
نفي إعجاز القرآن الكرمي يف وصف الرحم ابلقرار 
)*(املكني 

: مضمون الشبهة

تواصًال لسلسلة الشبهات والطعون حول إعجاز القرآن الكرمي يف خلق اإلنسان 
وهو الرحم، وتكوينه، يعرض املغرضون طعو�م حول مكان ختليق اجلنني وتكوينه، أال 

�فني اإلعجاز العلمي عن القرآن الكرمي يف إخباره عن استقرار النطفة يف الرحم، 
 )13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني : ووصفه ابلقرار املكني؛ وذلك يف قوله تعاىل

). املؤمنون(

زاعمني أن البويضة امللقحة قد تعشش أبي مكان يف اجلسد جملرد املصادفة ليس 
. أكثر من ذلك

ويستدلون على ذلك بتنوع أماكن ارتكاز املشيمة؛ فمكان التصاق املشيمة هو 
ابلعادة واملنطق مكان التعشيش، وهذا االرتكاز قد يكون بقعر الرحم، أو على وجهه 

ن ابلقسم العلوي، وقد يكون أسفل الرحم، وقد يكون األمامي أو اخللفي، وقد يكو 
ابلبوق، أو على املبيض، أو داخل جوف البطن مبا يسمى احلمل خارج الرحم، كما أنه 

. ميكن تعشيش البويضة بطريقة صناعية يف أي مكان من اجلسم

حني استقرارها وانغراسها يف " النطفة"كما أ�م يطعنون يف إعجاز املسمى القرآين 
رحم؛ إذ يزعمون أ�ا يف هذا الوضع جيب أن حتصل على اسم جديد غري النطفة؛ فهي ال

ليست نطفة يف هذا احلني، وإمنا هي اجتماع بني نطفة وبويضة؛ فلماذا أطلق على ماء 
الرجل وبويضة املرأة جمتمعني اسم النطفة دون تدقيق يف الفرق بينهما إن كان هناك 

!إعجاز ابلفعل؟
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ذا إىل أن اآلية الكرمية السابقة ال عالقة هلا ابإلعجاز العلمي يف وهم خيلصون هب
 . وصف الرحم وخلق اجلنني، بل هي قاصرة عن معناه

 :وجها إبطال الشبهة

أكدت األحباث العلمية احلديثة أن الرحم هو املهد والقرار املعد الستقبال  )1

النطفة وهتيئتها وإكرام نزهلا؛ لتصبح جنيًنا سليًما دون خماطر أو إعاقات، ففيه األوعية 
الدموية اهلائلة لنمو الطفل وتغذيته طوال فرتة احلمل، وفيه السائل الزاليل الذي حيمي 

من الصدمات والكدمات، ابإلضافة إىل وجود الرحم بني عظام اجلنني عند كرب حجمه 
احلوض، وتزويده ابلعضالت القوية، فهو املكان املمهد املهيأ الستقبال النطفة وانغراسها 

 . يف جداره، ولتكوين اجلنني وختلقه واحلفاظ عليه

وهذا ما ال ميكن حدوثه يف أي مكان آخر يف جسم اإلنسان غري الرحم، بل إن  
احلاالت اليت حيدث فيها محل خاطئ داخل الرحم أو خارجه هي حاالت تبوء يف كل 

النهاية ابلفشل، وتنتهي إما مبوت األم أو إسقاط اجلنني، فما هي بقرار مكني وال طريق 
مستقيم، وهنا تتجلى حكمة هللا سبحانه وتعاىل يف خلقه، وإعجاز القرآن الكرمي يف 

 . لقرار املكني خللق األجنة ومنوهاقوله، فالرحم فقط دون غريه هو ا

إن تعبري القرآن الكرمي عن مرحلة استقرار البويضة امللقحة يف الرحم ابسم  )2

هلو ،)املؤمنون()13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني  :يف قوله سبحانه وتعاىل) النطفة(
، ونطفة )املينّ (من أدق التعبريات العلمية هلذه املرحلة؛ فهي عبارة عن نطفة الرجل 

، فهي يف احلقيقة اجتماع نطفتني ليس أكثر، وأتخذ مسات النطفة )البويضة(املرأة 
األخالط : ؛ أي"النطفة األمشاج"العادية نفسها، وقد أطلق عليها العلماء اسم 

إ� خلقنا اإلنسان من نطفة :واألمزاج، ابملصطلح القرآين نفسه يف قوله سبحانه وتعاىل
إ�ا ! ، فأي دقة بعد هذه الدقة؟)اإلنسان( )2(ناه مسيًعا بصريًا أمشاج نبتليه فجعل

 .نطفة يف قرار مكني، إنه إعجاز علمي وتعبريي يف الوقت ذاته
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 : التفصيل

 :إعجاز القرآن الكرمي يف وصف الرحم ابلقرار املكني. أوال

  :احلقائق العلمية  )1

لقد أثبت علماء األجنة والوراثة خباصة، والعلم احلديث يف عامل اإلنسان بعامة، أن 
الرحم هو املكان الوحيد الذي يصلح لتخليق اجلنني وتكوينه؛ حيث إن هذا املكان قد 
مهد وعد بطريقة تشرحيية وهرمونية وميكانيكية تعمل على تكوين اجلنني ومنوه بطريقة 

يف إطارها سريًعا بصورة صحية آمنة، وخيرج إىل احلياة طبيعية سليمة؛ حيث ينمو 
 . مكتمًال معاىف، األمر الذي ال يتحقق له يف مكان آخر دون الرحم

 : أما اخلصائص التشرحيية للرحم فتتمثل فيما �يت     •

يقع الرحم يف احلوض بني املثانة من األمام، واملستقيم من اخللف، ويتألف من .1
 . املضيق: اجلسم، والعنق، واملنطقة الواصلة بينهما، وتسمى: ثالثة أقسام تشرحيية، هي

حييط ابلرحم جدار عظمي قوي جدًّا يسمى احلوض، ويتألف احلوض من .2
ن اخللف، والعظمان احلرقفيان من العجز، والعصعص م: جمموعة عظام مسيكة، هي

اجلانبني، ومها ميتدان ليلتحما من األمام على شكل العانة، هذا البناء العظمي املتني ال 
يقوم حبماية الرحم من االرتطامات والضغوط اخلارجية من مجيع اجلوانب فحسب، وإمنا 

كله، ويسمح له عند ميثل بناء مرتًبا تشرحييًّا ليالئم منو اجلنني، ويتناسب مع حجمه وش
اكتمال منوه وكرب حجمه آلالف املرات ابخلروج عرب فتحته السفلية إىل عامل النور، 
وبشكل سهل، فأي اضطراب يف شكل احلوض أو حجمه قد جيعل الوالدة صعبة أو 

 .مستحيلة، وعندها يلزم شق البطن الستخراج الوليد بعملية جراحية تسمى القيصرية
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  صورة حلوض املرأة، الحظ اتساع احلوض وكونه أعرض وأقصر            

 من حوض الرجل يف الصورة التالية                 
  

صورة حلوض الرجل 
وهو أعمق وأضيق من 
حوض املرأة وتضاريسه 

. أكثر بروزًا وخشونة
فإن حوض ولذلك 

املرأة أكثر أماً� للجنني 
 من حوض الرجل،

كما تشري إليه اآليــة 
مث جعلناه ) :الكريـمة

نطفة يف قرار مكني 
 (املؤمنون) (13(

 
  

وهي أربطة متتد من أجزاء الرحم املختلفة لرتتبط بعظام احلوض، : أربطة الرحم.3
أو جبدار البطن، وتسمى ابألربطة الرمحية، وتقوم حبمل الرحم، وحتافظ على وضعيته 
اخلاصة املالئمة للحمل والوضع؛ حيث يكون كهرم مقلوب، قاعدته يف األعلى، وقمته 

4 www.almoslih.net



بزاوية خفيفة إىل األمام، كما متنع الرحم من  يف األسفل، وينثين جسمه على عنقه
االنقالب إىل اخللف أو األمام، ومن اهلبوط لألسفل بعد أن يزداد وزنه آالف املرات، 

الرابطان املدوران، والرابطان العريضان، وأربطة العنق األمامية : هي )[1](هذه األربطة
 .لفيةواخل

وإلدراك أمهية هذه األربطة يكفي أن نعلم أ�ا حتمل الرحم الذي يزداد وزنه من 
جراًما مع ما حتويه من حمصول احلمل، وأن انقالب  5325جراما قبل احلمل إىل  50

الرحم إىل اخللف قبل احلمل قد يؤدي إىل العقم؛ لعدم إمكان النطاف املرور إىل الرحم، 
 . بدء احلمل فقد يؤدي لإلسقاط وإذا حصل االنقالب بعد

 : أما اخلصائص اهلرمونية للرحم، فتتمثل فيما �يت    •

ال بد للجنني من محاية داخل الرحم، خاصة من تقلصاته القوية، اليت ميكن أن 
تؤدي إىل موته، أو لفظه خارًجا، وذلك ابرتفاع عتبة التقلص أللياف العضلة الرمحية؛ 
بسبب ارتفاع نسبة هرمون الربوجسرتون، الذي هو أحد أعضاء جلنة التوازن اهلرموين 

 : أثناء احلمل، واليت تتألف من

 . كمشرفgonadotrophinاملنميات التناسلية    .1

 . هرمون األسرتوجني، كعضو يقوم ابلعمل بشكل مباشر   .2

هرمون الربوجسرتون، كعضو يقوم ابلعمل مباشرة، تتعاون هذه اللجنة    .3
 . وتتشاور لتوفر للجنني األمن واالستقرار يف حصنه املنيع

خاصة عند بداية تعشيش النطفة يف الرحم؛ تقوم هذه اهلرمو�ت بعملها خري قيام، 
يدعى إىل اجلسم األصفر يف املبيض رسوًال  )[2](حيث ترسل الزغاابت الكوريونية

