
دعوى اقتباس اإلسالم علم األجنة من 
)*(  األمم السابقة

: مضمون الشبهة

ملا عجز أعداء اإلسالم عن الطعن يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ومل جيدوا 
بدًّا من االعرتاف بوقوعه بعد إقرار العلم احلديث له ـ راحوا يزعمون أن ما أتى به دمحم 
 ملسو هيلع هللا ىلص من حقائق ومعلومات يف علم األجنة مأخوذ من األمم السابقة؛ كاليو�نيني واألطباء

. العرب وأصحاب الكتب املقدسة

ويستدلون على ذلك أبن أبقراط وأرسطو وجالني قد نصوا على املراحل اليت مير هبا 
اجلنني، وهي املراحل نفسها اليت ذكرها القرآن، كما أن احلارث بن كلدة والنضر بن 

قدس احلارث كا� على علم واسع ابلطب وعلم اجلنني، هذا ابإلضافة إىل أن الكتاب امل
يداك كونتاين وصنعتاين كلي : "قد ذكر مراحل تكّون اجلنني؛ فقد جاء يف العهد القدمي

أفتعيدين إىل الرتاب، أمل تصبين كاللنب . اذكر أنك جبلتين كالطني. أفتبتلعين. مجيًعا
ـ  8: 10أيوب ..." (وخّثرتين كاجلنب، كسوتين جلًدا وحلًما فنسجتين بعظام وعصب

12.(

إعجاز علمي عن األجنة يف القرآن والسنة يتحدث عنه املسلمون،  أي: ويتساءلون
وما هي إال إشارات أخذها اإلسالم عن األمم السابقة عليه؟

: وجوه إبطال الشبهة

إن ما جاءت به احلضارات السابقة على اإلسالم من تصورات ختص اجلنني )1
وختلقه، هي يف معظمها ال تعدو أن تكون خرافات وختمينات ال تنبين على متابعة 
ودراسة ألطوار اجلنني ومراحله؛ نظًرا النعدام التقنيات العلمية احلديثة لديهم، ومن 

طو وجالني من أخطاء، مثل إخبارهم أبن أوضح ما يدل على ذلك ما ذكره أبقراط وأرس
اجلنني يتكون من دم احليض ومّين الرجل، وأن اللحم خيلق قبل العظام، مث جاء القرآن 
وقرر أن اجلنني يتكون من النطفة األمشاج اليت تشمل نطفيت الرجل واملرأة، وأن العظام 
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احلضارات ملا ساغ  ختلق مث تكسى ابللحم، فلو كان القرآن قد استقى معلوماته من هذه
. أن �يت خبالفها

لقد كان علم الطب يف قوم النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثته من أضعف العلوم عندهم، وإن )2
اشتهر منهم احلارث بن كلدة والنضر بن احلارث؛ إذ كان مرتبطًا ابلسحر، واقتصر على 

ام واألجنة فلم يعرف منه الوسائل البدائية؛ مثل الكي والبرت والفصد، أما علم األرح
العرب إال ما تعلموه من اليهود على ما به من اعتقادات خاطئة، فإذا كان هذا هو حال 
القوم الذين نشأ فيهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فكيف يستقي منهم أدق تفاصيل اجلنني اليت مل يُتوصل 

!إليها إال أبحدث األجهزة والتقنيات يف القرن السابق؟

نص الكتاب املقدس على أن اجلنني يتخلق من دم احليض؛ حيث يقوم املّين  لقد)3
بعقده مثلما تفعل األنفحة ابللنب فتحوله إىل جنب، ونص أيًضا على أن اجلنني خيلق 
جلده وحلمه مث بعد ذلك ختلق العظام، وقد خالف القرآن ذلك يف عدد من املواضع، 

يف أن إتيان املرأة من ورائها جيعل الولد أحول؛ ابإلضافة إىل أنه قضى على خرافة اليهود 
، كذلك مل)٢٢٣: البقرة()نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم(: فقال عزوجل

يشر الكتاب املقدس إىل تقدمي السمع على البصر، وفضل رضاعة الطفل من أمه ملدة 
.حولني، وقد أثبت العلم احلديث إعجازًا علميًّا يف هذين األمرين

: تفصيلال
: خمالفة القرآن والسنة للحضارات السابقة يف علم األجنة. أوال

إن الباحث يف اتريخ العلوم يقابل كثريًا من النظر�ت العلمية اليت آمن العلماء 
بصحتها زمًنا طويًال، وخالفت ما جاء يف القرآن والسنة، وجاء بعد ذلك زمن اكتشف 

حيحة البتة، وأن ما جاء يف القرآن والسنة هو العلماء فيه أن تلك النظر�ت مل تكن ص
.)[1](احلق والصدق واليقني؛ ومن أوضح األمثلة على ذلك حقائق علم األجنة

وقد شغل اإلنسان منذ أن وطأت قدماه األرض بقضية التناسل، وحاول تفسريها 
بتصورات متعددة وجدت إشارات إليها يف معظم احلضارات القدمية، ومن خالل هذه 
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اإلشارات ميكن دراسة اتريخ علم األجنة وتطوره، لنتبني الصواب فيه من اخلطأ، ولنعلم 
به القرآن الكرمي والسنة النبوية من حقائق؛ لنقرر  الفرق بني هذه النظر�ت وبني ما أخرب

 . ما إذا كان القرآن قد اقتبس ما ذكره عن علم األجنة من األمم اليت سبقته أم ال

 : اتريخ علم األجنة    ·

تعود بداية علم األجنة إىل أكثر من ستة قرون قبل امليالد، وقسم علماء األجنة هذا 
املرحلة الوصفية، وتستمر منذ بدايته حىت القرن : األوىل العلم إىل ثالث مراحل أساسية؛
مرحلة علم األجنة التجرييب، وتبدأ من �اية القرن : التاسع عشر امليالدي، والثانية

التاسع عشر حىت األربعينيات من القرن العشرين، مث أتيت املرحلة الثالثة، وهي مرحلة 
 . آلنالتقنية واستخدام األجهزة، وهي اليت نعيشها ا

والذي يعنينا من هذا التاريخ هو فرتة ما قبل اإلسالم، حىت تتبني لنا عالقة اإلسالم 
 . هبذه األمم السابقة عليه، ومدى اتفاقه أو اختالفه معهم فيما خيص علم اجلنني

 : علم اجلنني عند املصريني القدماء    ·

 وال قريًبا منه ما ميكن أن من الثابت قطًعا أنه مل يكن هناك يف زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
تستقى منه ابخلربة البشرية هذه املعلومات العلمية اخلاصة بعلم األجنة، واملوجودة يف 
القرآن والسنة، فلم يكن إال بعض التخمينات واخلرافات عن هذا العلم، واليت ليس هلا 

 . هات اجلنينيةعالقة من قريب أو بعيد أبصوله، أو انتقال الصفات، أو حدوث التشو 

وقد تكلم يف ذلك الفالسفة واألطباء واحلكماء من اإلغريق واملصريني القدماء 
وغريهم، وكان كالمهم يف ذلك ضراًب من التخمني والتخرُّ ص، انبىن على السحر 
والشعوذة أو قياس اجلنني البشري على أجنة احليوا�ت والطيور؛ فقد وجدت بعض 

