هل كان الناسوت ميتا قبل ان يحل
فيه الالهوت؟
Holy_bible_1

الشبهة

التجسد ،ومر
يعترف جميع المسيحيين أن يسوع جاء في الجسد ،بل هي من لب عقيدتهم في
ُّ
يوما /
بنفس المراحل التي يمر بها أي جنين ،من علقة ،فمضغة ،ثم تدخل فيه الروح بعد أربعين ً
ثالثة أشهر .فأين كان الالهوت قبل أن يهب هللا الروح للناسوت؟
(لن أكمل نص الشبهة الن ما بعد هذا مليء ليس بالتخريف بل بالبذاءات وتلويث الفكر)

الرد

الرد باختصار أن هذه الشبهة الذي قالها هذا المسلم سببها هو الخرافات االسالمية المقتنع بها
الن الفكر االسالمي الخرافي نادى بان الجنين يستمر في بطن امه  12بدون روح حتى يأتي
المالك وينفخ الروح وبالطبع هذا ضد ما قاله الكتاب المقدس وضد العلم ايضا وفقط خرافات جهله
الرب يسوع المسيح باختصار هو تجسد هلل فالرب
اعلى من عقل االنسان ولكنه ليس ضد العقل فعدم قدرة البعض على االستيعاب ال يعنى ان هللا لم
يتجسد بل عقل االنسان فقط لم يقدر ان يستوعب االسرار اإللهية التي هي فوق العقل
ثانيا التجسد هو سر عظيم لم يدركه أعظم الحكماء وعلى راسهم الشيطان
النه مكتوب
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
اإلجم ِ ِ
ِِ
يم ُه َو ِسُّر َّ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةٍُ ،ك ِرَز
الر ِ
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي ُّ
هللا َ
اع َعظ ٌ
وحَ ،تَر َ
الت ْق َوى ُ :
َوب ْ َ
ِِ
ُممِ ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.
به َبْي َن األ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2
ظم ِ
ِ
املِين ،و ِ
ِ
ِ
َّ ِ
لك ْن ِب ِح ْك َم ٍة َلْي َس ْت ِم ْن ه َذا َّ
اء ه َذا ا َّلد ْه ِر،
 6لكَّنَنا َن َت َكل ُم ِبح ْك َم ٍة َبْي َن اْل َك َ َ
الد ْه ِرَ ،والَ م ْن ُع َ َ
ِ
طُلو َن.
ين ُيْب َ
َّالذ َ

 7بل َن َت َكَّلم ِب ِح ْكم ِة ِ
هللا ِفي ِسر :اْل ِح ْكم ِة اْلم ْك ُت ِ ِ
ُّه ِ
ور لِ َم ْج ِدَنا،
هللا َف َعَّيَن َها َقْب َل الد ُ
ّ
ومةَّ ،التي َسَب َ
َْ
ق ُ
ُ
َ َ َ
َ
ظم ِ
َّ 8ال ِتي َلم يعَلمها أ ِ
اء ه َذا َّ
َن َل ْو َعَرُفوا َل َما َصَلُبوا َر َّب اْل َم ْج ِد.
الد ْه ِر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َحٌد م ْن ُع َ َ
فسر التجسد واتحاد الطبيعة الالهوتية بالطبيعة الناسوتية هو صعب ان ندرك كل ابعاده
والمسيح طبيعة واحدة ناتج عن اتحاد طبيعتين اتحاد كامل ال تفارق طبيعة األخرى ال لحظة واحدة
وال طرفة عين من وقت بداية التجسد مع بداية الحمل المقدس وبداية سر التجسد ولكن ايضا
الطبيعتين متحدتين في طبيعة واحدة يسوع المسيح وليس منفصلتين كما قال نسطور وهما بدون
اختالط وال امتزاج وال تغيير اي لم تختلط صفات الطبيعتين وتتغير وايضا لم تمتزج الطبيعتين في
بعض بمعني لم يذوب الناسوت في الالهوت ويتالشى كنقطة في بحر كهرطقة اوطاخي وايضا لم
تتغير طبيعة الي االخري .واالتحاد ال يمكننا الفصل بينهما حتى في المعرفة واالدراك
ومن هذا المنطق فالرب يسوع المسيح الكيان الواحد وهو كيان هللا الظاهر في الجسد ،بطبيعته
الالهوتية كمال االدراك ويعرف تجسده ليس وقت التجسد فقط بل منذ االزل النه اقنوم الحكمة
ولهذا هو قال
انجيل يوحنا
 25 :2و النه لم يكن محتاجا ان يشهد احد عن االنسان النه علم ما كان في االنسان
فهو يعرف جيدا ما كان فيه ويعرف طبيعته جيدا وهو يقول لم يكن محتاجا ان يشهد احد عن
االنسان فهو يتكلم عن نفسه بكلمة االنسان والسبب انه يعمل ما كان فيه.

وايضا الرب يسوع المسيح الكيان الواحد هللا الظاهر في الجسد بطبيعته الناسوتية شابهنا في كل
شيئ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 2
َن ي ْش ِبه ِإ ْخوَته ِفي ُك ِل َشي ٍء ،لِ َكي ي ُكو َن ر ِحيما ،ورِئيس َكهَن ٍة أ ِ
ِ
ِ
َميًنا ِفي َما
ان َيْنَبغي أ ْ ُ َ َ ُ
 17م ْن َث َّم َك َ
َ ً ََ َ َ
ْ َ
ّ ْ
ِ
ط َايا َّ
الش ْع ِب.
هلل َح َّتى ُي َك ِّفَر َخ َ
 18أل ََّنه ِفي ما هو َق ْد َتأََّلم مجَّربا ي ْق ِدر أ ْ ِ
ين.
ُ
ين اْل ُم َجَّربِ َ
َن ُيع َ
َ َُ ً َ ُ
َ َُ
وكطبيعتنا الجسدية كان ينموا مثلنا في كل شيء حتى مراحل نمو الجسد من خلية أولى (زايجوت)
تنقسم الي اثنين وتكون االنسجة األولى التي تستمر في التمايز ألعضاء الجنين حتى الميالد
ولكن مع نموه جسديا كان متقدما ايضا ومملوء حكمة الن في هذا الناسوت الذي ينموا حال فيه
الالهوت واقنوم الحكمة وال يمكن الفصل بين االثنين .فهو المسيح الواحد الغير منقسم يعلم كل
شيء
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3 :2
َّ ِ ِ ِ
يع ُكُن ِ
وز اْل ِح ْك َم ِة َواْل ِعْل ِم.
اْل ُمذ َخ ِر فيه َجم ُ
ففي هذا الناسوت من اول لحظة ملئ الحكمة فيه .وهو فيه ملئ الالهوت الذي يعلم كل شيء
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 19 :1
ِ
َن َي ِح َّل ُك ُّل اْل ِم ْل ِء،
أل ََّن ُه ِفيه ُسَّر أ ْ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ
يه ي ِح ُّل ُك ُّل ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِدًّيا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ

فاإلجابة هو انه بناسوته يتدرج في نمو الجسد بما فيه من المراحل التي يمر بها نموه من زايجوت
حتى رجل
ولكن بالهوته كان يعرف ماهيته ويعرف كل المعرفة قبل وخالل كل مراحل التجسد وال يتدرج فيها.
فهو من قبل واثناء التجسد يعرف كل شيء وال يحتاج ان يتعلم بل هو النور
انجيل يوحنا 1
 1 :1في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند هللا و كان الكلمة هللا
 2 :1هذا كان في البدء عند هللا
 3 :1كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان
 4 :1فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس
 5 :1و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركه
 6 :1كان انسان مرسل من هللا اسمه يوحنا

 7 :1هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته
 8 :1لم يكن هو النور بل ليشهد للنور
 9 :1كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم
 10 :1كان في العالم و كون العالم به و لم يعرفه العالم
 11 :1الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله
 12 :1و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد هللا اي المؤمنون باسمه
 13 :1الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من هللا
 14 :1و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و
حقا
أي انه مملوء وال يمتلئ تدريجيا .والكلمة أي اقنوم االبن أي اقنوم الحكمة تجسد وبداية التجسد
في اول لحظة وجدت فيها الخلية األولى كان الالهوت متحد بالناسوت وال يوجد شيء اسمه جسد
بدون روح
فاالبن ،هللا الظاهر في الجسد ،الالهوت والناسوت بدون انفصال .فكان ينمو جسديا مثل أي
انسان طبيعي ولكن بالالهوت كان ممتلئ من البداية
الرب المتجسد من بداية التجسد في احشاء العذراء في اول لحظة.

رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 4 :4
ان ،أَرسل هللا ابَنه موُل ً ِ
ِ
النام ِ
َّ
اء ِم ْل ُء َّ
وس،
امَأَرةٍَ ،م ْوُل ً
الزَم ِ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ
ودا م ِن ْ
َولك ْن َل َّما َج َ
ودا َت ْح َت ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ
يه ي ِح ُّل ُك ُّل ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِدًّيا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ
وأعداد كثيرة جدا تؤكد هذا فالجنين هو يحل فيه كل ملئ الالهوت جسديا وليس حل عليه
الالهوت في المراحل النهائية.
سفر إشعياء 14 :7
وِ
ِ
ِ ِ
يل».
يك ُم َّ
لك ْن ُي ْع ِط ُ
السِّيُد َن ْف ُس ُه َ
َ
اء َت ْحَب ُل َوَتلُد ْابًنا َوَت ْد ُعو ْ
اس َم ُه «ع َّماُنوئ َ
آيةًَ :ها اْل َع ْذَر ُ
فاالبن هو السيد نفسه من بداية الحبل المقدس
إنجيل لوقا 35 :1
َفأَجاب اْلمالَ ُك وَقال َلها« :اَ ُّلروح اْلُقُدس ي ِح ُّل عَلي ِك ،وُق َّوُة اْلعلِ ِي ُت َ ِ ِ ِ ِ
وس
ُ
ُ َ
ظّلُلكَ ،فلذل َك أَْي ًضا اْلُقُّد ُ
َْ َ
َ َ
َ َ َ
َ ّ
اْلموُلود ِمْن ِك ي ْدعى ابن ِ
هللا.
َْ ُ
ُ َ َْ
فبداية الحبل المقدس في اول لحظة هو كان سر التجسد واخذ نفس طبيعتنا الجسدية فيما عدا
الخطية ولهذا يقول

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :2
ِ
َفِإ ْذ َق ْد َت َشار َك األ َْوالَُد ِفي َّ
الل ْح ِم َو َّ
اك
الد ِم ْ
اش َتَر َك ُه َو أَْي ًضا َكذلِ َك ِفي ِه َما ،لِ َك ْي ُي ِب َ
يد ِباْل َم ْوت َذ َ
َ
ِ
طان اْلمو ِت ،أ ِ
يس،
َّالذي َل ُه ُسْل َ ُ َ ْ
َي ِإْبل َ
ْ
فهو اشترك في نفس اللحم ونفس الدم وهللا اقتنى لنفسه جسد من بداية التجسد
إنجيل يوحنا 14 :1
واْل َكلِم ُة صار جسًدا وح َّل بيَنَنا ،و أرَيَنا مج َده ،مجًدا َكما لِو ِح ٍ ِ
ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا.
ََ ْ َ ْ ُ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ َ َْ
َ َ
يد م َن اآلبَ ،م ْمُل ً
فهو ليس انسان تاله وليس جسد حل عليه الالهوت بعد تكوينه ولكن هللا تجسد أي هللا اخذ
لنفسه جسد
ليس جسد بشري فقط بل هللا المتجسد من البداية
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 19 :5
ِ ِ ِ
طاياهم ،وو ِ
ِ
ِ
أ ِ
اض ًعا ِفيَنا
ان ِفي اْل َم ِس ِ
هللا َك َ
يح ُم َصال ًحا اْل َعاَل َم لَن ْفسهَ ،غْيَر َحاس ٍب َل ُه ْم َخ َ َ ُ ْ َ َ
َي إ َّن َ
ْ
َكلِ َم َة اْل ُم َصاَل َح ِة.
هللا كان في المسيح من اول لحظة بدأ يتكون فيها الجسد
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
اإلجم ِ ِ
ِِ
يم ُه َو ِسُّر َّ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةٍُ ،ك ِرَز
الر ِ
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي ُّ
هللا َ
اع َعظ ٌ
وحَ ،تَر َ
الت ْق َوى ُ :
َوب ْ َ
ِِ
ُممِ ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.
به َبْي َن األ َ

وبسر التجسد أصبح هذه الطبيعة البشرية (الناسوت) هو جسد هللا وأصبح الدم الذي فيه النفس
هو دم هللا من اول لحظة
سفر أعمال الرسل 28 :20
ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُقُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ
فهذا الدم المادي من بدايته هو دم هللا .وأصبح دم هللا هذا هو الكفارة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 25 :3
اإليم ِ ِ ِ
ِ ِ
َّال ِذي َقَّدم ُه ُ َّ ِ ِ
السالِ َف ِة
َج ِل َّ
الص ْف ِح َع ِن اْل َخ َط َايا َّ
ان ِب َدمهِ ،إل ْظ َه ِار ِبِّره ،م ْن أ ْ
هللا َكف َارًة ب َ
َ
ال ِ
ِبِإم َه ِ
هللا.
ْ
فالناسوت او الطبيعة البشرية هو ليس فقط طبيعة بشرية بل متحد بالالهوت اال زلي منذ اول
لحظة في التجسد
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :9
يحَّ ،ال ِذي ِبروح أ ََزلِي َقَّدم َن ْفسه ِ
ط ِّهُر َض َم ِائَرُك ْم ِم ْن
ِي َي ُكو ُن َد ُم اْل َم ِس ِ
هلل ِبالَ َعْي ٍبُ ،ي َ
ُ ٍ ٍّ َ َ ُ
َف َك ْم ِباْل َحرِّ
ِ ِ ِ
هللا اْل َح َّي!
أْ
َع َمال َمّي َت ٍة ل َت ْخد ُموا َ
فجسد الرب يسوع المسيح هو جسد هللا وهو الذي يفدي العالم وفداؤه يغطي كل البشرية.

والرب يسوع المسيح ليس جزئيين او نصفين بل هو ال يصلح فصله فالهوته متحد بناسوته
والهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين والالهوت متحد بالناسوت بدون اختالط وال
امتزاج وال تغيير فلم يتحول الناسوت الي الهوت ولم يتحول الالهوت الي ناسوت ولم يتغير صفات
الناسوت ولم يتغير صفات الالهوت

والمسيح ابن االنسان هو أيضا طبيعة واحد من اتحاد الناسوت مع الذي يمأل الكل من البداية
إنجيل يوحنا 13 :3
ِ ِ َّ ِ
السم ِ
ِ
اء ِإالَّ َّال ِذي َن َزل ِمن َّ ِ
السم ِ
ِ ِ
اء.
َ َ
س أَ
َوَلْي َ
الس َماءْ ،اب ُن اإل ْن َسان الذي ُه َو في َّ َ
َحٌد َصع َد إَلى َّ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 10 :4
ِ
ِ
السماو ِ
ِ
ات ،لِ َكي َي ْمألَ اْل ُك َّل.
ق َج ِم ِ
اََّلذي َن َز َل ُه َو َّالذي َصع َد أَْي ًضا َف ْو َ
يع َّ َ َ
ْ
فالمسيح غير محدود ويمال الكل واتخذ لنفسه جسد
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 23 :1
َّال ِتي ِهي َج َسُد ُهِ ،م ْل ُء َّال ِذي َي ْمألُ اْل ُك َّل ِفي اْل ُك ِّل.
َ
ولهذا فنحن نؤمن ان المسيح طبيعة واحدة من هللا الظاهر في الجسد ولهذا يقول
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2

 7بل َن َت َكَّلم ِب ِح ْكم ِة ِ
هللا ِفي ِسر :اْل ِح ْكم ِة اْلم ْك ُت ِ ِ
ُّه ِ
ور لِ َم ْج ِدَنا،
هللا َف َعَّيَن َها َقْب َل الد ُ
ّ
ومةَّ ،التي َسَب َ
َْ
ق ُ
ُ
َ َ َ
َ
ظم ِ
َّ 8ال ِتي َلم يعَلمها أ ِ
اء ه َذا َّ
َن َل ْو َعَرُفوا َل َما َصَلُبوا َر َّب اْل َم ْج ِد.
الد ْه ِر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َحٌد م ْن ُع َ َ
ولهذا ايضا يقول معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :1
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األ ْ َ
الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
َت ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً
فالمسيح يسوع ليس فقط اناء حل عليه الالهوت بعد تكوينه في أي مرحله ولكنه هو رسم للجوهر
االلهي من البداية ويحمل في هذا الجسد كلمة قدرته
اتحاد الطبيعة اإللهية للمسيح بالطبيعة البشرية في احشاء العذراء ،هو اتحاد أقنومي ،ذاتي
جوهري حقيقي .وليس مجرد اقتران أو مصاحبة ولهذا السيدة العذراء هي ام هللا المتجسد وليس ام
جسد بشري فقط حل عليه الالهوت الحقا او صاحبه الالهوت فيما بعد.

