
)*( دعوى توصل العلم احلديث إىل كيفية إحياء املوتى
 

 :مضمون الشبهة

يشكك بعض الطاعنني يف اختصاص هللا عز وجل ابلقدرة على إحياء املوتى؛ 
الذي يرسل الر�ح بشًرا بني يدي رمحته حىت إذا أقلت  وهو: زاعمني أن قوله تعاىل

سحااًب ثقاًال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك خنرج 
ـ بعيد عن املنطق العقلي والعلمي؛ ألنه ) األعراف( )57(املوتى لعلكم تذكرون 

لعصر احلديث قد متكنوا من إحياء الميكن إحياء املوتى ابملاء، يف حني أن العلماء يف ا
 .املوتى ابلوسائل العلمية احلديثة، وذلك من خالل االستنساخ من عظام املوتى

 :وجه إبطال الشبهة

إن إحياء هللا املوتى ابملاء أمر يقيين ومتحقق ال حمالة؛ فهو يسري وفق سنن هللا 
مث خلق منها  تعاىل يف هذا الكون املعجز، الذي خلق هللا عز وجل فيه األرض،

اإلنسان، مث جاء العلم احلديث فأثبت أن بينهما تشاهبًا كبريًا؛ إذ إن العناصر اليت خلق 
منها كل منهما واحدة، ليس هذا فحسب؛ بل إن النبات اخلارج من األرض يشبه 
اإلنسان أيًضا يف أشياء كثرية؛ فهما شقيقان، ومن مث فإن إحياء املوتى سيكون بطريقة 

ات نفسها، وهو ما يتسق مع املنطق العقلي والعلمي أميا اتساق، وليس بعيًدا إنبات النب
عنهما كما يزعمون، أما عن استنساخ املوتى فإنه ليس إحياء للموتى البتة كما يتومهون، 
ولكنه جمرد خيال علمي، ومع فرض حتققه فإن املستنسخ لن يكون هو املستنسخ منه 

ف عنه يف مجيع الصفات العقلية والنفسية نفسه، ولكن سيكون شخًصا آخر خيتل
 .املكتسبة

 :التفصيل

ال شك أن اخلالق العظيم سبحانه وتعاىل قادر على كل شيء، ال يعجزه شيء يف 
 .املطلقة إحياؤه املوتى  األرض وال يف السماء، ومن كمال قدرته
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على  وتعترب هذه القضية من أخطر القضا� اليت �قشها اإلسالم، وقد أكد القرآن
حتمية وقوعها أميا أتكيد، منتهًجا يف ذلك منهًجا قوميًا جيمع بني ما فطرت عليه النفوس 
من اإلميان مبا تشاهد وحتس ويقع منها حتت أتثري السمع والبصر، وبني ما تقرره العقول 
السليمة، وال يتناىف مع الفطر املستقيمة، وتلك الطريقة قد متيز هبا القرآن الكرمي، وهذا 

.ا ال جتده يف كتب احلكمة النظريةمم

املؤمن والكافر، وحىت : ومن مث فقد أاثرت كيفية إحياء املوتى فضول اجلميع
يقرب هللا عز وجل للناس هذه الكيفية ضرب أمثاًال متعددة مما نراه أبعيينا، ونلمسه 

:كرمييف غري آية من القرآن ال سبحانه وتعاىلأبيدينا، ونشتم رائحته أبنوفنا، فيقول 

•       وهو الذي يرسل الر�ح بشًرا بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحااًب ثقاًال
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك خنرج املوتى لعلكم 

).األعراف()57(تذكرون 

•       وكذلكخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وحيي األرض بعد موهتا
).الروم()19(خترجون 

•       فانظر إىل آاثر رمحت هللا كيف حيي األرض بعد موهتا إن ذلك حملي املوتى
).الروم() 50(وهو على كل شيء قدير 

•       وهللا الذي أرسل الر�ح فتثري سحااًب فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا به األرض
).فاطر(  ) 9(بعد موهتا كذلك النشور 

•       ومن آ�ته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت إن
).فصلت(  )39(الذي أحياها حملي املوتى إنه على كل شيء قدير 

•       والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشر� به بلدة ميًتا كذلك خترجون
)11()الزخرف.(
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•       11(ميًتا كذلك اخلروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة( )ق.( 

والناظر يف هذه اآل�ت جيد أ�ا تتحدث يف جمملها عن قضية البعث، وليس 
احلديث ـ كما ترون ـ حديث حتدٍّ؛ أفعل وال تفعل، بل إنه حديث فكر وعقل وبرهان، 
فاآل�ت تتحدث عن إحياء األرض بعد موهتا، وما كان ذلك أن حيدث إال بوجود املاء، 

