
(*) دعوى خطأ القرآن يف إخباره عن طور املضغة 
:مضمون الشبهة

يواصل املغرضون طعو�م وتشكيكاهتم حول مراحل خلق اجلنني وأطوار تكوينه، 
فيدعون خطأ القرآن الكرمي يف اإلخبار عن طور املضغة يف خلق اجلنني يف قول هللا 

� أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإ� خلقناكم من تراب مث من نطفة مث : تعاىل
زاعمني أن املعىن ). ٥: احلج(خملقة لنبني لكممن علقة مث من مضغة خملقة وغري 

اللغوي لكلمة مضغة ال يدل أبي حال على اجلنني يف هذه املرحلة، فما هو بقطعة حلم، 
وال يشبه اللحم يف اللون وال يف اهليئة، وال يوجد عليه ما يشبه األسنان، وال شيء مما 

 1مه يف هذه املرحلة حوايل جيعله شبيًها ابملضغة، وال حىت من حيث احلجم؛ إذ إن حج
.سم

وإمنا جاء القرآن هبذا املصطلح تقريًبا ملفهوم هذه املرحلة ألذهان العرب يف وقت 
نزوله؛ ألن املشاهد ابلعيان أن املرأة إذا سقط محلها يف هذه املرحلة يكون كقطعة اللحم 

.املمضوغة، وهذا ما ال إعجاز علمي فيه، وال حقيقة علمية ظاهرة

لصون هبذا إىل نفي إعجاز القرآن الكرمي يف اإلخبار عن مرحلة املضغة يف وهم خي
.خلق اجلنني، بل يثبتون خطأ القرآن وقصوره عن حقيقة هذه املرحلة

:وجه إبطال الشبهة

أكدت األحباث العلمية احلديثة أن اجلنني يف مرحلة املضغة �خذ يف النمو 
، )Somites(عرف ابسم الكتل البدنية والتطور؛ حيث يظهر عليه عدد من الفلقات ت

فلقة يف متام األسبوع  45و  40واليت تبدأ بفلقة واحدة مث تتزايد حىت تصل إىل ما بني 
الرابع وبدا�ت األسبوع اخلامس من عمر اجلنني، ونظرا هلذه الفلقات املتعددة من 

قيت عليها الكتل البدنية فإن اجلنني يبدو كأنه قطعة صغرية من اللحم املمضوغ، ب
طبعات أسنان املاضغ، ومع استمرار منو املضغة تتغري هذه الفلقات بشكل مستمر يف 
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أشكاهلا وأحجامها ومواضعها، ويصحب ذلك التغري شيء من االنتفاخ والتغضُّن 
والتثين، متاًما كما حيدث مع قطعة العلك املمضوغة مع تكرار مضغها؛ وعلى هذا فإن 

قيقة وهيئة هذه املرحلة من خلق اجلنني، فكلمة املضغة تعين هذه التسمية تفي متاًما حب
قطعة اللحم املمضوغة، أو صغار األمور، وهبذا تتضح دقة القرآن الكرمي املنتاهية يف 

 !وصف هذه املرحلة، وهذا ال شك إعجاز علمي، فلم الطعن والتشكيك إًذا؟

 :التفصيل

 :احلقائق العلمية  )1

ثة يف العصر احلديث أن اجلنني بعد أن يتعلق ابلرحم أثبت علماء األجنة والورا
وينغرس فيه ـ �خذ يف التطور السريع والنمو املتالحق عرب جمموعة من األطوار واملراحل 
تتميز عن بعضها، وأهم ما مييز اجلنني بعد مرحلة التعلق أو االنغراس بداية ظهور الكتل 

ون منها أعضاء اجلنني وعضالته وعظامه، البدنية أو الفلقات على اجلنني، وهي اليت يتك
وذلك منذ بداية األسبوع الرابع، وأتخذ هذه الفلقات يف التزايد والكثرة؛ مما جيعل 

