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  مقدمه

   ر السموات واألرض ، جاعل الظلمات والنور ، وأشهد أن طاحلمد هللا رب العاملني ، فا

عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبارك  ًال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممد

ه حبعلى حممد النىب خامت النبيني واملرسلني ، وصل اللهم وسلم وبارك على آل بيته وص

  إىل يوم الدين. ����اهتدى ديه ، واسنت بسنته واقتفى أثره ومن 

    أما بعد:

كان ذلك ىف  سواًءوحيافظ على مكانتهم بني اخلالئق إن اهللا سبحانه وتعاىل يدافع عن أنبيائه 

نظراً بالقدر األكرب من احلماية  ���� اًولقد اختص اهللا عز وجل حممدحيام أو بعد ممام، 

وكذلك نظراً لالفتراءات  للدين اإلسالمى ����القاه أثناء دعوته  الشديد الذى ضطهادالل

امات الىت تصدر كل حني من كل فئة ضالة مللنيل من عقيدة اإلسالم الىت جعلها  ضلةواال

 ����اهللا سبحانه وتعاىل هى العقيدة الصحيحة جلميع البشر ، فكانت محاية اهللا عز وجل حملمد 

  الشخصية. وضد مصاحلهم عكس أهواء احلاقدين

ورفعه فوق البشر مجيعاً؛ ملا  رسلنيخامت امل ����ولقد عظم اهللا عز وجل من شأن رسوله حممد 

 ،وسلوكية الميكن أن تتحقق إلنسان آخرواختصه بصفات قياديه وأخالقيه  أكرمه وحباه

   وسريته الشريفة العطرة الكاملة دليل ذلك.
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أحاديث كشف الشبهات عن  ولح سوف يكون مبشيئة اهللا تعاىل ناموضوعفإن  ،لذا

فإن هذا البحث ، ومن مث استخدامها كثغرة للنيل من اإلسالماملبطلون وروايات قد حاول 

وغري ذلك من  االدعاءات واالفتراءاتمثل تلك على  ودارديكون متضمنا  سوف اليسري

  أعداء اإلسالم. إثاراحياول  خبيثة تساؤالت

يف  ����النيب حممد  لدالالت العلمية ملا أخرب بهمن ا لبعضتوضيحا يتضمن أيضاً سوف و

  .����اهد على صدق اإلسالم ونبوة خري اآلنام حممد وكش أحاديثه النبوية الشريفة

 اوأسأل اهللا العظيم رب العرش الكرمي أن يتقبل منا ومن اجلميع صاحل األعمال ، وأن ينميه

  لنا سبحانه وتعاىل.

  

********  
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           لصـد عـن ديـن اهللا تعـاىل (اإلسـالم)      باذال وسعه يف اا قد جند أحيانا من يعمل جاهد

من خالل أساليب ماكرة متنوعة، ومنوذج ذلك: التتبع لبعض مـن روايـات األحاديـث    

                الضعيفة اليت قد حكـم عليهـا مـن علمـاء املسـلمني بالضـعف وعـدم الصـحة         

(وهذا األمر جلي لكل من له صلة بعلم احلديث) وحماولة تروجيها أو العمل علـى نشـر   

املفاهيم اخلاطئة حول إحدى روايات احلديث دون حصر جلميع الروايات الصـحيحة لـه   

 اهللا عليه وسـلم واليت يتبني من خالهلا املوقف كامال واملراد احلقيقي لقول النيب حممد صلى 

ومن مث الفهم الصحيح للحديث النبوي الشـريف  أو إىل غـري ذلـك مـن أسـا    ليب،            

عدم علم القـارئ أو  نتفعني بوما ذلك كله إال للتشكيك يف دين اهللا جل وعال مستغلني وم

من خالل هـذه األسـطر   مبشيئة اهللا تعاىل املستمع وغيابه عن حقائق األمور، ولذلك فإننا 

      القليلة سوف نوضح للقارئ بإجياز شديد مدى بطالن مثل تلـك الشـبه الـيت يروجهـا    

سوف نربهن  ة، بل إنناداء اإلسالم  وأن مثل تلك األقاويل ليست سوى ادعاءات كاذبأع

على مصداقية أحاديث النيب األمني خامت األنبيـاء واملرسـلني   وشواهد دامغة بدالئل قاطعة 

    مت اكتشـاف قـد  حممد صلى اهللا عليه وسلم واليت أخرب من خالهلا حبقائق علمية مبـهرة  

ؤخرا يف هذا العصر احلديث بعد التقدم اهلائل يف التقنيات احلديثة، ومن العلم احلديث هلا م

ال ينطـق   الذي)  موسلعليه ( صلى اهللا  لنيب املصطفى حممدمث الربهان على صدق دعوة ا

   . تبارك وتعـاىل واألرض، اهللا  لسماواتخالق ا قبلواتصاله بالوحي وتعلّمه من عن اهلوى 
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  :األولالسهم رد 

- إن نطفة الرجل بيضاء غليظة، (: اليت نصهااحلديث  رواياتإحدى  جدل حول ثاري

، فمنها يكون العظام والعصب، وإن نطفة املرأة صفراء رقيقة، فمنها يكون الدم واللحم)

ما أخربت به  مل يتم ثبوتمن الناحية العلمية ه أن من التقدم العلمي إالعلى الرغم  حيث إنه

الدم  منها كونأن نطفة املرأة يو أ الرجل يكون منها العظام والعصبالرواية من أن نطفة 

  ؟للعلم احلديث خمالفةًما نصت علية الرواية أال يعد : التساؤلومن مث للحم، وا

  نبين أوال: التساؤل ذلك للرد على مثل 

منها يراد اليت التساؤالت مثل تلك يف إثارة على أي ممن يريد أن خيوض  من الالزمكان أنه 

 النبوي يف علم احلديث باعا طويالأوال أن يقطع  التشكيك يف األحاديث النبوية الشريفة

نوجز  نالذلك فإن ،وبينة بدليلإال  هوذلك حىت ال يتكلم عن جهل ومن مث ال يكون حديث

   : على النحو التايل التساؤلحول مثل ذلك  ردنا

فمنها ، (فمنها يكون العظام والعصب رواية ذلك احلديث املتضمنة هلاتني اجلملتنيإن  -

 منذ زمن طويل بالضعف احلديثمن علماء  اضعيفة قد حكم عليهيكون الدم واللحم ) 

حيث قد ضعفها علماء السند، والروايات الصحيحة مل تذكر شيئا من مثل ذلك خبصوص 

مث فإن تلك  أن نطفة املرأة منها الدم واللحم، ومن أن نطفة الرجل منها العظم والعصب أو

  .����وال يصح نسبتها إىل قول النيب  غري صحيحةاإلضافة 

  :يلالروايات للحديث على النحو التاوالصحيح من 
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من يهودي عن خلْق اإلنسان، حيث قال اليهودي: يا حممد، مم  ����سئل النيب حممد  -١

ن نطفة ومل "يا يهودي، من كلٍّ يخلق من نطفة الرج: ����يخلق اإلنسان؟ فقال رسول اهللا 

  [رواه مسلم] املرأة"

  وهو مصداق قول اهللا تعاىل:

  ]٢[سورة اإلنسان:  "إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج.."

