
 نفي إعجاز القرآن الكرمي يف إخباره عن خلق

*)(اجلنني يف ظلمات ثالث  

: مضمون الشبهة

يواصل املغرضون طعو�م وتشكيكاهتم حول قضا� اإلعجاز العلمي يف القرآن 
الكرمي؛ فينكرون إعجاز القرآن يف إخباره عن خلق اجلنني يف ظلمات ثالث، والذي 

خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلًقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث : جاء يف قوله تعاىل
). الزمر( )6(فأىن تصرفون ذلكم هللا ربكم له امللك ال إله إال هو 

زاعمني أن قصارى ما تفيده اآلية أن اجلنني يعيش يف ظالم داخل األرحام، وقد 
.تكون هذه الظلمة ظلمة مادية أو معنوية روحية، وال معىن حلصرها يف ظلمات ثالث

كما جيعلون من االختالف الواقع بني علماء اإلعجاز العلمي حول حتديد مصادر 
. الثالث ـ مسوًغا لنفي اإلعجاز عن اآلية الكرمية هذه الظلمات

كما يطعنون يف جعل املشيمة أبغشيتها إحدى هذه الظلمات الثالث، زاعمني 
أ�ا ال حتيط ابجلنني من مجيع أطرافه، وأ�ا جسم شفاف يسمح مبرور الضوء إىل داخله، 

!وهبذا فكيف ميكن اعتبارها إحدى هذه الظلمات الثالث؟

ن هبذا إىل أن اآلية الكرمية السابقة ال عالقة هلا ابإلعجاز العلمي وهم خيلصو 
. القرآين يف خلق األجنة

: وجها إبطال الشبهة
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أكدت األحباث العلمية احلديثة أن اجلنني ال يكتمل خلقه بصورة كاملة سليمة )1

 إال بوجود ظالم حالك يف مراحل خلقه وتكوينه؛ حفاظًا على خال�ه وأعضائه، وإال
 . خلرج اجلنني مشوها، أو لفسدت البويضة امللقحة ابتداء بفعل الضوء

وقد ذهب معظم علماء اإلعجاز العلمي إىل أن الباعث على هذا الظالم ثالثة 
املشيمة أبغشيتها، مث جدار الرحم، مث جدار البطن أو : أشياء متثل ظلمات ثالث، وهي

قبل، وهذا هو الراجح يف حتديد  بدن اإلنسان، وهذا ما ذهب إليه جل املفسرين من
 . الظلمات الثالث، ولذلك فاجلنني خيلق يف بطن أمه يف ظلمات ثالث

أثبت العلم احلديث أن اجلنني حياط مبجموعة من األغشية داخل الرحم، هي  )2

مبثابة مركز الغذاء واحلماية للجنني، وذلك مبا حتويه من سوائل، وبروتينات، وأوعية 
دموية، وخال� متنوعة، وهرمو�ت منشطة، وهذه األغشية جمتمعة يطلق عليها املشيمة 

شية مبا حتويه من هذه اخلال� واهلرمو�ت واألوعية ، وأكد العلماء أن هذه األغ"السخد"
 : الدموية متثل ظلمة حالكة حول اجلنني، وهي على التوايل من الداخل إىل اخلارج

 ". السلى"الغشاء األمينوسي       •

 ". املشيمي"الغشاء الكوريوين       •

 . الغشاء الساقط      •

نبه، وهي جمتمعة متثل الظلمة األوىل وهي حتيط ابجلنني إحاطة اتمة من مجيع جوا
: على اجلنني يف مراحل ختلقه املختلفة يف بطن أمه، مصداقًا ملا جاء يف قوله تعاىل

خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلًقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث  )٦: الزمر .( 

 : التفصيل

 : ثبوت إعجاز القرآن الكرمي يف اإلخبار عن خلق اجلنني يف ظلمات ثالث. أوال
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 : احلقائق العلمية  )1

لقد أثبت العلم احلديث أن الضوء هو أكثر ما يعرض اجلنني لألذى واملخاطر يف 
مراحل ختلقه وتكوينه املختلفة، وأن الظلمة ضرورية جدًّا لتخلق اجلنني يف سالمة 

ذه الظلمة تتمثل بصورة فعالة واضحة يف بطن األم؛ حيث تبدأ مرحلة واكتمال، وأن ه
يف الرحم، ) الزجيوت(اخللق أو التخلق منذ سقوط النطفة األمشاج أو البويضة املخصبة 

وتنغرس فيه، وهنا تتمثل عناصر الظلمة واضحة على اجلنني يف هذه املرحلة وما يليها، 
لرحم، مث ما حييط ابجلنني من أغشية مما يسمى وهذا ما يقوم به جدار البطن مث جدار ا

 . ابملشيمة، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض

أما عن أمهية الظلمة للجنني؛ : "وهذا ما أكده أحد ابحثي اإلعجاز العلمي بقوله
فإن الظلمة ضرورية لتخلق اجلنني؛ وذلك ألن الضوء عامة يؤذيه، فقد يتسبب الضوء 

تمال منوها، كما أن الضوء قد يؤذي خال� اجلنني، وقد يف إتالف شبكية العني قبل اك
 . يكون فتاًكا ابلنسبة إىل البويضة

وأن األشعة ) من 400إىل  32(فقد أظهرت األحباث أن الضوء فوق البنفسجي 
أكرب من (القريب إىل األمحر ) wavelength(الكثيفة والقريبة من الطول املوجي 

 . وء اهلالوجيين املستعمل عادة أيًضا يؤذي البويضةتؤذي اجلنني، كما أن الض) من 750

ذو الطول املوجي ما (إن الضوء الوحيد الذي ال يؤذي اجلنني هو الضوء األخضر 
 ). من 525ـ  575بني 

وكما نعلم فإن ختلق اجلنني يعتمد على استنساخ اخلال�، فإذا أتذت اخلال� األوىل 
 . حلق ابألوىلتولدت اخلال� املنسوخة مع األذى الذي 

