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مما يزيد �ملؤمن �طمئنانا � 
�حلق  �خلالق  �إلله  معبو�� 
بكما�ا  تظهر  خاصية 
&جل  عز  �هللا   � &متامها 
لن  ,نك  &هي  غ/�   1&�
جتد تعا6ضا �لبتة بني ,قو�له 
خصلة  &هي  &,فعاله، 
على  كمؤمنني  �هللا  حضنا 

:Bلتمتع ֲדا بقوله تعا�
ِلَم  Jَمُنو�  �لَِّذيَن  ,َيَُّها  ﴿َيا 
 * َتْفَعُلو1َ  َال  َما  َتُقوُلو1َ 
َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد �هللا َ,1ْ َتُقوُلو� 
َما َال َتْفَعُلو1َ ﴾ (�لصف: 

(٣-٤
�لعجيب  �جلما\  &يأ^ 
�جلاab �لذ` يأخذ باللب 
يتزين  عـندما  &�جلنا1 
بعلم  &جل  عز  �هللا  قو\ 
�إلنسا1  يكتشفه  غيب 
�لفعل   1, ��ال  تطو�6  مع 
 Bتعا بقـوله   gملوصو�
 �& &تدب/�  فعله  من  هو 
�لوقت   � &مiهنا  علمه، 
نفسه ,1 �لقر1J �لكرمي هو 
حقا من عند� &,نه هو قوله 

عز &جل lق.
مر�حل  مثا\  هنا  &,bكر 
�لبشر`  �خللق  تطو6 

&,خص منها تطو�6 ��خل 
َفت علينا  �لرحم، �لo تَكشَّ
خال\  من  حديثا  مر�حله 
&تطو6  �حلديثة   qلد�6سا�
�جلنني،  بعلم  sي  علم 
مع  تقدما  يز���  &�لذ` 
تقدمنا بعلم �خللية &,جز�ئها 

.qلو�6ثة &�جلينا�&
 v6لسا�سة من سو� &�آلية 
على  مثا\  خ/  �ي  �حلج 
ملر�حل  �جلامعة  �لبالغة 
 aبأسلو �إلنسا1   vحيا
متسلسل،  مرتب  yيل 
 vعديد قر&1   qمر &قد 
�آلية  هذ�  نز&\  بعد 
من   ٦٨ كاآلية  &مثيالִדا 

سوv6 غافر:
مِّن  َخَلَقُكم  �لَِّذ`  ﴿ُهَو 
ُتَر�aٍ ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ ِمْن 
َعَلَقٍة ُثمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفًال ُثمَّ 
ُكْم ُثمَّ لَِتُكوُنو�  لَِتْبُلُغو� َ,ُشدَّ
ُيَتَوفَّى  مَّن  َ&ِمنُكم  ُشُيوًخا 
َ,َجًال  َ&لَِتْبُلُغو�  َقْبُل  ِمن 