"من نطفة أمشاج": أي من نطفة الرجل ومن نطفة املرأة حبيث تصري بعد ذلك نطفة واحدة 

  خمتلطة ممتزجة من كلتا النطفتني.

           : ����اهللا عنه أنه قال: قال رسول اهللا  روى الطرباين بسنده عن جماهد رضي -٢

  "ما خلق اهللا الولد إال من نطفة الرجل واملرأة مجيعا"

"ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر، فإذا اجتمعا (أي: الرجل : ����قال رسول اهللا  -٣

جل آنثا بإذن واملرأة) فعال مين الرجل مين املرأة أذكرا بإذن اهللا، وإذا عال مين املرأة مين الر

  [أخرجه مسلم والنسائي] اهللا"

" ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر، أيهمـا سـبق   : ����قال رسول اهللا  -٤

  [أخرجه مسلم، وأمحد، والترمذي، وابن أيب شيبة، وابن ماجة، وابن حبان عن انس] "(غلب) أشبهه الولد
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  : ����قال رسول اهللا  -٥

، وقد صاحبتها فالشبه له" غلبتة ونطفة املرأة صفراء رقيقة فأيهما "نطفة الرجل بيضاء غليظ

، واحلديث صحيح أورده "فأيتهما غلبت صاحبتها فالشبه هلا"مت رواية هذا احلديث بلفظ:

  ابن هشام يف سريته وقد أخرجه غريه.

  ).غلب(مبعىن: ) قد أتت ٢يف احلديث رقم (كلمة "سبق" وهذا احلديث يوضح أن 

" ما من كل املاء يكون الولد، وإذا أراد اهللا خلْق شيء مل مينعه : ����رسول اهللا قال  -٦

  [رواه مسلم]شيء" 

  ]٣٧[القيامة: ى" نمي يٍنِن مم ةًفَطْن كي ملَأَ "تعاىل: قول اهللا وهو مصداق 

ومن هذه األحاديث الصحيحة اليت أوردناها يتبني لنا مطابقة نصوصها ملا قد اكتشفتة 

لوسائل العلمية احلديثة وأثبتته يف هذا العصر احلديث، ومن هذه احلقائق العلمية اليت ا

  أشارت إليها األحاديث النبوية الشريفة:

لقد تبين من األحاديث النبوية الشريفة أن اإلنسان يخلق من نطفة الرجل        أوال: -

صريا نطفة واحدة أمشاج خمتلطة ث تن املاء) ومن نطفة املرأة  حبي(النطفة: هي أقل القليل م

، وليس من نطفة الرجل وحده أو من "نطفة أمشاج"ممتزجة كما بينت اآلية القرآنية الكرمية 

)، ولقد اكتشف ٢) واحلديث رقم (١نطفة املرأة وحدها، وقد تبين ذلك من احلديث رقم (

 ����ليت أخرب ا النيب حممد العلم احلديث مصداقية ما أخربت به األحاديث النبوية الشريفة ا

، ]٢[سورة اإلنسان:  "إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج.." اآلية القرآنية الكرمية وأشارت إليه
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فقد كان العرب قدميا يعتقدون أن املرأة وحدها هي املسئولة عن نوع اجلنني، ففي حال 

جاء بتغيري املفاهيم اخلاطئة ، ولكن اإلسالم قد أجنبت املرأة أنثى يقوم األزواج جر أزواجهن

وفقا ملا قد اكتشفه وأثبته  ����رب العاملني حممد  يحها على لسان النيب الكرمي رسولوتصح

  .العلم احلديث

اليت  النطفةالذي حيتوي على (ماء املرأة لقد أوضحت األحاديث النبوية الشريفة أن  ثانيا: -

ـ تخي كذلك نطفة املرأة (البييضة) اليتوهي البييضة) لونه أصفر و يكون منها ختلق اجلنني ق لَّ

) ٤) ورقـم ( ٣حيث تتبع لون املاء الذي حيويها، وقد بين ذلك احلديث رقم ( اجلننيمنها 

  ����اليت نطق ا النيب األمني حممـد  ووهذه هي احلقيقة العلمية املكتشفة حديثا  ،)٥(ورقم 

ماء املـرأة  ل العلمية املتقدمة أن عام حيث قد تبني من خالل الوسائ ١٤٠٠منذ أكثر من 

) لونه أصـفر وكـذلك البييضـة    الذي حيتوي على البييضة اليت يكون منها ختلق اجلنني(

ـُ ق لُّختياليت شار إليها يف األحاديث النبوية الشريفة واآلية القرآنية الكرمية بكلمة نطْفة) (امل

  يكون لوا أصفر.  منها اجلنني

) عن الكيفية اليت يكون ٣يف حديثه النبوي الشريف رقم ( ����لنيب حممد لقد أخرب ا ثالثا: -

من خالهلا اجلنني ذكرا أو أنثى وذلك من خالل ألفاظ دقيقة موجزة، ولقد اكتشف العلم 

وذلك من خالل التقنيات العلمية احلديثة  ����احلديث مصداق كل ما أخرب به النيب حممد 

يت يكون من خالهلا اجلنني ذكرا أو أنثى علميا على املتقدمة، ويتم تفسري هذه الكيفية ال

  النحو اآليت: 
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أن اإلفرازات املهبلية للمرأة تعمل على محاية املرأة من مهامجة البكترييا هلا نظرا خلاصية  -

احلموضة اليت متتاز ا، وهذه اخلاصية تعمل على إضعاف وقتل الكثري من احليوانات املنوية 

) وذلك بسبب صغر حجمها مقارنة باحليوانات املنوية اليت Yة (اليت حتمل صفة الذكور

  هذه احلموضة. ) اليت تستطيع مقاومةXحتمل صفة األنوثة (

أن مين املرأة يعمل على تعديل احلموضة باملهبل وذلك بسبب خاصيتة القلوية اليت  -

  يتصف ا، ومن مث فإنه يوجد حالتان:

الرجل باإلفرازات املهبلية للمرأة (ذات اخلاصية احلمضية) إذا التقى مين  -احلالة األوىل: -

بعد نزول مين املرأة (ذي اخلاصية القلوية) فإن احليوانات املنوية اليت حتمل صفة الذكورة 

)Y املرأة يعمل على تعديل احلموضة باملهبل، ومن مث تعيش تعيش وتنجو حيث إن مين (

) وتنجح يف سباقها مع احليوانات املنوية اليت Yرة (احليوانات املنوية اليت حتمل صفة الذكو

