
دعوى خطأ القرآن يف إخباره أبسبقية خلق العظم  
)*(على خلق اللحم 

: مضمون الشبهة

يزعم الطاعنون خطأ القرآن يف إخباره أبسبقية خلق العظم على اللحم يف قوله 
إن العلم احلديث قد أثبت أن  :؛ قائلني)١٤: املؤمنون(فكسو� العظام حلًما :تعاىل

ا ابلتوازي وليس عظم قبل حلم، كما أن ما ذكره القرآن العظم واللحم قد تكو� معً 
إذا مر ثنتان وأربعون ليلة «: الكرمي يتعارض مع ما جاءت به السنة، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

جلدها وحلمها على نطفة بعث هللا إليها ملًكا فصورها وخلق مسعها وبصرها و 
. »...وعظمها

هذا ابإلضافة إىل أن احلديث مل �ت جبديد يف هذا الصدد؛ فالتوراة قد ذكرت 
 2000تلك املراحل ـ اليت ذكرها احلديث ـ يف سفر أيوب الذي كتب منذ أكثر من 

. سنة قبل امليالد

: وجها إبطال الشبهة

أثبت العلم الحدیث صحة ما ورد بالقرآن الكریم بخصوص أسبقیة خلق العظم على   )1

، صاحب أشھر كتاب في "كیث مور"اللحم، وقد شھد بذلك أشھر علماء األجنة أمثال الدكتور 

 :؛ إذ یقول في كتابھ ما یؤكد صحة القرآن)The Developing human: (علم األجنة

During the seventh week‚ the skeleton begins to spread 

throughout the body and the bones take their familiar shapes. 

At the end of the seventh week and during the eighth week 

the muscles take their positions around the bone forms. 
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نتشار خالل اجلسم، أثناء األسبوع السابع يبدأ اهليكل العظمي ابال: وترمجة هذا
وأتخذ العظام أشكاهلا املألوفة، ويف �اية األسبوع السابع وأثناء األسبوع الثامن، أتخذ 

 . العضالت موقعها حول تكوينات العظام

» ...إذا مر ثنتان وأربعون ليلة على النطفة«: ال تعارض بني احلديث الشريف )2

لق؛ إذ إن احلديث مل يلتزم الرتتيب يف والقرآن الكرمي فيما خيص مسألة ترتيب مراحل اخل
ذكره ملراحل اخللق؛ ذلك ألن الواو العاطفة املوجودة يف احلديث، إمنا هي ملطلق اجلمع 

 . واملشاركة، وال تفيد الرتتيب، وعلى هذا تنتفي فكرة التعارض

..." يداك كونتاين وصنعتاين كّلي مجيًعا: "كما أن الرتتيب الوارد يف النص التورايت
ترتيب خطأ، وإن كان ظاهره يوحي ابلتشابه مع ما أورده احلديث الشريف من ترتيب؛ 
ذلك ألن الفاء الواردة يف النص التورايت قد أفادت الرتتيب والتعقيب، األمر الذي 

 . حسم املوضوع، وأكد لنا خطأ هذا الرتتيب وتعارضه مع ما أقره العلم احلديث

 : إثبات العلم احلديث ألسبقية خلق العظم على خلق اللحم. أوال

 : احلقائق العلمية  )1

، ومن بني تلك األطوار طورا )[1](أثبت العلم احلديث أن للجنني أطوارًا مير هبا
 )[2](فنجد العلم احلديث عند دراسته لتطور اجلهاز اهليكلي العظام وكسوهتا ابللحم؛

جنني اإلنسان يف الشهر الثاين من العمر اجلنيين،  يقرر أن هذا اجلهاز اهليكلي يتخلق يف
وحصًرا من الكتل البدنية  )Mesoderm(وينشأ هذا اجلهاز من األدمي املتوسط 

اليت يبدأ ظهورها يف األسبوع الثالث من العمر اجلنيين، واليت ) Somites) (جسيدات(
كتلة بدنية؛ إذ يكتمل ختلقها عند اإلنسان يف اليوم   60: 40يرتاوح عددها بني 

األربعني من العمر اجلنيين؛ أي مبعدل وسطي ثالث كتل بدنية يوميًّا، وتنشأ الكتل 
دنية من اخلال� اإلنسية املنفصلة عن كتلة اخلال� اجلانبية اليت تنشأ أساًسا من اخليط الب

؛ إذ تتشكل هذه الكتل اخللوية فتكون )Primotive streak) (البدائي(األّويل 
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، مث يبدأ هذان الشريطان )Neural tub(شريطني ميتدان على جانيب األنبوب العصيب 
سلسلة متتالية من الكتل اليت تسمى الكتل البدنية  ابالنقسام؛ حيث يشكل كل شريط

: 12كتل رقبية،   8كتل بدنية قفوية،   4: ، واليت تتوزع على النحو اآليت)جسيدات(
كتل عجزية، وتبدأ هذه الكتل ابالنقسام يف   5: 3كتل قطنية،   7: 5كتلة صدرية،   18

 : ية إىل جزأين�اية الشهر األول من العمر اجلنيين؛ حيث تنقسم كل كتلة بدن

) Myotomes(العضلية ) القسيمات(يشكل الكتل ) وحشي(جزء ظهري            .أ 
اليت تتطور عن بعضها الكتل العضلية املتموضعة وحشيًّا، والعضالت فوق احملورية، 

، بينما تتطور عن الكتل العضلية األخرى األرومات العضلية )Dermis(وأدمة اجللد 
)My oblasts.( 

  

) Sclerotomes) (بضع الصلبة(يشكل الكتل الصلبة ) أنسي(جزء بطين     .ب 
اليت تتطور لتعطي أجزاء من اهليكل احملوري، وتساهم يف تشكيل العمود الفقري، 

 : كما يتبني يف الشكل اآليت)[3](والغضاريف، واألرومات العظمية، وخال� النسيج الضام

 

 رسم ختطيطي يوضح توزيع الكتل البدنية يف جنني اإلنسان
  

 . قسيمات أدمية     .3 . قسيمات عضلية     .2 . الكتل البدنية     .1

 . حبل ظهري     .6 . أوعية دموية     .5 . كتل صلبة     .4

 . العصيب اجلهاز تكون    .9 . �اية رأسية     .8 . األنبوب العصيب     .7
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 . ميزاب عصيب      .12 . طيات عصبية  .11 . صفيحة عصبية   . 10

   . �اية ذيلية     .14 . كتل بدنية  .13

  

واجلدير ابلذكر أن الكتل البدنية تبدأ ابالختفاء عند اإلنسان يف �اية األسبوع 
السادس من العمر اجلنيين بسبب متايز هذه الكتل إىل أنسجة أخرى أو هجرهتا إىل 

 . أماكن أخرى

 :Sclerotomes تطور خال� الكتل الصلبة•

 طي اجلنيينتتكاثر خال� الكتل الصلبة، وتشكل جزًءا من النسيج املتوس
Mesenchyme الذي تتحور خال�ه إىل عديد من األشكال : 

 بعض اخلال� تتحور إىل خال� أصلية ليفية تسمى أرومات ليفية  .1

Fibroblastsوتساهم يف تشكيل خال� النسيج الضام ، . 

