
 ثالثالمبحث ال
 مراحل خمق اهلل لإلنسان

 ( المرحمة الثانية: )العمقة(2) - ( المرحمة األولى: )النطفة(1) 
 ( المرحمة الرابعة: )العظام(4)  -( المرحمة الثالثة: )المضغة(3)  

 ( المرحمة الخامسة: )كسو العظام(5)         
 مقدمة 
مراحىل متتاليىة ووطىوار تتكى  اىل واحىاة من ىا تمت عملية خلق اهلل عز وجل لإلنسان على   
ممىا كاىر يى  القىرلن الاىري   ذهيوليقفىون يى   وهذا ما جعل العمماء في  العرير الحيديث ما يلي ىا

عىىن تلىىم المراحىىل وكلىىم رن مىىا كاىىر  القىىرلن منىىك واقىىر مىىن وركيىىة علىىر  رنىىا  تو ىىل  ليىى  اليلمىىا  
 وااتلفو  منك سنوات  ليلة ماضية.

التىىى  يماىىىن ون نىىىكاربا واانىىىت كاايىىىة التفسىىىير بىىى  عمليىىىة خلىىىق الجنىىىين  حييياثوأول هيييذأل األب  
 Leonard العيالم اييطيال  ليونيياردو دافن ي ومراحىل طىور  ااخىل رحى  ار  و اانىت علىى  يىا 

Devinci ف  القرن الخامس ع ر. 
والتى   مين االت  العمميية الحديثيةق  كيا كلم حاقت طفىرة علميىة مىن خىكل ااتلىاد اليايىا    

 اختيراع الميكروسيكو ( قى  7711يفى  عىا    مراحيل نميو الجنييناستطاعوا من خكل ا ملاباة 
( وكيىابا تى  ااتلىاد Hamm( وزميل  اليال  بىا   Leeuwen Hoekكفضل اليال   ليفين بوم

 الحيوان المنوي.
 مىىن أن العمييم الحييديث لييم يتعيير  عمييى أن مراحييل نمييو الجنييينمىىن خىىكل مىىا سىىكق يتضىى  لنىىا 

القييرن التاسيير ع يير وتاكييد هييذا فيي  بداييية القييرن وملىىاج واخىىتكط نطفىىة الىىكار وارنقىى     يىى  
   أما جمال القرآن الكريم فقد أوضح لنا ذلك منذ أكثر من أل  وأربعمائة سنة. الع رين

 (2"    سورة ارنيا  لية  ُهَوذالَِّذيذَخَؾَؼُؽِمذِمِنذِطنٍيذُثمَّذَقَضىذَأَجًؾاذذ"قال تعالى:

 (  77سورة ياطر لية   "َوالؾَُّهذَخَؾَؼُؽِمذِمِنذُتَراٍبذُثمَّذِمِنذُنْطَػٍةذُثمَّذَجَعَؾُؽِمذَأِزَواّجاذ"قال تعالى:



  (71سورة غاير لية    ذ"ُهَوذالَِّذيذَخَؾَؼُؽِمذِمِنذُتَراٍبذُثمَّذِمِنذُنْطَػٍةذُثمَّذِمِنذَعَؾَؼٍةذ"قال تعالى:  

 (71"    سورة الرحمن لية  َخَؾَقذاْلِإِنَداَنذِمِنذَصْؾَصاٍلذَكاْلَػخَّاِرذذ"قال تعالى: 

 ، الطييين المطبيوا بالنيار ومين التييرا لقىا خلىق اهلل اسنسىان "مىن طىين يىاكس   ل ىال( و  
معنيى    ثم تحيول الطيين إليى حميا مسينونوكيا كلم خلق اهلل عز وجل الكلر جمييا من طين 

يمييير عميييى هيييذا اتنتنيييان وقييي  طوييييل جيييدا لكيييى يكيييون  نييييا  مسييينون ان منيييتن ومسييين ان
بالميكروبيا  والفطرييا  فتكيون  نييا بجنتياو الميواد التي  تسياعد عميى النميو واتزدهيار وفسيير 
(   العمماء كممه مسنون بمعنى سن السكين الذن يكون حياد ان ان أجيزاء الطيين  يكم  بحيد 