 .اجلنني كأنه قطعة من اللحم املمضوغ

وتعترب الفرتة من اليوم العشرين إىل اخلامس والعشرين من حلظة اإلخصاب مرحلة "
لبدء تكون الكتل البدنية فيها، وتستمر مرحلة املضغة  انتقالية بني طوري العلقة واملضغة

من اليوم السادس والعشرين إىل الثاين واألربعني من عمر اجلنني، وبنهاية األسبوع 
لرابع يف االحنسار التدرجيي حىت خيتفي يف �اية األسبوع ا )[1](الثالث يبدأ الشريط األّويل

تقريًبا بعد أن كان يف ذروة نشاطه طوال األسبوع الثالث من عمر اجلنني ـ بني اليوم 
 ...اخلامس عشر واحلادي والعشرين ـ حينما تبدأ الكتل البدنية يف التخلق

كتلة    )20(وطور املضغة يتميز بتزايد عدد الكتل البدنية حىت يصل إىل أكثر من 
على كل ) 45(، )42(البدنية عند اكتماهلا ما بني على كل جانب، ويبلغ عدد الكتل 

جانب من جوانب املضغة من مقدمتها إىل مؤخرهتا، وال يكاد عددها يكتمل حىت تبدأ 
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هذه الكتل يف التمايز من القمة يف اجتاه املؤخرة إىل قطاع عظمي، وقطاع عضلي، 
املرحلة، وميكن وقطاع جلدي، وهذه الكتل البدنية هي أبرز ما مييز اجلنني يف هذه 

التعرف عليها من النظر إىل السطح اخلارجي للجنني، وميكن حتديد عمر اجلنني عن 
طريق عدد هذه الكتل البدنية الظاهرة على سطحه، وهي تبدأ يف الظهور من �اية 
األسبوع الثالث إىل �اية األسبوع اخلامس، وتتحول إىل العظام والعضالت يف األسبوع 

وإن كان اهليكل العظمي ال يكتمل إال يف �اية األسبوع السابع،  السادس والسابع،
 .)[2]("واهليكل العضلي ال يكتمل إال بنهاية األسبوع الثامن

  

  

  
وكأنه قطعة صورة حقيقية جلنني بشري يف نصف أسبوعه الرابع، وقد ظهرت عليه الفلقات اليت جعلته يبدو 

 صغرية ممضوغة من اللحم عليها طبعات أسنان ماضغها

وعلى هذا فإن اجلنني يتطور تطورًا كبريا يف هذه املرحلة عن مرحلة االنغراس رغم 
قصر املدة الزمنية بينهما؛ حيث �خذ اجلنني يف هذه املرحلة يف تكوين الكتل البدنية 

 .اليت متثل اجلهاز اهليكلي للجنني فيما بعد

يبدأ ختلق اجلهاز اهليكلي يف جنني اإلنسان يف الشهر الثاين من العمر "وهكذا 
، وحصًرا من الكتل البدنية Mesodermاجلنيين، وينشأ هذا اجلهاز من األدمي املتوسط 

اليت يبدأ ظهورها يف األسبوع الثالث من العمر اجلنيين واليت  Somites)جسيدات(
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ة بدنية؛ حيث يكتمل ختلقها عند اإلنسان يف اليوم كتل  60ـ  40يرتاوح عددها ما بني 
 .من العمر اجلنيين؛ أي مبعدل وسطي ثالث كتل بدنية يوميًّا 40الـ 

وتنشأ الكتل البدنية من اخلال� اإلنسية املنفصلة عن كتلة اخلال� اجلانبية اليت 
ه ؛ حيث تشكل هذPrimotive Streak) البدائي(تنشأ أساًسا من اخليط األّويل 

، مث يبدأ Neural Tubeالكتل اخللوية شريطني ميتدان على جانيب األنبوب العصيب 
هذان الشريطان ابالنقسام؛ حيث يشكل كل شريط سلسلة متتالية من الكتل اليت 

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

الكتل ابالنقسام يف �اية الشهر األول من العمر اجلنيين؛ حيث تنقسم كل كتلة بدنية 
 :إىل جزئني

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

 األرومات العضلية بينما تتطور عن الكتل العضلية األخرى، Dermis اجللد
Myoblasts. 