 تسمى أرومات غضروفية )[4](بعض اخلال� تتحور إىل خال� أصلية غضروفية  .2
Chondroblastsوتساهم كذلك يف تشكيل غضاريف اجلسم ، . 

 تسمى أرومات عظمية )[5](بعض اخلال� تتحور إىل خال� أصلية عظمية  .3
Osteoblosts، وهي تشكل الكتل العظمية . 

 :Connective Tissue تطور النسيج الضام•

الذي ) Mesenchyme(تنشأ كل أنواع النسيج الضام من النسيج املتوسطي 
، والذي )Embryonic Connective Tissue(يسمى ابلنسيج الضام اجلنيين 

ث مباشرة، وميأل ينشأ بشكل مبكر يف اجلنني؛ إذ ينشأ بعد ختلق األدمات اجلنينية الثال
الفراغات بينها، ويتكون هذا النسيج من جمموعة خال� مغزلية ذات استطاالت طويلة 

وتتشابك ، )Mesonchymal Cells(  ، أو خال� متوسطية)[6](تسمى خال� جنينية
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 Inter(تتموضع فيها املادة بني اخللوية استطاالت هذه اخلال� فيما بينها مشكلة شبكة 

CellularSubstance ( اليت تنشأ يف املرحلة اجلنينية من ارتشاح البالزما الدموية إىل
املسافات بني اخللوية، ويساهم يف تكوينها إفرازات خال� النسيج الضام اليت تنشأ من 

حول إىل أشكال خلوية أخرى؛ متايز اخلال� املتوسطية اليت تتميز بقدرهتا الفائقة على الت
لذلك تسمى هذه اخلال� املشكلة للبداءة النسيجية؛ حيث تنشأ مجيع خال� النسيج 
الضام نتيجة حتور هذه اخلال� ومتايزها الذي يبدأ بني الشهر األول والثاين من العمر 

 . اجلنيين عند اإلنسان

 :Cartilagesتطور الغضاريف •

يبدأ تشكل الغضاريف عند اإلنسان يف األسبوع اخلامس من العمر اجلنيين، وينشأ 
النسيج الغضرويف ـ أسوة بكل األنسجة الضامة األخرى ـ من النسيج املتوسطي 

mesonchyme ؛ حيث تتجمع اخلال� املتوسطية بعد أن تفقد استطاالهتا يف أماكن
 Centers Of(روف تشكل الغضاريف، مشكلة املراكز املولدة للغض

Chondrification( وتتحور اخلال� املتوسطية يف هذه املراكز إىل أرومات غضروفية ،
)Chondro Blasts ( تقوم إبفراز بعض املواد اليت تؤدي إىل تشكيل املادة األساسية
، واأللياف املرنة والكوالجينية، مث تتحور األرومات الغضروفية إىل )Matrix" (املطرق"

تتكثف حوهلا املادة األساسية على شكل ) Chondro Cytes(غضروفية خال� 
 . حمفظة خلوية

فينشأ يف املراحل األخرية من ) Perichondrium( )[7](أما مسحاق الغضروف
. نتيجة تكثف اخلال� املتوسطية حول املراكز املولدة للغضروف تشكل الغضروف؛

وكميتها يتميز ) Matrix" (املطرق"وحسب نوع األلياف املوجودة يف املادة األساسية 
 : يف اجلنني ثالثة أنواع من الغضاريف، وهي

 )Hyaline cartilage(  الغضروف الزجاجي •
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 )Elastic cartilage(      الغضروف املرن •

 )fibro cartilage(      الغضروف الليفي •

واجلدير ابلذكر أن هيكل اجلنني يف بداية ختلقه يكون ذا طبيعة غضروفية، وتشكل 
 : الغضاريف الزجاجية معظم هيكله، كما هو موضح ابلشكل اآليت

  

  

 ):Bonetissue( تطور النسيج العظمي   •

) Mesoderm(تتخلق العظام يف املرحلة اجلنينية من خال� األدمي املتوسط 
اليت تنشأ يف األسبوع الثالث من ) Somites" (جسيدات"وحصًرا من الكتل البدنية 

ونتيجة ، )Bara Axial(العمر اجلنيين من خال� األدمي املتوسط يف منطقة جار احملوري 
" بضع الصلبة"نية الكتل الصلبة النقسام اجلسيدات تعطي أقسامها البط

)Sclerotomes ( فتتحور خال� الكتل الصلبة لتعطي األرومات العظمية)Osteo 

Blasts( واليت تبدأ ابالنقسام واهلجرة إىل أماكن تشكل الكتل العظمية؛ حيث تقوم ،
إبفراز إنزمي الفوسفاتيز الذي يؤدي إىل ترسيب أمالح الكالسيوم من الدم احمليط مما 

اليت حتيط ) Osteocytes(يؤدي إىل تعظم هذه اخلال� وحتوهلا إىل خال� عظمية 
، وبذلك تتشكل كتل عظمية )Bone Lacunae(نفسها ابجلويفات العظمية 

 . متكلسة
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والنسيج العظمي يتكون عموًما من خال� عظمية ومواد بني خلوية، وينشأ هذا 
 : النسيج من مصدرين مها

 ):MesenChyme( جنييننسيج متوسطي   .1

يبدأ التعظم يف هذا النسيج من املركز، وينتقل ابجتاه احمليط، وهذا ما يسمى بـ 
؛ حيث تتمايز )nIntramembranous ossificatio" (التعظم الغشائي"

يف املركز إىل أرومات عظمية تسمى ) Mesenchymal cells(اخلال� املتوسطية 
موضع بني هذه اخلال� املادة األساسية اليت ، وتت)Osteoblasts" (أرومات العظم"

تدمج مبادة العظمني، ومن مث تتحول األرومات العظمية إىل خال� عظمية، ونتيجة 
ترسب أمالح الكالسيوم من الدم احمليط تتشكل يف املادة األساسية األلياف العظمية  

 Bone(كما ترتسب على سطوح اخلال� العظمية مشكلة اجلويفات العظمية 

Lacunae(وتتعظم هبذه الطريقة عظام اجلمجمة والوجه ، . 