بىك  الحقيقىة مىن خىكل تحليىل خكيىا  الحيديث ولقد أكد العمماء ف  العريرووخيرا   ل   ل ال. 
وون اايىىة الينا ىىىر الميانيىىة واليضىىىوية التىىى   مخميييوق مييين التيييرا اسنسىىان يوجىىىاوا ون اسنسىىان 

 يتراب من ا جس  اسنسان موجواة ي  التراب والطين، 
 مماتييه ووضييعه فيي  التييرا ومىىا الىىاليل القىىان  الىىك  نلىىابا  نحىىن امسىىلمين ون اسنسىىان كيىىا 

  إلى ترا يتحول 
 مراحل خمق اينسان

ولىىار القىىرلن الاىىري  يىى  اليايىىا مىىن السىىور القرلنيىىة وكطريقىىة مفسىىرة  لىى  المراحىىل المختلفىىة  
 . الت  يمر ك ا الجنين ي  رح  وم  حت  ياتمل

 (5الحج لية   "  َغةَفِإنَّاذَخَؾْؼـَاُكِمذِمِنذُتَراٍبذُثمَّذِمِنذُنْطَػٍةذُثمَّذِمِنذَعَؾَؼٍةذُثمَّذِمِنذُمِضذ"قال تعالى:

  (72سورة المؤمنون لية       " َوَلَؼِدذَخَؾْؼـَاذاْلِإِنَداَنذِمِنذُسَؾاَلٍةذِمِنذِطنٍيذ“قال تعالى: 

اَمذُثمَّذَخَؾْؼـَاذالُّْطَػَةذَعَؾَؼًةذَفَخَؾْؼـَاذاْلَعَؾَؼَةذُمِضَغًةذَفَخَؾْؼـَاذاْلُؿِضَغَةذِعَظاّماذَفَؽَدِوَناذاْلِعَظ ذذ"قال تعالى:

 (71سورة المؤمنون لية    " َلِحّؿاذ

  كست مراحل نسرابا عل  النحو التال : ا نسان يمر 



وبىى  "النطفىىة" والمق ىىوا ك ىىا  مىىا  الرجىىل( والنطفىىة يىى  ل ىىة  (sperm( المرحميية األولييى: )1)
كالنسىىىىىكة لإلنسىىىىىان اىىىىىل  ىىىىىفات    اليىىىىرب مينابىىىىىا  القطىىىىىرة( وبىىىىىك  النطفىىىىىة يتقىىىىىرر يي ىىىىا اىىىىىل لىىىىى 

 وخ ائ  " وتقو  النطفة كاختراق جاار الكويضة وينج  عن  الكيضة الملقحة  ارملاج(. 

مر ي وا  كالنك    ث( خاص كخلق اسنسان. حيوبنام حايث لريد كار  رسول اهلل   
ن ع  ( وبو يحاث و حاك  يقالت  ريش يا ي وا  ون بكا يزع  ون  نك ؟ يقال   سألن

   ييلم     نك .  ل 
  ال: يجا  حت  جلس ق   ال: يا محما. م  يخلق اسنسان؟

 ال: يا ي وا : من ال يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المىروة يأمىا نطفىة الرجىل ينطفىة 
غليظة اليظ  والي ب ووما نطفة المروة ينطفة ر يقة من ا اللح  والا . يقىا  الي ىوا  يقىال. باىكا 

 .(7  كلم الرسل"اان يقول من 
 75وب  "اليلقة" والمق وا ك ا الا  المتجمىا ويكىاو طوربىا مىن اليىو   المرحمة الثانية:(2 

وكيىىا وركيىىين يومىا  يخلىىق اهلل منى  كلىىرا  سىىويا  واليلقىة تتميىىز كقىىارت ا  21وو  22وينت ى  عنىىا اليىو  
 عل  التيلق عل  جاار الرح  لتستما من  ال كا  الكز  ل ا من اروعية الاموية الموجواة يي  

وبى   27 لى  اليىو   21وب  "المض ة" وب  تكاو من اليو   ثالثة:المرحمة ال(3)
. ويىى  بىىك  المرحلىىة تتخلىىق (2 تلىىك  " طيىىة مىىن اللحىى   ىىار مىىا يمضىى  ا اسنسىىان"