) يف الوصول إىل بويضة املرأة وذلك نظرا لصغر حجمها مقارنة Xحتمل صفة األنوثة (

باحليوانات املنوية األنثوية، ومن مث فوز إحدى احليوانات املنوية اليت حتمل صفة الذكورة 

)Y.بتلقيح البويضة (  

ملرأة أوال مث يظهر بعد ذلك مين الرجل نظرا لرتوله متأخرا، لذلك ويف هذه احلالة يظهر مين ا

فإن مين الرجل يعلو مين املرأة ومن مث تزيد احتمالية أن يكون اجلنني ذكرا بإذن اهللا، وهذا 

"فإذا اجتمعا (أي: الرجل ): ٣يف احلديث رقم ( ����هو مصداق ما أخرب به النيب حممد 

  املرأة أذكرا بإذن اهللا"واملرأة) فعال مين الرجل مين 
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إذا التقى مين الرجل باإلفرازات املهبلية للمرأة (ذات اخلاصية احلمضية)  -احلالة الثانية: -

قبل نزول مين املرأة (ذي اخلاصية القلوية) فإن الكثري من احليوانات املنوية اليت حتمل صفة 

لوصول إىل بويضة املرأة ) متوت ويضعف احتمالية جناح أي منها يف سباقه لYالذكورة (

) يف الوصول إىل Xلتلقيحها، وتزيد احتمالية جناح احليوانات املنوية اليت حتمل صفة األنوثة (

بويضة املرأة وفوز إحداها بتلقيحها حيث تستطيع مقاومة هذه احلموضة نظرا لكرب حجمها 

  ).Yمقارنة باحليوانات املنوية اليت حتمل صفة الذكورة (

لة يظهر مين الرجل أوال مث يظهر بعد ذلك مين املرأة نظرا لرتوله متأخرا، لذلك ويف هذه احلا

فإن مين املرأة يعلو مين الرجل ومن مث تزيد احتمالية أن يكون اجلنني أنثى بإذن اهللا، وهذا 

" وإذا عال مين املرأة مين الرجل ): ٣يف احلديث رقم ( ����هو مصداق ما أخرب به النيب حممد 

     بإذن اهللا"آنثا 

وكذلك احلديث         )٤يف حديثه النبوي الشريف رقم ( ����لقد أخرب النيب حممد  رابعا: -

 مورثاتحيث إن ذلك يرجع إىل  أو أمه عن السبب يف كون الولد مشاا ألبيه) ٥رقم (

  ، املوجودة يف نطفتها)اجلينات املرأة ( مورثاتوإىل  )املوجودة يف نطفتهاجلينات ( الرجل

) املوجودة يف نطفتها(جينات املرأة  )املوجودة يف نطفته(غلبت (سادت) جينات الرجل  فإذا

سادت جينات املرأة (املوجودة يف نطفتها) جينات الرجل (املوجودة يف إذا ، والولد أباه شابه

         مصداقا ملا أخرب بههذا هو ما قد اكتشفه العلم احلديث و، نطفته) شابه الولد أمه

  .����النيب حممد 
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عام  ١٤٠٠منذ أكثر من  ����ومن مث تكون هذه احلقائق العلمية اليت نطق ا النيب حممد 

شواهد صدق هناك أي من التقنيات العلمية احلديثة كن خرب ا وقطع بثبوا يف وقت مل يوأ

اهللا  اإلله اخلالق العليم،كان متصال بالوحي معلما من قبل  ����وأنه  ����على مصداقية رسالته 

   .رب العاملني

الذي يكون  من كل املاء ال يكون تخلُّق اإلنسانأن ب ����النيب حممد  أخربلقد  :خامسا -

يف  ����إليه النيب  ا أشار[وفقا مل ه فقطمن نطفة واحدةتخلُّقه من  إمنا يكونو سببا يف اإلجناب

 املين كلهمن ليس  نسان، أي أن تخلُّق اإل)]٥) و (٢) و (١رقم ( الشريفة النبوية هأحاديث

[القيامة: يمنى"  نطْفَةً من منِيٍأَلَم يك  "كما أخرب اهللا تعايل يف قوله:  واحدة منه نطفةوإمنا من 

حيث إنه من خالل التقنيات احلديثة تبني له  العلم احلديث افقد اكتشمت هو ما وذلك ، ]٣٧

بقذفها يف املرة الواحدة ال تويها ماء الرجل ويقوم اليت حياحليوانات املنوية  بني مالينيأن من 

خاص بالرجل يف تلقيح بويضة واحدة  -كما هو الغالب-ينجح سوى حيوان منوي واحد 

[القيامة: يمنى"  نطْفَةً من منِيٍأَلَم يك  "قول اهللا تعاىل:  مصداقومن مث يتبني  خاصة باألنثى،

ما من كل املاء  " )٥النبوي الشريف رقم ( هحديثيف  ����مد ما أخرب به النيب حممصداق و ]٣٧

  ملكتشفات العلم احلديث. واملوافقة التامة "يكون الولد

الذي ال ينطق عن اهلوى  ����صدق كل ما أخرب به النيب حممد  يتبني لناومما أشرنا إليه يف إجياز 

    عز وجل.وأنه كان موصوال بالوحي معلما من قبل خالق السموات واألرض، اهللا
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  :رد السهم الثاين

- عن احتالم من أحد املتسائلني  الستفسارٍمتضمنا  ����لنيب حممد حول حديث ل شبهة ثارت

الذي يرتل وقت االحتالم أو اجلماع وال  املرأة مين(وهو  ملرأة وخروج املاء املوجب للغسلا

لنيب حممـد  اإجابة نه وبني كيفية الربط بيو )حيتوي على البييضة اليت يكون منها ختلق اجلنني

الرقيـق  املـاء   إىل اليت أُردفت بإشارةللجنني وبالنسبة اليت جاءت باحلديث عن الشبه  ����

ومـن مث   ،)الذي حيتوي على البييضة اليت يتخلق منـها اجلـنني  وهو املاء األصفر للمرأة (

إليهـا كـدوافع    يستندهل من أسباب  و؟ على ذلك النحواإلجابة  ملاذا جاءتالتساؤل: 

  وما مدى صحتها من الناحية العلمية؟ لذلك؟

  ، نوضح:للرد على مثل ذلك التساؤل

بداية، قبل اإلجابة عن هذا التساؤل نذكر عددا من األحاديث النبوية الشريفة والروايات 

هلذا احلديث النبوي الشريف واليت تدور حول املوضوع الذي حنن بصدد احلديث عنه مع 

  :اآليتالت العلمية اليت تشري إليها ليتبني األمر جبالء، وذلك كما على النحو توضيح الدال

"ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر، فإذا اجتمعا (أي: الرجل : ����قال رسول اهللا  -١

واملرأة) فعال مين الرجل مين املرأة أذكرا بإذن اهللا، وإذا عال مين املرأة مين الرجل آنثا بإذن 

  مسلم والنسائي] [أخرجه اهللا"
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" أما الولد، فإذا سبق ماء الرجل (غلبت مورثات نطفته) ماء املرأة : ����قال النيب حممد  -٢

نزع الولد (أي: كان الشبه له)، وإذا سبق ماء املرأة (غلبت مورثات نطفتها) ماء الرجل 

  [رواه البخاري]نزعت الولد (أي: كان الشبه هلا).."

