميع الكائنات الحيو مف حيواف ونبات مرتبط بالبعض  نظرية التطور مف أف
، ر ارتباط صمة وقرابة، وكميا تجتمع عند الجد األعمى لمكائنات كميااآلخ

 نوعو؛ بخصائص لو تحتفظ نوع كؿ خمية في كامنة ةيوراث عوامؿىي  فالمورثات
 يتطور وال نوعو عف قط يخرج وال منو، نشأ الذي النوع دائرة في يظؿ أف وتحتـ
 .(ٗ)جديد نوع إلى
 

                                                           

 .ٕٔٔٙبرقـ:  ٕٙٔٓ/ٗ يتمالؾ ال خمقاً  اإلنساف خمؽ واآلداب، باب والصمة البر مسمـ، كتابأخرجو  -ٔ
 عف ويحبسيا نفسو يممؾ ال :َيَتَماَلُك" "الَ  ومعنى خاؿ، داخمو الذي ىو وقيؿ الجوؼ، صاحب األجوؼ:

 بعضو يتقوى ال الغضب، أو عند نفسو يممؾ ال وقيؿ: عنو، الوسواس دفع يممؾ ال وقيؿ: الشيوات،
لآلفات.  معرضا القاؿ بمضطر  الحاؿ متغير األمر متزلزؿ يكوف بؿ وثبات قوة لو يكوف وال ببعض

 .ٜٕٚ/٘الصغير لممناوي  الجامع القدير شرح ، وفيضٗٙٔ/ٙٔ صحيح مسمـ عمى النووي انظر: شرح
 .ٛٙسبؽ تخريجو ص -ٕ
 .ٛٙسبؽ تخريجو ص -ٖ
 .ٜٕٓٛ /٘ لسيد قطب في ظبلؿ القرآف -ٗ
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 فغشٌٍادليٍ كالو انُظشٌخ  ًب: رفٍُذنضصب
 ذكر اإلماـ الرازي في تفسيره كبلمًا يبطؿ ما جاء في ىذه النظرية، فقاؿ:* 

ال لـز أف يكوف كؿ ولد » اعمـ أف العقؿ دؿ عمى أنو ال بد لمناس مف والد أوؿ، وا 
، والقرآف دؿ عمى أف ذلؾ الوالد األوؿ ىو آدـ مسبوؽ بوالد ال إلى أوؿ وىو محاؿ

»(ٔ)نفخ فيو الروح مصورًا تاـ الخمقة لقرآف، وأنو ، وقد سبؽ بياف خمقو في ا
 اآلدمية، خبلفًا لما يدعيو التطوريوف.

والتطور في  واالرتقاء ءو نظرية النش ذكرىناؾ مف المفسريف المعاصريف مف و 
 منيـ:، و ، وبيف بطبلنيا برده عميياتفسيره لمقرآف الكريـ

 أف تقرير اسبةالمن بيذه يحسف أنو غير» :حيث يقوؿ في الظبلؿسيد قطب * 
 الواحدة الخمية مف تسمسمت األنواع بأف: القائمة (لداروف) واالرتقاء النشوء نظرية
 أصؿ تجعؿ متصمة وارتقاء نشوء حمقات ىناؾ وأف متوالية؛ أطوار في اإلنساف إلى

 غير النظرية ىذه أف، اإلنساف ودوف العميا القردة فوؽ حيواناً  المباشر اإلنساف
 عرفيا قد داروف يكف لـ التي الوراثة عوامؿ كشؼ وأف ،قطةالن ىذه في صحيحة
 كامنة وراثة عوامؿ فيناؾ ،المستحيؿ مف ضرباً  نوع إلى نوع مف التطور ىذا تجعؿ
 الذي النوع دائرة في يظؿ أف وتحتـ نوعو؛ بخصائص لو تحتفظ نوع كؿ خمية في
 قط، أصمو طفالق ،جديد نوع إلى يتطور وال ،نوعو عف قط يخرج وال منو، نشأ

 والقرد، والحصاف، والثور، كذلؾ، والكمب القروف، توالي عمى قطاً  وسيظؿ
 مف ناس فيـ التي داروف نظرية في الرئيسي القسـ يبطؿ وىذا واإلنساف...
 .(ٕ)!«األياـ مف يـو في لمنقض قابمة غير حقيقة أنيا العمـ باسـ المخدوعيف

                                                           

 .ٙٙ/ٛمفاتيح الغيب لمرازي  -ٔ
 .ٜٕٓٛ /٘في ظبلؿ القرآف لسيد قطب  -ٕ
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 ليس خمقؾ كيفية إف»تفسيره: حيث يقوؿ في  الشيخ محمد متولي الشعراوي* 
 ال مسألة ىذه ألف ؛كبلمو فاسمع ،لؾ يقوؿ الذي ىو خمقؾ فالذي بيا، شأف لؾ

 جاءت ويتكمـ، يتكبر أف وأراد (داروف) جاء عندما ولذلؾ تجريبي؛ بعمـ تتعمؽ
 أثرت التي األمور إف: لداروف الحديثة النظرية قالت كبلمو، لتيدـ الحديثة النظرية

 وينعدـ أناساً  ليكونوا القرود بقية في تؤثر لـ لماذا ،إنساناً  ليكوف ألوؿا القرد في
 ،نشيده لـ أمر ىذا: نقوؿ لذلؾ ؛(داروف) عميو يجيب ال سؤاؿ وىذا! القرود؟ جنس
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ژ :يقوؿ  والحؽ فعؿ، ممف نستمع أف فيجب

 أحد يعيستط فيؿ شيدىـ،يُ  لـ داـ وما ،(ٔ)ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
 ءيجي مف عمى يرد ذلؾ وبعد فييا، بعمـ يأتي ال أحداً  إف فييا؟ بعمـ يأتي أف منيـ

 في سيضمونكـ أنيـ مضميف معنى ژۉ  ې  ې  ې  ېژ :فيقوؿ عمـ بادعاء
 ىذا مف تنشأ أف يمكف التي الزائفة األقواؿ في مناعة أعطانا اهلل كأف ،الخمؽ
 في يضمموف مف طبيعة لنا أوضح فقد ،ژۉ  ې  ې  ې  ېژ: قاؿ عندما
 حتى الخمؽ ساعة ليعاونوه اهلل مع يكونوا لـ فيـ الخمؽ، كيفية وفي ،الخمؽ أصؿ
 كيؼ يقوؿ الذي  أنو فاعمموا تعرفوا أف أردتـ الخمؽ، فإف بكيفية البشر يخبروا

 و)المضمموف( المضمموف، ىـ وكذا، كذا يقوؿ مف ولكف كنتـ، صورة أي خمقتـ، وعمى
 .(ٕ)«الباطؿ إلى الحؽ عف مفتونكـي الذيف ىـ

 النوع أصؿ وحواء آدـ وكاف»حيث يقوؿ في تفسيره:  وىبة الزحيمىالدكتور * 
 القرد تجعؿ التي (داروف) نظرية زيؼ العمماء أثبت وقد القرآف، أخبر كما اإلنساني
 .(ٖ)«لئلنساف وأباً  أصبلً 

                                                           
 .ٔ٘يؼ: اآلية سورة الك -ٔ
 .ٜٛٛٔ، ٜٚٛٔ/ٗ الشعراوي تفسير -ٕ
 .٘ٗٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج  -ٖ
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ر الخطيب في كتابو مف ظير تأثره بيذه النظرية، كالدكتو  مف المعاصريفوىناؾ 
گ  گ  ک ک ژ: ، فقد ذكر في تفسير قولة (ٔ)التفسير القرآني لمقرآف

 اإلنساف مف الممسوخيف ىؤالء ؿتحو أف  ىنا، نذكر أف ولنا»، قولو: (ٕ)ژگ
 اإلنساف خمؽ في قبؿ، مف عرضناه الذي بحثنا في بو ستأنسيُ  أف يمكف القرد إلى
 كذلؾ إنساف، إلى قرد مف صاعداً  انتقؿ كما اإلنساف وأف الخمؽ، في تطوره وفى
 الرأي ىذا يقّوى ما ژگژ: تعالى قولو في ولعؿّ  !.قرد إلى إنساف مف نازال دّ رُ 

، البصر وخسأ طرده،: خسأ يخسأه الكمب خسأ: المغة في يقاؿ إذ، إليو ذىبنا الذي
 مف والخاسئ وبعد، انزجر: وانخسأ يخسأ الكمب وخسئ وأعيا، كؿّ : خسوءا يخسأ

 مف مطروديف : مبعديفژگژ ومعنى، المطرود المبعد: والكبلب لخنازيرا
لى الحيواف، عالـ إلى مردوديف اإلنساف، عالـ  أعمى ىي التي منو، القردة فصيمة وا 
 .(ٖ)«!الحيواف اإلنساف مراتب وأوؿ الحيواف مراتب
 ياإللي المسخ في المعجزة نفي عف نبئيُ  ىذا الخطيب قوؿ : إفعميو بالقوؿ الرد
 وبالعكس، إنساف إلى قرد مف طبيعية تحوالت القضية وكأف عصيانيـ، عمى لمييود
 التي العرب لغة مف فيمو يمكف وال الخياؿ، مف عنو تحدث الذي المسخ فيكوف

                                                           

إني أصرح بأعمى » يضًا محمد فريد وجدي حيث قاؿ:أوممف تأثر بيذه النظرية مف المعاصريف  -ٔ
ف كنت ال أقوؿ بو لآلف، ىو أقرب المذاىب إلى ا لعقؿ، وأدناىا شبيًا صوتي أف النشوء واالرتقاء، وا 

 كؿ في النظر يمعف ومف ،«بفعؿ النواميس الظاىرة، أشبييا بسنة الخالؽ في تدرج الخمؽ في عالـ التكويف
يعارضو،  مما بؿ القرآف، نصوص تحتممو لـ مما فيو بصمة، لمتفسير يمت وال بعيدًا، يجده عنو صدر ما

 العارمة عمييا، تردد واضعييا وثورة المسمميف والعمـ الحديث يبطؿ دعواه، بؿ عدـ جزمو بيا صادر عف
شوائب التفسير في القرف الرابع انظر: . في تفسير قصة الخمؽوكذلؾ مف المتأثريف بيا مصطفى محمود 

 .ٕٚٔ، ٕٙٓعشر ص
 .٘ٙسورة البقرة: اآلية  -ٕ
 .ٜٗ/ٔ التفسير القرآني لمقرآف -ٖ
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خمؽ أبانا  وىذا غير صحيح كما ذكرنا؛ ألف اهلل  ،(ٔ)الكريـ القرآف في وردت
المخموقات ، وفضمو عمى كثير مف  آدـ خمقًا تامًا مستقبًل، وكرمو بخمقو بيده

منيا القرود؛ فكيؼ يمكف أف يقع مثؿ ىذا التحوؿ الطبيعي كما ذكر، فسبللة القرود 
 ال عبلقة ليا بسبللة اإلنساف كما بيف ذلؾ القرآف وأثبتو العمـ الحديث.

 :يٍ َظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕس دلؼبصشٌٍؼهًبء اانيٕلف 
 أنكروا متعمقة دراسة نظريةىذه ال درسوا فالذي المعاصريف المسمميف عمماء إف
 ذلؾ عمى واستدلوا ،الفكرية الناحية مف وفسادىا خطرىا إلى وأشاروا ،النظرية ىذه

 أعظـ ألحقت التي المدمرة آثارىا إلى وأشاروا الغرب، عمماء مف كبيرة طائفة بأقواؿ
لى ،واالجتماعية والخمقية الفكرية الحياة عمى األخطار لما ىو مقرر  معارضتيا وا 
 ىاخطر وقد أفتى جماعة مف العمماء بعدـ جواز تعمـ ىذه النظرية؛ ل، (ٖ)(ٕ)شرعاً 
 .(ٗ)وقت مضيعةو  ،ومضرة ،فتنةلما فييا مف و  ،ودنياه دينو في المسمـ عمى

                                                           

 .ٕٔٔي صشوائب التفسير في القرف الرابع عشر اليجر انظر:  -ٔ
ىذه الرجوع إلى الكتب التي ألفت في نقد  يمكفو  .ٜٖ٘، ٖٛ٘/ٕ٘ العالمية العربية الموسوعةانظر:  -ٕ

اإلسبلـ في )و (،عمر سميماف األشقرالعقيدة في اهلل ل)توحيد الخالؽ لعبد المجيد الزنداني(، )ومنيا:  ،النظرية
 .(ٖٛٗٔ-ٖٔٗٔ، ص )ٛٗلثاني، السنة لمجمد اا ،مجمة األزىر)و (،محمد فريد وجديعصر العمـ لػ

نظرية التطور »: فتاوى المجنة الدائمةوصدرت الفتاوى المبينة لبطبلنيا ومناقضتيا لما ورد شرعًا، ففي  -ٖ
فتاوى وفي ، «وإلجماع أىؿ العمـ واإليماف ،وسنة رسولو  ،( مخالفة لكتاب اهللويفالمعروفة بنظرية )دار 

وتناقض الشرع الحنيؼ، كما  ،طور أو النشوء واالرتقاء نظرية باطمة مف أصميانظرية الت»: الشبكة اإلسبلمية
، وفي «وقد فندىا عمماء المسمميف وغيرىـ باألدلة العقمية فضبًل عف األدلة النقمية ،تبايف العقؿ الصحيح

ناً أو تعسف اؿ الديف تزمتاً نظريٌة لـ يرفضيا رج»: محمود شمتوت ىفتاو  مف الديف  رفضوىا عمى أساس ما، وا 
 و الواضحة، وعمى أساس مما قرره الديف في رفض ما لـ يدؿ عميو برىاف، أو يشيد بصحتو حسصوصون

الذي ساقو القرآف عف خمقو  ؽ اإلنساف بطريؽ االرتقاء عف نوع آخر، لكاف الحديثفمو كاف خم... أو تجربة
 .»فاظووأل دلولو المفيـو مف عباراتوؿ غير م، وىو حديٌث صريح ال يحتمفؽ والواقعال يطابؽ الحقيقة وال يت حديثا

 .ٛٛ/ٕٔ لئلفتاء الدائمة المجنة فتاوىانظر:  -ٗ
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 ادلطهت انضبنش: يٕلف ػهًبء انغشة يٍ َظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕس
 ر ما بيف مؤيٍد وناقٍد ليا.اختمؼ موقؼ عمماء الغرب مف نظرية النشوء والتطو 

 نهُظشٌخ:  ادلإٌذ انفشٌك 
إف ىذه النظرية لما ظيرت وجدت ليا أنصارًا مف العمماء، آمنوا بيا، ونشروىا، 
 ودافعوا عنيا، وعقبوا عمييا، وسعوا إلى تدعيميا، وسأكتفي فقط بذكر أبرزىـ، وىـ:

ف النظرية: * )جمياف ىكسمي(: ظير في القرف العشريف، وىو الذي يقوؿ ع
ىكذا يضع عمـ الحياة اإلنساف في مركز مماثؿ لما أنعـ بو عميو كسيد »

مف المسمَّـ بو أف اإلنساف في الوقت » ويقوؿ: ،«لممخموقات كما تقوؿ األدياف
 ويزعـ أف اإلنساف ،«الحاضر سيد المخموقات؛ ولكف قد تحؿ محمو القطة أو الفأر

يمو، أما اآلف فقد تعمـ وسيطر عمى قد اختمؽ فكرة اهلل إباف عصر عجزه وج
الطبيعة بنفسو، ولـ يعد بحاجة إليو، فيو العابد والمعبود في آٍف واحد، ويقوؿ: 

 «.بعد نظرية )دارويف( لـ يعد اإلنساف يستطيع تجنب اعتبار نفسو حيواناً »
إف نظرية النشوء »* )د.ىػ. سكوت(: وىو شديد التعصب ليذه النظرية، يقوؿ: 

، وال يمكف أف نتخمى عنيا حتى لو أصبحت عمبًل مف أعماؿ جاءت لتبقى
 .»االعتقاد

* الفيمسوؼ )برتراند راسؿ(: إذ يشيد باألثر الدارويني مركزًا عمى الناحية  
إف الذي فعمو )جاليميو( و)نيوتف( مف أجؿ الفمؾ »الميكانيكية في النظرية، فيقوؿ: 

 .»فعمو )دارويف( مف أجؿ عمـ الحياة
مف أشير التطورييف المحدثيف، وىو في الحقيقة وىو دي نوى(:  * )ليكونت

 .صاحب نظرية تطورية مستقمة
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إف قضية التطور أصبحت بالنسبة إلى أنصارىا »* )جاف روستاف(: إذ يقوؿ: 
محمولة بالتماـ والكماؿ وبصورة نيائية، إننا نممؾ اآلف تفسيرًا كامبًل ليا عف طريؽ 

 .(ٔ)»االصطفاء الطبيعي واالنتقاؿ
ومف الجدير بالذكر ىنا بياف أف مجموعة مف أنصار ىذه النظرية ومؤيدوىا لـ 
يقبموىا ألنيا صحيحة في ذاتيا، أو ألنو يمكف البرىاف عمى صحتيا بطرؽ 
صحيحة سميمة ومنطقية وعممية، بؿ ألف عدـ اإليماف بيا يقود إلى خيار آخر ال 

وىـ يفروف مف ىذا؛  خمؽ الخمؽ،ىو الذي  يرتضونو، أال وىو القوؿ بأف اهلل 
 نظرية إف» (:كيت آرثرألنيـ ُيضمروف في أنفسيـ اإللحاد أو يعمنونو، يقوؿ )

 نؤمف أننا في الوحيد والسبب كذلؾ، وستظؿ براىيف، بدوف زالت ال واالرتقاء النشوء
 وارد غير وىذا ،المباشر بالخمؽ اإليماف ىو ليا الممكف الوحيد البديؿ أف ىو بيا
، وىو تطوري متعصب، يعترؼ بأف ىذه النظرية ال تزاؿ حتى اآلف «اإلطبلؽ عمى

 بدوف براىيف فيضطر إلى كتابتيا مف جديد.
قد يمكف أال توجد الدالئؿ قط، وىذا ال ييمنا أبدًا؛ »وختـ )بيريؿ( كتابو بقولو: 

 .(ٕ)«ألننا في ىذا البحث نغوص في عالـ األحبلـ
ـ ٜ٘ٙٔقد كتبت في عددىا الصادر في يناير بؿ إف مجمة العمـو األمريكية 

إف جميع عمماء التطور ال يتورعوف عف المجوء إلى أي حيمة لينسجوا أدلة »تقوؿ: 
 . (ٖ)«وىمية إلثبات ما ليس لدييـ عميو مف دليؿ

                                                           

، وكتاب خمؽ ال تطور ٕٜ٘/ٕ المعاصرة واألحزاب والمذاىب األدياف في الميسرة الموسوعةانظر:  -ٔ
 .ٛ٘، ٜٕلمجموعة مف العمماء ص

العربية الموسوعة ، و ٕٜ٘/ٕ المعاصرة ابواألحز  والمذاىب األدياف في الميسرة الموسوعةانظر:  -ٕ
 .ٜ٘، وكتاب خمؽ ال تطور لمجموعة مف العمماء صٖٛ٘/ٕ٘العالمية

 .ٗٔٔكتاب خمؽ ال تطور لمجموعة مف العمماء صانظر:  -ٖ
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 هُظشٌخن لذبُانانفشٌك 
أما الناقدوف فقد ظير منيـ الكثير ممف أبطموا زيؼ ىذه النظرية، إما بأقواليـ، 

ما بما اكتشفوه مؤخرًا، ومنو   االنتخاب) عمى محسوس بدليؿ المطالبوف يـا 
 :وىذا عرض لمجموعة منيـ ،اإلنساف سيما ال األنواع تحويؿ في( الطبيعي
 في أصؿ يقولونيا التي الخرافات عمى يرد أف أراد عندما (مونيو) الفرنسي* 

 ما المصادفة دتوج ىؿ التفكير، ىذا يفكروف ممف أعجب أنا: »قاؿ اإلنساف،
 لكنو جنسو مف ويكوف ؟!أنثى نسميو شخصاً  المصادفة توجد ثـ ؟!ذكراً  نسميو
 كالثاني؟ بأنثى أو كاألوؿ بذكر جاءا معا التقيا إذا بحيث النوع في معو مختمؼ
 ؟وحكيمة عاقمةوىؿ ىي  ىذه؟ مصادفة أي العممية؟ ىذه المصادفة تفعؿ كيؼ
 .(ٔ)اهلل نسمييا ونحف ،مصادفة سموىا
 عمى يصدؽ ال الطبيعي باالنتخاب االرتقاء إف: »قاؿ الذي (داالس* )
 .«رأساً  بخمقو القوؿ مف بد وال ،اإلنساف

 فبل بعيدًا، فرقاً  والقرد اإلنساف بيف أف الواقع مف لنا يتبيف إنو» :قاؿ الذي )فرخو( *

 «.بذلؾ نتفوه فأ يحسف وال ،البيائـ مف غيره أو قرد سبللة اإلنساف بأف نحكـ أف يمكننا
 مذىب إف: »األحياء مف كثير حقائؽ في نظر أف بعد القائؿ (ميفرت* )

نو ،تأييده يمكف ال (فيدارو )   .«الصبياف آراء مف رأي وا 
 يؤمنوف الحيواف عمماء إف: »يقوؿ لندف جامعة مف( واطسوف) بروفيسور* ال
 فكرة ألف ولكف ؛يالمنطق االستدالؿ أو االختيار أو لممبلحظة كنتيجة ال بالنشوء
 الذيف النصارى أذىاف عف بعيدةأنيا  أي ،«التصور عف بعيدة فكرة المباشر الخمؽ

 .ٖ=ٔ وأف ،واحد وىو ثبلثة مف مكوف اهلل أف يزعموف

                                                           

 .ٜٛٛٔ/ٗتفسير الشعراوي  -ٔ
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 والقرد اإلنساف بيف المقابمة تشريح (فرخو)و ىو درس أف بعدف (بسكوف فوف) *
  .«جداً  وبعيد أصمي االثنيف بيف الفرؽ إف»: قاؿ
 العمـ ندوة في تميت اإلنساف أصؿ في رسالة في قاؿ الذي (أغاسير) *

 وأسموبوالواقع،  في باطؿ عممي خطأ( داروف) مذىب إف»: خبلصتو ما الفيتكورية
 .«تحتو طائؿ وال شيء، في العمـ مف ليس
 لـ البينات مف لنا ما بموجب إنو»: قاؿ( فيدارو ) صديؽ وىو( ىكسمي) *

 االنتخاب أو الطبيعي باالنتخاب نشأ الحيواف أو النبات مف نوعاً  أف قط يتبرىف
 .«الصناعي

 باالرتقاء يعتقدوف الذيف أف في ريب ال إنو»: قاؿ (ىيكؿ) مثؿ وىو (تندؿ) *
 تغيير مف بد ال أنو عندي المحقؽ ومف بيا، يعمـ لـ مقدمات نتيجة أنو يجيموف
 . («داروف) مذىب
 .فييا األجنة عمـ وأستاذ ،مونتبمييو ةبجامع الطب كمية عميد (فيالتوف) *

 نعمـ ال إننا» :القائؿ وىو بباريس، الطبيعي التاريخ متحؼ مدير (كاترفاج* )
 يقيف عمى نناا  و  ،لمتحوؿ قابمة غير أنيا فقط نعمـ إننا ،الحية األنواع تكونت كيؼ
 .(ٔ)«تكوينيا لطريقة الحقيقي الناموس يكتشفا لـ( المارؾ)و( داروف) بأف

الفسيولوجي )تيميسياف( العالـ الممحؽ بالمجنة المركزية لمطاقة النووية يقوؿ: * 
إف العمماء الذيف يؤكدوف عمى أف التطور واقع عممي ىـ منافقوف، و أنما يروونو »

مف أحداث إنما ىو مف الشعوذات التي ابتدعت وال تحتوي عمى نقطة واحدة مف 
ميطة مضطربة مف األحاجي وشعوذة ، وقد وصؼ ىذه النظرية بأنيا )خ«الحقيقة
 األرقاـ(.

                                                           

 .ٕٚٚ، ٕٙٚص توحيد الخالؽ لمزندانيانظر:  -ٔ
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إف االعتقاد »* )كمو تز( رئيس فرع العمـو في إحدى الجامعات إذ يقوؿ: 
 .   (ٔ)«بالتطور يحتاج إلى كثير مف السذاجة

 ُخرافة مجرد الداروينية األفكار إف»: أمريكا في وأويف إنجمترا، في (آغاسيرز) *
  ."بسرعة تنسى سوؼ وأنيا عممية،
إف القائميف بنظرية التطور لـ يكونوا يعمموف شيئًا »: ( بقولوموريسوفكريسي ) *

وقد وقفوا في مكانيـ حيث يبدأ التطور حقًا، أعني  ،عف وحدات الوراثة )الجينات(
 .«عند الخمية

يناقش الحمقة المفقودة وىي  (العمـ بقرة مقدسة)صاحب كتاب  (أنتوني ستاندف* )
إنو ألقرب مف الحقيقة أف تقوؿ: إف جزًء »عف سدىا فيقوؿ: ثغرة عجز الداروينيوف 

 «.كبيرًا مف السمسمة مفقودة وليس حمقة واحدة، بؿ إننا لنشؾ في وجود السمسمة ذاتيا
قصة آدـ وحواء كما  اً أيد عمماء األحياء جزئي»: ( الذي يقوؿستيوارت تشيس* )

 .«تروييا األدياف، وأف الفكرة صحيحة في مجمميا
بأف أيًا مف  االعتقادال توجد عبلمة واحدة تحمؿ عمى »: (تف كبلرؾأوس* )

المراتب الحيوانية الكبرى ينحدر مف غيرىا، إف كؿ مرحمة ليا وجودىا المتميز 
وفي  ،الناتج عف عممية خمؽ خاصة متميزة، لقد ظير اإلنساف عمى األرض فجأة

 .«نفس الشكؿ الذي تراه عميو اآلف
  .الماضي القرف في الجامعات أساتذة ومعظـ ()ىرشؿ الفمكي العالـ *

كانت أبحاثو ضربة قاسية لنظرية و  أسطورة التوالد الذاتي،أبطؿ  إذ (باستور* )
 .(ٕ)التطور

                                                           

 .ٕٓ، ٜٔصلفريؽ مف العمماء كتاب خمؽ ال تطور  -ٔ
 .ٜٕٜ/ٕ المعاصرة واألحزاب والمذاىب األدياف في الميسرة الموسوعةانظر:  -ٕ
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 النشوء مذىب بيا يرتطـ التي العقباتمبينًا  إذ يقوؿ :(جوليو جوستاؼ* )
 :أمور خمسة في تنحصر» :واالرتقاء

 .األنواع أصؿ تعميؿ في عجزىا ظير قد المذىب ىذا عمييا يقـو التي العوامؿ أف -أ
 .الحشرات وجود لتعميؿ كفايتيا عدـ تبيف -ب
 .جديدة ألنواع المولدة الفجائية التحوالت تفسير في غنائيا عدـ تبيف -ج
 وقد ،نيائياً  وثبوتيا الجديدة األنواع طبائع تولد تعميؿ عف قصورىا اتضح -د
 .تتغير ال ثابتة تبقى بسرعة فييا تولدت متى أنيا ثبت
 مف فتحوليا الكائنات فيو تدخؿ الذي التطور عوامؿ تفسير عف عجزىا ثبت -ىػ
 .(ٔ)«الكماؿ إلى النقص مف وتدفعيا مركبة، حالة إلى ساذجة حالة
 )جراسيو( عف (اإلنساف أصؿ ما) كتابو في (بوكاي موريس) الدكتور نقؿ *
 أكثر الداروينية تعد»: الكتاب ىذا في قاؿ (اً متيم اإلنساف) عنوانو اً كتاب كتب الذي

 التوجييات إلى ذلؾ ومردُّ  المادية، في إيغاالً  المذاىب وأكثر لمديف، عداء المبادئ
لى ،عمييا قامت التي األساسية  .(ٕ)«إلييا وصمت التي النيائية االستنتاجات وا 

 أف ـٜٓٚٔ( اهلل إلى يعود العمـ) كتابو في ذكر فقد (،Maxwell) كيير األم* 
 العصر فكر يسود كاف حيث إعبلنيا، زمف في أغراضيا استنفدت قد داروف نظرية

 اإلضافات مف الكثير فييا استحدثت قد العمـو شتى كانت ولما ،إنجمترا في الفيكتوري
 ،عشر التاسع القرف أوائؿ في معروفاً  كاف عندما تقؼ معالميا تميزت التي العممية
 ال أصبحت قد ألنيا ؛التطور نظرية سرياف مدى مراجعة مف دالب فإنو ذلؾ عمى وقياساً 
 .والعشريف الواحد القرف مطمع عف فضبلً  ،العشريف القرف في العمـ مستحدثات مع تتبلءـ

                                                           

 عمى موقع وزارة األوقاؼ المصرية:اإلنساف، لعطية صقر، فتوى منشورة  وأصؿ انظر: داروف -ٔ
(http://www.islamic-council.com.) 
 .ٜٖ٘/ٕ٘بية العالميةالموسوعة العر  -ٕ

http://www.islamic-council.com/
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 أنو كتب قدف ـ،ٜٜٚٔ عاـ (Morowitz) األميركي البيولوجية الطبيعة عالـ *
، عاقؿ غير عرياف ردق سبللة مف أنو ليتصور بذىنو يسرح أف لئلنساف مخزٍ  أمرٌ 

 اشترؾ حيف (Wiberforce) البريطاني القس أف طبيعياً  كاف لذلؾ نوإ ويضيؼ
 والفيمسوؼ الكاتب (ىكسمي جولياف) أماـ لمتطور داروف نظرية عف مناظرة في

 (،ىاكسمي) فيسأؿ مناقشتو في القس يستطرد أف طبيعياً  كاف ،الممحد البريطاني
 أف مف (داروف) بنظرية اتصؿ ما ألبيو جده أـ ألمو جده طريؽ عف كاف ىؿ ترى
 أقاـ الذي اإلنساف يظؿ أف المؤلـ مف أنو (مورفيتز) ويعمؽ قرد؟ نسؿ مف أصمو

 قرد سبللة مف أنو وطأة تحت والتكنولوجيا المبتكرات مف العديد وأضاؼ الحضارة
 فاآل حاجة في المادي عالمو يسعده لـ والذي المادي اإلنساف أف ويضيؼ أبمو،
 .حيواف غير إنساناً  ليصبح بالمادة الروح عالـ ويقرف يعود أف إلى

 ـ،ٜ٘ٓٔ عاـ منذ النسبية قوانيف صاحب (،ـٜ٘٘ٔ-ٜٚٛٔ أينشتيف البرت* )
 النووية، والطبيعة الدقيؽ الكـ وميكانيكا الطاقة قوانيف تحديث مف بيا ارتبط وما
 كمية بقوانيف محكومة وفالك في الطاقة ومقدار صور أف عمى تؤكد القوانيف تمؾو 

 (أينشتيف) كاف فقد ولذلؾ مصادفة، أو تمقائي تفاعؿ أي حدوث معيا يمتنع ثابتة
 حريصاً  دائماً  -النازية مف ىرباً  المتحدة الواليات إلى ىاجر الذي- األلماني العالـ
 ىي واإلنجيؿ التوراة تعاليـ إف»: وقاؿ السماوية، والكتب باألدياف اإليماف عمى
، «الحياة في وىدفو طريقو يضؿ ال حتى اإلنساف إليو يمجأ أف يجب الذي ذالمبل

 .(ٔ)وكبلمو ىذا فيو تعارض مع نظرية النشوء والتطور

                                                           

، منشور في مجمة اإلعجاز عبدالخالؽ السباعيل الخمؽ بيف الحقائؽ القرآنية والنظريات البشريةانظر:  -ٔ
 ىػ.ٕٙٗٔ، ٕٔعف الييئة العالمية لئلعجاز العممي في القرآف والسنة، العدد  ةدر اصالعممي ال
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 بً ػهًٍػمهًٍب ٔ انُشٕء ٔانزطٕس : رفٍُذ َظشٌخشاثغادلطهت ان
 :ؽمٍمخ ال َظشٌخ

 كبير فرؽ وىناؾ ،(رالتطو  نظرية) واالرتقاء النشوء بشأف وهقال ما عمى طمؽأُ  قدل
 القانوف أو الحقيقة أما والتكذيب، التصديؽ تحتمؿ فالنظرية، والحقيقة النظرية بيف
 .(ٔ)الباطؿ أوجو مف وجياً  يحتمؿ فبل

 مطوروالعجيب ممف يصؼ ىذه النظرية الميترئة بالحقيقة مع أف )دارويف( ال
مف كتابو  في نسبة النظرية إليو يقوؿ في الفصؿ السادس والذي بولغ ليذه النظرية

إني ال أشؾ بأف اعتراضات كثيرة قد خطرت بباؿ القارئ قبؿ أف »)أصؿ األنواع(: 
يصؿ إلى ىذا الفصؿ مف كتابي، وبعض ىذه االعتراضات خطير إلى حد أني 

، فيؿ يكوف التطور حقيقة واقعة بينما «حتى اليـو ال أفكر بيا إال وتعتريني ىزة
ردة عمى ىذه النظرية التي ال تستند إلى )دارويف( نفسو ييتز لبلعتراضات الوا

اكتشاؼ عممي، بؿ تستند مثمما صرح )دارويف( نفسو إلى تسمسؿ منطقي، 
واعترؼ أف النظرية تواجو مشكبلت كثيرة بخصوص أسئمة ميمة ال تستطيع 
اإلجابة عمييا، بؿ كاف يعتقد أف تقدـ العمـ كفيؿ بحؿ ىذه المشكبلت، وأف العمـ 

ندىا، كما كرر ىذا القوؿ عدة مرات في كتابو، غير أف التقدـ سيؤيد نظريتو ويس
العممي خبلفًا لتوقعاتو قد سحب البساط مف تحتيا، وسيأتي بياف ذلؾ في تفنيد 

 .(ٕ)أسسيا

                                                           

 .ٕٚٚكتاب توحيد الخالؽ لمزنداني صانظر:  -ٔ
 .ٕٙٔ، ومعجزة خمؽ اإلنساف لياروف يحيى صٙٔصلمجموعة مف العمماء خمؽ ال تطور  كتابانظر:  -ٕ
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 ادلشبْذ انٕالغ ٌإٌذْب ال انُظشٌخ
 الوجود إلى تأتي واإلنساف الحيوانات مف كثيراً  لشاىدنا حقاً  النظرية كانت لو *
ذا فقط، التناسؿ طريؽ عف ال التطور، طريؽ عف  زمف إلى يحتاج التطور كاف وا 

 متوالية دفعات صورة في آدمييف إلى تتحوؿ قرود مشاىدة مف يمنع ال فذلؾ طويؿ
 !!سنة مائة كؿ أو سنوات، عشر كؿ أو سنة، كؿ
 رجؿ إلى قرداً  طورت قد الطبيعي واالنتخاب الطبيعية الظروؼ أف سممنا لو *
 لذلؾ امرأة تكوف أف أيضاً  قررت قد الظروؼ ىذه بأف أبداً  نسمـ لف نافإ مثبًل،
 .بينيما الموازنة مع والبقاء التناسؿ في ليستمرا الرجؿ
 تتموف التي مثبلً  كالحرباء المخموقات في نشاىدىا التي التكيؼ عمى القدرة إف *

 ندع وىي معيا، تولدت المخموقات تكويف في كامنة مقدرة ىي المكاف بحسب
 المخموقات جميع عند وىي معدومة، تكوف تكاد اآلخر البعض وعند وافرة، بعضيا
 كما البيئة تكونيا متطورة صفة التكيؼ عمى فالقدرة حدودىا، تتجاوز ال محدودة
ال النظرية، أصحاب يزعـ  واألتربة األحجار عمى التكيؼ فرضت البيئة كانت وا 

 .الجمادات مف وغيرىا
 تمتاز كما والماء، البر في الحياة عمى بمقدرة اإلنساف عمى الضفادع تمتاز *

 أف كما آلة، بدوف وذلؾ السريع واالنتقاؿ المباشر الطيراف عمى بمقدرة عميو الطيور
 أنؼ مف رقياً  أكثر الكمب أنؼ فيؿ اإلنساف، أنؼ مف حساسية أشد الكمب أنؼ

 انب؟الجو  بعض في اإلنساف مف أرقى والطيور الضفادع وىؿ اإلنساف؟
 عمى المساء وفي النيار ترى في الحمار أو الخيؿ أو الجمؿ عيف أف كما *

 الصقر عيف أف كما الظبلـ، في الرؤية عف اإلنساف عيف تعجز حيف في السواء
ذا اإلنساف؟ مف أرقى الحمار أو الصقر فيؿ اإلنساف، عيف مف أشد  أخذنا وا 
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 يفوؽ عندئذ النبات فإف الدوؿ ؿلحا بالنسبة ىو كما لمرقي أساساً  الذاتي االكتفاء
 لغذاء يحتاج أف دوف غيره وطعاـ طعامو يصنع ألنو الحيوانات؛ وجميع اإلنساف

 .غيره مف
ذا  وحيوانات والفيؿ الجمؿ يكوف أف يجب عندئذ لمرقي، أساساً  الضخامة أخذنا وا 

 !!(ٔ)اإلنساف مف أرقى الضخمة التاريخ قبؿ ما
 ليكوف األوؿ القرد في أثرت التي األمور أيضًا يقاؿ ألصحاب التطور: إف* 
 وىذا! القرود؟ جنس وينعدـ أناسًا، ليكونوا القرود بقية في تؤثر لـ لماذا إنسانًا،
 .(ٕ)يجيبوف عميو ال سؤاؿ

  رفٍُذ أعظ ٔفشضٍبد انُظشٌخ:
 في التنقيب أكمؿ قد أنو أحد يدعي فبل ناقصًا، يزاؿ فبل الحفريات * أما عمـ

 المقررات ينقض جديداً  شيئاً  يجد فمـ والبحار، الجباؿ وتحت رضاأل طبقات جميع
 البدائية األولى الكائنات وجود فإف العمـ ىذا مقررات ثبات فرض وعمى السابقة،

 وليس األدنى، الكائنات مف الراقية الكائنات تطور عمى دليبلً  ليس األرقى ثـ أوالً 
 أف كما محكمة، متسقة يدةجد صفات تنشئ الطبيعية الظروؼ أف عمى دليؿ ىناؾ
 نتيجة يعطي فإنو -فيو الذي الترتيب وثبات صحة افتراض عمى- الحفريات عمـ

 في باحثيف أف لو األدنى، فمثبلً  مف الحيواف جاء األرقى الحيواف أف: ىي واحدة
 بقايا عمى األولى الطبقات في فعثروا عاـ، مميوف بعد بعدنا جاءوا األرض طبقات
 الخامسة وفي حديثة، سيارة بقايا الثالثة وفي خيؿ، عربة بقايا ثانيةال وفي يد، عربة
 فضائية، سفينة بقايا الثامنة وفي صاروخ، بقايا السابعة وفي حديثة، طائرة بقايا

                                                           

 .ٕٚٔ، ٓٚٔ، ومعجزة خمؽ اإلنساف لياروف يحيى صٕٗٚلمزنداني ص توحيد الخالؽانظر: كتاب  -ٔ
 .ٜٚٛٔ/ٗتفسير الشعراوي انظر:  -ٕ
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 بفعؿ تطورت قد اليد عربة أف عمى الظيور في الزمني الترتيب ىذا يدؿ فيؿ
 أف عمى فقط يدؿ الزمني يبالترت ىذا أف أـ فضاء؟ سفينة إلى الطبيعية الظروؼ

 لوجود الزمني الترتيب وكذلؾ منيا، وليس اليد، عربة بعد جاءت الخيؿ عربة
 عمى يدؿ وال األدنى، بعد جاء األرقى أف عمى يدؿ ال األدنى بعد األرقى الكائنات

 إلى اإلنساف ننسب أف نستطيع ال إننا(: »)كيث البروفيسور منو، يقوؿ تطور أنو
 ال( الباليونتولوجيا) عمـ إف(: »برانكو.و) ويقوؿ البروفيسور ،«نواعاأل ىذه مف أي

 .(ٔ)«أسبلفاً  لئلنساف يعرؼ
 ىذا في جمعت التي الوثائؽ أففي تمؾ الحفريات  التدقيؽ بعد بؿ إنو قد تبيف

 عمى»: يقوؿ حيف نفسو دارويف يعترؼ وبيذا ،دقيقة وال كافية تكف لـ المجاؿ
 أشبو الجيولوجي السجؿ فإف التطور، حدوث عمى دليبلً  األحافير أىمية مف الرغـ

 وفي متناثرة، قميمة صفحات سوى منو يبؽ ولـ صفحاتو بعض فقدت بكتاب ما يكوف
 «. صفحة كؿ في قميمة كممات إال يبؽ لـ الباقية الصفحات تمؾ

 الشواىد صمة في مشككاً  التطور عمى األحافير أدلة قيمة مف ىويؿ ويقمؿ
 األحافير مف النظرية لدعـ ُأعطَيت التي والشواىد األدلة إف»: وؿفيق بالنظرية،

 تخص ألنيا ذلؾ بالنظرية؛ ضعيفة صمتيا الحصاف، جسـ حجـ ازدياد توالي مثؿ
 حدث يكوف قد التوالي ىذا أف عف فضبلً  متشابو، واحد وراثي تركيب ذات حيوانات
 .(ٕ)«مثبلً  كالتغذية خارجي بسبب

 يعثر لـ أنو إذ مجيواًل، يزاؿ ال لئلنساف المباشر السمؼ وأن يدعى ما أف والواقع
 البدائي البشري الكائف عمى أي لئلنساف، المباشر السمؼ بقايا عمى اآلف حتى أحد

 كما اآلف، حتى نجد لـ أننا كما منو، انحدر أنو يفترض والذي بالقرد، اً شبي األكثر
                                                           

 .ٜٕٙلمزنداني ص توحيد الخالؽانظر: كتاب  -ٔ
 .ٖٙ٘/ٕ٘لميةالموسوعة العربية العا -ٕ
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 باإلنساف الشبيو والقرد اإلنساف ومن انحدر الذي لمحيواف مؤكدة اً آثار  (النجر) يقوؿ
 .(ٔ)المفقودة الحمقة باسـ يشتير ما وىو يزعموف، كما

 حولو يدندف الذي ليس( ـٜٔٛٔ دبوا) اكتشفو الذي جاوه بإنساف يسمى ما أما
 الثالث المؤتمر في( فيرشو البروفيسور) أثبت فمقد يصفونو، كما وليس ،النشوئيوف

 إال ىي ما جاوه إنساف إلى تنسب التي الجمجمة عظمة بأف( ليد) في انعقد الذي
 .الرجؿ ىي الفخذ عظمة وأف شمبانزي جمجمة مف قطعة
 بقايا مف وفؾ إنساف، جمجمة شظايا مف معجُ  فقد( بيمتدوف) إنساف أماو 

 .(ىردليكا) البروفيسور وضعو الذي التقرير ذلؾ أثبت كما شمبانزي
 يستطيع ال لمخموؽ أنيا يفترض الشظايا ىذه ضـ أف أكد فقد (كيث أرثر) أما
 محض ىي اإلنساف القرد فكرة أف( فيرشو البروفيسور) ويؤكد يأكؿ، أو يتنفس أف

 الحمقات إف» (:داروف مذىب تصدع) كتابو في( سولاير) الدكتور يقوؿ، و خرافة
 دونو وما اإلنساف بيف بالناقصة وليست األحياء، طبقات بيف ناقصة المفقودة

 والحيوانات الوحيدة الخمية ذات األولية الحيوانات بيف حمقات توجد فبل ب،سحف
 بيف وال المفصمية، بيف وال الرخوة الحيوانات بيف وال المتعددة، الخبليا ذوات

 األخيرة بيف وال البرمائية، والحيوانات األسماؾ بيف وال والفقرية، البلفقرية الحيوانات
 ترتيب عمى ذكرتيا وقد ،األديمية يواناتوالح الزحافات بيف وال والطيور، والزحارؼ،
 كؿ مجموعة، كؿ»: (نوي دي الكونت) ويقوؿ، «الجيولوجية العصور في ظيورىا
 انتقالي، شكؿ أي عمى نعثر لـ إننا ؛فجأة الوجود إلى جاءت وكأنيا تبدو فصيمة
 .(ٕ)«أقدـ أخرى إلى حديثة مجموعة أي نسبن أف المستحيؿ ومف

                                                           

 .ٗٚٔ، ومعجزة خمؽ اإلنساف لياروف يحيى صٖٚ٘، ٖٙ٘/ٕ٘انظر: الموسوعة العربية العالمية  -ٔ
 .ٕٓٚلمزنداني ص توحيد الخالؽكتاب انظر:  -ٕ
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 مف اً كثير  تجاىموا أو وأىمموا األحافير عمى التطور دعاة اىتماـ قتصرلقد ا
 الكشوؼ مف كثير الواقع في يناؾف ،التطور في نظريتيـ تيدـ التي الكشوؼ
 ألنيا ؛التطور دعاة بيا ييتـ لـو  ،قديمة حقب إلى تعود راقية حيوانات ليياكؿ
 فحـ قطعة اكتشاؼ عف ـٜٙ٘ٔ عاـ (ووكر جوىانس) أعمف قدف ،نظريتيـ تناقض
 بقايا مف قطعة أقدـ وىي عاـ، مبلييف عشرة إلى يرجع إنساف فؾ بيا حجري
 أدنى يوجد ال أنو (ووكر) وصرح ، بسويسرا باؿ بمتحؼ وتوجد ،العالـ في اإلنساف
 المتحؼ مدير (ليكي ريتشارد) أعمف كما، القردة سبللة مف اإلنساف أف عمى دليؿ

 في الوطنية الجغرافية جمعيةال أماـ ـٕٜٚٔ عاـ نوفمبر في بكينيا الوطني
 ونصؼ مميونيف إلى تاريخيا يعود بشرية جمجمة بقايا اكتشاؼ عف واشنطف،
 ونصؼ مميوف بنحو أقدـ تعد الجمجمة ىذه فإف ىذا وعمى ،مضت سنة مميوف
 عظاـ اكتشاؼ تـ وقد ،الحيف ذلؾ حتى عميو العثور أمكف أثر أقدـ مف عاـ مميوف
 شرقي الصحاري بإحدى حجري جبؿ في ذاتيا لتاريخيةا الفترة تمؾ إلى ترجع ساؽ
 .(ٔ)بكينيا رودلؼ بحيرة
 Timنشر فريؽ عمماء األنثربولوجي المكوف مف عشرة مختصيف بقيادة و 

White  نتائج دراساتيـ  ،ـٜٚٛٔاألستاذ في جامعة كاليفورنيا بيركمي العاـ
ي ببقايا لما ُسمّْ  Fossilsمف ىياكؿ وعظاـ الحفريات  ٕٖٓالمضنية لفحص 

إنساف ما قبؿ التاريخ الذي يفترض أنو عاش في جنوب شرؽ أفريقيا منذ أكثر مف 
والذي كاف يعتقد أف لو صمة  Homo habilisمميوف عاـ، والذي يسمَّى  ٘.ٔ

النسب في التطور بيف اإلنساف الحالي كما نعرفو وبيف أجداده المزعومة مف القرود 
أثبتت نتائج دراسة الفريؽ األميركي أف ما ُسمّْي وقد  زي،أو الغوريبل أو الشمبان

                                                           

 .ٖٚ٘/ٕ٘الموسوعة العربية العالميةانظر:  -ٔ
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بإنساف ما قبؿ التاريخ يختمؼ تمامًا عف اإلنساف الحالي ألف العظاـ قد أثبتت أنو 
يتحرؾ عمى أربع وأنو ليس منتصب القواـ كاإلنساف، كما أف طولو أقصر بشكؿ 

قيقي، واضح، كما أف عظاـ الرأس وتجويؼ المخ تختمؼ تمامًا عف اإلنساف الح
ـ ٜٚٛٔوقد اختتـ فريؽ عمماء االنثربولوجي األميركي تقريرىـ العممي في العاـ 

ما  بأف ىناؾ فرقًا شاسعًا يعكس فراغًا واضحًا زمنيًا وتشريحيًا مف ناحية التطور بيف
تغييرًا  ُسمّْي بإنساف ما قبؿ التاريخ واإلنساف الحقيقي، وأنو مف المقطوع بو أف ىناؾ

تصور  قد حدث نتج منو ظيور اإلنساف عمى األرض بحيث يصعبدراميًا ضخمًا 
الحالي  ارتباط اإلنساف الحقيقي بما يفترض أنو نشأ مف نسميـ، حيث إف اإلنساف
  .(ٔ)متميز تمامًا ظاىريًا وتشريحيًا وسموكًا وعقبًل وقدرة وممكات عف أي كائف آخر

 كائف عف يتطور لـ فاإلنسا أف عمى تدؿ العممية االكتشافات ىذه أف والواقع
 عمـوتدؿ عمى أف  ،(ٕ)بالقرد الشبيية اآلدميات سبللة مف انحدر أنو أو بدائية أكثر

 الحقائؽ مف الغد في يكشؼ قد وأنو قطعي، دليؿ عميو بنىيُ  ال متغير الحفريات
 .نؤمؿ؟ كنا ما عكس
 التاآل تقدـ لعدـ نتيجة فيو وقع كبير خطأ ذلؾ، فالحيوانات أجنة تشابوأما  *

 عف بعضيا الحيوانات أجنة بيا تختمؼ التي الدقيقة التفاصيؿ تبيف التي المكبرة
 واضع بو قاـ الذي التزييؼ جانب إلى والترتيب، والتركيب التكويف في بعض
 انتقاد بعد أعمف فإنو ،(ىيكؿ أرنست) األلماني العالـ المتشابية األجنة صور
 صور مف المائة في ثمانية نحو في بوالش تكممة إلى اضطر أنو لو األجنة عمماء
ف ،محضاً  تزويراً  كانت رسومي مف عدداً »: وقاؿ، المنقوؿ الرسـ لنقص األجنة  وا 

                                                           

في ، ة اإلعجاز العممي، منشور في مجممسباعيل الخمؽ بيف الحقائؽ القرآنية والنظريات البشريةانظر:  -ٔ
 ىػ.ٕٙٗٔالحادي والعشريف،  العدد

 .ٖٚ٘/ٕ٘انظر: الموسوعة العربية العالمية  -ٕ
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 الجمايف) مجمة في ىذا جاء «الخطيئة نفس ارتكبوا قد الحيواف عمماء مف مئات
 .(ٔ)(ميونخ ػ زيتونج
 التطور عاةد إلييا استند التي الحجة ضعؼ عف كشؼ األجنة عمـ في والتطور 
 عالـ أو الحيواف عالـ مف األنواع تحوؿ عمى دليؿ األجنة في التشابو أف مف

 ىناؾ أف وأوضحت الشبو، ىذا الحديث العممي الكشؼ وسائؿ نفت النبات، وقد
 األجنة عمماء كشؼ كما ،الدقيقة التكوينيَّة تفاصيميا في الحيواف أجنة في اختبلفاً 
 وأف خبليا، مجموعة مف يتكوف الحية الكائنات أجناس مف جنس كؿ أف واألحياء

 عدد وىو ،(اً صبغي) كروموزوًما ٙٗ مف تتكوف اإلنساف خبليا مف خمية كؿ نواة
 اإلنساف تعرض نقص أو العدد زاد فإف ؛اإلنساف خبليا مف خمية كؿ في ثابت
 نوى أف العمماء ىؤالء وجد القرد خبليا وبفحص َخْمقي، اضطراب أو عقمي لخمؿ
 وال يزيد ال القرد خبليا نوى في ثابت عدد وىو ،اً كروموزوم ٗٗ مف تتكوف اهخبلي

 العامؿ وىي ،النوع تحدد التي ىي الصبغيات أو الكروموزومات وىذه ينقص،
 الوراثة عوامؿ أف األجنة عمـ أثبتكما  ،حي كائف كؿ صفات ُيحدّْد الذي الرئيسي
 في كامنة وراثية عوامؿ ىناؾ ألف ؛آخر نوع إلى نوع تطور المستحيؿ مف تجعؿ
 نشأ الذي النوع دائرة في يظؿ أف وتحتّْـ ،نوعو بخصائص لو تحتفظ نوع كؿ خمية
 وسيظؿ ،قط أصمو فالقط جديد، نوع إلى يتطور وال نوعو عف قط يخرج وال منو،
 ،واإلنساف والقرد والحصاف والثور الكمبكذلؾ و  ، اهلل بمشيئة الدواـ عمى قًطا
 الواحد النوع حدود في االرتقاء يوف الوراثة نظريات حسب يقع أف يمكف ما وكؿ
 .(ٕ)آخر نوع إلى االنتقاؿ دوف

                                                           

 .ٕٔٚلمزنداني ص توحيد الخالؽكتاب انظر:  -ٔ
 .ٖٙ٘/ٕ٘الموسوعة العربية العالميةانظر:  -ٕ
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األميركية تقريرًا عف مشروع  (Science)ـ، نشرت مجمة ٜٜٛٔفي مارس و 
قومي مموؿ مف وزارة الصحة األميركية بميزانية قدرىا ثبلثة ببلييف مف الدوالرات 

وييدؼ المشروع إلى وضع خريطة توضح  ر عامًا،مقدرة بخمسة عش ولفترة زمنية
مكنوف التركيب الجزيئي لمحامض النووي في جينات جسـ اإلنساف والمسؤولة عف 

ائة تريميوف وقد ذكر التقرير أف جسـ اإلنساف يحتوي عمى م ،نقؿ صفاتو الوراثية
في جينات  (DNA)مف الخبليا الحية يحوي كؿ منيا  ((ٗٔ)ٓٔ×ٔخمية )

ت النواة فيما عدا خبليا الدـ الحمراء والتي ال تحتوي نواة منيا، ومف كروموزوما
في الفرد نفسو مف اإلنساف في ىذه اآلالؼ مف الببلييف  DNAالعجب أف يتماثؿ 

مع البروتينات  (DNA)و ،ولكنيا تختمؼ تمامًا عف أي إنساف آخر ؛مف الخبليا
ف الجينات التي بدورىا ت كوف الكروموزومات الثابتة واإلنزيمات المتخصصة تكوّْ

 كروزموزومًا. ٙٗفي كؿ نواة تحتوي العدد 
ورغـ تماثؿ الكروموزومات في الشكؿ، إال أنيا تتفاوت في وظائفيا ودورىا في 

مو بخيط طولو خمسة أقداـ توريث مختمؼ الصفات، وكؿ كروموزوـ يمكف تمثي
 مقائيًا؟بوصة ىؿ يمكف أف يحدث كؿ ذلؾ مصادفة وت( (ٓٔ-)ٓٔ×٘وقطره )

فييا  (DNA)يحوي جزيء  (E.Col)ويستطرد التقرير ليوضح أف خمية بكتريا 
بينما في خمية  ،مميوف وحدة مف األحماض األمينية المرتبطة بنسؽ ثابت ٘,ٗ

مميوف وحدة مف األحماض  ٘ٔفييا يحوي  (DNA)الخميرة نجد أف جزيء 
وعدد الجينات في  حدة،بميوف و  ٖكؿ منيا  ، أما جينات اإلنساف فتحوياألمينية

ولـ يتيسر حتى اآلف التعرؼ  ،ئة ألؼ مف الجينات لكؿ كروموزـوااإلنساف تبمغ م
 جيف ٓٓ٘ٔومف بينيا أمكف تحديد موقع  ،مف تمؾ الجينات ٓٓ٘ٗإلى أكثر مف 

أي أننا أمامنا أمد طويؿ لنفيـ مجرد تركيب  فقط عمى الكروموسومات المختمفة،
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ليس ذلؾ أدعى ألىؿ العمـ أف يتواضعوا طة كاممة ليا، أاإلنساف ورسـ خريخبليا 
الناس معرفة بتمؾ وىـ بحكـ عمميـ أكثر ، لقدرة اهلل الخالؽ البارئ المصوّْر 

إذا كنا ال ، ف(ٔ)ژڻ  ڻۀ  ۀ  ہژؿ: ئقاالوصدؽ اهلل العظيـ القدرة الفائقة، 
بصورة تمقائية نستطيع أف نزعـ أف مصنعًا لمتكنولوجيا الحيوية قد ظير مصادفة و 

وأصبح مستمرًا في إنتاجو مف دوف العقؿ المدبر أو قوة الطاقة  ،في مكاف ما
 .(ٕ)؟!نركف إلى القوؿ: إف الحياة واإلنساف كانا وليدي المصادفة فكيؼ ،القادرة
أثبت عمـ الجينات والكروموسومات وعمـ الخبليا واليندسة الوراثية، أف لقد 

المتميزة بالخمؽ  الكاممةنسانا سويًا بو الصفات اإلنساف ظير عمى وجو األرض إ
 .(ٖ)عف غيرة مف المخموقات

 دليبلً  فميس ،القردي لمتطور أثري كعضو اإلنساف في الدودية الزائدة وجود أما *
 مف وراثتيا ىو وجودىا سبب يكوف بؿ القرد، مف اإلنساف تطور عمى قاطعاً 

 تمؾ ىضـ في لمساعدتو فخمقت النباتات، عمى اعتماده كاف الذي الجد اإلنساف
 في العفونات ضد أمف صماـ بوظيفة تقـو الزائدة أف أخيراً  رؼعُ  ولقد ،النباتات
 ،اليـو حتى عنا غائبة تزاؿ ال أخرى حكمة ليا أف يكشؼ قد العمـ أف كما ،األمعاء
ذا ازدياد، إلى يـو كؿ فالعمـ  األولية الكائنات صفات مف صفة الخنوثة كانت وا 
 األنوثة، أمارات مف الثدي فإف الراقية، الكائنات خصائص مف والزوجية ،الدنيا
 كالحصاف الحافز وذوات ذكور حيف في لئلنساف، كما ثدي لو الذكر الفيؿ ونجد

                                                           

 .ٕٔالذاريات: اآلية  سورة -ٔ
 ةدر اص، منشور في مجمة اإلعجاز العممي المسباعيل شريةبيف الحقائؽ القرآنية والنظريات الب الخمؽانظر:  -ٕ

 ىػ.ٕٙٗٔ، ٕٔ، العدد العممي في القرآف والسنة عف الييئة العالمية لئلعجاز
مف الذرة إلى المجرة نظرة في الكوف واإلنساف والحياة دراسة فمكية مف وحي القرآف لحمادة أحمد انظر:  -ٖ

 .ٓ٘العائدي ص
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 لـ و اإلنساف، في الخنوثة أثر بقي فكيؼ ،أمياتيا يشبو ما إال ليا ثدي ال والحمار
 أدنى ىو مما تطور اإلنساف أف ـيزع( فيدارو ) أف مع منو؟ أدنى ىو فيما يبؽَ 
 الحماقة مف»: أوكسفورد جامعة مف( جودريتش. س.أ) البروفيسور يقوؿ ،منو

 .(ٔ)«لو فائدة ال اإلنساف جسـ مف جزء أي بأف القوؿ
وقد حاوؿ بعض عمماء األجنَّة مجاراة نظرية التطور فزعموا أف جنيف اإلنساف 

مرحمة تطور اإلنساف مف الحيوانات مزود بفتحات خياشيمية زائدة، وأنيا تمثؿ 
ـ استطاع العالـ )راندؿ ٜٜ٘ٔالمائية مثؿ األسماؾ؛ إال أنو أخيرًا في العاـ 

شورت( الذي قضى حياتو في دراسة تشريح جسـ اإلنساف أف يثبت خطأ ىذا 
التفسير، وأثبت أف ما يسمى بفتحات خياشيمية ليست زائدة بؿ ىي عبارة عف 

مة لتثبيت األوعية الدموية في جنيف اإلنساف، وقد كاف ىذا ثنيات في األنسجة الز 
التفنيد قاطعًا حتى إف )جولياف ىاكسمي( في كتابو عف التطور في صورتو الجديدة 

 .(ٕ)قد اضطر لمتسميـ بما أثبتو عالـ التشريح )راندؿ شورت(
 ظاىرة تفسير يمكف فإنو ،أجساميا تركيب في الحيوانات بيف * وأما وجود الشبو

 وحدانية عمى يدؿ وىوما مستقبًل، خمًقا منيا كؿ خمؽ المخموقات ىذه بأف التشابو
 يدؿ لتكوينيا األساسي اإلطار في الحيوانات تشابو أف كما ،صنعو ودقة الخالؽ
 مف النظرية زعمتو وما، أحد واحد خالؽ يبدعو لمخمؽ واحد أسموب وجود عمى
 المعاصر التشريح عمـ أف إذ بو؛ مـمس غير والحيواف اإلنساف بيف التشابو أوجو
 يو،إل شكبلً  الحيوانات أقرب ىي التي القردة وبيف اإلنساف بيف ىائمة اً فروق أثبت
 ،اليدوية والميارة الممس، حاسة ودقة اإلنساف، عند القامة انتصاب: في تتمثؿ

                                                           

 .ٕٕٚ، ٕٔٚلمزنداني ص لؽتوحيد الخاكتاب انظر:  -ٔ
، منشور في مجمة اإلعجاز عبدالخالؽ السباعيل الخمؽ بيف الحقائؽ القرآنية والنظريات البشريةانظر:  -ٕ

 ىػ.ٕٙٗٔ، ٕٔ، العدد العممي في القرآف والسنة عف الييئة العالمية لئلعجاز ةدر اصالعممي ال
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 يتميز كمو ىذا وفوؽ ،األفكار عف بالنطؽ والتعبير الجمجمة، وحجـ الدماغ، ونمو
 الفكرة عف والتعبير األفكار وتكويف التصور عمى والقدرة العقمية بقواه اإلنساف
 ينمي أف يستطيع المخموقات سائر دوف وحده اإلنساف، و المجدَّدة المعنوية
 تستطيع ال ولكنيا األشياء بعض تتعمـ أف تستطيع فإنيا الحيوانات، أما ،معموماتو

 يصنع والنحؿ األعشاش، تصنع أف عتستطي فالطيور ،اً معيَّن اً حد تتخطى أف
 ،صنعتيا عمى تحسيف أي ُتْدِخؿ أف تستطيع ال الحيوانات ىذه كؿ ولكف الخبليا،

 اإلنساف مزايا مف فيذه أجداده معمومات مف يفيد أف استطاع حيواف يوجد وال
 تكوف أف يمكف ال أنو تثبت والحيوانات اإلنساف بيف الكبيرة الفوارؽ وىذه، وحده
 بعض جعؿ ما وىذا ،حيواف أي وبيف الحالي اإلنساف بيف سمفية ةصم ىناؾ

 (:والدس) فيقوؿ ،الطبيعي االنتخاب قانوف تحت اإلنساف اندراج ينفوف التطوريّْيف
 بخمقو القوؿ مف والبد ،اإلنساف عمى يصدؽ ال الطبيعي باالنتخاب االرتقاء إف»

 اً فرق والقرد اإلنساف بيف أف واقعال مف لنا يتبيف إنو»: (فرخو) وقاؿ ،«مستقبلً  اً خمق
 وال البيائـ، مف غيره أو قرد سبللة مف اإلنساف بأف نحكـ أف يمكننا فبل ،اً كبير 

 .(ٔ)«بذلؾ نتفوه أف يحسف
 يبقى فبل الحية الكائنات إفناء عمى يعمؿ قانوناً  أو ناموساً  ىناؾ إف * أما القوؿ

 حيواناً  فتكوّ  حتى القوية لصفاتا فتتراكـ ألبنائو صفاتو يورث الذي ،األصمح إال
 جميعيا الحية الكائنات إىبلؾ عمى يعمؿ وقانوف وناموس نظاـ ىناؾ حقاً ف ،جديداً 
 يعمؿ وناموساً  نظاماً  أف إال حي، كؿ عمى الموت قدر اهلل ألف ؛وضعيفيا قوييا
 هللا ألف والكائف؛ البيئة بيف الحياة عمى التكافؿ قانوف ىو ذلؾ النظاـ، ىذا بمقابمة
 والجاذبية والنبات واألمطار والرياح والبحار الشمس فنجد أسبابيا، فييأ الحياة قدر
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 فالنظر الحيوانات، مف وغيره اإلنساف حياة عمى لئلبقاء تتعاوف وغيرىا ىذه كؿ
 فإذا التفكير، في خمبلً  يحدث البقاء عوامؿ عف النظر وغض ءالفنا عوامؿ إلى
ذا الحياة، ىذه في دور ولكؿٍ  ،لمحياة ةسن فيناؾ ،لميبلؾ سنة ىناؾ كاف  كانت وا 

 تشويو عمى قادرة وغيرىا وعواصؼ وماء وحرارة ورعد رياح مف: الطبيعية الظروؼ
 أف المعقوؿ غير مف فإنو ،بناء تيديـ أو عيف كطمس صنعو، تدمير أو الخمؽ
 فيو بناء تصمح أو عينًا، يممؾ ال لمف عيناً  تنشئ أف الطبيعية الظروؼ ىذه تقدر
 الخراب إلحداث صالحة الطبيعية الظروؼ تكوف أف يقبؿ العقؿ إف، نقص

 الخمؽ لتفسير صالحة الظروؼ ىذه تكوف أف المعقوؿ غير مف لكنو واليبلؾ؛
 الحية الكائنات أعضاء مف عضو أي إف، المتقف المنظـ والتكويف والتصوير البديع

 في غيره مع عممو سؽونُ  بالغة، بحكمة أجزاؤه تبتورُ  بنظاـ، فوكوّ  بإتقاف، رسـ قد
 خبط إلى البديع والنظاـ اإلتقاف ذلؾ نسبيُ  أف المحاؿ ومف ،اإلبداع غاية

 إف»: (كمبردج) جامعة مف (لوؾ) البروفيسور يقوؿ، العشواء الطبيعية الظروؼ
 .«جديداً  شيئاً  يخمؽ أف يمكف ال صناعياً  أو طبيعياً  كاف سواء االختيار

 لكؿ المبرر عطىي ألنو ؛البشرية، الحياة دمري( لؤلصمح البقاء) مبدأ ىذا إف 
 إنما خمقية رذائؿ يمارس المع اعتقاد أنو  ومكره وحربو ظممو يمارس أف ظالـ

 أعطى الذي ىو الزعـ ىذاو  التطوريوف، زعـ كما الفطرة قوانيف مف قانوناً  يمارس
 . (ٔ)(بشاعتو كؿ االستعمار) حركة
 القوية األفراد بيف التناسؿ في الميؿ بو يكوف يالذ الطبيعي االنتخاب أما * 
 حدوث عمى دليبلً  ذلؾ فميس ،األقوى وبقاء الضعاؼ، األفراد اندثار سبب مما

 ،الضعيؼ النوع اندثار ال النوع نفس مف النوع بقاء منو يفيـ بؿ النوع، في تطور

                                                           

 .ٕٕٚلمزنداني ص توحيد الخالؽكتاب ظر: ان -ٔ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

008 

 ألف ؛ياً جنس فتوراً  فيو يحدث فإنو ما كائف عمى يحدث تطوراً  بأف: قيؿ إذا أما
 ما ذلؾ الشكؿ في بينيما واالختبلؼ التباعد بقدر تنقص واإلناث الذكور بيف األلفة
 قرف بعد ـٜٛ٘ٔ عاـ النوعية بالجيولوجية المختصيف أشير( دويرزانسكي) يقولو
 إلى فالميؿ منو، التناسمي الميؿ ضعؼتُ  الشكؿ في المخالفة»: (فيدارو ) مف

 وليس ،االختبلؼ ذلؾ بقدر المختمفة نواعواأل األشكاؿ بيف ضعؼيَ  التناسؿ
 ىذا فمثبلً  الوراثة، بواسطة نقؿتُ  األفراد مف فرد في الحسنة الصفات أف صحيحاً 
 العمـ الغزير العالـ أف كما ذريتو، إلى عضبلتو قوة تنتقؿ ال العضبلت قوي الحداد

 .«أبنائو إلى بالوراثة عممو ينتقؿ ال
 في توريثيا ثـ ،العارضة والصفات خصائصال لبعض نشوء بحدوث القوؿ أما *
 وال الناسمة في تكمف ال صفة فكؿ ،الحديث الوراثة عمـ يرفضو ما فذلؾ ،النسؿ

 فيا، بالوراثة الذرية إلى تنتقؿ ال عارضة صفة فيي ،صبغاتيا مف صبغة تحتوييا
 السنيف مرور بعد أطفاليـ ولد أف يسبب لـ وذلؾ ؛أبناءىـ يختنوف المسمموف ىـ
 التحوالت) أف عمى( دونالدسوف) ودراسات( مولمر) أبحاث اتفقت قد، و تونيفمخ

 عددىا في( ليتر ساينس) مجمة وتقوؿ ،(تقتؿ الكبيرة والتحوالت تضعؼ الصغيرة
 مف% ٜٜ أف تقوؿ أف المبالغة قبيؿ مف ليس»: ـٜٓ٘ٔ نوفمبر في الصادر
 بطبلف أثبت العمـ قدـت كمما، وىكذا «ضارة جينات التحوالت عف الناتجة الجينات
 .(ٔ)التطور نظرية
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قولو بو ، (ٔ)ژگ ک ک کژ :والطبيعة، فباطمة بقولو فكرة الصدفة * أما
: إبداع الرحمف في خمؽ اإلنساف، ولقد وبالتأمؿ في  ،(ٕ)ژمت  ىت  يت   حت  ختژ

في خمؽ  أفرزت التقنية العممية الحديثة شواىد كثيرة دالة عمى إبداع الخالؽ 
، مف ذلؾ والطبيعة الخالقة كذلؾ عمى بطبلف فكرة الصدفة ة، ودالجسـ اإلنساف

جعؿ كؿ إنساف متميز عف أبناء جنسو بأشياء تخصو ال يشاركيا فيو  أنو 
 وباطف اليديف وراحة والقدميف اليديف أصابع في توجد التي البصمات غيره، كآثار

؛ ألنيا مف أىـ وسائؿ الجنائي التحقيؽ مجاؿ في باىراً  نجاحاً  وقد أثبتت القدميف،
االستعراؼ، وأقوى الدعائـ التي بني عمييا تحقيؽ الشخصية؛ ألف احتماؿ تطابؽ 
بصمات يد أي شخص مع آخر مف سكاف العالـ يعتبر بعيدًا، بؿ ال تتشابو حتى 
بصمة اإلصبع الواحدة مع باقي أصابع اليد الواحدة، ونظرًا لخاصية عدـ تغيرىا 

قد اعتبرت وسيمة ثابتة مؤكدة لتحقيؽ الشخصية، وتمييز أي وبقائيا عمى حالتيا، ف
ـ، وقد أثبت ٖٕٛٔيعثر عمى بصمتيف متطابقتيف منذ سنة فرد مف غيره، إذ لـ 
عممية استحالة تطابؽ بصمتيف لشخصيف، أو ألصبعيف  عمماء البصمة بطرؽ

ف مختمفيف لشخص واحد، وذلؾ ألف احتماؿ التطابؽ عندىـ ال يحصؿ إال في مبليي
 أضعاؼ عدد سكاف الكرة األرضية.

بيف  وكذلؾ البصمة الوراثية التي أصبحت أحد وسائؿ األدلة الجنائية فقد
البريطاني )أليؾ جفيري( أف كؿ إنساف ينفرد بسمات أو مميزات جينية خاصة بو، 
ال تتكرر إال عند التوائـ السيامية المتطابقة، والتي تتكوف مف بويضة واحدة ومنوي 

( والمورثة D.N.Aلؾ أف الصفات الوراثية الموجودة عمى الحمض النووي )واحد، ذ
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مف كبل الزوجيف مناصفة، يبدأ الحمض النووي بنقميا بكؿ دقة إلى األبناء، ليرث 
كؿ شخص نصؼ صفاتو الوراثية مف األب، والنصؼ اآلخر مف األـ، وأطمؽ 

 .(ٔ)عمييا )الندر( محقؽ اليوية األخير
بة المني والشعر ومجموعة الدـ ونوع أجساـ المناعة، وبصمة تركيباإلضافة إلى 

دوف غيره  العيف والصوت والرائحة والشفاه والمعاب، وىي كميا مما يختص بو الفرد
الذي خمقو وجعؿ كؿ إنساف مف أبناء جنسو، وىذا يقطع بأف اإلنساف مف خمؽ اهلل 

أو  ،ؿ بخمقو صدفةمتميز عف غيره مف أفراد جنسو، فكيؼ يأتي بعد ذلؾ مف يقو 
صنع عجيب مف ولو نظرنا بتأمؿ مف الذرة إلى المجرة لرأينا  بتطوره مف حيواف؟!!

، ما يدؿ عميو ويرشد (ٕ)ژۀ ۀ  ہ ہ ہہ ھ   ھ ھ    ھ ےژ الخالؽ 
ببديع صنعو ليو أىدى  إليو، ولعمري إف ذلؾ األعرابي الذي اىتدى إلى الخالؽ 

 عمى تدؿ البعرة»يـ، إذ يقوؿ وقد سأؿ عف اهلل: سبيبًل مف التطورييف والمفتونيف ب
 وأرض أبراج، ذات فسماء المسير، عمى األقداـ وآثار الحمير، عمى والروث البعير،
 .(ٖ)«القدير العميـ الحميـ الصانع عمى تدؿ أما أمواج، ذات وبحار فجاج، ذات

والتطور  النشوء نظريةعمييا  تعتمدبعد ىذا التفنيد لؤلسس واالفتراضات التي ا
يظير لنا سقوط ىذه األسس واالفتراضات، وبسقوطيا تسقط نظرية النشوء والتطور 

 القائمة عمييا؛ ألف ما بني عمى باطؿ فيو باطؿ. 

                                                           

طب الشرعي وأدلتو الفنية ، والٜٙٔ-ٙٙٔإثبات الحقوؽ والجرائـ ص انظر: أثر الطب الشرعي في -ٔ
 .ٕٖٗ-ٕٖٔدات العممية في إثباتو صالنسب ومدى تأثير المستجو  ،ٓ٘ص
 .ٚسورة السجدة: اآلية  -ٕ
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 احلذٌضخ زطٕسٌخان
الحديثة أماـ النقد العممي الذي وجو إلى النظرية،  تطوريةالاضطرب أصحاب 

وتدليبًل عمى  ،تدعيمًا ليا ؛ار جديدةولـ يستطيعوا أماـ ضعفيا إال أف يخرجوا بأفك
 فأجروا سمسمة مف التبديبلت منيا: ،تعصبيـ الشديد حياليا

واستبدلوا  ،إقرارىـ بأف قانوف االرتقاء الطبيعي قاصر عف تفسير عممية التطور
الطفرات، وخرجوا بفكرة  بو قانونًا جديدًا أسموه قانوف التحوالت المفاجئة أو

 .المصادفة
وليس  ،مى االعتراؼ بأف ىناؾ أصواًل عدة تفرعت عنيا كؿ األنواعرغموا عأُ و 

 أصبًل واحدًا كما كاف سائدًا في االعتقاد.
جبروا عمى اإلقرار بتفرد اإلنساف بيولوجيًا رغـ التشابو الظاىري بينو وبيف أُ 

 القرد، وىي النقطة التي سقط منيا دارويف ومعاصروه.
لحديثة ما ىو إال أفكار ونظريات ىزيمة ا تطوريةكؿ ما جاء بو أصحاب الإف 

أعجز مف أف نستطيع تفسير النظاـ الحياتي والكوني الذي يسير بدقة متناىية 
 .(ٕ)(ٔ)ژمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مجژ :القائؿ بتدبير الحكيـ 

دخمت متحؼ النسياف بعد  النشوء والتطورأف نظرية » يتضح مما سبؽ:أخيرًا و 
واكتشاؼ وحدات الوراثة )الجينات( باعتباره  ة،وراثلمف مندؿ كشؼ النقاب عف قانو 
لكاممة واعتبار أف الكروموسومات تحمؿ صفات اإلنساف ا ،الشفرة السرية لمخمؽ

ولذا يرى المنصفوف مف العمماء أف وجود تشابو بيف ، وتحفظ الشبو الكامؿ لمنوع
لؽ واحد وال يوحى ألنو يوحي بأف الخا ؛الكائنات الحية دليؿ واضح ضد النظرية
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ڀ  ژ: قاؿ يقرر بأف مادة الخمؽ األولى لمكائنات ىي الماء و بوحدة األصؿ، 

 وقد، (ٕ)ژں   ں  ڻ ڻڻ  ڻۀ  ۀ  ہژ: ، وقاؿ (ٔ)ژٺ ٺ  ٿ ٺ  ٺ
نيا ،قاطعة بأدلة النظرية بطبلف التجربة عمى القائـ العمـ أثبت  نظرية ليست وا 
 ،الخالؽ ،اهلل بوجود تؤمف السماوية يافاألد وكافة واإلسبلـ، اإلطبلؽ عمى عممية
 اإلنساف خمؽ وبدأ ،خمقو شيء كؿ صنع أحسف الذي ،المصور ،المدبر ،البارئ
 إنساناً  يبقى واإلنساف مكيف، قرار في نطفة فم خمقو ثـ ،طيف مف سبللة مف

 .(ٖ)«يتحوؿ وال يتطور ال وعقمو وصفاتو بشكمو
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 انذساعخ ٔأصشْب يهخصادلطهت اخلبيظ: 
 :يتمخص ما يمي الدراسة السابقة لنظرية النشوء واالرتقاء من
 ،الماء مف نشأ صغير حيواف المخموقات أصؿ أفتطور النظرية  تزعـ* 

 تحولتو  ،األبناء في ورثت جديدة صفات نشأت عميو ةضو فر الم ةيالبيئ وبالتغيرات
 لصفاتا نشوء واستمر أرقى، مخموقاً  وجعمت ،راقية صفات إلى السنيف مبلييفمع 
 .باإلنساف انتيت التي المخموقات ىذه إلى وصؿ حتى واالرتقاء البيئة بفعؿ
 أجنة تشابوو  ،الحفرياتكعدة أسس وافتراضات،  نظرية عمىال اعتمدت* 

 بيف والشبو ،اإلنساف في الدودية الزائدة وجودو  األولى، أدوارىا في الحيوانات
 الطبيعي االنتخابو  ،البقاء ىعم الصراع قانوفو  أجساميا، تركيب في الحيوانات

 . نشأت وتطورت مصادفةأف الحياة الجديدة، و  ، وتوارث الصفاتلؤلصمح البقاءو 
 الذي المحرؼ دينيـ وجو في الطبيعة عمماء شيره كسبلحالنظرية  انتشرت* 
 أقداميـ وطئت ديف كؿ وجو في ثـ الطبيعية، العمـو مياديف في البحث ضد وقؼ

 ىا.نشر  فيدورًا  اليدامة والقوىوقد لعب الييود  ،وملتحطي أرضو المستعمرة
بادة * تركت ىذه النظرية آثارًا سيئة في واقع البشرية واألمة اإلسبلمية، كع

وتضييع المسممات العقائدية المنصوص عمييا في الشرائع، ونشر الطبيعة، 
وظيرت أجياؿ  ،قنوطيأس و و قمؽ وضياع  مع، ديفال عف ؼانحر اإللحاد، واال

وأسست لعدة نظريات باطمة استندت عمييا،  ،ذات خواء روحيئرة مضطربة حا
  .بل غاية وال حدودبفكرة فمسفية داعية إلى التطور المطمؽ  تكونو 

 ولو نظرياتوال التجارب وال نافع، عمـأي حارب ي الاإلسبلـ ييتـ بالعمـ و  *
 شرعو.وأمره و  الخالؽ  كبلـ ما لـ تخالؼ ،الدراسة تحت زاؿتكانت ال 
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* في القرآف الكريـ آيات كثيرة واضحة دالة عمى بطبلف نظرية النشوء والتطور، 
 .النبوية المطيرة عف النبي الكريـ السنة جاءت أحاديث في ومثؿ ذلؾ 
در  معارضتيا وبياف لدراسة ىذه النظرية وتفنيدىا، مجموعة مف أىؿ العمـ * َتصَّ

وآثارىا  وفسادىا خطرىا إلى وأشاروا ،في كتاب اهلل وسنة نبيو  مقرر لما ىو
 .واالجتماعية والخمقية الفكرية الحياة عمىالمدمرة 

 * اختمؼ موقؼ عمماء الغرب تجاه ىذه النظرية ما بيف مناصر وناقد ليا.

 وهقال ما عمى طمؽأُ  ، وقدالنشوء والتطور العقمية عمى بطبلف الشواىددلت * 
، والحقيقة النظرية بيف كبير فرؽ وىناؾ ،(رالتطو  نظرية) واالرتقاء النشوء بشأف

 ىذه النظرية. يؤيد الواقع المشاىد الباإلضافة إلى أف 
 التطور، نظريةوفرضيات أسس * أثبتت المكتشفات العممية الحديثة بطبلف 

 الوثائؽ أففي تمؾ الحفريات  التدقيؽ بعد وقد تبيف ،ناقصاً  يزاؿ ال الحفرياتعمـ ف
 خطأ الحيوانات أجنة تشابو، و دقيقة وال كافية تكف لـ اؿالمج ىذا في جمعت التي
 التي الدقيقة التفاصيؿ تبيف التي المكبرة اآلالت تقدـ عدـ نتيجة فيو وقع كبير

 بو قاـ الذي التزييؼ جانب إلى بعض، عف بعضيا الحيوانات أجنة بيا تختمؼ
 أمف صماـ وظيفةب تقوـ الزائدة أف أخيراً  رؼعُ  قد، و المتشابية األجنة صور واضع
 اإلنساف بيف التشابو أوجو مف النظرية زعمتو وما ،األمعاء في العفونات ضد

 بيف ىائمة اً فروق أثبت المعاصر التشريح عمـ فإ إذ بو؛ مسمـ غير والحيواف
والطبيعة  فكرة الصدفةيو، و إل شكبلً  الحيوانات أقرب ىي التيوبيف القردة  اإلنساف

بعد ، و إبداع الرحمف في خمؽ اإلنسافالعمـ الحديث عف باطمة بالتأمؿ فيما كشفو 
واكتشاؼ وحدات الوراثة )الجينات( باعتباره  ة،وراثلمكشؼ النقاب عف قانوف مندؿ 

 .متحؼ النسياف النشوء والتطوردخمت نظرية ، الشفرة السرية لمخمؽ
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 :اآلثار التالية الدراسة السابقة لنظرية النشوء واالرتقاء ويظير من خالل
 مف الشرع والعمـو الحديثة.  قاطعةال دلةاألب ىذه النظرية بطبلف* 

 مف الكتاب والسنة النبوية. السمعية بالدالئؿ يعرؼ إنما* موضوع الخمؽ 
* قصور العقؿ البشري عف إدراؾ ما يغيب عنو، وأف المرجع في ىذه األمور  

ضؿ وأضؿ،  ، ومف راـ الوصوؿ بغير اتباع منيج الخالؽ إلى عبلـ الغيوب 
 :(ٔ)كما ىو حاؿ التطورييف، وأصدؽ ما ينطبؽ عمييـ ىو قوؿ القائؿ

 ِنَياَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ِإْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَداـِ اْلُعقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِؿ ِعقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ 

 َوَغاَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعِي اْلَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَلِميَف َضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَلؿُ   

   
 َوَأْرَواُحَنػػػػػػػػػػػا ِفػػػػػػػػػػػي َوْحَشػػػػػػػػػػػٍة ِمػػػػػػػػػػػْف ُجُسػػػػػػػػػػػوِمَنا

 َوَحاِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ ُدْنَياَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأَذى َوَوَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ   

   
ـْ َنْسػػػػػػػػَتفِ   ْد ِمػػػػػػػػػْف َبْحِثَنػػػػػػػػا طُػػػػػػػػوَؿ ُعْمِرَنػػػػػػػػػاَولَػػػػػػػػ

 ِسػػػػػػػػػػػػػػَوى َأْف َجَمْعَنػػػػػػػػػػػػػػا ِفيػػػػػػػػػػػػػػِو: ِقيػػػػػػػػػػػػػػَؿ َوقَػػػػػػػػػػػػػػاُلوا  

   
ظيار  * أف ما يظير مف خبلؿ الكشوؼ العممية ما ىو إال مف إنفاذ الوعد، وا 
قامة الحجة، ودمغ الباطؿ وأىمو،  الحؽ بالبراىيف المحسوسة عمى اإليماف، وا 

 ىئ  ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئژ: مصداقًا لقولو 

 ، بمى كفى باهلل الذي يعمـ السر وأخفى شييدا.(ٕ)ژحئ جئ          ی ی ی ی ىئ
ولعؿ الحكمة في  الكفار، مف ولو آياتو ؽصد ثبتيُ  مف ديجن  الحؽ * أف

 إلثبات عقيدة القرآف والسنة. -في ذلؾ-ذلؾ دفع شبية تحايؿ المسمميف 
 ما ذكره اهلل ورسولو. بغير الَخْمؽ وتكذيب المبطميف القائميف في دمغ الشبية* 

، حيث أخبر القرآف الكريـ وكذلؾ السنة النبوية المطيرة عف * إظيار المعجزة
في حيف حارت عقوؿ عمماء الغرب في ىذا الخمؽ، وذىبوا  ،وبنيو خمؽ آدـ 

يتخبطوف يمنة ويسرة، وخرجوا بالتطور الذي جعؿ أصميـ قردًا، وما ىي إال أف 

                                                           

 .ٜٙ/ٛ السبكي الكافي عبد بف عمي بف الديف لتاج الكبرى الشافعية قاليا الفخر الرازي، انظر: طبقات -ٔ
 .ٖ٘اآلية : سورة فصمت -ٕ
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العممية الحديثة التي مكنت البشر مف الغوص في أعماؽ اإلنساف جاءت التقنية 
والذي صرح بو عمماء الغرب قبؿ -والحيواف واألرض ليجدوا بطبلف فرية التطور 

وصدؽ ما أخبر بو القرآف عف خمؽ اإلنساف، مما يشيد بأنو كبلـ اهلل،  -المسمميف
 ذي ما كاف النبي بصدؽ رسالتو؛ إذ أنو مف الغيب ال اشاىد أنزلو عمى محمد 

، كاف نبيًا أمياً  فضبًل عف أنو  وال قومو الذيف بعث فييـ يعمموف شيئا عف ذلؾ،
 وعاش في بيئة أميو عميو أزكى الصبلة والسبلـ.

 أعمـ واهلل 
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 خهك ثًُ آدوفصم انضبًَ: ان
 وفيو أربعة مباحث:

 مطالب:ثبلثة وفيو ، ادلجؾش األٔل: اخلهك يٍ ركش ٔأَضى
 .انمشآٌ انكشٌىت األٔل: انخهك يٍ ركش ٔأَخى فً انًطه

 انًطهت انخبًَ: انخهك يٍ ركش ٔأَخى فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 مطالب: ثبلثةوفيو ، ادلجؾش انضبًَ: انفشق ثني خهك انزكش ٔخهك األَضى
 .انمشآٌ انكشٌىثٍٍ خهك انزكش ٔخهك األَخى فً  انًطهت األٔل: انفشق

 انًطهت انخبًَ: انفشق ثٍٍ خهك انزكش ٔاألَخى فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 مطالب:  ثبلثةوفيو ، ادلجؾش انضبنش: انصهت ٔانرتائت 
 .مشآٌ انكشٌىانانًطهت األٔل: انصهت ٔانتشائت فً 

 انًطهت انخبًَ: انصهت ٔانتشائت فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 مطالب:  ثبلثةوفيو ، ادلجؾش انشاثغ: صفخ ادلبء انزي خيهك يُّ اإلَغبٌ
 .انكشٌى انمشآٌانًطهت األٔل: صفخ انًبء انزي ٌخهك يُّ اإلَسبٌ فً 

 انًطهت انخبًَ: صفخ انًبء انزي ٌخهك يُّ اإلَسبٌ فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.
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 ادلجؾش األٔل
 اخلهك يٍ ركش ٔأَضى 

 مطالب: ثبلثة وفيو
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىاخلهك يٍ ركش ٔأَضى يف 
 انضبًَ:  ادلطهت

 اخلهك يٍ ركش ٔأَضى يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ.
 ادلطهت انضبنش: 

 يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.
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 انمشآٌ انكشٌىادلطهت األٔل: اخلهك يٍ ركش ٔأَضى يف 
 اٌَبد انٕاسدح:

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ     ڄ  ڃ  ڃ ژ : قاؿ

 .(ٔ)ژڈ   ڈ  ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ 
  .(ٕ)(ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) : قاؿو 
 .(ٖ)ژں  ں  ڻ   ڻژ  : قاؿو 

 ألٕال ادلفغشٌٍ
 : ژڃ  چ  چژ:  اختمؼ المفسروف في المراد بالذكر واألنثى في قولو

 بقرينة قولوواستدلوا عمى ذلؾ  ،(ٗ): المراد بالذكر واألنثى آدـ وحواءالقول األول
 :يالنب قوؿ، و ژڇ ڇچ چ ژ :  النَّاُس َبُنو آَدَم، َوآَدُم ِمْن"

رَ ألنيما وصفاف لموصوؼ  ؛فيكوف تنويف ذكر وأنثى ،(٘)ُتَراٍب" ، أي مف أب َفَقرَّ
 .(ٙ)ذكر ومف أـ أنثى

                                                           

 .ٖٔسورة الحجرات: اآلية  -ٔ
 .ٕنساف: اآلية سورة اإل -ٕ
 .ٖ : اآليةالميؿ سورة -ٖ
، ٕ٘ٙ/ٗمبغوي ل التنزيؿ ، ومعالـٜٔٓٔلمواحدي ص الوجيز، و ٖٗٗ/ٖانظر: لطائؼ اإلشارات لمقشيري  -ٗ

بف ال القرآف العظيـ ، وتفسيرٖٓٗ/ٙٔمقرطبي ل ، والجامع ألحكاـ القرآفٖٚٗ/ٚ البف الجوزي وزاد المسير
 .ٕٗ/ٗ لمشربيني والسراج المنير، ٚٛٙوتفسير الجبلليف  ص، ٖ٘٘/ٚٔ، والمباب البف عادؿ ٕٔٙ/ٗكثير

أبو داود، ، و ٕٛٚٓٔ، برقـ: ٙ٘ٗ/ ٙٔ،  أخرجو أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة -٘
، والترمذي، كتاب تفسير القرآف، باب ومف ٛٔٔ٘، برقـ: ٕٜٗ/ٗكتاب األدب، باب في التفاخر باألحساب 

 .ٜٚ/ٖ والترىيب الترغيب . وىو حديث حسف، انظر: صحيح،ٕٖٛٙبرقـ: ٖٛٛ/ ٘ سورة الحجرات،
 .ٕ٘ٔ/ٕٙ البف عاشور التحرير والتنوير - ٙ
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 الرجؿ ماء مف الولد اهلل خمؽالذكر واألنثى، أي  جنسبو د ار الم :القول الثاني
 األنثى فيعـ.، ودليؿ ىذا القوؿ تنكير الذكر و (ٔ)المرأة وماء

، (ٕ)ذىب بعض المفسريف إلى الجمع بيف القوليف األوؿ والثاني الثالث: القول
، (ٖ)«وأـ أب مف منكـ واحد كؿ خمقنا أو ،وحواء آدـ مف»: ومف قاؿ مف المفسريف

يدخؿ في ىذا القوؿ، وىذا عمى أف حرؼ العطؼ )أو( لئلباحة التي يمكف فييا 
 .(٘)(ٗ)الجمع بيف المتعاطفيف

ىو القوؿ الثالث؛ ألنو يجمع بيف القوليف األوؿ والثاني، والجمع أولى  نشاعؼٔا
مف اإلىماؿ إف أمكف، وىو ىنا ممكف، ويمكف أف نستدؿ إلى جانب األدلة السابقة 

إذ أف المراد  (ٙ)(ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) :بقوؿ اهلل 
 .مف ماء الذكر وماء األنثىأخبلط  :أي  (ەئ)بقولو: 
 آثار مف بأثر  اهلل فأقسـ مصدرية، (ٚ)ژں  ں  ڻ   ڻژ: و قول في و)ما(
 أنواع صنفا واألنثى التناسؿ، والذكر مف يقتضيو وما الزوجيف، خمؽ وىو قدرتو،

                                                           

ومفاتيح الغيب ، ٖٚٚ/ٗ لمزمخشري ، والكشاؼٜٖٓ/ٕٕمطبري ل انظر: جامع البياف في تأويؿ القرآف -ٔ
 .ٜٕٛ/ٕ يءييؿ لعمـو التنزيؿ البف جز ، والتسٕٖٗ/ٙٔمقرطبي لوالجامع ألحكاـ القرآف ، ٚٔٔ/ٕٛلمرازي 

مف آدـ وحواء باعتبار األصؿ، كما أف كؿ آدمي مخموؽ مف أبويف أحدىما ذكر واآلخر »قاؿ الجزائري:  -ٕ
 .ٖٔٔ/٘ جابر بف موسى الجزائريل الكبير العمي لكبلـ أيسر التفاسير« أنثى

 ألبي حياف البحر المحيط، و ٚٙٔ/ٗفي منسلمدارؾ التنزيؿ ، و ٜٕٔ/٘مبيضاوي لأنوار التنزيؿ انظر:  -ٖ
رشاد العقؿ السميـ ٘ٔٔ/ٛ  .ٙ٘/ٜالمظيري  تفسيرو ، ٖٚ/ٜ لحقي ، وروح البيافٖٕٔ/ٛبي السعود أل، وا 
 .ٖٚٚ/ٖأوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  -ٗ

 ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چژتعالى:  بقولو يشير النجمية: التأويبلت في قاؿ»قاؿ إسماعيؿ حقي:  ٘-
[ وىذا بعيد، ولضعفو ٘ٚ/ٜ روح البياف«]إنيا خمقت مف ذكر وىو الروح وأنثى وىي النفس ؛خمؽ القموبإلى 

 لـ يذكره المفسروف غيره، فأعرضت عف ذكره كقوؿ ىنا في المسألة.
 .ٕسورة اإلنساف: اآلية  -ٙ
 .ٖ : اآليةالميؿ سورة -ٚ
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:  قاؿ كما وأنثى، ذكر مف وتكونو اإلنساف خمؽ خصوص: والمراد الحيواف،
 الماديات، عالـ في األرفع المخموؽ ىو ألنو ؛(ٔ)ژچڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ
ناثيـ، ذكورىـ أنفسيـ عمى لتكرره دقائقو؛ أكثر المخاطبوف يدرؾ الذي وىو  بخبلؼ وا 
 .(ٕ)منيا كثيراً  يحصي وال أحوالو بعض يدرؾ اإلنساف فإف الحيواف؛ نسؿ تكوف

ارتباط الذكر واألنثى وسيمة إلى استبقاء النوع االنساني وحفظو  لقد جعؿ اهلل 
ومف عمييا، وجعؿ مجاؿ االلتقاء بطريؽ عمى األرض إلى أف يرث اهلل األرض 

محدد مشروع ىو النكاح لتحفظ بذلؾ األنساب، ثـ جعؿ ثمرة ذلؾ النكاح الولد 
والنسؿ الذي حبب فيو ورغب إليو، وجعؿ حبو مركوزا في فطرة االنساف، كما جعؿ 

 .(ٖ)ميؿ الرجؿ إلى المرأة وميؿ المرأة إلى الرجؿ غريزة وفطرة
 متساووف األصؿ، فيـ في الناس استواء عمى أنثى يدؿالخمؽ مف ذكر و * إف 

إلى أب واحد وأـ واحدة، وكذلؾ متساووف في الخمؽ مف ماء ذكر وماء  النسب في
 وامرأة -آدـ- واحد رجؿ أبناء لكونيـ ؛بعض عمى يـلبعض تفاخر الأنثى، وعميو 

 أكبر ؾذل في فكاف ومتساووف في الخمؽ مف ماء رجؿ وماء امرأة، ،-حواء- واحدة
 تعالى وبيف بعض، عمى الناس بعض وتطاوؿ باألنساب، التفاخر ليـ عف زاجر
 ويتميز بعضا، بعضيـ يعرؼ أي: ،يتعارفوا أف ألجؿ وقبائؿ شعوباً  جعميـ أنو

، وقد عميو ويتطاوؿ بعض عمى بعضيـ يفتخر أف ألجؿ ال ،بعض عف بعضيـ
  اهلل األنساب، بينو رغي آخر بسبب يكوف إنما أف ميزاف التفاضؿ  اهلل بيف
 إلى االنتساب مف بغيره ال اهلل ، فبتقوى(ٗ)(ڌڇ ڍ ڍ ڌ ): بقولو

                                                           

 .ٖٔسورة الحجرات: اآلية  -ٔ
 .ٖٖ٘/ٖٓ ر البف عاشوروالتنوي انظر: التحرير -ٕ
 .ٗٔلطب والقرآف لمحمد عمي البار صخمؽ اإلنساف بيف ا -ٖ
 .ٖٔسورة الحجرات: اآلية  -ٗ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

032 

 المعاصي، عف وانكفافاً  األكثر طاعةً  القبائؿ يصؿ المرء إلى الفضؿ، والتقي ىو
 قاؿ:  مف صدؽ ولقد

 .(ٔ)ليب أبا الشريؼ الكفر وضع وقد    فارس سمماف اإلسبلـ رفع فقد

 هك يُّ انٕنذَغجخ ادلبء انزي خي
الماء الذي يخمؽ  مسألة إلى مف ينتسبومما لو عبلقة بالخمؽ مف ذكر وأنثى، 

 فييا ثبلثة أقواؿ: مسألة وىذهأي مف ماء أي مف الزوجيف يخمؽ، منو الولد، 
 .(ٕ)فقط خمؽ مف ماء الرجؿالولد يأف ذىب القائموف بو إلى  القول األول: 

 ماء مف يكوف إنما الجنيف أف إلى وائؿمف األ قـو ذىب»القرطبي:  قاؿ اإلماـ
 .(ٖ)«فيو يكوف الذي الدـ مف ويستمد األـ، رحـ في ويتربى وحده، الرجؿ

، (ٗ)ژپ  پ  پ  ڀ *ٻ ٻ  ٻٱ  ٻ ژ: واستدلوا عمى قوليـ بقولو 
﮷ ژ :وقولو  ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ڻ ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ژ : ، وقولو (٘)ژۓ  ۓ      

 .(ٚ)واحد ماء مف الخمؽ أف عمى ، فدؿ(ٙ)ژۀ

                                                           

، ٖٕٓ/ٙمخازف ل، ولباب التأويؿ في معاني التنزيؿ ٚٙٔ/ٗمنسفي لانظر: مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ  -ٔ
 .ٚٔٗ/ٚلمشنقيطي واء البياف ، وأضٕٓٛصمسعدي لوتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف 

ذكر بعض األطباء والباحثيف أف أصؿ الفكرة قديمة ظيرت في القرف الرابع قبؿ الميبلد، ويزعـ  -ٕ
أصحاب ىذه الفكرة أف الجنيف يكوف جاىزًا في ماء الرجؿ، فإذا دخؿ ماُء الرجؿ الرحـ انعقد، ثـ ينمو 

انظر: . ، فاألـ كالحاضف والمغذي، وال دور لمائياحـويستمد غذاءه مف الر  ،كما تنموا البذرة في األرض
 .ٕٛمحمد فياض صلإعجاز آيات القرآف في بياف خمؽ اإلنساف 

 .ٖٖٗ/ٙٔالجامع ألحكاـ القرآف  -ٖ
  .ٕٔ ،ٕٓسورة المرسبلت: اآلية  -ٗ
 .ٛسورة السجدة: اآلية  -٘
 .ٖٚسورة القيامة: اآلية  -ٙ
 .ٖٖٗ/ٙٔ يلمقرطب انظر: الجامع ألحكاـ القرآف -ٚ
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 ىو بذلؾ يوصؼ ، والذي(ٔ) ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ * ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ: وقولو 
 وذلؾ والترائب، الصمب بيف مف يخرج بأنو وصفو بأف عميو عطؼ الرجؿ، ثـ ماء
 .(ٕ)فقط الرجؿ ماء مف مخموؽ الولد أف عمى يدؿ

 . ، كما نقؿ ذلؾ اآللوسي(ٖ)أصبلً إنو ال ماء لممرأة حتى قاؿ البعض: 
 .(٘)(ٗ)أف الجنيف يتخمؽ مف ماء المرأة القول الثاني:
 اهلل خمؽ ما»: مجاىد قاؿ، (ٙ)يما معاً ئما مف يتخمؽ الجنيف أف القول الثالث:

 ڃ ڃ چژ :يقوؿ   اهلل ألف ؛جميعاً  والمرأة الرجؿ نطفة مف إال الولد

ى ) :، فاآلية صريحو في أف الخمؽ مف ذكر وأنثى، واستدلوا بقولو (ٚ)«ژچ

(ى ائ ائ ەئ ەئ
ذكر ذلؾ، ففي  ، وألف النبي أي: اخبلط (ٛ)

ُو َأَحٌد ِمْن ، ال َيْعَممُ َوِجْئُت َأْسَأُلَك َعْن َشْيءٍ " : لمنبي قاؿ اً ييودي أف :الحديث
، َأْو َرُجٌل، َأْو َرُجالِن، َقالَ   دَّْثُتَك؟ َقاَل: َأْسَمعُ : َيْنَفُعَك ِإْن حَ َأْىِل اأَلْرِض، ِإال َنِبي 

                                                           

 .ٚ، ٙسورة الطارؽ: اآليات  -ٔ
 .ٓٛٗ/ٙ لمنيسابوري الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٛٔٔ/ٖٔ مفاتيح الغيب لمرازيانظر:  -ٕ
 .ٜٛ/ٖٓ روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثانيانظر:  -ٖ
 .ٖٕٛ/ٖالورغمي  عرفة ابف محمد بف لمحمد عرفة ابف انظر: تفسير -ٗ
د اكتشاؼ البويضة األنثوية رأى فريؽ مف العمماء أف اإلنساف يخمؽ خمقًا تامًا في بييضة المرأة، بع -٘
. انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف ف الحيواف المنوي ليس لو أي دور سوى تنشيط البويضةأو 

)مف  يفوآخر  مور( إؿ )وكيث الزنداني المجيد لعبد عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة، و ٙٛٔص
  .ٕٔ( صأبحاث المؤتمر العالمي األوؿ لئلعجاز العممي في القرآف والسنة

 القيسي طالب أبي بف لمكي النياية بموغ إلى اليداية، و ٜٖٓ/ٕٕجامع البياف في تأويؿ القرآف لمطبري -ٙ
، ٜٖٚ/ٛألبي حياف  المحيط البحر وتفسير، ٖٖٗ/ ٙٔمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف لو ، ٓٔٓٚ/ٔٔ
 .  ٖٔٔ/ ٘، وأيسر التفاسير لمجزائري ٗٔٗ/ٚضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف وأ
 . ٜٖٓ/ٕٕأخرجو ابف جرير في جامع البياف في تأويؿ القرآف  -ٚ
 .ٕسورة اإلنساف: اآلية  -ٛ
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، ، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفرُ : َماُء الرَُّجِل َأْبَيُض ْئُت َأْسَأُلَك َعِن اْلَوَلِد، َقالَ : جِ ِبُأُذِني، َقالَ 
َذا َعال َمِنيُّ اْلَمْرَأِة َمِنيَّ ا ِبِإْذِن المَّوِ َكر ذْ أ الرَُّجِل َمِنيَّ اْلَمْرَأةِ  َفِإَذا اْجَتَمَعا َفَعال َمِنيُّ  ، َواِ 

 .(ٔ)"ا ِبِإْذِن المَّوِ ثَ آنَ  ،الرَُّجلِ 
 ادلُبلشخ

ذكر خمؽ  كثر مف أف اهلل ليس فيو أأصحاب القوؿ األوؿ ما احتج بو إف 
، خربويف دوف اآلولـ يضفيا إلى أحد األ ،نساف مف الماء والسبللة والنطفةاإل

دؿ عمى أف ومقتضى قوليـ إضافتيما إلى الرجؿ، وىذا غير صحيح؛ ألف اآليات ت
 يمني كما تمني باإلضافة إلى أف المرأةجميعًا، والنطفة منيما  ،السبللة ليماالماء و 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ :، وقد جاء في القرآف الكريـ في قصة نوح قولو (ٕ)الرجؿ

نما ،(ٖ)ژڍ  اثنيف، مف إال يكوف ال االلتقاء فأل االرض؛ وماء السماء ماء أراد وا 
﮷ ۓ  ۓ       ژ :قولو  يكوف أف ينكر فبل ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ماءي  يريد (ٗ)ژ﮲ 

 ال ألنيـ ؛الناس بيف مشيور ىو ما عمى اآليات اقتصرتالرجؿ والمرأة، وربما 
 وماء المرأة ماء مف الجنيف تكويف  النبي بيف وقد، ذلؾ مف أكثر يعمموف
 لمشيئيف يقاؿ أف يجوزوأما خروج ىذا الماء مف بيف الصمب والترائب ف ،(٘)الرجؿ

 اجتماعيما عند والمرأة الرجؿ وألف ،كثير خير ىذيف بيف مف يخرج نوأ المتباينيف
 مف وأما كوف الماء دافقًا فيو ،ىناؾ المفظ ىذا فحسف ،الواحد كالشيء يصيراف

                                                           

أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الحيض، باب بياف صفة مني الرجؿ والمرأة، وأف الولد مخموؽ مف  -ٔ
 .ٖ٘ٔ، برقـ: ٕٕ٘/ ٔ مائيما،

 .ٖٖٗ/ٙٔ لمقرطبي  انظر: الجامع ألحكاـ القرآف -ٕ
 .ٕٔاآلية : القمر سورة -ٖ
 .ٛسورة السجدة: اآلية  -ٗ
 .ٜٖٛ/ ٜٕ والتنوير البف عاشور انظر: التحرير -٘
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 ىذا أطمؽ دافقاً  المني قسمي أحد كاف فمما ،الكؿ عمى البعض اسـ إطبلؽ باب
 .(ٔ)المجموع عمى االسـ

 بأف القوؿ»أصبًل، فرد عميو اإلماـ األلوسي بقولو: أما مف قاؿ إنو ال ماء لممرأة 
 .(ٕ)«وغيرىا الشريعة تكذبو ليا ماء ال ةرأالم

، فمـ أجد ليـ دليبًل وال حجة، والرد عمييـ بأف اآليات واألحاديث أما القوؿ الثاني
نصت عمى أف خمؽ اإلنساف يكوف مف ماء الرجؿ وماء المرأة، وىو ما أثبتو العمـ 

 سيأتي بيانو إف شاء اهلل تعالى.الحديث كما 
؛ لؤلدلة الصريحة التي استدلوا بيا مف كتاب اهلل، ىو القوؿ الثالثاعؼ شٔان

، والدالة عمى أف اإلنساف يخمؽ مف ماء الذكر وماء األنثى، ومف وسنة رسولو 
 َوُىوَ  ، اهللِ  ِبَرُسولِ  َيُيوِدي   َمرَّ » أدلة السنة باإلضافة إلى ما ذكروه حديث:

، َيا: ُقَرْيٌش  َفَقاَلتْ : َقالَ  َأْصَحاَبوُ  ُيَحدِّثُ  : َفَقالَ  َنِبي   َأنَّوُ  َيْزُعمُ  َىَذا ِإنَّ  َيُيوِديُّ
، ِإالَّ  َيْعَمُموُ  اَل  َشْيءٍ  َعنْ  أَلَْسَأَلنَّوُ   ِممَّ  ُمَحمَُّد، َيا: َقالَ  ثُمَّ  َجَمَس  َحتَّى َفَجاءَ : َقالَ  َنِبي 
ْنَساُن؟ ُيْخَمقُ  ، َيا" :َقالَ  اْلِْ  ُنْطَفةِ  َوِمنْ  الرَُّجِل، ُنْطَفةِ  ِمنْ : ُيْخَمقُ  ُكل   ِمنْ  َيُيوِديُّ
فسألو عف أمور  أتى إلى النبي  رجبلً  الذي فيو أف الشبو حديث، و (ٖ)«...اْلَمْرَأةِ 
، فقال ِإَلى َأْخَواِلوِ  َشْيٍء َيْنِزعُ  يِّ َوِمْن أَ  ،َشْيٍء َيْنِزُع اْلَوَلُد ِإَلى َأِبيوِ  يِّ َوِمْن أَ " منيا:

                                                           

 .ٛٔٔ/ٖٔ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح -ٔ
 .ٜٛ/ٖٓ روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني -ٕ
برقـ  ٖٚٗ/ٚ  أخرجو أحمد في مسنده، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعود -ٖ

، ٜٖٖ/٘النسائي في السنف الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب صفة ماء الرجؿ وصفة ماء المرأة ، ٖٛٗٗ
ناديو عامر بف مدِرؾ، وفي أحد إس ،رواه أحمد، والطبراني، والبزار بإسناديف»، وقاؿ الييثمي: ٜ٘ٚٓبرقـ: 

 :، انظر«وضعفو غيره، وبقية ِرجالو ثقات، وفي إسناد الجماعة عطاء بف السائب وقد اختمط ،وثقو ابف حباف
 ، والحديث يتقوى بغيره.ٕٔٗ/ ٛمجمع الزوائد 
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:  َِفِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغِشَي اْلَمْرَأَة َفَسَبَقَيا َماُؤُه َكاَن الشََّبُو  ،َوَأمَّا الشََّبُو ِفي اْلَوَلد
َذا َسَبَق َماُؤَىا َكاَن الشََّبُو َلَيا وىي أحاديث  ،(ٔ)"َأْشَيُد َأنََّك َرُسوُل اهللِ  :َقالَ  ،َلُو، َواِ 

وما أظيرتو اليـو االكتشافات  أف كبًل مف المائيف يشترؾ في الخمؽ، صريحة في
 . أيضًا يرجح ىذا القوؿ العممية

ينافي  خمؽ الجنيفأو ماء الرجؿ في المرأة ماء دور إىماؿ  فمما سبؽ يظير أف
 .أحاديث النبي بو نصوص القرآف وصرحت بو ما جاءت 

 خهك ػٍغى ػهٍّ انغالو
مف أب وأـ، وقد خرج عف ىذه  يـي خمؽ بني آدـ أف يخمقإف سنة اهلل الجارية ف

 ،السنة في الخمؽ، ما قصو اهلل عمينا مف خمؽ عبده ورسولو عيسى ابف مريـ 
 الحد تجاوزواو  مف أـ دوف أب، وليذا لما غمى أىؿ الكتاب فيو إذ خمقو اهلل 

 اتخذوه أف إلى ة،النبو  حيز مف فنقموه إياىا، اهلل أعطاه التي المنزلة فوؽ رفعوه حتى
 بؿ ، وما ىو إال عبد خمقو اهلل، ورسوؿ أرسمو إلى خمقو،يعبدونو اهلل دوف مف إلياً 
 العصمة، فييـ فادعوا دينو، عمى أنو زعـ ممف وأشياعو أتباعو في غموا قد

اهلل  اىـنيرشادًا، ف أو ضبلالً  أو باطبًل، أو حقاً  كاف سواء قالوه ما كؿ في واتبعوىـ
 واإلطراء غموالىذا  عف(ٕ). 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ژ  :قاؿ  

 .(ٖ)ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

                                                           

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ: أخرجو البخاري، كتاب األنبياء، باب قوؿ اهلل تعالى -ٔ

 . ٖٔ٘ٔ، برقـ: ٕٔٔٔ/ ٖ[ ٖٓ]البقرة:ژپ
 .ٕٚٚ/ٔبف كثير ال تفسير القرآف العظيـ -ٕ
 .ٔٚٔاآلية  سورة النساء: -ٖ
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خمؽ عيسى بأمريف: كممة منو، وروح منو، واختمؼ  اآلية بينت أف اهلل ف
 .   ژٿ  ٹژ   معنى الكممة في قولو تعالى: المفسروف في

ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ژلو تعالى: ، بدليؿ قو (ٔ)فقيؿ: ىي كممة كف

 .(ٕ)ژے  ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳    ﮴      ﮵ 
 مف وبشارة ،اهلل التي أمر بيا مبلئكتو أف تأتي بيا مريـ رسالةوقيؿ: الكممة ىي 

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ ، بدليؿ قولو تعالى:(ٖ)بأنيا ستمد عنده

  .(ٗ)ژېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ
  عمى أقواؿ:، ژٹ  ڤژ واختمفوا في قولو تعالى:

 والنظافة الطيارة بغاية شيئا وصفوا إذا أنيـ سالنا عادة جرت أنو :األولالقول 
نما األب نطفة مف يتكوف لـ عيسى كاف فمما ،روح إنو :قالوا  نفخة مف تكوف وا 

 التشريؼ ژڤژ :قولو مف والمراد ،روح بأنو وصؼ جـر ال  جبريؿ
 .شريفة كاممة النعمة تمؾ كوف والمراد ،اهلل مف نعمة ىذه :يقاؿ كما يؿوالتفض

 وصؼ كذلؾ كاف ومف ،أديانيـ في الخمؽ لحياة سبباً  كاف أنو: الثانيالقول 
 .(٘)ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ  :القرآف صفة في تعالى قاؿ ،روح بأنو
 

                                                           

معالـ و  ،ٖٖٓص لمواحدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو  ،ٖ٘ٛ/ٔلمسمرقندي العمـو انظر: بحر -ٔ
 .ٕٗٚ/ٔ لمبغوي التنزيؿ في تفسير القرآف

 .ٜ٘ اآلية آؿ عمراف:سورة  -ٕ
 .ٜٔٗ/ٜمطبري لياف في تأويؿ القرآف جامع البانظر:  -ٖ
 .٘ٗ اآلية آؿ عمراف:سورة  -ٗ
 .ٕ٘سورة الشورى: اآلية  -٘



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

038 

ڤ  ژ :تعالى قولو تفسير في قيؿ ،منو رحمة أي منو روح الثالث:القول 

فمما كاف عيسى رحمة مف اهلل عمى الخمؽ مف ، منو برحمة أي (ٔ)ژڤ  ڦ
والنفخ  ،يرشدىـ إلى مصالحيـ في دينيـ ودنياىـ ال جـر سمي روحا حيث أنو كاف

 .، فكاف عف النفخ فسمي بوُيَسمَّى في المغة روحاً 
 . (ٕ)بتكوينو إياه اهلل إحياءِ  بمعنى منو، وحياة :الرابعالقول 
 . (ٖ)«الصواب مف بعيدٍ  غير ومذىب وجو األقواؿ ىذه ولكؿ»طبري: يقوؿ ال

في ىذه اآلية لمتبعيض، كما يزعمو  (مف)ليست لفظة  ژڤژ وقولو تعالى:
ىنا البتداء الغاية، يعني: أف مبدأ ذلؾ الروح  (مف)النصارى افتراء عمى اهلل، ولكف 

ه بو، ويدؿ عمى أف مف الذي ولد بو عيسى حيا مف اهلل تعالى؛ ألنو ىو الذي أحيا
يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  ژ : قولو  ىنا البتداء الغاية

وىذه اإلضافة لمتفضيؿ؛ ألف جميع األرواح مف خمقو ، (ٗ)ژمث  ىث  يث
 .(ٙ)(٘)ژڇ  ڇ  ڍژ: تعالى جؿ وعبل، كقولو

ۓ  ژ : نجدىا في قولو  مف غير أب الحكمة مف خمؽ عيسى و 

 .(ٚ)ژڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆڭ  
                                                           

 .ٕٕ اآلية المجادلة:سورة  -ٔ
 ،ٙٗ٘/ٔ والعيوف لمماوردي ، والنكتٕٕٖ -ٜٔٗ/ٜمطبري لجامع البياف في تأويؿ القرآف انظر:  -ٕ
 .ٕٜ/ٔٔمفاتيح الغيب الرازي و 
 .ٕٕٗ/ٜمطبري للقرآف جامع البياف في تأويؿ ا -ٖ
 .ٖٔ اآلية الجاثية:سورة  -ٗ
 .ٕٙ اآلية الحج:سورة  -٘
 .ٖٕٖ/ٔلمشنقيطيأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف انظر:  -ٙ
 .ٕٔسورة مريـ: اآلية  -ٚ
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 فخمؽ، خمقيـ في نوع الذي وخالقيـ بارئيـ قدرة عمى لمناس وعبلمة داللة -ٔ
 الذرية بقية وخمؽ، أنثى ببل ذكر مف حواء وخمؽ أنثى وال ذكر غير مف آدـ أباىـ
 الرباعية القسمة فتمت، ذكر ببل أنثى مف أوجده فإنو، عيسى إال وأنثى ذكر مف

 .سواه رب وال غيره إلو فبل سمطانو وعظيـ قدرتو كماؿ عمى الدالة
نما بالتأثير تستقؿ ال جميعيا األسباب أف وعمى   فيري اهلل بتقدير تأثيرىا وا 

 ويقطعوا األسباب مع يقفوا لئبل العادية األسباب بعض في العوائد خرؽ عباده
 جؿ وعبل. ومسببيا مقدرىا عف النظر
 مف ونبياً  اهلل مف رحمة غبلـال ىذا ونجعؿ أي ژڭ ڭژ : وقولو -ٕ

 بعثة إلى دينو عمى تبعو لمف ونعمة، وتوحيده تعالى اهلل عبادة إلى يدعو، األنبياء
 .(ٔ) محمد

                                                           

، ٕٗٔ/ٖبف كثير ال تفسير القرآف العظيـ، و ٕٔٗ/ٗمخازف ل لباب التأويؿ في معاني التنزيؿانظر:  -ٔ
 .ٜٔٗصمسعدي ف لكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناتيسير الو 
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 ادلطهت انضبًَ: اخلهك يٍ ركش ٔأَضى يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ
لى ، وقد اقتصرت الدراسات األو شري كاف دائمًا مثار اىتماـ كبيرإف التخمؽ الب

 ، وبعد(ٔ)الوسائؿ التقنية المتقدمة حينئذ نظرًا لقمة ؛عمى استخداـ الوصؼ التخيمي
 وظمت تستخدـ ،اختراع المجير في وقت الحؽ اتسمت الدراسات بدقة أكبر

، بيد أف كثيرًا مف ىذه المبلحظات جانب األساليب التقنية التجريبيةالوصؼ إلى 
 خبلؿ يعتقد كاف؛ فقد لبعد عف الدقةالوصفية كاف عمى قدر كبير مف التخيؿ وا

 األطباء جميع عند ، وظمت ىذه الفكرةالحيض دـ مف يتولد إلنسافا أف الحقبة ىذه
 ؛فكرةىذه ال يرفضوف المسمميف عمماء كافو  ،المجير اكتشاؼ بعد ما إلى

 العممي البحث نشط فاستمرت ىذه الفكرة حتى لتعارضيا مع اآليات واألحاديث،
 وقد ،(ٕ)عشر والثامف عشر السابع القرنيف في وخاصة عشر، دسالسا القرف في

                                                           

تعود إلى أكثر مف ستة قروف قبؿ الميبلد، وتستمر و  ،عمـ األجنة الوصفيوتعرؼ ىذه المرحمة بمرحمة  ٔ-
حتى القرف التاسع عشر، وتـ خبلؿ ىذه الفترة وصؼ المبلحظات الخاصة بظاىرة تطور الجنيف وتفسيرىا 

السجبلت المدونة مف فترة السبلالت الفرعونية الرابعة والخامسة والسادسة  بأساليب مختمفة، ووجدت بعض
ال يقؿ عف عشرة أشخاص متعاقبيف المقب الرسمي )فاتح مشيمة الممؾ(،  في مصر القديمة، وقد حمؿ ما

إلى  ىأماـ موكب الفراعنة، وكانت تعز  واقتضت المراسيـ فيما بعد أف تحمؿ راية تمثؿ )مشيمة الممؾ(
المشيمة قوى سحرية خفية، وداـ ذلؾ االعتقاد حتى عيد اليونانييف القدماء وبعدىـ، وارتبط السحر  خواص

بالعمـ، أما اليوناف القدماء فيـ أوؿ مف ربط العمـ بالمنطؽ بفضؿ تعميميـ لممبلحظات بالمنطؽ ال بالقوى 
ء األوؿ مف السجؿ التاريخي السحرية الغامضة، وقد ىيمنت كتابات )أرسطو طاليس( و)جالينوس( عمى الجز 

ف لـ تكف الوحيدة في ىذا المجاؿ، ولـ تسجؿ منذ عاـ  بعد الميبلد  ٕٓٓ)السيما مف حيث النفوذ والتأثير( وا 
اب حتى القرف السادس عشر أية معمومات تذكر عف عمـ األجنة في المؤلفات العممية في الغرب، ولوال الكتّ 

 .ٕٔ-ٓٔصعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة انظر:  نانييف.المسمموف لفقد الكثير مف مؤلفات اليو 
وميدت أعماؿ )فيساليوس( و)فابريسيوس( و)ىارفي( لبدء عصر الفحص المجيري، ونشطت المناظرات  -ٕ

العممية، واكتشؼ الحويف المنوي، وكانت مواضيع التكويف السابؽ والخمؽ الذاتي التمقائي والبييضة والقوؿ 
مذىب النطفة الذكرية محؿ نقاش دائـ، فظيرت بعض الرسـو في كتب القبالة خبلؿ القرف بوحدة البييضة، و 

 =،السادس عشر كيؼ يتطور الجنيف مف كتمة دموية وبذرة، وىذا المفيـو الخاطئ قاؿ بو أرسطو طاليس
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 لوفيف فاف)و( ىاـ) مف كبلً  إعبلف إلى عشر السابع القرف في التطور ىذا أدى
 (جراؼ) كما قاـ العالـالمنوي في مني اإلنساف، فقاما برسمو،  الحويف اكتشاؼ( ىوؾ

وذلؾ  (ٔ)جراؼ( ةبوصؼ حويصمة البويضة التي تدعى باسمو إلى اليـو )حويصم
ر الحيواف المنوي والبويضة في ي منيما دو أولؤلسؼ لـ يدرؾ  ـ،ٕٚٙٔعاـ 
 اكتشاؼ بعد المنوي لمحويف ـٜٗٙٔ( ىارتسوكر) قدمو الذي الرسـ، أما نجاباإل

 تكويف تفاصيؿ لبياف كافياً  يكف لـ يومئذ المجير أف عمى يدؿف بفترة الميكروسكوب
– قرفىذا الوقد سيطرت في  ،العمماء خياؿ مف ةالصور  فأكممت المنوي، الحويف

ليس  ونأو  ،أف الجنيف موجود بصورة مصغرة في الحيواف المنوي فكرة -السابع عشر
ف الجنيف جاىز التركيب بصورة دقيقة أو  ،لممرأة مف دور سوى دور الرعاية والتغذية

، في ىذا الحيواف المنوي قدمو ذي ويمثؿ ذلؾ أصدؽ تمثيؿ الرسـ ال في صورة قـز
 ، وقدالمنوي نساني في رأس الحيوافوفيو يتمثؿ الجنيف اإل، ٜٗٙٔعاـ  (ىارتسوكر)

                                                                                                                                                                  

رسـو كما ظيرت وانتقؿ عمى مر القروف، وكاف يعتقد خبلؿ ىذه الحقبة أف الجنيف يتولد مف دـ الحيض، =
 توبين، تبيف الكتمة الدموية والبذرة في الرحـ وفقًا لمفيـو ارسطو طاليس ٗ٘٘ٔ (جاكوب رويؼ)مف كتاب 

أحد تبلميذ -وقد اشتير )ويمياـ ىارفي(  ،( رسمًا ممتازًا لتطور جنيف دجاجةٗٓٙٔ-أعماؿ )فابرسيوس
)مارسيممو مالبيجي( الذي نشر في ثـ ظير بعد ذلؾ بقميؿ ، بدراستو عف دوراف الدـ -(فابرسيوس في بادوا)

ظير الفمقات بوضوح تاـ، ونعرؼ اليـو أف ىذه الفمقات يرسومات لجنيف الدجاجة المتخمؽ  ٕٚٙٔعاـ 
وتظير أيضًا بعض صور أجنة ، تحتوي عمى خبليا، تولد الجزء األكبر مف الييكؿ العظمي لمجسـ وعضبلتو

قت ذاتو تقريبًا مجموعة أخرى مف الرسومات، تظير تخمؽ الدجاج في نفس المرحمة لممقارنة، ونشرت في الو 
الممكية  ومحكمواوتعبر كميا عف رسـ واحد، ولكف بقياس مختمؼ )ولـ يشر إلى ذلؾ ناشروا الجنيف البشري، 

لمفمسفة عندئذ( فقد كانوا يعتقدوف إلى ىذا الوقت أف التخمؽ اإلنساني ليس إال زيادة في الحجـ لصورة واحدة 
 ادىا بمرور وقت الحمؿ، لسيطرة فكرة الخمؽ التاـ لئلنساف مف أوؿ مراحمو عمى أذىاف العمماءتتسع أبع

 .ٗٛٔ، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صٗٔانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لعبد ص
األصفر. خمؽ  بالجسـ باىتة وتسمى صفراء جراؼ حويصمة تبقى جراؼ حويصمة مف البويضة تخرج وعندما -ٔ

 .ٜٚٔ، ٔ٘اإلنساف بيف الطب والقرآف ص
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 فريؽ كاف التي اكتشفت، فبينما ىذه المبلحظات حوؿ الفترة ىذه في كبير جدؿ ثار
 يقرر آخر فريؽ كاف المرأة، بييضة في تاماً  خمقاً  يخمؽ اإلنساف  أف يرى العمماء مف
 إال الفريقيف بيف الجدؿ ينتو المنوي، ولـ الحويف في تاماً  خمقاً  يخمؽ اإلنساف أف

 الحويف مف كؿ أىمية نزاني( )سباال أثبت عندما (ـ٘ٚٚٔ-ىػٙٛٔٔ) عاـ حوالي
 .(ٔ)الجنيف تكويف في جميعاً  وأنيما يساىماف البشري، التخمؽ عممية في والبيضة المنوي
 إال االبويضة ليسو  لمنويا الحيوافكبًل مف  أف العمماء عرؼ ـٜ٘ٛٔ عاـ وفي
مف مبلحظة كيؼ يمقح الحيواف  (ىيرتويج)تمكف  ـ٘ٚٛٔوفي عاـ ، حية خمية

الحيواف المنوي والبويضة يسيماف في مف  وأثبت بذلؾ أف كبلً  ،المنوي البويضة
وكاف بذلؾ أوؿ  ،تكويف البويضة الممقحة )الزيجوت(

وفي عاـ ، إنساف يشاىد عممية التمقيح ىذه ويصفيا
 مف ثبات أف كبلً إمف  (فاف بندف)تمكف  ـٖٛٛٔ

لتساوي في تكويف والحيواف المنوي يساىماف باالبويضة 
وعاـ ـ، ٛٛٛٔعاـ  (بوفري)وأثبت ، البويضة الممقحة

بأف الكروموسومات تنقسـ وتحمؿ خصائص  ـٜٜٓٔ
ف يحدد دور الجينات في أ ـٕٜٔٔعاـ  (مورجاف)واستطاع  ،وراثية مختمفة

 اطؽ محددة مف الكروموسومات.موجودة في من -الجينات– اينأو  ،الوراثة
ف الجنيف أنسانية لـ تعرؼ بواسطة عموميا التجريبية وىكذا يبدو بوضوح أف اإل

ال في القرف التاسع إمتشاج واختبلط نطفة الذكر ونطفة األنثى انساني يتكوف باإل
 .(ٕ)ال في القرف العشريفإليا ذلؾ  ولـ يتأكد ،عشر

                                                           

، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ٕٔ، ٕٓانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة ص -ٔ
  .ٜ٘، ٜٗ، واإلعجاز في القرآف الكريـ لصالح صواب، ص٘ٛٔص

 .ٕٚٚز العممي والغيبي( لييتو ص، والمعجزة القرآنية )اإلعجاٛٛٔانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف ص -ٕ

سسى ٌٕضح فكشح ٔجٕد 

نمضو ثصٕسح يصغشح فً انجٍٍُ ا

 (02)ػهى األجُخ: انحٍٕاٌ انًُٕي
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 :شقيف مف عمى الماء الذي يفرزه الرجؿ المني، ويتكوف ويطمؽ: انشعم ءيب
 الخصية، وىي في المنوية القنوات مف تتكوف التي المنوية الحيوانات :األول
 .بالنطفة المسماة ذاتيا

 تصؿل فيو تسبح والتي ويغذييا الحيوانات ىذه يحمؿ الذي المنوي السائؿ :الثاني
 .(ٔ)الرحـ إلى

 الماء: مف نوعيف لطبيب محمد عمي البار أف لممرأةذكر ا: يبء ادلشأح
 الميبؿ ماء لزج يسيؿ وال يتدفؽ، وىو ماء الميبؿ، ويعمؿ عمى ترطيب األول:
 في عبلقة لو عمى االيبلج، وليس والميكروبات، والمساعدة الجراثيـ مف وتنظيفو
 الجنيف. تكويف

جراؼ بالمبيض  ماء يتدفؽ ويخرج مرة واحدة في الشير مف حويصمة الثاني:
عند اقتراب ىذه الحويصمة المميئة بالماء األصفر مف حافة المبيض، فتنفجر عند 

وىو نياية -تماـ نموىا وكمالو، فتندلؽ المياه عمى أقتاب البطف، ويتمقؼ البوؽ 
البويضة فيدفعيا دفعًا رقيقًا حتى تمتقي  -وتدعى أيضًا قناة فالوب–قناة الرحـ 

يمقحيا في الثمث الوحشي مف قناة الرحـ، وىذا الماء يحمؿ  بالحيواف المنوي الذي
 .(ٕ)البويضة تمامًا كما يحمؿ ماء الرجؿ الحيوانات المنوية

 اإلخصبة
 مف مكونات الجياز التناسمي لممرأة: قناة فالوب، والمبيض.  أواًل:
لممرأة،  التناسمي الجياز في قناتيف إحدى : فييالرحـ قناة أو فالوب قناةأما 

 ،تنتيي بانتفاخ يعرؼ باسـ البوؽ والذي يحيط بالمبيض بمجموعة مف األىدابو 
                                                           

 .ٓٔٔانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص -ٔ
 .ٖٕٔانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمحمد البار ص -ٕ
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تتمقؼ البويضة التي يفرزىا المبيض وتحمميا برفؽ وتدفعيا إلى مجموعة مف 
الشعيرات الدقيقة المبطنة لغشائو حتى تصؿ إلى الثمث األخير منو، وتبقى ىناؾ 

 الرجؿ.  بنطفة البيضة إخصاب افييم بانتظار الحيواف المنوي الذي يمقحيا، فيحدث
 الجوز بندقة حجـ في وحجمو الشكؿ، بيضي يو عضوفالمبيض: وأما 
 البطف، أسفؿ الرحـ، جانبي عمى مبيض كؿ يقع القشرة، وىما مبيضاف، المنزوعة

 األستروجينات أيضاً  البويضات، ويفرز المبيضاف افطمقوي افختزناف وينتجي
 سنوات أنثوية، ويتـ إفراز البويضات خبلؿ جنسية ىرمونات وىي والبروجستروف

 البويضات إحدى نمو يكتمؿ شيرية دورة كؿ مف األوؿ النصؼ فقط، وخبلؿ الحمؿ
 كؿ مّرةً  المرأة عند الِمْبيضْيف أحد مف واحدة بيضة وتنطمؽالمبايض،  في المخزنة
 بطانة عؿتج التي األستروجينات بإفراز الفترة ىذه في المبايض وتقـو أسابيع، أربعة
 وقت في ليا سمؾ أقصى إلى الرحـ بطانة لمحمؿ، وتصؿ استعداداً  سميكة؛ الرحـ

 الدورة فترة منتصؼ في -الناضجة البيضة إفراز- اإلباضة وتحدث تقريبًا، اإلباضة
- البروجستروف ىرموف البيضة أفرز الذي المبيض يطمؽ اإلباضة وبعد الشيرية،

 في الحمؿ ويبدأ األستروجينات، يطمؽ وكذلؾ -حـالر  بطانة يسند الذي اليرموف وىو
 .(ٔ)البييضة تخصيب حالة

 في بيضية الخصية: وىي غدة الذكور في التناسميمف مكونات الجياز  ثانيًا:
 البالغ الذكر في خصية كؿ طوؿ وىما خصيتاف، يبمغ الذكري، التكاثري الجياز
 حوالي البالغ لمرجؿ ديةالعا الخصية تزف بينما سـ،ٖ حوالي وعرضيا سـ،ٗ حوالي
 مف الميفية المادة ىذه وتدخؿ كثيفة، ليفية بمادة عادة الخصية وُتغطى جـ،ٕٓ

                                                           

، وموسوعة جسـ اإلنساف ٜٖٗ-ٖٖٗص لمحمود بدر عقؿ ،األساسيات في تشريح اإلنسافانظر:  -ٔ
ألحمد الخطيب ويوسؼ سميماف الجسـ ووظائفو وصيانتو( الشاممة )موسوعة تعريفية مصورة لتراكيب 

 .ٖٕٔ/ٕٕ العالمية العربية ، والموسوعةٖٗ-ٖٙ، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف صٙٛٔص
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 قسمًا، ٕٓ٘ حوالي إلى الخصية تقسـ صفائح إلى تتفرؽ ثـ لمغدة، الخمفي الطرؼ
 المني، ناقمة النبيبات تسمى مفتولة أنابيب أربعة إلى واحد عمى قسـ كؿ ويحتوي

 السائؿ فتنقؿ الخصية داخؿ الكبيرة األنابيب المنوي، وأما السائؿ إنتاج فييا يتـ
 خصية، كؿ مؤخرة في يقع البربخ، يسمى االلتفاؼ شديد أنبوب إلى المنوي
 االستثارة خبلؿ الجسـ مف تحريرىا قبؿ البربخ في المنوية الحيوانات وتتطور

 تتعمؽو  القضيب، خمؼ يقع كيس وىو بالصفف، الخصيتاف الجنسية، وتحاط
 بإبقائيما الخصيتيف عمى( الخصى كيس) الصفف موقع فيو، ويحافظ الخصيتاف
 بحوالى درجة ٖٚ البالغة العادية الجسـ حرارة درجة عف تقؿ حرارة بدرجة باردتيف
 النطاؼ لخبليا يمكف فبل األخرى، الجسـ لخبليا وخبلًفا مئوية، درجة ٛ,ٕ-ٕ,ٕ
 . (ٔ)العادية الجسـ حرارة درجة في مبلئـ نحو عمى تتطور أف

 : ىما رئيستاف وظيفتاف ولمخصيتيف
 القنوات مف معقد جياز داخؿ الخصيتيف في والتي تتطور ،النطاؼ إنتاج -ٔ
 مستديرة خبليا عمى الوالدة عند الذكر الطفؿ قنوات وتحتوي المنوية، القنوات ُيدعى

 وىرمونات ستروفالتستو  ىرموف إنتاج في الخصيتاف تبدأ البموغ، بعد ولكف بسيطة،
 بذيؿ، رفيعة خبليا لتصبح لتغيرات وتخضع تنقسـ المدورة الخبليا تجعؿ أخرى

 وتمر األماـ، إلى نفسيا لتدفع السوط، عميو ويطمؽ ذيميا، النطفة خمية وتستخدـ
 فوتخز  يومًا، ٕٔ خبلؿ نموىا يكتمؿ حيث البربخ، إلى الخصيتيف مف النطفة
 األسير عمييا يطمؽ طويمة قناة إلى النطفة تتحرؾ البربخ البربخ، ومف بنفس

– البروستاتا غدة إلى -المسالؾ ويسمى البربخ واألسير بجياز-(الناقؿ الوعاء)

                                                           

، ٕٛص  تشريح جسـ اإلنساف لحكمت فريحاف، و ٜٚ، ٛٚ/ٓٔالعالمية  العربية انظر: الموسوعة -ٔ
 .ٕٚ، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صٕٗٗواألساسيات في تشريح اإلنساف لمحمود بدر عقؿ ص
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 األسير يمتقي حيث-خشف ليفي وسطح وغددي عضمي نسيج مف والتي تتكوف
 يميؿ كثيفاً  سائبلً  البروستاتا وغدة المنوية الحويصبلت وتنتج المنوية، بالحويصبلت

 بيا يختمط أف بعد النطاؼ تغذية عمى يعمؿ المنوي السائؿ البياض يسمى ىإل
 القضيب الذي بقذفيا عبر الجسـ خارج إلى نقميا عمى يساعد كما المني، ليشكؿ
 جنسيًا، الذكر ومنتصبًا عندما يثار صمباً  ليصبح فيو بالدـ خاصة أنسجة تمتمئ
 ىذا ويرغـ التناسمية، ضاءباألع المحيطة العضبلت تنقبض القضيب إثارة وعند

 واإلحميؿ، المسالؾ جياز عبر المني ويدفع الغدد، مف السائؿ تحريؾ االنقباض
 مميميتر، ٙ-ٕ مف المنزلة المني كمية اإلنزاؿ، وتتفاوت العممية ىذه عمى ويطمؽ
 البالغ الذكر نطفة، وينتج مميوف ٓٓٔ حوالي عمى المني مف مميميتر كؿ ويحتوي
 النطاؼ إنتاج أف مف الرغـ وعمى يوميًا، نطفة مميوف ٕٓٓ اليحو  عادة الصحيح

 .الحياة طواؿ يستمر اإلنتاج أف إال ،٘ٗ سف بعد تقريباً  باالنخفاض تدريجياً  يبدأ
 الواقع النسيج التستوستروف الذي ينتجو وبخاصة الذكرية، اليورمونات إفراز -ٕ
 أثناء الذكورة صفات بعض مون في التستوستروف المني، ويتحكـ ناقمة النبيبات بيف
ـ كالمّْحية، البموغ، فترة  األعضاء حجـ وازدياد الصوت، وخشونة العضبلت، وتضخُّ

 .(ٔ)الذكور لدى الجنسي السموؾ اليرموف ىذا يقوي كما التناسمية،
 ، وعمـ(الفسيولوجي)األعضاء  وظائؼ وعمـ الحديث، الطب وفي ضوء عمـ

 في بينيما اختبلؼ وال واحد، الخصيتيف كيبتر  أف ، ثبت(اليستولوجي) التشريح
 بإنتاج تقـو فكمتاىما تمامًا، ومتفقة واحدة أيضاً  وظائفيما وأف العضوي، التركيب

                                                           

، ٕٚص لمبار (، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآفٜٚ/ٓٔ(،)ٜٕٔ/ٙ) العالمية العربية انظر: الموسوعة -ٔ
، ٖ، جزءٙ، عددٙدورة مجمع،منشور في مجمة الزراعة األعضاء التناسمية والغدد التناسمية لممرأة والرجؿ، و 

 .ٕٕ٘ٓص
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 وال الطبيعية، األحواؿ في متساوية وكفاءة بنسب الذكورة وىرموف المنوية الحيوانات
 .(ٔ)بإحداىما يقـو مرضي لعارض إال ذلؾ يختمؼ
اإلخصاب بالتبلمس بيف الحيواف المنوي والبييضة، وتنيي  تبدأ عممية ثالثًا:
النواتيف الذكرية واألنثوية واختبلط الصبغيات مف األب واألـ، وتراصيا  باتحاد

استعدادًا النقساـ البييضة المخصبة، أو البلقحة، ويتـ إخصاب البييضة خبلؿ 
القناة الرحمية ساعة مف حدوث اإلباضة في الثمث البراني، أو أمبورة  ٕٗحوالي 

وىي أطوؿ جزء مف القناة وأكثرىا اتساعًا، وتقـو الحيوانات المنوية التي نجحت 
في الوصوؿ بالدوراف حوؿ البييضة في محاولة الختراقيا، وتندفع بذيوليا مما 
يؤدي إلى دوراف البييضة حوؿ نفسيا باتجاه عكس عقارب الساعة، ويفمح حيواف 

يضة حيث يخترؽ رأسو أغشيتيا لتمرير نواتو منوي واحد فقط في دخوؿ البي
الحاممة لمعد النصفي مف الصبغيات األبوية إلى داخؿ البييضة، ويكوف النواة 
البدائية الذكرية، وتكمؿ البييضة حينئذ الرحمة الثانية مف االنقساـ المنصؼ لتنتج 

ى العدد البييضة الناضجة وبيا النواة البدائية األنثوية والتي تحتوي بدورىا عم
النصفي لمصبغيات مف األـ، وتندمج النواتاف داخؿ خمية واحدة تعرؼ بالبييضة 
المخصبة أو البلقحة وىي ثنائية المجموعة الصبغية، حيث يكتمؿ عدد الصبغيات 

صبغيا مف األـ(،  ٖٕصبغيا مف األب و ٖٕصبغيا ) ٙٗإلى حده المعمـو وىو 
المخصبة التي تخمع عنيا تاجيا وال يسمح باختراؽ أي حيواف منوي لمبييضة 

فعند تكوف النطفة األمشاج يكتمؿ عدد الكروموسومات ، المشع وتبدأ في االنقساـ
الحاممة لمصفات الوراثية مف األب واألـ بالتساوي، وعبر ىذه الكروموسومات تنتقؿ 

                                                           

ميراف،  عبدالرحيـ محمود الشرعي لمسيد القضاء في الحمؿ وأثره مدة تقدير في الطبية العمـو ورانظر: تط -ٔ
 .ٖٔ/ٕٛالحاضر  العصر في الشرعي القضاء ندوة ضمف بحوث
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الصفات الوراثية مف اآلباء واألجداد، وبوجود الخمية التي تحمؿ ىذا العدد مف 
يتحقؽ الوجود اإلنساني، ويتقرر بو خمؽ إنساف جديد؛ ألف  -ٙٗ-يات الصبغ

 .(1)جميع الخطوات التالية ترتكز عمى ىذه الخطوة، وتنبثؽ منيا

 

                                                           

، واآليات العجاب في رحمة ٚ٘-ٗ٘مـ والقرآف، لكريـ حسنيف صانظر: دورة حياة اإلنساف بيف الع -ٔ
، وعمـ ٜٜٔ-ٜٚٔ، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص ٘ٛ، ٗٛاإلنجاب لحامد أحمد حامد ص 

، وصحة ٔٓٔص لسبيرو فاخوري، وموسوعة المرأة الطبية ٙٗ-ٗٗاألجنة في ضوء القرآف والسنة ص
 .ٜٛٔص ليسمي سوساف كميربنسوفالمرأة مف جديد 

 
 شلك يوحض اجلهاز امتناسيل نلمرأ ة ومعلية الإخصاب داخةل ت التناسل بداخموشكل يبين الجياز التناسمي لممرأة وعمميا

 (14حلظة اخرتاق احليوان املنوي جلدار امبويضة )ػمل ال جنة: (73حلظة خروج بويضة املرأ ة من املبيض )ػمل ال جنة:
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 :ما يمي يتمخصمن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 

ويشمؿ يشمؿ آدـ وحواء،  (ٔ)ژڃ  چ  چ  ڄ ڃ  ڃ ڃژقولو تعالى: * 
 جنس الذكر واألنثى.

ىماؿ دور و  ء الرجؿ وماء المرأة،ما مف يتخمؽ الجنيف*  في خمؽ  أي منيماا 
 .الجنيف ينافي ما جاءت بو نصوص القرآف وصرحت بو أحاديث النبي 

 ،ارتباط الذكر واألنثى وسيمة إلى استبقاء النوع االنساني وحفظو جعؿ اهلل * 
 لتحفظ بذلؾ األنساب. ؛بطريؽ محدد مشروع ىو النكاح

 األصؿ. في الناس استواء عمى الخمؽ مف ذكر وأنثى يدؿ *
ظمت فكرة تولد اإلنساف مف دـ الحيض عند األطباء إلى ما بعد اكتشاؼ  *

فكرة أف الجنيف موجود بصورة وبعد اكتشاؼ الحيواف المنوي سيطرت المجير، 
 لحيواف المنوي في صورة قـز وليس لممرأة مف دور سوىدقيقة في ىذا ا مصغرة

مف العمماء أف اإلنساف آخر فريؽ ، وبعد اكتشاؼ البويضة رأى الرعاية والتغذية
 تنشيط سوى دور أي لو ليس المنوي الحيواف فوأ يخمؽ خمقًا تامًا في بييضة المرأة

المذاف  (ولؼ)و (سباال نزاني)حتى ظير  الفريقيفبيف جدؿ استمر ال، و البويضة
 في تكويف الجنيف. ف الذكر واألنثى يساىماف جميعاً أأظيرا 
ذكر و ،المنوي السائؿ، و المنوية الحيوانات مف المني، ويتكوفىو ماء الرجؿ  *

، الجنيف تكويف في عبلقة لو وليسلممرأة: األوؿ ماء الميبؿ،  الماء مف نوعيفاألطباء 
قترابيا مف حافة المبيض يحمؿ البويضة واآلخر ماء يخرج مف حويصمة جراؼ عند ا

 كما يحمؿ ماء الرجؿ الحيوانات المنوية.

                                                           

 .ٖٔسورة الحجرات: اآلية  -ٔ
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 عممية في والبويضة المنوي فيواالح مف كؿ أىميةأصبح مف الثابت عمميًا  *
المرأة  بييضةتخمؽ الجنيف مف نطفة الرجؿ و  ثبت عممياً البشري، حيث  التخمؽ

مس الحيواف المنوي والبييضة، ، عف طريؽ اإلخصاب الذي يبدأ بتبلعمى حٍد سواء
 .النواتيف الذكرية واألنثوية واختبلط الصبغيات مف األب واألـ يي باتحادتنوي

 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
ف مف قاؿ مف المفسريف إصحة ما ذىب إليو  العممية مكتشفاتال* أثبتت 

وافؽ مع ظاىر القرآف المرأة جميعًا، وىو ما يت الجنيف يتخمؽ مف ماء الرجؿ وماء
وصحيح السنة النبوية، وعميو يظير عدـ صحة القوؿ بخمؽ الجنيف مف ماء الرجؿ 

 وحده، أو ماء المرأة وحدىا.
الذي يتكوف  ماء الرجؿ مفجزء  المنويأف الحيواف  العممية مكتشفاتالأثبتت * 

 قد ميز بيف النطفة والمني، الكريـ رآفالقو ، مف السائؿ المنوي والحيوانات المنوية
يمكف أف يكوف عميو و ، (ٕ)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): قولو  في (ٔ)وجزءًا من وجعميا

أف ماء الرجؿ يحتوي عمى وقد ثبت عمميًا  ،(ٖ)المراد بالنطفة ىذا الحيواف المنوي
وذلؾ ىو ، (ٗ)مئات المبلييف مف النطؼ، لكف التخصيب يحصؿ بواحٍد منيا فقط

 .(٘)اْلَوَلُد" َيُكونُ  اْلَماءِ  ُكلِّ  ِمنْ  "َما: ولبقو   و النبيما بين
 البويضة الذي الماء لممرأة: ماء الميبؿ، واآلخر ماء مف األطباء نوعيفذكر * 

لما سئؿ عف غسؿ المرأة إذا  إال أف النبي  يخرج مف حويصمة جراؼ،
                                                           

 . ٔٔٔصمبار، ل خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآفانظر:  -ٔ
 .ٖٚاآلية  :سورة القيامة -ٕ
 .ٚص عجاز الطبي في القرآف الكريـ لمفيومياإلانظر:  -ٖ
 . ٜٛٔ، ٔٔٔمبار، صل خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف -ٗ
 .ٖٛٗٔ: برقـ ٔٙٓٔ/ٕ العزؿ حكـ باب، النكاح كتاب، مسمـ أخرجو -٘



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

050 

األخرى لما أجاب بما في رواية لافي و  ،(ٕ)"اْلَماءَ  َرَأتِ  ِإَذا ،َنَعمْ " قاؿ: (ٔ)احتممت
 َيَداِك؛ "َتِرَبتْ : فقال  المرأة؟ وتحتمـ الرواية األولى سألتو أـ سممة رضي اهلل عنيا:

 َعالَ  ِإَذا َذِلكِ  !ِقَبلِ  ِمنْ  ِإالَّ  الشََّبوُ  َيُكونُ  َوَىلْ " وفي رواية: ،(ٖ)"َوَلُدَىا ُيْشِبُيَيا َفِبمَ 
َذا َأْخَواَلُو، اْلَوَلدُ  وَ َأْشبَ  الرَُّجلِ  َماءَ  َماُؤَىا  .(ٗ)"َأْعَماَموُ  َأْشَبوَ  َماَءَىا الرَُّجلِ  َماءُ  َعالَ  َواِ 
 ؟ النوعيف يؿ ىذا الماء الذي في ىذا الحديث ىو مف ىذيفف

 في عبلقة لو ذكر الطبيب البار أنو ليسأما النوع األوؿ وىو ماء الميبؿ فقد 
 مع ما دؿ عميوعارض تي، وذلؾ (٘)إال أنو حمؿ الحديث عميوالجنيف،  تكويف
مف أف ماء االحتبلـ لو أثر عمى الجنيف في الشبو بأحد أبويو، ويتعارض  الحديث

مع مفيـو الحديث في أف ماء االحتبلـ يخرج باإلنزاؿ الذي تنقضي بو الشيوة، 
خبلفًا لما ذكروه مف دور ىذا الماء في الترطيب والتعقيـ، ذلؾ أف نزولو عند بموغ 

ة غاية شيوتيا ال يجعؿ لو فائدة في الترطيب أو التعقيـ أثناء الجماع، المرأ
 خصوصًا أف المرأة قد يتأخر إنزاليا أو ال يكوف عندىا شيوة والرطوبة موجودة.

 الميبؿ ماء والقوؿ إف ،وبالتالي فحمؿ ماء االحتبلـ عمى ماء الميبؿ فيو نظر
يمتاز اإلفراز الميبمي بخاصية حيث  ؛كذلؾ بتكويف الجنيف فيو نظرال عبلقة لو 

مف الحماية والتطيير مف البكتريا  االذي يوفر نوع لوجود حمض البلكتيؾ ؛حامضية
 لكف زيادة درجة الحامضية لمميبؿ تمثؿ ضررًا لمخبليا ،ليذا الجزء مف الجسـ

 ال سيما الذكرية ،إلى درجة موتيا بأعداد كبيرة داخؿ الميبؿ  حيث تصؿ ،المنوية
                                                           

 . ٛ٘ٔ/ٕ منوويل غالبًا. المجموع المني زاؿإن معو فيحدث المباشرة، مف النائـ يراه لما االحتبلـ: اسـ -ٔ
  .ٕٛٚ: برقـ، ٛٓٔ/ٔ المرأة احتممت إذا باب، الغسؿ كتاب، البخاري أخرجو -ٕ
 وجوب الحيض، باب كتاب، ، ومسمـٖٓٔبرقـ:  ٓٙ/ٔ العمـ في الحياء البخاري، كتاب العمـ، باب أخرجو -ٖ

 ، والمفظ لمسمـ.ٖٖٔ: برقـ، ٕٔ٘/ٔ منيا المني بخروج المرأة عمى الغسؿ
 .ٖٗٔ: برقـ، ٕٔ٘/ٔ منيا المني بخروج المرأة عمى الغسؿ وجوب الحيض، باب كتاب، مسمـ أخرجو -ٗ
 .ٕٕٔمبار، صل خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآفانظر:  -٘
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(Y) وصغيرة الحجـ مقارنة باألنثوية ،ونيا ضعيفة في المقاومةلك؛ (X)  والتي
عاـ  (بمـو)وقد اعتبرت الدكتورة ، تستطيع مقاومة ىذه الحموضة في الغالب

، الجنيف جنسميبمي عامؿ ىاـ في عميمة تحديد ـ أف حموضة الوسط الٕٜٗٔ
ء المصابات حيث الحظ أف النسا ،برىانًا عمى ذلؾ (انتربرجر)وقدـ األلماني 

أنجبف ذكورًا  –القموي–بمحاليؿ مف بيكربونات الصوديـو قـ والمواتي عالجيف بالع
فاستنتج أف الوسط القموي يساعد عمى إنجاب الذكور بخبلؼ  ،أكثر مف اإلناث

ثـ قدـ عدٌد مف األطباء  ،الوسط الحامضي فيو يساعد عمى إنجاب اإلناث
القناة التناسمية عند المرأة مف الطرؽ  ، لذا أصبح تغيير حالةدراسات تؤكد ذلؾ

   .(ٔ)المساعدة في اختيار جنس الجنيف
؛ ألف (ٕ)وىو ماء البويضة، فمع أنو أقرب لما دؿ عميو الحديث الثانيوأما النوع 

أف وىذا ماؤىا وىي خبلصتو وجزء منو، إال  الولد اي يتخمؽ منيالبويضة ىي الت
ي ُيرى أثناء االحتبلـ، ال الماء الذي ينزؿ الكبلـ في الحديث يدور حوؿ الماء الذ

، وعميو ، وال عبلقة لو بالجماع والشيوةوال تراه المرأة، وال تشعر بو ،مرة في الشير
 ،قصر ماء المرأة عمى البويضة وما يخرج معيا مف ماء أثناء عممية التبويضفإف 

 .(ٖ)بيذا الماء دوف غيره، أمر فيو نظروتفسير النصوص 
فاختمفت  ،ف األطباء حاولوا تفسير حدوث الشبو مف الناحية العمميةفضبًل عف أ
 فسرهوي ،فمنيـ مف يفسر الماء الذي في الحديث بماء البويضة ،آراؤىـ في ذلؾ

 .(ٗ)كما ينزؿ الرجؿ عند وصوليا إلى ذروتيابالماء الذي تنزلو المرأة  آخروف
                                                           

 .ٗٔانظر: اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية لعبد الرشيد قاسـ ص -ٔ
 بيف الماء الذي تنزلو المرأة وبيف شبو الولد بأحد أبويوحيث دؿ الحديث عمى أف ىناؾ عبلقة  -ٕ
 .ٙٔٔلرياض عيدروس ص الكريـ لمقرآف خبلؿ الثمث األخير مف أقواؿ المفسريف الحقائؽ العممية في ترجيح أثر -ٖ
 .٘٘انظر: اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص -ٗ
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 ينزؿ عند ثالثاً  رأة ماءف لمموىو أ ،آخرطبي  ومف التفسير األخير يظير لنا رأي
عند وصولو إلى ذروتو، وىذا الماء لو تأثير  الرجؿ، كما ينزؿ ذروتيا وصوليا إلى

في شبو الجنيف بأحد أبويو كما صرح بو الحديث، وقد يكوف لو تأثير في جنس 
 .(ٔ)الجنيف، وحمؿ ماء المرأة عمى ىذا الماء ىو األقرب لفيـ األحاديث النبوية

القرآف والسنة حقائؽ كثيرة في قرر  ؛ إذرآف والسنة لمعمـو الحديثةسبؽ القبياف * 
 خمؽ اإلنساف لـ تتأكد إال في القروف األخيرة عندما تطورت التقنية الحديثة.

 بشرالذلؾ أف  ؛لنصوص القرآف الكريـ والسنة النبويةإظيار المعجزة العممية * 
ساني يتكوف بامتشاج واختبلط نف الجنيف اإلأعمـو التجريبية البواسطة  واعرفيلـ 

ال في إال في القرف التاسع عشر، ولـ يتأكد ليا ذلؾ إنطفة الذكر ونطفة األنثى 
 قد القضايا ىذه أف النبوية والسنة الكريـ القرآف في نجد ، بينماالقرف العشريف

واألنثى،  الذكر بيف مشتركة التخمؽ عممية قبؿ ألؼ وأربع مائة عاـ بأف حسمت
بكممات معجزة و في القرف السابع الميبلدي وبأسموب رفيع  النصوص ىذه توصفو 

 اوأساليب بحثي ابأجيزتي الحديثة مكتشفات العمميةما أكدتو وأثبتتو الوصريحة 
أف العمـ الذي في القرآف ىو عمـ اهلل، جعمو الدقيقة والمختمفة، وذلؾ دليؿ عمى 

گگ  ڳ    ک  ک  ک  گ   گژ: ، مصداقًا لقولو معجزة لرسولو 

 .(ٖ)عميو العباد يطمع أف أراد الذي عممو، أي فيو (ٕ)ژڳ
 أعمـ واهلل 

 

                                                           

 .٘ٔٔلرياض عيدروس ص انظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف -ٔ
 .ٙٙٔاآلية : سورة النساء -ٕ
 . ٕٙٚ/ٔ كثير البف تفسير القرآف العظيـ -ٖ
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 ادلجؾش انضبًَ 
 انفشق ثني انزكش ٔاألَضى

 مطالب:ثبلثة وفيو 
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىاألَضى يف ٔانفشق ثني انزكش 
 ادلطهت انضبًَ: 

 ٍخ.انفشق ثني انزكش ٔاألَضى يف ضٕء االكزشبفبد انؼهً
 ادلطهت انضبنش: 

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
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 انمشآٌ انكشٌىادلطهت األٔل: انفشق ثني انزكش ٔاألَضى يف 
 اٌَبد انٕاسدح

 .(ٔ)ژڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀژ  :قاؿ اهلل 

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     ژ :قاؿ و 

 .(ٕ)ژڱ  ڱ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ژ: وقاؿ 

 .(ٖ)ژۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ ائ  ەئ  ەئ  وئ
ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀژ  :وقاؿ  

 .(ٗ)ژڀ  ٺ
 .(٘)ژھ ہ  ھ  ھھہ ۀہژ :وقاؿ 

 ل ادلفغشٌٍ:الٕأ
 َحنَّة- (ٙ)، ىذا جاء ذكره في قصة امرأة عمرافژۅ  ۉ  ۉېژ:  ولو ق
 عتيقةً  ،بيتو المقدس وخدمة خدمة اهلل عمىما في بطنيا  لما حبست -افاقوذ بنت

                                                           

 .ٕٕٛسورة البقرة: اآلية  -ٔ
 .ٕٕٛسورة البقرة: اآلية  ٕ-
 .ٖٙ سورة آؿ عمراف: اآلية -ٖ
 .ٖٗسورة النساء: اآلية  -ٗ

 .ٛٔسورة الزخرؼ: اآلية  ٘-
 ؛ موسى أبي عمراف ، وليسيـ، أو ياشـ، مف نسؿ داوود وقيؿ: ابف أش ماثاف، بف ىو عمراف -ٙ

 ماثاف بنو ماثاف، وكاف البف معاصراً  كاف فإنو زكريا، وبدليؿ كفالة سنة، وثمانمائة ألفاً  بينيما ألف
 =معالـ، و ٙٙٔ/ٔ سميماف بف مقاتؿ ، انظر: تفسيرالزمف ذلؾ ومموكيـ في وأحبارىـ إسرائيؿ بني رؤوس
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 المولود كاف إذا ذلؾ ينذروف وكانوا، خاصة ول غةمفر  ،هسوا شيء كؿ خدمة مف
فمما كاف المولود ، (ٔ)الطاعة الولد عمى وكاف شريعتيـ، في جائزاً  ذلؾ وكاف، ذكراً 

ولممفسريف  ؛ژۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژأنثى قالت: 
 قوالف:  ژۅ  ۉ  ۉېژفي مرادىا بقوليا: 
 :وجوه التفضيؿ وسبب ،األنثى عمى الذكر الولد تفضيؿ مرادىا القول األول:

 .اإلناث دوف الذكور تحرير شرعيـ في يجوز الو أن :أحدىا
 يف ذلؾ يصح وال ،العبادة موضع خدمة عمى يستمر أف يصح الذكر أف :الثاني
 ء.النسا عوارض وسائر ،الحيض لمكاف ؛األنثى

في  ضعيفة فإنيا ؛األنثى دوف لمخدمة وشدتو لقوة خمقتو يصمح الذكر :والثالث
 .الخدمة عمى تقوى الخمقتيا، ولينة 

، األنثى بخبلؼ ،بالناس واالختبلط الخدمة في عيب يمحقو ال الذكر أف :والرابع
 ي الكنيسة.ف الُعبَّادو الرىباف  لصحبة تصمح بلف

 .(ٕ)األنثى يمحؽ ما االختبلط عند التيمة مف يمحقو ال الذكر أف والخامس:

                                                                                                                                                                  

لباب التأويؿ ، و ٖٓ/ٕ لمبيضاويأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ، و ٖٔٗ/ٔ لمبغوي القرآف التنزيؿ في تفسير=
 .ٕٚٔ/ٔ لمشربيني المنير السراج وتفسير ،ٜٖٖ/ٔ لمخازففي معاني التنزيؿ 

، ٖٓٗ/ٔ البف عطية الوجيز ، والمحررٜٕٖ، ٕٖٛ/ٙ لمطبري جامع البياف في تأويؿ القرآفانظر:  -ٔ
في التفسير ألبي حياف  المحيط ، والبحرٜٖٖ/ٔ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٖٕ، ٕٕ/ٛ يلمراز  الغيب ومفاتيح

، ٕٛٔ ص لسعديتفسير ا، و ٛٙص الجبلليف ، وتفسيرٔٗٗ/ٔ كثير البف تفسير القرآف العظيـ، و ٘٘ٗ/ٕ
 .ٕٕٔ/ٖ والمنيج لمزحيمي والشريعة العقيدة في المنير ، والتفسير٘ٛ/ٖالبف عاشور  والتنوير والتحرير

 لمماوردي والعيوف ، والنكت٘٘/ٖلمثعمبي الكشؼ والبياف ، و ٖٖ٘، ٖٖٗ/ٙ الطبري انظر: تفسير -ٕ
 البف الجوزي المسير ، وزادٕٖٗ/ٔ البف عطية الوجيز ، والمحررٕٖٗ/ٔ لمبغويمعالـ التنزيؿ ، و ٖٚٛ/ٔ
 ، وغرائبٔٗٗ/ٔ كثير ابف ، وتفسيرٖٓٗ/ٔ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٕٗ/ٛ الغيب لمرازي ، ومفاتيحٖٚٚ/ٔ

 .ٖٔٔ/ٕ التأويؿ لمقاسمي ، ومحاسفٔٛٔ/ٕ لمسيوطي المنثور ، والدرٜٗٔ/ٕالفرقاف  ورغائب القرآف
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 كأنيا الذكر، عمى األنثى ىذه ترجيح الكبلـ ىذا مف المقصود أف القول الثاني:
 يكوف الذي الذكر وليس تعالى، اهلل موىوبة األنثى وىذه مطموبي، الذكر قالت:

 .(ٔ)هلل موىوبة ىي التي كاألنثى مطموبي
ليست كخمقة  الذكروالقوؿ األوؿ ىو األقرب لظاىر اآلية وسياؽ القصة، فخمقة 

األنثى، فالرجؿ خمقتو قويو شديدة صمبة، خبلفًا لميف المرأة ورقتيا وضعفيا، 
، األنثى دوف لتمؾ الخدمة اً لحاص وبسبب ذلؾ كاف الذكر بخمقتو وتكوينو وطبيعتو

 الرجاؿ بالنبوة  اهلل اختص خمقي طبيعيوضعفيا وليذا لما كاف نقص المرأة 
 بعث اهللي ولـ ،(ٕ)ژڱ  ڱ  ں گ  گ ڳ  ڳ   ڳ ڳ  ڱ  ڱ ژبقولو: 
  ً؛ ألف نقصيف وضعفيف الخمقييف يحوالف دوف (ٖ)ساءالن مف الخمؽ إلى رسوال

 .القياـ بمياـ وأعباء الرسالة
 ۀژ :وبقولالخمقييف الطبيعييف نقص المرأة وضعفيا إلى  اهلل  أشاروقد 

 الحمي مف- الحمية في نشأتيا ألف؛ (ٗ)ژھ ہ ہ ہ ھ ھھ ہ
 الذيبذلؾ، ف عميو والتغطية جبره المراد نقصيا عمى دليؿ -الزينة وأنواع والحمؿ
 إلى احتاجت لما ذاتيا في نقصاف لوال ألنو الذات؛ ناقص يكوف الحمية في يربى
 إلى معيا يحتاج فبل عتوخمقتو وطبي لكماؿ فإنو الرجؿ أما بالحمية، نفسيا تزييف
 المرأة ونقص بذكورتو الرجؿ فكماؿ األنثى، اإليي تحتاج التي بالحمية التزيف
ہ ھ ژ :قولو  وىو آخر، بطريؽ حاليا نقصاف اهلل  بّيف ثـ، بأنوثتيا

                                                           

 القرآف ، وغرائبٖٓٗ/ٔ لمخازفلباب التأويؿ في معاني التنزيؿ ، و ٕٗ/ٛ الغيب لمرازي انظر: مفاتيح -ٔ
 .ٖٕٔ/ٔمتناري ل المجيد فالقرآ معنى لكشؼ لبيد ، ومراحٜٗٔ/ٕ الفرقاف لمنيسابوري ورغائب

 .ٜٓٔسورة يوسؼ: اآلية  -ٕ
 .ٕٚٔ/ ٕٔ والتنوير البف عاشور ، والتحريرٕٕ٘/ ٔٔ البف عادؿ الكتاب عمـو في المبابانظر:  -ٖ

 .ٛٔسورة الزخرؼ: اآلية  ٗ-
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 غير وكانت عجزت والمنازعة المخاصمة احتاجت إذا أنيا يعني ژھ ھھ
 عبرة الخمقي، وال الضعؼ عمى دليؿ ممتظ إذا الخصاـ في إبانتيا عدـة، فمبين

 .(ٔ)لو حكـ ال النادر ألف؛ النساء بنوادر
  نيـأل لممشركيف؛ عظيـ وتقريع ،شديد إنكارفييا  (ٕ)واآلية الكريمة مع ما قبميا

 أنقص لو جعموا زورًا وبيتانًا، وزادوا في االفتراء بأف الولد  عمى اهلل واافتر 
 صغره مف الحمية في ينشأ الخمقي لنقصو الذيو  ،وجبمة خمقة وأضعفيما الولديف

 .(ٗ)(ٖ)الطبيعي الخمقي نقصو بيا ليجبر؛ كبره إلى
                                                           

كي لم النياية بموغ إلى ، واليدايةٕٔٗ/ٖ لمسمرقندي العمـو ، وبحرٜٚ٘/ٕٔ لمطبريجامع البياف  انظر: -ٔ
بف الجوزي ال المسير ، وزادٕ٘ٗ/ٗمزمخشري ، والكشاؼ لٙ٘ٔ/ٗ لمبغويمعالـ التنزيؿ ، و ٕٗٙٙ/ٓٔ
 لمنسفيمدارؾ التنزيؿ ، و ٕٗٔ/٘ لمبيضاويأنوار التنزيؿ ، و ٗٚٔ/ٕٚ مرازيلمفاتيح الغيب ، و ٖٙٓ/ٚ
 لمنيسابوري قرآفال ، وغرائبٕ٘ٔ/ٗ كثير ابفتفسير ، و ٕٙ٘/ٕ جزي البف التنزيؿ لعمـو ، والتسييؿٔٔٔ/ٗ
، ٕٔ/ٚالبف عجيبة  المديد ، والبحرٕ٘ٚ/ٛلحقي  البياف روح ، وتفسيرٛٗٙص الجبلليف ، وتفسيرٛٛ/ٙ

 لسعديا تفسير، و ٖٔٛ/ٕمتناري ل المجيد القرآف معنى لكشؼ لبيد ، ومراحٜٕٙ/ٗالقدير لمشوكاني  وفتح
 (.ٚٔٗ/ٚ(، )ٖٓٔ/ٔ)شنقيطي أضواء البياف لم، و ٕٕٛ/ٕ٘البف عاشور والتنوير ، والتحريرٖٙٚ/ٔ
 *ک ک گ گ گ گ  ڳ  *ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ    ڑ  ڑ ک ژ: قولو  -ٕ

 [.ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ]سورة الزخرؼ: اآليات ژڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ
، ٕٗٙٙ/ٓٔ النياية بموغ إلى . وانظر: اليداية(ٙٔٗ/ٚ)(، ٜٔ/ٚ، )(ٕ٘/ٖ) لمشنقيطي البياف أضواء -ٖ

 .ٕ٘ٚ/ٛ البياف روحو  ،ٕ٘ٔ/ٗ كثير البفتفسير القرآف العظيـ ، و ٕٙ٘/ٕ التنزيؿ لعمـو والتسييؿ
 فضة مف اهلل، ويضربونيا دوف مف يعبدونيا كانوا التي أوثاف المشركيف وقاؿ آخروف: إف المقصود -ٗ

 ثـ منيا، كثير عمى الحمي أو يجعموف الحمية، تمؾ مف وضربوىا أنشؤوىا الذيف فيـ ويعبدونيا، وذىب
 إضافة عف اهلل خبر جاء عقيب ذلؾ شيئًا، وىو ضعيؼ؛ ألف نفسيا عف تبيف تتكمـ وال ال يعبدوىا، وى
- والبخؿ الصفات مف إياه وتحميتيـ بحقو، معرفتيـ وقمة البنات، مف ألنفسيـ يكرىونو ما إليو المشركيف

ألنفسيـ،  رضونوال ي ما -السورة أوؿ في عددىا التي النعـ عمييـ والمنعـ ورازقيـ ومالكيـ خالقيـ وىو
 لىإ ، واليدايةٓٛ٘، ٓٛ٘/ٕٔلمطبري جامع البياف انظر: . ژھ ہ ھ ھھژ :وبقرينة قولو 

 . ٓٔ/ٛ البحر المحيط في التفسير، و ٕٚ/ٙٔلمقرطبي  الجامع ألحكاـ القرآف، و ٖٗٙٙ/ٓٔ النياية بموغ
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ف الفرؽ بيف الرجؿ والمرأة في الخمقة مف األمور المحسوسة والمشاىدة، ىذا و  ا 
 اإلنساف يتبيف بحيث كبيرًا، اختبلفاً  الظاىري الشكؿ في األنثى يختمؼ عف فالذكر
 عمى يقؼ ىذا االختبلؼ وال السريعة، العابرة النظرة مف ىاألنث وتعرؼ الذكر
 المرأة عف الرجؿ اختبلؼ العممية الدراسات أثبتت بؿ فقط، الخارجي الشكؿ
إف شاء اهلل تعالى في ، وسنقؼ عمى ذلؾ (ٔ)كثير مف النواحي في كبيراً  اختبلفاً 

 .المطمب الثاني
 ،ژۀ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻژ  : ولو قأما و 

 تفضيؿمتفريؽ الشرعي بيف الرجؿ والمرأة، وذلؾ بل إثبات ففي ىذه اآلية الكريمة
 ،ژڻژ عف خبر ژںژ:  قولو؛ إذ نسائيـ عمى حقوؽال في األزواج

 ذلؾ إلى أشير كما الدرجة، تمؾ استحقاقيـ معنى مف البلـ تفيده بما لبلىتماـ قدـ
 ،ژپ  ڀ ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ:  قولو في االستحقاؽ

 كؿ في والنساء الرجاؿ بيف المساواة توىـ دفع : أوليما:مقصداف االىتماـ يذالو 
ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ژ: بقولو المشروعة المساواةوالذي قد يفيـ مف  الحقوؽ؛

 .ژڱژ: قولو مف المراد بياف ولزيادة ،ژڱ
 إيثارىـ إلبطاؿ مخصوص؛ بمقدار النساء عمى الرجاؿ إيثار تحديد :وثانييما

 .(ٕ)الجاىمية في متبعاً  كاف الذي ؽ،المطم
وجعمت  فاإلسبلـ وسط بيف جاىميتيف: الجاىمية األولى التي سمبت المرأة حقوقيا

ًا، حتى جعموىا كالمتاع الذي يورثو الرجؿ لمف مطمقوف بالحقوؽ ر ثأستيالرجاؿ 
فة بعده، والجاىمية المعاصرة التي تدعوا لممساواة المطمقة بيف الرجؿ والمرأة في كا

                                                           

 .ٓٗ/ٖٔعبد الرحمف القماش التفسير ل لطائؼ انظر: جامع ٔ-
 . ٖٔٛ/ٕوالتنوير البف عاشور التحرير انظر:  -ٕ
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وسط بيف  -اإلسبلـ–الحقوؽ، متغافمة حتى عف الفروؽ الخمقية الظاىرة، فيو 
 شيء كؿ مف والوسط الشيء، مف واألعمى الخيار ىو الوسطاإلفراط والتفريط، و 

، لذا مذموماف والتقصير الغمو وأف أوساطيا، األشياء خير أف ىذا وأصؿ أعدلو،
 .(ٕ)خياراً  عدوالً  أي: (ٔ)ژڤ ڤ ڤ ڤژ: قاؿ اهلل 

 أو ،نصاً  الشرع بو جاء ما والمراد بالمعروؼ، متمبسا أي: ژڱژ : ولو قو 
 ما الشرع في ليس التي العامة المصمحة أو الشرعية، المقاصد اقتضتو أو ،قياساً 

 العادات أو األىواء إلى االنحياز مف المجردة السالمة العقوؿ تعرفو ما، و يعارضيا
 مف ولمنساء :أي ،المنكر قابؿ ما عمى لمعروؼا تطمؽ والعرب الضالة، التعاليـ أو

 .(ٖ)وعقبلً  شرعاً  المنكر غير لموجو دائماً  ذلؾ مبلبساً  عمييف ما مثؿ الحقوؽ
 ألنيا الِبناء؛ َدَرجُ  ومنو َدَرج، والجمع الَمْنِزلة، الدَّرجة أصؿُ  ژڻژ : ولو قو 

، وىذه (٘)ضيمةفالو  الحؽ في زيادة، ومعناىا ىنا ال(ٗ)بعض فْوؽ بعُضيا َمَراِتب
العقمية، الخمقية  مف زيادة القوة اىا ما أودعو اهلل في صنؼ الرجاؿاقتض الدرجة
 ؛اإلسبلمية جارية عمى وفؽ النظـ التكوينية ة، فمذلؾ كانت أحكاـ الشريعةوالبدني

 كثرة في زيادة في الحؽ والفضيمة يقابميا ييف، (ٙ)ألف واضع األمريف واحد
                                                           

 .ٖٗٔ: اآلية بقرةسورة ال ٔ-
 ، وغرائبٗ٘ٔ/ٔبف الجوزي الفي عمـ التفسير  المسير ، وزادٕ٘ٓ/ٔ بف عطيةال الوجيز انظر: المحرر ٕ-

 .ٗٔٔ/ٔلمثعالبي  الجواىر الحساف في تفسير القرآف، و ٕٔٗ/ٔ الفرقاف لمنيسابوري ورغائب القرآف
 . ٖٓٛ/ٕتنوير البف عاشور التحرير والانظر:  -ٖ
 .ٔٔ٘/ٔالمخصص البف سيده انظر:  -ٗ
 البحر ، وتفسيرٙٔ٘/ٔ لمبيضاوى أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ، و ٖٓٓ/ٔ انظر: الكشاؼ لمزمخشري -٘

، ٙٗص الجبلليف ، وتفسيرٕٛٙ/ٔلمنيسابوري  الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٕٓٓ/ٕ ألبي حياف المحيط
رشاد العقؿ الو   .ٕٕٚ/ٔلمقاسمي  التأويؿ ، ومحاسفٕٕ٘/ٔ السعود ألبي سميـ إلى مزايا الكتاب الكريـا 
 . ٕٖٛ/ٕالتحرير والتنوير البف عاشور انظر:  -ٙ
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 االعتبارات جوىر يمّس  ال التفاوت ىذا أف يعنى جةبدر  والتعبير الواجبات،
 النوعي اختبلفيما ولكف اإلنسانية، في متساوياف إنساناف فيما فييما، اإلنسانية

 عمى الضيـ يدخؿ بالذي ىذا وليس بينيما، الحياة في الوظيفي االختبلؼ إلى أدى
فيو اختبلؼ  طبيعة خمقتو، يبلئـ الذي النحو عمى حياتو يحيا داـ ما منيما، أي

اختصاص ال اختبلؼ انتقاص، وما بينيما مف التفاضؿ فإنما ىو لتكامؿ الحياة 
 .(ٔ)فوؽ األرض، فتتوازف المتطمبات واالختصاصات، وتعمر األرض وترتقي األمة

مقوامة ل وصبلح، و عقمووب خمقتو،ب :زيادة درجة الرجؿذكر المفسروف أف  وقد
 ،والقضاء ،ومنصب النبوة ،توشيادينو، و وبد ،إلمارةوا ،اإلمامةو  البيت، عمى

 سيـ في ونصيبو بخبلفيا، الدية في يعقؿ وكونو ،والميراث ،وبالدية، والجياد
 إذ العصمة والتسري، وبممؾ عمييا وبالتزوج وبالصداؽ، نصيبيا، مف أكثر الغنيمة
 قذفت، إف وحّدىا قذؼ، إف تومبلعن الرجعة، وجواز وبممؾ بيده، الطبلؽ

 عند والوقوؼ إياه طاعتيا والنفاس، وبوجوب والوالدة الحيض أذى مف بالسبلمةو 
 -ذلؾقوتو عمى ل- والنفقة المير كالتزاـ الكمفة مف بأنواع وباختصاصو ،رضاه
 .(ٕ)الرجؿ مف خمقت المرأة كوفبو ، بمصالحيا والقياـ عنيا والذب

                                                           

 .ٛٚٔٔ/ٕ ، واإلعجاز العممي في السنة النبوية لصالح أحمدٕٔٙ/ٔلمقرآف  القرآني انظر: التفسير -ٔ
تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ ، و ٖٛ٘-ٖٖ٘/ٗ يلمطبر انظر: جامع البياف في تأويؿ القرآف  -ٕ
، ٕٛ/ٙ، ومفاتيح الغيب لمرازيٜٕٗ/ٔالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البف عطية و ، ٗٗٔ/ٕ

ولباب التأويؿ ، ٚٔ٘/ٔ لمبيضاوى أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿو ، ٕ٘ٔ/ٖ والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي
 الفرقاف ورغائب القرآف وغرائب، ٖٖٙ/ٔ، وتفسير القرآف العظيـ البف كثيرٕٕٚ/ٔفي معاني التنزيؿ لمخازف

، ٕٙٙ/ٔ، والدر المنثور لمسيوطيٕٙٔ، ٕ٘ٔ/ٗوالمباب في عمـو الكتاب البف عادؿ، ٕٛٙ/ٔلمنيسابوري 
وتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ،ٕٕٚ/ٔلمشوكاني فتح القدير، و ٙٗ ص الجبلليف وتفسير

  .ٖ٘ٗ/ٕ ، والتفسير المنير لمزحيميٜٛٔ/٘ حويش ، وبياف المعاني لمبلٔٓٔسعدي صلم
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 لى بتأويؿو أف األ -بعد أف ذكر ما تقدـ مف التفسيرات-ورأى ابف جرير الطبري 
 عمييا، الواجب بعض عف المرأتو الرجؿ مف الصفحُ  ىيالدرجة  : أفاآلية

غضاؤه ، ژں ںژ: قاؿ  اهلل ؛ ألفعميو ليا الواجب كؿ وأداء عنو، ليا وا 
 ترؾ مف الرجؿ عمى أف فأخبر ،ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ :قولو َعقيب
 وُحقوقيا، أمورىا مف ذلؾ غير وفي الثبلثة أقرائيا في إياىا مراجعتو في ضرارىا

 وغير أرحاميفّ  في اهلل خمؽ ما إياه كتمانيا في ضراره ترؾ مف عمييا لو الذي مثؿ
 ما بعض أداءَ  تركف إذا بالفضؿ عمييف األخذ إلى الرجاؿ ندب حقوقو، ثـ مف ذلؾ

 وصفحيـ عمييف، بتفّضميـ ژں ں ڻژ : فقاؿ عمييف، ليـ اهلل أوجب
ف كاففاآلية  عمييف، ليـ الواجب بعض عف ليف  معنى فمعناه الخبر، ظاىرىا وا 
الماؿ  في والتوسع العشرة، بحسف بالفضؿ، النساء عمى األخذ إلى الرجاؿ ندب

، (ٔ)دَرجة فضؿ عمييف ليـ ليكوف نفسو، عمى يتحامؿ أف االفضؿ وأف والخمؽ،
 جميع أستنظؼ أف أحب ما» :بقولو عباس ابف قصده ما ىو ىذاوذكر الطبري أف 

 .(ٕ)«ژں  ڻ ںژ: يقوؿ ذكره تعالى اهلل ألف ؛عمييا حقي
غيرىما ما سبؽ نقمو عف حمؿ اآلية عمى إال أف ، (ٖ)استحسنو غيرهقالو  وما 

بيَّف في عدة مواضع في كتابة الكريـ،  ، بدليؿ أف اهلل (ٗ)مف المفسريف أرجح

                                                           

 .ٖٙ٘، ٖ٘٘/ٗ الطبري تفسير -ٔ
 ولمرجاؿ قولو في قالوا واآلثار، كتاب الطبلؽ، ما األحاديث في مصنفو الكوفي في شيبة أبي أخرجو ابف -ٕ

 .ٖٕٜٙٔبرقـ:  ٜٙٔ/ٗ درجة عمييف
 .ٜٕٗ/ٔفي تفسير الكتاب العزيز  الوجيز المحرر«. بارع حسف قوؿ ىذا»ابف عطية بقولو:  -ٖ
 بدع المحية، واعتبره الماوردي قوال حميدا، بينما اعتبره ابف عرفة مف الدرجة: أف مسعود ابف عف ُنقؿ -ٗ

 النكت انظر:«. معناىا وال اآلية لفظ يقتضيو ال ضعيؼ؛ فيو عنو صح إف وىذا»التفاسير، وقاؿ القرطبي: 
 .ٕ٘ٔ/ٖ والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي، ٙ٘ٙ/ٕ عرفة ابف ، وتفسيرٖٜٕ/ٔ لمماوردي والعيوف
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، فضيمةالو  الحؽ في في سنتو الفرؽ بيف الرجؿ المرأة بزيادتو وكذلؾ رسولو 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ژ:  قولوك

 تسمطًا؛ إذ كؿ وليست الحياة في الحركة لتنظيـ مسئولية وىذه القوامة ،(ٔ)ژٺ
وسبب ىذه  ،(ٕ)وحال ويصمح أمره، يتولى ،عميو أميف، َقيّْـ مف لو البد اجتماع

نفؽ مف ه وبما أتدبير و  وعقمودينو و  كامؿ في وصفو وقوتو وخمقتوالقوامة أف الرجؿ 
 نبيو وسنة كتابو في ليا عميو اهلل أوجبيا التي والكمؼ والنفقات الميورمالو مف 

، ىو نفس ما  ا، وىذ(ٖ)عمى الضعيؼ الناقص خمقة ناسب حالو أف يكوف قائماً ف
 ىذه، أي الدرجة، و فضيمةالو  الحؽ في زيادة الرجؿ عمييا قالو المفسروف في سبب