اكتفي بهذا القدر عن الفكر المسيحي ومن يريد ان ال يسمع للتخاريف اإلسالمية يتوقف عند هذا
القدر اما من يريد ان يعرف لماذا قال المشكك المسلم هذه التخاريف فيرجع لملف
تكوين الجنين بين الفكر المسيحي و االسالمي
وباختصار الجزء الخاص عن روح الجنين في اإلسالم

كارثة تغير المضغه الي عظم وكسو العظم باللحم

http://embryology.med.unsw.edu.au/wwwhuman/Stages/Stage7.htm
و سأنقل لكم ما قاله المفسرون
ام َل ْح ًما
اما َف َك َس ْوَنا اْل ِع َ
َف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغ َة ِع َ
ظَ
ظً
ِ
من تفسير إبن كثير َ :ف َخَل ْقَنا اْلعَلَقة م ْض َغة" و ِهي ِق ْطعة َكاْلَب ْضع ِة ِم ْن َّ
يها َوَال
الل ْحم َال َش ْكل ف َ
َ
َ َ َ
َ ُ
ِ
وقها
اها َذات َ ْأرس َوَي َدْي ِن َو ِر ْجَلْي ِن ِع َ
َت ْخ ِطيط َف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغة ِع َ
اما " َي ْعني َش َّكْلَن َ
بها َو ُعُر َ
امها َو َع َص َ
ظ َ
ظً
الص ِحيح ِم ْن َح ِديث
الصْلب ِفي َّ
ال ِاْبن َعَّباس َو ُه َو َع ْظم ُّ
َوَقَأَر آ َخُرو َن " َف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغة ِع َ
اما " َق َ
ظً
ِ
ِ
ِ
أَِبي ِّ
آدم
َّللا َصَّلى َّ
ال َر ُسول َّ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم " ُك ّل َج َسد اْبن َ
الزَناد َع ْن ْاأل ْ
ال َ :ق َ
َعَرج َع ْن أَبي ُهَرْيَرة َق َ
َّ ِ
ِ
َي َج َعْلَنا َعَلى َذلِ َك َما َي ْس ُترُه
ق َو ِمْن ُه ُيَرَّكب " " َف َك َس ْوَنا اْل ِع َ
َيْبَلى ِإَّال َع ْجب الذَنب مْن ُه ُخل َ
ظام َل ْح ًما " أ ْ
َوَي ُشّد ُه َوُيَق ِّويه
و أيضاً :
الص ِحيح ِم ْن َح ِديث أَِبي ِّ
الزَناد َع ْن
الصْلب ِفي َّ
ال ِاْبن َعَّباس َو ُه َو َع ْظم ُّ
" َف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغة ِع َ
اما " َق َ
ظً
ِ
ِ
ِ
آدم َيْبَلى ِإَّال َع ْجب
َّللا َصَّلى َّ
ال َر ُسول َّ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم " ُك ّل َج َسد اْبن َ
ْاأل ْ
ال َ :ق َ
َعَرج َع ْن أَبي ُهَرْيَرة َق َ
َّ ِ
ِ
َي َج َعْلَنا َعَلى َذلِ َك َما َي ْس ُترُه َوَي ُشّد ُه َوُيَق ِّويه
ق َو ِمْن ُه ُيَرَّكب " " َف َك َس ْوَنا اْل ِع َ
الذَنب مْن ُه ُخل َ
ظام َل ْح ًما " أ ْ

آخر " أَي ُث َّم َن َف ْخَنا ِف ِ
آخر َذا َس ْمع َوَب َصر َواِ ْدَراك
يه ُّ
الروح َف َت َحَّر َك َو َص َار َخْلًقا َ
اه َخْلًقا َ
ُث َّم" ُث َّم أَْن َش ْأَن ُ
ْ
اض ِطَراب "
َو َحَرَكة َو ْ

اما َف َك َس ْوَنا
من تفسير الجاللين َ " :ف َخَل ْقَنا اْل َعَلَقة ُم ْض َغة" َل ْح َمة َق ْدر َما ُي ْم َضغ " َف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغة ِع َ
ظً
ظام َل ْح ًما"
اْل ِع َ
من تفسير الطبري َ :ف َخَل ْقَنا اْل َعَلَق َة ُم ْض َغ ًة َيُقول َ :ف َج َعْلَنا َذلِ َك َّ
الدم ُم ْض َغة َ ,و ِهي اْل ِق ْط َعة ِم َن
َ
َّ
الل ْحم.
اما
َف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغ َة ِع َ
ظً
ِ
ظاما } َيُقول َ :ف َجعْلَنا ِتْل َك اْلم ْض َغة َّ
اخَتَل َف ِت اْلُقَّراء
الل ْحم ِع َ
اما َ .وَق ِد ْ
َ
ظً
ُ
َوَق ْوله َ { :ف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغة ع َ ً
امة ُقَّراء اْل ِحجاز واْل ِعراق ِسوى ع ِ
ِ ِ
اما } َعَلى
اصم َ { :ف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغة ِع َ
اءة َذلِ َك َ ,فَقَأَر ْت ُه َع َّ
َ َ
َ َ َ
في قَر َ
ظً
ِ
ِ
اْل ِجماع  ,وَكان ع ِ
آن َذلِ َك  " :ع ْظما " ِفي اْلحرَفي ِن عَلى َّ ِ
َّللا َي ْقَر ِ
اءة
اصم َو َعْبد َّ
َْ ْ َ
َ َ َ
الت ْوحيد َجم ً
يعا َ .واْلقَر َ
َ ً
َ
اع اْل ُحجَّة ِم َن اْلُقَّراء َعَلْي ِه.
َّال ِتي َن ْخ َتار ِفي َذلِ َك اْل ِج َماع ِِ ,إل ْج َم ِ
ام َل ْح ًما
َف َك َس ْوَنا اْل ِع َ
ظَ
ظام َلحما  .وَق ْد ُذ ِكر أ َّ ِ ِ ِ
ِ
َّللا
اءة َعْبد َّ
َوَق ْوله َ { :ف َك َس ْوَنا اْل ِع َ
َ
ظام َل ْح ًما } َيُقول َ :فأَْلَب ْسَنا اْلع َ ْ ً َ
َن َذل َك في قَر َ
ُ " :ث َّم َخَل ْقَنا ُّ
اه َل ْح ًما " .
الن ْط َفة َع ْظ ًما َو َع َصًبا َف َك َس ْوَن ُ
من تفسير القرطبي ُ " :ث َّم ِم ْن ُم ْض َغة " َو ِهي َل ْح َمة َقلِيَلة َق ْدر َما ُي ْم َضغ ; َو ِمْن ُه اْل َح ِديث ( أََال َواِ َّن
َ
َش ُهر
ال ِاْبن َعَّباس َ ( :وِفي اْل َع ْشر َب ْعد ْاأل ْ
ِفي اْل َج َسد ُم ْض َغة ) َ .و َه ِذ ِه ْاألَ ْط َوار أَْرَب َعة أ ْ
َش ُهر َ .ق َ
ْاألَربعة يْن َفخ ِف ِ
ِ ِ
َّ
َش ُهر َو َع ْشر .
يه ُّ
جها ; أَْرَب َعة أ ْ
الروح ) َ ,ف َذل َك عَّدة اْل ُم َت َوفى َعْن َها َز ْو َ
َْ َ ُ

إذن النص القرآني واضح  ,فخلقنا العلقة مضغة تعني أن العلقة تحولت إلى مضغة  ,و كذلك
فخلقنا المضغة عظاماً ,
فلم يذكر القرآن شيئاً عن إنتشار ال عظام و ال غضاريف و أرجو أن تبدأوا المشاهدة مرة أخرى
من المرحلة  13و التي تبدا من عمر  28يوم و يقول لي ماذا إستجد على هذا الجنين أكثر من
الزيادة في الحجم ؟؟؟

هل رأي أحد منكم في هذه الصور أو في صور أي آشعة سونار هيكالً عظمياً في أي مرحلة من
مراحل عمر الجنين ؟؟
هل سبق و أن رأينا إمرأة أُجهضت و كان نتيجة اإلجهاض هيكالً عظمياً يعني هيكل عظمي نونو
؟؟ أو هل أظهرت أي صورة آشعة قطعة من العظم ؟؟ لماذا هذا السؤال الغبي الذي إن دل يدل
على جهل سائله إذا سأله في أيامنا هذه ! فلماذا أساله ؟؟
نق أر من تفسير إبن كثير ما يأتي :
الص ِحيح ِم ْن َح ِديث أَِبي ِّ
الزَناد َع ْن
الصْلب ِفي َّ
ال ِاْبن َعَّباس َو ُه َو َع ْظم ُّ
" َف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغة ِع َ
اما " َق َ
ظً
ِ
ِ
ِ
آدم َيْبَلى ِإَّال َع ْجب
َّللا َصَّلى َّ
ال َر ُسول َّ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم " ُك ّل َج َسد اْبن َ
ْاأل ْ
ال َ :ق َ
َعَرج َع ْن أَبي ُهَرْيَرة َق َ
َّ ِ
ِ
َي َج َعْلَنا َعَلى َذلِ َك َما َي ْس ُترُه َوَي ُشّد ُه َوُيَق ِّويه
ق َو ِمْن ُه ُيَرَّكب " " َف َك َس ْوَنا اْل ِع َ
الذَنب مْن ُه ُخل َ
ظام َل ْح ًما " أ ْ

آخر " أَي ُث َّم َن َف ْخَنا ِف ِ
آخر َذا َس ْمع َوَب َصر َواِ ْدَراك
يه ُّ
الروح َف َت َحَّر َك َو َص َار َخْلًقا َ
اه َخْلًقا َ
ُث َّم" ُث َّم أَْن َش ْأَن ُ
ْ
اض ِطَراب "
َو َحَرَكة َو ْ
و لكن كله يؤخذ منه ويرد إال صاحب هذا القبر  ,تعالوا ننظر على هذه األحاديث :
صحيح البخاري 4554
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ِ
ِ
ِ
ِ
َعم ِ
ِ
َّللا
َحَّد َثِني ُم َح َّمٌد أ ْ
ش َع ْن أَبي َصال ٍح َع ْن أَبي ُهَرْيَرَة َرض َي َّ ُ
َخَبَرَنا أَُبو ُم َعاوَي َة َع ْن ْاأل ْ َ
ال
َعْن ُه َق َ
َقال رسول َّ ِ َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم ما َبْي َن َّ
ال
ال أََبْي ُت َق َ
ال أَْرَب ُعو َن َي ْو ًما َق َ
الن ْف َخ َتْي ِن أَْرَب ُعو َن َق َ
َّللا َصلى َّ ُ
ََُ ُ
َ
َّللا ِم ْن َّ ِ
اء َفَيْنُب ُتو َن َك َما
الس َماء َم ً
ال ُث َّم ُيْن ِز ُل َّ ُ
ال أََبْي ُت َق َ
ال أَْرَب ُعو َن َسَن ًة َق َ
ال أََبْي ُت َق َ
أَْرَب ُعو َن َش ْهًار َق َ
ِ
َّ
س ِم ْن ِْ
اإل ْن َس ِ
ق
ان َش ْي ٌء ِإَّال َيْبَلى ِإَّال َع ْظ ًما َواحًدا َو ُه َو َع ْج ُب الذَن ِب َو ِمْن ُه ُيَرَّك ُب اْل َخْل ُ
َيْنُب ُت اْلَب ْق ُل َلْي َ
ِ
ام ِة
َي ْوَم اْلقَي َ
صحيح مسلم 5254
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=6760
امي عن أَِبي ِّ ِ
ِ
َعَر ِج َع ْن أَِبي
و َحَّد َثَنا ُق َتْيَب ُة ْب ُن َس ِع ٍ
يد َحَّد َثَنا اْل ُم ِغ َيرُة َي ْعني اْل ِح َز ِ َّ َ ْ
الزَناد َع ْن ْاأل ْ
ُهَرْيَرَة

ِ
ِ
َّ
ِ َّ
َن رسول َّ ِ َّ
آد َم َيأ ُْكُل ُه ُّ
ق
ال ُك ُّل ْاب ِن َ
اب ِإَّال َع ْج َب الذَن ِب مْن ُه ُخل َ
التَر ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم َق َ
َّللا َصلى َّ ُ
أ َّ َ ُ َ
وِف ِ
يه ُيَرَّك ُب
َ

و نق أر أيضاً مسند أحمد  / 10073سنن ابن ماجه  / 4256سنن النسائي / 2050
سنن أبي داود  / 4118موطأ مالك  503فهل هذا يكفي ؟
إق أر أيضاً تصحيح الشيخ األلباني لهذا التخريف :
صحيح أبي داود المجلد الثالث – صفحة  – 898الحديث رقم 3969
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=15741
عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل األرض إال عجب الذنب
منه خلق وفيه يركب * ( صحيح ) _ ابن ماجه  : 4266وأخرجه البخاري ومسلم.

و بالمناسبة هذه خرافة علمية أيضاً و لكن ليس مجالها اآلن  ,و لكن الغرض من ذكرها هو
توضيح ما قصده رسول اإلسالم من تحول المضغة إلى عظماً كما جاء في قراءة عاصم و عبد
هللا

تكوين العظام في الجنين

ال تتم علي مرحله واحده ولكن تاخذ وقط طويل جدا من مراحل من بداية انتشار نسيج طولي بعد
 45يوم ( وليس  120يوم ) انتشار نسيج طولي من خاليا طوليه تحيط بعضها بالنسيج العصبي
وتستمر في التشكل بعد بداية تكوين االعضاء لمدة  12اسبوع اخر
ويخرج منها ما يسمي
Costal arches
وهي التي ستنتج فيما بعد الضلوع
وهو الذي يبدا يحدث ترسيب للكالسيم في عمليه تسمي
Ossification

وهذه تستمر ليس فقط اثناء الحمل ولكن بعد الوالده

الكارثه السابعه بقاء الحيوانات المنويه حيه  40يوم

الحج َ : 5يا أَُّي َها َّ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن
اك ْم ِم ْن ُتَر ٍ
اس ِإ ْن ُكْن ُت ْم ِفي َرْي ٍب ِم َن اْلَب ْع ِث َفِإَّنا َخَل ْقَن ُ
الن ُ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ ِ ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم
اء ِإَلى أ َ
َعَلَق ٍة ُث َّم م ْن ُم ْض َغ ٍة ُم َخلَق ٍة َو َغْي ِر ُم َخلَق ٍة لُنَبّي َن َل ُك ْم َوُنقُّر في ْاألَْر َحا ِم َما َن َش ُ

َّك ْم َو ِمْن ُك ْم َم ْن ُي َت َوَّفى َو ِمْن ُك ْم َم ْن ُيَرُّد ِإَلى أَْرَذ ِل اْل ُع ُم ِر لِ َكْي َال َي ْعَل َم ِم ْن َب ْع ِد
ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال ُث َّم لِ َتْبُل ُغوا أ ُ
َشد ُ
ِ ِ
اه َت َّز ْت َوَرَب ْت َوأَْنَب َت ْت ِم ْن ُك ِّل َز ْو ٍج بهيج
ِعْل ٍم َشْيًئا َوَتَرى ْاألَْر َ
اء ْ
ض َهام َد ًة َفإ َذا أَْن َزْلَنا َعَلْي َها اْل َم َ
" ِم ْن ُن ْط َفة " َو ُه َو اْل َمِني ; ُس ِّمي
ّ
َ

ُن ْط َفة لِ ِقَّل ِت ِه َ ,و ُه َو اْلَقلِيل ِم ْن اْل َماء َ ,وَق ْد َيَقع َعَلى اْل َك ِثير ِمْن ُه ;