: هل تغتسل املرأة إذا ����"أن امرأة قالت لرسول اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها:  -٣

نعم، وهل يكون الشبه إال من قبل ذلك، إذا عال ماؤها احتلمت وأبصرت املاء؟ فقال: 

(غلبت مورثات نطفتها) ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا عال ماء الرجل (غلبت 

  [رواه مسلم]مورثات نطفته) ماءها أشبه أعمامه"

عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقال رسول  ����يم أا سألت نيب اهللا عن أم سل -٤

قالت:  -واستحييت من ذلك -، فقالت أم سليم " إذا رأت ذلك املرأة فلتغتسل ": ����اهللا 

نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض : ����وهل يكون هذا؟ فقال نيب اهللا 

أيهما عال أو سبق (أي: غلبت مورثات نطفته) يكون منه ، فمن وماء املرأة رقيق أصفر

  [رواه مسلم]الشبه"

عن الرجل جيِد البلَلَ وال يذْكُر احتالَما قال:  ����عن عائشةَ قالت: سئلَ رسول اللَّه  -٥

فقَالَت أُمّ  ."الَ غُسلَ علَيه". وعن الرجلِ يرى أنّه قَد احتلَم وال جيِد البلَلَ قال: "يغتسل"

  ]رواه أبو داود[" جالرشقَائق ال نعم إِنّما النِّساُء" سلَيم: املرأَة ترى ذَلك أعلَيها غُسل، قَال: 
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لقد قامت األحاديث النبوية الشريفة بالتركيز على هذه احلقيقة العلمية املكتشفة حديثا  -

ويصلي الذي يتدفق من مبيض املرأة (وهو السائل احل وهي: أن من مواصفات ماء املرأة

 )ختلق اجلننياليت تساهم وتشارك يف عملية  -يضةيالباملسماه حديثا ب-النطفة وحيتوي على 

    :����النيب حممد ) من قول ٤(كما هو واضح يف احلديث رقم (أنه أصفر اللون رقيق 

باملادة اجليالتينية،  حيث إنه شبيه "..إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر..")

وهذه احلقيقة العلمية املبهرة اليت أشارت إليها األحاديث النبوية الشريفة منذ أكثر من 

بعد مرور العديد والعديد من القرون بعد بعثة النيب  عام مل يتم اكتشافها إال حديثا ١٤٠٠

  .����حممد 

 اليت يكون منها ختلق اجلنني ةالبييض الذي حيتوي علىالسائل أنه هو  املقصود مباء املرأة:ف -

فماء املرأة الرقيق األصفر وحييط ا وليس املين الذي يرتل منها وقت االحتالم أو اجلماع (

ليس هو نفسه مين املرأة الذي يرتل  الذي حيتوي على البييضة اليت يكون منها ختلق اجلنني

ا يف تلقيح بويضة املرأة هو منها وقت االحتالم أو اجلماع ولكن ماء الرجل الذي يكون سبب

  ).  نفسه املين اخلاص به الذي يرتل منه وقت االحتالم أو اجلماع وهو غليظ أبيض

اإلفرازات املهبلية (باملهبل) اليت تتسبب على تقليل محضية أوال ويعمل مين املرأة عند نزوله  

حجمها مقارنة وذلك نظرا لصغر  صفات الذكورةل احلاملةاحليوانات املنوية يف موت 

  : كما أوضحنا سابقاومن مث  ،األنوثة احليوانات املنوية اليت حتمل صفاتب
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الرجل مين  مين أوال وجاء نزول مين الرجل متأخرا ومن مث علُو مين املرأة مت نزولإذا فإنه 

تنجح يف سباقها مع ففإن حركة احليوانات املنوية اليت حتمل صفات الذكورة تزيد املرأة 

حليوانات املنوية اليت حتمل صفة األنوثة يف الوصول إىل بويضة املرأة وذلك نظرا لصغر ا

  .حجمها مقارنة باحليوانات املنوية األنثوية

مين  املرأة مين الرجل أوال وجاء نزول مين املرأة متأخرا ومن مث علُومين  مت نزولولكن إذا 

مل صفات الذكورة تضعف بينما تنجح فإن حركة احليوانات املنوية اليت حت الرجل

حيث تستطيع مقاومة هذه احلموضة نظرا لكرب  احليوانات املنوية اليت حتمل صفات األنوثة

  .حجمها مقارنة باحليوانات املنوية اليت حتمل صفة الذكورة

أبيض وماء املرأة أصفر، فإذا اجتمعا  ماء الرجل":����وهذا هو مصداق قول النيب حممد 

واملرأة) فعال مين الرجل مين املرأة أذكرا بإذن اهللا، وإذا عال مين املرأة مين (أي: الرجل 

  [أخرجه مسلم]الرجل آنثا بإذن اهللا"

أن الشبه الذي خيص املرأة واألخوال متعلق مباء املرأة ذي  ����ولقد أوضح النيب حممد  -

اليت أشار إليها النيب و يكون منها ختلق اجلننياليت البييضة  يشري إىلالذي و(اللون األصفر 

"ونطفة املرأة الذي أورده بن هشام يف سريته: ذكره ويف احلديث التايل  بقوله ����حممد 

من ) ٤(رقم  احلديثوليس أي ماء آخر منها وهذا هو الصحيح املثبت يف  ) صفراء رقيقة"

ا عال ".. إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر، فمن أيهم :����النيب حممد قول 

  .أو سبق (أي: غلبت مورثات نطفته) يكون منه الشبه"
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-  "قبكما يف قول اهللا تعاىل " وما حنن مبسبوقني" أي: وما حنن ) غلب(مبعىن: تأيت فكلمة "س

     ، ويتبني ذلك من احلديث الصحيح الذي أورده بن هشام يف سريته أن النيب مبغلوبني

ة ونطفة املرأة صفراء رقيقة فأيهما غلبت صاحبتها :"نطفة الرجل بيضاء غليظقال ����حممد 

        "فأيتهما غلبت صاحبتها فالشبه هلا" ، وقد مت رواية هذا احلديث بلفظ:فالشبه له"

من يف احلديث الذي حنن بصدده اآلن ، ومن مث تكون كلمة "عال" وقد ذكرنا ذلك آنفا

 )املوجودة يف نطفته(الرجل  العلو ملن سبق وغلب، مبعىن أنه إن غلبت (سادت) جينات

فإن سادت  شابه الولد أباه أو أعمامه، والعكس صحيح) املوجودة يف نطفتها(جينات املرأة 

جينات املرأة (املوجودة يف نطفتها) جينات الرجل (املوجودة يف نطفته) شابه الولد أمه أو 

  أخواله.

