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الموجز
تكلم رب العزة سبحانه وتعالى عن آدم عليه السالم بمفهوم "الخلق" ،كما في قوله تعالى في سورة الحجرَ ﴿ :و ِإ ْذ قَا َل َربّكَ ل ِْل َمالَئِ َك ِة
ان مِ ْن
سنَ ُك َّل َ
اإل ْن َ
ون ( ،﴾ )28وفي سورة السجدة ﴿ :الَّذِي أ َ ْح َ
صا ٍل ّم ْن َح َمإٍ ّم ْسنُ ٍ
ص ْل َ
إِنّي خَا ِل ٌق بَشَرا ً ّمن َ
ش ْيءٍ َخلَقَهُ َوبَ َدأ َ خ َْلقَ ِ
س ِ
ين (.﴾ )7بينما عندما تك لم عن نسله إلى بنيه ،ونسل األجيال المتعاقبة من بنيه من بعده ،تكلم عنهم بمفهوم "الجعل" ،كما في
طِ ٍ
ْ
ْ
ً
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ن
ُ
ه
ل
س
ن
َ
ل
ع
ج
م
ث
﴿
السجدة:
سورة
وفي
﴾،
)
13
(
ِين
ك
م
ار
ر
ق
ِي
ف
ة
ف
ط
ن
ه
َا
ن
ل
ع
ج
م
ث
﴿
المؤمنون:
سورة
في
تعالى
قوله
ساللَ ٍة مِ ْن َماءٍ
ْ
َّ َ َ َ
مِ ُ
ّ َ َ ُ
َ ٍ ّ ٍ
ين (.﴾ )8والضمير في ( َجعَ ْلنَاهُ  ،نَ ْسلَهُ) عائد على بقية الناس سوى آدم وحواء.ألنهما (أي آدم وحواء) لم يُخلقا من نطفة.حتى
َم ِه ٍ
في مسألة الخالفة في األرض تكلم عنها ربنا عز وجل بمفهوم الجعل ،كما في سورة البقرةَ ﴿ :و ِإ ْذ قَا َل َربُّكَ ل ِْل َم َالئِ َك ِة ِإنِّي َجا ِع ٌل
سلف سبقه ،بل هو أصل
فِي ْاأل َ ْر ِ
ي به ذرية آدم وليس آدم نفسه ،ألن آدم عليه السالم لم يكن َخلَفا ً ِل َ
ض َخلِيفَةً .﴾ )30(..وهذا َمعن ٌ
البشر ية جمعاء بنصوص القرآن الكريم ،وبنصوص السنة المتواترة الصحيحة ،وبنصوص التوراة واإلنجيل الصحيحة.بينما ذريته
تخلفه هو ،ويخلف بعضهم بعضاً ،جيالً بعد جيل ،إل أن تقوم الساعة بإذن ربها.وهذا يستقيم أيضا مع األدلة العلمية الحديثة من
الدراسات في القرن الحادي والعش رين باستخدام تقنية الساعة البيولوجية ،لبيان أصول اإلنسان بعد دراسة كل من الحمض
النووي للكروموسوم ( )Yفي الذكور ،والحمض النووي للميتوكوندريا في اإلناث  -وكال منهما ينتقالن كما هما دون تغيير
لألجيال المتعاقبة جيال بعد جيل.وتمت الدراسات على عينات بشرية من جنسيات مختلفة ،ومن أجيال مختلفة ،ومن أماكن مختلفة
من العالم.وأشارت هذه الدراسات إلى أن جميع الذكور يعود نسبهم إلى رجل واحد ،ولهم أصل واحد ،وهو آدم عليه السالم.كما أن
جميع اإلناث يعود نسبهن إلى امرأة واحدة ،ولهن أصل واحد ،وهي حواء عليها السالم.كما دلت البراهين العلمية على أن نشأة
واصطفاء وانتقاء وتسلل وتمايز أصول الخاليا التى تكون النطاف الذكرية أو األنثوية في المرحلة الجنينية من بين الخاليا التي
تكون العمود الفقرى واألعصاب.ثم هجرتها بصورة متدفقة إلى الحدبة التناسلية الموجودة خلف العمود الفقري وأسفل الضلوع،
أي من بين الصلب والترائب ﴿ فَ ْل َين ُ
ب ([ ﴾ )7سورة
ق (َ )6ي ْخ ُر ُج مِ ن َبي ِْن ال ُّ
ب َوالت َّ َرائِ ِ
ص ْل ِ
اإلن َ
سا ُن مِ َّم ُخلِقَ (ُ )5خلِقَ مِ ن َّماء َدافِ ٍ
ظ ِر ْ ِ
ً
الطارق] ـ ثم تهاجر الحدبة التناسلية ،إما إلى الخصيتين إن كان الجنين ذكرا ،وإما إلى المبيضين ،إن كان الجنين أنثى بقدر هللا
تعالى.وتستقر في الخصيتين أو المبيضين حتى مرحلة البلوغ.ثم تبدأ بتكوين المنويات أو البويضات.ويحدث انتقاء واصطفاء
وتمايز لكل من الخاليا الجنسية األولية من طبقة خاليا اإليبيبالست ،والتي بدورها تمايزت من الخاليا التي تُكَون الجنين.وكذلك
انتقاء واصطفاء للحدبة التناسلية ومكانها.وللمبيضين أو الخصيتين ومكانهما طبقا لخصائصهم المتميزة والفريدة عن باقي جميع
خاليا الجسم.ثم يحدث اصطفاء وانتقاء للحيوان المنوي (من بين  300مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة) الذي يقوم بخصيب
البويضة المنتقاة من بين آآلالف البويضات في المبيض ،ليتم بعد ذلك تخليق النسل.وقد بينت دراسات أخرى كيفية انتقاء
واصطفاء جنس الجنين (ذكرا ً أو أنثى) ،وانتقاء الصفات الوراثية له من األبوين للجينات التي على الحمض النووي لخاليا
جسمه.وتمضي بنا الدراسات حتى إلى كيفية انتقاء واصطفاء الشريكين لبناء الحياة الزوجية ،ليتم تحقيق قول هللا عز وجل﴿ :
ض ([ ﴾ )165سورة األنعام] ،لنجد كل هذه
ِف ْاأل َ ْر ِ
َو َيجْ َعلُ ُك ْم ُخلَفَا َء ْاأل َ ْر ِ
ض ([ ﴾ )62سورة النمل]َ ﴿ ،وه َُو الَّذِي َج َعلَ ُك ْم خ ََالئ َ
ُ
َ
َ
ين ([ ﴾ )8سورة
البراهين العلمية تُحدد وبدقة متناهية مفهوم قوله تعالى في سورة السجدة ﴿ ث َّم َجعَ َل نَ ْسلهُ مِ ْن ُ
سالل ٍة مِ ْن َماءٍ َم ِه ٍ
السجدة] ،لتشير إلى أن هذا القرآن العظيم هو وحي العليم الحكيم الخبير ،وإلى صدق الرسالة والرسول ،وأن القرآن الكريم وكذلك
السنة النبوية الصحيحة فيهما من البراهين العلمية ألصول العلوم الدنيوية ،كما هنا في مجال الطب واألجنةِ ﴿ :لّ َم ْن أ َ َرا َد أَن يَذَّ َّك َر
أ َ ْو أ َ َرا َد ُ
ورا ([ ﴾ )62سورة الفرقان] ،فسبحان من هذا كالمه وبيانه.
ش ُك ً
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ساللة من ماء مهين (حنفي محمود مدبولي)

 .1المقدمة
يبين هللا عز وجل خلق الناس جميعا ،بما فيهم حواء عليها السالم ،من نفس واحدة وهي باتفاق جميع أهل العلم نفس (آدم عليه
ث مِ ْن ُه َما ِر َج ً
اس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّذِي َخلَقَ ُك ْم مِ ْن نَ ْف ٍس ،واحِ َدةٍ ،و َخلَقَ مِ ْن َها زَ ْو َج َها وبَ َّ
اال
السالم).كما ورد في سورة النساء﴿ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
سا ًء (.﴾ )1كما بين أن مراحل خلق أول األ نام آدم عليه السالم من ساللة من طين من قوله تعالى في سورة المؤمنون﴿ :
َكث ً
ِيرا ونِ َ
ين (.﴾ )12ويبين سبحانه وتعالى أن الذرية مخلوقة من التراب ،كما كان الحال مع أبيها آدم
سانَ مِ ْن ُ
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ْ
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ُ
ساللَ ٍة مِ ْن َماءٍ
ب .﴾ )5(...وبين أن نسل آدم عليه السالم من ساللة من ماء مهين.كما في سورة السجدة ﴿ :ث َّم َجعَ َل نَ ْسلَهُ مِ ْن ُ
ت ُ َرا ٍ
َم ِهي ٍن ( .﴾ )8ويبين سبحانه وتعالى أن من أهم معطيات خلق الذرية في األرحام (النطفة األمشاج) التى تكونت نتيجة اخصاب نطفة
سانَ مِ ن نُّ ْ
َاج نَّ ْبتَلِي ِه
اإلن َ
المرأة (البويضة) بنطفة الرجل (الحيوان المنوي) ،لقوله تعالى في سورة اإلنسان ﴿ :إِنَّا َخلَ ْقنَا ْ ِ
طفَ ٍة أ َ ْمش ٍ
سانَ
ص ً
سمِ يعًا بَ ِ
اإلن َ
فَ َج َع ْلنَاهُ َ
يرا ( ،﴾ )2ثم يبين هللا عز وجل المراحل التي تمر بها النطفة ،كما في سورة المؤمنونَ ﴿ :ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
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علقة ف َخلقنَا العَلقة ُم ْ
مِ ن ُ
ِين ( )13ث َّم َخلقنَا النطفَة َ
ين ( )12ث َّم َجعَلنَاهُ نُطفَة فِي ق َر ٍار َّمك ٍ
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س ُن الخَا ِلقِينَ (.﴾ )14وكان التناسل وبث الذرية وانتشارها من آدم وحواء
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سآ ًء [ ﴾ )1(...سورة النساء] في األرض وليس في السماء ،ألنه كان بعد الهبوط إلى
عليهما السالم ﴿ َوبَث مِ ن ُه َما ِر َجاال كثِيرا َونِ َ
األرض ،بدليل قوله تعالى﴿ :قَا َل ا ْهبِ ُ
ين ( )24قَا َل فِي َها تَحْ يَ ْونَ َوفِي َها
طوا بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِلبَ ْع ٍ
عد ٌُّو َولَ ُك ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
ض َ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتَاعٌ ِإلَى حِ ٍ
َارة ً أ ُ ْخ َرى )﴾(55
ت َ ُموتُونَ َومِ ْن َها ت ُ ْخ َر ُجونَ ( ،﴾ )25وبدليل قوله تعالى في سورة طه ﴿ :مِ ْن َها َخلَ ْقنَا ُك ْم َوفِي َها نُعِي ُد ُك ْم َومِ ْن َها نُ ْخ ِر ُج ُك ْم ت َ
[سورة طه].
والهدف من هذا البحث ،تبيين أن الجعل غير الخلق ،وأن الخلق هو التقدير المستقيم من غير احتذاء وال مثال سابق ،وهو اإلبداع
الذى ال يكون إال هلل وحده ،وهذا كان لخلق آدم عليه السالم من ساللة من طين (.)1ولخلق الذرية في األرحام بدءاً من النطفة
األمشاج والعلقة ،كما في سورة المؤمنون ﴿ :ث ُ َّم َخلَ ْقنَا النُّ ْ
س ْونَا ْال ِع َ
ضغَةَ ِع َ
ام لَحْ ًما
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا ْال ُم ْ
علَقَةً فَ َخلَ ْقنَا ْال َعلَقَةَ ُم ْ
طفَةَ َ
ظا ًما فَ َك َ
ظ َ
س ُن ْالخَا ِلقِينَ ( .﴾ )14بينما الجعل بمعنى إيجاد شيء من شيء ،أو صيرورة شيء إلى شيء (
َّللا أَحْ َ
ث ُ َّم أَنشَأْنَاهُ خ َْلقًا آخ ََر فَتَبَ َ
اركَ َّ ُ
جعل صفات آدم عليه السالم في نطافه المنوية ،والتي تحمل الصفات البشرية الذكرية على الكروموسوم ) (Yبنسبة  %50أو
األنثوية على الكروموسوم ) (Xبنسبة  ،) %50أو خلق شيء من شيء (وهذا كان لخلق حواء عليها السالم من ضلع قصير آلدم
عليه السالم ،والتي حملت خالياها الجنس األنثوي على الكروموسوم ) (Xبنسبة  ،)%100وهذا مستمر لنسل الذرية ،والتي تحمل
النطاف األنثوية أو الذكرية التي عليها صفات أصول البشرية.وكانت هذه النطاف أول ما كانت في نطاف آدم عليه السالم.ثم
استلت من حواء وآدم عليه السالم إلى الذرية من بعدهما ،والتي تناقلتها األجيال المتعاقبة جيال بعد جيل.وندلل على ذلك
باستخالص البراهين العلمية من الدراسات الحديثة في القرن الحادي والعشرين ،والتي تبين مدى واستغراق وتجدد اإلعجاز
ين ([ ﴾ )8سورة السجدة].
العلمي في قوله تعالى ﴿ :ث ُ َّم َجعَ َل نَ ْسلَهُ مِ ْن ُ
ساللَ ٍة مِ ْن َماءٍ َم ِه ٍ