اليت Sclerotomes )بضع الصلبة(يشكل الكتل الصلبة ) إنسي(جزء بطين-ب             
قري والغضاريف، تتطور لتعطي أجزاء من اهليكل احملوري، وتساهم يف تشكيل العمود الف

 .واألرومات العظمية وخال� النسيج الضام

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 

 .)[3]("أماكن أخرى

عصيب ) شق(وبظهور الكتل البدنية تباًعا ينمو اجلهاز العصيب للجنني من ميزاب "
NEURAL GROOVE  إىل قناة عصبية تنمو يف منطقة الرأس لتكون املخ بنتوءاته
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 واملخ املتوسط، PROSEN CEPHALON املخ املقدمي: املختلفة
MESENCEPHALON ،واملخ املؤخريRHOMBEN CEPHALON . 

كما تنمو بسرعة احنناءات الرأس وتظهر فتحة الفم البدائية قريبة من صفيحة 
، ويف اليوم السادس )ذو عشر كتل بدنية(يوًما  23 القلب، وذلك يف جنني عمره

منفصلة عن القناة  تكون فتحة الفم البدائية والعشرين ـ جنني ذو عشرين كتلة بدنية ـ
 BUCCO غشاء الفموي البلعوميبواسطة ال FOREGUT اهلضمية األمامية

PHARYNGEALMEMBRANE. 

 ويف اليوم الثامن والعشرين تظهر حويصلة العني كامتداد من املخ املقدمي
Forebrain، كتلة بدنية ـ فتظهر حويصلة السمع 28 أما يف اليوم الثالثني ـ جنني ذو 

OTIC VESICLE ،قرص الشم كما يظهر يف الفرتة نفسها تقريًبا لوح 
OLFACTORY PLACODE ، ويظهر يف الفرتة ذاهتا احلبل السري وهو الذي كان

 .CONNECTING STALK يعرف ابملعالق) مرحلة العلقة(يف املرحلة السابقة 

ويف هذه الفرتة تكون األوعية الدموية قد ظهرت بوضوح يف اجلنني، ويف خارج 
 ،CONNECTING STALKواملعالق  CHORIONاجلنني يف الغشاء املشيمي 

تتحول إىل أنبوبة للقلب  ويتصل األورطيان الظهر�ن يف جهة صحيفة القلب األولية اليت
وسرعان ما تظهر الغرف املختلفة يف القلب مكونة األذينني ـ متصلتني ، )S( على شكل

 BULBUS CORDIS دون فاصل ـ والبطينني ـ متصلني دون فاصل ـ وبصلة القلب
 .SINUS VENOSUS وجيب القلب

  

ويف �اية هذا األسبوع يتصل األورطيان الظهر�ن ويكو�ن شر�ً� واحًدا هو 
األورطي الظهري، وتكون الدورة الدموية يف اجلنني اتمة ومتصلة ابلدورة املشيمية يف 

 .رحم األم، وبذلك يتمكن اجلنني من أخذ غذائه من األم
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يس املح ضيًقا، ويف هذا األسبوع يلتف اجلنني حول حموره حىت يصبح عنق ك
، HIND GUT  وخلفي FORGUT أمامي: وبذلك تتحول القناة اهلضمية إىل قسمني

ويفصل فتحة الفم عن القناة اهلضمية  وتقع القناة اهلضمية األمامية حتت القلب مباشرة،
الغشاء الفموي البلعومي، مث يلي ذلك الفتحة اليت تصل ما بني طبقة األنتودرم وكيس 

