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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقدمة



ٌّ انؾًذ هلل َؾًذِ رؼبنٗ َٔغزغفشِ ٔ َغزٓذّٚ َٔؼٕر ثبهلل يٍ ششٔس أَفغُب ٔيٍ  ئ

عٛئبد أػًبنُب ٔيٍ ٚٓذ هللا فال يضم نّ ٔيٍ ٚضهم فهٍ رغذ نّ ٔنٛبً يششذاً أٌ ال انّ 

ئال هللا ٔأشٓذ أٌ يؾًذاً ػجذِ ٔسعٕنّ ٔصفّٛ فٙ خهمّ ٔخهٛهّ) صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى 

 ٍ أْزذٖ ثٓذّٚ ٔدػب ثذػٕرّ ئنٗ ٕٚو انذٍٚ ٔثؼذ:( ٔػهٗ آنّ ٔأصؾبثّ ٔي

أٌ انمشاٌ انكشٚى ْٕ سعبنخ هللا ػض ٔعم نكم انُبط ػهٗ يش انؼصٕس ٔاٌ نكم 

ػصش خصبئصّ ٔيُطمّ ٔيصطهؾبرّ انًزؼبسف ػهٛٓب كًب أٌ نكم ػصش نغزّ 

ٔيفبًّْٛ انخبصخ ثّ  فؼصش انشعبنخ انًؾًذٚخ كبٌ عهطبٌ انؾغخ فّٛ انهغخ َطمبً 

بؽخً فكبٌ اإلػغبص انمشآَٙ ٔاضؾب نٓى يٍ انُبؽٛخ انهغٕٚخ أيب ثبنُغجخ نؼصشَب ٔفص

انؾبنٙ ػصش انشؤٚخ انذلٛمخ نهًكَٕبد انًذسكخ ٔصٕسح انًؼهٕيبد فغهطبٌ انؾغخ ْٕ 

انؾمبئك انؼهًٛخ ٔنٓب ٚخضغ كضٛش يٍ انُبط أٌ عبَت انزفغٛش انؼهًٙ ٜٚبد انمشآٌ 

زذثش انزٙ أيش هللا رؼبنٗ ثّ ؽٛش لبل "أفال ْٕ عضء سئٛظ يٍ لضٛخ انزفكٛش ٔان

( فبنًغهى يأيٕس ثأٌ ٚزذثش آٚبد هللا 44ٚزذثشٌٔ انمشآٌ أو ػهٗ لهٕة ألفبنٓب ")يؾًذ:

انكشًٚخ ٔأٌ ٚؼًم ػمهّ ٔفكشِ ٔٔعذاَّ فٙ فمّ يؼبَٛٓب ٔفٓى يذنٕالْب كًب أَّ يأيٕس 

كزبة هللا انًمشٔء فأٌ  ثذثش يخهٕلبد هللا ٔرأيم دلبئك يزمٍ صُؼّ فبرا كبٌ انمشآٌ

انكٌٕ ٔيب فّٛ كزبة هللا انًُظٕس فّٛ, ٔأ٘ شٙء أٔنٗ أٌ ٚزذثشِ اإلَغبٌ  يٍ َفغّ يب 

أٔدػّ هللا يٍ أعشاس ٔػغبئت ٔئػغبص ثذءا ثًشؽهخ انزكٍٕٚ فٙ األسؽبو ٔيشٔساً 

ثًشاؽم انخهك يٍ انُطفخ ئنٗ انؼهمخ صى ئنٗ انًضغخ ,صى ئنٗ انؼظبو فبنهؾى ٔانزصٕٚش 

َفخ انشٔػ فّٛ .ٔنمذ ؽشضُب ػهٗ أظٓبس اإلػغبص فٙ انمشآٌ ٔانغُخ ٔثٛبٌ يطبثمخ ٔ

انؾمبئك انؼهًٛخ انؾذٚضخ نًب ٔسد فٛٓب فًب ًٚهك انًإيٍ ئال أٌ ٚخشغ ٔٚضداد ئًٚبَب 

ٔٚمُٛب ٔال ًٚهك غٛش انًغهى ئال أٌ ٚؾُٙ سأعّ أيبو ؽمبئك انمشآٌ ٔئػغبصِ ئلؾبيبً 

 ٔرغهًٛبً .

)االػغبص انؼهًٙ نهغُٛبد انٕساصٛخ فٙ زشد أٌ أكزت ْزا انجؾش ٔيٍ ُْب فمذ اخ

 نألعجبة انزبنٛخ : انمشآٌ انكشٚى (

_انكشف ػٍ ٔعّ  يٍ ٔعِٕ أػغبص انمشاٌ انكشٚى فبٜٚبد انزٙ رؾذصذ ػٍ خهك 1

اإلَغبٌ ٔيشاؽم رطٕسِ ْٙ يؼغضح ػهًٛخ ٔشٓذ ثزنك ػهًبء االعُخ انًغهًٍٛ يُٓى 

دل ػهٗ شٙء فأَّ ٚذل ػهٗ أٌ انمشآٌ انكشٚى ْٕ كزبة هللا  ٔغٛش انًغهًٍٛ ْٔزا يب

 رؼبنٗ .

_ انذػٕح ئنٗ دٍٚ هللا رؼبنٗ فٙ صيٍ غذا فّٛ انخطبة انؼهًٙ يٍ أكضش انصٛغ فبػهٛخ 2

 ٔئلُبػبً ٔلذسح ػهٗ اخزشاق عذساٌ اإلنؾبد ٔانضالل .

عم طهجبً _نمذ عبء اخزٛبس٘ نٓزا انًٕضٕع _لجم كم شٙء_ خذيخ نكزبة هللا ػض 3ٔ

نشضٕاَّ نٓزا كهّ ثُبء ػهٗ يزطهجبد انؼصش ٔيزطهجبد انٕالغ يغزًذح يٍ رنك يٍ 

 فٓى كزبة هللا ػض ٔعم ٔعُّ َجّٛ )صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى( .

ٔأعبل انًٕنٗ عجؾبَّ ٔرؼبنٗ أٌ ٚهًُٓٙ انصٕاة ٔانغذاد ٔاإلخالص فٙ انمٕل 

(124جمشح :ٔانؼًم :"سثُب رمجم يُب ئَك أَذ انغًٛغ انؼهٛى " )ان  
 المبحث االول

 التعريف باالعجاز  والجينات والوراثة ودليميم



االعجاز لغة: العين والجيم والزاء أصالن صحيحيان يدل أحدىما عمى الضعف 
واالخر عمى مؤخرة الشيء فاالول عجز عن الشيء يعجز عجزا فيو عاجز أي: 

 1ضعيف.
أعجز,تقول: أعجز يعجزاعجازا واسم االعجاز:مصدر الفعل عجز وفعمو الرباعي ىو 

 2الفاعل معجز.
والعجز: نقيض الحزم وعجز عن االمر يعجزوعجز عجزا فييما ويقال:أعجزت فالنا  

 3اذالقيتو عاجزا والمعجزة العجز.
 4وقيل:العجز: التاخير عن الشيء وحصولو عن عجز االمر وىو ضد القدرة.

ن, أي فاتني, والمعجزة واحدة ومعنى االعجاز:الفوت والسبق,يقال:أعجزني فال
 5معجزات االنبياء )عميو السالم(

   6" أن يتعذر عمى المتقدمين في الفصاحة فعل مثمو في القدر الذي أختص بو" 

                                                           

ه(,تحقيق:عبد السالم محمد 395( ينظر:معجم مقايسس المغة,البي أحمد بن زكريا )ت1
 .2/232)عجز: 1ىارون,دار الكتب العممية,بيروت_لبنان,)د.ت(:مادة  

القاسم بن حسين بن محمدالمعروف بالراغب االصفياني)ت  (المفردات في غريب القران,البي2
)احمد خمف اهلل,االنجمو  2ه(,أعد النشر واشرف عمئ الطبع:د.محمد502

 .322المصرية)د.ت(:
(ينظر:لسان العرب,البي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصرية)ت 3

.والقاموس 5/373م(,مادة عجز:68)  19, 1لبنان,)ط–ه(,دار صادر بيروت 711
المحيط,البي الطاىرمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الصديقي الشيرازي )ت 

 5/664ه(,مؤسسة الرسالة ,بيروت_ لبنان)د.ت(,مادة )عجز(. 817
بن محمد بن عمي الفيومي المقرئ  ( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير,الحمد4

, 1, مصطفئ البابي الحمبي _مصر)ط صطفئ السقا,مطبعةه(:تصحيح:م770)ت
 2/142ه(:1322

ينظر: تاج العروس في جواىر القاموس,لمحيي الدين ابي الفضل محمد مرتضئ الحسيني  (5
) ,بيروت _لبنان)د.ت(:مادة  ه(,مكتبة الحياة1205الواسطي الحنفي الزبيدي)ت

 . 4/53عجز()
(المغني في أبواب العدل والتوحيد,لمقاضي أبي الحسن عبد الجبار االسد ابادي 1



 االعجاز اصطالحًا:
والمعجزة:أمر خارق لمعادة داع الى الخير والسعادة مقرون بالتحدي مطابق لدعوة 

 7صدق من ادعى انو رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( النبوة قصد بو أظيار
 شروط المعجزة:

 _أن تكون فعال من االفعال المخالفة لما تعود عميو الناس ألفوه .1
 _أن يظيره اهلل تعالئ عمئ يد من يدعي النبوة.2
_أن يكون الغرض من ظيور ىذا الفعل الخارق ىو تحدي المنكرين ,سواء صرح 3

 زة بالتحدي او كان التحدي مفيوما من قرائن االحوال.النبي  صاحب المعج
_أن تجي المعجزة موافقة مصدقة ادعوة النبوة فاذا حدثت المعجزة وكذبت النبي في 4

دعواه فال يكون النبي صادقا كما لو نطق الجماد مثال بتكذيب صاحب 
يعجزون _أن يعجز المنكرون من االتيان بمعجزة مماثمة لمعجزة النبي أي 5المعجزة.

  8عن معارضتو.

                                                                                                                                                                      

) المصرية العامة لمكتب_القاىرة  6ه(,حررنصو :أمين الخولي ,المؤسسة415المعتزلي,)ت
 .16/226,)د.ت(:

( التعريفات ,البي الحسن عمي بن محمد بن عمي الجرجاني المعروف السيد الشريف )ت 2
, 1) _بيروت )ط 7ه( :تحقيق:ابراىيم االبياري,دار الكتب العربي816

.ينظر:التوقيف عمئ ميمات التعاريف,لمحمد عبد الروؤف المناوي 282ه(:1405
ه( ,تحقيق:د.رضوان الداية,دار الفكر المعاصر_دمشق,دار الفكر لمطباعة 1031)ت

ه( 1085طريحي ). ومجمع البحرين ,لفخر الدين ال75ه(:1410, 1بيروت)ط-والنشر
 .3/126ه(:1408, 2تحقيق:أحمد الحسيني ,مكتبة نشر الثقافة االسالمية )ط

( ينظر:المخل الوجيز الئ دراسة االعجاز في الكتاب العزيز,د.محمود أحمد غازي ,دار 3
 .29) 8_28م(:2010ه_1431, 1البشائر االسالمية,)ط



والن ىذه الدراسة تتعمق باالعجاز العممي دون غيره من أنواع االعجاز 

االخرئ_كالغيبي أوالعددي أوالبالغي او البياني وغيرىا من أنواع االعجاز فسأقوم 

ببيانيو اصطالحا: فاالعجاز العممي: ىوأخبارالقران الكريم أوالسنة النبوية بحقيقة 

جريبي وثبت عدم امكانية أدراكيا بالوسائل البشرية في زمن الرسول أثبتيا العمم الت

 9)صمى اهلل عميو وسمم( مما يظير صدقو فيما بمغ عن ربو.

