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 نقد العقل الُملحد
 كيف يستدل؟ ، وبماذا يستدل؟ ، ولماذا يُلحد ؟

 
 قراءة نقدية تكشف تهافت منهج االستدالل عند العقل الملحد ، وبطالن  -

  -مادته االستداللية، وخسرانه للدنيا واآلخرة 

 

 

 

 

  

 

 

 األستاذ الدكتور 
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- دار المحتسب  -

 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المقدمة

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي الكريم محمد بن عبدد     

 : هللا ، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ، وبعد

 

  يُمثد  الككدر احلحداد  العقد  الملحدد قعقد أفردُت هذا الُمصنَف لنقد: أوال   

المعاصددر دصددد الكنددف عددن منهجدده فددي عددر  فكددرد والدددفا  عندده ومددد  

موضددوعي ه وال مامدده بالطددوابق ا والديددي والعقليددي والعلميددي فددي   صدديله 

لإللحاد ودفاعه عنه من جهي؛ ومعرفي حقيقي ما عندد مدن عقاددد وأفكدار بعدد 

والودددوع علددى آ ددار عرضددها علددى ميددماد النقددد العلمددي مددن جهددي  انيددي ؛ 

ودد ددد عنوندُ  . احلحاد على الملحد في نكسه وعقله ومج معه من جهي  الثي

 نقد العقل الُملحد:                   ق ابي هذا ب
 كيف يستدل؟، وبماذا يستدل؟، ولماذا يُلحد ؟

 

ضرورة بعدما ا سع نناطه، نقد الككر احلحاد  المعاصر أصبح  إد: ثانيا  

ليس  نه ام لك مناهج ومعطيدات علميدي صدحيحي جديددة هاد ده ددوة و د  يرا 

ودبوال ، فهذا لم يحدث وما يمال احلحاد منقوضا مهدوما، وإنما  نه أصدبح 

ُموجهدددا وممدددوال مدددن دول وجمعيدددات وجامعدددات عالميدددي مع مهدددا  ربيدددي 

و د ننر احلحداد . اب الديني لمحاربي احسالم وأهله بدعو  محاربي االره

أصددبح سددهال وميسددورا بواسددطي موادددع ال واصدد  االج مدداعي فددي النددبكي 

المعلوما يددي، فاسدد  لها أعدددان الدددين فددي ننددر احلحدداد بددين النددباب الطددعكان 

. والمهموهين إيمانيا بإ ارة النكوك والندبهات حدول الددين أصدوال وفروعدا

ب الجامعدي، وددد حدد ني بعطدهم  ودد لمسُ  ذلدك بنكسدي بدين قثيدر مدن طدال

ولددذلك فعلددى الجميددع المسدداهمي  .عددن ذلددك وعددر  علدديه بعدد   ددبها هم 

 .وال عاود لل صد  ل لك الحملي احلحاديي ال ي  هددنا جميعا

 

للمصادر والمراجع ال دي اع مددُت عليهدا فدي  صدنيكي لهدذا بالنسبي : ثالثا    

إلدى المصدادر مبا درة، فدإد الك اب فقد حرصُ  ددر المس طا  على العدودة 

وإد .  عذر عليه ا مر رجعُ  إلى الك د  الم صصصدي فدي موضدو  البحد 

 



لم أ مكن من ذلك فقد حرصُ  في قثير من ا حياد علدى أد أُعددد مراجعدي 

ومدن جهدي أودر  . قوسيلي لل  قد ولدو نسدبيا مدن المدادة ال دي اع مددُت عليهدا

من قثيددرا مددن ال كددرار فرضدد ه  جددد اح ددارة هنددا إلددى أد ق ابنددا هددذا دددد  طدد

 . طبيعي موضوعه و داو  دطاياد وقثرة إ كاال ه 

 

إد ق ابي هدذا هدو محاولدي مندي للمسداهمي فدي نقدد الككدر احلحداد  : رابعا   

الددذ  عدداد إلددى ال هددور واالن نددار مددن جديددد ، فيُرجددى مددن أهدد  العلددم مددن 

صددحا للمفلددف المص صدين و يددرهم اد يقولددوا قلمدد هم فددي الك دداب نقدددا لدده ون

فقد  طدمن حقداد   -مع نقادصه الكثيرة –لكني على علم أد الك اب . والقران

وفوادددد جمددي قدداد مفلكدده أول المسدد كيدين مندده، فقددد اطلعددُ  وودكدد  علددى 

 .معطيات وأمورا لم أقن على علم بها 

     

وأويددددرا أسدددد ل هللا عددددمه وجدددد  ال وفيدددد  والسددددداد ،والثبددددات واليقددددين،      

وصدددلى هللا علدددى محمدددد ودددا م ا نبيدددان .  القدددول والعمددد   واحودددالي فدددي

 .والمرسلين

 أ، د والد قبير عالل 
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 الفصل األول 

 

 نقد منهج االستدالل عند العقل الملحد في إلحاده 

 

 

 نقد أهم أصول منهج االستدالل عند العقل الملحد: أوال

 االستدالل باألهواء والرغبات والظنون واألوهام: ثانيا 

 ممارسة الخداع والتالعب والتضليل والتغليط والتزييف : ثالثا

 ممارسة اإلرهاب الفكري والدعاية االعالمية الكاذبة : رابعا

 ، وأهم نتائج نقدنا له  نقد القرآن الكريم للعقل الملحد: خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نقد منهج االستدالل عند العقل الملحد في إلحاده 

 

احنسداد الدذ  ينكدر وجدود هللا  عدالى ، فهدو : نعني بالملحد في ق ابندا هدذا    

علمدا بد د صدكي احلحداد  طلد  أيطدا علدى .أصداليجحد وجودد وال يفمن بده 

المددفمنين بدداهلل الددذين يلحدددود فددي آيا دده، فينحرفددود ويميلددود بهددا عددن الحدد  

َد :)) ل ايات فدي نكوسدهم ، لقولده  عدالى كَدوح دُدوَد فيدي آيَا ينَدا اَل يَصح يَن يُلححي إدَّ الَّدذي

ددُدودَ ))، و(( 35: فصددل  ()َعلَيحنَددا يَن يُلححي َد َمددا  َوَذُرواح الَّددذي َموح ددَمِديهي َسدديُجح فيددي أَسح

َملُودَ  ؛  نهدم يفولونهدا  د ويالت  حريكيدي، وال (( 785: ا عراع ()َقانُواح يَعح

والملحد دد جمع بين ق  معاني احلحاد بجحود . يُكسرونها  كسيرات صحيحي

والقه وهو اقبر مي  عن الح ، وبممارس ه لكد  أندوا  ال د ويالت احلحاديدي 

فمددددا هددددي أصددددول منهجدددده االسدددد داللي . وان صددددارد لديندددده  فددددي اسدددد دالله

 . ووصادصه؟ ، وما ديم ها في ميماد النقد العلمي الصحيح ؟

 

 : نقد أهم أصول منهج االستدالل عند العقل الملحد: أوال

: يقوم منهج االس دالل عند العق  الملحد على جملي أصول، أهمها ومسي     

بالدددلي  أوال أهددو الملحددد أو المددفمن ؟، مددن المطالدد  : ا ول ي علدد  بمبدددأ 

. بمعنى من ي حم  منهما عد ن البرهداد أوال ليبدرهن علدى صدحي اع قدادد ؟

والثالدد  .  -السددببيي -والثدداني ي علدد  بمودددف العقدد  الملحددد مددن دددانود العليددي

والرابددع  ي علدد  . ي علدد  بهدددم العقدد  الملحددد لمنطدد  العقدد  ان صددارا حلحددادد

فرد في ا فكار وال واهر ل كدود علميدي ومقبولدي لدد  بالنرط الذ  يج   و

ي علددد  بمدددد  يقينيدددي مدددنهج  -الصدددامس–وا صددد  ا ويدددر . العقددد  الملحدددد

وفيمدا .االس دالل عند العق  الملحدد وال مامده بالطدوابق العلميدي الم علقدي بده 

 :ي  ي  كصي  ذلك عرضا ونقدا

 

قثيدرا مدا قدانوا يُطدالبود  فبالنسبي لألول فمن المعروع أد المفمنين بداهلل    

الملحدين أد يثب وا هم أوال عدم وجود هللا ليبرهنوا على صحي إلحادهم ،  دم 

ي  ي بعدهم المفمنود ليبرهنوا على بطالد احلحاد وا بات جدود الصدال  عدم 

هذا الوضع رفطه بع  المالحدة وطدالبوا المدفمنين أد يبرهندوا هدم . وج 

 . 1دور الملحد ليس دل على إلحادد أوال على وجود هللا ،  م ي  ي
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الذ  أراد هو أد من  كلم ا ول عدن هللا إ با دا أو نكيدا فهدو المطالد   :أقول  

وأنكر وجودد ، فهو المطال  بالبرهندي علدى فإذا  كلم الملحد عن هللا . بالدلي 

صحي هعمه أوال ، وال يح  له أد يجحد وجود هللا  م يطال  المفمن بإ با ه 

وإذا  كلم المفمن عن وجود هللا فهو المطال  . دب  أد يبرهن هو على دعواد

ومودكندا . أوال بذقر البراهين والنواهد الدالدي علدى وجدود الصدال  عدم وجد 

هَدانَُكمح إيد ))، و((د  ها وا برهانكم : )) دوله  عالىهذا ينهد له  دُد ح هَدا ُوا بُرح

ديينَ  دَد الُرُسد ي ))، و((23: النم ()ُقن ُمح َصادي دي  بَعح ي ُحجَّ ليئاَلَّ يَُكوَد ليلنَّاسي َعلَى هللاه

ُ َعمييددماك َحكييمدداك 
فكدد  مددن  كلددم عددن أمددر مددا فهددو (( . 720: النسددان()َوَقدداَد هللاه

 . الدلي  ليبرهن على صحي دولهالمطال  ب

 

علما ب د العق  الملحد عندما يرف   حم  ع ن البرهداد أوال ، فهدو يعلدم   

يقينددا أد مودكدده ضددعيف وال يُمكندده أد يقدديم الدددلي  القطعددي، أو الصددحيح، أو 

لذلك فهو ي هرب من  حمد  عد ن الددلي  . الراجح على صحي دوله باحلحاد 

يطا للمفمن ، فيجعله في موددف المددافع ويصدبح  هربا و ملصا و لبيسا و  ل

الملحد في مودف المهداجم ، لي هدر المدفمن فدي موددف ضدعف والملحدد فدي 

مددع أد الحقيقددي وددالع ذلددك  مامددا ، وهددي أد العقدد  الملحددد هددو . مودددف دددوة

 .  المكلس والم الق والم حاي  والم هرب

 

د ب د يبدرهن علدى ومن جهي أور  فإد العق  المفمن عندما يطال  الملح   

هعمه أوال ، فإد هدذا لديس بسدب  عجدمد وال ضدعف حج ده، وإنمدا حدراقده 

ومعرف ه أنه على يقين من صحي عقيد ه من جهي ، وأد العق  الملحد عاجم 

 ماما من أد يثب  بيقين صحي إلحادد من جهي أور  ؛ فيُطالبه ب حم  ع ن 

ك هو أد  المدفمن يُمكنده أد والناهد على ذل. البرهاد ليُعجمد ويُ هر  هاف ه

بمدا : يثب  وجود هللا بدلي  فطر  يقيندي بدديهي ال يُمكدن نقطده، فيقدول مدثال

أنه من الثاب   رعا وعلما وعقال أد الكود بك  ما فيه مصلدوق، فهدذا يعندي 

بالطرورة أنه البد له من وال  ولقه،  د المصلوق يسد حي  أد يصلد  نكسده 

بمدددا أنندددا : ن او صدددار هدددذا االسددد دالل بقولنددداويُمكددد. ، وال أد يكدددود والقدددا

لكن العق  الملحد مكلس من مثد  هدذا الددلي  . مصلودود ، فالبد لنا من وال  

القطعددي، فددال يُمكندده أد يدد  ي بدده، وال بقريدد  مندده ، فلدديس عندددد إال ال نددود 

والنبهات والسكسطات ال ي ال يُمكنه إ بات صدح ها ، وال أد  قدف أبددا أمدام 

نعم الكود بك  ما فيه مصلوق، لكنه : فلو دال مثال. هين المفمن باهللأدلي وبرا

، فقوله هذا باط  مصالف للنر  والعق  والعلم ،  د المصلدوق !!ول  نكسه 

رد  -الذ  قاد عدما – يس حي  أد يصل  نكسه، وال أد يصدبح والقدا ، و صدوه

 



إلى مد  صحي فقارد بين االس دالليين ، وان ر . يككي للحكم عليه بالبطالد

ودوة ويقينيي وبديهيي برهاد العقد  المدفمن ، ومدد  فسداد وضدعف وبطدالد 

فالعق  الملحد ال يُمكنه أد ي  ي بدلي  يقيني وال . واس حالي هعم العق  الملحد

صددحيح يثبدد  بدده إلحددادد سددوان  كلددم هددو ا ول أو الثدداني، وإنمددا ادعددى بدد د 

 هربا و  ليطدا وربحدا للودد   المفمن هو الذ  يحم  ع ن االس دالل أوال، 

 .، ومحاولي منه ليهمم المفمن ويطعكه ويُنككه في عقيد ه 

 

  -من أصول منهج االس دالل عند العق  الملحدوأما بالنسبة لألصل الثاني    

فال  ك أنه دانود يحكدم الكدود قلده، وبدونده  -السببيي -الم عل  بقانود العليي

ينا منطد  وال علدم ، وح دى الدذين   داهروا ال  س قيم لنا حيداة، وال يكدود لدد

بنكددي السددببيي مددن القدددمان والُمحددد ين فقددد نكوهددا ب لسددن هم وأ ب وهددا ب فعددالهم 

وعليه فإد العق  الملحد ال يُمكنه أد . ودرروها وعبروا عنها بعبرات أور 

. لكنه  عام  معه بهواد ،أو بجه  ،أو بهمدا معدا -السببيي –ينكر دانود العليي 

لم يكرق بدين السدببيي ال دي  حكدم المصلودا ده وعالدا هدا فيمدا بينهدا، وبدين إنه 

ف جر  عالدي السببيي ال دي . العالدي السببيي الموجودة بين الصال  ومصلودا ه

 حكم المصلودا ه على الصال  نكسه وطبقها عليه وجعله مصلودا معلوال ل يرد 

 .  2،  م انكرد وجحد وجودد

وط  فادح، وانحراع منهجي قبير ووطير جدا،  نه  ذلك المودف: أدول    

ال يصح أد نطب  العليي ال ي  حكم المصلودات على الصال  الذ  ولقها،  نه 

من الطرور  عقال و رعا وعلما أد يكود الصال  مصالكدا لمصلودا ده بذا ده 

وصكا ه وإال ال يُمكن أد يكود والقا، ولن يس طيع ولد  هدذا الكدود بكد  مدا 

وبمددا أندده ولقدده فهددو الصددال ، وال يُمكددن أد  نطبدد  عليدده . مصلودددات فيدده مددن

السببيي ال ي  حكم مصلودا ه من جهي؛ لكنه من جهدي أودر  لده عالددي سدببيي 

واصي  ير م عديي  حكدم العالددي بدين الصدال  والمصلدوق، وال  حكدم العالددي 

مصلددوق فهددي ال  وجددد إال بددين هللا ومصلودا دده، و عنددي أد ال. بددين المصلودددات

البدد لده مدن وددال  وال  نطبد  علدى الصدال ،  ندده لديس مصلوددا، فهدي عالدددي 

وهددذا يعنددي أندده مدن الصطدد  الكدداح  عدددم . سدببيي  ُرجددع المصلددوق إلددى والقده

ممدا يددل . ال كري  بين هذد العالدي وبين عالدي السببيي ال ي  حكم المصلودات

ليي المصلودات علد ى الصدال  عدم وجد  ددد على أد العق  الملحد في  طبيقه عي

 . ودع في وط  قبير، إما جهال، أو  عصبا، أو بهما معاك 

لي ين ليس هو مجرد ر بي وأمر     و ج  اح ارة هنا إلى أد  كريقنا بين العي

ذا ددي، وإنمددا هددو امددر موضددوعي وضددرور  نددا عليدده النددر  والعقدد  
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ن  وَ : ))فمدددن الندددر  دولددده  عدددالى. والواددددع ثحليدددهي َ ددديح يُع لَددديحَس َقمي دددمي هُدددَو السَّ

يرُ  فاَلَ ))، و((3:احوالي()َولَمح يَُكن لَّهُ ُقكُواك أََحد  ))، و((77: النور ()البَصي

لَُمددودَ  لَددُم َوأَندد ُمح الَ  َعح َ يَعح ثَدداَل إيدَّ هللاه ي ا َمح ه ددريبُواح هللي وأمددا مددن ((. 13: النحدد () َطح

العالدددات  العقدد  والوادددع فمددن الطددرور  عدددم ال سددويي بددين الكدداعلين فددي

فال يصح أد نسو  بين الصانع والسديارة . السببيي ال ي  حكمهم مع محيطهم

 نده ال يُمكدن أد  صدبح . ال ي صنعها، وال بين الكا   والك اب الذ  صنكه 

وال أد يصددبح الك دداب هددو المفلددف وال . السدديارة هددي الصددانع وال العكددس

دات في العالددات السدببيي وإذا قاد هذا ال باين دادما ح ى بين المصلو. العكس

؛ فمن الطرور  أد يكود ال باين بين الصال  والمصلوق أساسيا وقبيرا جددا 

، وال يُمكددن أد  كددود العالدددي السددببيي بينهمددا هددي نكددس العالدددي ال ددي  حكددم 

 .  المصلودات

 

االس دالل عند العق  الملحدد ، الم عل  بمنهج وأما بالنسبة لألصل الثالث     

فهددو أصدد  هددادم لمنطدد  العقدد  وبديهيا دده، دددال بدده ان صددارا لإللحدداد وإ باعددا 

أد  فمن م اهر هدمه للعق  أد الكيلسوع الملحد بر راند راس  هعم. للهو 

 وادعى الملحد بي در أ كندم بد د. 3الكود ظهر من عدم  لقاديا ولم يصلقه وال 

وهعم الكيميادي الملحدد سد يكن . 4 ك  نكسه بنكسه دد -سماد الممكاد -الكود

وهي ال دي  سدبب  فدي  .5أد الكود ول  نكسه من عدم بكط  دوانينه هوقينغ

 .6((ا قواد عكويا من عدم )) ننون 

 

 لددك المددماعم ليسد  مددن العقدد  وال مددن الندر  وال مددن العلددم فددي : أددول     

و ال يقولها إنساد يح رم  ين، وإنما هي من ا هوان وال نود والر بات ، 

وهددي . عقلدده ويحدد كم إليدده، وإنمددا يقولدده جاهدد ، أو معانددد ، أو ملحددد جاحددد 

مددماعم يككددي  صددورها للحكددم عليهددا بددالبطالد واالسدد حالي، وال  ح ددا  إلددى 

فهي هادمي لمنط  العق  . قبير نقاش وجدال للبرهني على فسادها وبطالنها 

د الكدود، بمعندى ول -ال  ين -،  نها هعم  أد العدم   نكسه من عدم ف كوه

فكيف .  !!!!ال  ين ول  نكسه من ال  ين، ف صبح  يئا من ال  ين : آور

إنده .  !!!!يُوجد العدم نكسه من عدم وهدو أصدال ال وجدود لده  نده عددم ؟؟؟؟

يس حي  أد يصل  العدم نكسه من عدم فيصبح  يئا ، و ال يُمكدن للمصلدوق أد 

فالعق  الملحد دد هددم بديهيدي العقد  عنددما . مصلودا يصل  نكسه بنكسه فيصبح

دال بذلك المعم ، ويكود دد فسر نن ة الكود  كسيرا ورافيا ان صار لإللحداد 
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إنده ددال بدذلك . وا باعا  هواده ور با ه على حسداب العقد  والعلدم والندر 

المعم وهو يعلم بطالنه واس حال ه ، وأنه لن يس طيع أد ي ودذ بده فدي حيا ده 

لعلميي والعمليي ، ولن يس طيع أد يقنع به أحدا من النداس، لكدن هدواد أعمداد ا

وم ى قان  ا هوان والر بات والصرافات أدلي .  !!!!واصمه ان صارا لدينه

يُحددد كم إليهدددا، وحججدددا يُحددد ج بهدددا ومقبولدددي فدددي ميدددماد الندددر  والعقددد  

 .  !!!!والعلم؟؟؟؟

 

لحدد لدورانس قدراوس أظهدر ومن م اهر هدمه لمنطد  العقد  أيطدا أد الم 

، وق به على لباسه، قمدا !!!! 50=  6+  6: عصيانه للبديهي عندما هعم أد

 :7هو مبين في الصورة اآل يي

 
  

أن ر ماذا  كع  ا هوان ب صحابها ، إنده فيعد  يندهد علدى صداحبه  :أقول    

وهذا الملحد يعلم دطعا أد  لك العمليدي . لإللحاد بالوداحي وال عص  ا عمى 

الحسابيي  ساو  أربعي ال ومسي، لكنه هعم أنها  ساو  ومسي ا باعدا لهدواد 

فلددو أد هددذا الملحددد  عندددد . وان صددارا حلحددادد، ولدديس  مسددكا بالعقدد  والعلددم

ومس سيارات ف وذنا منه واحدة و رقنا لده أربعدا ودلندا لده إنهدا ومدس فهد  

ولو عندد ومسي ماليير دوالر ف وذنا منه مليدارا و رقندا . ، !!لك ؟؟ يقب  بذ

ولددو عندددد ومسددي .  !!إنهددا ومسددي، فهدد  يقبدد  بددذلك ؟؟ : لده البددادي ودلنددا لدده 

إنهدم ومسدي : ، ف وذنا منهم واحدا و رقنا له البادي ودلنا لده8"يحبهم" أطكال 

. قبد  بدذلك دطعدا والجواب معروع،  إنه لن ي.  !!أطكال فه  يقب  بذلك ؟؟ 

إد العقدد  الملحددد ندداد  للمنطدد   وم ندداد  مددع نكسدده، فعندددما  علدد  ا مددر 

بككرد وإلحادد وهواد هعم أد العدم ول  نكسده مدن عددم ف صدبح قوندا ، وأد 

،  لكنه عندما يُصبح هذا المعم مصالكا لهواد ومصالحه ومطيعا  0= 6+  6

فودذ منده المليدار الصدامس لها فإنده سيرفطده ولدن ي ودذ بده ، ولدن يقبد  أد يُ 

 . !!ويرضى بالبادي على أنه يساو  ومسي ماليير دوالر

                                                 
 .04: ، ي 6573الصطاب النعبي لإللحاد ، مجلي  براهين الثاني، ما  ..السينما والالوعي :   أبو ح  هللا 7
 .احلحاد دمرهم وأفسد فطرهم ، ونم  من دلوبهم ح   يرهم بنسبي قبيرة جدا د المالحدة دد ال يحبود أوالدهم حبا  ديدا  د   8



 
الم عل  بالنرط الذ  يج   وفرد في ا فكار   وأما بالنسبة لألصل الرابع   

وال واهر ل كود علميي ومقبولي لد  العق  الملحد ، فمكادد أد العلم لما أ ب  

، مما يعندي أد إلهداُ ددد ولقده، رفد  أد الكود له بدايي ، وانه ُول  من عدم 

الكالسكي الملحدود دبول ذلك وعدادوا إلدى ال مسدك بمبدددهم ا ول المعدروع 

مدا ال نسد طيع أد نرصددد بحواسدنا، ال وجدود : )) بمبدأ ال ثبد  ، ومطدمونه

 .  9((له

 نده .  لك المقولدي ال يقولهدا إال جاهد ، أو معاندد، أو ملحدد جاحدد، :أقول    

لدك المقولددي ال يصددح القددول بهدا بمقدددم ها وال بن يج هددا،  د حددواس أوال إد  

احنساد قلهدا نسدبيي ومحددودة بحكدم أد احنسداد نكسده قدادن مصلدوق محددود 

وعليه ال يصدح أد  كدود حواسدنا هدي المقدمدي . القدرات وال يُمكنه  جاوهها

أنده ال ي ننطل  منها ونحكم بها علدى مدا فدي الكدود ،  نده مدن الثابد  دطعدا 

 وجد قادنات قثيرة قبيدرة ومجهريدي فدي أجسدامنا  وفدي ا ر  والسدموات 

وهذا يعني أنه ال يصدح ا صداذ . وال يُمكن لحواسنا أد  درقها ادراقا مبا را 

 . حواسنا مقياسا وَحكما مطلقا نحكم بها على ما نراد وما ال نراد 

يدي مثلد  وبما أد ذلدك هدو حدال حواسدنا، وهدي وسديلي نسدبيي محددودة جمد  

مقدمدددي  لدددك المقولدددي، فإنددده ال يُمكنهدددا أد  وصدددلنا إلدددى ن يج هدددا ال دددي دالددد  

فهدذد ن يجدي (( . ما ال نس طيع أد نرصدد بحواسنا، ال وجدود لده : ))ودررت

باطلي دطعا،  د حواسنا نسبيي ومحدودة ال يُمكنها أبدا أد  ص  إلى إصدار 

  نسدبيي، فإنده ال يصدح وح دى إذا فرضدنا جددال أد حواسدنا ليسد. ذلك الحكم

إصدددار ذلددك الحكددم إال إذا دددام احنسدداد برصددد وفحددا قدد  م دداهر الكددود 

وبمدا أد هدذا . ظاهرا وباطندا ، و  قدد ب نده ال يوجدد فدي الكدود إال الدذ  رآد 

العم  لم يحدث، وال يس طيع احنسداد القيدام بده ، فدإد  لدك المقولدي بمقددم ها 

 .ل بها أصالون يج ها باطلي دطعا، وال يصح القو

 

و انيا إد مما يثبد  بطدالد  لدك المقولدي جملدي و كصديال، أد العلدم الحددي    

أ ب  وجود قادنات لم يكن الناس يعرفونها ، لكن العلم اق ندكها  و  قدد لددينا 

أنهدددددا قانددددد  موجدددددودة ، قالدددددذرة ،والجاذبيدددددي، والجدددددرا يم ، والبك ريدددددا ، 

ديي أد  لك الكادنات المك ندكي  وحس  هعم  لك المقولي احلحا. والكيروسات 

لم يكن لها وجود دب  أد يك نكها احنساد؛ ب  إنده ال وجدود لهدا اآلد بالنسدبي 

إلددى مددن  لددم يسددمع بهددا قمددا هددو حددال ا دددوام البداديددي فددي أد ددال أفريقيددا 

فهي موجودة عند أدوام و ير موجودة عند  يدرهم حسد  هعدم . وا ماهود
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وجه  مرق  ، ينهد على بطالد  لك المقولدي  وهذا قالم باط .  لك المقولي

 .وفسادها وال يصح دولها  وال االس دالل بها

 

و الثا إد ممدا يبطد   لدك المقولدي أيطدا أد العلدم المعاصدر أددام جانبدا مدن    

مكونا دده علددى معطيددات  يبيددي لددم يكددن فددي مقدددورد رصدددها مبا ددرة، وال 

الكود و اريصه والمراحد  ال دي إعاد ها لرؤي ها ، قالمعطيات الم علقي بنن ة 

لكنه أ ب  وجودهدا مدن مالح دي ودراسدي . مر بها ، وال حوالت ال ي  هدها

آ ارهددا الموجددودة اآلد ،  د الحاضددر ي طددمن معطيددات أ ريددي هددي مكددا يح  

وهدذا المدنهج هدو نكسده الدذ  يع مدد عليده الددين . لكثير من حدوادث الماضدي

بوجود الصال  عم وج ، والرد به على  ويس صدمه المفمنود باهلل في إيمانهم

فكما أد علمان الطبيعيي يك ندكود جانبدا مدن نند ة الكدود و اريصده . المالحدة

مدددن دراسدددي الصدددصور والحكريدددات النبا يدددي والحيوانيدددي والبندددريي ، فكدددذلك 

المفمنود باهلل يس دلود بالكود المصلوق علدى وجدود الصدال ، وهدذا اسد ن ا  

لعقد  المدفمن وعدالم الطبيعدي قد  منهمدا ينطلد  فا. صحيح بديهي ضدرور  

مدن معطيددات ماديددي ملموسددي ليصدد  إلددى حقيقددي هددي ن يجددي صددحيحي لمقدمددي 

لكن العق  الملحد في إلحادد محروم من هدذا المدنهج ون يج ده . ماديي ملموسي

،  نده ينطلد  مدن مقدمدي ماديدي ملموسدي ليصد  إلدى ن يجدي فاسددة وباطلددي ال 

 نده يددمعم أد هدذا الكددود . قدد  وال  در  وال علددمدليد  صدحيح عليهددا مدن ع

. المصلددوق مددن عدددم قدداد عدددما، فصلدد  العدددم نكسدده مددن عدددم ف صددبح قونددا

 .!!!!وبمعنى آور أد الال ين ول  نكسه من  ال ين، ف صبح  يئا موجودا

 

فالعق  الملحد ال يُمكنه أد يثب  إلحادد بدلي  صحيح من عق  وال من علدم،   

المنهج االس داللي الصحيح الذ  يُمكنه من أد يثب  عقادددد  ويك قد  ماما إلى

ما ال نسد طيع أد ))  :ب  ح ى  لك المقولي احلحاديي. بطريقي علميي صحيحي

هي دلي  دطعي على بطالد إنكار العقد  ، 10((نرصدد بحواسنا، ال وجود له

الواددع   الملحد لوجود هللا،  نه ال يوجد دلي  من العق  وال مدن العلدم وال مدن 

يُثب  أد العدم يصلد  نكسدها بنكسده مدن العددم فيصدبح  ديئا موجدودا، وال أنده 

يثب  أد المصلوق يصل  نكسه بنكسه، وال المصنو  يصنع نكسه بنكسه، وبمدا 

أد ا مر قذلك فال يصح القول ب د هللا  ير موجدود،  د الكدود يسد حي  أد 

: وعليده يصدح اد نقدول. هيصل  نكسه، مما يعني بالطرورة أد والقا ددد ولقد

بما أننا لم نر عدما ول  نكسه من عدم ، فإد احلحاد باطد ، ووجدود هللا حد  

 . وضرور  
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الم علددد  بمدددد  يقينيدددي مدددنهج  -الخااام  -وأمااا بالنسااابة لألصااال األخيااار    

االس دالل عند العقد  الملحدد، فمكدادد أنده بندانك علدى دولده با صدول السدابقي، 

أد موادكدده وعقاددددد احلحاديددي ا ساسدديي ال يُمكددن أد  فإندده يعنددي بالطددرورة

 كدددود صدددحيحي وال يقينيدددي ،  د اليقدددين ال نصددد  إليددده إال بمقددددمات يقينيدددي 

فال . واس ن اجات جليي صحيحي ، وهذا لم ي وفر عند العق  الملحد في إلحادد 

 د يُمكنه مثال أد يص  إلي يقين في إنكارد لوجود هللا ودد بناد علدى الدمعم بد

فقدد بندى مودكده علدى مقدمدي ورافيدي . العدم ول  نكسه من العدم ف صبح  ديئا

وهادمددي للعقدد  والعلددم، ممددا يعنددي دطعددا أد اسدد ن اجه لددن يكددود صددحيحا وال 

يقينيدا، ولدن يسد طيع أد يجدمم بصدحي ويقينيدي إلحدادد، وهدذا ودالع المددفمن 

ولذلك وجددنا . اباهلل فهو يجمم بوجودد جمما فطريا بديهيا  رعيا عقليا علمي

العق  الملحد يفمن بعقادد إلحاديي يع رع أصحابها ب نها  ير  اب ي وال يُمكن 

منها اع قادد بن ريي ال طور العطو  فمع أنها ليس   اب دي وال يُمكدن .إ با ها

إ با ها باع راع أصحابها ، بد  هدي باطلدي، فإنده مدع ذلدك يدفمن بهدا ويددافع 

 .11عنها

 

))  :حد المنا   ري ندارد دوقيندم، مطدمونها أنده ددالومنها مقولي للمل     

ودال . 12((على ا رجح ليس هناك إله، ف ودف عن القل  ، واس م ع بحيا ك 

لمدداذا مددن المفقددد  قريبددا عدددم : " فدد  منى أد يجيدد  الكصدد  الرابددع:)) أيطددا

ال أحدد يسد طيع أد يثبد  )) وهعم الملحد س يكن هوقينغ أد . 13((وجود هللا 

ددد :)) ه   فمن باحلده أم ال ؟؟، أجداب :لكنه عندما ُسئ  .14((وجود الصال  

بد د احلحداد  -مدع نقدا اع رافهمدا -إنهمدا اع رفدا. 15((يكود احلده موجدودا 

كدم ليس عقيدة يقينيي، وإنما هو عقيددة ظنيدي اح ماليدي، وهدذا يككدي وحددد للح

 عليهدددا ب نهدددا عقيددددة هادكدددي،  د العقيددددة الصدددحيحي يجددد  أد  كدددود يقينيدددي

فلو قاد احلحاد يقوم على معطيدات . بمقدم ها ون يج ها، وإال ليس  صحيحي

وال ينكددع فددي ذلدددك قددود احلحدداد راجحدددا أو . ون ددادج صددحيحي لكدداد يقينيدددا

النيسد   مرجوحا،  نه إذا دو  االح مال سقق االسد دالل مهمدا قاند  درجدي

 % 7المح ملي ،  نه من الممكن أد يصدق االح مال المرجوح الدذ  نسدب ه 

فالعقيددة الصدحيحي ال  قدوم .  %55، وال يصدق االح مال الدراجح ونسدب ه  

على االح ماالت وال منيات وال  س قيم إال على اليقين ، وال يقدين صدحيح إال 
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ذد المعطيدات ،  نده يقدوم بمقدمات ون ادج صحيحي، واحلحداد يك قدد  مامدا لهد

الال دين ولد  " على الصرافي وهدم النر  والعق  والعلم، عنددما يددعي أد 

وعليه فإد الصدحيح هدو أد احلحداد ". نكسه من ال ين ف صبح  يئا موجودا

،  -صدكر -ال يملك نسبي من الصحي راجحي وال مرجوحدي، ونسدب ه ال  دين

حدداد ال يقددوم علددى عقيدددة يقينيددي وإنمددا العقدد  الملحددد عندددما يع ددرع بدد د احل

ي  داهر ب نهدا  قددوم علدى اح مددال راجدح مدن دود أد يددذقر أ  دليد  صددحيح 

 د العقيدة ال ي  قوم على الصرافي وهدم الندر  والعقد  والعلدم . يفيد هعمه

قما هو حال احلحاد يس حي  أد  كود يقينيي، وال أد  ملك اح ماال واحدا من 

 .الصحي مهما قاد ضعيكا

يجيد  الكصد  ))  بد د ولذلك وجدنا ري نادر دوقينم  ير م ديقن وي مندى    

وهدذا يدنق  عندواد . 16((لماذا مدن المفقدد  قريبدا عددم وجدود هللا : " الرابع

، فهددو ينددهد عليدده ب ندده وضددعه لإل ددارة وإ ددبا   عصددبه  "وهددم احلدده" ق ابدده 

ن الواجد  أد وعليه فال يصح أد يسمى ق ابه بذلك العنواد وإنما م. وأناني ه

 " .  أوهام دوقينم و منيا ه " يُسمى 

 

وو اما لهذا المبح  ي بين أد العقد  الملحدد باع مدادد علدى  لدك ا صدول،    

قمودكدده مددن السددببيي، ودولدده بدد د العدددم يصلدد  نكسدده فيصددبح قادنددا موجددودا ، 

يكود دد هدم المنط  وبديهيا ده، وبده يهددم أيطدا العقد  والعلدم والندر  مدن 

وينددهد علددى نكسدده مددن جهددي أوددر  ب ندده عقدد  يقددوم علددى مددنهج . جهددي، 

وددد أصدداب . اسد داللي فاسدد وباطد  ولددن يكدود طريقدا إلدى اليقددين والحقيقدي

: إد احلحددداد أول مدددا يطدددرب : ))أبدددو حددد  هللا عنددددما ددددالوأجددداد الباحددد  

يطرب العق  وي نص  من البدديهيات والمنطد  ل درويج قكدرد بالصدال  ندر  

أ  احيمدداد بوجددود  -د واحلحدداد ال بددد لهمددا مددن إيمدداد ب يدد  قددال مددن احيمددا

نجد فارددا جوهريدا بينهمدا :  -أ يان لم يعاينوها بحواسهم ولم يحطرها أحد 

في حدين إيمداد .. يقوم على ممكنات عقليي : وهو أد إيماد المفمنين بال ي  

سنر   يقوم على مس حيالت عقليي ب  وفيمياديي أيطا قما: المالحدة بال ي  

وقلدده هدددم و نصدد  مددن أبسددق دواعددد العقدد  والمنطدد  وال ددي إذا وافقندداد !!.. 

فال  قي بعد ذلك في عقولنا أنكسها ال دي نحكدم بهدا علدى ا  ديان بندان : عليها 

أم أنهم يس صدمود المنط  والبدديهيات فدي قد   ..!! على المنط  والبديهيات

 نصددلوا منهددا : ى وددالقهم فددإذا جددان الحدددي  عددن هللا  عددال:  دين فددي حيددا هم 

 .17((  ..!!! عجي  ..!!؟
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 :االستدالل باألهواء والظنون واألوهام: ثانيا 
إد مما ي ميم به منهج االس دالل عند العق  الملحدد أنده مدنهج يسد دل علدى    

وهدذد الصاصديي ليسد  صدكي . أصوله وعقاددد بدا هوان وال ندود وا وهدام 

اس ثناديي، وإنما هي أصيلي فيه، وام داد  صوله ا ساسيي المكوني له، ومدن 

ن ادجها أيطا، أنها  كقدد الحياد العلمي و  رده في الذا يدي وال عصد  للباطد  

والنددواهد علددى ا صدافه ب لددك الصصددادا قثيدرة جدددا ، أورد منهددا . ال للحد 

 : ي  ال الحصرالنواهد اآل يي من باب ال مث

 

مكادد أد الملحد االنجليدم  ري ندارد دوقيندم وصدف نند ة الحيداة  :أولها    

ووصددف .  18((حاد ددا عارضددا ن يجددي لطددربي حدد )) قاندد  والعقدد  ب نهددا 

 . 19(( م حد   المعجمة : )) الملحد ا مريكي دانيي  ديني  نن ة العق  بقوله

 

وقيددف يجعلهددم يكسددرود بدده ان ددر إلددى مددا يكعلدده الهددو  ب  باعدده،  :أقااول   

فه  يُعقد  أد نند ة .  !!معطالت وأل اه الكود ال ي عجم العلم أد يحلها ؟؟

وهددي ال ددي أعجددمت (( حاد ددا عارضددا ن يجددي لطددربي حدد  )) الحيدداة قاندد  

نعدم إد نند ة الكدود قلهدا قاند  .  !!العلمان في مصابرهم مدن أد يُنندئوها ؟؟

ن لماذا وصدف دانيد  نند ة العقد  معجمة وآيي دطعيي على وجود الصال ، لك

ب نده معجددمة، ولددم يبحد  عددن فاعلهددا ؟؟، وهدد   وجدد معجددمة بددال فاعدد  ؟؟، 

وأليس حدوث المعجمة هو دلي  دطعدي علدى وجدود الكاعد  الدذ  هدو أع دم 

وألدديس مددن المسدد حي  أد  حدددث ضددربي بددال فاعدد  ؟؟، فمددن هددو . منهددا ؟؟ 

 . ق  ؟؟الكاع  الذ  دام بطربي ح  ف وجد الحياة والع

 

إنهما لدم ي كلمدا بعلدم وال عقد  ، وإنمدا  كلمدا بهدو  و عصد  للباطد  ،        

ولم يصجال بذلك ال علي  الصرافدي والمطدحك الدذ  طرحاهدا وعلدال بده نند ة 

وأين العق  والعلم اللدذاد قثيدرا مدا ي  ندى بهمدا العقد  الملحدد . الحياة والعق  

سدددير العقددد  الملحدددد ال الحجدددج إنهدددا ا هدددوان وا وهدددام هدددي ال دددي  ُ .  !!؟؟

 .  !!والبراهين الصحيحي 

 

مطمونه أد الملحد دوقينم  اع رع ب نه ال يملك دلديال   :النموذج الثاني    

إندي اع قدد أد الكدود : )) يثب  ما يع قدد عن نن ة الكود ، لكنه مع ذلك دال 

صدحيح مدن فالرج  لم يقدم اع قدادد علدى دليد  . 20 ... ((نن   لقاديا من العدم 
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، بمعندى أنده اع قداد ددادم " اع قاد  صصي " علم وال عق ، وإنما أدامه على 

على الهو  وال ن ، ب  ويج  أد يكود قذلك سدوان اع درع  دوقيندمأو لدم 

يع رع ،  نه يسد حي  عقدال وعلمدا أد يصلد  العددم نكسده مدن العددم فيصدبح 

عن ساب  إصدرار  فهو  اع قاد باط  وهادف ، أدامه الرج  على هواد. قونا

و عمددد ، وم ددى قاندد  ا هددوان المجددردة أدلددي وبددراهين يُحدد ج بهددا ويُحدد كم 

فدان ر إلدى مددنهج االسد دالل الدذ  يع مدد عليدده العقد  الملحدد فددي .  !!إليهدا؟؟

أوطر موضو  في هذد الدنيا، وعليه ي حدد مصير احنساد ، إنه منهج ذا ي 

 .واليقين هادف م هاف  ولن يوص  أصحابه إلى الحقيقي 

 

بع  المالحددة  ندهد علدى أد مدنهج  ي طمن اع رافات: النموذج الثالث    

االس دالل عند العق  الملحد يقدوم أساسدا علدى الهدو  وال دن وال مندي، أقثدر 

ممددا يقددوم علددى البحدد  العلمددي عددن الحقيقددي لإليمدداد بهددا سددوان قاندد   فيددد 

ملحد سد يكن واينبدر   ذقدر الكيميادي ا مريكي المنها أد  . احلحاد أو  هدمه

أنه قاد ي منى ن ريي الكود الثاب  ا هلي،  نها أقثر جاذبيدي، )) عن نكسه 

ددـا نددادت بدده ا ديدداد  ويقددول الكيميددادي البريطدداني ديندديس .  21...((وأبعددد عمَّ

لم أُدافع عن ن ريي الكود الُمس قر لكونها صحيحي، ب  لر ب ي في ))  ياما 

أد  راقمد  ا دلدي  بدين لنددا أد اللعبدي ددد ان هدد   قونهدا صدحيحي، ولكدن بعددد

ان ه  فعالك، وبذلك يع رع أن وني فلدو  فيلسدوع احلحداد )) فاللعبي دد . 22((

يقولددود إد االع ددراع يكيددد احنسدداد مددن الناحيددي "فددي القددرد العنددرين دددادالك 

إد نمدوذ  بدايدي الكدود  دين محدر  جدداك .. النكسيي، وأنا سد ُدلي بداع رافي 

نسددبي للملحدددين ، ذلددك  د العلددم أ بدد  فكددرة طالمددا دافعدد  عنهددا الك دد  بال

    .23" ((الدينيي

 

ح أندده : النماوذج الرابااع   )) مكددادد أد الكيلسددوع الملحدد  ومدداس ناجدد  صددره

واضدح مدن قدالم .  24((ببساطي ال يود أد يوجد هناك قادن ذو صكات قداهلل 

على هواد ور ب ه ولم يقمه  هذا الملحد أد منهجه في االس دالل أدامه أساسا

إنده ال يدود، وال ير د ، وال . على طل  الدلي  الصدحيح ليُقديم عليده عقيد ده

وهددذا انحددراع . يُحدد  أد يكددود هللا موجددودا وال أد يجددد أدلددي  وصددله إليدده 

قبير ووطير عن منهج البح  العلمي الصحيح، فكاد علدى ا دد  أد يُ هدر 

لكن . وجود هللا فإنه ربما سيُ ير مودكه أنه لو  وفرت ا دلي الصحيحي على 

ف ن ر . هواد أعماد واصمه ، وحرمه من الطري  الذ  دد يوصله إلى والقه
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إنهدا حماددي قبيدرة، وسدقطي ال يصدح لعادد  أد . !!ماذا  كع  الحمادي ب هلهدا 

 .  !!يقع فيها ، لكنه الهو  الذ  يهدم العقول ويكسد الككر والسلوك

  

لمددا قدداد العقدد  الملحددد يقددول بددال طور العطددو ، : الخااام : النمااوذج   

ومع م ال طوريين مالحدة ، فإنه أدام منهجه االس داللي على دبول معطيات 

من ذلك .  طوريي دام  أساسا على ال نود وا هوان، وا وهام وال حريكات

 سدماك أ هر أمثلي ال طوريين ال ي اس دلوا بها على  طدور ا)) مثال أد من 

حي  بعددما وجددوا لهدا حكريدي وأعطوهدا  الكويالقان  هي سمكي، إلى البر 

وددالوا أنهدا سدمكي منقرضدي قاند   عدي  . مليدود سدني  15عمرا يص  إلى 

ودددالوا أد أعطددادها ال لي ددي . دددرب سددطح المددان حيدد  يسدده   حولهددا للبددر 

، ودددالوا أد بهددا ردددي ومدد  .  هددا  د   حددور و  طددور إلددى أيددد  وأددددام أهل

وملفوا ب لك االف راضات والرسومات ال صيليي لذلك ال حول عنرات الك د  

 66فوجئدوا فدي )) ، فإنهم لما فعلوا ق  ذلك (( والمجالت العلميي والم احف

أعمداق م باصطياد أحد الصيادين لسمكي قويالقان  من  7548ديسمبر عام 

وقدددانوا  -وبل ددد   لدددك الصددددمي بدددال طوريين سددداع ها ! .  المحددديق الهددداد 

سدمي  . ب. ل.   :أد دال عالم الكيميان بجامعدي رودس -ي نونها منقرضي 

لدددو أندددي دابلددد  : "  والدددرديس الندددرفي لم ددداحف أسدددماك جندددوب إنجل دددرا

 بد ". لما قان  دهن ي أ د من دهند ي اآلد ، ديناصورا كيسير في النار  

بال صددوير مددع الصدديادين لسددمكي الكويالقاندد  الثانيددي ال ددي  ددم  ودددام سددمي 

بد  ومدع  طدور الصديد فدي ، اصطيادها من جمر القمر في أوادد  السد ينات 

سمكي قويالقان  بعد ذلدك  655 م اصطياد أقثر من ، ا عماق بمر السنين 

السدانحي  ري الكثيدرةفاس    العلمدان  لدك الكُد، من أماقن مص لكي من العالم 

فوجدد ، للكنف على ما ننرد ال طوريود عدن أجهدمة  لدك السدمكي ونندرود 

وليسدد  مددن سددمك دددرب  -م  785 -العلمددان أوال أنهددا مددن سددمكي ا عمدداق 

ووجددوا قدذلك حكريدات أودر  لهدا  عدود . سطح المان قما دال ال طوريدود 

عنده   م وجد العلمان أد ما قاد يقول، مليود سني مط   355إلى أقثر من 

هددو فددي الحقيقددي مثانددي هواديددي مملددونة ، ال طوريددود فددي السددمكي أندده ردددي 

وأد مددا قدداد يدعيدده ال طوريددود مددن وجددود مدد  قبيددر فددي رأس ، بالدددهود 

في أعماق المحيطدات و عي   لك السمكي  .25((ال وجود له أصال ، السمكي 

ي وقاندد   نددبه  مامددا الحكريدد. م ددرا 785وال  ق ددرب مددن السددطح  إال بعمدد  

 .26المك نكي وال ي  عود إلى عنرات الماليين من السنين من دود أ    يير
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أمدا الطريد  الدذ  يسدلكه رجدال العلدم فهدو  طويدع . ن ريي مقبولي لديك سلككا

 .29" !!..((الن ريات للحقاد ، وليس ال صلا من الحقاد 

اللعبي انكنك  بعد أربعين سني عندما أُوطع   لك الع دام للكحدا لكن     

م ، 7504وال حلي  العلمي و بين أد العمليي قلها مميكي ، وقاد ذلك في سني 

لديس إال : إد إنسداد بل دداود : ))"و م احعالد الرسدمي عدن الن دادج ، وفيهدا

.. !!ومددن دبدد  أندداس مح ددرفين !!..  مدد  بمهددارة : دطدديي  مويددر وودددا  

فهددي لقددرد : أمددا ع ددام الكددك !!..  عددود إلددى إنسدداد معاصددر : فالجمجمددي 

 رسد  : هي أسدناد إنسداد : وا سناد !!.. أورانج ود بعمر عنر سنوات 

وظهدر قدذلك أد الع دام عوملدد  !!.. بندك  اصدطناعي ورقبد  علدى الكدك 

ححدداث آ دار بقدع لل مويده وإعطدان  دك  : بمحلدول ديكرومايد  البو اسديوم 

 .  30" !!..((صي دديم لها اري

واضح من ذلك النموذ  أد العقد  الملحدد مدارس منهجدا اسد دالليا جمدع      

بددين ا هددوان وال نددود وا وهددام، وبددين ال مويددر وال العدد  وال لبدديس علددى 

فعدد  ذلددك عددن سددداب  إصددرار و عمددد  ان صددارا لإللحدداد وعقيد ددده . الندداس

لكندده انكنددف . الصددحيحال طوريددي علددى حسدداب الحقيقددي والمددنهج العلمددي 

وانكطح ودام الدلي  الدامغ على أنه عق  ال يملك منهجا علميدا حياديدا يو د  

 .به ، وال في مقدورد الوصول إلى الحقيقي

  

ت )مطددمونه أد الكيميددادي الملحددد جددود مددادوقس : النمااوذج السااابع     

 د رف  االدرار ب د الكود مصلوق له بدايي قما يقول العلم ليس ( م 6555

يعطدي حجيدي لدرأ  الم ددينين )) عندد ما يدعم مودكه وإنمدا  د القدول بدذلك 

إنه مودف سببه الهو  والر بي وال عص   بناد صاحبه رفطا للحقيقي . 31((

فان ر قيف يككدر . ال ي دررها العلم المعاصر ب د العالم مصلوق وليس أهليا

عمدا يددعم إلحدادد بد   العق  الملحد، إنه ال يبح  عن الحقيقدي، وإنمدا يبحد  

 .  !!وسيلي ح ى وإد  طل  ا مر إنكار حقاد  العلم 

 

ودد قاد المالحدة دديما وحديثا يع مددود فدي إلحدادهم علدى ددولهم ب هليدي     

الكود، لكن لما أ ب  العلم أد الكود مصلوق ، له بدايي بعد عددم وسد كود لده 
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فعد  مدادوقس ، لكدن  نهايي أيطا، فإد بعطهم ظ  منكرا ورافطا لذلك قمدا

أقثرهم اع رفوا ب د للكدود بدايدي، لكدنهم فسدروا ذلدك بكرضديات و كسديرات 

إلحاديددي ان صددارا لدددينهم و حددايال و العبددا ورفطددا لمددا دددررد العلددم، ققددولهم 

لكدن  كسديرا هم هدذد . ب عدد ا قواد و جددها، وأد الجاذبيي هي والقي الكود

ولدم يقددموا . من العلم فدي  دين ما هي إال فرضيات وظنود وأوهام وليس 

 . 32عليها أ  دلي  علمي صحيح وال منطقي مقبول يثب  هعمهم

 

بما أد العق  الملحد  طور ، فإنه  بنى العقيددة ال طوريدي : النموذج الثامن  

من دود أ  دلي  صحيح يثب ها من جهي، ودبلهدا مدع أنهدا دامد  أساسدا علدى 

لدك مدثال أد ال طدوريين هعمدوا أد من ذ. أوهام و صيالت و كسيرات ورافيي

أيد  الديناصدورات  ))أص  الطيور من الديناصورات، فادعى بعطهم ب د 

، قمدا هدو مبدين فدي الصدورة !! (( مطارد هدا للدذباب أ نان:   حول   جنحي

فبُهدد  !!.. ؟ وقيددف ظهددرت أجنحددي الددذباب))  :، فقيدد  لهددم  33الصياليددي أدندداد

أ  بمددا أد الددذباب قدداد موجددودا ويطيددر بجناحيدده فددال . 34(( !!..الددذ  قكددر 

معنى وال فاددة من أد   طور أيدد  الديناصدورات ل  كدود ا جنحدي و  هدر 

 . الطيور

 
 

: يقدول -المص ا في الطيور القديمدي -ر  مار نال ولذلك قاد ال طور     

ُت إلددى   ييددد الككددرة القادلددي بدد د أصدد   ))  " َ ُصددُددَك القددول، إذا اضددطريرح

الطيددور هددو الديناصددورات بصددكا ها الحاليددي فس  ددعر بالصجدد  فددي قدد  مددرة 

وددددال  .35((" !!.. أُضدددطر فيهدددا للنهدددو  وال حددددث عدددن هدددذا الموضدددو 
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: ))  آالندددد فيدو نددديا : فدددي  ندددريح الطيدددورال طدددور  المندددهور المصددد ا 

حسناك، لقد درسُ  جماجم الطيور لمدة ومدس وعندرين سدني، وأندا ال أر   "

إد ن ريدي  طدور الطيدور .. أ  وجه  نابه بينها وبين جمداجم الديناصدورات

مددن قادنددات ذات أربددع أرجدد  هددي فددي رأيددي وصددمي عددار علددى جبددين علددم 

فلمدداذا هددي وصددمي عددار ؟؟، . 36" !!..(( الباالن ولوجيددا فددي القددرد العنددرين

 نه قاد يعلم ب د قالمه ليس من المنط  وال من العلم فدي  دين، وإنمدا هدو 

 .  أهوان وظنود وأوهام ، و كسير أسطور  لبع  ما في السج  الحكر  

  

واضح من ذلك أد الرجد  ا ول قداد يسد حي مدن أد يقدول ذلدك الكدالم،     

ي كلم بدلي  صحيح من عق  وال مدن علدم، وأد  لدك   نه قاد يعلم أنه لم يكن

الحكايي هدي أسدطورة ، وال  ص لدف عدن قثيدر مدن أسداطير القددمان الم علقدي 

بصلد  الكدود ، وي مثد  الكدرق ا ساسدي فدي أد ال طدوريين الُمحدد ين ألبسدوا 

أسدداطيرهم  ددوب العلددم وددالع القدددمان الددذين سددردوا أسدداطيرهم مددن دود 

فالعقدد  الملحدددد أددددام منهجدده االسددد داللي علدددى . قيددديمقدددمات وإلباسدددات منط

 . معطيات هادكي وأوهام ووياالت أسطوريي في  بنيه للعقيدة ال طوريي

 

ي علدد  بنددواهد ماديددي  دددل دطعددا علددى أد : -التاسااع  -النمااوذج األخياار     

مددنهج االسددد دالل عندددد العقددد  الملحدددد أدددام عقادددددد احلحاديدددي علدددى ا هدددوان 

 نده  بندى العقيددة ال طوريدي، وهدي أصدال .  ددليس وال العد  وا وهام ، وال

مددن ذلددك مددثال أد . دامدد  علددى الصرافددي، وال مويددر وال صدديالت والر بددات 

ال طوريين  كلوا هيكال ع ميا لديناصور م صي  قونود بقطدع ع ميدي دليلدي 

ال يُمكنها أد  عطي صورة صحيحي للكدادن سدي هر لونهدا أسدود فدي الهيكد  

 : 37اآل ي
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والنداهد الثداني مكددادد أد ال طدوريين عثدروا علددى جمجمدي  يدر ُمميددمة،      

بدين القددرد فداو لقوا لهدا  ال دي أوجدده  طوريدي حسد  اهدوادهم قحلقددي وسديطي 

فعلددو ذلددك مددع أد الجمجمددي ال  حمدد  دلدديال علددى  لددك الصددور . واحنسدداد

 : 38الم صيلي والمص لقي ، قما هو مبين في النك  اآل ي

 
 

مطمونه أد ال طوريين عثروا على حكريي :  -الثال  -الناهد ا وير   

ومك  ي ع امها وال  وحي بصور ها ا صليي أبدا، فجمعوها مكككي 

ورقبوها واو لقوا لها صورة  طوريي هادكي بين القرد واحنساد حس  

أهوادهم وسموها أورد ، وإليكم الع ام أوال، وبجانبها الصورة المص لقي 

 :39 انيا
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 لك النواهد و يرها هدي أدلدي دام دي علدى أد العقد  الملحدد أددام منهجده     

االس داللي على معطيات هادكي وم هاف ي ونادصي  أدامها ال طوريدود أساسدا 

  الملحدددد و بناهدددا علدددى أهدددوادهم وأوهدددامهم وظندددونهم م عمددددا ، فجدددان العقددد

 .وان صر لها بحكم اد ال طور العطو  هو أحد عقاددد احلحاديي 

 

ي بدين منده أد اسد دالالت العقد  الملحدد فدي إلحدادد ال وإنهاًء لهذا المبحاث   

يع مدد علددى منطدد  صددريح وال علددى علدم صددحيح، وإنمددا يع مددد أساسددا علددى 

هدي، وعلدى ال كسدير ا هوان والر بدات وال ندود وا وهدام وال منيدات مدن ج

وهذا يعني أد منهجه االسد داللي هدو . الصرافي  هم اصوله من جهي أور 

منهج ذا ي ونادا وضعيف وم هاف  يك قد إلى الحيداد العلمدي بنسدبي قبيدرة 

 . جدا في مع م أصوله، وهذا ا مر َحرمه من اليقين العلمي

 

 : زييفممارسة الخداع والتالعب والتضليل والتغليط والت: ثالثا

ي ميددم مددنهج االسدد دالل عنددد العقدد  الملحددد بصصددادا  يددر أوالديددي وال    

وهدي . علميي جمع  بين الصدا  وال العد ، وال طدلي  وال  لديق وال مييدف 

صكات فاضحي للمنهج ومدمرة لده ، وأساسديي ال  نكدك عنده  نهدا  قدوم علدى 

الدالدي علدى ذلدك  والندواهد. العقيدة احلحاديدي الهادمدي للندر  والعقد  والعلدم

قثيرة وم نوعي جدا  فقد قلها على  هافد  وفسداد وبطدالد مدنهج االسد دالل 

 :  عند العق  الملحد منطلقا و ايي، أذقر منها النماذ  اآل يي

،  بما أد العق  الملحد  طور ، ومع دم ال طدوريين مالحددة  قريبدا: أولها   

ويددرات وال العبددات فددإد هددذا يعنددي اد العقدد  الملحددد طددرع اساسددي فددي ال م

ال ددي مورسدد  علددى الحكريددات ان صددارا لل طوريددي ، وعليهددا أدددام منهجدده 

ومن النواهد الدالي على ممارسي هفالن لذلك، ما ذقر ده مجلدي . االس داللي 

ال ي دور  ))  :م 7520قدانود الثداني سدني / العلوم ا مريكيدي فدي عددد ينداير

ف ددران واللجددون إلددى الحيدد  عددن اال -أو الددذين يدددعود العلددم -علمددان ال طددور

 



وال دليس لينسجوا أدلي وهميي   ك  وويالهم وأ راضدهم ليثب دوا أ ديان  ك قدر 

 .40((إلى الدلي  العلمي القاطع 

أبو أولهما ما رواد الباح  القدير : ومما يفيد ذلك ويُفقدد الناهداد اآل ياد  

فددددددي إحددددددد  محدددددداورا ي : )) حدددددد  هللا عددددددن بعدددددد  المالحدددددددة  فقددددددال

لماذا   رك أدرانك مدن الملحددين والالدينيدين و د  ي للنقداش  :س ل ه حدمل مع

وأن م ال  : نهم يكذبود في ق   بها هم دوما ك:فقال لي  !؟  -قمسلمين - معنا

 !!!!.. فعرفدددُ  أنهدددم علدددى باطددد  وإال مدددا قدددذبوا ل رويجددده !!!..  كدددذبود

 . 41((!!!..ولذلك أ حاور معكم ب يي الوصول للح  

ي ي طددمن اع ددراع الجيولددوجي ال طددور  سدد يكن جددا   ولددد فددي والثددان   

إد السج  الجيولوجي فيه نقا حاد و ديد ))  :فقال، ق ابه ال اري  الطبيعي

واننا يجاب بالتاالي ان نحار  ا  انه  ير مك م  على الوجه المصور عليه 

فيااه ونُاادخل التعااديالت فيااه بطريقااة غياار مرئيااة حتاا  يظهاار علاا  الشااكل 

بددالر م مددن اننددا ال نملددك دلدديال مبا ددرا علددى : )) ودددال أيطددا .42((الحااالي

سلسدلي معقولدي مدن اال دكال الم وسدطي  لكننا نساتطيع ان نختارعاالن قاالت 

 .43((بين الكادنات المص لكي وأسالفها 

اد  يدداب االدلددي :))ودددال فددي ق ابدده الن ريددي الجديدددة المنبثقددي مددن ال طددور   

الكادنات حقيقي ووادعدي ح دى فدي ويالندا  ا حكوريي للمراح  الم وسطي بين

كان بناء مراحال متوساطة للكائناات مان قبلناا يعتبار مشاكلة دائماة وبال الي 

 .44(( وملحة للتطور

 

واضح من قالم الرج  أنه هو وأصحابه قانوا يمارسود ال مييف  :أقول     

 وهدذا .!!!!وال طلي  وال الع ، ب  وأوجبود على أنكسهم ان صارا لل طدور 

قالم جاه  ال عالم، وصاحبه ال يس ح  أد يكود عالمدا، فقدد أعمداد  عصدبه 

فعد  .  للباط  ح ى جعلده  يع درع بدذلك عدن  عمدد وسداب  إصدرار و رصدد

لكنده . ذلك طلبا للباط  ال للح ، وللصرافات ال للحقاد ، ولألوهام ال لليقدين 

هج مدن مدمور ومصداد  م عصد  للباطد ، يندهد بد د مدن"  جا  " اع راع 

االس دالل عند العق  الملحد ال يقوم علدى معطيدات صدحيحي، وال لده  ايدات 

 .  ريكي، وال يُمكنه أد يوص  أصحابه إلى الح  واليقين
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مكددادد أد الملحددد ا مريكددي المنددا   فيك ددور سدد ينجر : النمااوذج الثاااني    

د بد د العددم هدو  دين، وأ - هربا من االدرار بوجود الصدال  -و يرد ، هعم

 . 45((نن   لقاديا من هذا الذ  هو العدم ))  -الوجود –الكود 

 

إندده  ُهددرب وودددا ، و  لدديق و طددلي ، وهعددم باطدد  دطعددا،  ندده حسدد       

وهدذا باطد  دطعدا . هعمه ال فرق بين الوجود والعددم، والموجدود والمعددوم 

 نه ، د العدم ليس  يئا موجودا، فال هماد وال مكاد ، وال طادي وال مادة، 

لكن  ال عج  من العق  الملحد، . ليس  يئا  ، لكن الوجود هو  ين موجود 

فهو عبد هواد ودد هدم الوحي والعقد  والعلدم عنددما هعدم اد الال دين ولد  

نكسدده مددن ال  ددين ف صددبح  دديئا ، فمددن الطبيعددي بالنسددبي إليدده أد يقددول أ  

فهددو مددن  ورافددي مددن الصرافددات ال ددي   كدد  مددع هددواد، منهددا هعمدده السدداب ،

لكنهددا مددن جهددي أوددر  قنددك  العقدد  الملحددد . ورافا دده الكثيددرة والم نوعددي

 . وفطح ه ، وهدم  منهجه االس داللي منطلقا و ايي

 

إذا اق ندددكَ  هدددذا الكدددود : ))الملحدددد ريندددارد دقندددم ددددال :النماااوذج الثالاااث

إمددا .. أع قددد لدديس أمامددك إال  كسدديرين ا نددين .. المددده  الُمعددد فعليددا بعنايددي 

  .46(( وال  ع يم أو أقواد م عددة

دولده هدذا باطد ، وفيدده   لديق و حريدف ، و طدلي  و العدد  ،  د  :أقاول   

وجددود العنايددي فددي الكددود المصلددوق سددوان قدداد واحدددا أو م عددددا ال يعنددي إال 

أو مسدبودا وسدوان قداد الكدود واحددا .  كسيرا واحدا، هو أد والقا ددد ولقده 

بدد قواد، او أندده سدد  هر أقددواد أوددر  بعددد قوننددا هددذا، فددا مر ال يح مدد  إال 

.  كسيرا واحدا، هو أد ق  هذد ا قدواد مصلوددي وال بدد لهدا مدن ودال  ولقهدا

 د ا مدر ال ي علدد  بوجددود قدود واحددد أو ألددف ، وإنمددا ي علد  بدد د قدد  هددذد 

ا واحدد هدو أد والقدا ددد ا قواد مصلودي وليس  والقي، وهدذا يسد لمم  كسدير

فددان ر إلددى هددذا الملحددد قيددف يبنددي منهجدده االسدد داللي علددى ال  لدديق . ولقهددا

وأنددى لهددذا المددنهج أد يكددود علميددا .  !!وال طددلي  ،وال لبدديس وال العدد  ؟؟ 

 .  !!حياديا يقينيا ، وأنى له أد يص  إلى الحقيقيي

 

ه بال طور العطدو  فدي مكادد أد العق  الملحد ليفيد دول :النموذج الرابع    

نن ة الحياة على ا ر  وجدناد يس نهد ب جربي أجري  في القرد العنرين 

بمحاولي محاقاة ال روع ا ولدى عندد  ميلر الم علقي – ُعرع ب جربي يور  
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ومع أد هذد ال جربي لم  نجح في معرفي ما بحثد  . نن ة الحياة على ا ر 

)) ل دما ُمحيدرا ، ومدا ندمال  نجهدد   عنده ، ومدا  دمال إلدى اليدوم نند ة الحيداة

، فإندده ر ددم ذلددك فمددا يددمال المالحدددة 47(( مامددا نندد ة الحيدداة علددى ا ر 

وأمثالهم يس دلود ب لدك ال جربدي قددلي  علدى ال طدور، بددعو  أنده لدم ي هدر 

إطدال  النداس علدى الحقيقدي يد م   ييبندا وودداعنا )) وبددال مدن .  أفط  منهدا

. 48((جريبيا ما هي الصطوة ا ولى في ننون الحياةبادعان أد العلمان أ ب وا  

يكعلود ذلك وداعا و لبيسا و  ليطا للناس ان صارا لددينهم، مدع أنهدم يعلمدود 

أد  لك ال جربي لم  حقد  مرادهدا،  وددد فندل  فدي محاقداة ال دروع الكعليدي 

 مامدا نند ة الحيداة علدى )) لألر  القديمي، وأننا إلدى اليدوم مدا ندمال نجهد  

ولو نجح   لك ال جربي  عادوا  جرب ها مرارا في مصدابرهم .  49((ا ر 

علما ب نه . ، و ورجوها للناس ههوا واف صارا و رورا، لكن هذا لم يحدث 

ح ى ولو فرضنا جددال أد ال جربدي نجحد  فدي محاقداة نند ة الحيداة ا ولدى، 

ندا عدن فهي ال  دل على ال طور الممعوم ، وال  ُفيد احلحداد، وإنمدا  كندف ل

لكدددن العقددد  الملحدددد لجهلددده . الكيكيدددي ال دددي ولددد  هللا بهدددا الحيددداة فدددي ا ر 

وانحددراع منهجدده فددي االسدد دالل واف قددارد إلددى البددراهين الصددحيحي ي مسددك 

 . بالنبهات ويمارس ال طلي  وال  ليق ان صارا للباط  بالباط 

 

اسد  ي عل  بحجي االبريد  للكيلسدوع الملحدد بر راندد ر: النموذج الخام   

، وهددي  نددبيه صددا ه ليددرد بدده علددى  القددادلين ب ندده علددى ( 7515 - 7816)

. المنككين يقع ع ن إ بات  عدم صحي مدا  قولده ا ديداد ب نهدا  يدر واطئدي

إذا أمكنندي أد أ دير أنده يوجدد بدين ا ر  والمدري  إبريد  : )) ومطمونها

مصددنو  مددن الصددمع الصدديني يدددور حددول النددمس فددي مدددار بيطددو  ، ال 

ن  حد أد يددح  اف راضدي ، إذا قندُ  حريصداك علدى ذقدر أد احبريد  يمك

ولكني إذا ان قلد  إلدى . أص ر من أد  راد أدو  ال لسكوبات الموجودة عندنا

االدعان ب د اف راضي ي م ع بصاصيي أنه ال يمكن ا بات عدم صح ه، وبدذلك 

 قيدد فانه من  ير المقبول    عق  بنر  م مد أد ينكك في صدح ه، فبال 

ور م ذلك فإنه إذا وجدد فدي . يج  أد يع برني الناس أ حدث بجنود والا

نصوي دديمي ما يفقد وجود مث  ذلك احبري ، واع بدر قندين مقددس قد  

يدوم أحدد، وهر  فدي عقدول ا والد الصدد ار فدي المدرسدي، فدإد  دكك  فددي 

وجودد فسيكود ذلك عالمي على عدم اال ماد ويجذب ذلك المنكك ان باهات 
                                                 

أيقونات ال طور، علم أم ورافي ؟ ،  رجمي أحمد مداحي، ومدفمن الحسدن ، مرقدم بدراهين  لدراسدي احلحداد ومعالجدي الندواهل العقديدي، : جونا اد ويلم  47

 . وما بعدها  76: هديي مجلي براهين، العدد ا ول ، ي
لحسدن ، مرقدم بدراهين  لدراسدي احلحداد ومعالجدي الندواهل العقديدي، أيقونات ال طور، علم أم ورافي ؟ ،  رجمي أحمد مداحي، ومدفمن ا: جونا اد ويلم  48

 . وما بعدها  76: هديي مجلي براهين، العدد ا ول ، ي
أيقونات ال طور، علم أم ورافي ؟ ،  رجمي أحمد ماحي، ومفمن الحسن ، مرقم براهين  لدراسي احلحاد ومعالجي النواهل العقديي، : جونا اد ويلم  49

 . وما بعدها  76: راهين، العدد ا ول ، يهديي مجلي ب



طبيدد  نكسدداني فددي عصددر مسدد نير قعصددرنا أو أ  فطددولي فددي  العصددور 

 .  50((السحيقي

 

قالم الرج  ال يصلح قدلي  لرف  وجود الصال ، وال ح بات  :وأقول   

احلحاد، وهو اس دالل ال ديمي له وال يصح اد يصدر عن باح  موضوعي 

يج  أد نعلم   نه أوال. يعي ما يقول، وهو مثال  افه وفيه  عالم وجه  قبير

أد ا دياد ق يرها من الموجودات يمكن ب  ويج  نقدها وفحصها 

وعرضها على العق  الصريح والعلم الصحيح، وبذلك يُميم الدين الح  من 

 د ا دياد ليس  قلها صحيحي ب  قلها باطلي إال دين واحد . ا دياد الباطلي

اه  يج  عرضها ، وهي ق يرها من ا فكار والمذ 51فقق هو دين احسالم

على ميماد العق  والعلم ل محيصها و مييم صحيحها من سقيمها، وبذلك 

الَمُ : ))ي هر الدين الح ، دال  عالى سح ي احي نَد هللاه يَن عي : آل عمراد()إيدَّ الدِّ

وعليه فإد المعم ب د ا دياد ال يُمكن نقدها ل محيصها فهو قالم ((. 75

وال يح     إنساد أد يدعي . أو معاند  باط  دطعا ، وال يقوله إال جاه ،

أمرا دود دلي  من عق  ، أو علم ، أو من وادع، أو من وحي الصحيح ليُثب  

هعمه ، وإال فمعمه مردود عليه من دود  ك وال ديمي له في ميماد العلم ، 

 . وال ينكع اع قاد الناس به ح ى ولو قانوا بعنرات ومئات الماليين

 

 مر ما هو المطال  بالدلي  من دود  ك ، وال يصح  و انيا إد المدعي  

عكس ا مر،فإد قاد المفمن باهلل هو الم كلم أوال عليه أد يذقر دليله على 

دَالَ ح ))دالوا  دوامهم  -عليهم السالم-وجود هللا وإيمانه به، بدلي  أد ا نبيان

ري السََّماَواتي َوا َرح  ي َ كٌّ فَاطي
ن ُذنُوبيُكمح ُرُسلُهُمح أَفيي هللاه كيَر لَُكم مِّ ُعوُقمح لييَ ح  ي يَدح

لُنَا  ُرييُدوَد أَد  َُصُدونَا 
ثح ى دَالُواح إيدح أَن ُمح إيالَّ بََنر  مِّ َرُقمح إيلَى أََجٍ  ُمَسـمهك َويَُفوِّ

 ُونَا بيُسلحطَاٍد ُمبيينٍ 
بُُد آبَُِؤنَا فَ ح ا َقاَد يَعح ا ، فلم يس نكرو(( 75: إبراهيم()َعمَّ

ونكس ا مر . دود ذقر للبرهاد، وهو أد هللا وال  السموات وا ر 

ينطب  على الملحد سوان قاد هو ا ول أو الثاني فعليه عندما يلحد أو 

يعر  إلحادد على مصالكه أد يذقر النواهد ال ي اع مد عليها في قكرد 

 ومن جهي أور  عليه أد ي رك هواد وورافا ه وظنونه جانبا  م. وضالله 

أَمح : ))يجي  بعق  وعلم وصدق وإوالي وموضوعيي على دوله  عالى

َ  بَ  الَّ  َرح ٍن أَمح هُُم الحَصاليقُوَد  أَمح َولَقُوا السََّماَواتي َوا ح نح َ يحري َ يح ُوليقُوا مي

وبما أنه لن يس طيع أد يردد بعلم وح  فعليه ((. 42 - 40:الطور() يُودينُودَ 
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، أو يعلن عجمد واو يارد للككر بصالقه  عصبا إما أد يع رع ويفمن باهلل

 . للباط  ورفطا للح   

 

و الثا إد الذ  يدعي أمرا قادعان بر راند راس  الم عل  باحبري  الُم صي    

وجودد بين ا ر  والمري  ويدور حول النمس ، فإنه في الحال ين ال 

ال ))ال راس  فكي ا ولى د. يصح وليس في الثانيي فقق  قما أ ار الرج 

يمكن ألحد أن يدحض افتراضي ، إذا كنت حريصاً عل  ذكر أن اإلبريق 
هذا االف را   .(( أصغر من أن تراه أقوى التلسكوبات الموجودة عندنا

ال يصح ،ويُمكن دحطه ،  نه في هذا الحالي ال نُطَالَ  نحن  الممعوم

مبا ر يُثب ه ،  بدحطه ،ويككي أد نردد ب نه ال يوجد دلي  مبا ر وال  ير

وإنما هو الذ  يج  عليه أد يُثب  هعمه واف راضه با دلي المبا رة أو  ير 

المبا رة ال ي  ثب  هعمه ، نه هو المدعي، وهذد داعدة صحيحي  حكم 

. وإد لم يكع  ذلك فال ديمي لمعمه، ويككي هذا لردد . العلوم والمج معات

أ  إنساد أد يمعم ما يريد،   د المماعم ال يعجم عنها أحد، وفي إمكاد

وال ديمي لمث  هذد المماعم إد لم يعطدها صاحبها بالنواهد والقرادن ال ي 

وبهذا نبط  هعم الرج  وندحطه ، وال ديمي علميي له مهما .  ثب  صح ها

ولن يصبح .  هرب و عالم و الع  بالكالم ، د قالمه مجرد هعم و صمين 

حيحي ال ي  ثب   رعيي وإمكانيي وصحي مقبوال إال إذا أورد ا دلي الص

إذا أمكنني أد أ ير أنه يوجد بين ا ر  : )) اف راضه أوال ،  نه دال 

وهنا يج  عليه أد يذقر ا دلي الصحيحي ال ي مكن ه ...(( والمري  إبري 

 نه ال يح   حد أد . من أد ينير إلى مثاله الم عل  باالبري  الممعمم

أنه  مكن من اف راضه ، أو أنه ير   فيه ، فهذا يك ر  هعما ما بدعو  

ليس  عليال علميا ، وإنما هو من ا هوان والر بات وهذد ليس  ادلي يُح كم 

 .إليها قما بيناد أعالد

 

وعلى الرج  أيطا أد يذقر النواهد وا دلي الصحيحي ال ي  ثب  صحي      

ات الموجودة احبري  أص ر من أد  راد أدو  ال لسكوب: ))دوله ب د 

فال يصح هعمه إال بذقر ما يثب  ذلك وإال فإد اف راضه ال يُقب  ((. عندنا

وال يصح االح جا  به وال ال عل  به، ويح  لنا االع را  عليه، وال يح  

ويبقى اف راضه من ال ن والهو  . له هو أد يمعم مث  ذلك المعم 

 ر  فرضا آور وال صمينات وليس من العلم في  ين، ويح  ل يرد أد يك

يعار  به حكايي االبري  ب  وينكرها بنكس الدعو  ال ي دالها راس ، 



وال ي هي من ال طلي  وال الع  وال هرب والعناد وليس  من العق  وال من 

 .العلم في  ين

 

علما ب نه من حقنا ب  ومن والواج  علينا رف  ذلك االف را  الذ  ال   

ن ال بان والجه   دبول هعم قالمعم يوجد أد  دلي  ينهد له بالصحي، فم

ومن جهي أور  فإنه ال يصح وال يح  لراس  وال . الذ  اف رضه راس 

ل يرد من البنر أد يك ر  مث  ذلك االف را   م ي مسك به وي حد  به 

 يرد ويمعم أنه على صواب وأد اف راضه منرو  من دود أد يقدم أ  

والعلم يكر  عليه  قديم ا دلي  إد قال من العق  والوحي. دلي  يثب  هعمه 

الصحيحي ال ي  فيد هعمه، وإال فهو مردود وال يُقب  منه ، وما هو إال 

سكسطي و طلي  و حريف و صريف ، قذب به الرج  على نكسه أوال، 

 . وعلى الناس  انيا 

 

ولكني إذا ان قل  : ))  وأما الحالي الثانيي الم علقي بذلك المثال، وهي دوله    

االدعان ب د اف راضي ي م ع بصاصيي أنه ال يمكن ا بات عدم صح ه، إلى 

وبذلك فانه من  ير المقبول    عق  بنر  م مد أد ينكك في صح ه، 

فإد هذد الحالي ((. فبال  قيد يج  أد يع برني الناس أ حدث بجنود والا 

 .لها وجهاد وليس لها وجه واحد من أد الناس سيع برونه مجنونا لقوله بها

ف ما الوجه ا ول فإد قاد االدعان صحيحا ودطعيا، فكي هذد الحالي يح  

للمدعي أد يجمم دطعا ب نه ال يُمكن إ بات عدم صح ه، وهنا يج  عليه أد 

 . يثب  ذلك ليُقنع  يرد

 

وأما الوجه الثاني فإد قاد االدعان ظنيا أو باطال فال يح  للمدعي أد    

وإد ادعى ذلك . ن إ بات عدم صح ه يجمم ب نه صحيح ودطعي وال يُمك

فيج  عليه أد يثب  هعمه، وال  ك أنه لن يس طيع إ با ه، وسيثب  

 .معارضود بطالد هعمه بسهولي

 

وعن ذلك االبري  يقول الكيلسوع المعاصر ألكن بالن نجا معلقا على ابري   

إبريدد  وبال ددالي علددى طريقددي راسدد  ، ا لوهيددي مثدد  فرضدديي : )) راسدد  

النا ، بمعنى أنه لكي يبرر الملحد مودكه فإنه ي عدين عليده مثلمدا ي عدين فدي 

... ح  المفمن بكرضيي احبري  ، أد يم لك أدلي دويي ضد المع قدد ا لدوهي 

 .52((ا لوهي 
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ال يصدلح ضدرب ذلدك المثدال لل سدويي بدين مدنهج االسد دالل عندد  :أقول     

بددداهلل واحلحددداد، وإنمدددا الحالدددي ا ولدددى  المدددفمن والملحدددد ، وال بدددين احيمددداد

الم علقي بمثال االبري  فهي قما أنها باطلي من جهي االسد دالل، فهدي  صدا 

. احلحاد ال احيماد، وعليه فإد ال سدويي بينهمدا هدو قدذب و حريدف و لبديس 

 -الحالدي ا ولدى -إد احيمداد بداهلل ال يقدوم علدى مثدال االبريد : و كصي  ذلك

ى مدنهج علمدي صدحيح ودديد  ودطعدي، وال يُمكدن ردد بعقد  وإنما يقدوم علد

 د المفد بداهلل يسد دل علدى إيمانده بالصدال  بنكسده . صريح وال بعلم صحيح

قإنسدداد والبنددريي جمعددان أوال،وبالمصلودددات قلهددا  انيددا ، وب هددور ا نبيددان 

ووجود الدوحي احلهدي بينندا  الثدا ، وهدذد قلهدا أدلدي دطعيدي ملموسدي بدذوا ها 

لكنده عنددما يعجدم عدن . ارها ولن يس طيع ملحد إبطالها ببرهاد صدحيح وآ 

ردها  م يعر  عنها ويعارضها ب هواده وظنونده  صمينا ده وورافا ده، فدإد 

فم ددى قانددد  . مودكدده هددذا لددديس برهانددا صدددحيحا وال يصددح االح جددا  بددده 

 . المماعم وا هوان أدلي يُح كم إليها؟؟

 

الحالددي ا ولددى مددن مثددال احبريدد ، فهددو ال وأمددا الملحددد فهددو الددذ  يسدد صدم   

يملك أ  دلي  ماد  وال عقلي ، وال أ  دلي  أ ر  و ير مبا ر يع مد عليه 

ح بات إلحادد من جهي ، ومماعمه مردودة وباطلي ببراهين احيماد باهلل مدن 

وهذا يعني أد احلحاد محروم من االس دالل العلمي الصحيح من . جهي  انيي

وهدذا الحدال هدو الدذ  جعد  الملحدد بر راندد . وادع، ومدن العلدمالعق  ومن ال

راسدد  يص لدد  مثددال االبريدد  وي علدد  بدده محاولددي مندده حنقدداذ نكسدده وضددالله 

ف مسددك بدده مددن دود دليدد  صددحيح ، وراوت و ددالق  و العدد ، . وإلحددادد 

فع  ذلدك  لعلده يجدد طريقدي يسد دل . ودلهس واف ر  على نكسه وعلى القار 

، فاو ل  ذلك االس دالل  عصبا و حريكا وان صدارا حلحدادد، بها على ضالله

فدددان ر مددداذا  صدددنع . وأبدددى أد يع دددرع بصطئددده وانحرافددده وفسددداد اسددد دالله

ا هوان بالمالحدة وأمثالهم ، إنها  طلهم و حرمهم المنهج الصدحيح و رمدي 

 .!!بهم في أحطاد الر بات وا وهام والصرافات والسكسطات 

 

مكدادد أد الملحدد ا مريكدي دانيدال دينيد  سدو  بدين : النموذج السادس     

ال  دك أد اآلالت يُمكدن أد  عدي ، والددلي  : )) عق  احنساد واآلالت ، فقال

قذلك ال ينب ي أد نعطي للنناط العقلدي وضدعا  !!على ذلك اننا آالت واعيي 

والعطد ، واصا ، فمثله مث  الوظادف ا ور  ، قالندعور وا لدم والجدو  

وقمددا يقددوم . فكدد  منهمددا نندداط يحدددث فددي مكدداد مددن المدد  ُمصصددا لهددا



الكمبيو ر بنناط عقلي، فال دا ٍ حعطان النناط العقلي الذ  يقوم به احنساد 

 . 53(( سمي واصي   جاوه دوانين الكيميان ال ي يصطع لها الكمبيو ر

 

قبيددر و لبدديس قالمدده هددذا باطدد  بدددلي  الوادددع والعلددم ، وفيدده جهدد   :أقااول   

و طلي  وإصدرار علدى الباطد ، واف دران علدى الحقيقدي مدن جهدي؛ وهدو مدن 

جهي اور  انحراع سافر عن مدنهج االسد دالل الصدحيح ، و داهد علدى أد 

. الرج  ليس حياديا وال طالبا للح  وإنما هو م عص  للباط  من صدر لدينده

دم هعمده  نه أوال إد قالمه  طمن معطيات ليسد  صدحيحي ، وإبطالهدا يهد

. !!منهدا دولده بد د اآلالت يمكدن أد  عدي بددلي  أنندا آالت واعيدي . من أساسه

دولدده هددذا باطدد  دطعددا،  د اآلالت مصددنوعات مي ددي ، فهددي ليسدد  قادنددات 

حيي، وال لها عق  وال إرادة، وأما نحن فمصلودات حيي ن م ع بالعق  واحرادة 

  صدنع اآلالت وليسد  ولذلك فاحنساد هو الدذ. وحريي ال صرع واالو يار

 . هي ال ي صنع ه

ومنهدا دعو ده إلددى عددم  مييددم العقد  بوضددع وداي، فهددو حسد  هعمدده ال   

وهعمده هدذا باطد  . يص لف عن بادي الدوافع وال رادم ا ور  فدي احنسداد

دطعا،  د احنساد ي ميم بالعق  لديس فقدق عدن الحاسدوب والجمدادات وإنمدا 

هي مثله   ق  و نرب، و دافع عن نكسدها، ي ميم به ح ى على الحيوانات ، ف

فاحنسداد ي ميددم . لكدن احنسداد ي كدوق عليهدا بالعقد  ، وهدذا  ابد  فدي الواددع

بعقله  ميما فريدا سوان دلنا أد أص  العق  روحي أو ماد  ، فا مر ال يُ ير 

وسوان قاد احنساد روحا وعقال ومادة، أو روحا . من  ميم احنساد بالعق  

ادة فقق، أو عقال فقق ، أو ينبه مصنوعا ه أو ال يُندبهها فدإد هدذا فقق، أو م

لن يُ ير من الحقيقدي الكبدر   ديئا، وهدي احنسداد وبدادي الكادندات مصلوددي، 

 . وال بد لها من وال  ولقه 

ومنها أيطا هعمده أد الحاسدوب لده ننداط عقلدي، فهدذا هعدم باطد  دطعدا،   

بددادي ا جهددمة ال ددي صددنعها  د الحاسددوب جهدداه ُمبددرمج ال يص لددف عددن 

فكلها مصنوعي وف  الطريقي ال ي ُصنع  بهدا . احنساد، قالمنبه  والُمسج  

ومسصرة لصدمي احنساد ، وعملهدا لديس فيده أ  ننداط عقلدي أبددا، وإنمدا مدا 

يجر  فيها هو جان  من النناط العقلي البنر  ، فهي  ُطب  إرادة احنسداد 

ان البندر ، فهدي قدالمرآة  عكدس م داهر ددوة ، و ُمث  و ُ هر جانبا من الذق

وإبداعات العق  وليسد  هدي عقدال وال ذقدان، وال  سد طيع القيدام بد   ننداط 

فهي ال  ككر وال  سد طيع أد  ككدر، وإنمدا . عقلي من ذا ها ليس ُمبرمجا فيها

هددي مدد مورة  طبدد  مددا أُمددرت بدده حسدد  البرمجددي ال ددي فيهددا، ونسدد طيع أد 
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من ذلك مثال فإذا  طمن الحاسوب ق ابدا . وال  ع ر  نح ال عليها فال  ن به

فددي المسدد ندات يحمدد  عنوانددا ي طدداب  مددع مطددمونه،  ددم حددذفنا مطددمونه 

وعوضددناد بمطددمود آوددر، أو  رقندداد فار ددا  فددإد الحاسددوب ال ين بدده وال 

يدددرف  وال يع دددر  إذا لدددم ن يدددر العندددواد، ر دددم أد المطدددمود ددددد   يدددر 

. وال يُمكددن وال يسدد طيع أد يكددود قددذلكفالحاسددوب لدديس جهدداها واعددا .قلدده

فكددرق بددين المنبدده الددذ  نبرمجدده لكددي ينبهنددا فددي الوددد  الددذ  نريددد، وبددين 

الحاسددوب الددذ  يقددوم بالك ابددي والعمليددات الحسددابيي، وال بيندده وبددين احنسدداد 

اآللي الذ  يقوم بصناعي السيارات، فكلها آالت مصنوعي ُمبرمجي وال واحد 

 . دة ، وال او يارمنها له عق ، وال إرا

 

و انيا إد مما يبط  هعمه أيطدا أد ا بحداث العلميدي المعاصدرة الم علقدي     

بالدمات وا عصاب ا ب   بطالد مماعم ذلك الملحدد وأمثالده فدي مودكده مدن 

 نددارلم  ددرنج ود رادددد فسدديولوجيا المدد  فمددن ذلددك دددول . العقدد  والحيدداة 

د  ب  بما ال يد  مجاالك للندك أد لق: )) والجهاه العصبى فى القرد العنرين

.. فالحياة هدى مسد لي قيميدان وفيميدان .. هناك فرداك جذرياك بين الحياة والعق  

وبيند  أيطدا أد العقد  . 54((أما العق  فهو يس عصى على الكيميان والكيميان

البنر  لديس ن اجدا مبا درا للمد  المداد ، ممدا يعندي أد مصددر العقد  لديس 

ن رنددا إلددى دددداد  )) دددات الدالددي علددى ذلددك هددو اننددا إذا ومددن المكار. 55ماديددا

البنيي الماديدي لأل ديان فلدن نجدد فرددا يُدذقر بدين مد  أينند ين وبدين حكندي مدن 

الرمدددددال، فكالهمدددددا ي رقددددد  مدددددن ذرات   كدددددود مدددددن نكدددددس البرو يندددددات 

ال  دك أد : )) ودال الكيميادي جدود سدير. 56 ((والنيو رونات وااللك رونات

ي ال ددي يقددوم بهددا احنسدداد  ص لددف  مامددا عددن أننددطي المدد  العمليددات العقليدد

إد من ينكر ذلك لديس فدي . ا ور ، قما ال  صطع مطلقا للقوانين الكيمياديي

 . 57((حاجي لمقارعي الحجي بالحجي ولكنه في حاجي لعال  نكسي

 

وبصكي عامي إد دول ذلك الملحد فيده   لديق و حريدف ،  د الحاسدوب       

انما هو مصدنو  ُمبدرمج ويعمد  حسد  مدا ،نع وال يعي أبدا ال يككر وال يص

وهد  سدمع م أد الحواسدي  . ُصنع له، وهو من صنع احنساد ولديس العكدس

وهدد  رأيدد م . !!صددنع  مصددنعا لصددناعي البنددر، أو لصددناعي الحواسددي  ؟؟ 

. !!حاسوبا يس م ع  وي كاع  مع ا نا يد أو اآليات القرآنيدي ال دي يرددهدا ؟؟

ال  صح المقارني بينهمدا ابددا ،  د الصليدي العصدبيي الواحددة أ دد  وعليه فإنه
                                                 

 . من د  ال وحيد على النبكي المعلوما يي حقاد  دمرت االلحاد من جذورد ،   مودع  54
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عق  إلك روندي ، علمدا أنهدا أصد ر مدن الميلدي م در الواحدد ))  عقيدا من أ  

مليددار  755الدددمات البنددر  )) وأد فددي  .58((بعنددرات اآلالع مددن المددرات

فددان ر إلددى االنحطدداط  .59((جهدداه قومبيددو ر حيددو  فدداد  الددددي وال عقيددد 

ككر  الذ  وص  إليه العق  الملحد ، ف صبح يككر قالصبياد والصدرافيين، ال

ويُمددارس مص لددف أنددوا  ال طددلي  وال  لدديق وال العدد  ان صددارا للباطدد  ال 

ف نى لهذا العق  أد يكود موضوعيا وحياديا صاح  منهج اسد داللي . للح  

 .  !!علمي يوص  أصحابه إلى الحقيقي واليقين 

 

مكادد أد من وصادا العق  الملحد أنده عنددما يصدو  : عالنموذج الساب   

في ا مور ا ساسيي الم علقي بصل  الكدود مدن عددم، وظهدور الحيداة، و كدرد 

احنساد و ميمد عدن بدادي الكادندات ال ينطلد  مدن مقددمات ومعطيدات عقليدي 

وال علميي وإنما ينطل  من مقدمات وهميي ، و  ليطيي، وورافيي أدامها على 

 م يعبر عنها ويطرحهدا بطريقدي ذا يدي ويقررهدا وق نهدا أمدر .  منيا ه هواد و

من ذلدك . ح مي يج  أد يقع، أو أنه َحدَث عنواديا من دود  دو  أ  فاع 

حاد دا عارضددا ن يجددي )) فكاندد    وظهددرت الحيداة: مدثال دددول أحدد المالحدددة 

 دددم حدددد   المعجدددمة : )) وددددال آودددر عدددن ننددد ة العقددد .  60((لطدددربي حددد 

 .  62"بمت "، و" طكا" ، و" ولد " ، و" وفج ة ظهر"  :دال آورو.61((

   

واضح من ذلك أد العق  الملحد ُمكلس في مجدال االسد دالل العلمدي القدادم    

على النر  والعقد  والعلدم، فهدو ال يد كلم بدذلك، وإنمدا يد كلم بمقددمات ذا يدي 

هادكددي  ممموجددي ب هواددده وأوهامدده و صمينا دده، ويع مددد علددى ح ميددات وآلهددي

 .يبرر بها موادكه ويعل  بها نن ة الكود ومص لف م اهر الطبيعي

مطددمونه أد الملحددد سدد يكن هوقينددغ ذقددر فددي ق ابدده  :النمااوذج الثااامن    

أد ا سدئلي الم علقدي ب صد  الكدود هدي فدي العدادة أسدئلي " ال صميم الع ديم "

لكددن بمددا أد الكلسددكي دددد ما دد ،  نهددا لددم  واقدد  ال طددورات العلميددي  ،فلسددكيي

الحديثددي عامددي والم علقددي بالكيميددان واصددي، فقددد حمدد  علمددان الطبيعددي   ددعلي 
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والهدع من ق ابده هدو  قدديم إجابدات عدن  لدك ا سدئلي . االس كناع والبح 

 . 63من وحي اس كناف  العلم ون ريا ه الحديثي

ه حد  وباطد ، دالده  طدليال و  ليطدا ل ايدي فدي نكسده، دوله هذا في: أدول     

وهددو نمددوذ  النحرافددات العقدد  الملحددد فددي اسدد دالال ه ، بدددلي  المعطيددات 

 : والنواهد اآل يي

ال يصح القول ب د الكلسكي دد ما   ، فهي يس حي  أد  مدوت مدادام : أولها   

. كي مدن حيا دهاحنساد حيا ، فهو فيسلوع بطبعه ، وال يُمكن أد  ص كي الكلسد

وب دد  الن ددر عددن اال جاهددات الكلسددكيي ، فددإد الكلسددكي فددي ود نددا الحددالي دددد 

بحكدم أد لكد  علدم .   ل ل  في العلوم باسم فلسدكي العلدم ، أو فلسدكي المعرفدي

فلسددك ه، قمددا أندده لكدد  ديددن أو مددذه  فلسددك ه ب دد  الن ددر عددن االسددم الددذ  

يكدود لدده ا صدال بالقطددايا وبمددا أنده لكد  علددم فلسدك ه فهددو بهدا . يطلد  عليهدا

الكونيي الكبر  الم علقي باحيماد والككر، والصو  في البح  عن احجابات 

مدن أيدن ؟، وإلدى أيدن؟، : الم علقي با سئلي الكونيي القديمدي المعاصدرة، وهدي

وق  علم ين ر إليها أوال مدن  صصصده،  دم أنده ددد ين در إليهدا مدن .ولماذا ؟

الملحد هوقينغ يكود دد مارس الكلسدكي بقدوة، وعليه فإد . هوايا علوم أور 

وليس فيمياديا  جريبيا  -الكيميان الن ريي -وهو م صصا في فلسكي الكيميان

ولهذا فإد مع م قالمه الذ  نصالكه فيه والذ  طرحه باسم علم الكيميان ليس 

من علم الكيميان، وإنما هو فلسكي ألبسه  وب العلم لي سدلق  بده علدى مصالكيده 

م العددوام أد قالمدده لدديس فلسددكي  قبدد  النقدداش وا وددذ والددرد وإنمددا هددو ويُددوه

حقددداد  مددد ووذة مدددن علدددم الكيميدددان، وال يقبددد  الجددددال مدددن جهدددي صدددح ه 

ولهدذا وجددناد يحدد ج عليندا بعلدم الكيميددان ال باسدم الكلسدكي ال ددي . ومندروعي ه

  والحقيقدي أد العلدم هدو الدذ. هعم انها ما   وهدو  دارق فيهدا إلدى ا ذدداد 

قاد  ادبا فيما ادعاد من مماعم، وأما الكلسكي فلم  كن  ابدي أصدال بد  قاند  

علما ب د قثيدرا . هي أص  الك اب، ولو قان  علما ما والكه معارضود فيها 

من الكلسكي ال ي اس صدمها هوقيندغ  لدم  كدن علمدا وال فلسدكي صدحيحي دادمدي 

 ددوب العلددم هورا  علددى العقدد  والعلددم ،وإنمددا قاندد  فلسددكي إلحاديددي ألبسددها

وبه انددا،  ددم ننددرها بددين الندداس ان صددارا لإللحدداد قمددا سددنبينه فددي الكصدد  

وفيده " ال صدميم الع ديم"فالرج  عندما  كلم عن نن ة الكود في ق ابه .الثاني

أظهر إلحادد لم ي كلم فيه بلسداد العدالم الكيميدادي، وال الكيلسدوع العلمدي وال 
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كيلسدددوع الملحدددد الم دددالق المسكسدددق ، العقالندددي؛ وإنمدددا  كلدددم فيددده بلسددداد ال

 . !!والُمطل  المميف  طبيقا لمنهج االس دالل عند العق  الملحد وال ماما به 

و انيا إد مما يثب  صحي ما دلناد في نقدنا لكدالم الرجد ، أنده هدو  صصديا   

دد دال قالما في ق اب ساب  يدنق  " ال صميم الع يم"قاد دب    ليكه لك ابه 

ومكدادد أنده عنددما  كلدم عدن نند ة الكدود قمدا  قدول .  ابه ا ويرما داله في ق

ن ريي االنكجار الكبير وأ ار إلى ا سئلي الكلسكيي الم علقي بنن ة العالم، فإنه 

وعليده فإنندا يجد  أد :  ))  رقهدا للكلسدكي وأورجهدا مدن مجدال العلدوم، فقدال

ايددي الددممن ، نسدد بعدها مددن نموذجنددا، واد نقددرر أد االنكجددار الكبيددر هددو بد

ويعني ذلك اد ا سئلي ال ي  دور حول من الذ  هي  ال روع لهدذا االنكجدار 

وبالمقابد  إذا : ))ودال أيطدا .  64((الكبير ليس  با سئلي ال ي ي ناولها العلم 

قنا نعرع فقق ، قما هو الحال فعال ما دد حدث مندذ االنكجدار الكبيدر ، فإنندا 

وبقددر مدا يصصدنا فدإذا ا حدداث دبد  . لك ال نس طيع أد نحدد ما حدث دب  ذ

االنكجار الكبير ال يُمكدن أد يكدود لهدا ن دادج ، وهكدذا فإنهدا ينب دي أال  ندك  

وإذد ينب ي أد نحذفها مدن النمدوذ  . جمنا من أ  نموذ  علمي عن الكود 

فالرجد  رد علدى نكسده . 65((إد المماد له بدايي عند االنكجار الكبيدر: ونقول

وير، وقنف جانبا مدن مدنهج االسد دالل عندد العقد  الملحدد ونق  قالمه ا 

الذ  ال  حكمه ضوابق أوالديي وال عقالنيي وال علميي، وإنما  حكمه أهواؤد 

 . وأوهامه و منيا ه

ي طدددمن  دددواهد مدددن الممارسدددات ال مويريدددي ال دددي : النماااوذج التاساااع      

مارسها العق  الملحد بنكسه فكاد طرفا فيها، وال ي مارسها  يرد لكنه  بناها 

فكاند  قلهدا . واع مد عليها وألحقها بممارسدا ه وبندى عليهدا موادكده وعقادددد

 دواهد علدى أد عمليدات ال مويدر وال العد  وال طدلي  هدي  مدن وصددادا 

ة وم نوعددي وسدد ذقر منهدا  ددواهد قثيددر. مدنهج االسدد دالل عنددد العقد  الملحددد 

وهي قلها   عل  ب حريكات المالحدة وال طوريين الم علقي بال طور العطو  

 . الممعوم 

لما قاد المالحدة وال طوريود عامي يقولود بوجود حلقات وسيطي : أولها    

بين القرود واحنساد، فإنهم لما لم يجدوا الحكريدات ال دي  فيدد هعمهدم فدإنهم 

والصدا   طليال و دليسا على الناس وان صارا لجفوا إلى ال موير وال الع  
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ونسبوها  نساد بل داود ، و صيلوا صور ه وجسدموها ، وهعمدوا أنده يمثد  
 :  70حلقي وص  بين القرد واحنساد قما ُمبين في الصور ين اآل ي ين

 

 

فعلوا ق  ذلك، ان صارا لإللحاد وال طور وهم يعلمود أد الحكايدي قلهدا       

وددد سدب  أد ذقرندا  كاصدي  . او الق و مييف و حريف ، و الع  وودا  
 .  كنف أمرهم فال نعيدها هناما دام به هفالن وقيف ان

 

ي عل  بعمليي  موير وودا   ريبي، مكادها أنه عندما ُعثر : الشاهد الثالث   

م  هعم المالحددة وال طوريدود أنهدا حنسداد 7566على حكريي لطرس سني 

وسدديطي بددين القددرد والبنددر ، سددمود إنسدداد نبراسددكا ، و صيلددود مددع هوج دده 

ورسددموهم وجسدددوهم بدد هوادهم قمددا هددو وابندده اع مددادا علددى ضددرس واحددد 

 .71ُمبين في الصورة أدناد

                                                 
 .  227: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 70
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مددن  ددرقادي فددي الجريمددي ،  كرسااي االتهااام م اااتهددو أد أر  بجددانبي فددي 

لُمَعدول علديهم فدي ال جدارب العلميدي و يدرهم وبينهم عدد قبير من الكالسكي ا

ا من الصور ال ي  وضح علم بنيي  -البيولوجيا  -من علمان ا حيان  فإد قثيرك

ل عليهدا  ا حيان وعلم ال نريح وعلدم ا نسدجي وعلدم ا جندي المن ندرة الُمَعدوَّ

ا ال يص لف عنه في  ين  .73(("ممور مث   موير   مامك

مصكيدا مدن ))     بجريم ده إال أد ا مدر ظد  ور م اع راع أرنس  هي     

وي م  داوله فدي الك د  والمجدالت العلميدي ، جديد  قثر من درد من المماد 

إلددى أد ظهددرت دراسددي مقارنددي دددام بهددا عددالم ا جنددي ، وقدد د  دديئا لددم يكددن 

وال ددي نقلدد  ،  7551البريطدداني مايكدد  ري ناردسددود وهمددالؤد فددي سددني 

يبددو أد : " رة عن ري ناردسود بعدها دولدهالنهي SIENCEصحيكي العلم 

 .74" ((من أقبر عمليات ال مييف في علدم ا حيدان( أ  رسومات هيك )هذا 

فرسدوم ا جندي ، ولدم يد م قندكه مدفورا، وا سوأ أد هدذا لديس اح يداال حدديثا

إمدا نسد  مبا در أو -  للمرحلي الثانويي -الموجودة في أ ل  الك   المدرسيي

فددإذا .75(( .م ا حيددان ا لمدداني الدددارويني إرنسدد  هيكدد محاقدداة لرسددوم عددال

علمنا ذلك عن أحد أبره وأ هر أدلي ال طوريين والل القرد الماضي ب قمله 

اس طعنا فهم مقولي أحد مفسسدي الدارونيدي الحديثدي وهدو جدور  جدايلورد ، 

د هي د  المبددأ النندودي : "سيمبسود إذ يقول الدذ   ناولده ، فقدد  بد  لقدد  دوَّ

اليددوم علميدداك بمددا ال يددد  مجدداالك للنددك ، أد ا جنددي ال  مددر بمراحدد  ار قددان 

، وعلمان ال طور والداروينيي يعلمود منذ مادي سني أنها مميكدي .76(("ا جداد

لكدددن أحددددا مدددنهم لدددم يدددر مدددن الالدددد  أد يصدددحح هدددذد المعلومدددات المطدددللي 

 77((المن نرة

كات وال العبات هو أد أرنسد  هي د  هعدم أد  لدك و كصي   لك ال حري     

. ا جني الحيي  عيد معايني العمليي ال طوريي ال ي مر بها أسالفها المادكود))

و قوم ن ري ه هذد على أنه أ نان نمو ا جندي فدي أرحدام أمها هدا،  ُ هيدر هدذد 

ا جنددي فددي البدايددي صددكات ا سددماك،  ددم صددكات المواحددف،  ددم فددي النهايددي 

ودد نن  عن هذد الكرضيي االدعان القادم على أد الجنين  نمو . البنرصكات 

ذلدك أد ال طدورات . ومع ذلك، فهذد ورافدي محطدي. أ نان نمود" ويا يم"له 

مكندد   -فددي السددنوات ال اليددي لطددرح فرضدديي ال لصدديا  ول مددرة  -العلميددي 

 وددد بيهند  هدذد. العلمان من إجران دراسات حول مد  صدحي هدذد الكرضديي
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الدراسات أد مبددأ ال لصديا لديس لده أسداس سدو  ويداالت أنصدار ال طدور 

ال ددي " الصيا دديم"ومددن المعددروع اآلد أد  .وال حريكددات الم عمدددة للحقدداد 

يك ددر  أد   هددر فددي المراحدد  المبكددرة مددن نمددو الجنددين البنددر  هددي فددي 

ي ، الوادع المراحد  ا وليدي ل كدُود دنداة ا ذد الوسدطى، وال ددة َجنحد  الدرديد

جراب "و بيَّن أيطا أد ذلك الجمن من الجنين الذ  ينبه . وال دة الصع ريي 

أمدا ذلدك الجدمن الدذ  . هدو عبدارة عدن جدراب يند ج الددم للطكد " مح البي 

فه هيج  وأ باعده علدى أنده  هدو فدي الواددع العمدود الكقدر ، الدذ  " ذيد "عرَّ

  .78((ينبه الذي  ال لنين إال  نه ي نك  دب  ا رج 

 لك العمليي ال مويريي الصطيرة الكا دكي والكاضدحي  دارك فيهدا المالحددة    

وال طوريود ، وهي دليد  دامدغ علدى أد القدوم أهد  أهدوان ال أصدحاب علدم 

وحياد،  فعندما ي عل  ا مر ب هوادهم وعقاددهم ومصدالحهم، فدإنهم يدوسدود 

ي وعليهدددا أدددداموا مدددنهجهم فددد. علدددى أوالديدددات البحددد  العلمدددي وضدددوابطه 

االس دالل، إنه منهج موجده أساسدا لصدمدي عقاددد العقد  الملحدد علدى حسداب 

حقاد  العق  والعلم والوادع، إنه منهج نكعدي ان هداه   حريكدي ال علمدي وال 

وال ي يدد  عنددا أد العقدد  الملحددد يمددارس مص لددف أنددوا  ال مويددر . حيدداد 

 . يردالم علقي بدينه، وي بنى أيطا ال مويرات ال ي  صدمه و يمارسه 

 

م اثمم ا ااح  ممل ن   مم  3891مضمممه أ ه ممأ نمم   مم    :الشااد الالمااد    
ضج  اعالم   حزعمأ اكتش ف ه فهاة أل د ه الف ا   ت ن ))  ج جا تش 

ادعممو ج جمما تش هن  ( اا ممها ااح ك ممت  و )  األهاممو هااممرف عمماف ح  ممم 
كمم ن   ها مم  ه مم    حمم ن   ها مم ا اا  ح مم  هاا  تمم ن ها ممأ اا   ممأ  اا ممها

حمرا   ا تفما مج م  اام مم اام م م  اامامه مأ  . ت  ا   االهاو اذرا اات ه  اال
ارا  اا  هان  مت       ن حذم   االكتش ف هتصداا اغ فتذ  ا هم  ك م   

، ((اغش   ك ازع  ف ههمه   مهم حم م ادة اال مم   ك  مهان ح ماف صم  د 
 . 79كم  هه مح ن ن  ااصهاة ااُمتخ   اآلت  
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علما ب د ذلك الباح  لم يع مد في هعمه و صيله لذلك الكادن الممعدوم إال    

هعمه الُم صي  ، فقد على معطيات حكريي دليلي جدا ال يُكمنه بها أد يبني بها 

جددمن صدد ير فددي الجمجمددي،  :بعدد   دد ايا الجمجمددي ))   اع مددد فقددق علددى

قما هو واضح في النك  (( وعدد دلي  من االسناد، وجمن ص ير من الكك 

 :80اآل ي

 

 
 لددك هددي المعطيددات الحكريددي القليلددي جدددا ال ددي اع مددد عليهددا الرجدد  فددي      

جددد  واللهددا انصددار ال طددور انهددا مثلدد  ))  هعمدده المص لدد  ، فددادعى مددن

بنددانك علددى رصددد بعدد  . صددر االيوسددينىالحي دداد فددي وددد  مبكددر فددى الع

وهددي ال ددي (( المنقرضددي وسددطيي الحددوافر  ال نددابهات فددى دمددي اسددنانه مثدد 

عالدي و يقي بالحي اد الحديثده وبعد  ال ندابهات )) اُع قد ال ى اُع قد اد لها 

لكددن عنددد الكحددا الددددي   فددى اجددمان مددن الجمجمددي مددع الحي دداد الحديثددي،

 كدود أ   العيني  د  هذد لماذا  م اد راح :  هنيللبيانات، ال هلنا ن سانل بد

 ين آور  ير حيواد بدر  بالكامد  ؟،  وعلدى أ  اسداس علمدى اسد ند فدى 

بناده و رميمه لمصطق قام  لهذا الحيواد بهذا النك  فدى ظد   يداب مع دم 

ه  هناك نو  ما مدن ال نجديم .الع ام ال ى يج  االع ماد عليها فى ال رميم ؟

 Pakicetusظلدد  هددذد الككددرة السدداددة عددن  ددك  . ؟   عمليددييدد م فددى هددذد ال
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لك رة يُح كى بمصططه الكام  قمدا رسدمه جينجدري   دود اد يقددم احدد مدن 

 6557لكدن بحلدول عدام .  السداب  انصار ال طور على االع را  البدديهى 

وهميلده   thesissen دام الصبير الباره ب حافير الحي اد صدي  جينجري   

فيهددا علددى اق نددافات  بإعددادة اعمددار أقثددر حدا ددي اع مدددوا  حسددين وفددريقهم 

، وننرت مجلي الطبيعي ذلك الكندف مدع  Pakicetus قثر ع ام الحيواد 

بعددد ايجدداد  Pakicetusاعددادة  ددرميم اقثددر معقوليددي  مدد  علددى  لددك الع ددام 

اد بدر  قداد لحيدو حكريات جديددة لده وقاند  المكاجئدي اد المصطدق الجديدد 

 :81اآل يين ين، قما هو واضح في النكل(( قام  ال ينبه االول فى  ين   

 

 
 

أد  لدك الع دام  ندير )) نكدس الوردده علدى  علما ب د ذلك الباحد  أقدد فدي  

بوضددوح الددى  دددييات بريدده بالكامدد  بدد  و  هددر السددمات ال نددريحيي لع ددام 

 ((العددادين ولدم  المدس اددامده إال اليابسدي  ح  القحف اد الحيواد قداد مدن

82.  