يت من خالل السحاب الذي يرتاكم ويساق أبمر هللا عز وجل، فينزل املطر على الذي �
األرض اليابسة، فتنمو فيها كل أنواع الثمار، فتخضر بعد يبس، وتنضر بعد شحوب، 

 .وتؤيت أكلها بعد جدب

ويف مجيع اآل�ت السابقة يعقب هللا تعاىل أبن اإلنسان سيعاد إحياؤه يوم البعث 
كذلك خنرج :األرض بعد موهتا، حيث كرر سبحانه القول مبثل طريقة إحياء

كذلك النشور ، )الروم()19(وكذلك خترجون،)57:االعراف(املوتى
)9()فاطر(،إن الذي أحياها حملي املوتى)39:فصلت( ، كذلك اخلروج
)11()ق(. 

ومن مث فإن خروجنا من مراقد� يوم القيامة لن يكون إال هبذه البساطة واليسر، 
 7(وذلك على هللا يسري()وإليضاح هذه احلقيقة نتناول قضية البعث ). التغابن

 .وإحياء املوتى من خالل عقد جمموعة من املقار�ت واملقابالت

هو الوسط أو البيئة اليت   من أي شيء خلقنا هللا؟ وما: وبداية نطرح السؤال اآليت
 كانت فيها النشأة األوىل لإلنسان األول؟

حنن نبتنا من األرض، وخلقنا هللا من : واجلواب عن هذا ال خيتلف عليه اثنان
مث يعيدكم فيها وخيرجكم ) 17(وهللا أنبتكم من األرض نبااًت : الرتاب؛ قال هللا تعاىل

الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإ� خلقناكم � أيها  :، ويقول)نوح()18(إخراًجا 
 ).٥: احلج( من تراب
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" الرتاب"وابلتحليل العلمي الدقيق ملكو�ت األرض أو كما ذكر يف اآلية الكرمية 
اهليدروجني، النرتوجني، األكسجني، الكربون، :جند أنه حيتوي على مكو�ت معدنية مثل

اليود، احلديد، الفوسفور، النحاس،  الكالسيوم، الصوديوم، الكلور، املاغنسيوم،
 .البواتسيوم، السليكون، والكربيت

الكيمياء التحليلية أن مكو�ت جسم  وليس عجيًبا أبًدا أن يكتشف علماء
املكو�ت املعدنية للرتاب، وليس مستغراًب  اإلنسان املعدنية تكاد تتطابق مئة ابملئة مع

ئل يف كل من األرض واإلنسان، فنسبة أيًضا أن جند تشاهبًا بني املكون الصلب والسا
ماء، وهذه النسبة % 71�بس، و %29اليابسة إىل املاء على كوكب األرض هي 

تكاد تتطابق مع نسبة املواد الصلبة إىل نسبة املواد السائلة يف جسم اإلنسان البالغ، 
 ما هو إال قطعة ممثلة ألصله األرض، وكما أن األرض ال) أي إنسان(وكأن اإلنسان 

تنبت زرًعا وال كأل إال يف وجود املاء، فكذلك ابن األرض ـ اإلنسان ـ قد يعيش دون 
أبًدا أن يعيش أل�م تعد على أصابع اليد  طعام ملدة أقصاها أسبوعان، ولكنه ال ميكن

 ).إكسري احلياة(الواحدة دون املاء

لنبات من وعليه، فإن إحياء املوتى سيكون ابلطريقة نفسها اليت خيرج هللا هبا ا
األرض متاًما، وهو ليس مبستغرب وال مستبعد البتة؛ فإن اإلنسان والنبات شقيقان، 

 .وكالمها نبت من األرض

ومن الناحية التصنيفية احلديثة اليت تعتمد على تكنولوجيات احلامض النووي 
فإن كالًّ من اإلنسان والنبات يقعامنًعا حتت جمموعة الكائنات احلية  )[1](الريبوسومي

، كما أن كالًّ من اإلنسان والنبات له دورة حياة أقرها (Eukaryota)حقيقية النواة 
� أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث  :القرآن الكرمي لإلنسان يف قوله عز وجل

فإ� خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم 
ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفًال مث لتبلغوا أشدكم ومنكم من 
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ًئا وترى األرض هامدة يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شي
 ).احلج()5(فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج 

أمل تر أن هللا أنزل من  : وقد ذكرها هللا عز وجل للنبات أيًضا فقال يف سورة الزمر 
ا السماء ماء فسلكه ينابيع يف األرض مث خيرج به زرًعا خمتلًفا ألوانه مث يهيج فرتاه مصفرًّ 