واالعجاز العممي :" ىو أثبات أن القران الكريم الذي أوحي بو الئ نبي أمي )صمى 

عة عشر قرنا اهلل عميو وسمم( في أمة كانت غالبيتيا الساحقة من االميين من قبل أرب

                                                           

التدريس الجامعي ,أ.دعبد اهلل بن عبد  ينظر:االعجاز العممي في القران والسنة,منيج( 1

, 1)لمنشر والتوزيع ,)ط د.عبدالجواد الصابوني ,دار جياد المصمح العزيز

.والمعجزة الخالدة)مدخل الئ دراسة االعجاز العممي 37م(:1118ه_1419

.واالعجاز العممي 14م(:1115ه_1416, 1والسنة(,د.أحمد أبو الوفا عبد االخر,)ط

معاصر؟مقاالت تقويميةلالعجاز العممي,د.مساعد بن سميمان بن ناصر الئ أين 

 .43ه(:1433, 1الطيار,الناشر دار ابن الجوزي,)ط



يحوي من حقائق ىذا الكون مالم يتمكن االنسان من  الوصول اليو االمنذ عقود 

 10قميمة".

 المطمب الثاني
 في المغة واالصطالح الجيناتتعريف 

ج ي ن جينات )جمع(مفرد جينة )حي(: جزيئات مادية دقيقة توجد في صبغيات 

قوانين مندل الوراثية والجينات) الخمية تعزى الصفات المميزة لمكائن الحي وبيا تفسر 

 11الموروثات (التي تحدد صفات الكائن الحي .

ومنو سمي ’الجنين:جن الشيء يجنو جنا أي ستره وكل شيء ستره عنك فقد جن عنك

الجنين السستتاره في بطن أمو والجمع أجنة والجنين ىو الولد في بطن أمو,فاذا خرج 

 12حيا فيو ولد واذ خرج ميتا فيو سقط.

                                                           

( االعجاز العممي في القران الكريم ,المؤلف مناىج جامعة المدينة العالمية ,الناشر:جامعة 1

 .1/77المدينة العالمية:

م( ,عالم 1414مد مختارعبد الحميد عمر )تينظر:معجم المغة العربية  المعاصرة ,د.أح(2
 .1/418م(:1118ه_1419, 1الكتب,)ط

بن   نء كالم  العرب من الكموم ,نشوا.وينظر:شمس العموم ودوا111( مقاييس المغة : 3
ه( ,تحقيق:د.   حسن بن عبد اهلل العمري,دار الفكر,بيروت 573سعيد الحميري اليمني )

.ومعجم 1/385ولسان العرب ,مادة جنن:.1/948م(:1999-ه1411, 1_لبنان,)ط



ل بعضيم: الجنين ماالقتو المراة ممايعرف انو ولد سواء كان ذكرا أم أنثى مالم قا

 13يستييل صارخا.

 14والجنين: "ىو المستور في رحم أمة بين ظممات ثالثة ".

 وفي االصطالح:

الجنين:لم يخرج معنى الجنين في استعمال الفقياء عن المعنى المغوي :فيو الولد 

قصره عمى الحمل حتى يتبين منو شيء من خمق  مادام في الرحم غير ان بعضيم

 15ادم ولم يطمق عمى مادون ذلك .
                                                                                                                                                                      

, 1لغة الفقياء , محمد رواس قمعجي,دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع,)ط
  )1/168.11م(:1999ه_1418

( المنتقئ شرح موطا مالك,أبي الوليد سميمان بن خمف بن سعيد الباجي االندلسي 1
 71( :ه  133113, معجم 1ه(,دار الكتاب االسالمي_القاىرة )ط494)ت

, 1( القاموس الفقيي ,د.سعدي أبو حبيب,دار الفكر ,دمشق _سوريا)ط1
 .1/71م(1988ه_1418

( حاشية رد المحتار عمى البدر المختار, شرح تنوير االبصار في فقو مذىب االمام ابي 3

) المؤلف محمد أمين بن عمر بن عبد  حنيفة النعمان ويميو تكممة ابن عابدين لنجل ,

, 1ي الشيير بابن عابدين,مطبعة الحمبي مصر )طالعزيز الدمشق

. وحاشية الدسوقي ,محمد بن أحمدبن عرفة الدسوقي 1/411م(:1966ه_1386



 16وقيل:"ىو كل ماطرحتو المراة مما يعمم أنو ولد".
 17وفي اصطالح االطباء: "ىو الولد خالل فترة تخمقو في بطن أمة".

 
  

                                                                                                                                                                      

. 6/117م(:1996ه_1417, 1المالكي  ,دار الكتب العممية ,بيروت _لبنان )ط

والمغني, موفق الدين ابو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد  بن قدامة المقدسي الحنبمي 

. والفروع , لشمس الدين 11/511م(:1111ه _1411, 1القاىرة,)ط–ار الحديث ,د

ه_ 1414, 1بيروت ,)ط–المقدسي ابي عبد اهلل محمد بن مفمح, عالم الكتب 

. ونياية المحتاج الى شرح المنياج, شمس الدين محمد بن لبي 6/19م(:1984

االنصاري الشيير العباس أحمد بن حمزة بن شياب الدين الرممي المنوفي المصري 

 .8/441م(:1113ه_1414, 1بالشافعي الصغير ,دار الكتب العممية _بيروت ,)ط

, 1( التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي , مكتبة التراث القاىرة,)ط1

 ) 1/159.16م(:1113ه_1414

,دار النفائس ( الموسوعة الطبية الفقيية ,أحمد محمد كنعان ,تقديم: محمد ىيثم الخياط 1

) والقانون في الطب ,البن عمي  311.17م( :1111ه _1411, 1بيروت _لبنان,)ط

 .1/571م(:1999, 1ابن سينا ,مطبعة نوبميس, )ط



 المطمب الثالث : تعريف الوراثة لغة واصطالحا
الوراثة لغة: من الفعل ورث يرث إرثا وميراثا والميراث جمع مواريث وأصمو يوارث 

قمبت الواو ياء النكسار ماقبميا. والميراث يعني انتقال الشيء من شخص الخر وىو 

 18مايتركو أويخمفو الميت لورثتو وىي تشمل الماديات والمعنويات.

 /اموال/صفات/ عوامل وراثية".وراثية )مفرد(:اسم مؤنث منسوب الى وراثة :"امراض
 19وعمم الوراثة: عمم يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل الخر.

 
وماروه كثير بن قيس أن النبي )صمى اهلل عميو وسمم( قال:) ان العمماء ورثة االنبياء 

 20وان االنبياء لم يورثوا دينارا وال درىما انما العمم فمن أخذ بو بحظ وافر".

                                                           

.  
سماعيل بن حماد الجوىري)ت( 1 ه(,دار العمم 393الصحاح, البي نصيرا 

) مقاييس المغة  . معجم1/195م(:1956ه_13176, 1لمماليين_القاىرة,)ط

 .5/381العروس من جواىر القاموس :(1. تاج 1/116.لسان العرب :6/115:

ه(,عالم الكتب 1414( معجم المغة العربية المعاصرة,د. أحمد مختار عبد الحميد عمر)ت3

 .3/1411م(:1118ه_1419, 1,)ط

–ه(,مكتبة المعارف 179( كتاب العمم ,سميمان بن االشعث السجستاني سنن ابي داود )ت1



 
اصطالحا:"ىي العمم الذي يدرس الصفات الوراثية وانتقاليا من االباء الى الوراثة 

االبناء ويبحث في تفسير التشابو واالختالف بين االفراد الذي تجمعيم صمة القرابة 

 .21ومعرفة نظم انتقال ىذه الصفات من جيل الى اخر"

 22ن الحي ".والوراثة:"ىي معرفة كل مايتعمق بالمادة الحية التي تنتقل عبر الكائ
  

                                                                                                                                                                      

) وكتاب العمم,البي عيسى محمد بن عيسى  11ب الحث عمى طمب العمم ., با1الرياض,ط

م(,باب ماجاء في فضل الفقو عمى 1968ه_ 1388, 1ه(,)ط197الترمذي )ت 

 .1683_5/48العبادة :

, 1( الجينات الوراثية وتطبيقاتيا,دراسة فقييو مقارنة ,ّتمام المودعمي, بيروت _لبنان,)ط1

 ) .18م(:1117ه_1431

, وزارة التعميم العالي والبحث 1( اساسيات في الوراثة ,عدنان حسن محمد العذاري ,ط3

العممي جامعة الموصل _بغداد . ومقدمة في عمم        ( الوراثة, في عبد اليادي, دار 

  ) 13(:1998, 1الشروق _رام اهلل,)ط



 المطمب الرابع:ادلة من القران الكريم والسنة النبوية لمجينات الوراثية
_قال تعالى"ياأييا الناس أن كنتم في ريب من البعث فانا خمقناكم من تراب ثم من 1

نطفة ثم من عمقة ثم من مضغة مخمقة وغير مخمقة لنبين لكم ونقر في االرحام 

 23طفاًل....". مانشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلفَاِق َوِفي أَنْ ُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم أَنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم _قال تعالى" 2

 24". َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيد  

 25_ قال تعالى " وقد خمقكم أطوارًا".3

 26نجمع عظامُو". _قال تعالى "أيحسب االنسان ألن4

 27_ قال تعالى "فإذا سويتو ونفخت فيو من روحي فقعوا لو ساجدين ".5

 أدلة من السنة النبوية

عن حذيفة )رضي اهلل عنو( أن رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( قال :"اذ مر -1

بالنطفة ثنتان وأربعون ليمة بعث اهلل الييا ممكًا فصورىا فخمق سمعيا وبصرىا وجمدىا 

 28ميا وعظاميا".ولح

                                                           

 23(5)  سورة الحج,جزء من االية(1
 ) 5314( سورة فصمت ,االية 1
 ) 1415نوح ,االية (سورة 3
 ) 316( سورة القيامة ,االية4
 ) 7117(سورة ص,االية 5
ه(, 161(صحيح مسمم ,البي الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 1



_عن عبد اهلل بن مسعود )رضي اهلل عنو( قال حدثنا رسول اهلل )صمى اهلل عميو 2

وسمم( وىو الصادق المصدوق "أن خمق أحدكم يجمع في بطن أمو أربعين يومًا أو 

أربعين ليمة  ثم يكون عمقة مثمو ثم يكون مضغة مثمُو ثم يبعث اليو الممك فيؤذن 

 29وأجمو وعممو وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيو الروح". بأربع كممات فيكتب رزقو

_عن أنس بن مالك أن النبي )صمى اهلل عميو وسمم(قال :"أن اهلل عز وجل قد وكل 3

ممكًا بالرحم فيقول :يارب نطفة يارب عمقة  يارب مضغة واذ أراد اهلل أن يقضي 

 30أمو". خمقيا قال:يارب ذكر أم انثى ؟شقي او سعيد ؟ فيكتب ذلك كمو في بطن

_عن عائشة )رضي اهلل عنيا( قالت :قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( 4

 31"تخيروا لنطفكم وانكحو ا االكفاء وانكحوا الييم".