 

ور م انكناع الحقيقي ، فإد بعد  ال طدوريين ددد ظلدوا علدى  عصدبهم      

ال طوريددي عندددما أعددادت  نا دديونال جيو رافيددكو حددريكهم ، فوجدددنا مجلددي 

عدددر  الندددك  ال صدددحيحي لدددذلك الكدددادن ا حكدددور  مارسددد  نوعدددا مدددن 

نددو  مددن االيحددان واحيهددام الم عمددد ))  ال حريددف وال مويددر، ف هددر عليدده 

الى  دليس الكناد باس صدام صورة  فال ج  النا ر  ل مرير فكرة سلف الحوت 
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قددذي  السددمكي  فددى وضددع السددباحه مددع ذيدد  مك نددم انسدديابى   Pakicetusل

ر ددم اندده حيددواد بددر  بالكامدد  والمالحدد  ايطددا اد  وأرجدد  دصدديرة نسددبيا 

 م ددد إلددى الددوران، حعطددان انطباعددا ب نهددا  الرسددوم   هددر السددادين الصلكي ددين

 : 83، قما هو مبين في النك  اآل ي(( 'هعانف' عم  مث  

 
     

فددان ر إلددى احصددرار علددى ال حريددف والصدددا  وال طددلي  عددن  عمددد          

وساب  إصرار و رصد، هذا المنهج هو الذ  أسس لل طدور العطدو  الدذ  

 . يقول به العق  الملحد وبنى عليه منهجه في االس دالل 

 

مدن المالحددة وأمثدالهم عرضدوا  ال طدوريين مكدادد أد: الشاهد الساادس     

، هعموا أنها حلقدي وسديطي بدين  ((رودوس وس))على الناس حكريي سموها 

روها حسددد  أهدددوادهم و صميندددا هم  دددم . الثددددييات البريدددي والحدددوت  ف صدددوه

الم دداحف والك دد  المدرسددديي قمصلددوق لديددده )) فددي ا  دددرطي وعرضددوها 

جوهريده لل حددول مدن حيددواد بدر  الددى حيدواد بحددر  حيد  لددوح   ميدمات

، ((  نك  السادين الى مدا يندبه المعدانف ونمدو الدذي  الندبيه بدذي  الحدوت 

  :84 قما هو مبين في الصور ين الُم صيل ين

 
الددق ور قددارل )) عنددما عرضددوا  لدك الحكريددي فدي فدديلم و دادقي الحدد  و    

العدددر  ا حكددور  للحيدددواد بجامعدددي   بددداين  فيرنددر القدددادم علدددى ال و يدد  

وعلددى وجدده الصصددوي ال  وجددد ا  أحددافير . مينددي اد والحكريددات الكعليددي

ا  يان ذا ها ال ي ي م اسد صدامها قددلي  علدى  ُ هر الذي  او المعانف وهى 

 . أد هدددددددذا المصلدددددددوق هدددددددو الحلقدددددددي المكقدددددددودة فدددددددي  طدددددددور الحي ددددددداد

لالس بياد عن  لك اال كاليي ددام فيرندر بدإجران مقابلدي مدع جنجدري   العدالم 
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وقاد الددق ور جنجدري    (رودوس وس))المسفول عن اق ناع وإعادة بنان

وقاند    .للحدوت قاد يم لك ذيدال بدداديا   ((رودوس وس))دد رو  لككرة أد

المكاجئي فى ردد على سفال فيرنر حول قيكيي  صمدين ذلدك الندو  مدن الدذي  

 ... بددددددود وجدددددود ع دددددام  ددددددعم الككدددددرد و  قيددددددد انهدددددا مجدددددرد  كهندددددات 

دددد  ددم  صمينهددا بدددود وجددود االدلددي  اع ددرع جنجددري   أيطددا أد المعددانف 

يع دددرع   85مدددن  الكيدددديو أدنددداد 1:35  وفدددي الدديقدددي...((  الداعمدددي بالع دددام 

  . 86((مث  الذي  وياليي   ((رودوس وس))جنجري   ب د الصور الم علقي ب 

     

علمددا بدد د الصددورة الحقيقددي ليسدد  قمددا عرضددها ال طوريددود، وإنمددا هددي     

م مثلدي فدي ع دام الحكريدي قمدا وردت فدي مرجدع قامبد  الندهير، وهدي فددي 

للندك  ال طدور  الدذ   صيلده ال طوريدود الف النك  الُمبين أدناد، وهدو مصد

، فال صددرع  يددر 87 حريكددا و مييكددا ان صددارا لدددينهم، فقددارد بددين النددكلين

 .العلمي  وال مييف واضحاد جدا

 

 

 
  

مدن  -ومن  لك الممارسات ال حريكيي و يرها ي بين أد هفالن ال طدوريين    

ي جدددا، وال  ككددي ل كددوين يع مدددود علددى  ددواهد دليلدد  -المالحدددة وأمثددالهم

أدلي  افهي جددا بمدا يجعد  مدن المسد حي  ))  صور صحيح للحكريي، ب  إنها 

إبعاد العنصر الذا ي عن الن يجدي العلميدي ، فيبقدى المجدال عرضدي للصالفدات 

ومث  هدذد المعطيدات النادصدي والمميكدي هدي ال دي يع مدد عليهدا . 88((الحادة 

لحاديي، وبها يجدادل وي  داهر أنده صداح  العق  الملحد ويبني بها عقاددد اح

 .منهج اس داللي علمي حياد 

 
                                                 

85 http://www.youtube.com/watch?v=5G5vAc5_VJo 
: ل طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ، المودددددددددددعن ريددددددددددي ا: ، مدونددددددددددي   ال لل طددددددددددور:السددددددددددج  االحكددددددددددور  يقددددددددددول :  أحمددددددددددد يحيددددددددددى 86

http://creationoevolution.blogspot.com/  . 
: ن ريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ، المودددددددددددع: ، مدونددددددددددي   ال لل طددددددددددور:السددددددددددج  االحكددددددددددور  يقددددددددددول :  أحمددددددددددد يحيددددددددددى 87

http://creationoevolution.blogspot.com/  . 
 .  33 – 34: العلم وأص  احنساد ،  رجمي مفنس الحسن ، وموسى إدريس ،   ي: مرقم براهين  88

http://www.youtube.com/watch?v=5G5vAc5_VJo
http://therealityofevolution.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html
http://creationoevolution.blogspot.com/
http://therealityofevolution.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html
http://creationoevolution.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-1_VrtJ969IE/Uo938b2_KdI/AAAAAAAAA5s/XdBKP5UOGic/s1600/Rodhoc7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-TlL604AjwhM/Uo93hxVkuLI/AAAAAAAAA5k/PSw_j3Qvjl0/s1600/8938Rodhocetus.jpg


ي علدددد  بنددداهد مددددن  دددواهد ال مويددددر ال دددي مارسددددها : الشااااهد الساااابع    

ليدوم ” النرق ا وسق“جريدة ال طوريود من المالحدة وأمثالهم، ومكادد أد 

علمددان اقسددكورد ودددعوا العددالم :  ))"ق بدد   قددول: م75/8/7555الثال ددان )

ا هام عالم أجناس بريطداني بدال موير حيد  إد المددعو  –عاما  85أقثر من 

أُدين  نه هعم اق نداع هيكد  ع مدي نصدكه حنسداد ونصدكه ". آر ر قي "

والدذ  . لكدن ا طدح ب نده قداد ددد ددام ب جميدع الع دام وإعدادة  رقيبهدا . لقرد

 المددرس فدي جامعدي” فراندك سبنسدر“اق نف هدذا ال مويدر هدو البروفسدور 

إده قدد ه مددا عددر  : ” مايكدد  دن ددود“يقددول البروفسددور (. نيويددورك)قددوينم 

هددفالن الددذين يصددددود هددذد الن ريددي الكاسدددة مددن مصلودددات يمعمددود أنهددا 

حلقات مكقودة ي طح أنها ليس  قذلك ب   نددر   حد  أصدناع مك ندكي مدن 

 .89((المصلودات وليس  حلقي من هذد الحلقات المكقودة 

مدددن  مويدددرات و العبدددات ال طدددوريين مدددن المالحددددة  - :الشااااهد الثاااامن   

م أُعلدددن أنددده أُق ندددك  حكريدددي بالصدددين  7552سدددني )) وإودددوانهم أنددده فدددي 

لديناصور له ري ، فَدروه  لهدا إعدالم ال طدوريين بددعو  أنده قندف علمدي 

فلمدا أجريد  عليهدا ال حاليد  . عن الحلقات المكقودة بين المواحدف والطيدور

ال راقيد  ال دي صدورها أنصدار ال طدور بإ دارة )) أد العلميي المكصلي  بدين 

و ددم قنددف . 90((ال  مد  فددي الواددع للددري  بصدلي " ريد  طيددر"علدى أنهددا 

ن ددف الددري  مددن الديناصددور ذ  : " المسدد لي فددي مقالددي بمجلددي العلددم بعنددواد

 .!!!! 91"الري 

ي علددد  بالحلقدددي المكقدددودة الممعومدددي بدددين الديناصدددور :  الشااااهد التاساااع    

ور الحديثي ، ودد قان  عبارة عن رأس وجسم طدادر وذند  وأطدراع والطي

م، هب  مدرة أودر  عاصدكي  7555سني )) و كصي  ذلك أنه في . ديناصور

إذ دُدددم  للعددالم حكريددي أوددر  اق نددك  فددي الصددين ". الديناصددور -الطيددر"

ودامدد  مجلددي نا ددونال جيوجرافيددك ". دلدديال مهمددا علددى ال طددور"بوصددكها 

National Geographic  ب صدد  الحملددي، برسددم وننددر صددور وياليددي ،

مسددد وحاة مدددن الحكريدددي، و صددددرت هدددذد الصدددور " لديناصدددور ذ  ريددد "

وأطلدد  فدددي الحددال االسددم العلمدددي . عندداوين ا وبددار فددي عددددد مددن البلددداد

 760الدذ  ديد  إنده عداش دبد  ،على هذا الندو  ،   أرقيوراب ور لياونينجنسم

 . 92((مليود سني مط 
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بدد  )) لكددن الحقيقددي لددم  كددن قددذلك، فقددد  بددين أد     الحكريددي مميكددي  نهددا رقِّ

وبعددد عددام واحددد، أ ب دد  مجموعددي مددن . بمهددارة مددن ومددس عينددات منكصددلي

البدداحثين، قدداد مددن بيددنهم أيطددا  ال ددي علمددان حكريددات، هيددف هددذد الحكريددي 

وفددي . السددينيي عددن طريدد  الكمبيددو ر بمسدداعدة ال صددوير المقطعددي با  ددعي

إذ . الديناصدور مدن  ددبير أحدد أنصدار ال طدور الصدينيين-الوادع قداد الطيدر

ع مدي وحجدر بعدد لصدقها  88الديناصور من - ك  الهواة الصينيود الطير

و نير البحوث إلى أد ا رقيوراب ور دد بُني من الجمن . بال ران واحسمن 

ددديم، وأد جسدمه وذيلده  طدمنا ع امدا  ا مامي لهيك  ع مي واي بطيدر

الطبيعدي ، مقالدي وصدك  : ونندرت المجلدي العلميدي. من أربع عينات مص لكدي

 ددم احعددالد عددن حكريددي ا رقيوراب ددور : "فيهددا ال مييددف علددى هددذا النحددو

وُهعدددم أنهدددا ربمدددا قانددد  أفطددد  دليددد  مندددذ " الحلقدددي المكقدددودة"بوصدددكها 

فدي الواددع مدن أندوا  معيندي مدن ا رقيوب رقس علدى أد الطيدور  طدورت، 

ولكددن،  بددين أد ا رقيوراب ددور  مييددف  ددم فيدده . الديناصددورات آقلددي اللحددوم

 جميدددع ع دددام طيدددر بددددادي وديناصدددور دروماصدددور   يدددر ددددادر علدددى 

ودد  م  هريد  عيندي ا رقيوراب دور، ال دي ديد  إنهدا ُجمعد  مدن ... الطيراد

 دير  المبكدر فدي ليداونينج،  كوين جيوفو انج الذ  ين مي إلدى العصدر الطبا

.... وار  الصين  م بيع  فيمدا بعدد فدي السدوق ال جاريدي بالواليدات الم حددة

ونس صلا من ذلك أد ا رقيوراب ور يمث  نوعين أو أقثر من ا حيان وأنه 

دددع مدددن عين دددين مص لك دددين علدددى ا دددد ، بددد  ربمدددا مدددن ومدددس عيندددات  ُجمِّ

 .94(( ..."مص لكي
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ل جيوجرافيك المفيدة لل طور العطدو  قاند  علدى علما ب د مجلي نا ونا  

علم ب د  لك الحكريي مدمورة، لكنهدا  جاهلد  ذلدك  عصدبا و حريكدا و العبدا 

أولسود رديس دسم علم الطيور . ل.س ورس ))  د العالم . ان صارا لل طور

ثسوني ا مريكي النهير ددد أعلدن أنده حدذر فدي السداب  مدن أد  بالمعهد السِّمي

: )) فكداد ممدا دالده ... كي، ولكن إدارة المجلي  جاهل   حذيرا ه الحكريي هاد

ولكن ا طح لي في النهايي أد النا ونال جيوجرافك لم  كن مه مي ب    ين 

. 95"((عدا المبدأ الدو ما ي ال ال  بن د  طدور الطيدور عدن الديناصدورات

 كمددن المنددكلي فددي أد النا ددونال جيوجرافيددك عرفدد  فددي : )) "ودددال أيطددا

دد  مددن ا وددات أد الحكريددي مميكددي، لكدن هددذد المعلومددات ظلد  فددي طددي و

بعد عدة  هور ق بد  إعالندا صد يرا جددا ال يكداد يُقدرأ لكنها . 96(( "الك ماد

و بعد ف رة أور   م وضع .   راجع فيه عن المعم باق ناع الحلقي المكقودة

ر مدن بعددما وددع قثيد(( إعالد قبير على صكحا ها   راجع فيده عدن القصدي 

 .97القران ضحيي هذا ال موير والصدعي والكطيحي

مدددن  مويدددرات و العبدددات ال طدددوريين مدددن المالحددددة  :الشااااهد العاشااار    

وإووانهم ال ي اه موا بها على أنها  مث  الحلقي المكقودة بين القردة واحنساد 

م، 7586بحكريدددي رجددد  أروك المك ندددكي سدددني ، إنهدددا الحكريدددي المعروفدددي 

 : 98و كصي  عمليي  مويرها  عرضه علينا الصورة اآل يي
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 السجل الحفري الطبيعي

لكن ال طوريين من المالحدة وأمثالهم لمدا لدم يعجدبهم ذلدك السدج   نده يهددم 

عقيد هم ال طوريي هدما، فإنهم  رقود وران ظهورهم واو لقدوا سدجال حكريدا 

ووططود وجسدود علدى مقداس وضعود . ممورا حس  أهوادهم ومصالحهم 

ورافددي ال طددور العطددو ، وددالكوا بدده السددج  الحكددر  الصددحيح الددذ  يُثبدد  

الصل  المنكص  والم عددد للكادندات وجعلدوا سدجلهم سدجال  طوريدا لده أصد  

 :     100واحد منه  طورت ق  الكادنات الحيي قما هو ُمبين في سجلهم اآل ي

 
 السج  الحكر  ال طور  

 

وو امددا ل لددك النددواهد ي بددين منهددا أنهددا  ددواهد دام ددي مددن الممارسددات      

ال مويريددي وال طددليليي ال ددي مارسددها ال طوريددود مددن المالحدددة وأمثددالهم، 

عقاددددهم ومندداهجهم االسدد دالليي علددى  و نددهد علدديهم أنهددم أددداموا جانبددا مددن

مقدددمات ومعطيددات مكذوبددي ومددمورة عددن  عمددد وسدداب  إصددرار و رصددد 

علما ب د العق  الملحد قاد طرفا فاعال في  لك . ان صارا لدينهم ومصالحهم 

الممارسات ال مويريي من جهي، وب بنيده لمعطيدات ومدماعم عقاددد الكرضديي 

 .ال طوريي من جهي اور 
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في طمن  دواهد أودر  مدن ممارسدات االوكدان : أما النموذج العاشر        

والصدا  وال طلي  ال ي مارسها العق  الملحد بنكسه فكاد طرفا فيها، أوال ي 

مارسددها  يددرد لكندده  بناهددا واع مددد عليهددا وألحقهددا بممارسددا ه وبنددى عليهددا 

 :  منها النواهد اآل يي. موادكه وعقاددد

ا أندده بعددد اق ندداع صددكات ووصددادا ووظددادف مددن الثابدد  علميدد :أولهااا  

القسم ا قبر من النريق الورا ي عند احنسداد والمندهور بدالجينوم البندر  

في مطلع القرد الواحدد والعندرين؛ و بدين منهدا أنده لديس صدحيحا أد القسدم 

ال فادددة منهدا وال وظيكدي  -الجيندات -الكبير أو ا قبدر مدن مسداحي المور دات

حدة ؛ وإنما الصحيح هو أنه  بين أد  لدك المسداحات هدي لها قما ادعى المال

فعليددا ك ح ددو  علددى  عليمددات أساسدديي لنمددو وحيدداة البنددر وسددادر الكادنددات )) 

بددد  وددددد  حمددد  مكدددا يح فهدددم ا مدددرا  المعقددددة مثددد  !!.. الحيدددي ا ودددر  

... هدذا مدا أقد ده ا بحداث اليدوم !!.. السرطاد والسدك ات الدما يدي والقلبيدي 

 حم  أ ل  ال عليمات ال ي  دل الجسم على ... ك لك المواد المك نكي  يبدو أد

م دى وأيدن يُكعد  عمد  جيندات : على سبي  المثال !!.. قيكيي اس صدام جينا ه 

ومع أد هذد هي الحقيقي فإد . 101!!!..((وإلى أ  مد  !!.. معيني أو يُبطلها 

ع ددم المور ددات المالحددة قمددا قدانوا دبدد  اق ندداع  لدك الحقدداد  يددعود أد م

وردة وال فاددة منها، وال وظيكدي لهدا، فدإنهم  جداهلوا  لدك الحقداد  المك ندكي 

ال ي صددم هم وأبطلد  أقداذيبهم ومدماعمهم وأصدروا علدى مدوادكهم الكاذبدي 

مدددنهم قددداهن مالحددددة العصدددر المهدددر  . والمدددمورة، وبقدددوا يدددرددود قدددذبهم

 -اق ندداع الجينددوم بعددد  -المك ددر  ري نددارد دوقينددم الددذ  بقددي يكددرر قذب دده

ال فاددددة مندده ويسدد و  وجدددودد  :مددن الجيندددوم  الجددمن ا قبددر إد)) : بقولدده

ال البيي الع مى من م  ابعدات الحمد  الندوو   وهعم آور أد. 102(( بعدمه

ومع أد هذا المعم . -103 ليس  ذات فاددة أو  ير مر وب فيها ال ير منكرة

دام الصدددا  وال طددلي  باطدد ، فددإد العقدد  الملحددد ُمصددر علددى موادكدده باسدد ص

 . وإ كال حقاد  العلم ال ي هدم  ق  أصول احلحاد قما بيناد في ق ابنا هذا

 

ألياع ليني ))   م اق ناعم   6576أنه في سني  مطمونه: الشاهد الثاني     

مددن ع ددام ديناصددور  ددم اق نددافه حددديثا، وبعددد اجددران او بددار مقيدداس عمددر 

علما ب د ال طدوريين يددعود . ألف سني  45الع م  بين أنه يرجع  قريبا إلى 

فلمددا وجدددوها مصالكددي ((. مليددود سددني  25أد الديناصددورات انقرضدد  منددذ 

إعددالد هددذد الن يجددي )) لن ددري هم بدد  و هدددمها أوكددوا  لددك ا دلددي بدددال مددن 
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هكدددذا يصدددد  علمدددان . المذهلدددي لوسددداد  احعدددالم العالميدددي  دددم إوكدددان ا دلدددي 

 : وعن ذلك أن ر الصورة اآل يي. 104((الداروينيي القران 

 
 

إد هفالن ال طوريين من المالحدة وأمثالهم أوكدوا  لدك الحكريدي  نهدم لمدا    

قانوا يمعمود أد المواحف قالديناصورات هي ال دي  طدورت إلدى الطيدور 

والثدييات البريي والبحريي منذ عندرات ماليدين السدنيين،  دم وجددوا أد ذلدك 

ورات لدم   طدور، وبقيد  قمدا هدي الكنف يهدم ن ري هم  ويثب  أد الديناص

إلدددى ودددد  دريددد ، إلدددى مدددا بعدددد ظهدددور الثددددييات والرديسددديات واحنسددداد، 

وعاصددرت  لددك الكادنددات؛ فددإنهم لمددا  بيندد  لهددم هددذد الحقدداد  أوكددوا  لددك 

ولو قان  في صالحهم ما أوكوها، ولو اس طاعوا  حريكها لحرفود . الحكريي 

وأعمدالهم هدذد . جدموا أوكوهداوأظهروها في  ك   طور  قعداد هم، فلمدا ع

قلها أعمال إجراميي في ح  العق  والعلم، فالقوم م عصبود للباط  ال للحد  

فماذا نن  ر من منهج أدامه . ، وعليها أداموا منهجهم في البح  واالس دالل 

أصددحابه علددى مثدد   لددك الممارسددات الالأوالديددي والالعلميددي والالعقالنيددي 

 .!!؟؟

كادد أد ال طوريين من المالحدة وأمثدالهم لمدا دأبدوا علدى م: الشاهد الثالث   

الصدددا  وال العدد  وإوكددان الحقدداد  بندد ى الطددرق ،وإعددادة بنددان الحكريددات 

البنددريي و يرهددا،  ددم يُصددورونها فددي الك دد  والمندداهج الدراسدديي بمسددحي 

 طوريي، فإنا وجددناهم  يحرصدود علدى دردندي الحكريدات البندريي، وأنسدني 

. ديي، قإوكان م اهر الذقان في احنساد وإبراه م اهر بهيمييالحكريات القر

من ذلك مثال يصورود إنساد ناينددر ال إنسدانا بددادي الدذقان ر دم أنده  درك 

ومدن جهدي .  أ ارا  نهد على أنده إنسداد ال ددرد قالرسدومات والل دي والثقافدي

عر والمندا)) أور  يصورود القردة االفريقيي بلمحات من الذقان احنساني 
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وهددذد اسدد را يجيي ُم بعددي فددي الك دد  المصددورة ال ددي  دد كلم عددن . فددي العيددود 

مددن أد هددذد ... ويَُحددذر عددالم ا حددافير جونا دداد مددارقس . أصدد  احنسدداد 

ال . البنددر ال  ددمال " دردنددي" القددردة أو " ب نسددني " ال صددرفات ال ددي  ددوهم 

و ود صحيحي إرنس  ه:  مال قلمات عالم االنثروبولوجيا الجسميي النهير 

إد االس رداد الممعوم لألنماط البنريي القديمدي لده ديمدي علميدي ضدئيلي ، : " 

 .105" ((ب  ليس له أ  ديمي نهاديا سو   طلي  العامي

مطددمونه أد مددن عمليددات االوكددان ال ددي ي بناهددا العقدد  : الشاااهد الرابااع    

  مددن الملحددد ويع مددد عليهددا ، والددراجح أندده  ددارك فيهددا مددا أ ددار إليدده فريدد

دد  م العثور على هياق  ع ميي قثيدرة لإلنسداد  الباحثين ا مريكيين إلى أنه

الحدي  في طبقات دديمي،  عود إلى همن ما دب  ال داري   ندهد بد د احنسداد 

الحالي عاصر القرود النبيهي بالبنر، لكن ال طوريين  جاهلوها عمددا  نهدا 

 .106 بط  ن ري هم ال طوريي

العق  الملحد إلحادد، ينصرد بالباط  والصدا  وإوكدان فان ر قيف ينصر     

عجبا من هدفالن القدوم ، فكيدف يرضدود  نكسدهم فعد  ذلدك .   !!!!الحقاد  

وهم يعلمود أنهدم ي عمددود ال حريدف والصددا  والكدذب علدى أنكسدهم وعلدى 

ولمدداذا يصددادعود الندداس؟؟  فدد ين الموضددوعيي، والحيدداد وا مانددي العلميددي؟، 

 !!أنكسدهم و يددرهم ؟؟ ، ولمدداذا هددم انكعيدود وان هدداهيود إلددى  لددك الدرجددي ؟

. وه  الح  يُن صر له ب لك ال صرفات والوسداد  الالوالديدي والالعلميدي ؟؟ 

. وقيددف يكددود حددال ديددن أو مددذه ، أو عقيدددة  قددوم علددى  لددك الوسدداد  ؟؟

طدالد ورافدي ال طددور وألديس  لدك ال صدرفات هددي بنكسدها دليد  دامدغ علددى ب

العطددو  ال ددي هددي مددن عقادددد احلحدداد ؟، فلددو قاندد  ال طوريددي صددحيحي 

الن صرت بالوحي والعق  والعلدم ، ومدا والكد  هدذد المصدادر ومدا  مسدك  

ودد صدق العلم السويسر  . با باطي  و قوت با قاذي  والصدا  وال طلي 

أقبر : روينيي ب نهـا يومـا كما س وصف الدا ": ))سورود لوف ري  عندما دال

 .  107((" !!.. ودعي في  ـاري  العلم

ددم العلمان ا ميرقيدود : )) م 6555في سني  مكادد أنه: الشاهد الخام     

دليال جديدا على أد ن ريي داروين في الننون واالر قان قاند  وطد ، وذلدك 

بكنددف فريدد  عددالمي مددن علمددان أصددول الجددنس البنددر  مددن جددامع ي قددين 

اليكورنيا النقاب عن أدددم أ در معدروع للبندر علدى وجده ا ر ، س ي  وق

وهو هيك  ع مي إ يوبي يبلغ عمدرد حدوالي أربعدي ماليدين وأربعماددي ألدف 
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وأعلن فري  البح  أمس الصميس أد اق ناع  ".أرد "سني أطل  عليه اسم 

يثب  أد البنر لم ي طوروا عن أسدالع يندبهود ددردة الندمبانم ، " أرد "

. 108 ((ذلك االف راضات القديمي بد د احنسداد  طدور مدن أصد  ددردمبطلين ب

وساد  االعالم ال ربيي  عامل  مع الصبر بعدم المبداالد ))والناهد هنا هو أد 

بمعنددى أنهددا مارسدد  ال ع دديم واحوكددان ضددد هددذا الصبددر العلمددي الهددام . 109((

 وذلددك دليدد  علددى أد المالحدددة. والصطيددر والهددادم لحكايددي ال طددور العطددو 

وال طدددوريين وأمثدددالهم هدددم المسددديطرود علدددى وسددداد  ال ربيدددي، قمدددا هدددم 

يُسددديطرود علدددى مع دددم المعاهدددد والمراقدددم العلميدددي المه مدددي بالحكريدددات 

وال دداري  الطبيعددي، وهددذا الددذ  مكددنهم مددن إوكددان وممارسددي  لددك ا عمددال 

 .  ال مويريي وال طليليي ال ي ذقرنا جانبا منها

الطبيد   بحكريي إنساد جداوا ، و كصديله هدو أدي عل  : الشاهد السادس     

سدافر إلدى  -أ نان عمله فدي الجدي  الملكدي الهولندد -الهولند  يوجين ديبوا 

جاوا حي  عثر في دريي  قدع علدى نهدر سدولو علدى دطعدي مدن فدك سدكلي )) 

 م عثر في ، م  7855وسن واحدة في الحكريات ال ي قاد يجريها هناك سني 

م علدددى دطعدددي مدددن دحدددف جمجمدددي مكلطحدددي 7857العدددام الدددذ  يليددده سدددني 

ا أنهدا ، ومنصكطي وفيها بروه فوق العينين وبروه في الصلف  وقداد واضدحك

ا  وفدي السدني ال دي ، ال  عود إلى إنساد عاد  حي  قاد حجدم الددمات صد يرك

علدى ( م  قريبكدا 35ولكدن علدى بعدد ) ل  ق  ذلك عثر في نكس  لك المنطقي 

عي الصبدر سداع ها أد هدذد هدي بقايدا سدلف ددديم ف م صدنا، ع مي فصذ إنساد 

فروه  ال طوريود لهدذا الصبدر علدى أنده يمثد  . 110((لإلنساد ا  به بالقرود 

الحلقي المكقودة بين القرود والبنر وأصب وا على  لك الحكريي صكات قاذبدي 

 .111قعاد هم

لكددن ا مددر انكنددف بعددد  ال ددين عامددا عندددما اع ددرع المددمور والمصدداد      

وجد بالقرب من هدذد الع دام وفدي نكدس المسد و  مدن ))  ور ديبوا ب نه الدق

الطبقي ا رضيي جماجم بنريي عاديي، ودبي  وفا ه أعلن عن الحقيقدي وددرر 

ربما قاد ددرد جيبدود ولديس مصلودداك  دبيهاك لإلنسداد علدى ( جاوا)أد إنساد 

ه فددي وأند... مدا وجددد لدم يكدن إال جمجمدي ددرد قبيدر)) وأد  .112((احطدالق 
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الوددد  نكسدده وفددي المكدداد نكسدده وجددد ع امددا  عددود بددال  ددك إلددى احنسدداد 

 .113((الحالي

ذلك ال   واحوكان  بناد المالحدة وال طوريود وننرود بين الناس  دم بعدد   

لكدن الدذ  يهمندا هندا هدو .  ال ين عاما ينكنف ا مر باع راع الممور نكسه

أد العقدد  الملحددد ي بنددى مثدد   لددك الممارسددات ال مويريددي وال طددليليي ال ددي 

يُمارسها ال طوريدود مدن المالحددة وأمثدالهم، ويددافع عنهدا  نهدا مدن عقادددد 

فهو عق  ي بنى منهجا اس دالليا يقوم أساسا على ال د  وال العد  . احلحاديي

 . ي احلحادوال طلي  والصدا  والنكعيي واالن هاهيي ان صارا لصراف

طدرق ممارسدي ال طدوريين  مدن ي علد  بطريقدي:  -السابع -الشاهد األخير   

فقدد  بدين . من المالحدة وأمثالهم لل   وال طلي  فدي  عداملهم مدع الحكريدات

أنهددم  عندددما يسدد صدمود  -قددال ي سددب  ذقرهددا -با دلددي الكثيددرة والم نوعددي

أدددم حكريدي لإلنسداد الحدالي ، أو لل كدر ب دددم سدلف الحكريات ل حديد عمر 

لإلنساد نجدهم إد قان  الحكريي لإلنساد فعال، فإنهم يدعود أنها إلدى القدرد 

أدددرب مندده إلددى احنسدداد؛ وإد قاندد  لقددرد منقددر  أو  يددر منقددر  فددإنهم 

يكعلدود . 114!!!!يعكسود ا مر ويدعود أنها لإلنساد أدرب منده إلدى القدرد 

لصدددا  بحثددا ور بددي مددنهم للوصددول إلددى حلقددات وسدديطي بددين هددذا ال دد  وا

لكدن هيهدات .احنساد والقرد ليسد دلوا علدى صدحي ورافدي ال طدور العطدو 

وهيات،  د من يطل  الحقيقي ال يكذب وال ي  ، وال يُصاد  ، والحقيقدي ال 

 ح ا  إلدى  لدك الممارسدات  نهدا  ملدك بدذا ها ا دلدي القطعيدي علدى صدددها 

 .  صح ها 

من نمداذ  ال مويدر وال طدلي  ال دي يُمارسدها : النموذج الحادي عشر        

العقدد  الملحددد ويقدديم عليهددا منهجدده االسدد داللي،أد الملحددد ري نددارد دوقينددم 

ان صر لمنهجه في االس دالل مدن ودالل نقددد لمدنهج االسد دالل عندد المدفمن 

... إيمانك في العلدم َضع )) ، و(( احيماد هو الهروب الع يم: )) باهلل، فقال 

ألديس هدذد الحجدي مدن علدم . لكن نن    عليه لنرحه . هناك الكثير ال نعرفه

قيف اذد يص لف . الكرا ات ؟ ال نعرع االجابي لكن يوما ما العلم سينرحه 

لمداذا  –حجي إله الكرا ات  -هذا الكالم عندما نس دعي هللا عن ما ال نعرفه ؟

 . 115(( ع رع ب نك ال  عرفه ؟ أضع إيماني أو  ق ي بهذا الذ  
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لََما قاد العق  الملحد مكلسا في منهجه االس داللي دادما على ال د  : أدول    

فدي  والصدا  وهددم المنطد  والعلدم وجددناد يد هم المدفمنين ومدنهجهم بمدا هدو

المالحدة ومنهجهم ولديس هدو فدي المدفمنين ومدنهجهم مدن جهدي؛  دم هدو مدن 

جهددي أوددر  ي عمددد االف ددران علدديهم ويددروه  للنددبهات  طددليال و لبيسددا لصلددق 

ومسلكه مكنوع وظداهر . ا وراق محاولي منه لقل  الطاولي على المفمنين

هللا ، وهروب  نه أوال إد احيماد باهلل  عالى هو فعال هروب إلى . البطالد 

إلدددى البديهدددي والمنطددد  والعلدددم والدددوحي، لكنددده لددديس هروبدددا إلدددى الصرافدددي 

فاحيماد باهلل  عالى هو عدين البديهدي والعقد  . والطالل والنيطاد وا هوان 

 نه يُقديم . والعلم ، وهو ح  وعدل، ويقين و بات ، وعقالنيي وفطرة وبديهي

قينيددي بدددلي  الددوحي والعقدد  إيماندده بصالقدده علددى مقدددمات ومعطيددات دطعيددي ي

أندا قدادن مصلدوق لدم أولد  نكسدي، : والعلم، فيككيه ليُثب  إيمانه باهلل أد يقدول

الكدود : ويقدول أيطدا. ولن اس طيع أد أولقها فال بد أد هللا هو الدذ  ولقندي 

لكدن الملحدد محدروم  مامدا ودطعدا مدن مثد  هدذا . مصلوق فالبد له من ودال  

إنه لن يسد طيع أد . ا ه ومعطيا ه القطعيي والبديهييالمنهج االس داللي ومقدم

. يقدم وال مقدمي واحدة صحيحي  كود لها ن يجي دطعيي  ثبد  عددم وجدود هللا

فاحلحاد . ودد نادننا مماعمه وم الطا ه في ق ابنا هذا وبينا بطالنها و هاف ها

هدددو هدددروب مدددن الدددوحي والمنطددد  والعلدددم وار مدددان فدددي أحطددداد ا هدددوان 

إنه عصياد للبديهدي ،وعنداد للعقد  والعلدم، . والصرافات وا باطي   وال نود

وعليه فإد احيمداد بداهلل إيماندا صدحيحا . !!وظلم للنكس وضرب من الجنود 

وفدد  الدددين الحدد  ومددا  قولدده الكطددرة السددليمي ، ال يصددح وصددكه ب ندده إيمدداد 

الكجددوات والكرا ددات وال رديعددات، وإنمددا هددو إيمدداد بددديهي ضددرور  يقددوم 

 .  على الوحي والعق  والعلم

و انيا ليس صحيحا أنندا ال نعدرع هللا  عدالى ، فدالمفمن الحد  يعدرع هللا     

 عددالى، ودددد  عددرع عليدده بواسددطي أنبياددده ورسددله وق بدده المنملددي علدديهم، 

فداهلل  عددالى لديس مجهددوال لددد  . وب ددبرد فددي نكسده ووادعدده وفدي الكددود قلدده 

الملحد هو الذ  قكر به وأنكرد وأ ل  على المفمنين قما هعم الرج ، وإنما 

نكسدده معرف دده ف صددبح أعمددى البصددر والبصدديرة؛ فدد نكر والقدده وآمددن بِلهددي 

إلحاديي عميان نس  إليها ول  الكود ب   الن ر عن االسدمان ال دي أطلقهدا 

فسوان سماها دوانين الطبيعي، أو الصدفي، أو العدم، أو الطرورة، أو . عليها

 



فهي قلها آلهي آمدن بهدا العقد  الملحدد عنددما قكدر بصالقده  االن صاب الطبيعي،

ونسدد  إليهددا ولدد  الكددود و طددورد، وبهددا لدديس مددأل الكجددوات والكرا ددات 

 . والصرودات فقق وإنما أدام عليها دين احلحاد 

 

و الثا إد   اهر هذا الرج  الملحد بالعلم وا هامه للمفمن ب نه ليس علميا     

اط ، وهو من باب الصددا  وال طدلي   نده إهذا قداد هو قالم هادف ُم هاف  ب

   إنسدداد مددن حقدده أد يدد كلم باسددم العلددم فإندده ال يحدد  للملحددد أبدددا أد يدد كلم 

وإذا ُسمح للملحد أد ي كلم باسم العلم وبنروط فهو آور من  ُعطى له . باسمه

لعقد   د العقد  الملحدد هدادم ل. الكلمي لي كلم باسدم العلدم به اندا واف دران عليده

والوحي والعلم، وال ينطبق ب   ضوابق أوالديي وال عقالنيي وال علميي فدي 

ممارس ه لالس دالل العلمي، وإنما يع مد اساسا علدى هدواد وأوهامده ونكعي ده 

وهددذد الصددكات هددي صددكات  اب ددي ودطعيددي ال ينكددك عنهددا العقدد  . وان هاهي دده

وعليده فكدالم دوقيندم . الملحد وإال مدا قداد ملحددا ، قمدا بينداد فدي ق ابندا هدذا

و  دداهرد بددالعلم هددو قددالم باطدد  يندددر  ضددمن ممارسددات ال دد  وال طددلي  

: ولدذلك أددول.  والصدا  ال ي بر  فيها العق  الملحد ان صارا للباط  ال للعلم

لو  كلم العلم  فإنه أول من ي برأ منهم من البنر المنحرفين فإنده سدي برأ أوال 

نهدم أددداموا ديدنهم علددى هددم العقدد  والددوحي  . مدن المالحدددة جملدي و كصدديال

ثَددَرهُمح : ))وهددم مددن الددذين يصدددق علدديهم دولدده  عددالى. والعلددم َسددُ  أَدَّ أَقح أَمح  َحح

َنحَعدددامي بَددد ح هُدددمح أََضدددُ  َسدددبييالك  قيلُدددوَد إيدح هُدددمح إيالَّ َقا ح دددَمُعوَد أَوح يَعح : الكردددداد ()يَسح

نسي لَهُمح دُلُدوب  الَّ يَكحقَهُدوَد بيهَدا َولَقَدح َذَرأحنَا ليَجهَنََّم قَ ))،و((33 نِّ َواحي َن الحجي ثييراك مِّ

لَـئيَك َقا َنحَعامي بَد ح هُدمح  َمُعوَد بيهَا أُوح ُروَد بيهَا َولَهُمح آَذاد  الَّ يَسح يُن  الَّ يُبحصي َولَهُمح أَعح

لَـئيَك هُُم الحَ افيلُودَ   ((.715: ا عراع ()أََضُ  أُوح

 

أرضديي نهدر )) وعلدى  7545مكادد أنه فدي سدني : ج الثاني عشرالنموذ     

بالقسي الجمي  وعلى ضكافه الصصريي بمنطقدي جلدين روه بواليدي  كسداس 

ب مريكددـا اق نددف رونالددد بريددد آ ددـار أددددام ديناصددورات وآ ددار أددددام بنددريي 

والصددورة اآل يددي  بددين ذلددك، . 116((...عمالدددي فددي نكددس الطبقددي الجيولوجيددي

 : 117ددم ديناصور وإنساد في موضع واحد م داو  في هر أ ر
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عالمدـات إر داديي رادعدي والف دـات مثيدرة )) ودد وضع  في  لك المنطقي   

 -:البرهددـاد هنددـا : لإلن بدداد وق نهددا ُصددمم  وصيصددـا للددرد علددى ال طددورين

ا ددام فدي جلدين روه آ ار )) ، إنها ...((احنسـاد والدينـاصور عـا ـا معـا 

ويس حي  طبعا أد  كود هذد ا صابع وبهدذا ال مدايم الواضدح إال أدددام بندر 

لكدن بالمقارندي طبعدا هدي أدددام أقبدر مدن أددامندـا لبندر أع دم مندـا . عاديين 

وصدكها العدالم بدراد سد  يجر . 118 ((حجمـا فال جواب من انصار ال طدورين 

صددورات وال مجددال للمراو ددي ف دلددي إد البنددر عا ددوا جددوار الدينا:)) بقولدده

 .119((جلين روه داطعي وحاسمي 

 لك الحقيقي الماديي المنهودة والرادعي والدام ي والمذهلي لما قان   هدم      

عقيددة ال طدور ال دي هدي مدن أصدول وعقاددد احلحداد وجددنا المالحددة عنددما 

وهدا بنددة  عجموا عن  مويرها أو اوكادها فإنهم انكدروا  لدك الحقيقدي و جاهل

مدع أنهدا ليسد   امطدي  120ودمموها، وأدولوها في دادرة ا مدور ال امطدي

مدنهم .  عصبا للباط  و مسكا بددينهمفعلوا ذلك  . وال هي من ا مور الُمبهمي

الملحدد ري نددارد دوقينددم فقدد رفدد  االع ددراع بدذلك لدديس  د  لددك الحقيقددي 

ول أد الديناصدددور عنددددما نقددد: )) فقدددال. باطلدددي، وإنمدددا  نهدددا  صدددالف دينددده 

احنسداد والديناصدور ... واحنساد عا ا معا فهدذا ببسداطي نسدف الداروينيدي 

نحدن بحاجدي لددعم الداروينيدي قد  ف درة . عا ا معا ؟، هذد عبارة ف ي لل ايي 

. !!فم ددى قاندد  ورافددي ال طددور مرجعددا علميددا يُرجددع إليدده ؟؟. 121((دصدديرة 

المنددهودة لمجددرد أنهددا  صددالف  ولمدداذا ينكددر المالحدددة  لددك الحقيقددي الماديددي

ولمدداذا ي ددرك العقدد  الملحددد  لددك الحقيقددي ويجعلهددا . ال طوريددي و نقطددها ؟؟ 

وألديس . وران ظهرد وي ناساها ويقممها من أج  ورافي ال طدور العطدو ؟؟

ولمداذا قداد . هذد المواددف هدي رفد  لمدنهج االسد دالل العلمدي الصدحيح؟؟
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ي والعلدددم عنددددما   عدددار  هدددذد العقددد  الملحدددد دادمدددا وصدددما للعقددد  والدددوح

وأيي ديمدي علميدي  بقدى لمدنهج االسد دالل . !!المصادر مع عقاددد احلحاديي؟؟

وأيدددي فادددددة حقيقيدددي . احلحددداد  عنددددما واصدددم العقددد  والدددوحي والعلدددم ؟؟

ومنروعي يجنيها العق  الملحد من رفطه االع دراع ب لدك الحقيقدي و مسدكه 

 . بال طوريي؟؟

 

مطددمونه أندده ديدد  للملحددد ري نددارد :  -الثالااث عشاار -النمااوذج األخياار   

لو أنك مد   دم دَدديم  أبدواب الجندي ، مداذا سد قول هلل لكدي  ُبدرر : )) دوقينم

سدوع أس ندهد ببر راندد : إلحادك الذ  الهمك مدد  الحيداة ؟، فكداد جوابده 

 . 122((لم يكن هناك أدلي قافيي  !راس  ؛ لم يكن هناك أدلي قافيي 

 طمن جوابه ان قدادا دويدا لإللحداد ومنهجده واع رافدا بقيمدي وددوة : أدول     

 نه أوال إد دوله ب د . أدلي وجود هللا ودوة منهج المفمنين ر م أنف دوقينم

ا دلدي علدى وجدود هللا لددم  كدن قافيدي، يعندي أد أدلددي احلحداد نادصدي وليسدد  

وهددذا . د هللاحاسددمي وال دطعيددي ،فهددي ال  سدد طيع أد  ثبدد  دطعددا عدددم وجددو

يعني أد دوقينم ال يُقديم إلحدادد علدى أدلدي دطعيدي، وال يُدفمن باحلحداد إيماندا 

والعقيدة يج  أد  قوم على اليقين ال على النك وال ال رجيح، وجوابه . يقينيا

ال يسددمح بوجددود اليقددين، وإنمددا هددو جددواب  رجيحددي جمددع بددين نكددي وا بددات 

د يقينيا لما أجاب بدذلك الجدواب، وإنمدا ولو قاد إلحاد. احلحاد واحيماد معا 

يارب لقد دام  عند  ا دلي القطعيي علدى : سيقول ب نه  يقول هلل يوم القيامي

 . عدم وجودك ف لحدُت بسببها

و انيا إد دوله ب د أدلي وجدود هللا قاند   يدر قافيدي، فهدو اع دراع بوجدود   

لنسدبي إليده، لكنهدا ددد أدلي  ثب  وجدود هللا لكنهدا لدم  كدن قافيدي وال حاسدمي با

لدم أجدد أ  دليد  :  د الرجد  لدم يقد  ب نده سديقول هلل.  كود قذلك عند  يرد

وبما أد ا مر قذلك فإد الرج  يكود دد اع درع . صحيح يُثب ُك ويدل عليك

أنه ال  وجد أدلي  ُثبد  احلحداد قعقيددة يقينيدي، وفدي المقابد   وجدد أدلدي علدى 

الرج  اع رع ب نه ال دلي  يقني يثبد  احلحداد، ف. وجود هللا لكنها  ير قافيي

وهذا يعني أد أدلي وجود . لكن ا دلي على وجود هللا م وفرة لكنها  ير قافيي

فددان ر إلددى قددم هددي أدلددي . هللا هددي الراجحددي والم ددوفرة وا ولددى باح بددا  

فالرجد  بدذلك الجدواب . احلحاد ضعيكي، فهي ال  صلح ح ى بمنط  احلحاد 

لإليماد ال لإللحاد من حي  يدر  أو ال يددر ، ومدن حيد  يحد   دد ان صر

أو ال يُح ، وإنما ا دلي هي ال ي  كلمد  وحكمد ، فان صدرت أدلدي احيمداد 

 .!!على أدلي احلحاد ح ى بمنط  احلحاد 
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وأمددا إذا ن رنددا إلددى احلحدداد واحيمدداد بميددماد الددوحي والعقدد  والعلددم،       

. امددا وال يُملددك وال دلدديال واحدددا يُثبدد  بدده إلحدداددفال ددك أد الملحددد ُمكلددس  م

ومن جهي أور  فإد احيماد باهلل هدو فطدر  وبدديهي أدل ده قثيدرة وحاسدمي 

وم نوعي من أدلدي الدوحي والعقد  والعلدم ذقرندا منهدا جانبدا قبيدرا فدي ق ابندا 

وبذلك ي بين أد احيماد باهلل راجح على احلحاد ح دى بمنطد  احلحداد، .  هذا

دطعي ويقيني بميماد العق  والوحي والعلم ، وأما احلحاد فصرافدي، وال  لكنه

لكدددن ال ي يددد  عندددا أد . ديمدددي وال وهد لددده بميدددماد العقددد  والندددر  والعلدددم

فإنه لن يقول هلل ب د أدلي وجدودد   -هداد هللا -ري نارد دوقينم إد مات ملحدا

وإنمدا سديع رع  قان   ير قافيي، وال أد أدلي احلحاد قاند  دويدي وحاسدمي،

بدد د أدلددي وجددود هللا قاندد  قافيددي  ددافيي دطعيددي يقينددي، وسدديندم يددوم ال ينكعدده 

ريُمدوَد )) الندم، ويكود من بين الذين أ ار إليه دوله  عالى  ُمجح
َولَوح  َدَر  إيذي الح

َمد ح  نَدا نَعح عح جي نَا فَارح عح نَا َوَسدمي نَد َربِّهيدمح َربَّنَدا أَبحَصدرح هيمح عي َصداليحاك إينَّدا  نَاقيُسو ُرُؤوسي

قيددُ  َمددا ُقنَّددا فيددي ))، ((  76: السددجدة ()ُمودينُددودَ  ددَمُع أَوح نَعح َودَددالُوا لَددوح ُقنَّددا نَسح

يري  دعي دَحابي السَّ َصح قاك  ِّ يري فَداعح ََرفُوا بيدَذنبيهيمح فَُسدحح دعي َحابي السَّ : سدورة الملدك()أَصح

مح دَاَل أَلَيحَس هََذا بيدالحَح ِّ دَدالُواح بَلَدى َولَوح  ََر  إيذح ُوديكُواح َعلَى َربِّهي ))، و((75-77

كُددُرودَ  يَن ))، و(( 45: ا نعددام ()َوَربِّنَددا دَدداَل فَددُذودُواح الَعددَذاَب بيَمددا ُقندد ُمح  َكح َوالَّددذي

ندَد َربِّهيدمح َوَعلَديحهيمح  َطدي  عي د ُهُمح َداحي يَ  لَدهُ ُحجَّ د ُجي ددي َمدا اسح ن بَعح ي مي يَُحاُجوَد فيي هللاَّ

يد  َ طَ   ((. 72: النور  ()   َولَهُمح َعَذاب  َ دي

 

ي بددين مددن نماذجدده الكثيددرة والم نوعددي أنهددا  ددواهد وإنهاااًء لهااذا المبحااث     

دام دددي وأدلدددي دطعيدددي علدددى أد العقددد  الملحدددد يع مدددد اساسدددا علدددى ال مويدددر 

وال الع  والصدا  وال طلي  سوان بممارس ه هو بنكسه ل لك العمليات بحكم 

أنه قاد طرفا فاعال فيها ، أو  نه يع مد على  لك العمليدات فدي بندان موادكده 

ودد اقثرنا من ذقر الندواهد ال حريكيدي الم علقدي بدال طور . وعقاددد احلحاديي

العطددو ،  د العقدد  الملحددد  طددور  ، وهددو طددرع فددي عمليددات ال مويددر 

هجه االسد داللي علدى مما يعني أنه أدام من. ال طوريي، وي بناها ويع مد عليها

معطيات ممورة عن دصد ل حقي   ايات مصطق لها سلكا على حساب العق  

والعلددم والحقيقددي، وهددو بهددذا السددلوك لددن يكددود منهجددا حياديددا علميددا ، ولددن 

 .يوص  أصحابه إلى اليقين 

 

 :ممارسة اإلرهاب الفكري والدعاية االعالمية الكاذبة : رابعا
اهد قثيرة وم نوعدي مدن ممارسدات  ال أوالديدي ي طمن هذا المبح   و      

وال علميدي ددام بهددا المالحددة وأمثدالهم ، قممارسددي احقدراد علدى المصددالكين ، 

 



والدعايي الكاذبي لإللحاد وعقاددد، وهي من وصدادا مدنهج االسد دالل عندد 

منهدا . العق  الملحد في إلحادد، وهي ام دداد لصدكا ه السدابقي وم قاطعدي معهدا

 :آل ييالنماذ  ا

ي طمن عدة  واهد على ممارسي ال طوريين من المالحدة وأمثدالهم  :أولها  

لإلقراد واالضطهاد والط ق على مصالكيهم  رهيبا لهم بسب  مصدالك هم لهدم 

في مودكهم من العقيددة ال طوريدي ال دي هدي مدن عقاددد احلحداد، ولمدنعهم مدن 

الذقي المصالف لل طدور  الوصول إلى احيماد باهلل انطالدا من فكرة ال صميم

إد  : ))منها  هادة العالم القانوني ا مريكي فيلي  جونسود فقال. الدارويني

العلمددان ي مسددكود بالداروينيددي علددى الددر م مددن هنا ددي الككددرة ووفكددا علددى "

دددا لبحدددو هم وسيصدددبحود  وجددداه هم ومسددد قبلهم الدددوظيكي، ولدددن يندددالوا دعمك

بددر  فالعلمددان عندددما يقولددود ُعرضددي للطددرد، أيطددا منددكلي أيديولوجيددي ق

هدم ... الداروينيي  ير صحيحي إذد ما هو الصحيح في  كسير نن ة الحيداة ؟ 

ي مسددكود بن ريددي واطئددي، إذا قدداد البدددي  عدددم وجددود ن ريددي أُوددر  وهددذا 

أو .. ورسميـاك ي م طدرد أ  عدالم بيولدوجي  ربدي ." بالطبق الحاص  اآلد 

إنه احرهـاب باسم العلدم .. ك في الداروينيي يق  الدعم  بحا ه إذا دام بال نكي

المطرودود الو ادقي الذ  يدرو  معدـاناة عندرات العلمدان : و م عم  فيلم.. 

 . 123((!!من الُمنككين في الداروينيي 

 

الممارسددات لل عميددي  ليكطددح هددذد))  م6558ودددد أُنجددم ذلددك الكدديلم سددني     

لمدددان الحددد  ودقدددا رة ومدددا يالديددده ع:  ندددواد  الداروينيدددي وال طدددور علدددى

 -ال صددميم الددذقي إذا هددم أعلنددوا القددول بن ريددي:  االضددطهاد الجامعددات مددن

 ... -وال دددددددي  قدددددددود إلدددددددى احيمددددددداد بددددددداهلل عدددددددم وجددددددد  فدددددددي ال دددددددرب

 .124((من الويكيبديا بالكيلم وهذا رابق  عريكي

 

:  ددددددم   سدددددديس مودددددددع)) م 6557ويُددددددذقر أيطددددددا أندددددده فددددددي عددددددام      

www.dissentfromdarwin.org ينندددر فيددده العلمدددان المندددككود فدددي ل

وليددام ]الداروينيددي آرانهددم ، ورسددميكا وصدد  عددددهم حاليددـا لدد الع، مددنهم 

الحاصددد  علدددى  سدددع  دددهادات جامعيدددي، و جونا ددداد ويلمالعدددالم [ ديمبسدددكي

البيولددددوجي النددددهير، و ديكيدددددد بيرلنسددددكي عدددددالم الرياضدددديات، و يدددددرهم 
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د ال طدددوررين المالحددددة يُمارسدددود االرهددداب مكدددادد أ: الشااااهد الثااااني     

فمن ذلدك . الككر  ح ى على بعطهم عندما يعرضود أران  ير ال طوررين

اد العددالم ال طددور  ري نددارد سدد رنبغ طُددرد مددن وظيك دده قمحددرر فددي مجلددي 

 ابعي لم حف ال اري  الطبيعي ب مريكا ، لمجرد سماحه بنندر مقدال للددق ور 

. يم في نن ة الحياة وال يقول بال طور العطو  س يكن ماير يقول فيه بال صم

مع أد الرج  ننر المقال من بداب عدر  اآلران وحريدي الدرأ  ولديس مدن 

ومنهم أس اذة علدم الصليدي الحيدو  قدارولين قروقدر  .126باب ال  ييد والدعايي

من جامعي جور  ميسود المريكيي عودب  وفُصدل  مدن عملهدا لمجدرد أنهدا 

((. إلى ن ريي ال صميم الذقي في صكها الدراسدي  أ ارت بطريقي عابرة)) 

ومددنهم جددراح ا عصدداب مايكدد  إجنددور أ لقدد  جامعددي بددايلور مودعدده علددى 

أجبر ه على أد يعيد مدال المنحدي البحثيدي بمجدرد أد )) النبكي المعلوما يي و

الحد  إنهدم  .127((بن ريي ال صميم الدذقي -ي عل  -اق نكوا رابطا بين أبحا ه

هم  د ال صددميم الددذقي يقددوم علددى احيمدداد بدداهلل ال علددى عددادبوهم وطددردو

 .احلحاد 

 

مطمونه أد ال طوريين المالحدة  اس صدموا االعالم في : الشاهد الثالث     

الدعوة لل طور العطدو  وال ع ديم وال طديي  علدى القدادلين بال صدميم الدذقي 

عليهم لكي  الذ  يقوم على احيماد باهلل، والط ق على الصحكيين وال طيي 

ال يُنصكوا وال يكونوا موضوعيين في  عاملهم مع ال صدميم الدذقي والقدادلين 

ودد وص  ا مر بال طورين إلى اللجون إلى المحاقم االمريكيي لمحاقمدي . به

فدددان ر إلدددى مدددد   عصددد  ال طدددوريين  .!!!! 128القدددادلين بال صدددميم الدددذقي

. ضيهم المدفمنين بداهللالمالحدة لدينهم وضي  أفقهم ، ومد  ووفهم من معار

 .إنهم مارسوا منهجا اس دالليا إرهابيا ال عقالنيا وال علميا

  

جونا داد ويلدم أحدد  هام ووطير جدا أدلى بده ي عل  بقول: الشاهد الرابع    

: )) فقدال  -يقوم على احيماد ال احلحداد -أ هر دعاة ن ريي ال صميم الذقى 

.. ود يق صدر علدى  ندويه الحقيقدي فقدق لو أد ما يكعله الداروينيود الددجماني

بد   عدد  ا مدر إلدى .. ولكنهم لم ي ودكدوا عدن هدذا الحدد .. لككى بذلك سوناك 

اس صدام مراقمهم العلميي للسيطرة على العلوم الحيويدي فدى العدالم الم حددث 
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إنده إرهداب . 129((ولمناوأة ق  الذين يصالكود وجهات ن رهم.. باحنجليميي 

القوة للهيمندي وفدر  وجهدات ن درد م عص  أعمى يس صدم  فكر  رهي  

على المصالكين ، وهذا يندر  ضمن منهج االس دالل الذ  يمارسه المالحددة 

 . !!!!في ننرهم لدينهم وإرهاب المفمنين باهلل ومطارد هم وال طيي  عليهم

 

ي طدمن وبدرين مدن إرهداب ال طدوريين مدن المالحدددة  :الشااهد الخاام     

ا ول مكددادد أد أسدد اذا جامعيددا جددراح أعصدداب  ددكك فددي ال طددور  وأمثالدده،

الددددارويني فقدددام عليددده مدرسدددود وطلبدددي لمنعددده مدددن إلقدددان محاضدددر ه فدددي 

 .130الجامعي

 

أد أحددد قبددار علمددان الكيدداد الصددهيوني وددالف  مطددمونه والصبددر الثدداني  

 . 131الداروينيي و صلى عنها فُطرد من عم 
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ي علد  بإرهداب فكدر   عليمدي  ربدو  مفسسدا ي يعمد  : النموذج الثاني    

علددى فددر  احلحدداد ومحاربددي احيمدداد بدداهلل بددالقوة بواسددطي عمليددات  سددي  

ا دم ي ال ي يقوم بها ال طوريود المالحددة ويكرضدونها علدى العلمدان الدذين 

. لمفسسدات العلميدي ينرفود عليهم وي حكمود فيهم بواسدطي هيمند هم علدى ا

:   نداندرا قراماسدن ي، فوصدف حالده بقولدهمن ذلدك مدا  عدر  لده الباحد  

منذ بدايي  دريبي قعالم،  عر  دما ي لعمليي  سي  هادلي قي أع قدَد أد  ))

العلوم ال يمكن أد   واف  مع أ  نو  من أنوا  الصل  المقصدود، وقداد مدن 

وفي هذد اللح ي، ال أس طيع . مالطرور  أد  ُج  ه هذد الككرة على نحو ألي

.. أد أجد أيي حجي عقالنيي  س طيع الودوع أمام وجهدي الن در المفمندي بداهلل 

لقد اع دنا أد يكود عقلنا م ك حاك، واآلد نددرك أد احجابدي المنطقيدي الوحيددة 

 .132((" !!!.. للحيدداة هددي الصلدد ، ولدديس الصلدد  العنددوادي  يددر المقصددود

 بعده المالحددة لكدر  إلحدادهم علدى العلمدان الدذين فان ر إلى المنهج الدذ  ا

ينرفود عليهم،  يكرضونه عليهم بال ر ي  وال رهي  ، وبال ربيي وعمليات 

 . س  الدمات حبعادهم عن احيماد باهلل 

ال طددوريين المالحدددة وأمثددالهم للدعايددي ي علدد  بممارسددي : النمااوذج الثالااث   

منهدا مدثال أنهدم . الكاذبي بدال رويج لل طدور العطدو  بندواهد هادكدي ووادعدي

روجوا بين الناس وفدي ق دبهم أد فدي احنسداد أعطدانك ال دور وال فادددة لهدا 

وإنما هي آ ار عطويي فقدت دورها و نهد على أنها من آ ار ال طدور الدذ  

وقالمهم .  133ريصه ،  قالماددة الدوديي وع م العصامر به احنساد في  ا

هذا باط  دطعا،  د  لدك االعطدان ال دي سدموها أ ريدي  ليسد  أ ريدي، ولهدا 

فوادددد وأدوار  قددوم بهددا ، لكددن العقدد  الملحددد ال يل ددمم بددالمنهج العلمددي فددي 

االسدد دالل، في سددر  ويعمدد  علددى أبعدداد الندداس عددن ال ككيددر الصددحيح،  د 

ب ننددا إذا لددم نعددرع وظيكددي أ  عطددو وفادد دده فهددذا ال يعنددي المنطدد  يقددول 

بالطرورة أنه ال فاددة منه،  د الوادع يندهد بد د قد  مدا فدي الكدود إال ولده 

فوادد وأدوار يقوم بها في الكود، وإذا لم نعرع دور أ  قدادن أو جهداه مدن 

فادددة  ا جهمة فهذا يعني أننا لم نص  بعد ولم نك نف فادد ه ودورد ال أنه ال

لكن العقد  الملحدد ي دالق ويلدبس ويدرو   باطيلده بال د  ير علدى . من وجودد

فقولده عدن المادددة الدوديدي . الناس ويعم  على ابعادهم عن ال ككير الصدحيح

مدثال دددد دامدد  ا دلددي الصددحيحي علددى فسددادد وأ ب دد  ال جددارب أد لهددا فوادددد 

عطدددددو )) أنهدددددا مددددن ذلدددددك مدددددثال . 134وأدوارا هامددددي جددددددا فدددددي احنسددددداد

ودددد وضددح  هددذد الحقيقددي .. يحددارب إصددابات الجسددم بددالجرا يم  ليمكدداو 
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 عددد أعطددان وأنسددجي الجسددم ا وددر  مثدد   دددة ال يمددوس "و. م 7551 عددام

والكبدددد والطحدددال والمادددددة الدوديدددي ونصدددا  الع دددم ومجموعدددات ا نسدددجي 

د الجسم فهذد ا عطان  ساع.. اللمكاويي الص يرة جمناك من الجهاه اللمكاو 

 .135" !!..((على مقاومي العدو 

وأما عن ع م العصا فقد هعم هدفالن أد ع دم العصدا المكدود مدن     

فقرات ويقع في آور العمود الكقر  هدو ع دم ضدامر ، وال  ايدي لده  نده ال 

للندداس ))  يح ددو  علددى أعصدداب طرفيددي وال علددى نصددا   ددوقي، ليُصددوروا

مع  سلكه المن رك في احنساد من امرةبقايا ع ام ذي  ض:وأنه  بال فاددة أنه

 لددك المددماعم باطلددي، ودددد بيندد    .136!!..((النددمبانم  والقددرد وال ددوريال 

ال جارب وا بحاث المعاصرة والع ذلك وأظهرت للعصا فواددد قثيدرة، 

فقدرات  مدن عددة العصدعا فمدن ذلدك ي كدود هدذا. وال يُمكن االسد  نان عنده

ام الجددمن ا سددك  مددن الحددو  وبع دد: مر بطددي ببعطددها الددبع   صدد يرة

مجاال كمن  مما يوفر لها:دويي  وأربطي ..مرني   طاريف :أيطا كعن طري  

الجلددوس والدد حكم فددي انقبددا   يكددود الهمدداك لوظددادف الجسددم مثدد :  الحرقددي

بددد  ..  ودددالل الدددوالدة ووصوصددداك عندددد النسدددان... عطدددالت  لدددك المنطقدددي

ويسدمح : الحدو  بدذلك  لي وسدع وي حرك العصعا للصلف أ ندان الدوالدة :

هددذد لطدد وطات  ع ددام العصددعا ول عددر ...بصددرو  المولددود بددإذد هللا 

فقددد دطدددى هللا العلددديم :  الودعدددات أو الصدددمات وفدددي الجلددوس يوميددي أ ندددان

أال  ح ددو   لددك الع ددام العصعصدديي علددى أعصدداب طرفيددي أو علددى  الصبيددر

:  دددو فددي قدد  جلددوس أو و ح ددى ال  كددود عرضددي كأقبددر لأللددم نصددا   ددوقي

فع م العصا لده اهميدي قبيدرة . 137!!..((وذلك بعكس بادي العمود الكقر  

 . لإلنساد ، وإهال ه  طرد و نك  عليه وطرا قبيرا 

 

من الدعايات الكاذبي والم رضي ال ي يع مد عليهدا العقد  : النموذج الرابع   

ن الملحدد فدي ممارسدد ه لمنهجده االسدد داللي ان صدارا لإللحداد ، أندده يدروه  بددي

أ لد  العلمدان فدي العدالم ملحددين أو ال أدريدين وأد ))الناس هعما مكدادد أد 

)) وهددذا هعددم باطدد ، وم دداير  مامددا للحقيقددي، فقددد . 138((العلددم يدددعم احلحدداد

من الحادمين على جوادم نوب  هم من أه  ا دياد %  20أ ب   ال قارير أد 
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 755فدي ق داب فقق قما هو موضح %  77واحيماد ، ونسبي الملحدين هي 

 .139((سني من جوادم نوب  

 

مدددن م ددداهر الدعايدددي المادكدددي والكاذبدددي والكاضدددحي  :النماااودج الخاااام     

لل طوريين من المالحدة وأمثالهم أنهم ا قنوا الصدا  وال طلي  والكدذب علدى 

بالهياقدد  الع ميددي القديمددي والددمعم ب نهددا هياقدد   نصدداع الندداس بال العدد  

فقددد . اد حسدد  هعمهددم ، مدع أد الحقيقددي ليسد  قددذلكالبندر، أو القددرد احنسد

 ب  أد ال طوريين  جاوهوا حدود المنهج العلمدي فدي االسد دالل، بداو الدهم 

صور وأ كال مجسمي ل لك اآل ار ورسمها وف  دولهم بال طور من دود أ  

وددد وجدددناهم صدوروا ذلدك فدي الك د  والمجددالت . دليد  صدحيح يثبد  ذلدك

علمددا بدد د  لددك اآل ددار لددم يصددلنا منهددا إال . بددا و عصددباوا فددالم  طددلال و الع

الع ام على  نوعها قالجمجمي ال ي يُمكن أد نعطي لها عددة صدور وأ دكال 

إيرنس  هو ن بجامعي وعن ذلك يقول  . من دود أ  دلي  صحيح يثب  ذلك

إعدادة ال جسديم هدذد ال ديمدي علميدي لهدا وأ  جمجمدي يمكدن ))"إد : هارفارد 

رفددي المددا هر أد يسدد صدمها في نددك   ددمبانم  أو فيلسددوع مدداهر بددنكس للحي

فالجمجمدي  .140."((هذد ا مور موجودة فقق ل طلي  الجمهدور .. المعطيات 

الواحدة يُمكن أد نعطي لها عدة أ كال وصور من البنر، أو من القرود وال 

ولذلك فإد  لك الهياق  والجماجم إما  . يوجد دلي  واحد يكر  صورة واحدة

جندداس بنددريي ، أو  كددود  نددوا  أوددر  مددن القددرود، أو أمصلودددات هددي  
 .اور  ليس  بنريي وال درديي

أنهدددم حرصدددوا علدددى إظهدددار  ومدددن طدددرق هدددفالن الُممييكدددي والصادعدددي    

وال ... بان  ام فدي أقبدر الددوريات العلميدي )) رسوما هم ال طوريي الممورة 

مع اد هذا وار   -القرد احنساد – كاد  صلو مجلي علميي من أنصاع البنر 

ويصدد  ال طددلي  إلددى حددد وصددف حيدداة  !!...إطددار العلددم رسددميا ح ددى اآلد 

اج ماعيي قاملي  نصاع البنر مع عدادال هم مدع رسدم ذقدي للبيئدي المحيطدي 

))...141.  

من أبنع انحرافدات مدنهج االسد دالل عندد ال طدوريين : النموذج السادس    

فددا فددي إحددد  أ ددنع ممارسددات ال طددلي  المالحدددة وأمثددالهم أنهددم قددانوا طر

والصدا  والدعايي الكاذبي، وفي  بنيهم  واع مادهم عليها بحكم أنهدم يع قددود 
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 لدددك الصدددور الممعومدددي هدددي مدددن ورافدددات وأوهدددام هدددفالن المك دددرين       

 د القول بال طور العطدو  هدو ددول باطد  دطعدا  درعا وعقدال . وأقاذيبهم

وبمددا أد   لددك الصددور هددي صددور هادكددي . وعلمددا قمددا بيندداد فددي ق ابنددا هددذا

وُمص لقددي فهددي  نددهد علددى أد مددنهج العقدد  الملحددد فددي االسدد دالل دددادم علددى 

ل الع  ، والصدا  والكذب باس صدام ق  وساد  الدعايدي المادكدي ال حريف وا

 . والكاذبي والصادعي على او الفها و نوعها

 

مكددادد أد ال طددوريين مددن المالحدددة وأمثددالهم ي عمدددود : النمااوذج الثااامن    

جوا بينهم أد السج  الحكر  . الكذب وال رويج له بين الناس من ذلك انهم روه

ح ى أد ال طدور  .145ا احنساد هو سج  م در  وقام ل طور الكادنات منه

االنثروبولددوجي ا مريكددي رونالددد ويثرن  ددود أوبددر لجنددي ال علدديم فددي واليددي 

قاملدي  ثبد   طورندا ال ددريجي "  كساس ب د السج  الحكر  يحو  سلسدلي 

وهعمه هذا باط  دطعا، وإنمدا هدو . 146"الدارويني من أنوا   بيهي بالقردة 

 د . م ال ي أداموا عليها منهجهم االسد داللي ان صدارا لددينهممن أقاذي  القو

ال يثبد   طدور )) السج  الحكر  الصحيح ينهد بنكسه بطالد دولهم بدذلك و

، وال  طدور أ  قداد آودر ،ا مدر الدذ  147((احنساد مدن سدلف  دبيه بدالقرد

جع  ال طوريين يص لقود سجال وهميا مصالكا  مامدا  للسدج  الصدحيح القدادم 

الحكريددات وال دداري  الطبيعددي لألحيدددان، قمددا هددو مبددين فددي الندددكلين  علددى

 : 148اآل يين

 
 السجل الحفري الطبيعي        السجل الحفري التطوري               

 

جلين   سج  حكدر  صدحيح يندهد علدى صدح ه الندر  والواددع : إننا أمام سي

والعلم، وسج  آودر هاددف مكدذوب مصدالف للحقيقدي او لقده ال طوريدود مدن 

ف يهمدا  . المالحدد وأمثالهم او لقود ب هوادهم وأوهدامهم وجعلدود علدى مقاسدهم

 .  !!أولى باح با  ؟؟
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على أد العق  الملحدد أددام منهجده مما ينهد :  -التاسع -النموذج األخير     

ري ندددارد المهدددر  المصددداد   أد الملحدددد  االسددد داللي علدددى الدعايدددي المادكدددي

، فالرج  أصدر حكما دطعيا بد د هللا "وهم احله " دوقينم صنف ق ابا سماد 

: )) ومددن قالمدده الُم علدد  بددذلك دولدده. عددم وجدد  ال وجددود لدده حسدد  هعمدده

سد بين فدي الكصد  الرابدع ضدربي داضديي ون يجي المحاججي  لك س كود قما 

وهذا يعني أد الرج  م ديقن مدن هعمده وأنده يع مدد علدى .149((لن ريي احله 

فهد  هدذا صدحيح ؟؟، قدال إنده . أدلي دطعيدي ال  دك فيهدا ب نهدا سد ثب  هعمده

باطدد  دطعددا، ممددا يدددل علددى أد الرجدد  يمددارس الدعايددي وال طددلي  والصدددا  

د سدددماعهم أو ددددران هم للعندددواد دبددد  أد واح ددارة لل ددد  ير فدددي النددداس بمجددر

 :والدلي  على ذلك النواهد الثال ي اآل يي. يُطالعوا ق ابه

لمددداذا : " َعنَوندده ب: إد الرجدد  فددي الكصدد  الرابددع مددن ق ابدده  أولهااا      

، هذا العنواد نق  لما دررد سابقا،  نه "االح مال ا قبر هو عدم وجود إله

. دطعيدا وإنمدا هدو أقثدر اح مداال حسد  قالمدهينهد ب د عدم وجدود هللا لديس 

، والبادي يمث  اح مال  % 55،55وح ى إد دلنا إد هذا االح مال يص  إلى 

وجود هللا، فإنه ن ريا ومنطقيا ال يصح القطدع بعددم وجدود هللا،  د المنطد  

وعليده فمدن المح مد  أد يصددق . إذا دود  االح مدال سدقق االسد دالل : يقول

وعليده فدإد هدذد النسدبي  مندع مدن .  % 55،55  صدق نسبي العدد البادي وال

القطع بعدم وجود هللا، وهذا الذ  اع درع بده الرجد ، لكنده نقد  بده قالمده 

 .الساب  وعنواد ق ابه

إد الرجدد  دددام بدعايددي إعالميددي فددي بريطانيددا ، وألصدد   الشاااهد الثاااني    

هندداك إلدده، علددى ا رجددح لدديس ))  :ملصدقات علددى وسدداد  النقدد  ق دد  عليهدا

فالرج  ليس م  قدا ب د هللا  ير  . 150((ف ودف عن القل  ، واس م ع بحيا ك 

وهذا نقد  لمدا ددررد سدابقا ومدن االسدم . موجود ، وال م يقنا بصحي إلحادد 

 .الذ  َعنَود به ق ابه

لو أنك م   م دَدديم  : )) أنه دي  لري نارد دوقينممكادد  :والشاهد الثالث   

أبواب الجني ، ماذا س قول هلل لكي  ُبرر إلحادك الذ  الهمك مدد  الحيداة ؟، 

لدم  !سوع أس نهد ببر راند راس  ؛ لم يكدن هنداك أدلدي قافيدي : فكاد جوابه 
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فهددو يع ددرع أد أدلدي وجددود هللا موجددودة لكنهددا  .151((يكدن هندداك أدلددي قافيدي 

  قافيي، مما يعني أد احلحاد ليس دطعيا، فلو قاد قدذلك لمدا ُوجدد دليد  ليس

واع رافده . واحد على وجود هللا سوان قداد دطعيدا ، أو راجحدا ،أو مرجوحدا

 . هذا ينق  هعمه ب د احله مجرد وهم في عقول البنر

مطمونه أد الرجد  عجدم عدن  قدديم دليد  واحدد   -الرابع -الشاهد األخير   

  احلحاد وينكي وجدود هللا، لديس فدي الكصد  الرابدع فقدق بد  فدي صحيح يثب

ق ابه قله ، فر م قثرة مدا ذقدرد مدن  دبهات وم الطدات واع راضدات علدى 

إنده .االدياد ،فإنه لم يس طع أد يثب  عدم وجدود هللا، وال أ بد  صدحي إلحدادد

وهددم " فندد  فنددال ذريعددا فددي إ بددات ورافا دده وأوهامدده عندددما سددمى ق ابدده

". أوهدددام الملحدددد دوقيندددم وورافا ددده" ف صدددبح مدددن الواجددد   سدددمي ه "احلددده

فواضح من ذلك أد الرج  اس صدم ق ابده للدعايدي وال هدريج واح دارة، وأددام 

دينه على ال  ليق وال لبديس والدعايدي المادكدي ، وهدذد سدمي مدن سدمات مدنهج 

يدف االس دالل عند العق  الملحد، فهدو ال ينكدك عدن ال طدلي  والصددا  وال مي

 .  الكذب واالن هاهيي، ولن يرفع رأسه إلى بذلك

في المبحثين السدابقين مدن  دواهد قثيدرة  ثبد   وتعليقا عل  ما أوردناه      

ممارسي العق  الملحد لمص لف أندوا  ال مويدر وال طدلي  وال العد  والكدذب 

 : ان صارا لإللحاد ؛ فإنه ربما يُع ر  علينا باالع راضين اآل يين

ل م المالحدة مسدفوليي قثيدر مدن  لدك ال مويدرات إ:  األول، مفاده      نكم َحمه

وال طليالت وال العبات وال دليسات ال ي سدب  ذقرهدا ،وأدمد م عليهدا نقددقم 

لجاندد  قبيددر مددن جواندد  مددنهج االسدد دالل عنددد العقدد  الملحددد ؛ لكددن مددن 

مدنهجهم المح م  أنه لم يكن لهم دور فدي ذلدك، ممدا يعندي أنده ال يصدح نقددم 

 . االس داللي من والل  لك النماذ  الكثيرة الم علقي بال طور العطو 

إد نقدددنا لمددنهجهم مددن وددالل  لددك النمدداذ  والنددواهد ال طوريددي  :أدددول    

 د المالحددددة  طدددوررين، ومع دددم . صدددحيح، وال انحدددراع وال وطددد  فيددده

عمليدات ال طوريين مالحدة  قريبا، وهذا يعني أد المالحددة قدانوا طرفدا فدي 

. ال موير وال الع  والصدا  ال دي مورسد  فدي موضدو  ال طدور العطدو 

ومن جهي  انيي فح ى وإد فرضدنا جددال أد المالحددة لدم يكوندوا دادمدا طرفدا 

فددي  لددك العمليددات فددإد النقددد يبقددى موجهددا لمددنهجهم  د المالحدددة  طددوريين 

يها مدوادكهم وي بنود معطيات الكرضيي ال طوريي، ويدافعود عنها ويبنود عل

العقديي احلحاديي، وهي احد  ا رقداد المكوندي للثدالوث الصرافدي احلحداد  
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وهدذا يعندي أد مدنهجهم االسد داللي يع مدد علدى ال طوريدي . قما سنبينه الحقا

القادمي أساسا على  لك الممارسات ال مويريي وال طليليي منذ أد ظهرت إلى 

فمدنهج . ن نر لوال  لدك الممارسدات فما قاد لل طوريي أد  قوم و . يومنا هذا

االسدد دالل عنددد الملحددد هددو مددنهج  طددور  يمددارس  لددك العمليددات وي بناهددا 

 . وي قو  بها، ونقدنا لها ينعكس عليه ويف ر فيه

صحيح أد المالحدة داموا بدور قبير فدي :  ربما يُقال : الثاني ، مضمونه   

فددي مجددال الحكريددات  لددك الممارسددات ال مويريددي ال طددليليي ال ددي مورسدد  

ان صارا لل طدور واحلحداد وهدذا فعد  مرفدو  ومندين ويطعدن فدي أمدان هم 

ا والديي والعلميي ، لكن ألدم يوجدد مدن بيدنهم مالحددة لدم يُمارسدوا ذلدك، بد  

وقنددكوا جانبددا مددن  مويددرات أصددحابهم ؟، وألدديس هددذا الكعدد   ددرع لهددم 

 . وحلحادهم ويج  االع راع وال نويه به ؟ 

نعم ال  ك أنه دد وجد من بينهم من فع  ذلك، وهذا يُنكرود عليه : لأدو    

 نه بينا في ق ابندا هدذا بالندواهد . ق فراد ال قطادكي، وال ق  با  لدين احلحاد

الكثيدددرة أد احلحددداد ديدددن يهددددم العقددد  والعلدددم والوحي،ويع قدددد بال نادطدددات 

د دين ال يقدوم علدى فاحلحا. والصرافات وي مسك با وهام وا هوان وال نود

ضددوابق أوالديددي وال منطقيددي وال علميددي، ومددن يع قددد بدده ويُمارسدده فسدديكود 

والدلي  على ذلك أنه سب  أد أوردنا عنرات النواهد من . قذلك بالطرورة

سددلوقيات وممارسددات المالحدددة ال ددي  ثبدد  دطعددا أنهددم آمنددوا بالم نادطددات 

ارسوا مص لدف السدلوقيات والمس حيالت و مسكوا با ساطير وا باطي ، وم

وعليه فإذا وجدنا ملحدا لم يكدن قدذلك فهدذا ال يرجدع . الالأوالديي والالعلميي

. إلى احلحاد وال إلى  صصه قملحد، وإنما يرجدع إلدى  د  رد بعوامد  أودر 

من ذلك مثال أد الكذب والصدا   وال   حرام في احسدالم ، فلكدن ذا وجددنا 

لكدن . ليده والنقدد يوجده إليده ال إلدى احسدالممسلما يكعد  ذلدك فداللوم يرجدع ع

بالنسبي لإللحاد والملحدين ا مر عكس ذلك،  د احلحاد هو الهادم للطوابق 

فان نار الكذب وال   .  ا والديي والعلميي فينعكس هذا على الملحدين ح ما

بين المالحدة أمر طبيعي وضرور  وينسجم مع دينهم، لكدن وجدود الصددق 

ممددا . ا ماندي عنددد بعطدهم هددو أمدر  دداذ ولديس مددن احلحداد والموضدوعيي و

يعني اد وجود مث   لك الصكات في بع  المالحدة يعود إلدى  مصدلحي، أو 

ووع ، أو مف رات  ربويي دديمي، أو موانع اج ماعيي، أو ودوع مدن ددانود 

 .، أو دناعات أور  ليس  من احلحاد

  

 : وأهم نتائج نقدنا له نقد القرآن الكريم للعقل الملحد ، : خامسا

 



إنهانك الن قادا نا لمنهج االس دالل عند العق  الملحد أذقر أوال نقدد القدرآد      

الكريم للمالحدة ،  م او مه  انيا باس ن ا  وإبراه أهم الن دادج والحقداد  ال دي 

 . وصلنا إليها من نقدنا للعق  الملحد في الكص  ا ول 

من المالحدة وان قادد لهم، فإد القرآد الكدريم ي القرآن فبالنسبة للموقف      

أ  الدذين ينكدرود  –لم يُنر إلهم وال ذقدرهم باسدم المالحددة ، وال الملحددين 

، لكنده أ دار إلديهم بِيدات هدم ينددرجود فيهدا، وأودر   -وجود هللا عدم وجد 

 .  صصهم ضمن طادك هم المعروفي بالدهريين ، أو الطبادعيين 

   

القرآنيددي ال ددي أ ددارت إلددى المالحدددة بال طددمن، فهددي  لددك وأمددا اآليددات     

اآليددات ال ددي يندددرجود فيهددا ضددمن قدد  الككددار،  د الككددار أصددناع ، مددنهم 

الملحددد ، فهددو مددن الكددافرين  ندده َقكددر بصالقدده ، ب دد  الن ددر أقكددر بدده قكددر 

نعدم يوجدد فدرق بدين الكدافريهن، لكدن اال ندين ينددرجاد . جحود أو قكر  رك 

مي : )) منها دوله  عالى. باهللضمن الككر  ي َوالَ بيدالحيَوح نُوَد بياهلله مي يَن الَ يُفح دَا يلُواح الَّذي

يَن  ددَن الَّددذي يددَن الحَحدد ِّ مي ينُوَد دي ُ َوَرُسددولُهُ َوالَ يَدددي َم هللاه ُمددوَد َمددا َحددرَّ ددري َوالَ يَُحرِّ اآلوي

يَيَ َعن يٍَد وَ  مح طُواح الحجي ُروَد أُو ُواح الحكي َاَب َح َّى يُعح  ((. 65: ال وبي ()هُمح َصا ي

ددري ))و مي اآلوي يَوح
ي َوالَ بيددالح نُددوَد بيدداهلله مي ددَوالَهُمح ريدَددـان النَّدداسي َوالَ يُفح يَن يُنكيقُددوَد أَمح َوالَّددذي

يحطَاُد لَهُ دَرييناك فََسان ديرييناك  ي ))، و(( 48: النسان ()َوَمن يَُكني النَّ كُدرح بيداهلله َوَمن يَكح

يدددداك َوَمالَديَك يددد دددري فَقَددددح َضددد َّ َضدددالاَلك بَعي مي اآلوي يَدددوح
: النسدددان()هي َوُق ُبيدددهي َوُرُسدددليهي َوالح

َ  َوَجَعَ  الُ لَُماتي َوالنُوَر ))، و((742 ي الَّذي  َولََ  السََّماَواتي َوا َرح ه ُد هللي الحَحمح

لُودَ  دي يَن َقكَُرواح بيَربِّهيم يَعح يَن َقكَُروا بيدَربِّهيمح َعدَذاُب َولي ))، و((7: ا نعام() ُمَّ الَّذي لَّذي

يرُ  واضح مدن هدذد اآليدات أد المالحددة هدم ((.  2: الملك()َجهَنََّم َوبيئحَس الحَمصي

من بين الككار الذين  كلم  عنهم، و طمن هم أيطدا ضدمن الدذين ال يفمندود 

 . باهلل واليوم اآلور

 

د: ))وهم أيطا من الذين يدولود في دوله  عدالى       ُل َومي َن النَّداسي َمدن يَُجدادي

لحدٍم َواَل هُددك  َواَل قي َداٍب ُمنييدرٍ  ي بيَ يحري عي فاآليدي  د كلم عدن ((. 65: لقمداد()فيي هللاَّ

المنحددرفين عددن مددنهج االسدد دالل الصددحيح فيمددا يقولوندده عددن هللا  عددالى ، 

وال ك أد المالحدة علدى رأس هدفالن، فقدد بلدغ بهدم االنحدراع عدن المدنهج 

 . نحرافا قبيرا جدا قما سب  أد بيناد العلمي ا

   

وأ ار إليهم القرآد أيطا بال طمن ليس باسمهم قجماعي ملحدة وإنمدا مدن    

جهددي مددماعمهم و ددبها هم  ال ددي رد عليهددا القددرآد الكددرم ضددمن ردودد علددى 

ٍن أَمح هُُم الحصَ : ))الكافرين باهلل ، قما في دوله  عالى نح َ يحري َ يح اليقُوَد  أَمح ُوليقُوا مي



َ  بَد  الَّ يُودينُدودَ  َرح دَماَواتي َوا ح  طدمن  ((. 42 - 40:الطدور() أَمح َولَقُوا السَّ

وهدم أيطدا ينددرجود ضدمن . اآلي اد الرد على  بهي أص  احلحاد وهدم ده 

يحطَاُد لَهُ : ))دوله  عالى ري َوَمن يَُكني النَّ مي اآلوي يَوح
ي َوالَ بيالح نُوَد بياهلله مي دَريينداك  َوالَ يُفح

 ((. 48: النسان ()فََسان ديرييناك 

   

وأمددا إ ددارة القددرآد الكددريم إلددى المالحدددة قجماعددي إلحاديددي، فقددد ذقددرهم     

ضمن جماعي الدهريين، فمن دهري هم القدول ب هليدي العدالم، وإنكدار الصدال ، 

والقددول بعبثيددي الحيدداة ، وإنكددار المعدداد ا وددرو  ، فكدد  هددذا و يددرد يندددر  

فهم مدن . ي الدهريين ، والمالحدة يقولود بذلك، إنهم من الدهريينضمن صك

َودَددالُوا َمددا هيددَي إيالَّ َحيَا ُنَددا الددُدنحيَا نَُمددوُت :))الددذين ذقددرهم القددرآد الكددريم بقولدده

لحٍم إيدح هُمح إيالَّ يَ ُنُودَ  نح عي يَا َوَما يُهحليُكنَا إيالَّ الدَّهحُر َوَما لَهُم بيَذليَك مي : الجا يدي()َونَحح

ددُن بيَمبحُعددو يينَ ))، و(( 63 : ا نعددام ()َودَددالُواح إيدح هيددَي إيالَّ َحيَا ُنَددا الددُدنحيَا َوَمددا نَحح

يَدا ))، و((65 هَيحهَاَت هَيحهَاَت ليَما  ُوَعُدوَد إيدح هيَي إيالَّ َحيَا ُنَدا الدُدنحيَا نَُمدوُت َونَحح

ُن بيَمبحُعو يينَ   ((. 41 - 42:المفمنود()َوَما نَحح

وقما أد القرآد الكريم أ ار إلى المالحدة قما بيناد أعالد، فهو أيطدا ددد      

. رد عليهم وأبط  مماعمهم و بها هم احلحاديي بطريقي مرقمة  داملي دديقدي

ي )): من ذلك دوله  عالى لُوَك َعن َسدبيي ي هللاه ثََر َمن فيي ا َرح ي يُطي عح أَقح َوإيد  ُطي

ُرُصدودَ إيد يَ َّبيُعوَد  إنهدم ضدالود ((. 772: ا نعدام ()إيالَّ ال َّنَّ َوإيدح هُدمح إيالَّ يَصح

.  ُمطلود م بعدود لل دن ال للعلدم ، فهدم فدي ذلدك إال يصرصدود، أ  يكدذبود 

وهذا الوصف يصدق  ماما على المالحدة مدن دود  دك ، قمدا يصددق علدى 

كا هم فدددالقرآد الكدددريم رد علددديهم بدددذقر بعددد   صددد.  يدددرهم مدددن الطدددالين 

ا ساسيي المذمومي ال ي هي ليسد  مدن صدكات أهد  العقد  والعلدم والصددق 

 . ،ودد بينا جوان  منها في ق ابنا هذا

لحدٍم فََمدن يَهحددي  : ))ومنها  دوله  عالى    يَن ظَلَُموا أَهحدَوانهُم بيَ يحدري عي بَ ي ا َّبََع الَّذي

دريينَ  دن نَّاصي ُ َوَما لَهُدم مِّ وصدكهم هللا بدذلك ورد ((.  65: الدروم ()َمنح أََض َّ هللاَّ

عليهم ،فال  ك أد ق  الطدالين هدم مدن الدذين ظلمدوا أنكسدهم ومدن الم بعدين 

وعلددى رأسددهم المالحدددة، فهددم مددن أظلددم الندداس  نكسددهم وأقثددرهم . هددوادهم 

فهدم أهد  ظلدم وأهدوان وظدالل ال . ا باعا  هوادهم ، ولذلك أضلهم هللا  عدالى

 .أه  عق  وعلم

القرآد الكريم على المالحدة  عندما ذقر أد مماعمهم ال ي ي مسدكود  ورد   

َودَدالُوا َمدا هيدَي إيالَّ َحيَا ُنَدا )): دال  عالى. بها ليس  من العلم وإنما هي ظنود 

 



لحددٍم إيدح هُددمح إي  ددنح عي يَددا َوَمددا يُهحليُكنَددا إيالَّ الدددَّهحُر َوَمددا لَهُددم بيددَذليَك مي الَّ الددُدنحيَا نَُمددوُت َونَحح

وهذا صحيح دطعا، ودد أظهرنا جوان  قثيرة منده ((.  63: الجا يي()يَ ُنُودَ 

أ ب نا بها أد مماعم العق  الملحد ليس  من العلم في  ين، وإنما هدي ظندود 

 .وأهوان

ورد عليهم القرآد أيطا عندما دالوا ب د الكدود ولد  نكسده مدن ال  دين،     

ٍن أَمح هُددُم : ))وأندده ولدد  نكسدده ،رد علدديهم بقولدده  عددالى ددنح َ يحددري َ دديح أَمح ُوليقُددوا مي

َ  بَ  الَّ يُودينُودَ  َرح ((. 42 - 40:الطدور() الحَصاليقُوَد  أَمح َولَقُوا السََّماَواتي َوا ح

ذقددر هعمهددم المصددالف للمنطدد   ددم رد علدديهم ب ندده لدديس عندددهم يقددين فيمددا 

هدذا صدحيح مدن و. يدعونه مسد نكرا ددولهم ب لدك المدماعم المصالكدي للمنطد  

دود  ك، فقدد بيندا فدي ق ابندا هدذا أد الملحدد يك قدد  مامدا إلدى اليقدين فدي قد  

أصول دينه ، وليس له في ذلك يقين وال علم، وإنما رأس ماله في ذلك ال ن 

 . والهو  والكالم بال علم 

ومن ذلك أيطا أد المالحدة هم مدن الدذين رد علديهم القدرآد وأظهدر فسداد    

لحٍم َواَل هُددك  : ))له  عالىمنهجهم  في دو ي بيَ يحري عي ُل فيي هللاَّ َن النَّاسي َمن يَُجادي َومي

رد عليهم ردا حاسما دويا دام ا ُمكحما ،  نه ((. 65: لقماد()َواَل قي َاٍب ُمنييرٍ 

فقددد بدديهن القددرآد الكددريم أد الملحددد . ي علدد  أساسددا بكسدداد مددنهجهم االسدد داللي

وبمدا . ال علم ، وال بديهي وال فطرة، وال وحدي إلهدييُجادل في هللا ويجحدد ب

أنه يك قد إلى  لك المنطلقات والبراهين والمعطيات الصحيحي، فلم يبد  عنددد 

 . إال ال نود وا وهام وا هوان

من ردود القرآد على المالحدة ومماعمهم  أنه بيهن وأقد علدى  وبذلك ي بين  

لصحيح، فليس عندهم علدم وال يقدين أد القوم  انحرفوا عن منهج االس دالل ا

عندددددهم ال نددددود وا هددددوان ،والطددددالالت  وال هددددد  وال صدددددق ، وإنمددددا

ومن هدذا حالده ال يُمكدن أد يكدود علدى حد  ،وال علدى صدواب . وا قاذي  

وال دددك أد  لدددك االن قدددادات القرآنيدددي للمالحددددة . ،وال علدددى هدايدددي ربانيدددي 

قمال القرآد و مولي ه  ومن م اهر صددده ومنهجهم في االس دالل هي من 

فقد قاد ردا  دامال جامعدا . وهيمن ه وإعجاهد وصالحي ه لك  هماد ومكاد 

 . مرقما دديقا ُمكحما

أجمد  فدي ذقدرد للمالحددة وردد علديهم ،  وياُلح  أيطا أد القرآد الكريم    

ن فلم يكص  وال  وسع في ذقرهم والرد على  بها هم قما فعد  مدع المندرقي

فلماذا أجمد  مدع المالحددة ولدم . وأه  الك اب وردد على مماعمهم وأباطيلهم

يبدو وهللا أعلم أد القرآد الكدريم فعد  ذلدك . يكص  في ذقرهم والرد عليهم ؟



ا ول هو أد الملحد ُمكلس من جهدي ام القده لحجدج العقد  :  مرين أساسيين

 الطات، فهو من الذين والعلم والوحي، فليس عندد إال ا هوان وال نود والم

لحددٍم َواَل : ))يصدددق علدديهم دولدده  عددالى ي بيَ يحددري عي ُل فيددي هللاَّ ددَن النَّدداسي َمددن يَُجددادي َومي

ومدن هدذا حالده ال يسد ح  أد يُهد م بده (( . 65: لقمداد()هُدك  َواَل قي َاٍب ُمنييرٍ 

كلم وال أد يُ وسع في جداله ،  نه فادد لمنط  العقد  والدوحي والعلدم، وال يد 

ولهذا قاد المالحدة من الدذين يصددق . إال بال ن والهو  فيما ي عل  باحلحاد

ندسي لَهُدمح دُلُدوب  الَّ : ))عليهم دوله  عالى دنِّ َواحي دَن الحجي نَا ليَجهَنََّم َقثييراك مِّ
َولَقَدح َذَرأح

ددُروَد بيهَددا َولَهُددمح آَذاد  الَّ  دديُن  الَّ يُبحصي لَددـئيَك يَكحقَهُددوَد بيهَددا َولَهُددمح أَعح ددَمُعوَد بيهَددا أُوح  يَسح

لَـئيَك هُُم الحَ افيلُودَ   ((.715: ا عراع()َقا َنحَعامي بَ ح هُمح أََضُ  أُوح

 

وا مر الثاني هو دلي عدد المالحدة دديما وحديثا بالمقارني إلدى أد مع دم     

وسدب  دلدي . أودر البنر يفمنود بداهلل ر دم اد أقثدرهم يندرقود معده آلهدي 

عدددهم هدو ظهدور بطدالد عقيدد هم احلحاديدي، فهدي مصالكدي وهادمدي للكطدرة 

ولهدددذا رفطدددها مع دددم البندددر ددددديما . والعقددد  والعلدددم ولمصدددلحي احنسددداد

فلما قاد عددهم دليال مع  هاف  وبطالد دينهم واف قادد    دليد  . 152وحديثا

مدد  القددرآد الكددريم صددحيح مددن العقدد  والعلددم قددانوا نكددرة فددي ال دداري ، ف ج

ذقرهم والدرد  علديهم ولدم يكصد  وال  وسدع فدي  ذقدر أوبدارهم والدرد علدى 

 .أباطيلهم ومماعمهم

 هم الن ادج والحقداد  ال دي أظهرهدا نقددنا لمدنهج االسد دالل  وأما بالنسبة   

دد  بين أد العق  الملحدد يُصطدع العقد  والعلدم  فمنها أوالعند العق  الملحد ، 

نه وأوهامه وليس العكس، فهو ي وذ بالعق  والعلم ويل مم بهما  هواده وظنو

إذا قانددا فددي صددالحه ، وإمددا إذا قانددا ضدددد فإندده ال يل ددمم بهمددا، ويهدددمهما 

ويجعلهما وران ظهرد، فهو ي عام  معهمدا بنكعيدي وان هاهيدي؛ لكنده مدن جهدي 

لعلدم أور  ال يذقر ذلك عالنيي وإنما يمارسه ب فعالده ويرفدع  دعار العقد  وا

وبهذا المسلك هددم العقد  الملحدد العقد  والعلدم عنددما نادطدا احلحداد . بلسانه

يجددادل فددي البددديهيات، ويجمددع بددين النقيطددين، ))ولددذلك وجدددناد . وعقاددددد

، ومدن الحد   ا، ومن العلم جهدالك ق بين الم ما لين، ويجع  من ال ن علمك ويكرِّ

، ومن الباط  حقكها  .153((باطالك

 طدددح أد نصدددي  مدددنهج االسددد دالل احلحددداد  مدددن البديهدددي فقدددد ا :ثانياااا    

والعقالنيي والعلم الصحيح دليد  جددا ، وال يقدع فدي اللد  وا صدول المكوندي 

لإللحدداد ومنهجدده، وإنمددا مودعدده مددع دل دده فددي الهددوام  وا طددراع بحيدد  ال 
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لكندده مددن جهددي أوددر  فددإد نصدديبه مددن . يددف ر فددي أصددول احلحدداد و ايا دده 

وا وهام والصدا  ، وال   وال موير قبير جدا، ومودعده  ا هوان وال نود،

فكاد ن يجي ذلك أنه أدام اصوله . في ل  وأصول احلحاد ومنهجه االس داللي

 . احلحاديي على  الوث ورافي إلحاد  قما بيناد في بحثنا هذا

منهج ُمكلدس مدن جهدي البدراهين أظهر نقدنا لمنهج النقد احلحاد  أنه  :ثالثا  

طيات الصحيحي،ولهذا فهو ال يقوم على أ  دليد  يقيندي مدن العقد  وال والمع

من العلم وال من الواددع، وال يُمكدن أد  كدود ن ادجده احلحاديدي يقينيدي، وإنمدا 

يقوم أساسا على إ ارة النبهات وال نكيك في بديهيات العقد  وحقداد  الواددع 

 ه الوحيدة ال ي يقوم  وماد. والعلم باالع ماد على ا هوان وال نود وا وهام 

فددال يملددك )) ويع مددد عليهددا هددي  ددبهات وم الطددات حددول وجددود هللا والدددين 

فهذا هو أص  احلحاد ، فال ... احلحاد حجي مس قلي وال دليال واحدا صحيحا 

يملك احلحاد حجي واحدة  دعمه وإنما ي  دذ  علدى نقدد مدا عندد اآلودر، ولدذا 

ريُجدودُ لَنَدا إيد : ))يقول هللا  عالى في ق ابه العميم دٍم فَ ُصح
لح دنح عي ندَدُقم مِّ دُ ح هَد ح عي

ُرُصودَ  ، فليس عندهم علم ((738: ا نعام () َ َّبيُعوَد إيالَّ ال َّنَّ َوإيدح أَن ُمح إاَلَّ  َصح

فالعقدد  الملحددد   .154((مسدد ق  يُفسددس لككددر، وإنمددا  ايددي جهدددهم نقددد اآلوددر

ه ا هدوان والندبهات ،وال د  مكلس من جهي البرهداد الصدحيح، ورأس مالد

ولددذلك قدداد منهجددا عاصدديا للبديهددي ومعاندددا لهددا ومصالكددا . وال  لدديق ال العلددم 

للددوحي والعقدد  والعلددم وهادمددا للمنطدد  والعلددم ، ومحرومددا مددن اليقددين فددي 

 . عقيد ه احلحاديي بك  أصولها

 فقددد  بددين بعنددرات النددواهد والبددراهين أد مددنهج االسدد دالل عنددد :رابعااا    

 نده منداد  للعقد  . الملحد هو منهج دادم على ال نداد  وال ينكدك عنده أبددا

و نده ي  داهر بالعقالنيدي وهدو هدادم للعقد  عنددما يدمعم أد . والوحي والعلم

. !!العدم ول  نكسه من العدم ف صدبح  ديئا ،وأد الندين يصدر  مدن ال  دين

د ُولد  صددفي، و نه ي  اهر بالعلم  ويصالكه وينادطه عندما يدعي أد الكدو

 . وأد الحياة والكادندات ظهدرت و طدورت بكعد  ال طدور العطدو  الممعدوم

الموضوعيي والحياد والعقالنيي والعلميي ،  م نق  ذلك  قلده و نه ي  اهر ب

عندما اع مد على النكعيي ،واس صدم مص لف طرق ال د  وال مويدر والصددا  

 . وال  ليق ان صارا لدينه

 –قدنا لمنهج االس دالل عند العقد  الملحدد أنده مدنهج فقد قنف ن: خامسا     

يقددم فرضديا ه وأهدواند وُ دبها ه و مويرا ده علدى حقداد   -في أقثدر موادكده

العقدد  والددوحي والعلددم أوال ، وعلددى االسدد ن اجات والمالح ددات الصددحيحي 

يكع  ذلك ر م أد فرضديا ه الم علقدي بإلحدادد لدم  درق ح دى . والمقبولي   انيا
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الن ريددي، وأمددا أوهامدده و ددبها ه و حريكا دده فددال يصددح  سددمي ها  إلددى درجددي

. فرضدديات أصددالر، وال ح ددى منادندد ها ل هددور فسددادها وبطالنهددا و هاف هددا

ولددذلك قاندد  سددالمي مددنهج االسدد دالل  عددود أساسددا إلددى منطلقا دده ووسددادله 

وحسن  طبيقه ، فإد قاد صدحيحا منطلقدا ووسديلي و طبيقدا فسديكود صدوابه 

في أصوله وفروعه، وأوطاؤد دليلي جدا  وجدد فدي أطرافده ال فدي قثيرا جدا 

وإما إد قاد منهجا فاسدا أصال ووسيلي وممارسي فس كود أوطاؤد . صميمه

قثيددرة جدددا فددي صددميمه وأصددوله، وصددوابه دليدد  جدددا فددي هوامندده ال فددي 

وهددذا الوجدده ا ويددر هدو الددذ  ينطبدد  علددى مدنهج االسدد دالل عنددد العقدد  .لبده

د أصددوله باطلددي وم هاف ددي ممدددا يعنددي أد ن ادجدده سدد كود  يدددر الملحددد ،  

صددددحيحي دطعددددا، وصددددحيحها إد ُوجددددد فهددددو فددددي هوامندددده ال فددددي  لبدددده 

 .  وأصوله،ولن يُ ير من حقيق ه وصكا ه  يئا 

 

بنانك على العنرات من ا دلي والندواهد الصدحيحي ال دي أ ب د  : سادسا     

االس داللي على منادطي الوحي والعق  والعلم ، أد العق  الملحد أدام منهجه 

وعلى مبدأ ال ايي  ُبرر الوسيلي، وأنه اس صدم مص لف طرق ال   وال مويدر 

والصدددا  وال طددلي ، فإندده دددد  بددين مددن ذلددك أندده مددنهج ال  حكمدده ضددوابق 

وهدذا . أوالديي ،وال منطقيي ،وال علميدي وال يحد كم إليهدا إال إذا وافقد  هدواد

د ببراهين ومعطيات صحيحي، فهي واصيي  مث  أصله وداعد ده ؛ أمر أ ب نا

فهدي ميدمة ال .فكان  هي سب   قويطه وهدمده و جريددد مدن  لدك الطدوابق

 نكددك عندده ، فددإد انككدد  عندده جدددال فلددن يبقددى منهجددا إلحاديددا ، ندده سددي بنى 

وظدداهرة عدددم ال مامدده ب لددك الطددوابق . أصددوال ووسدداد  و ايددات أوددر  

قددرد ال اسددع عنددر إلددى اليددوم، بدددلي  النددواهد وا دلددي ظهددرت معدده منددذ ال

ولدذلك  .الم علقي بعمليات ال موير وال طلي  وال  ليق ال ي سدب  أد ذقرناهدا

وبسددب  انكندداع أمددر المالحدددة وأمثددالهم وجدددنا معارضدديهم دددد وصددكوهم 

وا هموهم بال موير والصدا   ،وال العد  والسدذاجي فدي ال ككيدر، وال عصد  

م قدددددالعوام يككدددددرود بالمصيلدددددي دود العقددددد ، ويُسدددددو ود للباطددددد ، وأنهددددد

ح بدات مدا لديس : اللجدون إلدى أ   دين )) ال ي ورعود عدن و،155الُمحاالت
  .156((  .!!لديهم عليه من دلي  

ا طح من نقدنا لمنهج االس دالل احلحاد  أنه عق  ورافدي بدرجدي  :سابعا  

لدم والدوحي بمبدررات قبيرة جدا، فقد فسر أص  نن ة الكود بهدم العقد  والع
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قداد هنداك ال  دين، وال  دين حددث لال دين ، وبعدد )) ورافيي، فمعم أنه 

ذلددك فجدد ة انكجددر الال ددين هكددذا بدددود سددب  وولدد  قدد   ددين ، ومددن  ددم 

مجموعي ا  يان  ر ب  بطريقي سحريي بدود أ  سب  ، فصلقد  أول وليدي 

" النيددي عق" فددان ر و دددبر فددي  .157((هكددذا ل  حددول بعددد ذلددك ديناصددورات 

 .!!!!" العقالنيي الصرافيي" الملحد الممعومي، و عج  واضحك من 

مددن فسدداد مددنهج االسدد دالل احلحدداد  و هاف دده  دددد  بددين:  -ثامنااا -وأخياارا    

وبطالنه وقثرة انحرافا ه ، وعدم ال مامه بطوابق ا ودالق والعقد  والعلدم،  

مددنهج يقددوم علددى ا ول هددو أد ذلددك ال: أد ذلددك يرجددع إلددى سددببين أساسدديين

والثداني هدو أنده اسد صدم . عقيدة باطلدي هدي احلحداد قمدا بينداد فدي ق ابندا هدذا

ف صبح لماما على . وساد  أدامها على الهو  واحلحاد ،والنكعييواالن هاهيي 

منهج االس دالل احلحاد  أد يكود ُم صكا ب لك الصكات،  نده مدا بُندي علدى 

 . ُمنطلقا وَمسلكا و ايي: رورة باط  فهو باط  وم هاف  وفاسد بالط

فقددد  بددين مندده بعنددرات ا دلددي القطعيددي أد مددنهج وختامااا لهااذا الفصاال      

. االس دالل عند العق  الملحد يقوم على منادطي وهدم العقد  والدوحي والعلدم

وأنه يُمارس مص لف أنوا  ال   وال مويدر وال طدلي  والصددا   ،وال يل دمم 

يدددي وال علميدددي  إال مدددا وافددد  هدددواد ان صدددارا بطدددوابق أوالديدددي وال منطق

وأندده مددنهج باطدد  فاسددد ُم هافدد ، وال يُمكددن أد يكددود طريقددا إلددى .لإللحدداد

 .  الحقيقي واليقين، ويس حي  أد يكود احلحاد الذ  يدافع عنه عقيدة صحيحي
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 نقد العقل الملحد في إنكاره لوجود هللا عز وجل  

 

 نقد قول العقل الملحد بأن الكون خلق نفسه : أوال

  !من خلق هللا ؟:  نقد قول العقل الملحد: ثانيا

 نقد قول العقل الملحد بأن قوانين الطبيعة أوجدت الكون : ثالثا

 نقد قول العقل الملحد بتعدد األكوان : رابعا

 الملحد بنفي التصميم والغائية والحكمة في الكوننقد قول : خامسا

 نقد موقف الملحد في االحتجاج بالمادة عل  عدم وجود هللا: سادسا

 نقد قول العقل الملحد بأن أكثر العلماء ليسوا بمؤمنين : سابعا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نقد العقل الملحد في إنكاره لوجود هللا عز وجل  

 
لحددد بمددماعم و ددبهات وأوهددام قثيددرة فددي إنكددارد لوجددود ي علدد  العقدد  الم    

الصال  عم وج  يدافع بهدا عدن قكدرد وإلحدادد ، ويُلبسدها  دوب العقد  والعلدم 

هورا وبه اندددا مدددن جهدددي ؛ ويهددداجم بهدددا ا ديددداد والمدددفمنين بددداهلل مدددن جهدددي 

فما هي  لك المماعم والندبهات وا وهدام ؟، ومدا حقيق هدا فدي ميدماد .أور 

ومدددا هدددي م ددداهر  ددد  ير فسددداد مدددنهج االسددد دالل .   والعلدددم ؟الدددوحي والعقددد

وهدد  لهددا نصددي  مددن العقالنيددي والعلميددي، أم هددي مجددرد . احلحدداد  عليهددا ؟

 . أهوان و ظنود وورافات ؟ 

 

 :  نقد قول العقل الملحد بأن الكون خلق نفسه : أوال
هللا ويجحددد ويككدر قاد العق  الملحدد يقدول ب هليدي الكدود لينكدر وجدود       

ال هماد وال مكداد : بصالقه، فلما أ ب  العلم أد الكود مصلوق من عدم مطل 

، فإنده ظد  مصدرا علدى  158، وال مادة وال طادي ، له بدايي وس كود له نهايي

إلحددادد ولددم يع ددرع بدد د الكددود لدده وددال  ولقدده، وإنمددا هعددم أد الكددود ولدد  

بر راندد راسد  ددال ب نده إذا اف رضدنا أد الملحد فمن ذلك أد . !!!!  159نكسه

لندا أد نسد ن ج مدن ذلدك أد العدالم مدن صدنع ودال  ؟ )) الكود له بدايي، فهد  

ونحدن ال نجدد . الجواب قال إذا اس مسكنا بقدوانين االسد ن ا  العلميدي السدليمي

اددد  مبددرر لددرف  فكددرة أد الكددود دددد بدددأ  لقاديددا إال أد يكددود حدددوث ذلددك 

إد ما يبددو عجيبدا ال يمكدن : يس من دانود في الطبيعي يقولبيد أد ل. عجيبا 

وال يُسلم باالس ن اجات العليي . إد اس ن ا  وال  هو اس ن ا  علي . أد يحدث 

والصلد  مدن عددم أمدر لدم . في العلم ، إال حين  بدأ من دوانين عليي محسوسي

ا يرد أحد ،وإذد فليس مدن مبدرر لل دن بد د العدالم مدن صدنع ودال  يدرجح مد

يُبرر ال ن ب نه  ير ذ  علي فهما ي عارضاد على سوان بقوانين العليي ال دي 

البحد  فدي هدذا  يُمكن ايجاه االس دالل العقلدي)) و. 160((نس طيع مناهد ها 
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هددد  الصدددال  مسدددفول عدددن ددددوانين الطبيعدددي أم  يدددر : الموضدددو  فيمدددا يلدددي

ر مسفول؟، إد قداد  يدر مسدفول قداد االسد دالل علدى وجدودد مدن ال دواه

لدي أد يهدد  إليده ،  الطبيعيي أمرا مس حيال مادام ال يس طيع دانود طبيعدي عي

وإد قاد مسفوال فعلينا أد نطب  القدانود الثداني للدديناميكا الحراريدي عليده ، 

ونك ر  أنه أيطا ال بد دد ُول  في همن أو   في القيَدم ، لكنه يكود دد فقد 
 . ه ال ي سندحطها الحقا لك هي مماعم الرج  و بها. 161((مبرر وجودد 

))  :ومددنهم الكيميددادي الملحددد سدد يكن هوقينددغ ، عبهددر عددن إلحددادد بقولدده      

ي هر لنا أد الكود ظهدر  لقاديدا ليبددأ بكد  طريقدي ُمممكندي لده ... وبكع  ذلك 

لم ي هر قود واحدد ، وإنمدا عددد ال نهدادي مدن : وبعبارة أور  . أد يبدأ بها

ال أحدد يسد طيع أد يثبد  وجدود الصدال ، ولكدن "): )ودال  .162... ((ا قواد

يمكن ال ككير في قيكيي ننون الكدود بندك  عكدو ، ونحدن نعلدم أنده ال يمكدن 

طالما أنه يوجد دانود ))و. 163" (( قديم أ   كسير عقلي إال عن طري  العلم 

الصلد  ال لقدادي ...فالكود يس طيع وسيقوم بصل  نكسه مدن ال دين، قالجاذبيي

ليس الهما أد نقحم إلهَداك ليبددأ عمد  ...  ين بدال من ال ين هو سب  وجود

  .165وهعم أد ا قواد نن ت عكويا من عدم .164((الكود

وبدذلك يمكددن أد نع بددر أد الكدود لدده مكونداد فقددق ، همددا : ))وددال أيطددا     

الطاددي والكدرات، والسدفال ال هال مطروحداك، مدن أيدن جدان هدذاد المكونداد؟ 

قددود مددن جهددود العلمددان، فددالكرات والطادددي، دددد  ددم واحجابددي جددانت عبددر ع

ان اجهما عن طري  حددث عندوادي يعدرع اآلد لندا باسدم االنكجدار الع ديم، 

فكددي لح ددي احنكجددار الع دديم، قددود قامدد  ملددين بالطادددي جددان إلددى الوجددود، 

وهددذا )) و. 166((ومعدده فددرات، وقدد   ددين بداولددي ي هددر ببسدداطي مددن عدددم 

ار الع دديم، فددال يمكددن أد  دد  ي بوددد  دبدد  بالطددبق مددا حدددث لح ددي االنكجدد

االنكجار الع يم،  د الود  نكسه بدأ لح ي االنكجار،وأويراك وجددنا  ديئاك ال 

يح ا  إلى مسب ،  نه لم يكن هناك همن ليحدث فيده هدذا السدب ، وبالنسدبي 

لي هدذا ينكدي  مامداك اح ماليدي وجدود صدانع للكدود،  نده لدم يكدن هنداك ودد  

 .                         167((ل للصال  لكي يص

للبع ، بدأ هللا يعود مدرة أودر  إلدى الصدورة فبالنسدبي لهدم هللا هدو  ))و    

من ول  الطادي والكرات، وبالنسبي لهم قاد االنكجار الع يم هو بدايي الصل ، 
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لكن العلم يحكي دصي مص لكي، فإمكاننا اس صدام ددوانين الطبيعدي لكهدم أصد ر 

. لنر  إد قاد وجود هللا هو الندين الوحيدد الدذ  سيكسدرهاأصول الكود، و

ولنعرع سر نن ة هذا الكود من ال  ين، نجد أد السر يكمن في واحدة مدن 

أ ددددرب حقدددداد  الكددددود، فقددددوانين الكيميددددان   طلدددد   دددديئا يدددددعى بالطادددددي 

السالبي،وحاص  جمع الطادي والطادي السدالبي يعطدي ال  دين بدالمرة، ولكدي 

دي السدالبي، يمكدن أد ن صيد   صصدا حصد  علدى حكدرة و د  نكهم معنى الطا

من الرم  من والل الحكر علدى مسداحي فار دي أصدالك مدن ا ر ، ويمكدن 

أد نع بر أد الحكرة هي نسدصي سدالبي مدن ال د ، وقد  منهمدا لده نكدس الحجدم 

ل وددر، وهددذا نكددس مددا حدددث لح ددي االنكجددار الع دديم، فعندددما بدددأ االنكجددار 

اليي من الطادي احيجابيي، في المقاب  أن ج نكدس المقددار الع يم بط  نسبي ع

وبهدذا  صدبح الطاددي احيجابيدي والسدلبيي  سدداو  )) ،  ((مدن الطاددي السدلبيي

صددكرا، وهددذد الطادددي السددلبيي المهمددي مددن مكونددات الكددود، هددي عبددارة عددن 

الكرات المحديق بندا، فدالكرات نكسده يمثد  مصدمد هادد  للطاددي السدلبيي، قداٍع 

ن لنا أد ق   ين يساو  صكرا، ومن الصع  اسد يعاب هدذا المكهدوم ليطم

ل ير الم صصصين في الرياضيات الكيمياديي، فيمكن أد نع بر الكود بطاريي 

وإد قداد الكدود يدفول إلدى ال  دين، فحينهدا . ضصمي  حو  الطادي السلبيي 

 .168(("لن نح ا  إلى إله ليصلقه 
 

الملحد ري نارد دوقينم ذقر أنه يع قد من دود دلي  أد الكود نن  : ومنهم   

إد الكدود ظهدر مدن ال : لدورنس قدراوس  الملحدد وددال. 169 لقاديا مدن العددم

وهعمدد  جماعددي مددن .  170( ددين مددن ال  ددين) ددين، وصددنف ق ابددا سددماد 

دددديم ال أول لدده ، ويرفطددود "  ددين " العدددم )) المالحدددة المعاصددرين إد 

ويُصرود على إمكانيي نند ة الطاددي والمدادة  لقاديدا مدن " ال  ين " ارد اع ب

الوجود دد نن   لقاديا من هذا النين )) وهعموا أد . 171 ((!!هذا العدم القديم

 . 172 ((!!الذ  هو العدم 

 

 لك هي طادكي من مماعم و بهات وورافات المالحددة المعاصدرين فدي      

. م، سدنرد عليهدا ونبدين  هاف هدا وبطالنهدادولهم ب د الكود ول  نكسه من عدد

دب  النرو  في نقطها يج  أد ن ذقر أنه بعدما  م ال  قد من أد الكدود  لكن

مصلوق من عدم له بدايي وس كود له نهايي، وهذا  اب  بدلي  الوحي والعلم ، 
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إما أد يكود الكود له وال  ولقده قمدا يقدول : فإنه لم يب  أمامنا إال اح ماالد

