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مقدمـة
لقد أدرك البرش منذ زمن بعيد العالقة بني إدرار اللبن وما يتناوله احليوان من غذاء،
وأن احليوان هيلك إذا ما حرم من الغذاء ،ولكنهم مل يعرفوا العملية التي يتم هبا حتول هذا
الغذاء إىل لبن أو حلم أو عظم أو أي مادة أخرى .وجاء العلم احلديث ليبني لنا مراحل
تكوين اللبن خالص ًا سائغ ًا للشاربني فيكشف لنا من آيات اهلل اللطيف اخلبري ما جاء
مطابق ًا ملا أخربنا به القرآن عن أرسار تكون اللبن يف بطون األنعام  ،ويظهر عظمة إنعام
اخلالق املنعم عىل عباده .

استطاع العلامء حديثا معرفة كيف يتكون اللبن يف بطون األنعام بعد اكتشاف أرسار
اجلهاز اهلضمي ومعرفة وظائف أعضائه  ،وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعالقتها بعملية
امتصاص املواد الغذائية من األمعاء ودخوهلا يف الدم ،وقد استغرق ذلك فرتة من الزمن
لتطوير األجهزة واكتشاف األرسار استمرت قرابة مخسة قرون .
وقد سلك العلم التجريبي طرق ًا دقيقة ملعرفة وظائف أعضاء اجلهاز اهلضمي بعد أن
اخرتعت اآلالت التي تم هبا إجراء التجارب واألبحاث لتحقيق النتائج الدقيقة  .وسار
التقدم يف األجهزة العلمية التي استعملت يف معرفة أرسار عملية اهلضم بخطوات متتالية
حتى انكشف للباحثني الكثري من أرسار اهلضم .
تم التوصل يف القرن العرشين إىل توضيح األعامل املتتالية لعملية اهلضم كام تم
توضيح تركيب وتأثري أهم العصائر اهلضمية ،والتثبت من إنزيامت عديدة ذات دور
كبري يف عملية اهلضم.
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 -1أقوال المفسرين في معنى اآلية:
املعنى اللغوي:
اختلف املفرسون يف معنى اآلية الكريمة بسبب اختالفهم يف فهم مدلوالت بعض
األلفاظ فتصور البعض أن عبارة «من بني» جاءت للتبعيض أي من بعض الفرث أو من
بعض الدم  ،بينام رأى آخرون أهنا مكانية أي من مكان بني الدم والفرث – ونجمل فيام يأيت
حصيلة ما قاله املفرسون رمحهم اهلل تعاىل. :

 )1وردت رواية ضعيفة عن ابن عباس (ريض اهلل عنهام) مفادها« :أن الدابة تأكل العلف
فإذا استقر يف كرشها طحنته فكان أسفله فرث ًا وأوسطه لبن ًا وأعاله دم ًا  ».وقد أورد هذا
األثر كثري من املفرسين  ،منهم البيضاوي والقرطبي وأبو السعود والشوكاين وابن اجلوزي
يف زاد املسري واآللويس يف روح املعاين وغريهم .وقد علق بعض هؤالء املفرسين عىل القول
املنسوب البن عباس (ريض اهلل عنهام) بعد أن الحظوا أنه خيالف الواقع املشهود ،فقال كل
من  :أبو السعود والبيضاوي واأللويس أن اللبن والدم ال يتكونان يف الكرش .ففي روح
املعاين يقول األلويس «وتعقب ذلك أي قول ابن عباس الرازي بقوله ولقائل أن يقول اللبن
والدم ال يتولدان يف الكرش والدليل عليه احلس  ،فإن احليوانات تذبح دائ ًام وال يرى يف
كرشها شئ من ذلك ولو كان تولد ما ذكر فيه لوجب أن يشاهد يف بعض األحوال والشئ
الذي دلت املشاهدة عىل فساده مل جيز املصري إليه» .
 )2ذكر بعض املفرسين أن الفرث هو مصدر الدم واللبن أي خيرج الدم من الفرث
وخيرج اللبن من الفرث كذلك .قال هبذا البيضاوي عندما أول الكالم املنسوب البن عباس
بقوله  :إن صح فاملراد أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعاله مادة الدم الهنام ال يتكونان يف
الكرش وقال به الشوكاين (فتح القدير).

 )3وذكر كثري من املفرسين ما يتفق مع جاء به العلم احلديث من أن مكونات اللبن
تستخلص من الفرث ثم تستخلص من الدم .وممن قال بذلك القرطبي وأبو السعود
وصاحب معاين القرآن  ،ويف زاد املسري البن اجلوزي يف قوله «الفرث ما يف الكرش واملعنى
www.almoslih.net

29

30

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

أن اللبن كان طعام ًا فخلص من ذلك الطعام دم وبقي فرث يف الكرش وخلص من ذلك
الدم ﴿ َل َبنًا َخالِ ًصا َسائِ ًغا لِ َّ
لشا ِربِنيَ ﴾ .