نود اإلشارة إىل أنه مبا أن الضوء يؤذي اخلال�، فإذا خف استنساخ اخلال� 
املعطوبة من جراء الضوء ـ واليت ستؤلف اجلنني ـ خف الضرر الذي يتولد عن أتثري 
الضوء ـ وهللا تعاىل أعلم ـ وهذا يعين أنه كلما تقدم اجلنني يف السن وختطى مرحلة ختلق 
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ثري الضوء على اجلنني، أضف إىل ذلك أن نشوء اجللد وتغطيته األعضاء، خف أت
فإنه ال بد لكي "، )[1]("للجسم واحلجاب الذي يفرضه خيفف من أذى الضوء للجنني

تعيش يتم اخللق كامًال قو�ًّ دون تشوه أن يتم ذلك يف جو مظلم، فاخلال� االبتدائية ال 
 .)[2]("يف نور الشمس، بل جتف أو تتشوه أو متوت

هذا عن أمهية الظالم للجنني يف مراحل ختلقه األوىل يف بطن أمه، وخماطر الضوء 
عليه؛ لذلك اقتضت حكمة هللا تعاىل أن ينشأ اجلنني يف ظالم حالك يف بطن األم، 

، مث جدار الرحم، مث )املشيمة(الظالم يف جمموعة األغشية اليت حتيط ابجلنني ويتمثل هذا 
 . جدار البطن

حياط اجلنني يف داخل الرحم مبجموعة : "ويوضح ذلك الدكتور زغلول النجار قائال
غشاء السلي أو الرهل : من األغشية هي من الداخل إىل اخلارج كما يلي

)AMNION( والغشاء املشيمي ،)CHORION( والغشاء الساقط ،)DECIDUA( ،
وهذه األغشية الثالثة حتيط ابجلنني إحاطة كاملة، فتجعله يف ظلمة شاملة هي الظلمة 

 . األوىل

وحييط أبغشية اجلنني جدار الرحم، وهو جدار مسيك يتكون من ثالث طبقات 
 . حتدث الظلمة الثانية حول اجلنني وأغشيته

يف ظلمتني متتاليتني يقع يف وسط احلوض،  والرحم احملتوي على اجلنني وأغشيته
وحياط إحاطة كاملة ابلبدن املكون من كل من البطن والظهر، وكالمها حيدث الظلمة 

 .)[3]("الثالثة
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ختطيطي جلنني بشري يف داخل الرحم رسم                                                                       
 )الظلمات الثالث احمليطة ابجلنني(

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

تسري منظومة هذا الكون مبقاييس حمددة شديدة الدقة، تتمكن هبا كل الكائنات 
لق؛ حيث يستكمل كل من القيام بدورها خري قيام، ويتمثل هذا واضًحا يف مسألة اخل

خلق خلقه بنظامه احملدد، ودقته املتناهية، ومبا حيفظ له اكتماله وسالمته، والقدرة على 
 . القيام بدوره يف هذا العامل العجيب، إ�ا قدرة إهلية حكيمة خالقة خارقة

ال يشذ خلق اجلنني عن هذه املنظومة اإلعجازية يف الكون؛ حيث مير اجلنني يف 
خلقه وتكوينه مبجموعة من املراحل واألطوار، كل مرحلة تسلم أختها حىت يكتمل 
اجلنني خلًقا سو�ًّ فعاًال، وهذه املراحل املتعاقبة تتم يف ظلمات ثالث داخل بطون 

خماطر الضوء ومؤثراته املضرة على خال� اجلنني  األمهات؛ حفاظًا على هذا اجلنني من
وأعضائه، فالظلمة ضرورية ليس فقط يف خلق اإلنسان، وإمنا يف خلق املخلوقات 

 . مجيعها

ومن تقدير العزيز احلكيم أنه خلق خلقه مجيًعا يف ظلمات، ما من خلق إال خلقه "
يف ظلمة البحر، فكلما نزلنا خلق هللا تعاىل الكائنات احلية : هللا يف ظلمة؛ ففي البحار

حتت سطح املاء يف البحار وجد� أنفسنا يف ظلمات، حىت إن الغواص جيد نفسه يف 
حاجة إىل مصباح كهرابئي ليبدد الظلمات من حوله، فاهلل خلق الكائنات البحرية يف 
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، وكل نبات بدأ خلقه من حبة يف )٤٠: النور(أو كظلمات يف حبر جلي : ظلمة البحر
وما تسقط : الرتبة، فكل اململكة النباتية إمنا خلقت يف ظلمة الرتبة، قال تعاىل ظلمة

من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال �بس إال يف كتاب مبني 
)59()ظلمة الرحم(، وكل الدواب واإلنسان إمنا بدأ خلق كل منهما يف )األنعام( ،

كب والنجوم يف ظلمة اتمة، وكل خلق يف الفضاء وحىت الفضاء الكوين حيث الكوا 
 .)النازعات()29(وأغطش ليلها وأخرج ضحاها : الكوين يسبح يف ظلمة

هذا ما توصل إليه العلماء حديثًا؛ علماء النبات، وعلماء البحار، وعلماء الفيز�ء 
ذكره يف  الكونية، وعلماء األجنة، ومل يكن كل ذلك معروفًا من قبل، إال أن هللا تعاىل

 .)[4]("القرآن العظيم

وهكذا خلق اإلنسان مير مبراحل متعددة، وخيلق داخل بطن األم يف ظالم، بل يف 
خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلًقا من بعد خلق يف ظلمات : ظلمات ثالث، قال تعاىل

 .)الزمر()6(إله إال هو فأىن تصرفون ثالث ذلكم هللا ربكم له امللك ال 

وهذه الظلمة على أ�ا ظلمة حسية يف خلق اإلنسان قد تدل على ظلمة معنوية 
إن هللا تبارك وتعاىل خلق خلقه يف ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن : "أيًضا؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص

القلم على علم أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف 
 .)[5]("هللا

هذه حقائق بيِّنة الوضوح ُتظهر دقة هذه اآلية الكرمية وإعجازها العلمي والبياين 
على السواء، إال أن الطاعن ال تروق له هذه احلقائق، فيطعن فيها، وينكر هذا اإلعجاز 

