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ABSTRACT 

 

Allah has created creatures in a well-designed system with no possibility of any 

deficiency or imperfection. This system contains the DNA matter which is the 

secret of creation. This matter is there in all cells of the body. This matter, DNA, 

contains all features of the body as each creature has its own distinctive features 

which make it different from other creatures. Allah has created for each creature 

a well-designed genetic system to transfer those features from one generation to 

another through the genetic series represented by what is so called the genes. 

These genes are responsible for transferring genetic features. The purpose of this 

study is to show the relationship between the Islamic Aqeeda and Genetics 

through adopting the inductive and the descriptive method. There are many clues 

in the Holly Quran and Sunna for genes. It has been proved that there is a definite 

relationship between the subjects of the Islamic Aqeeda and Genetics. Such 

relationship is considered to prove the existence of Allah, the sincerity of Alwahi 

and prophecy. It also used to reply to unbelievers and in the researches of the fate 

and destiny and the resurrection researches. 

Key words: Aqeeda, Genes, Genetic, Relationship, DNA 
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 الملخص

 
 خلقه أسرار من سر أكرب فيها ووضع النقص، أو اخللل حتتمل ال الصنع حمكمة منظومة ضمن الكائنات اهلل خلق

 داخل يف عتُوض واألسرار املعلومات وهذه. اجلسم خاليا من خلية كل  يف املـوجودة الوراثية باملادة يسمى ما ضمن
 نع متيزه اليت خصائصه كائن  لكل اخلالق جعل وقد(. DNA)الــــ النووي باحلمض يسمى ما ضمن اخللية نواة

 لضمان ة،اخلصوصي شديد وراثي طاقم خالل من اخلصائص؛ تلك لتحديد دقيقة منظومة كائن  لكل وخلق غريه،
 نقل عن ؤولةاملس وهي باجلينات؛ يعرف ما ضمن جيل، إىل جيل من محايته مت حيث. كائن  كل  خصائص استمرار
 مباحث نيب العالقة وجه توضيح هو األهداف أهم ومن. ومستقبله ملاضيه سجالا  حوت اليت الوراثية الصفات
 جاءت وإشارات الئللد الوصفي واملنهج االستقرائي املنهج خالل من الوراثية، اجلينات علم وبني اإلسالمية العقيدة

 مباحث هنالك أن بنيت حيث ، وحتليلها ودراستها الوراثية اجلينات لعلم املطهرة النبوية والسنة الكرمي القرآن يف
  األمهية يف غاية نتائج ىلإ للوصول. حديثا املكتشف الوراثية اجلينات بعلم وثيقا ارتباطاا  مرتبطة جداا، كبرية  عقدية

 هذا من فادةاالست وكذلك امللحدين، على والرد النبوة وإثبات الوحي وصدق تعاىل اهلل وجود على كـاالستدالل
 .العلمية احلقائق ضمن والنشور بالبعث واإلميان والقدر، القضاء يف العلم

 DNA النووي، احلمض ، الوراثة ، اجلينات العقيدة،: املفتاحية الكلمات
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 المقدمة:

 والسالم على معلم البشرية وقائدها سيدنا حممد األمياحلمد هلل الذي علم بالقلم، عّلم اإلنسان مامل يعلم، والصالة 
 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فقد دعا اإلسالم إىل العلم، وحث عليه، وال أدلَّ على ذلك أن أول كلمة نطق هبا الوحي على مسع وقلب املصطفى 
  :هياقرأ 1،  ،فكانت هذه الكلمة هي بداية االنطالق إىل دين ميجد العلم ويرعى أهله. وقد وردت آيات عدة

آية، والعلم الذي دعا اإلسالم إىل  870تدعو إىل العلم وحتث عليه، فقد ورد لفظ العلم ومشتقاته يف القرآن يف 
إىل آفاق  إىل العلم مرتبطة بالنظر حتصيله، هو العلم على إطالقه، وليس علم الدين فحسب. فكانت دعوة اإلسالم

السماء واألرض، والتأمل والتدبر والتفكر، وإىل النظر إىل مبادئ اخللق، ويف أحوال األمم اليت اندثرت وما تزال بقايا 
 2 حضاراهتا. فنظرة اإلسالم إىل العلم نظرة جامعة قد حاطها منهج كامل للمعرفة والفهم له مقوماته وضوابطه.

كرمي حافل بإشارات علمية تدعو الفطرة املوحدة إىل مزيد من التوحيد واخلشوع واخلشية هلل تعاىل، وأكثر الناس والقرآن ال
. فقد شاء اهلل أن يضع أكرب سر من أسرار خلق اإلنسان ضمن ما يسمى باملادة 3إدراكا هلذه اإلشارات هم املختصون

ية ه املعلومات واألسرار ُوضعت يف داخل نواة اخللية. أما املادة الوراثالوراثية املـوجودة يف كل خلية من خاليا اجلسم. وهذ
(. DNAنفسها، فهي موجودة على شكل خيوط رفيعة متطاولة ضمن النواة، وهذه اخليوط تسمى باحلمض النووي الــ )

وقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل الكائنات مجيعا، وجعل لكل كائن خصائصه اليت متيزه عن غريه، وخلق لكل كائن منظومة 
دقيقة لتحديد تلك اخلصائص من خالل طاقم وراثي شديد اخلصوصية، ولضمان استمرار خصائص كل كائن مت محايته 

 من جيل إىل جيل، 

 

 

                                                           

 .١: 96 العلقالقرآن الكرمي،  1  
 . 63، بريوت، صيدا، منشورات املكتبة العصرية، سلسلة دراسات إسالمية معاصرة، العلم في اإلسالم، د.ت، أنور، اجلندي 2 
 م1992،  دار الوسام للطباعة والنشر، دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بريوت، 2ط، اإلعجاز العلمي في القرآن، ، السيد، اجلميلي 3 

 ،10. 
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  4ؤولة عن نقل الصفات الوراثية اليت حوت سجالا ملاضي اإلنسان ومستقبله.ضمن ما يعرف باجلينات؛ وهي املس

فاجلينات هي: "املورثات، وهي صفات أو وحدات وراثية توجد على الكرموسومات، تكون مسؤولة عن تصنيع الربوتينات 
جود خالق اخللق، ويدل على و  فعلم اجلينات الوراثية ينفي العبثية يف 5و األنزميات يف اجلسم بواسطة األمحاض النووية".

 مبدع حكيم. وهذا األمر يتطلب الدراسة والبحث إلثبات وجود اخلالق سبحانه من خالل اجلينات الوراثية. 

 :مشكلة البحث

تتجلى مشكلة البحث يف النظر إىل علم اجلينات الوراثية كعلم مستقل، وعلم العقيدة اإلسالمية كعلم مستقل وكيف 
نهما. لدى البحث أي عالقة تربط بي -يف الظاهر –عالقة بني علمني خمتلفني متاماا ال يوجد بينهما ميكن إجياد وجه ال

والتدقيق تبني أن هناك مباحث كبرية جداا متعلقة بعلم اجلينات الوراثية وهلا ارتباط وثيق جدا بعلم العقيدة اإلسالمية. 
صحة  دية من خالل علم اجلينات الوراثية،  وكذلك أثباتلعل يف مقدمتها إثبات وجود اخلالق سبحانه، وهي قضية عق

النبوة والوحي وقضية البعث والنشور وكلها قضايا عقدية من خالل علم اجلينات الوراثية. ومشكلة التشوهات اجلينية 
رتكز ا وحقيقة االعرتاض على اهلل تعاىل بل وإنكار وجوده عند البعض، والنظريات اإلحلادية اليت تنكر وجود اخلالق

بعضها على مباحث متعلقة بعلم اجلينات الوراثية ، لذا فإن الرتابط بني علم اجلينات الوراثية وعلم العقيدة حيتاج إىل 
 مزيد بيان ودراسة وتوضيح وهذا ما قام به الباحث. 

