الجينوم في القرآن
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على امام المرسلين
اخواتي واخواني السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
هذه المحاضرة عن الجينوم البشري في القرآن الكريم تتطلب بعض المعرفة والدراية عامة بالحمض النووي والجينوم .ولكن سأحاول
تبسيط االمور التقنية قدر االمكان

عبر التاريخ رفض الكثير من امللحدين حقيقة الخلق والبعث او الحياة بعد املوت التي بشر بها االنبياء والرساالت السماوية.
مبرر هؤالء املنكرين هو أن االنسان والكون من عمل الطبيعة ومن املستحيل على جسم ميت ومتحلل أن يرجع الى الحياة من
جديد مرة أخرى.
وكان الكفار يتهكمون على االنبياء ويقولون :ساحر او مجنون  ,تلك اساطير االولين... .وإذا كنا عظاما نخرة؟
ولكن في عصرنا الحالي ومن وجهة نظر علمية ،اصبح ادعائهم مجرد اهراصات الن العلوم الجينية تؤكد اآلن انه من املمكن
استخراج الحمض النووي من جثة مخلوق ميت منذ ماليين السنين وإحياء نسخة عن هذا املخلوق من خالل تقنيات متطورة
تعتمد على غرس هذا الحمض النووي في رحم حيوان مماثل للحصول على مخلوق حي نسخة مطابقة للميت .وال ينقص العلم
الحديث اال تقنية مسح الدماغ قبل املوت وتنزيل املعلومات الى الحاسوب ثم تحميلها بعد ذلك الى دماغ الشخص املنسوخ.
تقنيات االستنساخ قد بدأت تتحقق في املمارسة الفعلية وليس فقط في أفالم الخيال العلمي (فيلم حديقة الديناصورات).
فتقنية اطفال االنابيب واالستنساخ كالنعجة دولي مثال حقيقي على ذلك .وهذا الدليل املادي الذي تم تأكيده في املختبر انما
يؤكد صدق الرسالة الدينية وهي ان البعث بعد الحياة ممكن (على االقل نظريا) ولكنه عمل عالي التقنية ال يقدر عليه اال هللا.

ومع تنزيل القرآن على سيدنا محمد عليه افضل الصالة والتسليم انزل هللا آايت كرمية تتحدى "املش ِركني" والكفار أن أيتوا
وجل قد قَ َّد َم األدلَّة العلميَّة يف كتابه
بكتاب أو دليل ِعل ِمي يثبت ادعاءاتِِم .وهذا التَّح ّدي يُثبت أ ّن "هللا" َّ
عز َّ
الكرمي ،وإالّ لَما طرح هذا التَّح ّدي أصالً.
ِ
األر ِ
البديهي
ض( ،األحقاف .)4 :ومن
ِ
موضوع "التَّح ّدي" االول هو "اخلَل ُ
ْق" بقوله تعاىل :أروين ماذا َخلَقوا م َن ْ

عز وجل من األرض ،وأن األدلَّة
َّحدي األكرب" خيص "الكائِ َن احلَ َّي (اإلنسان)" الذي خلقه "هللا" َّ
أن يكون "الت ّ
العلميَّة على هذا "التَّح ّدي" تكمن يف "القرآن الكرمي".

ِ
ِ
ِ ِ
الس ِ
األر ِ
ماوات ،ائْتوين بِكتاب ِم ْن قَ ْب ِل
ض ْأم َلُ ْم ِش ْرك يف َّ
قُ ْل َأرأيْتُ ْم ما تَ ْدعو َن م ْن دون هللا أروين ماذا َخلَقوا م َن ْ
ِ ِ
ِ
قي( ،األحقاف.)4 :
أاثرة م ْن ع ْلم إ ْن ُك ْن تُ ْم صاد َ
َهذا ْأو َ
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ت اإلنْس والِن َعلى أَ ْن يْتوا ِبِثْ ِل َهذا ال ُقر ِ
ِ
اجتَمع ِ
ض ُه ْم لِبَ ْعض ظَهرياً( ،اإلسراء:
آن ال َيْتو َن ِبِثْلِ ِه َولَ ْو كا َن بَ ْع ُ
قُ ْل لَئ ِن ْ َ َ
ْ
َ
َُ