 .2المعاني اللغوية
ض﴾)1(...
س َم َاوا ِ
الخلق أصله :التقدير المستقيم ،ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل وال احتذاء ،قالَ ﴿ :خ َلقَ ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر َ
ض[ ﴾)117(...سورة البقرة].ويستعمل في إيجاد الشيء من
س َم َاوا ِ
[سورة األنعام] ،أي :أبدعهما ،بداللة قوله ﴿ :بَدِي ُع ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
الشيء نحوَ ﴿ :خلَقَ ُكم ِ ّمن نَّ ْف ٍس َواحِ َدةٍ [ ﴾)1(...سورة النساء] ،وليس الخلق الذي هو اإلبداع إال هلل تعالى.ولهذا قال تعالى في
الفصل بينه وبين غيره ﴿ :أَفَ َمن يَ ْخلُ ُق َك َمن َّال يَ ْخلُ ُق ۗ أَفَ َال تَذَ َّك ُرونَ ([ ﴾)17سورة النحل].
وأما الجعل :فهو لفظ عام في األفعال كلها ،وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها .ويتصرف على خمسة أوجه ( :)2األول:
يجري مجرى صار وطفق فال يتعدى .نحو جعل زيد يقول كذا ،والثاني :يجري مجرى أوجد ،فيتعدى إلى مفعول واحد ،نحو قوله
ار َو ْاأل َ ْفئِ َدة َ ([ ﴾)78سورة النحل].والثالث :في
عز وجل﴿ :وجعل الظلمات والنور([ ﴾)1سورة األنعام]َ ﴿ ،و َجعَ َل لَ ُك ُم ال َّ
ص َ
س ْم َع َو ْاأل َ ْب َ
َ
َ
َّللا َجعَ َل لَ ُكم ِ ّم ْن أنفُ ِس ُك ْم أ ْز َوا ًجا ([ ﴾ )72سورة النحل].والرابع :في تصيير
إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه ،نحو قوله تعالىَ ﴿ :و َّ ُ
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ُ
َّ
ً
ورا
ن
ن
ه
ِي
ف
ر
م
ق
ال
ل
ع
ج
و
﴿
البقرة]،
[سورة
﴾
)
22
(
ا
ش
ا
ِر
ف
ض
ر
األ
م
ك
ل
ل
الشيء على حالة دون حالة ،نحو قوله تعالى ﴿ :الَّذِي َج َع
َ
َ
ً
ُ ْ َ َ
َ َ َ
َ َ ِ
ً
ً
َ
([ ﴾)16سورة نوح].والخامس :الحكم بالشيء على الشيء ،حقا كان أو باطال ،فأما الحق فنحو قوله تعالى ﴿ :إِنَّا َرادُّوهُ إِليْكِ
س ِلينَ ([ ﴾ )7سورة القصص] ،وأما الباطل فنحو قوله عز وجلَ ﴿ :و َج َعلُوا ِ َّ ِ
َصيبًا
ّلِل مِ َّما ذَ َرأَ مِ نَ ْال َح ْر ِ
ث َو ْاأل َ ْن َع ِام ن ِ
َو َجا ِعلُوهُ مِ نَ ْال ُم ْر َ
ْ
ُ
([ ﴾)136سورة األنعام]َ ﴿ ،ويَ ْجعَلونَ ِ َّ ِ
ت [ ﴾ )57(...سورة النحل])3(.
ّلِل البَنَا ِ
معنى النسل في اللغة :ن س ل :النسل :الولد ،تناسلوا :أي ولد بعضهم من بعض.نسلت :الناقة بولد كثير تنسل بالضم.نسل :في
العدو أسرع" ،نسال و نسالنا" بفتح السين فيهما ( )4قال هللا تعالى ﴿ ِإلَى َربِّ ِه ْم يَن ِسلُونَ ([ ﴾ )51سورة يس].والنسل :االنفصال عن
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الشيء.يقال :نسل الوبر عن البعير ،والنسالة :ما سقط من الشعر ،وما يتحات من الريش.وقد أنسلت اإلبل :حان أن ينسل وبرها،
ب يَن ِسلُونَ ([ ﴾)96سورة األنبياء].والنسل :الولد؛ لكونه ناسال عن أبيه.قال
ومنه :نسل :إذا عدا قال تعالىَ ﴿ :وهُم ِ ّمن ُك ِّل َح َد ٍ
تعالىَ ﴿ :ويُ ْهلِكَ ْال َح ْر َ
ث َوالنَّ ْس َل [ ﴾)205(...سورة البقرة] وتناسلوا :توالدوا)5( .
معنى ساللة  :هي ما يسلت ،كما يدل على نضح الملح والسكر على سطح اإلناء الفخاري .وهي تعني التسلل ،وتعني االصطفاء
واالنتقاء لصفو الشيء.

 .3أقوال المفسرين
اإلمام ابن جرير الطبري ( ﴿ :)6ث ُ َّم َجعَ َل نَ ْسلَهُ ﴾ يعني :ذريتة (من ساللة) ،يقول :من الماء الذي انسل فخرج منه.وقوله ﴿ :مِ ْن ماءٍ
ين (( ﴾ )7سورة السجدة) وهو خلق آدم ،ثم جعل
اإل ْن َ
ان مِ ْن طِ ٍ
َم ِه ٍ
ين ﴾ ،يقول :من نطفة ضعيفة رقيقة.وعن قَتادة ﴿ َوبَ َدأ َ خ َْلقَ ِ
س ِ
ذريته من ساللة من ماء مهين ،والساللة هي :الماء المهين الضعيف.
نسله :أي ّ
ين ( ﴾ )8أي :ضعيف
ه
م
م
ن
م
﴿
سان
ن
اإل
من
تسل
ألنها
ساللة
سميت
.
نطفة
ساللة)
(من
ذريته
يعني
(نسله)
):
7
(
ي
اإلمام البغو
اءٍ
ِ
َّ
َّ
ّ
ِ ٍ
وهو نطفة الرجل.
ين ( ﴾ )8أي :يتناسلون كذلك من نطفة.
اإلمام بن كثير ( ﴿ :)8ث ُ َّم َجعَ َل نَ ْسلَهُ مِ ن ُ
س َاللَ ٍة ِ ّمن َّماءٍ َّم ِه ٍ
اإلمام القرطبي ( :)9قال الزجاج :من ماء مهين ضعيف .وقال غيره :مهين ال خطر له عند الناس.
ين ﴾ وهو النطفة المستقذرة الضعيفة.
اإلمام السعدي ( ﴿ :)10ث ُ َّم َجعَ َل نَ ْسلَهُ ﴾ أي :ذرية آدم ناشئة ﴿ مِ ْن َماءٍ َم ِه ٍ

 .4التوجية العلمي
أوال :جعل صفات آدم عليه السالم في نطافه المنوية
أول الجنس البشري هو آدم عليه السالم ،ثم جاءت منه حواء ،ثم جاء منهما البشر جميعا.يوضح ذلك قوله تعالى في سورة الزمر:
﴿ َخلَقَ ُك ْم مِ ْن نَ ْف ٍس َواحِ َدةٍ ث ُ َّم َجعَ َل مِ ْن َها زَ ْو َج َها (.﴾ )6فقوله تعالى ﴿ :ث ُ َّم َجعَ َل مِ ْن َها زَ ْو َج َها ﴾ واضح الداللة على أن خلق آدم كان
أوال ،ثم خلقت حواء منه بعد ذلك.وعبّر بحرف العطف (ثم) ،الذي يدل على الترتيب والعطف الرتبي؛ ليبين أن ترتيب الخلق
هكذا :آدم أوال ،ثم حواء منه ،ثم سائر البشر منهما.وأكد ذلك بقوله ﴿ نَ ْف ٍس َواحِ َدةٍ ﴾ ،ليدل على أن أصل النوع البشري نفس واحدة،
ال نفسان .وفي ذلك دليل واضح على رد قول من يقول إن هللا تعالى خلقهما معا .ثم بين ربنا عز وجل أن أصل خلق آدم عليه
السالم من ساللة من طين ،ثم صير هللا عز وجل صفات آدم في نطافه ،وجعل لها قرار مكين لحفظها ،وهذا القرار المكين هو
ين ( )12ث ُ َّم َج َع ْلنَاهُ نُ ْ
ِين ( ،﴾ )13ولو مات آدم عليه السالم دون
سانَ مِ ن ُ
اإلن َ
طفَةً فِي قَ َر ٍار َّمك ٍ
س َاللَ ٍة ِ ّمن طِ ٍ
الخصيتينَ ﴿ :ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
ً
َ
ْ
ض َخلِيفَة  ،﴾ )30(..فصارت
هذا التصيير أو الجعل ،النقطع نسله وما تحقق قول ربنا عز وجل للمالئكة﴿ :إِنِّي َجا ِع ٌل فِي األ ْر ِ
الصفات اإلنسانية آلدم عليه السالم في نطافه تتناقلها األجيال ،جيال بعد جيل ،إلى أن تقوم الساعة بإذن ربها.
وقد ثبت علميا أن الحيوانات المنوية التي تخلق في الخصيتين %50 ،منها تحتوي على  23صبغيا ،منها  22صبغيا يحدد صفات
الجنس البشري ،وصبغيا يحدد الجنس ،ذكرا كان أو أنثى .وإن من بين هذه الصبغيات ،الصبغى الذي يحدد جنس الجنين ذكرا،
وهو بنسبة  ،(Y) %50أن  %50منها تحدد جنس الجنين أنثى ) .(Xوأن كل خلية من خاليا جسم الذكر تحتوي على  46مشيجا،
منها أربعة وأربعين مشيجا عليها صفات الجنس البشرى ،ومشيجين يحددات صفات الذكورة واألنوثة ،ويرمز لهما بالرمزين
(.)XY
بينما جميع خاليا األنثى تحتوي على  46مشيجا ،منها  44مشيجا عليه جينات تحدد صفات الجنس البشري ،ومشيجين ()XX
يحددان صفات األنوثة فقط بنسبة  ،%100وأن بويضة األنثى تحتوي على  23مشيجا ،منهم  22مشيجا عليهم جينات صفات
الجنس البشري ،ومشيجا يحدد الجنس األنثوي ( ،)Xوأن جميع بويضات المرأة تحتوي على  %100من المشيج ( ،)Xالذي يحدد
جنس األنثى .وبذلك يتضح أن التركيب الوراثي لنطاف الذكر (المنويات) ،منها ما يحتوي على صفات الذكورة وبنسبة ،%50
ومنها ما يحتوي على صفات األنوثة وبنسبة  ،%50بينما نطاف المرأة (البويضات) تحتوي على صفات األنوثة فقط وبنسبة
 .%100ولذلك انتقلت صفات األنوثة من آدم لحواء كما هي  -عند خلق حواء منه .والدليل العلمي الثانى على ذلك ،هو والدة
بعض المخنثين وميولهم إلى صفات األنوثة مع حملهم بعض صفات الذكورة.
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ثانيا :نسل حواء من آدم عليه السالم
بين القرآن العظيم أن حواء خلقت من بعد آدم  -عليهما السالم ،وبين النبى ﷺ أنها خلقت من ضلع من أضالع آدم ،وعلى ذلك
جمهور علماء المسلمين من السلف والخلف :أن هللا تعالى خلق آدم أوال ،ثم خلق منه حواء ،ثم خلق منهما البشر جميعا :فعَ ْن قَتَا َدةَ
قالَ ﴿ « :و َخلَقَ مِ ْن َها زَ ْوج َها ﴾ قَا َلُ :خ ِلقَ ْ
ض ْل ٍع مِ ْن أَضْال ِع ِه ِل َي ْس ُك ْن ِإلَ ْي َها» )11(.وعن مجاهد في قولهَ ﴿ :و َخلَقَ مِ ْن َها
ت َح َّوا ُء مِ ْن ِ
صيري آدم وهو نائم" )12(.وقال البغوي رحمه هللا" :خلق هللا حواء من ضلع آدم" (.)13وقال شيخ
زَ ْوج َها ﴾ قال" :حواء ،من قُ َ
اإلسالم أحمد ابن تيمية رحمه هللا" :خلق سائر الخلق من ذكر وأنثى ،وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح؛ فإن حواء
خلقت من ضلع آدم ،وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم ،وخلق آدم أعجب من هذا وهذا وهو أصل خلق حواء" ()14
أ.هـ.وقال علماء اللجنة الدائمة (" :)15ثبت في القرآن والسنة ما يدل على خلق آدم من تراب ،وخلق زوجه حواء منه" ()16
أ.هـ.وهللا أعلم.والسنة النبوية شارحة ومبينة لما أجمل في القرآن الكريم.وقد بين النبى ﷺ أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السالم
ي ﷺ قال:
صراحة في أحاديث كثيرة.منها ما رواه اإلمام البخاري في صحيحه ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،عن النّب ّ
ضلعّ ،
خيرا ،فإنّ ّ
وإن أعوج شيءٍ في الضّلع أعاله ،فإن ذهبت تقيمه كسرته ،وإن تركته لم
هن خلقن من
«...واستوصوا بالنّساء ً
ٍ
ّ
«إن المرأة خلقت من ضلع ،لن تستقيم لك على
َّللا ﷺ:
يزل أعوج ،فاستوصوا بالنّساء
خيرا» ( .)17وعنه قال :قال رسول ّ
ً
ّ
َّللا ﷺ
رسول
أن
وعنه
.
)
18
»(
طالقها
وكسرها
،
ا
ه
كسرت
تقيمها
ذهبت
وإن
ٌ،
ج
عو
وبها
بها
استمتعت
طريقة ،فإن استمتعت بها
ّ
قال« :المرأة كالضّلع ،إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوجٌ»( .)19وعن سمرة ابن جندب رضي هللا
عنه ،قال :قال رسول هللا ﷺ« :إن المرأة خلقت من ضلع ،فإن أقمتها كسرتها ،فدارها تعش بها»( .)20ومعنى المداراة :التساهل
والمالينة فيما ال يضر بالدّين.
ولكن كيف يفسر علميا خلق حواء وهي أنثى من ضلع من أضلع آدم عليه السالم مع اختالفها في بعض الصفات عنه كصفات
األنوثة؟!
أقول وباهلل التوفيق ،أن جميع خاليا الذكر (إال خلية واحدة وهي الحيوان المنوي) تحتوي على ستة وأربعين كروموسوما،
والكروموسوم هو ما يسمى بالمشيج أو الصبغى .والمشيج هو الذي عليه الجينات التي تحدد الصفات الوراثية ألي مخلوق
كان.وأن جميع خاليا الذكر تحتوي على  46صبغى ،منها  44صبغى يحتوي على صفات الجنس البشري لتجعله في أحست
تقويم ،ومنهم صبغيين عليهما صفات الذكورة واألنوثة (.)XY
وعند خلق األجنة في األرحام يلتقي الحيوان المنوي الذي يحتوي على  23مشيجا ،منهم  22مشيجا عليه صفات الجنس البشري،
ومشيجا واحدا ً يحدد الجنس ،ذكرا ً ) (Yأو أنثى ) ،(Xبنسبة  %50لكل من الصفات األنثوية ،والصفات الذكرية.
وبناء على ما سبق ثبوته علميا ،أقول أن الصفات الوراثية التي تمثل صفات األنثى ،والتي هي موجودة على المشيج ) ،(Xوالتي
كانت موجودة أصال في خاليا آدم عليه السالم ،قد انتقلت منه ،كما هي ألمنا حواء ،عند خلق حواء من أحد أضلعه .ولهذا جاء
خلق حواء عليها السالم بعد خلق آدم عليه السالم ،وليس العكس .وهذا يدل على علم هللا المطلق ،وأنه العليم الحكيم الذي يخلق
بعلم وبحكمة .وبالجمع بين األدلة التي تثبت أن اإلنسان يخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ،كما في قوله تعالى﴿ :
فَ ْل َين ُ
ب ([ ﴾ )7سورة الطارق] .وأن العلماء فسروا
ق (َ )6ي ْخ ُر ُج مِ ن َبي ِْن ال ُّ
ب َوالتَّ َرا ِئ ِ
ص ْل ِ
اإلن َ
سا ُن مِ َّم ُخلِقَ (ُ )5خلِقَ مِ ن َّماء َدا ِف ٍ
ظ ِر ْ ِ
الصلب بأنها عظام العمود الفقري ،والترائب وهي عظام القفص الصدري .وتبين األحاديث سالفة الذكر في خلق حواء من ضلع
قصير من أضلع آدم الخلفية ،يتضح أن هذا المكان هو أصل النطاف .وعنده يكون المبيض للمرأة في الصفة التشريحية .وهذا
يشير إلى أن هذا المكان بالتحديد ،وهو أعلى ما في الضلع الخلفي ،هو الذي يحدد جنس المرأة ،وهللا أعلم .وهذه الجزئية تحتاج
منا علماء المسلمين ،إثباتها عمليا ،ويكون لنا السبق فيها بإذن هللا تعالى .وقد فصلت القول في هذه المسألة ( .)21بفضل هللا تعالى
﴿وه َُو الَّذِي أَ ْن َ
ت ِلقَ ْو ٍم يَ ْفقَ ُهونَ
ص ْلنَا اآليَا ِ
شأ َ ُك ْم مِ ْن نَ ْف ٍس َواحِ َدةٍ فَ ُم ْستَقَ ٌّر َو ُم ْست َْو َدعٌ قَ ْد فَ َّ
ومنه وكرمه عند الكالم على معنى قوله تعالىَ :
([ ﴾ )98سورة األنعام].

