
)*(دعوى املساواة الكاملة بني الذكر واألنثى  

:مضمون الشبهة

يّدعي الطاعنون أن تفرقة القرآن الكرمي بني الرجل واملرأة الواردة يف قوله سبحانه 
نتقاص ، تفرقة غري مقبولة وفيها ا)٣٦: آل عمران( وليس الذكر كاألنثى: وتعاىل

واضح للمرأة، ومتييز للرجل عليها، فضًال عن أن االختالف بني اجلنسني ال وجود له 
حقيقة، وإمنا هو نتيجة مباشرة للبيئة احمليطة، وعادات اجملتمع، والرتبية يف الصغر؛ ومن 
مث فإن ما ذكره القرآن من االختالف بني الذكر واألنثى ال يتناسب إال مع البيئة البدوية 

ظهر فيها نيب اإلسالم، وال عالقة له بتطور احلياة يف اجملتمعات احلديثة اليت تقوم اليت 
.فيها املرأة مبهاّم الرجل

:وجه إبطال الشبهة

آل (وليس الذكر كاألنثى: لقد أشار القرآن الكرمي يف قوله سبحانه وتعاىل
غري متساويني،  ، إىل وجود اختالفات عديدة بني اجلنسني، فالذكر واألنثى)٣٦: عمران

وإمنا لكل واحد منهما طبيعته ومهمته يف احلياة، حىت يكمل أحدمها اآلخر، وال يعين 
هذا االختالف متييز أحدمها عن اآلخر، بل هو مراعاة للفروق اهلائلة بني اجلنسني، 
واليت كشف العلم احلديث عنها؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الفروق بني 

التشرحيية والوراثية، وبنية الدماغ والناحية النفسية، وغري : النواحياجلنسني تشمل كل 
ذلك على مجيع املستو�ت؛ مما يؤكد أن دعاوى املساواة بني الرجل واملرأة دعاوى 

.منحرفة، ال تتناقض مع الدين فحسب، بل مع العلم والفطرة اإلنسانية كذلك

:التفصيل

:احلقائق العلمية) 1

:األنثى اختالف الذكر عن •
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ملئات السنني مل يكن للمرأة حظٌّ كبٌري يف مشاركة الرجل يف العمل، ولكن يف القرن 
الثامن عشر امليالدي تبلورت حركة الدميقراطية، وحركة مساواة املرأة ابلرجل يف أوراب 
وأمريكا، فتصاعدت صيحات واسعة النطاق أبن موقع املرأة ليس البيت إلدارة األسرة 

 مواقع أخرى من اجملتمع تشرتك فيها مع الرجل على حدٍّ سواء، حبيث فحسب، إمنا يف
اشتدَّت تلك املناداة يف دول أوربية حىت حلَّت املرأة حمل الرجل يف العمل يف مواقع 
عديدة؛ فانعكست الصورة، فصار موقع بعض الرجال البيت، وموقع غالبية النساء 

 .العمل

اواة املرأة ابلرجل من حيث الواجبات وحنن يف هذا الصدد ال نعاجل قضية مس
واحلقوق، وإمنا نقدِّم الثوابت العلمية، واألدلة على أن املرأة كائن آدمي من نوع، 
والرجل كائن آدمي من نوع آخر، وإن كا� ميثِّالن كالمها اجلنس البشري، ويكمل 

 .)[1](أحدمها اآلخر

 بداية األمر ميكن القول أبن الرجل واملرأة خيتلفان كل االختالف يف نوعية  ويف
كفاءهتما الطبيعية، ويف خصائصهما النفسية، واعتبارمها متساويني مساواة مطلقة ـ إمنا 
هو خمالفة كربى لسنن هللا يف خلقه؛ فقد أثبتت جمموعة من الدراسات الطبية املتعددة 

جلسدي قد خلقه هللا سبحانه وتعاىل على هيئة ختالف تكوين أن كيان املرأة النفسي وا
الرجل، وقد ُبين جسم املرأة ليتالءم مع وظيفة األمومة مالءمة كاملة، كما أن نفسيتها 

 .)[2](قد ُهيِّئت لتكون ربة األسرة وسيدة البيت

ألهم الفروق اخللقية والعقلية والنفسية بني  وحنن فيما يلي نتعرض ابلتفصيل
الرجل واملرأة، لعل دعاة املساواة املطلقة بني اجلنسني جيدون يف حقائق العلم وأدلة 

 .العقل ما يدهلم على صدق حقائق الشرع وأدلته
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 :االختالف بني الذكر واألنثى يف الشكل اخلارجي  .1

ات حواء ـ بصفة عامة ـ أصغر حجًما من من الثابت علميًّا أن األنثى البالغة من بن
يف %)  15:  10(نظريها الذكر؛ فهي أقصر يف الطول، وأقل يف الوزن بنحو 

املتوسط، ومها كذلك خيتلفان يف منابت الشعر، وأحجام كل من الرأس والعنق والذقن 
والصدر، وطول كل من األطراف واألصابع واجلذع األعلى، ويف قوة االحتمال بصفة 

 .)[3](عامة

هذا ابإلضافة إىل أن جسم املرأة له قابلية أكثر لتخزين الشحم؛ إذ إن كل 
جسمها قابل لتجميع الدهون على صورة شحم، يف حني أنه يتجمع يف مناطق معينة 

من وزنه %) 18(عند الرجل يف البطن واألرداف، وتبلغ نسبة الشحم عند الرجل 
 %).28(وعند املرأة 

وميكننا أن نالحظ العالقة بني النسيج العضلي والنسيج الدهين؛ فعضالت املرأة 
، كما أن الرجل مبقدوره ز�دة قوة %)25(تقلُّ يف القوة عن عضالت الرجل مبقدار 
، يف حني أن املرأة ال ميكنها ذلك إال %)8(عضالته مبمارسة األلعاب الر�ضية بنسبة 

 .)[4](فقط%) 4(قدار مب

 :االختالفات يف الصفات التشرحيية   .2

خيتلف كل من الذكر واألنثى البالغني يف صفاهتما التشرحيية اختالفًا بيًِّنا، خاصة 
الشهرية،  يف تركيب اجلهاز البويل التناسلي، ومما يستتبعه يف األنثى البالغة من الدورة