بييراعم األطييرا  الييرأس واألطييرا  األربعيية وأعضيياء الجسييم الخكيىىا التىى  تيطىى  
ييا  يير أو خا سيميمه وهى تكيون إميا خاييا مخمقيةموجواة كااخل  واألجهز  ال

 .مخمقة
وبىى  "ظ ىىور اليظىىا " وبىىك  المرحلىىة تكىىاو خىىكل ارسىىكوع ( المرحميية الرابعيية: 4)

 السااس. 
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 ( المرحمة الخامسة:5)
وبىىى  مرحلىىىة "اسىىىا  اليظىىىا  كىىىاللح " وبىىى  تكىىىاو مىىى  ن ايىىىة ارسىىىكوع السىىىاك  وتسىىىتمر يىىى  ن ايىىىة  

 .ثاث ظمما ارسكوع القامن وي ك  الجنين ي  
التى  تحىيط كىالجنين وتنقسى  بىك  الظلمىة  لى  قكقىة ونىواع مىن  الممتريقةظممة األ  يية  (7 

 ارغلية.
 (.Amnionال لا  الك  يتاون من  كطانة الرح  ويسم  ال لا  ارمينوس   -و 
 ال لا  المليم . -ب 

 وبك  ارغلية القكقة تلال الظلمة ارول  يقط.  ال لا  السل . -ج 

ظممية جيدار ( 2لظلمىة القالقىة بى :  : وا( ظممية اليرحم2)وما الظلمىة القانيىة ي ى  
 .(3) البطن

                  "َوِخُؾُؼُؽ  ِمذِف  يذُوُط  وِنذُأمََّف  اِتُؽِمذَخْؾًؼ  اذِم  ِنذَوِع  ِدذَخْؾ  ٍقذِف  يذُ ُؾَؿ  اٍ ذَثَؾ  اٍ ذذذذذذذذذذذ"" قييال تعييالى
 (7سورة الزمر لية  

أمه أن أحدكم يجمر خمقه ف  بطن ( وبو ال ااق الم اوق  ال "حاقنا رسول اهلل    
أربعين يومًا، ثم يكون عمقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اهلل ممكًا فيؤمر 
باربر كمما  ويقال له اكت  عممه ورزقه وأجمه و ق  أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فجن الرجل 
منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إت ذراع فيسبق عميه كتابة فيعمل بعمل أهل النار 
 ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إت ذراع فيسبق عميه الكتا  فيعمل بعمل أهل الجنة".

عقا مؤتمر "اسعجاز الطك  الساك   للقرلن الاري " وعناما ولقيت  7552وي  عا          
اآليات القرلنية اليظيمة السالفة الكار والت  تتناول وطوار تخلق اسنسان واان يوجا ي  بكا 
المؤتمر اليالم  عاا اكير من اليلما  ال ركيين من كين   اليال  التايكنا   تاجاس( وويضا  
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الكروييسور ارمريا   ايث مور( وب  وساتكة متخ  ون ي  عل  ارجنة و اكوا كحالة من 
الكبول عناما سميوا بك  اآليات القرلنية وتفسيربا الا يق لتخلق وت ور الجنين ووااوا عل  ون 

اترال بعالم كبير أطمعه عمى هذأل العموم ( اان عل  الرسول الاري  سيانا محما  
 عز  ار   اهلل(بو  و  و  المختمفة

 رابرالمبحث ال
 مراحل التطور الحضاري لإلنسان

 أوت: إنسان العرر الحجري نموذجًا 
امىا  اينسان البدائ  كان يعيش حيا  الفطر  والبساطة بعييد  كيل البعيد عين التعقييدون 

 الت لب عل   و  الطكيية.  ي استيمل عقل   الك المخلوق ارول  ون 
 

 يى حول ا  ل  اآل ت  الت  الحجار  الطكيية مقل ي ولقا وستخا  الفنان الكاائ  ما حول  
 كان يقوم بثق  الزلط مختم  األحجيام ليرينر منيه قياد  لنسيائهاما  الريد كفؤوس ومطارق

حساسى  المربىد ونزعتى  الجماليىة الجايىاة  من وجىل الزينىة وبىكا يىال على  مىا  يطرتى  السىليمة وال
 ان موجواة من  كل.ل  ت الت 
 