ثالثا :النسل األول عن طريق نطاف آدم وحواء
جعل هللا نسل آدم وحواء عن طريق النطاف ،وهي نطفة آدم (الحيوان المنوى) التي تحتوى على  23كروموسوم ونطفة حواء
(وهي البويضة) التي تحتوى على  23كروموسوم ،وباختالطهما تتكون (النطفة األمشاج) التي تحتوي على  46كروموسوم وهي
التي تخلقت منها األجنة في رحم أمنا حواء عليها السالم.
ويعجب العلماء ما الذي يدفع الحيوان المنوي ذو ال  23مشيجا لاللتقاء مع البويضة ذات ال  23مشيجا لتكوين النطفة المقدرة
األمشاج ذات ال  46مشيجا وتخليق الجنين منها ليس من غيرها! ،مع أن الجسم به  100تريليون خلية غيرهما وكل خلية تحتوي
على  46مشيجا أي كروموسوم!!!
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أقول بفضل هللا وحوله وقوته :إن هذا اصطفاء وانتقاء ألفضل الصفات الوراثية وأقواها من كال الجنسين وجعلها في هذه النطاف
ض
من أجل بقاء النوع اإلنساني ،فال يندثر حتى تقوم الساعة تحقيقا لقوله تعالى ﴿ َو ِإ ْذ قَا َل َربُّكَ ل ِْل َم َالئِ َك ِة ِإنِّي َجا ِع ٌل فِي ْاأل َ ْر ِ
َخلِيفَةً[ ﴾ )30(...سورة البقرة].
وبعد دراسات مستفيضة على مدار خمسين عاما ،يَعتبِر العلماء أن الميتوكوندريا في خاليا األنثى ،هي جينوم األمومة األصلي
لكل الناس التي تعيش اآلن .وكل النساء اآلن تنزل فيها الميتوكوندريا من األمهات ،وأمهات األمهات ،حتى تعود إلى أم واحدة،
وهي األم األصلية ،وهي حواء ،دون أن تنكسر سلسلة الحمض النووي بها .كما أن جينوم الميتوكندريا في خاليا الذرية ،من حواء
إلى وقتنا هذا ،ال يحدث لها إعادة االتحاد مع أي جينوم آخر .و لذلك فهي نقية وتصلح لدراسة التاريخ البشري بعد معرفة الطفرات
التي من الممكن أن تحدث في قاعدة نيتروجينية واحدة على مدار آالف السنين في األجيال المتعاقبة.
ونفس الكالم بالنسبة للكروموسوم الجنسي  Yفي الذكور ،ال يَحدُث له إعادة اتحاد مع جينوم آخر .وينتقل كما هو من األباء
لألبناء .ولكن يحدث له طفرات على مدار األجيال ،كما يحدث لجينوم الميتوكوندريا في النساء.
وبدأت الدراسات العلمية منذ  ،1979وحتى وقتنا هذا ،وتمت على جنسيات شتى من العالم ،كالعرب ،واألفارقة ،والبربر في
الجزائر ،والبشتون في باكستان وأسيا وأوروبا واألمريكيتين ،وغيرهم من الجنسيات المختلفة ،لمعرفة أصولهم وإلى من ينتمون،
ولمعرفة عمر البشرية على وجه األرض .وأفادت هذه الدراسات إلى عدة حقائق علمية ،منها أن الجنس البشري يختلف عن
أجناس الحيوانات القريبة منه ،كالقردة والشمبانزوى والغوريال .وال ينتنمي إلى أي كائن حي على وجه األرض إال لإلنسان.
وبهذا هدمت هذه الدراسات النظرية الداروينية ،التي روج لها الدارونيون ،الذين يؤمنون بفكرة التطور ،وأن اإلنسان أصله قرد.
وروجوا لهذا على مدار أكثر من قرن من الزمان .وبعض هذه الدراسات قامت على تحليل جزئي للحمض النووي (،23 ،22
 .)24ولذلك وجدوا اختالفات في تقدير العمر البشري .فقالوا إنها تتراوح بين ( )581000 – 180000سنة .بينما قامت دراسة
أخرى بقيادة ( )Poznik, et al 2013على التحليل الكلي للحمض النووي ،وبينت أن عمر البشرية على األرض يتراوح بين
( .)156,000 - 120000وكثير من هذه الدراسات ،تشير إلى أن البشرية تعود جذورها إلى قارة أفريقيا.
وفي دراسة بقيادة براون وآخرون ) ،(Brown,et.al 1979وجدوا أن نسبة الطفرات في جينوم الميتوكوندريا لألنثى ،%1
وهى نسبة أعلى من التي تحدث في كروموسومات النواة ( .)25كما أنها تحدث مرة كل  3500سنة ( .)26وفي عام ،1980
كانت أول دراسة لتحديد عمر البشرية ،من خالل الساعة الجزيئية ،بدراسة جينوم الميتوكوندريا ،بعد تقطيعه إلى قطع باإلنزيمات
القاطعة للحمض النووي ( ،)restriction endonucleasesوجد أن عمر البشرية يعادل  180,000سنة (.)27
وفى دراسة بقيادة ( ،)Ferris ,et.al 1981تم عمل مقارنة بين جينوم الميتوكوندريا في القردة والشمبانزي والغوريال
واإلنسان ،ووجدوا اختالفات بين هذه الحيوانات وبين اإلنسان .وأن اإلنسان مستقل استقالال تاما عن فصيلة القردة ،وال ينتمي
إليها أصال ( .)28وهذه الدراسة تهدم الداروينية وتضربها في مقتل .وقالت ربيكا كان ( ،)Cann RL,1982وهي من ضمن
فريق العمل الذي قام ب دراسة جينوم الميتوكوندريا في اإلناث ،بأنه من الممكن دراسة الميتوكوندريا ألجيال من اإلناث ،للوصول
إلى أول امرأة على األرض)29(.
وفي دراسة أخرى لها منشورة في مجلة ناتشير ( .)Cann RL, 1987ولنفس الفريق ،أثبتوا أن أصل البشرية بدأ من أفريقيا
( )30منذ  200,000 – 140,000سنة .وبدأ استخدام المصطلح العلمي لـ "جينوم الميتوكوندريا لحواء " (mitochondrial
) Eveفي سنة  ،1987في البحث المنشور بمجلة العلوم ( .)31وتوالت المقاالت العلمية الستخدام هذا المصطلح (Adam
) and Eveفي الجرائد العلمية والعالمية كمجلة نيوزويك ( ،)32ومجلة التايم ( .)33وفي دراسة بقيادة العالم David
 ،Poznikجمعت مجموعة من العلماء المتخصصين في علوم الهندسة الوراثية والجينوم البشري واإلحصاء والكمبيوتر
والمعلومات الحياتية من عدة جامعات بالواليات المتحدة األمريكية (جامعة ستانفورد بكاليفورنيا ،وجامعة ستوني برووك بنيو
يورك ،وجامعة ميتشيجان) ،ومعهد باستير بفرنسا ،ومنشورة في مجلة العلوم بتاريخ  2أغسطس  ،2013لدراسة وتحليل
الكروموسوم الجنسي  Yفي الذكور ،وجينوم الميتوكوندريا في اإلناث ،على  69عينة.تم جمعها من قارات العالم ،باإلضافة إلى
عينتين من أصول أفريقية .ليتم تحديد الوقت الزمني لوجود البشرية على األرض منذ آدم وحواء عليهما السالم ،بمعرفة الوقت
الحديث لألجيال القائمة والسابقة ) ،(the most recent common ancestor TMRCAبتقنية الساعة الجزيئية
 Molecular clockللطفرات التي حدثت لهم مما أدى إلى التنوع فى األصول البشرية .وخلصوا إلى أن الكروموسوم )(Y
يعود إلى  156000-120000سنة.أما بالنسبة إلى جينوم الميتوكوندريا في اإلناث ،فإنه يعود إلى  148000- 99000سنة .وأن
جميع الذكور تنتسب إلى آدم .وجميع اإلناث تنتسب إلى حواء.وأن آدم وحواء كانا يعيشان في نفس الزمن.وأن البشرية كلها
منحدرة منهما .وهذا البحث مفيد جدا ،ألنه اهتم بدراسة جينوم الميتوكوندريا بالكامل ،وأعطى صورة أوضح عن الدراسات
السابقة ،والتي قامت بدراس ة جزئية لجينوم الميتوكوندريا ،في إناث األجيال السابقة والحالية.كما أنه اهتم بدراسة مختلف الطوائف
من األجناس البشرية الموجودة في العالم ،مما يزيد األمور وضوحا جليا ( .)34وهذا دليل علمي واضح بأن الذكور من مختلف
األجناس والعرقيات تنتسب إلى ذكر واحد ،وهو آدم عليه السالم.ولم تنتسب إلى قرد أو شمبانزى ،أو تطورت من أي مخلوق
آخر ،كما يدعي الداروينيون .وكذلك الحال بالنسبة إلى عينات النساء ،فإنها جميعها تنتسب المرأة واحدة ،وهي حواء عليها

