
الطعن يف حديث حتديد جنس اجلنني يف اليوم  
 *)(الثاين واألربعني 

  
 :مضمون الشبهة

إذا مر «: ملسو هيلع هللا ىلصيزعم منكرو اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة أن قول النيب 
ملًكا فصورها، وخلق مسعها وبصرها وجلدها ابلنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث هللا إليها 

» ...� رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك: وحلمها وعظامها، مث قال
يتعارض مع ما أثبته علماء الوراثة يف العصر احلديث من أن جنس اجلنني ـ ذكًرا أو أنثى ـ 

 .لبييضةيتحدد منذ اللحظة األوىل اليت يلتقي فيها احليوان املنوي اب

 :وجه إبطال الشبهة

يتحدد جنس اجلنني منذ حلظة التقاء احليوان املنوي ابلبييضة حني تلقيحه إ�ها، 
ولكن يظل اجلنني غري حمدد املالمح، وال �خذ صورته اآلدمية، ومن مث ال تبدو عليه أية 

سأل ربه عالمة حتدد جنسه حىت اليوم الثاين واألربعني من التلقيح؛ حيث �يت امللك في
عن جنسه، فيخربه هللا ليكتبه عنده، مث تبدأ مالمح اآلدمية يف الظهور، ومنها األعضاء 

 .التناسلية اخلارجية اليت تبدأ يف الظهور منذ ذلك اليوم

فاحلديث خيرب عن عدم معرفة امللك جنس اجلنني يف ذلك الوقت، ومل خيرب 
 ذلك اليوم؛ ومن مث فال تعارض احلديث من قريب أو بعيد أن جنس اجلنني مل حيدد حىت

بني هذا احلديث وما اكتشفه العلم احلديث من كون حتديد جنس اجلنني يكون يف 
 .اللحظة األوىل من عمره

 :التفصيل

 :احلقائق العلمية  )1
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إن األعضاء التناسلية اخلارجية للجنني تكون متشاهبة بني الذكور واإل�ث يف 
 ينهما إال بعد اليوم الثاين واألربعني من تلقيح احليوانابدئ األمر، وال ميكن التفريق ب

 .املنوي للبويضة

األعضاء التناسلية اخلارجية تكون متماثلة إىل �اية : يقول كرمي جنيب األغر
األسبوع التاسع مع أن الغدتني التناسليتني للجنني قد بدأات يف التميز داخل بطن اجلنني 

، ومن مث يبدأ التميز البطيء )yص(ثري الصبغي ابتداء من األسبوع السابع حتت أت
للذكورة أو األنوثة اخلارجية تدرجييًّا إىل أن يتحقق �ائيًّا يف األسبوع الثاين عشر، وذلك 

 .بعد أن تكتمل الصورة اآلدمية للجنني ويتخلق العظام واللحم، ويتكون اجللد

جية تكون متشاهبة يف وتفصيل ذلك أن البدا�ت األولية لألعضاء التناسلية اخلار 
ابدئ األمر بني الذكور واإل�ث، وتبدأ ابلتطور قبل اليوم الثاين واألربعني يف األسبوع 
الرابع، إال أن احلديبة التناسلية واالنتفاخ الشفري العجزي، والطيات البولية التناسلية 

يبدأ التميز  املنشئة للخواص اجلنسية املميزة، ال تظهر إال يف األسبوع التاسع، ومن مث
 .البطيء

والدليل اإلضايف على أن متيز الشكل اخلارجي لألعضاء التناسلية للجنني �يت 
 .أن األعضاء التناسلية اخلارجية تتكون من نتوءات يف اجللد: زمنيًّا بعد متيز اجللد، هو
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كيف أن عضو اجلنني ـ ) A,B(نرى يف هذه الرسومات تطور األعضاء التناسلية للذكر واألنثى، ونرى يف الرمسني 
ذكًرا كان أو أنثى ـ يتبع خط التطور نفسه، ويكون متماثًال من األسبوع الرابع إىل األسبوع السابع على النحو الذي جاء 