وعليده . ود ، وإما أد يكدود ولد  نكسده مدن عددم قمدا يدمعم المالحددةالمفمن

 . ننر  في الرد على مماعمهم و بها هم وورافا هم احلحاديي

   

جدمم بد د لما دالده الملحدد بر راندد راسد  فإنده واضدح منده أنده  فبالنسبة     

. الكددود لدديس لدده وددال  ، وهعددم أد الكددود بدددأ بنكسدده  لقاديددا مددن دود وددال  

وأدعدى أد مودكده هدذا هدو اسد ن ا  . ل ب نه لم يجد مبررا لدرف  هعمده ودا
 . فه  هعمه هذا صحيح ؟. علمي سليم

إندده هعددم باطدد  عقددال وعلمددا، ومددا هددو إال  لبدديس و  لدديق وسكسددطي  مددن     

 ندده أوال إد الرجدد  بنددى مودكدده علددى إلحددادد .الرجدد  ان صددارا لدددين احلحدداد

جه  أو  جاه  واضح لقانود العليدي  ور ب ه وعلى معطيات نادصي، وعلى

و نكيكه في . ولهذا فإد اس ن اجه لم يكن علميا وال عقليا . وعالدي الصال  به

قود العالم ُول  مدن عددم  يدر صدحيح ، ولدم يقددم دلديال يثبد  بده هعمده إال 

وهذا ليس دليال، ودد ا ب  علم الكيميان أد الكود ول  . دوله ب نه ال أحد رآد 

دأ من نقطدي الصدكر، وهدذا أمدر ددررد علمدان الكيميدان، وأددر بده من عدم، وب

وبمدا . المالحدة أيطا منهم الكيميان س يكن هوقينغ في قالمده السداب  و يدرد

أد ا مر قذلك فمعم الرج  ب د المادة قان  موجودة  م ولق  نكسدها  لقاديدا 

ال دي بندى  وبما أد المقدمدي. لسب  أو آور فَ كهود العالم هو هعم باط  دطعا 
 .عليها مودكه  ير صحيحي فمعمه باط  من أساسه

ال يصح إرجا  وإوطا  ول  الكود لقانود العليي، وال إلدى ددانود  :ثانيا   

آور من دوانين الكدود ومصلودا ده،  د العدالم بكد  مدا فيده مدن مصلوددات لدم 

لده وعليه فإد دانود العليي لم يكن موجدودا وال قداد . يكن له وجود دب  ولقه

فهدو . فع  وال    ير ؛ وإنما أصبح يعم  مع القوانين ا ور  بعد ول  العالم

دددانود مصلددوق يحكددم م دداهر الطبيعددي ودوانينهددا وودداي بهددا،وال يُمكندده أد 

يحكم عمليي ول  الكود من عدم عندما ولقه هللا  عالى، وال يصح االح جدا  

د وهددو نكسدده مددن بدده، وال  عليدد  نندد ة الكددود بدده،  ندده لددم يكددن لدده أ  وجددو

فددنحن هنددا أمددام دددانونيهن ي علقدداد بالكعدد  وال دد  ير، ا ول دددانود . المصلودددات

العليي يحكم الكود بك  ما فيه بعد ولقه، والثاني هو دانود يحكم العالدي بدين 

علما بد د العالددي بدين . المصلوق والصال  ، ويص لف  ماما عن القانود ا ول

يكدود فيهدا المصلدوق والقدا لنكسده وال لصالقده، الصال  والمصلوق ال يُمكدن أد 

فهي عالدي  اب ي . وال يُمكن أد يكود فيها الصال  معلوال ل يرد وال مصلودا له

وال    ير،  د الصال  ليس مصلودا، ويس حي  أد يكدود قدذلك، وإال مدا قداد 

 



والقددا، و د المصلددوق لدديس والقددا ويسدد حي  أد يكددود والقددا، وإال مددا قدداد 
  .مصلودا

وذلددك الددذ  ذقرندداد هددو الددذ  أنكددرد راسدد  وجحدددد مددن دود أ  دليدد  ،   

وأصر علدى أد يكدود ودال  الكدود واضدعا لقدانود العليدي،وإال ال وجدود لده 

وهو دد  عمد ذلك ا باعا لهواد وان صارا لإللحاد ، فقد رفد  .  حس  هعمه

يددر ال كريدد  بددين الصددال  ومصلودا دده، وبددين أفعددال قدد  منهمددا ، لدديس  ندده  

صددحيح وال ضددرور ، وإنمددا لي هددرب وي ددالق ويدددلس علددى نكسدده وعلددى 

الناس، وليصكي ويبرر مودكه بقانود العليي ، وسي  ي من بعدد الملحدد سد يكن 

ومودكده . هوقينغ وي عل  بقانود الجاذبيي ليبرر به إلحادد و حريكده و طدليله

هللا  هدددذا باطددد  دطعدددا، فلددديس مدددن العقددد  وال مدددن العلدددم عددددم ال كريددد  بدددين

ن  َوهُددَو ))فالصددال  سددبحانه . والمصلددوق وأفعددال قدد  منهمددا ثحليددهي َ دديح لَدديحَس َقمي

يرُ  يُع البَصي ، ((3:احوالي()َولَمح يَُكن لَّهُ ُقكُواك أََحد  ))، و((77: النور ()السَّمي

لَُمدودَ ))و لَُم َوأَند ُمح الَ  َعح َ يَعح ثَاَل إيدَّ هللاه ي ا َمح ه ريبُواح هللي فهدو ((. 13: النحد )(فاَلَ  َطح

سبحانه مصالف لمصلودا ه بذا ه وأفعاله، ومن ال يكرق بينهما فهو إمدا جاهد  
 . ، أو معاند، أو ملحد جاحد

إد : قيددف يكددرق الرجدد  بينهمددا وهددو ال يددفمن بدداهلل؟، أدددول: وإذا ديدد      

ال كريد  بينهمدا هدو امدر فطدر  وعقلدي وضدرور  أيطدا ،  نندا أمدام قددود 

، فإما أد يكود ول  نكسه مدن عددم بعددما قداد عددما، وإمدا مصلوق من عدم 

وبما أنه يسد حي  عقدال ووادعدا أد يصلد  العددم نكسده . أد والقا ولقه من عدم

فيصبح موجودا، بمعنى أد الال ين أصبح  ديئا بنكسده، فإنده لدم يبد  أمامندا 

ي وهذا الصدال  البدد اد يكدود ددوة واردد. إال أد الكود البد له من وال  ولقه

وهدذا هدو . وم صكا بك  صكات الكمال وإال لن يس طيع ول  العدالم مدن عددم

القانود الذ  يحكم العالدي بين الصدال  والمصلدوق ، وهدذا الدذ  أوجدد الكدود 

فال يصح أد نُصطع الصال  لقانود العليي الذ  هو . بقوانيه منها دانود العليي

 . من مصلودا ه وي عل  بها دود الصال 

ألدديس مددن االف ددران وال عصدد  ا عمددى للباطدد ، دولدده بدد د دددوانين  :ثالثااا    

االس ن ا  السليمي  فيد دولده بد د الكدود ولد  نكسده  لقاديدا ، وال  فيدد القدول 

إنده لديس مدن العقد  وال . أليس العكس هدو الصدحيح، ؟؟ . ب د والقا ولقه ؟؟

ا المعم  من االس دالل الصحيح القول ب د العدم ول  نكسه ف صبح قونا ، فهذ

رد يبطله دطعا، وإنما الصحيح والم ك  مدع العلدم أد الكدود الدذ  ُولد    صوه

فهذا هو االس ن ا  . من عدم يس حي  أد يصل  نكسه وال بد له من وال  ولقه 

لكددن هددذا الرجدد  . العلمددي الصددحيح الموافدد  للعقدد  والنددر  والعلددم والوادددع



وعلمه و مسك بهواد  المري  والمصر على إلحادد وضالله داس على عقله

َهعدم ذلدك . وورافي مكادها أد الكود ول  نكسه  لقاديدا وحددد مدن دود ودال 

مددن دود أد يقدددم لنددا أ  دليدد  صددحيح مددن العقدد  وال مددن العلددم، مقابدد  أدلددي 

فالرجد  دددم لندا . العق  والوادع والعلم ب د الكود مصلوق والبد لده مدن ودال 

قيدا علميدا عقالنيدا ،  دم هعدم أد مودكده قالما وهميا ورافيا رد به قالمدا منط

إنده رجد  مدري  أعمدى ، م عصد  . هو الصحيح ، وال يجد مبررا لرفطه

فبددال مدن يع درع . للباط  عن ساب  إصرار و رصد ان صدارا لددين احلحداد

بصالقه هو الدذ  ولد  العدالم وال يصسدر  ديئا ويكدود م كقدا مدع العقد  والعلدم 

ولد  نكسده بنكسده  لقاديدا مدن دود أد  والوحي، رفد  هدذا وهعدم أد الكدود

يفيد هعمه ب   دلي  ، إال هواد ور ب ده فدي أد يكدود ملحددا؛ فَطد ه وأضد  

وداس على المنط  والعلم ولم يربح  يئا من إلحادد فدي الددنيا واآلودرة، بد  
 .ووسرهما معا

إد اع راضدده ا ويددر ال يصددح، وفيدده   لدديق و دددليس و العدد  : رابعااا     

ليي ال ي نراها في حيا نا  قول ب د لك  علي معلدول، ولكد   و طلي  ،  د العي

لدد  فددي  معلددول علددي، وهددذا دددانود يحكددم الكددود، لكندده يقددول لنددا أيطددا أد العي

الطبيعي ليس  م ساويي في طبيع ها وإنما هي م كاو ي، وما   صدف بده العلدي 

ومثاله أد احنساد هو صانع السيارة . ليس بالطرورة أد ي صف به المعلول

ال يمكدن أد  كدود  -المعلولدي-ويس طيع أد يصنعها م دى أراد ، لكدن السديارة

علي نكسها ف صنع نكسها، وال أد  صنع إنسانا ف كود هي علي وجودد، ف بقى 

ك، فإد الكود بك  وبما أد ا مر قذل. -فهو العلي- ابعي لإلنساد الذ  صنعها

للدده مصلددوق مددن عدددم ، فمددن المنطقددي ومددن الطددرو  أد لدده والقددا ولقدده  عي

وال يكود علي،  د العلي البدد لهدا . يص لف  ماما عن مصلودا ه بذا ه وصكا ه

من معلول، والذ  ينطب  على المصلوددات ال الصدال ، وإنمدا يجد  أد يكدود 

وإال فمن المس حي  أد يس طيع  والقا،  د الصال  ال يُمكن أد يكود مصلودا،

وبهددذا ي بددين دطعددا أد دددانود العليددي لدده وجهدداد أو . أد يصلدد  العددالم مددن عدددم

 -ا ول يحكددم عددالم المصلودددات فهددي قلهددا  صطددع لقددانود العليددي: مسدد وياد 

مددع  ميددم الكادنددات العادلددي المريدددة قاحنسدداد مددثال،  فهددو م صددف  -السددببيي

. لنكس العل  ال ي  صطع لها مصدنوعا ه بصكات واصي به  جعله ال يصطع

والمسدد و  الثدداني ال يحكددم المصلودددات فيمددا بينهددا وإنمددا يحكددم عالدددي الكددود 

بصالقدده، أ  عالدددي المصلددوق بصالقدده، وهددي عالدددي  ص لددف  مامددا عددن عالدددي 

العلي بالمعلول، فكما قاد احنسداد يم داه بصاصديي ال   ميدم بهدا مصدنوعا ه، 

وال  سددد طيع هدددي أد  صدددنعه، مدددع أنهمدددا مدددن  فكددداد هدددو الدددذ  يصدددنعها

المصلودات،  نه ي كوق عليها بطبيع ه، فإنه من الالهم أد  كود العالدي ال ي 

 



 حكم بين الصال  والمصلوق مص لكي  ماما في طبيع هدا وصدكا ها عدن العالددي 

وقما أد السيارة لن  سد طيع أد  صلد  نكسدها، وال أد . ال ي  حكم المصلودات

لصدانع، فكدذلك ال يُمكدن أد يكدود المصلدوق ودال  نكسده وال هددو  كدود هدي ا

فهددي عالدددي ح ميددي ضددروريي بددين . الصددال ، وإنمددا البددد لدده مددن وددال  ولقدده

ال بدد للصدال  : الصال  والمصلوق، فال مصلوق بال وال ، لكدن ال يصدح القدول

 من وال ،  د الصال  ليس مصلودا ليُصل ، والصال  ال يح ا  إلى وال ،  نه

هو الصال  وموجود ب نه وال  ، فهو أهلدي ال بدايدي لده وال نهايدي، بددلي  أنده 

فالمسد و  . قاد موجودا والكود لم يكن له وجود،  م هو الذ  ولقه بعد عدم

لك  علي معلول، ولك  معلول علي، وهذا يحكم عدالم : ا ول من العليي يقول 

الصددال  والمصلددوق، المصلودددات، لكددن المسدد و  الثدداني يحكددم العالدددي بددين 

للصال  ودال ، وال َمدن ولد  الصدال  ؟ : لك  مصلوق وال ، وال يقول: ويقول

لددي، .فلددو قدداد مصلودددا مددا قدداد والقددا ولهددذا ال يصددح وصددف هللا  عددالى ب ندده عي

لدي،  د العلدي لهدا معلدول وهكدذا ،  بدلي  أنه لم يصف نكسه فدي ق ابده ب نده عي

لى هدو الصدال  ، والصدال  لديس مصلوددا وهذا يحكم المصلودات، وإنمدا هللا  عدا

دطعا، وال يصدح البحد  عدن ودال  للصدال   د هدذا  نداد  وال يصدح دولده 
 .والبح  عنه

لكدن ا مددر يص لددف  مامددا عددن المودددف الددذ   بندداد راسدد  عندددما هعددم أد     

لدي، وأد هدذا مثد  القدول بد د الكدود لده ودال ،  الكود ظهر  لقاديا من دود عي

فهددذا هعددم باطدد ،  د المنطدد  . مصالكدداد لقددانود العليددي  وهعددم أد ا مددرين

إد العددم يصلد  نكسده فيصدبح  ديئا : لك  مصلوق ودال ، لكنده ال يقدول: يقول

فهدددذا . إد الال دددين يوجدددد نكسددده  لقاديدددا ليصدددبح  ددديئا: موجدددودا، وال يقدددول

وبهذا ي بين مد  . مس حي  دطعا، و صورد يككي وحدد للحكم عليه بالبطالد

عددد  وسكسدددطي راسددد  ان صدددارا حلحدددادد بالباطددد ، عنددددما ميهدددع هيدددف و ال

القطيي، وسو  في االس دالل بين ا بات وجود هللا ونكيه، ب  رجح نكيه على 
 .إ با ه بالسكسطي وال لبيس ال بالعق  وال بالعلم

علمدا بدد د دددول هددذا الرجدد  بدد د الكددود ولدد  نكسدده  لقاديددا سدديقوله مالحدددة    

العلددم بدد د الكددود ولدد  مددن عدددم ، فددمعم الملحددد آوددرود ح ددى بعددد أد ا بدد  

لكددن . سدد يكن هوقينددغ أد الكددود ولدد  نكسدده مددن عدددم ، قمددا بيندداد فددي سددابقا

المنطلد  واحدد والن يجدي نكسدها هدي القدول باحلحداد وإنكدار وجدود هللا  عدالى 
 . با هوان وال نود مع هدم ومصالكي العق  والوحي والعلم

سد  وأباطيلده أنده هعدم أد دولده بد د الكدود ومن إد م الطدات بر راندد را   

: من دانود في الطبيعي يقول )) ول  نكسه يدو  ضمن العجاد ، وأنه ليس 



وهذا قالم صاحبه جاه  ، أو معاند، (( إد ما يبدو عجيبا ال يُمكن أد يحدث 

داله ل ايي في نكسه  د القول ب د العددم يصلد  نكسده لديس هدو مدن الممكندات 

وعليده ال يصدح القدول ب نده مدن . وإنما هو من المسد حيالت وال من العجاد 

فهددذا هعددم باطدد  بندداد . الممكددن أد يصلدد  العدددم نكسدده مددن عدددم فيصددبح قونددا

 . الرج  على هواد ال على المنط  

وال يُسددلم باالسد ن اجات العليددي فدي العلددم ، إال : ))ال يصددح دولده  :خامساا    

فهدذا هعدم باطد   د الحد  هدو أد ، (( حين  بدأ من دوانين عليي محسوسدي 

لك  أ ر مف ر، ولك  مكعول فاع  ،ولكد  مصدنو  صدانع  ويكدود المكعدول 

وعليدده فددنحن لددم نددر  دداري  ا ر  الطبيعددي وإنمددا . حسدد  طبيعددي الكاعدد  

ونكدس ا مدر . عرفناد من والل آ ارد الموجودة اليوم ،فهي  نهد علدى ذلدك 

ومددر  –العدددم  -أ مددن الصددكريصدددق علددى الكددود فقددد  بدد  أندده مصلددوق وبددد

فدنحن أمدام مصلدوق لده بدايدي لدم . بمراح  ح ى وصد  إلدى مدا هدو عليده اآلد

فهذد طريقي علميي من دود  ك وال . نرها، هذا يلمم ح ما أد له والقا ولقه 

 ص لف عن طريقي معرفي  اري  نن ة الكود و طورد، فنحن لدم ندر  ديئا مدن 

مر ينطب  على ول  الكود ، إنه ُولد  ونكس ا . ذلك، ولكن آ ارد دل  عليه

من عدم وبعد عدم وهو موجود أمامنا ، فنحن أمام مصلوق، ومكعول، وأ در، 

فال بد لده مدن ودال ، وفاعد ، وُمدف ر يص لدف  مامدا عدن مكعوال ده  د ولد  

الكددود مددن عدددم يص لددف  مامددا عددن ولدد  بددادي الكادنددات فيمددا بعددد و   رهددا 

ويجد  . دم نكسه من عدم ليصدبح العددم قونداويس حي  أد يصل  الع. ببعطها

أد يكود الصال  م صكا بك  صكات الكمال وإال لن يس طيع ول  الكدود مدن 

وعليده فددإد قدالم الرجدد  ال يصدح عقددال وال علمدا وال وادعددا  نندا أمددام . عددم

مصلوق، ومكعول ومعلول ماد  فدال بدد لده مدن ودال  أوجددد، فكمدا اسد ن جنا 

الموجودة اليوم قذلك نحن عرفنا واسد ن جنا واق ندكنا   اري  الكود من آ ارد

وهدذا مدنهج علمدي صدحيح . أد الكود المصلوق الذ  نراد ال بد له من وال  
 .من دود  ك ، وليس قما هعم الرج 

ومددن م الطددات هددذا الملحددد أندده فددي الوددد  الددذ  هعددم أد االسدد دالل علددى   

إنده نسدي أو  ناسدى أنده هدو وجود هللا ال ي ك  مع دانود العليي حس  هعمه ف

نكسه ددد هددم المنطد  وددانود السدببيي و كلدم بدال علدم عنددما هعدم أد الكدود 

ولدد  نكسدده  لقاديددا مددن عدددم مددن دود أد يقدددم أ  دليدد  يثبدد  هعمدده، مددن 

ليي، ب  إنده اف قدد قد  ذلدك ولدم  المناهدة وال من االس ن ا  العقلي وال من العي

وم دددى قانددد  ا هدددوان وال ندددود . يع مدددد إال علدددى هدددواد وظنددده ور ب ددده 

 



ف ين العقالنيي .  !!والر بات المجردة أدلي وحججا يُح كم إليها ويُفوذ بها ؟؟
 . !!والعلميي ال ي   اهر بها وادعى أنه يح كم إليها ؟؟

ه  الصال  مسفول عن دوانين الطبيعي أم  ير مسفول؟، : )) وأما دوله      

لى وجودد من ال واهر الطبيعيي أمدرا إد قاد  ير مسفول قاد االس دالل ع

لدددي أد يهدددد  إليددده، وإد قددداد  مسددد حيال مدددادام ال يسددد طيع ددددانود طبيعدددي عي

مسفوال فعلينا أد نطب  القانود الثاني للديناميكا الحراريدي عليده ، ونك در  

أنه أيطا ال بد دد ُول  في همدن أو د  فدي القيدَدم ، لكنده يكدود ددد فقدد مبدرر 

باط  جملي و كصيال، وال يصح االس دالل بده،  نده  فهو هعم. 173((وجودد 

فالرج  ُمصر على أد يكدود . مبني على عدم ال كري  بين الصال  والمصلوق

الصدددال  واضدددعا لقدددوانين الكدددود ليطبقهدددا عليددده، ومدددن  دددم يصدددبح معلدددوال 

لددي  فالعالدددي بددين . ومصلودددا، م يككددر بدده بدددعو  أندده معلددول وال بددد لدده مددن عي

ليددي أوددر ، وإنمددا هددي عالدددي الصددال  والكددود ل يسدد  عالدددي مسددفوليي وال عي

مصلوق بصالقده وبهدذا يسدقق اع درا  الرجد  مدن أساسده وال ديمدي لده، فهدو 

إنه ُمصر على مودكه  نه لم يرد أد يع رع ويكرق بين الصدال  .باط  دطعا 

فاع راضه باط  ومرفدو  ومدردود عليده،  د الصدال  مصدالف . والمصلوق

وصددكا ه وال  جددر  عليدده دددوانين الكددود،  ندده هددو الصددال   لمصلودا دده بذا دده

. ويسدد حي  أد يصددبح الصددال  مصلودددا، وال المصلددوق والقددا. وهددي مصلودددي

وعليدده فددإد االح مدداليهن السددابقيهن يسددقطاد بالطددرورة وال يصددح االع ددرا  

بهما أصال، فسوان دلنا أد هللا ول  الكود و رقه يسير وحدد، أو بقدي يد حكم 

رد، فددا مراد ال ي يددراد مددن ا مددر  دديئا، وهددو أد هللا  عددالى هددو فيدده ويسددي

فإذا . الصال  وسيبقى والقا، ويس حي  أد  جر  عليه القوانين ال ي ولقها هو

قان  القوانين ال ي  ُسير السيارة ال  جر  على صانعها، فمن باب أولى مع 

. يعي على والقهاأد ال  نطب  دوانين الطب -وهلل المث  ا على –فارق ال مثي  

وال يصددح  طبيدد  دددوانين ال ددي ولقهددا هللا علددى والقهددا، منهددا القددانود الثدداني 

للديناميكا الحراريي فهو ال ينطب  إال على المصلودات، ويعني أد ق  مصلوق 

فان ر إلى م الطات وأوهام و حريكات الرج  باسم العلم . سادر إلى الموال 

للحقيقي وإنما ان صارا لإللحدادد ب طبيد  ، فهو ُمصر على انحرافه ليس طلبا 

دانود المصلودات على الصال  ، وهذا جه  و جاه  وعناد وإصرار على ما 
 . يصالف العق  والوحي والعلم والوادع 
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وأما بالنسدبي لمدماعم و دبهات وأباطيد  الملحدد سد يكن هوقيندغ فهدو أوال     

وبذلك يمكن أد نع بر أد الكود لده مكونداد فقدق ، همدا الطاددي : ))عندما دال

فهدو  طددلي  . 174((وقد   دين بداولددي ي هدر ببسداطي مددن عددم ...والكدرات، 

الطاددي، المددادة،  -العلددم لدم يقد  أد الكدود  دو العد  واف دران علدى العلدم ، 

ظهر عن طري  حدث عنوادي، فهذا اف ران و حريدف، ولدم  -الكرات الكوني

لرجدد  أ  دليدد  صددحيح يفيددد بدده هعمدده إال هددواد، وهددواد لدديس حجددي يقدددم ا

وال يصددح القددول ب ندده عنددوادي،  د . ويُمكددن ل يددرد أد يددردد بهددواد أيطددا 

الكود بما أنده ظهدر بعدد عددم فهدذا يعندي أنده ظهدر عدن دصدد، وإال لمداذا لدم 

ي قدددم وال  دد ور عددن اللح ددي ال ددي ُولدد  فيهددا؟، فيجدد  عددن الرجدد  أد يثبدد  

دلي  صحيح من عق  ،أو علم، لكنه لم يكع  ذلك مما يعني أد الكدود هعمه ب

 .لم ي هر بحدث عنوادي

ولدم يقد  أنده َولد  ،175إد الكود ظهر وُول  بعدد عددم: و انيا إد العلم يقول  

 د العددم ال . نكسه، وال أنه ظهدر مدن عددم بمعندى أنده أوجدد نكسده مدن عددم

، وقيف ي هر !هو ليس  يئا ؟ ين، وال وجود له فكيف يصل  العدم نكسه و

ف ير الموجود ال يُمكن أد يوجدد نكسده، و صدورد . !!من عدم مع أنه عدم ؟؟

فالعلم دال أد الكدود ُولد  . يككي للحكم عليه بالبطالد  نه مس حي  الحدوث

من عدم ولم يق  أد الكود َول  نكسه من عددم، لكدن هدذا الملحدد أدود  هدواد 

 . م هورا وبه انا في الموضو  وألبسه  وب العل

 

و الثددا بمددا أد الكددود ظهددر وُولدد  بعددد عدددم، بمعنددى أندده ُولدد  ولددم يكددن    

موجودا فهذا يعني بالطرورة أد لده والقدا ولقده مدن عددم ، ولديس أنده ولد  

لكدن . نكسه من عدم،فهذا مس حي ، وإنما ولقه احله من عدم  نه هدو الصدال 

وبمعنى آور إد المصلوق مدن . انالرج  يحرع وي الق وي س ر بالعلم والعلم

ا ول يسد حي  أد يكدود َولد  نكسده،  نده اصدال : عدم يعني أمدرين الهمدين

فهدو ال دين، فكيدف . !!فكيف يصل  نكسه وهو عدم ؟؟  -ال  ين -قاد عدما

فهدو عددم فكيدف يصدر  . !!يصر  الال ين نكسه من ال  ين ليصبح  ديئا؟؟

 .  !!العدم نكسه من العدم ؟؟

ر الثداني يعنددي أد المصلدوق مدن عدددم يلدمم ح مدا أد والقددا ولقده مددن وا مد   

.  د الصال  هو الوحيد الذ  يس طيع أد يصل  من عدم ومن  يدر عددم. عدم

وبما أنه ال يوجد مع الصال  إال المصلوق، فالمصلوق يسد حي  أد يصلد  نكسده 

 وال  يدددرد مدددن عددددم وال مدددن  يدددر عددددم ، إال أد يندددان هللا لددده ذلدددك بددد مرد

ب نده  -ظهر مع ول  الكدود -قما أنه ال يصح وصف الكرات الطبيعي.وددر ه
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عدم ،  د هذا الكرات ليس عدما ب  مصلوق وجمن مدن الكدود وفيده الدذرات 

وأما العدم فلديس قدذلك فهدو فدرات . بمح ويا ها ، والطادي، وا  عي، والهوان

 -هدو العددممطل  وليس نسبيا وال مصلودا ويعني عدم وجود أ   دين، فهدذا 

الكددددرات المطلدددد ، وال يصددددح  نددددبيهه بددددالكرات الطبيعددددي المعددددروع علددددى 

فددالكرات المصلددوق هددو فددرات نسددبي ، لكندده . المسدد ويين دود الددذر  وفوددده 

مملون بمصلودات ذريي ، قالطادي، والهوان، والذرات ومكونا ها ، وا  دعي، 

 . فهي قلها مصلودات وليس  عدما وال يصح  سمي ها عدما

 

هذا بالطدبق مدا حددث لح دي االنكجدار الع ديم، فدال يمكدن أد )) : ما دولهوأ 

   ي بود  دب  االنكجار الع يم،  د الود  نكسه بدأ لح ي االنكجار،وأويراك 

وجدنا  يئاك ال يح دا  إلدى مسدب ،  نده لدم يكدن هنداك همدن ليحددث فيده هدذا 

للكدود،  نده لدم السب ، وبالنسبي لي هدذا ينكدي  مامداك اح ماليدي وجدود صدانع 

فإندده عقدد  علددى ذلددك و ددرحه . 176((يكددن هندداك وددد  للصددال  لكددي يصلدد 

ولكن يبقى السدفال ا ويدر، وهدو مدن الدذ  أطلد  العمليدي قلهدا فدي :)) بقوله

المقام ا ول، فكي  جرب نا الحيا يي اليوميي نحن نع اد على فكرة أنه ال يمكدن 

قدي ا جسدام علدى المسد و  أد نجد  يئا من ال  ين، ولكن إذا لو رادبنا حر

دود الذر ، نجد أد الجميئات  سلك سلوقا يع مد علدى علدم نسدميه ميكانيكدا 

الكم، والجسيمات على هدذا المسد و   جريبيداك   هدر مدن عددم لك درة وجيدمة 

جداك  م  ص كي إلى ال  ين ل  هر في مكداد آودر، ونحدن نعلدم أد الكدود فدي 

يئات الذريي، فيمكن لده ببسداطي أد لح ي االنكجار قاد أكص ر ح ى من الجم

يننددد  مدددن عددددم، دود أد يصدددالف أ  ددددانود مدددن ددددوانين الطبيعدددي، فقدددوانين 

ميكانيكدا الكدم  صبرندا أنده يمكدن أد نندد ج احلك درود مدن ال دين حرفيداك، مددن 

ناحيي أور  فإد  ين آور مهم حدث لح ي االنكجار الع يم، فالممن نكسده 

نا أد نلقدي الطدون علدى ظداهرة طبيعيدي اسدمها دد بدأ، لنكهم هذد الككرة، علي

الثق  ا سود، وهو عبارة عن نجم ضصم  قمم إلى أد أصبح  قثاف ه عاليي 

جداك ح ى أد الطون نكسه ال يمكن أد يهرب من جاذبي ه، وفي ظروع مثد  

هددذد  صبرنددا الن ريددي النسددبيي الصاصددي آلينندد اين أد الددممن ي ودددف، أ  أد 

كدود صدكر، وهدذا بالطدبق مدا حددث لح دي االنكجدار الكرق بين أ  حد ين  

 . 177...((الع يم 

 

هدددددذا بالطدددددبق مدددددا حددددددث لح دددددي )) وأوال إد دولددددده ا ول  :أقاااااول     

فهددو قددالم باطدد   ،(( ندده لددم يكددن هندداك وددد  للصددال  لكددي يصلدد ...االنكجددار
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و العد  ،  د الحقيقدي  قدول إد الكدود ولد  مدن عددم وال و طلي  و  لديق 

وهذا يعني أنه البد له من وال  ولقه وليس أنه .  قول أنه َول  نكسه من عدم

. ال يح ا  إلى مسب  بدعو  أنه لم يكن هنداك همدن ليحددث فيده هدذا السدب 

وهددذا  طددلي   د الددذ  أوجددد الكددود لدديس مصلودددا لكددي يح ددا  إلددى همددن 

مدا ا مدر قداد يح دا  علدى ودال  ولد  الكدود مدن عددم والصدال  وإن. ومكاد

فددال يصددح القددول بدد د الكددود قدداد . فددوق الممدداد والمكدداد  ندده لدديس مصلودددا

يح ا  إلى مسب  قما هعم بر راند راسد  مدن دبد  ، وإنمدا قداد يح دا  إلدى 

 . وال  ليصلقه من عدم  نه قاد عدما 

 ا  إلى مسدب  ليحددث، فهدذا   لديق وال يصح القول ب ننا وجدنا  يئا ال يح  

إمدا أنده ولد  : و الع   نندا وجددنا قونداك ُولد  مدن عددم، فدنحن أمدام أمدرين

نكسه من عدم فيكود العدم ول  نكسه من عددم ف صدبح قونداك وهدذا مسد حي ، 

فدال يصددح .  وإمدا أد والقدا ولقده مدن عددم، وهدذا هدو الصدحيح والطدرور 

فهدذا مسد حي  عقدال وعلمدا . دود ودال  عقال وال وادعا أد يُصل  مصلوق مدن

فالرج  لم يفيد هعمه ب   دلي  من عق  وال من علم وال مدن واددع، . ووادعا

 . وإنما أدامه على هواد ، وهواد ال ديمي له إد لم يكن مفيدا بدلي  صحيح

 م أد الرج  بلغ بده هدواد و عصدبه للباطد  إلدى أنده هعدم أنده لدم يكدن         

فان ر قيف جع  الصال  قمصلودا ه وسو  .  !!لكي يصل هناك ود  للصال  

علما ب نه ح دى لدو اف رضدنا أنده . !!بينهما  عمدا و عصبا منه ل ايي في نكسه 

َوجد ود ا فهذا ليس حال  نه جع  الصال  واضدعا للدممن ، والدممن مصلدوق 

، فال يصح أد يكدود الصدال  واضدا للدممن وال    والبد له من وال  يصلقه

فاد راحه لديس حدال  نده جعد  الجميدع مصلوددا واضدعا لقدانود . ق آورمصلو

السببيي، وبما أد  الكود مصلوق من عدم  فكالم الرج  باط ، ووال  الكدود 

ال يصطددع للددممن وال يح ددا  إليدده  ندده بنكسدده مددن مصلودا دده وهددذا بندداهدة 

دددراك فَ ))الدددوحي  دددَماَواتي َوا َرح ي َوإيَذا دََطدددى أَمح يُع السَّ إينََّمدددا يَقُدددوُل لَدددهُ ُقدددن بَددددي

، وبدلي  العلم الذ  أ بد  أد الكدود مصلدوق مدن عددم ((771: البقرة()فَيَُكودُ 

مما يس لمم أد والقا ولقه ، وهذا الصال  ال يُمكن أد يكدود مصلوددا ، وال أد 

 . يصطع لمصلودا ه قالممن ، قما أراد اد يوهمنا الملحد الجاحد المعاند

 

الددذ  ضددربه ال يصددح ذقددرد وال مقارن دده مددع ولدد  الكددود  و انيدـا إد مثالدده  

 د الكود ُول  من عدم أوال، فلده ددانود . الذ  أصر الرج  على  نبيهه به

وهدو أد الكدود .  م أد الكود المصلوق أصبح واضعا لقانود آور. واي به

مصلوق وق  ما يحدث فيده مصلدوق مهمدا  نوعد  ال دواهر، وعليده ال يصدح 

ات  ح  الذريدي، فهدي مصلوددي سدوان ظهدرت لندا أنهدا مدن ذقر مثال الجسيم

 



جسيمات مصلودي أو لدم   هدر قدذلك ، فهدي قلهدا مصلوددي ب د  الن در عدن 

و يجد  أد نعلدم .الحالي ال ي   هر لندا بهدا ، وال يصدح  مثيلهدا بصلد  العدالم 

أيطا انه ال يوجد في قوننا عدم مح ، والكدرات الدذ  نراهدا هدو جدمن مدن 

ال ددداهات وا  دددعي، والطاددددي ما وإنمدددا هدددو مكدددود مدددن الكدددود ولددديس عدددد

والجسيمات المص لكي ، وحرقي الجميئات علدى المسد و  دود الدذر  ليسد  

عدما وال هي   هر من عددم، واو كاؤهدا  دم ظهورهدا لديس عددما، وال جدان 

من عدم، وإنما ذلك بسب  طبيعي الجميئات الممدوجي بين الموجي والجسيم، 

مدن الكدرات الكدوان ي أو الكمدي )مد  أو  ك سد  طاددي  ح))فهي   هدر عنددما

 م  ص كدي عدن الرصدد بكقدد  لدك الطاددي ( : والذ  ال يساو  أبدا مكهوم العدم

وه  يقدول عادد  أنهدا  دذه  و جدين مدن .. فماذا في هذا ؟؟!... مرة أور  

قمددا يدددعي هددوقينج ؟؟؟ (( الال ددين حرفيددا))أو (( العدددم المحدد ))وإلددى 

 . 179مارس ال دليس ُمس  ال جه  العوام بكيميان الكمفالرج  يُ  .178((

فإندده بعدددما  بدد  اد الكددود ُولدد  مددن عدددم وفدد  ن ريددي وب كصددي  أقثددر    

االنكجددار الكبيددر، انددمعج المالحدددة مددن هددذد الحقيقددي انمعاجددا قبيددرا ، وهددذا 

باع رافهم قمدا بينداد سدابقا، فنقلدوا العددم المطلد  الدذ  ظهدر فيده الكدود ممدا 

ا أد الكود له وال  ولقه، نقلوا هذا إلدى العددم النسدبي، المعدروع يعني دطع

عددم محد ، وأنده هدو  بالكرات الكوان ي أو الكمومي المصلدوق وهعمدوا أنده

الذ  يصل  الجسيمات و يرها، و دبهوا هدذا بالعددم الدذ  سدب  ولد  الكدود 

وهددذا ال يصددح ،وفيدده  طددلي  و حريددف قعددادة القددوم فددي ال عامدد  . مددن عدددم

)) ولدددذلك  . دهم وظندددونهم مدددع الحقددداد  العلميدددي النادطدددي حلحدددادهمبددد هوا

فرضيي  ذبذب الكرات الكمومى  أ هر االف راضات ال دى طرحهدا "أصبح  

الكيمياديود الملحدود دب  أد ي راجعوا عنها ل كسير نن ة  ين موجدود دود 

و ر  هذد ال صمينات أنه يمكن للجسيمات  ح  الذريي .  أد يكود له مصدر

ويرف  " الكرات الكوان ى"د  نن  و ص كى  لقاديا فى الكرات واطلقوا عليها أ

بدددول ديكدددم هدددذد االف راضدددات  مامدددا إذ أد  ندددك  " عدددالم الكيميدددان الكبيدددر

الجسيمات فى الكرات الكمومى ال يمث  ولقا للمدادة مدن ال  دين لكنده يحددث 

رات هندا لديس ن يجي ل حول طادي موجودة فى هذا الكرات الى مدادة أ  أد الكد

ددن أيددن جددانت هددذد الطادددي ؟ ولددذا فعندددما طددرح سدد يكن . عدددما مطلقددا وإال فمي

ردديس الجمعيدي الكلكيدي -هوقنج هذد المس لي مجددا دام سير هيربدرت دينجد  

. ب عنيكدده بندددة لمددا فددي هددذا ا مددر مددن  طددارب منطقددى -الملكيددي بددانجل را 

طالحي فددالكرات فددالكرات المددذقور هنددا هددو فددرات قددوان ي وهددو فددرات اصدد

أمدا االنكجدار الكبيدر فدال ... موجود داود  الممداد والمكداد والمدادة والطاددي 
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همدداد وال مكدداد والمددادة والطادددي ظهددرا فجدد ة ومعهمددا بدددأ الممدداد والمكدداد 

إذد الن ريددي الكميددي ال يمكددن  نميلهددا علددى االنكجددار الكبيددر ... واالنكجددار 

فدي الكدرات فجد ة أد يكدود فدي  والن ريي الكميدي  ك در  ل هدور االلك درود

حدددود الممدداد والمكدداد أ  فددرات اصددطالحي ولدديس قمددا يحدداول أد يددرو  

وال نجد داعيا لدوول العلدم فدي هدذا الصنددق الطدي  إال لل درويج . الالدينود 

فالممدداد والمكدداد لددم يُصلقددا إال يددوم أد ولدد  هللا ... فكددار أيديولوجيددي مسددبقي

المماد ُولقا مع االنكجدار الع ديم قمدا يقدول فالمكاد و...السماوات وا ر  

ال يوجدد أسداس الف درا  أد المدادة والطاددي قان دا : لدذا يقدول و كدر . بلوهو

موجدود ين  دم أ ير دا فجد ة إلدى الكعدد  ، إذ مدا الدذ  قداد يمكدن أد يميدم  لددك 

اللح ي عن ق  اللح ات ا ور  في ا هل ؟ اف درا  احرادة احلهيدي أمدر 

واآلد !! .إد للكود بدايدي ُمطلقدي هدذد ضدربي داصدمي لالديندين ..أيسر بكثير 

فرضيي  ذبذب "وبعد أد أُ ب  أد االنكجار الكبير يس حي  أد يكود نا ج عن 

الكرات الكمومى أَ ي إلى  كسير هذد الكرضيي المدهني ومعرفي قيدف  حددث 

 نه ح ى في الكدرات الكدوان ي الكمدومي يسد حي  أيطدا أد ي هدر  دين مدن 

عندما  قوم ب كريغ إنان من الهوان ومن ق   ين فإنه فعدال سدي هر ... عدم ال

الك رود وإلك رود مطاد  دم يص كيدا وهكدذا فدي قد  لح ده لكدن هدذد العمليدي 

 سددمى بعمليددي اد ددرا  طادددي مددن المسدد قب  بنددرط اسدد ردادها سددريعا قمددا 

 ددذه  للبنددك و سددح  مددن رصدديدك أمددواال مددع أد رصدديدك صددكر فددبع  

قددر  بنيددي اسدد ردادها منددك بعددد ذلددك وهددذا بالطددبق مددا يحدددث مددع البنددوك  

احنان الكارت في ال جربي السابقي وهذا ال يحدث إال فدي مكداد قدوان ي مداد  

حي   ُس صدم الطاددي الُمق َرضدي فدي  صليد  جسديم وجسديم مطداد سدريعا مدا 

هدذد الطاددي هدي الدَدين الدذ  . يصطدما ويُكني أحددهما اآلودر ويُن جداد طاددي

قدداد علددى الكددرات واآلد دددام ب سددديدد ويحدددث قدد  هددذا لح يددا فددي الكددرات 

الكددوان ي وهددذد العمليددي يسددميها الكيميدداديود بددالر وة الكميددي الجسدديمات فددي 

الر وة الكميي   هر و ص كي في جمن من الثانيي ويمكن دراسي هذد المسد لي 

  .180((بال كصي   ح  باب الديناميكا الكهربيي الكميي

 

فددالكرات الكمددي موجددود داودد  الممدداد والمكدداد  ))علددى ذلددك فددإد  وبنددان   

والمدادة والطادددي، وأمددا االنكجددار الكبيددر فددال همدداد وال مكدداد ، وال مددادة وال 

مفورا أ ب  العلمان أنه يوجدد طاددي وجسديمات ال حصدر لهدا داود  ... طادي

 أددد  وحدددات القيدداس، وهددذا ا مددر اسدد ن جه بددول ديددراك دددديما فددي معادال دده

وقداد يسددميه بحدر ديددراك، بد  أينندد اين نكسده  حدددث عدن ذا ا مددر فدي عددام 
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صكحي  25وأوضح في أد  من ... م حين دام ب لصيا النسبيي العامي 7572

أد الكطان ليس مجرد س ار   جلى عليه الحوادث، ب  هو نكسه بنيي أساسيي 

ديا وال يوجد فالكطان مبني فيميا.     ر بطادي ا جسام ال ي يحويها وبك ل ها 

عدددم منددذ االنكجددار الكبيددر، فالكطددان والكددود قلدده مبنددي بالجسدديمات ال ددي ال 

دُعودَ ))حصر لها  فالدذ  ((. 31: الدذاريات ()َوالسََّمان بَنَيحنَاهَدا بي َيحدٍد َوإينَّدا لَُموسي

وقدد  دددوانين ... ان هددى إليدده العلددم أد الكددود قلدده جددان مددن عدددم فددي لح ددي 

، وأندده لددم يكددن  ددم فيميددان ،  ددم ظهددرت الكيميددان الكيميدان ظهددرت فددي لح ددي 

 .181... ((بعد

ومن ذلك أيطا أد هذا الرج  الملحد وصف حرقي الجميئات الممدوجي      

. 182في الكيميان الكميي ب نها  عكس اح مداالت عندواديي أساسديي فدي الطبيعدي

ودوله هذا ليس علميا ويس بطن نمعي ذا يي  در بق بعقيد ده،  د عددم دددر نا 

 حديد مودع الجم ن وسرع ه بددي في ود  واحد إمدا يعدود إلدى دلدي علمندا، 

أو إلى أد الجم ن  لك طبيع ه، فهو ي حرك وف  ذلك الن ام ، فهو نو  مدن 

وعليه فليس عنواديا، بدلي  أد حرق ه  سير بدددي ون دام وال . الح ميي أيطا

عليهدا، والكدود ي هر أ     ير عنوادي على الذرات وال على الواددع القدادم 

بدد  فقددد . ُمحكددم بقددوانين صددارمي ال    يددر وال   حددول إال إد ينددان هللا  عددالى

أ بدد  ال جددارب قمددا ذقددر هوقينددغ أد احلك رونددات لهددا حرقددات ومسددارات 

طبيعيددي  مددر بهددا، لكددن إد أ رنددا فيهددا وأوطددعناها للقيدداس والك نددا و يددرت 

.  183ي قاند   مدر بهداطريقها و مردت علينا ورفط  أد  مر بالمسارات ال 

فهذا يعني أد حرقي الجميئات الذريي ال   حرك حرقات عندواديي قمدا هعدم 

الرج ، وإنمدا واضدعي لقدانود محكدم نحدن نجهد  قلده أو بعطده ، لكنده ددال 

ذلك  ليص  فدي النهايدي إلدى مدا وطدق لده سدلكا ويدمعم اد الكدود ولد  نكسده 

ثالده، إد وجددوا الكدود فعجبدا مدن هدذا الملحدد وأم. عنواديا وعكويا من عددم

الكود محكوم بح ميي وال يح دا  إلدى إلده : يسير بح ميي ال نسبيي فيها ، دالوا

وإد وجدوا في الكود ما يدل على نسبيي بع  القوانين دالوا . يصلقه ويسيرد

. ب د الكود محكوم بعنواديي وهي ال ي ولق ه عنواديا وعكويا ولم يصلقه إلده

دطعا،  د في الحال ين أد الكدود مصلدوق، والبدد مع أد الحقيقي ليس  قذلك 

له من وال ،  م أنده إد أحكمده بح ميدي ُمحكمدي، فهدو الدذ  أراد ذلدك بقدر ده 

وحكم دده، وإد أحكمدده وسدديرد بقددوانين نسددبيي فهددو الددذ  او ددار ذلددك بحكم دده 

 .وعلمه ودو ه
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وممددا يكنددف وطدد  الرجدد  و نادطدده أندده قددرر مددرارا أد الكددود محكددوم     

ن صددارمي، وأنكددر القددول ب دددو  الصددال  فددي  سدديير أو  عطيدد  بعدد  بقددواني

؛ لكنه نقد  دولده عنددما هعدم 184دوانين الكود إنكارا منه لمعجمات ا نبيان

 الكيميان الكميي  عكس اح ماالت عنوادييأد 

فال  ج مع العنواديي مع القوانين، وال يصح وصف القانود . 185في الطبيعي 

مما يعني دطعا أد الكدود ال عندواديي فيده بددلي  مدا . بالعنواديي، وال العكس

نراد من ددي وإحكام في أنكسنا والكادنات المحيطي بنا، وبما أق نكه العلم من 

بحانه م اهر الحكمدي واحبددا  فدي مص لدف م داهر الكدود، وبمدا دالده هللا سد

ٍن إينَّهُ :  ))و عالى في ق ابه الكريم، ققوله سبحانه ي الَّذي  أَ حقََن ُق َّ َ يح ُصنحَع هللاَّ

يراك ))، و((88: النم ()َوبيير  بيَما  َكحَعلُودَ  ٍن فَقَدََّردُ  َقحدي : الكردداد()َوَولََ  ُق َّ َ يح

6 .)) 

ودال  للكدود، هدو  إد قالمه عن الممن واس دالله به على نكي وجود: ثالثا  

قالم باط  وفيه   ليق و دليس و حريف،  د الممن لم ي هر إال بعد الصلد  

ف وجد الصل  الطادي والممن  والمكاد والمدادة ، وهدذا الصلد  ظهدر مدن عددم 

وبعد عددم، وبمدا انده يسد حي  أد يصلد  العددم نكسده مدن عددم فيصدبح  ديئا ، 

ب نه لم يكن هناك ود  للصال   وال يصح القول. فالكود ولقه الصال  من عدم

ليصلدد ،  د الكددود مسددبوق بعدددم ، وقدداد مددن الممكددن أد ي دد ور ولقدده عددن 

فالصدال  فعدال لمدا يريدد، وهدو فدوق . اللح ي ال ي ول  فيها ، او ي قدم عليهدا

المماد والمكاد والمادة وليس واضعا لقوانينها،  نه هو الصال  ال المصلوق 

فالصال  ال يح دا  إلدى همدن ليصلد  . ودوانينها وال يصح إوطاعه لمصلودا ه

ينََّمددا يَقُددوُل لَددهُ ُقددن فَيَُكددودُ ))الكددود ، وإنمددا أمددرد  ددراك فَإ : البقددرة()َوإيَذا دََطددى أَمح

والناهد على ذلك ظهور الكود بعدد عددم ومدن عددم، وهدذا ال يُمكدن (( 771

  ودولددده يددددل علدددى جهددد  الرجددد  بالصدددال.  اد يحدددث إال علدددى يدددد الصدددال  

وصددكا ه، او اندده ي عمددد  جاهدد  ذلددك، عندددما سددو  بددين الصددال  والمصلددوق 

وعنددما أوطدع الكدود للقدوانين ال دي  حكمده . وأوطعه لقوانينده ال دي ولقهدا

دبدد  أد يُصلدد  الكددود ودوانيندده وال ددي قاندد  عدددما وال يُمكنهددا أد  دد حكم فددي 

ل دددليس فعجبددا مددن هددذا الرجدد  الددذ  ي عمددد ا. الكددود  ندده لددم يُصلدد  أصددال 

وال العد  وال حريددف  دم يددمعم العقالنيددي والعلميدي والموضددوعيي ، ويك ددر  

 .  !!!!على العلم بهواد 

ومن  نادطات هذا الملحد أنه يقول ب د الكود ُول  بعد عددم،  دم يدمعم أد   

وهدذا نقد  . من أدلي عدم وجود هللا هو عدم وجدود الدممن دبد  ولد  الكدود

الددممن ينكددي العدددم، و د الددممن هددو مددن  للقددول بصلدد  مددن عدددم،  د وجددود
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فال يصح اف را  وجود الممن دب  ول  الكود من . م اهر وجود المصلوق

لكن الرج  أعماد  عصبه للباط  فلم يبال بهذا ال ناد   طبيقا وال ماما . عدم

بمددنهج االسدد دالل احلحدداد  الددذ  يقددوم أساسددات علددى هدددم العقدد  والعلددم 

 .طلي  قما بيناد في الكص  ا ولوال  ليق وال الع  وال 

ال أحد يس طيع أد يثب  وجود الصال ، ولكن يمكن ال ككير  )): وأما قوله    

في قيكيي ننون الكود بنك  عكو ، ونحن نعلم أنه ال يمكن  قدديم أ   كسدير 

أنده مدري  إنه دول يندهد علدى صداحبه . 186" ((عقلي إال عن طري  العلم 

أوال إد  مقول ده ب نده ال أحدد يسد طيع أد يثبد   مهموه م الق م الع ،  نده

وجود هللا، فإد عكسها هدو الصدحيح، فهدو ددد فند  فدي أد يقددم دلديال واحددا 

صحيحا يثب  عدم وجود هللا، ودد   بعُ  قالمده فلدم أجدد عنددد  داهدا واحددا 

ودولده هدذا هدو مدن ال  لديق وال العد  والقلدد  . صدحيحا يثبد  دولده باحلحداد

 د وجدود هللا أمدر . حال ده المطدطربي و دكه المسديطر عليده النكسي ليصكدي

فطر  طبيعي ضرور  ينهد على وجودد نحن والعالم ب سرد ، أما احلحداد 

فليس عندد وال دلي  واحد صحيح، ورأس ماله ا وهام وا هوان والصرافات 

وذلك المعم مصدالف للبديهدي والعلدم والدوحي ، يريدد . قما بيناد في ق ابنا هذا

وقينغ أد يطحك به على الناس وينككهم في إيمانهم، مع أد مع دم البندر ه

 . يفمنود باهلل ، وأليس مودكهم هذا أدو  ويبط  مودكه الممعوم 

إد   اهر هوقينغ بالعلم فيما هعمه هو  مييف و طدلي  ،  د العلدم : ثانيا  

يس مدن الذ  ي  اهر به هو أول من داسه وحرفهه بدلي  أد دوله الدذ  دالده لد

وددد  والكده أقثدر العلمدان .العلم في  ين وإنما هدو أهدوان وظندود ور بدات 

من الكيمياديين و يرهم وردوا عليه وبينوا هيف قالمه  وأنه ليس مدن العلدم 

ومما يبط  هعمه ويُ هر هيكه . في  ين قما بيناد في مواضع من بحثنا هذا

د الكدود ُولد  مدن عددم، واف راند على العلم والناس أد العلم الحدي  أ بد  أ

وهدذا يعندي أد الكدود يجد  أد يكدود لده . فكان  له بدايي وس كود له نهايدي 

فدان ر إلدى هدذا . وال   د العدم ال ين، والال ين يس حي  أد يصبح  ديئا

الرج  الم دالق والمحدرع قيدف ي سد ر بدالعلم والعقد  وهدو مدن أبعدد النداس 

فددإد الصددحيح فيمددا ي علدد   وعليدده. عنهمددا فددي مودكدده مددن الصددال  عددم وجدد 

بوجود هللا هو أنه ال يوجد دلي  ينكي وجود هللا، وال يُمكن إ بات عدم وجودد 

بدد   دليدد  مددن ا دلددي، وأد وجددودد سددبحانه هددو أمددر فطددر  بددديهي  ددرعي 

وهذا  صدي  لما دالده القدرآد . عقلي علمي دام  ا دلي القطعيي على وجودد

ددَماَواتي َوا َرح ي دَالَدد ح ُرُسددلُهُمح أَ : ))الكددريم  ري السَّ ي َ ددكٌّ فَدداطي
: إبددراهيم()فيددي هللاه
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َس َوالحقََمدَر ))، و((75 َر النَّمح َ  َوَسصَّ َرح نح َولََ  السََّماَواتي َوا ح َولَئين َس َلح َهُم مَّ

فَُكدودَ  ُ فَ َنَّى يُفح دن بَنيدي آ))،، و((27: العنكبدوت()لَيَقُولُنَّ هللاَّ َدَم َوإيذح أََودَذ َربُدَك مي

نَا أَد  ُ  بيَربُِّكمح دَدالُواح بَلَدى َ دهيدح هيمح أَلَسح هََدهُمح َعلَى أَنكُسي يَّ َهُمح َوأَ ح ن ظُهُوريهيمح ُذرِّ مي

َم الحقييَاَميي إينَّا ُقنَّا َعنح هََذا َ افيليينَ   ((. 716: ا عراع() َقُولُواح يَوح

وقدافر، وهدذد سدني  منذ بدايي الصليقي عاش النداس بدين مدفمن)) علما ب نه    

هللا فدددي ولقددده فلكددد   وجهدددي هدددو موليهدددا، وسددديقبع المالحددددة حدددول مددد هدهم 

مسد صدمين قد  حيد  الطددالل والميدف، ولكدن م وددذنا علديهم هندا أد يسدد   ه 

بع  الكيميداديين ال دربيين المرمدودين صدي هم و دهر هم ح داعي مكداهيمهم 

دوا ، وهو منها بدران، في"علم الكيميان"احلحاديي باسم  ، "السدم فدي العسد "دسه

، ويصددق هندا مدا َولُدا "العلدم الطبيعدي"ويُ لهكوا رؤاهدم احلحاديدي ب دالع 

المفمن الذ  يُهاجم العلم يصددر : )بقوله -عبيد طه-إليه البروفسور محجوب

عددن جهلدده ولدديس عددن عقيد دده، والعددالم الددذ  يُهدداجم الدددين يصدددر عددن ظنهدده 

  .   187((وليس عن علمه

وللدبع ، بددأ هللا يعدود مدرة أودر  إلدى الصدورة فبالنسدبي  )) :وأما قوله   

لهم هللا هو من ول  الطادي والكرات، وبالنسبي لهدم قداد االنكجدار الع ديم هدو 

فعندددما بدددأ االنكجددار الع دديم بطدد  نسددبي عاليددي مددن الطادددي ... بدايددي الصلدد  

وبهددذا  ))، ((احيجابيددي، فددي المقابدد  أندد ج نكددس المقدددار مددن الطادددي السددلبيي

 صدددبح الطاددددي احيجابيدددي والسدددلبيي  سددداو  صدددكرا، وهدددذد الطاددددي السدددلبيي 

وإد قدداد الكددود يددفول إلددى ال  ددين، فحينهددا لددن نح ددا  إلددى إلدده ... المهمددي

فهو هعم باط  وال يص لف عن مماعمده ا ودر ،  سد ر فيده  .188(("ليصلقه 

إد إنده قدذلك  نده أوال . بالعلم ومارس ال  ليق وال الع  وال حريدف قعاد ده

 د العدددم يسدد حي  اد . قالمدده قلدده ال يصددلح  علدديال ل هددور الكددود مددن عدددم

يصل  او يوجد نكسه، وقالمه الم عل  بالقوانين ال يصدح دولده وال االح جدا  

ودة لكدي  د حكم به  د القوانين الممعومي هي نكسها مصلودي وال قان  موجد

في ول  الكدود، وإنمدا ولقده هدو الدذ  أوجدد الكدود بكد  مدا فيده مدن ددوانين 

وعليه ال يصدح  عليد  نند ة الكدود مدن . و يرها، وليس هو الذ  أوجد نكسه

 . عدم بالكود نكسه،  د المصلوق ال يصل  نكسه، وال يصح  علي  ولقه بنكسه

 

وااليجابيدي ال يصدح  علديال ل هددور إد قالمده عدن الطداد ين السددلبيي : ثانياا   

الكود من عدم ،  نهما لم يكونا موجود ين دبد  ولد  الكدود وال همدا اللدذاد 
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أوجداد، وإنما هما مصلود داد بعدد عددم وواضدع اد لقدوانين الكدود ال دي هدي 

ولدديس صددحيحا أد جمددع الطادددي . أيطددا مصلودددي وال يُمكنهددا أد  صلدد  نكسددها

سدداو  عدددما ، او صددكرا، فهددذا فددي الرياضدديات الموجبددي والطادددي السددلبيي يُ 

فدالوادع ي كدود مدن الطداد ين، . الن ريي، وأما في الوادع فال وجدود لده أصدال

وال نجد عدما في الكود، فدال يوجدد فيده فدرات بمعندى العددم المحد ، وإنمدا 

الكرات الموجود في الكود ليس فرا دا مطلقدا، وإنمدا هدو فدرات نسدبي ، فهدو 

ولددو قدداد . الجسدديمات، وا  ددعي والطادددي قمددا بيندداد سددابقامملددون بال دداهات و

هعمددده صدددحيحا لمدددا وجدددد الكدددود أصدددال بحكدددم أد الطددداد ين موجود ددداد 

وم كاعل اد في الطبيعي، فهو يجمع الطاد ين فلماذا هو موجدود اآلد ؟؟، وإذا 

قاد هعمه صحيحا فإنه ي طل  عدم ول  الكدود اصدال بحكدم أد اج ماعهمدا 

وأليس اج ما  السلك الكهربادي الموجد  والسدال  . صكرايساو  عدما، أو 

وأليس ال ماو  بين الدذقر وا نثدى يعطدي وجدودا . يعطي وجودا ال عدما ؟؟

 . ال عدما ؟؟

واما مثال الرج  الذ  حكر  ال رمليا الذ   رح به هعمه ، فهو ضدد مدن   

ات  د الرج  عندما حكر حكرة في ا ر  فهو لم يحكدر فدي فدر. دود  ك 

وعندما حكر أن ج عملده . مح ،  نه ال يوجد في الكود فرات مح  أصال

وإذا أرجعندا الرمد  .ف صبح امامنا    ،  قابله حكرة. قادنين ولم يفد إلى عدم

فكدي الحدال ين . إلى مكانه عاد ا مدر إلدى مدا قداد عليده الدذ  هدو لديس عددما

 . حصلنا على وجود ال على عدم قما هعم الرج 

 

ثددا ال يصددح ذقددر مثددال الرمدد  وال دد  ،  د ا مددر مسددبوق بوجددود ال و ال    

فدنحن هندا . بعدم، الم مث  في الرج ، وبقعدي ا ر  ال دي حكدر منهدا الرمد 

أمددام مصلودددات موجددودة ،، لكددن بالنسددبي لصلدد  العددالم نحددن أمددام ولدد  قددود 

وهدذا يجعد  مدن المسد حي  أد يصلد  الكدود . مسبوق بعدم ومصلوق من عددم

 نه  ير موجود أصال ، فكيدف ي هدر الموجدود الدذ  قداد عددما مدن نكسه، 

فمثال الرجد  ال . عدم، بمعنى قيف يصل  العدم نكسه من عدم فيصبح  يئا؟؟

 د موضدوعنا . يصلح  ليكود نموذجا و اهدا على هعمه وإلحادد وضدالله

ي علدد  بصلدد  الكددود مددن عدددم ، ولدديس بعدددما ولدد  وظهددر الممدداد والمكدداد 

ولذلك ال يصح االس دالل بما ذقرد الرج  على نن ة الكود . والطاديوالمادة 

مدن أيدن جدان العددم بالطاددي  : وبالطبع لم يصبرنا هدوقينج عدن  .ل  ييد وراف ه

فلدم  !!!.ومن أين جان العدم بالطادي السدالبي؟؟! ... الموجبي اب دان  م ضصها ؟

 . !!189لبي ككه فريي ضصه لطادي موجبي  ح ى اف ر  طادي أور  سا
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ال يصدددح  ندددبيه الكدددود بالبطاريدددي السدددالبي ،  د الكدددود لددديس : رابعاااا     

بطاريي، وي طمن الطاد ين السالبي والموجبي، واج ماعهمدا ال يعطدي صدكرا 

وال عدما وإنما يعطي وجودا والك  مصلوق فان ر إلدى ال حريدف وال العد  

لمنهج االس الل عندد وال   وال  ليق فالرج  يمارس ما أ رنا إليه في نقدنا 

ووجدود السدالبي أو الموجبدي ال يجعد  الكدود يصلد  نكسده مدن . العق  الملحدد 

واج مددا  السددل  واحيجدداب فددي الكهربددان ال يعطددي عدددما وأنمددا يندد ج . عدددم

. موجددودا هددو الكهربددان، واج مددا  الددذقر وا نثددى يعطددي موجددودا ال عدددما

ايي الكدود هدي دليد  دامدغ ونه.  والك  مصلوق فكالم الرج  باط  من أساسه

ممدا يعندي أد  . -على انه مصلدوق ولديس أهليدا، وال أنده ولد  نكسده مدن عددم

الكود له وال  بدأد وسديُنهيه فدي الودد  الدذ  او دارد، ولديس قمدا هعدم هدذا 

. الرجدد  الملحددد المحددرع والم ددالق بدد د الكددود ال يح ددا  إلددى إلدده ليصلقدده

ال دي ولقد  الكدود ، وال قاند   والقوانين ال دي احد ج بهدا الرجد  ليسد  هدي

دليال على انه ولد  نكسده، وال هدي  ددل علدى أد اج مدا  الموجد  والسدال  

فكالم الرج  قدالم باطد  فاسدد م هافد  قندف هيدف . يعطي صكرا أو عدما 

وال يصح هعمه ب د الكود ال يح ا  إلدى إلده عنددما .  قالم صاحبه وبطالنه

م قدود مصلدوق مدن عددم وسدادر إلدى ين هي،  د ا مر ليس قذلك، فنحن امدا

. الموال، وهدذا يعندي بالطدرورة أد والقدا ولقده لده بدايدي وسد كود لده نهايدي

بوجود وال  للكود لديس هدو إدحامدا بد  هدو ضدرورة عقليدي  علما ب د القول

و رعيي وعلميي، وأيي محاولي لنكي وجود هللا  فهدو عصدياد للبديهدي، وهددم 

د بما أنه مصلوق بعد عدم ومن عدم فيس حي   د الكو. للعق  والوحي والعلم

 .أد يصل  نكسه، مما يس لمم أد والقا ولقه 

فدالكود يسد طيع ، طالما أنه يوجد ددانود قالجاذبيدي)): وأما بالنسبة لقوله   

الصل  ال لقدادي هدو سدب  وجدود  دين بددال ...وسيقوم بصل  نكسه من ال ين

وأد ا قدواد  .190((دأ عمد  الكدودليس الهما أد نقحم إلهَداك ليبد... من ال ين

علما وعقال و رعا : فهو هعم باط  جملي و كصال. 191نن ت عكويا من عدم

ف ما علما فمن الثاب  علميا أد الكود بك  دوانينه وقادنا ه مصلوق من عدم . 

بعد عدم وله نقطي صكر بدأ منهدا، وهدذا يعندي أد الجاذبيدي وقد  القدوانين لدم 

فهدي . لمصلوددات وسد ن هي عنددما ين هدي الكدوديكن لهدا وجدود ، وهدي مدن ا

فدالكود قداد عددما فكيدف يصلد  نكسده بالجاذبيدي ال دي . مصلودي وليس  والقي

فقانود الجاذبيي و يرد لدم يكدن لده وجدود أصدال ، . هي نكسها قان  عدما ؟؟

 نه من مصلودات الكدود فكيدف يصلد  هدو أوال ،  دم يصلد  الكدود  انيدا فهدذا 
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أد الكود قاد عدما فال يُمكن أد يوجد الصلد  ال لقدادي وال  وبما. باط  علميا

بدد  قالمدده ال .  يددرد مددن عدددم، فددال  وجددد القددوانين وال الجاذبيددي وال  يرهددا

يس قيم أيطا  د فيه  نادطا ، فكيف يصل  نكسه من ال دين  دم يقدول ب د  ير 

 . !!!الجاذبيي وهي منه ودد قان  عدما ، وقيف  صلقه وهي عدم ؟؟

أمددا عقددال ف صددور ذلددك الددمعم يككددي للحكددم عليدده بددالبطالد دطعددا ،  د و    

العدم هو ال  ين ، فكيف ي هر العدم من العدم، والال ين من الال ين،  م 

 .يقوم العدم بصل  الكود ، فيس حي  أد يوجد عدم من عدم فيصبح مصلودا

 

طالد  نه وأما  رعا فإد القرآد الكريم دد دو  احلحاد وحكم عليه بالب    

ليس من العلم في سين، وإنما رأس ماله ال ن والهو ، وليس عندد علم وال 

ٍن أَمح هُدُم )): من ذلك دوله  عالى. يقين يُقيم عليه إلحادد  نح َ يحري َ ديح أَمح ُوليقُوا مي

َ  بَدددد  الَّ يُودينُددددودَ  َرح ددددَماَواتي َوا ح  - 40:الطددددور() الحَصدددداليقُوَد  أَمح َولَقُددددوا السَّ

يَدا َوَمدا يُهحليُكنَدا إيالَّ الددَّهحُر ))و((.42 َودَالُوا َمدا هيدَي إيالَّ َحيَا ُنَدا الدُدنحيَا نَُمدوُت َونَحح

لحٍم إيدح هُمح إيالَّ يَ ُنُودَ  نح عي  ((. 63: الجا يي()َوَما لَهُم بيَذليَك مي

 

  ، فهدو قدالم باطد((ليس الهما أد نقحم إلهاك ليبدأ عم  الكدود)) وأما دوله   

ويندهد علددى صداحبه بال عصدد  ا عمددى لإللحداد ،  ندده هدو الحددريا علددى 

. إدوال احلحاد بال حريف وال الع  واف را  المس حيالت وليس المفمنود

 د احيماد باهلل في ميماد العق  والعلم والوحي ليس إدحاما وال حرصا وال 

ا أد يصلد  ر بي، وإنما هو أمر منطقي علمي جدا ؛  نه يس حي  عقال وعلم

فددالكود بمددا أندده قدداد عدددما  ددم ُولدد  . العدددم نكسدده مددن العدددم لي هددر الكددود

فهد  هدذا إدحدام و العد  . فيس حي  أد يصل  نكسده مدن العددم  نده هدو عددم 

ور بي، أم هو ح  وعقد  وعلدم ؟؟، وألديس هدذا الملحدد المدري  هدو الدذ  

 . ه  ؟؟أدحم إلحادد وضالله بال حريكات والمس حيالت ان صارا لدين

واضح من قدالم الرجد  أنده يدرف   عليد  الكدود بداهلل ، وجعد  القدوانين     

الطبيعي ومنها الجاذبيي آلهي، فهي عندد أهليي ودادرة على الصل ، وهذا هعم 

ونحدن ال ننكدر وجددود . باطد   د ددوانين الطبيعدي مصلوددي ولدن  كدود والقدي

مصلودي لها بدايدي وسد كود  الح ميي ال ي  حكم الكود بك  ما فيه لكنها ح ميي

لها نهايي، لكن وجود الكود لم يكن ح ميدا وإنمدا قداد ُممكندا يح مد  ا مدرين 

الوجددود والعددم ، وأمددر وجدودد مددن عدمده راجددع إلدى إرادة والقدده عددم :معدا 

 . وج 



ي هر لنا أد الكود ظهر  لقاديدا ليبددأ ... وبكع  ذلك )) وأما دول هوقينغ     

فهو قالم بدال علدم وال منطد  دالده  .192...((ه أد يبدأ بها بك  طريقي ُممكني ل

الرجددد  بهدددواد وظنونددده وإلحدددادد ، وهدددو  حريدددف و صريدددف وهددددم لمدددنهج 

أوال  نه . وهعمه باط  دطعا بدلي  النر  والعق  والعلم. االس دالل العلمي 

 كلددم فددي أمددر ال يُمكندده أد يعرفدده بعلددم وال بصيددال وال باسدد ن ا ،  د معرفددي 

الوضع دب  ظهور الكدود مدن العددم ال أحدد يمكنده معرف ده دطعدا، وال يوجدد 

دلي  علمدي وال عقلدي يثبد  مدا هعمده الرجد ، وإنمدا العكدس هدو الصدحيح؛ 

فكيدف  فبما أد الكدود ُولد  مدن عددم فهدذا يعندي أد الكدود لدم يكدن لده وجدود

فهدذا مسد حي  عقدال ووادعدا وعلمدا ،  د العددم .  !!يوجد نكسه وهو عددم ؟؟

فالرجد  داس علدى مدنهج . يس حي  أد يوجد نكسه من عددم ليصدبح موجدودا 

وعليه فإد هعمه لن يسد قيم ح دى يقددم ا دلدي . االس دالل العلمي و كلم بهواد

ماعم ال يعجدم عنهدا على صحي هعمه ،  د الم -العقليي والعلميي –القطعيي 

فددمعم . أحددد، وم ددى قاندد  المددماعم والر بددات أدلددي يُحدد ج بهددا ويُحدد كم إليهددا

 . الرج  باط  من الصطوة ا ولى 

ي هر لنا أد الكود ظهر  لقاديا ليبدأ بك  طريقي ُممكني . : ))علما ب د دوله   

لدذ  هو دول مدردود عليده ، وال يحد  لده يد كلم فدي أمدر قا(( . له أد يبدأ بها

داله  م ينسبه لنكسه بدعو  أنه ظهر لده ، لكدي ال نطالبده بالددلي ، فهدو قدالم 

وأسلوبه هذا هو من ال حريف وال هرب وال الع ، ولديس مدن . ذا ي ورافي

ويجد  عليده أد . العق  وال من العلم وال من الموضدوعيي والحيداد فدي  دين

ردود عليه وال يصدح يقدم الدلي  الصحيح من العق  والعلم ، وإال فهو قالم م

دبد  أد يوجدد وأ  ظهور من الكود ظهر لهذا الملحدد . وال يح  له أد يقوله

الكود قاد عدما فكيف ي هر مدن عددم ليصدبح  ديئا ؟؟،  وبما أد !!الكود؟؟

وأيددي إرادة للعدددم ح ددى ي هددر . وهدد  العدددم ي حددول  لقاديددا ليصددبح  دديئا ؟؟

فان ر إلى هدذا الجندود .  !!!!؟ليصبح قادنا  م ي صذ طريقا له ليصبح قونا ؟

والهذياد، الذ  وص  إليه هذا الرج  المدري  عنددما هددم المنطد  والعقد  

 .!!وعل  بهواد ور با ه وورافا ه ان صارا لدين احلحاد ؟؟

إد من احسن الردود ال ي يُرد بها على ا باطي  وا وهام هدي أد : ثانيا     

بقا ينداد  هعمده الجديدد مدن دود أد يَرد احنساد على نكسده بكدالم دالده سدا

ومكداد . يفيدد بدلي  صحيح، والع دوله ا ول الذ  أدامه على العق  والعلدم

قاد ددد  كلدم عدن نند ة الكدود بكدالم  -دب  إظهار إلحادد -ذلك هو أد هوقينغ

وعليده فإنندا يجد  أد نسد بعدها مدن : )) علمي نق  به هعمه ا ويدر، فقدال
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النكجددار الكبيددر هددو بدايددي الددممن ، ويعنددي ذلددك اد نموذجنددا، واد نقددرر أد ا

ا سئلي ال ي  دور حدول مدن الدذ  الدذ  هيد  ال دروع لهدذا االنكجدار الكبيدر 

وبالمقابد  إذا قندا : )) وددال أيطدا .  193((ليس  با سئلي ال ي ي ناولها العلدم 

نعرع فقق ، قما هو الحال فعال مدا ددد حددث مندذ االنكجدار الكبيدر ، فإنندا ال 

وبقددر مددا يصصددنا فدإذا ا حددداث دبدد  . سد طيع أد نحدددد مددا حددث دبدد  ذلددك ن

وهكدذا فإنهدا ينب دي أال  ُندك  . االنكجار الكبيدر ال يُمكدن أد يكدود لهدا ن دادج 

وإذد ينب دي أد نحدذفها مدن النمدوذ  . جمنا من أ  نموذ  علمي عن الكدود

ن قالمده أنده واضدح مد. 194((إد المماد له بدايي عند االنكجار الكبير: ونقول

وأمدا . يع رع ب د الكود مصلوق وله بدايي، ولم يقد  أنده ولد  نكسده  لقاديدا ،

دب  ولقده فلديس مدن موضدو  العلدم اد يصدو  فيده، ممدا يعندي أنده م دروك 

وقدداد هوقينددغ دبدد  إلحددادد ذقددر صددراحي أد هللا هددو وددال  . للدددين والكلسددكي

دحمه فيه مدن دود أ  لكنه والف دوله هذا ووا  فيه بال علم ب  وأ. الكود

دلي  ، ولما عجم عن أد يقدم دليال عقليا أو علميا على صدحي هعمده ادعدى 

أد الكددود ظهددر  لقاديددا مع مدددا علددى هددواد  ال علددى عقدد  وال علددم، ر ددم اد 

وعليدده فددإد قددالم . هعمده باطدد  دطعددا ويككددي  صددورد للحكدم عليدده بددالبطالد

 .ظهر  لقاديا هوقينغ هذا هو رد دامغ ومكحم لقوله ب د الكود

وأما دوله ب د ا قواد قان  قثيرة  النهايي لها، فا مر الذ  ن كلم عنه ال     

ي عل  بكوٍد واحد أو بمليار من ا قواد،  د العبرة ليس  فدي العددد، وإنمدا 

فددي دولدده بدد د العدددم ولدد  نكسدده ف صددبح قونددا ، فهددذا مسدد حي  عقددال و ددرعا 

قوندا واحددا أم أقثدر، وبمدا أد دولده باطد  وال يهدم هندا أقداد . وعلما ووادعا 

وإذا .  نه مس حي  فال معنى من منادني فكرة  عدد ا قواد في هذا الموضع

صددنا جدال أد الكود الذ  قاد عدما ولد  نكسده ف صدبح  ديئا ، فهندا نكدود 

دد هدمنا العق  والعلدم والندر ، وال فادددة  وال معندى مدن القدول بصلد  قدود 

فبمددا أننددا آمنددا بهددذد الصرافددي وهدددمنا المنطدد  . ن ا قددوادواحددد أو مليددار مدد

والددوحي والعلددم، فلنقدد  بعدددها ب يددي ورافددي أوددر  ونصددددها، وال معنددى مددن 

البحد  عدن البددراهين والندواهد وا دلدي ل  ييددد المواددف،  نده لددم يبد   ددين 

مسدد حيال ، فكدد  مددا نريدددد ونهددواد هددو ممكددن ، وال يصددح أد نحاقمدده وننقدددد 

 ننددا  عاملنددا مددع أوطددر دطدديي فددي الوجددود . وال بددالوحي ،وال بددالعلمبالعقدد  

وفي حياة ق  إنساد  عاملنا معهدا بدا هوان وال ندود وال حريدف وال صريدف 

. !!عندما هعم ذلك الرج  ب د العدم ول  نكسه ف صبح  يئا هدو هدذا الكدود 

إد فهددو بعددد ذلددك أصددبح ال يحدد كم إلددى ا دلددي الصددحيحي وإنمددا إلددى هددواد، فدد
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وافق ده أودذ بهدا وهعدم أنده يل دمم بدالعلم ، وإد والك ده  رقهدا و علد  ب هواددده 

 . !!وورافا ه 

علمددا بدد د قددال مددن الحسددابات والنددبهات وال وهمددات والصرافددات ال ددي      

او لقها هوقينغ وألبسها  وب العلم  ليبدرر بهدا هعمده بد د الكدود ولد  نكسده 

ر و  هدم عند حقيقي واحددة هدي أد من عدم  لقاديا ، هي مماعم باطلي و  كس

وعليده  فيسد حي  عقدال و درعا وعلمدا أد يصلد  العددم . الكود ُول  من عددم

 . نكسه ليصبح قادنا؛ مما يعني دطعا أد للكود والقا بالطرورة 

 م أد الرج  بعدما هعدم  لدك ا باطيد  وأدلدى ب لدك ا وهدام والهدذيانات      

 -نفسدس ال داري )) فدمعم أنندا نحدن الدذين  ال صيليي أراد اد يبررها منهجيدا،

 -فدددي الحاضدددر –عدددن طريددد  وسددداد  المرادبدددي ال دددي نسددد عملها  -الماضدددي

 -هدددو مدددن يبندددي وادنعدددا -الماضدددي–لمالح دددي الطبيعدددي، ولددديس أد ال ددداري  

 .  195((الحالي

قالمه هذا  ير صحيح في مع مه، ال يقوله إال جاه ، أو معاندد، : أدول     

ه أوال نحن ال نفسس لل اري  البنر  وال للطبيعي، وإنما  ن. أو ملحد جاحد

نك ندددف ال ددداري  ونبحددد  عنددده  ونسددد ن جه بوسدددادلنا مدددن اآل دددار البندددريي 

وعليدده فددال يحدد  لنددا أد نفسددس . والطبيعيددي علددى اودد الع أنواعهددا وماد هددا

لل دداري  بدد د نكددر  عليدده ر با نددا ومصددالحنا و حريكا نددا، وإنمددا هددو الددذ  

ادقدده ويجدد  علينددا  حقيقهددا وأوددذها واالل ددمام بهددا ودران هددا يكدر  علينددا حق

لكن الرج  بما أنه ملحد معاندد . درانة علميي واليي من ا هوان وال عصبات 

جاحد هعدم أنندا نحدن الدذين نفسدس ل داري  الطبيعدي ، فََعَكدس ا مدر ووضدع 

فعد  . العربي أمام الحصاد ، وهذا ورو  عن المدنهج العلمدي فدي االسد دالل

لددك ليُملددي علينددا  اريصددا للكددود حسدد  هددواد، ولددم يمدد  علينددا  دداري  الكددود ذ

 . الحقيقي قما حدث في الوادع وسجله ال اري  الطبيعي

هدو  -بعددما نك ندكه ون ثبد  منده –إد الصحيح هو أد  اري  الكود : ثانيا   

الددذ  يسدداهم فددي بنادنددا لوادعنددا بمددا يمدددنا بدده مددن حقدداد  نبددي عليهددا أفكارنددا 

هيمنددا ونوظكهددا فددي حيا نددا دينددا ودنيددا ، وال يصددح  ددرعا وال عقددال وال ومكا

علما أد نبي حاضرنا ب هوادنا ومصالحنا، فنحدرع ال داري  ونن قدي منده بمدا 

 .يصدم  لك ا هوان والمصالح
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وأما دول هوقينغ ب د العلم يقول ب د الكدود ولد  نكسده ، واد الجاذبيدي       

، فهدو هعدم باطد  بمدا سدب  أد ذقرنداد،  ول  ذلك حس  ن ري ه الممعومدي

ولو قاد  ذلك صحيحا آلمن به قد  علمدان الكيميدان، ولدم ينكدروا عليده بنددة 

فمعمه ليس حقيقي، وإنمدا . ولما بينوا أوطاند قما سب  أد بينا جانبا من ذلك

 .هو من أباطيله وأهواده وظنونه

ود ُولدد  ر ددم وأمددا دددول الملحددد ري نددارد دوقينددم ب ندده يع قددد بدد د الكدد     

اع رافه ب نه ال يملك دلديال علدى هعمده فهدو اع دراع منده بإفالسده،  د مدن 

يع قد ب مر من دود دلي  يثب ده فهدو إنسداد لديس عقالنيدا وال علميدا ونمدا هدو 

جاه ، أو معاند، أو ملحد جاحد ،وجوابه هو دلي  دامدغ علدى فسداد و هافد  

ومددن جهددي . طالندده أيطددامددنهج االسدد دالل احلحدداد ، وينددهد بنكسدده علددى ب

أور  فإد هعمه مع أنه ظاهر البطالد فإد نقددنا السداب  لمدا دالده الملحدداد 

لكندي مدع . بر راند راس  وهوقينغ ينطب  على هعدم دوقيندم وينقطده دطعدا

هعدم يددعي أد العدالم  هوإد القول ب د الكود نن   لقاديا من عدم : ذلك أدول

الى ولهددذا وصددكه الرجدد  ب ندده نندد  ُولد  مددن عدددم مددن دود  دددو  مددن هللا  عد

والحقيقدي هدي أد الكدود ُولد  مدن عددم لكنده لدم يصلد  نكسده .  لقاديا من عددم

 د القدول بد د الكدود ظهدر . وإنما الصال  عم وج  هو الذ  ولقه من عدم 

رد لنقطدده وإبطالدده والحكددم عليدده  عنددواديا مددن عدددم هددو هعددم يككددي  صددوه

ل  نكسده مدن عددم  ف صدبح  ديئا ، بمعندى باالس حالي،  نه يعني  أد العدم و

وهددذا .  !!أد المصلددوق قدداد عدددما  ددم ولدد  نكسدده مددن عدددم ف صددبح موجددودا 

مس حي  دطعا  د العدم ليس  يئا لكي يصل  نكسه فيصبح  يئا، وإنما العددم 

نكسه من ال  ين ليصدبح  -وهو ال  ين–ال  ين، ويس حي  أد يصل  العدم 

هدو الوحيدد الدذ  يسد طيع أد يصلد  مدن العددم   يئا ، وإنما الصال  عم وج 

وأما العدم فيس حي  أد .  يئا ،  نه هو الصال  الم صف بك  صكات الكمال 

يصل  نكسه من العدم ليصبح  يئا، وقدذلك المصلدوق ال يُمكدن أد يصلد  نكسده 

 .وال أد يصل   يرد، وهذا أمر يقوله العق  وينهد به النر  والوادع

 

المالحدة الدذين هعمدوا أد العددم  دين ددديم ال أول لده ولديس هدو ال وأما     

، فهو   ليق و الع  و هرب و طلي  و حاي  و ناد  أيطا ،  نه 196 ين

أوال قالم بال علم وال يوجد دلي  يثب ه وال هم أيدوا هعمهم بحجي  ُثب ه،ومن 

وا مددن أيددن لهددم  بدد د العدددم قدداد  دديئا دددديما ال أول لدده؟؟ وقيددف رأود و  قددد

ال . وجودد وهو  يد  ي علد  بنند ة الكدود، وال يوجدد أ  دليد  يددل عليده ؟؟
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 ددين عندددهم مددن ذلددك  نهددم اع مدددوا علددى ظنددونهم وأهددوادهم وم ددى قاندد  

إنده هعدم .  !!ا هوان وال نود حججا يُح ج بها ويُحد كم إليهدا ويُفودذ بهدا ؟؟

الملحدد، فلمدا  من أباطي  و حريكدات و صريكدات مدنهج االسد دالل عندد العقد 

أفلس في مجال العقالنيي والعلميي اسد نجد بدا هوان وال صميندات والصرافدات 

 . ان صار لإللحاد وإنقاذا له

إد مما يبط  هعمهم هو أد ق  النداس يقصددود بالعددم عددم وجدود : ثانيا   

، وال يقصدود به وجدود الندين سدوان قداد ددديما "ال  ين " أ   ين، أ  

ألدديس مددن يمددوت لدده ولددد . ا يسددمونه الوجددود، والموجددود أو حاد ددا،  د هددذ

أصددبح ولدددد معدددوما ال موجددودا ، ولددو دلنددا لوالد دده مددثال إد ابنددكي مددا يددمال 

، ال دك أنهدا !!موجود معكي اآلد فه   صدق أم   طد  و كدذبنا و نهرندا ؟؟

وعليه فلو قاد العددم  ديئا . س كذبنا و نكر علينا و حس  قالمنا اس همانك بها

ودا ، وهددو نكسدده الوجددود والموجددود فددال معنددى وال فاددددة مددن ال كريدد  موجدد

بينهما، وبما أد الكرق بينهما واضح ال  ك فيه فقد فرق الناس دديما وحدديثا 

بينهما، وال ديمي لما داله هفالن المالحدة سكسدطي و طدليال ان صدار لبداطلهم 

، لكدن هدواهم وإلحادهم وهم يعلمدود يقيندا أد قالمهدم باطد  ومصدالف للواددع

و عصبهم لدينهم جعلهم يقولود ذلدك وي علقدود بده ان صدارا لإللحداد وهروبدا 

 . من احيماد بصالقهم

 د ومن جهي أور  إد ذلك المعم جمع بدين الم نادطدين وهدذا مسد حي  ،  

العدم هو عدم الوجود، والوجود عدم العددم ، فإمدا أد يكدود الندين موجدودا 

فهد  احنسداد .  ديئا دطعدا، وهدذا بددلي  البديهديوالعدم لديس . أو  ير موجود

فه  . عندما يكود في بي ه يكود أيطا موجودا في السوق ؟؟ ،فهذا مس حي  

دب  أد ين ر  احنساد سيارة  كود عندد سيارة دب   رادها ؟؟ ألديس القدول 

وعليده فدال . بذلك جنود و عص  أعمى ؟؟ وأليس هو نق  للعق  والعلدم ؟؟

د العدم القديم، فهذا  نداد  وقدالم باطد  ،  د العددم لديس يصح القول بوجو

 يئا ومن  م ال همن له دديم وال حدي ، وال يصح القول ب د له همنا دديما ، 

وفددي العدددم ال وجددود للددممن .  ندده ال همددن وال مكدداد إال للموجددود ال للعدددم

 . القديم وال للحاضر وال للمس قب 

 

إد مما يبط  ذلك المعم هدو أد علدم الكيميدان أ بد  أد الكدود ُولد  : ثالثا    

من عددم، وبددأ مدن الصدكر، بممانده ومكانده وماد ده وطاد ده، ولدم يُصلد  مدن 

. مادة قان  موجدود وهدذا أمدر سدب  أد بينداد وو قنداد، ويُبطد  هعمهدم دطعدا

العددددم يعندددي ال طاددددي، ال مجددداالت )) وددددد  جاهددد  هدددفالن الم دددالطود أد 

يمياديي، ال دوانين، ال فرات ينن  فيه الكدود، ال بعددا ماديدا أو عقليدا مدن أ  ف

 



إد العدم عدم مطل  ، ال يُمكن أد يننئ  يئا ، ح ى لو أُعطي ود دا ال . نو  

ومدن  دم فدإد مدا أ ب ده العلدم مدن أد . نهاديا ، في الحقيقي العدم ليس فيده ودد 

 يدا  إلدى عقد  منطقدي جبدار طادي الكود عند نن  ه قاند  صدكرا يُفقدد االح

وال  يصرجه بك  ما فيه من انطباط من العدم المطل  ، وال ينكدي االح يدا  

 .197((إلى احله

 

وإ ددران لدده ، وهيددادة فددي أبطددال مددماعم وأباطيدد   وتعليقااا علاا  مااا ذكرناااه  

إد ددول  منهدا أوال: هفالن الملحدين أذقر الكواددد وال عليقدات والدردود اآل يدي

حددة وأمثدالهم بد د الكدود ولد  نكسده مدن عددم، هدو دليد  دطعددي هدفالن المال

وهددذا  دداهد دددو  علددى . علددى اضددطرابهم و نادطددهم وبطددالد مددماعمهم 

ممارسددي العقدد  الملحددد لل العدد  وال حريددف ومصالك دده للعقدد  والعلددم  طبيقددا 

إد : علمدا ب نده يجد  ال كريد  بدين دولندا. وال ماما بمنهج االس دالل احلحاد 

إد :   من ال  ين، أو إمكانيي ول   ين من ال  ين ، وبين دولناالكود ُول

فقولنددا ا ول مسدد حي  الحدددوث، . هللا ولدد  العددالم مددن عدددم  أو مددن ال  ددين

رد يحكم عليده بدذلك، فالندين الممعدوم لدم يكدن موجدودا فكيدف يصلد   و صوه

فإذا دلنا ولد  نكسده فهدذا يعندي أنده قداد موجدودا . نكسه وهو  ير موجود ؟؟

فإمدا . صل  نكسه، وهذا  ناد ، فإذا قاد موجودا فال يح دا  إلدى مدن يصلقدهف

أنه  ير موجود ، ومن  دم فلدن يصلد  نكسده، وإمدا أنده موجدود فهدو لدم يصلد  

نكسه ، وفي هذد الحالي فهو إما مصلوق ل يرد أو انده أهلدي بذا ده ، وال أهلدي 

 .  إال الصال  عم وج ، و يرد مصلوق

 

هفالن المالحدة ب د الكود ول  نكسه من عدم ، ي بين منها  إد مقوله ثانيا    

أد العق  الملحدد هدو عقد  عددمي جعد  العددم  ديئا مدع أد هدذا مسد حي   د 

والموجود ليس عدما وال معدوما، والعدم ليس وجدودا . العدم نقي  الوجود 

دم ور م ذلك فالعق  الملحد َ يه َ الع. ،والعدم ليس  يئا ، والنين ليس عدما 

 م جع  للعدم ددرة مع قونه عددما ، وأوجدد بده . مع أنه ليس بنين  نه عدم

وهدذا . ف وجد العدم موجدودات ممعومدي مدن العددم . المصلودات مع أنه عدم 

 طلي  ومس حي ، وإنما الصحيح اد العدم بقي عدما  نه ال يُمكنه أد يوجدد 

فالعددم . ه لدم يوجدد  ديئاالعدم أوجدد عددما، بمعندى أند:  يئا إال إذا دلنا  جوها

 .عدم ولن يوجد  يئا 
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إد ممدا يجددر ذقدرد هندا أنده لمدا قداد المالحددة يقولدود ب لدك المقولدي  ثالثا   

المس يحلي والهادمي للعق  والوحي والعلم في دولهم ب د الكود ول  نكسه من 

عدم وجدناهم يُنبهود النصار  في اع قدادهم بال ثليد  الدذ  هدو أيطدا هددم 

فلما قان  العقيد اد مصالك ين للبديهي وهادم اد للعق  والعلم .   والعلم للمنط

 نابه ا  د أ  عقيدة باطلي يج  أد  قوم على ذلك وال يُمكن أد  قدوم علدى 

و كصددي  ذلددك  هددو أد . وحددي صددحيح و،ال عقدد  صددريح وال علددم صددحيح

ي هي ، واآلله 4= 7، و 7=  4، و 7=  7+ 7+  7: العقيدة النصرانيي  قول

ا ب، وابددن ، وروح القدددس، همددا  ال ددي آلهددي يسدداوود إلهدداك واحدددا، : اآللهددي

دال  ذلك مع أد المنط  والعلدم !!!!  . وهذا الواحد يساو   ال ي آلهي أيطا 

يسدد حي  أد  سدداو  واحدددا،  4، و 4يقددوالد إد الن يجددي ذلددك الجمددع  سدداو  

ديهيددي مددن دود  ددك  هددذد الن ددادج هددي ب. والواحددد يسدد حي  أد يسدداو   ال ددي 

و صددورها يككددي وحدددد حبطددال ذلددك االع قدداد وال يح ددا  ا مددر إلددى نقدداش 

، بمعنددى  7=  5+  5: وأمدا احلحدداد فهدو يقدول. وجددال وردود ومنادطدات 

وهذا مس حي  من دود  دك لكدن العقد  !!!! . أد عدما مع عدم أوجد الكود 

لم، ونكدس ا مدر ينطبد  علدى الملحد يقول به  نه م بع لهواد ال لعقله وال للع

فان ر ماذا يكع  الهو  والنيطانباحنسداد  عنددما يصدبح . العقيدة النصرانيي

أَفََرأَيحددَ  َمددني ا ََّصددَذ إيلَهَددهُ هَددَوادُ : ))عبدددا لهمددا، وصدددق هللا  عددالى عندددما دددال

هي َودَلحبيهي َوَجَعَ   عي لحٍم َوَو ََم َعلَى َسمح ُ َعلَى عي َنداَوةك فََمدن َوأََضلَّهُ هللاَّ َعلَى بََصدريدي  ي

ي أَفاََل  ََذقَُّرودَ  دي هللاَّ ن بَعح يهي مي هَددح إيلَديحُكمح يَدا بَنيدي ))، و((  64: الجا يدي()يَهحدي أَلَدمح أَعح

يحطَاَد إينَّهُ لَُكمح َعُدوٌّ ُمبيين   بُُدوا النَّ  (( . 25: يس()آَدَم أَد الَّ  َعح

 

قددانود ا ول للددديناميكا الحراريددي الددذ  إد ولدد  الكددود ال يصطددع لل رابعااا   

فهددذا القددانود ال ي علدد  . 198إد المددادة ال  كنددى وال  سدد حدث مددن عدددم: يقددول

هددذا القددانود صددحيح فددي جميددع )) بالصددال ، وال ببدايددي الصلدد  مددن عدددم، و

فددي هددذد . الحدداالت إال فددي لح ددي واحدددة هددي اللح ددي ا ولددى لصلدد  الكددود 

... وهذا ما  قررد الكيميان المعاصرة ... قانود اللح ي بالذات  م ورق هذا ال

فهدو ددانود ي علد  بدالكود بعدد . 199... ((إذد فالصل  حص  من عدم محد  

فكدداد هددذا القددانود مددن المصلودددات، يصددا المصلددوق ال . ولقدده ومحكددوم بدده

الصال ، فال احنساد وال مصلوق آور يس طيع أد يصلد   ديئا ، وإنمدا الصدال  

وهدذا القدانود  داهد دطعدي علدى أد الكدود .  علدى الصلد هو الوحيدد القدادر 

 د القددانود يقددول بدد د المددادة ال  سدد حدث مددن عدددم . ولقدده الصددال  مددن عدددم

بالنسددبي لإلنسدداد فددي  عاملدده مددع المددادة، فهددو ال يسدد طيع أد يكنيهددا وال أد 
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يس حد ها أو يصلقها من عدم، لكدن بمدا انده مدن الثابد  علميدا أد الكدود ُولد  

، فهذا يعني أد 200عندما حدث االنكجار الكبير والذ  بدأ من الصكر من عدم

الصال  سبحانه و عالى هو الذ  ول  الكود من عدم، وليس الكود هو الدذ  

 د هللا هددو الصددال  القددادر علددى الصلدد  مددن عدددم وأمددا . ولدد  نكسدده مددن عدددم

 . المصلوق فال يس طيع أد يصل  نكسه، وال أد يصل  المادة من عدم

  

إد مما يُرد به على بطالد القول ب د الكدود ولد  نكسده مدن عددم  خامسا    

هددو أد المالحدددة والقددادلين ب هلددي الكددود دددديما وحددديثا قددانوا ينكددرود بندددة 

. القول ب د هللا ول  الكود مدن عددم ، وجعلدوا ذلدك مدن المسد حيالت العقليدي

لعلميدي علدى أد لكدن لمدا دامد  ا دلدي ا. فكانوا ي عجبدود مدن القدول بدذلك ؟؟

الكود ُول  من عدم وأضطر المالحدة إلى االع دراع بدذلك فدإنهم لدم يقولدوا 

ب د هللا هو الذ  ول  الكود قما يقول المفمن والمالحدة الدذين آمندوا بداهلل ؛ 

وإنما ا بعوا أهوانهم وظنونهم وهعموا أد العدم ول  نكسه من عدم ف صدبح 

أد يفمنددوا بالصددال  ان صددارا لإللحدداد  دددالوا بهددذا المسدد حي  وأبددوا.  !!قونددا 

فمودكهم هذا هو دلي  دامغ علدى بطدالد ددولهم . وهدما للعق  والعلم والوحي

فد نكروا أد يصلد  هللا .  !!ب د الكود ولد  نكسده مدن عددم عنددما قداد عددما 

 عالى الكود من عدم فهو الصال   ،  م هعموا أد العدم ولد  نكسده مدن عددم 

فان ر إلى ا هوان ماذا  كعد  .  !!!!!! هو الذ  ولقه ف صبح  يئا وليس هللا

إد هُددمح إيالَّ )) ب صددحابها ، إنهددا هدددم  عقددولهم وعلددومهم ، وهددم مددن الددذين  
َنحَعامي بَ ح هُمح أََضُ  َسبييالك   .  !!!! ((  33: الكرداد()َقا ح

 لدم يح رمدوا حددود العلدم المحكدوم إد هدفالن المالحددة -سادسا -وأخيرا     

ما دب  االنكجار الكبيدر ال همداد وال )) بالمماد والمكاد والمادة والطادي ، و

مكاد ، وال مدادة وال طاددي ، وقد  الطاددي ظهدرت فجد ة فدي لح دي االنكجدار 

إد بعطهم هعم أد العلم هو الذ  أوصله إلى الصو  في نن ة  .201((الكبير

هددو أمددر فلسددكي وهددذا ال يصددح وإنمددا . الكددود مددن عدددم دبدد  االنكجددار الكبيددر

وهذد الحقيقي قاد س يكن هوقينغ دد اع رع بها دب  . ي ككر فيه العق  ال العلم

ومودكه . أد يصنف ق ابه ال صميم الع يم،  م عاد ووا  فيه في ق ابه هذا 

وإذا . هذا هو من انحرافات منهج االس دالل عند العق  الملحد قما بيناد سابقا

نن ة الكود  فإنه لن يسد طيع أد يد  ي بمدا قاد من ح  العق  أد ي سانل عن 

لددم يقلدده العلددم فددي الجاندد  الكيميددادي ،لكندده يسدد طيع أد ي جدداوه ذلددك بطددرح 

اح ماالت ن ريي   عل  باحمكاد من عدمه ، لكنه في النهايي لده حددود أيطدا 
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قددالعلم وال يسدد طيع  جاوههددا ، وهنددا يجدد  عليدده أد يُرجددع ا مددر إلددى هللا 
 .سبحانه و عالى

ا ولى ي طمن نصدا علميدا : أُنهيه بكادد ين هادف ين وختاما لهذا المبحث     

بمدا –وأما الن درة العلميدي الجديددة ف در  أد الكدود بمجموعدي )) : ديما يقول

َحدث  ودع فدي ودد  واحدد وقاند   -في ذلك المادة والطادي والمكاد والمماد

داك علدى الددوام،  نده إذا ولكن البد من أد  يئاك ما قاد موجو. له بدايي محددة

. لددم يوجددد أ   ددين مددن دبدد  علددى احطددالق فددال  ددين يمكددن أد يوجددد اآلد

والكدود المداد  ال يمكدن أد يكدود ذلدك الندين . فالعدم ال ين ج عنه إال العدم

و دداري  هددذد البدايددي . الددذ  قدداد موجددوداك علددى الدددوام  ندده قدداد للمددادة بدايددي

ومعنددى ذلددك أد أ   ددين وجددد . ر سددنيمليددا 65إلددى  76يرجددع إلددى مددا دبدد  

ويبدو أد الحقيقي  ير الماديي الوحيددة هدي العقد  . دادماك هو  ين  ير ماد 

فإذا قاد العق  هو النين الذ  وجد دادمداك فالبدد مدن أد  كدود المدادة مدن ... 

وهددذا ينددير إلددى وجددود عاددد  وأهلددي ولدد  قدد  . ولدد  عقدد  أهلددي الوجددود

 .202((ه بعبارة هللا وهذا هو الذ  نعني. ا  يان

 

مكادها أد ددول العقد  الملحدد بد د الكدود ولد  نكسده، هدو الفائدة الثانية      

: )) دددول ورافددي هددادم للعقدد  والددوحي والعلددم،  ندده يقددوم علددى مقولددي  قددول

احلحاد هو ايماد ب نه قداد هنداك ال  دين ، وال  دين حددث لال دين، وبعدد 

  203((فجدد ة انكجددر الال ددين هكددذا بدددود سددب  وولدد  قدد   ددين ذلددك 

فان ر و عج  من هذد المقولي الصرافيي ال دي  ددعي العقد  والعلدم هورا !!!!

 .  !!وبه انا وليس  منهما في  ين

 

 : !من خلق هللا ؟:  نقد قول العقل الملحد: ثانيا

ود ولد  نكسده أد الكد" بعدما ألحد العق  الملحد وأدام إلحادد علدى ورافدي    

و عل  بنبهي  -بعدما هدمهما –وجدناد   اهر بالعقالنيي والعلميي " من عدم 

إذا سدلمنا بد د هللا هدو : مكادهدا  -ان صارا لدينه وردا على المدفمنين –هادكي 

هذد النبهي المادكي  حجج . الذ  ول  الكود من عدم ، فمن الذ  ول  هللا ؟ 

هم وجدوا دليال دطعيدا ينكدي وجدود هللا بها رؤوس المالحدة المعاصرين وق ن

ويُثب  إلحادهم ، وجهلدوا أو  جدالوا أنهدا ليسد  بندين، ومدا هدي إلدى  دبهي 

المسدب   لربمدا قاند  دطديي)) : مدنهم الملحدد بر راندد راسد  ددال . صبيانيي

وهي  عني أد ق   ين نراد . ا ول هي أسه  وأقثر الن ريات دابليي للكهم 
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وعنددما  دذه  إلدى أبعدد حلقدات هدذد السدببيي سد جد ، ه هذا العالم له سبب في

ال ، باع قداد  ، إد هدذد الكرضديي " . هللا"وهدو مدا يسدمى ب المسدب  ا ول

السدب  لديس ، وفدي المقدام ا ول ،  نده ، ا يدام   حمد  مصدداديي دويدي هدذد

الكالسدكي ورجدال العلدم واضدوا فدي هدذد  إد. واضحاك قما ي صدورد الدبع  

وال ي قان   دف ي أقلهدا فدي  ي ليس  بالصالحيي المرجوة منهاوه، السببيي 

السدببيي ليسد   سدنجد أد فرضديي، وبمعمل عدن قد  هدذا ، ولكن . الماضي 

 قند ، لربما دلد  أنندي حدين قند   داباك . على مس و  عاٍل من المصداديي 

ولقددد دبلدد  ، أجدادل بصصددوي هددذد ا سددئلي بكد  مددا أو ددي عقلددي مدن طادددي 

ح ى جان اليوم الذ   صلي  عدن هدذد ، المسب  ا ول  لود  طوي  بكرضيي

حيد  ددال ، حيداة جدود سد يوارت ميد   وذلك بعد دران ي لسيرة، الكرضيي 

ددن ولقنددي: " فيهددا  وبعدددها مبا ددرة  .لقددد علمنددي والددد  إجابددي السددفال عمه

، القصديرة  ملديإد هذد الج" . من ول  احله ؟ ، طرح  سفاالك أبعد من هذا 

 . قيف أد مبدأ المسب  ا ول هو مبدأ م الق ومسكسق، إلى اآلد ، علم ني 

وإذا قداد قد  . فيج  أد يكود هلل مسدب  أيطداك ، فإذا قاد لك   ين مسب  

لهدذا وجددت أنده ال مصدداديي فدي ! فسيكود العدالم هدو هللا  ,  ين بال مسب 

وال دي  قدول أد العدالم ، ندوقيدي مثد  الكرضديي اله إنهدا  مامداك . هذد الكرضيي 

،  دم حدين يُقدال ، ظهدر سدلحكاة  وأد الكيد  رددد علدى، رددد علدى ظهدر فيد  

! ". ن يدر الموضدو   دعندا: " وماذا عن السلحكاة ؟ يبدادر الهندد  باحجابدي 

الذ  مدن  إننا ال ندرك السب . إد السببيي ليس  ب فط  حاالك من السلحكاديي 

 ال نسد طيع إدراك، وقدذلك فدي الطدكي المقابلدي ،   أجله جان العالم بال سدب

إنده ال يوجدد أ  دا ٍ . لماذا قان  السببيي  ادبي و يدر موجدودة علدى الددوام 

إد فكرة وجود بدايي لك   ين سببها . والله أد العالم له بدايي  لنك ر  من

ي لن أهدر مميداك من ود ، على ا رجح ، ولهذا . العالم  فقر مصيل نا عن هذا
 .204(( وأنا أجادل عن السب  ا ول

 د : ))  -في نقددد لددلي  ال صدميم الدذقي -ودال الملحد ري نارد دوقينم     

 .205((فرضيي الُمصمم س طرح فدورا السدفال ا قبدر، عدن ُمصدمم الُمصدمم 

وعنددما أورد دوقيندم بعد  أدلدي المدفمنين علدى . من ول  الصال  : بمعنى 

ود السببيي، وا صاع الصال  بصكات الكمال ال دي وجود هللا، وأورد منها دان

 جعله والقا للكود ، فإنه  طجر منها و كك فيها من دود أ  دلي  صحيح، 

لمدداذا ال ينطبدد  علددى هللا دددانود : واظهددر انمعاجدده ورفطدده لهددا، بدددعو  
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ومعنى اع راضه أنه يرف   .206السببيي ؟، ولماذا هو م صف ب لك الصكات

فالرجد  ُمصدر . بمصلوق لكي يطب  عليه دانود السدببييقود هللا والقا وليس 

علددى أد يكددود الصددال  مثدد  دوقينددم مصلودددا لكددي يككددر بدده ويجحدددد ب طبيدد  

 . !!!!دانود العليي عليه ويجعله مصلودا ال والقا 

أد { أيطددا } مددن المنطقددي ))  : ، دددالالملحددد سدد يكن هوقينددغ وآخاارهم    

فدإذا قاندد  . ن سدانل مددن ولد  الكددود ، أو مدا هددو الندين الددذ  ولد  الكددود 

: هو من ول  الكود، فهذد احجابي  س در  سفال آور هو‘ هللا ‘احجابي ب د 

ومدن هدذا المن دور يصدبح مقبدوال لددينا أد نك در  أد هنالدك . من ول  هللا 

وهكدذا نددو  فدي ” .هللا قادنا ما موجودا بددود ولد ، وأد هدذا الكدادن إسدمه 

السببيي ” نقاش عقيم ، فهذا النقاش أهلي و له إصطالح في علم الكلسكي بإسم 

مدن الممكدن احجابدي علدي هدذد ا سدئلي ضدمن ” وأنه ... ”ا وليي لوجود هللا 

 .207((النطاق العلمي فقق و دود الحاجي إلي  دو  الكادن القدسي 

ذلك السفال الذ   عل  بده هدفالن  :وردا عليهم ودحضا لمزاعمهم أقول     

المالحدة ال يصح طرحه، وليس في محله ، وهدو سدفال وطد  ، ومدن يسد له 

إما جاه  ، أو معاندد، أو ملحدد جاحدد طرحده لل ندوي  علدى المدفمنين بداهلل 

 نده أوال إد اع درا  بر راندد راسد  فيده جهد  . و نكيكهم في إيمدانهم بده 

أد يلحددد فيلسددوع منددهور ومددن رؤوس  قبيددر بددالمنط  ، وإندده لمددن المِسددي

علم الرياضيات والمنط  ، أد يُلحدد بسدب  عددم ددر ده ال كريد  بدين الصدال  

وبسب  جهلده بمجدال . والمصلوق، وا هلي والحادث ،وبين المطل  والنسبي

ولذلك فمدن لدم يكدرق بدين الصدال  والمصلدوق .  طبي  السببيي وقيكيي  طبيقها 

 د ال كريد  بينهمدا أمدر منطقدي . ، أو ملحدد جاحددفهو إما جاه  ، أو معاند 

ضددرور ، والكددرق بينهمددا أساسددي فددي الددذات والصددكات، وال يصددح الحكددم 

 .عليهما بمنهج ومقياس واحد 

إد الرج  لم يكن يكهم او لم يدرد أد يكهدم أد مبددأ السدببيي الدذ  هدو  ثانيا    

دأ ي علددد  معدددروع لدددد  البندددر ومدددن البدددديهيات العقليدددي والعمليدددي هدددو مبددد

لدي معلدول : فالمبدأ يقول. بالمصلودات ال بالصال  لي ، ولكد  عي إد لك   ين عي

ويعنددي أد لكدد  مصلددوق . وهكددذا ، قمددا ندرقدده بعقولنددا ونالح دده فددي الوادددع

لدي أوجد ده ، و صدور  سب  أوجددد ، وال يعندي أد للصدال  سدب  أوجددد أو عي
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د له من وال  ولقده  نده فالمصلوق هو المعلول وال ب. ذلك يبين الكرق بينهما

مصلوق، وأما الصال  فليس مصلوددا ومدن  دم لديس معلدوال،  نده هدو الصدال ، 

ولهدذا ال يصددح . ولدو قداد مصلوددا مددا قداد والقدا أهليدا ال بدايددي لده وال نهايدي

وصددف الصددال  ب ندده السددب  ا ول، فهددو لدديس قددذلك، وإنمددا هددو الصددال  ، 

لددي وال  وعليدده فقددانود السددببيي ال . معلددوالوالصددال  لدديس مصلودددا، أ  لدديس عي

والرجد  عنددما لدم . ينطب  عليه ح ما ومن الصطد  ومدن الجهد  القدول بدذلك 

وبددين  -العليددي –يكددرق بددين الصددال  ا هلددي الددذ  ال يحكمدده دددانود السددببيي 

. المصلوق الصاضدع لده اسد نكر ال وددف عندد السدب  ا ول بدال سدب  منطقدي

ال نكرق بدين الصدال  والمصلدوق وهندا  وهذا االع را  يكود صحيحا عندما

لي ا ولى لكن عندما . ال يصح ال ودف عند سب  نسميه السب  ا ول ، أو العي

نكرق بينهما هنا يصبح من الواج  عقال أد نقف عندد الصدال  وال نبحد  لده 

عن ودال ، والبحد  لده عدن ودال  وطد  ولديس منطقيدا  نده سدفال ال يصدح 

. أوطد  وطد  فاحندا فدي مودكده مدن السدببيي وعليده فالرجد . وليس في محلده

وبسب  وطئه في  طبي  دانود العليي وجدناد او ار القول ب هليي الكود بدال 

لكن مودكه هذا ال يصدح  نده مدن الثابد  علمدا . من يكود الصال  هو ا هلي

و ددرعا أد الكددود مصلددوق ولدديس أهليددا، ولهددذا وجدددنا الرجدد   يددر مودكدده 

، فددمعم أد الكددود ولدد  نكسدده قمددا بيندداد سددابقا  عندددما دددال بحدددوث الكددود
 .وأظهرنا بطالد هعمه هذا

قمدا أندده ال  -السدببيي -إد ممدا يميدد ذلددك  وضديحا أد ددانود العليددي ثالثاا      

يصددح  طبيقدده علددى الصددال ، فهددو أيطددا ال يصددح  طبيقدده ح ددى علددى بعدد  

 المصلودات في حاالت واصدي، ممدا يميدد فدي بيداد وطد  ددول الرجد  بندك 

إذا  درك أحددنا معطكدا وديطدا قبيدرا داود  سديار ه المك وحدي : ومثاله. واضح

ا بواب  م  ادرها وعاد إليهدا بعدد حدين فلدم يجدد المعطدف وال القدق ، فقدال 

. فهد  السدفاالد صدحيحاد ؟. من أوذ المعطدف، ومدن أودذ القدق ؟ : م سادال

اب  نده مدن الصدو. واضح من ذلدك أد ا ول صدحيح والثداني  يدر صدحيح

من أوذ المعطف ،  د المعطف من طبيع ه أنه ال ي حرك من مكانده : القول

ولكدن لديس . إال إذا أوذد إنساد أو قادن آور ددادر علدى حملده قالكلد  مدثال 

من أوذ القق ،  د القق من طبيع ه أنده : من الصواب وال من المنط  القول

وال يصددح  فالسددفال هنددا وطدد ،. قددادن حددي ي حددرك حسدد  إراد دده واو يددارد

: وهلل المث  ا علدى ، فدال يصدح القدول. طرحه ، لكنه صحيح بالنسبي لألول 

من ول  الصال   نه ليس مصلودا، وال يصح البح  عن بدايدي لألهلدي   نده 

لكن الرج  لم يكرق بدين . ال بدايي له ، لكن يصح البح  عن بدايي للمصلوق 

فددان ر إلددى هددذا . قدد  الصددال  والمصلددوق ، وهددو أمددر يكرضدده الوادددع والع



االنحراع المنهجي والصط  الكبير الذ  ودع فيه هذا الكيلسوع الملحد ، فه  
 . هذا جه  أو  جاه  ؟؟

إد مما يبط  اس دالل الرج  ويثب  دلي فهمه للموضو  وجهله به  رابعا     

. أنه لو ن ر إلى الكود ن رة علميي وعقليي صدحيحي ل بدين لده وطد  مقول ده 

أد العلدم فدي همانده قداد ددد أ بد  أد الكدود مصلدوق فلده بدايدي وأنده  نه بما 

سادر إلى الموال، فهذا دلي  علمي أد له والقدا أهليدا لديس مصلوددا هدو الدذ  

فدان ر . ول  الكود  نه يس حي  أد يصل  العدم نكسه فيصدبح  ديئا مدن عددم

 .إلى هذا الرج  قيف ض  بسب  جهله و عصبه للباط 

هذا الكيلسوع الملحد ووطئه في  صدورد للصدال  وجهلده بده ومن دله علم    

أنه وصدف مبددأ وجدود هللا ب نده فرضديي ، وهدذا ال يصدح القدول بده أبددا  د 

مبدددأ وجددود هللا هددو ضددرورة فطريددي و ددرعيي وعقليددي وعلميددي وقونيددي ، 

الحد  قيدف . واصي بعدما ا ب  العلم أد الكود مصلوق من عدم وليس أهليدا

االسد دالل عندد العقد  الملحدد إلدى قكدر هدذا الكيلسدوع الدذ  أد  فساد منهج 
 .  !!ق نه لم يقرأ فلسكي وال منطقا وال علما 

مددن الطريقددي الجدليددي  إد السددببيي ليسدد  ب فطدد  حدداال: )) وأمددا دولدده     

ولهددذا لددن أهدددر مميدددا مددن الوددد  فددى المجادلددي حددول السددب  ... السددلحكاديي

د يقولده عادد  وال فيلسدوع قبيدر، وإنمدا فهو دول ال يصدح أ  .208((."ا ول

وذلددك أد هددذا . هددو قددالم جاهدد ، أو مددري ، أو م عصدد  أعمددى لإللحدداد 

الرجددد  لدددم يكدددرق بدددين الصدددال  والمصلدددوق، وال ح دددى بدددين أفعدددال وصدددكات 

يجدر   -العليدي -قما أنه لم يدرك أد دانود السببيي. المصلودات فيما   ميم به

لصال  لديس مصلوددا وعليده فدال ينطبد  عليده فا. ويحكم المصلودات ال الصال  

وبدذلك يسدقق اال دكال الدذ  أ دارد . دانود العليي، لكنه ينطب  على المصلدوق

فالكود لم يصل  نكسه من مادة سابقي  وال مدن . هذا الملحد مع وضوح ا مر

، وال جددان بددال سددب  ، وإنمددا ولقدده وددال   -مصلددوق -عدددم ، وال َولقدده سددب 

. مصلودا ده وددد بينهدا فددي ق بده المنملدي علدى رسددلهوجعد  لده  ايدات حسدد  

فالسببيي لم  كن  ادبي عن المصلودات ويس حي  أد   ي  مدن حيا هدا لكدن ال 

وجددود لهددا بالنسددبي للصددال  قمددا بيندداد أعددالد، وال يصددح عقددال وال علمددا وال 

والبدايي ال ي يقولهدا العقد  ويبحد  عنهدا هدي .  رعا  طبيقها على هللا  عالى
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  علددد  بالمصلوددددات ال بالصدددال ، وهدددذا أمدددر يقولددده الندددر  والعقددد   بددددايات
 . والوادع

وبسب  ذلك االس دالل احلحاد  عند راس  وجدناد يك ر  مدا يصدالف       

. العلددم ويقولدده الددوحي والعقدد  ، دددال ذلددك بسددب  دلددي فهمدده و عصددبه للباطدد 

 (( .م بدايددي للعدال إندده ال يوجدد أ  دا ٍ نك در  بنددان عليده أد: ))عنددما ددال

وال اهر أنه ددال قالمده . فالرج  يككر بر ب ه وهواد  ال بالمنط  وال بالعلم

هذا دب  أد يثب  العلم أد الكود مصلوق من عدم  ولهذا هعم أد الكود أهلي 

وبمدا أد العلدم أ بد  أد . وال يح ا  إلى وال  وال يطب  عليده ددانود السدببيي

وسد كود لده نهايدي فدإد اع درا  الرجد  الكود لده بدايدي ومصلدوق مدن عددم 

ولهدذا وجددناد فدي ق ابده الن درة العلميدي . سيسقق دطعا ويبطد  مدا بنداد عليده

يسلم ب د الكدود لده بدايدي، لكنده مدع ذلدك ظد  مصدرا علدى إلحدادد وهعدم أد 

فددا مر ال . الكددود ظهددر بنكسدده  لقاديددا ودددد سددب  أد بينددا بطددالد هعمدده هددذا

ال بر با نددا، إندده ي علدد  بحقيقددي دالهددا الدددين ي علدد  بدداالف را  مددن عدمدده و

ممدا يعندي أد الكدود بمدا أنده مصلدوق لده بدايدي . وأ ب ها العلم ودال بهدا العقد 

فهدذا الدذ  . فيج  االع راع ب د له والقا ولقه ي صدف بكد  صدكات الكمدال

هدذا الرجد  أمدرد  ريد  ، . يقوله العق  والعلم ، وال يقوالد بما داله راسد  

وعليه . سطي وال  ليق مع حقاد   اب ي ان صارا حلحادد ال للحقيقيمارس السك

فك  ما داله الرج  عن السب  ا ول هو  صليق وسكسدطي و نادطدات ، دالده 
 . جهال أو  عمدا وعنادا وسكسطي

فاع راضه أوال ال يقولده إال جاهد ،  وأما بالنسبة للملحد ريتشارد دوكينز  

، أو ضال مدري   سدلط  عليده الندبهات أو مسكسق عنيد قدوقينم وأمثاله

علمددا بدد د اع راضدده لدديس مددن اق ندداع دوقينددم وال .والنددياطين فصددرع ه 

 يرد من المالحدة، فهو من بين ال سداؤالت المعروفدي ددديما عندد قد  النداس 

وال ي   دوارد علدى عقدولهم مندذ الصد ر وددد  كلدم فيده الندر  والقددمان قمدا 

 . سنبينه دريبا

 

أد قدد   صددميم لدده مصددمم ، وال صددميم ينددهد علددى وجددود صددحيح  :ثانيااا  

والكود . مصممه ويحم  بع  صكا ه ويكود أع م منه دُدرة وإرادة وعلما

لكدن حقيقدي . ينهد بنكسه على أنه  ايي في الددي واححكام من جهي ال صميم 

الكود ا ولى ليس  أنه ُمصمم ، وإنما أنه مصلوق أوال ، ُوجد بعد عدم ،  دم 

فدالكود مصلدوق، .  ه م اهر ال صدميم والع مدي والحكمدي واحبددا   جل  في

ويجد  أد يكدود .  فال بد له من وال  ولقه وصممه وددرد في أحسدن  قددير



م صددكا بكدد  صددكات الكمددال مددن القددوة والع مددي والعلددم لكددي يسدد طيع ولدد  

 . الكود ، وإال لن يس طيع أد يصلقه 

يجد  أد يكدود  لدي  صدميم أ   دين د أ  إلده ددادر ع))إد دوله  ثالثا     

هددو قددالم . 209((علددي مسدد و  أعلددي مددن ال عقيددد وي طلدد  بدددورد إلددي  كسددير

. هد  هدذا الصدال  للكدود مصلدوق أم ال ؟؟ : صحيح فيح ا  إلى  كسير ، وهو

ودب  احجابي عن ذلدك يجد   وضديح ا مدر بد د لديس قد  موجدود يصدح أد 

. لم السدببيي والعليدي فقدق نده سدفال يصدا عدا. يطرح في حقه ذلك السدفال 

فك  مصلوق له علي أوجد ه،  م أد نناط وأفعال المصلودات مبنيي على العليي 

لكن هناك حاالت وموادف ال يصح فيها طرح ذلك ال سداؤل مدع أنده ي علد  . 

