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 الدراسة:مقدمة 

م همن منطلق بلد الريادة الطبية في عالمنا العربي برموز لجنة التحكيم جوهرة المجلة العربية للنشر العلمي التي توثـّق إشراقًا بوجود أ 
 م.                            2020حدث طبي على مستوى العالم للعام 

م من الشعب الصيني في تمييز حدوث نسلهم دون كيفية نسل غيره وقٍد كان لهذا الحدث السبق العلمي بريادته القرآنية كشفًا لطالئع
 الشعوب.

 وبدى تأّلق هذا الكشف الطبي بالتقييم اإليجابي لفرصته بالمجلة العربية للنشر العلمي في األردن العربي.

خالف كيفية ند الصينيين بوبذلك يكون إجراء توثيق هذا المشروع العلمي الطبي في بحثه الدراسي وعنوانه " كيفية حدوث النسل ع
 حدوثه عند غيرهم "  ومن خالل هذا العنوان بدى الهدف الرئيس الذي ننشده.

 . لعلميا ولكن حيثيات هذا المشروع الطبي في بحث دراسته جنحت بأهداف أخرى لما يلزم طارئ بيانها في مضمون دراسة هذا البحث

الخبر عن أصل ساللة الصينيين من حكايتهم األسطورية ثم التمييز                                            وقد أنتهج مشروعنا العلمي في هذا البحث بتتبع أثر
 بقوة المالحظة لبعض الظواهر الطبيعية والميثولوجيا الصينية وبعد ذلك تحققنا من معتقد الصينيين بتفـّرد جنس الحياة النفسهم إختالفاً 

وقد حصل تأكيد هذا الحقيقة من نص القرآن الكريم )وهو كتاب سماوي ال يأتيه الباطل( الذي أنبأنا عن غيرهم من الجنس البشرى. 
  عن كيفية تناسل قوم يأجوج ومأجوج)الصينيين( ولقد كان القرآن الكريم مفتاح أداتنا لهذه الدراسة العلمية بالتوفيق.

 ي. وليكن اإلهتمام وإمعان النظر لملخص دراستنا بالعنوان اآلت

                                                                                                                                                                 "    "كيفية حدوث النسل عند الصينيين بخالف كيفية حدوثه عند غيرهم
ِطيبًا ونورًا مباركًا ليكشف لعقلي وقوى تصوره من أسرار تأويل القرآن                                                           الحمد هلل إذ تجلى ِدهنُه 

وبفضل هذا إمتطيُت صهوة الفكر ُمتفرسًا سبق القرآن العلمي لقول هللا تعالى في سورة األنبياء )حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من 
نسلون( ولكي نتمكن من إدراك تأويل هذه اآلية الكريمة البد أن نمعن المعنى المقصود بحقيقته لكل من )حدب( و)ينسلون( كل حدب ي

على نحو المفهوم اآلتي: ينسلون: المراد بنسل بني آدم استمرار خليقة الناسوت بإستمرار تعاقب الذرية كما انه يعني المحافظة على 
 بعضها من األبوين إلى األبناء. إنتقال الصفات الوراثية أو

 حدب: لكي ندرك المعنى المقصود بـ )حدب( على وجه التحديد من معاني تصاريفها نعود إلى قواعد اللغة والنحو.
فجملة )ينسلون( جملة فعلية في محل نعت لـ )حدب( وأما الواو في قوله تعالى )وهم( فهي واو الحال وبذلك فإن حال النعت يعني 

شمول صفته.وعليه نستطيع تحديد المعنى المراد بـ )حدب( كعضو بشري للنسل وليس كما فهمه المفسرون بربطه بمكان رباط كيفية 
 األرض لقوم يأجوج ومأجوج.

 والحدب: ما برز من الثديين بموضع إستواء الصدر.
 وم البشر.فقد شاءت حكمة هللا تعالى بتميز كيفية تناسل قوم يأجوج ومأجوج بخالف غيرهم من عم
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وإليضاح طريقة الطبيعة )المعقَّدة( في تناسل قوم يأجوج ومأجوج وحفظ تكاثرهم كما أفصح القرآن بقوله )حدب( إحزاًءا بعضوي الثديين 
ًا بمحتواه يحفظ جنس تشابـههم في الشكل والِخْلَقة في غضون تناسلهم.  معلمًا غصَّ