املنميات التناسلية ختربه أبن البيضة بدأت التعشيش، وتطلب منه أن يوعز للرحم أن 
 . يقوم مبا عليه من حسن الضيافة
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هذا اجلسم األصفر يف املبيض يقوم إبفراز هرمون الربوجسرتون بشكل متزايد، 
ن هرمون وهلذا اهلرمون التأثري املباشر على الرحم ليقوم بتأمني متطلبات احلمل، كما أ

الربوجسرتون يعمل ـ كما ذكر� ـ على رفع عتبة تقلص العضالت الرمحية، فال تتقلص 
إال تقلصات خفيفة تفيد يف تعديل وضعية اجلنني داخل الرحم، ويف الشهر الثالث يبدأ 
اجلسم األصفر يف الضمور، وتنقطع هذه اهلرمو�ت، ويف هذا الوقت أتخذ املشيمة ـ 

حول اجلنني ـ على عاتقها أمر تزويد احلمل مبتطلباته املتزايدة من اليت تكون قد تكونت 
 . اهلرمو�ت حىت �اية احلمل

 : أما عن اخلصائص امليكانيكية للرحم يف حالة احلمل    •

فإن الرحم ميتد ويرتفع بعد الشهر الثالث من احلمل بشكل واضح إىل البطن، ويف 
فمن حيمي اجلنني عندها من . احلوضيةهذه احلالة يصبح خارج احلماية العظمية 

 !الصدمات اخلارجية؟

، وهو يوجد منذ األشهر األوىل للحمل، )[3](هنا �يت دور السائل األمنيوسي
ويفرزه الغشاء األمنيوسي، وهو حييط ابجلنني من كل اجلهات، وتزداد كميته بشكل 

يف الشهر السادس، مث متيل إىل النقصان تدرجييًّا،  3سم1000ح حوايل واضح حىت تصب
هذا السائل يقوم ـ إضافة لوظائفه . يف �اية احلمل3سم 600ـ  500وتقدَّر وسطيًّا بـ 

الكثرية ـ بوظيفة مهمة، هي محاية اجلنني من الصدمات؛ حيث ميتص قوة الصدمات 
احلماية جدار البطن، واألغشية الثالثة، بتوزيعها على سطح أوسع، كما يشارك يف هذه 

 .)[4](وجدار الرحم ذاته

وعلى هذا؛ فإن الرحم ينمو ويتمدد حىت إن حجمه ليتضاعف أكثر من ثالثة 
آالف مرة يف �اية احلمل؛ إذ إن حجم رحم األنثى البالغة ال يتسع ألكثر من مليليرتين 
ونصف، بينما يتسع حجم الرحم ذاته يف �اية احلمل لسبعة آالف مليليرت، ومع ذلك 

 .)[5](يبقى الرحم يف مكانه واألربطة ممسكة به
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 :(Implantation)) التعشيش(االنغراس     •

يف بطانة ) Blastocyste( )[6](هو عبارة عن انغراس الكيسة األرميية: االنغراس
الرحم، ومن مث يبدأ تكوين األغشية اجلنينية؛ حيث يتكون جدار الرحم من ثالث 

الطبقة املخاطية، والطبقة العضلية، والطبقة املصلية، وما يهمنا يف : طبقات رئيسية؛ هي
 . هو الطبقة املخاطية اليت يتم فيها االنغراس: موضوع االنغراس

 : اتوتتكون خماطية الرحم من ثالث طبق

وهي الظهارة املبطنة : )Compact layer) (املكتنزة(أ ــ الطبقة السطحية 
لتجويف الرحم، وتتكون من صف واحد من اخلال� العمودية، تفتح فيه فوهات قنوات 

 . الغدد الرمحية

وهي عبارة عن طبقة ضامة مسيكة ): Spongy layer(اإلسفنجية  ب ــ الطبقة
 ). الشرايني احللزونية(على كثري من األوعية الدموية حتتوي على الغدد الرمحية، و 

وهي عبارة عن طبقة ضامة رقيقة حتتوي ): Basal layer(القاعدية  ج ــ الطبقة
، وعلى العديد من الشرايني )النها�ت العوراء(على بعض أجزاء الغدد الرمحية 

 . املستقيمة

ية، أو الغشاء الساقط؛ املكتنزة واإلسفنجية ابلطبقة الوظيف: وتسمى الطبقتان
، وكذلك أثناء )الفقر�ت العليا(أل�ما تسقطان أثناء الدورة الطمثية عند الرئيسيات 

 . الوالدة، ويتم التعويض عنهما من خالل نشاط الطبقة القاعدية

وتتغري خماطية الرحم كثريًا أثناء الدورة التناسلية نتيجة التأثريات اهلرمونية، خاصة 
نتيجة ز�دة عدد الغدد  )[7](؛ حيث يالحظ مسك هذه الطبقة وتوزُُّمهااملبيضية منها

الرمحية وز�دة حجمها، وإفرازاهتا، خاصة أثناء املرحلة اجلريبية يف الدورة الطمثية، وذلك 
الرحم عند احليوا�ت كثريًا أثناء استعداًدا النغراس املضغة اجلنينية، ويزداد نشاط خماطية 
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وذلك  ؛)Metestrus(ـ أي الشبق اجلنسي ـ وما بعد الوداق ) Estrus(طور الوداق 
 . حتت أتثري هرمون الربوجسرتون الذي يفرز من اجلسم األصفر املتكون نتيجة اإلابضة

تبدأ هذه ) Zygote(بعد إمتام عملية اإلخصاب، وتشكل البويضة املخصبة 
ابالنقسام يف قناة البيض، ونتيجة االنقسامات املتتالية تتشكل املاريوال  البويضة

)Morule( والكيس األرميي ،)Blastocyste ( الذي يصل إىل جتويف الرحم
لالنغراس، ويستغرق وقت دخول البويضة املخصبة إىل الرحم عند األبقار والنعاج 

ن بطانة الرحم قد أصبحت على أ�م بعد الشيوع، يف هذه األثناء تكو  4واملاعز حنو 
استعداد الستقبال الكيس األرميي إلمتام عملية االنغراس؛ وذلك من خالل التغريات 
اليت حتدث فيها ـ كما ذكر� ـ من توزم األنسجة، واحتقان األوعية الدموية فيها، وامتالء 

 ).Oedema) (االستسقاء(الغدد الرمحية؛ حيث يظهر عليها مظهر اخلزب 

 

 ختطيطي يوضح مراحل االنقسام واالنغراس عند اإلنسانرسم 
  

 . اإلخصاب  .3 . اإلابضة  .2 . املبيض  .1

 . الكيسة األرميية  .6 ). تويتة(املاريوال  .5 . االنقسام  .4

 . عضلة الرحم  .9 . الساقطة اجلدارية .8 ). التعشيش(االنغراس   .7

     . الرحم .10
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اإلنسان يف الوجه الداخلي لقعر الرحم؛ حيث يالحظ بعد تشكل يتم االنغراس عند 
) ويتم ذلك يف اليوم السادس بعد اإلخصاب(الكيس األرميي ووصوله إىل جتويف الرحم 

 حدوث

، والقرص اجليين )Trophoblast(بعض التغريات يف كل من األرومة املغذية 
 :املغذية إىل طبقتني؛ حيث تنقسم األرومة )Embryoblast) (األرومة اجلنينية(

طبقة خلوية داخلية سريعة االنقسام تسمى األرومة املغذية اخللوية 
)Cytotrophoblast( وطبقة ال خلوية خارجية تسمى األرومة املغذية الالخلوية ،
)Syncytiotrophoblast(، 

تتموضع فوق األرومة املغذية اخللوية يف القطب احليواين ابلقرب من خماطية الرحم، 
ع ز�دة االنغراس تنتشر على كامل سطح الكيس األرميي، وهي عبارة عن كتلة وم

 برتوبالزمية

متتلك إنزميات حالة لبطانة الرحم، ويساعدها يف ذلك إنزمي اهليالورونيداز 
)Hyaluronidase ( اليت تفرزه األرومة املغذية؛ مما يسهل عملية انغراس الكيس

 األرميي يف بطانة الرحم، مث

املغذية الالخلوية جمموعة من الفضوات اليت تسمى بريكات أو  األرومةاخل تنشأ د
، اليت متتلئ بدم األم وإفرازات الغدد الرمحية مشكلة الغذاء )Lacunae(فجوات 

 اجلنيين إىل

 .حني تشكل املشيمة؛ حيث ينتقل هذا الغذاء للجنني عن طريق االنتشار

طبقة علوية مكونة من : نقسم أيًضا إىل طبقتنيفت) القرص اجلنيين(أما األرومة اجلنينية 
، وتتموضع جتاه القطب )Epiblast(خال� كبرية احلجم تسمى األرومة العلوية 

 احليواين، وطبقة
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) Hypoblast(سفلية مكونة من خال� صغرية احلجم تسمى األرومة السفلية 

 .وتتموضع جتاه جوف األرمية

اطًا، ويعتقد أ�ا املسئولة عن تشكيل الوريقات تتميز األرومة العلوية أب�ا أكثر نش
أما األرومة السفلية فتساهم . الداخلية والوسطى واخلارجية: اجلنينية الثالث) األدمات(

 يف تشكيل

األدمي الداخلي فقط، ومن اجلدير ابلذكر أنه يف الوقت الذي تتشكل فيه األرومة 
بني األرومة املغذية، وابحتاد هذه اجلنينية ثنائية الطبقات تنشأ عدة فجوات بينها و 

 الفجوات مع بعضها

) جوف السلى(يتشكل يف القطب احليواين جوف صغري يسمى اجلوف األمنيوسي 
)Amniotic Cavit.( 

؛ حيث تنغلق بطانة الرحم 12: 10يكتمل االنغراس عند اإلنسان يف حدود اليوم 
الرحم، مما يؤدي إىل بروز جدار على الكيس األرميي الذي يصبح بكامله داخل خماطية 

 الرحم ابجتاه

إن االنغراس يرتافق مع حدوث تغريات يف بنية : جتويفه واحتقان ظهارته، وجيدر القول
، حيث يزداد )Decidual Cells(ظهارة الرحم اليت تسمى ابخلال� الساقطية 