 .واحلمل، والوضع، والنفاس، واإلرضاع، وغري ذلك من مسئوليات األمومة

وخيتلف اجلنسان كذلك يف حجم كل من املعدة والكليتني، والزائدة الدودية، 
وكلها أكرب حجًما يف األنثى البالغة عنها يف نظريها الذكر البالغ، بينما يتفوَّق هو يف 

الكبد، والعضالت؛ فالقلب يف األنثى البالغة أصغر حجم كل من الرئتني، والقلب، و 
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، وضغطه أقل %10، وعدد ضرابته أسرع بنحو %25حجًما عن نظريها الذكر بنحو 
 .مم زئبق10بنحو 

وخيتلف اجلنسان أيًضا يف تركيب الدم وصفاته الطبيعية والكيميائية، ورئتا األنثى 
، وحجم كبدها أصغر بنحو %30 :25البالغة أقل حجًما من رئيت نظريها الذكر بنحو 

، وكتلة عضالهتا تبلغ نصف كتلة عضالت نظريها الذكر، كما أن عدد ُكر�َّت 20%
 .)[5](يف اإل�ث عن نظائرها من الذكور% 20الدم احلمراء تقل بنسبة 

دي للخال� الدموية احلمراء عند الرتكيز العد  فلقد أثبتت الفحوصات املخربية أن
، كما أن )3مم/مليون 5,6ـ  3,9(، بينما عند النساء )3مم/مليون 6ـ  4,5(الرجال 

، )3مم/ ُكرية   8000ـ  4000(الرتكيز العددي للخال� الدموية البيضاء عند الرجال 
، أما نسبة اهليموجلوبني عند الرجال )3مم/كرية  7000ـ  4000(وعند النساء 

، والكسر )3سم/جم 16,5ـ  11,5(، وعند النساء )3سم/جم 18ـ  13,5(
، وغري ذلك من %)47ـ  36(، وعند النساء %)54ـ  40(احلجمي عند الرجال 

الفحوص املختربية اليت تظهر التفرقة بني الذكور واإل�ث يف كل ورقة فحص 
 .)[6](خمتربي

 :االختالفات يف تركيب الدماغ وبقية اجلهاز العصيب  .3

 ليسا خمتلفني يف اخلصائص البنيوية اجلسدية فحسب؛ وإمنا يف  الذكر واألنثى
 اخلصائص البنيوية العقلية أيًضا، واليت من شأ�ا تقرير أمناط سلوك كل من اجلنسني يف

ت أن دماغ األنثى أقلُّ خمتلف جماالت احلياة، حىت إن املكتشفات العلمية احلديثة أظهر 
، أو ما يعادل )أونس 44(وزً� من دماغ الذكر؛ حيث يزن دماغ األنثى يف املتوسط 

؛ أي ما يعادل )أونس 49(، بينما يزن دماغ الذكر يف املتوسط )جرام1245‚2(
 ).جرام 1386‚7(
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سه، وذلك بعشرة إىل عشرين بيَّنت الدراسات أن حجم دماغ الرجل أكرب من حجم دماغ املرأة عند العمر نف

 ابملئة، وهذه الز�دة عند الرجل يف حجم دماغه جتعله خمتلًفا عن املرأة يف الكثري من العمليات الدماغية
  

هذه البحوث املتطورة حديثة العهد مل تظهر إىل الوجود سوى يف العقود الثالثة 
وا على تقدمي جمموعة األخرية؛فباحثون أطباء، وعلماء، ونفسانيون، واجتماعيون، عمل

نتائج كوَّنت مًعا صورة متساوقة الفتة النظر عن الالمتاثل بني اجلنسني من حيث بنية 
وبنية  املرأة الدماغ؛ إذ أفرزت حبوثهم أدلة قوية على االختالف احلاصل بني بنية دماغ

 وعمليات تفاعل املرأة وبني عمليات تفاعل اهلرمو�ت مع دماغالرجل من �حية،  دماغ
اهلرمو�ت مع دماغ الرجل من �حية أخرى؛ حيث �خذ هذا االختالف مأخذه منذ 

 . بداية حياة اإلنسان، وهو يف رحم أمه جنيًنا

الرجل ُمصمَّم للتعامل مع معلومات بصرية وبكلمة مقتضبة، تبنيَّ أن دماغ 
ومكانية؛ وللتعليل يف الر�ضيات أي يف التحليل والتنظري،ويتميز ابلرتكيز يف وقت ما 

فمصمم للتعاملمع مهارات متضمنة تفاصيل، كالطالقة  املرأة على أمر واحد، أما دماغ
ية، ونشاطات تعاقبية متوالية، ونشاطات اجتماعية أُلفية، ويتميز ابلتفكري يف الشفه

 .وقت ما على عدة أمور؛ أي التشتت يف التفكري
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 ولكن ما السرُّ البيولوجي املسبِّب هلذا التبابني بني املرأة والرجل؟

" هرمون الذكورة التستسرتون"اهلرمون املُسمَّى السر يكمن يف هذا  نإ
)Testosterone(لالختالفات البيولوجية بني اجلنسني؛  ، فهو املسبب الرئيس

 .أضعاف الذي حتمله املرأة فَخْلق الرجل حيمل هرمون التستسرتون عشرة

يف الدماغ، وعمليات اهلرمو�ت لكل من اجلنسني،تبدأ  فمن جرَّاء التباين اجلوهري
آن "الوالدة، تقول الباحثة األم، وتظهر للعامل منذ  الفوارق بني الذكر واألنثى يف رحم

 :)Anne Moir)[7]"موير

إ�ا إحدى القصص اآلسرة للحياة واخللق؛ قصة مطوَّية على نطاق واسع؛ولكن "
مرموزًا  اآلن وأخريًا بدأت تتجلَّى يف ُكليتها، حنن نعرف أن اجلينات حتمل خمططًا

، اليت جتعل منا ذكًرا أو أنثى؛ فأي خلية )D.N.A(مض النووي خلصائصنا يف احل
جسم امرأة؛ ألن كل خلية من   جمهرية من جسم رجل ختتلف عن أي خلية جمهرية من

الكروموزومات من داخلها، متوقًفا على كوننا /هلا جمموعة خمتلفة من الصبغيات كيا�
 ."ذكًرا أم أُنثى

 :جنس الدماغ اهلرمون الذكري التستسرتون وتعيني

أو هرمون منشط الذكورة  Testosterone الذكري التَّستسرتون اهلرمون
الدماغ وبقية اجلهاز العصيب املركزي، فيقوم بدور حتديد جنس  هو املؤثِّر األكرب على