بالمصلودددات ، قمددا بيندداد فددي مثددال المعطددف والقددق أ نددان ردنددا علددى هعددم 

 . برا راند راس 

 نده . فإد ذلك ال ساؤل ال يصح طرحه بالنسدبي هلل  عدالىوبنان على ذلك     

وبمدا أد . ولدو قداد مصلوددا مدا قداد والقدا. هو الصال  ، فكيف يكود مصلوددا

الكددود ُولدد  مددن عدددم فصالقدده لدديس مصلودددا بالطددرورة وإال مددا ُوجددد الكددود 

أصددال وال أسدد طا  أد يصلقدده ،  د المصلددوق يسدد حي  أد يصلدد  نكسدده وال 

لك ي بين بطالد االس دالل الذ  اع مدد عليده دوقيندم وأمثالده مدن  وبذ.   يرد

 .    من المالحدة

إد رين ارد دوقينم عندما أظهدر  طدجرد مدن أدلدي المدفمنين علدى  رابعا    

وجددود هللا و نددكيكه فيهددا لددم يردهددا وال نقطددها بعقدد  وال بعلددم، وإنمددا ردهددا 

مها و عالم عليها و هكم بهدا  لسدلوك لديس مدن الموضدوعيي وهدذا ا. بهواد فقمه

وال من العلم في  ين، وإنما هو من وصدادا مدنهج االسد دالل عندد العقد  

الملحددد، فهدددو لمدددا قددداد عددداجما عددن الدددرد العلمدددي وجددددناد ي علددد  بدددا هوام 

من ذلك أد . والصرافات ويُمارس ال طلي  والصدا  وال   وال قميم والع الم

يع در  ب سداؤل موضدو  وجددناد دوقينم بدال مدن ي صدذ مودكدا علميدا مدن ال

لماذا هللا يص لف عن مصلودا ه بذا ده وصدكا ه ؟؟، ولمداذا ال :  صبياني، مكادد

وهذا ليس دليال وال يصح االع را  به ،  د . ينطب  عليه دانود السببيي؟؟

الصال  يس حي  أد يُنبه مصلودا ه، والكود المصلوق يس حي  أد يصلد  نكسده 

د لده مدن ودال  ولقده وم صدف بكد  صدكات الكمدال مما يعني بالطرورة البد

وعليددده فمدددن يع دددر  بدددذلك .  وال يُمكدددن أد ينطبددد  علددده ددددانود السدددببيي 

فددإذا قاندد  السددببيي . االع ددرا  فهددو إمددا جاهدد  ، أو معانددد، أو ملحددد جاحددد
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 حكم المصلوددات مدع وصوصديات قد  قدادن، فهدي ال  ندملهم بدنكس اآلليدي، 

حال السببيي قذلك ح ى بين المصلودات فمدن  وبما أد. قاحنساد ومصنوعا ه

وهذا الملحد ُمصر . المنطقي ب  من الواج  عدم انطبادها على هللا عم وج 

على مودكه ليس  نه يملك دليال ل  ييد هعمه، وإنما  نه عجم ولم يقدر على 

علما ب د قثيرا من أه  العلم المع مدين على دلي  السببيي ددد أوطدفوا .  الرد

ضه واالس دالل به ، فلم يعرضود بطريقي سليمي  نهم لم يكردوا بدين في عر

الصدددال  والمصلدددوق مندددذ البدايدددي، ولدددم يُكرددددوا بدددين ددددانود العليدددي الصددداي 

بالمصلودات من جهي، ودانود الكع  الرابق بدين الصدال  والمصلدوق مدن جهدي 

 .أور 

، وم صددكا بكدد  وأمددا لمدداذا قدداد هللا  عددالى ال ينطبدد  عليدده دددانود العليددي     

صددكات الكمددال ؟، فهددذا لدديس مددن ر با نددا وإنمددا هددو حقيقددي عقليددي وقونيددي 

 نده بمدا أد الكدود . و رعيي ، ولن ينقطها قكر المالحدة بها وإنكدارهم لهدا

ُول  من عدم ، وبما أد العدم يس حي  أد يصل  نكسه ليصبح قونا، فدإد ذلدك 

ت الكمدال دطعدا وإال لدن يعني دطعا أد للكود والقا ولقه وم صف بك  صكا

وليصلقه يج  أد يكود والقدا ال مصلوددا، . يس طيع ول  الكود بك  مصلودا ه

وأد يكود م صكا بك  صكات الكمدال  قا هليدي والقددرة ، والعلدم والحكمدي، 

فا مر ليس قمدا هعدم الملحدد دوقيندم، فهدو أمدر . والحياة ، والسمع والبصر

ع ولددديس هروبدددا وال  طدددليال وال يكرضددده العقددد  والعلدددم والندددر  والوادددد

 . فهو إدرار بكبر  اليقينيات الكونيي . العبا

ب نده السدفال " ؟مدن ولد  هللا ؟: إد وصف دوقينم لذلك ال ساؤل :خامسا    

 د فرضدديي المصددمم سدد طرح فددورا السددفال ا قبددر، عددن : )) ا قبددر بقولدده

فيده فهو وصف ليس فدي محلده وال يصدح طرحده، و.  210((ُمصمم المصمم 

وال  ك أد الذ  ال علم له . جه  قبير بالصال ، وهو عب  و ساؤل صبياني

بذلك وال بطبيعي الموضو  الذ  ي عل  به ويُبا ُ  بده فدال ريد  أنده سديقلقه 

ويُنددككه فددي هللا إد لددم يعددرع أندده مددن وسوسددات الندديطاد و لبيسددا ه ،وأندده 

ؤل وجوابده ال فهو لمن يجه  طبيعدي هدذا ال سدا.  ساؤل جوابه سه  وحاسم 

وأما الملحد الدذ  يجهد  الجدواب فهدو فعدال .  ك أنه سفال أقبر بالنسبي إليه

يُمث  عندد سفاال وطيرا وصعبا وعادقا لإليمداد بداهلل ي طلد  جوابدا واضدحا 

والناهد علدى ذلدك مدا دالده . صحيحا يرفع عنه النبهي الم علقي بذلك السفال

لقدد ))  :لسدفال ددد أدلقده فعدال ، فقدالأحد المالحددة الدذين آمندوا بداهلل  وقداد ا

 اب  عني أصول المنط  ولم أُدرك أني أ ناد  مع نكسي إذ قيف اع رع 
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بالصال   م أددول ومدن ولد  الصدال  ؟، ف جعد  منده مصلوددا فدي الودد  الدذ  

 م إد القول بسب  أول للوجود يق طي . أسميه والقا، وهي السكسطي بعينها 

وجددود فددي ذا دده ؛ ولدديس مع مدددا وال مح اجددا أد يكددود هددذا السددب  واجدد  ال
 .211((ل يرد لكي يوجد 

وأما الذين يعرفود الجواب ويُصرود على إلحدادهم فهدم يطرحدود ذلدك      

ال سدداؤل مددن بدداب ال طددلي  وال لبدديس والسكسددطي ان صددارا لإللحدداد و نددكيكا 

للمددفمنين فددي إيمددانهم بدداهلل ، وال يطرحوندده علددى أندده  سدداؤل صددحيح وهددام 

فهددم يعلمددود أندده سددفال . ر بااله مددام ويُمثدد  دلدديال دام ددا ضددد احيمددادوجدددي

هادف وُم الق لكنهم يس دلود به  نه يندر  ضمن منهجهم االس داللي القادم 

 . على ال   وال الع  والسكسطي وال طلي  قما بيناد في الكص  ا ول

مدن : بالنسبي لمدا اع در  بده الملحدد سد يكن هوقيندغ علدى  سداؤلوأما       

ول  هللا ؟،  فهو اع درا  م هافد  وفيده جهد  و العد  بقدانود العليدي، وال 

سددب  أد بينددا ذلددك  ألنااه أوال. يقولدده إال جاهدد ، أو معانددد، أو ملحددد جاحددد  

السفال هو سفال باط  وال يصح  طرحده فدي جند  هللا  عدالى،  د السدببيي 

أنهددا  حكددم المصلودددات فهددي نسددبيي أيطددا فددي انطبادهددا عليهددا ، فمددا بالددك  مددع

ولكدي نطبقهدا بينهمدا يجد  أد . عندما نحاول نطبيقها  بين الصال  والمصلوق

وبمدا أد هللا  عدالى . نكرق  بين الصال  والمصلدوق مدن جهدي الدذات والصدكات

هذا يعني فإد . م صف بك  صكات الكمال ومصالف لمصلودا ه بذا ه وصكا ه

ح ما أد عالدي العليي ال ي بين الصال  والمصلوق ليس  هدي نكسدها ال دي بدين 

ا ول  صطدع لده المصلوددات وال  نكدك : فدنحن هندا أمدام ددانونيهن. المصلودات

والقدانود الثداني يدربق بدين الصدال  . عنه وهي ُمك قرة لبعطها  نها مصلودي 

  هدو بكد  مصلودا ده محكدوم  د الكدود فدي الودد  الدذ  -الكدود -والمصلوق

بقانود العليي ا ول من جهي، فهو ُمك قرة بالطدرورة إلدى مدن ولقده وأوجددد 

وهدذا القدانود يُمثد  العالددي بدين الصدال  والمصلدوق، . من عدم من جهي  انيدي

وهي عالدي م ودكي وليس  م عديي، ف  ودف عند الصال  وال   عداد وال يصح 

ا أد المصلوق مصلوق لصالقه ، وال يصح القول ومكاده. وال يجوه أد   عداها

وهنا ي ودف دانود العليي الثاني، ويسقق . من ول  الصال ،  نه ليس مصلوداُ 

 . االع را  به، وال يصح طرحه  نه وط  وليس في محله 

 

هللا هدددو ودددال  الكدددود يسددد درجنا إلدددى : لددديس صدددحيحا إد دولندددا ثانياااا       

إنده ال يسد در  إال جداهال ، أو معانددا ، او ملحددا . من ولد  هللا ؟؟: ال ساؤل
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إد هللا هددو الصددال  يعنددي بالطددرورة أندده لدديس مصلودددا، : جاحدددا ،  د دولنددا 

وعليده فدإد . وإال ما قاد والقا، والصال  بالطرورة أهلي  نه لديس مصلوددا 

إد مصلودددا ولدد  الكددود، هنددا أصددبح مددن : ذلددك السددفال  يسدد درجنا لددو دلنددا

. مددن ولدد  المصلددوق الددذ  ولدد  العددالم ؟؟: طقيددا وعلميددا أد نسدد لالواجدد  من

وبما أد الكود ولقه وال  ، ولم يصلقه مصلوق فدإد اع درا  هوقيندغ باطد  

 . ويدل على جهله أو  جاهله  عصبا لدينه بالباط  

 

ودولنا ب د الكود المصلوق ولقه الصدال ، لديس مجدرد اف درا  قمدا هعدم     

 ا  منطقدي فطدر  بدديهي ضدرور  ددادم علدى دليد  الرج  ، وإنما هو اس ن

ماد  ملموس ، وهو هذا الكود بك  ما فيده، فبمدا أنده  بد   درعا وعلمدا أد 

إمدا أد يكدود : الكود مصلوق وليس أهليا، فلديس أمامندا إال أمدراد محد مالد 

 -للكدود المصلدوق ودال  م صددف بكد  صدكات الكمددال ، وإمدا أد يكدود العدددم

ف يهمدا  صدحيح موافد  للندر  . العددم ف صدبح قونداك ول  نكسه مدن  -ال ين

ال ددك أد ا ول هددو الددذ  يوجدد  نكسددها علينددا  د العدددم . والعقدد  والعلددم ؟؟

رد  ال ين ، ويسد حي  أد يصلد  العددم نكسده مدن العددم ليصدبح  ديئا، و صدوه

وعليدده ال يبقددى إال ا ول الددذ  يعنددي أد الددذ  . يحكددم عليدده بددالبطالد دطعددا

العدددم يسدد حي  أد يكددود مصلودددا، ويجدد  أد يكددود والقددا  يوجددد قوندداك مددن

 .مصالكا لمصلودا ه بذا ه وصكا ه، وإال لن يس طيع ول  الكود من العدم

  

وليس صدحيحا أد دولندا بطدرورة وجدود الصدال  يددولنا فدي نقداش عقديم،    

فهذا هعم باط  داله الرج  جهال أو  جاهال ، وإنما هو الجواب الوحيد الذ  

 مددر ويودددف السددفال  ندده دددادم علددى منطدد  موافدد  للنددر  والعقدد  يحسددم ا

 د السددفال عمددن ولدد  الصددال ، ال يصددح، وفددي . والعلددم ، ويودددف ال سدداؤل

وعليدده فددال يصددح أيطددا وصددف .  يددر محلدده، ووطدد  سددببه الجهدد  أو الهددو 

الصال  عم وج  ب نه السب  وال العلي،  نهمدا وصدكاد ي علقداد بدالمصلوق ال 

ويوهماد ال سويي بين هللا ومصلودا ده، وهدذا وطد  وباطد  ،  د هللا بالصال ، 

وعليده فدإد هعدم الرجد  .  عالى مصالف لك  مصلودا ه بذا ه وصكا ه وأفعاله

 . باط  ومردود عليه

وأما دول هوقينغ ب د العلم يمكنه أد يجي  عدن ا سدئلي الم علقدي بدالكود     

دود الحاجدي إلدي  ددو  الكدادن )) والصال ، واحنساد وال ايدي مدن ولقده مدن 

فهذا دول باط ، واف ران على العلم، داله الرج  بهواد وألبسه . 212((القدسي 
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 د العلم لم ينكر احيماد باهلل، وال هددم الددين الحد ، وإنمدا قداد .  وب العلم

فعد  ذلدك  د العلدم هدو الدذ  أ بد  وجدود الصدال  دطعدا،  . موافقا ومفيددا لده

. الكددود لدده بدايددي ومصلددوق مددن عدددم وأندده سددادر إلددى الددموالعندددما دددال بدد د 

وبهذد الحقيقي يكود العلم دد  طاب  مع الدين  طابقا  اما ، فكالهما يقول بد د 

فهمدددا يهددددماد احلحددداد ويُقيمددداد ا دلدددي . الكدددود مصلدددوق وسدددين هي مسددد قبال

 وعندما دال العلم ب د الكود. الصحيحي على أد الكود له وال  من دود  ك

سادر إلى الموال يكود دد أيد الددين فدي دولده بالمعداد ا ودرو ، ممدا يجعد  

وعنددما قندف العلدم . يوم القيامي ممكنا ومقبوال عقال وعلما ولديس مسد حيال

جانبا من معجمات القرآد العلميي وال اريصيي يكود دد  طاب  معه من جهدي، 

ا مدن ا دلدي القطعيدي وأ ب  ال واف  بين الكود والقرآد من جهي  انيي، وأنهمد

فدالعلم لديس فدي صدرا  مدع الددين الحد ، وال . على وجود هللا من جهي  الثدي

. ضدددد، وال ينكددرد، وال يُمكندده أد يحدد  مكاندده، وإنمددا يصدمدده وي طدداب  معدده

والدين الح  ال ينكدر العلدم وال يُصاصدمه، وإنمدا يح طدنه ويوجهده ويندجعه 

فد ين أند  مدن . اد ويهددماد احلحدادوبذلك يُنديد اال نداد احيمد. وي عاود معه

 .!!الح  أيها العق  الملحد الجاه  الم رور المعاند للعق  والوحي والعلم ؟؟ 

 

 

و جدر اح ارة هنا إلى أمدر هدام جددا مكدادد أد الندر  الحكديم ددد أجداب     

فمن القرآد الكريم نجدد . من ول  هللا؟،  جوابا قامال قافيا  افيا : عن  بهي 

 عالى دد أجاب عنه بالصكات ال ي وصف بها نكسه،  د ا صدافه بهدا أد هللا 

مدن . يعني ح ما أنه وال  أهلي وليس مصلودا وال يصح القدول ب لدك الندبهي 

دَمُد  لَدمح يَليددح َولَدمح ))ذلك أنه سبحانه وصف نكسه ب نه  ُ الصَّ ُ أََحدد   هللاَّ دُد ح هُدَو هللاَّ

، فهدو ودال  ولديس مصلوددا ((3 -7: احودالي()أََحدد   يُولَدح َولَدمح يَُكدن لَّدهُ ُقكُدواك 

ومنها أنده سدبحانه أوبرندا أنده ال يندبه مصلودا ده بذا ده . ولهذا لم يلد ولم يولد

، ((3 -7: احودالي()َولَدمح يَُكدن لَّدهُ ُقكُدواك أََحدد  : ))وال بصكا ه، ققوله سدبحانه

يرُ ))و يُع البَصي ن  َوهَُو السَّمي ثحليهي َ يح ، وهذا يعني أنده (( 77: النور ()لَيحَس َقمي

وال  ليس مصلودا ،  نه لدو قداد مصلوددا لدم يكدن م صدكا ب لدك الصدكات وال 

َو ََوقَّد ح َعلَدى الحَحديِّ الَّدذي  اَل يَُمدوُت : ))ومنها دولده سدبحانه. وصف نكسه بها

دي َوبييدراك  بَدادي دي َوَقكَدى بيدهي بيدُذنُوبي عي ددي ، إنده ال يمدوت ((08: الكردداد()َوَسبِّحح بيَحمح

 .  نه وال  وليس مصلودا، فلو قاد مصلودا لكاد يموت بالطرورة

 

                                                                                                                                            
 

 



لُدُ  أَفَدال  َدَذقَُّرودَ : ))ومنها دوله سبحانه      لُدُ  َقَمدن الَّ يَصح : النحد ()أَفََمدن يَصح

لَقُوَد ))، و((71 لُقُوَد َ يحئاك َوهُمح يُصح ن ُدونيهي آليهَيك الَّ يَصح  4: رددادالك()َوا ََّصُذوا مي

فداهلل  عدالى هدو الصدال  ((.  82: الحجدر()إيدَّ َربََّك هَُو الحَصالَُّق الحَعليديمُ ))، و(( 

و يرد مصلوق، والمصلوق ليس بصال  وال يصل ، وإنما هللا هدو الصدال  وهدو 

 .الذ  يصل  وال يُصل  

ُر َوال َّاهيُر َوالحبَاطي : ))ومنها دوله سبحانه   وي ُل َواآلح َوَّ ٍن هَُو ا ح ُن َوهَُو بيُك ِّ َ يح

فهو ا ول دب  ق   ين بال بدايي،  نه لدو ُسدب  بندين ((. 4: الحديد ()َعلييم  

وهو اآلور  بعد ق   ين بال نهايي ،  نه لو قان  . أو بعدم فليس هو ا ول

وعليه . ومن هو قذلك فهو الصال  وليس بمصلوق. له نهايي ما قاد هو اآلور

صكات هو الصال  وحددد، وأمدا المصلدوق فيسد حي  أد فإد من ي صف ب لك ال

ي صف بها  ومن يوصدف بهدا ال يُمكدن أد يكدود مصلوددا وال يصدح أد يُقدال 

 .من َولَقه ؟: في حقه 

 

رضي -أبي هريرة )) عن  ا ول: وأما السني النبويي فمنها الحديثاد اآل ياد  

يد  ي النديطاد أحددقم : -صلى هللا عليه و سدلم-دال رسول هللا : دال -هللا عنه

مددن ولدد  ربددك فددإذا بل دده : مددن ولدد  قددذا ،مددن ولدد  قددذا ح ددى يقددول: فيقددول

: )) دال -رضي هللا عنه –عن أبى هريرة  والثاني  .213((فليس عذ باهلل ولين ه

أ  مدن ولد  -فدإذا ددالوا ذلدك: ددال  -صلى هللا عليه وسلم-سمع  رسول هللا 

 دم " هللا الصمد لم يلد ولم يولدد ولدم يكدن لده قكدوا أحددهللا أحد :" فقولوا   -هللا

وهدذا الحددي  جمدع بدين . 214((لي ك  عن يسدارد  ال دا وليسد عذ مدن النديطاد

 .الجوابين االس عاذة لل صلا من الوسوسي، والجواب للرد على النبهي 

   

أد سدادال سد له  -رضدي هللا عنده -وُرو  أد الصحابي عبد هللا بن عبداس    

: د في نكسه عن ذلك ا مر و حرجه منه فكاد مما داله له ابن عباسعما يجد

إذا وجدت في نكسك  يئا فق  هو ا ول واآلور وال اهر والبداطن وهدو ))  

    215(( بك   ين عليم

 
قوسوسدي، وبندك  : إد ذلك ال ساؤل يَريُد على احنساد من جه ين :أقول     

فدي الحقيقدي لديس صدحيحا وال لكنده . مقدمات منطقيدي قمدا ورد فدي الحددي  

منطقيا مدع أنده ورد فدي صدي ي منطقيدي، فهدو مدن ال  لديق والسكسدطي بسدب  

والددرد الصددحيح والكامدد  علددى الوسوسددي وال سدداؤل يكددود مددن . الوسوسددي 
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باالس عاذة باهلل من النيطاد الدرجيم  نده : جانبين قما هو ُمبين في الحديثين 

على احنساد مما يدل أد النيطاد  طرع في ذلك واصي عندما يُلح ال ساؤل

وجد أرضيي ودابليي لد  احنساد الذ   سلق عليه فيلح في الوسوسدي ليطدله 

لكن دد يرد ذلك ال ساؤل سريعا  م يمول وربما هنا يكود من النكس ال من . 

فنبهندا الحددي  ا ول والثداني . النيطاد، أو  كود وسوسي النيطاد ضعيكي 

الندديطاد وأمرنددا أد نسدد عيذ بدداهلل ون ودددف عددن إلددى أد أصدد  النددبهي مددن 

 .  مساير ه دطعا لوسوس ه و به ه 

 

وأما الجان  الثاني الذ  نبه إليه الحدي  وذقدر عالجده  في مثد  فدي الدرد     

مددن َولدد  هللا ؟،  د الوسوسددي دددد ال  ددمول بمجددرد : العلمددي لدددح   ددبهي 

. مقاوم دده لهددا االسدد عاذة ن ددرا لطددعف إيمدداد النددصا أو لقو هددا وضددعف 

فكدداد . وهنددا يكددود الجددواب العلمددي لرفددع الوسوسددي الم سدد رة ب لددك النددبهي 

فددإذا دددالوا ذلددك : )) الجددواب قمددا فددي الحدددي  الثدداني فالحدددي  النبددو  يقددول

 دم لي كد  " هللا أحد هللا الصمد لم يلد ولم يولدد ولدم يكدن لده قكدوا أحدد" فقولوا 

وهذا الحدي  جمع بين الجوابين . 216((عن يسارد  ال ا وليس عذ من النيطاد

رد وهددو . االسدد عاذة للدد صلا مددن الوسوسددي، والجددواب للددرد علددى النددبهي 

علمي وعقلي داطع ،  د هللا  عالى وال  وليس مصلودا ، فلدم يلدد ولدم يولدد، 

فمدن يسد ل ذلدك إمدا جاهد ، أو صداح  . من ولقده ؟: فهو ليس مصلودا ليُقال

وهددذد . اد الددذ  أوحددى إليدده ب لددك النددبهي هددو  ، او ملددبس عليدده مددن الندديط

النبهي هي من  بهات النيطاد ال ي ي سدلق بهدا علدى النداس عامدي وأوليادده 

َجَعلحنَا ليُكد ِّ نيبيدي  : ))َ واصي من جهي، و ندر  من جهي أور  في دوله  عالى

رُ  ٍ  ُهوح ُطهُمح إيلَى بَعح ي بَعح نِّ يُوحي نسي َوالحجي يَن احي اك َ يَاطي لي ُ ُروراك َعُدوه َع الحقَوح

هُمح َوَمددا يَكح َددُرودَ  َوإيدَّ ))، و(( 776: ا نعددام()َولَددوح َ ددان َربُددَك َمددا فََعلُددودُ فَددَذرح

لُوُقمح َوإيدح أَطَعح ُُمددددددوهُمح إينَُّكددددددمح  لييَددددددِديهيمح لييَُجددددددادي يَن لَيُوُحددددددوَد إيلَددددددى أَوح دددددديَاطي النَّ

ريُقودَ   ((.  767: ا نعام()لَُمنح

 

مدن ولد  : ي بين منه أد اح جا  العق  الملحد بسفال لهذا المبحثوإنهاًء    

هللا ؟، فهددو اح جددا  م هافدد  وال يصددح طرحدده وال االح جددا  بدده مددن جهددي، 

وينهد عليه من جهدي  انيدي ب نده عقد  جاهد  أو ي جاهد  دالده  عصدبا للباطد  

ودل مدن جهدي  الثدي علدى أنده عقد  مكلدس لديس عنددد وال . وان صارا لإللحاد

  واحد صحيح يثب  به إلحادد،  د أدو  النبهات ال دي ي مسدك بهدا همدا دلي

 .النبه اد المذقور اد في المبحثين ا ول والثاني، ودد أبطلناهما
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 :نقد قول العقل الملحد بأن قوانين الطبيعة أوجدت الكون : ثالثا

، وبينددا بعدددما أبطلنددا دددول العقدد  الملحددد بدد د الكددود ولدد  نكسدده مددن عدددم     

مدن ولد  هللا ؟؛ وجددناد  :  هاف  وفساد اع راضه على المفمنين بداهلل بسدفال

 عل  بنبهي أور  ب  ب سطورة مكادها أد دوانين الطبيعي هي ال دي أوجددت 

وأقثددر مددن  لكددم فيهددا وبددالغ فددي االه مددام بهددا  الملحددد سدد يكن . !!!!الكددود 

فددالكود ، قالجاذبيددي طالمددا أندده يوجددد دددانود)): مددن ذلددك أندده دددال. هوقينددغ

أد الجاذبيي والن ريي وهعم  .217...((يس طيع وسيقوم بصل  نكسه من ال ين

وعلدد  ذلددك ((. بننددون ا قددواد عكويددا مددن عدددم ))  سددبب ا  -الكددوان م -الكميددي

ق ب  أنهه بسدب  : ))ُسئ  وعندما  -.218مع مدا على ن ريي إم ال ي ا  هر بها

أوبرندي مدن ، يس طيع الكود إحداث نكسه مدن العددم، قالجاذبييوجود دانود 

إم ، وال ي -الجاذبيي هي ن يجي لن ريي: ))، ف جاب(( .أين أ ى ذلك القانود؟ 

ددة الوحيددة ، فالسدفال هندا يندبه السدفال عدن سدب  قدود  هي الن ريي الموحه

 . 219((ا ناد هادد ا ناد يساو  أربعي

... دي الالهمي لصل  المادة من دو  الجاذبيديسيس عير الكود الطا: ))دالو    

وبدددالطبع قالمدددي مجدددرد ن ريدددي أو فدددر  ال يمكدددن او بدددارد و ددددد  دعمددده 

إنندا نعلدم  مامدا أد بدايددي ...المنداهدات لكدن بدالطبع لدن يمكنهدا إ بددات صدح ه

الكود والمماد الحقيقي هو االنكجار الكبير وعليده فمدا دبد  احنكجدار الكبيدر 

ولكن لنكر  أد هناك همدن ويدالي ...ق دوانين الكيميانهو  ين وار  نطا

قاد دب  االنكجار الكبير ولنكر  أد الكدود فدي هدذا الممداد الصيدالي م لد  

مثدد  سددطح )علدى نكسدده فهددو محدددود ولكدن النهايددي لدده أو حددد  سدقق وارجدده 

ققددددانود )فددددي هددددذد الحالددددي نسدددد طيع  طبيدددد  دددددوانين الكيميددددان (.. الكددددرة

 .220((الجاذبيي

إد ادراقنددا أد الددممن قدداد يسددلك سددلوك المكدداد يُقدددم لنددا :)) ال أيطددا وددد    

بديال جديدا ؛ فهو يمي  االع را  القديم ب د الكدود لده بدايدي ، ولكنده يعندي 

أيطا أد بدايي الكود قاند  محكومدي بقدوانين العلدم وال يح دا   د يبددأد إلده 
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و سددديرها ،  أد دددوانين الكيميددان ال ددي  دد حكم فددي الطبيعددي وهعددم .221((مددا

قالجاذبيدددي والطاددددي بنوعيهدددا احيجابيدددي والسدددلبيي يُمكنهدددا أد  صلددد  الكدددود 

ال ي  نك  المكاد  والمماد، وهي ال ي  سدمح للممكداد أد )) فالجاذبيي هي 

فكددي المقدداييس الكونيددي، الطادددي . يكددود محليددا مسدد قرا و قونيددا  يددر مسدد قر

} طادددي السددالبي للجاذبيددي،الموجبددي المصدداحبي للمددواد ممكددن أد   عددادل مددع ال

، و لدددذا فدددال يوجدددد مدددانع مدددن ولددد  الكدددود {ف مدددوت نجدددوم و  حيدددا أودددر 

و نده يوجدد ددانود للجاذبيدي، فدالكود يسد طيع، . {بوجود هذد الطادي}ب قمله

 .222((”{ الكميدي فدي بدايا ده} ب  و يقوم بصلد  نكسده مدن ال دين بالصدورة 

لكددادن البندر ، وإد دددوانين إد اق نداع هدذد القددوانين هدو أقبددر إنجداه ل)) و

الطبيعي هذد يمكنها أد  صبرنا أننا لسنا في حاجي إلى إلده أبدداك لكدي يكسدر لندا 

 .223((هذا الكود، فهو محكوم داولياك من دب  دوانين الطبيعي

 

دوانين الطبيعدي ))  ومنهم أيطا الملحد المهر  ري نارد دوقينم هعم أد     

اديي للكود والحياة، و دبهها بصدانع سداعات  قف وران النن ة ال لقاديي العنو

 . 224((أعمى ال يدر  ما يكع  

 

 لددك هددي مددماعم و ددبهات وورافددي العقدد  الملحددد فددي دولدده بدد د دددوانين      

الطبيعددي هددي ال ددي ولقدد  الكددود، وهددي مددماعم باطلددي دطعددا، أدامهددا علددى 

مقدددمات ال  صددلح ل كددود دلدديال علددى مماعمدده ، وال يصددح االح جددا  بهددا 

 نه أوال إد علم الكيميدان . ، وال يُمكنها أد  كود دليال على ذلك المعمأصال

أ ب  أد الكود قان  له بدايي ُول  فيها فج ة من عدم ، فلما نن   كوند  أوال 

المددادة والطادددي والممدداد والمكدداد  ددم ظهددرت دددوانين الطبيعددي منهددا دددانود 

ه جان من عدم في لح ي أد الكود قل)) ان هى إلى فعلم الكيميان . 225الجاذبيي

وقدد  دددوانين الكيميددان ظهددرت فددي لح ددي ، وأندده لددم يكددن  ددم فيميددان ،  ددم ... 

فقدوانين الكيميدان لهدا بدايدي ظهدرت فيهدا  .226... ((ظهرت الكيميان بعدد ذلدك 

، ولم يكن لها وجود دب  ذلك، وهي لم   هر إال بعدد بعد ول  الكود من عدم

وهذا يعني دطعا أد  لك القوانين . 227ادظهور المادة والطادي والمماد والمك

                                                 
 .757:ي  م6573، الدار العربيي للعلوم ، بيروت ،  7المصمم ا ع م ، عل  عليه محمد بن رضا اللوا ي، ط : حسن بن أحمد اللوا ي 221
-الحدوار الم مددد: موددع.  مدو  الوجدود : ، الكصد  ا ولسد يكن هدوقنج -؛ مراجعدي و  رجمدي مص صدرة ” ال صدميم الع ديم“ق اب : رباب واجي 222

، الدار العربيدي للعلدوم ،  7المصمم ا ع م ، عل  عليه محمد بن رضا اللوا ي، ط: وحسن بن أحمد اللوا ي.  64:73 - 61/  6/  6577 - 4655: العدد

  .وما بعدها  770: ي  م6573بيروت ، 
 .  8: الرد على محاضرة العالم س يكن هوقينج عن إنكار وجود احله ، مودع من د  ال وحيد، ي: أبو ح  هللا  223
 .  745: ، ي 6577، مك بي النروق الدوليي، القاهرة،  3رحلي عق  ، ط : عمرو  ريف 224
ال نادطدات :  و هيدثم طلعد  . ، علدى الندبكي المعلوما يدي /http://antishobhat.blogspot.comالمماد دب  بالنك ، مدوني نسف احلحاد ، موددع  225

، علدى الندبكي /http://antishobhat.blogspot.com، مدوندي نسدف احلحداد ، موددع يدي البديج بدانجال ي يثيرها الملحدود في االوني االوير حدول ن ر
 .المعلوما يي 

 .  45 – 48: قهني احلحاد الجديد، ي: هيثم طلع   226
 .   65، 75، 71: ، ي 6570،  3أهليي الكود بين العلم والميف ، مجلي براهين ، العدد : مصطكى دديح  227

 



هي من مصلودات الكود، وليس  هدي ال دي ولق ده مدن عددم ، وال يُمكنهدا أد 

فمددن الصطدد  والكددذب، .  صلقدده  نهددا قاندد  عدددما مددع بددادي مصلودددات الكددود

والجهدد  وال طددلي ، وال  لدديق وال دد ، وال حريددف وال صريددف القددول بدد د 

 . ي ولق  الكود دوانين الطبيعي قالجاذبيي هي ال 

 

ومما يُبط  ذلك المعم أيطا أنه من المعروع فيمياديا أد الك لي أسدب  مدن   

فمدع أد قد  قادندات الكدود مصلوددي، . الجاذبيي، فال جاذبيي دود وجود للمادة

فالمددادة والطادددي أسددب  مددن . إال أد بعطددها أسددب  مددن بعدد  وأوجددد  يرهددا

وال القددول ب نهددا وال  يرهددا مددن  وعليدده ال يصددح   ليدده الجاذبيددي،. الجاذبيددي

وفي . الكادنات هي ال ي ولق  العالم، وال أنها دادرة على ول  أقواد أور 

نا جي عدن  نجد أد الجاذبيي: ))   ذلك يقول الباح  الكيميادي مصطكى دديح 

فعلدى حسد  قدالم قدال مدن نيدو ن و أينند اين، ! وجود الك لي و لديس العكدس

، أو مجدال (مكهدوم نيدو ن)إال دوة نا ئي عن الك لدي ي بين أد الجاذبيي ما هي 

 يدر  ، و هو ما يجعد  قدالم هدوقينج(مكهوم آينن اين)نا ج عن وجود الك لي 

وقما أنده .  نه جع  الجاذبيي الم ولدة بسب  وجود المادة والقي للمادة مقبول

مددن المعددروع أد بدايددي الكددود والممدداد، والقددو  ا ربددع بمددا فيهددا الجاذبيددي 

ودار   فالحدي  عن مدا دبد  االنكجدار الكبيدر هدو  دين االنكجار الكبير، هو
 .  228((نطاق دوانين الكيميان 

و انيا فإد مما يبط  مماعم هوقينغ أد قثيرا من علمان الكيميان دد  صدوا   

له وردوا على مماعمه وبينوا مجاهفا ه ومبال ا ده وأوطادده عنددما هعدم أد 

الكيميدادي القددير محمدد باسد  الطدادي مدنهم . 229دوانين الطبيعي ولق  الكود

ددوانين الكيميددان : ))"أسد اذ الكيميدان الكونيدي بجامعدي اليرمدوك بدا ردد ددال 

فجميددع  علددى الحقيقددي بحاجددي إلددى ُمندد ي ، هددذا مددا ن علمدده مددن ميكانيكددا الكددم،

الصددددديا ات القانونيدددددي فدددددي ميكانيكدددددا الكدددددم   صدددددذ الصددددديا ي الرياضددددديي 

د الصدديا ي  صكددي فددي مطددمونها وجددود الُمندد  ، و مددن و هددذ ... احجراديددي

جان  آور فإد جميع الكيمياديين الدارسين لميكانيكا الكدم يعلمدود أد الصدكي 

المفسسدي لميكانيكدا العددالم وظداهرات العددالم هدي الصددكي االح ماليدي و ليسدد  

ليسدد  ح ميددي بدد  هددي ( القياسددات)الح ميددي، أ  أد ن ددادج فعدد  دددوانين العددالم 

ي، هددذد الحقيقددي   يدد  عددن عقدد  واينبددر ، و عددن عقدد  هددوقنج حددين اح ماليدد

 .    230(( "ي حد ود عن هللا
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منهم على سبي  المثال بول ديكم )ي حدث بع  الكيمياديين :)) ودال أيطا   

والحد  . عن دوانين الطبيعي وهم يقصددود ددوانين الكيميدان( وس يكن هوقنج

الدذ   عبدر فيده ددوانين الطبيعدي  اد هنالك فردا مهما بين الحالين فكدي الودد 

عن الصكات وال واهر الطبيعيي فاد دوانين الكيميان  عبر عدن وصدكنا نحدن 

وعلدى حدين اد ال دواهر الطبيعيدي . و كسيرا نا نحن ل لك ال دواهر الطبيعيدي

فالجاذبيددي فددي .  اب ددي فددإد وصددكنا لهددا ي  يددر بحسدد   طددور المعرفددي العلميددي

ذبيي في الوصف عند آينن اين، في المكداهيم الوصف الن يو ني هي  ير الجا

لددذلك ينب ددي علددى القددران اد ين بهددوا الددى هددذد الحقيقددي وال . وفددي المقددادير

إد : ينصدعوا بعبارات ق لدك ال دي نقرأهدا فدي ق د  مدن ذقدر هم وال دي  قدول

دوانين الكيميان ددادرة علدى  كسدير وجدود الكدود بددود الحاجدي الدى فرضديي 

م  يددر صددحيح علميددا وينطددو  علددى ودعددي او سددون فهددذا قددال. وجددود وددال 
 .231((فهم

احلدده "الددذ  أفددرد ق ابددا بعنددواد  جددود لينددوقس ومددنهم عددالم الرياضدديات    

إد القول ب د الكلسكي دد : ))"حد نا دادال" ؟لمن ال صميم إذاك  ..وس يكن هوقنغ

ما  ، وطير جددا، وصوصدا عنددما ال   وددف أندَ  نكسدك عدن اسد صدامها، 

قينج لديه فهم م لوط لك  من الكلسكي والدين، فهو يريددنا أد نص دار و د هو

بين هللا و دوانين الكيميان، إد القوانين الكيمياديي ال يمكن أد  صل   يئا فهدي 

مجرد الوصف الرياضي لل واهر الطبيعيي، فقوانين نيو ن للحرقي لن  ددفع 

ن لدن  حدرك الكدرة قرة البلياردو على الطاولي بدود الع  يطربها، القدواني

مدن أيدن جدانت  .إد مدا يقولده هدوقينج ويدال علمدي بحد . فطال عدن ولقهدا

الصطي الكونيي ال ي  حدث عنهدا هدوقنج؟ إنهدا ليسد  مدن الكدود ح مدا، فمدن 

جعلها  عم  إد لم يكن هللا؟ إد محاولدي العلمدان الملحددين الهدروب مدن فكدرة 

قالطاددي والقددوانين أو  الصدال  يجعلهدم يعددمود الوجدود   ديان أددد  مصدداديي

قلمدا هاد فهمدي للعلدم قلمدا هاد إيمداني بداهلل، ل عجبدي مدن : بالنسبي لي! الك  
 .  232(("ا سا  و  عقيد و كام  ولقه

إد الكيميددان الحديثددي : )) ومددنهم الكيميددادي ا مريكددي قلددود هددا وا ، دددال    

. 233((علم ني أد الطبيعدي أعجدم مدن أد  دن م نكسدها أو  سديطر علدى نكسدها

ومعنددى ذلددك بطريقددي أوددر  أد الطبيعددي ال  سدد طيع أد  صددمم أو  ُبددد  )) و

نكسددها ،  د قدد   حددول طبيعددي ال بددد أد يددفد  إلددى نددو  مددن أنددوا  ضدديا  

وفددي بعدد  الحدداالت دددد يسددير الن ددام مددن . الن ددام او  صددد  البنددان العددام 
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ن ديم البسيق إلى المرق  ، ولكن ذلك ال ي م إال على حساب  صدد  أقبدر لل 

إد هذا الكدود لديس إال ق لدي  صطدع لن دام معدين ، . وال ر ي  في مكاد آور

وال بد له إذد من سدب  أول ال يصطدع للقدانود الثداني مدن ددوانين الدديناميكا 

إنه هو . الحراريي ، وال بد أد يكود هذا السب  ا ول  ير ماد  في طبيع ه 

ولدده هددذا حدد  يصدددده د. 234((هللا اللطيددف الصبيددر الددذ  ال  درقدده ا بصددار

الوادع والعلم، فبما أد الطبيعي بقوانينها ومصلودا ها ال  سد طيع  ن ديم نكسدها 

وال السيطرة عليها فهدي أعجدم مدن أد  صلد  نكسدها، بد  ويسد حي  أد  كعد  

 .ذلك  نها مصلودي ، والمصلوق ال يُمكن أد يصل  نكسه

ولديس هددفي : ))لومنهم الكيميادي السعود  وطدر محمدد النديباني ، ددا    

في هذد العجالي أد أفصه   لك ال طورات، أو أس عر   لك الصلكيات، ولكن 

ي سدداحي الكيميددان مددن هرطقددات هددوقينج، وهددو  مددا يهمنددي هنددا هددو أد أبددره

فددي سدداحي الرياضدديات وال ن يددر الكيميددادي، ولكندده  -دود جدددال  –العمددالق 

ي ن ادج ال عالدي لها صاح  الهو  والمما  عندما يبني على ن ريا ه العلمي

فالرجدد  منددذ بددره علددى السدداحي )) .235. (( بعلددم الكيميددان مددن بعيددد أو دريدد 

لبددوس  -هوراك وبه انداك  -العلميدي وهدو يحمدد  لدوان احلحدداد بنراسدي، ويُلبسدده 

" علم الكيميان"إد مقوالت هوقينج احلحاديي باسم ))و. 236" ((علم الكيميان"

ذا العلدم، و ندويه لسدمع ه، وإ دارة بلبلدي  ددنيس لسداحي هد -فدي الواددع  -هي 

حول مقاصدد وأدوا ه، بِران  صصيي ودناعات ذا يي ليس لها عالدي بطبيعي 

هدذا العلدم واه ماما ده، وال  ح دى بدد دنى دبدول مدن منهجده العلمدي الرصددين 

الدذ  يبددأ مددن المالح دي والمندداهدة وال جريد ، اب  دان فهددم بعد  القددوانين 

دوانينددده ون ريا ددده ال دددي  -عبدددر أدوات رياضددديي  -ي والسدددنن الكونيدددي، ليبنددد

 صطع من جديدد لل جريد  وال محديا فدي إطدار  كسدير ال دواهر فيمياديداك، 

الددذ  ال يُمكدن لدده بحددال أد " عدالم ال يدد "ولديس عبددر  دطحات سدداذجي فددي 

يكود دابالك للقياس وال جري  والمنداهدة، ولدذا قداد مدن المهدم دومداك الكصد  

ال دددي يحددداول أد " دناعدددات الباحددد "، وبدددين "الطبيعددديالعلدددم "بدددين حقددداد  

 -يكرضددها علددى الن ددادج، وللكيميددادي القدددير البروفسددور محجددوب عبيددد طدده 

ودكات حاسمي من  لك ال وجهات، وقنُ  أحد المح وظين الذين  -رحمه هللا 

هاملددود ردحدداك طددويالك مددن الددممن و م هعددوا بمنادندد ه فددي طروحا دده العلميددي 

" المنهج العلمي"من  لك االنحرافات عن  -رحمه هللا  -حذهر الرصيني، ولقد 

إنهددا  عكددس : يجدد  أد ندددرك هددذد السددمي المهمددي فددي الك ابددي العلميددي: )بقولدده
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عقاددددد فلسدددكيي وكيدددي للبددداحثين والمدددفلكين ال  ق طددديها بالطدددرورة الن دددادج 

يُك    م ى ما أدرقنا هذا سه  علينا أد نُ ابع ما. ال جريبيي ال ي يك بود عنها

 .237((وما يُقال بحذر و ددي 

ول  الكود يد  ي بندكٍ  طبيعدي مدن القدوانين )إد مقولي هوقينج ب د )) و    

القددديم " المدد هق احلحدداد " ددود  بدده إلددى ذات ( ال ددي اسدد ن جها مددن ن ري دده

ر الذ  يحاول أد يهرب  من الحد  ا بلدج إلدى أ ه ذريعدي مهمدا بل د  الم كره

من السذاجي والطحالي؛ ف ارةك هي الصدفي العنواديي، و ارةك يلبسونها لبدوس 

" عصددر العلددوم"الكلسددكي، و ددارةك   هددر  حدد   طددان العقالنيددي، واآلد فددي 

مددن الددذ  أنندد  : )يريدددود أد يسددربلوها بسددرابي  العلددم، ولكددن يبقددى السددفال

: ، قما يكدر  سدفاال آودر نكسده، وهدو(فه وعقالنيا ه؟الكود ودوانينه وصد

قيف  كود القوانين الكيمياديي موجودة بمعمل عن الكود وباس قالليي قاملي )

أما الكيميان فهي بران من أ ه هعم إلحاد   د وظيك ها هي ))و. 238((عنه؟ 

اس كناع القدوانين والسدنن و كسديرها فدي حددود أدوا هدا العمليدي والن ريدي، 

معرفدي "أو " سدبر ال ايدات"يُمكن لها أد   جداوه  لدك الحددود ل نكدذ إلدى وال 

، ولددددو دلنددددا لهددددوقينج إد هندددداك دددددوانين مروريددددي أو جناديددددي أو "ال يبيددددات

، ولكنده يد بى أد يكدود (مدن وضدع هدذد القدوانين؟: )اد صاديي، لسد لنا  لقاديداك 

 .   239! ((لقوانين الكيميان وال  ومبد 

قددي عدداش الندداس بددين مددفمن وقددافر، وهددذد سددني هللا فددي منددذ بدايددي الصلي))و   

ولقه فلك   وجهي هو موليها، وسيقبع المالحدة حدول مد هدهم مسد صدمين قد  

حي  الطالل والميف، ولكن م وذنا عليهم هنا أد يسد   ه بعد  الكيميداديين 

علم "ال ربيين المرمودين صي هم و هر هم ح اعي مكاهيمهم احلحاديي باسم 

ددوا "نالكيميددا ، ويُ لهكددوا رؤاهددم "السددم فددي العسدد "، وهددو منهددا بددران، فيدسه

، ويصددق هندا مدا ولدا إليده البروفسدور "العلم الطبيعدي"احلحاديي ب الع 

المددفمن الددذ  يُهدداجم العلددم يصدددر عددن جهلدده : )بقولدده -عبيددد طدده -محجددوب

ولدديس عددن عقيد دده، والعددالم الددذ  يُهدداجم الدددين يصدددر عددن ظنهدده ولدديس عددن 

 .240((علمه

ومددن  ددم فددإد ادعددان أد ))  :عمددرو  ددريف دددال وآوددرهم الطبيدد  الباحدد   

، أمدا أد أصدُف ذلدك ب نده علدم " َوبَ  " دوانين الطبيعي دد أوجدت الكود هو
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إد الن ريددات والقددوانين  صدف مسددار ا مددور بددددي، ". اح يدال رودديا "ع

 .241((لكنها ال  ُصر   يئا للوجود 

 
م الرج  أنه  وص  إليها وفسر بها هعمه بد د و الثا إد الن ريي ال ي هع    

دامد   -دوانين الطبيعي هدي ال دي ولقد  الكدود ، وسدماها ن ريدي قد   دين 

فدي إطدار  على محاولي إيجاد ن ريي  املي موحددة  جمدع بدين ددو  الطبيعدي

، فهددي ليسدد  حقيقددي علميددي، وال يصددح " م " ورمددم إليهددا بحددرع -242قمددي

ني عليها ليس صحيحا؛  ب  إنها لدم  صد  إلدى االع ماد عليها في ذلك، وما بُ 

درجي الن ريي، فهي ما  مال مجرد فرضيي منذ اد اعلنها الرجد  دبد  أقثدر 

فهي إلى اليوم لم يقم الدلي  العلمي علدى صدح ها، وال . من عقدين من الممن

اع رع بها علمان الكيميان، ب  إد هوقيندغ نكسده اع درع ب نده لدم يقدم الددلي  

 . ددها قما سنبينه دريباالعلمي على ص

 

عدددالم الكيميدددان الن ريدددي بي دددر ويددد  مدددن جامعدددي : ومدددن هدددفالن العلمدددان     

لسدددد  مددددن أنصددددار إدوددددال الحدددددي  عددددن هللا فددددي ": )) ، دددددال قولومبيددددا

فمدا لكن إذا قاد هوقندغ مصدرا علدى دودول معرقدي الددين والعلدم،  الكيميان،

يحيرني هو اس صدامه لسالح منكوك في صالحي ه أو فاعلي ه مثد  الن ريدي 
 .  243(( "إم

إد ادعدان الوصدول  )) :الكيميادي وعالم الكطان مارسيلو جليسدر  ودال    

لن ريددي نهاديددي ي نددافى مددع أساسدديات وأبجددديات الكيميددان والعلددم ال جريبددي 

اس الطبيعدي قكد  فدال يمكنندا و جميع البيانات، فدنحن لديس لددينا ا دوات لقيد

أبدددا أد نكددود م  قدددين مددن وصددولنا لن ريددي نهاديددي، و سدد    هندداك دادمددا 

فرصددي للمكاجددِت قمددا  علمنددا مددن  دداري  الكيميددان مددرات و مددرات، و أراهددا 

أع قد أد على .. ادعان باط  أد ن صي  أد البنر يمكن أد يصلوا لنين قهذا
  .  244(("هوقنج أد يد  هللا و   نه

ربما يقول دادد  ولكدن إذا قداد هدوقنج جدان بالجديدد )) :ودال باح  آور     

ال صميم الكبيدر  -علميا فلماذا نهاجمه ؟؟ المكاج ة الكبر  هي أد هذا الك اب

فهددو يج ددر مع ددم مادالدده فددي ق بدده السددابقي !! لددم يدد ت بجديددد علميددا -لهوقينددغ

و ( د الم عددددةاالقددوا)وي ندداول ن ريددات معروفدده وم داولددي منددذ همددن مثدد  
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أو قمدا ددال عنهدا ن ريدي ( الن ريدي إم)ونسدص ها المطدورة ( ن ريي االو دار)

ربما قاد النين الجديد هو  صريحه ب د الكود ددادر علدى ولد  ...ق   ين

نكسدده وحنددد ق ابدده بكددالم عددن  دداري  العلددم والن ددرات الكلسددكيي ال ددي  عجدد  

ي مألت الك اب الدذ  يصلدو العوام  ماما قما  عجبهم الرسومات الكر ونيي ال 

 مامدددا مدددن المراجدددع العلميدددي قمدددا يصلدددو أيطدددا مدددن أ  معادلدددي رياضددديي أو 

مما يفقد مرة أور  أد دعواد ليس  بالكع  إال  وظيف لر ب ه !...فيمياديي؟

الجامحي للقيام بملمال إعالمي بحثا عن مكاني  اريصيي سوبرمرمودي ب د  

 .245((الن ر عن ام القه مكردا ها أم ال

 

الدذ  أ بد  مدع هدوقنج  -روجر هبنروه الكيميدادي  ودال الكيميادي النهير  

ال "إم " على عكس ميكانيكا الكم فدإد الن ريدي : ))  -حدوث االنكجار الكبير

 .246 (( ملك أ  إ بات ماد  إطالدا 

منددذ : ))قددريج قالندددر فددي جامعددي قاليكورنيددا ودددال  الكيميددادي الكيلسددوع    

وقنج ب نندا علدى اع داب ن ريدي قد   دين بحلدول عدام  ال ين عاما صدرح هد

لكن ال يهم فهوقنج ر م ذلك ...ال ين ... 6575وح ى اآلد في عام  6555

إد مدا ي حددث !...درر أد يكسر سب  الوجود بالر م من عدم وجود الن ريي

    .247 ((عنه هو مجرد حدس  ير داب  لالو بار أبدا

يي ا و دار  ح دا  لمصدادم هيددروني ن ر))  راس  س انرد ودال الكيميادي  

 -طبقدا للن ريدي إم  -حسنا لو دلنا  ...بحجم مجرة الو بارها وهذا  ير ممكن

إد الكود ولد  نكسده فمدن أوجدد الن ريدي إم؟ ومدن أوجدد القدوانين الكيمياديدي 

أطلد  ! ور م ذلدك فدال  وجدد لهدا معادلدي فيمياديدي ح دى اآلد...الصاصي بها؟

 ((لددن يكعلددوا  نهدم ببسدداطي ال يم لكونهددا ...لددي فيمياديدي مدنهم أد يك بددوا معاد

248 . 

 

ال  كسددر سددب  وجددود دددانود  إنهددا": ))م"ودددال باحدد  آوددر عددن ن ريددي     

وعندما  ك   ق اب هوقنج من أوله   ققانود الجاذبيي؟ من ولقه؟ من أوجدد؟

وال أدر  هد  احيمداد  !آلورد لن  جدد يبرر ذلك إال بح ميي وجود القدوانين

ب    ين ممكن إال احيماد بدرب العدالمين؟ ولمداذا إذا يعدار  هدوقنج مدن 
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. 249!...((يقول بح ميي وجود هللا ، ويكرر في ق  ق به سفال مدن ولد  هللا ؟

اللهدم إال   كسر ن ري ه بحال سب  وجود البندر والحيداة علدى ا ر  ال))و

وعليدده ...وهددي ن ريددي ال طددورباححالددي علددى ن ريددي اوددر  أقثددر إه ددرانك 

وس    ن ريي ...فس    الحياة ل ما ب  وطلسما ال ح  لها بعيدا عن الصال 

 .250 ((.ق   ين مجرد وهم  ير ممكن ال حقي 

 

أحددد  الميددذ هددوقنج و ددارقه فددي ق ابددي  مدداد  -دود بدديج  وددال الكيميددادي    

نا من الحصول أ ك  بك    قيد مع القول ب نه ح ى لو  مكن))  -وردات علميي

و م  ب د  أيطدا صدح ها فهدذا ال ي طدمن " إم " على صيا ي قاملي للن ريي 

 . 251((أبدا أد هللا لم يصل  العالم

 

الن ريدي إم  يدر معروفدي ح دى )) فرانك قلوه الكيميدادي ودال الكيميادي     

 ميد :  ربما من قلمي( إم)دي  لنا أد ال أحد يعرع على ماذا يرمم الحرع 

 . 252((إنها ال  طيف  يئا في الحدي  عن هللا" رةأ  أسطو"

  

( البهلوانيي الكونيدي)مقاال بعنواد  جود هورجاد وق   الصحكي العلمي     

هدوقنج : )الن ريي إم ال ي يع مد عليها هدوقنج بالحثالدي ،وددال)) وصف فيه 

أد  طدع ن ريدي لكد   دين ف ند  لدديك ...نكسه دال باس حالي إو بار ن ري ده

إننددا ..إد يكدود والصدي بحثده هددو الن ريدي إم ال يدر دابلدي لإل بدات ...ال دين

 . 253 ((نصد  انكسنا إد صددناد

إد : -ودد أسه  في نقدد هوقيندغ – الرياضيات جود لينوقسودال عالم      

لديه فهم م لوط لك  من الكلسكي والدين فهو يريددنا أد نص دار بدين )) هوقنج 

قدوانين الكيمياديدي ال يمكدن أد  صلد   ديئا فهدي إد ال!... هللا وددوانين الكيميدان

فقوانين نيو ن للحرقي لن  دفع ...لل واهر الطبيعيي لوصف الرياضيمجرد ا

قرة البلياردو على الطاولي بدود الع  يطربها فدالقوانين لدن  حدرك الكدرة 

من أين جانت الصطدي ...إد ما يقوله هو ويال علمي بح ...ولقهافطال عن 

الكونيي ال ي  حدث عنها هوقنج؟ إنها ليس  من الكود فمدن جعلهدا  عمد  إد 

إد محاولي العلمان الملحدين الهروب من فكدرة الصدال  يجعلهدم ...لم يكن هللا؟
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بالنسدبي .!..يعمود الوجود   يان أد  مصدداديي قالطاددي والقدوانين أو الك د 

لددي قلمددا هاد فهمددي للعلددم قلمددا هاد إيمدداني بدداهلل ل عجبددي مددن إ سددا  و عقيددد 

   . 254((و كام  ولقه

 

ال ددي دددال بهددا " م "وبددذلك ي بددين مددن أدددوال هددفالن الكيميدداديين أد ن ريددي   

هوقينددغ واع مددد عليهددا فددي هعمدده بدد د دددوانين الطبيعددي ولقدد  الكددود ليسدد  

ام الرج  وم الطا ده  طبيقدا وال مامدا بمدنهج حقيقي علميي، وإنما هي من أوه

االس دالل احلحاد  عند العق  الملحد الذ  سب  أد بينا أنه منهج هادم للعق  

ولو قان   لدك الن ريدي الممعومدي . والعلم والوحي وا والق والموضوعيي

 .حقيقي علميي لكرض  نكسها على العلمان فرضا والع رفوا بها قلهم

 

إد ممدا يبطد  مدماعم هوقيندغ فدي دولده بد د ددوانين الطبيعدي ولقد  ورابعا   

، هدو أد هوقيندغ نكسده ددد رد علدى "م"الكود بددعو  اع مدادد علدى ن ريدي 

 . نكسه ونق  مماعمه بنكسه 

وعليده فإنندا يجد  أد نسد بعدها مدن نموذجندا، واد )) : من ذلدك أنده ددال     

يعني ذلك اد ا سئلي ال ي  دور نقرر أد االنكجار الكبير هو بدايي الممن ، و

حددول مددن الددذ  هيدد  ال ددروع لهددذا االنكجددار الكبيددر ليسدد  با سددئلي ال ددي 

فإنندا ال نسد طيع أد نحددد مدا حددث دبد  : )) ودال أيطدا. 255((ي ناولها العلم 

وبقددر مدا يصصدنا فدإذا ا حدداث دبد  االنكجدار .  -دبد  االنكجدار الكبيدر -ذلك

ا ن ادج ، وهكدذا فإنهدا ينب دي أال  ندك  جدمنا مدن الكبير ال يمكن أد يكود له

 .256((أ  نموذ  علمي عن الكود 

واضدح مدن قالمده أنده ددرر أد العلدم ال يسد طيع أد يد كلم عدن مدا : أقول     

حدددث دبدد  االنكجددار الكبيددر، ولدديس مددن مجددال العلددم أد يدد كلم عددن الددذ  هيدد  

م يل دمم بدذلك لكدن الرجد  لد.  ال روع ال ي أدت إلى ظهور الكود مدن عددم

ووالكه ووا  فيه مدن دود أ  دليد  صدحيح وهعدم أد الكدود ولد  نكسده، 

ددال ذلدك ر دم ظهدور بطدالد قالمده قمدا . !!!!وأد دوانينه هي ال دي ولق ده 

ف ين العلم الذ   س ر به؟، وأين الموضوعيي ال ي يكرضدها عليده . بيناد سابقا

 .العلم ؟ 
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ري ه ليسد  حقيقدي علميدي عنددما ومن ذلك أيطا أد هوقينغ اع رع أد ن    

وبالطبع قالمي مجرد ن ريي أو فر  ال يمكن او بارد وددد  دعمده ))  :دال

إنندا نعلدم  مامدا أد بدايددي ...المنداهدات لكدن بدالطبع لدن يمكنهدا إ بددات صدح ه

الكود والمماد الحقيقي هو االنكجار الكبير وعليده فمدا دبد  االنكجدار الكبيدر 

ن ري ده ال دي واع درع أد  .257(( ...ن الكيميدان هو  ين وار  نطداق ددواني

دددر لندا العثدور عليهدا لكداد ذلدك )) لم ي م العثور عليها ، ولدو " م " سماها  

 .  258((بالك س المقدسي للكيميان... 

واضدددح مدددن قالمددده أد الرجددد  اع دددرع بصدددراحي أد ن ري ددده  :أقاااول    

او بارهدا وال إ بدات  الممعومي ليس  حقيقي علميي، فلم ي م إ با هدا وال يُمكدن

صح ها ؛ لكن الرج  نق  ذلك وهدمه عنددما وجددناد يحد ج بهدا ويدمعم أد 

هذا الرج  أمرد  ريد   .!!علم الكيميان يقول ب د الكود ول  نكسه بقوانينه 

جدا، وهو نموذ  للملحد الم عص  ا عمدى والمكلدس مدن ا  دليد  صدحيح، 

إنددده اع دددرع أد . طددد فاضدددطرب و نددداد  و العددد  بدددالكالم ان صدددارا للبا

ن ري دده ال يُمكددن ا با هددا وال دامدد  النددواهد علددى صددح ها ، وهددذا اع ددراع 

لكنه مع ذلك وجددناد اع مدد عليهدا فدي دولده بد د . يككي وحدد لنسف مماعمه

فهد  هدذا عدالم موضدوعي يح درم .  !!دوانين الطبيعي هي ال ي ولق  الكدود

إندده رجدد  مددري  . !!عقلدده وعلمدده، ويح ددرم  يددرد مددن العلمددان والندداس ؟؟

نكسيا وُمحرع وُمصرع وُمصدر علدى الباطد  عدن سداب  إصدرار و رصدد، 

أعمدداد إلحددادد وحملدده علددى ال حريددف وال العدد  ال مامددا بمددنهج االسدد دالل 

 .  !!احلحاد  وان صارا لدين احلحاد

 

إد القول ب د الجاذبيي و يرهدا مدن ددوانين الطبيعدي وديواهدا هدي  : خامسا   

لكود وأنها دادرة على ول  أقواد أور  هو قالم صبياني، وال ال ي ولق  ا

يقولدده إنسدداد يح ددرم العقدد  والعلددم ،وإنمددا يقولدده جاهدد  ،أو معانددد، أو ملحددد 

 د الكود قلده بقوانينده وقادنا ده مصلدوق، وهدو دليد  علدى اد والقدا . جاحد 

. ولقدده، و دداهد مدداد  علددى ع م دده وددر دده وحكم دده الع يمددي الالم ناهيددي

لكود هو دلي  دطعي على أنه مصلوق ، وال يصح القول ب نه هو الصال  او فا

فهدذا قدالم باطد   درعا وعقدال وعلمدا قمدا بينداد سدابقا، . ول  نكسه من عددم

ويثيدر الطددحك واالسدد  راب والنددكقي علددى دادلده ب ندده بلددغ درجددي قبيددرة مددن 

 .االنحطاط العقلي وا والدي 
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ن لها وجدود وال فيعد  دبد  ولد  الكدود، وال علما ب د دوانين الطبيعي لم يك   

. سيكود لهدا وجدود وال فعد  عنددما ين هدي الكدود  د الكدود قلده مصلدوق هلل

ودورهددا اآلد فددي الطبيعددي لدديس ولدد  الكددود وال ا قددواد ، وإنمددا هددو القيددام 

بالمهمي ال ي ُولق  من أجلها ولن  س طيع الحياد عنها ، وال أد  د ملا مدن 

. مصلوددي و قدوم بمهم هدا بجبريدي وح ميدي ال فيكداك لهدا منهمدا فهي. القيام بها
 . ومن يقول والع هذا فهو إما جاه ، أو معاند 

وبنانك على ذلك فال يصح دول هوقينغ ب د الجاذبيي هي ال ي  نك  المكداد    

والممدداد، وهددي ال ددي  سددمح للممكدداد أد يكددود محليددا مسدد قرا وقونيددا  يددر 

ال يصح هعمده هدذا . 259د بصل  نكسه من ال  ينمس قر، وبها يس طيع الكو

 د الجاذبيي ليس  إلهاك لكي  صل   يرها، وليسد  هدي ال دي  دكل  الممداد 

وإنما الذ   ك  الكود قله بما فيه الجاذبيي والمماد . والمكاد، وال الممكاد 

ف وجدد بدذلك . والمكاد والممكاد هو الصدال  الدذ  ولد  الكدود قلده مدن عددم

اد والمدادة ودوانينهدا ، منهدا ددو  الكدود المعروفدي قالجاذبيدي، المماد والمك

وهددذد القددوانين . والكهروم ناطيسدديي، والقددو ين النددووي ين الطددعيكي والقويددي

والقو  ا ور  مسبودي بحدوث االنكجار الكبير الدذ  أوجدد المدادة والطاددي 

والممدداد والمكدداد  ومددن  ددم  كوندد  الجاذبيددي و يرهددا مددن دددوانين ودددو  

فيسدد حي  أد  صلدد  الجاذبيددي والقددو  ا وددر   الكددود،  نهددا هددي .  لطبيعدديا

وقما أنه يس حي  للعددم أد يصلد  نكسده . نكسها من مصلودا ه بعدما قاد عدما

. من عدم ليصبح  يئا، فكذلك ال يُمكن ب  ويس حي  أد يصبح المصلوق والقا

حيح يفيدد بده ولذلك وجدنا هوقينغ دد فن   ماما في ذقر ولو دلي  واحدد صد

 . !!هعمه وورافا ه، ر م قثرة قالمه وسكسط ه و العبه ووداعه

 

وأما هعمه ب د بدايي الكود قان  محكومي بقوانين العلم وال يح دا  إلدى      

، فهدو هعدم باطد  وفيده وددا  و العد  و مييدف ، ومدردود بمدا 260إله ليبدأد

الكددود قاندد   ال يصددح القددول بدد د بدايددي: سددب  أد دلندداد، لكنددي أدددول أيطددا

محكومددي بقددوانين العلددم،  د هددذا ولددق بددين دددوانين الطبيعددي ودددوانين علددم 

الكيميان، وال يصكى هذا عن الرج ، لكنه  عمد ذلك  حريكا و العبا و طليال 

وال يصح أيطا  د دوانين الطبيعي لم يكدن لهدا وجدود ح دى ولد  هللا . للناس

دي والمماد والمكداد  دم ظهدرت الكود من عدم أوال ،  م  كون  المادة والطا

دددوانين الطبيعددي وديواهددا، فهددي مسددبودي بددالصل  مددن عدددم، وبالمددادة والطادددي، 
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وعليده فكددالم الرجدد  . والكدود بكدد  مدا فيدده مصلدوق بقوانيندده وديدواد الم نوعددي

باط  دطعا، وليس من العق  وال من العلم في  ين، وإنما هدو مدن ال طدلي  

 .دالل احلحاد  وان صارا لإللحادوال حريف  طبيقا لمنهج االس 

 

ال  -ققددوانين الطبيعددي–و ممددا يُبطدد  ذلددك الددمعم أيطددا  هددو أد المصلددوق    

يمكددن أد يصلدد  نكسدده وال  يددرد وهددذا بدددلي  العقدد  والوادددع، وبنددهادة أحددد 

ددانود بقدان الطاددي أو مدا يعدرع بالقدانود ا ول دوانين الطبيعدي نكسدها، هدو 

((. المادة ال  كنى و ال  ُصل  مدن العددم: )) الذ  يقولللديناميكا الحراريي ، و

وهذا القانود أصبح يعم  بعد ول  الكدود مدن عددم ،فلدم يكدن لده و ال ل يدرد 

وإذا   ملنا هذا القدانود نصد  إلدى اسد ن ا  مكدادد أد .  وجود دب  ول  الكود

الكود ال يمكن أد يوجد، وأنه  ير موجدود بحكدم أد المدادة ال  ُسد حدث مدن 

عدم، وبمدا أنده موجدود وُولد  مدن عددم فهدذا يعندي بالطدرورة أد الكدود لدم 

يصلددد  نكسددده وال ولق ددده دوانينددده وال الجاذبيدددي وال القدددانود ا ول للدددديناميكا 

الحراريي، وإنما ولقه وال  ُم صف بك  صكات الكمال وإال لن يُصلد ، ولدن 

 . يس طيع قادن آور يصلقه 

ق ب  أنهه بسدب  وجدود ددانود : ))ُسئ   اإد جواب هوقينغ عندم :سادسا    

أوبرني مدن أيدن أ دى ذلدك ، يس طيع الكود إحداث نكسه من العدم، قالجاذبيي

إم ، وال دي هدي الن ريدي -الجاذبيي هي ن يجي لن ريي: ))ف جاب(( . القانود؟ 

دة الوحيدة ، فالسفال هنا ينبه السفال عن سب  قود ا ناد هادد ا نداد  الموحه

هددو جددواب باطدد  وفيدده   لدديق و طددلي  و لبدديس علددى . 261((يسدداو  أربعددي

ال دي حسد  هعمده " ن ريدي إم " الناس ،  نده اسد دل بن ري ده ال دي سدماها 

وهددي ليسدد  حقيقددي علميددي وال ح ددى ن ريددي، ودددد سددب  أد .  كسدر قدد   ددين

وعليه ال يصدح لده .  كلمنا عنها وبينا موادف الكيمياديين منها وعدم صح ها 

بس على الناس عندما اع مدد عليهدا فدي هعمده بد د الكدود ولد  أد ي الق ويُلَ 

+  7: وال يصح وال يح  لده أد يقدارد بدين الحسداب البدديهي. نكسه من عدم

الددذ  ال يح ددا  إلددى برهنددي لدديس  ندده ال يقبدد  البرهنددي ، وإنمددا  ندده   6= 7

واضح وبسيق ومبرهن منطقا ومجربا في الوادع؛ وبين ن ري ه الممعومي ، 

ولهذا ال يح  له . جرد فرضيي ليس  حقيقي علميي ب  هي من أوهامه فهي م

أد يح ج بها وال أد يجعلها بديهيي من البديهيات ال  ح دا  إلدى برهداد ، وال 

فالرجدددد   عمددددد ال طددددلي  .   6=  7+  7أد يجعلهددددا م سدددداويي مددددع بديهيددددي 
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، وال العدد  فددي جوابدده السدداب  ، فعدد  ذلددك  عصددبا بالباطدد  لديندده وأهواددده 

 . !!و مسكا بمنهج االس دالل احلحاد  و طبيقا ووفان له

ددوانين ))  لما داله لملحد ري نارد دوقينم عنددما هعدم أد وأما بالنسبة      

الطبيعي  قف وران النن ة ال لقاديي العنواديي للكود والحيداة، و دبهها بصدانع 

فهددو هعددم باطدد  مددن دود  ددك، . 262((سدداعات أعمددى ال يدددر  مددا يكعدد  

ينطب  عليه ما دلناد في نقدنا لمماعم هوقينغ في دولده بد د ددوانين الطبيعدي و

إد ذلدك الدمعم ال يقولده إال : لكني أدول أيطدا. وديواها هي ال ي ولق  الكود

جاه  أو م عص  أعمى داله ان صارا  هواده ودينده، وال يقولده عادد  يعدي 

قطعددي علددى بطددالد والدددلي  ال. مددا يقددول، وال عددالم ُمصلددا للحقيقددي والعلددم

هعمه ووراف ده هدو أنده مدن الثابد   درعا وعلمدا أد الكدود ُولد  مدن عددم، 

وبما أنه قذلك فال بد له مدن ودال  ولقده مدن عددم، ويسد حي  للعددم أد يصلد  

نكسدده مددن عدددم فيصددبح  دديئا، وال يُمكددن أيطددا للمصلددوق ققددوانين الطبيعددي 

 . و يرها أد يصل  نكسه وال  يرد 

إد ددددوانين الطبيعدددي قانددد  مدددن وران الننددد ة ال لقاديدددي : علمدددا بددد د دولددده   

والعنواديي للكود والحياة هدو ددول فيده  نداد  ، د وجدود القدوانين ي ندافى 

فكيف  فد  نن ة الكود الى وجود . وي ناد  مع القول بالعنواديي وال لقاديي

مدع فدال ددوانين .  !!دوانين  م هي بدورها  فد  إلى نن ة  لقاديي عنواديي ؟؟

وبمدا أد الكدود . عنواديي، وال عنواديي مدع ددوانين، وال يصدح الجمدع بينهدا

ُول  من عدم وهذا لن يقدر عليده إال الصدال ، وبمدا أد الكدود  حكمده ددوانين 

صارمي ،وهو  ايي في الع مي والددي واححكام ،فإنه ي بين من ذلك دطعا أد 

 ده ال لقاديدي والعندواديي، الكود لم يصل  نكسه، وال ولق ده القدوانين، وال أوجد

 . وإنما ولقه هللا عم وج  

وأويرا ي بين من  لك المماعم أد دول المالحدة ب د دوانين الطبيعدي هدي      

ال ددي ولقدد  الكددود هددو هعددم باطدد  دطعددا، مصددالف للوادددع والنددر  والعلددم، 

وأنهدم . وينهد على أصدحابه بد نهم أهد  أهدوان وورافدات و دبهات وأباطيد 

م  قكروا بصالقهم وألهوا دوانين الطبيعي فجعلوها آلهدي  ولد  ولد  بذلك المع

الكددود بكدد  مددا فيدده، فهددم قالمنددرقين دددديما وحددديثا ألهددوا م دداهر الطبيعددي 

والكدرق بينهمدا أد المالحددة جمعدوا . قالنمس والقمر وفسروا بها ظواهرهدا

لنرك فا. بين احلحاد والنرك، والمنرقود جمعوا بين احيماد باهلل والنرك

، فالمالحددد جحدددوا وددالقهم وألهددوا بعدد  مصلودا دده ،  !!يجمددع بددين المل ددين

 .  !!والمنرقود جعلوا مع والقهم آلهي أور 
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 :نقد قول العقل الملحد بتعدد األكوان تهربا من اإليمان باهلل : رابعا
المالحدددة ب هليددي الكددود، بعدددما  بددين بدددلي  النددر  والعلددم بطددالد دددول      

ودامدد  النددواهد علددى أد العددالم سددادر إلددى الددموال ، وَرفَدد  العقدد  الملحددد 

احيماد باهلل وأصر على إلحادد وجدناد  عل  ب هليي أور  بدعو   عدد ول  

ومكادهددا أد الكددود لدديس قونددا واحدددا، وإنمددا  وجددد عدددة أقددواد  . ا قددواد 

فهي ال   ودف ودادمدي ال هدور والكندان  مصلودي ، لكن عمليات ولقها أهليي ،

ومن  م فهي . فهي ق فراد مصلودي ، لكن ولقها مس مر وال ي ودف. أهال وأبدا

حس  هعم العق  الملحد ال  ح ا  إلى إلده ليصلقهدا، وال يوجدد معداد أودرو  

فمددا  كاصددي  ذلددك ؟، وهدد  عنددد العقدد  الملحددد مددن  ددواهد . وال جنددي وال نددار

 .ه ؟، وما حقيقي  لك النبهي في ميماد العلم والنر ؟صحيحي يفيد بها هعم

 
من أدوال هفالن المالحدة أد بعطهم ددال ب عددد ا قدواد ضدمن الكدود       

بعددد الواحد ا هلي، الُمسمى بالكود الدور ، فيحدث انكجار ع يم  م يد  ي 

)) انكمدداش ع دديم،  ددم   كددرر العمليددي وهكددذا بددين االنكمدداش وال مدددد ، وفددي 

لح ددي مددا وفددي انكجددار مددن هددذد االنكجددارات الالنهاديددي يحدددث هددذا ال وافدد  

 . 263((للثواب  الكيمياديي وعندها   كود الكواق  وا فالك و  هر الحياة 

ديددي ،وقدد  قددود أقددواد ال نها)) ومددنهم مددن دددال ب عدددد ا قددواد بوجددود     

يص لددف عددن اآلوددر او الفددا فيمياديددا طكيكددا إلددى أد نصدد  إلددى قوننددا المميددم 

وهعمدوا . 264((والمده  لل ايي وهو ما سمح لكوننا أد يفسس ل هور حيداة

 .265أد قوننا ظهر من بين  لك ا قواد بقانود االح ماالت

 عندددما  كلددم عددن  عدددد ا قددواد فإندده رجددح بدد دومددنهم ري نددارد دوقينددم   

د وهوال، وهعدم أد قونندا يبددو  ا قواد من ا هل وإلدى ا بدد هدي فدي  كدوه

إذا اق نددكَ  هددذا ": ))ودددال. 266((مقدددور عليدده ال مدددد لالنهايددي)) عليدده أندده 

.. أع قدد لديس أمامدك إال  كسديراد ا نداد .. الكود المده  المعد فعليكا بعنايدي 

 .267((."إما وال  ع يم أو أقواد م عددة 

لم ي هر قود واحد ، وإنما عدد ال نهدادي )) ن هوقينغ هعم أنه ومنهم س يك 

طبقدداك )) " و.269وأد ا قددواد نندد ت عكويددا مددن عدددم. 268... ((مددن ا قددواد
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بننددون  -إم-  نبدد  ن ريددي، قوننددا لدديس الوحيددد ، عوضدداك عددن ذلددك، إم-لن ريددي

عدددد هاددد  مددن ا قددواد مددن العدددم ،وال ي طلهدد  ننددوؤها  دددوه  دددوة واردددي 

ي أو إلدده ، بدد  أده هددذد ا قددواد الم عددددة  نندد  بنددك  عكددو ه بسددب  للطبيعدد

)) و ودددع إمكانيددي . 270"((القددوانين الكيمياديددي ،إنهددا مددا ي ودهددع العلددم حدو دده 

أمامهددا  75وجددود أقددواد م عددددة لكدد  قددود منهددا دوانيندده العلميددي  صدد  إلددى 

 . 271((صكر من االح ماالت في عدد ا قواد الممكني  055

" م"ا قددواد الممعومددي  ودعهددا سدد يكن هوقينددغ انطالدددا مددن ن ريددي  لددك    

ومنها دال بالممن ال صيلي ا هلي، وعليها بنى دوله ب عددد ا قدواد وأهلي هدا 

فهدو . 272، منها قوننا ، مع أنه قاد من بين الذين أ ب دوا أد قونندا لديس أهليدا

ي اح ماليي انطالددا هنا ال ي كلم عن أقواد حقيقيي وإنما ي كلم عن أقواد  صيلي

 ))مددن ذلددك أد الكددود الددذ   ودعدده ال يلددمم أد . الممعومددي" م"مددن ن ريددي 

يسدلك الممداد ال صيلدي مدا يما د  .  كود له بدايي أو نهايي في المماد ال صيلدي

وبال الي فإنه يُمكن ال ككير في  دواري  الكدود .   ماما ا جاها آور في المماد

ي هددي مثدد  الكددرة ، أو مسدد ويي ، أو فددي فددي الممدداد ال صيلددي ق سددطح منحنيدد

  .273(( ك  سر  ولكنها أسطح لها أربعي أبعاد بدال من بعدين 

ولكددن لنكددر  أد هندداك همددن ويددالي قدداد دبدد  االنكجددار :))ودددال أيطددا    

الكبيددر ولنكددر  أد الكددود فددي هددذا الممدداد الصيددالي م لدد  علددى نكسدده فهددو 

فدي هدذد (.. مثد  سدطح الكدرة)محدود ولكن النهايي له أو حدد  سدقق وارجده 

  . 274((ققانود الجاذبيي)الحالي نس طيع  طبي  دوانين الكيميان 

 

 لددك المددماعم هددي ظنددود و صمينددات وأوهددام ليسدد  مددن العلددم فددي  :أقااول    

 ين، عل  بها العق  الملحد  هربا من احيماد بداهلل بعددما هددم  أدلدي العقد  

وح ددى إذا فرضددنا جدددال أنهددا . والددوحي والعلددم  ددبهات وأباطيدد  المالحدددة

صحيحي فهي ال  نكي وجود هللا ب   حال من ا حول، فما بالك وأنهدا ليسد  

 : قذلك؟ بدلي  المعطيات والحقاد  اآل يي 

 

منهددا أوال إد فكددرة  عدددد ا قددواد حسدد  فهددم المالحدددة لهددا ال  قددوم علددى    

صلدوق مدن أساس صحيح من العلم،  د الثاب   رعا وعلمدا أد قونندا هدذا م

عدم وسادر إلى الموال، وال يوجد أد  دليد  علمدي يثبد  وجدود أقدواد دبد  
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وهدذد الحقيقدي دررهدا علدم . قوننا هذا وال أنه س  هر أقواد أور  مدن بعددد

الكيميان عندما  وص  إلى أد الكود ُول  من عدم ، فعلم الكيميان ال يس طيع 

ومدماعم . بعد نهايدي الكدود أد ي كلم عما دب  االنكجار الع يم وال عما يحدث

، هدي مدن ورافا ده وباطلدي 275هوقينغ ب د ا قواد ظهرت عنواديا من عددم

دطعا وينقطها ما ذقرناد عن بطالد القول بد د الكدود ولد  نكسده مدن عددم، 

 نه يس حي  أد يصل  . فهو ينطب  على قوننا وعلى أقواد هوقينغ الصرافيي

الم ورافي جنوني ال نصي  لده مدن العدم نكسه من عدم فيصبح  يئا، فهذا ق

 .الحقيقي ُمطلقا، وال يقوله إال جاه  ، أو معاند، أو ملحد جاحد 

 

وممددا يددرد ذلددك أيطددا أد علددم الكيميددان المعاصددر أ بدد  أد الكددود بدددأ      

لديس هنداك دليد  علمدي )) باالنكجار الع يم  وسين هي بانسحاق ع يم، لكدن 

ال يوجدد دليد  علمدي )) وقدذلك (( . ارواحد على أد االنسدحاق سديعقبه انكجد

واحد على أد قوننا هذا دد سبقه قود ُمنسح  ، ومدن  دم ال يميدد ا مدر عدن 

دددما )) ح ى أد العدالميهن الروسديين اللدذيهن . 276((قونه اف راضا بدود دلي  

دد  راجعا عنها بعدد سدبع سدنوات فقدق مدن طرحهدا  7524هذد الن ريي عام 

ومع ذلك ما هال المجادلود يس نهدود . الدلي  عليهالعدم اس طاع هما  قديم 

 .277((بها

 

فقد ودر   قريبدا ودار  ،حديثا ال ي حدث العلمان عن الكود الدور  ))  و   

دادددرة العلددم  د الددذين قددانوا ي حددد ود عددن الكددود الدددور  قددانوا ي جدداهلود 

 -بيدداالقددانود الثدداني للددديناميكا الحراريددي والددذ  ي طلدد  إعددادة ضددبق ا ن رو

فدي قد  قدود م كدود جديدد وإال فدإد درجدي ا ن روبيدا   -الكوضدى وال ددهور

 ددمداد مددع قدد  قددود وبال ددالي  صددير درجددي الحددرارة ال نهاديددي طالمددا قدداد 

إد درجدي حدرارة :االنكماش واالنكجار ال نهادي، لكن معطيا نا العلميي  قول 

لع دديم دالددي درجددي مطلقددي إذد  بقددى ن ريددي االنكجددار ا 4.0الكددود هددي اآلد 

ودد أ ب  العلم حديثا . على حدوث واب دان الكود وال  وجد انكما ات سابقي 

أنه قاد يوجد الحد ا دنى من ا ن روبيا لح ي نن ة الكود وهدو مدا يفقدد أد 

 دم إد قد  . الكود لم يسدبقه انكما دات وال يوجدد مدا يُعدرع بدالكود الددور 

ونكدس احعدداد بعنايدي فدي قد  انكجار سي طل  نكس الثاب  الكدوني المدده  
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نمددوذ  قددوني م كددود وإال لددن ي كددود  ددين وهددذا دليدد  جديددد علددى الصطدد  

 .278 ((العلمي لهذد الن ريي 

 

فكرة ا قواد الم عددة هي فكرة ن ج  لح  معطلي احعداد )) علما ب د      

المسددب  لكوننددا بعنايددي فهددي قحدد   ك ددر  أد هندداك  ريليونددات  ريليونددات 

قددود طبقددا لسدد يكن هدداوقنج فددي  055أس 75ا قددواد ا وددر   ريليونددات 

لكن في الوادع نحن لم ننهد أ  قدود آودر  -ال صميم الع يم  -ق ابه ا وير 

 دم .  ير قوننا فطال عن  ريليونات  ريليونات  ريليونات ا قواد ا ور  

إد هددذا ال يحدد  منددكلي ال صددميم المسددب  بعنايددي لكوننددا بدد  ربمددا مددع الوددد  

للمدرن أد )) و.  279((ح  ساؤالت فلسكيي أعمد  مدع  قددم علدوم الكيميدانيطر

ي سددانل لمدداذا احددددام علددى فرضدديي  ايددي فددي ال رابددي والدهنددي والبعددد عددن 

ق لددك الكرضدديي فقددق لمجددرد . ال جريدد  واالو بددار واليدد س ال ددام فددي الرصددد

ير  علمدان . الهروب من معطيات قوننا ال ي  طرح  ساؤالت فلسكيي عميقي

الكونيات الداعمين ل لك الككرة من أمثدال ليوندارد سوسدكايند أد رصدد قدود 

آودر هددو مسدد حي  علميددا ومنطقيدا والسددب  فددي ذلددك يرجدع لمددا يُعددرع بدد ُف  

الجسيم وهو أدصى مسافي من  لك الجسيمات ال دي  حمد  المعلومدات وال دي 

مددا أد  صدد  للراصددد يكددود عمددر الكددود دددد ان هددى منددذ مليددارات السددنوات 

أد ))  وبمددا . 280 ((لطددوديي وأ  قددود آوددر ح مددا هددو وددار  أُفدد  الجسدديما

فرضيي ا قواد الم عددة طبقا  ف  الجسيم يس حي  رصدها أو ح ى او بدار 

 د حجدر الماويدي  –وجودها فهي  صر  وار  دادرة العلم الماد  الن ر  

ال و  حدول إلدى فرضديي فلسدكيي  -في العلم هدو الرصدد واالو بدار وال جربدي 

 .281(( صر  وار  هذا احطار 

 

وبذلك ي بين أد ما داله المالحدة عن فكرة  عدد ا قدواد لديس مدن العلدم       

في  ين، وإنما  صمينات ور بات وظنود وأوهام ودرانات مس قبليي وآران 

وال يصددح ال علدد  . اس نددرافيي ال يُمكنهددا أد   يددر مددن الحقدداد  العلميددي  دديئا

اد  ال ددي أ ب هددا علددم الكيميددان، ودددد سددب  أد بيناهددا وا وددذ بهددا و ددرك الحقدد

 . وو قناها 
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. إد أه  العلم المص صين دد ردوا على  لك المماعم وبينوا فسادها ثانيا      

وجود ا قواد الم عددة هدو ))  : فوصف أحدهم  لك المماعم وال نود بقوله

مي دافيميقي ال يمكدن إ با ده أو او بدارد بد  أمر ورافي ،أو في أحسن أحوالده 

ودال الطبيد  الباحد  . 282 ((المجرد من أ  دلي   الكلسكيهو طرح هوقنج 

أقددواد دبدد  قوننددا ، أو )) إندده يسدد حي  ومم نددع فيمياديددا إ بددات : طلعدد  هيددثم

الرياضيات ال جريديي ال  سمح بوجود قود آور )) ، و...(( أقواد مع قوننا 

ودددددال الكيميددددادي جددددود  .283...((آوددددر دبدددد  قوننددددا  مددددع قوننددددا أو قددددود

ليسددد  فيميدددان إنهدددا فدددي أحسدددن  –ا قدددواد الم عدددددة -إنهدددا :)) بولكنجهدددور

ا حوال فكرة مي افيميقيي وال يوجد سب  علمي واحدد لإليمداد بمجوعدي مدن 

إد ما عليه العالم اآلد هو ن يجي حرادة ودال  يحددد قيدف ...ا قواد الم عددة

وأما الدرأ  الدذ  ))  :ودال الكيميادي روالند روبرت . 284((يج  أد يكود 

يقول ب د هذا الكود دور  ، أ  أنه ينكم   م ي مدد،  دم يعدود فيدنكم  مدن 

إلد  فإنده رأ  لدم يقدم علدى صدح ه دليد  ، وال يمكدن أد يُع بدر رأيدا ... جديد 

)) عددالم الكونيددات بيبلددم أد قدد   لددك  ودددال. 285((علميددا ، بدد  مجددرد  صمددين

طروحددات إنمددا هددي اف راضددات ، وليسدد  ن ريددات علميددي  قددف ورانهددا ا 

إنها أدرب إلى الصيال العلمي . حقاد  أو معلومات أو ح ى مالح ات مقبولي

إد فرضيي ا قدواد ((:دال عالم الكونيات جور  إليسو .286((منها إلى العلم

الم عددددة ليسدد  مددن العلددوم وال  وجددد داودد  دادددرة العلددم وإنمددا فددي إطددار 

والدذين ي حدد ود :)) الكيميادي الكبير محجوب عبيدد طده ودال. 287 ((لكلسكيا

ذلدك أد برهداد . وهدم ال ي حدد ود علمداك . ثرعن عدد ال نهادي من ا قواد قُ 

وجودها مس حي ، بسب  فرضيي عدم    يرها في عالمندا، وإال لكاند  جدمناك 

 .  288((منه 

 

: ومنهم الكيميادي جور  س انسيو وهميله روبرت أ روس، داال   

والوادع اد الحجج المس كيطي الم علقي بالديناميكيي الحراريي ال  نير إلى ))

سدني "يقول الكيميادي . أ   كرار على االطالق في عمليي ال مدد االصلي

م لقي وا قواد ال.إد عالمنا ال يمكن له اد ير د في المس قب  : بلودما.أ

قان   سمى فيما مطى با قواد الم ذبذبي، ونحن  منسوبي إلى فريدماد

ندرك اآلد أد أ  قود م ل  ال يمكن اد يمر إال بدورة واحدة من دورات 
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الم ولدة في قوننا  -ال دهور-ال مدد واالنكماش بسب  ضصامي االن روبيا

ام مك وحا،  وسوان أقاد الكود م لقا. الذ  هو ابعد ما يكود عن النوساد 

مر دا ام م مددا على و يرة واحدة، فاد ال حوالت  ير المعكوسي في اطوار 

قذلك فاد ن ريي ".الكود  دل على اد للكود بدايي ووسطا ونهايي محددة 

إلى اد "جود ويلر "ومن هنا يصلا .النوساد ال  نسجم مع النسبيي العامي 

لو : "كود إلى االبد فيقول عمليي انكماش قبيرة واحدة من   نها اد  نهي ال

وما من أحد .حص  انهيار في الجاذبيي فسنكود دد وصلنا إلى نهايي الممن 

دق اس طا  اد يجد في معادالت النسبيي العامي ادنى حجي  فيد القول 

أو أ   ين آور " قود ذ  دورات "أو بوجود " بعمليي  مدد أور  "

 .289(( "سو  النهايي

غ بد د دولده بدا قواد الم عددهدة يعندي أد واحدداك منهدا إد هعم هوقين :ثالثا    

سيح و  على دوانين فيمياديي مث  قوننا مما يوج  ظهدورد مدن العددم،ومن 

؛ فهددو هعددم باطدد   د قوننددا لددم يصلدد  290 ددم  فددال ضددرورة  د يصلقدده وددال 

نكسه من عدم قما أنه يس حي  للعدم أد يصل  نكسه من عدم ليصبح  يئا قمدا 

قما أنه ال يُمكن للمصلوق أد يصل  نكسه وال  يرد قمدا هدو  ابد  . بيناد سابقا

و د ن ري ه الممعومدي ليسد  حقيقدي علميدي وال ح دى بل د  . وادعا و رعا

مر بددي الن ريددي، فهددي وهددم ومددن أوهددام هوقينددغ وورافا دده قمددا بدديهن علمددان 

 وال أد يح ج بها 291"إم " وال يح  له أد يبني هعمه على فرضيي . الكيميان

ل  ييد دوله،  نه سب  أد بينا أد هذد الن ريي ليس  حقيقي علميدي، وال يوجدد 

دلي  صحيح يثب ها، ودد رفطها علمان الكيميان وبينوا أنها من أوهام الرجد  

لكنه مع علمه بذلك واع رافه ب نها ليسد  حقيقدي علميدي وال يُمكدن . و بها ه 

ور  مدن  وظيكهدا واالح جدا  إ با ها حس  قالمه المذقور سابقا، فإنده ال ي د

فعد  ذلدك  طبيقدا لمدنهج . بها هورا وبه انا  طليال و حريكا ل ايات في نكسده

االسدد دالل احلحدداد  القددادم علددى ال حريددف وال دد  وال العدد  وهدددما العقدد  

 .  !!والوحي والعلم

، فهدذا قدذب ،  د 292وليس صحيحا أد هعمه هدو مدا ي وددع العلدم حدو ده   

هوقيندغ نكسده  الدذ  ي ودعده بكلسدك ه و دبها ه وأوهامده  هعمه هذا هدو هعدم

وليس العلم هو الدذ  ي وددع ذلدك،  نده سدب  أد بيندا أد دولده ب عددد ا قدواد 

ليس من العلم في  ين، ودد أقد على هدذا الحقيقدي قثيدر مدن علمدان الكيميدان 
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فدالعلم بدر ن مدن هعمده، بد  يدحطده،  د العلدم الصدحيح . قما بينداد أعدالد

أد الكود مصلوق من عدم وسادر إلى الموال،ولم يق  أنه سيصل  نكسده  أ ب 

فهددذا الرجدد  يك ددر  علددى العلددم . مددن جديددد، وال أندده سدد  هر أقددواد أوددر 

وعليده فدال يصدح القدول بد د .ويُلبس إلحادد وضالله  وب العلم هورا وبه اندا

الكدود  د هدذا . أحدا من  لك ا قواد الوهميي سيوجد ويكود منابها لكونندا

وا قواد ا ور  ال وجود لها من الناحيي العلميي، وعليه فكالمه حول قونه 

 .الممعوم باط  وال حقيقي له و سقق ق  مماعمه وأوهامه الم علقي به

؛ فلدو دلندا "الكيميدان"بعقولندا باسدم )) علما ب د دلدك الدمعم هدو اسد صكاع    

لبنا ب حديدد مصددر  لدك لهوقينج إد طادي حراريي انبعث  فج ة في مقعدد لطا

" دددوانين الحكدد "الطادددي  ندده وهددو الكيميددادي الع يددد، يعددرع أد مددن بددين 

الددذ  يعنددي أندده ال " حكدد  الطادددي"ا ساسدديي فددي الكيميددان مددا يُعددرع بقددانود 

ولكنه في ذات الود  يُطالبندا بد د نقبد  " ال  ين "يُمكن للطادي أد    ي من 

 عددة حس  ن ري ه ال دي لدم  ُص بدر ولدم  ُبدرهن ب د قوناك ب سرد، بَلحهَ أقواناك م

، ويكطح البروفسور محجوب "!ال  ين " جريبياك، يُمكن أد  بره فج ة من 

مثدد  هددذا ال ددن : )فيقددول" المدد هق احلحدداد "بعدد  جواندد   -رحمدده هللا  –

السقيم ال يصلو منه ق اب مما ودع في يدد  مدن الك د  المعاصدرة عدن الككدر 

هدوقينج، واينبيدر ، )وصل ه بالعقيدة الدينيدي " م الطبيعيالعل"الم ر ه  على 

وهددذا أمددر  ريدد   د العقيدددة احيمانيددي واضددحي (. ديكيددم، ديكنددم و يددرهم

 293((وميسورة، وليس من عذر عند هفالن المككهرين لصطد هم أو جهلهدم بهدا

  . 

