
 الجينوم في القرآن

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على امام المرسلين 

 اخواتي واخواني السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

سأحاول ولكن دراية عامة بالحمض النووي والجينوم. المعرفة وبعض الهذه المحاضرة عن الجينوم البشري في القرآن الكريم تتطلب 

 تبسيط االمور التقنية قدر االمكان

 

سماوية. ال التالرسااالنبياء و بها  الحياة بعد املوت التي بشرالبعث او الخلق و حقيقة  مللحدينعبر التاريخ رفض الكثير من ا

املستحيل على جسم ميت ومتحلل أن يرجع الى الحياة من  مناالنسان والكون من عمل الطبيعة و  مبرر هؤالء املنكرين هو أن

 جديد مرة أخرى. 

 ذا كنا عظاما نخرة؟ إ...و  تلك اساطير االولين.  ساحر او مجنون ,  وكان الكفار يتهكمون على االنبياء ويقولون:

انه من املمكن اآلن الن العلوم الجينية تؤكد  هراصاتااصبح ادعائهم مجرد من وجهة نظر علمية، و في عصرنا الحالي  ولكن

هذا املخلوق من خالل تقنيات متطورة  نسخة عن ماليين السنين وإحياء  منذاستخراج الحمض النووي من جثة  مخلوق ميت 

ينقص العلم ال و لميت. لنسخة مطابقة مخلوق حي للحصول على  مماثلتعتمد على غرس هذا الحمض النووي في رحم حيوان 

 تقنية مسح الدماغ قبل املوت وتنزيل املعلومات الى الحاسوب ثم تحميلها بعد ذلك الى دماغ الشخص املنسوخ.اال الحديث 

 . (فيلم حديقة الديناصورات)قد بدأت تتحقق في املمارسة الفعلية وليس فقط في أفالم الخيال العلمي  االستنساخ تقنيات

انما   تم تأكيده في املختبرالذي ادي املدليل ال وهذاعلى ذلك.  حقيقي مثالستنساخ كالنعجة دولي قنية اطفال االنابيب واال فت

 ال يقدر عليه اال هللا.ممكن )على االقل نظريا( ولكنه عمل عالي التقنية وهي ان البعث بعد الحياة  الدينية صدق الرسالة يؤكد

أن أيتوا والكفار  "املشرِكني"ى آايت كرمية تتحد   ة والتسليم انزل هللا ومع تنزيل القرآن على سيدنا محمد عليه افضل الصال 
. وهذا التَّحّدي يُثبت أّن "هللا" عزَّ وجلَّ قد َقدََّم األدلَّة العلميَّة يف كتابه معاءاتِِ ثبت اد  ي   ي   مِ ل  عِ  و دليل  أ بكتاب  

  الكرمي، وإالّ َلما طرح هذا التَّحّدي أصاًل.

 ومن البديهي ِ  (.4: قاف)األح   ،األْرضِ  ِمنَ  َخَلقوا ماذا أروين :بقوله تعاىل "اخلَْلُق"هو االول  "التَّحّدي"موضوع  
ة دلَّ األ وأن   ،من األرضعزَّ وجل   "هللا"الذي خلقه  "الكاِئَن احلَيَّ )اإلنسان(" خيص   "التَّّحدي األكرب"يكون أن 

 ."القرآن الكرمي"يف  ن  م  ك  ت   "التَّحّدي"هذا ة على العلميَّ 

 ُلِ بْ ق َ  نْ مِ  كتاب  بِ  توينائْ  ،ماواتِ السَّ  يف ك  رْ شِ  مْ لَُ  أمْ  ضِ األرْ  نَ مِ  قوالَ خَ  ماذا أروين هللاِ  دونِ  نْ مِ  عونَ دْ تَ  ما مْ تُ أي ْ أرَ  لْ ق 
 (.4: قافاألح  ) ،قيَ صادِ  مْ تُ ن ْ كُ   إنْ  م  لْ عِ  نْ مِ  ة  أاثرَ  أوْ  ذاهَ 