 

 

                                                           

، الفنون واآلدابسلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة و ، عامل املعرفة، الكويت، التنبؤ العلمي ومستقبل االنسان، عبد احلسن، صاحل 4 
جملة ، ريبجملة الع، الكويت، ثورة الجينات هل انتهى زمن األلغاز؟ حل الشفرة الوراثية ومستقبل البشر،  حممد العبد موسى:  اخللف، 25،  م1981

الهندسة الوراثية بين مخاطرها ومواجهة ، الطيب أ.د أسامة حممد.502العدد  م2000، ،عربية مصورة شهرية جامعة تصدرها وزارة االعالم حبكومة الكويت
 .http: //www.islamonline.net/arabic/science/article06.shtml اسالم اون الينعلى موقع مقال  ،الثالثاء 2005/3/8،الجوع

هـ 1415، ومل يذكر مكان الطبع، م1998، للمطبوعات الشركة، املوسوعة الطبية.69، األردن، مفسر المصطلحات العلمية، حممد حسني: غزال  5 
 .19، م1995

http://www.islamonline.net/arabic/science/article06.shtml
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 هتدف الدراسة إىل: األهداف:

 تشخيص عالقة علم العقيدة اإلسالمية بعلم اجلينات الوراثية. .1

 دراسة القضاء والقدر وعالقته بعلم اجلينات الوراثية. .2

 توضيح العالقة بني علم اجلينات الوراثية والبعث والنشور. .3

 إبطال دعوى )شعب اهلل املختار( من خالل علم اجلينات. .4

 بيان هتافت نظرية داروين عن طريق علم اجلينات الوراثية. .5

 نقد نظرية الصدفة بوصفها مدخالا لإلحلاد. .6

 البحث: هميةأ

يُعُد علم العقيدة من أهم العلوم، الواجب على املكلف تعلمها؛ ألهنا أّجل العلوم، وأشرفها. وإن دراسة العقيدة 
اإلسالمية، تقدم لإلنسان كل ما جيب عليه معرفته يف حق اهلل تعاىل، وما جيوز وما يستحيل. وبذلك يبلغ كمال احملبة. 

 ؛ ألنه أمت معرفته به. عندئذ يسعى لكمال اإلخالص هلل تعاىل

تكمن أمهية هذا البحث يف الدفاع عن العقيدة أمام سيل كبري من ركام الباطل، الذي خلفته األهواء والنزوات وأثرت 
 على مسرية األمة اإلسالمية كثريا وال زالت. 

ى تأكيد املبدأ األصيل؛ لعمل علوكذلك تكمن أمهيته، يف حتليل احلقائق العلمية، وإظهار أمهيتها مع احلقائق العقائدية. وا
وهو اإلميان بالغيب، وتأكيد اإلميان باهلل تعاىل؛ اخلالق لعلم اجلينات الوراثية وخالق كلَّ شيء. وإلثبات البعث بعد 

 املوت من خالل معطيات علم اجلينات الوراثية، وتأكيد أن العلم احلق ال يتعارض مع الدين احلق.

ريات الفاسدة كاالنتخاب اجليين، ونظرية أصل اخللق لدارون، والصدفة اليت عول عليها وأخرياا، إلبطال شبهات النظ
الكثري يف التهرب من القول بوجود اخلالق سبحانه. فعلم اجلينات احملكم الصنع الذي ال يقبل أي خلل أو خطأ؛ يدلنا 

 على العليم اخلبري الذي أبدع كل شيء خلقه سبحانه .
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 حدود البحث :

 سالمية،احلدود املوضوعية للبحث يف: التعريف بعلم اجلينات الوراثية، وبيان وجه العالقة بينه وبني العقيدة اإلتكون 
إلثبات أن العلم احلق ال يتناقض أو يتصادم مع الدين احلق. والتأكيد على املباحث العقدية املتعلقة بعلم اجلينات 

واإلشارات من الكتاب والسنة؛ اليت تبني وجود اخلالق، وصحة القرآن  الوراثية من خالل ما كشفه العلم، وذكر الدالئل
، وحتليل النظريات والفلسفات القائمة على أسس واهية من DNAوالنبوة وما كشفه العلم من أسرار احلمض النووي 

 خالل علم اجلينات الوراثية. 

 :منهج البحث

 املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي يف استقراء النصوصاشتملت هذه الدراسة على مناهج عدة ، من خالل استخدام 
الشرعية، املتعلقة مبباحث علم اجلينات الوراثية، وما قاله العلماء من خالل مباحث العقيدة. واملنهج التحليلي فيما مت 

ذه ه استقراؤه ووصفه يف املنهجني السابقني، وما يكتنف هذه النصوص من آراء واختالفات عقائدية وما يعرتي
يول النقدي: فسيكون لنقد ما مت عرضه يف النقاط السابقة بعيداا عن امل االختالفات من أسباب واستدالالت. أما املنهج

املذهبية أو اآلراء الشخصية. مع املقارنة بني األقوال وحتليل األدلة وترجيح الرأي الذي يكون راجحاا من خالل املنهج 
 املقارن.

 الدراسات السابقة:

العلماء عن علم اجلينات عشرات الدراسات، كلها تدور حول بيان الوجه الفقهي أو األصويل أو القانوين أو كتب 
السلوكي، ومل يقف الباحث على دراسة أكادميية خمتصة؛ تربط بني العلوم العقائدية وعلم اجلينات، سوى 

قد ة واليت هي موضوع هذا البحث. و وهي دراسة خمتصة بالطب وليس يف اجلينات الوراثي  Khalid, (n.d)دراسة
 وجدت جمموعة كتب تبحث يف بعض قضايا عقدية منها: 
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 :  جمموعة كتب حيىي هارون وهي

م، التصميم يف الطبيعة، ترمجة أورخان حممد علي، استانبول ، دار 2003حيىي، هارون،   -1
ARASTIRMA YAYINCILIK   . 

م، السلوك الواعي لدى اخللية، ترمجة مصطفى الستييت، استانبول، دار 2003حيىي، هارون،   -2
ARASTIRMA YAYINCILIK  . 

 ARASTIRMAم، خديعة التطور، ترمجة سليمان بايبارا، استانبول، دار 2003حيىي، هارون،   -3
YAYINCILIK  . 

 ARASTIRMA، استانبول، دار م، معجزة اهلرمون، ترمجة مصطفى الستييت2003حيىي، هارون،   -4
YAYINCILIK  . 

م، معجزة خلق اإلنسان، ترمجة أورخان حممد علي، استانبول، دار 2003حيىي، هارون،   -5
ARASTIRMA YAYINCILIK  . 

هذه اجملموعة كلها تبحث عن إبطال نظرية داروين؛ من خالل احلقائق العلمية، وكذلك توضيح أن خالق اخللق حكيم 
 وهذا يبعد العبثية يف اخللق. ومل تكتب دراسة شاملة تعىن بربط علم اجلينات الوراثية بعلوم العقيدة. وكلوعليم وقادر، 

 ما كتب يدور حول الفقه أو القانون أو الطب بشكل كبري.

 ومن الكتب اليت درست علم اجلينات: 

 ر الصحوة، القاهرة.بلوت، مشس الدين آق، د.ت، دارون ونظرية التطور، ترمجة أورخان حممد علي، دا -6

وقد ناقشْت نظرية التطور وردها، وهي دراسة مقتصرة على نظرية دارون فقط، وفيها مباحث مهمة متعلقة باإلميان   
 باهلل تعاىل. 