دوقينم عن  عددد ا قدواد وأهلي هدا، هدو إد ما داله الملحد ري نارد : رابعا  

من أوهام الرج  ور با ه يُبطله ما دلناد في نقدنا لككدرة  عددد ا قدواد ب دلدي 

ومدن جهدي أودر  ال يصدح . العلم وأددوال علمدان الكيميدان فدال نعيدد ذلدك هندا

أع قد ليس أمامدك . إذا اق نك  هذا الكود المده  المعد فعليكا بعنايي ": دوله

ال يصدح  د . 294((."إما وال  ع يم أو أقواد م عدددة .. راد ا ناد إال  كسي

 لك المقدمي ال ي اع مد عليها الرج  ليس لها إال  كسير واحد صحيح ،وليس 

وهذا ال كسير هو أد الكود المده  والع ديم . لها اح ماالد قما هعم دوقينم

دا بوجددود الددذ  نددراد ينددهد بالطددرورة أد والقددا ع يمددا ولقدده ، وال ينددهد أبدد

وح ى إذا اف رضنا جدال . أقواد م عددة وهذا أمر  اب  علميا قما بيناد أعالد

وجددود ا قددواد الم عددددة فهددي أيطددا  نددهد بالطددرورة أد والقددا ولقهددا،  د 
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ا مر ال ي عل  بكود أو أقثر أو بما ال نهايدي مدن ا قدواد، وإنمدا ي علد  بد د 

م ال بد لها مدن ودال  ولقهدا،  نده هذد ا قواد قلها مصلودي من عدم ، ومن  

 . يس حي  أد يصل  العدم نكسه من عدم فيصبح قونا أو عدة أقواد 

إد القول بإمكانيي وجود اقواد م عددة من جهي احمكاد العقلي هو : خامسا  

أمددر لدديس مسدد حيال، وإنمددا هددو ممكددن عقددال، ودددد  كلددم فيدده بعدد  علمددان 

ودد قاد الني  .نيي حوادث ال أول لهاالمسلمين ، وهو ا مر المعروع بإمكا

 قددي الدددين بددن  يميددي أ ددهر الددذين  كلمددوا فددي ذلددك ،فقددد قدداد يُثبدد  إمكانيددي 

. 295حوادث ال أول لها في أفعال هللا  عالى وال يقدول بوجوبهدا وال بام ناعهدا

فمن الممكن أد يكود هللا عم وج  دد ول  عوالم و يرها مدن الكادندات دبد  

،بحكم أنه سبحانه فعال لما يدرد وهدو الصدالق العلديم، وددد أد يصل  قوننا هذا

ومدن الثابد   درعا أد هللا  عدالى ولد  .  يصل  أقوانا أور  بعد هوال قوننا

مصلودات دب  ول  الكود، قالمان والعرش، وأنه سدبحانه سديصل  بعدد قونندا 

ُ  َ يحدرَ ))هذا قونا آور يكود في المعداد ا ودرو   َم  ُبَددَُّل ا َرح ا َرح ي  يَدوح

قَهَّدداري 
دددي الح ي الحَواحي ددَماَواُت َوبَددَرُهواح هلله لكددن قدد  مصلودا دده ((. 38: إبددراهيم()َوالسَّ

حاد ددي وليسدد  أهليددي، ولقهددا سددبحانه بعلمدده وإراد دده وحكم دده، وهددي رهددن 

فقدول هدفالن المالحددة يددو  فدي . إراد ه إد  ان ولقهدا وإد  دان لدم يصلقهدا

ل أنه ربما أد أقوانا دد  كود ُولق  دب  قونندا احمكاد العقلي من جهي اح ما

وربما  وجد بعد هواله؛ لكنها لم  صل  نكسدها وال أد عمليدي ولقهدا أهلدي وال 

نهدددادي وضدددرور ، وال أد وجودهدددا ينكدددي وجدددود هللا  قمدددا هعدددم هدددفالن 

وإنمددا الصددال  عددم وجدد  هددو الددذ  ولقهددا مددن عدددم ويدد حكم فيهددا . المالحدددة

ه ،  د المصلودات يس حي  أد  صل  نكسها من عدم ، بإراد ه وددر ه وحكم 

لكدن ا مدر . والبد لها من وال  ولقها وف  منيئ ه وحكم ه سدبحانه و عدالى 

الذ  يج  أد ال ي ي  عنا هو أد  لك ا قواد الُممكني  رعا وعقال ال يُ ير 

من الحقيقي  يئا، وهي أد الكود الذ  نعي  فيه مصلوق من عدم وسادر إلى 

وح دى وإد ددال . موال وال بد له من وال   ولقده بإراد ده وعلمده وحكم ده ال

العلم إمكانيي وجود عوالم م عددة ، فإد ا مر ال ي  ير أيطا ، و بقى الحقيقي 

ُم جليي وهدي أد قونندا وقد  العدوالم ا ودر  مصلوددي هلل عدم وجد  ، وعلدى 

وال  لدديق ، وال الملحددد أد يددفمن بصالقدده وإال لددن ينكعدده ال هددرب وال العدد  

. ال علد  با وهددام وال منيددات، وسددي حم  مسددفوليي أفعالدده فددي الدددنيا واآلوددرة

فح ى ولو دلنا ب عدد ا قواد فهذا ال ينكي وجود الصال  من جهدي، ووجودهدا 

يس لمم ح ما وجودد من جهي اور ، الد  لك ا قواد قان   ُصل  من عددم، 
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فعلى احنسداد العادد  أد يحمد  .  ويس حي  أد يصل  العدم نكسه ليصبح قونا

ا مر بجد ويح اط ويحري على ما ينكعه، وال ي  ر بالدنيا وم اعها ،فمهمدا 

. طالدد  فهددي فانيددي، ولددن ينكددع احنسدداد بعددد مو دده إال إيماندده وعملدده الصددالح

والملحد أقثر الككار وسرانا ولن  نكعه  دبها ه وأوهامده و درورد يدوم يقدوم 

 .  !!الناس إلى رب العالمين

إد ذلك الممن الذ   صيله الملحد هوقينغ،  فهو همداد  :-سادسا -وأخيرا    

ال حقيقي له في الوادع وال دلي  علمي يثب ه، فهو من أوهامه و صمينا ده ال دي 

، وقالمنددا السدداب  هددو رد علمددي "م"بناهددا علددى ن ري دده ال ددي سددماها ن ريددي

لددي عندددما دددال ب عدددد و ددرعي وعقلددي يُبطدد  مددا بندداد علددى ذلددك الددممن ال صي

وبينا أيطا أنه ح دى لدو فرضدنا جددال صدحي . ا قواد وأهليي عمليات الصل 

ذلك فإنه ال ينكي وجود هللا ، وإنمدا يصدبح  داهدا آودر علدى وجدودد سدبحانه 

 . و عالى

 -علددى مصا لدددي)) وذلددك الدددممن الصيددالي الهدددوقين ي الممعددوم ينطدددو       

ي اد الدممن الصيدالي هدو همدن  يدر ال يعرفها إال الم صصصدود وهد -ودا 

فالرجد  . 296((فيميادي بال الي فال وجود فيمياديا للكود إال بعد ولقه فيمياديا

ي عمددد الصلددق بددين الددممن الحقيقددي الددذ  ظهددر بصلدد  الكددود، وبددين الددممن 

 م أنه بعد ذلك وادعنا . الصيالي الذ  او لقه في ذهنه وال وجود له في الوادع

ع همانده الصيدالي لقدوانين الكيميدان وبندى عليده دولده مرة أور  عنددما أوطد

، مدع أد !!ب لك ا قواد الم عددة، وق د ا مر حقيقي ودام الدلي  علدى إ با ده

وبمدا أد ذلدك الدممن ال صيلدي  يدر موجدود، فدال يصدح . الحقيقي ليس  قذلك 

اسدد دعان دددوانين الكيميددان لنطبقهددا عليدده  ددم نع قددد بوجددود العددوالم الهوقن يددي 

إنه فع  ذلك ال الع  وال طلي  ان صارا لإللحاد وال ماما بمنهج .  !!لصيالييا

االسددد دالل احلحددداد  القدددادم علدددى ال طدددلي  وال ددد  والصددددا  وهددددم العقددد  

 .والوحي والعلم

وبال ددالي فإندده يُمكددن : ))وأمددا ا  ددكال ال ددي اد رحهددا هوقينددغ عندددما دددال    

 صيلي ق سطح منحنيي هي مث  الكدرة ال ككير في  واري  الكود في المماد ال

، أو مسدد ويي ، أو فددي  ددك  سددر  ولكنهددا أسددطح لهددا أربعددي أبعدداد بدددال مددن 

فهي لدن  نقدذد ، ويصددق عليهدا نقددنا لحكايدي  عددد ا قدواد مدن  .297((بعدين

جهي، ومهما  صورنا ا  كال ال ي يُمكن أد ين هي بها الكود فهدي لدن   يدر 

ننا ُول  من عدم وسادر إلى الموال،  وال بد له من الحقيقي  يئا، وهي أد قو
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. !!من وال  ولقه،  د العدم يس حي  أد يصلد  نكسده مدن عددم فيصدبح  ديئا

وهددذد الحقيقددي  صدددق علددى قوننددا وعلددى قدد  ا قددواد إد وجدددت ،  نهددا 

 . مصلودي قكوننا

وأمددا الكددود الم لدد  الددذ   صيلدده هوقينددغ عندددما هعددم  أد الكددود الددذ        

هددو مجددرد فرضدديي ، ف298لدده سدديكود مسددطحا م لقددا مك كيددا ذا يددا بالكامدد  صي

. م صيلي نب   في رأسه ، وال وجود لها في الوادع، وال  ُ ير  يئا من الحقيقي

رد لذلك الكود سيكود حقيقدي مسد قبال فإنده  وح ى ولو فرضنا جدال أنه  صوه

عدم ق يرد مدن لن يكود قونا أهليا قامال مك كيا بذا ه،  نه قود مصلوق من 

المصلودات، وس كود له نهايي بحكم أنه ليس أهليا، وال بد له من وال  ولقه، 

 د العدم يس حي  أد يصل  نكسه من عدم ليصبح  يئا، والمصلدوق لدن يصلد  

 .نكسه وال يُمكن أد يكود أهليا وهذا  اب  بدلي  العق  والوحي والوادع

رنا أندده علددى  دد   ك  ُم لدد  ، أو مك ددوح ، أو علمددا بدد د قوننددا سددوان  صددوه

مس و  قما هو ُمبين في الندك  أدنداد، فهدو فدي ميدماد العلدم والندر  سدادر 

 .299فكما قان  له بدايي، فس كود له نهايي ،إلى الموال

 
الذ  يقدول  -المك وح المس و  –وأ ير هنا أيطا إلى أد النك  المنبسق     

بدده المالحدددة أو بعطددهم بدددعو  أندده قددود ال نهددادي، فهددو يُمكددن فيمياديددا أد 

يحدددث ذلددك فددي يُطددو  قطددي السددج  للك دد  قمددا أ ددار القددرآد الكددريم ، ف

ودد دل  النواهد العلميي علدى أد الكدود .300المس قب  ليصبح قونا اسطوانيا
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لكنده لديس ال نهاديدا وإنمدا هدو نهدادي وسدادر   ،301منبسق مسطح ببعدين فقق

   .302إلى الموال

وبذلك ي بين مما ذقرناد أد دول الملحد ب عدد ا قواد وأهليدي  كونهدا ، هدو   

 صمينا ددده الكثيدددرة مدددن جهدددي، و دحطدددها هعدددم باطددد  ووهدددم مدددن أوهامددده و

. معطيات علم الحدي  الم علقي بنن ة قوننا من عدم ونهاي ه مدن جهدي أودر 

وح ى لو فرضنا جدال أنها موجودة فهي ال  ص لدف عدن قونندا ب نهدا مصلوددي 

مثله مدن عددم وأنهدا سدادرة إلدى الدموال و ندهد بالطدرورة أد والقدا ع يمدا 

 .ولقها من عدم 

 :قول العقل الملحد بنفي التصميم والغائية والحكمة في الكون نقد: خامسا
ال يسدد طيع احنسدداد المنُصددف أد ينكددر وجددود الحكمددي وال عليدد  وال اديددي     

وال صميم في الكود اب دانك من ن رد في نكسه إلى الن ر في مص لف م داهر 

ا عمدى  لكن العق  الملحد ن درا ل عصدبه. الكود الكثيرة والُمبهرة والُمعجمة

لدينه وهواد وجدناد يُنكر جاهدا م اهر الحكمي وال اديي وال صميم فدي نكسده 

وإد أددددر بهدددا أو ببعطدددها فسدددرعاد مدددا ينكرهدددا  حدددايال و هربدددا . والطبيعدددي

، أو يُقممهددا ويحصددرها فددي مجددال ويُكسددرها بالعنددواديي وال لقاديددي والصدددفي

طيع  لك الم اهر هورا ضي  ويجعلها اس ثنان  م يُدرجها في العنواديي ، ف 

 ددم يدددعي أد الكددود . وبه انددا واف ددران علددى العقدد  والعلددم والنددر  والوادددع 

ينهد على عدم وجود هللا،  نده قدود مملدون بالعندواديي والصددفي والعبثيدي، 

وليس فيه من الحكمي وال اديي وال صميم  ين، وإد ُوجد  ين من ذلك فهدو 

بع  مماعمهم ، فما  كاصي  ذلدك؟،   لك هي. اس ثنان ليس أصال وال داعدة

 . وما حقيقي  لك المماعم ؟

 

فمن أدوالهم أد المالحدة في نكيهم لل اديي والحكمدي فدي الكدود يددعود أد     

مجرد وجودنا في الكدود دليد  بدديهي علدى أد بني ده مناسدبي لنند ة الحيداة )) 

لنند  نا دلديال ونن  نا ، وإال لمدا نند نا ، ومدن  دم ال يع بدرود مالنمدي الكدود 

لذلك يرف  فكدرة أد الكدود ددد  دم  كصديله علدى مقداس . على أ  أمر  يبي

االنسدداد ، ويدددرود بددددال مددن ذلدددك أد ددددوانين الطبيعددي ددددد فَصدددل  احنسددداد 

 .303(( لي ناس  مع بنيي الكود
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الصطددوة ال اليددي مددن اس عراضددي   )): ومددنهم الملحددد بر رانددد راسدد  ،دددال   

إنكدم  ددرقود جميعداك أد . البدد أد  وصدلني إلدى جدليدي ال صدميم  للكرضيات

ق   ين في هذا العالم  م  صميمه مدن أجد  أد  فرضيي ال صميم  ق طي أد

دليالك عن صدور ه الحاليدي لمدا اسد طعنا  ولو أد العالم او لف، نعي  وفقاك له 

،  ك سدي بحلدي مدن الكطدول  إنهدا، هدذد هدي جدليدي ال صدميم . أد نعي  فيه 

علينددا  أد  مددي أراندد   ملددك ذيددوالك بيطددان قددي يسدده ، ولنك ددر  فرضدداك 

ال أعرع قيف س  صرع ا ران  وفد  هدذا الن دام ؟ إنده أمدر ، اصطيادها 

وهددو أد ا نددف ، البددد أنكددم  عرفددود نك ددي فددول ير . السددصريي  يبعدد  علددى

 هذا النو  من اآلران لم ي حول فقق إلى عالمدي إد! موجود من أج  الرؤيي 

مجدين دارويدن بددأنا نكهدم بندك    نه مندذ، من عالمات القرد الثامن عنر 

يعندي أد البيئدي ليسد   وهدذا. أوضح لماذا   كيف الكادنات الحيي مدع بيئا هدا 

نكسدده   د الكدادن هدو مدن يكيدف، هدي مدن  كيدف نكسدها مدن أجد  الكادندات 

وال يوجد أ   ،وهذد هي داعدة ال كيف البيئي ، وينمو مر بطاك ب روع بيئ ه 

، عندددما  لقدددود ن ددرة إلدددى فرضدديي ال صدددميم . علددى ال صدددميم فيهددا دليدد 

جددذباك الن بدداد الندداس حيدد  يفمنددود بهددا و كسددو عيددونهم  سدد جدونها ا قثددر

، بكد  هللهدا ووللهدا ،  كاصي  هدذد الكرضديي  وبك ، و نرح لهم هذا العالم 

إنني بصدق ال . ين آلالع السن س جدونها ا قثر صموداك و موليي بين الناس

الكدود ويبدعده ويحداول  وإذا قن م م  قدين من أد هللا يحيق بهذا. أؤمن بهذا 

قالقدس  فلمداذا لدم ينجد  أفطد  مدن جماعدي قوقدو،  جميله لماليين السدنين 

أو السدير وينسد ود  نر ند  ؟ حقداك إنندي ال أ دعر بد   ، أو الكا يود ، قاد 

أن در أ  قدادن : " م ويقدول لدي وصوصداك حدين ي قددم أحدده، في هذا  جمال

حقاك إنندي ال أجدد " . قادن في الوجود على احطالق  أنا أفط ، رادع هو أنا 

إذا دبلد م بدالقوانين ، فطالك عن ذلك  , أ   ين مبهرا عن جمال هذد ا  يان

علدى سدطح هدذا الكوقد  هدي  فيج  أد  درقوا أد الحياة، العلميي المعهودة 

طدور  أو، إد الحيداة ومطدي فدي دعدٍر سدحي  . عرضي للموت بندك  ح مدي 

وفددي نقطدي معينددي وسدق هددذا ، مدن أطدوار االضددمحالل فدي الن ددام النمسدي 

وهددي ال ددي  ناسدد  نمددو ،  ملكددود أد   كيكددوا مددع الحددرارة  , االضددمحالل

هذد هدي الحيداة القصديرة ،  لب  أد  مول و موت   م ال، البر وبالهما ود ياك 
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ومن أدوله أيطا أنه  وسع في ا مر ولدف ودار لينكدي وجدود ال اديدي فدي     

سلوك ا حيان، ورد بكالمه على علمان علم ا حيان في دولهم بها، فكاد مما 

ال طور أ   ين ي طل  اف را   ايي، سوان أقان   ه  في عمليي: )) داله 

ومع ذلك فإني  ير . داو  العالم أم وارجه ؟ هذا هو السفال الددي  الكاص 

إد سدلوك الحيواندات . مق نع ب ا دا بمدا رأي ده مدن حجدج  سداق ح بدات ال اديدي

والنبا ات يسير على نحو يفد  إلدى ن دادج واصدي ، يُكسدرها رجدال ا حيدان 

إد ال قدم في البح  العلمي لم يقددم أ  دليد  )) ب  . 305((يي السلوك ب نها  ا

علددددى أد سددددلوك المددددادة الحيددددي يدددد حكم فيدددده  ددددين  يددددر دددددوانين الطبيعددددي 

لكن ال يوجد لحسن الح  برهاد علدى الصطدي احلهيدي ،   )) . 306((والكيميان

يموا فهذا على ا د  هو ما البد أد نس ن جه من أد المفمنين بهذا الصطي لم يق

 .307((عليها أ  دلي 

إد ننددد  ه . لددديس وران ننددد ة احنسددداد  ايدددي أو  ددددبير: )) وددددال أيطدددا      

وحيا ه وآماله ومصاوفه وعواطكه وعقاددد ، ليس  إال ن يجي الج مدا  ذرات 

وال  سدد طيع حماسدد ه أو بطول دده أو فكددرد أو . جسددمه عددن طريدد  المصددادفي 

ع ما دام به االنسداد عبدر ا جيدال وجمي.  عورد أد  حول بينه وبين الموت 

مدن أعمدال فدذة ومددا ا صدف بده مدن ذقددان وإودالي مصديرد الكندان المددر بق 

وال بد أد يُدفن جميع ما حققه احنساد مدن نصدر . بنهايي المجموعي النمسيي

إد هدذد ا مدور جميعدا .وما بناد من صروح المدنيي  ح  أنقا  هدذا الكدود
 .308(( ات على انكارهاحقاد  ال  قو  فلسكي من الكلسك

بلغ به جنونه وعنادد و عصبه للباطد  أنده  الملحد ستيفن هوكينغومنهم      

: ق ابددا سددمادإندده صددنف .نكددي ال اديددي باسددم ال اديددي و ددواهدها الدالددي عليهددا

ال صميم الع يم ، أ ب  فيه ال صميم والددي في الكود وأنكدر الصدال  وأرجدع 

وددي وإحكدام إلدى الصلد  العندوادي وال لقدادي ول  الكود بما فيه من  صميم 

بدعو  أد العدم ول  نكسده مدن عددم ف صدبح قوندا مصدمما  صدميما ع يمدا 

وصدددف حرقدددي و.  !!!!!!!!!!!!!!!دديقدددا محكمدددا بدددال ودددال  حكددديم ولقددده 

الجميئددات الممدوجددي فددي الكيميددان الكميددي ب نهددا  عكددس اح مدداالت عنددواديي 

 . 309أساسيي في الطبيعي

اع ددرع بال صددميم واح قدداد فددي الكددود قصلدد   هم الملحااد دوكيناازوماان      

ا حيان، وأرجعه إلى االن صاب الطبيعي الذ  يعمد  بعندواديي وبدال  اديدي ، 
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قاد من الممكدن اد يقدال عنده انده يلعد   ))فعمله هو عم  آلي أعمى ، وإذا 

 .310((دور صانع الساعات في الطبيعي ، فهو صانع ساعات أعمى

: اع رع بال اديي فدي الكدود عنددما ددال الملحد ستيفن واينبرغ وآخرهم     

: )) ددال عدن الكدود، لكنه عاد ونق  ذلك عنددما 311((وأننا  ايي الوجود)) 

. وأنه سيصبو يوما في برودة ال حدود لها، أو أنه سيصير إلى جحديم مسدعور

 .312((حقا أد الكود قلما بدا طيعا لالدراك ، بدا عبثا  ير مقبول 

إد مددماعم هددفالن : هددفالن المالحدددة ودحطددا لهددا أدددول ونقضااا لماازاعم     

باطلي جملي و كصيال بطالندا دطعيدا، ومدا هدي إال أهدوان وظندود و صميندات  

 د مما يدنق  نكدي هدفالن المالحددة . وعناد وجنود و عص  أعمى للباط 

لل اديي في الكود من أساسه هو أنه من الثاب   درعا وعلمدا أد الكدود ُولد  

من عدم ، وبما أد العدم يس حي  أد يصل  نكسده مدن العددم ليصدبح قوندا فدإد 

وبما أد ا مر قدذلك فدال بدد للكدود مدن  اديدي . هذا يعني دطعا أد والقا ولقه

ُول  من أجلها ،  د والقه وال  ع يم حكديم م صدف بكد  صدكات الكمدال، 

بما أد ا مر و. ومن هذد صكا ه يس حي  أد يصل  الكود بال حكمي وال  اديي

قددذلك فكدد  مددماعم هددفالن المالحدددة و ددبها هم باطلددي دطعددا و  كسددر و نهددار 

 . و  هاف  أمام الدلي  القطعي الذ  أوردناد

 

ويثب ه ويُبط  مماعم هفالن المالحدة العميداد أد م داهر  ومما يؤيد ذلك    

ي الحكمي وال صميم والع مي والددي واححكام في الكود ال حد لها و  هدر فد

قدد  قادنا دده علددى المسدد ويين المجهددر  ومددا فوددده ، وفددي الكادنددات الحيددي 

والجامدة، بحي   فقد قلها بد د الكدود لده  ايدات جمديدي و اديدي قبدر  مدن 

أجلها ُول  الكود مما يفقد دطعدا أد والقدا حكيمدا ولقده  جد   اديدي أرادهدا 

ا َولَقحددُ  َوَمدد: ))مددن ولقدده للكددود واحنسدداد، علددى رأس  ايا دده دولدده سددبحانه

بُدددُدودي  ندددَس إيالَّ لييَعح ي دددنَّ َواحح ٍق َوَمدددا أُرييدددُد أَد ( 02)الحجي هح دددن رِّ دددنحهُم مِّ َمدددا أُرييدددُد مي

ُمودي  ةي الحَم يدينُ ( 01)يُطحعي اُق ُذو الحقُدوَّ هَّ َ هُدَو الدرَّ والندواهد ((.  08 -01()إيدَّ هللاَّ

وددد ُصدنك  فدي ذلدك  الدالي على ال اديي في الكود قثيدرة جددا ال نهايدي لهدا ،

ق   قثيرة وم نوعي ح ى أد المالحدة أنكسهم ق بدوا عدن ذلدك وأ داروا إلدى 

قثيددر مددن م دداهر ال صددميم والحكمددي وال اديددي لكددنهم حرفوهددا عددن أصددلها 

 . 313و اي ها هورا وعنادا وبه انا
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: علدى ال اديدي  منها مثال إد الناظر والم دبر في  اري  الكود يجدد دادماُ      

من ذلك مثال  أد العلم دال ب د للكود بدايي، وله عمر . و طورا ونهايي  نن ة

نه ظهرت الكادنات الحيي ، آورها احنسداد  دم ددال . همني ُمقدر ،  م بعد  كوه

وهدذا يعندي أد الكدود يسدير نحدو  ايدي . ب د للكود نهايي ح ميدي سدادر إليهدا 

كددم ووظددادف جمديددي فددي إطددار ال مسددار ال ددادي قبددر  ،   صللدده  ايددات وحي

و إال لمدداذا ي هددر الكددود مددن عدددم ،  ددم  ُصلدد  المصلودددات . النهددادي للعددالم 

و عي  فيده أحقابدا مدن ا همداد ،  دم ي جده الكدود قلده إلدى  المدوت والنهايدي 

أليس في ذلك دلي  دامغ على اد الكود له  اديي  ن  رد وهو !! . والدمار ؟؟

 .سادر إليها ؟؟ 

 

د الم دددبر فددي  دداري  نندد ة الكددود و  درجدده عبددر ومددن ذلددك أيطددا هددو أ    

مراح  همنيي طويلي ، ي بين له أد ق  مرحلي قان  لها وظيكي  اديي  فديهدا  

فلمددا .،  ددم أد قدد  مرحلددي هيدد ت ال ددروع لمرحلددي أوددر   دادمددي ، وهكددذا 

اسدد قرت ا ر  ظهددر المددان ،  ددم النبدددات ،  ددم الحيددواد ،  ددم لمددا  هيددد ت 

نسدداد ، فوجدددها مهيدد ة لدده بهوادهددا ومادهددا، ونبا هددا ا ر   مامددا ظهددر اح

إل  ، فهو ال يس طيع أد يعدي  بددود ذلدك، ممدا يددل ...وقنوهها وحيوانا ها 

على أد الكود قله يسير وف  وطي إلهيي معدة مسبقا ليُحق  احنسداد ا ماندي 

  وهذا ا مر قما أد العلم دد ذقرد ،والعق  يقول به ، فإد النر. ال ي حملها 

ديهَا َوبَاَرَك فييهَا }: أ ار إليه أيطا، في دوله  عالى  ن فَوح َي مي َوَجَعَ  فييهَا َرَواسي

داديلييَن  بََعديي أَيَّداٍم َسدَوان لِّلسَّ } ،و -75:سدورة فصدل -{َودَدََّر فييهَا أَدحَوا َهَا فيدي أَرح

دا  َُعدُدوَد  مَّ نَد َربَِّك َقد َلحفي َسدنٍَي مِّ ماك عي هَد ح أَ َدى }،و-31:سدورة الحدج-{َوإيدَّ يَوح

ُقوراك  دذح َن الدَّهحري لَمح يَُكن  ديئا مَّ ين  مِّ ،و -7:سدورة احنسداد -{َعلَى احنساد  حي

د   فيدي ا َرح ي َولييكَديك }  -45:سدورة البقدرة-{َوإيذح دَاَل َربَُك ليلحَمالَديَكيي إينِّدي َجاعي

نَس إيالَّ لييَ ))و. ي نَّ َواحح ٍق َوَمدا أُرييدُد َوَما َولَقحُ  الحجي هح دن رِّ دنحهُم مِّ بُُدودي  َما أُرييدُد مي عح

ةي الحَم يينُ  اُق ُذو الحقُوَّ هَّ َ هَُو الرَّ ُمودي  إيدَّ هللاَّ  (.08 -02:الذاريات()أَد يُطحعي

 

ومددن م دداهر الحكمددي وال اديددي فددي الطبيعددي أد الكددود دددادم علددى  ددواهد     

قاند  ددوة الجاذبيدي ))  أنه إذايد؛ مده  وددي محكمي  ايي في اال قاد وال عق

و داري  : فدالكود سديكود  ايدي فدي الصد ر : أددو  ب ريليدود مدرة : الثقاليي 

فمن أجد  نجدم م وسدق ق ل ده أدد  ب ريليدود مدرة منهدا !!.. حيا ه دصير جداك 

إذا : ومددن ناحيددي أوددر  !!.. فسددوع لددن  م ددد حيا دده لحدوالي سددني : للندمس 

فلدن   ندك  نجدوم و ال مجدرات إطالدداك : أدد  طاددي : قان  الجاذبيدي الثقاليدي 



!!.. ليسد  أدد  حديدي مدن ذلدك : فإد العالدات ا ودر  والقديم : وقذلك !!.. 

فسيكود العنصر الوحيدد المسد قر : فإذا ضعك  القوة القويي بمقدار دلي  جداك 

ولدن  وجدد ذرات لعناصدر أودر  فدي هدذد الحالدي !!.. هو  اه الهيدروجين 

 ح دو  ندواة : عندددذ : قان  أدو  بقلي  بعالد ها مع الكهراطيسيي  وإذا!!.. 

!!.. وسيكود ذلك م هراك السد قرار الكدود عندددذ !!.. الذرة على برو ونين 

وإذا  طدورت نجدوم أو مجدرات !!.. وأنه لن يح و  على  داه الهيددروجين 

ذا لدم واضدح أنده إ!!..فسوع  كود مص لكدي  مامداك عدن طبيع هدا الحاليدي : فيه 

فسدوع لدن : القديم ال دي أودذ ها بالطدبق : يكن ل لك القو  المص لكي و واب ها 

"  يكدددددود هنددددداك نجدددددوم وال مسددددد عرات وال قواقددددد  وال ذرات وال حيددددداة

..!!!))314. 

 

قداد :   دمال أمريكدا فدي إحدد  واليدات م7551 عدام))  ومنها أنده فدي      

ف رادت .. في  لك المنطقي   وهيع هللا الموهود لها  مال وف  3555 يعي 

.. السدددددلطات ا مريكيدددددي الحكددددداظ علدددددى  لدددددك ال دددددمالد مدددددن االف دددددراس 

أد يصددددددطادوا الحيوانددددددات ال ددددددي  ك ددددددرس  لددددددك  للصدددددديادين فسددددددمح 
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و بعدددد ذلدددك الدددرد الُمجمددد  الُمكحدددم والهدددادم لندددبهات هدددفالن المالحددددة       

فبالنسددبي . مدماعمهم ومدماعمهم ندورد فيمددا يد  ي ردودا مكصددلي علدى بعدد  

أد  ددواهد الكددود ال ددي  ناسدد  نندد ة الحيدداة وظهددور للمالحدددة الددذين هعمددوا 

احنسدداد هددو أمددر بددديهي وإال لمددا نندد نا ، واد وجودهددا ال يدددل علددى وجددود 

، فهدو هعدم ال يصدح، وفيده   لديق و لبديس ووددا  للنداس، ال اديي في الكدود

اسبي لنن ة الحياة وا حيان  د ول  الكود من عدم ،  م ظهور ال روع المن

 ددل قلهددا علددى أد والقدا ولدد  الكددود وهيدد د ب لدك ال ددروع المناسددبي، وهددي 
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ليس  ح ميي وال ضروريي وإنما هي رهن إرادة والقه وف  حكم ه وإراد ده 

فالكود لم يكن ولقه ح ميدا،  نده ولد  مدن عددم ويسد حي  أد يصلد  . وددر ه

قدا ع يمدا مريددا حكيمدا ولقده بكد  مدا نكسه من عدم مما يس لمم ح ما أد وال

فال يصح االح جا  بالح ميدي ،وال بالبديهيدي  نهدا قلهدا مصلوددي لصالقهدا . فيه

 .وف  الصطي احلهيي ال ي أرادها الصال  عم وج 

عنداد الدذ  دالده هدفالن المالحددة ر دم مدا فيده مدن   ذلك ال علي  علما بأن    

و حاي  ووددا  فهدو فدي الحقيقدي اع دراع مدنهم بوجدود ال اديدي فدي الكدود ، 

 نهم اع رفوا أد ال روع في الكود مناسبي  ماما ل هور الحيداة والكادندات 

وال يُمكدن أد  كدود قدذلك إال بوجدود ودال  ولد  الكدود . الحيي وأنها بديهيدي

مهددام وال ايددات ال ددي علددى  لددك الحالددي ل كددود مناسددبي ل ددفد   لددك الكادنددات ال

وعليده فإنده مدن البدديهي والطبيعدي أد  كدود ا حيدان لهدا . ولق  مدن أجلهدا 

 اديي  عم  على  حقيقها، وإال ما قاد من البديهي والطبيعي أد  كود الحياة 

وال بديهددي وال ضددرورة وال ح ميددي فددي الكددود مددن دود وجددود  اديددي . قددذلك

القوم أع رفوا بال اديي وسموها ب ير ف. للكادنات الحيي عامي واحنساد واصي

 . !!اسمها  هربا ووداعا ان صارا لدينهم و طبيقا لمنهج االس دالل احلحاد 

 

فددإد ،  و ددبهات ومعاندددات الملحددد بر رانددد راسدد وأمااا بالنساابة لماازاعم     

البدد أد  وصدلني  الصطوة ال اليدي مدن اس عراضدي للكرضديات  ))دوله ا ول

 سدد طيعود أد  الح ددوا فددي القمددر صددورة ا ر  ... إلددى جدليددي ال صددميم 

جهد  و درور هو قالم فيه . 316((والصاويي من أ   ين، والجامدة ، المي ي 

وعندداد وسكسددطي، وباطدد  فددي مع مه، ندده أوال إد الرجدد  يريددد مددن دولدده 

. إبطال االس دالل على وجود هللا بدلي  الحكمي وال صميم وال اديي في الكدود

ل صدميم الموجدود فدي الطبيعدي لي صدذد دلديال علدى عددم وجدود فبدأ ي كلم عن ا

 -الصددال ، وهددذا باطدد  عقددال ووادعددا وعلمددا و ددرعا،  د وجددود المصلددوق

م يسدد لمم وجددود الصددال  بالطددرورة سددوان قدداد المصلددوق جمدديال أو  -الُمَصددمَّ

دبيحا، فبما أنه  ب   رعا وعلما أد الكود مصلوق فالبدد لده مدن ودال  ولقده 

إد قاد هذا الكود  ايي في الجمال والحكمي أو وسطا أو وليطا  ب   الن ر

وهذا يعني أد راسد  يد كلم . جامعا بين الجمال والقبح، وبين الحكمي والعب 

بهواد و عصبه لدينه ، وال ي كلم بعق  صريح وال بعلم صدحيح، وم دى قاند  

مسديحيا  لمداذا لسد ُ )) وه  ق ابده هدذا . ا هوان وال نود أدلي يُح كم إليها؟؟

صمم نكسه أم صممه برا ند راس  ؟؟، ال ك أد راس  هو الذ  صممه ، (( 
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ولدو أد أحددا ننددرد مدن دود موافق ده بدددعو  أنده صدمم نكسدده ،  نكدر عليدده 

لكدن . بندة و عج  من هعمده وأصدبح مدن حقده أد يرفدع أمدرد إلدى القطدان

م أد راس  ينكر على مدن سدرق ق ابده، لكنده لدم ينكدر علدى نكسده عنددما هعد

راسد  و يدرد مدن البندر ال وددال  لهدم، وال لصلقهدم حكمدي ، وال  جلد  فدديهم 

فيكود ق اب راس  يدل على حكمي وعلم راس ، وال . حكم ه وددر ه الباهرة

إنده .  !!!!يكود راس  دليال على وجود الصال  و اهدا على ددر ده وحكم ده

 . الجه  والعناد وال كبر وال بان، وعبادة ا هوان

إد ق  النواهد ال ي اس دل بها على نكيه لل صميم والحكمي في الكود  ياثان   

ال  صدح أد  كددود دلدديال لنكيهمدا ، بدد  هددي قلهددا  دواهد علددى وجددود الحكمددي 

 د الكود لم يصلقه هللا  عدالى علدى هدو  هدذا . وال صميم وال اديي في الكود

الحددة، وإنمدا الملحد المري  المعاند ، وال على هو  أمثاله مدن إووانده الم

ولقه حس  إراد ه سدبحانه بحكم ده وددر ده وعلمده، وصددق سدبحانه عنددما 

ُ  َوَمدن فيديهينَّ بَد ح : ))دال َرح دَماَواُت َوا ح َولَوي ا َّبَدَع الحَحدُ  أَهحدَوانهُمح لَكََسدَدتي السَّ

ريُضدودَ  دريهيم ُمعح قح ريهيمح فَهُمح َعدن ذي جاهد  هدذا  (( . 17: المفمندود()أَ َيحنَاهُم بيذيقح

الرجدد  أد الحكمددي احلهيددي ليسدد   ددرطا أد   جلددى فددي الصيددر فقددق، وإنمددا 

  جلى أيطا في النر والعقاب والعذاب، وفي الحدرب والسدلم، وفدي الجميد  

 د هذد ا مور هي نسبيي بالنسبي إلدى ن رندا نحدن، لكنهدا بالنسدبي . والقبيح 

بدا  وال صميم،  نها للصال  عم وج  فهي قلها  ايي في الحكمي والددي واح

مجدين دارويدن   نده مندذ: ))فقول راس  مدثال. ُوضع  في مكانها ال صحيح

يعندي  وهدذا. بدأنا نكهم بنك  أوضح لماذا   كيف الكادنات الحيدي مدع بيئا هدا 

 د الكدادن هدو مدن ، أد البيئي ليس  هي من  كيف نكسها من أج  الكادندات 

، وهذد هي داعددة ال كيدف البيئدي ، ئ ه نكسه وينمو مر بطاك ب روع بي يكيف

دوله هدذا مدع أنده  يدر صدحيح فدي (( . على ال صميم فيها وال يوجد أ  دلي 

دوله بال طور العطو  قما سنبينه الحقا، فإنده ال ينكدي ال صدميم أبددا، وإنمدا 

قان  الكادنات هي ال ي  كيف نكسها، أو البيئي ال دي  كيكهدا، أو يثب ه، فسوان 

قان  بال عاود بينهمدا، أو هدي مصلوددي بطبيع هدا قدذلك، فكلهدا  ندهد بوجدود 

ال صميم في الطبيعي،  د الكود قله مصلوق هلل، فك  قادن مصلوق على  لدك 

مكدددن فال صدددميم حقيقدددي بديهيدددي وعلميدددي ووادعيدددي ال يُ . الطبيعدددي ال دددي عليهدددا

إنكارها، ومن ينكرها فإنه سينكرها بهواد فقق، وليس عندد أ  دلي  يثب  به 

 نه يككي للرد على بر راند راس  أد أدواله وق به ال ي ق بهدا ليُنكدر . هعمه

م ،  بها ال صميم هدي نكسدها  ندهد بالطدرورة علدى وجدود ال صدميم والُمصدمي

لذ  أبدعه بحكم ه وعلمه وهو ب دواله وق به  نهد دطعا على وجود الصال  ا

وعليه فيسد حي  أد يوجدد دليد  علدى إبطدال الحكمدي وال صدميم فدي . وإراد ه

 



وأ  ملحدد يصددق مدع نكسده وين در إليهدا وصدكا ه وأعمالده سدديدرك . الكدود

دطعا أد والقا حكيما ع يما ولقه ل ايي قلكه بها،  نه  يدرك يقيندا أد حيا ده 

 . ال ي يحياها ليس  عبثا 

إد قالم راس  عن ا  يان ال دي يحبهدا أو ال يحبهدا ، وانده ال يجدد  لثاثا      

جمدداال فددي ا ر  وفددي القمددر مددثال، فهددو لدديس دلدديال علددى نكددي ال صددميم 

والحكمي ح ى وإد لم يجد فيها جماال،  د  يرد دد يجد فيهدا جمداال، قمدا أد 

 دك انده فدالقمر مدثال ال. وجودها ال  ك أد له فوادد وحكمي و ايدي يقدوم بهدا

جمي  عندما نراد ، وأنده يقدوم بددور هدام فدي حيان دا ولده  د  ير واضدح علدى 

فماذا يحدث لنا ولألر  لو أد القمر انهار و ال ى ؟؟ ، ال ك أد . ا ر 

علما ب د عدم إحساسنا بجمال القمدر أو . ذلك سيف ر علينا و ططرب حيا نا

ن حكمي هللا وسن ه ا ر  هو نكسه من الحكمي وال صميم ،  نه يندر  ضم

َصيحدري : )في اب الن البنر بالسران والطران، ققوله سبحانه
َونَبحلُدوُقم بيالنَّدرِّ َوالح

َجُعددودَ  وال ددراب الددذ  نددراد فددإد لددم يعجبنددا ((. 40: ا نبيددان()في حنَدديك َوإيلَيحنَددا  ُرح

جماله ال داهر، فهدو م كدود مدن ذرات  ايدي فدي الدددي والجمدال، ولدوالد مدا 

احنسدداد أد يعددي  علددى ا ر ، فمنهددا يسدد صر  المددان، ويددمر  اسدد طا  

. إلد  ...الممروعات ،وعليهدا يسدير ويبندي المسداقن والمصدانع والجامعدات 

فمن الجه  و طييع الود  منادني هذا الرج  المري  ا عمى، الذ  يصر 

على فر  رؤي ه احلحاديي ب هواده وظنونه وي عامى على الندواهد وا دلدي 

ال ددي  ثبدد  ال صددميم والحكمددي وال اديددي و نددهد بدد د والقددا ولدد  قدد   القطعيددي

ال  صميم فيها وال  ايدي منهدا ؟؟،  -وهي قثيرة -فه  ق به ال ي صنكها . ذلك

ال  ددك أنهددا . وأليسدد  ق بدده  عكددس جانبددا مددن صددكا ه وفلسددك ه ؟. طبعددا ال 

فدي  قذلك، لكن لماذا يمعم بر راند راس  اد الكدود بكد  مصلودا ده ال حكمدي

 . !!!!ولقه، وال  اديي له ، وليس دليال على وجود هللا ؟؟

ه  في عمليي ال طور أ   ين ي طل  اف را   ايي، ))  وأما دوله الثاني   

 يدددددر ددددددوانين الطبيعدددددي ... سدددددوان أقانددددد  داوددددد  العدددددالم أم وارجددددده ؟  

فهدددو  ددداهد علدددى انحددراع الرجددد  عدددن االسددد دالل العلمدددي .317((والكيميددان

صر بالباط  وال حريف والعنداد علدى نكدي ال اديدي وال صدميم الصحيح،فهو م

والحكمي في الكود لينكي وجود الصال  الذ  ولقه، مع أد ال اديي هدي حقيقدي 

إد ال اديدي مبثو دي فددي قد  م دداهر . اب دي دطعدا بدددلي  العقد  والدوحي والعلددم 

هدا الحياة ر م انف المالحدة ، فيككي أد ندذقرهم أد أعمدالهم ال دي يقومدود ب

حنكار وجود هللا عدم وجد  هدي أدلدي دطعيدي علدى وجدود ال اديدي فدي أنكسدهم 
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و يرهم من الكادنات الحيي،  د احنساد واحد منها، مما يعني أيطا أد قد  

وح ددى وإد . الكادنددات الحيددي لهددا  ادي هددا بمددا لهددا مددن إرادة وحريددي وذقددان 

وال يلدمم أد الكدود فرضا جدال عدم وجود ال اديي في الطبيعي، فهذا ال يعني 

ليس له وال ، وإنما يعني أد الصال  هو الذ  ول  مصلودا ده مدن دود  ايدي 

 نه فعال لما يريد، فكما هدو ددادر علدى أد يصلد  ل ايدي وحكمدي، فهدو أيطدا 

َذ لَهحدواك : ))دادر على أد يصل  عبثا وسد  ولعبا، دال سبحانه نَا أَد نَّ َّصي لَوح أََردح

نَادُ مي  يَذا هَُو الَّ ََّصذح َمُ هُ فَإ لييَن  بَ ح نَقحذيُع بيالحَح ِّ َعلَى الحبَاطي ي فَيَدح ن لَُّدنَّا إيد ُقنَّا فَاعي

ددكُودَ  دا  َصي مَّ فداهلل عدم وجد  دددادر ((. 78-71/ ا نبيدان() َهاهيد   َولَُكدُم الحَويحدُ  مي

علددى أد يصلدد  الكددود عبثددا ولعبددا ، لكندده سددبحانه أوبرنددا أندده ي نددمد عندده وال 

فعددم وجدود ال اديدي والحكمدي ال ينكدي وجدود هللا عدم . كعله  نه عميم حكيمي

وج ، فما بالك والكود مملون بال اديي والحكمدي علدى قد  المسد ويات الكليدي 
 .والجمديي ر م أنف بر راند راس  وإووانه المالحدة 

ومن م الطات الرج  و حريكا ه أنه رد ال اديي بددعو  أد سدلوك المدادة     

يدي  د حكم فيده ددوانين الطبيعددي والكيميدان، وق نده أجداب عدن االع ددرا ، الح

ونسددي أو  ناسددى ،وجهدد  أو  جاهدد   أد وجددود  لددك القددوانين و ََحُكمهددا فددي 

سدددلوك المدددادة الحيدددي هدددي نكسدددها مدددن م ددداهر ال صدددميم والحكمدددي وال اديدددي 

انات علما ب د دوله مبالغ فيه جدا ،  د الحيو. وال واهد المده  في الطبيعي

مثال لها مجال من االرادة وحريي االو يار ولها ذقان حس  طبيع ها، وعليده 

. فهددي  ص لددف فددي وطددوعها لم دداهر الطبيعددي وطددو  المددادة الجامدددة لهددا

 . والك  ينهد بوجود ال اديي والحكمي في الكود 

وال ي يدد  عنددا أد الحكمددي وال اديددي فددي الطبيعددي همددا مددن دددوانين الكددود     

فمدداذا يحدددث لنددا فددي . فلددو ُرفع ددا مندده النهددار و هدددم و ودددف ووصادصدده ، 

ا ر  لو أد الكادنات الحيي من إنساد وحيدواد ونبدات  ودكد  عدن دورهدا 

ال  ك أد الحياة س  ودف و كسد ا ر ، و مدوت . ونناطها في ا ر  ؟؟

وال . الكادنات الحيي، وهذا دلي  دطعي على وجود ال اديي والحكمي في الكود

ال يح  للعق  الملحد أد يبرر م اهر الحكمي في الكود بددعو  أنهدا يصح و

دوانين طبيعيي ح ميي، فال يصح الن ر إليها من هذد الماويدي، فهدي قمدا أنهدا 

دوانين و سير وف  ح ميي ، فهدي مصلوددي مدن عددم لصدال  ولقهدا وهدو الدذ  

، وهدذا جعلها على  لك الصكات  دان المهام وال ايات ال ي ولقد  مدن أجلهدا

قما ينطب  على الكادنات الحيي ينطب  أيطا على الكادنات المي دي، قدا ر  

ولو  دبر بر راند راس  وأمثاله في أعماله ال ي يقوم بها . والنجوم والكواق 

 درك أد ال اديي هي  -وهو قادن من الكادنات الحيي–وفي ق به ال ي صنكها 

 



فكما أنه صنف ق به ل ايات . كودأمر  اب  ودانود من القوانين ال ي  حكم ال

وأ را  يريدها ، فكذلك الكادنات الحيي ا ور  لها  ايات  قوم بها، وهذا 

أمددر  ابدد  ومالحدد  فددي سددلوقيات الحيوانددات، فهددي ليسدد  قادنددات عجمددان، 

وإنما هي قادندات عادلدي وواعيدي ولهدا إرادة واو يدار حسد  طبيع هدا، لكنهدا 

 ددك، لكددن هددذا ال ينكددي عنهددا ال اديددي ليسدد  فددي مسدد و  احنسدداد مددن دود 
 .واحرادة والعق  والكهم والوعي ، وسلوقيا ها  نهد على ما دلناد

لكدن ال يوجدد لحسددن الحد  برهداد علدى الصطدي احلهيددي ،   )): وأماا قولاه   

فهذا على ا د  هو ما البد أد نس ن جه من أد المفمنين بهذا الصطي لم يقيموا 

ددول فيده   لديق و ددليس ووددا  ،  د الحقيقدي أد فهدو  .318((عليها أ  دلي 

هددذا الملحددد هددو الددذ  أنكددر ال اديددي ال ددي يعرفهددا قدد  الندداس و نطبدد  عليدده 

فهدو المطالد  أوال . وم جليي فيه قإنساد، ويمارسها فدي حيا ده أحد  أم قدرد

فدال . بنكيها، وعندما ي  ي لينكها يكود ددد أ ب هدا مدن حيد  يددر  أو ال يددر 

  الملحد ي حرك ويعمد  ب اديدي، وهدذا وحددد دليد  دطعدي علدى  ك  أد راس

ويككي هذا للرد عليه، ومدن السدصف منادند ه . وجود ال اديي ونكي العنواديي

فيما داله،  نه رج  م عص  للباط  ينكدر الندمس فدي رابعدي النهدار بعندادد 

 وعليه فقد سب  أد أبطلنا مماعمه بال كصدي ، وهندا نردهدا. و جاهله وإلحادد

إد أع م برهاد وأ مله على أد الكود قله ُمحكم بصطدي : بدلي  مجم  مكادد

إلهيي محكمي  ايي في الددي ، وأد الكادنات  طبقها وف  ال ايات المكلكي بها ، 

هو لو أد الكادنات الحيي والجامدة  ودك  عن ا دوار ال دي  قدوم بهدا النهدار 

وهدذا دليدد  . مددا قداد عليدده الكدود و هددم،  ددم أنهدا لددو عدادت لعدداد الكدود إلدى

دطعي ب د الكدود يسدير وفد  وطدي إلهيدي محكمدي، واد قادنا ده  قدوم بد دوار 

ومددع هددذا البرهدداد القدداطع  نهددار . مكلكددي بهددا ل حقيدد  ال ايددات المنوطددي بهددا

و نهدم ق  منا بات وسكسطات و العبات و لبيسات الملحد بر راندد راسد  

 .في نكيه للحكمي وال اديي في الكود

وأما هعمه ب نه ال  وجد في الكود وطي إلهيي  حكمه ، وال أددام المفمندود   

باهلل برهانا على وجودد، فهذا قالم هادف م هاف  باطد  يندهد علدى صداحبه 

بطالله و عصبه ا عمى، وعلى وداعه و عالمه و حريكه ورفطده للحقداد  

مدن عددم،   د ولد  الكدود. القطعيي في الكود الدالي على وجدود ال اديدي فيده

وظهور مصلودا ه ودوانينه بال در  والمرحليي ح ى ظهر احنساد قلها  مثد  

فدال يُمكدن أد ي هدر الكدود . أدلي دطعيي على وجود الصطي احلهيي في الكود

وال يُمكدن أد يكدود الكدود فدي ن امده المعجدم . من عدم من دود وال  ولقه
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. ي ال دي وضدعها لدهوالمحكم من دود وال  ولقه ووجهده وسديهرد وفد  الصطد

وال يُمكن أد ي هر احنساد قِور مصلوق على ا ر  بعدما  هيد ت لده مدن 

وال . دود أد  وجددد وطددي إلهيددي يسددير عليهددا الكددود هيدد ت ا ر  لإلنسدداد

يُمكن أد يُصل  الكود من عدم  م   هر الكادنات على  نوعها  دم احنسداد  دم 

و ايددي قبددر  يسددير إليهددا  كددود نهايددي الكددود ، مددن دود وجددود وطددي إلهيددي 

وما قاد لهدذا الملحدد الم عصد  المدري  الم دالق أد يُصلد  ويقدول . الكود 

ذلددك الكددالم الباطدد  إال لوجددود وطددي إلهيددي ولدد  هللا بهددا احنسدداد ليم حندده 

فلم . باحيماد والككر، فكن  فيه هذا الرج  الملحد، ليكود مصيرد إلى جهنم 

ذا الملحد وأمثاله لم يكن عبثدا وإنمدا قداد حقدا يكن ول  هللا لجهنم و هيئ ها له

 . وعدال وحكمي

إد هدذد ا مدور ...ليس وران نند ة احنسداد  ايدي أو  ددبير)) ))وأما قوله    

دولدده هددذا . 319(( جميعددا حقدداد  ال  قددو  فلسددكي مددن الكلسددكات علددى انكارهددا

باطد  يددادس بدادس، ينددهد علدى صددحبه بالجهد  وال عصدد  ا عمدى وال علدد  

  قيدددد ب ندده ال  وجددد  ايددي وال  دددبير وران   ندده أوال إد. وهددام وا هددوانبا 

ول  احنساد وحيا ده وددد حددث ذلدك صددفي، فهدو مجدرد هعدم وظدن ولديس 

دلدديال صددحيحا وال دطعيددا يفيددد دولدده،  د ال صددميم والحكمددي وال اديددي أمددر 

 ظاهر في الكود بنك  واضح وقبير جدا ينم  ق  م اهر الحياة والطبيعدي

ويككي حبطال هعم هذا الرج  المري  المعاند . ،سب  أد أوردنا جانبا منها

أد البنر قلهم يعينود حيا هم وف  مصالح وأ را  و ايدات وططدوا لهدا 

فهد  . ُمسبقا  ،وال يوجد إنساد عاد  ال يكع  ذلك بد  وال يسد طيع عددم فعلده

لد  الكدود قلده يُعق  أد يكود احنساد قذلك وال يكود الصال  الدذ  ولقده وو

أليس القول ب نه الصال  ول    !!لم يصلقه وف  وطي إلهيي ول ايات أرادها ؟؟

وهد  .!!!!ذلك عبثا وعندواديي هدو جهد  و بدان وعنداد وان صدار للباطد  ؟؟

طبعدا .  !!دفا  هذا الرج  الملحد عن إلحادد هو دفا  بدال هددع وال  ايدي؟؟

 .  وبال  ايي؟؟ ال، فكيف يكود َولُقه ووجودد في الكود عبثا

إد إرجددا  راسدد  ولدد  احنسدداد بمكونا دده وحيا دده االج ماعيددي إلددى   ثانيااا   

الصددفي، فهدو جهد  قبيدر مددن هدذا الكيلسدوع البدادس المدري  المعانددد،  د 

الصدفي من ناحيي االس دالل العلمدي ال  نكدي وجدود الكاعد  وال  الصدال  قمدا 

مي وال ال اديي في حيداة احنسداد وهي ال  نكي الحك. سنبينه في الكص  الثال 

كم  . والكود ، وإنما هي نس صدمها  عبيرا عن جهلنا با سباب وال ايات والحي

، !!وه  مفلكا ه الكثيرة والم نوعي جان  صنيكها صدفي وعبثا وعندواديي؟؟ 
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طبعا ال ، فكيف إذاك يكود َول  راس  وق  الكادندات حددث صددفي وال  اديدي 

 طبيدد  عملددي لمددنهج االسدد دالل احلحدداد  القددادم علددى وفعلدده هددذا هددو .لدده ؟؟

والناهد على . ال ن والهو  وال الع  وال موير وهدم العق  والوحي والعلم

ذلك أننا وجدناد دد أصدر أحكاما دطعيي بعددم وجدود  ايدي و ددبير مدن وران 

ظهددور احنسدداد ، أصدددرها مددن دود أ  دليدد  صددحيح، وإنمددا جعدد  أهددواند 

وهدذا اسد ن ا  .  ه مقدمات اس ن ج منها  لك ا حكام القطعيديوظنونه و صمينا

باط  دطعا،  د  لك المقدمات يس حي  أد  وص  صاحبها إلدى القطدع ب لدك 

ا حكددام ال ددي أصدددرها، وإنمددا  وصددله إلددى أحكددام باطلددي، وفاسدددة، وظنيددي 

 .   مرجوحي وم هاف ي

 

إد حكمدده الددذ  دطعدده والم علدد  باحنسدداد والكددود بدد د قدد  ذلددك : ثالثااا   

مصدديرد إلددى الكنددان والعدميددي والعبثيددي، هددو حكددم ال يصددح إصدددارد ب لدددك 

. القطعيي، وإنما هو على أد   قدير يصبح اح ماال ورادا وضعيكا ومرجوحدا

 د ذلك الحكم ال يمكن القطدع بده إال إذا  دوفرت فيده معطيدات دطعيدي ،منهدا 

د بدد د الكددود لددم يصلقدده إلدده، وهددذا لددم يثبدد  عندددد وال عنددد قدد  المالحدددة ال  قدد

ومنهدا أنده ال يسد طيع أحدد أد . والصحيح هو والفده قمدا بيندا فدي ق ابندا هدذا

يقطددع بعدددم وجددود المعدداد ا وددرو  إال بعدددما يمددوت  ددم لددم يجدددد ، أو عندددد 

ي وفر عندد  وهذا لم. ق اب إلهي من عند هللا نا على عدم وجود يوم القيامي

بر راند راس   د الذ  يمدوت لدن يعدود ، والك داب احلهدي الدذ  ينكدي ذلدك 

 ير موجود وعكسده هدو الموجدود، فكد  الك د  احلهيدي المنملدي أقددت علدى 

ومنها إد العلم ال ينكي يوم القيامي، فهو ممكدن جددا . وجود المعاد ا ورو  

اي دده، وهددذا يكدد ح المجددال بميماندده ، بحكددم أد العلددم يقددول ببدايددي الكددود ونه

فدالعلم . حمكانيي أد  كود حياة أودر  بعدد مدوت احنسداد ونهايدي هدذا الكدود

علددى أددد   قدددير إد لددم يثبدد  ذلددك دطعددا فإندده لددن يسدد طيع نكيدده، وعليدده يبقددى 

وجددود المعدداد ا وددرو  محدد مال وراجحددا، ممددا يثبدد  وطدد  بر رانددد راسدد  

ومنها أيطا من الناحيي ا والديي  .عندما دطع بعدم وجود الحياة بعدم الموت

فمدددن المعدددروع أد  ددداري  احنسددداد ووادعددده مملدددون بدددالمنكرات والمجددداهر 

واحبادات الجماعيي للبندر و يرهدا مدن مص لدف أندوا  ال لدم ، وهدذا بسدب  

 ياب العدل وذهاب الحقوق بين ا فراد والمج معات والددول، مقابد  حاجدي 

إرجاعهدا إلدى أهلهدا، فهدي   دوق و ن  در البنريي إلى العدل  ودذ الحقدوق و

أفليس مدن الحد  والعددل ومدن ا ولدى أد يكدود . اليوم الذ   نال فيه حقودها

وألديس حاجدي احنسداد . المعاد ا ورو  لكي ي حق  فيه العدل بين البندر ؟؟

إلى المدان  داهد علدى وجدودد ، فلمدا ال يكدود حاجدي الم لدومين  إلدى العددل 



علدددى وجدددود المعددداد ا ودددرو  ل عدددود الحقدددوق   ودددذ حقدددودهم هدددو  ددداهد

وبمدا أد مددا دلنداد راجددح ودددو  .  صدحابها ويدددفع ال دالمود  مددن ظلمهددم ؟؟

جدددا، وعلددى أددد   قدددير ممكددن ويح مدد  أد يكددود صددحيحا ، فإندده ال يصددح 

لكدن هدذا الرجد  الملحدد المعاندد  . منهجيا الحكم بعدم وجود المعداد ا ودرو 

عد ما دلناد ولم يجع  مودكه مح مال ب  حكدم عليده ول عصبه لدينه وهواد اس ب

بالصحي دطعا، وهذا مودف باط  وال يصح دولده عقدال وال علمدا ، ممدا يددل 

علددى أندده لددم يكددن حكيمددا وال منطقيددا وال عددادال فددي  لددك ا حكددام الصطيددرة 

فقد قاد ُمسكسطا معانددا . والمصيريي ال ي أصدرها، فَطَّ  وأض  بها أمثاله

الم الطات ر با ه و منيا ه ، ونسي أو  ناسى أد الحقاد  ال  قدوم أ بع ب لك 

على ا هوان والر بات وال بال طرع في إصدار ا حكام، وإنمدا  قدوم علدى 

 . بدهيات العقول ومعطيات الوحي، وصحيح العلوم

 

إد الرج  أوط  عندما هعم ب د ق  ما داله هدو حقداد   -رابعا -وأخيرا       

علددى إنكارهددا، أوطدد  هنددا قصطئدده فددي أحكامدده السددابقي، فهددو ال  قددو  فلسددكي 

اس مرار  وطاده السابقي ال ي أصدرها بعيددا عدن العقد  والعلدم، وإنمدا دالده 

بإلحادد ور با ه وعندادد ، وهدذد المنطلقدات ليسد  حقداد  وال مدن العلدم فدي 

وعليدده فمع ددم مددا دالدده لددم يكددن صددحيحا ويمكددن ردد ونقطدده بسددهوله .  ددين

ى بصعوبي ، ونقدنا الساب  وق ابنا هدذد هدو هددم قلدي لمدا بنداد هدذا وليس ح 

الكيلسددوع البددادس الم ددرور،  ندده لددو اح ددرم العقدد  والعلددم مددا أصدددر  لددك 

ا حكام القطعيي، وهو يعلم أنه بناها على ظنيدات مرجوحدي،  وال يُمكنهدا أد  

مددى إنهددا ا هددوان والر بددات وال عصدد  ا ع.  وصددله إلددى أحكددام دطعيددي ؟؟

أَفََرأَيحدَ  َمدني ا ََّصدَذ : ))، إنه مدن الدذين يصددق علديهم دولده  عدالى !!!!للباط  

هي َودَلحبيدهي َوَجَعدَ  َعلَدى بََصدريدي  عي لحدٍم َوَود ََم َعلَدى َسدمح ُ َعلَى عي إيلَهَهُ هََوادُ َوأََضلَّهُ هللاَّ

ي أَفَداَل  َدَذقَُّرودَ  ددي هللاَّ ن بَعح يهي مي َناَوةك فََمن يَهحدي َودَدالُوا لَدوح ))، و(( 64: الجا يدي() ي

يري  َحابي السَّعي قيُ  َما ُقنَّا فيي أَصح َمُع أَوح نَعح  (( . 75: الملك()ُقنَّا نَسح

  

فهددي ظدداهرة  الملحددد سدد يكن هوقينددغ وأمااا بالنساابة لماازاعم وشاابهات     

مدن . البطالد و نهد على صاحبها بال الع  وال  ليق وال حريدف وال نداد 

ال صميم " ع رع بوجود ال صميم الُمحكم في الكود ، وسمى ق ابه ذلك أنه ا

، لكنه اع راع نادا وهادم للعق  والعلم،  نه أددر بوجدود ال صدميم "الكبير

الع يم في الكود المصلوق من عدم وأنكر أد يكود وال  دد ولقه، وهعم أد 

.  !!!!ع يمدا جمديال مبهدرا معجدما العدم ول  نكسده مدن العددم ف صدبح قوندا

دمي الجنود والهران وال كاهي والسلبيي واالنحطاط وهذا مس حي  دطعا، وهو 

 



أليس من الكذب والصدا  والوداحي ودلي ا دب أد يقول . العلمي وا والدي 

ق دد  نكسدده " ال صددميم الع دديم" فهدد  ق ابدده. احنسدداد ذلددك الكددالم الباطدد  ؟؟

طرح هذا ال سداؤل  نده  ال  ك أنه ال يصح. بنكسه أم الكه الملحد هوقينغ ؟؟

اسدد همان وجنددود ، لكددن هددذا الملحددد فعدد  ذلددك مددع والقدده فدد نكرد وهعددم أد 

 – !!الكود البديع قاد عدما فصل  العدم نكسه مدن عددم ف صدبح قوندا جمديال 

هذا الكالم الباط  والجنوني ال يقوله عاد  وإنما يقوله ملحد جاحد معاند هدم 

إنده قدذلك .  هوادده و صمينا ده وورافا دهالعق  والوحي والعلم وأصبح عبددا 

و نده يسد حي  أد .  نه يس حي  أد يصل  العدم نكسده مدن عددم فيصدبح  ديئا

يوجد  صميم مصلوق وارق  ايي فدي الدددي مدن دود ودال  حكديم ع ديم هدو 

ويس حي  أيطا أد ينن   صميم ُمحكم م واهد مده  بسب  أمدر . الذ  ولقه

العدددم ولد  نكسدده مددن عددم ف صددبح قونددا  مسد حي  الحدددوث وهددو الدمعم بدد د

 . !!!!ع يما ُمصمما  صميما رادعا ُمبهرا

لحرقددي الجميئددات الممدوجددي فددي الكيميددان الكميددي ب نهددا  وصددكهومنهااا       

دولده هدذا لديس علميدا وال . 320 عكس اح ماالت عنواديي أساسيي في الطبيعدي

د عدددم ددددر نا  . يصددح ، ويسدد بطن نمعددي ذا يددي  ددر بق بعقيد دده احلحاديددي

 حديد مودع الجم ن الذر  وسرع ه بددي في ود  واحدد يعدود إمدا إلدى دلدي 

علمنا، أو إلى أد الجم ن  لك طبيع ه، فهو ي حدرك وفد  ذلدك الن دام ، فهدو 

وعليده فلديس عندواديا، بددلي  أد حرق ده  سدير بدددي . نو  من الح ميي أيطدا

رات وال علددى الوادددع ون ددام وإحكددام وال ي هددر أ   دد  ير عنددوادي علددى الددذ

القادم عليها، والكود ُمحكم بقوانين صارمي ال    ير وال   حول إال إد يندان 

بدد  فقددد أ بدد  ال جددارب قمددا ذقددر هوقينددغ أد احلك رونددات لهددا . هللا  عددالى

حرقات ومسارات طبيعيي  مر بهدا، لكدن إد أ رندا فيهدا وأوطدعناها للقيداس 

ورفطد  أد  مدر بالمسدارات ال دي والك نا و يدرت طريقهدا و مدردت عليندا 

ومن المعروع أد الذرة  حو  في نوا ها طادي هادلي ، فلو .321قان   مر بها

قاندد  حرقددات جميئا هددا عنددوديي الضددطرب  و صددادم  وهددذا يددفد  إلددى 

وبمدا أد هدذا لدم يحددث دل علدى أد حرقدي الجميئدات . دمار الكود وانهيدارد

لرجدد ، وإنمددا هددي واضددعي الذريددي ال   حددرك حرقددات عنددواديي قمددا هعددم ا

لكن الرج  دال بذلك المعم ليص  في النهايي إلى . لقانود محكم نحن نجهله 

القول ب د الكود عنوادي وال  اديي له ، وولد  نكسده عكويدا مدن عددم ، ولدم 

فعجبددا مددن هددذا الملحددد وأمثالدده، إد وجدددوا الكددود يسددير . يصلقدده إلدده حكدديم 

ود محكوم بح ميي وال يح ا  إلى إلده يصلقده الك: بح ميي ال نسبيي فيها ، دالوا
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وإد وجدوا فدي الكدود مدا يندير إلدى نسدبيي بعد  القدوانين لجهلهدم . ويسيرد

ودلددي علمهددم  دددالوا بدد د الكددود محكددوم بعنددواديي وهددي ال ددي ولق دده عنددواديا 

مددع أد الحقيقددي ليسدد  قددذلك . !!وعكويددا، وأنهددا  نددهد علددى عدددم وجددود هللا 

ن أد الكددود مصلددوق، والبددد لدده مددن وددال ،  ددم أندده إد دطعددا،  د فددي الحددال ي

أحكمدده بح ميددي ُمحكمددي، فهددو الددذ  أراد ذلددك بقدر دده وحكم دده، وإد أحكمدده 

لكددن . وسدديرد بقددوانين نسددبيي فهددو الددذ  او ددار ذلددك بحكم دده وعلمدده ودو دده

الحقيقددي هددي أد هللا  عددالى ولدد  الكددود  ايددي فددي الددددي واححكددام وال صددميم 

في أنكسنا وم اهر الطبيعي ، وهدذا أمدر ندا عليده القدرآد  المذه ، لما نراد

ٍن إينَّهُ : ))الكريم في آيات قثيرة ، منها دوله  عالى ي الَّذي  أَ حقََن ُق َّ َ يح ُصنحَع هللاَّ

ٍن فَقَدددددددََّردُ ))، و((  88: النمدددددد ()َوبييدددددر  بيَمدددددا  َكحَعلُدددددودَ  َوَولَدددددَ  ُقددددد َّ َ ددددديح

يراك   (( .  6: الكرداد() َقحدي

 

وممددا يكنددف وطدد  الرجدد  و نادطدده أيطددا أندده قددرر مددرارا أد الكددود     

محكوم بقدوانين صدارمي، وأنكدر القدول ب ددو  الصدال  فدي  سديير أو  عطيد  

؛ لكنه نق  دوله عندما 322بع  دوانين الكود إنكارا منه لمعجمات ا نبيان

مع فال  ج . 323الكيميان الكميي  عكس اح ماالت عنواديي في الطبيعيهعم أد 

. العنواديي مدع القدوانين، وال يصدح وصدف القدانود بالعندواديي، وال العكدس

ممدا يعندي دطعدا . ولو قان  الجميئات الذريي   حرك بعنواديي النهار الكود

 .  أد الكود ال عنواديي فيه، وهذا  اب  دطعا بدلي  العق  والوحي والعلم

اع ددرع بال صددميم الملحددد ري نددارد دوقينددم عندددما  وأمااا بالنساابة لشاابهة   

واح قدداد فددي الكددود قصلدد  ا حيددان، وأرجعدده إلددى االن صدداب الطبيعددي الددذ  

فهدي  دبهي . 324يعم  بعندواديي وبدال  اديدي ، و دبهه بصدانع سداعات أعمدى

باطلددي ، وفيهددا  العدد  و هددرب و  لدديق،  ندده أوال يجدد  بدايددي أد ال نرجددع 

ممعددوم وال إلددى ال صددميم الددذ  نددراد فددي الكددود إلددى االن صدداب الطبيعددي ال

دوانين الطبيعي وإنما يج  إرجاعده إلدى أصد  نند ة الكدود ،  نده هدو الدذ  

وبما أنه بينا سابقا أد الكود ُول  من عدم وأنه يسد حي  . أوجد ق  الكادنات 

أد يصل  العدم نكسه من عددم فيصدبح قوندا، فدإد هدذا يسد لمم أد والقدا ولد  

ل ايدددات أرادهدددا مسددد صدما الكدددود، وأنددده ولقددده وفددد  وطدددي إلهيدددي محكمدددي و

وبمددا أد ا مددر هكددذا . ومسددصرا الطبيعددي وديواهددا ل نكيددذ  لددك الصطددي المسددبقي
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فنددبهي الرجدد   سددقق بالطددرورة وال ديمددي لهددا فددي ميددماد العقدد  والددوحي 

 .والعلم

على العنواديي والعبثيي إد دول دوقينم باالن صاب الطبيعي قدلي  :  انيا     

ونكي ال اديي، هو دول باط  لما دلناد أعالد، و نه ح ى وإد فرضنا جدال أد 

 -مع أنه ورافي من ورافات المالحدة -االن صاب الطبيعي هو حقيقي طبيعيي

فإنه ال يثب  العبثيي والعنواديي وال ينكي ال صميم وال اديي، د ا عمال ال ي 

طبيعي  نهد بنكسها أنه يعم  بحكمي و صميم ُمحكم نسب  إلى االن صاب ال

و اديي واضحي بدأ عمله من أول وليي  م  در  ح ى ان هى إلى ظهور 

ولم ي هر إال بعدما هي  له االن صاب الطبيعي ال روع الطبيعيي . احنساد

فليس صحيحا أد االن صاب الطبيعي عنوادي . ال ي  ناسبه و س قبله

و قاد قذلك ما اس طا  أد يقوم بذلك العم  قصاح  ساعات أعمى ، فل

ف اهر من أعماله أنه قادن ُمكلف بدور يج  عليه أد يقوم . الجبار والمعجم

أم ال ، فكي الحال ين يبقى  325فسوان دلنا بوجود االن صاب الطبيعي. به

ال صميم والحكمي وال اديي من حقاد  الكود ال ي ال يُمكن نكيها، وال ديمي 

 . أمام ا دلي القطعيي ال ي أوردناها لنبهي دوقينم

 

وأما بالنسدبي لقدول الملحدد سد يكن واينبدرت ، فإنده ددال قالمدا حقدا عنددما      

أ ار إلى أننا  ايي الوجود ، لكنده نقطده وددال قالمدا بداطال عنددما ددال عدن 

وأنه سيصبو يوما في برودة ال حدود لها أو أنه سيصير إلى جحيم : )) الكود

. 326((أد الكود قلما بدا طيعا لإلدراك ، بددا عبثدا  يدر مقبدول  حقا. مسعور

واضح من قالمه أد هذا الملحد لم يعجبه أد يكود الكدود لده بدايدي ونهايدي ، 

فداو لق . فسيصبو يوما في برودة ال حدود لها، أو سيصير إلى جحيم مسدعور

حقددا أد الكددود قلمددا بدددا طيعددا : )) عليدده ا مددر واضددطرب فددي مودكدده فقددال

إنده لدم يكهدم أو لدم يدرد أد يكهدم بد د بدايدي ((. لإلدراك ، بدا عبثا  ير مقبدول

الكود ونهاي ه هما من اقبر  ايات ظهورد، فهو لم يبدأ عبثا وال  لقاديا، ولن 

ين هدي عبثددا وسدد ، وإنمددا حددث لدده ذلدك ليكددود مدن م دداهر ال ايدي الكبددر  

ُولد  للقيدام بمهمدي العبدادة والحكمي احلهيدي الُمبهدرة والُمكحمدي ،بد د احنسداد 

لذلك فال بد اد ين هي الكود لي م او بار االنساد . ال ي قلكه بها هللا عم وج  

لكن الرج    لم من ذلك ووصكه ب نه عب   ير مقبول، . و ك م  رحل ه فيه 

 نه ال يفمن باهلل ، وال يريد للكود أد ين هي،  د نهاي ه ال  كرحه و وصدله 

فهذا هو حال الملحدد يعدي  دَليقدا مطدطربا ، ح دى . ين  ردإلى مصيرد الذ  
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وإد أظهر العنداد والجلَدَد وعددم القلد ،  لكنده دلد  ودادف مطدطرب بداولده، 

 نه يعلم أد إلحادد لدن يدوفر لده  ديئا يُنجيده فدي الددنيا وال فدي اآلورة،وإنمدا 

 . !!يوردد المهالك ووسراد الدارين

 

لملحددد أد يكددود للكددود وطددي يسددير عليهددا وبددذلك ي بددين أد إنكددار العقدد  ا   

و ايي يص  إليها بدعو  العنواديي والعبثيي لينكر بها والقه هو إنكار أدامده 

وهو من جهي أودر  إنكدار . المالحدة على أهوادهم وظنونهم ان صارا لدينهم

باطدد  مصددالف لمعطيددات العقدد  والددوحي والعلددم، وينددهد علددى إفددالس العقدد  

 .العنواديي والعبثيي الملحد في دوله بنبهي

 

 :نقد موقف الملحد في االحتجاج بالمادة عل  عدم وجود هللا: سادسا
يسدد دل العقدد  الملحددد فددي إنكددارد لوجددود هللا وقكددرد بصالقدده بالمددادة، فكدد     

فعلددوا ذلددك وقدد د المددادة .المالحدددة ي مسددكود بالمددادة ح ددى ُعرفددوا بالمدداديين

. !!هدددا  نكدددي وجدددود هللا وال  ثب دددهوق ن !!قدددافرة بصالقهدددا وليسددد  مفمندددي بددده

وأد الحيدداة  .327إد الكددود أسدب  نندد ة، وبعددد ظهددر العقد  والددذقان: فيقولدود

والحيدداة .  328وجددود مدداد  وأد العقدد  البنددر  مددن ن ددا  االن صدداب الطبيعددي

ال إلدده : ولهددم دددول منددهور يقددول. 329ظدداهرة ماديددي نندد ت بمحدد  الصدددفي

فهدد  هعمهددم هددذا صددحيح؟؟، وهدد  المددادة  نكددي وجددود هللا؟،  .والحيدداة مددادة 

 . !!وه  حقا أنهم ماديود أم ورافيود ؟؟

 

 لددك المددماعم باطلددي جملددي و كصدديال، وال يصددح للعقدد  الملحددد أد  :أقااول    

يس دل بالمادة على إلحادد وقكرد بصالقه، والمادة بريئي منه وبككرد باهلل، وال 

ال يحدد  لدده ذلددك  د المددادة .  أد ي سددمى بهددايحدد  لدده أد يح مددي بالمددادة وال

لَدوح أَنَملحنَدا هَدَذا : ))دال  عدالى. مفمني بصالقها وأما هو فجاحد لصالقه وقافر به

ريبُهَا  ثَاُل نَطح َمح ي َو يلحَك ا ح يَيي هللاَّ نح َونح عاك ُم ََصدِّعاك مِّ آَد َعلَى َجبٍَ  لََّرأَيح َهُ َوا ي الحقُرح

 ُمَّ اسح ََو  إيلَى السََّمان َوهيَي ُدَوداد  ))، و((67: الحنر()هُمح يَ َكَكَُّرودَ ليلنَّاسي لََعلَّ 

ينَ  هاك دَالَ َا أَ َيحنَا طَاديعي عاك أَوح َقرح َرح ي ايدح ييَا طَوح  ((. 77: فصل ()فَقَاَل لَهَا َوليألح

 

و كصي  ذلك أوال إد أص  الموضو  ال ي علد  بالمدادة وال بدالروح وال      

وبمددا أندده سددب  أد بينددا أد . لعقدد ، وإنمددا ي علدد  بمددن ولدد  الكددود مددن عدددمبا

الكود ُول  من عدم والبد له من وال  ولقده، فكد  مدا حددث فدي الكدود فهدو 
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من فع  الصال  عم وج  سدوان قداد الكدود قلده ماديدا أو روحيدا، أو وليطدا 

ادة وال فهدذا هدو ا صد  ، فدا مر ال ي علد  بالمد. من الماديي والروح والعقد 

المادة أو الروح ، وإنمدا : بالروح وال بالعق ، وال بمن هو ا ول في ال هور

وبمدا أد العدالم لدن يصلقده إال . ي عل  ب ص  الكدود فمدن ولقده بكد  مدا فيده ؟؟

وال  م صف بك  صكات الكمال، فإد دول المالحدة بالمادة و سميهم بها هو 

دم وجددود هللا ح ددى وإد  العدد  و مييددف وودددا  ، ولددن يكددود دلدديال علددى عدد

 بد  إنهدا سد كود دلديال دطعيدا علدى وجدود هللا عدم وجد . وجدت المادة فقدق 

فالمادة وحدها  ككي ل كود دلديال دطعيدا . ح ى وإد لم  صل  الروح وال العق 

علددى وجددود هللا  نهددا مصلودددي مددن عدددم و نددهد لصالقهددا بالع مددي والحكمددي 

ا  كال، و كوينها الذر   ايي في  فهي م عددة. واححكام والقوة والجبروت

وبما أنها قذلك فالمادة أع م دلي  ظاهر . الجمال والع مي وال صميم الُمحكم

علددى وجددود الصددال  عددم وجدد  ،وعلددى بطددالد احلحدداد الددذ  ي سدد ر بالمددادة 

 . وي سمى بها هورا وبه انا وهي بريئي منه

 

 مسددكه بالمددادة  وبنددانك علددى ذلددك فددال  صددح مددماعم العقدد  الملحددد فددي     

و قميمدده للددروح والعقدد  بدددعو  أنهددا أسددب  منهمددا ظهددورا، وانهمددا مجددرد 

ال  صح  د ا مر ال ي عل  . انعكاسات وم اهر لها، وأنها هي أص  الكود

بمن هو ا ول وال بمن هو ا وير، وال بالمادة ال ي ُولق  بها؛ وإنمدا ي علد  

. من عدم فدال بدد لده مدن ودال ب مر آور، هو أد الكود بك  مكونا ه مصلوق 

فالكود بك  قادنا ه الماديي والروحيي والعقليي مصلوق هلل عم وج ، وبمدا أد 

ا مدددر قدددذلك فالعقددد  الملحدددد ال يحددد  لددده أد يحددد ج بالمدددادة وال بالعقددد  وال 

المددادة أو هللا ، : وال يصددح أد يُقددال. بددالروح، وال أد ين سدد  إلددى أ  منهددا

 د المددادة  ليسدد  أهليددي . دطعددي علددى وجددود هللاالمددادة دليدد  : وإنمددا يقددال

فددال يصددح ال صييددر وال . وليسدد  إلهدداك ، وإنمددا هددي مصلددوق مددن مصلودددات هللا

 . ال سويي بينهما 

  داهر العقد  الملحدد بالماديدي و سدميه بهدا ، أنده أددام  إد ممدا يبطد : ثانيا   

صرافدي أد العددم عقيد ه احلحاديي على هدم العق  والوحي والعلدم ، و ََمَسدك ب

 م بعد ذلك أظهر  مسدكه بالمدادة وألههَهَدا هورا . ول  نكسه ف صبح قونا ماديا

وهذا الكع  ال يصح، . وبه انا وفسر بها  طور الكود وظهور الكادنات الحيي

 نه  الع  ووددا  و ددليس،  د الكدود يسد حي  أد يصلد  نكسده مدن عددم، 

فكما أنه ال يصدح القدول . كود قذلك و د المادة ليس  ملحدة وال يُمكن أد  

بد د الكدود ولد  نكسده، فدال يحد  للملحدد أيطدا أد ي مسدك بالمدادة  مددرين ، 

فددبطالد . لدديس صددحيحا أد العدددم أوجددد المددادة، وال أد المددادة ُملحدددة : همددا



المقدمددي الملحدددة يُبطدد  ن يج هددا الملحدددة، ح ددى وإد هعددم العقدد  الملحددد أد 

مادة لكنده ولد  نكسده مدن عددم ، ف صدبح العددم الكود هو عق  وروح وليس 

فال يصح له وال يح  للعق  الملحد أد يس دل بالمادة . !!!!قونا روحيا عقليا 

على إلحادد، وهو دد  عل  بها  هربدا مدن احيمداد بداهلل مدع أنهدا  نكدي احلحداد 

ما  ولهذا فلو أد العلم درر با دلي القطعيي أد الكود بك . و نهد هلل بصلقه لها

فيه أصله روح وعق  وأد المادة من م اهرهما، فإد الملحد المعاندد الجاحدد 

نعدم إد : سينق  ورافي العددم ال دي أوجددت المدادة إلدى الدروح والعقد  ويقدول

الكدود روح وعقدد ، لكنهمددا ولقددا نكسدديهما مددن عدددم وأوجدددا الكددود الروحددي 

د َ ))و.  !!!!العقلي ولم يصلقه إلده اك َوَجَحدُدوا بيهَدا َواسح يحقَنَ حهَا أَنكُُسدهُمح ظُلحمداك َوُعلُدوه

ينَ  ددي ي ))، و((73: النمدد ()فَدان ُرح َقيحددَف َقدداَد َعاديبَدديُ الحُمكحسي ددَدان هللاَّ َذليددَك َجددَمان أَعح

َحُدودَ  يَا ينَا يَجح  ((.  68: فصل ()النَّاُر لَهُمح فييهَا َداُر الحُصلحدي َجَمان بيَما َقانُوا بِي

 

احدد معاندد رافد  للحد  ُمصدر علدى إنكدار والقده، هدادم فالعق  الملحد ج   

ف و كى المس حي  من فكرد ، . للعق  والوحي والعلم ُم عل  ب هواده وورافا ه

فبمدا . وأصبح ق   ين ممكنا ح ى وإد قاد هادمدا للمنطد  والدوحي والعلدم

أد العدم حس  هعمه ول  نكسه من العدم ف صدبح قوندا ، فدال يهدم بعدد ذلدك 

  والروح أم لم ي هدرا، وإذا قداد ددد ظهدرا فهمدا ام دداداد للكدود أظهر العق

فمدا المدانع مدن أد يحددث أ   دين مدن  لقدان . !!الذ  ول  نكسه مدن العددم 

فلم يبد  . !!نكسه بعدما ول  الكود نكسه من عدم حس  هعم العق  الملحد؟؟

 فلمداذا ال !! ين اسمه مس حي  بعدما ول  العدم نكسه من عدم ف صبح قوندا

فكد   دين أصدبح ممكندا . يصل  العق  نكسه ؟ ولماذا ال  صل  الروح نكسدها؟

وعليده فدال . ولم يب   ين مس حيال مهما قاد ورافيا وهادما للعقول والعلوم

يح  للملحد أد يح ج بالمادة وال أد ي سدمى بهدا ،  نده لدم يُقدم إلحدادد وقكدرد 

لعدددم لنكسدده ف صددبح بصالقدده علددى المددادة ، وإنمددا أدامدده علددى ورافددي ولدد  ا

وبما أنه قذلك فسوان  سمى بالمادة ،أو العق ، أو الدروح فدا مر لدن . !!قونا

ويج  عليده أد يبحد  . ي  ير،  نه أدام دينه على هدم العق  والوحي والعلم

لنكسددده اسدددما ورافيدددا ، وال يحددد  لددده أد ين مدددي إلدددى المدددادة وال العقددد  وال 

عقليددا وال علميددا، وإنمددا هددو مددن أهدد  فالعقدد  الملحددد لدديس ماديددا وال .الددروح

ا هدوان وال نددود وا سداطير والصرافددات، ومدن أهدد  ال حريدف وال صريددف 

وهذد الصكات هي نكسها ال ي ا صف بها منهج االس دالل .وال   وال طلي 

فالعقد  الملحدد ال يُمكنده إال أد يكدود .احلحاد  قمدا بينداد فدي الكصد  ا ول 

 .قذلك مهما  الع  وسكسق 

 



ووالصي ذلك أد المدادة ال يُمكدن أد  كدود دلديال علدى عددم وجدود هللا ،      

فهدي . وإنما هي دلي  دطعي على وجدودد ح دى وإد لدم يوجدد العقد  والدروح

،فهي نادطي لإللحداد وليسد  داعمدي  وحدها قافيي لهدم ق   بهات المالحدة

يال و حريكدا لكن العق  الملحد  سمى بها وان مى إليها هورا وبه اندا  طدل .له

فهدو . !!ان صارا حلحادد وهي برديي منه ،  نها مفمني بصالقها وهو قافر به

ليس ماديا ،وال روحيا ،وال عقالنيا ،وال علميا ، وإنما هدو ورافدي مدن أهد  

 .!!ا هوان

 :نقد قول الملحد بأن أكثر العلماء ليسوا بمؤمنين: سابعا
أد أقثدددر العلمدددان ليسدددوا  -فدددي إنكدددارد لوجدددود هللا –يددددعي العقددد  الملحدددد   

مددن بددين -بمددفمنين، ودلددي مددنهم فقددق مفمنددي بدداهلل، في صددذ هددذا الددمعم  دداهدا 

. على صحي عقيد ه احلحاديي وبطالد عقيدة المفمنين بداهلل -مماعمه السابقي

فه  هعمه هذا صحيح ؟، وما هي المعطيات والنواهد ال دي اع مدد عليهدا؟، 

د احلحداد ددادم علدى هددم العقد  والدوحي وأليس العكس هو الصدحيح بحكدم أ

 والعلم؟؟

إد مددن مددماعم المالحدددة المعاصددرين أنهددم روجددوا بددين الندداس أد أوال       

روا المعطيات واححصداديات ل  ييدد  مع م العلمان مالحدة،ومن أج  ذلك هوه

قبار علمان الكيميان قاينن اين وهايمنبرت، وماقس  وقذبوا على. 330هعمهم

بالنك ، ألحقوهم بالمالحدة بددعو  أنهدم قالمالحددة الوضدعيين يفمندود بد د 

 .331((ما ال يُمكن رصدد ال وجود له)) 

إندده  جدد  اح ددارة هنددا إلددى أندده ال يُمكددن أد يكددود أقثددر العلمددان : ثانيااا    

فالن،  د العلددم لدديس ملحدددا، مالحدددة ودلددي مددنهم مفمنددي بدداهلل قمددا هعددم هدد

واحلحاد يقوم علدى مدنهج اسد داللي فاسدد وال ينطدبق بطدوابق أوالديدي وال 

عقليددي وال علميددي مددن جهددي ، ويهدددم مددن جهددي أوددر  العقدد  والددوحي والعلددم 

وبما أد ا مدر قدذلك، فدال يُمكدن . بمعطيا ه الباطلي والصرافيي قما بيناد سابقا

ة، وإنما الصحيح عكس ذلك  ماما مدادام هدفالن أد يكود أقثر العلمان مالحد

ولدذلك قداد مع دم .  مل ممين بالحياد والموضوعيي في  صصصدا هم العلميدي

نيددو ن، : قبددار علمددان الكيميددان الُمحددد ين والمعاصددرين مددفمنين بدداهلل ، مددنهم

ومدداقس بالنددك ، وألبددرت انندد اين، وفيرنددر هددايمنبرت، وماقسددوي ، وبددول 

 . 332، ومحمد باس  الطاديطه محجوب عبيدديراك ، و
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فيرنددر والنددواهد مددن أدددوال هددفالن العلمددان و يددرهم قثيددرة، منهددا دددول       

قن  طوال حيا ي مدفوعا إلى   م  العالدي بدين العلدم والددين، :)) هيمنبرت 

. 333((ولم أجد في أ  ود  مهربدا مدن االددرار بداللدي العلدم علدى وجدود هللا 

من الدين والعلم يحدارب فدي معدارك مند رقي  إد قال: )) ماقس بالنك ودال

ال  كدد ، ضددد االدعددان والنددك وال سددلق واحلحدداد، مددن أجدد  الوصددول إلددى 

إد احلدده وددال  حسددي  ، اسدد صدم : ))بددول ديددراك  ودددال. 334((معرفددي احلدده 

 .  335((أردى مس ويات الرياضيات في  صميم الكود ووضع دوانينه

 درح قيدف آمدن عمالقدي العلمدان  الرياضديات جدود ليندوقس ومدنهم عدالم    

بعدددما  إسدح  نيدو ن: )) عبدر ال داري  بوجدود وددال  ع ديم لهدذا الكدود فقددال

برينسددديبا "أق ندددف ددددانود الجاذبيدددي وألدددف أهدددم ق ددداب علمدددي فدددي ال ددداري  

أد ( أولددى ا لبدداب)دددال إندده ي مدد  أد يسدداعد أصددحاب العقددول    "ما يما يكددا

الرياضيي مثدار إندها ده الددادم وإيمانده  نآينن ي وقان  دوانين... يفمنوا باهلل

 وإد لم يفمن بإله الك اب المقدس"بوجود دوة حكيمي جبارة ولف هذا الكود 

المعروع بدا ب الروحدي لعلدم الكلدك الحددي  الحدادم علدى  وآالد ساندا ...

 .336((إد هللا هو ال كسير لمعجمة الصل : أرفع الجوادم دال 

إد فكدرة ال ددو  احلهدي :)) ر ر إدنج دود، ددال الكيميادي الكلكي آومنهم     

فددي الكددود أ صددور أنهددا فكددرة عادلددي ومنطقيددي  مامددا طبقددا للُمعطيددات ال ددي 

عندمدـا نجدـابه : ))وددال  الكيميدادي  دوني رو مداد . 337..((وفرهـا لنـا العلم 

روعددي الكددود وجاذبيددي الطبيعددي فإننددـا ح مددـا نندد اق أد نقكددم مددن العلددم إلددى 

ودددال . 338...((نددا وا دد  أد الكثيددر مددن الكيميدداديين ير دد  فددي ذلددكاحيمددـاد أ

فددي الودد  الحددالي :) الكيميدادي فريدددريك بيرمهدام مفلددف ق داب  دداري  العلدم

ا وساط العلميي  ع بر فكرة ول  هللا للكود فكرة مح رمي أقثر من أ  ودد  

 .339((مطى منذ مئات السنين

هناك أدلي لإليماد باهلل بما في : )) عالم الورا ي فرنسيس قولنم، دال ومنهم  

هدذد ا دلدي إيجابيدي علدى . ذلك وجود الثواب  الرياضديي والن دام فدي الصلد  

الكيميادي ويقول  . 340((عكس  لك االف راضيي المبنيي على نقا علم مفد 

ن ام معين ، إد هذا الكود ليس إال ق لي  صطع ل: )) ا مريكي قلود ها وا 

وال بد له إذد من سدب  أول ال يصطدع للقدانود الثداني مدن ددوانين الدديناميكا 

                                                 
 .  85 – 88: ي،  6577، مك بي النروق الدوليي، القاهرة،  3رحلي عق  ، ط : عمرو  ريف 333
 .  85: ، ي 6577، مك بي النروق الدوليي، القاهرة،  3رحلي عق  ، ط : عمرو  ريف 334
 .  85: ، ي 6577، مك بي النروق الدوليي، القاهرة،  3رحلي عق  ، ط : عمرو  ريف 335
 :من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة " مودددددددددددددع الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يكن هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم الع دددددددددددديم ،  336

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176 
 .مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي،  ال نادطات ال ي يثيرها الملحدود في االوني االوير حول ن ريي البيج بانج : طلع  هيثم 337
 .مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي،  نجال نادطات ال ي يثيرها الملحدود في االوني االوير حول ن ريي البيج با : طلع  هيثم 338
 .مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي،  ال نادطات ال ي يثيرها الملحدود في االوني االوير حول ن ريي البيج بانج : طلع  هيثم 339
 .. ، من دىات حراس العقيدة، على النبكي المعلوما يي  6:مق طكات صكع االلحاد  340

 



إنه هو . الحراريي ، وال بد أد يكود هذا السب  ا ول  ير ماد  في طبيع ه 

 .341((هللا اللطيف الصبير الذ  ال  درقه ا بصار

يس طيع أد  إد أحدا ال: )) ويقول عالم الطبيعي ا مريكي أندرو قونوا      

قمدا أد أحددا ال يسد طيع أد " إد هللا موجدود: " يثب  وط  الككرة ال دي  قدول

ودددد يُنكددر منكددر ". إد هللا  يددر موجددود : " يُثبدد  صددحي الككددرة ال ددي  قددول

وأحياندا يندك االنسداد . وجود هللا ، ولكنه ال يسد طيع أد يُفيدد إنكدارد بددلي  

الحالي أد يس ند  كه إلدى اسداس في وجود  ين من ا  يان، وال بد في هذد 

ولكني لم أدرأ ولم أسمع في حيا ي دليال عقليا واحدا على عدم وجود . فكر 

ودد درأت وسمع  في الود  ذا ده أدلدي قثيدرة علدى وجدودد، قمدا . هللا  عالى

لمسُ  بنكسي بع  ما ي رقه احيمداد مدن حدالوة فدي نكدوس المدفمنين، ومدا 

 .342((كوس الملحدين يصلكه احلحاد من مرارة في ن

 

ومنهم الكيمادي فير م الحاص  على جادمة نوب  إنه  بسب  ما أ ب ه علم      

الكيميان عن نن ة الكود بكط  ن ريي االنكجار الكبير ال ي بين  أنده بكطدله 

ومعهدا قد  الطاددي بددالطبع : ُولددت قد  المدادة الموجدودة فدي الكددود اليدوم )) 

مدن حالدي أوليدي واحددة قاند  ال م ناهيدي فدي  وا ربعي أبعداد للكدرات والدممن

إنه من النادر " : ))فإنه بسب  ذلك دال. 343((...!الكثافي والحرارة والط ق 

  .344((جداك أد  جد عالماك في الكيميان ملحداك 

وال يمكنندا أدح نثبد  وجدود : ))ومنهم الكيميادي جور  إيدر دافيدم، يقدول     

إدَّ هللا ” :ماديَّدي وحددها؛ إذ لدم يقد  أحدددهللا عدن طريد  االل جدان إلدى طددرق ال

ولكنَّنا نس طيع أدح ن حقَّد  ، ح ى نس طيع أد نص  إليه بالطرق الماديَّي” مادة

ا ن علمده وندراد؛ فدالمنط  الدذ  ، من وجود هللا باس صدام العق  واالس نباط ممَّ

ق إليه النَُّك هو أنَّده لد يس هنالدك نس طيع أد ن وذ به والذ  ال يمكن أد ي طرَّ

 .345(( ين ماد ٌّ يس طيع أدح يصل  نكسه
 

فقدد قداد مفمندا بداهلل ب د  وأما الفيزياائي المشاهور ألبارت أينشاتاين،      

رد لده، وددد اف در  عليده بعد  المالحددة عنددما هعمدوا أنده  الن ر عن  صوه

إلده  يدر مداد  )) قاد يع قد أد احلده هدو الطبيعدي، وإنمدا قداد يدفمن بوجدود

لككر دي احلحداد )) وددد أعلدن رفطده  .346((فدي ددوانين الطبيعدييُ هر نكسه 

ب  وأعلن في العديد من ق ابا ه ومحاضرا ه وحوارا ه عدن ، ووحدة الوجود
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 طددددبه وضدددديقه مددددن المالحدددددة ينسددددبونه إلددددى احلحدددداد ليدددددعموا وجهددددي 

علمان آورين من قبار علمان الكيميان مدنهم وقذبوا أيطا على . 347((ن رهم

)) هايمنبرت، وماقس بالنك بدعو  أنهم قالمالحدة الوضعيين يفمنود بد د 

وفعلهدم  .348، وهذا ا هدام ال يصدح فدي حقهدم((ما ال يُمكن رصدد ال وجود له

هذا هو  صددي  و  قيدد لمدا بينداد سدابقا بد د مدن وصدادا مدنهج االسد دالل 

ى االف دران وال العد  والصددا  ، وال عمدد فدي اود الق احلحاد  أنه يقدوم علد

ا قاذيدد ،  ندده ال ينطددبق بطددوابق أوالديددي وال علميددي، وإنمددا يع مددد علددى 

 .أهواده ومصالحه وان هاهي ه

ومدن الندواهد والمعطيددات ال دي  ثبدد  أد مع دم العلمددان والنداس ليسددوا       

لجمعيددي البريطانيددي علمددان مفسسددي ابمالحدددة، وإنمددا هددم مفمنددود بدداهلل، أد 

مع ددم قبددار العلمددان مددن مفسسددي )) ونجددد . مددنهم مددن المددفمنين بدداهلل %90

فيميان الكم والحاصلين على جوادم نوب  قانوا من المفلهدي ، وعلدى رأسدهم 

وقددذلك .أينندد اين ، ومدداقس بالنددك، وهيمنبددرت، و ددرودنجر، وبددول ديددراك

روجر : فمنين، ومنهمأ هر الرواد من علمان الم  وا عصاب قانوا من الم

 . 349...((سبير ، وويلدر بنكليد، و نارلس نج ود، وجود إقلم

عدام  755أد العلمان الذين  حصلوا على جادمة نوب  والل ومنها أيطا      

مدن الالدينيدين مدن المالحددة  70قاد مع مهم يفمنود باهلل ، وليس مدنهم إال 

 .350والالأدريين وأمثالهم

عندر دول )) م فدي 6553مفسسي بي بي سي سني  وفي دراسي أجر ها      

وفددي الواليددات الم حدددة أجددر  معهددد .  %8أوروبيددي قاندد  نسددبي المالحدددة 

وهنداك .  %0م دراسدي أظهدرت أد نسدبي المالحددة  بلدغ 6550 روب عدام 

الكيلسدوع  وأ ار. 351((دراسات عديدة أور  أظهرت ن ادج دريبي مما سب 

ى أد نسبي الملحدين في الواليدات الم حددة ا مريكي المعاصر وليام قريچ إل

 .352فقق  % 4 – 6: م قان    راواح ما بين6574ا مريكيي في عام 

 

ومنهدا أربددع  ددهادات هامددي جدددا عددن مددد  ان نددار احيمدداد واحلحدداد بددين     

وفدي أ ندان : )) لعالم الطبيعي ا مريكي أندرو قونوا  ، ددالالعلمان، ا ولى 

سمعُ  أد مع م المن  لين :" نا دال أحد رجال ا عمالالحدي  الذ  دار بين
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: "  م ن ر رج  ا عمال إلديه ف جب ده ددادال" فه  صحيح ؟. بالعلوم ملحدود

وجددُت فدي . بد  إنندي علدى نقدي  ذلدك.إنني ال أع قد أد هذا القول صدحيح 

دران ي ومنادنا ي أد مع دم مدن ا د  لوا فدي ميدداد العلدوم مدن العبدادرة لدم 

 .353((ملحدين، ولكن الناس أسانوا نق  أحاديثهم أو أسانؤا فهمهميكونوا 

  

: للكيميادي فير دم الحاصد  علدى جدادمة نوبد  مطدمونها أنده ددال والثانية    

ومعنى قالمده  .354((إنه من النادر جداك أد  جد عالماك في الكيميان ملحداك " ))

علددم الكيميددان علددم مددفمن بدداهلل ولدديس ملحدددا،  د ال البيددي الع مددى مددن أد 

 . المن  لين به ليسوا مالحدة وإنما هم من المفمنين باهلل 
 

للكيلسددوع ا مريكددي المعاصددر وليددام قددريچ ، ذقددر أد العلمددان  والثالثااة   

المدفمنين بدداهلل عددم وجدد  موجددودود بكثدرة ودددوة فددي المج مددع العلمددي، واد 

فدي  -جدور  اداالس : )) ادكدي هدم مدن أفاضد  وقبدار العلمدان، مدنهممنهم ط

أو علدم  -فيميدان الكدود  -والذ  وصكه لي أحد علمان  -قي   اود  -جامعي 

الكلك، ب نه أعلم رج  ال يدمال حيداك فدي الكوهمولوجيدا علدى مسد و  العدالم، 

لم وهدو عدا -قريس وفر آينم  -وأيطاك قـ . وهو مفمن بوجود الصال  سبحانه

 م وصكه على أنه القمي البريطانيي في  -علم الكونيات الكمي  -بريطاني في 

مدن  -آالد سدانديچ  -وعندنا أيطاك .علم الكونيات الكمي، وهو مفمن بالصال 

أيطداك . أع م علمان الكلك والذ   ُوفهَي حديثاك وهو مفمن بوجود هللا سدبحانه 

لبنر ، وهو مفمن بوجود الرأس في منرو  الجينوم ا -فرانسيس قولن  -

 .355((إل  .. الصال  أيطاك 

إنددك إذا ن ددرت إلددى الدراسددات العلميددي حددول مع قدددات : )) ودددال أيطددا     

ا  العلمان س ك نف أد إنكار وجود الصال  ليس ن يجي لعلمهم ب   نهدم ددد أ دوح

إلى هذا الحق  أعني حق  العلم وهم أصالك مالحدة،دد قانوا مالحدة مدن ف درة 

وهددذد الحقيقددي  ددم  . راهقددي دبدد  أد يدددولوا حقدد  العلددم ويصددبحوا علمددانالم

إظهارها بوضوح عن طريد  سلسدلي مدن المسدوحات ددام بهدا أوصدادي علدم 

إد أ لدد  المالحدددة :  قددول 6558 - 6550بددين  -إياليددن إقالنددد  -احج مددا  

ي من العلمان لم يصبحوا مالحدة قن يجي للعلوم ال ي اق سبوها، ب  قان  ن يج
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ال روع المحيطي مث  حصول بع  ال جارب الحيا يدي السديئي لهدم أو أنهدم 

 .356((لم ي ربوا في بي  م دين إلى  ير ذلك 

 

: للكيميددادي جددور  إيددر دافيددم يقددول فيهددا -الرابعااة -والشااهادة األخياارة    

وليس معنى ذلك أننا ننكر وجود احلحاد والملحدين بين المن  لين بدراسي ))

إال أدَّ االع قاد النادع ب د احلحاد من نر بين رجال العلوم أقثدر مدن العلوم، 

ان نددارد بددين  يددرهم ال يقددوم علددى صددح ه دليدد ، بدد  إنَّدده ي عددار  مددع مددا 
 .357((نالح ه فعال من  يو  احيماد بين جمهرة المن  لين بالعلوم

ثبد  الكثيرة والم نوعدي هدي أدلدي دام دي    لك النواهد والمعطيات الهادفي   

بطددالد محاولددي العقدد  الملحددد   ييددد دولدده باحلحدداد بدددعو  أد مع ددم العلمددان 

إنهدا محاولدي . مالحدة وليسدوا بمدفمنين بداهلل، ف بدين أد العكدس هدو الصدحيح

فا لي  طدمن   دبهي هادكدي وفيهدا   لديق ووددا  علدى طريقدي العقد  الملحدد 

احبطدال قمدا الُم قن لل   وال حريف وال صريدف، فكداد مصديرها ال هافد  و

حدث للنبهات والمماعم السابقي ال ي   اهر بها العق  الملحد في جحودد هلل 

 .  عالى

وإنهددانك لنقدددنا  ددبهات ومددماعم العقدد  الملحددد ال ددي  علدد  بهددا فددي إنكددارد    

أد لوجود الصال  عم وج  أو مها بمقولي  طليليي للملحد دوقينم هعدم فيهدا 

فإننددا نلقددي بال بعيددي علددى مددا ال يُمكددن أد : )) وجددود هللا هددو أسددطورة، فقددال

نعرفه أو نص  إليه أال وهو ا سطورة السماويي،ولو س ل  من أين أ    لك 

النصصيي ، فاالح ماالت هي أد  حصد  علدى إجابدي ضدبابيي نصدف فلسدكيي 

عن وجدودد ا هلدي، أو وجدودد ودار  الطبيعدي وال دي بدالطبع ال  كسدر  ديئا 

 .358((على االطالق  

قالمه باط  جملي و كصيال، وهو  اهد على جه  الرجد  وحقددد : أدول     

وهدذا الرجد  هعدم ذلدك ولدم يقددم دلديال علدى . وقراهي ه للصدال  الدذ  ولقده 

هعمه إال ال هوين وال قميم وال هرب وال عص  والحقد من دود أ  دليد  إال 

 ولدديس صددحيحا أد هللا سددبحانه و عددالى لدديس معروفددا فهددذا. هددواد ومماعمدده

قذب، فهو معروع لدينا من قونه الذ  ولقه، ومن ق به المنملي علدى رسدله 

ونحدن علدى ا صدال روحدي بده عدن طريد  طاع ندا . ، آورها القرآد الكدريم
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لكددن هددذا الجاهدد  . وعباد نددا لدده، ف ددنعكس علينددا أنددوار إيماننددا وطاع نددا لدده

 . المري  ال يعلم ذلك  نه ُمصر على الككر بصالقه، ومطموس البصيرة

و انيددا ال يصددح وصددف هللا  عددالى ب ندده أسددطورة فهددذا قددذب و حريددف     

و ددددرور وعندددداد،  د هللا  عددددالى حقيقددددي قونيددددي وعقليددددي ونكسدددديي وعلميددددي 

ويبدددو أد الرجدد   . و ددرعيي، ودددد بينددا جواندد  قثيددرة منهددا فددي ق ابنددا هددذا

 جاه  ذلك  عصبا لدينه من دود ا  دليد  صدحيح يع مدد عليده، وإنمدا رأس 

. لده ا هدوان والندبهات وال حريكدات وال صريكدات قمدا بينداد فدي ق ابندا هدذاما

ال دي يقدوم عليهدا   -359وليس  ا سداطير -والرج  نسي ب   ناسى الصرافات

أولها دول العق  الملحد ب د العدم ولد  نكسده : إلحادد وأقبرها  الث ورافات

. ُولق  صددفي والثانيي دوله ب د الحياة على ا ر . !!من عدم ف صبح قونا

دولدده بصرافددي ال طددور العطددو  فددي ظهددور ا حيددان و نوعهددا قمددا الثالثددي و

فالعق  الملحد انقلبد  مواهينده العقليدي ، ف صدبح  . سنبينه في الكص  الثال 

عنددددد حقددداد  العقددد  والدددوحي والعلدددم أسددداطير وأوهامدددا، وأصدددبح  عنددددد 

ك  نده أصدبح إنده قدذل. !!الصرافات وا باطي  حقاد  ومعطيدات موضدوعيي

عبددا  هوادده و ددياطينه، ف فسددت روحدده ودلبده وعقلده ، وجعل دده مدن الددذين 

ندسي لَهُدمح : ))يصدق عليهم دوله  عالى دنِّ َواحي دَن الحجي نَدا ليَجهَدنََّم َقثييدراك مِّ
َولَقَددح َذَرأح

دُروَد بيهَدا َولَهُدمح آ ديُن  الَّ يُبحصي دَمُعوَد بيهَدا دُلُوب  الَّ يَكحقَهُوَد بيهَا َولَهُدمح أَعح َذاد  الَّ يَسح

لَـئيَك هُُم الحَ افيلُودَ  لَـئيَك َقا َنحَعامي بَ ح هُمح أََضُ  أُوح  (( .  715: ا عراع()أُوح

 م أد هذا الملحد  كلم عن نن ة الكدود وهعدم أنده أهلدي ال يح دا   :ثالثا      

وهعم أنده إلى وال  وأنه محكوم بقوانين أساسيي طبيعيي   حكم فيه و سيرد، 

 .360ال يصح إدوال وجود هللا فدي ا مدر  د وجدودد مندكلي  ح دا  إلدى حد 

باط  دطعا  نه سب  أد بينا بطدالد القدول ب هليدي الكدود ،  نده  وهعمه هذا

وأمدا  علقده بقدوانين . من الثاب   رعا وعلمدا أد الكدود مصلدوق ولديس أهليدا

ولدديس . اح جاجدده بهدداالطبيعددي، فقددد سددب  أد نادنددنا دولدده بهددا وبينددا  هافدد  

صددحيحا أد وجددود هللا  عددالى منددكلي، فهددو لدديس منددكلي أصددال عقددال ووحيددا 

وعلما،  ننا أمام قود مصلوق من عدم  وهذا يس لمم أد والقا ع يما ولقه ، 

ال منكلي ، وإنما المنكلي واح كاليي العويصي ال ي ال ح  . ف ين المنكلي ؟؟

وقيدف يُوجدد .  !!!!م فيصبح قوندا ؟؟لها هي قيف يصل  العدم نكسه من العد

ال جددواب،  د العقدد  الملحددد دددال  لددك .  !!المصلددوق مددن عدددم بددال وددال  ؟؟

الصرافي بهدواد و منيا ده وأوهامده وورافا ده ، ولدم يقلهدا بعقد  وال علدم ، وال 
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 يُمكن أد يقول بها عق  وال علم ،  د ا مر بديهي ، فبمدا أد الكدود مصلدوق

 .فالبد له من وال 

 071: تابع  

 :أوال ي طدح منده -الثداني -وو اماك لهذا الكصد  واستنتاجا مما تقدم ذكره    

لقددد  بددين با دلددي والمعطيددات والنددواهد القطعيددي الكثيددرة والم نوعددي بطددالد 

جميددع مقددوالت العقدد  الملحددد و ددبها ه ومماعمدده ال ددي   دداهر بهددا فددي دولدده 

يهدا وبيندا  هاف هدا وفسدادها وبطالنهدا فقدد نادندناد ف. باحلحاد ونكيه لوجدود هللا

من جهي، وا طح من جهي  انيدي أنهدا ليسد  أدلدي وال بدراهين أصدال ، وإنمدا 

هي أوهام وظنود وورافات  عل  بها العق  الملحد ان صارا لدينه بال حريف 

وال يُمكنهددا مددن جهددي  الثددي أد  ردددى إلددى أدلددي . وال صريددف وال دد  والصدددا 

 نافسددها ، بدد  وال ح ددى أد  ق ددرب منهددا ، فكاندد  أدلددي  المددفمنين بدداهلل وال أد

يقينيددي دطعيددي بميدددماد العقدد  والدددوحي والعلددم ا ب دد  وجدددود هللا عددم وجددد  

وأبطلدد  مددماعم و ددبهات وورافددات العقدد  الملحددد ال ددي  علدد  بهددا فددي قكددرد 

 . بصالقه

لقددد ا طددح أندده ال يصددح عقددال وال علمددا وال  ددرعا االسدد دالل  :ثانيااا      

بمعنى . وق على نكي وجود الصال  ، فهذا باط  دطعا و ناد  صريحبالمصل

آودر أنده ال يصدح االسد دالل بد   م هدر مدن م داهر الطبيعدي أو ددانود مدن 

دوانينها على عدم وجدود الصدال  ،  د وجودهدا قمصلوددات ُولقد  مدن عددم 

ولهددذا فددإد دددول هوقينددغ بقددوانين . يسدد لمم ح مددا وجددود الصددال  الددذ  ولقهددا

عددي، ودوقينددم بددالجين ا ندداني، وبر رانددد راسدد  بال لقاديددي  او أ  دددول الطبي

 د  الجاذبيددي مددثال هددي مددن . آوددر ي علدد  بددالمصلوق فهددو دددول باطدد  دطعددا

 د العدددم ال . مصلودددات الكددود، وهددو ال يُمكندده  أد يصلدد  نكسدده  وال  يددرد 

 . !!! ين ، وال يُمكن لال ين أد يصل  نكسه من ال  ين ليصبح  يئا

لقدد  بدين مدن نقطدنا لنددبهات ومدماعم العقد  الملحدد فدي جحددودد هلل  :ثالثاا   

ودولدده باحلحدداد أندده عقدد  ُمكلددس منهجددا ودلدديال ، فددال عندددد مددنهج اسددداللي 

. صددحيح، وال عندددد بددراهين ومعطيددات صددحيحي يثبدد  بهددا صددحي معطيا دده

حدا ال إد أ: )) عالم الطبيعي ا مريكي أندرو قونوا ف قدنا بذلك صدق دول 

قمدا أد أحددا ال " إد هللا موجدود: " يس طيع أد يثب  وط  الككدرة ال دي  قدول

وددد يُنكدر ". إد هللا  ير موجود: " يس طيع أد يُثب  صحي الككرة ال ي  قول

وأحيانددا ينددك . منكددر وجددود هللا ، ولكندده ال يسدد طيع أد يُفيددد إنكددارد بدددلي  

هدذد الحالدي أد يسد ند  دكه  االنساد في وجود  ين مدن ا  ديان، وال بدد فدي

ولكني لم أدرأ ولم أسمع في حيا ي دليال عقليا واحدا علدى . إلى اساس فكر 

 



وددد ددرأت وسدمع  فدي الودد  ذا ده أدلدي قثيدرة علدى . عدم وجود هللا  عدالى

وجدودد، قمددا لمسددُ  بنكسددي بعدد  مددا ي رقده احيمدداد مددن حددالوة فددي نكددوس 

فدداهلل  .361((فددي نكددوس الملحدددين  المددفمنين، ومددا يصلكدده احلحدداد مددن مددرارة

 عددالى لددم يعددق للمالحدددة وال دلدديال واحدددا يثب ددوا بدده عدددم وجددودد مددن جهددي، 

ونق   بها هم ب دلي دطعيي من العق  والوحي والعلم  ُثب  وجودد من جهدي 

فلو قاد احلحاد صحيحا لكان  أدل ه صدحيحي، وبمدا أنهدا قاند  قلهدا .أور 

 .  يماد باهللباطلي دل  على بطالنه وصحي اح

لقد ا طح مما ذقرناد أد العق  الملحد قما قاد محروما من اليقين  :رابعا    

فدي ماد ده الككريدي ال دي اع مدد في منهجده االسد داللي، فهدو أيطدا ُحدرم منده 

يقينيي وال بدهيي وال فطريي وال علميدي،  د فلم  كن . عليها في دوله باحلحاد

ا لدم يكدن عقدال عقالنيدا وال  درعيا وال علميدا، العق  الملحد الذ  اع مد عليه

وإنما قاد عقدال  حريكيدا ورافيدا مك ريدا م العبدا م عصدبا للباطد  عدن سداب  

إصددرار و رصددد مددن جهددي، وقدداد هادمددا للعقدد  والددوحي والعلددم مددن جهددي 

ومن هذا حاله لن يكود مسلكه سليما ، ولن  كن ماد ده علميدي ، ولدن . أور 

 .   كن ن ادجه صحيحي

لقدد  طدمن هدذا الكصد   دواهد قثيدرة جددا مدن أباطيد  : -خامسا -وأخيرا   

و بهات العق  الملحد وورافا ه نادنناها وبينا هيكهدا و هاف هدا ، فكاند  أدلدي 

و دواهد دام ددي علددى صددحي مددا ذقرنداد عددن مددنهج االسدد دالل احلحدداد  ب ندده 

ق  الملحد فدي فلما طبقه الع. منهج فاسد هادم للعق  والوحي والعلم وا والق

جداله ودفاعه عن احلحاد بدالمماعم والندبهات والصرافدات ال دي أوردناهدا ، 

فددال منهجدده االسدد داللي سددليم، وال :  بددين أندده عقدد  محددرع مصددرع مكلددس 

 . !!معطيا ه علميي، وال ن ادجه صحيحي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  705: هللا ي جلى في عصر العلم ،  رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد ، دار القلم ، بيروت، ي: نصبي من العلمان االمريكيين  361



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 موقفه من نشأة الحياة وظهور األحياءنقد العقل الملحد في 

 

 

 

 نقد قول العقل الملحد بالصدفة في تعليل  ظهور الحياة :  أوال

 نقد قول العقل الملحد بالتطور العضوي في ظهور األحياء: ثانيا

 عرض أقوال المالحدة بالتطور العضوي -0

 نقض التطور العضوي بمعطيات السجل الحفر  -2

 العضوي بعلم الوراثةنقض التطور  -3

 نقض التطور بظاهرتي التعقيد وكمال الخلق ومعطيات أخرى -4

 نقض اعتراضات تطورية تتعلق بنقدنا للتطور العضوي  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........... 

 

 

 



 

 

 نقد العقل الملحد في موقفه من نشأة الحياة وظهور األحياء

 

أدددام العقدد  الملحددد إلحددادد علددى  ددالث ورافددات هددي أصددوله ودواعدددد      

ا ولدى هعمده . ا ساسيي لينكر بها وجود والقه ، وبددونها لدن  كدن لده دادمدي

 دم بعدد ذلدك  يهدر العقد  . ،!!!!ب د العددم ولد  نكسده مدن العددم ف صدبح قوندا

در بهدا ظهدور الحيد اة علدى الملحد لعب ه ووداعه وهيكه وا صذ ورافي  انيي فسه

 ددم . !!!!ا ر ، فددمعم أنهددا ظهددرت صدددفي ولدديس احلدده هددو الددذ  أوجدددها

ددر بهددا ظهددور  بعدددها  يددر لعب دده و حريكدده و طددليله وا صددذ ورافددي  الثددي فسه

الكادنات الحيي ، فمعم أنها ظهرت بال طور العطو  من قادن وحيد الصليدي 

ورا بددالقرود إلددى حيوانددات قثيددرة وقبيددرة اب دددانك مددن الماديددي إلددى البريددي مددر

وظهورهدددا هددددذا قدددداد عندددواديا مددددن دود أ   دددددو  . !!وو امدددا باحنسدددداد

 لك الصرافات ال ي ألبسها العقد  الملحدد  دوب العقد  والعلدم هورا . !!!!إلهي

وبه انا هي أصول احلحاد، ا ولى نادنناها وبينا بطالنها في الكص  ا ول، 

ين  هاف همددا وبطالنهمددا ، والثانيددي والثالثددي سننادنددهما فددي هددذا الكصدد ، ونبدد

 . !!ولماذا هما وراف اد ال حقيق اد ؟؟

 

 : نقد قول العقل الملحد بالصدفة في تعليل  ظهور الحياة :  أوال
بعدما هعم العق  الملحد أد العدم ول  نكسده مدن العددم ف صدبح قوندا ،        

لي عقال فإنه  صلى عن هذا الصرافي  نها أدت دورها وهو يعلم دطعا أنها باط

فلمدا .وعلما و رعا، لكنه  بناها ان صارا لصرافي احلحاد وإنكدارا لوجدود هللا 

د العدالم فإنده لدم يكدرر القدول بالصرافدي  جان إلى  علي  نن ة الحياة بعدما  كدوه

ا ولى ب د الحياة ولق  نكسها من العدم ، وإنما دال بصرافي  انيي انطالدا من 

 ولددى، فددمعم أد الحيدداة ظهددرت صدددفي بكعدد  المددادة ال ددي ُولقدد  بالصرافددي ا

 كاعالت قيمياديدي عندواديي أدت فدي النهايدي إلدى ظهدور الحيداة مدن دود أ  

، هعدم ذلدك لينكدي ال ددو  احلهدي فدي نند ة الحيداة  ما ديا مدع !! دو  إلهدي 

 . إنكارد للصال  عم وج 

 

 فمدن ذلددك أد مالحدددة هعمددوا أد الكوضدى والعنددواديي والصدددفي أوجدددت    

و دبهوا . 362الحياة على وجه ا ر ، فكان  فوضدى والهددي حسد  هعمهدم

إمكانيي ننون الحيداة بالصددفي بمجموعدي مدن القيدَردة  ددق باسد مرار علدى )) 
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لوحي مكا يح الكمبيو ر، ويرود أد القيردة يُمكن أد  ك   بالصدفي في احد  

ظدداهرة  ))والحيداة عندددهم هدي . 363((محاوال هدا الالنهاديدي دصدديدة لنكسدبير

ماديدددي ننددد ة بمحددد  الصددددفي، قمدددا  راقمددد  المعلومدددات الطدددروريي لهدددا 

ليس وران نن ة احنساد  ايي : )) الملحد بر راند راس  ودال. 364((بالصدفي

إد نند  ه وحيا ده وآمالده ومصاوفده وعواطكده وعقادددد ، ليسد  إال . أو  دبير

 .365((...ن يجي الج ما  ذرات جسمه عن طري  المصادفي 

 

قداد حاد دا عارضدا )) وهعم الملحد ري نارد دوقيندم أد ظهدور الحيداة      

وبدأت الحياة ن يجدي حددوث  كداعالت قيمياديدي ، )) و.366((ن يجي ضربي ح 

. 367 ((أدت على  دوافر ال دروع الحيويدي ال دي سدمح  باالن صداب الطبيعدي

وحسد  هعمده أد ددوانين الطبيعدي  قدف وران  . 368وق  ذلك حدث بالصددفي

ل لقاديددي اآلليددي العنددواديي العميددان للكددود والحيدداة، و ددبهها بصددانع النندد ة ا

 .369ساعات أعمى ال يدر  ما يكع 

يُمكن إرجا  ق  سمي من سمات العالم ))  وهعم الملحد داني  ديني  أنه     

سد يكن  وددال الملحدد.370((إلى آليي ميكانيكيدي عميدان ال  ايدي لهدا وال بصديرة

فقددد بددرهن . لحيدداة أيطددا دددد أُهيلدد  وراف هدداوا)) وانبددرت عددن نندد ة الحيدداة 

جوس وس فود ليبيغ وقيمياديود آورود منذ مطلع القرد ال اسع عندر علدى 

عدم وجود ما يحول دود الحصول في المص بر على مواد قيمياديي، قحم  

إد المصدادفي )): ودال الملحد س يكن هوقينغ. 371...((البولي، مر بطي بالحياة

في حدوث هذا ال الددي الكيميدادي المهدول الدذ  مهدد وحدها هي ال ي  سبب  

لنن ة الكود، مع رفا باالنكجار الكبير الذ  اع قد قثير العلمدان أنده  دم بسدب  

ال هاب مكونات قيمياديي مث  الهيدروجين والهيليدوم، وأد  إلدى نند ة الكدود 

     .372(( ألف مليار عام 73دب  

المدماعم والندبهات باطلدي دطعدا،   لك: وردا عليهم ونقضا ألباطيلهم أقول  

: وهددي مددن ورافددات العقدد  الملحددد ، وسننادنددها وننقطددها مددن  ال ددي جواندد 

اولها ي عل  باالس دالل بالصدفي في  كسير نن ة الحيداة، ومكدادد أنده ال يصدح 
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االس دالل بالصدفي على نكي ال دو  احلهي في ظهور الحياة، وال على نكدي 

 نده أوال إد الصددفي قمدا . وجودها ال  نكدي ذلدك وجود هللا  عالى، وفي حال

هي معروفدي ومطبقدي فدي حيا ندا أنهدا  ُحددث أمدرا فدي الواددع ب دوفر  دروط 

يقدوم بالكعد ، فدال صددفي دود ا ولى وجدود فاعد  مريدد : وفي  الث حاالت

. فاع  مريد ، لكنده يكعد  ذلدك بدال دصدد فيُحددث أمدرا صددفي مدن دود دصدد

ود فاع  يقوم بكعد  عدن دصدد فيعمد  أمدرا يجهلده  مامدا وج: والحالي الثانيي 

: والحالددي الثالثددي.  لكندده ب كددرار المحدداوالت دددد ي وصدد  إلددى مددا يريددد صدددفي

وجود فاع  يعم  عمال عن  ير دصد في أمدر ال يعرفده أصدال، فهدو جاهد  

 .به، لكنه حاول مرارا ح ى حق  بالصدفي أمرا نافعا

نكدي الكاعد  وال العليدي، بد  ال   حقد  إال فواضح من ذلك أد الصدفي ال      

بهما ،وإنما  عني اد الكاع  أنجم أمرا بالصدفي ،إما أنه حققه من دود دصدد 

وفدي قد  الحداالت . ، وإما أنه حققه بقصد مع جه  ، أو دود دصد مع جهد 

وعليه فال يصح للعق  الملحد أد . ال بد من فاع  مريد ،فال صدفي بال فاع  

وال أد يقول ب نها أوجدت الحياة على ا ر ،  نه في هذد  يس دل بالصدفي

الحالي يس لمم وجود فاع  مريد دام بعمليي الصددفي ال دي أوجددت ال كداعالت 

الكيمياديي ال ي أوجدت الحياة حسد  هعمده،  نده يسد حي  أد  حددث صددفي 

وبمدددا أنددده ينكدددر الكاعددد  فاسددد دالله بالصددددفي ال يصدددح وباطددد  . دود فاعددد 

 . عليهومردود 

إنه من المعروع والثاب  أد الصدفي لها وجدود فدي حيا ندا ، ونحدن : ثانيا   

الذين نمارسها و حدث ب يددينا وبندروطها مدن جهدي؛ لكنهدا مدن جهدي أودر  

قمدا أنهدا . فهي في حدو ها  قوم على أسباب نحدن نجهلهدا وددد يعلمهدا  يرندا

فيسد حي  عمليدا   حدث في ا مور البسيطي  ير المعقدة حس  حدال الكاعد ،

أد  حدث في ا مور المعقدة إذا قاد الكاع  يجهد  الموضدو   مامدا أو  دبه 

قلي، ق د يصنع انساد طادرة بالصدفي وال علم له بصناعي الطادرات ، فهذا 

 . مس حي  عمليا

والصدفي ليس  نكيا للسببيي، وإنما هدي جهد  بهدا بالنسدبي لمدن ال علدم لده     

دفي بالنسدبي إليده، وددد ال يكدود صددفي بالنسدبي للدذ  با مر الذ  ظنه أنه ص

من ذلك مدثال إنسداد يسدير فدي الندار  فسدقق عليده دلدو مدان مدن .  سب  فيه

العمارة فإذا قاد الم سب  في سقوطه لم ي عمد إسقاطه يكود سدقوطه صددفي 

لكدن إد قداد الدذ   سدب  فدي سدقوطه  عمدد إسدقاطه علددى . بالنسدبي للطدرفين

 رصد فالسدقوط هندا صددفي بالنسدبي للرجد  االودر إذا لدم الما ي عن دصد و

 .يكن على علم بقصد الرج  الثاني



لو أودذُت مدثال عندرة دندانير ووضدعُ  علدى واحدد منهدا :  مثال ذلك أيطا  

عالمي سودان من الوجهين،  م وضع ها أمامي على الطاولي الو يار الددينار 

د، فددال  ددك أنددي أوددذد مبا ددرة  نددي أراد لكددن لوضددع  الدددنانير فددي  .الُمسددوه

جيبددي  ددم أردت اسدد صر  نكددس الدددينار فددا مر يص لددف  مامددا  د الدددنانير 

محجوبي عني وس ع مد على الصددفي واالح مداالت ، فربمدا أودذد مدن المدرة 

في هدذد . ا ولى، وربما يصر  في الثانيي وما بعدها، وربما يبقي هو ا وير

قصددد وعددن جهدد  بالوجدده الددذ  الحدداالت أقددود اسدد صرج  ذلددك الدددينار  ب

سدديصر  ،واع مدددت علددى الحدد  واالح مددال، لكددن فددي ا ول  ددم ا مددر عددن 

لكن في الحال ين أنا الذ  أورج  الدينارين ومارس  الكعد ، . مناهدة وعلم

ولددو قنددُ  أعلددم ال يدد  السدد صرج  . ولددم يصددر  الدددينار لوحدددد فددي الثانيددي

د من المرة ا ولى قما حدث   .في الحالي ا ولى الدينار الُمسوه

وبما أد ا مر قذلك فال يصح مجاراة المالحددة ومدوافق هم علدى أمثلد هم      

. ال ي يطربونها قنماذ  على ددولهم بالصددفي فدي نند ة الحيداة علدى ا ر 

قمثددالهم المكطدد  الم علدد  بددالقردة الددذين يطددربود علددى لوحددات المكددا يح 

لي  نن ة الحياة ،  نده ال صددفي بدال  د هذد ا مثلي ال  صلح ل ع. الحاسوبيي

فاع  مريد، وهم ينكدرود الكاعد  أصدال، لكدن أمثلد هم الدنيويدي يدذقرود لهدا 

 . !!!!فاعال، ولكن وراف هم الم علقي بنن ة الحياة ال يذقرود لها فاعال

وبنان على ذلك ال يصح اس صدام حسداب االح مداالت فدي موضدو  نند ة     

 ودصرا، للرد على  لك الصرافي، بحساب الممن الحياة من جهي الممن طوال

 د ا ص  لديس فدي الدممن وال فدي المدادة وإنمدا فدي مدن هدو . وحجم المادة

الكاعد  ؟ وال صدددفي بدال فاعدد ، وهددذا الدذ  ينكددرد المالحددة  عمدددا و طددليال 

إد اح مال ان ا  برو ين واحد : فعندما يقال مثال. ووداعا و لبيسا على الناس

في فإنه يح ا  من الممن ن ريا واح ماليدا إلدى مليدار مليدار مليدار فقق بالصد

ظهور وليهدي حيهدي ))إد و. 373مرات من السنوات 753ب كرار قلمي مليار ... 