 .الفتق السرياملح وهي تشكل 

مث يليها من اجلهة املؤخرية القناة اهلضمية املؤخرية واليت تنتهي عند غشاء 
يف مؤخرة اجلنني الذي يكون يف قمة منوه، ويظهر يف Cloacal Membraneاملذرق

 .القناة اهلضمية برعمي البنكر�س والكبد

من كامتداد  VESICLE OPTICويف هذه الفرتة أيًضا تظهر حويصلة اإلبصار
 .املخ املقدمي ويظهر يف الوقت نفسه حويصلة السمع

ويف هذه الفرتة أيًضا تظهر بداية اجلهاز التنفسي كميزاب من قاع البلعوم، مث 
 .تظهر القصبة اهلوائية وبرعما الرئة

أما اجلهاز البويل فيظهر يف كل مقطع وكتلة أ�بيب أولية للكلى، وتظهر مع ظهور 
هة الرأس والعنق حىت تصل إىل مؤخرة اجلنني وتتصل هذه الكتلة البدنية؛ أي من ج

 .األ�بيب ببعضها

ويف �اية هذا األسبوع تكون أ�بيب الكلى املتوسطة قد ظهرت، ويف الوقت ذاته 
ويف األسبوع التايل تظهر بداية األ�بيب ،  MESONEPHROSتندثر األ�بيب األولية

 .األخرية اليت تشكل الكلى احلقيقية

 .مقطع وعاء دموي وأ�بيب كلوية وعضالت وفقرة عظميةويف كل 

ومما تقدم يظهر بوضوح أن مرحلة الكتل البدنية جتعل اجلنني يبدو وكأنه مضغة، 
 .)[4]("وخاصة عند ظهور األقواس البلعومية
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كثري من الفلقات والشقوق اليت وهكذا يتبني أن اجلنني يف هذه املرحلة تظهر عليه  
يتكون منها جهازه اهليكلي من العضالت والعظام واجللد، وهذه الفلقات والشقوق 
جتعل اجلنني يف مظهره كأنه قطعة من اللحم ممضوغة، تظهر عليها آاثر فك املاضغ من 

يقته النتوءات والثنا� اليت متثلها هذه الفلقات والكتل، هذا وإن مل يكن اجلنني يف حق
 .قطعة من اللحم يف هذه املرحلة، إال أنه يشبهها يف الشكل واهليئة

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

لقد شغلت قضية خلق اإلنسان العقل البشري منذ بداية هذه اخلليقة حبثًا عن 
 .خالق بديعمبدأ اإلنسان ومعاده، وما وراء هذا اخللق من أسرار وحكم، و 

وهلذا جاء القرآن الكرمي بتفصيل كبري ملسألة خلق اإلنسان، وبني بداية هذا 
اخللق؛ ألن هللا خلق آدم أاب البشر من طني، مث سواه ونفخ فيه من روحه، وخلق منه 
حواء زوجته، مث خلق نسله من اجتماع ماء الرجل وبويضة املرأة، كما فّصل القرآن 

ذا اخللق يف أرحام األمهات؛ حىت يكتمل اإلنسان خلًقا اتمًّا يف املراحل اليت مير هبا ه
 .شيء من اإلعجاز والدقة

ومن هذه املراحل اليت ذكرها القرآن الكرمي يف حديثه عن خلق اجلنني مرحلة 
املضغة، تلك املرحلة اليت يبدأ فيها تكون اجلنني وخلق أجهزته وأعضائه املختلفة، قال 

من تراب مث من نطفة مث  إن كنتم يف ريب من البعث فإ� خلقناكم� أيها الناس :تعاىل
ولقد  :، وقال تعاىل)٥: احلج( من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم

مث خلقنا ) 13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني ) 12(خلقنا اإلنسان من ساللة من طني 
 ).املؤمنون( عظاًما مضغة فخلقنا املضغة النطفة علقة فخلقنا العلقة