، مسوًغا ذلك أبن الظلمات الثالث اليت حتدثت عنها اآلية العلمي البني لآلية الكرمية
الكرمية خمتلف فيها بني علماء اإلعجاز العلمي، وخمتلف فيها كذلك بني املفسرين، 
ولكن الطاعن جانبه الصواب واإلنصاف كثريًا يف هذا األمر، وهذا ما يبينه التفصيل 

 :اآليت
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  :من أقوال املفسرين      •

ذهب مجهور املفسرين يف تفسري هذه اآلية إىل أن الظلمات الثالث املقصودة يف 
 . ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة املشيمة: خلق اجلنني هي

خيلقكم يف بطون أمهاتكم : وقوله: "فيقول اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية
أيها الناس يف بطون  يبتدئ خلقكم: ، يقول تعاىل ذكره)6:الزمر(خلًقا من بعد خلق

أمهاتكم خلًقا من بعد خلق؛ وذلك أ�ا حيدث فيها نطفة، مث جيعلها علقة، مث مضغة، مث 
عظاًما، مث يكسو العظام حلًما، مث ينشئه خلًقا آخر، تبارك هللا وتعاىل، فذلك خلقه إ�ه 

ظلمة يف ظلمة البطن، و : ، يعين)6:الزمر(يف ظلمات ثالث: وقوله... خلًقا بعد خلق
 .)[6]("الرحم، وظلمة املشيمة، وحنو الذي قلناه يف ذلك قال أهل التأويل

يف ظلمات : "وذكر هذا التفسري ـ أيضا ـ اإلمام القرطيب؛ فقال
ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة املشيمة، قاله ابن عباس وعكرمة  ،)6:الزمر(ثالث

ظلمة املشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة الليل، : وجماهد وقتادة والضحاك، وقال ابن جبري
ظلمة صلب الرجل، وظلمة بطن املرأة، وظلمة الرحم، : والقول األول أصح، وقيل

 .)[7]("وهذا مذهب أيب عبيدة

يف ظلمات : وقوله جل وعال: "وأكد هذا التفسري ـ أيضا ـ اإلمام ابن كثري بقوله
يعين يف ظلمة الرحم، وظلمة املشيمة اليت هي كالغشاوة والوقاية   ،)6:الزمر(ثالث

وجماهد، وعكرمة، وأبو مالك،  �على الولد، وظلمة البطن، كذا قال ابن عباس 
 .)[8]("، وابن زيدوالضحاك، وقتادة، والسدي

وكذلك جند هذا التفسري لآلية الكرمية عند بعض املفسرين حديثًا، كما جاء عند 
ظلمة بطن األم، وظلمة الرحم، : والظلمات الثالث: "صاحب التحرير والتنوير، قال

اجلنني حميطًا به ليقيه وليكون به استقالله وظلمة املشيمة، وهي غشاء من جلد خيلق مع 
 .)[9]("مما ينجز إليه من األغذية يف دورته الدموية اخلاصة به دون أمه
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): 6:الزمر( يف ظلمات ثالث: "وذكر ذلك ـ أيًضا ـ صاحب الظالل؛ فقال
ظلمة الكيس الذي يغلف اجلنني، وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس، وظلمة 
البطن الذي تستقر فيه الرحم، ويد هللا ختلق هذه اخللية الصغرية خلًقا من بعد خلق، 
وعني هللا ترعى هذه اخلليقة، وتودعها القدرة على النمو، والقدرة على التطور، والقدرة 

 .)"اء، والقدرة على السري يف متثيل خطوات النفس البشرية كما قدر هلا ابرئهاعلى االرتق

وملا : "وقد بّني الشيخ الشعراوي أمهية الظلمة للجنني؛ فقال عند تفسري هذه اآلية
هي ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة : تكلم العلماء يف معىن الظلمات الثالث قالوا

 : وكلمة الظلمة نفهم منها عدة أمور. املشيمة

 . الظلمة تعين عدم وجود النور، وهي مرتبطة ابلليل: أوال

الليل دائًما رطب عن النهار؛ ألن النهار فيه حرارة الشمس وحرارة األنفاس : اثنيا
الناشئة عن احلركة، أما األنفاس يف الليل فهادئة؛ أل�ا جملرد استبقاء احلياة، وليست 

 . �شئة عن حركة العمل واجلهد املبذول

 . كذلك يف الظلمة سكون وهدوء ال يتوفر يف النهار: اثلثا

ظلمة عدم نور، وفيها برودة، وفيها سكون، وهذه األمور الثالثة ضرورية إًذا؛ يف ال
لنمو اجلنني، وتكّون أعضائه يف بطن أمه؛ ألنه يف بطن أمه خلق ضعيف غري مكتمل 
األعضاء واجلوارح، ال يقوى على حتمل احلرارة، وال حتمل الضوء، وال حتمل األصوات 

ل تقيه هذه األشياء؛ لذلك قال املزعجة؛ لذلك جعل له اخلالق سبحانه عواز 
 .)[11](")6:الزمر(يف ظلمات ثالث:سبحانه

وعلى هذا، فمن خالل إيراد آراء املفسرين وأقواهلم يف معىن هذه اآلية الكرمية 
يتبني أن اجلنني مير مبراحل متعددة يف اخللق، كلها متر داخل ظلمة، وهذه الظلمة مهمة 

 . جدًّا ابلنسبة لنمو الطفل وسالمته
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: يوقد ذهب معظم املفسرين إىل أن الباعث على هذه الظلمة ثالثة أشياء، وه
ظلمة جدار البطن، وظلمة جدار الرحم، وظلمة املشيمة اليت حتيط ابجلنني، وهكذا يتم 

وهذا ما يتفق متاًما مع احلقائق العلمية . خلق اجلنني يف بطن األم يف ظلمات ثالث
 .السالفة الذكر

كما يتبني اإلعجاز العلمي لآلية الكرمية يف إخبارها عن ختلق اجلنني طورًا بعد طور 
لمات ثالث، فقد أثبت العلم احلديث أن اجلنني مير يف خلقه وتكوينه مبجموعة من يف ظ

