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 وهً :

 

الجمع بٌن حدٌثً األربعٌن وحدٌث المائة وعشرٌن ٌوما ، ومتى تبدأ الحٌاة فً الجنٌن  -1

 ومرحلة نفخ الروح .

تٌن وسفر وأٌضا فً كتبه طرٌك الهجر 522ٌمول ابن المٌم فً التبٌان فً ألسام المرآن ص 

 السعادتٌن " وتحفة المودود " و " مفتاح دار السعادة " 

 ) فإن لٌل الجنٌن لبل نفخ الروح فٌه هل كان فٌه حركة وإحساس أم ال ؟ )  

لٌل كان فٌه حركة النمو واالغتذاء كالنبات ، ولم تكن حركة نموه واغتذائه باالرادة ، فلما 

( الى حركة Volition( وإرادته )Sentienceنفخت فٌه الروح انضمت حركة حسٌّته )

 نموه واغتذائه ((.

وٌمول ابن حجر العسمالنً فً فتح الباري شرح صحٌح البخاري ) كتاب المدر 

( " وال حاجة له ) أي الجنٌن ( حٌنئذ الى حس ّ وال حركة إرادٌة ألنه حٌنئذ 11/285ج

 النفس ) الروح ( به ". بمنزلة النبات ، وإنما تكون له لوة الحس واالرادة عند تعلك

لزمن نفخ الروح وإنما ورد انه ٌكون بعد خلك النطفة والعلمة  ولم ٌرد فً المرآن تحدٌد

( وهو ما ذكره تعالى  11 -15والمضغة والعظام وكسائها باللحم ) سورة المؤمنون أٌة 

ُ أَْحَسُن الْ } بمولة  أجمع علٌه اهل التفسٌر ما وهو  { َخاِلِقينَ ثُمَّ أَنَشأَْناهُ َخْلقًا آَخَر ۚ فَتَبَاَرَك َّللاَّ

 .أنه نفخ الروح 

 ) حدٌث األربعٌن (  الحديث األول :

 همسلم فً صحٌحه ) كتاب المدر ( عن حذٌفة ابن أسٌد رضً هللا عنه لولأخرج االمام     

ا ، وخلك سمعها وبصرها ورهفصملسو هلآو هيلع هللا ىلص : " إذا مّر بالنطفة ثنتان وأربعون لٌلة بعث هللا ملكا 

وجلدها ولحمها وعظامها ثم لال ٌارب أذكر أم أنثى ؟ فٌمضً ربن ما شاء وٌكتب الملن . 



ثم ٌمول ٌارب رزله ، فٌمضً ربن ما شاء ، وٌكتب الملن ".  وفً الحدٌث رواٌات 

 بأربعٌن وخمسة وأربعٌن ، وهنان رواٌات أخرى كلها فً األربعٌن .

  الحديث الثاني :

( عن عبد هللا بن مسعود فً كتاب المدر من صحٌحهما"ج الشٌخان ) البخاري ومسلم "أخر

إن أحدكم ٌجمع خلمه " "رضً هللا عنه لال :حدثنا رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهو الصادق المصدوق : 

فً بطن أمه أربعٌن ٌوما ، ثم ٌكون علمة مثل ذلن ثم ٌكون مضغة مثل ذلن ، ثم ٌؤمر 

 بع كلمات وٌمال له : أكتب عمله ورزله وأجله وشمً أو سعٌد ثم ٌنفخ فٌه الروح ".بأر

ولد أخرجه البخاري أٌضا فً كتاب االنبٌاء وكتاب التوحٌد وكتاب بدء الخلك كما أخرجه 

فً األربعٌن النووٌه ، وابن رجب فً كتابه عدد من علماء الجدٌث ، وذكره االمام النووي 

بلفظ أربعٌن ٌوما نطفة . لال ابن حجر العسمالنً فً فتح الباري جامع العلوم الحكم 

( : " وولع عند أبً عوانه فً صحٌحه من رواٌة وهب بن جرٌر عن 281-11/244)ح

شعبه مثل رواٌة آدم ، ولكن زاد ) نطفة ( بٌن لول أحدكم وبٌن لوله أربعٌن ، فتبٌّن أن 

 ، وأصله الماء الملٌل " .الذي ٌجمع هو النطفة ، والمراد بالنطفة المنً 

وعلى هذا فهم الجم الغفٌر من علماء االسالم أن النطفة أربعٌن ٌوما والعلمة أربعٌن 

ٌوما منذ التلمٌح ) أي تلمٌح  151والمضغة أربعٌن ، وأن نفخ الروح ال ٌكون إال بعد مرور 