لسالالت الفرعونية الرابعة واخلامسة والسادسة يف مصر السجالت املدونة من فرتة ا
فاتح مشيمة "القدمية، وقد محل ما ال يقل عن عشرة أشخاص متعاقبني اللقب الرمسي 

أمام موكب " مشيمة امللك"، واقتضت املراسيم فيما بعد أن حتمل راية متثل "امللك
 . الفراعنة
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 ) مkleiss1964(لفرعون " املشيمة امللكية"راية متثل 

وكانت تُعزى إىل خواص املشيمة قوى سحرية خفية يف اختالط ظاهر بني العلم 
والسحر، وكانت للنساء رقى ومتائم يتلو�ا عند احلمل والوالدة، فلكي تضمن املرأة 
احلامل احلصول على والدة سهلة وطبيعية كانت تستعني بتميمة تصور امرأة راقدة على 

ة شديدتني، وإىل جوارها طفلها الذي وضعته يف يسر وبال معا�ة، سريرها يف هدوء وراح
يف تعلق واضح ابلقوى السحرية واخلفية، ودام ذلك االعتقاد حىت عهد اليو�نيني 

 . القدماء؛ حيث كان لعلم املنطق اليو�ين أثره يف فهم علم األجنة

لغة مصر القدمية (وأقدم الوصفات املدونة للوقاية من احلمل، مدونة ابخلط اهلريي 
على ورق الربدي، ومن العناصر األساسية املكونة للوصفة روث ) قبل اهلريوغليفية

 .)[2](التماسيح إىل جانب عناصر أخرى

وكان املصريون القدماء جيهلون دور املّين يف ختلق اجلنني، وإن كانوا يعتقدون أن هناك 
عالقة ما بني العضو الذكري واملّين واحلمل، وكان الرأى العلمي لديهم أن املّين ينبع من 
احلبل الشوكي، ورمبا يكون مرجع ذلك إىل الكهنة الذين كانوا يذحبون القرابني، وكانوا 

ن قضيب الثور امتداد لعموده الفقري؛ ومن هنا كان اهتمامهم ابلعظمة يعتقدون أ
املوجودة يف آخر أربع أو مخس فقرات من العمود الفقري، عند العجز ابعتبار أ�ا 

 . املسئولة عن احلفاظ على مّين الرجل

 : علم األجنة عند اهلنود    ·
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 1416كريتية تعود إىل وقد وجد ـ أيًضا ـ يف جمال طب األجنة اهلندي رسالة سنس
، )Garbha Upanishad(غرهبا أوابنيشاد : سنة قبل امليالد، هذه الرسالة تسمى

 . وتصف األفكار القدمية املتعلقة بتطور اجلنني

 : وتشري هذه الرسالة إىل ما �يت

 . من احتاد الدم واملّين �يت اجلنني إىل الوجود  ·

؛ أي جنني يف )Kalada" (كالدا"مبا يسمى وبعد التزاوج اجلنسي يصبح اجلنني   ·
 . اليوم األول من عمره

 . وبعد مرور سبع ليال يصبح اجلنني بذرة  ·

 . وبعد مرور أسبوعني يصبح اجلنني كتلة مستديرة  ·

 . وبعد مرور شهر يصبح كتلة متماسكة  ·

 . وبعد مرور شهرين يتخلق الرأس  ·

 . وصالوبعد مرور ثالثة أشهر تظهر منطقة األ  ·

وظاهر أن هذا يتناىف متاًما مع احلقيقة، ويدل على دور اخليال يف فهم مراحل تطور 
 . اجلنني، وأن ما ذكره القرآن ال ميت إىل ذلك بصلة

 : علم األجنة عند اليو�نيني  ·

أما اليو�نيون القدماء، فهم أول من ربط العلم ابملنطق بفضل تعليلهم مللحوظاهتم 
ال ابلقوى السحرية الغامضة، ولكن مع هذا التقدم مل ينسجم منطقهم  ابملنطق العقلي

مع احلقائق الثابتة، وظلت التعليالت بعيدة عن احلقيقة؛ وذلك ألن العقل ال يستطيع 
 .وحده الوقوف على احلقائق، وإال فإن الظنون جتتاحه ويتحول منطقه مملوًءا ابخلرافات
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) م. ق 322 - 384(اط، مث اشتهر أرسطو فكان أول من تكلم يف هذا اجملال أبقر 
 . أبحباثه عن علم األجنة، مث كان جالني يف القرن الثاين بعد امليالد

وجاء بعض منكري اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، واّدعوا أن كل 
ما جاء به القرآن والسنة من معلومات حول علم األجنة ما هو إال إشارات مأخوذة من 
هؤالء العلماء الذين سبقوا اإلسالم، واستدلوا على ذلك أبن هؤالء العلماء الثالثة 

كروا مراحل منو اجلنني وتطوره كما ذكرها القرآن؛ لذلك ذ ) أبقراط، أرسطو، جالني(
 . نذكرها كما ذكروها هم؛ حىت يتبني لنا الفرق بني ما ذكروه وما جاء به القرآن

 : مراحل منو اجلنني فيما قبل الوالدة عند أبقراط. أوال

 ترمجته ابللغة العربية نص كالمهم

Stage 1: sperm  . احليوان املنوي: املرحلة األوىل 

Stage 2: m other´s 
blood desceds 
around the 
m em brane 

دم األم ينحدر حول : املرحلة الثانية
 . الغشاء

Stage 3: flesh,fed 
through um bilicus  

اللحم، يتغذى عن طريق : املرحلة الثالثة
 . السرة

Stage 4: bones  . العظام: املرحلة الرابعة 

  

6 www.almoslih.net



  

 : مراحل منو اجلنني فيما قبل الوالدة عند أرسطو. اثنيا

 ترمجته ابللغة العربية نص كالمهم

Stage1: sperm  . احليوان املنوي: املرحلة األوىل 

Stage2: Catam enia 
m enstrual blood  

 . دم احليض: املرحلة الثانية

Stage3: flesh اللحم: املرحلة الثالثة . 

Stage4: bones  . العظام: املرحلة الرابعة 

Stage5: around the bones 
grow the fleshy parts  

حول منو العظام أجزاء : املرحلة اخلامسة
 .)[3](مسني

  

 : مراحل منو اجلنني فيما قبل الوالدة عند جالني. اثلثا

  

 العربيةترمجته ابللغة  نص كالمهم

Stage1: the two sem ens  . مين من االثنني: املرحلة األوىل 

Stage1(B): plus m enstrual 
blood  

 . ابإلضافة إىل دم احليض): ب(املرحلة األوىل 

Stage2: unshaped flesh حلم غري مميز الشكل: املرحلة الثانية . 