األطوار واملراحل، من كونه نطفة أمشاًجا، إىل كونه علقة، مث مضغة، مث عظاًما، مث كسوة 
العظام حلًما، مث اكتمال اجلنني ونشأته، وهذه املراحل املتعاقبة تتم يف بطن األم يف 

هذه الظلمات للجنني احلماية والسالمة، والتخلق التام لألعضاء ظلمات ثالث، وتوفر 
دون أضرار أو تشوهات، كما تدل على عظمة اخلالق الذي ال حيول دون دقة خلقه 

هذا عن إعجاز القرآن الكرمي يف ذكر . وعظمته حائل، وال مينعه من إحكام صنعه مانع
 . هذه اآلية

الذي اختذه الطاعن حجة يف نفي ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا ـ و 
 ما هذه الظلمات الثالث؟ وما أهم خصائصها؟: إعجاز هذه اآلية ـ هو

خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلًقا منبعد خلق يف ظلمات ثالث : قال عز وجل
 .)الزمر()6(ذلكم هللا ربكم له امللك ال إله إال هو فأىن تصرفون 

الظلمات، والتخلقات املتتالية؛ : مهاتتحدث هذه اآلية عن موضعني أساسيني، 
يشري إىل أن اجلنني مير يف أطوار ومراحل خمتلفة، ) 6:الزمر(خلقا من بعد خلق:فقوله

ولكن الذي يضاف إىل هذا التفسري هو أن هذه األطوار جيب أن يكون هلا طابع خاص 
ز ببعض التغريات هو اهليئة اليت تظهر على اجلنني، واليت تتمي: التخلق، فالطور: أال وهو

اليت حتصل فيها، وهذه التغريات قد تكون ختلقات وقد تكون أشياء أخرى؛ كز�دة وزن 
إخل، ولكن ذكر األطوار يف هذه اآلية بصيغة التخلق ... اجلنني، أو عملية متيز اخلال�
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يشري إىل أن الظلمات الثالث املذكورة هي ضرورية هلذه التخلقات، فما هذه 
 الظلمات؟

د أن نستأنس آب�ت أخرى وردت يف القرآن الكرمي تتحدث عن الظلمات ال ب
أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه : لكي تتضح لنا الصورة كليًّا، قال تعاىل

موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها ومن مل 
 .)النور()40(جيعل هللا له نورًا فما له من نور 

إذا أتملنا هذه اآلية نستنتج أن هذه الظلمات جيب أن تكون واحدة فوق 
األخرى، وآية الزمر حتدد عدد الظلمات، فما هي إال أغطية حتيط ابجلنني يف أطواره 
التكوينية، فالغطاء مبثابة حجاب، واحلجاب يؤدي إىل ظلمة، وثالثة أغطية تؤدي إىل 

 .ثالث ظلمات

النطفة األنثوية ) احليوان املنوي(هكذا يبدأ اخللق عندما تدخل النطفة الذكرية 
، مكونة البويضة املخصبة أو نطفة األمشاج، اليت تنشطر إىل العديد من )البويضة(

اخلال�، هذه اخلال� موجودة داخل غشاء حييطها من كل اجلهات، أال وهو غشاء 
قناة ترتبط ابلرحم ـ قناة فالوب ـ وهذه القناة البويضة، وهذه البويضة موجودة داخل 

ظلمة البطن، : موجودة داخل البطن، وهكذا تتمثل هنا ثالث ظلمات حتيط ابخللق
 . ، وظلمة غشاء البويضة)قناة فالوب(وظلمة القناة 

ويف مرحلة اتلية تقع البويضة املخصبة يف الرحم، وأثناء وقوعها تتخلى البويضة 
خل بطانة الرحم لتستبدل به فيما بعد الغشاء املشيمي، وهنا عن هذا الغشاء، وتد

: تتطابق املعطيات العلمية مرة أخرى مع املعطيات القرآنية، وتصبح الظلمات الثالث
ظلمة البطن، وظلمة جدار الرحم، وظلمة الغشاء املشيمي، وتلك الظلمات كلها 

 .بعضها فوق بعض
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ظر بدقة أكثر، فسنرى أن الغشاء هذا على نطاق واسع، أما إذا أرد� أن نن
 : املشيمي مؤلف من ثالث طبقات بعضها فوق بعض، هي من اخلارج إىل الداخل

 .DECIDUAالغشاء الساقط       •

 .CHORIONالغشاء الكوريوين       •

 .AMNIONالغشاء األمنيوسي       •

كما أن الرحم وقناته مؤلفان من ثالث طبقات، هي من اخلارج إىل الداخل؛ 
: الطبقة العضلية للرحم، واثلثها: طبقة الربيتون اليت تغطي جسم الرحم، واثنيها: أوالها

 . الطبقة املخاطية؛ وهي الغشاء املبطن للرحم

خيلقكم يف بطون : كما نشري هنا إىل أن هللا سبحانه وتعاىل قال
يف أرحام أمهاتكم، داللة على أن الظلمات غري حمصورة : ، ومل يقل)6:الزمر(اتكمأمه

 .)[12](يف الرحم فقط، ولكن هي يف الرحم وخارجه

وعلى هذا فإن اآلية الكرمية تتطابق مع احلقائق العلمية الواردة يف خلق اجلنني 
فاجلنني مير يف خلقه وتكوينه مبراحل خمتلفة متعاقبة، وهذه املراحل تتم مطابقة واضحة، 

 .يف ظلمات ثالث داخل بطون األمهات، وأن هذه الظلمة هلا أمهية عظيمة للجنني

هذا عن اآلية الكرمية وما جاء فيها من إعجاز علمي للقرآن الكرمي يف احلديث 
 . عن خلق اجلنني يف ظلمات ثالث

علماء اإلعجاز العلمي حول حتديد هذه الظلمات، فهذا ال أما عن اختالف 
 . يطعن حبال يف ثبوت اإلعجاز العلمي لآلية الكرمية، بل قد يزيدها هذا إعجازًا