وبعد التقاء نطفة الرجل بنطفة املرأة فإن أي من مورثات هاتني النطفتني يغلب يكون  - 

  :����، وهذا هو مصداق قول النيب حممد له الشبه

" أما الولد، فإذا سبق ماء الرجل (غلبت مورثات نطفته) ماء املرأة نزع الولد (أي: كان 

ء الرجل نزعت الولد (أي: كان الشبه له)، وإذا سبق ماء املرأة (غلبت مورثات نطفتها) ما

  [رواه البخاري]الشبه هلا).."

  -:مهم توضيح •

) وإن كان الظاهر من سياقهما يف بادئ األمر أن احلديث ٤( ) و٣بالنسبة للحديث رقم (

عن املاء الذي يرتل من املرأة وقت االحتالم (وهو مين املرأة) إال أنه قد مت التأكيد يف 
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املُشار إليه واملعين به يف سياق احلديث هو املاء الرقيق  اءعلى أن امل) ٤رقم (احلديث 

واليت يكون منها الشبه إذا غلبت  يتخلق اجلننيمنها األصفر الذي حيتوي على البييضة اليت 

اجلينات اخلاصة ا وليس املاء الذي يرتل من املرأة عند االحتالم (حيث إن املاء الذي يرتل 

و املين وليس املاء ذي اللون أصفر) كما هو واضح جبالء يف ما من املرأة عند االحتالم ه

) عن ٤أم سليم) يف احلديث الصحيح رقم ( السيدة أخربت به املرأة السائلة نفسها (وهي

             "..إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر، قال: أنه ����النيب حممد 

 [أخرجه مسلم]ت نطفته) يكون منه الشبه"فمن أيهما عال أو سبق (أي:غلبت مورثا

من جمموع األحاديث الواردة اليت تتحدث عن الشبه بالنسبة للجنني يتبني منها  ومن مث فإن 

أم سليم ، فكان أحد األحاديث  السيدة هي: ����أن املرأة اليت قد استفسرت من النيب حممد 

      برواية كان حديث ثاينو )٣برواية السيدة عائشة رضي اهللا عنها (وهو احلديث رقم 

) برواية ٥) وكان حديث ثالث (وهو احلديث رقم ٤أم سليم نفسها (وهو احلديث رقم 

     هي:  ����السيدة عائشة وقد بينت فيه أن املرأة اليت قد استفسرت من النيب حممد 

  أم سليم.السيدة 

 )٣(احلديث رقم جمموع األحاديث يتبني أن املوقف واحد كما هو واضح من من فإن  ا،لذ

(وقد أوضحت السيدة عائشة حيث إن احلديثني برواية السيدة عائشة  )٥(واحلديث رقم 

 ����مع ثبوت قول النيب حممد ) أن السائلة هي السيدة أم سليم) وذلك ٥يف احلديث رقم (

إن ماء "..:أنه قال ����والذي روته السيدة أم سليم عن النيب حممد  )٤(يف احلديث رقم 
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(أي:غلبت مورثات  ظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر، فمن أيهما عال أو سبقالرجل غلي

  [رواه مسلم]نطفته) يكون منه الشبه"

مقدم على األحاديث  ����وكما هو مقرر فإن احلديث الصحيح املثبت به قول النيب حممد  -

  .����األخرى اليت سقط منها هذا اجلزء الصحيح من قول النيب حممد 

سقوط بعض ألفاظ احلديث ببعض الروايات إىل اختالف املقدرة يف وقد يرجع السبب يف 

  ضبط األلفاظ بني رجال السند أو إىل أن كل راو قد روى احلديث بألفاظه اخلاصة.

ومن مث خنلص من ذلك بأن هناك حوارا طويال قد مجع بني ما مت ذكره يف األحاديث الواردة 

  ) وهو:٤باحلديث رقم ( ����مبا يف ذلك قول النيب حممد 

إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر، فمن أيهما عال أو سبق (أي: غلبت "..

  [رواه مسلم]مورثات نطفته) يكون منه الشبه"

 حقائقمن  ����ومن مث يكون ما أشار إليه النيب حممد ، وهذا هو ما قد مت اكتشافه حديثا

عام واليت مل يكتشفها  ١٤٠٠أكثر من منذ تضمنتها األحاديث النبوية الشريفة علمية مبهرة 

وأنه  ����العلم إال يف هذا العصر احلديث هو إحدى شواهد ودالئل صدق رسالة النيب حممد 

 كان موصوال بالوحي ومعلما من اإلله اخلالق العظيم، اهللا رب العاملني. 
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 -:املاء الرقيق األصفر للمرأة عن ����النيب حممد حديث  حول منظور ثاين •

الذي حيتوي على عن املاء الرقيق األصفر للمرأة ( ����سبب حديث النيب حممد  قد يكون

واليت يكون منها الشبه إذا غلبت اجلينات اخلاصة ا  البييضة اليت يكون منها ختلق اجلنني

حيث إن املاء الذي يرتل من املرأة عند  وليس املاء الذي يرتل من املرأة عند االحتالم

) يف حني ٤) كما تأكد ذلك من احلديث رقم (يس املاء ذي اللون أصفراالحتالم هو املين ول

عن املاء الذي يرتل من املرأة وقت االحتالم (وهو مين  أن السؤال كان عن السؤال كان

حبيث يتم صرف النظر إىل أراد أن يتخذ أسلوبا آخر يف احلوار  ����هو:أن النيب حممد  املرأة)

) وهو لسؤال السائلةذلك بعد توضيح احلكم الشرعي ما هو أهم من موضوع االحتالم (و

موضوع املاء الذي يتخلق منه اجلنني وخصائصه ودوره يف إظهار الشبه للجنني بأمه أو 

وهذا األسلوب معلوم بـ (تلقي املخاطب بغري ما يتوقع ، أخواله، ولذلك مت ذكر لون املاء

القصد)، ونظري هذا األسلوب يف حبمل كالمه على خالف مراده تنبيها على أنه األوىل ب

[سورة البقرة: :"يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري فللوالدين..."القرآن قول اهللا تعاىل

ففي حني أن اآليه الكرمية يتبني منها أن السؤال كان عن نوع وجنس النفقة إال أن  ]٢١٥

ان أن النفقة ال يعتد ا إال أن بياحلكمة يف ذلك هو واإلجابة جاءت بتوضيح املُنفَق عليه، 

 تقع موقعها.
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  من السنة النبوية: أيضا ودليل ذلك 