وتىىال اآلقىىار الفنيىىة واراوات المختلفىىة التىى  خلف ىىا ووكىىاع ا  نسىىان ع ىىر مىىا  كىىل التىىاري  
علىى  وجىىوا كوق ينىى  وحىىس كىىايي  وم ىىارة ياويىىة ومف ىىو  جمىىال  عنىىا مكىىاع ا، امىىا تىىال علىى  
ك  متطلكات كلم الي ر وتال عل  ما  تحضر . "و ىا تميىزت وعمىال كلىم اسنسىان القىاي  كالطىا

الوا ي  والمظ ر الطكيي  وارسلوب التجسىيم  والمنطىق الرمىز . وون اىل وقىر مىن وقىار ع ىور 
 . (1  ما  كل التاري  ييا كمقاكة نص جمال  ووقيقة ينية جايرة كالاراسة والتأمل والتحليل." 

 
ولقىىىىا ارتىىىىكط الفىىىىن كالىىىىاين ارتكاطىىىىا   ويىىىىا  لىىىىا  اسنسىىىىان الكىىىىاائ  وظ ىىىىر كلىىىىم مىىىىن خىىىىكل 

امىا اىان ( 5  الروح الاينية السائاة ويتىأقر كاليىااات والتقاليىا" ي الفن ل  اور  وو ك ا حتفا ت. 
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 التىى يىىؤمن كوجىىوا  ل ىىين واحىىا للخيىىر واآلخىىر  لىى  لللىىر واانىىت لىى  كيىىض الحراىىات وار ىىوات 
 .(7 اص كال واحا من ا يسترض  ك ا ارول وو يتق  ك ا لر القان "ي اربا خ

 
 لكىى  الرعىب مىن خىىكل  يى ياآلل ىة  ىا ت ىيك  كىىأ  مىرض وتىزرع  السييحرول ىكا اتجى   لى  

ترضىى  تلىىم اآلل ىىة عنىى .  والمىى   لاىى و ىىوات مقىىل الرعىىا والكىىرق والزلىىزال ياىىان يقىىو  كالسىىحر 
 يى ا ل  محاا  عل  اسطكق وتستخا  للا لة عل  ممارسىات ميينى  لىائية  و سحر ليس ل ا 

ويلىىكس  كهفييه فيي وميين  ييد  خوفييه منهييا كييان يريينر لهييا تماثيييل يضييعها المجتميىىات ال مجيىىة 
وويضىىا  لتكتيىىا عنىى  اللىىياطين وتحفظىى  مىىن لينىىات  األمييراا بعييا التمييائم الرييغير  لتقيييه  يير

 الموت
 - كالتال :المغة الموسيقية فجننا نجدها تكوين   العنارر الثانوية ف

  Timbre لون الرو     
وعاا ا بتزازات ‘‘تقكل ا اركن يقط  الت اراسة ار وات  الموسيقيين:يق ا ك  عنا 

   ون  الواحاة.  ( 1 . القانية ي ككككة  25222ى 77تختلد ما كين  وب  اركن،تارا ا  الت 
  ككككة ي 1222ى 12اركن   تستطي  ون تستسيغ    ما اان عاا ابتزازات  مح ورا  ما كين 

 ’’ سك  طكقات اواوية   ومقاار بك  ار وات حوال الواحاة،القانية 
   Orchestrationالموسيقية( الكتابة لآلت   )عمممزو األلوان 

تخرج من الحنجرة الكلرية تختلد كاختكد اللخ ية ال اار من ا    ن ار وات الت
  سياة. وت ال اار من اليإكا  ار ال وت من حنجرة رجل يإن لون  يختلد عن  ال وت،

اسنسانية واسنسان يحاول كااية منك  :-أنغام الطبيعة الموسيقية وأثرها عمى ال خرية البدائية
 ظ رت،  ي و لخر المخلو ات الت الطكيية،د عل   و  والتاي لت لبلكال ما يملم من  وة 

 ال عور.عميه بالذكاء والقدر  عمى التفكير وقو   الكارئوني    المخلوق الك ويضا   وبو
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وو وابلت   ويتنت لفتت انتكاب   ا ارول يككا وون ا ميلم    ولما اانت الطكيية ب
إحساسًا رادقًا بدبي  الطبيعة يحس   وكاو الكاائ اسنسان،وسار الزمن وسار  فحاكاها.