فاآلية تثبت يف إعجاز واضح أن خلق اجلنني يف بطن أمه مير مبراحل، وهذه 
 . املراحل متر يف ظلمات ثالث
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بعضها فوق بعض، وهي حتيط ابجلنني من   وهذه الظلمات ـ كما سبق أن أشر� ـ
كافة جوانبه، وهي على الراجح كما ذكر معظم املفسرين وعلماء اإلعجاز العلمي أ�ا 

فهذا التفسري هو أقرب التفاسري إىل معىن . جدار البطن وجدار الرحم وأغشية املشيمة
: ة الثالثةالظلمات الثالث، فاجلنني تتم مراحل ختلقه يف الرحم، وحتيط به األغشي

وهي ظلمة : األمنيون والكوريون والساقط، وهذه األغشية جمتمعة متثل الظلمة األوىل
املشيمة، مث أتيت الظلمة الثانية بفعل جدار الرحم، مث أتيت الظلمة الثالثة بفعل البدن 

 . نفسه، وهكذا يتم ختليق اجلنني يف ظلمات ثالث

  

فسري هذه الظلمات غري التفسري أما آراء بعض علماء اإلعجاز العلمي يف ت
الراجح السابق، فمن الضروري اإلشارة إليها وبيان ما فيها من قصور عن املعىن املراد 

ظلمة اخلصية، وظلمة املبيض، وظلمة الرحم، وهذا : يف اآلية؛ فقد اعتربها بعضهم
، )6:الزمر(يف بطون أمهاتكم: الرأي بعيد جدًّا عن الصواب؛ ألن اآلية الكرمية تقول

 !فأين اخلصية من بطن األم؟

وهذا الرأي أيًضا غري صحيح . ظلميت املبيضني، وظلمة الرحم: واعتربها آخرون
وال يقوم على أساس علمي؛ ألن املبيضني ال يتدخالن مًعا يف عملية ختلق البويضة، فهي 

جها من أتيت من مبيض واحد وليس لآلخر دور يف ذلك، كما أن البويضة يف مرحلة خرو 
 . املبيض ليست من مراحل ختلق اجلنني، وإمنا حيدث هذا بعد التلقيح

ظلمة الغشاء األمنيوسي، وظلمة الغشاء : إن الظلمات الثالث هي: وقال آخرون
وحنن ال نرى هذا الرأي؛ ألن كل غشاء من . الكوريوين، وظلمة الغشاء الساقط

 . ري القرآين لكلمة ظلمةحسب التعب. األغشية السابقة ال يشكل مبفرده ظلمة

ظلمة الغشاء الساقط القاعدي، وظلمة : إن الظلمات الثالث هي: وقال آخرون
وهذا الرأي بعيد عن . الغشاء الساقط البيضي، وظلمة الغشاء الساقط اجلداري
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الصواب؛ ألن األغشية الثالثة السابقة ال تشكل ظلمة، وأل�ا ليست أغشية ثالثة، 
 .)[13](ى أبمساء ثالثة حسب املنطقة اليت يغطيهاوإمنا غشاء واحد يسم

وعلى هذا فالتفسري الراجح هلذه الظلمات الثالث على حسب تعبري اآلية 
وهللا تعاىل أعلى . ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة املشيمة أبغشيتها: القرآنية هي

 . وأعلم

  :اإلعجازوجه   )3

خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلًقا : لقد أثبت القرآن الكرمي من خالل قوله تعاىل
من بعد خلق يف ظلمات ثالث ذلكم هللا ربكم له امللك ال إله إال هو فأىن تصرفون 

)6( )أن عملية ختلق اجلنني تتم يف بطون األمهات عرب ظلمات ثالث )الزمر . 

وهذا ما كشف عنه علم األجنة احلديث، فقد أكد علماء األجنة على أن اجلنني 
مير يف خلقه وتكونه مبراحل خمتلفة، وهذه املراحل متر يف ظلمات، وهذه الظلمة متثل 
أمهية عظمى للجنني؛ حيث إن الضوء يؤثر على سالمة اجلنني واكتماله، ويسبب له 

 . شيًئا من تشوه اخلال� وموهتا

 :ثبوت ظلمة أغشية املشيمة وأمهيتها ابلنسبة للجنني يف مراحله املختلفة. اثنيا

 : احلقائق العلمية  )1

أشر� فيما سبق إىل أن معظم العلماء قد ذهبوا إىل أن اجلنني مير يف نشأته وتكوينه 
ظلمة : مبراحل خمتلفة من اخللق، وهذه املراحل متر يف ظلمات ثالث، هي على الراجح

 ). املشيمة(ن، وظلمة جدار الرحم، وظلمة األغشية احمليطة ابجلنني البد

وهذه األغشية اليت حتيط ابجلنني ال متثل له ظلمة فقط، وإمنا هي صمام األمان 
واحلماية للجنني يف مراحله املختلفة، كما أ�ا مصدر غذائه وتنميته ومنوه، وإذا دققنا 

 : ها ثالثة، وهيالنظر يف األغشية احمليطة ابجلنني وجد�
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 . غشاء السلى أو األمنيون، وحييط ابجلنني مباشرة       -أ                

 ). الغشاء املشيمي(غشاء الكوريون     -ب             

 . الغشاء الساقط     -ج              

وهنا نعرض هلذه األغشية بشيء من التفصيل؛ ليتبني لنا كيف أن هذه األغشية 
 . متثل أمهية قصوى حلياة اجلنني، كما متثل ـ من اخلارج إىل الداخل ـ ظلمة اثلثة عليه

 ):AMNION(غشاء السلى أو األمنيون       - أ               

لغشاء الباطن؛ ألنه حييط السائل األمنيوسي، ويدعى أيًضا الرهل، كما يعرف اب
 . ابجلنني من كل جانب

وهو عبارة عن كيس غشائي رقيق ومقفل حييط ابجلنني إحاطة اتمة، وبه سائل 
يزداد مع منو اجلنني حىت يبلغ أوجه يف الشهر السابع، حيث يبلغ حجمه لرتًا ونصف 