ل الحمل وهو ٌوما منذ بداٌة آخر حٌضة حاضنتها المرأة لب 132البوٌضة ( وهو ما ٌوازي 

حساب أطباء التولٌد وهنان فرق بٌن حساب أطباء التولٌد ) النساء والوالدة ( الذٌن 

علماء حساب ٌحسبون مدة الحمل من بداٌة آخر حٌضة حاضتها المرأة لبل الحمل ، وبٌن 

فً حساب أطباء التولٌد األجنة ، وهو من بداٌة تلمٌح البوٌضة . وعلٌه فاألربعٌن تصبح 

( وهً من االسبوع Organogenesisما ) وهً فترة تكون أعضاء الجنٌن )ٌو 22-21

 الرابع الى االسبوع الثامن من عمر الجنٌن بحساب علم األجنة .(

اسبوعا  11ٌوما وهً توازي  132وحدٌث المائة وعشرٌن ٌوما ) نفخ الروح ( تصبح 

 .بحساب أطباء التولٌد وٌومٌن ) أي بداٌة االسبوع العشرٌن ( 

تكون لدٌه النخاع الشوكً وجذع الدماغ ٌد وجد العلماء أن الجنٌن بعد األربعٌن مباشرة ول

، وان االفعال المنعكسة تبدأ منذ هذه الفترة المبكرة ) بداٌة االسبوع الثامن من عمر الجنٌن 

 بحساب أطباء التولٌد ( .

 ه :لمؤلفٌ Human Reproductionفً كتاب ) التكاثر اإلنسانً ( ذلن وجاء 



 Page, Ville C, Ville D) الناشر 3/1181طSaunders   544-511صفحة . ( 

أما فً مرحلة نفخ الروح والتً حددها الحدٌث بمائة وعشرٌن ٌوما منذ بدء التلمٌح أو 

 ٌوما بحساب أطباء التولٌد فإن ذلن ٌعنً بداٌة االسبوع العشرٌن .132

( وما تحتها Cortexمخٌة العلٌا ) المشرة المناطك ال أن ولد أجمعت األبحاث الطبٌة على

االتصاالت والتشابكات  ، وأن وغٌرها من المناطك تكون موجودة Thalamusالمهاد 

Synapses  عبرها لد بدأت العمل وذكرها بعضهم أنها تبدأ فً األسبوع العشرٌن بٌنما

 لفعل لألجنةأرجأها بعضهم الى االسبوع الخامس والعشرٌن وذلن بناء على تسجٌل ردود ا

 بعد وخزهم فً أعمابهم بابرة أو مشرط صغٌر 
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الذي ٌصحبه تفاعل عاطفً  Painوفّرق بعض الباحثٌن بٌن االحساس باأللم 

emotional reaction  وبٌن الفعل الضار المؤذيNociceptive act  حٌث أن

لجنٌن لعدم نمو عند اوهو أمر غٌر موجود  ، ردود الفعل لأللم تشمل تأثرا عاطفٌا

 الجهاز الحوفً بصورة كافٌة . وهو ما ٌحدث بعد الوالدة .

4- Burgess J A, Tawia S A: When Did you first Begin to feel Pain? 

Locating the Beginning of Human consciousness. Bioethics 

1996:10,(1): 1-26. 

ب الجنٌن بزٌادة مجموعة من الهرمونات مشكة عبوذكر بعض الباحثٌن ردود الفعل 

 والمواد الكٌماوٌة فً دمه ، وهو أمر ٌحدث مع التأثٌر الضار المؤذي 

Nocipetive reflex) ( ومع اآللم )Pain ). مناطك مخٌة وكالهما ٌستدعً وجود

 ( وغٌرها .Thalamus وما تحتها ) المهاد  cortexعلٌا فً المشرة 



وهذا ما ذكره ابن المٌم منذ ثمانٌة لرون مضت بموله : فلما نفخت فٌه الروح انضمت 

 Volition  وارادته Sentience الٌه حركة حسٌته 

حما أن فالسفة وهو أمر مذهل أن ٌتمطن له ابن المٌم وابن حجر العسمالنً والغرٌب 

المسلمٌن وأطباءهم ، ومنهم ابن سٌنا فً كتابه الشفاء ) كتاب النفس ( تحمٌك جورج 

لد لّسم الموى النفسٌة  34-11لنواتً وسعٌد زاٌد ، الهٌئة المصرٌة العامة لكتاب ص 

 الى ثالثة ألسام : 

ن فٌها أالنفس النباتٌة : وهً كمال أول لجسم طبٌعً من جهة ما تتولد وتغتذي أي  -1

 المدرة على النمو والتكاثر ) وهو موجود لدى النباتات (.

النفس الحٌوانٌة : وهً كمال أول لجسم طبٌعً آلً من جهة ما تدرن الجزئٌات  -5

 وتتحرن ) أي لها المدرة على الحركة االرادٌة ، وهً موجودة لدى الحٌوانات (.

ما تفعل األفاعل الكائنة  النفس االنسانٌة : وهً كمال أول لجسم طبٌعً آلً من جهة -3

باألختٌار الفكري ، واالستنباط بالرأي ، ومن جهة ما تدرن الجزٌئات واألمور 

 الكلٌة .