خال خرير المياأل الحالمة المنبثقة من ينابير األرا وبو يستم   لي ا من  نفسه،يتسر  إلى 
 القطة،وهديل الحمام ومواء  األمواو ورفي  ال جر وزقزقة العرافير وال ات  وهدير

 ه الطبيعة من مظاهرأخر ما تبدي األمطار إلىوأخيرًا قر  الرعد ووميا البرق وهطول 
 توجد حوله.   د  لديه إحساسًا باألروا  الجميمة التل  مختمفة و  

  يستم   لي ا من وعظ  ووراسترا خلق  اهلل ي  بك  السيمفونية الرائية الت  ي وكاو يفار
من تاري   Quaternaryالزمن الراك    وير  اليلما  ون اسنسان ارول  ا ظ ر ي الوجوا.بكا 

ييرد  ارول‘‘ ع ران:وبو زمن ل   ق. (72.222 ل   722.222ن  ررضية مالقلرة ا
 .Paleolithicالقاي    وبو يلتمل عل  الي ر الحجر  ،Pleistoceneالبميستوسين كاس  

 الحايقة،وو الحقكة  ،Recentيقا ا طل  عل  تسميت  الي ر الحايث   وما الي ر القان
 الجافة،والثمار الحيوانا ، عظام الطكيية من   كال ما  ااي  ي  و ا استيان الكاائ

إت أنه قبل تمك المرحمة تعر  عمى الموسيقى من  روتًا،ليردر منها  والقواقر، والجمود،
  بالقدمينوالبطن والدق عمى األرا  بها عمى الفخذ والضر باليدين  الترفيق‘‘خال 

 ين أحدهمايؤمن بوجود إله كان‘‘تلم الفترة   اما ييتقا كيض المؤرخين كأن اسنسان ي
أروا  موسيقية خارة بكل منهما كذلك حركا  و  بعا لديهكما كان  لم ر األخر لمخير و 
 ’’ ال ر  آلةبها   ويتق الخير،بها إله   يسترض
كالرراا أو يمارس  ك ور مختلفة   الكاايات ارول  ل كا الفن اان الكاائ  وي 
ق  كاو يست ل ما  حنجرت ،موسيقية ميينة من   ورة و وات  واانت ت ار ي .الريحا 
ق  استخا  وميا   للنف ،كاو يستخام ا ل ت   الطكيية من وعواا ال اب الجاية الت  حول  ي

 علي ا.الحيوانات لجيل ا ووتارا  لليزد 
ومن  ،والمينيتنوع روته بين ال د  ون  عناما يتحاث م  و ران    و ا  حظ الكاائ

جمي    يمن غير الميقول ون يتحاث  نسان ي الن  ،خكل كلم كاوت تتالد ل  وكسط ونواع 



الحديث الواحد نجد أن هناك نغما  حاد    فمن الماحظ أنه ف واحد ،بدرجة روتية ارو ات 
حالة الفرح فجنه   أما ف الهدوء،حالة   وهناك نغما  أخرن هادئة ف اتنفعال،نسبية عند 

وهكذا أربح  كل واحد  من هذأل النغما  تعبر عن الحالة النفسية  أخرن،غما  تظهر ن
  لممتحدث.واتنفعالية المراحبة 

وخرورًا  الطويمة،حيث كان األفراد يقومون بنقل األخبار والرسائل عبر المسافا    
 األروا .يرع  التنقل إليها باستخدامهم هذأل   المناطق الت  ف

عر  دلول يختم  عن االخر، وبمجرد اتستماع إليه ي  وكان لكل رو  معنى وم
 مختمفة:وكان ذلك يتم من خال طرق  المرسل،يهد  إليه  يالمعنى والمغزن المقرود الذ
 األجراس.وأخيرًا دق  األبواق،وأيضًا  الحيوانا ،قرون   الدق عمى الطبول أو النفخ ف

عل  اراسة  كااع اسنسان لفن   وبو Musicology الميوزيم لوج وييتكر عل  
  الموسيق (

 