ِ
ِ ِ
استَ ِمعوا لَهَُّ ،
اجتَ َمعوا لَهَُ ،وإ ْن يَ ْسلُْب ُه ُم
اس ُ
ذين تَ ْدعو َن م ْن دون هللا لَ ْن َيْلُقوا ذُابابً َولَ ِو ْ
ب َمثَل فَ ْ
ض ِر َ
إن الّ َ
اي أيها النّ ُ
ِ ِ
ضع َ ِ
لوب( ،سورة الج.)73 :
ب َوالَطْ ُ
ابب َش ْيئاً ال يَ ْستَ ْنقذوهُ م ْنهُُ َ ،
الذ ُ
ف الطّال ُ
وآايت "التَّح ّدي" تثبت االرتباط بني "القرآن الكرمي" و"علوم اخلَلْق" ،فالذي يستطيع أن أييت مبثل هذا "القرآن الكرمي"
يستطيع أيضاً أن خيلق "كائِناً َحيّاً" كـ "الذاببَِة" مثالً.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
استَطَ ْعتُ ْم م ْن دون هللا إ ْن ُك ْن تُ ْم صاد َ
ْ أم يَقولو َن افْ َتاهُ ،قُ ْل فَأْتوا بِ َع ْش ِر ُس َور مثْله ُم ْف ََتايت َوا ْدعوا َم ِن ْ
قي * فَإ ْن َلْ
يستجيبوا لَ ُكم فَا ْعلَموا َّأّنا أُنْ ِز َل بِ ِع ْل ِم ِ
هللا وأ ْن ال إلَ َه إالّ ُه َو ،فَ َه ْل أنْتُ ْم ُم ْس ِلمو َن( ،هود.)14 - 13 :
َ َْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
قي * فَإ ْن
داء ُك ْم م ْن دون هللا إ ْن ُك ْن تُ ْم صاد َ
َ وإ ْن ُك ْن تُ ْم يف َريْب مّا نَ َّزلْنا َعلى َع ْبدان فَأْتوا ب َ
سورة م ْن مثْله َوا ْدعوا ُش َه َ
قودها النّاس واحلِجارةُ ،أُ ِع َّد ْ ِ ِ
رين( ،البقرة.)24 - 23 :
َلْ تَ ْف َعلوا َولَ ْن تَ ْف َعلوا فَاتَّقوا النّ َار الّيت َو ُ
َ
ُ َ
ت ل ْلكاف َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
قي * بَ ْل َك َّذبوا ِبا َلْ ُييطوا
استَطَ ْعتُ ْم م ْن دون هللا إ ْن ُك ْن تُ ْم صاد َ
سورة مثْله َوا ْدعوا َم ِن ْ
ْ أم يَقولو َن افْ َتاهُ ،قُ ْل فَأْتوا ب َ
ِ
ِ
مي( ،يونس.)39 - 38 :
ذين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم ،فَانْظُْر َك ْي َ
بِ ِع ْل ِم ِه َولَ ّما َيْتِِ ْم َتْويلُهَُ ،ك َذلِ َ
ف كا َن عاقبَةُ الظّال َ
ك َك َّذ َ
ب الّ َ
تركيبة الحمض النووي في القرآن الكريم
أشار القرآن الكرمي إىل تركيبة "احلِ ْم ِ
الفيزايئي اللوليب املزدوج لـ "سلسلة" هذا
شكل
ي" الكيميائيّة ،وإىل ال ّ
َّو ِو ِّ
ض الن َ
ّ
الِمض ،وذلك يف آايت عدة تناولت كيفية "خلق اإلنسان" ،حيث بينت هذه اآلايت بوضوح أن اإلنسان خلِق من
صلْصال من ََحَإ َم ْسنون ،والاء.
صلْصال كال َف ّخار ،وتراب ،وَ 
طي ال ِزب ،وَ 