 حجمها، وتزداد

 ).Glycogen(قدرهتا على ختزين الغليكوجني 
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 )إنسان(ملضغة جنينية عمرها ستة أ�م  رسم ختطيطي
  

 . األرومة المغذیة الخارجیة   .2 . بطانة الرحم   .1

 . جوف األریمة   .4 . كتلة الخالیا الداخلیة   .3

  

 

 )إنسان(رسم ختطيطي ملضغة جنينية عمرها سبعة أ�م 

  

 . تجویف األمنیون    .3 . بطانة الرحم    .2 . جوف األریمة    .1

 . برك دمویة    .6 . أدیم داخلي    .5 . أدیم خارجي    .4

   . أرومة مغذیة خلویة    .8 . أرومة مغذیة غیر خلویة    .7
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 )إنسان(يوما 12رسم ختطيطي ملضغة جنينية عمرها 
  

 . جتويف األمنيون   .3 أمنيون   .2 . جوف خارج اجلنني   .1

 . كيس املح   .6 . أدمي داخلي   .5 . أدمي خارجي   .4

 . إحياز بني زغابية   .9 ). الغشاء املشيمي(كوريون    .8 . طبقة خال� متوسطية   .7
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 . جتويف األمنيون   .3 . أمنيون   .2 . جوف خارج اجلنني   .1

 . أدمي متوسط   .6 . أدمي خارجي   .5 . القرص اجلنيين   .4

 . طبقة خال� متوسطية   .9 . كيس املح   .8 . أدمي داخلي   .7

غشاء (كوريون    .10
 ). مشيمي

 . إحياز بني زغابية   .12 . زغاابت كوريونية   .11

   . نسيج ضام رمحي   .14 . بطانة الرحم   .13

  

 ):Abnormal Implantation(شذوذات االنغراس

 : يوجد عند الثدييات نوعان من شذوذات االنغراس

شذوذات �مجة عن انغراس البويضة املخصبة خارج الرحم، وهذا ما يسمى           •
، وقد حيدث االنغراس يف األماكن EctopicPregnancy"احلمل خارج الرحم"

 : اآلتية

انغراس البويضة املخصبة على سطح املبيض؛ لعدم قدرهتا على اهلبوط إىل قناة  -أ                
 . البيض بسبب انغالق هذه القناة أو تضيقها

انغراس البويضة املخصبة يف قناة البيض؛ بسبب عدم قدرة البويضة ـ ألسباب    -ب             
، وهذا )البوق( منطقة القمع خمتلفة ـ على التقدم ابجتاه الرحم، وقد حيدث االنغراس يف

ما يسمى عند اإلنسان ابحلمل البوقي؛ حيث يالحظ مع ز�دة منو البويضة املخصبة رقة 
جدار البوق، ومن مث انثقابه حمداًث نزفًا شديًدا، كما ميكن أن يكون االنغراس يف منطقة 

 . األنبورة اليت حيدث فيها اإلخصاب، أو يف أي جزء من أجزاء القناة

انغراس البويضة املخصبة يف جوف البطن، وحيدث هذا بسبب سقوط     -ج              
داخل جتويف البطن بعد أن فشلت يف النزول ) ختصب قبل سقوطها(البويضة املخصبة 
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إىل قناة البيض بسبب تشوه هذه القناة؛ حيث تنغرس هذه البويضة يف جدار األمعاء أو 
 . جدار الربيتون

اآلنفة الذكر متوت يف مراحل مبكرة من العمر اجلنيين، علًما أبن مجيع األجنة 
 . من حاالت االنغراس 500/ 1نسبة االنغراس الشاذ عند اإلنسان تبلغ 

شذوذات �مجة عن انغراس البويضة املخصبة داخل الرحم، ولكن يف غري           •
يف جدار الرحم، أو مكا�ا الطبيعي، وحيدث االنغراس الطبيعي عند مجيع الثدييات 

قعره، أو قرنه، ولكن يف بعض احلاالت الشاذة يتم االنغراس ابلقرب من عنق الرحم، 
فقد لوحظت بعض احلاالت اليت يتم فيها االنغراس قرب الفوهة الداخلية لعنق الرحم، 

واالنغراس يف هذه احلاالت ال يستمر، بل يسقط مسبًبا . أو على حافة قناة عنق الرحم
ويف احلالة الطبيعية تنغرس البويضة املخصبة عند احليوا�ت األهلية يف قرن . مو�ًّ نزفًا د

الرحم املناظر للمبيض الذي حيتوي على اجلسم األصفر، ولكن يف بعض احلاالت 
يالحظ انغراسها يف القرن املعاكس، وهذا ما يسمى ابهلجرة الداخلية للبويضة، ويف مثل 

 .)[8](مو ويستمر يف تطوره تطورًا طبيعيًّاهذه احلالة جند أن اجلنني ين

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

إن هللا سبحانه وتعاىل قد خلق كل شيء فأحسن خلقه، وأبدع صنعه وتقديره، 
ال تزال تنجلي أمام اإلنسان رويًدا رويًدا خالل  وأودع هذا الكون أسراره العجيبة، اليت 

كشوفاته العلمية، واخرتاعاته احلديثة؛ لتثبت عظم اخللق، وضعف اإلنسان وعجزه أمام 
قدرة اخلالق، إنه خلق وهداية، وحكمة وإبداع، إنه كون حمكم ال خيرج عن نظامه وال 

  )50(خلقه مث هدى الذي أعطى كل شيء  :خيرم تقديره؛ فاهلل سبحانه وتعاىل هو
 ). الفرقان( )2(وخلق كل شيء فقدره تقديًرا ،)طه(
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كما أن خلق اإلنسان هو من أعظم اآل�ت واملعجزات اليت تدل على اخلالق 
املبدع احلكيم، وعلى عظمة خلقه، وإبداع صنعه، إ�ا آ�ت بينات ملن كان له قلب أو 

 .عقل رشيد

املنظومة اإلعجازية يف أسرار الكون واخللق، إنه وال خيرج خلق الرحم عن هذه 
أمل خنلقكم من ماء :إعجاز يف خلقه، ويف وصفه ابلقرار املكني، قال سبحانه وتعاىل

فقدر� فنعم القادرون ) 22(إىل قدر معلوم ) 21(فجعلناه يف قرار مكني ) 20(مهني 
)23( )املرسالت(. 

املكني، الذي تنمو فيه النطفة األمشاج  لقد مسى هللا سبحانه وتعاىل الرحم القرار
 . حىت تصري جنيًنا، مث محيًال، مث خترج طفًال كامل اخللقة سوي التكوين

وهذه تسمية توافق دور الرحم يف هذه املهمة خري موافقة، وتعرب عنه بدقة متناهية 
 . يف وصفه وطبيعته على حنو ما أثبتت احلقائق العلمية السالفة

 يروق له هذا البيان املعجز يف الوصف القرآين الدقيق للرحم إال أن الطاعن ال
ولدوره الفعال يف ختليق األجنة؛ زاعًما أن الرحم ليس ابلضرورة أن يكون قرارًا مكيًنا أو 
وعاء أميًنا خلروج اجلنني وختليقه، وإمنا ميكن للبويضة أن تعشش يف أي مكان خارج 

دون حاجة هلذا الرحم، وال حاجة يف تسميته الرحم يف جسم اإلنسان جملرد املصادفة 
 . ابلقرار املكني

إال أن الطاعن قد جانبه الصواب كثريًا يف هذا الفهم، وغاب عنه كثري من احلقائق 
 . العلمية الواضحة يف هذا اجملال

يتضح ذلك من خالل إيراد األدلة اللغوية يف إيضاح هذه املعاين الواردة يف اآلية 
الكرمية، وما جاء فيها من أقوال املفسرين وفهمهم هلذه اآل�ت، وكذلك يف ضوء ما 

 . ُتوصل إليه من حقائق علمية يف هذا اجملال
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 : من الدالالت اللغوية يف اآلية الكرمية    •

مبعىن الثبات واالطمئنان والسكن، : ية أن القرار والقرورذكرت املعاجم اللغو 
: وقـَرَّ ابملكان يقّر، ابلكسر والفتح، قرارًا وقرورًا وقرًّا وتقّرة: "فجاء يف القاموس احمليط
 .)[9]("ما قر فيه، واملطمئن من األرض: والقرار والقرارة... ثبت وسكن كاستقر وتقر

قرارًا وقرورًا وقرًّا وتقرارة وتقّرة، ... وقر ابملكان يقر ويقر: "وجاء يف لسان العرب
وقّرره وأقّره يف مكانه فاستقر، وفالن ما . واألخرية شاذة، واستقر وتقاّر واقرته فيه وعليه

قّر معه  :وقارّه مقارّه؛ أي... ساكن: وفالن قارٌّ ... ما يستقر: يتقاّر يف مكانه؛ أي
قاّروا الصالة؛ هو من القرار ال من الوقار، ومعناه : وسكن، ويف حديث ابن مسعود

 .)[10]("اسكنوا فيها وال تتحركوا وال تعبثوا، وهو تفاعل من القرار: السكون؛ أي

: مكانه؛ فقد جاء يف لسان العربواملكني يف اللغة العربية مبعىن الثابت الراسخ يف 
الطَِلبة مبعىن التطلب، والَتِبعة مبعىن : الـَمِكنة؛ إمنا هي مبعىن التمكن، مثل... مكن"

إن فالً� لذو مكنة من السلطان، فسمي موضع الطري مكنة؛ لتمكنه : التتبع، يقال
 .)[11]("فيه

 . يف غاية التمكن والرسوخ والثبوت: فمكني يف هذا السياق يعين وعلى هذا

 : من أقوال املفسرين يف اآلية    •

تتواىل آراء املفسرين يف تفسري آ�ت القرار املكني مؤكدة أن املراد به الرحم، وأنه 
مكان ممهد ومعد بدقة لتكوين اجلنني، فهو مستقر للنطفة وممكن لوجود اجلنني ومنوه، 