 ربط التحدي ابخللق ابجياد كتاب حيتوي على الدليل العلميالحظ 
 ُهرياً ظَ  ض  عْ ب َ لِ  مْ هُ ضُ عْ ب َ  كانَ   وْ لَ وَ  هِ لِ ثْ بِِ  تونَ يَْ  ال آنِ رْ القُ  ذاهَ  لِ ثْ بِِ  توايَْ  َأنْ  لىعَ  ن  الِ وَ  سُ اإلنْ  تِ عَ مَ تَ اجْ  نِ ئِ لَ  لْ ق، ( :راء اإلس 

88.) 
مُ هُ ب ْ لُ سْ يَ  إنْ وَ  ،هُ لَ  عوامَ تَ اجْ  وِ لَ وَ  ابابً ذُ  قوالُ يَْ  نْ لَ  هللاِ  دونِ  نْ مِ  عونَ دْ تَ  ذينَ الّ  إنَّ  ،هُ لَ  عوامِ تَ اسْ فَ  ل  ثَ مَ  بَ رِ ضُ  اسُ النّ  هاأي   اي 

 (.73: ج  ال   سورة) ،لوبُ طْ الَ وَ  بُ الِ الطّ  فَ عُ ضَ  ،هُ نْ مِ  ذوهُ قِ نْ ت َ سْ يَ  ال ئاً يْ شَ  اببُ الذ  
 "القرآن الكرمي"، فالذي يستطيع أن أييت مبثل هذا "علوم اخلَْلق"و "القرآن الكرمي"ت ثبت االرتباط بني  "التَّحّدي"وآايت 

ل ق   مثاًل.  "الذ اببَِة"كـ   "كائِناً َحّياً"يستطيع أيضاً أن خي 
 ْلَْ  إنْ فَ  * قيَ صادِ  مْ تُ ن ْ كُ   إنْ  هللاِ  دونِ  نْ مِ  مْ تُ عْ طَ تَ اسْ  نِ مَ  عواادْ وَ  ايت  تََ فْ مُ  هِ لِ ثْ مِ  ر  وَ سُ  رِ شْ عَ بِ  تواأْ فَ  لْ قُ  ،اهُ تَ افْ  قولونَ يَ  أم 

 (.14 - 13: هود) ،مونَ لِ سْ مُ  مْ تُ أن ْ  لْ هَ ف َ  ،وَ هُ  إالّ  هَ إلَ  ال وأنْ  هللاِ  مِ لْ عِ بِ  لَ زِ نْ أُ  اأّنَّ  موالَ اعْ فَ  مْ كُ لَ  جيبواتَ سْ يَ 
 َإنْ فَ  * قيَ صادِ  مْ تُ ن ْ كُ   إنْ  هللاِ  دونِ  نْ مِ  مْ كُ داءَ هَ عوا شُ ادْ وَ  هِ لِ ثْ مِ  نْ مِ  ة  سورَ توا بِ أْ ان فَ دِ بْ لى عَ نا عَ لْ زَّ ا ن َ مِّ  ب  يْ يف رَ  مْ تُ ن ْ كُ   إنْ و 

 (.24 - 23: البقرة) ،رينَ كافِ لْ لِ  تْ دَّ عِ أُ  ،ةُ جارَ احلِ وَ  اسُ النّ  هاقودُ وَ  يتالّ  ارَ النّ  قوااتَّ فَ  لواعَ فْ ت َ  نْ لَ وَ  لواعَ فْ ت َ  لَْ 
 ْيطوايُ  لَْ  ابِ  بواذَّ كَ   لْ بَ  * قيَ صادِ  مْ تُ ن ْ كُ   إنْ  هللاِ  دونِ  نْ مِ  مْ تُ عْ طَ تَ اسْ  نِ مَ  عواادْ وَ  هِ لِ ثْ مِ  ة  سورَ بِ  تواأْ فَ  لْ قُ  ،اهُ تَ افْ  قولونَ يَ  أم 