 ):Cartilaginons Tissu( نسيج غضرويف.2

يعترب النسيج الغضرويف املصدر الثاين للنسيج العظمي، حيث حيدث التعظم يف 
هذه احلالة داخل النسيج الغضرويف، الذي يتخلق يف اجلنني قبل النسيج العظمي، 

، وحيدث Cartilaginous Ossification)(م الغضرويف ويسمى هذا التعظم ابلتعظ
حتيط  Osteoblasts)(هذا التعظم نتيجة حتور اخلال� الغضروفية إىل أرومات عظمية 

، مث ترشح إىل هذه املادة أمالح )Matrix) (مطرق(هبا املادة األساسية للغضروف 
أساسية عظمية، الكالسيوم، وابلتايل تتحول املادة األساسية للغضروف إىل مادة 

، ومن مث تتحول األرومات العظمية إىل (BoneIaminae)وتتشكل الصفائح العظمية 
 .Osteocytes)(خال� عظمية 

إن العظم املتشكل هبذه الطريقة يكون يف بداية األمر غري كامل التعظم؛ ألنه 
بعض حيتوي يف مركزه على بعض األجزاء الغضروفية املتبقية، كما أ�ا تقوم بتحطيم 
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 Bone(الصفائح العظمية، مما يساهم يف تشكيل القناة النقوية اليت متأل بنقي العظام 

Marrow.( 

ومن اجلدير ابلذكر أن معظم عظام اجلسم تتعظم بطريقة التعظم الغضرويف؛ ألن 
 .)[8](هيكل اجلنني يتكون أساًسا من الغضاريف

وقد صرح علماء األجنة أن يف األسبوعني اخلامس والسادس تبدأ املرحلة 
الغشائية، ويظهر النسيج السابق للعظام، ويف أواخر األسبوع السادس أتيت املرحلة 
الغضروفية، مث تظهر يف األسبوع السابع أماكن متعظم يف أقواس الفقرات، وتبدأ 

 . ل العظام وتكسوها ابللحماألضالع ـ عندئٍذ ـ تظهر، وتتكون العضالت حو 

وابلتوفيق بني ما اكتشفه العلم احلديث وعلم األجنة فإن العظام تنقسم إىل 
 :قسمني مها

وهي اليت تتكون من الغضاريف أوًال، مث متتلئ ابلعظام : العظام الغضروفية  .1
 . تدرجييًّا

م دون أن وهي اليت كانت نسيًجا من الغشاء مث بين عليها العظ:عظام غشائية  .2
تسبقه مرحلة نشوء الغضاريف، وبني مرحلة اللحم؛ إذ وجد علم األجنة أن يف األسابيع 
اخلامس والسادس والسابع حتدث أحداث جسام يف اجلنني، وقد اكتشف أن أهم ما 
مييز هذه املرحلة هو حتويل الكتل البدنية إىل عظام، فتظهر براعم األطراف يف بداية 

ق الطرف العلوي الطرف السفلي ببضعة أ�م، وحيتوي الربعم األسبوع اخلامس، ويسب
الطريف يف أول األمر على خال� غري مميزة، مث تتكشف يف األسبوع السادس وتتحول إىل 
خال� غضروفية، وتبدأ هذه اخلال� إبفراز النسيج الغضرويف مكونة بذلك عظام 

وعظمة الفخذ وقصبة  األطراف، وهي العضد والزند والكعربة يف الطرف العلوي،
الساق والشظية يف الطرف السفلي، كما يتكون بذلك رسغا اليد والقدم، وسالميات 

 .)[9](أصابع اليدين والقدمني
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 جنني يف األسبوع السابع وبداية ظهور الفقرات الغضروفية
  

 

  

، الرأس والعني واضحتا املعامل، واألطراف العلوية )يوما منذ بدء التلقيح 35(جنني يف األسبوع اخلامس 
والسفلية تبدو وكأ�ا جماديف أو زعانف، ومع هذا فإن البداية األوىل لليد واألصابع تبدو من خالل الصورة 

 ابهتة، ولكنها عما قريب ستكون واضحة

 : يؤكده؛ إذ يقول" كيث مور"وهذا ما جند الدكتور 

During the seventh week‚ the skeleton begins to spread 

throughout the body and the bones take their familiar shapes. 

At the end of the seventh week and during the eighth week 

the muscles take their positions around the bone forms. 
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السابع، يبدأ اهليكل العظمي ابالنتشار خالل اجلسم، أثناء األسبوع : وترمجة هذا
وأتخذ العظام أشكاهلا املألوفة، ويف �اية األسبوع السابع وأثناء األسبوع الثامن أتخذ 

 .)[10](العضالت موقعها حول تكوينات العظام

م هي اليت تتكون أوًال يف اجلنني، وال وكذلك أثبت علم األجنة أن خال� العظا
تشاهد خلية واحدة من خال� اللحم إال بعد ظهور خال� العظام، وهذا ما جند صاحب 

وتظهر  :يصرح به؛ إذ يقول)Medical Embryology(" علم األجنة الطيب: "كتاب
هذه العضالت لتكسو العظم يف األسبوع السادس والسابع ـ منذ بدء التلقيح ـ بينما 

وهكذا نرى األسبوع : تظهر العظام ذاهتا يف األسبوع اخلامس والسادس، ويقول أيًضا
خمصًصا لظهور الكتل البدنية، واألسبوع اخلامس والسادس لتحول ) 30: 21(الرابع 

عظمي وعضلي، واألسبوع السادس والسابع لتكسى العظام الكتل البدنية إىل قطاع 
 .)[11](ابلعضالت

  

 

  

تزحف العظام على الغضاريف ... الدماء تغذي العظام اليت تبدو قانية... صورة رائعة لألرجل واألقدام
هذا اجلنني يبلغ من العمر أربعة أشهر، وأرجله ال تكف . فترتسب يف مكا�ا بعد أن تقوم ابمتصاص الغضروف

فإ�ا ) بكرية(ن احلمل، وإذا كانت خروًسا عن احلركة، ومع ذلك فإن األم ال حتس هبا إال يف �اية الشهر الرابع م
 حتتاج إىل عشرة أ�م أخرى قبل أن تتأكد من حركات اجلنني
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وهبذا يتضح لنا مما سبق أن تكوين العظام يسبق تكوين العضالت، مث كسوة هذه 
 . العظام ابلعضالت

 : التطابق بني احلقائق العلمية وما أشار إليه القرآن الكرمي  )2

حىت وقت قريب كان يعتقد أن العظام والعضالت يظهران مًعا وينموان مًعا، إال 
البحوث إن العضالت تتكون قبل تكون العظام، غري أن : أن بعض الناس قد زاد فقال

األخرية لعلم األجنة قد أظهرت حقيقة خمتلفة متاًما مل ينتبه إليها أحد، وهي أن نسيج 
عظام أوًال، مث يتم اختيار خال� العضالت من األنسجة الغضاريف يف اجلنني يتحول إىل 

املوجودة حول العظام لتتجمع هذه اخلال� وتلف العظام، وهذه احلقيقة العلمية اليت  
كشفها العلم حديثًا قد أخرب� هبا ربنا عز وجل يف القرآن الكرمي منذ أكثر من ألف 

وانظر إىل العظام كيف ننشزها مث نكسوها  :وأربع مئة عام؛ إذ يقول يف كتابه الكرمي
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� : ، وقال)259: البقرة( حلًما

 ).املؤمنون()14(العظام حلًما مث أنشأ�ه خلًقا آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني 

 كتاب وهذه احلقيقة العلمية اليت وردت يف هذه اآل�ت منذ قرون يتم شرحها يف
للعامل الشهري ) Developing Human" (نشوء اإلنسان: "علمي حديث بعنوان