 .ما أثبته العلم احلديث متاًماعلى 

مث جعلناه نطفة يف قرار مكني : يعين تعاىل ذكره بقوله: "يقول اإلمام الطربي
)13(  )مث جعلنا اإلنسان الذي جعلناه من ساللة من طني نطفة يف قرار  )املؤمنون ،
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مكني، وهو حيث استقرت فيه نطفة الرجل من رحم املرأة، ووصفه أبنه مكني؛ ألنه 
 .)[12]("ّكن لذلك، وُهيئ له؛ ليستقر فيه إىل بلوغ أمره الذي جعله له قرارًامُ 

فجعلنا : يقول ،) املرسالت()21(فجعلناه يف قرار مكني : وقوله: "وقال أيًضا
 .)[13]("املاء املهني يف رحم استقر فيها فتمكن

مث جعلناه نطفة يف قرار مكني : قوله تعاىل: "ويقول اإلمام الرازي
)13()أن خلق جوهر اإلنسان أوال طيًنا، مث : ومعىن جعل اإلنسان نطفة ،)املؤمنون

جعل جوهره بعد ذلك نطفة يف أصالب اآلابء، فقذفه الصلب ابجلماع إىل رحم املرأة، 
موضع القرار، وهو املستقر، : فصار الرحم قرارًا مكيًنا هلذه النطفة، واملراد ابلقرار

 .)[14]("يت هي صفة املستقر فيهافسماه ابملصدر، مث وصف الرحم ابملكانة ال

هو ): "املرسالت()21(فجعلناه يف قرار مكني :يف قوله تعاىل: وقال أيًضا
الرحم؛ ألن ما خيلق منه الولد ال بد وأن يثبت يف الرحم ويتمكن، خبالف ما ال خيلق منه 

 .)[15]("الولد

الرحم، : يعين ،)املرسالت()21(فجعلناه يف قرار مكني : "وقال اإلمام ابن كثري
 .)[16]("معد لذلك مهيأ له

مجعناه يف : ، يعين )املرسالت()21(فجعلناه يف قرار مكني  : "وقال أيًضا
الرحم، وهو قرار املاء من الرجل واملرأة، والرحم معد لذلك، حافظ ملا أودع فيه من 

 .)[17]("املاء

أي يف مكان  ؛) املرسالت()21(فجعلناه يف قرار مكني : "وقال اإلمام القرطيب
 .)[18]("حريز، وهو الرحم

؛ حريز، وهو الرحم، )املرسالت()21(يف قرار مكني  : "وقال اإلمام البغوي
 .)[19]("قد هيئ ـ الستقرارها فيه إىل بلوغ أمدها: مكن ـ أي
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لقد نشأ اجلنس اإلنساين من : "تفسري هذه اآليةوأما صاحب الظالل، فيقول عند 
ساللة من طني، فأما تكرار أفراده بعد ذلك وتكاثرهم، فقد جرت سنة هللا أن يكون عن 
طريق نقطة مائية خترج من صلب رجل، فتستقر يف رحم امرأة، نقطة مائية واحدة، ال بل 

يف قرار (قطة، تستقر خلية واحدة من عشرات األلوف من اخلال� الكامنة يف تلك الن
اثبتة يف الرحم الغائرة بني عظام احلوض، احملمية هبا من التأثر ابهتزازات اجلسم، ) مكني

 .)[20]("ومن كثري مما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات، ورجات وأتثرات

 )املرسالت()21(يف قرار مكني : " آليةوقال اإلمام الشعراوي يف تفسري هذه ا
هو الرحم، خلقه هللا على هذه : مستقر تستقر فيه النطفة، والقرار املكني: ؛ قرار يعين

 .)[21]("اهليئة، فحصنه بعظام احلوض، وجعله معدًّا الستقبال هذه النطفة واحلفاظ عليها

وعلى هذا؛ فمن خالل إيراد األدلة اللغوية لآلية الكرمية يف وصف الرحم ابلقرار 
تدل على شدة ) القرار(املكني ـ يتضح مدى الدقة يف وصف هذا العضو، فكلمة 

؛ فهي داللة واضحة على مدى )مكني(الثبوت والرسوخ واالطمئنان، وكذلك كلمة 
خله فيه، وعلى دقة اإلعداد والتهيؤ متكن هذا العضو يف جسد املرأة، ومتكن ما بدا

 . والسكينة يف بنائه واستقراره

وكذلك ما جاء من أقوال للمفسرين يف معىن هذه اآلية، فكلها جاءت تؤكد على 
مدى دقة هذا الوصف وفصاحته تعبريًا عن دور هذا العضو الفعال يف ختليق األجنة 

متكنها من النمو والنشأة يف أمان ومنوها، فهو مكان مهيأ ومعد الستقرار األجنة فيه و 
واستقرار؛ حيث إن هذا العضو قد عد بطريقة خاصة، وهيئ بتقديرات حمددة جعلته يف 
غاية التمكن واالستقرار يف اجلسم، ويف مركز احلماية الكاملة ملا بداخله، وهذا ما يتفق 

بل هي تسمية  متاًما مع احلقائق العلمية السالفة الذكر، وال تشذ هذه التسمية عنها،
تقوم ابملعىن خري قيام، وتعرب بدقة عن مدى اإلعجاز يف إبداع هذا العضو، ودقة صنعه 
وتكوينه، فالرحم هو القرار املكني يف مركزه وإعداده وطبيعته وتطوره، وما حيتوي عليه 
من مرحلة بعد مرحلة من تكوين اجلنني ومنوه، وما حباه هللا سبحانه وتعاىل من وسائل 
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اية واملنعة يف هذا اخللق العجيب؛ إنه حصن منيع وقرار مكني، فقد مجع هذا اللفظ احلم
القرآين كل احلقائق اليت اكتشفها العلم لبيان مناسبة الرحم الستقرار اجلنني، فهو لفظ 

 .جد معجز

كما أن اآلية تتطابق مطابقة واضحة مع سياق احلقائق العلمية الواردة يف هذا 
عنها بشيء من املخالفة، فقد أثبت العلم أن للرحم خصائص العضو، وال ختتلف 

تشرحيية دقيقة جتعله يف غاية الثبوت واالستقرار؛ حيث يقع يف منطقة احلماية العظمية 
من عظام احلوض، وهذا البناء حيمي الرحم وما فيه من أي صدمات، أو ارتطامات، أو 

، كما أنه يالئم منو اجلنني ويتناسب ضغوط خارجية؛ مما جيعله يف غاية االستقرار والثبوت
مع حجمه وشكله؛ حبيث لو وجد أي اضطراب يف شكل احلوض أو حجمه جيعل 

 . الوالدة صعبة أو مستحيلة

كما أن الرحم مزود مبجموعة من األربطة الكاذبة واحلقيقية اليت متتد من أجزاء 
رحم ثبوته واستقراره الرحم املختلفة لرتتبط بعظام احلوض وجدار البطن لتحفظ على ال

 ). املؤمنون()13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني :على ما يتوافق متاًما مع قوله تعاىل

عالقة الرحم ابجلنني، وعالقة الرحم جبسم : فهذه اآلية تتضمن وصفا لعالقتني
 .األم

 :ابلنسبة لعالقة الرحم ابجلنني    -أ                

ومل  ،)املؤمنون()13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني : فقد قال هللا سبحانه وتعاىل   
ال تشري إىل جمرد مكان فحسب، " قرار"، ملاذا؟ ألن كلمة "مث جعلناه يف مكان: "يقل

ولكن تشري إىل أكثر من ذلك؛ فهي تعين أن الرحم مبثابة مكان آمن الستقرار اجلنني 
وهذا يعين أن النطفة متمكنة واثبتة بقوة يف ... وراحته، فهو مبثابة مكان سكن للنطفة

يًعا أن من طبيعة اجلسم أن يطرد أي جسم خارجي، ولكن ما حيصل الرحم، كما نعلم مج
هو أن الرحم يتهيأ الستقبال النطفة من جراء اهلرمو�ت اليت يفرزها املبيض، كما أن 
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النطفة حتوي مواد تؤثر على جهاز املناعة عند املرأة فتضعفه، وبذلك يصبح الرحم مبثابة 
 . قرار هلا

  

كيف أن النطفة تفرز بعض السكر�ت اليت تعلن وقوع البويضة على سطح الرحم،   نرى يف الصورة احلقيقية
 )املؤمنون()13(مث جعلناه نطفةيف قرار مكني : وتعرف هبا حىت ال يطردها الرحم عنه، مصداقا لقوله تعاىل

إضافة إىل ذلك، فإن من وظائف الرحم أن ميكِّن اجلنني من مواصلة منوه، فالرحم       
ابزد�د مقداره : ؛ أي3سم 5000إىل  3سم 3ـ  2من (أن يكرب آالف املرات  يستطيع
، وهو بذلك يتكيف مع حجم اجلنني يف خمتلف مراحله، ونتيجة )ضعف 2500حوايل 

هلرمون الربوجسرتون تكون تقلصاته متئدة وقورة حبيث ال تؤذي اجلنني، وأي مكان أكثر 
 !سكوً� من هذا املكان؟

 :ة لعالقة الرحم جبسم املرأةب ــ وأما ابلنسب

نطفة األمشاج اليت انقسمت إىل عدة خال�، واليت : فاآلية تفيد أبن النطفة ـ أي 
فإذا ... ـ تستقر يف مكان راسخ) Blastocystالكرة اجلرثومية : (تسمى ابللغة العلمية

ل أتملنا الصورة التشرحيية هلذه املنطقة يتبني لنا مدى صدق هذه احلقيقة من خال
 : مالحظات عدة

ميكن اعتبار الرحم من الوجهة الفراغية يف منتصف اجلسم متاًما، طوال وعرًضا .1
 . وعمًقا، وهكذا يصعب الوصول إليه، ويعترب حمميًّا مبا فيه الكفاية
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حييط ابلرحم تصفيح عظمي من مجيع اجلهات، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن .2
حوض املرأة أوسع وأقصر من حوض الرجل؛ وبذلك يكون له دور أكمل يف الدفاع عن 