 ساسات جنس الحياة ألنفسهم في أصول الثديين )لقوم يأجوج ومأجوج(.فقد جرت حكمة هللا تعالى قدرًا ومصيرًا أن جعل ح
فهما عضوا حفظ نوع جنسهم حين تناسلهم فال ُحسوم لحلمة الثديين فيهم بوصفها علج يعلول مآل منشأهم. لما تفرزه حلمة الثديين 

 ي يسري عبر الحالبان ليتصل بمجرى البول.بأغشيتها المخاطية في كل من الرجل والمرأة من )قوم يأجوج ومأجوج( من سائل ليمفاو 
ففي حالة نسل المرأة من قوم يأجوج ومأجوج فإن األغشية المخاطية لحلمة الثديين تفرز السائل الليمفي الذي يسري عبر الحالبين 

 ويتصل بمجرى البول ليصب من خالل غدتا سكن.
تبادل المشاعر والمداعبة يبدأ إفراز السائل الليمفي من األغشية  حيث حين يتم التحضير للقاء الجنسي بين الرجل والمرأة من خالل

 المخاطية لحلمة الثدي ليصل غدة سكن والذي ُيفرز منها متوافقًا زمنيًا مع بدأ الجماع أو خالله.
ء بصلة الممر إمتالومن خالل اإلحتكاك الذكري ببصلة الممر يسري التأثير الكيميائي الحمضي للسائل اللميفاوي متوافقًا زمنيًا مع 

 بالدماء الدافقة عند التهيُّج الحسي سواء أكانت الدوافع نفسية أم بدنية محلية.
فتتسع مسامات عروق الدم لشبكة البصلة اإلسفنجية ويلتقى التاثير الحمضي للسائل اللميفاوي مع السائل الدموي فتحدث عملية أكسدة 

يا كرات الدم البيضاء حيث ُتختزل خلية كرة الدم البيضاء إلى أقل من أربعين كروموسوم لخاليا كرات الدم الحمراء وعملية إختزال لخال
 كروموسوم اإلعتيادية. 48بداًل عن الـ 

يوم ر وبـهاتان العمليتان )األكسدة واإلختزال( يتحول السائل الدموي للبصلة الى سائل بلوري مائع يشبه تركيبة الماء الثقيل )بإتحاد الدوتي
ل هذه تبدو شبكة عروق الدم للبصلة متناصفة بيضاء وسوداء. ويسري السائل البلوري المائع عبر مع األك سجين( وبعد عملية التحوُّ

أوعيته البيضاء الى ممر المبيض مكونًا إرتشاح مصلى لسدادة كرستلر عند عنق الرحم فإذا صادف وجود بويضات أحاط بـها أو 
ن محيط السائل البلوري كجدار لخلية واحدة فعالية حيويته بالضغط نحو الداخل ومقاومًا ببعضها )حسب غايات مده وجزره( ويكو 

ضغط حركة حيوية البويضات وإزاحة بعضها لبعض إلى أن ينتهي ضغط حركة اإلزاحة الداخلية بفناء كل البويضات ما عدا بويضة 
نًا الجسم األصفر )كخلية جينية ب واحدة وعندئذ يتكثف محيط السائل البلوري بتأثير لزوجة سائل إندثار شرية البويضات الفانية ُمكوِّ

  -نواتـها بويضة واحدة( فإذا إجتاحه حيوان منوي وغاص فيه بدأ الجسم األصفر )كخلية جينية بشرية ناضجة( في أطوار ثالثة :
 . الهبوط وإرتفاع درجة الحرارة 1
بويضة(. وتشقق غالف جراب عن الجسم األصفر متحورًا إلى أهداب مهتزة .إنبثاق اإلكليل الشعاعي عن نواة الجسم األصفر )ال2

 تساعد على اإللتصاق بغشاء الرحم.
ن المشيمة وحدوث الحمل.3 ة )اللين( للجسم األصفر واإللتصاق بغشاء الرحم ومن ثمَّ تكوَّ  .ذروة الغضَّ

 ألصفر في اكتمال نضجه وحدوث الحمل.وتبدو هذه األطوار الثالثة كعملية تمثيل جيني للبناء والنمو للجسم ا
وُيالحظ أنه إذا لم يجتاح الجسم األصفر حيوان منوي بسبب ما كإستعمال العازل الذكري فإن الجسم األصفر يتمزق ويندثر دون 

 نضجه للحمل.
( لعنق إلى عجب الذنبوتلك الكيفية بخالف كيفية حدوث نسل المرأة عمومًا )من غير يأجوج ومأجوج( حيث أن النخاع )الممتد من ا