 ).الزمر()21(مث جيعله حطاًما إن يف ذلك لذكرى ألويل األلباب 

كما أن احتياجات اإلنسان الغذائية ال ختتلف كثريًا عن احتياجات النبات، فرمبا 
ختتلف من �حية الشكل، ولكنها تتشابه وتتطابق من �حية املضمون، مبعىن أن 

تبتعد أبًدا عن العناصر الغذائية  املكو�ت األساسية لغذاء اإلنسان والنبات واحدة ال
اليت ذكر�ها يف مكو�ت الرتاب املعدنية، كما يتشابه اهلدف من عملية التغذية أيًضا، 
الغرض األساسي للغذاء هو احلصول على الطاقة الالزمة ليمارس هبا الكائن احلي 

 .الغذاء واهلضم واإلخراج وغريها: نشاطاته احليوية املعتادة؛ مثل

 :كد ما سبق ويعضده األحاديث الصحيحة يف هذا الشأنومما يؤ 

: روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة رضى هللا عنه قال
 )[2](أبيت: أربعون يوما؟ قال: ما بني النفختني أربعون، قال«: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مث ينزل هللا من : أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: أربعون شهًرا؟ قال: قال
، ليس من اإلنسان شيء إال يبلى إال عظًما )[3](السماء ماء؛ فينبتون كما ينبت البقل

 .)[4](»واحًدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب اخللق يوم القيامة

: قال رضى هللا عنهمارو وروى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عبد هللا بن عم
أو الظل ـ نعمان الشاك ـ فتنبت  )[5](مث يرسل هللا أو ينزل هللا قطًرا كأنه الطل... «

 .)[6](»...نمنه أجساد الناس، مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرو 

 .)[7](كمّين الرجال: وقد فسر العلماء هذا املطر أبنه
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والناظر يف احلديث األول جيد أنه ملسو هيلع هللا ىلص قد حتدث فيه عن كيفية إحياء هللا املوتى، 
أو إنبات اإلنسان يوم القيامة، وقد شبه هذا بنبات البقل، الذي يعد أبرز مثال دنيوي 

 :يشبه إنباته إنبات اإلنسان يوم القيامة؛ وذلك ملا �يت

نبات البقل هي كائن جنيين حي، ولكنه يف حالة من يقرر علماء النبات أن بذرة 
الكمون أو السكون وليس املوت، فجميع العمليات احليوية تتم فيه ولكن مبعدالت 

نني حمتفظًا حبياته ألطول فرتة زمنية ممكنة، ويتكون هذا اجلنني ل اجلبطيئة جدًّا؛ حبيث يظ
لنبات الكبري، وحىت ينبت هذا ضرية األساسية نفسها اليت يتكون منها اء اخلمن األعضا

 .اجلنني فال بد أن يكون حيًّا، فاجلنني امليت ال ينبت أبًدا

وحيدث اإلنبات بتشرب احلبة أو البذرة للماء، فتنتفخ وتتمزق أغلفتها نتيجة 
للضغط عليها، مث يظهر اجلذير خارج احلبة أو البذرة إىل الرتبة واملاء، مث تظهر الرويشة 

ة أو البذرة، وتتجه إىل أعلى غالًبا، وتعطي الساق اليت حتمل األوراق أيًضا خارج احلب
 .دواألزهار والثمار واألشواك واملعاليق وابقي الزوائ

  

 
 
  

 الشكل يوضح منو نبات الفول الذي هو من البقوليات

وهناك شيء آخر ميكن ألي أحد مالحظته يف إنبات نبات البقل وما شاهبه من 
النبااتت األخرى ـ أن بذوره عند انفالقها، وخروج الساق اجلنيين واجلذير منها خترتق 
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سطح الرتبة وخترج مع الساق ألعلى لعدة سنتيمرتات قليلة فوق سطح الرتبة، أفال 
هلذا النبات ليشبه به إنبات اإلنسان يوم  الكرمييلفت ذلك نظر�؟ وأن اختيار الرسول 

 .)[8](!القيامة كان اختيارًا دقيًقا للغاية، فأية بالغة هذه؟

  

  

  

  

   

أما احلديث الثاين الذي رواه اإلمام أمحد فإنه حيدد صفات املاء الالزم لعملية 
إنبات اإلنسان يوم البعث والنشور، مث يتحدث عن البذرة اإلنسانية اليت سينبت منها 
البشر مجيًعا ـ إال األنبياء كما هو معلوم من الشرع ـ يوم القيامة، وهي عظمة عجب 