 صون ،اليلبس...وال...."": ����عما يلبس احملرم، فأجاب  ����سئل النيب حممد عندما أنه 

؟ قَالَ رسولُ اللَّه أَنَّ رجلًا قَالَ يا رسولَ اللَّه ، ما يلْبس الْمحرِم من الثِّيابِ" احلديث هو:

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَا :صو ، انِسرلَا الْبو ، اوِيلَاترلَا السو ، مائملَا الْعو ، صالْقُم سلْبلَا ي

فَلَ ما أَسمهقْطَعلْينِ وفَّيخ سلْبنِ فَلْيلَيعن جِدلَا ي دإلَّا أَح ، فَافالْخ نم سلْبلَا ينِ ، ويبالْكَع ن

سرو انٌ أَوفَرعز هسئًا ميابِ ش[رواه البخاري] "الثِّي  

حيث  ����، وهذا من بالغة النيب حممد عما يلبس فأجاب مبا ال يلبس ����النيب حممد فقد سئل 

ألنه  فكان التصريح مبا ال يلبس أوىل قد أجاب السائل بعكس مسألته لسهولة احلصر

  منحصر.

 -: املاء الرقيق األصفر للمرأة عن ����حممد حديث النيب ثالث حول منظور  •

الذي حيتوي عن املاء الرقيق األصفر للمرأة ( ����أيضا قد يكون سبب حديث النيب حممد 

حني أن  ) يف٤) كما تأكد ذلك من احلديث رقم (على البييضة اليت يكون منها ختلق اجلنني

  هو:أن النيب الذي يرتل من املرأة وقت االحتالم (وهو مين املرأة) عن املاء السؤال كان

إىل احلالة اليت تكون عليها املرأة عند خروج سائل املبيض (الذي أن يشري  أراد ����حممد 

حيتوي على البييضة اليت يكون منها ختلق اجلنني) حيث تكون يف درجة أعلى من اإلثارة 

ري أوقات اإلباضة) وذلك وفقا ملا قاله د/الرس هامربغر اجلنسية عن أي أوقات أخرى ( يف غ
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تخلق يف كتابه: "واملرأة من املهبل وقت خروج املاء الذي ي لد طفل"، ومن مث فقد خيرج مين

  منه اجلنني.

الرقيق األصفر عن املاء  ����حديث النيب حممد لنا حكمة وأسباب يتبني  مما أشرنا إليهو -

عن كان السؤال  أنيف حني ) لبييضة اليت يتخلق منها اجلننيالذي حيتوي على اللمرأة (

وليس املاءالذي حيتوي على  املرأة، مين(وهو ملرأة وخروج املاء املوجب للغسلااحتالم 

 لسؤال السائلةوذلك بعد توضيح احلكم الشرعي ) البييضة اليت يكون منها ختلق اجلنني

 .يف أحاديثة النبوية املطهرة ����ار إليها النيب حممد إضافة إىل احلقائق العلمية املبهرة اليت أش

*******  
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  :الثالثرد السهم 

عندها تصوير يكون اليت للمدة الزمنية املوضحة  األحاديثبعض روايات حول يثار  -

كيفية اجلمع عن تساؤل  اية مرحلة املضغة)وهي ( وبداية ظهور الشكل اآلدمي له اجلنني

  موافقتها ملكتشفات العلم احلديث؟ ن مدىبينها وعوالتوفيق 

  :على النحو اآليت الرواياتهذه  بداية، نوضح يف إجياز ما تنص عليه 

فصورها  كالَـم"إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها : ����قال رسول اهللا  -١

فيقضي ربك  ها وعظامها، مث قال يارب: أذكر أم أنثى؟مها وبصرها وجلدها وحلوخلق مسع

مث يقول: يا رب: أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب امللك، مث  ك،لَـَويكتب املما شاء، 

  [أخرجه مسلم وأبو داود]"... فيقضي ربك ما شاء، ويكتب امللك يقول: يا رب: رزقه؟

" إن أحدكم يجمع (أي: يحكَم ويتقَن) خلْقه يف بطن أمه أربعني : ����قال رسول اهللا  -٢

يف (أي: يف ذلك العدد من األيام) علقة مثل ذلك، مث يكون  يف ذلكوما نطفة مث يكون ي

ك فينفخ فيه لَـَامل(أي: يف ذلك العدد من األيام) مضغة مثل ذلك، مث يرسل إليه  ذلك

  [رواه مسلم] "الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد
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   :����قال رسول اهللا  -٣

علقة مه أربعني يوما نطفة مث يكون " إن أحدكم يجمع (أي: يحكَم ويتقَن) خلْقه يف بطن أ

له ويقال  فيؤمر بأربع كلمات كاـلَيبعث اهللا ممث مضغة مثل ذلك، ل ذلك، مث يكون مث

   ]البخاري[رواه  "...مث ينفخ فيه الروح سعيد اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو

  : ����اهللا قال رسول  -٤

    مخسة وأربعني ليلة، فيقول: بأربعني أو يف الرحمعلى النطفة بعدما تستقر  كلَـَامل " يدخل

تبان، ويكتب كْيـكتبان، فيقول: أي رب أذكر أو أنثى؟ فَيـيد؟ فَسع ورب، أشقي أ يا

  [أخرجه مسلم]عمله وأثره وأجله ورزقه مث تطوى الصحف فال يزاد فيها وال ينقص" 

إرسال الــملك لتصـوير   عندها يكون  أن املدة الزمنية اليت ����ن النيب حممد يلقد ب ال:أو

من مث بداية ظهور الشكل اآلدمـي  و مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامهاق وخلْالنطفة 

يف حديثـه  وذلـك   )٤٣) ليلة وبالتحديد ابتداء من الليلة الـ (٤٢ـ (هي بعد ال للجنني

حيث إنه  ،وهذا موافق متاما ملا قد صورته األجهزة العلمية احلديثة )١م (رقالنبوي الشريف 

يث أن مرحلة املضغة اليت تتخلق فيها أعضـاء اجلـنني تنتـهي يف    اكتشف العلم احلد قد

) يبدأ ٤٣( ـال الليلةاألسبوع السادس وأنه مع بداية األسبوع السابع وبالتحديد بدًء من 

النيب حممد  مصداقا لقول يف الظهورله ويبدأ الشكل اآلدمي ني انتشار اهليكل العظمي للجن
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ال ينطق عن اهلوى وأنه كان  ����وأنه ���� مما يربهن على مصداقية ما أخرب به النيب حممد  ،����

  .، اهللا تبارك وتعاىلموصوال بالوحي معلما من قبل خالق السماوات واألرض

األحاديث األخرى وبني هذا احلـديث  بقي لنا أن نوضح كيفية التوفيق بني روايات  ثانيا:

والذي تبني لنا موافقتـه ومطابقتـه    ����) الذي أخرب به النيب حممد ١رقم (النبوي الشريف 