وي األحمر لُيْفِرز سائاًل غرويًّا بينما غشاء التامور )في القلب( ُيفرز سائاًل ُهالميًّا ليسريا ويلتقيا في غدتا بارتولين مكونان السائل الق
س غراف في  تكون كي)النوراستانيا( الذي يسري من خالل اإلحتكاك الذكري ليطلي جدار الرحم الداخلية عند ممر البويضات وليساعد 
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نه كيس غراف للبويضات األخريات ويستمر إحتضان كيس غراف لحيويَّة البويضات اأُلخر في ممر البويضات  عند فناء بويضة وتكوُّ
ن كيس  خمسة عشرة يومًا فإذا إجتاحه حيوان منوي أو أكثر وحدث التلقيح لبويضة أو أكثر في نفس الزمن أو زمن متقارب نسبيًا تلوَّ

ف باللون األصفر لينضج ويصبح جداره أكثر مرونة ولزوجة تمنع إجتياح الحيوانات المنوية له. وفي أثناء الخمسة عشرة يومًا غرا
تندثر البويضات التي لم ُتلقح إلى سائل لزج يرتشح خارج كيس غراف األصفر وبعدها ُيسحب كيس غراف الناضج بالبويضة الملقحة 

التوائم( إلى الرحم ويلتف غشاء الرحم الداخلي حوله ليبدو أكثر طراوًة بتأثير إرتشاحه بالسائل اللزج أو البويضات الملقحة )لحالة 
وليكون مهدًا ومصدرًا للغذاء )المشيمة( وُيالحظ أن كيس غراف يتحور ليتلون باللون األصفر أيضًا ولكنه يختلف عن الجسم األصفر 

 وج.في أصل منشأه عند المرأة من قوم يأجوج ومأج
ونعود أيضًا لحالة الرجل من قوم يأجوج ومأجوج عند نسله لذريته حيث يسري من األغشية المخاطية لثديه ذلك السائل الليمفاوي 

ل مبتركيبه الحمضي ليتفاعل مع اإلفراز القلوي لغدد كوبر مكونًا إفراز ُهالمي إستعدادًا لإلتحاد مع الخاليا المنوية عند القذف بحيث يع
الهالمي على تغذية الحيوانات المنوية وبعث حركتها حيويا بالحفاظ على الحمض النووي بتركيبة الجينات الوراثية لنسل يأجوج اإلفراز 

ومأجوج. ويبدو أن توافق إفراز السائل الليمفي من األغشية المخاطية لحلمة الثدي ليصل بسرعة فائقة إلى الحائل في المجرى البولي 
 راز الهالمي ما هو إال تيارًا حسيًّا منشأه المشاعر النفسية بموضع التهيُّج الحسي والمداعبة واإلنتصاب.ومن ثمَّ مكونًا اإلف

وهذا خالف عموم نسل الرجل من غير يأجوج ومأجوج حيث أن إفرازات غدد البروستاتة هي التي ُتغذي الحيوانات المنوية وتبعث 
       حركتها الحيوية للحفاظ على الحمض الوراثي.   

                                                                                           فرضيات هذه الدراسة:
بدأ قوام دراستنا على أساس إفتراض  أن حالة نسل المرأة من غير العرق الصيني وحدة متشابهة في عموم البشر عدا أحفاد التنين 
وأخذ بحثنا ينشد الحقائق والمعلومات التي توالفت في طريقة حدوث نسل المرأة من غير العرق الصيني وكشفت بحقائق الكيفية أن 

إلى عجب الذنب ( من خالل الخاليا الدبقية الموجودة في نسيجه الضام والتي تقوم بالعديد من الوظائف  النخاع )الممتد من العنق
ومنها وظيفة خاليا الغراء العصبي بإفراز السائل الغروي  عند اإللتقاء الجنسي  بالرجل ومن ثّم سريان السائل الغروي في أوان إنفعال 

رازه سائاًل ُهالمّيـًا .ويلتقى هذان السائالن )الغروي والهالمي( في غدتا بارتولين مكونان السائل غشاء التامور أثناء اللقاء الجنسي بإف
القلوي األحمر )سائل النوراستانيا( والذي ُيطلق عليه أيضًا بسائل اإلضطراب النفسي والعصبي.  ومن خالل النظر لهذه الكيفية في 

نا شعور كثير من النساء بعد المضاجعة باإلعياء في الظهر نتيجة الجهد العصبي في حالة نسل المرأة من غير العرق الصيني تبين ل
إفراز السائل الغروي من خالل خاليا الغراء العصبي )نوع من الخاليا الدبقية( ويبدو لنا نادرًا حدوث هذا اإلعياء في الظهر عند 

 الصينّيات بعد المضاجعة. 