 (.39 - 38: سيون  ) ،ميَ الِ الظّ  ةُ بَ عاقِ  كانَ   فَ يْ كَ   رْ ظُ انْ فَ  ،مْ هِ لِ بْ ق َ  نْ مِ  ذينَ الّ  بَ ذَّ كَ   كَ لِ ذَ كَ   ،هُ ويلُ تَْ  مْ تِِ يَْ  امّ لَ وَ  هِ مِ لْ عِ بِ 
 

 تركيبة الحمض النووي في القرآن الكريم

"أشار القرآن الكرمي إىل تركيبة  هذا  "سلسلة"الل وليب  املزدوج لـ  الّشكل الفيزايئيّ ، وإىل الكيميائّية "احِلْمِض الن ََّوِويِّ
، حيث بي نت هذه اآلايت بوضوح أن  اإلنسان خ ِلق  من "خلق اإلنسان"اِلمض، وذلك يف آايت عد ة تناولت كيفي ة 

  طي  الِزبو ،َصْلصال  كالَفّخارو ،ترابو ،  َصْلصال  من ََحَإ  َمْسنونو ،الاء. 

 "القرآن الكرمي"يف  "وويّ حلمض النّ   "ال "كل الفيزايئيّ الشّ " -1

 زب ي الالّ الطّ  -أ 

 ،"ةنسانيّ "إو أ "ةحيوانيّ "و أ "ةنباتيّ " ،"ةخليّ " ي ِ أمن  "(ة  بَ )الزِ  ة  جَ زِ سلسلة لَ "على شكل  "وويّ احلمض النّ "كن استخراج مي
 "الخترب"وميكن عمل ذلك يف  ،"حولالكُ "و "بوانترْ الكَ "و "ابونالصّ " :مثل ،بسيطة "تكيماوايّ "ها بواسطة عِ ز  وذلك بنـ   ،بسهولة

 ."ةيَ عالِ  ة  زوجَ لُ "ذا  "مسيك   خيط  "فهو مثل  ،زمميَّ  شكل   جاملستخر   "وويّ احلمض النّ "لـ و  ،"الطبخ" يف و حت  أ
 ؤ ِمنون: وَلَقْد َخَلْقنا اإلْنساَن ِمْن ُسالَلة  ِمْن طي   قال هللا عز  وجل :

فَاْستَ ْفِتِهْم َأهْم َأَشد  (. وقال أيضاً: 12، )امل
 (.11، )الص اف ات: َخْلقاً َأْم َمْن َخَلْقنا، إاّن َخَلْقناُهْم ِمْن طي  الِزب  



  

 

 (اللَّزِج) "احلمض الّنووّي "(: استخراج 8الش كل )

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

 

 األْمشاج  -ب  

ى سم  ت   "ةوويّ َحاض النّ األ"من  "سالسل"ة توجد عد   "واةِ النَّ "وداخل هذه  ،"واةنَ "يف اجلسم على  "ةخليّ " كل    حتتوي
 ت ِ ها حباسَّ ت  يـَّ ه ِ أربط ي   الكرمي"القرآن "و ،"شاجمْ أخيوط متشابكة "ـ وهي تظهر حتت اجملهر ك ،"روموسومات()الكْ  اتيّ غِ بْ الصِّ "
 ."احلواسّ "هلذه  "ةالربجمة اخلاصّ "حتتوي على  "شاجَ مْ األ"هذه  ن  أ إىلشارة واضحة إيف  ،"رصَ البَ "و "عِ مْ السَّ "

َتليِه َفَجَعْلناُه مَسيعاً َبصرياً إاّن َخَلْقنا اإلْنساَن ِمْن  قال هللا عز  وجل :  (.2، )اإلنسان: نُْطَفة  َأْمشاج  نَ ب ْ

  

 

ْبِغّياِت" يف "نَواِة" اخللّية(: 9الش كل )  "أْمشاُج الصِّ

  ِدقَّةُ تسمية "سالسل األَحاض النّوويّة" داخل "النَّواِة" ب  "األْمشاج اإلعجاز هنا: 



 