ذ الواليات، صغرأ ىي األسرة والية وىي الوالية  منعياف ،ياتولي مف المرأة اهلل منع وا 
 .(ٗ)والوزارة كالقضاء أولى، منيا أكبر ىو ما تولي مف
ڳ ڳ  ڱ  گ  گ   گ  ڳڳ ژ :بقولوفي الميراث بينيما  فرؽ اهلل و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ: وجعؿ الطبلؽ والرجعة بيد الرجؿ بقولو  ،(٘)ژڱ

ڇ ڍ ڍ ڌ ژ :وقولو  ،(ٙ) ژٻ پ پ پ  پ ڀ

 ألف نكح؛ لمف الطبلؽ إذ جعؿ ،(ٚ)ژڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑڌ 
 قاؿ: عباس رضي اهلل عنيما عف النبي  ابف وعف الرجعة، وىو اإلمساؾ لو

                                                           
 .ٖٗسورة النساء: اآلية  -ٔ
 .ٚٔٙ/ٔ الشعراوي تفسيرانظر:  -ٕ
تفسير القرآف و  ،ٜٙٔ/٘ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف، و ٖٔ٘/ٔ العربي البف القرآف أحكاـ انظر: -ٖ

 .ٖٓٔ/ٔالبياف في إيضاح القرآف بالقرآف لمشنقيطي  أضواء، و ٛٓٙ/ ٔبف كثيرالالعظيـ 
 (.http://www.islamweb.netاإلسبلمية: ) مركز الفتوى بموقع الشبكةوالوزارة،  القضاء المرأة تولي انظر: حكـ -ٗ
 .ٔٔسورة النساء: اآلية  -٘
  .ٖٕٔسورة البقرة: اآلية  -ٙ
 .ٜٗسورة األحزاب: اآلية  -ٚ
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ف ، والحديث(ٔ)ِبالّساق" َأَخذَ  ِلَمنْ  قُ الّطال  "إّنَما  فالقرآف (ٕ)فيو ام إسناده يف كاف وا 
 "الَ : في قولو  ـر، ومنعت المرأة مف السفر بدوف مح(ٖ)العمؿ وعميو يعّضده،
، وابف عبد البر ،ابف المنذرنقؿ كؿ مف وقد ، (ٗ)َمْحَرٍم" ِذي َمعَ  ِإالَّ  اْلَمْرَأةُ  ُتَساِفرِ 

ؿ عمى وفضؿ الرج ،(٘)عمى أف دية المرأة نصؼ دية الرجؿجماع إلا وابف حـز
في   استأذنت النبي :عائشة رضي اهلل عنيا قالت المرأة بالجياد ففي حديث

ا" في الحديث:فالواليات ب اختص الرجؿ دونياو  ،(ٙ)"ِجَياُدُكنَّ اْلَحجُّ " :فقاؿالجياد   َلمَّ
 َقْومٌ  ُيْفِمحَ  َلنْ  َقاَل: ِكْسَرى، ِبْنتَ  َعَمْيِيمْ  َممَُّكوا َقدْ  َفاِرَس  َأْىلَ  َأنَّ   اهللِ  َرُسولَ  َبَمغَ 
نقصاف   النبي عظمى، وبيف، والقضاء فرع عف اإلمامة ال(ٚ)اْمَرَأًة" َأْمَرُىمُ  َولَّْوا
 ،َيا َمْعَشَر النَِّساءِ " :فقاؿ ،النساءفمر عمى  ،إلى المصمى عيدخرج في لما  يادين

                                                           

 ، والدار قطني في سننو، كتابٕٔٛٓبرقـ:  ٕٚٙ/ٔ العبد طبلؽ ب الطبلؽ، بابماجو، كتا ابف أخرجو -ٔ
برقـ:  ٖٚ/ٗ، وأخرجو كذلؾ الدار قطني مف طريؽ آخر )ٕٓٔبرقـ:  ٖٚ/ٗ وغيره وااليبلء والخمع الطبلؽ
 :المرأة، وىو كناية عف الجماع. انظر بساؽ يأخذ أف لو الذي الزوج حؽ الطبلؽ (. ومعنى الحديث: أفٖٓٔ
 .ٔ٘ٔص الحسف وفخر الغني وعبد ماجو لمسيوطي ابف سنف وشرح ،ٔٗٙ/ٔ ماجو ابف عمى السندي حاشية

 بف الحديث أعمو جماعة؛ ألف في سنده ابف لييعة، والطريؽ اآلخر عند الدار قطني في سنده الفضؿ -ٕ
 مجيوؿ،»:  الرازي حاتـ أبو وقاؿ ،«عمييا يتابع ال أحاديثو وعامة منكرة، أحاديثو»قاؿ ابف عدي:  ،المختار
 حديث ىذا»: البييقي وقاؿ ،«جدا الحديث منكر»: األزدي وقاؿ ،«باألباطيؿ يحدث منكرة، وأحاديثو
، ٖٛٔ/ٛ الممقف البف المنير انظر: البدر .«يصح ال حديث إنو»: عممو في الجوزي ابف وقاؿ ضعيؼ،

 .السبيؿ منار أحاديث ريجتخ في الغميؿ طريقيو في إرواء والحديث حسنو األلباني بمجموع
 .ٕٗ٘/٘ المعاد في ىدي خير العباد البف القيـ زاد -ٖ
 سفر ، ومسمـ، كتاب الحج، بابٖٙٚٔبرقـ:  ٛ٘ٙ/ٕ النساء حج البخاري، كتاب الحج، باب أخرجو -ٗ

 .ٖٔٗٔبرقـ:  ٜٛٚ/ٕ وغيره حج إلى محـر مع المرأة
 المعاني مف الموطأ في ، والتمييد لمأٜٖ/ٕالعمـ البف المنذر  أىؿ مذاىب عمى انظر: اإلشراؼ -٘

 . ٖٗٔص حـز واالعتقادات البف والمعامبلت العبادات في اإلجماع ، ومراتبٖٛ٘/ٚٔ واألسانيد
 .ٕٕٓٚ، برقـ: ٗ٘ٓٔ /ٖالنساء،  جياد أخرجو البخاري، كتاب الجياد والسير، باب -ٙ
 .ٖٙٔٗ ، برقـ:ٓٔٙٔ /ٗ ،رى وقيصرإلى كس  باب كتاب النبي أخرجو البخاري، كتاب المغازي، -ٚ
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ُتْكِثْرَن المَّْعَن  :َقالَ  ؟َوِبَم َيا َرُسوَل اهللِ  :َفُقْمنَ  ،َتَصدَّْقَن َفِإنِّي ُأِريُتُكنَّ َأْكَثَر َأْىِل النَّارِ 
ا َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَىَب ِلُمبِّ الرَُّجِل اْلَحاِزِم ِمْن مَ  ،َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيرَ 

َأَلْيَس َشَياَدُة اْلَمْرَأِة  :َقالَ  ؟ُقْمَن َوَما ُنْقَصاُن ِديِنَنا َوَعْقِمَنا َيا َرُسوَل اهللِ  ،ِإْحَداُكنَّ 
َأَلْيَس ِإَذا  ،َفَذِلَك ِمْن ُنْقَصاِن َعْقِمَياَقاَل  :ُقْمَن َبَمى ؟ِمْثَل ِنْصِف َشَياَدِة الرَُّجلِ 
 .(ٔ)"َقاَل َفَذِلَك ِمْن ُنْقَصاِن ِديِنَيا :ُقْمَن َبَمى ؟َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصمْ 

گ  گ   ڈ ژ  ژ  ڑڑ ک ک ک  ک ژ:  قولو أما

 ىنا الضبلؿ ،(ٕ)ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ
 والوجياف ،لو ييتدِ  لـ إذا الطريؽ في ضؿ مف وأن وفي وجو ،النسياف بمعنى

 وذكر منيا جزء نسياف ىو إنما الشيادة عف والضبلؿ»، وقاؿ القرطبي: (ٖ)متقارباف
: يقاؿ فميس جممة الشيادة نسى ضاال، ومف ذلؾ بيف حيراف المرء ويبقى جزء،
، النسياف مف واإلذكار التذكير ىذا أف عمى المفسريف عامة، و (ٗ)«فييا ضؿ

 أبعد النسياف عمى المرأتيف واجتماع النساء، طباع عمى غالب النسياف أف لمعنىاو 
 كاف لما ولكف التذكير الحقيقة في والعمة، الواحدة المرأة عف النسياف صدور مف

 ،ضمت إف األخرى إحداىما تذكر أف إرادة قيؿ وكأنو، منزلتو نزؿ لو سبباً  الضبلؿ
 .(٘)فضبطي وقمة عقميف بنقصاف إشعار وفيو

                                                           

، ومسمـ، كتاب ٜٕٛ ، برقـ:ٙٔٔ /ٔالصـو  الحائض باب ترؾ أخرجو البخاري، كتاب الحيض، -ٔ
 ، والمفظ لمبخاري.ٜٚ ، برقـ:ٙٛ /ٔ... باب بياف نقصاف اإليماف بنقص الطاعات اإليماف،

 .ٕٕٛسورة البقرة: اآلية  ٕ-
 .ٓٓٔ/ٚ الغيب لمرازي ، ومفاتيح٘ٙ/ٙلمطبري  فجامع البياف في تأويؿ القرآانظر:  -ٖ
 .ٜٖٚ/ٖمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف ل -ٗ
 ، والكشاؼٕٜٓ/ٔ لمكي ابف أبي طالب النياية بموغ إلى ، واليداية٘ٙ/ٙلمطبري جامع البياف انظر:  -٘

 =نوارأ، و ٓٓٔ، ٜٜ/ٚ الغيب لمرازي ، ومفاتيحٖٔٛ/ٔالبف عطيو  الوجيز ، والمحررٖٖ٘/ٔ لمزمخشري
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 الرجؿ شيادةك المرأتيف شيادة مجموع أف يعني ذكراً  تجعميا المراد أف وروي
 صاحبتيا صيرَّت منيما واحدة كؿ فكأف ،واحد رجؿ مقاـ يقوماف ألنيما؛ الواحد
 ضعفو وبطبلنو؛ لوجوه: (ٕ)، وقد بيف الطبري والرازي وغيرىما(ٔ)اذكر  معيا

 .التأويؿ أىؿ جميع لقوؿ خبلؼٌ  أنو: أحدىا
 فإذا ،شيادتيف تجز لـ رجؿ معيف يكف ولـ بمغف ما بمغف لو النساء أف ثاني:ال
 .األولى ذكرت ما الثانية فالمرأة كذلؾ كاف
 المرأة أذكرت: تقوؿ يتعدى، ال الفعؿ ىذا أف المغة جية المحفوظ مف لث:الثا
 .محفوظ فغير كالذكر، صيرتيا: المرأة أذكرت وأما الذكور، ولدت إذا مذكر فيي

ڳ ڳ  ژ : قولو مف قبمو لما مقابؿ ژڱژ : قولو أفالرابع: 

 .النسياف يقابؿ بما مفسراً  اإلذكار كاف بالنسياف فسر الضبلؿ فمما، ژڱ
  عمييا، شيدت التي الشيادة في المرأتيف إحدى ضبلؿ أف معمـو أنو: خامسال
ذا إياىا، ونسيانيا عنيا ذىاُبيا ىو إنما  فكيؼ ة،الصف بيذه إحداىما صارت وا 

                                                                                                                                                                  

في التفسير ألبي حياف  المحيط ، والبحرٖٚٓ/ٔ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٜٚ٘/ٔ لمبيضاويالتنزيؿ =
البف  المديد ، والبحر٘٘ٔ/ٔ، والسراج المنير لمشربيني ٖٔٗ/ٔ كثير البفتفسير القرآف العظيـ ، و ٖٙٙ/ٕ

، وفي ظبلؿ ٛٔٔي صلمسعدتيسير الكريـ الرحمف ، و ٖٙٗ/ٔ، وفتح القدير لمشوكاني ٖٙٙ/ٔعجيبة 
، ٜٛ/ٙ لمشنقيطي البياف ، وأضواءٗٚ٘/ٕ والتنوير البف عاشور ، والتحريرٖٖٙ/ٔالقرآف لسيد قطب 
 .ٕٓٙ/٘ المعاني لمبلحويش ، وبيافٕٗٚ/ٔ لمجزائري التفاسير ، وأيسرٜٕٗ/ٔوتفسير المظيري 

 ، ومفاتيحٕٜٓ/ٔ أبي طالب لمكي ابف النياية بموغ إلى ، واليدايةٖٙ/ٙلمطبري جامع البياف انظر:  -ٔ
 .ٖٚٓ/ٔ لمخازفلباب التأويؿ في معاني التنزيؿ ، و ٓٓٔ/ٚ الغيب لمرازي

 وىذا«[، وقاؿ ابف عطيو: ٖٖ٘/ٔ التنزيؿ حقائؽ واعتبره الزمخشري مف بدع التفاسير]الكشاؼ عف -ٕ
[، وقاؿ أبو ٖٔٛ/ٔ الوجيز ، ]المحرر«الذكر إال الضبلؿ مقابمة في يحسف وال فصيح، غير بعيد، تأويؿ

 في التفسير المحيط البحر«.]صحيح قااله وما«: -الزمخشري وابف عطيو–حياف بعد أف ذكر ما قااله 
ٕ/ٖٙٙ.] 
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 وَلمّضالة فييا؟ وضبلليا شيادتيا نسيانيا مع معيا، اً ذكر  األخرى تصير أف يجوز
 .(ٔ)اإلذكار إلى منيا أحوجُ  التذكير إلى أنيا شؾ ال حينئذ، شيادتيا في منيما

في تفضيؿ الرجؿ عمى  محمد عبده أف السبب محمد رشيد رضا عفوقد نقؿ 
 مف ونحوىا المالية بالمعامبلت االشتغاؿ ياشأن مف ليس المرأة المرأة بالشيادة أف

ناثاً  ذكراناً  البشر وطبع ضعيفة، فييا ذاكرتيا تكوف فمذلؾ المعاوضات،  يقوى أف وا 
 الشيادة بيا، وعمؿ الشعراوي لذلؾ بأف اشتغاليـ ويكثر التي تيميـ لؤلمور تذكرىـ
 .(ٕ)غالباً  ذلؾ كؿ عف بعيدة والمرأة يحدث، ما وتعرؼ فيو لتشيد بمجتمع احتكاؾ

، وىذا ويفيـ مف كبلميما أف التفضيؿ بالشيادة ال يرجع إلى طبيعة خمقة المرأة
ترد  -التي يأتي ذكرىا–الجوانب العممية مع مخالفتو لما قالو المفسروف، فإف 

 قوليما.
 ،أوالً  قدريةو  كونيةالذكر واألنثى ىي فوارؽ  بيف الفوارؽومما سبؽ يتضح أف 

مف المساواة الكاممة بيف الرجؿ  باتاً  منعاً  منعي ، وىذاثانياً  ةمنزل فوارؽ شرعيةو 
ثبت عف ، وليذا تحقؽي أف يمكف ال الحياة نواحي جميع في ذلؾ محاولةوالمرأة، و 

َلَعَن َرُسوُل ": قاؿ عباس ابفباآلخر، فعف  النوعيف مف المتشبو لعف أنو  النبي
 فمو، (ٖ)"نَِّساِء َواْلُمَتَشبَِّياِت ِمَن النَِّساِء ِبالرَِّجالِ اْلُمَتَشبِِّييَن ِمَن الرَِّجاِل ِبال اهلِل 
زالتيا تحطيميا يمكف واألنثى الذكر بيف الفوارؽ كانت  ذلؾ أراد مف يستوجب لـ وا 
 تعاشرا إذا واألنثى الذكر أف العقبلء بيف فيو نزاع ال ومما، ورسولو اهلل مف المعف

 تأثراً  بذلؾ تتأثر المرأة فإف دونيا، لمبشر قاءب ال التي الطبيعية البشرية المعاشرة
 ذلؾ عف ينشأ وما والنفاس كالحمؿ األعماؿ مزاولة مف ليا مانعاً  قدرياً  كونياً  طبعياً 

                                                           

 .ٕ٘ٙ/ٕ ألبي حياف المحيط ، والبحرٓٓٔ/ٚ الغيب لمرازي ، ومفاتيحٙٙ/ٙ لمطبريجامع البياف انظر:  -ٔ
 .ٕٙٔٔ/ٕ الشعراوي ، وتفسيرٗٓٔ/ٖ المنار المعروؼ بتفسير الحكيـ القرآف انظر: تفسير ٕ-
  .ٙٗ٘٘ ، برقـ:ٕٕٚٓ/٘ باب المتشبييف بالنساء والمتشبيات بالرجاؿأخرجة البخاري، كتاب المباس،  -ٖ
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 ومع ذلؾ، مف بشيء يتأثر ال فإنو الرجؿ بخبلؼ، واأللـ والمرض الضعؼ مف
 في مكابر إال المياديف جميع في بمساواتيما القوؿ عمى يتجرأ ال الفوارؽ ىذه

 .(ٔ)بصيرتو اهلل أعمى مف إال بينيما المساواة إلى يدعو فبل المحسوس،
)سامويؿ فيا دعاة المساواة ويا مف فقدتـ الثقة بدينكـ وشريعة ربكـ؛ إليكـ شيادة 

إف النظاـ الذي يقضي : »إلنجميزية إذ يقوؿوىو أحد أركاف النيضة ا سمايمس(
فإف النتيجة كانت  -عنو مف الثروة لمببلد ميما نشأ-بتشغيؿ المرأة في المعامؿ

ىادمة لبناء الحياة المنزلية؛ ألنو ىاجـ ىيكؿ المنزؿ، وقوض أركاف األسرة، ومزؽ 
إحدى زعيمات الحركة -سممى الحفار الكزبري ، وىا ىي (ٕ)«الروابط االجتماعية
عواـ ُعْدُت مف رحمتي لمواليات المتحدة منذ خمسة أ: »تقوؿ -النسائية المعاصرة

وأنا أرثي لحاؿ المرأة التي جرفيا تيار المساواة األعمى، فأْصَبَحْت َشِقّية في 
 .(ٖ)«كفاحيا لكسب العيش، وَفَقَدْت حتى ُحرّيتيا

بناء مجتمع يكوف فيو لكٍؿ مف الرجؿ والمرأة دور متكامؿ إلى ؼ ييد ف اإلسبلـإ
أساس يا كاممة عمى في عممية البناء والتنمية، وقد أعطى اإلسبلـ المرأة حقوق

 .(ٗ)الحياة ينسجـ مع شخصيتيا وقدراتيا وكفاءتيا وتطمعيا ودورىا الرئيس في
جاء في نص قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي المنبثؽ عف منظمة قد و 

 يجب الحذر مف اتخاذ شعار المساواة بيف الرجؿ والمرأة مبرراً »التعاوف اإلسبلمي: 

                                                           

 .ٚٔٗ-ٗٔٗ/ٚ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف انظر: أضواء -ٔ
 .ٚٗانظر: أسباب وعبلج التمزؽ في ميزاف الشريعة اإلسبلمية لمحمد البعداني ص -ٕ
 .ٗٗص المصدر نفسو -ٖ
انظر: اإلعبلف اإلسبلمي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسمـ، ضمف قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي  -ٗ

الدولي المنبثؽ عف منظمة التعاوف اإلسبلمي، انظر: تبويب قرارات مجمعي الفقو )الدولي والرابطة( إلى 
 .ٗٙٗالدورة العشريف لمحمد البعداني ص
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رفض ما يخالؼ نصوص »وجاء فييا أيضًا: ، «سبلـألمور وممارسات مخالفة لئل
اإلسبلمية في االتفاقيات والمواثيؽ الدولية، والتي تدعو إلى إلغاء الفوارؽ  الشريعة
بيف دور الرجؿ والمرأة في المجتمع، والدعوة إلى المساواة التامة بيف الذكر  الفطرية
في الشريعة  في كؿ درجات الميراث، واإلساءة إلى نظاـ الطبلؽ واألنثى

إلغاء قوامة الرجؿ في األسرة، وغير ذلؾ مما ىو ثابت في  اإلسبلمية، وتدعو إلى
 .(ٔ)«اإلسبلمية الشريعة
 ذي لكؿ بلذوالم الممجأ فيو ؛اهلل شرعو فيما عزىما يطمبا أف والمرأة الرجؿ فعمى

 الإ كمفيما ما ألنو ؛بو اهلل  كمفيما بما يتمسكا أف كذلؾ وعمييما ميضوـ، حؽ
العالـ  خالؽ اإلنساف، ؛ ألنو (ٕ)السميـ العقؿ ويؤيده الحكمة، تقتضيو بما

بطبيعتو وخمقتو وفطرتو، لذا جاءت تشريعاتو متناسبة مع ىذه الطبائع وىذا الخمؽ؛ 
قاؿ و  ،(ٖ)ژيت ىت مت   خت حتژ :اهلل فالخالؽ أعمـ بما يصمح مخموقو، لذا قاؿ 

: جؿ تقديرًا يتناسب مع دوره في الر  خمقة، فقدر (ٗ)ژۇئ   وئ    وئ ەئ ەئژ
في الحياه، فالعجيب مف دعاة  االمرأة بتركيب يناسب مع دورى قدر خمقةالحياه، و 

  !التسوية ىؤالء كيؼ يقحموف المرأة فيما ال يناسب فطرتيا وخمقتيا
شيء فيو ينازع اهلل الحكيـ الذي في كؿ بيف الرجؿ والمرأة فمف راـ التسوية 

، ژڻ ں ںژ :، وليذا لما قاؿ اهلل يا يضع األمور في مواضع
والقوة،  والغمبة القير :العزةو  ژڻژ ، فيو ژڻ  ۀڻ ژ :اتبعيا بقولو 

                                                           

 .ٔٛٗ، ٖٚٗويب قرارات مجمعي الفقو )الدولي والرابطة( إلى الدورة العشريف لمبعداني صانظر: تب -ٔ
 .ٖٔ٘/ٔ لطنطاوي الكريـ الوسيط لمقرآف انظر: التفسير -ٕ
 .ٜٗاآلية  :سورة القمر -ٖ
 .ٕاآلية  :سورة الفرقاف -ٗ
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 ،السمطاف منيع حدوده، وتعدَّى أمره وخالؼ عصاه ممف انتقامو في غالبأي: 
 أمره، خالؼ مف عقاب يعجزه بل، فأموره يف عميو معترض ال ،االنتقاـ عمى دراق

 في ووضعيا األشياء إتقاف الحكمةو  ژۀژ ، وىو ُييمؿ وال يميؿ لكنو
 كمؼ ما وسائروتدبيره  وقدره وشرعو أمره في، فيو حكيـ ينبغي ما عمى ضعيااو م
، عالـ خفية أوكانت  ظاىرةسواء  والمصالح الحكـ عمى شرائعو يتنطو  ،عباده بو
 .(ٔ)وفيو حكمو صواب ىو بما إال مرأي ال
 امتثالو، الواجب واألمر بالتشريع الحكمة اقتضتو ما فينفذ ،حكمتو تؤيد عزتوف

ف ذلؾ عمى الناس ويحمؿ  .(ٕ)كرىوا وا 
 بقوة المشعر موعيدل ژڻ  ۀ ڻژ :، بقولوژں  ں  ڻڻژ و:قول فأتبع

 ،(ٖ)الحجى أولو وليذكر النُّيى، أولو ليزدجر ؛حكمتول األحكاـ فرض الذي اهلل
 تحت واالنحراؼ الزيغ عف القموب يرد ما فيو، وىذا عذابو ويحذروا عقابو، فيتقوا
 .(ٗ)والمبلبسات المؤثرات شتى

                                                           

 حاتـ أبي البف عظيـتفسير القرآف ال، و ٖٛ٘ ،ٖٚ٘/ٗ لمطبري جامع البياف في تأويؿ القرآفانظر:  -ٔ
مدارؾ التنزيؿ ، و ٚٔ٘/ٔ لمبيضاويأنوار التنزيؿ ، و ٕ٘ٔ/ٖ لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف ، و ٛٔٗ/ٕ

 تفسير القرآف العظيـ، و ٕٔٓ/ٕ ألبي حياف البحر المحيط في التفسير، و ٓٔٔ/ٔلمنسفي  وحقائؽ التأويؿ
 المنير ، والسراجٙٗص الجبلليف ، وتفسيرٚٗٚ/ٔ عادؿ في عمـو الكتاب البف ، والمبابٖٖٙ/ٔ كثير البف

رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ، و ٕ٘ٔ/ٔلمشربيني  البف  المديد ، والبحرٕٕٙ/ٔ السعود ألبيا 
 . ٖٔ٘/ٔ لطنطاوي الوسيط ، والتفسيرٖٖٛ/ٕ البف عاشور والتنوير ، والتحريرٜٕٔ/ٔعجيبة 

 .ٖٖٛ/ٕ والتنوير التحرير -ٕ
 العرب انظر: لساف والفطنة. القبيح، والِحَجى: العقؿ عف ينيى ألنو بذلؾ؛ سمي العقؿ؛ النَُّيى: -ٖ
(ٔٗ/ٔٙ٘ ،)(ٔ٘/ٖٖٗ) . 
 .ٕٚٗ/ٔ القرآف لسيد قطب ظبلؿ ، وفيٖٛ٘/ ٗ لمطبري جامع البياف في تأويؿ القرآفانظر:  -ٗ
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 دلطهت انضبًَ: انفشق ثني خهك انزكش ٔاألَضى يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخا
كثير  كبيرًا في اختبلفاً  المرأة عف الرجؿ اختبلؼالحديثة  العممية الدراسات أثبتت

 واألنثى الذكر بيف والتشريحية (الوظيفية) الفسيولوجية الفروؽوأف  النواحي، مف
 جنيف منيا يتكوف التي النطفة أف مف بالرغـ وذلؾ وتعد، تحصى أف مف أكثر
 وماتسالكرومو  عدد في األنثى جنيف منيا يتكوف التي النطفة وتماثؿ تشابو الذكر
 الجزء ، فيذاواحد صبغي أو ـسو كرومو  في إال النطفتاف تختمؼ وال ،الصبغيات أو

 بيف وعميقاً  وشاسعاً  كبيراً  اختبلفاً  يسبب األنثى عف الذكر فيو يختمؼ الوحيد الذي
 .(ٔ)الداخمي والتركيب الظاىري الشكؿ في واألنثى الذكر

 الجسيمات) الصبغيات مستوى عمى ىذه الفروؽ تبتدئ انفشٔق يف ادلٕسصبد:
يرة وىي صغ الوراثة، في تتحكـو  موجودة في كؿ خميةال( الكروموسومات أو الممونة
وىي موجودة  ،(الممميتر مف بميوف عمى) باألنجسترـو تقاس ثخانتيا أف حتى جداً 

ففي خمية الذكر ، منيا زوج واحد مسؤوؿ عف الذكورة واألنوثة ،عمى ىيئة أزواج
 (،XX)بينما ىو في خمية المرأة عمى ىيئة  (،XY)نجد ىذا الزوج عمى ىيئة 

ومع ذلؾ فيو يجعؿ الخمية  ،نوثةالذكورة قصير سميؾ بالنسبة لصبغ األ يصبغو 
، فصبغي قدامًا مف شقيقتيا األنثويةإكثر الذكرية أكثر نشاطًا وأقوى شكيمة وأ

  .(ٕ)األنوثة تو عف صبغحقيقو ؼ في شكمو لذكورة يختما
 النسخة الثانية مف الكروموسـو العمماء ىي أفوكانت النظرية السائدة بيف 

آلثار الفتاكة والمميتة لوجود نسختيف فاعمتيف لتجنب ا ؛معطمة تماماً  (x) األنثوي
                                                           

نداء اإليماف عمى الرابط: انظر: وليس الذكر كاألنثى بحث عممي لعبد الرزاؽ نوفؿ، منشور عمى موقع  -ٔ
(www.al-eman.com))لسمير  ، والموسوعة العممية الشاممة في الطب النبوي النبوية )الطب والجنيف

 . ٓٓٔعبد الحميـ ص 
 .ٜ٘، ٗ٘الميزاف لمبار ص في المرأة انظر: عمؿ -ٕ

http://www.al-eman.com/
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لكّف الدراسات التي أجريت خبلؿ العقديف الماضييف ؛ في خبليا جسـ المرأة
% مف مورثات )جينات( ٘ٔفقد بينت البحوث أّف ، أوضحت خطأ ىذا االعتقاد

عمى تراكيب جسـ المرأة  وتترؾ بصماتيا ،الثاني )المعطؿ( نشيطة (x) كروموسوـ
مورثة ليا نسختاف فاعمتاف في جسـ المرأة، ال  ٕٓٓيا، وبمغة األرقاـ فقرابة ووظائف

ليس ىذا فحسب، بؿ إّف عدد المورثات ؿ، يقابميا مورثات فاعمة في جسـ الرجا
ضعفًا عف تمؾ  ٗٔيد مف خبليا جسـ النساء، يز (x)  الفاعمة في كروموسـو

ليذه المورثات أف تكوف فاعمة  الذكري، وأّنو لو ُقدّْر (y) الموجودة في كروموسوـ
في خبليا الرجاؿ، لتسبب ذلؾ في ىبلؾ الذكور وانقراض الرجاؿ مف المجتمعات 

% مف مجموع ٖ-ٕوبالمجمؿ فنسبة اختبلؼ المورثات بيف الجنسيف تبمغ  ،البشرية
وبالتالي، فنحف أماـ  ،ألؼ مورثة، ىو مجمؿ عدد المورثات في جسـ اإلنساف ٖٓ

 .(ٔ)وراثيًا، أكثر بكثير مما اعتقده العمماء سابقاً كائنيف مختمفيف 
 جسـ في خمية كؿف ،الخبليا مستوى الفروؽ إلى وترتفعانفشٔق يف اخلالٌب: 

 المرأة جسـ فخبليا واألنوثة، الذكورة بيف الفاصمة الحقيقة تمؾ لؾ توضح اإلنساف
ذا الرجؿ، جسـ خبليا عف وتركيبيا خصائصيا في تختمؼ  في النظر دققنا وا 
مع أف عدد خبليا  المرأة، وخمية الرجؿ خمية بيف واضحة لوجدنا الفروؽ المجير

 المجير في فاحصة وبنظرة خمية، مميوف مميوف جسـ اإلنساف يصؿ إلى ستيف
 أو الذكورة بميسـ موسومة فييا خمية كؿ مف خمية المرأة، الرجؿ خمية تعرؼ

 .(ٕ)األنوثة بطابع مطبوعة
                                                           

انا إبراىيـ عبداهلل، بحث منشور في مجمة اإلعجاز العممي الصادرة انظر: الفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورى -ٔ
ىػ، ومنشور ٖٗٗٔ، ربيع الثاني، ٖٗعدد، ٕٚمي في القرآف والسنة، صعف الييئة العالمية لئلعجاز العم

 ـ.ٕٚٓٓ-ىػٕٚٗٔ، ٕٚ٘/ٔ ،ضمف بحوث المؤتمر العالمي الثامف لئلعجاز في الكويت، العمـو الطبية
 .ٛٚٔٔ/ٕ، واإلعجاز العممي في السنة النبوية لصالح أحمد ٖ٘الميزاف لمبار ص في مرأةال انظر: عمؿ -ٕ
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( المنوية الحيوانات) الذكر نطفة في أكثر الفروؽ تجمىوت انفشٔق يف انُطفخ:
 البويضة وبيف المنوية الحيوانات بيف شاسعاً  الفرؽ نجد إذ ،(البويضة) المرأة ونطفة

تفرز مئات المبلييف مف الحيوانات المنوية في كؿ قذفة  الخصيةف مف ناحية العدد،
فاحصة لخصائص  وبنظرة ،بينما يفرز المبيض بويضة واحدة في الشير ،مني

 ،المنوي الذي يقاس بالميكروف تجعمنا نوقف بأنو يجسد خصائص الرجولة الحيواف
فالحيواف المنوي لو رأس مدبب وعميو  ،بينما نرى البويضة تجسد خصائص األنوثة

قمنسوة مصفحة ولو ذيؿ طويؿ وىو سريع الحركة قوي الشكيمة ال يقر لو قرار 
ميميمتر( وتعتبر  ٔ/٘ما البويضة كبيرة الحجـ )بين ،حتى يصؿ إلى ىدفو أو يموت

وعمييا تاج  ،وىي ىادئة ساكنة تسير وتتيادى باختيار ،مرأةالأكبر خمية في جسـ 
 .(ٔ)مشع في مكانيا ال تبرحو وال تفارقو

األنسجة  في ذلؾ بعد الفروؽ ترتفع ثـ :ٔاألعٓضحاألَغغخ ٔاألػضبء  يف انفشٔق
تركيب العظاـ ف ،العضبلت إلى العظاـ مف فةالمختم الجسـ أجيزةو واألعضاء 

وفي الشكؿ  ،وفي الضيؽ والسعة ،يختمؼ في الرجؿ عف المرأة في القوة والمتانة
 ،واسع الصدر ،وىو عريض المنكبيف ،مشدودة قوية رجؿعضبلت ال، و والزاوية

 يتوزع الدىف ،وال عجز كبير ،ال أرداؼ لو ،صغير الحوض نسبياً  ،ضيؽ البطف
بينما نجد  ،وطبقة الدىف في الغالب األعـ محدودة بسيطة ،توزيعًا عادالً جسمو  في

ومكسوة بطبقة دىنية تكسب الجسـ استدارة وامتبلء مرغوب  ،رقيقة مرأةعضبلت ال
 .خاليًا مف الحفر والنتوءات الواضحة المتعاقبة ،فيو

سط، غرامًا في المتو ٓٙوالقمب عند المرأة أصغر وأخؼ منو عند الرجؿ بمقدار 
غراـ، وفي النساء يتراوح بيف ٜٕٓو ٕٓ٘فمعدؿ وزف القمب في الرجاؿ يتراوح بيف 

                                                           

 .٘٘، ٗ٘الميزاف لمبار ص في المرأة انظر: عمؿ -ٔ
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ضربة في الدقيقة، بينما دقات قمب المرأة  ٕٚغراـ، ودقات قمب الرجؿٖٕٗو ٜٗٔ
تزيد عف ىذا المقدار بواحد، وتكوف أسرع، وصدر المرأة ورئتاىا أقؿ سعة مف 

 ٖٓٓٔو ٓٓٔٔوزنيا في المرأة بيف يتراوح ف أما الجمجمةصدر الرجؿ ورئتيو، 
ويتبع  ،غراـ ٓٓٔغراـ؛ أي: الفرؽ  ٓٓٗٔو ٕٓٓٔغراـ، وفي الرجؿ يترواح بيف

لمرأة وأخؼ وزًنا، وىناؾ فرؽ عادة حجـ الجمجمة حجـ المخ، فإنو أصغر في ا
التعاريج الموجودة و  ،في شكؿ المخ وتبلفيفو، التي ىي مراكز القوى العقمية اً أيض

وسيأتي بيانو إف شاء  الرجؿ أكثر تعقيدًا وأكثر عددًا عف مخ المرأةعمى سطح مخ 
 .(ٔ)تعالى اهلل

إف قامة »يقوؿ أحد عمماء الطب بعد دراسة طويمة أثبتيا في كتب معتمدة: 
المرأة في جميع األجناس أقصر مف قامة الرجؿ، بؿ إف معدؿ الفرؽ عند تماـ 

المرأة العظمي أخؼ مف ىيكؿ الوزف، فييكؿ النمو عشرة سنتيمترات، وكذلؾ 
نتقاؿ، وعضبلتيا يجعميا أقؿ قدرة عمى الحركة واال وتركيب ىيكميا ،الرجؿ العظمي

أضعؼ مف عضبلت الرجؿ بمقدار الثمث؛ لكنيا تفضمو بنسيجيا الخموي الذي 
يحتوي عمى كثير مف األوعية الدموية، واألعصاب الحساسة، ونسيجيا الخموي 

دىنية، وبفضؿ ىذه الطبقة الدىنية تكوف استدارة  يسمح ليا باختزاف طبقة
 .(ٕ)«الشكؿ

                                                           

موسوعة ، و ٗ٘، وموسوعة اإلعجاز العممي لمنابمسي صٚ٘، ٙ٘الميزاف لمبار ص في المرأة انظر: عمؿ -ٔ
بميؿ ل لفوارؽ بيف الرجؿ والمرأةوا ،ٚٚص كماؿ عبد العزيز ـ والقرآف لمحمدعجائب جسـ اإلنساف في العم

قة (، وحقيhttp://www.alukah.net: )رابط الموضوع، بحث منشور عمى شبكة األلوكة عمى عبدالكريـ
الرابط:  حمدي الراشديل االختبلؼ العقمي بيف الرجؿ والمرأة

(http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/Biologia/bio-0004.htm.) 
 .ٗ٘، ٖ٘نساف لمحمد راتب النابمسي صموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة آيات اهلل في اإل -ٕ

http://www.alukah.net/authors/view/home/2888/
http://www.alukah.net/authors/view/home/2888/
http://www.alukah.net/social/0/8947/#ixzz3NOOylaAP
mailto:lawabak@yahoo.com
mailto:lawabak@yahoo.com
http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/Biologia/bio-0004.htm
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غدد ال قنوات ليا منتشرة في مجموعة ىو عبارة عف الذي  الصماء الغدد جيازو 
 ما كأوضح الفروؽ فيو تتجمى التي األجيزة أحد ، ىو(ٔ)أرجاء الجسـ المختمفة

 كبيراً  اختبلفاً  رىاتأثي في األنوثة ىرمونات عف تختمؼ الذكورة (ٕ)فيرمونات يكوف،
 مف ذرات وثبلثة الكربوف مف ذرة زيادة في ويتمثؿ بسيط، الكيماوي الفرؽ أف رغـ

 ىرموف في (Molecular Structure) الجزئي التركيب إلى( CH3) الييدروجيف
وفي أثناء  ،(مثيمية مجموعة+ ) األنوثة ىرموف يساوي الذكورة األنوثة، فيرموف

األولى يكوف جنيف الذكر مشابيًا في أوؿ األمر لجنيف  تكويف الجنيف في مراحمو
 ،(عمى مستوى الصبغيات )الكروموسومات األنثى ويصعب التفريؽ بينيما إال

لدى الجنيف الذكر عف  ولكف سرعاف ما تتميز منطقة في المخ تدعى تحت المياد
لفروؽ وىذه اإلضافة والزيادة في مخ جنيف الذكر تؤدي إلى ا ،مثيمو جنيف األنثى

كما يؤدي  ،اليائمة فيما بعد بيف الجياز التناسمي لمذكر والجياز التناسمي لؤلنثى
وتؤثر ىذه الغدد عمى  ،إلى الفروؽ اليائمة بيف غدد الذكر الصماء وغدد األنثى

ومف ثـ يختمؼ بناء ىيكؿ الذكر عف  ،مختمؼ أنشطة الجسـ وعمى ىيكمو أيضاً 
 .(ٖ)ئؼ تبعًا لذلؾبناء ىيكؿ األنثى كما تختمؼ الوظا

                                                           

وسميت بالصماء؛ ألنيا تفرز وتفرغ المواد التي تفرزىا في الدورة الدموية مباشرة )في األوردة  -ٔ
مونات التي تنتقؿ بواسطة الدـ لتؤثر عمى خبليا خاصة الدموية(، والمواد الفعالة التي تنتجيا تدعى الير 

 .ٜٕٖانظر: أساسيات عمـ وظائؼ األعضاء لعبد المجيد الشاعر وآخريف ص  بعيدة عنيا.
اليرمونات: ىي عبارة عف المواد الفعالة التي تنتجيا الغدد الصماء، والتي تنتقؿ بواسطة الدـ لتؤثر  -ٕ

 .ٜٕٖأساسيات عمـ وظائؼ األعضاء ص انظر: عمى خبليا خاصة بعيدة عنيا.
والسبب في تمايز منطقة تحت المياد مف المخ بيف جنيف الذكر وجنيف األنثى ىو ىرموف  -ٖ
ثـ تنمو الغدة التناسمية وتؤثر بالتالي عمى المنطقة ، الذي تفرزه مشيمة الجنيف الذكر (التستسروف)

فإذا وجد  ؛يصمـ أساسًا عمى ىيكؿ األنثى ومف الغريب حقًا أف ىيكؿ البناء، المخية تحت المياد
 =أما إذا اختفى ىذا ،كروموسـو الذكورة فإنو يضيؼ إلى ذلؾ الكياف إضافات تجعؿ النياية ذكراً 
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 الجسـ، أجيزة جميع واألنثى تشمؿ الذكر بيف وخبلصة القوؿ ىنا: إف الفروؽ
 في أخرى، وتتجمى الفروؽ بوضوح في وتتضح األجيزة بعض في تدؽ ولكنيا

 .(ٔ)التناسمية األجيزة اختبلؼ
 : انفشٔق انؼمهٍخ ٔانزٍُْخ

 العشريف كانت تدعوفي السبعينيات مف القرف  الكتب واألبحاث واألصواتإف 
لعدة عقود خمت كاف مف بؿ إنو  وتوىـ الناس أف دماغ المرأة مثؿ دماغ الرجؿ،

 الممتع فكريًا اإلصرار عمى اعتبار الفروؽ السموكية بيف الجنسيف ىي فروؽ طفيفة
األبحاث الجديدة لكف و  ،ناجمة عف اختبلؼ الخبرات بينيما، قبؿ سف البموغ وبعده

 اسطة أجيزة المسح بالرنيف المغنطيسي الوظيفي تبيف اختبلفاتاليـو والتي تتـ بو 
تمؾ النظرية التي  كذلؾ وربما نتذكر، جذرية واضحة بيف دماغ المرأة ودماغ الرجؿ

 ولكف تؤكد أف االختبلؼ بيف الطفؿ والطفمة يكوف بسبب أسموب التربية فقط،كانت 
لد وفي دماغو برنامج خاص ألف اإلنساف يو  ؛تبيف فيما بعد أف ىذه النظرية خاطئة

 األدلة العممية المتراكمة عزت ىذه االختبلفات إلى، و األنثى عفالذكر  في يختمؼ
 تأثير اليرمونات الجنسية عمى دماغ الجنيف أثناء األسبوع الثالث عشر مف الحمؿ،

 األدمغة حيف ترتفع تراكيز اليرمونات الذكرية ارتفاعًا كبيرًا في األجنة الذكور، فتصوغ
                                                                                                                                                                  

الكروموسـو الياـ مف تركيب البويضة الممقحة كما يحصؿ في بعض الحاالت النادرة التي ترينا قدرة =
ف ،فإف النتيجة ىي جسـ امرأة المولى  فإف البويضة الممقحة  (ترنر)كانت ناقصة التكويف ففي حالة  وا 

تكوف (، بؿ XY)وال ذكر محتوية عمى ، XX))فبل ىي أنثى محتوية عمى  (X)تحتوي فقط عمى كروموسـو 
كما يحصؿ في  (XXY)أما إذا كانت نتيجة التمقيح مثبًل  ،النتيجة أنثى غير أنيا ال تحيض وال تحبؿ وال تمد

ف كاف ذكرًا  ،فإف الطفؿ المولود يكوف ذكرًا رغـ وجود صبغيات األنوثة بصورة كاممة (تركمينفم) حالة وا 
 البويضة في الذكورة صبغ زاد إذا ، أماوذلؾ لتراكـ صبغ األنوثة فيو ،ضعيؼ اليمة بارد الشيوة خائر العزيمة

 قوي ذكراً  تكوف النتيجة فإف الذكورة، أصباغ مف كامميف صبغيف بيا أف أي (XYY) حاصميا وصار الممقحة
 .ٔٙ-ٜ٘ص الميزاف لمبار في المرأة العدواف. انظر: عمؿ كثير البأس شديد الشكيمة

 .ٓٙص عمي البار الميزاف لمحمد في المرأة انظر: عمؿ -ٔ
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ىذه الفروؽ تتعاظـ مع مرور األياـ، ، بطريقة مختمفة تمامًا عف أدمغة األجنة اإلناث
 .(ٔ)في البالغات عنو البالغيف ضعفًا في ٕٓ الذكري ىرموف التستوستيروف تراكيز لتصؿ

مع أف النظريات المتعمقة بالفروؽ في »تقوؿ الباحثة األمريكية )سالي ويتز(: 
دمغتيـ ليست جديدة، إال أف األدلة التي تثبت وجود استخداـ الرجاؿ والنساء أل

فروؽ بيف أدمغتيـ وأدمغتيف كانت حتى اآلف أدلة غير مباشرة، أما اآلف فقد 
 .(ٕ)«أصبح بوسع العمماء دراسة أنشطة الدماغ بصورة مباشرة

عمى تقديـ  -فياجتماعيو  فينفسانيو  أطباء–ف يباحثمجموعة مف ال عمؿوقد 
 ،بيف الجنسيف مف حيث بنية الدماغ تماثؿتة النظر عف البلالف مترابطةنتائج 

الرجؿ و المرأة  يفأفرزت بحوثيـ أدلة قوية عمى االختبلؼ الحاصؿ بيف بنية دماغ
دماغ الرجؿ مف ناحية و مف ناحية، وبيف عمميات تفاعؿ اليرمونات مع دماغ المرأة 

، إذ جنيف وىو أخرى، حيث يأخذ ىذا االختبلؼ مأخذه مف بداية حياة اإلنساف
تبيف أف دماغ الرجؿ مصمـ لمتعامؿ مع معمومات بصرية ومكانية ولمتعميؿ في 

والتنظير، ويتميز بالتركيز في وقت ما عمى أمر واحد؛ الرياضيات أي في التحميؿ 
أما دماغ المرأة فمصمـ لمتعامؿ مع ميارات متضمنة تفاصيؿ، ويتميز بالتفكير في 

 .(ٖ)لتشتت في التفكيروقت ما عمى عدة أمور، أي ا
فدماغ  الرجاؿ والنساء،بيف أدمغة  وظيفية وتشريحيةفروقًا كبيرة  العمماء جدلقد و 

، كما أّف عدد خبليا قشرة %٘ٔالرجؿ أكبر مف دماغ المرأة بمعدؿ يصؿ إلى 
                                                           

( لعبد الدائـ كحيؿ، منشور عمى موقعو: رؤية عممية جديدة)وليس الذكر كاألنثى انظر:  -ٔ
(www.kaheel7.comوعمؿ ،) والفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورىانا، بحث في ٕٙلمبار ص الميزاف في المرأة ،

 .ٕٛ، صٖٗمجمة اإلعجاز العممي الصادرة عف الييئة العالمية لئلعجاز العممي في القرآف والسنة، عدد
 .ٔٛٔٔ/ٕضا انظر: اإلعجاز العممي في السنة النبوية لصالح أحمد ر  -ٕ
مف أبحاث المؤتمر العالمي السابع  ،عبد الوىاب الراوي( المعجزة العممية في )وليس الذكر كاألنثىانظر:  -ٖ

 .ٕ، العمـو الطبية صـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ ،دبي-لئلعجاز العممي في القرآف والسنة بدولة اإلمارات

http://www.kaheel7.com/
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% في ٖٔسبة يزيد بن ، وكثافة الخبليا العصبية%٘ٔػفي الذكور أكثر ب الدماغ
% عف حجـ خبليا دماغ المرأة، ٖٓماغ الرجؿ يزيد بمقدار حجـ خبليا دو ، الذكور

وىو ضروري لصفو - (dopamine)أّف استيبلؾ الناقؿ العصبي دوباميف و 
حجـ خبليا تحت و ، مختمؼ بشكؿ واضح بيف الجنسيف -الدماغ وتحسيف المزاج

في الرجاؿ ضعؼ  -وىي المسؤولة عف الوظائؼ الحيوية األساسية- دالميا
المسؤولة عف تنظيـ - (ٔ)أما أنوية فوؽ التصالب البصري، ساءحجميا في الن
ومف جية ، فشكميا مختمؼ في الرجاؿ عما ىي عميو في النساء -الدورات الجسمية

في فالشؽ األيمف مف قشرة دماغ الذكور أكثر سماكة مف الشؽ األيسر،  أخرى
 .(ٕ)ذكر بيف شقي دماغ اإلناثحيف لـ يجد الباحثوف فروقًا ت

أظير فحص الفص لجنسيف؛ إذ بيف ا ٌإكذ ٔعٕد فشٔق يف انزكبء يبٔصجذ 
وىو الجزء المتعمؽ باالنتباه ، (inferior parietal lobule) الصدغي السفمي

واإلدراؾ والقدرات الذىنية الحسابية، أنو أضخـ في الرجاؿ، وأف الجزء األيسر منو 
 ،كبر قميبل مف األيسرأ وأما النساء فالشؽ األيمف من، أكثر ضخامة مف األيمف

يذكر أف ىذا الجزء مف الدماغ مضمحؿ بشكؿ ممحوظ في الرجاؿ الذيف يعانوف و 
بيف النساء  ومف مرض انفصاـ الشخصية، بينما ال يظير فرؽ كبير في حجم

 .(ٖ)الطبيعيات ومف يعانيف مف انفصاـ الشخصية
                                                           

 العالمية العربية الموسوعة دماغ.ال قاعدة في لمعينيف البصرييف العصبيف البصري: ممتقى التصالب -ٔ
ٔٙ/ٚٗٔ. 
جماد ٕٗانظر: مف أسرار القرآف وليس الذكر كاألنثى لزغموؿ النجار، جريدة األىراـ، قضايا وآراء:  -ٕ

 ، والفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورىانا، بحث ٗٗٓٗٗ، العدد:ٖٔٔـ، السنو ٕٚٓٓيوليو ٜ-ىػٕٛٗٔاآلخر
، ٖٗ ، العددالعممي في القرآف والسنة ادرة عف الييئة العالمية لئلعجازفي مجمة اإلعجاز العممي الص منشور
 .ٜٕ، ٕٛص
 .ٖٗ، عددٜٕ، ٕٛص ،الفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورىانا، مجمة اإلعجاز -ٖ
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أضعاؼ أف دماغ الرجؿ يحتوي ستة بينت الدراسات العممية الحديثة كما 
المتعمقة بمعالجة الذكاء  (ٔ)(gray matter) ونصؼ الضعؼ مف المادة الرمادية

في حيف تحتوي أدمغة النساء عمى عشرة أمثاؿ الرجاؿ مف المادة أكثر مف النساء، 
، المسؤولة عف التواصؿ بيف أجزاء الدماغ المختمفة (white matter) البيضاء

لئلناث ىو المسؤوؿ  (frontal lobe)  ميالفص األماوباإلضافة إلى ما ذكر فإف 
عف الذكاء، بينما تتوزع خبليا الذكاء في الرجاؿ عمى مساحة واسعة مف أدمغة 

 ومف جية أخرى وجد باحثوف في الواليات المتحدة وكندا بأف عدد خبليا، الذكور
الدماغ في الرجاؿ أكبر مف النساء، في حيف تزيد المساحات البينية بيف خبليا 

 .(ٕ)اغ، وىي ميمة لمتواصؿ بيف ىذه الخبليا في النساء عنيا في الرجاؿالدم
كما تعددت الدراسات في مجاؿ البحث عف الفروؽ بيف المتفوقيف والموىوبيف 

ماكوبي( )مف الجنسيف في الخصائص والسمات العقمية حيث أكدت دراسة 
ي الخصائص و)جاكميف( ودراسة )بموؾ(، أف ىناؾ فروقًا بيف الذكور واإلناث ف

والسمات العقمية واالنفعالية واالجتماعية والميوؿ واالىتمامات، والتي تـ إثباتيا مف 
( دراسة تتعمؽ بمقارنة الخصائص والسمات لكؿ مف الذكور ٓٓٙٔخبلؿ مراجعة )

واإلناث، وأظيرت المراجعة ليذه الدراسات: تفوؽ اإلناث عمى الذكور في القدرة 
 والمفردات، والفيـ لمقراءة والطبلقة في التعبير، والطبلقة في المغوية، كمعرفة المعاني

 فيـ المعاني لمكممات، وأف ىذا التفوؽ يظير في سف مبكرة، وفي أعمار صغيرة أكثر
                                                           

خبلفًا لممادة  ((myelinنسيج عصبي يتألؼ مف خبليا عصبية ذات محاور غير مغطاة بمادة النخاعيف -ٔ
وتكوف األجزاء السطحية مف المخ والعميقة مف  ،عمقة باإلحساس والحركة والمغةليا وظيفة متو  البيضاء،

  التي بدورىا وتعتبر محطة تجميع وتوجيو لئلشارات العصبية مف المخ إلى المادة البيضاء ،الحبؿ الشوكي
عجازه في مراعاة الفروؽ البيولوجية بيف . انظر: توجييا إلى أىدافيا ، عمى الجنسيفالتشريع اإلليي الحكيـ وا 

 .(http://forum.ashefaa.com/showthread)الرابط: 
 .ٖٗ، عدد ٕٛانظر: الفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورىانا، في مجمة اإلعجاز العممي ص -ٕ
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مف الذكور، ويحافظف عمى االستمرارية في التفوؽ الدراسي في جميع المواد إلى 
عماؿ التي تتطمب الدقة مرحمة ما قبؿ المراىقة، باإلضافة إلى تفوقيف في األ

يجاد التفاصيؿ والتعرؼ عمى االختبلفات الدقيقة.  وا 
كما أظيرت تفوؽ الذكور في القدرة الميكانيكية والتعامؿ مع اآلالت والرسومات 
واألجيزة، وفي القدرة الرياضية الحسابية والتعامؿ مع األعداد واألرقاـ، والقياـ 

كبلت، وفي القدرة الحركية الجسدية، بالعمميات الحسابية المعقدة، وحؿ المش
 .ٔ))وممارسة ألعاب القوى، وسرعة الركض والقفز والرمي

 العقمية المقدرة إف األبحاث مخو أكثر، وتقوؿ وتبلفيؼ أكبر الرجؿ فدماغ
 .(ٕ)فيو الموجودة التبلفيؼ وعدد المخ ووزف حجـ عمى كبير حد إلى تعتمداف والذكاء

كبل جانبي دماغ المرأة وجد العمماء أف فقد  كري:أيب انمذساد انزٍُْخ ٔانزف
الرجؿ يستخدـ ف ،أما دماغ الرجؿ فإنو أكثر تخصصاً  ،ستخدماف في معالجة المغةيُ 

الصورة لذلؾ، و  جانبًا واحدًا مف دماغو
ؿ جزئيف تبيف أف المرأة تشغالمقابمة 

فيتـ  ،مف أقصى المخ عند الكبلـ
تنشيط الجانبيف األيسر واأليمف 

بينما يستعمؿ الرجؿ فصًا ، امييفاألم
ىو الجانب األيسر األمامي واحدًا 

                                                           

عجازه في مراعاة ، و ٜٚانظر: الموسوعة العممية الشاممة في الطب النبوي ص -ٔ التشريع اإلليي الحكيـ وا 
(، وبعض (http://forum.ashefaa.com/showthreadعمى الرابط:  الجنسيفالفروؽ البيولوجية بيف 

 :في الخصائص والسمات، عمى الرابطالفروؽ بيف الجنسيف 
http://www.moudir.com/vb/attachment.php?attachmentid).) 

 .ٗٙانظر: عمؿ المرأة في الميزاف لمبار ص -ٕ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

080 

ألف الجزء اآلخر قد  ؛مما يجعمو أكثر تخصصًا ودقة في ضبط الكبلـ، لممخ فقط
الذاكرة عند فبل يحدث لديو التشويش في  ،تخصص عند الرجؿ لوظيفة الذاكرة

عند المرأة أسرع وأكفأ  ، وىذا ما يمكف أف يفسر بو أف تعمـ المغات والكبلـالكبلـ
 منو عند الرجؿ، كما يبيف عدـ الدقة عند المرأة حاؿ الكبلـ والتذكر.

الواسعة االنتشار في  (الريدرز دايجست)قامت بيا مجمة  التي دراسةففي ال
ذكرت ( لماذا يفكر األوالد تفكيرًا مختمفًا عف البنات؟)ـ تحت عنواف: ٜٜٚٔ

ذور عمى حد تعبير الدراسة بيف الجنسيف، ومما جاء االختبلفات اليائمة العميقة الج
 مرأة،عنو في ال رجؿفييا: أف تخزيف المعمومات والقدرات في الدماغ يختمؼ في ال

تتجمع القدرات الكبلمية في مكاف مختمؼ عف القدرات اليندسية  رجؿففي ال
أف ومعنى ذلؾ مرأة، فصي المخ لدى ال فم والفراغية، بينما ىي موجودة في كؿٍ 

، وىذا ما يفسر أف أغمب الميندسيف المرأةأكثر تخصصًا مف مخ  رجؿدماغ ال
مكاف أف يشذ فرد مف ىذا الجنس أو ذاؾ عف و  ،المعمارييف ذكور قالت الدراسة: وا 

نحاوؿ أف و عمينا أال نتجاىؿ الحقائؽ العممية ، فالقاعدة أمر ال يمغي القاعدة في ذاتيا
 .(ٔ)يصادـ الحقائؽ العمميةنثى؛ ألف ذلؾ  لدور األفي الحياة مماثبلً  ذكرنجعؿ دور ال

واألخدود  -ؼ عصبيةكتمة أليا- (corpus callosum) الجسـ الجاسئ حجـ كبرإف 
 يربطاف نصفي الدماغ، وىما، في النساء  (anterior commissure)الدماغي األمامي

تخصصًا مف جعؿ دماغ المرأة أقؿ ويقوماف بتوصيؿ الوصبلت الكيربائية بينيما، 
، فالمعمومات والعمميات التي تخزف في الذاكرة تصؿ إلى نصفي المخ دماغ الرجؿ

في وقت واحد في دماغ المرأة، وبذلؾ يتحكـ نصفا المخ في النشاطات العقمية 
                                                           

بيولوجية لعنايات عثماف، بحث منشور ضمف أبحاث المؤتمر انظر: المساواة بيف الرجؿ والمرأة أكذوبة  -ٔ
-ىػٕٚٗٔ، ٖٙٗ/ٔالعالمي الثامف لئلعجاز العممي في القرآف والسنة المنعقد في الكويت، العمـو الطبية، 

 مزنداني.لوالمرأة وحقوقيا السياسية في اإلسبلـ  ،ٗٙ-ٔٙـ، وعمؿ المرأة في الميزاف لمبار صٕٚٓٓ
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لممرأة، أما دماغ الرجؿ فإف النشاطات الذىنية تتركز في نصؼ واحد فقط، وىذا 
المرأة بصورة أكبر نسبيًا، فكبر حجـ الجسـ يمكف أف يفسر النسياف والتشتت في 

أكثر  يايجعممما  مرأة،معمومات بكميات أكبر في الالعمؿ عمى نقؿ وتبادؿ الجاسئ ي
بيف تقريب يساعدىا في أعماؿ تتطمب الو في التعبير الممفوظ،  طبلقة ووضوحاً 

وعمى  ألفكار،عمى الربط الذىني بيف األشياء واتيا يعزز قابميو  ،يدييا والتنسيؽ بينيما
 ياسر تفوقيف مما ر،غ ممفوظة ممزوجة بانفعاالت ومشاعاإلدراؾ والتواصؿ بصي

االنتشار  حيف ينقصيا القدرة عمى التركيز في األداء الذي ُيعزى إلى في ،في البديية
 .(ٔ)ويعيقيا مف التركيز عمى تأدية عمؿ واحد في آف واحد ،والتشتت في أفكارىا

أثارت اىتماـ العمماء فقاموا بدراسة الحاالت المختمفة قد  االختبلؼ ىذهظاىرة و 
لمدماغ عندما يفكر وعندما يغضب وعندما يحزف وغير ذلؾ مف االنفعاالت 

ووجدوا أف الدماغ لدى الرجؿ  ،النفسية
يعمؿ بطريقة مختمفة عف دماغ 

ف مف جامعة و باحث، ووجد المرأة
أف دماغ المرأة يتصرؼ  كاليفورنيا

عف دماغ الرجؿ حتى بشكؿ مختمؼ 
 ـلولو  في حالة الراحة أو السكوف
فإف التصوير بالرنيف المغنطيسي أظير أف النشاط في  ،يفكر بشيء، وكذلؾ المرأة

 Larryكشؼ الدكتور و ، بشكؿ واضحيا مناطؽ الدماغ لمرجؿ يختمؼ عف دماغ
Cahill)) ،حتى  أف دماغ الرجؿ يعالج المعمومات بطريقة مختمفة عف دماغ المرأة

                                                           

، والفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورىانا، مجمة اإلعجاز ٜٚالشاممة في الطب النبوي ص الموسوعة العممية -ٔ
، ٖٚٗ/ٔ، والمساواة بيف الرجؿ والمرأة أكذوبة بيولوجية، أبحاث المؤتمر الثامف لئلعجاز ٖٗدد عال، ٜٕص
 لعمـو الطبية.ا ،مف أبحاث المؤتمر السابع لئلعجاز ،مراوي( لالمعجزة العممية في )وليس الذكر كاألنثىو 

أ ن امرجل واملرأ ة  fMRIثظهر امصور امناجتة غن هجاز املسح ابمرهني املغنعييس اموظيفي 

غندما يقومان بنفس امؼمل فاإن مناظق خمتلفة من ادلماغ ثنشط، مبا يؤكد بوضوح اكمل أ ن 

 ظريقة معل ادلماغ دلى امرجل ختتلف غن ظريقة معل ادلماغ دلى املرأ ة.
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 ٖٙو رجبلً  ٖٙفي تجربة تشمؿ ،  PETفي حالة الراحة، وقد استخدـ الباحث إشعاع
امرأة، وذلؾ لدراسة نشاط الدماغ أثناء الراحة دوف التفكير بشيء، وأظيرت الصور 
أف المناطؽ التي تنشط في دماغ المرأة تختمؼ عف المناطؽ التي تنشط في دماغ 

واإلجيادات  ماغ المرأة جاء مناسبًا لتحمؿ األلـإف تصميـ د: ويقوؿ الباحثوف، الرجؿ
 .(ٔ)ال يوجد فيو مثؿ ىذه الميزة والدة( أكثر مف الرجؿ حيث إف دماغ)مثؿ آالـ الو 

ولدى النساء قدرة كبيرة عمى استعادة الذكريات المرتبطة بأحداث عاطفية، بينما 
شير البحوث إلى وتيتذكر الرجاؿ األحداث التي ليا عبلقة بعناصر متعددة معقدة، 

وجود أسس تركيبية وكيميائية الختبلؼ طبيعة الذاكرة بيف الجنسيف، فعندما 
المسؤوؿ عف الذاكرة ليرمونات ذكرية وأخرى أنثوية، فإّنو  (ُقَريف آموف)يتعرض 

 .(ٕ)يستجيب بطريقة مختمفة في الرجاؿ عف استجابتو في النساء
 : أمور تؤثر عمى ذاكرة المرأةوىناك عدة 

ؿ تصاب ذاكرتيا بالضعؼ المرأة الحامأف  أسترالياأثبتت دراسة حديثة في د فق
تسبب الحمؿ في تناقص طفيؼ في عدد خبليا الذاكرة لدماغ ل ؛واالضطراب

 .وربما أكثر ،بعد الوالدة لمدة عاـ كامؿتستمر  ربماىذه الحالة و  ،الحامؿ
يبطئ معتدؿ في أمريكا عقب تجارب أف نقصاف الحديد ال فريؽ طبيوتوصؿ 

بؿ إف النساء قيد التجربة ، بالنقصاف الحادكيؼ ف، مف تفكير المرأة وذاكرتيا
 أيضاً ، لتتحسف ذاكرتيف اً مف الحديد لمدة أربعة أشير يومياحتْجَف إلى جرعات 

ٌص % مف نساء العالـ الثالث لدييفَّ نقٓٗو ،% مف نساء العالـ المتقدـٕٓف فإ
 .نيف نقًصا معتدالً يعا فبم كيؼفشديد في الحديد، 

                                                           

 (.www.kaheel7.comلعبد الدائـ كحيؿ، عمى موقعو: ) رؤية عممية جديدة ،وليس الذكر كاألنثى -ٔ
 .ٜٕ، صٖٗالفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورىانا، مجمة اإلعجاز، العدد -ٕ

http://www.kaheel7.com/
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معرضة لمقمؽ ثبلث  والمرأة، القمؽ مف العوامؿ التي ليا تأثير سمبي عمى الذاكرةو 
ثبتت الذي أ (cortisol) عند القمؽ يتـ إفراز ىرموف القمؽ، و أضعاؼ الرجؿ

أف القمؽ قد  ثبت، كما نو يؤذي الذاكرة في حالة القمؽ واالضطرابأالدراسات 
أف المرأة تقـو بعدة مياـ في نفس الوقت بفعؿ ضافة إلى باإل ،مركز الذاكرةيؤذي 

يجعؿ اإلنساف يعمؿ أكثر وينتج  ذلؾف أالدراسات أظيرت و  ،استعماليا لممخيف
 .(ٔ)الضغطو لجيد واقؿ، وفي النياية نحصؿ عمى مستوى عاؿ مف القمؽ أ

الذي يعتبر - (limbic system) الجياز الطرفي في الدماغفإف  أيب انؼبطفخ:
كما أف  ،ر حساسية وتجاوبًا منو في الرجاؿفي النساء أضخـ وأكث -ركز العاطفةم

الذكريات المحزنة تضاعؼ مف وصوؿ الدـ إليو أكثر بثماني مرات مف الدـ الذي 
آثار سمبية عمى  النشاط الزائد ليذا الجياز لذا فإف ،لجياز الطرفي لمرجاؿيغذي ا

بتراكيز عالية في الرجاؿ يقمؿ مف تمؾ  (ٕ)وجود مركب السيروتونيف الجنسيف، لكف

                                                           

مرأة في القرآف الكريـ ليشاـ طمبو، منشور عمى موقع انظر: الرد عمى العممانييف المشككيف في شيادة ال -ٔ
العمـ اليقيف في شرح (، و www.quran-m.comموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة عمى الرابط: )

ي القرآف منشور عمى موقع موسوعة اإلعجاز العممي ف بوراسلمطبيب سمير  حديث ناقصات عقؿ وديف
لفراس نور  أف تضؿ إحداىما فتذكر إحداىما األخرى(، و www.quran-m.comوالسنة عمى الرابط: )

( عمى .quranmiracles@gmail.comwwwالديف مدير موقع اإلعجاز العممي في القرآف والسنة: )
 (.http://www.hurras.org/vb/showthreadالرابط: )

 وينظـ واألساليب، والسموكيات األحاسيس مف كثير عمى لمتأثير وغيره الدماغ في تتفاعؿ كيميائية مادة -ٕ
 الدماغ في ويعمؿ والجنس، العدواني والسموؾ والمزاج كالشيية والنـو الميمة الوظائؼ بعض السيروتونيف

جد الباحثوف ارتباطًا وثيقًا بيف نقصو وحاالت االكتئاب قد و عصبيًا، و  ناقبلً  بوصفو العصبي الجياز وبقية
وبما أف الدورة الشيرية تسبب االكتئاب عند أغمب النساء، فقد  ،والنيـ الغذائي وانيالعدا والتوتر والسموؾ

دمغة النساء، فخفؼ كثيرًا مف أعراض الدورة ألطور األطباء عقارًا يحسف مف كفاءة ىذا الناقؿ العصبي 
، والفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورىانا، مجمة ٕٜٖ/ٙٔالعالمية  العربية ف. انظر: الموسوعةدييالشيرية ل

 .  ٖٗ، عددٜٕاإلعجاز ص

http://www.quran-m.com/
mailto:quran%20miracles@gmail.com
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دماغ الرجؿ  وجدوا بأف( ماجيؿ)يذكر أف الباحثيف في جامعة و  ،اآلثار السمبية
% أكثر مف النساء، كما وجد باحثو مركز مونتلاير ٖ٘بنسبة  ينتج السيروتونيف

 .(ٔ)مف دماغ المرأة %ٕ٘ػلؤلعصاب أف دماغ الرجؿ أسرع في إنتاجو ب
دراسة ف الجنسيف حوؿ التصنيع العاطفي قد وجدت ليا دعمًا في الفروؽ بي نجدو 

أجريت في جامعة بنسمفانيا، وبينت أف دماغ المرأة أثناء راحتو لديو نشاط 
استقبلبي أكبر في المناطؽ الدماغية المسؤولة عف التعبيرات الرمزية لمعواطؼ، 

منطقة الدماغية أما دماغ الرجؿ فعمى النقيض مف ذلؾ، يكوف أكثر نشاطًا في ال
المتحكمة في التعبيرات العاطفية الحركية، كما أظيرت دراسات أخرى الفروؽ في 

فريؽ ، فقد قاـ (ٕ)األنشطة الدماغية بيف الرجؿ والمرأة عند قراءة التعبيرات العاطفية
تجربة عمى رجاؿ ونساء بإعطائيـ صور ذات مواضيع  واجر وأنفسانييف الطباء األ مف

رؤية لاختبارات ليـ مع عمؿ تصوير رنيف مغناطيسي أقاموا مدة  ثـ بعد ،متعددة
ة لمصور ذات فوجدوا أف استجابة المرأ ،ثير الصور واسترجاعيا عمى نشاط المخأت

 .(ٖ)لتذكر واستقباؿ العواطؼ كثر تنظيماً أ المرأةمخ ف ،الطابع العاطفي أكثر
 األنثى مف كؿ بيف بيرةك نفسية فروقاً ثبت عمميًا أف ىناؾ » :زغموؿ النجار يقوؿ
  ، العقؿ عمى العاطفة تقديـ الى يميؿ لؤلنثى النفسي فالتكويف  ، آدـ بني مف والذكر
  ، الحدس وقوة  ، الخياؿ واتساع  ، المشاعر ةِ قَّ ورِ   ، ةِ طَ فرِ المُ  بالحساسية وبالتميز
  ، والتشاـؤ  ، وىـوال  ، الخوؼ وغمبة الشديدة، والغيرة  ، التممؾ وحب  ، الفطرية والبداىة

                                                           

، والمساواة بيف الرجؿ والمرأة ٖٗ، العددٜٕانظر: الفرؽ بيف الرجؿ والمرأة لنورىانا، مجمة اإلعجاز ص -ٔ
 .ٖٚٗ/ٔلعالمي الثامف لئلعجاز، العمـو الطبية، أكذوبة بيولوجية لعنايات عثماف، ضمف أبحاث المؤتمر ا

 .ٔٛٔٔ/ٕانظر: اإلعجاز العممي في السنة النبوية لصالح أحمد رضا  -ٕ
، منشور عمى موقع موسوعة بوراسلمطبيب سمير  العمـ اليقيف في شرح حديث ناقصات عقؿ وديفانظر:  -ٖ

 (. www.quran-m.comاإلعجاز العممي في القرآف والسنة، عمى الرابط: )
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 إلى ذلؾ أضيؼ فإذا  ، الشخصية والصفات الذات عف االنسبلخ عمى القدرة وعدـ
لى بالرجؿ، مقارنة الجسدية البنية ضعؼ  نجد فإننا  ، األنوثة صفات مف ذلؾ غير وا 
 منيا ويتمعثـ  ، البياف عف تعجز الخطر أو والخصومة الشدة مواقؼ في األنثى
 ولذلؾ  ، المبدعات الفصيحات مف كانت ولو حتى شديدًا، تباكاً ار  وترتبؾ  ، المساف
 .(ٔ)ژہ  ھ  ھھ ھژ بقولو العزيز: المعجز الوصؼ ىذا تعالى اهلل وصفيا

                                                           

موقع زغموؿ النجار عمى الرابط:   ژھھ ھ ہ ھژتعالى:  انظر: التفسير العممي لقولو -ٔ
(http://www.elnaggarzr.com/index.php?itm=44476a1e440fd679fa769b2ccbed765). 
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

ذكرىا  قدرية،و  كونيةعمى نوعيف: األوؿ: فوارؽ  الذكر واألنثى بيف الفوارؽ*  
ليست كخمقة األنثى،  الذكر؛ أي: خمقة (ٔ)ژۅ ۉۉژفي قولو:  اهلل 
بقولو  حاليا نقصافو  الخمقييف الطبيعييفنقص المرأة وضعفيا إلى  اهلل  أشارو 

: ژھ ہ ہ ہ ھ ھھ ہ ۀژ(ٕ). 
ٱ  ٻ  ٻ  ژ لو: في قو  ة، بينيا اهلل منزل النوع الثاني: فوارؽ شرعية

ىـ تدبير و  يـلو عقـ ودينيـ و وخمقتي ـوقوتي ـفي وصفي وفكامم، ألنيـ (ٖ)ژٻ
، ذكر المفسروف أف (ٗ)ژں  ں  ڻژ: وفي قولو ، وبما أنفقوا مف أمواليـ

 ، واإلمارة،اإلمامةو  البيت، عمىمقوامة ل وصبلح، و عقموخمقتو، وبب :زيادة درجة الرجؿ
 في يعقؿ ، وكونووالميراث ،وبالدية، والجياد ،والقضاء ،وةومنصب النب تو،شيادوبدينو، و 

 عمييا وبالتزوج وبالصداؽ، نصيبيا، مف أكثر الغنيمة سيـ في ونصيبو بخبلفيا، الدية
 إف تومبلعن الرجعة، وجواز وبممؾ بيده، الطبلؽ إذ العصمة والتسري، وبممؾ

 لنفاس، وبوجوبوا والوالدة الحيض أذى مف بالسبلمةو  قذفت، إف ىاوحد قذؼ،
 المير كالتزاـ الكمفة مف بأنواع وباختصاصو ،رضاه عند والوقوؼ إياه طاعتيا
 .الرجؿ مف خمقت المرأة كوفبو ، بمصالحيا والقياـ عنيا والذب والنفقة

                                                           

 .ٖٙسورة آؿ عمراف: اآلية  -ٔ
 .ٛٔسورة الزخرؼ: اآلية  ٕ-
 .ٖٗسورة النساء: اآلية  -ٖ
 .ٕٕٛة: اآلية سورة البقر  -ٗ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

088 

مف المساواة  منع* وجود الفوارؽ الكونية القدرية والشرعية بيف الرجؿ والمرأة، ي
 . تحقؽي أف يمكف ال الحياة نواحي جميع في ذلؾ محاولةالكاممة بينيما، و 

ڳ  ڳ  ڱ  ژ:  قولو في واإلذكار التذكير أف عمى المفسريف عامة* 

 عمى غالب النسياف أف لمعنى، واالنسياف مف ،(ٔ)ژڱ ڱڱ 
 .ضبطيف وقمة عقميف بنقصاف إشعار وفيو ،أبعد عميو المرأتيف واجتماع ،يفطباع
فيو لكٍؿ مف الرجؿ والمرأة دور متكامؿ  بناء مجتمع يكوفإلى ؼ ييد اإلسبلـ* 

أساس في عممية البناء والتنمية، وقد أعطى اإلسبلـ المرأة حقوقيا كاممة عمى 
 الحياة. ينسجـ مع شخصيتيا وقدراتيا وكفاءتيا وتطمعيا ودورىا الرئيس في

 كبيرًا في اختبلفاً  المرأة عف الرجؿ اختبلؼالحديثة  العممية الدراسات أثبتت* 
 الذكر بيف والتشريحية( الوظيفية) الفسيولوجية الفروؽوأف  النواحي، ر مفكثي

، الصبغيات مستوى عمى ىذه الفروؽ تبتدئ وتعد، تحصى أف مف أكثر واألنثى
 الذكر نطفة في أكثر الفروؽ وتتجمى ،الخبليا مستوى الفروؽ إلى وترتفع

 في ذلؾ بعد لفروؽا ترتفع ثـ ،(البويضة) المرأة ونطفة( المنوية الحيوانات)
 وتتضح األجيزة بعض في تدؽ ولكنيا ،المختمفة الجسـ أجيزةو األنسجة واألعضاء 

 التناسمية. األجيزة اختبلؼ في ؽ بوضوحو ر الفوتتجمى  ،أخرى في

طيسي اختبلفات ااألبحاث الجديدة بواسطة أجيزة المسح بالرنيف المغن* بينت 
يؤكد وجود فروؽ في  وثبت ما ،اييمبيف دماغ وظيفية وتشريحيةجذرية واضحة 

يعمؿ بطريقة مختمفة عف و  ،دماغ الرجؿ أكثر تخصصاً  لجنسيف؛ وأفبيف االذكاء 
تخزيف المعمومات والقدرات في الدماغ يختمؼ ، وأف حتى في حالة السكوفيا دماغ

تشير البحوث إلى وجود أسس تركيبية وكيميائية الختبلؼ طبيعة الذاكرة بينيما، و 
                                                           

 .ٕٕٛسورة البقرة: اآلية  ٔ-
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نقصاف الحديد و الحمؿ وىناؾ عدة أمور تؤثر عمى ذاكرة المرأة: كف، بيف الجنسي
 . لتذكر واستقباؿ العواطؼ كثر تنظيماً أ ، وثبت أف دماغ المرأةالقمؽو 

 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
* الجوانب العممية تقوي ما ذكره المفسروف مف أف زيادة الدرجة ىو تفضيؿ 
لمرجؿ عمى المرأة في مجموعة مف األحكاـ الشرعية، وتدؿ عمى أف المقصود 

  .ضبطيف قمة، النسياف، وذلؾ ل(ٔ)ژڳ  ڳ  ڱژ: قولو بالضبلؿ في 
* ظيور المعجزة، وىي معجزة تشريعية بيانية عممية: فأما المعجزة التشريعية 

مف األحكاـ،  فبممايزة التشريع اإلليي الحكيـ بيف الذكر واألنثى في مجموعة
مراعية لمفوارؽ الخمقية الطبيعية بيف الجنسيف، بينما القوانيف الوضعية البشرية 

أو متغافمة عنيا،  رامت المساواة المطمقة بيف الذكر واألنثى غافمة عف ىذه الفروؽ
والمتأمؿ لحاؿ المرأة في التشريع الوضعي الجاىمي أو في التشريعات القديمة أو 

في عصر العمـ يرى المعجزة التشريعية تتجمى حكمتيا بوضوح  البشرية المعاصرة
والتقنية الحديثة، حيث ثبت مف الفروؽ الخمقية الكثيرة الظاىرة والباطنة بيف 

شريعة  الجنسيف ما يبيف ظيور كماؿ الشريعة اإلسبلمية وتماميا وسموىا، ذلؾ أنيا
مخموقو وطبيعة  حقيقة يعمـالذي خمؽ وىو  إليية سماوية، مف عند الخالؽ 

تركيبو، فشرع لو مف األحكاـ ما يناسب طبيعتو وفطرتو، ومف ذلؾ أف مايز بيف 
كذلؾ  -الشريعة اإلسبلمية-الذكر واألنثى في مجموعة مف األحكاـ الشرعية، وكونيا 

 فيي صالحة لكؿ زماف ومكاف، وال تضيؽ بحاجة المخموؽ اإلنساف. -مف عند اهلل–
فبذكر القرآف لمفوارؽ الجوىرية بيف الذكر واألنثى بآيات وأما المعجزة البيانية 

 وألفاظ قميمة لكنيا ذات دالالت كثيرة، مما يدؿ عمى ببلغة ىذا الكتاب الكريـ.   

                                                           

 .ٕٕٛسورة البقرة: اآلية  ٔ-
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مف اختبلؼ الذكر عف األنثى  وأما المعجزة العممية، ففيما أثبتو العمـ الحديث
صًا االختبلفات الجذرية في كثير مف النواحي، خصو  طبيعة وخمقة اختبلفًا جوىرياً 

بيف دماغ المرأة ودماغ الرجؿ وظيفية وتشريحية، وذلؾ بالبحث والدراسة واستخداـ 
وسائؿ العمـ الحديثة المتطورة والتي مكنتيـ مف النظر إلى أدؽ تفاصيؿ جسـ 

قبؿ أكثر مف أربعة  اإلنساف، بينما أخبر القرآف الكريـ الذي نزؿ عمى محمد 
 بينيما، وأنيا فروؽ اقتضت التمايز ؽ بينيماو عف ىذه الفر  مافمف الز  عشر قرناً 

 التيفي مجموعة مف األحكاـ، ويتجمى ىذا اإلعجاز في الفرؽ بينيما في الشيادة 
لـ يكف فيو وجود ألي مف ىذه الوسائؿ  في زمافنصت عمييا آية الديف، وذلؾ 

ف ىو عمـ اهلل، جعمو العممية، ليدؿ ذلؾ داللة واضحة عمى أف العمـ الذي في القرآ
 ، ويدؿ كذلؾ عمى سبؽ القرآف الكريـ لمعمـو الحديثة.معجزة لرسولو 

* المساواة المطمقة بيف الذكر واألنثى مفسدة عظمى؛ ألنيا تنافي الفروؽ بينيما 
فيما ثبت مف األحكاـ الشرعية، وتتنافى مع طبيعة الخمقة البشرية، ويترتب عمييا 

ء ما يمحؽ الضرر بيا، وشغميا بأعباء تخرجيا عف تحميؿ المرأة مف األعبا
وظيفتيا األساسية، مما يعود عمى األسرة بالضياع والتمزؽ، لينعكس ذلؾ سمبًا 

 عمى المجتمع واألمة.
 أعمـ واهلل 
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 ادلجؾش انضبنش 
 صفخ ادلبء انزي خيهك يُّ اإلَغبٌ

 مطالب:  ثبلثةوفيو 
 ادلطهت األٔل:

 .انمشآٌ انكشٌىُّ اإلَغبٌ يف صفخ ادلبء انزي خيهك ي
 ادلطهت انضبًَ: 

 صفخ ادلبء انزي خيهك يُّ اإلَغبٌ يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ.
  :ادلطهت انضبنش

 يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.
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 انمشآٌ انكشٌىادلطهت األٔل: صفخ ادلبء انزي خيهك يُّ اإلَغبٌ يف 
 اٌَبد انٕاسدح:

 .(ٔ)ژٹ ٹ ڤ  ڤ *ٿ ٿ ٿ ٹ ژ: يقوؿ اهلل 
 ألٕال ادلفغشٌٍ

، والدفؽ: ژڤژالماء الذي يخمؽ منو اإلنساف بأنو  وصؼ اهلل  أواًل:
 :واسَتْدَفؽَ  وتَدفَّؽ واْندَفؽ وُدُفوقاً  َدْفقاً  ويْدُفؽ َيْدِفؽ عوالدم الماء دَفؽَ الصب، مف 

 الدَّْفؽ، و مكُتـو َأي ،كاِتـٌ  كِسرّّ  ،مدفوؽ أي دافؽ فيو ،بَمرَّةٍ  انصبَّ  وقيؿ ،اْنصبَّ 
 دفقت، و َمدُفوؽ وىو فاندفؽ الكوز َدَفْقتُ  :يقاؿ ،متعد وىو، الماء َصبُّ  العرب كبلـ في

 ،االنصباب :واالْنِدَفاؽُ  ،بشدة انصبّ  :َدْفقاً  الماء َدَفؽَ ، و صببتو أي ،دفقاً  أدفقو الماء
 .التصبب :والتََّدفُّؽُ 

 مطَّردٌ  واحد أصؿٌ  والقاؼ والفاء الداؿ( دفؽ»): والدفؽ: الدفع، قاؿ ابف فارس
  .(ٕ)«دافؽ ماءٌ  وىو الماُء، َدَفؽَ : ذلؾ مف ،ُقُدماً  الشَّيء دْفع وىو قياُسو،

  .(ٖ)«الدفع بمعنى الدفؽ مف دافقاً  ماء المني وسمى»وقاؿ ابف جزي: 
 كاف اإذ تدفُّقاً  الباطؿ في َيتدفَّؽ فبلف :ويقاؿ، سريعأي  :َأدفؽُ  سيرويقاؿ: 

 سائؿ: ژڤڤژقاؿ اهلل تعالى: : »األصفياني قاؿ الراغب، (ٗ)إليو ُيسارع
: أي الدِّْفقَّى، وَمَشى سريع،: َأْدَفؽُ  وبعير ُدْفَقًة، جاءوا: استعير ومنوبسرعة، 

                                                           

 .ٙ، ٘سورة الطارؽ: اآليتاف  -ٔ
   .ٕٙٛ/ٕ فارس البف المغة مقاييس انظر: معجـ -ٕ
 .ٖٚٓ/ٖ يجز  البف التنزيؿ لعمـو التسييؿ -ٖ
، ٔٙٔ/٘ لمجوىري (بيةالعر  وصحاح المغة تاج) الصحاح، و ٕٓٔ/٘ لمخميؿ بف أحمد العيف كتابانظر:  -ٗ
 تاجو  ،ٜٚٔ/ٔ لمفيومي المنير المصباح، و ٜٜ/ٓٔ، ولساف العرب ٕٛٔلمرازي ص الصحاح مختارو 

بيدي القاموس جواىر مف العروس  . ٕٜٕ/ٕ٘ لمزَّ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

093 

وقاؿ ابف عاشور: ، (ٔ)«دفقا ومشوا المتدّفؽ، الماء كتصّبب عدوه في يتصّبب
 .(ٕ)«وسرعة بقوة خارج: ژڤژ ومعنى»

 وسيبلف دفع فيو صب، أو (ٖ)دفع فيو صبقاؿ جماعة مف المفسريف: الدفؽ و 
 .(ٗ)بسرعة
 ، وليـ في ذلؾ قوالف:ژڤژ: اختمؼ المفسروف في المراد بقولو  ثانيًا:

 والدفؽ، (٘)إلى أف المراد بالدافؽ المدفوؽ ور المفسريفذىب جمي القول األول:
 في -الجميور-ىؤالء  اختمؼ ،مدفوقاً  الماء ىذا كاف ولما، (ٙ)لصاحبو الحقيقة في

 :وجوه عمى دافؽبال ووصف سبب
 مف ليذا أفعؿ الحجاز وأىؿ ،الفاعؿ باسـ المفعوؿ يةسمت فم أنو :األوؿالوجو 
أي  كاتـ ِسرّّ  ـ:كقولي ،النعت مذىب في كاف إذا فاعبلً  المفعوؿ يجعموف ،غيرىـ
 أنيا ذلؾ عمى وأعاف، (ٚ)ذلؾ ونحو ،نائـ وليؿ ،أي منصوب ناصب وىـّ  ،مكتـو

                                                           

 .ٖٙٔلمراغب األصفياني ص القرآف غريب في انظر: المفردات -ٔ
 .ٖٖٕ/ٖٓ والتنوير التحرير انظر: -ٕ
 القرآف غرائب، و ٕٛٙ/ٗي منسفل مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ، و ٖٙٚ/ٗ شريلمزمخ الكشاؼانظر:  -ٖ

 .ٓ٘ٗ/ٜ مقاسميل التأويؿ محاسف، و ٜٚ٘/ٛلمبقاعي  الدرر نظـ، و ٓٛٗ/ٙ لمنيسابوري الفرقاف ورغائب
، ٜٖٓ/ٓٔ لحقي البياف روح، و ٔٗٔ/ٜ السعود بيأل إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـانظر:  -ٗ
 .ٜٚ/ٖٓ لآللوسي المعاني روح ،ٕٖٗ/ٛ البف عجيبة المديد لبحراو 
، واليداية إلى بموغ النياية ٜٚٔ/ٓٔ، والكشؼ والبياف لمثعمبي ٖٗ٘/ٕٗلمطبري  جامع البيافانظر:  -٘

، وزاد المسير البف الجوزي ٖٙٚ/ٗ، والكشاؼ لمزمخشري ٜٖٕ/٘لمبغوي معالـ التنزيؿ ، و ٖٜٔٛ/ٕٔ
 جزي بفال التنزيؿ لعمـو التسييؿو  ،ٗ/ٕٓ لقرطبياتفسير ، و ٚٔٔ/ٖٔ لمرازي لغيبا مفاتيح، و ٕٛ/ٜ
 .ٛٓ٘/٘ لمشوكاني القدير فتحو ، ٕٕٙ/ٕٓ والمباب البف عادؿ، ٜٗٗ/ٛوالبحر المحيط ألبي حياف ، ٔٚٗ/ٕ
 .ٕٖٗ/ٛ البف عجيبة المديد البحر، و ٕٛٙ/ٗ يمنسفلمدارؾ التنزيؿ ،و ٖٙٚ/ٗانظر: الكشاؼ لمزمخشري  -ٙ
، ٚٔٔ/ٔ الغيب مفاتيح، و ٕٛ/ٜ، وزاد المسير ٜٚٔ/ٓٔ، والكشؼ والبياف ٖٗ٘/ٕٗ انظر: جامع البياف -ٚ
 .ٜٓ٘، ٛٓ٘/٘ لمشوكاني القدير فتح، و ٕٕٙ/ٕٓالبف عادؿ المباب ، و ٗ/ٕٓ لقرطبيتفسير او 
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ۇ ۆ ژ:  قولو، ومنو في القرآف الكريـ (ٔ)ىي معيف التي اآليات رءوس توافؽ

، و  ،(ٕ)ژۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ڃ ڃ ڃ ژ : قولوأي ال معصـو

 .(ٗ)َدَفؽ: تقوؿ وال الماء ُدِفؽ :تقوؿ أنؾ ، وبدليؿمرضية أي (ٖ)ژڃ
 ،وتامر ،والبف ،ونابؿ ،ارسوف ،دراع :يقاؿ كما ،اندفاؽ ذوألنو  الوجو الثاني:

 .(٘)النسب عمى فيكوف ،تمروذو  ،لبفذو و  ،نبؿذو و  ،فرسذو و  ،درعذو  :أي
 مجاز الماء عمى ذلؾ أطمؽ دافقاً  كاف لما الماء صاحبأف  :الثالثالوجو 
 .(ٙ)مبالغة

، مجازي إسناد فيو بنفسو يدفؽ لو كأنو الطبيعة دفؽ أنو لقوةأو  :الرابعالوجو 
 .(ٛ)يدفعو أي بعضا بعضو يدفؽ كأنو قطراتو لتتابع ألنو، أو (ٚ)حبولصا والدفؽ

 .(ٜ)تأويؿ غير مف منصب بمعنى خامس:الالوجو 

                                                           

 .ٕ٘٘/ٖ لفراءا زياد بف يحيى زكريا ألبي القرآف معانيانظر:  -ٔ
 .ٖٗسورة ىود: اآلية  -ٕ
 .ٚ، وسورة القارعة: اآلية ٕٔسورة الحاقة: اآلية  -ٖ
 وذكر الفراء مف ذلؾ قوؿ الحطيئة: . ٙٔ ،٘ٔ/ٕ لمفراء القرآف معانيانظر:  -ٗ

 .   أي: المكسّو.الكاسي الطاعـ أنت فإّنؾ واقعد*** ِلُبْغيتيا ترحؿ ال المكارـَ  دعِ 
 ،ٚٔٔ/ٖٔ لمرازي الغيب مفاتيح، و ٕٛ/ٜي ، وزاد المسير البف الجوز ٖٙٚ/ٗانظر: الكشاؼ لمزمخشري  -٘
 ورغائب القرآف غرائب، و ٜٗٗ/ٛ، والبحر المحيط ألبي حياف ٔٚٗ/ٕ جزي بفال التنزيؿ لعمـو التسييؿو 

 مقاسميل التأويؿ محاسف، و ٜٓ٘/٘ لمشوكاني القدير فتح، و ٕٕٙ/ٕٓ، والمباب البف عادؿ ٓٛٗ/ٙ الفرقاف
ٜ/ٗ٘ٔ. 
 .٘ٗ/ٜ مقاسميلالتأويؿ  محاسف، و ٚٔٔ/ٖٔ انظر: مفاتيح الغيب لمرازي -ٙ
 .ٜٚ٘/ٛ والسور لمبقاعي اآليات تناسب في الدرر انظر: نظـ -ٚ
 .٘ٗ/ٜ مقاسميلالتأويؿ  محاسفانظر:  -ٛ
 .٘ٗ/ٜ مقاسميلالتأويؿ  محاسفو  ،ٚٔٔ/ٖٔ انظر: مفاتيح الغيب لمرازي -ٜ
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 الماء يكوف فأ يصحاألندلسي إلى أنو  ابف عطيةاإلماـ  ذىب القول الثاني:
 ؽكدف الدفؽ بالدفع، ففسر مدفوؽ، ومنو ،دافؽ فمنو بعضًا، يدفع بعضو ألف ؛دافقاً 
 .(ٔ)بعضا بعضو يركب جاء إذا والسيؿ الوادي تدفؽ بعض، يقاؿ إلى بعضو الماء

 في محفوظ غير الدفع بمعنى الدفؽ تعقبو بأفقد  األندلسي حياف اأبغير أف 
قد يعترض عميو بذكر  حياف وأب، لكف ما ذكره (ٕ)الصب أنو المحفوظ بؿ ،المغة

 ابف فارس لو، وبقوؿ ابف جزي.
نو ال مانع مف حمؿ المفظ عمى القوليف؛ جمعًا بينيما، : أ-واهلل أعمـ– والراجح

وىو ىنا ممكف، فيكوف الماء مدفوقًا بالنظر إلى صاحبو، ودافقًا بالنظر إلى ذاتو، 
 فيو دافؽ ومدفوؽ. 

المفسروف في المقصود بالماء الذي يوصؼ بأنو )دافؽ(، عمى   اختمؼ ثالثًا:
 :، وىماقوليف

 والذي ،دافؽ مَّاء ِمف مخموؽ اإلنسافألف  ؛جؿالمقصود ماء الر  القول األول:
 عطؼ ثـ دفقو، ويشاىد بو يحس الذيإذ ىو  وحده؛ الرجؿ ماء ىو بذلؾ يوصؼ
 الرجؿ، في تستعمؿ الترائبمف بيف صمبو وترائبو؛ ألف  يخرج بأنو وصفو بأف عميو

 بيؿق مف بالدافؽ الممتزج لماءا وصؼ أو أنو، (ٖ)لؤلنثى الثدييف بمنزلة وىي منو
 .(ٗ)الرجؿ مني وىو جزئيوأو أحد  أجزائو بعض بوصؼ المجموع توصيؼ

ذىب كثير مف المفسريف إلى أف المقصود ماء الرجؿ وماء المرأة؛  القول الثاني:
 ماءً  جعميما كف، ل-ماء الرجؿ وماء المرأة–قالوا؛ ألف اإلنساف مخموؽ منيما 

                                                           

 .ٖٚٗ/٘البف عطية في تفسير الكتاب العزيز  الوجيز المحررانظر:  -ٔ
  .ٜٚ/ٖٓ ، وروح المعاني لآللوسيٜٗٗ/ٛالمحيط في التفسير ألبي حياف  انظر: البحر -ٕ
 .ٜٜٔالمناف لمسعدي ص كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ ، وتيسيرٛٔٔ/ٖٔ انظر: مفاتيح الغيب لمرازي -ٖ
 .ٜٚ/ٖٓلآللوسي  ، وروح المعانيٜٖٓ/ٓٔ لحقي البياف روحانظر:  -ٗ
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في الرحـ أشد امتزاج، بحيث  امتزاجيموا ،التحادىما حيف ابتدئ في خمقو ،واحداً 
 .(ٔ)يصيراف ماًء واحداً 

 المرأة منيإذ  ،-ماء الرجؿ وماء المرأة– كمييما باعتبار بالدفؽ وصفووعميو ف
 . (ٕ)الرحـ إلى أيضاً  دافؽ

 منيما فيتولد والمرأة، الرجؿ مف دفقاً  يخرج المني يعني»قاؿ ابف كثير: 
 . (ٖ)«الولد

 .(ٗ)«رحميا في والمرأة الرجؿ مف دفاؽان ذي»وفي تفسير الجبلليف: 
ىو القوؿ الثاني كما سيأتي في الجوانب العممية، وكوف ماء الرجؿ ىو  والراجح:

 بأف عميو عطؼأنو وأما المشاىد دفقو فإنو ال يمنع مف أف يكوف ماء المرأة كذلؾ، 
، فيو استدالؿ بما ىو محؿ -أي الرجؿ–مف بيف صمبو وترائبو  يخرج بأنو وصفو

 زاع، وذلؾ ال يقوى، وسيأتي بياف ذلؾ في المبحث التالي إف شاء اهلل تعالى.ن

                                                           

لمبغوي  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، و ٜٚٔ/ٓٔلمثعمبي القرآف  اف عف تفسيرالكشؼ والبيانظر:  -ٔ
، الجامع ألحكاـ ٕٛٙ/ٗ ، ومدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ لمنسفيٖٙٚ/ٗ ، والكشاؼ لمزمخشريٜٖٕ/٘

زيؿ ، ولباب التأويؿ في معاني التنٙٚٗ/٘لمبيضاوي  أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ، و ٗ/ٕٓ مقرطبيل القرآف
 في ، والمبابٗٓٙ/ٗ، وتفسير القرآف العظيـ البف كثير ٜٗٗ/ٛالمحيط ألبي حياف  ، والبحرٖٖٕ/ٚلمخازف 

 والسراج، ٕٓٛص الجبلليف ، وتفسيرٜٚ٘/ٛلمبقاعي  الدرر نظـ، و ٕٕٙ/ٕٓالكتاب البف عادؿ  عمـو
رشاد العقؿ السميـ ٖٚٚ/ٗالمنير لمشربيني  القدير  ، وفتحٔٗٔ/ٜالسعود ألبي  إلى مزايا الكتاب الكريـ، وا 

 .  ٜٚ/ٖٓ، وروح المعاني لآللوسي ٜٓ٘/٘لمشوكاني 
 .ٜٚ/ٖٓ في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني انظر: روح المعاني -ٕ
 .ٗٓٙ/ٗانظر: تفسير القرآف العظيـ البف كثير  -ٖ
 . ٕٓٛلجبلؿ الديف المحمي وجبلؿ الديف السيوطي ص الجبلليف تفسيرانظر:  -ٗ
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 ادلطهت انضبًَ: صفخ ادلبء انزي خيهك يُّ اإلَغبٌ يف االكزشبفبد انؼهًٍخ
 قناة إلى ومنو البربخ، إلى ثـ تمر ،الخصيتيف تتكوف الحيوانات المنوية في

 بالحويصبلت األسير يمتقي يثالبروستاتا ح غدة إلى األسير، عمييا يطمؽ طويمة
البياض  إلى يميؿ كثيفاً  سائبلً  البروستاتا وغدة المنوية الحويصبلت وتنتج المنوية،
 بيا يختمط أف بعد النطاؼ تغذية عمى المنوي السائؿ ويعمؿ المنوي، السائؿ يسمى
 القضيب الذي بقذفيا عبر الجسـ خارج إلى نقميا عمى يساعد كما المني، ليشكؿ
 وعند الرجؿ، ومنتصبًا عندما يثار صمباً  ليصبح فيو بالدـ خاصة أنسجة تمتمئ
 ىذا ويرغـ التناسمية، باألعضاء المحيطة العضبلت تنقبض القضيب إثارة

 المنوية، الحويصمة جدار في تقمصاتبسبب  الغدد، مف السائؿ تحريؾ االنقباض
تدفؽ يسبب  مما ،الِعجاف عضبلت وتقمصات لممني، القاذفة القناة تقمصات مع

 .(ٔ)المني
ذا حيواف مميوف ثبلثمائة إلى مائتيف بيف ما مني دفقة كؿ وفي  دققنا منوي، وا 
 ولو صغير، عنؽ ولو ،اً مدبب اً مصفح اً رأس لو وجدنا منوي حيواف كؿ في النظر
 المني بحر خضـ في السباحة عمى ويساعده وينطمؽ يتحرؾ بواسطتو طويؿ، ذيؿ

 المتعاقبة اإلفرازات ىذه عبر بسوطو المنوي الحيواف ضربفي المتبلطمة، وأمواجو
 .(ٕ)يموت بغيتو أو إلى يصؿ حتى

                                                           

، ٕٚ(، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف صٜٚ، ٛٚ/ٓٔ(، )ٜٕٔ/ٙالعالمية ) العربية انظر: الموسوعة -ٔ
بحث كماؿ محمد، و -صديقة العوضيلزراعة األعضاء التناسمية والغدد التناسمية لممرأة والرجؿ ، و ٗٔٔ

 ـ.ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ، ٕٕ٘ٓ، صٖ، جزءٙ، عددٙدورة ،الفقو اإلسبلمي الدولي مجمعمنشور ضمف مجمة 
والقرآف لحمد  العمـ بيف اإلنساف ، وخمؽٓٙٔ، ٜ٘ٔوالقرآف لمبار ص الطب بيف اإلنساف انظر: خمؽ -ٕ

 .ٗ٘، ٖ٘الرقعي ص
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االندفاع ، و التدفؽ) وضع العمماء شروطًا لئلخصاب مف ماء الرجؿ، ىي:وقد 
، وحيوية الحيوانات المنوية بأف وجود عدد كبير مف الحيوانات المنوية، و بسرعة

 .(ٔ)(تكوف حية مع سبلمتيا شكبًل ووظيفة
 متدفقة حيوية تكوف أف البد الرجؿ ماء يحتوييا التي المنويات أف ياً عمم بتاثفال

 .(ٕ)لئلخصاب شرطك متحركة
وثبت عمميًا أف بويضة المرأة تكوف في المبيض داخؿ جراب ترشح إليو السوائؿ، 

 –ىو نياية قناة الرحـ-البوؽ حتى إذا امتؤل انفجر وتدفؽ وفيو البويضة، فيتمقفو 
فيو تمتقي يو البويضة، لتسير في سوائؿ القناة حتى تصؿ إلى المكاف الذي وف

وىذا الماء يحمؿ البويضة  ، فطريقة انطبلؽ ماء المرأة تتـ بالتدفؽ،بالحيواف المنوي
بت عمميًا أف اثال، وبالتالي فمف (ٖ)تمامًا كما يحمؿ ماء الرجؿ الحيوانات المنوية

ثبت عمميًا أف رج متدفقًا إلى قناة الرحـ، و ماء المرأة الذي يحمؿ البويضة يخ
 .(ٗ)متحركة حتى يتـ اإلخصابحيوية متدفقة البويضة البد أف تكوف 

 
 
 
 

                                                           

 بحوثمنشور ضمف ، جاىد أبو المجد، وسامي عبد الفتاحمانظر: إعجاز القرآف في إنجاب الذرية ل -ٔ
 ،جياد دار، ٓ٘ٔ/ٕ ،الحياة وعمـو الطب ،تركياب نةوالس القرآف في العممي لئلعجاز العاشر العالمي مؤتمرال

 .ـٕٔٓ -ػىٕٖٗٔ
 .ٖ٘ص عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنةانظر:  -ٕ
 الحديث والعمـ الكريـ القرآف بيف األنفس دليؿو  ،ٖٕٔوالقرآف لمبار ص الطب بيف اإلنساف انظر: خمؽ -ٖ

 .ٖٓٚ، وخمؽ اإلنساف في القرآف لمنجار صٜٖٗلمحمد عز الديف ص
 .ٖ٘ص والسنة القرآف ضوء في األجنة انظر: عمـ -ٗ
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ع ظبقهتا من اخلالاي اجلريبية، وماء املرأ ة، بويضة م

( مرة، يمت حسب امبويضة داخل ... املبيض 411مكربة )

 بواسعة ماليني ال هداب امصغرية ثدفؼها اإىل داخل امقناة  

صور مكربة حتت اجملهر ملين امرجل، وثظهر احليواانت 

يل يس بح يف هذا املنوية لك واحد مهنا هل رأ س وذ

 امسائل.

   

 صورة جرشحيية حليوان منوي   
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انؼهًٍخ ٔأصشْبانذساعبد انزفغريٌخ ٔ يهخصادلطهت انضبنش:   
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

، والدفؽ ژڤڤژنساف بأنو الماء الذي يخمؽ منو اإل * وصؼ اهلل  
 خارجبسرعة، أو ال سائؿوالدافؽ: ال ،سريعأي  َأدفؽُ  سير، ويقاؿ: دْفعوال الصب، 

 فيو صب، أو دفع فيو صب، وذكر جماعة مف المفسريف أف الدفؽ: وسرعة بقوة
 .بسرعة وسيبلف ،دفع

 الحقيقة في والدفؽمى أف المراد بالدافؽ المدفوؽ، ع ور المفسريفجمي* 
 ذو، أو ألنو الفاعؿ باسـ المفعوؿ يةسمت فم أنو إما دافؽبال ووصف سببو ، ولصاحب
 عمى ذلؾ أطمؽ دافقاً  كاف لما الماء صاحبأف ، أو النسب عمى فيكوف اندفاؽ
 إسناد فيو بنفسو يدفؽ لو كأنو الطبيعة دفؽ أنو لقوة، أو المجاز سبيؿ عمى الماء

 .انصب إذا ودفوقاً  دفقاً  الماء دفؽ ، أو أنو مفمجازي
 يدفع بعضو ألف ؛دافقاً  الماء يكوف فأ يصحاألندلسي إلى أنو  ابف عطية وذىب
 مدفوؽ. ومنو ،دافؽ فمنو بعضًا،

والصواب شموؿ المفظ لكبل المعنييف الدافؽ والمدفوؽ، فيو دافؽ بذاتو ومدفوؽ 
 بصاحبو.

 المفسروف في الماء الذي يوصؼ بأنو )دافؽ(، عمى قوليف: * اختمؼ
 .بذلؾ يوصؼ الذيألنو  ؛المقصود ماء الرجؿ األوؿ: القوؿ

كثير مف المفسريف عمى أف المقصود ماء الرجؿ وماء المرأة؛ ألف  القوؿ الثاني:
بحيث يصيراف  متزاجيماواالتحادىما  ،واحداً  ماءً  جعميمااإلنساف مخموؽ منيما، و 

 .كمييما باعتبار بالدفؽ وصفو، وعميو فماًء واحداً 
 .-ماء الرجؿ وماء المرأة– فالمفظ لكبل المائيي والصواب شموؿ
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 الحويصمة جدار بفعؿ التقمصات في متدفقاً جسـ المف  يخرج * مني الرجؿ
العجاف، فيو  عضبلت وتقمصات ،لممني القاذفة القناة في تقمصات مع، المنوية
وبالتالي عبر باسـ الفاعؿ )دافؽ( عف صاحبو،  الحقيقة في مدفوؽ، والدفؽ بذلؾ
يستقؿ بحركتو الذاتية ويصبح (، ثـ إنو بعد دفقو مف الجسـ مدفوؽالمفعوؿ ) اسـ

فيو سائؿ زوده اهلل تعالى بالقدرة  حركة مكوناتو؛باعتبار  ،دافقًا عمى الحقيقة
 مميوف ثبلثمائة إلى مائتيف بيف ما مني دفقة كؿ وفي ،الذاتية عمى الحركة والتدفؽ

 طويؿ وذيؿ صغير عنؽو  مدبب مصفح رأس لو، وكؿ حيواف منوي منوي حيواف
المكتشفات كما تؤكد ذلؾ  ، وىو بشكمو أشبو بقذيفة،وينطمؽ يتحرؾ بواسطتو
 .(ٔ)العممية
يخرج متدفقًا إلى  ماء المرأة الذي يحمؿ البويضة ىو أيضًا ماء دافؽ،كذلؾ * 

 اإلخصاب، يتـ حتى متحركة متدفقة حيوية تكوف ال بد أف البويضةو ، قناة الرحـ
 .(ٕ)دافؽفكبل الماءيف مى ىذا وع

 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
كؿ مف الجميور وابف جزي، إذ صحة ما ذكره المكتشفات العممية تدؿ عمى * 

أثبتت أف الماء يكوف مدفوقًا بالنظر إلى صاحبو، ودافقًا بالنظر إلى ذاتو، فيو 
 دافؽ ومدفوؽ.

رجحاف القوؿ الثاني الذي عميو كثير مف  العممية تدؿ عمىالمكتشفات * 
 المفسريف مف أف المقصود بالماء الدافؽ ماء الرجؿ وماء المرأة.

                                                           

والقرآف  العمـ بيف اإلنساف ، وخمؽ٘ٙٔ، ٓٙٔ، ٜ٘ٔص والقرآف لمبار الطب بيف اإلنساف انظر: خمؽ -ٔ
 .ٕٕٔ، ٕٔٔ، و أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف لرياض عيدروس صٗ٘، ٖ٘ص
، واإلنساف ىذا الكائف العجيب أطوار خمقو ٖٕٔص لمبار والقرآف الطب بيف اإلنساف انظر: خمؽ -ٕ

 .ٛٚ/ٔوتصويره في الطب والقرآف 
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 * إعجاز القرآف الكريـ وىو ىنا إعجاز بياني وعممي:
ىو أدؽ وصؼ لمماء الذي يتخمؽ الذي لفظ )دافؽ( أما اإلعجاز البياني ففي 

لكؿ الشروط التي ذكرىا العمماء لماء الرجؿ كي اإلنساف، فيو لفظ جامع منو 
يكوف ذا فاعمية في اإلخصاب، وىو لفظ جامع لكبل المائيف، ماء الرجؿ، وماء 

الحديث، ومف إعجاز  العمـ اكتشفيا التي الحقائؽ كؿل جامع معبر لفظ فيوالمرأة، 
الت و، فمفظ واحد يجمع مف المعاني والدالسعة داللة ألفاظىذا الكتاب الكريـ 

 الشيء الكثير، فسبحاف اهلل الممؾ العمي الكبير.
وأما اإلعجاز العممي ففي وصؼ القرآف الكريـ لمماء الذي يخمؽ منو اإلنساف 

، وىذا ىو ما كشفو العمـ (ٔ)ذاتية دفؽ قوة لمماء أف إلى يشير ممابأنو )ماء دافؽ( 
لة واضحة عمى الحديث، مع أف جميور المفسريف ذىبوا إلى خبلفو، مما يدؿ دال

أف ىذا الكتاب الكريـ ىو كبلـ رب العالميف، كما جعؿ منو عقيدة وشريعة ومنيج 
، والرسالة التي جاء بيا حياة، جعؿ منو معجزة دالة عمى صدؽ الرسوؿ محمد 

، ويدؿ عمى سبؽ القرآف الكريـ كبلـ رب العالميف ىداية ورحمة لمبشرية جمعاء
ذلؾ؛ ألف العمـ الذي فيو ىو عمـ اهلل مصداقًا لقولو لمعمـو الحديثة، وال غرابة في 

 :الذي عممو، أي أنزلو وفيو ژک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳژ 
 .(ٕ)عميو العباد يطمع أف أراد

 أعمـ واهلل 

 
 

                                                           

 .ٖ٘ص والسنة القرآف ضوء في األجنة عمـانظر:  -ٔ
 . ٕٙٚ/ٔ كثير القرآف العظيـ البف تفسير -ٕ
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 شاثغان جؾشادل
 انصهت ٔانرتائت

 مطالب: ثبلثة وفيو 
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىيف  انصهت ٔانرتائت
 نضبًَ: ادلطهت ا

يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ  انصهت ٔانرتائت
 ٔألٕال ادلؼبصشٌٍ.
 ادلطهت انضبنش: 

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
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 انمشآٌ انكشٌىيف  انصهت ٔانرتائتادلطهت األٔل: 
 اٌَبد انٕاسدح: 

 .(ٔ)(ڦ ڦ ڦ ڦڤ * ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ) :اهلل قاؿ 
 :ألٕال ادلفغشٌٍ

، (ٕ)الفقرات ذو ، أو عظاموالظير عند المفسريفالمقصود بالصمب  أواًل:
نما  ،(ٖ)وبالتالي فيـ لـ يخرجوا بو عف معناه المغوي ؛ لصبلبتو مباً ص الظير سميوا 

 .(ٗ)وشدتو وقوتو
 أما الترائب فاختمؼ في المراد بيا عمى أقواؿ كثيرة، وىي:

    * الصدر.

                                                           

 .ٚ، ٙاآليات  :سورة الطارؽ -ٔ
، ٖٖٕ/ٚ مخازفل لتأويؿ في معاني التنزيؿلباب ا، و ٖٗ٘/ٕٗ مطبريلجامع البياف في تأويؿ القرآف انظر:  -ٕ
، ٓٛ٘/ٛ يمبقاعل والسور اآليات تناسب يف الدرر نظـ، و ٖٕٙ/ٕٓ البف عادؿ الكتاب عمـو في المبابو 
، ٖٛٚ/ٗ لمشربيني المنير السراج، و ٔٓ٘/ٕ النخجواني محمود بف اهلل لنعمة الغيبية والمفاتح اإلليية الفواتحو 
 التفسيرو  ،ٔ٘ٗ/ٜ مقاسميل التأويؿ محاسف، و ٜٓ٘/٘لمشوكاني  القدير فتح، و ٜٖٓ/ٓٔ لحقي البياف روحو 

 القرآف إيضاح في البياف أضواء، و ٖٕٗ/ٖٓالبف عاشور  والتنوير التحريرو  ،٘/ٖ لمخطيب لمقرآف القرآني
، ٖٗ٘/٘ٔ طنطاويمحمد سيد ل الوسيط التفسير، و ٘ٔٓٚ/ٔ يالمظير  تفسير، و ٖٖٔ/ٕلمشنقيطي  بالقرآف

 .ٓ٘ٛ/ٖ لحجازي الواضح التفسير، و ٚٚٔ/ٖٓ لمزحيمي المنير التفسير، و ٕ٘٘/٘ لمجزائري تفاسيرال أيسرو 
ْمُب: »قاؿ الخميؿ بف أحمد الفراىيدي:  -ٖ ؿ الَفقارِ  َعظـُ  وىو ،الظَّيروالصُّ  َوَسطِ  في المتصّْ

ْمبُ »[، وقاؿ ابف منظور: ٕٚٔ/ٚ العيف«]الظَّْيرِ  مَّبُ  الصُّ  ،الَعْجب ِإلى الكاِىؿ فِ َلدُ  مف َعْظـٌ  :والصُّ
ْمب ...وِصَمَبةٌ  ،وَأْصبلب ،َأْصُمب والجمع  فذلؾ َفَقارٌ  فيو الظَّْير مف شيء وُكؿُّ  الظَّْير مف والصُّ
ْمب  [.ٕٙ٘/ٔ العرب لساف]«الصُّ

القرآف لمراغب  غريب في ، والمفرداتٖٔٓ/ٖزكريا  بف فارس بف ألحمد المغة مقاييس معجـانظر:  -ٗ
، ٜٖٓ/ٓٔ لحقي البياف روح، و ٜ٘ٗص التعاريؼ لممناوي ميمات عمى ، والتوقيؼٜٛٗص األصفياني

 .٘ٔٓٚ/ٔ يالمظير  تفسيرو 
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  و.عظامو  الصدر ضموع* 
 .(ٔ)مف الصدر القبلدة موضع* 
  فوؽ الثدييف. *
   اؽ.التر  مف أسفؿ* 
 .المرأة يثدي بيف ام* 
 .الصدر إلى المنكبيف بيف ما *
 .ارهيس مف أضبلع وأربعة الصدر يمنة مف أضبلع أربعة* 
 .األسفؿ الجانب مف أضبلع أربعة* 
 .الصمب أسفؿ التي األضبلع* 

 * اليداف والرجبلف.
 .والعينيف والرجميف اليديف بيف، أو وعيناه ويداه هرجبل َرجؿ:ال أطراؼ* 
 .القمب عصارة* 
 .(ٕ)المرأة مف ـوالد حـوالم الرَُّجؿ، مف والعصب العظـ* 

 .(ٖ)وكؿ ىذه األقواؿ نقميا المفسروف عف ابف عباس رضي اهلل عنيما وغيره

                                                           

 ترائب» :الرازي، وقاؿ ٖٙٚ/ٗالكشاؼ  «القبلدة تكوف حيث الصدر عظاـ وىي»قاؿ الزمخشري:  -ٔ
 .ٚٔٔ/ٖٔ الغيب مفاتيح« تريبة ذلؾ مف عظـ وكؿ ،القبلدة تكوف حيث صدرىا عظاـ المرأة:

الكشؼ ، و ٖٙ٘-ٖٗ٘/ٕٗ مطبريلجامع البياف ، و ٖ٘ٙ/ٖ الصنعاني الرزاؽ عبدل القرآف تفسيرانظر:  -ٕ
 النكت، و ٜٗٔٛ، ٜٗٔٛ/ٕٔ طالب أبي بف كيلم النياية بموغ لىإ اليداية، و ٜٚٔ/ٓٔلمثعمبي والبياف 
في  المسير زاد، و ٖٙٚ/ٗ لمزمخشري الكشاؼ، و ٜٖٕ/٘ مبغويلمعالـ التنزيؿ ، و ٕٚٗ/ٙلمماوردي  والعيوف

ألبي  المحيط البحر، و ٖٛٗ /٘البف عطية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، و ٖٛ/ٜعمـ التفسير 
 . ٘ٚٗ/ٛلمسيوطي  المنثور الدر، و ٗٓٙ/ٗ كثير بفال تفسير القرآف العظيـ، و ٜٗٗ/ٛ حياف

 وأبي وعطية، حبيبة، أبي فب كعكرمة، ومجاىد، والضحاؾ، وسعيد بف جبير، وسفياف الثوري، ومعمر -ٖ
 انظر: نفس المصادر السابقة.  عياض.
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، أو عظامو، الصدرأف أكثرىا ال تخرج عف جد وبالتأمؿ في ىذه األقواؿ ن
أي  – (ٔ)، باإلضافة إلى أف اختيارات المفسريف لـ تخرج عنياوضع القبلدة منومو 

لما ىو وذلؾ مراعاة منيـ  ؛-موضع القبلدة منو، أو عظامو، و الصدرعف 
 .(ٖ)أشعارىـبو  جاءتولما  ،(ٕ)في لغة العرب عروؼم

                                                           

الكشؼ و ، ٚٗ٘/ٖ لمسمرقندي بحر العمـوو ، ٖٙ٘/ٕٗلمطبري  في تأويؿ القرآف جامع البيافانظر:  -ٔ
، ٜٙٔٛ/ٕٔ طالب أبي بف كيلم اليداية إلى بموغ النيايةو ، ٜٚٔ/ٓٔ عف تفسير القرآف لمثعمبي والبياف

 لمرازي مفاتيح الغيبو ، ٖٙٚ/ٗ لمزمخشري الكشاؼو ، ٜٖٕ/٘ مبغويلتفسير القرآف  معالـ التنزيؿ فيو 
، ٙٚٗ/٘ لمبيضاوي أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿو ، ٘/ٕٓ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآفو ، ٚٔٔ/ٖٔ
البحر و ، ٖٖٕ/ٚ لمخازف لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ، و ٕٚٗ/ٕبف جزي ال التسييؿ لعمـو التنزيؿو 
 غرائب القرآف ورغائب الفرقافو ، ٗٓٙ/ٗتفسير القرآف العظيـ البف كثير و ، ٚٗٗ/ٛ ألبي حياف محيطال

 والسور اآليات تناسب يف نظـ الدررو ، ٖٕٙ/ٕٓ البف عادؿ المباب في عمـو الكتاب، و ٓٛٗ/ٙ لمنيسابوري
رشاد العقؿ السميـو ، ٓٛ٘/ٛ لمبقاعي لحقي  روح البيافو ، ٔٗٔ/ٜ ألبي السعود إلى مزايا الكتاب الكريـ ا 

 لمقاسمي محاسف التأويؿو  ،ٜٚ/ٖٓلؤللوسي  روح المعانيو ، ٜٓ٘/٘ لمشوكاني فتح القديرو ، ٜٖٓ/ٓٔ
البف عاشور  التحرير والتنوير، و ٜٜٔص لمسعدي في تفسير كبلـ المناف تيسير الكريـ الرحمفو ، ٔ٘ٗ/ٜ

، ٕ٘٘/٘ لمجزائري التفاسير أيسر، و ٖٖٔ/ٕ لمشنقيطي في إيضاح القرآف بالقرآف أضواء البيافو ، ٖٕٗ/ٖٓ
 .ٗٗٗ/ٓٔ لنخبة مف أساتذة التفسير الميسر التفسيرو 
 العرب لساف «الصدر مف موضع القبلدة الترائب: َأجمعوف المغة أىؿ وقاؿ»منظور واألزىري:  ابف قاؿ -ٕ
 الصدر، وعضم: والترائب»وقاؿ الراغب األصفياني:  ،ٜٙٔ/ٗٔ األزىري لمحمد المغة تيذيب، و ٕٕٚ/ٔ

 وموضع الترقوتيف يمي مما الصدر عظاـ»: الوسيط معجـ. وفي ال٘ٙٔص القرآف مفردات «َتريَبة الواحدة
 .ٖٛ/ٔ «تريبة الواحدة القبلدة

 في القوؿ مف والصواب»يقوؿ اإلماـ ابف جرير الطبري بعد أف نقؿ مجموع مف األقواؿ في الترائب:  -ٖ
 ىو ذلؾ ألف صدرىا؛ مف عميو تقع حيث المرأة، مف ِقبلدةال موضع ىو: قاؿ مف قوؿ عندنا، ذلؾ

 . ٖٙ٘/ٕٗالقرآف  تأويؿجامع البياف  في  «أشعارىـ جاءت وبو العرب، كبلـ في المعروؼ
 عظاـ أنيا فييا المغوييف أقواؿ ومحرر، تريب: ويقاؿ تريبة، جمع :والترائب»ويقوؿ اإلماـ ابف عاشور: 

 .ٖٕٗ/ٖٓ والتنوير التحرير «المرأة مف القبلدة موضع بأنو ووسمو ،ييفوالثد الترقوتيف بيف التي الصدر
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، وليـ في (ٔ)(ڦ ڦ ڦ ڦ) :المراد بقولو اختمؼ المفسروف في  ثانيًا:
 ة أقواؿ:ذلؾ ثبلث

؛ ألف الماء الدافؽ يختص بالرجؿ، (ٕ)صمب الرجؿ وترائبوبيف مف  :القول األول
 وال الماء المرأة نضحت يقاؿوال  الرجؿ، مني ىو دفقو، ويشاىد بو، حسيُ  الذيو 

 الصمب بيف مف -الدافؽ ىذا يعني- يخرج بأنو وصفو بأف عميو عطؼ ثـ ،دفقتو
 الترائب لفظ وكذلؾ، فقط الرجؿ ماء مف خموؽم الولد أف عمى يدؿ وذلؾ ،والترائب
 أريدت فمو لؤلنثى، الثدييف بمنزلة لمرجؿ، الترائب فإف الرجؿ، في تستعمؿ فإنيا
  .(ٖ)ذلؾ ونحو والثدييف( الصمب بيف )مف: لقاؿ األنثى
 الصمب مف يخرج) يقؿ لـو  ،(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) :قاؿ  اهلل ألفو 

، الترائب مف خارج المرأة وماء ،فقط بالصم مف خارج الرجؿ ماء، إذ (والترائب
 عمى وذلؾ ،والترائب الصمب بيف مف خارج ماء ىناؾ يحصؿ ال التقدير ىذا وعمى
 .المختمفيف ىذيف بيف مف خارجاً  الرجؿ ماء يكوف أف بد الوعميو ، (ٗ)اآلية خبلؼ

 الرجؿ ماء ىيو  ،ضعامو  في نطفة مف اإلنساف خمؽ أنو أخبر  فإنو وأيضاً 
 .(٘)المغة أىؿ قاؿما ك

                                                           

 .ٚ، ٙاآليات  :سورة الطارؽ -ٔ
 مقاسميل التأويؿ محاسف، و ٛٔٔ/ٖٔ لمرازي الغيب مفاتيح، و ٕٙٗ/ٙ لمماوردي والعيوف النكتانظر:  -ٕ
، والتفسير ٜٜٔص ، وتيسير الكريـ الرحمف لمسعديٖٕٙ/ٖٓوالتنوير البف عاشور  ، والتحريرٔ٘ٗ/ٜ

 .ٜٗٗ/ٗٔلمحمد بف صالح العثيميف  الثميف
 .ٜٜٔلمسعدي ص في تفسير كبلـ المنافتيسير الكريـ الرحمف  انظر: -ٖ
 .ٛٔٔ/ٖٔلمرازي  الغيب مفاتيحانظر:  -ٗ
 .ٜٙٔ، ٛٙٔ/ٔ الجوزية قيـ ابف بكر أبي بف لمحمد العالميف رب عف الموقعيف إعبلـانظر:  -٘
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، (ٕ)العرب عف يأتي ىذا ومثؿ؛ (ٔ)مرأةصمب الرجؿ وترائب المف  الثاني: القول
 خير الشيئيف ىذيف بيف مف سيخرج: يقاؿ كما أي يأتي )مف بيف( بمعنى )مف(،

 .(ٗ)أي الرجؿ والمرأة– منيما إال يكوف ال، والولد (ٖ)منيما يخرج: بمعنى كثير،
 فأل؛ (٘)والمرأة الرجؿأي – وترائبو يمامن واحد كؿ صمب بيف مف :لثالثا القول
 معونة أعظـ الدماغو  البيضتْيف، عند بعض عمى بعضيا ُممتؼ عروؽ فةطالنمقر 
 إلى نازلة كثيرة ُشعب وفيو الصمب، في وىو النخاع، ىو خميفة ولو توليدىا، في

 .(ٙ)الذكرب -الصمب والترائب– ُخّصا ، لذاالَمني أوعية إلى أقرب وىما الترائب،
 ادلُبلشخ:

أما قوؿ الفريؽ األوؿ: إف الماء الدافؽ يختص بالرجؿ، فأجاب عنو اآلخروف 
 دافقاً  المني قسمي أحد كاف فمما الكؿ، عمى البعض اسـ إطبلؽ باب مف ىذا بأف

                                                           

، ٜٖٛ/ٕٔ حاتـ أبي بفال القرآف العظيـ تفسير، و ٖٗ٘/ٕٗ مطبريل القرآف تأويؿ في افالبي انظر: جامع -ٔ
 والعيوف النكت، و ٜٚٔ/ٓٔلمثعمبي  عف تفسير القرآف والبياف الكشؼ، و ٚٗ٘/ٖ لمسمرقندي العمـو بحرو 

 اتيحمف، و ٖٙٚ/ٗلمزمخشري  الكشاؼ، و ٜٖٕ/٘ مبغويلمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ، و ٕٚٗ/ٙ لمماوردي
 مبيضاوىلأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ، و ٘/  ٕٓ مقرطبيلالجامع ألحكاـ القرآف ، و ٚٔٔ/ٖٔ لمرازي الغيب

، ٗٓٙ/ٗ كثير بفال تفسير القرآف العظيـ، و ٖٖٕ/ٚ مخازفللباب التأويؿ في معاني التنزيؿ و  ،ٙٚٗ/٘
رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـو     .ٜٓ٘/٘ لمشوكاني القدير فتحو ، ٔٗٔ/ٜ السعود بيأل ا 
   .ٜٓ٘/٘ لمشوكاني القدير فتحانظر:  -ٕ
 .ٖٗ٘/ٕٗ مطبريل القرآف تأويؿ في البياف انظر: جامع -ٖ
 .٘ٓٙ/ٗ كثير بفال تفسير القرآف العظيـانظر:  -ٗ
 يطالمح البحر، و ٕٚٗ/ٕ جزي بفال التنزيؿ لعمـو التسييؿ، و ٖٚٗ/٘ البف عطيةالمحرر الوجيز انظر:  -٘

البف  المديد البحر، و ٕٓٗ/ٗ مثعالبيلالجواىر الحساف في تفسير القرآف ، و ٜٗٗ/ٛ ألبي حياف تفسيرفي ال
 الكريـ لمقرآف الوسيط التفسير، و ٕٔٔ/ٖٓ المراغي مصطفى بف ألحمد المراغي تفسير، و ٕٖٗ/ٛعجيبة 
 .ٖ٘٘/٘ٔ لمغزالي

 .ٕٖٗ/ٛالبف عجيبة  المديد البحرانظر:  -ٙ
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 الرجؿ ماءي مجموعمخموؽ مف  واإلنساف المجموع، عمى االسـ ىذا أطمؽ
نماىما كما بينت السنة النبوية، وقد يعمو أو يسبؽ أحد ،(ٔ)والمرأة  ٹ) :قاؿ  وا 

 خمؽ ابتداء عند واتحادىما الرحـ في الختبلطيما (؛ماءيف مف) يقؿ لـو  (ڤ ڤ
ليس  -الدافؽ-مف أف ىذا الوصؼ  ، ويضاؼ إلى ذلؾ ما ذكره األطباء(ٕ)الجنيف

 يضماء يخرج أيضًا متدفقًا مف المبليا ف أل ماء المرأة؛ الرجؿ دوفماء مختصًا ب
 .(ٖ)جراؼ حويصمة مف الشير في واحدة مرة

 ىذا وعمى الترائب، مف خارج المرأة وماء الصمب، مف خارج الرجؿ ماء أف وأما
 خبلؼ عمى وذلؾ والترائب، الصمب بيف مف خارج ماء ىناؾ يحصؿ ال التقدير

 أنو المتباينيف لمشيئيف يقاؿ أف يجوزظاىر اآلية، فأجاب عنو اآلخروف: بأنو 
 يصيراف اجتماعيما عند والمرأة الرجؿ وألف كثير، خير ىذيف بيف مف يخرج

 .(ٗ)ىناؾ المفظ ىذا فحسف الواحد، كالشيء
، فإف ماء المرأة نطفة كذلؾ، الرجؿ ماء ىي والنطفة ،نطفة مف اإلنساف خمؽ أما

طبلؽ النطفة عميو جاء في الحديث، لما قاؿ النبي  َـّ  وا   لمييودي الذي سألو ِم
ْنَساُف: ُيْخَمؽُ   .(٘)..."اْلَمْرَأةِ  ُنْطَفةِ  َوِمنْ  الرَُّجِل، ُنْطَفةِ  ِمنْ : ُيْخَمقُ  ُكل   نْ "م اإْلِ

                                                           

 .ٛٔٔ/ ٖٔ مرازيل يبمفاتيح الغ -ٔ
، ٜٖٕ/٘ مبغويل معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، و ٜٚٔ/ٓٔ لمثعمبي عف تفسير القرآف والبياف الكشؼ -ٕ
 الفرقاف ورغائب القرآف غرائب، و ٗ/ٕٓ مقرطبي، والجامع ألحكاـ القرآف لٖٙٚ/ٗلمزمخشري  الكشاؼو 

 .ٖٚٚ/ٗلمشربيني  المنير السراج، و ٓٛٗ/ٙلمنيسابوري 
 ، واإلنسافٖٖص والسنة القرآف ضوء في األجنة ، وعمـٕٗٔظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف صان -ٖ

 .ٛٚ/ٔلمجاعوني والقرآف( الطب في وتصويره خمقو )أطوار العجيب الكائف ىذا
 .ٛٔٔ /ٖٔ مرازيل مفاتيح الغيب -ٗ
النسائي ، و ٖٛٗٗرقـ  ٖٚٗ/ٚ  أخرجو أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعود -٘

 =قاؿ .ٜ٘ٚٓ، رقـ: ٜٖٖ/٘في السنف الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب صفة ماء الرجؿ وصفة ماء المرأة 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

201 

 الرجؿ عمى تطمؽ بؿ ،بيا يااختصاص عمى يدؿ بلفنسبة الترائب إلى المرأة أما 
 لعدـ ؛النساء أوصاؼ في كبلـ العرب في وقوعيا أكثر ، ولكف(ٔ)المرأةعمى و 

فمعنى الصمب والترائب يشمؿ الذكر ، وعميو (ٕ)الرجاؿ في وصفيا إلى احتياجيـ
 يشمؿ الذكر واألنثى عمى حد سواء.كذلؾ الصمب  واألنثى عمى حد سواء،

في معنى خروج الماء الدافؽ مف بيف  مف خبلؿ ما ذكره المفسروف ثالثًا:
 الصمب والترائب يظير لذلؾ ثبلثة احتماالت:

وممر موجود بيف الصمب والترائب، وذلؾ  مكاف مف يخرج أنو األول: حتمالاال
 عظاـو  الظير فقرات بيف ممتد شيء مف يخرج الدـ، وىو أصمو باعتبار المنيأف 

 في شرياف أكبر وىو األورطي، األبير ىو بينيما الممتد الشيء وذلؾ ،الصدر
 تخرج ومنو تقريبًا، الصمب آخر إلى ويمتد ،الترائب خمؼ القمب مف يخرج الجسـ
 الكميتيف، شرياني بعد منو يخرجاف طويبلف شرياناف ومنيا عظيمة، ييفشرا عدة

 .(ٖ)المنوييف الشريانيف أو الخصيتيف، إلى يصبل حتى البطف أسفؿ إلى وينزالف
كما  (ٗ)أنو يخرج مستخمصًا مف بيف أجزاء الصمب والترائب :ثانيال االحتمال

نما خصا بال ،اإلنساف أعضاء جميع مفمستخمصًا  يخرج  ينفصؿ أكثره فألذكر؛ وا 

                                                                                                                                                                  

 ،وفي أحد إسناديو عامر بف مدِرؾ، وثقو ابف حباف ،رواه أحمد، والطبراني، والبزار بإسناديف»الييثمي: =
/ ٛ، مجمع الزوائد «اعة عطاء بف السائب وقد اختمطوضعفو غيره، وبقية ِرجالو ثقات، وفي إسناد الجم

 ، والحديث يتقوى بغيره.ٕٔٗ
 .ٙٗٔ/ٔالموقعيف البف القيـ  انظر: إعبلـ -ٔ
 .ٖٕٗ/ٖٓوالتنوير البف عاشور  انظر: التحرير -ٕ
 .ٔ٘ٗ/ٜانظر: محاسف التأويؿ لمقاسمي  -ٖ
 ومف أي: والترائب، ظيره، أي: رجؿ كؿ صمب أجزاء بيف مف أي الصمب بيف مف يخرج: »قاؿ اآللوسي -ٗ

 فالذي: المموي وقاؿ»، وقاؿ البقاعي: [.ٜٚ/ٖٓ روح المعاني.]«صدرىا عظاـ أي امرأة كؿ ترائب بيف
      .[ٓٛ٘/ٛ الدرر ]نظـ«...األنثييف مف محمو في صيره أف إلى والترائب الصمب عظاـ ظروؼ مف أخرجو
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، أو (ٔ)فأعطى لؤلكثر حكـ الكؿ البدف، بسور إلحاطتيما الصمب والترائب؛ مف
ىو  الذي الدماغيمر عمييما؛ وذلؾ أف غير الصمب والترائب  مف نفصؿألف الم
 ،الصمب فيالنخاع، والنخاع لو قناه ىي المني،  توليد في معونة األعضاء أعظـ
المني،  أوعية إلى أقرب وىما، التريبة وىو البدف مقدـ إلى نازلة كثيرة شعب ولو

 بيف مف يفرز أف بعد الماء ذلؾ يمر أي» :ابف عاشور قاؿ، (ٕ)بالذكر فخصا
 الصمب بيف مف وتنقمو الماء ذلؾ تَكوُّف أصؿ أفَّ  أي وترائبو... الرجؿ صمب

 بيف ممر يتصور ال إذ والترائب؛ الصمب بيف يمر أنو المعنى وليس والترائب،
 قمب مف والضموع الصدر باطف يحويو ما ىو بينيما الذي ألف والترائب؛ الصمب
 .(ٖ)«وِرَئَتْيف

                                                           

 . ٓٛٗ/ٙسابوري لمني الفرقاف ورغائب القرآف غرائبانظر:  -ٔ
لباب التأويؿ و  ،ٚٚٗ/٘ لمبيضاوي التأويؿ وأسرار ، وأنوار التنزيؿٛٔٔ/ٖٔ لمرازي الغيب مفاتيح انظر: -ٕ

  .ٖٖٕ/ٚ في معاني التنزيؿ لمخازف
 في والمبيض الخصية في ويتبمور البدف، أجزاء جميع تكوينو في يشترؾ الحقيقة في والماء»قاؿ الزحيمي: 

 الفقري العمود منتصؼ بيف ما أي والترائب، الصمب، بيف ويقع الكمى، يجاور ىماوكبل التكويف، بدء
 في وىو الدماغ، قناة والنخاع الدماغ، مف مولدة عضوية آثار ذلؾ وكؿ الضموع، أسفؿ ومقابؿ تقريباً 

 .ٚٚٔ/ٖٓ المنير التفسير .«تريبة جمع الترائب وىو البدف، مقدـ إلى نازلة كثيرة شعب ولو الصمب،
 وتنزؿ ،الدماغ عف تنفصؿ ،دموية مادة الماءيف كبل مادة وأصؿ» وقاؿ:. ٖٕٗ/ٖٓوالتنوير  التحرير -ٖ

 ما عرؽ إلى ينتيي ثـ ،الصمب وىو بالنخاع العرقاف فيتصؿ الرجؿ في فأما األذنيف، خمؼ عرقيف في
 تفرزاف المتاف دتافالغ وىما االنثييف إلى وينتيي ،وأعصاب وأوردة شراييف مف مؤلؼ المنوي الحبؿ يسمى
 دىنية مادة األنثياف تفرزىا أف إلى االنثييف في منتشرة وتبقى ،دىنية بكيفية ىنالؾ فيتكوف ،المني
 ؛الترائب وىو المرأة صدر بأعمى يمراف األذنيف خمؼ المذاف ففالعرقا المرأة إلى بالنسبة وأما... شحمية
 لمبويضات الحامؿ الحيض دـ فييا يسير التي بالعروؽ المتصمة األعضاء مف وىما الثدييف فيو ألف
 .ٖٕ٘/ٖٓ «النسؿ منيا التي
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المبف  شبييا بتكوفوف الماء الدافؽ يكوف تكّ أف  ا االحتماؿىذ وال يستبعد عمى
كاف مختمطًا إف المبف حيث   ،(ٔ)مف بيف الفرث والدـ أو قريبًا منو صسُتخملما
، ثـ استخمصتو الغدد المبنية إلى الثدي في انياً خمص إلى الدـ ث، ثـ استأوالً الفرث ب

ابف اإلماـ ، ولذا نجد (ٕ)الحديثة ذلؾ الدراسات العممية بينتالمرحمة الثالثة، كما 
القيـ قد شبو خروج الماء الدافؽ مف بيف الصمب والترائب، بخروج المبف مف بيف 

نما ىو  طمتوسخروج المبف ال يكوف مف موضع ، و (ٖ)فرث ودـ بيف الفرث والدـ، وا 
 .(ٗ)خروج واستخبلص مف بيف أجزائيما، بعد أف كاف مختمطًا فييما

ورود نصوص في  تكوف الماء الدافؽ في أجزاء الصمب والترائب احتماؿيقوي و 
: ، كقوؿ اهلل (٘)ومصدرىا تشير إلى أف األصبلب أصؿ الذرية والسنةقرآف ال

ٹ ٹ ڤ ٹ ٹ ):  وقولو، (ٙ)(ہ ہ ہ ھ ھ)

 ِمنْ  المَّوُ  ُيْخِرجَ  َأنْ  َأْرُجو "َبلْ  :قوؿ رسوؿ اهلل و ، (ٚ)(ڤ ڤ ڤ ڦ
                                                           

فكأنو يتكوف فييما، أو مرت عميو مرحمة مف المراحؿ كاف مف ضمف محتوياتيما. انظر: أثر الحقائؽ  -ٔ
 .ٜٗٔالعممية في ترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف الكريـ لرياض عيدروس عبداهلل ص

، بحث قدـ ٔٗ، ٕٖ، ٖٔ، ٜٕنظر: إشارات إعجازية في تكويف لبف األنعاـ لحامد عطية محمد صا -ٕ
محور ، ومنشور ضمف بحوث المؤتمر، بتركيالئلعجاز العممي في القرآف والسنة  عاشرالالعالمي لممؤتمر 

 ـ.ٕٔٔٓ-ىػٕٖٗٔ، دار جياد، ، الجزء األوؿب وعمـو الحياةالط
 .ٛٙٔ/ٔ العالميف رب فع الموقعيف إعبلـانظر:  -ٖ
 في فرث منو دـ، وبقي الطعاـ ذلؾ مف فخمص طعامًا، كاف المبف أف والمعنى»قاؿ ابف الجوزي:  -ٗ

 عمـ المسير في . زاد«[ٙٙاآلية  :]سورة النحؿ(ڦ ڄ ڄ ڄ) الدـ ذلؾ مف وخمص الكرش،
 .ٖٙٗ/ٗ التفسير

 لداود والترائب(( الصمب في )العجائب سافاإلن خمؽ )أسرار واإلنساف والكوف القرآف أسرار انظر: مف -٘
   .  ٕٙالسعدي ص

 .ٖٕ اآلية :سورة النساء -ٙ
 .ٕٚٔ اآلية :سورة األعراؼ -ٚ
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 َخَمقَ  المَّوَ  "ِإنَّ  : ، وقولو(ٔ)َشْيًئا" ِبوِ  ُيْشِركُ  الَ  َوْحَدهُ  المَّوَ  َيْعُبدُ  َمنْ  َأْصاَلِبِيمْ 
 َوُىمْ  َلَيا َخَمَقُيمْ  َأْىاًل، ِلمنَّارِ  َوَخَمقَ  آَباِئِيْم، َأْصاَلبِ  ِفي َوُىمْ  َلَيا َخَمَقُيمْ  َأْىاًل، ِلْمَجنَّةِ 
 النَّارِ  َأْىلِ  أَلْىَونِ  َتَعاَلى المَّوُ  "َيُقولُ :  كذلؾ قوؿ النبي، و (ٕ)آَباِئِيْم" َأْصاَلبِ  ِفي

 َيُقوُل:فَ  ِبِو؟ َتْفَتِدي َأُكْنتَ  َشْيءٍ  ِمنْ  اأْلَْرضِ  ِفي َما َلكَ  َأنَّ  َلوْ  اْلِقَياَمِة: َيْومَ  َعَذاباً 
 ِبي ُتْشِركَ  ال َأنْ  آَدَم، ُصْمبِ  ِفي َوَأْنتَ  َىَذا ِمنْ  َأْىَونَ  ِمْنكَ  َأَرْدتُ  َفَيُقوُل: َنَعْم،
 .(ٖ)ِبي" ُتْشِركَ  َأنْ  ِإالَّ  َفَأَبْيتَ  َشْيًئا،

، (ٗ)كناية عف البدف كمو (ڦ ڦ ڦ ڦ) : قوؿ اهلل أف االحتمال الثالث:
نما و  نيما كالوعاء لمقمب الذي ىو المضغة أل ؛لذكربا -الصمب والترائب–ا خصا 

 عف (ٙ)مكي حكى ما عمى الكناية ىذه وأمر»قاؿ اإلماـ اآللوسي: ، (٘)العظمى فيو
، والذي حكاه مكي عف ابف عباس أف الترائب (ٚ)«أظير الترائب في عباس ابف

 .(ٛ)والعيناف والرجبلف، اليداف،: ؿرجُ ال أطراؼ
                                                           

 األخرى إحداىما فوافقت السماء في والمبلئكة آميف أحدكـ قاؿ إذا باب، الخمؽ بدء كتاب، البخاري أخرجو -ٔ
 مف  النبي لقي ما باب، والسير الجياد كتاب ، ومسمـ،ٜٖ٘ٓ: برقـ ٓٛٔٔ/ٖ ذنبو مف تقدـ ما لو غفر
 .ٜ٘ٚٔ: برقـ ٕٓٗٔ/ٖ والمنافقيف المشركيف أذى

   .ٕٕٙٙ: برقـ، ٕٓ٘ٓ/ٗ الفطرة... عمى يولد مولود كؿ معنى باب، القدر كتاب، مسمـ أخرجو -ٕ
 فاتص ، كتابمسمـ، و ٜٛٔٙ: برقـ ٜٜٖٕ/٘ والنار الجنة صفة باب، الرقاؽ كتاب، البخاري أخرجو -ٖ

 .ٕ٘ٓٛبرقـ:  ٕٓٙٔ/ٗ ذىبا األرض بمؿء الفداء الكافر طمب وأحكاميـ، باب المنافقيف
 .ٖٚٗ/ٛمخفاجي ل (الراضي وكفاية القاضي )عناية المسماة البيضاوي تفسير عمى الشياب انظر: حاشية -ٗ
 .ٜٛ/ٖٓانظر: روح المعاني لؤللوسي  -٘
 بموغ إلى اليدايةصاحب تفسير  القيسي، األندلسي مختار بف محمد بف حموش طالب أبى بف مكىيريد  -ٙ

 .ٓٔ/ٔ النياية بموغ لىإ اليدايةمقدمة كتابو  انظر: .المغاربة عند محمد تصغيرو)حموش(:  ،(النياية
 .ٜٛ/ٖٓانظر: روح المعاني لؤللوسي  -ٚ
وذكره ابف ، ٖ٘٘/ٕٗجامع البياف وحكاـ عنو الطبري كذلؾ في ، ٜ٘ٔٛ/ٕٔ النياية بموغ لىإ اليداية -ٛ

 .ٖٛٗ/٘ الوجيز المحرر »المغة عمى تحكـ األقواؿ ىذه وفي»عطية في تفسيره وتعقبو بقولو: 
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اء إلى الم (ڤ): قولو  في ضميرال عادواالمفسريف أ كثيٌر مف رابعًا:
 .(ٖ)الضمير يعود إلى أقرب مذكور، و (ٕ)المتبادر ؛ ألنو(ٔ)الدافؽ
 جعموا ذىب آخروف إلى احتماؿ عودة الضمير عمى اإلنساف، وىؤالء ممفو 

 . (ٗ)المرأة وترائب الرجؿ صمب بيف الخروج مف
إعادة  -واهلل أعمـ–صدوا ولـ يوقؼ ليذا االحتماؿ عمى دليؿ أو تعميؿ، ولعميـ ق

َدث عنوالضمير  ٿ )  : قولوفي  ىو اإلنسافو  السياؽأوؿ في  إلى الُمحَّ

باإلضافة إلى أف ، (ٙ)(٘)القرب إلى يمتفت وال ذلؾ أرجح ، عمى أف(ٿ ٿ ٹ
                                                           

في تفسير الكتاب  الوجيز، و ٙٗ٘/ٖ لمسمرقندي العمـو بحر، و ٖٚٗ/ٖ سميماف بف مقاتؿ تفسيرانظر:  -ٔ
 الغيب ، ومفاتيحٜٙٔٛ/ٕٔ طالب أبي بف مكيل النياية بموغ لىإ ، واليدايةٕٜٔٔص لمواحدي العزيز

لباب ، و ٔٚٗ/ٕ جزي بفال التنزيؿ لعمـو التسييؿ، و ٘/ٕٓ مقرطبيل ، والجامع ألحكاـ القرآفٛٔٚٗ/ٔ مرازيل
 في المباب، و ٓٛٗ/ٙلمنيسابوري  الفرقاف ورغائب القرآف غرائب، و ٖٖٕ/ٚ مخازفلالتأويؿ في معاني التنزيؿ 

 فتح، و ٕٖٗ/ٛ البف عجيبة المجيد القرآف تفسير في المديد البحر، و ٖٕٙ/ٕٓ البف عادؿ الكتاب عمـو
 القرآني التفسير، و ٜٜٔ/ٔ مسعديلتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، و ٜٓ٘/٘ لمشوكاني القدير
، ٕ٘ٚ/ٔ لمبلحويش المعاني بياف، و ٖٕٗ/ٖٓ البف عاشور والتنوير التحرير، و ٘/ٖ لمخطيب لمقرآف

 .ٖ٘٘/٘ لمجزائري التفاسير أيسر، و ٖٗ٘/٘ٔ الكريـ لمقرآف الوسيط التفسيرو 
 .ٖٕٗ/ٖٓالبف عاشور والتنوير التحرير -ٕ
 . ٖ٘ٗ/ٗ، حـز األحكاـ البف أصوؿ في اإلحكاـ :انظر -ٖ
في تفسير الكتاب  الوجيز المحرر، و ٜٗٔٛ/ٕٔ طالب أبي بف مكيل النياية بموغ الى انظر: اليداية -ٗ

 الكتاب البف عادؿ عمـو في والمباب، ٚ/ٕٓ القرآف لمقرطبي ، والجامع ألحكاـٖٚٗ/٘البف عطية العزيز 
 الرجؿ صمب بيف مف يخرج المني جعؿ مف: ». ونقؿ كؿ مف القرطبي وابف عادؿ قوؿ الميدويٕ٘ٙ/ٕٓ

 .  «لئلنساف فالضمير المرأة، وترائب الرجؿ صمب بيف مف جعمو ومف لمماء،  (ڤ)في  فالضمير وترائبو،
 . ٕٕٙ/ ٙ ألبي حياف في التفسيرالبحر المحيط انظر:  -٘
[، فضمير ٕٚ:العنكبوت](گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) :قولو  في وذلؾ كما -ٙ

 في اليوامع ، انظر: ىمعالقصة أوؿ مف عنو المحدث ألنو األقرب؛ غير وىو إبراىيـ، عمى عائد (ڱ)
 .ٖٕٙ/ٔالسيوطي  الديف الجوامع لجبلؿ جمع شرح
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 أمكف حيثو  ،إرجاع الضمير إلى اإلنساف يؤدي إلى عود الضمائر عمى واحد
 لشيء الضمائر وتناسؽ، (ٔ)لمختمؼ دىاعو  مف فيو أولى وأحسف لواحد عودىا
 .(ٕ)أوضح واحد

 بعيد وىذا» غير أف ابف ُجَزيٍّ الكمبي لما ذكر ىذا االحتماؿ عقب عميو بقولو:
 .(ٖ)«جداً 

إعادة -باإلضافة إلى أف ىناؾ مف المفسريف مف عمؿ بالقواعد المذكورة 
َدث عنوالضمير  رجاع الضمير إلىو  ،السياؽأوؿ في  إلى الُمحَّ في  -أولى واحد ا 

غير ىذا الموطف، أما في ىذا الموطف فقد أىمموا العمؿ بيا، مما يدؿ عمى أنيـ 
 أقرب إلى يرجع الضمير فرأوا عدـ صبلحيتيا لئلعماؿ في ىذا الموطف؛ وأل

، وال صارؼ يوجب الرجوع (ٗ)إليو الرجوع يجب ذلؾ عف صارؼ بدليؿ إال مذكور
 ىنا. 

                                                           

 . ٖ٘ /ٗشي القرآف لمزرك عمـو في البرىاف -ٔ
 .  ٖٛ/ٚ ألبي حياف في التفسيرالبحر المحيط  -ٕ
 .ٔٚٗ/ٕ جزي بفال التنزيؿ لعمـو التسييؿ -ٖ
 .ٜٖٗ/ٖ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضواء -ٗ
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 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ ائتانصهت ٔانرتادلطهت انضبًَ: 
الوظيفة والتكويف،  مزدوجةوىي ، لمذكر التناسمية الغدة ىي صيةتعتبر الخ أواًل:

 خارج ،الصفف كيس ىو جمدي مرف بكيس محاطتاف ،أما التكويف فيما خصيتاف
وأما النطاؼ،  ديتول عمى ىاتساعدأقؿ؛  حرارة درجة في تافالخصيلتبقى  ؛الجسـ

نتاج الحيوانات المنويةا  إلى بعدىا التي تمر لوظيفة فإفراز ىرمونات الذكورة، وا 
 عمييا يطمؽ طويمة قناة إلى تتحرؾ البربخ ، ومففيو نموىا يكتمؿ حيث ؛البربخ
الذي يعود مف الخصية إلى البطف وينثني بمحاذاة المثانة  (الناقؿ الوعاء) األسير

سمية والتي تخرج مف البطف عبر القضيب إلى ليعود فيتصؿ بالقناة البولية التنا
الخارج، وقبؿ اتصاؿ الوعاء الناقؿ بالقناة 
البولية التناسمية يزداد حجميا قميبل، وتكوف 
انتفاخًا، وتصب في الوعاء الناقؿ غدد تفرز 
سائبًل منويًا يكوف الحجـ األكبر مف المني 
باإلضافة إلى الحيوانات المنوية التي أفرزتيا 

 المنوية الحويصبلتاف، وىي الخصيت
، وغدتا كوبر، وتعمؿ إفرازات ىذه والبروستاتا

الغدد عمى حفظ الحيوانات المنوية مف أي 
تغيير مف الحموضة أو القموية، وتعمؿ عمى 

كما تساعد  تغذيتيا أيضًا في فترة اختزانيا،
 القضيب. بقذفيا عبر الجسـ خارج إلىنقؿ الحيوانات المنوية  عمى
 مزدوجوىو  ، ومنيا المبيض،باطنة أعضاء مف لممرأة التناسمي لجيازا يتكوفو 

الوظيفة والتكويف، أما التكويف فيما مبيضاف متقاببلف، وأما الوظيفة فإفراز 

 الناقل الوعاء
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 مف مجموعة مكانو في بالمبيض ويمسؾ، البويضات صنعو ىرمونات األنوثة، 
 والممفاوية مويةالد األوعية تدخؿ وبواسطتو (ٔ)المبيض مساريقا منيا ،األربطة

 ويقع، المبيض لىا  و  مف واألعصاب
 مف المبيضية الحفرة في المبيضاف
، في الجزء الظيري مف الحوض

تجويؼ البطف عمى جانبي العمود 
 ضةيالبي إفرازب اإلباضة ، وتتـالفقري

كؿ شير مف المبيض، حيث يطمؽ أحد المبيضيف بويضة واحدة  الناضجة
)الموجودة بالبوؽ المحيط بالمبيض والمتصؿ بقناة  ا األىدابوتتمقفيبالتناوب بينيما، 

وتحمميا برفؽ وتدفعيا إلى مجموعة مف الشعيرات الدقيقة  فالوب التي تتصؿ بالرحـ(
 .(ٕ)المبطنة لغشائو حتى تصؿ إلى الثمث األخير منو حيث يتـ التمقيح

 أقراص يابين ويوجد فقرات، تسمى العظاـ مف عدد مف الفقري العمود يتكوف* 
 ري كالتالي: ارات العمود الفقعظاـ وفقتتوزع و  ،ليفية
 .(العنؽ عظاـ) عظاـ سبعة مفوتتكوف  العنقية الفقرات -
 الصدر. ضموعب وتتصؿ، الصدر خمؼاثنتا عشرة فقرة صدرية موجودة  -
    .الظير مف السفمي الجزء في فقرات قطنية خمس -

                                                           

 األوعية منو تدخؿ حيث فقط واحد جانب مف اال المبيض سطح تغطياف البريتوف مف طبقتيف المساريقا: -ٔ
 .ٖٙخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف ص .بيا خاصة مساريقا كذلؾ واألمعاء واألعصاب والممفاوية الدموية

، وموسوعة جسـ اإلنساف الشاممة ألحمد ٖٙ، ٕٚانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص -ٕ
-ٖٖٗ، ٕٗٗصاألساسيات في تشريح اإلنساف لمحمود بدر ، و ٙٛٔ-ٗٛٔالخطيب ويوسؼ سميماف ص

 الُمشاىدة ، وموسوعةٜٙ-ٕٜآخريف صعممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( لزىير الكرمي و ، واألطمس الٜٖٗ
 .ٗٛ-ٚٚصدليؿ األنفس بيف القرآف الكريـ والعمـ الحديث ، و ٙ٘ص مخطيبل( اإلنساف جسـ) العيانية
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 الحرُقفية. العجزية بالمفاصؿ لحرقؼبيا ا خمس فقرات عجزية ممتحمة، يتصؿ -
 المنقار. تشبو عظمة ةكونم منيا ثبلث آخر أربع فقرات عصعصية ممتحمة يندمج -

 
، تتصؿ العشرة مف األضبلع يوجد في القفص الصدري اثنا عشر زوجاً * 

األزواج األولى العميا منيا بالقص بواسطة 
وجاف غضاريؼ تمكنيا مف الحركة، أما الز 

الباقياف مف الضموع فبل يتصبلف بالقص، 
ويسمياف بالضموع السائبة، وتتصؿ ىذه 

 .(ٔ)الضموع مف الخمؼ بالفقرات الظيرية
مع ما سبؽ ذكره مف حقائؽ تشريحيو في جسـ اإلنساف في كؿ مف الذكر  :صبنضبً 

 ف بيفواألنثى إال أف األطباء لـ تتفؽ كممتيـ في تفسير كيفية خروج الماء الدافؽ م
 الصمب والترائب، وبتتبع كبلميـ نخمص إلى أقواؿ خمسة، وىي:

في كؿ مف الرجؿ  ىو عظاـ العمود الفقري عمى أف الصمب القول األول:
عبد الحميد  :الطبيبافيما، ذىب أضبلع الصدر في كؿ منىي  والمرأة، والترائب

                                                           

 .ٔٚانظر: األطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( ص -ٔ

 الجسم مع الفقاري للعمود جانبي منظر

 
 
 
 
 

 

 (٘فقرات عجزية )

 (ٚفقرات عنقية )

 (ٕٔفقرات صدرية)
 

 (٘) فقرات قطنية

 (ٗالعصعص)
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–افؽ مف بينيما إلى أف المقصود بخروج الماء الد ومحمد عمي البار، بؾ العرَّابي
وترويتيما الدموية  ،وتغذيتيما ،الخصية والمبيض منشأىو أف  -الصمب والترائب

 ، وبياف ذلؾ كما يمي:(ٔ)بيف العمود الفقري وأضبلع الصدر مفإنما يكوف كؿ ذلؾ 
 تناسمية في كؿ مف الذكر واألنثى: فإف الخصيةؽ األعضاء المف ناحية تخمُّ  -أ

بيف العمود الفقري وأضبلع  الواقعة (ٕ)الحدبة التناسميةف والمبيض، إنما يتكوناف م
الصدر لمجنيف، وذلؾ في األسبوع الثامف مف تخمؽ الجنيف، ثـ تنزؿ خصية الذكر 

الحمؿ، بينما  )خارج الجسـ( في أواخر أشير إلى كيس الصففتدريجيًا حتى تصؿ 
 الخصية مف فكؿة وال ينزؿ أسفؿ مف ذلؾ، ينزؿ مبيض األنثى إلى حوض المرأ

 تقريباً  الفقري العمود منتصؼ بيف ويقع ،الكمى يجاور تكوينيما بدء في والمبيض
 .(ٖ)الضموع أسفؿ ومقابؿ
يما تغذياألوعية الدموية التي  فإف: الخصية والمبيضمف ناحية تغذية  -ب

 الشرياف مف يأتي المبيض أو الخصية فشرياف، أصميا حيث مف تبقى بالدماء
 وريد أف كما ،بيف العمود الفقري وأضبلع الصدرمف ( البطني رطياألو ) (ٗ)األبير

                                                           

 .ٙٔٔوخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص ،ٖٔٔ، ٕٔٔ/ٖٓنقبًل عنو  المراغي تفسير انظر: -ٔ
 الجار الغدة تنشأ األمامية في، مناطؽ ثبلث مف ويتكوف الظير، مف يمتد البطف، تجويؼ في بروز -ٕ

نشأة انظر: . التناسمية الحدبة تسمى ولذا التناسمية، الغدة تنشأ الوسطى وفي الكمية، تنشأ الخمفية وفي كموية،
 .لئلعجاز العممي في القرآف والسنة، مف إصدارات الييئة العالمية ٖٚص محمد دودحل عمميةالذرية معجزة 

 ما فيو ينشأ الرحـ في الجنيف حياة مف والسابع السادس األسبوع في»العرَّابي:  الحميد قاؿ الطبيب عبد -ٖ
 وبعض الكمى نشأت ىذا مف جزء ومف الفقري، العمود جانبي مف جانب كؿ عمى( وقناتو وولؼ جسـ) يسمى
 المراغي تفسيرانظر:  .«المرأة في والمبيض الرجؿ في الخصية تنشأ آخر جزء ومف البولي، الجياز
 القرآني الطب عمـ ـ. انظر: مفٜٗٚٔ( Wolffنسبة إلى مكتشفيا )وولؼ( وقناتو وولؼ جسـ). ؤٕٔ/ٖٓ

 .ٖٖص عدناف الشريؼل الكريـ القرآف في العممية الثوابت
سـ. ٘,ٕاف الرئيسي في الجسـ، إذ عف طريقو يتـ تغذية جميع أعضاء الجسـ، يبمغ قطره وىو الشري -ٗ

 .ٕٚٔوآخريف صمشاعر ل أساسيات عمـ وظائؼ األعضاء
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 األيسر، الكموي الوريد في األيسر الوريد يصب ،المنطقة نفس في يصب الخصية
 المبيض أوردة وكذلؾ السفمي، األجوؼ الوريد في األيمف الخصية وريد يصب بينما

 لممبيض أو خصيةلم المغذية األعصاب أف المنطقة، كما نفس في تصب وشريانيا
بيف العمود الفقري وأضبلع  مف المعدة تحت الموجودة العصبية المجموعة مف تأتي

 المنطقة. نفس في تصب الممفاوية األوعية وكذلؾ الصدر،
مف الناحية الوظيفية: فإف مصدر األوامر العصبية التي تتحكـ باالنتصاب و  -ج

دة في النخاع الشوكي النفسي وعممية القذؼ عند الرجؿ، أعصاب خاصة موجو 
الظيري، وىو الموجود داخؿ عظاـ العمود الفقري وأضبلع الصدر، وبواسطتيا تمتمئ 

 األوردة الدموية الكثيفة في القضيب، فتسبب االنتصاب.
لمراكز العصبية التي تمد أو اأي إصابة أو تمؼ في األوعية الدموية  -د

عند الرجؿ، ع عممية القذؼ األعضاء الجنسية باإلحساس والتغذية تعيؽ أو تمن
واإلباضة عند المرأة؛ ألف األعصاب واألوعية الدموية الخاصة باألعضاء الجنسية 
ليا دور رئيسي في عممية قذؼ المني عند الرجؿ والمرأة عمى حدٍّ سواء، أما مصدر 

 .(ٔ)ىذه األعصاب واألوعية الدموية فيو مف بيف العمود الفقري وأضبلع الصدر
 .(ٕ)المعاصريف أكثرعرَّابي والبار أخذ بو وما ذكره ال

                                                           

ومف عمـ الطب  ،ٖٔٔ/ٖٓ المراغي ، وتفسيرٙٔٔصانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار  -ٔ
 .ٓٛ-ٚٚالقرآني الثوابت العممية في القرآف الكريـ ص

، وخمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ ٗ٘٘/٘ لمجزائري التفاسير أيسر، و ٘ٔٔ/ٖٓ المراغي تفسيرانظر:  -ٕ
والسنة  ، واإلعجاز العممي في القرآفٜٔصمحمد داوود ل اإلعجاز الطبي في القرآف والسنة، و ٕٖٚلمنجار ص

، ٘ٗلممطرودي ص كريـ(ال القرآف ضوء في األرض في وخبلفتو )وجوده ، واإلنسافٖٕٗلنايؼ منير ص
 ، وعجائب النظر والتأمؿ في عظمة اهلل ٕٗٚص محمد ىيتول المعجزة القرآنية )اإلعجاز العممي والغيبي(و 

، ٕٕٚص مصطفى مسمـل مباحث في إعجاز القرآف، و ٙٚٔ)آيات اهلل في الكوف واإلنساف( ألسامة الناعسة ص
، ٖٔٔصمعرجاوي اإلسبلمية ل العقيدة صحة عمى العممية ، والبراىيفٕٚٔص نعمت صدقيل معجزة القرآفو 

 .ٖٔ، واإلعجاز الطبي في القرآف الكريـ لسعيد الفيومي صٖٓٔ
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 العممية الدقة عطيي كامؿ عجازإ الكريمة اآلية: وعميو ف-العرَّابي والبار-قاال 
 العالميف، رب بو وجاء الكريـ، القرآف بو نطؽ ما صدؽ استباف، ومنو المتناىية

 .(ٔ)الكتاب ذلؾ نزوؿ مف قرناً  عشر ثبلثة بعد حديثاً  إال العمـ يكشفو ولـ
 تغذيتيما يأخذاف إنما المبيضو  الخصية بأف ما ذىبوا إليو:نوقش غير أنو قد 

والترائب، وال يدؿ ىذا عمى أف الماء الدافؽ  الصمب بيف مف وأعصابيما ودمائيما
ال لصح أف ننسب مف ىذا المكاف عمى خروجوال و يتكوف في ىذه المنطقة،  ، وا 

لمدـ الذي يغذي ىذيف  يو المورد الرئيسباعتباره ى ؛القمب إلىخروج الماء الدافؽ 
، فيكوف مف قاؿ بأف الترائب (ٕ)العضويف، أو الدماغ الذي ىو مصدر األوامر

عصارة القمب، أو مف قاؿ بأف المني ينزؿ مف الدماغ لو وجو مف الصحة عمى 
باإلضافة إلى أف ىذا التأويؿ ال يوافؽ ظاىر اآلية الداؿ عمى أف  ،ىذا التقدير

 .(ٖ)سو ىو الذي يخرج مف بيف الصمب والترائبالماء نف
جزًء مف تكوينو، فكأنو قد  ماء الدافؽ مف ىذا المكاف ُيعَّدإف تغذية ال والقوؿ:

ف مواده األولية لـ تتكوف في ىذا المكاف بحيث ُيعرؼ أف بعض يرده أخرج منو، 
 إمداده بما يمـز مف غذاء المقصودأجزاءه قد تكونت في نفس المنطقة، بؿ 

وىذا أمر يحصؿ لكثير مف أعضاء الجسـ التي تشارؾ في فقداف الكثير  ،لتكوينو
فكأنيما  مف طاقتيا أثناء اإلنزاؿ كالرجميف واليديف، والذي يسبب ليما الفتور والتعب،

ف المقصود الدافؽ، وعمى ىذا يكوف مف قاؿ إ تشاركاف في تكويف ىذا الماء
 ينيف لو وجو مف الصحة عمى ىذا التقدير.بالترائب ما بيف اليديف والرجميف والع

                                                           

 .ٙٔٔوخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص ،ٗٔٔ، ٖٔٔ/ٖٓالمراغي تفسير انظر: -ٔ
 .ٖ٘، ٕ٘، ٖٖ-ٖٔانظر: األطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( لكرمي وصباريني والعقاد ص  -ٕ
، وأثر الحقائؽ العممية في ٖٓ٘ص الحديث لمحمد عز الديف والعمـ الكريـ القرآف بيف األنفس انظر: دليؿ -ٖ

 .ٕٜٔترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف الكريـ لرياض عيدروس ص
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باإلضافة إلى أف مني الرجؿ يكوف تكوينو في الخصية، وخروجو عبر جياز 
اإلحميؿ، وبويضة المرأة تخرج مف المبيض حتى  -البربخ واألسير–المسالؾ 

ومعمـو لدى ىؤالء األطباء أف ىذا الخروج ال يكوف مف بيف  تستقر في قناة الرحـ،
ال لكاف ىذا ىو التفسير األوضحالصمب والتر   .(ٔ)ائب وا 

أف كبًل مف ماء الرجؿ وبييضة الطبيب محمد كاظـ النسيمي  يرى القول الثاني:
المرأة يخرجاف مف بيف الصمب والترائب عمى الحقيقة؛ وذلؾ ألف الحويصميف 
المنوييف والقناة الدافعة في الذكر تقع خمؼ أسفؿ المثانة في الحوض الصغير بيف 

)أحد معاني ، ومنشأ الطرفيف السفمييف )قسـ مف الصمب(عمود العجزي العصعصي ال
 .(ٕ)، وكذلؾ البويضة تخرج مف المبيض الواقع بيف الصمب والترائبالترائب(
أف ما قالو بناه عمى تحديده لمترائب بما ال دليؿ لو عميو،  ومعمـو  خذ عميو:ؤ وي

بويضة المرأة، ومع وموضع خروج  ةكيفي -خصوصًا األطباء-لدى الكثير بالتشريح 
 .والترائب ىذا لـ يعتبروا ذلؾ خروجًا مف بيف الصمب

لصمب: يشمؿ العمود الفقري اأف  الطبيب حسف ىويدييرى  القول الثالث:
وعظـ العجز، ويشتمؿ مف الناحية العصبية عمى المركز  والقطني الظيري

ف الجياز التناسمي تعصبو ضفائر المني، كما أ ؽِ فْ ودَ  (ٖ)التناسمي اآلمر باالنتعاظ
الضفائر المسئولة عف انقباض األوعية عصبية عدة ناشئة مف الصمب، تشتبؾ مع 
 ء، وناحية الصمب المسئولة عف ىذاالدموية وتوسعيا، وعف االنتعاظ واالسترخا

أو  ،والترائب ىي أصوؿ األرجؿ، تحاذي القطعة الظيرية لفقرات أسفؿ العمود
 .ا بيف الرجميفالعظاـ الواقعة م

                                                           

 .ٖٜٔقرآف الكريـ صانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لم -ٔ
 .ٕٖ٘/ٖوالعمـ الحديث لمحمد كاظـ  الطب النبوي -ٕ
 . مادة: نعظ.ٗٙٗ/ٚ العرب لسافاالنتشار واالنتصاب. انظر  -ٖ
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ألف معظـ األمكنة والممرات  ؛ماء الرجؿ يخرج مف بيف صمبو وترائبووالمراد 
التي يخرج منيا السائؿ المنوي تقع مف الناحية التشريحية بيف الصمب والترائب، 

المنوي، كما أف ليما  السائؿ ا قسمًا مفمي يشكؿ إفرازىذال كالحويصبلف المنوياف
سبب ة قذؼ السائؿ المنوي إلى الخارج عمى شكؿ دفقات، بأثرًا إيجابيًا في عممي

خمؼ غدة البروستات  تقمص العضبلت الموجودة فييما، باإلضافة إلى وقوعيما
 مف السائؿ المنوي، وكميا تقع بيف الصمب والترائب. والتي يشكؿ إفرازىا قسماً 

عمييا  ومف الناحية العصبية فالوصؼ الوارد في اآلية الكريمة يمكف أف ينطبؽ
فتنسجـ الصورة العصبية مع الصورة التشريحية تماـ االنسجاـ، فحيف تقوؿ: خرج 

وبيذا ، األمر مف بيف زيد وعمرو، تريد بذلؾ أنيما اشتركا وتعاونا عمى إخراجو
قوؿ: إنو خرج مف بيف صمب الرجؿ والمركز العصبي التناسمي اآلمر اليصح 
ية المأمورة بالتنفيذ، حيث يتـ بيذا مف حيث ىي مناطؽ لمضفائر العصب ؛وترائبو

التناسؽ بيف اآلمر والمأمور خروج المني إلى القناتيف الدافقتيف، وىو ثابت مف 
 .(ٔ)الناحية العممية، وموضح لميمة الجممة العصبية

الترائب بعظاـ ما و تفسير الصمب بفقرات أسفؿ الظير، بأف  :ىذا القول ونوقش
فيي دعوى  ،ما القوؿ بأنو يوافؽ الحقيقة العمميةبيف الرجميف، ال دليؿ عميو، وأ

أو دعـ المركز  ،لمجياز التناسمي المذكورةدعـ األوعية أما و يدعييا كؿ مخالؼ، 
تخصيص خروج ، و بل يدؿ عمى خروج المني منياف ،العصبي الذي يأمر باالنتعاظ

كماء  أف ماء المرأة يخرج متدفقاً  ، وقد سبؽالماء الدافؽ بالرجؿ ال دليؿ عميو
                                                           

الوراثية في  واليندسة، ٖٗ-ٕٖقرقوز ص دياب وأحمد الحميد الكريـ لعبد القرآف في الطب انظر: مع -ٔ
 والدواء الغذاء بيف القرآني الطب، و ٕ٘-ٖٕص محمود ضوء القرآف وأسرار الروح وخمؽ اإلنساف لمحمد

لياني القميني ومجدي  ، والموسوعة العممية في إعجاز القرآف الكريـ والسنة النبويةٕٓٗص محمود محمدل
 .ٖٛٔالسيد ص
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ىذا القوؿ قد يعطي جزءًا مف الحقيقة إف صّح اعتبار ما بيف  فإفومع ىذا ، الرجؿ
 .(ٔ)ىي الترائب، إذ المني يتكوف ويخرج مف بينيا -منطقة الحوض-الرجميف 

العمود الفقري القطني الصمب ذىب الطبيب مأموف شقفو إلى أف  القول الرابع:
والترائب: ىي األضبلع السفمى ، (ٕ)لخمؼمف ا الحرقفتيفمع  -القطنيةو فقرات-

المراد مف اآلية و  يا،صمب المرأة وترائب ، والمقصود بذلؾ(ٖ)وأسفؿ عظـ القص
خروج اإلنساف مف بيف الصمب والترائب، 

 ،وفي تمامو ،الحمؿ الجنيف يكوف أثناءف
بيف بالضبط وحيف يخرج أثناء الوالدة 

الخط الواصؿ بيف ويكوف الصمب والترائب، 
صمب والترائب منطبؽ عمى محور الجنيف ال

مف الحاالت في  %ٜٚفي أكثر مف 
ويكوف أحد قطبيو قريبًا مف الصمب  ،المجيئات الطوالنية الرأسية أو المقعدية

عائد  (يخرج)وعمى ىذا لـ يعد ىناؾ شؾ في أف ضمير  ،واآلخر قريبًا مف الترائب
ع ، وقواه برجو ة الوالدة المعقدةوأف اهلل تعالى يمفت نظرنا إلى عممي إلى اإلنساف،

لئلنساف الذي ورد ذكره قبؿ الماء، فكذلؾ  (چ چ) فيو  (رَجْعِهِ)في  يرالضم
الضمير في يخرج يرجع إليو؛ لتتحد الضمائر، وقواه كذلؾ بورود فعؿ )خرج( في 

 ے ۓژ: مواطف أخرى في القرآف الكريـ دااًل عمى الوالدة، كقولو 

                                                           

 .ٖٕٓ، ٕٕٓانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف ص -ٔ
 .ٛٙات أسفؿ الظير، مع عظاـ الحوض. انظر: األطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( صأي: فقر  -ٕ
 ، إلبراىيـٓٗٚ/ٕ الوسيط . انظر: المعجـالجانبيف مف األضبلع أطراؼ فيو المغروز الصدر عظـ -ٖ

 .ٛٙ، واألطمس العممي صلنجاروالزيات وا القادر عبد وحامد مصطفى

ٔ 
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ې   ې  ې  ژ: ، وقولو (ٕ)ژٺ ڀ ڀژ: ، وقولو (ٔ)ژۓ

، ولـ يرد الفعؿ )خرج( مع المني أو مع حركة (ٖ)ژې  ى  ى  ائ  ائ
، أي في (ٗ)(ڤٹ ٹ ڤ ): النطؼ أو الماء التناسمي أبدًا، أيضًا قولو 

ڤ ڦ ڦ ڦ ): ماضيو قبؿ أف يصبح إنسانًا، وفي اآلية األخرى يقوؿ 

 .(ٙ)بلً ، أي في حاضره وعند خروجو يكوف إنسانًا كام(٘)(ڦ
ف  :نوقش أحد المعاني  مما يجعموف، يالمفسر  كبلـلو ما يؤيده مف  كافبأنو وا 

صمب بفقرات أسفؿ الظير مع عظاـ الحوض لم هف تحديدإال أالمحتممة لآلية، 
ىو تحديد ال ، وأسفؿ عظـ القص مف الصدر مترائب باألضبلع السفمىلالخمفية، و 
 واألكثريف مف أىؿ التفسير.، المغة وخاصة أنو يتعارض مع قوؿ أىؿ ،دليؿ عميو
فسيره لموقع الجنيف أثناء الوالدة بيف أسفؿ العمود الفقري وعظاـ األضبلع وأما ت
األضبلع السفمية مف أماـ، ال يصح اعتبارىا مبدأ لخط محور يقع فيو  فإفالسفمية 
 ألف األضبلع السفمى ترتفع إلى أعمى لتتصؿ باألضبلع التي فوقيا بدالً ؛ الجنيف

مف أف تمتد مستمرة في مسار أفقي إلى األماـ، كما أف الضمعيف األخيريف مف 
 ةحاط، ويرد عمى ىذا االعتراض بأف إأسفؿ ال يمتداف ألبعد مف جانبي الصدر

 .بينيا تجعمو جوانبو مف ولو بالجنيف األضبلع

                                                           

 .٘سورة الحج: اآلية  -ٔ
 .ٚٙرة غافر: اآلية سو  -ٕ
 .ٛٚسورة النحؿ: اآلية  -ٖ
 .ٙاآلية  :سورة الطارؽ -ٗ
 .ٚاآلية  :سورة الطارؽ -٘
 .ٕٙٛ-ٜٕٚص مأموف شقفةل القرار المكيفانظر:  -ٙ
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معجزة خاصة ىي في والدة اإلنساف مف بيف أضبلع وظير، مف بعد أي  ثـ
لنا أف نعجب لقنبمة ذرية أو جارينا ىذا المنطؽ لحؽ  ولوظيـ المعجز؟ خمقو الع

ف المعجزة إ)كمبيوتر( عظيـ وىما يخرجاف مف المصنع بيف جدار وأعمدة! إذ 
، مع أف ىذا االعتراض محؿ نظر؛ ألف تيسير السبيؿ معجزة أخرى ليست ىاىنا

نما، (ٔ)سوى معجزة تخمؽ الجنيف عمى الماء  (ڤ) ضميرالمفسروف ع أرج وا 
، وقد قاؿ ابف ُجَزيٍّ (ٖ)الضمير يعود إلى أقرب مذكور، و (ٕ)المتبادر الدافؽ؛ ألنو

 .(ٗ)«جداً  بعيد وىذا» في إرجاع الضمير إلى اإلنساف:
لمصمب والترائب أف  داوود سمماف السعدي إلى ذىب الطبيبالقول الخامس: 

الصدرية  : ىو الفقراتمعنى لغوي وآخر اصطبلحي: أما المعنى المغوي: فإف الصمب
أضبلع مف  ، والترائب: أربعة(٘)فقرة ٕٕوالقطنية والعجزية مف فقرات العمود، وعددىا 

 يمنة الصدر وأربعة أضبلع مف يسرتو، في أعمى الصدر وىي موضع القبلدة.
 كناية: فإف الصمب -والذي ىو مراد اآلية الكريمة-وأما المعنى االصطبلحي 

نما  كناية ية، والترائبالكروموسومات الجسدعف  عف الكروموسومات الجنسية، وا 
الخمؽ ىذه لـ تعرؼ في ذلؾ الزمف، ف مراحؿ أل ؛ىذه األشياء بالكناية اهلل ذكر 

 واستدؿ عمى ذلؾ بما يمي: 

                                                           

، ٛٗ، ٔٗالصمب(( ص في )العجائب اإلنساف خمؽ )أسرار واإلنساف والكوف القرآف أسرار انظر: مف -ٔ
 .ٕٕٓ، ٕٔٓح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف الكريـ ص وأثر الحقائؽ العممية في ترجي

 .ٖٕٗ/ٖٓالبف عاشور والتنوير التحرير -ٕ
 . ٖ٘ٗ/ٗ حـز األحكاـ البف أصوؿ في اإلحكاـ :انظر -ٖ
 .ٔٚٗ/ٕ جزي بفال التنزيؿ لعمـو التسييؿ -ٗ
 المحيط القاموس «الَعْجبِ  إلى اِىؿِ الك لدف مف عظـ» وىذا استنادًا منو لتعريؼ القاموس لمصمب بأنو: -٘

 .٘ٓٔص



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

227 

عمى ألسنة ة شائعال االستعماالت في بأف الصمب: ىو األصؿ والمب والجوىر -أ
فقرات ُره، و أو ُلبُّو وجوىَ  و،أصم أي ،(صمب الموضوع): قوليـالناس، ومف ذلؾ 

يقـو  الظير داخمة تحت ىذا التعريؼ أيضًا، فيي أصؿ لئلنساف، وىي أساسو الذي
مف  عميو، والمعنى اآلخر لمصمب: األصؿ والنسب، كقوليـ: ىو مف ُصمبو، أي:

 التي ىي أصؿ اإلنساف. وماتعمى الكروموس أبمغ داللة يدؿبيذا  وىو، وذريتونسمو 
ُمْب( بضـ الصاد والبلـقراءة ب -ب معناىا المغوي ما كاف عمى ؛ إذ إف (ٔ))اْلصُّ

شكؿ خطيف متقاطعيف مف خشب أو معدف أو نقش، أو غير ذلؾ وىو ما يماثمو 
فقرة، وعددىا  ٕٕ(، وىذا الشكؿ يشبو فقرات الظير التي يبمغ عددىا (xحرؼ 

عمود يعطينا بشكمو نفس عدد الكروموسومات الجسدية في نطفة اإلنساف، فال
 نفس شكؿ الكروموسومات. وىو، (x) حرؼ كشكؿ متصالبة وىي، تصالباً  ٕٕ الخارجي

 (َصَبغ)و( َصَمب)ىما  أف )الصمب( و)الصبغيات( في مصدرييما المجرديف -ج
، ويشتركاف في حرفيف مف حروفيما الثبلثة ،مف حيث األحرؼ والوزف افمتقارب

 رب( وىي مصدر التريبة مما يجمع عمى ترائب.وكذلؾ ىي العبلقة مع كممة )التّْ 
تتحدث عف عمـ الوراثة الذي ُيخَتزؿ في شيء اآلية  أفَّ وخبلصة ما توصؿ إليو 
 .(ٕ)ي تتناقؿ عبرىا الصفات الوراثيةالتواحد ىو الكروموسومات، 
الصمب بالكروموسومات الجسدية والترائب تأويؿ  فبأ وقد نوقش ىذا القول:

 عف السمؼ والمفسريف قاطبة معروؼمخالؼ لما ىو  الجنسية بالكروموسومات

                                                           

سماعيؿ عف أىؿ مكة، وابف أبي عبمة، وابف مقسـ، وعيسى بف عمر  -ٔ قرأ بيا ابف مسعود، وابف سيريف، وا 
، ٕٛ/ٜ البف الجوزي المسير زاد، و ٖٚٗ/٘البف عطية  الوجيز المحررالثقفي، وابف السميفع، انظر: 

 البف عادؿ المباب، و ٜٗٗ/ٛ ألبي حياففي التفسير  المحيط البحر، و ٚ/ٕٓ مقرطبيلالجامع ألحكاـ القرآف و 
 . ٖٓٛ/ٓٔراءات لعبد المطيؼ الخطيب ، ومعجـ القٜٛ/ٖٓ لؤللوسي المعاني روح، و ٖٕٙ/ٕٓ

 .ٙٚ-ٖٖوالترائب( لمسعدي ص الصمب في )العجائب اإلنساف خمؽ )أسرار واإلنساف والكوف القرآف أسرار مف -ٕ
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 ير القرآف بمعنىفست صحال ي ؛ إذ إنوضوابط التفسير العمميمخالؼ لأىؿ المغة، و و 
إال أف يكوف المقصود بالتعبير عف العمود  ولو كاف شائعًا لمناس، لـ تعيده العرب،

يرتكز عميو جسـ  الذي (ٔ)ؿاألساس واألصالييكؿ و الفقري بالصمب باعتباره 
وموسومات وجعميا نزالو عمى الكر إلمسوغ فبل فإف َصحَّ ىذا المعنى اإلنساف، 

فيو نظر؛ حمؿ المعنى عميو ف ،المغة فيىذا المعنى  أصؿ اإلنساف، كذلؾ لو صح
 .(ٕ)أو الشاذ النادر وأ لمعروؼ المشيور دوف الضعيؼعمى ايحمؿ كبلـ ال ألف

ُمباءة )قر باإلضافة إلى أف استداللو ب ( عمى أنو جمع صميب، ىو استدالؿ الصُّ
 .(ٖ)اتباعًا لضـ ما قبمياالبلـ ضـ  ألف غير مسمـ بو في توجيو القراءة؛
 إلى ياعن ُيعدؿ أف يحمؿ عمى الحقيقة، وال كذلؾ األصؿ في كبلـ اهلل 

عتقاده بأف الحقيقة العممية قد وصمت إلى ال وعدولو عنيا، (ٗ)بدليؿ إال المجاز
ة مسالؾ الماء في الرجؿ والمرأة، وأنيا ال تخرج مف مكاف يقع بيف الصمب معرف

حاوؿ مف التعارض الذي ال يمكف أف يقع بيف العمـ والقرآف  وخروجاً  والترائب،
                                                           

 َيْقَرُءونَ  َقْوماً  َىَذا ِضْئِضئِ  ِمنْ  "ِإنَّ : قاؿ  النبي عف حديث أبي سعيد  يف مفجاء في الصحيح -ٔ
 َيْمُرقُ  َكَما اِْلْساَلمِ  ِمنَ  َيْمُرُقونَ  اأَلْوثَاِن، َأْىلَ  َوَيَدُعونَ  اِْلْساَلِم، َأْىلَ  َيْقُتُمونَ  َحَناِجَرُىْم، ُيَجاِوزُ  الَ  اْلُقْرآنَ 
ې   ژ : اهلل قوؿ باب األنبياء، كتاب البخاري، . أخرجوَعاٍد" َقْتلَ  أَلْقُتَمنَُّيمْ  َأْدَرْكُتُيمْ  َلِئنْ  ِة،الرَِّميَّ  ِمنَ  السَّْيمُ 

وصفاتيـ  الخوارج ذكر الزكاة، باب ، ومسمـ، كتابٖٙٙٔرقـ:  ٜٕٔٔ/ٖ ژې  ې  ې  ى  ى
 في األصوؿ جامعونسمو. انظر:  صمبو مف يخرج: والمراد األصؿ،: ، والضئضئٗٙٓٔ: رقـ ٔٗٚ/ٕ

 .ٛٛ/ٓٔاألثير  البف أحاديث
 ،ٗٚ-ٓٚ/ٕ المقدسي قدامة بفالالمناظر  وجنة الناظر روضةو ، ٜٓ٘/ٚانظر: جامع البياف لمطبري  -ٕ

يثار  .ٗ٘ٔص الوزير التوحيد البف أصوؿ مف الحؽ المذىب إلى الخبلفات رد في الخمؽ عمى الحؽ وا 
 .ٖٓٛ/ٓٔانظر: معجـ القراءات لمخطيب  -ٖ
لباب التأويؿ في ، و ٔٔٔ/ٕٓ مقرطبيلالجامع ألحكاـ القرآف ، و ٕ٘/ٕٔ مرازيل الغيب مفاتيحانظر:  -ٗ

 بكر أبي اهلل عبد بف لمحمد القرآف، ، وأحكاـٙٔ/٘ البر عبد البف ، والتمييدٖٖ٘/ٔ مخازفلمعاني التنزيؿ 
 .ٗٔٗ/ ٗ العربي بف
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وفعمو ىذا يخالؼ ضوابط التفسير العممي؛ إذ  آخر لمصمب والترائب، معنىً  إيجاد
الكريـ كبلـ اهلل، وحقائقو ىي  فالقرآف ؛ليس ىذا مبررًا ألف يمجأ إلى المجاز
ف حدث إشكاؿ في فيـ معانيو فالخمؿ يكوف إما في فيمنا لممعنى، أو  ،األصؿ، وا 

الحقائؽ التي توصؿ إلييا األطباء قد ال تكوف العمـ الكامؿ  ؛ إذفي العمـ البشري
ف كانت حقائؽ عممية، إال أنيا قد تكوف ،والمحيط بكؿ تفاصيؿ الماء الدافؽ كشفت  وا 

 .مستقببلً  زًء مف الحقيقة وغاب عنيا جزء أو أجزاء أخرى خفية، قد يكشفيا العمـج
العظاـ األربعة أنيا مترائب وللمصمب أنو مف الكاىؿ إلى العجب،  يارهاخت كذلؾ

 .وتخصيصو ليا دوف غيرىا ال دليؿ عميوالعموية مف الصدر، 
دد الكروموسومات فقرة، ثـ جعميا مساوية لع ٕٕفقرات الصمب بػل هديحدوأما ت
، الذي يبني المعاني عمى األرقاـ اإلعجاز العدديب ىو مف العمؿ الجسدية،
مؿ في ويتحؼ الباحث يتكم وقد د، وىو عمـ حديث لـ يكتمؿ تأصيمو،واألعدا

ج ال ، وىذا المني(ٔ)سمفاً  في ذىنوالبحث واالستنتاج حتى يصؿ إلى النتيجة المقررة 
إال بضوابط وشروط يتفؽ عمييا العمماء  يميؽ األخذ بو في كتاب اهلل،

 .(ٕ)المتخصصوف في ذلؾ، والتي لـ توجد بعد

                                                           

عمى الرابط: ، عداوي، شبكة القراءات القرآنيةانظر: اإلعجاز العددي في القرآف الكريـ لسناء الس -ٔ
(http://www.qiraatt.com/qiraatt-new/.) 
 .ٕٓٓ-ٜٚٔانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف ص -ٕ

http://www.qiraatt.com/qiraatt-new/
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

 .الفقرات ذو ، أو عظاموالظير عند المفسريفالمقصود بالصمب  * 
أف أكثرىا ال تخرج عف جد قواؿ المذكورة في معنى الترائب ن* بالتأمؿ في األ

، باإلضافة إلى أف اختيارات المفسريف لـ موضع القبلدة منو، أو عظامو، و الصدر
  .في لغة العرب عروؼلما ىو موذلؾ مراعاة منيـ  تخرج عنيا؛

 فقاؿ فريؽ منيـ ،(ڦ ڦ ڦ ڦ) :المراد بقولو اختمؼ المفسروف في * 
، وقاؿ مرأةصمب الرجؿ وترائب المف  ، وقاؿ آخر:ب الرجؿ وترائبوصمبيف مف 
 ، ولكؿ فريؽ مستند وعميو اعتراض.وترائبو يمامن واحد كؿ صمب بيف مفث: ثال

* ىناؾ احتماالت ثبلثة لممفسريف في المقصود بخروج الماء الدافؽ مف بيف 
مب والترائب، وممر موجود بيف الص مكاف مف يخرج أنو األوؿ:الصمب والترائب: 

مستخمصًا  يخرجكما  أنو يخرج مستخمصًا مف بيف أجزاء الصمب والترائب الثاني:و 
نما خصا بالذكر؛  ، كالمبف،اإلنساف أعضاء جميع مف  يمامن ينفصؿ أكثره فألوا 

كناية عف البدف كمو، أف ذلؾ  والثالث:يمر عمييما،  ىماغير  مف نفصؿأو ألف الم
 .ء لمقمب الذي ىو المضغة العظمى فيونيما كالوعاأل ؛بالذكرا وخص

اء الدافؽ، إلى الم (ڤ): قولو  في ضميرال عادواالمفسريف أ * كثيٌر مف
 ذىب آخروف إلى احتماؿ عودة الضمير إلى اإلنساف.و 

 جياز تنتج الخصيتاف وىما غدتاف جنسيتاف النطاؼ، وتنتقؿ النطاؼ عبر *
إلى غدة البروستاتا ( الناقؿ الوعاء) واألسير َبخر البَ  عمى يشتمؿ الذي المسالؾ

حيث يمتقي األسير بالحويصبلت المنوية، وتنتج الحويصبلت المنوية وغدة 
البروستاتا سائبًل كثيفًا يميؿ إلى البياض يسمى السائؿ المنوي، ويعمؿ السائؿ 
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المنوي عمى تغذية النطاؼ بعد أف يختمط بيا ليشكؿ المني، كما يساعد عمى نقميا 
 .(ٔ)الجسـ بقذفيا عبر القضيب نتيجة انقباض العضبلت المحيطة إلى خارج
الحوض، في  مف المبيضية الحفرة في وف البويضات في المبيض، الواقع* تتك

يا تتمقف، وبخروجيا الجزء الظيري مف تجويؼ البطف عمى جانبي العمود الفقري
لتي تتصؿ األىداب الموجودة بالبوؽ المحيط بالمبيض )والمتصؿ بقناة فالوب ا

 بالرحـ(، وتحمميا إلى الثمث األخير منو حيث يتـ التمقيح.
( فقرة ٕٔفقرات عنقية، و) (ٚتتوزع عظاـ وفقرات العمودي الفقاري كالتالي: )* 

 عصعصية ممتحمة.  (ٗعجزية ممتحمة، و) (٘( فقرات قطنية، و)٘و) صدرية،
شرة األولى ( زوجًا مف األضبلع، تتصؿ العٕٔ* يوجد في القفص الصدري )

 السائبة. العميا منيا بالقص، أما الزوجاف الباقياف فبل يتصبلف بو ويسمياف بالضموع
لـ تتفؽ كممة األطباء والباحثيف المعاصريف في تفسير كيفية خروج الماء * 

الصمب والترائب، وليـ أقواؿ خمسة، لكؿ مستند، وعميو معترض،  الدافؽ مف بيف
نما زاد  كرىاذ قديمة أقواؿ أصميا في وىي المفسروف أو وافقت أقواليـ جزء منيا، وا 

 في كبلـ المعاصريف بعض التفاصيؿ العممية الموضحة ليا، والذي عميو أكثر
 .وترويتيما الدموية ،وتغذيتيما ،الخصية والمبيض منشأالمعاصريف أف المقصود 

بالرغـ تفسير خروج الماء الدافؽ مف الناحية العممية * اختبلؼ المعاصريف في 
وتوفر الوسائؿ العممية، يدؿ عمى أف ىذه المكتشفات العممية مف تقدـ عمـو الطب، 

 لـ تعِط فيمًا قاطعًا يصار إليو، وقد يدؿ ذلؾ عمى أف حقائؽ ىذ المكتشفات غير
حتى تتضح الصورة أكثر،  ؛فاصيميالجوانبيا وتإلى استكماؿ  ةاجىي بحو  ،مكتممة

 .(ٕ)ية الكريمةرتباط بتفسير اآلاال عيدةب المذكورة أو أف ىذه الحقائؽ
                                                           

 .ٕٚ، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صٜٕٔ/ٙمية العال العربية انظر: الموسوعة -ٔ
 .ٖٕٓانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف الكريـ ص -ٕ
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 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
لفيـ العمماء المتقدميف، خطأ مف فاعمو؛ ألف  (ٔ)المعاصريف بعضتخطئة أف  *

المكتشفات العممية المذكورة قد اختمؼ في فيميا وتفسيرىا حتى المعاصريف، مما 
 ًا مف أقواؿ المفسريف المتقدميفكثير نية الداللة، باإلضافة إلى أف يدؿ عمى أنيا ظ

 المعاصريف.مما ذىب إليو بعض كبلـ بعضيـ قريب و أصابت جزًء مف الحقيقة، 
ڦ ڦ ڤ )-* إعجاز القرآف الكريـ، والذي جعؿ مف آية تتكوف مف ست كممات 

، تحتوي عمى كثير مف األسرار، وتشمؿ ألفاظيا معاٍف كثيرة -(ڦ ڦ
مما يجعؿ الخبلؼ في  ، وأقواؿ مختمفة،نتج عنيا معاف محتممةودالالٍت متعددة، 

معنى اآلية تفسيريًا وعمميًا محتمبًل، والجـز بمعنى واحدا بعينو دوف غيره في غاية 
ف لـ تكف في نفس الدرجة مف االحتماؿ.  الصعوبة، وا 

ممي جعؿ مف في تفسيرىا الع كثر مف وجواآلية الكريمة ألؿ معنى احتم* ا
محبًل لمخبلؼ، فحيف اعتبرىا  تصنيؼ ىذه اآلية ضمف آيات اإلعجاز العممي

 ولـ الكريـ القرآف بو نطؽ مال المتناىية العممية الدقة عطيي كامبل اعجاز إ فريؽ
ا ي، اعتبر بعض الباحثيف تصنيف(ٕ)قرناً  عشر ثبلثة بعد حديثاً  إال العمـ يكشفو

صحيح؛ كوف المعنى يحتمؿ أكثر مف وجو، غير  ضمف آيات اإلعجاز العممي
جديدًا لـ يكف معمومًا و  -ال يحتمؿ غيره–ًا معنى واحدًا عممي حتى يثبت
 .-اآلية-، إال أنو طالما أف المعاني العممية محتممة، فكذلؾ تصنيفيا (ٖ)لمسابقيف

                                                           

 )أسرار، وٛٔٔخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص، و ٕٕٛانظر: القرار المكيف لمأموف شقفو ص -ٔ
 .ٜٛص والترائب(( الصمب في ب)العجائ اإلنساف خمؽ

 أسرار ، ومفٙٔٔوخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص ،ٗٔٔ، ٖٔٔ/ٖٓالمراغي تفسير انظر: -ٕ
 .ٓٛالسعدي ص لداود والترائب(  الصمب في )العجائب اإلنساف خمؽ )أسرار واإلنساف والكوف القرآف

 .ٕٗٓمف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف الكريـ صانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف  -ٖ
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 ؛اآلية ىذه في* دمغ الشبية، وقد سبؽ لئلماـ الرازي بياف طعف الممحديف 
ارض اآلية مع الحس والعمـ، ثـ بعد أف اجتيد الرازي في الرد عمييـ، بيف لشبية تع

؛ وما (ٔ)ىو المقبوؿ  اهلل كبلـأف و  الضعيؼ، والظف الوىـ مبني عمى ـيكبلمأف 
العمـ ذلؾ إال الستحالة تعارض قطعي مف الشرع مع قطعي مف العمـ، ذلؾ أف 

ک  ژ: ، مصداقًا لقولو الذي في القرآف ىو عمـ اهلل، جعمو معجزة لرسولو 

 يطمع أف أراد الذي عممو، أي فيو (ٕ)ژگ  گگ  ڳ  ڳ  ک  ک  گ
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    وئ   وئژ :، مصداقًا لقولو (ٖ)عميو العباد

، والشرع شرع اهلل، ويستحيؿ أف يتعارضا وىما مف عند اهلل، (ٗ)ژېئ  ېئ  ېئ
ي فيمنا لمنص، أو مف وبالتالي فأي خطأ أو إشكاؿ إنما ىو ناتج مف إشكاؿ ف

 -الخطأ-النصوص، أو ناتج خطأ في ربطنا بينو وبيف حقائؽ العمـ، ال مف نفس 
مف نقص في جوانب الحقائؽ العممية والتي بتماـ ظيورىا تتجمى المعاني وتظير 

أو أف ما جاء بو العمـ مجرد نظريات وافتراضات عمميو، تحتمؿ الخطأ،  المعجزة،
 كؿ أف فتبيف»يقوؿ ابف تيمية:  يؿ، خبلفًا لمحقائؽ العممية،ويدخميا التبديؿ والتعد

 الغمط ىذا ومثؿ ،عقمي قطعي يعارضو أف يمتنع سمعي قطعي دليؿ عميو قاـ ما
 نفس في ثابت ىو  المصدوؽ الصادؽ بو أخبر فما... الناس مف كثير فيو يقع

في  لى المو  بو أخبر ما، وكذلؾ (٘)«نعممو لـ أو صدقو عممنا سواء ،األمر
 .واهلل أعمـ، نعممو لـ أو صدقو عممنا سواء ،األمر نفس في ثابت ىو كتابو الكريـ

                                                           
 .ٛٔٔ/ٖٔ الغيب مفاتيحانظر:  -ٔ
 .ٙٙٔسورة النساء: اآلية  -ٕ
 . ٕٙٚ/ٔ كثير القرآف العظيـ البف تفسير -ٖ
 .ٖ٘سورة فصمت: اآلية  -ٗ
 .ٛٛ، ٓٛ/ٔتيمية  المعقوؿ البف لصريح المنقوؿ صحيح موافقة أو والنقؿ العقؿ تعارض درء -٘
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 خهك اإلَغبٌ انفصم انضبنش: أطٕاس
 مباحث:ستة  وفيو
 وفيو ثبلثة مطالب: خهك اإلَغبٌ يف أطٕاس، األٔل:  ؾشادلج

 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: خهك اإلَسبٌ فً أطٕاس فً 

 خهك اإلَسبٌ فً أطٕاس فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ. انًطهت انخبًَ: 

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 وفيو ثبلثة مطالب: ، انُطفخطٕس انضبًَ:  ؾشادلج
 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: طٕس انُطفخ فً 

 حذٌخخ.انًطهت انخبًَ: طٕس انُطفخ فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ ان

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 وفيو ثبلثة مطالب: ، انؼهمخطٕس انضبنش:  ؾشادلج
 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: طٕس انؼهمخ فً 

 انًطهت انخبًَ: طٕس انؼهمخ فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ.