، وهي الشيء الوحيد الذي يظل يف ابطن األرض، اليفىن؛ ملسو هيلع هللا ىلصالذنب، كما مساها النيب 
ألنه منه خلق اإلنسان، وفيه يركب يوم القيامة؛ أي حييي هللا من خالله املوتى، كما نص 

 ).[9](على ذلك احلديث األول الذي يف الصحيحني وغريمها
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 :ويصور اإلمام ابن القيم إحياء املوتى تصويًرا رائًعا فيقول

  

 وإذا أراد هللا إخــــــــــــــــــــــراج الـــــــــــــــــــــورى
 
  

 بعـــــــد املمـــــــــات إىل املعـــــــــاد الثـــــــــاين
 
  

 ألقــــى عـــــلى األرض الــــيت هـــــم حتتهـــــا
 
  

 وهللا مـقتـــــــــــــــــــــدر وذو سـلطـــــــــــــــــــــانِ 
 
  

 مــــــــــــطًرا غليًظــــــــــــا أبيًضــــــــــــا متتــــــــــــابًعا
 
  

  

 عشــــــــرا وعشــــــــرا بعدهـــــــــا عشـــــــــرانِ 
 
  

 فتظــــــل تنبــــــت منــــــه أجســـــــام الـــــــورى
 
  

 وحلــــــــــــــومهم كمنــــــــــــــابت الرحيــــــــــــــانِ 
 
  

 والدهــا حــان)[10](حىت إذا مـا األم
 
  

 ومتخضــــــــــــت فنفـاسهـــــــــــــا متـــــــــــــدانِ 
 
  

ـــــــها رب السمـــــــا فتشــــــققت  أوحــــــى ل
 
  

ـــــــــانِ  ــــــــني كـــــــــأكمل الشب ــــــــدا اجلن  وب
 
  

 وختلـــــــــــت األم الــــــــــــولود وأخــــــــــــرجت
 
  

ـــها أنثــى ومــن ذكـــرانِ   )[11](أطفـال
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وهبذا يتبني لكل مدٍّع أن إحياء هللا املوتى ابملاء أمر يقيين سوف يتحقق؛ فهو 
يسري وفق سنن هللا تعاىل يف هذا الكون املعجز، وهو بذلك يتسق مع املنطق العقلي 

فهل استطاع العلماء يف العصر . والعلمي أميا اتساق، وليس بعيًدا عنهما كما يزعمون
احلديث إحياء املوتى عن طريق االستنساخ من عظام املوتى، كما يدعي دعاة 

 !االستنساخ؟

اإلميان أبن هللا تعاىل هو وحده الذي : إن من أصول االعتقاد الصحيح: نقول
هللا تعاىل قادر على اإلحياء واإلماتة فقد كفر، بل إن حييي ومييت، ومن ادعى أن غري 

كيف تكفرون :املشركني يف جاهليتهم مل يعتقدوا ذلك يف أصنامهم وآهلتهم؛ قال تعاىل
، وقال )البقرة()28(ابهلل وكنتم أموااًت فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليه ترجعون 

املوتى وأنه على كل شيء قدير ذلك أبن هللا هو احلق وأنه حيي  :تعاىل
)6()وقال تعاىل،)احلج:  وهو الذي أحياكم مث مييتكم مث حيييكم إن اإلنسان لكفور
)66()احلج.( 

وقد بني هللا تعاىل عجز اآلهلة املزعومة، ليس عن اإلحياء واإلماتة فقط، بل عن 
تكم مث حيييكم هل هللا الذي خلقكم مث رزقكم مث ميي :اخللق والرزق أيًضا، قال تعاىل

 )40(من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعاىل عما يشركون 
 ).الروم(

هل من شركائكم من :فقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: "قال الشيخ الشنقيطي
يدل داللة ،)الروم( )40(يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعاىل عما يشركون 

واحد منهم يقدر أن يفعل شيًئا من ذلك املذكور يف  واضحة على أن شركاءهم ليس
، )مث مييتكم: (، واملوت املعرب عنه بقوله)خلقناكم(اآلية، ومنه احلياة املعرب عنها بـ 

أم اختذوا آهلة :، وبّني أ�م ال ميلكون نشورًا بقوله)مث حيييكم: (والنشور املعرب عنه بقوله
وبّني أ�م ال ميلكون حياة وال نشورًا يف قوله  ،)األنبياء( )21(من األرض هم ينشرون 
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قل هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده قل هللا يبدأ اخللق مث يعيده فأىن  :تعاىل
، وبّني أنه وحده الذي بيده املوت واحلياة يف آ�ت كثرية؛  )يونس( )34(تؤفكون 