Stage3: bones  .العظام: املرحلة الثالثة 
Stage3(B): flesh grows on 
and around the bones  

منو اللحم على العظام ): ب(املرحلة الثالثة 
 . وحوهلا
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 : مرحلة منو اجلنني يف القرآن الكرمي كما ذكر املدعي. رابعا

  

 ترمجته ابللغة العربية نص كالمهم

Stage1: nutfa sperm  . املين: املرحلة األوىل 

Stage2: alaga clot  . اجللطة: املرحلة الثانية 

Stage3: m udagha piece or 
lum p of flesh 

 . قطعة من اللحم: املرحلة الثالثة

Stage4: adaam  bones  . العظام: املرحلة الرابعة 

Stage5: dressing the bones 
with m uscles  

 . كساء العظام ابلعضالت: املرحلة اخلامسة

  

وقبل اخلوض يف بيان الفرق بني مراحل هؤالء العلماء الثالثة ومراحل القرآن نبني أن 
املدعني قد اخرتعوا مراحل ما أنزل هللا هبا من سلطان وزعموا أن القرآن ذكرها، ولكن 

ولقد  (: مراحل اجلنني ذكرها القرآن صرحية يف أكثر من موضع، قال سبحانه وتعاىل
مث خلقنا ) 13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني ) 12(من طني  خلقنا اإلنسان من ساللة

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسو� العظام حلًما مث أنشأ�ه 
 ). املؤمنون( )) 14(خلقا آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني 

وصفها ربنا عز ، وهذه النطفة "النطفة"فاملرحلة األوىل من مراحل تكون اجلنني هي 
، )٢: اإلنسان(  )إ� خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه (في موضع آخر، فقالوجل

والنطفة األمشاج هي اختالط ماء الرجل مباء املرأة، وهذا ما أثبته العلم احلديث؛ إذ 
صرح أبن اجلنني خيلق من احليوان املنوي للرجل عند تلقيحه بويضة املرأة، مث تنغرس 

 . طفة األمشاج يف قرارها املكني يف الرحمهذه الن
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، وتبدأ منذ تعلق النطفة األمشاج ابلرحم، وتنتهي "العلقة"مث أتيت املرحلة الثانية وهي 
عند ظهور الكتل البدنية اليت تعترب بداية املضغة، ومسيت بذلك؛ أل�ا تنشب وتعلق يف 

، "املضغة"ن بعد ذلك مرحلة ويكو . جدار الرحم وتنغرز فيه، أو أل�ا تشبه دودة العلق
ومسيت بذلك؛ ألن اجلنني فيها يكون قطعة من اللحم كأ�ا ممضوغة، وكأن أسناً� 

بتحول هذه املضغة إىل " عظام اجلنني"مث ختلق . انغرزت يف اجلنني والكته مث قذفته
 . بعد ذلك" حلًما"عظام، وتظهر براعم األطراف وعضالهتا مث تكسى هذه العظام 

قرآن الكرمي يف وصف هذه املراحل جعلت علماء األجنة يف هذا العصر ودقة ال
كيث "يعرتفون أبن من يقول هبذا ال بد أن يكون نبيًّا �تيه الوحي من السماء، وأشهرهم 

إن هذه املعلومات عن مراحل : "أحد أكرب علماء األجنة يف العامل الذي يقول )[4]("مور
 ". اجلنني مل يعرفها العلماء إال بعد أكثر من ألف عام بعد نزول القرآن

وميكننا أن نوضح املراحل الصحيحة اليت ذكرها القرآن بنصه مقارنة مبا ادعاه هؤالء 
 : لقرآن، وذلك من خالل اجلدول اآليتعلى القرآن من اختالق مراحل مل �ت هبا ا

  

مراحل اجلنني يف القرآن كما ذكرها 
 املدعي

مراحل اجلنني يف القرآن كما نص عليها 
 القرآن

 . املين: املرحلة األوىل
النطفة األمشاج املكونة من : املرحلة األوىل

 .مين الرجل وبويضة املرأة
 . العلقة: املرحلة الثانية . اجللطة: املرحلة الثانية

 . املضغة: املرحلة الثالثة . قطعة من اللحم: املرحلة الثالثة

 . العظام: املرحلة الرابعة . العظام: املرحلة الرابعة

 . كساء العظام حلًما: املرحلة اخلامسة .كساء العظام ابلعضالت: املرحلة اخلامسة

ومن مث يتبني لنا تسمية املدعي ملراحل منو اجلنني أبمساء من عنده مل يذكرها القرآن 
وال تدل على الصفة احلقيقية هلذه املراحل؛ فاألوىل ليست منيًّا للرجل فقط، وإمنا هي 
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اجتماع مين الرجل وبويضة املرأة، والثانية ليست جلطة، وإمنا هي جتمع لعدد كبري من 
نقسام املستمر للنطفة، وهي قطعة حلم معلقة جبدار الرحم، والثالثة اخلال� نتيجة اال

 . ليست قطعة حلم فقط، وإمنا هي قطعة من اللحم كأ�ا ممضوغة

جندها ختتلف ) أبقراط وأرسطو وجالني(وبنظرة عجلى إىل املراحل اليت وردت عند 
ديث؛ فأبقراط جعل متاًما عن مراحل منو اجلنني اليت جاء هبا القرآن وطبقها العلم احل

منشأ اجلنني من دم احليض وحده، وأرسطو خالفه وجعله من دم احليض ومّين الرجل، 
وجالني خالفهما وجعله من دم احليض ومّين الرجل ومّين املرأة، فأي شبه بني ذلك وبني 
ما جاء يف القرآن الكرمي من أن اجلنني خيلق من كال الطرفني؛ حيث النطفة األمشاج 

وال دخل لدم احليض يف تكون اجلنني على ! من ماء الرجل وبويضة املرأة؟ املكونة
 .)[5](اإلطالق

وبذلك يكون القرآن قد ختلى عن هذا اخلطأ الفاحش الذي أمجع عليه هؤالء 
وزعم كثري من ": الثالثة، وكذلك األحاديث النبوية جاءت تبطل ذلك، يقول ابن حجر

أهل التشريح أن مّين الرجل ال أثر له يف الولد إال يف َعْقده، وأنه إمنا يتكون من دم 
 .)[6]("احليض، وأحاديث الباب تبطل ذلك

ومن هذا املقولة يتبني لنا تصحيح القرآن الكرمي والسنة النبوية ملفهومني غري 
تكون : عدم مشاركة مّين الرجل بذاته يف تكوين اجلنني، واثنيهما: يحني؛ أوهلماصح

 . اجلنني من دم احليض

وكذلك مل يذكر هؤالء الثالثة شيًئا عن املرحلتني اللتني تليان النطفة وتسبقان العظام، 
ند هللا تعاىل، ال ، فمن أين جاء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هبما إن مل يكن من ع)العلقة واملضغة(ومها 

 سيما ومها وصف دقيق هلاتني املرحلتني؟ 

مث �يت اخلطأ الثالث وهو تقدمي خلق اللحم على العظام، وقد قال به كل من أبقراط 
وأرسطو، وهذا خطأ فاحش، والصحيح ما جاء به القرآن الكرمي من تقدمي العظام على 

 ": كيث مور"اللحم، يقول الدكتور 
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During the seventh week, the skeleton begins to spread 
throughout the body and the bones take their fam iliar shapes. At 
the end of the seventh week and during the eighth week the 
m uscles take their positions around the bone form s. 

