
نفي إعجاز القرآن يف إخباره عن طور العلقة  
*)(يف خلق اجلنني 

: مضمون الشبهة

يواصل املغرضون طعو�م وتشكيكاهتم حول قضا� اإلعجاز العلمي يف القرآن 
الكرمي والسنة النبوية، ومنها قضا� خلق اجلنني ومراحل تكونه؛ فينكرون اإلعجاز 

).العلق(  )2(خلق اإلنسان من علق : العلمي يف قول هللا تعاىل

ال يفي ابلتعبري عن أي مرحلة " علقة"أو " علق"زاعمني أن املعىن اللغوي لكلمة 
من مراحل اجلنني، وخباصة املرحلة اليت ختصها اآلية ابلذكر، وهي مرحلة انغراس التوتة 
يف جدار الرحم أو البالستوسيت، فما اجلنني يف هذه املرحلة بدم متجمد وال رطب، وال 

يشبه الدم بذاته، وال عالقة له به، وإذا كان املعىن هنا أن يكون شديد احلمرة، وال 
اجلنني يتعلق ابلرحم وأبمه بواسطة احلبل السري، فهذا ال إعجاز فيه البتة، فهو أمر 
تعرفه قابالت العصر احلجري، وال ميزة فيه هلذه املرحلة عن غريها من املراحل، فاجلنني 

. يف مجيعها معلق ابلرحم

لة لفظ العلقة على دودة العلق للتعبري عن هذه املرحلة يف كما أن صرف دال
خلق اجلنني ـ هلو من املغالطات العلمية، فما هو إال تشبيه جمازي هلذه املرحلة، وما هي 

مم؛ أي إنه ميكن 2إال صورة ختيلية للجنني الذي ال يزيد حجمه يف هذه املرحلة عن 
. رؤيته ابلعني اجملردة

نفي إعجاز القرآن الكرمي يف اإلخبار عن مرحلة العلقة يف  وهم خيلصون هبذا إىل
. خلق اجلنني، بل يثبتون قصوره عن دقة التعبري عن هذه املرحلة وحقيقتها
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 : وجه إبطال الشبهة

أكدت األحباث العلمية احلديثة أن اجلنني يف مرحلة العلقة ـ وهي املرحلة اليت تبدأ 
و الكيسة األرميية يف الرحم ـ يتعلق أبمه تعلًقا مباشرة بعد انغراس النطفة األمشاج أ

شديًدا؛ حيث يتعلق برمحها، ويتغذى من دمها الذي ينتقل بينهما منذ هذه املرحلة، كما 
حياط اجلنني يف هذه املرحلة بربك أو حبريات عديدة من الدماء، ويكون الدم يف هذه 

مم؛ مما جيعل 2يزيد حجمه عن  البحريات أول األمر متخثًرا جامًدا، واجلنني بداخله ال
 . مظهر اجلنني كأنه دم غليظ متعلق

أو " علق"وهذا ما يتطابق متاًما مع املعاين والدالالت اللغوية الواردة يف لفظ 
النشوب والتعلق، والدم عامة سواء كان جامًدا أو رطًبا، واللون : ، واليت منها"علقة"

 . األمحر وغريها من املعاين

مرحلة العلقة يف أطوار خلق اجلنني بدودة العلق، وصرف اللفظ كما أن تشبيه 
إليها ـ هلو من احلقائق العلمية املوافقة خللق اجلنني يف هذه املرحلة؛ حيث أثبتت الصور 
اجملهرية للجنني يف هذا الطور توافًقا كبريًا بني دودة العلق واجلنني من �حية اهليئة 

لذى يسوغ موقف علماء اإلعجاز العلمي يف إعادة والشكل واحمليط والوظيفة، األمر ا
مصطلح العلقة يف خلق اجلنني إىل دودة العلق اليت تعيش يف الربك ومتتص الدماء من 

 . احليوا�ت وغريها

 : التفصيل

 : احلقائق العلمية  )1

مير اجلنني يف رحلة خلقه وتكوينه مبجموعة من املراحل املتالحقة اليت تسلم 
بعضها بعًضا، واألطوار املتعاقبة اليت تسفر عن خلق اتم مكتمل، ومن هذه املراحل اليت 

، وهي املرحلة اليت تلي نزول النطفة "العلقة"مير هبا اجلنني يف ختلقه وتكوينه مرحلة 
 . نغراس جبدارهاألمشاج إىل الرحم، واال
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ابالنقسام املتتايل؛ فتصبح اخللية ) النطفة األمشاج(تقوم البويضة امللقحة "وهكذا 
ساعة، وال متر مخسة أ�م إال وقد  80خلية يف  32ساعة، مث تكون  40أربع خال� يف 

صارت مثل الكرة متاًما، أو مثل مثرة التوتة، وتدعى عندئذ التوتة 
)MORULLA( هذه الكرة بسائل وتدعى عندئذ الكرة ، مث ميتلئ جوف

، ويف تلك األثناء تتمايز خال� الكرة )BLASTULA(اجلرثومية، أو البالستوال 
 . خارجية وداخلية: اجلرثومية إىل طبقتني

 :الطبقة اخلارجية

تتكون من خال� آكلة ومغذية، وما إن تصل إىل الرحم حىت تنشب فيه وتعلق  
جبداره وتقضم خال�ه، وعادة ما يكون ذلك يف اجلدار اخللفي للرحم، ويف النصف 
األعلى منه على وجه اخلصوص؛ حيث يعترب ذلك أكثر مناطق الرحم صالحية لنمو 

 . اجلنني واكتماله

بز�دة ثخانة طبقة غشائه وازد�د الدماء فيه حىت ويكون الرحم قد استعد لذلك 
 . تكون به جيوب دموية كثرية

 :الطبقة الداخلية

ومنها سيخلق هللا تعاىل اجلنني وأغشيته، ويتكون اللوح اجلنيين أوًال، وهو يشبه  
القرص املستدير يف أول أمره، مث يستطيل حىت يشبه الكمثرى، مث يتحول هذا اللوح 

، )األمنيون(خارجية مكونة من خال� عمودية، ويغطيها كيس السلى : رقتنياجلنيين إىل و 
 . وداخلية مكونة من خال� مفرطحة، وتتصل بكيس املح

ويتم انغراز الكرة اجلرثومية يف جدار الرحم فيما بني اليوم اخلامس والسابع منذ 
بقضم خال� الرحم  التلقيح، وتقوم اخلال� يف الطبقة اخلارجية من هذه الكرة اجلرثومية