: آل عمران(  مؤجًال  وما كان لنفس أن متوت إال إبذن هللا كتاابً :كقوله تعاىل
، وقال )١١: املنافقون(  ولن يؤخر هللا نفًسا إذا جاء أجلها:، وقوله تعاىل)١٤٥
كيف تكفرون ابهلل  :، وقوله تعاىل)٤: نوح(  إن أجل هللا إذا جاء ال يؤخر: تعاىل

ني وأحييتنا قالوا ربنا أمتنا اثنت :، وقوله تعاىلوكنتم أموااًت فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم
 .، إىل غري ذلك من اآل�ت)١١: غافر( اثنتني

وهذا الذي ذكر� من بيان هذه اآل�ت بعضها لبعض معلوم ابلضرورة من 
 .)[12]("الدين

ذلك كذلك، فما تقولون يف معجزة إحياء عيسى عليه إذا كان : وقد يقول قائل
 !السالم املوتى، واجملادل إلبراهيم عليه السالم يف أمر القدرة على اإلحياء واإلماتة؟

 :اجلواب

لقد كان من آ�ت عيسى ابن مرمي عليه السالم البينات أنه حييي املوتى إبذن هللا، 
 .أن يشاء ربه تبارك وتعاىل ومل يكن عيسى عليه السالم قادرًا على ذلك إال

ورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم آبية من ربكم أين أخلق لكم  :قال تعاىل
من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طريًا إبذن هللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحي 

إذ قال هللا � عيسى ابن مرمي اذكر :، وقال تعاىل)٤٩: آل عمران( املوتى إبذن هللا
نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس يف املهد وكهًال وإذ 
علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري إبذين فتنفخ 

: املائدة(  ذينفيها فتكون طريًا إبذين وتربئ األكمه واألبرص إبذين وإذ خترج املوتى إب
١١٠.( 
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وأما ما وقع من اجملادل إلبراهيم عليه السالم أبنه قادر على اإلحياء واإلماتة فهذا 
من أسخف االدعاءات وأبطلها، وهلذا ملا �ظره إبراهيم عليه السالم انقطع ذلك 

 .الكافر، وثبت بطالن دعواه

هللا امللك إذ قال إبراهيم  أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آاته :قال تعاىل
ريب الذي حييي ومييت قال أ� أحيي وأميت قال إبراهيم فإن هللا �يت ابلشمس من 

 )258(املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر وهللا ال يهدي القوم الظاملني 
 ).البقرة( 

ن ومن مث فال يستطيع أحد من البشر أن يدعي أنه قادر على إحياء املوتى، وم
ادعى ذلك فهاهم املوتى من الرسل واألنبياء والعظماء فليحيهم إن كان صادقًا يف 

 !)[13](دعواه

 !فهل يستطيع العلماء يف العصر احلديث استنساخ املوتى؟

القول ابستنساخ املوتى قول ال سند له؛ فعودة املوتى : محد الرقعييقول الدكتور 
بعث، والبعث بيد هللا،مل يسلم مفاتيحه ألحد، فباملوت متوت اخلال�، واالستنساخ ال 

 .)[14](ميكن له أن يتعامل إال مع ما هو حي، حىت وإن كان هذا احلي دقيًقا النراه

": استنساخ اإلنسان حيًّا وميًتا"ويقول الدكتور سينوت حليم دوس يف كتابه 
حماوالت لالستنساخ من جثة فرعون، وغري ذلك، مث وصل إىل نتيجة مهمة، سطرها 

 ".يتحقق مطلًقا ويف الوقت الراهن أقرر أن استنساخ امليت حلم لن: "بقوله

وممــا يؤكــد هــذا أن اخلــرباء يف االستنســاخ مــن أهــل الفــن يعلمــون أنــه لــيس هــو إخــراج 
حــي مــن ميــت؛ فضــًال عــن أن يكــون إحيــاء مــن عــدم، بــل إن االستنســاخ مــن ميــت أمــر 

 .)[15](مبتوت فيه عندهم أنه لن يكون
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ومن �حيـة أخـرى يـرى بعـض البـاحثني أن استنسـاخ املـوتى ميكـن أن حيـدث يف ثـالث 
 :حاالت

  

يف حالة امليت حديث الوفـاة؛ أي الـذي فارقـت روحـه جسـده منـذ بضـع سـاعات  )1
فقط وما زالت بعض خال�ه حية، كما حيدث عند نقل بعض األعضاء من ميـت حـديث 

 .)[16](الوفاة إىل آخر حي حيتاجها

  