وهكذا يتحدث القرآن الكرمي عن هذه السلسلة املرتابطة يف خلق اجلنني ومنوه 
وتطوره يف مراحل متعاقبة حىت يصري خلًقا اتمًّا يف إعجاز ابهر؛ فهذا هو اإلنسان 
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املخلوق من طني مث من نطفة ال قيمة هلا، مث �خذ يف النمو والتطور و�خذ خلقه حىت 
 .الكائن املثايل العاقل املفكر املبدع، يف صورته البديعة وخلقه املتكامل يصري ذلك

هذه هي احلقائق اإلعجازية البينة يف خلق اإلنسان، تنطق بذاهتا، وتدل حبقيقتها 
على عظم اخلالق وإبداعه، وهي يف الوقت نفسه حقائق علمية واضحة، توافق ما جاء 

راحل من خلق اجلنني ودقة الداللة عن هذه به العلم احلديث يف التعبري عن هذه امل
املراحل وحقائقها دون شك أو لبس، إال أن الطاعنني حياولون ـ رغم هذا ـ الغض من 
هذا اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي، والنيل من هذه احلقائق البينة يف خلق اإلنسان، وال 

ق وغريه من احلقائق يروق هلم هذا البيان املعجز للقرآن الكرمي يف حديثه عن اخلل
العلمية، فيزعمون أن القرآن قد قصر عن التعبري بدقة عن مراحل خلق اجلنني، وخالف 
فيها العلم احلديث وحقائقه، هادفني من وراء ذلك إىل نفي اإلعجاز العلمي عن القرآن 

 .الكرمي وإثبات قصوره عن حقائق العلم احلديث

لعلمي املنصف ملسائل خلق اجلنني إال أن هذا الزعم يذهب سدى مع التحقيق ا
وغريها، فال يثبت لدينا أي خالف بني العلم احلديث وما أشارت إليه آ�ت القرآن، بل 

 .يتبني االتفاق التام بينهما

فلقد ذكر القرآن الكرمي املضغة ابعتبارها مرحلة مير هبا اجلنني يف طريق خلقه 
وتكوينه، وأتيت هذه املرحلة حسب الرتتيب القرآين بعد مرحلة العلقة اليت يعلق فيها 
اجلنني أو الكيسة األرميية برحم األم، ويتغذى من دمائها ويتصل هبا اتصاًال مباشًرا، مث 

اخلال� املتعددة إىل ظهور الكتل البدنية واليت متثل أجهزة اجلنني  يتحول اجلنني من هذه
وعضالته وجلده ويتكون منها اجلهاز اهليكلي والعضلي، وهي نقلة سريعة بني املرحلتني، 
كما تظهر على اجلنني يف هذه املرحلة جمموعة من الشقوق من جهة الرأس ويف األقواس 

تواىل يف الظهور على كل جانب من حمور اجلنني، البلعومية، وتتعدد الكتل البدنية وت
كتلة على كل جانب من القمة إىل املؤخرة،   45إىل  42ويبلغ عددها عند اكتماهلا من 

وهذه الكتل والشقوق واألقواس جتعل اجلنني على هيئة املضغة، أو املادة اليت الكتها 
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بدقة عن هيئة اجلنني األسنان، وظهرت عليها طبعات فم املاضغ، وهذا املصطلح يعرب 
يف هذه املرحلة وحقيقته، ولعل هذا املصطلح يف وصف هذه املرحلة هو أنسب 

 .املصطلحات وأفضلها للتعبري عن اجلنني وحقيقة خلقه وهيئته

وهذا ما تبينه الدالالت اللغوية هلذا اللفظ، وتفسري اآل�ت القرآنية اليت تدل 
 .على هذه املرحلة

 :وأقوال املفسرين يف اآلية الكرمية اللغويةالدالالت من       •

جاء لفظ مضغة يف املعاجم العربية داالًّ على املادة اليت الكتها األسنان، وكذلك 
... الك :َمَضَغَيْمَضغوَميُْضغمضًغا: مضغ": فقد جاء يف لسان العرب على صغار األشياء؛