6

ساللة من ماء مهين (حنفي مدبولي)

السالم.وال توجد عينة من النساء تنتسب إلي أنثى القردة أو الشمبانزى أو أي حيوان آخر.مما يدل داللة علمية قطعية على أن خلق
اإلنسان ،كان خلقا ً مستقال ،ولم يتطور من أي كائن أو مخلوق آخر ،في سلسلة التطور التى افترضها داروين.وهذا الذي بينه
العلماء في بحثهم ،هو ما ذكره رب العزة سبحانه وتعالى في التوراة واإلنجيل والقرآن ،قبل بيان العلم لها بأربعة عشر قرنا ً من
الزمان ،منذ نزول القرآن الكريم.بل زاد هللا اإلنسان تشريفا ً.بأن خلقه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له المالئكة.وبين بداللة
قطعية في القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة ،بأن بنيه من نسله.
َ
َ
ُ
ُ
َ
على أنفُ ِس ِه ْم
ور ِه ْم ذ ِ ّريَّت َ ُه ْم َوأ ْش َه َدهُ ْم َ
ومن هنا يتضح لنا أن الحقيقة الشرعية من قوله تعالىَ ﴿ :وإِ ْذ أ َ َخذَ َربُّكَ مِ ن بَنِي آ َد َم مِ ن ظ ُه ِ
ع ْن َهذَا غَافِلِينَ ( ﴾ )172من سورة األعراف ،تتفق مع الحقيقة العلمية
أَلَسْتُ ِب َر ِّب ُك ْم ۖ قَالُوا َبلَى ۛ َ
ش ِه ْدنَا ۛ أَن تَقُولُوا َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ِإنَّا ُكنَّا َ
التي ذكرها العلماء في أبحاثهم .أن جميع ذرية بني آدم من الذكور أو اإلناث ،ينتمون ألصل واحد.وهم في أصالب آبائهم.والذي
يحدد جنس الجنين ذكرا أو أنثى ،هو الكروموسوم ) ، (XYوهو موجود في الذكور.بينما كروموسوم اإلناث هو (.)XX
نكتة لطيفة :لو ذُكر في اآلية الكريمة ،أن أخذ الذرية من ظهر آدم ،الصطدمت بالحقيقة العلمية ،ولكن األخذ من ظهر بني آدم
لماذا؟ ألن هذه اآلية الكريمة تتكلم عن عدة معاني علمية واضحة هي الفيصل في هذه المسألة ،وبيانها كالتالى:
ً
َ
َ
ْ
َّ
عنَا ِعن َدهُ إِنا إِذا لظا ِل ُمونَ
كلمة (أخذ) تعنى حوز الشيء وتحصيله بالتناول ،نحو قوله تعالىَ ﴿ :معَاذَ َّ
َّللاِ أ َ ْن نَأ ْ ُخذَ إِال َم ْن َو َج ْدنَا َمت َا َ
([ ﴾ )79سورة يوسف] ،وبين ربنا تتابع عذاب فرعون ،وتناوله من آل فرعون في الدنيا بالسنين والقحط والجدب والقمل
ت لَ َعلَّ ُه ْم َيذَّ َّك ُرونَ (﴾ )130
ص مِ نَ الث َّ َم َرا ِ
ع ْونَ ِبال ِ ّ
سنِينَ َونَ ْق ٍ
﴿ولَقَ ْد أ َ َخ ْذنَا آ َل ف ِْر َ
والضفادع والدم ،ثم اإلغراق في البحر ،قال تعالىَ :
[سورة األعراف] .وجملة "من بني آدم" تشير إلى أخذ الذرية من بني آدم ،وأن الولد يدعى ألبيه ،ذكرا كان أو أنثى .قال تعالى:
س ُ
ط ِع ْن َد َّ ِ
ّين َو َم َوالِي ُك ْم ([ ﴾)5سورة األحزاب] ،فلم يدعوهم ألمهاتهم.
﴿ا ْدعُوهُ ْم آل َبائِ ِه ْم ه َُو أ َ ْق َ
َّللا فَإِ ْن لَ ْم ت َ ْعلَ ُموا آ َبا َءهُ ْم فَإِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي ال ِد ِ
وهذا يدل على تتابع الذرية جيال بعد جيل ،من أول أبناء بني آدم ،حتى يعودوا إلى أصل واحد وهو آدم .ولهذا كان لنطاف آدم
عليه السالم القول الفصل في تحديد جنس الجنين ،ألن المنويات الذكرية ،نصفها يحتوي على الكروموسوم ) ،(Yبينما النصف
اآلخر يحتوي على الكروموسوم ( .)Xكما أن حواء أيضا مأخوذة من آدم عليه السالم .وأن األبناء ال يأتون إال من ذكر وأنثى،
ث مِ ْن ُه َما ِر َج ً
وبالتحديد في أول األمر من آدم وحواء .وهذا ما بينه ربنا عز وجل في سورة النساءَ ﴿ :وبَ َّ
سا ًء (.﴾)1
اال َكث ً
ِيرا َونِ َ
وهذا ما أثبتته اإلبحاث العلمية في أوائل القرن الحادي والعشرين .أن الرجال يعود نسبهم ألبيهم آدم .وأن النساء يعُدن في نسبهن
إلى أمهم حواء ،والتي تعود نسبتها إلى آدم عليه السالم .كما تبين جملة "من ظهورهم" أن الذرية منشأها في منطقة الظهر .وهذا
ب ([ ﴾ )7سورة
ق ( )6يَ ْخ ُر ُج مِ ْن بَي ِْن ال ُّ
ب َوالت َّ َرائِ ِ
ص ْل ِ
ما بينه ربنا عز وجل في نشأة الذرية في قوله تعالىُ ﴿ :خلِقَ مِ ْن َماءٍ َدافِ ٍ
ْ
ب﴾
الطارق] .وهذا ما أثبتته األبحاث العلمية التي بينت هجرة الخاليا التناسلية األولية من هذه المنطقة ﴿ ،مِ ْن بَي ِْن ال ُّ
ب َوالت َّ َرائِ ِ
صل ِ
إلى المناسل (الخصيتين في الذكر ،والمبيضين في األنثى) .كما تشير كلمة "ذريتهم" إلى ما يتوالد من األباء ،وهي تأكيد لبني آدم،
مثل قوله تعالى في سورة البقرةَ ﴿ :ربَّنَا َواجْ عَ ْلنَا ُم ْس ِل َمي ِْن لَكَ َومِ ْن ذُ ِ ّريَّتِنَا أ ُ َّمةً ُم ْس ِل َمةً ( ،﴾)128وفي سورة آل عمران ﴿ :ذُ ِ ّريَّةً
سى ).﴾ (84
َب ْع ُ
ُّوب َويُو ُ
علِي ٌم ( ،﴾)34وفي سورة األنعام ﴿ َومِ ن ذُ ِ ّريَّتِ ِه َد ُاوو َد َو ُ
ض َها مِ ن َب ْع ٍ
سلَ ْي َمانَ َوأَي َ
سمِ ي ٌع َ
ف َو ُمو َ
َّللا َ
س َ
ض ۗ َو َّ ُ
وأستطيع أن أقول من خالل هذه الدراسات التي تمت على الجينوم الجنسي ) (Yفي الذكور ،وال د.ن.ا للميتوكوندريا لإلناث ،أنها
تصدق قول هللا في هذه اآلية العظيمة ،والتي تبين انحدار البشرية كلها من آدم ،ألن حواء أيضا منه ،قال تعالىَ ﴿ :خلَقَ ُكم ِ ّمن نَّ ْف ٍس
ث مِ ْن ُه َما ِر َج ً
َواحِ َدةٍ َو َخلَقَ مِ ْن َها زَ ْو َج َها َوبَ َّ
سا ًء ([ ﴾ )1سورة النساء] .ولذلك جاءت اآلية تتكلم عن أخذ الذرية من بني
اال َكث ً
ِيرا َونِ َ
آدم جيال بعد جيال .وهذا إعجازا ً علميا في هذه اآلية.

رابعا :فصل واصطفاء الخاليا الجنسية األولية في المرحلة الجنينية
وبالرجوع إلى أبحاث العلماء في أواخر القرن العشرين ،وبداية القرن الحادي والعشرين ،أجد أن العلماء رغم ما توصلوا إليه من
علم غزير في تكوين المناسل ،إال أنهم ما زالوا متحيرين أمام نشأة الخاليا الجنسية ،وطريق هجرتها ،وكيفية هجرتها ،وما الذي
يدفعها للهجرة ،وتميزها عن باقي خاليا الجسم؟! في الحقيقة إنها مسألة في غاية التعقيد ،ولم يتوصل العلماء لمعرفة نشأة وهجرة
الخاليا التناسلية في اإلنسان إال بعدما درسوا هذا الشأن في الحشرات ،مثل الدروسفيال ،والضفادع ،واألبقار ،والفئران ،وغيرهم
من الكائنات الحية ( .)35ولكنهم متحيرين في كيفية تمايزها ،وما الذي يميزها عن غيرها ،وإن شاء هللا تعالى سأعد بحثا مفصال
لهذا األمر.
وتشير األبحاث إلى أن بعد إخصاب البويضة بالحيوان المنوي ،وتكون النطفة األمشاج ،يبدأ انقسامها إلى خليتين ،ثم أربع ،ثم
ثمان ،حتى تصل إلى مرحلة التوتة ) ،(Moruallaثم يحدث فراغ بين هذه الخاليا لتعطي مرحلة البالستيوال )(Blastualla
كما في الشكل ( .)1وفي أثناء مرحلة البالستيوال تتمايز الخاليا ) ، (cell differentiationإلى طبقة الخاليا الداخاية Inner
) ،cell mass(ICMوالتي تقوم بتكوين الجنين ،وتسمى بالخاليا الجنينية ) ،(embryo blastوطبقة الخاليا الخارجية والتي
تكون المشيمة ،وتسمى التروبوبالست ) ، (trophoblastثم تتكون مرحلة أخرى تسمى مرحلة ). (gastrualla
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ثم في مرحلة الجاستريوال ،تتمايز الخاليا الداخلية تميزا جديدا إلى طبقتين ،وهي اإليبيبالست ( )Epiblastsوالثانية
الهيبوبالست ( ،)Hypoblastsواألخيرة تكون خاليا جدار كيس المح ( .)Yolk sacوتفرز المح ليتغذى عليه الجنين (شكل:
 ،)3 ،2حتى تتكون خاليا المشيمة ،وتنغرس في جدار الرحم ،فيتغذى بعد ذلك من دم أمه .وفي األسبوع الثالث من الحمل فإن
خاليا اإليبيبالست تتمايز إلى ثالثة طبقات من الخاليا ،وهي اإلكتودرم ( ،)Ectodermوالميزودرم (،)Mesoderm
واإلندودرم ( .)Endodermكما في الشكل ( .)2وتتمايز خاليا أخرى من طبقة اإليبيبالست لتعطي خاليا الكيس األمنيوسى
وتفرز السائل األمنيوسى الذي يغطي الجنين لحمايته (شكل .)3

شكل ( : )1يبين انقسام البويضة المخصبة إلى خليتين ،ثم أربع ،ثم ثماني ،حتى تصل إلى مرحلة التوتة .وهي كتلة من الخاليا ،ثم يحدث
تجويف بينها .وتتميز الخاليا إلى طبقتين ،الطبقة الداخلية وهي يتخلق منها الجنين ،والطبقة الخارجية وهي التي تعطي المشيمة الجنينية ،لكي
تنغرز في جدار الرحم ،وتعطي المشيمة األمية.