اهليكل العظمي ابالنتشار خالل اجلسم، أثناء األسبوع السابع، يبدأ : وترمجة هذا
وأتخذ العظام أشكاهلا املألوفة، ويف �اية األسبوع السابع وأثناء األسبوع الثامن، أتخذ 

 .)[7](موقعها حول تكوينات العظام) اللحم(العضالت 

اء به أبقراط وأرسطو وجالني، واإلتيان مبا أثبت العلم أليس يف ترك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ملا ج
 !حديثًا صحته ـ دليل على صحة ما جاء يف القرآن والسنة؟

وقد لـخص أرسطو يف حبثه عن األجنة معتقدات أهل زمانه ورأيه فيها، واعتربها 
 : تندرج حتت نظريتني

ء الرجل الرحم وهي أن اجلنني يكون جاهًزا يف ماء الرجل، فإذا دخل ما: األوىل
 . انعقد، مث منا كما تنمو البذرة يف األرض مث استمد غذاءه من الرحم

 

 صورة للحيوان املنوي بداخله جنني كما كان متخيًال يف القرن السابع عشر 

أن اجلنني يتخلق من دم احليض؛ حيث يقوم املين بعقده، مثلما تفعل األنفحة : الثانية
ابللنب فتعقده وحتوله إىل جنب، وليس للمّين يف إجياد الولد دور قط، وإمنا هو دور 

 . مساعد مثل دور األنفحة يف إجياد اجلنني
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من املؤيدين لنظرية  وقد أيد أرسطو هذه النظرية األخرية ومال إليها، وقد كان أرسطو
التخلق الذايت اليت تقول بتولد الدود واملخلوقات من العفونة واملواد املتحللة؛ ولذا 

 . تصور أن اجلنني يتخلق من دم احليض

وقضى  )[8](وقد ظلت هذه النظرية سائدة ردحا من الزمن حىت جاء لويس ابستور
م؛ حيث أثبت أن العفو�ت مصدرها خملوقات دقيقة جدًّا 1864عليها قضاء اتًما عام 

، وقد أثبت غريه من قبله بسنوات أن املواد املتحللة والعفو�ت ال )تدعى امليكروابت(
تولد الديدان وال احلشرات، وإمنا تتوالد هذه احلشرات نتيجة جتمع بيضها حيث ترميه 

 . أو الزاحفة، وتتولد الريقات مث تنمو الريقات إىل حشراتاحلشرات الطائرة 

ومنذ أن لـخص أرسطو النظر�ت السائدة يف عصره ابلنسبة لتخلق اجلنني، استمر 
اجلدل حمتدًما بني أنصار نظرية اجلنني الكامل املصغر املوجود يف ماء الرجل، وأنصار 
اجلنني الكامل املصغر يف بويضة املرأة، ومل يفطن أحد من هؤالء الباحثني ملدة ألفي عام 

 . نثى يساهم ابلتساوي يف تكوين اجلننيأن كالًّ من الذكر واأل

واستمرت هذه املعارك حىت عصر النهضة، بل إ�ا استمرت حىت بداية القرن 
العشرين، حيث شّيعت هااتن النظريتان إىل مثوامها األخري، وذلك بعد أن متكن 

م من مالحظة كيف يلقح احليوان املنوي 1875يف عام  )Hertwig()[9]" (هريتويج"
البويضة، وأثبت بذلك أن كالًّ من احليوان املنوي والبويضة يساهم يف تكوين البويضة 

 . ، وكان بذلك أول إنسان يشاهد عملية التلقيح هذه ويصفها)الزجيوت(امللقحة 

من إثبات أن كالًّ من  )VanBeneden()[10]" (فان بندن"م متكن 1883ويف عام 
 . البويضة واحليوان املنوي يساهم ابلتساوي يف تكوين البويضة امللقحة

وهكذا يبدو بوضوح أن اإلنسانية مل تعرف بواسطة علومها التجريبية أن اجلنني 
يف أواخر القرن يتكون ابختالط نطفة الذكر ونطفة األنثى إال ) أو احليواين(اإلنساين 

، بينما سبق القرآن الكرمي )[11](التاسع عشر، ومل يتأكد هلا ذلك إال يف القرن العشرين
بني نطفة ) املختلطة(إىل تقرير ذلك، أبن أكد أن اجلنني يتكون بسبب النطفة األمشاج 
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� خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إ(:الرجل وبويضة املرأة، قال تعاىل
 ). اإلنسان())2(مسيًعا بصريًا 

وقد كانت هااتن النظريتان راسختني كأ�ما حقيقتان اثبتتان ال جدال فيهما، لكن 
ذلك مل مينع علماء� الكرام من تقدمي النص القرآين عليهما، ومنهم ابن حجر كما أشر� 

اجلنني خيلق من ماء الرجل وماء املرأة، خالفًا ملن : "حينما قالمنذ قليل، وابن القيم 
 .)[12]("يزعم من الطبائعيني، أنه إمنا خيلق من ماء الرجل وحده

بّني هللا تعاىل يف هذه اآلية ـ يقصد قوله تعاىل يف سورة : "وكذلك قال القرطيب
ـ أنه خلق اخللق من الذكر ) ١٣: احلجرات( )إ� خلقناكم من ذكر وأنثى ( :احلجرات

والصحيح أن : "، ورّد على من قال أبن اخللق خيلق من ماء واحد، فقال)[13]("واألنثى
 .)[14]("حيتمل التأويلاخللق إمنا يكون من ماء الرجل واملرأة؛ هلذه اآلية، فإ�ا نص ال 

إذا كان القرآن الكرمي قد خالف الرأي السائد يف عصره والعصر : ومن هنا نتساءل
السابق عليه والتايل له أيًضا، يف القول أبن اجلنني خيلق من ماء الرجل واملرأة على 

ن الكرمي كان يقتبس معارفه عن علم األجنة من السواء، فكيف يّدعي هؤالء أن القرآ
 !األمم السابقة عليه؟

 : ملسو هيلع هللا ىلص عن علم األجنة قبل اإلسالممعارف قوم النيب . اثنيا

تفاوتت درجة العلوم اليت انتشرت على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ويف قومه قبل بعثته، فقويت 
؛ مثل الشعر، وحتسس خمابئ املاء حتت طبقات األرض العلوم اليت كانت هلا صلة ببيئتهم

، ومعرفة آاثر )تعرف أوقات نزول الغيث عن طريق حركة النجوم ومنازهلا(وعلم األنواء 
وعلم األنساب، وضعفت العلوم األخرى عندهم؛ مثل الطب ـ وإن  ) القيافة(األقدام 

تبطًا ابلسحر، واقتصر كان فيهم أطباء معروفون؛ مثل احلارث بن كلدة ـ الذي كان مر 
والتداوي ابألعشاب ) الشق(على الوسائل البدائية؛ مثل الكي والبرت والفصد 