الدماغ ابتداء من طور اجلنني يف رحم أمه وحىت تدفق هرمو�ت احلُُلم يف سن البلوغ؛ 
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نس لدماغ اجلنني نسبة إىل كمية هذا اهلرمون يف الرحم، حيث تتحدَّد مستو�ت اجل
والذي تفرزه اخلصية أصًال، ومن مث تتحدد االختالفات يف السمات العقلية بني 

 .اجلنسني؛ كنمط اإلدراك، والقابلية واالستعداد، واالهتمام، وحنو ذلك

دراسة  65إبجراء  Jessel " جيسيل"و Moir"موير"وقد قام عاملا الوراثة 
حول الدور الذي يقوم هبهرمون التَّستسرتون يف حتديد اجلنس؛ إذ أعطت تلك 

هذا اهلرمون هو املفتاح يف تطوُّر جنس الدماغ إىل  الدراسات برهاً� حامسًا على أن
الذي يلي احلمل، يتحدد �ائيًّا نوع اجلنس  ذكري أو أنثوي؛ ففي األسبوع السادس

وال تتعرض (XX)الرحم، فإذا كانت املُضغة أنثى بكمية اهلرمون الذكري التستسرتون يف
الرحم، فسيكون اجلنني أنثى من حيث املظهر والدماغ  لكمية كبرية من هذا اهلرمون يف

مًعا، أما إذا تعرضت املضغة األنثوية إىل كمية قليلة من هذا اهلرمون، فستكون النتيجة 
مية كبرية من اهلرمون بدن أنثوي بدماغ ذكري، على حني يؤدي تعرض املضغة إىل ك

ذكرًا ودماغه ذكًرا أيًضا، حىت لو كانت  الذكري إىل أن يكون بدن اجلنني
هذا اهلرمون تعليمات إىل بدن  ، ذلك إبطالق)XX(الكروموسومات أصًال أنثوية 

 .اجلنني بعدم تطوير جهاز تناسلي أُنثوي

ىل دماغ ذكري أو فهرمون التستسرتون املفتاح يف تطوُّر دماغ أيٍّ من اجلنسني إ
دماغ أنثوي أو ما بني اجلنسني؛ فنجد نساء ذوات دماغ ذكري؛ الرتفاع هذا اهلرمون 

 .املعتدل عندهن عن املستوى

 :التفاوت بني دماغ الذكر واألنثى

أظهر البحث العلمي احلديث التفاوت يف تطوُّر الدماغ بني اجلنسني خالل السنني 
، فتبنيَّ يف جتربة ُأجريت )ألوىل وحىت سن اخلامسةمن األشهر ا(األوىل من عمر الطفل 

يتطور أسرع من دماغ البنات يف التخصص، ويف القدرة  طفل أن دماغ البنني 200على 
على إجناز أعمال ذات طابع مكاين، وأظهرت التجربة فيما يتعلق ابللغة أن البنات 
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من البنني، وعلى وجه تتفوق على البنني يف تعلُّمها، كما تتعلم البنات اللغة أبكر 
 .البنات يف فهم اللغة واستعماهلا العموم، البنني أبطأ من

وأظهرت دراسة أخرى أن البنات أقل استعداًدا من البنني يف تعلم الر�ضيات 
إ�ث يف  1ذكورًا إىل  13واستيعاهبا يف مستو�ت عليا من الدراسة؛ لذلك ُوجد املعدل 

 .األمريكيةصفوف الدراسات العليا للر�ضيات 

، والتباين ليس يف تطور الدماغ بني اجلنسني فحسب؛ إمنا يف احنالل خال�ه أيًضا
، أي Plasticityاإل�ث ميتد أطول عمًرا من الذكور يف املطاوعة أو الليونة  فدماغ

اإل�ث مفتوًحا للنمو والتغيري لسنني أكثر يف النساء من الرجال، ويسبق  بقاء دماغ
 احنالل أو تفسُّخ اخلال� العصبية بعشرين سنة، على الرغم من أن اإل�ث يف الذكور

 .تلك اخلال� أعظم يف اإل�ث منه يف الذكور معدل فقدان

 :دماغ الذكر واألنثى خمتلفان بنيو�ًّ 

العصيب يف أمريكا بعد سنني من البحث من  متكَّنت جمموعة من علماء اجلهاز
الذكر ودماغ األنثى خمتلفان، ليس من   أن دماغالتوصُّل إىل استنتاجات عميقة؛ فتبنيَّ 

 .بوضوح أيًضا من حيث بنيتيهما حيث أداء عمليات عقلية فحسب، إمنا مها خمتلفان

" ستيوارت"أمثال  وأضيفت إىل حبوث األمريكان للجهاز العصيب حبوث كنديني
يعهم اتفقوا من جامعة ليثربيدج يف ألربات، مج" كولب"من جامعة كونكورد� مبونرت�ل، و

األ�م األوىل من  على أن بنية الدماغ أتخذ خطوطًا متباينة بني الذكر واألنثى منذ
ر هذه الفوارق  حياهتما، إىل أن تظهر بكل وضوح عند بلوغ سن الرشد، فتفسِّ
البيولوجية جبالء العمليات املنهجية املختلفة اليت يقوم هبا كلٌّ من دماغ الذكر واألنثى؛ 

 Dispersionالتشتُّت: أو عكسه؛ أي Concentrationكيز فدرجة الرت 
والرجل خمتلفة فيما يتعلق أبداء عمل ما؛ فالرجال يركِّزون  املرأة التفكري لدماغي يف 
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عكس  على أداء عمل معني، وال يصرف انتباههم عن ذلك معلومات طارئة أو زائدة؛
 .فيغلب التشتت على تفكريهن النساء، فقابلية الرتكيز أقل منها يف الرجال،

: وثبت لعدة ابحثني نفسانيني أن الرجال يفوقون النساء يف القابلية املكانية؛ أي
املكان جزء مهم من أداء األعمال، فتبني هلم أيًضا أن هذه القابلية عند النساء يسيطر 

درجة الرتكيز، ويزيد من درجة  مما يزيد درجة التشتت ويقلِّل من عليها جانبا الدماغ مًعا؛
 .النسيان،لذا جتد مثًال مهندسات معمار�ت أقل منالرجال

الشيء  يف الرتكيز على املرأة فاخلالصة إًذا أن دماغ الرجل يعطيه قابلية متميزة عن
كثريًا على الرتكيز بل التشتت يف  ال يساعدها املرأة إجنازه، بينما دماغ املراد