مَُّسمًّى َ&َلَعلَُّكْم َتْعِقُلو1َ﴾
 v6سو من  �لتالية   qآليا�&

�ملؤمنني:
�ْإلِنَسا1َ  َخَلْقَنا  ﴿َ&َلَقْد 
ُثمَّ  ِطنيٍ*  مِّن  ُسَالَلٍة  ِمن 

إعجاز القرآن 
واكتشافات العلم

بقلم �لدكتو6: &سا� �ل�iقي (سو6يا)
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 iٍَقَر� ِفي  ُنْطَفًة  َجَعْلَناُ� 
�لنُّْطَفَة  َخَلْقَنا  ُثمَّ  مَِّكٍني* 
ُمْضَغًة  �ْلَعَلَقَة  َفَخَلْقَنا  َعَلَقًة 
ِعَظاًما  �ْلُمْضَغَة  َفَخَلْقَنا 
ُثمَّ  َلْحًما  �ْلِعَظا8َ  َفَكَسْوَنا 
 _َiََفَتَبا ¶َخَر  َخْلًقا  �َنَشْأَناُ� 
�ْلَخاِلِقنيَ﴾؛  َ�ْحَسُن  �هللا 
�لعلم  يتكلم   &� قبل 
 iحلديث عن مر�حل تطو�
�لرحم  �4خل  �إلنسا& 
 Hخا موضوعي  بشكل 
"�لتكهنا-  �خلر�فا-  من 
"يقسمها )% �طو�i تتو�فق 
مع ما "صفه �لقر¶& �لكرمي 
�لزما&  من  قرنا   ١٤ قبل 
"ليس   .Gألخا� بأسلوبه 
 Hلقو� من  �لقصد  طبعا 
فيه  كتا|  هو  �لقر¶&   &�
تفاصيل �لعلو8 �لدنيوية "�نه 
 iفصل تفصيال مر�حل تطو
�إلنسا& �4خل �لرحم، )منا 
2يل  بشكل  �ألمر  Gكر 
�iئع  مقتضب  جامع  بليغ 
"ليقابل  لنا  ليبني  �لبيا& 
تز4�4  ما4^  عا«  عاملني: 
يو8  بعد  يوما  به  معرفتنا 
علينا  i"حا@  "عا« 
معرفته، "ليدH على �& �هللا 

هو �حلق "هو مصدi �لعلم 
 i4قا �نه  "كما  "�لعرفا& 
 gحيا( �لنا�   gحيا( على 
 gألنبيا�  Hساiبإ i"حانيا 
فهو  "�ملجد4ين  "�لرسل 
�لقاi4 �يضا على �& يبعث 
"هذ�   ،iلقبو� من  �لنا� 
ما جاf g �آليتني �لتاليتني 
 �iسو من  "�لثامة  �لسابعة 

�حلج:
�ْلَحقُّ  ُهَو  �هللا  ِبَأ&َّ  ﴿Gَِلَك 
َ"�َنَُّه  �ْلَمْوَتى  ُيْحِيي  َ"�َنَُّه 
َقِديٌر*   gٍَشْي ُكلِّ  َعَلى 
iَْيَب  الَّ  ¶ِتَيٌة  اَعَة  �لسَّ  َّ&�َ"َ
ِفيَها َ"َ�&َّ �هللا َيْبَعُث َمن ِفي 

﴾iِْلُقُبو�
"من 2اH �للغة �لعربية �ل� 
�لكرمي  �لقر¶&  فيها   Hنز�
 �i4قا لغة  �vا  قوִדا  "من 
عن   Oبصد  ��لتعب على 
"�"ضاعه  بطباعه  �إلنسا& 
لفظا  فتجد  ")حساساته؛ 
من  حالة  كل  يناسب 
Gكر�  ما  "هذ�  �حو�له، 
�ملسيح �ملوعو4 عليه �لسال8 
f كالمه عن �للغة �لعربية 
 f  Hخلصا� ֲדذ�  "تفر4ها 

كتابه ”منن �لر
ن“:  

حتقق  ما  كل  ”"كذلك 
يوجد   Æطبع �إلنسا&   f
"كل  "ضعا،  �لعربية   f
"�لعيا&  �حلس   f تر�  ما 
هذ�   f  Æلفظ بإ��ئه  جند 
 f  ��نظ جتد  "ال  �للسا& 

�لعاملني".
"فق  �إلنسا&  ُخلق  فقد   
تغ��- f �ألiحا8 "لكل 
تغ� من هذ� �لتغ��- �سم 
�حلاH؛  عن  يع=  به  خا× 
Dنطفة  ��فقا  ما[  فيكو& 
�حليا�  �ثر  فيه  يز4�4   �
 %( يز4�4   � علقة  فيكو& 
مضغة  فيسمى  لقمة   iقد
� تنتظم "تقسو "تتصلب 
 � حلما   � عظاما  فتسمى 
نفسا  يدعى  ¶خر  خلقا 
�جلنني  يدعى  Gلك  "كل 
الستتا�i عن �لعني �ملجر�4 
يصبح   � �مه.  iحم   f
خر"جه  بعد  Dليد�  �جلنني 
يسمى   � �مه  بطن  من 
 8�4 ما  
ضيعا D صبيا 
4عي  ُفطم   �G(  � يرضع، 
 َّ|4 �G( � ،قطيعاD فطيما
 �، 
جا �� عنه   Hفيقا "منا 