ووي" يف "القرآن
شكل
" -1ال ّ
الفيزايئي" ل "احلمض النّ ّ
ّ

الكرمي"

أ  -الطّي الالّزب
ووي" على شكل "سلسلة لَ ِز َجة (ال ِزبَة)" من أ ِي "خليّة"" ،نباتيّة" أو "حيوانيّة" أو "إنسانيّة"،
ميكن استخراج "احلمض النّ ّ
الصابون" و"ال َك ْربوانت" و"ال ُكحول" ،وميكن عمل ذلك يف "الخترب"
بسهولة ،وذلك بنـز ِعها بواسطة "
كيماوايت" بسيطة ،مثلّ " :
ّ
زوجة عالِيَة".
ووي" املستخرج شكل مميَّز ،فهو مثل "خيط مسيك" ذا "لُ َ
أو حت يف "الطبخ" ،ولـ "احلمض النّ ّ
قال هللا عز وجل :ولََق ْد َخلَ ْقنا اإلنْسا َن ِمن ساللَة ِمن طي( ،املؤِمنون .)12 :وقال أيضاً :فَ ْ ِ
َهم أَ َشد
ْ
ْ ُ
استَ ْفت ِه ْم أ ْ
ناه ْم ِم ْن طي ال ِزب( ،الصافات.)11 :
َخلْقاً أ َْم َم ْن َخلَ ْقناّ ،إان َخلَ ْق ُ

ووي " (اللَّزِج)
الشكل ( :)8استخراج "احلمض النّ ّ

االعجاز هنا :دقة تسمية الطي الذي خلق منه االنسان "ابلساللة" و "الالزب"
األمشاج
بْ -

حتتوي كل "خليّة" يف اجلسم على "نَواة" ،وداخل هذه "النَّواةِ" توجد عدة "سالسل" من "األَحاض النّوويّة" تسمى
حباس ِت
الص ْب ِغيّات (ال ْكروموسومات)" ،وهي تظهر حتت اجملهر كـ "خيوط متشابكة أ ْمشاج ،"و"القرآن الكرمي" يربط أ ِهيَّـتها َّ
" ِّ
احلواس".
اخلاصة" هلذه "
شاج" حتتوي على "الربجمة
" َّ
ّ
الس ْم ِع" و"البَ َ
صر" ،يف إشارة واضحة إىل أن هذه "األ ْم َ
ّ
قال هللا عز وجلّ  :إان َخلَ ْقنا اإلنْسا َن ِمن نُطْ َفة أَمشاج نَب تَ ِ
ليه فَ َج َعلْناهُ َمسيعاً بَصرياً( ،اإلنسان.)2 :
ْ
ْ
ْ

الص ْب ِغي ِ
ِ
ات" يف "نَواةِ" اخلليّة
الشكل (ْ :)9
شاج ّ ّ
"أم ُ

اإلعجاز هناِ :د َّقةُ تسمية "سالسل األَحاض النّووية" داخل "الن ِ
َّواة" ب "األمْشاج
ّ

ووي"
ج – "ال ّ
شكل اللَّ ْولَِِب" ل "احلمض النّ ّ

الفيزايئي الَُزيْئِ َّي" ،كما ت اإليضاح سابقاً ،هو
شكل
ووي" ،يتبني أن "ال ّ
إذا تَّ النظر بدقة أكثر إىل "سلسلة احلمض النّ ّ
ّ
زوينّ مزدوج" .وقد ذكر الشكل "اللَّ ْولَِِب" أو "احلَلَ ِ
عبارة عن "لَ ْولَب َحلَ ِ
زوين" يف "القرآن الكرمي" على أنه أساس "بدء اخلَْلق".

وال يقتصر الشكل "احلَلَ ِ
السماء" فقط ،بل هو ينطبق على مجيع "الخلوقات" و"الظّواهر
زوين" على "بدء َخ ْل ِق الكون" أو "طَ ِّي ّ
الطّبيعيّة" أيضاً والت هي جزء طبيعي يف هذا "الكون".