 .)[8](األفكار

  

  

 :اختالف تنظيم الدماغ عند كل من الرجل واملرأة

خالل العشرين سنة املاضية تشري إىل أن اجلانب األيسر من إن األحباث العلمية 
دماغ الرجل خمصَّص للغة واملخاطبة، بينما اجلزء األمين من هذا الدماغ متخصص يف 
التخيُّل والتأمل، ونتيجة هلذه التجزئة فإن حصول جلطة يف اجلانب األيسر من دماغ 

على املخاطبة، بينما حصول  الرجل يشلُّ يف الغالب قدرته على التحدث، أو القدرة
هذه اجللطة يف اجلانب األمين من دماغه ال يعطِّل قدرة املخاطبة، وهذا يؤكد أن اجلانب 
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األيسر من دماغ الرجل مهم جدًّا للمخاطبة والتحدث، بينما اجلانب األمين ليس هبذه 
 األمهية للتحدُّث، ولكن هل ينطبق هذا التصنيف الدماغي على املرأة؟

يم دماغ املرأة خمتلٌف عن الرجل؛ وذلك ألن التجزئة املشاَهدة يف دماغ إن تنظ
الرجل ـ واليت ذكر�ها سابًقا ـ غري موجودة عند املرأة اليت تتصف وظائف الدماغ عندها 
ابالنتشار يف كل الدماغ وعدم الرتكيز، ونتيجة لذلك فقد ُلوحظ أن حدوث جلطة يف 

ل من قدرهتا على التخاطب بنسبة قليلة جدًّا، وكذلك اجلزء األمين من دماغ املرأة يقلِّ 
احلال لو حصلت اجللطة يف الطرف األيسر من دماغها، وهذا سببه أن املرأة تستخدم 

 .جانيب الدماغ يف املخاطبة وليس جانًبا واحًدا كما هو احلال يف الرجل

  

 

هذه اخلال�  كما أن هناك تفاواًت يف منو أجزاء املخ يف اجلنسني؛ حيث إن بعض
ينمو وينضج مبعدالت أكرب عند اإل�ث كخال� اللغة، بينما هناك خال� تنمو وتنضج 

 .مبعدالت أكرب لدى الذكور كخال� التصويب

ومن انعكاسات هذا االختالف يف تنظيم الدماغ هو كون األوالد أكثر ميًال 
قدراهتم، بينما العكس  للمخاطرة من البنات؛ وذلك ألن األوالد لديهم ميل للمبالغة يف

هو الصحيح يف حالة البنات، ومن أمثلة ذلك أن كثريًا من الذين يغرقون يف املياه هم 
, من الذكور وليس من اإل�ث؛ ألن الذكور يبالغون يف تقديرهم لقدرهتم على السباحة

 .)[9](ويعزو العلماء هذا السلوك إىل فوارق يف تركيبة نظام األعصاب لدى اجلنسني
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 :اجلسم اجلاسئ

  

 

  

امرأة أجراها  14ومثة فرق بنيوي أساسي آخر اكُتشف بعد اختبارات على "
، وهو كتلة ألياف CorpusCallosumعلماء أعصاب، يتعلق ابجلسم اجلاسئ 

اضح يف هذا عصبية موصلة تربط شطري الدماغ نصف الكرويني، فتبنيَّ اختالف و 
هو أمسك، وأكثر ) الصورة العليا(اجلسم املوصل عند دماغي اجلنسني؛ ففي اإل�ث 

، حيث يعمل على نقل )الصورة السفلية(انتفاًخا ووزً�، وبصلي الشكل منه يف الذكور 
 .معلومات وتبادهلا مرور�ًّ بني نصفي الدماغ بكميات أكرب يف اإل�ث مما يف الذكور

يوي بني دماغي اإل�ث والذكور من شأنه أن ميدَّ قدرات هذا الفرق البن
واستعدادت إضافية لإل�ث، وينقصها قدرات أخرى، فيجعل هذا الفارق األساسي 
املرأة أكثر طالقة ووضوًحا من الرجل يف التعبري امللفوظ، يساعدها يف أعمال تتطلب 

واألعمال املنزلية، على حني  التقريب بني يديها والتنسيق بينها كما يف احلياكة والتطريز
ينقصها القدرة على الرتكيز يف األداء، الذي يُعَزى إىل االنتشار والتشتت يف أفكارها،  
كما يعّزِز ازد�د مسك اجلسم اجلاسئ ووزنه قابلية املرأة على الربط الذهين بني األشياء 

ومشاعر؛ هذا واألفكار، وعلى اإلدراك والتواصل بصورة ملفوظة ممزوجة ابنفعاالت 
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الفرق رمبا يدلُّنا على مفتاح سر غامض للمرأة هو تفوقها على الرجل يف احلدس أو 
 .البديهة

وملا كان اجلسم اجلاسئ أشبه جبسر حيمل معلومات مارة بني شطري الدماغ، 
بدرجة أعلى من  Talk to itselfفيجعل هذا اجلسر دماغ املرأة وكأمنا يتكلم مع ذاته 

ث ُحيدث التحاور التلقائي لدماغ املرأة خلفية ُمشوَّشة ال سيطرة هلا دماغ الرجل؛ حي
عليها، مما جيعل االنتشار أو التشتُّت خاصية لتفكريها، ويعيقها من الرتكيز على أتدية 

 .عمل واحد يف آن واحد

ت عنها عاملة األعصاب  وهناك فوارق بنيوية أخرى بني دماغي الذكر واألنثى عربَّ
عند اعتبار الفوارق جمتمعة تعطينا بيناهتا أبن أدمغة الرجال : بقوهلا Kimura" كيميورا"

 .)[10]("والنساء كانت انتظمت على خطوط خمتلفة منذ السنني األوىل من العمر

  : الفروق الوراثية بني الذكر واألنثى  .4

ففي حالة   ,ثى ـ اختالفًا بيًِّنا على مستوى اخللية؛خيتلف اجلنسان ـ الذكر واألن
تناسليني مها ) صبغيني(  + صبغيًّا جسد�ًّ )  44(الذكر حتتوي كل خلية جسدية على 

 )X(  الذي حيمل صفات مؤنثة  ,)Y(  وذلك فيما عدا   , الذي حيمل صفات الذكورة
  ).y+ ( صبغيًّا )  22 (أو   )X+ ( صبغيًّا  ) 22: ( ـ اليت حيمل كل منهاخال� التكاثر 

صبغيني تناسليني +  صبغيًّا )  44 (ويف املقابل حتمل كل خلية جسدية يف األنثى 
)X (و)X(،   بينما حتمل البييضة نصف هذا العدد)( صبغيًّا )  22 +X( . 