باعي )�G بلغ طوi� Hبعة 

Øسة  بلغ   �G("  ،gشيا�
فهو �اسي، ")�G سقطت 
 �G("  ،
َمثغو فهو  i"�ضعه 
فهو   àلسقو� بعد  بزغت 
عشر  جتا"�   �G(" ُمثِغر، 
 �G(" مترعر�،  فهو  سنني 
�الحتال8  على   }iشا
 �G(" Dمر�هق،  يافع  فهو 
قوته  "�جتمعت  �حتلم 

، � من �لثالثني Dفهو حز
 ،cشا فهو  �ألiبعني   %(
 � �لستني،    %( كهل   �
 HGi�  %( ير4   � شيخ 
مفند�  خرفا  ليكو&  �لعمر 
ما-   �G(  � Dمستضعفا، 
لكل  "بذلك  متو�،  فهو 
حيا�  مر�حل  من  مرحلة 
عن  يع=  �سم  �إلنسا& 
4قيقا  "صفا  "يصفه  حاله 
منذ �"H عالما- حيا� له 
)% مماته. "ما �2ل ما ع= 
�ملوعو4  �ملسيُح  Gلك  عن 
 æعر بلسا&  �لسال8  عليه 
 gفصحا عنه  يعجز  مبني 
كتابه   f  gلعربا� �لعر| 

منن �لر
ن:
قانو&   Hبد  �  ..."
�لقد�i، بإG& �هللا G^ �لعز� 
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�إلنسا&  "خلق  "�ِحلكمة 
�iحا8   f تغّير�-،  بعد 
�لتغّير  فسمى  ُ�ّمهاٍ-، 
"نطفًة،   Æ�4فق  gًما �ُأل"% 
فيه  يز4�4  �لذ^  "�لّثا@ 
"�لثالث  علقًة،  �حليا�  �ثر 
�ملضغ   iقد  %(  4�� �لذ^ 
 �iقد  f "ضاهى  شد� 
مضغة،  dذ�  فسمي  لقمة 
 iلر�بع �لذ^ ��4 من قد�"
�للقمة، "مع Gلك بلغ )% 
"�"4عها  �لصالبة  منتهى 
خلقة  عظيمة  ِحكما  �هللا 
"نظاما فسّماها عظامÆ مبا 
 Æبلغت �لعظمة "��4- شرف
iُكب  "مبا   Æمقام" ا  "كمًّ
 |i من  بالعظا8  بعضها 
�للحم  َ"�خلامس  �لعاملني، 
كاُحلّلة،  عليها   4�� �لذ^ 
"صاi سبب كماH �حلسن 
مبا   Æحلم فسمى  "�لزينة، 
�لصلبة،  بالعظا8  ُلوِحم 
"صاi ֲדا كذ"^ �للحمة، 
"�لسا�4 خلق ¶خر "�ى 
"َلطافتها  لنفاستها   Æنفس
 gألعضا�  f "سر�ئتها 
2يعها  "�ي  "عّزִדا، 
�هللا   _iفتبا �جلنني،  باسم 

 �G(  � �خلالقني،  �حسُن 
بطن  من  �جلنني  خر� 
 ^G هللا� &Gألّمة، "توّلد بإ�
 f  Ãليد"َ فُسمي   �iلقد�
هذ� �للهجة، � )�G صبا )% 
ثد^ �أل8 للرضا� فُسمي 
ُمد�   %(  Æضيعi" صبيا 
�لفطا8  بعد   � �إلiضا�، 
�ي فطيما "قطيعا f هذ� 
"منا   |ّ4  �G(  � �للسا& 
�حليو�&   iثا¶ �كثر   �i�"
Gلك   f  Æجi�4 فسّمي 
طوله  بلغ   �G(  � �لزما&، 
iباعي  فهو   iشبا� �iبعة 
 �G("  ،iبصا�  ¼"� عند 
Øاسي،  فهو  Øسة  بلغ 
")�G سقطت i"�ضعه فهو 
 �G(" �لعر|،  عند   iمثغو
فهو   àلسقو� بعد  نبتت 
�أل4|،   �"G عند  مثغر 
")�G جتا"� عشر سنني فهو 
�لعربيني،  عند  مترعر� 
�الحتال8   }iشا  �G("
"كر| �ملاg ليمطر �جلها8 
بلغ  قد  "مر�هق  يافع  فهو 
�حتلم   �G(" �لتا8   îلبلو�
"كملت  قوته  "�جتمعت 
 �  ،i"حز فهو  طاقته 