وهكذا نالحظ اختالف املفرسين يف هذه املسألة بسبب عدم توافر املعرفة العلمية يف
زماهنم  ،ومع ذلك فقد هدى اهلل تعاىل :بعض املفرسين إىل الفهم الصحيح ملعنى «من بني»
وأهنا تعنى من بعض الفرث ثم من بعض الدم  ،عىل الرغم من عدم معرفتهم للكيفية التي
مل يطلع عليها البرش إال بعد قرون من نزول هذه اآلية الكريمة .

 )4أن لفظ «خالص ًا» يف اآلية دليل آخر عىل أن مواد اللبن ختلص من بني الدم بعد أن
خلصت من الفرث  ،وقد أملح إىل هذا املعنى الطربي بقوله :خلص من خمالطة الدم والفرث
فلم خيتلطا به .إال أن املفرسين رمحهم اهلل مل يشريوا إىل هذا املعنى الظاهر وإنام اقترصوا
عىل القول بأن «خالص ًا» تعنى أن اللبن ال يستصحب لون الدم وال رائحة الفرث كام قاله
البيضاوي والبغوي ؛ أو محرة الدم وقذارة الفرث كام قاله القرطبي والشوكاين ؛ أو خالص ًا
عن شائبة ما يف الدم والفرث من األوصاف كام قاله أبو السعود وورد يف تفسري اجلاللني.

ب ًة).
الإعجاز اللغوي يف قوله تعالى(:و�إنَّ َل ُك ْم يف الأنْعـا ِم َل ِع رْ َ

ُذكرت (عربة) هنا بصيغة «نكرة» حيث تعترب دليال عىل أمهيته الفائقة .وكام يقول الراغب
يف كتاب املفردات ِ
ربة» من مادة َعبرْ وتعني العبور واالنتقال من حالة إىل أخرى ،وهنا
«ع َ
ُ
ُ
يدلك من خالهلا عىل حقيقة ال يمكن مالحظتها أطلقوا عىل ذلك
رب حال ًة
حيث يرى املعت ُ
«عربة».وعليه فإن مفهوم اآلية هو بمقدوركم َا ْن تصلوا إىل معرفة اهلل وعظمة وعلم وقدرة
ُمبدىء اخللق العظيم من خالل مالحظة أرسار وعجائب احليوانات .الفرث هو ما يف
الكرش وقيل هو الرسجني ما دام يف الكرش

الإ�شارات الإعجازية يف تكوين لنب الأنعام
يف هذه اآلية الكريمة يلفت اهلل نظرنا إىل ظاهرة عجيبة حتمل لنا العربة من قدرة اخلالق
جل جالله  .فاللبن الذي يعترب من أهم األغذية عند اإلنسان خيرج إلينا من بطون األنعام
بعملية مدهشة .
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مراحل تكون اللنب من بني الفرث والدم
يتم تكوين اللبن يف األنعام بالتنسيق املحكم والتدرج الدقيق بني اجلهاز اهلضمي واجلهاز
الدوري واجلهاز التناسيل عن طريق الغدد اللبنية يف الرضوع وغريها من األجهزة حيث
جعل اهلل لكل جهاز وظيفة وأعام ً
ال خاصة يقوم هبا ليتكون  -يف هناية املطاف  -اللبن
اخلالص السائغ للشاربني .ويمكن أن نجمل مراحل تكون اللبن كاآليت :

 -1عملية الهضم في الكرش ( تحول العلف إلى فرث) :
يتم اهلضم عىل عدة أشكال فمنه اهلضم (احلركي) واهلضم الكياموي واهلضم امليكرويب
بواسطة (مخائر) امليكروبات املوجودة يف كرش األنعام حيث تبدأ عملية اهلضم يف الفم
بنوعيها  :اهلضم (احلركي) و(اخلامئري) حيث يتم تقطيع مواد العلف باملضغ وخلطها
باللعاب الذي حيتوي عىل إنزيم (األميليز) الذي يقوم هبضم مبدئي ثم يف املعدة املركبة
حيث يتم هضم ميكانيكي وميكرويب وكياموي ثم يتم اجرتار الكتلة الغذائية من الكرش
إىل الفم ليعاد مضغها وخلطها باللعاب ثم إعادة بلعها لتعمل عليها بكرتيا الكرش فتحلل
(السكريات) و(الربوتينات) ثم حيدث اهلضم (اخلامئرى) يف املعدة احلقيقية (بالببسني
والرنني) .وبعمليات اهلضم هذه يتحول العلف إىل فرث .ويتحول الفرث الصلب بعد
هضمه يف األمعاء إىل فرث رائق.