 هًٍخ ٔأحشْب.انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼ

 وفيو ثبلثة مطالب:، ادلضغخطٕس انشاثغ:  ؾشادلج
 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: طٕس انًضغخ فً 

 انًطهت انخبًَ: طٕس انًضغخ فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 وفيو ثبلثة مطالب: ، بنهؾىث بؤِخهك انؼظبو ٔكغطٕس اخلبيظ:  ؾشادلج
 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: طٕس خهك انؼظبو ٔكسبؤِ ثبنهحى فً 

 انًطهت انخبًَ: طٕس خهك انؼظبو ٔكسبؤِ ثبنهحى فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 بلثة مطالب: وفيو ث، انُشأح خهمب آخشادلجؾش انغبدط: طٕس 
 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: طٕس انُشأح خهمب آخش فً 

 انًطهت انخبًَ: طٕس انُشأح خهمب آخش فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.
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 ادلجؾش األٔل
 خهك اإلَغبٌ يف أطٕاس

 :مطالبثبلثة وفيو 
 ٔل: ادلطهت األ

 .انمشآٌ انكشٌىخهك اإلَغبٌ يف أطٕاس يف 
 ادلطهت انضبًَ: 

  .خهك اإلَغبٌ يف أطٕاس يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ
 ادلطهت انضبنش: 

 يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.
 
 
 
 
 
 

 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

236 

 انمشآٌ انكشٌىادلطهت األٔل: خهك اإلَغبٌ يف أطٕاس يف 
 :اٌَبد انٕاسدح

 .(ٔ)ژٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹژ  : اهلل قاؿ

 .(ٕ)ژٹ  ٹ  ٹ * ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ :وقاؿ 

 ألٕال ادلفغشٌٍ:
 بعد تارةً  َأي ،َطْورٍ  َبْعدَ  َطْوراً  تقوؿ: التاَرُة، الطَّْوُر:، ژٹ  ٹ ٹژ : ولو ق

 .(ٖ)والحدودُ  والتاراتُ  المختمفةُ  الحاالتُ  تارة، واأَلْطواُر:
، ژٹٹ ٹ ژ :قولو في  ژٹژف في معنى اختمؼ المفسرو وقد 

 :عمى أقواؿ
المبينة  ، أنيا المراحؿ واألطوار الجنينية(ٗ)وعميو أكثر المفسريف القول األول:
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   *ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱگ ژ :في قوؿ اهلل 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  *ڻ

﮷  ﮶   ﮵ ﮴  ﮳    ﮲   لؾ مستدليف عمى ذ، (٘)ژ﮹﮸  ے  ۓ  ۓ 
                                                           

 .ٙلزمر: اآلية سورة ا -ٔ
 .ٗٔ ،ٖٔسورة نوح: اآلية: -ٕ
 .ٚٓ٘/ٗ العرب انظر: لساف -ٖ
والوجيز  ،٘ٗ/ٓٔلمثعمبي  الكشؼ والبيافو ، ٖ٘ٙ/ٖٕمطبري لجامع البياف و  ،ٕٓٗ/ٖتفسير مقاتؿ انظر:  -ٗ

البف المحرر الوجيز و  ،ٕٓٙ/ٗ مخشريلمز  الكشاؼو  ،ٚ٘ٔ/٘ مبغويلمعالـ التنزيؿ و  ،ٖٙٔٔصلمواحدي 
الدر المنثور و  ،ٗ٘ٔ/ٚمخازف للباب التأويؿ و ، ٖٕٔ/ٖٓ لمرازي مفاتيح الغيبو ، ٖٙٗ/٘ عطية

في ، و ٖٕٖ/ٜ لمقاسمي التأويؿ محاسفو ، ٚٙ٘/ٕمراح لبيد و ، ٛٙٚص تفسير الجبلليفو ، ٜٕٓ/ٛلمسيوطي
 .ٓٗٗ/٘أيسر التفاسير لمجزائري و ، ٙٓٗ/ٖ يلمصابونصفوة التفاسير و  ،ٖٗٔٚ/ٙ لسيد قطب ظبلؿ القرآف

 .ٗٔ-ٕٔسورة المؤمنوف: اآلية  -٘



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

237 

 اإليجاد وىو الخمؽ قضية فيتتحدث  اآلية أف ، وىيفي اآلية بالقرينة الموجودة
 عمى الداللة في سيقت اآلية، و عارضة يعتبر صفات اإليجاد بعد ما ألف؛ األوؿ
 متعمقيا يكوف أف بيا األنسب فكاف لمجازاتيـ، موتيـ بعد بعثيـ عمى اهلل قدرة
في ىذه  خمقيـ ىو المعنى ليذا نسبواأل، اإليجاد عمى والقدرة الخمقة كماؿ

: في قوؿ اهلل  ومثمو في الواقعة، قاىرة وسمطة باىرة قدرة األطوار، فيي
أصؿ الخمقة واإليجاد، ىو أقوى ، و (ٔ)ژڃ  ڃچ  چ   چ*ڄ ڄ  ڃژ

ک  ک  گ    ژ: ، كما في قولوالذي يجاب بو عمى الكفرة، وىو دليؿ عمى القدرة

، ىو ما عمى أف المراد باألطوار في اآليةو دليؿ ذلؾ كم، ف(ٕ)ژگ  ڳ  ڳ  ڳ*گ 
بياف أطوار خمقة اإلنساف و  ،المؤمنوف س المشتممة عميو سورةجاء عف ابف عبا

، مف يحيي مف العبد عمى النحو المتقدـ أقوى في انتزاع االعتراؼ بقدرة اهلل
يجاده ؛ ألنو يوقفوالمخموؽ جممة  ، وكؿ طور منياعمى عدة مراحؿ مف حياتو وا 

 .(ٖ)آية مستقمة
ڃ   ڃژ :، كما قاؿ (ٗ)وضعفاء ،وشيوخاً  ،شباباً : ژٹژ :الثاني القول

 ڑ ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ 

 . (٘)ژک  ک ک ڑ
                                                           

 .ٜ٘ ،ٛ٘سورة الواقعة: اآلية  -ٔ
 . ٛٔ، ٚٔسورة عبس: اآلية  -ٕ
 . ٜٖٓ-ٖٚٓ/ٛ انظر: أضواء البياف لمشنقيطي -ٖ
 ،ٕٙ٘/ٛ في التفسير ألبي حياف البحر المحيطو ، ٖٖٓ/ٛٔلجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ا انظر: -ٗ
روح المعاني لؤللوسي و ، ٖٚ٘/٘فتح القدير لمشوكانيو ، ٖٛٛ/ٜٔ البف عادؿ المباب في عمـو الكتابو 

 .ٖٚٓ/ٛ لمشنقيطيأضواء البياف و ، ٗٚ/ٜٕ
: اآلية  -٘  .ٗ٘سورة الرـو
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خمقكـ أطوارًا، األوؿ والثاني، فقالوا:  يفبيف القول جمع القائموف بو :الثالث القول
واًل ُنطفًا، ثـ خمقكـ عمقًا، ثـ ُمضغًا، ثـ عظامًا ولحمًا، أي: أحوااًل مختمفة، َخَمَقكـ أ

 .(ٔ)شيخاً  ثـ ثـ كيبًل،، وبعد ظيوره إلى ىذا العالـ يكوف شباباً  ثـ إنسانًا، ثـ خمقًا آخر،
 .(ٕ)وفقيراً  وغنيًا، وضريرًا، وبصيرًا، وسقيمًا، صحيحًا، خمقكـ أنواعًا: :القول الرابع 

 .(ٖ)واألفعاؿ األخبلؽ في يـاختبلف :ژٹژ: القول الخامس
: الطور الحاؿ، والمعنى خمقكـ أصنافًا مختمفيف ال يشبو بعضكـ القول السادس

أي: أشكااًل وأصنافًا وأزواجًا، فكٌؿ عمى فيـ، وكٌؿ بعقؿ، وكٌؿ بتفسير، ، (ٗ)بعضاً 
 .(٘)وكٌؿ بسجيتو وطبيعتو

ثـ خمقيـ حيف  ،خمقيـ أطوارًا حيف أخرجيـ مف ظير آدـ لمعيد :القول السابع
  .(ٙ)فأراه إياىـ  ثـ خمقيـ ليمة أسرى برسوؿ اهلل ،لمحج أذف بيـ إبراىيـ 
سورة  أنيا المراحؿ واألطوار الجنينية المبينة في ،القوؿ األوؿ ىو والقول الراجح

ڱ  ں  ں  ڻ   *ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱگ ژ :في قوؿ اهلل المؤمنوف 

                                                           

 البف عجيبة لبحر المديد في تفسير القرآف المجيداو ، ٖٚٚٚ/ٕٔلحموش  النياية بموغ لىإ اليدايةانظر:  -ٔ
 البف عاشورالتحرير والتنوير و ، ٜٛٛص مسعديلالمناف تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ و  ،ٕٚٔ/ٛ

 .ٗٗٔ/ٜٕلمزحيمي  والمنيج الشريعة و العقيدة في المنير التفسيرو ، ٙٛٔ/ٜٕ
تفسير و  ،ٖٖٓ/ ٛٔمقرطبيل الجامع ألحكاـ القرآفو ، ٖٚٚٚ/ٕٔلحموش اليداية الى بموغ النيايةانظر:  -ٕ

لؤللوسي  روح المعانيو  ،ٖٛٛ/ٜٔالبف عادؿ الكتاب  المباب في عمـوو  ،ٕٙ٘/ٛألبي حياف  البحر المحيط
 .ٖٚٓ/ٛلمشنقيطي  أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفو  ،ٗٚ/ٜٕ
المباب في عمـو الكتاب و  ،ٖٖٓ/ٛٔمقرطبي ل الجامع ألحكاـ القرآفو ، ٕٓٔ/ٙ لمماوردي النكت والعيوف -ٖ

 .ٖٚٓ/ٛلبياف في إيضاح القرآف بالقرآف أضواء ا، و ٛٔٗ/٘لمشوكاني  فتح القديرو  ،ٖٛٛ/ٜٔالبف عادؿ 
 .ٖٗٙ/ٙلمنيسابوريغرائب القرآف ورغائب الفرقاف و  ،ٕٗٔ/ٖٓ مرازيل الغيب مفاتيح، ابف األنباري وقال -ٗ
 .(www.islamweb.net: )موقع الشبكة اإلسبلمية عمى ،سمسمة التفسير لمصطفى العدويانظر:  -٘
 .ٖٚٔ/ٓٔلحقي تفسير روح البيافانظر:  -ٙ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

239 

ھ  ے   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ *ڻ  ڻ

﮸﮹  ﮷  ﮵﮶     أدلتو.لقوة  وذلؾ؛ (ٔ)ژے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴ 
ؿ تسافآدـ ، المراد آدـ   ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱژ :فقولو 
 .مف ماء مييفمف بعده ريتو ذوخمقت  ،مف الطيف
 في نطفة ذلؾ بعد يـ اهلل جعم ، أيژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ: وقولو 
 أرحاـ األميات.، ثـ استقرت ىذه النطؼ في اآلباء أصبلب

 صفات إلى صفاتيا عف النطفة حولنا :أي  ژہ ۀ  ہ ۀ ژ :وقولو  
 .الجامد الدـ وىي العمقة
 :أي ،مضغة الجامد الدـ ذلؾ جعمنا :أي ژھہ ہ ژ: وقولو  

 التحويؿ وسمى يغترؼ، ما مقدار وىي كالغرفة ،يمضغ ما مقدار كأنيا ،لحـ قطعة
 خمؽ فسمى ،غيرىا أعراضاً  ويخمؽ ضياأعرا بعض يفني سبحانو ألنو ؛خمقاً 

 .زائدة أجزاء فييا يخمؽ وتعالى سبحانو وكأنو ،ليا خمقاً  األعراض
 .كذلؾ صيرناىا :أي  ژھھ  ھ ژ :وقولو  

 .ليا كالكسوة فجعمو العظـ يستر المحـ ألف وذلؾ؛ ژے  ے ۓژ :وقولو 
﮲﮳  ژ :وقولو   .(ٕ)بصيراً  ،سميعاً  فصار ناطقًا، مباينًا، خمقاً  أي: ژ﮴ۓ  

 : كما يميالمصطمحات القرآنية لألطوار الجنينية  وذكر بعض العمماء ممخص
تنقؿ الجنيف في رحـ في سورة المؤمنوف يقرر القرآف الكريـ  المراحل األساسية:

يفصؿ بيف كؿ مرحمة منيا والمرحمة األخرى  ،أمو في ثبلث مراحؿ أساسية متمايزة

                                                           

 .ٗٔ، ٖٔ، ٕٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٔ
 .ٗٚ/ٖٕ ، ومفاتيح الغيب لمرازيٙٔ/ٜٔ لمطبري القرآف تأويؿ في البياف جامعانظر:  -ٕ
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عمى التراخي الزمني بيف  وىو يدؿ ،خاص )ثـ(فترة زمنية يدؿ عمييا حرؼ عطؼ 
 األطوار، وىي كالتالي:

 . (التمقيح منذ األوؿ األسبوع)النطفة  مرحمة -ٔ
 .(السابع والثالث إلى الثاني األسبوعمرحمة التخميؽ ) -ٕ
 مرحمة النشأة خمقًا آخر)الشير الثالث إلى الوالدة(. -ٖ 

 وىي كما يمي: المراحل الفرعية:
 .(الحرث ،النطفة األمشاج، السبللة ،الماء الدافؽ) النطفة: مرحمةفي  -ٔ
 .(كساء بالمحـ، الالعظاـ، المضغة، العمقة) :مرحمة التخميؽفي  -ٕ
 . (،الحضانة الرحمية، المخاض القابمية لمحياة)في مرحمة النشأة:  -ٖ

 أما التقسيم اآلخر فيو كالتالي: 
 .(التمقيح منذ األوؿ األسبوع) نطفة -
 .(والثالث الثاني سبوعاأل) عمقة -
 .(الرابع األسبوع) مضغة -
 .(والسابع والسادس الخامس) والعضبلت العظاـ - 
 .(والسابع والسادس الخامس األسبوع) التصوير -
 .والتعديؿ التسوية -
 . (1)الروح نفخ -

                                                           

خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمحمد عمي البار ، و ٚٙفي ضوء القرآف والسنة ص عمـ األجنةانظر:  -ٔ
، ومدخؿ إلى ٘ٔٗ -ٕٔٗالديف الكاتب ص ، ودالئؿ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ لسيؼٖٙٚص

، وعجائب النظر والتأمؿ في عظمة اهلل ٓ٘ولي قنديؿ، وصافي ناز شمبي صرعاية الطفؿ واألسرة لمحمد مت
 .ٜٓٔ -ٓٛٔعز وجؿ ألسامة نعيـ الناعسة ص
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فالقرآف الكريـ وصؼ أطوار الجنيف وصفًا دقيقًا مف خبلؿ إطبلؽ مسمى عمى 
لمجنيف، ويعكس  ونياية محددة، حيث  يصؼ المظير الخارجي كؿ طور لو بداية

 .(ٔ)عمميات التخمؽ الداخمية لو في فترات زمنية متعاقبة
 المخاطبيف ضمير، (ٕ)ژٿ  ٿ  ٹ  ٹٺ ٺ ٿ ٿ  ژ :قولو  أما
 اهلل قدرة عظيـ ر عمىاطو في أ اإلنساف خمؽب استدالؿ وىو ،الناس إلى راجع ىنا

 مع وتكرره الخمؽ تجدد إلفادة ؛المضارع بصيغة تعبيروال، صنعتو ودقائؽ وحكمتو
 الحاصؿ واإلجماؿ بالوجو استحضاراً  العجيب (ٖ)التطور ىذا صورة استحضار
 والعمـو الطب عمماء تفصيمو ويعمـ إدراكيا، مراتب اختبلؼ حسب عمى لؤلذىاف
 َأَحَدُكمْ  ِإنَّ " : وذلؾ في قوؿ رسوؿ اهلل سنة النبوية،ال وتبين وقد ،(ٗ)الطبيعية
 ثُمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  َعَمَقةً  َذِلكَ  ِفي َيُكونُ  ثُمَّ  َيْوًما، َأْرَبِعينَ  ُأمِّوِ  َبْطنِ  ِفي َخْمُقوُ  ُيْجَمعُ 
وحَ  ِفيوِ  َفَيْنُفخُ  اْلَمَمكُ  ُيْرَسلُ  ُثمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  َذِلكَ  ِفي َيُكونُ   ِبَأْرَبعِ  َوُيْؤَمرُ  الرُّ

 َأَحَدُكمْ  ِإنَّ  َغْيُرهُ  ِإَلوَ  الَ  َفَو الَِّذى َسِعيٌد، َأوْ  َوَشِقى   َوَعَمِموِ  َوَأَجِموِ  ِرْزِقوِ  ِب ِبَكتْ  َكِمَماٍت،
 اْلِكَتابُ  َعَمْيوِ  َفَيْسِبقُ  ِذَراعٌ  ِإالَّ  َوَبْيَنَيا َبْيَنوُ  َيُكونَ  َما َحتَّى اْلَجنَّةِ  َأْىلِ  ِبَعَملِ  َلَيْعَملُ 
نَّ  َفَيْدُخُمَيا، النَّارِ  لِ َأىْ  ِبَعَملِ  َفَيْعَملُ   َيُكونَ  َما َحتَّى النَّارِ  َأْىلِ  ِبَعَملِ  َلَيْعَملُ  َأَحَدُكمْ  َواِ 
 .(٘)"َفَيْدُخُمَيا اْلَجنَّةِ  َأْىلِ  ِبَعَملِ  َفَيْعَملُ  اْلِكَتابُ  َعَمْيوِ  َفَيْسِبقُ  ِذَراعٌ  ِإالَّ  َوَبْيَنَيا َبْيَنوُ 

                                                           
ىيئة  أطوار الجنيف ونفخ الروح لعبد الجواد الصاوي، بحث منشور في مجمة اإلعجاز العممي الصادرة عف -ٔ

 ـ.ٕٔٓٓيناير  -ىػٕٔٗٔ، شواؿ ٙ، صٛاإلعجاز العممي في القرآف والسنة، العدد 
  .ٙسورة الزمر: اآلية  -ٕ
 الخمؽ في أطوار.أي  -ٖ
 .ٕٗ، ٖٕ/ٕٗ والتنوير البف عاشور التحرير، و ٔٔٙ/ٕ كثير البف تفسير القرآف العظيـ انظر: -ٗ
 ، ومسمـ، كتاب القدر،ٖٖٙٓ ، برقـ:ٗٚٔٔ/ٖبلئكة الم ذكر أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، باب -٘

  .ٖٕٗٙ ، برقـ:ٖٕٙٓ/ٗوسعادتو  وشقاوتو وعممو وأجمو رزقو وكتابة أمو بطف في اآلدمي الخمؽ كيفية باب
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  .(ٔ)ويخالف آخر طور بعد الخمؽ مف وراً ط :أي،  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ :و وقول
 خمؽ، بعد مف خمقاً  أمياتكـ بطوف في الناس أييا خمقكـ يبتدئ»قاؿ الطبري: 

 يكسو ثـ ،عظاماً  ثـ مضغة، ثـ عمقة، يجعميا ثـ نطفة، فييا يحدث أنو وذلؾ
 بعد خمقا إياه خمقو فذلؾ وتعالى، اهلل تبارؾ آخر، خمقا ُيْنشئو ثـ ،لحماً  العظاـ

 .(ٕ)«مؽخ

                                                           

 .ٕٗ/ٕٗ والتنوير البف عاشور التحرير، و ٔٔٙ/ٕ كثير البف تفسير القرآف العظيـ انظر: -ٔ
 .ٕٚ٘/ٕٔ الطبري تفسير -ٕ
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 انؼهًٍخ االكزشبفبد ضٕء يف أطٕاس يف اإلَغبٌ خهك: انضبًَ ادلطهت
ما  ممية في شتى المجاالت، ومف ىذه المجاالتلقد شيد ىذا العصر نيضة ع
، ىذا العمـ الذي كانت معموماتو محؿ تخمينات ايتعمؽ بعمـ األجنة، ومراحؿ تخمقي

خيرة إلى مرحمة الوصؼ الدقيؽ عقميو وتصورات ذىنية، حتى ارتقى في القروف األ
القائـ عمى استخداـ األجيزة الحديثة، فظير لمعمـ مقدار التخبط الذي كاف سائدًا 

في ذلؾ الوقت فقد ظير في العصور السابقة في مسألة اإلنساف ومراحؿ تخمقو، 
إف »قوؿ:وي (أرسطو)كاف يعتقد كما  ،(ٔ)خمؽ مف دـ الحيضأف الجنيف ي فكرة

في دـ الحيض، فيعقده نطاؼ الذكر فيصبح جنينًا، تمامًا كما تفعؿ الجنيف موجود 
 األطباء جميع عند الفكرة ىذه وظمت، (ٖ)«بالحميب فتحولو إلى جبف (ٕ)ةالمنفح

بعد اكتشاؼ  عشر السادس في القرف العممي البحث نشط حتى واستمرت
اف يخمؽ كاف األطباء طواؿ القرف السابع عشر يعتقدوف أف اإلنسفالميكروسكوب 

خمقًا كامبًل في الحيواف المنوي أي في نطفة الرجؿ 
رسمو األطباء في ذلؾ العصر ليدلموا عمى  الذي الشكؿو 

أف اإلنساف يخمؽ خمقًا كامبًل في ىذا الحيواف المنوي، 
وبعد ، واستمر ىذا االعتقاد إلى القرف الثامف عشر

غير العمماء  الثامف عشراكتشاؼ الُبييضة في القرف 
قالوا: إف اإلنساف يخمؽ خمقًا كامبًل في فعًا آراءىـ جمي

                                                           

آف والسنة، إصدار ، بحث في موسوعة اإلعجاز العممي في القر ٕٜٖ/ٕلجنيف لعادؿ الصعدي مراحؿ ا -ٔ
 ـ.ٕٙٓٓجامعة اإليماف،  -مركز البحوث

مادة خاصة تستخرج مف الجزء الباطني مف معدة الرضيع مف العجوؿ أو الجداء أو نحوىما، بيا خميرة  -ٕ
 .ٖٜٛ/ٕالمعجـ الوسيط  انظر: تجبف المبف،

 .ٖٕٔد الرحيـ مارديني صممي في القرآف والسنة النبوية لعباإلعجاز العموسوعة  -ٖ
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ُبييضة المرأة ألنيا أكبر، وأىمؿ دور الرجؿ بعد أف أىمؿ القرف السابع عشر دور 
فقط بدأ العمماء يكتشفوف أف اإلنساف  التاسع عشرالمرأة، وفي منتصؼ القرف 

بشكؿ  يس موجوداً قدـ )وولؼ( نظريتو القائمة بأف الجنيف ل فقد ،(ٔ)يخمؽ في أطوار
نما ىو موجود بصورة بسيطة جداً  ثـ  ،متكامؿ في البويضة أو الحيواف المنوي، وا 

، حيث كاف يدرس جنيف الكتكوت الذي وصفو بأنو يبدأ مف مجموعة يتعقد تدريجياً 
ثـ تنمو  -مجموعة مف الخبليا في الواقع-مف الكريات الصغيرة التي تشبو الفقاقيع 

لتصبح في النياية جسـ الكتكوت المعقد، وسميت نظريتو  ىذه الكريات البسيطة
ىذه بالخمؽ الفوقي أو الخارجي أي مف البسيط إلى المركب، مبتدأة بالتقاء الحيواف 

معقد  المنوي بالبويضة، ثـ تكوف كريات بسيطة، ثـ تتعقد لتكوف في النياية مخموقاً 
ظرية الخمؽ التاـ، فانتيى الجدؿ حوؿ ن التركيب ذو أجيزة وأعضاء متعددة، 

وتبيف بعد ذلؾ أف ، بؿ كثير مف العمماءظيرت دراسات عممية مف قِ  ىاوبعد
ف أف الجنيف يمر بأطوار مختمفة متباينة، و أتعرؼ نسانية بعموميا التجريبية لـ اإل

ال في القرف التاسع عشر، ولـ يتأكد إالمعقد المركب  جسمو يبنى مف البسيط إلى
 .(ٕ)ف العشريفال في أوائؿ القر إذلؾ 

، عند نياية تيب تطور الجنيف البشري في مراحؿأولى لتر وقد جرت محاوالت 
والصعوبة ، ، وتواصمت الجيود حتى بداية القرف العشريفسع عشرالقرف التا

األساسية التي واجيت العمماء ىي انتقاؿ الجنيف في سمسمة مف التغيرات المتداخمة 
( جنينًا ٕٙٙ) (موؿ) بتـ( ر ٜٗٔٔ–ىػٕٖٖٔ، وفي عاـ )والمتواصمة أثناء نموه

ـ( ٕٜٗٔ-ىػٜٖ٘ٔ، وبعد ثمانية وعشريف عامًا )بشريًا في سمسمة مف المراحؿ

                                                           
 .اإلعجاز العممي في القرآف والسنة، مف إصدارات ىيئة ٕٗإنو الحؽ لمزنداني ص -ٔ
 .ٕٛونشأة الذرية لمحمد دودح ص ،ٛٛٔ-ٙٛٔخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمحمد عمي البار ص  -ٕ
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وظمت ( مرحمة، وأطمؽ عمييا )آفاؽ التطور( ٖٕالجنيف البشري في )رتب ستريتر 
ـ(؛ ٖٜٚٔ –ىػٖٜٖٔ) ات ستريتر تستعمؿ عمى نطاؽ عالمي، حتى عاـترتيب

لتصنيؼ الجنيف البشري، وخاصة خبلؿ  نظامًا أكثر تفصيبلً  حينما قدـ أورايمي
بموافقة  ىذهراحؿ كراتيجي وقد حظيت م، األسابيع الثبلثة األولى مف تكوينو

 ،الخارجي عالمية، وىي مبنية عمى األحداث المختمفة لمتطور، وعمى معايير المظير
بتفاصيؿ التخمؽ ويقدـ ىذا النظاـ معمومات مفصمة لعمماء األجنة الذيف يعنوف 

بجديًا لوصؼ كؿ مرحمة مف وقد وضع العمماء في بداية محاوالتيـ حرفًا أ، البشري
إال أف ىذه الحروؼ واألرقاـ لـ تحمؿ  ،، ثـ غيرت الحروؼ إلى األرقاـالمراحؿ

وحتى وقت قريب لـ يكف معروفًا أف ، مفيومًا وصفيًا مميزًا لمرحمة عف أخرى
التخمؽ  يرة يتضمناف مصطمحات دقيقة تتعمؽ بمراحؿالقرآف الكريـ والسنة المط

طمحات مفيومة بوضوح حتى وقت مـ تكف ىذه المصالبشري إال عند المسمميف، ف
، (ٔ)تشير إلى تفاصيؿ في عممية التخمؽ، لـ تكف معروفة في الماضيألنيا  قريب؛

-داكن في تورنتو بجامعة األجنة وعمـ التشريح قسـ رئيس-مور(  كيثلذلؾ يقوؿ )
 التقسيمات القرآنية التي تعتمد عمى الشكؿ المحدد المتميز عف الشكؿ اآلخرعف 

ىي تقسيمات » :(النشأة خمقًا آخر-كساء العظاـ بالمحـ-عظاـ-مضغة-عمقة-نطفة)
 .(ٕ)«ونافعة ،ومفيومة ،عممية دقيقة، وتقسيمات سيمة

أمو اآلف في اقتنع أيضًا بأف التقسيـ الذي تقسـ إليو أطوار الجنيف في بطف و 
، العالـ كمو تقسيـ صعب غير مفيـو وال ينفع في فيـ مراحؿ تطور الجنيف

 وتآزر وفرة مف( البشري الجنيف تخمؽ) كتابو في (مور كيثكذلؾ ) ويتعجب
 العصور في ُتضؼ لـ»: فيقوؿ، القرآف في الجنيف بخمؽ المتعمقة العممية الحقائؽ

                                                           
 .ٙٚٔ، ٘ٚٔوالسنة ص عمـ األجنة في ضوء القرآف -ٔ
 .ٖٛكتاب إنو الحؽ لمزنداني ص -ٕ
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 القرآف سجؿ قد ذلؾ ومع، لجنيفا تخمؽ مجاؿ في قيمة ذات معمومات الوسطى
 مف يتخمؽ البشري الجنيف أف المسمميف عند المقدس الكتاب وىو السابع القرف في

 مما ابتداءً  أطوار في الجنيف تخمؽ بياف مع، واألنثى الذكر مف تركيبية أخبلط
 وصؼ ومع ،كالبذرة الرحـ في وتنمو تنغرس نطفة أو قطيرة التركيب في يماثؿ
 مما ثـ ،الغير دماء مص عمى تعيش التي العمقة يماثؿ بما مرحمة ؿأو  في الجنيف
 تماماً  يتفؽ ما وىو ،وانبعاجات أسناف عبلمات مف فييا بما ممضوغة كتمة يماثؿ
 .(ٔ)«بالفعؿ المرحمة تمؾ في األعضاء تطور مع

مف أشير عمماء التشريح وعمـ األجنة في العالـ، ألؼ كتاب  مور( كيثو)
مف أىـ  وىو مرجع عممي عالمي مترجـ بثماف لغات (نسافأطوار خمؽ اإل)

المراجع الطبية في ىذا االختصاص، يدرس في كثير مف الجامعات، ضمنو ذكر 
وربط في كؿ فصؿ مف فصوؿ الكتاب والتي تتكمـ  المراحؿ المذكورة في القرآف،

ا عف تطور خمؽ الجنيف وبيف الحقائؽ العممية واآليات واألحاديث المتعمقة بي
عميو كثيرًا مف  واعرضوشرحيا، بعد أف دار بينو وبيف عمماء مسمميف حوار، 

 فاقتنع بما عرض ،اآليات واألحاديث المتعمقة بمجاؿ تخصصو في عمـ األجنة
ليؾ بعضا مما جاء فيو:عميو  ، وا 

إف  :وقمت (القروف الوسطى)قمنا لو: إنؾ ذكرت في كتابؾ عبد المجيد الزنداني: 
وفي  ،بؿ لـ يعمـ فييا إال الشيء القميؿ ،يكف فييا تقدـ لعمـ األجنةىذه القروف لـ 

يعمـ الناس اليدي  وكاف محمد  ،ىذه العصور عندكـ كاف القرآف ينزؿ عندنا
وفيو الوصؼ الدقيؽ لخمؽ اإلنساف وألطوار خمؽ  ،الذي جاء مف عند اهلل 

 ذه الحقائؽ؟ فمماذا لـ تنصؼ وتضع في كتابؾ ى ،وأنت رجؿ عالمي، اإلنساف

                                                           

 .ٕٙص لمحمد دودح نشأة الذرية -ٔ
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 .قدموىا لنا ؛: الحجة عندكـ وليست عندي)كيث مور(
فوضع إضافة  ،فكاف ىو كذلؾ عالمًا شجاعا ،ففعمنا عبد المجيد الزنداني:يقوؿ 

في الطبعة الثالثة وىي اآلف منتشرة في العالـ بثماف لغات يقرؤىا أكابر العمماء في 
ة والصينية واليابانية واأللمانية العالـ الذيف ينطقوف بالمغة اإلنجميزية والروسي

يقرؤوف ما أضافو البروفيسور كيث مور في  ،واإليطالية واليوغوسبلفية والبرتغالية
 .(ٔ)ىذا الباب

رئيس قسـ التشريح  (مارشاؿ جونسوف)ػب ىالتق أنو الزنداني ذكر عبد المجيدو  
 تحدة األمريكية،ومدير معيد دانياؿ بجامعة توماس جيفرسوف بفبلدلفيا بالواليات الم

  : -عف الخمؽ في أطوار–ودار بينيما الحوار التالي 
 .أطوارأف الجنيف يخمؽ في : ذكر القرآف عبد المجيد الزنداني

 .ال. ال. ال :رخكاف جالسًا فوقؼ يص :(مارشاؿ جونسوف)
 .اجمس يا دكتورعبد المجيد الزنداني: 
 ؟ ما ىذا الكبلـ الذي تقولو ،: أجمس)مارشاؿ جونسوف(

وقدمنا لو المصحؼ وقمنا لو: تفضؿ اقرأ وقرأنا  ،فقمنا إليو عبد المجيد الزنداني:
ٺ  ژ : وقول و ،(ٕ)ژٹ  ٹ  ٹ *ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ ژ: اهلل  عميو قوؿ

ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ   ڄ   

 .فجمس، يةبالمغة اإلنجميز  اممعناى وقرأ ترجمة، (ٖ)ژڄڃ  ڃ  ڃ
 :لكف ىذا يمكف أف يكوف لو ثبلثة تفسيرات )مارشاؿ جونسوف(: 

                                                           

 .ٖٗ، ٖٖإنو الحؽ لعبد المجيد الزنداني ص -ٔ
 .ٗٔ ،ٖٔسورة نوح: اآلية: -ٕ
 .ٙسورة الزمر: اآلية  -ٖ
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 .أف يكوف صدفة األوؿ: 
فجمعنا لو أكثر مف خمسة وعشريف نصًا ووضعناىا بيف  عبد المجيد الزنداني:

ثـ إف القرآف قد أعطى ليذه  !يديو، وقمنا: كؿ ىذه النصوص قد تكوف صدفة؟
  !األطوار أسماء أيكوف ىذا صدفة؟

 .ال :)مارشاؿ جونسوف(
 فماذا بقي؟ عبد المجيد الزنداني: 

 .: يمكف أف يقاؿ: إف محمدًا عنده ميكروسكوبات ضخمة)مارشاؿ جونسوف(
أنت تعمـ أف مثؿ ىذه األطوار والدقائؽ والتفاصيؿ وما  عبد المجيد الزنداني: 

إال  عرفو العمـ مف تفاصيؿ ىذه األطوار وذكره القرآف كذلؾ ىذا ال يتيسر
والذي عنده ىذه الميكروسكوبات الضخمة ال بد أف  ،بميكروسكوبات ضخمة جداً 

وال بد أف  ،يكوف لو تقنية عالية جدًا وتنعكس عمى طعامو وشرابو وحربو وسممو
 .يتمقى ىذا مف الجيؿ الذي قبمو، ويسممو لمجيؿ الذي بعده

أوؿ لقد رأيت في معرض مف المعارض ، وقاؿ: ضحؾ :)مارشاؿ جونسوف(
أكثر مف عشر مرات، وال يستطيع أف  ليكبرإنو  ،ميكروسكوب اخترع في العالـ

فما بقي  ،لـ يكف عند محمد أجيزة وال مكروسكوبات ،ال، يظير الصورة واضحة
 .إال أف نقوؿ ىو رسوؿ مف عند اهلل

ولكنو  ،القرآف في الواقع شرح المراحؿ الخارجية»: (مارشاؿ جونسوفومما قالو ) 
ضًا المراحؿ التي داخؿ الجنيف أثناء خمقو وتطوره مؤكدًا عمى أحداث يؤكد أي

 .(ٔ)«رئيسية تعرؼ عمييا العمماء المعاصروف

                                                           

 .ٜ٘صرة السنة المطيوموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ و ، ٙٗ -ٔٗص إنو الحؽ لمزنداني -ٔ
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أستاذ في كمية - (ج. س. جورنجر)ػب ىالتق أيضًا أنو الزنداني وذكر عبد المجيد
، ودار بينيما الحوار -يح في جامعة جورج تاوف في واشنطفالطب قسـ التشر 

  التالي: 
: ىؿ ذكر في تاريخ عمـ األجنة أف الجنيف يخمؽ في بد المجيد الزندانيع

أطوار؟ وىؿ ىناؾ مف الكتب المتعمقة بعمـ األجنة ما قد أشار إلى ىذه األطوار 
أو بعده بقروف، أـ أف ىذا التقسيـ إلى أطوار لـ يعرؼ إال في  في زمف الرسوؿ 

 منتصؼ القرف التاسع عشر؟ 
كانت ىناؾ عناية مف اليونانييف بدراسة الجنيف، وقد  : لقد(ج. س. جورنجر)

 حاوؿ عدد منيـ أف يصؼ ما يدور لمجنيف وما يحدث فيو.
: نعـ، نعمـ ىذا، إف ىناؾ نظريات لبعض العمماء منيـ عبد المجيد الزنداني 

 أرسطو وغيره، ولكف ىؿ ىناؾ مف ذكر أف ىناؾ أطوارًا؟
 .: ال(ج. س. جورنجر) 
ىؿ ىناؾ مصطمحات أطمقت عمى ىذه األطوار و : ندانيعبد المجيد الز  

 كالمصطمحات التي وردت في القرآف الكريـ؟
 .: ال(ج. س. جورنجر) 
فما رأيؾ في ىذه المصطمحات التي تغطي أطوار  :عبد المجيد الزنداني 

 الجنيف؟
: إنو وصؼ لمتطور البشري منذ تكويف األمشاج إلى أف )ج. س. جورنجر(
ية، عف ىذا الوصؼ واإليضاحات الجمية والشاممة لكؿ مرحمة أصبحت كتبًل عضو 

إف لـ يكف في جميعيا يعود ىذا  ،مف مراحؿ تطور الجنيف في معظـ الحاالت
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الوصؼ في قدمو إلى قروف عديدة قبؿ تسجيؿ المراحؿ المختمفة لمتطور الجنيني 
 .(ٔ)البشري التي وردت في العمـو التقميدية العممية

عند وضع أسس  وفالعمماء يحرص، فة بالمصطمحات العمميةقواعد خاصوىناؾ 
 ،أف يكوف المصطمح الذي يطمؽ عمى طور ما ،المصطمحات في عمـ األجنة

، ويجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ تاـ بيف التسمية يبدوا عميو الجنيف فعبلً  واصفًا لما
نتجنب  ، ولكيي يمر بيا الجنيف في ىذه المرحمةوبيف طبيعة التطور واألحداث الت

ا بداية االلتباس بيف مرحمة وأخرى فإف كؿ مصطمح ينبغي أف يصؼ مرحمة لي
نتفادى أي تداخؿ بيف ، وبقدر اإلمكاف يجب أف واضحة ونياية واضحة كذلؾ

 . (ٕ)المراحؿ
ليؾ مع تقسيـ  يتفؽلمراحؿ الخمؽ، وىذا التقسيـ تقسيـ جيابذة عمـ األجنة  وا 

  .)النطفة األمشاج(لبويضة الممقحة مرحمة ا القرآف في
فمنيـ مف يجعؿ مف األسبوع الثاني حتى الثامف مرحمة  :ويختمفوف بعد ذلؾ

 ويقسـ بعد ذلؾ ما يحدث في مرحمة الحميؿ إلى: ،الحميؿواحدة ىي مرحمة 
 العمقة(.)االنغراز  -أ
  .الجنيف ذو الطبقتيف -ب
 . مرحمة الجنيف ذو الثبلث طبقات -ج
 . الكتؿ البدنية -د
 تكوف األعضاء. - ىػ

 ومنيـ مف يقسـ ىذه المرحمة إلى ثبلثة أقساـ فقط:

                                                           

 .ٜٔ -ٚٔلزنداني ص لعبد المجيد اإنو الحؽ  -ٔ
 .ٙٚٔفي ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف ص عمـ األجنةانظر:  -ٕ
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وتستمر حتى تظير أغشية الجنيف والدورة الدموية وتتمايز ، مرحمة العموق -أ
وىذا التقسيـ ينطبؽ تماما عمى مرحمة  ،طبقات الموح الجنيني إلى ثبلث طبقات

، ؿ البدنية )أي المضغة(بظيور الكتألنيا تبدأ بعد العموؽ مباشرة وتنتيي  ؛العمقة
وحتى نياية  ،ومدة ىذه المرحمة أسبوعيف فقط أي منذ نياية األسبوع األوؿ لمتمقيح

 األسبوع الثالث لمتمقيح.
 ،عمييا وفمتفقفيـ عمماء في ىذه المرحمة الوال يختمؼ  ،مرحمة الكتل البدنية -ب

 .(المضغة) الثبلثيف باليـو وتنتيي والعشريف الواحد أو العشريف اليـو وىي تبدأ في
وتنتيي في األسبوع  ،وتبدأ مف األسبوع الرابع، مرحمة تكون األعضاء -ج

وىي الفترة الحرجة بالنسبة لمجينات )الناسبلت( لقابميتيا الشديدة لمتأثر  ،الثامف
وفي نياية األسبوع الثامف تكاد تكوف األعضاء  ،بعوامؿ البيئة في ىذه الفترة

ف بدت بشكؿ أولي، وتعتبر في نياية األسبوع ا  ذت مواضعيا و الداخمية كميا قد اتخ
فإذا ما انتيت مرحمة تكويف ، الثامف اكتماؿ دورة الجنيف وبدء دورة الحميؿ
وبدأت مرحمة أخرى تعرؼ لدى  ،األعضاء فإف مرحمة الجنيف تكوف قد انتيت

وال  ،دةوىي تبدأ مف بداية الشير الثالث وتنتيي بالوال ،عمماء بمرحمة الحميؿال
، ويتسارع معدؿ النمو والتغير في الييئة، ال تخميؽ يسيرإيكوف في ىذه المرحمة 

وتستمر ىذه  ،وأبرز سمة في ىذه المرحمة ىي ظاىرة النمو المتصؿ السريع
 .(ٔ)المرحمة حتى تنتيي بآالـ الطمؽ والوالدة

 وسنقؼ في المباحث القادمة إف شاء اهلل عمى كؿ طور ونبينو.

                                                           

أطوار الجنيف ونفخ الروح ، و ٜٖٚ -ٖٙٚ خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمحمد عمي البار صانظر:  -ٔ
الصادرة عف ىيئة اإلعجاز العممي في القرآف  يلعبد الجواد الصاوي، بحث منشور في مجمة اإلعجاز العمم

، وتطور الجنيف وصحة الحامؿ كتاب الطبيب ـٕٔٓٓيناير  -ىػٕٔٗٔشواؿ ، ٖٔص ،ٛوالسنة، العدد 
 .ٙٔٔ-ٜٗواألسرة لمحيي الديف طالو العمبي ص
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصنضبنش: ادلطهت ا
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

الطَّْوُر: التاَرُة، تقوؿ: َطْورًا َبْعَد َطْوٍر، َأي تارًة بعد تارة، واأَلْطواُر: الحاالُت *  
 .المختمفُة والتاراُت والحدودُ 

ىو القوؿ  والراجح ،عة أقواؿعمى سب ژٹژاختمؼ المفسروف في معنى * 
 في سورة قولو أنيا المراحؿ واألطوار الجنينية المبينة في وىو األوؿ، 
ۀ   ۀ  *ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ *گ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱژ :المؤمنوف

﮲    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

﮸﮹  ﮷  ﮵﮶     لقوة األدلة فيو. ؛(ٔ)ژ﮳  ﮴ 
مجنيف ل يةالداخم عمميات، ويؤكد أيضًا الجنينيةال المراحؿ ذكر الكريـالقرآف * 

كما أعطى مسميات تنطبؽ عمى المراحؿ، واصفة لشكميا  ،أثناء خمقو وتطوره
 مع األجنة فيتفؽ عمـ الداخمي والخارجي، ومحددة لبدايتيا ونيايتيا، أما وصؼ

 عمـ عمماء وبعض والمحـ، والعظاـ، والمضغة، كالنطفة، التقسيمات: ىذه مف كثير
 مرحمة وكذلؾ القرآني، التقسيـ عمييا يركز كما العمقة مرحمة عمى يركز ال األجنة

 الجنيف نموفالمنيج القرآني لتقسيـ مراحؿ تخمؽ و والتعديؿ،  والتسوية التصوير
  .(ٕ)ويدعو إلى الدىشة حقاً  األجنة عمـ وصؼ مف أدؽ اإلنساني

ف اإلنساف يخمؽ خمقًا كامبًل كاف األطباء طواؿ القرف السابع عشر يعتقدوف أ *
غير العمماء  الثامف عشروبعد اكتشاؼ الُبييضة في القرف ، في الحيواف المنوي

 .ألنيا أكبر ؛جميعًا آراءىـ فقالوا: إف اإلنساف يخمؽ خمقًا كامبًل في ُبييضة المرأة
                                                           

 .ٗٔ-ٕٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٔ
 .ٙٚٔفي ضوء القرآف والسنة ص، وعمـ األجنة ٖٚٚخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف صانظر:  -ٕ
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نسانية بعموميا التجريبية لـ ، وتبيف أف اإلبعد ذلؾ ظيرت دراسات عممية* 
ال في القرف التاسع عشر، ولـ يتأكد إف الجنيف يمر بأطوار مختمفة متباينة أتعرؼ 
 .ال في أوائؿ القرف العشريفإذلؾ 
ىي انتقاؿ لمعرفة األطوار وتسميتيا الصعوبة األساسية التي واجيت العمماء * 

 .الجنيف في سمسمة مف التغيرات المتداخمة والمتواصمة أثناء نموه
وقد ، في عمـ األجنة أسس خاصة بالمصطمحات العمميةو وضع العمماء قواعد * 
في بداية محاوالتيـ حرفًا أبجديًا لوصؼ كؿ مرحمة مف المراحؿ، ثـ غيرت  واوضع

الحروؼ إلى األرقاـ، إال أف ىذه الحروؼ واألرقاـ لـ تحمؿ مفيومًا وصفيًا مميزًا 
 .لمرحمة عف أخرى

 اآلثار التالية: ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي
معنى  ف مف أفيالمفسر جميور أكدت الحقائؽ العممية صحة ما ذىب إليو * 

، وىو ما يتوافؽ مع ظاىر القرآف وصحيح المراحؿ واألطوار الجنينية)أطوارا( ىي 
 النبوية. السنة
نة حقائؽ كثيرة في عمـ األجنة القرآف والسقرر  ، حيثإظيار المعجزة العممية *
، وىذا ىو ما نطؽ بو يرة عندما تطورت التقنية الحديثةفي القروف األخ الإتتأكد  لـ

 األجنة وعمـ التشريح قسـ رئيسقادة العمـو التجريبية، يقوؿ )كيث إؿ مور( 
في مؤتمر اإلعجاز العممي في القرآف بالقاىرة عاـ  -كندا في تورنتو بجامعة
وار القرآف الكريـ، إنني أشيد بإعجاز اهلل في خمؽ كؿ طور مف أط»: ىػٜٙٛٔ

شخص آخر يستطيع معرفة ما يحدث في تطور  أو أي ولست أعتقد أف محمد 
الجنيف؛ ألف ىذه التطورات لـ تكتشؼ إال في الجزء األخير مف القرف العشريف، 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

254 

وأريد أف أؤكد عمى أف كؿ شيء قرأتو في القرآف الكريـ عف نشأة الجنيف وتطوره 
 .(ٕ)«ؿ ما أعرفو كعالـ مف عمماء األجنة البارزيفعمى ك (ٔ)في داخؿ الرحـ، ينطؽ

رئيس قسـ التشريح ومدير معيد دانياؿ بجامعة - )مارشاؿ جونسوف(ويقوؿ 
ف عند محمد لـ يك: »-األمريكيةتوماس جيفرسوف بفبلدلفيا بالواليات المتحدة 

 .(ٖ)«فما بقي إال أف نقوؿ ىو رسوؿ مف عند اهلل، أجيزة وال مكروسكوبات
ىذا ىو البروفيسور مارشاؿ جونسوف الذي بدأ »الزنداني: عبد المجيد يقوؿ و 

وانتيى بو األمر متبنيًا ليذه األبحاث في عديد مف  ،رافضًا لما قمناه مف أوؿ وىمة
ظاىرة ما كشفو العمـ مف  -عندما سئؿ عف رأيو في تفسير ىذه الظاىرة ،المؤتمرات

نعـ، ال طريؽ  ،و: نعـ، إنو الوحيأجاب بقول ،تصديؽ لما جاء في القرآف والسنة
  أماـ البشرية إال أف تقر كما يقر ىؤالء العمماء بأف اهلل قد أوحى إلى محمد

كتابًا أنزلو بعممو ووعد البشرية أثناء سيرىا أف تكتشؼ طواؿ سيرىا ما يدليا عمى 
 .(٘)«(ٗ)ژڦ  ڦ   ڦ  ڄژ: أف ىذا القرآف مف عند اهلل كما قاؿ تعالى

التقدـ العممي والكشؼ العممي ليقيـ  إف»أيضًا:  -الزندانيالمجيد  عبد-ويقوؿ 
دليبًل بعد دليؿ عمى بياف الحؽ الذي جاء بو القرآف، وىكذا يتجمى ىذا الكتاب 
الكريـ مع مرور الزمف وتتجمى آياتو، وتتضح ألكابر عمماء عصرنا ولمعمماء جيبًل 

 .(ٙ)«وال تنقضي عجائبوبعد جيؿ، فيو الكتاب الذي ال يشبع منو العمماء 
                                                           

  .والصحيح )ينطبؽ( ،ىكذا في المصدر -ٔ
العمـو المعاصرة في خدمة الداعية اإلسبلمي مطابقة ، و ٙٔمف عمـ الطب القرآني لعدناف الشريؼ ص -ٕ

 .ٕٗلمحمد جميؿ الحباؿ ص الحقائؽ العممية لآليات القرآنية
 .٘ٗإنو الحؽ لمزنداني ص -ٖ
 .ٛٛسورة ص: اآلية  -ٗ

 .ٜٗإنو الحؽ لمزنداني  ٘-
 .ٕٕالمصدر نفسو ص -ٙ
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بيانية بيرت العمماء  معجزة وعجيبةفنحف أماـ  بياني آليات القرآف،اإلعجاز ال* 
حكاـ نظميا ،وفصاحة تركيبيا ،وصدؽ داللتيا ،بسمو أغراضيا وحسف  ،وا 

، واإليماف بأف ما في القرآف (ٔ)عجبتال يممؾ مف يعايف مشاىدىا سوى ال ،إيقاعيا
 ، وذلؾومف عنده، وما في السنة النبوية وحي اهلل لنبيو   كبلـ العميـ الخبير

مراحؿ تخمؽ  صريحةمعجزة موجزة بكممات الكتاب والسنة  نصوص ف ذكرتحي
الجنيف، وأعطت مسميات ألطوار خمؽ اإلنساف ناسبت الشكؿ الخارجي والداخمي 

 وثبتيقبؿ أف كؿ ذلؾ و  ،الحديث لعمـو اوأثبت هأكدلكؿ طور مف األطوار، كما 
 العمـ.
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           

 .٘ٗص لمحمد دودح نشأة الذرية -ٔ
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 انضبًَ  ؾشادلج

 انُطفخطٕس 
 مطالب: ثبلثة وفيو 

 ادلطهت األٔل: 
 .انمشآٌ انكشٌىضٕء طٕس انُطفخ يف 
 ادلطهت انضبًَ: 

 طٕس انُطفخ يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ.
 ادلطهت انضبنش: 

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
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 انمشآٌ انكشٌىطٕس انُطفخ يف  ادلطهت األٔل:
 اٌَبد انٕاسدح:

 .(ٔ)ژے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶ ژ :قاؿ اهلل 
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ :قػػػػػػػػػػػػػاؿ و 

 .(ٕ)ژڃ  چ
 .(ٖ)ژڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ :قاؿ و 
 .(ٗ)ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ: قاؿ و 
 .(٘)ژىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ ىئ ژ :قاؿ و 

 .(ٙ)ژڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گژ :قاؿ و 
 .(ٚ)ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ :قاؿ و 
 .(ٛ)ژپ  پ  پ  ڀژ :قاؿ و 
 .(ٜ)ژڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ ڻ ژ  :قاؿ و 

                                                           

 .ٗ اآلية النحؿ:سورة  -ٔ

 .ٖٚسورة الكيؼ: اآلية  -ٕ

 .٘سورة الحج: اآلية  -ٖ
 .ٖٔالمؤمنوف: اآلية  سورة -ٗ
 .ٔٔسورة فاطر: اآلية  -٘
 .ٚٚسورة يس: اآلية  -ٙ
 .ٚٙسورة غافر: اآلية  -ٚ
 .ٙٗلنجـ: اآلية سورة ا -ٛ
 .ٖٚالقيامة: اآلية  سورة -ٜ
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 .(ٔ)ژۇئ   ۇئ  ەئ وئ  وئ ى  ائ ائ ەئ    ىژ  :قاؿ و 

 .(ٕ)ژڱ  ڱ  ڱ  ڱژ :قاؿ و 
 ٕال ادلفغشٌٍ:أل

 :  منياو  ،تطمؽ عمى عدة معاففي المغة  النُّْطَفةُ 
 .قطرات :عرؽ مف نطاؼ جبينو وعمى جاء يقاؿ: ة:الَقْطرَ 
 منيػػا يكػػوفُ  التػػي اإلنسػػاف ُنْطفَػػةُ  القميػػؿ فمػػف ،كثيػػراً  أو كػػاف قمػػيبلً  ،الصػػافي المػػاء
 .(ٖ)وِنَطاؼٌ  ُنَطٌؼ، :وجمعيا ،الولد

 .(ٗ)«والمرأة الرجؿ ماء: ةُ والنُّْطفَ : »قاؿ الفيُّومي
 يخمػؽ منيػا التػي، (٘)التمقػيح ةمػاد وىػو يالصاف وذكر المفسروف أف النطفة: الماء

 اإلنسػػػاف، ف(ٙ)ديػػػثاحاأل فػػػي ورد كمػػػا نطفػػػة ولممػػػرأة ،نطفػػػة مػػػذكرل فكانػػػت ،اإلنسػػػاف
 .(ٚ)النطفةىذه  مف يتولد

ينتيػػػػػػػػي بطػػػػػػػػور الحػػػػػػػػرث ويبػػػػػػػػدأ مصػػػػػػػػطمح النطفػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المنػػػػػػػػوي والبييضػػػػػػػػة، و 
 .(ٛ)االنغراس()

                                                           

 .ٕ اآلية اإلنساف: سورة -ٔ
 .ٜٔاآلية  :عبس سورة -ٕ
، ولساف ٜٔٗ/ٕٗ ، وتاج العروس لمحسينئٔٙ/ٕالمنير  والمصباح، ٕٓٔ/٘ الصحاح لمجوىريانظر:  -ٖ

 .ٖٜٔ/ٕ، والمعجـ الوسيط إلبراىيـ مصطفى وآخريفٛٛٙص ، ومختار الصحاح لمرازيٖٖٗ/ٜ العرب
 .ٔٔٙ/ٕالمنير  المصباح -ٗ
 .ٜٙٓٔ/ٔ حومد ألسعد التفاسير أيسر -٘
 .ٖٗٔ-ٕٖٔوقد ذكرت ذلؾ في مبحث الخمؽ مف ذكر وأنثى ص -ٙ
 كثير البف تفسير القرآف العظيـو  ،ٜ٘/ٖٔ لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف ، و ٗٚ/ٖٕلمرازي  الغيب مفاتيح -ٚ

 .ٖٓٔ/ٕ التفاسير ، صفوةٙٛٔ/ٔالقطاف  وتفسير ،٘ٗٔ/ٕٚ والتنوير البف عاشور ، والتحريرٗٗ٘/ٗ
 .ٖٗعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لعبد المجيد الزنداني ص -ٛ
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 :(ٔ)التالية مراحؿوتمر النطفة خبلؿ تكونيا بال
، وقػد تكممػت عػف المػاء الػدافؽ (ٕ)ژٹ  ٹ  ڤ  ڤژ :، قاؿ الماء الدافق -ٔ

مسػػػتقؿ، ىػػػو )صػػػفة المػػػاء الػػػذي يخمػػػؽ منػػػو  فػػػي مبحػػػث سػػػابقًا فػػػي البػػػاب الثػػػاني،
 ، فيراجع ىناؾ.(ٖ)اإلنساف(

، وفي المغػة: (ٗ)ژ﮴ ﮵  ﮶  ﮷ ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ژ:  قاؿ اهللالساللة،  -ٕ
خراُجو في ِرْفؽ :السَّؿُّ  الُمِضيُّ والخروج مػف َمِضػيؽ َأو  :واالْنِسبلؿُ ، انتزاُع الشيء واِ 
 الصػػػػفو الػػػػذى يسػػػػؿ مػػػػفأو  ،ُتَسػػػػّؿ مػػػػف الَكػػػػَدر ألنيػػػػا ؛الخبلصػػػػة :والسُّػػػػبلَلةُ ، ِزحػػػػاـٍ 

والنطفػػة  ،منػػو مػػا اْسػػُتؿَّ  :الشػػيء ةُسػػبَلل، و والسُّػػبللة: مػػا انسػػؿ مػػف الشػػيءالشػػيء، 
نػو ُخمػؽ ؛ ألَ السبللة: ُيكنى بيا عف الولد حػيف يخػرج مػف بطػف أمػو، و ُسبَلَلُة اإلنساف
ميَمُة: ، مف السُّبللة تكػوف  طرائؽ المحػـ الطػواؿ: السبلئؿُصْمبو، و  مف الرَّجؿ ِبْنتُ والسَّ

ميَمةُ ، ممتدة مع الصمب  .(٘)سمكة طويمة، ليا منقار طويؿأيضًا:  والسَّ
 .(ٙ)كالُقبَلمة القمة عمى يدؿ بناء وىو ،(ُفَعاَلة) عمى وزف بللةوالسُّ 
 

                                                           

 .ٖٗعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة ص -ٔ
 .ٙ اآلية سورة الطارؽ: -ٕ
 .ٜٛٔانظر: ص -ٖ
 .ٛاآلية السجدة: سورة  -ٗ
 ، ولسافٕٖٙص الصحاح ، ومختارٖٕٚص القرآف غريب في ، والمفرداتٕٙٓ/ٕٔالمغة  انظر: تيذيب -٘

 .٘ٗٗ/ٔالوسيط  ، والمعجـٕٚٓ/ٜٕ العروس ، وتاجٖٖٛ/ٔٔ العرب
ألبي  في التفسير المحيط والبحر ،ٗٚ/ٖٕ لمرازي الغيب ومفاتيح ،ٔٛٔ/ٖلمزمخشري  الكشاؼ انظر: -ٙ

 . ٜٔ/ٛٔ البف عاشور تنويروال ، والتحريرٙٚٔ/ٗٔ البف عادؿ الكتاب عمـو في ، والمبابٖٗٙ/ٙ حياف
 لـ يقاؿ: والحقارة، القمة في مثؿ الظفر وقبلمة العود، أو الحافر أو الظفر طرؼ مف قطع ما والُقالمة:
 .ٚ٘ٚ/ٕ الوسيط ظفر. المعجـ قبلمة عني يغف
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 فسروف في معنى السبللة، عمى أقواؿ:ختمؼ الموقد ا
، يقػوؿ: ژ﮳ ﮴ ژ »، قػاؿ الطبػري: (ٔ)المني يعني: الماء، : صفوةالقول األول

نما ،منو فخرج انسؿ الذي الماءمف   .(ٕ)«مائو مف إراقة مف يعني وا 
نمػػا (ٗ)صػػمبو مػػا انسػػؿ مػػف ، أو(ٖ)الظيػػر مػػف يسػػيؿ المػػاء ىػػو :القووول الثوواني ، وا 

 .(٘)والترائب الصمب بيف تنسؿ ألنيا ؛سبللة النطفة سميت
، (ٚ)البػدف سػائر مػف أو مسػمولة ،(ٙ)اإلنسػاف مػف تنسػؿ التػي النطفػة: القول الثالث

 .(ٛ)دميما مف المسموؿ واألنثى الذكر ماء مجموع ىذا عمى السبللة فتكوف
سػػػبب الخػػػبلؼ عنػػػد المفسػػػريف فػػػي معنػػػى السػػػبللة إلػػػى تعػػػدد معناىػػػا فػػػي  ويرجػػػع
 مػػف -المنتػػزع أي- المسػػموؿ الشػػيء: السػػبللةجميػػع أقػػواليـ ترجػػع إلػػى أف و المغػػة، 
لػػى أنيػػا ال آخػػر، شػػيء ، وخبلصػػتو صػػفوة المػػاء، فالسػػبللة (ٜ)الشػػيء مػػف خبلصػػةوا 

ويمكػػف أف مػػة، ي قميتنسػػؿ وتتولػػد منػػو، وىػػو وىػػي النطفػػة التػػي يخمػػؽ منيػػا اإلنسػػاف، 
النطفػػػػة، وىػػػػو الحيػػػػواف المنػػػػوي مػػػػف مػػػػاء الرجػػػػؿ، جػػػػزء مػػػػف  سػػػػبللةالالمػػػػراد بكػػػػوف ي

                                                           

الوجيز البف  ، والمحررٖٚٔ/ٕٓلمطبري  جامع البياف في تأويؿ القرآف منقوؿ عف ابف عباس، انظر: -ٔ
 . ٕ٘/ٖ لمصابوني التفاسير ، وصفوةٔٛ/ٚ السعود أبي ، وتفسيرٛٙٔ/ٗ عطيو

 .ٕٚٔ/ٕٓلمطبري  جامع البياف في تأويؿ القرآف -ٕ
 . ٖٔٙ/ٖالتنزيؿ في تفسير القرآف لمبغوي  قالو عكرمة انظر: معالـ -ٖ
 .ٖٛ/ٚ لحقي البياف ، وروح٘ٔ٘/ٖ ، والكشاؼ لمزمخشريٖٙ٘/ٗلمماوردي والعيوف انظر: النكت -ٗ
 .٘ٚٗ/ٕ لمسمرقندي العمـو بحر -٘
والبياف  ، والكشؼٛ٘/َٕزَمِنيف أبي العزيز البف القرآف ، وتفسيرٕٖ/ٖ العمـو لمسمرقندي انظر: بحر -ٙ

 عمـو في ، والمبابٕٕٕ/٘ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٕ٘ٚ٘/ٜالنياية  بموغ إلى ، واليدايةٕٖٚ/ٚ لمثعمبي
 .ٛٚٗ/٘ٔالكتاب 

 .  ٗٛ٘/٘ في تفسير القرآف المجيد يدالمد انظر: البحر -ٚ
 .ٜٔ/ٛٔ والتنوير انظر: التحرير -ٛ
 .ٜٔ/ٛٔ والتنوير انظر: التحرير -ٜ
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 َيُكووونُ  اْلَموواءِ  ُكوولِّ  ِموونْ  َمووا": (ٔ)لمػػا سػػئؿ عػػف العػػزؿ ويستشػػيد لػػذلؾ بقػػوؿ النبػػي 
َذا ،اْلَوَلوودُ  مػػف مػػاء  ضػػةالبييوكػػذلؾ ، (ٕ)"ءٌ َشوويْ  َيْمَنْعوووُ  َلوومْ  ،ءٍ َشوويْ  َخْمووقَ  المَّوووُ  َأَرادَ  َواِ 
األساسػياف فػي تخمػؽ ىما العنصراف قد مر أف الحيواف المنوي والبويضة ، و (ٖ)المرأة

 .اإلنساف
أو أنيػا تنسػؿ صػمبو،  أو ينسػؿ مػفمػف ظيػر الرجػؿ، السبللة المػاء يسػيؿ أف أما 

سػػػبؽ  فمحػػػؿ خػػػبلؼ بػػػيف المتقػػػدميف والمتػػػأخريف، وقػػػد مػػػف بػػػيف الصػػػمب والترائػػػب،
 ب والترائب مف الفصؿ الثاني.الحديث عنيا في مبحث الصم

 .(ٗ)مف اإلنساف، وتنفصؿ منو تنسؿ ألنيا نسبًل؛ الذرية سميتو 
، (٘)الناس عند لو خطر وال بو يعبأ ال الذي الممتيف الشيء: قيؿ ،ژ﮷ژ :ولو ق

، (ٛ)رقيقػة ضػعيفة نطفػة ، أي: مػف(ٚ)النطفػة ىػو ، وقيػؿ: ضػعيؼ(ٙ)الضػعيؼ وقيؿ:

                                                           

 الفرج. خارج وأنزؿ نزع اإلنزاؿ، قارب فإذا يجامع، الحمؿ، وذلؾ بأف حذر المرأة؛ عف الماء صرؼ -ٔ
 .ٜ/ٓٔلمنووي  مسمـ صحيح ، وشرحٜٗٔلمجرجاني ص انظر: التعريفات

 .ٖٛٗٔ: برقـ ٔٙٓٔ/ٕ العزؿ حكـ باب ،النكاح كتاب، خرجو مسمـأ -ٕ
 .ٓٗ، ٖٚانظر: مف عمـ الطب القرآني ص -ٖ
، ٘ٔ٘/ٖ ، والكشاؼ لمزمخشرئٖٙ/ٖالتنزيؿ لمبغوي  ، ومعالـٕٖٚ/ٚ والبياف لمثعمبي انظر: الكشؼ -ٗ
 .ٖٙ٘/ٗ لمبيضاويأنوار التنزيؿ و 
رشاد العقؿ السميـ ٖٙ٘/ٗ ، وأنوار التنزيؿ لمبيضاوئٜ/ٗٔ انظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي -٘ ، وا 

 .ٔ٘ٔ/ٕٔ والتنوير البف عاشور ، والتحريرٕٛٛ/ٗ القدير لمشوكاني ، وفتحٔٛ/ٚ السعود ألبي
 ، ولباب التأويؿ لمخازفٜٓ/ٗٔ ، والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبيٕٖٚ/ٚانظر: الكشؼ والبياف لمثعمبي  -ٙ

 .ٜٚٔ/ٖ لمشربيني المنير السراج ،  وتفسيرٛٚٗ/٘ٔ الكتاب البف عادؿ ـوعم في ، والمبابٕٕٕ/٘
 أبى ، وتفسير القرآف العزيز البفٕٖ/ٖلمسمرقندي  العمـو ، وبحرٕٚ/ٖ سميماف بف مقاتؿ انظر: تفسير -ٚ

 . ٘ٗ٘ص الجبلليف ، وتفسيرٖ٘٘/ٖ كثير البف ، وتفسير القرآف العظيـٖٔٛ/ٖ زمنيف
 .ٕٚٔ/ٕٓ في تأويؿ القرآف لمطبريانظر: جامع البياف  -ٛ
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 .(ٕ)سائؿال أو ،الماء صفوةوقيؿ: ، (ٔ)الرجؿ نطفةوخصو البعص ب
وتخصيصػػػو بنطفػػػة الرجػػػؿ لػػػيس عميػػػو دليػػػؿ موجػػػب لمحمػػػؿ عميػػػو، وحممػػػو عمػػػى 
صػػفوة المػػاء ال يقػػوى؛ ألف االسػػػتبلؿ اصػػطفاء لممػػاء، فيكػػػوف الكػػبلـ عمػػى التأكيػػػد، 

 .  (ٖ)وحمؿ الكبلـ عمى التأسيس أولى مف حممو عمى التأكيد
 بنظػػػػاـ االعتبػػػػار عميػػػػو الوصػػػػؼ ىػػػػذا إجػػػػراء مػػػػف والغػػػػرض»قػػػػاؿ ابػػػػف عاشػػػػور: 

 نػػوع مػػف اآلثػػار العجيػػب التركيػػب المكتمػػؿ الجػػنس ىػػذا تكػػويف اهلل جعػػؿ إذ ؛التكػػويف
 .(ٗ)«يصاف وال بو يعبأ ال ميراؽ ماء
ژى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئژ :قػػػػاؿ اهلل  األمشووووواج، -ٖ

 وفػػػػػي المغػػػػػة:، (٘)
 مػا ىػو: وقيػؿ، اْختَمطػا نيفِ َلوْ  كؿ: والَمِشيجُ  والمَشُج، والَمِشُج، والَمْشُج، َخْمط، مشج:
 الرجػػؿ مػػاء :الَمِشػػيجو  ،مختمطػػيف شػػيئيف كػػؿ ىػػو: وقيػػؿ، وبيػػاض حمػػرة مػػف اخػػتمط
ُغػػػزوٍؿ:  َأْمشػػػاجُ عميػػػو اأَلخػػػبلُط، و : َأْمشػػػاٌج، واأَلمشػػػاجُ  والجمػػػع، المػػػرَأة بمػػػاءِ  يخػػػتمط
 التػي ُعػُرْوؽُ ال: الُغػُزوِؿ، واألْمَشػاجُ  َألػوافُ  فييػا الُبػرود يعني بعض، في بعُضيا داِخمةٌ 
 أقواؿ: عدة عمى ژەئژاختمؼ المفسروف في معنى ، وقد (ٙ)الُسرَّةِ  في َتْجَتِمعُ 

 .المرأة بماء الرجؿ ماء اختبلط وىو األخبلط،: القول األول
 وطػػوراً  عمقػػة، وطػػوراً  نطفػػة، طػػوراً  يكػػوف الخمػػؽ أف وىػػو األطػػوار،: الثوواني القووول
 ًا.لحم العظـ يكسى ثـ عظمًا، طوراً  ثـ مضغة،

                                                           
 .ٜ٘٘/ٖ لمبغوي ، ومعالـ التنزيؿ في تفسير القرآفٜٓ٘/ٕ مجاىد انظر: تفسير -ٔ
 .ٕٔٙ/ٚ السبلـ عبد ابف انظر: تفسير -ٕ
 .ٕٔ/ٔٔ البف عادؿ ، والمبابٖٜٕ/ٖ ألبي حياف في التفسير المحيط انظر لمقاعدة: البحر -ٖ
 .ٔ٘ٔ/ٕٔ والتنوير التحرير -ٗ
 .ٕاآلية  اإلنساف: ورةس -٘
، ولساف ٕٗٙالصحاح ص ، ومختارٕٜٕ/ٓٔ تيذيب المغة، و ٕٖٙ/٘معجـ مقاييس المغة  انظر: -ٙ

 .ٖٛٗ/ٙمطالقاني لالمغة  في والمحيط، ٓٚٛ/ٕالوسيط والمعجـ، ٕٗٔ،ٕ٘ٔ/ٙ وتاج العروس، ٖٚٙ/ٕالعرب
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   األلواف. :الثالث القول
 .النطفة في تكوف التي العروؽ: الرابع القول

 .  أف النطفة ُمشجت بدـ الحيض: القول الخامس
 .والعمقة والدـ المرأة وماء الرجؿ ماء ختبلطا :القول السادس

 .(ٔ)مختمفة طبائع ويذ التي تجعؿ البشر بامتزاج األنواعذلؾ  يكوف السابع:

 مناقشة األقوال:
 وىػػي أمشػػاج، بأنيػػا النطفػػة وصػػؼ  اهلل فػػإفأف معنػػى األمشػػاج األطػػوار، أمػػا 

 نطفػػػة تكػػػوف فكيػػػؼ ،النطفػػػة معنػػػى عػػػف اسػػػتحالت فقػػػد عمقػػػة، فصػػػارت انتقمػػػت إذا
 الرجػػؿ مػػاء خػػتبلطاوبمثػػؿ ذلػػؾ يػػرد عمػػى مػػف قػػاؿ: األمشػػاج  !عمقػػة؟ وىػػي أمشػػاجاً 
 .النطفةوالعمقة؛ إذ العقمة طور لمخمؽ غير  والدـ المرأة وماء
 الرجػؿ نطفػة مػف المعػروؼ فػإف وحمراء، بيضاء الرجؿ نطفة إف: قالوا الذيف وأما
ذا الحمرة، إلى تضرب بيضاء وىي واحد، لوف عمى سحراء أنيا  واحػداً  لونػاً  كانػت وا 
 ىػػذا قصػػدوا النطفػػة فػػي التػػي العػػروؽ ىػػي: قػػالوا الػػذيف ولعػػؿ مختمفػػة، ألوانػػاً  تكػػف لػػـ

 .(ٕ)المعنى
، فمعميـ قصدوا اختبلط لوف نطفة الرجؿ األبػيض، بمػوف األلوافيا وأما مف قاؿ إن

نطفػػة المػػرأة األصػػفر، فػػإف النطفتػػيف إذا اختمطتػػا امتزجػػت ألوانيػػا، وبيػػذا ال يعػػارض 
 القوؿ األوؿ.

                                                           

 إلى اليدايةو ، ٜٗ/ٓٔلمثعمبي بيافوالكشؼ وال، ٜٔ، ٜٛ/ٕٗ لمطبري البياف جامع: لجميع األقواؿ انظر -ٔ
لجامع ألحكاـ القرآف او  ،ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٙلمماوردي  والنكت والعيوف، ٜ٘ٓٚ-ٖٜٓٚ/ٕٔ النياية بموغ

 عمـو في المبابو ، ٖٙٛ/ٛ ألبي حياف المحيط البحرو ، ٜٛٔ/ٚ لمخازفولباب التأويؿ  ،ٕٓٔ/ٜٔلمقرطبي
 .ٙٔٗ/٘ لمشوكاني القدير ، وفتحٕٖٙ/ٗ مشربينيل المنير السراجو  ،ٖٛٙ/ٛ الدر المنثور، و ٜ-ٚ/ٕٓ الكتاب

 .ٜٔ/ٕٗ لمطبريجامع البياف في تأويؿ القرآف  -ٕ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

264 

الػػذي قػػاؿ  وأمػػا مػػف قػػاؿ بأنيػػا خمطػػت بػػدـ الحػػيض، فيػػو مػػردود بحػػديث النبػػي 
َفوِإَذا اْجَتَمَعوا َفَعواَل َمِنوىُّ الرَُّجوِل َمِنوىَّ  ،اْلَموْرَأِة َأْصوَفرُ َوَمواُء  ،َمواُء الرَُّجوِل َأْبوَيُض ": فيو

َذا َعاَل َمِنىُّ اْلَمْرَأِة َمِنىَّ ال ،اْلَمْرَأِة َأْذَكَرا ِبِإْذِن المَّوِ  ف بػيَّ فقػد ، (ٔ)"رَُّجِل آَنثَا ِبِإْذِن المَّووِ َواِ 
ؿ األبػيض مػع مػاء المػرأة النبي في الحديث أف اإلنساف يخمؽ مف اجتماع مػاء الرجػ

ف الجنػػيف مػػف دـ الحػػيض فيػػي فكػػرة قديمػػة جػػداً  عممػػاء و ، (ٕ)األصػػفر، أمػػا فكػػرة َتَكػػوُّ
لمخالفتيػػػا لمنصػػػوص الشػػػرعية مػػػف الكتػػػاب  ؛ىػػػذه الفكػػػرة فرفضػػػو كػػػانوا يالمسػػػمميف 

 فػي لػو أثػر ال الرجػؿ منيَّ  أفَّ  التشريح أىؿ مف كثير وزعـ»حجر:  والسنة، قاؿ ابف
 تبطػػػػػؿ البػػػػاب وأحاديػػػػث الحػػػػيض، دـ مػػػػف يتكػػػػوف إنمػػػػا وأنػػػػو ،عقػػػػده يفػػػػ الإ الولػػػػد
 .(ٖ)«ذلؾ
؛ المػرأة مػاءو  الرجػؿ مػاءمػف  بلطاألوؿ أف األمشػاج أخػقػوؿ الىػو  القول الراجحف

كمػػػا أنػػػو قػػػد وردت ألف الخمػػػؽ ال يحصػػػؿ إال بامتشػػػاج نطفػػػة الػػػذكر بنطفػػػة األنثػػػى، 
ء الرجػؿ بمػاء المػرأة، كقولػة أحاديث دالة عمى أف الخمؽ يكوف بامتشاج واختبلط مػا

 " َُفِإَذا اْجَتَمَعا َفَعاَل َمِنىُّ الرَُّجِل َمِنوىَّ اْلَموْرَأِة  ،َماُء الرَُّجِل َأْبَيُض َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفر
َذا َعوواَل َمِنووىُّ اْلَمووْرَأِة َمِنووىَّ ال ،َأْذَكووَرا ِبووِإْذِن المَّوووِ  ، وحػػديث (ٗ)"رَُّجووِل آَنثَووا ِبووِإْذِن المَّوووِ َواِ 

، ِموْن ُكول  ُيْخَموُق: " َقاَل:، يخمؽ اإلنسػاف مَـّ  ،الييودي الذي سأؿ النبي  َيا َيُيووِديُّ
 .(٘)"ِمْن ُنْطَفِة الرَُّجِل، َوِمْن ُنْطَفِة اْلَمْرَأةِ 

                                                           

 ٕٔ٘/ٔ باب بياف صفة مني الرجؿ والمرأة وأف الولد مخموؽ مف مائيماأخرجو مسمـ، كتاب الحيض،  -ٔ
 .ٖ٘ٔبرقـ: 

 .ٓٗٔسبؽ الكبلـ عف ىذه الفكرة في مبحث )الخمؽ مف ذكر وأنثى( ص -ٕ
  .ٓٛٗ/ٔٔالباري البف حجر  فتح -ٖ
 ، وىو حديث صحيح.ٖٗٔسبؽ تخريجو ص -ٗ
 ، وىو حديث صحيح.ٖ٘ٔسبؽ تخريجو ص -٘
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وفي نيايػة مرحمػة النطفػة األمشػاج تنغػرس البوييضػة الممقحػة فػي بطانػة الػرحـ  *
لػػى(ٔ)تربػػة فػػي عمميػػة حػػرث األرضبمػػا يشػػبو انغػػراس البػػذرة فػػي ال  العمميػػة ىػػذه ، وا 

 بمنزلػػػػة لمولػػػػد، مػػػػزدرع ُىػػػػفَّ  أي، (ٕ)ژۅ ۉ ۉژ:  قولػػػػو فػػػػي اآليػػػػة تشػػػػير
 مواضػػع: لكػػـ، أي حػػِرث موضػػع نسػػاؤكـ: فتقػػديره لمحػػب، مػػزدرع التػػي ىػػي األرض

 يريػػد ليػػا، أرض واألرحػػاـ بالبػػذر، النطػػؼ، مػػف أرحػػاميف فػػي يمقػػى مػػا حػػرثكـ، فشػػبو
 الػػػزرع، أنبػػػت حرثػػػت إذا األرض ألف بػػػالحرث؛ النسػػػاء وشػػػبو األوالد، بإنجػػػا مكػػػاف
 .(ٖ)تعالى اهلل بإذف الولد أنبتت وطئت إذا والمرأة

 ومف أسباب االختبلؼ عند المفسريف تعدد معنى األمشاج في المغة.
فيػػػي صػػػفة فػػػي صػػػيغة  ژەئژ: اسػػػـ مفػػػرد، أمػػػا كممػػػة ژەئژ* وكممػػػة 

فة تابعػػػة لمموصػػػوؼ فػػػي اإلفػػػراد والتثنيػػػة الجمػػػع، وقواعػػػد المغػػػة تقتضػػػي جعػػػؿ الصػػػ
 ولممفسريف في سبب وصؼ النطفة المفردة ىنا بصيغة الجمع قوالف: ، (ٗ)والجمع

 مفػػػردة؛ لكنيػػػا فػػػي معنػػػى الجمػػػع؛ ألنيػػػا مجمػػػوع منػػػي ژەئژالػػػػ القوووول األول:
 .(٘)بالجمع فوصفت نطفة النطفة مف جزء كؿ جعؿ أو والمرأة، الرجؿ

                                                           

 .ٛٗعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني ص -ٔ
   .ٖٕٕ اآلية البقرة:سورة  -ٕ
، ومدارؾ ٔٙ/ٙ ازيلمر  ، ومفاتيح الغيبٜٕٗ/ٔ الكشاؼ ، وتفسيرٖ٘ٚ/ٔالنياية لمكي  بموغ إلى اليداية -ٖ

 .ٕٙٓ/ ٔ لمجزائري التفاسير ، وأيسرٕ٘ٛ/ٔالمديد البف عجيبة  ، والبحرٕٓٔ/ٔالتنزيؿ لمنسفي 
 ، والتطبيؽ النحوي لعبدهٖٗانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لعبد المجيد الزنداني وآخريف ص -ٗ

 . ٖٖٚالراجحي ص
، ٖٙٛ/ٛفي التفسير ألبي حياف  المحيط ، والبحرٕ٘ٗ/٘ضاوي انظر: أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ لمبي -٘

 ٕٖٙ/ٗالمنير لمشربيني  ، وتفسير السراجٚ/ٕٓالكتاب البف عاؿ  عمـو في والمباب
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 يكػػوف وزف أفعػػاؿٍ  أفّ  عمػػى غيػػر جمػػع؛ بنػػاء مفػػردلفػػظ   (ەئ) :ثووانيالالقووول 
 عشػػرُ  صػػارت كأنيػػا متكسػػرة أي: ،فػػي برمػػة أعشػػار نػػادرًا، كأعشػػار المفػػردات فػػي
 .(ٔ)القدر والبرمة ،قطعٍ 

 يوصػؼ بأف القائؿ بو قػاؿ: لبعضوأجاب ا ،(ٕ)مفرداً  يكوف ال ونوقش: بأف أفعاالً 
 وكػػؿ برمػػة، البرمػػة مػػف قطعػػة ؿكػػ جعػػؿ فكػػأف مفػػردًا، أفعػػاالً  يجعػػؿ ولػػـ المفػػرد، بػػو

 .(ٖ)بالجمع ىماو فوصف بردًا، البرد مف قطعة
 ورةصػػ عمػػى كػػاف ،مفػػرداً  اآليػػة ىػػذه فػػي (ەئ) كػػاف فػػإذا»قػػاؿ ابػػف عاشػػور: 

ذاتأويػػؿ،  إلػػى محتػػاج غيػػر بػػو ژەئژ فوصػػؼ ...الجمػػع  كػػاف ...جمعػػاً  كػػاف وا 
 خػػػواص،ال مختمفػػػة أجػػػزاء مػػػف النطفػػػة عميػػػو تشػػػتمؿ مػػػا باعتبػػػار بػػػو النطفػػػة وصػػػؼ
 أي لممبالغػة، االسػـ جمعب النطفة فوصؼ ،عضواً  النطفة مف جزء كؿ يصير فمذلؾ
 ومنيػا ،ترابيػة أو نباتيػة كيمائيػة أجػزاء ىػو مػا منيػا األمشػاج وىػذه، االخػتبلط شديدة

 .(ٗ)«الحياة قوى عناصر ىو ما
عميػو المفسػروف مػف  يمكف لمعمـ اليـو أف يوضػح ذلػؾ المعنػى الػذي اسػتدؿعميو و 
 .، وىذا سأذكره في المطمب البلحؽ إف شاء اهلل تعالى(٘)ص القرآنيالن

لفظػػػػة النطفػػػػة أكثػػػػر مػػػػف عشػػػػر مػػػػرات بمعنػػػػى الخميػػػػة القػػػػرآف الكػػػػريـ  أورد* وقػػػػد 
، سواًء كانت مف الرجؿ أو مف المرأة، والنطفػة (ٙ)التناسمية التي يتخمؽ منيا اإلنساف

                                                           

 .ٕٙٛ/ٛ عمى تفسير البيضاوي الشياب ، وحاشيةٙٙٙ/ٗانظر: الكشاؼ لمزمخشري  -ٔ
 .ٖٙٛ/ٛ في التفسير ألبي حياف المحيط البحرانظر:  -ٕ
 .ٕٖٙ/ٗ لمشربيني السراج المنيرتفسير ر: انظ -ٖ
 . ٖٚٗ/ٜٕالتحرير والتنوير  -ٗ
 .ٖٗانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لعبد المجيد الزنداني وآخريف ص -٘
 وقد ذكرت اآليات في أوؿ ىذا المطمب. -ٙ
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 .(ٔ)ؿ والمرأةاألمشاج ىي المقيحة الناتجة عف اندماج نطفتي الرج
يػػػا الحيػػػاة، ولفظػػة )منػػػي( جػػػاء والمنػػي ىػػػو السػػػائؿ الحامػػؿ لمنطػػػؼ التػػػي قػػدرت ب

 :في كتاب اهلل  بتصريفاتيا المختمفة أربع مرات
 .(ٕ)ژپ  پ  پ  ڀ*ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ ژ :في قولو 

 .(ٖ)ژڃ  ڃ  چ  چ   چ*ڄ  ڄ  ڃژ : وقولو
اآليػػػػات أف  فػػػي ىػػػذه هلل ا حيػػػث أوضػػػح ،(ٗ)ژڻ ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀژ  : ولػػػاقو 

 .(٘)تفيد التبعيض كما يذكر عمماء المغة ژڻژ والنطفة ىي جزء يسير مف المني 

                                                           

 .ٕٔٓانظر: خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لزغموؿ النجار ص -ٔ
 .ٙٗ ،٘ٗ يةسورة النجـ: اآل -ٕ
 .ٜ٘،ٛ٘اآليات  الواقعة:سورة  -ٖ
 .ٖٚالقيامة: اآلية  سورة -ٗ
، وموسوعة اإلعجاز العممي لعبد الرحيـ ٕٔٓانظر: خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لزغموؿ النجار ص -٘

 .ٕٓٗمارديني ص
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 ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ ادلطهت انضبًَ: انُطفخ يف
 تطمؽ النطفة عمى ثبلثة أشياء: 

وىي عبػارة عمػا تفػرزه الخصػية مػف مبليػيف الحيوانػات المنويػة،  نطفة الذكر: -ٔ
ه النطفة أخػص مػف المنػي، وجػزء ال يتجػزأ منػو، والمنػي أعػـ منيػا؛ ألنػو يحتػوي وىذ

نتاجػو مػف الخصػية  ،عمى الحيوانات المنوية )النطفة(، والسائؿ المنوي، ويتـ إفرازه وا 
 مػػاء فػػي البويضػة ليقابػػؿ الميبػػؿ داخػؿ الرجػػؿ حػامبًل الحيوانػػات المنويػػة مػػاء ويرحػؿ
فقة الواحدة مف ماء الرجؿ مبليػيف مػف الحيوانػات ، وفي الدالبويضات قناة في المرأة

بضػػع  منيػػا إال يصػػؿ ييمػػؾ معظميػػا فػػي طريػػؽ رحمتيػػا إلػػى البويضػػة، وال ،المنويػػة
 فػػي سػػريع تغيػػر مباشػػرة ذلػػؾ عقػػب ويحػػدث البويضػػة، واحػػد منػػوي مئػػات، ويختػػرؽ

 خػبلؿ مػف الرجػؿ يػتـ مػاء مػف الخمؽ فإف المنويات، وىكذا دخوؿ بقية يمنع غشائيا
ذا حصػمت حالػة شػاذة فاقترنػت  تياراخ واصطفاء خػاص بالنسػبة لمحيػواف المنػوي، وا 

البويضػػػػة بػػػػأكثر مػػػػف حيػػػػواف منػػػػوي فإنػػػػو يحػػػػدث خمػػػػؿ فػػػػي جػػػػدار البويضػػػػة يسػػػػبب 
 .(ٔ)موتيا
الحيواف المنوي يممؾ درعػًا واقيػًا حػوؿ رأسػو، وتحػت ىػذا الػدرع درع ثػاف، وتحػت و 

، ويحفػػظ ىػػذا الػػدرع الحمػػؿ حيػػواف المنػػويىػػذا الػػدرع الثػػاني يقػػع الِحمػػؿ الػػذي ينقمػػو ال
، الحيػػػػواف المنػػػػوي مػػػػف المػػػػواد الضػػػػارة ( الػػػػذي يحممػػػػوالمعمومػػػػات الجينيػػػػة) الثمػػػػيف

حيػػػث تعمػػػؿ عمػػػى اختػػػراؽ أغشػػػية البويضػػػة،  ىػػػذه الػػػدروع فػػػإفباإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ 
 يػػػػذوب الػػػػدرع األوؿ عنػػػػد مبلقػػػػاة البويضػػػػة ممزقػػػػًا معػػػػو الحػػػػاجز األوؿ مػػػػف أغشػػػػية

                                                           

 والسنةعمـ األجنة في ضوء القرآف ، و ٕٔٔ ،ٔٔٔمبار صلانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف  -ٔ
 ، والعمـ واإلعجاز أبحاث عممية في ضوء٘٘لمرقعي ص والقرآف العمـ بيف اإلنساف ، وخمؽٜٖ، ٖٛص

، وخمؽ ٕٔٗ، وموسوعة اإلعجاز العممي لعبد الرحيـ مارديني صٖٚالقرآف والسنة لدالور محمد ص
 .ٖٙٔاإلنساف في القرآف لمنجار ص
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عنػد ، و الختػراؽ الجػدار الػداخمي لمبويضػة قـو الػدرع الػداخمي بالػذوبافالبويضة، ثـ ي
ال يصػؿ ، و دخوؿ الحيواف المنوي إلى البويضة ينفصػؿ عنػو ذنبػو ويبقػى فػي الخػارج

(؛ ألف حركػػػة الػػػذيؿ داخػػػؿ الثمػػػيف)الحمػػػؿ إلػػػى داخػػػؿ البويضػػػة إال المػػػادة الوراثيػػػة 
الحيػػػػواف  مخزنػػػػة داخػػػػؿ رأس ألف المػػػػادة الوراثيػػػػة لنطفػػػػة الرجػػػػؿو  البويضػػػػة يضػػػػرىا!

، ومػػا ذيػػػؿ ، اسػػػتمت منيػػا لمتمقػػػيحىػػػي خبلصػػة ىػػػذه النطفػػةىػػػذه المػػادة و ، (ٔ)المنػػوي
التػي قػدرىا ليػا  عمػى الوصػوؿ إلػى غايتيػا ذه المػادةمساعد ليكالإال الحيواف المنوي 

 المولى جؿ في عبله سبحانو.
ذا نظرنػػػا إلػػػى المنػػػوي فسػػػنجدهو  عمػػػى شػػػكؿ سػػػبللة تسػػػتخمص مػػػف مػػػاء الرجػػػؿ، و  ا 

 .(ٕ)السمكة الطويمة، ويستخرج الحويف الذي يمقح البويضة برفؽ مف الماء المييف
، فرزىػػا المبػػيض مػػرة واحػػدة فػػي الشػػيروىػػي البييضػػة التػػي ي نطفووة األنثووى: -ٕ

اختيػػػار واصػػػطفاء لمبويضػػػة، فمبػػػيض  يحػػػدثكػػػذلؾ وكمػػػا يحػػػدث لممنػػػي اصػػػطفاء 
عمػػى سػػتة مبليػػيف بويضػػة، فػػإذا األنثػػى وىػػي ال تػػزاؿ جنينػػًا فػػي بطػػف أميػػا يحتػػوي 

خرجت إلى الدنيا مات الكثير منيا، وتسػتمر فػي انػدثارىا حتػى إذا بمغػت الفتػاة سػف 
المحػػيض لػػـ يبػػؽ منيػػا إال ثبلثػػيف ألفػػًا، ومػػا ينمػػو منيػػا ويخػػرج مػػف المبػػيض ال يزيػػد 
عػػػف أربعمائػػػة بويضػػػة فػػػي حيػػػاة المػػػرأة كميػػػا، وفػػػي كػػػؿ شػػػير تنمػػػو مجموعػػػة مػػػف 

يختػػػػػار اهلل تعػػػػػالى منيػػػػػا بويضػػػػػة واحػػػػػدة فقػػػػػط لمبلقػػػػػاة الحيػػػػػواف  ولكػػػػػف ،البويضػػػػػات
 .(ٖ)المنوي

                                                           

 .ٖٚ-ٓٚص ياروف يحيلمعجزة خمؽ اإلنساف انظر:  -ٔ

 .ٖٛانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لعبد المجيد الزنداني وآخريف ص -ٕ
، وموسوعة جسـ ٖٚٙ، ٕٔٔص لبارلمطبيب محمد عمي ا انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف -ٖ

، وخمؽ اإلنساف في ٕٜ، ورحمة اإليماف في جسـ اإلنساف لحامد أحمد حامد صٚٛٔاإلنساف الشاممة ص
 .ٚٙٔيـ لمنجار صالقرآف الكر 
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﮳ ﮴  ﮵   ژوىذا االصطفاء مف ماء الرجؿ وماء المرأة لخصػتو اآليػة الكريمػة: 

، أي ال يعتنػػى بػػػو، وليػػذا وضػػػع مػػع الجيػػػاز البػػولي فػػػي وحػػدة واحػػػدة (ٔ)ژ﮶ ﮷ 
خػػبلؿ مرحمػػة النطفػػة ال الجنػػيف باإلضػػافة إلػػى أف  تعػػرؼ بالجيػػاز البػػولي التناسػػمي،

 .(ٕ)تر الواحد والماء يؤلؼ الجزء األكبر منو ويحيط بومييجاوز قطره خمس المم
 البييضػة بعػد خػروجفوىػي البييضػة الممقحػة بنطفػة الػذكر،  النطفة األمشاج: -ٖ

مػػف المبػػيض، تسػػير فػػي قنػػاة فػػالوب بعػػد أف تمتقطيػػا فوىػػة ىػػذه القنػػاة، وتظػػؿ يومػػًا 
ـ تنتظػػر الحيػػواف المنػػوي الػػذي يمقحيػػا، وعنػػد وصػػولو تفػػتح كػػوًَّة كػػامبًل فػػي قنػػاة الػػرح

في جدارىا؛ حتى يمج مف خبلليا إلى الجدار المصمت المحػاط بالتػاج المشػع، فػإذا 
ما ولج أوصدت الباب عميو، وأحكمت المنافذ جميعيػا، وأضػافت جػدارًا إلػى الجػدار 

انػدماج نػواة البييضػة مػع  األوؿ؛ حتى تمنع عنيا أي محاولة أخرى الختراقيػا، وبعػد
وتخػػػػػػػتمط حػػػػػػػامبلت المػػػػػػػادة الوراثيػػػػػػػة  ،(ٖ)نػػػػػػػواة الحيػػػػػػػواف المنػػػػػػػوي يتكػػػػػػػوف الزيجػػػػػػػوت

كروموسـو الموجودة في نطفة الرجؿ، بجميػع خصائصػيا  ٖٕ)الصبغيات( وعددىا 
، فيكػػوف  ٖٕ مػػع حػػامبلت المػػادة الوراثيػػة فػػي نطفػػة المػػرأة وعػػددىا كػػذلؾ كروموسػػـو

 أحػػػػد يػػػػأتي حيػػػػث ،(زوجػػػػاً  ٖٕ)صػػػػبغيًا، مرتبػػػػة فػػػػي  ٙٗ المخصػػػػبة نػػػػاتج البويضػػػػة
الرجػػؿ، وىػػذه المػػادة الوراثيػػة  نطفػػة مػػف واآلخػػر األـ بويضػػة مػػف زوج كػػؿ صػػبغيي

الموجػػػودة فػػػي كػػػؿ مػػػف نطفػػػة الرجػػػؿ والمػػػرأة تحتػػػوي عمػػػى جميػػػع خصػػػائص حامميػػػا 
 لمصفات في خفاء وصمت واالصطفاء فيتـ بعد ذلؾ االستخبلصوأجداده وأحفاده، 

تسػتخمص و  التػي تسػتؿ الجديػد، وىػي الخبلصػة المخمػوؽ ىػذا سيحمميا التي الوراثية
                                                           

 .ٛسورة السجدة: اآلية  -ٔ
 .ٜٗمشريؼ صل، ومف عمـ الطب القرآني ٛ٘/ٖمنجار لالكريـ  القرآف في الكونية اآليات انظر: تفسير -ٕ
، والمعارؼ الطبية في ضوء القرآف والسنة ٜٙانظر: رحمة اإليماف في جسـ اإلنساف لحامد أحمد ص -ٖ

 .ٜٙٔ، ٜ٘ٔص خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف، و ٔ٘شوقي صأطوار الخمؽ وحواس اإلنساف ألحمد 
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 األبنػاء إلػى مختػارة لتنتقػؿ وتصػؿ منتقػاة ؛مف ىذا العدد اليائؿ مف الصفات الوراثية
 تمقييمػا رغػـ ،اآلخػر عػف متميػز األبنػاء مػف واحػد كػؿ اثنػاف، منيما يتطابؽ فأ دوف

يحػػػدث أوؿ انقسػػػاـ و  ،(ٔ)واألب ـاأل نفػػس مػػػف( الكروموسػػومات) الجسػػيمات الممونػػػة
باالنقسػػػاـ  بعػػػدىاوتقػػػـو  سػػػاعة مػػػف التمقػػػيح، ٕٗفػػػي ىػػػذه البييضػػػة المخصػػػبة بعػػػد 

المتتػػالي، فتصػػبح الخميػػة أربػػع خبليػػا بعػػد أربعػػيف سػػاعة، ثػػـ تكػػوف اثنتػػيف وثبلثػػيف 
خميػػة فػػي ثمػػانيف سػػاعة، وال تمػػر خمسػػة أيػػاـ إال وقػػد صػػارت مثػػؿ الكػػرة تمامػػًا، أو 

لتوتػػػة، وتػػػدعى عندئػػػذ التوتػػػو، ثػػػـ تنمػػػو ويمتمػػػئ جوفيػػػا بسػػػائؿ، وتػػػدعى مثػػػؿ ثمػػػرة ا
، )الكيسػػػػػة األريميػػػػػة( عندئػػػػػذ الكػػػػػرة الجرثوميػػػػػة

وفػػػي ، تػػػي ال يزيػػػد قطرىػػػا عػػػف ربػػػع ميميمتػػػروال
ىػػذه األثنػػاء تتميػػز خبليػػا الكػػرة الجرثوميػػة إلػػى 
طبقتػػػػػػيف: خارجيػػػػػػة، وداخميػػػػػػة، أمػػػػػػا الخارجيػػػػػػة 

ا أف تصػؿ فتتكوف مف خبليا آكمػة ومغذيػة، ومػ
إلػػػػى الػػػػرحـ حتػػػػى تنشػػػػب فيػػػػو وتعمػػػػؽ بجػػػػدارة، 

األعمػى  وتقضـ خبلياه، وعادة ما يكػوف ذلػؾ فػي الجػدار الخمفػي لمػرحـ، وفػي النصػؼ
الجنػيف  منو عمى وجو الخصوص، حيث يعتبر ذلؾ أكثر مناطؽ الرحـ صبلحية لنمػو

 .  (ٕ)وأغشيتومنيا الجنيف  واكتمالو، وأمَّا الطبقة الداخمية فيي التي يخمؽ اهلل 

                                                           

عجازٜٛٔ، ٜٚٔص والقرآف لمبار الطب بيف اإلنساف انظر: خمؽ -ٔ  اإلنساف خمؽ بياف في القرآف آيات ، وا 
الكريـ لمنجار  القرآف في الكونية اآليات ، وتفسيرٗٗ، وعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة صٕٚ، ٜ٘ص
 . ٛٔٔصحية لؤلـ والطفؿ لمرواف عبد الواحد ونضاؿ البـز ص ، والموسوعة الٛ٘/ٖ
، ٕٓٓ-ٜٛٔ ص خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف، و ٖٓٔانظر: رحمة اإليماف في جسـ اإلنساف ص  -ٕ

، وعمـ نفس النمو الطفولة والمراىقة لحامد عبد السبلـ ٖٗوعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة ص
 .ٖٕٗ، ٖٖٕومباحث في إعجاز القرآف ص ،ٕٔٗفي القرآف الكريـ ص، ودالئؿ اإلعجاز العممي ٚٔٔص

 األمشاج النطفة تكون توضح صورة

  وانقساماتها
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إلػػى خبليػػا  يػػاتحولو  ،الػػداخؿ فػػي انقسػػامات مػػف لمنطفػػة الممقحػػةيحػػدث مػػع مػػا و 
 سػػميكاً  غشػػاءً  تممػػؾ ألنيػػا ؛النطفػػة عػػف يتغيػػراف ال ومظيرىػػا طبيعتيػػا أف إال، كثيػػرة

 نطفػػػة) مصػػػطمح ينطبػػػؽ الفتػػػرة ىػػػذه وخػػػبلؿ فييػػػا،(النطفػػػة) مظيػػػر ويحفػػػظ يحفظيػػػا
 كيانػػاً  تظػػؿ أنيػػا إذ ؛تطوراتيػػا كافػػة فػػي طفػػةالن عمػػى تمامػػاً  مناسػػب بشػػكؿ( أمشػػاج
 فيػي القطػرة شػكؿ وتأخػذ، والمػرأة الرجػؿ مػاء مػف جػزء الوقػت ىذا إلى فيي، متعدداً 
 المرحمػػػة ىػػػذه فػػػي لمجنػػػيف االسػػػـ يػػػذاف ،أمشػػػاج فيػػػي كثيػػػرة أخبلطػػػاً  تحمػػػؿ، و نطفػػػة
( توتػػة) مصػػطمح يسػػعفنا ال بينمػػا الػػداخمي التركيػػب وحقيقػػة الخػػارجي الشػػكؿ يغطػػي
 .(ٔ)المعاني ىذه عف اآلف المستعممة األرقاـ تعبر ال كما المعاني، بيذه
 :األمشاج النطفة تكوين جئنتا
 فيػػػو يوجػػػد فػػػالمنوي ،اإلنسػػػاني الكػػػائف لوجػػػود الحقيقيػػػة البدايػػػة وىػػػو :الخمػػػؽ -ٔ
 افوينػػدمج، أيضػػاً  وراثيػػاً  حػػامبلً ( ٖٕ) البييضػػة فػػي يوجػػد كمػػا ، وراثيػػاً  حػػامبلً ( ٖٕ)
 ،حػامبًل وراثيػاً  (ٙٗعمػى ) تحوي التي الجديدة الخمية لتكويف -البييضة في المنوي-

؛ اإلنسػاني الوجػود يتحقػؽ الصػبغيات مػف العػدد ىػذا تحمػؿ التػي الخميػةىذه  وبوجود
 .منيا وتنبثؽ الخطوة ىذه عمى ترتكز التالية الخطوات جميع ألف
 خميػػة فػػي دجديػػ إنسػػاف تخمػػؽ مػػف سػػاعات بعػػدف :(الجينيػػة البرمجػػة) التقػػدير -ٕ

 فػي الجنػيف عمى ستظير التي الصفات فييا تتحدد أخرى، عممية تبدأ كاممة إنسانية
 قػػػد التػػػي المتنحيػػػة الصػػػفات فييػػػا تحػػػدد كمػػػا، السػػػائدة الصػػػفاتوتعػػػرؼ ب المسػػػتقبؿ

 الخمػؽ) المتعػاقبتيف العمميتػيف ىػاتيف إلػى القػرآف أشػار القادمة، وقػد األجياؿ في تظير
 .(ٕ)ژڱ  ڱ  ڱ  ڱژ : قولو في األمشاج النطفة مراحؿ أوؿ في( والتقدير

                                                           

 .ٗٗانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة ص -ٔ
 .ٜٔاآلية  :عبس سورة -ٕ
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 تحديػػػد األمشػػػاج النطفػػػة فػػػي يحػػػدث الػػػذي التقػػػدير ويتضػػػمف :الجػػػنس تحديػػػد -ٖ
لػى واألنوثة، الذكورة پ  پ  پ   *ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  ژ: و لػو ق شػيري ىػذا وا 

 النتيجػة كانػت( y) الكروموسـو يحمؿ البييضة حلق الذي المنوي كاف فإذا، (ٔ)ژڀ
ذا ًا،ذكر   .أنثى النتيجة كانت( X) الكروموسـو يحمؿ المنوي ذلؾ كاف وا 
تبقػػى النطفػػة إلػػى مػػا قبػػؿ طػػور الحػػرث )االنغػػراس( متحركػػة، وتظػػؿ الحػػرث:  -ٗ

كذلؾ حيف تصير أمشاجًا وبعد ذلؾ، وبالتصاقيا بالرحـ تبػدأ مرحمػة االسػتقرار التػي 
ى النُّْطَفووِة َبْعووَد َمووا َتْسووَتِقرُّ ِفووي الوورَِّحِم "َيووْدُخُل اْلَمَمووُك َعَموو و:بقولػػ  أشػػار إلييػػا النبػػي

ِبَأْرَبِعيَن َأْو َخْمَسٍة َوَأْرَبِعيَن َلْيَمًة، َفَيُقوُل: َيا َربِّ َأَشِقى  َأْو َسِعيٌد؟ َفُيْكَتَبواِن، َفَيقُووُل: 
َأَجمُوووُو َوِرْزقُووُو، ثُووومَّ ُتْطوووَوى َأْي َربِّ َأَذَكووٌر َأْو أُْنثَوووى؟ َفُيْكَتَبوواِن، َوُيْكتَوووُب َعَممُوووُو َوَأثَووُرُه وَ 

ووُحُف َفوواَل ُيووَزاُد ِفيَيووا َواَل ُيووْنَقُص" ، وفػػي نيايػػة مرحمػػة النطفػػة األمشػػاج تنغػػرس (ٕ)الصُّ
البوييضػػة الممقحػػة فػػي بطانػػة الػػرحـ بمػػا يشػػبو انغػػراس البػػذرة فػػي التربػػة فػػي عمميػػة 

تة أيػػػاـ، حػػرث األرض، وبيػػذا االنغػػراس يبػػدأ طػػور الحػػػرث ويكػػوف عمػػر النطفػػة سػػ
وفي الحقيقة تنغػرس النطفػة )كػيس الجرثومػة( فػي بطانػة الػرحـ بواسػطة خبليػا تنشػأ 
منيػػا تتعمػػؽ بيػػا فػػي جػػدار الػػرحـ، والتػػي سػػتكوف فػػي النيايػػة المشػػيمة، كمػػا تنغػػرس 
البػػػػذرة فػػػػي التربػػػػة، ويسػػػػتخدـ عممػػػػاء األجنػػػػة مصػػػػطمح )انغػػػػراس( فػػػػي وصػػػػؼ ىػػػػذا 

المػػذكور فػػي القػػرآف، ومرحمػػة الحػػرث  الحػػدث، وىػػو يشػػبو فػػي معنػػاه كممػػة )الحػػرث(
آخػػر مرحمػػة فػػي طػػور النطفػػة، وبنيايتيػػا تنتقػػؿ الكػػرة الجرثوميػػة مػػف النطفػػة وتتعمػػؽ 

 .(ٖ)بجدار الرحـ؛ لتبدأ في طور جديد في اليـو الخامس عشر، ىو طور العمقة

                                                           

 .ٙٗ ،٘ٗتاف سورة النجـ: اآلي -ٔ
 .ٕٗٗٙ، برقـ: ٖٕٚٓ/ٗأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو...  -ٕ
عجاز آيات القرآف في بيافو  ،ٛٗ-ٗٗص جنة لمزنداني وآخريفعمـ األ انظر: -ٖ  .ٓٛ-٘ٚص خمؽ اإلنساف ا 
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 اختيػار واصػطفاءوالمنػوي، كػذلؾ يحػدث اختيػار واصػطفاء لمبويضػة  وكما يحػدث
فاألبحػاث الطبيػة  ،فميست كؿ بويضة تمقحت تصػبح جنينػًا كػامبلً  ،قحةالمملمبويضة 
تسػػقط  %ٓ٘ويػػتـ إسػػقاطو، وأف مػا يقػػرب مػػف  مػػف كػػؿ حمػؿ يجيػػض %ٛٚتفيػد بػػأف 

 .(ٕ)(ٔ)مؿاقبؿ أف تعمـ األـ أنيا ح

                                                           

 .ٕٔٗ،وموسوعة اإلعجاز في القرآف والسنو لمارديني صٕٔٔصخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف  انظر: -ٔ
مف المعاصريف مف قاؿ: إف النطفة األمشاج: ذات عناصر شتى، والمقصود بيا نطفة الرجؿ؛ حيث  -ٕ
شكؿ السائؿ المنوي مف إفرازات مختمفة مف الغدد التناسمية الذكرية، وىي الخصيتاف والحويصبلت يت

، ٔ٘، ٓ٘ص والقرآف لمرقعي العمـ بيف اإلنساف ]خمؽالمنوية والبروستاتا، والغدد الممحقة بالمسالؾ البولية،
 [. ٜٖومعجزة خمؽ اإلنساف لياروف يحي ص
وىو إشارة إلى الِصْبِغّي الجديد والفريد والذي ينشأ عقب تبادؿ المادة وقاؿ آخروف: أمشاج مفردىا مشيج، 

الوراثية خبلؿ آلية العبور بيف كؿ نظيريف أو زوجيف مف الصبغيات المماثمة إحداىما مف األب واآلخر 
ەئ    ژالتعبير بػمف األـ أثناء عممية االنقساـ المنصؼ لخمية التناسؿ في أي ذات إنسانية، وعميو فإف 

 ٖٕيدؿ عمى جرثومة التناسؿ الحيواف المنوي، أو البويضة، والتي تحتوي كؿ منيا عمى  ژەئ
 [.ٜٚٔ.]دورة حياة اإلنساف بيف العمـ والقرآف صمشيجا ٙٗ البلقحة والتي تحتوي عمى أنو يدؿ كما، مشيجا

موجود في ال يعارضاف مع ما ذكرناه في صمب البحث؛ ألف الخمط في مكونات النطفة وىذان القوالن 
كؿ مف نطفتي الرجؿ والمرأة، سواء مف حيث الصبغيات كما ىو في الرأي األخير، أو مف حيث 
العناصر المكونة لنطفة الرجؿ كما ىو في الذي قبمو، أو مف حيث اختبلط مكونات النطفتيف بعد 

حمميا عمى  اإلخصاب كما ذكرنا في صمب البحث، والمفظ القرآني يتسع ليذه المعاني جميعًا، إال أف
النطفة المختمطة مف ماء الرجؿ وماء المرأة )البويضة المخصبة( أوضح وأدؿ عمى المراد؛ وألف ىذا 
المعنى ىو الموافؽ لممعنى المغوي الذي يفيد خمط شيئيف مختمفيف، وألف ىذا المعنى ىو المتبادر إلى 

 الباحثيف آراء عميو ر، وتكاد تجمعالذىف لمف يفيـ لغة العرب، ولذلؾ فيو قوؿ األكثريف مف أىؿ التفسي
فقد جمع ىذا الرأي بيف السابقيف والمعاصريف، وفيموا جميعًا أف النطفة األمشاج ىي  المعاصريف،

النطفة التي اختمط فييا ماء الرجؿ بماء المرأة، وألف النطفة المخصبة تعتبر بداية تكوف الجنيف، فقد 
نصؼ عدد الصبغيات مف نطفة المرأة، وبالتقاء  جمعت نصؼ عدد الصبغيات مف نطفة الرجؿ، مع

 =ىذه األعداد مف الطرفيف يتشكؿ كائف جديد، وىذا ببل شؾ أوؿ مرحمة مف مراحؿ خمؽ الجنيف،
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 ساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْبانذ يهخص ادلطهت انضبنش:
 ما يمي: من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص

 كثيػػرًا، أو كػػاف قمػػيبلً  الصػػافي، والمػػاء ة،الَقْطػػرَ  :تطمػػؽ عمػػىفػػي المغػػة  النُّطفػػة * 
 الولد. منيا يكوفُ  التي اإلنساف ُنْطَفةُ  القميؿ مفو 

 يخمػػؽ منيػػا التػػيالتمقػػيح  ةمػػاد وىػػو يالصػػاف ذكػػر المفسػػروف أف النطفػػة: المػػاء *
 .نطفة ولممرأة ،نطفة مذكرل فكانت ،اإلنساف
وتمػػػػر ينتيػػػػي بطػػػػور الحػػػػرث، و  أ مصػػػػطمح النطفػػػػة مػػػػف المنػػػػوي والبييضػػػػة،يبػػػػد *

 الماء الدافؽ، السبللة، النطفة األمشاج. مراحؿ التالية:النطفة خبلؿ تكونيا بال
، وجميػع أقػواليـ ترجػع إلػى أف السػبللة: ژ﮴ژفسروف في معنى ختمؼ الما *

لػػى أنيػػا الخبلصػػة -أي المنتػػزع-الشػػيء المسػػموؿ  مػػف الشػػيء،  مػػف شػػيء آخػػر، وا 
فالسػػػبللة صػػػفوة المػػػاء وخبلصػػػتو، وىػػػي النطفػػػة التػػػي يخمػػػؽ منيػػػا اإلنسػػػاف، وتنسػػػؿ 

 وتتولد منو، وىي قميمة، وتطمؽ عمى ماء الرجؿ والمرأة.
 الرجػؿ مػف مػاء والػراجح أنيػا أخػبلط ،ژەئژى فػي معنػاختمؼ المفسػروف  *
كمػا أنػو ألنثػى، ألف الخمؽ ال يحصؿ إال بامتشػاج نطفػة الػذكر بنطفػة االمرأة؛  وماء

 قد وردت أحاديث دالة عمى أف الخمؽ يكوف بامتشاج واختبلط
نطفػة الػذكر )الحيػواف المنػوي(، ونطفػػة عمػى ثبلثػة أشػػياء: عمميػًا تطمػؽ النطفػة * 

                                                                                                                                                                  

 سواء في الحيواف الجديد عند تكويف جرثومة التناسؿ باإلضافة إلى أف القوؿ بأنو إشارة إلى الِصْبِغيّ =
ىو قوؿ فيو تفصيؿ زائد عف القوليف السابقيف، فإذا كاف ىذا الخمط البلقحة،  أو البويضة، أو المنوي،

ف كاف ىذا الخمط في نفس النطفة فقد  في البلقحة فيو يدخؿ ضمنًا فيما ذكرناه في صمب البحث، وا 
ف كاف صحيحًا فإنو ال يكوف أكثر تمييزًا عف اختبلط نطفتيف مختمفتيف كما ىو في النطفة  ذكرنا أنو وا 

.]أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير ذىب الييا األكثروف الممقحة التي
 [.ٖٗٔ-ٕٖٔلمقرآف لرياض عيدروس ص
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 األنثى )البييضة(، والنطفة األمشاج )الممقحة(.
واصػطفاء خػاص بالنسػبة لمحيػواف  اختيػار خػبلؿ مػف الرجؿ يػتـ ماء مف الخمؽ* 

إذ يػػػنجح منػػػوي واحػػػد فػػػي تمقػػػيح البييضػػػة، وال يختػػػرؽ البييضػػػة إال المػػػادة لمنػػػوي، ا
ينمػو منيػا ويخػرج فما  لمبييضة،واصطفاء  اختيارالوراثية في رأس الحويف، ويحدث 

بويضػػة  وفػػي كػػؿ شػػير يختػػار اهلل فػػي حيػػاة المػػرأة كميػػا، ال يزيػػد عػػف أربعمائػػة 
 ،الممقحػػةلمبويضػػة  اختيػػار واصػػطفاء ، كػػذلؾ يحػػدثواحػػدة لمبلقػػاة الحيػػواف المنػػوي

 .فميست كؿ بويضة تمقحت تصبح جنينًا كامبلً 
الناتجػػػة عػػػف انػػػدماج نطفتػػػي الرجػػػؿ  النطفػػػة األمشػػػاج: وىػػػي البييضػػػة الممقحػػػة* 

يكػػوف نػػاتج لنطفػػة المػػرأة و  فػػي نطفػػة الرجػػؿتخػػتمط حػػامبلت المػػادة الوراثيػػة ف والمػػرأة،
ة الوراثيػة تحتػوي عمػى جميػع خصػائص صػبغيًا، وىػذه المػاد ٙٗ المخصػبة البويضة

 فػي خفػاء وصػمت واالصػطفاء فيػتـ بعػد ذلػؾ االسػتخبلصحامميا وأجداده وأحفاده، 
 الجديد. المخموؽ ىذا سيحمميا التي الوراثية لمصفات
 سػػػاعة مػػػف التمقػػػيح، ٕٗيحػػػدث أوؿ انقسػػػاـ فػػػي ىػػػذه البييضػػػة المخصػػػبة بعػػػد * 
خمسػػػة أيػػػاـ إال وقػػػد صػػػارت مثػػػؿ ثمػػػرة باالنقسػػػاـ المتتػػػالي، وال تمػػػر  بعػػػدىاوتقػػػـو 

 .التوتة، ثـ تنمو ويمتمئ جوفيا بسائؿ، وتدعى عندئذ الكرة الجرثومية
 يتغيػراف ال ومظيرىػا طبيعتيػا أف إال ،انقسامات مع ما يحدث لمنطفة الممقحة مف* 
 عمػى تمامػاً  مناسػب بشػكؿ( أمشػاج نطفة) مصطمح ينطبؽ الفترة ىذه وفي ،النطفة عف

 الداخمي. التركيب وحقيقة الخارجي الشكؿ يغطيف ،تطوراتيا افةك في النطفة
الجػػنس، والحػػرث  والتقػػدير، وتحديػػد الخمػػؽ، :األمشػػاج النطفػػة عػػف تكػػوف ينػػتج* 
، رة فػػي التربػػةبػػانغراس البوييضػػة الممقحػػة فػػي بطانػػة الػػرحـ كػػانغراس البػػذ أيبػػدالػػذي 
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الجرثوميػػة مػػف النطفػػة  والحػػرث آخػػر مرحمػػة فػػي طػػور النطفػػة، وبنيايتيػػا تنتقػػؿ الكػػرة
 طور العمقة. في في اليـو الخامس عشروتتعمؽ بجدار الرحـ؛ لتبدأ 

 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
 الػػذي النطفػػة المػػاء أف د صػػحة مػػا ذكػػره المفسػػروف مػػفالمكتشػػفات العمميػػة تأكػػ* 
 .فةنط ولممرأة ،نطفة مذكروأف ل ،اإلنساف منو يخمؽ
المػاء،  لسػبللة ىػي الخبلصػة وصػفوةصحة القوؿ إف اد المكتشفات العممية تأك* 

وما انسؿ عف اإلنساف وفصؿ عنو، وبأنو لفظ يؤذف بالقمػة؛ ألف حيوانػا منويػا واحػدا 
مػػف مبليػػيف يمقػػح بويضػػة واحػػدة استخمصػػت، فاالسػػتبلؿ لكػػبل مػػاءي الرجػػؿ والمػػرأة، 

عمييػا، كحمػؿ  (﮴)حمػؿ الػػ يصػحٍف معػا ويظير مف خػبلؿ المكتشػفات العمميػة
الحيػواف المنػوي عمػى السػمكة الطويمػة بعػػد ظيػور شػكمو يشػبو السػمكة الطويمػة، ولػػو 
رأس يحػػػتفظ بالمػػػادة الوراثيػػػة التػػػي تسػػػتؿ مػػػف ىػػػذا الحػػػويف الوحيػػػد الػػػذي يصػػػؿ إلػػػى 

 البييضة، ثـ يستؿ مف ىذه المادة الوراثية الصفات التي تظير عميو. 
ة تأكػػػد صػػػحة القػػػوؿ إف األمشػػػاج اخػػػتبلط مػػػاء الرجػػػؿ بمػػػاء * المكتشػػػفات العمميػػػ

إف  اإلنسػاف، وبيػاف عػدـ صػحة القػوؿ لوجػود الحقيقيػة المرأة؛ إذ بيذا االختبلط البدايػة
 اإلنساف.  النطفة خمطت بدـ الحيض؛ إذ ال عبلقة لدـ الحيض في اإلخصاب ووجود
ال تعػػػارض  * يمكػػػف اعتبػػػار بعػػػض األقػػػواؿ األخػػػرى لممفسػػػريف صػػػحيحة؛ كونيػػػا

إف األمشػػاج: كػػالقوؿ ، المكتشػػفات العمميػػةالقػػوؿ الػػراجح، مػػع وجػػود مػػا يؤكػػدىا مػػف 
التػػػي تحمػػػؿ الشػػػفرة  -الكروموسػػػومات-إذ بػػػالنظر فػػػي الصػػػبغيات  عػػػروؽ النطفػػػة،

الوراثيػػة نجػػدىا تتكػػوف مػػف سبلسػػؿ حمزونيػػة مزدوجػػة، ممتفػػة حػػوؿ نفسػػيا عمػػى ىيئػػة 
عػػدتيف، وتتنػػاغـ القواعػػد النيتروجينيػػة واحػػدًا سػػبللـ، وكػػؿ درجػػة )مرقػػاة( تػػربط بػػيف قا

بعد آخر ودرجة درجة، حتى تتكوف تمؾ السبللـ الطويمة الممتدة إلػى عػدة أمتػار لػو 
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ـ حتػػى تصػػبح واحػػد عمػػى  قيسػػت بطوليػػا الحقيقػػي، ولكنيػػا تمتػػؼ حػػوؿ نفسػػيا وتتَكػػوَّ
 .(ٔ)مميوف مف المتر أو أقؿ مف ذلؾ

 

 طبػائع ذا اإلنسػاف فخمػؽ أنػواع، مف ممتزجة ياألن األخبلط؛ كالقوؿ إف األمشاجو 
مختمفػػة، إذ النطفػػة الممقحػػة تحتػػوي عمػػى كػػؿ الصػػفات الوراثيػػة لحامميػػا مػػع صػػفات 

 فػػػي الجنػػػيف عمػػػى سػػػتظير السػػػائدة التػػػي الصػػػفات األجػػػداد واألحفػػػاد، وفييػػػا تتحػػػدد
ي القادمة، وكػؿ خميػة تحتػو  األجياؿ في تظير قد التي المتنحية المستقبؿ، والصفات

عمى الحمػض النػووي الػذي يحمػؿ الشػفرة الوراثيػة لكػؿ صػفات الكػائف الحػي المرئيػة 
وغيػػػر المرئيػػػة )كػػػالموف والطػػػوؿ والعقػػػؿ(، وكػػػأف اهلل تعػػػالى قػػػد جعػػػؿ لمكػػػائف الحػػػي 

يصبح بإمكاف صػفة متنحيػة عميو صورة متناىية في الصغر بداخؿ نواة كؿ خمية، و 
، (ٕ)عػرؽبنزعػة  رًا في أحد األفػراد الجػددير قدَّ في عائمة ما منذ مئات السنيف أف تظ

 إف: فقػػاؿ ، النبػي إلػػى فػزارة بنػي مػػف رجػؿ جػػاء: قػاؿ ،ىريػرة  أبػػي حػديثفػي ف
 َقاَل:َفَمووا َنَعووْم، َقوواَل: ِإِبووٍل؟ ِموونْ  َلووكَ  "َىوولْ  : النبػػي فقػػاؿ أسػػَود، غبلمػػاً  ولػػدت امرأتػػي

                                                           

 .ٕٛٔص والقرآف لمبار الطب بيف اإلنساف انظر: خمؽ -ٔ
، ٙٗ، ٖٗ، وعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة صٔٗاإلنساف ص جسـ في اإليماف رحمةانظر:  -ٕ

 العالمي المؤتمر بحوثس العممية الختبار البصمة الوراثية في القرآف والسنة لمحمود عبد اهلل، ضمف واألس
 ،جياد دار، ٖٖ، صالثاني الجزء ،الحياة وعمـو الطب محور، ـٕٔٔٓ-ػىٕٖٗٔ ،تركياب لئلعجاز العاشر

 .ٗٓٔصواإلعجاز اإلليي في خمؽ اإلنساف وتفنيد نظرية دارويف 
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 َأَتاَىوا َفوَأنَّى َقواَل: َلُوْرًقوا، ِفيَيوا ِإنَّ  َقاَل: ْوَرَق؟أَ  ِمنْ  ِفيَيا َىلْ  َقاَل: ُحْمٌر، َقاَل: َأْلَواُنَيا؟
 .(ٔ)ِعْرٌق" َنَزَعوُ  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى َوَىَذا َقاَل: ِعْرٌق، َنَزَعوُ  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى َقاَل: َذِلَك؟

يقػػرراف النبويػػة المطيػػرة والسػػنة الكػػريـ  القػػرآف* ظيػػور المعجػػزة العمميػػة؛ ذلػػؾ أف 
ال فػي القػروف األخيػرة عنػدما إ عمػـلػـ ت عػف النطفػة والسػبللة واألمشػاج عمميةحقائؽ 

، سػػبؽ مػػف القػػرآف الكػػريـ لجميػػع المعػػارؼ المكتسػػبة، وذلػػؾ تطػػورت التقنيػػة الحديثػػة
أذىؿ جيابذة عمماء العصر، فيا ىو البروفسور)كيث مور( بعد وقوفو عنػد آيػة  مما

سيطًا، ورجػبًل أميػًا، وقػد عػاش ومػات لقد كاف نبيكـ إنسانًا ب»النطفة األمشاج يقوؿ: 
فػي القػرف السػابع المػيبلدي، أي فػي وقػت لػـ يكػف فيػو لعمػـ األجنػة أسػاس وال خبػر، 
كمػػا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مجػػاىر عمػػى اإلطػػبلؽ، ولػػـ يكػػف عمػػـ البصػػريات قػػد ظيػػر إلػػى 
عػػالـ الوجػػود، فمػػف أيػػف لػػو بيػػذه المعمومػػات العمميػػة المذىمػػة؟! وكيػػؼ شػػاىد انػػدماج 

واهلل ال أشؾ أبػدًا أف محمػدًا رسػوؿ »، وبعد ذلؾ قاؿ: «كر بنطفة األنثى...نطفة الذ
 .(ٕ)«مف عند اهلل
 ،الػػػػذي أبيػػػػر العممػػػػاء بسػػػػمو أغراضػػػػو ،بيػػػػانيالالقػػػػرآف الكػػػػريـ إعجػػػػاز * ظيػػػػور 
حكاـ نظمو ،وفصاحة تركيبو ،وصدؽ داللتو وحسف إيقاعو، فبل يممؾ مف يعػايف  ،وا 

النصػوص  ، حيث أشػارت ىػذهؾ عند عمماء الغربمشاىده سوى العجب، كما رأينا ذل
، وأعطػت المسػميات الدالػة بكممات معجزة وصريحة ما أكدتو وأثبتتػو األبحػاث الحديثػة

لمنطفػة، ألفػاظ غايػة  داللة واضػحة عمػى الشػكؿ الخػارجي، وكػذلؾ التركيػب الػداخمي
 . أعمـواهلل، متعددة، فيي ألفاظ تجمع اإليجاز واإلعجاز لمعاني في الدقة، جامعة

                                                           

 ، ومسمـ، كتابٜٜٜٗبرقـ:  ٕٖٕٓ/٘ الولد بنفي عرض إذا الطبلؽ، باب ، كتابأخرجو البخاري -ٔ
 مف األصؿ والعرؽ: بصاؼ، ليس سواد فيو الذي ، والمفظ لمسمـ. واألورؽ:ٓٓ٘ٔبرقـ:  ٖٚٔٔ/ٕالمعاف، 
 .ٖٖٔ/ٓٔ صحيح مسمـ عمى النووي عميو. شرح لونو وأظير إليو واجتذبو أشبيو نزعو: ومعنى النسب،

 .ٕٚٗة اإلعجاز العممي لعبد الرحيـ مارديني صموسوع -ٕ
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 انضبنش ؾشادلج
 انؼهمخطٕس 

 وفيو ثبلثة مطالب: 
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىيف  انؼهمخطٕس 
 ادلطهت انضبًَ: 

 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ. انؼهمخطٕس 
 ادلطهت انضبنش: 

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
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 شآٌ انكشٌىيف انم انؼهمخادلطهت األٔل: طٕس 
 اٌَبد انٕاسدح:

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژ : اهلل قاؿ

    .(ٔ)ژڱ   ڱ  ڱ
 .(ٕ)ژۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھژ :قاؿ و 

 .(ٖ)ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺژ  :قاؿ و 

  .(ٗ)ژہ  ہ ہ  ھ  ھ ژ  :قاؿ و 

 .(٘)ژڇ  ڍ  ڍ  ڌژ :قاؿ 
 ٕال ادلفغشٌٍأل

 كبير أصؿٌ  والقاؼ والبلـ العيف :(عمؽ)»العمقة لغة: مفرد عمؽ، قاؿ ابف فارس:
 . (ٙ)«العالي بالشيء الشَّيء يناط أف وىو واحد، معنىً  إلى يرجع صحيح،

َأشبييا، والعمؽ: الدـ  ما َأو َأرض َأو جبؿ في يكوف الشيء في النُّشوب والَعَمُؽ:
 الغميظ، أو الجامد قبؿ أف ييبس، والعمقة: دودة في الماء عامة، والشديد الحمرة، أو

تمتص الدـ، وتعيش في البرؾ، وتتغذى عمى دماء الحيوانات التي تمتصؽ بيا، 
 .(ٚ)وعمقت الدابة إذا شربت الماء فعمقت بيا العمقة

                                                           

 .٘سورة الحج: اآلية  -ٔ
 .ٗٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٕ
 .ٚٙسورة غافر: اآلية  -ٖ
 .ٖٛسورة القيامة: اآلية  -ٗ
 .ٕسورة العمؽ: اآلية  -٘
 .ٕ٘ٔ/ٗ المغة مقاييس معجـ -ٙ
 ومختار الصحاح، ٜٖٔ/ٕف سيده ، والمخصص البٕٙٔ/ٗ معجـ مقاييس المغة، و ٕٙٔ/ٔ تيذيب المغة -ٚ
 .٘ٛٔ/ٕٙ العروس وتاج ،ٜٓٔص المحيط والقاموس ،ٕ٘ٗ/ٕ المنير والمصباح ،ٕٔٙ/ٓٔ ولساف العرب ،ٚٙٗ/ٔ
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 .(ٔ)«متجمدا غميظاً  دماً  فيصير طوره بعد ينتقؿ والَعَمَقُة: المني»قاؿ الفيومي: 
 عبارات المفسريف في وصؼ العمقة، وحاصؿ كبلميـ ما يمي:  تعددت

 .(ٖ)اليسيرة منو القطعة ، أو ىي(ٕ)الدـ مف منيـ مف قاؿ: ىي القطعة
 .(ٗ)رطب دـ مف ومنيـ مف قاؿ: قطعة
 حمراء دـ ، أو قطعة(ٙ)جامدة دـ ، أو قطعة(٘)الجامد الدـ ومنيـ مف قاؿ: ىي

 جامد ، أو دـ(ٛ)الميف الجامد الدـ مف و القطعة، أ(ٚ)لمسيبلف أىمية فييا ليس جامدة
 .(ٜ)عميو مر بما يعمؽ رطب

 .(ٔٔ)الغميظ الدـ مف اليسيرة ، أو القطعة(ٓٔ)ومنيـ مف قاؿ: الدـ الغميظ

                                                           

 .ٕ٘ٗ/ٕ المصباح المنير -ٔ
، والجواىر ٜٖٚ/٘ الوجيز البف عطية ، والمحررٙٔ/ٜٔ لمطبري انظر: جامع البياف في تأويؿ القرآف -ٕ

 .ٜٖٙ/ٗ رآف لمثعالبيالحساف في تفسير الق
 .ٕٚٗ/ٗ ، والجواىر الحساف في تفسير القرآف لمثعالبيٖٚٗ/٘ الوجيز البف عطية انظر: المحرر -ٖ
والمباب في عمـو الكتاب ، ٜٔٔ/ٕٓ، والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٖٗٓ/ٙالنكت والعيوف لمماوردي  -ٗ

 .ٗٔٗ/ٕٓالبف عادؿ
، والجامع ٕٛٚصالوجيز في تفسير الكتاب العزيز لمواحدي ، و ٚٗٚ/ٖ لمقشيري اإلشارات انظر: لطائؼ -٘

، تفسير الجبلليف ٗٔٗ/ٕٓ، والمباب في عمـو الكتاب البف عادؿ ٜٔٔ/ٕٓألحكاـ القرآف لمقرطبي 
 .٘ٔ٘/ٖ لمشوكاني القدير ، وفتحٖٖٗص

مدارؾ التنزيؿ ، و ٗٔٔ/ٗوأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ لمبيضاوي ، ٛ/ٖٕمفاتيح الغيب لمرازيانظر:  -ٙ
المديد في تفسير القرآف المجيد البف  ، والبحرٖٖ/٘ ، ولباب التأويؿ لمخازفٕ٘ٗ/ٗ لمنسفي وحقائؽ التأويؿ

 .ٕٙٙ/ٗأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف لمشنقيطي ،ٛٛ٘/ٗ عجيبة
 .ٖٕٗ/ٕ مشربينيالمنير ل السراج ، وتفسيرٕٙٙ/٘ والسور لمبقاعي اآليات تناسب الدرر في انظر: نظـ -ٚ
 .ٗٗٔ/ٚٔ البف عاشور والتنوير التحرير -ٛ
 .ٖٖٙ/ٓٔ لحقي البياف روح تفسير -ٜ

 .ٖٜ٘/٘وأيسر التفاسير لمجزائري  ،ٖٜ ،ٔٚ/ٖالجواىر الحساف في تفسير القرآف لمثعالبي  -ٓٔ
 .ٗٔٛص الجبلليف انظر: تفسير -ٔٔ
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 .(ٖ)جامد عبيط ، أو دـ(ٕ()ٔ)عبيط دـ ومنيـ مف قاؿ: مف
 .(ٗ)ييبس أف قبؿ الدـ وىو العمؽ، ومنيـ مف قاؿ: العمقة: واحدة

 .(٘)ف قاؿ: الدـ المنعقدومنيـ م
 .(ٙ)الُحمرةِ  ومنيـ مف قاؿ: الشديد

 .(ٚ)مستطيمة العمقة شكؿ عمى حمراء ىي عمقة ومنيـ مف قاؿ:

 وىي عمقة، مف ثـ» البغوي: ومف المفسريف مف جمع بيف أكثر مف وصؼ، قاؿ
 عمقة، جمع اسـ،: والعمؽ»، وقاؿ ابف عاشور: (ٛ)«الطري المتجمد الغميظ الدـ
 .(ٜ)«يجؼ لـ رطبًا، الباقي الجامد، الغميظ، الدـ مف األنممة، قدر عةقط وىي

 بالرحـ، وتشبييا عميو، ولتعمقيا تمر بما لرطوبتيا تعمؽ ألنيا بالعمقة؛ وسميت
 تمتص الحموة، المياه في تكوف داكنة حمراء وىي عمقة، تسمى صغيرة بدودة ليا
 .(ٓٔ)الدابة فـ إلى خؿتد وقد بجمده، خرطوميا عمؽ إذا الحيواف مف الدـ

                                                           
، والكشؼ والبياف  ٗٚ٘/ٖمـو لمسمرقندي بحر الع، و ٜٖٛص عباس ابف تفسير مف المقباس انظر: تنوير -ٔ

   .ٖٗ٘/ٕ المجيد القرآف في معنى لكشؼ لبيد ، ومراحٕٕٗ/ٓٔلمثعمبي
 خمط ال خالص طري». وقاؿ الفيومي: ٙٙٗ/ٜٔ العروس ، وتاجٖٚٗ/ٚالعرب  العبيط: الطري. لساف -ٕ

 .٘ٔ٘/ٖ رالقدي فتح« المتجمد أو الطري». وقاؿ الشوكاني: ٜٖٓ/ٕ المنير المصباح« فيو
 .ٜٖٙ/ٗ التفسير البف الجوزي عمـ في المسير انظر: زاد -ٖ
 .ٚٗٗ/ٗ انظر:  معاني القرآف لمنحاس -ٗ
 .ٜٔٗ/ٖ القرآف لمسمعاني انظر: تفسير -٘
 لمقرطبي ، والجامع ألحكاـ القرآفٖٓٔ/ٗ البف عطية الوجيز ، والمحررٖٚٚ/ٗ لمنحاس القرآف انظر: معاني -ٙ

 . ٘ٔ٘/ٖ شوكانيلم القدير وفتح ،ٙ/ٕٔ
 .ٜٕ٘/ٖبف كثير التفسير القرآف العظيـ انظر:  -ٚ
 .ٕٖٗ/ٖمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف لمبغوي  -ٛ
 . ٖٙٛ/ٖٓالتحرير والتنوير البف عاشور  -ٜ

، ٘ٙ/٘ الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٙٓٗ/٘ في عمـ التفسير المسير وزاد، ٖٗٓ/ٙالنكت والعيوف  -ٓٔ
 .ٓٗ٘ٗ/ٔ، والوسيط لسيد طنطاوي ٖٙٛ/ٖٓالتحرير والتنوير و ، ٗٔٗ/ٕٓالكتاب  والمباب في عمـو
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نما تعدد  وبالنظر فيما قالو المفسرون في معنى العمقة نجده يرجع إلى الدـ، وا 
الوصؼ عندىـ ليا؛ لتعدد المعنى المغوي ليا، وقد جاءت لفظة عمقة مطمقة في 
القرآف الكريـ؛ لتشمؿ المعاني المغوية المذكورة التي تقدمت، وتتجمى ىذه المعاني 

، (ٔ)نص القرآني فيما توصؿ إليو العمـ الحديث عف ىذه المرحمةالتي وردت في ال
 وىذا ما سأبينو في المبحث التالي إف شاء اهلل تعالى.

  الجمع: عمى ژڌ ڍژ : قاؿ ، فإنما(ٕ)ژڇ  ڍ  ڍ  ڌژ : ولو قأما 
 .(ٗ()ٖ)ژٻ  ٻ  ٻ  پژ: كقولو  الجمع، معنى في اإلنساف ألف

يراده»اة الفواصؿ، قاؿ أبو السعود: ، أو مراع(٘)أو يراد جنس اإلنساف  بمفظ وا 
 السر ىو ولعمو الفواصؿ، لمراعاة الجمع؛ معنى في اإلنساف أف عمى بناء الجمع
 النطفة كوف مع الفطرة اإلنسانية، أطوار سائر بيف مف بالذكر تخصيصو في

 .(ٙ)«اإلنسانية إلى بالنسبة منو أبعد لكونيما القدرة؛ كماؿ عمى منو أدؿ والتراب
في المعنى، كما  (ٛ)في المفظ واإلطناب (ٚ)أو أف سورة العمؽ بنيت عمى اإليجاز

ڇ چ چ چ ژيتضح مف خبلؿ حذؼ المفعوؿ في فاصمة اآلية األولى: 

                                                           
 .ٛٙعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني صانظر:  -ٔ
 .ٕسورة العمؽ: اآلية  -ٕ
 .ٕ: اآلية العصرسورة  -ٖ
 . ٙٔ/ٕٖلمرازي  الغيب ، ومفاتيحٔٛٚ/ٗ لمزمخشري انظر: الكشاؼ -ٗ
، ولباب التأويؿ في معاني ٜٙٗ/ٕ جزي البف التنزيؿ لعمـو ، والتسييؿٖٗٓ/ٙ لمماوردي والعيوف انظر: النكت -٘

 .٘٘ٙ/ٓٔ، وببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابًا وتفسيرًا بإيجاز ٜٕٙ/ٚ لمخازف التنزيؿ
 .ٚٚٔ/ٜ السعود إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ألبي انظر: -ٙ
 الببلغة واإلفصاح. جواىر اإلبانة مع المقصود، بالغرض وافية منيا، أقؿ ألفاظ في كثيرةال المعاني وضع ىو -ٚ

 .ٜٚٔ الياشمي ص والبديع ألحمد والبياف المعاني في
 تقويتو لفائدة البمغاء؛ أوساط متعارؼ عف زائدة بعبارة المعنى تأدية ىو أو لفائدة، المعنى عمى المفظ ىو زيادة -ٛ

 .ٕٔٓص بلغةالب وتوكيده. جواىر
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، ويتضح كذلؾ مف خبلؿ االقتصار عمى طور واحد مف أطوار الخمؽ، (ٔ)ژڇ
ما يتضمنو مف ولما كاف الجمع أقؿ حروفًا مف مفرده مع زيادة عميو في المعنى ب
 .(ٕ)الكثرة، كاف ىو األليؽ بمقاـ اإليجاز الذي انبنت عميو ىذه السورة
 وأما السبب في االقتصار عمى طور العمقة دوف باقي األطوار:

 ويعمموف الرحـ، بو تمقي فيما أحياناً  ذلؾ يشاىدوف ألنيـ وذلؾ»قاؿ الشنقيطي: 
 وجود عمى داللة مقاـ ىنا لمقاـا إف: تيمية ابف .. وقاؿ. اإلنساف خمقة مبدأ أنو
 آدـ خمؽ ألف؛ التراب أو النطفة مف يبدأ ولـ هلل، بو ويسمموف يعرفونو بما فبدأ اهلل،
 في تقذؼ فقد اإلنساف، خمؽ ليا ببلـز ليست النطفة وألف يشاىدوه، لـ تراب مف
 .(ٖ)اىػ.مخمقة تكوف وال فيو، تكوف وقد كالمحتمـ، رحـ غير

 الوحي مستيؿ في السورة إف: يقاؿ أف يبعد ال ولكف وجيو، ذاتو في وىذا
 يوجد ولـ قبؿ، مف يكف ولـ إليو بالوحي بدأت كنت إذا: يقوؿ كالذي فيي وبدايتو،

 لـ أف بعد عمقة، مف اإلنساف إيجاد مف بأكثر ىو فميس إليؾ، بالنسبة شيء منو
 تركت قد وحيال مف مرحمة مقابؿ النطفة مرحمة تركت لقد: يقاؿ شيئا، وعميو يكف

 النطفة تكوف فقد النطفة، فترة تماماً  ذلؾ الصالحة... ومثؿ الرؤيا فترة وىي أيضًا،
 في إال تكوف فبل العمقة أما النبوة، تكوف وال الرؤيا تكوف كما اإلنساف، يكوف وال
 يقدر ما عمى مخمؽ غير أو كامبًل، مخمقا اإلنساف يأتي ثـ ومف مكيف، وقرار رحـ

 الرؤية فترة مثميا وكاف اإلنساف، لخمؽ ببلزمة ليست النطفة فترة كانت لو، فمما
 المسمـ الواقع ىو بما الدليؿ ويبدأ اآلخر، مقابؿ منيا كؿ ترؾ لمنبوة، الزمة ليست

                                                           

 .ٔسورة العمؽ: اآلية  -ٔ
 .ٓٙٔانظر: مراحؿ خمؽ اإلنساف في آيات القرآف الكريـ لمنى رفعت ص -ٕ
 .ٕٔٙ، ٕٓٙ/ٙٔ الفتاوى مجموع انظر: -ٖ
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 الدليؿ إقامة فيو فكاف عمقة، مف لئلنساف والخالؽ الخالؽ، ىو تعالى اهلل أف عمى
 .(ٔ)«نفسو اإلنساف ىو بو والمستدؿ ،اإلنساف خمؽ ىو المستدؿ، فالدليؿ ذاتية مف

 مدة ومضي االختبلط بعد المرأة ونطفة الذكر نطفة إف»ويقوؿ ابف عاشور: 
 ولـ الخمؽ، مبدأ العمقة فجعمت التكوف، أطوار في أخذت فقد عمقة، تصيراف كافية
 تخالطو لـ فمو الرجؿ، ماء في اشتيرت النطفة ألف الخمؽ؛ مبدأ النطفة تجعؿ
 مف اإلنساف خمؽ أف إلى إشارة وفيو الجنيف، يتخمؽ فبل العمقة تصر لـ ةالمرأ نطفة
 عظيمة وقابميات كامنة قوى عمى ينطوي خمؽ ىو أشده كماؿ إلى مصيره ثـ عمؽ،

 الثابت ألف العمقة؛ ذكر العممي القرآف إعجاز والكتابة، ومف العمـ قابمية أقصاىا
 المكبرة بالمرآة إال ترى ال جداً  يقةدق بويضة مف يتخمؽ اإلنساف أف اآلف العمـ في

 فبل المرأة، حيض دـ في سابحة الشكؿ كروية ظيورىا مبدأ في تكوف أضعافًا،
 يعقيا لـ إذا التخمؽ في فتأخذ معيا فتمتزج الرجؿ نطفة تخالطيا حتى التخمؽ تقبؿ

 في التي العمقة فشابيت قميبلً  تكورىا امتد والنمو التخمؽ في أخذت عائؽ، فإذا
 وفي فيو، ساحبة ىي الذي الدـ بموف وتمونيا الجسـ دقة في تامة مشابية لماءا

 .(ٕ)«العمقة تسبح كما سائؿ في سابحة كونيا
 
 
 

                                                           

 .ٚٔ-٘ٔ/ٜأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  انظر: -ٔ
   .ٖٚٛ/ٖٓانظر: التحرير والتنوير البف عاشور  -ٕ
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وقيؿ: إف مرحمة النطفة قد تتـ خارج الجسـ عف طريؽ ما يعرؼ بالتمقيح 
 .(ٕ)، أما مرحمة العمقة فبل يمكف أف يتشبث الجنيف إال داخؿ الرحـ(ٔ)الصناعي

ضافة إلى ما سبؽ يحتمؿ القوؿ إف طور العمقة بداية حقيقية لتخمؽ أجيزة باإل
الجنيف، إذ يبدأ الجياز العصبي ممثبًل بالحبؿ الظيري، والجياز الدوري االبتدائي 
ممثبًل بأنابيب القمب وحزمة مف األوردة والشراييف، كذلؾ يكتمؿ في ىذا الطور 

ألولى لتكوف األعضاء واألجيزة فيما ظيور الطبقات الثبلث التي تكوف المبنة ا
 .بعد

 أعمـ واهلل 

                                                           

: ىو تكوف النطفة األمشاج نتيجة التقاء النطؼ الذكرية بالنطؼ األنثوية عف غير التمقيح الصناعي -ٔ
وقيؿ: ىو [. ٖٖٔص لسارة الياجري األحكاـ المتصمة بالعقـ واإلنجاب ومنع الحمؿ.]انظر: طريؽ الجماع

أو في أنبوب  ،دمج الحيواف المنوي ببويضة المرأة بغير الطريؽ الطبيعي المعتاد، سواء في الرحـ
، ٜٛٙ/ٔ. ]الموسوعة الفقيية لؤلجنة واالستنساخ البشري لسعيد موفعة ثـ إعادتيا إلى الرحـ ،االختبار

الصالحي والتمقيح الصناعي الداخمي والخارجي بيف الشريعة اإلسبلمية والقوانيف الوضعية لشوقي زكريا 
 [.   ٕ٘ص

  .ٔٙٔصات القرآف الكريـ لمنى رفعت انظر: مراحؿ خمؽ اإلنساف في آي -ٕ
ونقمت الباحثة قواًل: ىو أف العمقة طور مجيوؿ ال تتكشؼ أستاره إال بالعمـ والمعرفة، وىي البداية الحقيقة 
لممجيوؿ مف أطوار اإلنساف؛ إذ التراب والنطفة مف األمور الظاىرة المعمومة لمناس كافة، فكانت العمؽ 

ساف لمبحث والتعمـ، والعمـ في نظر اإلسبلـ بمادتيا وصيغتيا أمس رحمًا بمقاـ تستنفر فيو طاقات اإلن
ىو الوسيمة لمعرفة اهلل والتقرب إليو، لذا بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة، واختتمت بالعبادة والتقرب إلى 

 اهلل. 
إال أنو يؤخذ عميو: أف النطفة بعد إمنائيا في موضعيا لـ تعد مف األمور الظاىر، والنطفة األمشاج مف 

فة وليست ظاىرة، وغيظ األرحاـ يحصؿ قبؿ العمقة وىو مما استأثر اهلل بعممو، وبالتالي ال مراحؿ النط
 يصح القوؿ: إف البداية الحقيقة لممجيوؿ مف أطوار اإلنساف ىو العمقة.       
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 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ انؼهمخادلطهت انضبًَ: طٕس 
وتدعى  ،ال وقد صارت مثؿ الكرة تماماإ األمشاج النطفة عمىأياـ  ال تمر خمسة

 تمؾ يوف الجرثومية(، )الكرة عندئذ وتدعى بسائؿ، جوفيا يمتمئ (، ثـالتوتة)عندئذ 
 منيا تعالى اهلل داخمية يخمؽ: طبقتيف إلى الجرثومية الكرة خبليا تتميز األثناء
 الرحـ إلى تصؿ أف ما ومغذية آكمة خبليا مف تتكوف وأغشيتو، وخارجية الجنيف
 بعدئذ تقـو كما ،(ٔ)فيو وتنغرز خبلياه، وتقضـ بجداره وتعمؽ فيو تنشب حتى

 الجيوب في الغميظ بالدـ مباشرة الخبليا ىذه وتتصؿ الرحـ، مف الغذاء بتأميف
 .(ٕ)الجنيف وغذاء غذاءىا منو وتأخذ الرحمية، الدموية

، التاسع مف التمقيح تنغرز الكرة الجرثومية بأكمميا تقريبًا داخؿ الرحـ في اليوـو 
، وتقفؿ الفتحة التي دخمت منيا الكرة الجرثويمة بواسطة جمطة مكونة مف الميفيف

تكوف الكرة الجرثومية قد أو الثالث عشر  دي عشر والثاني عشرفي اليـو الحاو 
أكممت انغرازىا، وتغطت الفتحة التي دخمت منيا ىذه الكرة بواسطة خبليا طبلئية 
مف غشاء الرحـ بداًل مف الجمطة الدموية التي كانت تسد الفتحة في اليوـ 

 .(ٖ)التاسع

                                                           

 ذلؾ يعتبر حيث الخصوص وجو عمى منو األعمى النصؼ وفي لمرحـ، الخمفي الجدار في يكوف وىذا -ٔ
 طبقة ثخانة بزيادة لذلؾ استعد قد الرحـ ويكوف واكتمالو، الجنيف لنمو صبلحية لرحـا مناطؽ أكثر

 خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآفانظر:  كثيرة. دموية جيوب بو تتكوف حتى فيو، الدماء وازدياد غشائو،
 .ٕ٘ٓص لمبار

في القرآف لمحمد محمود واليندسة الوراثية  ،ٕ٘ٓ، ٕٗٓص خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبارانظر:  -ٕ
، ودليؿ األنفس لمحمد عز الديف توفيؽ ٕٔٗ، ودالئؿ اإلعجاز لسيؼ الديف الكاتب صٖٗعبداهلل ص

 .ٚٙ، ٙٙ، وخمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف صٗٓٔ، ٖٓٔ، ورحمة اإليماف في جسـ اإلنساف صٛٓٔص
 . ٙٙٗفي القرآف الكريـ لمنجار ص، وخمؽ اإلنساف ٖٕٗ لمبار انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف -ٖ
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نغراسو فيو يبدأ الغشاء وبعد ىذه المرحمة مف تعمؽ الجنيف بجدار الرحـ وا
 (ٔ)المشيمي في التكوف مف الخبليا الخارجية لؤلرومة الجرثومية، كما يتكوف معبلؽ

موصؿ بيف الجنيف وبيف الغشاء المشيمي، تنشأ فيو األوعية الدموية السُّرية 
 .(ٕ)المغذية لمجنيف؛ لتأكيد تعمؽ الجنيف بجدار الرحـ

 ثاني تعمؽ وبعده راز النطفة األمشاج،انغ عند أولي تعمؽ عدة تعمقات: فيناك
المعبلؽ يربط  تكوف عند لمجنيف ثالث تعمؽ وبعدىا المشيمي، الغشاء تكوف عند

 .(ٖ)بيف الجنيف الحقيقي وبيف الغشاء المشيمي
ففي أثناء عممية الحرث، وباطراد عممية النمو، وتعدد الخبليا، وبدء تكويف 

از األجيزة المختمفة )وفي مقدمتيا الجي
العصبي ممثبًل بالحبؿ الظيري، والجياز 
الدوري االبتدائي ممثبًل بأنابيب القمب 

                                                           

 والمشيمة. ]انظر: عمـ الجنيف بيف ما يربط السُّري الذي الحبؿ بعد فيما تصبح موصمة المعبلؽ: ساؽ -ٔ
 الجنيف بيف األولى االتصاؿ أنو حمقة مف تأتي المعبلؽ ىذا [. وأىميةٔٚص والسنة القرآف ضوء في األجنة
 في المشيمة سيكوف والذي المشيمي الغشاء وبيف المح، وكيس( األمينوف) السمى كيس مف يحممو وما

لمجنيف،  المغذية السُّرية الدموية األوعية فيو تنشأ الذي األوؿ الميد -المعبلؽ-المستقبؿ، باإلضافة إلى أنو 
 أوعيتو والمشيمة، وعبر الجنيف بيف ما يربط الذي السري الحبؿ ليصبح حتى يستطيؿ العنؽ أو المعبلؽ وىذا

 الجنيف مف ويحمؿ المناعة، ومواد األوكسجيف إليو يحمؿ كما المناسبة، باألغذية الجنيف تغذية تتـ لدمويةا
 الخبليا عف السمى غشاء ينفصؿ المعبلؽ الكربوف، وبتكوف كثاني أوكسيد مثؿ الضارة المواد األـ إلى

السمى. ]خمؽ اإلنساف  كيس في ركةالح بحرية لمجنيف يسمح كما السريع، بالنمو السمى لغشاء ويسمح اآلكمة،
المح: كيس يجتمع فيو الغذاء الذي تمتصو الخمبلت، ومنو يذىب  [. وكيسٕٕٕبيف الطب والقرآف لمبار ص

إلى الجنيف، وال يستمر إال فترة قصيرة، ثـ يضمر عندما تنمو المشيمة والحبؿ السري. ]دليؿ األنفس لعز 
 [.ٙٔٔالديف توفيؽ ص

 . ٙٙٗاف في القرآف الكريـ لمنجار صخمؽ اإلنسانظر:  -ٕ
 .ٖٛٙ، ٖٕٕانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص -ٖ

في مرحلة العلقة وهو ما يظهر ئي الجهاز الدوري االبتدا
 مظهر الدم المتخثر بسبب كميات الدم الكبيرة في الجنين والمشيمة
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وحزمة مف األوردة والشراييف(، تفقد النطفة شكميا وتستطيؿ في مطمع األسبوع 
الثالث مف اليـو الرابع عشر أو الخامس عشر لتأخذ ىيئة دودة العمؽ، والذي يبدأ 

معبلؽ أو الساؽ الذي يعمؽ الجنيف، وىذا يتفؽ بتعمؽ الجنيف بالمشيمة، بواسطة ال
 .(ٔ)مع معنى )التعمؽ بالشيء( الذي يعتبر أحد مدلوالت )عمقة(

عندما تعمؽ الكرة الجرثومية تكوف كتمة الخبليا الداخمية التي يخمؽ منيا أيضًا 
، وتكوف كؿ  ، وداخمية: األنتودـر الجنيف قد تمايزت إلى طبقتيف: خارجية: األكتودـر

ة مثؿ القرص، فكأنيما قرصاف متبلصقاف يتحوالف إلى مستطيميف في نياية طبق
، فيكوف الجزء العريض ىو الجزء ىاألسبوع الثاني حتى يأخذا شكؿ الكمثر 

األمامي، بينما يرؽ الجزء المؤخري، وتصبح خبليا االنتودـر في الجزء األمامي أو 
القمب، بينما تنشط خبليا طرؼ الرأس، وتعرؼ ىذه المنطقة باسـ الصفيحة سالفة 

في الجزء المؤخري مف القرص الجنيني مكونة  -الطبقة الخارجية-االكتودـر 
الشريط األولي، ويظير ىذا الشريط في اليـو الخامس عشر منذ بدء التمقيح، 

نقساـ مجموعة مف الخبليا تتجو االوتنمو مف تحت ىذا الشريط األولي السريع 
، مكونة طبقة جديدة ىي الطبقة يمنًة ويسرًة بيف طبقة اال كتودـر وطبقة االنتودـر

(، ويستمر ىذا الشريط في نشاطو إلى نياية األسبوع الثالث  المتوسطة )الميزودـر
بعد ذلؾ نشاطو، ويندثر في األسبوع الرابع،  طوىعندما تظير الكتؿ البدنية، ثـ ي

ياية األسبوع وفيما بيف اليـو الخامس عشر، وحتى ظيور الكتؿ البدنية في ن
الثالث، يكوف الشريط األولي في أوج نشاطو، وتمتد خبليا منو مكونة الطبقة 
المتوسطة الجنينية، وىكذا يتحوؿ الموح الجنيني المستدير الشكؿ إلى شكؿ كمثري، 

                                                           

، ٔٚ، وعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة ص٘ٙٗانظر: خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار ص -ٔ
 .ٕٔٗ، ودالئؿ اإلعجاز لسيؼ الديف الكاتب صٕٚ
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تكوف جيتو الرأسية عريضة، وجيتو المتأخرة ضيقة دقيقة، ويتضح ذلؾ في اليـو 
 :(ٔ)نيني عندئٍذ مكونًا مف ثبلث طبقاتالثامف عشر، ويكوف الموح الج

ويظير في جيتيا المؤخرية الشريط األولي  الطبقة الخارجية )االكتودرم(: -ٔ
ماـ حتى تفصؿ بيف لى األا  يسرة و و  الذي تنمو منو الطبقة المتوسطة وتمتد يمنة

) ( والداخمية )االنتودـر دـر كما ينمو مف خبليا االكتو ، الطبقتيف الخارجية )االكتودـر
، الخارجية وبالذات مف عقدة ىنسف )العقدة األولية( شريط يعرؼ بالحبؿ الظيري

 ومنيا يتخمؽ الحقًا الجمد ومحتوياتو، والجياز العصبي.
(: وتظير نتيجة لنشاط خبليا الشريط الطبقة المتوسطة )الميزودرم -ٕ 

( والداخمية وتمتد الخبليا منو لتفصؿ ما بيف الطبقتيف الخارجية )االكتو  ،األولي دـر
ب( منطقة غشاء . منطقة الصفيحة سالفة القمبأ(  ما عدا منطقتيف فقط ىما:

وفي ىاتيف المنطقتيف تمتصؽ خبليا االكتودـر الخارجية بخبليا االنتودـر ، المذرؽ
، ومف ىذه الطبقة يتخمؽ الحقًا الييكؿ العظمي، الداخمية وال يفرؽ بينيما شيء

 ، والتناسمي، والدـ وغيرىا مف األعضاء.والعضبلت، والجياز البولي
: وىي الخبليا الداخمية لمجنيف الذي سيخمؽ اهلل الطبقة الداخمية )االنتودرم( -ٖ

 ، وغيرىا مف األعضاء.والجياز التنفسي ،منو الجياز اليضمي
وفي اليـو التاسع عشر والعشريف ينمو التجويؼ المحيط بالجنيف وىو ما يعرؼ 

ويبقى  ،ىذا التجويؼ عندئذ تجويؼ المشيمة ويسمى، نيفبالتجويؼ خارج الج
الجنيف معمقا في ىذا التجويؼ بواسطة المعبلؽ إلى الغشاء المشيمي المعمؽ أيضا 

 .(ٕ)بجدار الرحـ بواسطة الخمبلت
                                                           

 .ٕٓٗ-ٖٕٙ لمبار آفانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقر  -ٔ
، ودليؿ األنفس لمحمد عز الديف توفيؽ ٕٕٗ -ٕٓٗص  خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبارانظر:  -ٕ

 .ٕ٘، مف عمـ الطب القرآني لعدناف الشريؼ صٗٔٔص
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والجنيف في ىذه المرحمة مف حياتو وحتى والدتو يعيش في محيط مائي، معمقًا 
العمؽ برحـ أمو بواسطة الحبؿ السري، و 

 يعيش في الماء، فشابو الجنيف العمقة بذلؾ.
ذا رأينا المعنى الحرفي لمعمقة )دودة  وا 

عالقة( فإننا نجد أف الجنيف يفقد شكمو 
المستدير ويستطيؿ حتى يأخذ شكؿ الدودة، 

 فالجنيف شكمو في ىذه المرحمة يشبو إلى حد كبير شكؿ العمقة كما في الشكؿ.
ء األـ، كما ثـ يبدأ في التغذي مف دما

تفعؿ الدودة العالقة، إذ تتغذى مف دماء 
الكائنات التي تتعمؽ بيا، ويحاط الجنيف 

 بمائع مخاطي مثمما تحاط العمقة بالماء.
وطبقًا لمعنى )دـ جامد أو غميظ( لمفظ العمقة، نجد أف المظير الخارجي لمجنيف 

األولي وكيس المشيمة،  وأكياسو يتشابو مع الدـ المتخثر الجامد الغميظ؛ ألف القمب
ومجموعة األوعية الدموية القمبية تظير في 
ىذه المرحمة، وتكوف الدماء محبوسة في 
ف كاف الدـ سائبًل،  األوعية الدموية حتى وا 
فتظير عمى شكؿ جزر مغمقة تجعؿ الدماء 

غير متحركة، وال يبدأ الدـ في الدوراف حتى نياية األسبوع الثالث، وبيذا يأخذ 
مظير الدـ الجامد أو الغميظ مع كونو دمًا رطبًا، وتندرج المبلمح المذكورة الجنيف 

صورة تبني دودة العلقة وهي تتغذى على دم 

 إنسان

بين في العلقة ي األولي وكيس المشيمة لقلب الوعائيا
 االوعية الدمويةالدم في  انحباسمظهر الدم المتخثر بسبب 
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سابقًا تحت المعنييف المذكوريف لمعمقة )دـ جامد( أو )دـ رطب( والصور توضح 
 .(ٕ)(ٔ)ذلؾ

أما الفترة الزمنية التي يستغرقيا التحوؿ مف نطفة إلى عمقة، فإف الجنيف خبلؿ 
مف مرحمة النطفة ببطء؛ إذ يستغرؽ نحو أسبوع  مرحمة االنغراس أو الحرث يتحوؿ

منذ بداية الحرث )اليوـ السادس( إلى مرحمة العمقة، حتى يبدأ في التعمؽ )اليوـ 
الرابع عشر أو الخامس عشر(، ويستغرؽ بدء نمو الحبؿ الظيري حوالي عشرة 

في أياـ )اليـو السادس عشر( حتى يتخذ الجنيف مظير العمقة، والدالالت الواردة 
اآليات المذكورة فيما يتعمؽ بالفترة التي تتحوؿ فييا النطفة إلى عمقة، تأتي مف 

الذي يدؿ عمى انقضاء فترة زمنية حتى يتحقؽ التحوؿ إلى  ژڱژحرؼ العطؼ 

                                                           

، ووصؼ التخمؽ البشري )طورا العمقة والمضغة(، ٘ٚ-ٖٚعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة صانظر:  -ٔ
ث منشور في مجمة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة، العدد الثاني، جمادي األوؿ لكيث مور، بح

، مدخؿ إلى رعاية الطفؿ واألسرة لمحمد قنديؿ وصافي شمبي ٙٔ، ٘ٔـ، صٜٜٙٔسبتمبر  -ىػٚٔٗٔ
، موسوعة اإلعجاز العممي في سنة النبي األمي ٖٛٔ، عجائب النظر والتفكر ألسامة الناعسة صٔ٘ص

، مف عمـ الطب القرآني ٕٓٔ، موسوعة اإلعجاز العممي ليوسؼ الحاج أحمد صٜٕٚدي صلحمدي الصعي
 .ٕٔٗ، ودالئؿ اإلعجاز العممي في القرآف والسنة لسيؼ الديف الكاتب صٔ٘لعدناف الشريؼ ص

أما الطبيب محمد البار فذكر أف تفسير العمقة بالدـ الغميظ المتجمد توىـ مف قدامى المفسريف؛ ألف  -ٕ
مف كؿ  -المتخثر–يحيط بيا الدـ المتجمد ).(، وفي ىذه المرحمة ال يزيد عف نقطة الحبر ىذه حجميا
واعترض مأموف شقفة عمى البار في قولو: إف العمقة ، [ٖٕٔاإلنساف بيف الطب والقرآف ص ]خمؽجانب

ن ما ىو دـ سائؿ تحاط بالدـ الغميظ المتخثر، فالنطفة بعد أف تعمؽ ال يحيط بيا دـ غميظ متجمد أبدًا، وا 
عادي يجري في العروؽ؛ إذ لو كاف غميظًا متخثرًا ال نعدـ الدوراف، ولماتت النطفة األمشاج، وعمى ىذا 

لقرار المكيف لمأموف ]افإف وصؼ العمقة بأنيا الدـ المتخثر يجب أف ينتيي، وما العمقة إال مف العموؽ
شبث بالشيء، وتفسيرىا بجمطة الدـ أمر ويرى موريس بوكاي أف العمقة مف التعمؽ والت[، ٜٗٔشقفة ص

]القرآف والتوراة واإلنجيؿ والعمـ غير صحيح، ينبغي التحذير منو؛ ألف اإلنساف ال يمر بمرحمة جمطة الدـ
 [.ٖٕٙمعارؼ الجديدة لموريس بوكاي صدراسة الكتب المقدسة في ضوء ال
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يعتبر وصفًا متكامبًل عف  ژڱژالطور الجديد، وىكذا فإف التعبير القرآني 
ح األساسية الخارجية والداخمية الطور الثاني لنمو الجنيف، ويشتمؿ عمى المبلم

 .(ٔ)لو

                                                           

بشري )طورا العمقة والمضغة(، ، ووصؼ التخمؽ ال٘ٚعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة صانظر:  -ٔ
 .ٚٔ، ٙٔلكيث مور، مجمة اإلعجاز العممي، العدد الثاني، ص
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

الشيء، أو الدـ عامة، أو الشديد  في * العمقة لغة: مفرد عمؽ، وىو النُّشوب
 دودة في الماء تمتص الدـ. الحمرة، أو الغميظ، أو الجامد قبؿ أف ييبس، و 

نما  * بالنظر فيما قالو المفسروف في معنى العمقة نجده يرجع إلى الدـ، وا 
تعددت عباراتيـ في وصفيا؛ لتعدد معناىا المغوي، ومحصؿ أقواليـ يدور حوؿ: 

الميف، أو  الجامد ييبس، أو الجامد، أو والذي لـ الرطب، الدـ، والدـ مف القطعة
 شكؿ الُحمرِة، أو عمى ، أو المنعقد، أو الشديد-طري-العبيط أو  الدـ الغميظ،

مستطيمة، ومف المفسريف مف جمع أكثر مف وصؼ، وجاء لفظ القرآف  العمقة
 مطمقًا.