، ويتضح مدى تطابقها مع ما وصل إليه العلم احلديث من اكتشافات ختص "كيث مور"
 . اجلنني وتكونه

: ولكن مع ما أاثره الطاعنون خبصوص هذا املوضوع ـ أيهما خلق قبل اآلخر
خلق : أن نفند ما ظنوه دليًال على ما ذهبوا إليه من العظم أم اللحم؟ ـ وجب علينا

اللحم قبل العظم؛ وذلك إيضاًحا للحق ودرًءا ألي شكوك قد تنتاب فؤاد املرء، من 
 .أجل ذلك كان لزاًما علينا معرفة ما اختذه املدلسون مدخًال إلضالل الناس

ت مبكرة من إن النساء منذ العصر احلجري ترى اجلنني الساقط يف فرتا: فيقولون
احلمل على هيئة خثرات دموية ـ قطعة حلم ـ خالية من أي عظام، ومن هنا كان 
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اعتقادهم أبسبقية خلق اللحم على العظم، وما ذكروه هو حق أريد به ابطل؛ إذ تناسوا 
ما هو حجم اجلنني يف : سؤاًال مهمًّا كان من الواجب أن يطرحوه على أنفسهم، وهو

و كلفوا أنفسهم البحث عن اإلجابة؛ التضح هلم خطأ ما ذهبوا مراحل احلمل األوىل؟ فل
إليه؛ فمن اليوم األول للحمل وحىت �اية األسبوع الثالث لو حدث إجهاض فال ميكنك 
أن ترى جنيًنا، وال حجًما ميكنك أن تقول عليه حلًما سوى املشيمة اليت تتكون يف 

مليمرت؛ أي أقل من  4اجلنني فيه  األسبوع الثاين، أما يف األسبوع الرابع فيكون حجم
نصف سنتيمرت، وهذا معناه أنه لو حدث إجهاض يف �اية الشهر األول، فإن السيدة 
اليت أجهضت ونزل محلها لن تستطيع أن ترى جنيًنا كامًال أيًضا، وما تراه ـ عندئٍذ ـ من 

امس قطعة حلم ما هو إال املشيمة وشيء ضئيل من احلبل السري، ويف األسبوع اخل
؛ أي أقل من سنتيمرت واحد، ويكون حجم اجلنني يف مليمرتات 8يكون حجم اجلنني 
؛ أي أقل من مليمرت 18، ويكون يف األسبوع السابع مليمرت 13األسبوع السادس 

 3؛ أي مليمرت 30سنتيمرت، أما األسبوع الثامن فيكون حجم اجلنني فيه 2
، وهذا مع العلم أن اجلنني يف األسبوع الثامن يكون قد تكون ابلفعل )[12](سنتيمرتات

إنه قطعة حلم ـ : وأصبح مميز الشكل، ولكن عني املرأة الناظرة إىل اجلنني الساقط تقول
 ؛)Embryonic Stage(على اجلنني كله ـ رغم اكتمال تكوينه يف املرحلة اجلنينية 

هل احلكم يكون لعني املرأة : سنتيمرت، والسؤال اآلن 3وذلك لصغر حجمه إذ يبلغ 
الناظرة له ـ العني اجملردة ـ أو يكون للواقع واحلقيقة اليت ال تدركها العني اجملردة، وإمنا 
بواسطة اجملهر الضوئي وعلم التشريح وعلم األنسجة؟ فما حتدث عنه القرآن مل تثبته 

املالحظة العادية ـ ولكن مت إدراكه كما أخرب� آنًفا على املستوى البحثي  العني اجملردة ـ
من علم التشريح وعلم األنسجة واملوجات الصوتية اليت تتتبع منو اجلنني يف املراحل 
املختلفة، وهذا قمة اإلعجاز؛ إذ مل يكن لدى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أدوات تشريح، وال أتيح 

نة اليت تنزل يف مراحل خمتلفة عند إجهاض النساء، ليقوم بعمل تشريح له عدد من األج
لألنسجة ودراستها، وعمل شرائح ووضعها حتت ميكروسكوب، وال كان لديه ـ أيًضا ـ 
موجات صوتية، فسبحان هللا العظيم؛ فلو كان األمر مبنًيا على رؤية العني اجملردة ملا كان 

 .إعجازهناك جديد، فضًال عن أن يكون هناك 
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فخلقنا :�يت لقضية أخرى قد أاثرها الطاعنون وهي الرتتيب الوارد يف قوله تعاىل
العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� العظام حلما مث أنشأ�ه خلًقا آخر فتبارك هللا 

إن الرتتيب فيها ترتيب عكسي : ؛ إذ يقولون)املؤمنون()14(أحسن اخلالقني 
 . ال يتفق مع علم األجنة يف شيء لألحداث،

ومن املعلوم أن رأيهم هذا مبين على زعمهم اخلطأ أبسبقية خلق اللحم على خلق 
العظم؛ إذ إن علم األجنة احلديث قد توصل مؤخًرا إىل الرتتيب الذي ذكره القرآن 

ذا الكرمي منذ أكثر من ألف وأربع مئة عام يف مسألة خلق العظم قبل اللحم؛ فقد قال هب
مارشال "، والربوفيسور )[13]("اتجااتت اتجاسون: "الرتتيب كبار علماء األجنة أمثال

 ". كيث مو"، وكذلك عامل األجنة الشهري )[14]"(جونسون

وإذا ذهبنا وأتملنا ما ورد يف تفسري آ�ت القرآن الكرمي، جند مثًال ما قاله ابن  
يعين شكلناها ذات ) "14:املؤمنون(فخلقنا املضغة عظاًما:كثري يف تفسريه لقوله تعاىل

أي جعلها هللا : "وقال الشوكاين ،)[15]("رأس ويدين ورجلني بعظامها وعصبها وعروقها
، وقال )[16]("سبحانه وتعاىل متصلبة؛ لتكون عموًدا للبدن على أشكال خمصوصة

وذلك التصيري ابلتصليب ملا يراد جعله عظاًما من املضغة، وهذا تصيري : "األلوسي
األوىل عن املادة وإفاضة صورة أخرى  حبسب الوصف، وحقيقته إزالة الصورة

، مث يبدأ اجلنني الطور األخري من التخليق، وهو طور كساء العظم ابللحم، )[17]("عليها
ويف هذا الطور يزداد تشكل اجلنني على هيئة أخص؛ فنجد ابن كثري يف تفسريه لقوله 

أي جعلنا على ذلك ما يسرته : "يقول،)14:املؤمنون( عظام حلًمافكسو� ال: تعاىل
أي أنبت هللا سبحانه وتعاىل على كل عظم حلًما : "، وقال الشوكاين)[18]("ويشده ويقويه

 .)[19]("على املقدار الذي يليق به ويناسبه

وهذا يتوافق مع ما ثبت يف علم األجنة ـ كما ذكر� ـ من أن العظام ختلق أوًال مث 
تكسى ابلعضالت يف �اية األسبوع السابع وخالل األسبوع الثامن من تلقيح البويضة؛ 