 "الّشكل اللَّْوَلِب " ل  "احلمض الّنووّي" –ج 
هو كما ت  اإليضاح سابقاً،   ،"يَّ ئِ يْ زَ الُ  كل الفيزايئيّ الشّ " ن  يتبني  أ ،"وويّ احلمض النّ "سلسلة ىل إكثر أة بدق   ظرالن   تَّ إذا 

. "قلْ بدء اخلَ "ساس أه ن  أعلى  الكرمي"القرآن "يف  "زوين  لَ احلَ "و أ "ِب  لَ وْ اللَّ "كل كر الش  وقد ذ   ."مزدوج زوينّ  لَ حَ  ب  لَ وْ لَ "عبارة عن 
واهر الظّ "و "الخلوقات"بل هو ينطبق على مجيع  ،فقط "ماءالسّ  يِّ طَ "و أ "الكون قِ لْ خَ بدء "على  "زوين  لَ احلَ "كل الش   ال يقتصرو 

 ."الكون" والت هي جزء طبيعي  يف هذا يضاً أ "ةبيعيّ الطّ 
يَ ْوَم َنْطوي السَّماَء َكَطيِّ السََّجلِّ ِلْلُكُتِب، َكما بََدْأان َأوََّل َخْلق  نُعيُدُه، َوْعدًا َعَلْينا، إاّن ُكّنا  قال هللا عز  وجل :

 (.104، )األنبياء: فاِعليَ 

، وليس الكتب ذات "الر قاَقةُ اللفوَفُة" ذات الشكل احللزويناملوصوف يف هذه اآلية هو  "ِسِجلَّ الكتب"واملعلوم أن  
 (10)الشكل . الص فحات املنفصلة واجمللَّد ة كالت هي منتشرة اليوم

  

  

 ويف "احلمض الّنووّي" "ةيَّ قِ رَ الوَ  ةِ فافَ الل  "يف  "زونُ لَ احلَ "(: 10الش كل )

  

 



 الني "َحَلزوينٌّ" مثل "الََجرَّة"(: 11الش كل )

  

 "الكون"يف  "ةُ يَّ زونِ لَ احلَ "األشكال (: 12) لش كلا
  

 

 

 َعَجلالشكل 

 (37 :ُخِلَق اإِلْنساُن ِمْن َعَجل َسُأوريُكْم آاييت َفال َتْستَ ْعجلوِن[ )األنبياء]

 النخلة ينقر وجيعل كالسلم فيصعد عليه إىل العاليلع ذ عجلة: ج

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

  1 .ليصعد فيه إىل الغرف وغريها وأصله اخلشبة املعرتضة على البئر



 

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

 

       

 سلم" احلمض النووي"و واآلابر تسلق الشجردرجات (: 13) الش كل

 

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

 

 "القرآن الكرمي"يف  "يِّ وِ وَ الن َّ  ضِ مْ حلِ   "ال "ةكيبة الكيميائيّ التّ " – 2
العناصر  وهذا املزيج حيتوي على كل   ،"ط ابلاءاب الختلِ التّ "وهو  ،"يالطّ "من  "نساناإل قَ لْ خَ "سبحانه وتعاىل  "هللا"بدأ 

  "جيُ سِ وكْ "األو "روجيُ دْ يْ "الَ و "بونُ رْ كَ "ال، وكذلك "وجيتْ يْ الن َّ "و "فاتُ الفوسْ "وهي:  ،"وويّ احلمض النّ "زمة لرتكيب الال  

 (.7، )الس جدة: اّلذي أْحَسَن ُكلَّ َشْيء  َخَلَقُه، وبََدأ َخْلَق اإلْنساِن ِمْن طي   وجل :قال هللا عزَّ 

 

 



لسلة الكيميائّية للحمض الّنوويّ (: 1الش كل )  السِّ

  

 (.54، )الف ر قان: َقديراً وُهَو اّلذي َخَلَق ِمَن الاِء َبَشراً فَجَعَلُه َنَسباً وِصْهراً، وكاَن رَب َك  قال هللا عزَّ وجل :