عددن طريدد   131للوجددود عددن طريدد  الصدددفي، ينددبه ظهددور طددادرة بددوينج 

. 374(( "!!!!!!! الصدفي، ن يجي هبوب عاصكي على محالت  دوات الصردة

هذد النماذ  ال يصح ذقرها  نهدا  قدوم علدى اسدقاط الكاعد ، وال صددفي بدال 

وإذا  كلمنا عن المريد ان هى قد   دين، فهدو الدذ  ددام بالكعد ، . فاع  مريد 

وإذا لم ند كلم عنده فدال صددفي دود فاعد ، وال ديمدي لصددفي ورافدي المالحددة 

 .!!الم علقي بنن ة الكود، فهم أه   حريف و صريف
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إد العقدد  الملحددد أدددام دولدده بالصدددفي علددى ال حريددف وال العدد  : ثالثااا    

والصدا ،  نه عندما يطدرب لندا أمثلدي عدن الصددفي قمثدال القدرود المكطد  

لد  المالحدة ، فإنه يذقر الكاع  وهدو القدرود، لكنده عنددما يدمعم أد الحيداة 

لمددي، وهددذا انحددراع عددن مددنهج االسدد دالل الع. نندد ت صدددفي ال يددذقر فدداعال

وفيددده  طدددلي  و العددد  ووددددا  و ددد  و طبيددد  عملدددي لمدددنهج االسددد دالل 

فالمالحدددة ي العبددود . احلحدداد  الم هافدد  الددذ  فصددلناد فددي الكصدد  ا ول

فددال يصددح . وي ددالطود الندداس فددي دددولهم بالصدددفي وا مثلددي ال ددي يطددربونها

منهجيددا القددول بصدددف هم وضددرب ا مثلددي عليهددا بالنددواهد وال جددارب ال ددي 

ف جاربنددا مددع الصدددفي قلهددا ال  حدددث إال بوجددود فاعدد  . فهددا مددن الصدددفينعر

مريد يقوم بالكع ، لكن في دولهم بالصددفي فدي نند ة الحيداة يسدقطود الكاعد  

ويثب ود فعال بال فاع  وهذا ال يصح عقال وال علما وال  رعا، فهو  حريف 

فددإد  وبمدا أندده ال يمكدن أد  حدددث صددفي بددال فاعد  مريددد،. ووددا  و العدد 

اسدد داللهم بالصدددفي علددى نندد ة الحيدداة فاسددد وباطدد  وال يصددح ضددربه مثدداال 

 نده . ب  إد مثالهم باط  ب لك الطريقي وما يُبنى عليه هو ايطدا باطد . لذلك

ال صدفي بدال فاعد ، والقدول بصددفي بدال فاعد   طدلي  و حريدف ولديس مدن 

 .الصدا االس دالل العلمي في  ين، وإنما هو من ال حريف وال صريف و

 

ولذلك فإد ظهور الحياة على ا ر  ال بد لده مدن فاعد ، وبمدا أد الحيداة    

أمر معجدم وأمدر ودارق وع ديم جددا ح دى أد احنسداد بكد  علومده وسدادله 

الحديثي عجم عن ول  الحياة، فالبد أد يكود الكاع  الذ  ول  الحيداة والقدا 

فالحيداة .لد  الحيداةع يما م صكا بك  صدكات الكمدال وإال لدن يسد طيع أد يص

وبما أد هللا  عدالى عدالم ال يد  . ولقها هللا عم وج  سوان دلنا بالصدفي أم ال 

والنهادة وال يعب  ودد اوبرنا بذلك فدي ق ابده أنده لدم يصلد  الكدود عبثدا وال 

بيدينَ ))لعبا  َ  َوَمدا بَيحنَهَُمدا اَلعي َرح دَماَواتي َوا ح ، (( 48: الددواد()َوَمدا َولَقحنَدا السَّ

َجُعددودَ ))و ددبح ُمح أَنََّمددا َولَقحنَدداُقمح َعبَثدداك َوأَنَُّكددمح إيلَيحنَددا اَل  ُرح (( 770: المفمنددود()أَفََحسي

إنه ولقها صددفي، : فالحياة ولقها هللا  عالى دصدا ال عبثا، وال يصح أد يُقال 

ولهدذا نكدى هللا . د الصدفي    طمن الجه  ، وهللا  عالى منمد عن ذلك دطعا

فالصددفي ال . نكسه أد يكود ول  الكود لعبا وعبثا ولم يق  صددفي  عالى عن

 نكدي وجددود هللا، وال  نكددي فعلده فددي ولدد  الحيداة و يرهددا مددن الكادنددات، وال 

 .يصح للعق  الملحد أد يح ج بها أصال

وبددذلك ي بددين أد الصدددفي ال ددي دددال بهددا العقدد  الملحددد ليسدد  صدددفي حقيقيددي  

ا هي صدفي وهميي ورافيي او لقها حس  مقاسه قال ي نراها في الوادع، وإنم

ل كسير نن ة الحياة على ا ر  قما او ل  وراف ه الكبر  ال ي هعم بها أد 



ووراف ده الثانيدي  ندبه ا ولدى فدي . !!العدم ول  نكسه من العدم ف صبح  ديئا

ولهددذا أصددبح . أندده أ بدد  فعددال بددال فاعدد  فددي الصددراف ين ان صددارا حلحددادد 

وهدددذا . !!افيين ،  نهمدددا هعمدددا فعدددالك مدددن دود فاعددد  مريددددال كسددديراد ودددر

مس حي  دطعا، فكما أد العدم ال يُمكن اد يصل  نكسه من العددم فيصدبح  ديئا 

فدال يصدح وال  صدلح . قذلك يس حي  أد  حدث صدفي مدن دود فاعد  مريدد 

  .الصدفي ل علي  نن ة الكود من عدم، وال ل علي  نن ة الحياة على ا ر 

 

في عل  بمودف العلم من مقولي العق  الملحد ب د الحياة  وأما الجانب الثاني   

إنها مقولي باطلي في ميدماد العلدم  نده أوال بمدا . على ا ر  نن ت صدفي 

أد العلم دد ا ب  أد الكود ُول  من عدم ، وبمدا أنده يسد حي  أد يصلد  العددم 

الصدال  هدو الدذ  ولد   نكسه من العدم فيصبح قونا ، فإد هذا يعني دطعدا أد

وبمددا أد ا مددر قددذلك فددال  ددك أد الصددال  عددم وجدد  هددو الددذ  ولدد  . الكددود

وعليدده فددال ديمددي . الحيدداة و يرهددا مددن الكادنددات بعدددما ولدد  الكددود مددن عدددم

ل حريكات و صريكات العق  الملحد ال ي بناها علدى ورافدي ولد  العددم لنكسده 

ميدا من ا باطي  والصرافات ف صبح قونا، فهي باطلي دطعا ولن  عطي إال م

 . !!وهذا هو حال العق  الملحد قما بيناد في ق ابنا هذا.وال العبات

 

يجد  اد ال ي يد  عندا أد ددول العقد  بالملحدد بد د الحيداة ظهدرت  :ثانيا     

باج مدددا  مدددواد قيماديدددي صددددفي، هدددو هعدددم ال ديمدددي لددده علميدددا، ولددديس مدددن 

إال و صمينات وأهوان، ولن  س قيم  االس دالل العلمي أصال، وإنما هو ظنود

إذا ددددم المالحدددة ا دلددي الصددحيحي ال ددي  ُثبدد  مددماعمهم ، وهددذا لددم ي حقدد  

وعجموا عجما  ماما عن اح ياد به، ولو  م لهم ذلك لصددعوا العدالم ب سدرد 

فهي  بهات ومماعم باطلي مدردودة علديهم  وال . و داموا الدنيا ولم يُقعدوها

 . العق  والوحي والعلم ديمي لها في ميماد

والنددواهد العلميددي علددى بطددالد ذلددك الددمعم قثيددرة ، منهددا أندده مددن الثابدد     

علميا أد الحياة ال    ي إال من حياة وال يمكن أد    ي من جمداد، و دم ال  قدد 

مما يعندي دطعدا أد هللا هدو ودال  الحيداة، .375من بطالد القول بال والد الذا ي

قمددا بيندد  . ل  قدد   دين والحددي الددذ  ال يمدوت  نده هددو الحددي القيدوم ووددا

ال جارب المصبريي عدم صحي ذلك المعم ، فقد أجر  العلمان  جارب قثيرة 

جدا في المصابر طيلي عدة العقود في القرد العنرين من أجد   صليد  الحيداة 

ب وفير ق  ال روع المناسبي لذلك فكنلوا في ذلك فندال ذريعدا وأعلندوا عدن 
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ودد اصدبح هدذا ا مدر مدن المسدلمات العلميدي الحديثدي ممدا . 376فنلهم عالنيي

 . جع  العلمان ي جهود إلى هندسي الورا ي وليس إلى ول  الحياة

 

وال يصح ال هرب بدعو  أد ال روع ا ولى ال ي نند ت فيهدا الحيداة ال     

ال يصح  نه ليس صدحيحا أد ال دروع ال .   كرر اآلد  وال يُمكن  كرارها

ا،  د  لك ال روع يُمكن  وفيرها في المصابر، و د الحياة ال يُمكن  وفيره

  هر إال في ال روع ال ي  ناس  ظهور الحيداة واسد مرارها ددديما وحدديثا 

وعليه فإد الحياة ظهرت في ظروع مناسبي لها ولكد  . وإال لن   هر الحياة

   دوفر وال يُمكن للحيداة أد   هدر دبد، الكادنات الحيي، ويُمكن  وفيرها أيطا

ال ددروع المناسددبي للكادنددات الحيددي، وهددي اآلد م ددوفرة، وهددي نكسددها علددى 

العمددوم بدددلي  أد قدد  الكادنددات مددن المجهريددي إلددى الكبيددرة، قلهددا  عددي  فددي 

ممدا يعندي أنده ال يصدح اف درا  . ظروع واحدة مناسبي للجميع بصكي عامي

ذد مدماعم ظروع ظهرت فيها الحياة وال يُمكن اس مرارها وال  كرارهدا، فهد

 .  ير صحيحي 

وبنان على ذلك فقد أصبح من الثاب  علميا أد آودر مدا  وصد  إليده العلدم     

ماهلنا ال نعدرع م دى بددأت الحيداة : )) عن نن ة الحياة على ا ر  هو أننا

مدا هلندا ال . ماهلنا ال نعدرع  حد  أ  ظدروع ظهدرت الحيداة. على ال حديد

ن يجددي )) قاندد   ولقددد. 377((قدد  نعددرع قيددف بدددأت الحيدداة علددى هددذا الكو

الدراسات ال دي ددام بهدا علمدان القدرد العندرين فدي هدذا المجدال أد وضدعوا 

 .378((ن ريي الننون الذا ي وال طور في وماني النطحات وال نود العلميدي 

علمددا ب ندده ال  وجددد أدلددي حكريددي وال وادعيددي  بددين قيددف  كوندد   لددك ا نددوا  

 .379ا ر الحيي ، وهذا أقبر ل م في  اري  

 

إد مما يُبط   لك المقولي احلحاديي أيطا هدو أنده  وجدد أددوال قثيدرة : ثالثا  

. لعلمان ُمص صين ومه مين بنن ة الحياة أقدت علدى عددم صدحي  لدك المقولدي

إنساد أنه يعرع قيف نن ت إذا أوبرك أ    : ))منها دول س يوارت قوفماد

بليددود سدني فإندده إمددا جاهدد  أو  4،1الحيداة علددى قوقدد  ا ر  مندذ حددوالي 

ال أحددد يعلددم مددن أيددن جددانت المعلومددات الالهمددي لنندد ة الحيدداة حددين . مح ددال

وال أحدد يعلدم قيدف جدانت المعلومدات . قان  ال روع المناويي سيئي لل ايدي
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أ نددددان االنكجددددار ا حيددددادي  ال ددددي أحددددد   هددددذا ال نددددو  الهاددددد  للكادنددددات

 . 380((الكمبر 

 
لقد أدت أقثر من  ال ين  : )) "قالوس دوه ودال الكيميادي ا مريكي     

سني من إجران ال جارب عن أص  الحياة في مجاالت ال طور الكيميادي 

والجميئي، إلى الوصول إلى إدراٍك أفط  لطصامي منكلي أص  الحياة 

، فإد المنادنات الدادرة .. على ا ر  بدالك من حلها وفي الود  الحاليه

حول ن ريات و جارب أساسيي في هذا المجال، إما أد  ن هي إلى طري  

ويقول الكيميادي والجيولوجي .381" !!!..(( مسدود أو إلى اع راع بالجه 

ونحن ن رك القرد العنرين اليوم، نواجه أقبر منكلي لم  : ))"جيكر  بادا

قيف بدأت : منذ دوولنا القرد العنرين، أال وهيي م حلها اس مرت معنا 

 .382" !..(( الحياة على ا ر ؟

 

أد هندداك  -جددالك -لدو فرضدنا  ": ))ويقدول الرياضدي والكلكدي فدرد هويد      

مبدأ أساسياك للمدادة اسد طا  بطريقدي مدا أد يقدود ن مداك عطدويي نحدو الحيداة، 

على -يس طيع المرن و.. فيج  أد يكود من السه  إ بات وجودد في المص بر

امأل البرقي .. أد ي وذ برقي السباحي قمثال على الصليق البدادي -سبي  المثال

ضدد  أيددي .. ب يددي قيماويددات  نددان مددن  لددك ال ددي لدديس لهددا طبيعددي بيولوجيددي

 ددم سددلق عليهددا أ  نددو  مددن أنددوا   (قمددا  نددان)  دداهات فودهددا أو واللهددا

سدددني ورادددد  قدددم مدددن  لدددك د  ال جربدددي  سددد مر لمددددة .. اح دددعا  يسددد هويك

بروي ندددددات  ن جهدددددا الصاليدددددا ) إندددددميم 6555احنميمدددددات البدددددالغ عدددددددها 

س وافيك باحجابي قي أوفهر عليك الممن والمنقي .. ظهرت في البرقي (الحيي

إنك لن  جد  يئاك أبداك، ربما .. والنكقات الالهمي للقيام بهذد ال جربي في الوادع

ما  أمينيي وقيماويات عطويي بسديطي باس ثنان وحٍ  مقطرد مكود من أح

 .383((" !!!.. أور 

 : )) لملدددي أورجددد  عنددددما دالددد  الددددق ورةومنهدددا اع دددراع ال طوريدددي      

إد مددن  يددر المح مدد  إلددى أدصددى حددد أد  كددود البرو ينددات وا حمددا   "

النوويي، ال ي   سم ق  منها ب رقي  معقد، دد نن ت  لقاديداك فدي نكدس المكداد 

 ، قما يبدو من المس حي  أيطاك أد يوجد أحدهما دود اآلودر وفي نكس الود
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وعلددى ذلددك، دددد يطددطر المددرن  ول وهلددي أد يسدد ن ج أد الحيدداة مددا قدداد .. 

 . 384((" !!!.. بوساد  قيمياديي -في الحقيقي-يمكن أد  كود دد نن ت 

 

فقد عجم الباحثود فدي مجدال أصد  الحيداة عدن : )) ويقول جونا اد ويلم    

د وحدات البنان الجميئيي للحياة علدى سدطع ا ر ، وح دى  رح قيك يي  كوه

إد نجحوا في اق ناع أص  وحدات البنان فسيبقى أصد  الحيداة  امطدا، إذ 

يس طيع الكيميادي أد يصلق ق  الوحدات الكيمياديي البناديي للحيداة فدي أنبدوب 

... او بددار ولددن يحصدد  علددى وليددي حيددي بددالر م مددن  ددوفر هددذد الجميئددات

وهكددددذا فالهلنددددا نجهدددد   مامددددا قيكيددددي نندددد ة الحيدددداة علددددى ... جميئددددات ال

 .385((ا ر 

 

: ويقول الملحد جور  وايلد مع رفا بالحقيقي ر م عنادد و رورد وجهله     

ا ول : عندما ن  ي لمس لي أص  الحياة فإد أمامنا اح مالين لكيكيي نند  ها )) 

و ول  ابداعي وارق هلل ، هو الننون ال لقادي عن طري  ال طور ، واآلور ه

الننون ال لقادي  م دحطده علميدا مندذ مئدي سدني ... ال يوجد أمامنا ويار  ال  

هدذا مدا يقودندا علميدا لن يجدي مح ملدي . على يد باس ور وسدبيلنماني وآودرين 

لدن أدبد  هدذا . واحدة فقق وهي نندون الحيداة عدن طريد  الصلد  االبدداعي هلل

وبال الي او رت أد أُومن بنين مس حي  . ن باهلل فلسكيا  ني ال أريد أد أُوم

 .386((علميا وهو الننون ال لقادي عن طري  ال طور

 
  

بعدد  المالحدددة هعددم أد نندد ة الحيدداة علددى ا ر  أد  وأُ ددير هنددا إلددى    

إنده ددال بدذلك . حد   بسب  مجين قادنات حيي مجهريي من ودار  ا ر 

يكددن يعلددم ب ددروع الكطددان، ولددذلك دددال بوجددود الكادنددات الحيددي ))  ندده لددم 
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المجهريي في الكطان الصارجي للكرة ا رضيي، ولكن  قدم ا بحاث العلميدي 

ر المطلدد  فددي الكطددان ال ددي ال  سدد طيع الكادنددات أ ب دد  وجددود درجددي الصددك

المجهريي العي  فيه، و   ير الحرارة في قواق  مجموع نا النمسيي حس  

نهداراك  345+لديالك و – 455دربها وبعددها عدن الندمس فقدد   دراوح مدا بدين 

فإنهدددا ال  سددد طيع مقاومدددي ( وهدددذا مسددد حي  )وح دددى إد اسددد طاع  العدددي  

لقصدديرة القا لددي وعوامدد  أوددر  قثيددرة قالطدد ق اح ددعا  الكثيددف للموجددي ا

ومددن هنددا  صددادم ال كسددير ا ول و عددار  مددع معطيددات العلددوم .. و يددرد 

 .387((الحديثي

ومدع عددم صدحي ذلدك فح دى إذا اف رضدنا جددال أد الحيداة نند ت ودار       

. ا ر  ، فهذا ال يحد  المندكلي فمدن الدذ  ولقهدا وجدان بهدا إلدى ا ر  ؟

صلوق فالحياة مصلودي أيطا والبد لها من وال  سوان ولقهدا وبما أد الكود م

فددال ينكددع ال هددرب . مبا ددرة علددى ا ر  أو ولقهددا وارجهددا  ددم نقلهددا إليهددا

وال علدد  ب لددك الحكايددي واححالددي علددى مجهددول،  د القطدديي ال   علدد  بدد ين 

 . ظهرت الحياة ، وإنما   عل  بمن ولقها ؟؟

 

في طدددمن ردودا مكصدددلي علدددى بعددد   -الاااثالث -وأماااا الجاناااب األخيااار      

إد  منهااا أوال ددبهات ومددماعم هددفالن المالحدددة ال ددي سددب  أد أ ددرنا إليهددا، 

يُمكن إرجا  ق  سمي من سمات العدالم إلدى )) الملحد داني  ديني  ب نه هعم 

فهدو هعدم ال يصدلح لنكدي  .388((آليي ميكانيكيي عميان ال  ايي لها وال بصيرة

 د العبرة ليس  فدي . لى عدم وجودد ح ى وإد صح وجود هللا ، وال يدل ع

فح دى وإد فرضدنا . اآلليي الميكانيكيي مدن عددمها وال فدي ال اديدي مدن عددمها

جدال أد الكود  حكمه آليي ميكانيكيي عميان فهذا لديس دلدال علدى عددم وجدود 

 د حقيقي ا مر هي أد الكود مصلوق والبد لده . هللا وال يصلح االس دالل به

فددالكود البددد لدده مددن وددال  . ال  ، والمصلددوق يسدد حي  أد يكددود والقددامددن ودد

سدددوان قددداد محكومدددا بِليدددي ميكانيكيدددي أم ال ، وسدددوان قددداد بِليدددي عميدددان أم 

فإذا قاد محكومدا . فك  ذلك يدل على وجود هللا ال على عدم وجودد. مبصرة

علدى  بِليي ميكانيكيي عميان، دل هذا علدى أد والقده هدو الدذ  أراد اد يصلقده

وإد قاد ولقه بِليي م ايرة دل أيطا علدى أد .  لك اآلليي، فهو فعال لما يريد

فليس  العبرة فدي الكدود أقداد ماديدا أم روحيدا ، . والقه أراد أد يصلقه عليها

أو وليطا من المادة والعق ، أو قاد ميكانيكيا أو ال ح ميا فهذد قلها  دل على 

فبما أد . عالم وال  دل على أنه  ير موجودالطريقي ال ي ول  بها هللا  عالى ال

وبدذلك  سدقق م الطدات العقد  . الكود مصلوق دل هذا دطعا على أد هللا ولقه
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الملحد ويكود اس دالله بالمادة العميان، والعنواديي والصدفي ال يصدح القدول 

 . به، ولن يكود دليال مفيدا لإللحاد

 

دوانين الطبيعدي  قدف وران ))  الملحد ري نارد دوقينم ب دإد هعم : ثانيا    

النن ة ال لقاديدي العندواديي للكدود والحيداة، و دبهها بصدانع سداعات أعمدى ال 

هددو هعددم باطدد  دطعددا بمددا بيندداد سددابقا ب ندده ال يصددح . 389((يدددر  مددا يكعدد  

االح جا  بقوانين الطبيعي  نها هي نكسها مصلودي وال يُمكن أد  كود والقدي 

وبيندددا أيطدددا أنددده ال يصدددح االس ندددهاد بالكوضدددى، وال . لنكسدددها وال ل يرهدددا 

بالعنواديي، وبالصدفي ، نه ال عنواديي وال فوضدى وال صددفي دود فاعد ، 

ممدا يعندي أد القدول بالعندواديي . فالبد من وجود فاع ، وإال لدن يحددث ذلدك

.   الملحددوالكوضى والصدفي ال ينكدي وجدود هللا وإنمدا يثب ده ر دم أندف العقد

وأما  نبيهه لعم  العنواديي والصدفي بصانع ساعات أعمى، فهو ضدد  نده 

فمدن هدذا ا عمدى الدذ  . اع رع بوجود فاع  مريد  ولى عمليي نند ة الحيداة

وبما أنده مدن الثابد  علمدا و درعا أد الكدود مصلدوق . أنن  الحياة صدفي ؟؟ 

نين الطبيعدي والحيداة من عدم، فال ك أد الذ  ول  الكود هو الذ  ول  ددوا

لكن الذ  ال  ك فيده أيطدا هدو أد الصدال  لكد  ذلدك . وق  الكادنات ا ور 

لددن يكددود أعمددى ، وال يصددح  نددبيهه بمصلددوق سددوان قدداد صددانع سدداعات 

أعمى، أو إسكافي ضرير، أو صانع صوراي  بصير؛ وإنما يجد  أد يكدود 

  الكدود بكد  والقا ع يما م صكا بك  صدكات الكمدال، وإال لدن يسد طيع ولد

وبمددا أد ولدد  الكددود َحددَدث حقددا وفعددال فصالقدده هددو هللا  عددالى ، ولددم . قادنا دده

 صلقه عنواديي وال صدفي، وال فوضى والدي وال مدمرة، وال مصلوق أعمى 

هدو ا عمدى، ومدن الدذين يصددق  -دوقيندم -وهذا الرجد  الملحدد. وال بصير

ندسي لَهُدمح دُلُدوب  الَّ َولَقَدح َذَرأحنَا ليَجهَدنَّ : ))عليه دوله  عالى دنِّ َواحي دَن الحجي َم َقثييدراك مِّ

لَددـئيَك  ددَمُعوَد بيهَددا أُوح ددُروَد بيهَددا َولَهُددمح آَذاد  الَّ يَسح دديُن  الَّ يُبحصي يَكحقَهُددوَد بيهَددا َولَهُددمح أَعح

لَـئيَك هُُم الحَ افيلُودَ   (( . 715:ا عراع()َقا َنحَعامي بَ ح هُمح أََضُ  أُوح

  

إد مثدددال القدددرود الدددذين يطدددربود علدددى لوحدددي مكدددا يح : -ثالثاااا -خياااراوأ   

الحاسددوب قدددلي  علددى الصدددفي الصالدددي ال ددي دددد  ددفد  بالصدددفي إلددى ق ابددي 

: دصيدة للناعر  يكسبير حس  هعم المالحدة ، فهو مثال باط  مدن جه دين

ا ولددى أندده يجدد  ال كريدد  بددين االمكدداد الن ددر   مددر مددا وبددين  حقيقدده فددي 

 د إمكاد حدوث أمر ما ن ريا ال يعني أنه سي حق  في الواددع، وال . عالواد

فالدذ  ال دك فيده أد قد  ددرود العدالم لدو ضدل   ك د  .  أنه يج  أد ي حقد 
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على الحواسي  أعواما مدا ق بد  دصديدة  دعريي واحددة لنكسدبير وال ل يدرد 

 جربددي أجراهددا المجلددس القددومي )) والندداهد علددى ذلددك أد . مددن النددعران

بريطداني للكندود ، وفيهدا َوضدع البداحثود سدد ي مدن القدرود فدي دكدا لمدددة ال

 دددهر، و رقدددوا معهدددا لوحدددي مكدددا يح قمبيدددو ر، بعدددد أد دربدددوهم علدددى دق 

صكحي مك وبي دود قلمي واحد صدحيحي ، ح دى  05قان  الن يجي . أهرارها

الحد  أنده ال بدد مدن وجدود  – Aلو قان  هذد الكلمدي مدن حدرع واحدد مثد  

 .390(( -ومسافي بعدد ح ى نع برد قلمي A  مسافي دب  حرع

 

وأما الجهي الثانيي فمكادها أنه ح ى  لدو فرضدنا جددال أد أحدد القدردة ق د     

سطرا صحيحا فنحن في هذا الحالي أمام فاع  مريد ُمدرب فع  ذلدك ويجد  

ولهدذا . ق د يسرق حبي موهأد ننسبه إليه ، قما ننس  إليه عمال آور دام به 

ال يح  وال يصح للملحد أد يح ج بذلك المثدال علدى إلحدادد، وإنمدا هدو دليد  

دامغ على وجود هللا  عالى،  نه إذا قاد ذلك السطر أو  لك الصمسين صكحي 

مددن فعدد  القددردة، فالبددد للكددود المصلددوق مددن عدددم، ولقددوانين الطبيعددي ونندد ة 

بمدا أد الصلد  مدن عددم لدن يصلقده عددم وال و. الحياة من وال  ول  ق  ذلدك 

مصلوق ، وال المصلوق يس طيع ول  نكسه ، وبما أد الكود بك  قادنا ه ُولد  

من عددم فالبدد لده مدن ودال  ع ديم جبدار م صدف بكد  صدكات الكمدال ولد  

فدإذا قندا ددد فرضدنا جددال أد ددردا ق د   لدك . العالم ، وإال لن يسد طيع ولقده

د هدذا القدرد هدو الكاعد ، ولده إرادة وذقدان وددادر القصيدة فهو  داهد علدى أ

علدى الدد علم و دددرب علدى الطددرب فددي لوحددي المكدا يح، ف صددبح أمددر الك ابددي 

ممكنا من جه ه مع أنه لم ي حق ؛ فال  ك أد الكود البد له من فاع  ويجد  

أد يكود م صكا بك  صكات الكمال، وإال لن يقدر على ول  العالم، وبما أنه 

 .أنه م صف بذلك دطعا ولقه فال  ك

 

وبددذلك ي بددين ممددا أوردندداد أد اح جددا  العقدد  الملحددد بالصدددفي فددي نندد ة      

الحيداة علددى ا ر  لينكددر ال دددو  احلهددي ضددمن قكددرد بصالقدده هددو اح جددا  

باط  وال يصح االح جدا  بده منهجدا وال مدادة ، د الصددفي ال  نكدي الكاعد  

فهي ال  نكي وجدود هللا . صكات فاعلهاوإنما ال  حدث إال به و كود انعكاسا ل

وإنما  ُثب ده مدن جهدي ، و  ندهد مدن جهدي أودر  بد د ودال  الحيداة هدو نكسده 

فقدول .وال  الكود، ولن يصلقه إال ودال  ع ديم م صدف بكد  صدكات الكمدال

العق  الملحد بالصددفي والعندواديي ينددر  ضدمن مدنهج االسد دالل احلحداد  
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وحي والعلددم ، وعلددى ال حريددف وال صريددف الددذ  أدامدده علددى هدددم العقدد  والدد

 .!!وال الع  والصدا 

 

 :نقد قول العقل الملحد بالتطور العضوي في ظهور األحياء: ثانيا

بعدما أدام العق  الملحد إلحادد على أصلين ورافيين من أصدوله احلحاديدي    

 قما بيناد سابقا فإنه أدام أصله الثال  على ورافي أور  هدي القدول بدال طور

العطو  للكادنات الحيدي؛ فدمعم أد قد  ا حيدان أصدلها واحدد  طدورت عدن 

لددك بكعدد  عوامدد  طبيعيددي \بعطددها  دددريجيا إلددى أد ظهددر احنسدداد ، حدددث 

هذد الصرافي سن وسع في منادن ها . قاالن صاب الطبيعي والطكرات العنواديي

 وإبطالهددا بعددد عددر  طادكددي مددن أدددوال المالحدددة القادلددي بددال طور العطددو 

 .وآليا ه

الملحددد بر رانددد  منهددا دددول: عاارض أقااوال المالحاادة بااالتطور العضااوي -0

مجددين دارويددن بدددأنا نكهددم بنددك  أوضددح لمدداذا   كيددف   ندده منددذ: ))راسدد 

يعني أد البيئي ليس  هدي مدن  كيدف نكسدها  وهذا. الكادنات الحيي مع بيئا ها 

ر بطداك ب دروع نكسده وينمدو م  د الكادن هو مدن يكيدف، من أج  الكادنات 

علدى ال صدميم  وال يوجدد أ  دليد ، وهدذد هدي داعددة ال كيدف البيئدي ، بيئ ه 

 391((فيها

الملحد ري ندارد دوقيندم أد ال طدور العطدو  صدحيح وهدو حد   وير      

  طددور باالن صدداب وهعددم أيطددا أد ا حيددان . 392لل ددم وجودنددا علددى ا ر 

الطبيعي، وهو صانع ساعات أعمى، فال ير ، وال يصطق ،وله عنددد هددع 

وعندد أد ال نابه بين ا حيان هو من النواهد على صحي ال طدور . 393يريدد

 -قمدددا أد  طدددور ا جسددداد فدددي  كامددد  و دددِهر مدددع المور دددات. 394العطدددو 

مدن ناحيدي وليحدث وي هر ال طور العطدو  . 395الُمن صبي  طوريا -الجينات

، مدع حددوث  كيدف للكدادن مدع 396المور ات ي طل  ا مر م سدعا مدن الودد 

عمليدات  راقميدي ))وال طور العطو  هو . 397بيئ ه، ووجود ان قاديي طبيعيي

بطيئي جدا ح ى انها  ك م  على مد  ي دراوح بدين اآلالع إلدى الماليدين مدن 

 .398((العقود 
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إد ا حيدددان   طدددور بواسدددطي : الكيميدددادي الملحدددد  سددد يكن وانبدددرت وددددال    

وهعددم الملحددد جددور  .399االن صدداب الطبيعددي دود وطددي وارجيددي أو إر دداد

طرابيني  أد ن ريي ال طور أجهمت بصورة نهاديي على أسطورة آدم قد ب 

 . 400للبنر وردت أص  احنساد  إلى  حيواد

واضح من أدوال هدفالن المالحددة أنهدم يع قددود بدال طور العطدو ، وهدو   

وم على أد أص  ا حيان واحد بعددما أوجددت الصددفي الحيداة علدى عندهم يق

ودد حدث ذلك ال طور بكع  آلي يهن عندوادي هين، . وجه ا ر  حس  هعمهم

 . االن صاب الطبيعي ، والطكرات الورا يي: هما

 

 :   نقض التطور العضوي بمعطيات السجل الحفري  -2

أدلي دح  ال طدور العطدو   ُع بر أدلي معطيات السج  الحكر  أدو       

ونقطه، إنها بح  أدلي حاسمي  ثب  بطالنده دطعدا بمدا  طدمنه مدن حكريدات 

لقد  دم اق نداع  و .ومعطيات ماديي  نكي ال طور بنوعيه الدارويني والموجه

مليدددود أحكدددورة ، وال  وجددددد مدددن بينهدددا أحكدددورة واحدددددة  405أقثدددر مدددن 

 . سني  705 م جمعها في ظرع  - طوريي -401ان قاليي

مليود سني وما  255و كصي  ذلك أوال ي عل  بالعصر الكمبر  منذ نحو     

بعدد، وفيه حدث ما يُعرع باالنكجار الكمبدر  ، وفيده ظهدرت ا حيدان بقدوة 

مدن . وقثرة وفج ة من دود أيي مقددمات  طوريدي، فهدو انكجدار أحيدادي قبيدر

ليدي مدن عصدور مدا دبد  الكمبدر  قاند  واأد م اهرد وصدكا ه ومعطيا ده  

الكثيددر مددن أ ددكال الحيدداة الحيوانيددي فددي )) ظهددرت وفيدده . 402الم حجددرات

السجالت الصدصريي مدع بدايدي العصدر الكمبدر ، حيد  نند ت مع دم ُ دع  

فددي هددذد الك درة الصدد يرة مددن عمددر  %(50 أقثددر مدن) الحيواندات المعروفددي

-مليود سني فقدق وفد  ال قدديرات الحاليدي 75إلى 0 اس مرت نحو - ا ر 

رهيبددي مددن )) وسددمي باالنكجددار الكمبددر   ندده ظهددرت فيدده أعددداد   .403((

وقاند  أجهم هدا .404((ظهرت دفعي واحددة ... الكادنات الحيي في ود  واحد

ولددم  كددن ا نددوا    هددر  دددريجيا . وأعطدداؤها   م ددع بقدددر عدداٍل مددن ال عقيددد

علمدا ب نده ددد . 405ام دادا  سالفها وإنما قاند    هدر فجد ة وقاملدي ال رقيد 
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" فجد ة ظهدر  جدت في عصر ما دب  الكمبر  قادنات وحيددة الصليدي، لكدنو

و ميددمت فيمددا بينهددا بصصددادا " نددو  حيددو  مددده  بصصادصدده المعقدددة 

وظهر فرات قبير من طبقات رسوبيي واليي  ماما من أ  أ ر . مص لكي  ماما 

الجديدة وقادنات ما دب  الكمبر  وحيدة الصليي من جهي، للحياة بين الكادنات 

 .  406وهي مص لكي أيطا من ناحيي ا صول وال رقيبي المعقدة من جهي أور 

 

 م بعد ذلك االنكجار ا حيادي الكبير اس مرت ا حيان في ال هور بنكس       

بدددال أسدددالع وال الطريقدددي جمعدددا بدددين ال هدددور الكجدددادي وعددددم ال  يدددر، أ  

مجموعدددات الحيواندددات الكبدددر  قدددالمواحف  فكانددد . 407مقددددمات  طوريدددي

 وجددد دومددا فجدد ة علددى ا ر  منكصددلي عددن المجموعددات )) والسددالحف 

وددددد  دددم  ال هدددور الكجدددادي . 408((ا ودددر  بكجدددوة هيكليدددي وال سدددلف لهدددا

 .409والم كرر ق  ا نوا  الحيوانيي دود مقدمات  طوريي

))  مع دم م حجدرات اندوا  الكادندات أد مدن مميما هدا و بين مدن  داري       

فعند دراسي أ  منطقي معيني فاد االنوا  الحيا يدي فيهدا ال : ال هور المكاجئ 

  هر بنك   دريجي بال حول الثاب  من والل أسالفها ب  الوادع انها   هر 

وهدذا ال هدور المكداجئ ينطبد  . 410((في نكس الودد  آودذةك  دكلها المك مد  

  .411على قافي أنوا  ا حيان المعاصرة أيطا، ومنها احنسادأيطا 

 

 لددك المعطيددات الحكريددي والجيولوجيددي مدداذا  ُبددين لنددا ؟، ومدداذا نسدد ن ج      

منها؟، إنها  ُبديهن لندا حقداد  هامدي جددا  دنق  ال طدور العطدو  مدن أساسده 

ثيرة منها إد ا حيان الك. و كنف مد   هاف  العق  الملحد في دوله بال طور

والم نوعددي ا حجددام ال ددي ظهددرت فددي العصددر الكمبددر  ُولقدد  ولقددا واصددا 

منكصددال  ظهددرت فجدد ة ولددم   طددور عددن  يرهددا ، وال قدداد لهددا سددلف ، وال 

ومنها أد ال هدور المكداجئ  ندوا  ا حيدان اسد مر . مرت بمقدمات  طوريي

لكادنات في ال هور الُم كرر بعد االنكجار ا حيادي الكبير إلى ظهور أنوا  ا

المعاصرة لنا ومنها احنساد بنكس اآلليي جمعا بين ال هور الكجادي مع عدم 

. ال  ير، فهي لم   طور عن  يرهدا وإنمدا ُولقد  ولقدا واصدا مبا درا فجاديدا
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ومنها أنه ال وجود للسدلف المند رك بدين مجموعدات ا ندوا  ، بمعندى عددم 

لقا فجاديا مس قال قامال وجود حلقات وسيطي بين  لك ا نوا ،  نها ُولق  و

هدددذد الحقددداد  هدددي أدلدددي . ب عطدددادها وأجهم هدددا ولدددم   طدددور عدددن  يرهدددا

ومعطيددات علميددي ماديددي دطعيددي  ددنق  ال طددور العطددو  و هدمدده بنوعيدده 

الدارويني والموجه، و ُبدين مدد   هافد  العقد  الملحدد فدي اع قدادد بدال طور 
 . العطو  ودفاعه عنه 

عنددما  412لى أد الطبي  ال طور  عمدرو  دريفو جدر اح ارة هنا إ       

الدراسات وا بحاث المعاصرة الم علقي بالعصر الكمبر  ومدا بعددد ذقر أد 

مددن فددرو   ددجرة الحيدداة مقطوعددي ا صدد ، أ  ال يُمكددن )) بيندد  أد الكثيددر

علهد  علدى ذلدك .413((العثور علدى أسدالع لكادنا هدا، ق نهدا ددد بم د  فجد ة 

ظهر بالصل  الصداي أو ب عدديالت جينيدي  ميدرة  بقوله ب د ال هور الكجادي

فددال يصددح دولدده بدد د ال هددور و عليقدده هددذا فيدده حدد  وباطدد  ،  .414موجهددي

وإنمدا . 415الكجادي ظهر بالصل  الصداي أو ب عدديالت جينيدي  ميدرة موجهدي

ظهر بالصل  الصاي فقق ، وهذا الدذ  أ ب  ده الحكريدات ، فهدي  ثبد  الصلد  

مدن ذلدك أد قادندات . ال داروينيا وال موجها الصاي وال  ثب   طورا أصال 

االنكجار الكمبر  ظهرت فج ة وب عداد وأحجام قثيرة جدا وقاملي ومن دود 

فكيددف  عمدد  هنددا حكايددي المور ددات . مقدددمات  طوريددي وال قدداد لهددا سددلف 

ومنهدا قمدا سدنبينه الحقدا أد . فال مكداد لهدا هندا دطعدا !!ال ميرة الموجهي ؟؟

كريات ال ي وصدل نا مدا  دمال حيدي إلدى اليدوم وجددناها مدا عددا قبيرا من الح

فهدي لدم   طدور أصدال ، فد ين حكايدي .  مال قما هي من دود أ    يير يُذقر

ومنها قمدا سنوضدحه دريبدا .  !!ال طور الموجه ب عديالت مور يي  ميرة ؟؟

أنه  بين طبقات ا ر  الجيولوجيي وجود أنوا  قثيرة انقرض  من  طدور 

سلكا،  دم ظهدرت طبقدي أرضديي أودر  قبيدرة واليدي مدن أ  آ دار وال  رق  

لألحيددان،   دددم بعددددها ظهددرت أحيدددان جديددددة فجدد ة قاملدددي مدددن دود مقددددمات 

فهي ولق  ولقا منكصدال قدامال ، وال يصدح أد يقدال بمدا دالده ذلدك .  طوريي

بال عددديالت المور يدي ال ميددرة هددو  ومنهددا إد ددول الرجدد . الرجد  ال طددور 

بال طور بواسطي الطكرات  د الطكرات   يدرات ورا يدي، وهدذد نكسه القول 

لو حد   سوان بسرعي أو ببقن، أو بعنواديي أو ب وجيه يجد  أد  ُصداحبها 

وهددذا لددو حدددث ل هددر فددي .  يددرات علددى الجسددم ليحدددث ال طددور الممعددوم 
                                                 

يرد العندواديي واالن صداب الطبيعدي ، وإنمدا  طدورد موجده يقدوم علدى أد هذا الرج   طور  لكنه يمعم أد  طورد ليس داروينيدا ينكدي وجدود هللا و سد 412

والحقيقي أد ال طور قله باط  ومن الصرافات و ال يصدح ال كريد  بينهمدا، وهدذا ا مدر بينداد وأ ب نداد بعندرات ا دلدي . االع قاد ب د هللا هو الموجه لل طور 

ت درآنيدي وأولهدا  د ويالت  حريكيدي ل  ما دى مدع هعمده بدال طور العطدو  الموجده، فمدارس االن قدان  سلق على آيا -هداد هللا-وهذا الباح . في ق ابنا هذا

 . -عليه السالم–واالوكان وال الع  والهجوم على السلف في  عامله مع اآليات الم علقي بصل  آدم 
 . 757 :، هام  ي 6573، مك بي النروق الدوليي، القاهرة ، 7ورافي احلحاد ، ط : عمرو  ريف 413
 . 757: ، هام  ي 6573، مك بي النروق الدوليي، القاهرة ، 7ورافي احلحاد ، ط : عمرو  ريف 414
 . 757: ، هام  ي 6573، مك بي النروق الدوليي، القاهرة ، 7ورافي احلحاد ، ط : عمرو  ريف 415

 



الحكريات قدلي  علدى ال طدور العطدو  الدذ  حددث، والمعدروع بالحلقدات 

ا لم ي هر في السج  الحكر  الكمبر  وال بعدد، فلم   هر لكن هذ. الوسيطي

فدل هذا على بطالد هعم الرج  الذ  دال . فيه ا  كال االن قاليي الممعومي

قالما صحيحا عندما نقدد ال طدور العطدو  ، لكنده  راجدع عنده عنددما نسدبه 

إلى ال طور الدارويني لينقذ  طورد الموجه، لكنه نسي أو  ناسى أد معطيات 

السددج  الحكددر  هددي نقدد  لل طددور العطددو  وهدددم لدده بنوعيدده الدددارويني 

 د ال طددور العطددو  واحددد فددي أصددله ب دد  الن ددر عددن آلي دده، . والموجدده 

فهدذا أمدر  دانو ، فلدو  بد  ال طدور العطددو  فدال  هدم آلي ده، وبمدا أنده أ ب نددا 

 .بطالد ال طور العطو  بذا ه، فك  آليا ه باطلي بالطرورة

نسددبي لمعطيددات السددج  الحكددر  الم علقددي بالحكريددات الحيوانيددي بال: ثانيااا   

الهادمددي لل طددور العطددو  ، فقددد  طددمن  أدلددي و ددواهد قثيددرة جدددا  ددنق  

ال طور نقطا  اما و ُبين بطدالد مدماعم العقد  الملحدد فدي دولده بدذلك ومدد  

 :أذقر منها النواهد والمعطيات اآل يي. انحرافه عن منهج االس دالل العلمي

 

وجددود )) مكددادد أد ال نقيبددات الحكريددي فددي طبقددات ا ر  بيندد   أولهااا   

حاجم  رابي يكص  بين ا نوا  الحيوانيي ، فقد ُعثر على بقايا قثيرة  حيان 

ماديي وبريي صد يرة وقبيدرة فدي طبقدي واحددة،  دم  دال ذلدك حداجم  رابدي ال 

هدا بقايددا  ددم ظهدرت بعددد طبقدي أودر  في. يح دو  علدى أ  أ در للحيداة ُمطلقدا

وهددذا يعنددي أد ا حيددان القديمددي ال صددلي لهددا با حيددان ال ددي جددانت . حيوانيددي

بعدددها، فصدد  بينهمددا همددن لدديس بالقصددير ا مددر الددذ  سددمح ب كددوين طبقددي 

 رابيددددي حدددداجمة بينهمددددا ،  كوندددد  بكعدددد  الكددددواراث الطبيعيددددي علددددى رأ  

ت الطبقي وهذا الحاجم الكاص  دلي  ماد  على أد قادنا. الجيولوجي قوفيه 

السدكلى انقرضد  ولدم   درك ولكدا لهددا، وأد أحيدان الطبقدي العليدا ُولقد  ولقددا 

. 416((مس قال ، ولم يكن لها سدلف ، ولدم   طدور عدن أ دكال ان قاليدي وسديطي

 . فلم   طور  طورا داروينيا وال موجها 

بحالي ووضدع الحكريدات فدي طبقدات ا ر ،  ي عل  أيطا: الشاهد الثاني  

 دداري  مع ددم م حجددرات انددوا  الكادنددات   طددمن ميددم ين ))  بددين مددن  فقددد

الرقود ، حيد  ندر  اد مع دم االندوا  : االولى : منادط ين لن ريي ال طور

 كود بدود   يير في ا جاد حيا هدا ال كوينيدي ا ندان حيا هدا فدي ا ر  حيد  

 ي   هر في السج  االحكور  منابهي جدا لحالها ود  انقراضها أ  انها   

ف لددك ا حيددان قاندد   .417((الددى الحيدداة و ص كددي دود أ    ييددر يطددرأ عليهددا 

 عي    م  نقر  دود يحدث لها أ    ير يطرأ عليها وهدذد الحقيقدي   ندهد 
                                                 

 .  72: ، يالداروينيي في ميماد احسالم والعلم ، دار البالت ، الجمادر: والد قبير عالل 416
 .مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي، اران ا هر علمان ال طور المعاصرين حول ن ريي ال طور من والل درانات من ق بهم العلميي 417



))  والميدمة الثانيدي . لها الحكريات والوادع بالنسبي لل دي بقيد  حيدي إلدى اليدوم

د االندوا  الحيا يدي حي  عند دراسدي أ  منطقدي معيندي فد : ال هور المكاجئ 

فيها ال   هر بندك   ددريجي بدال حول الثابد  مدن ودالل أسدالفها بد  الواددع 

 . 418((انها   هر بنكس الود  آوذةك  كلها المك م  

معنى ذلك أد الحكريات ال ي اح ك   بها طبقات ا ر  هي أدلي دطعيي    

يطدرأ  ب نها عا   همانهدا وما د  مدن دود أد   طدور إلدى قدادن آودر، فلدم 

قمددا أنهددا مددن جهددي أوددر  قاندد    هددر فجدد ة قاملددي . عليهددا أ    يددر عليهددا

فلم يطدرأ عليهدا  طدور دارويندي . ال كود من دود مقدمات وأسالع  طوريي

بدد  وال يُمكددن أد يحدددث لهددا ذلددك ،  د الحكريددات فددي طبقددات . وال موجدده 

ر ا ر   ُثبدد  ب نهددا لددم   طددور، وال ظهددرت عددن سددلف، وإنمددا قاندد    هدد

فج ة من دود سلف بسب  االنقطدا  ال دام لوجدود طبقدي ا ر  ال دي  كصد  

 .بين ا حيان السابقي والالحقي

مكددادد أندده ي بددين مددن : -ماان معطيااات السااجل الحفااري -الشاااهد الثالااث    

السج  ا حكور  أد ا حيان بعد االنكجار ا حيادي الكمبر  الكجادي الكبير 

على حالها إلى يومنا هذا مدن دود أ    يدر  منها مجموعي من ا حيان بقي 

ومنهدا مجموعدي بقيد   اب دي . لعنرات أو مئات الماليين من السنينظاهر  

ظلدد  علددى مجموعددي ومنهددا . مددن دود أ    يددر إلددى أد انقرضدد  فيمددا بعددد

في طبقدات ا ر ، لكدن   هدر قما هي ُمبيني  حالها دود   ير لك رة طويلي

ضددمن النددو  الواحددد بدددال مددن إظهددار نددو  واحددد  نوعدداٍت  انويدديك )) عليهددا 

وبهذا الحال ي ك  السدج  ا حكدور  مدع  .ي حول  دريجيا من  ك  إلى آور

ما يعلمه مربو الحيوانات والنبا ات منذ همن، وهو أدَّ ان قان سالالت معيندي 

 ير اع ياديي من الورود أو الكالب، لكدن أيكهدا منهمدا مثيرة و دد ين ج  نوعات

وهذد ال  يرات ا ويرة ضمن الندو  .  419((ر عن قونه وردة أو قلباال ي  ي

الواحد  حدث بال ماو  ال بال طور ، فهو  ليس  طورا عطويا داروينيدا وال 

موجها،  نه ال يُ ير النو  وإنما يبقى محصورا ضمن أجناس النو  الواحد 

لوندا : بال ماو   قما هو واضدح فدي أجنداس بندي آدم ، فهدي قثيدرة وم نوعدي

 . وحجما و كال 

ي عل  بالبك ريا، فهي قادنات حيي  عود إلى ما دب  ا حيان : الشاهد الرابع   

ال ددي ظهددرت فددي االنكجددار الكمبددر  ، يرجددع بعطددها إلددى أقثددر مددن  ال ددي 

                                                 
 .المعلوما ييمدوني ال لإللحاد ، على النبكي ، اران ا هر علمان ال طور المعاصرين حول ن ريي ال طور من والل درانات من ق بهم العلميي 418
 . ن ريي ال طور وحقيقي الصل ، على النبكي المعلوما يي " مدوني "/ فص  من ق اب  صميم الحياة ( "أم  دارود المكقود )السج  ا حكور   419

 



ماليير سني ، لكنها لم   طور وبقي  على حالها إلى اليوم قمدا هدو مبدين فدي 

 .  420الصورة أدناد

 

 كددا ر باالنقسددام قدد  عنددرين دديقددي بددالر م مددن قونهددا ومنهددا أد بك ريددا    

ألدف جيد  مدن أجيالهدا لكدن ال يوجدد أ  فدرق بينهدا  25 صاب بدالطكرة بعدد 

مليددود سددني، وال مدددع  055وبددين أجدددادها مددن البك ريددا ال ددي عا دد  دبدد  

أجددددادها مدددن البك ريدددا ال دددي عا ددد  دبددد  مليدددار سدددني قمدددا أ بددد  ذلدددك علدددم 

علمددان الم حجددرات مددن يددذقر أد البك ريددا )) ويوجددد مددن . 421((الم حجددرات

والطحال  الصطران والمردان عا   في العهد السلور  والبرمي وهي من 

ويرد في بع  الك   أد هذد البك ريات وجددت . جيولوجيي القديميالعهود ال

مليدود سدني،  05مليدود سدني، وفدي ق د  أودر  أنهدا وجددت دبد   455دب  

مليددود سددني لددم    يددر وأد البك ريددات الحاليددي  455وأنهددا طددوال ومسددين أو 

فدددال وجدددود لل طدددور العطدددو  . 422(( ندددبه  لدددك البك ريدددات السدددابقي  مامدددا

 . الموجه في الكادنات المجهريي وال الكبيرة الدارويني وال

مكدادد أد الديدداد هدي : -مان معطياات الساجل الحفاري -الشاهد الخام     

أيطا ظهرت دديما منذ االنكجار الكمبر  لكنها لم   طور وبقي  على حالهدا 

أد احدد اندوا  مدن ذلدك . إلى اليوم، فلم يحدث لها  طور دارويني وال موجده

ومنها م حجرة ليردي .  423مليود سني 055م ي  ير  قثر من ديداد المحيق ل

مليود سني، وهي ما مال موجدودة إلدى اليدوم ولدم يحددث  68-03 رجع إلى 

 :424لها أ   طور قما هو مبين في الصور ين اآل ي ن

                                                 
 .. ، من دىات حراس العقيدة، على النبكي المعلوما يي  6:مق طكات صكع االلحاد  420
 .مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي،  ؟واالبدا  اذا فقد االن صاب دورد فمن المسئول عن ق  هذا ال ن يم  421
 .مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي،  ؟واالبدا   صاب دورد فمن المسئول عن ق  هذا ال ن يماذا فقد االن  422
 . المحيق : الموسوعي العربيي العالميي ، مادة 423
 .  368، 455: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 424
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ي عل  بالحنرات ، فهي  :-من معطيات السجل الحفري -الشاهد السادس   

منهدا . 425قادنات حيي قثيرة العدد وال نو ، لكن ليس لهدا أ   داري   طدور 

مليود  740أولها حكريي ليعسوب دديم يرجع إلى : الحكريات الحنريي اآل يي

سددني ، وال  ص لددف عددن اليعسددوب الموجددود اليددوم، فلددم يحدددث فيهددا  طددور 

 :426وجه ، قما هو مبين في الصور ين اآل ي يندارويني وال م

 
 

 77: ـ  عدود إلدى مدا بدين"أبو العيد " م حجرة  لصنكسان : والحفرية الثانية  

ما  مال موجودة إلى يومندا هدذا مدن مليود ،وهي نكسها  7،8: ألف سني إلى

 :427دود أ   طور، قما هو مبين في الصور ين أدناد

 
مليدود سدني، لدم  60م حجرة لنملي مجنحي  رجدع إلدى : والحفرية الثالثة     

  طددور وال حدددث فيهددا   يددر، فهددي  نددبهه النملددي المجنحددي الموجددودة فددي 

                                                 
 .مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي،  (وال  براود، مرقم الصل  العلمي. نقال عن د)ن ريي ال طور سببا ل نك في  60 425
 .  737: هدم ن ريي ال طور في عنرين سفاال ،  ي: هارود يحيى 426
 .  741: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 427

 



فدي الصدور  هماننا، فال حدث لها  طور دارويندي وال موجده  قمدا هدو مبدين

 :  428اآل يي

 
 مليود  سني 03 - 41عمرها   لنحلي عادييم حجرة : الحفرية الثالثة

 .429لم    ير عن مثيال ها اليوم في قثير وال دلي ، قما هو مبين في الصورة

 
مليود سني ، وهي  60م حجرة لنحلي بال إبرة  رجع إلى : الحفرية الرابعة  

 نددبه  مامددا النحلددي عديمددي احبددرة الموجددودة فددي هماننددا، قمددا هددو مبددين فددي 

 . 430الصورة

 
ا ول لجددرادة الددمر  : مددن الجددرادم حجددرة لنددوعين : الحفريااة الخامسااة 

 758 -56مليددود سددني ، والثدداني لجددرادة عاديددي  عددود إلددى  785 رجددع إلددى 

ور مليود سني، وق  منهما يندبه جنسده الموجدود اآلد ، قمدا هدو مبدين الصد

 :431اآل يي

                                                 
 .  663: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 428
علددى النددبكي  (( أبددو حدد  هللا )) ،  مدونددي  ايددن ال طددور يددا دعدداة ال طددور :أبددو حدد  هللا و .  . 43،  46: ي  7أطلددس الصلدد  ،   : هددارود يحيددى 429

 .المعلوما يي 
 .  668: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 430
 .  476، 455: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 431



 

 

 
 جرادة عادية 

مليدود سددني  ولددم  760صرصدور يرجددع إلددى ل م حجددرة: الحفرياة السادسااة

ي  ير إلى اليوم فهو يُنبه  ماما الصرصور الموجود  في هماننا، فلدم يحددث 

 



 : 432لددده  طدددور دارويندددي وال موجددده، قمدددا هدددو مبدددين فدددي الصدددورة اآل يدددي

 
 

ماليدين سدني، وبجانبده  775م حجدرة لعقدرب يرجدع إلدى  : الحفرية السابعة

حكريددي لجددرادة سددبق  اح ددارة إليهددا ولددم ي طددورا وال حدددث لهمددا   يددر، وال 

 .433 طور دارويني وال موجه، قما هو واضح في الصورة أدناد

 

 
مليود سني  400 - 650م حجرة لعنكبوت يرجع إلى   :الحفرية السابعة    

، ولم يحدث له أ    ير وال  طور دارويني وال موجه ، فهو ال يص لدف عدن 

 . !!.434نعرفه اليوم، قما هو ُمبين في الصورة اآل ييالعنكبوت الذ  

                                                 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  ل طوراين ال طور يا دعاة ا :أبو ح  هللا   432
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا   433
 .  45: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى. نقلها الباح  ابو الح  هللا من أطلس الصل   434



 

 
 

عدددة مصددادر علميددي وإعالميددي   علدد  بحكريددي ذقر هددا  : الحفريااة الثامنااة   

قمجلي العلوم، ومجلي الطبيعي، ودناة بي بي سي ، وصحيكي نيويورك  دايمم 

دم فدي العمدر أددفذقرت أنده اق ندك  حكريدي طيدر   –م 6555/ جواد/ 64 –

مليدود سدني  10بـ   -مليود سني 705ددرعمرد بـ  -من طادر ا رقيوب رقس

مليددود  665ال ددي  ددم اسدد صراجها مددن النددرق ا وسددق وال ددي  رجددع إلددى ... 

فمن أوصافه أنه طير قامد   يُندبه  الطيدور ال دي نعرفهدا اليدوم، ... ((.  سني

 . 435من ذلك أنه ُم طى بالري ، ولديه ع مي ال ردوة

 لك الحكريي  ُددح  حكايدي ال طدور الممعدوم،  د ذلدك الطيدر يندهد أد     

مليود سني إلى اليوم لم يحددث  655الطيور بصكا ها ا ساسيي منذ أقثر من 

الكددادن " فيهددا  طددور عطددو  ، وأد القددول بدد د طددادر ا رقيددو يرقس هددو 

يددي هددو ددول  يددر صدحيح،  د الحكر" االن قدالي الددذ  انحددرت مندده الطيدور

مليددود سددني، فكيددف يكددود هددو ا صدد  الددذ   10المك نددكي أسددب  مندده ب 

علمدا يد د طدادر ا رقيدو يرقس مدا هدو إال طيدر . ؟؟436انحدرت منه الطيور

 .  437من الطيور وقاد مكسوا بالري 

في طددمن حكريددات قثيددرة وم نوعددي مددن ا حيددان  وأمااا الشاااهد السااابع    

  أو الكويالقان  ، قاد يُع قد أنهدا حكريي سمكي السليالقان :أولها البحريي، 

سمكي منقرضي منذ عنرات الماليين من السنيين ، وبندى عليهدا ال طوريدود 

أوهاما ووياالت قثيرة بدعو  أنها  طورت من البحر إلى البر، وأنهدا حلقدي 

لكدن . سدني 755وسيطي بين السمك والكقريات البريي، وأنها او ك  منذ نحو 

فقد  م اصطياد هذد السمكي في عدة مناط  مدن العدالم  الحقيقي لم  كن قذلك ،

سمكي ، قمدا ُعثدر لهدا علدى حكريدات  عدود إلدى  655فاصطيد منها أقثر من 

وبعدد البحد   بدين أد السدمكي ليسد  قمدا  صيلهدا . مليود سدني 355أقثر من 

                                                 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) صعوبات ن ريي ال طور ،  مدوني : أبو ح  هللا  435
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) صعوبات ن ريي ال طور ،  مدوني : أبو ح  هللا  436
 .النبكي المعلوما يي على  (( أبو ح  هللا )) صعوبات ن ريي ال طور ،  مدوني : أبو ح  هللا  437

 



ال طوريود، وإنما هي ما  مال قما قان  في القديم دود أ   طدور ممعدوم، 

فدال هدي  طدورت  .438ي وسيطي بين ا سماك والكادندات البريديوال قان  حلق

 طددورا داروينيددا وال  طددورا موجهددا ، وهددي بحدد  دليدد  دطعددي علددى بطددالد 

 :    439القول بال طور العطو  بنوعيه، والصور اآل يي  بين ذلك

 

 
 

ومنها أيطا الصورة اآل يي، إنها أقثر وضوحا ودوة وهددما لصرافدي ال طدور 

 :440العطو  بنوعيه، ودد  طمن  م حجر ين لسمكي الكوالقان 

                                                 
نقدد ن ريدات ال طدور من دديات حدراس : محمد بربداب و .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) صعوبات ن ريي ال طور ،  مدوني : أبو ح  هللا  438

 .على النبكي المعلوما يي /    http://www.hurras.org:  العقيدة، مودع
و فطدادح الدروانيده وفطدادح اودالق المالحددد  .علدى الندبكي المعلوما يدي  (( أبدو حد  هللا )) إلدى البدر،  مدوندي  قيف ان قلد  ا سدماك: أبو ح  هللا  439

 : وان دددددددر موددددددددع. ، علدددددددى الندددددددبكي المعلوما يدددددددي /http://antishobhat.blogspot.com، مدوندددددددي نسدددددددف احلحددددددداد ، موددددددددع االجراميددددددده 

01.HTML-GBH/NOVA/FISH/LETTHTTP://WWW.PBS.ORG/W 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا و .  45: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى  440
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مليود سني  نبه أسدماقا  05م حجرة لسمكي  رجع إلى : الحفرية الثانية     

 :441حاليي، ب  هي نكسها  مث  بع  ا سماك ال ي  عي  اليوم

 

                                                 
 . 67: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 441

 



م حجر دداد لنددوعيهن مددن الجمبددر  ، ا ول يرجددع إلددى : الحفريااة الثالثااة    

وهمددا . مليددود سددني 605 -15مليددود سددني ، والثدداني يعددود إلددى  685 -732

الموجود في هماننا، وهما دليالد دطعياد  -الروبياد -ينبهاد  ماما الجمبر 

العطدو  بنوعيده الددارويني والموجده، قمدا هدو  على بطالد ورافي ال طدور

 :  442مبين في الصور اآل يي

  

 
   

حكريددي دديمددي لسددرطاد حدددوة  :الحفريااة الرابعااة ماان األحياااء البحريااة    

مليود سدني، لدم يحددث عليهدا أ    يدر وال  355 -334الحصاد،  رجع إلى 

 طور دارويني وال موجه، فهي م طابقدي  مامدا مدع سدرطاد حددوة الحصداد 

 :   443الموجودة اليوم، قما هو مبين في الصور ين اآل يي ين

 

                                                 
 . 410، 70: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 442
 .  68: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 443



مليدود سددني، وهددي  03 -41لسددمكي الرنجدي  عددود إلددى  الحفرياة الخامسااة   

 نددبه  مامددا السددمكي الرنجددي الموجددود حاليددا، قمددا هددو مبددين فددي الصددور ين 

 .، ف ين ورافي ال طور العطو  بنوعيه الدارويني والموجه؟؟444أدناد

 

 
 

مليود  05م حجرة لسرطاد البحر يرجع عمرها إلى  :الحفرية السادسة    

ال  ص لف عن سرطاد البحر الموجود في هماننا، فلم يحدث لها سني ، وهي 

 :445  ير وال  طور دارويني وال موجهي ، قما هو واضح في الصورة أدناد

 

 
 

م حجددرة  لسددمكي القياصددني  : -ماان األحياااء البحريااة  –الحفريااة السااابعة   

مليدود سدني، وهدي مدا  دمال   03 -41،  عود إلدى -المعروفي بسمكي النمس

على حالها إلى اليوم ، فال   يرت وال  طورت  طورا داروينيا وال موجها ، 

 :446ين اآل ي ينقما هو مبين في الصور 

                                                 
 .  04: ي   7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 444
 .  00: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 445
 .  81: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 446

 



 

 
مليدود سدني وهدي  10حجرة لسمك القرش  رجع إلدى م  :الحفرية الثامنة   

 نددبه سددمك القددرش الموجددود فددي هماننددا ، ولددم يحدددث لدده   يددر وال  طددور 

 :  447دارويني وال موجه ،قما هو مبين في الصور ين أدناد

 

 

                                                 
 .385، 455: ي  7أطلس الصل  ،   : د يحيىهارو 447



 03 - 41سددمكي الوحدد   رجددع إلددى: الحفريااة التاسااعة ماان األحياااء البحريااة

ال الد  فدي ))ي  فدي مليود سني ، وهي ما  دمال حيدي إلدى يومندا هدذا ، و عد

أمريكا النماليي ، وهي  دو  ضمن فصيلي أسماك الكرقي الصدلعان ، و ُعدد 

ولقد ُعثر على . من الكادنات الحيي ال ي ظل  على حالها منذ ماليين السنين 

و ثبد  . أعداد هادلي من حكريات هذد ا سماك ال ي للر بي العلويي للقندريات

ظهدرت فجد ة وبكافدي السدمات ال دي   سدم هذد الحكريات أد أسماك الوح  دد 

 .448((بها ، ولم   عر       ير منذ عنرات الماليين من السنين

 

 
مليدود سدني لدم  755:  50هي لسمكي طدادرة  رجدع إلدى   :الحفرية العاشرة

   ير طيلي  لك المددة الطولدي، فهدي علدى حالهدا إلدى يومندا هدذا، فلدم   طدور 

 :  449آل ي يهن طورا داروينيا وال موجها، قما هو ُمبين في الصور ين ا

 
 

                                                 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا و .760: ي 7أطلس الصل  ،   : هارود يصيى 448
 .علوما يي على النبكي الم (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا  449

 



 

يرجدع إلدى ،  لدنجم البحدر: الحفرية الحادية عشارة مان األحيااء البحرياة    

مليود سني، ولم يحدث لده أ    يدر فدي بني ده  دكال ومطدمونا،  652 -733

داروينيددا وال موجهددا، قمددا هددو واضددح مددن الصددور ين ولددم ي طددور  طددورا 

 :450اآل ي يهن

 

 
     

مليدود سدني ، ولدم  355 - 334وهذد حكريي أور  لنجم البحر  رجع إلى    

 !!.451   ير، فهي م طابقي  ماما مع نجم البحر الموجود اليوم

 

 
م حجرة سمكي قورقي ذات الع دم ،  رجدع إلدى : الحفرية الثانية عشرة    

عنرات ماليين السنين ، ولم يطدرأ عليهدا أ    يدر وال  طدور دارويندي وال 

موجدده ، وهددي  نددبه  مامددا نكددس السددمكي الموجددود اآلد ، قمددا هددو مبددين فددي 

 : 452ييالصور اآل 

                                                 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا  450
 .  45: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى. نقلها الباح  ابو الح  هللا من أطلس الصل   451
 .  33،  46: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 452



 

 
لمنبقددي بحريددي  : -الثالثااة عشاارة ماان األحياااء البحريااة -الحفريااة األخياارة 

، ولدددم يحددددث لهدددا   يدددر وال  طدددور دارويندددي وال  355 - 334 رجدددع إلدددى 

 .453ادموجه، و نبه  ماما المنبقي الحاليي، قما هو واضح من الصورة أدن

 

 
 

 لك النواهد الكثيرة والم نوعي من الحكريات البحريي هي أدلي ومعطيدات    

ماديددي دطعيددي وحاسددمي  ثبدد  بطددالد دددول العقدد  الملحددد بددال طور العطددو  

                                                 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  ال طور يا دعاة ال طوراين  :أبو ح  هللا  453

 



والموجددده، ومدددا هدددو إال ورافدددي مدددن ورافدددات المالحددددة  بنوعيددده الددددارويني

وأمثالهم  علقوا بها  عصبا لباطلهم وإنقداذا حلحدادهم الدذ  أددامود مدن البدايدي 

على هدم العق  والدوحي والعقد  وال مسدك با باطيد  وا وهدام مدع ال العد  

إنه عق  مري  يُككر ب هوادده وظنونده وال  حكمده ضدوابق العقد  . والصدا 

 .  لعلم وال ا والق، وإنما  حكمه أهواؤد وأوهامه وان هاهي هوال ا

 في طمن حكريات:  -من معطيات السجل الحفري  -وأما الشاهد الثامن     

م نوعددي مددن ا حيددان البريددي  نددهد با دلددي القطعيددي بطددالد القددول بددال طور 

العطو  بنوعيه الدارويني والموجده مدن جهدي ، وأنهدا قاند  قادندات قاملدي 

منهدا حكريدي لطدكد  م حجدر يعدود إلدى . ال كوين منذ ولقها من جهي أور  

مليود سني مدا يدمال علدى  دكله ويندبه  مامدا الطدكاد  الحاليدي قمدا هدو  05

  .454:ُمبين في الصور يهن اآل ي يهن

 
مليود سني لم ي  ير هيكله وال  05يرجع إلى  هي لثعباد: الحفرية الثانية    

وال  طدور  طدورا داروينيدا وال موجهدا ، وهدو يُندبه  مامدا الثعددابين  كوينده، 

 .455الموجودة اليوم

 

                                                 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا  و.  77: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 454
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) مدوني ،   اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا  455



مليود سني ، لم    يدر  765لسلحكاة  رجع إلى م حجرة : الحفرية الثالثة    

وال  طددورت  طددورا داروينيددا وال موجهددا، وهددي  ُنددبه  مامددا السددلحكاة فددي 

 .456هماننا

 
مليددود سددني، وهددو  755ح يرجددع إلددى م حجددرة ل مسددا: الحفريااة الرابعااة   

ينبه  ماما ال مساح الموجود اليوم، فلم ي طور  طدورا داروينيدا وال موجهدا، 

 . 457:قما هو مبين في الصور ين أدناد

 

 
 

                                                 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا  456
 .  045: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 457

 



مليدود سدني ،  ُندبه  مامدا  02 -40ومنها أيطا حكريي ل مسداح  عدود إلدى    

 طددورت طددورا ال ماسدديح الحاليددي، فددال   يددرت طددوال  اريصهددا الطددول وال 

 . 458داروينيا وال موجها قما هو مبين أدناد

 

 
 

مليود سني، لم  655م حجرة لسحليي  وا ارا   رجع إلى  :الحفرية الخامسة

ينيددا وال موجهددا،  ُنددبه  مامددا نكددس السددحليي    يدر وال  طددورت  طددورا دارو

 .459الموجودة اليوم
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مليدود سدني،  652 -733يرجع إلى  م حجرة لحلمود: الحفرية السادسة   

لم ي  ير وال  طور  طورا داروينيا وال موجها، فهو ما يمال إلى اليوم يُنبه 

 :460هذا النو  من السالحف قما هو مبين في الصورة اآل يي

 

 
 

م حجرة لجمجمي وحيد  : -السابعة من الحفريات البرية -الحفرية األخيرة  

مليددود سددني د وهددي  نددبه جمجمددي وحيددد القددرد فددي  65القددرد  رجددع إلددى 

ها ،قمدا هدو ُمبدين فدي هماننا ، فلم ي  ير وال  طور  طورا داروينيا وال موج

 : 461الصورة اآل يي

 

 
                                                 

 . على النبكي المعلوما يي (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا  460
 .  001: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 461

 



 
 طدورت وح ى النبا ات بوصكها قادندات حيدي فهدي أيطدا لدم    يدر، وال     

لق ها إلى اليوم منها .  طورا داروينيا وال موجها ، فقد بقي  على طبيع ها ووي

مليود سني، فهدي مدا  دمال  ندبه  455 جرة السروس ال ي  رجع إلى نحو 

 : 462السروس الموجود اليوم قما مبين من  صنها في الصورة اآل يي

 
مليدود سدني، فهدي لدم  03 -41ومنها أيطا  جرة الحور ال دي  عدود إلدى     

داروينيا وال موجها قما هي ُمبدين مدن وردهدا فدي    ير وال  طورت  طورا 

 : 463الصورة أدناد

 
مليود سني ، لم    ير،  652 - 733ال ي  رجع إلى  وآخرها شجرة كينكو   

إلددى اليددوم قمددا هددو واضددح مددن  صددنها فددي الصددورة ومددا  ددمال علددى حالهددا 

   : 464اآل يي

                                                 
 .  77: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 462
 .  31: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 463
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني  اين ال طور يا دعاة ال طور :أبو ح  هللا  464



 

 
 

   

وبددذلك ي بددين مددن  لددك الحكريددات البريددي والبحريددي الحيوانيددي والنبا يددي أد    

ال  طورت  طورا داروينيا وال موجها، وبقي  قاملي على ا حيان لم    ير و

طبيع ها ال ي ولقها هللا  عالى عليها  منذ عنرات ومئات ماليين السدنين إلدى 

ومعطيددات دطعيددي علددى بطددالد حكايددي ال طددور العطددو   وهددي أدلددي. اليددوم 

العنددوادي والموجدده مددن جهددي ، و دددل مددن جهددي أوددر  علددى مددد  بنوعيدده 

ورافيي العق  الملحد في إلحادد، مندذ أد ددال بصرافدي ولد  الكدود لنكسده مدن 

العددم لددم يسدد طع الصدرو  مددن ال كسدديرات الصرافيددي وظد  يقددول بهددا ب  ددكال 

وأسمان مص لكي، قصراف ي الصدفي وال طور؛ لم يس طع الصرو  منها  د ما 

لى الصرافي وا وهام سيبقى ورافيا وهميدا مهمدا حداول ال سد ر بالعقد  بُني ع

 .والعلم

 

ي علدد  باالنقراضددات ال ددي  ددهد ها ا ر  وأدت إلددى : الشاااهد التاسااع     

فما    يرها على نن ة . انقرا  مع م الكادنات الحيي في عدة دورات همنيي

 .  نكيه ؟؟ ا حيان و نوعها ؟، وه   فيد القول بال طور العطو  أم

مع دم أ دكال الحيداة علدى ا ر  )) من  لك االنقراضدات مدثال فقدد أُبيددت 

فقدد . مدن  داري  ا ر  مليود سني الماضيي  500لـمرات في أ نان ا ومس

    ا وردوفيسدي، دبد  نحدو جر  أول حدث من هذا النو  فدي نهايدي الددور

ددا الحدددث الثدداني فقددد ُحدددهد بددالقرب  مليددود سددني؛  443 مددن نهايددي الدددور أمه

النكوق  ات هونقراضوأقبر هذد اال. مليود سني 374 الديكوني، أ  دب  نحو

، وددد -مليود سني 251 الذ  حدث في نهايي الدور الپرمي ـ دب  نحو الكبير

النبا دددات  مدددن 70 %مدددن الكادندددات البحريدددي و 90 %أده  إلددى إبدددادة

 وحددث النكدوق.والحيواندات، وح دى الحندرات، ال دي  عدي  علدى اليابسدي 

مليدود سدني، عندد ان هدان الددور   201 الواسع االن نار مرة أور  دب  نحدو

 



ا آور الكبير المدذقور آنكدا،  قبير فقد حدث بال صادم انقرا  ال رياسي؛ وأمه

د  ... سدني، منهيدا معده الددور الكري اسدي مليدود 65 دبد  نحدو وهكدذا  وصه

المددذنبات  أو( الكويكبددات) الكثيددر مددن العلمددان إلددى اال دد باد فددي أده النيدداهك

، «الصمسدددي الكبيدددرة»الجماعيدددي  اتنقراضدددقانددد  مصددددر أربعدددي مدددن اال

الددور ا وردوفيسدي، واع بدر  قاد الحدث الذ  حص  في نهايدي واالس ثنان
 .465))القري  منا نجم انكجر في الكود ن يجي إ عا  انبع  من

قار ي االنقرا  الجمداعي ال دي حدد   ))  وأقبر  لك االنقراضات هي      

لدددذا دعاهدددا علمدددان . نهايدددي الددددور الپرمدددي مليدددود سدددني فدددي 605مندددذ 

،  نهدا سددبهب  «االنقراضدات الجماعيددي أُُم قددوارث»( ا حدافير)المسد حا ات

ا نوا  ال ي قاند   عدي   من جميع% 55فقد او كى نحو . هالقا مذهال حقا

وعلدى . الپرمدي رة مدن السدنين مدن الددورفي المحيطات أ نان الماليين ا ويد

 المواحدددف( فصددداد )اليابسدددي  ال دددى أيطدددا أقثدددر مدددن  لثدددي عدددادالت 

قمددا أد الحنددرات لددم  كلدد  هددي ا وددر  مددن المجددمرة، إذ . والبرماديددات

ر بهددا ُمحدددِّدة بددذلك االنقددرا  الجمدداعي الوحيددد الددذ   مددن% 45انقددر  

 .   466(( عرض  له

 

نوعدا مدن  705في دراسي له عن   -ي قوفيه  ومن ذلك أيطا أد الجيولوج  

نوعا ليس لها ن ير على وجده ا ر  انقرضد  قلهدا  55وجد أد  -ا حيان

نوعدا  ندبه أنواعدا )) ووجد أد أحد عنر أو ا نى عندر. 467((انقراضا  اما 

 . 468((نوعا  ن مي إلى أنوا  مص لكي  48و . معروفي ما  مال حيي إلى اليوم 

 

بسددد  الكدددوراث الطبيعيدددي ال دددي - لدددك االنقراضدددات ومدددن م ددداهر وآ دددار   

أنهددا أدت إلددى مددوت مع ددم ا حيددان فجدد ة عندددما لددم  - عرضدد  لهددا ا ر 

 سد طع  حمد  مدا أصدابها، مدن ذلدك مدثال أنده  دم العثدور علدى فييلَدي م جمددة، 

وجث  حيوانات في ق   الطين الجليدد  ، منهدا عددد م جمدد فدي حالدي قاملدي 

 نهدا أُهلكد  . ي دادمدي ، أو راقعدي فدي مراعيهدا ليس  بجريحدي، وعلدى هيئد

ودد بلدغ  د  ير  لدك الكدوارث علدى . فج ة فما   على الهيئي ال ي قان  عليها

ا حيان أنها أدول ها إلى بداطن ا ر  بددلي  أنندا نجدد فدي باطنهدا إلدى نحدو 

د الدنكق وال داه  3555 م ر بقايا قادنات عطويي وحيوانيي قثيرة، ومنها  كوه

 . 469يعيالطب
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مع دم إلى انقدرا  ومن أهم آ ار  لك االنقراضات على ا حيان أنها أدت   

مليود  685أو جميع الحيوانات ال ي عا   في حقبي الحياة القديمي منذ نحو 

وفدي نهايدي الدممن الطبا دير  مدن . سني ،  دم ولك هدا أندوا  حيوانيدي أودر 

و يرها من ا حيدان حقبي الحياة الوسطى انقرض  المواحف الكبر  فج ة  

 دم ظهدرت مدن بعددها . مليدود سدني  742الماديي والبريي والطادرة مدن نحدو 

مليدود سدني ،  15قادنات حيوانيي أودر  فدي حقبدي الحيداة الحديثدي مدن نحدو 

 . 470منها الثدييات ، وأنوا  الكقاريات

هدو أقبدر  -ودد ن ج عن االنقرا  الذ  حدث في نهايي الددور الپرمدي       

الحيوانددات  سددالالت جديدددة  مامددا مددن))  ظهددور  -راضددات المعروفددياالنق

)) ون يجي ل لك االنقراضات فقد حد    ورات بيولوجيي دوريي عندما .471((

 الحيدي وال يعدود بعددها أ  قداد ينقدر  جدمن قبيدر مدن مصلوددات ا ر 

 .472(( ين لما قاد سابقا 

سددد  الكدددوارث وبدددذلك ي بدددين أد االنقراضدددات ال دددي أصددداب  ا حيدددان ب    

الطبيعيددي فقددد أدت إلددى او كددان مع ددم ا حيددان فددي عدددة دورات منهددا ومددس 

. دورات أ رنا إليها ولم   رك ولكا لها، فقد ما   ولم   طور وال  رق  ولكا

وظهدرت . لدم  نقدر  وهدي علدى حالهدا إلدى اليدوم  %75وبقي  منها نحدو 

 -مات  طوريديبعددها أحيدان أودر  جديددة لديس لهدا سدلف وال قاند  لهدا مقدد

ف لددك االنقراضددات هددي أدلددي دطعيددي . ، وإنمددا ظهددرت فجدد ة -حلقددات وسدديطي

على أد ا حيان لم   طور ، فمنها من عداش ولدم ي طدور  دم انقدر ، ومنهدا 

مددن بقددي علددى حالدده مددن دود أد ي طددور، ومنهددا مددن ظهددر فجدد ة ُولدد  ولقددا 

ديا  قمدا  طدورا عندوافا حيان بسدب   لدك االنقراضدات لدم   طدور . منكصال

يددددعي المالحددددة وال  طدددورت  طدددورا موجهدددا قمدددا يدددمعم دعددداة ال صدددميم 

 .ال طور ،وإنما قاد ظهورها ولقا منكصال ال  طوريا م صال 

 

ي علد  بانعددام :  -مان معطياات الساجل الحفاري -الشاهد الحادي عشار      

بيندا سدابقا أد ا حيدان ظهدرت فجد ة  بمدا أنده ،الحلقات الوسيطي بين ا نوا  

وبمدا أنده  بدين . ومن دود مقدمات  طوريي فدي االنكجدار الكمبدر  ومدا بعددد

من حكريات ا حيان الكثيرة والم نوعدي انهدا لدم   طدور  طدورا داروينيدا وال 

وبمددا أندده  بددين ايطددا أندده حددد   انقراضددات واسددعي جدددا أدت إلددى . موجهددا

وبمدا أد ذلدك يعندي .يان أودر  ال سدلف لهداوظهور أح انقرا  أحيان قثيرة
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فهدد  ذلددك يسددمح بوجددود حلقددات . بطددالد القددول بددال طور العطددو  بنوعيدده

وسيطي وال ي هي ضروريي ل كود دليال على أد الكادنات الحيي دد  طدورت 

عدن بعطددها ومددرت بمراحدد   طوريددي قثيدرة وفدد  آلي ددي ال طددور الدددارويني 

أد  وجدد مثد   لدك الحلقدات االن قاليدي ، طبعدا ال يُمكدن دطعدا . !!والموجه ؟؟

 د عدم حدوث ال طور العطو  يس لمم ح ما عدم وجود الحلقات الوسيطي 

قما أد عدم وجود الحلقدات االن قاليدي بعدد . ال ي  ي طلبها حدوث ذلك ال طور

طول البح  واحجهاد المطني يعني عدم حدوث ال طور العطو  وبطدالد 

 . القول به

يدات وا دلدي ال دي  نكدي وجدود الحلقدات االن قاليدي الممعومدي ، وأما المعط   

الجيولددوجيين المنقبددين فددي بدداطن ا ر  وجدددوا فواصدد   رابيددي ف ولهددا إد 

 كص  بين أنوا  الكادنات الحيي المنقرضي والمي ي ، وهو فاصد  ال أ در فيده 

أد  وهدذا يعندي. للحياة ، وال  وجد فيه صلي بين الكادندات ال دي يكصد  بينهدا 

 لك ا حيان قان  منكصلي عن بعطها ولم   طور وال قان  ام دادا عطدويا 

 .473لبعطها، وال وجدت بينها الحلقات ال طوريي الممعومي

 

إد مما قندك ه ال نقيبدات الحكريدي أد  مجموعدات الحيواندات :الدليل الثاني   

 وجددد دومددا فجدد ة علددى ا ر  )) الكبددر  قددالمواحف والسددالحف  قاندد  

وقاندد  . ي عددن المجموعددات ا وددر  بكجددوة هيكليددي وال سددلف لهددامنكصددل

فلدو قداد ال طدور . أعطاؤها قالعيود وا جنحي و يرها   هر قاملدي النمدو 

العطو  حقيقي قاد من الالهم أد  مر جميع ا عطان الداوليدي والصارجيدي 

بمراحدد  عديدددة مددن النمددو، لكددن لددم نجددد دددق مثدد  هددذد ا  ددكال االن قاليددي 

 .474يالوسيط

أ ددار الباحدد  محمددد بربدداب إلددى أد علددم الحكريددات يبددين  : الاادليل الثالااث  

ال  وجد أ  حلقي وسطيي  : )) انقرا  أنوا  الحيوانات وظهور أور  لكن 

بين النو  ا ول والندو  الثداني، وهدذا يصدا عمدوم الكادندات الحيدي وبددود 

ا ال بدين احنسداد اس ثنان، فالحلقات الوسطيي ال  وجد ب ا اك على سدطح قوقبند

 .475((و يرد من ا حيان وال بين الكادنات ا ور 

مليدود أحكدورة  405اق ناع أقثر مدن   م مطمونه أنه دد: الدليل الرابع    

و بددين أد قدد  ا حددافير ال ددي . ، وال  وجددد مددن بينهددا أحكددورة واحدددة ان قاليددي

فكداد عملهدم  ددمها ال طوريود على أنها ان قاليي قاند  هيكدا وودداعا مدنهم ،

و بين أد أقثر  لك ا حدافير قاند   عدي  مندذ ماليدين . هذا دليال على فنلهم
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ممدا يعندي أد  لدك الكادندات الحيدي لدم . السنين، وما  مال حيي إلى يومندا هدذا

و بدين أيطدا أنهدا قاند  قادندات حيدي  ملدك .    ير على مد  ماليدين السدنين

 .  476سنين عقيدا مذهال وواسع النطاق منذ ماليين ال

يُعثر )) ي عل  بالم حجرات العاددة لسلسلي الحصاد ، فلم : الدليل الخام    

عليها فدي الك درات وا حقداب ال دي قاند   سد وجبها ن ريدي ال طدور، فهنداك 

فجددوات بددين ف ددرات ظهددور ا نددوا  الرديسدديي منهددا حيدد  أنهددا ظهددرت دود 

 .477((حاالت ان قاليي

إذا دارنا بين الكادنات الحيي الموجودة اليوم مع  مكادد أنه: الدليل السادس    

الحكريات لنكس  لك الكادنات فإننا سنجدها م طابقي وم ندابهي ومك ملدي، فدال 

 وجد سدحالي بحرا ديف رينديي، أو أجنحدي أدددام أو دلدوب  ال يدي ال درع ))

لو قاد ال طور هو القاعددة لكداد مدن المحد م أد نجدد مثد  هدذد المراحد  !!! 

علمدا .478((لكننا في الواددع ال نجدد لهدا أ  أ در.. يي حولنا في الطبيعي االن قال

ا حددافير لددم  كنددف لنددا أبدددا عددن قادنددات المراحدد  االن قاليددي، و إنمددا )) بدد د 

لقد  م  دراسي سج  ا حافير بندك  صدارم، بحيد  . مجرد أنوا  منقرضي

ة فدي  دجرة يمكننا أد نس ن ج بمن هى الثقدي، أد الكجدوات و الحلقدات المكقدود

بدلي  أنه  م اق ناع عنرات ماليين . 479((ال طور، لن ي م العثور عليها أبدا

فلدو قاند  موجدودة . الحكريات ولدم نعثدر علدى حلقدات وسديطي بدين ا ندوا  

لعثرنا على قثير منها من دود  ك ، وبمدا أنندا لدم نعثدر عليهدا دل هدذا علدى 

ورافددات المالحدددة  عدددم وجودهددا أصددال،  د ال طددور الممعددوم ورافددي مددن

 .وأمثالهم من ال طوريين

 

 وجد العديد من صور الحيداة أحاديدي الصليدي، )) مكادد أنه : الدليل السابع    

لكننا لن نجد أبدا أ  نو  من الحيوانات بصلي يهن أو  دالث أو أربدع أو ومدس 

وليددي، قلهددا  65إلددى  2 ددم إد جميددع صددور الحيدداة ال ددي  م لددك مددن . واليددا

فلو أد ال طور قاد دد . -ال  عي  إال باالع ماد على قادن حي آور-طكيليات 

 65حدث بالكع ، لكداد لمامدا أد نجدد العديدد مدن صدور الحيداة بصلي ديهن إلدى 

وليدددي، قمراحددد  ان قاليدددي بدددين الكادندددات وحيددددة الصليدددي و الكادندددات م عدددددة 

 .480((الصاليا

لد  قد   وو  وصب يا هي عل  بال ميم النديد للحم  الن: الدليل الثامن     

فريدداك  -علدى المسد و  الجميئدي-ق  نو  من ا حيان يَُعدد ))  ،إد  قادن حي
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 د نها  د د -ومن  َدم فقدد عجدمت الجميئدات . ووحيداك و ير مر بق بوسطان

عن  قديم الوسطان الذين يبح  عدنهم علمدان ا حيدان مدن دعداة  -الم حجرات

ميئددي، ال يوجددد قددادن هددو جددد فعلددى المسدد و  الج. ال طددور منددذ همددن طويدد 

وال يكداد يوجدد  دك . من رك أعلى، أو قدادن بددادي أو راٍق مقارندي ب دربادده

في أنه لو قاد هذا الدلي  الجميئي م احاك دب  ددرد مدن اليدوم، فربمدا لدم  كدن 

فالحلقددات  .481!!((فكددرة ال طددور العطددو  ل جددد أ  دبددول علددى احطددالق 

وا حكددور ، وهددذا  -المجهددر  -لحميئددياالن قاليددي  ادبددي علددى المسدد ويين ا

 صدي  من الجانبين لك  منهما، فلو وجدت الحلقات الوسيطي على المس و  

ل هددر ذلددك علددى المسدد و  ا حكددور ، ولددو ظهددر فددي  -المجهددر  -الصلددو 

 . الحكريات لكاد لماما أنه موجود على مس و  الجميئات 

مدن وجدود فجدوات بدين  قندكه السدج  الحكدر  ي عل  بمدا :الدليل التاسع    

الر م من ظهور ا حدافير  ))الكادنات و ياب وجود حلقات وسيطي ، فعلى 

إالَّ أدَّ السددج َّ - َسددمك ، ددم هواحددف،  ددم  دددييات - فددي  را دد  همنددي معددين

ا حكدددور َّ ال يددددعم االدعدددانات الداروينيدددي بددد د المجموعدددات ال صدددنيكيي 

د مثال سالس  م درجي من ال يوج .الرديسيي مر بطي ببعطها ب ص  من رك

ا حافير  مأل الكرات بين ا سماك والبرماديات أو بدين المواحدف والطيدور، 

ب    هدر ا حدافير قاملدي النمدو وال مدايم والوظيكدي مدن أول ظهدور لهدا فدي 

و ُ هر أحدافير ا سدماك ا ولدى قد  الصدكات المعروفدي .السج  ا حكور  

ُف فدي السدج  ا حكدور  قد َّ صدكات وقذلك  ُ هدُر المواحد .لألسماك اليوم

هنداك  .هذا النمق ظاهر عبر السج  ا حكدور  قكد  .المواحف الحيي اليوم

َجديي مدن ا حدافير الوادعديي  ندرة  ديدة في ا دلي علدى وجدودي السالسد ي الم درِّ

ذلك هنداك فجدوات عديددة عبدر بين المجموعات ال صنيكيَّيي الُكبحر ، بدالك من 

 .482((السج  ا حكور 

واضح من  لك المعطيات أد عدم وجود الحلقات الوسيطي االن قاليدي بدين     

أندوا  الكادنددات فددي الحكريدات والوادددع هددو دليدد  دطعدي علددى بطددالد القددول 

فلمداذا وجددنا قادندات قثيدرة جددا لدم يحددث فيهدا .  بال طور العطو  بنوعيه

عندرات ماليدين السدنين إلدى اليدوم ، ولدم نجدد قادندات نصدكيي أ    يير منذ 

 . ووسيطي في الحكريات وال في الوادع الذ  نراد ؟؟ 
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ي طمن اع رافات هامي جدا من بداحثين وعلمدان :  -العاشر -الدليل األخير  

مص صددين  ع ددرع و ُقدددر بعدددم وجدددود حلقددات وسدديطي ان قاليدددي بددين أندددوا  

وهددي   طدداب   مامددا مددع . دالهددا  طوريددود  ا حيددان، وقثيددر منهددا  ددهادات

المعطيات السابقي ل كود أدلي دطعيدي علدى بطدالد القدول بدال طور العطدو  

 . بنوعيه الدارويني والموجه

للحيداة،  بددال مدن رصدد ظهدور  ددريجي: )) ديكيدد روب  فمن ذلك ددول     

فاد الجيولوجيين مدن همدن دارويدن وح دى ود ندا الحاضدر وجددوا اد سدج  

حافير م كاوت لل ايدي و يدر م سد  مدع الدنهج المك در  ،ف  هدر االندوا  اال

فى ال سلس  بنك  مكاجئ جدا ، و ُبد  درجي ضئيلي أو معدومي مدن ال  يدر 

 .483... ((في السج  أ نان وجودها 

المصلودات من ليس هناك أ  دلي  يفقد أد : )) ران انا اد .   . ب ويقول   

ال عالدي ان قاليي وال أ دكال وسديطي . نو  االحكوريين  حول  إلى نو  آور

وهدذد الحقيقدي  نطبد  . بين ا نوا  المص لكي من المصلودات  دم العثدور عليهدا
   .484((بالكع  على ق  أنوا  النبا ات أو الحيوانات 

 :))هي ننغ بقولهولصا إ كاليي الحلقات االن قاليي عالم ا حيان فرانسيس    

ال بدددد وأد ، إذا قانددد  ن ريدددي دارود صدددحيحي لوجددددنا حكريدددات بالكعددد  " 

حي  من ،  ح و  الصصور على حكريات لكادنات م درجي بنك  ددي  جدا 

المك ر  أد   در  من مجموعي من الكادنات إلى مجموعي أور  بمس و  

طكيكددي بددين وال بددد وأد نجددد حكريددات  وضددح الكددروق ال. أعلددى مددن ال عقيددد 

وذلدك بكميدي وبوضدوح مما د  للحكريدات ال دي ، الكادنات االن قاليي المص لكي 

َدت لألنوا  المص لكي الُمَحدَّدة  ، ولكن لديس ذلدك هدو الوضدع فدي الواددع . ُوجي

حيدد  علددى ..... وهددذا مددا ا دد كى مندده دارود نكسدده . بدد  الوادددع هددو العكددس 

 كدود هندداك قادنددات ان قاليددي ال  الدر م مددن أندده وفقدا لهددذد الن ريددي ال بددد وأد

فلمدداذا ال ندر  هدذد الكادنددات مطمدورة ب عدداد قبيددرة فدي دنددرة ، حصدر لهدا 

، ا ر  ؟وددد  دعر دارود أد المسد لي سدد َُح ه بإيجداد مميدد مدن الحكريددات 

قلمدا وجددناها قلهدا دود ، والوادع أنه قلمدا  دم العثدور علدى حكريدات جديددة 

  .485(("ت ال ي  عي  حاليا دريبي جدا للكادنا، اس ثنان 
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وفي الوادع، ادعى داروين في ق اب : ))ويقول الباح  القدير أبو ح  هللا   

وفدي رأيده أد . أص  ا نوا  أد العلم سوع ي طدور فدي هدذا اال جداد بالدذات

المندددكلي الوحيددددة ال دددي  واجددده ن ري ددده فدددي سدددج  الحكريدددات هدددي نقدددا 

ف البحددوث المسدد قبليي عددن وظدد  ي مدد  فددي أد  كندد. االق نددافات الحكريددي

ومدع ذلدك، أ ب د  االق ندافات العلميدي . حكريات ال حصدر لهدا  ددعم ن ري ده

 .486((الالحقي فعليا أد أحالم داروين ليس لها أ  أساس

حيد  : لدم يكدن سدو  انقطاعدات في الوادع  ما وجد : )) "ماير . ويقول إ   

وال  وجددد بعطددها الددبع  مددن وددالل الث ددرات   نكصدد  جميددع ا نددوا  عددن 

وقاندد  هددى المنددكلي ا قثددر وطددورة علددى . ا ددكال و سدديطي بددين ا نددوا 

 .487"((مس و  الكئات العليا 

السج  ا حكور  المعدروع لدم يد  ى ددق بمدا : ))"س انلي . م . ويقول س   

َ دددَعر  البيدددي علمدددان الحكريدددات اد أدلددد هم   نددداد  ... ي وافددد  مدددع ال ددددر 

 مد  راقم ل  يرات دديقي وبطيئدي،  دفد  ببساطي مع فرضيي داروين ال ى  ع

السددج  ا حكددور  نكسدده ال يقدددم أ  و دداد   دددعم ...  إلددى  حددول ا نددوا  

االن قال ال دريجي فى حيواد واحد أو من محطدي إلدى أودر  لندك  مص لدف 

 م العثور على ا نوا  ال ي قاد يع قد ذات مرة انها ددد  حولد  "و" .  ماما 

فددي . لوددد  المناسدد  مددع هددذد ا حكدداد الممعومددي إلددى اوددر  ل  ددداو  فددي ا

سج  الحكريات ال يو   بنك  مقنع ان قال واحد من ندو  واحدد إلدى  الوادع 

فن  السج  ا حكور  المعروع فى  و ي  مثال واحدد مدن  طدور "و. آور 

 .488"((السالالت وإنجاه ال حوالت المورفولوجيي الرديسيي 

 

فقا لل طور الدداروينى ، فداد ال  يدر قداد و: ))"ويقول  وار م جيكر        

وي بدع ذلدك منطقيدا أد السدج  ا حكدور  يجد  ...  في حالي حرقي مس مرة 

وبدال من سد الث رات فدي ... أد يعج ب مثلي من ا  كال االن قاليي الم درجي 

السددج  ا حكددور  مددع مددا يسددمى الحلقددات المكقددودة ، وجددد مع ددم علمددان 

مع حقيقي الكجوات فدي السدج  ا حكدور  ،  اجهي فى مو الحكريات انكسهم 

على وجود حلقات وسيطي م درجدي بدين ا ندوا  مو قدي  مع عدم وجود ادلي 

 .489"(( احكوريا 
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 نبدد  دارويدن بدد د ا جيدال القادمددي مدن علمددان  : ))ويقدول إلدريددد ، ندايلم    

الل الحكريات من   نها أد  مأل هذد الكجوات فى السالسد  االن قاليدي مدن ود

لكن أصبح مدن الواضدح  مامدا أد السدج  ا حكدور  لدن ... البح  الدؤوب 

فالسج  ا حكور  يبدين ببسداطي أد ... يفقد هذا الجمن من  نبفات داروين 

 .490"((هذا ال ودع قاد واطئا 

٪ مددددن جميددددع الحكريددددات 85 مددددا يقددددارب :)) ويقددددول بير مدددداد جيددددر    

. مص لكي مدن ا سدماك مع مهدا المعروفي هي من الحيوانات البحريي وأنوا 

و ال كسددير ا قثددر  دديوعا . "وح ددى اآلد ال يوجددد دليدد  علددى أ ددكال وسدديطي

لعدم وجود أدلي مجموعي ا حكور  ل طور ا سماك هدو أد عدددا دلديال مدن 

االسد ن ا   يدر صدحيح  وهدذا . الحكريات االن قاليي هو مدا  دم الحكداظ عليده 

فددي السددج   معروفددي اليددوم  ددم  و يقهددا  د قدد  أنددوا  ا سددماك الرديسدديي ال

ا حكددددددور ، ممددددددا يدددددددل علددددددى اق مددددددال السددددددج  ا حكددددددور  بالقادمددددددي 

 .491"((المعروفي

      

: ومن أ هر العلمان ال طدوريين الدذين اع رفدوا ب يداب الحلقدات الوسديطي    

إد : )) ال طور  المص ا في المس حثات جور  جيلورد سيمبسدونن يقدول 

ولكددن ، لال ددكال االن قاليددي لددم ينحصددر فددي الثدددييات هددذا ال يدداب المندد  م 

د مددن ديبَدد  علمددان الدراسددات القديمددي ، ظدداهرة عالميددي  قريبددا وهددي . قمددا ُدوه

قذلك هذا ال يداب فدي ، حقيقي لك  أصناع الحيوانات فقاريات او الفقاريات 

إذا قدداد ))و.492((اال ددكال االن قاليددي موجددود ايطددا فددي النبا ددات وأصددنافها

ب من  ك  إلى آور أمرا وادعا قاد من الواج  أد ندر  آالفدا ال بد  االنقال

ماليين ا  كال الم حولي في سلسلي م صدلي مدن حلقدات م  ابعدي بدال انقطدا  

يثبد  أد ... فعدم وجود هذد ا  كال الوسيطي في الكادنات الحيدي الموجدودة 

 .  493((هناك سلسلي وياليي ال  ير

حدث محير في  اري  الحياة علدى ا ر  هدو إد أقثر  ":  ))ودال أيطا    

االن قال الكجادي من العصر الماهوهيكي، أ  عصر المواحدف، إلدى عصدر 

ويبدو ا مر وق د الس ار دد أُسدل فج ة على ونبي المسرح حي  .. الثدييات

قاند  المواحدف ـ وواصدي الديناصدورات ـ  لعد  أدوار البطولدي الرديسديي 

 دم أهيدح السد ار مدرة أودر  فدي الحدال ليكندف  ب عداد قبيرة و نو  محيدر،

 صصديات ال   هدر بينهدا ... عن نكس المنهد ولكن بنصصيات جديدة  مامداك 
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وفددي حددين  لعدد  المواحددف ا وددر  دور .. الديناصددورات علددى احطددالق

الكومبارس فقق، وأوذت الثدييات  لع  ق  ا دوار الرديسيي، علمدا ب نندا ال 

 .494((" !!..  دوار والعهود السابقينعثر على أ  أ ر لها في ا

 

علدددى : ))"ويقدددول عدددالم الكيميدددان الحيويدددي ال طدددور  ميندددي  دان دددود     

نر  أد ق  نو  من أنوا  ا حيان يكود مسد قال  -الذر -المس و  الجميئي

-أ  أد الجميئدات . رابطديومص لكا عن  يرد، وال  ربطده مدع اآلودرين أ  

أظهرت عدم وجود الحلقدات الوسدطى ال دي  -مثلها في ذلك مث  الم حجرات

فكدي المسد و  الجميئدي ال . قاد علمان البيولوجيا ال طوريود يبحثدود عنهدا

   حدي عطدو   -أ  جددا-يوجد أ  حدي مدن ا حيدان العطدويي يعدد سدلكا 

 .495"((آور، وال أقثر بداديي أو أقثر  طورا منه

إد  دداري  مع ددم الحكريددات : ))" ويقددول ال طددور  سدد يكن  ددا   ولددد     

:  يح ددو  علددى صددك ين ال   ما ددياد مددع ال دددر  فددي إيجدداد الكادنددات الحيددي

حي  ال    ير طبيعي الكادنات طوال مدة ، هي اال ماد واالس قرار :  ا ولى

جي ه الحكريات   ، بقادها على ا ر   هر و ص كي فالكادنات الموجودة في سي

قمدددا هدددي دود حددددوث   يدددرات عليهدددا ، وإد حدددد     يدددرات فإنهدددا  كدددود 

الصددكي . وليسدد  با جدداد أ   طددور ،   يددرات طكيكددي وفددي النددك  الصددارجي 

ال  نندد  ا نددوا  ، حيدد  فددي أ  منطقددي ، وهددي ال هددور المكدداجئ ، الثانيددي 

 رقيد  وب،  وإنما   هدر فجد ة ، الجديدة  دريجيا منحدرة من قادنات أور  

إد مع ددددم ا نددددوا  وددددالل العصددددور  )) ": ودددددال .496((" مك مدددد   مامددددا 

: أو أنهدددا !!.. إمدددا أنهدددا ال    يددر بددد    دددك  يُدددذَقر : الجيولوجيددي المص لكدددي 

بدددود أ   وجدده نحددو :   ددراوح بنددك  بسدديق فددي النددك  الصددارجي ولكددن 

 .497((" !!.. ال طور

 –مدن  رادد  اع رافدات ال طدوريين وانحرافدا هم  أد ذلدك الرجد  لكن      

عندددما اع ددرع بكالمدده السدداب  بعدددم وجددود الحلقددات   -سدد يكن  ددا   ولددد

الوسيطي فإنه لم يد  إلى االع راع بدبطالد حكايدي ال طدور العطدو  وإنمدا 

دعا نكسه وأمثاله من ال طدوريين إلدى ممارسدي ال حريدف وال العد  وال د  

إد السدج  )) : ؛ فقال فدي ق ابده ال داري  الطبيعدي !!ل طور وأهله ان صارا ل
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الجيولوجي فيه نقا حاد و ديد ا  انده  يدر مك مد  علدى الوجده المصدور 

عليه وإننا يج  بال دالي اد نحدرع فيده ونُددو  ال عدديالت فيده بطريقدي  يدر 

بدالر م مدن انندا : )) ودال أيطدا .498((مرديي ح ى ي هر على النك  الحالي

نملك دليال مبا را على االن قاالت لكننا نس طيع اد نص ر  سلسلي معقولي  ال

 .499((من اال كال الم وسطي بين الكادنات المص لكي وأسالفها 

اد  يدداب االدلددي :))ودددال فددي ق ابدده الن ريددي الجديدددة المنبثقددي مددن ال طددور   

الندا االحكوريي للمراح  الم وسطي بين الكادنات حقيقي ووادعدي ح دى فدي وي

وبال ددالي قدداد بنددان مراحدد  م وسددطي للكادنددات مددن دبلنددا يع بددر منددكلي دادمددي 

 .  500(( وملحي لل طور

إنه رج  م عصد  للباطد ، فمدع اع رافده بدالصل  الكجدادي، وعددم وجدود     

الحلقدات الوسديطي ممدا يعندي بطدالد ال طددور الممعدوم فإنده ظد  م مسدكا بدده 

وال الع  بالحكريات ان صدارا ودعا إلى ضرورة ممارسي ال حريف وال   

إنه نموذ  للعق  الملحد وأمثاله من ال طوريين الذين أداموا . لل طور ال للعلم 

عقاددهم على هدم العق  والوحي والعلم ، وعلى النكعيي واالن هاهيي ان صارا 

 . للباط 

إد ق  نو  من ا دسام الثال دي : )) ويقول الحكر  ال طور  جيرالد  ود     

إد هددذد ، ي هددر فددي سددج  الحكريددات فددي الوددد  ذا دده ، ماك الع ميددي لألسدد

وفيهم حرا دف قثيدرة ، الكادنات  ح و  بالكع  على أ كال ظاهريي م بايني 

قيددف أصددبح ! مدداذا جعلهددم ي نوعددود بهددذا النددك  الكبيددر ؟! قيددف نندد ت ؟، 

 .  501((ولماذا ليس هناك أ  أ ر    قادن ان قالي! فيهم ق  هذد الحرا ف ؟

 

  مث  نقطي الصالع في أننا إذا فحصدنا  : ))"ويقول ال طور  ديريك آجر   

سدددج  الم حجدددرات بال كصدددي ، سدددوان علدددى مسددد و  ال ر يددد  أو ا ندددوا ، 

عدم وجدود  طدور  ددريجي، بد  انكجدار فجدادي  -مراراك و كراراك -فسنك نف 

 . 502" !!((لمجموعي واحدة على حساب ا ور 

 

إد المنددكلي  : )) "ال طددور  مددارك سدديمارنكي ويقددول عددالم الم حجددرات   

ا ساسيي في إ بات الن ريدي  كمدن فدي سدج  الم حجدرات، أ  آ دار ا ندوا  
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فلددم يكنددف هددذا .. المنقرضددي المحكوظددي فددي ال كوينددات الج رافيددي لددألر 

السج  دق أيي آ ار لأل كال الم وسطي ال ي اف رضدها دارود، وعوضداك عدن 

ويددعم هدذا الندذوذ حجدي دعداة الصلد  ... فجد ة ذلك   هر ا جناس و ص كي 

 .503((" !!.. القادلي ب د ا نوا  دد ولقها هللا

وال يوجددد  ": ))بددروس يقددول . هددـ . وآوددرهم عددالم ا حيددان ال طددور  أ     

... دلي  من الم حجرات على أد ري  الطيور دد  طور من دنور المواحف

حجددرات بوصددكه صددكيك بدد  علددى العكددس، ي هددر الددري  فجدد ة فددي سددج  الم 

وباحضافي إلى ذلدك، لدم ...   ميم بها الطيور  -بنك  ال يمكن إنكارد -فريدة 

يك نددف ح ددى اآلد فددي المواحددف أ   رقيدد  للبنددرة يددوفهر أصددالك لددري  

 .504((" !!... الطيور

 لددك االع رافددات الكثيددرة والم نوعددي هددي  ددهادات لهددا أهميددي قبيددرة جدددا،    

علدم الحكريدات فيمدا دالده عدن  داري  ا حيدان علدى  و  طاب   ماما مع حقاد 

اع رافات هادمي لل طدور ودا لدي لده بداع راع ال طدوريين  إنها أوال. ا ر 

 نها دام  أساسا على الحكريات، وهي أدلي حاسمي ودطعيي علدى . و يرهم

بطالد ال طور الممعوم ، وال قالم لعلم آور حول الموضو  إذا والف علدم 

 د . يصددح اسدد صدام علددم آوددر لددنق  مددا بين دده ا حددافير  الحكريددات، وال

الحكريات سج  حقيقي طبيعدي ل داري  ا حيدان علدى وجده ا ر ، وأدل هدا 

دطعيددي  بطدد  قدد  المددماعم والنددبهات ال ددي أ ارهددا المالحدددة وأمثددالهم مددن 

جددوا  ال طدوريين عنددما هيكدوا قثيددرا مدن الحكريدات وودددعوا بهدا النداس وروه

فالسدج  الحكدر  هدو هدادم . يد  وال حريكدات قمدا بينداد سدابقالل طور با قاذ

وال  نكع معه ورافات . وُمبط  لل طور العطو  بنوعيه الدارويني والموجه

و بريرات المالحددة وال طدوريين فدي  مسدكهم بدال طور العطدو   بد هوادهم 

وال  نكع مع  لك . وظنونهم و حريكا هم وردهم ل لك الحقاد  الحكريي القطعيي

لمعطيات الحكريي م الطا هم و بها هم و مويرا هم الم مسدحي بعلدم الورا دي ا

والكيميددان والكيميددان،  ندده ال يُمكددن أد  صددالف هددذد العلددوم مددا دددررد وأ ب دده 

 . السج  الحكر  عندما أبط  ورافي ال طور العطو  بنوعيه 

والصحيحي  وبما أد ا مر قذلك  فلماذا ي رك العق  الملحد ا دلي الدام ي     

ب  والقطعيي ال ي  نكي ال طور العطو  وي مسك ب هواده وظنونده ووياال ده 

إندده يكعدد  ذلددك اسدد مرارا وال مامددا . !!ان صددارا لل طددور وعقاددددد ا وددر ؟؟
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بمنهج االس دالل احلحاد  القادم على هدم العق  والدوحي والعلدم وا ودالق، 

 . !!ان صارا لدين احلحاد و عصبا له بالباط  

إد  لددك االع رافددات ا كقدد  علددى عدددم وجددود الحلقددات الوسدديطي : ثانيااا    

االن قاليددي مددن جهددي، وأد ا حيددان حسدد  الحكريددات قاندد    هددر فجدد ة، أو 

والدذين أ داروا إلدى .  نقر  دود  طور، أو  بقى قما هي مدن جهدي أودر 

حدوث   يرات  كليي في بع  ا حيدان ا كقدوا علدى أنهدا لدم  كدن فدي ا جداد 

بمعندى أنهدا لدم  كدن   يدرات  طوريدي ، وإنمدا هدي مدن آ دار  دموا  . ل طورا

أجناس الندو  الواحدد ،أو مدن آ دار الحداالت المرضديي قدالطكرات، لكنهدا لدم 

ر الكادن وال  يرت نوعه  . طوه

  

و لك ال  يرات النكليي القليلي ليس  حلقات ان قاليي،  نها ال  وجدد بدين       

وإنما  وجد بين الر بي والعادلي والجدنس، وهدذد  حددث ا نوا  وال الُنع  ، 

ولدذلك لدم  وجدد الحلقدات االن قاليدي . بال ماو  وال  حددث بدال طور العطدو 

بدداع راع قدد  هددفالن الددذين نقلنددا اع رافددا هم ف قدددوا علددى ال هددور المكدداجئ 

وال .لألحيان دود سلف، وعدم وجود الحلقات الوسديطي فدي السدج  الحكدر 

ربمدا سدب   يداب  لدك الحلقدات هدو دلدي الحكريدات وال ددر  : يصح أد يقال

ال يصدح  د مددة البحد  اسد  رد  ود دا طدويال فداق . البطين فدي ظهورهدا

سني ، اق نك  واللها عنرات الماليين من الحكريات، ولدم  وجدد مدن  705

 . بينها  لك الحلقات الممعومي

انددد  موجدددودة وال يصددح ذلدددك أيطدددا  د  لددك الحلقدددات الممعومدددي لددو ق   

ل هرت بنك  واضح وبدوفرة،  د عدددها سديكود قبيدرا ولديس ندادرا  نده 

ولو قان   لدك الحلقدات . يج  أد  وجد حلقات قثيرة  ربق بين ق  ا نوا  

موجددودة ل هددرت بنددك  بدداره بحكددم أنهددا أدددو  مددن ا نددوا  ال ددي  طددورت 

الديددداد  قمددا أندده مددن  يددر المعقددول أد  بقددى الكادنددات الصدد يرة مددن. عنهددا