حجمه لرتًا  ، ولكنه يقل بعد ذلك تدرجييًّا حىت يبلغ)ووزنه كذلك كيلو جرام(اللرت 
واحًدا فقط قبل الوالدة، إال يف بعض احلاالت اخلاصة اليت يزداد فيها السائل األمنيوين 

 .ز�دة مفرطة كالتوائم والبول السكري وغريه من احلاالت املرضية

وللسائل األمنيوين فوائد مجة ال ميكن االستغناء عنها يف تكوين اجلنني ومنوه يف 
 : الرحم، وجنملها فيما يلي

حيتوي السائل على مواد زاللية وسكرية، وأمالح غري عضوية : تغذية اجلنني    •
 . ميتصها اجلنني؛ مما يساعد على تغذيته ومنوه

املفاجئة، واحلركات العنيفة، والسقطات محاية اجلنني ووقايته من الصدمات     •
 . اليت تتعرض هلا األم
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يسمح للجنني حبرارة اثبتة تقريًبا؛ فهو مكيف جيد حبيث ال تزيد احلرارة وال     •
 . تقل إال يف حدود ضئيلة جدًّا

مينع السائل األمنيوين غشاء األمنيون من االلتصاق ابجلنني؛ وذلك ألن     •
ني من العوامل املهمة يف حدوث التشوهات اخللقية، فوجود التصاق الغشاء ابجلن

 . السائل عامل مهم يف جتنب هذه التشوهات اخللقية

 . يسمح للجنني ابحلركة الكاملة داخل الرحم    •

وميكن للطبيب أن �خذ عينة من السائل األمنيوين فيفحصه، مما يساعد على     •
 . التعرف على بعض األمراض الوراثية

مجلة وظائف السائل األمنيوسي أثناء احلمل، أما وظائفه أثناء الوالدة فال  هذه
تقل أمهية عن ذلك؛ إذ إن السائل األمنيوسي يكون جيب املياه الذي يوسع عنق الرحم 

ويف ) أكثر من مخسة أصابع(الذي ال يتسع حىت للخنصر، فإذا به يتسع للوليد بكامله 
شر وينضغط بني جدران عنق الرحم أثناء الوالدة الوقت نفسه يقي اجلنني من أن ينح

وما يكون فيها من ضغط عاٍل جدًّا، ولوال لطف هللا سبحانه وتعاىل، مث جيب املياه هذا 
وال يكتفي السائل األمنيوسي بكل هذا ولكنه يقوم .. لتهشم رأس اجلنني أثناء الوالدة

يقتل امليكروابت املوجودة يف بتمهيد وتعقيم الطريق للجنني عندما ينفجر جيب املياه ف
 . املهبل قبيل الوالدة مباشرة؛ حىت يضمن للجنني طريًقا ممهًدا ومعقًما يف الوقت نفسه

 ):الغشاء املشيمي(Chorion غشاء الكوريون     - ب             

وهو الثاين من األغشية اليت حتيط ابجلنني، ويتوسط بني الغشاء الساقط من 
اخلارج والغشاء األمنيوسي من الداخل، ويرتكب هذا الغشاء من ورقتني؛ خارجية 

 . وداخلية
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أما الورقة اخلارجية فبها غازات ومخالت كثرية تنتقل بواسطتها األغذية 
ل غاز اثين أكسيد الكربون والبولينا من اجلنني واألكسجني من األم إىل اجلنني، كما ينتق

 . إىل دم األم

وأما الداخلية فتغطي كيس املح أو الصفار، وتشمل فيما تشمل مبدأ ظهور 
 . األوعية اجلنينية اخلارجية

وغشاء الكوريون يتكون ابدئ ذي بدء عند تكون النطفة األمشاج بعد تلقيح 
البويضة ابحليوان املنوي، وتنقسم البويضة امللقحة وتصبح مثل الكرة أو مثرة التوت 

، وتتكون هذه الكرة من طبقات من اخلال�، فالطبقة )MORULLAوتسمى التوتة (
ارجية فتتميز إىل جمموعة من اخلال� اآلكلة الداخلية يتكون منها اجلنني، أما الطبقة اخل

اليت تنشب وتعلق جبدار الرحم، هذه الطبقة اخلارجية اليت تعلق وتنغرز يف الرحم هي 
 . اليت تتحول إىل غشاء الكوريون الذي نتحدث عنه

وتكون هذه العلقة العالقة جبدار الرحم حماطة ابلدم املتخثر أو الغليظ، وتتفرع من 
رجية مخالت وزغاابت عديدة، وتقضم خال�ها يف جدار الرحم حىت تتمكن الطبقة اخلا

البويضة امللقحة من االنغراز يف جدار الرحم، وتقوم بتغذية اللوح اجلنيين الذي خيلق هللا 
 .سبحانه وتعاىل منه اجلنني مبا متتصه مباشرة من الربك الدموية احمليطة هبا

اجلنني، وال يكتفي ابمتصاص الغذاء من  وينمو غشاء الكوريون واخلمالت مع منو
الربك الدموية احمليطة به، وإمنا تبدأ دورة دموية يف غشاء الرحم وتقابلها دورة دموية يف 
غشاء اجلنني املشيمي، وعن طريق اخلمالت اليت يرق جدارها يوًما بعد يوم مع تقدم 

، كما تنتقل املضادات )األكسجني واثين أكسيد الكربون(احلمل، ينتقل الغذاء واهلواء 
لألجسام الغريبة من األم إىل اجلنني لتكون للجنني جهاز مناعته، ويف الوقت نفسه متنع 

 . عنه انتقال السموم وامليكروابت
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ومع ذلك تقبل األم ما خيرجه اجلنني من إفرازات ومسوم �جتة عن عمليات البناء 
ن، فتتقبلها وأتخذها يف دورهتا واهلدم املستمرة، مثل البولينا واثين أكسيد الكربو 

الدموية الرمحية أوال مث إىل دورهتا الدموية؛ حيث تفرزها بواسطة الكلى عن طريق البول، 
وهكذا ترى أن ثخانة اخلمالت ختتلف من يوم إىل آخر، وتتغري حسب منو اجلنني 