 . اجلنني

أربطة كاذبة، : يثبت الرحم كثري من األربطة والعضالت، وهي على نوعني.3
 .وأربطة حقيقية

الضغوط املتولدة نتيجة عضالت احلجاب احلاجز أن هناك توازً� اثبًتا بني .4
وعضالت جدار البطن اليت تدفع ابلرحم إىل األسفل، وبني تقلص عضالت 

 . اليت تدفع ابلرحم إىل األعلى )[22](العجان

                               

 بفتحةصورة لعضالت العجان متسك 
 الشرج والفرج

صورة تشرحيية للرحم وقنايت الرحم واملبيضني وبعض األربطة اليت 
 تثبت الرحم يف مكانه

  
 رمسان يوضحان كيف أن الرحم مثبت أبربطة عضلية من كل اجلهات، وابلتايل فهو متمكن يف جسم املرأة

  

ــ إن الرحم هو عضو عضلي أجوف ذو جدار ثخني ومتني، مسكه سنتيمرتان 5
الطبقة الربوتينية : (ونصف، مكون من ثالث طبقات؛ أوهلا من اخلارج

Perimetrium (اليت تغطي الرحم، واثنيها) : الطبقة العضليةMyometrium( ،
 . موهي الغشاء املبطن للرح) Endometriumالطبقة املخاطية : (واثلثها
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اليت تشري إىل كثري من الصفات الغيبية ) قرار مكني(وهكذا نفهم أبعاد كلمة 
الدقيقة للرحم وللنطفة على وجه سواء، ويتبني لنا اإلعجاز العلمي الكامن وراء 

 .)[23](استعمال هذه الكلمة

ين امليكانيكي للرحم يف جسم املرأة، فهو هذا من �حية الوضع التشرحيي اهلرمو 
ينطبق عليه لفظ القرار املكني؛ حيث جتتمع هذه اآلليات، وتتضافر هذه العوامل 
العديدة السالفة الذكر يف جعل الرحم القرار املكني يف عالقته جبسد املرأة، وعالقته 

 . ابجلنني على السواء

العلم أيًضا أنه ال ميكن حبال من  أما من �حية تكوين اجلنني وختليقه؛ فقد أثبت
األحوال أن ينجح محل خارج الرحم، أو يف أي مكان يف جسد اإلنسان، وهو ما عرب 
عنه بشذوذات االنغراس للبويضة املخصبة، فقد حيدث هذا خارج الرحم أو داخل 

، أو حيدث هذا االنغراس يف جدار املبيض، )قناة فالوب(الرحم؛ فيحدث حيًنا يف البوق 
و داخل جسم اإلنسان، أو حيدث يف الرحم ولكن يف غري املكان املخصص النغراس أ

البويضة املخصبة، كأن يكون جبوار عنق الرحم أو على حافة قناة عنق الرحم، إال أن 
، بل قد يؤدي  مجيع هذه احلاالت تبوء ابلفشل، وتنتهي بسقوط اجلنني مسبًبا نزفًا دمو�ًّ

ن حاالت االنغراس الشاذ عند اإلنسان متثل نسبة ضئيلة جدًّا إىل وفاة األم، مع العلم أ
فجميع األجنة اآلنفة الذكر متوت يف مراحل مبكرة من "من حاالت االنغراس عامة، 

من حاالت  500/ 1العمر اجلنيين، علًما أبن نسبة االنغراس الشاذ عند اإلنسان تبلغ 
 .)[24]("االنغراس

هذا ما يؤكد متاًما عظم اإلعجاز العلمي يف القرآن يف وصف الرحم ابلقرار املكني؛ 
فهو مكان أمني اثبت مستقر يف مكانه ال حيركه شيء، وراسخ يف موضعه ال يضره 
شيء، كما أنه مهيأ ومعد الستقرار اجلنني فيه ومنوه بطريقة طبيعية آمنة سليمة، فما أدق 

وأي مكان أكثر استقرارًا ومتكنا من ! وما أبني إعجازه! الوصف القرآين للرحمهذا 
 !الرحم؟
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 : وجه اإلعجاز  )3

لقد أثبت العلم احلديث مدى الدقة واإلتقان يف خلق الرحم وتكوينه؛ فقد ُجهِّز 
بطريقة تشرحيية هرمونية ميكانيكية فعالة؛ ليكون سكًنا مالئًما ملراحل اجلنني املتالحقة 
ملدة احلمل، وليقوم هبذا الدور العظيم من تغذية اجلنني ومنوه وحفظه عن املخاطر 

فات عجيبة يف القدرة على التمدد أكرب من حجمه آالف واإلصاابت، وما له من ص
املرات، مث العودة إىل حجمه مرة اثنية بعد احلمل، ومن وضعه التشرحيي املمكن داخل 
عظام احلوض، وما يتصل به من أربطة متنوعة تربطه ابملستقيم واملثانة، فهو قد وضع يف 

 . فة املنوطة به خري قيامهذا املكان بدقة وإحكام متناهيني؛ ليقوم هبذه الوظي

وهذا ما عرب عنه القرآن الكرمي يف فصاحة وإجياز وإعجاز بكلمتني اثنتني يف قوله 
فقد مجع هذا اللفظ القرآين ؛ ) املؤمنون()13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني : تعاىل

رار يف وصف الرحم كل احلقائق اليت اكتشفها العلم حديثًا؛ لبيان مناسبة الرحم الستق
وأي دعوى خرساء ينطق هبا ! فأي إعجاز بعد هذا؟. اجلنني، وتكوين الرحم يف ذاته

 !املغرضون؟

دقة الوصف القرآين الستقرار البويضة املخصبة يف الرحم ابسم النطفة . اثنيا
 : األمشاج

 : احلقائق العلمية  )1

ت السابقة عن جاء العلم احلديث حبقائقه ونظر�ته مصحًحا اآلراء اخلاطئة واخلرافا
، ونطفة املرأة "املينّ "فكرة خلق اجلنني وتكوينه، وأثبت أن اجلنني يتكون من نطفة الرجل 

، وتتحد هااتن النطفتان وتنقسمان انقساًما ثنائيًّا اختزاليًّا مكونتني ما يسمى "البويضة"
طقة ، أو النطفة املختلطة، وتتهادى هذه النطفة املختلطة من املن"النطفة األمشاج"

الوحشية يف قناة فالوب أو البوق، �زلة إىل الرحم مستعدة لالنغراس يف جداره وتكوين 
 . العلقة

23 www.almoslih.net



على الرغم من أن قضية تكوين : "يؤكد هذا ما ذكره الدكتور زغلول النجار بقوله
األجنة قد شغلت ابل اإلنسان منذ أن وطأت قدماه سطح األرض، إال أن العلوم 

" البويضة"، ونطفة املرأة "احليمن"معرفة دور كل من نطفة الرجل املكتسبة مل تصل إىل 
يف ذلك التكوين إال يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، وبعد جماهدة استغرقت 

كما يطلق على احليمن، " النطفة"فإن مصطلح ... عشرات القرون ومئات من العلماء
ختلطة ـ يطلق على احتاد هاتني امل: يطلق على البويضة، ومصطلح النطفة األمشاج ـ أي

 Fertilized Ovumor(النطفتني، وتكوين النطفة املخصبة اليت تعرف ابسم اللقيحة 

Zygote ( اليت تستمر يف االنقسام حىت تنغرس انغراًسا جزئًيا، مث كامًال يف بطانة جدار
، أو )Implanted Blastula(الرحم، فتعرف حينئٍذ ابسم األرومة اجلرثومية املنغرسة 

 .)[25]("مرحلة العلقة

مّين (هكذا يتم تكوين اجلنني وخلقه يف بطن أمه، فهو عبارة عن التقاء نطفتني 
؛ حيث يواصل احليوان املنوي طريقه البعيد انتقاًال من املهبل إىل )الرجل وبويضة املرأة

 داخل الرحم، مث إىل قناة فالوب، حبثًا عن النطفة حىت يلقحها عنق الرحم، ومنه إىل
حيمن منوي واحد من ماليني احليامن اليت ميوت معظمها قبل الوصول إىل البويضة، 

انقسامها املتتابع، حىت تبلغ مرحلة التوتة؛ " النطفة املخلقة"بعدها تبدأ البويضة أو 
، واليت تنقل الصفات "الكروموسومات"مكونة اخلال� الصبغية امللونة، اليت تسمى 

الوراثية من اآلابء واألجداد منتقاة خمتارة حىت تصل إىل األبناء، ودون أن يتطابق منهما 
اثنان، تنتقل هذه النطفة املختلطة إىل الرحم، وتنغرس جبداره مكونة مراحل اجلنني 

 . وغريها... املتعاقبة من العلقة واملضغة
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 خيرتق برأسه جدار البويضة لتلقيحهاصورة حليوان منوي 

 

 )النطفة األمشاج(أقسام البويضة املخصبة 

 

 صورة للنطفة املخصبة وهي تنغرس يف جدار الرحم لتبدأ مرحلة العلقة 

عندما يتم التخصيب وتتكون النطفة : "ويف ذلك يقول الدكتور دمحم علي البار
القدرة للبويضة امللقحة جدارا مسيكا األمشاج من احليوان املنوي والبويضة ـ تصنع يد 

مصمتا ال ميكن ألي حيوان منوي آخر اخرتاقه، كما أ�ا ختلع عنها اتجها املشع الذي  
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كان يغري احليوا�ت املنوية ابالقرتاب منها، ومنذ تلك اللحظة تبدأ ابلعمل اجلاد وتبدأ 
حىت تتكون مئات ابالنشطار؛ اخللية تصبح خليتني، واخلليتان أربعا وهكذا دواليك 

؛ فإذا ما كربت الكرة )Morulla(اخلال� على هيئة مثرة التوت، وعندئذ تسمى التوتة 
التكور اجلرثومي أو "قليال صار ما بداخلها جموفا وبه سائل رقيق، وعندئذ تدعى بـ 