صورة مصغرة حيث تكون مجيع األجهزة اخلارجية والداخلية قد تشكلت، ولكن يف 
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ودقيقة، وبنهاية األسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق، واليت يسميها علماء األجنة 
ابملرحلة اجلنينية، هذا وقد أكد علم الفحص أبجهزة املوجات فوق الصوتية أن مجيع 
الرتكيبات اخلارجية والداخلية يف الشخص البالغ تتخلق من األسبوع الرابع وحىت 

 . عمر اجلنني األسبوع الثامن من

وابلرجوع إىل مجيع كتب التشريح يف العامل ال جتد خالفًا حول حقيقة أن لكل 
عضلة يف جسم اإلنسان منبًتا تنبت منه، ومكاً� تغرس فيه، وال خالف يف مجيع املراجع 

فكيف  العلمية على أن هذا املنبت هو منبت عظمي، وكذلك املغرس يكون يف العظام،
 !تنبت العضلة قبل خلق املنبت؟

وتفريًعا على الطعن السابق يضيف الطاعن طعًنا آخر مؤداه أن القرآن عندما 
حتدث عن طور املضغة مث حتوهلا إىل عظام جنده قد عرب مبصطلح العظام، يف حني أن 
العلم احلديث أثبت أن العظام مل تكن قد اكتملت يف ذلك الوقت، وإمنا تكون على 

ئة غضاريف، فالعمود الفقري يكون كله غضروفيًّا، مث تتحول هذه الغضاريف إىل هي
عظام �ضجة، كما أن هذه الغضاريف ال تتحول كلها إىل عظام، ولكن منها ما يتحول 

 . إىل عضالت؛ ومن مث فإن التعبري القرآين تعبري غري صحيح

فالطاعن ليس على إن املسألة برمتها تدور حول اللغة، : ورًدا على ذلك نقول
إدراك كامل بلغة القرآن، وهي لغة العرب، كما أن املسألة يف طرف منها ختص قضية 

فخلقنا العلقة : املصطلح يف حد ذاته، فلماذا ال يكون الغضروف عظًما يف قوله تعاىل
، وذلك على اعتبار ) 14:املؤمنون(مضغة فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� العظام حلًما

؛ إذ ميكن يف لغة )36: يوسف( إين أراين أعصر مخًرا: ؛ كقول الساقيما سيكون
العرب، وهي لغة القرآن إطالق اسم العضو يف مراحل منوه قبل النضج التام، وكذلك 

روينا الزيتون سواء كان الري يف : إطالق الثمرة للداللة على الشجرة؛ ونقول كذلك
 . ه، هذا من �حيةوقت طرح للزيتون، أو يف وقت خلو الشجرة من
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ومن �حية أخرى فإن الغضروف مرحلة من مراحل منو العظام؛ فهي تكون 
غضروفًا أوًال، مث تتحول إىل عظام، فالرتكيب النسيجي للغضاريف اليت تتحول إىل عظام 
هو نفسه للغضاريف اليت تتوقف عند مرحلة الغضروف مع ز�دة يف نسبة الكوالجني 

 . وين فهو نفسه دون ز�دةفيها، أما يف ابقي التك

ولو أن الطاعن كلف نفسه مطالعة لسان العرب أو أي معجم لغوي، لوجد أن 
 . الغضروف هو كل عظم رخص لني يف أي موضع كان

فببساطة شديدة الغضاريف يف لغة العرب هي عظام، ولكنها لينة، وعندما يقول 
فهذا صحيح ملا بيناه، وقد  ،)14:املؤمنون( فخلقنا املضغة عظاًما: سبحانه وتعاىل

يكون السبب يف كون هللا عز وجل مل حيددها أب�ا غضاريف أن اجلسم ال يكون كله 
عظًما ليًنا قبل نشوء اللحم؛ فعظام الرتقوة تبكر يف النضج قبل بناء العضالت فتكون 
عظًما وليس غضروفًا، فاللفظ القرآين إًذا لفظ عام؛ إذ ليس مهمة القرآن أن حيدد 

رجة لني تلك العظام خاصة وأن بعضها ال يتصلب ويظل عند مرحلة الغضروف، د
وبعضها ينضج ويكون عظًما قبل بناء اللحم، وكذلك فإن مصطلح الغضروف ال يعرب 

 .)[20](عن العظم، ولكن مصطلح العظام يعرب عن الغضاريف

وعلى هذا يكون إطالق القرآن الكرمي واستخدامه ملصطلح العظام هو الذي يعرب 
عن هذه املرحلة من حياة اجلنني تعبريًا دقيًقا؛ فكلمة عظم تشري يف اللغة العربية إىل ما 

العني والظاء وامليم أصل واحد يدل على كرب وقوة، : "هو قوي وشديد، قال ابن فارس
العظم معروف : ومن الباب... ، وعظمة الذراع مستغلظهافالعظم مصدر الشيء العظيم

 .)[21]("ومسي بذلك لقوته وشدته

وشدة العظم شدة نسبية، فإذا قارّ� نسيج املضغة امليزانكيمي مع الغضروف، 
�اية املطاف نسيج  استنتجنا أن الغضروف أشد من النسيج امليزانكيمي؛ وذلك ألنه يف

متكثف، والتكثف أشد وأغلظ وأثقل من النسيج امليزانكيمي اللني، وهو أصلب منه، 
 . وابلتايل فالغضروف من الناحية اللغوية نوع من العظام
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فخلقنا : وهكذا فإن احلقائق العلمية تتفق مع معاين ودالالت النص القرآين
أبن هيكًال صلًبا يتولد يف املرحلة اليت تقع بعد مرحلة  ،)14:املؤمنون( املضغة عظاًما

 . املضغة داخل النسيج اللني الذي يتألف منه اجلنني

إن العظام ـ يف هذه املرحلة ـ مل يكتمل تطورها بعد، ومل : وقد يتساءل البعض قائال
إليه  إن العظام ظهرت قبل اللحم كما تشري: تظهر يف صورهتا النهائية، فهل لنا أن نقول

، واحلال أن متامها )14:املؤمنون(فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� العظام حلًما: اآلية
يتأخر إىل ما بعد طور العظام؟ وذلك أن منوذًجا غضروفيًّا يتكون، ومن مث يتخلق 

 :اللحم، وأثناء كسو اللحم يتعظّم النموذج الغضرويف تدرجييًّا، نقول

مقروً� بفاء الرتتيب والتعقيب، وهذه الفاء توجه إن ذكر خلق املضغة عظاًما جاء 
األنظار إىل ابتداء اخللق وليس إىل صريورته؛ فهي تقارن بني الطور الذي نتكلم عنه 
ابلنسبة للطور الذي قبله، ومن مث فإن خلق الغضروف هو مبثابة خلق عظام ابلنسبة 

 .)[22](ختلق العظاملطور املضغة، ال ابلنسبة إىل األطوار املتأخرة؛ حيث يكتمل 

الرتتيب (إن استعمال حرف الفاء يف هذا املوضع للداللة على : وخالصة القول
، الذي يسوقنا إىل أن ننظر إىل ختلق العظام ابلنسبة للطور الذي سبقه، )والتعقيب