إن الـــــزعم ابستنســـــاخ املـــــوتى كالزعمـــــاء الســـــابقني : يقـــــول الـــــدكتور ســـــينوت حلـــــيم
ت من بعد الوفـاة، فـإن مستحيل؛ ألن عملية االستنساخ ال بد أن تتم خالل ست ساعا

 .)[17](احلامض النووي يف اخللية يفسد بعد ست ساعات

  

حالـــة جتميـــد خـــال� املتـــوىف مث نزعهـــا بعـــد موتـــه بفـــرتة ال تتعـــدى عشـــر ســـاعات،  )2
عليهــا بطريقــة احلفــظ ابلتجميــد العميــق، كالطريقــة املســتخدمة يف حفــظ األجنــة واحلفــاظ 

 .اجملمدة

  

ويف واقــع األمــر فــإن هــاتني احلــالتني ال تعــدان مــن قبيــل استنســاخ املــوتى؛ فقــد أثبــت 
العلم احلديث أن كثريًا من خال� اجلسم تظل حية بعد موت املـخ والقلـب والـرئتني لفـرتة 

 .)[18](رما ختتلف من عضو آلخ

  

 .من خال� املتوىف الذي مات قدميًا) D.N.A(طريقة نزع احلامض النووي  )3

  

 .)[19](وهذه احلالة هي جمرد افرتاض نظري أعلن عنه العلماء الروس
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إن ): مــدرس اهلندســة الوراثيــة جبامعــة قنــاة الســويس(تقــول الــدكتورة أميمــة خفــاجي 
وصـفاته   هو املادة الوراثية املسـئولة عـن تكـوين الكـائن احلـي) D.N.A(احلامض النووي 

 ولكي نقوم   ,وسلوكه

  

  , جيب أن تكون هذه املادة حمتفظة بصورهتا وخصائصها جيًدا  , ابالستنساخ من خالهلا
ولـذلك قـد يكـون مـن السـهل نسـبيًّا االستنسـاخ   , وأال تكون مصابة أبي تلف أو عطـب

 ة من العظام؛ ألن املاد

  

العكسية املوجودة حول العظام، وحول اخلال� الداخلة يف تكوين العظام ـ تعمل علـى 
فيصـيبها التلـف   , وإن كان ذلك حيدث مع مـرور السـنني  , حفظ املادة الوراثية من التلف

 ومن مث   , والعطب

  

لكـن قـد حيـدث مـع التطـور   , تستحيل إمكانية استنساخ الكائن نفسـه بصـفاته نفسـها
مث   , العلمــي أن تتــوافر لــدينا القــدرة علــى اكتشــاف أي عطــب أو تلــف يف املــادة الوراثيــة

 إصالحه وإعادة املادة 

  

 . ومن مث القدرة على االستنساخ الكامل  , الوراثية إىل صورهتا األصلية

  

حتمل شكًّا كبريًا أب�ا قد تكون   , ة الوراثية اليت ميكن أن جندها يف الدملكن املاد
ومن مث إمكانية التعبري بصورة دقيقة أو   , ومل يصبها أي عطب أو تلف  , سليمة متاًما

وهذه أول مشكلة وأهم عقبة يف سبيل حتقيق   , مضبوطة عن الكائن الذي سيحملها
 . أن ذلك ممكن من األصلعلى افرتاض   ,  استنساخ املوتى
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أن ) أستاذ املناعة والتحاليل(ويف السياق نفسه يؤكد الدكتور عبد اهلادي مصباح 
االستنساخ الذي صار واقًعا علميًّا حقيقيًّا يقوم أساًسا على أخذ احلامض النووي من 
خلية جسدية حية، يكون فيها شريط اجلينوم واضًحا وكامًال بعد برجمته وإدخاله يف 

يضة منزوعة الكروموسومات داخل رحم امرأة، ولكن مل يتم حىت اآلن إجراء جتربة بو 
 .علمية عليه

فإذا كان هذا هو حال االستنساخ من البشر األحياء، فماذا عساه أن يكون من 
 !املوتى، ال سيما القدماء كما يزعمون؟

فإن االستنساخ يف   ): أستاذ الوراثة البشرية(تقول الدكتورة سامية التمتامي 
ومن مث أستبعد   , وليس من خال� ميتة  , األصل يتم من خال� حية قادرة على االنقسام

 متاًما حدوث مثل هذا 

واألكثر داللة على ذلك أن عمليات   , قدمي جدًّا) D.N.A (ألن الـ   ؛ االستنساخ
رغم توافر   , ة استنساخ قدماء املصريني من الذين تتوافر مومياءاهتم فاشلة متاًماحماول