 ).Blastula" (البالستوال

  

 

 صورة توضيحية للنطفة يف مرحلة التوتية

ويف هذه األثناء ال تكف البويضة امللقحة أو النطفة األمشاج عن احلركة ـ وإن  
؛ حيث )قناة فالوب(كانت حركة بطيئة ـ فهي تنتقل من الثلث الوحشي لقناة الرحم 

يتم التلقيح وتتجه عرب القناة الرمحية حىت تقرتب من الرحم، ويف خالل مخسة أ�م أو 
 . ىل الرحم، وهناك تنظر أين تتوسد وتنغرسأسبوع يف األكثر تكون قد وصلت إ
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 صورة للنطفة داخل الرحم وقد انقسمت إىل عدة أقسام

هها يد العناية اإلهلية إىل أن ُخريِّ مكان هلا هو النصف العلوي من الرحم،  وتوجِّ
وخاصة جداره اخللفي، وهناك تنشب وتتعلق يف جدار الرحم الذي قد استعد 

 . وجعل جداره مليًئا ابألوعية الدموية؛ حىت يغذيها وينميها... الستقباهلا

ت من النطفة األمشاج إىل علقة، وعندما تنغرز الكرة اجلرثومية تكون قد حتول
 .)[26]("وتبدأ عندئٍذ مرحلة جديدة يف حياة اجلنني، هي مرحلة العلقة

عن هذه " النطفة"وقد أثبتت البحوث العلمية احلديثة أيًضا دقة التعبري مبصطلح 
املرحلة االنقسامية أيًضا؛ حيث إ�ا يف هذه املرحلة ال تتغري طبيعتها ومظهرها عن ذي 
قبل، إال أ�ا تتكون من أخالط متعددة من ماء الرجل وبويضة املرأة، فاملصطلح األمثل 

من الناحية العلمية دقيقة متاًما، وهي صفة " أمشاج"فكلمة "، "اجالنطفة األمش: "هلا هو
املفردة، اليت هي عبارة عن كائن واحد يتكون من أخالط " نطفة"مجع، تصف كلمة 

 . متعددة حتمل صفات األسالف واألحفاد لكل جنني

وتواصل هذه املرحلة منوها، وحتتفظ بشكل النطفة، ولكنها تنقسم إىل خال� 
، وبعد أربعة أ�م تتكون )Blastomeres" (قسيمات جرثومية"ر، تدعى أصغر فأصغ

، وبعد مخسة أ�م من اإلخصاب )Morula(كتلة كروية من اخلال� تعرف ابلتوتية 
 . مع انشطار خال� التوتية إىل جزأين) كيس اجلرثومة(تسمى النطفة 

ظهرها ال يتغريان وابلرغم من انقسام النطفة يف الداخل إىل خال� فإن طبيعتها وم
عن النطفة؛ أل�ا متلك غشاء مسيًكا حيفظها وحيفظ مظهر النطفة فيها، وخالل هذه 

بشكل مناسب متاًما على النطفة يف تطوراهتا كافة؛ ) نطفة أمشاج(الفرتة ينطبق مصطلح 
إذ إ�ا تظل كياً� متعدًدا، فهي إىل هذا الوقت جزء من ماء الرجل واملرأة، وأتخذ شكل 

طرة؛ فهي نطفة، وحتمل أخالطًا كثرية؛ فهي أمشاج، وهذا االسم للجنني يف هذه الق
املرحلة يغطي الشكل اخلارجي وحقيقة الرتكيب الداخلي، بينما ال يسعفنا مصطلح 

 .)[27]("هبذه املعاين، كما ال تعرب األرقام املستعملة اآلن عن هذه املعاين) توتة(
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 : التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه اآلية الكرمية  )2

لقد عرب القرآن عن خلق اجلنني وتطور مراحله بصورة إعجازية متفردة تدل ـ مبا ال 
يدع جماًال للشك ـ على أنه الكتاب املعجز، والقرآن احلق من عند خالق السماوات 

 .واألرض

  

فالقرآن الكرمي منذ ألف وأربع مئة عام يذكر التفاصيل الدقيقة خللق األجنة، 
ويبني أطوارها املختلفة، ويقدم املسميات واملصطلحات اليت تصف املظهر اخلارجي 
والعمليات واألحداث الداخلية لكل مرحلة، وقد استوفت هذه املصطلحات القرآنية 

 . فرها للمصطلحات العلمية الدقيقةمبثالية رائعة مجيع الشروط اليت جيب تو 

مث ) 12(ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني :فقد قال سبحانه وتعاىل
مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ) 13(جعلناه نطفة يف قرار مكني 

 املضغة عظاًما فكسو� العظام حلًما مث أنشأ�ه خلًقا آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني
)14( )وقال سبحانه وتعاىل)املؤمنون ، : أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث �

فإ� خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم 
ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفًال مث لتبلغوا أشدكم ومنكم من 

إ� خلقنا : ، وقال سبحانه وتعاىل)٥: احلج( إىل أرذل العمر يتوىف ومنكم من يرد
 .)اإلنسان()2(اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيًعا بصريًا 

آ�ت كثريات يف هذا السياق تثبت هذه احلقيقة، �خذ من بينها ما خيتص مبرحلة 
 ". النطفة األمشاج"النطفة، وابألخص مسمى 

الكرمي أن بداية مراحل تكوين اجلنني تسمى النطفة، ووصف هذه لقد بني القرآن 
أخالط وأمزاج، فهي عبارة عن امتزاج بني نطفة الرجل ونطفة : النطفة أب�ا أمشاج؛ أي

. املرأة، مكونة هذه النطفة األمشاج اليت توضع يف القرار املكني لتكوين اجلنني وختلقه
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� أيها الناس :من الذكر واألنثى مجيًعا، فقال وقد بني القرآن الكرمي أن هذا اخللق يتم
 .)١٣: احلجرات( إ� خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواًب وقبائل لتعارفوا

فقد عرب القرآن الكرمي عن اجتماع نطفيت الرجل واملرأة ابلنطفة األمشاج اليت 
تدل داللة واضحة على حقيقة هذه املرحلة، كما أثبتها العلم احلديث متاًما، ال يشذ 

 . عنها طريًقا، بل جاء التعبري هبذا املسمى يف دقة متناهية يقصر عنها أي مسمى آخر

ار أمام هذه احلقائق القرآنية البّينة اإلعجاز، التامة إال أن الطاعن ال يقر له قر 
الوضوح؛ فيعرض طعونه وتشكيكاته حول هذه احلقائق حماوًال النيل منها، وأىن له ذلك؛ 
فهو الكتاب املعجز الذي ال �تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، ينفث الطاعن مسه 

انبته الدقة، وغاب عنه اإلحكام؛ إذ حول هذه احلقائق، فيدعي أن القرآن الكرمي قد ج
مث جعلناه :وصف البويضة امللقحة حال نزوهلا إىل الرحم واالنغراس فيه ابلنطفة، فقال

إال أ�ا يف هذا احلني مل تعد نطفة، وإمنا هي  ،) املؤمنون()13(نطفة يف قرار مكني 
 . بويضة ملقحة، مكونة من اجتماع نطفة وبويضة

قد جانبه الصواب كثريًا يف هذا الفهم للتعبري القرآين عن  إال أن الطاعن أيًضا
البويضة يف هذه املرحلة، وغاب عنه كثري من احلقائق العلمية يف هذا اجلانب؛ إذ 

النطفة األخالط، اليت هي : ؛ أي"النطفة األمشاج"املقصود ابلنطفة يف هذه املرحلة 
، وهي ما يطلق عليها "البويضة" ونطفة املرأة" املينّ "عبارة عن اجتماع نطفة الرجل 

 ". الكرة اجلرثومية"، أو "الزجيوت"، أو "البويضة املخصبة"

ولعل الدالالت اللغوية لآل�ت الكرمية، وما جاء يف معىن النطفة مما يثبت مدى 
 . إعجاز القرآن الكرمي ودقته يف وصف هذه املرحلة

 : من الدالالت اللغوية يف اآلية الكرمية    •

النطفة يف اللغة العربية تطلق على القليل من املاء الذي يعدل القطرة؛ فقد جاء 
املاء القليل يبقى يف القربة، : القليل من املاء، وقيل: النطفة والنطافة: "يف لسان العرب
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: هي املاء الصايف قل أو كثر، واجلمع: وقيل... هي كاجلرعة وال فعل للنطفة: وقيل
 .)[28]("إذا قطر قليًال قليًال : اء ينطف وينطفونطف امل... نطف ونطاف

األخالط، وكل شيئني اختلطا وامتزجا؛ فجاء أيًضا يف : وأما األمشاج يف اللغة؛ فمعناها
هو ما : كل لونني اختلطا، وقيل: الـَمـْشُجوالـَمِشُجوالـَمَشُج واملشيج: "لسان العرب

 .)[29]("هو كل شيئني خمتلطني، واجلمع أمشاج: اختلط من محرة وبياض، وقيل

وعلى هذا فإن املقصود ابلنطفة األمشاج يف اللغة هي قطرة املاء املمتزجة 
ال مزج أو املختلطة، وهذا هو التعبري الدقيق لتكوين اجلنني يف هذه املرحلة، فما هو إ

، فهي قطرة ماء "النطفة"، وماء املرأة، وهو "املينّ "ماء الرجل، وهو : امتزاج بني مائني
 . ممتزجة

 : أنواع النطفة    •

 : للنطفة ثالثة أنواع، نذكرها هنا على سبيل اإلمجال

 .وهي احليوا�ت املنوية املوجودة يف املّين، واليت تفرزها اخلصية: النطفة املذكرة .1

 . وهي البويضة اليت يفرزها املبيض مرة يف الشهر: النطفة املؤنثة .2

 .)[30](وهي النطفة املختلطة من احليوان املنوي والبويضة: النطفة األمشاج .3

 :من أقوال املفسرين     •

إ� خلقنا اإلنسان :وقوله: "األمشاجيقول ابن جرير الطربي يف تفسريه معىن النطفة 
إ� خلقنا ذرية آدم من نطفة، :، يقول تعاىل ذكره)2: اإلنسان( من نطفة أمشاج نبتليه