واحلجامة، وانتشرت بعض العلوم اليت ليس هلا ركائز منطقية؛ مثل دراسة األجرام 
 . ملعرفة األمور الغيبية من حاضر ومستقبل) التنجيم والكهانة(السماوية 
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العرب ـ وهو الذي يعنينا ـ فلم يكن أحسن حاًال من سائر أما علم األرحام عند 
العلوم األخرى، وكان قائًما حينئٍذ على ما تعلمه العرب من اليهود، على ما به من 

 .)[15](اعتقادات غري صحيحة سوف نوضحها يف الوجه القادم إن شاء هللا تعاىل

ملسو هيلع هللا ىلص   هذا هو حال قوم النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذين عاش بينهم وتعلم منهم، فأّىن له وإذا كان
املقدرة على كشف حقائق علمية بلغت أقصى الدرجات من الدقة، وقد كان صلي هللا 

 !عليه وسلم أميًّا ال يقرأ وال يكتب؟

عاية الغنم، وعلى بعض األمور احلربية، وعلى ملسو هيلع هللا ىلص على املعرفة بر   وقد اقتصر علمه
بعض األمور السياسية، وعلى بعض أمور التحكيم، وقد أتيح له السفر إىل اليمن أربع 

، ومرة واحدة إىل رضياللهعنهامرات يف مهمات جتارية كان يقوم هبا لالجتار مبال خدجية 
 .)[16]( مدينة بصرى يف بالد الشام، وهي أبعد مكان رآه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وإذا كان ملسو هيلع هللا ىلص معروفًا بني قومه ابلصادق األمني، فهل كان يرتك الكذب على الناس 
صلى   ويكذب على هللا عز وجل؟ ابلطبع ال، لو كان هذا الكالم العلمي أخذه النيب

حلارث بن كلدة والنضر بن احلارث أو غريمها كما ادعى هؤالء هللا عليه وسلم من ا
 .ألخرب أنه أخذه منهم، وكيف �خذه منهم وهم ال يعلمونه؛ ففاقد الشيء ال يعطيه

فمن املعروف أن هؤالء قد شاعت فيهم األساطري واخلرافات وكان كثري من 
ء هم مصدر معلومات معلوماهتم مشواًب ابخلطأ كما أثبت العلم احلديث، فإذا كان هؤال

ملسو هيلع هللا ىلص ـ وحاشاه ـ فكيف ميز بني هذه األفكار املتباينة، فأخذ الصحيح وهو   رسول هللا
 !النادر، وترك الباطل وهو الغالب؟

إن القرآن الكرمي ليس كتاب علم من العلوم، وإمنا كتاب هداية وإرشاد، ولكن 
ابب اإلعجاز العلمي مل يكن هلا يف زمن  شاءت إرادة هللا تعاىل أن يتضمن إشارات من

تنزيل القرآن الكرمي أي أثر يف نشر الدعوة، ومل يكن لوجودها يف ذلك الوقت أية 
مسامهة يف نشر اإلسالم، ومل ينقل إلينا أن أحًدا يف زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد أسلم من أثر 

القرآن الكرمي، إن كل من أسلم  اآل�ت اليت نسميها اآلن مبواضع اإلعجاز العلمي يف
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يف زمن الرسالة كان بسبب ما جاء به اإلسالم من عقيدة التوحيد الصافية النقية اليت 
واعبدوا هللا (:ختاطب الفطر السليمة، ومبا دعا إليه من أخالق وآداب فاضلة، قال تعاىل

ني واجلار ذي القرىب وال تشركوا به شيئا وابلوالدين إحساً� وبذي القرىب واليتامى واملساك
واجلار اجلنب والصاحب ابجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم إن هللا ال حيب من  

 )النساء(  ))36(كان خمتاًال فخورًا 

وإن كان ال أثر هلذه اإلشارات العلمية يف نشر الدعوة يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص ، فما احلاجة إىل 
 .ه؟ إن العقل السليم �ىب ذلكأن يكذب و�خذ هذه العلوم من غري 

 : علم األجنة بني القرآن والكتاب املقدس .اثلثا

إن نظرة عجلى إىل ما يوجد يف التوراة واإلجنيل من معلومات غري صحيحة مأخوذة 
من النظر�ت البشرية اليت كانت منتشرة حني مجعت أسفار هذه الكتب ـ لتدل على أن 

 .ا جاء بعلم ال ميكن أن �يت إال من عند رب عليم خبرياإلسالم مل �خذ منها شيًئا، وإمن

ولنضرب لذلك أمثلة عدة توضح خمالفة القرآن لـما ذكر يف الكتاب املقدس من 
 : معلومات عن علم األجنة، من ذلك ما �يت

 : مراحل خلق اجلنني

يداك كونتاين : "ماذا قال الكتاب املقدس عن مراحل خلق اجلنني؟ قال العهد القدمي
أفتعيدين إىل الرتاب، أمل . اذكر أنك جبلتين كالطني. أفتبتلعين. وصنعتاين كّلي مجيًعا

أيوب ..." (تصبين كاللنب وخّثرتين كاجلنب، كسوتين جلًدا وحلًما فنسجتين بعظام وعصب
دم احليض سائل، وحني يلتقي به احليوان : ك صببتين كاللنب؛ أيأن: ، واملعىن)8: 10

 . فتجعله جبًنا) اللنب(املنوي خيثره كما ختثر األنفحة احلليب 

، وما األنفحة إال عامل )اللنب(وكما أن املادة الرئيسة يف تكوين اجلنب هي احلليب 
لوطة ـ ليس له إال دور مساعد يف التخثري، فإن احليوان املنوي ـ حبسب تلك النظرية املغ

 .)[17](اثنوي يف تكوين اجلنني

15 www.almoslih.net

unsaved://new_page_1.htm/


وابلنظر إىل ما ذكره أرسطو من النظر�ت اليت كانت سائدة يف عصره عن مادة 
تكوين اجلنني، جنده رجح النظرية القائلة أبن اجلنني يتخلق من دم احليض؛ حيث يقوم 

 . ده مثلما تفعل األنفحة ابللنب فتحوله إىل جنباملّين بعق

ومن هنا يتبني أن ما ذكر يف الكتاب املقدس مأخوذ من هذه النظرية اليت كانت 
منتشرة يف عهد مجعه، وإذا أضفنا إىل ذلك اخلطأ الثاين الوارد يف هذا النص، وهو  
كسوة اجلنني جلًدا وحلًما، مث بعد ذلك خلق العظام والعصب، وهذا خطأ فادح أثبته 

 . ع بشر وليس من كالم رب العاملنيالعلم احلديث ـ تبني أن هذا من وض

وأين التشابه بني ما ذكره الكتاب املقدس وما ذكره القرآن يف أكثر من موضع، مثل 
مث جعلناه نطفة يف قرار ) 12(ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني ( :قوله تعاىل

مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� ) 13(مكني 
 ). املؤمنون()) 14(العظام حلًما مث أنشأ�ه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني 

، )النطفة ـ العلقة ـ املضغة ـ العظام ـ اللحم(هذه هي مراحل تكوين اجلنني يف القرآن 
 . وهي حقائق علمية أكدها الطب احلديث كما أوضحنا آنفا