واالنغراز فيه، كما تقوم بعدئٍذ بتأمني الغذاء من الرحم، وتتصل هذه اخلال� مباشرة 
 .)[1]("ابلدم الغليظ يف اجليوب الدموية الرمحية وأتخذ منها غذاءها وغذاء اجلنني
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رحلة اليت يتم فيها انغراس الكرة اجلرثومية هي امل" العلقة"وعلى هذا فإن مرحلة 
، وتعتمد عليها يف نقل الغذاء والدماء؛ حيث  يف بطانة الرحم، واليت تعلق هبا علوقًا قو�ًّ

طبقة خارجية وطبقة داخلية، مث أتخذ يف : تنقسم هذه الكرة اجلرثومية إىل طبقتني
انغراس وتعلق للنطفة األمشاج االنغراس والتعلق جبدار الرحم، فهذه املرحلة ما هي إال 

 . أو الكيس األرميي يف بطانة الرحم

يتم االنغراس عند اإلنسان يف الوجه الداخلي لقعر الرحم؛ حيث يالحظ "وهكذا 
بعد تشكل الكيس األرميي ووصوله إىل جتويف الرحم ـ ويتم ذلك يف اليوم السادس بعد 

، )Trophoblast(ملغذية اإلخصاب ـ حدوث بعض التغريات يف كل من األرومة ا
؛ حيث تنقسم األرمية املغذية إىل )Embryoblast) (األرومة اجلنينية(والقرص اجلنيين 

طبقة خلوية داخلية سريعة االنقسام تسمى األرومة املغذية اخللوية : طبقتني
)Cytotrophoblast( وطبقة الخلوية خارجية تسمى األرومة املغذية الالخلوية ،
)Syncytiotrophoblast( تتموضع فوق األرومة املغذية اخللوية يف القطب ،

احليواين ابلقرب من خماطية الرحم، ومع ز�دة االنغراس تنتشر على كامل سطح الكيس 
األرميي، وهي عبارة عن كتلة برتوبالزمية متتلك إنزميات حالة لبطانة الرحم، ويساعدها 

الذي تفرزه األرومة املغذية، مما ) Hyaluronidase(يف ذلك إنزمي اهليالورونيداز 
يسهل عملية انغراس الكيس األرميي يف بطانة الرحم، مث تنشأ داخل األرومة املغذية 

اليت ) Lacunae(الالخلوية جمموعة من الفضوات اليت تسمى بريكات أو فجوات 
ة، متتلئ بدم األم وإفرازات الغدد الرمحية مشكلة الغذاء اجلنيين إىل حني تشكل املشيم

 . حيث ينتقل هذا الغذاء للجنني عن طريق االنتشار

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

سمى األرومة السفلية القطب احليواين، وطبقة سفلية مكونة من خال� صغرية اجلسم ت
)Hypoblast( وتتموضع جتاه جوف األرمية ... 
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؛ حيث تنغلق بطانة 12ـ  10يكتمل االنغراس عند اإلنسان يف حدود اليوم 
الرحم على الكيس األرميي الذي يصبح بكامله داخل خماطية الرحم، مما يؤدي إىل بروز 

 .)[2]("جدار الرحم ابجتاه جتويفه واحتقان ظهارته

  

  

 صورة النغراس البويضة يف جدار الرحم

 : املراحل اليت متر هبا العلقة     •

تبدأ مرحلة العلقة ـ كما سبق أن ذكر� ـ بعد تكون النطفة األمشاج أو البويضة 
امللقحة، وانقسامها املتتابع حىت تكون الزجيوت أو التوتة، مث تسقط إىل الرحم، وأتخذ 

 . داخلية وخارجية: يف االنغراس والتعلق ببطانته، منقسمة إىل طبقتني

ة الرحم أتخذ يف التطور عقب جمموعة من ومنذ أن تعلق الكيسة األرميية يف بطان
 : املراحل متر هبا، وميكن عرض هذه املراحل بصورة جمملة فيما �يت

 ):األسبوع الثاين(ففي اليوم الثامن من التلقيح أو الثاين من العلوق   .1

تتمايز خال� الكتلة اخلارجية إىل جمموعتني من اخلال� اخلارجية، منها خال�  
خمالوية، تفقد اجلدر الفاصلة فيما بني خال�ها، وتتصل اتصاًال مباشًرا ابلبحريات 

 . الدموية املوجودة يف جدار الرحم، وتدعى ابلطبقة املخالوية
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 : اليوم التاسع  .2

) امليزودرم(شريط من اخلال�، ويتصل خبال� ) تودرماإلن(ميتد من خال� الطبقة 
اخلارجية مكو� كيس املح، وتنغرز الكرة اجلرثومية أبكملها تقريًبا داخل الرحم يف هذا 

 . اليوم، وتقفل الفتحة اليت دخلت منها الكرة اجلرثومية بواسطة جلطة مكونة من الليفني

 :اليوم احلادي عشر والثاين عشر  .3

رة اجلرثومية قد أكملت انغرازها، وتغطت الفتحة اليت دخلت منها تكون الك 
الكرة بواسطة خال� من غشاء الرحم، ومن اجللطة الدموية اليت كانت تسد الفتحة كما 

 . رأيناها يف اليوم التاسع

 :اليوم الثالث عشر  .4

م، ولذلك قد يظهر يف هذا اليوم نزيف من الرحم نتيجة ز�دة الدورة الدموية يف الرح 
قد تظن املرأة أن ذلك دم احليض جاء يف موعده، وال تفطن أ�ا حامل، خاصة أن الدم 
�يت يف موعد احليضة متاًما، ويف هذا اليوم تنمو اخلال�، ويف �اية األسبوع الثاين منذ 
التلقيح يبدو اجلنني ممثًال بقرصني متالصقني، القرص اخلارجي هو قرص األكتودرم، 

والقرص الداخلي هو قرص األنتودرم الذي ) األمنيون(ن قاع جتويف السلي والذي يكو 
يكون سقف جتويف كيس املح، ويلتصق القرصان يف اجلزء األمامي جهة الرأس للجنني، 

اليت تصبح عمودية يف هذه املنطقة، واليت تعرف ابسم ) األنتودرم(نتيجة مساكة خال� 
 . ان يف املنطقة املؤخرية هلماالصفيحة سالفة القلب، كما يلتصق القرص

 : اللوح اجلنيين

، )ابتداء من اليوم الرابع عشر إىل اليوم الواحد والعشرين(يف األسبوع الثالث 
عندما تعلق الكرة اجلرثومية تكون كتلة اخلال� الداخلية اليت خيلق منها اجلنني قد متايزت 