من حيث  االختالف بني البشرالت هي سبب " نسانلإل ةِ يَّ راثِ يفرة الوِ الشّ "على  "وويّ احلمض النّ "سالسل توي حتو 
عشرين يف منتصف القرن ال ،"فرنسيس كريك"و "جيمس واطسون"مان ن العالِ وقد متك   ة.خصيَّ والشَّ  ،ةحَّ والص ِ  ،ونوالل   كل،الشَّ 

"اللَّْوَلُب وهو  ،"Deoxyribonucleic acid (DNA) وويّ حلمض النّ "اـ ل كل األساسي  اكتشاف الش   من امليالدي ،
 جيل  ها من ة نقلِ ، وكيفي  "ةالعلومات الوراثيّ "فظ ة ختزين وحِ ف على الكثري من املعلومات حول كيفي  عر  ى إىل الت  والذي أد   ،الُْزَدوِج"

، "Nucleotides لوتيداتكْ و يالنّْ " ىم  س  رة ت  متكر ِ  ةحدات كيميائي  من سلسلة من وِ  "وويّ احلمض النّ "ن يتكو  و  إىل جيل.
"أحد و ،"بوز(رايْ ِديوْكسي ) يّ اسِ خُ  ر  كَّ سُ  ءُ يْ زَ جُ "و ،"فاتفوسْ ":  هي ةانت رئيسي  من ثالث مكو   "لوتيديوكْ نْ " ن كل  ويتكو  

 ."T,C,G,A ةوجينيَّ تْ يْ ن َّ القواعد ال
 

 اعادة بها تتم التي الكيفية معرفة منه طلب عندما السالم عليه ابراهيم نبيينا قصة وتعالى سبحانه هللا ذكر 

 رؤية او معرفة من تمكنه التي واالجهزة العلوم ابراهيم لسيدنا تتوفر لم ولما. الموت بعد المخلوقات احياء

 درسا كانت التي المبسطة العملية هذه مثل له هللا ضرب فقد ويتكاثر ينقسم او يتركب وهو النووي الحمض

  لنا علميا واعجازا له

 :وتعالى سبحانه فقال 

يِي َكي فَ  أَِرنِي َرب ِ  إِب َراِهيم   قَالَ  َوإِذ  ] تَى ت ح  ِمن أََولَم   قَالَ  ال َمو  َمئِن   َولَِكن بَلَى قَالَ  ت ؤ  ذ   قَالَ  قَل بِي ل ِيَط  بَعَة   فَخ   أَر 

نَ  ه ن   الط ي رِ  م ِ ر  عَل   ث م   إِلَي كَ  فَص  ن ه ن   َجبَل   ك ل ِ  َعلَى اج  ا م ِ ء  ز  ع ه ن   ث م   ج  لَم   َسع ي ا يَأ تِينَكَ  اد  َ  أَن   َواع   َعِزيز   للا 

 (260:البقرة[ )َحِكيم  

 منها يتألف التي   T, C, G, A   األربعة  القلوية للقواعد "  تشبيه هو االربعة الطيور" مثل استخدام ان  

 .التي سيحييها ربنا يوم القيامة المخلوقات جميع منه تتركب الذي النووي الحمض

https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_structure  

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_structure


 عناصر احلمض النووي:
 (:P)  ورالفوْسف  –أ 

، وإن كانت ال ت ستخدم يف صناعة "الَفّخار"الذي ي ستخدم يف ص نع  "الصَّْلصاَل"على موادَّ تشبه  "الّتاب"حيتوي 
فات" الذي ي ست خر ج من صخور كالَفّخار، لقول هللا سبحانه وتعاىل: "الَفّخار" "األاباتيت"  . وهذه إشارة إىل "الفوس 

. "الاء"عند سحِقها ومزِجها بـ  "الفّخار"صناعة املستخد م يف  "الصَّْلصاَل"الت متاثل   (Apatite)الربكانية االصل
 ر كَّب  األساسي  "فوسفات الكاْلْسيوم" واملعروف أن  