 -2عملية استخالص األحماض الدهنية من بين الفرث :
حيدث ختمر و تغيري يف تركيب الفرث من جراء هدم قلورا الكرش هلذا السليلوز  ،واملواد
السكرية ،مما يؤدي إىل إنتاج ثالثة أمحاض دهنية  ،وهي محض اخلليك و محض البيوترك،
ومحض الربوبيونيك  ،فتمتص الشعريات الدموية املنترشة حول الكرش هذه األمحاض،
www.almoslih.net
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وذلك دون مرورها يف القناة اهلضمية إىل األمعاء  ،كام هو متبع مع باقي الغذاء ،كام بينت
اآلية الكريمة (من بني فرث ودم) فتصل إىل الغدد اللبنية.

وبانتقال الفرث إىل األمعاء الدقيقة تستمر عملية اهلضم فيتعرض الفرث لإلنزيامت
اهلاضمة يف األمعاء والبنكرياس والعصارة الصفراء يف الكبد .وهبذا يتم حتليل األطعمة
املحتوية عىل اجلزيئات املعقدة جد ًا إىل جزيئات بسيطة ،فالنشاء والسكريات املعقدة تتحول
إىل سكريات بسيطة  ،والدهون تتحول إىل أمحاض دهنية  ،والربوتينات تتحول إىل أمحاض
أمينية وببتيدات ،أما الفيتامينات واألمالح واملاء فال حتتاج إىل هضم قبل امتصاصها  .كام
تقوم اخلمالت يف األمعاء الدقيقة بامتصاص املــواد الغذائيـة املحللة بعـدة طرق  .وتصل
هذه املواد إىل داخل األوعية الدموية الصغرية الواقعة حتت النسيج الطالئي  ،ومنها إىل
األوعية الدموية األكرب فتدخل يف تيار الدورة الدموية .

 -3عملية استخالص من بين الدم (من بين فرث ودم) :
بعد امتصاص األمحاض الدهنية عن طريق الشعريات الدموية املنترشة حول الكرش
تصل هذه األمحاض وتسري يف الدم ومنه إىل الكبد حيث تتم عمليات معقدة يتحول فيها
محض الربوبينك إىل مادة األوكسال اسيتيت والتي تتحول بدورها النتاج جزئ جيليكوز
والذى يمر عرباألوعية الدموية التي تغذى الرضع ليتحد مع جزئ اجلالكتوز لينتج جزئ
اللكتوز (سكر اللبن).

 -4تكوين اللبن في ضروع األنعام:
يتم تكوين اللبن بواسطة الغدد الثديية أو الرضع عن طريق عمليتني هامتني:
أ -املرحلة األوىل :ترشيح بعض مكونات اللبن من جمرى الدم.

ب -املرحلة الثانية :تركيب مكونات اللبن األخرى بواسطة التمثيل الغذائي اخللوي
داخل الرضع.
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�أ-املرحلة الأولى :تر�شيح بع�ض مكونات اللنب من جمرى الدم :
يقوم الدم بنقل هذه املواد الغذائية إىل مجيع خاليا اجلسم والتي منها خاليا الرضوع التي
يتم فيها امتصاص مكونات احلليب من بني الدم .

محض اخلليك يقوم بتكوين دهن اللبن ،ومحض البيوترك يقوم بتكوين بروتني اللبن،
ومحض الربوبيونيك يقوم بتكوين سكر اللبن عن طريق احتاد جزئ من اجللوكوز مع جزئ
من الالكتوز .

-1عملية تكوين الأحما�ض الدهنية يف اللنب:
غالبيه الدهون يف اللبن تنتج أصال من الزيوت والدهون النباتية املستمدة من العلف
واملهضومة هضام جزئيا يف معده االجرتار( الفرث) ثم ينقلها الدم إىل الغدد املفرزة للبن
يف الرضع وهنا تتكرس إىل رقائق صغريه حتي تتمكن من اخرتاق جدر خاليا تلك الغدد.
وعيل ذلك فإن متام عملية اجرتار األعالف التي يتناوهلا الواحد من األنعام بكفاءه ،وعمليه
ختمرها يف معده االجرتار بكفاءة مسئوالن عن زيادة أو نقص الدهون يف اللبن.

