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اجلزء االأول: االإعجاز العلمي يف حديث القراآن 
عن اإجناب الذرية

مقدمة:

أرسطوىف  فهذا  خلقه  كيفية  وعن  نشأته  عن  يبحث  القديمة  التاريخ  عهود  منذ  اإلنسان 
القرن الرابع قبل امليالد )٣22-٣٤8( يعتقد أن اجلنني يتولد من دم احليض وربام كان جالني 
)Galen( الذى عاش بعد أرسطوبقرنني يصف بدقة أكثر أوصاف أجنة احليوان ولكن وصف 
جالني كان جمرد وصف ختيىل استخدم فيه العني املجردة وآخرون غريمها اخرتعوا نظريات 

قال عنها العلامء إن مكاهنا مزابل التاريخ كنظرية النشوء واالرتقاء لدارون.

ولكن انظروا إىل بروفيسور كيث مور رئيس قسم الترشيح وعلم األجنة بجامعة تورنتوىف 
كندا حني يكتب متعجبًا يف كتابة ختلق اجلنني البرشى عن دقة وعظمة احلقائق العلمية املتعلقة 
بخلق اجلنني يف القرآن فيقول:  » مل نجد يف العصور الوسطى معلومات ذات قيمة يف جمال 
ختلق اجلنني ومع ذلك فقد سجل القرآن يف القرن السابع امليالدى وهوالكتاب املقدس عند 
املسلمني أن اجلنني البرشى  يتخلق من أخالط تركيبية من الذكر واألنثى مع بيان ختلق اجلنني 
بينام  الذرية  إنجاب  عن  احلديث  يف  طويلة  لعصور  ختبطت  البرشية  فإن  وهكذا  أطوار”  يف 
القرآن قدم لنا كام سنرى معلومات يف غاية الدقة وذلك من خالل حديثه عن مسألة اإلنجاب.

اأوًل: حديث القراآن وال�صنة عن قواعد الإخ�صاب

سورة  يف  فقال  تكوينها  ومراحل  الذرية  إنجاب  بمسألة  دقيق  بشكل  القرآن  اهتم  لقد 
القيامة » أمل يك نطفة من مني يمنى « وىف سورة املرسالت بيانًا للنطفة » أمل نخلقكم من ماء 
مهني فجعلناه يف قرار مكني« وأوضح املراحل بشكل تفصيىل كام يف سورة املؤمنون » ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة...« بل إنك تعجب كل العجب عندما تقرأ صدر 
أول سورة يف القرآن الكريم نزواًل وهى سورة العلق ونجد أهنا تتحدث عن إنجاب الذرية 
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يف قوله تعاىل: » أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق«.

ممثاًل يف  األجنة  القراءة وال حول علم  يكن حول  مل  كفار مكة  مع  الرصاع  أن  ومعلوم 
ترك  إىل  القرآن  دعوة  خالل  من  وذلك  العقيدة  حول  الرصاع  بل  اإلنسان  خلق  مراحل 
األصنام وإثبات الوحدانية ومما يلفت االنتباه أن القرآن يف هذه السورة بدأ بذكر العلق دون 
النطفة ألهنا وإن كانت هي األساس يف املراحل التكوينية اال أهنا قد توجد وال يلزم منها 
اإلنجاب فكم من الرجال يوجد عندهم احليوان املنوي وال يستطيع اإلنجاب لضعف فيه 
كاًم وكيفًا وعىل ذلك فال بد أن يكون قويًا وذلك بأن يتعدى مكان وجوده إىل رحم املرأة 

وهذه املرة يسمى أمشاج من ماء الرجل وبويضة املرأة التى تسمى بعدها علقة.

إذن القرآن يف سورة العلق حتدث عن مرحلة الوجود الفعىل وحتدث القرآن عن أصل 
العلق بقوله »وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى من نطفة إذا متنى« أي تتدفق يف الرحم.