األثر الذي ُيخبر أن األمة الصينّية تمثــّـل عالم مائي ألن جّدهم التنين قد فداهم وأنقذهم  وكذلك كان اإلفتراض من خالل تتبع بعض
 من نار الجنس. 

فغريزة الجنس عندهم غير ثائرة وال طائشة فهي كالماء الذي ُيحتاج لشربه عند العطش أو ُيشرب عند المزاج لروقانه.  ولذلك ينعدم 
لشبق عند الصينيات. ولقد توصلنا إلى إستنباط أن حساسات جنس الحياة عند الصينيين من جنس نسبيًا حدوث حاالت اإلصابة بداء ا

األكروبات في عالم فنون بنى آدم. وتجلى إفتراضنا أّن إحتفاظ الصينيون ببقاء نوع جنسهم ال يتم إال بتوافق الخاليا الجينّية لكال 
د والغالب على لون بشرة الصينيين مآله الغريزة الصبغية للجسم األصفر. وأما الزوجين.ومن الفرضيات أيضًا أّن اللون األصفر السائ
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الحيثيات حين أشكل على األطباء التمييز بين حالة النسل عند المرأة الصينية وحالة النسل عندغيرها. وكون اإلشكال عليهم معرفة 
 باللون األصفر. ولقد كانت العواقب لّما كان حدوث الجسم األصفر في األصل لمنشأه وإختالف كيس غراف عنه حين نضجه وتلونه

حاالت اإلصابة بالتكّيس في الرحم فلم يستطع األطباء التشخيص السليم لحاالت التكّيس ولم يتمكنوا من إيجاد الحلول المناسبة لها. 
من أصل  ضين ألن منشأ الجسم األصفرفمثاًل عند المرأة الصينّية قد يحدث اإلصابة بحالة تكّيس مما ُيضطر إلى إستئصال أحد المبي

محيط السائل البلوري وشذوذ تكّونه بتجمده إلتصاقًا بالمبيض. بينما حدوث حاالت التكّيس عند غير المرأة الصينية نتيجة شذوذ في 
تيجةً  ن تكّون كيس غراف قبل نضجه حول بويضة واحدة أو تكّون أكثر من كيس حول أكثر من بويضة. فال يلزم إستئصال المبيض

لتكّون كيس غراف حول بويضة قد إنفصلت عن المبيض ويمكن التعامل مع هذه الحالة بإنتزاع البويضة التي تكّيست خارج المبيض. 
وكذلك حدوث الحالة نتيجة شذوذ في تكّون كيس غراف عند نضجه. فيكون التعامل بإنتزاعه خارج الرحم في حالة عدم إلتحامه 

 بالمشيمة.

 دراسة:حدود هذه ال

تبدو حدود هذه الدراسة في إطار النسل عند الصينيين أبناء النهر األصفر أحفاد التنين )قوم يأجوج ومأجوج( بينما ال ُتغطى الدراسة 
جيرانهم من الشعب الكوري والتي تحكى األسطورة الخبر بأن السالالت األولى للشعب الكوري جاءت من نسل إبن السماء هاوننج 

بي هللا إدريس بعد أن رفعه هللا إلى السماء وصار مالكًا سماويًا أرضيًا( ولعل تلك الفتاة التي تحكى األسطورة أنها )المقصود به ن
تزوجت به كانت من أحفاد التنين وبذلك فإن الشعب الكوري شعب هجين ألحفاد التنين ألن نبي هللا إدريس عليه السالم أصله ليس 

الدراسة الجوار في اليابان فالشعب الياباني تبدو مالمح وجوههم وشعرهم شبيهة بالشعب الصيني أحفاد من أحفاد التنين. كما ال ُتغطى 
التنين ولكنه شعب هجين جاءت ساللته كما تحكى األخبار من نسل األميرة "الجوهرة المثمرة"  وهي من أصل أحفاد التنين ولعلها قد 

 في القرآن الكريم وهو ليس من أحفاد التنين.كانت متزوجة بالملك ذو القرنين الذى جاء ذكره 

 أهمية هذه الدراسة:

قد كان حاصاًل من األطباء المتخصصون في الجهاز التناسلي للمرأة في دراسة بحوثهم ألثناء حدوث الحمل وتكّون الجنين بأّن 
أو  يسرد التشخيص بمتابعة وجودهبعضهم يتابع تكّون كيس غراف إلى نضجه وتكّون الجنين دون أن يلحظ غالف جراب ودون أن 

وصفًا لعدم ظهوره. والبعض اآلخر من األطباء الباحثين يلحظ تكّون غالف جراب حول الجسم األصفر إلى أوان تشققه إلى أهداب 
نشأ ممهتزة وهو ال يدرى أن وجود غالف جراب خصوصية تتفرد بها المرأة الصينية وتميزها عن غيرها كما أنه ال يستطيع أن ُيدرك 

الجسم األصفر بأصله في المرأة الصينّية وال يستطيع أيضًا أن ُيدرك الفارق عن الجسم األصفر بتلون كيس غراف عند نضجه باللون 
األصفر في غير المرأة الصينية. بل إن كثيرًا من األطباء يعتقدون أن غالف جراب وكيس غراف هما وجهان لمسمى واحد. وبهذا 

سة للتوعية لألطباء في إصالح معلوماتهم وإرشادهم إلى هذه الحقائق السليمة. كما ُتلفت هذه الدراسة إهتمام تكون أهمية هذه الدرا
األطباء بمعرفة اإلطالع أنه في حالة المرأة من غير العرق الصيني فإن المبيضان ُيفرزان البويضات تفنى إحداها ليتكّون كيس غراف 

ة تفرز بويضة واحدة في الشهر. ومن خالل نتائج هذا البحث العلمي تبدو البشائر بإمكانية عالج لألخريات وليس كما ُيعتقد بأن المرأ 
 أورام وسرطان الرحم إذا علمنا األسباب ألحوال حالتين هما:
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يشبه  يالحالة األولى: حدوث أورام وسرطان الرحم عند المرأة الصينية نتيجة شذوذ في تكوين تركيبة السائل البلوري المائع )الذ -1
 تركيبة الماء الثقيل( ومن ثمَّ تأثيره الكيميائي السلبي على جدار الرحم وحدوث األورام.

الحالة الثانية: حدوث أورام وسرطان الرحم عند المرأة غير الصينية نتيجة شذوذ أو إختالل في تكوين السائل القلوي األحمر )سائل  -2
 ي على جدار الرحم وحدوث األورام.النوراستانيا( ومن ثمَّ تأثيره الكيميائي السلب

 توصيات هذه الدراسة:

البد لألطباء الباحثين في مراكز الدراسات والبحوث العلمية أن يشرعوا في التحليل اإلكلينكي للكشف عن أحوال   الجهاز التناسلي عند 
صينيين.الشعوب الهجينة ألحفاد التنين كاليابانيين والكوريين والذين تبدو مالمحهم مشابهة لل  

وكذلك يجب على األطباء الباحثين اإلطالع بمعرفة إذا ما كانت قواعد الوراثة تسرى على هذه الشعوب الهجينة في حالة إن كان 
 الجّين الوراثي ألحد الزوجين )من أحفاد التنين( سائدًا أو متنحيًا      

     الخاتمة

نسأل هللا التوفيق لهذه الدراسة العلمية في منفعة اإلنسانية. ونأمل بهذه الدراسة اإلصالح في علوم الطب وإنارة دروب األطباء في 
 إدراك حلواًل لكثر من المسائل الطبية بالتشخيص السليم ونرجو من باب هذه الدراسة العلمية أن يفتح طريقًا لألطباء الصيادلة الباحثين

مختبراتهم التألـّق بإيجاد كثيرًا من الدواء الناجع ونطمح أيضًا في تحصيل هذا البحث لدراستنا العلمية حصاده الكثير من  لتجد فيه
                                         الجوائز الدولية لمنفعته في خدمة اإلنسانية بإذن هللا.                                                                         

  ولمناسبة توثيق هذا البحث العلمي أرى أن تكون دالة هذا البحث العلمي بجملة الكلمات: تحديد النسل في كيفيتين. 

وفي آخر المطاف لهذا الختام أتوجه بالشكر الخاص لألخ/ محمد عبد السالم غالب العامري. على مساعدته التقنية في طباعة هذا 
                                                                                                                                                                                                                                                                  لمي وتوفير بعض المعلومات من على النت.  البحث الع
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