الدم يف  ومتطلباته، وكلما كرب اجلنني رق اجلدار الفاصل بني دورة الدم الرمحية ودورة
اجلنني حىت يسهل عبور املواد املهمة النافعة من األم إىل اجلنني، ويتم إخراج املواد 

 ). البولينا واثين أكسيد الكربون(الضارة من اجلنني إىل األم 

 ):DECIDUA(الغشاء الساقط 

وهو اثلث األغشية اليت حتيط ابجلنني من مجيع جوانبه، وهو مكون من الغشاء 
طن للرحم، وهو رقيق، وينمو هذا الغشاء منوًّا هائًال بتأثري هرمون احلمل املخاطي املب

فتزيد ثخانته من نصف مليمرت عند بدء الطهر من احليض إىل مثانية ) الربوجستون(
مليمرتات آخر الدورة الشهرية وقبيل احليض، فإذا ما مت احلمل زادت ثخانته أضعافًا 

الدموية ز�دة عظيمة، ويتغري تركيبه حىت يصبح مضاعفة، وتزداد فيه الغدد واألوعية 
وقد مسي ابلغشاء الساقط؛ ألنه يسقط وخيرج مع دم احليض أو مع دم . إسفنجي القوام

 . النفاس إذا كان هناك محل

 : ويقسَّم الغشاء الساقط إىل ثالثة أجزاء حسب موقعه من الرحم

حم، يسمى ابلغشاء فالغشاء الساقط املوجود بقاعدة الرحم بني اجلنني والر 
 ).DECIDUA BASALIS(الساقط القاعدي 

 DECIDUA" (الغشاء احملفظي"بينما يسمى الغشاء احمليط ابجلنني مغلًفا إ�ه بـ 

CAPSULARIS( ألنه كاحملفظة أو الكبسولة اليت تغطي اجلنني؛. 
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 DECIDUA" (الغشاء الساقط اجلداري"واثلث األغشية يسمى 
PARIETALIS( وهو يغطي بقية جدار الرحم ما عدا الفرجة اليت يندغم فيها ،

 . اجلنني

 : املشيمة

يساهم يف تكوين املشيمة كل من اجلنني واألم، واملشيمة تتكون من قرصني 
فهو الغشاء الساقط القاعدي، وأما اجلزء اجلنيين ) األم(متالصقني، فأما اجلزء الرمحي 

 . أن وصفناه اجلنيين الذي سبق) الكوريون(فهو 

سنتيمرتًا، وثخانته  20إىل  16وتتخذ املشيمة شكل قرص يتفاوت قطره ما بني 
 ). نصف كيلو جرام(ثالثة سنتيمرتات تقريًبا، ووزنه مخس مئة جرام 

وسطح املشيمة املتصل أبغشية اجلنني أملس �عم، وتبدو من خالله األوعية 
دة، وقد يتصل أبحد جوانبها ويغطي الدموية، ويتصل احلبل السري يف وسطها يف العا

 ). الغشاء السلى أو الرهل(هذا السطح الغشاء األمنيوسي 

أما اجلزء الرمحي فخشن ومكون من مخسة عشر إىل عشرين فصًّا، ويتوسط بني 
جزئي املشيمة ـ اجلنيين والرمحي ـ غشاء مهم يسمى الغشاء املشيمي، ويفصل هذا 

ية والدورة الدموية اجلنينية، وقد وهب هللا هلذا الغشاء الغشاء بني الدورة الدموية الرمح
القدرة على تنظيم تغذية اجلنني ووقايته من كل ما قد يضره، وال يوصل إليه من الغذاء 

 ". الغشاء احليوي املشيمي: "إال ما ينفعه، ويسميه البعض
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صورة للمشيمة من السطح الرمحي 
 الذي تساهم فيه األم  

اجلزءاجلنيين الذي يساهم (من السطح صورة للمشيمة 
 )فيه اجلنني أبغشيته

 : الدورة الدموية يف املشيمة

يف املشيمة دوراتن دمويتان يفصل بينهما الغشاء املشيمي احليوي، ورغم قرهبما 
قراًب شديًدا من بعضهما، حىت إنه ال يفصل بينهما إال جدار رقيق من خال� اخلمالت، 
إال أ�ما ال يتصالن حبيث يندفع الدم من واحدة إىل أخرى، ومع ذلك فاتصاهلما وثيق؛ 

املختار بعناية فائقة من دماء األم يف الرحم إىل أوعية اجلنني إذ ينتقل الغذاء املنتقى و 
الدموية، وينتقل معه األكسجني ومواد املناعة لألمراض واألوبئة، وينتقل من اجلنني إىل 
األم كل املواد السامة اليت نتجت عن عمليات البناء واهلدم املستمرة يف خال� اجلنني، 

، وتنتقل إىل األم لتحملها راضية إىل أجهزة إفرازها،  مثل اثين أكسيد الكربون والبولينا
كما مينع الغشاء احليوي املشيمي انتقال ما قد يكون ضارًّا ابجلنني من مواد موجودة يف 

 . دم األم، كما مينع عن اجلنني امليكروابت واألمراض إال فيما ندر

 : وتقوم املشيمة بوظائف عدة أجهزة يف اجلسم، هي

إذ تقوم إبعطاء اجلنني األكسجني وأتخذ عنه اثين أكسيد : نفسياجلهاز الت  .1
 . الكربون
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تعطي اجلنني الغذاء املهضوم ابلقدر املعلوم، وتنوع غذاءه : اجلهاز اهلضمي  .2
حسب حاجته يوًما بعد يوم، فيختلف غذاء اجلنني ـ نوًعا وكمًّا ـ يف شهره األول أو 

 . لتاسعالثاين عن غذائه يف الشهر الثامن أو ا

تقوم املشيمة إبخراج املواد الضارة ابجلنني واليت ختلفت عن : اجلهاز البويل  .3
 . عمليات البناء واهلدم املستمرة وتدفعها إىل دماء األم

وال تكتفي املشيمة هبذه العجائب كلها، ولكنها ترسل هرموً� يثبت اجلنني يف 
 .هما عندما خيرج اجلنني إىل الدنيا جاهًزاالرحم، وينمي الثديني استعداًدا إلفراز اللنب من