  للمكتشفات العلمية احلديثة، وذلك على النحو التايل:

لَك الذي يبعثه اهللا تبارك وتعاىل ـَأن امل من جمموع روايات األحاديث يتبني لنابداية،  -أ

لنطفه هو نفسه من وكّله اهللا تعاىل بنفخ الروح وكتابة العمل والرزق واألجل لتصوير ا

  . والشقاء أو السعادة

ـَلَك والذي بين أن إ )٤رقم (بالنسبة للحديث  -ب ـُوكَّل بتصوير النطفة ((رسال امل امل

الذي هو نفسه )، و١ها وعظامها كما يف احلديث رقم (مسعها وبصرها وجلدها وحلموخلْق 

ـُوكَّل بنفخ الروح كما يف احلديث ـُوكَّل )، والذي هو نفسه ٣) و (٢( رقم امل بكتابة امل

ـُوكَّل بكتابة، والذي هو نفسه )٤) و (١ذكر أو أنثى كما يف احلديث رقم ( الرزق  امل

 مدة إىل النطفة يكون يف) )..)٤) و (٣( و )٢) و (١(كما يف احلديث رقم واألجل 

ها يف ) ليلة اليت مت ذكر٤٢الـ (مدة  وهي مدة قريبة من ،ليلةوأربعني  ةاخلمساألربعني أو 

         فهي ليلة) ٤٥( ) ليلة أو٤٢أو ( ليلة) ٤٠، وسواء كانت املدة ()١احلديث رقم (

، ومن مث يتبني ن األجنة ختتلف فيما بينهاحيث إ الدالئل العلمية يف شيءمع تعارض تال 

  .احلديثة مع األدلة العلمية اقهاواتفالنصوص الشرعية قة ابمط
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- مع التنويه إىل أنه قد يكون الشكر  كيف  (أربعني أو مخسة وأربعني ليلة)املدة حول ذ

األلفاظ بني رجال لعدم املقدرة على ضبط  نتيجةمن الراوي نفسه ) ٤احلديث رقم (رواية 

  .السند

ها يكون تصوير اجلنني وظهور وإشارته إىل املدة اليت عند )٢رقم (بالنسبة للحديث  -ت

ـَلَك: ووقت نفْخ الروح  )وهي اية مرحلة املضغة( الشكل اآلدمي له فإنه يلزمنا من امل

ت عليه رواية احلديث (محيوما كما ١٢٠وليس (يوما ) ٤٠ل هذه املدة على ما قد نص (

  وذلك نظرا لألسباب اآلتية: يظن البعض

اليت املدة اإلسناد قد ذكرت بشكل صريح أن ) الصحيحة ١أن رواية احلديث رقم ( •

 مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامهاق وخلْعندها إرسال الـملك لتصوير النطفة يكون 

  .) ليلة٤٢ومن مث بداية ظهور الشكل اآلدمي للجنني هي بعد الـ (

ـُوكَّل بتصوير النطفة وخلْق  أن • ـَلَك امل امها كما ها وعظمسعها وبصرها وجلدها وحلمامل

ـُوكَّل بكتابة الرزق واألجل كما  )١يث رقم (يف احلد يف مجيع روايات هو جلي هو نفسه امل

وضوح أن املدة اليت قد ب، ومن مث فإن ذلك يعين )٢(و ) ١(رقم ومنها الرواية احلديث 

نفسها املدة اليت قد نصت عليها رواية احلديث رقم  ) هي١نصت عليها رواية احلديث رقم (

انتشار اهليكل  وبدايةاليت عندها تكون اية مرحلة املضغة ) يوما ٤٠(الـ  مدة) وهي ٢(

  .اليت يظنها البعض ) يوما١٢٠(الـ مدة وليس  ظهور الشكل اآلدمي لهالعظمي للجنني و
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يوما وحىت يكون  )٤٠هي ( اجلمعمدة ) أن ٢أيضا فقد ذكرت رواية احلديث رقم ( •

النطفة + طور  " شاملة لـ:يوما )٤٠( "وهي الـ عماجلَكون مدة ه من الالزم أن تفإن مجعا

 .خاصة بطور ما بعينهاملدة املذكورة ، وأال تكون املضغةطور العلقة + طور 

طور النطفة لعدم صلتها مباشرة  مل يذكر يف احلديث ����حممد  النيب ونشري إىل أن -

هناك مجع خاليا يؤدي إىل  يكون النطفة األمشاج اليف حالة باملوضوع املتناول، حيث إنه 

نشوء أعضاء جديدة لدى النطفة تضفي عليها صورة النطفة بل هناك تكاثر للخاليا يف 

طور العلقة واملضغة يكون هناك خلق أعضاء عن طريق  ، بينما جند أنه يفاجتاهات خمتلفة

 وصورة جديدة حمدثة وفق هذا اجلمع.مجع خاليا 

  على النحو التايل:يكون ) ٢ية احلديث رقم (تفسري روا وملا أشرنا فإن -

يوما) يكون علقة  ٤٠(الـ أنه يف ذلك العدد من األيام اليت يجمع فيها خلْق اإلنسان وهو 

مت إحكامها وإتقاا على الوجه األمثل مثل النطفة اليت مت إحكامها وإتقاا من قبل وذلك قد 

مت إحكامها وإتقاا قد حيث يكون أيضا مضغة قبل االنتهاء إىل الطور اجلديد وهو املضغة 

  وإتقاا من قبل. اليت مت إحكامهاعلى الوجه األمثل مثل النطفة 

(مثل  ρρρρيوما نفسها، وقوله  )٤٠مدة الـ (يف يف ذلك) أي:  مث يكون(ρρρρ: فقول النيب حممد 

   . مدة األربعني يوما أو بطن األمليس عود على جمع اخلَلْق ويذلك) 
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 ح ذلك كمال الدين الزملكاين يف كتابه (الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن)وقد وض

أي جمتمع  :ن، ومنه رجل مجيعقَتم ويكَحأي ي :جمع يف بطن أمه(إذ معىن يحيث قال: 

اخللق. فهما متساويان يف مسمى اإلتقان، واإلحكام ال يف خصوصه، مث إنه يكون مضغة يف 

حكمة اخللق، مثلما أن صورة اإلنسان حمكمة بعد األربعني حصتها أيضا من األربعني، م

ونظريه يف الكالم قولك: إن اإلنسان  ،فنصب مثل ذلك على املصدر ال على الظرفيوما، 

يتغري يف الدنيا مدة عمره فيكون رضيعا مث فطيما مث يافعا مث شابا مث كهال مث شيخا مث هرما مث 

تيب اإلخبار عن أطواره اليت ينتقل فيها مدة بقائه يف وذلك من باب تر ،يتوفاه اهللا بعد ذلك

  .الدنيا

  :معىن احلديث كاآليتومن مث يكون  �

ذلك العدد من  أي:("إن أحدكم يجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما، مث يكون يف ذلك 