 : تصحيح اإلسالم العتقاد اليهود الغري صحيح يف إتيان املرأة من ورائها.1

مث �يت إىل قضية اثنية تثبت يقيًنا أن اإلسالم مل يستق معلوماته يف علم األجنة من 
بقة، بل تثبت تصحيحه ألخطائها اليت متسكوا هبا سنني عدًدا، وهذه الكتب السا

القضية هي اعتقاد اليهود أن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها جاء الولد أحول، روى 
إذا جامعها : كانت اليهود تقول«: قال  البخاري يف صحيحه عن جابر رضى هللا عنه

: البقرة( )ث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم نساؤكم حر (من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت
فجاء القرآن مصحًحا هلذه اخلرافات املنتشرة بني اليهود، وليس حاكًيا . )[18](»)٢٢٣

 . هلا

 : تقدمي السمع على البصر يف القرآن.2

16 www.almoslih.net

unsaved://new_page_1.htm/


إبحكام شديد، فلم يذكر  لقد جاء ذكر السمع قبل البصر يف القرآن الكرمي، وذلك
البصر قبل السمع إال يف آ�ت قالئل جاءت يف معرض احلديث عن العذاب أو اإلنذار 

الكفار واملشركني دون إشارة إىل خلق احلاستني، أما اآل�ت اليت  00به أو وصف
حتدثت عن خلق احلاستني، فقد قدمت السمع على البصر يف مجيعها؛ حيث ترافقت  

سواه ونفخ فيه من روحه  مث (آية كرمية، كما يف قوله تعاىل 38بصر يف كلمتا السمع وال
وهو الذي أنشأ ( :، وقوله تعاىل)٩: السجدة( )وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة 

وجعلنا هلم مسًعا (:، وقوله تعاىل)٧٨: املؤمنون( )لكم السمع واألبصار واألفئدة 
إ� خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج (:، وقوله تعاىل)٢٦: األحقاف( )وأبصارًا وأفئدة 

 ). اإلنسان(  ))2(نبتليه فجعلناه مسيًعا بصريًا 

 فلماذا تقّدم السمع على البصر يف القرآن؟ هل يف ذلك حكمة وإعجاز علمي؟

ال بد من سبب لذلك، وإال لقدم البصر مرات وقدم السمع مرات، وقد : اإلجابة
: بري من العلماء اإلعجاز العلمي يف تقدمي السمع على البصر، ومنهمأثبت عدد ك

األستاذ الدكتور صادق اهلاليل، والدكتور حسني اللبيدي، والدكتور عد�ن الشريف، 
والدكتور دمحم علي البار، والدكتور عبد السالم احملسريي، ومجع الدكتور زغلول النجار 

 : علماء فيما �يتهذه احلقائق اليت توصل إليها هؤالء ال

أن األذن الداخلية للحميل تصبح قادرة على السمع يف شهره اخلامس تقريًبا، بينما  -أ    
العني ال تفتح وال تتكون طبقتها احلساسة للضوء إال يف الشهر السابع من عمره، وحىت 
يف هذا الوقت ال يستطيع احلميل أن يرى لعدم اكتمال تكون العصب البصري، ولكونه 

 . ارقًا يف ظلمات ثالثغ

ميكن للجنني أن يسمع األصوات بعد بضعة أ�م من والدته، وذلك بعد امتصاص  -ب  
كل السوائل وفضالت األنسجة املتبقية يف أذنه الوسطى واحمليطة بعظيماهتا، أما حاسة 
البصر فتكون ضعيفة جدًّا أو معدومة، وتتحسن هذه احلاسة ابلتدريج يف الشهرين 

لرابع بعد الوالدة وحىت الشهر السادس، وتستمر حاسة البصر يف النمو عند الثالث وا
 . الوليد حىت سن العاشرة
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إن املنطقة السمعية يف املخ تتكامل عضو�ًّ قبل املنطقة البصرية يف مراحل احلميل  -ج     
 .)[19](وحىت بعد الوالدة

من هذا يتبني أن تقدمي السمع على البصر يف هذه املواضع العديدة يدل على أن 
 . هذا الكالم من عند عالم الغيوب وليس من اخرتاع بشر

ولكن هل أخذ القرآن الكرمي هذا اإلعجاز من الكتاب املقدس؟ لننظر ماذا قال 
لى اعتبار الكتاب املقدس عن حاسيت السمع والبصر، وهل قدم السمع على البصر ع

 كما ذكر القرآن؟ خلقه أوال 

مبراجعيت كتب التوراة واإلجنيل مل أجد إشارة إىل : "يقول األستاذ عبد الوهاب الراوي
: هذه احلقيقة العلمية ـ تقدمي السمع على البصر ـ سوى إشارة واحدة يف كتاب األمثال

والعني الباصرة الرب الولد أيضا يعرف أبفعاله هل عمله نقي ومستقيم؟ األذن السامعة "
، فتجد هنا )13ـ  11: 20األمثال " (افتح عينيك تشبع خبًزا... صنعهما كلتيهما

السمع يسبق البصر الذي يذكر ابإلفراد وليس ابجلمع كما يف القرآن؛ على حني ال ذكر 
لألفئدة، أضف إىل ذلك أن هذه اإلشارة ال تتكرر يف مواضع أخرى من الكتاب 

ي بنا إىل استنتاج أن هذه اإلشارة أتت عابرة، القصد منها بيان أن املقدس، وهذا يؤد
فأين إًذا املعجزة العلمية يف هذا النص ... األذن تسمع والعني تبصر، هذا أمر بدهي

التورايت، مث اعلم أبن تتابع السمع والبصر يف هذا النص ينعكس يف نص آخر يف كتاب 
: 32إشعياء " (اظرين وآذان السامعني تصغىوال حتسر عيون الن: "إشعياء وإرمياء مثل

 .)[20]()"21: 4إرميا " (حىت مىت أرى الراية وأمسع صوت البوق؟). "3

ومن هنا يتبني أن معجزة السمع والبصر يف القرآن الكرمي ال ميكن مقابلتها مع الذي 
ورد يف كتب التوراة واإلجنيل، وإذا كان ذكر السمع والبصر يف التوراة واإلجنيل ال 
يتطابق مع روح املعىن الذي أريد منه يف القرآن الكرمي هلذه النعم، إذن ميكن القول أن  

يل فاتتهم هذه احلقيقة العلمية املعجزة، والذي يهمنا يف هذا األمر أن كتبة التوراة واإلجن
 . القرآن جاء أبمور مل �ت هبا الكتاب املقدس

18 www.almoslih.net

unsaved://new_page_1.htm/
unsaved://new_page_1.htm/


 : )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني(.4

و�يت إىل قضية أخرى هلا عالقة وثيقة ابجلنني أال وهي قضية الرضاعة؛ حيث إ�ا من 
 القرآن الكرمي، وال إشارة إليها يف الكتاب املقدس، يقول اإلعجاز العلمي البليغ يف

: البقرة( )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة (: تعاىل
؛ أي إن اإلرضاع األمثل يتحقق من لنب الوالدة األم، وليس من لنب املرضعة أو )٢٣٣