 م،كيف بدأ اخللق، مكتبة الشروق الدولية، مصر.2011شريف، عمرو ،   -7
 منها وير، ودحض نظرية التطور باألدلة العلمية، اليتناقشت نشأة الكون وقصة اخللق، وأصل احلياة بني التطور والتط

 الطفرات الوراثية. فهي دراسة عن بدأ اخللق. 
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كافيللي، لوجيي لوقا ، اجلينات والشعوب واللغات، ترمجة أمحد مستجري، مكتبة األسرة، مطابع اهليئة  -8
  2004املصرية العامة للكتاب، مصر 

وب. على تاريخ علم اآلثار واجلينات واللغة، والفروق الوراثية بني سالالت الشعاستعرض الباحث تطور اإلنسان؛ مرتكزاا 
 فهي ليست دراسة مهتمة باجلانب العقدي بل ببيان سبب التنوع الوراثي واللغوي بني الشعوب. 

الشويرخ، د. سعد بن عبد العزيز بن عبداهلل، أحكام اهلندسة الوراثية ، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع الطبعة  -9
 م. 2007األوىل، السعودية، 

احملالوي، عماد الدين محد عبداهلل، اجلينات الوراثية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، ،   -10
 م. 2013بريوت لبنان، رسالة ماجستري، مكتبة حسن عصرية، الطبعة األوىل، 

هاتان الدراستان تدوران يف حتليل األحكام الشرعية والقانونية، وما شاكل ذلك. ومها دراستان مهمتان يف باهبما، أما 
 دراسيت هذه فمختلفة؛ ألهنا دراسة عقائدية تتعلق بدراسة وحتليل اجلانب العقدي يف علم اجلينات الوراثية. 

توضيح العالقة بين علم العقيدة اإلسالمية وعلم الجينات الوراثيةل: المبحث األو   

العقيدة هي األساس الذي يقف عليه اإلسالم. فبغري العقيدة ال يكون هناك دين أصال فعلى علماء املسلمني توضيح 
معامل احلق، ونشره بني الناس. وملا كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين اإلسالم، وأساس امللة، ومعلوم باألدلة 

 تصح وتقبل إذا صدرت  الشرعية من الكتاب والسنة؛ أن األعمال واألقوال إمنا

َوَمْن َيْكُفْر ، كما قال تعاىل: 6عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غري صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال 
 .7بِاأِلميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

 

                                                           

هـ/ يناير  1395رم حم ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، املدينة املنورة، السنة السابعة، االعقيدة الصحيحة وما يضاده، ، عبد العزيز بن عبد اهلل، ابن باز  6
 . 3، م العدد الثالث 1975

   5: 5املائدة القرآن الكرمي،  7
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وهناك دالئل كثرية من القرآن الكرمي والسنة املطهرة تدل على ترابط علم اجلينات بعلوم الشريعة؛ منها علم العقيدة 
 يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس اإلسالمية. ومن هذه األدلة ما ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: 

ُهَما رَِجاالا َكِثرياا َوِنَساءا َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَ  َواِحَدةٍ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رْ َوَخَلَق ِمنـْ
  .8َرِقيباا

ة توارث الصفات أال وهي حقيق فهذا النص القرآين يشري إىل حقيقية علمية مل تعرف إال يف أواخر القرن التاسع عشر،
من الوالدين وأسالفهم األولني آدم وحواء عليهما السالم. وملا كان اهلل تعاىل قد قدر خلق كل شيء يف زوجية كاملة، 

، 9حىت يبقى سبحانه متفردا بالوحدانية املطلقة فوق مجيع خلقه؛ فقد أطلق على هذا الزوج األول من البشر اسم النفس
. وقوله  10نَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَـَقرٌّ َوُمْستَـْودَعٌ َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهو قائل:فقال عز من 

يعاا َبِصريااتعاىل  ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ  .11ِإنَّا َخَلْقَنا اإْلِ

واحدة بداخلها  ةر اهلل تعاىل لفظة )نطفة( مفردة، بينما لفظة )أمشاج( جاءت بصيغة اجلمع؛ ألهنا عبارة عن خليفقد ذك
 12 أخالط من الصفات الوراثية ألسالف وأحفاد هذا اجلنني من لدن أبينا آدم عليه السالم وحىت قيام الساعة.

ْعُت َرُسوَل اهلِل  :قال ومن السنة النبوية ما ورد عن عبد اهلل بن مسعود  وَن ، يـَُقوُل : ِإَذا َمرَّ بِالنُّْطَفِة ثِْنَتاِن َوأَْربـَعُ "مسَِ
ا، َفَصوََّرَها َوَخَلَق مَسَْعَها َوَبَصَرَها َوِجْلَدَها َوحلََْمَها َوِعظَاَمَها، َها َمَلكا َلةا، بـََعَث اللَُّه ِإلَيـْ َثى ؟  قَاَل : يَا َربذ أَذََكٌر أَْم أُنْـ ُثَّ  لَيـْ

اْلَمَلُك، ُثَّ يـَُقوُل : يَا  فـَيَـْقِضي َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكُتُب اْلَمَلُك، ُثَّ يـَُقوُل : يَا َربذ َأَجُلُه، فـَيَـُقوُل َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكُتبُ 
ُقُص".  بِالصَِّحيَفِة يف َربذ رِْزقُُه، فـَيَـْقِضي َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكُتُب اْلَمَلُك، ُثَّ ََيْرُُج اْلَمَلُك  َيِدِه، َفالَ يَزِيُد َعَلى َما أُِمَر َوالَ يـَنـْ

13 

                                                           

 ١: 4 النساءالقرآن الكرمي،  8 
 . 296،  م2008هـ 1429بريوت، لبنان، دار املعرفة، ، 2ط، اإلنسان من الميالد إلى البعث في القرآن الكريم، زغلول راغب حممدد. النجار،   9 
 ٩٨: 6األنعامالقرآن الكرمي،  10 
 .٢:  76، اإلنسانالقرآن الكرمي،   11 
 . 164ص  ،م2008هـ 1429بريوت، لبنان، دار املعرفة ، ،2ط، اإلنسان من الميالد إلى البعث في القرآن الكريم زغلول راغب حممد،د.النجار،   12 
رقم   4/2037  لاجلي دار، لبنان، بريوت، احملققني من جمموعة:  احملقق، صحيح مسلم، د.ت، القشريي احلجاج بن مسلم احلسني أبو، النيسابوري  13 

 . 3احلديث  
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قال له: "ما ولد لك قال: يا رسول اهلل وما عسى أن  وعن موسى بُن ُعَليذ بن َربَاح، عن أبيه عن جده: أن النيب 
: هامه، مه وإما أباه. فقال له النيب يولد يل؟ إما غالم وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: ما عسى أن يشبه؟ إما أ

أما قرأت هذه  14ال تقولن كذلك؛ إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أحضرها اهلل عز و جل كل نسب بينها وبني آدم".
  .15يف َأيذ ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبكَ  اآلية يف كتاب اهلل عّز و جل: 

فيما أخرب عنه. إذ  من خالل ما تقدم من آيات قرآنية وأحاديث نبوية؛ ميكن االستدالل هبا على صدق النيب حممد 
إن دقة املعلومة ال ميكن أن تصدر من إنسان لعجزه عنها، وصدورها من نيب دليُل صدِق ما دعا إليه، فهي دليل صدق 

 النبوة والوحي وإثبات وجود اخلالق سبحانه. 