والحنددرات بدد  الكادنددات وحيدددة الصليددي  أد  بقددى حيددي إلددى اليددوم ،وال  بقددى 

حكريات الحلقات الوسيطي ال دي مدن المكدرو  أد  كدود قبيدرة عدددا وددوة 

وعليدده فلمدداذا لددم . وحجمددا ، فلددو قدداد لهددا وجددود لعثرنددا عليهددا مددن دود  ددك

سدني  705د اقثدر مدن  وجد الحلقات االن قاليي الوسيطي بين أنوا  ا حيان بع

إنهدا لدم  وجدد . من البح  وال نقي  عن الحكريات و جميع الماليدين منده ؟؟ 

ولددن  وجددد،  د ال طددور بنوعيدده ورافددي مددن ورافددات ال طددور الدددارويني 

لدديس عقددال والعقدد  الملحددد يددفمن بددذلك  عصددبا لديندده،  ندده .  !!!!والموجدده 

ورافدي ظندي نكعدي ان هداه   عقالنيا وال علميا وال أوالديا، وإنمدا هدو عقد 

 



م عص  للباط  في دوله بال طور العطو  وفي بادي عقادددد احلحاديدي قمدا 

 . بيناد في ق ابنا هذا

إد دددول ال طددوريين بددال طور عبددر أهمنددي : ربمددا يقددال:   -ثالثااا -وأخياارا  

طويلددي مديدددة قدداد حيلددي مددنهم لل هددرب مددن المطالبددي برؤيددي ال طددور عيانددا؛ 

القدول بوجدود حلقدات وسديطي، لكدن بمدا أد الحكريدات أ ب د  ف طل  مودكهم 

عددددم صدددحي ددددولهم بهدددا ، أال يُمكدددنهم ال مسدددك بدددال طور العطدددو  والقدددول 

 .  !!بال طور السريع الكجادي اآلني، فيكود هذا أحسن لهم ؟؟

ال يصح القول بذلك ال طور ، وال طوريدود مدن المالحددة وأمثدالهم  :أقول   

 .م يعلمود أد القول به يورطهم ويكنكهم وال ينقذهم لم يصف عنهم ذلك، وه

إد القول بال طور السدريع والكجدادي اآلندي ال يصدح  نده أوال إد القدول بده  

ظدداهر الكسدداد والددبطالد  د ا حيددان ال ددي فددي هماننددا قددالقرود والما دديي 

ظهرت دب  احنساد بماليين السنين ، لكنها لم   طور إلى اليوم، وال رأيناها 

و انيدا إد احنسداد يعدود  اريصده . ف ين ال طور السريع والكجادي؟؟. طورت 

و الثدا لقدد . درنا ومع ذلك لم ي طور وال رأينداد  طدور 25المك وب إلى نحو 

 ب  با دلي القطعيي قما بيناد فدي ق ابندا هدذا أد ا حيدان مندذ ماليدين السدنين 

ظهدر فجد ة وال سدلف منها من ادر  ولم ي طور وال  رك ولكا ، ومنها من 

فا حيدان لدم   طدور  ددريجيا . له، ومنها من بقي على حالده دود أد ي طدور 

فددال يصددح القددول . وددالل  اريصهددا الطويدد ، وال  طددورت فجدد ة وال بسددرعي 

ب  ال يصدح القدول بده أصدال ال بطدول الدممن وال . بال طور اآلني وال البعيد

 . بقصرد

ي علدد  : -ماان معطيااات السااجل الحفااريالثاااني عشاار  -الشاااهد األخياار       

ُولدد  ولقددا  ال ددي  نددهد قلهددا بدد د احنسدداد احنسدداد وآ ددارد البنددريي بحكريددات

ولم ي طور عن القرود وال أ باهها وال قان  له حلقات وسديطي بينهدا  واصا

 :وس ذقر  لك المعطيات وا دلي ضمن  الث مجموعات    ي  باعا. وبينه 

لنددواهد مددن الحكريددات والمالمددح والصصددادا ا ولددى   طددمن ا دلددي وا   

الطبيعيددي البنددريي ال ددي  نكددي القددول بددال طور العطددو  بنوعيدده الدددارويني 

أولها إد معطيات السج  الحكر  دد فصل  في ا مدر، وال يصدح . والموجه

 رقها وال  اف  عنها دصدا و العبا وعنادا،  دم البحد  عدن مدماعم و دبهات 

وبما أد ذلك السج  أ ب  اد ا حيان ظهدرت . لهأور  ان صارا لإللحاد وأه

ومنهدددا أحيدددان عا ددد  ولدددم   طدددور  دددم . ومدددن دود مقددددمات  طوريدددي فجددد ة

انقرضددد  ولدددم   دددرك ولقدددا لهدددا ، وال ُوجددددت فدددي السدددج  حلقدددات وسددديطي 

فدإد هدذا يعندي . ومنها أحيان أور  ظهرت ولم   طور إلى اليدوم. 505ان قاليي
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بدين قد  ا ندوا ، وأد احنسداد هدو نكسده دطعا بطالد القول بال طور أصدال 

فاحنسدداد  .ظهدر فجد ة ولدم ي طدور عدن القدرود وال عدن  يرهدا مدن الكادندات

ق يددرد مددن ا نددوا  ظهددر فجدد ة  بصلدد  ودداي منكصدد  مددن دود مقدددمات 

وهددذا الدددلي  القطعددي يككددي وحدددد لهدددم قدد  مددماعم و ددبهات . 506 طوريددي

 طوريدود للددفا  عدن ورافدي ال طوريين وعندد يسقق وينهدار قد  مدا ق بده ال

وأما المالمح والصدكات الم بايندي بدين البندر فهدي . ال طور العطو  بنوعيه

ليس  مالمح  طوريي، وإنما هدي مالمدح   يدرت بكعد  ال دموا  بدين البندر، 

فهي من م اهر  باين أجناس بني آدم ضدمن الندو  البندر  وليسد   طدورا 

 .د   ير النو  البنر عطويا داروينيا وال موجها، وال يُمكنها أ

جعلدد  بعدد   لدك الحقيقددي القطعيددي النافيددي لل طددور العطددو  والهادمددي لدده   

. فيلدي، و أ . أ . س  :مدنهم. ر م مصالك ها لعقاددهم  ال طوريين يع رفود بها

أو بعبدارة ، " نن  فجد ة ))" سولماد ، و دبليو دافيس دالوا ب د احنساد . ب 

:))  س يكن  ا   ولددودال ال طور  . 507((بدود سلف  طور  : "  أور 

:  سني من البحوث الدعاديي لل طدور فدي أصد  احنسداد 705إنه ر م مرور 

ادندات البندريي ا ولدى فجد ة علدى فقد اق نكوا أد الحكريدات  بدين ظهدور الك

وأد الكرضديات الثال دي ، ا ر  ، مع عدم وجدود الجدد ا  دبه بدالقرود لهدا

 . 508((الموضوعي قسيناريوهات لهذا ال طور هي مص لكي وم نادطي

 يددعي ال طوريدود أد االنسداد : -مدن المجموعدي ا ولدى -الدليل الثااني     

اليدي بدين القدرود واحنسداد ، عا دوا  طور عن أ باد البنر، وهم حلقدات ان ق

هعمهددم  ( .م س7،2-6،8)  509سددني 7255555  - 6855555: فيمددا بددين 

هذا باط  دطعا بما ذقرناد فدي الددلي  ا ول، وبمدا بين ده بعد  الم حجدرات 

. ال دي أ ب دد  أد االنسدداد قدداد موجددودا دبد  هددفالن أ ددباد البنددر الممعددومين

)) هورة مدار  ليكددي  اق ندك  فددي و كصدي  ذلدك أد عالمددي الحكريدات المندد

آ دارا ك دددام بندريي أ دارت ضدجي ، م بمنطقي لي ولي فدي  نمانيدا 7511سني 

حيدد  أ ددارت البحددوث إلددى أد  لددك اآل ددار قاندد  ، هادلددي فددي دنيددا العلددوم 

ودد ق   راس   ا   الذ   اهد ، مليود سني  4.2موجودة في طبقي عمرها 

الممكدن أد يكدود هومدو سدابيانس صد يرا  مدن: "  آ ار  لك ا ددام ، ما يلي

وعند دراسي ق  السمات ال نكليي القابلي ، حافي القدمين دد ولَّف هذد اآل ار 
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لل مييم ، ال يمكن ال مييم بين أددام ا فراد الذين ولكوا  لك اآل ار وبين أددام 

 : 511قما هو ُمبين في الصور اآل يي. 510(( "البنر العصريين

 

قنك  الدراسات المحايدة ال ي أجري  على آ ار ا ددام عن أصحابها ) )و  

أ را كم حجرا حنسداد  65وفي الوادع،   لكـ  آ ار ا ددام هذد من . الحقيقيين

وأيدد هدذد . أ درا كحنسداد يصد رد عمدرا 61عصر  في العا رة من عمرد و

د جونسددود دو:  الن يجددي مندداهير علمددان ا نثروبولوجيددا القديمددي مددن أمثددال

وقندف  دديم . واللددذين فحصدا اآل ددار ال دي اق نددك ها مدار  ليكددي. و ديم وايد 

ال يوجدد أدندى  دك فدي أد هدذد اآل دار  ندبه آ دار : "  واي  عن أفكارد دادال

فدإذا  ُدرك أحددد هدذد اآل دار اليدوم علدى رمدال أحددد ، أدددام احنسداد العصدر  

عن ماهي ها، سيجي   واطئ قاليكورنيا ، وسئ  طك  في الرابعي من عمرد 

ولدن يسد طيع هدذا الطكد ، وال أند  . على الكدور أد  صصدا مدا مندى هنداك 

قددذلك، ال مييددم بينهددا وبددين مئددات اآل ددار ا وددر  المطبوعددي علددى رمددال 

 .512(( "الناطئ 

ددم العلمان ا ميرقيود دلديال : )) م 6555في سني ومن ذلك أيطا أنه        

الننددون واالر قددان قاندد  وطدد ، وذلددك جديدددا علددى أد ن ريددي دارويددن فددي 

بكنددف فريدد  عددالمي مددن علمددان أصددول الجددنس البنددر  مددن جددامع ي قددين 

س ي  وقاليكورنيا النقاب عن أدددم أ در معدروع للبندر علدى وجده ا ر ، 

وهو هيك  ع مي إ يوبي يبلغ عمرد حدوالي أربعدي ماليدين وأربعماددي ألدف 

وأعلن فري  البح  أمس الصميس أد اق ناع  ".أرد "سني أطل  عليه اسم 

يثب  أد البنر لم ي طوروا عن أسدالع يندبهود ددردة الندمبانم ، " أرد "

مبطلددددين بددددذلك االف راضددددات القديمددددي بدددد د احنسدددداد  طددددور مددددن أصدددد  
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فاحنساد أسب  ظهورا من هدفالن أ دباد البندر الممعدومين فكيدف .513((درد

 !!ي طور عنهم ؟؟

أدلي دطعيي  نكي الدمعم بد د االنسداد  طدور عدن أ دباد  لك الحقاد  هي      

مما يعني أد االنساد . بنر  قدمود همنيا قانوا هم الحلقي المكقودة بينه وبينها

قاد أسب  منها ، وأد هفالن أ باد البنر  ليسوا حلقات وسيطي وإنما هم من 

 .  ورافات ال طوريين، أو هم من القردة دلبا ودالبا

مكادد أد ال طوريين هعموا أد االنسداد  طدور عدن أ دباد : الثالدليل الث     

البنر ، فهم حلقات وسيطي وأسالع بينه وبين القرود، فهدم أ دباد ددرود مدن 

ودسدددموا  لدددك ا  ددباد إلدددى  أربعدددي . جهددي، وأ دددباد بنددر مدددن جهدددي أوددر  

القددرد  : قسدديمات  ن هددي باحنسدداد المعاصددر حسدد  ال ر يدد  الممنددي اآل ددي 

 دم احنسداد القدادر علدى . مليدود سدني ولد   7 - 3: ش فيمدا بدينالجنوبي عا

نسدداد  ددم إ .مليددود سددني مطدد  7,5إلددى  7,1عدداش ح ددى اسدد صدام ا دوات 

 6,8و  6,0رودلدف ا قثدر  طددوراك مدن احنسدداد السداب  ي ددراوح عمدرد بددين 

. مليدود سدني  7،2 م احنساد المن ص  القامي يرجدع إلدى نحدو .  مليود سني

    .514ظهر احنساد العاد  حس  هعمهم م أويرا 

 لك المماعم باطلي دطعا وهي من ورافات المالحددة الدذين أسسدوا ديدنهم     

إنهدم مسد مرود . من البدايي على ورافدات هددموا بهدا العقد  والدوحي والعلدم

. علدددى نكدددس مدددنهجهم االسددد داللي عنددددما ددددالوا بصرافدددي ال طدددور العطدددو 

ى بطالنها قثيرة، منها أوال بما أنه سب  أد والمعطيات وا دلي الصحيحي عل

أ ب ناد ب دلي السدج  الحكدر  بد د قد  ا ندوا  ظهدرت فجد ة ولدم   طدور عدن 

بعطها وال قاد لها سلف، وال ي انقرض  لم   طور ولم   رك ولكا ، وال ي 

بقي  إلى هماننا لم    ير ، فإد هدذا يعندي بطدالد القدول بد د احنسداد  طدور 

 . د البنر الممعومينعن هفالن أ با

أنه  َبُ  ب دلدي صدحيحيأد احنسداد عاصدر القدردة الجنوبيدي ، ومنها أيضا    

. بدلي  م حجرات ا ددام ال ي اق نك ها عالمي الحكريات مار  ليكي ب نمانيدا

. م قما سب  أد بيناد وو قناد6555وبدلي  حكريي آرد  ال ي أعلن عنها سني 

أ ددباد البنددر الممعددومين فكيددف ي طددور  فاحنسدداد عاصددر  لددك القددردة مددن

 . !!عنها؟؟

م  بقايددا 7516أد ا نثربولددوجي ر نددارد ليكددي اق نددف فددي سددني ومنهااا    

 ددم اُق نددك  . 515جمجمددي يرجددع  اريصهددا إلددى مليددونين ونصددف مليددود عددام
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ب س راليا  داول ه وسداد  احعدالم  6557حكريي أور  مما لي في  هر يناير 

احنسداد عاصدر بعد  أ دباد البندر الممعدومين،  دوهذا يعندي أ .516الدوليي

 . !!فكيف ي طور عنهم ؟؟. و قدم على آورين  م عاصرهم طبعا

 

إد ممدا يثبد  معاصدرة احنسداد لهدفالن أ دباد : ومن تلك المعطياات أيضاا   

مليود  7،1عمرد الباح  لويج ليكي اق نف قووا البنر الممعومين هو أد 

سني فدي أوادد  السدبعينات مدن القدرد العندرين ، فدي منطقدي ألددوفي جدور  

بافريقيا فدي الطبقدي الثانيدي مدن طبقدات ا ر ، وفيهدا عا د  أندوا  القدردة 

فكلهدم عا دوا فدي نكدس . الجنوبي وأ باد البندر الممعدومين واحنسداد أيطدا

ر للدهني، ومن بقايا أقواخ وذلك الكوخ هو م حجر دديم ُمثي.  الك رة والطبقي

ممدا . ما يمال يس صدمها بعد  ا فارددي  فدي منداط  مدن إفريقيدا إلدى اليدوم 

يعنددي أد احنسدداد هددو الددذ  بندداد ، وأندده قدداد معاصددرا للقددرد الجنددوبي وليَمددا 

يُسدددمى ب  دددباد البندددر، وانددده لدددم ي طدددور مدددن القدددرد وال ممدددا يُسدددمى ب  دددباد 

 . !!صر لها ؟؟فكيف ي طور عنها وهو معا. 517البنر

الم حجدرات سد يكن  دا  لل طور  عالم  اع راع هام ووطير جداومنها    

ماذا َح ه بيُسلهمنا في ال طور إذا قاند  هنداك  دالث : ))" ولد ، فقال م سادال 

القدردة الجنوبيدي احفريقيدي والقدردة -سالالت من الكادندات الندبيهي باحنسداد 

 عي  معاك فدي نكدس  -ى اس صدام ا دواتالجنوبيي القويي واحنساد القادر عل

الك رة الممنيي، ومن الواضح أد أياك منها لم ينحددر مدن اآلودر؟ وفدوق ذلدك، 

ال  بد  أيي ساللي من السالالت الثالث أيي ميدول  طوريدي أ ندان ف درة بقادهدا 

إندده اع ددراع صددريح مددن  طددور  مصدد ا فددي . 518" !!..((علددى ا ر 

نسددددداد مدددددن هدددددفالن أ دددددباد البندددددر الحكريدددددات يهددددددم حكايدددددي  طدددددور اح

 .  !!الممعومين، نه ال يُمكن أد ي طور منها وهو معاصر ومصالق لها ؟؟

من الباحثين ا مريكيين المص صين فدي الحكريدات أد فريقا ومنها أيضا      

دد  دم العثدور علدى هياقد  ع ميدي قثيدرة لإلنسداد الحددي  فدي  أ ار إلى أنه

ا دبدد  ال دداري   نددهد بدد د احنسدداد الحددالي طبقددات دديمددي،  عددود إلددى همددن مدد

عاصر القرود النبيهي بالبنر، لكن ال طدوريين  جاهلوهدا عمددا  نهدا  بطد  

فان ر إلى هذا ال صرع، إنه من سدلوقيات المالحددة . 519ن ري هم ال طوريي

وأمثددالهم الددذين أددداموا ديددنهم ومددنهجهم االسدد داللي علددى ال حريددف والصدددا  
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وهد  مدن يطلد  . ماذا يصكونها إد قانوا يطلبدود الحد ؟؟فل. وإوكان الحقاد  

ر الح  والعلم؟؟ وأليس ذلك ال صرع هو دليد  .  !!الح  والعلم يُصكي ويموه

دامدددغ علدددى بطدددالد القدددول بددد د احنسددداد  طدددور مدددن هدددفالن أ دددباد البندددر 

 . الممعومين؟؟ 

إنسدداد بمنطقددي هدددار ب  يوبيددا فددك  أندده اُق نددفوماان تلااك المعطيااات أيضااا    

وهذا يعني أد احنساد عاصر . 520ألف سني 455يرجع عمرد إلى مليونيهن و

فكيف ي طدور مدنهم . هفالن أ باد البنر الممعومين، ب  وظهر دب  بعطهم 

وألديس مدن الكدذب والصددا  القدول بد د االنسداد  طدور مدن  !!وهو قذلك ؟؟

 .  !!هفالن؟؟

ألددف سددني ،  255حكريددي الطقدد   ورقانددا ،  رجددع إلددى مليددود وومنهااا      

قداد طدويال ونحيكدا، ويندبه ))" : بقولده وصكها ال طور  دونالدد يوهانسدود

في  كله الجسماني ونس  أوصاله ا فاردي الحاليين الذ  يعينود عند ودق 

وعلى الر م من ص ر سنه، فإد أوصداله  طداهي فدي مقاييسدها ، االس وان 

. 521(( "سق مقاييس الذقور البي  البدال ين فدي أمريكدا الندماليي  قريبا م و

 :522قما هو مبين في الصور ين اآل ي ين

 

وددددال عدددالم ا نثروبولوجيدددا القديمدددي ا مريكدددي آالد ووقدددر عدددن  لدددك      

بمقددور عدالم الحكريدات العداد  أد يكدرق بدين : "  إنه ينك فدي أد: الحكريي

وذقدر "((.الهيك  الع مي ا حكور  وبين الهيك  الع مي حنسداد عصدر 
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 ندبه قثيدرا جمجمدي احنسداد : ))"  عن نكسه ب نه ضدحك عنددما رآهدا  نهدا

 .523(( "النياندر الي 

فقد دل  معطيات حكريي على وجود مج معات مص لطي مما يُسمى وآخرها   

ب  باد البنر واحنساد ، و كصي  ذلك هو أنها دل  على أد إنساد نايندر ال 

أ  أد . 524حدددالي دددد  ماوجددوا فيمددا بيدددنهموإنسدداد قرومددانيود واحنسدداد ال

االنساد قاد معاصرا ومصالطا لما يُسمى ب  دباد البندر، فكيدف ي طدور منهدا 

، ألدديس مددن المسدد حي  أد يحدددث ذلددك، !!وهددو دددد والطهددا و ددماو  معهددا ؟؟

 .  !!ومن الكذب والصدا  القول به ؟؟

 

نهدا  عندي دطعدا وبنانك علدى ذلدك فمداذا  عندي  لدك الندواهد الحكريدي ؟؟، إ     

وببساطي أد احنساد لم ي طور عن هفالن أ دباد البندر الممعدومين،  نده ال 

يُمكن أد ي طدور عنهدا وهدو معاصدر ومصدالق لهدا ، وإنمدا يعندي أد احنسداد 

ُولدد  ولقددا واصددا ومنكصددال عددن  يددرد مددن ا نددوا  ال ددي عاصددر ه ، ولددم 

 .  ي طور منها، وال هي  طورت من  يرها قما بيناد سابقا

مكددادد أد ممددا يُبطدد  هعددم :  -ماان المجموعااة األولااي -والاادليل الرابااع    

ال طوريين ب د احنساد  طور عن أ باد البنر الذين قانوا حلقي وسيطي بينه 

وبين القردة، هو أد هفالن ا  باد الممعومين لم يكن لهم وجود أصال، فهم 

فهدفالن . أو بعطهم بنرا إما أنهم قانوا قلهم أو بعطهم دردة، أو قانوا قلهم

 : ا  باد من ورافات المالحدة وال طوريين بدلي  المعطيات وا دلي ا  يي

فقد  بين مدن معطيدات السدج  الحكدر  أد ا حيدان لدم   طدور مدن منها       

بعطها،وإنما ق  ا نوا  ظهرت فج ة من دود سلف ،،  م منها من انقر  

بقي إلى اليوم من دود أد ي طدور، ولدم ولم ي رك ولكا وال  طور، ومنها من 

من ذلك مدثال .  وجد أيي حلقات ان قاليي بين ا نوا  قما سب  أد بيناد وو قناد

فقدددد دلددد  الحكريدددات أد القدددردة الجنوبيدددي ال دددي هدددي أصددد  أ دددباد البندددر 

الممعومين ظهرت فج ة دود مقدمات  طوريي ، وقذلك االنساد ظهدر فجد ة 

فالبنددر . 525يوجددد ان قددال  دددريجي بينهمدداأيطددا دود سددلف  طددور ، ولددم 

و لدك المعطيدات . ق يرهم من ا نوا  لم يكن ظهورهم  طوريدا وال م ددرجا

 .  هي أدلي دطعيي  نكي و بط  حكايي وجود أ باد البنر الممعومين
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فقد سب  أد بينا أد بع  الحكريدات أ ب د  أد االنسداد قداد ومنها أيضا     

ممعومين مث  م حجرة ا ددام ب نمانيا، وحكريدي له وجود دب  أ باد البنر ال

وهذا يدل دطعا على أد احنساد لم ي طور من هدفالن ا  دباد . أرد  بإ يوبيا

مما يعني أنه هفالن ا  باد إما أنهم قانوا ددردة . وال يصح القول بذلك أصال

أو بنددرا ،أو لددم يكددن لهددم وجددود أصددال وإنمددا هددم مددن ورافددات المالحدددة 

 .نوال طوريي

 

فقد سب  أد بينا أد الحكريات واآل دار الماديدي  :ومن تلك المعطيات أيضا    

فكيددف ي طددور . أ ب دد  أد االنسدداد قدداد معاصددرا   ددباد البنددر الممعددومين

مما يعندي احنسداد لدم ي طدور . !!االنساد منهم وق  منهما معاصر ل ور ؟؟

م من ورافات وأوهام عن هفالن، وهم إما أنهم قانوا دردة أو بنرا، وإما أنه

فريدد   أد وممددا يُثبدد  أد بعطددهم قددانوا مددن القددردة. المالحدددة وال طددوريين

عنرة مص صين بقيادة  ديم وايد  ا سد اذ )) علمان أنثروبولوجي مكود من  

دراسا هم المطنيي ن ادج )) م 7581في جامعي قاليكورنيا بيرقلي ددموا سني 

مددن هياقدد  وع ددام الحكريددات لمددا سددمي ببقايددا إنسدداد مددا دبدد   456لكحددا 

 7,0ال اري  الذ  يك ر  أنه عاش فدي جندوب  درق أفريقيدا مندذ أقثدر مدن 

والذ  قاد يع قد أد له صلي النسد  فدي ال طدور بدين احنسداد ... مليود عام 

دا ما سدمي بإنسداد مدا د)) ، ف بين منها أد (( الحالي  بد  ال داري  يص لدف  مامك

عن احنساد الحالي  د الع دام ددد أ ب د  أنده ي حدرك علدى أربدع وأنده لديس 

من ص  القوام قاحنساد، قما أد طوله أدصر بندك  واضدح، قمدا أد ع دام 

دا عدن احنسداد الحقيقدي، وددد او د م فريد   الرأس و جويف الم   ص لف  مامك

م بد د هنداك 7581العلمي في العدام علمان ا نثربولوجيا ا مريكي  قريرهم 

ا همنيكا و نريحيكا من ناحيي ال طور بدين مدا  ا واضحك ا يعكس فرا ك فردا  اسعك

سمي بإنساد مدا دبد  ال داري  واحنسداد الحقيقدي ، وأنده مدن المقطدو  بده أد 

ا ددد حددث ند ج منده ظهدور احنسداد علدى ا ر   ا دراميكا ضصمك هناك   ييرك

احنساد الحقيقي بما يك ر  أنه نن  من نسلهم بحي  يصع   صور ار باط 

دا ظاهريكدا و ندريحيكا وسدلوقيكا وعقليكدا  ـ حي  إد احنسداد الحدالي م ميدم  مامك

 . 526((وددرة وملكات عن أ  قادن آور

 

دلد  مما يثبد  بندريي هدفالن أو بعطدهم هدو أنده ددد  ومن جهي أور  فإد  

ناينددر ال وإنسداد   واهد حكريي علدى وجدود مج معدات مص لطدي مدن إنسداد

واحنسدداد الحددالي، ودددد   -همددا مددن أ ددباد البنددر الممعددومين -قرومددانيود
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وقاندد  لهددم رسددومات وأدوات مصددنوعي ، وقددانوا . 527 ماوجددوا فيمددا بيددنهم

يدفنود مو اهم بطريقدي  دعادريي  م ندابهي ، ممدا يعندي أنهدم قدانوا يع قددود 

سد  إال لإلنسداد ال وهدذد الم داهر لي. 528بعودة الروح ووجود معاد أورو 

وال يُمكن أد يحدث ال ماو  وال ناسد  . هي للقردة وال   باههم الممعومين

بين احنساد والقردة وال  يرهم من ا حيدان، وإنمدا يحددث بدين أجنداس بندي 

فاحنسدداد لددم . آدم فقددق ، وهددذا أمددر  ابدد  وادعددا وعلمددا وسددنعود إليدده الحقددا

 . جود أصالي طور عن أ باد البنر، وال قاد لهم و

 

وال يصح االع ماد على الكوراق بدين أجنداس البندر للقدول بوجدود أ دباد     

البنر الممعومين ،  د  لك الكوراق هدي  بايندات طبيعيدي بدين أجنداس بندي 

فهددي  ندددر  ضددمن اودد الع ال نددو  ال ال طددور، قمددا هددو . آدم دددديما وحددديثا

 : 529أ كال وأحجام الجماجم البنريي اآل ييمبين من 

 

 
   

 لدددك الكدددوارق واالو الفدددات الم علقدددي بالجمددداجم  دددكال وحجمدددا، وبدددين      

لكنها . هذاالهياق  الع ميي البنريي قان  موجودة دديما وما  مال إلى يومنا 
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ال  صدددر  عدددن أ دددكال الهياقددد  احنسدددانيي ، وال يصدددح ا صاذهدددا مبدددررات 

 د . ومعطيات للقول بوجدود أ دباد البندر قمدا هعدم المالحددة وال طوريدود

هدفالن ))  إنها سدصافات  طوريدي ،و. مث  هذا المعم باط  قما سب  أد بيناد

ابقددي للهيكدد  ، فحكريددا هم مط...بنددر عدداديود مددن أجندداس مص لكددي ال أقثددر 

احنسدداني واالو الفددات الطكيكددي هددي او الفددات مددا هالدد   وجددد اليددوم بددين 

: وهددذا قددالم عددالم الحكريددات ري نددارد ليكددي... ا عددراق البنددريي المص لكددي 

االنساد المن صد  واحنسداد المعاصدر ندو  واحدد، وهدذد االو الفدات أدد  "

 رافيدا مدن احنسداد من االو الفات ال ي نراها اليدوم بدين أجنداس منكصدلي ج

   .530" ((الحدي  

 

إد مما ينكي وجدود أ دباد البندر الممعدومين أد ال طدوريين مدن : آخرها     

وبمدا أنده  بد  أد هدذا . المالحدة وأمثالهم جعلوا إنساد ناينددر ال مدن هدفالن

احنساد قاد بنرا ولدم يكدن  دبه ددرد وال  دبه بندر، فدإد هدذا يعندي بطدالد 

وا دلي على أد إنساد نايندر ال قاد بنرا ال  به . لبنرالقول بوجود أ باد ا

إد إنسداد ناينددر ال  يملدك هديكال ع ميدا  دبيه : بنر قثيرة وم نوعدي، منهدا

وسلسلي حمطده . 531 ماماك بهيك  احنساد المعاصر، ب   الن ر عن حجمه

وقاند  لده ل دي ال  ص لدف عدن ل دي  .532النوو  هي نكسها ال دي عندد احنسداد

وب   الن در عدن مالمدح وجهده فقدد قداد ناينددر ال . 533اصرينالبنر المع

. 534قالبنر  ماما سلوقيا واج ماعيا و ناسدليا وعقليدا ولدم يكدن بليددا وال  بيدا

 . 535ودد قان  له آ ار وبقايا  نهد له بالثقافي والكن وال دين

وقاد إنسداد ناينددر ال علدى ا صدال  ب جنداس أودر  مدن البندر و دماو     

م ذقددرت مجلددي الطبيعددي أد  دد  يرات نايندددر ال 6575ي وفددي سددن. 536معهددم

الجينيي في البنر ما مال ظداهرة إلدى اليدوم فدي قثيدر مدن ا  دصاي بسدب  

 ماوجهم دديما مع البنر اآلورين وان قال مور ا هم  عبر ا جيال إلى يومنا 

ودددد بيندد  الدراسددات المعاصددرة أد إنسدداد نايندددر ال  نددهد هياقلدده . 537هددذا

 .538((ضمن ال نوعات الطبيعيي لإلنساد المعاصر)) كثيرة أنها الع ميي ال
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العلمدددان يصدددنكود ناينددددر ال قإنسددداد   لدددك الصصدددادا و يرهدددا جعلددد     

لكددن ال طددوريين ا واددد  هددم الددذين . ، ال قنددبيه للقددردة وال لإلنسدداد539دددديم

وصكوا إنساد نايندر ال ب نه قادن بدادي  بي وال يس طيع الكالم وال ال ككير 

الذهني، لكن الحقيقي قان  والع ذلك  ماما قمدا بين ده الدراسدات وا بحداث 

فقددد أظهددرت أندده قدداد ننددطا دويددا ذقيددا بارعددا مدداهرا فددي صددنع . المعاصددرة

 .540ا دوات الوظيكيي وال  دلم مع ظروفه ومحيطه

وأما الم اهر والمالمح النكليي ال ي يص لدف فيهدا إنسداد ناينددر ال عدن      

اصر، فهي ال  نكي إنساني ه  د دلي  الحم  النوو  وصدكا ه احنساد المع

النكليي إلى االو الفات و عود  لك . ا ور  هي أدلي حاسمي ب نه قاد إنسانا
 . عام  الورا ي والمناخ وال ذان قما هو واضح اليوم بين ا جناس البنريي

 وبدددذلك ي بدددين مدددن  لدددك المعطيدددات والندددواهد أد مدددا ادعددداد المالحددددة    

وال طوريود من وجود أ باد بنر  طور منهم احنساد ، فكدانوا حلقدي وصد  

بينه وبين القدردة، هدو هعدم باطد  دطعدا، فدال قداد لهدم وجدود ، وال احنسداد 

وحقيقدي أمدرهم إمدا أنهدم قدانوا قلهدم أو بعطدهم .  طور منهم وال من  يدرهم

رود وال أ دباد دردة، أو قانوا قلهم أو بعطهم بنرا، فلم يوجدد بيدنهم أ دباد دد

 . بنر

 

د  -الخاام  مان المجموعاة األولا  -والدليل األخيار      ي علد  ب داهرة  كدره

احنساد بعدة مميمات ووصدادا نكسديي وعقليدي وعلميدي واج ماعيدي جعل ده 

ف ميمد بهدا هدو دليد  دامدغ علدى عددم . ي كرد بها عن بادي ا حيان ال ي نراها

وإذا ألحقندددا  لدددك . وال البندددر  طدددورد عدددن القدددردة وال عدددن أ دددباد القدددردة

الصصدددادا بمعطيدددات وأدلدددي السدددج  الحكدددر  ال دددي أ ب ددد  بطدددالد القدددول 

بددال طور العطددو  مددن أساسدده، فإنهددا  صددبح أدلددي دطعيددي وحاسددمي علددى أد 

احنساد لم ي طور من القردة، وإنما ُول  ولقا واصا منكصال ُم ميدما ُم كدردا 

 .عن  يرد من ا حيان

أد انوا  ا حيان قلها ُولق  ولقا فجاديا من دود سلف ،إال ومع أنه  بين     

أد االنسداد  ميدم عنهدا أيطدا بدالصل  الصداي مدن جهدي طبيع ده وال ايدي مددن 

ولقه، فهو ليس مالقا وال  يطانا وال حيواندا وإنمدا هدو إنسداد مكلدف بعبدادة 

وهددذا ا مددر ميددمد بروحدده وعقلدده . هللا  عددالى وعمددارة ا ر  وفدد   ددريع ه

وبذلك يكود  كردد دليال دام ا على أنه . را ه ليس طيع القيامي بما ُقلف بهودد

 . لم ي طور من  يرد
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وأمددا م دداهر  كددردد ال ددي  ثبدد   ولقدده الصدداي وعدددم  طددورد فهددي قثيددرة   

منهدا أوال إد مدن : وم نوعي جدا ال  كاد  ن هي، س ذقر طرفا منها فيمدا يد  ي

اهم ما ي كرد به احنساد عن القردة و يرها من الحيوانات أنه ُم ميم بروحه 

وعقلدددده ، ودددددد بيندددد  النددددواهد وال جددددارب المعاصددددرة الم علقددددي بالدددددمات 

..  جوهر  ير ماد  ي حد بالم  ليكدره العقد )) وا عصاب ، أنه يوجد فينا 

الماد  ،وهي  وأد الوظادف العقليي ال عالدي لها من دري  أو من بعيد بالم 

رادددد فسدديولوجيا المدد  والجهدداه العصددبى ويقددول  .541((فقددق  سدد عمله قِلددي

لقد  ب  بما ال يد  مجاالك للنك أد هناك فرداك جذرياك : ))  نارلم  رنج ود 

أمددا العقدد  فهددو .. فالحيدداة هددى مسدد لي قيميددان وفيميددان .. بددين الحيدداة والعقدد  

 .542((يس عصى على الكيميان والكيميان

ومنها أيطا  كردد عطويا فر م ال نابه النكلي العام بين احنساد والقردة   

وقلمددا ددقنددا جيدددا فددي ذلددك ،فإندده مددن جهددي أوددر  م كددرد عنهددا  ددكال وباطنددا

ظهرت الكروق قثيرة ودديقي وهدذا ودالع مدا ي هدر لندا مندا لن درة الندكليي 

ساد، قما هو من ذلك مثال أد القرود ليس  دادمي وال مس ويي قاحن. السريعي

 : 543واضح في النك  اآل ي

 

فالقرود دب  أد ي هدر احنسداد قاند  منحنيدي ومدا  دمال علدى حالهدا إلدى     

اليوم ، فلماذا لم   طور؟؟ فهذا دلي  دامغ على أنهدا لدم    يدر وال  طدورت ، 

من أد    يدر،  فلو قان  أصال لإلنساد قما هعم المصرفود لكان  هي أولى
 . ول حول  إلى قادن آور 

                                                 
 .  72: قهني احلحاد الجديد، ي: هيثم طلع   541
 . االلحاد من جذورد ،   مودع من د  ال وحيد على النبكي المعلوما يي  حقاد  دمرت 542
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) ،  مدوني !!!..ماذا عن الحكريات البينيي لإلنساد القرد ال ي يدعي ال طوريود اق نافها ؟: أبو ح  هللا  543

 



ومن ذلك أيطا االو الع في  ك  الجمجمي وحجمها  والم  وحجمه، 

فجمجمي االنساد واضحي االو الع  كال وحجما عن جمجمي القرد ، مما 

: 544ينهد له بال ميم وال كرد عن القرد قما هو مبين في النك  اآل ي

 

أنثدددى االنسددداد ب ندددان البكدددارة عدددن قددد  انددداث   كدددرد ومااان ذلاااك أيضاااا     

الحيوانات ، فالمرأة هي الوحيدة ال ي   ميم و نكرد بذلك ال نان ، وال وجود 

وليس ل نان البكدارة أ  دور .له عند إناث القرود وال  يرها من الحيوانات 

عطو ، وعندما  كقدد المرأة عند أول جما  فلن ي هر مرة أور ، وظيكي 

وال   ددد  ر عطدددويا مدددن ذهابددده، وال يصدددبح الجسدددم فدددي حاجدددي إليددده مدددرة 

ممدا يعندي أد . أور ،وهذا دلي  دامغ علدى أنده لديس لده أ  وظيكدي عطدويي

 نان البكارة ليس لده دور  طدور  وال عطدو ، وال نند  بسدب  ال طدور ، 

بمعنى أد له وظيكي أوالديي في عالدي الرج  .  545الدي فققوإنما له دور أو

ومدددع أد . بدددالمرأة، ليكدددود  ددداهدا علدددى أنهدددا بيكدددر ومحاف دددي علدددى  دددرفها

الحيوانات لهدا أجهم هدا ال ناسدليي، لكدن لديس حنا هدا  ندان بكدارة، ممدا يددل 
 .  على أد احنساد ُول  ولقا واصا مس قال عطويا ونكسيا وأوالديا

فال نجدد  هر  كردات االنساد وأظهرها  ميمد بالل ي الصاصي به،ومن أ      

وال يس طيع احنساد أد ي علمها إذا لم ي لقها . لها مثيال عند الكادنات ا ور 

فهدو لدن يسد طيع أد ي علمهدا إذا انعدمل عدن البندر . بال لقين مدن إنسداد آودر

أصدددبح وهدددذا ا مدددر . وعددداش بدددين الحيواندددات وا  دددجار والميددداد والريددداح

حالي  42الدراسات ال ي أجري  على )) محسوما ال يقب  النقاش،  نه بين  

مو قي،  طكال ننفوا بمعمل عن البندر  مامدا، ددد أظهدرت أد القددرة علدى 

ويبدو جليا لنا . الكالم يمكن اق سابها فقق عن طري  ال لقين من  صا آور

عددن طددرق عمليددي أد االنسدداد لددم يك سدد  الل ددات بنددك   لقددادي، بدد   لقاهددا 

وال يوجد لدينا أ  دلي ، على أد دددرات ال حددث ددد .  لقينيي من طرع آور

 .546(( طددورت لددد  االنسدداد، مددن ا ددكال أقثددر بداديددي، إلددى  ددكلها الحددالي
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. فَ ميُم احنساد بالل ي الصاصي به هو دليد  دامدغ علدى أنده ُولد  ولقدا واصدا

ي علمها بنكسه إذا قداد وحيددا،  وبما أد احنساد ال يرث الل ي ، وال يُمكنه أد

وال من ددرد وال مدن حيدواد آودر،وال مدن م داهر الطبيعدي ا ودر  إال مدن 

وبما أد احنساد قادن مصلوق له بدايي، فمدن الدذ  علدم احنسداد . إنساد مثله

ال جواب صحيح ، إال . ا ول الل ي،  م هو بدورد علمها لموج ه وأوالدد ؟؟

: الذ  ول  احنساد وعلمه الل دي، ددال  عدالى  أد يكود الصال  عم وج  هو

ددَمان )) ددَمان ُقلَّهَددا  ُددمَّ َعَرَضددهُمح َعلَددى الحَمالَديَكدديي فَقَدداَل أَنبيئُددونيي بي َسح َوَعلَّددَم آَدَم ا َسح

ديينَ  آَد  َولَددَ  ))، و((47: البقددرة()هَددـُفالن إيد ُقندد ُمح َصددادي َمُن َعلَّددَم الحقُددرح حح الددرَّ

نَساَد  َعلَّ  ي وذلك يعندي أد احنسداد ُولد  ولقدا (( . 3 -7:الرحمن()َمهُ الحبَيَادَ احح

 . واصا م ميما عن القرود والحيوانات ا ور 

   

أنده ددادر علدى  نميدي معلوما ده و حسدينها ومن  كدردات احنسداد أيطدا أنده   

واالسدد كادة مددن وبرا دده و جددارب بنددي جنسدده ، لكددن الحيوانددات إذا  علمدد  

ا على ذلك محدودة جدا، وال   حسن مع العمدر والممارسدي أمورا فإد ددرا ه

ر . وال  ور هدددا لصددد ارها، وال  سددد كيد مدددن  جدددارب سدددلكها ولدددذلك لدددم  طدددوه

الحيوانات أعمالها وبقي  على طبيع ها ا ولى؛ فالطيور  صدنع ا عنداش ، 

 . وهكذا ... والنح  يصنع الصاليا ، والقندس يبني السدود 

 

أنند  الحطدارات ، اد بروحه وعقله وددرا ده الُمبدعدي ون را ل ميم احنس   

وصددنع ا جهددمة احلك رونيددي ووسدداد  النقدد ، وأسددس المدددد وبنددى ناطحددات 

السحاب ،وصعد إلى الكطان؛ فهد  القدرود أو  يرهدا مدن الحيواندات حققد  

وه  رأي م دردا رسدم لوحدي هي يدي وعرضدها علدى الطريد  ليراهدا . ذلك ؟؟

رود سيارة في ال ابات وورجوا بهدا إلدى الطرددات البنر؟، وه  صنع  الق

،  وه  صدنف القدرود ق بدا وعرضدوها علدى !!لمنافسي سيارات احنساد ؟؟

وه  بن  القرود ودالل ماليدين السدنين مديندي أو بي دا   !!أرصكي الطري  ؟؟

طبعا ال وألف ال ،  نه ال  صدح المقارندي .  !!واحدا ينبه ما بناد احنساد ؟؟

د والقرد وال  يرد مدن الحيواندات فيمدا ي علد  بدذلك المجدال،  د بين احنسا

 . احنساد ليس حيوانا وال  طور منها 

 

ولددو قدداد احنسدداد م طددورا عددن القددرد  ن جدد  القددرود   لدد  أو ربددع أو     

نصف، أو  سع ما أن جه احنساد في الجوان  الروحيدي والعقليدي وا والديدي 

سدلكا لإلنسداد لكاند  دريبدي منده فدي إن اجهدا  فلو قان .والعلميي والحطاريي

ب  إد حيوانات أور  دد أ رت في . و   يرها على الطبيعي ولو بنسبي الُعنر

 



فعددم دددرة القدرود علدى القيدام . الطبيعي اقثر ما أ درت القدرود، قالنمد  مدثال

بدددذلك هدددي أدلدددي دطعيدددي علدددى  كدددرد احنسددداد و ميدددمد عدددن القدددردة وبدددادي 

نهددا لددم  ُحدددث  دديئا مددن ذلددك دل هددذا علددى أد احنسدداد لددم وبمددا أ. الحيوانددات

ل  ولقا واصا م ميما  .ي طور عن القرود وال قان  سلكا له، وإنما و 

 

أ ب د  : ))ال كردات والصصادا المجملي اآل يي، يقول الدنا :آخرها        

دراسدات البيولوجيددا الجميئيدي أد قدد  إنسداد م ميددم عدن احنسدداد اآلودر فددي 

فرديددي ال   كددرر مثدد  بصددمات أصددابع اليدددين والقدددمين والحددام  صددكات 

فطدالك عدن  رقيد  ،الذ  أصبح أحد وساد  ا دلي الجناديي " الدنا " النوو  

النعر ومجموعي الدم ونو  أجسام المناعي وبصمي الصوت والرادحي،وهي 

ا علم جديد ... قلها  واب  ال   كرر بين باليين البنر : هوولقد اُس حدث أويرك

البيولوجيددا االج ماعيددي ويقددود هددذا اال جدداد الدددق ور إيونددغ سدد ينر منددذ العددام 

فددي أميرقددا ،ودددد ' ييدد 'م ، وهددو أسدد اذ الكيميددان الحيويددي فددي جامعددي 7525

أوضددح أد احنسدداد لدديس وليددد سددلم ال طددور، بدد  إد العلددم بددرهن علددى أد 

وحيي ال ي  منحه احنساد له من المميمات البيولوجيي والذهنيي والنكسيي والر

القددددرة علدددى الكدددالم وال ككيدددر ،و ر يددد  ا سدددباب واالسددد ن ا  المنطقدددي، 

والمنادني وال عارع وال عداود ،و سدصير  يدرد مدن الكادندات وصدور البيئدي 

قما أنده ي م دع بملكدات احبددا  العلمدي وا دبدي . ل كوين مج معات حطاريي

قما يس طيع ال حكم فيها  وقذلك ي م ع بمناعر وصور ال عبير عنها،.والكني 

قما ينكر . وفي سلوقه وعواطكه على أسس من النب  وا والق والمث  العليا

وهذد قلها صكات مميمة لإلنساد .طبعه عن النذوذ والسلوك  ير ا والدي 

عددن قدد  الحيوانددات والكادنددات ا وددر ، وال أ ددر لهددا علددى مددا يسددمى بسددلم 

وفددي العددالم . احنسدداد والحيددواد ال طددور؛ ممددا يقطددع بعدددم صددلي النسدد  بددين

هدددذا العلدددم الجديدددد ونندددر العدددالم ' قاليكورنيدددا'م  بندددى علمدددان جامعدددي 7511

ق ابه الجديد في هذا ' قاليكورنيا'ا مريكي إيدوارد ويلسن ا س اذ في جامعي 

المجال، ودد ان هى فيه إلى أد مدا نلح ده مدن  ندابه بدين احنسداد والحيدواد 

لدو  والجميئدي ر دم ال ميدم القداطع لإلنسداد ـ هدو في وحددات ال رقيد  الص

 .547(( الدلي  الناصع على وحدة الصال  ا ع م

 

 لك ال كردات ال ي  ميم بها احنساد عن القرود و يرهدا مدن الحيواندات      

هددي أدلددي صددحيحي ودام ددي علددى  كددردد وأندده ولدد  ولقددا واصددا م ميددما ولددم 

على أدلي السج  الحكر  ف صدبح  وإذأ أدمناها.ي طور عن القرود وال  يرها
                                                 

علدى /    http://www.hurras.org:  ن ريي داروين   عدار  مدع الكندوع العلميدي الحديثدي ، من دديات حدراس العقيددة، موددع: عبد الصال  حامد  547

 . النبكي المعلوما يي 



أدلدددي دطعيدددي علدددى بطدددالد القدددول بدددال طور العطدددو  بنوعيددده الددددارويني 

 . والموجه

 

ف  علد   -مدن مجموعدات النداهد الثداني عندر –وأما المجموعة الثانياة      

بِ ار احنساد القدديم ومصلكا ده الماديدي ال دي  ندهد ب نده لدم ي طدور عدن أ دباد 

 . البنر الممعومين وال عن القرود 

اآل ار الماديي ال ي  رقها إنسداد مدا دبد  ال داري  ، إنده  درك أدوات  :منها    

قثيرة وم نوعي مصنوعي من الحجارة والع ام والصن   قاحبر والسدكاقين 

،  -قهددوع وأقددواخ -، والنيبدال والصددنارات ، وا وانددي المميندي ، والمسدداقن

، وأدوات المينددي ،  رجددع قلهددا إلددى العصددر الحجددر  والمالبددس وا لددواد 

قما أنه ولف رسومات فنيي منقو ي في الم ارات وعلى الصصور . 548القديم

ب وروبددا و ددمال إفريقيددا ،  طددمن  مص لددف م دداهر الطبيعددي ، مددن إنسدداد 

وحيواد وأ جار؛ فدل  على عبقري ه و ذوده للكن ، وقان  آيي فدي الروعدي 

وبي من عجادبه،  رجع إلى العصدر الحجدر  القدديم ، والددي واححكام وأعج

 . 549 م اهدهرت اقثر فيما بعدد

أنه قاد يدفن مو اد بطريقي  دعادريي، نجددها م ندابهي عندد إنسداد  منهاو    

نايندر ال وقرومانيوم ، ويطع مع المي   الطعام وا دوات ، مما يعني أنده 

 .550قاد يع قد بعودة الروح ووجود معاد أورو 

من آ ار احنساد القديم ومصنوعا ه ال دي قندف عنهدا البحد  العلمدي أنده و  

أد ا ددوام البداديدي القديمدي الدذين وصدكهم ال طوريدود م 7558 بيهن في سدني 

ب نهم من أ باد البنر المن صدبي القامدي، لدم يكوندوا قدذلك، وإنمدا قدانوا أقثدر 

 155لبحدار دبد  فقد قانوا يصنعود السكن ويرقبدود ا. عقالنيي مما ن صور 

ولدذلك فمدن العبد  والمسدد حي  . 551ألدف عدام قمدا هدو ُمبدين فددي الدنا أدنداد

وصف هفالن بما وصكهم بده ال طوريدود ،  د مدن يصدنع السدكيني ويرقد  

البحار يجد  أد يكدود ذقيدا ويملدك القددرات والمعلومدات ال دي  فهلده للقيدام 

إرريكدو عنددما ولدذلك فقدد صددق عدالم اآل دار فرانسيسدكو  .552ب لك ا عمال

قدداد النياندددر ال يسدد صدم ال قنيددات الم طددورة ال ددي قدداد يسدد صدمها   )):دددال

 (( االنساد المعاصر لده ، قمدا قداد يسد صدم الرمدوه الذهنيدي بدنكس الطريقدي

 .554، و بين أيطا أنه قاد يملك  قنيات  سمح له بصناعي أدوات معقدة553
                                                 

إنسدانيي احنسداد ،  رجمددي نبيد  صدبحي الطويدد ، : و رينيدده دوبدو.  20، 03،  24: ي 7مدوجم  داري  الحطدارة،   : ندور الددين حداطوم وآوددرود 548
 .  25، 25: ، ي7583مفسسي الرسالي، بيروت  ، 

 . 7446 :ي 6و الموسوعي العربيي الميسرة،   .  25: ي 7موجم  اري  الحطارة،   : نور الدين حاطوم وآورود 549
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 . 16: إدريس ،   ي
 .  216: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 551
 .  216: ي  7أطلس الصل  ،   : هارود يحيى 552
 .  16: احنساد ،  رجمي مفنس الحسن ، وموسى إدريس ،   ي العلم وأص : مرقم براهين  553

 



 
ومدددن آ دددار احنسددداد القدددديم أيطدددا أد الناينددددر ال قددداد صدددانعا م قندددا       

لمصددنوعا ه، منهددا أندده قدداد يصددنع احبددر ليصدديق مالبسدده ويسدد صدمها فددي 

 : 555أ را  آور ، قما هو ُمبين في الصور ين اآل ي يهن

 

 
  

مممدددار ، ينددهد لددده بالددذقان واح قددداد :  ومددن مصددنوعا ه ذلدددك االنسدداد    

والقدرة على  طويع المواد ا وليي و حويلها إلى أدوات يس صدمها   راضه 

 . 556، قما هو ُمبين في الصورة أعالد

                                                                                                                                            
 .  16: العلم وأص  احنساد ،  رجمي مفنس الحسن ، وموسى إدريس ،   ي: مرقم براهين  554
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قوخ حجر  يُعدد مدن أدددم المصلكدات احنسدانيي أق ندكه ومن آ ارهم أيطا    

لويس ليكي في السبعينيات من القرد العنرين ، عثر عليه في طبقي عمرها 

المعروع أد مثد  هدذا الندو  مدن البنيداد ، )) ومن . ألف سني 155مليود و

-والذ  ما هال  هناك نماذ   بيهي له  س صدم في إفريقيدا ح دى يومندا هدذا،

ال يمكن أد يبنيه  ير الهومو سدابيانس  - 557ن في الصورة أدناد قما هو مبي

هددو احنسدداد العصددر  ، ، وبعبددارة أوددر  ( احنسدداد الحكدديم ، أو العاددد )

في أنها  كنف أد احنساد عاش في نكس الودد  :  و  مث  أهميي هذد البقايا.

وال دي يصدورها أنصدار ال طدور ، الذ  عا   فيه أ دباد القدردة المك رضدي 

 . 558((لى أنها أسالع البنر ع

 
وبسب   لك المعطيات الماديي القطعيي الم علقي بالبنر القدمان اضطرت      

ك إلدى أد  بددأ مننورات أنصار ال طدور مثد  مجلدي نا ديونال جيو رافيد)) 

 .559...((في  صويرهم قبنر م حطرين 

 لك اآل ار والمصلكات ال ي  رقها احنساد القدديم  ندهد مدن دود  دك أنهدا    

ا ددار بنددريي وليسدد    ددباد القددرود وال   ددباد البنددر الممعددومين؛  ندده ال 

يوجددد علددى وجدده ا ر  مصلددوق يسدد صدم النددار وا دوات ، ويددنق  علددى 

وبمدا أد ا مدر .الصصور، ويُمدارس الندعادر ال عبديدي بطقوسدها إال احنسداد 

قددذلك، ودددد بينددا بطددالد القددول بددال طور العطددو  بدددلي  الحكريددات والوادددع 

والعلم ، فإنه ي بين مدن قد  ذلدك دطعدا أد القدول بوجدود حلقدات وسديطي بدين 

وأد احنسدداد والقددرود هددو قددالم باطدد  وورافددي مددن ورافددات ال طددوريين، 

احنسداد ُولدد  ولقدا واصددا مدن جهددي،  وأد الحكريدات ال ددي يعرضدها هددفالن 

للندداس ال  وجددد مددن بينهددا وال حكريددي واحدددة  مثدد  حلقددي مددن  لددك الحلقددات 

                                                 
 . 63: هدم ن ريي ال طور في عنرين سفاال ،  ي: هارود يحيى 557
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الممعومي من جهي أور ، وإنما هدي إمدا مميكدي، وإمدا حكريدي درديدي، وإمدا 

الذين لم  حكريي بنريي، وال  وجد وال حكريي واحدة   باد البنر الممعومين

يعرفهم ال اري  أصال، وإنما هم من الصرافات ال ي نب   في عقول المالحدة 

 . وأمثالهم

و لك اآل ار قما أنها  دل على أد ذلك الكدادن قداد إنسدانا قدامال م ميدما ال    

دردا وال  بيها به، فإنها  نهد أيطدا علدى أنده قداد م ددينا فناندا ذقيدا عبقريدا 

عددا لل كنولوجيددا، مهددد بهددا الطريدد  لمددن جددان بعدددد ننددطا بارعددا مبدددعا مص ر

فقدد .  !!ومدا أصدع  االبددا  وأسده  ال قليدد . مقلدا له في قثير ممدا او رعده

قاد إنسانا قامال مصلودا ولقا واصا ولم يكدن حيواندا م طدورا م وحندا  بيدا 

 . بهيميا قما هعم المالحدة وأمثالهم 

 -مجموعدات النداهد الثداني عندر الثالثدي مدن -وأما المجموعة األخيارة      

بموضددو  معاصددرة احنسدداد القددديم للديناصددورات ، فحسدد  هعددم  ف  علدد 

ال طدددوريين إد الطيدددور والثددددييات البريدددي قدددالقردة والبندددر  طدددوروا عدددن 

الديناصورات والمواحدف ا ودر ، وددد انقرضد  الديناصدورات مندذ نحدو 

 ير صحيح بدلي  معطيات و واهد السج  لكن هذا المعم . مليود سني  15

الحكر ، ولوجود أدلي  ُثب  أد احنساد عاصر الديناصورات أو على ا د  

مما يعندي دطعدا بطدالد القدول بد د الثددييات  طدورت عنهدا، . بع  أجناسها

 ندده ال يُمكددن أد   طددور عنهددا وهددي معاصددرة لهددا طيلددي عنددرات ماليددين 

الثدييات  طورت منها، وال القرود  طورت فال . السنين ح ى ظهور احنساد

ر مدن القدرود وال مدن أ دباههم الممعدومين . من الثددييات، وال احنسداد  طدوه

وبمدا . وهذد الحقيقي هي ال ي أ ب  ها معطيات السج  الحكر  قما بيناد سدابقا

أد ا مر قذلك فما هي المعطيدات والندواهد ال دي  ُثبد  أد احنسداد عاصدر 

ود أدلددي ماديددي  ُبطدد  مددماعم ال طددوريين فددي دددولهم السدداب  الديناصددور، ل كدد

 . الم عل  بالديناصورات ؟؟ 

وعلددى أرضديي نهددر بالقسدي الجميدد  وعلددى  7545عددام  ))منهدا أندده فدي     

ضكافه الصصريي بمنطقي  لين روه بواليي  كساس ب مريكـا اق ندف رونالدد 

ي فددي نكددس الطبقددي بريددد آ ددـار أددددام ديناصددورات وآ ددار أددددام بنددريي عمالددد

دوب  ا مر ب جـاه   ديد وأُدو  ا مر ...  -قما هو مبين أدناد -الجيولوجيي 

 . 560((...في دادرة ا مور ال امطي 
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 أثر قدم بشري عمالق

 

 

 561أثر قدم ديناصور وإنسان في موضع واحد متداخل

)) لكن  لك الحكريات فرض  نكسها فرضا وأُدول  مدفورا فدي م حدف      

الصل  واع برت حجي دويي فدي وجده الدارويندي وا عمدار الجيولوجيدي ،وددد 

احنسددـاد " ق بدد  فددي منطقددي جيلددين روه الف ددي قبيددرة عليهددا هددذد العبددارة 

، ق بد   لدك 562" ((آ ار ا ددام في جيلين روه... والدينـاصور عـا ـا معـا 

ُصدمم  وصيصدـا )) الالف ي بطريقي إر اديي رادعي ومثيدرة لالن بداد، ق نهدا 

وعلد  الباحد  بدراد سد  يجر علدى  لدك ا دددام . 563((للرد علدى ال طدوريين 

إد البنر عا وا إلى جوار الديناصدورات ، وال مجدال للمراو دي، : )) بقوله

                                                 
، الجمن الثاني ، مدوني نسف احلحاد ، مودع يي ال طورو معطالت ن ر، ا صول ال امطي لإلنساد؛  561
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دطعدي وبرهداد هدادم  إنها دلي  أ ر . 564((ف دلي  لين روه داطعي وحاسمي

لصرافددي ال طددور العطددو  بنوعيدده، و دداهد حاسددم علددى أد احنسدداد عاصددر 

الديناصددورات ، فددال هددو  طددور منهددا وال هددي  طددورت مندده ، وال الثدددييات 

 . .  !! طورت منها ، وال هي  طورت من الثدييات 

أليداع ليندي مدن ))   م أُق ندك   6576أنده فدي سدني ومن تلك األدلة أيضا    

 ام ديناصور  م اق ندافه حدديثا، وبعدد اجدران او بدار مقيداس عمدر الع دم ع

علمدا بد د ال طدوريين يددعود أد . ألدف سدني  45 بين أنده يرجدع  قريبدا إلدى 

فلمدددا وجددددوها مصالكدددي ((. مليدددود سدددني  25الديناصدددورات انقرضددد  مندددذ 

 إعددالد هددذد الن يجددي)) لن ددري هم بدد  هادمددي لهددا أوكددوا  لددك ا دلددي بدددال مددن 

هكددذا يصددد  علمددان . المذهلددي لوسدداد  احعددالم العالميددي ،  ددم إوكددان ا دلددي 

 : 566وعن ذلك أن ر الصورة اآل يي. 565((الداروينيي القران 

 
 

إد هفالن ال طدوريين مدن المالحددة وأمثدالهم أوكدوا  لدك الحكريدي  نهدم       

 دددالو هم أدرقدددوا أنهدددا هادمدددي لعقيدددد هم ال طوريدددي، ال دددي هدددي إحدددد  عقاددددد 

 د  لددك الحكريددي هددي دليدد  دطعددي علددى أد احنسدداد . الصرافددي احلحدداد 

عاصر الديناصورات وهي عاصر ه أيطا، مما يعني أد ال أحدد  طدور مدن 

ولددو قاندد  فددي صددالحهم مددا أوكوهددا، ولددو . اآلوددر، وال أحددد  طددور أصددال

اسدد طاعوا  حريكهددا لحرفددود وأظهروهددا فددي  ددك   طددور  قعدداد هم، فلمددا 

فعجبددا مددن أدددوام يبنددود عقاددددهم با قاذيدد  وال العدد  ، . أوكوهددا عجددموا

إنهددم يطلبددود ا باطيدد  ال الحقدداد  ، فكيددف .  !!وال حريكددات وال صريكددات 

 . !! سمح لهم نكوسهم وضمادرهم وعقولهم فع  ذلك ؟؟

                                                 
 .  07: موسوعي الرد على الملحدين العرب ،  ي: هيثم طلع   564
، علددى النددبكي /http://antishobhat.blogspot.com، مدونددي نسددف احلحدداد ، مودددع فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  565

 EVOLUTIONISTS-OMENTS.COM/RESOU...HTTP://WWW.CREATIONM: وان ر مودع. المعلوما يي 
، علددى النددبكي /http://antishobhat.blogspot.com، مدونددي نسددف احلحدداد ، مودددع فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  566

 EVOLUTIONISTS-OMENTS.COM/RESOU...HTTP://WWW.CREATIONM: وان ر مودع. المعلوما يي 

http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists


 

ومنهدددا أيطدددا  مثدددال صدددصر  لديناصدددور، ورسدددومات للديناصدددورات،      

قلدم مدن بداقو عاصدمي أذرابيددجاد،  45بعدد   ))و كصي  ذلك هدو أنده علدى 

حي  أقد العلمان المص صود في . ين ص  جلمود صصر على هيئي ديناصور

الجيولوجيا على نكي فرضيي    ير العوام  الطبيعيي، ب  ا مر ي عل  ب حكدي 

وأمددددا رسددددومات . 567((سددددني دبدددد  المدددديالد 75555إنسددددانيي  رجددددع إلددددى 

صدددصور هطدددبي ا مددداهود )) ى الديناصدددورات فقدددد وجددددت منقو دددي علددد

وهذا يعني أد احنساد عاصر الديناصورات ولم  نقر  دبد  . 568((ب مريكا

عنرات الماليين من السنيين قما يدعي ال طوريود، مما ينكي ورافي  طدور 

 .الثدييات والقرود واحنساد من الديناصورات

 

 7530ُعثددددر علددددى هددددذد ال ما يدددد  سددددني )) آقامبددددارو  ما يدددد  : آخرهااااا    

، وهدددي  مثددد   "والدددديمار جولسدددرود"بالمكسددديك، اق ندددكها  عددداليم اآل دددار 

مال و صصيات بندريي هدذد ا عمدال .ديناصورات ،وهواحف ،و عابين ،وجي

و قالعددادة فقددد  ...الطينيددي ُوجدددت علددى مسدداحي نصددف هك ددار فددي  لددي  ددورو

صرح العلمدان المص صدود بحقد  مدا دبد  ال داري  أد هدذد ال ما يد  مدمورة، 

 نها ال   ما ى مع دناعا هم المسبقي، لكن العلم نكسه فندد ن دري هم، فقدد فقق 

ال حليدد  بدد جهمة جددد م طددورة  وطددع   ددالث مددن هددذد ال ما يدد  للكحددا و

ودديقددي فددي مص بددرات م حددف بنسددلكانيا بالواليددات الم حدددة، فكاندد  الن ددادج 

 569نسدادسني دبد   داري  اح 6055قال الي ال ما ي   عود على أد   قدير إلى 

منهددا   .570((وبال ددالي ف ما يدد  آقامبددارو حقيقيددي و ليسدد  بالمميكددي دطعددا ...

 : 571ال ما ي  اآل يي

                                                 
ددددددددددددددددع ، مدوندددددددددددددددي نسدددددددددددددددف احلحددددددددددددددداد ، موو معطدددددددددددددددالت ن ريدددددددددددددددي ال طدددددددددددددددور، ا صدددددددددددددددول ال امطدددددددددددددددي لإلنسددددددددددددددداد؛  567

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/على النبكي المعلوما يي ، . 
، مدوندددددددددددددددي نسدددددددددددددددف احلحددددددددددددددداد ، موددددددددددددددددع و معطدددددددددددددددالت ن ريدددددددددددددددي ال طدددددددددددددددور، ا صدددددددددددددددول ال امطدددددددددددددددي لإلنسددددددددددددددداد؛  568

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/على النبكي المعلوما يي ، . 
هدو أد والدذ  يهمندا هندا . معنى أنها  عدود إلدى ف درة ا دباد البندر الممعدومينب. أ  أنها ظهرت دب  ظهور احنساد العصر  حس  هعم ال طوررين 569

 . لك ال ما ي  صحيحي ودديمي ، وال ك انها  نهد على معاصرة احنساد للديناصورات
، الجدددددددددمن الثددددددددداني ، مدوندددددددددي نسدددددددددف احلحددددددددداد ، موددددددددددع و معطدددددددددالت ن ريدددددددددي ال طدددددددددور، ا صدددددددددول ال امطدددددددددي لإلنسددددددددداد؛  570

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/على النبكي المعلوما يي ، . 
، الجدددددددددمن الثددددددددداني ، مدوندددددددددي نسدددددددددف احلحددددددددداد ، موددددددددددع و معطدددددددددالت ن ريدددددددددي ال طدددددددددور، ا صدددددددددول ال امطدددددددددي لإلنسددددددددداد؛  571

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/على النبكي المعلوما يي ، . 

 





وبعطددها اآلوددر مددا يددمال حيددا  ميددمت ب هددور   يددرات عليهددا لكنهددا لددم  كددن 

وإنما قان    يدرات ضدمن الندو  الواحدد،    يرات  طوريي  يرت ا نوا ،

وهذا ي م بدال ماو   بدين أجنداس الندو  الواحدد، قمدا هدو حدال أجنداس البندر 

وهو   ير مر بق بالبرمجي الورا يي لك  نو  ، وال يفد  . والحمام والكالب

فكاندد  مددن ن ددادج   لددك الحقدداد  الحكريددي عدددم وجددود . إلددى  طددور ا نددوا  

 قاليددي ال ددي دددال بهددا ال طوريددود، فكدداد عدددم وجودهددا الحلقددات الوسدديطي االن

دلددديال حاسدددما آودددر علدددى صدددحي المعطيدددات السدددابقي بعددددم حددددوث ال طدددور 

فلو حدث لكاد من الالهم وجود  لك الحلقات، وبما أنهدا . العطو  الممعوم

لم  وجد دل  على عدم حدو ه، وبما أنه لم يحددث فيجد  اد ال  وجدد، وهدذا 

 . الذ   م ال  قد منه

و لددك الن يجددي الهامددي والحاسددمي النافيددي لل طددور والم علقددي بعدددم وجددود     

الحلقدات االن قاليدي بددين ا ندوا  هددي ال دي قداد  نددارلم دارويدن دددد اهد م بهددا 

وعله  عليها أماله إد  م العثور عليها ل كود أدلي ماديي على صدحي فرضدي ه 

ن أنددوا  أوددر  عددن إذا قاندد  ا نددوا  دددد انحدددرت مدد ))":ال طوريددي، فقددال

ال نر  فدي قد  مكداد أعدداداك ال حصدر  -إذد-طري  ال سلس  الددي ، فلماذا 

لماذا ال  كود الطبيعدي قلهدا فدي حالدي اود الط، .. لها من ا  كال االن قاليي ؟

ولكدن، وفقداك .. محددة  حديداك واضدحاك؟ -قما نراها-بدالك من أد  كود ا نوا  

 دي أد يكدود هنداك عددد النهدادي مدن ا  دكال لما ورد في هذد الن ريدي، ينب

ال نعثدر عليهدا مطمدورة ب عدداد ال  عدد وال  حصدى  -إذد-لمداذا ... االن قاليي 

لمداذا ال نجدد اآلد فدي المنطقدي الم وسدطي، ال دي   سدم ... في دندرة ا ر ؟

ب ددروع حيا يددي م وسددطي، أنواعدداك م وسددطي  ددربق بصددكي دديقددي ا  ددكال 

لقد حير ني هذد الصعوبي منذ ف رة طويلدي مدن .. لم قدمي ؟البداديي با  كال ا

إذا قاندد  ن ري ددي صددحيحي، فمددن المفقددد أد هندداك  ))"،و" !!..((  الوددد 

أنواعاك ال حصر لها من ا  كال الم وسطي دد عا   في الماضي، إذ  دربق 

... هذد ا ندوا  معداك قد َّ ا ندوا  ال ابعدي لدنكس المجموعدي بربداط و يد  جدداك 

ال ددالي، ال يمكددن أد   ددوفر أدلددي علددى وجودهددا فددي الماضددي إال بددين بقايددا وب

 !!.. 572"(( الم حجرات

   

ذلك الذ  قداد ي منداد ال طدور  دارويدن مدن السدج  الحكدر  بد د يُددعم      

ن ري ه ويُثب ها با دلي الماديي ، لكنه وي  أماله وقاند  ن ادجده عكسديي، فقدد 

فقد ويه  السدج  الحكدر  أمدال . ا قاد ي منادأقد ما قاد ي صوفه داروين ال م

داروين ونسكها نسكا،وأ ب  با دلي الماديي الحاسدمي والقطعيدي بطدالد القدول 
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بددال طور، عندددما بدديهن أد ا حيددان ظهددرت فجدد ة دود مقدددمات  طوريددي، وأد 

منهددا مددن انقددر  ولددم ي ددرك ولقددا، وأد منهددا مددن بقددي حيددا إلددى اليددوم ولددم 

لحلقات الوسيطي ال وجود لها أصال وإنما هي من أوهام ي طور، واد حكايي ا

 . و منيات داروين وأ باعه

 

 بين بطالد دول ال طوريين بوجدود أ دباد البندر الدذين  طدور مدنهم : ثانيا   

أ ب نددا ذلددك ب دلددي حكريددي قثيددرة، وا طددح أد هددفالن . احنسدداد حسدد  هعمهددم

، وأد احنسداد بكد   ا  باد هم من ورافات المالحددة وال طدوريين مدن جهدي

أجناسه ُول  ولقا واصا ُم ميما ولدم ي طدور مدن هدفالن ا  دباد الممعدومين  

قمدا أد قد  ا ندوا  ا ودر  . وال من القردة وال من  يدرهم مدن الحيواندات

 .هي أيطا ولق  ولقا فجاديا منكصال ولم   طور عن سلف لها

 

ور العطو  لنن ة ا حيان لقد ا طح  أد ال طوريين في دولهم بال ط:  الثا    

و نوعها ددد ودالكوا حقداد  السدج  الحكدر  وهعمدوا هورا وبه اندا و حريكدا 

و صريكا أد ا حيان ظهرت و نوع  من اص  وحد بكع  ال طدور العطدو  

 : 573وبينوا ذلك حس  الرسم البياني اآل ي

 
قي لم  كن قدذلك أبددا وإنمدا قاند  ودالع هعمهدم  مامدا، قندكه ا لكن الحقي   

وأقد ها معطيات السج  الحكر  ال دي أ ب د  أد ا حيدان ظهدرت فجد ة ومدن 

أنددوا  قثيددرة ، ومددن دود أ   طددور عطددو ، قمددا يوضددحها الرسددم البيدداني 

 : 574اآل ي الناد  للرسم ال طور  الساب 
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 لك المعطيات ال ي  طدمنها هدذا الرسدم البيداني هدي حقداد  هادمدي لل طدور  

َ دددَرك المدددوت لن ريدددي )) العطدددو  الممعدددومن ح دددى أنهدددا ُوصدددك  ب نهدددا

 .575(( ال طور

 

لسدج  الحكدر  هدي أدلدي  بين أيطدا أد أدلدي ومعطيدات ا:  -رابعا -أخيرا    

و ددواهد دطعيددي وحاسددمي فددي إبطالهددا ونقطددها وهدددمها لل طددور العطددو  

فهددي بددراهين ماديددي ناطقددي بنكسددها وال  قبدد  . بنوعيدده الدددارويني والموجهدده

النق  وال الرد والجدال، ويج  أد  كدود مرجعدا وَحكمدا علدى  يرهدا مدن 

هها ، وال إوطاعها المعطيات والنواهد من العلوم ا ور ، فال يصح  جاو

 نهدددا  مثددد  بنكسدددها ال ددداري  . ل يرهدددا، وال ال هدددرب منهدددا وال حايددد  عليهدددا

فكدد  المعطيددات . الطبيعددي الحقيقددي للحيوانددات واحنسدداد علددى وجدده ا ر 

والنددبهات ال ددي  صالكهددا فهددي باطلددي دطعددا، والصددحيحي منهددا ال يُمكددن أد 

 .  بصحيحي  نادطها، وإنما يج  أد   طاب  معها، وإال ليس  

  

 لددك المعطيددات الُمسدد ن جي والمرقددمة هددي أهددم الحقدداد  الحاسددمي ال ددي       

سني من البحد  عدن الحكريدات ، فكاند   705أظهرها السج  الحكر  طيلي 

أدلي دطعيي أبطل  العقيدة ال طوريي ال ي  مسك بها العقد  الملحدد و علد  بهدا 

هددا اقمدد  الثددالوث الصرافددي ان صدارا لديندده با باطيدد  وا وهددام مددن جهدي؛ وب

 .  !!احلحاد  من جهي اور  

 

 :نقض التطور العضوي بعلم الوراثة -3
بعدما نقطنا دول العق  الملحد بال طور العطو  ب دلي ومعطيدات السدج     

الحكدر ، فددإد علددم الورا ددي هددو أيطدا يددنق  دولدده بددال طور ويكنددف  هاف دده 

 : اآل ييمنهجا ومطمونا، بدلي  النواهد والمعطيات 

بما أنه سدب  أد  بيندا ب دلدي حكريدي دطعيدي وحاسدمي بطدالد القدول  :أولها    

بال طور العطو ، فيج  بالطرورة أد يكود علم الورا دي موافقدا لمدا أ ب ده 

السج  الحكر  وال يُمكن أد يكود مصالكا له في  قرير بطدالد وفسداد القدول 

فددإد والكدده فهددو لدديس علمددا .بنوعيدده الدددارويني والموجددهبددال طور العطددو  

صددحيحا ، وال يصددح االع مدداد عليدده ، وال أد يُسدد صدم لددرد حقدداد  السددج  

ممدددا يعندددي أد علدددم الورا دددي هدددو أيطدددا يدددنق  ال طدددور العطدددو  .الحكدددر 

 . بالطرورة 
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))  مكدادد أد مجموعدي مدن البداحثين بجامعدي  برقلدي دامد : الشااهد الثااني  

د جميددع البنددر جدداؤوا مددن أصدد  واحددد مددن أب واحددد وأم واحدددة ، بإ بددات أ

المي وقوندريا، في حين أطلقدوا : وأطلقوا على هذد ا م اصطالحا اسم حوان

والمي وقونددريا  .y -))576  -قروموهوم وا : على ا ب اصطالحا اسم آدم

عطدديات ولويددي  وجددد داودد  الصليددي البنددريي وال  ن قدد  إال بواسددطي )) هددي 

ا م ، ولقددددد  مدددد  البرهنددددي علددددى أد جميددددع ا حمددددا  النوويددددي بويطددددي 

 Yو بدين أيطدا وجدود آدم . للمي وقوندريا البنريي لها أصد  واحدد مند رك 

قروموسوم السلف المند رك فدي السداللي ا بويدي ، وهدو أيطدا سدلف واحدد 

 .577((من رك لجميع الذقور على وجه ا ر 

ه الوحي احلهي بد د البندر قلهدم ذلك الكنف العلمي ي ك   ماما مع ما يقول  

وهو من جهي اور  ينق  ال طور العطو  الذ  . يرجعود إلى آدم وحوان

يمعم أد احنساد  طور عن القرود ، أوا باد القرود ، أوا دباد البندر، وبمدا 

أد هفالن ا  باد قثيرود ، فهذا يس لمم أد البنر عندهم أبان وأمهات قثيرة 

بحكدم أد هدفالن ا  دباد هدم الدذين  طدوروا إلدى جدا وليسوا من أص  واحدد 

وهذا المعم باط  بدلي  الندر ، وذلدك . بنر حس  ورافي ال طور العطو 

 . الكنف العلمي العام مما يعني بطالد القول بال طور العطو  بنوعيه

ومما يفقد صدحي مدا ددررد ذلدك الكندف العلمدي هدو أد السدج  الحكدر      

يددي أد ا حيددان فددي العصددر الكمبددر  ظهددرت أ بدد  بعنددرات النددواهد الحكر

فج ة ومن دود مقدمات  طوريي،  م  كررت  لك العمليي مرارا إلى أد ظهر 

وهذا يعندي أد احنسداد وقد  ندو  مدن . احنساد فج ة أيطا ومن دود سلف 

ا نوا  إال وله أص  واي به ظهدر منده ولدم ي طدور مدن  يدرد قمدا يددعي 
 . المالحدة وأمثالهم 

ي عل  ب اهرة  ميم الحمد  الندوو  وصدب يا ه لدد  قد   : هد الثالثالشا   

علدى المسد و  -قد  ندو  مدن ا حيدان يَُعدد ))" نو  من ا حيدان، ومكدادد أد 

ومددن  َددم فقددد عجددمت ... فريددداك ووحيددداك و يددر مددر بق بوسددطان  -الجميئددي

عن  قدديم الوسدطان الدذين يبحد  عدنهم  -  نها   د الم حجرات -الجميئات 

فعلى المس و  الجميئي، ... مان ا حيان من دعاة ال طور منذ همن طوي  عل

ال يوجدددد قدددادن هدددو جدددد منددد رك أعلدددى، أو قدددادن بددددادي أو راٍق مقارندددي 

وال يكاد يوجد  ك في أنه لو قاد هذا الدلي  الجميئدي م احداك دبد  ... ب درباده

ل علددى ددرد مدن اليدوم، فربمدا لدم  كددن فكدرة ال طدور العطدو  ل جدد أ  دبدو
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وهددذا يعنددي أد قدد  نددو  مددن ا حيددان م ميددم وفريددد  .578" !!..((احطددالق

بصصادصدده وصددكا ه مددن جهددي  كويندده الجميئددي ، فلدديس ام دددادا لسددلف، وال 

يكود أصال لصلف ، وال بينه وبين  يرد حلقات وان قاليي، وال يح ا  إلى أد 

. ك وهذد الحقاد  هي نق  لل طور العطدو  وهددم لده مدن دود  د. ي طور

ومما يفقد هذد الحقيقدي هدي أد السدج  الحكدر  أ بد   لدك الحقداد  الم علقدي 

بالجاندد  الجميئددي أ ب هددا فددي الجاندد  المدداد  الملمددوس عندددما أقددد الصلدد  

 . الكجادي لألنوا  وعدم وجود حلقات وسيطي بينها 

 

ي علدد  بقددوانين الورا ددي المعروفددي بقددوانين مندددل ، وهددي : الشاااهد الرابااع   

فوفقدددا لهدددذد .  َُحدددد مدددن ال بايندددات الورا يدددي داوددد  الندددو  الواحدددد)) ن ددددواني

القوانين،  فد  ال وليكات المص لكدي مدن الجيندات إلدى ظهدور صدكات مص لكدي 

بين أفراد النو  الواحد، لكدن الجيندات نكسدها ال    يدر مدن فدرد آلودر داود  

الحددود  و دد أقدت ال جارب و المالح ات العلميي صحي هذد. النو  الواحد
 . 579((الورا يي

السج  الحكر  والوادع، ف ما السج  فقد  بد  مدن : ومما يفيد ذلك ويثب ه    

حكريا ه أد ا حيان ال ي انقرض  عا   ولم   طور  م انقرض  ولم   رك 

. وأد منها أحيان لم  نقر  وبقي  على حالها إلى اليوم قما بيناد سابقا. ولكا

. لي قاد محكوما بقوانين الورا ي لذلك لدم    يدروذلك يعني أد  كوينها الداو

وأما ا حيان ال ي حد   لهدا بعد  ال  يدرات، فقدد  بدين مدن الحكريدات أنهدا 

وهدذا يعندي .   يرات ضمن النو  ال وارجه ، فهي ليسد    يدرات  طوريدي

أد  لك ا حيان بقي  محكومي بقوانين الورا ي ضدمن الندو  ال مدن وارجده، 

 . به في دوانين الورا ي وهذا ا مر مع رع

وأما من الوادع، فهو ينهد على صحي ما درر ه دوانين منددل ومدا أ ب ده      

السج  الحكر ، فالبنر منذ القديم إلى اليدوم لدم يدروا قادندا  طدور إلدى قدادن 

آور، لكنهم سمعوا ، و اهدوا، ويُنداهدود المالمدح الورا يدي الم  يدرة ال دي 

  صددرجهم عددن النددو  البنددر ، وال  ددفد  إلددى  حدددث بددين الندداس ، لكنهددا ال

ونكس ا مر ينطب  على أندوا  الكادندات ا ودر ، فكلهدا . ظهور قادن جديد

فهدي دليد  دامدغ ودطعدي ينكدي ال طدور . محكومي وواضدعي لقدوانين الورا دي

 . العطو  وينقطه قما نقطه وأبطله السج  الحكر 
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ا أد ق  قادن حدي لده عددد مطمونه أنه من الثاب  علمي: الشاهد الخام    

صب يات واي به فدي  كوينده الدورا ي ال ي  يدر وال يميدد وال يدنقا، وددد 

. يكود م ساويا عند قادنيهن أو أقثر، وددد يص لدف بدين أجنداس الندو  الواحدد 

صددب يا ، والكلدد  والدددجا  لكدد   38صددب يا ، والقددرد  32فاحنسدداد مددثال لدده 

منهدددا أد نبدددات و .580صدددب ي 655صدددب يا ،وجدددراد البحدددر لددده  18منهمدددا 

ا دحواد عدد صب يا ه ليسد  م سداويي فهدي حسد  فصديل ه ، وي طدمن مدا 

، ور م هذا ال بيداد الكبيدر  758، 55، 16، 03، 42،  61، 62،  78: بين

. 581فما يمال نبات ا دحواد بك  فصادله على طبيع ه ولم وي طور وال   ير

يع دده وعدددد صددب يا ه فواضددح مددن ذلددك أد قدد  قددادن يبقددى محاف ددا علددى طب

حس  فصيل ه ، أو جنسه ، أو نوعه، وال ي  ير في عدد صكا ه وفي طبيع ه 

 .و كله ونوعه

ألف مور دا ، وعندد نبدات  60عند البنر  أد عدد المور اتمن ذلك مثال     

أضددعاع  60)) نوعددا مددن البك ريددا يحمدد وأد . 582ألددف مددورث 05ا ره 

الحم  النوو  للصليي البنريي، وواحد فقق من مور ا ده  دم  كدرارد ، ومدع 

ومنها أيطا أد فصيلي من . 583((ذلك ال يمال الكادن الحيواد مجرد بك يريا 

، إال جدنس  42،  62: فصاد  النصي  عدد صب يا ها القياسيي ي راوح ما بين

ي ، لكندده مددع ذلددك فهددو مددا يددمال داودد  فصدديلي صددب  255واحددد لدده درابددي 

 . 584النصي 

يُس ن ج من ذلك أد قد  قدادن لده عددد وداي مدن الصدب يات ومطدامينها     

وال يصطع عددها ومطمونا لل طور العطو  الممعوم من . من المور ات 

وبمدا . جهي العدد، وال ي بع  ر يبا  ددريجيا  طوريدا مدن البسداطي إلدى ال عقيدد

 حيان لم   طدور عطدويا وال يُمكنهدا أد   طدور وال عنددها ميد  أنه قذلك فا

إليه، د ذلك ال كوين الورا ي من جهي الصب يات ومطامينها ال يمكنها مدن 

وهذا ا مر  اب  بدلي  الحكريات . أد   طور  والع ما يمعمه ال طوريود 

 . والوادع الذ  نراد 

ووادعا أنه ال يُمكدن اد يحددث مكادد أنه من الثاب  علما  :لشاهد السادسا   

 ددماو  بددين أنددوا  ا حيددان،  د قدد  نددو  لدده وصددادا ورا يددي واصددي بدده 

من ذلك مثال ال ماو  بين القدردة والبندر، فهدذا لدن . قالصب يات والمور ات
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يفد  إلى  كا ر بين النوعين، وددد ُجربد  العمليدي عددة مدرات بدين احنسداد 

 ر بددين النددوعين، وهددذا يعنددي أد قدد  وال دوريال والنددمبانم  فلددم يحدددث  كددا

 . 585نو  منكرد وم ميم بصصادصه الورا يي

علدى الحيواندات )) ومن ذلك أيطدا  جدارب  حسدين النسد ،ال ي أُجريد      

، فقددد  بدد  أد السددالالت ال   جدداوه حدددود بددال ماو  بددين أفطدد  السددالالت 

 .586((نوعهددا مهمددا  عادبدد  ا جيددال و حسددن  الصددكات إلددى حدددها ا دصددى

وبما أد ا مر قذلك فال يُمكن اد يحدث  طدور عطدو  بدين ا ندوا ، وهدذا 

ا مر أقد ه معطيات السج  الحكر  الذ  أ ب  دطعا بطالد القول بال طور 

 .العطو ، وأ ب ه الوادع أيطا

 

مطمونه أد ق  ا حيان  ولد ُمبرمجدي ورا يدا :  -السابع  -الشاهد األخير   

اس ومددا  ح هددا، وهددي برمجددي ُمنددكرة  نددكيرا علددى مسدد و  ا نددوا  وا جندد

معجما   حكم في ق  صكات الكادن فدال يددو  فيهدا مدا لديس منهدا،  587ُمسبقا

وهدذد الحقيقدي دليد  دطعدي علدى بطدالد . وق  ما فيها يج  أد ي هدر عليهدا

 :و كصي  دلك بالمعطيات وا دلي اآل يي. القول بال طور العطو  بنوعيه

 

المدهني ال ي بين هدا الدراسدات المعاصدرة أد  دريق من ا مور  دإمنها     

،الحام  لصكات الكادنات الحيدي هدو  دريق مندكر " الدنا " الحم  النوو  

مبرمج  نكيرا ردميا قال نكير الردمي في الحاسدوب ل صدمين مص لدف أندوا  

يمكددن  عدددي  أ ه جددمن مددن  ))وعليدده فددال . -مددع فددارق ال مثيدد  -المعلومددات

إال مدددن ودددالل  عددددي  :  ي مهمدددا بل ددد  بسددداطي  رقيبدددهأجدددمان الكدددادن الحددد

وهددذا يعنددي أد عمليددي !!..  المعلومددات الردميددي المك وبددي علددى هددذا النددريق

إعدادة ق ابدي أو  عددي  برندامج  إلى قادن حي آور  طل   طور أ ه قادن حي

وهدذا الندريق . 588((ال صنيع الردمي المصمد على  ريق الحام  الندوو 

 .589في مطمونه و كوينه و ر يبه ون امه المجهر  معجم ومذه 

و لك الحقيقي هي ضربي دويي ب  ودا لي لل طدور العطدو  الممعدوم،  د    

معنى ذلك أد ق  قادن يولد مبرمجا مسبقا، ولن    ير برمج ه ، وال يك س  

 ديئا مددن محيطده يحدددد صدكا ه ا ساسدديي الم علقدي ب كويندده وأجهم ده ظدداهرا 

وبما أد ق  قادن محكوم بذلك القانود فإنه لدن ي طدور، وال يسد طيع . وباطنا
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أد ي طددور، وال يريددد أد ي طددور، وهددذا ينطبدد  علددى قدد  المصلودددات الحيددي 

وذلدك القدانود المدده  يثبد  ال صدميم الحكديم المسدب  وينكدي . دديما وحدديثا

 .  ورافي ال طور العطو  بنوعيه الدارويني والموجه

هن كمم  كمم ون  هاممد حشمما   هااثمم  مشممفا   ممم  حا  مجمم  ا م مم   و نهاادلللل
،   تم م  حصمف ا "حم اج  هم ااحشما " مم هم ت  ، هااممماهف ع مد اس  م ن 

هخصمم وك كمم  كمم ون  مم  هال  تا مما، هح مم ص ع  ممأ تكممهن صممف ا ااكمم ون 
هخص وصمممأ

590
ههمممرل اا    ممم  هممم  ممممن ه  مممو ااضممماح ا ااتممم  هصممم حا . 
فقددق هدددم  مبدددناك محوريددا فددي ن ريددي  نهددا )) لدديس  ،اات ممها اامضممه 

بدد   نهددا أ ب دد  مددن جديددد أد قدد  "الدددنا"ال طددور علددى المسدد و  الجينددي 

وال ي م  ين والفه و إد  َطكهرت جيني هُ ك  ... الصكات هي مبرمجي سلكا 

معلومددي وبال ددالي انهدددار الن ددام المندددكر للجينددوم الددذ  يكدددوق  عقيدددا ودددددي 

ذا أساسدددا مدددا يكجدددر السدددرطاد فدددي الصليدددي وهددد... البرندددامج اآللدددي الردمدددي 

أما الدفاعات ال ي نر  من علمان البيولوجيا عن ال طور لهدي "! .الطكرات"

سددني  705العجدد  حقددا مثدد  عددالم الحيددواد دوقينددم الددذ  يهددذ  بداروينيددي 

لم ، فقق ليرضي عقيد ه احلحاديي  .  591((للوران عن عي

ه ووصادصددي ومحكدددوم يعنددي أد قدد  قددادن يولدددد مجهددما بصددكا  وذلددك    

ببرمج دده الورا يددي، ولددن ي طددور، وال يكسدد  صددكات وال وصددادا جديدددة 

وبما أد هذا ينطب  على ق  قادن حي فك  قادن . ليس  في  ريطه الورا ي

يبقى على طبيع ه، فال ي طدور، وال يسد طيع وال يريدد أد ي طدور، ولدن ينكدع 

طكدرة، وال صدرا  في ذلك ما يدعيده ال طوريدود مدن ان صداب طبيعدي ، وال 

على البقان ، وال  طور موجه، فهذد مماعم ورافيي ال ديمي لها وال    ير لهدا 

 .في  كوين الكادن الحي

برمجدي ورا يدي واصدي بكد  ندو  وجدنس  إد مما يثبد  وجدودومنها أيضا   

حدي يولدد إال من الثاب  علميا أد قد  قدادن  ويصطع لها و  حكم فيه، هو أنه

ويولددد ببرمجددي ورا يددي  دد حكم فددي طبيع دده وصددكات أجهم دده وأعطدداده وال 

منهدا صدكات ووصدادا ي كدرد .   هر عليه إال ما في  لك البرمجي الورا يي

بها احنساد عن بادي الكادنات الحيي قالعق  ، والروح  مدثال، ومنهدا صدكات 

. نامجده الدورا يي كرد بها ق  إنسداد عدن بدادي البندر وهدي م دروهة فدي بر

دراسددات البيولوجيددا الجميئيددي أد قدد  إنسدداد م ميددم عددن  ))منهددا مددا أ ب  دده 

احنسدداد اآلوددر فددي صددكات فرديددي ال   كددرر مثدد  بصددمات أصددابع اليدددين، 
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الذ  أصبح أحد وساد  ا دلدي الجناديدي، "الدنا"والقدمين ،والحام  النوو  

المناعددي، وبصددمي فطددالك عددن  رقيدد  النددعر ومجموعددي الدددم ونددو  أجسددام 

وهدذا يقطدع . الصوت والرادحي وهي قلها  واب  ال   كرر بين باليين البندر

بعدم صحي اف را  أد الحياة وال طور قانا بعام  المصدادفي ـ بد  هدي أدلدي 

ا  داطعي علدى أد احنسداد مدن صدنع هللا الدذ  ولقده وجعد  قد  إنسداد م ميدمك

مدارة ا ر  وإدامدي مس قالك ومسئوالك وميمد بملكا ه وددرا ه ليف د  أماندي عي

ف لددك ال كددردات والصصوصدديات ال ددي هددي ضددمن . 592((الحطددارة احنسددانيي

 . النريق الورا ي  نهد قلها ببطالد القول بال طور العطو 

ي علدد  بمعطيددات السددج  الحكددر ، ومكددادد أد حكريا دده أ ب دد   وآخرهااا    

 وجددود لهددا وددالع مددماعم ال طددوريين بوجددود حلقددات وسدديطي و بددين أندده ال

. أصال، وأد الكادنات الحيي قان    هر فج ة بمعنى أنها ُولق  ولقا مسد قال

وبمددا أندده  بدد  دطعددا أد أحيددان قثيددرة عا دد  عنددرات ومئددات السددنين ولددم 

فدإد ذلدك يعندي أد طبيعدي الكدادن .    طور وبقي  على حالهدا قمدا هدي اآلد 

ر  ندده محكددوم فددي  كويندده الددورا ي ليسدد   طوريددي وال يسدد طيع أد ي طددو

بالبرمجي الورا يي الُمندكرة  ال دي   طدمن قد  المور دات الم حكمدي فدي قد  

ولددو قاندد   طوريددي ل هددرت فدي حكريددات السددج  الحكددر  الددذ  هددو . قدادن

وبمدا أندده لددم ي هدر دل هددذا علددى وجدود برمجددي ورا يددي . ودالع ذلددك  مامددا 

مدا  ددمال مندكرة قاند  م حكمدي فددي الكدادن  فدي الماضدي بدددلي  الحكريدات و

 . م حكمي فيه حاضرا بدلي  ال جارب و المناهدات العاديي

وبذلك ي بين جليا أد أدلي علم الورا ي على مس و  الصب يات والمور ات    

والحمدد  النددوو  والبرمجددي الورا يددي المنددكرة هددي قلهددا أدلددي دطعيددي علددى 

هدا بطالد القول بال طور العطو  بنوعيه من جهي؛ ودد أقد ها و طابق  مع

 .  أدلي ومعطيات السج  الحكر  من جهي أور 

 

 :نقض التطور بظاهرتي التعقيد وكمال الخلق ومعطيات أخرى -4 
إد مما ينق  ال طور العطو  أيطدا ظاهر دا ال عقيدد فدي ا حيدان بكد       

والثانيدي هدي أد قد  قدادن مدن .  -االنقاي-مكونا ها وعدم دابلي ها لإلو مال

فبالنسدبي . لدى قبيرهدا ي ميدم ب نده قامد  بصلق ده وطبيع دها حيان مدن دديقهدا إ

لل دداهرة ا ولددى فددإد ا حيددان   ميددم ب نهددا لكددي  سدد طيع أد  عددي  يجدد  أد 

 كود دد ظهرت فج ة بك  أجهم ها و عقيدا ها ووظادكها ، فإد لم  كدن قدذلك 
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وهذد ال اهرة هي المعروفي بعدم القابليدي لالو دمال، . فلن  س طيع أد  عي 

كددادن الحددي بكدد  مكونا دده ال يقبدد  االنقدداي، وهددذا ا مددر ينطبدد  علددى فال

الجهداه الددور  ،و اللمكداو ، واله مدي، : أجهم ه مج معي ومنكردة ، منهدا

وبما أد أجهمة ق  قادن حي ال . والع مي، والعصبي ، وال ناسلي، والبولي

ا وبمدا أد قد  أجهدمة وأعطدان قد  قدادن حدي م كاملدي فيمد.   قب  االو مال 

إذا لدم يكدن : ف درات يُـ صي  مطلقا كأنها يمكن أد   كدود علدى))  بينها فإنه ال 

لكدددي  سددد طيع :  مبا دددرا كوفدددي ودددد  واحدددد فدددي ذات الكدددادن الواحدددد ولقهدددا

وأد   كام  في عملها بينها وبين بعطها الدبع  فدي الجسدم : أوال ك   عم  أد

 .593!!!!..(( انيا ك الواحد

سدد و  النددريق الددورا ي أيطددا فددال يسدد طيع ونكددس ا مددر ينطبدد  علددى م    

الكددادن أد يعددي  دود  ددوفر برمج دده الورا يددي المنددكرة قاملددي دفعددي واحدددة، 

ف لدك ا جهددمة المكونددي . فهدي ال  قبدد  ال جددمأة وال ال طدور ل  كددود  دددريجيا 

لألحيان قاحنساد مثال يج  أد   هر مرة واحدة وإال سيموت الكادن، وهذا 

عطددو  بنوعيدده دا دد  وهددادم لألحيددان ولدديس ُمننددئا وال يعنددي أد ال طددور ال

ُمحييا لهدا، فهدو مدن ورافدات المالحددة وأمثدالهم مدن ال طدوررين ولديس مدن 

 . العلم في  ين

هدو مدا ددررد السدج  الحكدر  بد د قد  ا ندوا  : والدلي  الذ  يُفقد ذلك     

لي  والددد. قاندد    هددر فجدد ة دود مقدددمات منددذ االنكجددار الكمبددر  ومددا بعدددد

الثدداني هددو وادددع ا حيددان فددي الماضددي والحاضددر ، فهددو يثبدد  أد قدد  قددادن 

عاش ويعي  حيا ه بطريقي طبيعيي ، مما يعني أنه ظهر قامال بك  أجهم ده 

 . وإال ما اس طا  أد يحيى حياة طبيعيي

أندده ال يوجددد قددادن يعددي  بمَوره ددي واحدددة وال وماان تلااك الشااواهد أيضااا      

الواحدددددة بهددددا آالع القواعددددد الني رونيددددي )) ور ددددي والم. بعنددددرين مور ددددي 

يكدود أقثدر  -المور دات -وأد  عدد ممكن مدن الجيندات. المنطبطي منذ البدن

فد ين . مور ي قحد أدنى ح ى يمارس الكادن الحدي مهامده الحيا يدي  455من 

ومعنى ذلك أد الكادن . 594((ال طور الذ  ي طل  أد نبدأ من صكر مور ي ؟ 

مور دي، وهدذا  455أد يعدي  بمور دي واحددة وال ب دد  مدن  الحي ال يس طيع

يسد لمم أندده ظهدر إلددى الوجدود مددرة واحدددة وبصلد  منكصدد  ولدم ي طددور عددن 

بمعنى أد .  يرد،  نه ال يس طيع أد يعي  ب د  من ذلك العدد من المور ات

 .   كوينه الورا ي ال يقب  االنقاي وال االو مال
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يمكددن الن ددر إليدده علددى أندده مجموعددي مددن  الكددادن الحددي))ومنهددا أيطددا إد   

ب دد  الن ددر عددن –ا جهددمة العاملددي ال ددي لددو فقددد منهددا واحدددا النهددار الكدد  

، فلو أهلنا جهاه الددوراد لمدات الكدادن، ولدو حدذفنا -ال رقي  ال نريحي لها

أيكا من الجهاه العصدبي أو ال نكسدي أو احوراجدي أو ال الفدي أو ال دذادي أو 

دا، ور دم إمكانيدي او دمال ا  دكال ال ندريحيي  لكنى... ال ناسلي  الكدادن أيطك

وال رقيبيي لهذد ا جهمة بنك  أبسق إال أنه ال يمكن للكادن الحي أد ينن  إال 

ممددا يعنددي أد ا حيددان  .595((باج ماعهددا وهددذا مددا ال  كسددرد ن ريددي ال طددور

ظهرت فجد ة قاملدي ب جهم هدا ولدم   طدور ، وإال لدم يكدن فدي اسد طاع ها أد 

 . عي ، ب  إنها س موت ح ما 

في احنساد و يرد  -المجهر  -ونكس ا مر ينطب  على الجان  الجميئي  

هو أساس وجود الكادن بك  مكونا ه، وبدونه لن يوجد قادن من ا حيان، ف

عدم وجود الكادن قله، حي، وعدم وجود الصليي بمكونا ها ونناطها يعني 

  ))فمن ذلك مثال أد من . وهي ال  قب  االنقاي واالو مال في عملها 

بحاجٍي إلى ن ام  -عمليهي فك النكرة–مالمح ال ن يم احلهي أد هذد العمليهي 

 حدث في مصانع عمالدي، ولكن في نواة وليهي ال يميد :  بريد، ال نقول

، وهذد -واحد على مليود من الم رالميكروم ر  -ميكرو م ر  2حجمها عن 

ي ح ى ال يح رق  ريق الحم  النوو  أ نان هذد  ال قنيهي الحيويهي مهمه

إذد هذد عمليي ُمعقدة  ير دابلي لإلو مال وال عقيد  ير . العمليهي السريعي

د من العديد من ا جمان الم كاعلي الم رابطي :القاب  لالو مال  هو ن ام ُمكوَّ

مناس ، وال ي  ساهم في الوظيكي ا ساسيي للن ام، بحي  مع بعطها بنكٍ  

. أد إهالي أ  جمن من هذد ا جمان سيفد  إلى  ودف الن ام عن العم 

 روس الساعي، فالبد أد   واجد ال روس معاك وفي ود  واحد، : مثال ذلك

وبالمث  فإد هذد . وإال لن  عم  الساعي، فهذد من ومي  ير دابلي لإلو مال

ت المعقهدة الم رابطي داو  نواة الصليي إمـا أد  ننـ  مرةك واحدة أو ال العمليا

دف عمليي  صلي  البرو ين   ننـ ، فاالف قار لوظيكٍي واحدة يفد  إلى  وَّ

 .596(( بالكام ، وبال الي ال يوجد ذلك الكادن الحي

 

المعاصددرة الم علقددي بالكيميددان أد الدراسددات وماان تلااك الشااواهد أيضااا      

الكيمياديي وعلم الحياة الجميئي بين  أد الكادن الحي من إنساد وحيدواد فدي 

)) وذلددك هددو محصددلي .  كويندده وأجهم دده يقددوم علددى  كامدد   كددويني مددذه  

ل عدداود مئددات المليددارات مددن الصاليددا المنكددردة الدديقددي  يددر المرديددي ال ددي 
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درجي أد أيا منها لم  عدد ددادرة علدى  صصص  في وظادكها  صصصا عاليا ل

الحيدداة منكددردة ، ومددن  ددم أصددبح  مهمددي العلمددان هددي فهددم وظددادف الصاليددا 

فكداد مدن ن دادج جهدودهم أنهدا عقددت علديهم . 597((المنكردة وطريقي  عاونهدا

طبقي أعلدى مدن ال عقيددات  حد  المسد و  الصلدو  )) البح  عندما اق نكوا 

هدددذا الن دددام الصلدددو  الُمدددذه   عقيددددا . 598... ((بدددداو  عمددد  الصليدددي ذا هدددا 

ووظيكي وأهميي ال يُمكن أد يقدوم بعملده إال إذا ظهدر فجد ة وقدامال ، وإال لدن 

يكددود للكددادن وجددود إذا دلنددا بصرافددي ال طددور العطددو ، فهددو دا دد  وهددادم 

 .لألحيان وليس ُمننئا لها

 ايدي فدي أنده  بديهن للعلمدان أد الكدادن الحدي قن دام هدو ومن ذلك أيضاا       

ولذلك فدإد فهدم .ال عقيد بك  مكونا ه، فهو قادن م رابق وم كام  بك  أجماده

الكدد   ددين ... الكادنددات الم عطدديي الحيددي ينب ددي أد يدد م مددن من ددور قلددي)) 

و كامد  ا جدمان ددادم علدى قد  مسد و  مدن ... مص لف عن مجمدو  أجمادده

مد  فدي الصاليدا،  دم فكي الكادن الم عطي الواحد يد م ال كا: مس ويات ال كوين

بين  لك الصاليدا ، فا نسدجي، فا عطدان، فدا جهمة العطدويي ال دي ب كاملهدا 

وهذا ال كوين الددي  والمد قن والحيدو  ، والم ندو  . 599((يك م  قياد الكرد 

والم كام  والم رابق ال يُمكن أد يعم  ويقوم بدورد إال إذا ظهر مرة واحددة 

العطددو  موجددودا لمددا حدددث ذلددك، وال  قددامال م رابطددا، ولددو قدداد لل طددور

ظهرت ا حيان أصال؛ وبما أنهدا ظهدرت و نوعد  دلد  علدى بطدالد القدول 

 .بال طور العطو  بنوعيه

 

علدددى ا جهدددمة المعقددددة وال دددي ال  قبددد  االو دددمال وال ومااان الشاااواهد       

العين ، وا جنحي ، : ال طور، ويج  أد  كود مج معي ومك ملي ل قوم بعملها

الصاصددديي المنددد رقي فدددي العيدددود وا جنحدددي هدددي أنهمدددا ال  فديددداد ))  د  

وبعبارة أور ، ال يمكدن لعدين نصدف ناميدي . وظادكهما إال إذا اق م  نموهما

فدوق ذلدك ))و((. أد  ر ؛ وال يمكن لطادر أجنح ده نصدف مك ملدي أد يطيدر

اد هدذد االجنحدي المنددوهي ال يمكدن  ددفد  أ  وظيكدي فدى نكددس الودد  الددذ  

وبذلك سوع  نك  عبئدا  دديدا ، فيه االطراع االماميي من وظيك ها  حرم 

على الكادن بال فاددة و حرمه من وسيلي هامي للدفا  او الهجوم ، وفدوق قد  

ذلك وذلك ال يُعد ام الك ا جنحي أمراك قافياك لطيراد الكدادن البدر ؛ إذ  ك قدر 

وددر  ال ددي  سدد صدمها الكادنددات البريددي إلددى العديددد مددن اآلليددات ال رقيبيددي ا 

ع ددام الطيددور أوددف بكثيددر مددن : فعلددى سددبي  المثددال. الطيددور فددي الطيددراد
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ع ددام الكادنددات البريددي، قمددا أد ردددي الطيددور  عمدد  بنددك  مص لددف  مامدداك، 

و  م ع الطيور بجهاه عطدلي وع مدي مص لدف وقدذلك بجهداه دلد  ودورة 

طلبددات و ع بددر هددذد الميددمات م . دمويددي علددى درجددي عاليددي مددن ال صصددا

وال بدد أد . ضروريي للطيراد يح اجها الطادر بدنكس دددر اح ياجده لألجنحدي

 كود ق  هذد اآلليات دد نن ت معاك وفي نكس الود ؛ إذ من  ير الممكن أد 

ولهدذا السدب ،  ع بدر الن ريدي .  كود دد  نكل   دريجياك عدن طريد  ال دراقم

ن ريددي مطددللي  ال ددي  فقددد علددى  طددور قادنددات اليابسددي إلددى قادنددات جويددي

 . 600(( ماماك 

وممددا يثبدد  ذلددك ويفقدددد أيطددا هددو أندده ر ددم قثددرة الحكريددات المك نددكي    

المقدرة بدالماليين فإنده قمدا انندا لدم نعثدر علدى قادندات وسديطي بدين ا ندوا ، 

فإننا لم نجدد مدن بينهدا قادندات لهدا أنصداع عيدود، وال أنصداع أجنحدي، وال 

وبمددا أد ذلددك لددم يثبدد  واد الطيددور . أنصدداع أجهددمة الطيددراد لددد  الطيددور

ظهرت دديما وما  مال إلى اليوم فإنه ي بين من ذلك أنهدا ُولقد  ولقدا واصدا 

 .منكصال ولم   طور عن المواحف وال عن قادنات أور 

يوجددد م هددرا آوددر مددن م دداهر ال ن دديم وال عقيدددة  أنددهوماان ذلااك أيضااا      

ة بعدد  الكادنددات ال ددي وال كامدد  ال ددي ال  قبدد  االو ددمال علددى مسدد و  حيددا

 عددي  ن امددا جماعيددا  عاونيددا و ع مددد بنددك  قلددي علددى بعطددها بحيدد  ال 

فالنح  مثال ينقسدم مج معده .  س طيع أد  عي  دود  ن يمها قالنح  والنم  

فلدو حددث أد . الملكي والصدم والذقور وقلهدم يع مدد علدى اآلودر قليدا)) إلى 

فهددو ال يسدد طيع العددي    طددور أحددد أعطددان المجموعددي وحدددد، لهلددك ح مددا،

و بمدا أنهدم ددد نجحدوا فدي البقدان . بدود االع ماد علدى بقيدي أفدراد المجموعدي

. جميعددا، إلددى يومنددا هددذا، فالبددد أنهددم دددد ظهددروا جميعددا فددي  وديدد  واحددد

، والصلد  الصداي لكد  601((وال كسير الوحيد لذلك هو وجود ال صميم الذقي

د ي طور وال يسد طيع أد ي طدور فالنح  بسب   كوين ن امه ال يُمكن أ. نو 

لقي والطبيعي والدلي  القطعدي علدى أنده لدم ي طدور .  نه مصلوق على  لك الصي

وما يمال إلى اليوم على طبيع ه هو معطيدات السدج  الحكدر  الم علقدي بكد  

ا نوا   ال ي أقدت انها لم   طور وبقي  على طبيع ها سوان ال ي انقرضد  

نها النح  مثال، فإنه ما يدمال علدى ولق ده وطبيع ده م. أو ال ي بقي  إلى اليوم

 : 602مليود سني قما هو مبين في الصورة اآل يي 03منذ نحو 
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الحكريددي المكرطددي ال عقيددد وال ددي ال  قبدد  االو ددمال وال وماان الشااواهد      

مليددود سددني، وهددذا الحيددواد  485م حجددرة ال ريلوبايدد   عددود إلددى : ال طددور

 :603ظهر في العصر الكمبر 
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إنه حيواد مده  لل ايي في  عقيد و كام  أجهم ه ووظيك ه ، إد له عيونا    

م عددة العدسات ومكوني مدن عددة وحددات  ابعدي ل لدك العيدود ، وقد  وحددة 

وق  منها  قوم بوظيك ها ق نهدا عدسدي مسد قلي ولكد  . من وحدا ها هي عدسي

ا بحداث ودد بيند  . منها من ر مص لف ،  م   وحد المناظر في وحدة واحدة

أد العددين الواحدددة لهددذا الحيددواد قدداد بهددا أقثددر مددن  ال ددي أالع عدسددي، ممددا 

من ر مص لف ، ل  وحد في وحدة واحددة فدي  4555يعني أنه ي لقى أقثر من 

وهددذا ن ددام  معقددد جدددا وم كامدد  لل ايددي، ومددذه  حقددا ، ويددنق  . 604النهايددي

ات من ا بسق إلدى حكايي ال طور من أساسها في دولها بال طور ونن ة الكادن

 . إنه ن ام معقد وم كام  ال يقب  االو مال، وال ال طور أبدا . ا عقد

 

ال عقيددد   لددك النددواهد والمعطيددات الهادفددي والم نوعددي الم علقددي ب دداهرة    

وال كامدد  وال ددرابق وال عدداود بددين مكونددات وأجهددمة الكددادن الحددي  ُثبدد  أد 

ي إليه ، وال  س طيع أد   طدور، ا حيان لم   طور عطويا، وال هي في حاج

 نه ال يُمكنها أد  عدي  علدى ا ر  إذا لدم   هدر فيهدا  لدك ا جهدمة دفعدي 

فهدددي ال  قبددد  احنقددداي وال االو دددمال  نهدددا  عمددد  . واحددددة قاملدددي م كاملدددي

م عاوندي م رابطدي م كاملددي، ومدن  ددم لدن يسدد طيع الكدادن الحددي العدي  إد لددم 

ولن  س طيع الطكدرات أد   يدر نوعهدا . احد  هر فيه مرة واحدة في ود  و

بدلي  أد الحكريات ر م قثر ها والمقدرة بالماليين لدم  كندف . وال  طويرها

لنا عن أيي قادنات وسيطيي في  كوينها الدداولي والصدارجي، وإنمدا أظهر هدا 

 .قاملي دلبا ودالبا

 

لق هدا وطبيع هدا ، ف عندي أد قد   وأما ظااهرة كماال األحيااء    ا حيدان فدي وي

المجهريدي والكبيدرة قاملدي َولقدا وطبيعددي ، فهدي لدم   طدور، وال   طددور، وال 

مدن .  ريد أد   طور، وال يُمكنها أد   طور  د ال طور ي ناد  مع طبيع ها

أد الكادنات وحيدة الصليي عا   وما  مال إلى اليوم بنكس طبيع ها ذلك مثال 

ونكددس .  ددكال وال مطددموناولددم يحدددث لهددا أ   طددور فددي ولي هددا  ووظيك هددا

ا مر ينطب  على ا حيان ا ور  من أسماك وهواحف، و ددييات ، وددرود 

فقددد سددجل  المعطيددات الحكريددي أد ا حيددان المنقرضددي عا دد  ولددم . وإنسدداد

ومنها أحيان عا   وبقي  إلدى .   طور  م انقرض  من دود أد   رك ولكا 

يدوم  وحدد   فيهدا   يدرات ومنهدا أحيدان عا د  إلدى ال. اليوم دود أ   طور

وق  .  كليي دليلي ضمن  نو  أجناس النو  الواحد ولم   طور إلى نو  آور

هذا يعني أد ق  ا حيان علدى مسد و  ا ندوا  وا جنداس ومدا  ح هدا قاند  
                                                 

، علدى /http://antishobhat.blogspot.com، مدوندي نسدف احلحداد ، موددع ظهور الحياة فجد ة و.  23: ي  7  أطلس الصل  ، : هارود يحيى 604

 .النبكي المعلوما يي 

 



لق ها وطبيع ها فهي لم   طور ، وال  ح ا  أد   عي  حياة طبيعيي قاملي في وي

وحالهدا هدذا هدو دليد  .  سد طيع أد   طدور  طور ،وال  ريد أد   طدور، وال 

دطعي على بطالد القدول بدال طور العطدو  بنوعيده ، وهدو  ابد  بطبيع هدا 
 .الحاليي وب دلي السج  الحكر 

    

وبما أد ا مر قدذلك، فدإد  لدك الحقيقدي  عندي عددم وجدود قادندات بداديدي      

 وجدد قادندات بسديطي وأور  م طورة، وال يصح وصدكها بدذلك أصدال، وال 

لق هددا، و  كامدد   وأوددر  معقدددة، فهددي قلهددا معقدددة فددي  كوينهددا وقاملددي فددي وي

و  ددواهد ب جهم هددا ومددع محيطهددا و سدداهم فددي دورة الحيدداة القادمددي علدددى 

ال كام  وال واهد بين ق  الكادنات الحيي، وأد أ  ول  في ذلك سينقل  سلبا 

وعدن ذلدك يقدول عدالم . وظيكديفكد  قدادن  يدر دابد  لل طدور  كويندا و. عليها

في عالم الجميئات وا حيان المجهريي )) " ا حيان المجهريي  مايك  دان ود 

ا لكدادن آودر ،  وال يوجدد هنداك قدادن أقثدر ، ال يوجد هناك قادن حي يَُعُد جدكه

لق دده .605(( "بداديددي أو أقثددر  طددوراك مددن قددادن آوددر  فكدد  قددادن حددي قامدد  بصي

 . يئ وما فوده وطبيع ه في  كوينه الجم

وبما أد ق  ا حيان قاملي َولقا وطبيعي فهي  نهد بنكسها أنها لدم   طدور،    

ولدددن   طدددور مسددد قبال مهمدددا   يدددرت ظدددروع حيا هدددا ، وهدددذا أمدددر أقد ددده 

مددن ذلددك مددثال أد الحيوانددات ال ددي  عددي  فددي . الحكريددات وينددهد بدده الوادددع

اري إلدى مدا  حد  آالسكا عندما  ص  درجي الحرارة في فصد  الند ان القد

الصكر فإننا نجد  لك الحيواندات  سدلك ُسدبال م عدددة حسد  طبيعدي قد  منهدا  

فمنهددا مددن يهدداجر إلددى مندداط  مر كعددي الحددرارة . ل واجدده البددرودة النددديدة

ومنهدا مدن لهدا وسداد  . ومنهدا مدن يددو  فدي سدبات قالدببدي . قالطيور مدثال

يدواد ضدكد  الصند ، ومنهدا ح.  عمل حرار   حميها مدن البدرودة الندديدة

)) إنه حيواد ص ير وأمرد  ري  جدا في مقاوم ه وحكاظه على حيا ه، إنه 

من مان جسدد وي حول جسدد الى دطعي مسدمطي مدن % 15ي جمد ما يقارب 

الجليد القاسى ويبقى هكذا لعدة اسابيع ال  وجدد بده أ  ا دارات فعليدي للحيداة 

يددي م جمدددة ،ال  ددنكس، وال فالقلدد  م ودددف  مامددا عددن النددب  والدددورة الدمو

، لكدن مدا إد  ر كدع درجدي الحدرارة  ح دى يبددأ ...(( يوجد ا  نناط للددمات 

الذوباد و  دف  المياد ببقن مرة أور  إلى الصاليا، )) الطكد  الم جمد  فى 

ويبدأ  دف  الدم مدرة أودر  ويعدود ال دنكس فدى مددة ال   جداوه  ال دين دديقدي 
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ونكدس ا مدر ينطبد  . 606((وق د  يئا لم يكدن وي مطع الطكد  ويقكم بعيدا 

على الحيوانات ا ور ، فإنها س عود إلى مدا قاند  عليده دبد  فصد  الند ان 

 . البارد جدا 

فماذا يعني ذلك ؟؟، إنده يعندي أد قد   لدك الحيواندات  معقددة وقاملدي فدي     

ولق ها و عي  حياة طبيعيي سوان قان  في الصيف أو الن ان، فدي الصريدف 

الربيع ، فهي على  لك الطبيعي منذ ماليين السنين، فال هي  طدورت إلدى أو 

قادنددات أوددر ، وال هددي  سدد طيع ذلددك وال  ريدددد، وال أد   يددر  دديئا مددن 

ب  ال  سد طيع . حيا ها، وال هي نادصي ل كم  نكسها، وال هي بسيطي ل  عقد 

لل طددور  وعليدده فلددو قدداد. إال أد  بقددى علددى طبيع هددا ال ددي ولقهددا هللا عليهددا

الممعدددوم وجدددود لمدددا قددداد ذلدددك حالهدددا، ول  يدددرت و طدددورت إلدددى قادندددات 

وبمددا أنهددا بقيدد  محاف ددي علددى طبيع هددا دل هددذا علددى بطددالد القددول .أوددر 

 . بال طور العطو  بنوعيه

لق هدا و عدي  حيداة        ومما ينهد على أد ق  الكادنات معقدة وقاملي في وي

جدم ن ي كدود منده أ  قدادن هدو  طبيعيي ؛ هو أنه مدن المعدروع أد أصد ر

الددذرة، وهددي قددادن  ايددي فددي ال عقيددد والددددي واححكددام والجمددال، وال  قبدد  

ومنهددا أد قدد  . ال طددور، ولددو حدددث لهددا ذلددك النهددارت ومعهددا الكددادن قلدده 

الكادنات الحيي   كود من وليي واحدة أو أقثر، ومن الثاب  علميدا أد الصليدي 

الددي واححكام ، وق  واليا الجسم  عم  معا في ذا ها هي  ايي في ال عقيد و

بن ام ُمحكم معقد ُمذه  معجم، وال  قب  ال طور، ولو حدث لها ذلدك فرضدا 

ومن الثاب  دطعا أد ذلدك لدم يحددث .  النهارت و عطل  أجهمة الكادن قلها 

ومن ذلك أيطا أد ق  قادن ي كود من أجهدمة .  لها بدلي  الوادع والحكريات

، وم عاوندي مدع أجهدمة أودر  ، ف مثد  قلهدا  ن امدا  ايدي فددي  عمد  منكدردة 

وبكطددلها يسدد طيع أد يعددي  الكددادن الحددي حيدداة . ال عقيددد واححكددام وا دان

لق ه ، وال ي طور، وال يح دا  إلدى أد ي طدورد وال يسد طيع  طبيعيي حس  وي

 . أد ي طور

عقددا، وبما أد ا مر قذلك فال يوجدد قدادن بسديق يطلد  ال طدور ليصدبح م   

وال نادصددا ليك مدد ، وال دلقددا وال مطددطربا ليطلدد  حيدداة طبيعيددي هاددددي مددن 

وبما أنه قذلك فال وجود لصرافي ال طدور العطدو  بنوعيده، . وار  طبيع ه 

وال يصددح أد يوجددد، وال الكادنددات  طلبدده ،  نهددا ال  ح اجدده بحكددم طبيع هددا 

 . المكطورة عليها
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ن السددج  الحكدر  أذقددر منهدا هنددا مد حكريدداتومان تلاك الشااواهد أيضاا      

حكريات  عود إلى عندرات الماليدين مدن السدنين ولدم يحددث فيهدا أ   طدور 

دارويني وال موجه، وبقي  علدى حالهدا م طابقدي  مامدا مدع جنسدها الموجدود 

منها حكريي لصرصور، وعقرب، وجرادة ، هي  من باب ال مثيد  ال .  اليوم

 : ت قثيرة الحصر ودد سب  أد أوردنا منها حكريا

 

 
 

 لك الحكريات هدي أدلدي دطعيدي علدى أد ا حيدان ظهدرت مندذ أول ولقهدا     

مليود سني، مدا  دمال علدى حالهدا إلدى  755قاملي ولقا وطبيعي منذ أقثر من 

  طددور، وال  ريددد اد   طددور، وال  سدد طيع أد   طددور، فهددي  إنهددا لددم. اليددوم 

 . أدلي دطعيي على بطالد القول بال طور العطو  بنوعيه 

 

النادطي لل طور العطو ،فسد ورد منهدا  وأما بالنسبة للمعطيات األخرى    

ا ول ي عل  بالقانود الكيميدادي المعدروع بالقدانود الثداني : هنا  اهدين فقق

فكمددا أندده  بددين علميددا ووادعيددا  بطددالد القددول بددال طور . حراريدديللددديناميكا ال

العطو  ب دلي السج  الحكر  وعلم الورا ي فإد ذلك القانود هو أيطا دلي  

و كصددي  ذلددك هددو أد هددذا . دطعددي علددى بطددالد القددول بددال طور العطددو 

الكود يسير بو يرة  اب ي ))القانود يحكم الكود بك  ما فيه ، وينا على أد 

ونحن ندر   د  ير القدانود الثداني . -الكوضى، وال لف  -هيادة االن روبيا نحو

حوالينا في ق   ىن، فنحن نعم  بك  جد لكي نر    رفدي وننسدقها، ولكدن 

ما أد ن رقها لن نها ح ى  ن نر فيها الكوضى من جديد بسرعي وبك  سهولي 

الصدعوبات وقدم نالددي مدن . ح ى واد لم ندولها، اذ سيعلوها ال بدار والعكدن

عندما نقوم ب عمدال صدياني البيدوت والمكدادن وصدياني اجسدادنا ونجعلهدا فدي 

والحقيقي هي اد ما . افط  وضع ،ولكن قم يكود سهال  رقها لل لف وللبلى 

ي عددين علينددا عملدده هددو ال  ددين ، فكدد   ددين يسددير ذا يددا نحددو ال لددف ونحددو 

نيده القددانود الثدداني االنهددام ونحددو االنحدالل وال ككددك والبلدى وهددذا هدو مددا يع



الكيميددان يفقددد لنددا بدداد جميددع ال  يددرات وال حددوالت وال كدداعالت )) فعلددم ((.