 .املتنيمن اإلرضاع االصطناعي، وذلك ملدة سنتني ك

منذ أكثر من أربعة عشر قرً� قبل أن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أوحيت هذه اآلية الكرمية إىل النيب 
يثبت ويتأكد للطب احلديث أن إرضاع الطفل من ثدي والدته هو الطريق األقوم لنمو 
 الطفل سليًما من �حية الصحة اجلسدية والنفسية، وارتباط الطفل وتعلقه أبمه، وابلتايل

 . تثبيت أركان العائلة اليت هي النواة األساسية يف اإلسالم

وجاء الطب احلديث ليبني أن هذه اآلية معجزة طبية؛ فقال جملس الصحة الدويل ـ 
لن يليب املتطلبات الغذائية للطفل الرضيع أي نوع من الطعام : "م ـ1992عام 

 ". والشراب حىت املاء؛ سوى لنب الوالدة األم

أن نصف األمهات ) Superinteressante(ة الربازيلية سوبرنرتسانت ونشرت اجملل
الربازيليات يتوقفن عن إرضاع أطفاهلن بعد الشهر الثاين من الوالدة؛ وهلذا ميوت 

 . األطفال من اإلسهال الذي كان ابإلمكان وقايتهم منه لو استمر األطفال يف الرضاعة

م 1999متوز  17يف ) آي ـ يت ـ يف(و ) يب ـ يب ـ سي(وعرضت كل من قنايت التلفاز 
 6و  5طفًال بعمر  9357أظهرت دراسة علمية أملانية أجريت على : "هذا اخلرب

سنوات أبن نسبة عالية من جمموعة األطفال الذين مل ترضعهم والداهتم أصيبوا ابلبدانة؛ 
الداء، وعليه بينما جمموعة األطفال الذين أرضعتهم والداهتم لفرتة طويلة مل يصابوا هبذا 

 ". أكدت الدراسة ضرورة إرضاع الطفل من ثدي والدته ولفرتة طويلة نسبيًّا

بعمل مسح ميداين على عدة أمهات، ) Hughjolly" (هيوغ جويل"وقام الدكتور 
كنت أتصور يف البدء أن السنة : "أتكد له منه أن فرتة الرضاعة املـثلى هي سنتان، يقول
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حيوية لتغذيته من لنب أمه، على حني وجدت من املسح  األوىل من عمر الطفل تعترب
امليداين أن عدة أمهات استمررن على رضاعة أطفاهلن حىت السنة الثانية، فكان 
األمهات يرضعن أطفاهلن يف الصباح الباكر وقبل موعد النوم، إن عناصر التغذية يف لنب 

 ".  صحة الطفلاألم متوازنة وأقل مسنة من لنب البقر الذي حيدث أضرارًا يف

إًذا أثبتت هذه املكتشفات العلمية ـ اليت ذكر� بعًضا منها ـ أن إرضاع األم لطفلها 
فرتة طويلة ـ عامني كاملني حسب ذكر القرآن الكرمي ـ من شأنه إنشاء طفل صحيح 

 . العقل والبدن، ال يعاين من كثرة األمراض واألوبئة

فهل أخذ القرآن هذه املعلومة اإلعجازية من الكتاب املقدس؟ لننظر ماذا قالت 
جاء يف التوراة ذكر : التوراة واإلجنيل يف الرضاعة، يقول األستاذ عبد الوهاب الراوي

الرضاعة والفطام بصيغ عابرة ختلوها الدقة وختص مناسبات رضاعة ألشخاص معينني، 
ا أبًدا، وهذه أمثلة عن الرضاعة والفطام من نصوص يف حني مل �ت يف اإلجنيل ذكرمه

ويكون امللوك حاضنيك وسيداهتم مرضعاتك ـ املقصود يعقوب عليه : "التوراة، منها
ووضعته يف حضنها وسارت ) عبيد(فأخذت نعمى الولد "، )23: 49إشعياء " (السالم

إشعياء " (لثديألِْلمفطومون عن اللنب، للمفصولني عن ا"، )16: 4راعوث " (له مربية
تكوين " (فكرب الولد وفطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق"، )9: 28
 ). 8: 35تكوين " (وماتت ديورة مرضعة رفقة"، )8: 21

من خالل هذه النصوص ال جند يف التوراة واإلجنيل ذكًرا للتأكيد على أمهية .5
دة عامني كاملني، كما أكد الرضاع من األم وليس من غريها، وأن يستمر الرضاع م

: البقرة(   )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني(:القرآن على ذلك يف قوله تعاىل
ومحله وفصاله (: ، وقوله تعاىل)١٤: لقمان(  )وفصاله يف عامني(: ، وقوله تعاىل)٢٣٣

ـ وإمنا جند ذكًرا عابًرا للرضاعة والفطام يف مواضع من ) ١٥: األحقاف( )ثالثون شهًرا
 .)[21](حكا�ت التوراة، ونالحظ أن املربيات هن الالئي يقمن ابلرضاعة وليس األمهات

بّني خطأ الكتاب وإذا كان قد اجتمع عند� أمران مهمان؛ األول منهما أن القرآن 
املقدس يف ذكره أن اجلنني يتكون من دم احليض مع مّين الرجل، وهدم خرافات اليهود 
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اليت من أشهرها أن إتيان الرجل زوجته من ورائها جيعل الولد أحول، والثاين أنه أتى 
أبشياء كثرية شهد العلم احلديث بصحتها فكانت إعجازًا علميًّا، وهذه احلقائق ال جند 

إشارة يف الكتب املقدسة السابقة، بل ذكرت ذكًرا عابًرا دون نص على احلقيقة ـ هلا 
 !إذا كان األمر كذلك فكيف يدعى أن اإلسالم أخذ علم األجنة ممن سبقه؟: نقول

 :اخلالصة

وبعد هذا العرض لتوضيح أن ما ذكره القرآن عن علم اجلنني من عند هللا تعاىل، 
 :نرى أنه من املفيد أن نورد تلخيًصا سريًعا جيمل ما سبق وليس مأخوًذا من كالم البشر ـ

املرحلة الوصفية، : قسم العلماء علم األجنة إىل ثالث مراحل أساسية؛ األوىل ·
مرحلة علم األجنة : وتستمر منذ بدايته حىت القرن التاسع عشر امليالدي، والثانية

ينيات من القرن العشرين، التجرييب، وتبدأ من �اية القرن التاسع عشر حىت األربع
 . هي مرحلة التقنية واستخدام األجهزة وهي اليت نعيشها اآلن: والثالثة

مل يكن هناك يف زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وال قريًبا منه ما ميكن أن تستقى منه ابخلربة  ·
 . البشرية هذه املعلومات العلمية الدقيقة واملوجودة يف القرآن والسنة

املصريني القدماء انتشرت اخلرافات والتخمينات فيما خيص علم اجلنني؛ فعند  ·
فكانت خرافة مشيمة امللك، وتالوة النساء رقى ومتائم عند احلمل والوالدة لتسهيل 