فسري ما جاء يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف؛ يعتمد على احلقائق املستقرة، اليت وصلت إىل مرحلة إّن ت
اليقني من نظريات راجحة والنصوص، إمنا جاء بألفاظ جامعة حتيط بكل املعاين الصحيحة يف مواقفها اليت قد تتابع يف 

 16يقع اخللل يف الفهم لذلك النص.ظهورها جيالا بعد جيل، وال يقع اخللل يف النص إمنا 

سالمية ، القضاء والقدر أصل مهم يف العقيدة اإل القضاء والقدر وعالقته بعلم الجينات الوراثية.المبحث الثاني: 
 له تعلقات مهمة مبباحث علم اجلينات الوراثية. إذ إن اإلميان بالقضاء والقدر ركن من أركان العقيدة اإلسالمية، اليت 

اإلميان باهلل عز وجل، وبنيت على املعرفة الصحيحة لذاته تعاىل وأمسائه احلسىن، وصفاته العظمى الواجبة أسست على 
 17 له تعاىل. فقد جاء فيما جيب اإلميان به؛ أن اهلل تعاىل متصف بالعلم واإلرادة والقدرة، وأنه سبحانه فعال ملا يريد.

ضاء مه، واقتضته حكمته. والفرق بني القدر والقضاء، هو أن القوالقدر هو "تقدير اهلل للكائنات حسبما سبق به عل
  18. وجود مجيع املوجودات يف اللوح احملفوظ جمتمعة، والقدر وجودها متفرقة يف األعيان بعد حصول شرائطها"

                                                           

 1404، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل، 2ط، محدي بن عبداجمليد السلفي: حتقيق ، المعجم الكبير، ، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم، الطرباين 14 
 .4624: رقم احلديث، 74:  5،  م1983 -هـ
   ٨:   82، االنفطارالقرآن الكرمي،   15 
 ،حبث منشور على موقع موسوعة االعجاز العلمي يف القرآن والسنة، اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم بين القبول والمعارضة، كارم السيد  د.، غنيم 16 

www.quran-m.com  
 .103،  م 1983 -هـ  1403، دار الندوة اجلديدة، لبنان، بريوت، 5ط، العقائد اإلسالمية  تبسيط، ، حسن حممد، أيوب 17
 .174، العلمية الكتب دار، لبنان، بريوت، التعريفات، م1983- هـ1403، الشريف الزين علي بن حممد بن علي، اجلرجاين 18
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لعقدي املهم ا والذي يهمنا من دراسة القضاء والقدر يف علم اجلينات الوراثية؛ هو التسليم القليب واإلمياين هبذا الركن
وهو ما يتعلق باجلنني املشوه، أو اخللل اجليين الناتج عن خطأ أو تغيري يف تسلسل األمحاض النووية. ألن أي تغيري يف 
هذا التسلسل عن طريق استبدال محض نووي بآخر يسمى بالطفرة. والطفرات اليت حتدث يف بعض اجلينات هي اليت 

 19 تسبب األمراض الوراثية.

حيوان منوي أو بييضة. كما  100,000طفرات يف كل  4علماء البيولوجيا؛ أن معدل حدوث الطفرات يبلغ يقدر 
من هذه الطفرات ضارة. ويسود االعتقاد اآلن بأن كثريا من األمراض تنتج عن غياب أحد اجلينات يف  %99يقدر أن 

جود خلل ما يف أحد اجلينات ألسباب ( املوجودة بنواة اخللية، أو قد تنتج عن و DNAسلسلة احلمض النووي )
 20 وراثية.

ومن الشبهات اليت يثريها البعض حول قضاء اهلل وقدره، املتعلقة بعلم اجلينات الوراثية قوهلم: إن العلم احلديث قادر 
 ،على تغيري إرادة اهلل يف خلقه؛ حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل يصور آالف الناس يف األرحام بتشوهات خلقية متعددة

ال تبديل خللق اهللوالعلم احلديث يقوم مبعاجلتها. ويتساءلون: كيف يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 
والعلماء يف العصر  21

  22 احلديث قد استطاعوا أن يغريوا هذا اخللق.

 

 

 

                                                           

 . 28-27،  ه1416، دار الوطن للنشر والتوزيع، السعودية، 2ط، االيمان بالقضاء والقدر، حممد بن إبراهيمـ، احلمد، 
: 2، ، هـ1431السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين، السعودية، الفقهية المتعلقة بتحسين النسلاالحكام ، عبداهلل بن جابر مسلمد.، اجلهين 19

884.  
لغة الكيمياء عند الكائنات ، أمحد مدحت.د، إسالم، 193،  م2011هـ  1432،مكتبة الشروق الدولية، مصر، كيف بدا الخلق، د. عمرو، شريف 20

  .113، ، م1985سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، عامل املعرفة، الكويتالحية، 
 ٣٠:  30الرومالقرآن الكرمي،  21
، حلوار املتمدناموقع ، دعوى مقدرة العلم احلديث على تغيري إرادة اهلل يف خلقه، موقع بيان االسالم،  ؟  ماذا ترك العلم إلله السماء، كامل،  النجار 22
 . 2816: العدد .www.ahewar.org/debat/show.art، ، م31/10/2009

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%E3%E1+%C7%E1%E4%CC%C7%D1
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%E3%E1+%C7%E1%E4%CC%C7%D1
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2816
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2816
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بأن اهلل حكيم وعادل وال َيطئ، فهل من احلكمة تشويه اخللق، وأين العدل فيما يصيب املشوه من  :كذلك قوهلم
االستهزاء والتنقص من قدرهم واعتبارهم دون مستوى البشر، دون مراعاة ملشاعرهم وأحاسيسهم مما يزيد بالءهم 

 23 .وحمنتهم

اىل. لذا أصبح استغلها البعض يف التشكيك بوجود اهلل تعهذه الشبهات وأمثاهلا تزعزع ثوابت اإلميان يف القلوب، وقد 
 البحث يف التسليم بالقضاء والقدر يف مثل هذه املسائل املتعلقة باجلينات الوراثية مهماا جدا.

فمن سنن اهلل سبحانه أن يظهر املرض والعجز والتشوهات يف بعض الناس، لالختبار وابتالء املرضى ليمارسوا الصرب 
ضا بقضاء اهلل. ومن ث ينالوا أجر الصابرين. ويف اجلانب اآلخر؛ ليتذكر أصحاب العافية، ما هم فيه من اجلميل والر 

ال ميكن للعبد الوصول إىل غاية الرضا ؛ إذ 24نعمة الصحة، ومجال البدن فيقوموا بواجب الشكر وينالوا أجر الشاكرين
أقدار  ه نافذ، ونواصي العباد يف قبضته. وكذا اعتقاد العبد أنبالقدر إال باعتقاد أن اهلل بيده مقاليد األمور، وأن حكم

"اللهم إين عبدك ابُن عبدك ابِن أمتك، ناصييت بيدك  اهلل كلَّها عدٌل، ال ظلم فيها وال َحْيف، كما يف حديث النيب 
 25.ماٍض يفَّ حكمك َعْدٌل يفَّ قضاؤك"

 26ال تتهم اهلل يف شيء قضاه لك"."تكثر علّي قال: فقال يارسول اهلل أوصين وال  جاء رجل إىل رسول اهلل 

إن تصوير اهلل عز وجل للتشوهات اخللقية يف األرحام؛ يسري وفق سنن كونية؛ إظهاراا لطالقة قدرته سبحانه وتعاىل، 
رادته إلأما عن معاجلة العلم احلديث هلذه التشوهات فإنه ضمن إرادة اهلل سبحانه وتعاىل الكلية، وليس تغيرياا البتة 

 سبحانه وتعاىل كما يّدعون؛ خاصة أن اهلل سبحانه وتعاىل قد
 

                                                           