 خيتلف يف شكله ومميزاته عن ذلك الذي  )Y( واحليمن الذي حيمل شارة التذكري 
؛ فاألول أكثر ملعاً� ووميًضا، وإن كان أصغر حجًما، وهو ,)X( حيمل شارة التأنيث 

 .)[11](وأقل ضخامة يف الرأس  , والثاين أكرب حجًما  , ُمدبَّب الرأس
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كة، ليس هذا فحسب، ولكن احليوان املنوي الذي حيمل شارة الذكورة أسرع حر 
وأقوى شكيمة يف الغالب من احليوان املنوي الذي حيمل شارة األنوثة، فاحليوان املنوي 

 .ساعات تقريًبا 6املذكر يسري حثيثًا حىت يصل إىل موضع البويضة يف 

وأما احليوان املنوي الذي حيمل شارة األنوثة فيسري بطيًئا يف الغالب، وال يصل إىل 
اثنيت عشرة ساعة، ورمبا وصل يف أربع وعشرين موضع البويضة إال بعد أكثر من 

 .)[12](ساعة

  

 

  

وهذا االختالف ـ بني احليوا�ت املنوية اليت حتمل شارة الذكورة، واألخرى اليت 
ر اختالف جسدي كل من الذكر واألنثى من الوجه  حتمل شارة ة األنوثة ـ هو ما يفسِّ

  واجلهاز  والوظيفية، على مستوى كل من اخللية والنسيج والعضو  والتشرحيية  الشكلية
ر التباين يف القدرات العقلية والعاطفية والسلوكية وغري    , واجلسد كله كما يفسِّ

 .)[13]( ذلك
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 :إل�ثتباين أجهزة احلواس بني الذكور وا  .5

ابلعودة إىل اختالف تكوين أجهزة احلواس بني اجلنسني، يؤكِّد الباحثون أن حواس 
اإل�ث والذكور تعمل أحياً� أبشكال متباينة، والدراسة اليت قام هبا الطبيب واملعاجل 

، تشري إىل وجود صلة وثيقة بني تكوين أجهزة "ليو�رد ساكس"النفسي األمريكي 
التحليلي، وهذا يعود إىل أن  درات اإلدراكية والسلوك والفكراحلواس، وبني منو الق

املرأة قد ترى يف املشهد نفسه أو اللوحة ألواً� ال يراها الرجل، وتسمع يف األغنية 
نفسها أحلاً� ختتلف أصداؤها وإيقاعاهتا عن تلك اليت تصل إىل أذنيه، وقد تستمتع 

مات ختتلفعن املعلومات اليت يتلقاها دماغه، بروائح ال تصل إىل أنفه، ومن مث تكوِّن معلو 
، أفادت أن شبكية والالفت أن آخر الدراسات اليت ُأجريت على ذكور الفئران وإ�ثها

أعني الذكور مزوَّدة خبال� كثيفة ملراقبة سرعة احلركة، بينما ثبت أن شبكية أعني اإل�ث 
هي أكثر فعالية جلمع املعلومات املتعلقة ابألشكال واأللوان، وإذا ما أخذ� ابحلقيقة 

ذاب العلمية اليت تؤكِّد على الشبه الشديد بني سلوك الفئران والبشر، ندرك سبب اجن
األطفال اإل�ث، واللوايت جيدن متعة يف  األطفال الذكور إىل الدَُّمى املتحركة أكثر من

 .اقتناء الدمى امللونة

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اضطراب احلركة الزائدة املرتبط بنقص الرتكيز عند صغار 
تنجم عموًما عن ضعف حاسة   الذكور ـ وخصوًصا خالل سنوات الدراسة األوىل ـ

إىل أن الطرق الرتبوية " ساكس"ويشري . السمع، واليت تقوى تدرجييًّا مع تطوُّر النمو
القدمية اليت كانت تقضي بفصل الذكور عن اإل�ث يف املدارس، وخصوًصا يف املراحل 
االبتدائية، كانت تراعي ابلفطرة املعطيات العلمية هلندسة أدمغة اجلنسني وأجهزة 

 .)[14]( حواسهم

 :وإليك موجز للفوارق بني الذكر واألنثى من هذا اجلانب

عف تقريًبا؛ : السمع تتفوَّق اإل�ث على الذكور يف حاسة السمع، مبا يعادل الضِّ
ولذلك جتد األطفال اإل�ث يتعلمن النطق قبل الذكور، كما تتعلم اإل�ث اللغات أســرع 
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؛ ومن Verbal memoryتفوقهن يف الســمع، ويف الذاكـرة اللفظية  بسببمن الذكور 
 .مث فثالثة أرابع طالب اللغات األجنبية يف جامعات أمريكا هم من اإل�ث

يف اإلبصار ملسافات بعيدة، ويف اإلدراك  يتفوق الذكور على اإل�ث: اإلبصار
ليل، وإبصار اإل�ث يف البصري العميق، كما أن إبصار الذكور يف النهار أفضل من ال

 Peripheral" (اإلبصار احلويل أو احمليطي"الليل أفضل من النهار، وتتفوق اإل�ث يف 

vision(على تقدير املسافات بدقة،  ؛ أي اإلبصار حول الشيء املرئي، الذي يعينها
التفوق يف اإلبصار الليلي واحلويل يعني األم على رعاية القول أن هذا  ميكن ومن ذلك

أطفاهلا ليًال، وتتفوق اإل�ث على الذكور يف الذاكرة الصورية، لذلك هن أعلى قابلية يف 
 .التعرف على وجوه وأمساء اآلخرين

 اللمس اليدوي عند اإل�ث أكثر حساسية وانتشارًا عنه يف الذكور،: اللمـس
 ة، لذلك يتفوقن على الذكور ِحذقًا وبراعة يف إجناز أعمال يدويةويظهر ذلك منذ الوالد

 .دقيقة، ويشعرن ابألمل أسرع من الذكور؛ ويتحملنه ملدة أطول منهم

للنساء حاسة شم أقوى من الرجال، وهن أكثر حساسية للرائحة : الشم والذوق
يَّ  ة أن الذكور يف عامل، والعبري وألي تغريُّ رقيق فيهما؛ إًذا يظهر من هذه الفوارق احلسِّ