 المبحث الثاني
                                                                                                                                                                      

) بيروت )د.ت(.كتاب  18تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي,دار أحياء التراث العربي ,
واجمو,وعممو وشقاوتو  القدر/باب كيفية خمق اآلدمي في بطن امو وكتابة رزقو

 .11851_4/1137وسعادتو:
( صحيح البخاري,محمد بن أسماعيل ابو عبد اهلل البخاري الجعفي,تحقيق :محمد زىير بن 2

) ه( ,باب قولو تعالى" ولقد سبقت كممتنا  142229, 1ناصر الناصر,دار طوق النجاة,)ط
 .7454_9/135لعبادنا: 

 ) 1185230_20/207اآلدمي:( صحيح مسمم ,باب خمق 3
ه(,تحقيق:محمد فؤاد عبد 273( سنن أبن ماجة,البي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت 4

 1968_1/633)  31الباقي ,دار احياد الكتب العربية, باب االكفاء :



 دالئل اإلعجاز لمجينات الوراثية  في القران الكريم  والسنة النبوية
 ويشتمل عمى مطالب:

 المطمب االول: طور النطفة االمشاج
 المطمب الثاني:طور التخميق ويشتمل عمى مراحل:

 _مرحمة العمقة1
 _مرحمة المضغة2
 _مرحمة العظام3
 _مرحمة الكساء بالمحم4

 المطمب الثالث: طور النشأة )الخمق اآلخر(
 
 
 
 
 
 
 

  



 المطمب االول: طور النطفة واالمشاج

                                            : تطمق عمى عدة معاٍن منيا:                    النطفة في المغة 
_القطرة,يقال: جاء وعمى جبينة نطاف من عرق ,أي قطرات.                                                           1
                      _ المؤلؤة الصغيرة الصافية المون                                                                     2
                                                                          32_القميل من الماء الذي يبقى في الدلو أو القربة.3

                 33اصطالحًا: ىي الَمِنيُّ وأصميا وأصميا  الماء القميل وحجميا ِنَطا
                                                                 

 34وقد أشار القران الكريم الى ىذا المبدأ االساسي من عمم الجنين والوراثة 
في االيات القرانية قال تعالى"قتل االنسان مااكفره من أي شيء خمقو من نطفة خمقو 

 35فقدرهُ"
 36وقال تعالى"واذ أخذ ربك من بني ءادم من ظيورىم ذريتيم ...."

                                                           

المغة العربية المعاصرة  . والعجم الوسيط,مجمع14/187( ينظر: لسان العرب, مادة )نطف(:1
. المفردات في غريب القران,مادة 1/931 6) 31بالقاىرة ,إبراىيم مصطفى ,دار الدعوة:

 .498)نطف(:
( ينظر :الكشف والبيان في تفسير القران,أحمد بن محمد بن أبراىيم الثعمبي أبو اسحاق )ت 1

) دار أحياء التراث العربي, بيروت _لبنان  ه(, تحقيق: االمام محمد بن عاشور ,دار 417
. ومعالم التنزيل في تفسير القران ,)تفسير البغوي(,أبو محمد 7/8م(:1111ه_1411, 1)ط

ه(,تحقيق:محمد عبد اهلل النمر ,دار طيبة لمنشر 511عبد الحسين بن مسعود البغوي )ت
أويل, ناصر الدين أبو . وأنوار التنزيل وأسرار الت5/366م(:1997ه_ 1417, 4والتوزيع,)ط

سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد عبد الرحمن المرعشمي,دار أحياء التراث العربي _بيروت 
 .4/65ه(:1418, 1,)ط

( من عمم الطب القراني _الثوابت العممية في القران الكريم,عدنان الشريف,دار 3
 )17134( :1999, 4الماليين,)ط

 .19_18_17( سورة عبس ,االيات 4
 171رة االعراف ,جزء من االية :( سو 5



ية الكريمة يشير الى النطفة االصمية في جسم الجنين التي توجد منيا النطفة فااال 
وىذه النطفة ىي الظير بال شك ,ولما كان عمم تشريح الجنين لم يتقدم اال في المائة 

 37سنة األخيرة فإن ىذه اآلية البد أن تعد في حكم المعجزات.
واحد لتحديد الجنس  (كروموسوم)صبغي( منيا كروموسوم23ان النطفة تحتوي عمى)

وقد يكون )س( او )ص( اما في البويضة فالكروموسوم الجنسي فييا ىو دائما )س( 
 38وفي النطفة)ص( فالذي يحدد جنس الجنين ىو النطفة وليس البويضة .

امافي الطب: مما أدركو العمماء بأجيزتيم لتحديد جنس الجنين مايمي: "ان الحيوانات 
 المنوية نوعان:نوع 

روموسوم الذكورة )س( ونوع يحمل كروموسوم االنوثة )ص( فإذا أراد اهلل يحمل ك
تعالى ان يمتقي الحيوان المنوي الحامل لكروموسوم )ص( بالكروموسوم )س( كان 
الولد ذكرًا باذن اهلل .اما اذ كان التمقيح  قد تم بين حيوان منوي  يحمل كروموسوم 

 39الولد سيكون أنثى باذن اهلل".)س( بالبويضة الحاممة الكروموسوم )ص( فإن 

                                                           

, 7( ينظر:روح الدين االسالمي ,عفيف عبد الفتاح طبارة ,دار العمم لمماليين ,)ط1
 ) 311.37م(:1966_1376

( ينظر: موسوعة االعجاز العممي في القران الكريم والسنة المطيرة ,يوسف الحاج أحمد 1
 .111, 111م(:1113) _ 38ه1414, 1,مكتبة ابن حجر,دمشق _سوريا,)ط

( الوجيز في عمم االجنة القرآني,محمد عمي البار, الدار السعودية لمنشر والتوزيع_جدة 3
 ) 1739:م(1985ه_1415, 1)ط



وصدق اهلل العظيم اذ يقول في القران الكريم"أيحسب االنسان أن يترك سدى الم َيُك 
   40من مَِّنىٍّ يمنى ثم كان عمقة فَخَمَق َفَسوَّى "

 
اما في الشرع : اذ لقح )حوين( يحمل صفات مغموبة  )ببيضة( تحمل صفات غالبة 

يكون السبق  الذي أرادة  النبي)صمى اهلل عميو وسمم( ىو  آتى الولد شبيو أمو, وبذلك

:غمبة حوين الرجل لصفاتو القاىرة  فياتي الولد شبيو أبيو اوغمبو البيضة لمراة 

 41بصفاتيا القاىرة اتى الولد شبيو أمو ".

  42قال تعالى "من نطفة خمقو فقدره"
ي رائع اذ ان خاليا نجد ان التقدير جاء بعد الخمق مباشرة وىنا إعجاز طبي قرآن

جسم االنسان تنقسم تباعًا أثناء النمو فالنطفة والبيضة )االمشاج( ينقسم كل منيا 

اختزاليا ليتكون كل منيا نصف عدد الكروموسومات أو الصبغيات في الخمية 

                                                           

 ) 38.41_36سورة القيامة,آية ( 1
( االعجاز الطبي في القران الكريم ,د.عبد القادر محمد منصور, دار الرضوان,حمب _سوريا, 1

 ) 67.41م:1114
 



% من  50% من صفات االب 50الجسدية العادية ومعنى ذلك ان النطفة تحمل 

 43التحاميما تتكون الالقحة.صفات االم تحمل البيضة فعند 

 44االمشاج:أخالط ,يقال:مشج الشيء مشجا إذا خمطو ومشج بينيما أي خمط.
 45وقيل بعضيم:أن االمشاج العروق التي تكون في النطفة .

 46قال تعالى"إنا خمقنا االنسان  من نطفة أمشاج نبتميو فجعمناه سميعا بصيرا"
ادر اذ عممنا ان البشرية لم تكن تعرف تظير ىذه االية الكريمة اعجازىا الباىر الق

 47شيئًا عن النطفة االمشاج.
وقد أشار البعض الى ىذا المعنى حيث قال :االمشاج ,االخالط وتعني الوراثات 
الكامنة في النطفة والتي يمثميا مايسمونو عمميا )الجينات( وىي وحدات الوراثة 

 الجنين اخيرًا.الحاممة لمصفات المميزة لجنس االنسان اواًل ولصفات 
وتبدأ مرحمة خمق الجنين عند التقاء الصفات الوراثية القادمة  من االب  مع الصفات 
الوراثية القادمة من االم عند التحام البيضة مع الحيوان المنوي وعند االندماج تبدأ 

         48حياة الكائن الحي .
           

                                                           

–ينظر:االعجاز الطبي في القران, د. السيد الجميمي,مكتبة التحرير ( 1
  )4943م(:1981ه_1411القاىرة,)

 ) 1/871.44( ينظر :العجم الوسيط:1
( ينظر:اعجاز ايات القران في بيان خمق االنسان ,د .محمد فياض ,دار الشروق _القاىرة 3

 ) 78.45م(:1999ه_1411, 1,)ط
 ) 1.46( سورة االنسان,االية 4
 ) 11.47ينظر: الوجيز في عمم االجنة القرآني:( 5
( ينظر:ياأبناء االسالم دينكم دين الحق وكل آية في القران أعجاز,عبد المجيد الزنداني 6

.وخمق االنسان 43_41) وسنة النشر( : 48,مكتبة القران_القاىرة,)لم يذكر رقم الطبعة 
-ه1411, 11منشر والتوزيع ,)طبين الطب والقران, محمد عمي البار,الدار السعودية ل

 131م(:1999



التقدير ىنا :برمجة صفات الجنين في قال تعالى"من نطفة خمقو فقدره...."    فنعني ب

عالم النطف فمون الشعر ولون الجمد وطول القامة وفصيمة الدم وقابمية الذكاء وجميع 

الصفات اإلنسانية الموروثة كميا من االبوين  البد أن تكون مسجمة في النطفة عمى 

والشك ان الناسالت التي    49حامالت الوراثة )الصبغيات( عمى شكل جينات. 

  50تتحكم في اختالف المخموقات الحية ىي معجزة في تركيبيا  وطريقة عمميا. 