 م22/11/2012، قع احلوار املتمدنمو ،، صنع اهلل ىعتراض علا إيذاء ذو العيوب الخلقية، عبدالعزيز خليل ، إبراهيم 23
www.ahewar.org/debat/show.art ، أطفاٌل مشّوهون بال ذنب زواج األقارب، ، رمي سليمان, دعاء، هباء الدين.  3919: العدد

 . www.sabq.org/oa موقع صحيفة سبق االلكرتوين، هـ1434/ربيع الثاين/ 10، وُأَسر ضحايا لعادات المجتمع
 . 238، العدد العاشر، اإلسالميجملة اجملمع الفقهي ، السعودية، المدخل اإلسالمي للهندسة الوراثية، سامل د.، جنم 24
شعيب ، حققه ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  الدارمي، أبو حامت، التميمي، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ ، ابن حبان 25

 . اسناده صحيح قال احملقق، 972رقم احلديث ، 253 : 3،  م 1988 -هـ  1408، مؤسسة الرسالة، لبنان، بريوت، األرنؤوط
هـ 1433، طلس اخلضراءدار أ، السعودية، فاضل بن خلف احلمادة الرقي، حتقيق، كتاب الرضا عن اهلل بقضائهموسوعة ابن أبي الدنيا،  ، ابن ايب الدنيا  26

 إن مل يكن معضالا. ، مرسل: قال حمققه   4570رقم احلديث  ، 76:  3،  م2012

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%DA%D2%ED%D2+%CE%E1%ED%E1+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%DA%D2%ED%D2+%CE%E1%ED%E1+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3
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 ال تبديل خللق أباح العالج وحث عليه، وأوجد طرقاا له، وأما عن قوله سبحانه وتعاىل:  

 فاملراد به عند أكثر املفسرين هو النهي عن تغيري خلق اهلل وليس نفيه. دّل على ذلك قول اهلل سبحانه   27اهلل
إضافة إىل أن تغيري خلق اهلل الذي قام به العلماء   28وآلمرهنم فليغرين خلق اهللاىل، ما جاء على لسان إبليس: وتع

وال يزالون يقومون به ليس تغيرياا كليًّا، بل هو تغيري جزئي ظاهري، أما العاطفة والفطرة فال ميكن تغيريمها بأية حال. 
29 

كم ما ال حييط بعلمه اال اهلل عز وجل، وإن اإلميان بالقضاء والقدر على الوجه إّن خلق اآلالم واملصائب؛ فيه من احل
 30 الصحيح يثمر مثراٍت جليلة، وأخالقاا مجيلة، وعبودياٍت متنوعٍة، يعود أثرها على الفرد واجلماعة يف الدنيا واآلخرة.

االعرتاض  الذي زلت به قدم البعض يف من خالل ما تقدم يتبني أن التسليم القليب بالقضاء والقدر؛ هو الركن املهم
على اهلل سبحانه يف خلقه. فاهلل تعاىل ال ُيسأل عما يفعل وهو احلكيم اخلبري. فكم من حكمة غابت عن مداركنا ال 
نعلم حقيقتها. لذا فالتشوهات اجلينية اليت يدخل من خالهلا من ينكر وجود اهلل تعاىل أو ينكر عدله وحكمته؛ هذه 

ست إال بابا من أبواب التسليم القليب بأمر اهلل تعاىل للمؤمن. عندها يكون العبد على يقنٍي أنَّ اهلل مل التشوهات لي
ر له إال األصلَح، فما منعه إال ليعطَيه، وما ابتاله إال ليعافَيه، وما أمرضه إال ليشفَيه، وال أماته إال ليحيَيه.  يقدذ

 النشور.لبعث و واالجينات الوراثية المبحث الثالث: 

 ومن املباحث العقدية اليت تعىن بعلم اجلينات الوراثية مبحث البعث والنشور. قال اهلل تعاىل:
  ََّرَك ُسداى * َأملَْ َيُك نُْطَفةا ِمْن َميِنٍّ مُيْىَن * ُثَّ َكاَن َعَلَقةا َفَخَلَق َفَسو ْنَساُن َأْن يـُتـْ  ى * َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ َأحَيَْسُب اإْلِ

 . 31الذََّكَر َواأْلُنـَْثى * أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى 

فقد أكدت الشريعة اإلسالمية على ركن مهم من أركان اإلميان؛ أال وهو اإلميان باليوم اآلخر والبعث والنشور يوم 
 القيامة. 

                                                           

   30:  30 الرومالقرآن الكرمي،  27
 119:  4 النساءالقرآن الكرمي،  28
 .دعوى مقدرة العلم الحديث على تغيير إرادة اهلل في خلقه، اإلسالمموقع بيان  29
 36  -31: بالقضاء والقدر  اإلميان  30
 . 40 – 63:  75، القيامةالقرآن الكرمي،  31
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ورد على  ،مادي وعلمي، حيتجون فيه بعدم وقوع البعث والنشور وقد ضرب املشركون مثاالا قاصراا وحمدوداا بزعمهم أنه
.  32َوَضَرَب لََنا َمَثالا َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم وِهَي َرِميمٌ لساهنم يف كتاب اهلل عز وجل يف قوله تعاىل: 

ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو : لذلك جند أن القران الكرمي يرد عليهم مباشرة، ويفحم حجتهم بقوله تعاىل
  .33ِبُكلذ َخْلٍق َعِليمٌ 

هلِل اومن أهم اإلشارات العلمية اليت تبني مسألة البعث بعد املوت؛ ما رواه أبو ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل 
 للَُّه ِمَن السََّماِء َماءا فـَيَـْنُبُتوَن َكَما يـَْنُبُت اْلبَـْقُل لَْيَس ِمَن صلى اهلل عليه وسلم: )ُثَّ يـُْنزُِل ا

َنِب َوِمْنُه يـُرَكَُّب اخْلَْلُق يـَْوَم اْلِقيَ  ا َوْهَو َعْجُب الذَّ ا َواِحدا َلى ِإالَّ َعْظما  .34 َمِة(ااإِلْنَساِن َشْيٌء ِإالَّ يـَبـْ

 Primitiveوالتنظيم جلميع خاليا اجلنني هو الشريط أو اخليط األويل ) فقد أكتشف العلماء؛ أن الذي يقوم بالتخليق
Streakني فقط. لكن مبجرد طبقتصري خاليا اجلنني. فإنه عبارة عن ( وقبل تكوينه مل يكن هناك أي متايز أو حتديد مل

هذا التقدير شريط األويل. و ظهور اخليط األويل والعقدة األولية حيدث التمايز والربجمة للخاليا من خالل مرورها يف ال
املسبق الدقيق ميكن من رسم خريطة دقيقة الجتاه اخلاليا، حسب مكان عبورها يف الشريط األويل وهو ما يعرف باسم 

 .وهذا تأكيد واضح آخر للحديث النبوي الشريف منه خلق (Fate Map)خريطة املصري 

 (Hans Spemann)العامل األملاين الشهري هانس سبيمان  ومن أهم العلماء الذين أثبتوا هذه احلقيقة العلمية؛ هو
م بسحق املنظم األويل وزرعه مرة أخرى؛ فلم يؤثر السحق، حيث منا مرة أخرى وكون 1931فقد قام هذا العامل عام

األويل  م قام هذا العامل وعلماء آخرون بغلي املنظم1933حموراا جنينياا ثانوياا رغم سحقه، ومل تتأثر خالياه. ويف عام 
ال العامل جنني ثانوي بعد غليه، ومل تتأثر خالياه بالغليان. ولقد ن وزراعته بعد غليه؛ فشاهدوا أنه يؤدي إىل منو حمور

 35 . (Primary Organizar)م على اكتشافه للمنظم األويل 1935األملاين سبيمان جائزة نوبل عام 

                                                           