الر ِكب َبْين ُّ
الن ْط َف َتْي ِن َال َي ْخ َشى َج ْوًار )  .أََرَاد َب ْحر اْل َم ْش ِرق َوَب ْحر
َو ِمْن ُه اْل َح ِديث ( َح َّتى َي ِسير َّا
اْلم ْغ ِرب َ .و َّ
طوَفة َد ِائ َمة اْلَق ْطر  " .ثُ َّم ِم ْن َعَلَقة "
ف َيْن ِطف َوَيْنطُف َ .وَلْيَلة َن ُ
الن ْطف  :اْلَق ْطر َ .ن َ
طَ
َ
ِ
الدم اْلع ِبيط ; أَي َّ
ِ
يل َّ :
َو ُه َو َّ
الش ِديد اْل ُح ْمَرة ُ " .ث َّم ِم ْن ُم ْض َغة "
الطرّ
الدم اْل َجامد َ .واْل َعَلق َّ َ
ِي َ .وق َ
ْ
َو ِهي َل ْح َمة َقلِيَلة َق ْدر َما ُي ْم َضغ ; َو ِمْن ُه اْل َح ِديث ( أََال َواِ َّن ِفي اْل َج َسد ُم ْض َغة ) َ .و َه ِذ ِه ْاألَ ْط َوار أَْرَب َعة
َ

َشهر ْاألَربعة يْن َفخ ِف ِ
َشهر َ .ق ِ
الروح َ ,ف َذلِ َك ِعَّدة اْل ُم َت َوَّفى
يه ُّ
َْ َ ُ
ال اْبن َعَّباس َ ( :وِفي اْل َع ْشر َب ْعد ْاأل ْ ُ
أْ ُ
َ
َش ُهر َو َع ْشر .
جها ; أَْرَب َعة أ ْ
َعْن َها َز ْو َ

ِ
ِ
َّللا َق ْد وَّكل ِب َّ ِ
وِفي َّ ِ
َي
ال ِ ( :إ َّن َّ
َ
الرحمِ َمَل ًكا َفَيُقول أ ْ
َ َ
الصحيح َع ْن أََنس ْبن َمالك َ -وَرَف َع اْل َحديث َ -ق َ
َّللا أ ْ ِ
َي َر ّب
َي َر ّب ُم ْض َغة َ .فِإ َذا أََرَاد َّ
ال اْل َمَلك أ ْ
ال َق َ
َن َي ْقضي َخْلًقا َق َ
َي َر ّب َعَلَقة  .أ ْ
َر ّب ُن ْط َفة  .أ ْ
ِ ِ
َذ َكر أ َْو أُْن َثى َش ِقي أ َْو َس ِعيد َ .ف َما ِّ
ُمه ) .
الرْزق َف َما ْاأل َ
َجل َ .فُي ْك َتب َك َذل َك في َب ْطن أ ّ
ّ
ِ
ِ
وِفي َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم
َّللا َصَّلى َّ
ال َ :س ِم ْعت َر ُسول َّ
الصحيح أَْي ًضا َع ْن ُح َذْي َفة ْبن أَسيد اْلغ َفارّ
َ
ِي َق َ
الن ْط َف ِة ِثْن َت ِ
َيُقول ِ ( :إ َذا مَّر ِب ُّ
عها َوَب َصرَها
ان َوأَْرَب ُعو َن َلْيَلة َب َع َث َّ
ق َس ْم َ
َّللا ِإَلْي َها َمَل ًكا َف َص َّوَرَها َو َخَل َ
َ
َي َر ّب أَ َذ َكر أ َْم أُْن َثى َ ) . . .وَذ َكَر اْل َح ِديث .
مها َو ِع َ
َو ِجْل َ
ظ َ
دها َوَل ْح َ
امها ُث َّم َيُقول أ ْ

الصا ِدق
َّللا َصَّلى َّ
ال َ :حَّد َثَنا َر ُسول َّ
الص ِحيح َع ْن َعْبد َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم َو ُه َو َّ
َوِفي َّ
َّللا ْبن َم ْس ُعود َق َ
ِ
ِ
ين َي ْو ًما ُث َّم َي ُكون ِفي َذلِ َك َعَلَقة ِم ْثل َذِل َك ُث َّم
َح ُ
ُمه أَْرَبع َ
اْل َم ْصُدوق ( ِإ َّن أ َ
دك ْم ُي ْج َمع َخْلقه في َب ْطن أ ّ
يكون م ْض َغة ِم ْثل َذلِك ُث َّم يرسل اْلمَلك َفيْن ُفخ ِف ِ
الروح َوُي ْؤ َمر ِبأَْرَب ِع َكلِ َمات ِب َك ْت ِب ِرْزقه َوأَ َجله
يه ُّ
َُ
َ َ
َ ُْ َ
ُ
يث ْاألُول ; َفِإَّنه ِف ِ
وعمله و َش ِقي أَو س ِعيد  ) . . .اْلح ِديث َ .فه َذا اْلح ِديث م َف ِسر لِ ْألَح ِاد ِ
يه ُ ( :ي ْج َمع
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ّ
َ ََ َ ّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
أَح ُ ِ
ين َي ْو ًما ُم ْض َغة ُث َّم ُيْب َعث اْل َمَلك
ين َي ْو ًما َعَلَقة ُث َّم أَْرَبع َ
ين َي ْو ًما ُن ْط َفة ُث َّم أَْرَبع َ
ُمه أَْرَبع َ
َ
دك ْم في َب ْطن أ ّ
َفيْن ُفخ ِف ِ
الروح َ ,و َه ِذ ِه ِعَّدة اْل ُم َت َوَّفى َعْن َها
َش ُهر َوِفي اْل َع ْشر َيْن ُفخ اْل َمَلك ُّ
يه ُّ
الروح ) َف َه ِذ ِه أَْرَب َعة أ ْ
َ
ال ِاْبن َعَّباس .
َز ْو َ
جها َك َما َق َ

الحج 5
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َعَلَق ٍة ُث َّم ِم ْن ُم ْض َغ ٍة ُم َخَّلَق ٍة َو َغْي ِر ُم َخَّلَق ٍة لُِنَبِّي َن َل ُك ْم َوُن ِقُّر
اك ْم ِم ْن ُتَر ٍ
َفِإَّنا َخَل ْقَن ُ
ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال
اء ِإَلى أ َ
في ْاألَْر َحا ِم َما َن َش ُ
َي ُث َّم َج َع َل َن ْسله ِم ْن ُس َال َلة ِم ْن َماء َم ِهين " ُث َّم ِم ْن َعَلَقة ُث َّم ِم ْن ُم ْض َغة " َوَذلِ َك أََّن ُه ِإ َذا ِا ْس َتَقَّر ْت
أْ
ِ
ِ
ُّ
ين َي ْو ًما َك َذلِ َك ُي َضاف ِإَلْي ِه َما َي ْج َت ِمع ِإَلْي َها ُث َّم َتْنَقلِب َعَلَقة َح ْمَراء
الن ْط َفة في َر ِحم اْل َمْ أرَة َم َك َث ْت أَْرَبع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها َوَال
ِبِإ ْذ ِن َّ
َّللا َف َت ْم ُكث َك َذل َك أَْرَبع َ
ين َي ْو ًما ُث َّم َت ْس َتحيل َف َتصير ُم ْض َغة ق ْط َعة م ْن َل ْحم َال َش ْكل ف َ
َت ْخ ِطيط
ِ
اها َك َما
يها ُّ
َفِإ َذا َم َضى َعَلْي َها أَْرَب ُعو َن َي ْو ًما َوَث َّم ُم ْض َغة أَْر َس َل َّ
الروح َو َس َّو َ
َّللا َت َعاَلى ِإَلْي َها َمَل ًكا َفَن َف َخ ف َ
ِ
لها َو َش ِقي أ َْو َس ِعيد
َي َشاء َّ
قها َوأ َ
َج َ
َّللا َع َّز َو َج َّل م ْن ُح ْسن َوُقْبح َوَذ َكر َوأُْن َثى َوَك َت َب ِرْز َ
ّ

نطفه مخلقه وغير مخلقه
اك ْم ِم ْن ُتَراب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َفة ُث َّم ِم ْن َعَلَقة ُث َّم ِم ْن ُم ْض َغة ُم َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة " َفِإ َذا َبَل َغ ْت
َفِإَّنا َخَل ْقَن ُ
الر ِبع َف َكاَن ْت َن َس َمة َواِ ْن َكاَن ْت َغْير ُم َخَّلَقة َق َذ َف ْت َها ْاألَْر َحام َد ًما
ُم ْض َغة ُن ِّك َس ْت ِفي اْل َخْلق َّا
http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nS
ora=22&nAya=5&taf=KATHEER&tashkeel=0

ق َف َس َّوى
ُ 38ث َّم َك َ
ان َعَلَق ًة َف َخَل َ
ِ
ان ُن ْط َفة
ان َد ًما م ْن َب ْعد َما َك َ
ُث َّم َك َ
ِ
الزو َجي ِن َّ
الذ َكَر َو ْاألُ ْن َثى
َ 39ف َج َع َل مْن ُه َّ ْ ْ
أَي َفصار عَلَقة ُث َّم م ْض َغة ُث َّم ُش ِكل وُن ِف َخ ِف ِ
ِ
َع َضاء َذ َكًار أ َْو
يه ُّ
الروح َف َص َار َخْلًقا َ
آخر َس ِوًّيا َسليم ْاأل ْ
ْ َ َ َ
َّ َ
ُ
َّللا َوَت ْق ِديره
أُْن َثى ِبِإ ْذ ِن َّ
http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&nSora=75&nAya=38&taf
=KATHEER&l=arb&tashkeel=0

العمران
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ِ
ِ
ِ
ِ َِّ
يم
ُه َو َّالذي ُي َص ِّوُرُك ْم في ْاألَْر َحا ِم َكْي َ
ف َي َش ُ
اء َال إَل َه إال ُه َو اْل َع ِز ُيز اْل َحك ُ
ِ
ِ
ِ
ِإ َذا َوَق َع ْت ُّ
ين َي ْو ًما ُ ,ث َّم
الن ْط َفة ِفي ْاألَْر َحام َ ,
ين َي ْو ًما ُ ,ث َّم َت ُكون َعَلَقة أَْرَبع َ
ط َار ْت في اْل َج َسد أَْرَبع َ
ِ
َّللا َمَل ًكا ُي َص ِّورَها َ ,فَيأ ِْتي اْل َمَلك ِب ُتَار ٍب َبْين
َن ُي َخَّلق َب َع َث َّ
ين َي ْو ًما َ ,فِإ َذا َبَل َغ أ ْ
َت ُكون ُم ْض َغة أَْرَبع َ
أُصبعي ِه َ ,في ْخلِ ِ
نه ِب َها ُث َّم ُي َص ِّورَها َك َما ُي ْؤ َمر َ ,فَيُقول  :أَ َذ َكر أ َْو أُْن َثى
طه في اْل ُم ْض َغة ُث َّم َي ْع ِج ُ
ُ
ْ ُ َْ
َ
http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nS
ora=3&nAya=6
الر ُجل َو َش ْحمه َوَل ْحمه ِم ْن َمِني اْل َمْ أرَة )
ظام اْل َجِنين َو َغ َض ِاريفه ِم ْن َمِن ّي َّ
( ِإ َّن َّ
َّللا َت َعاَلى َي ْخُلق ِع َ
ّ
http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&n
Sora=3&nAya=6

البخاري 3085

مثل ذلك إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة
سعيد ثم ينفخ فيه الروح ثم يبعث هللا إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو
إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وان الرجل ليعمل بعمل
النار فيدخل النار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3085&doc=0

مسند احمد
في الرحم أربعين يوما على حالها ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن النطفة تكون
مضغة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد هللا أن يسوي تغير فإذا مضت األربعون صارت علقة ثم
الملك الذي يليه أي رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد أقصير أم خلقه بعث إليها ملكا فيقول
قوته وأجله أصحيح أم سقيم قال فيكتب ذلك كله فقال رجل من القوم ففيم طويل أناقص أم زائد
إذن وقد فرغ من هذا كله قال اعملوا فكل سيوجه لما خلق له العمل
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3372&doc=6

و قبل أن يخرج علينا األخوة المسلمون بأن هذه التفاسير ال يؤخذ بها ألنه كل يؤخذ منه و يرد إال
صاحب هذا القبر  ,نقول لهم أنهم ما أتوا بشيئ من عندهم  ,بل ما كل ما قالوه أخذوه من
صاحب هذا القبر :
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َّللا يحِّد ُث َقال َقال عبد َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّللا
َ َ َُْ
ال َسم ْع ُت أََبا ُعَبْي َد َة ْب َن َعْبد َّ ُ َ
َحَّد َثَنا ُه َشْي ٌم أَْنَبأََنا َعل ُّي ْب ُن َزْي ٍد َق َ
ِ
َقال رسول َّ ِ َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم ِإ َّن ُّ
ين َي ْو ًما َعَلى َحالِ َها َال
الن ْط َف َة َت ُكو ُن ِفي َّ
الر ِحمِ أَْرَبع َ
َّللا َصلى َّ ُ
ََُ ُ
ِ ِ
ِي
َت َغَّيُر َفِإ َذا َم َض ْت ْاألَْرَب ُعو َن َص َار ْت َعَلَق ًة ُث َّم ُم ْض َغ ًة َك َذلِ َك ُث َّم ِع َ
َّللا أ ْ
َن ُي َس ّو َ
اما َك َذل َك َفإ َذا أََرَاد َّ ُ
ظً
َّ ِ ِ ِ
ِ
يل
يد أَ َق ِص ٌير أ َْم َ
َي َر ِّب أَ َذ َكٌر أ َْم أُْن َثى أ َ
َش ِق ٌّي أ َْم َس ِع ٌ
ط ِو ٌ
ول اْل َمَل ُك الذي َيليه أ ْ
َخْلَق ُه َب َع َث إَلْي َها َمَل ًكا َفَيُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
يم اْل َع َم ُل
ص أ َْم َزِائٌد ُق ُ
َص ِح ٌ
وت ُه َوأ َ
أََناق ٌ
َجُل ُه أ َ
يح أ َْم َسق ٌ
ال َفَي ْك ُت ُب َذل َك ُكل ُه َفَق َ
يم َق َ
ال َر ُج ٌل م ْن اْلَق ْومِ َفف َ
ِ
غ ِم ْن َه َذا ُكّلِ ِه َقال اعمُلوا َف ُك ٌّل سيوج ُ ِ
ق َل ُه
ِإ َذ ْن َوَق ْد ُف ِر َ
َّه ل َما ُخل َ
َ َُ
َ َْ
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َخبرَنا عبيد َّ ِ
ِ
َّللا ْب ُن أَِبي َب ْك ٍر َع ْن َجِّد ِه أََن ِ
س ْب ِن
َُْ ُ
س َحَّد َثَنا َح َّم ٌاد َي ْعني ْاب َن َزْي ٍد أ ْ َ َ
َحَّد َثَنا ُيوُن ُ
َمالِ ٍك
ِ
الر ِحمِ مَل ًكا َفَيُقول أَي َر ِّب ُن ْط َف ٌة أ ِ
ِ
يث َق ِ
َي َر ِّب
َي َر ّب َعَلَق ٌة أ ْ
ْ
ُ ْ
ال إ َّن َّ َ
َيْرَف ُع اْل َحد َ َ
َّللا َع َّز َو َج َّل َق ْد َوَّك َل ب َّ َ

َّللا ع َّز وج َّل أ ْ ِ
يد َف َما
َي َر ِّب َذ َكٌر أ َْو أُْن َثى َش ِق ٌّي أ َْو َس ِع ٌ
ُم ْض َغ ٌة َواِ َذا أََرَاد َّ ُ َ َ َ
ول أ ْ
ال َيُق ُ
َن َي ْقض َي َخْلَق َها َق َ

ِ
ِ ِ
ِّ
ُم ِه
الرْز ُ
ق َف َما ْاأل َ
َج ُل َق َ
ال َفُي ْك َت ُب َك َذل َك في َب ْط ِن أ ّ