شكل ( :)2يبين تمايز خاليا الجنين من مرحلة البالستيوال.
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شكل ( :)3يبين تكون مرحلة التوتة  ،Moruallaثم مرحلة البالستيوال ،وفيها تتميز الخاليا إلى خالية جنينية  ،Embryoblastsوالتى
تكون الجنين ،وخاليا لتكوين المشيمة  ،Trophoblastsثم مرحلة الجاستريوال ،وفيها تتميز الخاليا الجنينية إلى طبقتين من الخاليا األولى،
تسمى اإليبيبالست  ،Epiblastsوالثانية الهيبوبالست .Hypoblasts

ويتكون الخيط األولى ،والعقدة األولية ،من أعلى طبقة اإليبيبالست ،واللذان يكونان فيما بعد خاليا الجهاز العصبى ( neural
 ،)tissuesوتهاجر خاليا الميزودرم لتعطى النتوءات ( )notochordحول الخيط األولي (شكل .)4لتكون بعد ذلك الفقرات
والعمود الفقري ( .)36ووجد العلماء أن تمايز الخاليا الجنسية األولية يبدأ من طبقة الخاليا اإليبيبالست  Epiblastأثناء مرحلة
.)37( gastrulation

شكل ( :)4يبين تطور الجنين من مرحلة الموريوال ،وتكوين طبقة اإليبيبالست والهيبوبالست ،والشريط األولي
المصدرhttps://sites.google.com/site/uelhkdghk/?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint :

وقد قام العلماء بمقارنة عمر األجنة في العديد من الحيوانات وجنين اإلنسان ،ووضعوا جدوال لذلك .وتبين لهم أن أقرب شبه في
نمو وتطور جنين اإلنسان هو جنين الفأر (شكل  .)5ويمكن الرجوع لهذه المقارنة من مصادرها الموثوقة)38(.
وتتميز خاليا األندودرم لتعطي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والبكرياس والغدة الدرقية .وتتميز خاليا الميزودرم إلى ثالثة
طبقات ،األولية والوسطى والجانبية ،لتعطي قناة الحبل الشوكي والجمجمة ،والعظام وخاليا الدم ،وعضالت الوجة ،والكليتين،
والغدة الجار كلوية ،الخاليا الجنسية األولية التي تعطي الحيوان المنوي ،أو البويضة ،والتي تهاجر إلي الحدبة التناسلية .بينما
يعطي اإلكتودرم الجلد والخاليا العصبية .كما ذكر ماسيمو في  2013أن أصل الخاليا التناسلية األولية تنشأ من طبقة الميزودرم،
من خاليا اإليبيبالست ( .)39ومن هنا يتضح أن مصدر الخاليا الجنسية األولية يتمايز ،وهي بين الخاليا التي تعطي العمود
ب ﴾ [سورة الطارق] .وهذا برهان علمي جديد لهذه
الفقري والعظام .وصدق هللا العظيم في قوله ﴿ :يَ ْخ ُر ُج مِ ْن بَي ِْن ال ُّ
ب َوالت َّ َرائِ ِ
ص ْل ِ
اآلية العظيمة ،وهللا أعلم.

9

ساللة من ماء مهين (حنفي محمود مدبولي)

شكل ( :)5يبين مصادر وتمايز الخاليا التناسلية األولية ) precursor Primordial Germ Cells (pPGCsفي طبقة اإليبيبالست،
في كل من جنين اإلنسان عند عمر  12-14يوم ،بين كيس المح وكيس األلنتوين ،ثم هجرتها عبر المعي الخلفي إلى الحدبة التناسلية ،وجنين
الفأر عند عمر  6.25-6.5يوم بعد اإلخصاب .مصدر الصورة األولىhttps://www.chegg.com/flashcards/sexual- :
differentiation

خامسا :هجرة الخاليا الجنسية األولية إلى الحدبة التناسلية
وفي األسبوع الثالث من عمر الجنين ،تتحرك الخاليا الجنسية األولية ) (primordial germ cellsبحركة أميبية من طبقة
اإليبيبالست إلى جدار كيس المح  (yolk sac wall).وتتجمع بالقرب من زاوية األلنتويس ) (allantoisمع كيس المح،
وتصبح خارج الجنين .وفي األسبوع الخامس من عمر الجنين ،يساعد انحناء الجنين من األمام إلى الخلف ،أن تعود الخاليا
الجنسية األولية إلى الجنين مرة ثانية من خالل هجرتها من جدار كيس المح ،إلى أن تدخل الجزء الخلفي للمعي .وبعد عبورها،
ظهر المعي حتى تصل إلى الحدبة التناسلية (يمين وشمال) فى خلف منطقة مقدمة كتلة الظهر(الصلب) .وتكوين الضلوع
(الترائب) في التجويف البطنى ،في األسبوع السادس من عمر الجنين )41 ،40( ،كما في الشكل ( .)6وتصبح هذه الخاليا
الجنسية األولية بعد استقرارها في كل من الحدبتين خاليا تناسلية جذعية لتعطي فيما بعد الحيوانات المنوية في الذكر البالغ أو
البويضات في األنثى البالغة ( .) 42وبعد استقرارها في الحدبة التناسلية يحدث لها عدة انقسامات باالنقسام الميتوزى ويزداد
عددها ( .)43وهنا نجد بعد اصطفاء وانتقاء وتسلل الخاليا الجنسية األولية من بين خاليا اإليبيبالست ،هجرتها العجيبة إلى الحدبة
التناسلية لتستقر فيها!

شكل ( :)6طريق الهجرة للخاليا الجنسية األولية من جدار كيس المح ،ثم للمعي الخلفي ،ثم إلى الحدبة التناسلية.
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وقام بندسين وأخرون ( (Bendsen et.al 2003) )44بدراسة عدد الخاليا التناسلية في خصية الحميل في األسابيع األولى
من الحمل .كما قام بعض أفراد هذا الفريق ( )2006بدراسة الخاليا التناسلية في مبيض الحميل في نفس األسابيع األولى .ووجدوا
أن عدد الخاليا التناسلية في زيادة من األسبوع  9-5حيث كان عددها في اإلناث  300000خلية ،بينما عددها في الذكور
 150000خلية (الشكل  .)45( )7بينما قام كل من أوشي غانسي وآخرون (، O’Shaughnessy et.al (2007) )46
ومامسين وآخرون ( (Mamsen et.al 2011) )47بدراسة عدد الخاليا في كال الجنسين في المرحلة الحميلية الثانية حتى
الشهر الخامس .ووجدوا أن عدد هذه الخاليا وصل إلى  10مليون خلية في مبيض حميل األنثى ،و 4-3مليون خلية فى خصية
حميل الذكر .مما يدل على أن عدد الخاليا الجنسية األولية في اإلناث يعادل ضعف التي في الذكور.
وفي دراسة قام بها ليترودت وآخرون ( ،)48( )Lutterodt et.al 2009ومامسين وآخرون (Mamsen et.alزو )2011
( )49لمعرفة أ ثر التدخين على عدد الخاليا الجنسية في مبايض حميل ألمهات مدخنة (تقوم بتدخين السجائر) .ووجدوا أن عددها
ينقص بشكل كبير وملحوظ .وهذا يفسر حاالت العقم عند المدخنين والمدخنات.

شكل ( :)7يبين تزايد عدد الخاليا الجنسية األولية من األسبوع  ،9 - 5وفي األسبوع التاسع وجدوا أن عددها في اإلناث (.)Female
المنحنى ذو الدوائر السوداء -وصل إلى  300000خلية .بينما في الذكور – ) (maleالمنحنى ذو المربعات السوداء – وصل إلى 150000
خلية.

سادسا :اصطفاء وانتقاء الحدبة التناسلية
ذكر هللا عز وجل في سورة الطارق ﴿ :فَ ْليَن ُ
ب ()7
ق ( )6يَ ْخ ُر ُج مِ ن بَي ِْن ال ُّ
ب َوالتَّ َرائِ ِ
ص ْل ِ
اإلن َ
سا ُن مِ َّم ُخلِقَ (ُ )5خلِقَ مِ ن َّماء َدافِ ٍ
ظ ِر ِ
﴾ .ويبقى السؤال المحير ،لماذا الحدبة التناسلية الموجودة بين الصلب والترائب؟ ولماذا تموضعها ف dهذا المكان تحديداً بجوار
تكوين المبيضين أو الخصيتين؟ لكني أقول سبحان ربي الذي أحسن كل شيء خلقه ،فإن هجرة الخاليا الجنسية األولية إلى الحدبة
التناسلية دون أن تضل الطريق إليها يحتاج منا إلى تفكر وتدبر ،وحتى اآلن لم أجد بحثا علميا دقيقا يفسر هذه الهجرة المحدد
هدفها في الظالم الدامس (ظلمات ثالث) ،لكن تفسيرى لهذا ربما يكون بسبب وجود بعض المواد الكيميائية الجاذبة لهذه الخاليا
المهاجرة في هذه الحدبة التناسلية) ، (germinal ridgeوهذا احتمال ربما يكون قويا فيما بعد!
لكني أقول اآلن ،فأنها مأمورة بأمر ربها عز وجل .وهذا سر من أسرار خلق الجنين ،لم يُكت َشف بعد .لكن المجال مفتوح للبحث
العلمي الدقيق المبني على البيولوجيا الجزيئية لهذه الخاليا ،وكذلك للحدبة التناسلية.
يقول الدكتور محمد دودح" :والحقيقة العلمية هي أن األصول الخلوية للخصية في الذكر أو المبيض في األنثى تجتمع في ظهر
األبوين خالل نشأتهما الجنينية في الحدبة التناسلية (شكل  8يمين) ،ثم تخرج من الظهر من منطقة بين بدايات العمود الفقري
وبدايات الضلوع ،ليهاجر المبيض إلى الحوض بجانب الرحم ،وتهاجر الخصية إلى كيس الصفن ،حيث الحرارة أقل .وإن تعلقت
في البطن أو في القناة األريبية ولم تنزل إلي كيس الصفن (شكل  8يسار) فشلت في إنتاج الحيوانات المنوية ،وتصبح معرضة
للتحول إلى ورم سرطاني إذا لم تُكمل رحلتها ( .)50وقد يحدث في بعض األحيان أال تتم عملية الهبوط هذه ،فتقف الخصية في
طريقها ،وال تنزل إلى الصفن ،فتحتاج إلى عملية جراحية")51(.
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شكل ( :)8يبين موضع الخاليا التناسلية األولية بين الصلب والترائب (يمين) ،ومقارنة بين الحـالة الطبيعية والمرضية حين تفشل الخصية في
الوصول إلى كيس الصفن (يسار).

ويقول الدكتور محمد علي البار :إن تغذية الخصية والمبيض بالدماء واألعصاب واللمف ،تبقى من حيث أصلها .أي من بين
الصلب والترائب ،فشريان الخصية أو المبيض يأتي من الشريان األبهر (األورطي البطني) ،من بين الصلب والترائب .كما أن
وريد الخصية يصب في نفس المنطقة ،أي بين الصلب والترائب .كما أن األعصاب المغذية للخصية أو للمبيض تأتي من
المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والترائب .وكذلك األوعية اللمفاوية تصب في نفس المنطقة ،أي بين
الصلب والترائب)52(.

سابعا :اصطفاء وانتقاء الخصيتين ونسل الحيوانات المنوية
اصطفى هللا عز وجل ال خصيتين لتكوين النطاف المنوية ،لما لها من خصائص فريدة ومتميزة لتكوين وحفظ المنويات ،والتى
تتكون داخل األنابيب المنوية (فصيصات الخصية) .وهذه األنابيب المنوية هي اليى استقرت فيها الخاليا الجنسية األولية بعد
منشأها من بين خاليا اإليبيبالست ،ثم هجرتها للحدبة التناسلية (وهي بين الصلب والترائب) في المرحلة الجنينية ،وهي بمثابة
ي باتجاه
نقطة االنطالق لهذه العمليّة .إذ تعتبر هذه الخاليا الجنسية األولية الخاليا الجذعيّة النتاج المنويات بعد االنقسام الداخل ّ
ي .إذ تبدأ من الجدران وتتجّه نحو تجويف الفصيصات لتنتج نطافا ً غير ناضجة .بينما يحدث النضج والحفظ في البربخ ،كما
مركز ّ
في الشكل ( .)9كما يرتبط نجاح عمليّة تكون النطاف بموقع حدوث العمليّة [الخصيتان/كيس الصفن] بشدّة ،إذ تتطلَّب هذه العمليّة
درجة حرارة أخفض من درجة حرارة الجسم ،كي تكون النطاف الناتجة قادرة على الحياة ،وتحديدا ً أخفض من درجة حرارة
الجسم ( 8 - 2درجات مئويّة) من حرارة الجسم الطبيعيّة ( 37درجة مئويّة) سريريا ً ( .)53باالضافة إلى وجود خاليا ليدج
الفراز التستيستيرون ،وخاليا سيرتولى إلى تفرز االستراديول والذي ينظم عمل التستيسترون وإنتاج المنويات .كما تقوم بتغذية
النطاف ونقلها إلى تجويف األنابيب المنوية شكل (.)9

شكل ( :)9يبين تكوين النطاف في الفيصات المنوية وحفظها في البربخ واحتواء المنويات على  23صبغى.
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ثامنا :اصطفاء وانتقاء المبيضين لتكوين البويضات:
تولد المرأة حاملة جميع البويضات التي سوف تمتلكها طيلة حياتها ،وبالتالي فهي ال تنتج أي بويضات جديدة خالل فترة حياتها؛
بل الواقع يشير إلى أن أكبر عدد من البويضات تمتلكه المرأة وهي ال تزال في رحم أمها؛ حيث يحمل الجنين األنثى الذي يبلغ 20
أسبوعًا نحو  10- 7ماليين بويضة .ولكن هذا العدد ينخفض إلى حوالي مليونين عند الوالدة ،وفي الوقت الذي تصل فيه األنثى
إلى سن البلوغ ،ويبدأ حدوث الطمث ،سيتبقى ما بين  500000 - 300000بويضة .وتكون أفضل حاالت الخصوبة خالل
العشرينات وبداية الثالثينيات من عمر األنثى ،ثم بد ًءا من منتصف الثالثينيات ،ينخفض مستوى الخصوبة حتى الوصول إلى سن
اليأس ،وهو  50سنة .وبعد الوصول إلى سن اليأس ،ال يمكن الحمل بشكل طبيعي كما في الشكل (.)10

شكل ( :)10يبين عدد الحويصالت التي تكون البويضات في جسم المرأة ،وهي جنين  ،10000000وعند والدتها (birth) 1000000ثم
تندثر عند مرحلة سن اليأس  50سنة ،فال يحدث تبويض وال حمل.