وهذا املعنى هوالذى ذكره القرآن يف سورة الطارق يف قوله تعاىل:  » فلينظر اإلنسان مم 
خلق خلق من ماء دافق« ومن عجب أنك إذا قرأت أوصاف املاء يف القرآن وجدت أوصافًا 
متعددة قد يظن أنه يمكن أن يوضع وصف منها مكان دافق فمن ذلك منهمر يف قوله تعاىل: 
»ففتحنا أبواب السامء بامء منهمر« وأيضًا مسكوب يف قوله تعاىل:  » وماء مسكوب« وثجاج 
يف قوله تعاىل:  » وأنزلنا من املعرصات ماءًا ثجاجًا” إىل غري ذلك من األوصاف يف القرآن 
لكن إذا رجعت إىل الفروق بينها وجدت أن املصبوب نزول من أعىل واملنهمر من أعىل إىل 
أسفل وفيه زيادة كاًم وكيفًا بخالف الدافق فمعناه يف اللغة يدور عىل الدفع بقوة وبرسعة كام 
سيتضح ذلك من خالل أقوال علامء اللغة يف بيان معنى دافق ففى لسان العرب دافق: اسم 

فاعل من دفق فهويشري إىل ذاتية احلركة وحيوية املاء.

من ماء دافق أي من ماء ذي دفق، دفق النهر والوادي إذا امتأل حتى يفيض املاء من جوانبه.

الكثرة  حول  تدور  املادة  أن  فاملالحظ  رسيع  أي  أدفق  وسري  الكثري  الواسع  املطر  والدفاق: 
والرسعة ويلزم فيهام القوة وهذا املعنى هوما أكده ابن فارس حيث قال: الدال والفاء والقاف أصل 
واحد مطرد يدل عىل دفع الشىء قدمًا من ذلك دفق املاء، والذى يمعن النظر يف حروف الكلمة جيد 
داللة صوتية لذلك فالدال تشري إىل امتداد طويل دقيق مع انحصار أي احتباس وهذا املعنى كائن 

يف امتداد هذا املاء يف صلب الرجل وترائب املرأة، وبداية جتمعه إثر اجتامع الزوجني ) واهلل أعلم(.
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وتشري الفاء إىل نفاذ بقوة، وهى املرحلة التالية للدفق وهونفاده من املحل بقوة ورسعة، 
وتشري القاف إىل متجمع )منعقد( ذي حدة يف باطن اليشء أوعمقه وهى املرحلة األخرية 
من الدفق حيث خروجه بقوة وجتمعه يف مكان احلرث، وأما تعقده فهوما حتمله كل قطرة 
وراثية، وقصة حياة ال  احليوان من عوامل  ما حيمله هذا  ثم  املنوية  احليوانات  من ماليني 

يعلمها إال اهلل )واهلل أعلم(.

وهذا عىل اعتبار أن )دافق( اسم فاعل عىل أصلها.

و�صع العلماء �صروطًا للإخ�صاب من ماء الرجل:

التدفق.. 1

اإلندفاع برسعة.. 2

التلقيح . ٣ حلدوث  يشرتط  كثرية  مراجع  وىف  املنوية  احليوانات  من  كبري  عدد  وجود 
وجود أكثر من 20 مليون حيوان منوي يف الدفقة الواحدة للرجل.

حيوية احليوانات املنوية أي أن تكون حية مع سالمتها شكاًل ووظيفة.. ٤

انظر إىل املعانى اللغوية لوصف املاء بالدافق فستجد أن رشوط اإلخصاب يف ماء الرجل 
جيمعها مجعًا دقيقًا لفظة القرآن املبهرة )دافق(.

يف ل�صان العرب اأي�صًا

معنى دافق: أي مدفوق وأهل احلجاز كانوا جيعلون املفعول فاعاًل إذا كان يف موضع 
نعت كقول العرب هذا رس كاتم وهم يعنون بذلك رس مكتوم.

فإذا محلنا دافق عىل مدفوق كام تفعل العرب فمدفوق إذن إسم مفعول من دفق وهذا يشري 
بوضوح  إىل ماء املرأة  إذ أن البويضة تتحرك داخل قناة فالوب بواسطة أهداب وال تتحرك 
القرآين فكلمة واحدة احتوت  البيان  أومدفوقة تلك روعة  إذن مدفوعة  ذاتية فهي  حركة 
عدة معان وأشارت إشارة علمية دقيقة إىل رشوط اإلخصاب وإىل حقيقة ماء الرجل وماء 
املرأة يف زمن مل يتوفر فيه أي وسائل ملعرفة ماء املرأة وال حتى طبيعة ماء الرجل وظل العامل 
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ملدة ألف سنة أوأكثر من تاريخ تنزيل الوحى عىل سيد البرش صىل اهلل عليه وسلم يعتقد أن 
اجلنني يتولد من دم احليض.