: ُضغ األمورومُ ... ميضغ وهي القطعة من اللحم قدر ما مجع مضغة،: واملضغ
 .)[5]("صغارها

وكذلك جاء هذا املعىن عند املفسرين؛ حيث ذكروا أن املضغة قطعة من اللحم 
هي : "قدر ما ميضغ، ال شكل فيها وال ختطيط؛ فقد جاء يف تفسري ابن كثري عن املضغة

 .)[6]("ختطيط قطعة كالبضعة من اللحم الشكل فيها وال

 .)[7]("وهي حلمة قليلة قدر ما ميضغ: "وجاء يف تفسري القرطيب

يف الداللة على القطعة " مضغة"وهكذا تتفق املعاين اللغوية والتفسريية لكلمة 
املمضوغ، واليت ال شكل هلا وال هيئة سوى داللة مظهرها وهيئتها الصغرية من اللحم 

على املضغ، وهذا ما أوضحته الدالالت العلمية، أبن اجلنني يف مرحلة املضغة هو عبارة 
 .عن قطعة صغرية جدا تظهر كاملادة اليت طبعت عليها آاثر املضغ

غري إىل مرحلة جديدة فاجلنني بعد حتوله من مرحلة العلقة مباشرة �خذ شكله يف الت
يظهر عليها عالمات عديدة من التثين والنتوء؛ نتيجة الكتل البدنية واألقواس البلعومية، 

 .فيظهر كأنه قطعة ممضوغة
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وقد رأينا يف مرحلة العلقة أن اجلنني أصبح يشبه العلقة يف مظهره من جراء 
كن سرعان ما تطاوله، وتثلمه، وظهور بعض الفلقات فيه، وخط طويل يف وسطه، ول

يفقد هذا املظهر بعد أن ينحين رأسه وذيله اجتاه بطنه يف اليومني الرابع والعشرين 
واخلامس والعشرين، وبعد أن ينطوي جانبا اجلنني على نفسيهما؛ فيفقد اجلنني مظهر 

 .العلقة

) CONNECTINGSTALK( ومما يساهم يف ذلك أيًضا هو أن الساق املوصلة
اجلنني على أنه علقة تتحول إىل حبل سري؛ فهذه الساق اليت كانت اليت كانت متيز 

هتاجر وتلتحق ابملعي األوسط  تلتصق ابجلنني وكيس املح عند ذيل اجلنني، ما تلبث أن
الذي ختلق من جهة بطن اجلنني، فتنتفي صورة الساق املوصلة، ويفقد اجلنني بذلك 

 ".العلقة"آخر عامل يربطه بصورة 

الفلقات اليت تتكون يف مرحلة العلقة حىت يبلغ عددها �اية األمر وبعد، تتكاثر 
فلقة، يظهر بينها فراغات وأخاديد، وتكون بذلك أبرز عالمات هذه الفرتة،  44: 42

وتظهر أوىل هذه الكتل من جهة الرأس، مث يتواىل ظهورها تباًعا من الرأس إىل مؤخرة 
ميكن معرفة عمر اجلنني مبعرفة عدد  اجلنني وفق جدول زمين دقيق للغاية، حىت إنه

 :الكتل البدنية كاآليت

  

 عدد الكتل البدنية العمر ابأل�م

20 - 21 1-3 
22-23 4-12 

24-25 13-20 

26-27 21-29 

28-30 30-35 

 )44أو ( 36-42 31-35
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، وهي تبدو )Somites" (الفلقات"نرى يف الصورة جنينا يف أسبوعه الرابع والنصف، وقد بدت عليه 
 فخلقنا العلقة مضغةوكأ�ا وجبة أسنان مضفية على اجلنني مظهر املضغة كما تشري إليه اآلية

 )14: املؤمنون(

 

 يوًما مؤكدة مظهر املضغة 28نرى يف الصورة كيف أن األقواس البلعومية ظهرت يف جنني عمره 

  