 : إىل طبقتني
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 . تودرموهي خال� عمودية تسمى األك: خارجية .1

وهي خال� مفرطحة يف أول أمرها، مث تكون مكعبة وتسمى األنتودرم، : داخلية .2

وتكون كل طبقة مثل القرص، فكأ�ما قرصان متالصقان يتحوالن إىل مستطيلني يف 
 . �اية األسبوع الثاين حىت �خذا شكل الكمثرى

وطبقة األنتودرم،  وتنمو جمموعة من اخلال� تتجه مينة ويسرة بني طبقة األكتودرم
ويستمر هذا الشريط يف نشاطه إىل �اية األسبوع الثالث عندها تظهر الكتل البدنية، مث 
يثوي بعد ذلك نشاطه، ويندثر يف األسبوع الرابع، وفيما بني اليوم اخلامس عشر وحىت 
ظهور الكتل البدنية يف �اية األسبوع الثالث، يكون الشريط األول يف أوج نشاطه، 

 . تد خال� منه مكونة الطبقة املتوسطة اجلنينيةومت

وهكذا يتحول اللوح اجلنيين املستدير الشكل إىل شكل كمثرى، تكون جهته 
الرأسية عريضة، وجهته املتأخرة ضيقة دقيقة، ويتضح ذلك يف اليوم الثامن عشر، 

 .)[3](ويكون اللوح اجلنيين عندئٍذ مكوً� من ثالث طبقات

هذه هي مرحلة العلقة بوصفها طورًا من أطوار خلق اجلنني، واليت تعرف ابسم 
 The Attachment And" (مرحلة االلتصاق واالنغراس أو احلرث"

Implantation Stage.( 

بطن من الغشاء املخاطي امل)Blastula(وحيدث فيها اقرتاب األرومة اجلرثومية 
للرحم حىت تلتصق يف جزئه العلوي بعد ستة إىل سبعة أ�م من اتريخ اإلخصاب، مث تقوم 
اخلال� اخلارجية لألرومة اجلرثومية بقضم جدار الرحم واالنغراز فيه بواسطة عدد من 
اخلمالت الدقيقة، الغارقة يف حبر من الدماء، وبذلك يكون االتصال بني اجلنني ودماء 

اشًرا فتتغذى عليه العلقة وعلى لنب الرحم الذي تفرزه آالف من الغدد األم اتصاًال مب
 . الرمحية

7 www.almoslih.net

unsaved://new_page_1.htm/


ويف حوايل اليوم الثاين عشر أو الثالث عشر من اتريخ اإلخصاب تقفل الفتحة 
اليت دخلت منها األرومة اجلرثومية يف غشاء جدار الرحم بعدد من اخلال� الليفية 

 . لطالئية املكونة لبطانة الرحم الغشائيةوالدموية، مث تغطى بعدد من اخلال� ا

وبعد هذه املرحلة األوىل من تعلق اجلنني جبدار الرحم، وانغراسه فيه، يبدأ الغشاء 
يف التكون من اخلال� اخلارجية لألرومة اجلرثومية، كما يتكون ) Chorion(املشيمي 

معالق موصل بني اجلنني وبني الغشاء املشيمي، تنشأ فيه األوعية الدموية السرية املغذية 
 . للجنني لتأكيد تعلق اجلنني جبدار الرحم

س ويستمر طور العلقة من اليوم اخلامس عشر إىل اليوم الرابع والعشرين أو اخلام
والعشرين تقريًبا بعد إمتام عملية اإلخصاب، وعلى الرغم من ضآلته فإن هذا الطور 

التكاثر املتسارع للخال� ونشاطها يف تكوين أجهزة اجلسم، : يتميز بصفات عدة، منها
وبدء ظهور شق عصيب عميق عند �اية الطرف اخللفي للجنني، وتكون عدد قليل من 

نتقل هذا الطور إىل الطور الذي يليه، وهو طور الفلقات، ووضوح ثنية الرأس لي
 .)[4](املضغة

  

  

  

رسم يوضح كيفية تغور البويضة داخل بطانة الرحم؛ ومن مث تنغلق الفتحة اليت تسببها ابلسدادة النسيجية  
)Closing Plug( 
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كما بينت األحباث العلمية أن هناك توافًقا كبريًا بني اجلنني يف هذه املرحلة وبني دودة 
العلق يف اهليئة واحمليط والوظيفة؛ وهذا ما يسوغ أن هذه التسمية راجعة إىل مشاهبة هذه 

 . الدودة املسماة بدودة العلق

جية، تتحد الكتلة بعد أن تتمايز النطفة إىل كتلتني، كتلة داخلية وكتلة خار "فإنه 
اخلارجية ببطانة الرحم وخترج النطفة عن شكلها وطبيعتها، وتتهيأ ألخذ شكل جديد هو 

 .شكل القرص اجلنيين، هذا القرص يتخذ تدرجييًّا شكل علقة

ينمو يف األسبوع الثالث، فيستطيل )NOTHOCORD(واحلاصل أن احلبل الظهري 
، ويف  الوقت نفسه تنمو الطبقة املتوسطة اجلنني ويتخذ نسبيًّا شكًال كمثر�ًّ

)MESODERM(، فيتصلب اجلنني، ويتضخم جزء الطبقة اخلارجية للجنني املمتد على
بينما ينخفض اجلزء احملوري ابتداء من اليوم ،)NEURALPLATE( جانيب حمور اجلنني

الثامن عشر، فيظهر خط طويل يف وسط اجلنني، ومن مث تلتحم أطراف الطبقة اخلارجية 
واقعة على جانيب احملور يف اليومني الثاين والعشرين والثالث والعشرين مكونة ميزااًب ال

 وتتمايز الطبقة املتوسطة اليت تالمس هذا امليزاب،)NEURAL GROOVE( عصبيًّا

)PARAXIAL MESODERM( ابتداء من اليوم الواحد والعشرين؛ أي يف حوايل
ا على أثر ذلك، وتنقسم إىل قطاعات �اية مرحلة العلقة، فتظهر بعض الشقوق فيه

 "الفلقات البدنية"مكونة على جانيب امليزاب العصيب بعض ما يسمى بـ 
)SOMITES(، فنجد يف �اية األمر أن اجلنني قد اختذ شكًال مستطيًال نسبيًّا، وأن رأسه

قد تضخم، ووسطه قد حنف، وظهر خط طويل يف وسطه، وبدأ شكله يتثلم قليًال مع 
صغري يف شكله الكلي، حىت إن مظهره اخلارجي أصبح يشبه مظهر العلقة؛ أي اعوجاج 