يتم اإلخصاب طبقًا لقواعد ثالث :

ثابتة  الذكر واألنثى معًا: حقيقة  العنرصين من  باحتاد  يبدأ  القاعدة الأولى: أن اخللق 
إكتشاف  تم  امليالدى حينام  الثامن عرش  القرن  البيولوجيا حتى  علامء  فيها جهلها  مرية  ال 
إىل  واإلشارة  فقدره«  خلقه  نطفة  »من  مطلقة  تأيت  أن  إما  القرآن  يف  النطفة  ولفظة  املجهر 
اخللق من نطفة ذكرية أوأنثوية أوتأتى موصوفة بأهنا نطفة أمشاج أي أخالط أي أهنا نطفة 
خملقة من كل من الذكر واألنثى، والسنة تؤكد هذا املعنى بوضوح حني سأل يودي رسول 
الرجل  نطفة  من  يودي  يا  املصطفى،  فأجابه  اإلنسان  خلق  عن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل 

واملرأة، واملقصود الذكر واألنثى مسند اإلمام أمحد ) ٤٦٥/1 بإسناد ضعيف(.

القاعدة الثانية: ليس كل ما خرج من البويضة أومن ماء الرجل إىل رحم املرأة يشارك 
يف التخصيب فمثاًل:

• خيرج من مبيض املرأة بويضة حماطة بغشاء وحييط بالغشاء جمموعة كبرية من اخلاليا 	
التى تشكل تاجًا.

• أما الرجل فإنه يدفع حوايل ٥00 مليون حيوان منوي ال يدخل يف تكوين اجلنني 	
تفرز من غدد  تسبح يف سوائل  احليوانات  واحد وهذه  منوي  فيها سوى حيوان 
مثل الربوستاتا واحلويصلة املنوية حيث ال يشكل حجم احليوانات املنوية مجيعها 

للحجم الكيل هلذه السوائل سوى 1% فقط.

انظر إىل اإلعجاز املبهر يف قوله صىل اهلل عليه وسلم: )ما من كل املاء يكون الولد( صحيح 
اإلمام مسلم – كتاب النكاح – باب العزل.

أن اجلنني ال يوجد عىل صورته كقزم يف رأس احليوان املنوي كام ختيل بعض البيولوجيني 
خلقكم  وقد  وقارًا.  هلل  ترجون  ال  »مالكم  تعاىل:  اهلل:  قال  كام  خمتلفة  بأطوار  يمر  ولكنه 
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أطوارًا« نوح 1٣ – 1٤. وكام قال تعاىل: »خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق يف 
ظلامت ثالث« الزمر )٦(. وهذه القواعد اهلامة هتدم كل املعارف والظنون البرشية من عهد 

أرسطوحتى القرن الثامن عرش امليالدي.

حديث القرآن عن تقدير الصفات الوراثية بعد الخلق

• وكون التقدير يأتى بعد اخللق مبارشة فإن القرآن يعطف التقدير عىل اخللق عطفًا 	
رسيعًا باستخدام أداة العطف الفاء يف قوله من نطفة خلقه فقدره”

• كيف يتم تقدير الصفات اخلاصة بالكائن احلى بعد تلقيح البويضة؟	

• حسنًا إذا نظرنا إىل كل خطوة عىل حدة فإننا سنجد صعوبة بالغة يف عملية تقدير  	
الصفات الوراثية فهى عملية يف غاية التعقيد.