   .  78:  36، يسالقرآن الكرمي،   32
 .79:  36، يسالقرآن الكرمي،  33

بَاب   156: 6، هـ1422، النجاة طوق دار، الناصر ناصر بن زهري حممد: احملقق، صحيح البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد، البخاري 34
  141: رقم احلديث  النفختنيباب ما بني   2270/ 4 : ومسلم يف صحيحه، 4935رقم احلديث   } يـَْوَم يـُنـَْفُخ يف الصُّوِر فـََتْأُتوَن أَفْـَواجاا { ُزَمراا

ملخص البحث الذي قدمه عثمان جيالن يف املؤمتر ، االعجاز في جسم اإلنسان، عجب الذنب أصل اإلنسان الذي ال يبلى، د. عثمان، جيالن 35
 .موقع ملتقى الشفاء اإلسالمي. م2004السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة الذي عقد يف ديب 
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 تنطبق على احليوانات اليت هلا عجب ذنب، كما تنطبق على إن إعادة الرتكيب والتخليق من عجب الذنب املذكورة؛
اإلنسان. لذلك فانه ميكن إجراء األحباث على حيوانات التجارب، لصعوبة إجرائها على اإلنسان من ناحية األخالقيات 

ون مع الشيخ عبد االطبية. إذ قد ال يكون إجراؤها مربراا من الناحية الطبية. لذلك فقد قام الدكتور عثمان اجليالين بالتع
يف صنعاء بتجربة على العصعص. حيث قاما وحتت تصوير تلفزيوين بأخذ آخر  هـ1424 اجمليد الزنداين، يف رمضان

فقرتني خلمس عصاعص لألغنام، وقاموا بإحراقها ملدة عشرة دقائق حىت امحرت، وتأكدوا من إحراقها التام، وبعد ذلك 
علب معقمة، وقام الدكتور صاحل العولقي أستاذ علم األنسجة واألمراض  أصبحت سوداء متفحمة، فوضعوا القطع يف

يف جامعة صنعاء، بفحصها نسيجيا. وكانت النتيجة مبهرة؛ حيث وجد خاليا عظمة العصعص مل تتأثر وكانت ما تزال 
 اليا ا خحية وكأهنا مل حترق، فقد احرتقت العضالت واألنسجة الدهنية وخاليا خناع العظم املصنعة للدم. أم

. وليس األصل أن تبقى عظمة عجب الذنب كاملة فال تبلى، فلعل املراد جزء منها ال 36عظمة العصعص فلم تتأثر
  37.يصيبه التلف. وقد ال يرى بالعني اجملردة

حلديث امن خالل ما تقدم يتبني؛ أن البعث والنشور حقيقة علمية قرآنية، أثبتها الشرع الشريف باألدلة، وأثبتها العلم 
مبا توصل إليه من إمكانية إعادة اخللق بعد املوت، من قبل اخلالق سبحانه؛ مبا أودع فيه من مورثات حمفوظة يف عجب 
الذنب أو الشريط األويل، وهي ال تفىن رغم كل العوامل اليت تطاهلا. فاهلل سبحانه أثبت البعث بعد املوت، والعلم 

 احلديث أكد هذه احلقيقة.

 شعب اهلل المختار وعلم الجيناتع: المبحث الراب

تبىن اليهود عقيدة شعب اهلل املختار، وأهنم أبناء اهلل وأحباؤه، وهو ال يسمح بعبادته وال يتقبلها إال من اليهود وحدهم. 
هلذا السبب هم املؤمنون وغريهم إذن )جوييم( أي كفرة. واليهود يعتقدون، حبسب أقوال التوراة والتلمود؛ أن نفوسهم 

هم من عنصره. فهم وحدهم أبناؤه األطهار جوهراا. كما يعتقدون أن اهلل منحهم وحدهم خملوقة من نفس اهلل، وأن عنصر 
 الصورة البشرية أصالا تكرمياا هلم، على حني أنه خلق غريهم "اجلوييم" من طينة شيطانية أو حيوانية جنسة. ومل َيلق 

                                                           

 . م2004ملخص البحث الذي قدمه عثمان جيالن يف املؤمتر السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة الذي عقد يف ديب  36
حبث منشور على شبكة  ،البعث والنشور في الكتاب المسطور والعلم المنظور، حممدد.، احلبال 37

 www.alhabbal.info/dr.mjamil/ejaz/ej27.htm.االنرتنيت
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 تني خدمة لليهود.يسهل التعامل بني الطائف اجلوييم إال خلدمة اليهود، ومل مينحهم الصورة البشرية إال حماكاة لليهود، لكي

38 

وسبب ذلك؛ ما يعتقده اليهود بأن بعض الشياطني هم من نسل آدم. إذ جاء يف تلمودهم؛ أن آدم كان يأيت شيطانة 
سنة فولدت منه شياطني، وكانت حواء ال تلد يف تلك املدة إال شياطني بسبب زناها مع ذكور  130امسها ليليت مدة 

 ومن خالل االعتقاد بأن ساللة بشرية معينة هي ساللة فائقة بيولوجيا . 39الشياطني

وهذا ما ينسب لليزيدية بأهنم املختارون . 40متفوق DNAميزها عن غريها ما حظيت به من جينات وكروموسومات و
 .41 وأن اهلل خلقهم منذ البداية كشعب امللك طاووس متميزين عن غريهم من البشر

ال تقر هذا االدعاء يف التمايز بني البشر يف اخللق. فليس هناك بشر إصالء وآخرون أقل مرتبة من  والعقيدة اإلسالمية
َهاالبشرية قال تعاىل:  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيـْ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ

يَا أَيُـَّها ،  وقوله تعاىل:  42
 اُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ قَ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـ النَّاُس ِإنَّا 

43. 

 نظرية داروين.المبحث الخامس : 

، هي أول نقاط حتول العلم الغريب إىل املادية، Charles Robert Darwinنظرية التطور اليت جاء هبا داروين 
 وسيطرت املفهوم املادي على اجملتمع اإلنساين. يرى داروين أن مجيع الكائنات احلية اليت كانت تعيش على األرض، قد 

 

                                                           

، اليهودية،  د. أمحد، شليب .55، دار الكتاب العريب، لبنان، بريوت، 4ط، اليهودي بروتوكوالت حكماء صهيوناخلطر ، د.ت، حممد خليفة، التونسي 38
 .276- 275،م1988، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 8ط

 . 163،  م1987هـ 1407، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، المسيح المنتظر، حممد علي، رالبا 39
 .18،  م2004، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، الجينات والشعوب واللغات، لوجيي لوقا، كافيللي  40
 www.sacred-texts.com ،8منشور على موقع  اليزيدية عبدة الشيطان، د.ت، فريدون، تيللو 41

 .189: 7األعراف، القرآن الكرمي 42

 13: 49احلجرات ، القرآن الكرمي 43

http://www.sacred-texts.com/
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، ةنشأت من أصل واحد أو عدة أصول. وإنه ادعى بأن أصل اإلنسان قرد ث تطّور. وما قدمه داروين مل يكن إال نظري
 ومن خالل األحباث اليت أجريت؛ وجد أن  44والنظرية أساساا تقوم على فروض تتجمع لرتجح وجهة نظر معينة. 

اإلنسان مل يتطور إىل كائن آخر، وما زال هو اإلنسان الذي وجد منذ عرف بصورته هذه. وقد مرت عليه عشرات 
 45 .قبل ذلك إىل صورته احلالية  األلوف من السنني، وال ريب أن هذا اإلثبات ينفي القول بتطوره

: "إذا كان احليوان قد حتول إىل إنسان يف املاضي، فلماذا ال تتحول (Julian-huxley)يقول جوليان هكسلي 
  46بعض احليوانات احلالية إىل أناس؟". 