 عميو، وتعمؽ تمر بما لرطوبتيا تعمؽ أنيا العمقة بذلؾ؛ * عمؿ المفسروف لتسمية
 عمقة. تسمى صغيرة بدودة ليا بالرحـ، وتشبييا

أو  الجمع، معنى في اإلنساف ألف الجمع؛ عمى (ٔ)ژڍ  ڌژ : ولو ق* جاء 
يراد جنس اإلنساف، أو مراعاة الفواصؿ، أو أف السورة بنيت عمى اإليجاز في المفظ 

 واإلطناب في المعنى، وذلؾ يناسبو لفظ الجمع ىنا.
: (ٕ)ژڇ  ڍ  ڍ  ڌژ : ولو ق* السبب في االقتصار عمى طور العمقة في 

 خمؽ ليا ببلـز ليست والنطفة الرحـ، بو تمقي فيما أحياناً  ذلؾ وفيشاىد أف الناس
مخمقة، أو أف  تكوف وال فيو تكوف وقد كالمحتمـ، رحـ غير في تقذؼ فقد اإلنساف،
 الوحي مف مرحمة مقابؿ النطفة مرحمة فتركت وبدايتو، الوحي مستيؿ في السورة

                                                           

 .ٕسورة العمؽ: اآلية  -ٔ
 .ٕسورة العمؽ: اآلية  -ٕ
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 تخالطو لـ فمو الرجؿ اءم في اشتيرت الصالحة، أو أف النطفة الرؤيا فترة وىي
الجنيف، أو أف مرحمة النطفة قد تتـ خارج  يتخمؽ فبل العمقة تصر لـ المرأة نطفة

الجسـ بالتمقيح الصناعي خبلفا لمعمقة، ويحتمؿ القوؿ إف طور العمقة بداية حقيقية 
لتخمؽ أجيزة الجنيف بظيور مبدئي لمحبؿ الظيري وحزمة مف األوردة والشراييف، 

 بقات الثبلث التي ىي المبنة األولى لتكوف األعضاء واألجيزة فيما بعد.وظيور الط
 ثاني تعمؽ وبعده انغراز النطفة األمشاج، عند أولي عدة تعمقات: تعمؽ ىناؾ *
المعبلؽ الذي  تكوف عند لمجنيف ثالث تعمؽ وبعدىا المشيمي، الغشاء تكوف عند

ىذا األخير ىو بداية طور يربط بيف الجنيف الحقيقي وبيف الغشاء المشيمي، و 
العمقة، فطور العمقة يبدأ بعد مرحمة الحرث الذي ُيعَّدُّ مف مراحؿ النطفة، حيث 
تتييأ النطفة بعده لمتعمؽ، وذلؾ في اليـو الرابع عشر أو الخامس عشر لتصبح 

 .(ٔ)عمقة

                                                           

 . ٙٙٗ، وخمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار ص٘ٚص والسنة القرآف ضوء في األجنة انظر: عمـ -ٔ
لعمقة يبدأ بمرحمة الحرث الذي تمتصؽ فيو النطفة بجدار الرحـ بينما يرى الطبيب محمد البار أف طور ا

 [. ٕ٘ٓ، ٕٕٓ، ٕٔٓص اإلنساف ]خمؽ وتنشب فيو، وذلؾ ما بيف اليـو الخامس والسابع منذ بدء التمقيح.
وقد اعترض عميو الطبيب مأموف شقفة: أنو حيف تصؿ النطفة األمشاج إلى جدار الرحـ تحفر لنفسيا نفقًا 

التعشيش، وعميو  غير عشًا، والطب يسمي ىذا الفعؿ تعشيشًا، فاالنغراس تعشيش، والعموؽ تدخمو وتتخذه
 [.ٜٙٔ، ٜ٘ٔص شقفة مأموف المكيف .]انظر: القرارال يصح أف توصؼ بالعمقة في ىذه المرحمة

ؿ وذىب الطبيب كريـ حسنيف إلى أف العمقة تبدأ باتحاد نطفتي الرجؿ والمرأة؛ ألف وظيفتيا األساسية حا
تكونيا ىو التعمؽ ببطانة الرحـ، سواء نجحت في التعمؽ أـ لـ تنجح، وسواء كاف في بداية التعمؽ أو في 

 .[ٙٛص والقرآف العمـ بيف اإلنساف حياة ]دورة نيايتو.
وما قالو بعيد؛ ألف التمقيح يكوف في مرحمة النطفة، وال يصدؽ عمى اتحاد الحيواف المنوي بالييضة أنو 

بلـ أىؿ المغة، وال عند المفسريف، وال تصدقو الكشوفات العممية، فما قالو تحكـ ال دليؿ عمقو، ال في ك
 عف أىؿ الطب.   عميو، بؿ ما قالو شذوذ شذ بو
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* أثناء عممية الحرث، وباطراد عممية النمو، وتعدد الخبليا، وبدء تكويف األجيزة 
المختمفة )وفي مقدمتيا الجياز العصبي ممثبًل بالحبؿ الظيري، والجياز الدوري 
االبتدائي ممثبًل بأنابيب القمب وحزمة مف األوردة والشراييف(، تفقد النطفة شكميا 
وتستطيؿ في مطمع األسبوع الثالث مف اليوـ الرابع عشر أو الخامس عشر لتأخذ 

بواسطة المعبلؽ، وىذا يتفؽ مع معنى )التعمؽ ىيئة دودة العمؽ، ويتعمؽ بالمشيمة، 
 بالشيء( الذي يعتبر أحد مدلوالت )عمقة(.

* يتسع اسـ عمقة فيشمؿ وصؼ الييئة العامة لمجنيف كدودة عالقة، كما يشمؿ 
األحداث الداخمية كتكوف الدماء واألوعية المقفمة، كما يدؿ لفظ عمقة عمى تعمؽ 

لؾ فقد أظير القرآف الكريـ التحوؿ البطيء مف الجينف بالمشيمة، وباإلضافة إلى ذ
النطفة إلى العمقة باستعماؿ حرؼ العطؼ )ثـ(، الداؿ عمى التعقيب مع 

 .(ٔ)التراخي
 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية: 

 بالقطعة* أكدت المكتشفات العممية صحة ما ذكره المفسروف في وصفيـ لمعمقة 
أو  الميف، والدـ الغميظ، الجامد ييبس، والجامد، أو والذي لـ الرطب، ـ، والدـالد مف

 مستطيمة.  العمقة شكؿ الُحمرِة، وعمى ، أو المنعقد، أو الشديد-طري-العبيط 
في شكميا، وأثبت العمـ أنيا  العمقة صحة تشبيو المفسريف لمجنيف بدودة *

 ف جدار الجسـ الذي تعمؽ بو.تشبييا في وظيفتيا بالتغذي بامتصاص الدماء م
بالرحـ، إذ  صحة ما ذكره المفسروف بأف مف سبب تسميتيا بذلؾ أنيا تعمؽ *

 العموؽ مف أىـ مزايا ىذه المرحمة.

                                                           

، ووصؼ التخمؽ البشري )طورا العمقة ٘ٚعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني صانظر:  -ٔ
 .ٚٔعدد الثاني، صوالمضغة(، لكيث مور، مجمة اإلعجاز العممي، ال
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، وذلؾ بسبؽ القرآف الكريـ في وصؼ مراحؿ تخمؽ ر المعجزة العمميةو ظي *
ىية الضآلة في الجنيف البشري بدقة فائقة قبؿ ألؼ وأربعمائة سنة، وىي مراحؿ متنا

الحجـ، في زمف لـ يتيسر لئلنساف أي وسيمة مف وسائؿ التكبير أو الكشؼ أو 
التصوير، وذلؾ مف أوضح جوانب اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ، خاصة وأف 
ىذه المراحؿ لـ تتوصؿ العمـو المكتسبة إلى معرفتيا إال في العقود المتأخرة مف 

 ٚ,ٓقد وصفيا بدقة، وطوؿ العمقة يتراوح بيف القرف العشريف، مع أف القرآف 
مميمتر، وىو ما ال يمكف لمعيف المجردة رؤيتو في السقط النازؿ  ٘,ٖمميمتر و

مغمورًا بالدماء وبأشبلء االنسجة، ومف ىنا كاف ذكر اآليات القرآنية الكريمة 
لمراحؿ الجنيف بأوصاؼ محددة، ومراحؿ متتالية منتظمة، مف أعظـ الشيادات 

، وأف محمدًا رسوؿ أرسمو اهلل باليدى ى أف القرآف الكريـ ىو كبلـ اهلل عم
والنور، جاءه وحي السماء، إذ يستحيؿ أف يوجد مصدر ليذا العمـ الراقي المحكـ 

 .(ٔ)إال عمـ اهلل سبحانو وتعالى الدقيؽ في الزماف الذي عاش فيو محمد 
إعطائو ليذه المرحمة اسما بياني لمقرآف الكريـ؛ وذلؾ مف خبلؿ اإلعجاز ال* 

يشمؿ وصؼ الييئة العامة لمجنيف كدودة عالقة، كما يشمؿ األحداث الداخمية 
، ف بالمشيمةيكتكوف الدماء واألوعية المقفمة، كما يدؿ لفظ عمقة عمى تعمؽ الجن

الذي يدؿ عمى التعقيب مع التراخي، فيو لفظ  ژڱژحرؼ العطؼ واستعماؿ 
 ليكوف بذلؾ لفظًا معجزًا. موجز  يستوعب معاني عدة، 

 أعمـ واهلل 
 
 

                                                           

 .ٛٙٗ، ٚٙٗانظر: خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لزغموؿ النجار ص -ٔ
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 انشاثغ ؾشادلج
 ادلضغخطٕس 

 وفيو ثبلثة مطالب:  
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىيف  ادلضغخطٕس 
 ادلطهت انضبًَ: 

 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ. ادلضغخطٕس 
 ادلطهت انضبنش: 

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
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 انمشآٌ انكشٌىيف  ادلضغخادلطهت األٔل: طٕس 
 اٌَبد انٕاسدح

ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژ : اهلل قاؿ

 .(ٔ)ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ژ : قاؿ و

﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   .(ٕ)ژے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴ 
 شٌٍ:ألٕال ادلفغ

 في المغة بعدة معاف، وىي: مفرد ُمَضغ، وتأتي المضغة
 يمضغ.  ما قدر المحـ مف القْطعة

غُ الشيء الصغير في المادة  .ِصغاُرىا: اأُلُمور أي ، ِمف ُمضَّ
 .(ٖ)َغْيَره أوْ  َطعاماً  بِسنّْوِ  الَكوُ : َمْضغًا أي ما الكتو األسناف، ِمف َيْمُضُغو
 ف في قدر وحجـ ما يمكف مضغو، إذ قالوا: ىيوالمضغة عند كثير مف المفسري

 .(ٗ)يمضغ ما قدر ألنيا مضغة؛ وسميت المحـ، مف القطعة
                                                           

 .٘سورة الحج: اآلية  -ٔ
 . ٗٔ اآلية سورة المؤمنوف: -ٕ
الجزري  البف األثرو  الحديث والنياية في غريب ،ٕ٘ٙ/٘ المغة البف فارس انظر: معجـ مقاييس -ٖ
  .ٓٚ٘، ٛٙ٘/ٕٕ لمزبيدي وتاج العروس، ٓ٘ٗ/ٛ البف منظور لساف العرب، و ٖٓٚ/ٗ
، ٘ٗٔ/ٖ، والكشاؼ لمزمخشري ٛٗ/ٗ، والنكت والعيوف لمماوردي ٗٗٛٗ/ٚلى بموغ النياية إاليداية  -ٗ

، ٙ/ٕٔ، والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٛ/ٖٕ، ومفاتيح الغيب لمرازي ٖٓٔ/ٗوالمحرر الوجيز البف عطية 
، وتفسير الجبلليف ٛٔ/ٗٔ، والمباب البف عادؿ ٗ/٘لمخازف  أويؿ، ولباب التٔٛ/ٖومدارؾ التنزيؿ لمنسفي 

رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ألبي السعود ٖٖٗص ، والبحر المديد البف عجيبة ٖٜ/ٙ، وا 
، والتحرير والتنوير البف ٛٗ٘ص، وتيسير الكريـ الرحمف لمسعدي ٘ٔ٘/ٕ، وفتح القدير لمشوكاني ٛٛ٘/ٗ

 .ٚٓ٘/ٖ، وأيسر التفاسير لمجزائري ٜٙٓٚ/ٙٔ الشعراوي وتفسير، ٕٙٙ/ٗأضواء البياف و ، ٕٓ/ٛٔعاشور
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 .(ٔ)«تمايز فييا وال استبانة ال يمضغ، ما بقدر لحـ، قطعة»يقوؿ أبو السعود: 
فني ألنو تعالى يُ  ؛التحويؿ خمقاً  يسم، ژہ ہ ھژ : ولو ق

 خمقًا ليا، كأنو  الصفات خمؽ يغيرىا، فسم صفات، ويخمؽ الصفاتبعض 
 .(ٕ)يخمؽ فييا أجزاء زائدة

 :ژڻ  ڻ  ڻژ : ولو قوقد اختمؼ المفسروف في 
 مف ثـ تراب، مف خمقناكـ فإنا: ذلؾ ومعنى لمنطفة، ىو صفة القول األول:

 دفعتو ما المخمقة وغير سويًا، خمقاً  كاف فما المخمقة فأما مخمقة، وغير مخمَّقة نطفة
: واستدلوا لذلؾ بقوؿ ابف مسعود خمقا، يكوف أف قبؿ وألقتو ؼ،النط مف األرحاـ

مخمقة، أو غير  ،فقاؿ: يا ربّ  ،إذا وقعت النطفة في الرحـ، بعث اهلل مَمكا»
ف قاؿ: مخمقة، قاؿ: يا ربّ مخمقة؟ فإف قاؿ: غير مخمَّقة، مّجتيا األرحاـ دماً   ،، وا 
جميا؟ أشقّي أو سعيد؟ قاؿ: ما أ ؟فما صفة ىذه النطفة، أذكر أـ أنثى؟ ما رزقيا

ـّ الكتاب فاستنسخ منو صفة ىذه النطفة! قاؿ: فينطمؽ افيقاؿ لو:  نطمؽ إلى أ
 .(ٗ()ٖ)«فبل تزاؿ معو حتى يأتي عمى آخر صفتيا ،فينسخيا ،الممؾ

                                                           

، ٓ٘/ٙ البياف روح ، ومثمو قالو إسماعيؿ حقي تفسيرٕٙٔ/ٙإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  -ٔ
 ٗٔ/ٛٔ المعاني ، واآللوسي في روحٜ/٘البحر المديد وابف عجيبة في 

 .ٜٔ/ٛٔ المنير لمزحيمي ، والتفسيرٜٚٔ/ٗٔ البف عادؿالمباب ، و ٗٚ/ٖٕ يبالغ انظر: مفاتيح -ٕ
 كثير ابف كما في تفسير حاتـ أبي وابف، ٛٙ٘، ٚٙ٘/ٛٔأخرجو ابف جرير الطبري في جامع البياف  -ٖ
، وقاؿ ٜٚٗ/ٔفتح الباري  «.مرفوع حكماً  إسناده صحيح، وىو موقوؼ لفظاً » :قاؿ ابف حجر، ٖٕ٘/ٖ

 لو والحديث. األعمش حديث غير في ييـ قد معاوية أبا أف إال الصحيح، رجاؿ ثقات رجالوو »حمكت بشير: 
 .ٖٓٗ/ٖ بالمأثور التفسير مف المسبور الصحيح« فيو لمرأي مدخؿ ال ألنو الرفع؛ حكـ

والمراد أنيـ خمقوا مف جنس ىذه النطفة الموصوفة بالتامة والساقطة، ال أنيـ خمقوا مف » قاؿ اآللوسي: -ٗ
روح المعاني  «.طفة تامة ومف نطفة ساقطة؛ إذ ال يتصور الخمؽ مف النطفة الساقطة، وىو ظاىرن

ٔٚ/ٔٔٙ. 
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 .(ٔ)مخموؽ وغير مخموؽ السقط ىو القول الثاني:
: ژڻ ڻژ لوقتو، المرأة بو تأتي الذي : الولدژڻژالػ القول الثالث:

، أو (ٖ)ما كاف مف سقط: ژڻ ڻژ، ما ولد حياً : ژڻژ، أو الػ(ٕ)السقط
ڻ ژلتماـ،  يولد حياً  الذي وىو فيو الروح بنفخ خمقو أكمؿ : ماژڻژالػ

 :الشاعر ومنو قوؿ ،(ٗ)فيو الروح بنفح خمقو يكمؿ لـ حي غير سقط ما :ژڻ
 أفػػػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػػػر المخمقػػػػػػػػػػػػػة البكػػػػػػػػػػػػػاء

(٘)فػػػػػػػػػػػػػػػأيف الحػػػػػػػػػػػػػػػـز ويحػػػػػػػػػػػػػػػؾ والحيػػػػػػػػػػػػػػػاء  
 

   
 بعينو الولد إلى يرجع ژڻ  ڻ  ڻژ :قولو إف: قيؿ وقد» قاؿ القرطبي: 
 األعضاء لو فيخمؽ مضغتو سبحانو الرب يتـ مف منيـ والمعنى: السقط، إلى ال

 .(ٙ)«تماـ غير ناقصاً  خديجاً  يكوف مف ومنيـ أجمع،
                                                           

 ، وتفسير القرآف العظيـ البفٛٙ٘/ٛٔ ، وجامع البياف لمطبرئٜٗ/ٕتفسير مجاىد قالو مجاىد. انظر:  -ٔ
 . ٘ٗٛٗ/ٚالب لمكي ابف أبي ط النياية بموغ إلى ، مكتبة نزار، واليدايةٕ٘ٚٗ/ٛ حاتـ أبي

 في يشرع ثـ، تخطيط وال فييا شكؿ ال لحـ مف قطعة مضغة: فتصير تستحيؿ ثـ»قاؿ ابف كثير: 
 فتارة، األعضاء وسائر ورجبلف وفخذاف وبطف وصدر ويداف رأس منيا فيصور والتخطيط، التشكيؿ
: تعالى قاؿ يذاول، وتخطيط شكؿ ذات صارت وقد تمقييا وتارة، والتخطيط التشكيؿ قبؿ المرأة تسقطيا

ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ژ تشاىدونيا،  كما أي: ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ

ڻ  ژ: تعالى قولو في مجاىد قاؿ كما، تسقطيا وال المرأة تمقييا ال الرحـ في تستقر وتارة أي: ژے

 . ٖٕ٘/ٖ كثير البف تفسير القرآف العظيـ «.مخموؽ وغير مخموؽ السقط ىو: قاؿ ژڻ  ڻ
 .ٜٔ/ٗٔالكتاب  عمـو في ، والمبابٗ/٘ ، ولباب التأويؿ لمخازفٕٖٗ/ٖ انظر: معالـ التنزيؿ لمبغوي -ٕ
 القدير ، وفتحٓٔ/ٙ المنثور لمسيوطي ، والدرٕ٘ٚٗ/ٛ حاتـ أبي انظر: تفسير القرآف العظيـ البف -ٖ

 .ٛٔ٘/ٖ لمشوكاني
 .ٚٓٗ ،ٙٓٗ/٘ المسير في عمـ التفسير البف الجوزي انظر: زاد -ٗ
 .ٜ/ٕٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  -٘
 .ٜ/ٕٔ انظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي -ٙ
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 :ژڻ  ڻڻ ژواختمؼ القائموف بو في معنى  صفة لممضغة، القول الرابع:
: السّْقط ژڻ ڻژ، تاماً  المصورة خمقاً  :ژڻژالػ األول:الفريق  -أ

 بالصواب ذلؾ في األقواؿ وأولى»، وىذا ما رجحو الطبري بقولو: (ٔ)قبؿ تماـ خمقو
 تماـ قبؿ السّْقط: ژڻ ڻژ تامًا، خمقاً  المصورة :ژڻژالػ: قاؿ مف قوؿ
 مضغة مصيرىا بعد والنطفة المضغة، نعت مف ژڻڻ ڻ ژألف الػ؛ خمقو
 خمقاً  مخمقة: بقولو المراد ىو وذلؾ التصوير، إال سوياً  خمقاً  تصير حتى ليا ؽيب لـ

 .(ٕ)ينفخ فييا الروح وال تصوير، ببل مضغة األـ تمقيو مخمقة بأف وغير سويًا،
: يقاؿ والعيب، النقصاف مف الممساء المسواة :ژڻژالػ الفريق الثاني: -ب
 ،(ٖ)ممساء كانت إذا خمقاء صخرة: ـقولي مف وممسو، سواه إذا والعود، السواؾ خمؽ
 العيوب، مف أممس الخمقة كامؿ ىو ما منيا: متفاوتة المضغ يخمؽ تعالى اهلل كأفّ 
 خمقيـ في الناس تفاوت التفاوت ذلؾ فيتبع ذلؾ، عكس عمى ىو ما ومنيا

 .(ٗ)ونقصانيـ وتماميـ وقصرىـ، وطوليـ وصورىـ
ڻ ژ، ظاىرة التصوير الخمؽ مستبينة :ژڻژالػ الفريق الثالث: -ج 

 وكونيا المضغة حاؿ تفصيؿ بعد، والمراد وصورتيا خمقيا يستبف لـ أي :ژڻ
 .(٘)فشيئا شيئا ذلؾ بعد ظيرت ثـ األعضاء، مف شيء فييا يظير لـ قطعة أوالً 

                                                           

، والوجيز في تفسير الكتاب ٜٗٗ/ٕ، وبحر العمـو لمسمرقندي ٚٙ٘/ٛٔجامع البياف لمطبري انظر:  -ٔ
 .ٔٚ/ٖ ، والجواىر الحساف لمثعالبئٖٔ/ٗ الوجيز البف عطية ، والمحررٕٛٚصالعزيز لمواحدي 

 .ٜٙ٘، ٛٙ٘/ٛٔجامع البياف في تأويؿ القرآف لمطبري  -ٕ
 .ٖٕ٘/ٕ العروس ، وتاج٘ٛ/ٓٔ العرب شيء. لساف فيو يؤثر ال ُمْصَمت َأْمَمُس  َأخَمُؽ: ليف وَحجر -ٖ
عرابٔٛ/ٖ، ومدارؾ التنزيؿ لمنسفي ٘ٗٔ/ٖ الكشاؼ لمزمخشريانظر:  -ٗ  .ٜٖٔ/ٙ وبيانو القرآف ، وا 
رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ألبيٜ/ٕٔقرآف لمقرطبي الجامع ألحكاـ ال -٘  ،ٖٜ/ٙ السعود ، وا 

 . ٕٚ٘/ٕ التفاسير لمصابوني ، وصفوةٙٔٔ/ٚٔلؤللوسي المعاني ، وروح٘ٔ٘/ٖ لمشوكاني القدير وفتح
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 مف تطور وذلؾ ،ژھژ صفة ژڻ  ڻ  ڻژ»قاؿ ابف عاشور: 
 تكوف أمرىا أوؿ في افإني المضغة، تمؾ تشكؿ أطوار إلى إشارة المضغة، تطورات

 تشكيؿ والمراد مخمقة تكوف ثـ الخمقة، شكؿ فييا ظاىر غير أي: مخمقة غير
 .(ٔ)«األطراؼ ثـ الوجو
 يُبلشخ األلٕال: 

 صفة مف ژڻ  ڻ  ڻژ الػ ُبعده؛ ألف يخفى نوقش القوؿ األوؿ بأنو ال
ذكر لـ يظاىر اآلية، وليست مف صفة النطفة؛ ألف اهلل تعالى  ىو كما المضغة،

إذ ليس ليما مثؿ ىذيف الوصفيف ؛ مثؿ ىذيف الوصفيف عند ذكر النطفة والعمقة
ذ قد جعمت المضغة مف مبادئ الخمؽ تعيف أف كبل الوصفيف  ،بخبلؼ المضغة وا 
تفسير مف فسر غير المخمقة بأنيا التي لـ  كذلؾ يستقيـ، وعميو ال الزماف لممضغة

إذ ال يتصور الخمؽ مف ر مخموؽ؛ ، أو السقط مخموؽ وغي(ٕ)يكمؿ خمقيا فسقطت
 .النطفة الساقطة، وكذلؾ المضغة الساقطة

؛ السقط: المخمقة بغير المراد أف عمى تدؿ قرينة الكريمة اآلية نفس في: قيؿ فإف
 ىناؾ أف منو ، يفيـ(ٖ)ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ  :قولو  ألف
 السقط. وىو ى،المسم األجؿ ذلؾ إلى األرحاـ، في اهلل يقره ال آخر قسماً 

 يشاء ما األرحاـ في يقر اهلل ألف؛ اآلية مف السقط فيـ يتعيف ال أنو: فالجواب
 مف أكثر يقره وقد تسعة، يقره وقد أشير، ستة يقره فقد مسمى، أجؿ إلى يقره أف
گ  ژ: قولو بدليؿ مراد، غير أنو عمى اآلية دلت فقد السقط شاء، أما كيؼ ذلؾ

                                                           

 .٘ٗٔ، ٗٗٔ/ٚٔ والتنوير التحرير -ٔ
 .٘ٗٔ/ٚٔالتحرير والتنوير البف عاشور -ٕ
 .٘ية سورة الحج: اآل -ٖ
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 لـ -والتخطيط التشكيؿ بعد ولو- ميتاً  أمو تمقيو الذي السقط ألف؛ ژگ
 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گ  گ ژ: بقولو المخاطبيف مف واحداً  إنساناً  منو اهلل يخمؽ

 أف فيجب»، قاؿ الرازي: (ٕ)اآلية (ٔ)ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڱ 
 ألنو السقط؛ في يبعد وذلؾ إنسانًا، سيصير مف عمى ژڻ  ڻ  ڻژ تحمؿ

 .(ٖ)«الخمقة فيو امؿيتك ولـ سقطاً  يكوف قد
صفة لمضغة؛ لظاىر اآلية،  ژڻ  ڻ  ڻژ: أف قولو  وعميو فالراجح

 ولمطابقتو لما كشفة العمـ الحديث، وسنبيف ذلؾ في المطمب البلحؽ إف شاء اهلل.
كاف  وذلؾ أف اإلنساف لما خمؽ، ِمفْ  مبالغة بناء ، المفظةژڻژ : ولو قو 
 تضعيؼ جممتو في حسف بخمؽ، صمخت منيا واحد وكؿ متباينة، أعضاء فيو

 أي الفعؿ، تكرير عمى تدؿ صيغة ، أو ألف التخمؽ(ٗ)كثيراً  خمقاً  فيو ألف الفعؿ؛
 .، وىذا وصؼ المضغة ال النطفة(٘)شكؿ بعد وشكبل خمؽ، بعد خمقا

 الوجود؛ في الترتيب خبلؼ ژڻ ڻژ ذكر عمى ژڻژذكر الػ وتقديـ
 لمدليؿ إكماؿ ألنو المخمقة؛ غير هبعد وذكر االستدالؿ، في أدخؿ المخمقة ألف

 اإلنشاء، عمى القدرة عمى دليؿ الحاليف فكبل عدـ، عف نشأ تخميقيا أف عمى وتنبيو

                                                           

 .٘سورة الحج: اآلية  -ٔ
 .ٕٛٙ، ٕٚٙ/ٗانظر: أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف لمشنقيطي -ٕ
 .ٛ/ٖٕلمرازي  الغيب مفاتيح -ٖ
، والجواىر الحساف في تفسير القرآف ٖٔٔ/ٗ في تفسير الكتاب العزيز البف عطية الوجيز انظر: المحرر -ٗ

 .ٙٔٔ/ٚٔ المعاني لآللوسي ، وروحٔٚ/ٖ لمثعالبي
 .٘ٗٔ/ٚٔ والتنوير البف عاشور التحرير -٘
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 لنظير أي: ژۀ ۀژ: تعالى بقولو عقب الكبلـ، ولذلؾ مف المقصود وىو
 .(ٔ)الموت بعد اإلحياء إمكاف عمى واضحاً  دليبلً  تأممتـ، إذا لكـ

 البعيدة المبادئ مف التدرج عمى المبني الترتيب ضىمقت وكاف»وقاؿ اآللوسي: 
نما المخمقة غير يقدـ أف القريبة إلى  .(ٕ)«ممكة عدـ لكونيا أخرت وا 

                                                           

 .٘ٗٔ/ٚٔ والتنوير البف عاشور التحرير -ٔ
 .ٙٔٔ/ٚٔ المعاني روح - ٕ
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 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ. ادلضغخادلطهت انضبًَ: طٕس 
 التحوؿ ىذا ويكوف المضغة، مرحمة الجنيف إلى يتحوؿ العمقة مرحمة نياية في
 بعض اتخاذ العمقة مرحمة مف يوميف أو يـو آخر خبلؿ الجنيف ويبدأ جدًا، سريعاً 

 طور مف لمجنيف السريع التحوؿ ىذا الكريـ القرآف المضغة، ويصؼ خصائص
 السريع التتابع يفيد الذي( الفاء) العطؼ حرؼ باستخداـ المضغة طور إلى العمقة

ة في أعمى الموح ويتميز طور المضغة باكتماؿ ظيور الكتؿ البدني، (ٔ)لؤلحداث
الجنيني، ثـ يتوالى ظيور ىذه الكتؿ بالتدريج إلى مؤخرة الجنيف، ويتكوف الجنيف 
مف عدة فمقات تظير بينيا انبعاجات، وبوجودىا يصبح شكؿ الجنيف شبييًا بالعمكة 
الممضوغة مف حيث المظير الخارجي، ولكف ال شكؿ فيو وال تخطيط وال تمايز 

تدؿ عمى أنو جنيف إنساني، وال استبانة فيو ألي عضو، لممبلمح اإلنسانية التي 
ويكتسب الجنيف تدريجيًا شكؿ المضغة مف حيث الحجـ )حيث يكوف طوؿ الجنيف 

سـ( وىو أقؿ ما يمضغ، ولـ يتوصؿ اإلنساف إلى تصوير الجنيف في طور ٔ)
المضغة إال في القرف العشريف، وىو يبدو تحت المجير كقطعة لحـ وغضروؼ، 

ي القسـ الذي سيكوف الحقًا العمود الفقري، وبقية العظاـ، ومع استمرار خاصة ف
نمو الجنيف تبدو الفمقات في تغير مستمر مثمما تتغير طبعات األسناف في المادة 
الممضوغة، ثـ يأتي النصؼ الثاني مف ىذا الطور لتظير المبلمح اإلنسانية، 

 .(ٕ)كبراعـ اليديف والرجميف وغير ذلؾ

                                                           

، وعجائب النظر والتأمؿ ألسامة ٙٚوآخريف صعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني انظر:  -ٔ
عجاز آيات القرآف في خمؽ اإلنساف لمحمد ف٘ٛٔالناعسة ص   .ٜٔياض ص، وا 

، وخمؽ اإلنساف في ٖ٘، ومف عمـ الطب القرآني صٛٗٔعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة صانظر:  -ٕ
، ٖٕ٘، ومباحث في إعجاز القرآف صٖٔٗص لمكاتب ، ودالئؿ اإلعجازٕٕٖ، ٕٖٓص الكريـ القرآف

 .ٛـ، صٕٔٓٓاير ين -ىػٕٔٗٔوأطوار الجنيف ونفخ الروح لمصاوي، مجمة اإلعجاز، العدد الثامف، شواؿ 
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 يز مرحمة المضغة ما يمي:فأىم ما يم
  أواًل: اكتمال ظيور الكتل البدنية:

وىذه الكتؿ البدنية ليست إال تكثفًا لطبقة الميزودـر المتوسطة بجانب محور 
 الطبقة بسرعة عمى ىذه تسمى الكتمة بجانب المحور، تنمو طبقة ، إذ تنموالجنيف
 مف الظيور في لكتؿا ىذه العصبي، وتبدأ الميزاب وتبلمس محور الجنيف، جانبي
 يتوالى ثـ جانب، كؿ عمى كتمة وتظير القمب، سالفة الصفيحة بعد الرأس جية

 العشريف اليـو في ظيورىا أوؿ ويكوف الجنيف، مؤخرة إلى الرأس مف تباعا ظيورىا
 إلى تقسميا شقوؽ جممة الكتمة بيذه وتظير ،(ٔ)(التمقيح منذ) والعشريف الواحد أو

 جانب كؿ عمى الظيور في البدنية الكتؿ وتتوالى لبدنية،ا الكتؿ تسمى قطاعات
 كؿ عمى كتمة ٘ٗ إلى ٕٗ اكتماليا عند عددىا ليبمغ حتى الجنيف محور مف

 في التي الكتؿ تبدأ حتى يكتمؿ ظيورىا يكاد وال المؤخرة، إلى القمة جانب، مف
 .(ٕ)واحد مستوى في الكتؿ جميع تكوف ال بحيث تتمايز القمة

في األسبوع التي تعطي المضغة صفتيا وشكميا وتميزىا  تؿ البدنيةالكوتنقسـ 
 ينمواف في األسبوعيف الخامس والسادس إلى المراحؿ التالية: الرابع إلى قسميف

وتنمو خبليا ىذه  ،العظمي الميفي والغضروفي ثـ النسيجيكوف قسـ أمامي  - أ
 تكوف الفقرات وبذلؾمف كؿ جانب لتمتقي أماـ القناة العصبية  في ىذا القسـ الكتؿ
الكتؿ -حيث تمتحـ أربع كتؿ بدنية  وتمتد مف جية مؤخرة الرأس ،-العمود الفقري–

مكونة كبل مف قاع الجمجمة ومؤخرة الرأس، تمييا ثماني  -العميا األولى األربع
 تمييا خمس فقرات قطنية، فقرات عنقية، وتمييا اثنتا عشرة فقرة صدرية، تمييا

                                                           

 اليوميف في المضغة مرحمة إلى أي أف أوؿ ظيور ليا يكوف في نياية مرحمة العمقة، إذ إف الجنيف يتحوؿ -ٔ
 .ٕٕٖصوخمؽ اإلنساف في القرآف لمنجار ، ٙٚص عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة. انظر: ٕٙ-ٕ٘
 . ٕٚٗخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صانظر:  -ٕ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

319 

إلى عشر فقرات عصعصية تمتحـ في عظـ  ثماف مييات خمس فقرات عجزية،
 .(ٔ)العصص الذي يندثر في عجب الذنب

 الفقرات تكوف بعد تظير خمفي ظيري، عمى ىيئة كتمة مف الخبليا قسـ -ب
 وداخمية الجمد، تحت وما األدمة وتكوف خارجية طبقتيف: إلى تتمايز األولية، ثـ

 .(ٕ)واألضبلع بالفقرات حيطةالم تمؾ وخاصة الييكؿ، عضبلت مختمؼ وتكوف
 واألسبوع البدنية، الكتؿ لظيور مخصصا( ٖٓ-ٕٔ) الرابع األسبوع نرى وىكذا
 .(ٖ)المضغة يميز وعضمي عظمي قطاع إلى البدنية الكتؿ لتحوؿ والسادس الخامس

 ثانيًا: اكتمال ظيور األقواس البمعومية
 مف االكتودـر ةطبق في شقوؽ أو ميازيب خمسة أيضا الفترة ىذه في ويظير

 شؽ كؿ يمي حتى مماثمة نتوءات( والميازيب الشقوؽ) ىذه ويقابؿ الرأس، جية
 البمعومية، ومف باألقواس اإلنساف جنيف لدى تعرؼ أقواس خمسة بذلؾ مكوناً  نتوء،
الوجو،  تكويف يبدأ وبذلؾ والسفمي، العموي الفؾ اهلل يخمؽ األوؿ البمعومي القوس
 بالقوس الثاني البمعومي القوس ويسمى البدائية، الفـ حةبفت الفكاف ىذاف ويحيط
 .(ٗ)الخامس( الرابع، )الثالث، بأرقاميا فتعرؼ األقواس بقية أما البلمي،

 
 

                                                           

 .ٔٚ: األطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( صانظر -ٔ
 .ٕٖ٘، ٕٖٗ، وخمؽ اإلنساف في القرآف لمنجار صٕ٘٘ساف بيف الطب والقرآف لمبار صخمؽ اإلنانظر:  -ٕ
 .ٕٙ٘خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص -ٖ
ي القرآف الكريـ وخمؽ اإلنساف ف ،ٜٖٙ ،ٕٛٗ، ٕٚٗخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص انظر:  -ٗ

 .ٔٛٔ،ٓٛٔصلمنى مرفت  الكريـ ومراحؿ خمؽ اإلنساف في آيات القرآفلمنجار ص، 
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* وتتخمؽ أجيزة الجنيف عمى ىيئة براعـ في طور المضغة، ويتـ نموىا في 
 قناة ىإل عصبي -شؽ– ميزاب مف لمجنيف العصبي األطوار التالية، فينمو الجياز

 والمخ القدمي المخ- المختمفة بنتؤاتو المخ لتكوف الرأس منطقة في تنمو عصبية
 الفـ فتحة وتظير الرأس، انحناءات بسرعة تنمو المؤخري، كما والمخ المتوسط
 المخ مف كامتداد العيف حويصمة القمب، ثـ تظير صفيحة مف قريبة البدائية

 لوح يظير كما السمع، حويصمة ثـ المقدمي،
 الحبؿ ذاتيا الفترة في ويظير الشـ، قرص
 الدموية األوعية تكوف الفترة ىذه ، وفي(ٔ)السري

 إلى الجنيف وتتحوؿ في بوضوح ظيرت قد
 ثـ (،S) شكؿ الحرؼ عمى لمقمب أنبوب ممتوٍ 

متصمة  -والبطيناف األذيناف- القمب غرؼ تظير
األـ،  رحـ في المشيمية ةبالدور  ببعضيا، وتبدأ الدورة الدموية باالكتماؿ واالتصاؿ
والكبد،  البنكرياس برعمي ويظير وتبدأ القناة اليضمية في التكوف في ىذا الطور،

 التنفسي الجياز بداية تظير أيضاً  الفترة ىذه السمع واإلبصار، وفي وحويصمتا
، قاع مف كميزاب  أنابيب كما تظير الرئة، وبرعما اليوائية القصبة تظير ثـ البمعـو
 .(ٕ)الحقيقية وبدايات الجياز البولي فيما بعد تتشكؿ منيا الكمى كمىلم أولية

* ويعتبر مصطمح )مضغة( أكثر مبلءمة لممعنى وليذا الطور مف تمؾ 
التسميات التي يطمقيا عمماء األجنة عمى ىذه المرحمة، والتي ما تزاؿ سائدة حتى 

ية(، فيذه التسمية ال وقتنا الحاضر، إذ تعرؼ ىذه المرحمة بػ)مرحمة األزواج الفمق
                                                           

 وىو الذي كاف في المرحمة السابقة )مرحمة العمقة( يعرؼ بالمعبلؽ. -ٔ
خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص ، و ٕٖٗلمنجار صالكريـ خمؽ اإلنساف في القرآف انظر:  -ٕ

 .ٛٚص وآخريف األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزندانيعمـ و  ،ٕٗ٘، ٖٕ٘
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تشير إال إلى تمؾ الفتحات التي يتكوف منيا الجياز العصبي والعظاـ والجياز 
اليضمي والعضبلت، في حيف تتجاىؿ ىذه التسمية أزواجًا أخرى مف الفتحات 
تعرؼ عند عمماء األجنة بػ)قوس األزواج الخمسة(، والتي تظير كقوس يتكوف مف 

الرابع، ويتكوف منيا: الوجو، واألذف، والرقبة، وىذه  خمسة أزواج تظير في األسبوع
الفتحات ال يشار إلييا في التسمية السائدة اآلف، رغـ أنيا تمثؿ عبلمة ىامة في 
ىذه المرحمة مف مراحؿ تطور الجنيف، في حيف تأتي كممة مضغة مناسبة جدًا 

 .(ٔ)لتسمية ىذا الطور
يات الجارية في ىذا ويمكف إدراؾ تطابؽ مصطمح مضغة لوصؼ العمم* 

 الطور في النقاط التالية: 
ظيور الفمقات التي تعطي مظيرًا يشبو مظير طبع األسناف في المادة  -ٔ

الممضوغة، وتبدو دائمة التغير، كما تتغير آثار طبع األسناف في شكؿ مادة 
تمضغ حيف لوكيا؛ وذلؾ نتيجة لمتغير السريع في الجنيف، ولكف آثار الطبع أو 

تستمر مبلزمة، فالجنيف يتغير شكمو الكمي، ولكف التركيبات المتكونة مف المضغ 
، وانتفاخات (ٕ)الفمقات تبقى، وكما أف المادة التي تموكيا األسناف يحدث بيا تَغضُّف

 .وتثنيات، فإف ذلؾ ما يحدث لمجنيف تماماً 
 تغير أوضاع الجنيف بسبب تحوالت في مركز ثقمو مع تكوف أنسجة جديدة. -ٕ
كما تستدير المادة الممضوغة قبؿ أف  -ٖ

تبمع، فإف ظير الجنيف ينحني ويصبح مقوسًا 
 ( بالمغة اإلنجميزية. Cشبو مستدير مثؿ حرؼ )

                                                           

 .ٔٚ ،ٓٚخمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف لحمد الرقعي صانظر:  -ٔ
 .٘٘ٙ/ٕتغضف الشيء: تثنى وتكسر، المعجـ الوسيط  -ٕ
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سـ( في نياية ىذه المرحمة، وىذا مطابؽ لوجو ٔيكوف طوؿ الجنيف حوالي ) -ٗ
غُ ؛ ألف المادة مفوىو الشيء الصغير في المغة، مف معاني المضغة  : ُموراألُ  ُمضَّ

، وىذا المعنى ينطبؽ عمى حجـ الجنيف الصغير؛ ألف جميع أجيزة ِصغاُرىا
  .(ٔ)اإلنساف تتخمؽ في مرحمة المضغة، ولكف في صورة برعـ

، (ٕ)ذكر المفسروف مف معاني المضغة: أف تكوف في حجـ ما يمكف مضغو -٘
جـ لمادة سـ(، وىذا تقريبًا أصغر حٔوالجنيف في نياية ىذا الطور يكوف طولو )

يمكف أف تموكيا األسناف، وأما طور العمقة السابؽ فقد كاف الحجـ صغيرًا ال يتيسر 
 .(ٖ)مـ طوالً  ٘,ٖإذ يبمغ  ،مضغو
 إلى تتمايز ما سرعاف ولكنيا البداية، في -الكتؿ البدنية–الفمقات  تتمايز * وال
 يف تتكوف واألجيزة األعضاء ىذه مختمفة، وبعض أعضاء إلى تتطور خبليا
لى، الحقة مراحؿ في اآلخر والبعض المضغة، مرحمة  اآلية تشير المعنى ىذا وا 
 ژڻ  ڻ  ڻژ فػ، (ٗ)ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ :الكريمة القرآنية
، (٘)، فإنيا في أوؿ أمرىا تكوف غير مخمقة ثـ تكوف مخمقةژڻژصفة 

الرجميف و  الجنيف في النصؼ الثاني مف ىذا الطور تقريبًا تظير عميو براعـ اليديفو 
                                                           

ىو أصغر حجـ إلنساف تخمقت جميع أجيزتو فيو إذف مضغة؛ ألف مضغ األمور صغارىا وىذا إنساف  -ٔ
 ، في اليامش.ٕٛسـ(، انظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة ص ٔوطولو ) بجميع أجيزتو

 .ٓ٘ٗ/ٛ العرب يمضغ. انظر: لساف ما قدر المحـ مف وفي المغة: القْطعة -ٕ
لمنجار  الكريـ وخمؽ اإلنساف في القرآف ،ٕٛ-ٓٛعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة ص انظر: -ٖ

 ٖٔٗص كاتبلم ودالئؿ اإلعجاز ،ٖٕٖ، ٕٕٖ ،ٕٖٓص
 .٘سورة الحج: اآلية  -ٗ
الموسوعة الفقيية لؤلجنة ، و ٕٛانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف ص -٘

، ٕٛقرقوز ص وأحمد دياب الحميد الكريـ لعبد القرآف في الطب ، ومعٕٖٓ/ٔ البشري لموفعة واالستنساخ
 .ٖٖ٘ودليؿ األنفس 
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 والرأس والصدر والبطف، كما تتكوف معظـ براعـ أعضائو الداخمية، ومع احتفاظو
بالشكؿ الخارجي المشابو لمادة ممضوغة يصدؽ عميو أنو مخمؽ وغير 

ثـ تستحيؿ فتصير مضغة: قطعة مف لحـ ال شكؿ »، قاؿ ابف كثير: (ٕ()ٔ)مخمؽ
                                                           

يناير  -ىػٕٔٗٔ، شواؿ ٛالروح لمصاوي، بحث في مجمة اإلعجاز، العدد  انظر: أطوار الجنيف ونفخ -ٔ
أثر بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لممصمح والصاوي، منشور ضمف ، و ٛـ، صٕٔٓٓ

 .ٛٔالكويت، العمـو الطبية، الجزء األوؿ، ص ببحوث المؤتمر الثامف لئلعجاز العممي في القرآف والسنة 
 ، مف ذلؾ:ژڻ  ڻ  ڻژ: يرات عممية أخرى لقولو وىناؾ تفس -ٕ
المضغة في بدايتيا تكوف مخمقة بالقوة والكموف، فالتصميـ الذي سيسير عميو التخمؽ كامف في المضغة،  -أ

لكنو لـ يظير بعد، وىذا يكوف في أولى مراحؿ المضغة، فإذا نظرت إلى عدـ ظيور التخمؽ الفعمي فيي 
ذا نظرت إلى   [. ٖ٘٘ص محمد عز الديف توفيؽكموف التخمؽ فييا فيي مخمقة.]دليؿ األنفس لغير مخمقة، وا 

أو أف تخمقو قد بدأ ولكف لـ يكتمؿ بعد، ذاؾ أف بعض أعضاء الجنيف كالعينيف والقمب واألذنيف والجياز  -ب
تخمقو قد العصبي وغيرىا يبدأ تكونيا في طور المضغة، إال أنو ال يتـ إال الحقًا في طور التسوية، أي أف 

 [.٘٘بدأ لكنو لـ يكتمؿ بعد، فيو مخمؽ وغير مخمؽ.]مف عمـ الطب القرآني لعدناف الشريؼ ص
: ژڻ  ڻژ: الجنيف بحد ذاتو، أي: الورقة الجنينية التي يتكوف منيا الجنيف الفعمي، ژڻژالػ -ج

يتخمؽ منيا أي شيء مف المشيمة والحبؿ السري واألغشية التي تحيط بالجنيف وتغذيو وتسقط بعد الوالدة فبل 
 [.٘٘، ومف عمـ الطب القرآني صٖ٘٘الجنيف]دليؿ األنفس ص

الخبليا التي تبقى في المضغة  ژڻ  ڻژ: الخبليا التي تـ تخمقيا في المرحمة الجنينية، ژڻژالػ -د
 كخبليا خاـ وتساىـ في إصبلح الجسـ وترميمو عندما تصبح بقية الخبليا متخصصة جدًا وتفقد قدرتيا عمى
االنقساـ، ذلؾ أنو في طور المضغة تتمايز الخبليا فتظير خبليا متخصصة كالخبليا القمبية والعصبية 
والدموية وغيرىا، لتشكؿ الخبليا المخمقة التي ستكوف مختمؼ أعضاء الجنيف، وتبقى خبليا غير متخصصة 

حوؿ إلى خبليا متخصصة تحؿ ىي الخبليا غير المخمقة أو ما يدعى عمميًا بخبليا االحتياط، وعمميا أف تت
، ٖٙ٘، ٖ٘٘، ودليؿ األنفس صٕٙٓمحؿ الخبليا المتخصصة عندما تموت ىذه]خمؽ اإلنساف لمبار ص

 [.٘٘ومف عمـ الطب القرآني ص
أف بعض أجزاء المضغة يظير فييا التخمؽ قبؿ األجزاء األخرى، فتكوف المضغة في أولى مراحميا مخمقة  -ىػ

جزاء، ثـ يعـ التخميؽ بعد ذلؾ كؿ األجزاء، قمو نظرنا إلى الجنيف خبلؿ ىذه في أجزاء وغير مخمقة في أ
تبدأ في التشكؿ  -الداخمية والخارجية والوسطى–لوجدنا أف الطبقات الثبلث  -المضغة-المرحمة مف تكونو 

 =وفإلى األعضاء واألجيزة المختمفة، وىذا ال يحدث في وقت واحد بؿ إنو يستغرؽ بعض الوقت، وليذا سيك
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ور منيا رأس ويداف وصدر فييا وال تخطيط، ثـ يشرع في التشكيؿ والتخطيط، فيص
، وقاؿ أبو السعود واآللوسي: (ٔ)«وبطف وفخذاف ورجبلف وسائر األعضاء

 أي: ژڻ ڻژ مصورة، الخمؽ مستبينة أي: مضغة صفة بالجر ژڻژ»
 لـ قطعة أوالً  وكونيا المضغة حاؿ تفصيؿ والمراد بعد، وصورتيا خمقيا يستبف لـ

، وقاؿ ابف (ٕ)«ؾ شيئا فشيئامف األعضاء، ثـ ظيرت بعد ذل شيء فييا يظير
وذلؾ تطور مف تطورات المضغة، إشارة إلى أطوار تشكؿ تمؾ »عاشور: 

المضغة، فإنيا في أوؿ أمرىا تكوف غير مخمقة أي: غير ظاىر فييا شكؿ الخمقة، 
 .(ٖ)«ثـ تكوف مخمقة والمراد تشكيؿ الوجو ثـ األطراؼ

                                                                                                                                                                  

ىناؾ بعض مف ىذه الطبقات قد تميز إلى األعضاء المختمفة في  -وفي أي وقت نراقب فيو ىذا الجنيف-=
حيف ال يزاؿ البعض لـ يصؿ إلى ىذه المرحمة مف التشكيؿ والتميز بعد أي أف بعضيا قد صار مخمقًا 

عضاء في الجنيف يحصؿ والبعض اآلخر لـ يصؿ إلى ىذه المرحمة بعد، وذلؾ ألف أوج التميز وتشكيؿ األ
األسبوع الثامف(، وليذا عرفت ىذه الفترة بفترة تكوف أو تولد األعضاء.]دليؿ -في ىذه المرحمة )األسبوع الرابع

 [.ٔٚ، وخمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف لمرقعي صٖ٘٘األنفس ص
أي تعارض أو تضاد بيف  -إف شاء اهلل–وال يبدو »بعد نقمو ألكثر الوجوه السابقة:  محمد عز الديف توفيؽقاؿ 

األولى لمتخطيط، وانتياء ىذه الوجوه؛ فإف كؿ واحد يصؼ المضغة في إحدى مراحميا، بدء مف البداية 
المبلمح المميزة لمجنيف، وىذا يعطي لآلية الكريمة داللة عميقة؛ ألنيا جمعت في كممتيف مراحؿ بظيور 

 [. ٖٙ٘فس صدليؿ األن«.]معقدة، يشرحيا أىؿ االختصاص في صفحات
 قمت: إف أقرب ىذه الوجوه باإلضافة إلى ما ذكرتو ىو الوجو األوؿ والوجو الثاني، واهلل أعمـ.

أف بعض األجزاء في أثناء مدة تطور الجنيف تبدو غير متناسبة مع ما سيكوف عميو الفرد في المستقبؿ،  -و
ُمَشَكؿ بنسب]القرآف والتوراة  عمى حيف تظؿ أجزاء أخرى متناسبة، ذلؾ ىو معنى كممة )مخمؽ(: يعني

 [.ٖٕٛواإلنجيؿ والعمـ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارؼ الجديدة لموريس بوكاي ص
 . مع التنبو عمى أف ابف كثير حمؿ كبلمو عمى السقط.ٖٕ٘/ٖتفسير القرآف العظيـ البف كثير   -ٔ
 .ٙٔٔ/ٚٔ، وروح المعاني لؤللوسيٖٜ/ٙإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ألبي السعود  -ٕ
 .٘ٗٔ، ٗٗٔ/ٚٔالتحرير والتنوير  -ٖ
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، (ٔ)ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں ژ :قاؿ ومما أستأنس بو لذلؾ أف اهلل 

؛ وذلؾ لما قدـ ذكر المضغة المخمقة والتي بينيا ژںژجاء ىنا بحرؼ العطؼ ف
وبيف مرحمة العمقة المضغة غير المخمقة، أي بيف العمقة والمضغة المخمقة فترة 

-، أما اآلية األخرى (ٖ)، الداؿ عمى التراخيژںژ، فجاء بحرؼ العطؼ (ٕ)زمنية
لمضغة مطمقة، فتعـ المخمقة فجاء با -(ٗ)ژہھ ہژ:  قولو

وغيرىا، ولما كانت المضغة في أوؿ أمرىا غير مخمقة، وطور المضغة مباشر 
مف  التحوؿ؛ ألف الذي يفيد الترتيب والتعقيبلمعمقة جاء بالعطؼ بحرؼ )الفاء( 

  سريع، واهلل أعمـ. -وىي في أوؿ أحواليا غير مخمقة- ژھژإلى  ژہژ
ية األربعيف األولى، وينتيي ىذا الطور بنياية وبيذا يكتمؿ طور المضغة في بق

 .(٘)، والصورة أسفؿ لجنيف في نياية طور المضغةاألسبوع السادس
 
 

                                                           

 .٘سورة الحج: اآلية  -ٔ
 وىي فترة المضغة غير المخمقة. -ٕ
 مف صفات طور المضغة. ژڻ  ڻ ڻژكذلؾ الترتيب ىنا حاصؿ، أي بيف العمقة والمضغة؛ ألف  -ٖ

 . ٗٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٗ
 .ٕٕٖصلمنجار  الكريـ القرآفخمؽ اإلنساف في انظر:  -٘

يوما   ٜٕ
 يوما

يوما  ٕٙ
 وماي

يوما  ٕٗ
 يوما
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انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش:   

 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:
يمضغ،  ما قدر المحـ مف في المغة بعدة معاف، وىي: القْطعة المضغة * تأتي

 .، ما الكتو األسنافالشيء الصغير في المادةو 
* المضغة عند كثير مف المفسريف في قدر وحجـ ما يمكف مضغو، واختمفوا 

  لمنطفة. فقيؿ: صفة :ژڻ  ڻ  ڻژ :في
  مخموؽ. وغير مخموؽ السقط ىو وقيؿ:
 قط.الس :ژڻ ڻژ لوقتو، المرأة بو تأتي الذي الولد: ژڻژالػوقيؿ: 

 المصورة خمقاً  :ژڻژوقيؿ: صفة لممضغة، ثـ اختمؼ ىؤالء، فقاؿ فريؽ: الػ
 :ژڻژ، وقاؿ فريؽ آخر: الػالسّْقط قبؿ تماـ خمقو :ژڻ ڻژ، تاماً 

 مستبينة :ژڻژوالعيب، وقاؿ فريؽ ثالث: الػ النقصاف مف الممساء المسواة
 بعد. وصورتيا خمقيا يستبف لـ أي :ژڻ ڻژ، ظاىرة التصوير الخمؽ

 والراجح أنيا صفة لمضغة؛ لظاىر اآلية، ولمطابقتو لما كشفة العمـ الحديث.
 منيا كؿ المختص األعضاء لكثرة خمؽ، ِمفْ  ، مبالغةژڻژ : ولو ق* 
 .خمؽ بعد خمقا أي الفعؿ، تكرير عمى تدؿ صيغة أو ألف التخمؽ وصورة؛ بخمؽ

 ،االستدالؿ في أدخؿ المخمقة ألف ؛ژڻ ڻژ عمى ژڻژالػ * تقديـ
 الحاليف فكبل عدـ، عف نشأ تخميقيا أف عمى وتنبيو لمدليؿ إكماؿ المخمقة وغير
 .الكبلـ مف المقصود وىو اإلنشاء، عمى القدرة عمى دليؿ
 جدًا، سريعاً  التحوؿ ىذا ويكوف مضغة، الجنيف إلى يتحوؿ العمقة نياية في* 
المضغة،  ئصخصا بعض اتخاذ العمقة مف يوميف أو يـو آخر خبلؿ الجنيف ويبدأ
 وصؼ القرآف التحوؿ بحرؼ العطؼ )الفاء( الذي يفيد التتابع السريع لؤلحداث. لذا
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* أىـ ما يميز مرحمة المضغة اكتماؿ ظيور الكتؿ البدنية التي تعطي المضغة 
ينمواف في  في األسبوع الرابع إلى قسميف صفتيا وشكميا وتميزىا، وتنقسـ

 احؿ التالية.األسبوعيف الخامس والسادس إلى المر 
* ومف أىـ ما يميز مرحمة المضغة كذلؾ اكتماؿ ظيور األقواس البمعومية، 

 تكويف يبدأ وبذلؾ والسفمي، العموي الفؾ اهلل يخمؽ األوؿ أقواس، مف خمسة وىي
 بأرقاميا. فتعرؼ األقواس بقية أما البلمي، بالقوس الثاني ويسمى الوجو،

 .في طور المضغة، وتنمو الحقاً  * تتخمؽ أجيزة الجنيف عمى ىيئة براعـ
* يعتبر مصطمح )مضغة( أكثر مبلءمة ليذا الطور مف تسميات عمماء 

ظيور الفمقات التي ب ،وصؼ العمميات الجارية في ىذا الطورمع  وتطابقاألجنة، ل
تغير أوضاع ولتعطي مظيرًا يشبو مظير طبع األسناف في المادة الممضوغة، 

ظير  ةر استد، والثقمو مع تكوف أنسجة جديدة الجنيف بسبب تحوالت في مركز
سـ( في نياية المرحمة، ٔيكوف طوؿ الجنيف حوالي )و (، Cحرؼ )كالجنيف مقوسًا 

 وىذا أصغر حجـ لمادة يمكف أف تموكيا األسناف.، المادة مفوىو شيء صغير 
، فإنيا في أوؿ أمرىا تكوف غير ژڻژصفة  ژڻ  ڻ  ڻژ* 

ف في النصؼ الثاني مف ىذا الطور تقريبًا تظير الجني، و مخمقة ثـ تكوف مخمقة
والرجميف والرأس والصدر والبطف، كما تتكوف معظـ براعـ  عميو براعـ اليديف

بالشكؿ الخارجي المشابو لمادة ممضوغة يصدؽ  أعضائو الداخمية، ومع احتفاظو
 ابفو وأبو السعود واآللوسي ، ومثؿ ذلؾ قاؿ ابف كثير عميو أنو مخمؽ وغير مخمؽ

  عاشور.
 يكتمؿ طور المضغة في األربعيف األولى، وينتيي بنياية األسبوع السادس. *
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 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
قطعة مف * أكدت الحقائؽ العممية صحة ما ذكره المفسروف في أف المضغة 

 .مضغيأنيا قدر ما و المحـ، 
ڻ  ڻ  ژما ذكره المفسروف الذيف قالوا إف  * أكدت الحقائؽ العممية صحة

 .ژڻژلػ صفة ژڻ
بياني، فالقرآف أعطى ليذه المرحمة اسـ يناسب الشكؿ ر اإلعجاز الو ظي* 

الخارجي والشكؿ الداخمي ليا، فمصطمح )مضغة( أكثر مبلءمة لممعنى مف 
فيو لفظ موجز يستوعب ، التسميات التي يطمقيا عمماء األجنة عمى ىذه المرحمة

حرؼ عاني عدة، ليكوف بذلؾ لفظًا معجزًا، ومف اإلعجاز البياني ىنا استعماؿ م
)الفاء( لما جاء ذكر طور المضغة مطمقًا بعد العمقة ليدؿ عمى التحوؿ  العطؼ

استعمؿ السريع مف عمقة إلى مضغة، ولما عطؼ المضغة المخمقة عمى العمقة 
 المضغة المخمقة.الذي يدؿ عمى التراخي بيف العمقة و  ژڱژحرؼ العطؼ 

التعبير القرآني عف ىذه المرحمة بػ)المضغة( يعتبر ، فإظيار المعجزة العممية* 
العمـ، بؿ لـ يتوصؿ  سبقًا عمميًا معجزًا في زمف لـ تتوفر فيو أي وسيمة مف وسائؿ

 اإلنساف إلى تصوير الجنيف في ىذا الطور إال في القرف العشريف.
ف الكريـ كبلـ اهلل العمي القدير، ومنيا الشبو * دمغ شبيات الطاعنيف في القرآ

المتعمقة بتخمؽ اإلنساف، ومف ذلؾ الطعف عمى القرآف في وصفو لممضغة 
، إذ أثبتت الكشوؼ العممية سبؽ القرآف الكريـ لمعمـو ژڻڻ ڻ ژبػ

بعد ذكره لمراحؿ خمؽ اإلنساف -الحديثة، ودقة ما فيو، حتى قاؿ موريس بوكاي 
عرؼ : »-ژڻڻ ڻ ژاـ حديثو عف المضغة وعف في القرآف وفي خت

الناس القرآف بما يربو عمى ألؼ عاـ مف قبؿ ىذا العصر الذي كانت المعتقدات 
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الوىمية تسوده. إف مقوالت القرآف عف التناسؿ البشري تعبر في ألفاظ بسيطة عف 
، بؿ إف كيث إؿ مور أشير (ٔ)«حقائؽ أولى أنفقت مئات مف السنوات لمعرفتيا

العالـ في عمـ األجنة وكتبو تدرس في عدة جامعات في العالـ اعتنؽ  أطباء
معانو النظر في آيات القرآف عف خمؽ اإلنساف ىذا ، و (ٕ)اإلسبلـ بعد تأممو وا 

في إحدى المؤتمرات لؤلبحاث العممية مارشاؿ جونسوف الذي بدأ رافضًا أوؿ وىمة 
حقائؽ التخمؽ البشري  ومنيا-عف الحقائؽ العميمة في القرآف الكريـ والسنة 

معاف نظر،  -ومراحؿ خمؽ اإلنساف وطور المضغة ولكف بعد نقاش، وتأمؿ، وا 
عندما سئؿ عف و  ،انتيى بو األمر متبنيًا ليذه األبحاث في عديد مف المؤتمرات

أجاب  ،رأيو في تفسير ظاىرة ما كشفو العمـ مف تصديؽ لما جاء في القرآف والسنة
فيذا ىو حاؿ كبار عمماء العمـو التجريبية لما وقفوا ، (ٖ)«نعـ، إنو الوحي»بقولو: 

نصاؼ وتجرد، أقروا بصدؽ ما في  مع نصوص القرآف وقفة إصغاء وتأمؿ، وا 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ژفسبحاف اهلل القائؿ: القرآف الكريـ، 

ٺ  ٿ  ژوصدؽ رب العزة إذ يقوؿ:  ،(ٗ)ژٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ

، أما مف لـ يكف لو قمب (٘)ژٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ  

                                                           

 .ٖٕٛالقرآف والتوراة واإلنجيؿ والعمـ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارؼ الجديدة لموريس بوكاي ص -ٔ
وموريس بوكاي السابؽ ذكره اعتنؽ اإلسبلـ كذلؾ؛ ألنو كاف ضمف الفريؽ الطبي الذي شرح جثة  -ٕ

القرآف عف قصة فرعوف، ورأى التطابؽ العجيب بيف فرعوف، فمما رأى نتيجة التشريح، ونظر إلى حديث 
ما توصمت إليو نتيجة تشريح الجثة، مع ما ذكره القرآف الكريـ عف قصة غرؽ فرعوف، عمـ يقينًا أف ما 
 في القرآف وحي مف الكريـ الرحمف سبحانو وتعالى، يقيـ بو سبحانو الحجة عمى عباده، فأعمف إسبلمو.

 .ٜٗجيد الزنداني صانظر: إنو الحؽ لعبد الم -ٖ
 .ٙ اآلية :سورة سبأ -ٗ
 .ٖٚاآلية ؽ: سورة  -٘
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ألقاه بأذنو وقمبو عنيد عمى ولـ يمؽ السمع، أو يعي بو، أو لو قمب مريض بالشبو 
باطمو، فبل تنفعو الذكرى، وىذا ىو حاؿ أصحاب الشبو والطاعنيف في القرآف 

 الكريـ، جاىؿ أو معاند.
ا يقر ىؤالء العمماء بأف اهلل قد أوحى إلى بل طريؽ أماـ البشرية إال أف تقر كمف

ووعد البشرية أثناء سيرىا أف تكتشؼ طواؿ سيرىا ما  ،كتابًا أنزلو بعممو محمد 
ڦ   ڦ ڦ ژ:  اهلل كما قاؿ ،(ٔ)يدليا عمى أف ىذا القرآف مف عند اهلل

: وكما قاؿ ، (ٖ)ژۈئۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ژ: وكما قاؿ ، (ٕ)ژڄ
ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ ژ

 .(ٗ)ژی  ی   جئ  حئ
 أعمـ واهلل 

                                                           

 .ٜٗانظر: إنو الحؽ لعبد المجيد الزنداني ص -ٔ
 .ٛٛاآلية : سورة ص -ٕ
 .ٚٙاآلية : سورة األنعاـ -ٖ
 .ٖ٘ اآلية :سورة فصمت -ٗ
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 اخلبيظ ؾشادلج
 ثبنهؾى بؤِخهك انؼظبو ٔكغ

 وفيو ثبلثة مطالب:
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىبؤِ ثبنهؾى يف خهك انؼظبو ٔكغ
 ادلطهت انضبًَ: 

 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ. ثبنهؾى بؤِخهك انؼظبو ٔكغ
 : ادلطهت انضبنش

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
 

 
 
 

 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

322 

 انمشآٌ انكشٌىثبنهؾى يف  ِبؤخهك انؼظبو ٔكغادلطهت األٔل: 
 اٌَبد انٕاسدح

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ژ : اهلل قاؿ

﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   .(ٔ)ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴ 
 ألٕال ادلفغشٌٍ

 وجعمنا (ٕ)صيرنا :يأ ژھ ھژ :قاؿ كثير مف المفسريف: قولو 
 ىيئاتو عمى أشكاؿ  ،لمبدف لتكوف عموداً  ؛صمبة ژھژ المينة قطعة المحـ
 .(ٖ)وعروقيا وعصبيا بعظاميا ورجميف ويديف رأس ذات، مخصوصة

 .(ٗ)«عظاما المضغة في خمقناأي:  ژھ ھھژ»وقاؿ السمرقندي: 
 فيا وتغايرى الختبلفيا ؛األطوار مف غيرىا دوف العظاـ جمع، ژھژ قولو:
 .(ٙ)(٘)األضبلع وأطراؼ األصابع وعظـ الساؽ فعظـ، غيرىا بخبلؼ والصبلبة الييئة

                                                           

 .ٗٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٔ
فاضة المادة، عف ولىاأل الصورة إزالة وحقيقتو»قاؿ اآللوسي عف التصيير:  -ٕ  «عمييا أخرى صورة وا 

 . ٗٔ/ٛٔ المعاني روح
، ٜٛ/ٖمنسفي لمدارؾ التنزيؿ ، و ٗٚ/ٖٕمفاتيح الغيب لمرازي و ، ٙٔ/ٜٔلمطبري  انظر: جامع البياف -ٖ
مراح و  ،ٗٙ٘/ٖ الشوكانيفتح القدير ، و ٙٗٗص الجبلليف وتفسير، ٜٕ٘/ٖالعظيـ البف كثير  تفسير القرآفو 

 .ٕٛٚ/ٕصفوة التفاسير و  ،ٛ٘ٗٗص المظيري وتفسير ،ٕٗٛ/ٚ التأويؿ لمقاسمي ومحاسف ،ٗٛ/ٕيلمتنار  لبيد
 .   ٘ٚٗ/ٕ العمـو لمسمرقندي بحر -ٗ
 .ٗٔ/ٛٔالمعاني  ، وروحٕٙٔ/ٙمزايا الكتاب الكريـ إلى إرشاد العقؿ السميـ ، ٜٗٔ/ٗأنوار التنزيؿ  -٘
عاصـ:  سوى والعراؽ الحجاز قّراء عامة فقرأتو ،ذلؾ قراءة في القّراء اختمفت وقد»قاؿ الطبري:  -ٙ

 عمى الحرفيف في ژَعْظماژ :ذلؾ يقرآف اهلل وعبد عاصـ وكاف الجمع، عمى ژھ ھ ھژ
، ٙٔ/ٜٔ ]جامع البياف .«عميو القراء مف الحجة إلجماع الجمع؛ ذلؾ في نختار التي جميعا، والقراءة التوحيد
 =]الكشاؼ.«كثيرة عظاـ ذو اإلنساف ألف المبس؛ لزواؿ جمع؛ال موضع الواحد وضع»: الزمخشري قاؿ [.ٚٔ
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فصار ، لحماً  وجعمنا عميو ألبسنا العظاـ :أي، ژے  ۓےژ :وقولو 
ـ اوذلؾ ألف المحـ يستر العظ؛ يستره ويشده ويقويو الذي والكسوة ليا كالمباس

عمى المقدار  كؿ عظـ لحماً  عمى اهلل  وجعؿ ،فجعمو كالكسوة ليا بيا حيطيو 
 .(ٔ)وشدىا باألعصاب والعروؽ ،الذي يميؽ بو ويناسبو

 عظـ كؿ ىعم سبحانو اهلل أنبت: أي ژۓےے ژ: »الشوكانيوقاؿ 
 .(ٕ)«ويناسبو يميؽ بو يذال المقدار ىعم اً لحم

 ،كميا أو ،ومعظميا غالبيا أي: ژھ ھژ»يقوؿ أبو السعود: 
 مخصوصة وأوضاع ىيئات عمى لمبدف داً عمو  وجعمناىا صمبناىا بأف :ژھژ

 مما أو ،المضغة بقية مف ژۓژ المعيودة ژےےژ ،الحكمة تقتضييا
 يميؽ ما العظاـ تمؾ مف عظـ كؿ كسونا :أي ،إلييا يصؿ مما بقدرتنا عمييا أنبتنا
 .(ٖ)«لو مناسبة وىيئة بو الئؽ مقدار عمى المحـ مف بو

                                                                                                                                                                  

 ابف قاؿ»وقاؿ ابف كثير: ، ٜٚٔ/ٗٔ الكتاب عمـو في المباب« لمجنس واإلفراد»[، قاؿ ابف عادؿ: ٔٛٔ/ٖ=
 ،الذََّنبِ  َعْجبَ  ِإالَّ  َيْبَمى آَدم اْبنِ  َجَسدِ  ُكلُّ ":  اهلل رسوؿ قاؿ الصحيح... وفي، الصمب عظـ وىو: عباس
 بيف ما باب الفتف، مسمـ، كتاب [، والحديث أخرجوٜٕ٘/ٖتفسير القرآف العظيـ «.]"ُيَركَّبُ  وِمْنوُ  ُخِمقَ  ِمْنوُ 

 َوِفيوِ  ُخِمَق، ِمْنوُ  الذََّنِب، َعْجبَ  التَُّراُب، ِإالَّ  َيْأُكُموُ  آَدمَ  اْبنِ  "ُكلُّ ، وبمفظ: ٜٕ٘٘برقـ:  ٕٕٓٚ/ٗ النفختيف
 .ُيَركَُّب"

معالـ ، و ٜٓ٘ٗ/ٚ النياية لمكي ابف أبي طالب بموغ إلى واليداية، ٚٔ/ٜٔلمطبري  مع البيافانظر: جا -ٔ
تفسير القرآف العظيـ ، و ٖٖ/٘ لمخازف لباب التأويؿ، و ٗٚ/ٖٕمفاتيح الغيب لمرازي ، و ٖٔٙ/ٖ لمبغويالتنزيؿ 

المظيري  يروتفس ،ٕٗٛ/ٚ التأويؿ لمقاسمي ، ومحاسفٗٛ/ٕلمتناريمراح لبيد و  ،ٜٕ٘/ٖالبف كثير 
 .ٕٛٚ/ٕي صفوة التفاسير لمصابون، و ٛ٘ٗٗص
 . ٜٛ/ٖ لمنسفي مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ، وانظر: ٘ٙ٘/ٖ لمشوكاني القدير فتح -ٕ
 .ٕٙٔ/ٙ السعود أبي تفسير -ٖ
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 :ژھژ ،كميا وأ ،ومعظميا غالبيا: ژھ ھژ»وقاؿ اآللوسي: 
 جعمو يراد لما بالتصميب التصيير وذلؾ ،الحكمة تقتضيو حسبما وعظاماً  صغاراً 
 الباب مف فيكوف ،الوصؼ بحسب تصيير أيضاً  وىذا ،المضغة مف عظاماً 
 منيا لكؿ ساتراً  جعمناه :أي ژۓژ المعيودة ژےےژ ...األوؿ

 عظاماً  كميا تجعؿ لـ بأف المضغة لحـ مف يكوف أف يحتمؿ المحـ وذلؾ ،كالمباس
 لحما يكوف أف ويحتمؿ ،يسترىا حتى العظاـ عمى فيمد البعض ويبقى بعضيا بؿ
 .(ٔ)«العظاـ عمى تعالى اهلل خمقو آخر

 ومف كبلـ أبي السعود واآللوسي تظير لنا مسألتاف:
ىؿ تتحوؿ المضغة كميا إلى عظاـ؟ أو المتحوؿ غالبيا  المسألة األولى:

ھ ژ»بالثاني في قولو:  إسماعيؿ حقي، وقد جـز ومعظميا؟ فيما احتماالف

 وأربعيف ثبلث بعد صمبناىا بأف ژھژ، ومعظميا غالبيا: أي :ژھ
 .(ٕ)«الحكمة تقتضييا مخصوصة وأوضاع ىيئات عمى لمبدف عموداً  وجعمناىا

المحـ الذي يكسى بو العظاـ ىؿ ىو مف لحـ المضغة؟ أو لحـ المسألة الثانية: 
 ...ژےژ»حتماالف كذلؾ، وقوؿ إسماعيؿ حقي: ؟ اآخر يخمقو اهلل 

 تمؾ مف عظـ كؿ كسونا :أي ،المضغة بقية مف ژۓژ المعيودة ژےژ
، مف (ٖ)«لو مناسبة وىيئات بو الئؽ مقدار عمى المحـ مف بو يميؽ ما العظاـ
 األوؿ.

 ، مف الثاني.«سبحانو... اهلل أنبت: »الشوكانيوقوؿ 
                                                           

 .ٗٔ/ٛٔلؤللوسي روح المعاني  -ٔ
 .ٔ٘، ٓ٘/ٙ البياف روح تفسير -ٕ
 .ٔ٘، ٓ٘/ٙ البياف روح تفسير -ٖ
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 ،عظاماً  المضغة يخمؽ أنو ىذه مؤمنوفال آية في بيف وقد»يقوؿ الشنقيطي: 
 ويشد ،قوياً  تركيباً  بعض مع العظاـ تمؾ بعض يركب أنو آخر موضع في وبيف

ٿ ٿ  ژ : قولو في وذلؾ وأبدعيا، الوجوه أكمؿ عمى بعض مع بعضيا

 .(ٕ)«بعض مع بعضيا العظاـ شد: واألسر ،اآلية (ٔ)ژٿ  ٿ
ويشير يأتي بعد طور المضغة، طور العظاـ بيف أف ىنا ت (ٖ)فاآلية الكريمة
، قصيرة بفترة المضغة طور بعد ينموإلى أف طور العظاـ ( اءفالحرؼ العطؼ )

ألف الجنيف يأخذ شكؿ العظاـ بانتشار  ؛عظاـبال وسمي الطور الذي يمي المضغة
 الييكؿ تكويف ابتداء وذلؾ»، قاؿ ابف عاشور: الييكؿ العظمي في ىذا الطور

يستمر طور المضغة حتى األسبوع السادس تقريبًا فإف طور  وبينما، (ٗ)«اإلنساني
بع بتطور الييكؿ العظمي الغضروفي، قاؿ العظاـ يظير في بداية األسبوع السا

 بأف ژھژ، ومعظميا غالبيا: أي :ژھ ھژ»إسماعيؿ حقي: 
 وأوضاع ىيئات عمى لمبدف عموداً  وجعمناىا وأربعيف ثبلث بعد صمبناىا

 أف رسوؿ اهلل   سيدحذيفة بف أَ  ، وقد روى(٘)«ةالحكم تقتضييا مخصوصة
                                                           

 .ٕٛنساف: اآلية سورة اإل -ٔ
 البف عاشور والتنوير ، والتحريرٜٕٕ/ٖٓ لمرازي الغيب ، وانظر: مفاتيحٕٖٗ/٘أضواء البياف  -ٕ

 بعض فقوؿ: »عنه بقوله أجاب الشنقيطي[. ٚٔٔ/ٕٗ . وقيؿ األسر: الخمؽ]جامع البياف لمطبريٜٖٚ/ٜٕ
 باألسار القوي الشد ىو راألس ألف؛ التفسير في قصور فيو خمقيـ: أي ژٿژ: والمغوييف المفسريف

 بعض يشد -وعبل جؿ- واهلل يدبغ، لـ الذي ونحوه، البعير جمد مف المقطوع السير وىو القد، ىو الذي
 «.جدا قوي بو والشد بالقد، الشيء يشد كما متماسكاً  محكماً  شداً  ببعض، العظاـ

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ : اهلل ؿو ق -ٖ

﮸ ﮹ ﮲ ﮳     ﮶ ﮷     [.ٗٔالمؤمنوف:]ژ﮴﮵  
 .ٕٔ/ٛٔ والتنوير التحرير -ٗ
 .ٔ٘، ٓ٘/ٙ البياف روح تفسير -٘
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َرَىا َوَخَمَق " :قاؿ ِإَذا َمرَّ ِبالنُّْطَفِة ِثْنَتاِن َوَأْرَبُعوَن َلْيَمًة َبَعَث المَُّو ِإَلْيَيا َمَمًكا َفَصوَّ
لعظاـ الجنيف يتخذ في بدء طور ا، ف(ٔ)"َسْمَعَيا َوَبَصَرَىا َوِجْمَدَىا َوَلْحَمَيا َوِعَظاَمَيا

المظير اإلنساني الذي يميزه عف غيره مف األجنة، كما يصؼ الحديث الشريؼ 
َرَىا"ذلؾ بكممة  يصعب قبؿ اليـو الثاني واألربعيف تمييز الجنيف البشري ، و "َصوَّ

، وتبدأ بعض أنو يكوف مميزًا بوضوح في مظيرهعف أجنة كثير مف الحيوانات، مع 
وتتحوؿ إلى أجزاء وظيفية تخصص، الخبليا غير المتخصصة لمجنيف في ال

ويصبح  ،وينجـ عف ىذه العممية تكوف األعضاء وتييئتيا البلزمة لمحياةمتنوعة، 
سطح الجسـ أكثر استواًء في طور العظاـ، ويتخذ في ىذا الطور مظيرًا أكثر 

، يقوؿ (ٖ)ژڦ ڦ ڦ  ڦژ : ذلؾ في قوؿ اهللكما ورد  ،(ٕ)استقامة
 منتصبيا القامة معتدؿ مستقيماً  سوياً  جعمؾ أي»آلية: ابف كثير في تفسيره ليذه ا

 . (ٗ)«واألشكاؿ الييئات أحسف في
 تدؿ عمى أف مرحمة كساء العظاـ بالمحـ تأتي عقب (٘)كذلؾ فإف اآلية الكريمة

، يقوؿ سيد قطب عند تفسيره (اءفال)تكوف العظاـ، وجاء كذلؾ بحرؼ العطؼ 
 كشؼ ما أماـ مدىوشاً  نسافاإل يقؼ وىنا»، ژۓ ے  ےژ :لقوؿ اهلل 

 بعد أخيراً  إال الدقة وجو عمى تعرؼ لـ الجنيف تكويف في حقيقة مف القرآف عنو
 أف ثبت وقد ،المحـ خبليا غير العظاـ خبليا أف ذلؾ ،التشريحي األجنة عمـ تقدـ

                                                           

باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو وكتابة رزقو وأجمو وعممو وشقاوتو أخرجو مسمـ، كتاب القدر،  -ٔ
 .ٕ٘ٗٙ، برقـ: ٖٕٚٓ /ٗ وسعادتو

 .ٜٜ، ٜٛني صانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزندا -ٕ
 .ٚسورة االنفطار: اآلية  -ٖ
 .ٖٛ٘/ٗبف كثير التفسير القرآف العظيـ  -ٗ
 [.ٗٔالمؤمنوف:]ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓژ :و لو ق -٘
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 خبليا مف واحدة خمية تشاىد وال، الجنيف في أوالً  تتكوف التي ىي العظاـ خبليا
 التي الحقيقة وىي ،لمجنيف العظمي الييكؿ وتماـ، العظاـ ظيور بعد إال المحـ

 .(ٔ)«!الخبير العميـ فسبحاف القرآف، يسجميا
نماژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓژ»قاؿ الماوردي:   اهلل بيف ، وا 

ف فيو، وحكمتو عميو، نعمتو ليعمـ خمقو؛ أحواؿ تنتقؿ اإلنساف أف  بعد بعثو وا 
 .(ٕ)«شيئاً  يكف ولـ إنشائو مف أىوف حياً  الموت

ألنو تعالى  ؛خمقاً  التصيير والتحويؿ مف طور إلى طور ى اهلل سمو قيؿ: 
خمقًا ليا، كأنو  الصفاتخمؽ  يغيرىا، فسم صفات، ويخمؽ الصفاتفني بعض يُ 
 يخمؽ فييا أجزاء زائدة(ٖ). 

 كؿ فأل ؛خمقاً  التصيير والتحويؿ مف طور إلى طور ى اهلل سمإنما وقيؿ: 
 مما وىو وعبل، جؿ الخالؽ إال يممكو ال جديد، خمؽ ىي العمميات ىذه مف عممية
ذلؾ،  في يشاركوه أف خمقو عمى وأبى الخالؽ، ذاتو فسّمى وحده،  بو استأثر
ف كميا لئلنسانية يمكف ال أنو ىذا ومعنى  ىذه في باإلنساف تنتقؿ أف اجتمعت وا 
 بيا استأثر مؽخ عمميات -األطوار- طور، فجميعيا إلى طور مف األطوار
 .(ٗ)الخالؽ

                                                           

 .ٕٕٚ/٘لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف  -ٔ
 .ٛٗ/ٗ والعيوف لمماوردي النكت -ٕ
 المنير في ، والتفسيرٜٚٔ/ٗٔ ؿالبف عاد المباب في عمـو الكتاب، و ٗٚ/ٖٕ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح -ٖ

 .ٜٔ/ٛٔ لمزحيمي والمنيج والشريعة العقيدة
 .ٕٔٔٔ/ٜ لمقرآف لمخطيب القرآني انظر: التفسير -ٗ
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 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ ثبنهؾى بؤِخهك انؼظبو ٔكغادلطهت انضبًَ: 
 :مرحمتيفوصفًا ل مطمبيتضمف ىذا ال

 .)المحـ( تكويف العضبلت -ٕ   تكوف العظاـ. -ٔ
 أٔالً: ركٌٕ انؼظبو:

ت أوردت المؤلفات العممية المعاصرة وصفًا مفصبًل، لتطور العظاـ والعضبل
فالعظاـ ال تتطور معًا في آف واحد في الجسـ كمو، بؿ ىناؾ برنامج أو ، البشرية

أوؿ عظاـ يكتمؿ تكونيا عمى سبيؿ المثاؿ: ىي عظيمات ، فجدوؿ زمني لتكونيا
بينما ال  ،األذف الداخمية، )خبلؿ المرحمة الجنينية(

تكتمؿ مراكز النمو لمعظاـ الطويمة لؤلرجؿ إال بعد 
ويمكننا مع ذلؾ أف  ،الوالدة أو أكثر سف العشريف مف

نحدد مرحمة مميزة لمعظاـ عندما يدخؿ الجنيف مرحمة 
 انتشار الييكؿ العظمي حيف يتكوف الييكؿ الغضروفي

وبيذا ينتقؿ شكؿ الجنيف مف مرحمة المضغة ، في األسبوع السابع )العظـ األولى(
عمييا شكؿ الييكؿ  التي ال تحمؿ شكبًل آدميًا إلى مرحمة العظاـ التي يغمب

 .(ٔ)، وىذا الييكؿ ىو الذي يعطي الجنيف مظيره اآلدميالعظمى المميز لئلنساف
لنسيج )ا موعة طبلئع خبليا األنسجة الوسطىتتضمف عممية تكوف العظاـ، مجو 

فحيف تتكوف العظاـ  ،لكؿ مف العظاـ الغشائية والعظاـ الغضروفية (الجنيني الضاـ
تتكاثؼ خبليا النسيج األوسط  (السفمي والفؾ العموي كعظاـ الفؾ)بيف األغشية 

                                                           

عجاز آيات القرآف في خمؽ اإلنساف لفياض ٜٓ، ٜٛعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة صانظر:  -ٔ ، وا 
، ومدخؿ ٙٓٔة المطيرة ليوسؼ الحاج أحمد ص، وموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنٜٛص

 .ٕٚ٘،  وموسوعة اإلعجاز العممي لمارديني صٗ٘إلى رعاية الطفؿ واألسرة ص
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مكونة أكداسًا مف الخبليا، وتتميز عمى شكؿ خمية تعظـ أو بدائية عظمية، تفرز 
بدورىا حوؿ نفسيا منبتًا عضويًا لمعظاـ، يكوف غنيًا بالغراء، وعندما يحيط منبت 

منبت العظاـ  (ـبترسب الكالسيو )العظاـ بالخبليا، تسمى خبليا عظمية، ويتمعدف 
العضوي مع تعظمو، وتتكوف العظاـ الغضروفية عمى نحو مماثؿ، باستثناء 

عمى شكؿ جذعة  فإنيا تتميز أوالً  ؛الخبليا المتكثفة في الطبقة المتوسطة
العضوي لعظاـ الغضروؼ، فيتكوف الييكؿ العظمي  غضروفية تكوف المنبت

وتحيط طبقة مف األنسجة مف الغضروؼ، ثـ يحؿ العظـ محؿ الغضروؼ،  ياألول
أو السمحاؽ الذي يغمؼ )بنموذج الغضروؼ  (تسمى غشاء الغضروؼ)الضامة 
الجذعات الغضروفية أو الجذعات )، ويكوف بمثابة خزاف لمخبليا األصوؿ (العظاـ
 .(ٔ)عند نمو ىذه األنسجة (العظمية

ز فيذا التحوؿ ال يكوف لممضغة كميا، إنما يتحوؿ جزء منيا، فمصدر الجيا
 ،) العظمي والعضمي والجمدي واحد وىو في الطبقة الجنينية الوسطى )الميزودـر

 .(ٕ)وىذه الطبقة جزء مف الورقة الجنينية، وليست كميا
ومصطمح العظاـ يعبر تعبيرَا دقيقَا يشمؿ المظير الخارجي، وىو أىـ تغيير في 

ستواء في البناء الداخمي وما يصاحبو مف عبلقات جديدة بيف أجزاء الجسـ وا
 .(ٖ)مظير الجنيف

                                                           

عجاز ،ٜٔ، ٜٓص وآخريف انظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني -ٔ آيات القرآف في خمؽ  وا 
 .ٜٛاإلنساف لفياض ص

، ٕٓٛعجاز العممي في سنة النبي األمي لمصعيدي ص، وموسوعة اإلٕٔٔانظر: دليؿ األنفس ص -ٕ
 .ٕٚ٘،  وموسوعة اإلعجاز العممي لمارديني ٗٛٔومراحؿ خمؽ اإلنساف في آيات القرآف لمنى رفعت ص

، ومدخؿ ٙٓٔانظر: موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة المطيرة ليوسؼ الحاج أحمد ص -ٖ
 .ٜٛص لمزنداني وآخريف مـ األجنة في ضوء القرآف والسنةع، و ٗ٘إلى رعاية الطفؿ واألسرة ص
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 :نوعيف إلى تنقسـ تي تكوف الييكؿ العظميال عظاـوال
 بالعظاـ تمتمئ ثـ ،أوالً  الغضاريؼ مف تتكوف التي وىي: غضروفية عظام

 العظاـ مف كميا والسفمى العميا األطراؼ الجسـ، فعظاـ عظاـ معظـ تدريجيًا، وتشمؿ
 .غضروفية عظاـ ىي الجمجمة قاع مف اجزء إف بؿ ،الفقرات عظاـ وكذلؾ ،الغضروفية
 دوف العظـ عمييا بني ثـ ،الغشاء مف نسيجاً  كانت التي وىي: غشائية عظام

 .(ٔ)الجمجمة، ما عدا قاع الجمجمة عظاـوىي  ،الغضاريؼ نشوء مرحمة تسبقو أف
 ركٌٕ اجلًغًخ

 :جزئيف أساسييف ىماوتشمؿ  ،تتكوف بطريقة معقدة وتناسب بذلؾ نمو الدماغ
 :وىو مكوف مف ،صندوؽ عظمي يقي الدماغ -ٔ
 حيث يتكوف العظـ ،وىذه تشكؿ الجزء الغشائي مف الجمجمة ،قبة الجمجمة -أ

 وتعرؼ ىذه بالعظاـ ،مباشرة فوؽ الغشاء ودوف أف يتحوؿ إلى غضاريؼ أوالً 
 تضع زحفيا أثناء وفي الرأس، قبوة نحو تزحؼ وىي الدموية األوعية ؛ ألفالغشائية
 فبل ىذا ومع الدماغ، تكسو حتى رقيؽ غشاء عمى الجمجمة لعظاـ األولى المبنات

لتيسير  الوالدة أثناء يتشكؿ أف لمرأس يمكف حتى العظاـ بيف فراغات تبقى أف بد
 عاـ لمدة الوالدة بعد وتبقى( يافوخ جمع) اليوافيخ الفراغات ىذه وتسمى خروجو،
 .نيائيا تقفؿ أف قبؿ ونصؼ
التحاـ الكتؿ البدنية األربعة األولى، وىذه مف  تي تتكوفوالقاع الجمجمة:  -ب

وتتحوؿ بعد ذلؾ إلى  ،ثـ تنتشر فييا مراكز التمعظـ ،عظاـ غضروفيةمكونة مف 
وىي مكونة مف التصاؽ قرصيف  ،وتشمؿ الصفيحة القاعدية لقاع الجمجمة ،عظـ

يحة فثـ يمتحـ الجزء االمامي مف الص ،غضروفييف عمى جانبي الحبؿ الظيري

                                                           

 .ٜ٘ٚ، ودالئؿ اإلعجاز العممي لمكاتب صٕٛٚ ص لمبار خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآفانظر:  -ٔ
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بينما تمتحـ الكتؿ الثبلثة  ،وفي الواقع أف أوؿ ىذه الكتؿ البدنية يندثر ،القاعدية
وتكوف ، األخرى دوف فواصؿ بينيا مكونة الجزء القاعدي المؤخري مف الجمجمة

الذي يخرج منو النخاع الشوكي المتصؿ بالدماغ  ،محيطة بالثقب بالمؤخري العظيـ
القاعدة الغضروفية بالعظاـ الحافظة  وتتصؿ عظاـ ،عبر النخاع المستطيؿ

 .البصرية والمحفظة، الشمية والمحفظة، لمحواس مثؿ المحفظة السمعية
 األوؿ البمعومييف القوسيف مف أساساً  الوجو عظاـ تتكوف :الوجيي الجزء -ٕ

 منو بروز مف يتكوف كما ،السفمي الفؾ األوؿ البمعومي القوس مف ويتكوف ،والثاني
 نياية مف يتكوف كما، الصدغي العظـ مف وجزء ،الوجني لعظـوا العموي الفؾ

 والسنداف المطرقة الوسطى األذف عظيمات الفكي النتوء مف البمعومي القوس
 االمر أوؿ في صغيرا الوجو ويكوف، الرابع الشير في تتمعظـ التي والركاب
 فاف الجيوب ىذه تكونت ما فإذا، بعد تتكوف لـ األنفية الجيوب ألف ؛لمقحفة بالنسبة
 تنتشر ثـ ،أوالً  التغضرؼ بواسطة الوجو عظاـ وتتكوف االنساني، شكمو يأخذ الوجو
 . (ٔ)القحفة كعظاـ غشائية وليست غضروفية، عظاـ لذلؾ وىي التمعظـ، مراكز فيو

 ركٌٕ األطشاف
 مف جانب كؿ مف براعـ تنشأ الثالث األسبوع ففي ،جداً  مبكراً  يبدأ نمو األطراؼ

 واثناف عموياف اثناف ،حميؿال جوانب
 العظاـ نمو البرعـ ىذا في ويبدأ ،سفمياف

 ،والدماء األعصاب وتتبعيا ،الغضروفية
 يظير الرحمي السادس األسبوع وفي

 يحدد واحد ،العموي الطرؼ في اختناقاف

                                                           

 .ٖٖٓ، وخمؽ اإلنساف في القرآف لمنجار صٕٜٕ،ٜٕٔص لمبار خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآفانظر:  -ٔ
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 فيو فتظير السابع األسبوع في أما ،الرسغ موضع يعيف واآلخر ،الكوع مكاف
 مواضع بذلؾ وتتعيف، القدـ موضع عمى لتعمـ وأخرى ،كبةالر  مكاف لتوضح عبلمة
 والساؽ والفخذ ،السادس األسبوع نياية في العموي بالطرؼ واليد والساعد العضد
 .(ٔ)السابع األسبوع في السفمي بالطرؼ والقدـ

 ركٌٕ انؼًٕد انفمشي ٔاألضالع
 :مراحؿ ثبلث في منو فقرة كؿ بؿ الفقري العمود يتكوف

 بالمقطع الييكمي. زودـريالم خبليا تحيط حيث: الغشائية المرحمة -ٔ
 المراكز مف أزواج ثبلثة الييكمية المقاطع في تظير: الغضروفية المرحمة -ٕ

 األسبوع في وذلؾ( اليسار عمى وثبلثة اليميف عمى ثبلثة) فقرة كؿ في الغضروفية
 :كالتالي وىي السادس،

 (.جية كؿ مف) الفقري لمقوس غضروفي مركز - أ
 ، ومف ىذه النتوءات تتكوف األضبلع الصدرية.المستعرض لمنتوء مركز -ب
 .الفقرة جسـ مف نصؼ لكؿ مركز -ج

 .واحدا مركزا مكوناف المركزاف ويمتد
المرحمة العظمية: في األسبوع السابع يظير مركزاف لمتمعظـ في جسـ  -ٖ
 يظير الثامف ألسبوعا وفي، لمتمعظـ اواحد سرعاف ما يتحدا ليكونا مركزاً  ،الفقرة
 .الفقري القوس مف ناحية عمى لمتمعظـ مركز

 وتشمؿ عممية التمعظـ ما يمي:
 .زالتوإثـ  ،تفتت الغضروؼ وضموره*  
 .تكمس الباحات بيف الخبليا بترسيب أمبلح الكالسيـو*  

                                                           

 . ٕٕٛ، ٕٔٛص لمبار ب والقرآفخمؽ اإلنساف بيف الطانظر:  -ٔ
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 ويعتبر ىذا المركز مركز ،وخبليا آكمة لمغضاريؼ ،تكويف خبليا بانية لمعظاـ* 
 .(ٔ)يتمعظـ أول

 .(ٕ)ويترتب عمى تكوف العظاـ: )التسوية واالعتداؿ في تقوس الجسـ والتصوير(
  :)انهؾى( صبًٍَب: ركٌٍٕ انؼضالد

بالرغـ مف وجود طبلئع خبليا )جذوع العضبلت( بالقرب مف العظاـ النامية، فإف 
التميز عمى شكؿ روابط عضمية ىيكمية تكسو 

نيايات  العظاـ يحدث بعد بدء عممية التعظـ في
عضبلت حوؿ تنتشر الحيث  ،العظاـ والساؽ

العظاـ وتحيط بيا في ىذه المرحمة كما يحيط 
تبدأ  ـ بالمحـاوبتماـ كساء العظ، المباس بما يكسوه

الصورة اآلدمية باالعتداؿ، فترتبط أجزاء الجسـ 
وتأتي  يمكف لمجنيف أف يتحرؾ، بعبلقات أكثر تناسقَا، وبعد تماـ تكوف العضبلت

 .(ٖ)المرحمة عقب مرحمة العظاـ مباشرة، وخبلؿ فتره وجيزة ىذه
لذا ينمو الجياز ، تنشأ معظـ خبليا عضبلت الييكؿ العظمي مف الفمقاتو 

ويشير توزيع األعصاب الجمدية في جسـ ، العضمي عمى شكؿ فقري )مجزء(
ؿ مي بدوره إلى أصكما يشير التجزء العضالعضمي،  اإلنساف البالغ إلى ىذا التجزء

وعند نياية األسبوع الخامس، وبداية األسبوع السادس مف النمو التجزء الجنيني، 

                                                           

 .ٜ٘ٚ، ودالئؿ اإلعجاز العممي لمكاتب صٜٕٔ، ٕٛٛ، ٕٔٛص لمبار خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف -ٔ
 .ٖٖٚفي القرآف لمنجار ص خمؽ اإلنساف، و ٗٛٔانظر: مراحؿ خمؽ اإلنساف في آيات القرآف ص -ٕ
، وموسوعة ٜٗص لقرآف والسنة لمزندانيعمـ األجنة في ضوء ا، و ٛٛٔانظر: عجائب النظر والتأمؿ ص -ٖ

، ٗ٘، ومدخؿ إلى رعاية الطفؿ واألسرة صٕٓٛاإلعجاز العممي في سنة النبي األمي لمصعيدي ص
 .ٚٓٔوموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة المطيرة ليوسؼ الحاج أحمد ص
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تنتقؿ الخبليا األولية لييكؿ الجسـ، وخبليا الجمد األولية بعيدًا عف منطقة الفمقات 
ثـ تنمو ىذه الخبليا وتتصؿ بالخبليا المجاورة، ويكوف نموىا في اتجاه ، األصمية

عضمية بدورىا إلى أجزاء وتتجزأ ىذه القسيمات ال، ميةالبطف لتشكؿ القسيمات العض
وبصفة عامة ، يزود كؿ منيما بفرع مف العصب الشوكي ،وأجزاء داخمية خارجية،

بينما تنشأ عضبلت  ،فإف الجياز العضمي لمظير ينشأ مف طبقة األجزاء الخارجية
 .(ٔ)جدراف البطف والضموع مف األجزاء الداخمية

أف الخبليا االبتدائية يتضح  :يامى مستوى الخالعممية تكون العضالت ع
وتكوف مركبات  ،لمخبليا العضمية تندمج معاً 

 ،تتخذ شكؿ أنابيب عضمية ،متعددة النويات
ويستمر النمو باندماج كؿ مف الخبليا العضمية 
واألنابيب العضمية، ويحدث بعد االندماج مباشرة 

نظيـ بشكؿ تدريجي لمخيوط أو خبللو تأليؼ وت
وغيرىما مف  ،)األكتيف، الميوسيفلعضمية ا

البروتينات العضمية( في ىذه الخبليا أو )األلياؼ( 
ويظير ترتيب األلياؼ العضمية غير ، العضمية

ولكنيا تدريجيًا تنتظـ في حـز  ؛منتظـ في البداية
مف األلياؼ العضمية التي يتصؼ بيا التنظيـ النسيجي لعضبلت الييكؿ العظمي، 

الخبليا العضمية بغشاء العظاـ التي تكونت في ىذا الموضع مكونة  ثـ تتصؿ ىذه
حوؿ ىذه العظاـ النسيج العضمي الذي يكسو تمؾ العظاـ مع نياية األسبوع السابع 

ضح لعضبلت الجذع واألطراؼ وخبلؿ األسبوع الثامف، ويمكف مبلحظة تميز وا

                                                           

 .ٓٓٔوآخريف ص  عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزندانيانظر:  -ٔ
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 عمى قادراً  جنيفال يصبح وبيذا، وقد بدت بصورة جمية في ىذه الفترة والرأس
 . (ٔ)الحركات بعض إحداث

ويتـ اتصاؿ األلياؼ العضمية بالعظاـ بواسطة أوتار عف طريؽ تشابؾ النيايات 
وىذا النسيج الضاـ  ،القصوى لمخبليا العضمية بحـز النسيج الضاـ لموتر المتكوف

ؾ كما يتصؿ كذل ،الكثيؼ يتصؿ بقوة بالقشرة الخارجية المحيطة بالخبليا العضمية
الضاـ حـز النسيج  تنطمرومع نمو العظاـ فقد ، بغشاء العظاـ الذي سبؽ تكوينو
ويبلحظ أف تحمؿ الخبليا ، (Sharpey/)شاربيداخؿ العظاـ عمى شكؿ ألياؼ 

العضمية، وحموؿ عناصر النسيج الضاـ مكانيا يمكف أف يقدـ لنا تصورًا عف كيفية 
 .(ٕ)تكوف األوتار والصفاقات

لنمائية ييتـ بدراسة تسمسؿ عمميات النمو التي تحدث في تكويف إف عمـ الحياة ا
العظاـ والعضبلت، ويمكننا أف نمخص نموذج التسمسؿ العاـ ليذه العمميات بما 

فإف الطبقة المتوسطة التي تتشكؿ منيا  ،)عندما تتكوف عظاـ الييكؿ يمي:
ساء أجزاء العضبلت تبدأ في التجمع عمى ىيئة كتؿ ظيرية أو بطنية، وتقـو بك

 .(ٖ)الييكؿ العظمي المتكوف(
 
 

                                                           

عجاز آيات القرآف في ٔٓٔ-ٓٓٔوآخريف ص عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزندانيانظر:  -ٔ ، وا 
 .ٗٓٔ، ٖٓٔخمؽ اإلنساف لمحمد فياض ص

 .ٗٓٔوآخريف ص عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزندانيانظر:  -ٕ
عٗٓٔص وآخريف لمزنداني عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنةانظر:  -ٖ جاز آيات القرآف في خمؽ ، وا 

 .ٗٓٔلمحمد فياض ص اإلنساف



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

336 

عطي المضغة صفتيا التي ت (ٔ)الكتؿ البدنية وقد سبؽ في طور المضغة أف
 المراحؿ البلحقة:ينمواف في  في األسبوع الرابع إلى قسميفتنقسـ  وشكميا وتميزىا

، العظمي الميفي والغضروفي ثـ النسيجوالذي يكوف  :نسياأل مامياألقسـ ال
 .(ٕ)مرحمة العظاـ وينمو في

وىو عمى ىيئة كتمة  ،: ويسمى المقطع األدمي العضميظيريالخمفي ال قسـال
  :طبقتيف إلى تتمايز األولية، ثـ الفقرات تكوف بعد تظير مف الخبليا
  مف أنسجة. الجمد تحت ماو  األدمة وتكوف أدمية خارجيةطبقة 

والتي تنمو في مرحمة  ،)المحـ( عضبلتال وتكوفعضمية )لحمية(  داخميةطبقة و 
 .(3)كساء العظاـ بالمحـ

وعميو فإف كبًل مف العظاـ والعضبلت مف الطبقة الجنينة المتوسطة 
(، فأصميما مف المضغة، وعميو فالعضبلت ليس أصميا مف العظاـ،  )الميزوديـر

 ژےژ؛ فمفظ: (ٗ)ژے ۓ ےژ : اهلل ؿو قوىذا ىو ما يشير إليو 
فعؿ العضبلت بالعظاـ؛ فيي تكسوىا دوف أف تكوف بدقة في اآلية الكريمة، يصور 

قد تكونت منيا، كما يكسو المباس جسـ اإلنساف دوف أف يكوف قد تكوف منو، 
والعظاـ قواـ الجسـ وعمييا تشتغؿ العضبلت، والعضبلت لحـ ال يقوـ وحده، لذا 

                                                           

انظر: خمؽ اإلنساف بيف  .الجنيف محور بجانب المتوسطة الميزودـر لطبقة تكثفا إال ليست الكتؿ وىذه -ٔ
 .ٜٖٙ الطب والقرآف لمبار ص

 البدنية، ةالكتم خبليا ىي رخوة خبليا مف فيحوليا التشكيؿ، عمى قدرة القسـ ىذا لخبليا  اهلل ويجعؿ -ٕ
 النسيج والعظاـ، ويتكوف الغضاريؼ تكوف التي العظاـ وخبليا الغضاريؼ، خبليا ىي كثيفة خبليا إلى

 .ٕٕٛانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص .العظمي قبؿ الغضروفي

جار وخمؽ اإلنساف في القرآف لمن، ٖٔٚ، ٕٙ٘ ،ٕ٘٘خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صانظر:  -ٖ
 .ٕٖ٘، ٕٖٗص
 .ٗٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٗ
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فيا تظير العظاـ أواًل؛ لتعطي لمجنيف قامة، فتستند إلييا العضبلت بعد ذلؾ، وتغم
بطريقة رائعة تمامًا كالمباس الذي ال يقوـ وحده؛ لطراوتو وانثنائو، فإذا لبسو 
صاحبو ظير فيو منسجمًا متعاداًل، فالعضبلت تشبو ىذه األلبسة التي تفصؿ عمى 

 .(ٔ)قدر أصحابيا
ويدؿ عمى صحة ذلؾ، االستدالؿ باالنتياء عمى االبتداء؛ فإف اإلنساف بعد 

 قبؿ العظـ، لتبقى العظاـ عارية عنو فترة قبؿ فنائيا.    موتو، يفنى منو المحـ 
 لمجنيف، اآلدمية الصورة تتعدؿ جوانبو، جميع مف بالمحـ العظمي الييكؿ وبكساء
 األسبوع نياية في بالحركة الجنيف يبدأ وبذلؾ أدؽ، بصورة األعضاء وتتناسؽ

 والصورة، اسؽوالتن التركيب في العظاـ مرحمة عف متميزة مرحمة الثامف، وىذه
 تماـ إلى السابع األسبوع أواخر مف المرحمة ىذه الحركة، وتبدأ عمى الجنيف وقدرة

 داالً  القرآني النص جاء وىكذا مباشرة، العظاـ مرحمة عقب وتأتي الثامف، األسبوع
 يفيد الذي( الفاء) العطؼ حرؼ باستعماؿ المرحمتيف بيف السريع التتابع عمى

 .(ٕ)بينيا بطير  التي األحداث تعاقب
 بعدىا لتبدأ الجنيف نمو مراحؿ مف لمرحمة نياية تمثؿ بالمحـ الكساء ومرحمة

 عمى الداؿ ،(ثـ) العطؼ حرؼ استعماؿ عمييا يدؿ الزمف، مف بفترة النشأة مرحمة
: ، وذلؾ في قولو (ٖ)بينيا يربط التي األفعاؿ بيف الزمف في والتراخي الترتيب

 .(ٗ)ژ﮳  ﮴  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ژ

                                                           

 .ٖٚ٘ص محمد عز الديف توفيؽليؿ األنفس بيف القرآف الكريـ والعمـ الحديث دل -ٔ
عجاز ٘ٓٔصعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة انظر:  -ٕ  .ٗٓٔآيات القرآف في خمؽ اإلنساف ص، وا 
 .٘ٓٔص عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزندانيانظر:  -ٖ
 .ٗٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٗ
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التخميؽ حيث تكوف جميع األجيزة الخارجية والداخمية قد  وبيذا تنتيي مرحمة
ودقيقة، وبنياية األسبوع الثامف تنتيي مرحمة  ولكف في صورة مصغرة تشكمت،

بالمرحمة الجنينية، ىذا وقد أكد عمـ الفحص  التخميؽ، والتي يسمييا عمماء األجنة
التركيبات الخارجية والداخمية الموجودة في  جميع بأجيزة الموجات فوؽ الصوتية أف

وحتى األسبوع الثامف مف عمر الجنيف،  الشخص البالغ تتخمؽ مف األسبوع الرابع
األجيزة خبلؿ األشير الثبلثة  كما يمكف أف ترى جميع أعضاء الجنيف بيذه

 .(ٔ)الجنيف خبلؿ األسابيع الثمانية األولى التالي األولى، وفي الشكؿ
 
 

                                                           

، ضمف بحوث المؤتمر لممصمح والصاوي أثر بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية انظر: -ٔ
 .ٕٓ/ٔالعمـو الطبية، الثامف لئلعجاز العممي في القرآف والسنة المنعقد في الكويت، 
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ساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْبانذ يهخصادلطهت انضبنش:   
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

 صيرنا :أي ژھ ھھژ :ذكر المفسروف في معنى قولو * 
 ىيئاتو عمى أشكاؿ  ،لمبدف لتكوف عموداً  ؛صمبة عظاماً   المينة قطعة المحـ وجعمنا

وذكر  ،وعروقيا وعصبيا بعظاميا ورجميف ويديف رأس ذات، مخصوصة
 .السمرقندي: أف المراد خمؽ العظاـ في المضغة

فصار ، لحماً  وجعمنا عميو ألبسنا العظاـ :أي، ژۓے ےژ :وقولو 
 عمى كؿ عظـ لحماً  اهلل  وجعؿ ،يستره ويشده ويقويو الذي والكسوة ليا كالمباس

، وذكر الشوكاني العروؽوشدىا باألعصاب و  ،عمى المقدار الذي يميؽ بو ويناسبو
 أف الكساء بالمحـ بإنباتو عمى كؿ عظـ عمى المقدار الذي يميؽ بو ويناسبو.

 .والصبلبة الييئة فيوتغايرىا  الختبلفيا ؛األطوارباقي  دوف العظاـ تجمع* 
* ذكر المفسروف احتماليف في تحوؿ المضغة إلى عظاـ: األوؿ: كميا تتحوؿ 

 .إسماعيؿ حقيومعظميا، وبو جـز إلى عظاـ، والثاني: غالبيا 
* ذكر المفسروف احتماليف في المحـ الذي يكسى بو العظاـ: األوؿ: أنو مف 

 .بقية لحـ المضغة، وبو قاؿ إسماعيؿ حقي، الثاني: أنو لحـ آخر يخمقو اهلل 
ويشير حرؼ العطؼ طور العظاـ يأتي بعد طور المضغة، أف * بيف القرآف 

أف ، وبيف القرآف كذلؾ قصيرة بفترة المضغة بعد ينموظاـ إلى أف طور الع( اءفال)
 .(اءفال)تكوف العظاـ، وأتى بحرؼ العطؼ  مرحمة كساء العظاـ بالمحـ تأتي عقب

* ال يبدأ تكوف العظاـ عمى نحو موحد في الجسـ كمو، وتظير األنسجة العظمية 
 .(ٔ)في الجنيف بالتعاقب، لكف األسبوع السابع يشيد مرحمة انتشار الييكؿ العظمي

                                                           

 .ٖٜف صانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخري -ٔ
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.)  * مصدر الجياز العظمي والعضمي واحد في الطبقة الجنينية الوسطى )الميزودـر
 .عظاـ غشائية، و عظاـ غضروفية مييكؿ العظمي تنقسـ إلىل ةكونالمالعظاـ *
 النسيجوالذي يكوف  األنسي األمامي أحدىما :جزئيف إلى البدنية الكتؿ تتحوؿ* 

 مف تتحوؿف التشكيؿ، عمى قدرة القسـ ىذا لخبلياو  ،العظمي الميفي والغضروفي ثـ
 تكوف التي العظاـ وخبليا الغضاريؼ، خبليا ىي كثيفة خبليا إلى رخوة خبليا

 العظمي. قبؿ الغضروفي النسيج والعظاـ، ويتكوف الغضاريؼ
 أف الفقرات، كما عظاـ تكوف وىي الييكمية القطعة -األمامي الجزء- ويسمى
 خبلياه العميا، وانسياب األطراؼ عظاـ يشكؿ العنقية لمنطقةا في خبلياه انسياب

 كتؿ األربع وتشكؿ السفمى، األطراؼ عظاـ يشكؿ والعجزية القطنية المنطقة في
 وتتكوف الجمجمة،مف  القاعدي المؤخري الجزء الرأس منطقة في الواقعة البدنية

 الوجو عظاـ ماالصدرية، وأ المنطقة في الفقري العمود مف نتوءات مف األضبلع
 مف تشكؿ جميعاً  فإنيا( والركاب والسنداف المطرقة) الوسطى األذف وعظاـ والفكيف
وتتكوف  الثاني، البمعومي القوس مف البلمي العظـ ويتكوف األوؿ، البمعومي القوس
 قمة في المتكثفة( المتوسطة) الميزودرمية الخبليا مف تتكوف التي الجمجمة قحفة

 .(ٔ)غضاريؼ إلى تتحوؿ أف دوف عظـ إلى غشاء مف مباشرة تتحوؿ والتي الرأس،
 .اؼ العضمية بالعظاـ بواسطة أوتاريتـ اتصاؿ األلي* 
بالرغـ مف وجود طبلئع خبليا )جذوع العضبلت( بالقرب مف العظاـ النامية،  *

فإف التميز عمى شكؿ روابط عضمية ىيكمية تكسو العظاـ يحدث بعد بدء عممية 
عضبلت حوؿ العظاـ وتحيط بيا تنتشر الحيث  ،ت العظاـ والساؽالتعظـ في نيايا

تبدأ  ـ بالمحـاوبتماـ كساء العظ، في ىذه المرحمة كما يحيط المباس بما يكسوه

                                                           

 .ٖٔٚ، ٖٓٚانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص -ٔ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

340 

 يمكف لمجنيف أف يتحرؾ الصورة اآلدمية باالعتداؿ، وبعد تماـ تكوف العضبلت
 المرحمة عقب مرحمة العظاـ مباشرة.ىذه و  ،حركات ال إرادية

تكوف عظاـ الييكؿ فإف الطبقة المتوسطة التي تتشكؿ منيا العضبلت  عند* 
 المتكوف. تبدأ في التجمع عمى ىيئة كتؿ ظيرية أو بطنية، وتقـو بكساء أجزاء الييكؿ

 بعدىا لتبدأ الجنين نمو مراحل من لمرحمة نياية تمثل بالمحم الكساء مرحمة* 
 .(ثم) العطف حرف تعمالاس عمييا يدل الزمن، من بفترة النشأة مرحمة

 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
أف مصدر الجياز العظمي والعضمي والغضروفي * المكتشفات العممية أثبتت 

(، وىذا يترتب عميو ما يمي:  في الطبقة الجنينية الوسطى )الميزودـر
؛ ألف ىذه الطبقة جزء نياالتحوؿ مف المضغة إلى العظاـ إنما ىو لجزء م -أ

مف الورقة الجنينية التي تكوف قد انقسمت إلى ثبلثة أقساـ، وعميو فما ذكره بعض 
ال  المفسريف مف احتماؿ التحوؿ لممضغة كميا غير صحيح، وظاىر الجوانب العممية

تؤيد القوؿ بأف المتحوؿ غالبيا ومعظميا كما ذكر )حقي( واحتممو غيره، بؿ المتحوؿ 
 مف ثبلثة أقساـ لمورقة الجنينية. -الطبقة الوسطى–ا، وىو قسـ واحد جزء مني

السمرقندي وبالتالي فما ذكره أصؿ العظاـ مف خبليا تكونت في المضغة،  -ب
مف أف المراد خمؽ العظاـ في المضغة، صحيح عمى أساس أف مصدر تخمؽ 

ور في العظاـ خبليا في الطبقة الوسطى في المضغة، وكذلؾ تخمؽ العظاـ يتط
 طور المضغة، وما قالو أكثر المفسريف مف أف المقصود تحوؿ الجنيف مف مضغة
إلى عظاـ صحيح؛ فعند تكوف الييكؿ الغضروفي في األسبوع السابع، ينتقؿ شكؿ 
الجنيف مف مضغة ال تحمؿ شكبًل آدميًا إلى عظاـ يغمب عمييا شكؿ الييكؿ 

 العظمي المميز لئلنساف.
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العظاـ يخمقو اهلل تعالى مف خبليا أصميا مف  تكسى بوالمحـ الذي  -ج
مف نفس العظاـ، وبالتالي فقوؿ إسماعيؿ حقي إف كسوة المضغة، ال أنيا تكونت 

مف خبليا في  :أي ،صحيح باعتبار ما ذكرت (المضغة بقية مف)العظاـ بالمحـ 
ف كانت جميعا مف الطبقة المتوسطة التي ىي جزء  المضغة غير خبليا العظاـ، وا 

 .ال أف المضغة قد تحوؿ جزء منيا عظاـ والجزء اآلخر كساه بالمحـ المضغة، مف
 لـ ،حقائؽ في عمـ األجنةمف قرآف قرره ال، وذلؾ بما ر المعجزة العمميةو ظي* 
، ومف ذلؾ ما كاف يعتقده العمماء مف عندما تطورت التقنية الحديثةمؤخرًا ال إتتأكد 

ا، بؿ إف مف المراجع الطبية ما ال يميز بيف أف مرحمة العظاـ والمحـ ال فرؽ بينيم
طور المضغة وطور العظاـ؛ نظرًا لتداخؿ ظيور الكتؿ المحمية مع بداية العظاـ 

، حتى اكتشؼ مؤخرًا (ٔ)مع اكتسائيا بالعضبلت وحصوؿ كؿ ذلؾ في وقت وجيز
، تقدـ طور المضغة عف العظاـ، وأف العظاـ تسبؽ المحـ، وىذا ما ذكره القرآف

وما ذلؾ إال ألنو كبلـ اهلل أنزلو سبقو لجميع المعارؼ المكتسبة، ذلؾ عمى  ليدؿ
 معجزة تشيد بصدؽ رسالتو، وأف العمـ الذي فيو مف عند اهلل.  عمى سيدنا محمد 

حدد وصؼ تمصطمحات القرآف ف بياني أللفاظ القرآف،اإلعجاز ال* ظيور 
يار المصطمح المستخدـ لكؿ المراحؿ المختمفة، ويعتبر شكؿ الجنيف مف أسباب اخت

شكؿ الييكؿ  عمى الجنيفيغمب  حيف يتكوف الييكؿ الغضروفي، فمرحمةطور و 
الذي يصور  ژےژولفظ: سمى اهلل ىذا الطور بػ)العظاـ(،  ،المميز لئلنساف

منيا، كما يكسو  قد تكوف بدقة فعؿ المحـ بالعظاـ؛ فيو يكسوىا دوف أف يكوف
ؼ، لما كاف االنتقاؿ مف المضغة إلى العظاـ الجسـ، كذلؾ حروؼ العطالمباس 

                                                           

وتكتفي بتصنيؼ يعتمد عمى األسابيع واألياـ، وتقسـ مراحؿ النمو الجنيني إلى مرحمتيف: مرحمة  -ٔ
 .  ٕٔٔانظر: دليؿ األنفس لمحمد عز الديف صالجنيف، ومرحمة الحميؿ. 
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في فترة وجيزة، ويمي ذلؾ الكساء بالمحـ في فترة وجيزة جاء بحرؼ )الفاء( الداؿ 
عمى الترتيب والتعقيب، فكؿ ىذا االنتقاء واالصطفاء لؤللفاظ المعبرة عف مدلوالتيا 

بيئة  بدقة متناىية ال يمكف أف يكوف محض مصادفة، وال مف فعؿ بشر عاش في
أمية، إف ىذا االصطفاء واالنتقاء، وىذه الدقة، لشاىد مف الشيود، التي أقاميا 
الرب المعبود، ترشد كؿ عاقؿ في ىذا الوجود، إلى أف القرآف نزؿ مف عند الكريـ 

 .الودود، ينطؽ أف كؿ ما ىو كائف في الوجود، فيو مف تدبير الرب المعبود 
ـ لعظيـ صنع الخالؽ العظيـ، وىداية غير * تثبيت إيماف المؤمنيف، بمشاىدتي

قامة الحجة عمييـ، وذلؾ باالستدالؿ عمى الخالؽ بمشاىدة آثار  المسمميف، وا 
صنعو في مخموقاتو، ومف ذلؾ بديع خمؽ الرحمف لئلنساف، والذي ال يسع كؿ مف 
كاف لو قمب إال أف يقر بأف ىذا الخمؽ البديع مف عمؿ خالؽ بديع، فيذا )لينارد 

ف( لما صور منذ سنوات مختمؼ مراحؿ تخمؽ الجنيف، مف بداية الحمؿ وحتى نمسو 
الوالدة، وناؿ عمى عممو المتقف ىذا جائزة نوبؿ لمتصوير الطبي، فقد استطاع 
التقاط صور رائعة لمجنيف في أطوار النطفة والعمقة والمضغة، وطور العظاـ والذي 

صحيفة: ىؿ تعتقد بوجود اهلل  يسبؽ بأسبوع فقط كساء العظـ بالمحـ، سألو محقؽ
بعد عممؾ الطويؿ الذي استغرؽ ثبلث سنوات في تصوير أطوار الجنيف؟ أجاب 

بعد أف تتبعت بالصور مختمؼ مراحؿ تكوف الجنيف، منذ أف بدأ كخمية »بقولو: 
واحدة، إلى أف خرج بعد تسعة أشير مف رحـ أمو، أنا ال أستطيع إال أف ُأقّر 

 .(ٔ)«ي وراء عمؿ كؿ خمية مف خبليا الجنيفوأعترؼ بأف يد اهلل ى
 
 

                                                           

 .ٜ٘يؼ صانظر: مف عمـ الطب القرآني لعدناف الشر  -ٔ
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 ادلجؾش انغبدط
 انُشأح خهمب آخشطٕس 

 وفيو ثبلثة مطالب:  
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىيف  انُشأح خهمب آخشطٕس 
 ادلطهت انضبًَ: 

 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ. انُشأح خهمب آخشطٕس 
  ادلطهت انضبنش:

 زفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.انذساعبد انيهخص 
 
 
 
 

 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

345 

 انمشآٌ انكشٌىيف  آخش انُشأح خهمبً ادلطهت األٔل: طٕس 
 اٌَبد انٕاسدح

﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ژ  : اهلل قاؿ  .(ٔ)ژۓ ﮲  ﮳   ﮴ 
ې ى   ېې  ۉ ې ۉ ۅ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋۅژ :قاؿ و 

 .(ٕ)ژى
 ألٕال ادلفغشٌٍ

 منيا: غة، و في الموليا عدة معاف  (،نشأ)مشتقة مف فعؿ  (نشأة) كممة
وسمو، والنشأة:  شيء في والنشأة: ارتفاع وعبل، َشبَّ ونما، َبَدا وَربا، ارتَفعَ 
 . (ٖ)والتربية اإليجاد

﮴ ژ  : في قولو في معنى )النشأة( المفسروف وقد اختمؼ ﮳    ﮲    ژۓ 
 إلى عدة أقواؿ:
؛ (ٗ)صورة ذلؾ قبؿ وكاف إنسانًا، حينئذ فيصير فيو؛ الروح نفخ :القول األول

 أنو اهلل وصفو التي باألحواؿ ذلؾ قبؿ وكاف إنساناً  يتحوؿ فيو الروح بنفخ أنو وذلؾ
 في الروح بنفخ آدـ أبوه تحوؿ كما وعظـ، ومضغة وعمقة نطفة مف بيا، كاف

                                                           

 .ٗٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٔ
 .ٜ اآلية السجدة:سورة  -ٕ
، ٚٓٛص لؤلصفياني في غريب القرآف ، المفرداتٖٗٗ/٘ البف فارس مقاييس المغةانظر: معجـ  -ٖ

، ٓٚٔ/ٔ البف منظور لساف العربو ، ٚٗ/ٔ لمصاغاني والعباب الزاخر ،ٛٛٙ/ٔ لمرازي ومختار الصحاح
 .ٕٜٓ/ٕوالمعجـ الوسيط 

 وتفسير القرآف العظيـ البف، ٜٗٔ/ٗ يمبيضاو لأنوار التنزيؿ ، و ٛٔ ،ٚٔ/ٜٔجامع البياف لمطبري انظر:  -ٗ
، ٛٗ٘ص لمسعدي تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، و ٙٗٗصتفسير الجبلليف ، و ٜٕ٘/ٖ كثير

 . ٕٔ/ٛٔالبف عاشور  والتنوير والتحرير
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الروح  منو، فبنفخ خمؽ الذي الطيف غير آخر وخمقاً  إنسانًا، منيا خمؽ التي الطينة
 خمؽ فيو نشأ ثـ حياة، دوف كاف قبمو المذكور الخمؽ ألف والنماء؛ لمحياة يتييأ فيو

  .(ٔ)باإلنشاء عنيا عبر عميو طرأت أخرى حالة وىي الحياة،
  الوالدة، وذلؾ التصريؼ في: بعد األحواؿ في إياه تصريفو: القول الثاني

 أحواؿ مف ذلؾ ونحو والسّف، الشعر ونبات واالغتذاء، والكيولة، الطفولة،
 .(ٕ)الدنيا في األحياء

 المشي، إلى القياـ، إلى القعود، إلى االرتضاع، إلى االستيبلؿ، مف وروي أنو:
 ما إلى الببلد، في ويتقمب الحمـ، يبمغ أف إلى ويشرب، يأكؿ أف إلى الفطاـ، إلى

 .(ٖ)بعدىا
 الفيـ وخمؽ الشباب، استواء إلى بعدىا، وما وروي أنو في: الطفولية،

 .ژٹ  ٹ  ڤژ ة أشير، بعث إلييا ممؾإذا تمت النطفة أربع»(ٗ)والعقؿ
ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ :قولو  قاؿ اآللوسي: ويؤيده

(٘). 
 وعمى يوَلد أليس: لو فقيؿ الضحاؾ، قالو والشَّْعر، األسناف خروج: القول الثالث

 .(ٚ)والشعر األسناف ، أو نبات(ٙ)واإِلبط؟ العانة وأيف: فقاؿ الشعر؟ رأسو
 .(ٛ)شبابو سوَّى القول الرابع:

                                                           

 .ٕٔ/ٛٔ والتنوير البف عاشور والتحرير، ٛٔ/ٜٔجامع البياف لمطبري انظر:  -ٔ
 .ٛٔ/ٜٔجامع البياف لمطبري انظر:  -ٕ
 .ٖٔٙ/ٖ لمبغوي معالـ التنزيؿ في تفسير القرآفانظر:  -ٖ
 .ٕٔٔ/٘ الفرقاف لمنيسابوري ورغائب القرآف انظر: غرائب -ٗ
 .٘ٔاآلية المؤمنوف: سورة  -٘
 .ٕٜ/ٙ لمسيوطي المنثور ، والدرٖٙٗ/٘ التفسير البف الجوزي عمـ في المسير انظر: زاد -ٙ
 .ٕٗ/ٚ لمثعمبي والبياف ، والكشؼ٘ٚٗ/ٕبحر العمـو لمسمرقندي قالو قتاده. انظر:  -ٚ
 .ٖٓٗ/ٕتفسير مجاىد انظر:  -ٛ
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 .(ٔ)أنثى أو واألُنوثة، فإما أف يكوف ذكرا : الذكورةالقول الخامس
 .(ٕ)والفيـ العقؿ إعطاء: القول السادس
 .(ٖ)الدنيا إلى : خروجوالقول السابع
: مف رأى أنو ال تعارض بيف كؿ ما ذكر، وأنو يمكف الجمع بيف القول الثامن

والصحيح أنو »واؿ السابقة: األقواؿ السابقة، قاؿ القرطبي بعد ذكره لكثير مف األق
 ،المعقوالت وتحصيؿ ،وحسف المحاولة ،واإلدراؾ ،وفي غيره مف النطؽ ،عاـ في ىذا

، ومثمو (٘)«الجميع إرادة مف مانع وال»، ومثمو الشوكاني بقولو: (ٗ)«إلى أف يموت
 أبعدىا، ما مباينة األّوؿ لمخمؽ مبايناً  خمقاً » يفيـ مف قوؿ مف قاؿ مف المفسريف:

 وبصيراً  أصـّ، وكاف وسميعاً  أبكـ، وكاف وناطقاً  جمادًا، وكاف حيوانًا، جعمو ثحي
 أجزائو مف جزء وكؿ أعضائو مف عضو كؿ بؿ وظاىره باطنو وأودع أكمو، وكاف

 .(ٙ)«الشارح بشرح تبمغ وال الواصؼ بوصؼ تدرؾ ال حكمة وغرائب فطرة، عجائب
 أنو ژ﮳ ﮴ ژ :قولو في لعمـا أىؿ أقواؿ جميع أف والظاىر»يقوؿ الشنقيطي: 

  .(ٚ)«واضح ىو كما وعظامًا، وعمقة، ومضغة، نطفة، كاف أف بعد سوياً  بشراً  صار
أف اآلية الكريمة ذكرت النشأة خمقًا آخر في سياؽ الحديث عف أطوار  والظاىر:

تخمؽ الجنيف البشري، وعميو فإنو يدخؿ في طور النشأة ما يمر بو الجنيف البشري 
الداؿ  ژۈژالكساء بالمحـ بمدة زمنية يدؿ عمييا حرؼ العطؼ  مف تخمؽ بعد

                                                           

 .ٖٔٙ/ٖلمبغوي  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، و ٜٙٔ/ ٖ زمنيف أبي البف العزيز القرآف انظر: تفسير -ٔ
 . ٖٗ/ٚ لمثعمبي فوالبيا انظر: الكشؼ-ٕ
 .ٓٔٔ/ٕٔ ، والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبيٜٙٔ/ٗ البف عطية الوجيز انظر: المحرر -ٖ
 .ٓٔٔ/ٕٔوالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  -ٗ
 .ٖٛٙ/ٖفتح القدير لمشوكاني -٘
 .ٓٛٔ/ٗٔ والمباب في عمـو الكتاب ، ٗٚ/ٖٕ الغيب لمرازي ومفاتيح، ٕٛٔ، ٔٛٔ/ٖالكشاؼ لمزمخشري -ٙ
 .ٕٖ٘/٘ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضواء -ٚ
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عمى التراخي في الفترة الزمنية، ومف ذلؾ نفخ الروح، والذكورة واألنوثة أي تحديد 
جنس الجنيف، ونبات الشعر، ومع ىذا فإنو ال مانع مف صحة ما ذكره المفسروف 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ژفي آية أخرى:  كما في القوؿ األخير، بقرينة قولو 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ في آية ثالثة: وقولو  ،(ٔ)ژٺ  ٿ  ٿ   ٿ

: والنشأة»وكذلؾ معنى النشأة في المغة، ومف ذلؾ قوؿ الراغب:  ،(ٕ)ژۅ
  .(ٖ)«وتربيتو الشيء إحداث

اإلنشاء  ىذا عطؼ الخمقيف بيف الرتبي التفاوت إلى ولئلشارة»قاؿ ابف عاشور: 
د حرؼ و ور ، ف(ٗ)«ژۓژبػ الجمؿ عطؼ في الترتيب أصؿ عمى الدالة ژۓژبػ

 بزمف. أتي بعد مرحمة الكساءيالنشأة  طوريفيد أف  ژ﮲ژمع  (ثـ)العطؼ 
، قـو أعضاءه، و جمع خمقو في بطف أمويعني:  ،(٘)ژۈۆ ژ :وقولو 

 الرحـ، في أعضائو بتكميؿخمقتو  تقويـ، وعدؿ أحسف في صورتو وسّوى
 ، يقوؿ السعدي:(ٙ)سويًا معتدالً اف شخص إنسينبغي، فأصبح  ما عمى وتصويرىا

 عضو كؿ ووضع خمقتو، وأحسف وعروقو، وأعصابو، وأعضائو، بمحمو،  سواه ثـ»
 .(ٚ)«غيره بو يميؽ ال الذي بالمحؿ منو،

                                                           

 .ٚٙاآلية غافر: سورة  -ٔ
 .٘ٔاآلية المؤمنوف: سورة  -ٕ
 .ٚٓٛص لؤلصفياني في غريب القرآف المفردات -ٖ
 .ٕٔ/ٛٔالتحرير والتنوير البف عاشورانظر:  -ٗ
 .ٜسورة السجدة: اآلية  -٘
، والتسييؿ ٖٙ٘/ٗ ، وأنوار التنزيؿ لمبيضاوىٕٖ/ٖ العمـو بحر، و ٖٚٔ/ٕٓ لمطبريجامع البياف انظر:  -ٙ

، ٖٕٚ/ٙ، وغرائب القرآف ورغائب الفرقاف ٕٕٕ/٘، ولباب التأويؿ لمخازف ٕٗٔ/ٕلعمـو التنزيؿ البف جزى 
 .ٕ٘، وصفوة التفاسير /ٗٛ٘/٘، والبحر المديد ٔٛ/ٚأبي السعود  وتفسير، ٛٚٗ/٘ٔوالمباب البف عادؿ 

 .ٖ٘ٙص لمسعدي ي تفسير كبلـ المنافتيسير الكريـ الرحمف ف -ٚ
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حيًا ، ليصير (ٔ)يعني جعؿ الروح فيو، ژۈ ٴۇ ۋ ۋژ: وقولو 
 اهلل إلى روحال ، وأضيفت(ٖ)، وسميت الروح روحَا؛ ألف بيا حياة البدف(ٕ)ناطقاً 
، فأضيفت إضافة ممؾ إلى ممؾ، وقد يراد (٘)وخمقو فعمو مف فإنيا ، وأيضاً (ٗ)تشريفاً 

الروح »قاؿ السيوطي: ، وليذا (ٙ)بيا االختصاص؛ ألف الروح ال يعمـ كنييا إال اهلل
نمسؾ عنيا، فبل نتكمـ في حقيقتيا؛ اعترافًا بالعجز عنيا، مخالفيف األطباء حيث 

لـ يتكمـ عمييا، وقد سأؿ عنيا؛ لعدـ نزوؿ األمر   نبيألف ال خاضوا في ذلؾ؛
أي: عممو فبل  (ٚ)ژوئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژببيانيا، قاؿ تعالى: 

 .(ٛ)«تعممونو
يكتمؿ  ال اإلنساف تخميؽ ، فيو أفژۆ  ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋژ :وقولو 

 .(ٜ)وروح جسد مف مركب ألنو الروح فيو بعد تسويتو؛ بنفخ إال ويتـ
 
 

                                                           

المنثور  ، والدرٕٖ/ٖالعمـو لمسمرقندي  بحر، و ٖٛٗص عباس ابف تفسير مف المقباس انظر: تنوير -ٔ
 .ٜٖ/ٛ لمقاسمي التأويؿ ، ومحاسفٕٕٗ/ٕ لمتناري مجيدالمراح لبيد لكشؼ معنى القرآف ، و ٕٜ/ٙ لمسيوطي

 .ٕ٘ٚ٘/ٜ النياية لمكي ابف أبي طالب بموغ إلى داية، واليٖٚٔ/ٕٓ انظر:  جامع البياف لمطبري -ٕ
 .ٕٛٔص البف القيـالروح  انظر: -ٖ
لباب ، و ٖٙ٘/ٗ لمبيضاوي وأسرار التأويؿ أنوار التنزيؿ، و ٜٔ/ٗٔ لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف انظر:  -ٗ

 .ٕٕٕ/٘ لمخازف في معاني التنزيؿ التأويؿ
 .ٜٔ/ٗٔ لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف انظر:  -٘
 .ٕٗٔ/ٕانظر: التسييؿ لعمـو التنزيؿ البف جزي  -ٙ
 .٘ٛسورة اإلسراء: اآلية  -ٚ

 . ٘ٗٔإتماـ الدراية لقراء النقاية ص -ٛ
 .ٜٛٔ/ٕٙ لمرازي انظر: مفاتيح الغيب -ٜ
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 يف اجلُني نشٔػَفخ اصيٍ 
 في الجنيف نفخ الروح أف ، إلى-وغيرىـمف مفسريف -العمماء  الكثير مفذىب 

لظاىر حديث  ؛(ٕ)ذلؾكي اإلجماع عمى قد حُ  ، بؿ(ٔ)بعد مائة وعشريف يوماً  يكوف
وىو الصادؽ  في جمع الخمؽ، قاؿ: حدثنا رسوؿ اهلل  عبد اهلل بف مسعود 
ِو َأْرَبِعيَن َيْومًا، ثُمَّ َيُكوُن  "ِإنَّ َأَحَدُكمْ المصدوؽ، قاؿ:  ُيْجَمُع َخْمُقُو في َبْطِن ُأمِّ

َعَمَقًة ِمْثَل ذلك، ثُمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل ذلك، ثُمَّ َيْبَعُث اهلل َمَمًكا، َفُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع 
أو َسِعيٌد، ثُمَّ ُيْنَفُخ فيو  َكِمَماٍت، َوُيَقاُل لو: اْكُتْب: َعَمَمُو، َوِرْزَقُو، َوَأَجَمُو، َوَشِقي  

وُح"  ٕٓٔ النطفة، والعمقة، والمضغة، مدتيا :أطوار الجنيفوالداؿ عمى أف  ،(ٖ)الرُّ
 أربعة الوفاة عدة ونفخ الروح بعد ذلؾ، يقوؿ ابف كثير في الحديث عف حكمة، يوماً 
 قد لما بعدىا؛ بعشر فيذه ثبلث أربعينات بأربعة أشير، واالحتياط÷ وعشرا: أشير
يقوؿ ابف حجر: ، و (ٗ)×فيو الروح نفخ بعد الحركة لظيور ثـ الشيور، بعض ينقص

                                                           

الجامع ألحكاـ القرآف ، و ٕ٘ٚ/ٔ المسير البف الجوزي وزاد ،ٜٔ٘ٗ/ٚانظر: اليداية إلى بموغ النياية  -ٔ
 تفسير القرآف العظيـ، و ٖٕ٘/ٕ، والبحر المحيط ألبي حياف ٖٕٚ/ٔ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٛ/ٕٔ لمقرطبي

، والتحرير ٕٔٓ/ٓٔالبياف  روح ، وتفسيرٖٕٙ/ٔ الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٕٖ٘/ٔالبف كثير
، ٖٛٗ/ٔٔ ، وفتح البارئٜٔ/ٙٔشرح النووي لصحيح مسمـ ، و ٕٔٚ/ٗ البياف ، وأضواءٕٔٗ/ٕوالتنوير 
الحاوي و ، ٛٓٗ/ٗالكبير  الشرح عمى الدسوقي وحاشية ،ٜ٘ٔ/ٖ الشرائع لمكاساني ترتيب في الصنائع وبدائع

 .ٜٚ/ٛبف قدامة الالمغني في فقو اإلماـ أحمد ، و ٖٔ/ٖمماوردي لاـ الشافعي الكبير في فقو مذىب اإلم

، وفتح الباري ٜٔٔ/ٙٔي لمسمـ شرح النوو  انظر: النووي، والقاضي عياضنقؿ اإلجماع: القرطبي، و  -ٕ
 تماـ وذلؾ يوما، وعشريف مائة بعد يكوف فيو الروح نفخ أف العمماء يختمؼ لـ»قاؿ القرطبي: . ٘ٛٗ/ٔٔ
 يعوؿ وعميو ،ٛ/ٕٔمقرطبي لالجامع ألحكاـ القرآف  .«باالحاديث بيناه كما الخامس، في ودخولو أشير أربعة
 المطمقات. حمؿ عمى النفقات وجوب وفي التنازع، عند ؽاالستمحا في األحكاـ مف إليو يحتاج فيما

في قولو،  :الصادؽو . ٖٖٙٓبرقـ:  ٗٚٔٔ/ٖأخرجو البخاري، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المبلئكة  -ٖ
 .ٜٓٔ/ٙٔفيما يأتي مف الوحي الكريـ، شرح النووي لصحيح مسمـ  :المصدوؽو 
 .ٕٖ٘/ٔالبف كثير  تفسير القرآف العظيـ -ٗ
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وحديث ابف مسعود بجميع طرقة يدؿ عمى أف الجنيف يتقمب في مائة وعشريف »
يومًا، في ثبلثة أطوار، كؿ طور منيا أربعوف يومًا، ثـ بعد تكممتيا ينفخ فيو 

ِإنَّ َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْمُقُو في َبْطِن ": قالوا: وكذلؾ رواية مسمـ، ونصيا، (ٔ)«الروح
ِو َأْرَبِعيَن َيْومًا، ثُمَّ َيُكوُن في ذلك َعَمَقًة ِمْثَل ذلك، ُثمَّ َيُكوُن في ذلك ُمْضَغًة ِمْثَل  ُأمِّ

وَح، َوُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِمَماٍت: ِبَكْتِب رِ  ْزِقِو، َوَأَجِمِو، ذلك، ثُمَّ ُيْرَسُل اْلَمَمُك، َفَيْنُفُخ فيو الرُّ
، إذ ال يجدونيا مخالفة لمعنى ما جاء في البخاري، (ٕ)َوَعَمِمِو، َوَشِقي  أو َسِعيٌد"

وأف جميعيا تفيد التعاقب لمزمف المعدود، وىو ما تقتضيو ظواىر النصوص لقولو 
 :"فقولو ، "ُثمَّ َيُكوُن َعَمَقًة مثمو، ُثمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة مثمو : َُكوُن َعَمَقًة ِمْثَل "ُثمَّ ي

أي: في ذلؾ الرحـ عمقة،  "ثُمَّ َيُكوُن في ذلك َعَمَقًة ِمْثَل ذلك"، يساوي قولو: ذلك"
أي: الزماف الذي ىو األربعوف، فاختمفت األلفاظ، واتحد المعنى، وكذلؾ  "ِمْثَل ذلك"

 .(ٖ)"ثُمَّ َيُكوُن في ذلك ُمْضَغًة ِمْثَل ذلك": القوؿ في قولو 
إذا تمت : »في ذلؾ، كقوؿ عمي  وغيرىـ آثار عف الصحابة تدور وقد 

النطفة أربعة أشير، بعث إلييا ممؾ، فنفخ فييا الروح في الظممات، فذلؾ قولو 
﮳  ﮴ ژ تعالى: إذا وقعت النطفة في الرحـ، »، وقوؿ ابف عباس: (ٗ)«ژۓ﮲ 

ـ بعث إلييا مكثت أربعة أشير وعشرا، ثـ نفخ فييا الروح، ثـ مكثت أربعيف ليمة، ث
، ونقؿ غير واحد عف أحمد (ٙ)«، وكتب شقيًا أو سعيداً (٘)ممؾ، فنقفيا في نقرة القفا

                                                           
 .ٖٛٗ، ٔٛٗ/ٔٔري فتح البا -ٔ
 .ٖٕٗٙبرقـ:  ٖٕٙٓ/ٗأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو...  -ٕ
 .ٓ٘ٙ/ٙالمفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ لمقرطبي  -ٖ
سناده منقطع»قاؿ ابف رجب:  -ٗ  .ٕ٘بف رجب صالجامع العمـو والحكـ  .«خرجو ابف أبي حاتـ، وا 
 .ٜ٘ٗ/ٕالمعجـ الوسيط  .لصغيرة المستديرة، ونقرة القفا: حفر في آخر الدماغالنقرة: الحفرة ا -٘
جماع الصحابة والتابعيف ومف بعدىـ ألبي  -ٙ شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعة مف الكتاب والسنة وا 

  .ٕ٘، جامع العمـو والحكـ ص«وفي إسناده نظر»، قاؿ ابف رجب: ٓٙٓٔ، رقـ األثر ٕٛٚالقاسـ البللكائي ص
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، وروي (ٔ)«إذا بمغ أربعة أشير وعشرًا، ففي تمؾ العشر ينفخ  فيو الروح»أنو قاؿ: 
إذا وقعت النطفة في الرحـ، مكثت أربعة أشير وعشرا، ثـ ينفخ »عف ابف عباس: 

بف المسيب عف عدة الوفاة، فقيؿ لو: ما باؿ سعيد د سئؿ ، وق(ٕ)«فييا الروح
 .(ٖ)«ينفخ فيو الروح»العشرة بعد األربعة األشير؟ فقاؿ: 

 لكف ما قالوه يرد عميو عدة اعتراضات:
إلى أف زمف أطوار الجنيف: النطفة، والعمقة، ، ذىب (ٗ)ابف الزممكانيأف  -ٔ

وأما حديث : »حديث ابف مسعود، بقولو عف والمضغة، مدتيا في األربعيف األولى
يحكـ ويتقف،  :أي ،"ُيْجَمُع َخْمُقُو في َبْطِن ُأمِّوِ ": البخاري فنزؿ عمى ذلؾ، إذ معنى

، فيما متساوياف في مسمى اإلتقاف واإلحكاـ (٘)جميع أي مجتمع الخمؽ ومنو رجؿ
يكوف مضغة في حصتيا أيضًا مف األربعيف، محكمة  ، ثـ إنو(ٙ)ال في خصوصو

                                                           

 .ٕ٘جامع العمـو والحكـ ص -ٔ
 .ٙٛٗ/ٔٔفتح الباري  -ٕ
، وتفسير البحر المحيط ألبي حياف ٜٔ٘ٗ/ٚ مكي بف أبي طالبانظر: اليداية الى بموغ النياية ل -ٖ
، قاؿ ابف حجر بعد ذكر كبلـ ٙٛٗ/ٔٔفتح الباري ، و ٕٖ٘/ٔالبف كثير وتفسير القرآف العظيـ، ٖٙٔ/ٕ

سحاؽ–ؿ وقد تمسؾ بو مف قا»سعيد:  : إف عدة أـ الولد مثؿ عدة الحرة، وىو قوي؛ ألف -كاألوزاعي، وا 
 .«الغرض استبراء الرحـ، فبل فرؽ فيو بيف الحرة واألمة

عبد الواحد بف عبد الكريـ بف خمؼ الشيخ كماؿ الديف أبو المكاـر ابف خطيب زممكا، كاف عالمًا خيرًا  -ٗ
ىػ، انظر: طبقات ٔ٘ٙتوفي بدمشؽ سنة  ،رس ببعمبؾ، ولي القضاء بصرخد ودمتميزًا في عمـو عدة

 .ٙٚٔ/ٗ لمزركمي ، واألعبلـٖٙٔ/ٛالشافعية الكبرى 
، ولـ يضعؼ، النياية في غريب األثر  -٘  .ٜٕٚ/ٔأي: قوي، لـ ييـر
، يقصد أنيما متطابقاف في (فيما متساوياف في مسمى اإلتقاف واإلحكاـ ال في خصوصو)قولو:  -ٙ

تق انيا ودقتيا، فيذا مما يصح تسميتو بالجمع سواء لمجنيف أو الرجؿ المكتمؿ؛ لما فييما اكتماؿ الخمقة وا 
ف كاف مثؿ ىذا التشبيو أو التعبير يصح صورة أو نظريًا  جميعًا مف االشتراؾ في االكتماؿ واالتفاؽ، وا 
 =مع ما بيف المسمييف مف وجو اختبلؼ في خصوص ىذا االتفاؽ؛ فميس اكتماؿ أعضاء الجنيف
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عمى  "ِمْثَل ذلك"األربعيف يومًا، فنصب  ؽ مثمما أف صورة اإلنساف محكمة بعدالخم
اإلنساف يتغير في الدنيا مدة  المصدر ال عمى الظرؼ، ونظيره في الكبلـ قولؾ: إف

ثـ يافعًا، ثـ شابًا، ثـ  عمره، ثـ تشرح تغيره فتقوؿ: ثـ إنو يكوف رضيعًا، ثـ فطيمًا،
ترتيب اإلخبار  ثـ يتوفاه اهلل بعد ذلؾ، وذلؾ مف بابكيبًل، ثـ شيخًا، ثـ ىرمًا، 

، وطالما أف النفخ بعد التخمؽ، (ٔ)«عف أطواره التي ينتقؿ فييا مدة بقائو في الدنيا
والتخمؽ في األربعيف األولى، ويميو طور العظاـ وكساؤه بالمحـ، ثـ النفخ في 

 الروح، عميو فالنفخ محتمؿ قبؿ المائة والعشريف.
، (ٕ)المصرحة بأف التخمؽ يكوف في األربعيف األولى حذيفة بف َأِسيد أحاديث -ٕ

 وبأف إرساؿ الممؾ يكوف بعد األربعيف األولى كذلؾ، وليس بعد الشير الرابع، فعنو
 قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  : إذا َمرَّ ِبالنُّْطَفِة اثنتان َوَأْرَبُعوَن َلْيَمًة، َبَعَث اهلل ِإَلْيَيا"

َرَىا، َوَخَمَق َسْمَعَيا، َوَبَصَرَىا، َوِجْمَدَىا، َوَلْحَمَيا، َوِعَظاَمَيا، ثُمَّ قال: يا َمَمًكا، َفَصوَّ 
َربِّ َأَذَكٌر َأْم أُْنَثى؟ فيقضى َربَُّك ما َشاَء، َوَيْكُتُب اْلَمَمُك، ُثمَّ يقول: يا َربِّ َأَجُمُو؟ 

ول: يا َربِّ ِرْزُقُو؟ فيقضى َربَُّك ما َشاَء، فيقول َربَُّك ما َشاَء، َوَيْكُتُب اْلَمَمُك، ثُمَّ يق

                                                                                                                                                                  

األساسية في بطف أمة يساوي اكتماؿ خمقة الرجؿ وتماـ قواه، فيذا القدر مما يختص بو الرجؿ الكبير =
دوف الجنيف؛ ألف لكؿ واحد منيما خصوصيتو في اكتمالو، فتكوف مسألة االكتماؿ واالتفاؽ مسألة نسبية 

لفقيية لؤلجنة واالستنساخ انظر: الموسوعة ا إضافية تختمؼ مف الكبير الموجود عنيا في الجنيف المستتر،
 ، في الحاشية.ٖ٘ٙ/ٔالبشري 

 .ٕ٘ٚالبرىاف الكاشؼ عف إعجاز القرآف البف الزممكاني ص -ٔ
ذكر نفخ الروح، فإنو قد ورد في حديث ابف مسعود، والحقيقة أف ىذه األحاديث ومع أنو لـ يرد في  -ٕ

"ُثمَّ ُيْرَسُل اْلَمَمُك، مسعود ورد فيو:  ذكر تخميؽ الجنيف وكتابة قدره مرتبط مع نفخ الروح، فحديث ابف
وَح، َوُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِمَماٍت: ِبَكْتِب ِرْزِقِو، َوَأَجِمِو، َوَعَمِمِو، َوَشِقي  أو َسِعيٌد" ، فيناؾ تبلـز بيف َفَيْنُفُخ فيو الرُّ
. انظر: نيف مختمفيفنفخ الروح والكتابة، فيما يحدثاف معًا، وال يوجد حديث واحد يبيف أنيما في زم

 .ٜٖٔ، ٖٛٔاختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية لعبد الرشيد قاسـ ص 
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"َيْدُخُل اْلَمَمُك عمى النُّْطَفِة َبْعَد :  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وعنو  ،(ٔ)َوَيْكُتُب اْلَمَمُك"
ما َتْسَتِقرُّ في الرَِّحِم ِبَأْرَبِعيَن أو َخْمَسٍة َوَأْرَبِعيَن َلْيَمًة، فيقول: يا َربِّ َأَشِقي  أو 

يٌد؟ َفُيْكَتَباِن، فيقول َأْي َربِّ َأَذَكٌر أو أُْنَثى؟ َفُيْكَتَباِن، َوُيْكَتُب َعَمُمُو، َوَأَثُرُه، َسعِ 
"ِإنَّ : بأذني ىاتيف يقوؿ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل  وعنو ، (ٕ)َوَأَجُمُو، َوِرْزُقُو"

َحِسْبُتُو  (ٖ)قال ُزَىْيرٌ -ُر عمييا اْلَمَمُك النُّْطَفَة َتَقُع في الرَِّحِم َأْرَبِعيَن َلْيَمًة، ُثمَّ َيَتَصوَّ 
"إنَّ َمَمًكا ُمَوكَّاًل : وفي رواية، (ٗ)الذي َيْخُمُقَيا فيقول يا َربِّ َأَذَكٌر أو أُْنَثى..." -قال

 .(ٙ)(٘)ِبالرَِّحِم إذا َأَراَد اهلل َأْن َيْخُمَق شيئا ِبِإْذِن المَِّو ِلِبْضٍع َوَأْرَبِعيَن َلْيَمًة..."
 بف مسعودفي رواية مسمـ لحديث ا "في ذلك" لفظوىذه األحاديث تدؿ عمى أف 

 .فأنو يعود إلى جمع الخمؽ، "ِمْثَل ذلك"ويعود إلى الوقت، أي إلى األربعيف يوما، 
 تخمؽ العظاـ يكوف بعد الميمة الثانية واألربعيف والقوؿ بأف بدءوتدؿ عمى أف 

العظاـ يبدأ  ي مائة وعشريف تقتضي أفاألطوار األولى مف نطفة وعمقة ومضغة ف
 .(ٚ)، وحقائؽ العمـظاىر الحديثوىذا يتعارض مع  ،يوماً  ٕٓٔتخميقيا بعد 

                                                           

 .ٕ٘ٗٙبرقـ:  ٖٕٚٓ/ٗأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو...  -ٔ
 .ٕٗٗٙبرقـ:  ٖٕٚٓ/ٗأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو...  -ٕ
 العمـ. ومعادف الحفاظ، الثقات أحد الكوفي، الجعفي خيثمة أبو ،ُحَديج بف معاوية بف زىير -ٖ
 .ٕ٘ٗٙبرقـ:  ٖٕٛٓ/ٗأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو...  -ٗ
 .ٕ٘ٗٙبرقـ:  ٖٕٛٓ/ٗأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو...  -٘
 ،أو اثنيف وأربعيف ،أو ليمة ،بالنسبة لبعث الممؾ بعد أربعيف يوماً روايات الحديث  ؼ الوارد فيالختبلا -ٙ

أو خمسة وأربعيف ليمة، فمحموؿ عمى اختبلؼ ذلؾ باختبلؼ األجنة، فبعضيا يكوف بعد األربعيف 
تختمؼ في مباشرة، والبعض اآلخر بعد خمسة وأربعيف، ويؤكد ىذا األمر ما ثبت طبيًا مف أف األجنة 

، وخمؽ اإلنساف ٖٛٔ. انظر: اختيار جنس الجنيف صدرجات وسرعة النمو كما ىو الشأف بعد الوالدة
  .ٖٖٕلمبار ص

بعدما أورد حديث ابف مسعود بقولو الواضح مع الحقائؽ العممية ابف رجب  وقد نبو عمى ىذا التعارض -ٚ
 =ورواية اإلماـ أحمد تدؿ عمى»حيث قاؿ:  البخاري، فضعؼ متنو وسنده تشبو رواية والتي برواية أحمد،
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"إذا اْسَتَقرَِّت النُّْطَفُة في الرَِّحِم :  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل حديث جابر  -ٖ
، ما ِرْزُقُو، َفُيَقاُل لو، َبَعَث ِإَلْيَيا َمَمكًا، في ،َأْرَبِعيَن َيْومًا أو َأْرَبِعيَن َلْيَمةً  قول: يا َربِّ

، َذَكٌر أو أُْنَثى، َفُيْعَمُم، فيقول:  ، ما َأَجُمُو، َفُيَقاُل لو، فيقول: يا َربِّ فيقول: يا َربِّ
، شقي أم َسِعيٌد، َفُيْعَمُم" وىو كذلؾ مصرح بأف التخمؽ يكوف في ، (ٔ)يا َربِّ

 دىا كذلؾ، وليس بعد الشير الرابع.األربعيف األولى، وأف إرساؿ الممؾ يكوف بع
گ ڳ ڳ ڳ  ژ: في قولو  (ثـ)و (الفاءػ)اختبلؼ العواطؼ ب -ٗ 

ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  *ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ *ڳ ڱ ڱ

أف  :يعني ،، لتفاوت االستحاالت(ٕ)ژھ  ھ ھ ے ے ۓ
، فجعؿ االستبعاد عقبًل، ژۓژبػوىو المعطوؼ  ،بعضيا مستبعد حصولو مما قبمو

لتراخي والبعد الحسي؛ ألف حصوؿ النطفة مف أجزاء ترابية غريب أو رتبو بمنزلة ا
بخبلؼ جعؿ الدـ لحمًا مشابيًا لو  ،جدًا، وكذلؾ جعؿ النطفة البيضاء دمًا أحمر

في الموف والصورة، وكذا تصميبيا حتى تصير عظمًا؛ ألنو قد يحصؿ ذلؾ بالمكث 
يؿ: إف الوارد في وكذا مف لحـ المضغة عميو ليستره، فسقط ما ق ،فيما يشاىد

 ژۓژبػالحديث أف مدة كؿ استحالة أربعوف يوما؛ وذلؾ يقتضي عطؼ الجميع 
إف ُنِظَر آلخر المدة وأوليا، أو يقتضي العطؼ بالفاء إف نظر آلخرىا فقط، وىذا 

                                                                                                                                                                  

، وذكر أف ظاىر حديث «ال ريب فيو  إال بعد مائة وستيف يوما، وىذا غمط أف الجنيف ال يكسى المحـ=
وبصره وجمده ولحمو وعظامو يكوف في أوؿ  ابف مسعود يدؿ عمى أف تصوير الجنيف وخمؽ سمعو

جامع العمـو والحكـ . األربعيف الثانية لحمًا وعظماً  أوؿ األربعيف الثانية، فيمـز مف ذلؾ أف يكوف في
 .ٓ٘، ٜٗص

رواه أحمد، وفيو خصيؼ وثقو ابف معيف »، قاؿ الييثمي: ٖٗٓ٘ٔبرقـ:  ٜٖٚ/ٖأخرجو أحمد في المسند  -ٔ
 .ٕٜٔ/ٚ، مجمع الزوائد «وجماعة وفيو خبلؼ، وبقية رجالو ثقات

 .ٗٔ، ٖٔ، ٕٔسورة المؤمنوف: اآليات  -ٕ
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﮴ ژ:  في العواطؼ الخمسة األولى، أما قولو ﮳   ﮲   (بثـ)فعطفو ، ژۓ
 .(ٔ)لمتفاوت بيف الخمقيف

 القيـ حديث حذيفة عمى عدة احتماالت ىي:ابف  حمؿ وقد
األوؿ: أف يكوف المراد باألربعيف األربعيف الثالثة، وسمى المضغة فييا نطفة 
اعتبارًا بأوؿ أحواليا، وما كانت عميو، وىذا مف تسمية الشيء باعتبار ما كاف، 

 وىي إحدى عبلقات المجاز. 
َتابُة تصويره وتقديره تخميقًا؛ الثاني: أف المراد بيا األربعيف األولى وُسّمي كِ 

اعتبارًا بما يؤوؿ إليو، ويكوف قدر ذلؾ وكتبو وأعمـ بو الممؾ، ثـ يفعمو بعد 
نما  األربعيف الثالثة؛ ألف التصوير عقب األربعيف األولى غير موجود في العادة، وا 

 يقع في األربعيف الثالثة وىي مدة المضغة.
ا ىي األربعيف األولى، وأف حقيقة التصوير الثالث: أف يكوف المراد باألربعيف ىن

يكوف فييا، َفَيَتَعيَّف َحْمُمُو عمى تصوير خفي ال يدركو إحساس البشر، فإف النطفة 
إذا جاوزت األربعيف انتقمت عمقو وحينئٍذ يكوف أوؿ مبدأ التخميؽ، فيكوف مع ىذا 

ثـ إذا مضت  مبدأ التصوير الخفي الذي ال ينالو الِحس، –مبدأ التخميؽ-المبدأ 
التصوير المحسوس المشاىد، وىذا  –أي المضغة–األربعوف الثالثة صورت 

 التقدير الثالث أليؽ بألفاظ الحديث وأشبو وأدؿ عمى القدرة. 
الرابع: أف النطفة بعد األربعيف تكوف عمقة ومضغة، ويصور خمقيا، وتركب فييا 

لروح، وىذا ال يقتضي وقوع العظاـ والجمد، ويشؽ ليا السمع والبصر، وينفخ فييا ا
 .(ٕ)ذلؾ كمو عقيب األربعيف األولى مف غير فصؿ

                                                           

  .٘ٛٔ/ٖت اإلليية بتوضيح تفسير الجبلليف لمدقائؽ الخفية لسميماف الجمؿ الفتوحا -ٔ
 .ٜٕٔ-ٕٚٔ، والتبياف في أقساـ القرآف البف القيـ ص ٖ٘ٔ، ٖٗٔطريؽ اليجرتيف صانظر:  -ٕ
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 :، وىيوزاد غيره عدة احتماالت
أف ذلؾ يختمؼ باختبلؼ األجنة، فبعضيـ يكتب لو ذلؾ بعد األربعيف األولى، 

 .(ٔ)وبعضيـ بعد األربعيف الثالثة
الثانية، ونفخ الروح  أف الكتابة تقع بعد األربعيف األولى، والتصوير بعد األربعيف

 .(ٕ)بعد األربعيف الثالثة
بطف، ويحتمؿ كوف إحداىما في الالكتابة األولى في السماء، والثانية في 

 .(ٖ)صحيفة، واألخرى عمى جبيف المولود
 قبؿ الجنيف قيؿ: فإف»وقد حدد ابف القيـ العبلمات الدالة عمى نفخ الروح بقولو: 

حساس حركة فيو كاف ىؿ فيو، الروح نفخ  النمو حركة فيو كاف قيؿ: ال؟ أـ وا 
 الروح فيو نفخت فمما باإلرادة، واغتذائو نموه حركة تكف ولـ كالنبات، واالغتذاء،
رادتو حسيتو حركة انضمت  ، أي: الحركة اإلرادية.(ٗ)«واغتذائو نموه حركة إلى وا 

 : ٔؽبصم األيش
عمى أف مراحؿ  أف ما قالو كثير مف المفسريف وغيرىـ في نفخ الروح مبناه

التخمؽ األولى لمجنيف مف نطفة وعمقة ومضغة تتـ في مائة وعشريف، وىذا ما 
فيموه مف حديث ابف مسعود، بينما الذي تدؿ عميو رواية حديث ابف مسعود في 
مسمـ، وأوضح مف ذلؾ حديث حذيفة، أف التخمؽ في األربعيف األولى، وىو الذي 

تنتيي  -النطفة والعمقة والمضغة–احؿ التخمؽبينتو الحقائؽ الطبية كما مر، أف مر 

                                                           

 .ٗ٘جامع العمـو والحكـ ص انظر: -ٔ
 .ٜٓٔ/ٙٔشرح النووي عمى صحيح مسمـ  انظر: -ٕ
 .ٙٛٗ/ٔٔفتح الباري انظر:  -ٖ
 .ٕٕٔص القرآف أقساـ في التبياف -ٗ
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، وفي بداية األسبوع السابع يظير طور العظاـ، وسيأتي (ٔ)بنياية األسبوع السادس
 ما قالو المعاصروف في الجوانب العممية في المطمب التالي إف شاء اهلل تعالى.

 رُجٍّ: 
ِو أرَبِعيَن "إّن أَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْمقُ جاء في رواية لحديث ابف مسعود:  ُو في َبْطِن ُأمِّ

فعمقت المفيوـ الخاطئ ألطوار الجنيف،  ، وكممة )نطفة( أدرجت فييا،َيْومًا ُنْطَفًة"
 .(ٕ)موجودة في رواية البخاري، أو أي رواية صحيحة وىذه الكممة )نطفة( غير

                                                           

ابف حجر عف الطبيب الفاضؿ عمي بف الميذب الحموي، اتفاؽ األطباء عمى أف خمؽ الحافظ نقؿ  -ٔ
فتح  .الجنيف في الرحـ يكوف نحو األربعيف، وفييا تتميز أعضاء الذكر دوف األنثى؛ لحرارة مزاجو وقواه

 .ٔٛٗ/ٔٔالباري 
ىػ، في كتابو تدبير الحبالى نقبًل عف دير قيس ٖٓٛبمدي المتوفىوقد ذكر الطبيب أحمد بف محمد ال

الحكيـ وغيره مف األطباء: أف الجسد يظير مفصبًل ويكمؿ ذلؾ إلى تماـ أربعة وأربعيف ليمة، بؿ قاؿ: 
انظر:  فتكمؿ الصورة، ويتـ الخمؽ، وتتميز العيناف واألنؼ وجميع األعضاء، ويجري فيو روح الحياة،

ألحمد بف محمد البمدي  واألطفاؿ والصبياف وحفظ صحتيـ ومداواة األمراض العارضة ليـ تدبير الحبالى
 .ٕٓٔ، ٔٓٔص
، وأطوار الجنيف ونفخ الروح لعبد الجواد الصاوي، ٕٗٔعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة صانظر:  -ٕ

العممي، العدد الثامف، بحث قدـ إلى ىيئة األعجاز العممي في القرآف والسنة، ومنشور ضمف مجمة اإلعجاز 
 ـ.ٕٔٓٓ-ىػٕٓٗٔ، ٔٔص
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 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ انُشأح خهمب آخشادلطهت انضبًَ: طٕس 
جنيف  في نياية األسبوع الثامف خواص بشرية، فتكسي العظاـ يظير عمى ال

بالعضبلت التي يغطييا الجمد، وتتميز بعد ذلؾ بشكؿ واضح كؿ أعضاء الجسـ، 
والتي تضـ مرحمة )النطفة، العمقة،  (الحميؿ)تتميز مرحمة كما  ،وتبدأ بالعمؿ
ىي لعظاـ اكساء  طور نياية، وتعتبر ببداية تكوف األعضاء وظيورىاالمضغة( 

في األسبوع التاسع،  تبدأفالنشأة  ، أما-الحميؿ والجنيف -الحد الفاصؿ بيف مرحمتي
ويكوف معدؿ النمو بطيئًا حتى بداية األسبوع الثاني 

وحينئذ يدخؿ طورًا جديدًا مف النمو السريع  ،عشر
، وتتـ عدة عمميات ىامة في نمو الكبير والتغير

أة والخمؽ الجنيف تحت وصفيف ىاميف ىما النش
 والتسوية، فيظير عمى الجنيف التصوير،، (ٔ)اآلخر

 سابقَا، الوجو وتكويف التصوير عف تحدثنا وقد الروح، في النفخ ثـ والتعديؿ،
 التصوير مع تتـ فيي التسوية أنثى، وأما أو ذكرا جعمو أيضاً  التصوير في ويدخؿ
 والتعديؿ والتسوية لبناءوا اليدـ ، فعممية(ٕ)األعضاء جميع تشمؿ فيي وبعده، وقبمو

                                                           

، ومدخؿ إلى رعاية الطفؿ واألسرة لمحمد ٔٔٔص وآخريف عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني -ٔ
 .ٜٓٔ، وعجائب النظر والتأمؿ ألسامة الناعسة ص٘٘قنديؿ وصافي ناز ص

( مغطى فاألطراؼ مثبل عند أوؿ ظيورىا تبدأ كبرعـ صغير مكوف مف تكث -ٕ ؼ لخبليا )الميزودـر
(، ثـ تتكوف في الطبقة المكثفة مف الميزودـر خبليا غضروفية  بغطاء مف الطبقة الخارجية )االكتودـر
وترسب النسيج الغضروفي في موضع النسيج الغشائي، ثـ ما تمبث الخبليا العظمية أف تظير فتقوـ 

الغضاريؼ وخبلياىا وتضع الغضاريؼ عظاما كما تتكوف خبليا آكمة فتأكؿ  ،بتفتيت النسيج الغضروفي
تكوف مراكز لمتمعظـ، وينتشر منيا التمعظـ في أجزاء الييكؿ الغضروفي، وىذه أنبوبة القمب المستطيمة 

ثـ تتكوف الغرؼ المتتالية األذيف العاـ، والبطيف العاـ، وبصمة القمب، والجيب  Sتتحوؿ إلى شكؿ 
 =يب الوريدي في األذيف األيمف، وتدخؿ بصمة القمب في البطيفالوريدي، ثـ يعاد التركيب ليدخؿ الج
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 لو ومف جديدا، تشيد ساعة كؿ بؿ يوـ كؿ مثير، إذ بشكؿ الجنيف في مستمرة
 أجيزة أف كيؼ يعرؼ األعضاء وظائؼ وعمـ التشريح وعمـ األجنة بعمـ معرفة
 في والتعديؿ التسوية ىذه وتتجمى ،(ٔ)باستمرار بناؤىا ويعاد تيدـ المختمفة الجسـ
 ولكنيا البموغ، بعد كذلؾ تقؿ ثـ الوالدة، بعد نسبياً  تقؿ ثـ ،الجنيف في صورىا أجؿ
 في أو الشكؿ، في تغيير ىناؾ لحظة كؿ الشيخوخة، ففي في حتى تتوقؼ ال

 مجموعة بناء في أو وظيفتيا، أدت قد الخبليا مف مجموعة إزالة في أو الوظيفة،
 بناء عند حدثي بما ما حد إلى شبيو الجنيف في يحدث أخرى، ليظير بذلؾ أف ما

 بناء في بعدىا، وكذلؾ التي المرحمة إلى -ُتْدخؿ-َتْدِلُؼ  مرحمة فكؿ ،(ٕ)عمارة
 أدوات مف استخدـ وما بعدىا، التي المرحمة إلى َتْدِلؼُ  مرحمة كؿ اإلنساف، جسـ
الطريؽ،  يعيؽ ال حتى إزالتو؛ مف بد فبل حاجة، لو يعد ولـ السابقة المرحمة في
 كاف أف منذ اإلنساف جسـ بناء في مستمرة عممية وىي تعديؿ،وال التسوية ىي ىذه
 في تكوف ما أبرز والتعديؿ التسوية ىذه ولكف ىرمًا، شيخاً  يصبح أف إلى جنيناً 

 لجميع واألسس األسس، وضع بعد إال والتعديؿ التسوية تتـ أف يمكف الجنيف، وال

                                                                                                                                                                  

انظر: خمؽ األيمف واأليسر، ومف بصمة القمب أيضا تنشأ جذور الشرياف األورطي والشرياف الرئوي، =
 . ٖٗٚصاإلنساف بيف الطب والقرآف 

لجياز العصبي ىناؾ جياز واحد فقط ال يشممو التغيير والتبديؿ المستمر وىو الجياز العصبي، فا -ٔ
)الدماغ والنخاع الشوكي واألعصاب( ال يتغير بعد الوالدة مف حيث اليدـ والبناء، ولكنو يتغير مف حيث 
اتصاالت الخبليا العصبية ببعضيا، أما قبؿ الوالدة في الجنيف وخاصة في الشير الثاني مف الحمؿ فإف 

 .ٖٗٚالقرآف لمبار ص انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب و  .التغيير يكوف فيو عمى أشده
 ثـ أواًل، األساس بناء وظيفتيا، وىناؾ أداء بعد وتزاؿ تيدـ ثـ تقاـ، التي واألعمدة السقاالت فيناؾ -ٕ

 والتزييف التبميط مرحمة ذلؾ بعد تأتي والنوافذ، ثـ األبواب مرحمة تأتي ذلؾ بعد ثـ والجدراف، األعمدة بناء
 وضع يمكف وال والجدراف، األعمدة بناء قبؿ التبميط مرحمة تقـو أف يمكف وال ،(الديكور) والتحسيف
 .ٖ٘ٚلمبار صخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف . انظر: والنوافذ األبواب إقامة قبؿ التحسينات
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 الفترة ىذه تعتبر وليذاوالثامف،  الرابع األسبوع بيف ما الفترة في توضع األعضاء
 فاف ولذا لمتغيير، قابمية تكوف ما أشد الجينات فييا تكوف التي الحرجة الفترة ىي
 أوج في تكوف األلمانية الحصبة مثؿ الحميات أو األشعة أو والعقاقير األدوية تأثير
 .(ٔ)الفترة ىذه في الجنيف عمى تأثيرىا

 يشؽهخ انُشأح: ٔممٍضاد خصبئص
تميزت مرحمة الحميؿ ببداية تكوف فكما : عضاء واألجيزةالتطور لأل -ٔ

بتييئة بتكامؿ أجزاء الجنيف، و األعضاء وظيورىا، تتسـ مرحمة الجنيف البلحقة ليا 
فالييكؿ العظمي يتطور مف العظاـ ، األعضاء واألجيزة المختمفة لمقياـ بوظائفيا
ني عشر مف الحمؿ وفي األسبوع الثا ،الغضروفية المينة إلى عظاـ صمبة متكمسة

، كما تتميز البصمات تظير مراكز التعظـ في غالب العظاـ، وتتمايز األطراؼ
زف أحجاـ الرأس اومف الممكف رؤية األظافر عمى األصابع، وتتو  الخاصة بالجنيف،

ويظير الشعر ، والجسـ واألطراؼ، وال سيما بيف األسبوعيف التاسع والثاني عشر
ايز في ىذه المرحمة إلى بشرة وأدمة، ويزداد حجـ الزغبي عمى الجمد، الذي يتم

الجنيف بسرعة بصورة عامة، ويتـ التمييز بيف األعضاء التناسمية الخارجية بصورة 
وتتطور العضبلت اإلرادية وغير اإلرادية، ، واضحة في األسبوع الثاني عشر

صات ويظير الجنيف في ىذه المرحمة بعض الحركات العادية الذاتية، وبعض التقم
وبصورة عامة فإف التطور ، العضمية االنعكاسية إذا ما نبيت بمنبو خارجي

الوظيفي لمجياز العصبي يوازي تطور الدماغ والحبؿ الشوكي، وتظير الحركات 
، ويستقر عمؿ القمب، البدائية والغريزية كالمص والقبض بعد ذلؾ بفترة طويمة

                                                           

 .ٖٕٙ، ومباحث في إعجاز القرآف صٖٙٚ -ٕٖٚصخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف  -ٔ
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ف مراحؿ التخمؽ يمثؿ مرحمة ومف ذلؾ فإف ىذا الطور مويتطور الجياز الدوري، 
انتقاؿ ميمة لمجنيف، حيث تظير ىذه االستجابات الحركية المنسقة التي تتطور 

تدريجيًا، وتكوف أكثر شدة، وباإلضافة لذلؾ 
تحدث تطورات كثيرة ودقيقة في الجنيف الذي 
انتقؿ مف مرحمة خمقو األولى حميؿ إلى مرحمة 

ي ىي ، ويستقر كذلؾ عمؿ المشيمة التالجنيف
 .(ٔ)تعتبر الجياز التنفسي والجياز اليضمي األوؿ لمجنيف في ىذه المرحمة

حكاـ–وبيذا التطور لؤلعضاء واألجيزة يتييأ الجنيف تماما  لمعالـ  -بدقة وا 
 ، فسبحاف اهلل الخالؽ الحكيـ.  (ٕ)الخارجي الذي لـ يراه

   التغيرات في مقاييس الجسم، واكتساب الصورة الشخصية -ٕ
وتتخذ مبلمح الوجو المقاييس  الجسـ،ر خبلؿ مرحمة النشأة مقاييس وتتغي

فتنتقؿ األذف عمى سبيؿ ، البشرية المألوفة
المثاؿ مف الرقبة إلى الرأس، وتتحرؾ 
العيناف إلى مقدمة الوجو، ويصبح 
الطرفاف السفمياف أكثر طواًل مقارنة 

يبدأ بالتعديؿ ، يساوي محيط البطف تقريباً الذي كاف محيط الرأس و  ،بالجسـ
ـ أجزاء احجلتتعدؿ الصورة، وتتناسؽ أ يزداد محيط البطف فيما بعد،والتغير، ف

                                                           

موسوعة اإلعجاز العممي في ، و ٕ٘ٔ، ٖٔٔزنداني صعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمانظر:  -ٔ
، وخمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار ٛٓٔالقرآف الكريـ والسنة المطيرة ليوسؼ الحاج أحمد ص

، ومدخؿ إلى رعاية الطفؿ واألسرة لمحمد ٖٗٔ، ٕٗٔ، ودليؿ األنفس لمحمد عز الديف توفيؽ صٜٖٖص
 .ٜٓٔلتأمؿ ألسامة الناعسة ص ، وعجائب النظر وا٘٘قنديؿ وصافي ناز ص

 .ٜٖٔانظر: معجزة خمؽ اإلنساف لياروف يحي ص -ٕ
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)التعديؿ(، ويحدث اكتساب الصورة  فيتخذ المقاييس الطبيعية لدى الجنيف،الجسـ 
 .(ٔ)الشخصية )التصوير(

ثبلث خطوات تحدد نمو الخصائص الجنسية وىناؾ : تحديد الجنس -ٖ
 :يث()التذكير والتأن

 )التقدير في النطفة(. تحدث الخطوة األولى: في مرحمة النطفة
وىي تمايز غدتي التناسؿ عمى شكؿ خصيتيف أو مبيضيف،  أما الخطوة الثانية:

 فإنيا تحدث خبلؿ مرحمة الكساء بالمحـ.
 ، وذلؾاألعضاء التناسمية الخارجية وظيور وتحدث الخطوة الثالثة: وىي تميز

 بيا يتـ التي الخارجية التناسمية األعضاء ، وذلؾ بخمؽ-نشأةال– ىذا الطور خبلؿ
 في ذلؾ ويتـ الجنس، تحديد أطوار بيا وتكتمؿ واألنوثة، لمذكورة النيائي التمييز
 قبؿ ويصعب التاسع، األسبوع إلى متماثمة عشر، إذ أنيا كانت الثاني األسبوع
 .(ٕ)لمجنسيف الخارجية ميةالتناس األعضاء بيف بسيولة التمييز عشر الثاني األسبوع
 التناسمية واألعضاء الغدد في المتمثؿ الجنيف لمستقبؿ الجنسي التطور بأف عمماً 

، لجنس وفقاً  سمفاً  تحدد قد الخارجية  األعضاء أف أحياناً  يحدث أنو إال الكروموزـو
 لتحديد بالنسبة السابؽ الجيني لموضع مغاير وضع في تتطور الخارجية التناسمية

 .(ٖ)لجنسا نوع

                                                           

عجاز آيات القرآف في خمؽ ٘ٔٔص وآخريف عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزندانيانظر:  -ٔ ، وا 
، ومدخؿ إلى رعاية الطفؿ ٖٗٔ، ودليؿ األنفس لمحمد عز الديف توفيؽ صٕٔٔ، ٔٔٔاإلنساف لفياض ص

 .٘٘لمحمد قنديؿ وصافي ناز صواألسرة 
وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف ، ٜٔٔص وآخريفعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني انظر:  -ٕ

 .٘٘، ومدخؿ إلى رعاية الطفؿ واألسرة لمحمد قنديؿ وصافي ناز صٖٖ٘لمبار ص
 .ٕٓٔص وآخريفعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني انظر:  -ٖ
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مما يمكف ذكره و  ،(ٔ)في ىذا الطور تنفخ الروح في الجنيف: نفخ الروح -ٗ 
لجنيف؛ ذلؾ أف ىناؾ في ادليؿ عمى نفخ الروح في الجنيف ظاىرة النـو و كعبلمة 

، وتعود إليو وقت  نصوصًا قرآنية تؤكد عمى أف الروح تغادر الجسد وقت النـو
، (ٖ)الروح في الجنيفوجود نـو عبلمة عمى ، وعميو يمكف اعتبار ظاىرة ال(ٕ)اليقظة

كما أنو ال بد مف إجراء المزيد مف الدراسات فيما يتعمؽ بنمو األعصاب في 
الجنيف، لتحديد وقت نمو أنماط النـو لديو، فمعؿ ذلؾ يكوف محددًا لمرحمة نفخ 
ة الروح، كما أنو عندما يتمكف الجنيف مف التحرؾ إراديًا برغبة منو مقارنة بالحرك

 .(ٗ)االنعكاسية البلإرادية، فإنو يمكف اعتبار ذلؾ دليبًل عمى وجود الروح أيضاً 
كما يتـ تييئة الجنيف لمحياة خارج الرحـ والحضانة الرحمية:  القابمية لمحياة -٘

عندما يصبح الجياز التنفسي مؤىبَل لمقياـ بوظائفو، وكذلؾ الجياز العصبي مؤىبَل 
القابمية فيدخؿ الجنيف في فترة أخرى ) ألخرى،لضبط حرارة الجسـ ووظائفو ا

(، وىي المدة البلزمة والكافية ليصبح الجنيف قاببًل لمحياة خارج الرحـ، وىي لمحياة
)ستة أشير قمرية(، في األسبوع الثاني والعشريف، وحيف يكتمؿ خمؽ اإلنساف، 

تنشأ أجيزة  وبتييؤه لمحياة بعد الشير السادس يدخؿ بعدىا فترة حضانة رحمية، فبل
                                                           

 .ٕٖٚنظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صا -ٔ
ٹ ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ژقوؿ اهلل تعالى:  -ٕ

 [.ٕٗ]الزمر:ژڃ ڃ   چ چچ چ   ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ
 ،ففي أثناء النـو تحدث بعض الرؤى المنامية الصادقة التي تتحقؽ بعد رؤية النائـ ليا بفترة مف الزمف -ٖ

ف النائـ يمكف أف يرى شيئًا مف المستقبؿ قبؿ وقوعو، ومف المؤكد أف جسـ اإلنساف لـ وىذا دليؿ عمى أ
ينتقؿ مف مكانو ليرى ذلؾ الشيء، وىذا يدؿ عمى أف الروح ىي التي رأت ذلؾ، وىي التي تعطي 
اإلنساف إذا استيقظ الشعور بأنو كاف في مكاف بعيٍد ثـ حضر لتوّه، وأف الروح التي رأت الرؤيا ىي 

 ، الحاشية.ٗٔٔ صالقرآف والسنة  وءعمـ األجنة في ض :نظر، افسيا تتذكرىا في حالة اليقظةن

 .٘٘، ومدخؿ إلى رعاية الطفؿ واألسرة صٗٔٔانظر: عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة ص -ٗ
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أو أعضاء جديدة، فكميا قد وجدت وأصبحت مؤىمة لمعمؿ، ويقـو الرحـ بتوفير 
المخاض  الغذاء والبيئة المبلئمة لنمو الجنيف، وتستمر الحضانة الرحمية إلى مرحمة

والوالدة التي تبدأ بعد مرور تسعة أشير قمرية، وتنتيي بوالدة الجنيف، بينما كانت 
حفظ وحضانة لمجنيف في الرحـ، ويمثؿ ىذه الفترة مرحمة التخمي الفترة السابقة فترة 

 . (ٔ)عف الجنيف ودفعة خارج الجسـ، وسيأتي الحديث عف ذلؾ إف شاء اهلل تعالى
 صيٍ َفخ انشٔػ يف اجلُني ػُذ ادلؼبصشٌٍ: 

 المتأخريف في زمف نفخ الروح:حصؿ الخبلؼ بيف العمماء واألطباء 
وقد أخذ بذلؾ كثير مف يوما،  ٕٓٔح بعد النفخ في الرو : القول األول

وألنو في بداية الشير  ؛(ٖ)ذلؾباإلجماع المنقوؿ عمى  عمبلً  ؛(ٕ)المعاصريف
الخامس تتصؿ المناطؽ المخية العميا الموجودة في قشرة الدماغ والمناطؽ السفمية 

أوضح )يوليوس كوريف( في المؤتمر الدولي مف المخ وبقية الجياز العصبي، فقد 
وال تتصؿ في  ـ، بأف خبليا المخ ال تتشابؾٜٜٛٔخبلقيات )زرع األعضاء( لؤل

، فيكوف المخ قد تكوف، وفيو مجاؿ (ٗ)يومًا منذ التمقيح ٕٓٔالجنيف إال عند بموغو 

                                                           

عمـ األجنة في ضوء القرآف و  ،ٙ٘مدخؿ إلى رعاية الطفؿ واألسرة لمحمد قنديؿ وصافي ناز صانظر:  -ٔ
 .ٜٓٔوعجائب النظر والتأمؿ ألسامة الناعسة ص ، ٖٓٔ، ٜٕٔوالسنة لمزنداني ص

، والموسوعة الفقيية لؤلجنة واالستنساخ البشري ٖٖٔانظر: اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص -ٕ
، واألحكاـ ٜ٘، ومدى مشروعية استخداـ األجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العممي صٗٓٗ/ٔ

ى االستيبلؿ لعمي اإلبياتي ، وأحكاـ الجنيف مف النطفة إلٕٕٚة بالعقـ واإلنجاب ومنع الحمؿ صالمتصم
 .ٕٕ٘، والقرار المكيف لشقفة صٖٗٗ، وفقو القضايا الطبية المعاصرة لداغي والمحمدي صٜٙٔص
، شرح  ،ٛ/ٕٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  النووي، والقاضي عياضنقؿ االجماع القرطبي، و  -ٖ

 . ٘ٛٗ/ٔٔ، وفتح الباري ٜٔٔ/ٙٔالنووي لمسمـ 
، ٕ٘ٚالبار صو مسباعي لالطبيب أدبو وفقيو ، و ٙٔٗمبار صل انظر: الجنيف المشوه واألمراض الوراثية -ٗ

 .ٖ٘ٓص والموسوعة الطبية الفقيية ألحمد كنعاف
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الحفظ، والفكر، والذكر، والعمـ، والكبلـ، والسمع، والبصر، واإلحساس،  :عمؿ قوى
يتضح ف ،(ٔ)تي يعتبر بيا اإلنساف إنساناً والوعي، واإلدراؾ، أي كؿ أنواع القوى ال

أف ىذه المناطؽ المخية ال تبدأ و مف ىذا جميًا أف ىذه االتصاالت ىي بداية العمؿ، 
يومًا منذ التمقيح، وىي المدة التي حددىا الحديث النبوي  ٕٓٔفي العمؿ إال بعد 

 .(ٕ)الشريؼ لنفخ الروح في اإلنساف
 ،توجد في األربعيف األولىالمضغة والعمقة النطفة و  ؿ: أصؿ تكويفئقاال ـومني

المضغة ال و العمقة ال تسمى عمقة كاممة قبؿ األربعيف الثانية، و ال حقيقتيا وكماليا، 
تسمى مضغة قبؿ األربعيف الثالثة، فيكوف ىذا مف قبيؿ الحقيقة، وأحاديث حذيفة 

ر، تحمؿ أحاديث حذيفة التي جاء فييا ذكر التصوي كذلؾمف قبيؿ المجاز، 
عمى  أي:والسمع، والبصر، والجمد، والمحـ، والعظـ في بداية األربعيف الثانية، 

ولو فرضنا ، (ٖ)المقصود وجود أصؿ ىذه المسميات ال كماليا وحقيقتياو المجاز، 
أف اكتماؿ ىذه المراحؿ الثبلث في األربعيف األولى، فإف ورود حرؼ العطؼ )ثـ( 

                                                           

البدائي( الذي يظير في تبدأ البداية األولى لمجياز العصبي في الظيور بعد تكوف الشريط األولي ) -ٔ
اليـو الخامس عشر منذ التمقيح، ثـ يتكوف جذع الدماغ والذي يعتبر المركز األساسي لمحياة بعد مرور 

)يتكوف مف الدماغ األوسط، والقنطرة، والنخاع  يوما، وتكوف جميع أجزائو موجودة في ىذه الفترة ٕٗ
كالوعي، والتنفس والدورة الدموية، والتحكـ في المستطيؿ(، وىو يحتوي عمى المراكز األساسية لمحياة، 

يومًا يكوف المخ قد  ٕٓٔػالقمب، ويعتبر موتو دليبًل عمى موت اإلنساف عند جميور األطباء، وفي ال
التفكير، واإلحساس،  :القوى، إذ ينمو ِفصا المخ نموًا كبيرًا، ويرتبط بيما تكوف وفيو مجاؿ عمؿ كؿ
انظر: الجنيف المشوه واألمراض الوراثية لمبار  .، فاعتبر ذلؾ بداية لنفخ الروحواإلرادة، والعواطؼ، والذاكرة

 .ٖٓٗ، ٛٔٗ-ٙٔٗ، ٔٓٗص
  .ٜٓٗ/ٔالموسوعة الفقيية لؤلجنة واالستنساخ البشري لسعيد منصور موفعة  -ٕ

نما ىو فيـ فيمو مف قاؿ ذلؾ باعتبار  قمت: لـ ينص الحديث نصًا عمى أف النفخ بعد مائو وعشريف، وا 
 تعدد األربعينات، وقد سبؽ ذلؾ.