• ببساطة وللتسهيل فقط من املمكن أن نتصور أن اجلينات تعطى تعليامت أوال لصنع 	
اخلاليا ثم لتكوين األنسجة بصورة سوية ثم تعديلها حتى يتم خلق اجلنني وخيرج 
مولودًا عىل صورة فريدة حيمل صفات مقدرة كالطول والشكل ولون الشعر والعني 
وآالف الصفات  » خلقك فسواك فعدلك” وهكذا فإنه بعد اخللق مبارشة قدر اهلل 
تعاىل هلذا املخلوق صفاته الوراثية وطوله ولونه وهيئته وقدراته العملية والعلمية 
واجلسدية وربام األمراض الوراثية التى قد حيملها واستعداده لإلصابة باألمراض 
املختلفة. وهكذا فإن عملية التقدير يتم فيها التآلف بني الكروموسومات يف النطفة 
األمشاج املخصبة لتصبح2٣ زوجًا نصفها من األب والنصف اآلخر من األم ويتم 
التآلف بني اجلينات املوجودة عىل الكروموسومات بطريقة دقيقة مذهلة وحتتوى 
الوراثية  الشفرة  إمجاىل  حيدد  وراثي  جني  ٣0ألف  حوايل  عىل  الكروموسومات 

إلنسان واحد والتي يبلغ عددها ٣آالف مليون حرف وراثي.
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اجلزء الثاين من البحث: االإعجاز العلمي يف 
حديث القراآن عن االأ�سباب املانعة الإجناب الذرية 

لقد أشار القرآن الكريم إىل األسباب املانعة من اإلنجاب للذرية يف وصفني أحدمها يشري 
إىل املنع اجلزئى واآلخر إىل املنع الكىل ومها )عاقر( و)عقيم(:

لفظة عاقر: اسم فاعل من عقر ووردت كلمة عاقر يف ثالث مواضع يف القرآن الكريم.

• » قال رب أنى يكون يل غالم وقد بلغني الكرب وامرأيت عاقر قال كذلك اهلل يفعل 	
ما يشاء« اآلية ٤0 من سورة آل عمران.

• وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرًا فهب يل من لدنك وليًا « اآلية ٥ 	
من سورة مريم

•  » قال رب أنى يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرًا وقد بلغت من الكرب عتيًا« اآلية 	
8 من سورة مريم

وورد الفعل عقر يف عدة مواضع يف القرآن الكريم كلها تتحدث عن ناقة ثمود

عقيم: وردت يف أربع مواضع يف كتاب اهلل

• »واليزال الذين كفروا يف مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أويأتيهم عذاب يوم 	
عقيم« اآلية ٥٥ من سورة احلج.

• »أويزوجهم ذكرانًا وإناثًا وجيعل من يشاء عقياًم إنه عليم قدير « اآلية ٥0 من سورة 	
الشورى.

• »فأقبلت امرأته يف رصة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم« اآلية  29 من سورة 	
الذاريات.
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• جعلته 	 اال  عليه  أتت  شء  من  تذر  ما  العقيم  الريح  عليهم  أرسلنا  إذ  عاد  »وىف 
كالرميم« اآليتان رقم ٤1، ٤2 من سورة الذاريات.

نلحظ من هذه الآيات الكرميات

أن زوجة سيدنا زكريا وصفت يف القرآن الكريم بلفظة عاقر عىل لسان نبى اهلل زكريا.. 1

أن زوجة سيدنا ابراهيم عليه السالم وصفت نفسها بلفظة عقيم.. 2

أن لفظة عقيم شملت وصف الرياح ويوم القيامة ايضًا. ٣

أن الفعل عقر ورد يف القرآن الكريم واصفًا فعل قوم صالح )ثمود( بالناقة.. ٤

من هنا تربز عدة ا�صئلة هامة:

هل هناك فارق لغوي بني لفظتي عاقر وعقيم؟. 1

وما هواملدلول العلمي الطبي هلاتني اللفظتني؟. 2

وهل يمكن أن نستنبط من هذا إعجازًا علميًا للقرآن الكريم؟. ٣

تت�صح الإجابة على هذه الأ�صئلة من خلل درا�صة اللفظني من ناحية اللغة ومن 
خلل كلم علماء التف�صري.

اأوًل: املدلول اللغوي لكمة عاقر:

يف القاموس املحيط: رجل عاقر وعقيم ال يولد له.