أثبت الدراسات احلديثة أن وجود الدهن يف اللبن هو السبب يف وجود الطعم املستساع
له وكلام قلت نسبة الدهن قل استساغة طعم اللبن عند الرشب  .كام وجد أيض ًا أنه كلام
زادت نسبة السليلوز يف الغذاء زادت نسبة محيض اخلليك  ،و بذلك تزيد كمية الدهن يف
اللبن و بالتايل تزداد استساغته وصدق اهلل القائل ( لبنا خالصا سائغا للشاربني).

-2تكوين املواد الربوتينية يف اللنب:
أما املواد الربوتينية فتنتج يف اخلاليا املفرزة للبن من األمحاض األمينية التي حيملها إليها
الدم من معدة االجرتار( الفرث)  هذا باستثناء كل من املواد الزاللية ،واجللوبينات املناعية
التي ينقلها الدم مبارشة إىل اخلاليا املفرزة له.واللب ا الذي يتكون يف الفرتات املتاخرة من
احلمل يف أماكن أخرى من جسم احليوان وينقله الدم مبارشة إىل رضوعه.
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 -3تكوين الأمالح املعدنية والفيتامينات:
يف اللبن العديد من آثار العنارص التي من أمهها الكالسيوم ،والفوسفور ،والبوتاسيوم،
واملغنيسيوم ،ويليها يف األمهية كل من الصوديوم  ،والكلور وكلها مستخلصة من غذاء
احليوان( العلف) بعد ختمره يف معدة االجرتار( الفرث).

ب-املرحلة الثانية :تركيب مكونات اللنب الأخرى بوا�سطة التمثيل الغذائى
اخللوي:
بعض مكونات اللبن األخرى تتكون داخل الرضع بواسطة التمثيل الغذائى اخللوى
داخل األسناخ حيث متر املواد الغذائية املستخدمة يف تكوين اللبن من الدم خالل جدار
اخللية فقد وجد أن بروتينات اللبن تنتج من الرتشيح والرتكيب مع ًا حيث إن الكازين
والالكتوالبيومني والالكتوجلوبيولني غري موجودة يف الدم ولذلك جيب تركيبها من
طالئع األمحاض األمينية املتواجدة يف الدم ومتثل هذه الربوتينات  %94تقريب ًا من
النيرتوجني الربوتيني يف اللبن البقري.أما اجللوبيولينات املناعية وألبيومني السريم
فهي مصنفة يف الدم واللبن ولذلك نجد أن انتشارها ظاهري ًا يف اللبن ال يتغري عنه يف
الدم .أما الكريوهيدرات األساسية يف اللبن هى سكر الالكتوز والذي يتكون من جزئ
جلوكوز وجزئ جاالكتوز وحيتوى الدم عىل سكر اجللوكوز أما الالكتوز فال يوجد يف
الدم ولذلك يتم تركيبه يف الغدة الثديية .

وقد وجد أن اجللوكوز يتم أخذه بواسطة األنسجة الثديية مما يؤدي إىل فقدان حوايل
 %25من حمتوى جلوكوز الدم الرشياين من ناحية أخرى وجد أن حوايل  % 80 – 70من
الكربون يف الالكتوز يتم احلصول عليه من جلوكوز البالزما (كام ينتج سكر الالكتوز
أيض ًا من األمحاض الدهنية قصرية السلسلة وبالنسبة للدهن فقد وجد أن  %75من دهن
اللبن تقريب ًا يصنع يف الغدد الثديية ويف املجرتات يكون اخلالت وهي الطالئع األساسية
لألمحاض الدهنية ذات سلسلة الكربون الطويلة
ويمثل املاء معظم تركيب اللبن ( )%87حيث يتم ترشيحه من الدم إىل اللبن وهو خيتلف
عكسيا مع حمتوى املواد الصلبة اللبن .
www.almoslih.net
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 - 4عملية تكوين و�إفراز اللنب:
البد قبل رشح عملية تكوين اللبن أن نشري إىل إعجاز اخلالق سبحانه وتعاىل يف تركيب
رضوع األنعام:

التركيب التشريحي للضرع :
صمم اخلالق( سبحانه وتعاىل) رضوع األنعام ورضوع غريها من احليوانات الثديية
بحكمه بالغة كي يمكنها من إنتاج اللبن إلرضاع صغارها ،واستفادة اإلنسان منه. فرضوع
األنعام رباعية الرتكيب ،وتتديل أربطة خاصة من احلوض لرفعها ومحايتها مما تتعرض له من
صدمات خاصة عندما متتلئ باللبن ،ويثقل وزهنا.