يف هذه املرحلة يبدأ اجلنني ابلتغذي من دماء األم مثلما تفعل الدودة العالقة؛ ... الدودة
) السائل األمنيوسي(إذ تتغذى من دماء الكائنات األخرى، وحياط اجلنني مبائع خماطي 

 . ملاءمتاًما مثلما حتاط الدودة اب

 ).[5]"(وهكذا يتشابه اجلنني مع دودة العلقة من حيث احمليط والوظيفة
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 )الرسم األسفل(رسم توضيحي يبني وجه الشبه بني املنظر اجلانيب للجنني يف مرحلةالعلقة  
 وطفياللعلق يف األعلى   

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

إن آية خلق اإلنسان مبا فيها من إبداع ودقة لتدل داللة قاطعة على مدى عظمة 
اخلالق، وجالل قدرته، وإبداع صنعه، إ�ا آية عظيمة من آ�ت هللا عز وجل يف الكون، 
تتجلى فيها قدرة الواحد األحد، الفرد الصمد؛ إثبااًت لتفرده سبحانه يف اخللق وامللك 

 . والتدبري

آن الكرمي يف إعجاز بني عن مراحل خلق اإلنسان، وبينها بياً� اتًما ولقد عرب القر 
مبا ال يدع جماًال للشك أنه الكتاب املعجز احلق، ومن هذه املراحل اليت ذكرها القرآن 

� أيها الناس إن كنتم يف : الكرمي يف خلق اجلنني، مرحلة العلقة أو العلق، قال تعاىل
تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري  ريب من البعث فإ� خلقناكم من

ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني : ، وقال تعاىل)٥: احلج(... خملقة لنبني لكم
مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ) 13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني ) 12(

هو الذي خلقكم من تراب مث من : ، وقال تعاىل)املؤمنون(...فخلقنا املضغة عظاًما
أحيسب اإلنسان أن : ، وقال تعاىل)٦٧: غافر( نطفة مث من علقة مث خيرجكم طفال
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) 38(مث كان علقة فخلق فسوى ) 37(أمل يك نطفة من مين ميىن ) 36(يرتك سدى 
 )القيامة(وقال تعاىل،: خلق اإلنسان من علق)2( )العلق.( 

آ�ت بينات كثرية يف هذا السياق تذكر مراحل خلق اجلنني وأصل اإلنسان؛ حيث 
ينتقل اجلنني يف أطواره املتعاقبة حىت يصري خلًقا مكتمل البنيان، سليم اخللقة يف إعجاز 

 . خلقي ابهر، تشخص له األبصار، وتصيخ له اآلذان

ة، وال يروق له هذا إال أن الطاعن يصم أذنه، ويغمض طرفه عن هذه احلقائق البين
اإلعجاز البني للقرآن الكرمي يف وصف مراحل اخللق بدقة متناهية، حماوًال النيل من هذه 
احلقائق والغض من شأ�ا، فيأيت بفرقعات وأوهام ال تلبث أن ينكشف زيفها، وتذهب 

 . سدى مبجرد نظرة فاحصة

رها بعد مرحلة لقد حتدث القرآن الكرمي عن مرحلة العلقة يف خلق اجلنني، وذك
النطفة اليت تصري فيها البويضة إىل زجيوت أو توتية، وتنزل إىل الرحم وتنغرس فيه، وهنا 
أتخذ مرحلة العلقة يف التكون؛ حيث متتد هذه املرحلة من اليوم الرابع عشر إىل اليوم 

 . الرابع والعشرين

التعبري  ولعل لفظ علقة يف وصف هذه املرحلة هو أفضل املصطلحات وأنسبها يف
 . بوضوح عن هذه املرحلة، وهذا ما تبينه الدالالت اللغوية وتفسري اآل�ت القرآنية

 : من الدالالت اللغوية يف اآلية الكرمية     •

" العلق"حفلت املعاجم اللغوية بتفصيل كبري فيما جاء بشأن دالالت ومعاين كلمة 
: لى معان عدة، من أمههاوقد استخدم العرب هذا اللفظ يف الداللة ع". علقة"أو 

التعلق والنشوب بصفة عامة، والشيء املعلق، والدم بعامة سواء كان جامًدا أو رطبًا، 
ودودة محراء تكون يف املاء متتص الدم، واُحلب واهلوى، وَحَبل املرأة، وغريها مما جاء يف 

وكلها  هذه الدالالت، وكل هذه املعاين تدور حول داللة التعلق والنشوب يف الشيء،
 .تدل داللة واضحة على مضمون العلقة يف خلق اجلنني، بل تعرب عنها تعبريًا مثاليًّا
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وهو ... نشب فيه: َعِلق ابلشيء َعَلًقا وَعِلقه: علق: "فقد جاء يف لسان العرب
النشوب يف الشيء يكون يف جبل، أو : الَعَلق: نشب فيه، وقال اللحياين: عالق به؛ أي

وَعِلق الشيء ... أي نشب: علق الصيد يف حبالته: وأعلق احلابل. أرض أو ما أشبهها
وعلق هبا علوقًا، وتعلقها وتعلق هبا، وعلقها ... لزمه: َعَلًقا، وعلق به عالقة وعلوقًا

: هو الدم اجلامد الغليظ، وقيل: الدم ما كان، وقيل: والعلق... أحبها: وعلق هبا تعليًقا
ومنه قيل هلذه ... اشتدت محرته، والقطعة منه علقةهو ما : اجلامد قبل أن ييبس، وقيل

دود : الدابة اليت تكون يف املاء علقة؛ أل�ا محراء كالدم، وكل دم غليظ علق، والعلق
 .)[6]("أسود يف املاء معروف، والواحدة علقة

الدم : العلق: علق: "هذا املعىن، فقال" الصحاح يف اللغة"وكذلك جاء يف معجم 
: والعلق... علق: دودة يف املاء متتص الدم، واجلمع: والعلقة. الغليظ، والقطعة منه علقة

وعلقت ... أداة بكرتك: أعرين علقك؛ أي: الذي تعلق به البكرة من القامة، يقال
 .)[7]("ما يعلق ابإلنسان، واملنية علوق وعالقة :والعلوق... حبلت: املرأة؛ أي

الدم عامة ما كان، أو هو شديد احلمرة، أو : العلق: "وقال صاحب اتج العروس
 .)[8]("كل ما علق: والَعَلق... الغليظ، أو اجلامد قبل أن ييبس