للداللة على التفصيل بعد اإلمجال،  )كسا(إىل اخلاص ) خلق(وتغيري الفعل من العام 
واستعمال الرتتيب والتعقيب مع التفصيل بعد اإلمجال لعدم نفي تطور العظام، واإلشارة 
إىل أن طورًا اثنًيا للعظام له مميزات خاصة يعقب طور ختلق العظام البدائي، وعدم ذكر 

يف اآلية يف ) عظام(�اية خلق العظام على خالف األطوار اليت سبقته، ووضع كلمة 
إن : مكان يؤكد ابتداء ختلقها وال ينفي مآهلا من خالل اجملاز ابعتبار ما سيكون ـ نقول

ذلك كله يدل على براعة مطلقة تبلغ الغاية يف البالغة؛ إذ جاء الكالم مطابًقا للحقائق 
ة، العلمية الغيبية يف اخللق، والتكلم عنها هبذا الشكل حيتاج إىل مشاهدة، وفطنة عالي

 ).[23](وحضور اثقب، ومتكن يف اللغة العربية إىل أقصى درجاته
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وهكذا تكون مطابقة احلقائق العلمية والدراسات اجلنينية احلديثة مع ما ورد 
عريب من أخرب دمحم بن عبد هللا ال: ابلقرآن الكرمي خري دليل على إعجازه، والسؤال اآلن

مث من كان جيرؤ من البشر يف زمانه ملسو هيلع هللا ىلص ،بل بعد زمنه بعشرة ! األمي بكل هذه احلقائق؟
مثًال بني مرحلتني خمتلفتني متام  قرون ـ أن حيدد اترخيًا ابليوم من عمر اجلنني يفصل به 

م االختالف، بل يذكر فيه تفاصيل مل تعرف إال بعد أحباث مضنية شاقة، وبعد تقد
 !وسائل املعرفة واخرتاع اجملاهر الدقيقة؟

 : وجه اإلعجاز  )3

لقد أثبت العلم احلديث أن العظام يف ختلقها تسبق اللحم، وهذا ما أخرب به  
فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� العظام : القرآن الكرمي يف قوله سبحانه وتعاىل

           . )14:املؤمنون(حلماً 

وهبذا يتضح لنا مدى مطابقة العلم احلديث وما اكتشفه من حقائق ـ استغرقت 
عشرات السنني للوصول إليها ـ مع ما ورد ابلقرآن الكرمي منذ أكثر من ألف وأربع مئة 

 . عام، يف زمن مل يعرف اجملاهر وامليكروسكوابت الدقيقة

  :واللحمنفي التعارض بني السنة والقرآن يف خلق العظم . اثنيا

إن ما أاثره بعض الوامهني حول وجود تعارض بني آ�ت الذكر احلكيم والسنة 
النبوية فيما خيص مراحل تكوين اجلنني ـ هلو زعم ابطل، كما أن هناك أمًرا الفًتا للنظر، 
ومستفزًّا لقرائح اآلخرين، وهو أن يدعي هؤالء كذلك على العلم التجرييب، وهو علم 

لتجربة والربهان، وليس جمرد حدس وختمني، فلم نعد ندري؛ أهم قوامه املالحظة وا
أعلى من العلم الذي ال يطمئن إىل نتيجة إال بعد جهود مضنية وأحباث شاقة قد أتخذ 

ويف نظر� أن املسألة تنحصر يف أحد احتمالني ال ! أم ماذا يكونون؟! عشرات السنني؟
أ�م : ن ما ال يفقهه العلم ويدركه، والثاينأ�م عاملون يفقهون ويدركو : اثلث هلما، أوهلما

 . ال يعلمون عن ذلك العلم شيًئا
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إذا مر ابلنطفة ثنتان «: إن الطاعن عند قراءته لألحاديث النبوية، وخباصة حديث
وأربعون ليلة، بعث هللا إليها ملًكا فصورها وخلق مسعها وبصرها، وجلدها وحلمها 

ـ )[24](»...فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك رب، أذكر أم أنثى؟: وعظامها، مث قال
إن الطاعن عند قراءته هلذا احلديث الحظ من ظاهره تعارضه مع القرآن؛ إذ : نقول

 ،)14:املؤمنون(فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� العظام حلًما: وجد القرآن يقول
فمراحل تكون اجلنني يف احلديث ختتلف عما يف اآلية الكرمية، وخباصة طور العظم 
وكسوته ابللحم، كما الحظ الطاعن من ظاهر احلديث كذلك أن اللحم خيلق قبل 

 . العظم، بينما حيدث العكس يف اآلية الكرمية؛ إذ خيلق العظم قبل اللحم

فاملسألة برمتها ختص قضية مهمة من  والرد على ما أاثره الطاعن سهل ميسور؛
قضا� اللغة العربية، وتتمثل يف دالالت احلروف ومعانيها، فقد كانت مقاصد كالم 
العرب ـ على اختالف صنوفه ـ مبنيًّا أكثرها على اختالف معاين حروفه، وهلذا فعند 

حرفني  أتملنا للحديث الشريف، واستخراج مثل هذه احلروف، جند أن بغيتنا موزعة بني
 ، والواو العاطفة، فماذا إًذا أفادت هذه احلروف؟)فصورها(الفاء يف : مها

لقد ذهب العلماء ـ ومنهم ابن مالك ـ إىل أن الفاء تكون يف بعض دالالهتا ـ وهي 
أمل تر أن هللا أنزل : ، ومثال ذلك قوله تعاىل)مث(املقصودة هنا ـ للمهلة، وتكون مبعىن 

، وقد فسرت )احلج()63(ألرض خمضرة إن هللا لطيف خبري من السماء ماء فتصبح ا
أنبتنا به، فطال النبت، : معطوفة على حمذوف تقديره" فتصبح"اآلية على أن كلمة 

 .)[25](فتصبح ـ آنذاك ـ خمضرة

هذه الكلمة؛ أوال يتضح لنا أن " فصورها"فإذا ما قسنا هذه القاعدة على كلمة 
بعث هللا إليها «: هبا إمجال مث فصل بعدها، كما يتضح أن الفاء فيها للمهلة، فقوله ملسو هيلع هللا ىلص

، والتصوير هو اخللق "فصورها"بعثه أبمر ما، وهذا األمر يتضح يف كلمة : ؛ أي»ملًكا
واخللق ). االنفطار()8(يف أي صورة ما شاء ركبك : املكتمل؛ مصداقًا لقوله تعاىل

املكتمل ال �يت دفعة واحدة، وإمنا مير أبطوار ومراحل شىت، وهذه األطوار هي ما 
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ذكرت بعد ذلك مفصلة ابحلديث الشريف من خلق السمع والبصر واجللد واللحم 
والعظام، وهبذا يتضح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد أمجل مراحل اخللق هبذه الكلمة إلابنة قدرة 