وكل ربع من الرضع يعمل مستقال يف إنتاج وختزين اللبن ،وهو يتكون من العديد
من الغدد اللبنية املبطنة جلداره واملتصلة مع بعضها البعض بالشعريات الدموية املغذية
هلا ،وينتهي الرضع باحللمة التي متثل هناية قناة اللبن وحيكم شكلها ،ووضعها ،وطوهلا،
والعضالت املتحكمة فيها ضوابط وراثية يف غاية من الدقة حتكم تدفق اللبن فيها ،ومتنع
ترسبه منها إال عند الرضورة  كام تضبط إحكام غلقها حتي ال تترسب إليه البكترييا وغريها
من امللوثات احليوية وغريها  .والغدد اللبنية املبطنة لرضوع األنعام هي غدد ذات فراغات
كبريه( أسناخ) يتكون فيها اللبن باستخالصه من الرشايني احلاملة للدم املؤكسد ،واألوعية
اللمفاوية احلاملة لسوائلها العديمة اللون( الليمف) وماهبا من مواد غذائية مستمدة من
الفرث املهضوم يف معدة احليوان.وهذه الغدد املفرزة للبن والتي تبطن فراغان أسناخ الرضع
تتكون من خاليا متخصصة عيل أعيل درجات التخصص حيث إهنا تتحكم بمشيئة اهلل يف
كمية اللبن املفرز وتركيبه ،وهي يف نفس الوقت حمكومة بسنن وراثية منضبطة وبالنسبة
ألنثى األنعام احلامل فإنه عند اقرتاب وقت املخاض فإن جسمها يفرز عددا من اهلرمونات
اخلاصة التي تضعف من ارتباط اجلنني بجسم األم عن طريق املشيمة بالتدريج ،وتثري يف
اجلسم كله حترك املركبات.
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�أ-مراحل تكوين اللنب:
أثبتت األبحاث عن طريق أستخدم النظائر املشعة داخل الرضع أن أهم املكونات
اخلاصة باللبن يتم ختليقها داخل الرضع يف األبقار  .وهناك كثري من مكونات اللبن مل يتم
التعرف عىل طريقة ختليقها يف اللبن حتى اآلن وبعض العلامء يعتقد أن هذه املكونات يتم
ختليقها عىل مراحل متتالية ومعقدة من الصعب تتبعها حتى اآلن ويف الواقع فأن عملية
انتقال املكونات من الدم إىل اللبن ختضع إىل عدة عوامل منها أال يزيد ضغط اللبن داخل
البصيالت عن ضغط الدم داخل الرشايني املغذية هلا وذلك لضامن استمرارية انتقال
املكونات من الدم إىل اللبن بطريقة طبيعية .وتعترب عملية الضغط داخل البصيالت من
األمور اهلامة التي تؤثر بطريقة مبارشة أو غري مبارشة عىل رسعة عملية احلليب يف املزارع .

ب -مرحلة �إفراز اللنب:
تقوم احلويصالت اللبنية بإفراز اللبن .وفيها يفرز اللبن من سيتوبالزم اخلاليا املبطنة
للحويصالت اللبنية إىل فراغ احلويصالت ويتم اإلفراز حتت تأثري هرمونات الربوالكتني
واإلسرتوجني والربوجسرتون وبعض اإلسرتوالت املفرزة من غدة فوق الكلية باإلضافة
إىل هرمون الثريوكسني  .ومن أهم العوامل التي تقلل أو متنع إفراز اللبن أثناء احلمل هو
زيادة نسبة اإلسرتوجينات املشيمية أثناء احلمل .