وصدق اهلل العظيم حين يقول" ومن آياتو خمق السماوات واالرض وأختالف ألسنتكم 

                                51وألوانكم إن في ذلك آليات لمعالمين".  

 اإلعجاز القرآني في ذكر األمشاج
كان االعتقاد السائد لدى الفالسفة واألطباء أن الجنين اإلنساني يتكون من ماء وأن 

الرحم ليس إال محضنًا لذلك الجنين وشبيوا ذلك بالبذرة ترمي في األرض فتأخذ منيا 

غذائيا وتخرج شجرة يافعة يانعة الثمار .فميس لممرأة عند ىؤالء دور في أيجاد 
                                                           

ينظر:أسرار خمق اإلنسان العجائب في الصمب والترائب,د.داود سميمان السعدي ,دار ( 1
.ومطابقة عمم االجنة 75م( :1415)  ه_1414, 1الحرف العربي ,بيروت_لبنان,)ط

ر ,جامعة لما في القران والسنة,د.ناطق محمد جواد النعيمي ,دار الكتب لمطباعة والنش
 .14الموصل )لم يذكر رقم الطبعة وسنة النشر(:

 .169,171( ينظر :من عمم الطب القرآني :1
 .11( سورة الروم , اآلية 3



"ووجو اإلعجاز في اآليات القرآنية واألحاديث  52الجنين سوى رعايتو وتغذيتو. 

النبوية ىو تقريرىا بان النطفة األمشاج ىي نتيجة تمقيح الحيوان المنوي مع البويضة 

وأن تحديد جنس الجنين يعود إلى نوعية الحيوان المنوي ذكرًا كان أم أنثى وىذا ما 

  53كشف عنو الطب الحديث ."

                                                           

( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري , لألمام الحافظ احمد بن عمي بن حجر أبو الفضل 1
, 1بنان)ط) العممية ,بيروت_ل  51ه(, دار الكتب 851العسقالني الشافعي )

 .587, 11/586م( :1989ه_1411
 .111( موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن الكريم والسنة المطيرة:1



 ل عمى مراحل :المطمب الثاني:طور التخميق ويشتم
 أواًل : مرحمة العمقة

 العمقة في المغة تطمق عمى عدة معاٍن منيا:
 54_التشبث بالشيء ,يقال:عمق الصيد في الحبالة.1
 55_ُدَويبة تكون في الماء تعمق بحمق الشارب .2

 56اصطالحًا: ىي قطعة من الدم الجامد.
( وليذا وصف 26الى24يتم التحول سريعًا من عمقة إلى مضغة خالل يومين من )

القرآن ىذا التحول السريع باستخدام حرف العطف )ف( الذي يفيد التتابع السريع 
إذ حتى استعمال حروف    57لألحداث قال تعالى"...فخمقنا العمقة مضغة..." 
 . 58العطف المختمفة كانت ليا دالالت بيانية إعجازية 

 وقد وردت ذكر العمقة في القرآن الكريم ست مرات في خمس مواضيع وىي :
_قال تعالى "يا أييا الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خمقناكم من تراب ثم 1 

 59من نطفة ثم من عمقة...".
 .60_قال تعالى" ثم خمقنا النطفة عمقة فخمقنا العمقة مضغة..."2

                                                           

 .347ينظر :المفردات في غريب القرآن:( 1
  .4/116( ينظر:معجم مقاييس المغة ,مادة )عمق(:1
. 4/65: .وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 7/8( ينظر: الكشف والبيان في تفسير القران :3

) عبد اهلل محمد بت أحمد بن أبي بكر   56والجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي ( , أبو 
البردوني  ه( تحقيق:أحمد671بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت
. 11/6م(:1964ه_1384, 1وابراىيم أطفيش , دار الكتب المصرية _ القاىرة,)ط

وفتح البيان في مقاصد القرآن , أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن عمي أبن 
ه( تحقيق: خادم العمم عبد اهلل بن أبراىيم 1317لطف اهلل الحسني البخاري )ت

 .9/13م(:1991ه_1411والنشر ,َحَيدا_بيروت) األنصاري , المكتبة المصرية لمطباعة
 14المؤمنون , جزء من اآلية . سورة( 4
 .114( ينظر :موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن الكريم والسنة المطيرة:5
 .5( سورة الحج :جزء من اآلية 1
 .14( سورة المؤمنون :جزء من اآلية 1



 61من تراب ثم من نطفة ثم من عمقة..."._وقال تعالى"ىو الذي خمقكم 3
 62_قال تعالى"ثم كان عمقة فخمق فسّوى".4
 63_قال تعالى"خمق األنسان من عمق".5
 

.    حيث أن الجنين يفقد شكمو 64وىذه اآليات كميا معجزة بميغة من معجزات القرآن 
 المستدير ويستطيل حتى يأخذ شكل دودة العمقة وىنالك تشابيًا في دودة العمقة

 من حيث: 65والجنين في مرحمة العمقة .
 _ كالىما متطفل بمعنى االعتماد عمى غذائو الجاىز الذي يقتات منو . 1
_و أن غذاء كل منيما ىو الدم فالجنين يمتص غذائو من دم أمو بواسطة شعيرات 2

 , بينما العمقة تمتص دماء المخموقات .
بطانة الرحم بواسطة الحبل _أنيما يتعمقان تمك عمى جسد المخموق وىذا عمى 3

 السري .
_ العمق يعيش في الماء وكذلك الجنين  منذ ىذه المرحمة من حياتو ,وحتى والدتو 4

 66يعيش في محيط مائي يسمى أغشية الجنين.
                                                           

 .67( سورة غافر :جزء من اآلية 3
 .38:آية (سورةالقيامة 4
 14( سورة المؤ منون , جزء من اآلية .5
 .114( ينظر :موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن الكريم والسنة المطيرة:6
 .5( سورة الحج :جزء من اآلية 7
 .14( سورة المؤمنون :جزء من اآلية 8
 .67( سورة غافر :جزء من اآلية 9

 .38(سورةالقيامة :آية 11
 .1( سورة العمق :اآلية 11
ينظر: المدخل الوجيز إلى دراسة اإلعجازفي الكتاب العزيز,د.محمود أحمد غازي,دار ( 12

 . 313, 311م(:1111ه_1431, 1البشائر اإلسالمية ,بيروت _لبنان )ط
( ينظر: معجزة القرآن ,د. نعمت صدقي ,دار االعتصام  )لم يذكر رقم الطبعة وسنة النشر 13

 .51القرآني :. ومن عمم الطب 131, 131(:14



ومن دقة التعبير القرآني أن اآلية قالت :من )عمق( بالتنكير ولو قالت من )العمق( 
مق اإلنسان من دودة العمق وىي دودة معروفة بالتعريف لكان المعنى أن اهلل قد خ

نما قالت )من عمق(  كانت تستعمل قديمًا في الطب الستخراج الدم من اإلنسان وا 
 67موحية بأن اإلنسان يخمق من شيء يشبو العمق المعروف في صفات ميمة.

أما سبب إيثار )العمق( من بين أطوار الخمق "ليس لمجرد الفاصمة كان إيثاره , وذلك 
ن مطمع  السورة ينبئ عن مقاصدىا فافتتاحيا باألمر بالقراءة  باسم الرب قال أ

الموحي بفيوضات  الرحمة التي أسبغيا عمى   68تعالى"اقرأ باسم ربك الذي خمق".
اإلنسان منذ بدا تكوينو وتكرار ىذا األمر مشفوعًا بوصف اهلل بابمغ الكرم الكرم حيث 

ل ذلك مفصح عن مقاصد السور في توجيو ميز اإلنسان بنعمة الفكر والعمم ك
اإلنسان والتقرب إلى اهلل بتأمل صنعو وأعظم ما صنع اهلل ىو اإلنسان نفسو 
فاكتشافو لما أودع اهلل تعالى  من أسرار الخمق ومن ثم اختيار )العمق( ىي البداية 

التراب الحقيقية لممجيول من أطوار اإلنسان التكشف أستارىا إال بالعمم و المعرفة إذ 
والنطفة من األمور المعمومة لمناس ,فكانت العمق بمادتيا وصيغتيا رحمًا بمقام 
تستفر فيو طاقات اإلنسان لمبحث والتعميم والن العمم في نظر اإلسالم ىو الوسيمة 
لمعرفة اهلل والتقرب أليو لذا بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة واختتمت  بالعبادة  

 70...وأسجد وأقترب "."69والتقرب إلى اهلل 

                                                                                                                                                                      

( ينظر: إعجاز آيات القرآن في بيان خمق اإلنسان ,د.محمد فياض ,دار الشروق _ القاىرة 1
. 39)األجنة لما في القرآن والسنة : 66. ومطابقة عمم86م( :1999ه _1411, 1)ط

 .78. وأسرار خمق اإلنسان _العجائب في الصمب والترائب :51ومن عمم الطب القرآني :
ات جديدة في القرآن المعجز ,محمد عادل القمقيمي , دار الجبل ,بيروت _لبنان ( ينظر :نظري1

 .  73, 71م( :1997ه_1417, 1)ط
 .1( سورة العمق :آية 3
(االعجاز البياني في صيغ األلفاظ _ دراسة تحميمية لألفراد  والجمع في القرآن ,د.محمد 1

 .133م(:1997ه _1417, 1األمين الخضري ,مطبعة الحسين اإلسالمية _القاىرة )ط
 .19( سورة العمق جزء من اآلية 1



ولي رأي آخر في سبب إيثار )العمق( من بين أطوار الجنين ىو :أن اليوم ىنالك 
مايعرف بالتمقيح االصطناعي حيث يتم إخصاب البيضة بالحيوان المنوي خارج 
الرحم وبطريقة اصطناعية .أما مرحمة العمق فال يمكن أن يتشبث الجنين إال داخل 

إن تمكن من االستغناء عن الطريق الطبيعي لمتمقيح , فإنُو الرحم  فالعمم الحديث _
 لن يتمكن  من االستغناء عن مكان التشبث وىو الرحم , واهلل تعالى أعمم.  

 

 

 

 

 

 

 



 ما يحدث في طور العمقة

"يبدا القمب ينبض واألوعية الدموية من األعضاء األولى التي تنمو في الجنين  ففي 

الطبقات الثالثة في الورقة الجنينية يكون أول ما يظير في المراحل األولى لظيور 

ويترتب عمى ىذا الكالم أمر في غاية األىمية  71الجنين صفيحة القمب البدائية ."

وىو :أن الجنين قبل نفخ الروح فيو ىو كائن حي إذ أنو يتغذى وينمو بعد التمقيح 

من ذلك إلى النتيجة التالية أخمص   72ويعمل قمبو وينبض منذ األسبوع الرابع تقريبا .