وذكر للنفس النباتٌة ثالث لوى هً الغاذٌة ) التً تغذي الجسم ( والمنمٌّة ، والمولدة ، 

 ركة .فس الحٌوانٌة لوتان : محّركة ومدوللن

نسانٌة أن تكون لدٌها أوال النفس النباتٌة والحٌوانٌة . ولد وال بد للوصول من النفس اال

اتفك مع ابن سٌنا كثٌر من علماء المسلمٌن وأٌده الفخر الرازي فً كتابه المباحث 

 (.538-5/554المشرلٌة ) ج

والخالصة أن علماء االسالم لاطبة فرلوا تفرٌما واضحا بٌن الحٌاة الموجودة فً الجنٌن 

) فهو مثل النبات ( وبٌن ما ٌحدث بعد األربعٌن من تكون األعضاء  فً مراحله الباكرة

( ثم بعد ذلن عند بلوغه المائة reflex actionsووجود بعض الحركات االنعكاسٌة )

والفعل االرادي  Sentienceوعشرٌن ٌوما عندما تنفخ فٌه الروح وٌظهر االحساس 

Volition  كون لها المدرة عند اكتمال نموها . وتتكون المناطك المخٌة العلٌا التً ست

 على التفكٌر وإدران الجزئٌات والكلٌات واالستنباط بالرأي وأن تفعل األفاعٌل باالرادة.

وال شن أن علماء المسلمٌن لد سبموا الغرب بمئات السنٌن بل ال ٌزال الغرب لم ٌصل 

 الى مستواهم بعد .

  .وذلن كله بناء على فهم عمٌك ألحادٌث الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص



 وهنان مواضٌع أخرى ذكرها المرآن والرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، وال تزال تحتاج الى بحث 

 ) وكان عرشه على الماء ( -1

عجب الذنب ) ولد كتبت فً موضوعه فً كتاب خلك االنسان بٌن الطب والمرآن  -5

 522 – 523)الدار السعودٌة ( ص  13ط

 فً واجهة كلٌة الحموق فً الوالٌات المتحدة فً جامعة مكتوبةآٌات العدالة  -3

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنها ُكهُنها َقهَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ّلِلَِّ َوَلْه َعَلى }  هارفارد 
ى ِبِهَما َفََل َتتَِّبُعها َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَهاِلَدْيِن َواْْلَْقَرِبيَن ِإْن َيُكْن َغِنيِّا َأْو َفِقيًرا َفاّلِلَُّ َأْولَ 

اْلَهَهى َأْن َتْعِدُلها َوِإْن َتْلُهوا َأْو ُتْعِرُضها َفِإنَّ َّللاََّ َكاَن ِبَما َتْعَمُلهَن َخِبيًرا{ 
 531]النساء: 

 

، ”هارفارد“وضعج كليت القاًىى بأشهر الجاهعاث األهريكيت ” هفكرة االسالم“وفق 

هي سىرة الٌساء على حائط بالوذخل الرئيسي للكليت، واصفتً إياها  531اآليت رقن 

 بأًها أعظن عباراث العذالت في العالن والتاريخ

لحائط الوقابل للوذخل الرئيسي للكليت، وهى حائط وًُقشج اآليت الكريوت على ا

 .هخصص ألهن العباراث التي قيلج عي العذالت عبر األزهاى

 ( 113-112لصة الٌهودي وابن أبً ابٌرق وعدالة االسالم ) سورة النساء و

ذكر المرآن الكرٌم غرق فرعون فً البحر كما ذكر نجاته ببدنه } فالٌوم نجٌن   -2

ٌس بوكاي ومجموعته رتذكره التوراة والعهد المدٌم ولد وجد مو ببدنن { وهذا ما لم

فكان ذلن سبب اسالمه     ، عند ترمٌمهم لمومٌاء رمسٌس الثانً الملح فً المومٌاء 

الحدٌث ( . كما ذكر مورٌس بوكاي أن المرآن )المرآن والتوراة واالنجٌل والعلم 



هامان هو وزٌر الملن  ذكر هامان مع فرعون وهو ما انتمده الغربٌون ، ألن

وهو بعد فرعون مصر بمئات السنٌن . ولكن مورٌس ، الفارسً  سروٌاحشو

، ووجدوا اسم هامان بأنه الشخص  علٌفٌهبوكاي رجع الى المختصٌن باللغة الهٌرو

ب لكل من ٌتولى إدارة المشارٌع االنشائٌة مالمسؤول عن بناء الصروح وهو ل

 إال كن معروفا لط ، بل هو غٌر معروف الى الٌومالكبٌرة فً مصر . وهذا أمر لم ٌ

 لملة من الباحثٌن .

ونمله عنه  )موسى وفرعون (  Moise et Pharaonالمرجع : كتاب مورٌس بوكاي 

       111-11/18سلطان موسى الموسى فً كتابه " ألوم لٌال ط 

  

 