يد حَّد َثَنا ح َّماد بن َزي ٍد حَّد َثَنا عبيد َّ ِ
ِ
س
س َع ْن أََن ٍ
َّللا ْب ُن أَِبي َب ْك ِر ْب ِن أََن ٍ
َُْ ُ
َ ُ ُْ ْ َ
َحَّد َثَنا َي ْحَيى ْب ُن َسع ٍ َ
َّ
َع ْن َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم َن ْح َوُه
النب ِّي َصلى َّ ُ
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ِ
ِ
يع َوم َح َّمُد ْب ُن ُف َضْي ٍل َوأَُبو م َع ِ
اوَي َة ح و َحَّد َثَنا َعلِ ُّي ْب ُن
ُ
َحَّد َثَنا َعل ُّي ْب ُن ُم َح َّم ٍد َحَّد َثَنا َوك ٌ ُ
ِ
ميمو ٍن َّ ِ
َعم ِ
ِ
ال
ال َق َ
ش َع ْن َزْيد ْب ِن َو ْه ٍب َق َ
الرّق ُّي َحَّد َثَنا أَُبو ُم َعاوَي َة َو ُم َح َّمُد ْب ُن ُعَبْي ٍد َع ْن ْاأل ْ َ
َْ ُ
عبد َّ ِ
ود
َّللا ْب ُن َم ْس ُع ٍ
َُْ
َّللا عَلي ِه وسَّلم وهو َّ ِ
َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
َح ِد ُك ْم ِفي َب ْط ِن
ق اْل َم ْصُدو ُ
ق أَ
ق أََّن ُه ُي ْج َم ُع َخْل ُ
الصاد ُ
َّللا َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
َُ ُ
أِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا ِإَلْي ِه اْل َمَل َك َفُي ْؤ َمُر
ُمه أَْرَبع َ
ين َي ْو ًما ُث َّم َي ُكو ُن َعَلَق ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َي ُكو ُن ُم ْض َغ ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َيْب َع ُث َّ ُ
ّ
ِِ
ِ
ِ
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل
ِبأَْرَب ِع َكلِ َم ٍ
َجَل ُه َو ِرْزَق ُه َو َش ِق ٌّي أ َْم َس ِع ٌ
يد َف َو َّالذي َن ْفسي ِبَيده ِإ َّن أ َ
ول ا ْك ُت ْب َع َمَل ُه َوأ َ
ات َفَيُق ُ
ِ
ِ ِ
َه ِل َّ
الن ِار
َه ِل اْل َجَّنة َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال ِذَر ٌ
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
ِب َع َم ِل أ ْ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
ِ ِ
َه ِل َّ
اب
الن ِار َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال ِذَر ٌ
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
َفَي ْد ُخُل َها َواِ َّن أ َ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
َه ِل اْل َجَّن ِة َفَي ْد ُخُل َها
َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
سنن أبي داود 4085
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ص ْب ُن ُعمَر َّ
ان
الن َمرُّ
ير أ ْ
ِي َحَّد َثَنا ُش ْعَب ُة ح و َحَّد َثَنا ُم َح َّمُد ْب ُن َك ِث ٍ
َخَبَرَنا ُس ْفَي ُ
َحَّد َثَنا َح ْف ُ
َ
ش َقال حَّد َثَنا َزيد بن وه ٍب حَّد َثَنا عبد َّ ِ
ِ ِ ِ
اْلمعَنى و ِ
َعم ِ
احٌد َو ِْ
َّللا
ُْ ْ ُ َ ْ
َُْ
اإل ْخَب ُار في َحديث ُس ْفَي َ
َ
َ َ
َْ َ
ان َع ْن ْاأل ْ َ
ال
ْب ُن َم ْس ُع ٍ
ود َق َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم وهو َّ ِ
َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
َح ِد ُك ْم ُي ْج َم ُع ِفي َب ْط ِن
ق اْل َم ْصُدو ُ
ق أَ
ق ِإ َّن َخْل َ
الصاد ُ
َّللا َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
َُ ُ
ِ
ُم ِه
أّ

ِ
ين َي ْو ًما ُث َّم َي ُكو ُن َعَلَق ًة ِم ْث َل َذلِ َك ُث َّم َي ُكو ُن ُم ْض َغ ًة ِم ْث َل َذلِ َك ُث َّم ُيْب َع ُث ِإَلْي ِه َمَل ٌك َفُي ْؤ َمُر
أَْرَبع َ

ات َفي ْكتب ِرْزُقه وأَجُله وعمُله ُث َّم ي ْكتب َش ِقي أَو س ِعيد ُث َّم يْن َف ُخ ِف ِ
ِ
َح َد ُك ْم
يه ُّ
وح َفِإ َّن أ َ
الر ُ
ٌّ ْ َ ٌ ُ
ُ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َُ
ِبأَْرَب ِع َكل َم ٍ ُ َ ُ
ِ
اع أَو ِق ِ
ِ
ِ ِ
اب
َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
َه ِل اْل َجَّنة َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال ذَر ٌ ْ ُ
يد ذَر ٍ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
َه ِل َّ
َه ِل َّ
الن ِار َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
الن ِار َفَي ْد ُخُل َها َواِ َّن أ َ
اع أَو ِق ِ
ِ
ِ ِ
َه ِل اْل َجَّن ِة َفَي ْد ُخُل َها
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
ذَر ٌ ْ ُ
يد ذَر ٍ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
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حَّد َثَنا مسَّدٌد َقال حَّد َثَنا ح َّم ٌاد عن عبي ِد َّ ِ
َّللا ْب ِن أَِبي َب ْك ٍر َع ْن أََن ِ
س ْب ِن َمالِ ٍك
َ
َ َ
َ
َ ْ َُْ
َُ
َّللا ع َّز وج َّل وَّكل ِب َّ ِ
َّ
َّللا َعَلْي ِه َوسَّلم َق ِ
َع ْن َّ ِ
ول َيا َر ِّب ُن ْط َف ٌة َيا َر ِّب
الرح ِم َمَل ًكا َيُق ُ
ال إ َّن َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
النب ِّي َصلى َّ ُ
عَلَق ٌة يا ر ِب م ْض َغ ٌة َفِإ َذا أَرَاد أ ْ ِ
يد َف َما ِّ
َج ُل
ال أَ َذ َكٌر أ َْم أُْن َثى َش ِق ٌّي أ َْم َس ِع ٌ
الرْز ُ
ق َو ْاأل َ
َ
َ
َن َي ْقض َي َخْلَق ُه َق َ
َ َّ ُ
ِ
ِ
ُم ِه
َفُي ْك َت ُب في َب ْط ِن أ ّ
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ش عن َزي ِد ب ِن وه ٍب َقال عبد َّ ِ
َح َو ِ
َّللا
الربِ ِ
َحَّد َثَنا اْل َح َس ُن ْب ُن َّ
َع َم ِ َ ْ ْ ْ َ ْ
َ َُْ
ص َع ْن ْاأل ْ
يع َحَّد َثَنا أَُبو ْاأل ْ
َّللا عَلي ِه وسَّلم وهو َّ ِ
َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
َح َد ُك ْم ُي ْج َم ُع َخْلُق ُه ِفي
ق اْل َم ْصُدو ُ
ال ِإ َّن أ َ
الصاد ُ
َّللا َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
ق َق َ
َُ ُ
ب ْط ِن أ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا َمَل ًكا
ُمه أَْرَبع َ
َ
ين َي ْو ًما ُث َّم َي ُكو ُن َعَلَق ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َي ُكو ُن ُم ْض َغ ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َيْب َع ُث َّ ُ
ّ
ات ويَقال َله ا ْكتب عمَله و ِرْزَقه وأَجَله و َش ِقي أَو س ِعيد ُث َّم يْن َف ُخ ِف ِ
ِ
وح َفِإ َّن
يه ُّ
الر ُ
َفُي ْؤ َمُر ِبأَْرَب ِع َكل َم ٍ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ٌّ ْ َ ٌ ُ
ِ
ِ
َه ِل
َّ
الر ُج َل ِمْن ُك ْم َلَي ْع َم ُل َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْي َن اْل َجَّنة ِإَّال ِذَر ٌ
ق َعَلْيه ِك َت ُاب ُه َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
اع َفَي ْس ِب ُ
ِ ِ
الن ِار َوَي ْعم ُل َح َّتى ما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْي َن َّ
َّ
َه ِل اْل َجَّن ِة
الن ِار ِإَّال ِذَر ٌ
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
َ
َ
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ش حَّد َثَنا َزيد بن وه ٍب حَّد َثَنا عبد َّ ِ
َّللا
َحَّد َثَنا ُع َمُر ْب ُن َح ْف ٍ
ُْ ْ ُ َ ْ
َُْ
ص َحَّد َثَنا أَِبي َحَّد َثَنا ْاأل ْ
َ
َع َم ُ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم وهو َّ ِ
ِ
ِ
َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
ُم ِه
ق اْل َم ْصُدو ُ
ق ِإ َّن أ َ
الصاد ُ
َّللا َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
َُ ُ
َح َد ُك ْم ُي ْج َم ُع في َب ْط ِن أ ّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا ِإَلْي ِه َمَل ًكا ِبأَْرَب ِع
أَْرَبع َ
ين َي ْو ًما ُث َّم َي ُكو ُن َعَلَق ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َي ُكو ُن ُم ْض َغ ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َيْب َع ُث َّ ُ
ات َفي ْكتب عمُله وأَجُله و ِرْزُقه و َش ِقي أَو س ِعيد ُث َّم يْن َف ُخ ِف ِ
ِ
َه ِل
وح َفِإ َّن َّ
يه ُّ
الر ُج َل َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
الر ُ
َكل َم ٍ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ٌّ ْ َ ٌ ُ
ِ ِ
َّ
َه ِل اْل َجَّن ِة َفَي ْد ُخ ُل اْل َجَّن َة
الن ِار َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال ِذَر ٌ
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
ِ
ِ ِ
اب َفَي ْع َم ُل
َواِ َّن َّ
َه ِل اْل َجَّنة َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال ِذَر ٌ
الر ُج َل َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
الن ِار َفَي ْد ُخ ُل َّ
َه ِل َّ
الن َار
ِب َع َم ِل أ ْ
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ان حَّد َثَنا ح َّماد بن َزي ٍد عن عبي ِد َّ ِ
س َع ْن أََن ِ
َحَّد َثَنا أَُبو ُّ
س ْب ِن
َّللا ْب ِن أَِبي َب ْك ِر ْب ِن أََن ٍ
الن ْع َم ِ َ
َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َُْ
ِ
ِ
َّللا َعْن ُه
َمال ٍك َرض َي َّ ُ

َّللا وَّكل ِفي َّ ِ
َّ
َّللا َعَلْي ِه َوسَّلم َق ِ
َع ْن َّ ِ
ول َيا َر ِّب ُن ْط َف ٌة َيا َر ِّب
الرحمِ َمَل ًكا َفَيُق ُ
ال إ َّن َّ َ َ َ
َ َ َ
النب ِّي َصلى َّ ُ
يد َف َما
ال َيا َر ِّب أَ َذ َكٌر َيا َر ِّب أُْن َثى َيا َر ِّب َش ِق ٌّي أ َْم َس ِع ٌ
َعَلَق ٌة َيا َر ِّب ُم ْض َغ ٌة َفِإ َذا أََرَاد أ ْ
َن َي ْخُلَق َها َق َ
ِ
ِ ِ
ِّ
ُم ِه
الرْز ُ
ق َف َما ْاأل َ
َج ُل َفُي ْك َت ُب َك َذل َك في َب ْط ِن أ ّ
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ِِ ِ
ِ
ِ ِِ
ال َس ِم ْع ُت َزْي َد
َع َم ُ
ان ْاأل ْ
ام ْب ُن َعْبد اْل َملك َحَّد َثَنا ُش ْعَب ُة أَْنَبأَني ُسَلْي َم ُ
ش َق َ
َحَّد َثَنا أَُبو اْل َوليد ه َش ُ
بن وه ٍب عن عب ِد َّ ِ
ال
َْ َْ
َ ْ َْ
َّللا َق َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم وهو َّ ِ
َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
َح َد ُك ْم ُي ْج َم ُع ِفي َب ْط ِن
ق اْل َم ْصُدو ُ
ال ِإ َّن أ َ
الصاد ُ
َّللا َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
ق َق َ
َُ ُ
أِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا َمَل ًكا َفُي ْؤ َمُر ِبأَْرَب ٍع
ُمه أَْرَبع َ
ين َي ْو ًما ُث َّم َعَلَق ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َي ُكو ُن ُم ْض َغ ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َيْب َع ُث َّ ُ
ّ
يد َفو َّ ِ
ِ
ِب ِرْزِق ِه وأ ِ ِ ِ
َه ِل َّ
الن ِار َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه
َح َد ُك ْم أ َْو َّ
الر ُج َل َي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
َّللا ِإ َّن أ َ
َ َ
َجله َو َشق ٌّي أ َْو َسع ٌ َ
ِ
ِ ِ
الر ُج َل َلَي ْع َم ُل
َه ِل اْل َجَّن ِة َفَي ْد ُخُل َها َوِا َّن َّ
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
اع أ َْو ذَر ٍ
َوَبْيَن َها َغْيُر َب ٍ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل
ِب َع َم ِل أ ْ
َه ِل اْل َجَّنة َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها َغْيُر ذَر ٍ
اع أ َْو ذَر َ
اعْي ِن َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
َه ِل َّ
الن ِار َفَي ْد ُخُل َها
أْ
اع
آد ُم ِإَّال ِذَر ٌ
ال َ
َق َ
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حَّد َثَنا سَليمان بن حر ٍب حَّد َثَنا ح َّم ٌاد عن عبي ِد َّ ِ
س َع ْن أََن ِ
س ْب ِن َمالِ ٍك
َّللا ْب ِن أَِبي َب ْك ِر ْب ِن أََن ٍ
َ
َ
َ
َ ْ َُْ
ُ ْ َ ُ ْ ُ َْ
ِ
َّللا َعْن ُه
َرض َي َّ ُ

َّ
الر ِحمِ مَل ًكا َفَيُقول أ ِ
َّللا َعَلْي ِه َوسَّلم َقال َوَّكل َّ ِ
َع ْن َّ ِ
َي َر ِّب َعَلَق ٌة
َي َر ّب ُن ْط َف ٌة أ ْ
ُ ْ
َ ُ
َ َ َ
النب ِّي َصلى َّ ُ
َّللا ب َّ َ

َّللا أ ْ ِ
أ ِ
ِ
ق
يد َف َما ِّ
َي َر ِّب أَ َذ َكٌر أ َْم أُْن َثى أ َ
َش ِق ٌّي أ َْم َس ِع ٌ
الرْز ُ
ال أ ْ
َن َي ْقض َي َخْلَق َها َق َ
َي َر ّب ُم ْض َغ ٌة َفإ َذا أََرَاد َّ ُ
ْ
َج ُل َفُي ْك َت ُب َك َذلِ َك ِفي َب ْط ِن أُ ِّم ِه
َف َما ْاأل َ
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ش س ِمعت َزيد بن وه ٍب س ِمعت عبد َّ ِ
ود
َّللا ْب َن َم ْس ُع ٍ
َع َم ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
َ ْ ُ ََْ
َحَّد َثَنا َ
آد ُم َحَّد َثَنا ُش ْعَب ُة َحَّد َثَنا ْاأل ْ
ِ
َّللا َعْن ُه
َرض َي َّ ُ

َّللا عَلي ِه وسَّلم وهو َّ ِ
َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
َح ِد ُك ْم ُي ْج َم ُع ِفي َب ْط ِن
ق أ َّ
ق اْل َم ْصُدو ُ
ق أَ
َن َخْل َ
الصاد ُ
َّللا َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
َُ ُ