 الوراثية أن اخلاليا ليست متشاهبة، لكنها ختتلف (Gregore Johann Mendel)وقد أثبتت قوانني مندل 
بشكل أساس باختالف الفصائل املختلفة. كذلك ختتلف بني خاليا األجزاء املختلفة يف جسم املخلوق. فاإلنسان 

  47 .ختتلف خاليا جسمه وهو شخص واحد 

ظلت أفكار داروين يرتدد صداها يف األوساط العلمية، لغاية ظهور علم اجلينات؛ الذي أثبت أن اخلريطة الوراثية 
متاما عن اخلريطة اجلينية للقردة. بذلك أسدل الستار على نظرية دارون، اليت أصبحت يف عداد املاضي. لإلنسان ختتلف 

وبذلك ختسر الداروينية بشقيها القدمي واحلديث؛ كل مرتكزاهتا الواهية يف حماولة إثبات نظرية التطور املتهرئة؛ اليت أثارت 
ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى م إذ يقول: وصدق اهلل العظي جدال واسعا يف األوساط العلمية. َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمنـْ

ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى أَْرَبٍع ََيُْلُق اللَُّه َما َيَشاُء ِإنَّ ا ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى رِْجَلنْيِ َوِمنـْ   . 48لََّه َعَلى ُكلذ َشْيٍء َقِديرٌ لَبْطِنِه َوِمنـْ

 

 

                                                           

 .103-102، املكتبة العصرية، لبنان، صيدا، نظرية التطور بين الدين والعلم والعقل، د.ت، أنور، اجلندي 44 
 103-102، نظرية التطور بين الدين والعلم والعقل  45 
 104، نظرية التطور بين الدين والعلم والعقل  46 
  ،رسالة ماجستري، دراسة مقارنة – الكون والرؤية العلمية في القرآن الكريم واألديان السماوية األخرى، م 2003، أشرف أمحد حممد، عماشة  47 

 .13، حممد عاطف العراقى: إشراف، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  بدمياط اجلديدة
 45:  24، النورالقرآن الكرمي،    48 
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 نظرية الصدفة.المبحث السادس: 

والصدفة اليت قال هبا كثري من املالحدة والدهريني قدمياا وحديثاا ال تقل ضراراا عن سابقتها. والقول هبا هو املخرج الثاين 
 س التطور، اللقائلني بنظرية النشوء واالرتقاء ألصل اإلنسان، فإهنم ملَّا قالوا بنظرية االرتقاء والتطور، والنشوء ُسئلوا عن أس

فأجابوا بأنه حدث فعالا بالصدفة، وأن احلياة والكون إمنا مها نتيجتا الصدفة، وهي أّي أمٍر عشوائيٍّ حيدُث بدوِن قاعدة، 
أو خروجاا عن قاعدٍة معروفة، حبيُث ال ميكُن التنبّـُؤ به قبَل حدوثِه، وال يتكّرُر حدوثُه إال نادراا. وهي مرتكز املالحدة 

: "إن احتمال بداية اخللق كحادث عشوائي، Conklin) (Aedonالق سبحانه، يقول إيدون كونكلن يف إنكار اخل
 49.هو نفس االحتمال إلنتاج قاموس كامل مرتب الكلمات واملعاين، نتيجة النفجار مطبعة، وهذا أمر يستحيل حدوثه"

صدفة، يشبه ظهور طائرة عن طريق إّن ظهور خلّية حّية للوجود عن طريق ال": (Fred Hoyle)ويقول فريد هويل 
 50 .الصدفة، نتيجة هبوب عاصفة على حمالت ألدوات اخلردة" 

وقد ذهب الشيوعيون إىل القول بالتطور الذايت للمادة، والقول باملصادفة. وهذه الشبهات هي اليت تلجأ إليها الشيوعية 
 51 .يف حماولة اإلحلاد باهلل جل شأنه

إّن جسد اإلنساِن حيوي ملياراِت اخلاليا، وكّل خلّيٍة هلا نواة، وكلُّ نواٍة هبا صبغّيات، وكلُّ صبغّي عليه شريٌط من احلمِض 
ألف صفحٍة ضخمٍة لتدوين تتابعاهتا املوجودة على شريط  100النووّي، حيتوي على قواعد نيرتوجينّية، حتتاُج إىل 

DNA يا جسم اإلنسان، اليت يتجاوُز جمموُع أطواِل ما هبا من شرائط واحد، يف خلّية واحدٍة من خالDNA  يف
جسم إنساٍن واحد املسافَة بنَي األرِض والشمس، وإن الذرة وهى أصغر األشياء حيار العقل والعلم يف تركيبها احملكم، 

 52وتناسقها العجيب، وتآلف أجزائها بعضها مع بعض. فكيف ميكن أن يقال أهنا صدفة؟!.

 

                                                           

 .13، العلمية في القرآن الكريم واألديان السماوية األخرىالكون والرؤية  49 
 . 41، دار الكتاب العريب، بريوت، اإلسالمية العقائد، د.ت، سيد :  ابقس 50
 .692: 2، ، م2001هـ 1422،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، السعودية، الشرك في القديم والحديث، أبو بكر حممد، زكريا 51
 . 41، اإلسالمية العقائد، سيد:  ابقس 52
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وقد رّد املفكر اإلسالمي حممد الغزايل على نظرية الصدفة بقوله: إن نشوء حياتنا هذه ودوامها يقومان على مجلة ضخمة 
 53من القوانني الدقيقة، حيكم العقل باستحالة وجودها هكذا جزافاا! أفتحسب هذا التوافق حدث من تلقاء نفسه؟.

تب ومنظم إال والعقل  يرفض اإلقرار بأنه حدث من تلقاء نفسه فالعقل السليم يرفض الصدفة ، إذ أن ما من شيء مر 
من غري حمدث له أو موجد، ومن خالل أقوال مفكري العامل الذين ال يصدرون آرائهم إال عن علم وجتربة تنفي فكرة 

 املصادفة من أساسها ويعدون القول هبا مغالطة واضحة وبعداا عن احلقيقة.

يه خملوق من قبل خالق حكيم قدير هو ما استقرت عليه الفطر السليمة، ودعوة الرسل فاإلقرار بأن هذا الكون وما ف
قَاَلْت  إمنا جاءت لتوحيد اهلل تعاىل؛ فاإلقرار باخلالق العظيم أمر مركوز يف النفوس وهو ما نطق به القرآن الكرمي 

  54ُرُسُلُهْم َأيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 

 الخاتمة:

من خالل ما تقدم يتبني أن علم اجلينات الوراثية باب عظيم يف إثبات بعض املباحث العقدية؛ منها إثبات وجود اهلل 
وصحة القرآن، وإثبات التسليم بالقضاء والقدر، واإلميان  الذي ال ينطق عن اهلوى، تعاىل، وصدق نبوة حممد 

  تعصف يف عقول بعض مدعي العلم، كشبهة نظرية داروين؛ يف أصلبالبعث والنشور، ورد الشبهات اإلحلادية اليت
 اإلنسان وإنكار اخلالق سبحانه، وهتافت نظرية الصدفة أمام حقائق العلم ودالئل القرآن.