ومن املقرر علميًّا وطبيًّا أن سالمة احلمل متوقفة على سالمة املشيمة، وأن أكثر 
 .)[14](حاالت اإلجهاض إمنا ترجع إىل خلل يف املشيمة

أطواره املختلفة، ومراحل ختلقه املتنوعة، هذا عن األغشية اليت حتيط ابجلنني يف 
ومدى أمهية هذه األغشية حلياة اجلنني، واحلفاظ عليه، وتزويده ابلغذاء والنماء، ويتبني 
هبذا أن هذه األغشية بعضها فوق بعض، وتكون معا املشيمة اليت حتيط ابجلنني من كافة 

وسي، ومنها ما هو حالك جوانبه، وهذه األغشية منها ما هو شفاف مثل السائل األمني
مظلم مثل الغشاء الكوريوين والساقط؛ وذلك الحتوائها على كثري من الغدد واألوعية 
الدموية والربوتينات، وكذلك لثخانة اجلدار الساقط وكرب مسكه، كل هذه العوامل جتعل 
 اجلنني يف ظلمة اتمة داخل أغشيته، وجتعل األغشية احمليطة ابجلنني حالكة قامتة غري

 .شفافة

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

لقد خلق هللا اجلنني يف بطن أمه حماطًا ابلرعاية واحلماية واملنعة بشىت أنواعها، 
فجعله يف قرار مكني ـ وهو الرحم ـ يف مكان آمن مستقر داخل احلماية العظمية لعظام 

وعية الدموية واملواد الربوتينية اليت متد اجلنني بغذائه احلوض، وأمده فيه بكثري من األ
الكامل، ومن عظم نعم هللا سبحانه وتعاىل على اجلنني، أنه أحاطه مبجموعة من 
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األغشية، هي أغشية املشيمة، وهذه األغشية متثل املصدر األساس لتغذية الطفل 
الدموية والغدد املنمية ومحايته ومنوه؛ حيث حتتوي هذه األغشية على كثري من األوعية 

والربوتينات وغريها من اخلال� املسئولة عن تغذية اجلنني، وهذه األغشية حتيط ابجلنني 
 .إحاطة كاملة من مجيع اجلهات، وهي هبذا جتعل اجلنني بداخلها يف ظلمة اتمة

 

  

شكل يوضح                                                                                                
 األغشية اليت حتيط ابجلنني

إن املقدرة اهلائلة اليت وهبها هللا عز وجل للغشاء املشيمي معجزة كاملة، غشاء 
تار للجنني ما يصلحه ويبقيه رقيق يفصل بني دماء األم ودماء اجلنني، ومع هذا فهو خي

وينميه، ويدفع عنه كل ما يؤذيه، ويسمح هلذه املادة أن متر، ويقف حجر عثرة لتلك 
قفي هنا ال حاجة بنا إليك، وخيتار املواد النافعة من دماء : املادة املشاهبة، ويقول هلا

رة املوجودة يف دم ادخلي بسالم، ومينع املواد الضارة، وخيتار املواد الضا: األم فيقول هلا
 . اخرجي من هنا إىل دماء األم: اجلنني، ويقول هلا

بواب عجيب حكيم يقف وقفة صارمة حازمة طوال الليل والنهار ال يكل وال 
يين، خيتار للجنني ما يصلحه ويطرد عنه ما يضره، وهو مع ذلك غشاء مكون من 

هذه القدرة اهلائلة على جمموعة من اخلال� البسيطة الرتكيب، فسبحان من أودع فيه 
 ! التمييز وجعله يف صف اجلنني دائًما وأبًدا
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هذه هي املشيمة حول اجلنني، تقوم هبذه املهام العديدة والوظائف املتنوعة مبا 
حتمله من خال� وأوعية دموية، وهرمو�ت منشطة، ومخائر متنوعة، ومواد غذائية خمتلفة، 

 . وغريها من األمالح والفضالت

يل لعاقل بعد هذا أن تكون املشيمة شفافة، أو ال متثل ظلمة حول فهل خي
 !اجلنني؟

بل هي ظلمة حالكة، تـمثـل مع جدار الرحم وجدار البطن ثالث ظلمات حول 
خيلقكم يف : اجلنني يف مراحل ختلقه يف بطن األم، كما أخربت اآلية الكرمية، قال تعاىل

، وكذلك فهذا )6: الزمر( ثالثبطون أمهاتكم خلًقا من بعد خلق يف ظلمات 
التفسري هو التفسري الراجح من قبل علماء التفسري وأهل اإلعجاز العلمي على 

 . السواء

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 www.almoslih.net



 
 

 

الذخرية : دمحم السوري، مقال منشور مبوقع. الظلمات الثالث، د: نقد أدلة اجلنني(*) 
www.alzakera.eu . 

 .288: 284إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص. [1]

احلاج أمحد، دار ابن حجر، دمشق، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف . [2]
 .125م، ص2007/ هـ1428

 .128: 125زغلول النجار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان يف القرآن الكرمي، د. [3]

 .94، ص2أمحد شوقي إبراهيم، مرجع سابق، ج. النبوي، د موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث. [4]

/ 7(افرتاق هذه األمة، : اإلميان، ابب: ، كتاب)بشرح حتفة األحوذي(أخرجه الرتمذي يف سننه : صحيح. [5]
 ). 2642(وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي برقم ). 2780(، رقم )335

 .258: 256، ص21جرير الطربي، مرجع سابق، ججامع البيان عن أتويل آي القرآن، ابن . [6]

 .236، ص15اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مرجع سابق، ج. [7]

 .46، ص4تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [8]

 .334، ص23، ج11التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج. [9]

 .13041، ص21تفسري الشعراوي، دمحم متويل الشعراوي، مرجع سابق، ج. [11]

 .284، 283إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص. [12]

أمحد البقري األنصاري : الث، حبث منشور مبوقعالظلمات الث. [13]

www.ahmedalbkrealansare.jeeran.com. 

 .بتصرف 430: 423دمحم علي البار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. [14]

 

23 www.almoslih.net

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