الس َج ِّل لِ ْل ُكتُ ِ
بَ ،كما بَ َدأْان أ ََّو َل َخلْق نُعي ُدهَُ ،و ْعداً َعلَْيناّ ،إان ُكنّا
ماء َكطَ ِّي َّ
قال هللا عز وجل :يَ ْو َم نَطْوي َّ
الس َ
ِ
لي( ،األنبياء.)104 :
فاع َ

واملعلوم أن ِ
"س ِج َّل الكتب" املوصوف يف هذه اآلية هو "الرقاقَةُ اللفوفَةُ" ذات الشكل احللزوين ،وليس الكتب ذات
الصفحات املنفصلة واجمللَّدة كالت هي منتشرة اليوم( .الشكل )10

الشكل (" :)10احللَزو ُن" يف "اللفافَ ِة ِ
ووي"
َ
الوَرقيَّة" ويف "احلمض النّ ّ
َ

"حلَ ِ
زوينٌّ" مثل "الَ َج َّرة"
الشكل ( :)11الني َ

الشكل ( :)12األشكال "احلَلَزونِيَّةُ" يف "الكون"

شكل ال َع َجل

[ ُخلِ َق ا ِإلنْسا ُن ِمن َعجل سأُوري ُكم آاييت فَال تَستَ ْع ِ
جلون] (األنبياء)37 :
ْ َ َ
ْ
ْ

عجلة :جذع النخلة ينقر وجيعل كالسلم فيصعد عليه إىل العاليل

ويف الديث حديث عبد هللا بن أنيس [ :فأسندوا إليه يف عجلة من خنل]  ،قال القتييب  :العجلة درجة من النخل
حنو النقري أراد أن النقري سوي عجلة يتوصل هبا إىل املوضع  ،قال ابن األثري  :هو أن ينقر اجلذع وجيعل فيه شبه الدرج
ليصعد فيه إىل الغرف وغريها وأصله اخلشبة املعرتضة على البئر.

1

أإلعجاز هنا  :هذه اآلية متثل اوضح وصف حللزون احلمض النووي .فإن الوحدات الكيميائية "القواعد
النيتوجينية" تبدو كالدرجات يف "سلم" احلمض النووي

الشكل ( :)13درجات تسلق الشجر واآلابر و"سلم" احلمض النووي

أإلعجاز أيضا :أن كلمة "عجل" اليت تعين ايضا "ألسرعة" تصف سرعة نسخ احلمض النووي يف االنسان الؤلف
من اكثر من ثالث مليارات من الوحدات الكيميائية يف مدة ال تتجاوز مثان ساعات.

التكيبة الكيميائيّة" ل "احلِ ْم ِ
ي" يف "القرآن الكرمي"
ّ "–2
ض النَّ َو ِو ِّ

التاب الختلِط ابلاء" ،وهذا املزيج حيتوي على كل العناصر
بدأ "هللا" سبحانه وتعاىل " َخ ْل َق اإلنسان" من "الطّي" ،وهو " ّ
ِ
جي"
الفوس ُ
روجي" و"األوْكس ُ
فات" و"النَّ ْي ْتوجي" ،وكذلك "ال َك ْربو ُن" و"الَْي ْد ُ
ووي" ،وهيْ " :
الالزمة لرتكيب "احلمض النّ ّ
ْق اإلنْ ِ
سان ِم ْن طي( ،السجدة.)7 :
قال هللا َّ
س َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقهُ ،وبَ َدأ َخل َ
عز وجل :الّذي ْ
أح َ

ِ
ووي
السلسلة الكيميائيّة للحمض النّ ّ
الشكل (ّ :)1
ِ
ِ
شراً فجعلَهُ نَسباً ِ
ك قَديراً( ،الفرقان.)54 :
قال هللا َّ
وص ْهراً ،وكا َن َرب َ
عز وجلُ  :
وه َو الّذي َخلَ َق م َن الاء بَ َ َ َ َ