 .ٜٓٗ/ٔالموسوعة الفقيية لؤلجنة واالستنساخ البشري لسعيد منصور موفعة  -ٖ
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 ٕٓٔادة التراخي في نفخ الروح إلى ما بعد في القرآف وأحاديث البخاري يكفي إلف
 .(ٔ)يوما

  وىذا القوؿ يرد عميو عدة اعتراضات سبؽ ذكرىا.
ال يوجد نص صريح ألنو  ؛(ٕ)بعد األربعيفنفخ الروح إمكاف : القول الثاني

وصحيح ذكر فيو نفخ الروح، إال حديث ابف مسعود في جمع الخمؽ، وقد اتفؽ 
ف تنفخ فيو الروح بعد اكتماؿ طور المضغة، بناء عمماء المسمميف عمى أف الجني

األربعيف يومًا  عمى حديث ابف مسعود، وبما أنو قد ثبت أف زمف المضغة يقع في
المصرحة بأف التخمؽ يكوف في األربعيف  أحاديث حذيفة بف َأِسيداألولى، بنص 

، رابعاألولى، وبأف إرساؿ الممؾ يكوف بعد األربعيف األولى، وليس بعد الشير ال
األوصاؼ الشرعية ألطوار الجنيف؛ فالروح تنفخ  وتوافؽ حقائؽ عمـ األجنة مع ىذه

الجنيف، ولكف ال يستطيع أحد أف يحدد ذلؾ عمى  بعد األربعيف األولى مف عمر
واليقيف في يـو بعينو بعد األربعيف األولى، لكف يمكف أف يجتيد في  وجو الجـز

، (ٖ)ژۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ  ۋژ: قوؿ اهلل تحديد الموعد التقريبي استئناسًا ب
تنفخ في الجنيف بعد التسوية، وبما أف التسوية تأتي بعد  أف الروح تدؿ عمىحيث 

 ، فيمكف القوؿ بأف الروح(ٗ)ژڦ ڦ ڦ ڦژالخمؽ مباشرة؛ لقولو تعالى: 

                                                           

 .ٓٔٗ/ٔالمصدر نفسو  -ٔ
انظر: أثر بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لممصمح والصاوي، بحث قدـ لممؤتمر الثامف  -ٕ

منشور ضمف مجمة اإلعجاز العممي، عدد ، و ٕٚ، صٔة، جزءلئلعجاز العممي في الكويت، العمـو الطبي
، ومدى مشروعية استخداـ األجنة ٖٖٔ، واختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية صٖٚىػ، صٜٕٗٔ، ٜٕ

 .ٙٓٗ/ٔ، والموسوعة الفقيية لؤلجنة واالستنساخ البشري ٖٚالبشرية في إجراءات تجارب البحث العممي ص
 .ٜ : اآليةالسجدة سورة -ٖ

 .ٚ : اآليةاالنفطار سورة -ٗ
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خمقًا آخر، أي بعد األسبوع  تنفخ في الجنيف بعد مرحمة الخمؽ في مرحمة النشأة
ه، وىو استنتاج معظـ المفسريف الذيف قالوا: إف طور النشأة خمقًا الثامف مف عمر 
الجنيني الذي تنفخ فيو الروح، والذي ال يكوف إال بعد طوري  آخر ىو الطور

العظاـ وكسائو بالمحـ، ويعضد ذلؾ حرؼ )ثـ( الذي يفيد التراخي في حدوث 
"ثُمَّ ُيْنَفُخ فيو مع نفخ الروح في حديث جمع الخمؽ، حيث ورد:  الفعؿ، حينما ذكر

وُح" وَح" أو:كما في البخاري،  (ٔ)الرُّ كما في ، (ٕ)"ثُمَّ ُيْرَسُل اْلَمَمُك، َفَيْنُفُخ فيو الرُّ
وحيث إنو ال ينتيي األسبوع الثامف إال وجميع األجيزة الرئيسة قد تخمقت، ، مسمـ

لصورة وانتيى طور المضغة في األربعيف يوما األولى مف عمر الجنيف، وتميزت ا
وسوي خمؽ اإلنساف خبلؿ ىذه الفترة أو بعدىا بقميؿ؛ فعميو يمكف لمروح  اإلنسانية،

الجنيف بعد انتياء عممية الخمؽ في األسبوع التاسع، أو العاشر، أو  أف تنفخ في
 .(ٖ)التناسمية في األسبوع الثاني عشر، أو بعد ذلؾ بعد تميز األعضاء

ات جسـ الجنيف في وقت مبكر؛ حيث وقد أثبتت األجيزة الحديثة رؤية حرك
سـ، أو يبمغ ٖأف تصور عند األسبوع الثامف، أو عندما يبمغ كيس الحمؿ  يمكف

مـ، كما يمكف أف ترى الحركات الجنينية التي تعبر عف ٘ٔ طوؿ الجنيف حوالي
التنفس، وحركات األطراؼ العميا، وضربات القمب،  حيوية الجنيف، مثؿ حركات

األمعاء الدودية، كما رصدت الحركات  ، والبمع، وحركاتوحركات عدسة العيف
إلى الفـ، والمضغ، وحركات  التي تعبر عف نشاط الجنيف مثؿ: البمع، وحركة اليد

ترى عند األسبوع  المساف، وحركة اليد إلى الوجو، ومص األصابع؛ والتي يمكف أف
                                                           

 .ٖٖٙٓبرقـ:  ٗٚٔٔ/ٖ البخاري، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المبلئكة أخرجو -ٔ

 .ٖٕٗٙبرقـ:  ٖٕٙٓ/ٗأمو...  بطف اآلدمي في الخمؽ كيفية القدر، باب مسمـ، كتاب أخرجو -ٕ
ـ لممؤتمر الثامف نظر: أثر بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لممصمح والصاوي، بحث قد -ٖ

 .ٕٚلئلعجاز العممي، العمـو الطبية، الجزء األوؿ، ص
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كاسًا غير السادس عشر؛ أي قبؿ مائة وعشريف يوما، وتعتبر ىذه الحركات انع
فكمما كانت ىذه الحركات موجودة  مباشر لحالة الجياز العصبي المركزي؛

وسميمة، وعميو فإمكانية نفخ  ومتوازنة، كمما كانت حالة الجياز العصبي نشطة
الروح في األجنة قائمة في أي وقت بعد األربعيف يومًا األولى؛ في نياية األسبوع 

فالسابع، أو الثامف، أو التاسع، أو ح كاف الراجح مف  تى بعد أربعة أشير، وا 
 النصوص أف الروح تنفخ بعد األسبوع الثامف مف التمقيح؛ لداللة النصوص
الصريحة والصحيحة عمى ذلؾ، ولعدـ وجود حديث واحد صحيح أو حسف، يصرح 

تنفخ في الجنيف إال بعد أربعة أشير، ومما يؤكد ذلؾ الحقائؽ العممية  بأف الروح ال
األجنة، ومف أىميا رؤية مراحؿ الجنيف المختمفة منذ بداية تكونو،  عمـ الثابتة في

وتصويره، وقياـ معظـ أجيزتو بوظائفيا، ورصد حركتو الذاتية  واكتماؿ خمقو
 .(ٔ)أشير عمى وجو القطع وأنشطتو البدنية قبؿ أربعة
تبدأ حركات إرادية محدودة جدًا في األسبوع الثامف، »يقوؿ الطبيب البار: 

تضح في األسبوع الثاني عشر، وتحس بيا األـ الحامؿ في نياية األسبوع وت
 .(ٕ)«السادس عشر بوضوح تاـ

ـ عرض فيمـ )الصيحة الصامتة(، والذي بدأ بعرض جنيف سميـ ٜ٘ٛٔوفي عاـ 
تـ تصويره باألشعة فوؽ الصوتية، وانتيى بتقطيع أوصالو، وفصؿ رأسو عف 

اخؿ الرحـ، بفعؿ آلة اإلجياض جسده، وىو يسبح في السائؿ المحيط د
)الجيموتيف( والتي تعمؿ عمى تيشيمو تمامًا، وأظير الفمـ تعرض الجنيف آلالـ 
رىيبة حتى تمت عممية اإلجياض، كما أوضح أف الطفؿ داخؿ الرحـ في حاالت 

                                                           

أثر بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لممصمح والصاوي، بحث قدـ لممؤتمر الثامف  -ٔ
 .ٜٕ، ٕٛ، ٕٚلئلعجاز العممي، العمـو الطبية، الجزء األوؿ، ص

 .ٖٖ٘صانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار  -ٕ
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شعور باأللـ؛ حيث يتحرؾ بعيدًا عف آلة اإلجياض التي تجمب لو الموت، كما 
ضربة في الدقيقة، وىذا  ٕٓٓير زيادة كبيرة وصمت إلى تزيد ضربات قمبو الصغ

رقـ غير طبيعي كما تجمع عمى ذلؾ كافة المراجع الطبية، ويظير صراخو بشدة 
 .(ٔ)أسبوعًا فقط ٕٔكصراخ الغريؽ تحت الماء، وكاف عمر الجنيف 

؛ واستدلوا بنفس األدلة (ٕ)الروح تنفخ في الجنيف بعد الشير الثالث القول الثالث:
لسابقة مع محاولة الجمع بينيا؛ إعمااًل لجميع النصوص، فحديث ابف مسعود ا

الذي في البخاري يدؿ عمى أف نفخ الروح يكوف بعد أف يكتب الممؾ األجؿ والرزؽ 
والشقاوة والسعادة، وذلؾ بعد أطوار النطفة والعمقة والمضغة، كذلؾ حديث ابف 

تعود عمى جمع الخمؽ، فدؿ عمى  والتي"، فْي َذِلك": مسعود الذي في مسمـ بمفظ
أف أطوار النطفة، والعمقة، والمضغة تتـ في فترة جمع الخمؽ الذي يكوف في 
أربعيف يوما، وحديث حذيفة يدؿ عمى أنو بعد التخمؽ يكوف التصوير وخمؽ السمع، 
والبصر، والجمد، والمحـ، والعظاـ، وتحديد الجنس، وبعد ذلؾ تكوف كتابة األجؿ 

ه يكوف نفخ الروح حسب حديث ابف مسعود، ومف الحديثيف نخمص والرزؽ، وبعد
إلى الترتيب التالي: خمؽ النطفة والعمقة والمضغة أواًل في األربعيف األولى، ثـ 
التصوير وخمؽ السمع والبصر والجمد والمحـ والعظاـ وتحديد الجنس، ثـ كتابة 

 . (ٖ)لروحالممؾ لؤلجؿ والرزؽ والشقاوة والسعادة، وبعده يكوف نفخ ا

                                                           

 .ٖٙٚ، ٖ٘ٚانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ واإلنجاب ومنع الحمؿ ص  -ٔ
 . نقبل عف الشيخ عبد المجيد الزنداني.ٖٖٔانظر: اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص  -ٕ
فبما أف المخبر عنو ىنا ىو جمع الخمؽ، والنطفة، والعمقة، والمضغة، والكتابة، والنفخ لمروح، وقد  -ٖ

ور نفخ الروح متأخرًا عف جميع ىذه األمور في أكثر مف رواية، وبحرؼ العطؼ )ثـ( الذي تفيد جاء ط
"ثُمَّ ُيْرَسُل اْلَمَمُك، الترتيب مع التراخي، فتكوف مرحمة النفخ ىي األخيرة، وأما ما جاء في رواية لمسمـ: 

وَح، َوُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِمَماٍت"  =فيو ترتيب الكبلـ، ولـ يراعَ  روعي فقد الكتابة، عمى لنفخبتقديـ ا َفَيْنُفُخ فيو الرُّ
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وأثبت عمـ األجنة أف خمؽ الجمد وأعضاء الجياز التناسمي في الذكور واإلناث 
، وعميو تكوف -أي في نياية الشير الثالث–ال يكتمؿ إال في األسبوع الثاني عشر 

كتابة الممؾ بعد ذلؾ، ثـ يكوف نفخ الروح بعد الكتابة، فنستطيع الجـز بأف نفخ 
 .   (ٔ)بلثة أشير عمى الجنيفالروح ال يكوف إال بعد مضي ث

ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ  ٹ ژ كذلؾ قولو تعالى:

ژڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ   ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ
(ٕ) ،

والدالة عمى أف الروح إذا حمت في البدف تظير عميو ظاىرة النـو واليقظة، وقد 
كات ، والحر (ٖ)أثبت عمـ األجنة أف الجنيف يبدأ النـو واليقظة بعد الشير الثالث
 .(ٗ)اإلرادية تتعمؽ بالروح، وىذه الحركات ال تظير إال بعد الشير الثالث

( يومًا مف ٘ٗ(، وال يتأخر عف )ٓٗال يتـ نفخ الروح قبؿ ) القول الرابع:
"َيْدُخُل اْلَمَمُك عمى النُّْطَفِة َبْعَد ما َتْسَتِقرُّ في الرَِّحِم ِبَأْرَبِعيَن أو العموؽ؛ لحديث: 

                                                                                                                                                                  

فيو ترتيب الواقع، وىذا أسموب معروؼ عند العرب، فإنيا إذا عبّرت عف أمر بأمور متعددة، ولبعضيا =
ف كاف بعضيا متقدمًا عميو وجودًا وحقيقة؛ لمراعاة  تعمؽ باألوؿ، حسف تقديمو لفظًا عمى البقية، وا 

ىنا مف القوؿ: إف تعمؽ الروح بالخمؽ واألطوار أشد تعمقًا مف الكتابة بيذه األطوار،  التعمؽ، فبل يمنع
ف كاف حقو التأخير وحقيا التقديـ، فقد روعي ترتيب الكبلـ ولـ يراع ترتيب  فروعي تقديمو عمييا، وا 

مكف تخريج الواقع، وقد حسف التقديـ ىنا؛ ألف القصد ترتيب الخمؽ الذي سيؽ الكبلـ ألجمو، كما أنو ي
رواية مسمـ عمى أف ذلؾ مف تصرؼ الرواة في الرواية بالمعنى؛ ألنو يجوز نقؿ الحديث بالمعنى، 
باإلضافة أف ترتيب النفخ وتأخيره بالحرؼ )ثـ( بينما ترتيب تقديمو ىو بالفاء أو الواو وىما ال يفيداف 

. ذلؾ يختمؼ باختبلؼ األجنةالترتيب كما يفيده حرؼ العطؼ )ثـ(، كما أنو ال يمنع مف القوؿ إف 
 .ٕٓٗ/ ٔالموسوعة الفقيية لؤلجنة واالستنساخ البشري 

 .ٓٗٔاختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص  -ٔ
  .ٕٗسورة الزمر: اآلية  -ٕ
 .ٔٗٔانظر: اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص  -ٖ
 المصدر نفسو. -ٗ
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إذا َمرَّ ِبالنُّْطَفِة اثنتان َوَأْرَبُعوَن َلْيَمًة، َبَعَث "، وحديث: (ٔ)ْرَبِعيَن َلْيَمًة..."َخْمَسٍة َوأَ 
َرَىا..." ( ٘ٗ، ٕٗ، ٓٗ، واختبلؼ الروايات في يوـ النفخ )(ٕ)اهلل ِإَلْيَيا َمَمًكا، َفَصوَّ

(، ٓٗراجع الختبلؼ األجنة، وال ندري في أي يـو يتـ ذلؾ، إال أنو ال يكوف قبؿ )
نما ىو ٘ٗوال يتأخر عف ) (، والترتيب الوارد في حديث ابف مسعود ليس زمنيًا، وا 

ترتيب جمعي، فتكوف العمقة مثؿ النطفة، والمضغة مثؿ العمقة، في كوف الجنيف ال 
روح فيو، ولـ يكتب قدره بعد؛ ألف حمؿ الجمؿ عمى الترتيب الزمني يتعارض مع 

فة إلى وجود تبلـز بيف نفخ الروح وكتابة ما توصؿ إليو الطب الحديث، باإلضا
المقادير والتخميؽ، فالممؾ يأتي لجميع ذلؾ مرة واحدة، ال في زمنيف مختمفيف؛ ألف 

 .(ٖ)مجموع األحاديث يدؿ عمى ذلؾ
وىذا القوؿ يرد عميو أف نفخ الروح في الجنيف إنما يكوف في طور النشأة، وىو 

 -طور النشأة–محـ، والعمـ يثبت أنو يبدأ طور تالي لطور تكوف العظاـ وكسائيا بال
في األسبوع التاسع، أي بعد اليـو السادس والخمسيف، ىذه بدايتو، ونفخ الروح 

 يسبؽ أمورًا في طور النشأة. 
  خالصخ األيش:

أف االتفاؽ بيف المتقدميف والمتأخريف حاصؿ عمى أف الروح ال تنفخ في الجنيف 
ؾ حصؿ االتفاؽ عمى أف الجنيف بعد مائة قبؿ األربعيف يومًا األولى، وكذل

وعشريف يومًا يكوف قد نفخ فيو الروح، واختمفوا فيما بيف األربعيف والمائة 
والعشريف، والسبب في ذلؾ يرجع إلى أنو لـ يرد تحديد زمف نفخ الروح بوقت معيف 
في الشرع، ولـ يصؿ إلى معرفة ذلؾ أىؿ االختصاص مف األطباء عمى وجو 

                                                           

 .ٕٗٗٙبرقـ:  ٖٕٚٓ/ٗاآلدمي في بطف أمو...  أخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ -ٔ
 .ٕ٘ٗٙبرقـ:  ٖٕٚٓ/ٗأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو...  -ٕ
 .ٖ٘ٗ-ٕٖٗ/ٔانظر: دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة  -ٖ
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النطفة –قيف، باإلضافة إلى أف الخبلؼ في زمف األطوار األولى لمجنيف القطع والي
ف كاف مف الثابت عمميًا أف ىذه األطوار  -والعمقة والمضغة ال زاؿ لو أثره ىنا، وا 

المتأخريف  تتـ خبلؿ األربعيف يوما األولى، وما ذىب إليو المتقدموف ومف وافقيـ مف
 .، واهلل أعمـتعارضو أحاديث حذيفة ىو اجتياد منيـ في فيـ حديث ابف مسعود
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 ادلطهت انضبنش: يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

وعبل، َشبَّ  مف معانييا في المغة: ارتَفعَ و  (،نشأ)مشتقة مف فعؿ  (نشأة) كممة *
 والتربية.  وسمو، والنشأة: اإليجاد شيء في والنشأة: ارتفاع ونما، َبَدا وَربا،

 نفخ إلى ثمانية أقواؿ: ژۓ ﮲  ﮳   ﮴ ژ  : في قولو المفسروف اختمؼ *
أو  والشَّْعر، األسناف خروج الوالدة، أو بعد األحواؿ في إياه فيو، أو تصريفو الروح
دنيا، أو ال إلى والفيـ، أو خروجو العقؿ أو إعطاء واألُنوثة، شبابو، أو الذكورة سوَّى

أنو ال تعارض بيف كؿ ما ذكر، والظاىر أف اآلية ذكرت النشأة خمقًا آخر في 
سياؽ الحديث عف أطوار تخمؽ الجنيف، وعميو فإنو يدخؿ في طور النشأة ما يمر 
بو الجنيف مف تخمؽ بعد الكساء بالمحـ بمدة زمنية يدؿ عمييا حرؼ العطؼ 

، ومف ذلؾ نفخ الروح، والذكورة الداؿ عمى التراخي في الفترة الزمنية ژۈژ
واألنوثة أي تحديد جنس الجنيف، ونبات الشعر، ومع ىذا فإنو ال مانع مف صحة 

 ما ذكره المفسروف كما في القوؿ األخير، بداللة نصوص القرآف األخرى والمغة.
، قوـ أعضاءه، و جمع خمقو في بطف أمو، يعني: ژۆ  ۈژ :* قولو 

 الرحـ، في أعضائو بتكميؿخمقتو  ، وعدؿتقويـ أحسف في صورتو وسّوى
 سويًا معتداًل.شخص إنساف ينبغي، فأصبح  ما عمى وتصويرىا
 اهلل إلى ، وأضيفتيعني جعؿ الروح فيو، ژۈ ٴۇ ۋ ۋژ: * قولو 
وخمقو، وقد يراد بيا االختصاص؛ ألف الروح ال يعمـ كنييا إال  فعمو تشريفًا، وىي

ء عف الحديث عنيا، وكثير مف المفسريف اهلل، وليذا أمسؾ جماعة مف العمما
غير أف  يو،كي اإلجماع عمحُ ، و يوماً  ٕٓٔبعد  يكوف نفخ الروح أف ىعموغيرىـ 

قوليـ مبناه عمى أف مراحؿ التخمؽ األولى لمجنيف )نطفة وعمقة ومضغة( في 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

375 

، وىذا فيموه مف حديث ابف مسعود، بينما رواية مسمـ لحديث ابف مسعود، ٕٓٔ
أف ذلؾ في األربعيف األولى كما بينتو الحقائؽ العممية، وذىب إليو وحديث حذيفة 

 .ف الزممكانياب
فعمقت مفيومًا  * في إحدى روايات حديث ابف مسعود أدرجت كممة )نطفة(،

 موجودة في البخاري، أو أي رواية صحيحة. خاطئًا ألطوار الجنيف، والكممة غير
التطور لؤلعضاء صيا ومميزاتيا: ومف خصائفي األسبوع التاسع،  النشأة تبدأ* 

تحديد ، و التغيرات في مقاييس الجسـ واكتساب الصورة الشخصية، و واألجيزة
 النيائي التمييز بيا يتـ التي األعضاء التناسمية الخارجية وظيور تميزب الجنس
وىي المدة البلزمة والكافية ليصبح  القابمية لمحياةو ، نفخ الروحواألنوثة، و  لمذكورة
ف قاببًل لمحياة خارج الرحـ وىي )ستة أشير قمرية(، والحضانة الرحمية، بأف الجني

يقوـ الرحـ بتوفير الغذاء والبيئة المبلئمة لنمو الجنيف، وتستمر الحضانة إلى 
 مرحمة المخاض والوالدة التي تبدأ بعد مرور تسعة أشير قمرية.

، وقاؿ آخروف ايوم ٕٓٔبعد عمى أف النفخ في الروح كثير مف المعاصريف * 
واليقيف  وال يستطيع أحد أف يحدد ذلؾ عمى وجو الجـز؛ بعد األربعيفالنفخ إمكاف ب

يمكف لمروح أف تنفخ بعد انتياء عممية الخمؽ في األسبوع التاسع، و في يـو بعينو، 
، التناسمية في األسبوع الثاني عشر، أو بعد ذلؾ أو العاشر، أو بعد تميز األعضاء

ال أف الروح تنفخ في الجنيف بعد الشير الثالث؛ وفريؽ رابع قاؿ:  وفريؽ ثالث يرى
 ( يومًا مف العموؽ.٘ٗ(، وال يتأخر عف )ٓٗيتـ نفخ الروح قبؿ )

* لـ يرد تحديد زمف نفخ الروح بوقت معيف في الشرع، ولـ يصؿ إلى معرفة 
أف  ومف الثابت عممياً  أىؿ االختصاص مف األطباء عمى وجو اليقيف والقطع، ذلؾ

 تتـ خبلؿ األربعيف يوما األولى. -والمضغة والعمقة النطفة– لمجنيف األولى ىذه األطوار
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 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
* بينت المكتشفات العممية صحة القوؿ الذي جمع بيف األقواؿ في معنى 

يتـ نفخ الروح  -النشأة-الطور  النشأة، حيث أثبتت المكتشفات العممية أنو في ىذا
 في الجنيف، وتحديد الجنس، وكثير مف العمميات اليامة التي ذكرىا المفسروف.

 بحسب( أنشأنا) كممة ظيور اإلعجاز الببلغي أللفاظ القرآف الكريـ، إذ إف* 
 والداخمية الخارجية والتغيرات التطورات أوضح تشمؿ الكريـ القرآف في استعماليا

 لكممة المغوية المعاني وتنطبؽ البشري، التخمؽ ىذا الطور مف خبلؿ المبلمح في
 بداية لنا يصؼ( بدأ) بمعنى ورد المرحمة، فما ىذه عمى ومفيـو بيف بشكؿ( نشأة)

 البوؿ، تكويف في بدأت قد الكمية أف نجد حيث المختمفة، واألجيزة األعضاء عمؿ
 معنى وأما ذلؾ، إلى وما ر،العاش األسبوع في الظيور في الشعر حويصبلت وتبدأ

 ىذه خبلؿ الجسـ وأجيزة أعضاء في الشامؿ والتطور السريع النمو يبيف فإنو( نما)
 جداً  والسريعة الواضحة الزيادة تمؾ يصؼ فإنو( وربا ارتفع،) المعنى المرحمة، وأما

عشر، ومرحمة النشأة مرحمة  الثاني األسبوع في تبدأ والتي ووزنو، الجنيف طوؿ في
 بصورة ينطبؽ( نشأة) مصطمح فإف تفاع لمجنيف وسمو، وفييا إيجاد وعناية، ولذاار 

 .(ٔ)الجنيف مرحمة وصؼ في لمغاية ومناسبة دقيقة
* ظيور المعجزة العممية؛ ذلؾ أف الفروؽ اليائمة التي تظير عمى الجنيف مف 

عبرت ، ونياية فترة الحمؿ، -طور العظاـ والكساء بالمحـ–نياية األسبوع الثامف 
الداؿ عمى الترتيب والتراخي  ژۈژعنيا اآلية الكريمة باستعماؿ حرؼ العطؼ 

﮳   ژ  :في الفترة الزمنية، في قولو  ، بؿ سمي الطور بالنشأة (ٕ)ژ﮴ۓ﮲ 

                                                           

 .ٖٖٔص وآخريف عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزندانيانظر:  -ٔ
 .ٗٔف: اآلية سورة المؤمنو  -ٕ
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خمقًا آخر؛ نظرًا لما يظير عمى الجنيف مف تطورات كبيرة ومراحؿ في ىذا الطور، 
يوـ عف دقة وصفو لمجنيف بما يكوف ومثؿ ىذا التعبير الدقيؽ الذي كشؼ العمـ ال

شامبًل لمتغيرات الكاممة التي تطرأ عميو، في حيف أف عمـ األجنة يستخدـ الترقيـ 
، جاء بو القرآف في زمف لـ تعرؼ فيو البشرية (ٔ)العددي دوف إشارة إلى أي وصؼ

أي وسيمة مف وسائؿ العمـ الحديث التي مكنت اإلنساف مف مشاىدة الجنيف في 
األخيرة، ليو دليؿ قاطع عمى أف القرآف نزؿ مف عند اهلل خالؽ اإلنساف،  القروف

معجزة لخاتـ الرسؿ إلى اإلنسانية، شاىدة عمى رسالتو في عصر العمـ والنيضة 
العممية، مما جعؿ قادة العمـو التجريبية يقفوف مذىوليف أماـ ىذه المعجزة الباىرة، 

في العالـ إسبلمو بعد اطبلعو عمى ما ليعمف )كيث مور( أحد أكبر عمماء األجنة 
جاء في القرآف ومقارنتو بما يحصؿ لمجنيف في كؿ طور ومرحمة مف تخمقو، مما 

 دلو يقينًا أف ما في القرآف مف عند خالؽ اإلنساف. 
 يومًا. ٕٓٔ* أف ىناؾ احتمااًل لنفخ الروح في الجنيف قبؿ 

 أعمـ واهلل 
 
 
 
 
 

                                                           

، وموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ ٖٓٗانظر: خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار ص -ٔ
 .ٕٔٔوالسنة المطيرة ليوسؼ الحاج أحمد ص
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 إلَغبٌخهك أؽبل  خصفانفصم انشاثغ: 
 :احثمبخمسة وفيو 
 وفيو ثبلثة مطالب: ، األٔل: خهك اإلَغبٌ يف أؽغٍ رمٌٕى ؾشادلج

 .انمشآٌ انكشٌى انًطهت األٔل: خهك اإلَسبٌ فً أحسٍ تمٌٕى فً

 انًطهت انخبًَ: خهك اإلَسبٌ فً أحسٍ تمٌٕى فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ.

 خ ٔأحشْب.انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍ

 وفيو ثبلثة مطالب: ٍفًب، ضؼ خهك اإلَغبٌادلجؾش انضبًَ: 
 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: خهك اإلَسبٌ ضؼٍفبً فً  

 انًطهت انخبًَ: خهك اإلَسبٌ ضؼٍفبً فً ضٕء انًؼطٍبد انٕالؼٍخ ٔانًكتشفبد انؼهًٍخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 وفيو ثبلثة مطالب: يف كجذ،  خهك اإلَغبٌش انضبنش: ادلجؾ
 .انمشآٌ انكشٌى انًطهت األٔل: خهك اإلَسبٌ فً كجذ فً

 انًطهت انخبًَ: خهك اإلَسبٌ فً كجذ فً ضٕء انًؼطٍبد انٕالؼٍخ ٔانًكتشفبد انؼهًٍخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

م ْٔهٕػب، إلَغب: خهك اشاثغان ؾشادلج 
 
غ
 
 وفيو ثبلثة مطالب: ٌ يٍ ػ

 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: خهك اإلَسبٌ يٍ َػَجم ْٔهٕػب فً 
 انًطهت انخبًَ: خهك اإلَسبٌ يٍ َػَجم ْٔهٕػب فً ضٕء انًؼطٍبد انٕالؼٍخ ٔانًكتشفبد انؼهًٍخ

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

بيظ: خهك اإلَغبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔئيذادِ ثٕعبئم انؼهى، ادلجؾش اخل
 وفيو ثبلثة مطالب: 

 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: خهك اإلَسبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔإيذادِ ثٕسبئم انؼهى فً 

انًطهت انخبًَ: خهك اإلَسبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔإيذادِ ثٕسبئم انؼهى فً ضٕء 

 االكتشبفبد انؼهًٍخ.

 انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب. انًطهت انخبنج: يهخص
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 األٔل ؾشادلج
 خهك اإلَغبٌ يف أؽغٍ رمٌٕى

 وفيو ثبلثة مطالب:  
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىيف  خهك اإلَغبٌ يف أؽغٍ رمٌٕى
 ادلطهت انضبًَ: 

 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ. خهك اإلَغبٌ يف أؽغٍ رمٌٕى
 ادلطهت انضبنش: 

 بد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.يهخص انذساع
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 انمشآٌ انكشٌىيف  خهك اإلَغبٌ يف أؽغٍ رمٌٕىدلطهت األٔل: ا
 اٌَبد انٕاسدح

 .(ٔ)ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ :اهلل قاؿ 
 .(ٕ)ژڦ   ڦ  ڦ  ڦژ:  قاؿو 

 ألٕال ادلفغشٌٍ:
ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ :قولو المفسروف في المراد باإلنساف في  اختمؼ

 يف:عمى قول ،ژٺ
 عمـو ، فالمراد(ٖ)جنس اإلنساف، وىو ما ذىب إليو أكثر المفسريفالقول األول: 

 .(ٗ)الناس لجميع يعـ بما وصفو ألنو التكثير؛ وجو عمى اإلنساف وذكر الناس،
ف الصفة، بيذه عناه بعينو إنساناً  أراد أنوالقول الثاني:   .(٘)الناس صفة كاف وا 

 تعالى عمى أقواؿ: ثـ ىؤالء اختمفوا فيمف أراده اهلل
 ، كأنيـ نظروا إلى أوؿ خمؽ اإلنساف.(ٙ)أراد آدـ عميو الصبلة والسبلـ األول:

                                                           

 .ٗسورة التيف: اآلية  -ٔ
 .ٚسورة االنفطار: اآلية  -ٕ
 لمبغويمعالـ التنزيؿ ، و ٕٓٗ/ٓٔمثعمبي ل والبياف ، والكشؼٛٓ٘/ٕٗ انظر: جامع البياف لمطبري -ٖ
، وتفسير البحر ٕٙٙ/ٚ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٕٚٔ/ٜ بف الجوزي، وزاد المسير في عمـ التفسير الٕٚٚ/٘

الجواىر الحساف في تفسير القرآف ، و ٖٗٙ/ٗ كثير البف تفسير القرآف العظيـ، و ٙٛٗ/ٛالمحيط ألبي حياف 
رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ، و ٛٓٗ/ٗ لمشربيني المنير ، والسراجٕٙٗ/ٗ لمثعالبي  ألبيا 
، وفتح القدير ٜٙٗ/ٛ المديد البف عجيبة ، والبحرٖٓٙ/ٓٔ لحقي البياف ، وروح٘ٚٔ/ٜ السعود

 .ٚٙ٘/٘لمشوكاني
 .ٖٔٓ/ٙلمماوردي  والعيوف انظر: النكت -ٗ
 .ٔٚٔ/ٜ المسير البف الجوزي ، وزادٖٔٓ/ٙلمماوردي  والعيوف انظر: النكت -٘
 .ٖٖٗٛ/ٕٔانظر: اليداية إلى بموغ النياية لمكي بف أبي طالب  -ٙ
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 ، وكأنيـ نظروا لآلية قبميا التي ذكرت مكة. (ٔ) أراد محمداً  الثاني:
 .(ٕ): أراد أبا األشديفالثالث
 . (ٖ): أراد أبا جيؿ بف ىشاـالرابع

 : أراد الوليد بف المغيرة.الخامس
 .(٘)(ٗ): أراد عتبة وشيبةادسالس
 .(ٙ)البعث الكفار منكري في نزلت ىذه فعمى

ف ؛ ألف اإلنساف-أف المراد جنس اإلنساف–ىو القوؿ األوؿ  والراجح:  كاف واِ 
ٹ ٹ   ٿ ٿ  ٿ ٿژ : قولو بداللة لمجنس، أنو إال مفردًا، لفظاً 

ٻ  ٻ  ٻ   *ٱ ژ : سورة العصر في  وقول مثؿ وىذا ،(ٚ)ژٹ

 فباستثناء ،(ٛ)ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پ  پ*پ
 .(ٜ)الجنس بو المراد أف ُعمـ منو، الجمع

                                                           

 .ٗ٘٘/ٛلمسيوطي  المنثور ، والدرٖٔٓ/ٙلمماوردي  والعيوف انظر: النكت -ٔ
 خمؼ بف كمدة بف ، وقيؿ اسمو أسيدٔٙٔ/ٔ العرب أنساب ، جميرةبف خمؼ الجمحي أسيد بف كمدة -ٕ

 .ٕٛ/ٖ سميماف بف مقاتؿ الجمحي. انظر: تفسير
 .ٓٚٙ/ ٔالتاريخ  في الكامؿ .بو كنوه فالمسمموف جيؿ أبو وأما الحكـ، أبو المخزومي، ىشاـ بف عمرو -ٖ
 .عبد شمس بف ربيعة بف شيبةو  شمس، عبد بف ربيعة بف عتبة -ٗ
، ٕٖٓ/ٙلمماوردي  والعيوف ، والنكتٔٚ٘/ٖ لمسمرقندي العمـو الثالث إلى السادس: بحرالقوؿ انظر مف  -٘

 .ٖٔٔ/ٕٓ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف، و ٔٚٔ/ٜ بف الجوزيالمسير في عمـ التفسير الوزاد 
 .ٛٓٗ/ٕٓ الكتاب البف عادؿ عمـو في المباب -ٙ
  .ٙ، ٘ اآلية التيف:سورة  -ٚ
 .ٖ، ٕ، ٔاآليات العصر: سورة  -ٛ
 .ٙ/ٜلمشنقيطي أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  -ٜ
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 في يكوف أف ينبغي ما عمى الشيء : التقويـ: تصييرژٺ  ٺ  ٺژ : وقول
 .(ٔ)وتقـو فاستقاـ تقويماً  قومتو يقاؿ والتعديؿ، التألؼ
 المفسروف في المراد باآلية الكريمة عمى أقواؿ: اختمؼوقد 

، ژٺ ٺژ :قولو  ؛ ألف(ٕ)صورة وأحسف خمؽ، أعدؿ فياألول: القول 
 في خمقناه لقد: قيؿ فكأنو تقويـ، أحسف تقويـ في وىو لمحذوؼ، نعت ىو إنما
 . (ٖ)تقويـ أحسف تقويـ

 وجيو عمى منكبّ  وىو إال الحيواف مف شيء ليس ألنو ذلؾ؛ : قيؿالثاني القول
 .(ٗ)كولو بيدهاإلنساف، خمقو مديد القامة، يتناوؿ مأ غير

دراؾ وتمييز وعمـ وأدب وفيـ عقؿ أكمؿ : فيالثالث القول  .(٘)وبياف وا 
 .(ٙ)جمع بعض المفسريف بيف األقواؿ الثبلثة السابقة القول الرابع:

 يكوف، ما أحسف وىو وقّوتو، وجمده شبابو، استواء بو بمغنا القول الخامس:
 .(ٚ)وأقومو يكوف ما وأعدؿ

                                                           

 .ٚٙ٘/٘، وفتح القدير لمشوكانئٔ/ٕٖلمرازي  مفاتيح الغيبانظر:  -ٔ
، واليداية إلى ٖٛٗٗ/ٓٔالبف أبي حاتـ  تفسير القرآف العظيـ، و ٚٓ٘/ٕٗلمطبري جامع البياف انظر:  -ٕ

 .ٖٗٙ/ٗالبف كثير تفسير القرآف العظيـ، و ٜٚٚ/ٗ مزمخشري، وتفسير الكشاؼ لٕٖٗٛ/ٕٔبموغ النياية 
 .ٙٛٗ/ٛ، والبحر المحيط في التفسير ألبي حياف ٛٓ٘/ٕٗلمطبري جامع البياف انظر:  -ٖ
 .ٚٙ٘/٘، وفتح القدير لمشوكانئٔ/ٕٖلمرازي مفاتيح الغيب ، و ٛٓ٘/ٕٗلمطبري جامع البياف انظر:  -ٗ
 .ٙٛٗ/ٛالبف أبي حاتـ  المحيط ، والبحرٔٔ/ٕٖلمرازي مفاتيح الغيب انظر:  -٘
 خمقو اإلنساف إال وجيو عمى منكباً  حيواف كؿ خمؽ أنو وذلؾ صورة، وأحسف قامة، أعدؿ»قاؿ البغوي:  -ٙ

. ومثمو قاؿ ٕٚٚ/٘معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  .«والتمييز بالعقؿ مزيناً  بيده، مأكولو يتناوؿ القامة، مديد
 .ٖٗٓ/ٔ المعاني . وكذلؾ مبل حويش في بيافٕٙٙ/ٚ لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ الخازف في

، واليداية إلى بموغ النياية لمكي ابف أبي طالب ٚٓ٘/ٕٗلمطبري  في تأويؿ القرآف جامع البيافانظر:  -ٚ
 .ٗٔٔ/ٕٓلمقرطبي  الجامع ألحكاـ القرآف، و ٕٚٔ/ٜ البف الجوزي المسير ، وزادٕٖٗٛ/ٕٔ
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 حيًا، خمقو اهلل فإف اإلنساف، مف أحسف ىو خمؽ تعالى هلل ليس القول السادس:
 الرب، صفات وىذه حكيمًا، مدبرًا، بصيرًا، سميعًا، متكممًا، مريدًا، قادرًا، عالمًا،
 ،(ٔ)ُصوَرِتِو" َعَمى المَُّو آَدمَ  "َخَمقَ :  بقولو البياف ووقع العمماء، بعض عبر وعنيا
 كبلمو إلى يضـ أف وينبغي» قاؿ الشوكاني:، (ٕ)ذكرىا قدمنا التي صفاتو عمى يعني
ژٿ ٿ ٺژ:  قولو ىذا

ژى ې ې ىژ: وقولو ،(ٖ)
(ٗ)»(٘). 

، قاؿ أبو حياف: القول السابع  ىو ما كؿ في العمـو األولى»: العمـو
 ومعنى، حسًا، اإلنساف لخمؽ شامؿ  ژٺ ٺژو»وقاؿ الشنقيطي: ، (ٙ)«أحسف
نسانية، وصورة شكبلً  أي وقد بيف تعالى  البعث، وداللة لقدرةا آيات مف وكميا وا 

أما الجانب المعنوي ، خمقو ابتداء مف نطفة فعمقة إلى آخره في أكثر مف موضع
مف أف ، (ٚ)ژٹ  ٹ  ڤژ: فيو الجانب اإلنساني، وىو المتقدـ في قولو 

، وبيما النفس البشرية ىي مناط التكميؼ، وىو الجانب الذي بو كاف اإلنساف إنساناً 
ک  ک ژ:  قاؿ ي أحسف تقويـ، وناؿ بذلؾ أعمى درجات التكريـكاف خمقو ف

 . (ٜ)«(ٛ)ژک  گ
                                                           

، ومسمـ، كتاب الجنة وصفة ٖٚٛ٘برقـ:  ٜٜٕٕ/٘ السبلـ بدء البخاري، كتاب االستئذاف، باب أخرجو -ٔ
 .ٕٔٗٛبرقـ:  ٖٕٛٔ/ٗ الطير أفئدة مثؿ أفئدتيـ أقواـ الجنة يدخؿ يا، بابنعيميا وأىم

 .٘ٔٗ/ ٗالعربي  البف القرآف انظر: أحكاـ -ٕ
 .ٔٔ اآلية الشورى:سورة  -ٖ
 .ٓٔٔسورة طو: اآلية  -ٗ
 .ٚٙ٘/٘ القدير فتح -٘
 .ٙٛٗ/ٛ المحيط في التفسير البحر -ٙ
 .ٚ اآلية الشمس:سورة  -ٚ
 .ٓٚ آليةا اإلسراء:سورة  -ٛ
 .ٙ، ٘/ٜ لمشنقيطي أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف -ٜ
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 أحسف في ابتداء اإلنساف ىذا بخمؽ اهلل عناية تبدو ومنيا»وقاؿ سيد قطب: 
 مواضع وفي ىنا اإلنساف فتخصيص خمقو، شيء كؿ أحسف سبحانو واهلل تقويـ،
 بيذا عناية فضؿ فيو ديؿ،التع وحسف التقويـ، وحسف التركيب، بحسف أخرى قرآنية

ف  يقع ما وعمى ضعؼ، مف بو ما عمى المخموؽ ىذا بأمر اهلل عناية المخموؽ، وا 
 نظاـ في ووزناً  اهلل، عند شأناً  لو أف إلى لتشير وفساد؛ الفطرة عف انحراؼ مف منو
 في سواء الفائؽ، النحو ىذا عمى وتركيبو خمقو في العناية ىذه وتتجمى الوجود، ىذا

 تكوينو في أـ الفريد، العقمي تكوينو في أـ والتعقيد، الدقة البالغ الجثماني تكوينو
   .(ٔ)«العجيب الروحي

، وىو ممكف (ٕ)ىو العموـ؛ ألف الجمع إف أمكف فيو أولى مف الترجيحوالراجح 
 .(ٖ)ىنا؛ لصحة حمؿ اآلية عمى كؿ ما ذكره المفسروف، فجميعيا معاٍف صحيحة

 :اً أوجيفقد نقؿ الماوردي فييا  ،(ٗ)ژڦ ڦ ڦ ڦژ :أما قولو 
 .فسوى خمقؾ وعدؿ خمقتؾ أحدىا:
وعدليا في المماثمة ال تفضؿ يد عمى  ،فسوَّى أعضاءؾ بحسب الحاجة الثاني:

 .يد، وال رجؿ عمى رجؿ

                                                           

 .ٖٖٜٖ/ٙلسيد قطب في ظبلؿ القرآف  -ٔ
 (.ٖٕٗ/ٖ(، و)ٖٖ٘/ٕ) لآلمدي اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، و ٘ٚٔ/ٖ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف -ٕ
 الجامع ألحكاـ القرآف«. اىراً وظ باطناً  اهلل خمؽ أحسف اإلنساف أف عمى يدلؾ فيذا»قاؿ القرطبي:  -ٖ

 مف أحسف تكوني لـ إف ثبلثاً  طالؽ أنت: لزوجتو يوماً  قاؿ الياشمي موسى بف . وذكر أف عيسىٗٔٔ/ٕٓ
 المنصور، دار إلى غدا أصبح فمما عظيمة، بميمة طمقتني، وبات: وقالت عنو، واحتجبت فنيضت القمر،
 أصحاب مف واحداً  رجبلً  إال طمقت، قد: حضر مف جميع واستفتاىـ، فقاؿ الفقياء فاستحضر الخبر، فأخبره
 المؤمنيف، أمير فقرأ عميو اآلية وقاؿ: يا تتكمـ؟ ال لؾ ما: المنصور لو ساكتًا، فقاؿ كاف فإنو حنيفة، أبي

 زوجتؾ.  عمى فأقبؿ الرجؿ، قاؿ كما األمر: لعيسى المنصور منو، فقاؿ شيء أحسف وال األشياء، أحسف فاإلنساف
 .ٚاالنفطار: اآلية  سورة -ٗ
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 .وعدؿ بؾ عف أف يجعمؾ حيوانًا بييماً  ،فسواؾ إنسانًا كريماً  الثالث:
 .(ٔ)سّواؾ بالعقؿ وعدلؾ باإليماف الرابع:

واختمفت  ،ژڦژ الذي خمقؾ أييا اإلنساف فسّوى خمقؾ»يقوؿ الطبري: 
)فعّدلؾ(  القرَّاء في قراءة ذلؾ، فقرأتو عامة قرَّاء المدينة ومكة والشاـ والبصرة

و  بتشديد الداؿ، وقرأ ذلؾ عامة قّراء الكوفة بتخفيفيا، وكأف مف قرأ ذلؾ بالتشديد وجَّ
ماً  معنى الكبلـ إلى أنو جعمؾ معتدالً   قرأوه، وكأف الذيف معّدؿ الخمؽ مقوَّ

يوا معنى الكبلـ إلى صرفؾ وأمالؾ إلى أّي صورة شاء، إما إلى  بالتخفيؼ، وجَّ
ما إلى صورة قبيحة، أو إلى صورة بعض قراباتو وأولى األقواؿ ، صورة حسنة، وا 

في ذلؾ عندي بالصواب أف يقاؿ: إنيما قراءتاف معروفتاف في قراءة األمصار 
حتا المعنى، فبأيتيما قرأ القارئ فمصيب، غير أف أعجبيما إلّي أف أقرأ بو صحي

لمتعديؿ أحسف في العربية مف دخوليا  (في)ألف دخوؿ  ؛قراءة مف َقَرأ ذلؾ بالتشديد
 لمعدؿ، أال ترى أنؾ تقوؿ: عّدلتؾ في كذا، وصرفتؾ إليو، وال تكاد تقوؿ: عدلتؾ

 .(ٕ)«شديدإلى كذا وصرفتؾ فيو، فمذلؾ اخترت الت
 .(ٖ)وذكر بعض المفسريف أف قراءة التخفيؼ تحتمؿ معنى قراءة التشديد

  ،قدر خمقؾ مف نطفةشيئا، و  بعد أف لـ تكف، أي: ژڦژ :فقولو 
 ،في بطف أمؾ، وجعؿ لؾ يديف ورجميف وعينيف وسائر أعضائؾ ژڦژ
 مستوى ،جعمؾ سويًا مستقيمًا معتدؿ القامة منتصبيا في أحسف الييئات واألشكاؿو 

                                                           

 .ٕٕٕ/ٙمماوردي لالنكت والعيوف انظر:  -ٔ
لمثعمبي عف تفسير القرآف  والبياف . وانظر: الكشؼٕٓٚ، ٜٕٙ/ٕٗمطبري ل جامع البياف في تأويؿ القرآف -ٕ

 .ٜٕٔ/٘ لمبغوي معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، و ٚٗٔ/  ٓٔ
 عمـو في ، والمبابٔٙٗ/٘ لمبيضاويوأسرار التأويؿ  أنوار التنزيؿ، و ٙٔٚ/ٗلمزمخشري  انظر: الكشاؼ -ٖ

رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، و ٜٛٔ/ٕٓ البف عادؿ الكتاب  .ٕٔٔ/ٜ السعود ألبي ا 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

386 

 واألعضاءفصيرؾ معتداًل متناسب الخمؽ أي: ، ژڦژ سالـ األعضاء الخمقة،
مف غير تفاوت فيو، فمـ يجعؿ إحدى اليديف أطوؿ، وال إحدى العينيف أوسع، وال 
 ،بعض األعضاء أبيض وبعضيا أسود، وال بعض الشعر فاحمًا وبعضو أشقر

  النَِّبيَّ  "َأنَّ : اء في السنة، وج(ٔ)جعمؾ معتدؿ الخمؽ تمشي قائمًا ال كالبيائـو 
 ُتْعِجُزِني َأنَّى آَدمَ  اْبنَ : اهللُ  َقالَ : "َقالَ  ُثمَّ  ُأْصُبَعُو، َعَمْيَيا َفَوَضعَ  َكفِِّو، ِفي َيْوًما َبَزقَ 
ْيُتكَ  ِإَذا َحتَّى َىِذِه، ِمْثلِ  ِمنْ  َخَمْقُتكَ  َوَقدْ   َوِلأَلْرضِ  (ٕ)ُبْرَدْينِ  َبْينَ  َمَشْيتَ  َوَعَدْلُتَك، َسوَّ
 َأَوانُ  َوَأنَّى َأَتَصدَُّق،: ُقْمتَ  التََّراِقَي، َبَمَغِت  ِإَذا َحتَّى َوَمَنْعَت، َفَجَمْعتَ  ،(ٖ)َوِئيدٌ  ِمْنكَ 

َدَقةِ   .(ٗ)"الصَّ
 ، أي:(٘)ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃڃ  چ  چژ :وقاؿ 
 ويـ،تق وفي أحسف األشكاؿ، ومنحكـ أكمميا، أجمؿ صورة، وأحسف عمى خمقكـ

 ال اإلنساف أف بدليؿ صورة، وأبياىا كميا، مف الحيوانات أحسف جعمكـ   فاهلل
                                                           

، ٙٔٚ/ٗمزمخشري ل تفسير الكشاؼ، و ٕٓٔٛ/ٕٔلمكي ابف أبي طالبلى بموغ النياية إاليداية انظر:  -ٔ
البحر المحيط ، و ٕٚٔ/ٚمخازف للباب التأويؿ في معاني التنزيؿ ، و ٕٙٗ/ٜٔمقرطبي ل الجامع ألحكاـ القرآفو 

الكتاب البف  عمـو في ، والمبابٖٛ٘/ٗبف كثير ال تفسير القرآف العظيـ، و ٕٖٚ/ٛ في التفسير ألبي حياف
 .ٜٕ٘/٘ لمجزائري التفاسير ، وأيسرٜٚٗ/٘لمشوكاني فتح القدير ، و ٜٛٔ/ٕٓ عادؿ

 فيو ُمَربَّع أسود ِكساء وقيؿ: المخطَّطة، الشَّْمَمةُ  والُبْردة وُبُرود، أبراد والجمع معروؼ بالثيا مف نوع الُبرد: -ٕ
 .ٖٜٕ/ٔ األثر غريب في ُبَرٌد. انظر: النياية وجمعيا األعراب َتْمبسو صورٌ 

حية،  وىي القبر في َدَفنيا :وْأداً  َيِئُدىا ابنَتوُ  ُبعد، ووَأدَ  مف كالدَِّويّ  يسمع اأَلرض عمى الوطءِ  ِشدَّةُ  الوئيدُ  -ٖ
 .ٖٗٓ/٘ األثر غريب في ، والنيايةٕٗٗ/ٖ العرب الَمجاعة. انظر: لساف عند الَبنيفَ  َيِئدُ  كاف مف ومنيـ

ماجو  ، وابفٕٗٛٚٔ، برقـ: ٖ٘ٛ/ٜٕ بسر بف جحاش القرشيأخرجو أحمد، مسند الشامييف، مسند  -ٗ
. ٕٚٓٚبرقـ:  ٖٜٓ/ٕ الموت عند والتبذير الحياة في اإلمساؾ عف النيي مختصرًا، كتاب الوصايا، باب

 الصحيحة ، وانظر: السمسمةٖٗٔ/ ٖ الزجاجة مصباح« ثقات رجاؿ صحيح حديثو إسناد»قاؿ البوصيري: 
 .ٜٜٓٔبرقـ:  ٖٚٔ/ٖلؤللباني 

 .ٖسورة التغابف: اآلية -٘
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 صورتو حسف ومف الصور، سائر مف يرى ما خبلؼ عمى صورتو تكوف أف يتمنى
: ، والتصوير(ٕ()ٔ)والتخطيطات األعضاء منكب، متناسب غير منتصباً  خمقو أنو

 .(ٖ)والتشكيؿ التخطيط
 نعمة ، أف ىذه(ٗ)ژک  ک ک  گژ: سير قولو ويذكر ابف عادؿ في تف  

 غيره، وأنو عمى اإلنساف تفضيؿ وىي اإلنساف، عمى اهلل  نعـ مف عظيمة أخرى
ـ كُرـ مف وىو بالتضعيؼ، وعدَّاه الماؿ، في الكـر مف المراد ليس  كػ)َشُرَؼ(، بالضَّ
: قاؿ أنو عنو بيديو، وروي يأكؿ آدـ ابف إال بفيو يأكؿ شيء كؿ:  عباس ابف قاؿ

 يشترط أف وامتدادىا، وينبغي القامة بتعديؿ: والتمييز، وقيؿ بالنطؽ: بالعقؿ، وقيؿ
ال والحركية، والحسية العقمية القوة استكماؿ مع القامة طوؿ وىو شرطٌ  ىذا مع  وا 

 .(٘)الصورة بحسف :وقيؿ وجوىيا، عمى منكبة والدواب اإلنساف، مف قامة أطوؿ فاألشجار

                                                           

، ٕٓٔٔ/ٔز لمواحدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيو ، ٖٖٗ، ٕٖٗ/ٖبحر العمـو لمسمرقندي انظر:  -ٔ
تفسير القرآف العظيـ البف ، و ٓٓٔ/٘لمبيضاوي أنوار التنزيؿ و ، ٖٗٔ/ٛٔمقرطبي لالجامع ألحكاـ القرآف و 

 .ٙٙٛص لمسعدي تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، و ٘ٗٚالجبلليف ص ، وتفسيرٙٓٔ/ٗكثير 
 مف تكوينو، مدة في تعرض عوارض مف إال صورتو في نقائص اإلنساف تعتور وال»قاؿ ابف عاشور:  -ٕ

 حياتو مدة في لو تعرض عوارض مف أو باألجنة، أو بيف، تحؿ عمؿ أو األميات، لبطوف صدمات
 يعد ال ندرتو مع ذلؾ أف عمى اإلنساف، تصوير أصؿ مف ذلؾ يعد فبل الصور، محاسف بعض فتشوه

 . ٖٕٛ/ٕٛوالتنوير التحرير «المحاسف في نسبي نقص ولكنو فظاعة،
ف»وقاؿ ابف جزي:  نما اإلنسانية؛ الصور حسف عف ذلؾ يخرجو فبل المنظر قبيح الناس بعض وجد وا   وا 

 اإلنساف، بو خص الذي واإلدراؾ العقؿ يعني وقيؿ: الناس، مف منو أحسف ىو مف إلى بالنظر قبيح ىو
 .ٖٓٛ/ٕ التنزيؿ لعمـو التسييؿ«. الشكؿ عمى تطمؽ إنما الصورة ألف أرجح؛ واألوؿ

 عمـو في ، والمبابٖٗٔ/ٛٔ ، والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبيٜٕٕ/ٛ المسير البف الجوزي زاد انظر: -ٖ
 .ٕٔٛ/٘ مشوكانيلالقدير  ، وفتحٙٔٙ/ٛٔ الكتاب

 .ٓٚ اآلية اإلسراء:سورة  -ٗ
 .ٖٓٗ ،ٜٖٖ/ٕٔ الكتاب البف عادؿ عمـو في المباب -٘
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 في ما عمى والتسمط المعتدلة، والقامة بالصورة، كرمناىـ»د: وقاؿ أبو السعو 
 بو يحيط يكاد ال مما ذلؾ وغير الصناعات، مف والتمكف بو، والتمتع األرض،
 .(ٔ)«عباس... ابف ذكره ما جممتو ومف العبارة، نطاؽ

 أي: آدـ بني عمى بيا اهلل أنعـ التي النعمة لذكر إجماؿ ىذا»وقاؿ الشوكاني: 
 الحسنة، الييئة ىذه عمى خمقيـ تحتيا يدخؿ الكرامة وىذه جميعًا، كرمناىـ

 يوجد ال وجو عمى والمبلبس والمشارب المطاعـ مف بو خصيـ بما وتخصيصيـ
 أنيـ ىو التكريـ ىذا أف جماعة عف جرير ابف وحكى مثمو، الحيواف أنواع لسائر
 والعقؿ بالنطؽ ميزىـ وقيؿ: بالفـ... تأكؿ الحيوانات وسائر بأيدييـ يأكموف

 أكرميـ: جرير ابف وقاؿ بالذوائب، والنساء بالمحى الرجاؿ أكـر وقيؿ: والتمييز،
 والخط بالكبلـ وقيؿ: ليـ، الخمؽ سائر وتسخير الخمؽ، سائر عمى بتسميطيـ
 األشياء، ىذه جميع عمى اآلية في المذكور التكريم حمل من مانع وال والفيـ،
 بيف وميزوا الحيوانات، سائر عمى تسمطوا بو ففإ ؛العقل التكريم خصال وأعظم
 بيا تسببوا التي األمواؿ وكسبوا والمشارب، المطاعـ في وتوسعوا والقبيح، الحسف
 التي األبنية تحصيؿ عمى قدروا وبو الحيواف، عمييا يقدر ال أمور تحصيؿ إلى

 وقيؿ والبرد، الحر تقبيـ التي األكسية تحصيؿ وعمى يخافوف، مما تمنعيـ
 حساً  اإلنساف فالتكريـ عاـ شامؿ لخمؽ، (ٕ)«منيـ  محمدا جعؿ أف ىو: تكريميـ

 نًا، وكؿ ما ذكره المفسروف صحيح.ومعنى، ظاىرًا وباط
 واهلل أعمـ

                                                           

 .ٙٛٔ/٘ـ إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكري -ٔ
 .ٜٕٓ/ٖ القدير فتح -ٕ
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يف ضٕء  ٔرؼذٌم خهمّ خهك اإلَغبٌ يف أؽغٍ رمٌٕىادلطهت انضبًَ: 
 االكزشبفبد انؼهًٍخ

ـ أي مخموؽ آخر مف المخموقات، إف المقارنة بيف بناء جسـ اإلنساف، وبناء جس
يؤكد بوضوح أف اهلل تعالى خمؽ اإلنساف في أحسف تقويـ، وأحسف صورة وشكؿ، 
شارة إلى أف ليذا اإلنساف شأف  ، وا  وىذا فضؿ عناية مف اهلل بيذا المخموؽ المكـر
عند اهلل، فاإلنساف أعقد آلة في الكوف، في خبلياه، وأنسجتو، وفي أعضائو، 

غة التعقيد، والدقة، واإلتقاف، ما يعجز عف فيـ بنيتيا وطريقة عمميا وأجيزتو البال
الكثير مف العمماء، كما أف فيو نفس تحمؿ المشاعر والعواطؼ، وفييا القيـ 
والمبادئ، والحاجات، يعجز عف إدراؾ خصائصيا تماـ اإلدراؾ أعمـ عمماء 

 يمي: ، ومف مميزات ىذا اإلنساف عف سائر المخموقات ما(ٕ()ٔ)النفس
  انتصاب القامة: -ٔ

يتميز اإلنساف في بناء جسده بانتصاب القامة، وىي ميزة يتفرد بيا اإلنساف بيف 
جميع المخموقات الحية المتحركة، وقد ىيأ اهلل اإلنساف ليذه الييئة المميزة 
بانتصاب القامة واإلنساف جنيف في بطف أمو، حيث يبدأ نمو أعضائو في مرحمة 

ى مراحؿ مميزة بمواضع الفصؿ والوصؿ، تبنى عمييا األعضاء مبكرة جدًا، وعم
شيئًا فشيئا، فيظير الحبؿ الظيري في مرحمة العمقة، وىو المحور الييكمي الذي 

                                                           

، وموسوعة اإلعجاز العممي في ٖٔ٘/ٗ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٔ
 .ٚٗ، وموسوعة اإلعجاز العممي لمنابمسي صٕٗٔالقرآف الكريـ والسنة المطيرة ليوسؼ الحاج أحمد ص

د الكفيؿ بتربية النفس البشرية تربية صحيحة وسميمة، ليذا كاف المنيج اإلسبلمي ىو المنيج الوحي -ٕ
بيا سعادتيا في الداريف، وكفيؿ بتحقيؽ ميوليا ورغباتيا الروحية والجسدية في حدود المشروع؛ ألف 

 ىذا المنيج مف عند خالؽ النفس البشرية والعالـ بطبيعتيا وبما يصمحيا.
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يبنى حولو كؿ أجيزة الجسـ، ويسبؽ ظيور العمود الفقري الذي يمر بمراحؿ 
 .(ٔ)ثبلث

ة عند اإلناث(، ومف مقومات انتصاب القامة عند اإلنساف اتساع الحوض )خاص
وكبر عظمة الفخذ، ونتوءات الفقرة القطنية الخامسة، ومرونة العمود الفقري، 
وانحناءات الفقرات، وارتكاز الفتحة القفوية الكبرى أفقيًا عمى المحور الرأسي لعظاـ 
فقرات العنؽ حتى يستقر عمييا الرأس عموديًا، ويتكوف الييكؿ العظمي لئلنساف 

( عظمة محددة بأنسجة غضروفية عمى أطرافيا ٗٗٔة مف )في المرحمة الجنيني
تسمح ليا بالنمو التدريجي، وتعرؼ باسـ مراكز التعظـ الثانوية، ويتـ تعظـ ىذه 
المراكز وفؽ نظاـ محدد يتماشى زمنيًا مع متطمبات النمو حتى سف العشريف 

األنسجة  تقريبًا، وعند تحوؿ الغضاريؼ بالتدريج إلى عظاـ فإنيا تمتحـ مع بقية
العظمية المتاخمة ليا مكونة عظمًا واحدًا، حتى يتـ تكويف الييكؿ العظمي 
لئلنساف البالغ والذي يتركب مف أكثر مف مئتي عظمة، وزعت عمى جميع أنحاء 
الجسـ، وىذا الييكؿ العظمي المعقد البناء ىو الذي يعطي لجسـ اإلنساف ميزتو 

ميزه اهلل تعالى بو عف بقية مخموقاتو البنائية المنتصبة، و شكمو الخاص الذي 
المعروفة لنا مف الكائنات الحية المتحركة، وىذا البناء العظمي اليائؿ صمـ كذلؾ 
ليحفظ تناسؽ الجسـ واتزانو، ولكي يعيف اإلنساف عمى الحركة بحرية، ولذلؾ فقد 
جعؿ اهلل تعالى بيف تمؾ العظاـ مفاصؿ تسمح لئلنساف بالوقوؼ، والجموس، 

ضطجاع، واالنحناء، والبسط والقبض، وغير ذلؾ مف الحركات التي مكنت واال
اإلنساف مف العديد مف الميارات، كما يحمي ىذا الييكؿ األعضاء اليامة في 

 الجسـ كالدماغ والقمب والرئتيف والنخاع الشوكي.

                                                           

 .ٕٖٖسبؽ وأف ذكرتيا في مرحمة العظاـ. انظر: ص -ٔ
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 وتنتظـ عظاـ ىيكؿ جسـ اإلنساف في المجموعتيف التاليتيف:
العمود الفقري والجمجمة، والقفص الصدري والفؾ  الييكؿ المحوري: ويشمؿ -ٔ

  السفمي، وبعض أجزاء الفؾ العموي.
الييكؿ الطرفي: ويشمؿ األطراؼ العميا واألطراؼ السفمى وأربطتيا )عظاـ  -ٖ

 الحوض وأحزمة الكتؼ(. 
( مفصبًل، وىذه المفاصؿ متحركة ٖٓٙويفصؿ ىذا العدد اليائؿ مف العظاـ )

طي لييكمو العظمي استقامتو وانتصابو، والقدرة عمى الحركة في جسـ اإلنساف، وتع
 .(ٕ()ٔ)بمرونة عالية

  :تناسق أطوال األطراف مع طول العمود الفقري -ٕ
تظير براعـ أطراؼ الجنيف البشري العموية قبؿ السفمية ببضعة أياـ، وتنمو ىذه 

، كما واضحاً  األطراؼ بمعدالت متناسقة، وبدقة بالغة، فتتناسؽ في الطوؿ تناسقاً 
  .(ٖ)تتناسب مع طوؿ العمود الفقري

                                                           

، واألطمس العممي ٖٗ٘-ٖٔ٘/ٗ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٔ
 .ٔٚ-ٛٙ)فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( لزىير الكرمي ومحمد سعيد صباريني وسياـ العقاد العارؼ ص

 ٕٛ/ٖ المعروؼ مف نوع كؿ عمى يقع الصدقة اسـ أف بياف مسمـ في صحيحو، كتاب الزكاة، باب أخرج -ٕ
 ِمنْ  ِإْنَسانٍ  ُكلُّ  ُخِمقَ  ِإنَّوُ " َقاَؿ:  اهلل رسوؿ رضي اهلل عنيا أف عف أـ المؤمنيف عائشة، ٚٓٓٔبرقـ: 
 رَ َواْسَتْغفَ  المََّو، َوَسبَّحَ  المََّو، َوَىمَّلَ  المََّو، َوَحِمدَ  المََّو، َكبَّرَ  َفَمنْ  َمْفِصٍل، َوَثاَلِثَماَئةِ  ِستِّينَ  َعَمى آَدمَ  َبِنى
 َنَيى َأوْ  ِبَمْعُروٍف، َوَأَمرَ  النَّاِس، َطِريقِ  َعنْ  َعْظمًا، َأوْ  َشْوَكًة، َأوْ  النَّاِس، َطِريقِ  َعنْ  َحَجًرا َوَعَزلَ  المََّو،
 قاؿ النَّاِر" َعنِ  َنْفَسوُ  َزْحَزحَ  َوَقدْ  َيْوَمِئذٍ  َيْمِشى َفِإنَّوُ  السُّاَلَمى، َوالثَّاَلِثِماَئةِ  السِّتِّينَ  ِتْمكَ  َعَددَ  ُمْنَكٍر، َعنْ 
 ."ُيْمِسى" قاؿ: وربما توبة أبو

عف عدد مفاصؿ جسـ اإلنساف  وىنا معجزة عممية في تطابؽ ما أخبر عنو رسولنا الصادؽ المصدوؽ 
  [.ٗ ،ٖالنجـ:]ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  *ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ مع ما ثبت عمميًا، فصدؽ اهلل القائؿ:

 .ٖ٘٘/ٗ منجارلفي القرآف الكريـ  ونيةتفسير اآليات الكانظر:  -ٖ
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 : كبر حجم المخ -ٖ
مف الواضح أف اإلنساف البالغ يتمتع بحجـ لممخ كبير، وبجياز عصبي في غاية 

مما يميزه عف غيره مف المخموقات بالذكاء، والقدرة عمى التفكير، والتعمـ،  التعقيد،
نفعاؿ والتعبير عف انفعاالتو، واكتساب مختمؼ الميارات ثـ تعميميا، وعمى اال

 فالعقؿ الذي يعتبر مف أىـ ماميز اهلل بو اإلنساف عف غيره جعمو قادرًا عمى اإلرادة
واإلدراؾ واالستنتاج، وبالتالي القدرة عمى التمميز بيف طريؽ الخير والشر، وبيذه 

 .(ٔ)الميزة وىذا التكريـ تحمؿ أمانة عجزت السماء والجباؿ عف حمميا
 : ق تفاصيل الرأس والوجوتناس -ٗ

ميز اهلل تعالى اإلنساف عف غيره بارتفاع الرأس واستدارتو، وتفمطح الوجو، 
واستقامة الجبية، ووضوح الذقف، واستقامة الكتفيف، وتسطح الصدر، والوضع 
الزاوي لتجويفي العينيف مما يساعد عمى الرؤية المجسمة بالعينيف، ودقة ترابط 

ألطراؼ خاصة اليديف، مما أعطاىما القدرة عمى عظاـ وغضاريؼ وأعصاب ا
التحكـ في كثير مف األمور، كما ميزه اهلل باألسناف الصغيرة المرتبة ترتيبًا يتناسب مع 
نظامو في تناوؿ الطعاـ، وبالجمد الذي يغطي جسده، وتنتيي إليو األطراؼ العصبية، 

 .(ٕ)ويمتمئ بالخبليا العرقية، ويتغطى بالقميؿ مف الشعر
  ميزة النطق والكالم: -٘

أف اتساع حنجرة اإلنساف، وقدرتيا عمى إصدار العديد  (ٖ)يدعي كثير مف الدىرييف
 مف األصوات، وتقميد أصوات الحيوانات، ربما أعاف اإلنساف عمى الكبلـ؛ ولكف

                                                           
 .ٖ٘٘/ٗ منجارلفي القرآف  تفسير اآليات الكونية، و ٗٔٔانظر: خمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف ص -ٔ
 .ٖٙٚ، ودالئؿ اإلعجاز العممي لمكاتب صٖٙ٘/ٗ منجارل تفسير اآليات الكونيةانظر:  -ٕ
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ژ: ويقوؿ األجساد، حشر نكروي بالبعث، يؤمف وال الدىر، بقدـ يقوؿ مف: الدىري -ٖ

 الميفاف انظر: إغاثة . المختار الصانع إلى الحوادث إسناد إنكاره مع[، ٕٗالجاثية:]ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
 . ٛٚٔ/ٙ الكويتية ، والموسوعةٕٔٗ/ٗ عابديف ابف ، وحاشيةٖ٘٘/ٕالمنير ، والمصباحٕ٘٘/ٕ
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، فالمغة والبياف مف نعـ عمماء المغة يؤكدوف أف مصدرىا ىو اإللياـ مف اهلل تعالى
 *چ  چ*ڃ  چ*ڃژ: نعـ بيا عمى اإلنساف، قاؿاهلل التي أ

ژڇ ڇ
ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ :وقاؿ  ،(ٔ)

ژچ  چ  چ  چ   ڇ
، كما أف مف الحقائؽ التي توصؿ الييا العمماء أف (ٕ)

دماغ اإلنساف يحتوي عمى فصوص رئيسية ىي: الفص األمامي، والفص الخمفي، 
ص دور وظيفي ينفرد بو عف اآلخر، والفص الصدغي، والفص الجداري، ولكؿ ف

وفي نفس الوقت ىي مكممة ألداء وظائؼ الجسـ األخرى، كما ُوجد بعد تشريح 
أعمى الجبية أف الفص األمامي لممخ ىو العضو المستتر وراءىا، ويتميز عف 
نظيره في الحيواف بأف المناطؽ المسؤولة عف الكبلـ متطورة وبارزة مف الناحية 

المركزي، وىو يحتوي عمى فية، وىذا الفص كبير يقع أماـ األخدود التشريحية والوظي
الموقع والوظيفة، ومف بيف ىذه  خمسة مراكز عصبية تختمؼ فيما بينيا مف حيث

المراكز: مركز بروكا لحركات النطؽ، وىو يقـو بتنسيؽ الحركة بيف األعضاء التي 
 .(ٖ)تشترؾ في عممية الكبلـ، كالحنجرة والمساف والوجو

 : جمال صورة اْلنسان -ٙ
وىذا شيء مشاىد محسوس، يراه كؿ ذي بصر، صورة اإلنساف ىي أجمؿ 
الصور، وىذا الجماؿ في الشكؿ والصورة ناتج عف انتصاب القامة، وتناسؽ تفاصيؿ 

 الرأس والوجو، وتناسؽ أطواؿ األطراؼ مع طوؿ العمود الفقري.
ف   أحسف تقويـ وجود جياز أف اإلنساف خمؽ فيأيضًا مما يبيف ويوضح ىذ وا 
 باآلتي:تمثؿ ت يحتوي عمى خطوط دفاعية، المناعة الذي

                                                           
 .ٗ –ٔ اآلية الرحمف:سورة  -ٔ
 .ٖٔ اآلية البقرة:رة سو  -ٕ
 .ٛ٘ٔصالمطيرة  والسنة الكريـ القرآف في اإلعجاز وموسوعة ،ٖٙ٘/ٗ القرآف الكريـ في الكونية اآليات تفسير-ٖ
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الجمد الذي يغطي الجسد، وىو درع سابغ عمى البدف، يرد عنو الجراثيـ،  -ٔ
واألوبئة، وىو خط الدفاع األوؿ، وىذا الجمد تنتيي إليو األطراؼ العصبية، ويمتمئ 

 .عربالخبليا العرقية، ويتغطى بالقميؿ مف الش
جياز دفاع خاص بكؿ عضو )خط الدفاع الثاني( فالعيف مثبًل خصت  -ٕ

باألىداب واألجفاف والدمع، ولمجياز التنفسي دفاع خاص بكؿ عضو فيو، ابتداًء 
مف األنؼ وما يحويو مف شعيرات لتصفية العوالؽ الكبيرة، وأغشية مخاطية مبطنة 

اليواء، وانتياًء بالرئتيف، وما  تفرز العديد مف المضادات المكروبية مرورًا بقصبة
تحويو مف شعيرات ىدبية، وأغشية مخاطية، وخبليا دفاعية لطرد األجساـ الغريبة 
التي يحمميا اليواء، ولمجياز اليضمي كذلؾ دفاع خاص بكؿ عضو فيو متمثمة 
باإلفرازات اليضمية وكثير مف المكروبات النافعة وغيرىا مف وسائؿ الدفاع، وكذلؾ 

 النسبة لبقية أجيزة الجسـ  لكؿ جياز خط دفاع.الحاؿ ب
، ويعتبر خط الدفاع الثالث مف خطوط الدفاع في جسـ اإلنساف )الدـ( -ٖ

بجنوده مف الكريات البيضاء، وعدد ىذه الكريات خمسة وعشروف مميوف كرية في 
السمـ، ويتضاعؼ عددىا في حاؿ االستنفار، قد يصؿ إلى مئات المبلييف، في 

ؿ، في فترة ال تتجاوز الساعات، أو األياـ، وليا سبلح إشارة مؤلؼ مف حاؿ القتا
بضع مواد كيماوية، يعد وسيمة االتصاؿ، والتفاىـ فيما بينيا، وليا خطة في الدفاع 

ما يدؿ عمى أنو عف الجسـ فيو مف الدقة، والتنسيؽ، والفعالية، والذكاء الخارؽ، 
الدـ البيضاء، التي أدىشت العمماء في ، إنيا خبليا (ٔ)مف صنع خالؽ حكيـ سبحانو

 نظاـ عمميا، أو في توزيع األدوار القتالية بيف أفرادىا، أو في تحقيؽ الميمات
المنوطة بيا، فما ىي إال ثواف معدودة عمى تجاوز أي جسـ غريب لمخطوط الدفاعية 

                                                           
موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ ، و ٛٗموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة لمنابمسي صانظر:  -ٔ

 .ٕٖٛ، ٕٖٚـ الطب القرآني لعدناف الشريؼ ص، ومف عمٖٗٔ، ٕٗٔوالسنة المطيرة ص
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صة بيذا الخا األولى والثانية حتى تتجو إليو، وثـ كريات ميمتيا أخذ الشفرة الوراثية
الجسـ الغريب، واالحتفاظ بيا، ثـ نقميا إلى الخبليا الممفاوية، حيث تقـو الخبليا 
المحصنة بتفكيؾ رموز ىذه الشفرة؛ تمييدًا لصنع المصؿ المضاد، وبعد صنع ىذا 
المصؿ المضاد تتوجو الخبليا المقاتمة حاممة ىذا المصؿ المضاد؛ لتياجـ بيا ىذا 

مف  قضي عميو تأتي الخبليا البلقمة؛ لتنظيؼ ساحة القتاؿالجسـ الغريب، وبعد أف ت
األساسي  العدو، ليعود الدـ كما كاف نقيًا سميمًا، وىذه الكريات البيضاء ىي العنصر
 .     (ٔ)العظيـ في جياز المناعة وال يزيد قطرىا عمى خمسة عشر ميكرونًا، فسبحاف اهلل

 نساف تنقسـ إلى:بيا عمى اإل عوامؿ المناعة التي أنعـ اهلل ف
مناعة فطرية: وسائؿ دفاعية لمقاومة األمراض المعدية، كالجمد، واألغشية  -أ

 واإلفرازات الخاصة في الجياز البولي، والتناسمي، والتنفسي، واليضمي.  المخاطية،
مناعة مكتسبة: وىي وسائؿ الدفاع التي تكتسب صفة المقاومة لنوع معيف  -ب

 .(ٕ)مف العناصر الغريبة
                                                           

 .ٜٗ، ٛٗموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة لمنابمسي صانظر:  -ٔ
 وىي عمى نوعيف:  -ٕ

األوؿ: مناعة مكتسبة نشطة، تتحقؽ نتيجة لدخوؿ ميكروب أو جسـ غريب إلى الجسـ بصورة طبيعية، كما 
عمى  -(Bمف نوع)وخاصة الخبليا الممفاوية -از المناعة يحدث في مختمؼ األمراض المعدية، فيتعرؼ جي

، وتتحقؽ المناعة  ىذا الجسـ، ويختزف ذلؾ في ذاكرة ىذه الخبليا؛ لتكوف بالمرصاد ليا عند معاودة اليجـو
المكتسبة النشطة أيضًا نتيجة إدخاؿ ميكروب ميت، أو ضعيؼ، أو جزء مف غبلؼ الميكروب إلى الجسـ 

لؾ تنتبو الخبليا الممفاوية، وتتكوف لدييا ذاكرة تمكنيا مف معرفة نوع ذلؾ الميكروب، بواسطة التطعيـ، وبذ
 وصنع المضادات الخاصة بو، فإذا ىجـ عمى الجسـ، وجد أجيزة المناعة لو بالمرصاد، وفي أتـ االستعداد.

صابتو بمرض الثاني: مناعة مكتسبة سمبية، وىي وسيمة دفاع مستعجمة، حيث يعطى المصاب أو المتوقع إ
معيف مضادات ليذا الميكروب، ُتجمع في العادة مف الناقييف مف ذلؾ المرض، وقد تجمع مف أمصاؿ 
الخيوؿ التي تحقف بالمادة المثيرة كالميكروب أو السـ، ثـ يؤخذ المصؿ مف بعد تكوف المضادات لتمؾ 

 =.األجساـ الغريبة
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 ادلطهت انضبنش: يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب
 :يتمخص ما يميمن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 

ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ :قولو المفسروف في المراد باإلنساف في  اختمؼ* 

 عمى قوليف، والراجح أف المراد جنس اإلنساف. ،ژٺ
: عمى أقواؿ، والراجح ژٺ ٺ  ٺژ : وقولالمفسروف في المراد ب اختمؼ* 

 .شامؿ لخمؽ اإلنساف حسا ومعنىىو العمـو في خمؽ اإلنساف، وأنو 
  ،قدر خمقؾ مف نطفةشيئا، و  بعد أف لـ تكف، أي: ژڦژ :* قولو 

 ،في بطف أمؾ، وجعؿ لؾ يديف ورجميف وعينيف وسائر أعضائؾ ژڦژ
 مستوى ،األشكاؿجعمؾ سويًا مستقيمًا معتدؿ القامة منتصبيا في أحسف الييئات و و 

 واألعضاءفصيرؾ معتداًل متناسب الخمؽ أي: ، ژڦژ سالـ األعضاء الخمقة،
مف غير تفاوت فيو، فمـ يجعؿ إحدى اليديف أطوؿ، وال إحدى العينيف أوسع، وال 
 ،بعض األعضاء أبيض وبعضيا أسود، وال بعض الشعر فاحمًا وبعضو أشقر

 .ـجعمؾ معتدؿ الخمؽ تمشي قائمًا ال كالبيائو 

                                                                                                                                                                  

مة األجساـ الغريبة، واألمراض المعدية، ويتكوف في جسـ اإلنساف لمقاو  وىناك جياز خاص خمقو اهلل =
مف الخبليا البالعة الكبيرة، والخبليا البيضاء ذات األنوية المتعددة األشكاؿ، والخبليا ذات النواة الواحدة، 
وجميعيا تعرؼ باسـ الخبليا اآلكمة، وىناؾ الخبليا الممفاوية، وىي الجياز المناعي المتخصص، وتنقسـ إلى 

( ومصدرىا مخ العظاـ، ووظيفتيا االلتحاـ بالمواد الغريبة والميكروبات، Tالخبليا: األوؿ: خبليا)نوعيف مف 
( ومصدرىا مخ العظاـ، ووظيفتيا Bمسببة قتميا وتحمميا، وىذا ما يعرؼ بالمناعة بواسطة الخبليا، وخبليا)

الخبلئطية، وتختص بالقدرة عمى صنع القذائؼ المضادة لؤلجساـ الغربية والميكروبات، وتعرؼ باسـ الخبليا 
إنتاج مجموعة منيا تممؾ ذاكرة تستطيع بواسطتيا التعرؼ عمى الميكروب والجسـ الغريب المياجـ لمجسـ 

الوقائي لصالح السنباني  اإلعجاز العممي في الطب. انظر: مف قبؿ، فإذا عاود اليجـو كانت لو بالمرصاد
 .ٕٚٔوقائي ألحمد شوقي صف والطب الوالمحرمات وصحة اإلنسا، ٚٙ-٘ٙص
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، (ٔ)ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃڃ  چ  چژ :* قوؿ 
 وفي أحسف األشكاؿ، ومنحكـ أكمميا، أجمؿ صورة، وأحسف عمى خمقكـأي: 
 صورة. وأبياىا كميا، مف الحيوانات أحسف جعمكـ   فاهلل تقويـ،
 حساً  اإلنساف التكريـ عاـ شامؿ لخمؽ ،(ٕ)ژگک ک ک ژ: قولو  *

 ؿ ما ذكره المفسروف صحيح.ومعنى، ظاىرًا وباطنًا، وك
إف مما يؤكد بوضوح أف اهلل تعالى خمؽ اإلنساف في أحسف تقويـ المقارنة بيف * 

 بناء جسـ اإلنساف وبناء جسـ أي مخموؽ آخر مف المخموقات.
 * مف مميزات اإلنساف عف سائر المخموقات الداؿ عمى خمقو في أحسف تقويـ:

 انتصاب القامة. -ٔ
 . طراؼ مع طوؿ العمود الفقريتناسؽ أطواؿ األ -ٕ
 .كبر حجـ المخ -ٖ
 .تناسؽ تفاصيؿ الرأس والوجو -ٗ
 ميزة النطؽ والكبلـ. -٘
 جماؿ صورة اإلنساف.  -ٙ
يحتوي  المناعة الذي مما يبيف أف اإلنساف خمؽ في أحسف تقويـ وجود جياز *

وجياز دفاع خاص بكؿ ، الجمد خط الدفاع األوؿبتمثؿ ت عمى خطوط دفاعية،
 .بجنوده مف الكريات البيضاءخط الدفاع الثالث  الدـعضو خط الدفاع الثاني، و 

 
 

                                                           

 .ٖسورة التغابف: اآلية -ٔ
 .ٓٚ اآلية اإلسراء:سورة  -ٕ
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 ومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية يظير لي اآلثار التالية:
فقد جاء الكبلـ في كتاب اهلل عف خمؽ اإلنساف أنو في ، * اإلعجاز الببلغي
 واإلدراؾ، المعنىو  الصورة في يكوف ما أحسف عمى صّيره أحسف تقويـ، أي أنو

، والتعبير جاء بمفظيف ٔ))والمعنوية المادية األمور مف أحسف ىو ما كؿ وفي
 جامعيف وشامميف لكؿ ما يدؿ عمى حسف َخْمؽ اإلنساف.

* دمغ شبية الدىرييف الذيف قالوا أف اتساع حنجرة اإلنساف، وقدرتيا عمى 
ا أعاف اإلنساف عمى إصدار العديد مف األصوات، وتقميد أصوات الحيوانات، ربم

  *چ  چ *ڃ  چ*ڃژ : والقرآف يبطؿ شبيتيـ بقولو، الكبلـ
ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ:  وقولو ،(ٕ)ژڇ  ڇ

، كما أف االكتشافات تبيف زيؼ ىذه (ٖ)ژڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ
 الشبية، وترد عمييا باكتشاؼ مراكز خاصو بالنطؽ والكبلـ لدى اإلنساف.

ية في جسـ اإلنساف تظير إعجاز آيات القرآف في حديثيا * المكتشفات العمم
عف خمؽ اإلنساف، ومف ذلؾ خمؽ اإلنساف في أحسف تقويـ، إذ دلت ىذه 

بالغة الدقة واإلتقاف، وتعمؿ المكتشفات أف كؿ جياز بؿ عضو بؿ نسيج بؿ خمية 
بتناغـ عجيب ومتقف مع ما حوليا، مما يشيد لكؿ ذي لب أف ذلؾ إبداع الخالؽ 

 .لحكيـ ا
 
 

                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٔاإلعجاز المغوي والبياني في القرآف الكريـ  -ٔ
 .ٗ ،ٖ، ٕ، ٔ اآليات الرحمف:سورة  -ٕ
 .ٖٔ اآلية البقرة:سورة  -ٖ
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 ادلجؾش انضبًَ
 خهك اإلَغبٌ ضؼٍفب

 مطالب: ثبلثة وفيو  
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌى خهك اإلَغبٌ ضؼٍفًب يف
 ادلطهت انضبًَ: 

ادلؼطٍبد انٕالؼٍخ خهك اإلَغبٌ ضؼٍفًب يف ضٕء 
 .ٔادلكزشفبد انؼهًٍخ

 ادلطهت انضبنش: 
 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
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 انمشآٌ انكشٌى يف ادلطهت األٔل: خهك اإلَغبٌ ضؼٍفب
 اٌَبد انٕاسدح

 .(ٔ)ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹژ : اهلل قاؿ
ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ژ :قاؿ و 

 .(ٕ)ژڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک       ک
 ألٕال ادلفغشٌٍ

 :ژٿٹ  ٹژ :عؼ( في قولو اختمؼ المفسروف في المراد )بالض
النساء، وىذا ما عميو كثير مف المفسريف؛  جية مف الضعؼالقول األول:  

 الحرائر نكاح عف العاجزيف لممؤمنيف بإباحتو أنو تعالى أخبر لسياؽ اآلية، فقد
 وشفقة بيـ رحمة عنيـ والتيسير التخفيؼ بذلؾ يريد المؤمنات، الفتيات نكاح

 مف فيو غرز بما النساء عف صبره وعدـ اإلنساف، عؼض مف  يعمـ لما عمييـ،
، (ٖ)النساء في منو أضعؼَ  شيء في اإلنساف يكوف األنثى، فميس إلى غريزة الميؿ

 قبؿ مف أتاىـ إال قط آدـ بنى مف الشيطاف أيس ما» المسيب: بف سعيد قاؿ
فو  باألخرى، أعشى وأنا عيني، إحدى وذىبت سنة، ثمانوف عمي أتى فقد النساء،  ا 
 .(ٗ)«النساء فتنة عمي أخاؼ ما أخوؼ

                                                           
 .ٕٛ اآلية سورة النساء: -ٔ
ٕ- :  .ٗ٘ اآلية سورة الرـو
بحر العمـو و  ،ٕٜٙ/ٖبف أبي حاتـ ال تفسير القرآف العظيـو ، ٕ٘ٔ/ٛمطبري لاف جامع البيانظر:  -ٖ
لمكي ابف أبي لى بموغ النياية إاليداية ، و ٜٕٔ/ٖ لمثعمبي والبياف الكشؼو  ،ٖٕٖ/ٔمسمرقندي ل

، ٕٔٙصالوجيز في تفسير الكتاب العزيز لمواحدي و  ،ٗٚٗ/ٔمماوردي لالنكت والعيوف و  ،ٜٕٚٔ/ٕطالب
 .ٗٙٗ/ٔأيسر التفاسير لمجزائري ، ٗٓٔصتفسير الجبلليف  ،ٖٕٚ/ٖحياف يبأل يط في التفسيرالبحر المحو 
 .ٖٕٚ/ٖحياف يبأل البحر المحيط في التفسير، و ٜٕٔ/ٖ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -ٗ
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 بيانو ،(ٔ)مييف ماء مف خمقو أف المراد أنو ضعيؼ الخمقة، وىوالقول الثاني: 
 . (ٕ)ژچچ  چ  ڃ  ڃ ژ:  اهلل قوؿ

 إليي، وفيو إشارة بنور إال والحكـ األسرار يدرؾ ال الرأي ضعيؼ :القول الثالث
 .(ٖ)قياسيـ في المجوس تجييؿ إلى

الطاعات، بؿ  مشاؽ وعمى والشيوات عف اليوى : ضعيؼ الصبربعالقول الرا
ويستطيشو  الطاعة، مشاؽ وتحمؿ اليوى مخالفة عف ، عاجزيستميمو ىواه وشيوتو

 .(ٗ)التخفيؼ إلى فاحتاج الضعؼ، أشد ، وىذاخوفو وحزنو
 الحيوانات، بؿ المخموقات مف كثير إلى بالنسبة خمقتو ضعؼ :القول الخامس

 والمساكف واألدوية واألغذية والتمدف التعاوف إلى احتياجو اشتد ليذاو  وىذا ظاىر،
  الضرورات. مف ذلؾ غير إلى والمعامبلت والذخائر والمبلبس
 مشاؽ عمى يصبر ال وىذا ظاىر كذلؾ، وليذا ودواعيو، عزائمو وضعؼ
 النساء. عف سيما وال الشيوات، عف وال الطاعات،

 .(٘)يثقؿ ولـ تكميفو ؼ اهللخمقة وعزيمة خف بداللة أنو لضعفو
 ويبلحظ في ىذا القوؿ أنو يجمع بيف القوليف الثاني والرابع.

                                                           

المباب في و ، ٕٓٙ/ٔمبغوي ل معالـ التنزيؿ في تفسير القرآفو ، ٜٕٔ/ٖ لمثعمبيالكشؼ والبياف : انظر -ٔ
رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ و ، ٖٖ٘/ٙ البف عادؿـو الكتاب عم  .ٜٙٔ/ٕبي السعود ألا 
ٕ- :  .ٗ٘ اآلية سورة الرـو
 .ٗٔ/٘ المعاني لآللوسي انظر: روح -ٖ
، ٙٚٔ/ٕأنوار التنزيؿ ، و ٜٗٔ/٘مقرطبي ل الجامع ألحكاـ القرآف، و ٖٖ٘/ٔمزمخشري لالكشاؼ انظر:  -ٗ
رشاد العقؿ الو   .٘ٚٔ/ٔصفوة التفاسير و  ،ٕٕ٘/ٔفتح القدير ، و ٗٔ/٘ المعاني ، وروحٜٙٔ/ٕسميـ ا 
 .ٜٖٛ/ٕلمنيسابوري  الفرقاف ورغائب القرآف انظر: غرائب -٘
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 بالمؤل باعتباره ىو إنما ضعيفاً  خمؽ بأنو اإلنساف : وصؼالقول السادس
 ما دوف بنفسو باعتباره أو ،(ٔ)ژژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  کژ :األعمى، بدليؿ قولو 

 بعض، إلى بعضيـ وافتقار حاجاتو بكثرة اراً اعتب أو ومعونتو، اهلل فيض مف يعتريو
ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ  : قاؿ كما ومنتياه بمبدئو اعتباراً  أو

 مف أعطاه وما بعقمو اعتبر إذا ، فأماژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ
 جواره إلى اآلخرة في بيا ويبمغ أرضو، في اهلل خبلفة مف بيا يتمكف التي القوة

ڱ ڱ ڱ ڱ ژ:  قاؿ وليذا العالـ، ىذا في ما أقوى فيو تعالى،

 .(ٖ()ٕ)ژں ں
 ضعؼ، مف ُخمؽ ألنو شيء؛ كؿ في ژٹ  ٹ ٿژ القول السابع:

 فإنو النساء، شيوة عف وخصوصاً  شبعة، صريع َجوعة، أسير ضعؼ، إلى ويؤوؿ
 .(ٗ)النساء أمر في منو أضعؼَ  شيء في يكوف وال الجماع، عف يصبر ال

 المناقشة:
ف كاف  النساء عف الصبر عدـ قش القوؿ األوؿ: بأف حمؿ الضعؼ عمىنو  وا 
يرد  ، ولعؿ قائمو لـ(٘)ذلؾ مف أعـ إال أف المفظ الكبلـ، سياؽ مقتضى ذلؾ

 .(ٙ)الحصر
                                                           

 .ٕٚ اآلية :النازعاتسورة  -ٔ
 .ٓٚسورة األسراء: اآلية  -ٕ
 .ٖٕٚ/ٖ في التفسير ألبي حياف المحيط انظر: البحر -ٖ
، ٛٛٔ/ ٔ التنزيؿ البف جزي لعمـو ، والتسييؿٜٕٔ/ٖ لمثعمبي ف تفسير القرآفالكشؼ والبياف عانظر:  -ٗ
 .ٜٜ/ٗوالتنوير البف عاشور  ، والتحريرٜٗ/ٕبف عجيبة ال البحر المديد في تفسير القرآف المجيدو 
 .ٛٛٔ/ ٔ التنزيؿ لعمـو انظر: التسييؿ -٘
 .ٜٜ/ٗوالتنوير  التحرير انظر: -ٙ
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 في كاف الطاعة إلى داعيتو اهلل قوى لو الخمقة ضعيؼ ونوقش القوؿ الثاني: بأف
 حكـ في صار الطاعة إلى لدواعيا ضعيؼ كاف إذا في الخمقة والقوي القوي، حكـ

 .(ٔ)البدف لضعؼ ال وقوتيا، الداعية لضعؼ الباب ىذا في فالتأثير الضعيؼ،
 اعتراض الجممة ألف يساعده؛ ونوقش كذلؾ القوؿ الثاني والثالث: بأف المقاـ ال

 وليس اإلماء، نكاح في بالرخصة التخفيؼ مف قبمو ما لتقرير مسوؽ تذييمى
 المجوس تجييؿ إلى إشارة وكونو ذلؾ، في مدخؿ البنية ؼلضع وال لضعؼ الرأي

نما(ٕ)بشيء ليس قياسيـ في  .(ٖ)الشاقة العبادات في التخفيؼ بو يتعمؽ الذى ، وا 
ىو القوؿ األخير؛ وذلؾ لشمولو، فالضعؼ في اإلنساف يتضمف كثيرا  والراجح:

 ألقواؿ داخمة فيو.مف جوانب حياتو: النفسية، والبدنية، والجنسية، والعقمية، فجميع ا
: فالقوؿ األوؿ صحيح؛ ألنو مقتضى سياؽ اآلية، ليذا يقوؿ   ال معناه»ابف ُجَزيٍّ

، ويقوؿ (ٗ)«ذلؾ مف أعـ والمفظ الكبلـ، سياؽ مقتضى وذلؾ النساء، عمى يصبر
 ولكنو ،(٘)فيو اآلية معنى حصر مراده وليس»ابف عاشور بعد ذكره لمقوؿ األوؿ: 

 في ترخيص ىو ما المتقدمة األحكاـ مف ألف محالة؛ ال اآلية في روعي مما
 .(ٚ)ژڃ  ڃ  چ   چ  چ ژ. ويدؿ لصحة الثاني قولو تعالى: (ٙ)«النكاح

                                                           

 .ٖٖ٘، ٖٖٗ/ٙالبف عادؿكتاب المباب في عمـو ال انظر: -ٔ
  .ٗٔ/٘المعاني  روح انظر: -ٕ
  .ٜٙٔ/ٕبي السعود ألإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  -ٖ
 .ٛٛٔ/ ٔ التنزيؿ لعمـو التسييؿ -ٗ
 عف الصبر عمى النساء. الضعؼ  وأي القائؿ بالقوؿ األوؿ وىو أن -٘
 .ٜٜ/ٗوالتنوير  التحرير -ٙ
:سورة  -ٚ  .ٗ٘ اآلية الرـو
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ويدؿ لصحة الثالث ما عمؿ بو القائموف بو؛ ألف العقؿ مع كونو مف عظيـ ما 
كـر اهلل بو اإلنساف وميزه بو، إال أنو ضعيؼ، ولوال ضعفو لما أرسمت الرسؿ 

الكتب، ولذا وجدنا أف مف اعتمد عمى العقؿ دوف الشرع ضؿ، فالشرع  وأنزلت
حاكـ عمى العقؿ، وما ذلؾ إال لنقص العقؿ، فالعقؿ ال يستقؿ بنفسو في إدراؾ 

 األمور.
 االعتراض الوارد عمييما. -القوليف الثاني والثالث–وبالتالي ال يضرىما 

ال يمنع مف ضعؼ اإلنساف  األعمى بالمؤل باعتباره ضعيفاً  كوف اإلنساف وكذلؾ
 باعتباره بنفسو.
ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ژ: قول اهلل 

ڃ ڃ ژ: ، فقولو (ٔ)ژڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک   ک

يحتمؿ معنييف، وكبلىما صحيح، ولكؿ واحد منيما ما يدؿ  ژچ چ  چ
 عميو، وىما:
: وذلؾ كقولو  ة، والماء المييف،النطف ىو ضعيؼ أصؿ مف خمقكـ األول:

﮵   ژ: وقولو  ،(ٕ)ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ ﮴    ﮳   ﮲   ے   ۓ  ۓ 

، (ٗ)ژڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گژ:  وقولو ،(ٖ)ژ﮶
 .اآليات مف ذلؾ غير ، إلى(٘)ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  *ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ:  وقولو

                                                           

:سورة  -ٔ  .ٗ٘ اآلية الرـو
 .ٕٓ سورة المرسبلت: اآلية -ٕ
 .ٗ : اآليةالنحؿسورة  -ٖ
 .ٚٚاآلية  يس:سورة  -ٗ
 .ٙ، ٘ تافاآلي :الطارؽسورة  -٘
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ٿ  ژ:  كقولو أمركـ، أساس الضعؼ وجعؿ ضعفاء، ابتدأكـ والثاني:

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ: ، وبداللة ما بعدىا، وىو قولو  ژٹ  ٹ

 بعد ومف ضعؼ، مف إياكـ خمقو بعد مف التصرؼ، عمى قوة لكـ جعؿ أي ثـ    ،ژ
 إلى اهلل  األشد، وأشار بموغ إلى الشباب والطفولة، وذلؾ حاؿ بالصغر ضعفكـ
 .(ٔ)ژک  ک    گ  کژ :كقولو كتابو، مف آيات في الضعفيف بيف القوة

 باليـر الضعؼ، لكـ أحدث ، ثـژڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ: وقولو  
 المختمفة، األحواؿ في الترديد شبابكـ، وىذا في أقوياء عميو كنتـ عما والكبر
 عمى شاىد وأعدؿ دليؿ أظير صفة، ىو إلى وصفة ىيئة، إلى ىيئة مف والتغيير
 .(ٕ)القادر سبحانو وتعالى العميـ الصانع

، حاؿ بعد حاالً  الخمؽ أطوار في اإلنساف تنقؿ عمى تعالى ينبو»قاؿ ابف كثير: 
 ثـ، عظاماً  يصير ثـ، مضغة مف ثـ عمقة، مف ثـ نطفة، مف ثـ تراب، مف فأصمو
 واىف نحيفاً  ضعيفاً  أمو بطف مف يخرج ثـ، الروح فيو وينفخ، لحماً  العظاـ تكسى
 القوة وىو شابًا، مراىقاً  ثـ حدثاً  ثـ، صغيراً  يكوف حتى قميبلً  قميبلً  يشب ثـ، القوى
 بعد الضعؼ وىو، ييـر ثـ يشيخ، ثـ فيكتيؿ، النقص في يشرع ثـ، الضعؼ بعد
 الظاىرة الصفات وتتغير، (ٖ)الممة وتشيب، والبطش والحركة اليمة فتضعؼ، القوة

 .(ٗ)«والباطنة
                                                           

 .ٚٚاآلية  يس:سورة و  .ٗ : اآليةالنحؿسورة  -ٔ
 مفاتيحو ، ٖٜٗ/ٖي مزمخشر ل الكشاؼ تفسيرو ، ٛٔٔ/ٕٓ لمطبريجامع البياف في تأويؿ القرآف انظر:  -ٕ

رشاد العقؿ السميـ ، و ٖٛ٘ص الجبلليف تفسيرو ، ٖٔٗ/ٗ مبيضاويلأنوار التنزيؿ ، و ٜٔٔ/ٕ٘لمرازي  الغيب ا 
 . ٘ٚٔ/ٙ لمشنقيطي البياف أضواء، و ٖٛ٘/٘ المديد البف عجيبة البحر، و ٙٙ/ٚبي السعودأل
 .ٕ٘ٛص الصحاح لمرازي مختار جمة. فيي المنكبيف بمغ فإذا األذف، شحمة يجاوز الذي الشعر -ٖ
 .ٕٖ٘/ٖ كثير البف تفسير القرآف العظيـ -ٗ
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 ، ومنيا:(ٔ)الثاني في آيات أخرى ىذا الضعؼ وقد ذكر اهلل 
 مف ومنكـ: يقوؿ»، قاؿ ابف جرير: (ٕ)ژۈڭ ۇ ۇ  ۆ   ۆ  ژ: قولو  -
 أردأه يعنى»، وقاؿ القرطبي: (ٖ)«أردؤه وىو العمر، أرذؿ إلى فيصير ييـر

 ابف ونحوه، وقاؿ الخرؼ إلى ويصيره وعقمو قوتو ينقص الذى: وأوضعو، وقيؿ
 لمعنىوا لو، عقؿ ال الذى كالصبى يصير العمر، أسفؿ إلى يعنى: عباس
 ويختؿ الحواس، فيو تفسد الذي آخره العمر وأرذؿ»، وقاؿ الشنقيطي: (ٗ)«متقارب

 فسد، ما إلصبلح بعدىا رجاء ال حاؿ ألنو؛ بالرذيمة وخص والفكر، النطؽ فيو
دراؾ القوة إلى منيا ينتقؿ حالة فإنيا الطفولة، حاؿ بخبلؼ ، ولذا (٘)«األشياء وا 

 .(ٙ)ف يستعيذ باهلل مف أرذؿ العمرأنو كا ثبت في الصحيح عف النبي 
 قاؿ الطبري: ،(ٚ)ژۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ىژ :وقولو  -

 نرده إلى مثؿ حالو في الصبا مف اليـر والكبر، وذلؾ ىو النكس في الخمؽ،»
نقمبو فيو، »وقاؿ الزمخشري: ، (ٛ(«كاف يعمموفيصير ال يعمـ شيئًا بعد العمـ الذي 
قبؿ، وذلؾ أنا خمقناه عمى ضعؼ في جسده،  فنخمقو عمى عكس ما خمقناه مف

                                                           

 . ٘ٚٔ/ٙ بالقرآف لمشنقيطي القرآف إيضاح في البياف انظر: أضواء -ٔ
 .٘. وسورة الحج: اآلية ٓٚسورة النحؿ: اآلية  -ٕ
 .ٕٔ٘/ٚٔجامع البياف في تأويؿ القرآف  -ٖ
 .ٓٗٔ/ٓٔ الجامع ألحكاـ القرآف -ٗ
 .ٜٓٗ/ٕبالقرآف  القرآف إيضاح في البياف أضواء -٘
برقـ:  ٖٖٕٗ/٘ النار وفتنة الدنيا فتنة ومف العمر أرذؿ مف االستعاذة البخاري، كتاب الدعوات، باب أخرجو -ٙ

 ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي "المَُّيمَّ  بيف يتعوذ  النبي كاف بكممات واقاؿ: تعوذ عف سعد بف أبي وقاص  .ٖٔٓٙ
 اْلَقْبِر".  َوَعَذاِب  الدُّْنَيا ِفْتَنةِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  اْلُعُمرِ  َأْرَذلِ  ِإَلى ُأَردَّ  َأنْ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  اْلُبْخلِ  ِمنَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  اْلُجْبنِ 

 .ٛٙسورة يس: اآلية  -ٚ
 .ٛٗ٘/ٕٓجامع البياف في تأويؿ القرآف  -ٛ
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وخمو مف عقؿ وعمـ، ثـ جعمناه يتزايد وينتقؿ مف حاؿ إلى حاؿ، ويرتقي مف درجة 
إلى درجة، إلى أف يبمغ أشده ويستكمؿ قوتو، ويعقؿ ويعمـ ما لو وما عميو، فإذا 
انتيى نكسناه في الخمؽ فجعمناه يتناقص، حتى يرجع في حاؿ شبيية بحاؿ 

، في ضعؼ جسده، وقمة عقمو، وخموه مف العمـ، كما ينكس السيـ فيجعؿ الصبي
، عمره طاؿ كمما أنو آدـ ابف عف تعالى يخبر»، وقاؿ ابف كثير: (ٔ(«أعبله أسفمو

 -أعمـ واهلل- ىذا مف والمراد النشاط... بعد والعجز، القوة بعد الضعؼ إلى رد
 .(ٕ)«واسقرار دواـ دار ال، وانتقاؿ زواؿ دار بأنيا الدار ىذه عف اإلخبار

                                                           
 .ٕٛ/ٗالكشاؼ  -ٔ
 .ٜٚٙ/ٖ تفسير القرآف العظيـ -ٕ
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ادلطهت انضبًَ: خهك اإلَغبٌ ضؼٍفب يف ضٕء ادلؼطٍبد انٕالؼٍخ 
 ٔادلكزشفبد انؼهًٍخ

جبؿ اهلل اإلنساف عمى الضعؼ، وىذا الضعؼ يشمؿ الضعؼ النفسي، 
 ،اإلنساف فيحقيقة وىو  ، والضعؼ أماـ الشيوات بأنواعيا،والضعؼ البدني

 ،حقيقةثبوت ىذه القف مف فسو والناس مف حولو لتيإذا نظر متأمبًل في ن واإلنساف
انعداـ حولو وقوتو أماـ وفي مواجية ما يحيط بو مف آيات وجنود اهلل  لتجمى لوبؿ 

 ،وكالرعد والبرؽ والريح ،وكالزالزؿ والبراكيف، كالسماء واألرض والجباؿ
ؿ بؿ أماـ وفي مواجية ما يبدو أصغر مث ،والصواعؽ وفيض الماء وكاألعاصير

، (ٕ)ژٹ  ٹ ٿژ :، يقوؿ اهلل (ٔ)وغيرىاالعقر والمدغ واالفتراس 
ىكذا يقرر اهلل تعالى ىذه الكمية العامة الشاممة لكؿ إنساف، إف كؿ إنساف خمؽ 

ال يعمـ شيئًا وخمؽ ، نطفة صبابة مف الماء المييففقد خمؽ مف في نشأتو  ضعيفاً 
ې  ې  ې  ى  ى  ې   ژثـ أمده اهلل بوسائؿ لمعمـ كما قاؿ تعالى: 

، ومع ىذا (ٖ)ژائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ
ېئ ژ :ىقاؿ تعال ؛ ألنو لـ يؤَت مف العمـ إال النزر اليسير،ضعيؼ في عمموفإنو 

ونسياف  ،جيؿ قبؿ العمـ :ومحفوؼ بآفتيف ،فعممو قميؿ ،(ٗ)ژېئ ىئ ىئ ىئ  ی
ېئ  ېئ  ژ :ىقاؿ تعال ،الخاصة وفيو ال يعمـ المستقبؿ حتى في تصرفات ،بعده

                                                           

 (.(http://quran-m.com، عمى الرابط: محمد السقا عيد: وخمؽ اإلنساف ضعيفا لانظر -ٔ
 .ٕٛسورة النساء: اآلية  -ٕ
 .ٛٚ اآلية :سورة النحؿ -ٖ
 .٘ٛ اآلية اإلسراء:سورة  -ٗ
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دراكو وخمؽ ضعيفاً ، (ٔ)ژىئ  ىئ  ىئ  ی فقد يتصور البعيد  ،في تصرفو وا 
وال يدرؾ النتائج التي تتمخض  ،والضار نافعاً  ،والنافع ضاراً  ،والقريب بعيداً  ،قريباً 

 . (ٕ)عف تصرفاتو
أصؿ ف ،إف الضعؼ اإلنساني سمة تبلـز اإلنساف مف لحظة البداية في خمقو

يؿ فكر اإلنساف لحظة فؽ مف عدـ ولـ يكف شيئًا! ُخمو تكوينو تراب األرض! 
إلنساف ىذا المخموؽ العجيب ىو صنعة اهلل ، فاواستشعر مراحؿ ضعفو ووىنو

عمى كؿ  يبدو لموىمة األولى في منتيى البساطة مشتمبل ،تعالى المحكمة الدقيقة
مف أشكاؿ التعقيد، إنو يبدو قويًا مخيفًا مع أنو في حد ذاتو ضعيؼ في كؿ جانب 

، جوانب شخصيتو ضعفًا ال يوازيو شيء سوى ما يدعيو مف القوة والعزة والسطوة
لكف دوف أف تضع لنا اإلصبع عمى  ؛وقد لّخصت لنا كممات القرآف جوىر اإلنساف

ليظؿ اكتشافيا التدريجي عبارة عف دروس  ،مفردات ذلؾ الضعؼ ومظاىره
لعمر دوف أف نحيط بحقيقة ينفذ ا لربماوعظات مستمرة تذكر اإلنساف بحقيقتو، و 

 . (ٖ)أنفسنا
 اإلَغبٌ يٍ يظبْش ضؼف

الكبير مازاؿ محدودًا إلى يومنا ىذا، فيناؾ أجزاء مف أجسامنا  عمميف التقدـ الإ
أكثر مف أف يكوف عمـ ، فعمـ الدماغ مازاؿ عمـ إصابات غامضةمازالت مناطؽ 

امنا وتفاعميا مع وظائؼ وتشريح، ومركبات األنسجة والسوائؿ المختمفة في أجس
بعضيا ما زاؿ الكثير منيا مجيواًل، فإذا ما نظرنا بإمعاف إلى مناطؽ المشاعر 

                                                           

 .ٖٗ اآلية لقماف:سورة  -ٔ
 .ٕٖٕ/ٖالعثيميف  صالح بف الجوامع لمحمد الخطب مف البلمع انظر: الضياء -ٕ
 (.(www.saaid.net، موقع صيد الفوائد، عمى الرابط: عبدالكريـ بكارل خمؽ اإلنساف ضعيفاً و انظر:  -ٖ
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واإلدراؾ وصبلتيا وتفاعبلتيا بالجوانب العضوية، وجدنا أف كثيرًا مما لدينا ظنوف 
أخرى نحو العالـ  إذا ما خطونا خطوةونظريات أكثر مف أف تكوف حقائؽ، ف

 متاىات وسراديب. أنفسنا فيالوجداني والروحي وجدنا 
إف الباحثيف في مجاالت عموـ اإلنساف يجدوف الطرؽ متشعبة ممتوية كمما تقدموا 
نحو األماـ، عمى حيف أف الباحثيف في عموـ الطبيعة يستفيدوف مف أنواع التقدـ 

اهلل  صدؽو  ،األفقي في إضاءة ما بقي مظممًا مف مسائؿ الطبيعة والمادة عمميال
 :ژوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یژ إذ يقوؿ(ٔ). 

حيث  ،ويزداد ظيور ضعؼ اإلنساف حيف يدخؿ في صراع بيف عقمو ومشاعره
والتغمب عمى مخاوفو  ،والخبلص مف وساوسو ،يجد نفسو عاجزًا عف دفع مشاعره

أو معرفة مصدرىا في بعض األحياف، ليدرؾ المرة تمو المرة أنو مع طموحو إلى 
 !قاصر عف السيطرة عمى نفسو ،وغزو الفضاء ،ادة عمى األرضالسي

إذا ف ،إف فاعمية كؿ رأي ودقتو ينبعاف مف مجموعة العمميات التي يستند إلييا
 .الصواب يظؿ كثير منيا ىشًا ونسبيسفإف آراءنا الطبية والنفسية  وعائمة ظنية تناك

ف حوادث ىذا اإلنساف الضعيؼ ال يستطيع أف يجـز بشيء مقطوع مإف 
المستقبؿ، فميما أدرؾ المرء الظروؼ والعوامؿ والمؤثرات التي تحيط بو لـ يستطع 
أف يعرؼ ماذا سيحدث لو بعد شير أو يـو أو ساعة، وأعظـ أطباء الدنيا ال 
يستطيع ضماف استمرار حياتو أو حياة غيره ساعة مف زماف، ومف ثـّ فإف القمؽ 

ثـ فوؽ صدر اإلنساف الحديث الذي فقد والخوؼ مف المستقبؿ ىما الياجس الجا
 .(ٕ)اإليماف

                                                           

 .٘ٛ اآلية اإلسراء:سورة  -ٔ
 (.(www.saaid.net، موقع صيد الفوائد، عمى الرابط: عبدالكريـ بكارل وخمؽ اإلنساف ضعيفاً انظر:  -ٕ
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اإلنساف جسد ضعيؼ محدود القدرات واإلمكانيات، حواسو مقيدة محدودة، إف 
األبيض  فيو ذو بصر محدود، إذ ال يمكنو الرؤية إال في حدود مكونات الضوء
ج وما ينتوىي: األحمر، البرتقالي، األصفر، األخضر، األزرؽ، النيمي، البنفسجي، 

عف اختبلطيا ببعضيا مف ألواف متعددة، أما ما تعدى حدود ذلؾ مف موجات 
واألشعة فوؽ  ،ضوئية فبل يستطيع اإلنساف أف يميزىا، فاألشعة تحت الحمراء

ال تدركيا العيف  ،وغيرىا ،وأشعة جاما ،واألشعة السينية )أشعة إكس( ،البنفسجية
أف ترى األشياء عف طريؽ البشرية، بينما تستطيع بعض الطيور والحيوانات 

  .األشعة تحت الحمراء مثبًل، مما يمنحيا القدرة عمى الرؤية في الظبلـ الدامس
بل تستطيع تمييز األصوات فاألذف البشرية ذات إمكانيات محدودة، فلسمع اأما 

ذات التردد أو الذبذبات التي تقؿ عف حوالي عشريف ذبذبة في الثانية، أو التي 
شريف ألؼ ذبذبة في الثانية، كما أف قوة الصوت أو شدتو تؤثر تزيد عف حوالي ع

تستطيع معظـ ، بينما تأثيرًا ضارًا عمى أذف اإلنساف إذا تعدت حدودًا معينة
الحيوانات أف تسمع األصوات التي يكوف كثير منيا خارج المدى المسموع بواسطة 

المنخفض بواسطة األذف البشرية، فالكمب يستطيع أف يسمع األصوات ذات التردد 
أجزاء حساسة عند الخطوط الجانبية مف جسمو، وتستطيع األسماؾ في األحواض 

 .(ٔ)الزجاجية أف تسمع صدى حركتيا منعكسًا عمى زجاج الحوض فبل ترتطـ بو
باإلضافة إلى تمؾ القدرات العجيبة لكثير مف الطيور والحشرات والحيوانات عمى 

ؿ عمى المواطف، مما تعجز قوى اإلنساف عنو، االتصاؿ والحركة واليجرة واالستدال
فالحماـ الزاجؿ ال يضؿ طريقو ليبًل أو نيارًا ولو ذىب بعيدًا عف موطنو مئات 
األمياؿ فإنو يعود إلى مكانو األصمي بدقة متناىية، وثعابيف الماء تنطمؽ في رحمة 

                                                           

 .(http://www.quran-m.comالرابط: )لعبد الباسط السيد، عمى  محدودية حواس اإلنسافانظر:  -ٔ
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جنوب تقدر أحيانًا بآالؼ األمياؿ مف كؿ بحار العالـ إلى مكاف تجمعيا في 
برمودا، حيث تغوص إلى األعماؽ السحيقة ىناؾ وتتكاثر وتنطمؽ صغارىا عائدة 
إلى نفس الموطف األصمي ألمياتيا، وال تضؿ الثعابيف الكبيرة أو الصغيرة طريقيا 
في رحمة الذىاب أو العودة، كما أف وسائؿ االتصاؿ بيف الحيوانات والطيور 

دراؾ أسراره، فذكر الفراشة  وغيرىا متعددة، وكثير منيا حار اإلنساف في فيمو وا 
يستطيع أف يميزىا وأف يجيبيا مف مسافات طويمة بطريقة ال نعرفيا، وكذلؾ القوة 
فالفيؿ العادي تعادؿ قوتو قوة مئة وخمسيف رجبًل أو يزيد، كذلؾ ليس اإلنساف مف 
و أكثر المخموقات تحمبًل لظروؼ البيئة أو غيرىا، فاإلنساف ال يتحمؿ الجوع أ

العطش إال أيامًا معدودة، كما أنو ال يصمد لمتغيرات الشديدة في درجات حرارة 
الجو المحيط بو، بينما كثير مف الحيوانات في المناطؽ الباردة تظؿ أشيرًا مدفونة 
تحت الثموج فيما يعرؼ بالبيات الشتوي وتعود بعده إلى سابؽ نشاطيا وحيويتيا، 

ويتحممو أسابيع، ومقدرة اإلنساف عمى  كما يستطيع الجمؿ أف يقاـو العطش
تعويض ما يفقد مف خبلياه محدودة ومقصورة عمى الجروح البسيطة والتئاـ 

إذا فقد ذيمو أف يبدؿ غيره  -والسحالي عموماً -الكسور، بينما يستطيع الوزغ 
ذا قطعت  وبسرعة، كما تسارع دودة األرض بصنع رأس ليا إذا قطع رأسيا، وا 

ؼ ليصبح دودة كاممة!!، ورغـ إمكانيات اإلنساف وما يفعؿ نصفيف ينمو كؿ نص
ف بدت لنا متطورة ومتميزة، فما  لتنميتيا بالرياضة والتدريب إال أنيا تظؿ محدودة وا 
وصؿ إليو اإلنساف مف سرعة في الجري ال تقارف بسرعة النمر األمريكي التي 

كـ في ٖٓٛ كـ في الساعة، أو سرعة الصقر المنقض عمى فريستوٓٛتصؿ إلى 
الساعة، وما وصؿ إليو اإلنساف مف أرقاـ قياسية في القفز ال يقارف بقفزة بعض 
أنواع الضفادع التي تستطيع القفز مسافة عشرة أمتار، ومعظـ الحيوانات والطيور 
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والحشرات ليا قدرة كبيرة جدًا عمى التكاثر، حيث تقصر لدييا مدة الحمؿ، ويزداد 
 .(ٔ)عدد المواليد أو البويضات

ضعؼ الرجؿ أماـ المرأة، وضعؼ المرأة أيضًا أيضًا )الضعؼ( ومف مظاىر 
اإلنساف ، فأماـ الرجؿ؛ إذ إف كبًل منيما ُفِطَر عمى الميؿ لآلخر واالنجذاب إليو

ميما أوتي مف قوة وعظمة يبقى ذلؾ اإلنساف الضعيؼ، الذي تذلو أقؿ الشيوات 
ضعؼ كذلؾ يشمؿ ، إذًا الضعؼ توالنزوات، وتضعفو أدنى المؤثرات والمغريا

 .(ٕ)اإلنساف تجاه الغريزة الجنسية

                                                           

 .(http://www.quran-m.com)لعبد الباسط السيد، عمى الرابط:  ،محدودية حواس اإلنسافانظر:  -ٔ
والتحمؿ بدرجات تفوؽ إمكانيات البشر،  ورغـ قوة تحمؿ الكثير مف المخموقات، وقدرتيا عمى التكاثر

فإف وجودىا عمى األرض لـ يتفوؽ عمى الوجود البشري، ورغـ ضخامة الكثير منيا وطوؿ أعمارىا إال 
أف السيادة لئلنساف منذ أف انتقمت إليو بنزولو إلى األرض لخبلفتيا وعمارتيا، فمـ تقدر األحياء العمبلقة 

تكوف ندًا لو، لذلؾ أخضعيا لسمطانو، فبل الحوت األزرؽ الذي عمى األرض أف تجاري اإلنساف أو 
يصؿ طولو إلى ثبلثة وثبلثيف مترًا ووزنو عشرات األطناف، وال ثعابيف األناكوندا التي بمغ طوؿ الواحد 
منيا عشرة أمتار، وال التماسيح التي تتراوح أطواليا بيف المتر والثمانية أمتار، وال السبلحؼ العمبلقة 

يصؿ وزف الواحدة منيا إلى الطف وطوليا إلى المتريف، وال استطاعت األفياؿ العمبلقة ىي أو التي 
غيرىا أف تساير اإلنساف في عمارتو لؤلرض وسيطرتو عمى كؿ ما فييا تحقيقًا لخبلفتو ليا، أكثر مف 

نوع منيا إال  مميوف نوع مف الكائنات عمى األرض استطاع اإلنساف أف يتعرؼ عمييا، وال يعمـ أعداد كؿ
اهلل سبحانو وتعالى، تسكف األرض، وتنتشر في جنباتيا، وتغوص في أعماقيا ومائيا، ويحمميا ىواؤىا، 
ويبقى اإلنساف شامخًا بيف تمؾ األنواع جميعًا، صغيرىا وكبيرىا، قوييا وضعيفيا، قميميا وكثيرىا، يقؼ 

وقدراتو البدنية القاصرة، سيدًا لمجميع، مسخرًا  بينيا متميزًا قويًا بضعفو، مسيطرًا بإمكانياتو المحدودة
لعبد الباسط  محدودية حواس اإلنساف: انظر لمكثير منيا بما آتاه اهلل مف فضؿ تميز بو عنيا جميعًا.

 .(http://www.quran-m.comالسيد، عمى الرابط: )
عمى الرابط:  ،بدري بف منور المدنيل (وُخمؽ اإلنساف ضعيفا) مف جواىر القرآف الكريـانظر:  -ٕ

http://www.alchourouk.com).) 
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ذا نظرنا إلى مجاؿ العمـ ففي الطب مثبًل سنرى الضعؼ في وقوؼ اإلنساف  وا 
 عاجزًا عف مداواة بعض األمراض التي تظير بيف فترة وأخرى.

ف  أكثر ما يظف فيو عجز اإلنساف وضعفو ىو اإلمكانات التي يمتمكيا لفيـ وا 
اقع المعاش بكمياتو وجزئياتو ومشكبلتو وخباياه، وقد كثرت في أيامنا ىذه الدعوة الو 

إلى فيـ الواقع وفقيو، وىي دعوة ميمة، لكنيا تخفي في طريقة طرحيا نوعًا مف 
التبسيط لممسألة، حيث إف فيـ الواقع أو مقاربتو مسألة مف أعقد ما يواجيو العقؿ 

كـ إلى حد كبير في رؤيتنا لذلؾ الواقع، وكثيرًا ما البشري، فالقيـ التي نؤمف بيا تتح
والعقؿ اإلنساني حتى يبلمس  ،تشكؿ حائبًل بيننا وبيف رؤية حقيقة ما يجري فيو

الواقع فإنو يفترض ثباتو وجموده، عمى حيف أف الواقع يظؿ محّطة لتدفؽ التحوالت 
مبلحقتو، وبالتالي فإف  ة الكثيرة والحادة أحيانًا مما يجعؿ إدراكنا قاصرًا عفبشعتالم

أحكامنا تصدر عمى أشياء فائتة ومنتيية ومف ىنا فإنو البد مف بناء )إشكالية(، 
يتـ مف خبلليا تقسيـ الواقع إلى قضايا يمكف تحديدىا وتقديـ إجابات وحموؿ ليا، 
والنمط الذي سنصور الواقع مف خبللو ىو عبارة عف صورة عقمية مركبة تدخؿ 

ية إلى جانب العناصر المعرفية والقيـ االجتماعية التي ترشد حركة فييا رؤانا العقد
ـّ الخبلؼ سوؼ  المجتمع، وماداـ كؿ ذلؾ متفاوتًا عند الناس فإف عجزنا عف ل

صدار األحكاـ عميو يظير أكثر وأكثر  .(ٔ)عندما نحاوؿ تقويـ الواقع وا 
 ضؼف االثزذاء ٔاالَزٓبء

ثـ يبدأ تكمسيا   ، ب العظاـ طريةتكوف أغم -فضبًل عف الجنيف-في الوليد 
 ىويولد المولود بعضبلت كاممة ولكنيا صغيرة بالنسبة إل،  تقوي ىبالتدريج حت

  ، األشياء ىوقدرة القبض عم  والممس  والبصر  وبحواس منتبية وأوليا السمع  ، حجمو

                                                           

 (.(www.saaid.netموقع صيد الفوائد، عمى الرابط: ، عبدالكريـ بكارل وخمؽ اإلنساف ضعيفاً انظر:  -ٔ
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ف تأخرت حاسة الذوؽ قميبل ع فيستطي  ، وتستكمؿ قشرة المخ نشاطيا بالتدريج ،  وا 
والتمييز بيف األصوات ذات النبرات   ، الوليد بعد ثمانية أسابيع إدراؾ ما حولو

فتكتمؿ حاسة  ،بعد ذلؾ   وتزداد قدراتو بالتدريج  ، المختمفة وبيف الروائح المتباينة
إصدار األصوات واالنفعاؿ  ىكما تزداد قدراتو عم  ، بصار في شيره السادساإل

يبدأ  وفي الفترة بيف عامو األوؿ والثاني،  سابعباألحداث مف حولو في شيره ال
وفي   ، وفي فيـ داللة بعض الكممات  ، الرضيع الطبيعي بالحركة ومحاولة المشي

وفي تماـ   ،مستقبلً قدميو والمشي  ىتماـ الشير السادس عشر يبدأ في الوقوؼ عم
 .(ٔ)امومرحمة الكبلـ بجمؿ قصيرة مفيومة وقد تـ فط ىالسنتيف يكوف قد وصؿ إل

طفؿ رضيع يستمد  وىو ثـ ،لمحياة ولحظة خروجفاإلنساف وىو جنيف وفي 
كؿ  امر بييإنيا لحظات الضعؼ والوىف الغامر الذي ، الغذاء والعوف مف أمو

قدر عمى التعبير يوال  ،قوى عمى الحركة والجموس والمشييف ال اك، إنساف
 ووعزم ،ضعيفة ووقوت ،ودمحد هتفكير ، درؾ أسباب الحياة وحركتيايوال  ،والنطؽ
رادت ،واىف ، ويحتاج بعد الرضاعة إلى فترة (ٕ)طمب العوف والمساعدةيو  ،تابعة ووا 

 .(ٖ)ژڃ  ڃ  چ   چ  چ ژ :حضانة ورعاية، وليذا قاؿ اهلل 
وفي تحصيؿ وحدات المعرفة  ،حولو ويبدأ الطفؿ بالتدريج في إدراؾ ما

ثـ   ، ستنتاجالتفكير واالو التعبير  ىالقدرة عمتنمية الذاكرة و و ثـ تعمـ المغة   ،ووسائميا
 .(ٗ)ثـ أخبلقو وقيمو حتي يدخؿ في طور المراىقة  ، تتطور دوافعو ورغباتو

                                                           

 .ٕٚٗ، ٔٚٗ/ٕ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٔ
 .)(http://quran-m.comعمى الرابط:  محمد السقا عيدوخمؽ اإلنساف ضعيفا لنظر: ا -ٕ
: اآلية  -ٖ  .ٗ٘سورة الرـو
 .ٕٚٗ/ٕ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٗ

http://quran-m.com)/
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وفي البنات بيف  ،سنة  ٖٔالػ سفمف حوالي  ذكوربدأ في الفي طور المراىقةوأما 
 حيف يكتمؿ نمو العظاـ ٕٓالػسف  ىوتستمر إل  ، سنة في المتوسط ٔٔ-ٛالػ سف

فتتغير   ، وتكتمؿ الغضاريؼ  ، ويتـ نمو العضبلت وتشتد  ، وتقوي وتزداد كثافتيا
بالنمو البدني طور المراىقة يتميز ، و  األبعاد واألشكاؿ والتصورات والمفاىيـ

ويصاحب النمو الجسدي بالبموغ   ،فيزداد الطوؿ والوزف بشكؿ ممحوظ  ، السريع
تعتبر و   ، مستوياتيا ىأعم ىوتصؿ القوة البدنية إل  ، وزيادة إفراز اليرمونات  ، الجنسي

  ، الرجولة ىنتقاؿ مف الطفولة إلوىو طور اال  ، فترة المراىقة ىي طور الشباب
قمتيا في سف  ىوالنفسية بالتدريج حتي تصؿ إل   والعقمية  تزداد القدرات البدنيةف

مرحمة -  ربعيفسف الخامسة واأل ىوتستمر بيذا الزخـ إل  ، الخامسة والعشريف
الكيولة ثـ  ليدخؿ في دور ،الجسد في التدىور ىثـ يبدأ منحن ،- الرجولة الكاممة

وذلؾ  ،ويسمي القرآف الكريـ مرحمة الرجولة باسـ مرحمة بموغ المرء أشده ، الشيخوخة
القرآف الكريـ  ولذلؾ عبر ،(ٕ()ٔ)ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹژفي قولو تعالى: 

مراحؿ  ىإل ،وما فييا مف ضعؼ والطفؿ  والرضيع    احؿ الجنيفاالنتقاؿ مف مر عف 
ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ژ : ولو قب الشباب والرجولة وما فييا مف قوة وشدة

 .(ٗ)(ٖ)ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
مراحؿ نموه الجسدي في طور الرجولة وثباتو  ىأقص ىبعد وصوؿ اإلنساف إلو 

وتأخذ القدرات   ، يتوقؼ النمو الجسدي  ٘ٗالػ  سف ىإل ٕ٘ الػ  عند ىذه القمة مف سف
ثـ بالتناقص الحاد مف   ، البدنية في التناقص التدريجي حتي سف الخامسة والستيف

                                                           
 .٘ٔ: اآلية  سورة األحقاؼ -ٔ
 .ٖٚٗ، ٕٚٗ/ٕ ونية في القرآف الكريـتفسير اآليات الكانظر:  -ٕ
ٖ- :  .ٗ٘ اآلية سورة الرـو
 .ٖٚٗ/ٕ تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٗ
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وىي حالة  ،وتسمي ىذه الفترة باسـ طور الشيخوخة  ، إلي نياية العمر ٘ٙالػسف 
   وأعضائو  وأنسجتو  مف التدىور التدريجي في بنية كؿ حي يشمؿ جميع خبلياه

القياـ بوظائفيا بالمعدالت التي  ىمما يضعؼ مف كفاءتيا ومف قدرتيا عم   أجيزتوو 
وىذا التدىور الصحي ىو نوع مف  ،  الشباب والرجولة ىكانت تقوـ بيا في طور 
فيبدأ الخمؿ في التراكـ   ، في الشيفرة الوراثية لمخمية الحية   التدمير الذاتي المبرمج

ويبدأ في الظيور   ، واألنظمة   واألعضاء  األنسجة ىمستوي الخبليا لينعكس عم ىعم
في أشكاؿ متعددة مف التغير في تركيب األحماض النووية التي تكتب بيا الشيفرة 

ومف المعروؼ أف  ،  وضعؼ الحواس  ، وتجاعيد الجمد  ، شيب الرأس ىالوراثية إل
قياـ بدورىا عجز الخمية عف ال ىي إلدأبسط تغير في تركيب األحماض النووية يؤ 

وقيؿ إف   ، فتتراجع فاعميتيا وتظير أعراض الشيخوخة المختمفة عمييا  ، المنوط بيا
وأعراض الشيخوخة ال  ،  في الجسـ  مف أسباب ذلؾ كثرة الجذور الحرة لمعناصر

 ىألنيا ناتجة عف ضعؼ قدرة خبليا الجسـ عم؛ وال التخمص منيا  ، يمكف إيقافيا
طرفييف عند نيايتي كؿ  غطاءيفوقد اكتشؼ وجود  ، ا العمراالنقساـ كمما تقادـ بي

وأف ىذيف الغطاءيف يتناقص   ، جسيـ مف الجسيمات الصبغية الحاممة لممورثات
حد معيف فإف  ىفإذا وصؿ طوليما إل  ، طوؿ كؿ منيما عقب كؿ عممية انقساـ
نقساـ وتسمي فترة عجز الخمية عف اال  ، عممية انقساـ الخمية تتوقؼ حتي تموت

 : ومف مظاىر ذلؾ ما يمي  ، (ٔ)باسـ شيخوخة الخمية
في عمؽ   فقدانو مادتو الممونة الموجودة بخبليا التمويفل ؛شيب شعر الرأس -ٔ

 .(ٖ()ٕ) البصيمة الشعرية
                                                           

 .ٗٚٗ، ٖٚٗ/ٕ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٔ
 [.ٗ]مريـ: ژٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ ژ مبينًا كبر سنة:  قاؿ اهلل تعالى عف زكريا  -ٕ
 .ٗٚٗ/ٕ تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٖ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

408 

نتيجة لتناقص نشاط كؿ مف الغدد العرقية والدىنية  ، انكماش الجمد وتجعده -ٕ
 . ضعؼ أنسجتو الضامة مع تقدـ العمرو   ، رقة وجفاؼ الجمد ىمما يؤدي إل

 ، والممس  والشـ  والتذوؽ  والبصر  قدرات السمعك ،التدريجي  ضعؼ الحواس -ٖ
كما   ، والعدسات وغيرىا  ، والنظارات  ، يستعيف كبار السف بوسائؿ معينة كالسماعاتف

 اكفاألم ىويصعب تأقمميـ مع االنتقاؿ إل  ، اإلضاءة الشديدة ىتزداد حاجتيـ إل
 . بالطعاـ االستمتاع ىيقؿ عدد خبليا التذوؽ في المساف فتقؿ قدراتيـ عم وقد  ،المظممة

تناقص كتمة كؿ مف  (٘ٗالػ)الحظ العمماء بعد سف إذ   ،ضعؼ العضبلت  -ٗ
، وزيادة كتمة األنسجة الدىنية  والوصبلت العصبية العضمية   األنسجة العضمية

 .(ٔ)خاصة مع قمة ممارسة الرياضة وقمة الحركة  ، والميفية بالتدريج مع تقدـ العمر
 ىوتزايد معدالت اليدـ عم  ، مع تقدـ العمرف  :(ٕ)  العظاـ  ( ىشاشة )  وىف -٘

بالفراغات  المتبلئو نظراً  ؛معدالت البناء فإف الييكؿ العظمي يدخؿ في مرحمة الوىف
تتضاغط وعادة ما  ، وبذلؾ تزداد ىشاشتو  ، الناتجة عف تناقص مادة الكالسيـو

الظير نتيجة  أو حدوث تحدب في  ، قصر القامة ىفقرات العمود الفقري مؤدية إل
توقؼ  ىوىف العظـ عند كبر السف إل ويرجع، لضعؼ العضبلت وتآكؿ الغضاريؼ
ل  ، إفراز أعداد مف اليرمونات الميمة مف الفيتامينات نقص واضح في أعداد  ىوا 

 . نقص معدالت امتصاص الكالسيـو مف الدـ ىإل مما يؤدي  (D)  أىميا فيتاميف
تتجدد خبليا جسـ اإلنساف كميا لعدة  ، إذ التدىور التدريجي لمجياز العصبي  -ٙ

يحؿ محميا  والتي إف ماتت ال  ، باستثناء الخبليا العصبية  ، دورات طيمة حياتو
مسة ولذلؾ يقؿ عددىا باستمرار مع تقدـ العمر خاصة بعد تجاوز الخا، بديؿ

                                                           

 .ٙٚٗ، ٘ٚٗ/ٕ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٔ
 [.ٗ]مريـ:ژٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹژ مبينًا كبر سنة:  قاؿ اهلل تعالى عف زكريا  -ٕ
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ويضعؼ معيا العديد مف الحواس   ، فتضعؼ الذاكرة قصيرة األمد ،واألربعيف
 ىوعم  ، اإلمساؾ باألشياء ىوالعديد مف الميارات كالقدرة عم  ، كالسمع والبصر

   والخرؼ   وقد يصاب الطاعف في السف بشيء مف النسياف  ، االستجابة لممؤثرات
شيء مف التغيير  ىد تتعرض شخصيتو إلوق  ، والذىوؿ عف كؿ مف المكاف والزماف

مع تراكـ العديد مف المواد بيف الخبليا واأللياؼ العصبية الحية تعرؼ باسـ لطع 
ولذلؾ فإف  -نطقة اتخاذ القرارم-  والتي تكثر عادة في منطقة الناصية،  الشيخوخة

  مرض الذىافكالطاعنيف في السف قد يصابوف بالعديد مف أمراض الشيخوخة 
شيء مف اليوس والييجاف  ىوقد يتطور ذلؾ إل  ، والخوؼ   والوسوسة   تئابواالك

 .(ٔ)نسأؿ اهلل العافية-  والجنوف
بدأ بعض الخبليا العضمية لمقمب ل ؛  ضعؼ كؿ مف القمب والجياز الدوري -ٚ

الجدر الداخمية  ىبدأ كؿ مف األنسجة الميفية والدىوف في التراكـ عمتو   ، في التمؼ
في ضخ  وبذلؾ تقؿ كفاءة القمب تدريجياً   ، وفي عضبلت القمب  ، دمويةلؤلوعية ال

فيرتفع ضغط   ، وتزداد نسب اإلصابة بتصمب الشراييف  ، وتقؿ سرعة انقباضو  ، الدـ
 ت.المو  ىحدوث الجمطات الدموية التي قد تفضي إل ىوقد يؤدي كؿ ذلؾ إل  ، الدـ
و بالتدريج مع الزمف فيصاب حيث تتناقص كفاءت  ، ضعؼ الجياز التنفسي -ٛ

، والغشاء البريتوني  الطاعنوف في السف عادة بالعديد مف أمراض التياب الرئتيف
 ىا.وغير   ، وحساسية األجزاء المتصمة بيا  ، والتيابات الشعب اليوائية  ، المغمؼ ليما

لتناقص إفراز العصارات واإلنزيمات  نظراً  ؛ ضعؼ الجياز اليضمي -ٜ
القضـ  ىضعؼ قدرة األسناف عم ىباإلضافة إل  ، عممية ىضـ الطعاـالمساعدة في 

 .-إف لـ تكف قد تساقطت بعد-

                                                           

 .ٚٚٗ -٘ٚٗ/ٕ غموؿ النجارلز  نية في القرآف الكريـتفسير اآليات الكو انظر:  -ٔ
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نظرا لمنقص التدريجي في إفراز العديد   ؛ التناسميو   ضعؼ الجياز البولي -ٓٔ
انقاص  ىمما يؤدي إل  افإنيا تفقد بعض وحداتي ىمف اإلنزيمات الخموية في الكم

وبالمثؿ يؤدي النقص الفجائي في إفراز العديد مف   ، كفاءتيا أو فشميا بالكامؿ
والنقص التدريجي عند   اليرمونات عند اإلناث بمجرد الدخوؿ في سف اليأس

ضعؼ نشاط الجياز التناسمي بالتدريج حتي  ىالذكور في مراحؿ الشيخوخة إل
 .(ٔ)يتوقؼ مع مرور الزمف

ومف  ، مقاومة األمراض ىولذلؾ تتناقص القدرة عم  ، ضعؼ جياز المناعة -ٔٔ
أخطر اعراض ذلؾ عجز جياز المناعة عف تمييز خبليا الجسـ السميمة مف 

فيصاب  ،لمدفاع عنو فيبدأ بمياجمة الجسد الذي صمـ أصبلً   ، األجساـ الغريبة
والتي ينتج عنيا  ،بسمسمة مف األمراض المعروفة باسـ أمراض فقد التمييز المناعي

واألنسجة والعمميات الحيوية في الجسـ مع تقدـ إضعاؼ العديد مف الخبليا 
 . (ٕ)العمر
الغدد الصماء: تقؿ استجابة المستقببلت الخموية لميرمونات، وينقص  -ٕٔ

وفي اإلناث ، فتقؿ فترات النـو ،وبالمثؿ ينقص اليرموف منظـ النـو، ىرموف النمو
 ىرموف األنوثة مف المبيض عند انقطاع الحيض. يقؿ إفراز
، فيقؿ إنتاج المواد الفعالة تغيرات عمى مستوى الخبليا واألنسجة تحدث -ٖٔ

وبعض اإلنزيمات داخؿ الخبليا لذلؾ قد تصبح أقؿ فاعمية أو أقؿ استجابة ليا، 
قد تتراكـ بعض المواد المتحممة الغريبة داخؿ الخبليا وفي األنسجة، وفي النصؼ و 

                                                           

الشيخوخة تنكيس في ، و ٛٚٗ-ٙٚٗ/ٕ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٔ
، الصادرة عف ىيئة اإلعجاز العممي في القرآف مجمة اإلعجاز العمميمنشور في  ،محمد دودحل الخمؽ،

 .ٜ-ٚص، ػىٖٕٗٔ، صفر ي، العدد الثاني عشروالسنة برابطة العالـ اإلسبلم
 .ٛٚٗ/ٕ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٕ
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ا في النصؼ الثاني فيقؿ األوؿ مف العمر يكوف معدؿ عمميات البناء أعمى، أم
ويكوف معدؿ اليدـ أعمى، كما تتجو القدرات البدنية  ،معدؿ نشاط العمميات الحيوية

بينما تتجو في النصؼ الثاني  ،والعقمية في النصؼ األوؿ مف العمر نحو الزيادة
 .(ٔ(نحو التدىور والنقص

ڍ ژ  : اهلل ؿاق، ليذا الضعؼ المتراكب في جميع أجيزة الجسـ مع الزمف

 .(ٕ)ژڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ
في مقتبؿ  لووىى السمة المميزة  ،ئلنساف طواؿ حياتول ةبلزممالضعؼ صفة ف

جعؿ مشوار حياة اإلنساف الذي وسبحاف الخالؽ العظيـ ، العمر وفى خريؼ حياتو
ف كاف في ريعاف شبابو وقمة عنفوانو فيو  ،وينتيي بو ،يبدأ بالضعؼ حتى وا 

اـ دوافع النـو ال غمبة لو عميو يطرحو أرضًا حتى نو صريع أم، أما نرى أضعيؼ
ف كانت وىا ىو المرض في أوىف أشكالو ومسبباتو ، قوة تصارع وتقير العتاة لو وا 

وقد يناؿ مف جسده ويضعؼ مف  ،يقير اإلنساف ويوىف صحتو ويحد مف نشاطو
أليس ضعيفًا حتى في لحظات  ،قوتو فيصبح عاجزًا ال يقوى عمى رعاية نفسو

 .(ٖ)حؿ القوة والغطرسة التي قد تخدع أكثر الناس وتحيد بو عف سواء السبيؿ؟ومرا
 ةبلزممالضعؼ صفة لما كاف الضعؼ مبتدأ أمر اإلنساف ومنتياه، ولما كاف 

حتى في عنفواف شبابو، كاف االعتراؼ بيذا الضعؼ، وأنو  ئلنساف طواؿ حياتول
وال قوة إال باهلل كنز مف  شيء جبؿ عميو اإلنساف، كنز مف كنوز الجنة، فبل حوؿ

                                                           

لرابطة العالـ اإلسبلمي، عدد  مجمة اإلعجاز العممي ،محمد دودحل انظر: الشيخوخة تنكيس في الخمؽ، -ٔ
  .ٜ، ٛص، ػىٖٕٗٔ، صفر ٕٔ
: اآلية  -ٕ  .ٗ٘سورة الرـو
 .)(http://quran-m.comعمى الرابط:  محمد السقا عيدر: وخمؽ اإلنساف ضعيفا لانظ -ٖ

http://quran-m.com)/
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 َكِمَمةٍ  َعَمى َأُدلُّكَ  "َأالَ : قاؿ رسوؿ اهلل  كنوز الجنة، فعف أبي موسى األشعري 
 َحْولَ  الَ  َبَمى، َفَقاَل: َفُقْمُت: اْلَجنَِّة، ُكُنوزِ  ِمنْ  َكْنزٍ  َعَمى -َقالَ  َأوْ - اْلَجنَّةِ  ُكُنوزِ  ِمنْ 
 اهلل إلى وتفويض كممة استسبلـ أنيا ذلؾ سبب العمماء: ، وقاؿ(ٔ)ِبالمَِّو" ِإالَّ  ُقوَّةَ  َوالَ 

 ال يممؾ العبد وأف ألمره، وال راد غيره، ال صانع وأنو لو، باإلذعاف واعتراؼ تعالى،
فيو القوة ، اإليماف باهللحؿ إال باالعتصاـ باهلل و بل وعميو ف ،(ٕ)األمر مف شيئا

ف كاف ظاىره القوةدوف ذلؾ فيو  الحقيقة في النفس البشرية وما ، ضعؼ وىواف وا 
واجب الطاعة  يؤدلينتيز لحظات القوة يسخرىا و يو  وكرس قوتوعمى المسمـ أف ي

 .(ٖ)العقؿ والفكر والبصيرة وبالقوة ووىب هوالعبادة لمخالؽ الذي أمد

                                                           

 والدعاء الذكر ، ومسمـ، كتابٜٖٛٙبرقـ:  ٔٗ٘ٔ/ٗ خيبر غزوة البخاري، كتاب المغازي، باب أخرجو -ٔ
 . والمفظ لمسمـ. ٕٗٓٚرقـ: ب ٕٙٚٓ/ٗ بالذكر الصوت خفض استحباب واالستغفار، باب والتوبة

 .ٕٙ/ٚٔ مسمـ عمى النووي شرح -ٕ
 .)(http://quran-m.comعمى الرابط:  محمد السقا عيدانظر: وخمؽ اإلنساف ضعيفا ل -ٖ

http://quran-m.com)/


 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

423 

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 يتمخص ما يمي: من خالل الدراسة التفسيرية والعممية

ٿٹ  ژ :* اختمؼ المفسروف في المراد )بالضعؼ( في قولو 

شيء؛ وذلؾ  كؿ ، وليـ أقواؿ سبعة أرجحيا القوؿ األخير وىو أنو فيژٹ
لشمولو، فالضعؼ في اإلنساف يتضمف كثير مف جوانب حياتو: النفسية، والبدنية، 

 والجنسية، والعقمية، فجميع األقواؿ داخمة فيو.
يحتمؿ معنييف، وكبلىما صحيح،  ژڃ ڃ چ چ  چژ: * قولو 

النطفة،  ىو ضعيؼ أصؿ مف خمقكـ األول:ولكؿ واحد منيما ما يدؿ عميو، وىما: 
 أمركـ. أساس الضعؼ وجعؿ ضعفاء، ابتدأكـ والثاني: .والماء المييف

 ىيئة مف والتغيير المختمفة ضعؼ ثـ قوة ثـ ضعؼ، األحواؿ في الترديد * ىذا
 . القادر العميـ الصانع عمى شاىد وأعدؿ دليؿ صفة، أظير إلى وصفة ىيئة، إلى

 اإلنساف عمميًا وواقعيًا: مف مظاىر ضعؼ* 
 .الكبير مازاؿ محدودًا إلى يومنا ىذا عمميالتقدـ ال -
 .متشعبة ممتوية يامجاالت عمـو اإلنساف طرق -
 .يزداد ظيور ضعؼ اإلنساف حيف يدخؿ في صراع بيف عقمو ومشاعره -
 اإلنساف ال يستطيع أف يجـز بشيء مقطوع مف حوادث المستقبؿ.أف  -
حواسو مقيدة و اإلنساف جسد ضعيؼ محدود القدرات واإلمكانيات، إف  -

  .محدودة
القدرات العجيبة لكثير مف الطيور والحشرات والحيوانات عمى االتصاؿ  -

 نساف عنو.والحركة واليجرة واالستدالؿ عمى المواطف، مما تعجز قوى اإل

 .ضعؼ الرجؿ أماـ المرأة، وضعؼ المرأة أيضًا أماـ الرجؿ -
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أكثر ما يظف فيو عجز اإلنساف وضعفو ىو اإلمكانات التي يمتمكيا لفيـ  -
 الواقع المعاش بكمياتو وجزئياتو ومشكبلتو وخباياه.

إلى نياية  الضعؼ اإلنساني سمة تبلـز اإلنساف مف لحظة البداية في خمقو* 
ففطيـ فحضانة وكميا ضعؼ، إلى مراىقة طفؿ رضيع و  فمف جنيف ووليد حياتو،
تزداد القدرات ل  ، الرجولة ىمف الطفولة إل مونقوت  تميز بالنمو البدني السريعتوشباب 
 ىوتستمر بيذا الزخـ إل ،قمتيا ىوالنفسية بالتدريج حتي تصؿ إل   والعقمية  البدنية
ليدخؿ في  ،الجسد في التدىور ىثـ يبدأ منحن ، مرحمة الرجولة الكاممة  ٘ٗالػسف 
انكماش الجمد ، و شيب شعر الرأس : ىامف مظاىر والتي   الكيولة ثـ الشيخوخة دور

 ،القمب، و ضعؼ العضبلت ، و العظاـ وىف، و التدريجي  ضعؼ الحواس، و   وتجعده
، تناسميالو  ، الجياز البوليو  ، الجياز اليضمي، و الجياز التنفسي، و   والجياز الدوري

جعؿ مشوار حياة اإلنساف ، فالتدىور التدريجي لمجياز العصبي ، و جياز المناعةو 
ف كاف في ريعاف شبابو وقمة عنفوانو فيو  ،يبدأ بالضعؼ وينتيي بو حتى وا 

 ضعيؼ.
، وعمى اإليماف باهللالحؿ الذي يجبر بو اإلنساف ضعفو ىو االعتصاـ باهلل و  -

 بالقوة. هبادة لمخالؽ الذي أمدمطاعة والعل وقوت المسمـ تسخير
 يظير لي اآلثار التالية: ما سبقومن خالل 

* قوت الجوانب الواقعية والعممية قوؿ المفسريف القائميف إف الضعؼ في كؿ 
شيء، ويشمؿ كؿ جوانب حياة اإلنساف، كما زادتنا الجوانب العممية تفصيبًل موسعًا 

 ودقيقًا عف ضعؼ اإلنساف يشمؿ ظاىره وباطنو.
ظيور المعجزة، وذلؾ بوصؼ القرآف لخمؽ اإلنساف بالضعؼ، وأطمؽ المفظ * 

 القرآف الكريـ ميزليعـ، وىو ما تؤكده الجوانب الواقعية والعممية، كذلؾ نجد أف 
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ضعؼ التعمير واالنتكاس عف الضعؼ األوؿ وىو ضعؼ الخمؽ والتسوية 
أف ىذه  معو  ،ألخير بالشيببأف قرف الضعؼ ا  ، والتعديؿ والنشأة واالبتداء والنماء

مظاىر يعيشيا اإلنساف إال أف وصؼ القرآف الكريـ ليا بيذه الدقة العممية والترتيب 
ويشيد لمرسوؿ   ، المنطقي الرشيد لمما يشيد ليذا الكتاب الخالد بالربانية الخالصة

 .(ٔ) الخاتـ الذي تمقاه بالنبوة وبالرسالة
لكف  ژٹژؼ خمؽ اإلنساف بكممة * ظيور ببلغة القرآف الكريـ؛ إذا وص

 معناىا يمؤل األسطر والصفحات مف البياف واإليضاح.
* الرد عمى الطاعنيف والمشككيف فيما ورد في القرآف عف خمؽ اإلنساف، 

 .ريعاف شبابوفاإلنساف مبتدأه ومنتياه ضعؼ، وال يفارقو الضعؼ حتى في كماؿ 
 لقوي؛ سدًا لمضعؼ البشري.* يتوقع أف تحمؿ الدراسة عمى االعتصاـ باهلل ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٛٚٗ/ٕ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -ٔ
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 انمشآٌ انكشٌى ادلطهت األٔل: خهك اإلَغبٌ يف كجذ يف
 اٌَبد انٕاسدح

 .(ٔ)ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ:  اهلل قاؿ
 ألٕال ادلفغشٌٍ

 ژڍژبػاختمؼ المفسروف في المراد  ،(ٕ)ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ : قولو
 في ىذه اآلية عمى أقواؿ:

 .(ٖ): آدـ عميو السبلـاألولالقول  
 .(ٗ): الجنس، أي جميع الناس، وىذا ما عميو أكثر المفسريفالثانيقول ال 
 الشرؾ؛ أىؿ ، أو خصوص(ٙ))الكفر( (٘): الكافر يكابد شبياتالثالث القول 
 بأحواؿ إال يميؽ ال اآليات آخر ، إلى(ٚ)ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژژ: قولو  ألف
 ولـ يومئذ، لناسا عرؼ في اإلنساف أي: عرفي، عمـو فالعمـو المؤمنيف، غير

                                                           

 .ٗية سورة البمد: اآل -ٔ
 .ٗسورة البمد: اآلية  -ٕ
 لعمـو في التسييؿ جزي ، وابفٕٚٓ/ٓٔ الكشؼ والبياف عف تفسير القرآفنقمو كؿ مف: الثعمبي في  -ٖ

 ، وغيرىـ.ٖٖٗ/ٕٓالمباب في عمـو الكتاب ابف عادؿ في و ، ٗٛٗ/ٕ التنزيؿ
 ، والوجيزٖٖٖٗ/ٓٔ حاتـ أبي البف ، وتفسير القرآف العظيـٖ٘ٗ/ٕٗ لمطبري انظر: جامع البياف -ٗ

الجامع ، و ٙٙٔ/ٖٔ الغيب لمرازي ، ومفاتيح٘٘ٗ/٘ البف عطية الوجيز ، والمحررٖٕٓٔص لمواحدي
 التنزيؿ البف جزي لعمـو ، والتسييؿٕٜٗ/٘لمبيضاوي أنوار التنزيؿ ، و ٕٙ/ٕٓألحكاـ القرآف لمقرطبي

 لمثعالبيلجواىر الحساف ا، و ٕٕٙ/ٗ كثير ، وتفسير ابفٓٚٗ/ٛألبي حياف  المحيط ، والبحرٖٛٗ/ٕ
 .ٛٙٗ/ٛ بف عجيبةال المديد ، والبحرٔٙٔ/ٜ السعود أبيتفسير ، و ٛٓٛص الجبلليف ، وتفسير٘ٔٗ/ٗ
 .ٕٙٚ/ٙمماوردي ل والعيوف النكتانظر:  -٘
 . ٗ٘ٗ/ٖ السبلـ عبد بف العزيز عبد الديف لمماوردي( لعز النكت والعيوف )اختصار القرآف تفسيرانظر:  -ٙ
 .٘مد: اآلية سورة الب -ٚ
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 بو مراداً  اإلنساف إطبلؽ القرآف في كثر ولذلؾ قميبًل، نفراً  إال المسمموف يكف
 .(ٔ)الناس مف الكافروف

 تعريؼ ، فالتعريؼ(ٕ)بالقوة وصفناه الذي معيف، وىو إنساف المراد القول الرابع:
 ، واختمفوا فيو: (ٖ)العيد
 .(ٗ)فقيؿ: أبو األشديف الجمحي -أ
 .(٘)جيؿ وأب وقيؿ: -ب
 .(ٙ)مناؼ عبد بف نوفؿ بف عامر بف الحارث وقيؿ: -ج
 .(ٚ)المغيرة بف الوليد وقيؿ: -د
 .(ٛ)العامري ود عبد بف عمرو وقيؿ: -ىػ

 المناقشة:
 .(ٜ)قوؿ ضعيؼ : بأنوأجيب عف القوؿ األوؿ القائؿ إف اإلنساف آدـ 

                                                           

 .ٜٖٓ/ٖٓالبف عاشور والتنوير انظر: التحرير -ٔ
 .ٙٙٔ/ٖٔ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح -ٕ
 .ٜٖٓ/ٖٓالبف عاشور والتنوير انظر: التحرير -ٖ
 عشرة فيجذبو كذا، فمو أزالني مف فيقوؿ: قدميو، تحت العكاظي األديـ يجعؿ والشدة، بالقوة معروفاً  كاف -ٗ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ فيو ، فنزؿ لمنبي والعداوة الكفر شديد وكاف قدماه، تزوؿ وال ـاألدي يمزؽ حتى رجاؿ

 .ٕٛٗ/ٚ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٕ٘٘/٘ لمبغويمعالـ التنزيؿ انظر:  [.٘]البمد:ژژ
 .ٖٓٔ/ٖٓ والتنوير البف عاشور انظر: التحرير -٘
 وكاف محمدًا، تبعت مذ والنفقات الكفارات في الً ما أىمكت لقد: فقاؿ بالكفارة، فأمره  النبي فاستفتى أذنب -ٙ

 العمـو تقدـ. انظر: بحر ما عمى الكفارات في ، أوالنبي  أمر إفساد عمى كثيراً  ماالً  انفؽ أنو ادعى قد
 .٘٘ٗ/٘ البف عطية الوجيز ، والمحررٜ٘٘/ٖ لمسمرقندي

 .ٖٓٔ/ٖٓ والتنوير البف عاشور انظر: التحرير -ٚ
 .٘٘ٗ/٘ البف عطية وجيزال انظر: المحرر -ٛ
 .ٗٛٗ/ٕ جزي التنزيؿ البف لعمـو ، والتسييؿ٘٘ٗ/٘ البف عطية الوجيز انظر: المحرر -ٜ
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ف وأجيب عف القوؿ الرابع القائؿ المراد إنساف معيف: بأنو  فعمو فعؿ عند ورد وا 
، فوقؼ القرآف عمى جية التوبيخ (ٔ)أحد كؿ فيو يدخؿ شخص معيف، فإنو عاـ

، وأما تحديد ىذا المعيف بأحد (ٕ)لممذكور، وعمى جية التوبيخ السـ الجنس كمو
 الصحيح، النقؿ مف شاىد األقواؿ ليذه األشخاص المذكوريف في القوؿ الرابع فميس

 .(ٖ)لسياؽا وال الَقَسـ، يبلئميا وال
ىو القوؿ الثاني الذي عميو أكثر المفسريف، وىو أف المراد جنس  والراجح:

اإلنساف؛ ألف الكبد صفة يشترؾ فييا جنس اإلنساف، ويدؿ لذلؾ معنى الكبد في 
المغة، وكذلؾ الواقع، وال يمنع حممو عمى العمـو ما بعده مف آيات؛ ألف السياؽ إف 

نو مف الكفار، فإف العبرة بعموـ المفظ ال صح أنو في المشركيف، أو شخص بعي
 بخصوص السبب.

 عدة أقواؿ لممفسريف: ژڍ  ڌژ: وفي قولو 
خص  والدتو، وبعد ُأّمو بطف في انتصاب أو في ،منتصباً  ُخِمؽ: القول األول

 .اإلنساف بذلؾ تشريفًا، ولـ يخمؽ غيره مف الحيواف منتصباً 
 .(٘()ٗ)ژڳ   ڳ  ڱ  ڱژبعد مف قولو: في اعتداؿ، لما بّينو القامة أو  ومعتدؿ

                                                           

 .ٙٙٔ/ٖٔ الغيب لمرازي انظر: مفاتيح -ٔ
 .٘٘ٗ/٘ البف عطية الوجيز انظر: المحرر -ٕ
 .ٖٓٔ/ٖٓوالتنوير  انظر: التحرير -ٖ
 .ٛسورة البمد: اآلية  -ٗ
، ٕ٘ٚٛ/ٕٔبف أبي طالب  لى بموغ النياية لمكيإاليداية ز ، ٜ٘٘/ٖلمسمرقندي بحر العمـو انظر:  -٘
مفاتيح و ، ٕ٘٘/٘مبغوي لمعالـ التنزيؿ و ، ٖٕٓٔالوجيز لمواحدي صو ، ٕ٘ٚ/ٙالنكت والعيوف لمماوردي و 

 .ٕٓ٘/ٛالدر المنثور لمسيوطي و ، ٘ٙٔ/ٖٔالغيب لمرازي 
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 سوياً  خمقناه لقد القوؿ: ىذا ، ومعنى(ٔ)واالستقامة االستواء وأصؿ الكبد
 .(ٕ)مستقيماً 

: يعني مف نطفة ثـ مف عمقة ثـ مف مضغة، يتكبد في الخمؽ نيالقول الثا
 .(ٖ)مأخوذ مف تكبد الدـ وىو غمظو، ومنو أخذ اسـ الكبد؛ ألنو دـ قد غمظ

 .(ٗ)وجيؿ ظممة في :ثالثلالقول ا
 .(٘)د السماءخمؽ آدـ في كبِ  :رابعالقول ال
 .(ٙ)مادتو وميانة خمقتو، ضعؼ مع الكبد، غميظ القمب، جريء :خامسالقول ال

 شديد كاف إذا كَبد، لفبلف قوليـ مف مأخوذ وحمّية، نفور ذو: دسالقول السا
 .(ٚ)والحمية النفور

 ممف كاف األشديف أو غيره أبي في زلتفي قوة وشدة خمقة، ن: بعاسالقول ال
 .(ٛ)قوياً  شديداً 

 .(ٜ)يعنيو ال بما مشتغبلً  يعنيو، ما مضيعاً  القول الثامن:
                                                           

 االستواء الَكَبدُ  يقوؿ: طالب َأبا سمعت» المنذري: قاؿ .ٕ٘٘/٘ لمبغوي معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف -ٔ
 .ٖٗٚ/ٖ العرب لساف«. واالستقامة

 .ٕٕٙ/ٗتفسير القرآف العظيـ ابف كثير انظر:  -ٕ
 . ٖٕٙ/ٗبف كثير التفسير القرآف العظيـ ، و ٕٙٚ/ٙالنكت والعيوف ، و ٜ٘٘/ٖبحر العمـو انظر:  -ٖ
 .ٖٙ/ٕٓالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبيانظر:  -ٗ
لى بموغ النياية لمكي ابف أبي إاليداية ، و ٖ٘ٗ/ٕٗجامع البياف في تأويؿ القرآف الطبري انظر:  -٘

 .٘٘ٗ/٘المحرر الوجيز البف عطية ، و ٕٙٚ/ٙالنكت والعيوف لمماوردي ، و ٕٙٚٛ/ٕٔطالب
 .ٖٙ/ٕٓالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبيانظر:  -ٙ
 .ٕٙٚ/ٙالنكت والعيوف لمماوردي انظر:  -ٚ
الجامع ألحكاـ ، و ٘ٙٔ/ٖٔمفاتيح الغيب لمرازي ، و ٕ٘٘/٘ لمبغوي معالـ التنزيؿ في تفسير القرآفانظر:  -ٛ

 .ٖٗٗ/ٕٓالمباب في عمـو الكتاب البف عادؿ، و ٖٙ/ٕٓالقرآف لمقرطبي
 .ٖٙ/ٕٓالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبيانظر:  -ٜ
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 ؛يكابد الشكر عمى الّسراء والصبر عمى الّضراءالديف  في الكبد القول التاسع:
 (ٔ)العبادات أداء في المحف ، ويكابدألنو ال يخمو مف أحدىما

 ؛ ألف(ٕ)وُيعالجيا األمور ُيكابدوعناء ونصب ومشقة ّدة في ش القول العاشر:
ڦ  ژ:  كما في قولوو  ،(ٖ)الَكَبد معاني مف العرب كبلـ في المعروؼ ىو ذلؾ

پ  پ  پ   پ   ژ: ، وفي قولو (ٗ)ژڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ ڃ

 .(ٚ)(ٙ)يكابد مصائب الدنيا وشدائد اآلخرة، قاؿ بعض السمؼ: (٘)ژڀڀ
 

                                                           

 .ٓٚٗ/ٛالبحر المحيط ألبي حياف ، و ٘ٙٔ/ٖٔمفاتيح الغيب لمرازي ، و ٕٙٚ/ٙالنكت والعيوف انظر:  -ٔ
بحر و ، ٖٖٖٗ/ٓٔتفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ و ، ٖ٘ٗ، ٖٖٗ/ٕٗمطبري لجامع البياف انظر:  -ٕ

النكت والعيوف و ، ٕ٘ٚٛ/ٕٔ بف أبي طالب لى بموغ النياية لمكيإاليداية و ، ٜ٘٘/ٖالعمـو لمسمرقندي 
الجامع ألحكاـ و ، ٘ٙٔ/ٖٔمفاتيح الغيب لمرازي و ، ٕ٘٘، ٕٗ٘/٘مبغوي لمعالـ التنزيؿ و ، ٕٙٚ/ٙلمماوردي 

، ٕٖٗ/ٕٓالبف عادؿ في عمـو الكتاب المبابو ، ٓٚٗ/ٛالبحر المحيط ألبي حياف و ، ٕٙ/ٕٓالقرآف لمقرطبي
 .ٜٔ٘/ٛالدر المنثور لمسيوطي و 
 ذلؾ مف ة،وُقوّ  شيء في ِشّدة عمى يدؿُّ  صحيح أصؿٌ  والداؿ والباء الكاؼ كبد:»قاؿ ابف فارس:  -ٖ

 مشّقة، في قاسيُتو: األمر وكابدتُ  مَشقة... أي َكَبدًا، األمر ىذا مف فبلفٌ  َلِقيَ : يقاؿ المشّقة، وىي الَكَبد،
، وقاؿ الفيومي: ٖ٘ٔ/٘ المغة مقاييس معجـ «لتكبُِّدىا َكِبداً  سمّْيت معروفة، وىي الَكِبد، الباب ومف
 المنير المصباح «فعمو في المشاؽ تحمؿ وىي لمشيء، اَبَدةِ الُمكَ   مف المشقة، :-بفتحتيف– والَكَبدُ »
 .ٕٜ/ٖ الصحاح «شدتو قاسيت إذا األمر: وكابدت الشدة...: والكبد»، وقاؿ الجوىري: ٖٕ٘/ٕ
 .ٙسورة االنشقاؽ: اآلية  -ٗ
 .٘ٔ: اآلية األحقاؼسورة  -٘
بحر العمـو ، و ٖٖٖٗ/ٓٔحاتـ  تفسير القرآف العظيـ البف أبيو ، ٖٗٗ/ٕٗجامع البياف الطبري انظر:  -ٙ

البحر ، و ٕٗ٘/٘ لمبغوي معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، و ٖٕٓٔالوجيز لمواحدي ص، و ٜ٘٘/ٖلمسمرقندي 
 .ٕٓ٘/ٛالدر المنثور لمسيوطي ، و ٓٚٗ/ٛالمحيط في التفسير ألبي حياف 

 بو يستقر أف إلى اهلل، عمى والعرض البعث، ثـ القبر، وظممة الممؾ، ومساءلة وشدائد اآلخرة: الموت، -ٚ
ما الجنة في إما القرار  .٘ٙٔ/ٖٔ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح .النار في وا 
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 ادلُبلشخ:
 األقواؿ وىذه»حياف بعد ذكره لؤلقواؿ: األوؿ، والرابع، والتاسع:  قاؿ أبو

 .(ٔ)، ثـ رجح أوؿ قوؿ ذكره ىو، وىو القوؿ الذي ذكرتو أخيراً «ضعيفة
 .(ٕ)وضعؼ ابف جزي القوليف األوؿ والرابع كذلؾ

، أي في شّدة وعناء ژڍ ڌژأف معنى ىو القوؿ األخير : والقول الراجح
يقوؿ ، ويشيد لصحتو الواقع المشاىد، (ٖ)باآلية ئؽالبل ؛ فيوونصب ومكابدة

واإلنساف ال يزاؿ في شدائد مبدؤىا ظممة الرحـ ومضيقو، ومنتياىا »البيضاوي: 
تعب ومشقة، فانو ال يزاؿ يقاسي  :أي»السعود:  و، ويقوؿ أب(ٗ)«الموت وما بعده

 .(٘)«لى نزعيا وما وراءهإفنوف الشدائد مف وقت نفخ الروح 
 .(ٙ)يكابد ما يكابد ابف آدـ يخمؽ اهلل خمقاً وقيؿ: لـ 

قاؿ بعُض العمماء: أوؿ ما يكابُد قطع سرتو، ثـ إذا قمط قماطًا، وشد رباطًا، 
يكابد الضيؽ والتعب، ثـ يكابد االرتضاع، ولو فاتو لضاع، ثـ يكابد نبت أسنانو، 

َتاف، وتحرؾ لسانو، ثـ يكابد الفطاـ الذي ىو أشد مف المطاـ، ثـ يكابد الخِ 
سياستو، واألستاذ وىيبتو، و واألوجاع واألحزاف، ثـ يكابد المعمـ وصولتو، والمؤدب 

ثـ يكابد شغؿ التزويج، ثـ يكابد شغؿ األوالد، واألجناد، ثـ يكابد شغؿ الدُّور، وبناء 
، وضعؼ الركبة والقدـ، في مصائب يكثر تعدادىا  القصور، ثـ الِكبر واليـر

                                                           

 .ٓٚٗ/ٛ في التفسير ألبي حياف المحيط البحر -ٔ
 .ٗٛٗ، ٖٛٗ/ٕ التنزيؿ لعمـو انظر: التسييؿ -ٕ
 .٘ٙٔ/ٖٔ لمرازي الغيب مفاتيح -ٖ
 .ٕٜٗ/٘أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ البيضاوي  -ٗ
 .ٔٙٔ/ٜإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ألبي السعود  -٘
 .ٕ٘ٚٛ/ٕٔبف أبي طالب  لمكي النياية بموغ إلى ، واليدايةٕٚٓ/ٓٔ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -ٙ
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صداع الرأس، ووجع األضراس، ورمد العيف، وغـ  ونوائب يطوؿ إيرادىا، مف
الدَّيِف، ووجع السف، وألـ األُذِف، ويكابد ِمَحنًا في الماؿ، والنفس، مثؿ الضرب 
والحبس، وال يمر عميو يـو إال يقاسي فيو شدة، ثـ يكابد بعد ذلؾ مشقة الموت، ثـ 

عمى اهلل، إلى بعد ذلؾ مساءلة الممؾ، وضغطة القبر وظممتو، ثـ البعث، والعرض 
أف يستقر بو القرار، إما في الجنة أو في النار، فمو كاف األمر إليو، ما اختار ىذه 
الشَّدائد، ودؿ ىذا عمى أف لو خالقًا دبره، وقضى عميو بيذه األحواؿ، فميتمثؿ 

 .(ٔ)أمره
في حياتو أمور  اإلنساف هيكابدوالقوؿ قبؿ األخير قريب منو؛ ألف مف ضمف ما 

والتكميؼ، ألنو البد لو مف حمؿ النفس عمييا، ولذا سمي التكميؼ العبادات 
ف كانت معتادة لممكمؼ.  بالتكميؼ، ألف فيو كمفة ومشقة وا 

 ال أنو -(ٕ)ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ - مف ىذه اآلية وقد ذكر الرازي أنو يظير
 ومشقة كبد في الدنيا ىذه خمؽ في اإلنساف ألف والقيامة؛ البعث مف لئلنساف بد

 السعادات دار الدار تمؾ لتكوف أخرى دار مف الدار ىذه بعد بد ال فإذاً  ة،ومحن
 .(ٖ)والكرمات والمذات

                                                           

 .ٖٖٗ/ٕٓالمباب في عمـو الكتاب البف عادؿو ، ٖٙ/ٕٓانظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي -ٔ
 .ٗاآلية  سورة البمد: -ٕ
 .٘ٙٔ/ٖٔ الغيب انظر: مفاتيح -ٖ
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ادلؼطٍبد انٕالؼٍخ ادلطهت انضبًَ: خهك اإلَغبٌ يف كجذ يف ضٕء 
 ٔادلكزشفبد انؼهًٍخ

إذا نظر متأمبًل في نفسو وواقعو ومف  إف الَكَبد طبيعة الحياة الدنيا، واإلنساف
نصب اليزاؿ في ، فإف اإلنساف حقيقةثبوت ىذه القف مف ناء جنسو، تيحولو مف أب
، فالنطفة الموت وما بعدهبمنتياىا نذ البداية في تكوينو إلى شدائد مومكابدة و 
د والكدح ال تستقر في الرحـ حتى تبدأ في الكبَ  -البذرة األولى لمجنيف-األمشاج 
 تتكوف ، فحاَلماالغذاء بإذف ربيالتوفر لنفسيا الظروؼ المبلئمة لمحياة و  ،والنصب
 وتبدأ الجاد، بالعمؿ تبدأ والبويضة، المنوي الحيواف مف األمشاج النطفة

 تتكوف حتى دواليؾ، وىكذا أربع، والخميتاف خميتيف، تصبح الخمية باالنشطار،
 قميبلً  الكرة كبرت ما التوتة، فإذا تسمى وعندئذ التوت ثمرة ىيئة عمى الخبليا مئات
 ىذه الجرثومي، وفي بالتكور تدعى وعندئذ رقيؽ سائؿ وبو مجوفاً  بداخميا ما صار
 شعيرات بواسطة- الحركة عف األمشاج النطفة أو الممقحة البويضة تكؼ ال األثناء
ف -جداره وتقمصات الرحـ قناة  الثمث مف تنتقؿ فيي بطيئة، حركة كانت وا 

 حتى الرحمية القناة عبر وتتجو التمقيح، تـ حيث( فالوب قناة) الرحـ لقناة الوحشي
 وصمت قد تكوف األكثر عمى أسبوع أو أياـ خمسة خبلؿ وفي الرحـ، مف تقترب
 د وكدح ونصبكبَ في  وما تزاؿ كذلؾوتنغرز،  تتوسد أيف تنظر وىناؾ الرحـ إلى

تتنقؿ مف طور إلى طور، فمف نطفة إلى عمقة إلى مضغة فعظاـ فمحـ، ثـ تنشأ 
التعديؿ والتصوير ونفخ الروح، وكؿ ذلؾ قد سبؽ الوقوؼ خمقًا آخر يكوف فيو 

حتى تنتيي إلى المخرج، فتذوؽ مف المخاض إلى جانب ما تذوقو الوالدة ، (ٔ)عميو
وما يكاد الجنيف يرى النور حتى يكوف قد ضغط ودفع حتى كاد يختنؽ  ،ما تذوؽ

                                                           

 .ٕٓٓ-ٜٛٔ، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صٜٜٖٓ /ٙلسيد قطب في ظبلؿ القرآف انظر:  -ٔ
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يبدأ  ،مرد األومنذ ىذه المحظة يبدأ الجيد األشؽ والكبَ ، في مخرجو مف الرحـ
ليتنفس ىذا اليواء الذي ال عيد لو بو، ويفتح فمو ورئتيو ألوؿ مرة ليشيؽ ويزفر 

وتبدأ دورتو اليضمية ودورتو الدموية في العمؿ  ،في صراخ يشي بمشقة البداية
ويعاني في إخراج الفضبلت حتى يروض أمعاءه عمى ىذا العمؿ  ،عمى غير عادة

وعندما ييـ  ،عندما ييـ بالحبوفد، ؾ كبَ وكؿ خطوة وكؿ حركة بعد ذل ،الجديد
وعند  ،وعند بروز األسنافا، لمقياـ بيالكثير  والمشقةيبذؿ مف الجيد  ،بالمشي

وفي كؿ تجربة  ،وعند التفكر ،وعند التعمـ ،وعند الخطو الثابت، انتصاب القامة
وىذا يكدح ، ىذا يكدح بعضبلتو ،ثـ تفترؽ الطرؽ، وتتنوع المشاؽ، جديدة كبد

وىذا يكدح  ،وىذا يكدح لمقمة العيش وخرقة الكساء ،وىذا يكدح بروحو ،كرهبف
وىذا يكدح لشيوة  ،وىذا يكدح لممؾ أو جاه، وىذا يكدح في سبيؿ اهلللينمي مالو، 

، وىذا يكدح إلى الجنة ،وىذا يكدح إلى النار ،وىذا يكدح لعقيدة ودعوة ،ونزوة
د األكبر وىناؾ يكوف الكبَ  ،ربو فيمقاهوالكؿ يحمؿ حممو ويصعد الطريؽ كادحًا إلى 

تختمؼ  ،د طبيعة الحياة الدنياإنو الكبَ ، وتكوف الراحة الكبرى لمسعداء ،لؤلشقياء
د فأخسر الخاسريف ىو مف يعاني كبَ ، د في النيايةولكنو ىو الكبَ  ؛أشكالو وأسبابو

لحيف مف يكدح وأفمح الفا ،د األشؽ األمّر في األخرىالحياة الدنيا لينتيي إلى الكبَ 
د الحياة، وتنتيي بو إلى الراحة في الطريؽ إلى ربو ليمقاه بمؤىبلت تنيي عنو كبَ 

 .(ٔ)الكبرى في ظبلؿ اهلل
 :مكابدةالنصب و العناء و ولو ُغصنا في أعماؽ جسـ اإلنساف لوجدنا ال

في جسـ اإلنساف ألؼ مميوف مميوف خمية تنتظـ انتظامًا دقيقًا لتؤلؼ  فالخاليا
لبدف المختمفة، ولكؿ خمية بحسب موقعيا في الجسـ اختصاصًا أو عمبًل أجيزة ا

                                                           

 .ٜٖٓٔ، ٜٜٖٓ /ٙلسيد قطب في ظبلؿ القرآف  -ٔ
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تقـو بو عمى أتـ ما يكوف، وتتعاوف مع الخبليا المجاورة لتؤدي عمميا ضمف 
الجياز التي ىي فيو، فخمية الجمد تتعاوف مع جاراتيا لحماية البدف مف العوامؿ 

ميؼ العضمي، وتتعاوف الخارجية، وخبليا العضبلت تتعاوف فيما بينيا ضمف ال
األلياؼ مع بعضيا لمقياـ بعممية التقمص العضمي الذي يؤمف الحركة والقفز وحمؿ 
األشياء وثني المفاصؿ وبسطيا، وخبليا الدـ بعضيا مختص بنقؿ األوكسجيف 
لمخبليا وىي الكريات الحمر، وبعضيا مختص بالحماية والدفاع عف الجسـ مف 

البيضاء، وفي مصؿ الدـ تحؿ آالؼ المواد المغذية  األجساـ الغازية وىي الكريات
والواقية لمبدف، ويدور الدـ في جميع البدف ليؤدي رسالتو إلى كؿ جياز وخمية، 
 وجميع خبليا البدف تنقسـ وتتبدؿ وتموت باستثناء خبليا الجياز العصبي، إذ

 دؿبمع أي الواحدة، الثانية في خمية مميوف( ٕ٘ٔ) خبلياه مف الجسـ يستيمؾ
 العدد نفس ويتركب يتشكؿ الوقت وبنفس الواحدة، الدقيقة في خمية مميوف (ٓٓ٘ٚ)

لخر كؿ  الواحدة الخمية وفيزيولوجية وىندسة بناء عممنا ولو تقريبًا، الخبليا مف
، فجسـ اإلنساف (ٔ)اهلل رب العالميف صنع عجيب مف ساجداً  األرض عمى واحد منا

 تؤدي دورًا في حياة اإلنساف. ةعناء ونصب ومكابدوكؿ خمية فيو في 
 في جسـ اإلنساف لوجدنا النصب والكدح والمكابدة:ولو نظرنا إلى أي جياز 

بعمميات النقؿ المختمفة في الجسـ مستعينًا بالدـ  فمثاًل يقوم الجياز الدوري
والممؼ، وىما سائبلف يدوراف في شبكة مف األوعية تنتشر في الجسـ وتتخمؿ 

سائبلف األوكسجيف والغذاء الميضـو واليرمونات إلى األنسجة األنسجة، ويوصؿ ال
 كرية كؿ وينقبلف منيا المواد التي يراد التخمص منيا إلى أعضاء اإلخراج، وتجري

                                                           

لكريـ ا القرآف في الطب ، ومعٕٛٔ، ٕٚٔص الفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف ألكـر أحمد إدريسانظر:  -ٔ
 .ٓٗقرقوز ص دياب وأحمد الحميد لعبد
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، كؿ وسطي بشكؿ دموية دورة (ٓٓ٘ٔ) حمراء  في كـ(ٓ٘ٔٔ) خبلليا تقطع يـو
 ال يتوقؼ. كابد، فيو في دوراف مستمر يكدح وي(ٔ)البدف عروؽ
الذي يعمؿ عمى استيراد األوكسجيف مف اليواء الخارجي إلى  جياز التنفسيوال

داخؿ الرئتيف، حيث يدخؿ إلى الدـ، ومنو إلى الخبليا ليقـو بحرؽ األغذية 
خصوصًا السكريات؛ إلنتاج الطاقة البلزمة لدواـ الحياة وفعالياتيا المختمفة، ويقوـ 

ف يتنفس كؿ لحظة مف ليؿ أو كذلؾ بطرح غاز ثاني أكسيد الكربوف، واإلنسا
 يوـ كؿ نيار، ولو توقؼ ىذا الجياز لبضع دقائؽ ألدى إلى موت اإلنساف، وفي

 يتسرب اليواء، مف مكعبا مترا ٓٛٔ فييا يسحب مرة، ألؼ( ٕ٘) اإلنساف يتنفس
، فيو يكدح طواؿ حياة اإلنساف (ٕ)لمدـ األوكسجيف مف مكعب متر (ٙ، ٘) منيا
 .كابدوي

والتي ىي نافذة اإلنساف إلى العالـ الخارجي، فمكؿ حاسة منيا  وأما الحواس
مركز في المخ ينظـ عمميا، وبفعؿ ما أودعو الخالؽ الحكيـ مف أجزاء في كؿ 
حاسة، وأجزاء عصبية أخرى تربطيا بمركز تنظيـ العمؿ في المخ، تؤدي دورىا 

 :(ٖ)ووظيفتيا التي أنيطت بيا
                                                           

، ٙٗانظر: األطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( لزىير الكرمي ومحمد صباريني وسياـ العقاد ص -ٔ
 .ٓٗقرقوز ص دياب وأحمد الحميد الكريـ لعبد القرآف في الطب ومع

 .ٔٗالكريـ ص قرآفال في الطب ، ومعٗٙٔ، ٖٙٔصالفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف انظر:  -ٕ
 والعصي، بالمخاريط تسمى وىي لمضوء، حساس مستقبؿ مميوف( ٓٗٔ) حوالي الواحدة العيف ففي -ٖ

 تبمغ والتي العيف، شبكية تشكؿ التي العشرة الطبقات مف واحدة ىي ىذه والعصي المخاريط وطبقة
 بشكؿ الصورة ينقؿ يعصب ليؼ مميوف نصؼ العيف مف ويخرج مـ،( ٓ ،ٗ) العشرة بطبقاتيا ثخانتيا
 مموف.