ج-مرحلة �إخراج اللنب :
ويف هذه املرحلة يبدأ خروج اللبن من القنوات اللبنية والفجوات احلويصلىة ( خمزن
الرضع ) عن طريق احللامت إىل خارج الرضع  .وتنظم عملية اإلخراج هذه العضالت
الالإرادية املبطنة للقنوات اللبنية والتي تقع بدورها حتت تأثري هرمون األكسيتوتسني
والذي يفرز من الفص اخللفي للغدة النخامية  .وحيتاج تفريغ اللبن من الرضع إىل رفع
الضغط الداخيل للغدة اللبنية وفتح قناة احللمة  .وتتم هذه العملية بتأثري اجلهاز العصبي
واهلرموين للحيوان حيث يبدأ بتعرض احليوان عادة للمنبهات املختلفة املصاحبة لعملية
احللب ( مثل أصوات جرادل احلليب أو ماكينة احلليب اآليل أو صوت احلالب وخالفه
مما يصاحب عملية احلليب وسبق أن تعود عليها احليوان ) ينقل تأثري هذه املنبهات إىل
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اهليبوثاالموث الذي ينقلها عن طريق األلياف العصبية إىل النخامية اخللفية التي تفرز
بدورها هرمون األوكسيتوتسني يف الدم  .يصل هذا اهلرمون األخري إىل اخلاليا املغلفة
للبصيالت التي تنقبض لتفرغ حمتوياهتا يف الغدة اللبنية مما يزيد من الضغط داخل الغدة
ويدفع اللبن بالتايل نتيجة عملية احللب وفتح قناة احللمة إىل اخلارج ويف حالة انزعاج
احليوان نتيجة أي مؤثر خارجي فإن ذلك يؤدي إىل انخفاض الضغط داخل الغدة اللبنية مما
يستحيل معه تفريغ الرضع للبن  .ويرجع ذلك إىل إفراز هرمون األدرينالني الذي يؤثر عىل
خفض الضغط الداخيل للغدة  .وعادة ما يزول إفراز هذا اهلرمون بزوال املؤثر حيث يعود
الضغط داخل الغدة إىل ما كان عليه يف احلالة الطبيعية .
وبالرغم من أن هذا اجلزء من الرضع خيتزن كمية ال بأس هبا من اللبن يظل جزء كبري
من اللبن الكىل موجودا عند احللب يف فراغات التخزين الصغرية و القنوات الشعرية و
جتاويف االنساخ و اخلاليا الطالئية املفرزة .وقد قدرت بعض الدراسات متوسط ما تنتجه
كل ربع أمامي بحوايل  %20من اللبن بينام ينتج كل ربع خلفي حوايل  %30يف حني ينتج
النصف االيمن و النصف األيرس للرضع كال عىل حدة حوايل  %50تقريب َا مع وجود تباين
فردى من حيوان آلخر.

التحكم الهرموني إلفراز اللبن :
من املعروف حدوث تغيريات حيوية نتيجة تأثري هرمونات خمتلفة تفرز و ينظم إفرازها
بواسطة التأثريات التي يالقيها اجلهاز العصبي يف احليوان احللوب .و هناك جمموعة من
الغدد الصامء يكتمل نموها يف مناطق عديدة من جسم احليوان املدر للبن نتيجة شعور
احليوان برضورة أدائه لبعض الوظائف احليوية التي حتددها طبيعة حياته وذلك خالل
الفرتات املختلفة من أطوار نموه الطبيعى.فعندما يكتمل نمو جسم احليوان بعد سن معني
مع اكتامل بعض الغدد املنظمة لعمليات التناسل و التكاثر يشعر احليوان عن طريق جهازه
العصبى برضورة أداء هذه الوظيفة احليوية و تبدأ الغدد املتخصصة يف إفراز اهلرمونات
املختلفة يف الدم لتقوم بوظيفة اكتامل النضج اجلنسى و اكتامل األجهزة احليوية يف اجلسم
و املتخصصة يف عمليات احلمل وإفراز اللبن.
www.almoslih.net
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وجمموعة الغدد املهمة يف عملية �إفراز اللنب من احليوان املدر للنب هي:
-1الغدة الكظرية �أو اجلار كلوية :
وهى مهمة لوظائف اجلسم الطبيعية و تعمل عىل إفراز هرمون األدرينالني الذى يساعد
عىل اكتامل النضج اجلنسى ولكن معدالته العالية ختفض افراز اللبن وهرمون استريويدات
القرشة) والذى ينشط عملية تكوين اللبن.

-2املباي�ض:
وتفرز هرمونات تساعد عىل اكتامل النضج اجلنسى مثل هرمون االسرتوجني

والذي حيفز نمو و تطوير جهاز القنوات وهرمون الربوجستريون الذى حيفز نمو
وتطوير القنوات الدقيقة و اجلهاز السنخى الفصيىص.وتفرز اهلرمونات اجلنسية حتت تاثري
اهلرمون الليوتينى واهلرمون اخلاص للحويصالت واملفرزان من الغدة النخامية

-3الغدة الدرقية:
و توجد عىل جوانب النهاية العليا للقصبة اهلوائية وتفرز هرمون الثريوكسني وتأتى

أمهيته للحيوان املدر حيث يزيد الشهية ومعدل رضبات القلب ورسيان الدم إىل الغدد
الثديية ومعدل إفراز اللبن .كام يعترب املنظم األسايس يف عمليات التمثيل الغذائي وعند

توفر هذا اهلرمون بصورة كافية يزداد استهالك خاليا اجلسم للطاقة وتعمل يف أعىل معدل
مما حيفز إفراز اللبن وقد وجد أن معدل اإلفراز اليومي هلذا اهلرمون بواسطة حيوانات

اللحم يكون نصف ما يفرز بواسطة احليوانات املدرة للبن كام أن معدل إفرازه يف الشتاء
يكون أكثر من الصيف وذلك يفرس جزئيا بطئ إفراز اللبن يف الطقس احلار .وعند إزالة