(أي مثلما اجتمع خلقكم يف  مثل ذلك) مجتمعة يف خلْقها( علقة )األيام وهو األربعون يوما

 مضغة )ذلك العدد من األيام وهو األربعون يوما (أي: مث يكون يف ذلكاألربعني يوما)، 

(أي مثلما اجتمع خلْقكم يف األربعني يوما)  مثل ذلك )املقدر هلا يف خلْقهامكتملة مجتمعة (

ك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله لَـممث يرسل إليه ال

   قي أو سعيد"وش
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 حيث قد أتى التفصيل بعد ذلكمث  إمجاال املدة تذُكرقد ) ٢في رواية هذا احلديث رقم (ف

 ، وقـد الصحيحة قد أكدت ذلك)األحاديث روايات عديد من (وال التفصيلاإلمجال مث أتى 

منوذج ذلك مـن  من باب الترتيب والتراخي، و يب األخبار وليسمن باب ترتجاءت "مث" 

  : كما أشرنا سابقا بكالم العر

 فقد جاءت مث )...إن اإلنسان يتغري يف الدنيا مدة عمره، فيكون رضيعا مث فطيما مث يافعا(

  من باب ترتيب اإلخبار عن أطواره اليت ينتقل فيها مدة بقائه يف الدنيا.

  :)٣رقم ( للحديثبالنسبة  -ث

) هو نفسـه  ٣) و (٢ديث رقم (أن املَلَك املُوكَّل بنفخ الروح كما يف احل آنفالقد أوضحنا 

وهـو   )٤) و (٣) و (٢) و (١(بكتابة الرزق واألجل كما يف احلديث رقم  املَلَك املُوكَّل

ـُوكَّل بكتابة ذكر أو أنثى كما يف احلديث رقم ( ـُوكَّل  ٤) و (١نفسه امل ) وهو نفسه املـ

)، ١احلديث رقـم (  ها وعظامها كما يفمسعها وبصرها وجلدها وحلمبتصوير النطفة وخلْق 

هي نفسها املدة اليت قد نصت عليها  )٣ومن مث يتبني أن املدة املشار إليها يف احلديث رقم (

) يوما اليت عندها تكون اية مرحلـة  ٤٠مدة الـ () وهي ٢) و (١رواية احلديث رقم (

      ولـيس مـدة      املضغة وبداية انتشار اهليكل العظمي للجنني وظهور الشكل اآلدمـي لـه  

  ) يوما اليت يظنها البعض. ١٢٠الـ (
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واليت قد  اليت جاءت يف الرواية الصحيحة لدى اإلمام مسلمذلك)  يفعبارة ( أن وقد بينا

وكذلك احلديث األول "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أوضحناها آنفا يف النقطة السابقة 

دها وحلها وعظامها.." الذي رواه بعث اهللا إليها ملكا فصورها وخلق مسعها وبصرها وجل

اليت يؤكدان أن املدة  والذي قد أشرنا إليه أيضا يف نقطة سابقة اإلمام مسلم يف صحيحه

عندها تكون اية مرحلة املضغة وبداية انتشار اهليكل العظمي للجنني وظهور الشكل 

رته األجهزة متاما ملا قد اكتشفته وصووهي موافقة  ) يوما٤٠الـ (هي مدة اآلدمي له  

  العلمية احلديثة.

) واليت قد أثبتتها يف ذلكعبارة (منه ) صحيحا إال أنه قد سقطت ٣ومع كون احلديث رقم (

احلديث صحيحا ولكن يقع يف بعض ألفاظه  قد يكونف )،٢رقم (الصحيحة احلديث رواية 

ضبط ألفاظ احلديث ببعض الروايات إىل اختالف املقدرة يف ويرجع اختالف ، اضطراب

  .األلفاظ بني رجال السند أو إىل أن كل راو قد روى احلديث بألفاظه اخلاصة

  

*************  
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 ختاما

o الصـحيحة  كل النصوص الشـرعية  يتبني لنا مطابقة مما قد أشرنا إليه إنه ف ،وختاما

ىف هـذا  (وميكن الرجوع إىل املصادر املتخصصـة  احلديثة،  العلمية وموافقتها للمكتشفات

اإلعجاز العلمى الىت تشهد بصـدق القـرآن    الكثري والكثري من آيات ) اليت تشرحاال

خامت األنبياء واملرسلني حممـد  أحاديث كالم اهللا تعاىل اخلالق ، وتشهد بصدق  هالكرمي وأن

 ) وصدق دعوته ورسالته.����(

  

**************  
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  رساله

دعاءات وافتراءات ايثار من التحقق مما  احلق بل جيب على كل باحث عن ،ينبغى  

  كاذبة باطلة هجوماً من أهل الزيغ والضالل على اإلسالم وأهله للنيل منه.

وجيب عليهم (الباحثني عن احلق) احلذر كل احلذر من األساليب املاكرة اخلادعة 

  الىت يلجأ إليها أعداء اإلسالم ويبتكروا للطعن فيه.

ه اهللا تعاىل لإلسالم ملا تضافر لديه من وعلى كل باحث عن احلق بعد ما أن هدا  

) ومن مث صدق ����وخامت املرسلني حممد ( اإلسالم  نىب ة بصدقهدبراهني دامغة شادالئل و

اإلسالم من افتراءات  نىبأن يعلم يقيناً بأن كل ما يثار حول اإلسالم أو )١(دعوته ورسالته 

اً، وأن اهللا سبحانه وتعاىل هو خري ما هى إال أكاذيب وأباطيل ال تغىن عن احلق شيئ وشبهات

  ).����حممد ( رسلهحافظ لدينه ولسرية خامت أنبيائه و

مل يكن كذلك  اإذ ألنه فاإلسالم هو الدين احلق الذى ارتضاه ربنا تبارك وتعاىل للعاملني، -

حيمل ىف طيه انتشاراً وقبوالً واساعاً، فاإلسالم  ،لكثرة أعدائه ،لكانت ايته مع بدايته

 حصائيات العلمية احلديثة برهان ذلك.واإل

                                                           

  رسول اهللا حقاً وصدقاً) ����(يرجى الرجوع إىل كتاب/ حممد  )١(
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، والقبول ملا وفقنا إليه من التوفيق إىل مافيه اخلري والرشادونسأل اهللا تعاىل اهلداية و

ه وتعاىل ، فهو سبحانيتوفّنا مسلمني على كلمة التوحيد، وأن ها لنانميصاحل األعمال وأن ي

  وىل ذلك والقادر عليه.

لعاملني ، وصل اللهم وسلم وبارك على خامت األنبياء وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب ا

واقتفى وعلى من اهتدى ديه واسنت بسنته  على آله وصحبه أمجعني و )����واملرسلني حممد (

  إىل يوم الدين. أثره

  

                               *************** 