متثل تطور اجلهاز ) D,F,H(، وتبدأ األعضاء تتمايز ابتداء من األسبوع التاسع، والرسومات )A,B(يف الرمسني 
متثل تطور اجلهاز التناسلي الذكري ) C,E,G(على التوايل، والرسومات ) 12ـ  11ـ  9(األسابيع  التناسلي األنثوي يف

على التوايل، فنرى ابختصار كيف أن قضيب الرجل حيافظ على طوله وتكرب حشفته، بينما ) 12ـ  11ـ  9(يف األسابيع 
أما عند األنثى فإن احلشفة تتحجم لتصبح ترتفع قاعدته عن كيس الصفن، كذلك فإن الفتحة البولية تلتحم وتصعد، 

، وأما الفتحة )ملتقى الشفرين اخللفيني(فيما بعد البظر، كذلك فإن طول القطيب يقصر وحيافظ على مكان قاعدته 
 البولية فتنزل إىل األسفل وتتألف منها الفتحة البولية لألنثى وغشاء البكارة

حليوان املنوي ابلبويضة، لكن ومن املعروف أن جنس اجلنني يتحدد حني يلتقي ا
هناك احتمال أن تتطور األعضاء التناسلية اخلارجية للجنني يف وضع مغاير لوضع جنس 
اجلنني الوراثي الذي قدر يف مرحلة النطفة، فقد يتحدد جنس اجلنني الوراثي أنه ذكر، 

أنثى،  وتتطور أعضاؤه التناسلية اخلارجية كأنثى، وقد يتحدد جنس اجلنني الوراثي أنه
وتتطور أعضاؤه التناسلية اخلارجية كذكر، وهناك عدة أسباب علمية هلذا االحنراف، 

 :فاحلاصل أن التاريخ اجلنسي لإلنسان يتبع ثالث مراحل

هي املرحلة اخللوية؛ حيث حتدد صفات اخلال� اجلنسية، هل هي :املرحلة األوىل
سيخصب البويضة؛ هل هو حامل ذكرية أم أنثوية؟ تبًعا لطبيعة احليوان املنوي الذي 

أصبحت ) y(فإذا كان حامًال لشارة الذكورة ) x(، أم لشارة األنوثة )y(لشارة الذكورة 
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أصبحت اخلال� اجلنسية خال� ) x(اخلال� ذكرية، وإذا كان حامًال إلشارة األنوثة 
 .جنسية أنثوية

 .وتتبع املرحلة األوىل مرحلة التمايز اجلنسي لألعضاء الداخلية:الثانية املرحلة

ففي البداية تتماثل أجنة اجلنسني، ويكون اجلنني واحد اهليئة يف اجلنسني مبرحلة 
، وتوجد يف اجلنني أعضاء أولية، )Indifferent stage( تعرف مبرحلة عدم التمايز

يف مقدمة كتلة الظهر، ينشأ منها األعضاء  هبيئة قناتني يف كل جنب من جتويف البطن
اجلنسية للنوعني، ففي حال كان اجلنني حيمل خال� جنسية ذكرية تتطور أعضاء جنسية 

يقبع ) Dominant(ذات صفات سائدة ) gene(داخلية ذكرية حتت أتثري مورِّث 
قة تسمى يف منط)  y(على طرف الذراع القصري للصبغية اجلنسية السائدة املميزة للذكور

 chromosome: Srysex Determining Region of y(منطقة حتديد اجلنس 
ذكورة األعضاء التناسلية الداخلية؛ فتتكون عندئٍذ ، وحيتوي على توجيهات وراثية حتدد)

 قناة(من 
احلويصالت : األعضاء اجلنسية الداخلية يف الذكور، وتشمل) wolffian Duct وولف
 والوعاء الناقل)Epididymis( والرببخ)Seminal Vesicles(  املنوية

)VasDeference( ,واخلصية )Testis( ،كانت اخلال� اجلنسية أنثوية تتكون  وإذا
األعضاء اجلنسية الداخلية يف اإل�ث، وتشمل )Mullerian Duct( من قناة مولر