يكاد يعقد عليها االتفاق يف كل معاجم اللغة ) علقة(وهذه املعاين املتعددة للفظ 
 . العربية

أما علماء التفسري يف القدمي واحلديث فقد ذهبوا إىل أن املراد ابلعلقة يف هذه 
 . اآل�ت، هو الدم، وخباصة الدم الغليظ املتجمد

: املؤمنون(مث خلقنا النطفة علقة: ولهوق: "فقد قال اإلمام ابن جرير الطربي
مث صري� النطفة اليت جعلناها يف قرار مكني علقة، وهي القطعة من : ، يقول)١٤
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من : ؛ يعين)العلق()2(خلق اإلنسان من علق : قوله: "وقال أيًضا. )[9]("الدم

 .)[10]("الدم

الدم : وهو الدم اجلامد، والعلق: )٥: احلج(مث من علقة : "وقال اإلمام القرطيب
) العلق( )2(من علق : "وقال أيًضا. )[11]("الشديد احلمرة: الطري، وقيل: العبيط؛ أي

من : الدم اجلامد، وإذا جرى فهو املسفوح، وقال: ؛ أي من دم؛ مجع علقة، والعلقة
، فذكره بلفظ اجلمع؛ ألنه أراد ابإلنسان اجلمع، وكلهم خلقوا من  ) العلق( )2(علق 

قطعة من دم رطب، مسيت بذلك؛ أل�ا تعلق ـ لرطوبتها ـ مبا : علق بعد النطفة، والعلقة
 .)[12]("تكن علقة متر عليه، فإذا جفت مل

أي صري� : )١٤: املؤمنون(مث خلقنا النطفة علقة: "وقال اإلمام ابن كثري
 .)[13]("وهي دم: فصارت علقة محراء على شكل العلقة مستطيلة، قال عكرمة... النطفة

الدم الغليظ املتجمد، : ،وهي)٥: احلج(مث من علقة : "وقال اإلمام البغوي
 .)[14]("ومجعها علق، وذلك أن النطفة تصري دًما غليظًا، مث تصري حلًما

سيد وإىل هذا املعىن ـ أيًضا ـ ذهب كثري من املفسرين حديثًا؛ فيقول اإلمام 
من تلك النقطة الدموية اجلامدة :   ) العلق( )2(خلق اإلنسان من علق :"قطب

 .)[15]("العالقة ابلرحم

قطعة قدر األمنلة : اسم مجع علقة، وهي: والعلق: "وقال صاحب التحرير والتنوير
من الدم الغليظ اجلامد الباقي رطًبا مل جيف، مسي بذلك تشبيًها هلا بدودة صغرية تسمى 
علقة، وهي محراء داكنة تكون يف املياه احللوة، متتص الدم من احليوان إذا علق 

فم الدابة وخاصة اخليل والبغال فتعلق بلهاته وال يتفطن خرطومها جبلده، وقد تدخل إىل 
أن نطفة الذكر ونطفة املرأة بعد :   ) العلق()2(خلق اإلنسان من علق هلا، ومعىن 

االختالط ومضي مدة كافية تصريان علقة، فإذا صارت علقة فقد أخذت يف أطوار 
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التكون، فجعلت العلقة مبدأ اخللق، ومل جتعل النطفة مبدأ اخللق؛ ألن النطفة اشتهرت 
فيه إشارة يف ماء الرجل، فلو مل ختالطه نطفة املرأة مل تصر العلقة، فال يتخلق اجلنني، و 

إىل أن خلق اإلنسان من علق مث مصريه إىل كمال أشده هو خلق ينطوي على قوى  
 . كامنة، وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة

ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة؛ ألن الثابت يف العلم اآلن أن اإلنسان  
ربة أضعافًا، تكون يف مبدأ ظهورها  يتخلق من بويضة دقيقة جدًّا ال ترى إال ابملرآة املك

كروية الشكل ساحبة يف دم حيض املرأة، فال تقبل التخلق حىت ختالطها نطفة الرجل 
 خملقة وغري خملقة: فتمتزج معها، فتأخذ يف التخلق إذا مل يعقها عائق، كما قال تعاىل

لعلقة اليت يف ، فإذا أخذت يف التخلق والنمو امتد تكورها قليًال فشاهبت ا)٥: احلج( 
املاء مشاهبة اتمة يف دقة اجلسم وتلو�ا بلون الدم الذي هي ساحبة فيه، ويف كو�ا ساحبة 

 .)[16]("يف سائل كما تسبح العلقة

هذا أهم ما جاء يف معىن العلقة يف معاجم اللغة وعند املفسرين قدميًا وحديثًا، 
واملعاين كلها الواردة يف اللغة داللة على لفظ العلق، وعلقة تتطابق مطابقة واقعية مع 
هذه املرحلة من مراحل خلق اجلنني، بل ليس هناك لفظ أنسب من لفظ علقة لوصف 

للقرآن الكرمي؛ فاملعاين اليت حتويها هذه الكلمة تنطبق  هذه املرحلة، وهذا إعجاز بني 
كلها إبعجاز على مظهر اجلنني ووظيفته وما يطرأ عليه من تغريات خالل هذه املرحلة، 

 . وهذا ما وضحه العلم احلديث وكشف عنه بوسائله الفعالة

 : فمن أهم املعاين اليت ذكرت يف لفظ العلق ما �يت

 . لنشوب بشيءااللتصاق والتعلق وا  .1

هي دودة تعيش يف الربك، وتتغذى على دماء احليوا�ت اليت تلتصق : العلقة  .2

 . هبا
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 . هو الدم الغليظ اجلامد: العلق  .3

 . تستعمل أيضا لإلشارة إىل الدم الرطب: كلمة العلقة  .4

 . تشري إىل احلمرة الشديدة: كلمة علقة  .5

وهذه املعاين كلها تنطبق انطباقًا اتمًّا على مرحلة العلقة يف خلق اجلنني، وهذا ما 
 : نبينه كاآليت

 : املعىن األول وهو معىن االلتصاق والتعلق بشيء"

كتلة خال� : فإن كتلة اخلال� اليت تتولد عن انقسامات النطفة تتمايز إىل كتلتني
، وكتلة خال� خارجية ستؤلف اجلنني) INNER CELL MASS(داخلية 

)TROPHOBLAST (تلك الكتل تكون متصلة بعضها ببعض عند . ستؤلف املشيمة
، بينما يفصل )EMBRYONIC POLE" (القطب اجلنيين"قطب من األقطاب يسمى 

كيس املح "بينها من سائر اجلهات ما عدا القطب اجلنيين فراغ ممتلئ بسائل يدعى 
 ).PRIMITIVE YOLK SAC" (األويل