ِ
أِ ِ ِ
ين َلْيَل ًة ُث َّم َي ُكو ُن َعَلَق ًة ِم ْثَل ُه ثُ َّم َي ُكو ُن ُم ْض َغ ًة ِم ْثَل ُه ُث َّم ُيْب َع ُث ِإَلْي ِه اْل َمَل ُك
ُمه أَْرَبعي َن َي ْو ًما أ َْو أَْرَبع َ
ّ
ات َفي ْكتب ِرْزَقه وأَجَله وعمَله و َش ِقي أَم س ِعيد ُث َّم يْن ُف ُخ ِف ِ
ِ
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل
يه ُّ
وح َفِإ َّن أ َ
الر َ
ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ٌّ ْ َ ٌ َ
َفُي ْؤَذ ُن ِبأَْرَب ِع َكل َم ٍ َ ُ ُ
ِ
ِ ِ
َه ِل َّ
الن ِار
َه ِل اْل َجَّنة َح َّتى َال َي ُكو ُن َبْيَن َها َوَبْيَن ُه ِإَّال ِذَر ٌ
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
ِب َع َم ِل أ ْ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
َه ِل َّ
َفَي ْد ُخ ُل َّ
ق َعَلْي ِه
الن ِار َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن َها َوَبْيَن ُه ِإَّال ِذَر ٌ
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
الن َار َواِ َّن أ َ
اع َفَي ْس ِب ُ
ِ
َه ِل اْل َجَّن ِة َفَي ْد ُخُل َها
اب َفَي ْع َم ُل َع َم َل أ ْ
اْلك َت ُ
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اوي َة وو ِكيع ح و حَّد َثَنا مح َّمد بن عب ِد َّ ِ
َّللا ْب ِن
َحَّد َثَنا أَُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َشْيَب َة َحَّد َثَنا أَُبو ُم َع ِ َ َ َ ٌ
َ
ُ َ ُ ْ ُ َْ
ِ
ُنمْي ٍر اْل َهم َد ِان ُّي و َّ
ظ َل ُه َحَّد َثَنا أَِبي َوأَُبو م َع ِ
ش َع ْن َزْي ِد ْب ِن
الل ْف ُ
َع َم ُ
يع َقاُلوا َحَّد َثَنا ْاأل ْ
اوَي َة َو َوك ٌ
َ
ْ
ُ
َ
وه ٍب عن عب ِد َّ ِ
ال
َْ
َ ْ َْ
َّللا َق َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم وهو َّ ِ
َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
َح َد ُك ْم ُي ْج َم ُع َخْلُق ُه ِفي َب ْط ِن
ق اْل َم ْصُدو ُ
ق ِإ َّن أ َ
الصاد ُ
َّللا َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
َُ ُ
ِ
ُم ِه
أّ

ِ
ين َي ْو ًما ُث َّم َي ُكو ُن ِفي َذلِ َك َعَلَق ًة ِم ْث َل َذلِ َك ُث َّم َي ُكو ُن ِفي َذلِ َك ُم ْض َغ ًة ِم ْث َل َذلِ َك ُث َّم ُيْر َس ُل
أَْرَبع َ

ِ
ات ِبك ْت ِب ِرْزِق ِه وأ ِ
اْلمَلك َفيْن ُف ُخ ِف ِ
يد َف َو َّال ِذي َال ِإَل َه
يه ُّ
َجلِه َو َع َملِه َو َش ِق ٌّي أ َْو َس ِع ٌ
وح َوُي ْؤ َمُر ِبأَْرَب ِع َكلِ َم ٍ َ
َ َ
الر َ
َ ُ َ
ِ
ِ ِ
اب
َه ِل اْل َجَّنة َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال ِذَر ٌ
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
َغْيُرُه ِإ َّن أ َ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
َه ِل َّ
َه ِل َّ
الن ِار َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
الن ِار َفَي ْد ُخُل َها َواِ َّن أ َ
ِ ِ
َه ِل اْل َجَّن ِة َفَي ْد ُخُل َها
ِذَر ٌ
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
اع َفَي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
ير ب ِن عب ِد اْلح ِم ِ
ِ ِ
اه ِ
يد ح و َحَّد َثَنا
َحَّد َثَنا ُع ْث َم ُ
يم ك َال ُه َما َع ْن َج ِر ِ ْ َ ْ َ
ان ْب ُن أَِبي َشْيَب َة َواِ ْس َح ُ
ق ْب ُن إْبَر َ
ِ ِ
ِ
ِ
يع ح
س ح و َحَّد َثِني أَُبو َس ِع ٍ
يم أ ْ
يد ْاأل َ
َش ُّج َحَّد َثَنا َوك ٌ
ِإ ْس َح ُ
يسى ْب ُن ُيوُن َ
َخَبَرَنا ع َ
ق ْب ُن إْبَراه َ
و حَّد َثَناه عبيد َّ ِ
َّللا ْب ُن معا ٍذ َحَّد َثَنا أَِبي َحَّد َثَنا ُش ْعَب ُة ْب ُن اْل َحج ِ ُّ
َعم ِ
ش ِب َه َذا
َُْ ُ
َ
َُ
َّاج ُكل ُه ْم َع ْن ْاأل ْ َ
يث و ِكيع ِإ َّن َخْلق أ ِ
ُم ِه أَرب ِعين َليَل ًة و َقال ِفي ح ِد ِ
اإلسَن ِاد َقال ِفي ح ِد ِ
ِ
ِ
يث
َ ٍ
َ
َ َ
َ
َحد ُك ْم ُي ْج َم ُع في َب ْط ِن أ ّ ْ َ َ ْ
ِْ ْ
َ
َ
َما ِفي ح ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يث َج ِر ٍ ِ
ين َي ْو ًما
ين َي ْو ًما َوأ َّ
يسى أَْرَبع َ
ين َلْيَل ًة أَْرَبع َ
ُم َع ٍاذ َع ْن ُش ْعَب َة أَْرَبع َ
َ
ير َوع َ
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حَّد َثِني أَبو َّ ِ
َخَبَرِني َع ْمُرو ْب ُن اْل َح ِار ِث َع ْن
َخَبَرَنا ْاب ُن َو ْه ٍب أ ْ
َح َمُد ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َسْر ٍح أ ْ
الطاه ِر أ ْ
َ
ُ
امر بن و ِاثَل َة حَّد َثه أََّنه س ِمع عبد َّ ِ
ِ
أَِبي ُّ
ود َيُقوُال
الزَبْي ِر اْل َم ِّك ِي أ َّ
َّللا ْب َن َم ْس ُع ٍ
َ ُ ُ َ َ ََْ
َن َع َ ْ َ َ
ّ

ول َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
اب َرس ِ
َص َح ِ
َّللا َصَّلى
يد َم ْن ُو ِع َ
ُم ِه َو َّ
الس ِع ُ
ظ ِب َغْي ِرِه َفأ ََتى َر ُج ًال م ْن أ ْ
ُ
الشق ُّي َم ْن َشق َي في َب ْط ِن أ ّ

ِ َّ
ف
ال َل ُه ُح َذْي َف ُة ْب ُن أ َِسي ٍد اْل ِغ َفارُّ
ِي َف َحَّد َث ُه ِب َذلِ َك ِم ْن َق ْو ِل ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
ال َوَكْي َ
ود َفَق َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم ُيَق ُ
َّ ُ
الر ُجل أ ََت ْع َجب ِم ْن َذلِ َك َفِإِّني س ِم ْع ُت رسول َّ ِ َّ
ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم
ُ
َ
َّللا َصلى َّ ُ
َُ َ
ال َل ُه َّ ُ
َي ْشَقى َر ُج ٌل ب َغْي ِر َع َم ٍل َفَق َ
الن ْط َف ِة ِثْن َت ِ
ول ِإ َذا مَّر ِب ُّ
ق َس ْم َع َها َوَب َصَرَها
َّللا ِإَلْي َها َمَل ًكا َف َص َّوَرَها َو َخَل َ
ان َوأَْرَب ُعو َن َلْيَل ًة َب َع َث َّ ُ
َيُق ُ
َ
ِ
ِ
ول
َو ِجْل َد َها َوَل ْح َم َها َو ِع َ
اء َوَي ْك ُت ُب اْل َمَل ُك ُث َّم َيُق ُ
ال َيا َر ّب أَ َذ َكٌر أ َْم أُْن َثى َفَي ْقضي َرُّب َك َما َش َ
ام َها ُث َّم َق َ
ظَ
ِ
ِ
اء َوَي ْك ُت ُب
َيا َر ِّب أ َ
ول َيا َر ّب ِرْزُق ُه َفَي ْقضي َرُّب َك َما َش َ
اء َوَي ْك ُت ُب اْل َمَل ُك ُث َّم َيُق ُ
ول َرُّب َك َما َش َ
َجُل ُه َفَيُق ُ

اْلمَلك ُث َّم ي ْخرج اْلمَلك ِب َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ص
َ ُ َ ُُ َ ُ
الصحي َفة في َيده َف َال َي ِز ُيد َعَلى َما أُمَر َوَال َيْنُق ُ
َخبرَنا أَبو ع ِ
حَّد َثَنا أَحمُد بن ع ْثمان َّ ِ
َخَبَرِني أَُبو ُّ
َن
الزَبْي ِر أ َّ
اص ٍم َحَّد َثَنا ْاب ُن ُجَرْي ٍج أ ْ
َْ ُْ ُ َ َ
الن ْوَفل ُّي أ ْ َ َ ُ َ
َ
َخبره أََّنه س ِمع عبد َّ ِ
يث ِب ِم ْث ِل ح ِد ِ
أَبا ُّ
يث َع ْم ِرو ْب ِن
َّللا ْب َن َم ْس ُع ٍ
اق اْل َح ِد َ
الط َفْي ِل أ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ
َ
ود َيُقوُال َو َس َ
َ
اْل َح ِار ِث
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ِي حَّد َثَنا ح َّماد بن َزي ٍد حَّد َثَنا عبيد َّ ِ
ِ
ِ
َّللا ْب ُن أَِبي َب ْك ٍر
َُْ ُ
َ ُ ُْ ْ َ
َحَّد َثني أَُبو َكام ٍل ُف َضْي ُل ْب ُن ُح َسْي ٍن اْل َج ْح َدرُّ َ
َع ْن أََن ِ
س ْب ِن َمالِ ٍك
الر ِحمِ مَل ًكا َفَيُقول أ ِ
ِ
يث أََّن ُه َق ِ
َي َر ِّب َعَلَق ٌة
َوَرَف َع اْل َح ِد َ
َي َر ّب ُن ْط َف ٌة أ ْ
ُ ْ
ال إ َّن َّ َ
َ
َّللا َع َّز َو َج َّل َق ْد َوَّك َل ب َّ َ
َّللا أ ْ ِ
أ ِ
ِ
يد
َي َر ِّب َذ َكٌر أ َْو أُْن َثى َش ِق ٌّي أ َْو َس ِع ٌ
ال اْل َمَل ُك أ ْ
ال َق َ
َن َي ْقض َي َخْلًقا َق َ
َي َر ّب ُم ْض َغ ٌة َفإ َذا أََرَاد َّ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
َف َما ِّ
ُم ِه
الرْز ُ
ق َف َما ْاأل َ
َج ُل َفُي ْك َت ُب َك َذل َك في َب ْط ِن أ ّ
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ش عن َزي ِد ب ِن وه ٍب عن عب ِد َّ ِ
َحَّد َثَنا َهَّن ٌاد َحَّد َثَنا أَُبو م َع ِ
ال
َّللا ْب ِن َم ْس ُع ٍ
َع َم ِ َ ْ ْ ْ َ ْ
اوَي َة َع ْن ْاأل ْ
َ ْ َْ
ود َق َ
ُ

َّللا عَلي ِه وسَّلم وهو َّ ِ
َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
َح َد ُك ْم ُي ْج َم ُع َخْلُق ُه ِفي َب ْط ِن
ق اْل َم ْصُدو ُ
ق ِإ َّن أ َ
الصاد ُ
َّللا َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
َُ ُ
ِ
أِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّللا ِإَلْي ِه اْل َمَل َك
ُمه في أَْرَبع َ
ين َي ْو ًما ُث َّم َي ُكو ُن َعَلَق ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َي ُكو ُن ُم ْض َغ ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم ُيْرس ُل َّ ُ
ّ
َفيْن ُف ُخ ِف ِ
يد َف َو َّال ِذي َال ِإَل َه َغْيُرُه ِإ َّن
يه ُّ
َجَل ُه َو َع َمَل ُه َو َش ِق ٌّي أ َْو َس ِع ٌ
وح َوُي ْؤ َمُر ِبأَْرَب ٍع َي ْك ُت ُب ِرْزَق ُه َوأ َ
الر َ
َ
ِ
ِ ِ
اب َفُي ْخ َت ُم َل ُه
َه ِل اْل َجَّنة َح َّتى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال ِذَر ٌ
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
أَ
اع ُث َّم َي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
َه ِل َّ
َه ِل َّ
اع ُث َّم
الن ِار َح َّتى َما َي ُكو َن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها ِإَّال ِذَر ٌ
َح َد ُك ْم َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
ِب َع َم ِل أ ْ
الن ِار َفَي ْد ُخُل َها َواِ َّن أ َ
ِ ِ
َه ِل اْل َجَّن ِة َفَي ْد ُخُل َها
اب َفُي ْخ َت ُم َل ُه ِب َع َم ِل أ ْ
َي ْس ِب ُ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
ِ
يد
يح َحَّد َثَنا ُم َح َّمُد ْب ُن َب َّش ٍار َحَّد َثَنا َي ْحَيى ْب ُن َس ِع ٍ
يسى َو َه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
ال أَُبو ع َ
َق َ
ش حَّد َثَنا َزيد بن وه ٍب عن عب ِد َّ ِ
ود َقال َحَّد َثَنا رسول َّ ِ َّ
َّللا
ُْ ْ ُ َ ْ
َحَّد َثَنا ْاأل ْ
َع َم ُ َ
َ ْ َْ
َّللا َصلى َّ ُ
َُ ُ
َّللا ْب ِن َم ْس ُع ٍ َ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َح َم َد
يسى َوِفي اْلَباب َع ْن أَِبي ُهَرْيَرَة َوأََن ٍ
س و َسم ْعت أ ْ
ال أَُبو ع َ
َعَلْيه َو َسل َم َف َذ َكَر م ْثَل ُه َق َ
ِ
يد اْلَق َّ
طِ
ان َو َه َذا
ول َما َأرَْي ُت ِب َعْيِني ِم ْث َل َي ْحَيى ْب ِن َس ِع ٍ
ْب َن اْل َح َس ِن َقال َسم ْع ُت أ ْ
َح َم َد ْب َن َحْنَب ٍل َيُق ُ
َعم ِ
َّ ِي
ى
ش َن ْح َوُه َحَّد َثَنا ُم َح َّمُد ْب ُن اْل َع َال ِء
َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
يح َوَق ْد َرَو ُش ْعَب ُة َوالث ْورُّ َع ْن ْاأل ْ َ
ِ
َعم ِ
ش َع ْن َزْي ٍد َن ْح َوُه
َحَّد َثَنا َوك ٌ
يع َع ْن ْاأل ْ َ
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و أخرجه البخاري و مسلم

فما رأيكم ,هذا هو صاحب القبر الذي ال يؤخذ منه و ال يرد
هل أفادني السادة اإلعجازيون أين هي النطفة التي تظل في رحم إمرأة أربعين يوماً ؟؟ و هل هناك
حيوان منوي يعيش أكثر من يومين الي حد اقصي ثالث ايام في السائل المنوي بعد القذف ؟؟ إذن
نحن أمام الحيوان المنوي االسالمي المعجزة

واضع بعض الصور
حسب كالم القران والرسول انه يستمر  40يوم نطفه ثم يتحول الي علقه من دم
صورة الجنين بعد  40يوم

وطوله  6سم
ثم بعد  80يوم يتحول الي مضغه من دم

وطوله يكون تعدي  9سم ووزنه  300جم فهل هذا مضغه

وبعد اربعين يوم يتحول الي عظام وبعده يكسوها لحم

فهل هذا عظام غير مكسيه باللحم ؟

الكارثه الثامنة وهي تحديد نوع الجنين بعد  40يوم وفي احاديث اخري  120يوم كما راينا سابقا
في االحاديث
و أيها اإلعجازيون أتسائل أيضاً  ,متى يتحدد جنس الجنين ذكر أو أنثى ؟؟ المعروف اآلن دون
أدنى شك أن عدد الكروموزومات في اإلنسان هي  46كروموزوم  ,يأخذ نصفها من األب و

النصف الثاني من األم  ,و الذي يحدد نوع الجنين الحيوان المنوي للرجل  ,و يتحدد حسب ما
يحمله هذا الحيوان المنوي من كروموزوم الجنس و الذي يرمز لهما بالحرفين  Yو , X
الرجل
)22 + x ( female ) or y ( male
المراه
22 + x

و الثابت اآلن أن نوع الجنين يتحدد بمجرد إختراق الحيوان المنوي للبويضة حسب كروموزوم
الجنس الذي يحمله في خالل  72ساعه  ,فهل نصدق ما وصل إليه العلم و أصبح من الثوابت أم
نصدق هذا الجهل البدوي الذي خرج به علينا رسول اإلسالم ان نوعه يحدد بعد  120يوم ؟؟