 . عملية الوالدة إىل غري ذلك من اخلرافات اليت ال متت إىل العلم بصلة

الدم واملّين، وذكرًوا مراحل لنمو واعتقد اهلنود قدميًا أن اجلنني يتكون من احتاد  ·
 .اجلنني تتناىف متاًما مع احلقيقة، وتدل على دور اخليال يف فهم هذه املراحل لديهم

أما اليو�نيون فهم أول من ربط العلم ابملنطق، ورغم ذلك ظلت تعليالهتم بعيدة  ·
للحم على عن احلقيقة؛ فقالوا خبلق اجلنني من مّين الرجل ودم احليض، وقدموا خلق ا

 .العظام، وكلها أخطاء بني بطال�ا القرآن، مث جاء الطب احلديث فأكد بطال�ا أيًضا
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أكد علماء اإلسالم قدميًا أن القرآن خالف ما كان سائًدا يف تلك العصور عن خلق  ·
 . اجلنني، ومن هؤالء العلماء ابن حجر وابن القيم والقرطيب

قبل بعثته ضعيًفا جدًّا، وإن كان فيهم أطباء   كان علم الطب يف قوم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ·
معروفون مثل احلارث بن كلدة؛ إذ كان مرتبطًا ابلسحر، واقتصر على الوسائل البدائية، 
مثل الكي والفصد والبرت، وأما علم األرحام واجلنني فلم يعرف منه العرب إال ما تعلموه 

 . يهود على ما به من اعتقادات غري صحيحةمن ال

إذا كان هذا هو حال القوم الذين نشأ فيهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فمن أين له هذه العلوم  ·
وهو أمّي ال يقرأ وال يكتب؟ ابإلضافة إىل أن الذي اشتهر ابلصدق واألمانة ما كان له 

  .أن يرتك الكذب على الناس ويكذب على هللا عز وجل

إن هذه اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي مل يكن هلا أي أثر يف الدعوة إىل  ·
اإلسالم يف عهد نزوله، فما احلاجة إليها عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك العهد حىت يقوم 

 . وهذا دليل كاٍف على أنه من كالم هللا رب العاملني! بتأليفها؟

 الكتاب املقدس من معلومات غري صحيحة مأخوذة إن نظرة عجلى إىل ما يوجد يف ·
من النظر�ت البشرية اليت كانت منتشرة حني مجعت أسفار هذا الكتاب ـ لتدل على أن 

 .اإلسالم مل �خذ منها شيئًا، وإمنا جاء بعلم مل يكن ليأيت إال من عند رب عليم خبري

وليس للسائل املنوي إال  ذكر العهد القدمي أن اجلنني يتكون من دم احليض السائل، ·
أمل تصبين كاللنب، وخثرتين  : "... دور اثنوي يف تكوين اجلنني، وذلك يف قوله

، وهذه هي نظرية أرسطو اليت كانت سائدة يف عصره، واليت قالت أبن اجلنني ..."كاجلنب
يتخلق من دم احليض حني يقوم املّين بعقده، مثلما تفعل األنفحة ابللنب فتحوله إىل 

 . جنب

جاء القرآن خمالًفا لكل هذا وأكد أن اجلنني يتكون من النطفة األمشاج اليت جتمع  ·
بني نطفيت الرجل واملرأة، وال عالقة لدم احليض ابجلنني، ابإلضافة إىل أن القرآن ذكر 
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، ومل ترد أية )النطفة ـ العلقة ـ املضغة ـ العظام ـ اللحم(بقية املراحل بدقة ابلغة، وهي 
 !يها يف الكتاب املقدس، فأين التشابه إًذا بني الكتاب املقدس والقرآن؟إشارة إل

: ذكر العهد القدمي أن خلق اجللد واللحم يكون قبل العظام والعصب؛ فقال ·
فخلقنا املضغة (  ، بينما قال القرآن"كسوتين جلًدا وحلًما فنسجتين بعظام وعصب"

، وهذا ما أثبته العلم احلديث، فأين ما  )14:املؤمنون ()عظاًما فكسو� العظام حلًما
 !أخذه القرآن من الكتاب املقدس يف هذا األمر؟

يف قبلها ـ جاء الولد : كانت اليهود تظن أن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها ـ أي ·
، )٢٢٣: البقرة()نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم(  :أحول، فنزل قوله تعاىل

 . ه اخلرافة بعد بيان بطال�افقطع بذلك دابر هذ

إن يف تقدمي السمع على البصر يف القرآن الكرمي إعجازًا علميًّا يتضح بعد أن أثبت  ·
العلم احلديث أسبقية خلق السمع على البصر، فهل أخذ القرآن الكرمي هذا اإلعجاز 

احد من الكتاب املقدس؟ ابلطبع ال، فلم يرد تقدمي السمع على البصر إال يف موضع و 
من الكتاب املقدس ال يثبت ترتيًبا، وإمنا هو إشارة عابرة، القصد منها بيان أن األذن 

 . تسمع والعني تبصر، أما الباقي فقدم البصر على السمع فيها

حتمي الطفل ) عامني(لقد أثبت العلم احلديث أن إرضاع الطفل من أمه ملدة طويلة  ·
اته، وأنه أفضل غذاء للطفل يف هذه الفرتة، من كثري من األمراض اليت قد تؤدي إىل وف

: البقرة(   )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني(: وذلك حتقيًقا لقوله تعاىل
، ومل يرد يف الكتاب املقدس إشارة إىل فائدة لنب األم، وإمنا هي إشارات عابرة )٢٣٣

شخاص معينني، غالبهم من املربيات وليس تفتقد الدقة، ختص مناسبات رضاعة أل
 . األمهات
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، وهو ما تعقيًما جزئيًّا حبرارة تقتل  املعتضيات الضارة من غري أن ُحتدث يف املادة املعقمة تغيريًا كيميائيًّا جوهر�ًّ

 ".البسرتة"يُدعى اليوم بـ 

وان عامل األجنة واخلال� األملاين، كان أول من أدرك أن انصهار نوايت احلي): م1922م ـ1849(هريتويج . [9]
املنوي والبويضة هو حدث مهم وضروري يف عملية اإلخصاب، ومن بني أحباثه املهمة ـ دراساته يف الناقلية النووية 
للصفات الوراثية، ونظرية الوراثية احلياتية، وأيًضا أتثري إشعاعات الراديوم على اخلال� اجلسمية والتناسلية، كما 

تكوُّن فتحة اجلسم وتشكلها، وكتب عدة أحباث يف نظرية الطبقة  قام هريتويج مع أخيه ريتشارد ابلتحقيق يف
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عمل بندن مع والده الربوفيسور يف علم احليوان يف اجلامعة الكاثوليكية يف لوفاين، والذي قدَّم مالحظاته البنه يف 
سته عن احليوا�ت األولية والديدان اخليطية وجمموعات متعددة من احليوا�ت األخرى، فقام فان بندن درا
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األصغر ابلتوسع يف تلك الدراسات لتشمل جمموعة من الكائنات الشبيهة ابلديدان واملتميزة إبجناهبا نوعني من 
 .األجنة
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