 يف جسم اإلنسان. "ظاملعِ ا"، وكذلك لـ ت""األاباتيْ ـ لهو امل

 (.15 - 14، )الر محن: َخَلَق اإلْنساَن ِمْن َصْلصال  َكالَفّخاِر * وَخَلَق الانَّ ِمْن مارِج  ِمْن انر   وجل :قال هللا عز  

ر: ، وَلَقْد َخَلْقنا اإلْنساَن ِمْن َصْلصال  ِمْن ََحَإ  َمْسنون  * والانَّ َخَلْقناهُ ِمْن قَ ْبُل ِمْن انِر السَّمومِ  وقال ايضا: )اِلج 
26 – 27 .)  قاَل َلْ أُكْن ألْسُجَد لَِبَشر  َخَلْقَتُه ِمْن َصْلصال  ِمْن ََحَإ  َمْسنون :ر  (.33، )اِلج 

 

 

 معدن االاباتيت -2-شكل 

وهو .ةنونَ سْ مَ ا وااي وكأنّ الزَّ  ةُ ن منها حادَّ اليت يتكوّ  "وراتُ لّ البِ ", و"أَحََ " صخر بركاينّ هو  "تاباتيْ األ" إن إلعجاز هنا:ا
ورة يف السّ  "نونَ سْ أ الَ مَ احلَ " و "،15"هو  "ورلفوسف  "ال "يَّ رِّ قم الذَّ الرّ " نّ كما أ مصدر الفوسفور الذي يكون المض النووي.

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



 (Deoxy Ribose)( C5H10O5الُسكَّر  اخلُماِسّي )سكَّر ِديوْكسي رايْبوز(" ) -ب

 

 "ِديوْكسي رايْبوز"(: 3الش كل )

، ومن عشرة ذر ات من "الّتاب"املوجود يف  ("C"الكربون )من مخسة ذر ات من  "بوزرايْ  ِديوْكسي رُ كَّ سُ  "يرتك ب  
 رُ كَّ سُ " يرتبطو  "الاء".موجودان يف  "األوكسجي"و "اليدروجي"، و"(O)"األوكسجي ، ومخسة ذر ات من "(H)"اليدروجي 

""يف  "بوزرايْ  ِديوْكسي ومنها  ،"ةالخلوقات احليّ "". وفاتالفوسْ "دائمًا مع  "وويّ مض النّ سلسلة احل" ـل "العمود الَفَقِريِّ
 ِديوْكسي رِ كَّ سُ "لـ  "ةالصادر الغذائيّ "فيما ، "الاء"و "الكربون"ساسها أ "ة  كيماويَّ   بات  كَّ رَ مُ "عبارة عن  ال  إما هي  ،"نساناإل"

 وغريها. "الفواكه"املتواِفرة يف  "تُ ايّ رِ كَّ الس  "هي  "بوزرايْ 
  

 (Nucleobases)القواعد القلوية  )النيتوجينية(  -ج

 ,T,C,G,A(guanine, adenine, thymine "القواعد الَقَلِويَِّة هو أساس  "الن َّْيْتوجْي"إن   
cytosine")  األميِنيَُّة""األَحاض ومصدر هذه القواعد هو احلمض الّنووّي" سلسلة "الت تشك ل العمود الف ق رِيَّ لـ ،

 األساسي ة والث انوي ة، الض روري ة لياة اإلنسان. 

 

 
 



  

 القواعد الن َّْيْتوجيِنيَُّة األربعة(: 4الش كل )
 

  

 احلمض الّنووّي"سلسلة َترابط "القواعد القلويّة" يف "(: 5الش كل )

 