�ألiبعني   %( �لثالثني  من 
 ،i"مسر ففر³  شا| 
 %( كهل  Gلك  بعد   �
 � �لستني،   fيستو  &�
خر{   � شيخ  Gلك  بعد 
�ملستضعفني،  "من  مفند 
حصة  كل   gبإ�� "كذلك 
 f حد�  على  �سم  عمر 
ما-   �G(" مبني.   æعر
�تصم  �لذ^   ðملتو� فهو 
�جلاهلني،  لفظه حز|   f
 f حتقق  ما  كل  "كذلك 
 f يوجد   Æطبع �إلنسا& 
ما  "كل  "ضعا  �لعربية 
تر� f �حلس "�لعيا& جند 
بإ��ئه لفظf Æ هذ� �للسا& 
"ال جتد نظ�� f �لعاملني، 
هذ�  من  �ك=  حّجٍة   ^�"
ُمبصـرين.  كنتم  لو 
فتأمل تأمل �ملنتـقد "�نظر 
باملصبا³ �ملتـقد، "�حلل 

�ل �ُملستـبصرين..." 
"مبا �& �اH عملي "�i4س� 
f طب �ألطفاH هو طب 
 neonatology �لوليد  فتر� 
على  �iكز  سو{  لذلك 
مر�حل  من  �لفتر�  هذ� 
 wعر�" �إلنسا&  حيا� 

«صفا- �لوليد �لطبيعي». 
تتميز  �لوليد  مرحلة   &(
 Hفمعد كب��؛  Ðصوصية 
"فيا- �لوليد يكو& �على 
�لـ ٢٤   Hيكو& خال ما 
�حليا�  من  �أل"%  ساعة 
"هذ� يشكل "حد� ٦٥٪ 
عمر  قبل  ما  "فيا-  من 
يدعى:  ما  ("هو  �لسنة 
�لرضع).  "فيا-   Hمعد
"لذلك فإ& �لعناية "�لتركيز 
�لوليد خاصة  على مرحلة 
f �ليو8 �أل"H من حيـاته 
 Hيؤ4^ )% حتسـني معد
بشكل  �لرضع  "فيـا- 

ملحو¤.
�لفتر�  هي  �لوليد  "فتر� 
 %( �لوال�4  من  �ملمتد� 
�حليا�،  من  شهر   Hكما(
هو  �حلمل  تا8  "�لوليد 
�سبوعا   ٣٧ �كمل  من 
طمث  ¶خر  تاiيخ  من 
 ٤٢ يتجـا"�   »"
4ُعـي  ")ال  �سـبوعا 
 &ْ(" �حلمل،  مـديد 
 ٣٧ عن  
لـه  نقـص 
خـد�ا  4ُعي  �سبـوعا 

.premature
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صفاE �لوليد �لطبيعي

�لـو�2
�لوليد  يبلغ "سطي "�&   
 ٣٤٠٠ �لذكر  �لطبيعي 
 ٣٢٠٠ "�ألنثى  غر�ما 
يتأثر  �لو�&  "هذ�  غر�ما. 
عن  "�الiتفا�   Oبالعر
سطح �لبحر "سن �حلامل 
"�لوليد  �حلمل.  "ترتيب 
�سر من ٥ )% ١٠٪ من 
�أليا8   Hخال "ال4ته   &�"
�أل"%  �خلمسة   %( �لثالثة 
 &�" "يستعيد  عمر�  من 
"ال4ته f �ليو8 �لسابع )% 
"يبلغ  �لعاشر من "ال4ته. 
 Hما يكتسبه من "�& خال
�لشهر   ^� �لوليد  فتر� 
 ٩٠٠ �حليا�  من   H"أل�

غر�ما تقريبا.