فهناك ، املرحلة ابملضغةوحدها السبب يف تسمية هذه  وليست الكتل البدنية
فباإلضافة إىل ؛ تفاصيل أخرى ـ وإن كانت دقيقة ـ جتعل تسمية املضغة مالئمة للجنني

 القطع البدنية: ابسم الكتل اخلارجية الظاهرة للعني، هناك أيًضا كتل داخلية تعرف
)METAMERES( ،يتكون بداخلها أ�بيب بدائية للكلى )PRONEPHROS( ،

 ل البدنية يف جهة الرأس والعنق، ومتتد إىل مؤخرة اجلننيتظهر مع ظهور الكت
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)CAUDAL PORTION( ،للكتل اخلارجية، وكأن هذه الكتل تولدت  يف خط مواز
حتت وطأة مضغ األسنان للجهة اخلارجية، فأصبح لدينا إىل جانب آاثر الطبع اخلارجية 

ألخرى اليت ذكر�ها إىل جانب التفاصيل ا، آاثر طبع داخلية مرادفة هلا، هذه الكتل
 .وصف املضغة دقيًقا كل الدقة، ابرًعا كل الرباعة يف وصف تلك املرحلة سابًقا، جتعل

ومن اجلدير ابلذكر أن وصف هللا سبحانه وتعاىل للجنني أبنه مضغة يف هذه الفرتة 
يشري إىل أن اجلنني طر�ًّ ابلغ الطراوة؛ فالقطعة اليت يلوكها الفم طرية، وخصوًصا بعد 

يف فرتة املضغة، نرى أ�ا  وإذا ألقينا نظرة إىل املادة اليت يتألف منها اجلنني مضغها،
، )MESENCHYMAL TISSUES( أنسجة ميزانكيمية: مؤلفة من أنسجة تسمى

، وهذه الطراوة مهمة حىت ينطوي "أنسجة منتظمة برخاوة"وهي كما يصفها العلماء 
يشري إىل معرفة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن هذه الفرتة النواحي، وهذا  اجلنني على نفسه يف خمتلف

وخصوًصا أن النصني  تتطلب رخاوة لدى أنسجة اجلنني حىت يستطيع أن يتشكل،
 )38( مث كان علقة فخلق فسوى) 37(أمل يك نطفة من مين ميىن  :القرآنيني

قة فخلقنا العلقة مث خلقنا النطفة عل) 13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني ، و)القيامة(
إىل أن اجلنني  يشريان) املؤمنون(  مضغة فخلقنا املضغة عظاًما فكسو� العظام حلًما

تصلبه؛ مما يدل على أنه كان رخوا يستقيم يف املرحلة اليت تلي مرحلة املضغة من جراء 
 .قبل ذلك

" املضغة"العوارض اليت تظهر عند اجلنني يف هذه الفرتة، واليت جتعل تسمية  ومن
 :تنطبق عليه

تبدو فلقات اجلنني وكأ�ا تتغري ابستمرار مثلما تتغري آاثر طبع األسنان يف   .1
شكل مادة متضغ حني لوكها ـ وذلك للتغري السريع يف شكل اجلنني ـ ولكن آاثر الطبع 

ة؛ فاجلنني يتغري شكله الكلي، ولكن الرتكيبات املتكونة من أو املضغ تستمر مالزم
 .الفلقات تبقى
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وكما أن املادة اليت تلوكها األسنان حيدث فيها تغضُّن وانتفاخات وتثنيات فإن 
 .ذلك حيدث للجنني متاًما

 تتغري أوضاع اجلنني نتيجة حتوالت يف مركز ثقله مع تكون أنسجة جديدة،  .2
فيدور اجلنني ويتقلب يف  ضع املادة وشكلها حينما تلوكها األسنان،ويشبه ذلك التغري و 