الداخلية إال وال تتمايز األعضاء اجلنسية  الرحم، وقناتيه، وعنقه، واملنطقة أعلى املهبل،
 .األسبوع السابع يف

  

 الغداتن التناسليتان
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 صورة توضح تطور األعضاء التناسلية الداخلية للجنني
  

هي مرحلة متايز األعضاء التناسلية اخلارجية إىل أعضاء تناسلية :املرحلة الثالثة
التاسع، وينتهي يف أنثوية أو أعضاء تناسلية ذكرية، ويبدأ هذا التمايز يف �اية األسبوع 

 .األسبوع الثاين عشر

وهو ) أي املرحلة الثالثة(إن متايز األعضاء التناسلية قد ابتدأ قبل هذه املرحلة 
اآلن يف طور التفصيل؛ أي إن التمايز اجلنسي قد ابتدأ يف املرحلة الثانية كتطور حتضريي 

 .خفي، مل تظهر تفصيالته للناظر، وها هو اآلن يظهر ابلتفصيل

 ويف الثدييات على وجه العموم، وعند اإلنسان على وجه اخلصوص إذا مل تظهر

وهرمون ) testosterone( خصية وتفرز هرمو�ت الذكورة كهرمون التستسرتون
-Anti(واهلرمون املثبط لقناة مولر ، )Androstenedion( أندروستنديون

MullerianHormone: AMH(، أنثوية تلقائيًّاخارجية  تتكون أعضاء تناسلية 
)Default Pathway( ،،وينتج املبيض هرمون األنوثة األسرتوجني وتضمر قناة وولف 
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)Estrogen(، ،واخلصائص األنثوية الثانوية؛ كنضوج الثدي  ومهمته تكميل قناة مولر
 .عند البلوغ

  

بل هناك  وليس ذلك السبب الوحيد لكي تتطور أعضاء تناسلية خارجية أنثوية،
 أخرى حتول دون متايز األعضاء التناسلية اخلارجية إىل أعضاء تناسلية ذكرية،أسباب 

جيًدا يف اجلسم، فيخلق testosteroneالتستسرتون مثل عدم تفاعل هرمون الذكورة
 .لدى اجلنني الذكر وراثيًّا أعضاء تناسلية أنثوية

ومن تلك األسباب عدم أتثر األعضاء التناسلية للجنني لوجود هرمون الذكورة 
 وقد يكون ذلك لعيب يف نظام اجلنني االستقبايل للهرمونولديها مناعة ملفعوله؛ 

)Androgen Receptor Mechanism(  الذي ال يسمح له ابلتعرف على
وقد  إىل شكل الذكورة، اهلرمون الذكري والتفاعل معه حىت تسري األعضاء التناسلية

الالزم لتحويل هرمون ) Reductase 55(يكون ذلك عائًدا لنقص يف إنزمي ريدوكتاز 
 إىل مادة دي هايدرو تستسرتون) testosterone( التستسرتون

)testosteroneDY- Hydro -(  تلك املادة األساسية لتحويل األعضاء التناسلية
 .اخلارجية من األنوثة إىل الذكورة

 ن تلك األسباب أيضا نقص هرمون التستسرتون لدى اجلنني الذكر وراثيًّا؛وم
لعدم  وذلك ألن األعضاء التناسلية للجنني غري قادرة على إنتاج هرمون التستسرتون،

الالزم لوظيفة اخلصية احليوية  )LH( جتاوب اخلصية لدى اجلنني مع هرمون أل أتش
فتسري األعضاء التناسلية يف خطها  كري،لتمكينها من إنتاج هرمون التستسرتون الذ 

ولذلك تتجه إىل تكوين أعضاء تناسلية أنثوية  املرسوم عند عدم وجود التستسرتون؛
 Inguinal( كاملهبل، رغم وجود اخلصية خمتبئة يف الشفرين أو يف القناة اإلربية خارجية