هذه الغدد يقل إفراز اللبن بصورة واضحة حتى %75كام يقل إفراز هرمون الثريوكسني
نتيجة لنقص التغذية ويفرز هرمون الثريوكسني حتت تاثري اهلرمون احلاث للغدة الدرقية
واملفرز من االغدة النخامية .وهناك الغدة اجلار درقية وهى عادة أربع غدد وتفرز هرمون

الباراثريويد والذى يتحكم يف مستوى أمالح الكالسيوم و الفسفور يف الدم .
www.almoslih.net
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 -4الغدة النخامية :وتقع عند قاع املخ وتفرز اهلرمونات اآلتية:

�أ_ هرمون النمو:
ويفرز من الغدة النخامية األمامية وبالرغم من كونه أساسا يف معدل النمو
للحيوانات الصغرية وجد جتريبي َا أنه ذات تأثري واضح عىل إفراز اللبن وهو
مهم يف عملية تكوين اللبن حيث يؤدي إىل زيادة جلوكوز الدم و األمحاض
األمينية والدهنية يف خالل الغدد الثديية كام يساعد عىل استمرارية إفراز اللبن
يف األبقار و املاعز .

ب  -هرمون الربوالكتني:
ويفرز من الغدة النخامية االمامية و زيادة كميات االسرتوجني التي تفرز يف
مراحل احلمل األخرية بواسطة املشيمة يعترب منبه إلفراز الربوالكتني الذى يساعد
يف بدء إفراز اللبن واملحافظة عليه يف معظم احليوانات فيام عدا األبقار واملاعز  .أما
بعد الوالدة فيعمل احللب أو الرضاعة كمنبه عىل إفراز ذلك اهلرمون الذى خيزن
يف الغدة النخامية األمامية وينبه احللب اجلهاز العصبى مسبب َا تفريغ الربوالكتني
يف جمرى الدم الذى يسري إىل الغدد الثديية .وقد وجد أن هرمون الربوالكتني
يزيد النشاط اإلنزيمي للخاليا الطالئية التي حتول املكونات املختلفة للدم إىل
مكونات لبنية.ومن ناحية أخرى لوحظ أن احليوان املدر املرضع ينتج كميان من
اللبن أكثر من احليوان الذى يتم حلبه بواسطة ماكينة احللب حيث إن رضاعة
احليوانات الصغرية تؤدي إىل حترر كميات كبرية من الربوالكتني.

ج-هرمون الأوك�سيتو�سني:
ويفرز من الغدة النخامية اخللفية ويؤثر عىل االعضاء امللساء واخلاليا

الطالئية العضلية .
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وجه اإلعجاز في تكوين اللبن
ما كان أحد يعلم قبل اكتشاف أجهزة الترشيح يف القرنني املاضيني أرسار ما جيري يف

اجلهاز اهلضمي عند احليوان واإلنسان ووظائف ذلك اجلهاز املعقد وعالقته بالدورة الدموية
ومراحل تكون اللبن يف بطون األنعام .فلام تكاملت صناعة األجهزة والتجارب العلمية

عرب قرون عرف اإلنسان أن مكونات اللبن تستخلص بعد هضم الطعام من بني الفرث
وجتري مع جمرى الدم لتصل إىل الغدد اللبنية يف رضوع األناث التي تقوم باستخالص

مكونات اللبن من بني الدم دون أن يبقى أي آثار يف اللبن من الفرث أو الدم وتضاف إليه
يف حويصالت اللبن مادة سكر اللبن التي جتعله سائغ ًا للشاربني.
هذه األرسار كانت حمجوبة عن البرش فلم يكتشفوها إال بعد رحلة طويلة من
التجارب والبحوث العلمية التي استغرقت قرون ًا واستعملت فيها أجهزة صنعت ألول

مرة عىل أيدي الباحثني مل يكن هلا وجود عند البرش قبل ذلك .ولكن القرآن الكريم
كشفها أمام قارئيه بأمجل عبارة وأوجز لفظ قبل ألف وأربعامئة عام .فمن علم حممد ًا
صىل اهلل عليه وسلم من بني سائر البرش يف ذلك الزمن أرسار اجلهاز اهلضمي واجلهاز
الدوري ودقائق ما جيري يف غدد اللبن إال الذي يعلم الرس يف األرض والسامء ويعلم

أرسار ما خلق من الكائنات .