 أنواع كافة لنقؿ سمعية خمية( ٖٓ ،ٓٓٓ) يوجد األذف شبكية يمثؿ الذي كورتي عضو ففي االذف وأما
 =ألف التيو؛ يسمى قسـ يوجد الباطنة األذف وفي عظيمة، بحساسية وشدتيا اىتزازتيا بمختمؼ األصوات
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في الجمد والتي تتأثر بمجرد وقوع ضغط بسيط فبفعؿ النيايات العصبية المنتشرة 
 عمييا بإمكاف اإلنساف اإلحساس بالممس.

وينتشر في األنؼ أطراؼ العصب الشمي، وبانتشار المادة الطيارة في الجو مف 
األجساـ ذات الروائح وذوباف ىذه المادة الطيارة في السائؿ الذي يغطي الغشاء 

نؼ، يؤثر المحموؿ المتكوف عمى المخاطي في الجزء العموي مف تجويؼ األ
النيايات العصبية لمعصب الشمي المنتشرة في ىذه المنطقة، وينقؿ العصب الشمي 

 ىذا األثر إلى مركز الشـ في المخ، فيتـ اإلحساس بالرائحة.
ويغطي المساف غشاء مخاطي يفرز سائبًل مخاطيًا وتنتشر عمى سطحو حممات 

 خبليا الحسية، وىذه تتأثر بطعـ المواد، ويتـأو بروز التذوؽ التي تكثر فييا ال
اإلحساس بالتذوؽ بذوباف المادة ذات الطعـ في المحموؿ الناتج عمى الحممات التي 

 بالمخ. إلى مركز التذوؽ بنقؿ التأثير األعصاب ىذه وتقـو ،فييا األعصاب تنبو أطراؼ
مى العيف وعند سقوط األشعة الضوئية الصادرة مف الجسـ أو المنعكسة منو ع

تنفذ خبلؿ القرنية، ثـ الحجرة األمامية، ثـ العدسة البمورية، فتنكسر متجمعة بحيث 
تتكوف صورة حقيقة لمجسـ مقموبة عمى الشبكية، وتعمؿ عضبلت القزحية عمى 
، وينقؿ العصب البصري صورة الجسـ المقموبة  توسيع البؤبؤ وتضييقو حسب البلـز

إدراؾ الصورة بشكميا الطبيعي، ويتـ ذلؾ إلى مركز اإلبصار في المخ ليتـ 
 بإحداث تغيرات كيمياوية في بعض خبليا الشبكية.

ويجمع الصيواف موجات الصوت المنتقمة في اليواء، وتمر موجات الصوت في 
يعمؽ  القناة السمعية، وتقـو الشعيرات والصمبلخ الذي تفرزه الغدد الشمعية بحجز ما

                                                                                                                                                                  

 وشبكة واالتصاالت والفوىات والغرؼ والحفر والجدر والممرات الدىاليز أشكاؿ مف يتيو يكاد الباحث=
 .ٔٗالكريـ ص القرآف في الطب انظر: مع !القسـ ىذا داخؿ الموجودة والعبلقات التنظيـ
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ويعمؿ  االىتزاز إلى العظيمات السمعية الثبلث،مف غبار بموجات الصوت، وينتقؿ 
)غشاء  تجويؼ األذف الوسطى عمى تقويتو، ويصؿ الصوت إلى الكوة البيضية
فالقوقعة، غضروفي يمتد عمى فتحة في عظمة األذف الداخمية(، ومنيا إلى الدىميز 
الدىميز  حيث ينتقؿ عبر الممؼ الداخمي، وتتأثر األلياؼ العصبية المنتشرة في

 .(ٔ)معنى الصوت إدراؾ يتـ حيث المخ إلى الصوت السمعي العصب وينقؿ بيا، والقوقعة
فكؿ عمميات الحواس التي تجعؿ اإلنساف متصبًل بالعالـ الخارجي تمر في كؿ 
ال  لحظة وحيف مف حياتنا عبر عدة عمميات سريعة ومتكررة ومستمرة وال تتوقؼ وا 

 طواؿ فترة الحياة. ونصب ومكابدةدح اختمت الحاسة، وبالتالي فكؿ الحواس في ك
لوجدناىا بحد ذاتيا ممكة عظيمة، وآليتيا غاية في  ولو نظرنا في آلية الكتابة

التعقيد، فيناؾ مراكز معينة تقرأ الكممة وتفيميا مراكز اإلدراؾ البصرية، ومف ثـ 
تستودعيا في خزاناتيا، وعندما تطمب تمؾ المعمومات فإف الذاكرة تستخرج تمؾ 

لكنوز مف مخابئيا، ويتولى مركز الكتابة تحويميا وبأمر إرادي محض إلى أوامر ا
 حركية تنتقؿ إلى نيايات األصابع لتكتب ما أراد الدماغ ليا كتابتو.

مف العمميات الشديدة التعقيد، تحتاج أواًل لمذاكرة، ثـ إلى ترابط  كذلك الكالم
ة والكممات العصب الحنجري المعمومات، ثـ يأمر مركز النطؽ بعد اتساؽ الجمم

والمساني فيخرج الكبلـ، وآلية النطؽ تبدأ مف الحباؿ الصوتية بعد ورود أمر النطؽ 
فتتقمص وتمتد وفؽ المزـو وتشاركيا في ذلؾ غضاريؼ الحنجرة وعضبلت المساف 
وعضبلت الخديف، وأخيرًا الشفتيف، وتقـو الجيوب األنفية أثناء ذلؾ بإعطاء 

 .(ٕ)صة بو والتي تختمؼ مف شخص آلخر )اليوية الصوتية(الصوت رنتو الخا

                                                           

 .٘ٗ-ٔٗانظر: األطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( ص -ٔ
 .ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔصالفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف انظر:  -ٕ
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فآلية النطؽ والكتابة تتـ بعمميات معقدة، تترابط في أدائيا عدة أجزاء، وىي 
عمميات متكررة مستمرة؛ إذ إف اإلنساف يتكمـ عدة مرات يوميًا، وكذلؾ الكتابة، 

بيذا النصب  وىذا يعني أف ىناؾ نصب وكبد داخمييف، وقد يحس اإلنساف أحياناً 
والتعب فيظير عميو، فمو ألقى اإلنساف محاضرة أو درسًا أو تحدث طويبًل يجد 

 بوادر اإلعياء تظير عميو، وىذا شيء محسوس.
 كذلؾ لوجدنا ذلؾ الكدح والعناء والنصب: ولو نظرنا إلى بعض األعضاء

، (ٔ)النفرونات تسمى الدـ لتصفية وظيفية وحدة مميوف تحوي الواحدة فالكمية
وتقـو الكميتاف بعممية غاية في التعقيد، إذ تأخذاف مف الدـ المواد السكرية والمعادف 
والبروتينات وتطرحيا في الوريد الخارج منيا بنسب نظامية، وما زاد مف سكريات 
عمى حاجة الدـ فيطرح في البوؿ، ويدخؿ الدـ إلى الكميتيف ستًا وثبلثيف مرة في 

عمؿ مستمر ونصب دائـ ودوف أف يشعر بو اإلنساف، اليـو الواحد لتصفيتو، فيو 
ولو أراد اإلنساف معرفة قدر التعب الذي تقوـ بو الكمية فمينظر إلى مف يذىب إلى 
تصفية دمة في كمية صناعية كـ يعاني مف ألـ ومشقة، وفوؽ ىذا فقد اكتشؼ 

ضبط العمماء أف الكميتيف غدتاف ذواتا إفراز داخمي، وأنيما تفرزاف ىرمونات ت
 .(ٕ)ضغط الدـ
مثبًل ذلؾ العضو العضمي األجوؼ الذي يعمؿ كمضخة ماصة كابسة،  والقمب

 التي الحياة مضخة ىو يأخذ الدـ مف بعض األوعية ويدفعو في أوعية أخرى،
 الواحدة، الدقيقة في ضربة ٓٛ-ٓٙ ضرباتو عدد العمؿ، عف تكدح وتكابد وال تكؿ

 الدـ، مف ليترا ٓٓٓٛ خبلليا يضخ ة،مر  ألؼ مئة عمى يزيد ما يومياً  وينبض
                                                           

 .ٕٗقرقوز ص دياب وأحمد الحميد يـ لعبدالكر  القرآف في الطب انظر: مع -ٔ
النابمسي راتب انظر: موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة )آيات اهلل في اإلنساف( لمحمد  -ٕ

 .ٜٖٔ، ٖٛٔص
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 محرؾ يستطيع ىؿ ترى وسطيًا، إنساف حياة مدى عمى جالوف مميوف ٙ٘ وحوالي
 !(ٔ)إلصبلح حاجة دوف الطويمة الفترة تمؾ لمثؿ الشاؽ العمؿ ىذا بمثؿ القياـ آخر

ذ ٔانكجِذ
 
 أٔعّ انزشبثّ ثني انكج

نساف، وىناؾ عبلقة قوية الكِبد بكسر الباء، ىو العضو المعروؼ في جسـ اإل
جدًا، بؿ وأسرار بيف الكَبد والكِبد، ستظير لنا بعد الحديث عف الكِبد ىذا العضو 
الذي لو وظائؼ كثيرة، وىو في عمؿ متواصؿ ال يتوقؼ، ويبذؿ مف الجيد مثمما 

 يبذلو اإلنساف في حياتو.
 تعقيدًا، شريةالب األعضاء أكثر مف وتعدّ  اإلنساف، جسـ في ُغدَّة : أكبرفالكِبد
 لمغذاء، الكبيرة مخازنو مف وواحد الجسـ، في رئيسي كيميائي مصنع بمثابة وتعمؿ
 أعمى في تقع كجـ،ٕونصؼ، أو  جراـ كيمو نحو تزف ُمْحمرَّة ُبنّْية كتمة وىي

واألمعاء،  المعدة وفوؽ مباشرة، الحاجز الحجاب تحت البطف مف األيمف الجانب
 أىميا: ومف ة،عديد ضرورية وظائؼ وتؤدّْي

 الغذاء ويسري أيضًا، الغذاء وتخزيف الطعاـ، ىضـ عمى الجسـ * مساعدة
 يحتاج وعندما يخزف، حيث الدـ، بوساطة الكِبد إلى الدقيقة األمعاء مف الميضـو
ؿ الدـ، في يطمقو الكبد فإف الغذاء في )الصياـ، المجاعة، الجوع( إلى الجسـ  ويحوّْ
 الجسـ. خبليا إلييا تحتاج مركبات إلى الميضـو الغذاء بعض الكبد

، التي ليا دور ميـ في ىضـ الدىوف وامتصاصيا، (ٕ)الصفراء * ويصنع
 تخزيف ويتـ الطعاـ، ال تيضـ الدقيقة األمعاء كانت ولو حتى وتفرزىا باستمرار

                                                           

 الحميد الكريـ لعبد القرآف في الطب ، ومعٔ٘، ٜٗانظر: األطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( ص -ٔ
 .ٓٗقرقوز ص دياب وأحمد

الصفراء أو المرارة: سائؿ قموي مر الطعـ، يعمؿ عمى تجزئة الدىوف، وتحويميا إلى مستحمب دىني،  -ٕ
 .ٜٔاألطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنساف( صانظر:  يسيؿ تأثير العصارات الياضمة عميو.
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 الكبد مف الصفراء وتسري إلييا، الحاجة حيف إلى المرارة في الزائدة الصفراء مادة
 .(ٔ)المشتركة الصفراوية القناة خبلؿ مف الدقيقة األمعاء إلى رارةالم وكيس

* يقوـ الكِبد بوظيفة التعيير، حيث يدخؿ السكر إلى الكبد بنسب عالية جدًا، وال 
سيما إذا تناوؿ اإلنساف طعامًا سكريًا، ويخرج الدـ مف الكبد ونسبة السكر فيو 

ـو بتعيير الدسـ، وكذلؾ المواد، كما يفرز قميمة، لقياـ الكبد بتعييره وموازنتو، كما يق
الكبد بروتينًا يعير ويحدد نسبة الماء في الجسـ، ومف التيب كبده أصيب 

 .(ٕ)باالستسقاء، أي أف الجسـ يخزف ماًء كثيرًا يفوؽ حاجتو
 .(ٖ)الدـ مف الضارَّة المواد بترشيح الكبد خبليا ، إذ تقوـتنقية الدـ *
 يصنّْعيا التي المواد بعض أفَّ  كما الجسـ، مف نفاياتوال السمـو الكبد يرّشح* 
الدـ،  َتَخثُّر عمى اآلخر بعضيا ويساعد المرض، مكافحة عمى الجسـ تساعد الكبد

فيو يقوـ بصنع البولة التي تساؽ إلى الكمى لطرحيا خارج البدف، ويقـو الكبد 
تمييع التي بصنع عوامؿ التخثر التي توقؼ أي نزؼ طارئ في الجسـ، وعوامؿ ال

 تمنع توحؿ الدـ في الشراييف.

                                                           

، ٜٔاف( ص، واألطمس العممي )فيزيولوجيا جسـ اإلنسٙٓٔ/ٜٔانظر: الموسوعة العربية العالمية ص -ٔ
، ٙٛٔ، ٘ٛٔلمنشواني ص في خمؽ اإلنساف، واإلعجاز اإلليي ٕٙٔوأسرار خمؽ اإلنساف لداود السعدي ص

  .ٙٚٔص والفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف ألكـر أحمد إدريس
انظر: موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة )آيات اهلل في اإلنساف( لمحمد راتب النابمسي  -ٕ

 .ٜٜٕ، ٜٕٛص
 الصناعية، الكيميائية والمواد الغذائية، والمضافات والعقاقير، الحشرية، المبيدات المواد ىذه وتشمؿ -ٖ

 الدـ يحمؿ ثـ الماء، في تذوب مركبات إلى المواد ىذه بعض بتحويؿ الكبد خبليا في اإلنزيمات وتقـو
 ترشح كما الصفراء، في األخرى رَّةالضا المواد الكبد وتفرز البوؿ، في تطردىا التي الُكمىَ  إلى المواد ىذه
 الكبد في خاصة خبليا وتحيط األخرى، الدقيقة والكائنات والفيروسات البكتيريا مف كثيراً  أيضاً  الدـ مف
 . ٚٓٔ/ٜٔ، انظر: الموسوعة العربية العالمية صكيميائية بطريقة وتيضميا الدقيقة الكائنات بيذه
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 القمب، مف األكسجيف عمى يحتوي دماً  األخرى، كاألعضاء الكبد * يستقبؿ
 الدـ الكبد يستقبؿ وكذلؾ الكبدي، الشرياف خبلؿ مف الكبد إلى الدـ ىذا ويدخؿ
 الدـ ىذا ويدخؿ الدقيقة، األمعاء في الميضـو الطعاـ حبيبات أو بالمغذيات الممتمئ

 الكبد في البابي والوريد الكبدي الشرياف ويتفرع البابي، الوريد خبلؿ مف الكبد في
 ،(الجيوب أشباه) الجيبانيات في تصب التي الدقيقة الدموية األوعية مف شبكة إلى

 خبلؿ يسري عندما الدـ مف واألكسجيف الغذائية المواد الكبد خبليا وتمتص
وفي نفس الوقت تفرز خبليا الكبد السكر  ،والسمـوكما ترشح النفايات الَجْيَبانيَّات، 

المركزية  وتصب الجيبانيات في األوردة ،والمواد األخرى في الدـ والفيتامينات والمعادف
ف الوريد الكبدي  ويخرج الدـ مف الكبد خبلؿ الوريد الكبدّي. ،التي تتجمع وتكوّْ

 ويفكؾ معيَّنة، ذياتمغ مف الجسـ خبليا تتمقاىا التي الكميات الكبد * ُينظـ 
 المواد ويفكؾ األمعاء، في أمينية حموض إلى البروتينات الياضمة األنزيمات

 المواد ىذه الدـ ويحمؿ الجموكوز، مقدمتيا في بسيطة سكَّريَّات إلى الكربوىيدراتية
 الكبد، إلى والجميسيروؿ الدىنية واألحماض والمعادف الفيتامينات وكذلؾ الغذائية،
 يسمَّى بالنشا شبيو مركب صورة في ويخزنو الدـ، مف الزائد جموكوزال ويستبعد

 ويحّوؿ الجسـ، لخبليا رئيسيّ  وقود بمثابة الجموكوز ويعمؿ )الجميكوجيف(،
 ويحوؿ طاقة، إلى الجسـ يحتاج عندما الدـ في يطمقو سكر إلى الجميكوجيف
 مف ونيامخز  ينخفض عندما جموكوز إلى األمينية والحموض الدىنية الحموض

 عمى حصوليا ضماف عمى الجسـ خبليا الكبد يساعد الطريقة وبيذه الجميكوجيف،
 . (ٔ)الوقود مف دائـ مدد

                                                           

، ٛ٘ٔ، وأسرار خمؽ اإلنساف لداود السعدي صٚٓٔ، ٙٓٔ/ٜٔالموسوعة العربية العالميةانظر:  -ٔ
 . ٙٚٔصوالفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف ، ٜٗٔ، ٜٓٔلمنشواني ص في خمؽ اإلنسافواإلعجاز اإلليي 
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 )أ(، فيتاميف يختزف حيث معينة، فيتامينات اختزاف في أساسياً  دوراً  * يؤدي
 المركب، )ب( فيتامينات مجموعة إلى باإلضافة )ؾ(، )ىػ(، )د(، فيتامينات وكذلؾ
 .األخرى والمعادف الحديد يختزف كما

 .* يمعب دورًا ىامًا في مناعة الجسـ ضد األمراض
 والُجمْوبوليَنات( الزالؿ) اأَلْلُبوميف: وتشمؿ المختمفة، الدـ بروتينات الكبد يصنع *

 ، كما يقوـ باستقبلب السكريات، واستقبلب الدىوف.(ٔ)والْفيِبريُنِوجيف
 بناء في الجسـ يستخدميا دىنية مادة وىو أيضًا؛ الكولستروؿ الكبد * يفرز

 واليورمونات الجنسية، اليورمونات مثؿ معيَّنة ىورمونات وصناعة الخبليا أغشية
 الكولستروؿ الكبد خبليا وتستخدـ المتعددة، الجسـ وظائؼ عمى تؤثر كيميائية مواد
 الصفراء. أمبلح صناعة في

ثرة األعباء الممقاة عميو، * لكثرة الوظائؼ التي يقـو بيا الكبد وتنوعيا، ولك
ولقابميتو العظيمة عمى التحمؿ، واالحتياطي الكبير في وظائفو، فبل غرابة أف 

 .(ٕ)الطبيب يضطر إلى إجراء فحوص عديدة لمتحري عف وظائفو
تناولو بشيية إلى مواد حسب احتياجات جسدنا نيحوؿ الكبد الغذاء الذي  *

الموجودة في الكبد تعمؿ بنفس الوعي والعمـ ويخزف الباقي، لذا فإف ببلييف الخبليا 
 .(ٖ)دوف الوقوع في أخطاء منذ بداية الخميقة إلى يومنا ىذا

                                                           

 األوعية جدراف خارج التسرب مف- الدـ مف السائؿ الجزء وىي الببلزما، منع عمى األُْلُبوِميف يساعد -ٔ
 َجْمطة تكويف مف الدـ الفيبرينوجيف ويمكف المرض، مكافحة عمى الجسـ ليناتالُجموبو  وتساعد الدموية،

 .ٚٓٔ/ٜٔانظر: الموسوعة العربية العالمية  المصابة. الدموية األوعية لسد
، ٗٙٔ -ٜ٘ٔ، وأسرار خمؽ اإلنساف لداود السعدي صٚٓٔ/ٜٔانظر: الموسوعة العربية العالمية  -ٕ
 .ٜ٘ٔ، ٜٔٔ، ٜٓٔني صالمنشو اإلعجاز اإلليي في خمؽ اإلنساف و 
 .ٕٚص لدى الخمية لياروف يحيى الواعيالسموؾ انظر:  -ٖ
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 حيوية وظائؼ يؤدي الكبد ألف خطيرة؛ فيكوف ليا عواقب الكبد * أما أمراض
 الكبد لدى أف اهلل  نعـ ومف الكبد، وظائؼ توقفت إذا الوفاة وتحدث جدًا، كثيرة
 خبليا تعويض معظمو مف مرض أو استئصاؿ، عف طريؽ بناء عمى كبيرة قدرة

 ويستطيع التالفة، وبصورة كاممة وسريعة، أو المريضة الخبليا لتعويض جديدة
 أو الفاشمة المريض بكبد دماغياً  ميّْت متبرع مف سميماً  كبداً  يستبدلوا أف الجراحوف

مف الرحيـ  المتقدمة، وىذه رحمة حالتو في الكبد مرض مف تعاني التي تمؾ
 

الذي يعمـ حاجة اإلنساف إلى ىذا العضو البالغ األىمية؛ لكثرة الوظائؼ التي يقوـ 
 بيا وتنوعيا، وكثرة األعباء الممقاة عميو، مع قابميتو العظيمة لتحمميا.

الكِبد كِبدًا، وذلؾ مف كثرة ما ينيض بو مف مما سبؽ تظير لنا حكمة تسمية 
د لما يكابده أنو خمؽ اإلنساف في كبَ  نا اهلل وأخبر  أعباء، يكابد الميؿ والنيار،

ويعانيو في ىذه الحياة، فاإلنساف مثؿ الكِبد، كبلىما مكابد، بؿ إف ىذا ىو بعٌض 
نو لمف دواعي الحكمة أف يسمى الكِبد بيذا االسـ  .(ٔ)مف ذاؾ، وا 

فيذا جسـ اإلنساف، كؿ خميو فيو، وكؿ نسيج فيو، وكؿ عضو فيو، وكؿ جياز 
و، يعمؿ بصمت، وبشكؿ مستمر، ويكدح وينصب في كؿ وقت وحيف، ببل في

توقؼ، تعمؿ جميعيا وقت االستيقاظ أو النوـ، وحاؿ الصحة والمرض، وفي القياـ 
والقعود واالضطجاع، وىو يمشي ومتوقؼ، وىو يعمؿ )يكتب ويدرس ويبيع 

نيتو، وليذا ، وىذا اإلنساف نفسو في مكابدة طواؿ حياتو حتى تأتيو م(ٕ)ويشتري(
 َوَأْصَدُقَيا الرَّْحَمنِ  َوَعْبدُ  المَّوِ  َعْبدُ  المَّوِ  ِإَلى اأَلْسَماءِ  "َوَأَحبُّ : المعنى يقوؿ حبينا 

                                                           

 ألكـر أحمد ، والفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف٘ٙٔ، ٗٙٔانظر: أسرار خمؽ اإلنساف لداود السعدي ص -ٔ
 .٘ٚٔص
النابمسي راتب انظر: موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة )آيات اهلل في اإلنساف( لمحمد  -ٕ

 .ٖٛٔص
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اٌم" َحاِرثٌ  نما، (ٔ)َوَىمَّ  ىو الحارث ألف األسماء؛ أصدؽ وىماـ حارث كاف وا 
، (ٕ)ىذيف عف ينفؾ ال إنساف وكؿ أخرى، بعد مرة ييـ الذي ىو واليماـ الكاسب،

 واليـ والػكسب جزء مف الكَبد الذي يعيشو اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا.  

                                                           

لغيره.  ، وىو حسفٜٓ٘ٗبرقـ:  ٘ٓٚ/ٕ األسماء تغيير في داود، كتاب األدب، باب أبو انظر: أخرجو -ٔ
 الخيرة اتحاؼ«. ثقات رواتو إسناد ىذا». قاؿ البوصيري: ٕٙٓ/ٕ والترىيب لؤللباني الترغيب انظر: صحيح

 .ٖٕٔ/٘ العشرة لمبوصيري المسانيد بزوائد الميرة

 .ٛٗ/ٖ لممنذري والترىيب بالترغي -ٕ
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 ادلطهت انضبنش: يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب

 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:
، اختمؼ المفسروف في المراد )باإلنساف( ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ :* قولو 

الجنس، أي جميع الناس،  أنو عمى أقواؿ، والراجح ىو القوؿ الثاني في ىذه اآلية
 وىذا ما عميو أكثر المفسريف.

ف إعدة أقواؿ لممفسريف، والقوؿ الراجح: ىو القوؿ  ژڍ  ڌژ: * وفي قولو 
باآلية، ويشيد  البلئؽ ؛ فيومعنى في كبد، أي في شّدة وعناء ونصب، ومكابدة

 لصحتو الواقع المشاىد. 
الَكَبد طبيعة الحياة الدنيا، واإلنساف إذا نظر متأمبًل في نفسو وواقعو ومف * إف 

حولو مف أبناء جنسو، تيقف مف ثبوت ىذه الحقيقة، فإف اإلنساف اليزاؿ في نصب 
 ومكابدة وشدائد منذ البداية في تكوينو إلى منتياىا بالموت وما بعده.

 بد:* ىناؾ عدة دالئؿ عممية تشيد لخمؽ اإلنساف في ك
فالنطفة األمشاج ال تستقر في الرحـ حتى تبدأ في الكَبد والكدح والنصب، لتوفر 

 لنفسيا الظروؼ المبلئمة لمحياة والغذاء بإذف ربيا.
الخبليا في جسـ اإلنساف تنتظـ انتظامًا دقيقًا لتؤلؼ أجيزة البدف المختمفة، ولكؿ 

عمى أتـ ما يكوف،  خمية بحسب موقعيا في الجسـ اختصاصًا أو عمبًل تقـو بو
 طواؿ حياتيا، فكؿ خمية في عناء ونصب ومكابدة تؤدي دورًا في حياة اإلنساف.

أجيزة جسـ اإلنساف في نصب وكدح ومكابدة، فالدـ في دوراف مستمر يكابد ال 
 يتوقؼ في الجياز الدوري، والجياز التنفسي يكدح طواؿ الحياة ويكابد دوف توقؼ.

عؿ اإلنساف متصبًل بالعالـ الخارجي تمر في كؿ كؿ عمميات الحواس التي تج
 لحظة وحيف مف حياتنا عبر عدة عمميات سريعة ومتكررة ومستمرة وال تتوقؼ.
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آلية النطؽ والكتابة تتـ بعمميات معقدة، تترابط في أدائيا عدة أجزاء، وىي 
عمميات متكررة مستمرة، وىذا يعني أف ىناؾ نصب وكبد داخمييف، وقد يحس 

أحيانًا بيذا النصب والتعب فيظير عميو، فمو ألقى اإلنساف محاضرة أو  اإلنساف
 درسًا أو تحدث طويبًل يجد بوادر اإلعياء تظير عميو، وىذا شيء محسوس.

أعضاء اإلنساف في كدح وعناء ونصب، فالكمية مصفاة لمدـ في عمؿ مستمر 
ز ىرمونات ونصب دائـ ودوف أف يشعر بو اإلنساف، وىي ذات إفراز داخمي، تفر 

 تضبط ضغط الدـ، والقمب مضخة الحياة التي تكدح وتكابد وال تكؿ عف العمؿ.
عبلقة قوية جدًا، بؿ وأسرار بيف الكَبد و  ىناؾ أوجو تشابو بيف الكَبد والكِبد،

كمعمؿ  فيذا العضو لو وظائؼ كثيرة، وىو في عمؿ متواصؿ ال يتوقؼ،، والكِبد
، داإلنساف في كبَ ، فيو كذلو اإلنساف في حياتوويبذؿ مف الجيد مثمما يب كيميائي،

 .ُيظير حكمة الخالؽ أوجو الشبو بينيما و بؿ إف ىذا ىو بعٌض مف ذاؾ، 
 يظير لي اآلثار التالية: ما سبقومن خالل 

المعطيات الواقعية والجوانب العممية تدؿ عمى صحة ما ذىب إليو المفسروف  *
 .مكابدةالنصب و الو  عناءالشّدة و ال الذي حمموا الكَبد عمى

ظيور اإلعجاز البياني لمقرآف الكريـ، إذ وصؼ حاؿ اإلنساف منذ مبدأ  *
تكوينو، فمروره بأطوار الجنيف، فالوالدة، فالرضاعة، فالحضانة، فالتمييز، فالمراىقة 
، فالشباب، فالرجولة، فاكتماؿ األشد، فالشيخوخة، إلى موتو، ثـ ما يكوف بعد 

الجسـ مف عمميات تقوـ بيا الخبليا واألعضاء واألجيزة، ذلؾ، وما يدور داخؿ 
بصفة واحدة )كَبد( جامعة لكؿ ما يقاسيو مف مكابدات ونصب وشدائد في رحمة 

 الحياة إلى أف يمقى ربو.
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في كؿ خمية ونسيج وعضو وجياز   * أف ىذا التصميـ البديع الذي جعمو اهلل
واؿ الحياة وفؽ نظاـ دقيؽ في جسـ اإلنساف، تنصب وتكدح وتكابد جميعًا ط

محكـ،  ليو شاىد عمى وجود الخالؽ الحكيـ العميـ جؿ في عبله، وىذا اإلبداع 
بطاؿ لما يزعمو الماديوف والممحدوف و  أف مف  أنصار الداروينيةواإلحكاـ ىو رد وا 

يدؿ و  وليد المصادفة، كؿ خمية وعضو وجياز المعمؿ المتكامؿ الذي يوجد داخؿ
 باطمة ال تقـو عمى أساس مف العمـ والصحة.ية أف الداروينعمى 

* أف تحمؿ ىذه الدراسة كؿ مسمـ عمى شحذ اليمة والجد واالجتياد والتشمير 
في الطاعات؛ ألف الحياة كبد ونصب في كؿ مراحميا وأطوارىا، فكما يكدح 
وينصب كؿ عضو في جسده لمقياـ بميمتو الموكمة إليو، فإف عميو أف يكدح 

اليدؼ الذي وجد مف أجمو أال وىو تحقيؽ العبودية هلل رب وتنصب ليحقؽ 
 العالميف.
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 ادلجؾش انشاثغ

م ْٔهٕػب
 
غ
 
 خهك اإلَغبٌ يٍ ػ

 مطالب: ثبلثة وفيو  
 ادلطهت األٔل: 

م ْٔهٕػب يف 
 
غ
 
 .انمشآٌ انكشٌىخهك اإلَغبٌ يٍ ػ

 ادلطهت انضبًَ: 
م ْٔهٕػب يف ضٕء 

 
غ
 
د انٕالؼٍخ ادلؼطٍبخهك اإلَغبٌ يٍ ػ

 االكزشبفبد انؼهًٍخ.ٔ
 ادلطهت انضبنش: 

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
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م ْٔهٕػب يف ضٕء كالو ادلفغشٌٍ
 
غ
 
 ادلطهت األٔل: خهك اإلَغبٌ يٍ ػ

 اٌَبد انٕاسدح
 .(ٔ)ژٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤژ:  اهلل قاؿ
 .(ٕ)ژڎ  ڎ   ڈڌ  *ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  * چ  چ  چ  ڇژ : وقاؿ

 ألٕال ادلفغشٌٍ
ٿٿ ٿ  ژ : قولوفي  ژٿژبالػ في المراد اختمؼ المفسروف

 :ژٹ
چ  چ  چچ  ژ : ولو ق بدليؿ ،(ٖ)جنس اإلنساف ونوعو: القول األول

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ژ:  وقولو ،(ٗ)ژڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ

 .(٘)ژک  ک  گ  گ
 لينيض، ذىب ركبتيو إلى لروحا فيو نفخ ؛ لما(ٙ): آدـ عميو السبلـالقول الثاني

 .(ٚ)ژٿ  ٿ  ٿ  ٹژ : اهلل فقاؿ
                                                           

 .  ٖٚسورة األنبياء: اآلية  -ٔ
 .ٕٔ-ٜٔ اتسورة المعارج: اآلي -ٕ
 البف التنزيؿ لعمـو ، والتسييؿٜٜ/ٗ البف عطية الوجيز ، والمحررٛٔٔ/ٖلمزمخشري  انظر: الكشاؼ -ٖ

رشاد ، و ٜٜٗ/ٖٔ عمـو الكتاب البف عادؿ في ، والمبابٕٔ/٘الفرقاف  ورغائب القرآف ، وغرائبٕٕ/ٕ جزي ا 
 ، وفتحٖٔ٘/ٗ المديد البف عجيبة ، والبحرٖٛٙ/٘لحقي  البياف ، وروحٚٙ/ٙ السعود ألبيالعقؿ السميـ 

 .ٓ٘ٔ/ٗ لمشنقيطي البياف ، وأضواءٓ٘/ٚٔ والتنوير البف عاشور ، والتحريرٔٛٗ/ٖ لمشوكاني القدير
 .ٔٔسورة اإلسراء: اآلية  -ٗ
 .ٔٔسورة يونس: اآلية  -٘
 .ٔٗٗ/ٛٔجامع البياف في تأويؿ القرآف لمطبري ، و ٕٔٓص الثوري فسيرانظر: ت -ٙ
 .٘٘ٚٗ/ٚاليداية الى بموغ النياية لمكي ابف أبي طالب -ٚ
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ۆ  ۆ  ژ: القائؿ ، وىو(ٕ()ٔ)الحارث: المراد باإلنساف النضر بف لثالقول الثا

ژۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى
(ٖ). 

 ، كما قاؿ اهلل (ٗ)العذاب استعجموا ألنيـ كفار قريش؛ المراد القول الرابع:
ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڤژـ: عني

(٘) . 
ىو القوؿ األوؿ؛ لآليات المذكورة فيو، وألف القوؿ بو يعـ غيره، وألف والراجح: 

لما طمب منو أف يطمب  االستعجاؿ موجود في عموـ الناس بدليؿ قوؿ النبي 
 َحْضَرَمْوَت، ِإَلى َعاءَ َصنْ  ِمنْ  الرَّاِكبُ  َيِسيرَ  َحتَّى اأَلْمرُ  َىَذا َلَيِتمَّنَّ  "َوالمَّوِ النصر مف اهلل: 

، واستعجاؿ العذاب كاف (ٙ)َتْسَتْعِجُموَن" َوَلِكنَُّكمْ  َغَنِمِو، َعَمى َوالذِّْئبَ  المََّو، ِإالَّ  َيَخافُ  الَ 
ک  ک  ژعف قـو صالح:  في األمـ السابقة غير كفار قريش، قاؿ اهلل 

ژک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ     ڱ
الرازي  ، يقوؿ(ٚ)

، ذـ الغرض ألف أولى؛ األوؿ القوؿ»وابف عادؿ:   إذا إال يحصؿ ال وذلؾ القـو
 .(ٛ)«النوع عمى اإلنساف لفظ حممنا

                                                           
 .والنصارى الييود ويخالط الفرس كتب في ينظر وكاف وألصحابو، لو النبي واألذى تكذيب في قريش أشد كاف -ٔ
 .ٔٛٗ/ٖالقدير لمشوكاني  ، وفتحٜٜٗ/ٖٔمـو الكتاب ، والمباب في عٕٙٗ/ٕلمسمرقندي بحر العمـو  -ٕ
 .ٕٖسورة األنفاؿ: اآلية  -ٖ
 .ٔٛٗ/ٖ لمشوكاني القدير انظر: فتح -ٗ
 .ٖٛ اآلية األنبياء:سورة  -٘
. ٗٗ٘ٙبرقـ:  ٕٙٗ٘/ٙ الكفر عمى واليواف والقتؿ الضرب اختار مف البخاري، كتاب اإلكراه، باب أخرجو -ٙ

وىو متوسد بردة لو في ظؿ الكعبة، قمنا لو:  ت قاؿ: شكونا إلى رسوؿ اهلل والحديث عف خباب بف األر 
"َقْد َكاَن َمْن َقْبَمُكْم ُيْؤَخُذ الرَُّجُل، َفُيْحَفُر َلُو ِفي اأَلْرِض، َفُيْجَعُل "أال تستنصر لنا، أال تدعو اهلل لنا؟ قاؿ: 
ِو، َفُيْجَعُل ِنْصَفْيِن، َوُيَمشَُّط ِبَأْمَشاِط اْلَحِديِد َما ُدوَن َلْحِمِو َوَعْظِمِو، ِفيَيا، َفُيَجاُء ِباْلِمْنَشاِر، َفُيوَضُع َعَمى َرْأسِ 

 الحديث.َفَما َيُصدُُّه َذِلَك َعْن ِديِنِو..." 
 .ٚٚسورة األعراؼ: اآلية  -ٚ
 .ٓٓ٘/ٖٔ الكتاب البف عادؿ عمـو في ، والمبابٛٗٔ/ٕٕ لمرازي الغيب مفاتيح -ٛ
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 في اآلية الكريمة، عمى أقواؿ: ژٿ  ٹژبػ واختمف المفسرون في المراد
 ىو الذكي لمرجؿ يقاؿ المبالغة،  كما عمى عجواًل، وذلؾ خمؽ أي القول األول:

ونوـ،  أكؿ إال أنت ما فتقوؿ منو، يكثر بما المرء تسمي قد ؿ، والعربتشتع نار
دبار، وىذا إقباؿ إال ىو وما  ، أي: مف(ٔ)ژڇ ڇ ڍژتعالى:  بقولو متأكد وا 
 كأنو أحوالو وثباتو في صبره وقمة استعجالو ، ُجعؿ لفرط(ٕ)األمور العجمة في شأنو
 يكثر كقوليـ لمف منو، ُخمؽ: ءالشي منو يكثر لمف مف الَعَجمة، والعرب تقوؿ خمؽ
 .(٘()ٗ)اإلنسانية جبمة مف ، أي أف ىذا الوصؼ تمكف(ٖ)الكـر مف ُخمؽ: الكـر منو

 .(ٙ)العجمة ُحب عمى خمؽ اإلنساف القوال الثاني:
 .(ٚ)ضعؼ مف المراد القول الثالث:
عمى عجؿ وسرعة  :ُخمؽ اإلنساف مف عجؿ في خمقو أي المراد: القول الرابع

الشمس في آخر ساعة مف نيار  قبؿ غروبألنو ُبودر بخمقو  معجؿ؛ أو ،في ذلؾ
                                                           

 .ٔٔاآلية  سورة اإلسراء: -ٔ
الغيب  ، ومفاتيحٚٗٗ/ٖمماوردي لالنكت والعيوف ، و ٕٗ/ٖ القرآف لعبد الرزاؽ الصنعاني تفسير انظر: -ٕ

الجواىر ، و ٜٕٔ/ٖ كثير البف تفسير القرآف العظيـ، و ٕٕٛ/ٙألبي حياف  المحيط ، والبحرٛٗٔ/ٕٕ لمرازي
 .ٖٕ٘ص لمسعديير الكريـ الرحمف تيس، و ٖٔ٘/ٗ المديد البف عجيبة ، والبحرٗ٘/ٖ لمثعالبيالحساف 

رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب ، و ٕٗٗص الجبلليف ، وتفسيرٖٜ/ٗ لمبيضاويأنوار التنزيؿ انظر:  -ٖ ا 
 .ٔٛٗ/ٖ لمشوكاني القدير ، وفتحٖٔ٘/ٗ البف عجيبة المديد ، والبحرٚٙ/ٙ السعود أبيالكريـ 

 .ٓ٘/ٚٔ البف عاشور والتنوير التحرير -ٗ
 كأنؾ». وقاؿ الفراء: ٕٛٛ/ٔٔالجامع ألحكاـ القرآف  «عجوال فخمؽ العجمة، عمى ركب»القرطبي: قاؿ  -٘

 العجمة مف وخمقتو بنيتو وقيؿ: إف. ٜٛٔ/ٕ القرآف معاني «.العجمة وعمى العجمة مف وخمقتو بنيتو: قمت
 لمبغويالتنزيؿ  معالـ، و ٚٔٙص لمواحدي ، والوجيزٕ٘ٚ/ٙ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ وعمييا ُطبع.

 .ٜٜٗ/ٖٔالكتاب البف عادؿ  عمـو في ، والمبابٕٛٛ/ٖ
 .ٚٗٗ/ٖمماوردي لالنكت والعيوف  -ٙ
 .ٜٗٔ/ٕٕ الغيب لمرازي نقؿ عف الحسف. انظر: مفاتيح -ٚ
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داللة قولو ؛ وبوفي ذلؾ الوقت نفخ فيو الروح الستة، األياـ آخر وىويـو الجمعة، 
 .(ٕ)ذلؾ ىعم(ٔ)ژٹ ٹ ڤ  ڤژ :تعالى

 مف اآلدمييف، سائر خمؽ ترتيب غير مف وتعجيؿ، بسرعة: القول الخامس
 . ، والمراد آدـ(ٖ)آخر خمقاً  النشأة ثـ العظاـ، ثـ لمضغة،ا ثـ العمقة، ثـ النطفة،

 عينيو في الروح ونفخ صورتو إكماؿ بعد ربو سأؿ  أف آدـ القول السادس:
جراء خمقو إتماـ يعجؿ أف ولسانو،  .(ٗ)العجمة أوالده فورث جسده، جميع في الروح وا 

يقولوف:  حمير طيف، وىذا بمغة مف ، أي:ژٿ ٹژ معنى أف: القول السابع
 .(٘)والعجؿ الماء النخؿ بيف ينبت

 .(ٙ)كف فكاف قولو وىو األمر مف تعجيؿ مفالقول الثامن: 
 مف العجؿ خمؽ والمعنى وتأخير مف باب القمب، تقديـ الكبلـ في القول التاسع:
 النار تعرض أي: (ٚ)ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئژ كقولو العجمة، اإلنساف، يعني
نما : الِحْرباء عمى العود استوت: قوليـ مثؿ وذلؾ يعقموف، ماب القـو كمـ عمييـ، وا 

  .(ٛ)العود عمى الحرباء استوت أي

                                                           

 .  ٖٚسورة األنبياء: اآلية  -ٔ
 .ٚٗٗ/ٖوالنكت والعيوف لمماوردي  ،ٖٗٗ/ ٛٔمطبري لجامع البياف في تأويؿ القرآف انظر:  -ٕ
 .ٜٖٙ/ٕلمشربيني  المنير السراج ،  وتفسيرٜٕٛ/ٖ لمبغويمعالـ التنزيؿ انظر:  -ٖ
 .ٛٗٔ/ٕٕ لمرازي الغيب ، ومفاتيحٚٗٗ/ٖالنكت والعيوف لمماوردي ، ٓٔٗ/ٔ مجاىد انظر: تفسير -ٗ
 تيح، ومفاٜٕٛ/ٖ لمبغوي القرآف تفسير في معالـ التنزيؿ، و ٚٗٗ/ٖالنكت والعيوف لمماوردي انظر:  -٘

 .ٛٗٔ/ٕٕ الغيب لمرازي
 .ٚ٘ٚٗ/ٚ النياية لمكي بف أبي طالب بموغ إلى انظر: اليداية -ٙ
 .ٖٗ، ٕٓسورة األحقاؼ: اآليتاف  -ٚ
والبياف لمثعمبي  ، والكشؼٖٗٗ/ٛٔ ، وجامع البياف لمطبريٕ٘ٔالبف قتيبة ص القرآف مشكؿ انظر: تأويؿ -ٛ
 =عمى معنى أنو جعؿ طبيعة مف»عطية ىذا القوؿ  وتأوؿ ابف .ٜٗٔ/ٕٕالغيب لمرازي ، ومفاتيحٕ٘ٚ/ٙ
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 ادلُبلشخ:
 معنى عمى الكبلـ حمؿ أمكف إذا ألنو نوقش القوؿ األخير بأنو قوؿ بعيد؛

 فإف وأيضاً  مقموب، أنو عمى يحمؿ أف مف أولى فيو ترتيبو عمى وىو صحيح
 تغيير في الفائدة فما المجاز، مف وجوه فيو اف،اإلنس مف العجمة خمقت قوليـ:
 أىؿ إجماع وفي»، بؿ يقوؿ الطبري: (ٔ)المجاز في مجراه يجري ما إلى النظـ
 فساده عمى االستشياد عف المغنية الكفاية القوؿ، ىذا خبلؼ عمى التأويؿ
 ألف اهلل؛ كتاب في بو يجاب أف ينبغي ال القوؿ وىذا»، ويقوؿ القرطبي: (ٕ)«بغيره
 .(ٖ)«اضطراراً  الشعر في يقع إنما القمب

 يشاركو مخموؽ كؿ بشيء اإلنساف تخصيص فيو ونوقش الثامف: بضعفو؛ ألف
 .(٘)ژائ ائ  ەئ ەئ  وئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ    ۆئژ:  ، لقولو(ٗ)فيو

 ونوقش القوؿ السابع بأنو ضعيؼ؛ لوجود القرينة التي تثبت عدـ صحتو في
أخرى في اآلية التي تمييا ، وقرينة ژڤ ڤژ:  وىي قولو اآلية، نفس

 أف عمى يدؿ مما ،(ٙ)ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڤژ : في قولو
                                                                                                                                                                  

نما حمؿ قائميو عميو = نما ىو إخبار مجرد، وا  طبائعو وجزء مف أخبلقو، وىذا التأويؿ ليس فيو مبالغة، وا 
. وىو بيذا ٓٓٔ/ٗالمحرر الوجيز «. عدميـ وجو التجوز واالستعارة في أف يبقى الكبلـ عمى ترتيبو

 -كما سيأتي في مناقشة األقواؿ–ؿ ابف جرير والرازي والقرطبي ليذا القوؿ يقترب مف األوؿ، إال أف إبطا
 يجعؿ تأويؿ ابف عطية بعيدا.

 .ٜٗٔ/ٕٕ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح -ٔ
 .ٖٗٗ/ٛٔجامع البياف في تأويؿ القرآف  -ٕ
 .ٜٕٛ/ٔٔ الجامع ألحكاـ القرآف -ٖ
 .ٓٓٔ/ٗفي تفسير الكتاب العزيز  الوجيز انظر: المحرر -ٗ
 . وبالتالي فميس لذكر اإلنساف في اآلية فائدة أو خصوصية.ٕٛ اآلية :سورة يس -٘
 .ٖٛ اآلية األنبياء:سورة  -ٙ
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يقوؿ ابف ، (ٔ)والتثبت التأني خبلؼ ىي التي العجمة طبعو مف اإلنساف جنس
وزعـ أنيا كممة حميرية فقد أبعد وما  ،وأما مف فسر العجؿ بالطيف»عاشور: 

 .(ٕ)«أسعد
 .(ٖ)اإلسرائيميات مف أنو ونحوه ونوقش السادس بأف الظاىر
فإنما تصح  -ومثميما السادس والسابع والثامف-أما القوؿ الخامس والرابع 

، وقد يراد بو آدـ  ژٿٿ ٿ  ٹژ : قولوفي  ژٿژباعتبار أف 
 سبؽ أف الراجح العموـ في نوع وجنس اإلنساف.

، فبل يصح؛ ألف خمؽ اإلنساف ضعيفا قد بينتو -ضعؼ مف-وأما القوؿ الثالث 
خر، لكف يصح القوؿ إف العجؿ يدخؿ في جممة الضعؼ الذي خمؽ منو آيات أ

 اإلنساف. 
يناسب كونو معذورًا وأما القوؿ األوؿ فاعترض عميو: بأف خمؽ اإلنساف عجواًل 

  ؟ژڤ ڤژ : قولو في االستعجال عن نهاهمفمـ  ،فيو
 وخصمة شريفة، حالةأنو تعالى نبو بيذا عمى أف ترؾ االستعجاؿ ب وا:باجأف

 أعطاه ألنو يغمبيا؛ أف وأمره الشيوة، مف فيو ، كما ركبحالة مرغوب فيياو  عزيزة،
، فالدنيا دار امتحاف وابتبلء، (ٗ)العجمة وترؾ الشيوة قمع بيا يستطيع التي القدرة

 ممكو عف الخروج عف وعجزىـ مخموؽ، لكؿ  قيره باإلضافة إلى أف فيو إظيار
وسمطانو 

(٘). 
                                                           

 .ٜٗٔ/ٗ البياف ، وأضواءٓ٘/ٚٔالتحرير والتنوير ، و ٕٕ/ٕ التنزيؿ ي لعمـو انظر: التسييؿ -ٔ
 .ٓ٘/ٚٔالتحرير والتنوير  -ٕ
 .ٓ٘ٔ/ٗ لمشنقيطيبالقرآف  القرآف إيضاح في البياف أضواء -ٖ
 .ٜٜٗ/ٖٔ، والمباب في عمـو الكتاب ٕٔ/٘الفرقاف  ورغائب القرآف ، وغرائبٛٔٔ /ٖلمزمخشري الكشاؼ -ٗ
 .ٖٔ٘/ٗالبف عطية  المديد انظر: البحر -٘
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 ما األقواؿ في ؛ إذ ليس(ٔ)الصواب إلى ألوؿ؛ ألنو األقرب: ىو القوؿ افالراجح
 .(ٕ)ىو إال اآلية مع ويمتئـ معناه يصح

ولوجود القرائف الكثيرة عميو، فيناؾ قرينة متصمة في نفس اآلية تدؿ عميو، وىي 
 ڤژ، وقرينة في اآلية التالية ليا، وىي قولو ژڤ ڤژ :قولو 

چ  ژ:  رى كقولو، وقرائف في آيات أخ(ٖ)ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ

أي مف عجمتو دعائو عمى نفسو أو  (ٗ)ژچ  چچ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ
ولده أو مالو بالشر عند الغضب، ويبادر بذلؾ الدعاء كما يبادر بالدعاء في 

، كما (٘)بالشر لو يستجيبيستجيب لو في الخير، وال  -بمطفو-الخير، ولكف اهلل 
 .(ٙ)ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک ک  ک  گ  گژ: قاؿ 

: وجاءت آيات تحث اإلنساف عمى التأني والتثبت وعدـ العجمة، كقولو 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ

  .(ٚ)ژڦ

                                                           

 .ٜٗٔ/ٕٕ الغيب لمرازي انظر: مفاتيح -ٔ
 .ٓٓٔ/ٗالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز انظر:  -ٕ
 .ٖٛ آليةا األنبياء:سورة  -ٖ
 .ٔٔسورة اإلسراء: اآلية  -ٗ
 .ٓ٘ٔ، ٜٗٔ/  ٗلمشنقيطي البياف ، وأضواءٗ٘ٗ صمسعدي لتيسير الكريـ الرحمف انظر:  -٘
 .ٔٔ اآلية :سورة يونس -ٙ
ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ژ: . وكذلؾ قولو ٙ اآلية :سورة الحجرات -ٚ

﮼﮽  ﮾  ﮿       ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ 

 [.ٜٗ]النساء:ژ﯀ ﯁                         
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 "َوَلِكنَُّكمْ لمذي طمب منو أف يطمب النصر مف اهلل:  وقد سبؽ قوؿ النبي 
 شيد عمى ذلؾ.، والواقع الذي نعيشو يزخر بكثير مما ي(ٕ()ٔ)َتْسَتْعِجُموَن"

 ؛مادة لتكويف موصوفو وشبيت شدة مبلزمة الوصؼ بكون»يقوؿ ابف عاشور: 
 ،ألف ضعؼ صفة الصبر في اإلنساف مف مقتضى التفكير في المحبة والكراىية

ذا فكر في  فإذا فكر العقؿ في شيء محبوب استعجؿ حصولو بداعي المحبة، وا 
تخمو أحواؿ اإلنساف عف ىذيف، شيء مكروه استعجؿ إزالتو بداعي الكراىية، وال 

ونحوه قولو تعالى:  ،فكأنو مخموؽ مف العجمة ،بالطبع فبل جـر كاف اإلنساف عجوالً 
ثـ إف أفراد ، (ٗ)ژچ  چ  چ  ڇ ژوقولو تعالى: ، (ٖ)ژڇ  ڇ    ڍ ژ

؛ الناس متفاوتوف في ىذا االستعجاؿ عمى حسب تفاوتيـ في غور النظر والكفر
 .(٘)«عنوولكنيـ مع ذلؾ ال يخموف 

 وقع، بالرسوؿ  المستيزئيف ذكر لما أنو ىينا اإلنساف عجمة ذكر في والحكمة
 إذا حتى لمظالـ يممي تعالى واهلل ،ذلؾ واستعجمت منيـ االنتقاـ سرعة النفوس في
ٹ ژ: قاؿ  وليذا، يؤخر ال ثـ وينظر، يعجؿ ثـ يؤجؿ، يفمتو لـ أخذه

 .(ٙ)ژڤ  ڤژ عصاني مف عمى واقتداري وحكمي نقمي أي ژٹ
                                                           

 .ٗٗ٘ٙبرقـ:  ٕٙٗ٘/ٙ الكفر عمى واليواف والقتؿ الضرب اختار مف كتاب اإلكراه، باب البخاري، أخرجو -ٔ
. بعد أف ساؽ ٖٜٔبرقـ:  ٓٛٔ/ٔفييا  منزلة الجنة أىؿ أدنى وفي صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب -ٕ

 بو حدثنا قد»فأخبروه بحديث أنس، فقاؿ ليـ:  الحسف، ث أنس في الشفاعة، ذكر الراوي أنيـ ذىبوا إلىحدي
 لو قمنا فتتكموا، يحدثكـ أف كره أو الشيخ، أنسي أدري ما شيئا ترؾ ولقد جميع، يومئذ وىو سنة عشريف منذ

 .«حدثكموه...أ أف أريد وأنا إال ىذا لكـ ذكرت ما ژٿ  ٿ  ٿ  ٹژ وقاؿ: فضحؾ حدثنا،
 .ٔٔسورة اإلسراء: اآلية  -ٖ
 .ٜٔسورة المعارج: اآلية  -ٗ
 .ٓ٘/ٚٔالبف عاشورالتحرير والتنوير  -٘
 .ٜٕٔ/ٖ كثير البفتفسير القرآف العظيـ  -ٙ
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خمؽ عجوال يبادر األشياء، ويستعجؿ وقوعيا، فالمؤمنوف يستعجموف  فاإلنساف
عقوبة اهلل لمكافريف ويتباطئونيا، والكافروف يتولوف ويستعجموف بالعذاب تكذيبا 

 .(ٔ)وعنادا
 وىناؾ فرؽ بيف العجمة والمسارعة: 

 محمودٌة. والُمَساَرَعةُ  مذمومٌة، فالَعَجمةُ 
 وقتو. قبؿ استقبالو: والَعَجمة وقتو، أوؿ في الشيء إلى ِبدارُ ال: المسارعة
 .(ٕ)التوفيؽ قضية والمسارعةُ  الشيطاف، وسوسة سمة الَعَجمةُ 

، فقد اختمؼ المفسروف في المراد (ٖ)ژچ  ڇ چ  چژ :وأما قولو 
 في ىذه اآلية عمى ثبلثة أقواؿ: ژچژبػ

 قيؿ: أبو، و (ٗ)خمؼ الجمحي بف : المراد إنساف بعينة، قيؿ: أميةالقول األول
 .(ٙ)شريؽ بف ، وقيؿ: األخنس(٘)جيؿ ابف ىشاـ
 في تفسير اليموع لو ، وذكر الشنقيطي بأنو يدؿ(ٚ): المراد الكافرالقول الثاني

 خصائص مف كميا الصفات تمؾ ألف؛ منو بعده وما المصميف واستثناء اآلية،
 أف مفيوموو  ،(ٛ)ژىئ ىئ ىئېئ ژ: بقولو عمييـ عقب ولذا المؤمنيف،

                                                           

 .ٖٕ٘صمسعدي لتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  -ٔ
 .ٕٓ٘/ٕ لمقشيري اإلشارات انظر: لطائؼ -ٕ
 .ٜٔاآلية  سورة المعارج: -ٖ
 .ٜٜٖ/ٖ سميماف بف مقاتؿ انظر: تفسير -ٗ
 .ٖٕٛ/ٛ المنثور لمسيوطي انظر: الدر -٘
 .ٖٗ/ٕ العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز ذوي انظر: بصائر -ٙ
 القرآف ، وتفسيرٓٔٙ/ٖٕمطبري لجامع البياف ، و ٘ٛٗص عباس ابف تفسير مف المقباس انظر: تنوير -ٚ

 .ٕٔٚٚ/ٕٔ النياية لمكي بف أبي طالب بموغ إلى ، واليدايةٖٙ/٘ زمنيف أبى البف العزيز
 .ٖ٘سورة المعارج: اآلية  -ٛ
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 أَلْمرِ  َعَجًبا": ذلؾ، ويدؿ لو كذلؾ قوؿ النبي  خبلؼ عمى منو المستثنى
 َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصاَبْتوُ  ِإنْ  ِلْمُمْؤِمِن، ِإالَّ  أَلَحدٍ  َذاكَ  َوَلْيَس  َخْيٌر، ُكمَّوُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِن؛
نْ  َلُو، َخْيًرا َفَكانَ   غير أف فمفيومو ،(ٔ)"َلوُ  َخْيًرا َفَكانَ  َصَبرَ  َضرَّاءُ  َأَصاَبْتوُ  َواِ 

 أنو اآلية في المذكور الوصؼ عميو ينطبؽ الذي وىو ذلؾ، بخبلؼ المؤمنيف
 .(ٕ)ىموع

 ، فيوژژ ژژ منو استثنى أنو بدليؿ : عاـ )اسـ جنس(،القول الثالث
 . (ٗ()ٖ)ژپ  پ  ڀ *ٻ ٻ  ٻ  پ ژ: كقولو

ف قواه دليمو، إال أنو الو  ؛ وتحمؿ الصفات القوؿ الثاني وا   مانع مف إرادة العمـو
المذكورة في اآليات بعد االستثناء والحديث كذلؾ عمى المؤمف الكامؿ اإليماف، وقد 

 :َرُجلٍ  ي"َشرُّ َما فِ يقوؿ:  سمعت رسوؿ المَّو  قاؿ:  حديث أبي ىريرةجاء في 
 .  (ٙ)(٘)َوُجْبٌن َخاِلٌع" ،ُشح  َىاِلعٌ 

                                                           

 .ٜٜٜٕبرقـ:  ٜٕٕ٘/ٗ خير كمو أمره المؤمف باب والرقائؽ، الزىد مسمـ، كتاب أخرجو -ٔ
 .ٕٛٙ/ٛ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف انظر: أضواء -ٕ
 .ٖ ،ٕ اآليتاف :العصر سورة -ٖ
 في والمباب ،ٖٛ٘/ٙ لمنيسابوري غرائب القرآف ورغائب الفرقاف، و ٗٔٙ/ٗمزمخشري ل اؼالكشانظر:  -ٗ

 .ٕٗٓ/ٛبف عجيبة اللبحر المديد ، وأٜٕ/ٖ القرآف عمـو في ، واإلتقافٖٙٙ/ٜٔالبف عادؿ  الكتاب عمـو
 مف كثريفالم ، وأحمد، مسندٖٕٔ٘برقـ:  ٕٖٓ/ٕوالجبف  الجرأة في داود، كتاب الجياد، باب أخرجو أبو -٘

 . ٕٕٚ/ٚداود  أبي ، صححو األلباني في صحيحٓٔٓٛبرقـ:  ٖ٘ٛ/ٖٔ  أبي ىريرةالصحابة، مسند 
 والجبف منو، وجزع ىمع منو استخرج فإذا عميو، الواجب الحؽ إخراج مف يمنعو أي: اليمع، ذو ىنا واليالع
 .ٕٔٗ/ٕمخطابي لمعالـ انظر: شدتو.  مف فؤاده يخمع الذي الشديد ىو الخالع

فقرأت:  بعدىا، ما اقرأ قاؿ: ژچ ڇژ جؿ: و قولو عز عف الحسف سألت قاؿ الطويؿ حميد وعف -ٙ
 .ٖٜٙ/ٕ مجاىد . تفسيراإلنساف خمؽ ىكذا اليموع، ىذا قاؿ: ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ*ڇ  ڇ  ڍ     ڍ ژ
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 الذي الصبر، واليموع وقيؿ: قمة الجزع، ص، وقيؿ:* واليمع في المغة: الحر 
 بالكسر، ىمع وقد الجزع، أفحش: اليمع»، قاؿ الجوىري: (ٔ)الشر مف ويجزع يفزع
 . (ٕ)«وىموع ىمع فيو

ژچ  ڇ چ  چژ: في قولو  ژڇژالمراد بو وفي
 :أقواؿ (ٖ)

 .(ٗ)لمخير البخيؿ المنوع أنو: القول األول
، وقيؿ: (ٙ)لو يحؿ ال ما عمى الحريصيؿ: ، وق(٘)الحريص: القول الثاني

 .(ٚ)يجده ال ما عمى الحريص
 .(ٛ)الضعيؼ: الثالث القول
 .(ٓٔ)القمب ، وقيؿ: ضّيؽ(ٜ)الضجور :الرابع القول
 .(ٕٔ()ٔٔ)الجزع الشديد: الخامس القول

                                                           

 .ٖٗٚ/ٛ العرب البف منظور انظر: لساف -ٔ
 .ٖٗٗ/ٗ العربية وصحاح المغة تاج الصحاح -ٕ
 .ٜٔالمعارج: اآلية سورة  -ٖ
 ٜٗ/ٙ لمماوردي والعيوف انظر: النكت -ٗ
 .ٕٗٛ/ٛلمسيوطي  المنثور ، والدرٜٗ/ٙ لمماوردي والعيوف انظر: النكت -٘
 .ٖ٘ٔ/٘ لمبغويمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ، و ٜٖ/ٓٔ والبياف لمثعمبي انظر: الكشؼ -ٙ
 .ٕٗٓ/ٛ عجيبةالبف  لبحر المديد في تفسير القرآف المجيدانظر: ا -ٚ
 .ٖٖٙ/ٖ السبلـ عبد بف لمعز ، وتفسير القرآفٜٗ/ٙ والعيوف لمماوردي انظر: النكت -ٛ
 .ٖ٘ٔ/٘ لمبغويمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ، و ٘ٛٔ/ٖ لمفراء القرآف انظر: معاني -ٜ
 .ٔ٘ٔ/ٚ لمخازفلباب التأويؿ في معاني التنزيؿ انظر:  -ٓٔ
 ٜٗ/ٙ لمماوردي والعيوف ، والنكتٖٚٗ/ٖ لمسمرقندي العمـو انظر: بحر -ٔٔ
ولذ قيؿ: إف اليمع أعمى أمور أربعة متقاربة في معناىا العاـ، إال أنيا مختمفة في الدرجة والكيفية، فأوؿ  -ٕٔ

ذلؾ الخوؼ، فإف زاد وصاحبو اضطراب وانقباض صار فزعًا، فإذا زاد الفزع وأقعد صاحبو عف العمؿ وأورثو 
. أما الجزع: فيو حزف يصرؼ [ٕٖ٘ٗ/ٜنضرة النعيـ ]د الجزع صار ىمعا.حزنا، أصبح جزعا، فإف زا

 .[ٕٕٗالتعاريؼ لممناوي صو أبمغ مف الحزف؛ ألف الحزف عاـ.]اإلنساف عما ىو بصدده، ويقطعو عنو، في
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   .(ٔ): الشرهالسادس القول
 .(ٕ)عجوالً : السابع القول
 .(ٖ)اليوى واتباع اتالشيو  حركات في : متقمباً الثامن القول
 .(٘)الماؿ جمع مف ال يشبع ، وقيؿ: الذي(ٗ)يشبع ال الذي التاسع: القول
 .(ٙ): جيوالً العاشر القول
 .(ٚ)ويسيو ينسى النعمة وعند يدعو، المحنة عند الحادي عشر: القول
 .(ٛ)المفقود عند ويسخط الموجود عند يرضى الذي الثاني عشر: القول
 .(ٜ)مثميا ويسخطو الدنيا مف القميؿ يرضيو وعاً طم الثالث عشر: القول
 .(ٓٔ)حزوناً  الرابع عشر: القول
ڌ  ڎ  *ڇ  ڇ  ڍ     ڍ ژ: بقولو (ٔٔ)فسره اهلل تعالى الخامس عشر: القول

 :أوجو ، وىذا القوؿ فيو(ٕٔ)ژڎ   ڈ
                                                           

 .ٕٗٛ/ٛ، والدر المنثور لمسيوطي ٜٖ/ٓٔ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -ٔ
 .ٜٖ/ٓٔ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -ٕ
 .ٚٚٔالُتستري ص اهلل عبد بف سيؿ انظر: تفسير -ٖ

 .ٜٕٓ/ٛٔ لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف ، و ٜٖ/ٓٔ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -ٗ
 .ٕٗٛ/ٛ لمسيوطي المنثور انظر: الدر -٘
 .ٜٖ/ٓٔ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -ٙ
 .ٖٔٙ/ٖ لمقشيري اإلشارات انظر: لطائؼ -ٚ
 .ٜٖ/ٓٔ لمثعمبي البيافو  انظر: الكشؼ -ٛ
 .ٖٔٙ/ٖ لمقشيري اإلشارات ، ولطائؼٜٖ/ٓٔ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -ٜ

 .ٜٖ/ٓٔ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -ٓٔ
 البف تفسير القرآف العظيـو  ،ٔٔٗ/ٕ التنزيؿ البف جزي لعمـو ، والتسييؿٜٗٙ/ٕ مجاىد انظر: تفسير -ٔٔ

 .ٖٓ٘/٘ لمشوكاني القدير وفتح، ٘ٙٚص الجبلليف ، وتفسيرٛٓ٘/ٗ كثير
 .ٕٔ ،ٕٓ اآلية المعارج:سورة  -ٕٔ
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، (ٕ)والضجر الحرص شّدة مع الَجَزع ، أو شّدة(ٔ)الصبر قميؿ الحرص، شديد -ٔ
ذا يشكر، لـ خيرال مسو أو إذا  خير عمى يصبر ، أو ال(ٖ)يصبر لـ الشر مسو وا 
ذا جزع، افتقر ، أو إذا(ٗ)ينبغي ال فييما ما يفعؿ حتى شر وال ، أو (٘)منع أيسر وا 

 مف الخير، مّس  عند المنع وسرعة المكروه، مّس  واالضطراُب عند الجزع سرعة
ذا الجزع، شدة رأظي شر نالو ، أو إذا(ٙ)السير سريعة ىموع: ناقة: قوليـ  نالو وا 
 ذلؾ نحو أو المرض أو والحاجة الفقر أصابو ، أو إذا(ٚ)الناس ومنعو بخؿ خير
ذا الجزع، كثير فيو  فيو ذلؾ ونحو والسعة والخصب الغنى مف الخير أصابو وا 
 .(ٛ)واإلمساؾ المنع كثير
ذا وشح، المَّو حؽ منع استغنى إذا -ٕ  .(ٜ)وألح سأؿ افتقر وا 

 .(ٓٔ)والتماسؾ والصبر واالجتماع والقوة الثبات تنافي ال كميااألقو  ومعاني
 اليمع أف اليمع كممة استعماالت تتبع مف استخمصتو والذي»قاؿ ابف عاشور: 

 واإلشفاؽ ذلؾ، توقع عند أو يسرىا، ما أو يحزنيا ما اعتراء عند النفس إمساؾ قمة
 وبعضيـ بالشره، اليمع المغة أىؿ بعض فسر وقد اليمع، آثار فمف الجزع منو، وأما

                                                           

 القرآف ، وغرائبٜٖٛ/٘ يمبيضاو لأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ، و ٗٔٔ/ٖٓلمرازي  الغيب انظر: مفاتيح -ٔ
 . ٖٛٔ/ٜ التأويؿ لمقاسمي ، ومحاسفٖٛ٘/ٙ الفرقاف لمنيسابوري ورغائب

 .ٓٔٙ/ٖٕ لمطبري انظر: جامع البياف -ٕ
 ٖٓ٘/٘ لمشوكاني القدير ، وفتحٜ٘/ٙلمماوردي  والعيوف انظر: النكت -ٖ
 .ٖٚٙ/ٜٔ البف عادؿ الكتاب عمـو في ، والمبابٜٕٓ، ٜٕٛ/ٛٔلمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف انظر:  -ٗ
 .ٜٖ/ٓٔ لمثعمبي والبياف انظر: الكشؼ -٘
رشاد العقؿ السميـ ، و ٗٔٙ/ٗلمزمخشري  الكشاؼ انظر: -ٙ  . ٔٙ/ٜٕ المعاني ، وروحٕٖ/ٜ ودالسع ألبيا 
 .ٖٓ٘/٘ القدير ، وفتحٕٗٓ/ٛالبف عجيبة  المديد ، والبحرٗٔٔ/ٖٓ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح -ٚ
 .ٖٓ٘/٘ لمشوكاني القدير انظر: فتح -ٛ
 .ٜ٘، ٜٗ/ٙلمماورديالنكت والعيوف انظر:  -ٜ

 .ٖٕٗ/ٚٔ البف تيمية الفتاوى انظر: مجموع -ٓٔ
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 المقاء، وما عند بالجبف وبعضيـ بالجوع، وبعضيـ بالشح، وبعضيـ بالضجر،
 اليمع. لصفة آثار أنيا ويريؾ المعاني، ىذه يجمع ضبطو في ذكرناه

 ابتداء عند تظير َخْمِقو، مع فيو كامنة طبيعة اليمع أف: ژچ ڇژ ومعنى
 إذ البشرية، طباعو مف كغيرىا المخموقة طباعو مف فيو والضار، بالنافع شعوره
اتصاؼ  في وال عمييا، العامؿ قصر عمى داللة بعامميا الحاؿ تعمؽ في ليس

 الحالة لمشيء تكوف وقد غيرىا، لو صفة ال أنو عمى داللة بالحاؿ الحاؿ صاحب
 تحقيؽ مع حاؿ عف النيي تعمؽ يستقيـ وبذلؾ والدواعي، األزماف باختبلؼ وضدىا
زالتيا النقائص مقاومة عمى نفسو يروض أف عميو ألف المنيي؛ مف ضدىا تمكف  وا 
ذ عنو،  اإلنساف بأف أشعر فقد واإليعاء، الجمع مذمة عقب ىنا اليمع اهلل ذكر وا 

 ژچ ڇژ: قولو في فيكوف العواقب في تدبر إذا ىمعو عف يكؼ أف يستطيع
 مف أف: ىنفسو، المعن عمى وغمبتو منو الخمؽ ذلؾ تمكف عف بالخمؽ كناية

 .(ٕ()ٔ)«اليمع فيو يحدث أف البشري اإلدراؾ تركيب مقتضى

                                                           

 .ٙ٘ٔ، ٘٘ٔ/ٜٕ والتنوير التحرير -ٔ
تفسير  «يقوؿ تعالى مخبرًا عف اإلنساف وما ىو مجبوؿ عميو مف األخبلؽ الدنيئة»قاؿ ابف كثير:  -ٕ

 «وىذا الوصؼ لئلنساف مف حيث ىو وصؼ طبيعتو األصمية»، وقاؿ السعدي: ٛٓ٘/ٗ القرآف العظيـ
 «وجبمة طبع عمى اليمع جنساً » ، وقاؿ مبل حويش:ٚٛٛتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ص

 النفسانيةُ  الحالةُ : أحدىما :أمريف عمى واقع لفظ وذكر بعض المفسريف أف اليمع. ٜٓٗ/ٗبياف المعاني 
 والفعؿ القوؿ مف الظاىرة األفعاؿُ  تمؾ: والفزع، والثاني الجزع إظيار عمى اإلنسافُ  يقدـ ألجميا التي
 مف ألفَّ  تعالى؛ اهلل بخمؽ تحُدث أنَّيا شؾ فبل النفسانية لحالةا تمؾ النفسانية، أما الحالةِ  تمؾ عمى الدالة
 والفعؿ القوؿ مف الظَّاىرة األفعاؿ أما نفسو، مف الحالةِ  تمؾ إزالةُ  ُيمِكنوُ  ال الحالةِ  تمؾ عمى نفسو ُخمقتْ 
 عمـو في اب، والمبٗٔٔ/ٖٓ الغيب لمرازي مفاتيح انظر: اختياريٌة. أمورٌ  فيي عمييا واإلقداـُ  تركيا يمكنو
 .ٜٖٙ ،ٖٛٙ/ٜٔ البف عادؿ الكتاب

 والشيوة. قمعيا بيا يستطيع التي القدرة وأعطي ،يغمبيا أف وأمر ،فاليمع خصمة ركبت فيو كما ركبت الشيوة
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 َنَخمت استعماليا أحسف ىو إفْ  وحكمةً  عقبلً  لئلنساف جعؿ اهلل أف غير»ويقوؿ:  
 َيِرْيُض  كيؼ لو يصفوف الخير إلى دعاة مف ُيْخِموِ  ولـ قناتو، مف وثقَّفت صفاتو،
والحكماء،  واألنبياء الرسؿ ىـ ؤالءوى وحسو، إدراكو بيف يوفؽ وكيؼ نفسو، جامحَ 
 ُجِبؿ أنو قاَلب في ذلؾ وجعؿ، النقائص ببعض َتَمبُّسو بشدة اإلنساف عف أخبر فإذا

 ما عمى نفسو إراضة في َفرَّط ألنو عميو؛ ذلؾ تبعة إلقاء: ذلؾ مف فالمقصود عميو،
 الشرائع نصائح في وفرَّط الشر، غاية إلى الِعَناف ليا وأرخى الخير، ِجِبمَّة مف فييا

ذا  التنبيو: فالمقصود تعالى اهلل إلى الخير مف اإلنسافُ  يأتيو ما َأْسَند والحكماء، وا 
يقاظو إرشاده ونعمة فيو، لمخير الجالبة القوة بخمؽ عميو اهلل نعمة إلى  الحؽ، إلى وا 
جب حب خب مب  ىب يبجت حت خت مت  ىت  يت ژ: تعالى قولو ذلؾ إلى أشار كما

ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ  حئ  مئ ېئ ېئ ژ: قولو ، عقب(ٔ)ژجث

 .(ٖ)«(ٕ)ژىئ

                                                           

 .ٜٚاآلية النساء: سورة  -ٔ
 .ٛٚاآلية النساء: سورة  -ٕ
 .ٚ٘ٔ ،ٙ٘ٔ/ٜٕ والتنوير التحرير -ٖ
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م ْٔهٕػب يف ضٕء 
 
غ
 
ادلؼطٍبد انٕالؼٍخ ادلطهت انضبًَ: خهك اإلَغبٌ يٍ ػ

 االكزشبفبد انؼهًٍخٔ
إذا نظر متأمبًل في نفسو، وواقعو، وأعمالو، وأحوالو، ومجتمعو،  اإلنسافإف 

بع منطؽ عجوؿ فعبًل، يتعجؿ األمور، والنتائج، ويت والناس مف حولو، لوجد أنو
ويتأثر بالنظرة السطحية عقمو، ويحاوؿ مجاراة عجمة الحياة التي تدور بسرعة، 

القصيرة إلى األمور، دوف عمؽ وشموؿ ونظر في تجارب اآلخريف ممف حولو، 
األمثمة و ومع المخالفيف،  غفؿ عف سنف اهلل في الكوف وفي النفس وفي التشريعوي

فمثبًل في عصرنا نجد أف حوادث السير  الواقعية عمى عجمة اإلنساف كثيرة جدًا،
والمرور سببيا في الغالب راجع إلى العجمة، وبالتالي كـ مف التوجييات 
واإلرشادات التي تدلي بيا الجيات المختصة تركز عمى العجمة كسبب أوؿ ورئيس 
في ذلؾ، كذلؾ نجد أف كثيرًا مف المشكبلت االجتماعية التي تترتب عمييا آثار 

د تسبب انييار أسر وتشقؽ مجتمعات ترجع إلى الشائعات الناجمة عف سيئة جدًا ق
عجلة  منوقد بيف القرآف أف ، العجمة في نقؿ األخبار والمعمومات دوف تريث

 الدعاء بذلؾ ويبادر الغضب، عند بالشر مالو أو ولده أو نفسه على دعائه اإلنسان
يطمب نصر اهلل قاؿ:  أف الخير، ولما ُطمب مف النبي  في بالدعاء يبادر كما

 .َتْسَتْعِجُموَن" "َوَلِكنَُّكمْ 
ومف أخطر ما توقعو العجمة في اإلنساف خبلؿ رحمتو في ىذه الحياة الدنيا أف 

أو حصولو عمى  معياحالو  يؤثر ىذه الحياة العاجمة عمى الدار اآلخرة، ولو انتيى
ولو كاف  ،ويذرىا يعرض عف اآلخرةفتراه ما يحب منيا إلى شقائو وعذابو األبدي، 

واقع حالو في سموكو  بشيادة، السعادة األبدية عممو ليا يجعمو مف أصحاب
والولد، والمنصب،  ،الحياتي تجاه مطالبو القريبة الزمنية مف الحياة الدنيا، كالماؿ

بو،  الذي تعمقت نفسو الدنيوي نو يدعو ربو بإلحاح، لتحقيؽ مطموبوحتى أوالدار، 
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بو السعادة، دوف أف يضع في حسبانو وتقديراتو احتماؿ أف متصورًا أنو سيناؿ 
يكوف فيو شر لو، وسيجمب لو التعاسة والشقاء والعذاب والخيبة، وىذا مف عجمة 

 .(ٔ)وضعؼ اإلنساف وشدة تعمؽ نفسو بالعاجمة وحبو ليا
وليذا ولما كانت العجمة شيئا يكثر مف اإلنساف جاءت األحكاـ الشرعية مراعية 

طبلؽ مثبًل جعؿ بيد الرجؿ ألنو أضبط لنفسو مف المرأة وأبعد عف التعجؿ لذلؾ، فال
فيو منيا، ونظرًا ألف اإلنساف قد تقوده عجمتو إلى إيقاع الطبلؽ دوف تأمؿ وتريث، 
جعمت لو فرصة بؿ فرصتاف في الطبلؽ، يراجع نفسو بعد ذلؾ ويدفع تعجمو، وفي 

ط مف التعجؿ في الشراء، وجعمت البيع لئلنساف اشتراط خيار رد المبيع، احتيا
الشورى مف أىـ مبادئ الشريعة؛ وما ذلؾ إال لتحجيـ دائرة الخطأ الذي قد ينتج 
عف التعجؿ في اإلقداـ عمى األمور، بؿ جاء األمر القرآني بالتثبت مف كؿ ما 

ٺ  ٺ  ژ: يصؿ إلى اإلنساف والتأني وعدـ العجمة في البناء عميو في قولو 

 .(ٕ)ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ؿ يقوؿ قبؿ أف يعمـ، ويجيب قبؿ أف يفيـ، ويحمد قبؿ جِ العَ الشخص : ولذا قيؿ

، والعجؿ  أف يجرب، ويذـ بعد ما يحمد، ويعـز قبؿ أف يفكر، ويمضي قبؿ أف يعـز
 .(ٖ)تصحبو الندامة، وتعتزلو السبلمة، وكانت العرب تكني العجمة، أـ الندامات

 والكؼ، الفعؿ عمى قادرة تجعميا دقيقة، بحكمة ركز البشرية المدارؾ تركيب إف
 اآلثار متضادة قوى فييا وجعمت المنافر، عف ومعرضة المبلئـ، إلى وساعية
 التي الَمْقِدَرة البدنية حدود في يجب كما استخداميا في واإلدراؾ العقؿ يتصرؼ
 آثار بيف الفرؽ يميز إدراكاً  لو عؿج ثـ النوع، إفراد أعطييا والتي النوع ُأعطيا

                                                           
 .ٕٔٙ)آيات اهلل في الكوف واإلنساف( ألسامة الناعسة ص عظمة اهلل في  والتأمؿ عجائب النظر انظر: -ٔ
 .ٙسورة الحجرات: اآلية  -ٕ

 .ٕٙٔ حاتـ ص أبو البستي حباف بف الفضبلء لمحمد ونزىة العقبلء انظر: روضة -ٖ
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 وخمؽ ضر، وال فيو نفع ال والذي والضار، منيا النافع بيف أفعاليا وآثار الموجودات،
 األفعاؿ بعض في الوصفيف اختبلط أف غير الضار، ويكره النافع، يحب إلياماً  فيو

 يظنو ما فيبتغي الضار، الحاؿ يريو وال منيا النافع الحاؿ يريو قد الذوات وبعض
 بذلؾ شاعراً  أو واآلجؿ، العاجؿ في أضرار مف مطاويو في بما شاعر غير نافعاً 
 تركو عمى صبره لعدـ اآلف؛ تناولو عنده يرجح العاجؿ النفع بحصوؿ شغفو ولكف
ف آجؿ، ضر مف فيو ما بيا يقتحـ حيبلً  أو معاذير مقدراً   الباطنية القوى اختبلط وا 
 ما إلى ييتدي فبل النافع، ونفع الضار رض عنو تستر قد التفكير حركات مع

 الضار التباع إيثاراً  فيو تحدث ولكنيا ذلؾ عنو تستر ال وقد تجنبو، أو سموكو ينبغي
 أو فعمو في لكمفة النافع اتباع عف إعراضاً  عارض، عند أو وقت في ولو فيو لمبلئمة
 تعمؿ بيا التي تياوآال والصارفة الباعثة قواه تركيب اشتماؿ مف وذلؾ لوجدانو، منافرة
 صبلحيةٌ  البديع التركيب ىذا مف فحدثت أعماليا، في التعاكس مف شيء عمى وتدفع
بعثرتو،  أو ذلؾ إلفساد وصبلحيةٌ  اإلنساف، بعيدة المنوط الصالح بالتدبير لموفاء
 قناتو، مف وثقَّفت صفاتو، َنَخمت استعماليا أحسف ىو إفْ  وحكمة عقؿ لئلنساف وجعؿ

 .(ٔ)وحسو إدراكو بيف يوفؽ وكيؼ نفسو، جامحَ  َيِرْيُض  ما لئلنساف رعبيف الش وقد
 وعميو فدافع اإلنساف لمعجمة يرجع إلى:

أنو يحب شيئَا اغترارًا بما يتييأ لو منو، أو طمبًا لمذة عاجمة تحصؿ لو منو،  -ٔ
 ولكنو قد يكوف فيو شرًا لو.

يًا عف ألـ عاجؿ يحصؿ لو أنو يكره شيئًا نفورًا مما يتييأ لو فيو، أو تجاف -ٕ
منو، ولكف قد يكوف الشيء الذي كرىو خيرًا عظيمًا لو، فؤلجؿ ىذيف العامميف كاف 

 .(ٕ)اإلنساف كثير العجمة
                                                           

 .ٙ٘ٔ/ٜٕ والتنوير البف عاشور انظر: التحرير -ٔ
 .ٕٔٙاهلل في الكوف واإلنساف( ص )آيات انظر: عجائب النظر والتأمؿ في عظمة اهلل  -ٕ
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بسبب الحرص عمى نيؿ المحبوب،  نفسي دافعوبالتالي فيذه العجمة منشؤىا 
 ؿاالستعجاوالخوؼ مف المكروه، وبالتالي كثرت العجمة في اإلنساف حتى صار 

 نفسو، ضبط يعمؿ عمى فعمى اإلنساف أف وبالتالي فطرتو، في المركوزة كالطبيعة
لجاميا  في النظر في االستعجاؿ، بإمعاف غموىا مف لمتخفيؼ الشرع والعقؿ بمجاـ وا 
 وجؿ، عز اهلل كتاب في النظر ودواـ االستعجاؿ، عمى المترتبة والعواقب اآلثار

 عمى ويحمؿ النفس، ييدئ مما ذلؾ ريخ، فإفوالتا والسيرة، السنة، في والمطالعة
 العصاة ومع التشريع وفي النفس وفي الكوف في اهلل بسنف والتأّني، ويبصر التريث

، واالستعانة باهلل باالعتصاـ (ٔ)والمكذبيف، مع مجاىدة النفس عمى التأني والتريث
ذا رغب في إ بو وااللتجاء إليو لجبر النقص وسد الخمؿ في النفس البشرية، ودعائو

ذا كاف فيو شر أف يصرفو عنو، بؿ عمـ  شيء إف كاف فيو خير أف ييسر لو فيو، وا 
أصحابو االستخارة، وما ىي إال خروجا مف حوؿ اإلنساف وقوتو، وابتعادًا  النبي 

 ، وقد امتدح رسوؿ (ٖ)(ٕ)عف االتكاؿ عمى النفس البشرية التي تتعجؿ األمور
أما الحمـ ، (ٗ)"ِفيَك َلَخْصَمَتْيِن ُيِحبُُّيَما المَُّو اْلِحْمُم َواأَلَناةُ  ِإنَّ " : بقولو عبد القيس أشجَ 

                                                           

، بحث وليد خالد الربيعل خمػؽ اإلنسػاف مف عجػؿ، و ٖٗ-ٕٖآفات عمى الطريؽ لمحمد نوح صانظر:  -ٔ
 (..http://www.al-forqanعمى الرابط: ) مجمة الفرقافمنشور في 

 ،ُيَعمُِّمَنا ااِلْسِتَخاَرَة ِفي اأُلُموِر َكَما ُيَعمُِّمَنا السُّوَرَة ِمَن اْلُقْرآنِ  َكاَن َرُسوُل اهلِل " قاؿ: عف جابر ابف عبداهلل -ٕ
 ،المَُّيمَّ ِإنِّي َأْسَتِخيُرَك ِبِعْمِمكَ  :ثُمَّ ِلَيُقلِ ، َضةِ ِإَذا َىمَّ َأَحُدُكْم ِباأَلْمِر َفْمَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن ِمْن َغْيِر اْلَفِري :َيُقولُ 

 ،َوَتْعَمُم َواَل َأْعَمُم َوَأْنَت َعالَُّم اْلُغُيوبِ  ،َفِإنََّك َتْقِدُر َواَل َأْقِدرُ  ،َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضِمَك اْلَعِظيمِ  ،َوَأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتكَ 
َعاِجِل َأْمِري َوآِجِمِو  :ُم َأنَّ َىَذا اأَلْمَر َخْيٌر ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري، َأْو َقالَ المَُّيمَّ ِإْن ُكْنَت َتْعمَ 

ْن ُكْنَت َتْعَمُم َأنَّ َىَذا اأَلْمَر َشر  ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاقِ  ،َفاْقُدْرُه ِلي َوَيسِّْرُه ِلي ثُمَّ َباِرْك ِلي ِفيوِ  َبِة َأْمِري، َواِ 
َقاَل:  ،ثُمَّ َأْرِضِني ،َأْو َقاَل ِفي َعاِجِل َأْمِري َوآِجِمِو َفاْصِرْفُو َعنِّي َواْصِرْفِني َعْنُو َواْقُدْر ِلي اْلَخْيَر َحْيُث َكانَ 

 .ٜٓٔٔرقـ:  ٜٖٔ/ٔ مثنى التطوع مثنى في جاء ما باب التطوع، أبواب كتاب ،البخاري أخرجو ."َوُيَسمِّي َحاَجَتوُ 
 .ٕٕٙعجائب النظر والتأمؿ ص  -ٖ
  .ٚٔبرقـ:  ٙٗ/ ٔالديف  وشرائع  ورسولو تعالى باهلل باإليماف األمر أخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب -ٗ

http://www.al-forqan.net/articles/writer-15.html
http://www.al-forqan./
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فما أحوجنا إلى التأني والروية ، (ٔ)وأما األناة فيي التثبت وترؾ العجمة ،فيو العقؿ
 .(ٕ)ونسمـ مف الندامة والخسراف ،لنظفر بالمقاصد والغايات ؛أمورناجميع والصبر في 

ذ تأممنا في اإل  ما اعتراء عند النفس إمساؾ نساف، وواقعو، وأحوالو، لوجدنا قمةوا 
ضعؼ اإليماف أو  منو، وعند واإلشفاؽ ذلؾ، توقع عند أو يسرىا، ما أو يحزنيا

 شحًا وضجرًا، اليمع عند مس الشر جزعًا و منو، يظير أثر ذلؾ القمب عند خواء
مضروبًا  الحاضرة سرمداً  يتألـ لمذعتو، ويحسب أنو دائـ ال كاشؼ لو، ويظف المحظة

مف ىذه المحظة وما فييا مف الشر الواقع  (ٖ)عميو، ويحبس نفسو بأوىامو في ُقمُقـ
بو، حتى يصؿ الحاؿ بأناس إلى أف يتصور أحدىـ أنو ليس ىناؾ فرج، وال يتوقع 
مف اهلل تغييرًا، ومف ثـ يأكمو ويمزقو اليمع؛ ذلؾ أنو ال يأوي إلى ركف ركيف يشد 

ويعمؽ بو رجاءه وأممو، منوعًا لمخير ممسكًا إذا قدر عميو، يحسب أنو  مف عزمو،
مف كده وكسبو فيبخؿ بو عمى غيره، ويحتجبو لشخصو، ويصبح أسير ما ممؾ 
منو، مستعبدًا لمحرص عميو! ذلؾ أنو ال يدرؾ حقيقة الرزؽ ودوره ىو فيو، وال يتطمع 

الشعور بو، فيو ىموع في  إلى خير منو عند ربو وىو منقطع عنو خاوي القمب مف
الحالتيف، ىموع مف الشر، ىموع عمى الخير، وىي صورة بائسة لئلنساف، حيف 

 ، وبقدر نقصاف إيمانو يكوف بؤسو.(ٗ)يضعؼ إيمانو أو يخمو قمبو مف اإليماف
استجابة ك ،مشاعر قمؽ وىمع في أوقات معينة خبلؿ حياتو اإلنسافيواجو و 
 ومفة، في حالٍة َخطرة أو مسبّْبة لمكرب أو الشدَ  افاإلنس يكوفعندما ُردود ِفعؿ و 

خبلؿ مراجعة ما يتعمؽ بنوبات اليمع في مراجع الطب النفسي الحديث فقد الحظ 
                                                           

 .ٜٛٔ/ٔشرح النووي عمى مسمـ  -ٔ
 (.http://www.al-forqan.net، عمى الرابط: )وليد خالد الربيعل خمػؽ اإلنسػاف مف عجػؿانظر:  -ٕ
 أو نحاس مف صغير الرأس، أو إناء ضيؽ وغيره ويكوف نحاس مف الماء فيو يسخف ما القافيف بضـ قمقـ -ٖ

 . ٓٙٚ/ٕ الوسيط ، والمعجـٖٜٗ/ٕٔ العرب الورد. لساف ماء فيو يجعؿ صيني خزؼ أو فضة
 .ٜٖٛٙ/ ٙ ف لسيد قطبالقرآ ظبلؿ انظر: في -ٗ

http://www.al-forqan.net/articles/writer-15.html
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في  في المرضى الذيف يعانوف مف حاالت غامضة تتمثؿ األطباء مؤخرًا زيادة كبيرة
بأعراض مرضية  لكنيا مصحوبة ؛نوبات مف القمؽ والرعب اليائؿ مدتيا قصيرة نسبياً 

مزعجة تدفع المرضى إلى البحث عف العبلج في المستشفيات وأقساـ الطوارئ 
وظير  ،المركزة وأحيانًا في غرؼ الرعاية ،التخصصات وعيادات األطباء مف مختمؼ
في   (Panic Attacks)، ونوبات اليمعPanic disorder)) مصطمح اضطراب اليمع

صيب نسبة كبيرة توصؼ حالو مرضية غامضة مراجع الطب النفسي الحديث مؤخرًا ل
مف الناس مف مختمؼ األعمار، وتقدر نسبة اإلصابة بنوبات اليمع بعد أف تزايد 

% مف الناس مف مختمؼ األعمار، ويعني ذلؾ وجود ٕٔانتشارىا مؤخرًا بحوالي 
مبلييف المرضى الذيف يعاني معظميـ في صمت وال يدركوف أف المشكمة تتمثؿ في 

 .(ٔ)باضطراب نفسي قابؿ لمعبلج اإلصابة
وما يذكر عف اليمع في الطب النفسي حالة نفسية مرضية، يعالجونيا بالعقاقير، 
 أو الجمسات الطبية، أو بيما معًا، واليمع المذكور في القرآف حالة في النفس تنافي

عند الشر  (ٕ)والتماسؾ والصبر، ينتج عنيا شدة الجزع واالجتماع والقوة الثبات
أنيا موجودة في اإلنساف،  أوضح القرآف الكريـة الحرص عند الخير، وقد وشد

اليمع  ويظير أثرىا عند وقوع الشر أو الخير، واستثنى قومًا ال تظير عمييـ آثار ىذا
مف شدة جزع وحرص؛ ألنيـ اىتدوا بيدي ربيـ، واستناروا بنوره، فكاف ما ذكره عنيـ 

، (ٖ)أوقاتيا يا فيئأداب يياعم ةومادوالمالصبلة بالنفسية، وذلؾ يذه األمور ل عبلجفيو 
                                                           

اضطراب اليمع، ـ، و ٕٛٓٓلمطفي الشربيني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  اإلشارات النفسية في القرآف الكريـ -ٔ
 (. http://www.kaahe.org/health، الرابط: )الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز العربية لممحتوى الصحيموسوعة موقع 

 .ٕٕٗأبمغ مف الحزف؛ ألف الحزف عاـ. التعاريؼ ص فيو عنو، ويقطعو بصدده، عما ىو اإلنساف حزف يصرؼ الجزع: -ٕ
المراد مف اآليات الكريمة إثبات خمؽ الّمو تعالى لئلنساف بأخبلقو مف اليمع والّصبر، »يقوؿ ابف بّطاؿ:  -ٖ

. «ف اّلذيف ىـ عمى صبلتيـ دائموف، ال يضجروف بتكّررىا عمييـوالمنع واإلعطاء، وقد استثنى الّمو المصّمي
 .ٔٔ٘/ٖٔبف حجر ال فتح الباري

http://www.kaahe.org/health
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وفي السنة المطّيرة ما يفيد تأثير الصبلة في راحة القمب بيا، ويدؿ عمى ذلؾ قولو 
 :اَلةَ  َأِقمِ  ِباَللُ  "َيا ، (ٕ)َصمَّى" َأْمرٌ  َحَزَبوُ  ِإَذا  النَِّبيُّ  "َكانَ و ،(ٔ)ِبَيا" َأِرْحَنا الصَّ

، ومف ىذا حالو بالغيب والجزاء ة، واإليمافستحبموال ةبو ندمالوالزكاة والصدقة 
اطمأنت نفسو وارتاح قمبو، ألنو يعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، وأف عقباه إلى 

رتكاب ومف باب أولى الخوؼ مف اخائفوف مف التقصير في الطاعة خير، وىـ 
ويوفوف ، ويحفظوف الفروج عما حـر اهلل، ويؤدوف األمانات، المعصيةو الظمـ 

ىت  ژ :قاؿ بالعيود، ويؤدوف الشيادة بصدؽ، وفوؽ ذلؾ يمزموف ذكر اهلل 

ژيت جث  مث  ىث
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ژ  :قاؿ ، وتبلوة كتابو (ٖ)

ژڈ ڈ ژ    ژ ڑ   ڑ ک ک
فإّف الّرضا  ،بقضاء اهلل، ويرضوف (ٗ)

والّتذّرع بالّصبر الجميؿ مّما يساعد عمى الّتخّمص مف ىذه ،  بقضاء الّمو
، ونستطيع أف نجمؿ عبلج اليمع بكممة )التقوى(، التي ىي جماع كؿ (٘)وراألم

 .الخير، وفييا التزاـ المأمور وترؾ المحظور عمى نور مف اهلل
والموضوع بحاجة لدراسة نفسية متعمقة؛ لمعرفة حقيقة العجؿ واليمع وأثر كؿ 

ف كاف مما ال ريب فيو أنيما م وجوداف في منيما عمى سموؾ اإلنساف ونفسيتو، وا 
 طبيعة اإلنساف بشيادة القرآف كبلـ اهلل خالؽ اإلنساف.

                                                           

، صححو األلباني في ٜ٘ٛٗبرقـ:  ٘ٔٚ/ٕالعتمة  صبلة في ، كتاب األدب، بابداود وأبأخرجو  -ٔ
 .ٖٚٓٔ/ٕ الصغير الجامع صحيح

 : نابو"َحَزَبُو". ؤٜٖٔبرقـ:  ٕٓٗ/ٔميؿ ال مف  النبي قياـ وقت ، كتاب الصبلة، بابداود وأبأخرجو  -ٕ
 .ٛٗ/ٚٔ مسمـ لصحيح النووي شديد. انظر: شرح أمر بو وألـ
 .ٕٛ اآلية الرعد:سورة  -ٖ
 .ٚ٘سورة يونس: اآلية  -ٗ
 .ٕٖ٘ٗ/ٜ نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسوؿ الكريـانظر:  -٘
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 ادلطهت انضبنش: يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب

 :يتمخص ما يميالعممية المعطيات الواقعية و من خالل الدراسة التفسيرية و 
ٿٿ ٿ  ژ : في قولو ژٿژ* اختمؼ المفسروف في المراد بالػ

 نس اإلنساف ونوعو.، والراجح أنو جژٹ
، والراجح أنو خمؽ عجواًل، مف شأنو ژٿ  ٹژ* اختمؼ المفسروف في المراد بػ

العجمة في األمور، فُجعؿ لفرط استعجالو وقمة صبره وثباتو في أحوالو كأنو خمؽ 
 مف الَعَجمة، عمى المبالغة، فيذا الوصؼ تمكف مف جبمة اإلنسانية.

الَعَجمُة استقباؿ الشيء قبؿ وقتو، وىي *ىناؾ فرؽ بيف العجمة والمسارعة: ف
 مذمومٌة، والمسارعة: الِبداُر إلى الشيء في أوؿ وقتو، وىي محمودٌة.

، ژچ  چ چ  ڇژ: في قولو  ژچژاختمؼ المفسروف في المراد بػ* 
.  وال مانع مف إرادة العمـو

أقواؿ، ومعاني األقواؿ كميا تنافي الثبات والقوة  ژڇژفي المراد بػ* 
تماع والتماسؾ والصبر، واستخمص ابف عاشور مف تتبع استعماالت كممة واالج

اليمع أنو قمة إمساؾ النفس عند اعتراء ما يحزنيا أو ما يسرىا، أو عند توقع ذلؾ، 
واإلشفاؽ منو، وأما الجزع فمف آثار اليمع، وكذلؾ الشره والضجر والشح والجوع 

اليمع طبيعة كامنة في اإلنساف مع  والجبف عند المقاء كميا آثار لصفة اليمع، وأف
 َخْمِقو، تظير عند ابتداء شعوره بالنافع والضار.

عجوؿ يتعجؿ األمور والنتائج ويتبع منطؽ عقمو،  واقع اإلنساف يدؿ عمى أنو* 
ويتأثر بالنظرة السطحية إلى ويحاوؿ مجاراة عجمة الحياة التي تدور بسرعة، 

واألمثمة ، ومع المخالفيف والنفس والتشريعاألمور، ويغفؿ عف سنف اهلل في الكوف 
الواقعية كثيرة، كحوادث السير والمرور، والشائعات الناجمة عن العجمة في نقل 
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يثار الحياه العاجمة مالو بالشر،  على نفسه أو ولده أو ء اإلنساندعاو، األخبار وا 
عة كالطبيحتى صارت ، ولما كانت العجمة تكثر مف اإلنساف عمى الدار اآلخرة
جاءت األحكاـ الشرعية مراعية لذلؾ، كالطبلؽ، واشتراط خيار  المركوزة في فطرتو

 رد المبيع، واألمر بالتثبت مف كؿ ما يصؿ إلى اإلنساف والتأني قبؿ البناء عميو.
بسبب الحرص عمى نيؿ المحبوب والخوؼ مف  دافع نفسيالعجمة منشؤىا *  

لجاميا بمجاـ الشرع والعقؿ عمى اإلنساف أف يعمؿ عمى ضبط نالمكروه، و  فسو، وا 
 لمتخفيؼ مف غموىا في االستعجاؿ.

* إذ تأمؿ اإلنساف في واقعو ومف حولو وجد قمة إمساؾ النفس عند اعتراء ما 
يحزنيا أو ما يسرىا، أو عند توقع ذلؾ، واإلشفاؽ منو، وعند ضعؼ اإليماف أو 

جزعًا و شحًا وضجرًا، عند خواء القمب منو، يظير أثر ذلؾ اليمع عند مس الشر 
مساكًا إذا قدر عميو.  ومنعًا لمخير وا 

* الحظ األطباء مؤخرًا زيادة كبيرة في المرضى الذيف يعانوف مف حاالت 
غامضة تتمثؿ في نوبات مف القمؽ والرعب اليائؿ مدتيا قصيرة نسبيًا؛ ومصحوبة 
ح بأعراض مرضية مزعجة تدفع المرضى إلى البحث عف العبلج، وظير مصطم

اضطراب اليمع، ونوبات اليمع في الطب النفسي لوصؼ حالو مرضية غامضة 
تصيب نسبة كبيرة مف الناس مف مختمؼ األعمار، وتقدر نسبة اإلصابة بنوبات 

 % مف الناس مف مختمؼ األعمار.ٕٔاليمع بعد أف تزايد انتشارىا مؤخرًا بحوالي 
، وحفظ بالغيب والجزاء ماف، والزكاة والصدقة، واإليالصبلةاليمع ذلؾ ب عبلج* 

الفرج عما حـر اهلل، وأداء األمانات، والوفاء بالعيود، والشيادة بصدؽ، وذكر اهلل، 
 .ويجمع كؿ ذلؾ كممة )التقوى( ،بقضاء اهللوالرضا 
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 ظير اآلثار التالية:تالعممية المعطيات الواقعية و من خالل الدراسة التفسيرية و و 
عجوؿ مف شأنو العجمة في قوؿ إف اإلنساف * معطيات الواقع تشيد بصحة ال

ف ىذا الوصؼ تمكف مف جبمة اإلنسانية.  األمور، وا 
* ظيور المعجزة القرآنية الببلغية، إذ استعمؿ القرآف الكريـ وجوىًا عربية 

 ببلغية في وصؼ اإلنساف بعجوؿ وىموع.
ف كاف وصؼ  * ما ذكر مف جانب عممي في القرآف لئلنساف باليموع، وا 

ع الزاؿ بحاجة إلى دراسة متعمقة مف الناحية العممية، وكذلؾ العجؿ في الموض
اإلنساف، لكني أرى أنو يمكف اعتبار ذلؾ جانبًا مف جوانب اإلعجاز العممي 
بشيادة المعطيات الواقعية، وبالتالي فيذه اآليات تمثؿ سبقًا قرآنيًا لعمـو طب النفس 

عمـ الذي في القرآف نزؿ مف عند اهلل الحديث، والمستقبؿ كفيؿ ببياف ذلؾ؛ ألف ال
الذي خمؽ اإلنساف، ويطمعو في كؿ وقت وآف عمى شيء مف أسرار الكوف بما فيو 
ىذا اإلنساف وما انطوى عميو مف عجائب وأسرار تشيد بإعجاز القرآف، وأنو مف 

 عند اهلل الرحمف.
حاالت * إعجاز القرآف في وصؼ الدواء النافع لمخبلص مف اليمع وغيره مف ال

النفسية، إذ بيف أف كؿ إنساف ىموع، ثـ استثنى صنفًا مف الناس يقيموف الصبلة 
والزكاة... وىذا إشارة إلى أف ىؤالء نجوا وسمموا مف آثار اليمع، واستطاعوا صرفو 
والتغمب عميو باألعماؿ المذكورة في اآليات، وبالتالي فيذه األعماؿ عبلج مف ىذا 

تعالج األمراض النفسية بالجمسات الطبية، وأكدت الدراسات  الداء وما يماثمو، واليـو
عمى األثر اإليجابي لمقرآف في عبلج الحاالت النفسية، ويؤكد ىذا اإلعجاز ازدياد 
حاالت األمراض النفسية مف ىمع وغيره أوساط المسمميف المفرطيف في االلتزاـ 
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لصبلة والقرآف والذكر الحؽ بالتعاليـ التي جاء بيا اإلسبلـ، والتفريط في شأف ا
 .(ٔ)والصدقة وما ذكره اهلل مف وقاية ليذه األمراض

إذ كيؼ خمؽ  * رفع االلتباس واالشباه الذي قد يعمؽ في بعض األذىاف،
اإلنساف عجواًل وىموعًا، ونيي عف العجؿ، وذـ الجزع والمنع الحاصؿ نتيجة اليمع، 

اؿ وضبط النفس عند اليمع وذلؾ ببياف أف اهلل تعالى نبو عمى أف ترؾ االستعج
بكؼ آثاره السيئة مف جزع وحرص وشره، حاالت مطموبة، كما ركبت الشيوة في 
اإلنساف، وأمر أف يغمبيا؛ ألف اهلل أعطاه القدرة التي يستطيع بيا قمع الشيوة وترؾ 
العجمة والصبر والتماسؾ لكؼ اليمع وآثاره، ولذا وجب عميو أف يروض نفسو عمى 

زالتيا عنو، مقاومة النقائ ال فإنو يكوف قد ص وا  بما جعؿ اهلل لو مف عقؿ وحكمة، وا 
َفرَّط في ترويض نفسو عمى ما فييا مف ِجِبمَّة الخير، وأرخى ليا الِعَناف إلى غاية 

 أعمـ. الشر، وفرَّط في العمؿ بمقتضى الشرع والحكمة، واهلل 

                                                           

مث سكاف العالـ يعانوف مف اضطرابات وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أف ما يقرب مف ث -ٔ
% مف الناس في بعض المجتمعات، ويعانى ٕٓنفسية، حيث تصيب حاالت القمؽ النفسي ما يقرب مف

مميوف  ٓ٘ٗحوالي % ٚ% مف اضطرابات اليمع، وتصؿ نسبة اإلصابة باالكتئاب النفسي إلى )ٕٔ
%، ٖويصيب الوسواس القيري  حالة اكتئاب تؤدى إلى االنتحار لحوالي مميوف إنساف كؿ عاـ(،

%، باإلضافة إلى االضطرابات النفسية الناجمة عف الصدمات والحروب واإلدماف ٔوالفصاـ العقمي 
( لمطبيب النفسي اإلشارات النفسية في القرآف الكريـ)وجو آخر لئلعجاز العممي لمقرآف . انظر: وغير ذلؾ

 (.http://swmsa.netلطفي الشربيني عمى الرابط: )
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 ادلجؾش اخلبيظ
 عبئم انؼهىخهك اإلَغبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔئيذادِ ثٕ

 وفيو ثبلثة مطالب: 
 ادلطهت األٔل: 

خهك اإلَغبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔئيذادِ ثٕعبئم انؼهى يف 
 .انمشآٌ انكشٌى

 ادلطهت انضبًَ: 
خهك اإلَغبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔئيذادِ ثٕعبئم انؼهى يف ضٕء 

 االكزشبفبد انؼهًٍخ.
 ادلطهت انضبنش: 

 يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.
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 ادلطهت األٔل:
 انمشآٌ انكشٌىخهك اإلَغبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔئيذادِ ثٕعبئم انؼهى يف 

 اٌَبد انٕاسدح:
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  ژ : اهلل قاؿ

 .(ٔ)ژوئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ
 ألٕال ادلفغشٌٍ:

أف مف  ذكر، ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ : وقول
ـ يال عمـ ل أطفاالً  إلى الحياة ـيأميات مف بطوف يـأف أخرج عمى عباده نعمو
 عمى نصب محؿ في ژى  ائ ائژ ، وجممة(ٖ)شيئا يعقموف ، وال(ٕ)يءبش

 ؿ: اأقو  خمسة ژائ  ائ ىژ :  وقول، وفي المقصود ب(ٗ)الحاؿ
، (ٙ)شيئا أصبلً  عارفيف ؛ فيـ خمقوا غير عالميف وال(٘)العمـو القول األول:

 .(ٚ)عرفة ال ييتدي سبيبلً فاإلنساف خمؽ خاليًا عف العمـ والم

                                                           

 .ٛٚاآلية  سورة النحؿ: -ٔ
 .ٕٛٔ/ٖ لمشوكاني القدير وفتح ،ٔ٘ٔ/ٓٔمقرطبي لالجامع ألحكاـ القرآف انظر:  -ٕ
 .ٕ٘ٙ/ٚٔ لمطبري جامع البياف في تأويؿ القرآفانظر:  -ٖ

 الجبلليف وتفسير ،ٙٓ٘/٘في التفسير ألبي حياف  المحيط ، والبحرٖٛ٘/ٕ لمزمخشري انظر: الكشاؼ -ٗ
رشاد الع، و ٖٚ٘ص  .ٕٛٔ/ٖ لمشوكاني القدير ، وفتحٖٔٔ/٘بي السعود ألقؿ السميـ ا 
رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، و ٙٓ٘/٘ألبي حياف  في التفسير المحيط انظر: البحر -٘ ألبي  ا 

 .ٕٓٓ/ٗٔ المعاني لآللوسي ، وروحٕٛٔ/ٖ لمشوكاني القدير ، وفتحٖٔٔ/٘السعود 
 .ٕٓٓ/ٗٔلآللوسي روح المعاني و  ،ٖٔٔ/٘بي السعود ألإرشاد العقؿ السميـ انظر:  -ٙ
 .ٙٓٔ/ٗالخازف  لباب التأويؿ في معاني التنزيؿانظر:  -ٚ
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 وسّواكـ، البطوف، في خمقكـ الذي المنعـ حؽ مف شيئاً  ال تعمموف القول الثاني:
 .(ٔ)السعة إلى الضيؽ مف أخرجكـ ثـ وصّوركـ،

 ال تعمموف شيئا مما أخذ عميكـ مف الميثاؽ في أصبلب آبائكـ. :القول الثالث
 ف السعادة والشقاء.ال تعمموف شيئا مما قضى عميكـ م :القول الرابع

 .(ٕ)ال تعمموف شيئا مف منافعكـ :القول الخامس
 وغيرىا، األمور يجعؿ اآلية تشمؿ ىذه التعميـ ىو القوؿ األوؿ؛ ألفوالراجح 

، (ٖ)النفي سياؽ في واقعة لفظ عاـ، وىو نكرة ژائژ فإف المفظ؛ بعموـ واعتباراً 
 . (٘)لتخصيصا إلى يوجد داعي ، وال(ٗ)والنكرة في سياؽ النفي تعـ

 ، فييا مسائؿ:ژەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئژ: وقولو 
 مف اإلخراج بعد الثبلث الحواس جعؿ أف عمى يدؿ اآلية ظاىر المسألة األولى:

 مف خمقت لئلنساف الحواس واألمر ليس كذلؾ؛ إذ إنو مف المعمـو أف ىذه، البطوف
 يمي: أمو، وقد أوضح المفسروف المراد مف ذلؾ كما بطف في وىو خمقو جممة
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ: وقولو »ما قالو الطبري:  -أ

 ،ژوئ  ۇئەئ ەئ وئ ژ: فقيؿ الخبر، ابتدئ ثـ متناه، كبلـ ژائ
نما  واألفئدة واألبصار (ٙ)والسمع العبادة جعؿ ذكره تعالى اهلل ألف كذلؾ؛ ذلؾ قمنا وا 

                                                           
 .ٜٕٔ/ٗلمنيسابوري  الفرقاف ورغائب القرآف ، وغرائبٖٛ٘/ٕلمزمخشري  انظر: الكشاؼ -ٔ
 أبو حياف في البحرو  ،ٔ٘ٔ/ٓٔالجامع ألحكاـ القرآف في لقرطبي ىذه األقواؿ الثبلثة نقميا كؿ مف: ا -ٕ

 ، واآللوسي في روحٕٛٔ/ٖالقدير  ، والشوكاني في فتحٖٓٔ/ٕٔالمباب ، وابف عادؿ في ٙٓ٘/٘المحيط 
 .ٕٓٓ/ٗٔالمعاني 

 .ٕٛٔ/ٖ لمشوكاني القدير ، وفتحٙٓ٘/٘ في التفسير ألبي حياف المحيط انظر: البحر -ٖ
 .ٜٖ٘/ٔ ريلمَجوجَ  الديف العرب لشمس كبلـ معرفة في الذىب شذور شرح -ٗ
 .ٕٓٓ/ٗٔلآللوسي روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني انظر:  -٘
 لعؿ ىذا خطأ في العبارة، والصواب )جعؿ لعباده السمع واألبصار..(. -ٙ
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نما أمياتيـ؛ بطوف مف يخرجيـ أف قبؿ  مف رجيـأخ ما بعد والعقؿ العمـ أعطاىـ وا 
 ابتدأ تاـ، ثـّ  كبلـ ىذا ژى ائ ائژ»، وقاؿ الثعمبي: (ٔ)«أمياتيـ بطوف
 السمع جعؿ لعباده تعالى اهلل ؛ ألفژوئوئۇئ ەئ   ەئژ: فقاؿ

نما أمياتيـ، بطوف مف إخراجيـ قبؿ واألفئدة واألبصار  ما بعد العمـ أعطاىـ وا 
 جؿّ  فقاؿ ابتدأ الكبلـ، ثـ تـ ژائى ائ ژ»، وقاؿ البغوي: (ٕ)«منيا أخرجيـ
 ليـ األشياء ىذه جعؿ تعالى اهلل ألف ؛ژۇئەئ   ەئ  وئ  وئ ژ وعبل،
نما األميات؛ بطوف مف الخروج قبؿ  .(ٖ)«الخروج بعد العمـ أعطاىـ وا 
ال تفيد الترتيب، قاؿ  ژەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئژالواو في قولو:  -ب

 جعمو ذكر ألنو رتبة؛ توجب ال الواو أف عمى يدؿ وىذا»مكي بف أبي طالب: 
 فالواو البطف، في إال يكف لـ وذلؾ البطف، مف الخروج بعد والفؤاد والبصر سمعلم
اآلية...  بيذه ىذا إال يجوز ال قبميا، ما قبؿ يكوف بعدىا ما بؿ رتبة، توجب ال

 .(ٗ)«معطوؼ غير مبتدأ الباقي يكوف أف ويجوز
 .(٘)«الترتيب يوجب ال الواو حرؼ أف والجواب»وقاؿ الرازي: 

 .(ٙ)كبلميا بعض في وتؤخر تقدـ بالعر  أف -ج
 .(ٚ)الرؤية عمى واألبصار االستماع عمى حمؿ آخروف السمع -د

                                                           
 .ٕٙٙ، ٕ٘ٙ/ٚٔ لمطبري جامع البياف في تأويؿ القرآفانظر:  -ٔ
 .ٖٖ/ٙ الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف -ٕ
 .ٜٓ/ٖ التنزيؿ في تفسير القرآف معالـ -ٖ
 .ٙ٘ٓٗ/ٙ النياية بموغ إلى اليداية -ٗ
 .ٖٚ/ٕٓ الغيب مفاتيح -٘
 .ٚٓٔ/ٗ لمخازفلباب التأويؿ في معاني التنزيؿ انظر:  -ٙ
 ، والتحريرٜٛٔ/ٕ المنير السراج ، وتفسيرٖٓٔ/ٕٔ الكتاب عمـو في ، والمبابٖٚ/ٕٓالغيب  انظر: مفاتيح -ٚ

 .ٚٛٔ/ٖٔوالتنوير 
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 فكأنما، البطف مف الخروج بعد الحواس بيذه االنتفاع كاف لما»قوؿ الخازف:  -ىػ
ف فيو، بيا ينتفع الذي الوقت ذلؾ في خمقت  .(ٔ)«ذلؾ قبؿ خمقت قد كانت وا 

 ، أيژەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئژ: معنى قولو  المسألة الثانية:
إنما أعطاكـ ىذه الحواس لتنتقموا بيا مف الجيؿ إلى العمـ، فجعؿ لكـ   أف اهلل

وىي الدالئؿ السمعية لتستدلوا بيا عمى  ،السمع لتسمعوا بو نصوص الكتاب والسنة
ما يصمحكـ في أمر دينكـ، وجعؿ لكـ األبصار لتبصروا بيا عجائب مصنوعاتو، 

وجعؿ لكـ األفئدة لتعقموا بيا،  ،و، فتستدلوا بيا عمى وحدانيتووغرائب مخموقات
 .(ٕ)وتفيموا معاني األشياء التي جعميا دالئؿ وحدانيتو

 عميو، ولدتـ الذي الجيؿ إلزالة األشياء إال آالت ىذه فيكـ وما ركب: وقيؿ معناه
 إلى ترقيوال بحقوقو، والقياـ، وعبادتو المنعـ شكر مف، بو والعمؿ العمـ، واجتبلب

  .(ٖ)اآلخرة في بو يسعدكـ ما
 مف إخراجكـ مف عميكـ بو اهلل أنعـ ما وتبصروا اهلل، مواعظ لتسمعوا وقيؿ:
 .(ٗ)اهلل عظمة وتعقموا رجااًل، صرتـ أف إلى، أمياتكـ بطوف
 مف أخرجكـ ما بعد مف تعمموف تكونوا لـ ما أعممكـ تعالى واهلل» يقوؿ الطبري:و 

 بيا وتميزوف بيا، تفقيوف عقوالً  فرزقكـ تعمموف، وال شيئا موفتعق ال أمياتكـ بطوف
 الذي السمع لكـ وجعؿ تبصروف، تكونوا لـ ما بيا وبصَّركـ الشرّ  مف الخير

                                                           

 .ٚٓٔ/ٗ لمخازفلباب التأويؿ في معاني التنزيؿ انظر:  -ٔ
 .ٙٓٔ/ٗمخازف للباب التأويؿ في معاني التنزيؿ انظر:  -ٕ
 القرآف ، وغرائبٕٕٙ/ٕ التأويؿ لمنسفي وحقائؽ التنزيؿ ، ومدارؾٖٛ٘/ٕ لمزمخشري انظر: الكشاؼ -ٖ

 .ٜٕٔ/ٖ لمشوكاني القدير ، وفتحٜٕٔ/ٗ لمنيسابوري الفرقاف ورغائب
الكتاب  عمـو في ، والمبابٚٓٔ، ٙٓٔ/ٗ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٖٚ/ٕٓ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح -ٗ

 .ٕٔٓ/ٗٔ المعاني لآللوسي ، وروحٜٕٔ/ٕٔ البف عادؿ
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 واألبصار بينكـ، بو تتحاوروف ما بعض عف بعضكـ فيفقو األصوات، بو تسمعوف
 .(ٔ)«عضب مف بعضا بيا وتميزوف بيا فتتعارفوف األشخاص بيا تبصروف التي

 في كونيا أي والعقؿ، والبصر السمع إدراؾ فيكـ أوجد»أما ابف عاشور فيقوؿ: 
 عميو دلت كما كثيرة، أشياء عمـ إلى بيا ينتيي الذي كماليا مبمغ بمغت حتى الناس
 .(ٕ)«أشياء فعممتـ أي ،ژى ائ  ائژ :تعالى بقولو مقابمتو

 منزؿ قمب،ال ىو وسط ، وقيؿ:(ٖ)فؤاد، وقيؿ: ىو القمب : جمعژۇئژ
عميو ذلؾ  يطمؽ ، وقيؿ: المراد بو ىنا العقؿ؛ ألنو(ٗ)الصدر مف القمب بمنزلة منو

 ، وسمي(٘)مدركاتيا الحواس إليو تنقؿ الذي فيو كمو، اإلدراؾ مقر كثيرًا، وألنو
 مف مأخوذ الغريزية، الحرارة ينبوع ، وقيؿ: ألنو(ٙ)لتوقده لتفاؤده: أي فؤادًا؛ القمب
 .(ٚ)النار ضعمو  وىو المفتأد

 ألف واألفئدة؛ واألبصار السمع يذكر أف ناسب مسألة الخمؽ فمما ذكر الحؽ 
 ويكتسب يتعمـ والحواس األعضاء وبيذه شيئًا، يعمـ ال أمو بطف مف يولد اإلنساف

 .(ٛ)والخبرات المعمومات

                                                           

عف تفسير القرآف الكشؼ والبياف ، و ٕٙٙ، ٕ٘ٙ/ٚٔ لمطبري جامع البياف في تأويؿ القرآفانظر:  -ٔ
 .ٙ٘ٓٗ/ٙلمكي ابف أبي طالب وغ النياية اليداية الى بم، ٖٖ/ٙلمثعمبي

 .ٚٛٔ/ٖٔ والتنوير البف عاشور انظر: التحرير -ٕ
 .ٖٚ٘ص الجبلليف ، وتفسيرٖٙ٘/ٗ لمماوردي والعيوف ، والنكتٜٕٖٛ/٘النياية  بموغ إلى اليداية -ٖ
وكاني لمش القدير ، وفتحٛٗ/٘ البياف لحقي ، وروحٕٖٔ/٘ السعود ألبيإرشاد العقؿ السميـ انظر:  -ٗ
 .ٕٕٓ/ٗٔ لآللوسي المعاني ، وروحٕٛٔ/ٖ
 .ٚٛٔ/ٖٔ والتنوير البف عاشور ، والتحريرٜٖٙ/ٙ التأويؿ لمقاسمي انظر: محاسف -٘
 ٜٕٖٛ/٘ النياية لمكي بف أبي طالب بموغ إلى انظر: اليداية -ٙ
 .ٖٙ٘/ٗ لمماوردي والعيوف انظر: النكت -ٚ
 .ٜٓٛٔٔ/ ٜٔ الشعراوي انظر: تفسير -ٛ
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نما ذكر الحؽ  ىذه الوسائؿ الثبلث مع أف وسائؿ العمـ ليست قاصرة  وا 
ا األساس والعمدة في ذلؾ، وأكثر ما يتحصؿ عميو اإلنساف مف العموـ عمييا؛ ألني

 .(ٔ)واالعتبار األفكار موضع والقدرات عف طريقيا، وألنيا
في القرآف نعمة السمع عمى   اهلل ـيقدعمؿ المفسروف لت المسألة الثالثة: 

 بموغ وسيمة وىو العقؿ، كماؿ بيا التي المعارؼ لتمقي آلة السمع بأف؛ (ٕ)البصر
 فقد لو البصر بواسطة بموغيا مف أكمؿ وجو عمى األمـ أفياـ إلى األنبياء دعوة

 توجو، بدوف الست الجيات مف المسموعة األصوات إليو ترد السمع وألف السمع،
 المقابمة، وألف غير الجيات إلى بااللتفات التوجو إلى يحتاج فإنو البصر بخبلؼ

 أنفع لمقمب مف البصر، وأشد تأثيراً ، فالسمع (ٖ)البصر إدراؾ مف أقدـ إدراؾ السمع
، ثـ ُبِعثت الرسؿ، فمف منو في الديف؛ إذ لو كاف الناس كميـ صماً  فيو، وأعـ نفعاً 

أيف يدخؿ عمييـ اإليماف والعمـ؟ وكيؼ يدركوف آداب العبودية وأحكاـ الشرائع؟ إذ 
 .(ٗ)اإلشارة تتعذر في كثير مف األحكاـ

"إذا : ، ففي الحديث قاؿ ى البصر في سنة النبي كما نجد تقديـ السمع عم
َرَىا، َوَخَمَق َسْمَعَيا،  َمرَّ ِبالنُّْطَفِة اثنتان َوَأْرَبُعوَن َلْيَمًة، َبَعَث اهلل ِإَلْيَيا َمَمًكا، َفَصوَّ

 سجد أنو كاف إذا ، وثبت عنو (٘)..."َوَبَصَرَىا، َوِجْمَدَىا، َوَلْحَمَيا، َوِعَظاَمَيا،

                                                           

 .ٖٙ٘/ٗ لمماوردي والعيوف : النكتانظر -ٔ
[؛ ٕٔ]السجدة:ژپ    ڀ  ڀژ :ولـ يتقدـ البصر عمى السمع إال في آية واحدة ىي قولو  -ٕ

ألنيا تصور مشيدًا مف مشاىد القيامة، وفيو يفاجأ الكفار بأىواؿ القيامة، ويأخذىـ المنظر قبؿ أف 
 .ٛٓٛٔٔ/ٜٔ يالشعراو  تفسير انظر: .يسمعوا الصوت حيف ينادي المنادي

 .ٕٗ٘/ٔوالتنوير  ، والتحريرٖٙٔ/ٔالمعاني  ، وروحٕٖٔ/٘ السعود ألبيإرشاد العقؿ السميـ انظر:  -ٖ
 .ٙٙ/ٗلبحر المديد في تفسير القرآف المجيد البف عجيبة انظر: ا -ٗ
 .ٕ٘ٗٙبرقـ:  ٖٕٚٓ/ٗأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو...  -٘
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َرُه "قاؿ:  المَُّيمَّ َلَك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَمْمُت َسَجَد َوْجِيى ِلمَِّذي َخَمَقُو َوَصوَّ
 .(ٔ)"َوَشقَّ َسْمَعُو َوَبَصَرُه َتَباَرَك المَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 

 التالي: (ٕ)ذكر المفسروف في حكمة إفراد السمع وجمع األبصار المسألة الرابعة:
 .  (ٖ)وأفرد ذكر اسماً  جعؿ إذا والمصدر سمعًا، سمع مصدر السمع أصمو فأ -أ
 األلواف البصر ومتعمؽ واحدة، حقيقة وىي األصوات السمع متعمؽ أف -ب

، يقوؿ ابف (ٗ)متعمقو إلى منيما كؿ في فأشار مختمفة، حقائؽ وىي واألكواف
نما أفرده وجمع األبصار واألفئدة؛ ألف متعمؽ الس»عجيبة:  مع جنس واحد، وىي وا 

بخبلؼ متعمؽ البصر، فإنو يتعمؽ باألجراـ واأللواف، واألنوار  األصوات،
والظممات، وسائر المحسوسات، وكذلؾ متعمؽ القموب معاني ومحسوسات، فكانت 

 .(٘)«دائرة متعمقيما أوسع مع متعمؽ السمع
 فإف فيو، يال اختيار وال األذف، وىو واحد َمِحؿّّ  وليا واحدة، قوة السمع أف -ج

 تخصيص عمى ليا قدرة وال -األذف-إلييا  يصؿ كاف جانب أي مف الصوت
 اختيار، فيو وليا العيف فَمِحمو اإلبصار وأما البعض، دوف البعض بإدراؾ السمع
 نوع ولو اإلدراؾ محؿ الفؤاد وكذلؾ غيره، المرئي دوف جانب إلى تتحرؾ فإنيا

 لعدـ -األذف-محمو  دوف أصؿ سمعفال غيره، دوف يريد ما إلى يمتؼ اختيار
 فذكر آلتو، الفيـ وقوة كذلؾ والفؤاد آلتيا، اإلبصار وقوة كاألصؿ والعيف لو، االختيار

                                                           

 .ٔٚٚرقـ:  ٖٗ٘/ٔ التراويح الترغيب في قياـ رمضاف وىوصبلة المسافريف وقصرىا،  كتاب مسمـ، وأخرج -ٔ
 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یژ : قولو ىو واحد، موضع في إال مفرداً  البصر يْأتِ  لـ -ٕ

 يكوف أفْ  ُبدَّ  فبل تتعدى، ال ذاتية واحدة والمسئولية المسئولية، عف تتكمـ اآلية ألف ؛[ٖٙاإلسراء:]ژی
 .ٜٓٛٔٔ/ٜٔ الشعراوي واحدًا. انظر: تفسير

 .ٜٔٗ/ٕ البياف وأضواء ،ٕٕ٘/ٔ والتنوير والتحرير ،ٖ٘ٔ/٘ القدير وفتح ،ٖٛ٘/ٕ القرآف عمـو في اإلتقاف -ٖ
 .ٖٛ٘/ٕ لمسيوطي القرآف عمـو في اإلتقاف -ٗ
 .ٙٙ/ٗلبحر المديد في تفسير القرآف المجيد البف عجيبة ا -٘
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 َمِحؿّ  ىو الذي االسـ واألفئدة اإلبصار وفي القوة، ىو الذي المصدر السمع في
 واحد زماف في اإلنساف يسمع ال وليذا واحد، محؿ ليا واحدة قوة السمع وألف القوة؛

 .(ٔ)ويستبينيما فأكثر صورتيف واحد زماف في ويرى يضبطيا، وجو عمى كبلميف
 أف ىي القرآف ببلغة جممة مف روعيت لطيفة السمع إفراد في يكوف قد -د

 باختبلؼ مختمؼ والديف اإليماف أمر في بالتفكر واشتغاليا متفاوتة، كانت القموب
 مف حظو عقؿ فمكؿ اآليات، مف كثيرة عاً أنوا وتتمقى والقمة، وبالكثرة األدلة، وضوح
 الوحدانية دالئؿ فييا التي بالمرئيات التعمؽ متفاوتة أيضاً  األبصار وكانت اإلدراؾ،

 إلى االلتفات مف حظو بصر فمكؿ داللة، فييا التي األنفس وفي اآلفاؽ، في
 وأماجمعت،  بو تتعمقاف ما أنواع اختمفت فمما والمواعظ، والعبر المعجزات اآليات
 سمعوا إذا فالجماعات القرآف مف إلييا يمقي ما بسماع تتعمؽ كانت فإنما األسماع
نما متساويًا، سماعاً  سمعوه القرآف  العقوؿ عمؿ مف والتدبر تدبره، في يتفاوتوف وا 
 .(ٕ)واحدا سمعا جعمت بالمسموعات تعمقيا اتحد فمما
 يقابميا أسماع كممة أف القرآف في البياني األداء ذكر الشعراوي أف عجائب -ىػ

 ليا ليس األذف وجمع األبصار، والحكمة في ذلؾ أف أفرد السمع أبصار، لكف
 عنيا ويمنع عميو ُيْسدؿ غطاءً  لمعيف أف كما األصوات، عنيا يحجب غطاء

 المرئيات أما واحدًا، صوتاً  يسمع فالكؿ لمجميع واحد سمع ىو فإذف المرئيات،
 .(ٖ)يراه غيرؾ ال قد أنت تراه فما فمتعددة،

 عمى ذكر اآللوسي في الحكمة مف تقديـ السمع واألبصارالمسألة الخامسة: 
 بؿ الجممة، في إدراكو في مدخبلً  ليما ألف أو الباطف، عمى الظاىر تقدـ األفئدة؛

                                                           

 .ٓٛٔ/ٖ المنير السراج ، وتفسيرٛٚٗ/٘ٔالمباب في عمـو الكتاب ، و ٕ٘ٔ/ٕ٘ الغيب انظر: مفاتيح -ٔ
 .ٕٕ٘/ٔ والتنوير البف عاشور انظر: التحرير -ٕ
 .ٛٓٛٔٔ/ٜٔ الشعراوي انظر: تفسير -ٖ
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 عمى بتقديمو أمر السنف مف وكثير السادة، يدي بيف تتقدـ والخدـ خدمو، مف ىما
 .(ٔ)مدركاتو الكثيرة إلى بالنسبة قميؿ أقؿ تيمامدركا ألف أو العبادة، فروض

إنما أنعـ عميكـ بيذه  أي»، فقاؿ الخازف: ژۆئ ۆئژ   :وأما قولو 
 .(ٕ)«الحواس لتستعمموىا في شكر مف أنعـ بيا عميكـ

 : تأويبلف فيو»وقاؿ القرطبي: 
 . نعمو تشكروف: أحدىما
 .(ٖ)«الشكر ىإل يؤدى إبصارىا ألف صنعتو؛ آثار تبصروف يعنى الثاني:

 مقدار تعرفوف ذلؾ فعند لو، خمقت فيما آلة كؿ تصرفوا لكي»وقاؿ الشوكاني: 
 .(ٗ)«الشكر نفس ىو الصرؼ ىذا أف أو فتشكرونو، عميكـ بو اهلل أنعـ ما

 اإلدراؾ، فيكـ وجعؿ عدـ، مف أخرجكـ كما أنو: والمعنى»وقاؿ ابف عاشور: 
ذ بعد البعث يوـ ينشئكـ فكذلؾ الحياة، مف اإلدراؾ عميو يتوقؼ وما  كاف العدـ، وا 
 ونبذ بتوحيده اهلل شكر عمى باعث أيضاً  فيو البعث، إمكاف عمى دليبلً  الصنع ىذا

 .(٘)«الشكر عمى العاقؿ يبعث اإلنعاـ فإف اإلشراؾ؛
عمى ما أنعـ بو مف نعـ عظيمة ال تحصى  أف المراد شكر المنعـ  فالحاصل:

النعـ باستعماليا فيما خمقت لو ومف أجمو، ومنيا ومنيا نعمة ىذه الحواس، وشكر 
ىذه الحواس، بأف تستعمؿ في وجوه الخير والبر والطاعة وفي كؿ ما مف شأنو أف 

 .يعيف المخموؽ عمى أداء حؽ الخالؽ 
                                                           

 .ٕٕٓ/ٗٔلآللوسي  المعاني انظر: روح -ٔ
 .ٚٓٔ/ٗلباب التأويؿ في معاني التنزيؿ لمخازف  -ٕ
 .ٔ٘ٔ/ٓٔ لمقرطبي رآفالجامع ألحكاـ الق -ٖ
 .ٜٕٔ/ٖ القدير فتح -ٗ
 .ٙٛٔ/ٖٔ والتنوير التحرير -٘
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ادلطهت انضبًَ: خهك اإلَغبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔئيذادِ ثٕعبئم انؼهى يف 
 ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ

لجنيف أية آليو تستطيع القياـ والتحضير لموعد خروجو مف ال توجد في جسـ ا
الرحـ، فالدماغ الذي يعد مركز السيطرة ليس إال عضوًا ناميًا مع الجنيف، وحتى لو 
كاف الدماغ كامبًل، فبل يعني ىذا شيئًا؛ ألف الجنيف النامي حتى تمؾ المحظة في 

أف يكوف عمى عمـ إف بطف أمو يكوف عمى جيؿ تاـ بالمحيط الخارجي، وال يمكف 
 :كاف ببيئة مناسبة لممحيط الخارجي أـ ال، كما أف األـ ال تعمـ كذلؾ، لذلؾ قاؿ

ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ
ىو الذي عِمـ أف    ، فاهلل (ٕ)(ٔ)

 . الوقت يناسب خروج ىذا اإلنساف، فييأ لو عوامؿ الخروج ويسرىا وأخرجو بقدرتو
اصعة البياض، خالية مف المعمومات، ثـ بعد ذلؾ ويولد ىذا اإلنساف بذاكرة ن 

تبدأ ىذه الذاكرة في تمقي المعمومات السمعية حتى الشير الثالث بعد الميبلد حيف 
المؤثرات الضوئية التي ال تستطيع وعييا تمامًا إال في  تبدأ ىذه الذاكرة في تمقي
 .(ٖ)الشير السادس بعد الميبلد

 المعرفة ىذه يكتسب ولكنو شيء؛ المعرفة مف لديو وليس الدنيا إلى ويخرج
وىما  والبصر، السمع ، وأىميا(ٗ)التي ىي وسائؿ العمـ الخمس، الحواس بواسطة

                                                           

 .ٛٚسورة النحؿ: اآلية  -ٔ
 .ٚٗٔانظر: معجزة خمؽ اإلنساف لياروف يحيى ص -ٕ
 .ٕٖ٘اإلنساف في القرآف لزغموؿ النجار ص انظر: خمؽ  -ٖ
 فمصادر الدنيا، الحياة اىرظ مف الماديوف يعرفو ما تتجاوز القرآنية الرؤية في المعرفة مصادر -ٗ

: اليونسكو تعريؼ عنيا يعبر ىي كما حضارتو قامت وعمييا غيرىا، المادي العالـ يعرؼ ال التي المعرفة
 المعرفة مصادر فإف وعميو الغيب(، وعالـ )الوحي معرفتيا مف أسقطت( والتجربة بالحس معمـو كؿ)

 =الخبرة وال التجربة وال لمحس إنكار فبل القرآني فيـوالم في أما والتجربة، الحس تتجاوز ال المادييف عند
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وتشترؾ بعد ذلؾ بقية  ،نساف عمى ما حولوأىـ الوسائؿ التي بيا يتعرؼ اإل
مدادنا بالمعمومات عف البيئة التي إالحواس الخمس مف الممس والذوؽ والشـ في 

 .(ٔ)لكنيا جميعا ال ترقى إلى ما ندرؾ بواسطة السمع والبصرو  ؛حولنا
وعمى الرغـ مف أف جميع مراكز الحس عند الجنيف تبدأ في التخمؽ منذ المراحؿ 
األولى لوجوده، إال أنيا ال تستخدـ إال بعد الميبلد، ولما كانت ىذه وسائؿ العمـ 

 .ژې   ې  ې  ې  ى ى ائ ائژ  :عند اإلنساف قاؿ 
بت في دراسات الجنيف البشري أف كبًل مف قرص األذف والحويصمة فمف الثا

البصرية يتخمقاف في مرحمة مبكرة، في اليوميف الرابع والعشريف والخامس والعشريف 
، ٕٙمف عمر الجنيف، وطوؿ الجنيف في ىذه المرحمة صغير جدًا، وفي اليوـ الػ)

ياـ أي في اليوميف وبعد ذلؾ بيوميف إلى ثبلثة أ ( تظير فتحتا األذنيف،ٕٚ
( تتخمؽ حويصمتا األذنيف، كما يمكف تمييز قرصي عدستي العينيف، ٖٓ-ٕٛالػ)

( مف ٖٙ، ٖٖوينمو قرصاىما، وبعد يوميف إلى أربعة أياـ أي بيف اليوميف الػ)
عمر الجنيف تتخمؽ حويصمتا عدستي العينيف، وبعد ذلؾ بيـو واحد إلى سبعة أياـ 

ينيف، وتنمو برزتي األذنيف، وفي حوالي األسبوع تتخمؽ الصبغة في شبكتي الع
السادس مف عمر الجنيف، يتـ بروز األذنيف بشكؿ يحدد مبلمح صواف األذف، 
وتبرز الحويصبلت المخية، وبنياية الشير الخامس مف عمر الجنيف تكوف أذناه 
الداخميتاف قد تـ تخمقيما بالكامؿ، وأصبحتا قادرتيف عمى القياـ بكؿ وظائؼ 

                                                                                                                                                                  

ې   ې  ې  ې  ى  ژ :كمو فقاؿ  ذلؾ عمى ونص إلييا ارتكز القراف إف بؿ المشاىدة وال=

القرآف الكريـ  [. انظر:ٛٚ:]النحؿژى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ
القرآف الكريـ والعمـو اإلسبلمية، العدد  ، مجمة جامعةحمد عمي اإلماـأل ىيمنتو وخاتميتو وعالميتو وخموده 

 .ٕٗـ، صٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔاألوؿ، 
 .ٖٖٙ ،ٖٖ٘انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمحمد البار ص -ٔ
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رساليا إلى مراكز السمع في المخ إلدراكيا الس مع، ومنيا تمقي المؤثرات الصوتية وا 
بدوف حاجة إلى كؿ زوجي األذنيف الوسطى والخارجية، والمتاف يتـ تخمقيما في 
 األسابيع مف العاشر إلى العشريف مف عمر الجنيف حيف ترتبطاف باألذنيف

ألسبوع الثاني والثبلثيف مف عمر الداخميتيف، أما صيواف األذف فيكتمؿ تخمقو في ا
الجنيف، وبعد الميبلد فإف بقايا األنسجة الظيارية والسوائؿ التي كانت تمؤل كبًل مف 
األذنيف الخارجية والوسطى والجنيف في بطف أمو سرعاف ما تمتص بالكامؿ في 

 .(ٔ)خبلؿ أياـ قميمة يبدأ الوليد بعدىا في سماع كؿ ما يدور حولو
لحاسة الوحيدة التي تنشط واإلنساف ال يزاؿ جنينًا في بطف أمو وعمى ذلؾ فإف ا

ىي حاسة السمع، ويبقى ذلؾ محدودًا بحدود سماع نبضات قمب أمو وصوت 
حركة كؿ مف رئتييا وأمعائيا، دوف أدنى وعي حقيقي بذلؾ، خاصة أف السوائؿ 

موصمة جيد  -خصوصًا عظاـ الجمجمة-المحيطة بالجنيف، وىيكمو العظمي 
 . (ٖ()ٕ)موجات الصوتية، فبل يسمع الجنيف منيا إال طنينًا مضخمًا لتمؾ األصواتلم

أما حاسة اإلبصار فمف الثابت عمميًا أف طبقة الشبكية الحساسة بالعيف ال 
تكتمؿ صبغتيا بالصباغ البلزمة لمرؤية إال في األسبوع الخامس والعشريف مف 

وصولو إلى األسبوع السادس  عمر الجنيف، الذي ال تشؽ جفوف عينيو إال بعد
والعشريف مف عمره، وال تتمكف ألياؼ األعصاب البصرية مف توصيؿ النبضات 
العصبية لمرؤية إلى مراكز اإلبصار في المخ إال بعد إحاطة كؿ مميوف منيا بغمد 

                                                           

البصر واإلعجاز العممي في تقدـ السمع عمى ، ٖٓ٘ف في القرآف لزغموؿ النجار صانظر: خمؽ اإلنسا -ٔ
 (..(http://www.jameataleman.org/main/articlesلرابط: لعادؿ الصعدي موقع جامعة اإليماف، عمى ا

 .ٖٖٙ، وخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صٖٔ٘انظر: خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار ص -ٕ
بعض  أصدروا حيث التجارب بعض أجروا قرقوز أف العمماء وأحمد دياب لحميدا وذكر الطبيباف عبد -ٖ

 األصوات. انظر: مع لتمؾ استجابة الجنيف فتحرؾ حمميا، أياـ آخر في حامؿ امرأة بجانب القوية األصوات
 . ٖ٘الكريـ ص القرآف في الطب

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no=1179
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خاص، وال يتـ ذلؾ إال في األسبوع العاشر بعد الوالدة، ولذلؾ فإف حديثي الوالدة 
لتمييز بيف الظبلـ والنور، وال يدركوف إال صورًا ميزوزة لؤلشياء ال يستطيعوف ا

التي ينظروف إلييا، وتتحرؾ عينا حديث الوالدة دوف أف يتمكف مف تركيزىا عمى 
شيء محدد، وال يستطيع إدراؾ ما ينظر إليو أو يتتبعو ببصره إال في حدود الشير 

ر إليو إال في حدود الشير الثالث بعد الميبلد، وال يستطيع التعرؼ عمى ما ينظ
السادس، وتستمر حاسة البصر في النمو حتى يصؿ الوليد إلى سف العاشرة بعد 

 .(ٔ)الميبلد
 ومن الثابت عمميًا في السمع والبصر ما يمي: 
أىمية نعمة  ، عمى الرغـ مف معرفتناالسمع أعظـ وأىـ مف البصرنعمة  -ٔ

أضعاؼ ما يتعممو بواسطة  المولود يتعمـ بواسطة السمع بأضعاؼ، فالبصر
 .البصر
 أيضًا، أبكـ فيو والكبلـ أبداً  المغة يتعمـ أف يستطيع ال الوالدة منذ األصـ -ٕ
 تعد أف وتستطيع المغة والكبلـ، يتعمـ أف يستطيع البصر نعمة بدوف المولود بينما
 اآلحاد تعد أف العسير مف البصر، ولكف نعمة فاقدي مف العباقرة آالؼ بؿ مئات

 في أو الوالدة منذ السمع فقد كاف إذا وخاصة السمع، نعمة فقدوا الذيف العباقرة فم
  بالبصر، وقدـ ثـ أوالً  بالسمع العمـ القرآنية اآلية لذلؾ ربطت الباكرة، الطفولة
 يكتسب بيا التي األساسية الطرؽ سياؽ معرض في البصر عمى السمع ذكر

 .(ٕ)المعرفة اإلنساف
 تخمقيا وعمميا قبؿ حاسة اإلبصار بفترة طويمة. حاسة السمع يتـ -ٖ

                                                           

 .ٕٖ٘لزغموؿ النجار ص الكريـ اإلنساف في القرآفانظر: خمؽ  -ٔ
 القرآف في الطب ، ومعٕٖٗ، ٖٕٖخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمطبيب محمد عمي البار ص انظر: -ٕ

 .ٗ٘، ٖ٘قرقوز ص وأحمد دياب الحميد الكريـ لمطبيبيف عبد
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ثبت بالتجربة أف الطفؿ يتعمـ بالسمع قبؿ أف يستطيع القراءة بوقت طويؿ،  -ٗ
وأف تعممو بالسمع أيسر مف تعممو بالنظر والقراءة، وأف المعمومات السمعية أبقى 

 في الذاكرة مف المعمومات المقروءة والمنظورة.
، وفي حاالت البصر ىو أوؿ ما يغ -٘ يب عف اإلنساف مف حواسو عند النـو

الغيبوبة ونقص األكسجيف والتخدير، وآخر ما يغيب عنو مف حواسو السمع، وحتى 
 في الحركات الفجائية والخاطفة يفقد اإلنساف البصر قبؿ السمع مرحميًا.

يستطيع اإلنساف تمقي الموجات الصوتية مف جميع االتجاىات واالرتفاعات  -ٙ
( درجة مف حولو، بينما يتمقى الموجات الضوئية إذا ثبت رأسو في ٖٓٙعبر)

( درجة في االتجاه ٘ٗٔدرجة في المستوى األفقي، و) (ٓٛٔمستوى واحد عبر )
العمودي فقط، وتقؿ قدرتو عمى تمييز األلواف كمما اتسعت دائرة الرؤية، والموجات 

فاؼ حوليا، بينما تتحرؾ الضوئية ال تستطيع اختراؽ األجساـ المعتمة وال االلت
الموجات الصوتية في كؿ االتجاىات، وحوؿ الزوايا واألركاف، وعبر العديد مف 

 الغازات والسوائؿ والجوامد، تبعًا لشدة الصوت.
 مف بالقرب تقع والتي ،المخ قشرة في المغوي التفسير منطقة وتتطور تنمو -ٚ

 حس منطقة مع ارتباطيا مف وأوثؽ أقرب ارتباطاً  معيا وترتبط ،السمع حس منطقة
 طريؽ عف المغوي واإلدراؾ الكبلـ وظيفة في تساىـ األخرى ىي التي ،البصر
 منطقة تطور حقيقة عف ناتج المنطقتيف ىاتيف بيف التقارب ىذا، و والكتابة القراءة
 .البصر حس ووظائؼ منطقة نضوج وقبؿ مبكر وقت في ووظائفو السمع حس
حاسة السمع أىـ مف حاسة البصر في تنمية  مف الوجية الوظيفية فإف -ٛ

% بحسب اإلحصاءات( ٖٓالقدرات العقمية والشعورية عند الطفؿ، فمف األسباب )
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لمتخمؼ العقمي الخمقي والمكتسب تعطؿ آلة السمع عند المولود، أما فقداف البصر 
 .(ٔ)في الطفولة فنادرًا ما يصحبو تخمؼ عقمي

لتي يتمقاىا اإلنساف عف طريؽ السمع تصؿ وثبت بالتجربة أف المعمومات ا -ٜ
لى مراكز الذاكرة فيو بطريقة أفضؿ مف المعمومات  إلى مراكز الوعي في المخ، وا 
التي يتمقاىا بالنظر، ومف ىنا يحرص مف يعمـ القرآف قديمًا وحديثًا عمى استخداـ 

 حاسة السمع في تعميمو وتحفيظو، أكثر مف حرصو عمى استخداـ البصر.
كز السمع يقع في الفص الصدغي لممخ، بينما يقع مركز اإلبصار في مر  -ٓٔ

الفص المؤخري في آخر المخ، أي أف مراكز 
 السمع تتقدـ عمى مراكز اإلبصار.

بالنسبة لتأثير إصابة الدماغ عمى  -ٔٔ
السمع والبصر، فمف الميـ مبلحظة أف حس 
السمع لكؿ أذف يتمثؿ في جيتي المخ، فإذا 

الدماغ بمرض ما، فإف اإلنساف ال يفقد السمع مف أي مف أصيب أحد نصفي 
األذنيف، أما في حالة البصر فيتمثؿ كؿ نصؼ مف نصفي العيف الواحدة عمى جية 
المخ المعاكسة ليا، فإذا ما أصيب الدماغ بمرض في أحد نصفية فقد المصاب 

 .(ٕ)ة النصؼبنسب كؿ العيناف فتتأثر اإلصابة، لجية المعاكسيف نصفي عينيو في البصر

                                                           

، وموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف ٖٙ٘-ٖٗ٘منجار صل الكريـاإلنساف في القرآف انظر: خمؽ  -ٔ
، ومف عمـ الطب القرآني لمشريؼ ٕٛٔ، ٔٛٔ، ٜٚٔ-ٙٚٔص الكريـ والسنة المطيرة ليوسؼ الحاج

، واإلعجاز العممي في آيات السمع والبصر في القرآف الكريـ لصادؽ اليبللي وحسيف ٕٙٚ، ٕ٘ٚص
 .ٖ٘قرقوز ص وأحمد دياب الحميد لعبد القرآف في الطب ، ومعٖ٘-ٖٔ-ٕ٘، ٕٗالمبيدي ص

، واإلعجاز العممي في آيات السمع والبصر ٖٙ٘نجار صللزغموؿ  الكريـاإلنساف في القرآف انظر: خمؽ  -ٕ
 .ٜٗ، ٖٖفي القرآف الكريـ لصادؽ اليبللي وحسيف المبيدي ص

 مركززز يتقززدم السززمع مركزز
 البشري الدماغ في البصر
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وجميع ىذه النقاط المذكور تقدـ لنا تفسيرًا عمميًا لمحكمة مف تقديـ السمع عمى 
 البصر في آيات القرآف الكريـ ونصوص السنة.

 ومن الثابت عمميًا في السمع والبصر أيضًا ما يمي:
عمى الرغـ مف وجود منطقتيف لمسمع في المخ تقع كؿ منيما فوؽ األذف المقابمة 

رة، فإف ارتباط األذنيف بكؿ مف المنطقتيف يجعؿ اإلنساف يسمع بأذنيو ليا مباش
شيئًا واحدًا في الوقت الواحد، وقد أجريت تجارب كثيرة بوضع سماعتيف فوؽ أذني 
شخص واحد، ثـ االنطبلؽ مف ىاتيف السماعتيف بكممتيف قريبتي الجرس في آف 

 واحد، فمـ يسمع إال كممة واحدة منيما.
بصار في مؤخرة الدماغ يرتبط كؿ نصؼ عيف مف العينيف وفي منطقة اإل

بالنصؼ المعاكس لو مف منطقة اإلبصار مما ُيمكف العيف الواحدة مف رؤية 
 .(ٔ)الشيء الواحد والعديد مف األشياء في آف واحد

وىذا يقدـ لنا تفسيرًا عمميًا لمحكمة مف اإلفراد في السمع والجمع في األبصار في 
 ريـ. آيات القرآف الك

 فيو؛ لئلنساف خيار ال لممسموع األذف استقباؿ ومف خبلؿ الحس والمشاىدة فإف
 فمئلنساف العيف أما األذف، طبمة إلى وصوؿ الصوت يحجب حجاب ال حيث
 .(ٕ)ذلؾ عمى تساعد جفوف يرى، وليا ال أو يرى أف في الخيار

 أما عن تقديم السمع والبصر عمى األفئدة
ى عيد قريب أف القمب مجرد مضخة تقـو بضخ الدـ؛ كاف األطباء يعتقدوف إل

 يصؼ القموب بأوصاؼ عديدة توحي بأف ليا وظائؼعاـ ٓٓٗٔولكف القرآف قبؿ 

                                                           

 .ٖٙ٘ لزغموؿ النجار ص الكريـ اإلنساف في القرآفانظر: خمؽ  -ٔ
عجازه العمميانظر:  -ٕ  .ٓٔٔصبراىيـ إمحمد اسماعيؿ ل القرآف وا 
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تستوجب قدرًا مف الوعي، والذاكرة، والشعور، واالنفعاؿ،  (ٔ)كبرى غير ضخ الدـ
الـ يستطع والتعبير، والعاطفة، والقدرة عمى اتخاذ القرار، واإلدراؾ، والتمييز، وىو م

األطباء فيمو مف قبؿ، ثـ جاءت األبحاث الطبية في نيايات القرف العشريف، 
وبداية القرف الواحد والعشريف لتثبت أف كؿ جراحة بالقمب أفقدت صاحبو قدرًا مف 
الذاكرة، ثـ جاءت عمميات نقؿ القمب لتؤكد حدوث تغيرات في شخصية كؿ فرد 

قمب المنقوؿ إليو كما فصؿ ذلؾ )بوؿ تمت لو عممية زرع قمب اكتسبيا مف ال
ـ إلى ٜٜٔٔبيرساؿ( في كتابو )شيفرة القمب(، كما أشار )أندرو آرمور( في سنة 

أف ىناؾ عقبًل صغيرًا في القمب، يتكوف مف شبكة مف الخبليا العصبية والناقبلت 
 الكيميائية والبروتينات والخبليا األخرى الدائمة، وأف ىذا القمب الصغير)الفؤاد(
يعمؿ باستقبللية عف خبليا المخ في التعمـ والتذكر واإلحساس، وعمى ذلؾ فإف 
الخبليا العصبية في القمب المنقوؿ إلى شخص آخر، وكذلؾ المستقببلت في 
غشائو البروتيني )الصفاؽ( ترسؿ إشارات مف ذاكرتيا القديمة إلى مخ الشخص 

والمشاعر واألحاسيس  والعواطؼ الذي تـ نقؿ القمب إليو فتعطيو مف الذاكرة
والمواىب مالـ يكف عنده مف قبؿ، ثـ ظير بعد ذلؾ سيؿ مف الكتابات حوؿ ىذا 
الموضوع، وتحدثت عف أف القمب يرسؿ إلى المخ مف اإلشارات أكثر مما يتمقى 
منو، وذلؾ مف خبلؿ النبضات والناقبلت العصبية، واليرمونات، وكؿ مف المجاؿ 

المذاف يفوقاف المجاؿ الكيرومغناطيسي لممخ بعشرات المغنطيسي والكيربي لمقمب و 
                                                           

واإليماف، واليداية، والميف، والتقى،  واالطمئناف، والخشوع،ومنيا: الوصؼ بالسبلمة، واإلنابة،  -ٔ
واإللياـ،  ،والفيـ، والفقو، وتمقي الروح ،والسكينة، والتعقؿ ،والصفاء، والطيارة، والرأفة، والرحمة، والخير

كما يصفيا بالقسوة، واإلثـ، والعمى، والزيغ، والغفمة، والمرض، والتقمب، والحسرة، والحمية، والنفاؽ، 
واإلنكار، والغيظ، والرعب، واالشمئزاز، والخوؼ، والوجؿ، والتعمد، واإلقفاؿ، والختـ أو الطبع  والرياء،
 .ٖٚ٘، ٖٙ٘انظر: خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار ص .عمييا
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المرات، وقد أثبتت ىذه الدراسات أف المعمومات تنتقؿ بيف القمب والعقؿ بانتظاـ 
مما يجعؿ مف ىذه الصمة ما يمكف التعبير بو عف )الفؤاد( أو )قمب القمب(، وما 

ىذه األوصاؼ  يثبت جميع األوصاؼ القرآنية التي أثبتيا ليذا القمب، ولما كانت
ىي نتاج المعرفة التي مف وسائميا كؿ مف السمع والبصر جاء التقديـ ليا في قوؿ 

 .(ٕ)(ٔ)ژەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئژ: اهلل 
وىو أف  ،اهلل سبحانو يذكر الفؤاد بعد السمع والبصر لمعنى عممي دقيؽإذف 

إلى دراؾ الحسى بالسمع والبصر اكتساب العمـ يحصؿ بعد االنتقاؿ مف مرحمة اإل
وكميا تجيئ  ،عقمي، وىذه ىي طريقة تعمـ المعارؼ والخبراتتدراؾ المرحمة اإل

ثـ االدراؾ العقمي،  ،دراؾ الحسى أوالً بحسب الترتيب الذى ذكره القرآف وىو اإل
ثـ تتوالى عميو المدركات  ،ضح في أف الطفؿ يولد ال يعمـ شيئااودليؿ ذلؾ و 

فإذا ما صارت مجموعة المدركات  ،صربالحسية وتتكاثر عف طريؽ السمع ثـ ال
 .(ٖ)ما أدركو الطفؿ منيا بحواسو يالحسية كافية يأتي دور الفؤاد ليعقؿ ويع

رساؿ  وعميو فبل غرابة أف يكوف القمب في جسـ اإلنساف أشبو بمحطة بث وا 
، (ٗ)رئيسية توزع عمى بقية األعضاء وفي طميعتيا الدماغ أنوار المعرفة واليداية

نَّ  "َأالَ : نبي وليذا يقوؿ ال  ُكمُُّو، اْلَجَسدُ  َصَمحَ  َصَمَحتْ  ِإَذا ُمْضَغًة، اْلَجَسدِ  ِفي َواِ 
َذا  .(٘)اْلَقْمُب" َوِىىَ  َأالَ  ُكمُُّو، اْلَجَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َواِ 

                                                           

 .ٛٚسورة النحؿ: اآلية  -ٔ
 .ٖٛ٘ -ٖٙ٘انظر: خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار ص -ٕ
عجازه العمميالقرآف و انظر:  -ٖ  .ٓٔٔ صسماعيؿ إمحمد ل ا 
 .ٖٕٖص عدناف الشريؼلمف عمـ الطب القرآني الثوابت العممية في القرآف الكريـ انظر:  -ٗ
، ومسمـ، كتاب المساقاة، ٕ٘برقـ:  ٕٛ/ٔ لدينو استبرأ مف فضؿ البخاري، كتاب اإليماف، باب أخرجو -٘

 .ٜٜ٘ٔبرقـ:  ٜٕٔٔ/ٖ الشبيات وترؾ الحبلؿ أخذ باب
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 رزًخ:
أما بالنسبة لتقديـ العيف عمى األذف فذلؾ ال يخالؼ تقديـ السمع عمى األبصار؛ 

ا ىي إال أعضاء ظاىرة، أما السمع والبصر فيشيراف إلى قوى ألف العيف واألذف م
إدراكية عاقمة، والعيف واألذف مستقببلت وأدوات تستقبؿ موجات الضوء والصوت 
لتقـو بإرساليا عبر األعصاب إلى مراكز السمع والبصر في الدماغ، وفي ىذه 

ما يتقدـ مركز المراكز يتـ فيميا، والعيف تتقدـ عمى األذف في رأس اإلنساف، بين
 .(ٕ()ٔ)السمع عمى مركز البصر في الدماغ

                                                           

 .ٕ٘-ٜٗانظر: اإلعجاز العممي في آيات السمع والبصر في القرآف الكريـ لميبللي والمبيدي ص -ٔ
اآليات القميمة التي ورد فييا ذكر )الَبَصر( قبؿ )الَسمع( ىي تمؾ اآليات التي تنذر و »يقوؿ النابمسي:  -ٕ

لوصؼ وظيفتييما أو  بالعقاب أو تصؼ الكافريف، وليس في أي منيا إشارة لتخمؽ ىذيف الحسيف، أو
: وقولو [، ٜٚٔ]األعراؼ:(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): قولو ثـ ذكر  «.تطورىما

ڀ ڀ ڀ ٺ ) :قولو [، و ٜ٘ٔ]األعراؼ:(ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ)

انظر: [. ٜٚ]اإلسراء:(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): قولو [، و ٔٚ]المائدة:(ٺ
ومع أف تعميمو جيد، إال  .ٜٖٕفي اإلنساف( صموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة )آيات اهلل 

أف ىذه اآليات لـ تذكر السمع واإلبصار مجردًا، إنما ذكرتيما مسبوقيف بالعيف واألذف، وبالتالي ال 
 .ٔٛٗص يعارض كبلـ الشعراوي المذكور في حاشية
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 ادلطهت انضبنش: يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب
 من خالل الدراسة التفسيرية والعممية يتمخص ما يمي:

، عمى العمـو ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ:  وقول *
والمعرفة وال ييتدوف  شيئا يخموف عف العمـ عارفيف فيـ خمقوا غير عالميف وال

 سبيبًل.
ې   ې  ې  ژ: أمو، وقولو  بطف في وىو خمقت لئلنساف الحواس* 

وئ وئ  ەئ ەئژ ابتدئ: ثـ تاـ، كبلـ ژې  ى ى ائ ائ

كبلميا،  بعض في وتؤخر تقدـ ، أو أف الواو ال تفيد الترتيب، والعربژۇئ
 كافالرؤية، أو أنو لما  عمى واألبصار االستماع عمى وحمؿ آخروف السمع

 ينتفع الذي الوقت ذلؾ خمقت فكأنما، البطف مف الخروج بعد الحواس بيذه االنتفاع
 فيو. بيا

 واألفئدة؛ واألبصار السمع يذكر أف ناسب مسألة الخمؽ * لما ذكر الحؽ 
 يتعمـ والحواس األعضاء وبيذه شيئًا، يعمـ ال أمو بطف مف يولد اإلنساف ألف

 والخبرات. المعمومات ويكتسب
 لتمقي آلة السمع أفالسمع عمى البصر   اهلل ـيقدمؿ المفسروف لت* ع
 عمى األمـ أفياـ إلى األنبياء دعوة بموغ وسيمة وىو العقؿ، كماؿ بيا التي المعارؼ

دراؾ السمع توجو، دوف الست الجيات مف األصوات إليو ترد والسمع أكمؿ، وجو  وا 
 .في الديف فيو، وأعـ نفعاً  تأثيراً أنفع لمقمب، وأشد البصر، والسمع  إدراؾ مف أقدـ
 ذكر المفسروف في حكمة إفراد السمع وجمع األبصار التالي: *
 وأفرد. ذكر اسماً  جعؿ إذا والمصدر سمعًا، سمع السمع مصدر -أ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

498 

 واألكواف األلواف البصر ومتعمؽ واحدة، حقيقة وىي األصوات السمع متعمؽ -ب
 مختمفة. حقائؽ وىي
 فممعيف اإلبصار وأما فيو، ليا اختيار وال واحد، محؿ وليا واحدة، قوة السمع -ج
 يريد. ما إلى يمتؼ اختيار نوع ولو اإلدراؾ محؿ الفؤاد كذلؾ اختيار، فيو
 األصوات خبلفًا لمعيف. عنيا يحجب غطاء ليا ليس األذف -د
 ليما ألف أو الباطف، عمى الظاىر لتقدـ األفئدة؛ عمى تقديـ السمع واألبصار* 
مدركاتو  إلى بالنسبة قميؿ أقؿ مدركاتيما ألف أو الجممة، في إدراكو في مدخبلً 
 الكثيرة.

عمى ما أنعـ بو مف  ، المراد شكر المنعـ ژۆئ ۆئژ   :وأما قولو 
خمقت  نعـ عظيمة ال تحصى ومنيا نعمة ىذه الحواس، وشكر النعـ باستعماليا فيما

 .ؽ عمى أداء حؽ الخالؽ لو ومف أجمو، وفي كؿ ما مف شأنو أف يعيف المخمو 
 يولد اإلنساف بذاكرة ناصعة البياض، خالية مف المعمومات.* 

* عمى الرغـ مف أف جميع مراكز الحس عند الجنيف تبدأ في التخمؽ منذ 
المراحؿ األولى لوجوده، إال أنيا ال تستخدـ إال بعد الميبلد، غير أف السمع ينشط 

ويبقى ذلؾ محدودًا بحدود سماع نبضات  واإلنساف ال يزاؿ جنينًا في بطف أمو،
 قمب أمو وصوت حركة كؿ مف رئتييا وأمعائيا، دوف أدنى وعي حقيقي بذلؾ.

 * ثبت عمميًا ما يفسر حكمة تقديـ السمع عمى البصر، ومف ذلؾ: 
 .السمع أضعاؼ ما يتعممو بواسطة البصربالمولود يتعمـ أف  -أ
 أيضًا، أبكـ فيو والكبلـ أبداً  المغة ـيتعم أف يستطيع ال الوالدة منذ األصـ -ب
 المغة والكبلـ. يتعمـ أف يستطيع البصر نعمة بدوف المولود بينما
 حاسة السمع يتـ تخمقيا وعمميا قبؿ حاسة اإلبصار بفترة طويمة. -ج



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

499 

ثبت بالتجربة أف الطفؿ يتعمـ بالسمع قبؿ أف يستطيع القراءة بوقت طويؿ،  -د
 أف المعمومات السمعية أبقى في الذاكرة.وأف تعممو بالسمع أيسر، و 

 يفقد اإلنساف البصر قبؿ السمع عند النوـ وفي حاالت الغيبوبة. -ىػ
يستطيع اإلنساف تمقي الموجات الصوتية مف جميع االتجاىات واالرتفاعات  -و

مف حولو، بينما يتمقى الموجات الضوئية إذا ثبت رأسو في مستوى  ٘(ٖٓٙعبر )
عموديا، وتقؿ قدرتو عمى تمييز األلواف كمما  ٘(٘ٗٔأفقيا، و) ٘(ٓٛٔواحد عبر )

اتسعت دائرة الرؤية، والموجات الضوئية ال تستطيع اختراؽ األجساـ المعتمة وال 
االلتفاؼ حوليا، بينما تتحرؾ الموجات الصوتية في كؿ االتجاىات، وحوؿ الزوايا 

 تبعًا لشدة الصوت. واألركاف، وعبر العديد مف الغازات والسوائؿ والجوامد،
مركز السمع يقع في الفص الصدغي لممخ، بينما يقع مركز اإلبصار في  -ز

 الفص المؤخري في آخر المخ، أي أف مراكز السمع تتقدـ عمى مراكز اإلبصار.
ترتبط األذنيف بكؿ مف منطقتيف السمع في المخ مما يجعؿ اإلنساف يسمع  *

وفي منطقة اإلبصار يرتبط كؿ نصؼ عيف  بأذنيو شيئًا واحدًا في الوقت الواحد،
مف العينيف بالنصؼ المعاكس لو مف منطقة اإلبصار مما ُيمكف العيف الواحدة مف 
رؤية الشيء الواحد والعديد مف األشياء في آف واحد، وىذا يقدـ لنا تفسيرًا عمميًا 

 لمحكمة مف اإلفراد في السمع والجمع في األبصار في آيات القرآف الكريـ. 
لما كانت األوصاؼ التي وصؼ القرآف بيا الفؤاد ىي نتاج المعرفة التي مف  *

اكتساب العمـ يحصؿ بعد وسائميا كؿ مف السمع والبصر جاء التقديـ ليا عميو، ف
 عقمي.تدراؾ الدراؾ الحسى بالسمع والبصر إلى مرحمة اإلاالنتقاؿ مف مرحمة اإل

ف حاسة البصر في تنمية * مف الوجية الوظيفية فإف حاسة السمع أىـ م
 .القدرات العقمية والشعورية عند الطفؿ
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 تظير اآلثار التالية:من خالل الدراسة التفسيرية والعممية و 
؛ إذ ژائ  ائ ىژ :* الجوانب العممية تقوي القوؿ بالعموـ في قولو 

 يولد اإلنساف بذاكرة ناصعة البياض، خالية مف المعمومات.
في الجمع واإلفراد، والتقديـ والتأخير،  ،اهلل  * اإلعجاز البياني في كتاب
 بألفاظ معبرة، وكممات مناسبة.

 ذكره المفسروف إلى جانب ماأضافت الحقائؽ العممية بعض األسرار والحكـ  *
، وعف جمع تقديـ ذكر السمع عمى البصر في غالب آيات القرآف الكريـعف 

فراد السمع، وعف تقديـ السمع  والبصر عمى الفؤاد. األبصار واألفئدة وا 
ىذه الحقائؽ العممية اعتبر مجموعة مف الكتاب في اإلعجاز العممي أف  *

والتي لـ تكف معروفة قبؿ أربعة عشر قرنًا، ولـ يعرؼ الكثير  ،الناصعة المتعددة
بعد جيد منيا إال في العقود األخيرة مف القرف العشريف، عمى أيدي متخصصيف 

اإلعجاز  وضوحبتبيف ، دث الوسائؿ العممية وأدقيا، واستخدموا أحوعمر طويميف
والتطور  ،التي قدمت السمع عمى البصر؛ ألسبقيتو في الخمؽ العممي في اآليات

تقدـ لالبصر، و حس لسمع عمى لحس االعضوي والوظيفي، ولممميزات الكثيرة 
، فيستحيؿ أف يكوف التزاـ ىذا التقديـ (ٔ)مركز السمع عمى البصر في الدماغ

 .صدفة أو صناعة بشرية محض
 
 
 

                                                           

ممي في تقدـ اإلعجاز الع، و ٜٖانظر: اإلعجاز العممي في آيات السمع والبصر لميبللي والمبيدي ص -ٔ
 ..http://www.jameataleman.org/main/articlesعمى الرابط:  ،مصعديلالسمع عمى البصر 

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no=1179
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 يجبؽش يزفشلخ يف خهك اإلَغبٌ: بيظاخل فصمان
 :احثمبستة وفيو 
 وفيو ثبلثة مطالب: ، األٔل: انمشاس ادلكني ؾشادلج

 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: انمشاس انًكٍٍ فً 

 انًطهت انخبًَ: انمشاس انًكٍٍ فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ.

 يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب. انًطهت انخبنج:

 وفيو ثبلثة مطالب: ، انضبًَ: ػهى يب يف األسؽبو جؾشادل
 .انمشآٌ انكشٌى فً ػهى يب فً األسحبوانًطهت األٔل: 

 فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ. ػهى يب فً األسحبوانًطهت انخبًَ: 

 هًٍخ ٔأحشْب.انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼ

 وفيو ثبلثة مطالب: ، : انظهًبد انضالسؾش انضبنشادلج
 .انمشآٌ انكشٌىفً  انظهًبد انخالثانًطهت األٔل: 

 فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ. انظهًبد انخالثانًطهت انخبًَ: 

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 وفيو ثبلثة مطالب: بٌ، رغٌٕخ انجُ :جؾش انشاثغادل
 .انمشآٌ انكشٌىانًطهت األٔل: تسٌٕخ انجُبٌ فً 

 انًطهت انخبًَ: تسٌٕخ انجُبٌ فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ.

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 وفيو ثبلثة مطالب: ادلجؾش اخلبيظ: يذح احلًم، 
 .انمشآٌ انكشٌىفً انًطهت األٔل: يذح انحًم 

 انًطهت انخبًَ: يذح انحًم فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ.

 انًطهت انخبنج: َتبئج انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.