ىي :أن الحياة موجودة في الجنين منذ التمقيح )أي قبل نفخ الروح( لكنو الروح فيو 

مطمقًا كما تبين ذالك النصوص الشرعية ولذالك غير قادر عمى أن يتحرك إرادية إذ 

أن الحركات اإلرادية  دليل عمى وجود الروح ثم يبدأ نشؤ الجياز العصبي ويبدأ 

الدوران في التخميق وتتخمق االوردة والشرايين الذاىبة واالتية إلى الزغابات و  جياز

                                                           

( دليل األنفس بين القرآن الكريم والعمم الحديث ,محمد عز الدين توفيق ,دار السالم 1
 .113م(:1998ه_1418, 1_القاىرة )ط

ه 1411, 1( ينظر: متى تنفخ الروح في الجنين ,د.شرف القضاة, دار العرفان _عمان )ط1
 .14م( :1991_



ىذا ما فصمو وبينو العمم الحقًا في القرن العشرين وىذا ما أجممو المولى  73المشيمة .

أي أن  بدا تخمق أعضاء اإلنسان   74في قولِو عز وجل :" خمق اإلنسان من عمق " 

جاز عممي قرآني  فالعمم لم يعرف إأل في القرن العشرين يبدا منذ طور العمقة وىذا إع

أن بدا تخمق األعضاء في الجنين كالجياز العصبي والقمب  واألوعية الدموية , والدم 

يبدا في طور العمقة ثم تكتمل الحقأ في مرحمة التسوية من ىنا ندرك لماذا سمي 

المعاني االعجازية  لطور المولى أول سورة في كتابو الكريم العمق ربما نتوقف عند 

  75العمقة واهلل اعمم .

                                                           

, 1( ينظر: اآليات العجاب في رحمة اإلنجاب ,حامد أحمد , دار القمم , دمشق _سوريا )ط1
. 345)اإلنسان بين الطب والقرآن : 73. وخمق 131, 119م( :1996ه_1417

 .41ومطابقة عمم األجنة لما في القرآن والسنة :
 .1(سورة العمق :آية 1
 .53( من عمم الطب القرآني:3



 ثانيًا:مرحمة المضغة
المضغة لغة: ىو الشيء الصغير من المادة َمأخوذة من قولنا:مضغ األمور أي 

في حجم ما يمكن     77. وقيل:ىو شيء الكتو األسنان.76صغارىا 
أن  وقد ذكر عدد من المفسرين:"                                 78مضغة."
 المضغة

                                                           

. ونظم الدرر في تناسب اآليات والسور ,أبو 13/130,مادة )مضغ(: ( ينظر :لسان العرب76
ه(,تحقيق: عبد الرازي غالب 885)ت  76الحسن برىان الدين إبراىيم بن عمر البقاعي 

 .31, 6/30م(:1995ه_ 1415, 1ميدي ,دار الكتب العممية _بيروت )ط
 .6/30. وتاج العروس :5/330( ينظر:معجم مقاييس المغة:1
( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ,محمد بن عمي بن أحمد 2

, 2) بأبي الحمبي ,مصر)ط 78ه(,شركة ومطبعة مصطفى 1250الشوكاني )ت
. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب)تفسير 3/436م(:1964ه_1383

ب )تفسير أبن كثير(,البي تافداء  . وتفسير القرآن العظيم المسمى4/288,289البيضاوي(:
ه(,دار الفكر لمطباعة والنشر 774عماد الدين إسماعيل بن عمركثير القرشي الدمشقي )ت

. وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم  1/9.ونظم الدرر:3/207ه:1401_بيروت, 
بعة ه(, دار الفكر ,بيروت )لم يذكر رقم الط1270والسبع المثاني ,محمود األلوسي )ت

. وزاد المسيرة في عمم التفسير , جمال الدين أبو الفرج عبد 17/173(:1994ه_1414,
ه(تحقيق :عبد الرزاق الميدي ,دار الكتاب 597الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت

. والجامع الحكام القرآن )تفسير 5/47ه(:1422, 1العربي _بيروت )ط
وعيون االقاويل في وجوه التاويل ,البي . والكشاف عن حقائق التنزيل 12/906القرطبي(:

ه( طبعة جديدة حققيا 538القاسم جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )ت
وأخرج أحاديثيا وعمق عمييا في نسخة خطية :عبد الرزاق الميدي  دار أحياء التراث العربي 

مع البيان . وجا3/5م( :2001ه_1421, 2,ومؤسسة التاريخ العربي ,بيروت_لبنان )ط
ه(,دار الفكر _بيروت )لم يذكر رقم 310في تأويل آي القرآن,محمد بن جرير الطبري )ت

. ومفاتيح الغيب المعروف ب)التفسير الكبير(وب )تفسير 17/117ه(:1405الطبعة ,
الرازي(,البي عبد اهلل فخر الدين محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني االصل 

 ه( مطبعة البيية المصرية 606)ت الشافعي المذىب الرازي
.و محاسن التأويل ,محمد جمال الدين  12/8,بال تاريخ(:3,ميدان  األزىر_مصر)ط



وقد ورد ذكر المضغة في القران الكريم ثالث مرات في موضعين عمى النحو التالي :                                               
_قال تعالى "يا أييا الناس أن كنتم في ريب من البعث فانا خمقناكم من تراب ثم 1

بين لكم ونقر في األرحام من نطفة ثم من عمقة ثم من مضغة مخمقة وغير مخمقة لن
                                                                79ما نشاء إلى أجل مسمى ..."  

_قال تعالى" ثم خمقنا النطفة عمقة فخمقنا العمقة مضغة فخمقنا المضغة عظامًا 2
الكريمة ان  توضح لنا ىذه اآليات                     80فكسونا العظام لحمًا....".

 ىنالك طورين لممضغة ىما:
_طور المضغة غير 2_طور المضغة المخمقة .                                  1

 المخمقة .
" لقد جاءت أطوار خمق الجنين مبينة في القران الكريم ثم السنة المطيرة تبيانًا  

مسممون عن لدقائق تمك االطوار وبقيت ىذه تتمى عبر قرون عديدة يؤمن بيا ال

طريق السماع والتمقين ويعرض عنيا الكافرون حتى جاء عصر االكتشافات العممية 

الحديثة ليكون شاىد صدق بال ريب عمى مصداقية ما جاء في النصوص اإلسالمية 

وكان بيذا قد ساعد  عمى أظيار معجزة مادية ال تدع مجااًل ألحد ميما كان اتجاىو 

. وما جاء في 81جاء من عقيدة وتشريع وعمم وأخالق" أن ينكر حقيقة ىذا الدين بما 

السنة النبوية عن أبي الزبير أن عامر بن وأثمة حدثُو أنو سمع عبد اهلل بن مسعود 

يقول :الشقي من شقي في بطن أمو , والسعيد من وعظ بغيره ,فأتى رجل من 

أصحاب النبي )صمى اهلل عميو وسمم( يقال لو :حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثو بذلك 
                                                                                                                                                                      

 .12/8(:1997_1418, 1ه(,دار الكتب العممية _بيروت )ط1332القاسمي )ت 
 .5( سورة الحج , جزء من اآلية 1
 .14( سورة المؤمنون, جزء من اآلية 2
 .54القرآن الكريم:( اإلعجاز الطبي في 3



يشقي الرجل بغير عمل فقال لو الرجل :أتعجب من  من قول أبن مسعود فقال كيف

ذلك ؟فاني سمعت رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( يقول :"اذ مرَّ بالنطفة ثنتان 

وأربعون  ليمة بعث اهلل الييا ممكًا فصورىا وخمق سمعيا وبصرىا وجمدىا ولحميا 

ممك ,ثم يقول وعظاميا" ثم قال :يارب اذكر أم انثى ؟فيقضي ربك  ما شاء ويكتب ال

:يارب أجمو؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتبو الممك ثم يقول :يارب رزقو ؟فيقضي ما 

كما جاء في حديث آخر عن عمر بن دينار أنو سمع أبا   82شاء ويكتب الممك...".

الطفيل عامر بن وأثمة األشقع يخبر عن حذيفة بن أسيد الغفاري:"أن رسول اهلل 

دخل الممك عمى النطفة بعد ما استقرت في الرحم )صمى اهلل عميو وسمم ( قال :"ي

أربعين أو خمسًا وأربعين:أي أربعين يومًا أو خمسة  وأربعين يومأ..." وعند مسمم 

        83"ثالث وأربعون " وفي نسخة " اثنتان  وأربعون ليمة ". 

أن النصوص النبوية عند االنتقال من طور النطفة إلى طور العمق قد جاءت متباينة 

الرقام عند إرسالية الممك أربعون ,احدى وأربعون ,ثنتان وأربعون ,خمس وأربعون ا

,ثالث وأربعون وليس اعتباطًا مجيء أرقام مختمفة في ميمة واحدة بل وراءىا أسرار 

عممية ومعجزات قد يمتقطيا العالم بمجاىر وأجيزة وىذا مرىون بتقدم الزمن كما ان 
                                                           

( صحيح مسمم ,كتاب القدر ,ألبي الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 1
ه(,تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ,دار أحياء التراث العربي _بيروت ,باب كيفية خمق 261

  .3645_4/2037األدمي في بطن أمو:
لمخمي الشامي,أبو القاسم الطبراني ( المعجم الكبير,سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  ا2

: 2ه(,تحقيق:حمدي بن عبد المجيد السمفي,مكتبة أبن تيمية _القاىرة ,ط360)ت
3/176_3039. 



؟ ما رزقو؟ وما أجمو ما خمقو ؟ الممك ال يعمم الغيب لذلك يسأل: أسويُّ أو غير سويُّ

فيو عبد مأمور يسير عمى راحة الجنين سبحان اهلل تعالى ما أبدع صنعو ! وما 

وىذا مؤشر إعجازي يضاف إلى  84أكرم خمقِو! وصدق اهلل تعالى"ولقد كرمنا بني آدم"

 85المؤشرات السابقة.

ميعيا ترى أن كل إنسان تكتب سعادتو أذا أمعنا النظر لالحاديث الشريفة السابقة ج

وشقاوتو وىو في بطن أمو من قبل أن يولد وىذه معجزة نبوية تضم إلى معجزات  

. قال تعالى " وما 86عمم االجنة القرآني وتسجل في أرشيف اإلعجاز العممي القرآني 

      87ينطق عن اليوى أن ىو إال وحي يوحى "

 الظممات اثالث

نفس واحدٍة ثم جعل منيا زوجيا وأنزل لكم من االنعام ثمانية  قال تعالى " خمقكم من
ففي ىذه  88ازواج يخمقكم في بطون أمياتكم خمقًا من بعد خمق في ظممات ثالثة ..."