وكذلك أشار النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل قيمة اللبن الغذائية املتميزة يف زمن مل يكن

يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما حيتوي عليه من عنارص ومركبات الغذاء احليوية املهمة
التي ال جتتمع يف رشاب غريه .ثم ملّا تقدم العلم وتوفرت األجهزة توصل العلامء والباحثون

إىل اكتشاف هذه املواد الغذائية التي حيتوي عليها اللبن من الربوتينات والكربوهيدرات،
والسكريات ،والدهون ،واملعادن والفيتامينات ،وغري ذلك.كل ذلك يكون شاهد ًا عىل أن
القرآن نزل بعلم اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل .قال تعاىلَ ﴿:ل ِك ْن ُ
اهلل َيشْ َهدُ بِماَ َأنزَ َل إِ َل ْي َك َأنزَ َل ُه
بِ ِع ْل ِم ِه َوالمْ َلاَ ئِ َك ُة َيشْ َهدُ َ
ون َو َك َفى بِاهللِ َش ِهيدً ا([﴾)166النساء. ]166:
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ملخص البحث
بعد استعراض هذا الرشح التفصيىل لعملية تكوين اللبن يف رضوع احليوانات ووصف
القرآن الكريم إىل خروج اللبن سائغ ًا طيب الطعم و خالص ًا نقي ًا من اللون والطعم والرائحة

غري املرغوبة  ،إنام يدل ذلك عىل نعمة اخلالق جل جالله و قدرته .استطاع العلامء حديثا

معرفة كيف يتكون اللبن يف بطون األنعام بعد أن اكتشاف أرسار اجلهاز اهلضمي ومعرفة

وظائف أعضائه  ،وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعالقتها بعملية امتصاص املواد الغذائية
من األمعاء ودخوهلا يف الدم ،وقد استغرق ذلك فرتة من الزمن لتطوير األجهزة واكتشاف

األرسار استمرت قرابة مخسة قرون .يتم تكوين اللبن يف األنعام بالتنسيق املحكم والتدرج
الدقيق بني اجلهاز اهلضمي واجلهاز الدوري واجلهاز التناسيل عن طريق الغدد اللبنية يف
الرضوع وغريها من األجهزة حيث جعل اهلل لكل جهاز وظيفة وأعام ً
ال خاصة يقوم هبا

ليتكون  -يف هناية املطاف  -اللبن اخلالص السائغ للشاربني.

يكفي أن نعلم أنه من أجل إنتاج لرت واحد من احلليب يف ثدي احليوان جيب ْ
يمر
أن َّ
ما يقارب مخسامئة لرت من الدم خالل هذا العضو كي يتم امتصاص املواد الالزمة من
الربوتينيات  والكربوهيدرات ،والدهون ،والعنارص والفيتامينات واهلرمونات الالزمة

لتكوين ذلك اللرت من اللبن .و مما يلفت النظر أن غديت الثديني تقومان بعلمية التصفية و
التميز و االختيار  ،و انتخاب املواد النافعة و املغذية من الدم و االبتعاد عن املواد الضارة

كالسموم و محض البولة مع كوهنام خمتلطني بالدم  ،و يسريان يف اجلسم مع جماري الدم ،
فتجتمعان اللبن يف كيس الثدي انتظار ًا حللبه  ،و تقديمه لبن ًا خالص ًا سائغ ًا للشاربني  ،بينام

تقوم غدتان أخريان يف اجلسم و مها الكليتان بعكس هذا العمل فتقومان بعملية أخرى
خمتلفة متاما عن العملية األوىل .فتقوم الكلية بامتصاص سموم الدم و محض البولة لطرحه

خارج اجلسم عن طريق اجلهاز البوىل  .فسبحان الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى .
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

المراجع العلمية
املراجع العربية:
١ .١القرآن الكريم .

٢ .٢املجلس األعىل للشئون األسالمية -جلنة القرآن والسنة1397(-ه1977-م) .

٣ .٣املنتخب يف تفسري القرآن الكريم-الطبعة السادسة -مطابع األهرام التجارية.

 ٤ .٤عبدالرازق نوفل(1405ه1985-م).

٥ .٥حممد عىل الصابونى (1401ه1981 -م) .صفوة التفاسري -املجلد الثالث -الطبعة
الرابعة -النارش دار القرآن الكريم –بريوت.
٦ .٦اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمي-سلسلة مقاالت
بجريدة األهرام املرصية) األستاذ الدكتور زغلول النجار .
٧ .٧الرازي التفسري الكبري ،ط 3ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت.

٨ .٨القرآن الكريم نصوص وترمجة معانيه وتفسريه ،منشورات رئاسة املحاكم الرشعية
والشؤون الدينية بدولة قطر.
٩ .٩جملة اإلعجاز العلمى يف القرآن الكريم.

١٠١٠موسوعة الثقافة التقليدية يف اململكة العربية السعودية.
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