Canal.( 
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 Mullerian( وقد ينقص اجلنني الذكر وراثيًّا هرمون األم آي أس

Inhibitingsubstance: mis (الذي يقمع تطور األ�بيب اليت سينشأ منها الرحم 
)Paramesonephric Ducts( جنني حيمل عالمات الذكورة خارجيًّا  مما يؤدي إىل؛

 .ابإلضافة إىل رحم وقنوات فالوب

كما أن هناك احتماًال أن حيصل العكس؛ أي أن يكون اجلنني أنثى وراثيًّا، حامًال 
، ولكن تتخّلق لديه أعضاء ذكرية، وذلك ألن الغدة الكظرية )xx س س( صبغيات

)Suprarenal Gland ()يف بعض احلاالت هرمون الذكورة،  تفرز) فوق الكلية
وينمو البظر منوًّا كبريًا لدرجة أنه  ويتجه خط سري األعضاء حنو الذكورة، فترتاكم لديه،

 الكبريان مما جيعلهما يشبهان كيس الصفن ـ يصبح مشاهبًا للقضيب، ويلتحم الشفران
 .)[1](أي الكيس الذي حيوي اخلصيتني ـ وحيتفظ اجلنني مع هذا ابلرحم واملبيض

إن احلقيقة العلمية الثابتة اليت توصل إليها العلم احلديث هي أن تشكيل األعضاء 
ال يبدأ إال  واليت هبا يتم التمييز بني الذكر واألنثى، يف اجلنني،) الفرج(التناسلية اخلارجية 

بعد الليلة الثانية واألربعني، حيث إنه يف هذه الليلة تبدأ الصورة اآلدمية للجنني 
": جويل مسسن"وقبلها ال تكون معامل اآلدمية واضحة؛ يقول الربوفيسور  ابلظهور،

اليوم الثاين واألربعني ال تكون صورة الوجه واضحة  وعند �اية األسبوع السادس وقبل"
 .)[2]("أو شبيهة بصورة وجه اإلنسان

أثبت العلم احلديث أن اخلصية أو املبيض تنمو : يقول محدي عبد هللا الصعيدي
، مث )األضالع(والرتائب ) العمود الفقري(من احلدبة التناسلية يف منطقة بني الصلب 

تنزل تدرجييًّا إىل احلوض ابتداء من األسبوع العاشر للحمل حىت تصل إىل احلوض يف 
الشهر السابع، مث تواصل اخلصية نزوهلا يف الشهر التاسع إىل كيس الصفن خارج 

 .اجلسم
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 وقد تبني أن األطباء ال ميكنهم معرفة اجلنني إال بعد مضي أربعة أشهر على

عندما ميكن أن تغرز إبرة لسحب نقطة من السائل األمنيوسي لفحص خال� األقل 
 ).X( أو حتمل شارة األنوثة )Y( هل حتمل شارة الذكورة اجلنني،

حىت   أما يف اجلنني ذاته فإنه ال ميكن متييزه ـ ولو نزل سقطًا وُشّرِح تشرًحيا كامًال ـ
يف (واملبيض ) يف الذكر(اخلصية : فغدد التناسل، وهي  �اية األسبوع السادس الرمحي؛

 .تتشاهبان متاًما يف هذه املرحلة املبكرة من النمو، وال ميكن التمييز بينهما  )األنثى

ويف بداية األسبوع السابع تبدأ اخلصية ابلنمو قبل املبيض ويظهر فيها نسيج 
 ني الذكرويصعب التفريق ب ،"اللفافة البيضاء"خاص، كما أ�ا تلف بغاللة بيضاء تدعى 

)Male (واألنثى )Female( ، من حيث األعضاء التناسلية الظاهرة)External 

sexualorgans( ،حىت بداية الشهر الرابع من احلمل، وعندها ميكن التمييز بينهما. 