العقرة: خرزة حتملها املرأة لئال تلد.

املختار الصحاح:   

العاقر: املرأة التى ال حتمل.

رجل عاقر: ال يولد له.

لسان العرب: العقر: هواستعقام الرحم وهوأن ال حتمل.
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عقره العلم: النسيان.

والعقرة: خرزة تشدها املرأة عىل حقوهبا لئال حتمل.

وقال األزهري: العقرة خرزة تعلق عىل العاقر لتلد.

قيل كانوا إذا أرادوا نحر البعري عقروه أي قطعوا إحدى قوائمه ثم نحروه.

وىف احلديث: أنه مر بحامر عقري أصابه عقر ومل يمت بعد.

عقيم:

القاموس املحيط:

العقم: هزمة تقع يف الرحم فال تقبل الولد.

ريح عقيم: غري القح.

ويوم عقام: شديد.

خمتار ال�صحاح:

العقام: الداء الذى البرأ منه.

أي مسدودة ال تلد. رحم معقومة: 

ال يولد له. رجل عقيم: 

ريح عقيم: ال تلقح سحابًا وال شجرًا.

يوم عقيم: يوم القيامة ألنه ال يوم بعده

ل�صان العرب:

العقيم: هزمة تقع يف الرحم فال تقبل الولد.

الريح العقيم: التى ال يكون معها لقح أي ال تأيت بمطر إنام هي ريح اإلهالك: وقيل ال 
تلقح الشجر وال تنشىء سحابًا وال حتمل مطرًا.

والعقم: القطع
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من ا�صتقراء معنى عاقر وعقيم يف معاجم اللغة تربز لنا عدة اأ�صئلة.

هل عاقر هي عقيم؟. 1

أم أن هناك خالفًا لغويًا بني كلمتى عاقر وعقيم؟. 2

إذا كان هناك خالف فأيام أقوى يف داللة عدم اإلنجاب، عاقر أوعقيم؟. ٣

بعد ا�صتعرا�س املعنى من ثنايا معاجم اللغة ندرك الآتي:

عاقر ختتلف عن عقيم.. 1

ورد . 2 ما  الفهم  هذا  ويؤكد  اإلنجاب  عدم  عىل  الداللة  يف  عقيم  من  أخف  عاقر 
الذاريات وأعقبها  بالعقيم يف اآلية ٤0 من سورة  الريح  يف كتاب اهلل يف وصف 
سبحانه وتعاىل بقوله:»ما تذر من شىء أتت عليه إال جعلته كالرميم« كام وصف 
شىء  كل  تدمر  بأهنا   2٥  ،2٤ اآليتني  األحقاف  سورة  يف  أيضًا  الريح   هذه  اهلل 
بأمر رهبا »فلام رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شىء بأمر رهبا فأصبحوا ال يرى إال 

مساكنهم كذلك نجزى القوم املجرمني«.

 » كالرميم  جعلته  إال  عليه  أتت  شىء  من  تذر  »ما  املعنى:  بيان  يف  األلويس  وقال 
الراغب  يقول  وكذلك  فيه  احلياة  عنارص  وجود  لعدم  يصلح  ال  الذى  )املسحوق( 
واإلرمام: السكوت وأرمت عظامه إذا سحقت حتى إذا نفخ فيها مل يسمع هلا دوي وهذا 
دليل عىل فقدان احلركة وهويساوي العدم ومما يؤكد ذلك اجلواب القرآين عىل من مسك 
عظامًا بالية. وقال تعاىل: ]قال من حيي العظام وهي رميم[ ذاكرًا من أحوال العظام ما 
تبعد معه احلياة غاية البعد، فكان اجلواب ]قل حييها الذى أنشأها أول مرة ...اآلية[ وهذا 
اإلنجاب  فيها  فالعقيم  هذا  وعىل  بقدرته  حيييها  واهلل  فيها  حياة  وال  ميتة  أهنا  عىل  دليل 

معدوم  بخالف العاقر كام سبق ذكر ذلك.
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المدلول العلمي الطبي لعاقر وعقيم:

يندرج حتت سببني رئيسيني  بالنسبة للذكر واألنثى  املعلوم طبعًا أن عدم اإلنجاب  من 
. Sterility و Infertility  :مها

من هذا التعريف الطبي املتعارف عليه يف املراجع الطبية الكثرية ندرك أن )Sterility( هي 
عدم القدرة عىل اإلنجاب هنائيًا بالوسائل الطبية املتاحة أما ) Infertility ( فهي تعني القدرة 

عىل اإلنجاب مع وجود أسباب مانعة لذلك يمكن إصالحها.