اآلية معجزة عممية القرآن فقد أخبرنا أن الجنين لو ثالثة أغشية سماىا ظممات 
                                                         89وظممة المشيمة . والمقصود بالظممات الثالث ىي ظممة البطن وظممة الرحم

                                                           

 .7( سورة اإلسراء , اآلية 1
 .119_116,117_114( ينظر :اإلعجاز الطبي في القرآن الكريم :2
, 1,دار البشيرة _جدة )ط ( ينظر: الحقائق الطبية في االسالم , عبد الرزاق الكيالني3

 .28م(:1996ه_1417
 .4, 3( سورة النجم ,اآلية 4
 .6( سورة الزمر,جزء من اآلية 5
. وأيسر التفاسير 309,310( ينظر:المدخل الوجيز إلى دراسة أإلعجاز في الكتاب العزيز :1

العموم  لكالم العمي الكبير ,جابر بن موسى عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري , مكتبة
 .3/507م(:2003ه_1424, 5والحكم ,المدينة المنورة _المممكة العربية السعودية ,)ط



" ومما يستفاد من ىذه اآلية عمميا أنو البد لكي يتم الخمق كامال قويا دون تشوه أن 
يتم ذلك في جو مظمم فاالخاليا االبتدائية التعيش في نور الشمس بل تجف او تتشوه 

مر الممفت الالعجاب واإلعجاز أن اآلية الكريمة . والمطيف في اال90او تموت " 
حددت وحصرت مكان "الظممات الثالث" في "بطون االميا ت وبالتحديد في مكان 
"الخمق" وذلك اليكون إال في الرحم وأذا عدنا إلى التشريح الجنيني الحديث نجد ىذه 
االغشية الثالث تحيط بالجنين منذ اول مراحل تكوينو 

.91                                 

                                                           

 .125( موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة المطيرة:2
( ينظر: اإلعجاز العممي في القرآن الكريم أضاءا ت جديدة ,األستاذ الدكتور حسن حطيط , 3

 .38م(:2005ه_1425, 1) ط 91وت, )طدار مكتبة اليالل  , دار البحار_بير 



 اإلعجاز الطبي في الحبل السري والمشيمة 
المشيمة ىي موضع اتصال الحبل السري من ناحية األم أما الحبل السري نفسو فانو 

يبدأ تكوينو في اليوم الرابع عشر من إخصاب البويضة وىو يحمل إلى البويضة 

ألحد أن يشك أو ينكر األوكسجين ثم الغذاء الضروري لمجنين من دم األم , وليس 

ذلك فاألمر وحي قطعي ترك كشفو لقدرات اإلنسان وما زادنا قوة وأعجازا أن نبينا 

 محمد )صمى اهلل عميو وسمم( لم يفسرىا 

ألصحابو وفصل كالمو بيد أن أسالفنا من ذوي االختصاص قد تناولوىا تفسيرا 

قال  92وتوضيحا ضمن قدراتيم العممية والفكرية وما وقفوا عميو من آثار تدل عميو 

ىذه اآلية الكريمة  93تعالى" ذالكم اهلل ربكم لو الممك ال الو إال ىو فأنى ُتصرفوَن " 

ة المنطقية القرآنية بمعنى أن المولى يربط الدليل تعطي مثاال عما أسميناه بالجدلي

 94المنطقي عمى وجوده من خالل دليل إعجازي سبق كشفو العمم اإلنساني بقرون 

 95وقولو تعالى "...يخمقكم في بطون أمياتكم  خمقًا من بعد خمق في ظممات ثالٍث" 

                                                           

 .141. و أإلعجاز الطبي في القرآن الكريم :56( ينظر :أإلعجاز الطبي في القران :1
 .6( سورة الزمر , جزء من اآلية 2
 .86( من عمم الطب القرآني :3
 .6( سورة الزمر ,جزء من اآلية 4



                                                            وجو أإلعجاز في الظممات الثالث :                                

أن ىنالك وسادة مائية من السائل أالمنيوتي  يتربع عمى عرشيا الجنين وىي غاية 

في الترفيو وقمة في الرفاىية حتى يكون الجنين حر الحركة من انثناء والتواء إلى 

قيام بجميع وظائف الجسم الذي قمب وامتداد وليذا الحبل السري قدرة رىيبة في ال

تكفل لو استمرار الحياة من الغذاء والتنفس والدواران و اليرمونات و بِو غشاء يسمى 

بالغشاء االختياري االيجابي الذي ينقل لمجنين كل ما يحتاج إليو ويمنع مرور 

  96العقاقير المؤذية لمجنين وىذا جياز تكييف رباني خمقي معجز  .

                                                           

ل محسن ,دار المعتز لمنشر ( ينظر: خمق اإلنسان من البداية إلى قيام الساعة ,عيسى خمي1
.وأإلعجاز الطبي في 111, 110( :2013) 143496,  1والتوزيع ,األردن _عمان )ط

 .65( :1997ه_1418, 3القرآن  ,السيد الجميمي مكنبة اليالل _ بيروت )ط
 



ام                                                                                             ثالثا:مرحمة العظ

وقولو  97قال تعالى "...فخمقنا المضغة عظانا فكسونا العظام لحما ..." 

تعالى"...وانظر إلى العظام كيف ننشزىا ثم نكسوىا لحما فمما تبين لو قال اعمم  أن 

لقد أثبت العمم الحديث أن العظام ال تتطور معا في آن  98دير " اهلل عمى كل شيء ق

نما ىنالك برنامج زمني لتكونيا , فأول عظام يكتمل تكونيا عمى  واحد في الجسم وا 

سبيل المثال_ىي عظيمات اإلذن الداخمية )خالل المرحمة الجنينية( بينما تكتمل 

كما أن   99رين من الوالدة فأكثرمراكز النمو لمعظام الطويمة لألرجل أال بعد سن العش

القرآن الكريم قد دعانا إلى أن ننظر إلى العظام لنتعرف عمى نموىا وتخمقيا وعمى 

قدرة اهلل وعظمتو فقديمًا شاىد) العزيز ( عممية تخمق النمو وكأنو مخبر في اليواء 

الطميق يتابع العممية خطوة بخطوة . وأما نحن فإننا مدعون جميعًا أن نشيد العممية 

مى عظمو القدرة اإلليية  واصل الحكاية القرآنية وبطميا نبي اهلل بوسائمنا لنقف ع

)العزيز( حيث أرَي عممية تخميقية شبيية بعممية تخمق الطير التي عرف عمييا 
                                                           

 .14( سورة المؤمنون ,جزء من اآلية 1
 .259( سورة البقرة,جزء من اآلية 2
 .98آيات القرآن في بيان خمق اإلنسان : ( ينظر:أعجاز3



إبراىيم وحكاىا القران ليطرح لنا معجزة عممية أبدية فاستيمت بسؤال )العزيز( عن 

إلجابة حركية مخبرية أميت كيفية أحياء القرية الخاوية عمى عروشيا ؟ وكانت ا

الحمار ثم أفاَق اهلل وألقيت عميو أسئمة تترا وشاىد من خالليا عجائب وتوليت األوامر 

عميو  من ربوِّ )...وأنظر إلى حمارك !!( وأدرك المرمى حين سمع النداء 

"...ولنجعمك آية لمناس وأنظر إلى العظام كيف ننشزىا ..." وىذا موطن أإلعجاز 

مية أإلعجازية كيف سيعود الحمار بعدما نخرت عظامو وفرق أوصافو؟ وبدأت العم

جاء التعبير القرآني في الدقة والجمال فقال " ُننشزىا "ولم يعبر ب)كيف سنعيده؟( وال 

شك أن القرآن الكريم معجز بميغ من الناحية الجمالية والمغوية  كما ىو معجز من 

   100الناحية العممية .

                                                           

 .139_ 133( ينظر:أإلعجاز الطبي في القرآن الكريم:1



 لعظام بالمحمرابعا:مرحمة كساء ا
 101قال تعالى"...فكسونا العظام لحمًا..."

وقيل : في تفسيره ىذه اآلية :"أنبت اهلل عمى كل عظم لحمًا عمى المقدار الذي يميق 
 102بو ويناسبو".

 103وقيل:"وذلك الن المحم يستر العظم فجعمُو كالكسوة ليا ".
لعمقة وأن العظم من وقد بينت سورة المؤمنون أن العمقة من النطفة وأن المضغة من ا

المضغة لكن قالت بعد ذلك "فكسونا العظام لحمًا" تشير بذلك إلى أن العضالت ليس 

نما أصميا من المضغة ولفظ "كسونا"يصور بدقة فعل   أصميا من العظام وا 

العضالت بالعظام فيي تكسو دون أن تكون منيا كما يكسو المباس من جسم 
 والعظام  اإلنسان دون أن يكون قد تكون منو 

قوام الجسم لذا تظير العظام أوال لتعطي لمجنين قوامو فتسند إلييا العضالت بعد    

 104ذلك وتغمفيا بطريقة رائعة .

وىنا يقف اإلنسان مدىوشًا أمام ما كشف عنو القرآن من حقيقة في تكوين الجنين لم 

ت أن خاليا تعرف عمى وجو الدقة إال أخيرا بعد تقدم عمم األجنة التشريحي وقد ثب

 العظام ىي التي تتكون أوال في الجنين وال تشاىد خمية واحدة من خاليا المحم 

                                                           

 .14( سورة المؤمنون ,جزء من اآلية 1
 . 3/477( فتح الباري شرح صحيح البخاري :2
 .12/85( مفاتيح الغيب المشتير بالتفسير الكبير :3
 .357( دليل األنفس :4



إال بعد ظيور خاليا العظام وتمام الييكل العظمي وىي الحقيقة التي يسجميا النص 
 105القرآني.

إن كيفية التكوين المحم دقيقة في النشوء معقدة في العممية اإلنشائية معجزة في 

   106قية.الخطوات الخم

                                                           

 .6/16( ينظر: في ظالل القرآن :1
 .148( ينظر:اإلعجاز الطبي في القرآن الكريم :2



 المطمب الثالث: طور النشأة )الخمق اآلخر(
قال سبحانو وتعالى " ثم خمقنا النطفة عمقة فخمقنا العمقة مضغة فخمقنا المضغة 

   107عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خمقا آخر فتبارك اهلل أحسن الخمقين ".

 .108معنى اإلنشاء في المغة :"إيجاد الشيء وتربيتو" 

خمقا آخر ..." يشمل التصوير والتسوية ونفخ الروح وتناميو بعد الوالدة وىذا "فأنشاناه 

الطور األخير أجمل ليشمل عمميات طرح منيا في آيات أخر منفردات " مثل قولو 

وقولو تعالى "...فخمقك فسواك  109تعالى "ىو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء "

ر الثالث حتى الوالدة وخاللو يسمى فيمتد ىذا الطور من بداية الشي 111, 110فعدلك"

الجنين حميال أي أعطاء الشكل اإلنساني لمجنين بعد أن كان األطوار السابقة ىنا 

يكمن اإلعجاز العممي في قولو تعالى "ثم أنشاناه خمقا آخر" أي أنشاناه في خمق 

يختمف عن بقية المخموقات وال نستطيع التعميق أمام الوصف القرآني العممي 

ازي المتسمسل الزمني في تكوين الجنين من مرحمة النطفة إلى مرحمة العمقة أإلعج

والمضغة والعظام والمحم +ؤوالتسوية وقد جاء عمم الجنين الوضعي في القرن 

بقولو تعالى  112العشرين يؤكد ذلك بالصور من خالل المجير الميم إال التذكير
                                                           

 .14سورة المؤمنون ,آية  (1
 .494( المفردات في غريب القرآن :1
 .6( سورة آل عمران , آية 3
 .7( سورة األنفطار ,جزء من اآلية 4
 . 31( أإلعجاز الطبي في القرآن الكريم :5
 .63_61( ينظر من عمم الطب القرآني :1



م أنو الحق أو لم يكف بربك أنو "سنرييم آياتنا في األفاق وفي أنفسيم حتى يتبين لي

 113عمى كل شيء شييد".