 وفيو ثبلثة مطالب: ، رٍغري انغجٍمادلجؾش انغبدط: 
 .انمشآٌ انكشٌىفً  تٍسٍش انسجٍمانًطهت األٔل: 

 فً ضٕء االكتشبفبد انؼهًٍخ انحذٌخخ. تٍسٍش انسجٍمانًطهت انخبًَ: 

 انًطهت انخبنج: يهخص انذساسبد انتفسٍشٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأحشْب.
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 األٔل ؾشادلج

 ٍـٍـكــشاس ادلــمـان
 وفيو ثبلثة مطالب: 

 ادلطهت األٔل: 
 .انمشآٌ انكشٌىيف  انمشاس ادلكني
 ادلطهت انضبًَ: 
 .يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ انمشاس ادلكني
 ادلطهت انضبنش: 

 يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.
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 انمشآٌ انكشٌىيف  انمشاس ادلكنيادلطهت األٔل: 
 اٌَبد انٕاسدح: 

 .(ٔ)ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ:  اهلل قاؿ
 .(ٕ)ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ :قاؿ و 
 .(ٖ)ژپ  پ  پ  ڀژ :قاؿ و  

 ألٕال ادلفغشٌٍ:
 اإلنسافجنس  إلى عائد ژںژ،  ژڻ  ڻ  ڱ  ں  ں  ڻژ :قولو 

ف (ٗ)آدـ نسؿ  ال المعنى وأف ،األمر شيرةو  ،(٘)عميو المقاـ لداللة ؛يذكر لـ كاف وا 
ۀ  ۀ   ہ  ژ: ، كما في قولو (ٚ)السبللة مف أنو باعتبار ،(ٙ)لو إال يصمح

﮷   *ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے   ﮶   ﮵   ﮴   ﮲   ﮳  ، (ٛ) ژۓ  ۓ      
 غير ولذلؾ ليا، حفظاً  ؛فيو وضعناىا أي مكيف، قرار في السبللة جعمنا :المعنىو 

، (ٜ)الوضع بمعنى بفي المتعدي الجعؿ فعؿ إلى الخمؽ فعؿ عف التعبير اآلية في
                                                           

 .ٖٔسورة المؤمنوف: اآلية  -ٔ
 .٘سورة الحج: اآلية  -ٕ
 .ٕٔسورة المرسبلت: اآلية  -ٖ
، ٕٙٗ/٘، وزاد المسير البف الجوزي ٖٔٙ/ٖلمبغوي معالـ التنزيؿ ، و ٙٔ/ٜٔلمطبري جامع البياف انظر:  -ٗ
، وفتح القدير ٙٗٗص الجبلليف ، وتفسيرٜٕ٘/ٖالبف كثير  تفسير القرآف العظيـ، و ٖٖ/٘لمخازف لباب التأويؿ و 

 .ٖٕٖ/٘ بياف لمشنقيطيال ، وأضواءٛٗ٘لمسعدي صتيسير الكريـ الرحمف ، و ٗٙ٘/ٖلمشوكاني 
 .ٖٕٖ/٘ البياف لمشنقيطي انظر: أضواء -٘
 .ٜٓٔ/ٕٔ لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف ، و ٖٛٙ/ٙ في التفسير ألبي حياف المحيط انظر: البحر -ٙ
 .ٕٓ/ٛٔ التحرير والتنوير البف عاشورانظر:  -ٚ
 .ٛ، ٚ اآليتاف السجدة:سورة  -ٛ
 .ٕٓ/ٛٔ رالتحرير والتنوير البف عاشو انظر:  -ٜ
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( مصدر: األصؿ في والقرار  وىو ،المستقر والقرار، (ٔ)مكانو في ثبت إذا )َقرَّ
 ووصفت ،(ٕ)الرحـذي ىو ال نفسو المكاف ىنا بو سمي وقد ،االستقرار موضع
 ، وذكر المفسروف في سبب وصفيا بذلؾ قوليف:بالمكيف الرحـ

، وىذا عمى (ٖ)وأحرزت ىي حيث مكنت فإنيا ،نفسيا في لمكانتيا :القول األول
ثـ جعمنا اإلنساف »يقوؿ الطبري: ، (ٗ)لو مييأ لذلؾ معد الرحـالحقيقة، والمراد: 

ت فيو ىو حيث استقر في قرار مكيف، الذي جعمناه مف سبللة مف طيف، نطفة 
 ليستقر ،نطفة الرجؿ مف رحـ المرأة، ووصفو بأنو مكيف؛ ألنو مكف لذلؾ، وىيأ لو

 .(٘)«فيو إلى بموغ أمره الذي جعمو لو قرارا
طريؽ : كقولؾ ،فييا المستقر باعتبار المجازي اإلسناد عمى :القول الثاني

 في وذلؾ ،متمكف: ژڻژ معنىو  ،األـ رحـ يعني»يقوؿ ابف جزي:  ،(ٙ)سائر
 كقولؾ ولكنو فيو، المستقر المحؿ صفة مف ال ة،المستقر  النطفة صفة مف الحقيقة
 أف الظاىر فمقتضى»، ويقوؿ ابف عاشور: (ٚ)«فيو الناس يسير أي: سائر طريؽ

                                                           

 لميـو قيؿ ومنو ،(الَقَرارُ ) واالسـ بالمكاف، استقر ضرب باب مف( َقّراً )الشيء  القرار في المغة مف َقرَّ  -ٔ
وفَ ) الناس ألف ؛(الَقرّْ  يـو) التشريؽ أياـ مف األوؿ ( َقَرارُ )و التمكف،( االسِتْقَرارُ )و لمنحر، منى في( َيِقرُّ

المصباح ، و ٕٙٙصومفردات القرآف لمراغب  ،ٕٖ٘/ٖح لمجوىري الصحاالثابت. انظر:  المستقر األرض
: القاؼ». يقوؿ ابف قارس: ٜٙٗ/ٕ المنير  عمى واآلخر برد، عمى أحدىما يدؿ صحيحاف، أصبلف والراء قرَّ
 .ٚ/٘ المغة مقاييس معجـ .«َواستقرَّ  َقرَّ  .. يقاؿ.تمكُّف

الكتاب البف عادؿ  عمـو في ، والمبابٕٔٔ/٘غرائب القرآف ورغائب الفرقاف لمنيسابوري انظر:  -ٕ
 .ٕٓ/ٛٔ التحرير والتنوير البف عاشور، و ٛٚٔ/ٗٔ
 .ٕٙٗ/٘، وزاد المسير في عمـ التفسير ٖٔٙ/ٖمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف انظر:  -ٖ
 .ٜٕ٘/ٖتفسير القرآف العظيـ البف كثير انظر:  -ٗ
 .ٙٔ/ٜٔجامع البياف في تأويؿ القرآف لمطبري  -٘
 .ٜ/٘البف عجيبة  المديد ، والبحرٓ٘/ٙالبياف لحقي  ظر: روحان -ٙ
 .ٜٗ/ٕ التنزيؿ لعمـو التسييؿ -ٚ
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 المكاف لنفس وصفاً  ىنا وقع وقد فيو، الثابت المكاف في الحاؿ الشيء بالمكيف يوصؼ
 .(ٔ)«حالو مكيف وحقيقتو لممبالغة، العقمي المجاز طريقة عمى النطفة؛ فيو استقرت الذي

غير أف ىناؾ مف المفسريف مف ذكر كبل القوليف السابقيف وعطؼ بينيما بحرؼ 
العطؼ )أو( والذي قد يحتمؿ إرادة كبل المعنييف إف كانت )أو( لئلباحة التي يمكف 

 ،الرحـ والمراد ،المستقر: لقرارا»ي: ، يقوؿ الزمخشر (ٕ)فييا الجمع بيف المتعاطفيف
 في بمكانتيا أو ،سائر طريؽ كقولؾ فييا، المستقر صفة ىي التي بالمكانة وصفت
 موضع :بالقرار والمراد»، وقاؿ الرازي: (ٖ)«وأحرزت ىي بحيث مكنت ألنيا نفسيا؛
 صفة ىي التي بالمكانة الرحـ وصؼ ثـ ،بالمصدر فسماه ،المستقر وىو القرار
 حيث مف تمكنت ألنيا نفسيا في لمكانتيا أو ،سائر طريؽ كقولؾ فييا قرالمست
 لتمكنو ؛بو القرار وصؼ ،المتمكف :والمكيف»، وقاؿ أبو حياف: (ٗ)«وأحرزت ىي
 عمى بذلؾ فوصؼ ،فيو يحؿ مف لتمكف أو اختبلؿ، لو يعرض ال بحيث نفسو في

 .(ٙ()٘)«فيو يسار لكونو سائر طريؽ كقولو ،المجاز سبيؿ
، إال أف يقاؿ (ٚ)يرد عمى ىذا األخير أف األصؿ حمؿ الكبلـ عمى الحقيقةو 

، أو يقاؿ ىذا األصؿ عارضو ظاىر (ٛ)بإمكاف الجمع بينيما كما ذىب إليو البعض
                                                           

 .ٕٓ/ٛٔ التحرير والتنوير -ٔ
 .ٖٚٚ/ٖأوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  -ٕ
 .ٔٛٔ/ٖتفسير الكشاؼ  -ٖ
 .ٗٚ/ٖٕمفاتيح الغيب لمرازي  -ٗ
 .ٖٛٙ/ٙ في التفسير المحيط البحر -٘
الكتاب البف عادؿ  عمـو في ، والمبابٕٔٔ/٘ الفرقاف لمنيسابوري ورغائب القرآف : غرائبوانظر كذلؾ -ٙ

رشاد العقؿ السميـ ، و ٛٚٔ/ٗٔ  .ٕٖٗ/٘ لمشنقيطي البياف ، وأضواءٕٙٔ/ٙ السعود ألبيا 
 لمسيوطي والنظائر ، واألشباهٜ٘ص نجيـ البف والنظائر ، واألشباهٖٔٗ/ٔ لمرازي انظر: المحصوؿ -ٚ

 .ٖٚٔص الكمية الفقو قواعد إيضاح في وجيز، والٖٙص
 .ٕٓ٘/ٔ المناظر وجنة الناظر انظر: روضة -ٛ
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 الحاؿ الشيء بالمكيف يوصؼ أف الظاىر فمقتضى»ابف عاشور: آخر كما قاؿ 
 .(ٕ)(ٔ)«حالو مكيف وحقيقتو فيو... الثابت المكاف في
 في ونبقي، أي (ٖ)ژہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ ےژ :ما قولو أ

 فيخرجوخروجو مف بطف أمو،  والدتو وقت إلى ،يسقط فبل حياتو نشاء مف األرحاـ
يقوؿ تعالى ذكره: مف كنا كتبنا لو بقاء وحياة إلى أمد »، يقوؿ الطبري: (ٗ)طفبلً 

في رحميا، فبل  لو أف يمكث ه في رحـ أمو إلى وقتو الذي جعمنانقر وغاية، فإنا 
، وال يخرج منيا حتى يبمغ أجمو، فإذا بمغ وقت خروجو مف رحميا أذنا لو تسقطو

 تمجو فبل، ژہ  ہ  ہ ھ  ھژ » ، ويقوؿ البغوي:(٘)«بالخروج منيا، فيخرج
 الخمؽ تامة الرحـ مف خروجيا وقت إلى ،ژھ ے ھژ تسقطو، وال

                                                           

 .ٕٓ/ٛٔ التحرير والتنوير -ٔ
 أصؿ فييا تعارض مسألة كؿ أف الخراسانييف أصحابنا متأخري مف جماعة وذكر»النووي:  اإلماـ قاؿ -ٕ

 حقيقة يريدوا ولـ ظاىره، عمى سلي ذكروه الذي اإلطبلؽ قوالف... وىذا ففييا أصبلف، أو وظاىر،
 ويعمؿ الظف تفيد فإنيا عدليف كشيادة خبلؼ: بالظف]الظاىر[ ببل فييا يعمؿ مسائؿ لنا اإلطبلؽ؛ فإف

 أنو ظف كمف خبلؼ: ببل باألصؿ فييا يعمؿ ومسائؿ الذمة... براءة أصمى إلى ينظر وال باإلجماع بيا
 الطيارة عمى البقاء وىو باألصؿ كميا فييا يعمؿ فإنو ثبلثاً  ال أربعاً  صمى أو أعتؽ أو أحدث أو طمؽ
 بف عمرو أبو الشيخ حرره ما الضابط في الصواب بؿ واشتباىيا، الرابعة والركعة والعتؽ الطبلؽ وعدـ

 تعارض في كما الترجيح، في النظر وجب وظاىر، أصؿ أو أصبلف، تعارض إذا فقاؿ: الصبلح
ف القوليف، سائؿم فيي الراجح في تردد فإف الدليميف،  عدؿ كإخبار بو حكـ الظاىر دليؿ ترجح وا 
ف الظبية، وكبوؿ بالنجاسة  .ٕٙٓ/ٔالميذب  شرح المجموع .«خبلؼ ببل بو حكـ األصؿ دليؿ ترجح وا 

 .٘سورة الحج: اآلية  -ٖ
لى بموغ النياية إاليداية ، و ٜٗٗ/ٕ لمسمرقندي العمـو ، وبحرٖٙٚ/ٕ سميماف بف مقاتؿ انظر: تفسير -ٗ

 .ٜ/ٖٕ لمرازي الغيب ، ومفاتيحٚٓٗ/٘البف الجوزي  المسير ، وزادٙٗٛٗ/ٚلمكي ابف أبي طالب 
 .ٜٙ٘/ ٛٔجامع البياف في تأويؿ القرآف لمطبري  -٘
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 لـ الذي الحمؿ مف اـاألرح في نبقي: أي ،ژہژ» :وقاؿ السعدي، (ٔ)«والمدة
 .(ٕ)«الحمؿ مدة وىو ،ژھ  ھ ےژ إبقاءه نشاء ما األرحاـ، تقذفو

، (٘)رحـال ، وىو(ٗ)حريز مكاف في أي، (ٖ)ژپ  پ  پ  ڀژ   :وأما قولو 
 والرحـ ،والمرأة الرجؿ مف الماء قرار وىو الرحـ في جمعناه يعني»يقوؿ ابف كثير: 

 ژپ  پ  پ  ڀژ »، وقاؿ الرازي: (ٙ)«ءالما مف فيو أودع لما حافظ لذلؾ معد
 بخبلؼ ،ويتمكف الرحـ في يثبت وأف بد ال الولد منو يخمؽ ما ألف ؛الرحـ وىو
 .(ٚ)«الولد منو يخمؽ ماال

                                                           

 .ٗ/٘، ولباب التأويؿ في معاني التنزيؿ لمخازف ٕٖ٘/ٖمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف لمبغوي  -ٔ
 .ٖٖ٘لمسعدي ص ـ المنافتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبل -ٕ
 .ٕٔسورة المرسبلت: اآلية  -ٖ
 ، وتاجٚٙٔص لمرازي الصحاح حصيف. انظر: مختار موضع حريز: أي حرز يقاؿ: الحريز: الحصيف، -ٗ

 .ٙٙٔ/ٔ الوسيط ، والمعجـٜٜ/٘ٔلمزبيدي  العروس
المباب و ، ٓٙٔ/ٜٔ الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي، ٕٕٔ/ٕ المقباس مف تفسير ابف عباس انظر: تنوير -٘

وتفسير ، ٕٖٗ/٘فتح القدير لمشوكاني و ، ٘ٛٚصتفسير الجبلليف و ، ٖٚ/ ٕٓفي عمـو الكتاب البف عادؿ 
 .ٕٜ٘/ٕمراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد لمتناري ، و ٖٖٛ/ٗ المنير لمشربيني السراج

 .ٗ٘٘/ٗتفسير القرآف العظيـ البف كثير  -ٙ
 .ٖٕٗ/ٙ الفرقاف لمنيسابوري ورغائب القرآف ، وانظر: غرائبٜٖٕ/ٖٓ الغيب لمرازي مفاتيح -ٚ
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 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ انمشاس ادلكنيادلطهت انضبًَ: 
يقع في منتصؼ جسـ  ومتيف، ثخيف جدار ذو أجوؼ عضمي، عضو الرحـ

الشكؿ في ثمثيو العموييف،  فوؽ المثانة والجزء العموي مف الميبؿ، كمثري (ٔ)رأةالم
واسطواني في ثمثو األسفؿ، ويضيؽ قميبًل عند نيايتو السفمى التي تمتد إلى الجزء 

جداره  العموي مف فراغ الميبؿ، مما يساعد عمى تثبيت الرحـ في موضعو، ويتكوف
مكونة  البريتوف، ووسطى سميكة مف مادةثبلث: خارجية رقيقة  طبقات مف ثبلث

األلياؼ، وداخمية غشائية، ويحاط عنؽ  مف طبقات مف مواد عضمية في ثبلث
الرحـ والجزء العموي مف الميبؿ بنسيج خموي ضاـ يربط الرحـ بكؿ مف اليبؿ 

 .(ٕ)والمثانة
ذا تمقحت البييضة تبدو  فعاليتيا  في غدد غشاء الرحـ المخاطي ازدياداً  ءا 
العديدة عمى سطح ىذه الطبقة والبلزمة  رازية، وتطمؽ منتجاتيا مف فتحاتيااإلف

التي تروي الطبقتيف الكثيفة  فييالتغذية ىذه الخبليا الجنينية، وتصبح الشر 
تحت بشرة الرحـ مباشرة،  وضعتكثيفا، ي وعائياً  واإلسفنجية ممتوية، وتشكؿ فراشاً 

( لذلؾ يصبح غشاء الرحـ المخاطي شديد التوذـ الستقباؿ  ، ومستعداً )التوـر
تعمؽ تنغرس و تصؿ إلى جوؼ الرحـ تسبح في مفرزاتو، ثـ البويضة الممقحة، التي 

الرحـ، ومف ثـ تبدأ بإفراز ىرمونات خاصة بيا تدعى  وتعشش في بطانة
 الجنينية ويطمؽ عمييا: المنميات التناسمية الزغابية اإلنسانية اليرمونات

(H.C.G.T)مى الجسـ األصفر ليستمر في إفراز ىرمونات ، وىى تحافظ ع
                                                           

يقع في الوسط اليندسي تمامًا مف جسـ المرأة، فمو أخذ خط منّصؼ طولي، وخط منّصؼ عرضي لكاف  -ٔ
 .ٕٙٔموقع الرحـ في تقاطع الخطيف، انظر: موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة  لمنابمسي ص 

خمؽ اإلنساف بيف ، و ٙٛٔنساف الشاممة ألحمد الخطيب ويوسؼ سميماف صموسوعة جسـ اإل انظر: -ٕ
 .ٜٕٔ، وخمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار صٕٗ، ٔٗالطب والقرآف لمبار ص
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فراز يتؤد التي (اإلستروجيف)و (البروجستيروف) المبيض بطانة  إلى استمرار نمو وا 
 وبالتالي ،الرحـ، وتبقيو في طور اإلفراز؛ لذلؾ ال يحصؿ انقطاع ىرموني عنيا

وتدعى الطبقتاف ، تصبح بطانة الرحـ مستقرة صالحة لتعشيش بذرة الجنيف
البويضة  بعد اكتماؿ تعشيش مف غشاء الرحـ المخاطي واإلسفنجيةحية السط

 .(ٔ)سقوط الجنيف أو والدتوبيسقط -باسـ الغشاء الساقط  الممقحة
فيو إشارة إلى معنى  ،وصؼ الرحـ بالقرار المكيف في القرآف بعد ذكر النطفةف

ثـ التعمؽ بو،  دقيؽ، فموال أف الرحـ قرار مكيف، ما تمكنت النطفة مف االنغراس فيو
وما أخذت بالتالي اسـ العمقة، فالرحـ كاف قرارًا مكينًا قبؿ أف تحؿ فيو النطفة، فمما 

لرحـ احمت بو تمكنت مف االنغراس فيو ثـ التعمؽ واكتساب الوصؼ الجديد، ف
يستكمؿ مقومات ىذا الوصؼ باالستعدادات التي تتـ فيو قبؿ وصوؿ البويضة 

زود بو أصبًل في تركيبو، فكممة )قرار( تشير إلى ما  الممقحة، حيث تضاؼ إلى ما
 .(ٕ)جدار الرحـ الداخمي لمنطفةيوفر لمنطفة االستقرار، وأىـ ما يوفر االستقرار 

 ويشيد الرحـ خبلؿ فترة الحمؿ عدة تغيرات في تركيبو ووظيفتو، ومنيا:
 جراماً  خمسيف عف يزيد يزداد في وزنو إلى حوالي الكيمو جراـ بعدما كاف ال -ٔ

قبؿ الحمؿ، أما محتوياتو فتزف خمسة آالؼ جراـ، أي وزنو بمحتوياتو يزيد أكثر 
 (ٕٓ) وعند األسبوع ،ليستوعب سرعة نمو الجنيف ويزداد حجممف مائة مرة، و 

يصبل المنطقة  (ٖٓ)يصؿ كؿ مف الجنيف والرحـ مستوى السرة، وعند األسبوع 
مف مكانيا وتشيد عضبلت وجمد جدار  الشرسوفية )لبة القمب( وتتحرؾ أحشاء األـ

 ، ويتسع ليتبلءـ مع نمو الجنيف، وتوفر لو ىذه التغيراتالبطف األمامي تمددًا كبيراً 
                                                           

انظر: أثر بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، ضمف بحوث المؤتمر الثامف لئلعجاز  -ٔ
 .ٕ٘ٔإلى الوالدة لسبيرو فاخوري ص ؾ مف الحمؿ، وطفمٖ٘/ٔبالكويت، العمـو الطبية 

 .ٜٓٔ، ٛٓٔدليؿ األنفس بيف القرآف الكريـ والعمـ الحديث لمحمد عز الديف توفيؽ ص انظر:  -ٕ
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والرحـ ىو العضو الوحيد في جسـ االنساف  لترات، ٘مف االتساع ما يكفؿ احتواء 
 اف.القابؿ لمتغير السريع مف حاؿ إلى حاؿ، وىو بذلؾ أسرع نمو يعرفو جسـ االنس

كمما اتسع الرحـ في حجمو، ازداد سمؾ جداره، ولو كاف يتمدد دوف أف  -ٕ
يزداد سمؾ جداره لرؽ الجدار وضعؼ، ولو كاف غير قابؿ لبلتساع لضاؽ 

 بالجنيف قبؿ اكتماؿ نموه.
وفي سبيؿ إمداد الجنيف باحتياجاتو مف األكسجيف، والمغذيات األخرى،  -ٖ

ممميمتر/دقيقة، وربما وصؿ ىذا إلى  ٓٓ٘ليبمغ يزداد معدؿ سرياف الدـ في الرحـ 
 المتر لمدقيقة الواحدة في حالة الحمؿ بالتوائـ.

فيجعميا  ،عمى تقمصات عضبلت الرحـ( البروجستروف)يؤثر ىرموف الحمؿ  -ٗ
مف تمؾ الحركات  بدالً  الرحـ، داخؿ الجنيف وضعية تعديؿ في تفيد متئدة وقورة

وال شؾ أف ليرموف الحمؿ  (االوستروجيف) وثةزقة التي يسببيا ىرموف األنمال
تأثيرا ىاما في استقرار الرحـ في فترة الحمؿ حتى ال يقذؼ الرحـ  (البروجستروف)

 .(ٔ)األولى هوخاصة في أشير  ،بالجنيف
ليكوف أكثر مبلءمة الحتياجات  ظيفة الرحـ؛وو  التغيرات في تركيبة وكؿ ىذه

  .(ٕ)الجنيف الذي يحتويو
 

                                                           

دليؿ األنفس لمحمد عز الديف و ، ٙ٘، ٘٘عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف صانظر:  -ٔ
، ٔٗالطب والقرآف لمبار صخمؽ اإلنساف بيف ، و ٚٚرآف لمرقعي صخمؽ اإلنساف بيف العمـ والق، و ٜٓٔص
 .ٜٓص دياب وقرقوزومع الطب في القرآف الكريـ ل، ٚٙ
 .ٚٚخمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف لمرقعي صانظر:  -ٕ
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الغشاء األمينوسي  ي:وى ،بعدة طبقات بعد السائؿ األمينوسي فالجنيويحاط 
، وكؿ (ٕ)ثـ جدار البطف ،وطبقة العضبلت السميكة لمرحـ، (ٔ)المندمج بالمشيمة

 .(ٖ)ىذا يمد الجنيف بمكاف مناسب لبلستقرار ولمنمو الجيد
 ،ف الكريـ لكؿ ىذه المعاني وغيرىاوىكذا فإف كممة )قرار( قد استعممت في القرآ

متضمنة وظائؼ الرحـ باعتباره مكانًا مناسبًا الستقرار الجنيف وتمكينو مف مواصمة 
المفظ كؿ الحقائؽ التي اكتشفيا العمـ، لبياف مناسبة الرحـ ىذا وقد جمع  ،نموه

                                                           

 يحيط بالجنيف ثبلثة أغشية تمثؿ في مجموعيا نسيجًا لحميًا منيعًا:  -ٔ
 سائؿ وبو تامة، إحاطة بالجنيف يحيط ومقفؿ رقيؽ غشائي كيس عف عبارة األمنيوف: أو السمى )أ( غشاء
 ويسرة وسط ىذا السائؿ يمنة الرحـ، فيتقمب داخؿ الكاممة بالحركة لو الجنيف، ويسمح نمو مع يزداد
 )تغذية: ىي جمة، فوائد األمنيوسي ولمسائؿ تاـ، أماف في وىو السري بالحبؿ ويمسؾ عقب، عمى ورأسا

 الجنيف الجنيف، وحماية يمتصيا عضوية غير وأمبلح وسكرية زاللية مواد عميو مف ييحتو  الجنيف بما
 ثابتة بحرارة لمجنيف األـ، ويحتفظ ليا تتعرض التي والسقطات والحركات المفاجئة الصدمات مف ووقايتو
 الغشاء ائؿىذا الس جدا، ويمنع ضئيمة حدود في إال تقؿ وال الحرارة تزيد ال بحيث جيد مكيؼ فيو تقريبًا،

 الخمقية(. التشوىات حدوث في اليامة العوامؿ مف االلتصاؽ ألف ىذا بالجنيف؛ االلتصاؽ مف األمنيوسي
 مخاطية في تنغرس التي الكوريونية الزغابات عنو تصدر الذي (المشيمي الغشاء) الكوريوف )ب( غشاء 

وتخرج البولينا وثاني أكسيد الكربوف الرحـ، وعف طريقيا ينتقؿ الغذاء واألكسجيف مف األـ إلى الجنيف، 
 إلى دـ األـ.
 عند الجنيف مع يسقط ألنو ذلؾ لمرحـ، وسمي المبطف المخاطي الغشاء مف الساقط: مكوف )ج( الغشاء

دياب ، ومع الطب في القرآف الكريـ لٕٚٗ-ٖٕٗالطب والقرآف لمبار صخمؽ اإلنساف بيف انظر:  .الوالدة
 . ٜٜجسـ اإلنساف، لحامد أحمد ص ، رحمة اإليماف فيٚٛص وقرقوز

(، ويتكوف جدار الرحـ كذلؾ مف ثبلث ٔيحيط جدار الرحـ باألغشية الثبلثة السابقة في الحاشية ) -ٕ
البريتوني، والطبقة العضمية، والطبقة المبطنة لغشاء الرحـ(، ويحيط بالرحـ عضبلت  طبقات: )الغشاء

ة، والخارجية، والعضمة المستعرضة(. وذلؾ يوفر قرارًا جدار البطف الثبلث: )العضمة المائمة الداخمي
 .ٜٜ. انظر: رحمة اإليماف في جسـ اإلنساف، لحامد أحمد صوأمانًا لمجنيف

 .ٙ٘عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف صانظر:  -ٖ
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شير إلى العبلقة بيف الجنيف والرحـ، ، يالستقرار الجنيف، فيو لفظ معبر جامع
بيعة الرغـ مف أف ططواؿ فترة الحمؿ، عمى  وسكنو  فالرحـ مكاف الستقرار الجنيف

 .(ٔ)ف الرحـ يأوي الجنيف ويغذيوإال أ ،الجسـ أف يطرد أي جسـ خارجي
وىذا يشير إلى عبلقة الرحـ بجسـ األـ، وموقعو فتعني المثبت بقوة،  أما مكين

  ،(ٕ)في وسط الجسـ، وفي مركز الحوض يقع فيو المثالي لتخمؽ ونمو كائف جديد،
 ، ومنيا:امكين اً قرار وتجعمو  ،تي تحفظ الرحـ في مكانوالعوامؿ العض ب وىناؾ
يتكوف الحوض مف مجموعة مف العظاـ متصمة إذ  ،العظمي الحوض -ٔ

حفظ في األنثى أجيزتيا تجعمو عمى متانة ت، محكماً  دقيقاً  اتصاالً  ببعضيا البعض
يحفظ العظمي  فالحوض(، الميبؿ-قناتي الرحـ-المبيض-الرحـ)التناسمية اليامة 

 ،الرحـ بداخمو بحيث ال يصمو شيء مف الكدمات واليزات التي تتعرض ليا المرأة
فإننا نجد الرحـ في أغمب  ،المرأة في حادث أو سقطت مف شاىؽ بؿ لو أصيبت
لو مفاصؿ أربعة ة الحوض العظمي فإف متان ، ومعلـ يمسسو سوء األحواؿ سميماً 

، تى يزداد اتساعو وخاصة عند الحمؿ والوالدةح يمكف مف خبلليا أف يتحرؾ قميبلً 
خراج الجنيف ومتعمقاتو إيتقبؿ  وكما أن ،ىائبلً  لنمو الرحـ نمواً  يكوف مستعداً  إذ
 .المشيمة واألغشية إلى العالـ الخارجي أثناء الوالدةك

مساىمة فعالة في حفظ أعضاء  افتساىم ، إذعضبلت الحوض والعجاف -ٕ
 أف إال ،بالحوض متصمةكثيرة  عضبلت وىناؾ، عمقاتووأىميا الرحـ ومت ،الحوض

، لمشرج الرافعة عضمة والمثانة والشرج الرحـ حفظ عف المسؤولة العضبلت أىـ
 الصفاقات، بمساعدة لمحوض الحاجز الحجاب يكوناف وىما، العصعصية العضمةو 

                                                           

 .ٙ٘، ٘٘عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف صانظر:  -ٔ
موسوعة جسـ اإلنساف الشاممة ألحمد الخطيب ، و ٙ٘صمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة عانظر:  -ٕ

 .ٙٛٔويوسؼ سميماف ص
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 المختمفة العوامؿ ضد والمرسومة المحدودة أماكنيا في الحوض أعضاء تحفظافو 
 .(ٔ)والدائبة لطارئةا

 يحيط غشائي ليفي نسيج عمى الحوض الحوض، إذ يشتمؿ صفاقات -ٖ
 الحوض أعضاء الصفاقات ىذه وتربط وأوعيتو، وبعضبلتو الحوض بأعضاء
، إرادي غير عضمي نسيج ويتخمميا الحقيقية باألربطة وتعرؼ ببعض بعضيا
 بالصفاقات الشرجية لقناةوا والمستقيـ والمثانة الرحـ تغطي التي الصفاقات وتعرؼ
 .األحشاء تغطي ألنيا ؛الحشوية

يتولد ضغط إذ  ،الموجود بتجويؼ البطف وتجويؼ الحوض توازف الضغط -ٗ
 في تجويؼ البطف نتيجة تقمصات عضبلت الحجاب الحاجز وعضبلت جدار

ويقابؿ ذلؾ ، ومنيا الرحـ إلى أسفؿ ،ويدفع ذلؾ الضغط أعضاء الحوض ،البطف
مى ضغط مف أسفؿ نتيجة تقمص عضبلت العجاف مثؿ العضبلت الضغط مف أع

ونتيجة لتوازف ىذا الضغط يبقى الرحـ في  ،لمشرج فتدفع بالرحـ إلى أعمى الرافعة
 مكانو.
ونتيجة ليذا االتصاؿ  ،بالميبؿبواسطة عنقو : يتصؿ الرحـ عنؽ الميبؿ -٘

  .يبقى الرحـ في مكانو
 باألعضاء الحوض امتبلءف ،الحوض تجويؼ في األخرى األعضاء مساندة -ٙ
 واألوعية( الشرجية والقناة-المستقيـ) اليضمية القناة ونياية ،ومتعمقاتيا المثانة مثؿ

 .(ٕ)مكانو في الرحـ حفظ في تساىـ كميا ،واألعصاب ،والممفاوية الدموية

                                                           

، ٜٛص قرقوزو دياب ، ومع الطب في القرآف لٕٙ-ٚ٘انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص -ٔ
 .ٜٕٔنجار ص، وخمؽ اإلنساف في القرآف لمٜٕٕ، ٜٕٙ، ٜٕ٘واليندسة الوراثية لمحمد محمود ص

 .ٙٙ-ٖٙلبار صمطيب محمد عمى اخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لانظر:  -ٕ
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: لمرحـ مجموعة أربطة يساند بعضيا البعض لحفظ الرحـ في أربطة الرحـ -ٚ
كما تسمح  ،الحقيقة يعي، كما أنيا في نفس الوقت تسمح لو بالحركةموضعو الطب

لو بالنمو اليائؿ في فترة الحمؿ بحيث يتضاعؼ حجـ الرحـ آالؼ المرات في 
ويؼ البطف حتى الرحـ تج وبحيث يمؤل ،نياية الحمؿ عما كاف عميو قبيؿ الحمؿ

كمة مف ولكأنما الرحـ جسر معمؽ تربطو مجموعة مح ،يصؿ إلى عظمة القص
 .(ٔ)األربطة واألعمدة المتينة المحكمة

لفظ جامع معبر عف كؿ المعاني التي تبيف تمكف الرحـ وتثبيتو في فمفظ )مكيف( 
ويشير ىذا المفظ إلى ما يوفر الحماية لمجنيف، وأىـ ما يوفر لو ، (ٕ)جسـ األـ

 .(ٖ)الحماية موقع الرحـ العاـ داخؿ جسـ المرأة
العبلقة بيف الجنيف والرحـ وبيف الرحـ وجسـ  وىكذا فإف كؿ وصؼ يتضمف

األـ، قد أدخؿ في معنى الكممتيف )قرار( و)مكيف( المتيف تعبراف تعبيرًا تامًا عف 
فطف إلى أىمية ىذيف الوصفيف إال مف لو عمـ توال ي ،حقيقة الرحـ ووظائفو الدقيقة

 .(ٗ)سميماً واكبة ىذا النمو حتى يخرج لم بحاجات نمو الجنيف، وحاجات الرحـ،
 وذىب عدناف الشريؼ إلى أف لمقرار المكيف ثبلثة معاف ىي:

: حيث تستقر النطفة لمدة تسعة أشير، شرط أف نفيـ أف النطفة  رحـ األـ -ٔ
: ، والماء المييف في قولو (٘)ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ:  وفي قول

                                                           

وخمؽ ، ٜٛص قرقوزو دياب ومع الطب في القرآف ل، ٗٙخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صانظر:  -ٔ
 .ٛ٘ٔص لمرعي، والموسوعة العممية في إعجاز القرآف الكريـ والسنة النبوية ٜٕٔاإلنساف في القرآف لمنجار ص

 .ٙ٘عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف صانظر:  -ٕ
   .ٜٓٔدليؿ األنفس بيف القرآف الكريـ والعمـ الحديث لمحمد عز الديف توفيؽ صانظر:  -ٖ
  . ٙ٘عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف صانظر:  -ٗ
 .ٖٔسورة المؤمنوف: اآلية  -٘
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الذي يمتد مف بدء ، ىو الطور األوؿ مف تخمؽ الجنيف (ٔ)ژپ  پ  پ  ڀژ
إال البويضة الممقحة،  ؿ حتى اليـو السادس؛ ألف في الرحـ ال يستقر ويحياالحم

أما الحيوانات المنوية أو البويضة غير الممقحة فسرعاف ما تموت إذا لـ تتمقح في 
 أنبوب الرحـ.

: شرط أف نفيـ معنى النطفة في اآليات )ماء المرأة(، فمف مبيض المرأة -ٕ
منذ الشير الرابع مف  ( في المبيض)نطفيا ةالوجية العممية يستقر ماء المرأ

حياتيا، ثـ تخرج دوريًا مف المبيض مرة في كؿ شير بعد البموغ، والمبيض يحوي 
عند بموغيا، ألؼ تقريبًا(  ٖٓ)آالؼ  إال ما يقرب مف مميوني بويضة، ال يبقى منيا

 ويخرج مف المبيض أربعمائة بويضة تقريبًا خبلؿ فترة خصوبة المرأة.
فمف  )ماء الرجؿ( : شرط أف نفيـ معنى النطفة في اآلياتحويصمة المنويةال -ٖ

و الوجية العممية، يستقر ماء الرجؿ الذي تفرزه الخصيتاف بصورة دائمة منذ بموغ
 في الحويصمة المنوية. سف البموغ

الرحـ، المبيضاف، الحويصمة المنوية( فعمـ التشريح المكيف ) فسواًء كاف القرار
ي في نفس الوقت في الحوض، وى :يا أعضاء في قرار مكيف، أييبيف كيؼ أن

ستقرار النطؼ التي تبقى في ىذه األعضاء لوقت معمـو قرار مكيف آمف ال
 .(ٕ)محدد
ىو غدد التناسؿ  ذىب كريـ حسنيف إلى أف مدلوؿ التعبير القرآني)قرار مكيف(و 

اعتبار أف غدد  عمى الخصيتاف( في الذكر و)المبيضاف( في األنثى،) في اإلنساف

                                                           

 .ٕٔالمرسبلت: اآلية سورة  -ٔ
 .ٔٗ، ٓٗلعدناف الشريؼ ص يالطب القرآن ف عمـم انظر: -ٕ
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 ژںژاإلنساف، وأف الضمير في  التناسؿ ىي مستقر النطؼ ومنبعيا في جسد
 لغويًا ىو مستقر ومصدر لمماء. يعود عمى )الماء المييف(، وأف لفظة )قرار(

 ويجاب عف قوليما بالتالي:
كما مر في جانب التفسير، إذ عميو جميع المفسريف ما قااله يخالؼ الذي  -ٔ

 أف المراد بذلؾ الرحـ.جميعيـ يذكر 
عائد ژ ںژعائد عمى اإلنساف، و ژںژ: أف الضمير في قولو  -ٕ

عمى األمشاج، وىي أوؿ طور لتخمؽ الجنيف البشري الذي يستقر في الرحـ، وما 
ال يسمى جنينًا، وبالتالي  -وحدىا ونطفة المرأة وحدىا نطفة الرجؿ–األمشاج قبؿ 

 ال يطمؽ عميو أنو إنساف.
، ذكر اهلل في (ٔ)ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ  تعالى: قوؿ اهلل -ٖ

، وال يستقر في الرحـ إال النطفة (ٕ)ىذه اآلية أف القرار يكوف مكانو في الرحـ
األمشاج )البويضة الممقحة(، أما الحيواف المنوي، أو البويضة بدوف تمقيح فبل تستقر 

 فيو.
 .(ٖ)ىو الرحـوعميو فإف الراجح ىو القوؿ إف القرار المكيف 

                                                           

  .٘سورة الحج: اآلية  -ٔ
 .ٜٕٔلنجار صزغموؿ ال الكريـ انظر: خمؽ اإلنساف في القرآف -ٕ
ف كاف خبلؼ  كريـ حسنيفويرى زغموؿ النجار إمكانية قبوؿ ما ذىب إليو  -ٖ ]ومثمو عدناف الشريؼ[، وا 

التباع؛ ألف خمؽ اهلل مقدر بدقة سواء في الرحـ، أو في غدد التناسؿ، أو في غيرىما مف جميع األولى با
 .ٜٕٔلنجار صزغموؿ ال الكريـ انظر: خمؽ اإلنساف في القرآف أجزاء جسـ اإلنساف.
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 ساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْبانذ يهخصادلطهت انضبنش: 
 :يتمخص ما يميمن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 

يرجع إلى ،  ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ: في قولو  ژںژ ضمير *
 ليا. حفظاً  فيو؛ وضعناىاو  مكيف، قرار في السبللة جعمنا: والمعنىجنس اإلنساف، 

عمى حقيقتو  أنواألوؿ:  بالمكيف قوليف: الرحـ وصؼروف في سبب ذكر المفس* 
 اإلسناد عمى :الثاني، و وأحرزت ىي حيث مكنت فإنيا نفسيا في لمكانتياوأنيا 

، غير أف ىناؾ مف المفسريف مف ذكر كبل القوليف فييا المستقر باعتبار المجازي
ادة كبل المعنييف إف السابقيف وعطؼ بينيما بحرؼ العطؼ )أو( والذي قد يحتمؿ إر 

 كانت )أو( لئلباحة التي يمكف فييا الجمع بيف المتعاطفيف.
ونبقي في األرحاـ  :، أيژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ :قولو * 

 .طفبلً  فيخرجوخروجو مف بطف أمو، مف نشاء حياتو، فبل يسقط إلى وقت والدتو 
  .الرحـ ، وىوحصيف ، أي في مكاف حريزژپ  پ  پ  ڀژ  :قولو * 
يقع في منتصؼ جسـ المرأة،  ثخيف، جدار ذو عضمي، أجوؼ عضو الرحـ* 

 طبقات. جداره مف ثبلث يتكوفو 
فعاليتيا  في غدد غشاء الرحـ المخاطي ازدياداً  ءإذا تمقحت البييضة تبد* 

( غشاء شديد التوذـىذا اليصبح لاإلفرازية،  البويضة الستقباؿ  ، ومستعداً )التوـر
ىرمونات  الرحـ، ومف ثـ تبدأ بإفراز تعمؽ وتعشش في بطانةتنغرس و  الممقحة التي

إلى  المؤدية األصفر ليستمر في إفراز ىرمونات المبيضتحافظ عمى الجسـ لخاصة 
فراز  .لتعشيش بذرة الجنيفتصبح مستقرة ل بطانة الرحـ استمرار نمو وا 

يكوف أكثر ل ة الرحـووظيف ةتغيرات في تركيب خبلؿ فترة الحمؿ تحدث عدة* 
ليستوعب  وحجمووزنو  ةاديز  مبلءمة الحتياجات الجنيف الذي يحتويو، ومنيا:
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، ضعؼيو  هرؽ جدار ي لئبلسمؾ جداره،  حجمو يزدادع ااتس ، ومعسرعة نمو الجنيف
ليرموف احتياجاتو مف أكسجيف وغذاء، و مداد الجنيف بإليزداد معدؿ سرياف الدـ و 

بعدة  الجنيف، ويحاط ر الرحـ في فترة الحمؿي استقراالبروجستروف تأثيرا ىاما ف
الغشاء األمينوسي المندمج بالمشيمة، وطبقة  ي:وى ،طبقات بعد السائؿ األمينوسي

يمد الجنيف بمكاف مناسب  ياوكم ،ثـ جدار البطف ،العضبلت السميكة لمرحـ
بيعة الجسـ أف يطرد أي جسـ الرغـ مف أف ط، وعمى لبلستقرار ولمنمو الجيد

 .ف الرحـ يأوي الجنيف ويغذيوإال أ ،خارجي
 وىناؾ  ،في وسط الجسـ، وفي مركز الحوض * المكيف المثبت بقوة، وىو يقع

 الحوض ، ومنيا:امكين اً قرار وتجعمو  ،تي تحفظ الرحـ في مكانوالعوامؿ البعض 
 توازف الضغطو الحوض،  صفاقات، و عضبلت الحوض والعجاف، و العظمي

 األعضاء مساندة، و عنؽ الميبؿو  ،يؼ الحوضالموجود بتجويؼ البطف وتجو 
  .أربطة الرحـو  ،الحوض تجويؼ في األخرى
المكاف الذي تستقر فيو النطفة بوصفيف جامعيف معبريف  القرآف الكريـ صؼ* و 

 الجنيف بيف العبلقة إلى تشير الكريمة اآلية في( قرار) فكممة ،(مكيف)و (قرار)
وىذا يشير تعني مثبت بقوة، ف (مكيف) أما، (فالجني الستقرار مكاف) فالرحـ ،والرحـ

 .(ٔ)جديد إلى عبلقة الرحـ بجسـ األـ، وموقعو المثالي لتخمؽ ونمو كائف
 وعميو جميع المفسريف. القوؿ إف القرار المكيف ىو الرحـ،الراجح ىو * 
 
 
 

                                                           

 .٘٘عمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف صانظر:  -ٔ
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 ظير اآلثار التالية:ت الدراسات التفسيرية والعمميةومن خالل 
ؿ عمى ترجيح قوؿ مف قاؿ مف المفسريف: إف وصؼ الرحـ تد الحقائؽ العممية* 

بػ)مكيف( عمى حقيقتو، باإلضافة إلى أف ما أثبتتو الحقائؽ العممية مف انغراس 
البويضة الممقحة في جدار الرحـ بحيث تغور فيو وينطبؽ عمييا حتى أنيا فترة ال 

معاليؽ تدخؿ يعرؼ وجود الحمؿ فييا، ثـ يتبع ذلؾ تعمقيا بجدار الرحـ بواسطة 
في جدار الرحـ، يجعؿ مف وصؼ الجنيف في ىذه الفترة بأنو مكيف أمر ممكف، 
وبالتالي يصح المعنى المجازي إلى جوار المعنى الحقيقي، وىذا يشد مف جانب 
قوؿ مف ذكر القوليف مف المفسريف عاطفًا بينيما بحرؼ )أو( الذي قد يفيد اإلباحة 

 ، وىذا صنعو أكثر مف ستة مفسريف. اطفيفالتي يمكف فييا الجمع بيف المتع
وظائؼ  )قرار( في القرآف الكريـ متضمنةكممة استعممت ، إذ اإلعجاز البياني* 

جمع  ، كماالرحـ باعتباره مكانًا مناسبًا الستقرار الجنيف وتمكينو مف مواصمة نموه
الجنيف،  المفظ كؿ الحقائؽ التي اكتشفيا العمـ، لبياف مناسبة الرحـ الستقرارىذا 

تمكف الرحـ وتثبيتو ، كما استعممت كممة )مكيف( متضمنة لفيو لفظ معبر جامع
لمجنيف، وأيضًا جمع ىذا المفظ كؿ  لنمو الجيداالستقرار و اناسب ، ليفي جسـ األـ

الحقائؽ المكتشفة في تمكف الرحـ وثبوتو في جسـ المرأة، فػ)قرار( و)مكيف( كؿ 
عدة وكثيرة كشفيا العمـ الحديث، وىذا مف نوع منيما لفظ جامع شامؿ لمدلوالت 

أما وظيفة الرحـ » يقوؿ مأموف شقفو:اإلعجاز الببلغي أللفاظ القرآف الكريـ، لذا 
تجاه الحمؿ القادـ إلييا عمى شكؿ نطفة أمشاج )البيضة الممقحة( فيستحيؿ 

فميما استعرضنا الخدمات  ،استحالة مطمقة وصفيا بأبمغ مف )القرار المكيف(
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فإنيا جميعيا تندرج تحت ىاتيف  ،المختمفة التي يقدميا الرحـ لممخموؽ الجديد
 .(ٔ)«الكممتيف، ولف نجد شيئًا يقـو بو الرحـ خدمة لمولد يخرج عف ىذه العبارة

ىذا الوصؼ مناسبًا وموضحًا لمرحـ مف بمجيئ  :* ظيور المعجزة العممية
وسابقًا لما توصؿ إليو عمماء  الناحيتيف التشريحية والفسيولوجية، وموافقًا بؿ

يوفر يجعمو متمكنا وثابتًا بقوة، و التشريح واألجنة، إذ يأخذ الرحـ مف الجسـ موقعًا 
بما ىيأ عميو مما يجعمو  مف خبللو كامؿ الحماية لمجنيف، ويمده بكؿ ما يحتاج إليو

 ، وكؿ ىذا يدؿ عمى أف(ٕ)قرارا لمجنيف إلى موعد خروجو منو بإذف اهلل تعالى
القرآف الكريـ كبلـ رب البرية، أنزلو معجزة لسيد البشرية، شاىدا عمى صدؽ 

الطبيب يقوؿ الرسوؿ والرسالة التي جاء بيا؛ ليداية ونجاة وفبلح جميع البرية، 
ف ىذه العبارة وحدىا كافية إواهلل : »عف وصؼ الرحـ بالقرار المكيف مأموف شقفو

قائميا الكريـ مف عند اهلل تعالى، وعمى أف  ليو الشؾ عمى أف القرآفإكدليؿ ال يرقى 
نو خمؽ الرحـ جميعيا عممًا، بؿ إ حاط بوظائفوأو  ،ىو نفسو الذي خمؽ الرحـ

التي ندرسيا في كتب الطب إال تجسيد  وجعمو قرارًا وجعمو مكينًا، وما وظائفو
 .(ٖ)«لياتيف الكممتيف

                                                           

 .ٜٗالقرار المكيف لمأموف شقفو ص -ٔ
 .ٚٚ، ٙٚ خمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف لمرقعي صانظر:  -ٕ
 .ٜٗالقرار المكيف لمأموف شقفو ص -ٖ
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 ادلجؾش انضبًَ
 ػـهـى يـب فـً األسؽـبو

 مطالب: ة ثبلثوفيو  
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىػهى يب يف األسؽبو يف 
 ادلطهت انضبًَ: 

 ػهى يب يف األسؽبو يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ.
 ادلطهت انضبنش: 

 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب. يهخص
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 انمشآٌ انكشٌىادلطهت األٔل: ػهى يب يف األسؽبو يف 
 اٌَبد انٕاسدح 

ېئ  ېئ    ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ:  اهلل ؿقا 

 .(ٔ)ژىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ژ :قاؿ و 

 .(ٕ)ژڈ  ڈ
ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ: قاؿ و 

 .(ٖ)ژڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
 ألٕال ادلفغشٌٍ

 الولد، منبت بيت ، األرحاـ: جمع رحـ، وىي:ژۈئۆئ ۆئ  ۈئ ژ :و لقو 
، وقد ذكر المفسروف أقوااًل كثيرة في المراد بعمـ ما في األرحاـ (ٗ)البطف في ووعاؤه

 في اآلية الكريمة، وىذه األقواؿ ىي:
 .(ٙ)ذكر أـ أنثىأربو: وليذا يسأؿ ممؾ األرحاـ ، (٘)أنثى أو ذكرأ :القول األول

 .(ٚ)، أو ما ىوذكر أو أنثى، أحمر أو أسودأ الثاني: القول
                                                           

 .ٖٗسورة لقماف: اآلية:  -ٔ
 .ٛ: اآلية: الرعدسورة  -ٕ
 .ٚٗ: اآلية: فصمتسورة  -ٖ
 ٖٖ٘/ٔالمعجـ الوسيط و  ،ٖٕٓ/ٕٔ، ولساف العرب ٖٗ/٘تيذيب المغة انظر:  -ٗ
، وتفسير ٔ٘ٛ، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز لمواحدي صٜٕ/ٖمسمرقنديبحر العمـو لانظر:  -٘

 .ٕٛٔ/ٗ، وأيسر التفاسير لمجزائري ٗٗ٘الجبلليف ص
 .ٖ٘ٙصمسعدي لتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف انظر:  -ٙ
 .ٓ٘٘/ٖ ركثي البفتفسير القرآف العظيـ ، و ٓٙٔ/ٕٓمطبري ل جامع البياف في تأويؿ القرآفانظر:  -ٚ
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 .(ٔ)أسود أو أبيض أنثى، أو ذكرأ القول الثالث:
 .(ٕ)ناقص أو الخمقة تاـأ أسود، أو أحمر أنثى، أو ذكرأ الرابع: القول
 .(ٖ)ناقص أو تاـأ أنثى، أو ذكرأ الخامس: القول

 .(ٗ)ناقص أو تاـأ ميت، أو حيأ نثى،أ أو ذكرأ القول السادس:
 .(٘)سقيـ وأسميـ أأنثى،  وأذكر أ السابع: القول

 .(ٙ)سوي غير أو أنثى، سوي أو ذكرأ القول الثامن:
 .(ٚ)شقي أو سعيدأ أنثى، أو ذكرأ التاسع: القول
ناثيا، ذكورىاالعاشر:  القول  .(ٛ)وقبيحيا وحسنيا وسعيدىا، شقييا وا 

 .(ٜ)سعيد أو شقيأ غيره، أو تاـأ أنثى، أو ذكرأ الحادي عشر:
 .(ٓٔ)قبيح أو حسفأسعيد،  أو شقيأ ناقص، أو تاـأ أنثى، أو ذكرأالثاني عشر: 
، سعيد أو شقي أو، قبيح أو حسف أو، أنثى أو ذكر مف حممت ماالثالث عشر: 

 .(ٔٔ)قصيره أو العمر طويؿ أو
                                                           

 .ٖٖٓ/ٙبف الجوزي في عمـ التفسير ال زاد المسيرانظر:  -ٔ
 .ٕٕٓ/٘مخازف للباب التأويؿ في معاني التنزيؿ انظر:  -ٕ
، ٜٕٕ/ٖمنسفيلمدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ ، و ٖٖ٘/ٗ يمبيضاو لأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ انظر:  -ٖ
رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـو   .ٕٓٗ/ٕ لمتناريمراح لبيد ، و ٛٚ/ٚبي السعود أل ا 
 .ٗٚٔ/ٖ لمشربيني المنير السراج انظر: تفسير -ٗ
 .ٜٖٗ/ٗمماورديلالنكت والعيوف انظر:  -٘
 .ٜٙٔ/ٕ سميماف بف مقاتؿ انظر: تفسير -ٙ
 .ٖٙ/ٛ لمقاسمي التأويؿ انظر: محاسف -ٚ
 .ٖٚٔ/ٖ لمقشيري اإلشارات انظر: لطائؼ -ٛ
 .ٖٚٗ ص عباس ابف تفسير المقباس مف انظر: تنوير -ٜ

 .ٙٚ٘/٘ البف مديد المديد انظر: البحر -ٓٔ
 .ٔٔٙ/ٕ بف كثيرال تفسير القرآف العظيـانظر:  -ٔٔ
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 .(ٔ)والصبلح والفساد ،مف الذكور واإلناثالقول الرابع عشر: 
 .(ٕ)وشقي وسعيد ،مف مؤمف وكافر: القول الخامس عشر

العموـ، يعمـ جميع أحوالو وأطواره، يقوؿ الزمخشري  القول السادس عشر:
، (ٖ)«أذكر أـ أنثى، أتاـ أـ ناقص، وكذلؾ ما سوى ذلؾ مف األحواؿ»واآللوسي: 

 عمى لداللةا في الثانية الرتبة وىو األجنة، عمـ: الثالث المفتاح»وقاؿ البقاعي: 
 الذكورة وصفي عمى، وتقديرىا وتشكيميا، وتصويرىا تخطيطيا عف الكاشؼ البعث
 ما النقص، إلى أو والتماـ، الكثرة أو والوحدة، اإلشكاؿ أو الوضوح مع، واألنوثة
، والصنائع واألكساب، والشمائؿ واألخبلؽ، والطبائع المقادير اختبلؼ مف ىناؾ

 األحواؿ مف ذلؾ وغير واألماكف، األوقات في لرزؽوا العمر مقدار في والتقمبات
 لكثرة ذلؾ في لمخمؽ كانت الرمـ، ولما ومحيي، (ٗ)النسـ بارئ إال يحصييا ال التي

 أنثى أو ذكراً  كونو في ثـ أواًل، الحمؿ وجود في ظنوف والمعالجات المبلبسات
 وكثرة رب،التجا طوؿ عف الناشئة األمارات مف عميو ضرب بما ذلؾ ونحو ثانيًا،

 ميت، أو حي أنثى، أو ذكر مف  (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ): فقاؿ بالعمـ عبر الممارسة،
ؿ اق، و (٘)«وقت بعد وقتاً  فشيئًا، شيئاً  األجنة لتجدد المضارع ذلؾ، وصيغة وغير

الذي  فيو  ،اختصاص بالعمـ كاالختصاص في أمر )الساعة(» سيد قطب:
لحظة، وفي كؿ طور، مف فيض  ماذا في األرحاـ، في كؿ -عمـ يقيف-يعمـ وحده 

، ونوع ىذا الحمؿ  وغيض، ومف حمؿ، حتى حيف ال يكوف لمحمؿ حجـ وال جـر
                                                           

 .ٕٕٛ/ٗلمشوكانيفتح القدير انظر:  -ٔ
 .ٖٓ٘/ٗمماوردي ل النكت والعيوفانظر:  -ٕ
 .ٖٔٙ/٘ ألبي حياف المحيط . وانظر: البحرٜٓٔ/ٕٔ روح المعاني، و ٕٔ٘/ٖتفسير الكشاؼ  -ٖ
: اهلل -ٗ  .ٗٓٙ/ٕالمنير  النفوس. انظر: المصباح خالؽ أي بارئ النََّسـِ
 .ٜ٘/ٙ والسور اآليات تناسب الدرر في نظـ -٘
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ذكرًا أـ أنثى، حيف ال يممؾ أحد أف يعرؼ عف ذلؾ شيئًا في المحظة األولى التحاد 
الخمية والبويضة، ومبلمح الجنيف وخواصو وحالتو واستعداداتو، فكؿ أولئؾ مما 

 مف أطواره، جميع بعمـ ينفرد»، وقاؿ ابف عاشور: (ٔ)«تعالىيختص بو عمـ اهلل 
باف أنثى، أو ذكراً  كونو مف ثـ ومضغة، وعمقة، نطفة،  وجيء بالتدقيؽ، وضعو، وا 

 بعمـ ينفرد: والمعنى واألحواؿ، األطوار تمؾ بتبدؿ العمـ تكرر إلفادة بالمضارع
 .(ٕ)«الناس يعمميا ال التي األطوار تمؾ جميع

و األخير؛ لعمومو، فعمـ اهلل لما في األرحاـ عاـ شامؿ مطمؽ، : ىوالراجح
لجميع أحواليا، وأحواؿ ما فييا، ولجميع األرحاـ، وىو عمـ يقيني ال يتطرؽ إليو 

اختمفت في التعبير باقي المفسريف إنما عبارات أدنى شؾ أو يعتريو أي خطأ، و 
في األرحاـ الشامؿ ، وجميع ما قالوه صحيح؛ لدخولو في عمـ ما عف ىذا الغيب

، فجميعيـ ذكر جزء مف ىذا العمـ، وىذا الكامؿ المطمؽ الذي يختص بعمـ اهلل 
 ال يمنع دخوؿ غيره فيو، وبالتالي فالخبلؼ خبلؼ تنوع ال تضاد.

بعمـ األمور الخمسة  وقد ثبت في الصحيح ما يدؿ عمى اختصاص المولى 
أف  في األرحاـ، فعف أبي ىريرة المذكور في اآلية الكريمة والتي منيا عمـ ما 

ائ  ەئ  ژ َقَرَأ: ُثمَّ  المَُّو"، ِإالَّ  َيْعَمُمُينَّ  الَ  اْلَغْيبِ  ِمنَ  َخْمسٍ  "... ِفي قاؿ:   النبي

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی    ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

 .(ٗ)"(ٖ)ژی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب
                                                           

 .ٜٔ/ٙفي ظبلؿ القرآف لسيد قطب  -ٔ
 .ٖٙٔ/ٕٔالتحرير والتنوير  -ٕ
 .ٖٗسورة لقماف: اآلية:  -ٖ
  اهلل قدر بإثبات اإليماف ووجوب واإلحساف واإلسبلـ يمافاإل بياف أخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب -ٗ
 .ٓٔبرقـ:  ٓٗ/ٔ
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 ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌژ :قولو في )ما( لفظ»قاؿ الرازي: 
ما موصولة، تكوف أف إما  أنو فالمعنى موصولة، كانت فإف مصدرية، تكوف أف وا 
 ناقص، أو وتاـ أنثى، أـ ذكر أىو األقساـ، أي مف أنو الولد مف تحممو ما يعمـ

 والمترقبة الحاضرة األحواؿ مف ذلؾ وغير قصير، أو وطويؿ قبيح، أو وحسف
 ويعمـ أنثى، كؿ حمؿ يعمـ تعالى أنو: فالمعنى مصدرية إنيا: قمنا إذا أما .فيو..
 .(ٔ)«وأحوالو أوقاتو مف وال ذلؾ، مف شيء عميو يخفى ال وازديادىا، األرحاـ غيض

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ :أما قولو 

ژڈ
 ءالما ، الغيض في المغة: النقص، والغور في الشيء، يقاؿ: غاض(ٕ)
، واْنغاَض: وَمغاضاً  وَمِغيضاً  َغْيضاً  يغيض  .(ٖ)فذىب غار أو ونَقص، ونضب، َقؿَّ

 أي: ژڍ ڌژو ،( ٗ)ژۇئ ۇئژ : قولو النقصاف، ومنو فالغيض ىو
ما  :معناه»، قاؿ ابف عطية: (ٙ() ٘)ژۈ  ٴۇژ:  قولو ومنو زيادة، تأخذه
 ىا فيي النضوب، بمعنى وىو ژۇئ ۇئژ: معنى قولو وذلؾ أنو مف ،تنقص
 فسر ،ژڍ ڌژقولو:  قابمو وذىابو، فمما الرحـ عف شيء زواؿ بمعنى ىنا

 .(ٚ)«النقصاف بمعنى

                                                           

 .ٗٔ، ٖٔ/ٜٔ الغيب مفاتيح -ٔ
 .ٛ: اآلية: الرعدسورة  -ٕ
 القاموسو ، ٕٔٓ/ٚ لساف العربو ، ٖٖٕ/ٗ لمجوىري الصحاحو ، ٙٗٔ/ٛ المغة انظر: تيذيب -ٖ

 .ٖٛٛ/ٔالمحيط
 .ٗٗ اآلية ىود:سورة  -ٗ
 .ٕ٘ ةاآلي الكيؼ:سورة  -٘
 .ٖٔ/ٜٔلمرازي  الغيب ، ومفاتيح٘ٛٗ/ٕلمزمخشري  انظر: الكشاؼ -ٙ
 .ٖٖٓ/ٖ البف عطية المحرر الوجيز -ٚ
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 والنقصاف عمى أقواؿ: الزيادة صورة وقد اختمؼ المفسروف في
األشير  في حمميا مف األرحاـ تنقص وما      ژڇ  ڇ  ڍژالقول األول: 

 ما لتماـ التسعة راألشي عمى حمميا في ژڍ ڌژ الحيض، دـ بإرساليا التسعة
 غاضت ، أي أنو إذا(ٔ)الحيض دـ بإرساليا التسعة األشير في الحمؿ مف نقص
 أشير الحمؿ تسعة تستكمؿ حتى يومًا؛ الحمؿ في زادت يومًا، بالدـ الرحـ
 .(ٕ)طاىراً 

راقتو خروج ژڇ ڇ ڍژ :القول الثاني  (ٖ)يتضاءؿ حتى الحمؿ في الدـ وا 
 .(ٗ)ذا أمسكت الدـ فيعظـ الولدمؿ، إ، استمساكو في الحژڍ ڌژ الولد،

 في،   ژڍ  ڌژ حمميا، في الدـ ترى أف     ژڇ  ڇ  ڍژ: القول الثالث
 .(٘)أشير التسعة

 ژڍ  ڌژ الحمؿ، في الحيض بانقطاع ژڇ  ڇ  ڍژ: القول الرابع
 .(ٙ)الوضع بعد النفاس بدـ

 .(ٚ)عةالتس عمى تزداد تسعة أشير في الحمؿ وما مف تنقص : ماالقول الخامس

                                                           

 .ٜٖ٘ ،ٖٛ٘/ٙٔمطبري لجامع البياف في تأويؿ القرآف انظر:  -ٔ
 .ٜٓٙ/ٗلمسيوطي  المنثور انظر: الدر -ٕ
 النحيؼ وىو ضئيبلً  صار إذا الشيء بعض، وتضاءؿ إلى بعضو وانضـ تقبض إذا: الشيء تضاءؿ -ٖ

 .ٖٓٗ/ٜٕ لمزبيدي العروس ، وتاجٕٖ٘/ٕ الحديث لمزمخشري غريب في انظر: الفائؽ الدقيؽ.
 .ٖٛٓ/ٗ المسير في عمـ التفسير ، وزادٕٖ٘/ٔ مجاىد انظر: تفسير -ٗ
 .ٛٓٙ/ٗمسيوطي ل في التفسير بالمأثور المنثور ، والدرٖٓٙ/ٙٔ لمطبريجامع انظر:  -٘
 .ٕٙٛ/ٜ لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف ، و ٜٙ/ٖ لمماوردي والعيوف انظر: النكت -ٙ
، والوجيز في ٖٚٗ/ٕ زمنيف أبى العزيز البف القرآف ، وتفسيرٕٛٔ/ٕمسمرقندي ل العمـو انظر: بحر -ٚ

 . ٙٙ٘ص لمواحدي تفسير الكتاب العزيز
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 زادت ما: ، يقوؿژڍ  ڌژ السقط،     ژڇ  ڇ  ڍژ القول السادس:
 تحمؿ مف النساء مف أف وذلؾ تمامًا، ولدتو حتى غاضت ما عمى الحمؿ في

 مف ومنيف الحمؿ في تزيد مف ومنيف أشير، تسعة تحمؿ مف ومنيف أشير، عشرة
 .(ٔ)تعالى وبعمم ذلؾ وكؿ تعالى، اهلل ذكر التي والزيادة الغيض تنقص، فذلؾ

 وغيرىا، إصبع كنقصاف الولد، إلى يرجعاف والزيادة الغيضالقول السابع: 
 .(ٗ)تاماً  يكوف وقد ،(ٖ)مخدجاً  يكوف ، وقد(ٕ)وغيرىا إصبع وزيادة

 عمى تشتمؿ ،ژڍ  ڌژ جنيف واحد عمى تشتمؿ، ژڇژ القول الثامن: 
 .(٘)فأكثر توأميف

 الحمؿ، ييمؾ أف إما فييا، مما تنقص: أي     ژڇ  ڇ  ڍژ القول التاسع:
 .(ٚ)فييا التي األجنة وتكبر األرحاـ ژڍ  ڌژ (ٙ)يضمحؿ أو يتضاءؿ، أو

 وما»، يقوؿ النسفي: وقد جمع بعض المفسرين بين كثير من األقوال السابقة
، وما تزداده  أنا، وغضتو الماء غاض يقاؿ: تنقصو، ما ويعمـ أي: األرحاـ تغيضو

                                                           

تفسير القرآف ، و ٜٖ٘/ٙٔطبري ملجامع البياف في تأويؿ القرآف ، و ٕٖٖ/ٕ انظر: تفسير القرآف لمصنعاني -ٔ
 .ٗٗٗ/ٖ البف عجيبة المديد ، والبحرٜٓٙ/ٗلمسيوطي  المنثور ، والدرٔٔٙ/ٕ كثير البفالعظيـ 

 .ٕٙٛ/ٜ لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف انظر:  -ٕ
 يؿق الَخْمؽ ناقص وىو لتماـ أْلقْتو فإفْ  الَوْقت، َتماـ َقْبؿ ولدىا أْلقت إذا الناقة َخَدجت مف أصمو -ٖ

 والولد ُمْخِدج، فيي ُأخدجتْ  والثاني: خديج، والولد خادج، ناقة يقاؿ: منو ُمْخِدج، فاألوؿ فيي أْخَدَجتْ 
 فالمراد ناقص الخمؽ. وعميو .ٕ٘ٔ/ٔ البف دريد المغة وجميرة ،ٙٓٗ/ٔ قتيبة البف الحديث غريب انظر: .ُمْخَدج

 .ٖٔ/ٜٔ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح -ٗ
 .ٕٕٙ/ٕ لمشنقيطيأضواء البياف ، و ٖٔ/ٜٔلمرازي  الغيب ، ومفاتيحٖٔٙ/٘ألبي حياف  المحيط البحر -٘
، أو ضعؼ ذىب -ٙ  ، ولسافٖٓٗ/ٔ لمرازي الصحاح تبلشى. انظر: مختار حتى فشيئا شيئا وانحؿ واْنَحؿَّ

 .ٖٗ٘/ٔ الوسيط ، والمعجـٕٖٗٔ/ٔ المحيط ، والقاموس ٜٖٙ/ٔٔ العرب البف منظور
 .ٗٔٗص لمسعدي لكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافتيسير اانظر:  -ٚ
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 فإنو الولد؛ جسد أو وأربعة، وثبلثا واثنيف واحد عمى تشتمؿ افإني الولد؛ عدد والمراد
 وأزيد أشير تسعة مف أقؿ تكوف فإنيا الوالدة؛ مدة أو ومخدجًا، تاماً  يكوف
 الجثة مف تزداده وما األرحاـ تنقصو ما يعمـ واهلل أي:»، ويقوؿ الزحيمي: (ٔ)«عمييا

 ،(عشرة إلى أكثر أو عةتس أو أشير تسعة مف أقؿ) والمدة ،(تماماً  أو سقطاً )
 الولد يتـ حتى إراقة وعدـ الولد، يخّس  حتى إراقة) والدـ ،(متعدداً  أو واحداً ) والعدد
 .(ٕ)(ويعظـ

 األقواؿ ىذه مرجع» أما الشنقيطي فقد جمع بين كل األقوال السابقة بقولو:
 عنىم ألف؛ تزيده وما األرحاـ تنقصو بما عالـ تعالى أنو وىو واحد، شيء إلى كميا

 العدد، نقص: المذكور النقص فيشمؿ زائدا، تأخذه: أي وتزداد، تنقص،: تغيض
 مدة ونقص فتقمص، عميو حاضت إذا جسمو ونقص الجنيف، مف العضو ونقص
 العضو، زيادة: يشمؿ االزدياد أف كما المعتاد، حممو أمد قبؿ تسقطو بأف الحمؿ
 عف الحمؿ أمد وزيادة مؿ،حا وىي تحض لـ إف الجنيف جسـ وزيادة العدد، وزيادة
 .(ٖ)«كمو تشممو واآلية كمو ذلؾ يعمـ وعبل جؿ واهلل المعتاد، القدر

؛ ألف الجمع أولى إف أمكف، غير أنو قد يشكؿ وما قالو الشنقيطي قول جيد
عمى ىذا القوؿ حيض الحامؿ؛ فيذه المسألة محؿ نزاع بيف المتقدميف والمتأخريف، 

ف أمكف وكثير مف أطباء العصر عمى عد مو، وذلؾ إف ثبت يقوي جمع النسفي، وا 
 .(ٗ)حيضيا تقوى قوؿ الشنقيطي

                                                           

 . ٕٕٓ/ٕمدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ  -ٔ
 . ٜٔٔ/ٖٔ والمنيج والشريعة العقيدة في المنير التفسير -ٕ
 .ٕٕٙ/ٕأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  -ٖ
 توافرت إف دـ حيض الحامؿ فقد ذىب فقياء المالكية، والشافعية، وغيرىـ إلى أف الدـ الذي تراه -ٗ

 =، والتمييد البفٖٛ/ٔ، وبداية المجتيد ٛٔٔ/ٔ المحتاج لمشربيني ومغني ،ٕٓٔ/ٔ]الفواكو الدواني شروطو
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ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ  :أما قولو 
 مف أنثى مف تحمؿ ، وما(ٔ)

، (ٕ)ذلؾ مف شيء عميو يخفى ال اهلل، مف بعمـ إال ولدىا تضع وال تحممو، حيف حمؿ
كاف إنسانًا أو مف أي جنس  :أي ژٺژ، ولتأكيد االستغراؽ ةمزيد، ژٺژو

إال  وما يحدث شيء :أي ،استثناء مفرغ مف أعـ االحواؿ ژٿ  ٿژ ،حيواناً 
 . (ٖ)وتدبيره عممو عف شيء يخرج وال خمقو، أمور جميع مف عميو يخفى شيء فبل بعممو،

وىذا ما  ،إذف عمـ ما تحمؿ كؿ أنثى، وعمـ ما في األرحاـ يختص بعمـ اهلل 
؛ ولكننا نرى اليـو التقدـ اليائؿ في الطب الذي عميو المفسروف، وعمماء األمة

                                                                                                                                                                  

، وغيرىـ إلى أف الحامؿ ال تحيض، [. ٛٛ-ٙٛ/ٙٔعبد البر = وذىب فقياء الحنيفة، والحنابمة، وابف حـز
نما ىو دـ فساد ، وفتح ٜٓٔ/ٕ ، والمحمىٕٕٓ/ٔ القناع ،  وكشاؼٖٔٚ/ٔ مازة البف البرىاني ]المحيطوا 
وسبب اختبلفيـ في ذلؾ عدـ ورود نص صريح بذلؾ، وعسر الوقوؼ عمى .[. ٜٔٗ/ٔالباري البف حجر 

 [.ٖٛ/ ٔ]بداية المجتيد البف رشد ذلؾ بالتجربة، واختبلط األمريف، مع اختبلؼ اآلثار الواردة في ذلؾ
واتجو أكثر أطباء [، ٕٓ٘/ٔ المودود البف القيـ ]تحفةى حيض الحامؿأما أىؿ الطب فقد نفى أطباء قدام

الحيض وتوقفو يخضع لتأثيرات ىرمونية، غاية في الترابط  حدوثالعصر إلى عدـ حيض الحامؿ؛ ألف 
المسيطر  ليا دور فعاؿ في التحكـ اليرموني ،ىناؾ عبلقة وطيدة بيف المبيض والرحـ، و والدقة واإلحكاـ
وتبدالت وظيفية تحدث في جسـ الرحـ بعد حدوث  ىناؾ تغيرات، و يض بمراحمو المختمفةعمى عممية الح

]أثر بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لعبد اهلل المصمح وعبد الحمؿ تمنع حدوث الحيض
 [.ٕٖ، ٖٔ/ٔالجواد الصاوي، بحث قدـ لممؤتمر الثامف لئلعجاز العممي في الكويت، العمـو الطبية، 

وقد دلت الدراسات الطبية الحديثة عمى أف نزوؿ الدـ أثناء الحمؿ يعود إلى عدة أسباب، غير أف ىذا 
الرأي معارض بأقواؿ أطباء آخريف يروف أف الحامؿ يمكف أف ينزؿ منيا دـ حيض في األشير الثبلثة 

  [.ٜٕالرشيد قاسـ صالحامؿ وحمميا لعبد  المرأة ، وأحكاـٜٜ]خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف صاألولى
 .ٚٗ: اآلية: فصمتسورة  -ٔ
 .ٛٛٗ/ٕٔمطبري لجامع البياف في تأويؿ القرآف  -ٕ
رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب ، و ٖٗ٘ٙ/ٓٔ النياية لمكي ابف أبي طالب بموغ إلى انظر: اليداية -ٖ ا 

 ، أيسرٖٛٗٚ/ٔلسيد طنطاويالوسيط ، والتفسير ٕٜٖ/ٗلمشوكانيفتح القدير و  ،ٚٔ/ٛبي السعود أل الكريـ
 .ٚٛ٘/ٗ لمجزائري التفاسير



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

530 

يكشؼ لنا بعض أسرار األجنة، كػ)ذكر أو أنثى(، واحد أو توأـ، مشوه أو غير 
 مشوه، صحتو جيدة، وغير ذلؾ، فيؿ يوجد تعارض في ذلؾ؟ 

 أجاب العمماء عمى ذلؾ بما يمي:
 وتعمؽ العموـ، يفيد موصوؿ اسـ ژۆئژ،(ٔ)ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ:  : قولوأوالً 
 كونو عمـ عمى يقتصر ال األرحاـ في ما فعمـ أيضًا، عاـ تعمؽ ىو العاـ بيذا العمـ
 يشمؿ فيو ذلؾ، مف أشمؿ األرحاـ في ما عمـ بؿ متعددًا، أـ واحداً  أنثى، أو ذكرًا،
 سيبقى وىؿ ميتًا، يخرج أو حياً  ويخرج متعددًا، أو واحداً  وكونو أنثى، أو ذكراً  كونو
 فقر أو كثير ماؿ ذا سيكوف الجنيف ىذا وىؿ قصيرة، مدة أو لدنياا في طويمة مدة

 الجنيف بيذا يتعمؽ ما فكؿ جاىبًل، أو عالماً  كوف الجنيف أيضاً  ويشمؿ مدقع،
، فبل  باهلل خاص عاـ شامؿ ، فيوژۈئۆئ ۆئ ۈئ ژ :قولو  في يدخؿ

 بعد إال أنثى أو ذكر أنو يعمموف ال ألف األطباء يوجد تعارض بيف القرآف والطب؛
ذا بذلؾ، العمـ يستطيعوف فبل ذلؾ قبؿ أما أنثى، أو ذكراً  يكوف أف  أو ذكراً  كاف وا 

 ويكوف الناس، أكثر عند الغيب عالـ مف يكوف فإنو أنثى خمؽ أو ذكراً  وُخمؽ أنثى
 إلى تعالى اهلل يرسمو مثبلً  فالممؾ بذلؾ، العمـ لو يحصؿ مف عند الشيادة عالـ مف

 بما  اهلل فيأمره أنثى؟ أو ذكر رب يا: أنثى بعد سؤالو أو ذكر أنو ويعممو الرحـ،
 عمـ فيو أنثى أو يكوف ذكراً  أف وقبؿ لمممؾ، بالنسبة شيادة عمـ ىذا فصار أراد،

 ال الطب تقدـ بواسطة شيادة عمـ يكوف كونو لممبلئكة، إذف بالنسبة غيب حتى
 .(ٕ)الكريمة اآلية يعارض

                                                           

 .ٖٗسورة لقماف: اآلية:  -ٔ
 .ٕٗٚ، ٖٕٚ/٘العثيميف  صالح بف لمحمد ورسائؿ فتاوى انظر: مجموع -ٕ
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 المغيبة األمور ىي أنيا: الخمسة ىذه في بالغي مفاتح حصر معنىثانيًا: 
 مجيولة تكوف أنيا بالمفاتح عنيا التعبير وأف العالـ، ىذا في الناس بأحواؿ المتعمقة
 فخفاؤىا الناس أحواؿ بقية وأما مغمقًا، كاف لما فتح وقوعيا فكأف وقعت فإذا لمناس،
 كذا ويـو اؼ،لمزف كذا يـو تعييف مثؿ تعيينيا، لبعضيـ ويمكف متفاوت، عنيـ
 كذا يوـ: مثؿ األزمنة مقارنات وكذلؾ واألعياد، العبادات مواقيت وىكذا لمغزو،
 في الناس أحواؿ مف وقوعيا بمعرفة ألحد قبؿ ال مغيبات تجد فبل الربيع؛ مدخؿ
 فالمغيبات اآلخرة الحياة وفي األخرى العوالـ في فأما الخمسة، ىذه غير العالـ ىذا
 .(ٔ)العالـ ىذا في عمـ مفاتح ليا وليست كثيرة الناس عمـ عف

 في بما اهلل عمـ مع أمو بطف في الجنيف بنوع البشر عمـ يتنافى الثالثًا: 
 أمور: ألربعة وذلؾ األرحاـ،

 األنثى بويضة تتمقح أف قبؿ أي الجنيف، يتخمؽ أف قبؿ ذلؾ يعمـ اهلل أف -ٔ
 ، والمرأة الرجؿ بيف الزواج ىناؾ يكوف أف قبؿ بؿ يولد، أف إلى الذكر، بماء

 الفحص فيو يمكنيـ بزمف البويضة إخصاب بعد إال ذلؾ يعرؼ ال والطب
 ومعرفة الرجؿ ماء بفحص اإلخصاب قبؿ ذلؾ يعرفوف إنيـ: يقاؿ وما واالستدالؿ،

 فييا، التحكـ العمـ يستطيع ال أخرى عوامؿ ىناؾ فإف فيو، الغالبة الكروموسومات
 .والتخميف الظف مرحمة يعدو ال فيو مقدماً  يستنبطونو اوم ، اهلل إرادة تحت وكميا
 ظني عمـ بذلؾ العمماء وعمـ يتخمؼ، ال حقيقي عمـ الجنيف بنوع اهلل عمـ أف -ٕ
 .لمحمؿ األولى األياـ في وبخاصة يتخمؼ، قد

أف عمـ اهلل بالجنيف عمـ شامؿ لنوعو ورزقو وأجمو وسعادتو وشقائو، وذلؾ  -ٖ
 ء قبؿ أف يخمقو.يقدر كؿ ش يتعالى، الذو سبحانو غير مستطاع إال هلل 

                                                           

 .ٖٚٔ/ٕٔالتحرير والتنوير البف عاشورانظر:  -ٔ
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 .بالجيؿ مسبوؽ غيره وعمـ جيؿ، يسبقو ال اهلل عمـ أف -ٗ
 فيو يدانيو ال وصدقو وشمولو قدسيتو في  اهلل عمـ يظؿ وغيرىا األمور وبيذه
 .(ٔ)مخموقاتو مف مخموؽ
وئ  وئ  ۇئ    ائ  ەئ  ەئ ژ :يقوؿ ابف كثير في تفسير قوؿ اهلل  رابعًا:

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ۇئ

 فبل، بعمميا تعالى اهلل استأثر التي الغيب مفاتيح ىذه»، (ٕ)ژمبخب حب 
 .(ٖ)«بيا تعالى إعبلمو بعد إال أحد يعمميا

فعمـ اهلل أزلي سابؽ ألي عمـ لغيره، سواء أكاف المعمـو مف عالـ الغيب أـ عالـ 
ذي منح شيئًا مف عممو لعباده، أما عمـ اإلنساف فيو مكتسب الشيادة، وىو ال

يتعممو تعممًا، ومعموماتو منيا ما ىو مف عاَلـ الشيادة يدركيا عف طريؽ الحواس، 
ومنيا ما يكتسبو باالستدالؿ العقمي، ومنيا ما يكتسبو مف تعميـ غيره، ولكف مبدؤىا 

كير والوسائؿ واالختبار، وتطورىا ونموىا مكتسب أيضًا عف طريؽ الحواس والتف
 ومنيا ما يتعمميا مف رسالة اهلل إلى البشر.

فعمـ اإلنساف لمغيب النسبي )أي المتعمؽ بعاَلـ الشيادة ومادياتو( ىو عمـ 
مكتسب، ومنو العمـ بما في األرحاـ، وعممو المكتسب ال يتنافى مع اختصاص اهلل 

ب عف مدارؾ البشر، وما تعالى بالعمـ األزلي بكؿ مخموقاتو، وخاصة بما يغي
 . (ٗ)يكتشفونو مع تقدميـ الذي شاءه اهلل تعالى

                                                           

 (.(http://www.islamic-council.com، عمى الرابط: ٗٓٗ/ٚفتاوى دار اإلفتاء المصرية انظر:  -ٔ
 .ٖٗسورة لقماف: اآلية:  -ٕ
 .ٛٗ٘/ٖبف كثير التفسير القرآف العظيـ  -ٖ
 .ٖٖٙص يميالطب النبوي والعمـ الحديث لمنس انظر: -ٗ
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نجد في النصوص الواردة في )عمـ ما في األرحاـ( أف آية سورة الرعد  خامسًا:
بمرحمة معينة مف مراحؿ الرحـ ىي مرحمة )الغيض(، دوف مرحمة تخصصو 

ڎ  ڎ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌژ :الزيادة، قاؿ تعالى

ژڈ  ڈ
مرحمة الغيض، ومرحمة الزيادة،  فالرحـ يمر بمرحمتيف ىما:، (ٔ)
، ىي مرحمة الغيض، ودليؿ ذلؾ ما جاء    ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ :والمقصود بقولو

 َيْعَممُ  الَ  المَُّو: ِإالَّ  َيْعَمُمَيا الَ  َخْمٌس  اْلَغْيبِ  َمَفاِتيحُ " :قاؿ أف رسوؿ اهلل  في الحديث
 َأَحدٌ  اْلَمَطرُ  َيْأِتي َمَتى َيْعَممُ  َوالَ  المَُّو، ِإالَّ  اأَلْرَحامُ  َتِغيُض  َما َيْعَممُ  َوالَ  المَُّو، ِإالَّ  َغدٍ  ِفي َما
، (ٕ)"المَّوُ  ِإالَّ  السَّاَعةُ  َتُقومُ  َمَتى َيْعَممُ  َوالَ  َتُموُت، َأْرضٍ  ِبَأيِّ  َنْفٌس  َتْدِري َوالَ  المَُّو، ِإالَّ 

ث أف غيب ما في األرحاـ خاص بػ)الغيض(، وأما ما بعد فنفيـ مف ىذا الحدي
الموكؿ  مرحمة الغيض وىي الزيادة فقد جاءت أحاديث تبيف إطبلع اهلل تعالى لمممؾ

 بالرحـ عمى بعض التفاصيؿ التي يمر بيا الجنيف، كما جاء في الحديث أف النبي
 :ُمْضَغٌة، َربِّ  َيا َعَمَقٌة، َربِّ  َيا ُنْطَفٌة، َربِّ  َيا َمَمكًا َيُقوُل: ِبالرَِّحمِ  َوكَّلَ  المَّوَ  "ِإنَّ  قاؿ 
ْزقُ  َفَما َسِعيٌد، َأمْ  َشِقي   ُأْنَثى، َأمْ  َأَذَكرٌ  َقاَل: َخْمَقوُ  َيْقِضيَ  َأنْ  َأَرادَ  َفِإَذا  َفُيْكَتبُ  َواأَلَجُل، الرِّ
 َبَعثَ  َلْيَمةً  َوَأْرَبُعونَ  ِثْنَتانِ  َفةِ ِبالنُّطْ  َمرَّ  ِإَذا" : ، وفي حديث آخر قاؿ(ٖ)ُأمِِّو" َبْطنِ  ِفي
َرَىا، َمَمًكا، ِإَلْيَيا المَّوُ   َيا َقاَل: ثُمَّ  َوِعَظاَمَيا، َوَلْحَمَيا َوِجْمَدَىا َوَبَصَرَىا، َسْمَعَيا َوَخَمقَ  َفَصوَّ
 َفَيُقولُ  َأَجُمُو، َربِّ  َيا َيُقوُل: ثُمَّ  اْلَمَمُك، َوَيْكُتبُ  َشاَء، َما َربُّكَ  َفَيْقِضى ُأْنَثى، َأمْ  َأَذَكرٌ  َربِّ 
 َوَيْكُتبُ  َشاءَ  َما َربُّكَ  َفَيْقِضى ِرْزُقُو، َربِّ  َيا َيُقوُل: ُثمَّ  اْلَمَمُك، َوَيْكُتبُ  َما َشاءَ  َربُّكَ 

ِحيَفةِ  اْلَمَمكُ  َيْخُرجُ  ثُمَّ  اْلَمَمُك،  .(ٗ)"َيْنُقُص  َوالَ  ُأِمرَ  َما َعَمى َيِزيدُ  َفالَ  َيِدِه، ِفي ِبالصَّ
                                                           

 .ٛ: اآلية: الرعدسورة  -ٔ
 .ٕٓٗٗ برقـ: ٖٖٚٔ/ٗ الرعد سورة تفسير باب، التفسير كتاب، البخاري أخرجو -ٕ
  .ٕٖٔ برقـ: ٕٔٔ/ٔ مخمقة وغير مخمقة باب، الحيض كتاب، البخاري أخرجو -ٖ
 .ٕ٘ٗٙ: برقـ ٖٕٚٓ/ٗ ...رزقو أمو وكتابة بطف في اآلدمي خمؽ كيفية باب ،القدر كتاب ،مسمـ أخرجو -ٗ
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وال شؾ أف ما يعممو الممؾ ىو خارج عف مرحمة الغيض التي اختص اهلل 
 بعمميا، فيكوف ذلؾ في مرحمة الزيادة كما ُيفيـ مف النصوص السابقة. 

فإذا كاف الممؾ الموكؿ بالرحـ قد أعممو اهلل بما سيكوف عميو الجنيف مف الذكورة 
أف يعمـ البشر ذلؾ بحسب ما مكف اهلل  أو األنوثة ليكتب الممؾ ذلؾ، فبل يستبعد

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ: ليـ مف وسائؿ العمـ، ثـ إف داللة )ما( في قولو 

ىي نفس داللة )ما( في  ،(ٔ)ژڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
، فعمـ اهلل تعالى بما تحمؿ كؿ أنثى كعمـ اهلل بما   ژۈئۆئ ۆئ ۈئ ژقولو تعالى: 

)ما( الموصولة في كمتا اآليتيف، والتي تدؿ عمى في األرحاـ، مف حيث داللة 
، فالعمـ فييما عاـ شامؿ لكؿ ما يتعمؽ بعالـ الغيب والشيادة في الحمؿ،  العمـو

ؿ بقولو  ، أي: ژڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ ژ: وىذا المعنى العاـ والمجمؿ، ُفصّْ
ىو  يعمـ ما تغيض األرحاـ وما تزداد، فالعمـ المتعمؽ بغيض األرحاـ أف اهلل 

مف الغيب المقصور عممو عمى اهلل تعالى، والعمـ المتعمؽ بازدياد األرحاـ باألجنة، 
 ىو عمـ شيادة، وعمـ اهلل فيو عمـ إحاطة وشموؿ.

، ودؿ عمى أف كؿ أنثى متى (ٕ)إلفادة تكرر العمـ ژچژ وجيء بالمضارع
مرات قميمة عالمًا بأنيا ستحمؿ طوؿ حياتيا مرة واحدة، أو  خمقيا اهلل أنثى كاف 

مفرديف،  أو كثيرة، كما يعمـ أنواع أجنتيا ذكورًا أو إناثًا، أو مختمطيف، وأنيـ توأـ أو
 .(ٖ)وىؤالء جميعًا مشمولوف بعمـ اهلل في كؿ شئونيـ رزقًا وأجبًل وشقاوة وسعادة

                                                           

 .ٛ: اآلية: الرعدسورة  -ٔ
 .ٖٙٔ/ٕٔالبف عاشورالتحرير والتنوير انظر:  -ٕ
السنة النبوية في مواجية الشبيات، مف موسوعة حقائؽ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ و انظر:  -ٖ

   .ٛٗ/ٖ (شبيات حوؿ اإلعجاز العممي في اإلنساف)رابطة العالـ اإلسبلمي  ،إصدارات الييئة العالمية لئلعجاز
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ف، أف بعد األرحاـ في ما يعمـ األطباء العمـ بسمطاف سادسًا: وتكوف قد  تكوَّ
 أف قبؿ األرحاـ في ما فيعمـ  الخالؽ أما ِخْمقتو، واكتممتْ  معالمو، وضحتْ 
 فيو تحمؿ أف قبؿ يحيى بولده  زكريا نبيو تعالى اهلل ُيبشّْر ألـ بو، األـ تحمؿ
 ُيخبرؾ الذي فالطبيب اهلل، عّممنا بما إنما بذواتنا، الغيب ىذا نعمـ ال ونحف أمو؟
 بعض الخمؽ لبعض يكشؼ  يب، واهللغ ُمعمَّـ إنما الغيب، يعمـ ال الجنيف بنوع

 الي التحاليؿ أو األشعة صورة مف إما الجنيف، نوع اآلف يعمـ الطبيب إف ثـ الغيبيات،
 الحامؿ المرأة تجمس أف والعمـ لمغيب، عمماً  ُيعتبر ال وىذا الجنيف، عينة عمى ُيجرييا
 .(ٔ)أبداً  دثيح ال وىذا كذا، أو كذا ستمديف اهلل شاء إف أنت: ليا وتقوؿ أمامؾ

أف العمـ بما في األرحاـ شامؿ لكؿ أنثى مف إنساف وحيواف وطير وغير سابعًا: 
ذلؾ مف المخموقات؛ ألف اآلية جاءت عمى وجو العموـ مختص باهلل ال قدرة لمبشر 

 .(ٕ)عمى اإلحاطة بذلؾ
 واسطة، إلى يحتاج ال شيء بكؿ كعممو األرحاـ في بما  اهلل عمـ أف ثامنًا:

 بعض إلى يصؿ لكي طويمة، تجارب عبر والوسائط األسباب المخموؽ يطرؽ بينما
 .غيره أو االمنيوسي( السائؿ )بزؿ مف اليـو إليو توصؿ مثمما يريد، ما

 بالغيبيات؟  الخالؽ بعمـ يقارف الحسية الوسائط عمى المبني التعرؼ ىذا فيؿ
الشيادة، كما  عالـ إلى الغيب عمـ مف انتقاؿ ىو الحسية الوسائؿ ىذه طرؽ إف بؿ
 يتعرض فيو )عمـ قطعي(، بينما السيو أو لمخطأ يتعرض ال  الخالؽ عمـ أف
 غيره أو االمنيوسي السائؿ بزؿ التقدير، فعند وسوء والسيو لمخطأ المخموؽ عمـ
 النتيجة وتكوف األـ بخبليا يأتي فقد الجنيف، بخبليا حتماً  يأتي ال المحاوالت، مف

                                                           

 .ٜٙٚٔٔ/ٜٔ تفسير الشعراويانظر:  -ٔ
 .ٙٗ، ٘ٗلجنيف لعبد الرشيد قاسـ صجنس اانظر: اختيار  -ٕ
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 فيخطئ، الجنسية بالصبغيات التدقيؽ في األمر عميو بسيسيو ويمت وقد خطأ،
 ذلؾ مف المخموؽ وقع المحاوالت، فإف تمؾ أثناء المخابر في فعبلً  يحدث ما وىذا
 .(ٕ()ٔ)ژک  ک  ک  ک   گژ : قاؿ لو،  اهلل فبتعميـ الصواب، مف شيء عمى

                                                           

 .٘ اآلية العمؽ:سورة  -ٔ
 .ٓ٘قرقوز ص وأحمد دياب الحميد الكريـ لعبد القرآف في الطب مع انظر: -ٕ
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 ذٌضخادلطهت انضبًَ: ػهى يب يف األسؽبو يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احل
توصؿ العمـ الحديث في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف إلى معرفة جنس 

؟ وذلؾ باختبار يجرى عمى بوؿ الجنيف وىو في رحـ أمو أذكر ىو أـ أنثى
حادثة مف  ٕٚ، وفي تقرير ألحد األطباء أف النتائج كانت صحيحة في (ٔ)الحامؿ
ؿ التوأمي تدؿ دومًا %، والنتائج بيذا االختبار في الحمٖٜأي بنسبة  ٜٕأصؿ 

عمى أف محصوؿ الحمؿ ذكر إذا كاف أحد التوأميف ذكرًا واآلخر أنثى، وتشترط 
ىذه الطريقة أف يكوف بوؿ الحامؿ خاليًا مف الزالؿ والمواد الغريبة، ثـ توصؿ العمـ 
بواسطة الوسائؿ المخبرية المتطورة إلى معرفة ذلؾ بشكؿ أدؽ بدراسة الخبليا 

المحيط بالجنيف، والذي يسبح فيو داخؿ ة في السائؿ )األمنيوسي( الجنينية الموجود
، المبزوؿ بواسطة حقنة خاصة عبر جدار بطف األـ، وتحري جسيـ الرحـ

الصبغيف، وليذه المعرفة فائدة في تشخيص بعض األمراض الوراثية المرتبطة 
ضًا مف بالجنس، وأمكف في السنوات األخيرة مف زراعة خبليا الجنيف المأخوذة أي

السائؿ السمي، ودراسة صبغياتيا لمعرفة جنس الجنيف، ولمعرفة بعض التناذرات 
التي تتصؼ بشذوذات في الصبغيات الجنسية وغير ذلؾ، كما تـ دراسة السائؿ 
السموي بالمطياؼ الضوئي، وىو يمّكف مف تشخيص الداء االنحبللي لدى الجنيف 

الذي يصور الرحـ واألجزاء و -)انحبلؿ الدـ(، ويكشؼ التصوير اإلشعاعي 
وجود الجنيف في الرحـ، ومعرفة بعض أوصافو كجنسو، وىناؾ  -المحيطة بو

تنظير الجنيف )البالفيتوسكوب(، وتتـ ىذه الطريقة باستعماؿ المنظار الداخمي 
لمرحـ، وجميع ىذه المعمومات المستفادة مف المخابر واألشعة تخص الجنيف وىو 

                                                           

األساس الذي تقـو عميو معظـ اختبارات الحمؿ ىو أف الحامؿ تفرز في البوؿ مواد كيميائية خاصة،  -ٔ
  .ٖٕرفعت وآخريف ص لمحمد انظر: الموسوعة الصحية الحمؿ والوالدة



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

539 

خبلؿ التقنية الطبية الحديثة التعرؼ عمى عدد الحمؿ  ، ويمكف مف(ٔ)في رحـ أمو
لمموجات فوؽ الصوتية، بؿ يمكف لمطبيب  -دوبمر-مف خبلؿ التصوير اإلشعاعي 

 . (ٕ)الوقوؼ عمى حياة الجنيف في رحـ أمو، بؿ سماع دقات قمبو
إف األطباء قد توصموا بواسطة العمـ إلى كشؼ ومعرفة الكثير مف أسرار األجنة؛ 

مع ذلؾ وقفوا وال يزالوا عاجزيف عف معرفة كؿ التفاصيؿ الدقيقة المتعمقة  ولكنيـ
بالجنيف في الرحـ، مف طوؿ وقصر، ومف صفات ومبلمح، ومف طبائع موروثة 
وأخرى ستكتب فيما يقبؿ مف األياـ، وتمؾ التفاصيؿ اليائمة: سقط أـ تماـ، مشوه 

 ،بعيف واحدة أـ بعينيفيا، أـ كامم -مبتورىا–الخمؽ أـ سميميا، ناقص األطراؼ 
، قمبو سميـ التكويف أـ بو سقؼ حنكو تاـ أـ ناقص ،بشفة مبتورة شرماء أـ كاممة

المختمفة، وعضبلتو  مساراتيا عيوب خمقية، جيازه العصبي، ودماغو وأعصابو
، حتى غدده المختمفة ،شرايينو وأوردتو ومجارييا ،جمده وما يحممووأسرارىا، 

 ، وأسرار البروتينات، وأسراروما تحممو كؿ خمية مف أسرار الوراثةالجسيمات الممونة 
اإلنساف،  التكويف، ثـ بعد ذلؾ أسرار الروح، وأسرار النفخة الكريمة التي اختص بيا

 .(ٖ)فبل يعمـ كؿ ىذه التفاصيؿ وغيرىا إال اهلل العميـ الذي أحاط بكؿ شيء عمما
جنيف معرفة ناقصة مبتورة ومما يدؿ عمى ذلؾ أف معرفة األطباء لجنس ال

احتماؿ الوقوع في الخطأ؛ إذ يمكف أف تكوف األعضاء الظاىرة ألنثى بينما الغدة 

                                                           

، وموسوعة المرأة الطبية ٕٖ٘ -ٖٓ٘اظـ النسيمي صالطب النبوي والعمـ الحديث لمحمود ن انظر: -ٔ
 .ٖٜٔ، وطفمؾ مف الحمؿ إلى الوالدة لسبيرو فاخوري صٜٕٔ، ٕٛٔص لسبيرو فاخوري

 الحقائؽ ، ودورٕٛٔ، وموسوعة المرأة الطبية صٕٙٓ، ٙٛٔانظر: طفمؾ مف الحمؿ إلى الوالدة ص  -ٕ

 الدراسات سمسمة-اإلسبلمي  الجامعة نية، مجمةى إسماعيؿ الحمؿ لمازف ميراث ضبط المعاصرة في العممية

 ـ.ٕ٘ٓٓ، يناير، ٗٚص ،ٔ العدد ،ٖٔالمجمد -الشرعية
 . ٘ٔٔ، والقرار المكيف لمطبيب لشقفة صٖٚٓانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمحمد البار ص -ٖ
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التناسمية لذكر، والعكس، ويحتاج الطفؿ بعد والدتو لعممية إلرجاعو إلى جنسو 
الحقيقي، فبل يعمـ ذلؾ إال بعد الوالدة، وبعد فحوص طويمة، وقد يكوف األمر أعقد 

خنثى حقيقية تحمؿ صفات الذكورة وصفات األنوثة، تحمؿ الخصية  وأغرب، وىو
والمبيض معًا، فاإلنساف ال يدرؾ ذلؾ إال بعد إجراء فحوص وعمميات بعد الوالدة 
بفترة مف الزماف، وىذا يعني أف عمـ اإلنساف بما في األرحاـ ظني ال يقيني، يشبو 

وقد يغمب الصواب فييا  عمـ التنبؤات الجوية، التي تصدؽ حينًا وتخطئ أخرى،
بناء عمى الخبرة والمعرفة والعمـو الحديثة، واستخداـ الوسائؿ التقنية البارعة، ولكف 
ذلؾ كمو ال يخرجيا إلى عمـ اليقيف المطمؽ، فتظؿ كما ىي في حدود البشرية قابمة 

 .(ٔ)لمخطأ، والنقص، والتبديؿ، وكذلؾ عمـ ما في األرحاـ
ر خبلؿ مرحمة التخميؽ بتحوالت خطيرة وكبيرة باإلضافة إلى أف الجنيف يم

ومعقدة لمغاية، وما زالت جوانب كثيرة مف ىذه التحوالت تشكؿ لغزًا محيرًا لمعمماء 
كاالنقساـ السريع لمخبليا الجنينية وتمايزىا إلى خبليا وأعضاء مختمفة التركيب 

عنيا خمؿ في والوظيفة، وتحدث خبلؿ ىذه الفترة الحرجة تغيرات مفاجئة قد ينجـ 
%( ٓٙالصبغيات أو الجينات تؤدي إلى اليبلؾ المبكر لمجنيف بنسبة قد تتجاوز )

مف مجموع اإلسقاط التمقائي المبكر عند كؿ النساء، وىذه التغيرات المفاجئة 
والمميتة مازالت خارج نطاؽ العمـ القطعي بحدوثيا؛ ألف معظـ أسبابيا مجيولة، 

ر مف األحياف الكشؼ عنيا سابقًا أو حتى توقع ويصعب جدًا، بؿ يستحيؿ في كثي
حدوثيا، ومف ناحية أخرى فإننا إذا نظرنا إلى األسباب التي تؤدي إلى ىبلؾ 
األجنة المبكر وحدوث اإلسقاط التمقائي ليا، نجد أنيا مسببات عديدة ومتداخمة، 

مؿ ويستحيؿ التنبؤ بحدوث معظميا، كالنمو غير الطبيعي لمبويضة الممقحة، والخ

                                                           

 .ٖٛٓ، ٖٚٓانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمطبيب محمد عمي البار ص -ٔ
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التركيبي لمصبغيات، والخمؿ في آليات الغرس لمبويضة الممقحة في بطانة الرحـ، 
كالتحكـ اليرموني المتخصص في االنقباضات، والحركة الدودية لمرحـ وأبواقو، 
ف الغشاء الساقط،  والعوامؿ اليرمونية العديدة ذات الصمة بنضج بطانة الرحـ، وتكوُّ

نغراس، واستجابة النطفة األمشاج لو، والعبلقة واإلشارة الصحيحة أو المناسبة لبل
الخموية بيف الخبليا المغذية وبطانة الرحـ، فيذه العوامؿ يجب أف تتكامؿ، وتتوحد 
بدقة فائقة، حتى يتـ تعشيش البويضة الممقحة، فإذا فشمت إحدى ىذه اآلليات، فإف 

 .(ٔ)حياة البويضة الممقحة تكوف معرضة لخطر اليبلؾ وحدوث اإلسقاط
كما أف تمايز الخبليا ونمو الجنيف يتأثراف بعوامؿ مختمفة، اكتشؼ منيا حتى 
اآلف أكثر مف مائة عامؿ؛ باإلضافة إلى العوامؿ الجينية، وكثير مف اليرمونات، 
والخمؿ في ىذه العوامؿ يؤدي إلى موت الجنيف وحدوث اإلسقاط، وىناؾ عوامؿ 

لجنيف، كاإلشعاع، والفيروسات، والمواد عديدة تؤثر عمى البيئة الداخمية لمرحـ وا
الكيميائية، ويمكف أف يحدث بسببيا تشوىات خمقية، فييمؾ الجنيف ويحدث 
 -اإلسقاط، وىناؾ أيضًا عوامؿ أمومية يمكف أف تسبب اإلسقاط، كخمؿ الصبغيات

في بويضة األـ، والذي يزداد باضطراد مع كبر سنيا، وأنواع  -التركيبي والعددي
األمراض اإلنتانية كالجدري، والخمؿ اليرموني الذي يمكف أف يتسبب  مختمفة مف

في ىبلؾ الجنيف، والنواقص الغذائية، وتناوؿ الكحوؿ والتبغ، والعوامؿ المناعية 
العديدة، ومعظـ أسباب ىذه العوامؿ مجيولة، حتى الصدمات النفسية والعضوية 

ا بأف حمميا سوؼ يسقط، يمكف أف تؤدي لئلسقاط، فبمجرد َوْىـ األـ واعتقادى
يمكف أف يكوف سببًا في حدوث اإلسقاط، فإذا نظرنا إلى ىذه العوامؿ العديدة 

                                                           

شبيات )موسوعة حقائؽ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة النبوية في مواجية الشبيات نظر: ا -ٔ
  .ٖٗ-ٔٗ/ٖ( حوؿ اإلعجاز العممي في اإلنساف
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والمتداخمة، البسيطة منيا والمركبة مف أكثر مف عامؿ، وقدَّرنا حدوث أحدىا وفؽ 
قانوف االحتماالت، فإننا نستنتج بيقيف أف التوصؿ لمعمـ القطعي بمستقبؿ ىبلؾ 

ر مف أطوار تخميقيا األولى وحدوث اإلسقاط التمقائي ليا يعتبر األجنة في أي طو 
ضربًا مف الخياؿ، فالخمؿ في الصبغيات يحدث بطريقة عشوائية ومتفرقة، وال 
يمكف العمـ بحدوثو قبؿ أف يحدث، واالضطرابات في العوامؿ الجنينة العديدة 

جنيف مف العوامؿ والمسؤولة عف تمايز الخبليا ونموىا، وما يمكف أف يتعرض لو ال
الماسخة مف اإلشعاع والفيروسات والمواد الكيميائية، وما يمكف أف تتعرض لو األـ 
مف الصدمات النفسية أو العصبية أو األمراض المختمفة في المستقبؿ، كؿ ىذه 
العوامؿ ال يستطيع أحد مف البشر أف يجـز بحدوثيا أو عدـ حدوثيا، وبالتالي فما 

اإلسقاط التمقائي يظؿ مجيواًل ال يعممو أحد، وبناء عمى  ينبني عمييا مف حدوث
معرفة مصير أي طور مف  -وفي المستقبؿ–ىذا، فإنو يستحيؿ عمى العمماء اآلف 

أطوار الجنيف قبؿ اكتماؿ تخميقو ونفخ الروح فيو، ىؿ سيتخمؽ إلى الطور الذي 
 .(ٔ)يميو أـ سييمؾ وتغيض بو األرحاـ

 حتى جداره في تغور األمشاج بعد أف تصؿ إلى الرحـ وقد ثبت عمميًا أف النطفة
 يبتمعيا الرحـ جدار وكأف، األجيزة بأحدث تتبعوىا ولو األطباء، أنظار عف تغيب
 ىؿ معرفة مختص ألي يمكف ال مرحمة في النطفة تدخؿ ذلؾ وعند، داخمو إلى

 ال المرأة بوؿ عمى الطبية الفحوص أجراء وعند، ال أـ المرأة في الحمؿ تحقؽ
، الحمؿ أعراض مف عَرض بأي نفسيا المرأة تشعر ال بؿ، لمحمؿ نتيجة أي تظير

 يظير وربما، الغالب في عشر الخامس اليـو إلى الغيبية المرحمة ىذه وتستمر
                                                           

شبيات )موسوعة حقائؽ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة النبوية في مواجية الشبيات انظر:  -ٔ
، ومفاتح الغيب وعمـ ما في األرحاـ لعبد الجواد الصاوي، ٘ٗ-ٖٗ/ٖ( حوؿ اإلعجاز العممي في اإلنساف
 .ٖ٘، صىػٕٛٗٔ، ٕٛ، العدد عف الييئة العالمية لئلعجاز ةدر اصال منشور في مجمة اإلعجاز العممي
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 معرفة فيستحيؿ ذلؾ قبؿ وأما، عشر الحادي اليـو في األحياف بعض في الحمؿ
 ال التي الغيض مرحمة ىي الرحـ في النطفة فغور، الحمؿ عبلمات مف شيء أي

 .(ٔ)عنيا شيء أي معرفة عف جميعاً  البشر ويعجز وحده اهلل إال يعمميا
مف كبار المختصيف بعمـ الوراثة  (مرشاؿ جونسوفبػ) ىالتقويذكر الزنداني أنو 

 ، ودار بينيما الحوار التالي:والدارسيف لعمـ )الكروموزمات( في أمريكا
ا صفات اإلنساف التي ستكوف في المستقبؿ في : ىؿ حاولتـ أف تعرفو الزنداني

 مرحمة الغيض ىذه؟
عنى ي-لقد قمت بتجربة عمى بعض كروموزمات  ،مرشاؿ جونسوف: نعـ حاولت 

وأنا أحاوؿ أف أفيـ كيؼ  ،واستمر بحثى عمييا عشر سنوات -حامبلت الوراثة
 ستقبؿ؟! سينشأ مخموؽ مف ىذا؟! وماذا سينشأ مف ىذا الجزء الذى بيف يدى في الم

 : ماذا كانت النتيجة؟الزنداني
 مرشاؿ جونسوف: بكيت!! 

 : لماذا؟الزنداني
 .ولـ أستطع أف أعرؼ شيئا ،مرشاؿ جونسوف: ألني فشمت 

ف ىذه  ،إنؾ لف تستطيع أف تعرؼ ،الزنداني: أحسنت!! ىذا عندنا موجود وا 
 .ئاوال تستطيع أف تفيـ عنيا شي ،المرحمة ال تستطيع أف تعمـ عنيا شيئا

إذف مفتاح الغيب ىو )الغيض(، واألطباء يعمموف عف الجنيف في مرحمة االزدياد 
ما يّسر اهلل ليـ أف يعمموه، فمرحمة االزدياد ليست مف مفاتيح الغيب، فالذي قاؿ 
لنا: ال يعمـ ما في األرحاـ إال اهلل، قاؿ لنا إف المبلئكة تعمـ الرزؽ، واألجؿ 

األحاديث نقوؿ: إف العمـ الذي ال يعممو إال اهلل قبؿ  والشقاء والسعادة، وجمعًا بيف

                                                           

 .ٖٕٔ، ٖٕٓانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف لرياض عيدروس ص -ٔ
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كتابة الممؾ، فما كاف قبؿ الكتابة فيو الغيب الذي ال يعممو إال اهلل، فإذا عممت 
 .(ٔ)المبلئكة كاف ذلؾ تخصيصًا لمعاـ وتفسيرًا لما كاف مطمقاً 

لغيوب ف في األرحاـ مف األسرار والغيوب ما ال يعممو إال اهلل، وأف مف ىذه اإ 
ما ىو مرحمي يمكف لئلنساف بتطور األجيزة والمعارؼ المكتسبة أف يصؿ إلى 
شيء منو في يـو مف األياـ، ومنيا ما ىو مطمؽ ال سبيؿ لئلنساف في الوصوؿ 

ومف الغيوب المرحمية ألف اهلل قد حجبو عف خمقو، ؛ إليو، إال ببياف مف الخالؽ 
النساء يحممف ثـ يفقدف حمميف في  التي تـ الكشؼ عنيا مؤخرًا أف كثيرًا مف

)السقوط بػ األسابيع األولى مف الحمؿ دوف أدنى دراية منيف، وتعرؼ ىذه الظاىرة
لمحمؿ، وتطمؽ ىذه الظاىرة عمى كؿ حالة يسقط فييا الحمؿ تمقائيا قبؿ  التمقائي(

جـ،  ٓٓ٘األسبوع العشريف مف عمره، أو عندما يكوف وزف الجنيف أقؿ مف 
ت اإلسقاط التمقائي تحدث خبلؿ األسابيع الثمانية األولى مف الحمؿ، ومعظـ حاال

وىي ظاىرة شائعة الحدوث، ونسبة حدوثو كبيرة، وغالبًا يحدث بدوف دراية مف األـ 
بالحمؿ، والغالب أف كؿ امرأة تتأخر لدييا الدورة الشيرية مدة أسبوع أو أسبوعيف 

ر في حالة إسقاط تمقائي مبكر، وتكوف أو تأتي ليا الدورة بغزارة غير طبيعية تعتب
%( قبؿ األسبوع ٓٙ%(، )ٓٗنسبتيا عالية جدًا قبؿ أربعة أسابيع، إذ تتراوح بيف)

 %(، ولـٕٓ%(، )٘ٔالرابع مف تاريخ اإلخصاب، وبعد ذلؾ تتناقص إلى ما بيف )
 يدرؾ األطباء ذلؾ إال مؤخرًا، وفي حاالت السقوط التمقائي لمحمؿ قد ينزؿ الجنيف

( في الطوؿ مع الدورة الشيرية مصاحبًا مـ ٘)ىو في حدود )واحد ونصؼ مـ( إلى و 
الرحـ  بكـ مف الدماء الغزيرة، وفي حاالت أخرى يتحمؿ الجنيف ويمتصو جدار

بالكامؿ، وتتبع ىذه الحالة فيما يعرؼ بػ) ظاىرة التوائـ المتبلشية(، وقد ال يسقط 
                                                           

، واإلعجاز ٕٙٛحمد مصطفى متولي صألعجاز القرآف الكريـ والسنة النبوية الموسوعة الذىبية في إانظر:  -ٔ
 . ٓ٘، ٜٗالعممي بيف الحقيقة والوىـ ألحمد محمد فتحي ص
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الرحـ،  يًا، بؿ يبقى لفترة طويمة داخؿكيس الحمؿ الفارغ بعد موت الجنيف تمقائ
وتعرؼ ىذه الحالة بػ)السقط أو اإلجياض المخفي(، ويتغير فيو حجـ الرحـ فيأخذ 
في الصغر والجمود؛ نظرًا المتصاص السائؿ األمنيوسي وحدوث تيتؾ في 
الجنيف، والنسبة الغالبة مف ىذا اإلجياض المخفي مآليا إلى اإلسقاط التمقائي، 

وىذه مجرد  ض الحاالت يغور ويختفي الجنيف تمامًا مف كيس الحمؿ،لكف في بع
واحدة مف األحداث والدورات العديدة التي تقع داخؿ الرحـ، وال تعمـ بيا المرأة 
نفسيا، وتشمؿ كبًل مف األجنة التي يمفظيا الرحـ دمًا، والتي تتحمؿ بداخمو وتغور 

باقي صفات الجنيف مف رزؽ  أما، مادتيا في جداره كما يغور الماء في األرض
وأجؿ وعمؿ وأثر وشقاء وسعادة، وبأي أرض سيموت، فمف الغيوب التي اختص 

 .(ٕ)(ٔ)وحجبيا عف البشر بيا اهلل 
                                                           

، واإلعجاز العممي لمقرآف والسنة في داللة غيض ٘ٔ٘ -ٖٔ٘خمؽ اإلنساف في القرآف لمنجار صانظر:  -ٔ
 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔ، ٘، العدد: ٖٔ، ٖٓاإلعجاز صاألرحاـ لمصاوي، مجمة اإلعجاز الصادرة عف ىيئة 

ويذكر عبد الجواد الصاوي أدلة عممية عمى أف المراد السقط المبكر وليس السقط في المراحؿ  -ٕ
 المتأخرة، وىي:

خبلؿ األسابيع الثمانية األولى مف عمر الجنيف ال يزداد الرحـ عف حجمو الطبيعي زيادة ممحوظة  -
 ،طرأ عميو ىي تبدالت وظيفية في أنسجتو، وتحدث تحت تأثير ىرمونات الحمؿتذكر؛ والتغييرات التي ت

الغيض المطابؽ لبلزدياد ف ،بعد مرحمة التخميؽ في بداية األسبوع التاسع لكف االزدياد الحقيقي لمرحـ يبدأ
 .مرحمة التخميؽ يكوف بعد

يض المغوية وظاىرة اإلسقاط توافؽ دالالت الغ - ال تغور األجنة وال تنضب إال في مرحمة التخميؽ -
 التمقائي المبكر بحالتييا: األجنة التي تمفظيا األرحاـ، واألجنة المندثرة فييا.

داللة الغيض عمى الغور والذىاب والنضوب تتوافؽ مع ما يحدث لبعض األجنة، مف التحمؿ واالختفاء  - 
البييضة المعيبة : لرحـ كما فيتماما مف أو مع حويصمة الحمؿ، حيث ال يبقى لمجنيف أي أثر داخؿ ا

يغور وينضب  إذ التوائـ المتبلشية، وكما في داخؿ كيس الحمؿ أثر لو يكوف ال إذ الفارغ أو كيس الحمؿ
 =إذ اإلجياض المخفيوكما في  ،داخؿ الرحـ في الفترة المبكرة مف الحمؿ مف أحد التوأميف تماماً  ويختفي
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 :يتمخص ما يميمن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 

 : ة في المراد بعمـ ما في األرحاـ في قولوذكر المفسروف أقوااًل كثير  *
والراجح أنو يعـ، فعمـ اهلل لما في األرحاـ عاـ شامؿ مطمؽ،  ،ژۈئ  ۈئۆئ ۆئ ژ

لجميع أحواليا، وأحواؿ ما فييا، ولجميع األرحاـ، وعبارات المفسريف إنما اختمفت 
في التعبير عف ىذا الغيب، وجميع ما قالوه صحيح؛ فجميعيـ ذكر جزء مف ىذا 

 العمـ، وىذا ال يمنع دخوؿ غيره فيو، وبالتالي فالخبلؼ خبلؼ تنوع ال تضاد.
جمعيا قوؿ مف قاؿ: اختمؼ المفسروف في غيض وزيادة األرحاـ عمى أقواؿ،  *

إف مرجعيا كميا إلى شيء واحد، وىو أنو تعالى عالـ بما تنقصو األرحاـ وما 
                                                                                                                                                                  

 ،كالماء الذي حبستو األرض وابتمعتو ،ثر داخؿ كيس الحمؿيغور الجنيف ويرتشؼ، وال يكوف لو أي أ=
يذه الحاالت إسقاط مشاىد، وال يمكف وصفو بدقة للذا ال يوجد  ،وىي إحدى دالالت الغيض المغوية

  .وشموؿ إال بمسمى الغيض
تتوافؽ أيضا مع ما يحدث في التجاويؼ العديدة الممتمئة  والذىاب: داللة الغيض عمى النضوب - 

والتي تجعؿ الجنيف يحيا في محيط مائي، أشبو بالبرؾ أو  ،وائؿ والدماء التي تحيط بالجنيفبالس
وما فيو مف  ،البحيرات المقفمة، حيث يحدث عند ىبلؾ الجنيف توقؼ التحكـ اليرموني لبطانة الرحـ

دماء في فتنضب إفرازات الغدد، وتقفؿ األوعية الدموية لؤلـ، وتتخثر ال ،أوعية دموية وغدد وأنسجة
الفجوات وبيف الزغابات، فتجؼ وتذىب وتنضب ىذه البحيرات داخؿ بطانة الرحـ وفي تجويفو حوؿ 

 وبيذا يكوف إسناد الغيض لؤلرحاـ إسنادًا حقيقيِّا. ،الجنيف
تتوافؽ مع ما يحدث لبعض األجنة حيف تيمؾ وال تسقط بؿ  داللة الغيض عمى االحتباس مع النقص: -

وبيذا يكوف تعبير الغيض ، وقد تمكث فترة طويمة ينكمش فييا الجنيف ويتيتؾ ،رحـتحبس داخؿ بطانة ال
أشمؿ وأدؽ داللة مف معنى السقط، إذ يشمؿ الداللة عمى الجنيف الذي يغور وتختفي آثاره مف داخؿ 
الرحـ، والداللة عمى سقوط الجنيف الذي يمفظو الرحـ، وعمى األحداث التي تصاحبو؛ مما يؤكد أيضا أف 

اإلعجاز العممي لمقرآف والسنة في داللة غيض األرحاـ . انظر: إسناد الغيض لؤلرحاـ إسناد حقيقي
 .ٖٖ-ٖٔص مجمة اإلعجاز العممي لمصاوي،
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المذكور:  ائدا، فيشمؿ النقصتزيده؛ ألف معنى تغيض: تنقص، وتزداد، أي: تأخذه ز 
نقص العدد، ونقص العضو مف الجنيف، ونقص جسمو إذا حاضت عميو فتقمص، 
ونقص مدة الحمؿ بأف تسقطو قبؿ أمد حممو المعتاد، كما أف االزدياد يشمؿ: زيادة 
العضو، وزيادة العدد، وزيادة جسـ الجنيف إف لـ تحض وىي حامؿ، وزيادة أمد 

اد، واهلل تعالى يعمـ ذلؾ كمو، واآلية تشممو كمو، وىو جمع الحمؿ عف القدر المعت
 جيد؛ ألف الجمع أولى إف أمكف، غير أنو قد يشكؿ عميو حيض الحامؿ.

وال يعارض ذلؾ ما يكشفو لنا الطب  ،عمـ ما في األرحاـ يختص بعمـ اهلل  *
 مف أسرار األجنة، لما يمي:

أما البشر فعمميـ مسبوؽ بالجيؿ؛ ، وال يحتاج إلى واسطة عمـ اهلل غيبي أزلي -
إذ ال يعمموف بالشيء إال بعد حصولو، وبواسطة وسائؿ العمـ المتطورة أصبح عمـ 

 الغيب عمـ شيادة عندىـ وفتح ما كاف مغمقا.
عمـ اهلل عاـ كامؿ، شامؿ لكؿ أنثى مف المخموقات، وشامؿ لنوعو ورزقو  -

 معيف وجزئي وناقص.وأجمو وسعادتو وشقائو، وعمـ البشر مخصوص بشيء 
تخصيص ذلؾ بمرحمة معينة مف مراحؿ الرحـ ىي مرحمة )الغيض(، بدليؿ  -

، أما العمـ المتعمؽ بازدياد "َواَل َيْعَمُم َما َتِغيُض اأَلْرَحاُم ِإالَّ المَُّو" :قوؿ رسوؿ اهلل 
 األرحاـ باألجنة، فيو عمـ شيادة، وعمـ اهلل فيو عمـ إحاطة وشموؿ.

، وعمـ البشر وال يتعرض لمخطأ أو السيو حقيقي قطعي ال يتخمؼعمـ اهلل  -
 يتعرض لمخطأ والسيو وسوء التقدير.ظني قد يتخمؼ، و 

تمكف األطباء مف كشؼ ومعرفة الكثير مف أسرار األجنة، بواسطة وسائؿ * 
كاختبار بوؿ الحامؿ، ودراسة الخبليا الجنينية الموجودة في السائؿ العمـ الحديث: 

ودراسة السائؿ السموي بالمطياؼ الضوئي، والتصوير اإلشعاعي،  ،سي()األمنيو 
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، ومع ذلؾ فبل زالوا عاجزيف عف معرفة التفاصيؿ وتنظير الجنيف )البالفيتوسكوب(
 الدقيقة المتعمقة بالجنيف في الرحـ، فمعرفتيـ ناقصة بدليؿ وقوعيـ في الخطأ.

بيع األولى( بتحوالت خطيرة * يمر الجنيف خبلؿ مرحمة التخميؽ )الثمانية األسا
وكبيرة ومعقدة لمغاية، وما زالت جوانب كثيرة منيا تشكؿ لغزًا محيرًا لمعمماء؛ ألف 
معظـ أسبابيا مجيولة، يصعب بؿ يستحيؿ في كثير مف األحياف الكشؼ عنيا 

 سابقًا أو حتى توقع حدوثيا.
حدوث اإلسقاط * إذا نظرنا إلى األسباب التي تؤدي إلى ىبلؾ األجنة المبكر و 

 التمقائي ليا، نجد أنيا مسببات عديدة ومتداخمة، ويستحيؿ التنبؤ بحدوث معظميا.
* يتأثر تمايز الخبليا ونمو الجنيف بعوامؿ مختمفة، والخمؿ في ىذه العوامؿ 
يؤدي إلى موت الجنيف وحدوث اإلسقاط، وكؿ ىذه العوامؿ ال يستطيع أحد مف 

حدوثيا، وبالتالي فما ينبني عمييا مف حدوث البشر أف يجـز بحدوثيا أو عدـ 
 اإلسقاط التمقائي يظؿ مجيواًل ال يعممو أحد.

* تغور النطفة األمشاج بعد أف تصؿ الرحـ في جداره حتى تغيب عف أنظار 
 األطباء وأجيزتيـ، ويعتبرىا غورىا ىذا مف مرحمة الغيض التي ال يعمميا إال اهلل.

مؤخرًا أف كثيرًا مف النساء يحممف ثـ يفقدف  * مف الغيوب المرحمية المكتشفة
حمميف في األسابيع األولى دوف أدنى دراية، وتعرؼ ىذه الظاىرة بػ)السقوط 
 التمقائي( لمحمؿ، وفي بعض الحاالت يغور ويختفي الجنيف تمامًا مف كيس الحمؿ.
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 ظير اآلثار التالية:تومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 
القوؿ األخير القائؿ بعمـو عمـ ما في األرحاـ، العممية  كتشفات* رجحت الم

أسرار األجنة، لكنو لـ يحط بيا شيء مف معرفة العمـ البشري قد توصؿ إلى ألف 
 عمما، وما زاؿ عاجزًا عف معرفة التفاصيؿ الدقيقة المتعمقة بالجنيف في الرحـ.

األجنة وتغور بداخمو العممية أف لمرحـ حالة تغيض فييا  مكتشفاتأثبتت ال* 
حتى تتبلشى تمامًا، وأف النطفة تغور في جدار الرحـ وتختفي عف أنظار األطباء، 

ىو ما يمكف تفسيره بمرحمة غيض األرحاـ التي يستحيؿ عمى البشر معرفة و 
 ، وبالتالي فإف العمـ قد أضاؼ لنا بعض المعاني لغيض األرحاـ.تفاصيميا

لبشر يبطؿ خصوصية عمـ ما في األرحاـ باهلل ف عمـ اإ * دمغ الشبية القائمة
 العممية أف معرفة األطباء تكوف في مراحؿ معينة مكتشفاتأظيرت ال ؛ إذتعالى

 بؿ نفس الحمؿ يمر بمرحمة ال يعمميا أحد. ،ومع ىذا يستحيؿ الجـز بيالمحمؿ، 
العممية أف العمـ البشري يظؿ قاصرًا عف معرفة كؿ أحواؿ  مكتشفاتأكدت ال* 

 .يحتمؿ الخطأ جنيف في الرحـ، وما يعممو األطباء ىو عمـ ظني ال يقينيال
معجزة  ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ :العممية أف في قولو  مكتشفاتأثبتت ال* 

عظيمة مف معجزات القرآف الكريـ التي تحدى بيا البشرية، وسيظؿ ىذا التحدي 
لى يـو مستمرًا ميما تقدمت البشرية في عموميا، بؿ يظؿ ىذا التحدي قائمًا إ

، فكمما اكتشؼ اإلنساف سرًا في عمـ األجنة حار في أسرار، وما ذلؾ إال (ٔ)القيامة
عف  -أي اإلنساف–ليعممو الخالؽ الجبار الذي أحاط بكؿ شيء عمما عجزه 

اإلحاطة حتى بعمـ ما في ىذه األرحاـ، فأنى لو أف يحيط بشيء مف غيب 
ف ىذا التحدي الم عجز، يحمؿ في طياتو رسالة السماوات؟! وغيب اآلخرة؟! وا 

                                                           

 .ٕٖٕانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف لرياض عيدروس ص -ٔ
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لمبشرية أنو ال سبيؿ إلى اإلحاطة بعمـ الغيب، فمف عجز عف إدراؾ أسراره، 
وأسرار أعضائو أنى لو اإلحاطة بما ىو أعظـ مف ذلؾ؟! وفي ذلؾ إرشاد لمعباد 

باالنقياد لكؿ ما أخبر اهلل بو وأخبر بو نبيو؛  بأف عمييـ الخضوع هلل ولرسولو 
ا؛ لصدور ذلؾ عف رب العزة الذي يعمـ الغيب، والسر وأخفى، ألف النجاة فييم

فوضع لمبشر ىديًا ومنيجًا وشريعة غراء، فييا صبلحيـ وصبلح أحواليـ، وفييا 
النجاة ليـ في الداريف، فالحمدهلل عمى نعمة اإلسبلـ، وعمى نعمة القرآف التي نزلت 

 .عمى نبينا العدناف 
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 ضبنشان ؾشادلج
 السـضـنبد اـًـهـظـان
 وفيو ثبلثة مطالب: 

 ادلطهت األٔل: 
 .انمشآٌ انكشٌىيف  انظهًبد انضالس

 ادلطهت انضبًَ: 
 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ. انظهًبد انضالس

 ادلطهت انضبنش: 
 يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.

 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

552 

 انمشآٌ انكشٌىيف  انظهًبد انضالسادلطهت األٔل: 
 سدح اٌَبد انٕا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ژ  : اهلل قاؿ

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

 .(ٔ)ژڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ

 ألٕال ادلفغشٌٍ
 .(ٕ)الظممة اسـ: والنور، والظَّبلـ الضياء وىي خبلؼ ظُّْمَمُة، الُظُمَماٌت جمع
ٺ  ٺ  ٿ   ژ : روف في المراد بالظممات الثبلث في قولواختمؼ المفس

 ، عمى أقواؿ:ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
، وىذا ما عميو أكثر ظممة البطف، وظممة الرحـ، وظممة المشيمة القول األول:

 .ژٺ  ٺ  ٿ   ٿژ: ، والدليؿ ىو قولو (ٖ)المفسريف

 .(ٗ)مة الرحـوظم األـ،وظممة بطف  ،ظممة صمب الرجؿ القول الثاني:

                                                           

 .ٙسورة الزمر: اآلية  -ٔ
 .ٖٙٛ/ٕ المنير لمفيومي ، والمصباحٖٚٙ، ٖٙٙ/ٖ سالمغة البف فار  انظر: معجـ مقاييس -ٕ
، ٕٛ٘/ٕٔمطبريلجامع البياف في تأويؿ القرآف و ، ٕٕٙ/ٔتفسير الثوري و ، ٙ٘٘/ٕتفسير مجاىد انظر:  -ٖ
بحر العمـو ، و ٖٔٓٙ/ٓٔ النياية بموغ إلى واليداية، ٚٗٔ/ٕٔتفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ و 

، ٜٕٜص الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لمواحديو ، ٕٕٕ/ ٛاف لمثعمبي الكشؼ والبيو ، ٓٚٔ/ٖلمسمرقندي 
التسييؿ لعمـو و ، ٖٕٙ/٘ٔالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي و ، ٓٛ/ٗمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف لمبغويو 

تيسير الكريـ و ، ٙٓٙص تفسير الجبلليفو ، ٕٕٔ/ٚالدر المنثور لمسيوطي و ، ٕٚٔ/ٕ يالتنزيؿ البف جز 
 .ٛٙٗ/ٗأيسر التفاسير لمجزائري و  ،ٕ٘/ٕٗالتحرير والتنوير البف عاشور و ، ٜٔٚصلمسعدي الرحمف 

رشاد و ، ٜ٘/٘ يأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ لمبيضاو ، و ٛٛٔ/ٕ البصري عبيدة ألبي القرآف انظر: مجاز -ٗ ا 
 .ٖٛٙ/ٙبو ، والبحر المديد البف عجيٖٕٗ/ٚالعقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ألبي السعود 
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 .(ٔ)وظممة الميؿ ،وظممة الرحـ ،ظممة المشيمة القول الثالث:
 .(ٗ)والرحـ ،(ٖ)واألحشاء ،(ٕ)الحوايا القول الرابع:

 مكسوة عظاماً  صار فإذا المضغة، ثـ العمقة، ثـ النطفة، ظممة  القول الخامس:
 .(٘)آخر وصار الجيؿ، ظممات عنو فزالت أنثى، أو ذكر ىو ىؿ عرؼ لحماً 

ذىب الشعراوي في تفسيره إلى أف الظممات الثبلث في الرحـ  القول السادس:
وليس منيا ظممة البطف، وىي عبارة عف عوازؿ وأغشية تحمي الطفؿ وكميا داخؿ 

ٺ  ژالرحـ؛ ألف الحؽ سبحانو يحدثنا عف القرار المكيف الخاص بالجنيف فيقوؿ: 

ص بالجنيف وىو بياف لمظرؼ العاـ الذي يقع فيو الظرؼ الخا ژٿٿ 
والطحاؿ والبنكرياس...  والكبد والمعدة واألمعاء الرحـ يحوي كبير ظرؼ فالبطف الرحـ،

 .  (ٙ)ژٹ ٹ ڤژلذلؾ حدد الظرؼ الخاص بالجنيف فقاؿ بعدىا: 
                                                           

فتح القدير و ، ٖٕٙ/٘ٔمقرطبي ل ، والجامع ألحكاـ القرآفٙٔٔ/٘: النكت والعيوف لمماوردي انظر -ٔ
 .ٚٔ٘/ٗلمشوكاني 

، ٕٛٔ/ٕ لمجوىري الصحاحاستدار.] يعنى البطف مف تحوى جمع َحويَِّة وىي في المغة اأَلمعاء، وقيؿ: ما -ٕ
)أ(  . ونقؿ الماوردي أربعة أقواؿ لممفسريف فييا:[ٕٙٓ/ٗٔالعرب  ، ولسافٜٓ/ٕالمغة  ومعجـ مقاييس

 البطف في تحّوى ما داخميا، )د( وكؿ مف الشحـ عمييا التي المبف، )ج( واألمعاء المباعر، )ب( وبنات
 واحدىا حاِوياء، جمع، الحوايا(»)وسردىا الطبري جميعًا بقولو:  [،ٗٛٔ/ٕ والعيوف النكتواستدار.] واجتمع
وتسمى  وىي المباعر، المبف، بنات وىي واستدار، فاجتمع البطف مف تحوَّى ما وىي وَحِويَّة، وحاوية،

 .[ٖٕٓ/ٕٔجامع البياف ].األمعاء وفييا المرابض،
ذلؾ، والحشا:  تبع وما والكرش والطحاؿ الكبد مف كمو البطف يمي مما الحجاب دوف ما حشا وىو جمع -ٖ

 .الورؾ، والحشا: الرَّبو إلى الجنب آخر في التي خمؼال ضمع بيف ما ىو: الحضف، وقيؿ وىو البطف ظاىر
 .ٚٚٔ/ٔ الوسيط ، والمعجـٛٚٔ/ٗٔالعرب  ، ولساف٘ٔٗ/ ٖ األعظـ البف سيدة والمحيط انظر: المحكـ

 .ٖٕٛص اليائـ القرآف البف غريب تفسير في انظر: التبياف -ٗ
 .ٕٕٗ/ٙمبقاعي والسور ل اآليات تناسب في نظـ الدررانظر:  -٘
 .ٖٔٗٓٔ/ٕٔظر: تفسير الشعراوي ان -ٙ
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ظممة البطف، وظممة الرحـ، ىو القوؿ األوؿ، أف الظممات ىي: والراجح:  
ٿ    ٺ ٺژ  :ؿ قوؿ اهلل، وجميعيا متعمقة باألـ، بدليوظممة المشيمة

ژٿ
، فبل َيْقوى (ٕ)الصمب يذكر فالظممات تكوف لمجنيف في البطف، ولـ، (ٔ)

القوؿ الثاني، كذلؾ الثالث؛ ألف ظممة الميؿ يعقبيا ضياء النيار، وىذا يعني أنو 
يكوف ليبًل في ثبلث ظممات، ونيارًا في ظممتيف فقط، وىذا خبلؼ ظاىر اآلية، 

يزيميا استعماؿ المصابيح، واآلية الكريمة تتحدث عف ظممات عمى أف ظممة الميؿ 
في بطوف األميات، أما القوؿ الخامس فإنو يجعؿ مف ىذه الظممات ظممات 
معنوية ال حسية حقيقة، وىذا ينافي ظاىر اآلية الكريمة، ومعمـو مف لغة العرب 

وأما القوؿ ، (ٖ)أف الظممة ضد الضياء والنور، مما يعني أنيا ظممات حقيقة حسية
 األخير فقد أجيب عنو بجوابيف:
ولـ يقؿ )في أرحاـ أمياتكـ(؛  ژٺ  ٿ   ٿژاألوؿ: أف اهلل تعالى قاؿ: 

 في الرحـ فقط، ولكف ىي في الرحـ وخارجو. محصورة غير الظممات أف عمى لمداللة
الثاني: أنو بعيد؛ ألف األغشية التي داخؿ الرحـ ال يشكؿ كؿ واحد منيا بمفرده 

 .(ٗ)حسب التعبير القرآني لكممة ظممة ظممة
                                                           

 .ٙسورة الزمر: اآلية  -ٔ
 .ٕٚٔ/ٕ التنزيؿ البف جزي لعمـو التسييؿ انظر: -ٕ
 وىذه الظممة مع أنيا ظممة حسية في خمؽ اإلنساف فقد تدؿ عمى ظممة معنوية أيضًا، قاؿ النبي -ٖ
 :" َّاْىَتَدى، النُّورُ  ِمن َذِلكَ  َأَصاَبوُ  َفَمنْ  ُنورِِه، ِمنْ  َعَمْيِيمْ  فَأْلَقى ُظْمَمٍة، ِفي َخْمَقوُ  َخَمقَ  المَّوَ  ِإن 

، َفِمَذِلكَ  َأْخَطَأهُ  َوَمنْ   جاء ما باب أخرجو الترمذي، كتاب اإليماف، .المَِّو" ِعْممِ  َعَمى الَقَممُ  َجفَّ : َأُقولُ  َضلَّ
وسوعة حقائؽ اإلعجاز موانظر: «. ىذا حديث حسف». وقاؿ الترمذي: ٕٕٗٙبرقـ:  ٕٙ/٘ األمة افتراؽ في

 . ٜٚ/ٖالعممي في مواجية الشبيات 
شبيات )موسوعة حقائؽ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة النبوية في مواجية الشبيات انظر:  -ٗ

 .ٗٛ، ٖٛ/ٖ( حوؿ اإلعجاز العممي في اإلنساف
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باإلضافة إلى أنو عمى خبلؼ ما عميو جميور المفسريف، بؿ لـ يقؿ بو أحد  
 مف المفسريف المتقدميف، وسيأتي في الجوانب العممية ذكر ىذه األدلة بمناقشاتيا. 

وفي ذكر ىذه الظممات »ؿ ابف عاشور في الحكمة مف ذكر ىذه الظممات: و يق
ونفوذ قدرتو إلييا في أشد ما تكوف فيو  ،إحاطة عمـ اهلل تعالى باألشياء تنبيو عمى
 .(ٔ)«مف الخفاء

 وكممة الظممة نفيـ منيا عدة أمور:»ويقوؿ الشعراوي: 
 أواًل: الظممة تعني عدـ وجود النور، وىي مرتبطة بالميؿ.

رة ثانيًا: الميؿ دائمًا رطب عف النيار؛ ألف النيار فيو حرارة الشمس، وحرا
األنفاس الناشئة عف الحركة، أما األنفاس في الميؿ فيادئة؛ ألنيا لمجرد استبقاء 

 الحياة، وليست ناشئة عف حركة العمؿ والجيد المبذوؿ.
 ثالثًا: كذلؾ في الظممة سكوف، وىدوء ال يتوفر في النيار.

إذف في الظممة عدـ نور، وفييا برودة، وفييا سكوف، وىذه األمور الثبلثة، 
رية لنمو الجنيف، وتكوف أعضائو في بطف أمو؛ ألنو في بطف أمو َخْمٌؽ ضرو 

ضعيؼ غير مكتمؿ األعضاء والجوارح، ال يقوى عمى تحمؿ الحرارة، وال تحمؿ 
الضوء، وال تحمؿ األصوات المزعجة، لذلؾ جعؿ لو الخالؽ سبحانو عوازؿ تقيو 

 .(ٕ)«ژٹ  ٹ  ڤژىذه األشياء، لذلؾ قاؿ سبحانو: 
 وكساىا ببعض، بعضيا اإلنساف عظاـ تعالى ركب فقد»شنقيطي: ويقوؿ ال

 العيوف وفتح والغائط، البوؿ مجاري وفتح والعصب، العروؽ فييا وجعؿ المحـ،
 غرائب مف ذلؾ غير إلى باألظفار، رءوسيا وشد األصابع، وفرؽ واألفواه، واآلذاف

                                                           

 .ٕ٘/ٕٗالبف عاشورالتحرير والتنوير  -ٔ
 .ٖٔٗٓٔ/ٕٔتفسير الشعراوي  -ٕ
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 أمو بطف شؽ إلى يحتج لـ الثبلث، الظممات تمؾ في ىذا وكؿ وعجائبو، صنعو
زالة  .(ٔ)«قدرتو أكمؿ وما شأنو أعظـ ما وعبل جؿ سبحانو الظممات تمؾ وا 

 والغرائب، العجائب ىذه عف: أي ،ژڃ  ڃژ قولو: معنى فتأمؿ»ويقوؿ: 
 .(ٕ)«ومعبودكـ ربكـ فيكـ فعميا التي

 عبادتو عف وتنصرفوف تنقمبوف كيؼ أي: ،ژڃ  ڃژ»ويقوؿ القرطبي: 
 .(ٖ)«غيره عبادة إلى

                                                           

 .ٕٔٚ، ٕٓٚ/ٗ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف ضواءأ -ٔ
 .ٖٕٖ/٘ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضواء -ٕ
 .ٖٕٙ/٘ٔلمقرطبي  الجامع ألحكاـ القرآف  -ٖ
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 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ انظهًبد انضالسدلطهت انضبًَ: ا
 أخرى إلى مرحمة مف ينتقؿ يمر الجنيف خبلؿ تخمقو وتكوينو بمراحؿ وأطوار،

ثبلثة  -الظممات-في ظممات ثبلث داخؿ بطف األـ، والباعث عمييا والمسبب ليا 
ي بمثابة األغطية ية المشيمة، وىغش، وأجدار الرحـ، و جدار البطفأشياء ىي: 

إف الظممات الثبلث ىي الحواجز »، يقوؿ موريس بوكاي: (ٔ)الحاجبة لمضوء
الثبلثة التي تفصؿ الجنيف عف العالـ الخارجي، فالجنيف يعيش داخؿ المشيمة، 
التي توجد داخؿ الرحـ، الذي يوجد بدورة داخؿ بطف األنثى، وعمى ىذا فالظممات 

ة غشاء المشيمة، وظممة الرحـ، ثـ ظممة جدار الثبلث يمكف تفسيرىا بأنيا ظمم
 .(ٕ)«البطف
أف خمؽ الجنيف في جو مظمـ، وقد ثبت عمميًا أف  فمف حكمة اهلل الخالؽ  

ىذا ال بد منو؛ لكي يتـ الخمؽ كامبًل قويًا دوف تشوه؛ فالخبليا االبتدائية ال تعيش 
ر األطباء األـ ، لذلؾ يحذ(ٖ)في النور )الشمس( بؿ تجؼ، أو تتشوه، أو تموت

الحامؿ في شيورىا األولى خاصة مف األشعة بأنواعيا، ويقوؿ عمماء األجنة إف 
وجود الجنيف داخؿ الرحـ في وسط مظمـ ىو أمر ىاـ جدًا لنموه، ويؤكد ىؤالء 
العمماء أنو لو لـ يتوفر لو ىذا الوسط المظمـ لما ولد الجنيف في صورة سميمة، 

فقد يتسبب في إتبلؼ ، فالضوء عامة يؤذي الجنيف، (ٗ)وكاف مصابًا بعاىات خمقية
شبكية العيف قبؿ اكتماؿ نموىا، كما أف الضوء قد يؤذي خبليا الجنيف، وقد يكوف 

                                                           

شبيات ) انظر: موسوعة حقائؽ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة النبوية في مواجية الشبيات -ٔ
   .ٛٚ، ٘ٚ/ٖ إصدار الييئة العالمية لئلعجاز العممي في القرآف والسنة (سافحوؿ اإلعجاز العممي في اإلن

 .ٜٕٚ، ٕٛٚموسوعة اإلعجاز العممي لعبد الرحيـ مارديني ص -ٕ
 .ٜٚٔانظر: عجائب النظر والتأمؿ ألسامو الناعسو ص -ٖ
 .ٛٚص مرقعيل خمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآفانظر:  -ٗ
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فتاكًا بالنسبة إلى البويضة، باإلضافة إلى أف تخمُّؽ الجنيف يعتمد عمى استنساخ 
األذى الذي لحؽ  الخبليا، فإذا تأذت الخبليا األولى تولدت الخبليا المنسوخة مع

يحمي الجنيف في رحـ األـ ثبلثة ولذلؾ ذكر )كيث إؿ مور( بأنو  ،(ٔ)باألولى
 .(ٕ)ية المشيميةغشاأل، و الجدار الرحمي، و الجدار البطنيىي: أحجبو أو طبقات 

يحاط في داخؿ الرحـ بمجموعة مف األغشية ىي ف الجنيف ويوضح ما سبؽ أ
اء السمي أو الرىؿ، والغشاء المشيمي،  مف الداخؿ إلى الخارج كما يمي: )غش

والغشاء الساقط(، وىذه األغشية الثبلثة تحيط 
بالجنيف إحاطة كاممة فتجعمو في ظممة شاممة 

 .الظممة األولىىي 
ويحيط بأغشية الجنيف جدار الرحـ، وىو 
جدار سميؾ يتكوف مف ثبلث طبقات تحدث 

حوؿ الجنيف وأغشيتو، والرحـ  الظممة الثانية
حتوي عمى الجنيف وأغشيتو في ظممتيف الم

متتاليتيف يقع في وسط الحوض، ويحاط إحاطة 
 .(ٖ)الظممة الثالثةكاممة بالبدف المكوف مف كؿ مف البطف والظير، وكبلىما يحدث 

 وىناؾ أقواؿ أخرى لبعض المعاصريف في تفسير الظممات الثبلث، وىي: 
 الكريمة اآلية يطة بالجنيف؛ ألفإنيا ظممات األغشية الثبلثة المح القول األول:

 .(ٗ)الظممات مف البطف يعتبر فبل البطف، داخؿ أنيا عمى الثبلث الظممات تحصر
                                                           

 .  ٙٚ/ٖ (شبيات حوؿ اإلعجاز في اإلنساف) ز في مواجية الشبياتانظر: موسوعة حقائؽ اإلعجا -ٔ
 .ٖٛانظر: كتاب إنو الحؽ لمزنداني ص -ٕ
نو الحؽ لمزنداني صٕٛٔ -ٕ٘ٔخمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ لمنجار ص -ٖ  .ٖٚ، وا 
 .ٙ٘ٔص لمرعي ةالنبوي والسنة الكريـ القرآف إعجاز في العممية الموسوعةو  ،ٙٛص مع الطب في القرآف انظر: -ٗ

الحواجز المحيطة بالجنين من األغشية 
 وجدار الرحم والبطن

 



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

559 

 .(ٔ)الرحـ وظممة المبيض، وظممة الخصية، ظممةالقول الثاني: 
 .(ٕ)ظممة المبيضيف، وظممة الرحـ القول الثالث:

تجويؼ وظممة ضة، تجويؼ أنبوب الرحـ حيث تمقح البوي ظممة :رابعالقول ال
األغشية والسائؿ  وظممةالرحـ حيث تعمؽ البويضة بغشاء الرحـ وتختفي وراءه، 

 يبدأ في كما ذكر اهلل  اآليةفي تخمؽ الجنيف األمنيوسي المحيطة بالجنيف؛ ألف 
فقط، وألف  الظممات يجب أف تكوف في البطف وليس في الرحـف ، بطوف األميات

ضعنا في صورة تطورية ديناميكية متحركة لممراحؿ ت   ژٿ  ٿ  ٹ  ٹژ قوؿ اهلل
التي يمر فييا الجنيف داخؿ الظممات الثبلث، بمعنى أنو ينتقؿ مف ظممة إلى ظممة 

بجدار البطف والرحـ والمشيمة يعطي  الظممات وعمى ىذا فإف تفسير، خبلؿ تطوره
تحيط بالجنيف والقوؿ بأنيا األغشية التي ، تفسيرًا غير دقيؽ مف الوجية التشريحية

فمقد حددت اآلية أف تخمؽ ، داخؿ الرحـ يحمؿ النص القرآني مالـ ينص عميو
وليس في أرحاـ أمياتنا، والرحـ  ،الجنيف يمر في ظممات ثبلث في بطوف أمياتنا

جزء مف البطف وليس البطف كمو، كما أف األغشية المحيطة بالجنيف ُتحدث ظممًة 
 .(ٖ)واحدة وليس ظممات ثبلث

 :ة األقوالمناقش
 ژٺ ٿ   ٿژقاؿ:  أما القوؿ األوؿ فقد سبؽ أف أجيب عنو بأف اهلل 

ولـ يقؿ )في أرحاـ أمياتكـ(؛ لمداللة عمى أف الظممات غير محصورة في الرحـ 
 فقط، ولكف ىي في الرحـ وخارجو. 

                                                           

 .ٚٛقرقوز ص وأحمد دياب الحميد انظر: مع الطب في القرآف لعبد -ٔ
شبيات )موسوعة حقائؽ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة النبوية في مواجية الشبيات انظر:  -ٕ

 .ٖٛ/ٖ( حوؿ اإلعجاز العممي في اإلنساف
 .ٗٛ-ٕٛص لعدناف الشريؼقرآف الكريـ الثوابت العممية في ال مف عمـ الطب القرآنيانظر:  -ٖ
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أف الرحـ جزء مف البطف، وقد يعبر بالكؿ ويراد غير أف ىذا الجواب قد نوقش ب
وقولو  ،(ٔ)(ې ې ې ې ى ى ائ ائ)لو تعالى: الجزء، كقو 
﮷)تعالى:  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ، فالبطف (ٕ)(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ذا كانت الظممات تحيط بالجنيف داخؿ الرحـ  في اآليتيف جزء منيا وىو الرحـ، وا 
 .(ٖ)فيصح القوؿ إنو محاط بالظممات داخؿ البطف

يمة المحيطة أجاب األولوف عف ىذه المناقشة بأف كؿ غشاء مف أغشية المش
بالجنيف داخؿ الرحـ ال يشكؿ بمفرده ظممة حسب التعبير القرآني لكممة ظممة، بؿ 

 .(٘)(ٗ)جميعيا يشكؿ ظممة واحدة فقط

رد اآلخروف عف ىذا الجواب: بأف كؿ غشاء منيا يحدث نسبة مف الظممة، 
وكوف كؿ منيا محيطًا بالجنيف عمى التتابع، فالجنيف محاط بما يحدث ظممات 

بلث، ومعمـو أف الظممة ذات نسب ث
بعضيا أشد مف بعض، وكمما زادت 
الحجب زادت نسبة الظممة في مكاف 
تراه األبصار بسبب ضوء أو نور 

، ولو كانت ىذه األغشية كؿ (ٙ)يظيره
                                                           

 .  ٛٚاآلية  سورة النحؿ: -ٔ
 .ٕٖاآلية  سورة النجـ: -ٕ
 .ٕٗٔانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف لرياض عيدروس ص -ٖ

 .ٗٛ، ٖٛ/ٖ( شبيات حوؿ اإلعجاز في اإلنساف)موسوعة حقائؽ اإلعجاز في مواجية الشبيات انظر:  -ٗ
تقؼ عند األغشية، وخاصة ) الكوريوني( فيو معتـ، أما الساقط فيو بقايا تافية »أموف شقفو: يقوؿ م -٘

حوؿ العمقة، وأما األمنيوسي فيو شاؼ، وال يكوف قد مؤل جوؼ البيضة بالكامؿ، وما يزاؿ بعيدًا عف الغشاء 
 . ٕٙٚ، القرار المكيف لمأموف شقفو ص«الكوريوني

 .ٜٚٔألسامو الناعسو ص انظر: عجائب النظر والتأمؿ -ٙ

 المشيمة داخل الجنين
 أغشيتها به تحيط
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واحد منيا لو شفافية تامة فبل يمكنيا إحداث ظممة واحدة، أما أف كؿ واحد منيا قد 
كؿ غشاء ظممة ولو كانت يسيره، كما ىو الحاؿ حجب جزًء مف الضوء، فيكوف ل

في السحب التي تمتص جزء مف أشعة الشمس وتشتت جزء آخر، وتسمح بنفاد 
ک )أشعة الشمس عف البحر، كما تعالى: بقية األشعة، وبالتالي تحجب جزًء مف 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

احثوف في اإلعجاز العممي ولـ ُتحدث ظممًة كاممًة، ومع ىذا اعتبر الب ،(ٔ)(ں
، مما يجعؿ السحب أحد الحوائؿ المسببة (ٕ)ذلؾ حائبًل نسبيًا ألشعة الشمس

لمظممات الموجودة في أعماؽ البحار، فكما اعتبرت ظممة في السحب كذلؾ في 
 .(ٖ)غشاء الجنيف

الظممات: أغشية المشيمة –ومع ىذه المناقشات التي تقوي جانب ىذا القوؿ 
، إال أنو عمى خبلؼ ما عميو جميور المفسريف، بؿ لـ يقؿ بو -نيفالمحيطة بالج

مف أنيا -، كما أف ما ذىب إليو جميور المفسريف (ٗ)أحد مف المفسريف المتقدميف
، (٘)أيده كثير مف المعاصريف مف أطباء وباحثيف -ظممة البطف والرحـ والمشيمة

 وىو ما يقويو ويرجحو عمى غيره.

                                                           

 .ٓٗاآلية  :سورة النور -ٔ
 عبد الجواد الصاويو  حعبد اهلل المصمل( الجامعي التدريس منيج) والسنة القرآف في العممي انظر: اإلعجاز -ٕ

 ـ.ٕٛٓٓ -ػىٜٕٗٔ: ٔ، مف إصدارات الييئة العالمية لئلعجاز العممي، دار جياد، طٕٕ٘ص وآخروف
 .ٕٗٔ، ٖٕٔممية في ترجيح أقواؿ المفسريف لرياض عيدروس صانظر: أثر الحقائؽ الع -ٖ
 لـ تذكر عف أحد مف المفسريف.  -الثاني والثالث والرابع-كذلؾ باقي األقواؿ  -ٗ
، وكتاب إنو الحؽ لمزنداني ٜٕٓ، ٕٛٓ/ٖ غموؿ النجارلز  تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـانظر:  -٘

، والقرار المكيف لمأموف شقفو ٜٕٚ، ٕٛٚد الرحيـ مارديني ص، وموسوعة اإلعجاز العممي لعبٖٛص
 .ٕٛ/ٖ( شبيات حوؿ اإلعجاز في اإلنساف)موسوعة حقائؽ اإلعجاز في مواجية الشبيات ، و ٕٙٚص
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؛ ويدؿ عمى ضعفو أف اآلية تتحدث عف ظممات ثبلث يؼوأما القوؿ الثاني فضع
 .(ٔ)في بطوف األميات، وال شأف لمخصية بذلؾ، فأيف الخصية مف بطوف األميات

وكذلؾ القوؿ الثالث؛ إذ ال يقوـ عمى أساس عممي، والمبيضاف ال يتدخبلف معًا 
في عممية تخمؽ البويضة، فيي تأتي مف مبيض واحد وال دور لآلخر في ذلؾ، 

 .    (ٕ)كما أف خروج البويضة مف المبيض ليس في مرحمة تخمؽ الجنيف
ونوقش القوؿ الرابع بأف الظممات التي ذكرىا ليست في مكاف واحد، بؿ واحدة 
في قناة الرحـ، والثانية في تجويؼ الرحـ، والثالثة داخؿ الغشاء المشيمي، فميس 

لو حممناىا عمى ظممة بعضيا فوؽ بعض، وال تحيط كؿ ظممة باألخرى، كما في 
 (ٿ ٿ ٹ ٹ)البطف والرحـ والمشيمة، باإلضافة إلى أف استداللو بقولو تعالى: 

عمى أنيا تضعنا في صورة تطورية ديناميكية متحركة لممراحؿ التي يمر بيا 
الجنيف داخؿ الظممات الثبلث، بمعنى أنو ينتقؿ مف ظممة إلى ظممة خبلؿ تطوره، 

ف مف نطفة ثـ عمقة ثـ مضغة فعظاـ وكساء بالمحـ، يرده أف تطور مراحؿ الجني
حاال مف بعد حاؿ، وطورا مف بعد آخر، ىو أيضًا تنقؿ مف مرحمة إلى أخرى، 

 .(ٖ)وىو خمؽ مف بعد خمؽ حتى لو كاف الجنيف في موضعو
وعميو فإف أقرب األقواؿ إلى الصواب ما عميو جميور المفسريف والمتأخريف، أف 

ة البطف، وظممة الرحـ، وظممة أغشية المشيمة(، طالما أنو الظممات الثبلث: )ظمم
 عمماء وىو مف أشير- مور كما قاؿ كيث ألف الجنيف ما يرجحو، عمميا صح قد

 مستقمة. رحـ األـ ثبلثة أحجبو أو طبقات، وكؿ واحد يسبب ظممة يحميو في -األجنة
                                                           

شبيات )موسوعة حقائؽ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة النبوية في مواجية الشبيات انظر:  -ٔ
 .ٖٛ/ٖ( نسافحوؿ اإلعجاز العممي في اإل

 انظر: المصدر نفسو. -ٕ
 .ٕ٘ٔانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف ص -ٖ



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

563 

 ادلطهت انضبنش: يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب
 :يتمخص ما يميالل الدراسة التفسيرية والعممية من خ

ٺ  ٺ  ٿ   ژ : * اختمؼ المفسروف في المراد بالظممات الثبلث في قولو

، عمى أقواؿ، والذي عميو أكثر ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 ، وىو الراجح.ظممة البطف، وظممة الرحـ، وظممة المشيمةالمفسريف أنيا 

ونفوذ قدرتو إلييا  ،عمى إحاطة عمـ اهلل باألشياءفي ذكر ىذه الظممات تنبيو * 
 الجنيف. ، وقد جعؿ الخالؽ ىذه الظممات عوازؿ تقيفي أشد ما تكوف فيو مف خفاء
شأف  عظمة ما يدؿ عمى وعجائبو صنع اهلل غرائب * في ىذه الظممات مف

 .عبادتو عف قدرتو، مما يدعوا إلى التعجب مف الذيف ينصرفوف وكماؿ الخالؽ
 أخرى إلى مرحمة مف ينتقؿ ر الجنيف خبلؿ تخمقو وتكوينو بمراحؿ وأطوار،* يم

ثبلثة  -الظممات-في ظممات ثبلث داخؿ بطف األـ، والباعث عمييا والمسبب ليا 
ية المشيمة، وقد ثبت عمميًا أف وجود غش، وأجدار الرحـ، و جدار البطفأشياء ىي: 

 . والجنيف في وسط مظمـ أمر ىاـ جدًا لنموه وسبلمت
يحاط الجنيف داخؿ الرحـ بمجموعة مف األغشية ىي مف الداخؿ إلى الخارج  *

كما يمي: )غشاء السمي، والغشاء المشيمي، والغشاء الساقط(، وتجعمو في ظممة 
شاممة ىي الظممة األولى، ويحيط بأغشية الجنيف جدار الرحـ الذي يتكوف مف 

إحاطة كاممة بالبدف المكوف مف  ثبلث طبقات تحدث الظممة الثانية، ويحاط الجنيف
 كؿ مف البطف والظير، وكبلىما يحدث الظممة الثالثة.

* ىناؾ أقواؿ لممعاصريف في تفسير الظممات الثبلث، وجميعيا وردت عمييا  
أقربيا مف القوؿ الراجح أنيا أغشية المشيمة المحيطة و  مناقشات واعتراضات،

يور المفسريف والمتأخريف، أف الظممات بالجنيف، أما القوؿ الراجح فالذي عميو جم
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الثبلث: )ظممة البطف، وظممة الرحـ، وظممة أغشية المشيمة(، طالما أنو قد صح 
 -وىو مف أشير عمماء األجنة-ألف الجنيف كما قاؿ كيث مور عمميا ما يرجحو، 

 يحميو في رحـ األـ ثبلثة أحجبو أو طبقات، وكؿ واحد يسبب ظممة مستقمة.
 ظير اآلثار التالية:تدراسة التفسيرية والعممية ومن خالل ال

المفسريف في تفسيرىـ جميور العممية صحة ما ذىب إليو  * بينت المكتشفات
، فيي عوازؿ تقي لمظممات الثبلث: بظممة البطف، وظممة الرحـ، وظممة المشيمة

 المشيمة أغشيةأف العممية  مكتشفاتوضحت الو  الجنيف، وتحجب عنو الضياء،
 .إنزاؿ الظممات عمييا يقوىطة بالجنيف ال تحدث إال ظممة واحدة، فبل المحي
، وىو خمؽ مف أسرار الخمؽعظيمًا  سراً  وبينت العممية مكتشفاتال أظيرت*  
ىذا، ولـ يكف  وبينت الحكمة منو، فمف عمـ محمدًا ، لمجنيف في ظممات اهلل 

ي كتابو الكريـ، معجزة دالة عالمًا بالتشريح واألجنة، إنو عمـ اهلل الذي أودعو ف
 عمى صدؽ الرسوؿ والرسالة.
إلعجاز القرآف في إخباره عف خمؽ الجنيف في ظممات * دمغ شبية المنكريف 

أكدت األبحاث العممية الحديثة أف الجنيف ال يكتمؿ خمقو بصورة كاممة إذ ؛ (ٔ)ثبلث
خبلياه سميمة إال بوجود ظبلـ حالؾ في مراحؿ خمقو وتكوينو؛ حفاًظا عمى 

ال لخرج الجنيف مشوىا، أو لفسدت البويضة الممقحة ابتداء بفعؿ  وأعضائو، وا 
                                                           

زاعميف أف قصارى ما تفيده اآلية أف الجنيف يعيش في ظبلـ داخؿ األرحاـ، وقد تكوف ىذه الظممة ظممة  -ٔ
ا في ظممات ثبلث، كما يجعموف مف االختبلؼ الواقع بيف مادية، أو معنوية روحية، وال معنى لحصرى

العمماء المعاصريف حوؿ تحديد مصادر ىذه الظممات الثبلث مسوًغا لنفي اإلعجاز عف اآلية الكريمة، كما 
يطعنوف في جعؿ المشيمة بأغشيتيا إحدى ىذه الظممات الثبلث، زاعميف أنيا ال تحيط بالجنيف مف جميع 

شفاؼ يسمح بمرور الضوء إلى داخمو، وبيذا فكيؼ يمكف اعتبارىا إحدى ىذه الظممات أطرافو، وأنيا جسـ 
الثبلث؟!وىـ يخمصوف بيذا إلى أف اآلية الكريمة السابقة ال عبلقة ليا باإلعجاز العممي القرآني في خمؽ 

 األجنة.
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الضوء، وقد ذىب معظـ عمماء اإلعجاز العممي إلى أف الباعث عمى ىذا الظبلـ 
ثبلثة أشياء تمثؿ ظممات ثبلث، وىي: المشيمة بأغشيتيا، ثـ جدار الرحـ، ثـ 

أثبت ، و إليو جؿ المفسريف مف قبؿجدار البطف أو بدف اإلنساف، وىذا ما ذىب 
العمـ الحديث أف الجنيف يحاط بمجموعة مف األغشية داخؿ الرحـ، ىي بمثابة 
مركز الغذاء والحماية لمجنيف، وذلؾ بما تحويو مف سوائؿ، وبروتينات، وأوعية 
دموية، وخبليا متنوعة، وىرمونات منشطة، وىذه األغشية مجتمعة يطمؽ عمييا 

لعمماء أف ىذه األغشية بما تحويو مف ىذه الخبليا واليرمونات المشيمة، وأكد ا
واألوعية الدموية تمثؿ ظممة حالكة حوؿ الجنيف، وىي تحيط بالجنيف إحاطة تامة 
مف جميع جوانبو، وىي مجتمعة تمثؿ الظممة األولى عمى الجنيف في مراحؿ تخمقو 

ٺ  ٿ   ٿ   ٺ  ژ : المختمفة في بطف أمو، مصداًقا لما جاء في قولو 

 .(ٔ) ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 
                                                           

سنة النبوية في مواجية موسوعة حقائؽ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والانظر لمشبية والرد عمييا:  -ٔ
 .ٙٚ، ٘ٚ/ٖ( شبيات حوؿ اإلعجاز العممي في اإلنساف)الشبيات 

 ظلمات فً الجنٌن
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 ثغاشادلجؾش ان

 بٌـُـجـخ انـٌٕـغـر
 مطالب: ثبلثة وفيو 

 ادلطهت األٔل: 
 .انمشآٌ انكشٌىرغٌٕخ انجُبٌ يف 

 ادلطهت انضبًَ: 
 رغٌٕخ انجُبٌ يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ.

 ادلطهت انضبنش: 
 صشْب.انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأ يهخص
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 انمشآٌ انكشٌىادلطهت األٔل: رغٌٕخ انجُبٌ يف 
 اٌَبد انٕاسدح:

 .(ٔ)ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ :قاؿ اهلل 
 ألٕال ادلفغشٌٍ:

 واعتداؿ استقامة عمى وتدؿ ،المماثمة والمعادلة التسوية في المغة تأتي بمعنى
 دلووع قومو الشيء وسوىعادلو،  إذا الشيءَ  الشيءُ  ساوى شيئيف، يقاؿ: بيف

 .(ٕ)سويا وجعمو
بنانة، وقيؿ:  والرّْجميف، واحدتو اليديف مف األصابع أطراؼ والبناف في المغة:

، (ٖ)ژڻ ں ڱ ںژ:  قولو في أطرافيا، ومعناه أو األصابع
 . (ٗ)األعضاء جميع مف وغيرىا األصابع

 افيم ُيِبفَّ  أف اإلنساف تمكّْف التي األحواؿ إصبلح بيا ألف بذلؾ؛ وسميت البناف
 .(٘)يقيـ أي: يريد

 أقواؿ، وىي:، ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ : قولوولممفسريف في تفسير 

                                                           

 .ٗسورة القيامة:اآلية -ٔ
البف  لساف العربو ، ٕٖٙص لمرازي مختار الصحاحو  ،٘ٛ/ٖ البف فارس مقاييس المغةانظر: معجـ  -ٕ

الوسيط  ، والمعجـٜٕٖ، ٕٖ٘/ٖٛ مف جواىر القاموس لمزبيديتاج العروس ، و ٘ٔٗ، ٛٓٗ/ٗٔ منظور
 .ٙٙٗ/ٔ وآخريف مصطفى إلبراىيـ

 .ٕٔسورة األنفاؿ:اآلية -ٖ
العرب البف  ، ولسافٛٛٔ/ٔ البف فارس قاييس المغةعجـ ممو  ،ٖٖٚ/٘ٔ لؤلزىري تيذيب المغةانظر:  -ٗ

 .ٔٛٔٔص المحيط ، والقاموسٜ٘/ٖٔ منظور
العزيز  الكتاب لطائؼ في تمييزال ذوي ، وبصائرٚٗٔص القرآف لمراغب غريب في انظر: المفردات -٘

 .ٕٙٚ/ٕ الفيروزآبادي يعقوب بف لمحمد
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كخؼ البعير، أو حافر  نجعميا شيئا واحداً  أف عمى قادريف بمى القول األول:
ولكنو فرؽ أصابع يديو يأخذ  ؛بل يأخذ ما يأكؿ إال بفيو كسائر البيائـف، (ٔ)الحمار

، وىو قوؿ أكثر (ٕ)فحسف خمقووينتفع بيا، بسط، بيا، ويتناوؿ ويقبض إذا شاء وي
 .(ٗ)الدنيا في التيديد والتوعد ليـ ، وعميو فيو مف باب(ٖ)المفسريف

نقدر أف نعيد اإلنساف في ىيئة البيائـ، فكيؼ في صورتو التي  القول الثاني:
ڎ  ڎ   *ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ :تعالى كقوؿ اهلل ، وىو(٘)كاف عمييا

 ، أي عند البعث؛ لمداللة عمى قدرة اهلل.(ٙ)ژڑ  ڑ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  
يعني  ،(ٚ)بمى قادريف عمى أف نسوي أطراؼ أصابعو وسبلمياتوالقول الثالث: 

ولطافتيا  ،نعيد السبلميات عمى صغرىاو  ،أف نجمع ما صغر منو ونؤلؼ بينو
 ،بعضيا إلى بعض كما كانت أواًل مف غير نقصاف وال تفاوت، فكيؼ بكبار العظاـ

                                                           

 عبدل القرآف تفسير، و ٕٔٗ/ٖ، وتفسير مقاتؿ بف سميماف ٚٔٔ/ٕانظر: تنوير المقباس البف عباس  -ٔ
، وتفسير القرآف العظيـ البف أبي ٓ٘/ٕٗوجامع البياف في تأويؿ القرآف الطبري ، ٖٖٖ/ٖ الصنعاني الرزاؽ
 .ٖ٘ٔٔ، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز لمواحدي صٖٔ٘/ٕٔحاتـ 

، وتفسير القرآف ٓ٘/ٕٗ، وجامع البياف في تأويؿ القرآف الطبري ٕٔٗ/ٖانظر: تفسير مقاتؿ بف سميماف  -ٕ
 .ٖ٘ٔٔ، والوجيز لمواحدي صٖٔ٘/ٕٔالعظيـ البف أبي حاتـ 

البف في تفسير الكتاب العزيز الوجيز  محرر، والٖٛ/ٓٔلمثعمبي  الكشؼ والبياف عف تفسير القرآفانظر:  -ٖ
 .ٗٓٗ/٘ لمشوكاني القدير ، وفتحٚٔٗ/ٛ المسير في عمـ التفسير البف الجوزي ، وزادٖٗٚ/٘عطية 

 ٖٙٚ/ٛتفسير البحر المحيط ألبي حياف ، و ٕٖٗ/ٕ جزي البف التنزيؿ لعمـو انظر: التسييؿ -ٗ
/ ٜٔالمباب في عمـو الكتاب في ابف عادؿ و ، ٜٗ/ٜٔآف الجامع ألحكاـ القر في لقرطبي اىذا القوؿ:  نقؿ -٘

 .ٔٚٗ/٘فتح القدير في لشوكاني ، وإٖٓ/ٗ المنير والشربيني في السراج، ٚٗ٘
 .ٔٙ، ٓٙسورة الواقعة: اآليتاف  -ٙ
 في المغوي . انظر: الكنزسبلمى والواحدة األصابع، مفاصؿ مف مفصميف كؿ بيف التي العظاـ ىي -ٚ

 .ٚٗٔ/ٔ ، والمخصص البف سيدهٕٛٓ بف السكيت صال العربي الَمَسف
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، (ٕ)البعث عند ، وىذا(ٔ)فيو عمى جمع كبار العظاـ أقدر ،عمى جمع ىذا مف قدرف
 . (ٖ)البعث عمى بالقدرة فيو إخبار

وأشبو  أليؽ وقد اختار القرطبي وابف جزي وابف عادؿ ىذا القوؿ؛ معمميف بأنو
 مف والمقصود وعمؿ أبو حياف والثعالبي الختياره؛ بأنو الظاىر، (ٗ)الكبلـ بسياؽ
 .(ٙ)واستبعاده البعث إنكار في ، وذلؾ أف السياؽ(٘)الكبلـ ؼرص

گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ژقولو تعالى:  في ذلؾ نظير باإلضافة إلى مجيء

ژڱ  ڱ  ں  ں
 العبد موت بعد قادر سبحانو أف اهلل إلى والذي يرشد ،(ٚ)

 مرة، أوؿ أنشأه كما تمامًا، يعيده أف عمى رميماً  عظامو وتحوؿ التراب في وتبلشيو
 مرة، أوؿ كانت كما وينشؤىا يعدليا: أي بنانو، يسوي أف اإلعادة تمؾ ضمف ومف
 .(ٛ)القيامة يـو اإللزاـ وفي القدرة، في أبمغ وىذا

 تقويـ ؛ ألف التسوية(ٜ)متقنة سوية مقومة خمقيا البناف إعادة وعميو فالمراد بتسوية
تقاف الشيء،  .(ٓٔ)الخمؽ وا 

                                                           

عرابو القرآف ، ومعانيٕٙٓ ص القرآف البف قتيبة مشكؿ انظر: تأويؿ -ٔ  الغيب ومفاتيح ،ٕٔ٘/٘لمزجاج  وا 
 .ٗٓٗ/٘ لمشوكاني القدير ، وفتحٖٛٔ/ٚ لمخازففي معاني التنزيؿ  لباب التأويؿ، و ٕٜٔ/ٖٓلمرازي 

 .ٖ٘ٙ/ٗ لمثعالبيالجواىر الحساف ، و ٖٙٚ/ٛ سير ألبي حياففي التف المحيط انظر: البحر -ٕ
 .ٕٖٗ/ٕ التنزيؿ البف جزي لعمـو التسييؿ انظر: -ٖ
 في ، والمبابٕٖٗ/ٕ التنزيؿ البف جزي لعمـو ، والتسييؿٜٗ/ٜٔمقرطبي لالجامع ألحكاـ القرآف انظر:  -ٗ

 .ٚٗ٘/ٜٔ الكتاب البف عادؿ عمـو
 .ٖ٘ٙ/ٗ لمثعالبيالجواىر الحساف ، و ٖٙٚ/ٛ ر ألبي حياففي التفسي المحيط انظر: البحر -٘
 .ٕٖٚ/ٛ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف انظر: أضواء -ٙ
 .ٛٚسورة يس: اآلية  -ٚ
 .ٕٖٚ/ٛ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف انظر: أضواء -ٛ
 .ٖٙٔ/ٜٕ لتنويروا ، والتحريرٖ٘ٙ/ٗلمثعالبي الجواىر الحساف ، و ٖٗٚ/٘البف عطية  الوجيز المحرر -ٜ

 .ٖٙٔ/ٜٕ البف عاشور والتنوير انظر: التحرير -ٓٔ
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 وضعفيا وتفرقيا، ولمتنبيو بيا عمى عظاميا ر ودقةلصغ بالذكر؛ وخص البناف
 قيؿ واإلرماـ، الفناء بعد العظاـ جمع استبعدوا لما الكفار ، فكأف(ٔ)األعضاء بقية

 .(ٕ)ومفاصميا األنامؿ عظاـ وىي أجزاء وأدقيا تفرقاً  أكثرىا ويسوى تجمع ليـ: إنما
 .(ٖ)الخمؽ بو تـخمقو في يتـ ما آخر ألنيا بالذكر؛ البناف خص وقيؿ: إنما

والظاىر واهلل أعمـ أف القوؿ الثالث ىو أقوى األقواؿ بالنظر إلى سياؽ اآلية في 
فالسياؽ الذي وردت فيو اآلية يترجح معو القوؿ الثالث، بينما ال توجد السورة، 

مناسبة واضحة بينو وبيف القوؿ األوؿ، فالمقاـ كما رأينا مقاـ إثبات البعث والذي 
لقدرة اإلليية عمى إعادة الخمؽ عمى صورتو األولى، ال فرؽ في ذلؾ يناسبو بياف ا

بيف ما دؽ منو وما عظـ، أما جعؿ اليد كخؼ البعير، فالمقاـ الذي يناسبو ىو 
مقاـ االمتناف عمى اإلنساف بأف خمقو في أحسف تقويـ، مف ذلؾ أنو فرَّؽ بيف 

 .  (ٗ(يؿ مصالحوأصابعو ولـ يخمقيا مجتمعة؛ ألف ذلؾ يحوؿ دونو ودوف تحص
ولوجود نظير ليا في آيات أخرى مف كتاب اهلل الكريـ مما يقوي حمميا عمى 

 عمى ذلؾ، إال أنو ال يوجد ما يمنع مف صحة غيره؛ لما في جميعيا مف الداللة
 .العبد وعجز اهلل قدرة

                                                           

 ، والبحرٕٖٗ/ٕ التنزيؿ البف جزي لعمـو ، والتسييؿٜٗ/ٜٔمقرطبي لالجامع ألحكاـ القرآف انظر:  -ٔ
 .ٗٓٗ/٘ لمشوكاني القدير ، وفتحٚٗ٘/ٜٔ البف عادؿ الكتاب عمـو في ، والمبابٖٙٚ/ٛألبي حياف  المحيط

 .ٖٗٚ/٘ البف عطية في تفسير الكتاب العزيزالوجيز  حررانظر: الم -ٕ
 .ٖٛٔ/ٚ لمخازفلباب التأويؿ في معاني التنزيؿ ، و ٕٜٔ/ٖٓ لمرازي الغيب انظر: مفاتيح -ٖ
 .ٕٛٔ، ٕٚٔص يند شمبيلالتفسير العممي لمقرآف الكريـ بيف النظريات والتطبيؽ انظر:  -ٗ
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، ومعرفة (ٔ)باإلضافة إلى أنو قد ورد في سبب نزوليا الرد عمى منكري البعث
 .(ٖ(، ومعيف عمى اختيار المعنى المناسب(ٕ)يعيف عمى فيـ اآليةؿ سبب النزو 

                                                           

 أمرىا وكيؼ تكوف، متى القيامة يـو عف حدثني:  لمنبي قاؿ أبي ربيعة بف قيؿ إنيا نزلت في عدي -ٔ
 يجمع أو بو، أؤمف ولـ محمد، يا أصدقؾ لـ اليـو ذلؾ عاينت لو: فقاؿ بذلؾ،  النبي فأخبره وحاليا؟

 نزوؿ انظر: أسباب .الموت بعد البعث أنكر حيف جيؿ أبي اهلل عدو في إنيا نزلت: وقيؿ! العظاـ؟ اهلل
الجامع ألحكاـ ، و ٕٜٔ/ٖٓ الغيب لمرازي ، ومفاتيحٓٙٙ/ٗ ، والكشاؼ لمزمخشريٜٙٗالقرآف لمواحدي ص

 .ٖٜ/ٜٔ لمقرطبيالقرآف 
ف نزلت في إحداىما فإنيا تشمؿ عمـو اإلنساف المكذب بالبعث؛ ألف العبرة بعمـو المفظ ال  قمت: واآلية وا 

 عمى بالبعث كذبالم باإلنساف قالوا: إف المراد األصولييف مف بخصوص السبب، عمى أف جمع
 .ٕٜٔ/ٖٓ لمرازي الغيب انظر: مفاتيحاإلطبلؽ. 