لكن تلك الكتل ما تلبث أن تتمايز، فتنفصل كتلة اخلال� الداخلية عن كتلة و 
اخلال� اخلارجية يف اجلزء الوسط منها عند القطب اجلنيين، لتؤلف قرًصا مسطًحا دائر�ًّ 

، وينشأ بني هذا القرص وكتلة )EMBRIONIC DISC" (القرص اجلنيين"يسمى 
" الفراغ األمنيوين"فراغ يسمى  اخلال� اخلارجية من جراء هذا االنفصال

)AMNIOTICCAVITY .( فيفصل عندئٍذ الفراغ األمنيوين القرص اجلنيين عن كتلة
اخلال� اخلارجية من جهة القطب اجلنيين، بينما يفصل كيس املح األويل القرص اجلنيين 

اخلال� عن كتلة اخلال� اخلارجية من اجلهة املعاكسة، ويظل القرص اجلنيين متصًال بكتلة 
اخلارجية عند أطرافه، ويتولد يف الوقت نفسه طبقة رخوة عن النسيج من خال� املح، 
سرعان ما حتيط ابلفراغ األمنيوين وبكيس املح وابلقرص اجلنيين عند أطرافه، ومن مث 

15 www.almoslih.net



ينشأ هذا النسيج عدة فراغات تتحد فيما بينها فتؤلف فراغا كبريًا ممتلًئا بسائل حييط 
لقرص والفراغ األمنيوين، فيفصل الفراغ عندئٍذ عن القرص اجلنيين من كل بكيس املح وا

اجلهات عن الكتلة اخلارجية إال يف موضع واحد؛ حيث يظل القرص متصًال ابلطبقة 
اخلارجية اليت تصبح جزًءا من الرحم بواسطة الطبقة الرخوة من النسيج، هذه الطبقة 

، )CONNECTING STALK" (عالقامل"تكون مبثابة ساق للقرص اجلنيين تسمى 

وهكذا نرى كيف أن اجلنني يتعلق ابلرحم . وتصبح فيما بعد احلبل السري للجنني
 ". علقة"بواسطة ساق ليصبح كما تشري إليه اآلية 

 

 

  

مقطع لقرص جنيين يف حوايل اليوم الثامن، يظهر كيف أن القرص اجلنيين ينفصل عن كتلة اخلال� اخلارجية يف 
، ويف هذا احلني )Amniotic Cavity" (الفراغ األمنيوين"أقطابه، حيث ينشأ فراغ يسمى بـ قطب من 

فصل أطراف القرص ) Exocoelomic membrane" (غشاء كيس املح"ينشأ غشاء يسمى 
 اجلنيين عن الكتلة اخلارجية فيما بعد
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يف حوايل اليوم التاسع لتؤلف قرًصا مقطع يظهر انفصال كتلة اخلال� الداخلية عن كتلة اخلال� اخلارجية 
وابلفراغ األمنيوين ) Primary yolk sac(جنينيًّا يتصل من جهتني بكيس املح األويل 

)AmnioticCavity ( يفصل بينهما وبني الكتلة اخلارجية طبقة رخوة من النسيج
)Extraembryonicmesoderm( 

  

 
تولدت بني اجلنني ) Connecting stalk(ساقًا رسم جلنني يف يومه الرابع عشر يظهر كيف أن 

 والكتلة اخلارجية عند قطب الفراغ األمنيوين، الذي مل ينفصل عن الكتلة اخلارجية يف اليوم الثالث عشر

 

اليت تصل الكتلة الداخلية ابلكتلة اخلارجية ) Connecting stalk(ويف النهاية تظهر الساق 
 ).14: املؤمنون( مث خلقنا النطفة علقة: اليت وردت يف اآلية" قةعل"بوضوح، وذلك ليتحقق معىن كلمة 
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 : املعىن الثاين، وهو معىن الدودة اليت تعيش يف الربك

بعد أن تتمايز النطفة إىل كتلتني، كتلة داخلية وكتلة خارجية، تتحد الكتلة 
اخلارجية ببطانة الرحم، وخترج النطفة عن شكلها وطبيعتها، وتتهيأ ألخذ شكل جديد؛ 

 . هو شكل القرص اجلنيين، هذا القرص يتخذ تدرجييًّا شكل علقة

ع ينمو يف األسبو ) NOTHOCORD(واحلاصل أن احلبل الظهري 
، ويف الوقت نفسه تنمو الطبقة املتوسطة  الثالث فيستطيل اجلنني ويتخذ شكًال كمثر�ًّ

)MESODERM( فيتصلب اجلنني، ويتضخم جزء الطبقة اخلارجية للجنني ،
، بينما ينخفض اجلزء )NEURAL PLATE(املمتد على جانيب حمور اجلنني 

يف وسط اجلنني، ومن مث تلتحم احملوري ابتداء من اليوم الثامن عشر، فيظهر خط طويل 
أطراف الطبقة اخلارجية الواقعة على جانيب احملور يف اليومني الثاين والعشرين والثالث 

، وتتمايز الطبقة )NEURAL GROOVE(والعشرين مكونة ميزااًب عصبيًّا 
) PARAXIAL MESODERM(املتوسطة اليت تالمس هذا امليزاب 

؛ أي يف حوايل �اية مرحلة العلقة، فتظهر بعض ابتداء من اليوم الواحد والعشرين
الشقوق فيها على أثر ذلك، وتنقسم إىل قطاعات مكونة على جانيب امليزاب العصيب 

، فنجد يف �اية األمر أن اجلنني )SOMITES( "الفلقات البدنية"بعض ما يسمى بـ 
وظهر خط قد اختذ شكًال مستطيًال نسبيًّا، وأن رأسه قد تضخم، ووسطه قد حنف، 

طويل يف وسطه، وبدأ شكله يتثلم قليال مع اعوجاج صغري يف شكله الكلي حىت إن 
 . مظهره اخلارجي أصبح يشبه مظهر العلقة؛ أي الدودة

فصارت علقة محراء على شكل العلقة ": ذكر ابن كثري يف تفسري هذه اآلية
 ."مستطيلة

يف هذه املرحلة يبدأ اجلنني ابلتغذي من دماء األم مثلما تفعل الدودة العالقة؛ إذ 
متاًما ) السائل األمنيوسي(تتغذى من دماء الكائنات األخرى، وحياط اجلنني مبائع خماطي 
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مثلما حتاط الدودة ابملاء، وهكذا يتشابه اجلنني مع دودة العلقة من حيث احمليط 
 . والوظيفة