Qلطـو�
 ٥٠Hلطو� "سطي  يبلغ   

سم عند �لوال�4.

�جللد Dملحقـاته
�بيض   gيغطي �جللد طال 
�لده°   gلطال� يدعى 

خاصة   vernix caseosa

"�لنقر�  �لظهر  منطقة   f
�جللد  يكو&  "�لثنيا-. 
Éiية   iيند" "4iيا  مرنا 
�أل"عية �لدموية من خالله 
عند متا8 �حلمل. قد توجد 
�سفل  �للو&   gقاi� بقع 
حد"4ها  "�إلليتني  �لظهر 
تغيب  بقع  "هي  "�ضحة 
من  �أل"%  �لسنة   Hخال

�لعمر.
 8�i"قد نصا4{ بعض �أل
عن   ��iملتبا�  �غ �لوعائية 
 iجذ على  �جللد  سطح 
�لعلوية  "�ألجفا&  �ألنف 

"�لنقر�.
يكو&  �جللد  على  �لشعر 
"بريا، "�ألظافر تصل )% 
حافة �ألصابع. "من �جلدير 
بالذكر �نه يندi على �لوليد 
باiتفا�  ح¡   Oيتعر  &�
 &� �لشديد؛ علما   �iحلر��
�كثر  �لعرقية  �لغد4  كثافة 
�لبالغ  من  مر�-  بست 
الiتفا�  �ستجابتها  لكن 
�حلر��i ال تسا"^ )ال ثلث 

�الستجابة �لطبيعية.
قد  �نه  �لتنويه  من  بد  ال 

ثالثة   %( يو8  بعد  تظهر، 
�يا8 من �لوال�4، على جلد 
�ندفاعا-  �لولد�&  بعض 
 f قليال ��iمتبا "� gر�

 �صغ حويصل  "سطها 
جد� تدعى �حلمامى �لسمية 
erythema toxicum "هي 

 H"تز" �لسبب  �هولة 
 Hخال عال�   &"4 تلقائيا 

�سبو� من ظهوiها.

�لـر�3 
بالنسبة   ���لر�� كب يكو& 
�لعنق  "يكو&  للجسم 
�لر��  �يط  يقيس   .��قص
سم   ٣٥ �لوال�4  عند 
تقريبا. "يز4�4 �يط �لر�� 
 iمبقد� �لوليد  فتر�   Hخال
 ١٢ كل  متر  سن�  "�حد 
شكل  يكو&  تقريبا.  يوما 
�ملهبلية  �لوال�4  بعد  �لر�� 
متناظر   �"غ منتظم   �غ
 ،�"iلد� تر�كب  بسبب 
حو�{  فو�صل  هي  �ل� 
�ملتعد�4  �جلمجمة  عظا8 
�مللتحمة،   �"غ �ملتد�خلة 
عند مر"i �لر�� f �لسبيل 
للضغط  "تعرضه  �لتناسلي 

عظا8  بني   àالنضغا�"
عد8   H"يز" �أل8.   wحو
�لتناظر هذ� عا�4 خالH �يا8 
 Hلكنه قد يبقى لفتر� �طو"
 �تأث له  يكو&   &�  &"4
منطقة  تالحظ  �µية.   "�
مقد8   f �لعظم  من  خالية 
�جلمجمة �بعا4ها ٢سم بـ 
 ß٣سم تقريبا تدعى �ليافو
طبيعي،  �مر  "هذ�  �ألمامي 
"يصغر �ليافوß �ألمامي مع 
بعد  يغلق  �لعمر ح¡  تقد8 
�لنافذ�  "هذ�  �لسنة  عمر 
مفيد� عند طبيب �لولد�&- 
تع=  ال  �ألمو��  فهذ� 
يستخدمها  ألنه  �لعظا8- 
عند �لضر"�i إلجر�g تصوير 
�لصوتية   Oفو باألمو�� 
�لوليد   îلدما  echography

فيه  خلل   ^� ليكتشف 
 "� تشوها-   "�  }Ñكال

�مر�w �خر�.