والتاسعه مخلقه وغير مخلقه بعد  120يوم كما جاء في االحاديث الصحيحه السابقه

هل يعلم معنى نطفة مخلقة و غير مخلقة ؟؟
الحج َ : 5يا أَُّي َها َّ
اب ثُ َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن
اك ْم ِم ْن ُتَر ٍ
اس ِإ ْن ُكْن ُت ْم ِفي َرْي ٍب ِم َن اْلَب ْع ِث َفِإَّنا َخَل ْقَن ُ
الن ُ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ ِ ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم
اء ِإَلى أ َ
َعَلَق ٍة ُث َّم م ْن ُم ْض َغ ٍة ُم َخلَق ٍة َو َغْي ِر ُم َخلَق ٍة لُنَبّي َن َل ُك ْم َوُنقُّر في ْاألَْر َحا ِم َما َن َش ُ
َّك ْم َو ِمْن ُك ْم َم ْن ُي َت َوَّفى َو ِمْن ُك ْم َم ْن ُيَرُّد ِإَلى أَْرَذ ِل اْل ُع ُم ِر لِ َكْي َال َي ْعَل َم ِم ْن َب ْع ِد
ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال ُث َّم لِ َتْبُل ُغوا أ ُ
َشد ُ
ِ ِ
اه َت َّز ْت َوَرَب ْت َوأَْنَب َت ْت ِم ْن ُك ِّل َز ْو ٍج بهيج
ِعْل ٍم َشْيًئا َوَتَرى ْاألَْر َ
اء ْ
ض َهام َد ًة َفإ َذا أَْن َزْلَنا َعَلْي َها اْل َم َ

الت ْش ِكيل و َّ ِ
ِ
ِ
طها اْل َمْ أرَة َقْبل َّ
يها َوَق ْد َص َار ْت َذات َش ْكل َوَت ْخ ِطيط
الت ْخطيط َوَت َارة ُتْلق َ
إبن كثير َ :ف َت َارة ُت ْسق َ
َ
ولِه َذا َقال َتعاَلى " ُث َّم ِمن م ْض َغة م َخَّلَقة و َغير م َخَّلَقة " أَي َكما ُت َش ِ
اهُدوَن َها " لُِنَبِّين َل ُك ْم َوُن ِقّر ِفي
َ َ
َ َ
ْ َ
َ ْ ُ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ْاألَرحام ما َن َشاء ِإَلى أَجل مس ًّمى " أَي وَتارة َتس َت ِقر ِفي َّ ِ
ال
ْ َ َ ْ ّ
يها اْل َمْ أرَة َوَال ُت ْسق َ
الرحم َال ُتْلق َ
َ َُ
طها َك َما َق َ
َْ َ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
الس ْقط َم ْخُلوق َو َغْير َم ْخُلوق َفِإ َذا َم َضى
ال ُه َو ّ
ُم َجاهد في َق ْوله َت َعاَلى " ُم َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة " َق َ
ِ
َّللا
اها َك َما َي َشاء َّ
يها ُّ
َعَلْي َها أَْرَب ُعو َن َي ْو ًما َوَث َّم ُم ْض َغة أَْر َس َل َّ
الروح َو َس َّو َ
َّللا َت َعاَلى ِإَلْي َها َمَل ًكا َفَن َف َخ ف َ
ع َّز وج َّل ِم ْن حسن وُقبح وَذ َكر وأُْن َثى وَك َتب ِرْزقها وأَجلها و َش ِقي أَو س ِعيد َكما َثب َت ِفي َّ ِ
يحْي ِن
الصح َ
َ ََ
َ َ
َ
ُْ َ ْ َ
َ َ
َ َ َ َ َ ّ ْ َ
ِ
ِ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم
َّللا َصَّلى َّ
ال َحَّد َثَنا َر ُسول َّ
م ْن َحديث ْاأل ْ
َع َمش َع ْن َزْيد ْبن َو ْهب َع ْن اْبن َم ْس ُعود َق َ
وهو َّ ِ
ِ
ِ
ين َلْيَلة ُث َّم َي ُكون َعَلَقة ِم ْثل َذلِ َك
َح ُ
ُمه أَْرَبع َ
الصادق اْل َم ْصُدوق " إِ َّن َخْلق أ َ
َ َُ
دك ْم ُي ْج َمع في َب ْطن أ ّ
ُث َّم يكون م ْض َغة ِم ْثل َذلِك ُث َّم يبعث َّ ِ
ِ
َجله
َُ
َّللا ِإَلْيه اْل َمَلك َفُي ْؤ َمر ِبأَْرَب ِع َكل َمات َفَي ْك ُتب ِرْزقه َو َع َمله َوأ َ
َ َْ َ
ُ
و َش ِقي أَو س ِعيد ُث َّم يْن ُفخ ِف ِ
الروح " َوَرَوى ِاْبن أَِبي َح ِاتم َو ْابن َج ِرير ِم ْن َح ِديث َد ُاود ْبن أَِبي ِهْند
يه ُّ
َ
َ ّ ْ َ
ِ ِِ
الن ْط َفة ِإ َذا ِاس َتَقَّر ْت ِفي َّ ِ
ال ُّ :
َع ْن َّ
ال َيا
الش ْع ِب ّي َع ْن َعْلَق َمة َع ْن َعْبد َّ
ْ
اء َها َمَلك ب َك ّفه َفَق َ
الرحم َج َ
َّللا َق َ
ِ
َّ ِ ِ
َّ
َّ
يل ُم َخَّلَقة
يل َغْير ُم َخلَقة َل ْم َت ُك ْن َن َس َمة َوَق َذ َف ْت َها ْاألَْر َحام َد ًما َواِ ْن ق َ
َر ّب ُم َخلَقة أ َْو َغْير ُم َخلَقة َفإ ْن ق َ
ِ
ِ
ِ
َي أَْرض َي ُموت.
َي َر ّب َذ َكر أ َْو أُْن َثى َشق ّي أ َْو َسعيد َما ْاأل َ
ال أ ْ
َق َ
َجل َو َما ْاألَ َثر َوبأ ِّ

ِ
ِ
امة اْل َخْلق َ"و َغْير ُم َخَّلَقة"
"م َخَّلَقة" ُم َص َّوَرة َت َّ
الجاللين ُ :ث َّم م ْن ُم ْض َغة" َوه َي َل ْح َمة َق ْدر َما ُي ْم َضغ ُ
امة اْل َخْلق
َي َغْير َت َّ
أْ

الطبري ُ :م ْض َغ ٍة ُم َخَّلَق ٍة َو َغْي ِر

ِ
َّ
َّ
ضهم ِ :هي ِم ْن ِص َفة ُّ
َهل َّ
الن ْط َفة
َو ْ
فأْ
اخَتَل َ
ال َب ْع ْ
التأ ِْويل في َتأ ِْويل َق ْوله ُ { :م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة } َفَق َ
َ
اك ْم ِم ْن ُتَراب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َفة ُم َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة َقاُلوا َ :فأَ َّما اْل ُم َخَّلَقة
ال َ :و َم ْعَنى َذلِ َك َ :فِإَّنا َخَل ْقَن ُ
َ .ق َ
َما َغْير م َخَّلَقة َفما َد َف َع ْت ُه ْاألَْر َحام ِم َن ُّ
َن َي ُكون َخْلًقا ِ .ذ ْكر
الن َ
ان َخْلًقا َس ِوًّيا َوأ َّ
طف َوأَْلَق ْت ُه َقْبل أ ْ
َف َما َك َ
َ
ُ
ال َذلِ َك :
َم ْن َق َ
اوية  ,ع ْن َداود بن أَِبي ِهْند  ,ع ْن ع ِ
امر َ ,ع ْن
َ َ
َ
ُ ْ
ال  :ثنا أَُبو ُم َع ِ َ
َ - 18845حَّد َثَنا أَُبو ُكَرْيب َ ,ق َ
ال ِ :إ َذا َوَق َع ِت ُّ
ال َ :يا َر ّب ُم َخَّلَقة أ َْو
الر ِحم َ ,ب َع َث َّ
الن ْط َفة ِفي َّ
َعْلَق َمة َ ,ع ْن َعْبد َّ
َّللا َمَل ًكا َفَق َ
َّللا َ ,ق َ
َّ
َّ
َّ
ِ
ال َ :يا َر ّب َف َما
ال ُ :م َخلَقة َ ,ق َ
ال َ :غْير ُم َخلَقة َ ,م َّج ْت َها ْاألَْر َحام َد ًما َ ,واِ ْن َق َ
َغْير ُم َخلَقة ؟ َفإ ْن َق َ
ِ
الن ْط َفة أَ َذ َكر أَم أُْن َثى ؟ ما ِرْزقها ما أَجلها ؟ أ َ ِ
ِص َفة َه ِذ ِه ُّ
طلِ ْق
ال َ :فُيَقال َل ُه  :اْن َ
َ َ َ َ
ْ
َشق ّي أ َْو َسعيد ؟ َق َ
َ
ِ
الن ْط َفة ! َقال َ :فيْن َ ِ
اس َتْن ِس ْخ ِمْن ُه ِص َفة َه ِذ ِه ُّ
خها َف َال َت َزال َم َع ُه َح َّتى
طلق اْل َمَلك َفَيْن َس َ
َ َ
ِإَلى أ ُّم اْلك َتاب َف ْ
امة و َغير َت َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال َذلِ َك :
ال َ
آخُرو َن َ :م ْعَنى َذل َك َ :ت َّ َ ْ
َيأْتي َعَلى آخر ص َف َ
امة  .ذ ْكر َم ْن َق َ
تها َ .وَق َ
َّللا :
ال  :ثنا أَُبو ِه َال ل َ ,ع ْن َق َت َادة ِفي َق ْول َّ
ال  :ثنا ُسَلْي َمان َ ,ق َ
َ - 18846حَّد َثَنا ْابن َب َّشار َ ,ق َ
َّ
َّ
ال  :ثنا ُم َح َّمد ْبن
امة َو َغْير َت َّ
ال َ :ت َّ
امة َ - * .حَّد َثَنا ْابن َعْبد ْاأل ْ
َعَلى َ ,ق َ
{ ُم َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة } َق َ
َث ْور َ ,ع ْن َق َت َادة ُ { :م َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة } َف َذ َكَر ِم ْثله .

ال آ َخُرو َن َ :م ْعَنى َذلِ َك اْل ُم ْض َغة ُم َص َّوَرة ِإْن َساًنا َو َغْير ُم َص َّوَرة َ ,فِإ َذا ُص ِّوَر ْت َف ِهي ُم َخَّلَقة َواِ َذا َل ْم
َوَق َ
َ
ُتص َّور َف ِهي َغير م َخَّلَقة ِ .ذ ْكر م ْن َق ِ
ال  :ثنا َح َّكام َ ,ع ْن
َ
ال َذل َك َ - 18847 :حَّد َثَنا ْابن ُح َمْيد َ ,ق َ
َ
َ
َ ْ ُ
اسم بن أَ ِبي ب َّزة  ,عن مج ِ
الر ْحمن  ,ع ِن اْلَق ِ
اهد ِفي َق ْوله ُ { :م َخَّلَقة }
َْ َُ
َ
ْ
َ
َعْنَب َسة َ ,ع ْن ُم َح َّمد ْبن َعْبد َّ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ال :
ال ّ :
ال  :ثنا أَُبو َعاصم َ ,ق َ
الس ْقط ُ ,م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة َ - * .حَّد َثني ُم َح َّمد ْبن َع ْمرو َ ,ق َ
َق َ
ِ
ِ
ِ
يعا َ ,ع ِن ْابن أَِبي َن ِجيح ,
ال  :ثنا َوْرَقاء َجم ً
ثنا ع َ
ال  :ثنا اْل َح َسن َ ,ق َ
يسى ; َو َحَّد َثني اْل َح ِارث َ ,ق َ
عن مج ِ
ِ
َّ
َّ
الس ْقط َ ,م ْخُلوق َو َغْير َم ْخُلوق - * .
اهد ِفي َق ْول َّ
َْ َُ
ال ّ :
َّللا ُ { :م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة } َق َ
اسم َ ,قال  :ثنا اْلحسين َ ,قال  :ثني حجَّاج  ,ع ِن ابن جريج  ,عن مج ِ
حَّد َثَنا اْلَق ِ
اهد ِ ,بَن ْح ِوِه .
َْ َُ
َ
َ
َ ْ َُ ْ
َُْ
َ
َ
ِ
ال ِفي
ال  :ثنا َعْبد ْاأل ْ
ال  :ثنا َد ُاود َ ,ع ْن َعامر أََّن ُه َق َ
َعَلى َ ,ق َ
َ - 18848حَّد َثَنا ْابن اْل ُم َثَّنى َ ,ق َ
ُّ
الر ِبع َكاَن ْت َن َس َمة ُم َخَّلَقة َ ,واِ َذا َق َذ َف ْت َها َقْبل َذلِ َك َف ِهي َغْير
الن ْط َفة َواْل ُم ْض َغة ِإ َذا ُن ِّك َس ْت ِفي اْل َخْلق َّا
َ
ُم َخَّلَقة .
الر ْح َمن ْبن َم ْه ِد ّي َ ,ع ْن َح َّماد ْبن أَِبي َسَل َمة َ ,ع ْن َد ُاود ْبن أَِبي ِهْند
ال  :ثنا َعْبد َّ
َ - 18849ق َ
ِ
ِ
َّ
َّ
الص َو ِ
ِ
اب َق ْول
الس ْقط َ .وأ َْوَلى ْاألَ ْق َوال ِفي َذلِ َك ِب َّ
ال ّ :
َ ,ع ْن أَبي اْل َعالَية ُ { :م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة } َق َ
ِ
َّ
َن اْل ُم َخَّلَقة َو َغْير
الس ْقط َقْبل َت َمام َخْلقه ; ِأل َّ
ال  :اْل ُم َخَّلَقة اْل ُم َص َّوَرة َخْلًقا َت ًّ
اما َ ,و َغْير ُم َخلَقة ّ :
َم ْن َق َ
ِ
اْلم َخَّلَقة ِم ْن َن ْعت اْلم ْض َغة َو ُّ
ق َل َها َح َّتى َت ِصير َخْلًقا َس ِوًّيا ِإَّال
الن ْط َفة َب ْعد َمصيرَها ُم ْض َغة َ ,ل ْم َيْب َ
ُ
ُ
ِ
َّ
َن ُتْل ِقيه
الت ْص ِوير ; َوَذلِ َك ُه َو اْل ُمَراد ِبَق ْولِه ُ { :م َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة } َخْلًقا َس ِوًّيا َ ,و َغْير ُم َخَّلَقة ِبأ ْ
ِ
الروح.
يها ُّ
ْاأل ُّم ُم ْض َغة َوَال ُت َص َّور َوَال ُيْن َفخ ف َ