 

 

  

  

، الصورة )f. E(جنني يف اليوم الرابع والعشرين 
جانبية إىل حد ما، ) f(على أقصى اليمني حقيقية 

) E(ويليها من جهة الشمال رسم طبق الصورة 
 يوضح معامل اجلنني 

  
رسم 

حليوان 
 العلقة 

  

 جنني يف اليوم الثاين والعشرين من عمره، الصورة
)A.B (على أقصى الشمال )A ( ،حقيقية

 ا يليها من جهة اليمني رسم طبق الصورةبينم
)B (يوضح معامل اجلنني 

  
، كما تشري إليه )دودة(من خالل الصور نرى كيف أن اجلنني يشبه حيوان العلقة 

، وذلك أن رأسه ضخم مثل العلقة، )14: املؤمنون( مث خلقنا النطفة علقة:اآلية
 وجسمه منثلم، وذيله حنيف مع احنناء بسيط 

 : املعىن الثالث، وهو الدم اجلامد

نفيد يف هذا املضمار أنه يتخلق يف هذه الفرتة لدى اجلنني قلب بدائي مملوء 
ابلدماء وجمموعة أوردة دموية ضيقة على شكل جزر مغلقة جتعل الدم جامًدا غري 

 . متحرك
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 : املعىن الرابع، وهو معىن الدم الرطب

ري متحرك، وهذا من حيث املظهر اخلارجي، قد ذكر� آنفا أن الدم يكون جامًدا غ
، وال يبدأ هذا الدم ابلدوران حىت اليوم الثاين )رطب: أي(أما يف احلقيقة فهو دم سائل 

 . حني يصبح القلب البدائي قادرًا على الضخ: والعشرين؛ أي

 : املعىن اخلامس، وهو شديد احلمرة

 . من جراء كثرة األوردة يظهر اجلنني شديد احلمرة

هكذا نرى أن املعاين اخلمسة تنطبق بشكل رائع على وصف اجلنني يف هذه و 
 . املرحلة، مظهرة روائع اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي

يعترب وصفا دقيًقا متكامًال هلذا الطور، فهذا " العلقة"ويف جممل القول فإن اسم 
كلها، وظيفتها، لو�ا، ش: االسم يشتمل على وصف اهليئة العامة للجنني كدودة عالقة

حميطها، كما يشتمل على األحداث الداخلية كتكون الدماء واألوعية مقفلة، وهذا من 
 .)[17]("إعجاز القرآن الكرمي

  

، كذلك يف )Blood Islands(يف حوايل اليوم الرابع عشر ميتلئ حائط كيس املح جبزر من الدماء 
، وبعد حوايل يومني يتخلق تدرجييًّا إىل �اية األسبوع الثاين )الكوريون(الساق املوصلة، ويف حائط الكتلة اخلارجية 

أوعية دموية وقلب بدائي لدى اجلنني، يف هذا الوقت يكون الدم جامًدا ورطًبا يف جدار كيس املح ويف القرص 
لغذاء من دماء األم عرب الفراغ الكبري الذي حييط به ، ويتشرب اجلنني ا")علقة"كما تعنيه كلمة(اجلنيين 

)Extraembryonic coelom ( وبكيس املح)Yolk sac ( 
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يف اليوم احلادي والعشرين ـ أي قبل �اية فرتة العلقة بثالثة أ�م ـ يكون اجلهاز الدموي قد ختلق، ويبدأ القلب 
ص اجلنني الغذاء من دماء األم بواسطة مخالت املشيمة، ونرى يف البدائي ابلضخ، ويف اليوم الثاين والعشرين ميت

الشكل السابق رمسًا يظهر لنا جزر الدماء يف جدار كيس املح جلنني يف اليوم الثامن عشر، ويف الشكل احلايل 
احلمرة  نرى رمسًا جلنني وقد ختلقت فيه أوعية دموية كثرية يف اليوم احلادي والعشرين، فيظهر من جراء ذلك شديد 

 )١٤: املؤمنون( مث خلقنا النطفة علقة: كما تعنيه اآلية الكرمية
  

وعلى هذا فإن أفضل لفظ يدل على حقيقة هذا الطور من خلق اجلنني هو 
مصطلح العلق أو العلقة؛ حيث تنطبق دالالت هذه الكلمة بكل معانيها على هذه 
املرحلة يف خلق اجلنني، وال يقوم هبذا الوصف الدقيق مصطلح آخر غري مصطلح 

ق اإلنسان، ومنها مرحلة العلقة، فهذا إعجاز بني للقرآن الكرمي يف وصف مراحل خل
 . العلقة تلك

أما قصر املفسرين للعلقة على معىن الدم، سواء اجلامد منه أو الرطب، وأن اجلنني 
فإذا عرفنا "يف هذه املرحلة ال يكون قطعة من الدم وال يشبهه ـ فهو أمر مقبول منهم؛ 
ر ملاذا أصر أن حجم العلقة عند انغرازها ال يزيد عن ربع مليمرت أدركنا على الفو 

املفسرون القدامى على أن العلقة هي الدم الغليظ، فالعلقة ال تكاد ترى ابلعني اجملردة، 
وهي مع ذلك حماطة ابلدم من كل جهاهتا، فتفسري العلقة إذا ابلدم الغليظ �تج عن 
املالحظة ابلعني اجملردة، ومل يبعد بذلك املفسرون القدامى عن احلقيقة كثريًا؛ فالعلقة 
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عالقة جبدار الرحم، واليت ال تكاد ترى ابلعني اجملردة حماطة بدم غليظ يراه كل ذي ال
 .)[18]("عني

هذا ما ذهب إليه املفسرون، وهو جزء من حقيقة العلقة، وهم معذورون يف ذلك، 
إال أن معىن العلقة وداللتها أوسع من ذلك؛ فهي أوال تطلق على كل ما ينشب ويعلق، 
وأهم ما مييز هذه املرحلة هي أ�ا تنشب وتعلق يف جدار الرحم بصورة عجيبة؛ حيث 

إحدامها تنغرس يف جدار الرحم، واألخرى يتخلق تنقسم الكرة اجلرثومية إىل طبقتني 
منها اجلنني، فالتعلق والنشوب هو أهم ما مييز هذه املرحلة، ولذلك أخذت هذا املسمى 
ابإلضافة إىل الدالالت األخرى هلذا اللفظ، أما املراحل التالية ـ وإن كان اجلنني فيها 