 .هللا عز وجل، مث ما لبث أن فصلها، أتكيًدا لقدرته عز وجل واعرتافًا هبا

: و�يت لقضية أخرى هي ترتيب مراحل اخللق؛ فمراحل اخللق يف القرآن كاآليت
وهذا ما . النطفة، العلقة، املضغة، العظام، كسوة العظام ابللحم، اإلنشاء خلًقا آخر

ه، بينما جند احلديث يذكر لنا مراحل اخللق  أيده العلم احلديث وأثبت مدى مطابقته ل
السمع، البصر، اجللد، اللحم، العظام، ومن ظاهر احلديث قد يظن أن الرتتيب : كاآليت

 : قد اختلف عما يف القرآن، إال أن ذلك مل يكن اختالفًا، وتوجيه ذلك أمران

ويني أن الواو يف احلديث الشريف هي الواو العاطفة، وقد ذهب مجهور النح  .1
أن يكو� : األول: إىل أ�ا للجمع املطلق، فإذا قلت قام زيد وعمرو، احتمل ثالثة أوجه

أن يكون املتأخر : أن يكون املتقدم قام أوال، والثالث: قاما مًعا يف وقت واحد، والثاين
كما . قام أوال، وليس يف هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء، وال بشيء بعد شيء

ختاصم زيد وعمرو، : ابب املفاعلة واالفتعال، حنو: رد يف العطف أبمور منهاأن الواو تنف
 .)[26](واختصم زيد وعمرو، وهذا أحد األدلة على أ�ا ال ترتب

سألنا ـ مثال خنلص من هذا إىل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف حديثه مل يلتزم الرتتيب؛ فإذا ما 
أمحد ودمحم وحممود، فهل ذلك : ـ شخًصا ما عمن حضر اليوم إىل االجتماع، فسيقول

إال ! يعين أن أمحد هو من حضر أوًال؟ وهل يلزم أن يكون حممود هو آخر من حضر؟
 . أن املوضوع يف �اية املطاف يفيد أ�م مجيًعا قد حضروا

يصة من خصائص اللغة العربية، وهي التقدمي استخدام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خلص  .2
والتأخري، األمر الذي يدفعنا لرد ما أاثره الطاعن حول خطأ الرتتيب يف احلديث؛ ليكون 

ملاذا قدم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف حديثه السمع والبصر واجللد واللحم : السؤال الصحيح هو
 وهي مراحل اتلية على خلق العظام؟
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إن ما فعله النيب : الصياغة الصحيحة للسؤال، فنقول وابهلل التوفيقفهذه إًذا هي 
ملسو هيلع هللا ىلص تقدمي وأتخري؛ فقد بدأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبراحل السمع والبصر واجللد واللحم مع كو�ا 
متأخرة يف اجمليء؛ ذلك ألن هذه املراحل هي املنظورة أوًال ألعني الناس، ومثال ذلك 

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك : تعاىل قوله
؛ إذ جند هللا تعاىل قد بدأ ابلزبد يف البيان، مع أنه )الرعد()17(يضرب هللا األمثال 

 .)[27](متأخر يف الكالم السابق؛ ألن الزبد هو املنظور أوال ألعني الناس

وهبذا تتبني حكمة تقدمي اجللد واللحم على العظم يف احلديث الشريف؛ ومن مث 
 . فال تعارض بينه وبني ما ورد يف القرآن الكرمي

�يت لقضية أخرى، وهي القول أبن مراحل تكون اجلنني قد مت ذكرها يف سفر 
 . سنة قبل امليالد 2000أيوب الذي كتب منذ أكثر من 

يداك كونتاين : "إن النص التورايت يفتقد الدقة؛ فنجده يقول: نقول وابهلل التوفيق
أمل تصبين كاللنب . أفتعيدين إىل الرتاب. أذكر أنك جبلتين كالطني. وصنعتاين كّلي مجيًعا

منحتين حياة ورمحة . وخثرتين كاجلنب، كسوتين جلًدا وحلًما فنسجتين بعظام وعصب
، وبنظرة فاحصة هلذا النص جند )12ـ  8: 10أيوب ( ..."وحفظت عنايتك روحي

 :اآليت

، فهذه عبارة تعرض فكرة أثبت العلم "أمل تصبين كاللنب وخثرتين كاجلنب" •
؛ حيث كان يعتقد أن اجلنني يكون على شكل )[28](خطأها، وهي نظرية اجلنني القزم

أن :  نطفة الرجل، مث ينمو داخل رحم املرأة، ووصوهلم إىل أمرين أحدمهاإنسان مصغر يف
اإلنسان يكون كامل األعضاء قزًما يف احليوان املنوي، وال ينمو إال يف تربة خاصة  

أن يكون اإلنسان كامل األعضاء قزًما يف دم احليض، لكنه يف انتظار : كالرحم، واثنيهما
ويغلظ قوامه، وهذا ما يتضح من العبارة السابقة؛ إذ تقوم املين؛ ليقوم مبهمة عقد اجلنني 

األنفحة بعقد احلليب وحتويله إىل جنب، وعلى هذا فال يكون هناك دور للمّين سوى 
، )عملية ختثري اللنب(عمله كمساعد كما تعمل األنفحة كمساعد للحليب يف صنع اجلنب 
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قد توصل إىل أن اجلنني وهذا غري صحيح وابألخص عندما يتبني أن العلم احلديث 
إ� خلقنا اإلنسان من  :يتخلق من نطفيت املرأة والرجل، وهذا ما ذكره القرآن؛ إذ يقول

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

 ؛ فكاف التشبيه هنا من شأ�ا إاثرة"جبلتين كالطني: "�يت لعبارة أخرى وهي•
يف الوقت نفسه ! اإلنسان، هل هو خملوق من الطني أو كالطني؟الشك يف مسألة خلق 

ولقد خلقنا اإلنسان  :جند القرآن الكرمي قد جاء حامسًا ملسألة خلق اإلنسان؛ فيقول
 ).املؤمنون()12(من ساللة من طني 

كسوتين جلًدا وحلًما فنسجتين بعظام : "و�يت ـ كذلك ـ لعبارة اثلثة تقول•
العبارة تعارضها الواضح مع ما أثبته العلم احلديث خبصوص  ؛ إذ نالحظ من"وعصب

مرحلة : مراحل منو اجلنني وترتيبها؛ فنجد املراحل كما قررها العلم احلديث كاآليت
النطفة، العلقة، املضغة، العظام، كسوة العظام ابللحم، التسوية والتعديل، وهذا ما جند 

مث خلقنا  :أربع مئة عام، فنجده يقولالقرآن الكرمي قد أخرب به منذ أكثر من ألف و 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� العظام حلًما مث أنشأ�ه 

 ).املؤمنون()14(خلًقا آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني 

كيف ننكر على النص التورايت ما أتى به من ترتيب، وال ننكر : فإن قال قائل
إذا مر ابلنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث «: سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ يقولذلك على حديث ر 