 على سلسلة احلمض النووي: (Nucleotides)ترتيب النّْيوْكلوتيدات  - 2

 ثَّ  * هُ رَ سَّ يَ  بيلَ السَّ  ثَّ  * هُ رَ دَّ قَ ف َ  هُ قَ لَ خَ  ة  فَ طْ نُ  نْ مِ  * هُ قَ لَ خَ  ء  يْ شَ  أيِّ  نْ مِ  * هُ رَ فَ ما أكْ  سانُ اإلنْ  لَ تِ قُ عزَّ وجل :  "هللا"قال 
نا قْ قَ شَ  ثَّ  * اً بّ صَ  نا الاءَ بْ ب َ  صَ أانّ  * هِ عامِ إىل طَ  سانُ اإلنْ  رِ ظُ نْ ي َ لْ ف َ  * هُ رَ مَ ما أَ  ضِ قْ ا ي َ مّ لَ  الّ كَ   * هُ رَ شَ نْ أَ  إذا شاءَ  ثَّ  * هُ ربََ قْ أَ فَ  هُ أماتَ 
، * َمتاعًا َلُكْم وألْنعاِمُكمْ  ابً وأَ  ةً هَ وفاكِ  * باً لْ غُ  قَ دائِ وحَ  * الً وخنَْ  توانً يْ وزَ  * باً ضْ وقَ  باً نَ وعِ  * اً بّ نا فيها حَ تْ ب َ ن ْ أَ فَ  * اً قّ شَ  ضَ األرْ 

 (.32 – 17)ع ب س: 

 ء  يْ شَ  أيِّ  نْ مِ : سألعندما عاله املذكورة أ "وويّ حلمض النّ "اعلى  "ةالعناصر الكيماويّ "ترتيب  الكرمي" القرآن"ذ كر 
الط عام، من خالل رموز  هاعناصر  وبني   ،َخَلَقُه فَ َقدَّرَهُ ِمن ن ْطَفة  "، ةفَ طْ الن  أبن  الش يء هو " ؤالأجاب على الس   ث   ؟هُ قَ لَ خَ 
 َ هِ عامِ إىل طَ  سانُ اإلنْ  رِ ظُ نْ ي َ لْ ف،  عند تكاثرها، ابنشقاق األرض،  ةاخللي   "واةِ نَ "يف ، "الزدوج وويّ احلمض النّ  زونِ لَ حَ " انفالقِ  ه  بَّ ش  و
 َّاً قّ شَ  ضَ نا األرْ قْ قَ شَ  ث،  لسلة ابستخدام  "بِّ إنبات احلَ "ـ ل "رضعناصر األ"استخدام  ش بَّه  و  "فاتلفوسْ لَذرَِّة اة وويّ النّ "السِّ

 ."لوتيداتيوكْ النّْ "لربط  كأساس  



 قَ دائِ وحَ  * َوزَيْ ُتوانً َوخَنْالً *  َوِعَنباً َوَقْضباً *  اً بّ نا فيها حَ تْ ب َ ن ْ أَ فَ  * اً قّ شَ  ضَ نا األرْ قْ قَ شَ  ثَّ ترتيب اآلايت  نَّ إ عجاز هنا:اإل
 رِ كَّ س  "، ب  "الب"الفوْسفات"، المثَّل ب  "احل حيث يرتبط "،ِبّ لَ وْ الزدوج اللَّ  وويّ حلمض النّ   "ال يِّ عِ طَ قْ تيب الَ يتطابق مع التّ  [باً لْ غُ 

 "،النخيلو  تونِ يْ الزّ   "لة بلمثَّ ا "ةيَّ وجينِ تْ يْ القاعدة الن َّ "مع  "،والقضب بنَ العِ   "ل بالمثَّ  اخلُماِسيِّ )ِديوْكسي رايْبوز("،
 ليخْ النَّ و تون يْ الزَّ  -ب ضْ القَ و  بنَ العِ  – حلبا  

= 
 ة يَّ وجينِ تْ يْ قاعدة ن َ  – يّ اسِ خُ  ر  كَّ سُ  –فات فوسْ 

  

 "اثترِّ وَ الُ "يف  "وانتتْ اإلنْ "و "سوانتاإلكْ " – ه
ْبِغّياِت  ن  إ زمة املعلومات الال   حتتوي على كل   )سالسُل احِلْمِض الن ََّوِويِّ يف نَواة اخللّية احلّية(")الكروموسومات( "الصِّ
عنها ترتيب  ربِ   ع  يـ   "لَُغة  كيْميائِيَّة "ـ ب ة  ر  فَّ ش  وهذه املعلومات م   ،"النّبات"و "احليوان"و "اإلنسان"ـ ك  ،"الخلوق احلَّي"لتكوين 