  :ماء الرجل وماء املرأة، والنطفة من: يعين

كل ماء قليل يف وعاء كان ذلك ركية أو قربة، أو غري ذلك، كما قال عبد هللا بن 
 .قربة: َشنَّة ـ أي هل أنت إال نطفة يف: رواحة
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مشجت هذا : ويقال منه... مشج ومشيج: أخالط، وأحدها: ؛ يعين"أمشاج: "وقوله
واختلف أهل التأويل يف ... خملوط به: إذا خلطته به، وهو ممشوج به ومشيج؛ أي: هبذا

 معنىاألمشاج الذي ُعين هبا يف هذا

إمنا ُعين : وقال آخرون ...هو اختالط ماء الرجل مباء املرأة: املوضع، فقال بعضهم 
مث يصري علقة، مث  إ� خلقنا اإلنسان من نطفة ألوان ينتقل إليها، يكون نطفة،: بذلك

... ُعين بذلك اختالف ألوان النطفة: وقال آخرون... مضغة، مث عظًما، مث كسي حلًما
وأشبه هذه األقوالبالصواب قول ... بل هي العروق اليت تكون يف النطفة: وقال آخرون

نطفة الرجل ونطفة املرأة؛ ): 2:االنسان(من نطفة أمشاج نبتليهمعىن ذلك : من قال
استحالت عن  ألن هللا وصف النطفة أب�ا أمشاج، وهي إذا انتقلت فصارت علقة، فقد

)[31](؟"معىن النطفة، فكيف تكون نطفة أمشاًجا وهي علقة
 

إ� خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج  : "ابن كثري يف هذه اآلية وقال
. الشيء اخلليط بعضه من بعض: أخالط، واملشج واملشيج: ؛ أي)2:االنسان(نبتليه

ماء الرجل وماء : يعين): 2:االنسان(من نطفة أمشاج نبتليه:قال ابن عباس يف قوله
إىل طور، وحال إىل حال، ولون إىل املرأة إذا اجتمعا واختلطا، مث ينتقل بعد من طور 

هو اختالط : األمشاج: هد، واحلسن، والربيع بن أنسوهكذا قال عكرمة، وجما. لون
 .)[32]("ماء الرجل مباء املرأة

مجع مشج بفتحتني، كسبب وأسباب، أو : أمشاج: "وجاء يف تفسري األلوسي قوله
: بفتح فكسر، ككتف وأكتاف، أو مشيج، كشهيد وأشهاد، ونصري وأنصار؛ أيمشج 

إذا خلطته ومزجته، فهو : مشجت الشيء: خلط، مبعىن خمتلط ممتزج، يقالأخالط مجع
مشيج وممشوج، وهو صفة لنطفة، ووصف ابجلمع، وهي مفردة؛ ألن هبا جمموع ماء 

و ابعتبار األجزاء املختلفة فيهما واجلمع قد يقال على ما فوق الواحد أالرجل واملرأة،
 .)[33]("رقة وغلظة، وصفرة وبياًضا، وطبيعة وقوة وضعًفا

األخالط، ورمبا كانت : واألمشاج: "وذكر صاحب الظالل عند تفسري هذه اآلية قوله
األنثى بعد التلقيح، ورمبا كانت هذه إشارة إىل تكون النطفة من خلية الذكر وبويضة 
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تعين الورااثت الكامنة يف النطفة، واليت ميثلها ما يسمونه علميا  هذه األخالط
، وهي وحدات الوراثة احلاملة للصفات املميزة جلنس اإلنسان أوًال، ولصفات "اجلينات"

ين جنني إنسان، يُعزى سري النطفة اإلنسانية يف رحلتها لتكو  اجلنني العائلية أخريًا، وإليها
ال جنني أي حيوان آخر، كما تُعزى إليها وراثة الصفات اخلاصة يف األسرة، ولعلها هي 

 .)[34]("شىت هذه األمشاج املختلطة من ورااثت

مشاج، وعلى هذا، فمن خالل إيراد األدلة اللغوية لآلية الكرمية يف معىن النطفة األ
وما جاء من أقوال املفسرين فيها ـ يتضح مدى الدقة واإلعجاز يف وصف هذه املرحلة 

تكوين اجلنني، وهي مرحلة النطفة األمشاج أو البويضة املخصبة؛ حيث  من مراحل
دلت املعاين اللغوية لآلية الكرمية على أن النطفة هي قطرة املاء أو القليل منه، وأن 

 .االمتزاج بني شيئنيو  األمشاج هي األخالط،

وأكد ذلك قول املفسرين يف معىن النطفة األمشاج أب�ا املاء القليل املختلط، وهي 
، واختالطهما مًعا، وهو "البويضة"ونطفة املرأة " املينّ "عبارة عن اجتماع نطفة الرجل 

 ).املؤمنون()13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني : قوله سبحانه وتعاىل املراد من

فالنطفة هنا هي النطفة األمشاج اليت تكون من مين الرجل وبويضة املرأة، وتتشكل 
على هذا، حىت جتعل يف الرحم وتنغرس فيه، وهذا وصف يف غاية الدقة عن هذه املرحلة 

 من مراحل

تكوين اجلنني، فالبويضة امللقحة مع اختالف مراحلها من االنقسام هي يف غاية أمرها 
تلطة من ماء الرجل وبويضة املرأة يف كل هذه االنقسامات، كما أ�ا عبارة عن أمشاج خم

 .يف مظهرها بشكل قطرة املاء، فهذا تعبري يف غاية الدقة عن هذه املرحلة تبدو

كما أكد العلم احلديث هذه احلقائق مبا ال يلتوي عنها طريًقا، وال ينحرف عنها دقة 
جاء به القرآن الكرمي من قبل حول اخللق بعامة،  وتعبريًا، بل جاء مطابًقا متام املطابقة ملا

تكّون اجلنني خباصة، فقد صحح العلم حديثًا النظر�ت غري الصحيحة من  ومراحل
فلم تكن البشرية تعرف شيًئا عن "قبله، وعدل عن االعتقادات الفاسدة يف هذا اخللق، 
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ذ كان االعتقاد ؛ إ)وهي املختلطة أو األخالط من الذكر واألنثى( النطفة األمشاج
السائد لدى الفالسفة واألطباء أن اجلنني اإلنساين إمنا يتكون من ماء الرجل، وأن رحم 

اجلنني، وشبهوا ذلك ابلبذرة تُرمى يف األرض فتأخذ منها  املرأة ليس إال حاضًنا لذلك
 غذاءها، وخترج شجرة �فعة وارفة الظالل �نعة الثمار، وليس للمرأة عند هؤالء دور يف

 .)[35]("إجياد اجلنني سوى رعايته وتغذيته

ظلت هذه اخلرافات يف عقول أصحاهبا متداولة منذ فالسفة اإلغريق عرب العصور 
حىت جاء عصر النهضة احلديث وبدا�ت القرن العشرين، وشيعت هذه النظر�ت إىل 

 .مثواها األخري

ابكتشاف " هام"هو وزميله " لفني"اخرتاع امليكروسكوب ـ اجملهر ـ قام العامل وبعد "
" جراف"م، كما قام ـ من قبلهما ـ العامل 1677احليوان املنوي يف مّين اإلنسان عام 

 حويصلة البويضة اليت تدعى ابمسه بوصف

•  

ال يدع جماًال واإلعجاز يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة يكمن يف أ�ما قد أكدا ـ مبا 
للشك ـ أن اإلنسان إمنا خلق من نطفة خمتلطة مساها النطفة األمشاج، قال سبحانه 

 :وتعاىل

 إ� خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيًعا بصريًا
)2( )[36]()"اإلنسان(. 

اجلنني إمنا يتكون من اجتماع نطفة الرجل واملرأة، هكذا أثبت العلم احلديث أن 
واختالطهما مًعا، فإذا حدث هذا أتخذ النطفة األمشاج أو البويضة امللقحة يف 

إىل أن تقع يف الرحم ) قناة فالوب(وتدفعها أهداب القناة الرمحية أو  االنقسام والتطور،
 .يف مدة قدرها ستة أ�م
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 قسام وتشكل الكيسة األرميية عند اإلنسانرسم ختطيطي يوضح مراحل االن
  

 . مرحلة أربع خال�. ب . مرحلة خليتني. أ

 . مرحلة الكيسة األرميية. د . مرحلة املاريوال. ج

  

 . نطاق شفاف. 3 . قسيمات أرومية. 2 . أجسام قطبية. 1

 . كتلة اخلال� الداخلية. 6 . نواة. 5 . هيويل. 4

   . أرمية مغذية. 8 . جوف األرمية. 7

  

فبعد اندماج نواة البويضة مع نواة احليوان املنوي يتكون الزجيوت، وحيدث أول "
انقسام يف هذه البويضة املخصبة بعد أربع وعشرين ساعة من التلقيح، فاحليوان املنوي 
حيتوي على نصف عدد اجلسيمات امللونة اليت حتمل الصفات الوراثية املوجودة يف كل 

جسدية أخرى، كما أن البويضة حتتوي على نصف عدد الكروموسومات؛ إذ خلية 
كروموسوًما   23جسيًما، بينما حتتوي البويضة على  46حتتوي اخللية اجلسدية على 

أما مراحل هذه النطفة األمشاج فتقوم ابالنقسام ... فقط، وكذلك احليمن املنوي
 ساعة، مث تكون األربع اثنتني وثالثني املتتايل، فتصبح اخللية أربع خال� يف خالل أربعني