إن االنخفاض في عدد بويضات األنثى يستمر بشكل أسرع وبد ًءا من الوقت الذي يبدأ فيه حدوث الدورة الشهرية ،حيث تتجه
 1000بويضة تقريبًا للموت كل شهر .وعلى مدار العُمر ،يطلق المبيضان حوالي من  500-400بويضة في حالة ناضجة ،أي
قابلة للتخصيب .وعندما ينفد مخزون البويضات ،يتوقف المبيضان ثم تنتقل المرأة إلى مرحلة انقطاع الطمث ،ويتعذر عليها أن
تصبح حامالً بصورة طبيعية.
وقبل البلوغ يكون سطح المبيض أملسا ناعما وعند البلوغ .فالمبيضان بمثابة غدتان تناسليتان إلنتاج البويضات والهرومونات
الجنسية األنثوية ،مثل هرمون اإلستروجين والذي يفرز من حويصلة جراف في المبيض ،أثناء تكوين واخراج البويضة .بينما
هرمون البروجسترون يفرز من الجسم األصفر ،بعد خروج البويضة ،وهرمون األستروجين  -عند سن البلوغ  -هو المسؤول عن
ظهور الصفات الجنسية األنثوية الثانوية مثل نضج غدد الثدي وتعبأته بالدهون .أما هرومون البروجسترون فهو مسؤول عن
تثبيت الحمل والحفاظ عليه .ويتبادالن المبيضان إخراج البويضات مع الدورة شهرية ،وبعد سن اليأس ينكمش حجم المبيض
ويضمر .وبعد خروج البويضة من المبيض تذهب إلى الرحم عبر قناة فالوب .وإذا لم يتم إخصابها بواسطة حيوان منوي فإنها
تخرج من الرحم ،بمحاذاة بطانة الرحم ،كجزء من الدورة الشهرية .ولم يعرف حتى اآلن لماذا يندثر هذا العدد الهائل من
البويضات كل شهر ،إال أن العلماء اعتبره مخزون احتياطي للبويضات.

تاسعا :نسل وانتقاء كال الجنسين
يشمل تحديد الجنس وتميزه (الذكورة عن األنوثة) من منطقة تحديد الجنس شكل ( ،)11التي على كروموسوم (SRY) Y
 ،(Sex Determining Region of Y Chromosomeوالجين المسئول عن تحديد الذكورة سائد  .Dominantويقبع
على طرف الذراع القصير للفتيلة الجنسية المميزة للذكر ) .(Yومهمته تحويل الغدة التناسلية في كل جانب إلى خصية تنتج
هورمون الذكورة  .Testosteroneوهورمون مثبط لقناة مولر ) Anti-Mullerian Hormone (AMHومهمة هورمون
الذكورة تشكيل األعضاء التناسلية الذكرية الداخلية ،باإلضافة إلى منع تطور األثداء .فتبقى ضامرة في الذكور كشاهد على مرحلة
النفس الواحدة)54(.
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شكل ( :)11يبين الكروموسوم ) (Yفي الذكر ،ومنطقة تحديد الجنس ) ،(SRYوالمنطقة الخاصة بالذكر ).(MSY

ونتيجة لنشاط إنزيم خاص ينشأ هورمون أكثر فعالية ،اسمه داي هيدرو تستوستيرون ) Dihydrotestosterone (DHTمن
هورمون الذكورة .مهمته تشكيل األعضاء التناسلية الخارجية في الذكور .وفي الثدييات إذا لم تنشأ الخصية ،يحدث العكس.
وتتكون األعضاء التناسلية األنثوية تلقائيا  ، Default Pathwayوتضمر قناة وولف ،وينتج المبيض هورمون األنوثة
 Estrogen.ومهمته تكميل تطور قناة مولر والخصائص األنثوية الثانوية كنضوج الثدي عند البلوغ .ولكن ال تتميز األعضاء
الجنسية الداخلية إال في األسبوع السابع .وال تتميز األعضاء الجنسية الخارجية إال في التاسع بوضوح .وفي البداية تتماثل أجنة
ي ٍ من األعضاء الجنسية الداخلية للنوعين بهيئة قناتين في كل جانب من تجويف البطن في
الجنسين وتوجد أعضاء أولية لتكوين أ ّ
مقدمة كتلة الظهر .قناة وولف  Wolffian ductتتكون منها األعضاء الجنسية الداخلية في الذكور ،وتشمل الحويصالت المنوية
 ،Seminal Vesiclesوالبربخ  ،Epididymisوالوعاء الناقل  ،Vas Deferenceوقناة مولر .Mullerian Duct
تتكون منها األعضاء الجنسية الداخلية في اإلناث وتشمل الرحم وقناتية وعنقة والمنطقة أعلى المهبل ،ويكون الجنين واحد الهيئة
في الجنسين ،كحالة تشمل كل نفس .ولذا تسمى فترة النفس الواحدة تلك من حياة الجنين بمرحلة عدم االختالف Indifferent
 .stageورغم أن القرار إلنتاج الحيوانات المنوية أو البويضات يعود إلى الخاليا الجنسية األولية التي هاجرت إلى الحدبة
التناسلية ،والتي تكون الخصيتين أو المبيضين على حسب تحديد جنس الجنين ،إال أنه عند تكوين الخصيتين تتحفز خاليا سيرتولى
لتحديد نوع الجنس (ذكر) .أما في األنثى فتتحفز خاليا الحويصالت التي تكون حول البويضة لتحديد نوع الجنس أنثى)55(.

عاشرا :نسل وانتقاء شريك الحياة (الزوج أو الزوجة)
عملية اختيار الزوج الشريك في بقاء النسل ،عملية ليست بالسهلة وال الهينة ،بل ربما تكون مبنية على أسس علمية لم تحدد بعد.
لكن لها إشارات وعالمات بد ًء من الميكروبات ،مرورا بكل أنواع المخلوقات األخرى ،ووصوالً لإلنسان ( .)56وفي الحيوانات
الثدية والطيور والزواحف والبرمائيات ،تصدر األنثى أثناء دورة الشبق (وهي الدورة التي يعقبها التبويض) مجموعة اشارات
للتواصل بينها وبين الذكور من جنسها قبل التزاوج ،ومن هذا التواصل ،إشارات جنسية وبصرية وصوتية .كما تفرز أنثى
الحيوان سائل من فتحة المهبل ،له رائحة جذابة للذكور ،لكي تنتقي الذكر األقوى واألصلح للتزاوج ،بعد قتال عنيف بين الذكور
الراغبة في هذه العملية .كما يمكن الجذب الكيميائي في الالفقاريات البحرية ،حيث تنتقي بشكل تفضيلي الحيوانات المنوية من
ذكور محددة .يفترض أنها أكثر توافقا عن طريق تغييرات فسيولوجية للذكور ،أو تغيرات في سلوك السباحة المنوية عن بعد.
وبالتالي زيادة معدالت االنتقاء واإلخصاب .وقابلية الجنين للبقاء على قيد الحياة وبقاء النسل)57(.
بينما في اإلنسان يتم انتقاء الزوج الشريك بناء على زواجا شرعيا ،وبمعايير محددة مبسوطة في كتب الفقه واألصول (.)59 ،58
ِيم
ولهذا ال نعجب أن نجد انتقاء غاية في الدقة ،لذرية األنبياء والمرسلين ،بينها ربنا في سورة األنعامَ ﴿ :وت ِْلكَ ُح َّجتُنَا آتَ ْينَاهَا ِإب َْراه َ
وب ۚ ُك اال َه َد ْينَا ۚ َونُو ًحا َه َد ْينَا مِ ن قَ ْب ُل ۖ َومِ ن
علَى قَ ْومِ ِه ۚ ن َْرفَ ُع َد َر َجا ٍ
علِي ٌم (َ )83و َو َه ْبنَا لَهُ إِ ْس َحاقَ َويَ ْعقُ َ
ت َّمن نَّشَا ُء ۗ إِ َّن َربَّكَ َحكِي ٌم َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ي
ل
إ
و
ى
س
ِي
ع
و
ى
ي
ح
ي
و
َّا
ي
َر
ك
زَ
و
)
84
(
ن
س
ح
م
ال
ي
ز
ن
ل
ذ
ك
و
ۚ
َار
ه
و
ى
س
و
م
و
ف
س
ُو
ي
و
ُّوب
ي
أ
و
م
ي
ْ
ل
س
و
د
و
او
د
ه
ت
ي
ر
اس ۖ ُك ٌّل ِ ّمنَ
ِينَ
ونَ
انَ
َّ
ْ
ْ
َجْ
ِكَ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
َ َ ُ َ َ ُ
ُ
ُ
َ ِ َ َ َ َ َ َِ َ َ
ِ
ذُ ِ
َ
َ َ
َ َ َ
ْ
ْ
ْ
ً
ُ
ُ
ا
َ
َ
ْ
ُ
على العَالمِ ينَ (َ )86ومِ ْن آبَائِ ِه ْم َوذ ِ ّريَّاتِ ِه ْم َوإِخ َوانِ ِه ْم ۖ َواجْ تَبَ ْينَاهُ ْم
ال َّ
س َولوطا ۚ َوكال فَضَّلنَا َ
صالِحِ ينَ (َ )85وإِ ْس َماعِي َل َواليَ َ
س َع َويُونُ َ
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ص َراطٍ ُّم ْستَق ٍِيم ( .﴾ )87ونجد من جهة أخرى ،انقطاع النسل من أبناء األنبياء أو أزواجهم ،الذين كفروا برساالت
َو َه َد ْينَاهُ ْم إِلَى ِ
َ
َ
َّ
وح َو ْام َرأةَ لُوطٍ
ض َر َ
هللا كإمرأة نوح ،وامرأة لوط عليهما السالم .قال تعالى فى سورة التحريمَ ﴿ :
ب َّ ُ
َّللا َمث َ ًال ِللذِينَ َكف َُروا ا ِْم َرأةَ نُ ٍ
َّ
َ
ُ
ْ
ع ْن ُه َما مِ نَ َّ ِ
ار َم َع ال َّداخِ لِينَ ( .﴾ )10فأما إمراة نوح
ن
ال
ال
خ
د
ا
ل
َّللا َ
ش ْيئًا َوقِي َ
صا ِل َحي ِْن فَخَانَت َاهُ َما فَلَ ْم يُ ْغ ِن َيا َ
كَانَت َا ت َ ْحتَ َ
َ
ع ْب َدي ِْن مِ ْن ِع َبا ِدنَا َ
كافرا .وألنهما رفضا ركوب السفينة،
عليه السالم ،فإنها كافرة ،وماتت غرقا في الطوفان مع ابنها كنعان .ألنه هو اآلخر كان
ً
وقوله﴿ :ث ُ َّم أ َ ْغ َر ْقنَا ْ َ
ٌ
واحتقار لشأنهم .وكزوجة
لهم،
ل
إهما
ين)
اآلخ َِرينَ ([ ﴾)72سورة الصافات] ،يعني :الكافرين .وكلمة (األخِ ِر
ٌ
لوط كانت خيانتها في الدين ،ولم تكن في الفاحشة ،حيث كانت تدل قومها على أضياف لوط عليه السالم .قال تعالى في سورة
سلُنَا لُو ً
َف َو َال تَحْ زَ ْن ِإنَّا ُمنَجُّوكَ َوأ َ ْهلَكَ ِإ َّال ْام َرأَتَكَ كَان ْ
﴿ولَ َّما أَ ْن َجا َء ْ
َت
ت ُر ُ
ضاقَ ِب ِه ْم ذَ ْرعًا َوقَالُوا َال تَخ ْ
طا سِي َء ِب ِه ْم َو َ
العنكبوتَ :
مِ نَ ْالغَابِ ِرينَ ( ﴾ )33وهذا يدل على أن نسل األنبياء كان عن طريق االصطفاء واالنتقاء لألتقياء للنسل والساللة.