 "اليناتو أ "الَُورِّاثت"ى م  س  ت   "ِوْحدات  كيْميائِيَّة  ُمْسَتِقلَّة " مة إىلقسَّ م   "الّلغة". وهذه "سلسلة" على كل ِ  "لوتيداتكْ و يالنّْ "
Genes"،  فة من مؤلَّ  "الَُورِّاثُت"وهذه"  ."Introns وانتتْ نْ "إو "Exons سوانتكْ "إى م  س  ت   ر  غ  ص  أ "ِوْحدات 

فال ت نتج  "وانتتْ نْ اإل"ا م  أ ،"جسم اإلنسان"يف  "الرْبوتينات"نع وتعمل على ص   ،"الكتابة اليت لا معاين"ـ كهي   "سوانتكْ اإل "و
ا "ْبروتينات",أيَّ  يف "الل غة" لفهم  ل""الفواصِ كما ت ستخدم   سوانت""اإلكْ ة لفهم يَّ ه ِ أ ذات   "سوانتكْ اإل "بني  "لفواصِ " ألّن 

"القرآن ، وذلك تسهياًل لفهم مضمون "آية"يف ّناية كل   "القرآن الكرمي"موجودة يف  "الفواصل"وهذه . "ةغويَّ العبارات الل  "
  .ومواضيعه الكرمي"

 

 

 "اثترِّ وَ الُ "يف  "وانتتْ اإلنْ "و ""اإلْكسوانت(: 13) الش كل



 

  ؟ الكرمي على الشيفرة الوراثية لإلنسان كدليل علمي قاطعهل يتوي القرآن : السؤال هنا

تصف حاالت الحمل والوالدة والرضاعة والقلب  والنمو ووظائف الدماغ والذاكرة  التي كبير من اآلياتيجد عدد  •

والنطق والسمع والبصر والهيكل العظمي والجلد وتحديد جنس املولود والبلوغ والشيخوخة وكذلك العيوب الخلقية 

 . قرآنوهذه اآليات هي مفتاح الشيفرة االلهية املتطابقة في الجينوم البشري وال

 بدقة طبية:  امراض القلبفاآليات التي تتكلم عن القلب تصف 

على قلوبهم .قلوبهم قست وبنا غلف, اشربوا في قلوبهم العجل, لختم هللا على قلوبهم , ران على قلوبهم, طبع على قلوبهم, ق

 الخ.....اكنة

 :العين والبصرواآليات التي تصف امراض 

 .. الخ...ال يبصرونختم هللا على ابصارهم, في ابصارهم غشاوة, ابيضت عيناه, 

 واآليات التي تصف األذن والسمع:

 في آذانهم وقرا, ختم على سمعهم, ال يسمعون .....الخ..

 

 كالتالي:ويمكن تصنيف اآليات الطبية في القرآن الكريم 

 

I- العيوب الخلقية 

 قامة قصيرة وايدي قصيرة 

 اطراف مفقودة 

 دوشين  -الضمور العضلي 

 عيب الجلد )اللون النصفي( 

 تشوه الوجه 

 بروز الجبين 

 تشوه الوجه



 انقباض اليدين 

 الذيل اإلنساني

 الشعرانية )شعر الوجه (

 الشفة االرنبية

 سلسلة الظهر املشقوقة 

 )البرص(املهق 

 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 

 

   

III- أمراض 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 

 فصام ال

 شعور بالبؤس ال

 بالنطق عيوب 

   

IV- وظائف الدماغ 

 إيقاع الساعة البيولوجية 

 الذاكرة العرضية 

   

V-  وظائف الجسم 

 حاسة الشم 

 الهرمونات الذكرية

 الحديد / بيرين تأيض 



 

VI- تشوه الرؤية 

 العمى الليلي 

 عمى االلوان 

 

 متداخلةمتعددة وعلل جينية 

 معالقلب واألذن والعين متزامنة ل علل وراثية

 