عمى النحو 114وقد أختمف أىل التأويل في تأويل قولو تعالى "ثم أنشأناه خمقا آخر " 

 األتي:

_قال بعضيم :" إنشاؤه إياه خمقا آخر نفخ الروح فيو فيصير حينئٍذ إنسانًا وكان قبل 1

 115ذلك صورة ".

 116خمقا آخر كمال شبابو "._وقال آخرون :" بل عنى بإنشائو 2
 
 117_وقيل أن المقصود : "خروجو من الدنيا ".3

 مناقشة األدلة والتراجيح :
واهلل تعالى اعمم _أن قولو تعالى "ثم أنشاناه –بعد النظر في أقوال المفسرين أرجح 

وحرف  118خمقا آخر "يشير إلى الفترة الزمنية الممتدة من نفخ الروح إلى الموت 

                                                           

 .53فصمت ,آية سورة ( 2
 .14سورة المؤمنون ,جزء من اآلية ( 3
 .3/314. ومعامل التنزيل :9/18( جامع البيان في تأويل آي القرآن :4
ه( 911( الدر المنثور ,لعبد الرحمن بن كمال جالل الدين عبد الرحمن بن كثير السيوطي )ت5

الحكام القرآن . والجامع 6/92)م: 1993116,دار الفكر لمطباعة والنشر _بيروت,
:12/74. 

ه(, دار الفكر )لم يذكر رقم 714( التسييل لعموم التنزيل ,محمد بن أحمد ابن جزيء ) ت6
 .3/477)لمشوكاني : 117.وفتح القدير 49/ 3الطبعة وسنة النشر (:

 .14( ينظر :دليل االنفس بين القرآن الكريم والعمم الحديث:7



العطف )ثم( يفيد التراخي فاآلية الكريمة لم حدد بالضبط متى نفخ الروح في الجنين 

نما بينت أنيا مرحمة متأخرة عنيا,ويمكن أن أدعم ىذا الرأي باألدلة التالية :  وا 

أوال :لو نظرنا إلى سورة المؤمنون لوجدنا أن اهلل قد ربط بين مرحمة العمقة والمضغة 

ام والمحم بحرف الفاء وىو يفيد الترتيب مع التعقيب فأنيا ,والمضغة والعظام ,والعظ

أيضًا يفيد السببية فالعمقة و المضغة والعظام والمحم ىي كميا مراحل يبنى بعضيا 

 119عمى بعض ويكون بعضيا بسبب من بعض .

قال تعالى "في آي صورة ما شاء ركبك" وقولو تعالى "الذي خمق فسوى" ال يستطيع 

اني العممية الكامنة في كثير من اآليات القرآنية الكريمة مثل عاقل باحث في المع

"صور" "خمق" "سوى" إال أن يسمم منطقًا جداَل بأنيا من لدن اهلل خاصة أمام اإلعجاز 

 العممي الكامن في معاني كل كممة وموقعيا في اآليات الكريمة .

في تخميق ولقد كشف عمم الوراثة منذ سنوات فقط موِرثات اختصاصيا التحكم 

الجنين سماىا موِرثات التكوين والبناء وموِرثاٍت وظيفتيا تسوية أعضاء الجنين وقد 

سميت بمورثات التنظيم والتسوية وأخيرا كشف موروثة الشكل أو الصورة وىي التي 

تحكم اختالف الشكل بين مخموق وآخر, إذ ال يتشابو مخموق حي مع آخر منذ 

 وائم الصحيحة .الخميقة إلى يوم الدين إال الت
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وىنالك حقيقة أعجازية أخرى أشار الييا سبحانو وتعالى في قولو "ثم أنشاناه خمقا 

آخر " فقد ثبت أن الجنين في بطن أمو يكون بعيد الشبو بأبناء جنسو من البشر في 

بداية وجودة في رحم أمو . فيو في شكمو  أقرب إلى ضفدعة في طور التكوين وىو 

الحيوانات المائية لكن تطرا عميو في الشير الثاني  تغيرات  في خصائصو أقرب إلى

تشريحية تنقمو من طبقة الحيوانات المائية إلى الصورة اإلنسانية أي إلى أحسن تقويم 

وىذا التحول نوع ميم في أنشاء خمقا آخر وصدق اهلل العظيم في قولو "ولقد خمقنا 

 اإلنسان في أحسن تقويم ".

و ونفخت فيو من روحي فقعوا لو ساجدين "وقال تعالى "ثم "فاذا سويتقال تعالى 

" نسب الروح إلى اهلل تعالى كما في اآليات المذكورة أنما سواه ونفخ فيو من روحي 

ىي من قبيل التشريف والتكريم والتنويو بذلك السر العجيب الذي ال يعمم تكوينو إال 

عنو( قال حدثنا رسول اهلل  ىو سبحانو وتعالى . عن عبد اهلل بن مسعود )رضي اهلل

)صمى اهلل عميو وسمم ( وىو الصادق المصدوق قال :"...ثم يكون مضغة مثل ذلك 

فينفخ فيو الروح ..." فميزة ىذا االرسال )نفخ الروح فيو ( يكتسب الجنين استعدادًا 

لمكماالت النفسية الروحية فأن أرسالية الممك أخفت وراءىا معجزة عممية تكتشف إال 

العصر العممي الحديث بواسطة أجيزتو الدقيقة مما أثبت مصداقية  االسالم في 

 ورسولو )صمى اهلل عميو وسمم(.

 



 الخاتمة

 الحمد هلل وحدة والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده وبعد:
فقد أنييت _بحمد اهلل_ الكتابة في الجينات الوراثية _دراسة إعجازية وقد توصمت من 

 لى النتائج اآلتية:خالل ىذا البحث إ
_أن اعجاز القرآن الكريم يعني تفوقو وسبقو في كل مجال كان فيو التحدي بما ال 1

 يستطيع أحد أن يصل إليو أو يضاىيو .
_أن الوقوف عمى الجينات الوراثية وبيان خمق الجنين وكيف يتم كشف الجينات 2

اإلعجاز العممي في المسئولة عن نقل الصفات الوراثية يكشف لنا جانبا من جوانب 
 كتاب اهلل تعالى .

_أن عمم الوراثة ىو الذي يفسر لنا آلية انتقال الصفات الوراثية ويفسر ايضا سبب 3
التشابو بين االباء واالبناء كما ويفسر العالقة بين االجيال المتتابعة من خالل المادة 

 الوراثية .
الشريفة بان النطفة االمشاج _بيان أوجو االعجاز في االيات القرانية واالحاديث 4

ىي نتيجة تمقيح الحيوان المنوي مع البويضة وان تحديد جنس الجنين يعود إلى 
 نوعية الحيوان المنوي وىذا ما كشف عنو الطب الحديث.

_العمم لم يعرف إال في القرن العشرين ان بدا تخمق اعضاء الجنين يبدا في طور 5
( وسميو اول سورة من 2نسان من عمق" )العمق:العمقة وذكر ذلك في القران "خمق اإل

 كتابو العمق ربما نتوقف عند المعاني اإلعجازية لطور العمق  واهلل اعمم .
_ان عممية التخميق تتم داخل ظممات ثالث وليس الحد ان يشك اوينكر حقيقة ذلك 6

 فاالمر وحي قطعي ترك كشفو لقدرات اإلنسان وىذا مازادنا قوة واعجازا.
كيفية تكوين العظام ثم كيف تكسو بالمحم عممية دقيقة في النشوء معقدة في  _بيان7

 العممية االنشائية معجزة في الخطوات التخمقية .



_ان ارسالية الممك اخفت وراءىا معجزة عممية تكتشف إال في العصر العممي 8

عميو الحديث بواسطة اجيزتو الدقيقة مما اثبت مصداقية االسالم ورسولو )صمى اهلل 

 وسمم(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر والمراجع
 _ انمشآٌ انكشٚى 1

_ إَٔاس انزُضٚم ٔ اعشاس انزأٔٚم ,َبصش انذٍٚ أثٕ عؼٛذ ػجذ هللا ثٍ ػًش 2

ِ( , رؾمٛك : يؾًذ ػجذ انشؽًٍ 685ثٍ يؾًذ انشٛشاص٘ انجٛضبٔ٘ )د :

 ِ(.1418, 1انًشػشهٙ ,داس أؽٛبء انزشاس انؼشثٙ , ثٛشٔد _نجُبٌ )ط

_ أعشاس خهك اإلَغبٌ انؼغبئت فٙ انصهت ٔ انزشائت ,انذكزٕس دأد 3

ِ 1414, 1عهًٛبٌ انغؼذ٘ ,داس انؾشف انؼشثٙ ,ثٛشٔد _نجُبٌ )ط

 و( .1415_

_ أػغبص آٚبد انمشآٌ فٙ ثٛبٌ خهك اإلَغبٌ ,انذكزٕس يؾًذ فٛبض ,داس 4

 و(.1111ِ_ 1421, 1انششٔق _انمبْشح )ط

ؼهٙ انكجٛش , عبثش ثٍ يٕعٗ ػجذ انمبدس ثٍ عبثش _ ا ٚغش انزفبعٛش نكالو ان5

أثٕ ثكش انغضائش٘ ,يكزجخ انؼهٕو ٔانؾكى ,انًذُٚخ انًُٕسح _انًًهكخ انؼشثٛخ 

 و(.2113ِ_1424, 5انغؼٕدٚخ )ط

_  أعبعٛبد فٙ انٕساصخ ,ػذَبٌ ؽغٍ يؾًذ انؼزاس٘ ,ٔصاسح انزؼهٛى 6

 .2انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ,عبيؼخ انًٕصم _ثغذاد ,ط

ربط انؼشٔط فٙ عٕاْش انمبيٕط ,نًؾٛٙ انذٍٚ اثٙ انفضم يؾًذ  _4

ِ( ,يكزجخ انؾٛبح 1215يشرضٗ انؾغُٛٙ انٕاعطٙ انؾُفٙ انضثٛذ٘ )د 

 ,ثٛشٔد )د.د( .

_ انزؼشٚفبد ,ألثٙ انؾغٍ ػهٙ ثٍ يؾًذ ثٍ ػهٙ انغشعبَٙ انًؼشٔف 8

ثٙ , ِ( رؾمٛك: ئثشاْٛى األثٛبس٘ ,داس انكزت انؼش816ثبنغٛذ انششٚف )د 

 ِ( .1415, 1ثٛشٔد _نجُبٌ )ط

 

_ رفغٛش انمشاٌ انؼظٛى انًغًٗ )رفغٛش اثٍ كضٛش(, ألثٙ انفذاء ػًبد انذٍٚ 1

ِ( , داس انفكش نهطجبػخ 444ئعًبػٛم ثٍ ػًش كضٛش انمششٙ انذيشمٙ )د 

 ِ(.1411ٔانُشش , ثٛشٔد _نجُبٌ )

ِ( 441 _  انزغٓٛم نؼهٕو انزُضٚم , يؾًذ ثٍ أثٕ أؽًذ أثٍ عض٘ء )د11

 ,داس انفكش )نى ٚزكش سلى انطجؼخ ٔعُخ انُشش ( .