حادى عشر :نسل وانتقاء الحيوان المنوي والبويضة
سبحان رب العزة والملك والملكوت ،من حوالي  300مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة (حوالي  3سم ،3فى كل سم100 3
سبُ
مليون حيوان منوي) .يتم انتقاء أقواهم وأفضلهم لتخصيب البويضة .لقد اختاره هللا بقدر ،قال تعالى في سورة القيامة ﴿ :أَ َيحْ َ
سدًى( )36أَلَ ْم يَكُ نُ ْ
علَقَةً فَ َخلَقَ فسوى ( )38فَ َجعَ َل مِ ْنهُ الزوجين الذكر واألنثى
اإلنسان أَن يُتْ َركَ ُ
ي ٍ يمنى ( )37ث ُ َّم َكانَ َ
طفَةً ِ ّمن َّمنِ ّ
( .﴾ )39أي من مني يقدر بقدر هللا تعالى .ففي كل قذفة ،يقذف  300مليون حيوان منوي آخرين .أما عن البويضة ،فمن آآلالف
البويضات الجاهزة للتخصيب ومتمركزة في المبيض ،يتم انتقاء واصطفاء بويضة ،فتخرج متسللة من المبيض ،حتى تقع في قمع
الز ْو َجي ِْن الذَّك ََر َواأل ْنث َى ( )45مِ ن نُّ ْ
قناة فالوب ،وهي نطف ة مقدرة بقدر هللا تعالى .قال تعالى في سورة النجمَ ﴿ :وأَنَّهُ َخلَقَ َّ
طفَ ٍة ِإذَا
ت ُ ْمنَى ( .﴾ )46وتسير البويضة في قناة فالوب ،حتى تستقر في الثلث األخير للقناة ،في انتظار الحيوان المنوي الذي يسير إليها في
عكس الجاذبية األرضية ،وفي ظالم دامس .وسبحان هللا ال يخطأ مكانها ،بالرغم أن يوجد مبيضين وقناتين من قناة فالوب،
أحداهما في يمين الرحم ،والثانية على يساره .وبويضة واحدة في أحدهما في األغلب األعم .ولكن من الذي أمر الحيوان المنوي
أن يسير لهذه البويضة ،وال يخطأها؟ وهللاِ إنها لرحلة عجيبة! بل أستطيع أن أقول ،إنها أعظم رحلة في الكون ،ألن الرحلة
بنتائجها ،ومنتج هذه ا لرحلة ،هو اإلنسان الذي يعمر هذا الكون .فيغزو الفضاء ،أو يغوص في أعماق البحار والمحياطات ،ويدشن
السفن ،وباني العمران ،ومهندس الصناعة والزراعة ،وهو الخليفة الذي يخلف بعضه بعضا إلى يوم الدين .وتأمل معي قوله تعالى
وم ( )22فَقَ َد ْرنَا فَنِ ْع َم ْالقَاد ُِرونَ
ِين (ِ )21إلَى قَ َد ٍر َّم ْعلُ ٍ
ين ( )20فَ َج َع ْلنَاهُ فِي قَ َر ٍار َّمك ٍ
في سورة المرسالت ﴿ :أَلَ ْم نَ ْخلُق ُّكم ِ ّمن َّماءٍ َّم ِه ٍ
(َ )23و ْي ٌل يَ ْو َمئِ ٍذ لّ ِْل ُم َك ِذّبِينَ ( .﴾ )24تأمل معنى (فجعلناه) أى صيرناه والضمير عائد على الماء المهين أو النطاف بداللة قوله
ين ( )12ث ُ َّم َج َع ْلنَاهُ نُ ْ
ِين ( .﴾ )13والقرار المكين،
سانَ مِ ْن ُ
اإل ْن َ
طفَةً فِي قَ َر ٍار َمك ٍ
س َاللَ ٍة مِ ْن طِ ٍ
﴿ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
تعالى فى سورة المؤمنونَ :
هو المبيض لنطاف األنثى ،والخصية لنطاف الذكر ،إلى (قدر معلوم) ال يعلمه إال هللا ،ألنها أي الخاليا الجنسية األولية المتميزة -
التى تكون النطاف فيما بعد  -مع الجنين منذ األسبوع الثالث ،وحتى الوفاة أو العجز في النساء أو الشيخوخة والهرم في الرجال،
(فقدرنا) أي انتقينا ،واصطفينا من قدرنا أن يكون الولد منهما ،أي من هذا الماء المهين ،الذي إما في المبيض أو الخصية .كما
وجد العلماء حديثا إشارات كيميائية النتقاء الحيوانات المنوية في أي نوع من الحيوانات التي يحدث فيها التخصيب داخليا .بحيث
يمكن لإلناث ممارسة اختيار خفي ،ربما تجاه ذكور محددين من خالل التفاعالت الكيميائية ،بين الحيوانات المنوية والجهاز
التناسلي األنثوي .مما يؤثر على عدد الحيوانات المنوية التي تحتفظ بها األنثى ،أو أداء السباحة للحيوانات المنوية تجاه البويضة
( .)60وبالتالى يؤدي إلى اإلخصاب المتحيز ،أو عدمه تجاه ذكور محددين ( .)61ومع ذلك ،فإن فهم العلماء إلمكانية اختيار
حيوان منوي بعينه ،ال يزال محدودا في األنواع المخصبة داخليا ،وغير مستكشف تماما في البشر .وأن هذا التجاذب الكيميائى
 chemo attractionللحيوانات المنوية ،وهو شكل من أشكال االتصال الكيميائي عن بعد بين البيض والحيوانات المنوية التي
تحدث قبل اندماج األمشاج  .gameteوفي الحيوانات البحرية الالفقارية يتم الحفاظ على حواجز األنواع ،عن طريق تجنيد
الحيوانات المنوية بشكل تفضيلي ،والسماح للحيوانات المنوية والبيض ،لممارسة اختيار رفيقة األمشاج ،لبقاء النوع في مثل هذه
البيئة المائية ،والتي تسبح فيها الحيوانات المائية ،وتتعلق فيها البويضات ( .)62وفي بحث حديث على نطاف البشر من خالل
تجارب تخصيب معملي تشير النتائج التي توصل إليها العلماء ،أن الجذب الكيميائى  chemoattractionيلعب دورا فقط في
زيادة التفاعالت بين الحيوانات المنوية والبويضة ،وأن االتصاالت الكيميائية بين البيض والحيوانات المنوية قد يكون لها أيضا
دورا مختارا في تحديد الشريك ،وربما فى تفسير العقم الغير مبرر ،بالرغم من توافر عوامل الخصوبة في كال الشريكين)63(.

ثانى عشر :تركيب الحمض النووي في اإلنسان والحيوان والنبات
الخلية هي وحدة بناء أي كائن حي .وتحتوي نواتها على الكروموسومات أو الصبغيات .وكل كروموسوم يحمل الحامض النووي
(دنا =  ،)DNSالذي يحمل الشفرات الوراثية لكل صفات الكائنات الحية .ومنهم اإلنسان ( .)64وهذه الصفات منها المرئية،
وغير المرئية (كاللون والطول والعقل وتراكيب ووظائف الخاليا واألنسجة واألعضاء واألجهزة بجسم اإلنسان أو أي كائن حي
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غيره) ،ويختلف عدد الكروموسومات من كائن حي إلى آخر داخل نواة الخلية التي ال يزيد حجمها عن  5 -3ميكرون
(والميكرون يساوي واحد على المليار من المتر) .وكذلك يختلف عدد الجينات والوراثية بها ،حيث يبلغ العدد التقديري للجينات
في الفئران  60.000جين ،وفي اإلنسان  130000 – 100.000جين ،أما في الديدان المستديرة فيبلغ العدد  19.000جين،
وفي الخميرة  yeastيبلغ عدد الجينات  6.000تقريباً ،بينما يبلغ عدد جينات الجرثومة المسببة للتدرن  4.000جين (،66 ،65
 .)67وفي اإلنسان ،وبداخل أنوية خالياه يوجد  46كروموسوم (مرتبة على هيئة  23زوج (شكل  12يمين) إال الخاليا الجنسية
التي تنتج الحيوانات المنوية والبويضات ،فإنها تحتوي على نصف هذا العدد ،أي  23فرد (شكل  12يسار) .ولكن باندماج نواة
الحيوان المنوي مع نواة البويض ،تتكون البويض الملقحة والتي تسمى بالالقحة أو الزايجوت ،والتي تحتوي على  46من
الكروموسومات ( . )70 ،69 ،68والحامض النووي يتكون من سلسلتين حلزونيتين ملتفتين حول بعضهما ،وهو بدوره يحمل
الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية الخاصة بكل إنسان أو حيوان أو أي مخلوق له صفاته البيولوجية (شكل  .)13وكل جين
له صفة وراثية يتركب من تتابع معين من النيوكليتيدات ( ،)Nucleotidesوتتركب كل نيوكليتيدة من ثالثة أجزاء سكر
خماسى ،وهو دى أوكسى ريبوز ،وقاعدة نيتروجينية ،ومجموعة من الفوسفور.

شكل ( :)12عدد الكروموسومات في خاليا جسم اإلنسان (يمين  23زوج) ،ويسار ( 23فرد) في الخاليا الجنسية في المرأة .وهي التى تحمل
الكرموسوم ) (Xبنسبة  .%100بينما في الرجل ،فإن الحيوانات المنوية التي تحمل الكروموسوم الجنسي ،منها  %50يحمل صفة الذكورة
) .(Yو %50يحمل صفة األنوثة ).(X

شكل ( :)13سلسلتي الحمض النووي الـ د.ن.أ والسكر الريبوزي والفوسفات والقواعد النيتروجينة .عليه تركيب النيوكليتيدة من سكر ،وقاعدة
نيتروجينية ،ومجموعة فوسفات ،والقواعد النيتروجينية .تتكون من الكربون والهيدروجين واألوكسيجين والنيتروجين ،ومجموعة الفوسفات
من أوكسيجين وفوسفور.
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والقواعد النيتروجينية في أي حمض نووي ألي كائن حي على األرض ،تنحصر في أربعة أنواع ،وهي  Adenineأدينين،
ويرمز لها بالرمز (ايه  ،: Aوجوانين  )Guanineجي ) ،: Gوثايمين ( )Thymineتي  ،:Tوسيتوزين ( )Cytosineسي
 .)Cح يث أن القواعد الموجودة على أحد الحلزونين ،تكون مكمله للقواعد الموجودة على الحلزون األخر ،كما لو كان أحد
الحلزونين يمثل صورة الحلزون األخر في المرآة ( ،)71بحيث تكون القاعدة (ايه) مكملة للقاعدة (تى) ،والقاعدة (جي) مكمله
للق اعدة (سي) .وترتبط هذه القواعد على السلسلة الحلزونية ،برابط هيدروجينية ثنائية كما في ) ،(A..tأو بثالثة روبط
هيدروجينية ،كما في ) ،(C…Gكما في الشكل (.)13
وهنا نجد كل المكونات الكيميائية للحمض النووي الذي يحمل الصفات الوراثية لجسم اإلنسان المعاصر ( .)72هي من نفس
س َاللَ ٍة ِ ّمن
سنَ ُك َّل َ
ين ( )7ث ُ َّم َج َع َل نَ ْسلَهُ مِ ن ُ
اإلن َ
المكونات الرئيسية لألرض ،قال تعالى ﴿ :الَّذِي أ َ ْح َ
ان مِ ن طِ ٍ
ش ْيءٍ َخلَقَهُ ۖ َو َب َدأ َ خ َْلقَ ْ ِ
س ِ
ين ([ ﴾ )8سورة السجدة].
َّماءٍ َّم ِه ٍ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ين( ﴾ )12من سورة المؤمنون ،وبين قوله تعالى ﴿
ن
م
ة
ل
ال
س
ن
س
ن
اإل
َا
ن
ق
ل
خ
َ
د
ق
ل
و
﴿
تعالى
قوله
بين
البديع
الربط
هذا
وتأمل
انَ
ٍ
طِ
مِ
ُ
ّ
ِ َ
ٍ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ين ( ﴾ )7من سورة السجدة .ليدلك المولى عز وجل على أن خلق آدم عليه
سنَ ك َّل َ
اإلن َ
الَّذِي أ ْح َ
ان مِ ن طِ ٍ
ش ْيءٍ َخلقَهُ ۖ َوبَ َدأ خَلقَ ِ
س ِ
السالم بدأ من ساللة من طين األرض ،والتي مرت بسلسلة من المراحل ،ليستل منها أفضل عناصرها .ثم تأمل هذا الربط البديع
من قوله تعالى عن نسله ﴿ :ث ُ ّم َجعَ ْلنَاهُ نُ ْ
ِين([ ﴾ )13سورة المؤمنون] ،أي جعلنا من جنسه وهم ذريته في نطفة،
طفَةً فِي قَ َر ٍار ّمك ٍ
س َاللَ ٍة ِ ّمن َّماءٍ
وهي التي تحتوي على الحمض النووي الذي يحمل صفات آدم عليه السالم ،وبين قوله تعالى ﴿ ث ُ َّم َج َع َل نَ ْسلَهُ مِ ن ُ
ين ( ﴾ )8من سورة السجدة .وكذلك التفرقة بين كلمتي (خلق) لإلنسان األول ،ثم (جعل) للذرية والنسل ،كما في قوله تعالى﴿ :
َّم ِه ٍ
ين ( )12ث ُ ّم َجعَ ْلنَاهُ نُ ْ
طفَةً فِي قَ َر ٍار ّمكِين ٍ([ ﴾ )13سورة المؤمنون] ،أي صيرنا من جنسه
سانَ مِ ن ُ
اإل ْن َ
سالَلَ ٍة ّمن طِ ٍ
َولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ِ
ذريته من بعده في نطفة في قرار مكين .ليدلك على التفرق ة الكبيرة بين الخلق من العدم ،على غير مثال سابق وال احتذاء ،وبين
الجعل وهو الصيرورة من مخلوق ،أي صيرنا من آدم نسله في نطفة في قرار مكين ،لكي يستمر بيان هللا للمالئكة ﴿ إِنِّي َجا ِع ٌل
ض َخلِيفَةً ۖ ([ ﴾ )30سورة البقرة] .
فِي ْاأل َ ْر ِ
وبما أن الذرية والتي هى نسل آدم عليه السالم تحمل نفس مكونات الطين ،فهذا يدل داللة يقينية على أن آدم عليه السالم مخلوق
من الطين .كما بين ربنا عز وجل في هاتين اآليتين من سورة المؤمنون والسجدة .وال تعجب هنا أن في سورة السجدة آية سجدة
للخالق رب العالمين ،الذي بين هذه المسألة في غاية الدقة ،وروعة البيان اللغوي ،واإلعجاز العلمي الذى تقف أمامه النفس
البشرية ،متأملة لعظمة الخالق جل في عاله .
وهذه المكونات للحمض النووي لإلنسان المعاصر الذي يحمل صفات الجنس البشري ،منها الهيدروجين واألوكسيجين والكربون
والنيتروجين والفوسفور ،لشاهدة شهادة حق ويقين بالعلم المكتشف في القرن العشرين ( ،)73على أن آدم عليه السالم مخلوق من
الطين .وسبحان الخالق العظيم رب العزة والجبروت والملك والملكوت .فتأمل يرحمك هللا ،من هذا لتتيقن خلقك من طين ،كما
خلق هللا أباك آدم عليه السالم.
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
سانَ مِ ن
ن
اإل
َا
ن
ق
ل
خ
َ
د
ق
ل
و
﴿
منها:
وتعالى
سبحانه
العزة
رب
استلها
والتي
األرض
صر
عنا
أفضل
من
هي
وكل عناصر هذه المكونات
ِ َ
َ
ُ
َ
َ
س َالل ٍة ِ ّمن َّماءٍ
ين ([ ﴾ )12سورة المؤمنون] ،وجعلها في نسله إلى أن تقوم الساعة ،قال تعالى ﴿ :ث َّم َجعَ َل نَ ْسلهُ مِ ن ُ
ُ
س َاللَ ٍة ِ ّمن طِ ٍ
ين ([ ﴾)8سورة السجدة] .والماء المهين هو النطاف باجماع المفسرين ،وهي التي تحمل الصفات الوراثية للجنس البشري.
ه
َّم ِ ٍ
والدليل على ذلك ،قوله عز وجل في اآلية التي بعدها من سورة السجدة ﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار
ار َو ْاأل َ ْفئِ َدةَ ۖ قَل ً
ِيال
واألفئدة قليال ما تشكرون ( ،﴾ )9وكما قال تعالى فى سورة الملك ﴿ قُ ْل ه َُو الَّ ِذي أَن َ
شأ َ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم ال َّ
ص َ
س ْم َع َو ْاأل َ ْب َ
َّما ت َ ْش ُك ُرونَ ([ ﴾ ) 23سورة الملك] .وهذه حواس على الحمض النووي الذي يحمل الجينات والشفرات الوراثية لهذا اإلنسان ،الذي
استخلفه هللا عز وجل ،ليعمر األرض وليفرده وحده بالعبادة.