شيفرة ال ِوراثِيَّ ِة لإلنسان" الت هي سبب االختالف بني البشر من حيث
ووي" على "ال ّ
وحتتوي سالسل "احلمض النّ ّ
الشكل ،واللون ،و ِ
الشخصيَّة .وقد متكن العالِمان "جيمس واطسون" و"فرنسيس كريك" ،يف منتصف القرن العشرين
الص َّحة ،و َّ
َّ
َّ
ب
امليالدي ،من اكتشاف الشكل األساسي لـ "احلمض النّ ّ
ووي ) ،"Deoxyribonucleic acid (DNAوهو "الل ْولَ ُ
الُْز َد ِوج" ،والذي أدى إىل التعرف على الكثري من املعلومات حول كيفية ختزين ِ
وحفظ "العلومات الوراثيّة" ،وكيفية نقلِها من جيل
ووي" من سلسلة من ِوحدات كيميائية ِ
متكررة تسمى "ال ْنّيوْكلوتيدات ،"Nucleotides
إىل جيل .ويتكون "احلمض النّ ّ
ويتكون كل "نْيوْكلوتيد" من ثالث مكوانت رئيسية هي" :فوسفات" ،و"جزيء س َّكر ُخ ِ
اس ّي ( ِديوْكسي رايْبوز)" ،و"أحد
ْ
َُ ْ ُ ُ
القواعد النَّ ْي ْتوجينيَّة ."T,C,G,A
ذكر هللا سبحانه وتعالى قصة نبيينا ابراهيم عليه السالم عندما طلب منه معرفة الكيفية التي تتم بها اعادة
احياء المخلوقات بعد الموت .ولما لم تتوفر لسيدنا ابراهيم العلوم واالجهزة التي تمكنه من معرفة او رؤية
الحمض النووي وهو يتركب او ينقسم ويتكاثر فقد ضرب هللا له مثل هذه العملية المبسطة التي كانت درسا
له واعجازا علميا لنا
فقال سبحانه وتعالى:
ف تحيِي ال َموتَى قَا َل أ َ َولَم تؤ ِمن قَا َل بَلَى َولَ ِكن ِليَط َمئِن قَلبِي قَا َل فَخذ أَربَعَة
ب أ َ ِرنِي كَي َ
[ َوإِذ قَا َل إِب َرا ِهيم َر ِ
للا ع َِزيز
ِمنَ الطي ِر فَصرهن ِإلَيكَ ثم اجعَل َ
علَى ك ِل َجبَل ِمنهن جزءا ثم ادعهن يَأتِينَكَ َ
سعيا َواعلَم أَن َ
َح ِكيم] (البقرة)260:
ان استخدام مثل "الطيور االربعة هو تشبيه " للقواعد القلوية األربعة  T, C, G, Aالتي يتألف منها
الحمض النووي الذي تتركب منه جميع المخلوقات التي سيحييها ربنا يوم القيامة.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_structure

عناصر احلمض النووي:
الفوسفور (:)P
أ–
ْ
ْصال" الذي يستخدم يف صنع "ال َف ّخار" ،وإن كانت ال تستخدم يف صناعة
"الصل َ
"التاب" على مو َّاد تشبه َّ
حيتوي ّ
"ال َف ّخار" ،لقول هللا سبحانه وتعاىل :كال َف ّخار .وهذه إشارة إىل "الفوسفات" الذي يستخرج من صخور "األاباتيت"
سحقها ِ
ْصال" املستخدم يف صناعة "الف ّخار" عند ِ
ومزجها بـ "الاء".
"الصل َ
الربكانية االصل ) (Apatiteالت متاثل َّ
ْسيوم" هو املرَّكب األساسي لـ "األاباتيْت" ،وكذلك لـ "ا ِلعظام" يف جسم اإلنسان.
واملعروف أن "فوسفات الكال ْ
ِ
وخلَ َق َّ
الان ِم ْن مارِج ِم ْن انر( ،الرمحن.)15 - 14 :
صلْصال َكال َف ّخا ِر * َ
قال هللا عز وجلَ  :خلَ َق اإلنْسا َن م ْن َ