ويوصي الباحث بأن يقوم العلماء واملؤسسات واجملامع الفقهية والعلمية مبزيد من الندوات واملؤمترات والدراسات اليت 
ى توافق العلم احلق مع الدين احلق ،وأنه ال تناقض بني احلقائق العلمية واحلقائق الدينية، كما يوصي الباحث تكشف مد

 .    باالستفادة من علوم اجلينات الوراثية يف إثبات كثري من القضايا الشرعية املهمة، سائال اهلل تعاىل التوفيق واهلداية والرشاد

 آله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى 

 

                                                           

  . 14، دار هنضة مصر، مصر، عقيدة المسلم، د.ت، حممد: الغزايل   53
 .10 :14القرآن الكرمي ، سورة إبراهيم،  54



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 21 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 المصادر والمراجع

  .القرآن الكرمي 
  ،م ، 22/11/2012، إيذاء ذو العيوب اخللقية اعرتاض على صنع اهلل، عبدالعزيز خليل إبراهيم

 . www.ahewar.org/debat/show.art موقع احلوار املتمدن 
  ابن ايب الدنيا ، موسوعة ابن أيب الدنيا، كتاب الرضا عن اهلل بقضائه، حتقيق، فاضل بن خلف احلمادة

 م.2012هـ 1433الرقي، السعودية، دار أطلس اخلضراء، 
  ،ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل، ، العقيدة الصحيحة وما يضادها، السنة السابعة، املدينة املنورة

 م.  1975هـ/ يناير  1395اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، حمرم 
  ، ،ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي
 -هـ  1408يف تقريب صحيح ابن حبان، حققه، شعيب األرنؤوط، بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة،  اإلحسان
 م.  1988
  إسالم، أمحد مدحت، لغة الكيمياء عند الكائنات احلية، الكويت، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية

 م.1985شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، 
 1403، بريوت، لبنان، دار الندوة اجلديدة 5مد، ، تبسيط  العقائد اإلسالمية، طأيوب، حسن حم 

 م. 1983 -هـ 
  ،البار، حممد علي، اجلنني املشوه واألمراض الوراثية، حبث منشور يف جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي

 م.2003هـ 1424، السعودية، 5اجملمع الفقهي اإلسالمي، ط
 م.1987هـ 1407ملنتظر، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، البار، حممد علي، املسيح ا 
  البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغريةـ، صحيح البخاري، احملقق: حممد زهري بن ناصر

 ه. 1422الناصر، دار طوق النجاة، 
 يا لعاداتهباء الدين، رمي سليمان, دعاء، زواج األقارب، أطفاٌل مشّوهون بال ذنب وأَُسر ضحا 
   www.sabq.org/oaهـ ،موقع صحيفة سبق االلكرتوين 1434/ربيع الثاين/ 10اجملتمع، 

 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%DA%D2%ED%D2+%CE%E1%ED%E1+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%DA%D2%ED%D2+%CE%E1%ED%E1+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 22 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 بريوت، لبنان، 4التونسي، حممد خليفة، د.ت، اخلطر اليهودي بروتوكوالت حكماء صهيون، ط ،

 دار الكتاب العريب. 
  تيللو، فريدون، د.ت، اليزيدية عبدة الشيطان منشور على موقعwww.sacred-

texts.com . 
  ،اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية
 م.1983-هـ 1403
 بريوت، لبنان، دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر 2اجلميلي، السيد، اإلعجاز العلمي يف القرآن، ط ،

 م.1992لتوزيع، دار الوسام للطباعة والنشر، وا
  ،اجلندي، أنور، د.ت، العلم يف اإلسالم، سلسلة دراسات إسالمية معاصرة، منشورات املكتبة العصرية

 صيدا، بريوت.
  .اجلندي، أنور، د.ت، نظرية التطور بني الدين والعلم والعقل، صيدا، لبنان، املكتبة العصرية 
 ابر مسلمـ، االحكام الفقهية املتعلقة بتحسني النسل، السعودية، السجل اجلهين، د.عبداهلل بن ج

 ه. 1431العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين، 
  جيالن، عثمان، االعجاز يف جسم اإلنسان، عجب الذنب أصل اإلنسان الذي ال يبلى، ملخص

م. 2004 قرآن والسنة الذي عقد يف ديبالبحث الذي قدمه عثمان جيالن يف املؤمتر السابع لإلعجاز العلمي يف ال
 موقع ملتقى الشفاء اإلسالمي.

  احلبال، حممد، البعث والنشور يف الكتاب املسطور والعلم املنظور، حبث منشور على شبكة
 www.alhabbal.info/dr.mjamil/ejaz/ej27.htmاالنرتنيت.
 ة، دار الوطن للنشر والتوزيع، ، السعودي2احلمد، حممد بن إبراهيمـ، االميان بالقضاء والقدر، ط
 ه.1416
 ثورة اجلينات هل انتهى زمن األلغاز؟ حل الشفرة الوراثية ومستقبل   : موسى حممد العبد اخللف ،

 م.2000البشر، الكويت، جملة العريب، جملة عربية مصورة شهرية جامعة تصدرها وزارة االعالم حبكومة الكويت ، 
  هـ 1422القدمي واحلديث، السعودية، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، زكريا، أبو بكر حممد، الشرك يف
 م.2001

http://www.sacred-texts.com/
http://www.sacred-texts.com/
http://www.sacred-texts.com/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 23 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 .سابق : سيد ، د.ت، العقائد اإلسالمية،  بريوت، دار الكتاب العريب 
  ،م. 2011هـ 1432شريف، عمرو، كيف بدا اخللق، مصر، مكتبة الشروق الدولية 
 م.1988املصرية، ، القاهرة، مكتبة النهضة 8شليب، أمحد، اليهودية، ط 
  ،الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبداجمليد السلفي

 م. 1983 -هـ1404، املوصل، مكتبة العلوم واحلكم، 2ط
  الطيب أ.د أسامة حممد ، اهلندسة الوراثية بني خماطرها ومواجهة اجلوع، مقال على موقع اسالم اون

،  http://www.islamonline.net/arabic/science/article06.shtml الين
 الثالثاء.  2005/3/8

  عماشة، أشرف أمحد حممد ، الكون والرؤية العلمية يف القرآن الكرمي واألديان السماوية األخرى– 
رسالة ماجستري، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  بدمياط اجلديدة، إشراف: حممد عاطف العراقى دراسة مقارنة، 

 م.  2003،
  ،م. 1995هـ 1415غزال :حممد حسني، مفسر املصطلحات العلمية، األردن 
  .الغزايل : حممد، د.ت، عقيدة املسلم، مصر، دار هنضة مصر 
  آن الكرمي بني القبول واملعارضة، حبث منشور على موقع غنيم، كارم السيد، اإلعجاز العلمي للقر

  www.quran-m.comموسوعة االعجاز العلمي يف القرآن والسنة، 
  ،كافيللي، لوجيي لوقا، اجلينات والشعوب واللغات، مصر، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب
 م.2004
 2ث يف القرآن الكرمي، بريوت، لبنان، طالنجار، د.زغلول راغب حممد، اإلنسان من امليالد إىل البع ،

 م.2008هـ 1429دار املعرفة، 
 دار املعرفة، 2النجار، د.زغلول راغب حممد، خلق اإلنسان يف القرآن الكرمي، بريوت، لبنان، ط ،
 م.2008هـ 1429
   موقع بيان االستالم، دعوى مقدرة العلم احلديث  النجار، كامل، ماذا ترك العلم إلله السماء؟ ،

،   .www.ahewar.org/debat/show.artعلى تغيري إرادة اهلل يف خلقه، موقع احلوار املتمدن،
 م31/10/2009

http://www.islamonline.net/arabic/science/article06.shtml
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%E3%E1+%C7%E1%E4%CC%C7%D1
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%E3%E1+%C7%E1%E4%CC%C7%D1


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 24 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
  جنم، سامل، املدخل اإلسالمي للهندسة الوراثية، السعودية، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد
 العاشر. 
   النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، د.ت، صحيح مسلم، احملقق : جمموعة من

 احملققني، بريوت، لبنان، دار اجليل.
 

 