_ انزٕلٛف ػهٗ يًٓبد انزؼبسٚف ,نًؾًذ ػجذ انشءٔف انًُبٔ٘ )د 11

ِ(,رؾمٛك :د. يؾًذ سضٕاٌ انذاٚخ ,داس انفكش انًؼبصش _ديشك , 1131

 ِ( .1411, 1داس انفكش نهطجبػخ ٔانُشش _ثٛشٔد )ط

ثبنمبٌَٕ انٕضؼٙ , يكزجخ انزشاس  _ انزششٚغ انغُبئٙ اإلعاليٙ يمبسَب12

 و( .2113ِ_ 1424, 1_انمبْشح ,)ط



_ عبيغ انجٛبٌ فٙ رأٔٚم آ٘ انمشاٌ , يؾًذ ثٍ عشٚش انطجش٘ ) 13

 (.1415ِ( , داس انفكش ,ثٛشٔد )نى ٚزكش سلى انطجؼخ ,311د

_ انغبيغ ألؽكبو انمشاٌ )رفغٛش انمشطجٙ (, أثٕ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ أؽًذ 14

ثٍ فشػ األَصبس٘ انخضسعٙ  شًظ انذٍٚ انمشطجٙ )د ثٍ أثٙ ثكش 

ِ( رؾمٛك: أؽًذ انجشدَٔٙ ٔ ئثشاْٛى أطفٛش ,داس انكزت انًصشٚخ 641

 و( .1164ِ_1384, 2_انمبْشح )ط

بو يؾًذ 15 _ انغُٛبد انٕساصٛخ ٔرطجٛمبرٓب .دساعخ فمٓٛخ يمبسَخ ,رًِّ

 و(.2114ِ_1432, 1انهٕدػًٙ ,ثٛشٔد _نجُبٌ )ط

انًؾزبس ػهٗ انجذس انًخزبس ,ششػ رُٕٚش األثصبس فٙ فمّ  _ ؽبشٛخ سد16

يزْت األيبو أثٙ ؽُٛفخ انُؼًبٌ ٔٚهّٛ ركًهخ اثٍ ػبثذٍٚ نُغم ,انًإنف 

يؾًذ أيٍٛ ثٍ ػًش ثٍ ػجذ انؼضٚض انذيشمٙ انشٓٛش ثبثٍ ػبثذٍٚ ,يطجؼخ 

 و(.1166_ 1386, 2انؾهجٙ _يصش )ط

نذعٕلٙ انًبنكٙ ,داس _ ؽبشٛخ انذعٕلٙ ,يؾًذ ثٍ أؽًذ ثٍ ػشفخ ا14

 و(.1114ِ_1414, 1انكزت انؼهًٛخ _ثٛشٔد )ط

_ انؾمبئك انطجٛخ فٙ اإلعالو , ػجذ انشصاق انكٛالَٙ ,داس انجشٛشح _ عذح 18

 و(. 1116ِ_1414, 1)ط

_ خهك اإلَغبٌ ثٍٛ انطت ٔانمشآٌ ,يؾًذ ػهٙ انجبس , انذاس انغؼٕدٚخ 11

 و( .1111ِ_ 1421, 11نهُشش ٔانزٕصٚغ )ط

_ خهك اإلَغبٌ يٍ انجذاٚخ ئنٗ لٛبو انغبػخ , ػٛغٗ خهٛم يؾغٍ , داس 21

 و(.2113ِ_ 1434, 1انًؼزض نهُشش ٔانزٕصٚغ ,األسدٌ _ػًبٌ )ط

_ دنٛم األَفظ ثٍٛ انمشآٌ انكشٚى ٔانؼهى انؾذٚش ,يؾًذ ػض انذٍٚ رٕفٛك 21

 و( .1118ِ_ 1418, 2,داس انغالو _انمبْشح )ط

شؽًٍ ثٍ انكًبل عالل انذٍٚ  ػجذ انشؽًٍ ثٍ _ انذس انًُضٕس ,نؼجذ ان22

ِ(, داس انفكش نهطجبػخ ٔانُشش _ثٛشٔد 111أثٙ كضٛش انغٕٛطٙ )د 

 و .1113

_ سٔػ انًؼبَٙ فٙ رفغٛش انمشآٌ انؼظٛى  ٔانغجغ انًضبَٙ , يؾًٕد 23

_ 1414ِ( ,داس انفكش_ ثٛشٔد )نى ٚزكش سلى انطجؼخ , 124األنٕعٙ )د

1114.) 

عاليٙ ,ػفٛف ػجذ انفزبػ طجبسح , داس انؼهى نهًالٍٚٛ _ سٔػ انذٍٚ اإل24

 ( .1166_1346, 4)ط

صاد انًغٛشح فٙ ػهى انزفغٛش ,عًبل انذٍٚ أثٕ انفشط ػجذ انشؽًٍ ثٍ  -25

ِ( رؾمٛك: ػجذ انشصاق انًٓذ٘ , داس 514ػهٙ ثٍ يؾًذ انغٕص٘ )د 

 ِ(. 1422, 1انكزبة انؼشثٙ _ثٛشٔد )ط



 

ِ( رؾمٛك: 243هللا ثٍ ٚضٚذ انمضُٔٚٙ )د  _عٍُ أثٍ يبعخ ,ألثٙ ػجذ26

 يؾًذ فإاد ػجذ انجبلٙ ,داس انكزت انؼشثٛخ , ثبة األكفبء .

 

_ شًظ انؼهٕو ٔدٔاء كالو انؼشة يٍ انكهٕو ,َشٕاٌ ثٍ عؼٛذ انؾًٛش٘ 24

ِ( ,رؾمٛك : انذكزٕس ؽغٍ ثٍ ػجذ هللا انؼًش٘  ,داس انفكش 543انًُٛٙ )د 

 و( .1111ِ_ 1421, 1ثٛشٔد _ نجُبٌ )ط

ِ( ,داس 313_ انصؾبػ ,ألثٙ َصٛش ئعًبػٛم ثٍ ؽًبد انغْٕش٘ )د 28

 و( .1156ِ_13146, 1انؼهى نهًالٍٚٛ _ انمبْشح )ط

_ صؾٛؼ انجخبس٘ ,يؾًذ ثٍ ئعًبػٛم أثٕ ػجذ هللا انجخبس٘  انغؼفٙ , 21

ِ( ,ثبة 1422, 1رؾمٛك: يؾًذ صْٛش ثٍ َبصش , داس طٕق انُغبح ,)ط

 عجمذ كهًزُب نؼجبدَب . لٕنّ رؼبنٗ "ٔنمذ 

_صؾٛؼ يغهى ,ألثٙ انؾغٍٛ يغهى ثٍ انؾغبط انمشٛش٘ انُٛغبثٕس٘  31

ِ( ,كزبة انمذس , ثبة كٛفٛخ خهك اٜديٙ فٙ ثطٍ أيّ ٔكزبثخ سصلّ 261)د 

 ٔأعهّ ,ٔػًهّ ٔشمبٔرّ ٔعؼبدرّ .

_ اإلػغبص انطجٙ فٙ انمشآٌ ,انغٛذ انغًٛهٙ , يكزجخ انٓالل _ ثٛشٔد ) 31

 و( .1182ِ_ 1413, 3ط

_ اإلػغبص انطجٙ فٙ انمشآٌ انكشٚى , انذكزٕس ػجذ انمبدس يؾًذ يُصٕس 32

 و(.2114, داس انشضٕاٌ ,ؽهت  _عٕسٚب )نى ٚزكش سلى انطجؼخ,

_ اإلػغبص انؼهًٙ فٙ انمشآٌ انكشٚى ,ئضبءاد عذٚذح , نألعزبر انذكزٕس 33

ِ_ 1425, 1ؽغٍ ؽطٛظ ,داس يكزجخ انٓالل _داس انجؾبس _ثٛشٔد ) ط

 و( .2115

_اإلػغبص انؼهًٙ فٙ انمشآٌ ٔانغُخ ,يُٓظ انزذسٚظ انغبيؼٙ , نألعبر 34

انذكزٕس ػجذ هللا  ثٍ ػجذ انؼضٚض انًصهؼ ٔانذكزٕس ػجذ انغٕاد انصبثَٕٙ , 

 و(. 2118ِ _ 1421, 1داس عٛبد نهُشش ٔانزٕصٚغ  ,)ط

انؼهًٙ  _اإلػغبص انؼهًٙ ئنٗ أٍٚ يؼبصش ؟ يمبالد رمًٕٚٛخ األػغبص35

,انذكزٕس يغبػذ ثٍ عهًٛبٌ ثٍ َبصش انطٛبس , انُبشش داس اثٍ انغٕص٘ ,) 

 ِ(.1433, 2ط

_ اإلػغبص انؼهًٙ فٙ انمشآٌ انكشٚى , انًإنف يُبْظ عبيؼخ انًذُٚخ 36

 انًُٕسح , عبيؼخ انًذُٚخ انؼبنًٛخ .

_ فزؼ انجبس٘ ششػ صؾٛؼ انجخبس٘ , األيبو انؾبفع أؽًذ ثٍ ػهٙ ثٍ 34

ِ( داس انكزت انؼهًٛخ _ثٛشٔد 852ٕانفضم انؼغمالَٙ انشبفؼٙ )د ؽغش أث

 ( .1181_ 1411, 1)ط



_ فزؼ انمذٚش انغبيغ ثٍٛ فُٙ انشٔاٚخ ٔانذساٚخ يٍ ػهى انزفغٛش , يؾًذ 38

ِ( , ششكخ ٔيطجؼخ يصطفٗ ثبثٙ 1251ثٍ ػهٙ ثٍ أؽًذ انشٕكبَٙ )د 

 ( .1164_ 1383, 2انؾهجٙ _يصش ) ط

انذٍٚ انًمذعٙ أثٙ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ يفهؼ ,ػبنى _ انفشٔع ,نشًظ 31

 و( .1184ِ_ 1414, 2انكزت _ ثٛشٔد )ط

_ فزؼ انجٛبٌ فٙ يمبصذ انمشآٌ , أثٕ انطٛت يؾًذ صذٚك خبٌ ثٍ ؽغٍ 41

ِ(  رؾمٛك: خبدو انؼهى 1314ثٍ ػهٙ  اثٍ نطف هللا انؾغُٙ انجخبس٘ )د 

نهطجبػخ ٔانُشش ,ؽٛذا  ػجذ هللا ثٍ ئثشاْٛى األَصبس٘ , انًكزجخ انًصشٚخ

 11ِ_ 1412_ثٛشٔد ) نى ٚزكش انطجؼخ ,