والان خلَ ْقناه ِمن قَ بل ِمن ان ِر الس ِ
ِ
موم( ،الِجر:
صلْصال ِم ْن ََحَإ َم ْسنون *
َّ
وقال ايضا :ولََق ْد َخلَ ْقنا اإلنْسا َن م ْن َ
َّ َ ُ ْ ْ ُ ْ
ِ
صلْصال ِم ْن ََحَإ َم ْسنون( ،الِجر.)33 :
َ  .)27 – 26
ألس ُج َد لِبَ َ
قال َلْ أ ُك ْن ْ
شر َخلَ ْقتَهُ م ْن َ

شكل  -2-معدن االاباتيت

يتكون منها َّ
الزوااي وكأ ّنا مَسْنونَة.وهو
حادةُ َّ
اإلعجاز هنا :إن "األاباتيْت" هو صخر بركاينّ " ََحَأ" ,و"الِبلّورا ُ
ت" اليت ّ
مصدر الفوسفور الذي يكون المض النووي .كما أ ّن "الرّقم َّ
ي" ل "الفوسفور" هو " ،"15و "احلَمَأ الَسْنو َن" يف السّورة
الذ ِرّ َّ

رقم " ."15كما ان متوسط الوزن الذري للفوسوفور يتاوح من  26اىل 33وهي ارقام اآلايت اليت ذكر فيها احلمأ السنون.

ِ
ماسي َّ
بَّ -
(سكر ِديوْكسي رايْبوز)" ((Deoxy Ribose) )C5H10O5
ُ
السكر اخلُ ّ

الشكل (ِ :)3
"ديوْكسي رايْبوز"

"التاب" ،ومن عشرة ذرات من
يرتكب " ُس َّك ُر ِديوْكسي رايْبوز" من مخسة ذرات من "الكربون ( ")Cاملوجود يف ّ
"اليدروجي ( ،")Hومخسة ذرات من "األوكسجي ( ،")Oو"اليدروجي" و"األوكسجي" موجودان يف "الاء" .ويرتبط " ُس َّك ُر
ِ
الفوسفات" .و"الخلوقات احليّة" ،ومنها
ووي" دائماً مع " ْ
ي" لـ "سلسلة احلمض النّ ّ
ديوْكسي رايْبوز" يف ""العمود ال َف َق ِر ِّ
"اإلنسان" ،ما هي إال عبارة عن " ُم َرَّكبات كيماويَّة" أساسها "الكربون" و"الاء" ،فيما "الصادر الغذائيّة" لـ " ُس َّك ِر ِديوْكسي
ت" املتوافِرة يف "الفواكه" وغريها.
رايْبوز" هي "الس َّك ِرّاي ُ
ج -القواعد القلوية (النيتوجينية) )(Nucleobases
وجي" هو أساس "القواعد ال َقلَ ِويَِّة guanine, adenine, thymine, ( T,C,G,A
إن "الن َّْي ْت ْ
ووي" ومصدر هذه القواعد هو "األَحاض األمينِيَّةُ"،
 ")cytosineالت تشكل العمود الفق ِر َّ
ي لـ "سلسلة احلمض النّ ّ
األساسية والثانوية ،الضرورية لياة اإلنسان.

الشكل ( :)4القواعد الن َّْي ْتوجينِيَّةُ األربعة

ووي"
الشكل ( :)5تَرابط "القواعد القلويّة" يف "سلسلة احلمض النّ ّ

 - 2ترتيب النّْيوْكلوتيدات ) (Nucleotidesعلى سلسلة احلمض النووي:

ِ
ِ
س َرهُ * ُثَّ
قال "هللا" َّ
بيل يَ َّ
أي َش ْيء َخلَ َقهُ * ِم ْن نُطْ َفة َخلَ َقهُ فَ َق َّد َرهُ * ُثَّ َّ
عز وجل :قُت َل اإلنْسا ُن ما أ ْك َف َرهُ * م ْن ِّ
الس َ
ِِ
ش َرهُ * َكالّ لَ ّما يَ ْق ِ
صبّاً * ُثَّ َش َق ْقنا
شاء أَنْ َ
الاء َ
ض ما أَ َم َرهُ * فَ ْليَ ْنظُ ِر اإلنْسا ُن إىل طَعامه * ّأان َ
صبَ ْبنا َ
ربهُ * ُثَّ إذا َ
أماتَهُ فَأَقْ ََ
وخنْالً * وحدائِق غُ ْلباً * وفاكِهةً وأَ ًاب * متاعاً لَ ُكم وألنْ ِ
األرض َش ّقاً * فَأَنْب ْتنا فيها حباً * ِ
عام ُك ْم،
وزيْتوانً َ
وعنَباً وقَ ْ
َ َ
ضباً * َ
َ
ْ َ
َّ
َ
َ
ْ
(عبس.)32 – 17 :
ِ
أي َش ْيء
ووي" املذكورة أعاله عندما سأل :م ْن ِّ
ذكر "القرآن الكرمي" ترتيب "العناصر الكيماويّة" على "احلمض النّ ّ
َخلَ َقهُ؟ ث أجاب على السؤال أبن الشيء هو "النطْ َفة"ِ  ،من نطْ َفة َخلَ َقهُ فَ َق َّد َرهُ ،وبني عناصرها من خالل رموز الطعام،
ِِ
ِ
ِ
ووي الزدوج" ،يف "نَواةِ" اخللية عند تكاثرها ،ابنشقاق األرض،
فَ ْليَ ْنظُ ِر اإلنْسا ُن إىل طَعامه ،وشبَّه انفالق " َحلَزون احلمض النّ ّ
ِ
ِ
لفوسفات"
"السلسلة النّوويّة ل َذ َّرة ا ْ
األر َ
ُ ثَّ َش َق ْقنا ْ
ض َش ّقاً ،وشبَّه استخدام "عناصر األرض" لـ "إنبات احلَ ِّ
ب" ابستخدام ّ
كأساس لربط "ال ْنّيوْكلوتيدات".

وحدائِ َق
ض َش ّقاً * فَأَنْ بَ ْتنا فيها َحبّاً * َو ِعنَباً َوقَ ْ
األر َ
اإلعجاز هنا :إ َّن ترتيب اآلايت ُ ثَّ َش َق ْقنا ْ
ضباً * َوَزيْتُوانً َوَخنْالً * َ
ِ
َّ
"الفوسفات" ،المثَّل ب "احلب" ،ب "الس َّك ِر
ِب" ،حيث يرتبط
غُ ْلباً] يتطابق مع ّ
ْ
التتيب الَْقطَع ِّي ل "احلمض النّ ّ
ووي الزدوج الل ْولَِ ّ
ِ ِ
ِ
الزي ِ
تون والنخيل"،
اخلُماس ِّي (ديوْكسي رايْبوز)" ،المثَّل ب "العنَب والقضب" ،مع "القاعدة النَّ ْي ْتوجينِيَّة" المثَّلة ب " ّ ْ
احلب – ِ
الزيْتون والنَّ ْخيل
ضب َّ -
العنَب وال َق ْ
=
فوسفات – س َّكر ُخ ِ
اس ّي – قاعدة نَ ْي ْتوجينِيَّة
ْ
ُ
ه – "اإل ْكسوانت" و"اإلنْ ْتوانت" يف "الَُوِّراثت"
"الص ْب ِغي ِ
ِ
(سالسل احلِ ْم ِ
ي يف نَواة اخلليّة احليّة)" حتتوي على كل املعلومات الالزمة
ات (الكروموسومات)
إن ّ ّ
َّو ِو ِّ
ض الن َ
ُ
كيميائِيَّة" يـعِرب عنها ترتيب
لتكوين "الخلوق احلَ ّي" ،كـ "اإلنسان" و"احليوان" و"النّبات" ،وهذه املعلومات مش َّفرة بـ "لُغَة ْ
"ال ْنّيوْكلوتيدات" على ِ
كيميائِيَّة ُم ْستَ ِقلَّة" تسمى "الَُوِّراثت" أو "الينات
كل "سلسلة" .وهذه "اللّغة" م َّ
قسمة إىل " ِو ْحدات ْ
اثت" مؤلَّفة من " ِو ْحدات" أصغر تسمى "إ ْكسوانت  "Exonsو"إنْ ْتوانت ."Introns
 ،"Genesوهذه "الَُوِّر ُ