�لصـد
 iلصد� شكل  يكو&   
من  ضيقا  كاجلر�؛ 
�ألعلى عريضا من �ألسفل 
�لشكل  �4ئر^  مقطعه 
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تكو&  �ألضال�  تقريبا. 
"للمقاiنة  �لتوضع.  �فقية 
عند   iلصد� �يط  فإ& 
هذ�   f �لثد^  حلم� 
�لر��  �يط  H4يعا �لعمر 

�^ ٣٥سم تقريبا.

�لثـديا2
مصبغة  �dالة  تكو&   
"�لغد�  ظاهر�  "�حللمة 
"قد  �سوسة،  �لثد^   f
فيزيولوجية  ضخامة  جند 
 iلذكو� عند  �لثديني   f
ضخامة  بسبب  "�إلنا¥ 
على  �حتو�ئها  مع  �لغد� 
 �تأث بسبب  �حلليب 
تع=  �ل�  �أل8  هرمونا- 

�حلمل،   gثنا� �ملشيمة 
 H"تز �لضخامة  "هذ� 
�يا8  بضعة   Hخال تلقائيا 
"نا�i4 خالH �سابيع، "ال 
�ب على �إلطالO عصر 
تشكل  خشية  �لثد^ 
"�لذ^  �لثد^   f خر�� 
من عالماته: عد8 �لتناظر 
"�لقـسـا"�   iر�
"�ال

"�ملضض.

�لبطن
 gمتحر_ �ثنا" �iمتبا �كب
�لتنفس. يسقط �لسرi بعد 
٥ )% ١٠ �يا8 من �لوال�4 
�كثر  سقوطه  يتأخر  "قد 

من Gلك.

�ألعضـا[ �لتـناسـلية 
�لظاهر�:

 تكو& �خلصيتا& بالصفن 
قامتا  جلد�  يكو&  �لذ^ 
نسبيا "�عد� حا"يا �ثالما 
عديد�. "عند �إلنا¥ قد 
�ر� من �ملهبل مفر��- 
�اطية خالH �أليا8 �أل"% 
من �لوال�4 "قد �ر� 84 
�لثالث  �ليومني  بني  ما 
"�خلامس مبا يشبه �لطمث 
 (�"يدعى (�لطمث �لصغ
هرمو&  النقطا�  "Gلك 
 iالستر"جني �لو�لد^ �ملا�
ع= �ملشيمة مما يؤ4^ )% 
�ملخاطي   gلغشا�  àسقو

للرحم. 

�ألطـر��
للر��  بالنسـبة   �� صغ
"±ركـها  "�جلـذ�، 
عشو�ئية  حركا-  �لوليد 
"تأخـذ "ضعية �نعطا{ 
"هـي "ضعيـة عابر�، 
 f منقـبضتا&  �ليـد�& 
�لساقا&  �ألحيا&،  �غلب 
 ،gلشي� بعض  مقوستا& 
"�ألثال8 متأل جلد �Øص 
�لقدمــني، �لفخـذ�& 
�لبطن  على  منعطفـتا& 
�ملهم  من  "متبـاعدتا&. 
فحص حوw �لطفل عند 
�لوالG" �4لك لنفي �خللع 

�لوال4^.

ُة �جلسم f ِقلَّة �لطعا8، "صّحة �لنفس f قّلة �آلثا8، "صّحة �لقلب f قّلة  تأمالE � �لصحة: ِصحَّ
�الهتما8  "صحة �للسا& f قلة �لكال8.

طرفة: 3ُجرُ� �حلما
!؟: حكم �لقاضي مبصر بإفال� iجٍل َكُثر- 4يوُنه، فأiكبه 
اÃi "طوَّ{ به 
f �لبلد ليحتر� �لنا� من معاملته بعد Gلك.  فلما �ُنِزH عن �حلماi قاH له صاحُب �حلماi:    �ين 

�جرُ� �حلماi؟    فقاH له: يا �بله، َفِفيم ُكّنا طوH �لنهاi؟!.