• وهلذا فإن Sterility هي العقم.	
•  Infertility   هي العقر.	

وتستطيع أن تلحظ دقة وروعة البيان القرآين حني وصف زوجة زكريا بالعاقر يف سورة 
آل عمران ومريم ثم أعقب ذلك يف سورة األنبياء اآلية 90 يقول ربنا: »فاستجبنا له ووهبنا 
له حييى وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا 
خاشعني« أي أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أصلح زوجة سيدنا زكريا بقدرته فحملت بيحيى 
ومل يذكر اهلل سبحانه وتعاىل اإلصالح يف حق زوجة سيدنا إبراهيم ولعل سائاًل يقول : إن 

اإلصالح يف هذه اآلية الكريمة هوإصالح معنوى خلقى وليس بإصالح مادى.

يقول اإلمام القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن قوله تعاىل:»فاستجبنا له« أي أجبنا دعاءه 
وأصلحنا له زوجه قال قتادة وسعيد بن جبري وأكثر املفرسين أهنا كانت عاقرًا فجعلها اهلل 
ولودًا وقال ابن عباس وعطاء كانت سيئة اخللق ويقول اإلمام القرطبي وحيتمل أن تكون 
قد مجعت املعنيني ويقول أكثر املفرسين إن سياق اآليات يرجح القول األول أي أهنا كانت 

عاقرًا فأصبحت ولودًا، وكذا قال اإلمام الطربي يف جامع البيان يف تأويل القرآن.

سبحانه  فإنه  وبالطبع  عقمها«  بعد  الولد  فأتت  زوجه  له  اجلاللني»وأصلحنا  تفسري  يف 
وتعاىل قادر أن جيعل العاقر والعقيم ولودًا.

• انظر إىل روعة البيان القرآين يف اآليتني الكريمتني ٤9، ٥0 من سورة الشورى »هلل 	
ملك السموات واألرض بخلق ما يشاء يب ملن يشاء إناثًا ويب ملن يشاء الذكور 
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ابن  يقول  قدير«  عليم  إنه  عقياًم  يشاء  من  وجيعل  وإناثا  ذكرانا  يزوجهم  أو    ...
كثري يف تفسري هاتني اآليتني الكريمتني: خيرب تعاىل أنه مالك السموات واألرض 
يترصف فيهام وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وال مانع ملا أعطى وال معطي ملا 
منع وأنه خيلق ما يشاء »يب ملن يشاء إناثا« أي يرزقه البنات فقط »ويب ملن يشاء 
الذكور« أي يرزقه البنني فقط ويعطي ملن يشاء الزوجني الذكر واألنثى وجيعل من 
يشاء عقياًم أي ال يولد له. ويف جمال طالقة القدرة قال اهلل: »وجيعل من يشاء عقياًم« 
ومل يقل عاقرًا إذ أن العقيم ال يلد بالوسائل الطبية املتاحة بتاتًا. ولكن العاقر يمكن 
أن يلد بالوسائل الطبية املتاحة   والناظر يف هذه اآلية جيد القسمة العقلية واضحة 
يف مسألة اإلنجاب فاألمر ال خيلومن هبة الذكور أوهبة اإلناث أومها معًا أوعدم 
لفظية.  داللة  خيلق  دون  الفعل جيعل  مع  هلا  عقيم  لفظ  واختيار  مطلقًا  اإلنجاب 
أتصور لو قال: خيلق، لقيل: عيب خلقي مثاًل “ُيبحث عن أسباب عالجه” ولكن 
املقام جاء بالفعل )جيعل( الذي يفيد معنى زائدًا عىل اخللق والتقدير وهوالتصيري 
والتحويل ألن املقام مقام حتد وتبقى هذه آية تتحدى  العامل كله يف جمال اإلنجاب 
بأن جيعلوا العقيم رجاًل أوامرأة يف حمل اإلنجاب وأّنى هلم ذلك وهلذا فإن استخدام 
الكلمة »عقياًم« يف جمال طالقة القدرة والتحدي أقوى وأنسب من استخدام كلمة 
عاقر   وهكذا تتضح روعة األداء البياين ودقة اللفظ القرآين وهكذا تتبني معجزة 

القرآن وتتجىل أمهيته يف عرص العلم.