) يوًما 42(أما بداية تكون هذه األعضاء فتبدأ يف األسبوع الرمحي السادس 
 .ظهر إال يف بداية الشهر الرابعوتستمر يف النمو، ولكن التمييز ال ي

وإذا كان من الثابت علميًّا أن جنس املولود يتحدد يف اللحظة األوىل اليت يلتقي 
كما سبق  يتحدد ـ  فيها احليوان املنوي ابلبويضة، إال أن التكوين والتصوير اجلنسي

 .)[3](مرور اثنتني وأربعني ليلة بعد: بيانه ـ يف خالل األسبوع السادس؛ أي

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشار إليه احلديث الشريف  )2

مسعت رسول : روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال
وخلق ، ملًكا فصورهاابلنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث هللا إليها  مر إذا « :هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول

� رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما : مث قال مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها،
 .)[4](»...شاء ويكتب امللك
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احلديث قد أشار إىل حقائق علمية مهمة مل يكتشفها العلماء إال يف العصر  وهذا
احلديث بعد اكتشاف األجهزة اليت ميكن من خالهلا مراقبة اجلنني ومتابعة تطوراته يف 

 .رحم األم

حيث أخرب احلديث الشريف أنه ال تظهر مالمح الذكورة أو األنوثة على اجلنني 
وميكن  عني، عندها فقط تبدأ األعضاء التناسلية يف الظهور،إال بعد اليوم الثاين واألرب

عن  سبحانه وتعاىل ابلرحم املوىل التفرقة بني الذكر واألنثى، لذلك يسأل امللك املوكل
 .مث تبدأ األعضاء التناسلية اخلارجية يف التشكيل، سبحانه وتعاىل هللا نوع اجلنني فيخربه

ميكن متييزه ـ ولو نزل سقطًا وشرح تشرًحيا  وقد أثبت العلم احلديث أن اجلنني ال 
 ،)يف الذكر(اخلصية : وهي فغدد التناسل؛  حىت �اية األسبوع السادس الرمحي؛ـ  كامًال 

تتشاهبان متاًما يف هذه املرحلة املبكرة من النمو، وال ميكن التمييز   )يف األنثى(واملبيض 
 .بينهما

وتستمر يف النمو، ) يوًما 42(س ويبدأ تكون هذه األعضاء يف األسبوع الساد
 .ولكن التمييز ال يظهر إال يف بداية الشهر الرابع

ملاذا �يت امللك ليميز جنس اجلنني، وقد تقدر جنسه : لذلك قد يتساءل القارئ
 ؟)عبس()19(من نطفة خلقه فقدره  :وفقا لآلية يف فرتة إخصاب البويضة؛

األعضاء التناسلية اخلارجية جلنس اجلنني يف إن هناك احتماًال أن تتطور : واجلواب
فقد يتحدد جنس  وضع مغاير لوضع جنس اجلنني الوراثي الذي قدر يف مرحلة النطفة؛

اجلنني الوراثي أنه ذكر، وتتطور أعضاؤه التناسلية اخلارجية كأنثى، وقد يتحدد جنس 
وهذا احلديث يلقي  ،اجلنني الوراثي أنه أنثى، وتتطور أعضاؤه التناسلية اخلارجية كذكر

قد خيتلف عن  )Geneticsex( الضوء على الظاهرة، وهي أن جنس اجلنني الوراثي
 .)PHENOTYPIC SEX( )[5](جنس اجلنني التشرحيي 
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وقد عرفنا األسباب العلمية هلذا االحنراف، وذلك يف احلقائق العلمية اليت 
وهذا يؤكد أن سؤال امللك يف ذلك الوقت ابلتحديد عن اإلذكار واإليناث مع  ذكر�ها؛

يدل على معرفة الرسول  ـ العلم أبن تقدير جنس اجلنني قد حصل يف وقت اإلخصاب
مبا جيري يف جسم اجلنني من أتثري اهلرمون على التخلق اخلارجي ـ  من خالل الوحي ـ ملسو هيلع هللا ىلص