خلية يف مثانني ساعة، وال متر مخسة أ�م إال وقد صارت مثل الكرة متاًما أو مثل مثرة 
 .)Morulla(")[37](التوتة، وتدعى عندئٍذ التوتة 
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البويضة امللقحة هو ما عرب عنه هذه املكو�ت املختلفة، واألخالط املتنوعة يف 
القرآن الكرمي بدقة متناهية وإعجاز بليغ يف وصفه هلذه املرحلة ابلنطفة األمشاج، فهو 

 خري تعبري ميثل

هذه املرحلة وتكوينها، فهي نطفة يف هيئتها ومظهرها، وأل�ا اجتماع نطفتني، وهي 
ماء الرجل وبويضة  أمشاج يف داخلها ومكو�هتا من أخالط وانقسامات متعددة من

 املرأة، فيا له من

 !تعبري دقيق معجز

إن هذا كله يؤكد متاًما مدى إعجاز القرآن الكرمي ودقته يف التعبري عن مراحل تكوين 
اجلنني وختليقه، وعن مرحلة النطفة األمشاج اليت حنن بصدد احلديث عنها، حىت 

 استقرارها يف

مّين الرجل وبويضة املرأة، تتحد هذه الرحم، فهي نطفة أخالط وأمزاج خمتلفة عن 
األخالط وتنقسم داخليًّا مكونة الكرة اجلرثومية اليت أتخذ يف االنغراس داخل الرحم، 

 هذه املراحل

املتعاقبة خري ما يدل عليها وميثلها هو مصطلح النطفة األمشاج؛ فهي نطفة يف 
قرآين خالد يعرض أمام مضمو�ا وشكلها، وأمشاج يف تكوينها وحمتواها، إنه إعجاز 

 العقل البشري، إنه

 .القول الفصل من عند خالق السماوات واألرض 

هكذا تذهب حجج الطاعنني يف إعجاز القرآن الكرمي يف خلق اجلنني سدى، وتلقى  
كل شبهة حتفها ساقطة متجعجعة، وتثبت احلقائق البينات للقرآن الكرمي يف اخللق، 

 وتثبت
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ما أخرب به القرآن الكرمي منذ ألف وأربع مئة عام على حنو  املعجزة الباهرة يف صدق 
دقيق مما أثبته العلم احلديث، ويبقى القرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة لكل عقل منصف 

 .حكيم

  

  :وجه اإلعجاز  )3

لقد كشف العلم احلديث عن حقيقة املراحل األوىل خللق اجلنني وتكوينه؛ فبني أن 
؛ حيث يتم )البويضة(، ونطفة املرأة )املينّ (سواء من نطفة الرجل اجلنني يتكون على ال

تلقيح البويضة بواسطة احليوان املنوي، وعندها تبدأ البويضة يف االنقسام والتطور، فهي 
يف هذه املرحلة عبارة عن بويضة ملقحة، أو نطفة أمشاج من خليط ماء الرجل وماء 

مث تدفع هذه النطفة األمشاج رويًدا رويًدا  املرأة، ويتم هذا التلقيح يف قناة فالوب،
داخل القناة بواسطة األهداب والشعريات الدموية، حىت تصل إىل الرحم، وهناك تنغرس 
يف هذا القرار املكني، وهي نطفة أمشاج لـما يتغري وصفها، مث تتطور بعدها فتصبح علقة 

 . إىل املراحل املختلفة يف تكوين اجلنني وخلقه

علم أن النطفة األمشاج أو البويضة امللقحة يف هذه املرحلة ال ختتلف كما أثبت ال
يف مظهرها ووصفها عن النطفة األوىل من امتالكها غشاء مسيكا حيفظها وحيفظ مظهر 
النطفة فيها، وأتخذ شكل القطرة، فهي نطفة فعلية إال أ�ا أمشاج وأمزاج من ماء 

 . الرجل وماء املرأة

نطفة : ن الكرمي يف بيان وإعجاز ودقة متناهية مبصطلحوهذا ما عرب عنه القرآ
فقد مجع هذا اللفظ القرآين يف وصف املرحلة األوىل من خلق  ،)2:االنسان(أمشاج

اجلنني وهذه العمليات املختلفة املتعاقبة بكلمتني اثنتني يف متام اإلجياز والدقة، وكمال 
املعىن مبا ال يقوم به لفظ آخر، فالبويضة امللقحة حىت دخوهلا الرحم واالنغراس فيه هي 

لـما تتحول بعد إىل مرحلة أخرى؛ ولذلك كانت  عبارة عن نطفة، ولكنها نطفة أمشاج،
مث جعلناه نطفة يف قرار مكني : سبحانه وتعاىلدقة الوصف القرآين بقوله 
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)13()فأي إعجاز مياثل هذا اإلعجاز، وأي بيان مياثل هذا البيان، إنه  ،) املؤمنون
ومن أصدق من هللا قيال  إعجاز فوق إعجاز، إعجاز علمي، وبياين، ولفظي،

)122()النساء.( 

 

املسيحيني املغاربة : تفنيد اإلعجاز العلمي يف مراحل تطور اجلنني، مقال منشور مبوقع(*) 
www.movemegod.com. 

يت هبذا؛ أل�ا هناك نوعان من هذه األربطة؛ ومها . [1] األربطة الكاذبة، واألربطة احلقيقية، واألربطة الكاذبة مسُِّ
مكونة من انعطافات بروتينية، وليس هلا صفاقات وال عضالت، غري أ�ا تساهم مسامهة فعالة يف حفظ الرحم يف 

املثاين، والرابط الرمحي الرابط الرمحي العريض، والرابط املبيضي الرمحي، والرابط الرمحي : حمله، وهذه األربطة هي
الرابط الرمحي املربوم، والرابط : أما األربطة احلقيقية؛ فهي اليت تتكوَّن من ُصُفاقات وعضالت، وهي. املستقيمي

الرمحي العجزي، والرابط احلامل للمبيض والرابط املبيضي، والرابط العاين الرمحي املثاين، والرابط الوحشي لعنق 
 ).179: 175لقرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، صإعجاز ا: انظر. (الرحم

هي عبارة عن بروزات خيطية صغرية يف الرحم تشكِّل جزًءا من بداية التشكُّل املشيمي، واخلال� املوجودة . [2]
 .غة الصبغية للجننيضمنها تقريًبا، ودوًما يكون هلا مثل الصي

هو عبارة عن سائل شفاف المع غين ابألمالح واخلمائر واهلرمو�ت، ويتشكَّل هذا السائل نتيجة . [3]
 .ارتشاحات أوعية اجلنني، وهو حييط ابجلنني من مجيع اجلهات

هاين بن مرعي القليين وجمدي فتحي السيد، . املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية، د. [4]
 .بتصرف 160: 158املكتبة التوفيقية، القاهرة، ص

 .55جع سابق، صدمحم علي البار، مر . خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. [5]

هي البويضة امللقحة بعد انقسامها املتعدد إىل اثنتني وثالثني خلية، وتسمى أيًضا الكرة : الكيسة األرميية. [6]
 .اجلرثومية أو التوتية، وكذلك النطفة األمشاج

 .الكثرة يف اللحم والعضل: التوزم. [7]

 .157: 152م، ص1998، 1موفق شريف جنيد، جامعة عمر املختار، ليبيا، ط. علم اجلنني، د. [8]

 .قرر: القاموس احمليط، مادة. [9]
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 .قرر: لسان العرب، مادة. [10]

 .مكن: لسان العرب، مادة. [11]

 .16، ص19ق، ججامع البيان عن أتويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، مرجع ساب. [12]

 .132، ص24املرجع السابق، ج. [13]

م، عند 2000/ هـ1421، 1مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: انظر. [14]
 .تفسريه هلذه اآلية

 .املرجع السابق، عند تفسري هذه اآلية. [15]

 .240، ص3تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [16]

 .460، ص4ابق، جاملرجع الس. [17]

 .160، ص19اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مرجع سابق، ج. [18]

، 4السعودية، طعثمان مجعة ضمريية وآخرين، دار طيبة، : لباب التأويل يف معامل التنزيل، البغوي، حتقيق. [19]
 .411، ص5م، ج1997/ هـ1417

 .2458، ص4يف ظالل القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج. [20]

 .9979، ص16تفسري الشعراوي، دمحم متويل الشعراوي، مرجع سابق، ج. [21]

هي العضالت اليت حتيط ابلفرج والشرج وعظام احلوض، وهي عضالت قوية حتافظ على اجلهاز : الَعجَّان. [22]
 .البويل والتناسلي عند الرجل واملرأة

 .179: 171رحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، صإعجاز القرآن يف ما ختفيه األ. [23]

 .157موفق شريف جنيد، مرجع سابق، ص. علم اجلنني، د. [24]

 .185سابق، صزغلول النجار، مرجع . خلق اإلنسان يف القرآن الكرمي، د. [25]

موسوعة : وانظر. 200: 198دمحم علي البار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. [26]
م، 1987الوالدة والنمو، بر�ن فارد، املركز العاملي للموسوعات، دار إلياس العصرية، القاهرة، : جسم اإلنسان
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سعيد . واملوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، د. 15 ،14ص
 .288، 287، ص1منصور موفعة، مرجع سابق، ج

 .18، 17سابق، صعلم األجنة يف ضوء القرآن والسنة، عبد اجمليد الزنداين وآخرين، مرجع . [27]

 .نطف: لسان العرب، مادة. [28]

 .مشج: لسان العرب، مادة. [29]

املوسوعة الفقهية : وانظر. 109دمحم علي البار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. [30]
، 1سعيد منصور موفعة، مرجع سابق، ج. لألجنة واالستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، د

 .284: 280ص

 .91: 88، ص24جرير الطربي، مرجع سابق، ج جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ابن. [31]

 .453، ص4تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [32]

 .151، ص29مرجع سابق، ج روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، األلوسي،. [33]

 .3780، 3779، ص6يف ظالل القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج. [34]

 .183دمحم علي البار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. [35]

 .188: 185املرجع السابق، ص. [36]

سعيد منصور . املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، د. [37]
 .288، 287، ص1موفعة، مرجع سابق، ج
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