َّ
َّ
امة اْل َخْلق " ,
ال اْل َفَّراء ُ " :م َخَّلَقة " َت َّ
تفسير القرطبي َ :ق ْوله َت َعاَلى ُ " :م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة " َق َ
الس ْقط  .وَق ِ
قها َ " ,و َغْير ُم َخَّلَقة " َل ْم ُت َص َّور
َو َغْير ُم َخَّلَقة " َّ
ال اْبن ْاأل ْ
َعَارِب ّي ُ " :م َخَّلَقة " َق ْد َب َدأَ َخْل َ
َ َ
بعد ِ .ابن َزيد  :اْلم َخَّلَقة َّال ِتي َخَلق َّ ِ
الرس َواْلَي َدْي ِن َو ِّ
الر ْجَلْي ِن َ ,و َغْير ُم َخَّلَقة اَّل ِتي َل ْم ُي ْخَلق
يها َّ ْأ
ْ ْ
َْ
َّللا ف َ
َ
ُ
ِفيها َشيء َ .ق ِ
َصل ِاال ْش ِتَقاق َفِإ َّن ُّ
الن ْط َفة َواْل َعَلَقة َواْل ُم ْض َغة ُم َخَّلَقة ;
ال اْبن اْل َعَربِ ّي ِ :إ َذا َر َج ْعَنا ِإَلى أ ْ
َ
َ ْ
َّ ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى َ ,واِ ْن َر َج ْعَنا ِإَلى َّ
َّللا َت َعاَلى " :
ِأل َّ
ال َّ
َن اْل ُك ّل َخْلق َّ
الت ْص ِوير الذي ُه َو ُمْن َت َهى اْلخْلَقة َك َما َق َ
ِ
ِ
ال ِاْبن َزْيد ُ .قْلت َّ :
الت ْخلِيق ِم ْن اْل َخْلق ,
اه َخْلًقا َ
ُث َّم أَْن َش ْأَن ُ
آخر " [ اْل ُم ْؤمُنو َن َ ] 14 :ف َذل َك َما َق َ
ِ
ِ
ِ
ان ُن ْط َفة َف ُه َو م ْخُلوق
ق َخْلًقا َب ْعد َخْلق َ ,واِ َذا َك َ
َوِفيه َم ْعَنى اْل َك ْثَرة َ ,ف َما َت َت َاب َع َعَلْيه ْاألَ ْط َوار َفَق ْد ُخل َ
َ
ِ
يل ِ :إ َّن
آخر " [ اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َ ] 14 :و ََّ
ال َّ
اه َخْلًقا َ
َّللا أ ْ
َّللا َت َعاَلى  " :ثُ َّم أَْن َش ْأَن ُ
َعَلم َ .وَق ْد ق َ
; َولِ َه َذا َق َ
الر ّب
َي ِمْن ُه ْم َم ْن ُي ِت ّم َّ
َق ْوله ُ " :م َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة " َيْرِجع ِإَلى اْل َوَلد ِب َعْيِن ِه َال ِإَلى َّ
الس ْقط ; أ ْ
ِ
ِ
ِ
يل ( :
َع َضاء أ ْ
ُسْب َحانه ُم ْض َغته َفَي ْخُلق َل ُه ْاأل ْ
َج َمع َ ,و ِمْن ُه ْم َم ْن َي ُكون َخد ً
يجا َناق ًصا َغْير َت َمام َ .وق َ
ِ
ِ
اْلم َخَّلَقة أ ْ ِ
الس ْقط .
ان َحًّيا َ ,و َغْير اْل ُم َخَّلَقة َّ
َن َتلد اْل َمْ أرَة ل َت َما ِم اْل َوْقت )  .اْبن َعَّباس  :اْل ُم َخَّلَقة َما َك َ
ُ
الدر المنثور في التفسير بالمأثور :

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال :إذا وقعت النطفة في الرحم ،بعث هللا ملكا فقال :يا رب،
مخلقة أو غير مخلقه؟ فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دما؛ وان قال مخلقة قال :يا رب ،فما
صفة هذه النطفة ...أذكر أم أنثى؟ وما رزقها؟ وما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ فيقال له :انطلق إلى
أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة .فينطلق فينسخها ،فال يزال معه حتى يأتي على آخر
صفتها.

وأخرج ابن أبي حاتم وصححه عن ابن عباس في قوله {مخلقة وغير مخلقة} قال :المخلقة ،ما
كان حيا {وغير مخلقة} ما كان من سقط.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ،عن عكرمة قال :العلقة الدم ،والمضغة اللحم
والمخلقة ،التي تم خلقها {وغير مخلقة} السقط.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة {مخلقة وغير مخلقة} قال :تامة وغير
تامة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال {غير مخلقة} السقط.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال :إذا دخل في الخلق الرابع كانت نسمة مخلقة،
واذا قدم فيها قبل ذلك فهي غير مخلقة.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم،
عن مجاهد {مخلقة وغير مخلقة} قال :السقط مخلوق وغير مخلوق
فهل سمع احدكم عن جنين استمر في بطن امه ميت من اليوم االول الي اليوم  120ثم دبت فيه
الحياه ؟ غير محدد نوع جنسه اذا كان ذكر ام انثي ؟
رغم ان العلم يؤكد انه يصير كائن حي في اقل من  72ساعه وهي زمن الذي تستغرقه الحيوانات
المنويه من وقت العالقه الزوجيه الي الوصول الي البويضه واختراق وبداية تكوين الزيجوت

والعاشره ان صفاته الوراثيه بعد  120يوم

ما هي حكاية الملكين الموكين برحم المرأة و هل تكون الروح شيئ ينفخ في الجنين في وقت
معين و هو بحسب المفهوم اإلسالمي يكون بعد أربعة أشهر !!!
هل تعلمون أن القلب يبدأ في النبض بعد أربع أسابيع من عمر الجنين أي في نهاية الشهر األول
و يمكن أن يسمع و يالحظ بوضوح في نهاية الشهر الثاني (  8أسابيع ) عن طريق أجهزة
السونار ؟
هل تعلمون ماهو شكل الجنين الذي يبلغ عمره أربعة شهور في رحم األم ؟ أرجو أن تروا هذه
الصور في هذا الرابط
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فهل ينمو الجنين في رحم أمه حتى يصير بهذه الصورة بال روح ؟؟

واخي ار اريد ان اتوسع قليال في ما ترتيب علي كارثة مخلقه وغير مخلقة بعد  120يوم
هل يعلم معنى نطفة مخلقة و غير مخلقة ؟؟
الحج َ : 5يا أَُّي َها َّ
اب ثُ َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن
اك ْم ِم ْن ُتَر ٍ
اس ِإ ْن ُكْن ُت ْم ِفي َرْي ٍب ِم َن اْلَب ْع ِث َفِإَّنا َخَل ْقَن ُ
الن ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم
َعَلَق ٍة ُث َّم م ْن ُم ْض َغ ٍة ُم َخَّلَق ٍة َو َغْي ِر ُم َخَّلَق ٍة لُنَبِّي َن َل ُك ْم َوُنقُّر في ْاألَْر َحا ِم َما َن َشا ُء ِإَلى أ َ
َّك ْم َو ِمْن ُك ْم َم ْن ُي َت َوَّفى َو ِمْن ُك ْم َم ْن ُيَرُّد ِإَلى أَْرَذ ِل اْل ُع ُم ِر لِ َكْي َال َي ْعَل َم ِم ْن َب ْع ِد
ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال ُث َّم لِ َتْبُل ُغوا أ ُ
َشد ُ
ِ ِ
اه َت َّز ْت َوَرَب ْت َوأَْنَب َت ْت ِم ْن ُك ِّل َز ْو ٍج بهيج
ِعْل ٍم َشْيًئا َوَتَرى اْألَْر َ
اء ْ
ض َهام َد ًة َفإ َذا أَْن َزْلَنا َعَلْي َها اْل َم َ
الت ْش ِكيل و َّ ِ
ِ
ِ
طها اْل َمْ أرَة َقْبل َّ
يها َوَق ْد َص َار ْت َذات َش ْكل َوَت ْخ ِطيط
الت ْخطيط َوَت َارة ُتْلق َ
إبن كثير َ :ف َت َارة ُت ْسق َ
َ
ولِه َذا َقال َتعاَلى " ُث َّم ِمن م ْض َغة م َخَّلَقة و َغير م َخَّلَقة " أَي َكما ُت َش ِ
اهُدوَن َها " لُِنَبِّين َل ُك ْم َوُن ِقّر ِفي
َ َ
َ َ
ْ َ
َ ْ ُ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ْاألَرحام ما َن َشاء ِإَلى أَجل مس ًّمى " أَي وَتارة َتس َت ِقر ِفي َّ ِ
ال
ْ َ َ ْ ّ
يها اْل َمْ أرَة َوَال ُت ْسق َ
الرحم َال ُتْلق َ
َ َُ
طها َك َما َق َ
َْ َ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
الس ْقط َم ْخُلوق َو َغْير َم ْخُلوق َفِإ َذا َم َضى
ال ُه َو ّ
ُم َجاهد في َق ْوله َت َعاَلى " ُم َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة " َق َ
ِ
َّللا
الروح َو َس َّوا َها َك َما َي َشاء َّ
يها ُّ
َعَلْي َها أَْرَب ُعو َن َي ْو ًما َوَث َّم ُم ْض َغة أَْر َس َل َّ
َّللا َت َعاَلى ِإَلْي َها َمَل ًكا َفَن َف َخ ف َ
ِ
الص ِحي َحْي ِن
لها َو َش ِق ّي أ َْو َس ِعيد َك َما َثَب َت ِفي َّ
قها َوأ َ
َج َ
َع َّز َو َج َّل م ْن ُح ْسن َوُقْبح َوَذ َكر َوأُْن َثى َوَك َت َب ِرْز َ
ِ
ِ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم
َّللا َصَّلى َّ
ال َحَّد َثَنا َر ُسول َّ
م ْن َحديث ْاأل ْ
َع َمش َع ْن َزْيد ْبن َو ْهب َع ْن اْبن َم ْس ُعود َق َ
وهو َّ ِ
ِ
ِ
ين َلْيَلة ُث َّم َي ُكون َعَلَقة ِم ْثل َذلِ َك
َح ُ
ُمه أَْرَبع َ
الصادق اْل َم ْصُدوق " إِ َّن َخْلق أ َ
َ َُ
دك ْم ُي ْج َمع في َب ْطن أ ّ
ُث َّم يكون م ْض َغة ِم ْثل َذلِك ُث َّم يبعث َّ ِ
ِ
َجله
َُ
َّللا ِإَلْيه اْل َمَلك َفُي ْؤ َمر ِبأَْرَب ِع َكل َمات َفَي ْك ُتب ِرْزقه َو َع َمله َوأ َ
َ َْ َ
ُ

و َش ِقي أَو س ِعيد ُث َّم يْن ُفخ ِف ِ
الروح " َوَرَوى ِاْبن أَِبي َح ِاتم َو ْابن َج ِرير ِم ْن َح ِديث َد ُاود ْبن أَِبي ِهْند
يه ُّ
َ
َ ّ ْ َ
ِ ِِ
الن ْط َفة ِإ َذا ِاس َتَقَّر ْت ِفي َّ ِ
ال ُّ :
َع ْن َّ
ال َيا
الش ْع ِب ّي َع ْن َعْلَق َمة َع ْن َعْبد َّ
ْ
اء َها َمَلك ب َك ّفه َفَق َ
الرحم َج َ
َّللا َق َ
ِ
َّ ِ ِ
َّ
َّ
يل ُم َخَّلَقة
يل َغْير ُم َخلَقة َل ْم َت ُك ْن َن َس َمة َوَق َذ َف ْت َها ْاألَْر َحام َد ًما َواِ ْن ق َ
َر ّب ُم َخلَقة أ َْو َغْير ُم َخلَقة َفإ ْن ق َ
ِ
ِ
ِ
َي أَْرض َي ُموت.
َي َر ّب َذ َكر أ َْو أُْن َثى َشق ّي أ َْو َسعيد َما اْأل َ
ال أ ْ
َق َ
َجل َو َما ْاألَ َثر َوبأ ِّ

ِ
ِ
امة اْل َخْلق َ"و َغْير ُم َخَّلَقة"
"م َخَّلَقة" ُم َص َّوَرة َت َّ
الجاللين ُ :ث َّم م ْن ُم ْض َغة" َوه َي َل ْح َمة َق ْدر َما ُي ْم َضغ ُ
امة اْل َخْلق
َي َغْير َت َّ
أْ

الطبري ُ :م ْض َغ ٍة ُم َخَّلَق ٍة َو َغْي ِر

ِ
َّ
َّ
ضهم ِ :هي ِم ْن ِص َفة ُّ
َهل َّ
الن ْط َفة
َو ْ
فأْ
اخَتَل َ
ال َب ْع ْ
التأ ِْويل في َتأ ِْويل َق ْوله ُ { :م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة } َفَق َ
َ
اك ْم ِم ْن ُتَراب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َفة ُم َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة َقاُلوا َ :فأَ َّما اْل ُم َخَّلَقة
ال َ :و َم ْعَنى َذلِ َك َ :فِإَّنا َخَل ْقَن ُ
َ .ق َ
َما َغْير م َخَّلَقة َفما َد َف َع ْت ُه ْاألَْر َحام ِم َن ُّ
َن َي ُكون َخْلًقا ِ .ذ ْكر
الن َ
ان َخْلًقا َس ِوًّيا َوأ َّ
طف َوأَْلَق ْت ُه َقْبل أ ْ
َف َما َك َ
َ
ُ
ال َذلِ َك :
َم ْن َق َ
اوية  ,ع ْن َداود بن أَِبي ِهْند  ,ع ْن ع ِ
امر َ ,ع ْن
َ َ
َ
ُ ْ
ال  :ثنا أَُبو ُم َع ِ َ
َ - 18845حَّد َثَنا أَُبو ُكَرْيب َ ,ق َ
ال ِ :إ َذا َوَق َع ِت ُّ
ال َ :يا َر ّب ُم َخَّلَقة أ َْو
الر ِحم َ ,ب َع َث َّ
الن ْط َفة ِفي َّ
َعْلَق َمة َ ,ع ْن َعْبد َّ
َّللا َمَل ًكا َفَق َ
َّللا َ ,ق َ
َّ
َّ
َّ
ِ
ال َ :يا َر ّب َف َما
ال ُ :م َخلَقة َ ,ق َ
ال َ :غْير ُم َخلَقة َ ,م َّج ْت َها ْاألَْر َحام َد ًما َ ,واِ ْن َق َ
َغْير ُم َخلَقة ؟ َفإ ْن َق َ

ِ
الن ْط َفة أَ َذ َكر أَم أُْن َثى ؟ ما ِرْزقها ما أَجلها ؟ أ َ ِ
ِص َفة َه ِذ ِه ُّ
طلِ ْق
ال َ :فُيَقال َل ُه  :اْن َ
َ َ َ َ
ْ
َشق ّي أ َْو َسعيد ؟ َق َ
َ
ِ
اس َتْن ِس ْخ ِمْن ُه ِص َفة َه ِذ ِه ُّ
طلِق اْل َمَلك َفَيْن َسخ َها َف َال َت َزال َم َع ُه َح َّتى
ال َ :فَيْن َ
ِإَلى أ ُّم اْلك َتاب َف ْ
الن ْط َفة ! َق َ
امة و َغير َت َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال َذلِ َك :
ال َ
آخُرو َن َ :م ْعَنى َذل َك َ :ت َّ َ ْ
َيأْتي َعَلى آخر ص َف َ
امة  .ذ ْكر َم ْن َق َ
تها َ .وَق َ
َّللا :
ال  :ثنا أَُبو ِه َال ل َ ,ع ْن َق َت َادة ِفي َق ْول َّ
ال  :ثنا ُسَلْي َمان َ ,ق َ
َ - 18846حَّد َثَنا ْابن َب َّشار َ ,ق َ
َّ
َّ
ال  :ثنا ُم َح َّمد ْبن
امة َو َغْير َت َّ
ال َ :ت َّ
امة َ - * .حَّد َثَنا ْابن َعْبد ْاأل ْ
َعَلى َ ,ق َ
{ ُم َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة } َق َ
َث ْور َ ,ع ْن َق َت َادة ُ { :م َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة } َف َذ َكَر ِم ْثله .
ال آ َخُرو َن َ :م ْعَنى َذلِ َك اْل ُم ْض َغة ُم َص َّوَرة ِإْن َساًنا َو َغْير ُم َص َّوَرة َ ,فِإ َذا ُص ِّوَر ْت َف ِهي ُم َخَّلَقة َواِ َذا َل ْم
َوَق َ
َ
ُتص َّور َف ِهي َغير م َخَّلَقة ِ .ذ ْكر م ْن َق ِ
ال  :ثنا َح َّكام َ ,ع ْن
َ
ال َذل َك َ - 18847 :حَّد َثَنا ْابن ُح َمْيد َ ,ق َ
َ
َ
َ ْ ُ
اسم بن أَ ِبي ب َّزة  ,عن مج ِ
الر ْحمن  ,ع ِن اْلَق ِ
اهد ِفي َق ْوله ُ { :م َخَّلَقة }
َْ َُ
َ
ْ
َ
َعْنَب َسة َ ,ع ْن ُم َح َّمد ْبن َعْبد َّ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ال :
ال ّ :
ال  :ثنا أَُبو َعاصم َ ,ق َ
الس ْقط ُ ,م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة َ - * .حَّد َثني ُم َح َّمد ْبن َع ْمرو َ ,ق َ
َق َ
ِ
ِ
ِ
يعا َ ,ع ِن ْابن أَِبي َن ِجيح ,
ال  :ثنا َوْرَقاء َجم ً
ثنا ع َ
ال  :ثنا اْل َح َسن َ ,ق َ
يسى ; َو َحَّد َثني اْل َح ِارث َ ,ق َ
عن مج ِ
ِ
َّ
َّ
الس ْقط َ ,م ْخُلوق َو َغْير َم ْخُلوق - * .
اهد ِفي َق ْول َّ
َْ َُ
ال ّ :
َّللا ُ { :م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة } َق َ
اسم َ ,قال  :ثنا اْلحسين َ ,قال  :ثني حجَّاج  ,ع ِن ابن جريج  ,عن مج ِ
حَّد َثَنا اْلَق ِ
اهد ِ ,بَن ْح ِوِه .
َْ َُ
َ
َ
َ ْ َُ ْ
َُْ
َ
َ
ِ
ال ِفي
ال  :ثنا َعْبد ْاأل ْ
ال  :ثنا َد ُاود َ ,ع ْن َعامر أََّن ُه َق َ
َعَلى َ ,ق َ
َ - 18848حَّد َثَنا ْابن اْل ُم َثَّنى َ ,ق َ
ُّ
الر ِبع َكاَن ْت َن َس َمة ُم َخَّلَقة َ ,واِ َذا َق َذ َف ْت َها َقْبل َذلِ َك َف ِهي َغْير
الن ْط َفة َواْل ُم ْض َغة ِإ َذا ُن ِّك َس ْت ِفي اْل َخْلق َّا
َ
ُم َخَّلَقة .