ألن مفهوم ظاهرة التوازن اهلرموين مل يكن ؛  ملسو هيلع هللا ىلصهذه معجزة لرسول هللا و  لألعضاء،
إبذن ـ  معروفًا إال بعد اكتشاف التأثري اهلرموين املخالف عما جيري ملا قدرته الصبغيات

يف القرن (وإمنا عرف يف اآلونة األخرية  وهذا مل يعرف أبًدا يف العصور الغابرة،ـ  هللا
وبعد اكتشاف  وذلك بعد اكتشاف تقدير جنس اجلنني من قبل الصبغيات، ،)العشرين

 .)[6](اهلرمو�ت يف تكوين األعضاء التناسلية اخلارجية

إن احلديث الشريف يدل داللة واضحة على أن األعضاء التناسلية اخلارجية ال 
فالبدا�ت األولية لألعضاء التناسلية اخلارجية تكون  إال يف هذا اليوم؛تظهر يف اجلنني 

يف ـ  متشاهبة يف ابدئ األمر بني الذكور واإل�ث،وتبدأابلتطورقبالليوم الثاين واألربعني
األسبوع الرابع ـ إال أن احلديبة التناسلية، واالنتفاخ الشفري العجزي، والطيات البولية 

أي بعد (ال تظهر إال يف األسبوع التاسع  لخواص اجلنسية املميزة،التناسلية، املنشئة ل
كما أنه ال ميكن التفريق بني األعضاء التناسلية اخلارجية املذكرة  ،)الليلة الثانية واألربعني

وقد ذكر الرسول صلى ": برساد"يقول الربوفيسور  ؛الثاين عشر بعد األسبوع واملؤنثة إال
اليت وصفت فيما تقدم، ومواعيدها يف احلديث الذي  التطوراتهللا عليه وسلم كل هذه 
فهذا احلديث الشريف يوضح ": وذكر نص احلديث مث قال. رواه مسلم عن حذيفة

كما يبني التطورات الدقيقة اليت  أمهية اليوم الثاين واألربعني يف حياة اجلنني داخل الرحم،
 .)[7]("تظهر بعد هذا اليوم

إن احلديث يشري إىل تطور األعضاء التناسلية اخلارجية الذي يظهر يف األسبوع 
الثاين عشر، ال إىل حتديد اجلنس التقديري اجليين الذي يتحدد مع عملية اإلخصاب يف 

وأنه خلق  :حيث أشار القرآن الكرمي إىل هذا يف قوله سبحانه وتعاىل مرحلة النطفة؛
 ).النجم()46(من نطفة إذا متىن ) 45(الزوجني الذكر واألنثى 
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وإذا أتملت يف احلديث الشريف وجدت أن سؤال امللك يتعلق بتحديد األعضاء 
وهذه ال ختلق إال يف األسبوع  التناسلية اخلارجية اليت يفرق الناس هبا بني الذكر واألنثى،

  .مية الثاين عشر؛ أي بعد أن �خذ اجلنني صورته اآلد

أما قيام هذه األجهزة بوظائفها فإنه يكون يف مرحلة اتلية؛ فخلق األجهزة وإجيادها 
 .)[8](يسبق هتيئتها للقيام بوظائفها املتخصصة

ملاذا يسأل امللك عن اجلنس؟ يبدو أنه ال يعرف أن : يقول الدكتور السباعي محاد
قد سبق وأن حتدد بنوع احليمن، وامللك عنده كل احلق، فهذه مسألة حتتاج إىل اجلنس 

يف اليوم الثاين   وعنده احلق أيًضا يف سؤاله؛ إذ ال ميكن تقنيات معقدة لكشفها،
واألربعني التفريق بني الذكر واألنثى ال داخليًّا وال خارجيًّا من الناحية الرتكيبية، فكل 

واحد منهما مصريه إىل اجلهاز  كيب الداخلية أنبوبية الشكل،جنني به زوجان من الرتا 
 .الذكري، واآلخر مصريه إىل اجلهاز األنثوي، واملظهر اخلارجي واحد