 .)[20](اجلسد

أجريت أغلب األحباث اليت : وهذا ما أكده الدكتور أمحد مستجري عندما قال
واليت بدأت يف أملانيا منذ سنوات، مث يف إجنلرتا، (على املومياءات القدمية واحلفر�ت 

فشلت، ومل تصل إىل درجة عالية من النقاء واحلساسية؛ ألن ) وتتبناها حاليًّا أمريكا
املومياء تتعرض للتلف أو لعوامل التعرية عند خروجها من البيئة اليت حفظت 

 .)[21](هبا

ومع كل ما سبق فلو فرض جدًال أنه مت استخالص احلامض النووي ـ أي املادة 
الوراثية بصورة صحيحة ودقيقة من بقا� أحد املوتى ورفاته، ومت زرعها يف بويضة منزوعة 

فإن الكائن اجلديد املستنسخ لن يعرب بصورة صحيحة عن   , حم أنثىالنواة داخل ر 
فاملادة الوراثية حىت لو كانت دقيقة وسليمة   , بل إنه قد �يت مناقًضا متاًما له  , األصل
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فال بد من تدخل الظروف اخلارجية، والبيئة،   , فإ�ا ال تعرب عن نفسها مبفردها  , متاًما
فرمبا   , وهذه هي أهم نقطة ابلفعل  ,  آخر كل تلك الظروفإىل  , والرتبية، واملناخ

لكن من املستحيل أن حيمل صفاته   , يستطيعون استنساخ صورة جسدية لشخص ما
 .وهذا ينطبق على أية عملية استنساخ  , بسبب تغري العوامل اخلارجية  , نفسها

ية لالستنساخ إن الناحية النظر : ويؤكد هذا الدكتور عبد اهلادي مصباح فيقول
تؤكد أن وجود احلامض النووي وحتليله ال يعين ابلضرورة استنساخ صاحبه؛ بسبب أن 

 .)[22](الصفات الوراثية لن تكون موجودة أبكملها

ستنساخ املوتى فكرة ما زالت خياًال علميًّا ـ كما يقول وبناء على ما سبق فإن ا
، ولكن إن حتققت هذه الفكرة فيما بعد ـ كما قلنا سابًقا )[23](خرباء اهلندسة الوراثية

يكون بعثًا أو إحياء للموتى كما يتومهون، ومن مث فإن  ـ فإن ذلك ال يكون ولن
املستنسخ يف هذه احلالة لن يكون إينشتاين بذاته أو توت عنخ آمون أو رمسيس 

إخل، ولكن سيكون شخًصا آخر، خيتلف عنهم يف مجيع صفاته العقلية ... الثاين
لمستنسخ والنفسية املكتسبة؛ ألن هذه الصفات ال تستنسخ، سيكون فقط مشاهبا ل

منه يف الصفات اجلسدية اليت خلق هبا؛ فقد يكون شخًصا مشاهبا إلينشتاين يف الشكل 
إخل، ولكنه قد يكون يف منتهى الغباء وال يعلم شيًئا عن ... والطول واحلجم واللون

نظرية النسبية والعلوم الذرية وغري ذلك، إال ابلقدر الذي سيتعلمه ابملراحل الدراسية 
 .لو ختصص يف اجملال العلمي اليت سيمر هبا

ولو استنسخوا شخًصا لرمسيس الثاين أو توت عنخ آمون فلن يكون فرعون 
مصر، ولن يعلم عن اتريخ الفراعنة أكثر مما نعلم، أما أن يعتقد أحد أ�م سيعيدون 

املوجود مبوميائه ـ فهذا ) D.N.A(رمسيس الثاين مثًال للحياة من خالل حامض الد� 
حمال؛ ألن ذلك يقتضي رد الروح اليت صعدت إىل رهبا عند موته مرة أخرى إىل األرض، 
ودخوهلا يف املستنسخ وهو جنني يف رحم املرأة اليت ستحتضنه، وهذا أمر حمال 

املتوىف، ووضع هذه ) D.N.A(ومستبعد، هذا على افرتاض جناحهم يف تشكيل نواة من 
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 بويضة امرأة، بعد نزع نواة بويضتها، وعلى افرتاض أيًضا أن هللا سيكتب احلياة النواة يف
 .)[24](هلذا املولود املستنسخ، ويقدر خروجه هلذه الدنيا

ق هلؤالء أن يّدعوا أ�م قادرون على إحياء املوتى وعليه، فهل بعد كل ما سبق حي
 !ابلوسائل العلمية احلديثة؟