وزوَّدها حبواس أقوى نسبيًّا من  املرأة واإل�ث يف عامل آخر، وهللا سبحانه وتعاىل خلق
 .)[15]( دقيقة حواس الرجل، لتمكِّنها من أداء وظائف األمومة، وأخرى منزلية رقيقة

  

  : الفروق يف معدالت النمو والبلوغ والشيخوخة  .6

فالذكور   الذكر واألنثى تبايًنا واضًحا يف معدالت النمو والبلوغ؛  : يتباين اجلنسان
ويبدأ الذكور يف البلوغ   , أسرع يف النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة من اإل�ث بصفة عامة

  , سنة  )15 ـ   11( بينما تبدأ اإل�ث يف البلوغ من سن   , سنة  )14  ـ  10( من سن 
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، 45( وتبدأ املرأة طور الشيخوخة بني   ,)65، 55( والرجل يصل إىل الشيخوخة بني 
  . سنة بصفة عامة  )55

  : الفروق بني اجلنسني يف النواحي النفسية  .7

ففي الوقت الذي   تالفًا كبريًا؛خيتلف التكوين النفسي لكل من الذكر واألنثى اخ
وابلواقعية   , وبسيادة العقل للعاطفة  , يتميز فيه الذكور ـ بصفة عامة ـ بشيء من اخلشونة

فإننا جند اإل�ث   , وابلفاعلية يف األعمال بعيًدا عن السلبية  , يف التفكري بعيًدا عن اخليال
وهيمنة   , وبسيادة العاطفة للعقل  , ملشاعربصفة عامة ـ يتميَّزن ابحلساسية املفرطة ورقة ا ـ 

املشاعر الشخصية، واتساع اخليال على األمور الواقعية واملنطقية، وبروز ملكة احلدس 
  , والتشاؤم  , واخلوف  , والوهم  , وحب التملُّك  , والتميز ابلغرية الشديدة  , والبداهة الفطرية

وعدم القدرة على   , يف أغلب األحيانواختيار األشياء بغري موضوعية وبغري منطق 
 . االنسالخ من الذاتية الشخصية، وعن التقاليد املوروثة، والتنشئة يف مراحل الطفولة

 :حتمُّل اآلالم والضغوط النفسية

واألكثر من ذلك أنه اتضح من بعض التجارب املختربية والدراسات أن هناك 
الضغوط النفسية، سواًء كان هذا األمل نتيجة تفاواًت بني األوالد والبنات يف حتمل األمل و 

ر ميل , صدمة كهرابئية، أو تعرض للهيب احلرارة، أو أي مصدر آخر وهذا ما قد يفسِّ
األوالد إىل املخاطرة أكثر من البنات؛ مما دفع كثريًا من العلماء يف السنوات األخرية إىل 

جلنسني، كما أن جتارب وكالة حماولة تطوير عقاقري خمتلفة ملعاجلة اآلالم يف كل من ا
الفضاء األمريكية تؤكد على أن أغلب النساء عندما يُعدن من رحلة فضائية يشعرن 
بَدَوخان واخنفاض يف ضغط الدم لعدة أ�م بعد اهلبوط على األرض، ومل ُتشاهد هذه 

 .)[16]( اآلاثر على الرجال إال يف حاالت �درة
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 :فروق أخرى بني اجلنسني  .8

رائدة منذ عدة سنني يف البحث عن ـ وهي ) Kimura(وجدت الباحثة كيميورا 
االختالفات الِبنيوية والوظيفية بني اجلنسني ـ أن اإل�ث يتفوقن على الذكور يف اإلجناز 

قة التصوُّرية، نشاط األعمال الدقيقة والتنسيق احلركي الدقيق، الطال: يف اجملاالت اآلتية
 .البحث عن أشياء، االستعانة بعالمات دالَّة على مواقع مطلوبة ويف استعمال اخلرائط

أعمال : وعلى هذا األساس تتفوق اإل�ث على الذكور يف أداء األعمال اآلتية
واإلتقان،  التجميع، أشغال اإلبرة خباصٍة التطريز، ِحَرف يدوية تتطلب غاية الدقة

 .هري، أشغال شبكات االتصال، اخلياطة، التمريض، الصيدلة،الفنون اجلميلةاإلنتاج اجمل

: أما الذكور، فوجدت كيميورا أ�م يتفوقون على اإل�ث يف اجملاالت اآلتية
مهارات بدنية هادفة، واليت تتطلب الرتكيز، كما يف ألعاب الر�ضة البدنية،مثل الرماية 

، )Darts(، ولعبة السهام املَرِيشة )Cricket(ابلسهام، وكرة القدم، ولعبة املضرب 
وحنوها، نشاطات ترتبط مبكان ومسافة، الرتكيز على أجسام دوَّارة، أشكال وخمططات 

 .متداخلة، احملاجَّة واالستنتاج يف الر�ضيات، أشغال جسمانية ثقيلة

: يةوعلى هذا األساس تبنيَّ أن الذكور يتفوقون على اإل�ث يف أداء األعمال اآلت
النشاطات احلركية املُجهدة، وامليكانيكا، واحملاسبة، واهلندسة، والر�ضيات، والبناء 

  .واإلنشاء، والنحت

ابإلضافة إىل أن الرجال يفوقون النساء يف السعي ملمارسة نشاطات حمفوفة 
ًرا ابإلاثرة واملخاطر، مثل ألعاب الر�ضة اخلطرة، واهلبوط ابلباراشوت، والنساء أقلُّ أتثـُّ 

ابلسََّأم من الرجال من جرَّاء ممارسة أعمال رتيبة، الفرق معدوم تقريًبا بني النساء 
 .والرجال يف السعي الكتساب خربات مثرية اإلحساس كاملوسيقى والفنون والسفر

وتبني لك اللوحة بعض اإلحصاءات اليت قدمتها آن موير يف نسبة الرجال 
يت تعزِّز النتائج أد�ه اليت توصَّل إليها البحث والنساء لبعض املهن يف بريطانيا، وال
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العلمي يف هذا اخلصوص، أضف إىل ذلك آخر إحصاءات األمم املتحدة عن منظمة 
هلا؛ حيث تبني النسبة الضئيلة جدًّا للنساء الاليت يشغلن مناصب  العمل الدولية التابعة