يكون الوجه على شكل قطع أو أوصال ال تلبث أن تلتحم يف األسبوع السابع، 
بدأ يف التمايز بعد وكذلك اجلنس الذي ال ميكن متييزه ظاهر�ًّ عند اليوم الثاين واألربعني ي

 ).بعد ز�رة امللك(هذا اليوم 

وبعد سؤال امللك هلل سبحانه وتعاىل وكتابته ما أمره به يف األ�م التالية تنمو قناة 
وترتاجع قناة، وتتميز األعضاء اجلنسية اخلارجية اتبعة لألنبوب الذي تطور داخليًّا؛ فإما 

يفرق بني اجلنسني فقط بعد ز�رة  قضيب وصفن، وإما بظر ومهبل، وميكن للفاحص أن
 .)[9](امللك

ويف النهاية فإنه ال تعارض بني هذا احلديث الشريف وبني ما أثبته علماء الوراثة يف 
العصر احلديث من أن جنس اجلنني يتحدد حني يلتقي احليوان املنوي ابلبييضة؛ إذ إن 

وإمنا ذكر أن امللك  حديثه أن جنس اجلنني يتحدد يف هذا اليوم، يف مل يذكر ملسو هيلع هللا ىلص النيب
حيث إن أعضاءه  ؛وذلك لعدم علمه بنوعه يسأل هللا سبحانه وتعاىل عن جنسه،
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اخلارجية مل تكن قد ظهرت بعد، وليس فيه ما مييز جنسه، وقد أثبت العلم احلديث أن 
 .اجلنني يظل حىت اليوم الثاين واألربعني ليس به من األعضاء التناسلية اخلارجية شيء

 :وجه اإلعجاز  )3

 يوجد به إن اجلنني قبل اليوم الثاين واألربعني ال تبدو عليه مالمح اآلدمية، وال
فلم خيلق السمع أو البصر أو العظم أو اجلسم بعد، ومل خيلق له أي  أعضاء مميزة جلنسه؛

وإن كان قد حدد جنسه منذ تلقيح احليوان  من األعضاء التناسلية يف هذا الوقت،
لذلك ال يعرف امللك جنسه فيسأل املوىل سبحانه وتعاىل فيخربه عن  املنوي للبويضة،

ابإلضافة إىل  .ضاؤه التناسلية اخلارجية منذ هذه اللحظة يف التشكيلفتبدأ أع اجلنس،
أن هناك احتماًال أن تتطور هذه األعضاء التناسلية اخلارجية للجنني يف وضع مغاير 
لوضع جنس اجلنني الوراثي الذي قدر يف مرحلة النطفة؛ لذلك يتأكد التحديد يف ذلك 

 .جية بعده مباشرة يف الظهورالوقت الذي تبدأ األعضاء التناسلية اخلار 

  

 

أتباع املرسلني : الرد على شبهات علمية يف احلديث النبوي حول تكوين اجلنني، مقال منشور مبوقع(*) 
www.ebnmaryam.com. ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق إعجاز القرآن يف. 

 .369: 363إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص. [1]

 .175م، ص2006 ومعجزاته، عبد اجمليد الزنداين، دار اإلميان، اإلسكندرية، بيِّنات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. [2]

موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة، . [3]
 .بتصرف 284، 283م، ص2007، 1ط

كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله : القدر، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [4]
 ).6602(، رقم )9/3759(وعمله وشقاوته وسعادته، 

 .بتصرف 366لقرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، صإعجاز ا. [5]
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 .بتصرف 371املرجع السابق، ص. [6]

 .179الزنداين، مرجع سابق، صبيِّنات الرسول سبحانه وتعاىل ومعجزاته، عبد اجمليد . [7]

، 1آ�ت اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة، عبد الرمحن سعد صيب الدين، دار املعرفة، بريوت، ط. [8]
 .251، 250م، ص2008/ هـ1429

 .25، 24م، ص2002السباعي محاد، كتاب اجلمهورية، نوفمرب . طبية إسالمية، دأتمالت . [9]
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