ثالث عشر :تركيب مكونات جسم اإلنسان أو أى كائن حى
يتكون جسم اإلنسان من الناحية النسيجية والتشريحية من الخاليا التي تكون األنسجة ،والتي بدورها تكون األعضاء واألجهزة.
وتتركب الخاليا واألنسجة واألعضاء واألجهزة من الناحية البيوكيميائية من البروتينات والكربوهيدرات والدهنيات واإلنزيمات
والهرمونات واألحماض النووية ،كما في الشكل ( . )14ويدخل في التركيب الكيميائي لها عناصر رئيسية ،وهي الكربون
والهيدروجين واألوكسيجن والفوسفور والنيتروجين ( ،)75 ،74كما في الشكل (.)15
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شكل ( :)14يبين الوحدات التي تتكون منها الجزيئات البيولوجية الكبيرة.

شكل ( :)15يبين التركيب البيوكيميائي لمكونات الجسم .وهي عبارة عن مجموعة من السالسل ،تشترك يها العناصر الرئيسية ،وهي
الكربون ،واألوكسجين ،والهيدروجين ،والفوسفور ،والنيتروجين ،وهي نفسها العناصر الرئيسية في مكونات األرض.

 .5أوجه اإلعجاز العلمي:
ين ( ﴾ )8من سورة السجدة ،إلى المعنى العلمي الدقيق ،لنسل الصفات
تشير اآلية الكريمة ﴿ :ث ُ َّم َج َع َل نَ ْس َلهُ مِ ن ُ
س َاللَ ٍة ِ ّمن َّماءٍ َّم ِه ٍ
الوراثية من أدم وحواء فى نطافهما للذرية من بعدهما .ثم في المرحلة الجنينية للنسل األول من آدم وحواء ،تتسلل هذه النطاف
على هيئة خاليا جنسية أولية من بين الخاليا التى تكون العظام والعمود الفقري ،وهجرتها بصورة متدفقة إلى الحدبة التناسلية ،ثم
نزول الحدبة التناسلية الموجودة بين العمود الفقري واألضلع (الصلب والترائب) إلى المبيضين أو الخصيتين لتكوين النطاف عند
البلوغ ،وكذلك اصطفاء وانتقاء الحيوان المنوي والبويضة لتكوين الجنين ،وانتقاء الصفات الوراثية من كال األبوين على الحمض
النووي للذرية .كما تشير إلى اصطفاء وانتقاء أفضل العناصر في الجسم ،وهي كذلك أفضل العناصر في األرض مثل الكربون
والهيدروجين واألوكسجين والنيتروجين والفوسفور ،لتكوين الماء وسالسل المركبات العضوية في الجسم ،مثل األحماض النووية
والبروتينات والكربوهيدرات والدهنيات واالنزيمات والهرمونات .ونجد الربط اللصيق بين ساللة من طين وساللة من ماء مهين
من خالل تواجد هذه العناصر في الطين وفي جسم اإلنسان .ويبين العلم الحديث إلى أن جميع الذكور على مدى تتابع األجيال
ينتسبون إلى رجل واحد من خالل فحص الكروموسوم الجنسي ) (Yلهم .وكذلك جميع اإلناث على مدى تتابع األجيال ،ينتسبون
إلى إمرأة واحد بعد دراسة الحمض النووي لميتوكوندريا البويضات لهن ،مما يؤكد معنى "نسل" .كما تبين هذه اآلية الكريمة دقة
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المصطلحات العلمية التي وردت بها .وهذا يدل على أن القرآن الكريم هو وحي من العليم الخبير ،وعلى صدق الرسالة وصدق
الرسول .كما أن أنه يحتوي على علوم الدنيا والدين .فسبحان من هذا كالمه وبيانه.

 .6أهم االستنتاجات:
أوال :بالنظر إلى نشأة الخاليا التناسلية األولية ،نجد أنها تنشأ من بين خاليا اإليبيبالست ،من طبقة الميزودرم وهي التي تكون
العظام ،وفقرات العمود الفقري واألعصاب وباقى أجهزة الجسم .وبهذا تكون نشأة هذه الخاليا التناسلية األولية ،كما ذكر ربنا عز
وجل من بين الخاليا التي تنشأ الصلب ،وما يحتويه من العمود الفقري والحبل الشوكي وعظام الترائب.
ثانيا :هجرة الخاليا التناسلية األولية من بين خاليا اإليبيبالس ت ،ووصولها إلى الحدبة التناسلية ،والتي تكون بين نهايات الضلوع
ب ([ ﴾ )7سورة الطارق] .وتمركزها فيها لحين هجرة الخصيتين إلى
والعمود الفقري ،قال تعالى ﴿ :يَ ْخ ُر ُج مِ ْن بَي ِْن ال ُّ
ب َوالت َّ َرائِ ِ
ص ْل ِ
كيس الصفن في حالة كون الجنين ذكرا ً أو إلى المبيضين في حالة كونه أنثى.
ثالثا :تغذية كل من المبيضين أو الخصيتين في مرحلة الحمل ،وفيما بعد الوالدة وحتى نهاية العمر على الدم الوارد من الشريان
األورطي والذي يغذي القلب .وكذلك على العصب الحائر الذي يغذي القلب أيضا ،وهما يقعان بين الصلب والترائب.
رابعا :يحدث انتقاء واصطفاء للحدبة التناسلية ومكانها ،وكال من المبيض والخصية لما لهما من خصائص فريدة ومتميزة لتكوين
هذه النطاف واالحتفاظ بها .وتمركز ا لخاليا الجنسية األولية فيهما لحين مرحلة البلوغ .فيتم حينئذ تكوين النطاف القابلة للتخصيب
لدليل علمي قوي على معنى ساللة من ماء مهين.
خامسا :انتقاء واصطفاء للحيوانات المنوية والبويضات من الخصيتين ومن المبيضين .وذهاب ك ٌل من الحيوانات المنوية لتخصيب
البويضة من خالل تجاذب بيو كيميائي في الجهاز التناسلي الداخلي وباألخص في قناة فالوب ،والتي تقع في نهايات األضلع وبين
ب (﴾)7
الصلب ،لتكوين جنين جديد في هذ ا المكان ،إلعجاز علمي رائع يبين معنى قوله تعالى ﴿ :يَ ْخ ُر ُج مِ ْن بَي ِْن ال ُّ
ب َوالتَّ َرائِ ِ
ص ْل ِ
[سورة الطارق].
سادسا  :الربط التكويني والبيوكيميائي للمكونات الرئيسية لجسم الكائن الحي ،مثل األحماض النووية والبروتينات والسكريات
والدهنيات واالنزيمات والهرمونات والماء ،والتي يدخل في تركيبها الكربون واألوكسيجين والهيدروجين والنيتروجين
والفوسفور ،وتطابقها مع العناصر الرئيسية التى يتكون منها الطين ،لبرهان علمي دقيق على الربط بين قوله تعالى "ساللة من
طين" و "ساللة من ماء مهين".
سابعا :من أجل بقاء النوع والحواجز بين أنواع الكائنات ،يتم اختيار دقيق وبمعايير محددة لشريك الحياة ،سواء في الحيوانات
التي يحدث فيها اخصاب داخلي أو الكائنات البحرية التي يكون فيها اإلخصاب خارجيا في الماء.

المراجع
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13

انظر بحثنا " ساللة من طين" بالمجلة األكادية لإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة .تم قبوله للنشر بتاريخ  1يوليو 2021
اإلمام السيوطي :في كتاب اإلتقان فى علوم القرآن ( )210/2
مفردات القرآن الكريم للراغب األصفهانى باب جعل
مختار الصحاح :باب :نسل
مفردات القرآن الكريم للراغب األصفهانى :نسل
هو شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ،ولد سنة  224هـ ،في بلدة آمل عاصمة طبرستان ببالد فارس.
ووضع قواعد عامة للعلوم ،واستقراء للجزئيات .وكتابه فى التفسير هو :جامع البيان عن تأويل القرآن (جامع البيان في تفسير القرآن).
اإلمام البغوي :هو الحافظ شيخ اإلسالمُ ،محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ،وكتابه فى التفسير هو:
(معالم التنزيل) وكان البغوي يُلقب بمحيي السنة وبركن الدين ،وكان سيدا ً إماما ً عالما ً عالمة زاهدا ً وله القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في
الفقه.
هو اإلمام اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى :ولد في سوريا سنة  700هـ بقرية "مجدل" من أعمال بصرى ،من منطقة سهل حوران -درعا
حاليا -في جنوب دمشق كما قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة .وكتابه فى التفسيرهو :تفسير القرآن العظيم ،المشهور بـتفسير ابن كثير وهو
أجل مؤلفاته فقد تناقلته األمة بالقبول ويعتبر أصح تفسير للقرآن.
هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْ ح كنيته أبو عبد هللا ولد بقرطبة ب(األندلس) حيث تعلم القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية وتوسع بدراسة
الفقه والقراءات ،والبالغة وعلوم القرآن وغيرها .انتقل إلى مصر واستقر بمنية بني خصيب في شمال أسيوط حتى وافته المنية في  9شوال 671
هـ ،وهو يعتبر من كبار المفسرين وكان فقي ًها ومحدثًا ورعًا وزاهدًا متعب ًدا .وكتابه فى التفسيرهو :الجامع ألحكام القرآن.
تفسير السعدي :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان المؤلف :عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
تفسير ابن أبي حاتم ()1631 /5
تفسير الطبري ()515/ 7
تفسير البغوي ()186/ 7
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