تظهر الكتل اجلنينية،  معلًقا أيًضا ـ فتتميز بسمات أخرى أهم من التعلق؛ حيث
 . إخل... واألعضاء األولية، والعظام، والتشكل اجلنيين

وكما سبق أن بّينا أن لفظ العلق أو العلقة بكل دالالته ينطبق على هذه املرحلة 
 . من مراحل خلق اجلنني

وأما ما ذهب إليه علماء اإلعجاز العلمي من أن تسمية العلقة يف أطوار خلق 
 تشاهبها بدودة العلق؛ حيث يكون اجلنني يف هذه املرحلة مماثًال متاًما اجلنني راجعة إىل

هليئة ومضمون دودة العلق اليت تعيش يف املاء، ومتص الدم، فهو أمر ـ أيًضا ـ يدل عليه 
العلق من "العلم احلديث ويثبته، وال يتعارض مع احلقائق العلمية يف هذا الشأن؛ فإن 

، أو ما يعرف ابسم العلقيات )ANNELIDA(الديدان احللقية 
)CLASSHIRUDINIA( واليت عادة ما حتيا يف املاء العذب، وإن كانت أنواع قليلة ،

منها حتيا يف املاء املاحل، أو حىت على اليابسة يف الغاابت االستوائية وشبه االستوائية 
 . الرطبة

ارية إبلصاق الفق) مجع عائل(وتعيش ديدان العلق متطفلة على العديد من العوائل 
نفسها جبسم العائل بقرصني ماصني قويني عند كل من طرفيها متتص بواسطتهما شيئًا 
من دمه، وقد تعيش كحيوا�ت مفرتسة أو رمية على غري الفقار�ت من القواقع، وقد 
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زود اخلالق سبحانه وتعاىل ديدان العلق املاصة للدماء بعدد من املركبات الكيميائية اليت 
الدم حىت تتمكن من امتصاص القدر الالزم الحتياجاهتا، وتعرف ابسم متنع جتلط 

، واليت اشتق منها اسم طائفة العلقيات )HIRUDIN(مركبات اهلريودين 
)CLASSHIRUDINIA.( 

وقد استخدمت هذه الديدان املاصة يف القدمي، وال تزال تستخدم يف عالج 
 . حاجة املريضالعديد من األمراض، وذلك ابمتصاص الدم الزائد عن 

ومن العجيب أن يكتشف دارسو علم األجنة البشرية يف القرن العشرين أنه يف 
خالل األسبوعني األولني من حياة اجلنني تتم عملية تعلق الكيسة األرميية جبدار الرحم 

وابطراد عملية النمو . بواسطة املشيمة االبتدائية اليت تتحول فيما بعد إىل احلبل السري
ويف مقدمتها اجلهاز العصيب ممثًال ابحلبل (ال�، وبدء تكون األجهزة املختلفة وتعدد اخل

) الظهري، واجلهاز الدوري االبتدائي ممثًال أب�بيب القلب، وحزمة من األوردة والشرايني
من اليوم اخلامس عشر إىل اليوم الرابع (فإن اجلنني يستطيل يف مطلع األسبوع الثالث 

يف ) LEECH(ليأخذ هيئة دودة العلق ) العشرين من عمرهوالعشرين أو اخلامس و 
شكلها، ويف تعلقها جبسم العائل؛ ألن اجلنني يتعلق جبدار الرحم، ويف تغذيتها على دم 

 . العائل؛ ألن اجلنني يتغذى على دم األم

خلق وعلى ذلك فإن الوصف القرآين هلذا الطور من أطوار اجلنني البشري بتعبري
يف زمن مل يكن هناك وجود ألي وسيلة من وسائل ) العلق()2(اإلنسان من علق 

ـ يعترب أمًرا ) مم 3‚5مم،  0‚7(الكشف أو التكبري أو التصوير لطور يرتاوح طوله بني 
 .)[19]("معجًزا حقًّا
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 )مرحلة العلقة(ملم  3بقياس ) يوما من العمر 25(صورة حقيقية جلنني بشري 
  

 : وجه اإلعجاز  )3

لقد عرب القرآن الكرمي بدقة وإعجاز متناهيني عن مراحل خلق اجلنني، ومنها 
التعبري بلفظ العلق أو العلقة عن املرحلة اليت تلي مرحلة النطفة األمشاج، وتتمثل يف 

صطلح يعد أفضل تعبري انغراس الكرة اجلرثومية يف جدار الرحم، وهذا التعبري هبذا امل
عن هذه املرحلة من خلق اجلنني؛ حيث يدل داللة واضحة كاملة على مجيع حقائق هذه 
املرحلة، فلفظ العلق يدل على النشوب والتعلق ابلشيء، ويدل على الدم اجلامد 
والرطب، ولون احلمرة، وعلى دودة العلق، وكل هذه الدالالت تنطبق على اجلنني يف 

 .مرحلة العلقة

  

وهذا ما أكده العلم احلديث؛ حيث أثبت علماء األجنة أن التوتة أو الكرة 
اجلرثومية مبجرد أن تنزل إىل الرحم أتخذ يف االنغراس والتشبث به؛ حيث تنقسم هذه 

وأتخذ الطبقة اخلارجية يف مد جذورها إىل بطانة . الكرة إىل طبقتني؛ داخلية وخارجية
طبقة الداخلية أجزاء اجلنني، ومنها خيلق اجلنني، وحياط الرحم واالنغراس فيه، وتكون ال

اجلنني يف هذه املرحلة بكثري من األوعية والربك الدموية، كما تتصل دماؤه يف هذا 
الوقت بدماء األم ريثما يضخ قلبه الدم؛ ولذلك يبدو وكأنه قطعة دم جامدة متعلقة، 
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ع كل دالالت كلمة العلقة وكذلك يستطيل حجمه مبا يشبه دودة العلق، وهكذا جتتم
لتعرب تعبريًا دقيًقا وشامًال عن شكل اجلنني وطبيعته يف هذه املرحلة، وهذا ما ال يقوم به 

 .)النساء(  )87(ومن أصدق من هللا حديثًا لفظ آخر، فهو إعجاز دونه إعجاز،
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 .366، ص5لباب التأويل يف معامل التنزيل، البغوي، مرجع سابق، ج. [14]

 . 3939، 3938، ص6يف ظالل القرآن، سيد قطب، مرجع سابق، ج. [15]

 .438، ص15، ج7التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج. [16]

 .281: 271إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص. [17]

 .203دمحم علي البار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. [18]

 .465، 464زغلول النجار، مرجع سابق، ص. خلق اإلنسان يف القرآن الكرمي، د. [19]
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