�صفة احلرف يف عاقر وعقيم:

• أصل عاقر : عقر .	
• أصل عقيم : عقم.	

من  وامليم.  الراء  األخري  احلرف  يف  وخيتلفان  والقاف  العني  حرف  يف  الفعالن  يشرتك 
صفات حرف الراء التكرار وهذا يناسب اإلنجاب  أما امليم فيخرج بانطباق الشفتني وهذا 
حرف  الراء  حرف  ولكن   مـ،  مقفول  حرف  امليم  حرف  لإلنجاب  القابلية  عدم  يناسب 

مفتوح )منفتح( وهذا أيضًا يتناسب مع املعنى.
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القرآن يحدد أسبابًا لعدم اإلنجاب

»وامرأته قائمة فضحكت فبرشناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى 
ءألد وأنا عجوز وهذا بعيل شيخًا إن هذا ليشء عجيب« سورة هود اآلية ٧1، ٧2.

قال جماهد وعكرمة: حاضت وكانت آيسة حتقيقًا للبشارة، وأنشد عىل ذلك اللغويون

وإين آليت العرس عند ظهورها      وأهجرها يومًا إذ تك ضاحكًا

وقد أنكر بعض اللغويني أن يكون كالم العرب ضحكت بمعنى حاضت وقال اجلمهور 
وهوالضحك املعروف )تفسري القرطبي(. ومن املعلوم طبيًا أن أمر أحد العالمات البارزة 

عند املرأة التى ال تلد غياب احليض وانقطاعه.

قوله تعاىل:  » ياويلتى ءألد وأنا عجوز وهذا بعيل شيخًا«. روي عن جماهد أن سارة كانت 
ابنة بضع وتسعني سنة وكان إبراهيم ابن مائة سنة )تفسري الطربي( .ومن األسباب الطبية 

لعدم اإلنجاب كرب السن خاصة عند اإلناث.

ومعجزة اإلنجاب أبني وأوضح يف إسحاق عن إسامعيل ولذلك فإن القرآن عندما يذكر 
الفعل "وهب" ويسنده إىل نون العظمة فإنه يذكر إسحاق دون إسامعيل.

�صورة مرمي الآية 49، 50  » فلام اعتزهلم وما يعبدون من دون اهلل وهبنا له إسحاق 
ويعقوب وكاًل جعلنا نبيًا – ووهبنا هلم من رمحتنا وجعلنا هلم لسان صدق عليًا«.

�صورة الأنعام الآية 84 »ووهبنا له إسحاق ويعقوب كاًل هدينا ونوحًا هدينا من قبل 
ومن ذريته داوود وسليامن وأيوب ويوسف وهارون وكذلك نجزى املحسنني«

�صورة الأنبياء 72 »ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلنا صاحلني«

العنكبوت الآية 27 »ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة وءاتيناه أجره 
يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني«

الفعل وهب  بعد  تقدم ذكر إسامعيل عىل إسحاق  إبراهيم  وىف موضع واحد يف سورة 
الذى وهب يل عىل الكرب إسامعيل وإسحاق إن  العظمة »احلمد هلل  إاىل نون  دون اإلسناد 
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

ربى لسميع الدعاء « آية 1٤ سورة إبراهيم إذ أن الكالم يف سياق هذه اآلية الكريمة جيري 
عىل لسان إبراهيم عليه السالم واملعلوم أن كاًل من إسامعيل وإسحاق هبة من اهلل إلبراهيم 

فعندما يكون احلديث عىل لسان إبراهيم فإنه يذكر األكرب واألول ميالدًا وهو إسامعيل. 
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