 .ٛٓٔ/ ٔ القرآف لمسيوطي عمـو في انظر: اإلتقاف -ٕ
 .ٕٗٔص يند شمبيلالتفسير العممي لمقرآف الكريـ بيف النظريات والتطبيؽ انظر:  -ٖ
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 ادلطهت انضبًَ: رغٌٕخ انجُبٌ يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ
 ،حقيقة البصمات (بركنجي)ـ اكتشؼ عالـ التشريح التشيكي ٖٕٛٔفي عاـ 

تختمؼ مف ( البناف)ووجد أف الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس األصابع 
أو  ،أو عقد ،أو دوائر ،أقواس)ص آلخر، ووجد ثبلثة أنواع مف ىذه الخطوط: شخ

ـ، ٛ٘ٛٔوفي عاـ ، ، لتركيبيا مف أشكاؿ متعددة(عمى شكؿ رابع يدعى المركبات
إلى اختبلؼ البصمات باختبلؼ أصحابيا، ) وليـ ىرشؿ)أشار العالـ اإلنجميزي 

 (ىنري فولدز)اخترع  ـٚٚٛٔوفي عاـ  ،مما يجعميا دليبًل مميزًا لكؿ شخص
 .ٔ))طريقة وضع البصمة عمى الورؽ باستخداـ حبر المطابع

أف صورة البصمة ألي إصبع  (فرانسيس غالتوف)ـ أثبت ٕٜٛٔوفي عاـ  
فبل تتغير رغـ كؿ الطوارئ التي قد تصيبو، وقد  ،تعيش مع صاحبيا طواؿ حياتو
فظت ببصماتيا واضحة المصرية المحًنطة احت (ٕ)وجد العمماء أف إحدى المومياء

أنو ال يوجد شخصاف في العالـ ليما نفس التعرجات  (جالتوف)وأثبت ، جمية
 .وقد أكد أف ىذه التعّرجات تظير عمى أصابع الجنيف وىو في بطف أمو ،الدقيقة
نظامًا سيبًل  (إدوارد ىنري) اسكتمند يارد ـ أسس مفّوضٖٜٛٔوفي عاـ  

ف بصمة أي إصبع يمكف تصنيفيا إلى اعتبر أإذ لتصنيؼ وتجميع البصمات، 
واحدة مف ثمانية أنواع رئيسية، واعتبر أف أصابع اليديف العشر ىي وحدة كاممة 

وأدخمت في نفس العاـ البصمات كدليؿ قوي في  ،في تصنيؼ ىوية الشخص

                                                           

، ٓٚٔ، ٜٙٔأحمد ص في القرآف الكريـ والسنة المطيرة ليوسؼ الحاجموسوعة اإلعجاز العممي انظر:  -ٔ
، واإلعجاز العممي في القرآف والسنة لعماد ٘ٚٙ، ٗٚٙودالئؿ اإلعجاز العممي لسيؼ الديف الكاتب ص

 ، المكتبة التوقيفية، القاىرة.ٕٗٔ، ٖٕٔزكي البارودي ص
إنجميزي( لروحي  ومومياوات. انظر: المورد )قاموس عربي المومياء: الجثة المحنطة، وجمعيا مومياءات، -ٕ
 .ٕٓٗٔ/ٖعمؿ  فريؽ بمساعدة مختار ألحمد المعاصرة العربية المغة ، ومعجـٖٗٔٔلبعمبكي صا
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دوائر الشرطة في اسكتمند يارد، ثـ أخذ العمماء منذ اكتشاؼ البصمات بإجراء 
فمـ يعثر عمى  ،بيرة مف الناس مف مختمؼ األجناسدراسات عمى أعداد ك
 .ٔ))مجموعتيف متطابقتيف أبداً 

والبصمة تتكوف مف خطوط بارزة في بشرة الجمد تجاورىا منخفضات، وتعمو 
الخطوط البارزة فتحات المساـ العرقية، تتمادى ىذه الخطوط وتتموى، وتتفرع عنيا 

 .ٕ))شكبًل مميزاً تغصنات وفروع، لتأخذ في النياية وفي كؿ شخص 
وتبيف لمعمماء بالفحص والتصوير والتكبير أف خطوط البصمات تتألؼ مف 
أقواس ومنحنيات، ومنحدرات، وزوايا، وتفرعات، وىذه الخطوط قد تمتحـ، وقد 
تتفرع، واألقواس قد تكوف صغيرة أو واسعة ممتحمة أو منفصمة، والخطوط قد 

ضع صفات ليذه الخطوط كدليؿ تشكؿ دوائر أو منحنيات، وقد تمكنوا مف و 
لدراستيا، وىي الصفات التالية: )الميؿ، االنحناء، االلتحاـ، االستدارة، التمركز، 
التعرج، التفرع، الطوؿ، السماكة، انتياء الخطوط، والتحاميا(، فإذا تطابقت ىذه 

 .(ٖ)الصفات لبصمتيف فيما لنفس الشخص حتماً 
 خطت قد -بصمات البناف- البارعة قةالدقي الخطوط ىذه أف عمميا الثابت مفو 

 أو الثالث شيره يف أمو رحـ في اإلنساف جنيناً  كاف عندما فائقة بعناية ورسمت
 .ٗ))وتظؿ ثابتة ومميزة طواؿ حياتو ثـ تتكامؿ تمامًا عند والدتو، الرابع،

                                                           

، ودالئؿ اإلعجاز العممي لسيؼ الديف ٓٚٔليوسؼ الحاج أحمد صموسوعة اإلعجاز العممي انظر:  -ٔ
 .ٕٗٔ، واإلعجاز العممي في القرآف والسنة لمبارودي ص٘ٚٙالكاتب ص

 . ٖٕقرقوز ص وأحمد دياب الحميد الكريـ لمطبيبيف عبدانظر: مع الطب في القرآف  -ٕ
 .ٓٛٔانظر: الفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف ألكـر أحمد إدريس ص -ٖ
 .ٓٚٔص ليوسؼ الحاج موسوعة اإلعجاز العممي، و ٖٕٙخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص -ٗ
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البصمات تختمؼ مف شخص آلخر، فبل تتطابؽ أبدًا بيف  وثبت عمميًا أف
دوليًا ىي  ولذلؾ أصبحت بصمات األصابع األرض، ىذه ظير عمى شخصيف

فيي مف أىـ وسائؿ االستعراؼ، وأقوى  ،ٔ))الوسيمة المثمى لتحديد ىوية األشخاص
الدعائـ التي بني عمييا تحقيؽ الشخصية، ونظرًا لخاصية عدـ تغيرىا وبقائيا عمى 

رد مف حالتيا، فقد اعتبرت وسيمة ثابتة مؤكدة لتحقيؽ الشخصية، وتمييز أي ف
 التعامؿ في الخبرة توفرت غيره، وتعتبر دليبًل قاطعًا في اإلثبات أماـ القضاء إذا

معيا، ولو لـ تدعميا أدلة أخرى، وال تقبؿ النقض والطعف؛ إذ لـ يعثر عمى 
ـ، وقد أثبت عمماء البصمة بطرؽ عممية ٖٕٛٔبصمتيف متطابقتيف منذ سنة 

 التي المتماثمة التوائم في تىح-استحالة تطابؽ بصمتيف لشخصيف مختمفيف 
أو ألصبعيف مختمفيف لشخص واحد، وذلؾ ألف  -واحدة بويضة من أصميا

احتماؿ التطابؽ عندىـ ال يحصؿ إال في مبلييف أضعاؼ عدد سكاف الكرة 
 .(2)األرضية

ومف الثابت أف بصمة اإلنساف تزداد في الحجـ مع نمو الجسـ؛ ولكنيا تظؿ 
فاصيميا المميزة لشخصو طيمة حياتو، مما يجعميا دليبًل محتفظة برسميا وشكميا وت

قاطعًا عميو، وميزة ثابتة لو؛ ألنو حتى لو تقاربت في الشكؿ بصمتا بنانيف 
 .(3)مختمفيف، فإنو ال يمكف ليما أف تتطابقا تطابقًا كامبًل في التفاصيؿ أبداً 

                                                           

، ومع ٓٚٔؼ الحاج أحمد صليوسموسوعة اإلعجاز العممي ، و ٖٕٙانظر: خمؽ اإلنساف لمبار ص -ٔ
 .ٓٛٔ، والفمؾ والطب أماـ عظمة القرآف ألكـر أحمد إدريس صٖٕوقرقوز ص الطب في القرآف لدياب

، والطب الشرعي ٜٙٔ-ٙٙٔص لطارؽ صالحانظر: أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوؽ والجرائـ  -ٕ
، ومع الطب في القرآف ٔ٘، ٓ٘ص اويودوره الفني في البحث عف الجريمة لعبد الحميد المنشوأدلتو الفنية 

 .ٖٕقرقوز ص وأحمد دياب الحميد الكريـ لمطبيبيف عبد
 .ٖٕ، ومع الطب في القرآف الكريـ صٖٕٗ/ٗانظر: تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـ لمنجار  -ٖ
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أعطاه اهلل  فخطوط البصمة تمثؿ ختمًا خاصًا لكؿ فرد مف أفراد الجنس البشري
تعالى إياه، وخص اإلنساف بو دوف سائر المخموقات، وىذا الختـ اإلليي ال يمكف 
تقميده، وقد أعطاه اهلل القدرة عمى الثبات وعدـ التغير، وعمى إعادة التشكيؿ بالييئة 
نفسيا عند تعرضو ألية مؤثرات خارجية كالحرؽ، أو القطع، أو بعض األمراض 

، وتبقى ىذه الخطوط بأشكاليا، (ٔ)الميف الشاقة الجمدية، أو بعض ممارسة
وتفرعاتيا، ومواضع اتصاليا أو انفصاليا ثابتة ال تتغير أبدا، حتى تبقى ىوية 

إال إذا تـ تشويو األنامؿ تشوييًا كامبًل، ربانية دائمة لكؿ واحد مف بني اإلنساف، 
عوضة لمبصمة ووصؿ ىذا التشويو إلى الطبقة السفمى مف الجمد، وىي الطبقة الم

 .(ٕ)مف آثار مشوىة يحمؿ بما أخرى مميزة عبلمة ليبقى الجمد ويتـ التحاـ فبل تعوض،
فإذا حاوؿ اإلنساف تغيير البصمة بكؿ الطرؽ فإنيا ال تتغير، وتعاود سيرتيا 

، إال إذا أحدث اإلنساف بيا إتبلفًا كامبًل وتشوييًا يمحوىا، (ٖ)األولى وشكميا األوؿ
بة، وتكوف ىذه الندبات والتميفات التي حمت محؿ البصمة إلخفائيا ويحؿ محميا ُند

 .(ٗ)دليبًل آخر مف دالئؿ محاولة إخفاء شخصيتو التي تنـ وتكشؼ عنيا بصمتو

                                                           

، حيث ـ، ومف جاء بعدهٕٜٛٔوىذا ما أكدتو البحوث والدراسات التي قاـ بيا )فرانسيس غالتوف(  -ٔ
موسوعة اإلعجاز العممي . انظر: قررت ثبات البصمات الموجودة عمى أطراؼ األصابع رغـ كؿ الطوارئ

 .ٔٚٔليوسؼ الحاج أحمد ص
 .ٖٕٙ، ٖٕ٘/ٗانظر: تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـ لمنجار  -ٕ
عمى تغيير بصماتيـ وقد حدث أف بعض المجرميف بمدينة )شيكاغو( األمريكية تصوروا أنيـ قادروف  -ٖ

فقاموا بنزع جمد أصابعيـ واستبدلوىا بقطع لحمية جديدة مف مواضع أخرى مف أجساميـ، إال أنيـ 
بخيبة األمؿ عندما اكتشفوا أف قطع الجمد المزروعة قد نمت واكتسبت نفس البصمات الخاصة  أصيبوا

 .ٕٚٔليوسؼ الحاج أحمد صموسوعة اإلعجاز العممي انظر:  بكؿ شخص منيـ.
 .ٕٕ٘العمـ والقرآف لبساـ ِدفَضع صانظر: الكوف واإلنساف بيف  -ٗ
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ومف الثابت عمميًا أف البصمات ىي صفات فردية محضة ال تورث، وال تتأثر 
يمكف بعامؿ النسب، ومف ىنا كانت أىميتيا في مجاؿ تحقيؽ الشخصية، و 

استخداميا كذلؾ في التعرؼ عمى شيء مف صفات الشخص مف مثؿ الجنس، 
والعمر، والحالة الصحية، والحجـ )وذلؾ لتناسب حجـ البصمة مع حجـ الجسـ( 

، وبيا يتـ تتبع العديد (ٔ)والبصمات تترؾ آثارىا عمى كؿ جسـ تممسووغير ذلؾ، 
 .(ٕ)مف المجرميف، ومعرفة تفاصيؿ حدوث الجريمة

قاـ األطباء بدراسات تشريحية عميقة عمى أعداد كثيرة مف الناس مف مختمؼ لقد 
األجناس واألعمار، حتى وقفوا أماـ الحقيقة العممية ورؤوسيـ منحنية ولساف حاليـ 

ال أحد قادر عمى التسوية بيف البصمات المنتشرة عمى كامؿ الكرة »يقوؿ: 
داف العالـ تستخدمو كدليؿ وىذا ما جعؿ كؿ بم، «األرضية ولو بيف شخصيف فقط

قاطع لمتعرؼ عمى األشخاص، وال تزاؿ)البصمات( إلى اليـو أمضى سبلح يشير 
 .(ٖ)في وجو المجرميف

                                                           

يعثر عمى وجود البصمات غالبًا عمى األشياء التي المسيا الجاني، كزجاج النافذة، أو مقبض الباب،  -ٔ
أو الدوالب، أو الخزانة التي فتحيا، أو عمى اآلالت التي كاف يحمميا وتركيا في موقع الحادث، وتحتاج 

فتيا إلى خبراء متخصصيف؛ لمعاينة مكاف الجريمة؛ لرفع آثار البصمات، ويؤخذ في االعتبار معر 
( ٔاختبلؼ ىذه اآلثار مف حيث الوضوح وعدمو، ويتـ إظيار البصمات الخفية بإحدى طرؽ ثبلث: )
( ٕبواسطة مساحيؽ ليا قدرة عمى االلتصاؽ عمى موضع الفحص إذا كاف مستويًا ال نتوءات فيو، )

ألشعة فوؽ البنفسجية، إذا كاف السطح ذا ألواف بعد رشو بمادة تمتصؽ بمادة األثر، وُتظير خطوطو، وا
( والطرؽ الكيميائية، خاصة إذا مضى عمى البصمات زمف طويؿ، وغالبًا ٖويتـ تصويرىا بعد ذلؾ، )

راىيـ بف ناصر انظر: القضاء بالقرائف المعاصرة إلبتكوف لؤلسطح نصؼ مسامية كالورؽ، والمستندات. 
  . ٔ٘، والطب الشرعي وأدلتو الفنية صٙص
 .ٖٕٙ، ٖٕ٘/ٗانظر: تفسير اآليات الكونية في القرآف الكريـ لمنجار  -ٕ
 .ٕٚٔليوسؼ الحاج أحمد صموسوعة اإلعجاز العممي  -ٖ
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 طشٌمخ انتؼشف ػهى أشكبل انجصًبد                          إَٔاع انجصًبد                  

ىذا وليذا يرى معاصروف مف أطباء وباحثيف في اإلعجاز العممي أنو قد يكوف 
ىو السر الذي خصص اهلل تبارؾ وتعالى مف أجمو البناف، أي ليمفتنا إلى عظيـ 

، (ٔ)رتو حيث أودع سرًا عجيبًا في أطراؼ األصابع، وىو ما نسميو بالبصمةقد
 قادر اهلل الكريمة أف اآلية ىذه نزوؿ مف قروف بعد ولو لئلنساف يبيف أف ويريد
، ٕ))الحياة ىذه عمى مروا الذيف البشر بني باقي عف يميزه ما بناء يعيد أف عمى

 يؤمف ألف كاؼ بياف ىذا ، وفي(ٖ)لتؤكد إعادة بصمة كؿ بناف مع بعث كؿ ميت
 .ٗ))حؽ الموت أف كما حؽ، البعث بأف اإلنساف

بأف االكتشافات العممية أتت بقوؿ إال أف ىذا التفسير العممي اعترض عميو 
 جديد في التفسير، إال أنو مرجوح؛ لمتالي:

                                                           

جاز عبد اهلل محمد اليوسؼ، بحث قدـ في المؤتمر العالمي السابع لئلعل البصمات إعجاز وتحديانظر:  -ٔ
 .ٕ، صـٕٗٓٓوظائؼ األعضاء، الجمسة الثالثة،  ،دبي، العمـو الطبية -العممي بدولة اإلمارات

موسوعة اإلعجاز ، و ٕٗقرقوز ص وأحمد دياب الحميد انظر: مع الطب في القرآف الكريـ لمطبيبيف عبد -ٕ
 .ٖٚٔفي القرآف الكريـ والسنة المطيرة ليوسؼ الحاج أحمد صالعممي 

 .ٖٕٙ/ٗر اآليات الكونية في القرآف الكريـ لمنجار انظر: تفسي -ٖ
 .ٕٗانظر: مع الطب في القرآف الكريـ ص -ٗ
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ألف في ذلؾ خروجًا عف المعنى المغوي لمبناف؛ ألف البناف في المغة  -ٔ
و أطراؼ األصابع، فحمؿ ذلؾ عمى البصمة دوف غيرىا ال يصح، إال األصابع، أ

 إف قيؿ: أف نسوي بنانو بما فييا مف بصمة وغيرىا فيذا أمر آخر.
ألف التسوية قد تأتي بمعنى التقويـ واإلتقاف والخمؽ، وقد تأتي بمعنى جعميا  -ٕ

ذا قمنا بالثاني سواء، فبل يستفاد منيا، والمعنى األوؿ يعترض عميو بما سبؽ، أما إ
فإف األولى ما ذىب إليو المفسروف، أي: نجعميا شيئًا واحدًا كخؼ البعير، وال 
يمكف أف يكوف المراد: إننا قادروف عمى أف نسوي البناف الدقيقة العجيبة )وىي 
البصمة( لتكوف متساوية متطابقة مع بعضيا، وذلؾ أف عظمة اإلعجاز تكمف في 

في جعميا شيئًا واحدًا متساويًا، فإبراز القدرة إنما تكوف اختبلؼ ىذه البصمات، وليس 
 .(ٔ(فيما ىو أصعب وأكثر غرابة مف الموجود وليس فيما ىو أسيؿ
 غير أف ىذا االعتراض لـ يسمـ مف الطعف فيو؛ لمتالي:

 عمى المشتممة المطيفة الصغيرة ألنو سواء فسر لفظ البناف باألصابع -أ
، أو فسر بأطراؼ األصابع (ٕ)الدقاؽ والعظاـ لمطاؼا والعروؽ واألظافر المفاصؿ

، فإف المعنى المغوي لمفظو يؤدي ىذه (ٖ)وما فييا مف غرابة الوضع ودقة الصنع
المعاني كميا عمى وجو الحقيقة، ال المجاز؛ ألف لفظة البناف في المغة ليا مدلوؿ 

 األيدي قد يضيؽ وقد يتسع، فيي تعني األصابع، أو أطرافيا، كما يراد بيا
 .(ٗ(البدف أعضاء واألرجؿ، أو جميع

                                                           

 الشاطبي اإلماـ معيد مجمة في منشور، صواب لصالح تفسير القرآف الكريـ في العممية االكتشافات انظر: أثر -ٔ
سير العممي لمقرآف الكريـ بيف التف، و ٖ٘، ٕ٘ىػ، ص ٜٕٗٔجماد اآلخرة ، الخامس العدد، القرآنية لمدراسات

 .ٕٔٔص يند شمبيل النظريات والتطبيؽ
 .ٗٓٗ/٘ لمشوكاني القدير انظر: فتح -ٕ
 .ٖٖٗ/ٖ لمصابوني التفاسير انظر: صفوة -ٖ
 .ٖٓٔ-ٕٛٔص والتطبيؽ النظريات بيف الكريـ لمقرآف العممي التفسيرو  ،ٜ٘/ٖٔلساف العرب انظر:  -ٗ
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كذلؾ مف المعاصريف مف بنى اعتراضو عمى فيـ خاطئ؛ إذ فيـ مف تفسير 
الطبري أف المقصود بالتسوية ىو جعؿ طوؿ األصابع متساوية، وىذا لـ يقمو 

نما قصدوا بالتسوية  كخؼ البعير أو حافر  جعميا شيئا واحداً الطبري وال غيره، وا 
 .(ٔ(الحمار
أف المعاصريف ركزوا في فيـ اآلية عمى لفظة البناف ال مف حيث داللتيا  -ب

المغوية؛ فإنيـ يكادوف يتفقوف، إنما اتجيوا إلى بياف الحكمة مف ذكر إعادة خمؽ 
البناف في اآلية دوف غيرىا مف أجزاء جسـ اإلنساف كناية عمى صدؽ البعث، 

ي عف مرادىـ بمصطمح )البصمة( وميما اختمؼ تعبير الباحثيف في التفسير العمم
إال أنيـ يقصدوف بذلؾ الخطوط والتجاويؼ التي تحمميا أطراؼ األصابع والتي 
تميز شخصية اإلنساف، وىي ببل شؾ جزء مف األصابع، فعندما يستشيدوف 
بالتفسير العممي يريدوف مف ذلؾ أف اهلل حدثنا عف قدرتو في إعادة كؿ أجزاء 

عادة ىذه الخطوط والرسـو المميزة لشخصية كؿ ومفاصؿ اإلنساف ومف ذلؾ إ
 .(ٖ()ٕ(إنساف

                                                           

 .ٕٛٔص والتطبيؽ النظريات بيف الكريـ فلمقرآ العممي التفسيرانظر:  -ٔ
، وأثر الحقائؽ العممية ٖٔٔص يند شمبيل والتطبيؽ النظريات بيف الكريـ لمقرآف العممي انظر: التفسير -ٕ

 .ٕٗٛفي ترجيح أقواؿ المفسريف مف خبلؿ الثمث األخير لمقرآف الكريـ لرياض عيدروس ص
 أصغر ىي التي أصابعو، أطراؼ نعيد أف عمى فقادرو  ونحف نجمعيا بمى أي:»يقوؿ الصابوني:  -ٖ

نما العظاـ؟ بكبار فكيؼ التئامًا، وألطفيا أجزاءً  وأدقيا أعضائو،  رءوس وىي البناف، تعالى ذكر وا 
 أطراؼ في التي الدقيقة والتجاويؼ الخطوط ألف الصنع؛ ودقة الوضع، غرابة مف فييا لما األصابع؛
 عمى يعتمدوف ولذلؾ األرض، وجو عمى آخر شخص أصابع في ىُأخر  خطوطٌ  تماثميا ال إنساف، أصابع
 .ٓٙٗ/ٖ التفاسير صفوة «.العصر ىذا في اإِلنساف شخصية تحقيؽ في األصابع بصمات
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أما مصطمح البصمة فإف العائد إلى المعاجـ المغوية القديمة يبلحظ عدـ  -ج 
نما(ٕ((ٔ(ورودىا فييا لفظًا ومعنى  أثر: البصمة أف المعاصرة المعاجـ في ذكر ، وا 

 ورؽ أو قماش ىعم ُترسـ باإلصبع، أو عبلمة الختـ وأثر ما، شيء في اإلصبع
، واإلشكاؿ في تفسير بعض المعاصريف إنزاليـ المعنى عمى البصمة (ٖ(ونحوىما

، إعادة ىذه البصمة (ں ں) ، فكأف المراد مف قولو تعالى:(ٗ(كداللة مطابقة
، بحيث يقاؿ: إف اهلل (٘(كما كانت في الدنيا، والصحيح أف يكوف ذلؾ داللة تضمف

صابع أو أطراؼ األصابع إلى حالتيا، ومما عمى إعادة البناف وىي األ قادر
يتضمف ىذه اإلعادة ما تحتويو ىذه األصابع مف خطوط ورسوـ تسمى 
بػ)البصمة(، فكأف في اآلية إشارة إلى سر مف أسرار الخمؽ موجود في أطراؼ ىذه 

 .(ٙ(البناف
 واهلل أعمـ

 
 

                                                           

 .ٕٖٔص يند شمبيل والتطبيؽ النظريات بيف الكريـ لمقرآف العممي انظر: التفسير -ٔ
 ذو ثوب أو ورجؿ البنصر، طرؼ إلى الخنصر طرؼ بيف إنما ورد مصطمح )ُبْصـ( بالضـ، وىو ما -ٕ

 .ٓٛٓٔص المحيط ، والقاموسٔ٘/ٕٔالعرب لساف الغزؿ. كثير كثيفاً  كاف إذا بصـ: لو وثوب غميظ،: بصـ
 .ٕٗٔ/ٔالمعاصرة  العربية المغة ، ومعجـٓٙ/ٔانظر: المعجـ الوسيط  -ٖ
 . ٕ٘ٓ/ٔ لمسبكي المنياج حشر  لو المفظ. انظر: اإلبياج في الموضوع المعنى تماـ عمى المفظ داللة -ٗ
 . ٙٛ ص الوصوؿ لئلسوي منياج شرح السوؿ مسماه. انظر: نياية جزء عمى المفظ داللة -٘
 .ٕ٘ٛ، ٕٗٛانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف لرياض عيدروس ص -ٙ
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 انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب يهخصادلطهت انضبنش: 
 :يتمخص ما يميل الدراسة التفسيرية والعممية من خال 

 والتعديؿ. التقويـ وبمعنى ،المماثمة والمعادلة التسوية في المغة تأتي بمعنى* 
 األعضاء.  جميع مف أو غيرىا أطرافيا، األصابع أو األصابع والبناف في المغة:

  أقواؿ:، ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ : قولو* لممفسريف في تفسير 
التيديد  ، مف بابكخؼ البعير أو حافر الحمار جعميا شيئا واحداً نيا: أول

 الدنيا. في والتوعد ليـ
 .اإلنساف في ىيئة البيائـ، فكيؼ في صورتو التي كاف عمييا إعادة الثاني:

عادةبينو والتأليؼ جمع ما صغر ب ،أطراؼ أصابعو وسبلمياتو ةسويالثالث: ت  وا 
البعث، وقد  عند وىذا ،ؼ بكبار العظاـبعضيا إلى بعض كما كانت أواًل، فكي

الكبلـ، وأبو حياف  وأشبو بسياؽ أليؽ اختاره القرطبي وابف جزي وابف عادؿ؛ ألنو
 البعث إنكار في الكبلـ؛ ألف السياؽ رصؼ مف والمقصود والثعالبي؛ ألنو الظاىر
 لصغر بالذكر؛ متقنة سوية، وخص البناف مقومة خمقيا واستبعاده، والمراد إعادة

 آخر األعضاء، وقيؿ: ألنيا بقية وضعفيا وتفرقيا، ولمتنبيو بيا عمى عظاميا ودقة
 .الخمؽ بو خمقو فيتـ يتـ ما

المتحدث * الظاىر أف القوؿ الثالث ىو أقوى األقواؿ؛ لسياؽ اآلية في السورة، 
ولوجود نظير ليا في آيات أخرى مف كتاب اهلل الكريـ كما في عف إثبات البعث، 

 (، باإلضافة إلى أنو قد ورد في سبب نزوليا الرد عمى منكري البعث.سورة )يس
البصمة تتكوف مف خطوط بارزة في بشرة الجمد تجاورىا منخفضات، وتعمو * 

الخطوط البارزة فتحات المساـ العرقية، تتمادى ىذه الخطوط وتتموى، وتتفرع عنيا 
قد وضع العمماء ًا، و تغصنات وفروع، لتأخذ في النياية وفي كؿ شخص شكبًل مميز 
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ذا تطابقت اثنتي عشرة صفة  عدة صفات ليذه الخطوط كدليؿ لدراستيا، وا 
خطت  ىذه الخطوط قد أف الثابت مفو لبصمتيف فيما لنفس الشخص حتمًا، 

 .وتظؿ ثابتة ومميزة طواؿ حياتو ثـ تتكامؿ تمامًا عند والدتو، ،واإلنساف جنيف
ص آلخر، فبل تتطابؽ أبدًا بيف البصمات تختمؼ مف شخ * ثبت عمميًا أف

وال حتى بيف  واحدة، بويضة مف أصميا التي المتماثمة التوائـ في حتى شخصيف
دوليًا ىي  ولذلؾ أصبحت بصمات األصابعأصبعيف مختمفيف لشخص واحد، 

 .الوسيمة المثمى لتحديد ىوية األشخاص

كنيا تظؿ * مف الثابت أف بصمة اإلنساف تزداد في الحجـ مع نمو الجسـ؛ ول
محتفظة برسميا وشكميا وتفاصيميا المميزة لشخصو طيمة حياتو، وال تتغير، وليا 
قدرة عمى إعادة التشكيؿ بالييئة نفسيا عند التعرض ألية مؤثرات خارجية كالحرؽ، 

وصؿ ىذا التشويو إلى الطبقة السفمى مف الجمد المعوضة إال إذا أو القطع، 
الجمد ليبقى عبلمة مميزة أخرى بما يحمؿ مف لمبصمة، فبل تعوض، ويتـ التحاـ 

 آثار مشوىة.
* مف الثابت عمميًا أف البصمات صفات فردية محضة ال تورث، وال تتأثر 
بعامؿ النسب، ويمكف استخداميا كذلؾ في التعرؼ عمى شيء مف صفات 

والبصمات تترؾ آثارىا عمى كؿ جسـ الشخص كالجنس، والعمر، وغير ذلؾ، 
 تممسو.

عاصروف مف أطباء وباحثيف في اإلعجاز العممي أف السر في * يرى م
لفتنا إلى عظيـ قدرتو تعالى حيث أودع سرًا عجيبًا في  تخصيص البناف بالذكر

 عف يميزه ما بناء يعيد أف عمى قدرتو لئلنساف وليبيفأطراؼ األصابع )البصمة(، 
 يت.البشر، وتؤكد اآلية إعادة بصمة كؿ بناف مع بعث كؿ م بني باقي
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بخروجو عف المعنى المغوي لمبناف، وال * ىذا التفسير العممي اعترض عميو 
يمكف أف يكوف المراد: إننا قادروف عمى أف نسوي البناف الدقيقة العجيبة )وىي 
البصمة( لتكوف متساوية متطابقة مع بعضيا؛ ألف عظمة اإلعجاز تكمف في 

متساويًا، فإبراز القدرة إنما  اختبلؼ ىذه البصمات، وليس في جعميا شيئًا واحداً 
 تكوف فيما ىو أصعب وأكثر غرابة مف الموجود وليس فيما ىو أسيؿ.

غير أف ىذا االعتراض لـ يسمـ مف الطعف فيو؛ ألف المعنى المغوي لمفظة البناف 
يصدؽ حقيقة عمى ما ذكره المعاصروف؛ ألف لفظة البناف في المغة ليا مدلوؿ قد 

ف المعاصريف ركزوا في فيـ اآلية ، وألالبدف أعضاء ميعيضيؽ وقد يتسع ليشمؿ ج
عمى لفظة البناف ال مف حيث داللتيا المغوية، فإنيـ يكادوف يتفقوف، إنما اتجيوا 
إلى بياف الحكمة مف ذكر إعادة خمؽ البناف في اآلية دوف غيرىا مف أجزاء جسـ 

ممي يريدوف مف اإلنساف كناية عمى صدؽ البعث، فعندما يستشيدوف بالتفسير الع
ذلؾ أف اهلل حدثنا عف قدرتو في إعادة كؿ أجزاء ومفاصؿ اإلنساف ومف ذلؾ إعادة 
ىذه الخطوط والرسـو المميزة لشخصية كؿ إنساف، وحقيقة اإلشكاؿ في إنزاؿ 
بعض المعاصريف المعنى عمى البصمة كداللة مطابقة، والصحيح أف يكوف ذلؾ 

البناف كما بدأىا ومف ضمف ذلؾ ما تحتويو عمى إعادة  داللة تضمف، فاهلل قادر
 ىذه األصابع مف خطوط ورسـو تسمى بػ)البصمة(.
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 ظير اآلثار التالية:تومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 
وفي ىذا إشارة  ،أظيرت الحقائؽ العممية كشفًا جديدًا وسرًا مف أسرار البناف* 

عادة خمؽ اإلنساف وبعثو يوـ إلى أىمية التحدي بيذه األعضاء الدقيقة في إ
القيامة، إذ مف قدر عمى إعادة البناف وما تحويو مف رسـو وخطوط، فيو أقدر 

عادة العظاـ األخرى لبدف اإلنساف  . (ٔ(عمى جمع وا 
، وتشيد لو بالرجحاف، شأنيا لممفسريف الثالقوؿ الث * المكتشفات العممية تقوي

في تقوية ىذا القوؿ مف االستشياد  شأف باقي األدلة التي استدؿ بيا المفسروف
 بسياؽ اآلية، وسبب نزوليا، ووجود نظير ليا في سورة يس.

 * المكتشفات العممية عمقت مف فيمنا لمقصود اآلية الكريمة.
مفظة )البناف( قد ف اإلعجاز البياني لمقرآف الكريـ، بتعدد دالالت ألفاظو؛* 

وتحتمؿ ما ذكره تحتمميا المغة، ا وكمي ،تعبيراتيشمؿ عدة ، و يضيؽ ويتسع معناىا
فالبصمة التي تشتمميا البناف تختمؼ مف  ،والكشؼ العممي يؤيد ذلؾالمفسروف، 

بؿ ىناؾ  بؿ في الشخص نفسو، شخص آلخر سواء في أصابع اليديف أو الرجميف،
وىذا األمر يبيف لنا دقة تعبير القرآف بصمات لكثير مف أعضاء ومنافع الجسد، 

 .األمر بيذه المفظة الكريـ عف ىذا
، وذلؾ بذكر القدرة اإلليية عمى سبؽ القرآف الكريـ لجميع المعارؼ المكتسبة* 

إعادة تسوية البناف كما بدأت في معرض الرد عمى مف كفر بالبعث، وذلؾ يشمؿ 
إعادة تسوية ما أودع فييا مف سر عجيب في أطرافيا، وكأف اآلية الكريمة تشير 

 مما يدؿ عمى استحالة كوف القرآف صناعة بشرية.إلى ىذا السر العجيب، 
 

                                                           

 .ٕ٘ٛانظر: أثر الحقائؽ العممية في ترجيح أقواؿ المفسريف لرياض عيدروس ص  -ٔ
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 ادلجؾش اخلبيظ
 يـــذح انــؾــًــم

 وفيو ثبلثة مطالب:  
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىيذح احلًم يف 
 ادلطهت انضبًَ: 

 يذح احلًم يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ.
 ادلطهت انضبنش: 

 صشْب.يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأ
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 انمشآٌ انكشٌىادلطهت األٔل: يذح احلًم يف 
 اٌَبد انٕاسدح:

 . (ٔ)ژھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴ ژ :قاؿ اهلل 

 .(ٕ)ژڀ  ڀ  ٺ  ٺژ: وقاؿ 
 .(ٖ)ژڇ  ڇ  ڇژ: وقاؿ 

 ألٕال ادلفغشٌٍ:
 أٔالً: ألم يذح احلًم

  عمر لما روي عف ؛(ٗ)أشير ستة الحمؿ مدة أجمع المفسروف عمى أف أقؿ
 ليس فقاؿ:  عمياً  ذلؾ فبمغ برجميا، فيـ أشير، لستة ولدت قد بامرأة ُأتي أنو

ھ ھ ھ  ژ فقاؿ: فسألو؟ إليو فأرسؿ ، عمر ذلؾ فبمغ رجـ، عمييا

﮴  ﮳  ﮲  ژھ ےے ۓ ۓ
ژڀ ڀ ٺ ٺژ وقاؿ: ،(٘)

 فستة ،(ٙ)
 ،عنيا فخمى قاؿ: عمييا، رجـ ال قاؿ: أو عمييا، حد ال تماـ، حوليف حممو أشير

                                                           

 .  ٖٖٕسورة البقرة: اآلية  -ٔ
 .٘ٔسورة األحقاؼ: اآلية  -ٕ
 .ٗٔسورة لقماف: اآلية  -ٖ
، والوجيز ٖٕٚ/ٖ، وبحر العمـو لمسمرقنديٖٓٛٙ/٘ لى بموغ النياية لمكي ابف أبي طالبإانظر: اليداية  -ٗ

، ٗٔ/ٕٛ ، ومفاتيح الغيب لمرازيٖٙٓ/ٗ، والكشاؼ لمزمخشري ٜٜ٘في تفسير الكتاب العزيز لمواحدي ص
، والتسييؿ لعمـو التنزيؿ البف ٓٛٔ/٘، وأنوار التنزيؿ لمبيضاوي ٜٗٔ/ٙٔوالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي 

، وتفسير القرآف ٔٙ/ٛ، وتفسير البحر المحيط ألبي حياف ٜ٘ٔ/ٙمخازف ل، ولباب التأويؿ ٕٙٚ/ٕ يجز 
، وتيسير الكريـ ٛٙٙصالجبلليف  ، وتفسيرٔ٘ٔ/ٗ، والجواىر الحساف لمثعالبي ٜٔٔ/ٗالعظيـ البف كثير 
 .ٕٙٔ/ٖ يوصفوة التفاسير لمصابون، ٖٕٕ/ٚ لمشنقيطي البياف وأضواء، ٗٓٔالرحمف لمسعدي ص

 .ٖٖٕسورة البقرة: اآلية  -٘
  .٘ٔسورة األحقاؼ: اآلية  -ٙ
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 عثماف فأمر أشير، لستة وضعت أتي بامرأة عثماف  أف ، وروي(ٔ)ولدت ثـ
 : اهلل قاؿ فخصمتكـ، اهلل بكتاب خاصمتكـ إف عباس: ابف لو فقاؿ برجميا،

 .(ٖ)عنيا فدرأ قاؿ: سنتاف، والرضاع أشير، ستة فالحمؿ ،(ٕ)ژڀ ڀ ٺ ٺژ
 استدؿ وقد: »ژڀ  ڀ  ٺ  ٺژ قاؿ ابف كثير في تفسير قولو 

 تبارؾ ، وقولو(ٗ)ژڇ ڇ ڇژ لقماف في التي مع اآلية بيذه  عمي
﮴ ژ: وتعالى ﮳   ﮲    أف عمى (٘)ژھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ 
 عثماف عميو ووافقو وصحيح، قوي استنباط وىو أشير، ستة الحمؿ مدة أقؿ

 .(ٙ)«عنيـ اهلل رضي الصحابة مف وجماعة
 الكريمة اآلية ، ىذهژڀ  ڀ  ٺ  ٺژ: تعالى قولو»وقاؿ الشنقيطي: 

 اآليات بعض بضميمة ولكنيا الحمؿ، مدة أقؿ لبياف تعرض بانفرادىا فييا ليس
 األحقاؼ سورة مف الكريمة اآلية ىذه ألف؛ الحمؿ أمد أقؿ يعمـ إلييا األخرى
 :لقماف في شيرا، وقولو تعالى ثبلثوف- معاً  والفصاؿ الحمؿ أمد بأف صرحت

 ژھ   ھ  ےے  ۓ  ھ  ھژ: في البقرة وقولو ،ژڇڇ  ڇ ژ
 الثبلثيف مف طرحتيا فإذا شيرا، وعشروف أربعة وىما عاماف، الفصاؿ أمد أف يبيف

                                                           

، ٕٖٙ٘ٔرقـ:  ٕٗٗ/ٚالكبرى، كتاب الِعدد، باب ما جاء في أقؿ الحمؿ السنف أخرجو البييقي في  -ٔ
في  الرزاؽ ، وعبدٕٗٚٓرقـ:  ٖٜ/ٕ أشير لستة تمد المرأة في سننو، كتاب الطبلؽ، باب سعيد بف منصورو 

 .ٖٗٗٗٔبرقـ:  ٖٓ٘/ٚأشير  لستة تضع التي مصنفو، كتاب الطبلؽ، باب
  .٘ٔسورة األحقاؼ: اآلية  -ٕ
 .ٖٚٗٗٔقـ: بر  ٖٔ٘/ٚأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو، كتاب الطبلؽ، باب التي تضع لستة أشير  -ٖ
 .ٗٔسورة لقماف: اآلية  -ٗ
 .ٖٖٕسورة البقرة: اآلية  -٘
 .ٜٔٔ/ٗتفسير القرآف العظيـ  -ٙ
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 بيف ذلؾ في خبلؼ وال أقمو، وىي لمحمؿ، أمداً  كونيا فتعيف أشير، ستة بقيت
 .(ٔ)«العمماء
 أي- والفصاؿ الحمؿ مدة ، حددت اآليةژڀ ڀ ٺ ٺژ :فقولو 
، وقولو ژھ ھ ھ ھ ےژألخرى واآلية ا شيرا، بثبلثيف -الفطاـ
 :الحمؿ لمدة فبقي عاماف، الفطاـ مدة أف عمى أيضًا تدالف ژڇ  ڇ  ڇژ 
 تمقاه أمر وىذا سقطًا، يكوف أف إال أشير، ستة لدوف تمد ال أشير، فالمرأة ستة

 مف أشير ستة مف ألكثر ولدت المرأة عنيـ، فإذا اهلل رضي الصحابة عف العمماء
 .(ٕ)بو استمحقو وأقر إذا فكيؼ يستمحقو، ولو لـ الولد لحقو ظة،ولو بمح بيا دخؿ حيف

 احلًم يذح صبًٍَب: أكضش
 الحمؿ، وليـ في المسألة عدة أقواؿ: مدة أكثر تحديد في العمماء اختمؼ

 ، واستدلوا بما يمي:(ٖ): أكثر الحمؿ تسعة أشيرالقول األول
ھ ھ ژوقولو تعالى:  ،(ٗ)ژڀ ڀ ٺ ٺژ بقولو تعالى: -ٔ

﮴ ھ   ﮳   في يكوف وفصاالً  حمبلً  أف ادعى فمف ،(٘)ژھ ےے ۓ ۓ﮲ 
 جيارًا. اهلل كبلـ ورد والمحاؿ، الباطؿ قاؿ فقد شيرًا، ثبلثيف مف أكثر

                                                           

 .ٖٕٕ/ٚ بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضواء -ٔ
لمقرطبي  الجامع ألحكاـ القرآف، و ٗٔ/ٕٛ الغيب ، ومفاتيحٔٗٛٙ/ٔٔالنياية  بموغ إلى انظر: اليداية -ٕ
الجميؿ  ، ومنحٕٔٔ/ٖ الصنائع لمكاساني . وانظر: بدائعٕٙ/ٕٙ ير البف عاشوروالتنو  ، والتحريرٕٕٙ/٘

بف ضوياف الفي شرح الدليؿ السبيؿ  ، ومنارٖٙٙ/ٕ لمشربيني ، واإلقناع٘ٚٔ/ٔشرح خميؿ لمحمد عميش 
 .ٖٗٔ/ٛٔ الكويتية ، والموسوعةٕ٘ٙص المودود ، وتحفةٓٔ/ٖٗ الفتاوى البف تيمية ، ومجموعٕٙٗ/ٕ
التفسير المنير في و ، ٕٚٛ/ٜالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي و ، ٖٗٓ/ٖالمحرر الوجيز البف عطية انظر:  -ٖ

 .ٖٙٔ/ٓٔ انظر: المحمى وقاؿ بو مف الفقياء ابف حـز الظاىري .ٕ٘ٔ/ٖٔالعقيدة والشريعة والمنيج 
 .٘ٔسورة األحقاؼ: اآلية  -ٗ
 .ٖٖٕسورة البقرة: اآلية  -٘
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، ويبقى مف -شيرا ٕٗ-يناقش: بأف اهلل جعؿ تماـ الرضاعة عاميف كامميف 
 االستدالؿ. اىي أقؿ الحمؿ ال أقصاه، بالتالي ال يستقيـ ىذ الثبلثيف شيرًا ستة أشير،

 رفعتيا ثـ حيضتيف، أو حيضة فحاضت طمقت امرأة أيما»:  عمر بقوؿ -ٕ
ال فذلؾ، حمؿ بيا باف فإف أشير، تسعة تنتظر فإنيا حيضتيا،  بعد اعتدت وا 
 الحمؿ يرى ال ، الداؿ عمى أف عمر (ٔ)«حمت ثـ أشير، ثبلثة األشير التسعة
 أشير. تسعة مف أكثر

 أربع تنتظر فإنيا ىو؛ أيف تدر فمـ زوجيا فقدت امرأة ماأي» :يناقش: بقوؿ عمر 
 ، والذي يفيـ منو أنيا أكثر مدة الحمؿ عنده.(ٕ)«وعشرا أشير أربعة تنتظر ثـ سنيف،

وضعتني أمي وقد »قاؿ الضحاؾ: ، (ٗ()ٖ): أكثر الحمؿ سنتافالقول الثاني
 بما يمي:واستدلوا  ،(٘)«حممت بي في بطنيا سنتيف، فولدتني وقد خرجت سني

                                                           

، والبييقي في ٕٕٔٔبرقـ:  ٕٛ٘/ٕتاب الطبلؽ، باب جامع عدة الطبلؽ أخرجو مالؾ في الموطأ، ك -ٔ
، وابف أبي شيبة في ٜٛٔ٘ٔبرقـ:  ٜٔٗ/ٚالسنف الكبرى، كتاب العدد، باب عدة مف تباعد حيضيا 

، وعبد ٜٜٚٛٔبرقـ:  ٚٙٔ/ٗالمصنؼ، كتاب الطبلؽ، ما قالوا في الرجؿ يطمؽ امرأتو فترتفع حيضتيا 
 .ٜٙٓٔٔ برقـ: ٜٖٖ/ٙب الطبلؽ، باب المرأة يحسبوف أف يكوف الحيض قد أدبر عنيا الرزاؽ في مصنفو، كتا

، والبييقي في ٜ٘ٔٔبرقـ:  ٘ٚ٘/ٕأخرجو مالؾ في الموطأ، كتاب الطبلؽ، باب عدة التي تفقد زوجيا  -ٕ
: برقـ ٘ٗٗ/ٚالسنف الكبرى، كتاب العدد، باب مف قاؿ تنتظر أربع سنيف ثـ أربعة أشير وعشرا ثـ تحؿ 

، ٖٕٚٔٔبرقـ:  ٘ٛ/ٚ، وعبد الرزاؽ في مصنفو، كتاب الطبلؽ، باب التي ال تعمـ ميمؾ زوجيا، ٖٖٗ٘ٔ
، قاؿ ابف ٕ٘ٚٔبرقـ:  ٜٗٗ/ٔوسعيد بف منصور في سننو، كتاب الطبلؽ، باب الحكـ في امرأة المفقود 

 .ٕٕٛ/ٛالبدر المنير « ىذا األثر صحيح»الممقف: 
، معالـ ٖٕٚ/ ٘، الكشؼ والبياف لمثعمبي ٖٔٛٙ/٘اية لمكي ابف أبي طالب لى بموغ النيإانظر: اليداية  -ٖ

  .ٕٚٛ/ٜ، الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٖٗٓ/ٖ، المحرر الوجيز البف عطية ٛ/ٖالتنزيؿ لمبغوي 
حاشية ابف عابديف أحمد مف الفقياء.  عف ورواية وىو قوؿ الحنفية،وروي عف عائشة، والثوري، والمزني،  -ٗ
  .ٜٛ/ٛ البف قدامة ، والمغنيٕ٘ٓ/ٔٔ لمماودي والحاوي الكبير، ٕٖٙ/ٗ، وشرح فتح القدير ٓٗ٘/ٖ
 .ٕٕٕٙ/ ٚ حاتـ أبي البف تفسير القرآف العظيـ -٘
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مدة الحمؿ والرضاع  ، فجعؿژڀ ڀ ٺ ٺژبقولو تعالى:  -ٔ
 المدتيف ىاتيف منيما، وألف أكثر إحداىما تكوف أف يجز فمـ عمى المدتيف، مقصورة
 أو دليؿ. بإجماع إال االنتقاؿ عنيما يجز فمـ عمييما، مجمع
 الو  سنتيف، عمى الحمؿ في المرأة تزيد ما»عنيا:  اهلل رضي عائشة بقوؿ -ٕ
 مف أكثر الحمؿ يكوف ال»، وفي لفظ: (ٔ)«المغزؿ عود ظؿ يتحوؿ ما قدر

 عف روتو فكأنيا مجاؿ، فيو لمعقؿ ليس إذ توقيفًا، إال يعرؼ ال ، وذلؾ(ٕ)«سنتيف
 .(ٖ)، غير أنو نوقش: بأنو أثٌر في سنده امرأة مجيولة النبي
 وىي فجئت سنتيف، امرأتي عف غبت إني فقاؿ: عمر  إلى رجؿ جاء -ٖ

 سبيؿ، عمييا لؾ كاف : إفمعاذ  فقاؿ رجميا، في ناساً  عمر فشاور حبمى،
 قد غبلماً  فولدت فتركيا تضع، حتى فاتركيا سبيؿ، بطنيا في ما عمى لؾ فميس

عمر:  فقاؿ الكعبة، ورب ابني فقاؿ: فيو، الشبو الرجؿ فعرؼ ثناياه، خرجت
 مف ألكثر وضعتو ، فقد(ٗ)مرع ليمؾ معاذ لوال معاذ، مثؿ يمدف أف النساء عجزت
 .(٘)الزوج مف عمر نسبو أثبت ثـ سنتيف،

                                                           

، ٜٕٖ٘ٔبرقـ:  ٖٗٗ/ٚأخرجو البييقي في السنف الكبرى، كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمؿ  -ٔ
جميمة بنت سعد مجيولة ال »، قاؿ ابف الممقف: ٜٕٚبرقـ:  ٕٖٔ/ٖوالدار قطني، كتاب النكاح، باب المير 

، «وما عممت في النساء مف اتيمت، وال مف تركوىا»، ويقوؿ الذىبي: ٕٕٚ/ٛالبدر المنير « يدرى مف ىي
 .٘ٙٗ/ٚد الرجاؿ لمذىبي ميزاف االعتداؿ في نق

 .ٕٓٛبرقـ:  ٕٕٖ/ٖأخرجو الدار قطني في سننو، كتاب النكاح، باب المير  -ٕ
 .ٖٙٔ/ٓٔ المحمى البف حـزانظر:  -ٖ
، ٖٖ٘٘ٔبرقـ:  ٖٗٗ/ٚأخرجو البييقي في السنف الكبرى، كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمؿ  -ٗ

، وابف أبي شيبة، كتاب الحدود، باب مف قاؿ ٕٓٛبرقـ:  ٕٕٖ/ٖوالدار قطني، كتاب النكاح، باب المير 
 .ٕٕٔٛٛبرقـ:  ٖٗ٘/٘إذا فجرت وىي حامؿ انتظر بيا... 

 .ٕٕٛ/ٕ، وأضواء البياف ٕٛٛ/ٜالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ، و ٘ٗ/ٙالمبسوط لمسرخسي انظر:  -٘
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 .(ٔ)مجيولوف وىـ نوقش: بأف سنده ضعيؼ، روي عف أشياخ،
 ، لآلتي:(ٖ()ٕ)سنيف أربع : أكثرهالقول الثالث

 رجؿ وزوجيا صدؽ، امرأة عجبلف بف محمد امرأة جارتنا ىذه»: مالؾ لقوؿ -ٔ
 .(ٗ)«سنيف أربع بطف في كؿ سنة، عشرة اثنتي في أبطف ثبلثة حممت صدؽ،

 ديف في الحكـ يجوز وال يعرؼ، وال يصدؽ ال مف إلى راجع خبر نوقش: بأنو
 .(٘)اهلل بمثؿ ىذا

 زوجيا فقدت امرأة أيما» بقولو: سنيف، أربع المفقود ضرب المرأة عمر بأف -ٕ
 ، ولـ(ٙ)«وعشرا أشير أربعة تنتظر ثـ سنيف، أربع تنتظر فإنيا ىو؛ أيف تدر فمـ
وغيرىما، غير أف  وعمي عثماف عف ذلؾ روي وقد الحمؿ، غاية ألنو إال ذلؾ يكف

 المخالؼ قد أجاب عنو باآلتي: 
                                                           

 .ٖٙٔ/ٓٔالمحمى البف حـز  -ٔ
، ٛ/ٖ، ومعالـ التنزيؿ لمبغوي ٖٕٚ/ ٘، والكشؼ والبياف لمثعمبي ٖٔٛٙ/٘لى بموغ النياية إاليداية  -ٕ
 .ٖٛٗ/ٖالسراج المنير لمشربيني و  ،ٕٚٛ/ٜلقرطبي تفسير او ، ٖٗٓ/ٖالمحرر الوجيز البف عطية و 
 ، وبداية المجتيدٔٓٗ/ٖحاشية الدسوقي  الحنابمة. الشافعية، وظاىر مذىب وىو قوؿ عند المالكية، وقوؿ -ٖ

عانة الطالبيفٓٚ/ٕ البف رشد  .ٜٛ/ٛ، ومغني ابف قدامة ٜٖٓ/ٖ ، ومغني المحتاجٓ٘/ٗ لمبكري ، وا 
، ٖٖٓ٘ٔبرقـ:  ٖٗٗ/ٚالسنف الكبرى، كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمؿ أخرجو البييقي في  -ٗ

والدار قطني، كتاب  ،ٖٕٙٛبرقـ:  ٜٚٗ/ٙوفي السنف الصغرى، كتاب العدد، باب في أقؿ الحمؿ وأكثره 
وىذا إسناد صحيح إلى مالؾ، رجالو كميـ ثقات، »، قاؿ األلباني: ٕٕٛبرقـ:  ٕٕٖ/ٖالمير النكاح، باب 

 .ٕٚٓٔبرقـ:  ٜٛٔ/ٚ، إرواء الغميؿ «و العباس ىذا وثقو الخطيب في تاريخ بغدادوأب
 .ٖٚٔ/ٓٔالمحمى البف حـز  -٘
، والبييقي في ٜ٘ٔٔبرقـ:  ٘ٚ٘/ٕأخرجو مالؾ في الموطأ، كتاب الطبلؽ، باب عدة التي تفقد زوجيا  -ٙ

برقـ:  ٘ٗٗ/ٚير وعشرا ثـ تحؿ السنف الكبرى، كتاب العدد، باب مف قاؿ تنتظر أربع سنيف ثـ أربعة أش
، ٖٕٚٔٔبرقـ:  ٘ٛ/ٚ، وعبد الرزاؽ في مصنفو، كتاب الطبلؽ، باب التي ال تعمـ ميمؾ زوجيا، ٖٖٗ٘ٔ

، قاؿ ابف ٕ٘ٚٔبرقـ:  ٜٗٗ/ٔوسعيد بف منصور في سننو، كتاب الطبلؽ، باب الحكـ في امرأة المفقود 
 .ٕٕٛ/ٛالبدر المنير « ىذا األثر صحيح»الممقف: 
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 بأف األثر فيو بياف أف ىذه المدة جعمت النتظار المفقود ال لبراءة الرحـ. -أ
 رفعتيا ثـ حيضتيف، أو حيضة فحاضت طمقت امرأة أيما»:  عمر بقوؿ -ب

ال فذلؾ، حمؿ بيا باف فإف أشير، تسعة تنتظر نيافإ حيضتيا،  التسعة بعد اعتدت وا 
    .(ٔ)أشير تسعة مف أكثر الحمؿ يرى ال عمر أف عمى الداؿ ،«حمت ثـ أشير، ثبلثة األشير
ذا الوجود، إلى فيو يرجع نص فيو ليس بأف ما -ٖ  الحكـ وجب وجوده تقرر وا 

 .(ٕ)ي الزائدوجد، أ -الذي-ما  ألنو يزاد عميو؛ بو، وال
 الحمؿ ألدنى عميو؛ قالوا: ألنا وجدنا يوقؼ وقت ألقصاه : ليسالقول الرابع

 آلخره نجد ولـ ونتبعو، بو نقوؿ فنحف الستة، األشير وىو القرآف، تأويؿ في أصبلً 
 معيف بزمف تحديد كؿ بالرأي؛ ألف والتوقيت التحديد الباب ىذا في يجوز وقتًا، فبل

 .(ٖ)سقوطو يخفى ال صحيح، عميو بمستند دليؿ وال لو، أصؿ ال
                                                           

 .ٖٚٔ/ٓٔلمحمى البف حـز ا -ٔ
روي عف مالؾ بف دينار أنو جاءه رجؿ فقاؿ: يا أبا يحيى، ادع المرأة حبمى منذ أربع سنيف، قد أصبحت  -ٕ

في كرب شديد، فغضب مالؾ وأطبؽ المصحؼ، ثـ قاؿ: ما يرى ىؤالء القـو إال أنا أنبياء، ثـ دعا، ثـ قاؿ: 
ف كاف في بطنيا جارية فأبدليا بيا غبلمًا الميـ ىذه المرأة إف كاف في بطنيا ريح فأخر  جيا عنيا الساعة، وا 

فإنؾ تمحو ما تشاء وتثبت وعندؾ أـ الكتاب، ثـ رفع مالؾ يده، ورفع الناس أيدييـ، وجاء الرسوؿ إلى 
الرجؿ، فقاؿ: أدرؾ امرأتؾ، فذىب الرجؿ، فما حط مالؾ يده حتى طمع الرجؿ مف باب المسجد عمى رقبتو 

ابف أربع سنيف، قد استوت أسنانو، ما قطعت أسراره ]أخرجو البييقي في السنف الكبرى،  غبلـ جعد قطط
، والدار قطني في سننو، كتب النكاح، ٖٖٗ٘ٔبرقـ:  ٖٗٗ/ٚكتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمؿ 

[، وحكى أبو الخطاب أف محمد بف عبد اهلل بف حسف بف الحسف بف عمي ٕٗٛبرقـ:  ٕٕٖ/ٖباب المير 
[، وعف ٖٛ٘/ٕعمى الخرقي  ]شرح الزركشي بقي في بطف أمو أربع سنيف، وىكذا إبراىيـ ابف نجيح العقيمي

ألربع سنيف، غبلمًا شعره إلى منكبيو، فمر بو طير فقاؿ لو:  ولدت جارة لنا»عباد بف العواـ قاؿ: 
ـ بف حياف ىرمًا؛ ألنو إنما سمي ىر »[، وقاؿ حماد بف سممة: ٕٛٛ/ٜمقرطبي ل الجامع ألحكاـ القرآف«]كش

 [.ٕٛٛ/ٜمقرطبي الجامع ألحكاـ ل«]بقي في بطف أمو أربع سنيف
، وأضواء البياف لمشنقيطي ٜٖٗ/ٚٔعادؿ  البف، والمباب ٕٛٛ/ٜالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي انظر:  -ٖ
 .ٜٕٙص وددتحفة المو ، و ٚٔٔ/ ٜمغني ابف قدامة  . انظر:. وىو قوؿ أبي عبيد القاسـ بف سبلـٕٕٛ/ٕ
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 بو حممت مالؾ أف أمو ؛ لما روي عف(ٔ): أقصاه ثبلث سنيفالقول الخامس
 بف لعمر موالة شيرًا، وأف لثبلثيف ولدف العجبلف بني نساء ، وأف(ٕ)سنيف ثبلث
 .(ٗ)سنيف ثبلث حممت (ٖ)العزيز عبد

 .(٘)-يوماً  ٖٗ٘- قمرية سنة : أكثر الحمؿالقول السادس
 . (ٙ): أكثر مدة الحمؿ خمس سنواتالقول السابع
 .(ٚ)سنيف، مروي عف الزىري وسبع سنيف ست المرأة تحمؿ : قدالقول الثامن
 .(ٛ)سنيف سبع حممت امرأة أف قد سمعت وقاؿ مالؾ:
قد وقفوا عمى وقائع في  -أصحاب القوؿ السادس والسابع والثامف-وكأف ىؤالء

ذا الوجود، إلى فيو يرجع نص يوف ليس ذلؾ، ومف المعمـو أف ما  وجوده تقرر وا 
 بو. يحكـ أف وجب

                                                           

، ٖٗٓ/ٖ، والمحرر الوجيز البف عطية ٖٔٛٙ/٘لى بموغ النياية لمكي ابف أبي طالب إانظر: اليداية  -ٔ
 .ٜٛ/ٛ البف قدامة ، وىو قوؿ الميث، انظر: المغنيٕٚٛ/ٜوالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي 

 .ٖٖٖ٘ٔبرقـ:  ٖٗٗ/ٚأخرجو البييقي في السنف الكبرى، كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمؿ  -ٕ
عمر بف عبد العزيز بف مرواف بف الحكـ بف أبي العاص األموي أمير المؤمنيف، ولي إمرة المدينة لموليد،  -ٖ

وكاف مع سميماف كالوزير، وولي الخبلفة بعده سنتاف ونصؼ، فعد مع الخمفاء الراشديف، مات في رجب سنة 
 .٘ٔٗص البف حجر تقريب التيذيبانظر:  ىػ.ٔٓٔ

، ويقاؿ: إف محمد بف عجبلف مكث في بطف أمو ثبلث سنيف، فماتت بو وىو ٖٚٔ/ٓٔ المحمى انظر: -ٗ
 .ٕٛٛ/ٜمقرطبي ل الجامع ألحكاـ القرآفانظر:  .يضطرب اضطرابا شديدا، فشؽ بطنيا وأخرج

 والتفسير ،ٕٛٙ/ٕ، انظر: بداية المجتيد البف رشد مف فقياء المالكية وىو قوؿ محمد بف عبد الحكـ -٘
 .ٕٓٔ/ٖٔ لمزحيمي يرالمن
 .ٕٚٛ/ٜ، والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٖٗٓ/ٖانظر: المحرر الوجيز البف عطية  -ٙ
 ،ٖٗٓ/ٖالمحرر الوجيز البف عطية ، و ٕٖٛٙ/  ٘لمكي ابف أبي طالب  النياية بموغ إلى انظر: اليداية -ٚ
 .ٜٕٙص البف القيـ ، وتحفة المودود بأحكاـ المولودٜٛ/ٛالمغني و 
 .٘ٓٗ/ٕالعمماء لمطحاوي  اختبلؼ صرمخت -ٛ
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 فراجعة أصبًل، وما نقؿ ليا مف أخبار متعمؽ األقواؿ ليذه يعمـ نوقشت: بأنو ال
 .(ٔ)ىذا بمثؿ تعالى اهلل ديف في الحكـ يجوز وال ىو، مف يعرؼ وال يصدؽ ال مف إلى

، ثـ ذكر أف (ٕ)«والتجربة ادةالع إلى فييا مرجوع المسألة وىذه»يقوؿ ابف رشد: 
 يكوف والحكـ المعتاد القوؿ إف أكثر الحمؿ تسعة أشير أو سنة، إلى األقرب
 المستحيؿ.  أو بالنادر ال بالمعتاد
 عرؼ ما إلى والرد االجتياد، إال ليا أصؿ ال مسألة ىذه» البر: عبد ابف ويقوؿ

 . (ٖ)«النساء أمر مف
 وال كتاب مف شيء تحديده في يرد فمـ حمؿ،ال أمد أكثر أما»ويقوؿ الشنقيطي: 

 .(ٗ)«النساء أحواؿ مف لو ظير ما بحسب يقوؿ وكميـ فيو؛ مختمفوف والعمماء سنة،

                                                           

 .ٖٚٔ/ٓٔالمحمى البف حـز  -ٔ
 .ٕٛٙ/ٕالبف رشد  بداية المجتيد -ٕ
 .ٜٚٔ/ٕٕ البر عبد بفال األمصار فقياء لمذاىب الجامع االستذكار -ٖ
 .ٕٕٚ/ٕ لمشنقيطي أضواء البياف -ٗ
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 ادلطهت انضبًَ: يذح احلًم يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ احلذٌضخ
يقرر الطب أف أقؿ الحمؿ الذي يمكف العيش بعده ىو ستة أشير؛  ألم احلًم:

 في وتنتيي والعشريف، الثاني األسبوع في الرحـ خارج لمحياة لجنيفا تييئة إذ تبدأ
 بوظائفو، لمقياـ مؤىبلً  التنفسي الجياز يصبح عندما والعشريف السادس األسبوع
 الستة الجنيف، واألسابيع جسـ حرارة لضبط مؤىبلً  العصبي الجياز ويصبح

 ليصبح البلزمة لحمؿا مدة تكوف قمرية، وبذلؾ أشير ستة تقريباً  تعادؿ والعشروف
 .(ٔ)قمرية أشير ستة ىي لمحياة قاببلً 

يوما(،  ٕٗأشير+ ٘يومًا( أي ) ٗٚٔوقد سجمت حالة حمؿ واحدة لمدة )
واعترؼ بيا القانوف اإلنجميزي، إال أف جمعًا مف األطباء يشككوف في صحة ىذه 

   .(ٕ)الحالة، ويقولوف: إف ىناؾ خطأ في حساب أوؿ الحمؿ
 حيًا، لمبقاء قابؿ غير فييا والجنيف إسقاطاً  تسمى لستة األشيرقبؿ ا والوالدة
 مبكرة، والدة أو خداجا، تسمى الحمؿ تماـ وقبؿ -الستة األشير- بعدىا والوالدة
 .(ٖ)بو خاصة بعناية يوصي الطب لكف حيا لمبقاء قابؿ والخديج

 

                                                           

وعة الطبية الفقيية ألحمد ، والموسٔ٘ٗص طبيب محمد البارانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لم -ٔ
 .ٕٔٔص لمزنداني وآخريف وعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة، ٖ٘ٚمحمد كنعاف ص

 .ٖ٘ٚانظر: الموسوعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ٕ
وينقؿ عف بعض طبيبات النساء والوالدة أف أقؿ مدة الحمؿ ىي والدة الطفؿ بعد األسبوع العشريف مف 

يوما( أو حسب الوزف إذا لـ يعمـ موعد آخر دورة شيرية، إذا  ٜٖٔة أي بعد )أوؿ يـو بالدورة الشيري
 .ٜٕٙليشاـ آؿ الشيخ ص ، انظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقييجـ( أو أكثرٓٓ٘كاف وزنو )

 . ٕ٘قرقوز ص دياب وأحمد الحميد الكريـ لمطبيبيف عبد القرآف في الطب انظر: مع -ٖ
 .ٕٙالمصدر نفسو ص «العالمية الدوؿ معظـ محاكـ في قانونياً  المعتبرة ىي المدة وىذه»وقاال: 
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ب تحسو  ،يوماً  ٕٓٛاألطباء أف مدة الحمؿ الطبيعية ىي  يرى :أكضش احلًم
ف الحمؿ يحدث عادة في اليـو الرابع أوبما  ،(ٔ)مف آخر حيضة حاضتيا المرأة
يوما يحط منيا أربعة عشر  ٕٓٛوأف مدة الحمؿ  ،عشر مف بدء الحيض تقريباً 

مكاف الحمؿ فتصبح فترة الحمؿ بعد  ،يوما التي ىي الفترة الفاصمة بيف الحيض وا 
 . تسعة أشير تقريباً وىي تساوي  ،(ٕ)يوماً  ٕٙٙإسقاط ىذه المدة ىي 

ويرى األطباء أف الحمؿ ال يتأخر عف موعده المعتاد إال فترة وجيزة ال تزيد عف 
أطوؿ  عمى أنياحتى لو وصؿ التأخر لمدة شير أسبوعيف أو ثبلثة في الغالب، 

كما أف الوالدات التي تحصؿ بيف  ،(ٖ)زيادة في األوضاع الطبيعية لمحمؿ
بأفضؿ نسبة سبلمة لؤلجنة، فإذا تأخرت عف ( تتمتع ٔٗ( و)ٜٖاألسبوعيف )
( نقصت وأصبح الجنيف في خطر حقيقي، كما ىو الحاؿ لو حصمت ٕٗاألسبوع )

أقؿ منيا في  ٖٚالوالدة مبكرة عف وقتيا نقصت نسبة السبلمة، فيي في األسبوع 
أقؿ بوضوح، والوليد الذي يولد قبؿ ذلؾ يحتاج  ٖ٘تماـ الحمؿ، وىي قبؿ األسبوع 

                                                           

يومًا مف بداية  ٗٔيضة المرأة مف المبيض في منتصؼ الدورة الشيرية غالبًا، أو قبؿ و تنطمؽ ب -ٔ
الحيض التالي، ويمكف أف تبقى حية في القنوات التناسمية لممرأة يوما أو يوميف قبؿ تمقيحيا بنطفة 

ومف ثـ يتعذر تحديد اليـو الذي وقع فيو التمقيح، أو البداية الفعمية لمحمؿ، ليذا اتخذ األطباء الرجؿ، 
اليـو األوؿ مف آخر حيض رأتو المرأة تاريخًا اعتباريًا لتحديد بداية الحمؿ، وعميو فإف األطباء يقدروف 

مرأة في حساب عمر حمميا ، وقد تخطئ اليوماً  ٕٓٛمدة الحمؿ وسطيًا بأربعيف أسبوعا أي بما يساوي 
ويتراوح ىذا الخطأ ما بيف أسبوعيف زيادة أو نقصًا، وقد تكوف  إف كانت عادتيا الشيرية غير منتظمة،

الموسوعة الطبية الفقيية  انظر: .يوما أو أكثر ٕٙٙمدة الحمؿ الفعمية في بعض الحاالت أقؿ مف 
 . ٖٗٚلكنعاف ص

 .٘ٗٗصخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار  -ٕ
ال لمات في بطف أمو -ٖ خمؽ  انظر: .عمى اعتبار أف أكثر الحمؿ ال يزيد عف شير بعد موعده، وا 

 .ٕ٘ٗص لمطبيب البار اإلنساف بيف الطب والقرآف
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والسبب في عدـ إمكاف بقاء الجنيف في ، (ٔ)ناية خاصة لممحافظة عمى حياتوإلى ع
البطف أكثر مف الوقت المعتاد أف الجنيف يعتمد عمى المشيمة في غذائو، فإذا بمغ 

أشير( ضعفت المشيمة، ولـ تعد قادرة عمى إمداد  ٜالحمؿ نيايتو المعتادة )
بالتالي فتأخر الوالدة قد يسبب الجنيف بالغذاء الذي يحتاجو الستمرار حياتو، و 

(، فإف طالت مدة Famineنقصًا في الغذاء، والذي يعبر عنو األطباء بالمجاعة )
، ومف النادر أف ينجو جنيف (ٕ)الحمؿ ولـ تحصؿ الوالدة، مات الجنيف داخؿ الرحـ

ىذه المدة  دواالستيعاب النادر والشاذ مدأسبوعا(، و  ٘ٗمف الموت بقي في البطف )
 ، ولـ يعرؼ أف مشيمة قدرت أف تمد الجنيف( يومآٖٖ)لتصبح ؛ يف آخريفأسبوع

 . (ٖ)بعناصر الحياة ليذه المدة
واالعتبار »الممارسات الطبية:  في توصيات ندوة الرؤية اإلسبلمية لبعض وجاء
الحيضة  تبدأ مف أوؿ أياـ مًا،مائتاف وثمانوف يو  -بوجو التقريب- الحمؿ أف مدة

بقية رصيد يخدـ  محمؿ، فإذا تأخر الميبلد عف ذلؾ ففي المشيمةالسوية السابقة ل
المجاعة مف بعد ذلؾ،  الجنيف بكفاءة لمدة أسبوعيف آخريف، ثـ يعاني الجنيف

واألربعيف، والرابع واألربعيف، ومف  لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنيف في األسبوع الثالث
والستيعاب ، أربعيف أسبوعافي الرحـ خمسة و  النادر أف ينجو مف الموت جنيف بقي

                                                           

وتذكر اإلحصائيات أف وفاة المواليد تزداد وتتضاعؼ بازدياد مدة الحمؿ عف األسبوع الثاني واألربعيف  -ٔ
 .ٛٔٔأحكاـ المرأة الحامؿ وحمميا لعبد الرشيد قاسـ ص :. انظربسبب تميؼ المشيمة

( البد مف تقرير الوالدة بأسموب مناسب، مع أخذ العوامؿ ٖٗوتذكر المراجع الطبية أنو في األسبوع ) -ٕ
( تكوف ٖٗاألخرى بعيف االعتبار، مع إمكاف زيادة الوفيات والمراضة ما حوؿ الوالدة، وبنياية األسبوع )

مدة الحمؿ بيف الفقو والطب وبعض قوانيف  انظر: .( وىي عشرة أشير تقريباً ٖٔٓياـ )مدة الحمؿ باأل
 .ٖٔاألحواؿ الشخصية المعاصرة لمحػمد سػميماف النور ص

 . ٖٙٚ، ٖ٘ٚالموسوعة الطبية الفقيية لكنعاف صانظر:  -ٖ
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لتصبح ثبلثمائة وثبلثيف  مف أسبوعيف آخريف النادر والشاذ تمد ىذه المدة اعتباراً 
 .(ٔ)«بعناصر الحياة ليذه المدة يومًا، ولـ يعرؼ أف مشيمة قدرت أف تمد الجنيف

أما أىؿ القانوف فقد توسعوا في االحتياط مستنديف إلى بعض اآلراء الفقيية 
ف كاف القانوف (ٕ)ي العممي، فجعموا أقصى مدة لمحمؿ سنة واحدةبجانب الرأ ، وا 

( ٔٔ( شيرًا و)ٔٔيوما( أي ) ٖٔٗاإلنجميزي لـ يعترؼ بمدة لمحمؿ تزيد عف )
يومًا، ولكف الوقائع الموثقة في ىذا قميمة؛  ٖٔٗيوما، وىناؾ روايات عف حمؿ داـ 

ساب مدة الحمؿ، مع أنيا الستعماؿ حبوب منع الحمؿ، والتي قد تسبب لبسًا في ح
روايات صحفية ال يمكف االعتماد عمييا، وىي راجعة في الغالب إلى توىـ المرأة 

 .(ٖ)بالحمؿ
 أعجبة انْٕى ثبحلًم ػُذ انُغبء  

 ويذكر األطباء أف ىناؾ عدة أسباب لتوىـ المرأة بأنيا حامؿ، ومنيا: 
 لدورة الشيريةاحساب مدة انقطاع ، كفي الحساب مف بعض الحوامؿأ الخط -أ

لدورة الشيرية فترات طويمة جدًا ا تكوف مرضعة فتنقطع كأفضمف مدة الحمؿ، 
مد في تأثناء ذلؾ أف تحمؿ المرأة، و  بسبب وجود ىرموف الحميب، وقد يحدث في

، وربما جزءا مف حمميا، وليس األمر كذلؾ لدورةاصى مدة الحمؿ، فتظف انقطاع أق
                                                           

 .ٜٓٔ، ٛٓٔإلسبلمية ليحيى الخطيب صأحكاـ المرأة الحامؿ في الشريعة اانظر:  -ٔ
لى  ٖٖٔقد ذكر البعض أف ىناؾ حاالت نادرة ومشيورة تأخر فييا الحمؿ إلى و  يومًا  ٜٖٗيومًا، بؿ وا 

انظر: تطور العمـو الطبية في تقدير مدة الحمؿ وأثره في القضاء الشرعي، السيد محمود  .أي قرابة السنة
 .ٖٕ/ٕٛ لمأموؿ،وا الواقععبدالرحيـ ميراف، ضمف بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر 

والذي جعؿ رجاؿ القضاء يجعموف أقصى مدة الحمؿ سنة شمسية ىو نوع مف االحتياط لحقوؽ  -ٕ
الموسوعة الفقيية لؤلجنة واالستنساخ انظر:  الجنيف مف إثبات نسبو، وعدـ ضياعو، أو ضياع الحقوؽ،

 .ٕٙص وأحمد قرقوز عبد الحميد ديابل مع الطب في القرآف الكريـ، و ٔٗٗ/ٔموفعة  البشري لسعيد
 .ٖٙٚالموسوعة الطبية الفقيية لكنعاف صانظر:  -ٖ
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عمييا دـ، وربما بغزارة بعد  ينزؿ حمميا، حينما المرأة التي حممت وتأكدت مفأف 
معتقدة أنيا  فتبقى أتتيا عمى حمميا، تياربما تظف أف حيضف ،تأخر دورتيا الشيرية
الجنيف  حيث ال يرى لجنيف ميت، أنيا ال ترى في الدـ أثراً  حامؿ، وخصوصاً 

ية الشير في نيا (جـ (,02؛ ألف حجموالفترة  وسط الدماء في ىذه بالعيف المجردة
ويحدث ليا ما حدث في المرة   أكثر، ثـ تحمؿ مرة أخرى بعد شير أو، األوؿ

والحقيقة أنيا حممت ثـ  األولى، فتحسب عمر حمميا األخير منذ الحمؿ األوؿ،
ألف حجمو قد ال يتجاوز  ،مف غير أف تدري بالحمؿ أو السقط أسقطت مراراً 

 األنممة، ومثمو قد ال يرى في الدـ.
قد  (Molar Pregnancy) بالحمؿ الكاذب بما يعرؼ عممياً  المرأة إصابة -ب

يبحثف عف اإلنجاب دوف  البلئيحالة تصيب النساء وىو  ،ليذا الوىـ يكوف أساساً 
وتتوقؼ العادة  ،بطف المرأة بالغازات وينتفخ ،أف ينجبف، حيث يكبر حجـ الرحـ

يب الحيض، غؿ تبداية الحمؿ البسيطة، والتي تشم منغصاتوتظير  ،الشيرية
المرأة تعتقد ، فالغثياف، واالستفراغ، ثـ ازدياد الوزف وتضخما في الثدييف، وكذلؾ

يمكف أف  التي جازمة أنيا حامؿ ىي ومف حوليا، ثـ قد تزوؿ ىذه األعراض
 وفتحسب حقيقياً  ثـ تحمؿ بعد ذلؾ حمبلً  ،عدة، ويأتييا حيض طبيعي تستمر شيوراً 

 إلى أف السبب ةشير موتتوافر بعض البراىيف العممية ال ،(ٔ)منذ بدء حمميا الكاذب
، الكاذب وراء ىذه الحالة ىو اضطراب ىرموني مؤقت يسبب كؿ أعراض الحمؿ

جنيف في بطنيا، وىي ليست إال حركة األمعاء  ف ىناؾ حركةأكما تحس المرأة وك

                                                           

البار أف مثؿ ىذه الحكايات رائجة، حيث عمؿ في عيادة طبية لو، وكانت الطبيب محمد وقد ذكر  -ٔ
نما كاف  بعض النسوة يترددف عميو في العيادة ويدعيف الحمؿ منذ سنيف، وبالفحص يتبيف غير ذلؾ، وا 

 .ٖ٘ٗخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف ص . انظر:يعرؼ بالحمؿ الكاذبذلؾ نتيجة لما 
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وعند الميعاد المحسوب  ،واإلحساس بتقمصات عضبلت جدار البطف داخؿ البطف،
 .، وليس ذلؾ إال حالة نفسية عصبية(ٔ)تحس المرأة بآالـ الوالدة موالدةل

وال تأتي لممرأة دورة شيرية  بعض حاالت اإلجياض المخفي؛ ينقطع الدـ -ج
نو أ ٔصاحب المرجع الطبي ذكرلعدة عقود، و  وأحياناً  ،لعدة أشير أو لعدة سنوات

لمدورة الشيرية لمدة انقطاع  حدث لدييف النساءحاالت لدى بعض  رأى شخصياً 
في التقدير والحساب  وبناء عمى ىذه االحتماالت؛ يمكف أف يقع الخطأ ،شيرا ٖٛ

 واطريقيف، فأفت عند النساء والمحيطيف بيف، ونقؿ ىذا الخطأ إلى العمماء عف
 .بجواز تأخر الجنيف في بطف أمو

ؿ حمبًل ، فالمرأة قد تحمفييا مدة طويمةائو بقمع الحمؿ في بطف أمو  موت -د
الجنيف،  (ٕ)حقيقيًا ثـ يموت الجنيف في بطنيا دوف أف ينزؿ، وبمرور الوقت يتكمس

ويبقى في بطنيا مدة طويمة إلى أف يحصؿ تدخؿ طبي، ولكف في مثؿ ىذه الحالة 
 .(ٖ)ينزؿ الجنيف ميتا، وقد يقذفو الرحـ عمى فترات متقطعة

                                                           

ولقد أخبرنا عف امرأة أنيا وجدت ذلؾ مدة تسعة أشير »و الحنفي: يفقالسيواسي ال الديف كماؿيقوؿ  -ٔ
دراؾ الطمؽ، فحيف جمست القابمة تحتيا أخذت في الطمؽ، فكمما  مف الحركة وانقطاع الدـ وكبر البطف وا 

شرح  «رت ماء، ىكذا شيئا فشيئا إلى أف انضمر بطنيا، وقامت عف قابمتيا عف غير والدةطمقت اعتص
 .ٕٖٙ/ٗفتح القدير 

 .ٖ٘ٗخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص .تترسب فيو أمبلح الكالسيـو فيصبح مثؿ الجير -ٕ
ٖ-  : في سنيف، فإف صح ىذا قد يموت في بطف أمو، فيتمادى ببل غاية حتى تمقيو متقطعًا »قاؿ ابف حـز

؛ ألنو فإنو حمؿ صحيح ال تنقضي عدتيا إال بوضعو كمو، إال أنو ال يوقؼ لو ميراث، وال يمحؽ أصبلً 
 «ال سبيؿ إلى أف يولد حيًا، ولو سعت عند تيقف ذلؾ في إسقاطو بدواء لكاف مباحًا؛ ألنو ميت ببل شؾ

 .ٖٚٔ/ٓٔ المحمى
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الحمؿ الكاذب قد ظيور أسناف عند بعض المواليد، فإف كانت أعراض  -ىػ
ظيرت عمى المرأة قبؿ ذلؾ، ثـ حممت حمبًل حقيقًا، تعزز االعتقاد بأف مدة الحمؿ 

  كانت سنتيف أو ثبلثا، وىذا ال يعد ذلؾ صحيحًا مف الناحية الطبية.
ف بعض األميات يتحدثف عف إإذا كانت العادة الشيرية غير منتظمة ف -و

 .(ٔ)ال لطوؿ مدة الحمؿ ،عادة الشيريةلعدـ انتظاـ ال نظراً  ؛فترات حمؿ طويمة
لكثير مف الحاالت، فإف األطباء لـ تسجؿ العممي  واإلحصاءومف خبلؿ الرصد 

ولـ يذكر أي مرجع طبي حالة لدييـ حاالت حمؿ مديد طبيعية دامت لسنة واحدة، 
 .(ٕ)عف أكثر مف ذلؾ فييا الحمؿ لمدة سنة كاممة مثبل، فضبلً  واحدة سجؿ

 في بقاؤه يزيد ال الجنيف أف عمى دؿ العممي فاإلحصاء»حيمي: يقوؿ وىبة الز 
 عدة أف المالكي المذىب في رأي وىناؾ أياـ، ٖٛٓ أو ٖ٘ٓ عف أمو بطف

 الحمؿ، مدة ألقصى المذاىب في يذكر ما ، وأما(يوما ٖٗ٘) قمرية سنة المطمقة
 في الحمؿ وجود يتوىموف أو يخطئوف قد والناس الناس، وأخبار االستقراء فمستنده

 .(ٖ)«ثابت شرعي نص أي ذلؾ في وليس ما، زمنية فترة
 أمو ثـ يولد حياً  صى مدة يمكف أف يمكثيا الحمؿ في بطفقأف أ مما سبؽيتبيف ف
قيؿ فييا: أحد عشر  كثر ماأعشرة أشير، و  :أقؿ ما قيؿ فييا ىو -عند األطباء-

                                                           

، وأثر ٖٙٚصلكنعاف ، الموسوعة الطبية الفقيية ٚٗٗلمبار ص خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآفانظر:  -ٔ
 بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لعبداهلل المصمح وعبد الجواد الصاوي، بحث قدـ لممؤتمر

، ومدة الحمؿ بيف الفقو ٖٓ/ٔالعالمي الثامف لئلعجاز العممي في القرآف والسنة في الكويت، العمـو الطبية، 
 .ٖٗ-ٕٖوبعض قوانيف األحواؿ الشخصية المعاصرة لمحمد سميماف النور صوالطب 

، وأثر بحوث اإلعجاز العممي في بعض القضايا ٖٚٚصلكنعاف الموسوعة الطبية الفقيية انظر:  -ٕ
، ومنشور ضمف مجمة ٖٔ/ٔالعمـو الطبية، الفقيية، منشور ضمف بحوث المؤتمر الثامف لئلعجاز العممي، 

 .ٜٖىػ، ص ٜٕٗٔ، ٜٕ، العدد اإلعجاز العممي
 .ٕٔٔ، ٕٓٔ/ٖٔالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج لوىبة الزحيمي  -ٖ
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 ؛االحتياط مبناه عمى (ٖٖٓ) شيرًا، وىذه اآلراء متقاربة، والقوؿ: بأف ىذه المدة
 .(ٔ)رةدانلكونو يستوعب جميع الحاالت الشاذة وال

ومع التطور المشيود في عمـ الطب، أصبح مف الممكف متابعة الحامؿ بصورة 
دورية، وبالتالي أصبح مف الممكف التأكد مف عمر الحمؿ بدقة، ويمكف لممرأة التي 

لفحوصات الخاصة تظف طوؿ الحمؿ الذىاب إلى الطبيبة المختصة لعمؿ ا
بالكشؼ عف الحمؿ، بؿ مف الممكف اختبار وجود الحمؿ بأنواع متعددة مختمفة 
ومنتشرة في الصيدليات، غير أف نتائجو غير قطعية في الغالب، وتصؿ نسبة 

%، فبلبد مف عمؿ تحميؿ مخبري لمدـ، وقياس نسبة ىرموف ٙالخطأ فيو إلى 
أة إال عند حدوث الحمؿ، ويظير (، والذي ال يظير في دـ المر HCG Bالحمؿ )

ىذا اليرموف في الدـ حتى قبؿ انقطاع الدورة الشيرية وشعور المرأة بعبلمات 
الحمؿ، وىو فحص مؤكد وسيؿ مف الناحية الطبية، ويجرى عادة بعد تأخر الدورة 
بيوميف أو ثبلثة، بينما فحص البوؿ لمحامؿ ال يجرى إال بعد مرور أكثر مف عشرة 

قطاع الحيض، فإف لـ تبيف ىذه التحاليؿ وجود الحمؿ فيمكف عمؿ أياـ عمى ان
تصوير إشعاعي مموف ثبلثي األبعاد بجياز دوبمر لمموجات فوؽ الصوتية، والذي 

 تحدد والتي الوراثية البصمة إلى إضافة ،(ٕ)يصور الرحـ واألجزاء المحيطة بو
 .(ٖ)%ٜٜ بنسبة األبويف

 
 

                                                           

 .ٕٖمّدة الحمؿ بيف الفقو والطب وبعض قوانيف األحواؿ الشخصية المعاصرة لمحػمد سػميماف ص -ٔ
، ٖٗٙ، ٖٖٙالفقيي ص، وأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ ٖٚٚانظر: الموسوعة الطبية الفقيية ص -ٕ

 .ٖٕٔوأحكاـ المرأة الحامؿ وحمميا لعبد الرشيد قاسـ ص 
 .ٖٕٔأحكاـ المرأة الحامؿ وحمميا لعبد الرشيد قاسـ صانظر:  -ٖ
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 زفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْبادلطهت انضبنش: يهخص انذساعبد ان
 :يتمخص ما يميمن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 

أشير، وذلؾ مروي عف  ستة الحمؿ مدة * أجمع المفسروف عمى أف أقؿ
ڀ ڀ ٺ ژ :، وذلؾ عمموه باالستنباط مف قولو الصحابة 

ھ ژ: وقولو  شيرا، بثبلثيف والفصاؿ الحمؿ ، والتي حددت مدة(ٔ)ژٺ

 أف عمى تدالف (ٖ)ژڇ  ڇ  ڇژ: ، وقولو (ٕ)ژھ ھ ھ ے
 أشير. ستة لدوف تمد ال أشير، فالمرأة ستة الحمؿ لمدة فبقي عاماف، الفطاـ مدة

الحمؿ، وليـ في المسألة عدة أقواؿ؛ ألف  مدة أكثر تحديد في العمماء * اختمؼ
 بحسب والعمماء قالوا سنة، وال كتاب مف شيء تحديده في يرد لـ الحمؿ أمد أكثر
 النساء. أحواؿ مف ليـ ظير ما

أقؿ الحمؿ الذي يمكف العيش بعده ىو ستة في أف الشرع مع يتفؽ الطب * 
تبدأ تييئة الجنيف لمحياة خارج الرحـ في األسبوع الثاني والعشريف، ، إذ أشير

وتنتيي في األسبوع السادس والعشريف عندما يصبح الجياز التنفسي مؤىبًل لمقياـ 
الجياز العصبي مؤىبًل لضبط حرارة جسـ الجنيف، واألسابيع يصبح و  بوظائفو،

 إسقاطًا. تسمى قبؿ ذلؾ ، والوالدةالستة والعشروف تعادؿ تقريبًا ستة أشير قمرية
يومًا، وتحسب مف آخر حيضة  ٕٓٛيرى األطباء أف مدة الحمؿ الطبيعية * 

ترة وجيزة ال أف الحمؿ ال يتأخر عف موعده المعتاد إال فوف وير ، حاضتيا المرأة
أطوؿ كتزيد عف أسبوعيف أو ثبلثة في الغالب، حتى لو وصؿ التأخر لمدة شير 

                                                           

 .٘ٔسورة األحقاؼ: اآلية  -ٔ
 .ٖٖٕسورة البقرة: اآلية  -ٕ
 .ٗٔسورة لقماف: اآلية  -ٖ
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د قادرة عمى إمداد و تعتضعؼ، وال ف المشيمة أل ؛زيادة في األوضاع الطبيعية
، ومف النادر أف ينجو جنيف مف الجنيف بالغذاء الذي يحتاجو الستمرار حياتو

ىذه المدة  دواتيعاب النادر والشاذ مدالسأسبوعا، و  ٘ٗالموت بقي في البطف 
 ، ولـ يعرؼ أف مشيمة قدرت أف تمد الجنيف( يومآٖٖ)لتصبح ، أسبوعيف

 .بعناصر الحياة ليذه المدة
 .أىؿ القانوف توسعوا في االحتياط فجعموا أقصى مدة لمحمؿ سنة واحدة* 
الحمؿ ، و في الحسابأ الخط، كأسباب الوىـ بالحمؿ عند النساء عديدة* 
فييا مدة ائو بقمع الحمؿ في بطف أمو  ، وموتاإلجياض المخفي، و الكاذب
 .طويمة
مف خبلؿ الرصد واإلحصاء العممي لكثير مف الحاالت، فإف األطباء لـ * 

 .تسجؿ لدييـ حاالت حمؿ مديد طبيعية دامت لسنة واحدة
ومع التطور المشيود في عمـ الطب، أصبح مف الممكف متابعة الحامؿ * 

دورية، والتأكد مف عمره بدقة، ويمكف الفحص لمكشؼ عف الحمؿ بطرؽ بصورة 
أقواىا تحميؿ الدـ مخبريا لقياس نسبة ىرموف الحمؿ، وعمؿ تصوير إشعاعي مموف 
ثبلثي األبعاد بجياز دوبمر لمموجات فوؽ الصوتية الذي يصور الرحـ وما يحيط 

 .%ٜٜ بةبنس األبويف تحدد والتي الوراثية البصمة إلى إضافة بو،
 اآلثار التالية: رظيتومن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 

قمرية،  مطب بتقريره أف أقؿ مدة لمحمؿ ستة أشيرل الكريـ سبؽ القرآف* 
فيستحؿ صدور ذلؾ مف صناعة بشرية، إنما ىو العمـ المودع في كبلـ رب 

ؿ وما البرية، معجزة شاىدة في عصر نيضة العمـو البشرية، عمى صدؽ الرسو 
 بعث بو مف رسالة ىداية عالمية لكؿ األجناس البشرية. 
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* ظيور فقو الصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ أجمعيف، إذ استنبطوا مدة أقؿ 
الحمؿ، بالجمع بيف اآليات، وىذا االستنباط يقـو عمى عممية حسابية، يصعب 

يد مف اهلل عمى مف عاش في بيئة أمية االىتداء إليو إال عف فقو مع توفيؽ وتسد
 وىذا يدؿ عمى توفيؽ اهلل لصحابة نبيو، ورضاه عنيـ، ونعوذ باهلل مف البيتاف ،

 العظيـ المتمثؿ بالطعف فييـ.   
* أثرت ىذه الدراسات في وقوع الخبلؼ بيف الباحثيف المعاصريف في أكثر مدة 

 الحمؿ بناء عمى مكتشفات العمـو الطبية وما قالو المفسروف والفقياء:
، واألخذ بما لى المختصيف واالعتداد بكبلميـإالرجوع يرى  يق األول:الفر 

 أظيرتو المكتشفات العممية الطبية؛ لآلتي:
طباؽ األطباء ، وإلال نص في المسألة مف كتاب وال سنة صحيحةألنو  -ٕ، ٔ

تؤكد أف مدة الحمؿ  ىـ أىؿ الذكر في الموضوع، وأبحاثيـ ومراجعيـ، و عمى ذلؾ
ف زادت عف ذلؾ د وأربعيف أسبوعاً ال تزيد عف واح فالجنيف  مف بدء التمقيح، وا 

 معرض لخطر الموت؛ وذلؾ لتدىور كفاءة المشيمة والرحـ في إمداده بالغذاء
؛ فيصاب بتمؼ في المخ وييمؾ فبل يمكف مثبل أف يستمر الحمؿ خمسيف  ،البلـز

 .الحمؿ والوالدة تتـ وفؽ سنف ثابتة ال تتغير ألف ؛أسبوعا
في ىذه العصور المتأخرة التي تطورت  فإننا ،مقطعليؿ االستقراء المفيد دلل -ٖ

حمؿ استمر أكثر مف بلـ نسمع  ،فييا وسائؿ العمـ واالستكشاؼ، ووسائؿ اإلعبلـ
 .ف في عالـ الحيواناتكاحتى ولو  الشتير ونقؿ إلينا إعبلميًا،سنة، ولو حصؿ 

، لنادراال إنما يكوف بالمعتاد  والحكـ ،أقرب إلى المعتادما اكتشفو األطباء  -ٗ
البار أف الحمؿ الطويؿ مستحيؿ الطبيب كد ، إذ أيكوف مستحيبلً  والذي قد
نصح و ومف اختراع القصاص وأساطيرىـ،  ،نو نتيجة وىـ عند النساءأو  ،الحدوث
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يصدقوا حصوؿ الحمؿ ال و  ،المسألة بعنايةلدراسة  التنبوالعمـو الشرعية  دارسي
 .(ٔ)الطويؿ
 ألسباب، ومنيا:بلء األجّْ  ءفقياال رعذمع 
لعمو مف و  ،باستثناء ما نقؿ عف عائشة، عدـ توفر نص صحيح في المسألة -أ

، ولـ ترفعو إلى الرسوؿ  ،لعمميا بحاالت النساء وعاداتيف ؛اجتياداتيا الخاصة
ال فو  ،إف سممنا بصحتوىذا   .قد طعف في صحتو إنوا 
أصحاب و عف مالؾ، روي كما  مف ثقات يـروايات وصمتلتصديقيـ  -ب 

وانتفاخ  ،انقطاع حيضتياكالمرأة  بحمؿوا كبلميـ عمى وجود قرائف تفيد تاألخبار ب
 .ف يكوف ىناؾ حمؿ حقيقيأوال يعمموف أف مثؿ ىذا يمكف أف يحدث دوف  ،بطنيا
لحقوؽ الجنيف مف حيث النسب وبقية الحقوؽ، وكذلؾ  يـاالحتياط من -ج 

 ف ىذه األمور مبنية عمى االحتياط والتوسع.حوىا، وألحقوؽ والدتو مف عدة ون
ف ليـ أقصى تبيّ والتي  عصرىـالوسائؿ الطبية الحديثة الموجودة في  انعداـ -د 

 .(ٕ)فيـ معذوروف مأجوروف عمى اجتيادىـ جميعاً ، مدة يمكف أف تحمؿ فييا المرأة
في  -ف وفقياءمف مفسري–يرى أف الخبلؼ بيف العمماء السابقيف الفريق الثاني: 

 المسألة ال يزاؿ معتبرًا لـ تأثر فيو التقنية الطبية الحديثة؛ لآلتي:
ألف العمماء لـ ينظروا إلى الوقائع فحسب، بؿ احتاطوا لؤلنساب، فوجب أف  -ٔ

 ال نغفؿ جانب النسب في ىذه المسألة، وأف يكوف لو الجانب األكبر مف االىتماـ.

                                                           

، وأثر بحوث اإلعجاز ٔٗٗ، ٓٗٗ/ٔري لسعيد موفعة انظر: الموسوعة الفقيية لؤلجنة واالستنساخ البش -ٔ
، ٖٔ، ٖٓ/ٔالعممي في بعض القضايا الفقيية، منشور ضمف بحوث المؤتمر الثامف لئلعجاز العممي، 

، والتفسير المنير لوىبة الزحيمي ٓٗىػ، صٜٕٗٔ، ٜٕومنشور ضمف مجمة اإلعجاز العممي، عدد 
ٖٔ/ٕٔٓ ،ٕٔٔ. 
 .ٕٗٗ، ٔٗٗ/ٔجنة واالستنساخ البشري لسعيد موفعة الموسوعة الفقيية لؤلانظر:  -ٕ
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ألجؿ ما توصمت إليو المستجدات الطبية ألف النزوؿ عمى قوؿ الظاىرية  -ٕ
يكاد يكوف مف الصعوبة بمكاف؛ ألف األطباء غاية ما توصموا إليو عدـ العمـ 
بالوقوع، وعدـ العمـ ليس عممًا بالعدـ كما يقرر ذلؾ عمماء األصوؿ، وىناؾ عدـ 

نما ىو الظف المبني عمى عدـ الوجود  .(ٔ)جـز مف األطباء بقوؿ فصؿ فييا، وا 
 وقوع بنفي يرى األخذ بالجانب الطبي والعمؿ بو، مع عدـ القطع الثالث: الفريق

ف كاف ذلؾ طويبًل، امتد حمؿ  تبنى التي الحمؿ مدة فأقصى وعميو جدًا؛ نادرا وا 
 أسابيع تزيد قد والتي أشير تسعة المعيودة المدة ىي الشرعية األحكاـ عمييا

 يمتفت ال النادرة واالحتماالت ادرة،ن فيي الطويمة المدد أما الواقع، ىو كما محدودة
 القائميف وىـ يبدد المعاصر لو، والواقع حكـ ال والنادر بالغالب العبرة إلييا؛ ألف

 ىذا أمثاؿ وجد ولو البشر، مبلييف العاـ في يولد ألنو لسنوات؛ الحمؿ بامتداد
ومع ىذا  الحدث، ىذا مثؿ بنقؿ الىتماميـ واألطباء، اإلعبلـ وسائؿ لتناقمتو الحمؿ

 :التالية لؤلمور وذلؾ ندرتو؛ مع طويبلً  امتد حمؿ وقوع بنفي فإف ىذا ال يعني القطع
 أنو ثبت ، والذي(ٕ)صياد ابف لخبر يتطرقوا لـ المعاصريف الباحثيف عامة أف -ٔ
 دخؿ فقد أنو غير الدجاؿ، عمى العمماء عامة ، وذلؾ بناء عمى قوؿ(ٖ)لسنة ولد

                                                           

 ورجح أف مدة الحمؿ أربع سنوات. .ٖ٘ٙأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ليشاـ آؿ الشيخ صانظر:  -ٔ
ابف صياد وابف الصياد وابف صائد الذي كاف يظف أنو الدجاؿ، قيؿ: اسمو عبد اهلل، وقيؿ: صياؼ، وقيؿ:  -ٕ

مف ييود المدينة، وقيؿ: ىو دخيؿ فييـ، وكاف حالو في صغره حاؿ الكياف، يصدؽ مرة صاؼ، وىو ييودي 
ويكذب مرارًا، ثـ أسمـ لما كبر، وظيرت منو عبلمات مف الحج والجياد مع المسمميف، ثـ ظيرت منو أحواؿ 

مرقاة  .وسمعت منو أقواؿ تشعر بأنو الدجاؿ، وقيؿ: إنو تاب ومات بالمدينة، وقيؿ: بؿ فقد يـو الحرة
 .ٙٗ/ٛٔ، وشرح النووي عمى مسمـ ٜٗٔ/ٓٔالمفاتيح 

"أَلْن َأْحِمَف َعْشَر ِمَراٍر أن بن قاؿ:  ، عف أبي ذر ٖٕٚ٘ٔبرقـ:  ٛٗٔ/٘أخرجو أحمد في المسند  -ٖ
اُل َأَحبُّ ِإَلىَّ من أن َأْحِمَف َمرًَّة َواِحَدًة أنو ليس ِبِو، قال وكان رسول المَّوِ  بعثني إلى ُأمِِّو،   َصاِئٍد ىو الدَّجَّ

 =ْيَياقال: َسْمَيا َكْم َحَمَمْت؟ قال: َفَأَتْيُتَيا َفَسَأْلُتَيا، فقالت: َحَمْمُت ِبِو اثنى َعَشَر َشْيرًا، قال: ُثمَّ أرسمني ِإلَ 
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نما األحاديث، بعض روى الذي األجبلء التابعيف مف ابف ولو والمدينة، مكة  كاف وا 
 .الجاف تمبس مف شيء فيو وكاف أمره، في يشكوف الصحابة وبعض  النبي
 داـ امرأة ـٗٛٛٔ ديسمبر ٕٚ في األمريكية الطبي المحقؽ صحيفة ذكرت -ٕ
 حمؿ ذكر الفرنسية األكاديمية تاريخ مجمة في وورد يومًا، ٕٓ و شيراً ٘ٔ حمميا

 جية مف طبية مجمة عف منقولة أخبار ، وىي(ٔ)سنيف ثبلث أي شيراً  ٖٙ ـدا
 بكندا عف األجنة عمـ في مختص عالمي طبيب ُسئؿ ، وقد(ٕ)معاصر طبيب
 استعداد مدى إلى يرجع التأخر ىذا أف الطبيب فذكر لسنيف، الحمؿ فترة امتداد
 .(ٖ)الحمؿ تأخر مبدأ يرفض ولـ لمطفؿ، المناعة جياز

                                                                                                                                                                  

، َة الصبي ابن َشْيٍر"فقال: َسْمَيا عن َصْيَحِتِو حين َوَقَع؟ قال: َفَرَجْعُت ِإَلْيَيا َفَسَأْلُتَيا؟ فقالت: َصاَح َصْيحَ =
، وقاؿ ٖ/ٛمجمع الزوائد « ورجاؿ أحمد رجاؿ الصحيح غير الحارث بف حصيرة وىو ثقة»قاؿ الييثمي: 

وال يتابع الحارث بف حصيرة عمى ىذا، ولو غير حديث منكر... وأما حديث ابف صياد]يريد أصؿ »العقيمي: 
الضعفاء الكبير ألبي جعفر « عنو بأسانيد صحاحالحديث[ فقد رواه جماعة مف أصحاب النبي عميو السبلـ 

 .ٕٙٔ/ٔ محمد بف عمر العقيمي
 . ٖٙٚالموسوعة الطبية الفقيية لكنعاف ص انظر: -ٔ
غير أف ىذا الكبلـ لـ يسمـ مف المعارضة بأف ىذه المعمومة ليست في مصدر طبي معتمد بؿ منقولة  -ٕ

لخبر األوؿ مضى عميو أكثر مف قرف، ولـ تكف عف موسوعة األرقاـ القياسية غينيس، إضافة إلى أف ا
 .ٕٔٔأحكاـ المرأة الحامؿ وحمميا ص . انظر:عندىـ الوسائؿ والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر

وقد نشرت بعض المجبلت العممية )اإلنجميزية(، لطبيب إنجميزي دراسة في العصر الحديث تقوؿ  -ٖ
بطف أمو سنيف، وعمؿ ذلؾ بأف الحمؿ إذا كاف في ظروؼ طبيعية نتائجيا: إف الحمؿ قد يطوؿ بقاؤه في 

ذا لـ تكف ظروفو طبيعية وكاف في حالة سيئة ال تعيف عمى الحياة فإنو  ينزؿ في موعده الطبيعي، وا 
يموت، أما إذا كانت الحالة بيف بيف، فإف الطفؿ يناـ في بطف أمو ويبقى نائمًا حتى يوقظو اهلل، وقد 

انظر: تطور العمـو الطبية في تقدير مدة الحمؿ  .في العمـ الحديث بظاىرة السبات عرفت ىذه الظاىرة
وأثره في القضاء الشرعي، السيد محمود عبدالرحيـ ميراف، ضمف بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر 

 .ٕ٘/ٕٛالحاضر 
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 واحد بطف في توائـ سبعة والدة ثبت فقد بو، مقطوع الخمؽ في الشواذ وجود -ٖ
 وواقع، نادر ىو مما كثير ذلؾ وغير برأسيف، ولدوا أطفاؿ ووجود المعيود، بخبلؼ

 طويمة لفترة الطفؿ إمداد عمى قدرة ليا مشيمة الشذوذ جية عمى توجد أف يمتنع وال
 أعمار تجاوز والذيف الزماف اىذ في المعمريف حاؿ ىو كما المعيود، غير عمى

 .الزماف مف ونصؼ القرف قرنا البعض
 أربع داـ حمؿ بالمدينة قاضياً  كاف حيف لديو ثبت أنو زيد أبو بكر ذكر -ٗ

 منصب يشغؿ كاف حيف سنيف سبع داـ حمؿ لديو ثبت باز ابف وأف سنيف،
 الفقو مجمع مناقشات في األطباء عمى الشيخ ابف بارز ذلؾ أورد وحيف القضاء،
 ورد لما المعاصرة األخبار ، وبإضافة ىذه(ٔ)الجواب في حاروا لمرابطة اإلسبلمي

 النوع ىذا وجود أفادت طويمة، لمدد حممف نساء وجود مف والتاريخ الفقو كتب في
ف الحمؿ، مف  ونادرًا.  شاذاً  كاف وا 

 أف مـزي المعيودة، المدة تجاوز حمؿ وجود المرأة ادعت قالوا: وبناء عمى ذلؾ لو
 الحمؿ، ىذا بوجود النساء تشيد كأف قوليا، لتصديؽ الموجبة بالبينة ذلؾ تثبت

 أو الجنيف، كحركة الكاذب، الحمؿ مع تمتبس ال التي الواضحة عبلماتو وظيور
 أو -السونار- الصوتية الموجات أو الدـ، أو البوؿ، تحميؿ طريؽ عف ذلؾ تثبت
 عف الحمؿ امتداد عدـ األصؿ ألف ؛عدمو مف الحمؿ بوجود يقطع مما ذلؾ غير
 كثيرة، أحكاـ عميو ينبني الحمؿ ىذا ولكوف االدعاء، باب ولقطع المعيودة، المدة
 تحدد التي الحديثة الطبية األجيزة عمى االعتماد الزماف ىذا في لمقضاة ويمكف

                                                           

ىػ ٕٖٙٔى جماد أول ٜٕونقؿ عف قاضي مكة مصطفى عبد القادر عموي أنو حكـ المرأة طمقت في  -ٔ
بأف الولد الذي أنجبتو بعد التاريخ المذكور بأربع سنيف ىو ابف الرجؿ الذي طمقيا، كما حكـ ألختيا التي 

خمؽ اإلنساف بيف  . انظر:ولدت بعد مرور خمس سنيف مف وفاة زوجيا بأف ذلؾ الولد ابف زوجيا المتوفى
 .ٛٗٗص لمبار الطب والقرآف
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 بنسبة األبويف تحدد والتي الوراثية البصمة إلى إضافة بدقة، الجنيف عمر
ٜٜ%(ٔ). 

والباحثة ترجح الثالث؛ لما عمموا بو، باإلضافة إلى أف ما ذكره األطباء مف 
أسباب الوىـ بالحمؿ عند النساء مع وقوعو، فإنو متصور عند ذوات األزواج، فقد 
تتوىـ الحمؿ فترة ثـ تحمؿ حقيقة بعد ذلؾ، فتحسب الجميع مف فترة الحمؿ، 

حؽ المرأة المطمقة والمتوفى عنيا  فتطوؿ ىذه الفترة، ولكف تبقى المشكمة قائمة في
زوجيا؛ ألف أسباب الوىـ التي ذكرىا األطباء غير متصورة الوقوع بالنسبة ليما، 
باستثناء موت الحمؿ في بطف أمو مع بقائو فييا مدة طويمة إلى أف يحصؿ تدخؿ 
طبي، وفي مثؿ ىذه الحالة ينزؿ الجنيف ميتا، وقد يقذفو الرحـ عمى فترات 

 .(ٕ)ا قرر ذلؾ األطباء، وعميو ال يتصور والدتو حيًا في ىذه الحالةمتقطعة، كم
 أعمـ واهلل 

                                                           

 .ٖٕٔ-ٕٓٔبد الرشيد قاسـ ص أحكاـ المرأة الحامؿ وحمميا لع -ٔ
، ٕٗٗانظر: مستجدات العمـو الطبية وأثرىا في االختبلفات الفقيية )دراسة مقارنة( لمحمد البعداني ص -ٕ

 ـ.ٕٕٔٓ-ىػٖٖٗٔاطروحة دكتوراه في جامعة أـ ردماف اإلسبلمية، السوداف، 
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 ادلجؾش انغبدط 
 مـٍـجـغـش انـٍـغـٍـر

 وفيو ثبلثة مطالب: 
 ادلطهت األٔل: 

 .انمشآٌ انكشٌىيف  رٍغري انغجٍم
 ادلطهت انضبًَ: 

 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ. رٍغري انغجٍم
 ادلطهت انضبنش: 

 هخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب.ي
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 انمشآٌ انكشٌىيف  رٍغري انغجٍمادلطهت األٔل: 
 اٌَبد انٕاسدح:

  .(ٔ)ژں   ڻ  ڻژ:  اهلل قاؿ
 ألٕال ادلفغشٌٍ:

 .(ويؤنث يذكر)منو  وضح وما الطريؽ اأَلصؿ: في السَّبيؿ
 أي ،(ٕ)ژڱ  ں  ں  ڻ   ڻ ڱ  ژ  :قاؿ  والوصمة، والسَّبيؿ: السبب

 ووصمة. سبباً 
 سبيؿ. كذا في عمي ليس يقاؿ: والسبيؿ: الحرج،
 سبيؿ. عمي لؾ ليس يقاؿ: والسبيؿ: الحجة،

  .الحيمة والسبيؿ:
وسبيؿ اهلل  اهلل: طريؽ اليدى الذي دعا إليو، وسبيؿ وأسبمة، والجمع سبؿ

 الجياد في واستعمالو الخير، مف بو اهلل أمر ما وكؿ العمـ، وطمب والحج، الجياد،
 يتبمغ ما يجد وال بمده إلى الرجوع يريد وىو بو المنقطع المسافر السبيؿ أكثر، وابف

  .(ٖ)بو
 ، عمى أقواؿ: ژں   ڻ  ڻژ  :اختمؼ المفسروف في المراد بقوؿ اهلل 

 ؛ ألنو األشبو بظاىر اآلية، فاآليةمف بطف أموالجنيف ىو خروج القول األول: 
فناسب أف يكوف  ،وأحوالو  وتدبير جسمو ف نطفة، وانتقالوم خمقو تذكروبعدىا  قبميا

                                                           

 .ٕٓسورة عبس: اآلية  -ٔ
   .ٕٚسورة الفرقاف: اآلية  -ٕ
، والقاموس المحيط ٕ٘ٙ/ٔلمفيومي  ، والمصباح المنيرٜٖٔ/ٔٔ البف منظور لعربانظر: لساف ا -ٖ

 .٘ٔٗ/ٔ مصطفى إلبراىيـ ، والمعجـ الوسيطٕٔٓٔص
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، وقد رجح ىذا (ٔ)تيسير السبيؿ ىنا تسييؿ طريؽ خروج الجنيف مف بطف األـ
ألنو أشبييما بظاىر اآلية، وذلؾ أف الخبر » القوؿ الطبراني وعمؿ الترجيح بقولو:

في األحواؿ،  مف اهلل قبميا وبعدىا عف صفتو خمقو وتدبيره جسمو، وتصريفو إياه
 يؤكد ومما»، ويقوؿ الرازي: (ٕ)«فاألولى أف يكوف أوسط ذلؾ نظير ما قبمو وما بعد

، (ٖ)«العجائب أعجب مف الضيؽ المنفذ ذلؾ مف حياً  خروجو أف التأويؿ ىذا
 .(ٗ)ونسب ىذا القوؿ إلى أكثر المفسريف

بيف لو أي  ،طريؽ الحؽ والباطؿأو  يسره لطريؽ الخير والشر،القول الثاني: 
ېئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ژ :قولو  دليمو ،(٘)ذلؾ وسيؿ لو العمؿ بو

 .(ٚ)ژڻ   ڻژ:، وقولو (ٙ)ژىئ
 أمر الوالدة تيسير ألف؛ األرجح ىو كثير ابف رجحو ما ولعؿ »يقوؿ الشنقيطي:

 أف كما غيره، عمى فيو لئلنساف مزية فبل ممموس، مشاىد وىو حيواف، كؿ في عاـ
 ،(ٛ)ژڱ  ڱڱ ڱ ژ :تعالى قولو في القدرة وىو لولومد عمى أو عميو داؿ قبمو ما

                                                           

 القرآف وتفسير، ٕٕٗ/ٕٗ، وجامع البياف في تأويؿ القرآف لمطبري ٖ٘ٗ/ٖتفسير مقاتؿ بف سميماف انظر:  -ٔ
 وتفسير القرآف، ٘ٚٔٔالكتاب العزيز لمواحدي ص، والوجيز في تفسير ٜ٘/٘ زمنيف أبي البف العزيز

 .ٜ٘ٗ/ٖوصفوة التفاسير لمصابوني ، ٘٘/ٖٔ لمرازي الغيب ، ومفاتيحٜ٘ٔ/ٙ لمسمعاني
 .ٕٕٗ/ٕٗجامع البياف في تأويؿ القرآف لمطبري انظر:  -ٕ
 .٘٘/ٖٔ لمرازي الغيب مفاتيح -ٖ
 .ٜ٘ٔ/ٙ لمسمعاني انظر: تفسير القرآف -ٗ
، ٓٚ٘/ٗتفسير القرآف العظيـ البف كثير و ، ٖٕٚ/ٖمعاني القرآف لمفراء و ، ٖٓٚ/ٕىد تفسير مجاانظر:  -٘

 .٘ٙٗ/٘ لمشوكاني القدير وفتح
 .ٖسورة اإلنساف: اآلية  -ٙ
   .ٓٔسورة البمد: اآلية  -ٚ
 .ٜٔسورة عبس: اآلية  -ٛ
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 وجوده وزمف تخمقو قدر: ، أيژڱژ: قولو تحت داخبل الوالدة تيسير يكوف وقد
، أما ىو كما مماتو، وقدر حياتو، وقدر جسمو وتقديرات خروجو، وزمف  معمـو
 الذي إليو، وىو التوجو المطموب وىو باإلنساف، الخاص فيو الديف، سبيؿ تيسير

قباره، إماتتو وبيف وتقديره، نطفة مف تخمقو بيف ما بغيره تعمؽي  حياتو فترة: أي وا 
 في الديف لو ويسر الدنيا، إلى مجيئو وقدر نطفة مف خمقو: أي الدنيا، في

 النياية في جاء ، ولذا(ٔ)ژھہ ہ ہ ژ: عمؿ ماذا ليرى أماتو ثـ التكاليؼ،
 .(ٖ)«يسره السبيؿ إال األمر عمى يدؿ ما ىنا ، وليس(ٕ)ژھ  ھ    ے ے  ۓژ :بقولو

: ، دليمو قولو (ٗ)يّسر عمى كؿ أحد ما خمقو لو وقّدر عميو القول الثالث:
 .(٘)َلُو" ُخِمقَ  ِلَما ُمَيسَّرٌ  َفُكل   "اْعَمُموا

 .(ٙ)سبيؿ السعادة والشقاوة القول الرابع:
 .(ٚ)سبيؿ منافعو ومضاره القول الخامس:

                                                           

 .ٕٕسورة عبس: اآلية  -ٔ
 .ٖٕسورة عبس: اآلية  -ٕ
 .ٖ٘ٗ/ٛف بالقرآف لمشنقيطي أضواء البياف في إيضاح القرآ -ٖ
 .ٕٖٔ/ٓٔ: الكشؼ والبياف لمثعمبيفي ذكر ىذا القوؿ -ٗ
، ٙٙٙٗبرقـ:  ٜٔٛٔ/ٗ[ ٓٔ]الميؿ:ژۈۈ ژ :أخرجو البخاري، كتاب التفسير، باب قولو  -٘

 وسعادتو وشقاوتو وعممو وأجمو رزقو وكتابة أمو بطف في اآلدمي الخمؽ كيفية ومسمـ، كتاب القدر، باب
 .ٕٚٗٙرقـ: ب ٜٖٕٓ/ٗ
لى إاليداية في مكي ابف أبي طالب و ، ٖٛٗ/ٖ القرآف تفسيرفي  الصنعاني نقمو عف مجاىد: عبد الرزاؽ -ٙ

الجامع ألحكاـ القرآف والقرطبي في ، ٕٙٓ/ٙالنكت والعيوف في لماوردي وا، ٔٙٓٛ/ٕٔبموغ النياية 
ٜٔ/ٕٜٔ. 
 .ٕٙٓ/ٙ: النكت والعيوف لمماوردي في ذكر ىذا القوؿ -ٚ
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وتيسره لو  ،لى اإليمافإبيؿ النظر القويـ المؤدي ىي س السبيؿ القول السادس:
 .(ٔ)النظر مف وتمكينو ىو ىبة العقؿ

وامتحنو  يسر لو األسباب الدينية والدنيوية، وىداه السبيؿ، وبينو القول السابع:
 .(ٕ)باألمر والنيي

والراجح أف أقواؿ المفسريف ال تعارض بينيا، وأنو يمكف الجمع بينيا، فخروج 
بطف أمو ىو تيسير طريؽ خروجو إلى الدنيا وىذا ىو المعنى الحقيقي الجنيف مف 

تيسير سبيؿ الحؽ  لكممة السبيؿ )الطريؽ(، وال يتنافى مع بقية األقواؿ إذ إف
والباطؿ أيضًا ىو تيسير سبيؿ، وتيسير سبيؿ السعادة والشقاء داخؿ ضمف القوؿ 

قاء ىو سموؾ سبيؿ الشر الثاني إذ ال سعادة دوف سموؾ سبيؿ الخير والحؽ، والش
فيما أقواؿ عامو، يدخؿ فييا كؿ ما سبؽ مف  الخامس والسابعأما القوؿ  والباطؿ،

يسر لئلنساف كؿ سبؿ منافعو ومضاره، ويسر لو األسباب الدينية  األقواؿ، فاهلل 
 والدنيوية، ومف ذلؾ تيسير الطريؽ لخروج الجنيف مف بطف أمو، واهلل أعمـ.

وال شؾَّ » :ف كيؼ يكوف تيسير طريؽ خروج الجنيف بقولوويصؼ بعض المفسري
مف أضيؽ المسالؾ مف أعجب العجائب، يقاؿ: إنو كاف رأسو في  أف خروجو حياً 

بطف أنو مف فوؽ، ورجبلُه مف تحت، فإذا جاء وقت الخروج انقمب، فمف الذي 
 .(ٖ)«أعطاه ذلؾ اإللياـ

                                                           

، ٕٓٗ/ٛ، وتفسير البحر المحيط ألبي حياف ٔٔٗ/٘: المحرر الوجيز البف عطية في ذكر ىذا القوؿ -ٔ
 .ٗٗ/ٖٓروح المعاني لآللوسيو ، ٖٛٛ/ٗوالجواىر الحساف في تفسير القرآف لمثعالبي 

 .ٜٔٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدي صانظر:  -ٕ
 المنير لمشربيني ، والسراجٔٙٔ/ٕٓمباب في عمـو الكتاب البف عادؿ الو ، ٘٘/ٖٔمفاتيح الغيب لمرازي -ٖ
ٗ/ٖ٘ٗ. 
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 ،بأف فتح فـ الرحـ»ؿ الجنيف: ويقوؿ اآللوسي واصفًا قدرة الخالؽ في تيسير سبي
 .(ٔ)«ونكس رأسو ألسفؿ بعد أف كاف في جية العمو ،ومدد األعصاب في طريقو
 معتمد ىو»: وعند والدتو قائبلً  أمو بطف في الجنيف ويصؼ ابف القيـ وضع

 ووجيو قدميو، إلى مضمومتاف ورجبله ركبتيو، عمى وبراحتيو رجميو، عمى بوجيو
 الضيؽ المكاف في الجمسة ىذه أجمسو أف اإلليية العناية مف وىذا أمو، ظير إلى
 عمى أعانتو انقمب إذا الخروج محاولة عند وألنو الشكؿ... ىذا عمى الرحـ في

 خروج كاف أوالً  خرج إذا الرأس ألف رأسو؛ منو يخرج ما أوؿ خرج إذا فإنو الخروج،
 وعسر، تعويؽ يوف لكاف الوجو ىذا غير عمى خرج ولو سيبًل، بعده األعضاء سائر
ف الباقي، خروج انعاؽ أوالً  خرجتا لو الرجميف فإف  أوالً  الواحدة الرجؿ خرجت وا 

ف الثانية، عند انعاؽ ف عند اليديف، انعاؽ معاً  خرجتا وا   واليداف الرجبلف خرجت وا 
 الرحـ، فيألـ العنؽ، إلى السرة وتمتوي خمؼ إلى يمتوي فكاف الرأس، عند انعاؽ

 .(ٖ()ٕ)«تمفو أو مرضو إلى ؤديوي الخروج، ويصعب
فاستعمؿ مصطمح العسر في حاؿ أشكؿ خروج الجنيف، واليـو يسمى ذلؾ بعسر 
 الوالدة، ويمجأ المختصوف إلى الجراحة الطبية مف خبلؿ التوسعة أو عمميات شؽ

 أمو. إف تسييؿ خروج الجنيف تيسير لو وعميو وعمى يقابمو اليسر، فحقاً  والعسر البطف،

                                                           

 .ٗٗ/ٖٓروح المعاني لآللوسي -ٔ
 .ٖٛ٘، ٖٚ٘ص القرآف أقساـ في انظر: التبياف -ٕ
 أصدؽ الوالدة فف كتب في حتى تجد ولف»يقوؿ الطبيب البار عقب نقمو لكبلـ ابف القيـ المذكور:  -ٖ

 وجو عمى الرأس وقبوة.. )أوالً  الرأس بنزوؿ الطبيعية الوالدة تمثؿ فيي رة،العبا ىذه مف وأبرع وأدؽ
 أو الرجؿ أو المقعدة نزوؿ مف المختمفة لموالدات يتعرض ثـ.. أمو ظير إلى الجنيف ووجو(.. الخصوص
 ولدم طبيب كأنو بارعاً  دقيقاً  وصفاً  ذلؾ ويصؼ ..السرة التواء أو.. األماـ إلى الوجو دوراف أو الرجميف
 .٘٘ٗخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف ص .«اليجري الثامف القرف في عاش فقيياً  وليس
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 يف ضٕء االكزشبفبد انؼهًٍخ رٍغري انغجٍمضبًَ: ادلطهت ان
الوالدة عممية فسيولوجية، ينفصؿ بيا الجنيف عف جسـ أمو؛ ليخرج إلى الدنيا، 

تبدو قناة الوالدة في وضعيا الطبيعي ممرًا يصعب مرور ، و (ٔ)وتسمى المخاض
مات عوامؿ كثيرة تسيؿ الوالدة، واستنادًا إلى المعمو ىناؾ إال أف  ،الجنيف منو

 تتضافر جميعاً التي  العوامؿتمؾ اآلف الدور الذي تؤديو ندرؾ العممية المتوفرة فإننا 
 ، وذلؾ مف خبلؿ مرورىا بالمراحؿ التالية:(ٕ)اسبيؿ خروجو إلى الدني لمجنيفلتيسر 
، حيث المرحمة األولى مف العمميةوىي  :تمدد عنق الرحممرحمة توسع و  -ٔ

، التي تعمؿ عمى اتساع عنؽ الرحـ (ٖ)ة المتباعدةيبدأ المخاض بالتقمصات الخفيف
 ةبلحظ أف الغشاء المخاطي المبطف لمرحـ والمشيمة يدفعاف في قناوي شيئًا فشيئا،

يفرزه المبيضاف  الذيىرموف ريبلكسيف ، ويؤدي (ٗ)الرحـ مما يسيؿ عممية تمدده
 ىذه ، وتنتييوالمشيمة إلى تراخي أربطة مفاصؿ الحوض، وتمييف عنؽ الرحـ

                                                           

 .ٚٗٔ/ٕٚانظر: الموسوعة العربية العالمية  -ٔ
 . ٖٓٔ، وعمـ األجنة لمزنداني وآخريف ص ٓٙٗخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار صانظر:  -ٕ
أو  ،عنؽ الرحـ، الذي ال يجد وقتًا كافيًا لبلتساع لو بدأ المخاض شديدًا لتمزؽ» يقوؿ مأموف شقفة: -ٖ

النفجر الرحـ أماـ عائؽ العنؽ، ولو خمؽ اهلل العنؽ قاببًل لبلتساع الفجائي السريع لما استطاع أف يحمؿ 
ثقؿ الحمؿ منذ انتياء طور العمقة وحتى الوالدة، وكذلؾ لو بدأ المخاض شديدًا لتعب الجنيف، وتعبت 

استمرار المخاض حتى نيايتو، إذف ال بد مف أف يبدأ المخاض خفيفًا، ولكنو يجب الماخض، ولـ يمكف 
 .ٗٛالقرار المكيف ص .«أف يشتد بالتدريج

 ،يتبع كؿ تقمص بارتخاء، ولو استمر عمى التقمص لمات الجنيف مف انقطاع الوارد األوكسجيني عنو -ٗ
لى المشيمة وتعود بو منيا، والجنيف ال يتحمؿ فمف المعمـو أف التقمص يغمؽ العروؽ التي تأتي بدـ األـ إ

كثر أعضائو حساسية لنقص األكسجيف أكثر مف بضع دقائؽ، ودماغ الجنيف مف أنقص األوكسجيف 
الذي يتسبب بتأخر النمو العقمي في المستقبؿ إف لـ يقتؿ الجنيف في الحاؿ، ولذلؾ ال بد لمرحـ مف أف 

 .ٚٛ، ٘ٛالقرار المكيف ص .غو باالستراحة مف أثر التقمصيتبع كؿ تقمص بارتخاء يسمح لمجنيف ودما
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وىذه  تقريبًا، سنتميترات ٓٔ قطر إلى بالكامؿ الرحـ عنؽ يتسع عندما المرحمة
 .(ٔ)زمًنا األطوؿ ىي المرحمة
 بمرور وتنتيي الرحـ لعنؽ الكامؿ والتي تبدأ بالتوسع مرحمة خروج الجنين: -ٕ

  إلى الخارج، ويساعده عمى ذلؾ ما يمي: الجنيف عبر قناة الرحـ والميبؿ
تبدأ في الجزء العموي مف الرحـ، الذي يتكوف مف نسيج  التي :متقمصات الرح -

العضبلت المتقمصة المتحركة النشطة، الذي يؤمف القوة البلزمة لدفع الوليد خبلؿ 
، فأثناء التقمص ىذا ينقبض الرحـ عمى الجزء السفمي الساكف الرقيؽ مف الرحـ

 اه عنؽ الرحـ.محتواه مف كؿ االتجاىات انقباضًا حصيمتو قوة تتجو باتج
ي الذي يحيط بالجنيف سوىي عبارة عف كيس الماء األمنيو  :أغشية السمى -

وتبرز ىذه األغشية الممتمئة بالسائؿ المخاطي عمى شكؿ كيس ، ويسيؿ انزالقو
، تمدده مائي مف خبلؿ عنؽ الرحـ مع كؿ تقمص مف تقمصاتو، وتعمؿ عمى تسييؿ

 .(ٕ)حًا لزجًا ناعمًا ينزلؽ الجنيف عميوسط –بعد أف تتمزؽ  –وتؤمف ىذه األغشية 
 نفس يعمؿ في الرحـ، عنؽ يوسع الذي المياه جيب السائؿ الذي يكوف وىذا
 الوالدة أثناء الرحـ عنؽ جدراف بيف وينضغط ينحشر أف مف الجنيف ليقي الوقت
 لتيشـ ىذا المياه جيب ثـ  اهلل لطؼ ولوال جدًا، عاؿٍ  ضغط مف فييا يكوف وما
 بتمييد يقـو ولكنو ىذا، بكؿ األمنيوسي السائؿ يكتفي وال الوالدة، أثناء نيفالج رأس

 في الموجودة الميكروبات فيقتؿ المياه جيب ينفجر عندما لمجنيف الطريؽ وتعقيـ

                                                           

موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة لعبد الرحيـ ، ٔٓٔ/ٚانظر: الموسوعة العربية العالمية  -ٔ
، وموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ ٖٓٔ، وعمـ األجنة لمزنداني وآخريف صٕٙٙمارديني ص

 .٘ٛ،، والقرار المكيف لمأموف شقفة صٔٔٔص أحمد حاجوالسنة المطيرة ليوسؼ ال
مارديني لموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف والسنة ، و ٔٓٔ/ٚانظر: الموسوعة العربية العالمية  -ٕ

 .ٔٔٔص أحمد وموسوعة اإلعجاز العممي ليوسؼ ،ٖٓٔمـ األجنة لمزنداني وآخريف صوع ،ٕٚٙص
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 نفس في ومعقماً  مميداً  طريقاً  لمجنيف يضمف حتى مباشرة الوالدة قبيؿ الميبؿ
 .(ٔ)الوقت
 فيو ليس واحداً  وسبيبلً  واحداً  طريقاً  وعنقو الرحـ فبي ما لتجعؿ ؛الزوايا تنفرج -
ليتـ -تقريبًا  تسعيف درجتيا بزاوية األماـ إلى مائبلً  الرحـ يكوف حيث اعوجاج، أي

 واحد خط في عنقو مع الرحـ وضع يكوف الحمؿ ، وفي-التسييؿ لخروج الجنيف
 .(ٕ)زوايا بدوف الحمؿ آخر في
مف فتحة عظـ حوض األـ التي يخرج : حجـ جمجمة الطفؿ أكبر الجمجمة -

منيا؛ ولكف عظاـ جمجمة المولود لينة، ويوجد بينيا فجوات لينة، لـ تمتحـ مع 
تمتد –بعضيا، بعكس عظاـ جمجمة اإلنساف البالغ، وبفضؿ ذلؾ تتمطط 

مقدارًا معينًا أثناء الوالدة، وىذا التمطط يشكؿ فراغات بيف العظاـ تمنع  -وتنضغط
وتسيؿ خروج رأس الجنيف، لذلؾ يولد الجنيف والدة صحيحة  تخريب الجمجمة،

، تسد بتبلقي (ٖ)دوف تضرر في الجمجمة والدماغ، وىذه الفراغات تسمى )اليوافيخ(
 .(ٗ)العظاـ واندماجيا في الشير الثامف عشر بعد الوالدة

كما أف ىناؾ جزءًا مف مفاصؿ حوض األـ تتحرؾ إلى الخمؼ بفعؿ إنزيـ  -
 .(٘)خاص يفرز

                                                           

، وموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف ٕ٘ٗ، ٕٗٗالبار ص  انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف -ٔ
 . ٛٙٔوالسنة لمنابمسي ص

 .ٓٙٗصخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف البار انظر:  -ٕ
ويأفوخ  ،يأفوخ أمامي :وىما يأفوخاف ،اليافوخ: فجوة مغطاة بغشاء تكوف عند تبلقي عظاـ الجمجمة -ٖ

 .ٕٔ/ٔ، انظر: المعجـ الوسيط خمفي
موسوعة جسـ اإلنساف الشاممة ألحمد ، و ٕٖٔ/ٔني بمساعدة مجموعة اإليماف عمـ اإليماف لمزندا: انظر -ٗ

 .ٕٕٔالخطيب ويوسؼ سميماف ص 
 .ٕٖٔ/ٔعمـ اإليماف لمزنداني بمساعدة مجموعة اإليماف انظر:  -٘
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يتغير وضع الجنيف عند مروره عبر تجويؼ إذ آلية )ىندسة( المخاض:  -
وىذه التغيرات التي تطرأ عمى الوضع  ،الحوض الذي لو شكؿ غير منتظـ

، (ٔ)والتمدد ،والدوراف الداخمي ،واالنثناء ،النزوؿ :العكسي، ىي عمى سبيؿ المثاؿ
عناصر المذكورة آنفًا واسترجاع الوضع الطبيعي، والدوراف الخارجي، وتساىـ ال

 .(ٕ)بسبؿ شتى في تسييؿ مرور الجنيف عبر قناة الوالدة
، خبلؿ القناة التناسمية في زمف قصير جداً الخارج  إلى وقذفو الجنيف إخراج -

 الضغط زيادة في العصعصية والعضبلت لمشرج الرافعة العضبلت مف كؿٌ  وتساىـ
 في فعالة مساعدة يساعد مام المتتالي بانقباضيما والرحـ الحوض تجويؼ في

 .(ٖ)الخارج إلى وقذفو الجنيف إخراج
 بطرد وتنتيي الطفؿ، والدة بعد ىذه المرحمة : تبدأمرحمة خروج المشيمة -ٖ 

 عف المشيمة تنفصؿ حتىعضبلت الرحـ في التقمص  ارستمر عف طريؽ ا المشيمة
 ٖٓ تقريباً  ةالمرحم ىذه وتستغرؽ )الخبلص(، الحاؿ ىذه في عمييا الرحـ، ويطمؽ

                                                           

رأس )المضيؽ العموي( ال يحصؿ إال إذا تقدـ ال اجتياز رأس الجنيف لمدخؿ الحوض مف األعمى -ٔ
مكنت الوالدة؛ أقطار المضيؽ العموي الطويمة عرضانية، ولو استمر التقدـ بالعرض لما أبالعرض؛ ألف 

قطاره طوالنية، ولذلؾ ال أألف رأس الجنيف ال بد أف يتخمص مف الحوض بخروجو مف المضيؽ السفمي و 
ار المضيؽ السفمي قطاره الطويمة مع أقطأبد مف أف يدور رأس الجنيف وىو في الحوض بحيث تتناسب 

الطويمة، ثـ يتخمص منو، عممية الدوراف محسوبة بدقة، وقد جعؿ اهلل مف أجميا القناة الحوضية أشبو 
باسطوانة ممساء متساوية األقطار، وجعؿ في أدناىا شوكيف عظمييف بارزيف لمداخؿ )الشوكيف 

إلى األسفؿ فإنو يصطدـ بالشوكيف  الوركييف(، فإذا استمرت تقمصات الرحـ تدفع رأس الجنيف شيئًا فشيئاً 
، ثـ يتخمص ويخرج ،المذكوريف المذيف يوجيانو بحيث يدور وتتطابؽ أقطاره مع أقطار المضيؽ السفمي

 .ٜٚ، ٙٚانظر: القرار المكيف لمأموف شقفة ص
 .ٕٖٔعمـ األجنة في ضوء القرآف والسنة لمزنداني وآخريف صانظر:  -ٕ
 .ٚٚخمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف لمرقعي ص، و ٕٙوالقرآف لمبار صانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب  -ٖ
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 عف تفصؿ ثـ ومف وُيقطع، بإحكاـ السري الحبؿ ُيشد الوالدة مف دقائؽ وبعد دقيقة،
ر الرحـ  .(ٔ)الميبؿ خارج وتمرَّ
 .(ٕ): لتخفيؼ النزؼ الدموي بعد انتياء عممية الوالدةمرحمة انقباض الرحم -ٗ

ن ىذا، عمى السبيؿ تيسير معنى يقتصر وال»يقوؿ الطبيب محمد البار:   ماوا 
 لو يسر ثـ وحنانيا، أمو لبف لمرضيع يسر حيث الوالدة، بعد التيسير ذلؾ يستمر
 إلى الوالدة لحظة مف المعاش لسبؿ التيسير يستمر ثـ ،(ٖ)وحدبيـ الوالديف عطؼ
  .(ٗ)«تعد وال تحصى ال التي واآلالء النعـ ىذه عمى الحمد الممات، فممو لحظة

 رزًخ:
 الوالدة: )الرطب، والحالة النفسية المستقرة(؛ فقد ومف األمور المعينة عمى تسييؿ

 منيا: المخاض، حالة في عديدة فوائد خاصة لمرطب أف الحديثة العمـو أظيرت
 مما الرحمية العضبلت فتنقبض لمرحـ، مقبضة مادة عمى تحتوي الرطب أف -

 الرطب، ف(٘)قميبلً  النفاس دـ فيكوف بعدىا، النزيؼ ومنع الوالدة، إتماـ عمى يساعد
 مف بعدىا المضاعفات منع وعمى الوالدة، تسييؿ عمى قوية مساعدة يساعد بذلؾ

                                                           

موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة ، و ٕٓٔ، ٔٓٔ/ٚالموسوعة العربية العالمية انظر:  -ٔ
 .ٔٔٔالمطيرة ليوسؼ الحاج أحمد ص

 .ٔٔٔالحاج أحمد صموسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة المطيرة ليوسؼ انظر:  -ٕ
 .ٓٙٗانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف ص -ٖ
 . واهلل أعمـ.ىكذا في النسخة المنقوؿ منيا، ولعؿ الصواب: وحبيـ أو وحنانيـ -ٗ
ومف المعمـو أف لوال رحمة اهلل التي جعمت الرحـ ينقبض انقباضا شديدا بعد الوالدة حتى يصير مثؿ  -٘

وتبقى  ،لموت، ذلؾ ألف فوىات دموية عديدة تنفتح بعد نزوؿ المشيمةلنزفت النفساء حتى ا ،الكرة
األوعية الدموية التي كانت تصؿ ما بيف الرحـ والمشيمة مفتحة ولكأنيا الجداوؿ واألنيار، ولوال ىذه 

انظر: خمؽ اإلنساف بيف  .االنقباضات الرحمية الشديدة لجرت الدماء مف النفساء جرياف الجداوؿ واألنيار
 .ٛ٘ٗوالقرآف لمبار ص الطب
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 انقباضاً  تنقبض ال التي الرحـ ألف النفاس؛ حمى ومف الموت إلى يؤدي نزيؼ
 . الميكروبات ليجـو عرضة أشد تكوف شديداً 
 والجموكوز، والمعادف الفركتوز، مثؿ السكر، مف أنواعاً  الرطب يحوي -
 ذلؾ ليا، األغذية أحسف مف ذلؾ كاف المخاض في المرأة أخذتيا فإذا تيف،والبرو 
 يعطي والرطب الطاقة، مف كبيرة كمية وتستيمؾ شاقة عممية الوالدة عممية أف

 تحتاج وال لبلمتصاص جاىزة بصورة الكبيرة الطاقة ىذه المخاض حالة في المرأة
 . ليضميا وقت إلى
 الوالدة؛ عمى يساعد مما وذلؾ األمعاء، تنظؼ مسيمة مواد يحتوي الرطب -
 . (ٔ)وانقباضو الرحـ حركة يعيؽ بالنفايات الممتمئ والمستقيـ الغميظة األمعاء ألف
الرطب يخفض ضغط الدـ عند الحامؿ لمدة بسيطة ثـ يعود لطبيعتو، وذلؾ  -

 ليقمؿ كمية نزؼ الدـ.
 وخاصة الجسـ السوائؿ، لحاجة إلى أيضاً  المخاض حالة في المرأة تحتاج -
 الموجودة لممواد مذيباً  الماء ولكوف السوائؿ، إلى الوالدة مثؿ شاؽ مجيود بذؿ أثناء
 .الدقيقة األمعاء مف امتصاصيا فيسيؿ، الرطب في
 والقمؽ الخوؼ إف إذ األىمية، بالغ أمر الوالدة عمى النفسية الحالة أف تأثير - 
 .(ٕ)الوالدة تيسر أسباب أىـ مف افواالطمئن والرضا الوالدة، تعسر أسباب أىـ مف

                                                           

ولذا يحرص أطباء التوليد والمولدات عمى إعطاء األـ عند بداية المخاض حقنة شرجية لتنظيؼ المستقيـ  -ٔ
 .ٜ٘ٗانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمبار ص  .واألمعاء الغميظة

 القرآف في الطب عوم، ٜ٘ٗ، ٛ٘ٗلبار صا عمي مطبيب محمدخمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لانظر:  -ٕ
واإلعجاز العممي في القرآف والسنة لنايؼ ، ٜٕ، ٕٛقرقوز ص وأحمد دياب الحميد الكريـ لمطبيبيف عبد

 .ٜٖٓفارس ص
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وقت  -عمييا السبلـ-إرشاد مريـ ولعؿ ىذه األمور تبيف لنا الحكمة في 
لى أف تقر عينيا وال تحزف، وذلؾ  مخاضيا إلى تناوؿ الرطب والشرب مف الماء، وا 

أي: يا مريـ مف  ژٱژ: قولو ، ف(ٔ)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : في قولو 
 .(ٕ)أي: طيبي نفسا ژٻٻ  ژمف ماء النير،  ژٻژالرطب 

 :(ٖ)ژۇئ  ۆئ  ۆئژ: وقد اختمؼ المفسروف في المنادي ليا في قولو 
جبريؿ  ليا المنادي إف فقيؿ:

 بو أتت حتى عيسى  يتكمـ ؛ إذ لـ(٘()ٗ)
، وعميو يمكف حمؿ إرشاده ليا باألكؿ مف الرطب والشرب مف الماء عمى (ٙ)قوميا

عمميًا، وسبقًا لمقرآف في بياف فوائد  تسييؿ أمر الوالدة، فيكوف في ذلؾ إعجازاً 
الرطب والماء معيا في تيسير الوالدة، وكذلؾ حثيا عمى أف تقر عينيا وتطيب 

 نفسيا، لتكوف في حالة نفسية جيدة تسيؿ ليا والدتيا.  

                                                           

 .ٕٙ يةسورة مريـ: اآل -ٔ
 .ٕٗٗ/ٗ لمخازفلباب التأويؿ ، و ٖٕٓ/ٖمبغوي لمعالـ التنزيؿ ، و ٕٕٔ/ٙ والبياف لمثعمبي انظر: الكشؼ -ٕ
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  *ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ژبعدىا:  تماـ اآلية وما -ٖ

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     پ  پ  پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ *مئ  ىئ

 [.ٕٙ، ٕ٘، ٕٗمريـ:]ژٿ
، ٗٔ/ٖ لمزمخشري ، والكشاؼٜٕٕ/ٖ لمبغويمعالـ التنزيؿ ، و ٖٗٙ/ٖلمماوردي  والعيوف انظر: النكت -ٗ
 . ٜٖٛص الجبلليف ، وتفسيرٖٜ/ٔٔ رطبيلمق الجامع ألحكاـ القرآفو 
 أوجيا:  يحتمؿ ژۇئ  ۆئ  ۆئژ: وعمى ىذا فمعنى قولو  -٘

 الوادي.  أقصى مف ناداىا إنو قيؿ منيا أبعد مكاف مف األوؿ:
ما ] رابية مثؿ عمى ولدت حيف كانت إنيا قيؿ اآلخر، موضع مف أعمى أحدىما موضع يكوف أف والثاني:

 .ٕٖٙ/ٔلوسيط المعجـ ا [ارتفع مف األرض
 .٘ٚٔ/ٕٔ لمرازي الغيب مفاتيح النخمة. انظر: تحت مف ناداىا  جبريؿ أف الثالث:

 .ٕ٘٘/ٜالبف أبي حاتـ  تفسير القرآف العظيـانظر:  -ٙ
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 الذي ناداىا ابنيا عيسى إف وقيؿ:
، وال يمنع ذلؾ مف حمؿ إرشاده ليا (ٕ()ٔ)

ف خرج عيسى باألكؿ مف الرطب والشرب م ف الماء عمى تسييؿ الوالدة؛ ألنو وا 
  مف بطنيا إال أف الوالدة لـ تكتمؿ بمجرد خروجو، إذ بقي خروج المشيمة

وانقباض الرحـ لمنع النزؼ، والرطب مع الماء واالستقرار النفسي عوامؿ مساعدة 
 في ذلؾ، باإلضافة إلى تعويض ذلؾ لما فقدتو المرأة مف دـ وطاقة جراء عمميو

 الوالدة الشاقة. 

                                                           

 ألبي حياف المحيط ، والبحرٗٚٔ/ٕٔ الغيب لمرازي ، ومفاتيحٗٚٔ/ٛٔ لمطبري انظر: جامع البياف -ٔ
 .ٜٖٗ/ٖ لمشنقيطي البياف ، وأضواءٙ/ٖ لمثعالبي ير القرآفالجواىر الحساف في تفس، و ٖٚٔ/ٙ
 عف صارؼ بدليؿ إال مذكور أقرب إلى يرجع الضمير رجحو الطبري والرازي والشنقيطي؛ ألف -ٕ

 ،ژٴۇژ: قاؿ اهلل ألف؛ جبريؿ ال عيسى ىو اآلية في مذكور وأقرب إليو، الرجوع يجب ذلؾ
 مف ويتبادر يظير فالذي ژۇئژ: بعده قاؿ بعيسى، ثـ أي ژۋۋ ژ عيسى، يعني

 إلى أشارت قالوا، ما ليا وقالوا تحممو، قوميا بو جاءت عيسى، باإلضافة إلى أنيا لما أنو السياؽ
شارتيا ليكمموه، عيسى  خرؽ سبيؿ عمى يتكمـ أنو ذلؾ قبؿ عرفت أنيا عمى قرينة ليكمموه إليو وا 
 ، وأضواءٗٚٔ/ٕٔ الغيب ، ومفاتيحٗٚٔ/ٛٔانظر: جامع البياف وضعتو.  عندما ليا لندائو العادة،
 .ٜٖٗ/ٖ البياف
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 ادلطهت انضبنش: يهخص انذساعبد انزفغريٌخ ٔانؼهًٍخ ٔأصشْب
 :يتمخص ما يميمن خالل الدراسة التفسيرية والعممية 

، السَّبيؿ: السبب والوصمةو  ،السَّبيؿ في األصؿ الطريؽ وما وضح منو* 
 .والسبيؿ: الحرج، والسبيؿ: الحجة

الراجح: أنو ، و ، عمى أقواؿ(ٔ)ژڻں ڻژ:اختمؼ المفسروف في قولو * 
، فخروج الجنيف مف يا، وأنو يمكف الجمع بينالمفسريف تعارض بيف أقواؿيوجد ال 

بطف أمو ىو تيسير طريؽ خروجو إلى الدنيا وىذا ىو المعنى الحقيقي لكممة 
ف تيسير سبيؿ الحؽ والباطؿ إالسبيؿ)الطريؽ(، وال يتنافى مع بقية األقواؿ إذ 

سبيؿ، وتيسير سبيؿ السعادة والشقاء داخؿ ضمف القوؿ الثاني إذ أيضًا ىو تيسير 
 ال سعادة دوف سموؾ سبيؿ الخير والحؽ، والشقاء ىو سموؾ سبيؿ الشر والباطؿ،

 .ا كؿ ما سبؽ مف األقواؿمفيما أقواؿ عامو، يدخؿ فيي الخامس والسابع أما القوؿ
 خروجو حياً ؾ ب* وصؼ بعض المفسريف كيفية تيسير طريؽ خروج الجنيف وذل

س رأسو ينكتو  ،فتح فـ الرحـ ومد األعصاب في طريقو، و مف أضيؽ المسالؾ
 . ألسفؿ بعد أف كاف في جية العمو

إال أف  ،تبدو قناة الوالدة في وضعيا الطبيعي ممرًا يصعب مرور الجنيف منو* 
 ، وتمر ىذه العوامؿ بالمراحؿ التالية:عوامؿ كثيرة تسيؿ عممية الوالدةىناؾ 
التي تبدأ بتقمصات خفيفة متباعدة تعمؿ تمدد عنؽ الرحـ مرحمة توسع و  -ٔ

ىرموف ريبلكسيف إلى تراخي أربطة ويؤدي  عمى اتساع عنؽ الرحـ شيئًا فشيئا،
 بالكامؿ. الرحـ عنؽ باتساع ، وتنتييمفاصؿ الحوض، وتمييف عنؽ الرحـ

                                                           

 .ٕٓسورة عبس: اآلية  -ٔ
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أغشية ، و حـتقمصات الر  مرحمة خروج الجنيف: ويساعده عمى ذلؾ ما يمي: -ٕ
 طريقاً  وعنقو الرحـ بيف ما لجعؿ الزوايا الجنيف، وانفراج انزالؽ التي تسيؿ السمى

واحدًا، وليونة عظاـ جمجمة المولود بحيث تمتد وتنضغط مقدارًا معينًا يسيؿ 
خروج رأس الجنيف، كما أف ىناؾ جزءًا مف مفاصؿ حوض األـ تتحرؾ إلى الخمؼ 

وضع الجنيف عند مروره عبر تجويؼ الحوض تغير بفعؿ إنزيـ خاص يفرز، و 
 والعضبلت لمشرج الرافعة العضبلت مف كؿٌ  وتساىـ ،الذي لو شكؿ غير منتظـ

 .الخارج إلى الجنيف قذؼ في المتتالي بانقباضيما العصعصية
 حتىعضبلت الرحـ في التقمص  ارستمر عف طريؽ ا مرحمة خروج المشيمة -ٖ 

 .الرحـ عف المشيمة تنفصؿ
 ة انقباض الرحـ: لتخفيؼ النزؼ الدموي بعد انتياء عممية الوالدة.مرحم -ٗ

 وحنانيا، أمو لبف لمرضيع يسر حيث الوالدة، بعد تيسير السبيؿ * يستمر
  .الممات لحظة إلى الوالدة لحظة مف المعاش وسبؿ وحبيـ، الوالديف وعطؼ
يساعد  يو، فأظيرت العمـو الحديثة أف لمرطب فوائد عديدة في حالة المخاض* 

خض االم يعطي المرأة، و نزيؼكالمنع المضاعفات بعدىا و  عمى تسييؿ الوالدة،
يخفض ضغط الدـ لمدة بسيطة ثـ يعود و  ،طاقة كبيرة بصورة جاىزة لبلمتصاص

السوائؿ،  المخاض أيضاً  المرأة حاؿ وتحتاج ، وممالطبيعتو ليقمؿ كمية نزؼ الدـ
 -عمييا السبلـ-إرشاد مريـ نا الحكمة في يظير ل ، وىذاالمستقرة الحالة النفسيةو 

لى أف تقر عينيا وال تحزف.  وقت مخاضيا إلى تناوؿ الرطب والشرب مف الماء، وا 
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 ظير اآلثار التالية:تمن خالل الدراسة التفسيرية والعممية و 
 تيسرىو    ،(ٔ)ژڻں ڻ ژ :* ذكر فريؽ مف المفسريف أف المراد بقولو 

، وجاءت المكتشفات العممية تبيف لنا كثيرًا مف طف أموطريؽ خروج الجنيف مف ب
العوامؿ التي تساعد في تيسير طريؽ خروج الجنيف مف بطف أمو، وأعطتنا 
تفاصيؿ عممية كثيرة ودقيقة توضح لنا ىذا التيسير، وتؤكد صحة ىذا القوؿ، 
وانطباؽ ما تمر بو المرأة حاؿ مخاضيا مف مراحؿ خبلؿ عوامؿ مساعدة تيسر 

ؽ خروج الجنيف عمى عممية الوالدة، وتبيف أنو لوال لطؼ اهلل وتييئتو لتمؾ طري
العوامؿ لتعسرت الوالدة وقد ييمؾ المولود أو أمو، وبالتالي فتفسير تيسير السبيؿ 
 بالوالدة صحيح، وال يمـز مف ذلؾ رد باقي األقواؿ؛ إلمكاف دخوليا في معنى اآلية.

ألنيا وضحت أىـ ما وصؿ إليو  ؛كامبلً  اً عجاز إ ة بينتاآلي* اإلعجاز البياني، ف
ومع ذلؾ يفيمو كؿ إنساف سواء كاف  ،الطب في عمـ الوالدة وبأسموب بميغ رفيع

وسواء عاش في القرف األوؿ لمميبلد أو القرف  ،أـ جاىبلً  عالماً  أـ حضرياً  بدوياً 
 .(ٕ)العشريف

السبلـ إلى األكؿ مف  إرشاد مريـ عمييا * اإلعجاز الغيبي لمقرآف الكريـ؛ إذ إف
الرطب والقرار النفسي وذكر ذلؾ في القرآف إعجاز غيبي لـ يكف أحد يعممو، مما 

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ژيدؿ عمى أف القرآف وحي نزؿ مف السماء، قاؿ اهلل تعالى: 

 . (ٖ)ژڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ

                                                           

 .ٕٓسورة عبس: اآلية  -ٔ
 . ٜ٘ٗانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف لمحمد البار ص -ٕ
 .ٜٗ: اآلية ىودسورة  -ٖ
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لذي تتـ بو عممية الوالدة دليؿ عمى الخالؽ * إف ىذا التناسؽ والتناغـ العجيب ا
سبحانو وتعالى وعمى أسمائو الحسنى وصفاتو العمى؛ إذ ال يمكف أف يكوف كؿ 
ذلؾ مجرد عممية ميكانيكية حدثت بصورة تمقائية نتيجة تغيرات فسيولوجية، إنما 
ىي عممية مدبرة محكمة، دبرىا خالؽ عميـ حكيـ خبير سبحانو، وقدر ليا أف تتـ 

الحكيـ  الخالؽ فتبارؾ ،(ٔ)يذه الصورة دوف سواىا، ويسر ليا كؿ ىذه السنفب
 الخروج سبيؿ لو يسر ثـ خمقو، اكتمؿ حتى عناية بكؿ أمد الجنيف سبحانو الذي

، ففي كؿ شأف مف (ٕ)ژڻ  ڻۀ  ۀ  ہژالدنيا، وصدؽ اهلل القائؿ:  إلى
 بر، وهلل در القائؿ:شؤوف البشر آيات ودالئؿ وعبر، لمف تأمؿ ونظر، واتعظ واعت

 أاًل إنََّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُكمَُّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ 

 وأّي َبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي آَدـٍ خاِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد؟  

   
 وَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُؤُىـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ربِّْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ 

 وُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّّ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َرّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو عائِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ   

   
 فَيػػػػػػػػػا َعَجَبػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػَؼ َيعِصػػػػػػػػػي اإللػػػػػػػػػػوَ 

ـْ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؼ يجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُه الجاِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ     أ

   
 وهلِل ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ تحِريَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ َتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيَنٍة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِىدُ   

   
 وِفػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ شػػػػػػػػػػػػػػػيٍء لَػػػػػػػػػػػػػػػُو آيػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

(ٖ)تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدّؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو الواِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ   
 

   
                                                           

 .ٔٛص الرقعيلحمد : خمؽ اإلنساف بيف العمـ والقرآف انظر -ٔ
 .ٕٔ: اآلية الذارياتسورة  -ٕ
 .ٕٕٔديواف أبي العتاىية )إسماعيؿ بف القاسـ بف سويد بف كيساف( ص -ٖ

واختبلؼ أشكاليا وألوانيا وطباعيا ومنافعيا ووضعيا في مواضع النفع  خموقات كمياالمفي فإف مف تأمؿ 
تقانو وعظيـ سمطانو، كما قاؿ بعض األعراب وقد سئؿ:  بيا محكمة، عمـ قدرة خالقيا وحكمتو وعممو وا 

ف أثر األقداـ لتدؿ  !الدليؿ عمى وجود الرب تعالى؟ فقاؿ: يا سبحاف اهللما  إف البعرة لتدؿ عمى البعير، وا 
عمى المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج؟ أال يدؿ ذلؾ عمى وجود 

 المطيؼ الخبير؟
تبلؼ المغات واألصوات وحكى فخر الديف عف اإلماـ مالؾ أف الرشيد سألو عف ذلؾ فاستدؿ باخ

 =والنغمات، وعف أبي حنيفة أف بعض الزنادقة سألوه عف وجود الباري تعالى، فقاؿ ليـ: دعوني فإني
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مفكر في أمر قد أخبرت عنو ذكروا لي أف سفينة في البحر موقرة فييا أنواع مف المتاجر وليس بيا =
يا وتخترؽ األمواج العظاـ حتى أحد يحرسيا وال يسوقيا، وىي مع ذلؾ تذىب وتجيء وتسير بنفس
فقالوا: ىذا شيء ال يقولو عاقؿ،  ،تتخمص منيا، وتسير حيث شاءت بنفسيا مف غير أف يسوقيا أحد

فقاؿ: ويحكـ ىذه الموجودات بما فييا مف العالـ العموي والسفمي وما اشتممت عميو مف األشياء المحكمة 
 مموا عمى يديو.ليس ليا صانع!! فبيت القـو ورجعوا إلى الحؽ وأس

وعف الشافعي: أنو سئؿ عف وجود الصانع، فقاؿ: ىذا ورؽ التوت طعمو واحد تأكمو الدود فيخرج منو 
، وتأكمو الظباء وروثاً  اإلبريسـ، وتأكمو النحؿ فيخرج منو العسؿ، وتأكمو الشاة والبعير واألنعاـ فتمقيو بعراً 

 فيخرج منيا المسؾ وىو شيء واحد.
وال منفذ،  بف حنبؿ أنو سئؿ عف ذلؾ فقاؿ: ىاىنا حصف حصيف أممس، ليس لو بابوعف اإلماـ أحمد 

ظاىره كالفضة البيضاء، وباطنو كالذىب اإلبريز، فبينا ىو كذلؾ إذ انصدع جداره فخرج منو حيواف 
وسئؿ أبو نواس ، سميع بصير ذو شكؿ حسف وصوت مميح، يعني بذلؾ البيضة إذا خرج منيا الدجاجة

 د:عف ذلؾ فأنش
وووووووول فووووووووي َنبوووووووواِت اأَلرِض وانُظوووووووور  َتَأمَّ

 ِإلووووووووووى آثَوووووووووواِر َمووووووووووا َصووووووووووَنَع المِميووووووووووكُ   

   
 ُعُيووووووووووٌن ِموووووووووْن ُلجوووووووووين َشاِخَصووووووووواتٌ 

 بأحوووووووووووَداٍق ِىوووووووووووَي الوووووووووووّذىُب السَّوووووووووووِبيكُ   

   
َبْرَجووووووووِد َشوووووووواِىَداتٌ   عمووووووووى ُقُضووووووووِب الزَّ

 ِبوووووووووووووَأنَّ اهلل َلوووووووووووووْيَس َلوووووووووووووُو َشوووووووووووووِريكُ   

   
رتفاعيا واتساعيا وما فييا مف الكواكب الكبار والصغار المنيرة وقاؿ آخروف: مف تأمؿ ىذه السماوات في ا

مف السيارة ومف الثوابت، وشاىدىا كيؼ تدور مع الفمؾ العظيـ في كؿ يـو وليمة دويرة وليا في أنفسيا 
سير يخصيا، ونظر إلى البحار الممتفة لؤلرض مف كؿ جانب، والجباؿ الموضوعة في األرض لتقر 

ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژختبلؼ أشكاليا وألوانيا كما قاؿ: ويسكف ساكنوىا مع ا

﮳    ﮲   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     *ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

[ وكذلؾ ىذه ٕٛ، ٕٚ]فاطر: ژۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى
الحيوانات المتنوعة والنبات  في األرض مف رأذوما  ،األنيار السارحة مف قطر إلى قطر لمنافع العباد

المختمؼ الطعـو واألراييح واألشكاؿ واأللواف مع اتحاد طبيعة التربة والماء، عمـ وجود الصانع وقدرتو 
حسانو إلييـ وبره بيـ ال إلو غيره وال رب سواه، عميو توكمت  العظيمة وحكمتو ورحمتو بخمقو ولطفو بيـ وا 

ليو أنيب، واآليات في القرآف   .اً ة عمى ىذا المقاـ كثيرة جدالدال وا 
 .ٛٚ، ٚٚ/ٔ بف كثيرالقرآف العظيـ التفسير انظر: 
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 اخلبمتخ
و وكرمو، االنتياء مف ىذه ، ومنوتوفيقو، وعونو وسداده بعد أف تـ بحمد اهلل 

 أسطر أىـ النتائج فييا والتوصيات في التالي: وهلل الحمد والمنة ي، فإنالرسالة
 أٔالً: أْى انُزبئظ:

حؿ عدة ىي: التراب، ثـ الطيف، ثـ السبللة مف الطيف، في مرا * خمؽ آدـ 
ونفخ فيو  كالفخار، ثـ سواه  ثـ الطيف البلزب، ثـ الحمأ المسنوف، ثـ صمصاؿ

يحوي مف العناصر ما  أنو جسـ اإلنسافالروح، وقد أثبت التحميؿ الكيميائي ل
ف اختمفت نسبتيا  .عف آخر في إنساف بيف اإلنساف والتراب، أو تحتويو األرض، وا 

 مف خمقيا اهلل وزوجو ىي حواء، ، * المراد بالخمؽ مف نفس واحدة آدـ 
وقد أثبت عمـ الوراثة انتقاؿ الصفات الوراثية مف ، آدـ  أضبلع مف ضمع

يمتقوف في شفرة وراثية واحدة كانت في صمب آدـ اآلباء إلى األبناء، فالناس جميعًا 
 ،إمكاف تتبع نسب جميع اإلناث إلى أـ  وذكرت دراسات عمـ األحياء الجزيئي

 واحدة.
 القاطعة مف الشرع والعمـو الحديثة. باألدلةباطمة  نظرية النشوء والتطور* 
الخمؽ مف ذكر وأنثى يشمؿ آدـ وحواء، ويشمؿ جنس الذكر واألنثى، ومف * 

 البشري. التخمؽ عممية في والبويضة المنوي الحيواف مف كؿ الثابت عمميًا أىمية
قدرية، وشرعية، وذكر  الذكر واألنثى عمى نوعيف: كونية بيف لفوارؽ* ا

البيت،  عمىمقوامة ل وصبلح، و عقموخمقتو، و ب :زيادة درجة الرجؿالمفسروف أف 
 اختبلؼ عممياً  ... وثبتوالقضاء ،ومنصب النبوة تو،شيادوبدينو، و  واإلمارة،
ة بيف الذكر واألنثى فالمساواة المطمق النواحي، كثير مف في المرأة عف الرجؿ

 مفسدة عظمى.



 )دساعخ ٔصفٍخ حتهٍهٍخ( خهك اإلَغبٌ يف انمشآٌ انكشٌى 
 

630 

 لفظو)دافؽ( ماء الرجؿ وماء المرأة دافقاف بذاتيما، ومدفوقاف بصاحبيما،  *
الحديث، ولـ تعط المكتشفات العممية  العمـ اكتشفيا التي الحقائؽ كؿل جامع معبر

 فيمًا قاطعًا يصار إليو في كيفية خروج الماء الدافؽ مف بيف الصمب والترائب.
ىي النطفة والعمقة، والمضغة، فالعظاـ  ،أطوار جنينيةاهلل اإلنساف في  خمؽ *

 وكسائو بالمحـ، ثـ النشأة خمقا آخر.
يبدأ مصطمح النطفة مف المنوي والبويضة، وينتيي بطور الحرث، وتمر  *

وثالثيا النطفة ، النطفة خبلؿ تكونيا بمراحؿ: أوالىا: الماء الدافؽ، وثانييا: السبللة
الجنس،  والتقدير، وتحديد الخمؽ، :األمشاج النطفة عف تكوف وينتج األمشاج،

 ال ومظيرىا طبيعتيا أف إال انقسامات، والحرث، ومع ما يحدث لمنطفة الممقحة مف
 النطفة. عف يتغيراف
نما تعددت عباراتيـالدـيرجع إلى  ما قالو المفسروف في معنى العمقة * في  ، وا 

، ويتسع اسـ ور العمقة يبدأ بعد مرحمة الحرثطو، اىا المغويمعنلتعدد  ؛وصفيا
الداخمية  عمقة فيشمؿ وصؼ الييئة العامة لمجنيف كدودة عالقة، كما يشمؿ األحداث

 بالمشيمة. كما يدؿ لفظ عمقة عمى تعمؽ الجنيفكتكوف الدماء واألوعية المقفمة، 
ڻ  ژالمضغة عند كثير مف المفسريف في قدر وحجـ ما يمكف مضغو، و *

فإنيا في أوؿ أمرىا تكوف غير مخمقة ثـ تكوف صفة لمضغة؛  ژڻڻ 
 .، وتتخمؽ أجيزة الجنيف عمى ىيئة براعـ في طور المضغة، وتنمو الحقاً مخمقة
، وتظير األنسجة العظمية ال يبدأ تكوف العظاـ عمى نحو موحد في الجسـ كمو *

 مي في الجنيف، وجعؿبالتعاقب، لكف األسبوع السابع يشيد مرحمة انتشار الييكؿ العظ
وشدىا باألعصاب  ،عمى المقدار الذي يميؽ بو ويناسبو عمى كؿ عظـ لحماً  اهلل 

 الجنيف. نمو مراحؿ مف لمرحمة نياية تمثؿ بالمحـ ، وكساء العظاـوالعروؽ
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الظاىر أنو يدخؿ في طور النشأة ما يمر بو الجنيف مف تخمؽ بعد الكساء  *
النشأة ونبات الشعر، و  فخ الروح، والذكورة واألنوثة،لؾ نبالمحـ بمدة زمنية، ومف ذ

التغيرات ، و التطور لؤلعضاء واألجيزة :ومف خصائصيافي األسبوع التاسع،  تبدأ
 ..الخارجية التناسمية األعضاء وظيور ،الصورة الشخصية واكتساب ،الجسـ في مقاييس

ىذه لبعض  صحة ما ذىب إليو المفسروف في تفسيرىـ أكدت الحقائؽ العممية *
قالوه،  والعمقة، والمضغة، وعدـ التضاد بيف ما ،لسبللةوا األطوار كالنطفة األمشاج،

 وكشفت ىذه الحقائؽ عف أسرار عدة، ومعاٍف جديدة تستوعبيا ىذه المسميات القرآنية.
لـ يرد تحديد زمف نفخ الروح بوقت معيف في نصوص الشرع، ولـ يصؿ إلى  *

جو اليقيف والقطع، ومف الثابت عمميًا أف األطوار معرفة ذلؾ أىؿ الطب عمى و 
 تتـ خبلؿ األربعيف يوما األولى. -النطفة والعمقة والمضغة–األولى لمجنيف 

، ومعنى شامؿ لخمؽ اإلنساف حساً وذلؾ  ،خمؽ جنس اإلنساف في أحسف تقويـ *
اء مما يؤكد بوضوح أف اهلل تعالى خمؽ اإلنساف في أحسف تقويـ المقارنة بيف بنو 

 جسـ اإلنساف وبناء جسـ أي مخموؽ آخر مف المخموقات.
الضعؼ في اإلنساف يتضمف كثير مف جوانب حياتو: النفسية، والبدنية،  *

إلى نياية  سمة تبلـز اإلنساف مف لحظة البداية في خمقو وىووالجنسية، والعقمية، 
 اف باهلل.اإليمحياتو، والحؿ الذي يجبر بو اإلنساف ضعفو ىو االعتصاـ باهلل و 

؛ فالَكَبد طبيعة الحياة في كبد أي شّدة وعناء ونصب، ومكابدةخمؽ اإلنساف  *
اإلنساف اليزاؿ في نصب ومكابدة وشدائد منذ البداية في تكوينو إلى و الدنيا؛ 

سـ منتياىا بالموت وما بعده، وىناؾ عدة دالئؿ عممية تشيد لذلؾ، فجميع أجيزة ج
يو في ف وىناؾ أوجو تشابو بيف الكَبد والكِبد، ،اإلنساف في نصب وكدح ومكابدة

 .يبذؿ مف الجيد مثمما يبذلو اإلنساف في حياتو عمؿ متواصؿ ال يتوقؼ،
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خمؽ اإلنساف عجواًل، مف شأنو العجمة في األمور، وىذا الوصؼ تمكف مف  * 
لقوة أقواؿ، ومعانييا كميا تنافي الثبات وا ژڇژجبمة اإلنسانية، وفي المراد بػ

ألمور ، وواقع اإلنساف يدؿ عمى أنو عجوؿ يتعجؿ اجتماع والتماسؾ والصبرواال
يدؿ عمى قمة إمساؾ النفس عند اعتراء ما يحزنيا أو و ، والنتائج ويتبع منطؽ عقمو

يظير أثر ذلؾ اليمع عند مس  عند توقع ذلؾ، وعند ضعؼ اإليماف ما يسرىا، أو
مساوضجرًا، ومنعالشر جزعًا و شحًا   .كًا إذا قدر عميوًا لمخير وا 

ثـ يبدأ  شيئًا، يعمـ ال يولد مع ذلؾ أمو، بطف في وىو خمقت لئلنساف الحواس *
السمع عمى   اهلل قدـوالخبرات، و  المعمومات ويكتسب يتعمـ بواسطة ىذه الحواس

العقؿ، كما أف حاسة السمع يتـ  كماؿ بيا التي المعارؼ لتمقي آلة وألن ؛البصر
 .اإلبصاراسة تخمقيا وعمميا قبؿ ح

أف  ، وقد ثبت عممياً ليا حفظاً ؛ قرار(الفي الرحـ ووصفو بػ) السبللة اهلل وضع * 
 ،بػ)المكيف( وىو وصؼ عمى الحقيقة أيضاً  الرحـ ووصؼ ،مجنيفل مستقر الرحـ

 ا.  مكين اً وتجعمو قرار  ،في مكانو والعوامؿ التي تحفظ، ويوجد بعض فيو مثبت بقوة
رحاـ عاـ شامؿ مطمؽ غيبي أزلي ال يحتاج إلى واسطة، عمـ اهلل لما في األ *

عالـ  وىو  جميع أحواليا، وأحواؿ ما فييا، وجميع األرحاـ،حقيقي قطعي يشمؿ 
نقص  يده؛ ألف معنى تغيض: تنقص، وذلؾ يشمؿبما تنقصو األرحاـ وما تز 

 والعدد،، ومدة الحمؿ، واالزدياد يشمؿ: زيادة العضو، والعضو، والجسـالعدد، 
 أمد الحمؿ عف القدر المعتاد، واهلل تعالى يعمـ ذلؾ كمو، فاآلية شاممة.والجسـ، و 

ىذه ، و ظممة البطف، وظممة الرحـ، وظممة المشيمة المراد بالظممات الثبلث: *
ونفوذ قدرتو إلييا في أشد ما تكوف  ،الظممات تنبيو عمى إحاطة عمـ اهلل باألشياء
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الظممات عوازؿ تقي الجنيف، فقد ثبت عمميًا  ، وقد جعؿ الخالؽ ىذهفيو مف خفاء
 . أف وجود الجنيف في وسط مظمـ أمر ىاـ جدًا لنموه وسبلمتو

جمع ب ،سوي أطراؼ أصابعو وسبلمياتون (ٔ)ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ : قولو *
عادة ابينيوالتأليؼ  منيا، ما صغر بعضيا إلى بعض كما كانت أواًل، فكيؼ  وا 

البعث، وفي ىذه اآلية إشارة إلى البصمات التي ثبت  عند وىذا ،بكبار العظاـ
 في حتى تختمؼ مف شخص آلخر، فبل تتطابؽ أبدًا بيف شخصيف عمميًا أنيا

وفي ىذا إشارة إلى أىمية التحدي بيذه األعضاء الدقيقة في إعادة ، المتماثمة التوائـ
تحويو مف رسوـ خمؽ اإلنساف وبعثو يـو القيامة، إذ مف قدر عمى إعادة البناف وما 
عادة العظاـ األخرى لبدف اإلنساف  .وخطوط، فيو أقدر عمى جمع وا 

لـ يرد في تحديده شيء  حيث؛ اأكثرىفي  أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير، واختمؼ *
، والدراسات العممية أثرت كذلؾ في وقوع رسولو  ، وال مف سنة مف كتاب اهلل

الحمؿ بناء عمى مكتشفات العمـو الخبلؼ بيف الباحثيف المعاصريف في أكثر مدة 
الطبية وما قالو المفسروف والفقياء، والصحيح األخذ بالجانب الطبي والعمؿ بو، 
والذي يرى أف المدة تسعة أشير وقد تزيد أسابيع محدودة كما ىو الواقع، مع عدـ 
ف كاف نادرا، ويمكف الرجوع في ىذا النادر وما  القطع بنفي وقوع حمؿ امتد طويبًل، وا 

 يترتب عميو إلى القضاء.
الجنيف مف تيسير طريؽ خروج مف معانييا  ،(ٕ)ژڻں  ڻ ژ:قولو  * 

 قناةو  )الطريؽ(،أي  وىذا ىو المعنى الحقيقي لكممة السبيؿ ،إلى الدنيابطف أمو 
اهلل إال أف  ،الوالدة تبدو في وضعيا الطبيعي ممرًا يصعب مرور الجنيف منو

 .عممية الوالدةوتيسر رة تسيؿ عوامؿ كثيالمطيؼ الرحيـ ىيأ 
                                                           

 .ٗ: اآلية القيامةسورة  -ٔ
 .ٕٓسورة عبس: اآلية  -ٕ
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يات الواردة عمى حديث القرآف بدمغ الشُ الدراسات التفسيرية والعممية أدت إلى  *
 : عف خمؽ اإلنساف، ومف األمثمة عمى ذلؾ

عندما تحدث عف خمؽ آدـ تجده مرة يذكر التراب،  إف القرآف قائميفال شبية -
 مراحؿىي ال ىذه أفوالحقيقة ، زبوأخرى الماء، وثالثة الطيف، وغيرىا الطيف البل

 .منيا آدـ  التي خمؽ اهلل  مرت بيا المادة الواحدة التي
، إلعجاز القرآف في إخباره عف خمؽ الجنيف في ظممات ثبلثشبية المنكريف  -
أكدت األبحاث العممية الحديثة أف الجنيف ال يكتمؿ خمقو بصورة كاممة سميمة  فقد

ال إال بوجود ظبلـ حالؾ في مر  احؿ خمقو وتكوينو؛ حفاًظا عمى خبلياه وأعضائو، وا 
لخرج الجنيف مشوىا، أو لفسدت البويضة الممقحة ابتداء بفعؿ الضوء، وقد ذىب 
معظـ عمماء اإلعجاز العممي إلى أف الباعث عمى ىذا الظبلـ ثبلثة أشياء تمثؿ 

 .ظممات ثبلث، وىي: المشيمة بأغشيتيا، ثـ جدار الرحـ، ثـ جدار البطف
 القرآنية بأنواعيا، كما يمي: ر المعجزةو ظي *
 ، ومف أمثمة ذلؾ: البيانيةالمعجزة  -أ
ناسب الشكؿ الخارجي والشكؿ لمراحؿ خمؽ اإلنساف ت القرآف أسماء أعطى -

 .لمجنيف أثناء خمقو وتطورهكؿ مرحمة، كما أنو يصؼ العمميات الداخمية الداخمي ل
وظائؼ الرحـ باعتباره مكانًا مناسبًا  تضمنةاستعممت كممة )قرار( في القرآف م -

الستقرار الجنيف وتمكينو مف مواصمة نموه، كما جمع ىذا المفظ كؿ الحقائؽ التي 
 اكتشفيا العمـ، لبياف مناسبة الرحـ الستقرار الجنيف، فيو لفظ معبر جامع، كما

االستقرار  متضمنة لتمكف الرحـ وتثبيتو في جسـ األـ، ليناسب استعممت كممة )مكيف(
تمكف الرحـ  والنمو الجيد لمجنيف، وأيضًا جمع ىذا المفظ كؿ الحقائؽ المكتشفة في

 .وثبوتو في جسـ المرأة، فػ)قرار( و)مكيف( كؿ منيما جامع لمدلوالت عدة وكثيرة
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 المعجزة العممية، ومف أمثمة ذلؾ: -ب
رجؿ ماء ال متشاج واختبلطاأف اإلنساف يخمؽ مف نصوص القرآف  إخبار -

 إال في القروف األخيرة. ذلؾالبشر لـ يعرفوا و  والمرأة،
 مناسبًا وموضحًا لمرحـ مف الناحيتيف التشريحيةجاء  )القرار والمكيف(وصؼ  -

 .والفسيولوجية، وموافقًا بؿ وسابقًا لما توصؿ إليو عمـ التشريح واألجنة
حؿ سنة، وىي مرا (ٓٓٗٔ)وصؼ مراحؿ تخمؽ الجنيف بدقة فائقة قبؿ  -

حتى أف تقسيـ القرآف ليذه المراحؿ ووصفو ليا أدؽ متناىية الضآلة في الحجـ، 
مف تقسيـ المراجع الطبية، كما أكد ذلؾ عالـ األجنة )كيث مور(، بؿ إنو اعتمد 

جوانب  في كتبو التي تدرس في جامعات عالمية عمى تقسيـ القرآف، وذلؾ مف أوضح
الذي لمعمـو المكتسبة؛ ألنو كبلـ اهلل  وسبقاف إلعجاز العممي في القرآف الكريـ، وبيا

 .بشرية يستحؿ صدور ذلؾ مف صناعةخمؽ اإلنساف وىو أعمـ بتفاصيؿ خمقو، و 
 :ومف أمثمة ذلؾ ،والتاريخي اإلعجاز الغيبي -ج
كاف نبيًا أميًا،  ، ومعمـو أف النبي إخبار القرآف الكريـ عف خمؽ آدـ  -

زمف طويؿ عمى خمؽ آدـ، فسرد القرآف ليذه وقد عاش في بيئة أمية، وقد مر 
 شاىد بصدؽ رسالتو.  القصة يشيد بأنو كبلـ اهلل، أنزلو عمى محمد 

 وذكر ذلؾ في ،إرشاد مريـ عمييا السبلـ إلى األكؿ مف الرطب والقرار النفسي -
، وتفاصيؿ ىذه القصة، بما فييا خمؽ القرآف سياؽ قصتيا الطويمة التي ذكرىا

  .اهلل لنبيولـ يكف أحد يعممو، مما يدؿ عمى أف القرآف وحي  تو، أمرعيسى، ووالد
ممايزة التشريع اإلليي بيف الذكر واألنثى في المعجزة التشريعية مف خبلؿ  -د

 ، والواقع اليـولمفوارؽ الخمقية الطبيعية بيف الجنسيف امجموعة مف األحكاـ، مراعي
 األمر. لعصر الحديث في تخبط مف ىذاأف األنظمة البشرية قبؿ اإلسبلـ وفي ا يشيد
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قطعي مف  بيف تعارضاستحالة وقوع الدراسات التفسيرية والعممية أثبتت * 
، وبالتالي فإف الشبيات الواردة حوؿ خمؽ اإلنساف في الشرع مع قطعي مف العمـ

نما الظف والتخميف، أو الضعؼ والقصور في الفيـ  القرآف ال تستند عمى حقائؽ، وا 
 لجوانب العممية.لمنص أو ا

الخمؽ، يجمي  سر مف أسرار ورظيقد تكوف آثارىا في المكتشفات العممية  *
 ظممات، وتيسير السبيؿ، والالبنافكموضوع تسوية  المعنى بشدة ويزيده وضوحا،

كتأييدىا صحة القوؿ إف قوؿ مف األقواؿ في تأييد  أثر ، وقد يكوف لياالثبلث
 إلى صاحبو، ودافؽ بالنظر إلى ذاتو.المني دافؽ ومدفؽ، مدفوؽ بالنظر 

 صبًٍَب: انزٕصٍبد
 -والعمـو الشرعية عموماً – أوصي الباحثيف والدارسيف لمتفسير وعمـو القرآف* 

 االىتماـ بالحقائؽ العممية وربطيا بدراساتيـ، واستنباط آثار ونتائج ىذا الربط.
، والمختصوف مف * أف تعتني مراكز البحث العممي، والييئات العممية والعالمية

ة متعمقة في يمالتي ال زالت بحاجة لدراسة عمأىؿ العمـو التطبيقية بالمواضيع 
خمؽ اإلنساف، والتي أشارت إلييا الباحثة في مظانيا مف الفصؿ الرابع؛ لمخروج 

عجازه، وتقديـ عمـ ينتفع بو.  ظيار عظمة القرآف وا   بشيء يزيد أمرىا جبلء، وا 
جد فييا كميات لمعمـو التطبيقية، أف تولي اىتمامًا * أوصي الجامعات التي تو 

بالعمـو والدراسات الشرعية التي تحتاج إلى ربط مع العمـو التطبيقية، ومف ذلؾ 
تشكيؿ فريؽ بحث متخصص في ذلؾ، ويمكف تشكيؿ فريؽ عمؿ مشترؾ يجمع 
 بيف مختصيف شرعييف وآخريف مف أىؿ العمـو التطبيقية، لتناوؿ المواضيع بدراسة
متعمقة، مف الناحيتيف الشرعية والعممية، ويمكف وضع الدراسات مع نتائجيا في 

 موسوعات عممية أو مجبلت.
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العناية و ؛ وربط ذلؾ بالجوانب العممية، ف في السنة* العناية بدراسة خمؽ اإلنسا
 بدارسة خمؽ اإلنساف دراسة مقارنة بيف خمقو في اإلسبلـ وعند باقي األدياف.

 صالحاً  يجعموو  مني، ويتقبمو ،العمؿ ىذا يبارؾ أف  اؿ المولىوفي الختاـ أس
وأف يعممنا ما ينفعنا، وأف ينفعنا بما عممنا، ويرزقنا العمؿ  ،الكريـ لوجيوخالصًا و 

لنيار، إنو ولي ذلؾ والقادر ، ويبمغو ما بمغ الميؿ وابو، وأف ينفع بو أمة محمد 
ي، ال تنفؾ عنو صفات البشر مف وأذكر القارئ الكريـ أف ىذا جيد بشر عميو، 

نقص، وعدـ كماؿ، فما كاف فيو مف صواب فيو مف فضؿ اهلل ونعمتو، وما كاف 
فيو مف خمؿ فاهلل ورسولو منو بريئاف، واهلل المستعاف، وال حوؿ وال قوة إال باهلل 

  .(ٔ)العمي العظيـ
 ػهىٔ ،نهؼبدلنيمحخ سثشعبنخ اإلعالو ٔانغالو  ادلجؼٕس ٔصهى اهلل ٔعهى ػهى َجٍّ انكشٌى

 صؾبثزّػهى ٔ ،أصٔاعّ انطبْشاد أيٓبد ادلإيُنيػهى سأعٓى ٔ ،انطٍجني انطبْشٌٍآنّ 
 رجؼٓى ثاؽغبٌ ئىل ٌٕو انذٌٍٔ رشضى ػُٓى يٍػهى ٔ أمجؼني، انغش ادلٍبيني

 ٔاحلًذ هلل انزي ثُؼًزّ رزى انصبحلبد
 

  
 

 
 

 
                                                           

إنو قد »كتب القاضي عبد الرحيـ البياني إلى العماد األصفياني معتذرًا عف كبلـ استدركو عميو قائبًل:  -ٔ
ال؟ وىا أنا أخبرؾ بو، وذلؾ أني رأيت أنو ال يكتب إنساف كتابو في وقع لي شيء، وما أدري أوقع لؾ أـ 

يومو إال قاؿ في غده: لو غير ىذا لكاف أحسف، ولو زيد لكاف يستحسف، ولو قدـ ىذا لكاف أفضؿ، ولو ترؾ 
 «.ىذا لكاف أجمؿ، وىذا مف أعظـ العبر، وىو دليؿ عمى استيبلء النقص عمى جمة البشر
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 فٓشط ادلٕضٕػبد
 انصفؾخ ادلٕضٕع

 ٙ المقدمة
 ٛ األٔل: أصم خهك اإلَغبٌ ٔانشد ػهى َظشٌخ انزطٕسانفصم 

 ٜ ادلجؾش األٔل: اخلهك يٍ األسض ٔيشاؽم خهك آدو 
 ٓٔ القرآن الكريمالمطمب األول: الخمق من األرض ومراحل خمق آدم في 

 ٛٔ مراحل خمق آدم عميو الصالة والسالم
 ٖٙ الحديثةالمطمب الثاني: الخمق من األرض في ضوء المكتشفات العممية 

 ٗٗ الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا ممخصالمطمب الثالث: 
 ٜٗ ادلجؾش انضبًَ: اخلهك يٍ َفظ ٔاؽذح ٔخهك صٔعٓب

 ٓ٘ القرآن الكريم وخمق زوجيا في الخمق من نفس واحدةالمطمب األول: 
 ٗٙ لحديثةالمكتشفات العممية ا ضوء في زوجيا وخمق واحدة نفس الخمق من الثاني: المطمب

 ٓٚ الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا ممخصالمطمب الثالث: 
 ٗٚ ادلجؾش انضبنش: َظشٌخ انُشٕء ٔانزطٕس

 ٘ٚ المطمب األول: التعريف بنظرية النشوء والتطور وآثارىا
 ٙٛ المطمب الثاني: تفنيد نظرية النشوء والتطور في الشرع

 ٚٛ ن القرآن الكريمأواًل: تفنيد نظرية النشوء والتطور م
 ٜٔ ثانيًا: تفنيد نظرية النشوء والتطور من السنو النبوية

 ٜٗ ثالثًا: تفنيد النظرية من كالم المفسرين
 ٜٚ موقف العمماء المعاصرين من نظرية النشوء والتطور

 ٜٛ المطمب الثالث: موقف عمماء الغرب من نظرية النشوء والتطور
 ٘ٓٔ ة النشوء والتطور عقميًا وعممياً المطمب الرابع: تفنيد نظري

 ٚٓٔ تفنيد أسس وفرضيات النظرية
 ٕٔٔ التطورية الحديثة
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 ٖٕٔ الدراسة وأثرىا ممخصالمطمب الخامس: 
 ٕٚٔ انفصم انضبًَ: خهك ثًُ آدو

 ٕٛٔ ادلجؾش األٔل: اخلهك يٍ ركش ٔأَضى
 ٜٕٔ القرآن الكريمالمطمب األول: الخمق من ذكر وأنثى في 

 ٕٖٔ بة الماء الذي يخمق منو الولدنس
 ٖٙٔ السالمالصالة و خمق عيسى عميو 

 ٓٗٔ المطمب الثاني: الخمق من ذكر وأنثى في ضوء االكتشافات العممية الحديثة
 ٜٗٔ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا

 ٗ٘ٔ ادلجؾش انضبًَ: انفشق ثني انزكش ٔاألَضى
 ٘٘ٔ القرآن الكريمل: الفرق بين الذكر واألنثى في المطمب األو

 ٔٚٔ المطمب الثاني: الفرق بين خمق الذكر واألنثى في ضوء االكتشافات العممية
 ٚٛٔ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا

 ٜٔٔ ادلجؾش انضبنش: صفخ ادلبء انزي خيهك يُّ اإلَغبٌ
 ٕٜٔ القرآن الكريماء الذي يخمق منو اْلنسان في المطمب األول: صفة الم

 ٜٚٔ المطمب الثاني: صفة الماء الذي يخمق منو اْلنسان في االكتشافات العممية
 ٕٓٓ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا

 ٖٕٓ ادلجؾش انشاثغ: انصهت ٔانرتائت
 ٕٗٓ لكريمالقرآن االمطمب األول: الصمب والترائب في 

 ٕٙٔ المطمب الثاني: الصمب والترائب في ضوء االكتشافات العممية الحديثة
 ٗٛٔ رأي األطباء في تفسير كيفية خروج الماء الدافق من بين الصمب والترائب

 ٖٕٓ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا
 ٖٕٗ انفصم انضبنش: أطٕاس خهك اإلَغبٌ

 ٖٕ٘ األٔل: خهك اإلَغبٌ يف أطٕاس ادلجؾش
 ٖٕٙ القرآن الكريمالمطمب األول: خمق اْلنسان في أطوار في 

 ٖٕٗ المطمب الثاني: خمق اْلنسان في أطوار في ضوء االكتشافات العممية
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 ٕٕ٘ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا
 ٕٙ٘ ادلجؾش انضبًَ: طٕس انُطفخ

 ٕٚ٘ القرآن الكريماألول: طور النطفة في المطمب 
 ٕٛٙ المطمب الثاني: النطفة في ضوء االكتشافات العممية الحديثة

 ٕ٘ٚ الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا ممخص المطمب الثالث:
 ٕٓٛ ادلجؾش انضبنش: طٕس انؼهمخ

 ٕٔٛ ول: طور العمقة في القرآن الكريمالمطمب األ 
 ٕٛٛ ر العمقة في ضوء االكتشافات العممية الحديثةالمطمب الثاني: طو 
 ٜٕ٘ الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا ممخصالمطمب الثالث: 

 ٜٜٕ ادلجؾش انشاثغ: طٕس ادلضغخ
 ٖٓٓ القرآن الكريمالمطمب األول: طور المضغة في 

 ٖٚٓ المطمب الثاني: طور المضغة في ضوء االكتشافات العممية الحديثة
 ٖٙٔ ب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىاالمطم

 ٕٖٔ ادلجؾش اخلبيظ: خهك انؼظبو ٔكغبؤِ ثبنهؾى
 ٕٕٖ القرآن الكريمالمطمب األول: خمق العظام وكساؤه بالمحم في 

 ٕٖٛ المطمب الثاني: خمق العظام وكساؤه بالمحم في ضوء االكتشافات العممية
 ٜٖٖ راسات التفسيرية والعممية وأثرىاالد ممخصالمطمب الثالث: 

 ٖٗٗ ادلجؾش انغبدط: طٕس انُشأح خهمب آخش
 ٖ٘ٗ القرآن الكريمالمطمب األول: طور النشأة خمقًا آخر في 

 ٖٓ٘ زمن نفخ الروح في الجنين
 ٜٖ٘ المطمب الثاني: طور النشأة خمقا آخر في ضوء االكتشافات العممية 

 ٖ٘ٙ د المعاصرينزمن نفخ الروح في الجنين عن
 ٖٗٚ الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا ممخصالمطمب الثالث: 

 ٖٛٚ انفصم انشاثغ: صفخ ٔؽبل خهك اإلَغبٌ
 ٜٖٚ ادلجؾش األٔل: خهك اإلَغبٌ يف أؽغٍ رمٌٕى
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 ٖٓٛ القرآن الكريمالمطمب األول: خمق اْلنسان في أحسن تقويم في 
 ٜٖٛ خمقو في ضوء االكتشافات العممية وتعديل تقويم سنأح في اْلنسان خمق الثاني: المطمب

 ٜٖٙ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا
 ٜٜٖ ادلجؾش انضبًَ: خهك اإلَغبٌ ضؼٍفب

 ٓٓٗ القرآن الكريمالمطمب األول: خمق اْلنسان ضعيفا في 
 ٛٓٗ اقعية والمكتشفات العمميةالو  الثاني: خمق اْلنسان ضعيفا في ضوء المعطيات المطمب

 ٖٕٗ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا
 ٕٙٗ ادلجؾش انضبنش: خهك اإلَغبٌ يف كجذ

 ٕٚٗ القرآن الكريمالمطمب األول: خمق اْلنسان في كبد في 
 ٖٗٗ عمميةالواقعية والمكتشفات ال ضوء المعطيات الثاني: خمق اْلنسان في كبد في المطمب

 ٚٗٗ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا
م ْٔهٕػب

 
غ
 
 ٓ٘ٗ ادلجؾش انشاثغ: خهك اإلَغبٌ يٍ ػ

 ٔ٘ٗ القرآن الكريمالمطمب األول: خمق اْلنسان من َعَجل وىموعا في 
المطمب الثاني: خمق اْلنسان من َعَجل وىموعا في ضوء المعطيات الواقعية 

 كتشافات العمميةواال 
ٗٙٙ 

 ٖٚٗ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا
 ٚٚٗ ادلجؾش اخلبيظ: خهك اإلَغبٌ ال ٌؼهى شٍئب ٔئيذادِ ثٕعبئم انؼهى

مداده خمق اْلنسان ال يعمم األول: المطمب  ٛٚٗ القرآن الكريم في العمم بوسائل شيئا وا 
مداده شيئا يعمم ال اْلنسان خمق الثاني: المطمب  ٚٛٗ العممية االكتشافات ضوء في العمم بوسائل وا 

 ٜٚٗ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا
 ٔٓ٘ انفصم اخلبيظ: يجبؽش يزفشلخ يف خهك اإلَغبٌ

 ٕٓ٘ ادلجؾش األٔل: انمشاس ادلكني
 ٖٓ٘ القرآن الكريمالمطمب األول: القرار المكين في 

 ٛٓ٘ لمطمب الثاني: القرار المكين في ضوء االكتشافات العممية الحديثةا
 ٚٔ٘ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا
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 ٕٔ٘ ادلجؾش انضبًَ: ػهى يب يف األسؽبو
 ٕٕ٘ القرآن الكريمالمطمب األول: عمم ما في األرحام في 

 ٕٙ٘ ما تغيض األرحام وما تزداد
 ٖٔ٘ بعمم ما في األرحام اهلل باختصاص األجنة لبعض أسرار الطب معارضة كشف يةشب دمغ

 ٖٛ٘ المطمب الثاني: عمم ما في األرحام في ضوء االكتشافات العممية الحديثة
 ٙٗ٘ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا

 ٔ٘٘ ادلجؾش انضبنش: انظهًبد انضالس
 ٕ٘٘ القرآن الكريملظممات الثالث في المطمب األول: ا

 ٚ٘٘ المطمب الثاني: الظممات الثالث في ضوء االكتشافات العممية الحديثة
 ٖٙ٘ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا

 ٙٙ٘ ادلجؾش انشاثغ: رغٌٕخ انجُبٌ
 ٚٙ٘ القرآن الكريمالمطمب األول: تسوية البنان في 

 ٕٚ٘ ثاني: تسوية البنان في ضوء االكتشافات العممية الحديثةالمطمب ال
 ٔٛ٘ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا

 ٘ٛ٘ ادلجؾش اخلبيظ: يذح احلًم
 ٙٛ٘ القرآن الكريمالمطمب األول: مدة الحمل في 

 ٜ٘٘ المطمب الثاني: مدة الحمل في ضوء االكتشافات العممية الحديثة
 ٖٓٙ المطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثرىا

 ٔٔٙ ادلجؾش انغبدط: رٍغري انغجٍم
 ٕٔٙ القرآن الكريمالمطمب األول: تيسير السبيل في 

 ٚٔٙ المطمب الثاني: تيسير السبيل في ضوء االكتشافات العممية
 ٕ٘ٙ ىاالمطمب الثالث: ممخص الدراسات التفسيرية والعممية وأثر 

 ٖٓٙ الخاتمة
 ٜٖٙ فيرس الموضوعات

 

 