الر ْح َمن ْبن َم ْه ِد ّي َ ,ع ْن َح َّماد ْبن أَِبي َسَل َمة َ ,ع ْن َد ُاود ْبن أَِبي ِهْند
ال  :ثنا َعْبد َّ
َ - 18849ق َ
ِ
ِ
َّ
َّ
الص َو ِ
ِ
اب َق ْول
الس ْقط َ .وأ َْوَلى ْاألَ ْق َوال ِفي َذلِ َك ِب َّ
ال ّ :
َ ,ع ْن أَبي اْل َعالَية ُ { :م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة } َق َ
ِ
َّ
َن اْل ُم َخَّلَقة َو َغْير
الس ْقط َقْبل َت َمام َخْلقه ; ِأل َّ
ال  :اْل ُم َخَّلَقة اْل ُم َص َّوَرة َخْلًقا َت ًّ
اما َ ,و َغْير ُم َخلَقة ّ :
َم ْن َق َ
ِ
اْلم َخَّلَقة ِم ْن َن ْعت اْلم ْض َغة َو ُّ
ق َل َها َح َّتى َت ِصير َخْلًقا َس ِوًّيا ِإَّال
الن ْط َفة َب ْعد َمصيرَها ُم ْض َغة َ ,ل ْم َيْب َ
ُ
ُ
َّ
الت ْص ِوير ; َوَذلِ َك ُه َو اْل ُمَراد ِبَق ْولِ ِه ُ { :م َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة } َخْلًقا َس ِوًّيا َ ,و َغْير ُم َخَّلَقة ِبأَ ْن ُتْل ِقيه
ِ
الروح.
يها ُّ
ْاأل ُّم ُم ْض َغة َوَال ُت َص َّور َوَال ُيْن َفخ ف َ
َّ
َّ
امة اْل َخْلق " ,
ال اْل َفَّراء ُ " :م َخَّلَقة " َت َّ
تفسير القرطبي َ :ق ْوله َت َعاَلى ُ " :م َخلَقة َو َغْير ُم َخلَقة " َق َ
الس ْقط  .وَق ِ
قها َ " ,و َغْير ُم َخَّلَقة " َل ْم ُت َص َّور
َو َغْير ُم َخَّلَقة " َّ
ال اْبن ْاأل ْ
َعَارِب ّي ُ " :م َخَّلَقة " َق ْد َب َدأَ َخْل َ
َ َ
بعد ِ .ابن َزيد  :اْلم َخَّلَقة َّال ِتي َخَلق َّ ِ
الرس َواْلَي َدْي ِن َو ِّ
الر ْجَلْي ِن َ ,و َغْير ُم َخَّلَقة َّال ِتي َل ْم ُي ْخَلق
يها َّ ْأ
ْ ْ
َْ
َّللا ف َ
َ
ُ
ِفيها َشيء َ .ق ِ
َصل ِاال ْش ِتَقاق َفِإ َّن ُّ
الن ْط َفة َواْل َعَلَقة َواْل ُم ْض َغة ُم َخَّلَقة ;
ال اْبن اْل َعَربِ ّي ِ :إ َذا َر َج ْعَنا ِإَلى أ ْ
َ
َ ْ
َّ ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى َ ,وِا ْن َر َج ْعَنا ِإَلى َّ
َّللا َت َعاَلى " :
ِأل َّ
ال َّ
َن اْل ُك ّل َخْلق َّ
الت ْص ِوير الذي ُه َو ُمْن َت َهى اْلخْلَقة َك َما َق َ
ِ
ِ
ال ِاْبن َزْيد ُ .قْلت َّ :
الت ْخلِيق ِم ْن اْل َخْلق ,
اه َخْلًقا َ
ُث َّم أَْن َش ْأَن ُ
آخر " [ اْل ُم ْؤمُنو َن َ ] 14 :ف َذل َك َما َق َ
ِ
ِ
ِ
ان ُن ْط َفة َف ُه َو م ْخُلوق
ق َخْلًقا َب ْعد َخْلق َ ,واِ َذا َك َ
َوِفيه َم ْعَنى اْل َك ْثَرة َ ,ف َما َت َت َاب َع َعَلْيه ْاألَ ْط َوار َفَق ْد ُخل َ
َ
ِ
يل ِ :إ َّن
آخر " [ اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َ ] 14 :و ََّ
ال َّ
اه َخْلًقا َ
َّللا أ ْ
َّللا َت َعاَلى  " :ثُ َّم أَْن َش ْأَن ُ
َعَلم َ .وَق ْد ق َ
; َولِ َه َذا َق َ
َي ِمْن ُه ْم َم ْن ُي ِت ّم الَّر ّب
َق ْوله ُ " :م َخَّلَقة َو َغْير ُم َخَّلَقة " َيْرِجع ِإَلى اْل َوَلد ِب َعْيِن ِه َال ِإَلى َّ
الس ْقط ; أ ْ
ِ
ِ
ِ
يل ( :
َع َضاء أ ْ
ُسْب َحانه ُم ْض َغته َفَي ْخُلق َل ُه ْاأل ْ
َج َمع َ ,و ِمْن ُه ْم َم ْن َي ُكون َخد ً
يجا َناق ًصا َغْير َت َمام َ .وق َ
ِ
ِ
اْلم َخَّلَقة أ ْ ِ
الس ْقط .
ان َحًّيا َ ,و َغْير اْل ُم َخَّلَقة َّ
َن َتلد اْل َمْ أرَة ل َت َما ِم اْل َوْقت )  .اْبن َعَّباس  :اْل ُم َخَّلَقة َما َك َ
ُ
الدر المنثور في التفسير بالمأثور :

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال :إذا وقعت النطفة في الرحم ،بعث هللا ملكا فقال :يا رب،
مخلقة أو غير مخلقه؟ فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دما؛ وان قال مخلقة قال :يا رب ،فما
صفة هذه النطفة ...أذكر أم أنثى؟ وما رزقها؟ وما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ فيقال له :انطلق إلى
أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة .فينطلق فينسخها ،فال يزال معه حتى يأتي على آخر
صفتها.
وأخرج ابن أبي حاتم وصححه عن ابن عباس في قوله {مخلقة وغير مخلقة} قال :المخلقة ،ما
كان حيا {وغير مخلقة} ما كان من سقط.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ،عن عكرمة قال :العلقة الدم ،والمضغة اللحم
والمخلقة ،التي تم خلقها {وغير مخلقة} السقط.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة {مخلقة وغير مخلقة} قال :تامة وغير
تامة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال {غير مخلقة} السقط.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال :إذا دخل في الخلق الرابع كانت نسمة مخلقة،
واذا قدم فيها قبل ذلك فهي غير مخلقة.

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم،
عن مجاهد {مخلقة وغير مخلقة} قال :السقط مخلوق وغير مخلوق
فهل سمع احدكم عن جنين استمر في بطن امه ميت من اليوم االول الي اليوم  120ثم دبت فيه
الحياه ؟
رغم ان العلم يؤكد انه يصير كائن حي في اقل من  72ساعه وهي زمن الذي تستغرقه الحيوانات
المنويه من وقت العالقه الزوجيه الي الوصول الي البويضه واختراق وبداية تكوين الزيجوت الحي
ما هي حكاية الملكين الموكين برحم المرأة و هل تكون الروح شيئ ينفخ في الجنين في وقت
معين و هو بحسب المفهوم اإلسالمي يكون بعد أربعة أشهر !!!
هل تعلمون أن القلب يبدأ في النبض بعد أربع أسابيع من عمر الجنين أي في نهاية الشهر األول
و يمكن أن يسمع و يالحظ بوضوح في نهاية الشهر الثاني (  8أسابيع ) عن طريق أجهزة
السونار ؟
هل تعلمون ماهو شكل الجنين الذي يبلغ عمره أربعة شهور في رحم األم ؟

فهل ينمو الجنين في رحم أمه حتى يصير بهذه الصورة بال روح ؟؟

وما يهمني االن ان اعرضه ما ترتب علي ذلك من احكام شرعية وهو كارثة حكم االجهاض في
االسالم

من موقع اسالم ويب
اإلجهاض
األربعاء  29ربيع األول 2001-6-20 - 1422

: 8781رقم الفتوى

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأجمع أهل العلم على حرمة اإلجهاض إذا أتم الجنين مائة وعشرين ألنه بعد الطور الثالث وهو تمام
المائة وعشرين يوماً يكون قد نفخ فيه الروح وفي إجهاضه قتل للنفس التي حرم هللا إال بالحق ،إال إذا
كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة األم ،ولم يكن ثم سبيل آخر إلنقاذ حياتها إال
اإلجهاض وأما قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضاً ألنه إفساد للنسل إال إذا كان ثم مصلحة شرعية
أو دفع ضرر متوقع ،وليس هناك فترة يسمح فيها باالسقاط.
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم ( )140الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
 -1ال يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إال لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
 -2إذا كان الحمل في الطور األول وهي مدة األربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع
ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية األوالد أو اكتفاء بما لدى

الزوجين من األوالد فغير جائز.
وبناء على ذلك فيجوز لك اإلجهاض ما دام الحمل لم يتم أربعين يوماً للضرر البالغ الذي يلحقك.
وهللا أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&lang=A&Id=8781

اإلجهاض ..بين اإلباحة والحرمة
اإلثنين  10محرم 2004-3-1 - 1425

: 44731رقم الفتوى
التصنيف :العزل وتحديد النسل واإلجهاض

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم اإلجهاض :فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جوازه إذا
كان قبل نفخ الروح ،قال ابن الهمام في فتح القدير :يباح اإلسقاط بعد الحبل ما لم يتخلق شيء

منه ،ثم في غير موضع قالوا :وال يكون ذلك إال بعد مائة وعشرين يوماً وهذا يقتضي أنهم أرادوا
بالتخلق نفخ الروح .ا.هـ
وقال الرملي في نهاية المحتاج :الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقاً وجوازه قبله .ا.هـ
وفي حاشية قليوبي :نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خالفاً للغزالي .هـ
وذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية إلى جوازه قبل أربعين يوماً ،قال المرداوي في اإلنصاف:
ويجوز شرب دواء إلسقاط نطفة...
وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقاً وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة،
قال الدردير في شرحه على خليل :ال يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل األربعين يوماً،
واذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً .انتهى.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&lang=A&Id=44731

دار الفتوي
مجلس العلماء في استراليا

ما حكم االجهاض في
االسالم ؟
الجواب:
وأما عن حكم إإلجهاض قبل الشهر الرابع من الحمل أي قبل أن تنفخ الروح في الجنين فاختلف
فيه العلماء ،قال بعضهم حرام وقال بعضهم :ليس حراما بشرط عدم الضرر وعدم كشف العورة.
ويجوز العمل بالقول الثاني .
واما اإلجهاض بعد الشهر الرابع فحرام إجماعا
أحكام اإلجهاض بعد نفخ الروح:
ن
يوما ،كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود
نفخ الروح يكو بعد مائة وعشرين ً
مرفوعا { :إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ،ثم يكون علقه مثل ذلك ،ثم يكون
ً
ً
مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح }
وال خالف بين الفقهاء في تحريم اإلجهاض بعد نفخ الروح ،أي بعد الشهر الرابع ،فقد نصوا على
إجماعا .وقالوا إنه قتل له ،بال خالف .والذي يؤخذ
أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم اإلجهاض
ً
من إطالق الفقهاء تحريم اإلجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان سيطلع الولد مشوها أو

ال ،أو ما لو كان في بقائه خطر على حياة األم وما لو لم يكن كذلك .وصرح الفقيه ابن عابدين
حيا ،ويخشى على حياة األم من بقائه ،فإنه ال يجوز تقطيعه.
بذلك فقال :لو كان الجنين ً
وان كانت هي التي قتلت جنينها :عليها معصية من الكبائر وكفارة القتل والدية.
وان كان الطبيب الذي قتل الجنين بإذنها :عليها معصية من الكبائر .وعلى الطبيب المعصية الكبيرة
والدية والكفارة .
ِ
َّ ِ
ِ
ام َش ْهَرْي ِن ُم َت َتا ِب َعْي ِن " .والدية
والكفارة هي كما قال تعالى َ ":وَت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة ُّم ْؤمَن ًة َف َمن ل ْم َيج ْد َفصَي ُ
ِ
طَر َح ْت َجِنيَن َها،
كما في صحيح مسلم َع ْن أَِبي ُهَرْيَرَة :أ َّ
ُخَرَىَ ،ف َ
اه َما األ ْ
إح َد ُ
امَأر ََتْي ِن م ْن ُه َذْي ٍلَ ،رَم ْت ْ
َن ْ
َفَق َضى ِف ِ
َّ
ِ َّ ِ
يه َّ ِ
َم ٍة.
النب ُّي َصلى ُ
هللا َعَلْيه َو َسل َم ب ُغَّرٍةَ ،عْب ٍد أ َْو أ َ
َ
وانظر في الفقه الحنفى حاشية رد المحتار البن عابدين على الدر المختار ج  5 -ص  410و
 ،413وفتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية ج  4 -ص  ،153وفى الفقه المالكى حاشية
الدسوقى وشرح الدردير ج  4 -ص  ،268وبداية المجتهد ج  2 -ص  ،347وفى الفقه الشافعى
نهاية المحتاج ج  7 -ص  360و  ،364وفى الفقه الحنبلى  -المغنى البن قدامة فى كتاب
الديات ج –  . 8اهـ
حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح:
مطلقا وهو ما ذكره بعض
في حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح أقوال متعددة ،فمنهم من قال باإلباحة ً
الحنفية ،فقد ذكروا أنه يباح إسقاط الحمل ،ولو بال إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر ،والمراد قبل

نفخ الروح وهذا ال يكون إال بعد هذه المدة ،بشرط عدم كشف العورة المغلظة وعدم لحوق الضرر
بها .
( حاشية رد المحتار البن عابدين ج  2 -ص  411وفتح القدير للكمال بن الهمام ج  2 -ص
.) 495
ومنهم من قال بالحرمة كالشافعية كما في فقه مذهب اإلمام الشافعى ( حاشية البجيرمى على
االقناع ج 4 -ص  ،40وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج  6 -ص  ، 179وكتاب أمهات
األوالد فى نهاية المحتاج ج  8 -ص .) 416
http://darulfatwa.org.au/content/view/798/229/

ارايتم ما بني علي هذه الخرافات التي يدعون انها اعجاز علمي وادعاء ان الجنين يبقي 120
يوم لم ينفخ فيه المالك الروح بعد اي لم يخلق ولم تدب فيه الحياه بعد وبناء عليه لو اجهض
فهو ليس بقتل نفس النه ليس نفس حيه
هل هذا كالم علميا وال اخالقيا او انسانيا حتي مقبول ؟
هل يعتبر جنين اقل من  120يوم ليس بانسان حي فهو كتلة عظميه بدون نفس حيه فيجهض
في االسالم امر مقبول ؟
ال اعرف ما اقول الحقيقه

والمجد هلل دائما