"الربوتينات" يف "جسم اإلنسان" ،أما "اإلنْ ْتوانت" فال تنتج
و"اإل ْكسوانت" هي كـ "الكتابة اليت لا معاين" ،وتعمل على صنع ْ
ِ
أي "بْروتينات" ,ألّنا " ِ
"الفواصل" يف "اللغة" لفهم
فواصل" بني "اإل ْكسوانت" ذات أ ِهيَّة لفهم "اإل ْكسوانت" كما تستخدم
َّ

"العبارات اللغويَّة" .وهذه "الفواصل" موجودة يف "القرآن الكرمي" يف ّناية كل "آية" ،وذلك تسهيالً لفهم مضمون "القرآن
الكرمي" ومواضيعه.

الشكل (" :)13اإل ْكسوانت" و"اإلنْ ْتوانت" يف "الَُوِّراثت"

السؤال هنا :هل يتوي القرآن الكرمي على الشيفرة الوراثية لإلنسان كدليل علمي قاطع ؟
• يجد عدد كبير من اآليات التي تصف حاالت الحمل والوالدة والرضاعة والقلب والنمو ووظائف الدماغ والذاكرة
والنطق والسمع والبصر والهيكل العظمي والجلد وتحديد جنس املولود والبلوغ والشيخوخة وكذلك العيوب الخلقية
وهذه اآليات هي مفتاح الشيفرة االلهية املتطابقة في الجينوم البشري والقرآن.
فاآليات التي تتكلم عن القلب تصف امراض القلب بدقة طبية:
ختم هللا على قلوبهم  ,ران على قلوبهم ,طبع على قلوبهم ,قلوبنا غلف ,اشربوا في قلوبهم العجل ,قست قلوبهم .على قلوبهم
اكنة...الخ..
واآليات التي تصف امراض العين والبصر:
ختم هللا على ابصارهم ,في ابصارهم غشاوة ,ابيضت عيناه ,ال يبصرون ..الخ...
واآليات التي تصف األذن والسمع:
في آذانهم وقرا ,ختم على سمعهم ,ال يسمعون .....الخ..

ويمكن تصنيف اآليات الطبية في القرآن الكريم كالتالي:

-Iالعيوب الخلقية
قامة قصيرة وايدي قصيرة
اطراف مفقودة
الضمور العضلي  -دوشين
عيب الجلد (اللون النصفي)
تشوه الوجه
بروز الجبين
تشوه الوجه

انقباض اليدين
الذيل اإلنساني
الشعرانية (شعر الوجه )
الشفة االرنبية
سلسلة الظهر املشقوقة
املهق (البرص)
الحول
تشوه الخد
جحوظ العينين
تصبغ الجلد
بقع سوداء على الوجه
متالزمة ستيرج ويبر (الوجه األحمر على جانب واحد)
بقع الجبين والظهر
التصاق التوائم
احتدام الوجه
طول القامة

 -IIIأمراض الدماغ
العمى الدماغي
الصرع
االنفصام

الهوس واالكتئاب
احتقار الذات
اليأس  /الندم
العزلة
السلوك املدمر للنفس
الخوف من االماكن املغلقة
مرض الزهايمر
مرض الزهايمر وعامل النمو
التفكير في االنتحار
العزلة واليأس
الفصام
الشعور بالبؤس
عيوب بالنطق

-IVوظائف الدماغ
إيقاع الساعة البيولوجية
الذاكرة العرضية

 -Vوظائف الجسم
حاسة الشم
الهرمونات الذكرية
تأيض الحديد  /بيرين

 -VIتشوه الرؤية
العمى الليلي
عمى االلوان
علل جينية متعددة ومتداخلة

علل وراثية متزامنة للقلب واألذن والعين معا