 .)[8](جوف الرحم كما تدور القطعة املمضوغة يف جوف الفم

ينطبق معىن الشيء الصغري للفظ املضغة على حجم اجلنني يف هذه املرحلة؛  وأيضا
سم، وهو حجم صغري جدًّا كما 1حيث إن طول اجلنني يف �اية هذه املرحلة يبلغ حوايل 

 ".مضغة"يشري إليه معىن كلمة 

وعلى هذا فإن إطالق مصطلح املضغة على اجلنني يف هذه املرحلة يفي متاًما ويعرب 
طبيعة هذه املرحلة يف خلق اإلنسان، وهذا من اإلعجاز البنيِّ للقرآن الكرمي يف  بدقة عن

 .وصف خلق اجلنني، وهذا ما وضحه العلم احلديث وكشف عن أسراره

 :وجه اإلعجاز  )3

، وهي "املضغة"لقد عرب القرآن الكرمي بدقة متناهية وإعجاز بليغ عن مرحلة 
املرحلة اليت يبدأ فيها اجلنني يف التكون والتطور، وتظهر عليه الكتل البدنية اليت متثل 
أعضاءه وعضالته وعظامه، وهذا املصطلح يدل على هذه املرحلة داللة واضحة بيِّنة، 

فلفظ املضغة يدل على املادة املمضوغة اليت الكتها ويفي ابلداللة عليها بدقة؛ 
 .األسنان

وهذا ما أكده العلم احلديث وبينه بوضوح؛ حيث أكد العلماء على أن اجلنني يف 
هذه املرحلة مير سريًعا مبجموعة من التطورات يف اهليئة واملظهر؛ حيث تظهر على اجلنني 

كتلة، وينحين   44، 42اكتماهلا ما بني جمموعة من الكتل البدنية واليت يبلغ عددها عند 
رأس اجلنني وتتميز األقواس البلعومية؛ مما جيعل مظهره يف حالة من التثين والتغضُّن 
واالنتفاخ، وهي اهليئة نفسها اليت أتخذها صورة املادة املمضوغة، واليت طبعت عليها 
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سم؛ مما جيعل لفظ  1أسنان املاضغ، وأيًضا فاجلنني يف هذه املرحلة ال يزيد حجمه عن 
املضغة يدل داللة واضحة ومعجزة عليه يف هذه املرحلة، مبا اليقوم به لفظ آخر، وهذا 

 .إعجاز علمي بنيِّ للقرآن الكرمي يف وصف هذه املرحلة

   
 

مـــع : دمحم الســـوري، مقـــال منشـــور مبوقـــع. دالــرد علـــى اإلعجـــاز العلمـــي حـــول التكـــوين اجلنيــين يف القـــرآن، (*) 
 .www.ladeenion1.blogspot.comالالدينيني وامللحدين العرب 

يف حوايل اليوم اخلامس عشر من عمر النطفة األمشاج تبدأ حزمة من خال� الطبقة العليا للقرص اجلنيين يف . [1]
ــــرف ابســــم الشــــريط االبتــــدائي أو األويل الرتتيــــب   the primary or(علــــى هيئــــة خــــط طــــويل يُع

prelimitivestreak( وابستطالة هذا الشريط االبتدائي إبضافة خال� جديدة عنـد �ايتـه اخللفيـة، تتضـخم ،
يط األويل اخنفـاض �ايته األمامية على هيئة ما تُعرف ابسم العقدة االبتدائية، ويف الوقت نفسـه يتكـوَّن علـى الشـر 

 . أويل ضيق يستمر إىل حفرة ضئيلة يف العقدة االبتدائية تعرف ابسم احلفرة االبتدائية

 .323، 322زغلول النجار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان يف القرآن الكرمي، د. [2]

 .212، 211موفق شريف جنيد، مرجع سابق، ص. علم اجلنني، د. [3]

 .255: 253دمحم علي البار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. [4]

 .مضغ: مادةلسان العرب، . [5]

 .240، ص3تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [6]

 .6، ص12اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مرجع سابق، ج. [7]

 .294: 290إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص. [8]
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