إن اإلنسان عاجز متاًما عن إحياء املوتى؛ ألنه ال ميلك هذا العلم، وعقله احملدود 
أوقفه عن علم هذا األمر، ومهما تطور العقل وارتقى  سبحانه وتعاىلعندما خلقه هللا 

علم، ولكن هللا عز وجل وحده هو الذي يعلم كيف حييي فلن يصل أبًدا إىل هذا ال
 .)[25](املوتى

وهذه الكيفية تتفق مع املنطق العقلي والعلمي ـ كما أوضحنا ـ وليست بعيدة 
 )73(حيي هللا املوتى ويريكم آ�ته لعلكم تعقلون  كذلك عنهما كما يزعمون،

 ).البقرة( 

 :اخلالصة

ال شك أن إحياء هللا املوتى ابملاء أمر يقيين، وسيتحقق بنص القرآن الكرمي       •
 .الذي أشار إىل ذلك يف آ�ت كثرية، وبنص السنة النبوية الصحيحة

ملا كان اإلنسان هو ابن األرض دل هذا على أن بينهما تشاهبًا كبريًا، وهذا ما       •
أثبته العلم احلديث، حني قام بتحليل مكو�ت األرض فوجد أ�ا مثل املكو�ت 
والعناصر اليت خلق منها اإلنسان، كما أن النبات اخلارج منها يشبه اإلنسان إىل حد  

اء املوتى سيكون بطريقة إنبات النبات نفسها كبري؛ فهما شقيقان؛ ومن مث فإن إحي
 .متاًما، وهو هبذا يتسق مع املنطق العقلي والعلمي، وليس بعيًدا عنهما كما يّدعون

إن استنساخ املوتى ال يعد إحياء للموتى؛ ألن هذا أمر اختص هللا تعاىل به       •
إحياء املوتى؛ ألنه ال نفسه، ومل يسلم مفاتيحه ألحد، كما أن اإلنسان عاجز متاًما عن 
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ميلك هذا العلم، وعقله احملدود عندما خلقه هللا سبحانه وتعاىل أوقفه عن علم هذا 
 .األمر

لقد ذهب كثري من خرباء االستنساخ واهلندسة الوراثية إىل أن استنساخ املوتى       •
 فكرة ما زالت خياًال علميًّا، ولكن مع فرض حتققها فإن املستنسخ لن يكون هو

املستنسخ نفسه، ولكن سيكون شخًصا آخر خيتلف عنه يف مجيع الصفات العقلية 
 .والنفسية املكتسبة

  

 
   

 

وخروج دابة األرض، هشام كمال عبد اهلندسة الوراثية . www.el7ad.comامللحدين العرب : موقع *)(
 .احلميد، مرجع سابق

، وهو يقوم بتسهيل إمتام )R.N.A(هو أحد األنواع الثالثة للحمض النووي : احلامض النووي الريبوسومي. [1]
الربوتني املطلوب من خالل األمحاض األمينية؛ إذ إن جزيئاته تتَّحد مع مواد بروتينية لتكوِّن أجساًما يوصف بناء 

 Small(، وبعضها اآلخر يُعرف ابسم الوحيدات الصغرية )Subunits large(بعضها ابلوحيدات الكبرية 

subunits(ابسم ريبوسومة  ، وترتبط كل وحيدة صغرية مع وحيدة كبرية ليكوِّ� ما يعرف)Aribosome ( اليت
 .توجد يف سيتوبالزم اخللية

 .أي أبيت أن أجزم أن املراد أربعون يوًما أو شهًرا أو سنة؛ بل الذي أجزم به أ�ا أربعون جمملة. [2]

كل نبات عشيب يغتذي اإلنسان به أو جبزء منه، كاخلس واخليار واجلزر، ويكثر إطالقه اآلن على : البَـْقل. [3]
 .ول والعدساحلبوب اجلافة لبعض اخلضروات، كالفاصوليا واللوبيا والف

َتْأُتوَن َأفْـَواًجا : التفسري، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [4] َفُخ ِيف الصُّوِر فـَ يـَْوَم يـُنـْ
)18()الفنت وأشراط الساعة، : ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم ). 4935(، رقم )558/ 8(، )النبأ

 ).7280(، رقم 4056، ص9ما بني النفختني، ج: ابب

 .هو املطر اخلفيف يكون له أثر قليل: الطلُّ . [5]
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، 61/ 10(أخرجه أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد هللا بن عمرو ب، : صحيح. [6]
 .وصححه أمحد شاكر يف تعليقه على املسند). 6555(، رقم )62

 .4057، هامش ص9شرح صحيح مسلم، النووي، مرجع سابق، ج: انظر. [7]
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