الشركات يف أوراب  أوراب ودول أخرى؛ ففي جمالس إدارة اإلدارة العليا للشركات يف
، فرنسا %)1‚3(أسرتاليا : العليا إلدارة الشركات ، ويف املناصب%)5(نسبتهن فقط 

 .)[17]( )%3‚6(، إجنلرتا %)2(

  

 نسب الرجال والنساء لبعض املهن يف بريطانيا

 نسبة تفوُّق النساء نسبة تفوُّق الرجال

 من كاتبات اآللة الطابعة% 99 من البنَّائني 100%

 من عاملي االستقبال واالستعالمات% 98 من الكاسيني ابلسجاد% 100

 من عاملي املكتبات% 88 من عاملي متريض األسنان% 100

 من عاملي اخلدمات االجتماعية% 87 من املهندسني امليكانيكيني% 99

 لماء النفسانينيمن الع% 69 من املسَّاحني الكطيني% 98

 ــ ــ ــ من مهندسي التلفاز% 97

  

 :تقلُّب نشاط ومزاج املرأة خالل دورة الطمث

يوًما لدورة  28خالل  املرأة أثبتت عدة حبوث ختص التأثري اهلرموين على دماغ
ختتلف عن  املرأة ا وإليزابث هامبسون؛ فتبني أنطمثها، منها حبوث فريق الباحثة كيميور 

الرجل متاًما يف حتديد نشاطها بتأثريات هرمونية سببها دورة الطمث؛ حيث أثبتت تلك 
نشاطًا وحيوية خالل األربعة عشر يوًما األوىل من دورة الطمث، أكثر  املرأةالبحوث أن 

مبفرده، ) Estrogen(أو النصف األول من الدورة؛ ذلك لتواجد هرمون سرتوجني 
فهو هرمون مثري للدورة النزوية، ويرفع مننشاط خال� الدماغ فيزيد من يقظته ويقظة 
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يف فرتة الطمث األوىل، يشعرها  املرأةاحلواس مًعا، فبتدفُّق هذا اهلرمون إىل دماغ 
 . ابالبتهاج، اإلاثرة اجلنسية، احلماس، الغرور؛ على عكس النصف الثاين لفرتة الطمث

من دورة الطمث يتصف ابلنشاط  يف النصف األول املرأةفلما كان سلوك 
واإلجيابية، ففي النصف الثاين من دورة الطمث يتصف ابلركود والسلبية، ويُعزى هذا 

) Progesterone( إىل إفراز هرمون آخر هو اجلْسفرون املرأة االنعكاس يف سلوك
والوظيفة األساسية للهرمون املُضاف هتيئة الرحم لقبول  عالوة على هرمون سرتوجني،

البويضة املُلقَّحة، ولكن يعمل اهلرمون املضاف أيًضا على خفض تدفق الدم إىل الدماغ، 
ويدعو . واستهالك األكسجني واجللوكوز؛ مما يسبِّب سلوًكا راكًدا غري متحفٍز عند املرأة

إىل اإلحساس بوضعية سكون وهدوء واستسالم، بعد وضعية  املرأة اهلرمون املُضاف
 . الشعور ابحلماس والغرور والسعادة يف النصف األول من الطمث

ويف األ�م اخلمسة األخرية قبل بدء احلمل، ينخفض مستو� اهلرمونني فيقلُّ 
- Pre(P3)" (عراض املتزامنة قبل الطمثاأل"أتثريمها على سلوك املرأة، واملصطلح 

menstrualSyndrome  ( ،صار اليوم متعارفًا عليه يف دوائر الطب والصيدلة
منها يف  املرأة والبحوث جارية للتوصُّل إىل عالج خيفِّف من األعراض السلبية اليت تعاين

من دورة الطمث، ونتيجة هلذه احلقيقة اليت أقرَّها وقضاها سبحانه  النصف الثاين
: غالًبا متأرجحة متقلبة من حالة إىل أخرى املرأة من خلقه، جتد مزاجية للنصف اآلخر

ن ابتهاج إىل  عدوانية، م من نشاط إىل ركود، من محاس إىل انسحاب، من تعاون إىل
 .)[18]( كآبة، من غرور إىل استسالم، وحنو ذلك

  

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه اآلية الكرمية  )2

وردت هذه  ،، )٣٦: آل عمران(وليس الذكر كاألنثى: قال سبحانه وتعاىل
إذ قالت امرأت عمران : من بني آ�ت أخر يف قوله سبحانه وتعاىلاآلية الكرمية البليغة 
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فلما ) 35(رب إين نذرت لك ما يف بطِين حمررًا فتقبل مِين إنك أنت السميع العليم 
وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى وهللا أعلم مبا وضعت وليس الذكر كاألنثى وإين 

 .)آل عمران( )36(ن الرجيم مسيتها مرمي وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطا

وجممل آراء املفسرين يف هاتني اآليتني الكرميتني أن حنة امرأة عمران ملا أسنت 
واشتاقت للولد، دعت رهبا أن جتعل ما يف بطنها عتيًقا خالًصا خلدمة بيت هللا املقدس، 

 ، ، )٣٦: آل عمران(رب إين وضعتها أنثى: ولكنها ولدت أنثى، فقالت معتذرة
 .انت ترجو أن يكون غالًما؛ إذ مل يكن خيدم يف اهليكل إال الغلمانوك

األنثى ال تصلح للخدمة لضعفها وعورهتا، : ويقول اإلمام القرطيب يف تفسري اآلية
 .)[19]( وما يعرتيها من احليض وحنوه

يف زاد املسري يف ) هـ597: املتوىف(زي ويقول اإلمام مجال الدين بن دمحم اجلو 
ال تصلح األنثى ملا يصلح له الذكر، من خدمته املسجد، : ومعناه: "شرحه لآلية

 .)[20]( "واإلقامة فيه، ملا يلحق األنثى من احليض والنفاس

، خيرب� )٣٦: آل عمران(وليس الذكر كاألنثى:سبحانه وتعاىلإن يف قوله 
سبحانه وتعاىل حبقيقة خلقية هي أن الذكر بُكلِّيته عقًال وبدً� خمتلًفا عن األنثى بكليتها 
عقًال وبدً�، فاملعىن يف هذه اآلية الكرمية واضح وضوح الشمس، وهو أن الذكر واألنثى 