 . »...هللا إليها ملًكا فصورها وخلق مسعها وبصرها، وجلدها وحلمها وعظامها

إن احلديث الشريف مل يلتزم الرتتيب يف بيان مراحل منو اجلنني؛ فالواو : فنقول
فيد مطلق اجلمع، وال تفيد الرتتيب، وذلك ما أثبتناه املستعملة هي الواو العاطفة اليت ت

إن ما أخرب� به ـ  : إال أن قائال قد يقول. آنًفا، أما النص التورايت فقد التزم الرتتيب
كدليل على عدم التزام الرتتيب يف احلديث الشريف ـ هو موجود كذلك يف النص 

 . ًحاالتورايت، وعلى هذا يكون الرتتيب يف النص التورايت صحي
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وعلى فرض صحة ما ذهب إليه القائل من أن الواو تفيد يف النص التورايت ما 
أفادته الواو يف احلديث الشريف وهو مطلق اجلمع، وابلتايل فال يكون هناك التزام 

 :برتتيب

: إن كالمه كان ميكن القول بصحته لوال وجود الفاء الواردة بعبارة: فنقول
دت الفاء الرتتيب والتعقيب، وعلى هذا فإ�ا تكون ؛ إذ أفا"فنسجتين بعظام وعصب"

مرحلة الكسوة ابجللد واللحم، ومرحلة النسيج ابلعظام : فارقة بني مرحلتني، ومها
 . والعصب، وهبذا يتضح خطأ الرتتيب يف النص التورايت

   

 

 .منتصر، مرجع سابقخالد . َوْهم اإلعجاز العلمي، د(*) 

طور  ) 5(طور العظام، ) 4(طور املضغة، ) 3(طور العلقة، ) 2(طور النطفة، ) 1: (أطوار خلق اجلنني هي. [1]
 .طور النشأة والقابلية) 6(كساء العظام ابللحم، 

هو اهليكل العظمي املكوِّن جلسم اإلنسان واحملدِّد له، بعد حتوُّله من مرحلة الغضروف إىل : اجلهاز اهليكلي. [2]
 .مرحلة العظام

ة ومتفرقة ُتسمَّى اجلذعات هي اخلال� اليت تتكوَّن من ألياف جمعَّدة، تتوالد من خال� اثبت: اخلال� الضَّامة. [3]
، وتعترب مبثابة مصانع حقيقية هلياكل احلماية وأنسجتها، واخلال� الضامة متثِّل نوًعا )Fibroblastes(الليفية 

مميًزا من خال� اجلسم؛ أل�ا تعمل بال كلل، وتنتج ما يتعدَّى حجمها املتواضع، وميكن أن نعتربها األبسط بناًء 
إذ ميكن زرعها خارج جسم اإلنسان لتعيش وسط بيئة غذائية تناسب وظيفتها يف إعادة حلم  بني اخلال� األخرى؛

 .اجلروح، وسدِّ الثغرات يف أي مكان من اجلسم، وهي موجودة بني الدَّم

ات؛ فهي تعمل مبثابة خممر هلا؛ حبيث يؤلِّف هي اليت تشكِّل مادة تدعيم ممتازة للفقر : اخلال� الغضروفية. [4]
 .الغضروف مساحة احتكاكية بني املفاصل ويف األذن اخلارجية واألنف، وهي تشكل نسيًجا مرً� ومتماسًكا

ومتدُّه أبسباب احلياة؛ فهو حيتوي على  وهي اليت تعمل على تنظيم النسيج العظمي،: اخلال� العظمية. [5]
خال�ت تنظِّم أنو�ته يف عملية تكليس العظام، وتتحاشى هذه اخلال� التصادم مع األوعية الدموية واألعصاب يف 

غر  .اهليكل العظمي، مع ما هلذه األوعية واألعصاب من دقة متناهية يف الصِّ
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 Pluripotent stem(وُتسمَّى أيًضا ابخلال� اجلذعية وابخلال� املتعددة القدرات : اخلال� اجلنينية. [6]

Cells ( وهي اليت يتم احلصول عليها من أجنَّة يقاس عمرها ابأل�م) يوًما  12: 6فهي خال� بدائية تظهر بعد
حلة على التطور والنمو واالنقسام بال حدود، وإعطاء ، وهي متلك القدرة أو القابلية يف هذه املر )من اإلخصاب

اخلال� املتخصصة كلها، كما ميكنها أن تتحول إىل أي نوع من أنواع أعضاء أو أنسجة اجلسم البشري تقريًبا، 
 .وهذا جيعلها شيًئا مثيًنا ابلنسبة للعلماء والباحثني يف العلوم احليوية والبيولوجية

محاق. [7] إذا بلغ إليها الضرب " الشجة"هو قشرة رقيقة فوق عظم الرأس وبني اجللد واللحم، وُتسمَّى : السِّ
 .على الرأس

 .216: 211موفق شريف جنيد، مرجع سابق، ص. علم اجلنني، د. [8]

خلق اإلنسان بني العلم احلديث والقرآن، دمحم حممود عبد هللا، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، . [9]
 .61م، ص2009

أتباع املرسلني  :الرد على شبهات حول طور العظام، مقال منشور مبوقع. [10]
www.ebnmaryam.com.  

 .256دمحم علي البار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. [11]

     . www.horras.netحراس العقيدة : عالعظام أم اللحم؟ حبث منشور مبوق: أيهما خلق أوًال . [12]

 .رئيس قسم التشريح واألجنة يف جامعة شاينج ماي بتايالند، مث عميد كلية الطب هبا: اتجااتت اتجاسون. [13]

رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانيال جبامعة توماس جيفرسون بفيالدلفيا ابلوال�ت  :مارشال جونسون. [14]
 .املتحدة األمريكية

      .240، ص3تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [15]

      . 683، ص3هـ، ج1414، 1فتح القدير، الشوكاين، دار ابن كثري، دمشق، ط. [16]

     .روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، األلوسي، مرجع سابق، عند تفسري هذه اآلية. [17]

     .240، ص3تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [18]

 . 683، ص3فتح القدير، الشوكاين، مرجع سابق، ج. [19]

      .www.hurras.netحراس العقيدة : العظام أم اللحم؟ حبث منشور مبوقع: ق أوًال أيهما خل. [20]
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      . عظم: مقاييس اللغة، مادة. [21]

      .325كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص  إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام،. [22]

 .329املرجع السابق، هامش ص. [23]

كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله   :القدر، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [24]
      ). 6602(، رقم )3760/ 9(وعمله وشقاوته وسعادته، 

فخر الدين قباوة ودمحم ندمي فاضل، . د: اجلىن الداين يف حروف املعاين، احلسن بن قاسم املرادي، حتقيق. [25]
      . بتصرف 62ب العلمية، بريوت، صدار الكت

      . 160: 158املرجع السابق، ص. [26]

م، 1985/ هـ1406دمحم سيد طنطاوي، مطبعة السعادة، القاهرة، . التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، د. [27]
 .51، 50، ص7ج

: شريف كف الغزال، مقال منشور مبوقع. اجلنني ونشأة اإلنسان بني العلم والقرآن، د. [28]
www.islamicmedicine.org. 
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