ذه احلقيقة اإلهلية اليت ؛ فالذكر ال مياثل األنثى، واألنثى ال متاثل الذكر، هغري متساويني
أقرَّها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرً� ـ جاءت نتائج العلوم املكتسبة يف قمة 
عطاءاهتا العلمية والتقنية لتؤكد الفروق املماثلة بني اجلنسني على مجيع املستو�ت، من 

النفسية  املورواثت واهلرمو�ت، إىل كل من اخلال� اجلسدية والتكاثرية، إىل الفروق
والشخصية املميزة، واليت تتضح جبالء يف طرائق التفكري وامليول، والرغبات والسلوك،  
كل ذلك يقف يف وجه الدعاوى املنحرفة املنادية ابملساواة الكاملة بني الذكر واألنثى، 
ويؤكد أن ما أقرَّه القرآن الكرمي هو احلق الذي ال �تيه الباطل من بني يديه وال من 

 .خلفه
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 :تفريق القرآن بني الذكر واألنثى ال يعين تفضيله الرجل على املرأة

املتأمِّل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة جيد أن اإلسالم مل يفرق بني الذكر 
: واألنثى من حيث ما عليهما من واجبات وما هلما من حقوق، مثل قوله سبحانه وتعاىل

وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف)النساء شقائق «: وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،)٢٢٨: لبقرةا
 .»الرجال

ورغم هذه املساواة يف احلقوق العامة والواجبات جند أن اإلسالم يعلن يف القرآن 
فكل  ، ، )٣٦: آل عمران(وليس الذكر كاألنثىأن اجلنسني متفاواتن يف املقدرات 

 .ر حىت تسري احلياةمن اجلنسني يكمل أو يتكامل مع اجلنس اآلخ

وكلٌّ من اجلنسني له دوره املخصص له يف أداء املتطلبات الكاملة للحياة، وهذا 
التفاوت بني مقدرات اجلنسني ـ وهو واقع ال مفر منه ـ ضرورة لقيام كل منهما بدور 

 .خيتلف عن اآلخر حسب املتطلبات املتنوعة للحياة

وت بني الذكر واألنثى ـ الذي أقره على أننا نشري إىل أن هذا االختالف والتفا
اإلسالم ـ هو بكل املقاييس يف صاحل املرأة، وليس متييًزا للرجل عليها؛ ألنه راعى الفروق 
املختلفة بني اجلنسني، والظلم البنيِّ هو جتاهل هذه الفروق؛ فإن مساواة األنثى ابلذكر 

مراًضا تنعكس أضرارها وتناسي ما بينهما من فروق ـ كفيل أبن حيدث يف اجملتمعات أ
على األنثى ابلدرجة األساس، فضًال عما حتدثه يف اجملتمعات من اختالالت، فقد خلق 
هللا اإلنسان ذكًرا وأنثى من أجل تكامل خلق اإلنسان، وهبذا اخللق التكاملي تربز أمهية 

 .دور كل من الرجل واملرأة على حدٍّ سواء

املرأة تتكامل مع : مع الرجل، وقول اإلسالم املرأة تتساوى: فالفرق كبري بني قوهلم
 .الرجل
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 :ال دخل للبيئة أو عادات اجملتمع يف الفروق بني اجلنسني

أما ما يدَّعيه بعضهم من أن الفروق بني اجلنسني َوْهٌم صنعته اجملتمعات اإلنسانية، 
صغر ـ فهذا ونتيجة مباشرة لعوامل البيئة احمليطة، والعادات والرتبية اليت تلقياها يف ال

ادعاء ال يقوم على أي أساس علمي، بل إن النهضة العلمية يف العصر احلديث أثبتت 
أن دعوى املساواة بني اجلنسني تتناقض مع معطيات العلم الذي أثبت أن اجلنسني 
متباينان؛ ألن دماغ كلٌّ منهما خيتلف عن اآلخر؛ فكما أن للمرأة جسًدا أنثو�ًّ هلا دماغ 

أن للرجل جسًدا ذكر�ًّ فله دماغ ذكري، فيصاغ دماغ اجلنني الذكر إىل بنية أنثوي، وكما 
ذكرية لتعرُّضه يف الرحم إىل جرعات كبرية من هرمو�ت منشطة الذكورة التستسرتون؛ 
فاجلنني الذكر حيتاج إىل نسبتني من اهلرمون مقابل نسبة واحدة لألنثى، ولو حدث 

صرفات الصيب أو الفتاة؛ فالصيب الذي حيمل عكس ذلك فإن أثره يبدو واضًحا يف ت
نسبة واحدة من هذا اهلرمون �يت حبركات أنثوية حبتة مبجرد والدته، وكذلك تتصرف 
الفتاة اليت حتمل نسبتني من اهلرمون، فهل بعد حديث العلم التجرييب قول ملدٍَّع أبن 

لبيئة والعادات والرتبية البيئة والعادات هي اليت فرَّقت بني الذكر واألنثى، وأين أثر ا
على اجلنني يف رحم أمه، أو الطفل حديث الوالدة؟ ال شك أن هذه دعاوى ال تتعارض 

 .مع الدين فحسب، بل مع الفطرة والعلم كذلك

 :وجه اإلعجاز  )3

مع النهضة العلمية احلديثة صار ابإلمكان التعرُّض للجنس البشري بشيء من 
والدراسة والتشخيص، وصار ابإلمكان أن يتدخَّل اليسر؛ من حيث إمكانية التشريح 

العلم ليقول كلمة احلق يف جمال الفروق املختلفة بني الذكر واألنثى، واليت كانت تنحصر 
يف املاضي يف البيئة اجلسدية فحسب، فأكَّدت الدراسات احلديثة أن هذه الفروق 

 كل اخلال� التكاثرية، هائلة، وهي على مجيع املستو�ت من املورواثت واهلرمو�ت، إىل
، وكل هذا يؤكد  إىل سائر الفروق النفسية، وغري ذلك كثري مما ال يتطرَّق إليه شكٌّ

: آل عمران( وليس الذكر كاألنثى:سبحانه وتعاىلاملعجزة القرآنية الواردة يف قوله 
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من أربعة عشر  تلك املعجزة اليت أُنزلت على نيب اإلسالم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص منذ أكثر ،)٣٦
قرً�، وجاء العلم يشهد أبنه احلق من عند خالق السماوات واألرض، وكما حفظ هللا عز 

 .وجل كتابه الكرمي سخَّر له من العلماء من يشهد أبنه من عند هللا العليم اخلبري
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