الجاريددي فددي الكددود منددذ نندد  ه  سددير نحددو هيددادة االن روبيددا، أ  نحددو هيددادة 

الكوضددى وهيددادة ال ككددك واالنهدددام واالنحددالل، فكيددف يمكددن إذد اد يدد م أ  

قيددف يمكددن هددذا وفددي ظدد  أ  !... طددور نحددو ن ددام افطدد  واعقددد واردددى ؟

والحقيقي اد القانود الثاني دانود  ام  ودانود عام، ولعله أ دم  ... دانود ؟

 . 607((دانود قوني على االطالق

 

أد الكددود بكدد  مددا فيدده يسددير نحددو ال دددهور وال ككددك ذلددك القددانود يقددرر     

فلديس صدحيحا مدا  دعيده ال طوريدي . وال حل  والكوضى والكساد،  دم المدوت

ن أد البيئددي ب روفهددا الطبيعيددي مددن ريدداح وحددرارة، ومطددر وعواصددف ، بمدد

فذلك . وان صاب طبيعي  عم  قلها على إحداث ال طور العطو  في ا حيان

القانود ينق  هذا المعم ويُبطله من أساسه،  نه يسير عكس حكايي اال قدان 

العطددو ، فهددو يعمدد  علددى افنددان وهدددم الكادنددات الحيددي والجامدددة ال علددى 

والنداهد علدى ذلدك أيطدا هدو أنندا ندر  فدي الطبيعدي أد .  ردي ها و طويرهدا

عواملها  ف ر في ا حيدان وال  وجددها مدن عددم، فيُمكنهدا أد  عمدي البصدير 

لكن ال يُمكنها أد  عيد له بصرد ، و يُمكنها أد  ق   الحي، لكن ال يُمكنهدا أد 

فالطبيعدي . إعادة بنادهدا   ُحييه ، و س طيع أد  هدم البيوت ، لكنها ال  س طيع

بعواملهدا ددادرة علدى إحدداث الصدراب وإهدالك ا حيدان علدى وجده ا ر ، 

وهدذد الندواهد . لكنها عاجمة  ماما عن إيجاد ا حيان، وإعادة بنان ما دمر ه

 .   هي  طبي  عملي لما يكعله القانود الثاني للديناميكيي الحراريي في الكود

 

أد ذلددك القددانود يددنق  ال طددور العطددو   واضددح مددن  لددك المعطيددات    

بنوعيدده، وال  قددف أمامدده عوامدد  طبيعيددي، وال ان صدداب طبيعددي، وال صددرا  

على البقان ، وال طول أهمندي  فمهمدا طالد  فإنده لدن يسدمح ب هدور ال طدور 

. العطو  الممعوم،  نه دانود هادم لكد  الكادندات وال يسد ثني واحددا منهدا

قد  قدادن ي هدر علدى  أ رنا إليه سابقا مدن أدوهو من جهي أور  يُثب  ما 

الطبيعي يكود قادنا قامال ومعقدا وال يح ا  إلى أ   طور،  م بعدد ذلدك يبددأ 

فددي السددير مبا ددرة نحددو ال راجددع وال دددهور إلددى نهاي دده وفناددده ،وال يسددير 

 .لي ردى وي طور قما يمعم ال طور العطو  

 

القانود ال ينطب  علدى ا حيدان وال يندملها ، ال وال يصح القول ب د ذلك     

يصح  د هذا االسد ثنان مجدرد هعدم وال يوجدد دليد  يُثب ده والبدد مدن  دوفرد 
                                                 

، علددى النددبكي /HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM، مدونددي نسددف احلحدداد ، مودددع منادطددي علددم الكيميددان لكرضدديي ال طددور 607

 . 653: موسوعي الرد على الملحدين العرب ،  ي: وهيثم طلع  .  المعلوما يي

 



 د ذلك القانود الكيميادي مدن الثابد  علميدا أنده . ليُفوذ بها، وإال ال ديمي له

و د أدلي السدج  الحكدر  . دانود عام ينم  ق  قادنات الكود دود اس ثنان

لددم الورا ددي أ ب دد  با دلددي القطعيددي بطددالد القددول بددال طور العطددو  قمددا وع

بيناد سابقا، وهذا نكي لذلك االس ثنان الممعوم، و  قيد علدى أد ذلدك القدانود 

 .  ينم  ا حيان أيطا، وأنه عم  عمله فيها دود أد يس ثنيها

 

بنوعيده  فمكادد أد مما يبط  القول بال طور العطو وأما الشاهد الثاني     

هو أنه من الثاب  علما ووادعا أد الكادن ال يُمكن أد    ير أجهم ه وطبيع ده 

لمجددرد   يددر ظروفدده الطبيعيددي مهمددا طددال الددممن و  يددرت ال ددروع، وإال 

لكاندد  قدد  قادنددات الوسددق الواحددد علددى طبيعددي واحدددة ولمددا وجددد أ   نددو  

طبيعددي إال  بينهددا، وهددذا باطدد  بددالوادع الددذ  نعيندده ونددراد؛ فمددا مددن وسددق

قمددا أندده مددن .  وعا دد  فيدده أحيددان قثيددرة وم نوعددي  ددكال وحجمددا وطبيعددي 

مثد  )) المعروع علما ووادعا اس حالي أد ي حول قادن إلى قادن آور ،  د 

ذلك ال حول ي طلد  أقثدر مدن   ييدر قبيدر و ايدي فدي ال عقيدد والد الهم وفدي 

رددات ح دى  سد طيع حي  ال بد مدثال وأد    يدر الصيا ديم إلدى ، ود  واحد 

والبددد أيطددا أد  ك سدد  المعددانف صددكات ا رجدد  ح ددى .ال ددنكس فددي البددر 

وبما ي طلبه ذلك من   يير م الهم وم كام  ،  س طيع أد  حم  وهد الجسم 

وال بد قذلك من   يدر قد  أجدمان الجهداه . وآني في الع ام والعطالت معا ك

، البدر بددال مدن البحدر ح دى  عمد  فدي بيئدي  -الكلي دين والعدرق  -احوراجي 

البد للجلد أد يك س  ملمسا كو رقيبا كم  يدرا ليمندع فقدد ، وأويرا وليس آورا 

   .608((المان من الجسم 

وعدددن عددددم إمكانيدددي  حدددول و طدددور احنسددداد مدددن القدددرد يقدددول العدددالم     

 أد فكدرة  اع ))" إنه : لوف و  أوين سي احنساد أص  في الم صصصين

 البدددادي احنسدداد دراسددي لكددن النددمبانم ، عددن م طددورة نسددصي هددم البنددر

 أو الندددمبانم  مدددن البندددر ي طدددور أد يمكدددن ال ب نددده   قددددنا فدددي سددداهم 

 .609(("ال وريال

واضح من ذلك أنه يس حي  علميا وعمليا أد ي طور درد ليصبح إنسدانا ،     

ياد أعمداهم  عصدبهم ا عمدى يككدرود قالصدبلكن هفالن المالحددة وأمثدالهم 

ل طدددورهم الممعدددوم، ف صدددبحوا ودددرافيين باسدددم العلدددم اف دددران عليددده وعلدددى 

ولددذلك فددإد دددول العقدد  الملحددد بصرافددي ال طددور و يرهددا مددن . !!!!الحقيقددي

                                                 
 .على النبكي المعلوما يي  (( أبو ح  هللا )) صعوبات ن ريي ال طور ،  مدوني : أبو ح  هللا  608
45DE-246F-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54C0A6AA-:  طعددن بصددحي ن ريددي دارويددن ، مودددع الجميددرة نددد  " أرد " 609

2042487364BB.htm-A79D  . 
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ال يص لدف عدن عقدول الصدرافيين القددمان ورافا ه السابقي جعل ه عقال ورافيا 

 .  ة الكود وصرا  اآللهيالذين نسجوا ا ساطير والصرافات حول نن

أد معطيددات  ي بددين منهددا أوالوختامااا لمااا ذكرنهااا وللمباحااث السااابقة      

السددج  الحكددر  هددي أدلددي دطعيددي علددى بطددالد القددول بددال طور العطددو  

بنوعيه،  نها ددم  لنا براهين ماديي ملموسي  نق  ال طور من أساسه وال 

ا ظهددرت فجدد ة دود مقدددمات فقددد بيندد  أد ا حيددان قلهدد.يُمكددن نقطددها أبدددا

منهددا طادكددي عا دد  طددويال ولددم   طددور،  ددم .  طوريددي فددي العصددر الكمبددر 

ومنهددا أحيددان أوددر  ظهددرت فجدد ة أيطددا بعددد . انقرضدد  ولددم   ددرك ولكددا

ومنها أحيان ظهدرت ددديما وبقيد  . االنقراضات من دود أد يكود لها سلف

ولددم  نقددر  ومنهددا أحيددان عا دد  طددويال . إلددى اليددوم مددن دود أد   طددور

وبقيدد  إلددى اليددوم لكددن حددد   لهددا   يددرات  ددكليي ودليلددي ضددمن أجناسددها 

فكان  ن يجدي . وأنواعها، فبقي  على حالها من دود أد   طور إلى نو  آور

إنها لدم  وجدد  د . ق  ذلك عدم وجود حلقات وسيطي بين ق  أنوا  ا حيان

عقدد  الملحددد ال طددور بنوعيدده لددم يحدددث ومددا هددو إال ورافددي مددن ورافددات ال

 . وأمثاله من ال طوريين

إد الحقيقددي ال ددي أ ب هددا السددج  الحكددر  بددبطالد القددول بددال طور : ثانيااا    

العطو  أ ب ها أيطا علم الورا ي بعدة أدلي حاسدمي ، منهدا أنده أ بد  أد قد  

قادن حي إال ويولد ببرمجي ورا يدي مندكرة هدي ال دي  د حكم فدي قد  صدكا ه 

مكن اد يحيد عنها وال ي هر مدا لديس فيهدا، وال أد وأجهم ه وأعطاده وال ي

ف لددك البرمجددي ال  سددمح للكددادن أد يك سدد  مددا لدديس . ي طددور إلددى قددادن آوددر

 . فيها، وال أد ي صلا من بع  مافيها، وال أد ي طور إلى قادن آور

فقد  بين أد ق  قادن حي يولد قامال بصلق ه وأجهم ده فدال  -ثالثا -وأخيرا    

وال الميدددادة ويعدددي  حيددداة طبيعيدددي بكددد  مكونا ددده المعقددددة  يقبددد  االنقددداي

والم كاملي، ومن هذد صكا ه ال يُمكن أد ي طور إلى قادن آور، وال يريد أد 

 د . ي طدددور، وال يسددد طيع أد ي طدددور ح دددى وإد فرضدددنا جددددال أنددده يريددددد

الطبيعي ال دي ُولد  عليهدا  منعده مدن أد ي طدور، فدال طور بالنسدبي إليده دا د  

ووالصددي مددا ذقرندداد أد قدد   لددك ا دلددي . ولدديس ُمننددئا وال ُمحييددا وهددادم

والنواهد ال ي اوردناد في المباح  السدابقي قاند  أدلدي دطعيدي علدى بطدالد 

القول بال طور العطو  بنوعيه، وأ ب   أد ا حيان قلها ُولق  ولقا واصدا 

اطي  فكان  أدلي ُمكحمي وهادمي لنبهات وأب. مس قال ولم   طور عن بعطها

 



العقدد  الملحددد فددي دولدده بددال طور العطددو  مددن جهددي، وقا ددكه النحرافا دده 

 .   و العبا ه االس دالليي من جهي أور 

 : نقض اعتراضات تطورية تتعلق بنقدنا للتطور العضوي  -5
ال  دددك أنندددا أ ب ندددا با دلدددي القطعيدددي مدددن السدددج  الحكدددر  وعلدددم الورا دددي    

 طور العطدو  وبيندا بعندرات الندواهد والكيميان و يرها بطالد القدول بدال

وا دلي أد احنساد وبادي ا حيان ولق  ولقا واصا منكصال ولم   طور عن 

سدنذقر جملدي  -ا ويدر –ومع أد ا مر قذلك فإننا فدي هدذا المبحد  . بعطها

اع راضات  طوريي  حريكيي  طليليي دالهدا المالحددة وال طوريدود عامدي أو 

سنوردها ليس  نهدا . قدنا لل طور العطو  وإبطالهربما يقولونها ردا على ن

صحيحي، فهي باطلي دطعا قما بيناد سابقا، وإنما نوردها لكطح العق  الملحد 

وبيددداد إصدددرارد علدددى ال مسدددك با باطيددد  وا وهدددام وال حريدددف، ورفطددده 

االع راع ببطالد ال طدور العطدو   عصدبا للباطد  و مسدكا بدينده ومنهجده 

 . للعق  والوحي والعلم قما بيناد سابقااالس داللي الهادم 

منهااا اع راضددات  مويريددي  طددليليي   علدد  بالحكريددات  فماان ذلااك مااثال      

 مويدددرا هم الم علقدددي بإنسددداد بل دددداود ، وإنسددداد جددداوا ، وإنسددداد نبراسدددكا، 

و مويرات ا جني ال دي هورهدا الطبيد  إرنسد  هيكد  قمدا بينداد و قنداد فدي 

لددك فددإد ال طددوريين مددن المالحدددة وأمثددالهم بقددوا لكددن ر ددم ذ. الكصدد  ا ول

مصددريين علددى دددولهم بددال طور العطددو  واالع ددرا  علددى حقدداد  السددج  

الحكددر  بممارسددي مص لددف أنددوا  ال طدددلي ، ولددم ير دددعوا ر ددم انكنددداع 

 .   مويرا هم منذ أقثر درد

من ذلك أيطا أننا نجد في النك  اآل ي رسومات  نوا  من ا جني ال ي      

وهدي م ندابهي  610هورها هيك  قما هي في الصف ا ول من الصورة أدنداد

فيما بينها جدا ال نكاد نكرق بينها في مراحلها ا ولى؛ مقاب  الندك  الحقيقدي 

فدا مر واضدح . ل لك ا جندي قمدا هدو فدي الصدف الثداني مدن نكدس الصدورة 

حرفهدا  جدا، إنه  موير فطيع وم عمد وال مجال للمقارندي بينهدا لكدن الرجد 

وسددار علددى نهجدده إوواندده مددن بعدددد عددن إصددرار و عمددد إلددى يومنددا هددذا، 

 . ان صارا لدينهم

                                                 
 .لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي، مدوني ال .§فلماذا  درس في جامعات ال رب، إذا قان  ن ريي ال طور واطئي  610



 
 
 

ومدددن  رادددد  هدددفالن ال طدددوريين أنددده ر دددم انكنددداع أمدددر  لدددك ا جندددي    

الممورة، فإنهم أصروا على باطلهم ولم ير دعوا وواصلوا عملهم ال حريكي 

ف عدداد  مددن ذلددك مددثال أد أحدددهم  صددنف ق ابددا فددي علددم ا حيددان. ال طددليلي

رسومات هيك  الممورة دود إيراد الرسومات الصحيحي ، قما هو مبين في 

 :611م 6556الطبعي الثانيي من ق ابه سني 

 

 
 

سددمك : الكقريددات الصمسددي )) الحدد   لددك ا جنددي المددمورة هددي   جنددي     

إنهددا م نددابهي  612((النددل ، وسددلحكاة البددرك ،والدددجا  ،والقطددق ،واحنسدداد

الندداس ودددد ي سدانل بعدد    . ندابها قبيددرا مدع أد الحقيقددي ودالع ذلددك دطعدا

واضح من ذلك أد ال طوريين من المالحدة وأمثالهم مارسوا مص لدف : فيقول

أندوا  ال مويددر وال طددلي ، ومددع أد أمددرهم انكنددف وظهددر بطالندده وفسددادد، 

                                                 
 .، مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي.فلماذا  درس في جامعات ال رب، إذا قان  ن ريي ال طور واطئي  611
 .، مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي.فلماذا  درس في جامعات ال رب، إذا قان  ن ريي ال طور واطئي  612

 



لكدددن لمددداذا مدددا يدددمال القدددوم يددددافعود عدددن ال طدددور العطدددو  ويُددددرس فدددي 

 . !!الجامعات العالميي ويُدافع عنه ؟؟

إلددى أد احلحداد بكدد  أصدوله هددو ديدن وعقيدددة يرجدع سددب  ذلدك : وأددول     

و ريعي عند العق  الملحد، والدين ي عص  له ا باعه ح دى وإد قداد بداطال، 

بددلي  أد قد  .  د أه  ا هوان ي عصبود  باطيلهم عدن جهد  ودصدد وعلدم

أه  ا دياد الباطلي مع ظهور فسادها إال أنهم إلى يومنا هذا مايمال أ باعهدا 

ي عصددبود لهددا قمددا هدو حددال اليهددود والنصددار ، والهندددوس م مسدكين بهددا و

فددالعبرة . والبددوذيين، والصددوفيي والندديعي احماميددي علددى اودد الع طددوادكهم

ليسدد  فددي  مسددك الندداس ب ديددانهم ومددذاهبهم وإنمددا هددي فددي مددد  صددح ها 

واحنسدداد العاددد  والعددالم والمحايددد ال ين ددر  فددي بحثدده عددن . وصددوابها فقددق

عددا وحماسا و عصبا، :لي والبراهين وال ين ر إلى ا  با  الح  إال إلى ا د

 . د الح  ال يُعرع بذلك وإنما يعرع با دلي الصحيحي ال ي يحملها

ومن اع راضا هم ال طليليي أيطا أنهم او لقوا أ كاال وياليي  حيان     

ب عطان حكريي دليلي جدا ال يُمكنها أد  عطي الصورة الكاملي وال وهميي 

من ذلك مثال أنهم عثروا على . الصحيحي للكادن ال ي قان   ن مي إليه

حكريي مكككي ومك  ي ع امها وال  وحي بصور ها ا صليي أبدا، فجمعوها 

ورقبوها واو لقوا لها صورة  طوريي بين القرد واحنساد حس  أهوادهم 

 :  613موها أرد ، وإليكم الع ام أوال،  م الصورة المص لقي لها  انياوس

 
 

: أد ال طوريين دسموا الحكريدات القرديدي والبندريي إلدى :  ومن ذلك أيضا  

، وحكريدات  دبه  -القدرد احفريقدي -حكريات درديي ، و حكريات  دبه درديدي

 .614احنساد العاد  -، وحكريات بنريي -نايندر ال مثال  -بنريي

 لددك ال قسدديمات باطلددي دطعددا و ُبطلهددا حقدداد  السددج  الحكددر  قمددا بيندداد      

الحقيقدي ليسد  أ دباد بندر قمدا هعدم ال طوريدود وإنمدا هدي وهي فدي . سابقا

فبالنسددبي .  -بنددريي -حكريددات درديددي، وحكريددات إنسددانيي: علدى نددوعين فقددق 
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للقرديي فهي قثيرة جدا  د أنوا  القرود  ُعد بالمئات، منها المنقر  ومنها 

د ، وال ك اد القرود منها ما هو دلي  النبه من احنسا. ما هو باٍق إلى اليوم

ومنهددا مددا هددو دريدد  النددبه جدددا باحنسدداد مددن الناحيددي النددكليي وال نددريحيي  

قالنددمبانم  وال ددوريال، وا ورانج ددود ،لكنهددا دددرود مددع أنهددا  ددبيهي جدددا 

ولددذلك  فيصددح وصددكها ب نهددا القددرود النددبيهي بالبنددر لكنهددا ليسدد  .باحنسدداد

سدات المعاصدرة وددد بيند  الدرا. بنرا، وال يصح  سمي ها بالقرود البندريي 

أد الددمعم بوجددود حلقددات وسدديطي ان قاليددي بددين احنسدداد والقددردة هددو هعددم 

 . ، ودد سب  أد بينا بطالنه بال كصي 615باط 

ونكس ا مر ينطب  على البندر، فهدم أجنداس قثيدرة ددديما وحدديثا ور دم     

االو الفات النكليي الموجدودة بيدنهم فهدم قلهدم بندر مدن بندي آدم، لكدنهم مدن 

ور  ينبهود القرود مدن الناحيدي الندكليي وال ندريحيي بنسدبي قبيدرة ، جهي أ

قدددبع  القبادددد  االفريقيدددي   –وبعددد  ا جنددداس البندددريي الموجدددودة اآلد 

. أقثر  بها بدبع  القدرود مدن بدادي ا جنداس البندريي ا ودر  -والماليميي

وعليدده يصددح وصددف ا جندداس البنددريي ب نهددا  ُنددبه القددرود  ددكال فددي عدددة 

فالقرود . لكنها دطعا ليس  درودا، وال يصح  سمي ها بالبنر القرود جوان ،

من القديم إلى اليدوم قاند   ومدا  دمال  دبيهي بالبنر،والبندر مندذ القدديم إلدى 

علدى -والن يجدي هدي أد البندر. اليوم قدانوا يندبهود القدرود ومدا هالدوا قدذلك

بندرا، وهدذا  ليسوا درودا، والقرود على قثرة أنواعها ليسد  - عدد أجناسهم

يعني عدم وجود الحلقات الوسيطي الممعومدي بدين احنسداد والقدرود ، وبدين 

 . بادي ا نوا  قما سب  أد بيناد وو قناد 

     

بحكريدي القدرد لوسدي، ومن اع راضدات ال طدوريين ال طدليليي أنهدم  علقدوا   

د، لكن وهعموا أنه من أ باد البنر ، ويمث  حلقي ان قاليي بين القردة واحنسا

هدو  -لوسدي  -القدرد ا فريقدي الجندوبي ))ا مر لم يكدن قدذلك ، فقدد  دبن أد 

ودور البطولددي فددي الن ريددي ...!! .  أحددد أنددوا  القيددردة المنقرضددي ال أقثددر 

ويعندي القدرد [ ...اوس رالوب يكس]الداروينيي من نصي  درد منقر  يُدعى 

، ورسدميكا ال ...7563ظهرت حكريا ده علدى يدد ريموندد دارت سدني ... فج ة 

لكن الداروينيي ادع  .. يوجد فارق بين ع امه المك نكي وع ام النمبانم  

إلى أد جان أ هر علمان ال نريح عالميكدا  اللدورد سدالي .. أنه يمني من صبكا 

ا هدذا احدعدان  و بدين أد .. هيكيرماد والبروفيسور  ندارلم أوقسدنارد  وفنددَّ

. هو أحد أنوا  القردة المنقرضي ال أقثر – لوسي –القرد ا فريقي الجنوبي 

مددن واللهددا يسددرح .. . نددو  مددن القددردة بعطهددـا منقددر   2055ويوجددد 
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: ولددذا فددي المجلددي الكرنسدديي النددهيرة.. !! الدراونددي بمصدديال هم قمددا يندداؤود 

الدددودا  يدددا :"ق بددد  بالمانندددي  العدددري   7555العلدددم والحيددداة عددددد مدددايو 

 .616"((لوسي

 

 دبيه بجسدد )) يي لوسي المرق  هيكلها الجدمن ا قبدر منده علما ب د حكر   

القردة ووصوصا فيمدا ي علد  با صدابع الطويلدي المنحنيدي وا يدد  الطويلدي 

نس ن ج بنك  أفط  من هذد العيني وع ام يددها أنهدا . والصدر دمعي النك 

قاندد   منددي علددى مكاصدد  أصددابع يدددها قمددا يكعدد  النددمبانم  وال ددوريال 

 .617((اليوم

 

عامدا عددم وجدود  705ومنها أيطا أنه لما  بين من السج  الحكر  بعد      

الحلقات الوسيطي ، و ب  منه أد الكادنات القديمدي الموجدودة اآلد لدم يحددث 

فيها أ   طور قما بيناد سابقا بالنواهد الكثيرة وجدنا ال طوريين يع رضود 

هم فاو لقوا صدورا عليها بممارسي ال مييف وال   وال طلي  ان صارا لباطل

وأ كاال وياليي مثلوا بها الحلقات الوسيطي ر م أنه ال وجود لها فدي السدج  

مددن ذلددك اودد الدهم و صدديلهم ل طددور .الحكددر  وال فددي الوادددع الددذ  نعيندده

الديناصورات إلى طيور، و طور نجم البحر إلى سدمك ، قمدا هدو مبدين فدي 

 . 618الصور ين اآل ي ين

 
 

ومنهدددددا أد هدددددفالن ال طدددددوريين  لمدددددا عثدددددروا علدددددى جمجمدددددي القدددددرد    

بثال ي  صدورات مص لكدي  مامدا )) هينجان روفوس، وضعوا لها رسما وياليا 

 ددم  ددم سددحبها عددام ، م  7505حيدد   ددم  قددديمها قدددلي  علددى ال طددور عددام ، 

 .619((لقردة الجنوبيي م بعدما اق نكوا أنها أحد أفر  ا7525
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إنهم فعلوا ذلك من دود أ  دلي  صحيح من العق  وال من العلم وال من       

الوادددع، إنهددم مددمورود محرفددود م العبددود ال يهمهددم الحدد  وال العلددم وإنمددا 

إنهم فعلدوا ذلدك  ل مامدا و طبيقدا . همهم االن صار لدين احلحاد ولو بالباط  

ومن يكع   لك ا فعدال فهدو يندهد بنكسده علدى . !!لمنهج االس دالل احلحاد 

يف وال العدد  يبطددالد ديندده ال علددى صددح ه،  د الحدد  ال يُن صددر لدده بددال م

وال دد  والصدددا   بدد  وال يح ددا  إلددى ذلددك أبدددا، وإنمددا يُن صددر لدده بالعقدد  

والوحي والعلم، ب  هو ين صر لنكسه بنكسه بما ي طمنه من براهين و واهد 

 . صحيحي

 

راضات هفالن ال طدوريين علدى المعارضدين لل طدور العطدو  ومن اع     

في مجال الحكريات أنهم قثيرا ما يع مدود على أهوادهم و صميندا هم ح بدات 

يكعلدود ذلدك باالع مداد . دولهم بدال طور ووجدود حلقدات ان قاليدي بدين ا حيدان

على جمن ص ير مدن الحكريدي، فينكصونهدا وي صيلدود هياقلهدا   ييددا لل طدور 

وهذا ا مر  كرر منهم مرارا ودد أوردنا نماذ  قثيرة من أعمالهم . ممعومال

ال يج  االع ماد فقق على البقايدا الصدلبي مدن ))و لذالك ال يصح . ال مويريي

 بددين أد ... الجسددم ل نددييد و نددكي  الحالددي الصددحيحي ا صددليي، وذلددك  ندده 

عدددن حقيقدددي الندددك  الن دددر  المق دددرح لسدددمكي السددديالقان  بعيدددد قددد  البعدددد 

وذلك أد ال طوريين قانوا دد وجدوا حكريدي لهدذد السدمكي وهدي . 620((أمرها

مليددود سددني،  ددم  صيلددوا  ددكال  15وأعطوهددا عمددرا يصدد  إلددى الكويالقاندد  

 . 621حس  ظنونهم ، فلما  م العثور عليها حيي  بين وط  ما  صيلود

-ي أنده يسدد حي  معرفدي أد لحيدواد الكن در قديس بطندد))ومدن ذلدك أيطدا     

فقق من والل هيكله الع مي، وأد المناهدة المبا رة هي الوحيدة  -وارجي

الككيلي بإعطان معالم الجسم ال امي، فالهيك  الع مي للكن ر ينبه الهيك  عند 

وهيادة على ما سب  فإننا إذا أعطينا جمجمي واحدة . الديناصور أو الكومودو

 صورهم ل ندكي  و  ليدف  وددمناها لعدة باحثين ال ير  بعطهم بعطاك، فإد

 .622((الجمجمي سيص لف ح ماك الواحد عن اآلور

ومددن ذلددك أيطددا أندده لمددا ُعثددر علددى أسددناد و دد ايا مددن فددك هعددم بعدد      

ال طوريين أنها حنساد رامدابي وقوس ورسدموا لده رسدما  طوريدا يُمثلده قمدا 

ود أنواعداك مدن ددر)) أد لكدن  بدين فيمدا بعدد .  623هو ُمبين في الصدورة أدنداد

البددددابود ال ددددي  عددددي  فددددي أ يوبيددددا  ملددددك نكددددس وصددددادا أسددددناد وفددددك 
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إذد فهذد الصصادا ليس  وصادا إنساد ،وددد ا كد  رأ   .رامابي وقوس

 . 624((لم يكن ببساطي إال درداك  رامابي وقوس علمان م حجرات أد
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ممارسد هم للدعايدي الكاذبدي لصرافدي ال طدور  :ومن اعتراضاتهم التضليلية   

العطددو  باسدد  الل مناصددبهم ونكددوذهم فددي المفسسددات العلميددي واحعالميددي 

ذلددك دعدداي هم المادكددي فددي الك دد  والمندداهج الدراسدديي بدداو الق مددن . العالميددي

وحرصهم على إعادة ننر ا جني ال ي . الصور الصياليي لمماعمهم ال طوريي

.  هورهدا إرنسد  هيكد  علددى أنهدا حقيقدي مدن دود اح ددارة إلدى أنهدا مددمورة

ومنها أيطا  حريكا هم ودعاي هم ضد إنساد نايندر ال ب نه  بي وبهيمدي مدع 

ومنهددا أيطددا هعددم بعطددهم أو قثيددر مددنهم بوجددود حلقددات . ه لددم يكددن قددذلكأندد

وسدديطي فددي السددج  الحكددر  وهددذا  يددر صددحيح قمددا بيندداد سددابقا، والسددج  

ح ى أد ال طور  االنثروبولوجي ا مريكدي .  626الحكر  ال ينهد بذلك أبدا

رونالددد ويثرن  ددود أدلددى بنددهادة هور عندددما أوبددر لجنددي ال علدديم فددي واليددي 

قاملدي  ثبد   طورندا ال ددريجي " اس ب د السج  الحكر  يحو  سلسدلي  كس

وهعمده هدذا باطد  دطعدا قمدا بينداد .627"الدارويني من أنوا   دبيهي بدالقردة 

ومنهددا أندده  بددين عدددم وجددود .سددابقا بالنددواهد الحكريددي وبدد دوال المص صددين 

سمى الحلقات الوسيطي بين ق  ا نوا  من بينها احنساد، ب  عدم وجود ما يُ 

ب  باد البنر أصال، وإنما هدي  مويدرات وأوهدام او لقهدا المالحددة وأمثدالهم 

 . من ال طوريين قما بيناد في الكصلين ا ول والثال 

عندددما أ ب دد   وماان اعتراضااات التطااوريين التضااليلية والتزويريااة أنااه      

الحكريات ابطال ال طور العطو  و جل  ن ادجها في السج  الحكدر  الدذ  
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ب  با دلي القطعيي بطالد القول بال طور العطو  بنوعيه و جلد  ن ادجده أ 

 :  628قما هي ُمبيني في الرسم البياني اآل ي

 
 السجل الحفري كما بينته االكتشافات الحفرية الحديثة والمعاصرة

 

فإد أقثرهم ق موا حقاد  ذلك السج  وجعلوهدا وران ظهدورهم وسدارعوا    

علددى إلددى ال طددلي  وال مويددر واو لقددوا بدد هوادهم وأوهددامهم سددجال حكريددا 

مقاسهم دلبوا به معطيات السج  الحكدر  الحقيقدي  حريكدا و العبدا ان صدارا 

ر مصددالف للصددحيح،  لل طددور واحلحدداد، وورجددوا علينددا بسددج  حكددر  مددموه

 : 629ومثلود في الرسم اآل ي

 
 السجل الحفري التطوري كما وضعه التطوريون حسب خرافة التطور

ون را  هميي السج  الحكر  الصحيح قددلي  دطعدي علدى بطدالد القدول    

بال طور العطو  الممعوم فدإني أُ دير هندا إلدى أمدر هدام جددا مطدمونه أد 

د الباحد  وساد  احعالم العالميي والنبكي المعلوما يي  دداول  وبدرا مكدادد أ

 - ريليوندات ليدرة  رقيدي 75ال رقي القدير هارود يحيى  حد  و عهدد بددفع 

لمن  يحطر له حكريي ان قاليي واحددة فقدق ،فلدم  - ريليونات دوالر 1،0نحو 

ي قدم أحد من ال طوريين وال من  يرهم لينال الجادمة الكبدر  الم ريدي جددا 

احدددة  مثدد  حلقددي  طوريددي فلددم ي قدددموا  ندده ال  وجددد حكريددي حقيقيددي و. جدددا

سدددني فدددي ال نقيددد  وجمدددع  705فددد ين ال طوريدددود الدددذين امطدددوا . ان قاليدددي 
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الحكريددات وهعمددوا أنهددم وجدددوا حكريددات لكادنددات وسدديطي  مثدد  ال طددور 

سدني ،  705وأيدن الحكريدات ال طوريدي ال دي  د لوا بهدا البندر . العطو ؟؟

ي  صددايحوا بهددا وأيددن الحكريددات ال طوريددي ال دد. وقسددروا بهددا رؤوسددهم ؟؟

. وصوروها في الك   الدراسيي ، وننروها في وسداد  احعدالم العالميدي ؟؟

ولماذا لم يسارعوا إلى إورا  حكريا هم ال طوريي ولو واحدة منها لني   لدك 

الجادمة الم ريي وال ي س جعلهم من قبار ا  نيان في العالم ، وال ي س وسع 

ت ال طوريدي الوسديطي الممعومدي، لهم مجداالت البحد  وال نقيد  عدن الحلقدا

ال  ددك أندده لدديس عندددهم  ددين مددن . !!وال ددي س سدداعد فددي ننددر إلحددادهم ؟؟

الحكريددات ال طوريددي، ولددو قاندد  عندددهم  ولددو حكريددي واحدددة  ورجوهددا 

و داموا الدنيا وما أدعدوها من دود أيي جادمة  قدم إليهم، فما بالك والجادمة 

 . !!!!الكبر  معروضي و  حداهم ؟؟؟؟ 

ومددن اع راضددا هم ال طددليليي أيطددا ربمددا يع ددر  العقدد  الملحددد علددى      

مطالب نا له بالحلقات االن قاليي الممعومي ب نه ال يصدح المطالبدي بهدا بددعو  

أنهدددا قانددد  قادندددات وسددديطي ضدددعيكي ال  سددد طيع أد  بقدددى محكوظدددي فدددي 

 . الحكريات، فمن الطبيعي أد ال نعثر عليها

إنه اع را  باط  دطعا و ير علمي أصال، وال يقوله إال جاه  أو : أدول   

وهدي -صاح  هدو  ،  نده أوال فقدد  دم العثدور علدى قادندات وحيددة الصليدي 

و انيدا إد دولده بد د  لدك الحلقدات . من ضدمن الحكريدات ولدم   لدف  –طريي 

الوسيطي لم  س كم  نموها هو باطد  دطعدا،  نهدا لدو لدم  سد كم  نموهدا لمدا 

دث  طورها الممعوم أصال من جهي، ولوجددنا أ رهدا أيطدا ب د  الن در ح

 د الحلقات الممعومي  ر بق أساسدا بالكادندات . عن اس كمالها لنموها أم ال 

الكبيرة وهي ع ميدي، وهدذا يجعلهدا ددادرة علدى البقدان  فدي ا مداقن البداردة 

أددو  مدن  و الثا إد  لك الحلقدات الممعومدي لدو وجددت لكاند . والحارة معا

علما ب د القدول . ال ي  طورت منها، ومن  م فهي أدو  منها وا ولى بالبقان

بالحلقات االن قاليي هي من ورافات ال طوريين ولم  وجد لديس  نهدا ضدعيكي 

قمدا . وإنما  د ال طور باط  أصال ولم يحدث في الماضي وال في الحاضدر

ه ا بدد  اد ا حيددان لددم أد السددج  الحكددر  أبطدد  القددول بوجودهددا أصددال،  ندد

  طددور  نهددا ظهددرت فجدد ة مددن دود سددلف، وال ددي انقرضدد  عا دد  ولددم 

  طور  م انقرض  ولم   رك ولكا، وال ي بقي  حيي إلى اليوم لم   طور قما 

ف لددك الحلقددات الممعومددي ليسدد  موجددودة أصددال لدديس  نهددا . سددب  أد بيندداد

ال طددور العطددو   حللدد  ولددم  حكدد  فددي ا ر  وإنمددا لددم  وجددد أصددال  د 

 .نكسه لم يحدث وما هو إال من ورافات المالحدة وال طوريين



أد الملحد دوقيندم  ناسدى قدذب ومن اعتراضاتهم التضليلية والتزويرية     

المالحدة و مويرا هم وورافا هم وا هدم القدادلين بدالصل  بد نهم يع مددود علدى 

الصلددوديين ل يددر علددى الددر م مددن قدد  أسدداطير : )) ا سدداطير وا وهددام فقددال

المو   بها عن جماجم فدي طبقدات الكحدم الحجدر  وآ دار أدددام بندريي جنبدا 

 .630((إلى جن    ار ديناصور 

أوال الرج  لم يقدم دليال علميا يثب   هكمه وإنكارد واق كدى بدال هكم : أدول   

وال عجدد  وهددذا لدديس دلددال ومددردود عليدده وال ديمددي لدده، وم ددى قاندد   لددك 

فكاد عليه أد يثب  هعمه الم علد  بالجمداجم . !!ح كم إليها ؟؟الموادف أدلي يُ 

و انيدددا سدددب  أد بيندددا . وأ ددار أدددددام بندددريي مدددع ديناصدددور يثب هدددا بالندددواهد 

بالمعطيات حقاد  السج  الحكدر  ال دي أ ب د  دطعدا بطدالد القدول بدال طور 

و الثدددا فيمدددا ي علددد  با دددددام فقدددد أوردندددا م حجدددرة أدددددام البندددر . العطدددو 

لديناصدددور وهدددي دليددد  مددداد  دطعدددي يبطددد  هعدددم الرجددد ، وددددد و قددده وا

احنسدددـاد والديندددـاصور " : المص صدددود وق بدددوا عليهدددا الف ددد هم المندددهورة 

فان ر إلدى هدذا الرجد  .   631" ((آ ار ا ددام في جيلين روه... عـا ـا معـا 

ال . الذ  ي كلم وينكك بال علم بعدما دمر ه م حجدرة ا دددام وأبطلد  هعمده

يمي ل هكمه و قميمده أمدام  لدك الحجدي الماديدي القطعيدي، قداد عليده أد يثبد  د

بطالندده بالدددلي  العلمددي ال بددال هكم الددذ  يُنددعر بطددعف الرجدد  وعجددمد عددن 

الددرد ودلقدده وانمعاجدده مددن ذلددك الدددلي  المدداد  الحاسددم والقطعددي فددي نقدد  

فددي  إندده ق صددحابه  يُمددارس مددنهج االسدد دالل احلحدداد . ال طددور الممعددوم  

ال العددد  والصددددا  وال هدددرب مدددن مواجهدددي الحقددداد  ، ونسدددي بددد   ناسدددى 

 . ال مويرات وال حريكات ال ي مارسها المالحدة ان صارا للباط 

الملحددد دوقينددم ا هددم القددادلين بددالصل  أنهددم يملددفود الكرا ددات   ددم أد        

 . 632الموجود في السج  الحكر  بواسطي احله

اطددد  دطعدددا وينطبددد  علدددى المالحددددة ال علدددى أوال قالمددده هدددذا ب :أقاااول   

المدددفمنين،  د المالحددددة هدددم الدددذين أدددداموا إلحدددادهم علدددى  دددالوث ورافدددي 

وورافدي الصددفي . ورافي ولد  العددم لنكسده مدن العددم ف صدبح قوندا: إلحاد 

و انيددا إد . ال ددي أوجدددت الحيدداة علددى ا ر ، وورافددي ال طددور العطددو 

هم دد عللوا نن  ه  عليال علميا وليس ورافيدا، القادلين بصل  هللا  عالى للكود 
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والحيداة ال دي ظهدرت . فقالوا ب د الكود المصلوق من عدم البدد لده مدن ودال 

وعندما دالوا بد د . على ا ر  ال يُمكن اد  صل  نكسها وال بد لها من وال 

المصلودات ولق  ولقا واصا قداد ددولهم صدحيحا أيددد السدج  الحكدر  قمدا 

و الثا لديس صدحيحا أنده  وجدد فرا دات فدي السدج  الحكدر ، . سب  أد بيناد

فهددي فرا ددات ممعومددي او لقهددا المالحدددة وامثددالهم ،  د السددج  الحكددر  

واضح عندما بيهن أد ا حيان قلها ظهرت فج ة من دود سلف فدي العصدر  

وأد ا حيددان ال دددي انقرضدد  عا دد  ولدددم   طددور  دددم . الكمبددر  ومددا بعددددد

وأد أحيان منها ظهرت ولم  نقر  إلى اليوم ولدم . كاانقرض  ولم   رك ول

وهدذد حقداد  . وانه ال  وجد فدي السدج  الحكدر  حلقدات ان قاليدي.   طور أبدا

دطعيي ومدمرة لل طور العطو  ومماعم دوقيندم، ولهدذا وجددنا ال طدوريين 

او لقوا ب هوادهم سجال حكريا علدى مقاسدهم ردوا بده السدج  الصدحيح القدادم 

رابعا إد دولنا بد د هللا  عدالى . يات والمعطيات العلميي الصحيحي على الحكر

ولد  الكددود والحيداة وا حيددان ال ينكددي  ددو  عوامدد  الطبيعدي ودوانينهددا فددي 

 نكيذ الصطي احلهيدي، فداهلل سدبحانه يكعد  وفد  إراد ده وعلمده وسدننه وجندودد 

 . ومصلودا ه الكثيرة

لددى نقطددنا لل طددور العطددو  ع وأمااا اعتراضاااتهم التضااليلية األخاارى    

الممعددوم ، فمنهددا  ددبهات   علدد  بعلددم الورا ددي، ققددولهم بددالطكرات و   يرهددا 

فيدعي دعداة ال طدور الددارويني والموجده أد الطكدرات  ُحددث . على ا حيان

صكات جديدة في الكدادن و ن قد  إلدى ا جيدال بالورا دي ب د  ير مدن االن صداب 

ويقدول هدفالن بد د  لدك . 633لدى  طدويردالطبيعي ، او ب يرد، وبذلك  عمد  ع

إال أنها دد  كود مكيدة في  % 55ال  يرات مع أنها  كود ضارة  البا بنسبي 

وال  يرات ال ي دد  حددث فدي المور دات هدي . 634 % 7حاالت نادرة بنسبي 

نكسددها  ددفد  إلددى  نددو  قبيددر فددي البرو ينددات ومددن  ددم فددي بنيددي الكادنددات 

 . 635وهيئ ها

وهعم ال طور  عمدرو  دريف أنده  بد  بد د ال عدديالت ال دي  حددث فدي     

ومددن  ددم نقدد  الصددكي الجديدددة إلددى ذريددي )) نندداط المور ددات يدد م  وريثهددا 

وهدذا يُصدالف مدا قداد م كقدا عليده . الكادنات ، مما يسمح بال طوير البيولوجي

 .636((من دب  من أد الصكات المك سبي ال  ورث 
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ندما  بين لهم عدم صحي  طدورهم ب دلدي ومعطيدات علما ب د ال طوريين ع   

السدج  الحكدر  وعلددم الورا دي   علقددوا بحكايدي الطكددرة  وألحقوهدا بن ددري هم 

أضافوها إليها قعمليي  هدذي  و صدحيح وإنقداذ .  وسموها الداروينيي الحديثي

 . لل طوريي بنوعيها، لكن هيهات

رات ال ددي  نددب  بهددا أوال إد الطكدد: وردا علاايهم ونقضااا لشاابهاتهم أقااول   

هفالن هي في الحقيقي أوطان وأمرا   صي  الندريق الدورا ي فدي الكدادن 

بنسددبي بسدديطي حدداالت  رجمددي للنددكرة الورا يددي بطريقددي ))  و َحدددث . الحددي

. واطئي، وأ  ول  يحص  في هذا ال ر ي  يفد  لصل  فدي  كدوين البدرو ين

ظهدور صدكات مناسدبي وي م عمو هذا الصل  إلدى الطكدرات، ويند ج عنهدا إمدا 

للنددو  ولكددن قدداد ال يُك ددر  ظهورهددا فددي ذلددك الكددرد ق هددور صددكي العددين 

المردددان فددي طكدد  ال يحمدد  والددداد هددذد الصددكي فددي طرههمددا الجينيددين، أو 

حدوث  نود فدي ا جندي يند ج صدكات  يدر مر وبدي وال  مثد  أ   دك  مدن 

ين علميدا أد و ب. 637((أ كال الطره الم هريي السليمي للصكي في ذلك النو 

لعوامددد   بسدددب  ال عدددر   الجيندددات)) الطكدددرات هدددي أوطدددان  حددددث  فدددي 

  .638(( أمرا  و نوهات مص لكي مما يفد  إلى!!..  وارجيي قثيرة

إد اع راضهم بنبهي الطكرات و   يرهدا فدي المور دات و طويرهدا : ثانيا    

له  للكادن الحي هو اع را  باط  دطعا، وال يصح االح جا  به ، وال دو 

فددي حكايددي ال طددور العطددو ، وال يسدد طيع أد يطددور الكددادن الحددي أصددال، 

بدددلي  النددواهد والمعطيددات السددابقي ال ددي أ ب نددا بهددا بطددالد القددول بددال طور 

فبما أنه  بدين با دلدي الماديدي الحاسدمي . العطو  بنوعيه الدارويني والموجه

ماليددين  والقطعيددي مددن السددج  الحكددر  أد ا حيددان طددوال عنددرات ومئددات

السنين لم   طور إلى اليوم،  نها ظهرت فج ة مرارا، وال ي انقرضد  منهدا 

عا   ولم   طور وانقرض  ولم   رك سلكا، وال دي بقيد  منهدا لدم   طدور، 

مع  -فإد هذا يعني دطعا أد حكايي الطكرات. ولم يوجد للحلقات الوسيطي أ ر

 يصددح القددول بهددا لددم  عمدد  علددى  طددوير ا حيددان، وال -أنهددا قاندد  موجددودة

وبمددا أندده  بدد  با دلددي . أصددال، ولددو طور هددا ل هددر    يرهددا علددى ا حيددان

الحاسددمي عدددم  طددور ا حيددان دل هددذا دطعددا علددى أد الطكددرات لدديس عملهددا 

 طوير ا حيدان، وال  سد طيع أد  طورهدا ، وال يصدح االع درا  بهدا علدى 

 . ال المعارضين لل طور بنوعيه، ب  إد االح جا  بها باط  أص

 

آ ار احنساد القديمي ال ي  عود إلدى الحطدارات  مكادد أد: الشاهد الثاني    
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الميالد، دد  طمن  صورا للبنر والحيوانات والنبا ات، وهي  ُنبه االنساد 

وفي مصر نجد  قثيراك مدن . 639ليومالحالي والحيوانات والنبا ات الموجودة ا

حيوانا ها لم    ير عن وضدعي ها ودالل ددرود عديددة م طاولدي، ))نبا ا ها و 

وي طددح ذلددك مددن ا نسددال الداجنددي المنحو ددي فددي بعدد  اآل ددار المصددريي 

القديمي، أو ال ي حك   بال حنيق وقيف أنها  نبه قد  الندبه الصدور الباديدي 

فد ين العمد  ال طددوير  .640((نهدا بكدارق مدا اليدوم بد  ربمدا ال  كداد  ك درق ع

ولمدددداذا لددددم نجددددد لهددددا أ ددددرا فددددي   ييددددر مكونددددات ا حيددددان . للطكددددرات ؟؟

إد ذلك يعني أد الطكرات لديس مدن عملهدا  طدوير ا حيدان، وال .وأ كالها؟؟

 . يصح القول بذلك وال وجود له أصال

ه عددد وداي بما أنه  بين من علم الورا ي أد ق  قادن لد: الشاهد الثالث     

بده مدن الصدب يات ، وأد ال دماو  ال يحدددث ودار  الندو  الواحدد ، وأد قدد  

قادن يولد ببرمجي معلوما يي ورا يي ُمنكرة هي ال ي  حدد صكا ه وال يُمكنها 

الكيَكداك منهددا، فددإد قدد  هددذا يعندي أد الطكددرات ال يُمكنهددا أد  ُطددور ا حيددان، 

 .  طور أصالوليس من عملها فع  ذلك، وأد ا حيان لم  

لقد دامد  ا دلدي الحكريدي والعلميدي والمرديدي أد ا حيدان  :الشاهد الرابع     

لق هددا وطبيع هددا، فددال  قبدد  االو ددمال، وال ال طددور، وال  بمكونا هددا قاملددي بصي

وهدذا يعندي أد الطكدرات لديس مدن .  س طيع أد   طور، وال  ريدد أد   طدور

 . ويرها، وال يصح وصكها بذلكعملها  طوير ا حيان، وال  س طيع أد  ط

 

هدددي أوطدددان وحددداالت مرضددديي  صدددي   إد الطكدددرات: الشاااهد الخاااام    

الجهداه الدورا ي لددبع  ا حيدان، ف ُحدددث فيده   يدرات ضددارة  البدا ، وهددي 

قلهددا أوطددان سددوان قاندد  ضددارة أو نافعددي،  نهددا أحددد   ولددال فددي النددريق 

د يولددد الجنددين منددوها فقدد. الددورا ي، وهددي فددي الحددال ين لددن  طددور الكددادن 

برأسيهن ، أو بيد واحدة ، أو بثالث أيٍد ، أو ب هور ام ددادات وهواددد لحميدي 

في البطن ، او ح دى فدوق الددبر ق نده ذيد   لكنده لديس ذيدال وإنمدا هدو ام دداد 

وهاددددة لحميددي، أو يولددد بسدد ي أرجدد ، وق ندده أوطبددوط ، فهدد  احنسدداد قدداد 

 :  641اآل ييأوطبوطا؟؟، قما هو مبين في الصور 
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وهددذا أمددر  ابدد  ب دلددي السددج  الحكددر  وعلددم . م وار ددي بددين المصددابين بهددا

 . الورا ي، و جارب المصابر، والوادع الذ  نناهدد 

 

إنمدا هدي أعمدال وأما الصكات المك سبي ا ور  فهدي ليسد  طكدرات، و     

يقوم بهدا الكدادن الحدي، أو  صديبه مدن  يدر دصدد منده؛ ف ُحددث فيده   يدرات 

أد   ير  يئا فدي وصدادا ))  وال يُمكن جسديي لكنها ال  ن ق  إلى ا جيال 

مدن المعدروع لدد  النداس أد النسدان مندذ أدددم  منها مدثال أنده  .643((ا نوا 

مدا هلدن إلدى اليدوم يكعلدن ذلدك، العصور يثقبن أذانهن لديعقلن فيهدا ا ددراط و

ونكس ا مر .  .لكن فعلهن هذا لم ين ق  ورا يا إلى أبنادهن االناث وال الذقور

يقدال عدن الص دداد الدذ  يمارسدده المسدلمود واليهددود ،فهدم منددذ ددرود يكعلددود 

ومنها أيطا أد قثيرا من النداس فقددوا . ذلك، لكنه لم ين ق  إلى أبنادهم ورا يا

الحددروب وحددوادث العمدد ، ولددم  ن قدد   لددك العاهددات بعدد  أعطددادهم فددي 

ومنها أد الرياضيين الذين يُمارسود رياضي حم  . وال نوهات إلى أوالدهم

اال قال وقمال ا جسام  صبح عنددهم عطدالت دويدي وقبيدرة ومك ولدي، لكدن 

 . ذلك ال ين ق  ورا يا إلى أبنادهم

لورا يددي لألحيددان لوجدددنا فلددو قاندد   لددك الصددكات المك سددبي  ُ يددر البنيددي ا     

أجياال من البنر  وار    لك ال  يرات ال ي حد   لها؛ فنجد مثال أجياال لها 

س ي أصابع في اليد الواحدة ، أو نجد  عبا ال أذاد له،  أو نجد أجياال رجالها 

 .وهكذا... قلهم مص ونين أو بيد واحدة 

المصبريي، فقد أ ب   جميعها أد ي عل  بال جارب العلميي : الشاهد السابع     

ال  يرات ال ي أحد ها العلمدان فدي بعد  الكادندات وال واحددة منهدا أدت إلدى 

من بين آالع ال جارب الراميي إلى "))منها أنه .  طورها وظهور نو  جديد 

إن ا  ذباب الكاقهي ال ي  م إجراؤها في جميع أنحان العالم  قثر من ومسين 

أو ح دددى إندددميم ، أبدددداك ظهدددور ندددو  جديدددد م ميدددم  سدددني ، لدددم يالحددد  أحدددد  

دددام مور دداد و ولددد  ددميدت ومددولر و يددرهم مددن )) ولقددد  . 644(( "جديددد

علمدددان الورا دددي ب عدددري  أجيدددال مدددن ذبددداب الكاقهدددي ل دددروع داسددديي مدددن 

الحدددرارة، والبدددرودة، واحضدددانة، وال دددالم، والمعالجدددي بدددالمواد الكيماويدددي 

أنوا  الطكرات، ولكنها قان  قلها  قريباك فن ج عن ذلك قله جميع . واح عا 

وفدددي الواددددع، إد هدددذد الطكدددرات إمدددا أد يكدددود ... افهدددي أو مفقددددة الطدددرر

 . 645(( "مصيرها الموت، أو العقم، أو العودة إلى طبيع ها ا صليي
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ودد دل  ال جارب العلميي على عدم ان قال  لك الصكات المك سبي لإلبنان،     

أذنداب عددد قبيدر )) ا لماني أو سد  وايسدماد دطدع  بدلي  أد عالم ا حيان

مددن الكئددراد  ددم جعلهددا   ددماو  ، فجددانت أبناؤهددا ب ذندداب طويلددي ق ذندداب 

أجدادها وأصولها،  م دطع أذناب الجي  الثاني والثال  والرابع واس مر على 

ذلددك مددا يميددد علددى عنددرين جدديال ، فجددانت أذيددال الجميددع طويلددي ق ذندداب 

ودددد   قدددت  لددك الن يجددي عندددما درس علمددان هندسددي . 646((أجدددادها ا ولددين

الحاملي لصدكات الدذن  فوجددوها لدم    يدر إطالددا بعدد )) الورا ي المور ات 
 .   647دطع ا ذناب، ولم يطرأ عليها أ    ير أو  نوي  في  رقيبها وبنيانها

ومنها أد أحدد العلمدان المص صدين أجدر   جدارب علدى آالع ا جيدال مدن   

يحصد  علدى أ  طكدرات )) لكاقهي ، وأحدث فيها طكرات قثيرة، فلم ذبابي ا

مكيدة، ب  إد الطكرات الطارة قان   حددث فدي حددود معيندي ال   جاوههدا، 

قما أد الحنرات المعيبي قان   ص كي سريعا ن يجي لعمليدي ال ن ديم الدورا ي 

دي  ق  ذلك أ بد  اسد حالي أد يدفد  ال طدور الدد. إذا  صبح عقيمي ال   كا ر

بدد  إنهددا أ ب دد  أد الطكددرات ال يُمكنهددا أد  طددور . 648((إلددى  طددور ظدداهر 

وددد أجدر  . الكادن و نقله إلى نو  آور مهما قثرت و عددت بِالع المرات

عالم ا حيان مايك  بيهي  جدارب قثيدرة علدى بعد  ا حيدان ، ف بدين لده أد 

ا لم  س حدث ا حيان ال ي أحد   فيها الطكرات   يرات لم  كن  طوريي  نه

 . 649 يئا جديدا، وإنما قان  ان كاسيي

حددوث )) أد ومنها أد ال طور  الكرنسدي موندو جداك  قداد ددد ادعدى       

الطكرات الورا يي هو أداة  حقي  سلم ال طور  ح     ير المصادفي والحاجي 

و يرهدا ـ ددد  -ذبابي الكاقهدي–الدروسوفال 'إال أد البحوث ال ي أجري  على 

ا  فدراد أ ب   أ ا ولكنهدا  عطدي ان صابكدا محددودك ا جديددك د الطكرة ال  ننئ نوعك

من النو  ذا ه بصكات دد   كداوت ولكدن فدي حددود الوعدان الدورا ي المحددد 
 .650((للنو  ذا ه

يحددث مدن دبد  أد  سدبب  الطكدرات الورا يدي فدي )) ومنها أيطدا أنده لدم     

فالطكرات فدي مجملهدا . نييجع  الكادنات الحيي أقثر مالنمي ل روفها المعي

ومن والل سلسلي من ال جارب العلميدي علدى .مفذيي، و قثيرا ما  كود ممي ي

جيال م عادبا، لم نجد في  4555عاما، و ان ج   55ذبابي الكاقهي، اس  رد  
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الن ادج مدا يجعلندا نع قدد بوجدود أ  عمليدي طبيعيدي أو صدناعيي يمكنهدا هيدادة 

فالطكرة هي   ير عنوادي فدي جسدد .ه لالس مرار عقيد الكادن الحي أو دابلي 

مثد  هدذا ال  يدر . قادن حي بالغ ال ن يم، ويعمد  بندك  م سد  إلدى حدد قبيدر

قمدا أد  العبدا . العنوادي في ن ام قيمادي حي محكم، البد و أد يكسدد ح ما

عنواديا في الوصالت داو  جهداه ال ليكميدود، ال ن وددع منده أد يدفد  إلدى 

الطكددرات ال يندد ج عنهددا أعطددان معقدددة قددالعينين  -و -...ة حسددن فددي الصددور

وا ذد و المدد ، ناهيدددك عدددن ال صددميم المحكدددم الدددددي  فددي الكادندددات الحيدددي 

 .651 ((الدديقي

إذ . قاد الكن  مصير ق  الجهود المبذولدي ل كدوين طكدرة مكيددة)) ولقد       

طكدرات فدي دام دعاة ال طور، لعقود عدة، بإجران قثير من ال جدارب حن دا  

  ناسدد  ذبابدددي . ذبدداب الكاقهددي،  د هددذد الحنددرات   كددا ر بسددرعي قبيددرة 

الكاقهي  ال ين مرة في السني الواحدة أ  أد السني الواحدة لهذد الذبابي  عدادل 

مليود سني من سنوا نا، فما يحص  لد  احنساد من   ير طوال مليود سدني 

فلو حصد    يدر فدي الندو  . يج  أد يحص  لد  هذد الذبابي في سني واحدة

لد  هدذد الذبابدي فدي سدني واحددة دبلندا آندذاك أد مثد  هدذا ال  يدر الندوعي ددد 

ولكددن الحقدداد  المندداهدة هددي علددى . يحصدد  لددد  احنسدداد فددي مليددود سددني

ودددد أُدولدد  . ومددن  ددم   هددر فيهددا الطكددرات بسددرعي.النقددي  مددن هددذا  مامدداك 

ن لدم  الَحد  أيدي طكدرة مكيددة الطكرات على هذا الذباب جيالك بعدد جيد ، ولكد

 . 652((دق

من المحاوالت العديدة ال ي جرت على بع  أندوا  ا حيدان )) ولم  ن ج     

ولكدن قد  . سو  فرودات طكيكي ققصر في السيقاد، أو او الع في ا لدواد

نددو  حدداف  علددى نكسددده وعلددى وواصدده وأصددله، فبقدددي الددذد  ذدبدداك وبقدددي 

احنساني ذا ه ال يمكن اد يكع  ذلك ال يمكن له اد وال دو  .الصروع وروفاك 

وهدذا ا مدر لديس صدحيحاك . يقل  الذد  إلى وروع، او الصدروع إلدى ذدد 

وجارياك في مث  هذد ا حيان المعقدة ال رقي  فقق، ب  لم   م مناهدة   يرات 

وددد لدوح  أد . ذات بال ح ى في البك ريات ال ي هي أص ر الكادندات الحيدي

 ريددا ال ددي   كددا ر باالنقسددام قدد  عنددرين دديقددي بددالر م مددن قونهددا هددذد البك

ألدف جيد  مدن أجيالهدا فإنده ال يوجدد أ  فدرق بينهدا  25 صاب بدالطكرة بعدد 

مليددود سددني، وال مدددع  055وبددين أجدددادها مددن البك ريددا ال ددي عا دد  دبدد  

أجددددادها مدددن البك ريدددا ال دددي عا ددد  دبددد  مليدددار سدددني قمدددا أ بددد  ذلدددك علدددم 

 .653((الم حجرات
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وبددذلك ي بددين بجددالن أندده ال يحدد  وال يصددح للعقدد  الملحددد وال طددوريين أد    

يح جوا بالطكرات على دولهم بال طور العطو ،  د الطكرات ال عالدي لها 

بحكايي ال طور أصال ، وإنما هي حداالت مرضديي  صدي  الندريق الدورا ي 

ي الحدال ين ال ف ُحدث فيه   يرات ضارة أو نافعي في حاالت نادرة ، لكنهدا فد

فهدددي حددداالت مرضددديي ان كاسددديي ال .  ُطدددور الكدددادن وال  صرجددده مدددن نوعددده

 طوريي، وال يُمكنها أد  نق  ا دلي القطعيي ال ي أوردناها سابقا في نقطنا 

لل طددور العطددو  مددن جهددي، وهددي بنكسددها أدلددي حاسددمي علددى بطددالد القددول 

 .ب طوير الطكرات لألحيان من جهي أور 

ب نه طح أيطا بطالد دول ال طور  عمرو  ريف عندما دال وبذلك ي       

ومدن  دم ))  ب  ب د ال عديالت ال ي  حدث في نناط المور دات يد م  وريثهدا 

. نقدد  الصددكي الجديدددة إلددى ذريددي الكادنددات ، ممددا يسددمح بددال طوير البيولددوجي

وهذا يُصالف ما قاد م كقا عليه من دبد  مدن أد الصدكات المك سدبي ال  دورث 

ودولددده هدددذا فيددده حددد  وباطددد  و لبددديس أيطدددا  د الحقيقدددي هدددي أد  .654((

ال  ييددرات ال ددي دددد  صددي  النددريق الددورا ي ليسدد  بالطددرورة  ددورث لكدد  

وعندددما . االبنددان، ودددد ال   هددر أصددال، وإذا ُور دد  فقددد  ص كددي وال  سدد مر

 ورث فإنها  ُحدث   يرات ضمن النو  وال  نق  الكادن إلدى ندو  جديدد قمدا 

الدذ  (( مما يسمح بدال طوير البيولدوجي)) وعليه فال يصح دوله . بقابيناد سا

،  -الددارويني والموجده فهدو قلده  طدور –ي طمن القول بدال طور العطدو  

 .وهذا ال طور سب  أد أبطلناد بعنرات النواهد الحاسمي

وهذا يُصدالف مدا قداد م كقدا عليده مدن دبد  مدن أد : ))وال يصح دوله أيطا   

 د الصكات المك سدبي نوعداد ، منهدا مدا . 655((بي ال  ورث الصكات المك س

فكداد يجد  عليده أد . ين ق  إلى ا والد ، ومنها ما ال ين ق  قما بينداد  سدابقا 

يميددم بينهمددا وال يعمددم ويجددمم بددذلك، ا مددر ممددا يدددل علددى أندده  عمددد ذلددك 

 قما أد هدذا الرجد  ان صدر هندا لقدول ال طدوريين. ان صارا لل طور ال للح  

ب د الطكرات  ُحددث ال طدور العطدو ، لكنده عنددما عدر  بعد   جدارب 

قبددار العلمددان الم علقددي بددالطكرات وال ددي أ ب دد  عدددم ددددر ها علددى إحددداث 

فلمداذا . 656!!ال طور العطو ، أظهر   ييدد لذلك، قما فع  مع مايك  بيهدي 

د وال ناد  ؟؟ أنده إنه رج  ُم ذبذب في مودكه من ال طور ر م . !!هذا ال لوه

، قمدا أظهدر  دكه فيده فدي عددة 657أعلن أنه يقول بدال طور الُمسدمى بالموجده
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 .هو  طور باط   رعا وعقال وعلما قما بيناد في ق ابنا هذا

 



فهد  الرجد  دلد  وُمطدطرب و يدر . مواضع من ق ابده هدذا وق بده ا ودر 

م دديقن مددن مودكدده ويبحدد  عددن الحدد  واليقددين، أم أندده فعدد  ذلددك ل ايددي فددي 

 . !!نكسه؟؟

 

بد  با دلدي الحاسدمي علدم الورا دي يث أديُسد ن ج منده  وإنهاًء لماا ذكرنااه      

بطالد القول بال طور العطدو  بنوعيده ف طابقد  مدع أدلدي معطيدات السدج  

الحكر  القطعيي ببطالد ذلك ال طور الممعوم، لكن ال طوريين قمدا  و دوا 

واع رضددوا علددى أدلددي السددج  الحكددر  با باطيدد  وال مويددر والصدددا  فعلددوا 

بحكايدي الطكدرات ، والجدين نكس ا مر مع أدلي علم الورا ي، فنو وا عليهدا 

ا ندددداني، والكيروسددددات العكسدددديي، و وريدددد  الصددددكات المك سددددبي، و دددد  ير 

لكدن محداوال هم هدذد باطلدي وليسد  فدي مجالهدا . ال عديالت على البرو يندات

أصددال، وال يُمكنهددا أد  ددنق  أدلددي بطددالد ال طددور العطددو ، وال أد  ُثب دده، 

. لقدول بدال طور قمدا بيناهدا سدابقا د هذا ا مر حسم ه أدلي دطعيي بدبطالد ا

ولن  س طيع  لك المماعم أد  ثبد  حددوث ال طدور الممعدوم، الدذ  هدو مدن 

 . ورافات ال طوريين وليس  من العق  وال من الوحي وال من العلم في  ين

 

ا عطدان ا  ريدي الم علقي بحكايي  وأما اعتراضات التطوريين التضليلية    

فمنها حس  هعمهدم أد فدي احنسداد للرد بها على نقطنا لل طور العطو  ،

ال دة : أعطانك ضامرة ال فاددة فيها، هي من بقايا  طورد عن الثدييات ، منها

ووجود الندعر الصقريي، والماددة الدوديي، وأ دان الرجال ،وع م العصا،

 .658في صدر الرج  دود المرأة

 

 راضات ال طليليي هي اع راضات م هاف ي وباطلي دطعا يُنوش  لك االع    

بهددددا المالحدددددة علددددى مصددددالكيهم عندددددما يثب ددددود بطددددالد دددددولهم بددددال طور 

وال يُمكددن أد  كددود  لددك االع راضددات دلدديال علددى صددحي دددولهم .العطددو 

إنها اع راضات هادكي وفيهدا  طدلي  . بال طور وال دليال على بطالد نقدنا له

أوال لقد سب  أد أ ب نا با دلي القطعيي من السج  الحكر  وعلم وودا ،  نه 

الورا ي والكيميان والوادع بطالد القول بال طور العطو  بنوعيه الدارويني 

والموجه، وهذا يس لمم دطعا عدم صحي القول ب د  لك ا عطان هي  واهد 

لدم ي طدور وبما أد احنساد . ا ريي على  طور احنساد عن الحيوانات الثدييي

عن الحيواد فهذا يعني ح ما أد وجود  لك ا عطان فيده لديس عبثدا وال أنهدا 

فقدت دورهدا بسدب  ال طدور الممعدوم، وإنمدا ل قدوم بوظدادف وأدوار ُولقد  
                                                 

ل طدور نقدد ن ريدات ا: و محمدد بربداب. 772: ، ي 7584، دار النكادس ، بيروت ،  6ول  ال  طور،  رجمي إحساد حقي ، ط : فري  من العلمان   658

 .على النبكي المعلوما يي /    http://www.hurras.org:  من ديات حراس العقيدة، مودع



وح دى إذا فرضدنا جددال أنندا لدم نعدرع لبعطدها .  دادها، قما سدنبينها دريبدا 

بد  أنهدا أ در  طدور ،  نده فوادد وال وظادف  قوم بها ، فهذا ال يعندي وال يث

سب  أد أ ب نا بطالد القدول بدال طور، ممدا يعندي أد ل لدك ا عطدان وظدادف 

وفوادد لم يك نكها العلم اآلد وددد يك ندكها مسد قبال ،والمفقدد هدو أنهدا ليسد  

لكدن ال طدوريين مدن المالحددة وأمثدالهم ال يل ممدود . أعطان أ ريدي  طوريدي

الليي في سددرعود وينو ددود علددى الندداس بددالمنهج العلمددي وضددوابطه االسدد د

بنبها هم البعادهم عن ال ككير الصحيح، ويُلقدود إلديهم ب فكداهرهم ال طوريدي 

يكعلددود . الجداهمة  طدليال و نوينددا واسد حواذا علديهم ودنصددا و صديهدا لهدم 

إننا إذا لم نعرع وظيكدي أ  عطدو وفادد ده فهدذا ال :ذلك مع أد المنط  يقول

 فاددة له،  د الوادع ينهد اد ق  ما في الكود إال وله يعني بالطرورة أنه ال

فوادد ووظادف يقوم بها في الكود، وإذا ما لم نعرع دور أ  قادن أو جهداه 

من ا جهمة فهذا يعني أننا لم نص  ولم نك نف فادد ه ودورد، وال يعني أنده 

دددة ولذلك فليس من العلم أد نصف عطدوا مدا ب نده ال فا. ال فاددة من وجودد

فيه لمجرد أننا نجه  عمله، أو  نه ال يعم  جيدا، فمن المعدروع أنده  وجدد 

حاالت مرضيي قثيرة  ُصي  الَحلَ  أقثر من حاالت مر  الماددة الدوديي، 

 . 659لكن ال أحد يصف مر  الحل  ب نه بدادي

 

فهدي  ددة صد يرة لونهدا رمداد  ورد   بالنسبة للغدة الصاقرية ،: ثانيا     

العن ، اع قد العلمان أنها عطو هادد فَقَد عملده ا ساسدي وال فادددة  قع أسك  

فيدده، لكددن ا بحدداث العلميددي الحديثددي ال ددي أجريدد  فددي الواليددات الم حدددة ، 

وانجل ددرا ، وسدديراليود ، والسددويد قنددك  أد دورهددا الرديسددي هددو  ن دديم 

 .660حصاني الجسم من ا مرا 

الدوديي فلديس صدحيحا أنهدا انقرضد  وبقيد  فدي احنسداد، وأما الماددة      

فهي وإد ليس  موجودة عند القردة فإنها موجودة في حيوانات  دييدي أودر  

فكيددف يمكددن لمفيددد  ن ريددي .. حيددواد ا بوسددوم)) بعيدددة عددن القددردة مثدد  

قما أنه ال يصح القول ب نها من بقايا ال طور .661" !!..((ال طور  كسير ذلك؟

وأما عن فادد ها ، فقد قنك  ا بحداث . ا سابقا بطالد القول به أصال نه بين

الحديثي  أد الماددة الدوديي لها فواددد ووظدادف هامدي وحيويدي للجسدم ، منهدا 

،فهي عطدو 662((بالنسبي للجهاه الهطمي قاللوه ين للجهاه ال نكسي)) أنها 

د علددى لمكدداو  يحددارب إصددابات الجسددم بددالجرا يم، و قدداوم العدددو  و سدداع
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 ُندد ج و حمددي " بيدد  حكدد  جيددد"  صددرع قددـ ))و بددين أنهددا .663اله ددم أيطددا

الباق ريا الطروريي للهطم الصدحي، وذلدك مدن ودالل إعدادة إددال  الجهداه 

ودددد أظهددرت .664 ((إلددى دان مثدد  المحيددر ا ميبددي الهطددمي بعددد ال عددره 

فدي مس ندكى جامعدي وينثدروب أد )) دراسات سريريي عدن المادددة الدوديدي 

فدددراد الدددذين  دددم إهال هدددا مدددنهم أقثدددر عرضدددي لإلصدددابي بهجدددوم بك يدددر  ا 

 د الماددددة الدوديددي قاندد   دد و  البك ريددا ال ددي هددي بدددورها .  665((مرضددي

  صد     هجوم بك ير  آور دد يكود مهلكدا قدالكوليرا ال دي   سدب  أذ  

 .666للمري 

 

 قدع فدي وأما بالنسبي لع م العصعا الذ  ي كود من أربع فقرات مل حمي   

أسددك  العمددود الكقددر  عنددد احنسدداد، فدد مرد لدديس قمددا هعددم ال طوريددود مددن 

. 667المالحدة وأمثالهم، ب نه ع م ذيد  ضدامر ال أعصداب فيده وال فادددة منده

إنه ليس من بقايا ذي  القردة  نه سب  أد أ ب نا أد احنساد ُول  ولقدا واصدا 

فوادددد فكثيدرة وهامدي وأمدا . منكصال، وبينا بطالد القدول بدال طور العطدو 

مددن  ))جدددا وضددروريي لإلنسدداد ، منهددا مددثال أد ع ددم العصددعا ي كددود 

مر بطدي ببعطددها الدبع ، وبع دام الجددمن ا سدك  مددن  فقدرات صدد يرة عددة

دويدي ، ممدا يدوفر  وأربطدي ..مرندي   طداريف :الحدو  أيطدا كعدن طريد  

وال حكم في الجلوس  يكود الهماك لوظادف الجسم مث   مجاال كمن الحرقي لها

بد  .  ودالل الدوالدة ووصوصاك عند النسدان... انقبا  عطالت  لك المنطقي

لي وسدع الحدو  بدذلك ، ويسدمح  وي حرك العصدعا للصلدف أ ندان الدوالدة 

هددذد لطدد وطات  ع ددام العصددعا ول عددر ...بصددرو  المولددود بددإذد هللا 

يم فقددد دطدددى هللا العلددد:  الودعدددات أو الصدددمات وفدددي الجلددوس يوميددي أ ندددان

أال  ح ددو   لددك الع ددام العصعصدديي علددى أعصدداب طرفيددي أو علددى  الصبيددر

في ق  جلوس أو ودو  وذلدك  ح ى ال  كود عرضي كأقبر لأللم نصا   وقي

 . 668!!..((بعكس بادي العمود الكقر  

 

وممدددا يبدددين أهميدددي ووظيكيدددي ع دددم العصدددعا أد إهال ددده  طدددر قثيدددرا      

ه دددددددددد يُصدددددددداب  ندددددددد. باحنسدددددددداد و نددددددددك  عليدددددددده وطددددددددرا قبيددددددددرا

والدة  ن يجددددددي: بسدددددديطي أو مممنددددددي ال هابددددددات أو  ددددددروخ أو بكسددددددور))
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أو على أر  صلبي  سقوط وار طام المفورة على ا ر  بقوة أو م عسرة

قرسددي  أو علددى الجلددوس لك ددرات طويلددي علددى ا ر  الصددلبي أو ن يجددي..

وفي هذد ا حوال يُعالج ع م العصعا وال يُنصدح بإهال ده .  669..(( صل 

ع ما يمعم ال طوريود،  د إهال ه  طر احنسداد قثيدرا ممدا يندهد بد د وال

اد إهال دده وطددر قبيددر علددى ،ع ددم العصددا ضددرور  ولدده فوادددد جمددي، 

وذلددك أد ال دددو  الجراحددي . احنسدداد، ولدديس هددو عطددوا هاددددا وال  طوريددا

 د نسددبي نجاحدده ضددئيلي  ال ينصددح بدده ب ا دداك ))حهالددي العصددعا المل هدد  

والحد  ((   إلى  كادم المنكلي بدالك من حلها في أ لد  الحداالت جدا كودد يفد

الودايي وير من العال  وذلك ب جن  ا سباب ال ي  فد  )) الصحيح هو أد 

إلددى ال هدداب العصددعا واو يددار المر بددي الصددحيي والجلددوس علددى الكرسددي 

علما ب د الذين  عرضوا حهالي ع م .  670((المريح وا با   عليمات الطبي  

صدعوبي ))عصعا فقد قانوا ضحايا  لك العمليدي، و أصدبحوا يعدانود مدن ال

وصددعوبي فددي !!.. وصددعوبي فددي انجدداب الطكدد  !!.. فددي القعددود والودددوع 

   .671" !!!..(( الذهاب إلى الحمام 

 

وأما الحاالت الندادرة ال دي ددد يولدد فيهدا المولدود بمدا يندبه الدذي ، وال دي     

 د ذلدك مدن الندواهد علدى أد العصدا مدن اس  لها ال طوريود في ددولهم بد

اآلعطان ا  ريي ال طوريي في احنساد ، فا مر ليس قذلك بدلي  المعطيدات 

أولها إد ذلك الذي  الممعوم ليس ذيال حقيقيا، وإنما هو من الطكرات : اآل يي

ال ددي  صددي  احنسدداد، ودددد سددب  أد بينددا ذلددك بالصددور، ف هددرت الطكددرات 

وع ميددي بعطددها ظهددر فددي الددرأس، وآوددر علددى علددى  ددك  هوادددد لحميددي 

و بين منهدا أد الطكدرات . ال هر، وآور على الصدر، و يرها من المواضع

ال عالدي لها بال طور العطو ، وإنما هدي حداالت مرضديي  صدي  الندريق 

الددورا ي ف ُحدددث فيدده  نددوهات و صريبددات مددن جهددي، لكنهددا ليسدد   طددورا 

رث إلى ا جيال من جهي  . أور  عطويا وال  وه

 

و انيا ال يصح أد القول ب د  لك الماددة اللحميي هي عطو أ ر   طور     

ضامر عن ذي  القرود، إنه ال يصح  نه سب  أد أ ب ندا با دلدي القطعيدي مدن 

السددج  الحكددر  وعلددم الورا ددي والكيميددان والوادددع بطددالد القددول بددال طور 

الطكدرات وليسد  أ درا العطو ، مما يعني أد  لك المادددة اللحميدي هدي مدن 

 . ذيليا  طوريا
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سدمى قداذب سدمج مُ  و يرهدا فدي او مال ق   لك الوظدادف فكيف ي م!!!!.. 

   .674((جين الذي  : وهو  واحد

 

اعر     فدي صددر الرجد  دود صددر المدرأة ، فهدو  وأما بالنسبة لوجاود الشع

أيطا ليس من بقايا ال طور بما أ ب ناد من بطالد ال طدور العطدو ، وبددلي  

أنه ال يوجد بصدر المرأة ، فلدو قداد أ درا  طوريدا للدمم أد يوجدد فدي صددر 

بحكددم أد قددال منهمددا  طددور عددن أ ددباد البنددر قمددا يددمعم  675المددرأة أيطددا

ودرو  الرجد  إلدى )) إد سب  ذلدك هدو: وإذا دالوا . الصرافيود ال طوريود

ولمدداذا بقددي النددعر فددي ))، فيكددود الددرد ((الصدديد، وبقددان المددرأة فددي الكهددف

، فحسدد  مددنطقهم قدداد يجدد  أد  كقددد 676(( !!الددرأس والعانددي عنددد المددرأة؟

، وبمدا أنهدا لدم  كقددد قلده دل هدذا علدى !! اذ  فدي جسددهالمرأة ق  النعر ال

بطالد  كسير ال طوريين، وأد ا مر لم يكن  طورا عطدويا وإنمدا هدو ولد  

مقصدود مددن هللا عدم وجدد  فهدو الددذ  ولد  النددعر فدي الرجدد  والمدرأة وفدد  

لَنعر على صدر الرجد  يميددد ولذلك فإد وجود ا. حكم ه وطبيعي ق  منهما

مددرأة ، وي طدداب  مددع صدددرها الددذ  هددو بددال  ددعر  طابقددا جمدداال فددي ن ددر ال

عطددويا وجماليددا مددن جهددي، وَ ددعر الرجدد  هددو أحددد المواضددع المسدداهمي 

 . والمف رة في العمليي الجنسيي من جهي أور 

 

فكما هي ليس  عطوا أ ريدا عدن الثددييات بمدا وأما عن أثدية الرجال،       

هددا مددن جهددي أوددر  لهددا فوادددد أ ب ندداد بددبطالد القددول بددال طور العطددو ، فإن

من ذلك إد ا  ديي  ميد في ا سا  .جماليي وجنسيي في عالدي الرج  بالمرأة 

صدر الرج ، و عطي له من را جميال، ووجودها أحسن من عدم وجودهدا، 

ولو ُويرت إمرأة بين أد يكدود . فلو نمعنا لرج   دييه فسيكقد الصدر جماله

وقمدا  ميدد . !!و دارت بد د يكدود بهمداصدر هوجها بثديين أو من دونهما ال

ا  ديي النسان جماال فدي ن در الرجدال، فهدي أيطدا  ميدد الرجدال جمداال فدي 

ف  ديدددي النسدددان والرجدددال  نددددر  ضدددمن اوددد الع ال جددداذب . ن دددر النسدددان 

وال طداب  ال اودد الع ال نددافر وال باعدد، فسددبحاد الددذ  ولد  الرجدد  والمددرأة 

 .دة ورحمي وجع  بينهما  جاذبا وأُلكي ومو

 

وبذلك يُس ن ج مما ذقرناد أد اع راضات ال طدوريين الم علقدي با عطدان     

ا  ريدي الممعومددي مدا هددي إال  طدليالت و ددبهات و نويندات ، وال أسدداس 
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فهدددي باطلدددي ب دلدددي نقددد  ال طدددور العطدددو  . صدددحيح لهدددا علمدددا وال وادعدددا

وب دلددي إ بددات أد  لددك ا عطددان لهددا فوادددد ووظددادف هامددي لجسددم الممعددوم، 

 .احنساد، وليس  أعطان أ ريي  طوريي أبدا

 

الم علقي ب داهرة ال ندابه بالنسبة العتراضات التطوريين التضليلية  وأما    

قبيددرهم الددذ  علمهددم  -بدين ا حيددان، فمددن المعدروع أنهددم منددذ همددن دارويدن

يددوم وهددم يع مدددود اساسددا فددي دددولهم بددال طور إلددى ال  -ال حريددف وال صريددف

العطو  على ال نابه الداولي والصارجي العام الموجود بين ا حيان، وعلى 

ال نابه الصاي بين احنساد والقردة؛ فيدعود أد ذلك ال نابه هو دليد  علدى 

أد الكادندات نندد ت مددن اصدد  واحددد  دم  طددورت عددن بعطددها عبددر عنددرات 

بهذد المماعم . ن ح ى وصل  إلى ما هي عليه اآلدومئات الماليين من السني

إنهدا  دبهات و طدليالت . أيدوا دولهم بدال طور، وردوا بهدا علدى النادددين لده

باطلددي دطعددا وال يصددح االع مدداد عليهددا أصددال، بدددلي  المعطيددات والنددواهد 
 :اآل يي

ال  ددك أد ال نددابه بددين ا حيددان فددي مددادة  كوينهددا وصددكا ها : منهددا أوال    

ا ول هددو أد الصددال  عددم وجدد  عندددما ولدد  ا حيددان جعدد  :  مدد  أمددرينيح 

ال نددابه راجعددا إلددى أصددلها الواحددد   ددم  نددو  و مايددد وا سددع بكعدد  ال طددور 

والثاني هو أد ذلدك ال ندابه وال ندو  أحد ده هللا عدم وجد  بدالصل  . العطو 

الصدداي ، فصلدد  قدد  نددو  منكصددال عددن ا نددوا  ا وددر  مددع وحدددة المددادة 

فدد   االح مددالين قدداد السددب  فددي وجددود ال نددابه . ه الصطددي والصددكات و ندداب

بما أنه سب  أد أ ب نا ب دلي دطعيي من السدج  الحكدر  . الكبير بين ا حيان ؟

وعلم الورا ي والكيميان والوادع بطالد القول بال طور العطو ، فهدذا يعندي 

. و الصدحيحح ما أد االح مال ا ول  ير صحيح، وإنما االح مدال الثداني هد

ويعنددي أد أنددوا  ا حيددان لددم   طددور عددن بعطددها وإنمددا ُولقدد  ولقددا واصددا 

وبمدا أد ا مدر قدذلك فدإد ال ندابه بدين ا حيدان فدي المدادة والصطدي . منكصال

والصكات ال يدل على ال طور العطو  الممعوم وإنما يدل علدى أد والقهدا 

 نددابهي مددن واحددد ولقهددا ولقددا منكصددال مددن مددادة واحدددة وبصطددي وصددكات م

فدل . جهي، مع وجود وصادا أور    مايم بها فيما بينها من جهي أور  

ق  ذلك على أد والقها واحد ُم صدف بكد  صدكات الكمدال مدن حكمدي وعلدم 

وإرادة، وددددرة و يرهددا مددن صددكات الكمددال، ولددم يصلدد  ا نددوا  بددال طور 

كنده لدم العطو  الممعوم مع أنه قداد ددادرا ومدن الممكدن أد يصلقهدا بدذلك ل

 .يصلقها به، وإنما ولقها بالصل  الصاي المنكص 

 



وهلل المثدد   –وبددذلك يكددود ذلددك ال نددابه حسدد  االح مددال الثدداني يُنددبيه       

عم  احنساد فدي صدنعه لوسداد  النقد  البريدي والبحريدي والجويدي،  -ا على

فهددي م نددابهي فددي ماد هددا ا وليددي وقثيددر مددن صددكا ها، لكنهددا مص لكددي أيطددا 

فماذا يعني ذلك . ادا أور  ميم ها عن بعطها وجعل ها دادمي بنكسهابصص

؟، إنددده يعنددددي أد صددددانعها واحددددد ، صددددنعها بصطددددي جمعدددد  بددددين ال نددددابه 

لكنها ال  ددل أبددا أنهدا . واالو الع ، وأنه ُم صف باحرادة واالو يار والعلم

  طورت عن بعطها، ف هرت الدراجي الهواديي أوال،  م  طورت بنكسها إلى

.  !!!!دراجي ناريي،  م إلدى سديارة،  دم إلدى طدادرة،  دم إلدى مرقبدي فطداديي 

 . فهذا مس حي  دطعا وُمثير للطحك واالس همان، وال يقوله عاد 

 

إنه ال يصح القدول بدال طور بددعو  ال ندابه الموجدود بدين ا حيدان  :ثانيا    

ذلدك  د في الصب يات والجميئات البرو يندي والم داهر الجسدميي، ال يصدح 

ال يرجع إلى ال طور الممعوم  -مع وجود االو الع طبعا -سب  ذلك ال نابه

وعليدده فددإد اح جددا  . وإنمددا يرجددع إلددى أسددباب أوددر  سددنذقر بعطددها دريبددا

ال طددوريين علددى  طددورهم بدددعو  ال نددابه فددي عدددد الصددب يات والجميئددات 

رة جددا بدين البرو يني بين ا حيدان ال يصدح ،  د نسدبي ال ندابه فدي ذلدك قبيد

قثير مدن الكادندات ر دم او الفهدا الدداولي والصدارجي، وبعددها عدن بعطدها 

 . جنسا ونوعا، مما ينكي القول ب طورها عن بع 

 32صدب يا ، مقابد   38أد القدرود عددد صدب يا ها يسداو  من ذلدك مدثال   

صب يا عند احنساد ، فه  القرود  ملك ق  صكات احنساد  م هادت عليها 

، وبمعنى آور ه  القرد !!يي واصي بها ال  وجد في احنساد ؟؟صكات درد

وهد  نسدبي ال ندابه بدين . !!هو إنساد أوال  دم ددرد بصدكات أودر   انيدا ؟؟

إنده يجد  أد  كدود قدذلك . !!؟؟ %755احنساد والقدرد  سداو  أقثدر مدن 

بنان على عدد الصب يات، لكن الحقيقدي فدي الواددع ليسد  قدذلك دطعدا، وال 

ال ساؤالت أصال،  د الكارق بينهما وادعا وعلما قبير جدا، هدو  صح  لك 

فدإذا . !!الكرق بين احنساد العاد  الحر المريد وبين القرد الحيواد ا عجم 

قددداد عددددد الصدددب يات جعددد  القدددرد إنسدددانا وهيدددادة، فدددإد المقيددداس العقلدددي 

حدو والروحي والعلمي واالن اجي بينهما جع  نسبي منابهي احنساد للقرد ن

فاحنساد ليس دردا، والقدرد . ، وربما يق  عن ذلك ودد يميد عنه بقلي 7%

ليس إنسانا ر م ال قارب الكبير في عدد الصب يات ، فدال يصدح االسد دالل 

 . بذلك  على ال طور الممعوم 

 



، 677صدب يا 32ومما يفيد ذلك أيطا أد عدد صب يات البطاطدا يسداو      

وهو نكس عدد صب يات احنسداد ، فهد  نسدبي ال ندابه الدداولي والصدارجي 

وه  البطاطا إنساد واحنساد بطاطا، بحكم عدد  !!؟؟ %755بينهما  ص  

وهدد  البطاطددا واحنسدداد  طددورا عددن القددرود . !!الصددب يات الم سدداو  ؟؟

طبعددا إد ا مددر لدديس قددذلك، ومددن الجنددود القددول بدده ، لكددن منطدد  . !!؟؟

ممدا يثبد  وطد  االع مداد علدى ال ندابه . ين يقول به ويوصد  إليده ال طوري

 . بين الكادنات في القول بال طور العطو  الممعوم

وقذلك ال نابه على المس و  الجميئدي فهدو قبيدر وم قدارب بدين ا حيدان،    

بدين " الددنا " ال ندابه بدين جميئدات )) نسدبي : من ذلدك مدثال: ومنها احنساد 

فه  نسبي ال نابه بين جسدميهما .678(( %10النيما ود  ص   احنساد وديداد

ونسبي ال نابه بدين احنسداد والددجا   كداد  كدود م طابقدي .  !!؟؟ %10 بلغ 

 %55فهد  نسدبي ال ندابه بدين جسدديهما  بلدغ . 679من جهي ال كدوين الجميئدي
 .!!؟؟

 88)) االطلساد الورا ياد للكد ر والجدرذاد أد  ومن ذلك أيطا فقد أظهر    

امددا االطلددس الددورا ي . فددي المادددي مددن جينا همددا   نددابه مددع جينددات االنسدداد

و  دنى نسبي ال نابه . في المادي من جينا ه مع االنساد 10للكل  في نابه في 

فدي الماددي فدي ذبابدي  05في الماددي فدي الددجا  و 25مع جينات االنساد الى 

الكد ر واحنسدداد  فهدد  معندى ذلددك أد نسدبي ال نددابه بدين جسددد  .680((الكاقهدي

، وبددين !!؟؟ %10،وبددين جسددمي الكلدد  واحنسدداد  صدد  إلددى  % 88 بلددغ 

طبعددا ال وألددف ، ومددن  !!؟؟%   05جسددد  احنسدداد وذبابددي الكاقهددي  بلددغ 

الصطد  والجنددود القددول بددذلك ، فددال يصددح االع مدداد علددى ذلددك ال نددابه للقددول 
 . بال طور العطو  الممعوم بين ا حيان 

به ليس سببه ال طور العطو  الممعوم، وإنما هو  نابه قمدي فذلك ال نا    

ضددرورة حيا يددي الهمددي )) ال ندوعي  ي علدد  بدد مر يجمددع بددين ا حيددان، وهددو 

فمثال لنك در  أد جدمي البدرو ين الدذ  ... للسلسلي ال ذاديي والهرم ال ذادي 

ي كود من دواعد ني روجينيي وجميئات سدكر ُوماسديي فدي احنسداد هدو مدثال 

عددد هرنيصيددي وجميئددات قوبلدد  وماسددي فددي البقددر فسدداع ها لددن  ك مدد  دوا

السلسددلي ال ذاديددي ، ولددن يسدد كيد احنسدداد مددن البقددر، وسدديكود قدد  قددادن حددي 
  .681((بمثابي ُسم للكادن الحي اآلور
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فال نابه بين ا حيان من جهي عدد الصب يات والجميئات البرو ينيدي هدو      

ال نددابه فددي الوظددادف وضددروريات بسددب  ضددرور  ولدده  كسدديرد العلمددي 

، لكنده ال يعندي بالطدرورة ال ندابه الندوعي  الحياة من طعام و دراب، وندوم

فاحنساد ينبه قثيرا من الحيوانات مدن جهدي ال قدارب فدي عددد . بين ا حيان

الصددب يات وفددي الجميئددات البرو ينددي، لكندده يص لددف عنهددا اودد الع قليددا مددن 

ميدي والعمليدي، بد  ال مجدال للمقارندي فدي ذلدك الناحيي العقليي والروحيي والعل

مما يعني أيطا عدم صدحي االع مداد علدى ال ندابه بدين ا حيدان . بينه وبينها 
 . للقول بال طور العطو  الممعوم، ب  وال يصلح لذلك أصال 

وممددا يثبدد  أد ال نددابه الصددارجي ال صدداعد  بددين الكادنددات ال يدددل علددى     

نما ي عل  ب مور أور ، هو أد  لدك ال داهرة ال طور العطو  الممعوم، وإ

ال عالدي لها بدعو  نن  ها من أص  واحد، فصدكات الكادندات  مكنندا مدن ))

 صنيكها نعدم ،ولكدن ال  مكنندا مدن معرفدي أصدلها وإال فمدن أيدن أ دى حيدواد 

منقر البق الذ  ي ميم بكونه حيواد برمادي، هاحدف ذو قكداد، لده وجندي لهدا 

رد ومنقددار بددق ،ودَددَدُم  علدد  المددان، وندداب أفعددى وذندد  وجنددي القدد:  جعددداد 

السمور أو القندس وهو يُرضع ص ارد من  ير  د  ويطع بيطاك ،وحرارة 

فهددذا الحيددواد يمكننددا مددثالك  صددنيكه . جسددمه  يددر  اب ددي قددال ي عنددد الثددديات

 .682((وبصعوبي أما معرفي مصدرد وإلى أ  حيواد ار قى فهذا مس حي 

 

أنه ال ال نابه الجميئي وال الصارجي بدين ا حيدان يددل علدى وبذلك ي بن      

ال طددور العطددو  الممعددوم، وإنمددا هددو  نددابه بسددب  وحدددة الصددال  ووحدددة 

ولذلك فإد وجدود ال ندابه واالود الع بدين . المادة والصطي و نابه الوظادف 

 د . الكادنات الحيي على ا ر  هي أدلي على عدم ال طور ال على وجدودد

ه يعني وجود الصال  الواحد ، و نوعه ينهد له بالقدرة والعلم والحكمي ال ناب

واحرادة، قما أد وجودها في الوسق الواحد يجعلها من الطبيعي أنها   ندابه 

فهدو  ندابه . في جوان ، لصطوعها لقانود واحد ال على أنه  طدور عطدو 

 .وظيكي ال  طور  

باالن صدداب الطبيعددي الددذ  هددو أحددد أصددول وأمااا اعتااراض التطااوريين       

ال طددور الدددارويني الددذ  اح جددوا بدده علددى دددولهم بددال طور وردوا بدده علددى 

. الناددين ل طورهم الممعوم ، فهدو اع درا  م هافد  وهاددف مدن دود  دك

 ندده سددب  أد أ ب نددا بطددالد القددول بددال طور العطددو  ب دلددي السددج  الحكددر  

وبمددا أد ا مددر قددذلك فيسدد حي  أد يكددود  .وعلددم الورا ددي والكيميددان والوادددع
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فهو ورافي من ورافات ال طوريين الدراوينيين .  !!لالن صاب الطبيعي وجود

ومع أد ا مر واضح فإني أذقدر هندا نقددا علميدا هامدا لالن صداب . وأوهامهم 

إندده الكيميددادي روبددرت لددو لن ، . الطبيعددي الممعددوم دالدده ملحددد ال مددفمن 

المكدداهيم البيولوجيدي السداددة  حرقهدا ا يديولوجيددي ،  إد الكثيدر مدن)) :يقدول

قدالقول  -فالدراوني مثال يطرحود من ال كسيرات ما هدو  يدر دابد  لالو بدار

ال يككي أد نصدف هدذا السدلوك ب نده ال علمدي بد  إنده .  -باالن صاب الطبيعي

دصدورا  - لدك ال كسديرات - ُ طدي. ضد العلم ، فهو ي ل  البداب أمدام ال ككيدر

قيدف  ندك  جدمي : يبيا ، و  ُس دعى قلمدا دعد  الحاجدي لسدد فدرات مدا  جر

قيف  حول  ال كاعالت الكيمياديي إلى دجاجي ؟، ... ؟ ، ال طور فعله " الدنا"

العق  البنر  ال يس طيع أ  قمبيو ر أد يُحاقيده ؛ ال طدور ... ال طور فعلها 

إلددى مدددنهج  فددان ر. 683((!!لقددد صددار ال طددور إلهددداُ لسددد الث ددرات ...فعلدده 

االس دالل عند المالحدة وال طوريين ، إنه منهج قما بيناد في الكصد  ا ول، 

دادم على هدم العق  والوحي والعلم، وعلدى ال مويدر وال العد  وال كسديرات 

فال كسير الصرافي هو أص  من ا صول عندد المالحددة وأمثدالهم ، . الصرافيي

 د قد  .  سد رهم بالعقد  والعلدموعليه أداموا أسس إلحادهم ، وال ينكدع معده 

إنساد صادق مع نكسده، وطالد  للحد  فإنده سديدرك بسدهولي أد احلحداد هدو 

 .  !!مجموعي ورافات م س رة بالعلم والعقالنيي

 

أد االن صدداب الطبيعددي هددو مددن أوهددام وأباطيدد  وورافددات وبااذلك يتبااين     

لثالوث الصرافي المالحدة وإووانهم ال طوريين، وهو أحد اآللهي ال ي قون  ا

احلحداد  الدذ  فسدروا بده ولد  الكدود وظهدور الحيداة، و ندو  ا حيدان قمدا 

فال كسددير باالن صدداب الطبيعددي هددو  كسددير ورافددي وإحالددي علددى . بيندداد سددابقا

لكددن ال ي يدد  عنددا أد بطددالد اح جددا  الددداروينيين باالن صدداب . !!!!مجهددول

. ين بدال طور الموجدهالطبيعي ال يعندي  هافد   طدورهم وصدحي  طدور القدادل

فهذا باط  دطعا، فهما باطالد م هاف اد معدا،  د نقطدنا لالن صداب الطبيعدي 

فبمدا أد . قاد ن يجي ح ميدي ح بدات بطدالد القدول بدال طور العطدو  بنوعيده

ال طددور العطددو  ورافددي، ومددن ا باطيدد  فكدد  مددن ال طددوريهن الدددارويني 

اب الطبيعدي والموجده،  د والموجه باط  بالطرورة، وال دو  هندا لالن صد

فهددو الددذ  يجمعهمددا، وبمددا أندده أ ب نددا . قددال منهمددا يقددول بددال طور العطددو 

 . بطالنه و هاف ه فاال جاهاد يسقطاد ح ما
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هنددا إلددى أندده يجدد  ال كريدد  بددين ورافددي االن صدداب  لكاان تجااب اإلشااارة     

الطبيعددي ودورد فددي ال طددور العطددو  الممعددوم، وبددين  دد دلم ا حيددان مددع 

فدا ول هدو  طدور  عطدو  ممعدوم يدفد  . ظروفها الم  يرة المحيطي بهدا 

إلى نن ة أعطان وأنوا  جديدة من ا حيان ، وهذا ال وجود له  ودد سب  أد 

وأما الثاني فموجود في الوادع ، وهو   يدر ي هدر علدى مالمدح الكدادن .بيناد 

  را ، لكنده ال الحي عندما    ير ظروفه المحيطي به في كاع  معهدا  د  يرا و د

يُننئ أعطانك وال قادندات جديددة مدن جهدي، ومحددود بحددود طبيعدي ا حيدان 

 .  وال يس طيع  جاوهها من جهي أور 

مددن ذلددك مددثال أد إنسددانا فقيددرا فقددرا مددددعا ، فكدداد ضددعيكا هددميال ف كيددف    

ظروفده االج ماعيدي   يدرت جسمه مع هذا الوضع عقدودا مدن الدممن ، لكدن 

و حسددن  بعددد ذلددك، وأصددبح مددن ا  نيددان وأدبدد  علددى م ددا  الدددنيا بمص لددف 

فماذا سيحدث له ؟؟، ال  ك أد حيا ه س   ير و  هر عليده م داهر . أنواعها

فمدن ال  يدرات . ال نى والبذخ وسد  كيف نكسده و  د دلم مدع ال دروع الجديددة

داد بنك  واضح ، ويصدبح أقثدر الجسديي ال ي س  هر عليه ، أد وهنه سيم

هدددذد ال  يدددرات . ددددوة وضدددصامي ، و  هدددر مالمدددح االحمدددرار علدددى وجهددده 

الجسديي لها حد ال   جاوهد بحكم الطبيعي البنريي ، فهي   حرك بين الحدين 

ا دندى وا علدى وسديبقى الرجد  إنسدانا سدوان بلدغ حدد الكقدر المدددع، أو حددد 

له أعطان جديدة، ولدن ي حدول إلدى  ال نى الكاح  ، سيبقى قذلك ولن   هر

فه  هذد ال  يرات الجسديي ال دي حدد   لدذلك الرجد  بدين حدال ي . قادن آور

الكقددر وال نددى بسددب    يددر ظروفدده االج ماعيددي هددي  دد دلم و كيددف أم  طددور 

 . عطو  ؟؟، ال  ك أنها   دلم و كيف وليس   طورا عطويا 

 

اش فددي المندداط  البدداردة ومددن ذلددك أيطددا لددو أد انسددانا أبددي  اللددود عدد    

عقودا من الممن و  دلم معها ،  م هاجر إلى الصدحران االفريقيدي أو العربيدي 

. وعاش بها عقودا من الممن ؛ فما هي ال  يرات ال ي س  هر على جسدمه؟ 

ال  ك أد لونه سي  ير   يرا واضدحا، فمدع أنده سديبقى أبدي  اللدود إال أنده 

سدمرار، ويصدبح جلددد وندنا ويكقدد س  هر على وجهه ويديه مسدحي مدن اال

 م لو أنه عاد إلى بلدد ا صلي ، فال  ك أنه سيعود إلدى . قثيرا من رطوب ه 

طبيع ه ا ولى بعد مدة من الممن وي  دلم مع وسطه ،ويد صلا مدن المالمدح 

فه  هذا احنساد  طور  طدورا عطدويا . ال ي اق سبها في البالد الصحراويي

ا جديدا ، أم أنه  كيف و  دلم مع محيطي الجديدد فاق س  اعطان وأصبح قادن

ال دك أنده  د دلم . من دود أد يكقد عطوا وال قسبه وال أصبح قادندا جديددا ؟

 . مع ظروفه الطبيعيي الجديدة ولم ي طور  طورا عطويا داروينيا وال موجها

 



ونكس ذلك ا مر ينطب  على ا فاردي الذين ُجلبوا إلدى الواليدات الم حددة     

ذ أقثر من درنين ، فعندما   دلموا مع ظروفها الطبيعيي و كيكوا معها ظهر من

  يهر في لونهم ا سود، فصك  درجدي سدوادد ، وظهدرت عليده ُسدمرة ُمندربي 

فدالقوم . لكن لونهم لم ي حدول مدن اللدود ا سدود إلدى اللدود ا بدي . بالسواد

ا  ينطبد  علدى ونكدس ا مدر أيطد.   دلموا مع ظروفهم الجديدة ولم ي طدوروا

الحيوانات عندما    يدر ظروفهدا الطبيعيدي المحيطدي بهدا   يدرا ُمدف را ،وهندا 

 . كود دد   دلم  و كيك  ولم   طور  طورا عطويا

علما ب د ال  دلم  ي عل  أساسا بطبيعي ق  قادن فهو الذ  ي د  ر ويسد جي      

فقدد . جديددوي كاع  مع المف رات الصارجيدي ال دي  جعلده ي كيدف مدع وادعده ال

يكود الوسق الطبيعي واحدا  جناس وأنوا  قثيرة من ا حيدان، لكدن  كيكهدا 

فدبع  الكادندات لهدا القددرة علدى .  معه يكود مص لكا حس  طبيعي ق  قدادن

فليس الوسق هو الدذ  . المقاومي وال حم  وبعطها اآلور ال يس طيع فيموت

وي د دلم حسد  طبيع ده  يُكيف فهو مف ر فقق  ،وإنما الكدادن هدو الدذ  ي كيدف

ولذلك فدإد المحديق الطبيعدي ال يُطدور ا حيدان، وال . وهذا منهود في الوادع

يُكيكها وإنما يف ر فيها في حاالت ال  دلم وال كيف، ف كود اس جاب ها له حس  

 .طبيع ها ، فقد  س جي  له بدرجات م كاو ي ودد ال  س جي 

 

قاد يُف ر في  د دلم ا حيدان، فإنده ال وأُقرر هنا ب د المحيق الطبيعي إذا      

فمن  اريصهدا . يُطور أعطادها أبدا، وهذا  اب  بدلي   اري  ا حيان ووادعها

فإد السج  الحكر   اهد بِالع الحكريات ال ي  دل على عدم  طورهدا قمدا 

وأما من وادعها فهو ينهد بوجود أجناس من نكس النو  وفدي . سب  أد بيناد

ا ي ميم بصصدادا دود اآلودر، ولدم يجعلهمدا الوسدق وسق واحد لكن بعطه

مددن ذلددك مددثال أد الكئددراد الجبليددي لهددا أرجدد  أماميددي . الطبيعددي صددنكا واحدددا

فلمدداذا لددم يسدده  عليهددا . 684صدد يرة ، وال  ن قدد  إال بحرقددات  يددر مريحددي

الوسددق الطبيعددي  نقال هددا ويُطددول لهددا أرجلهددا ا ماميددي؟، ولمدداذا لددم يجعلهددا 

ومنها أيطدا أد قثيدرا مدن .   ال ي ال   صف ب لك الصكي؟؟ قالكئراد ا ور

فلمدداذا لددم .685الحنددرات ال  سدد طيع الطيددراد ر ددم ام القهددا الجنحددي قبيددرة

يجعلها الوسق الطبيعي  طير قبادي الحندرات ا ودر  ال دي  طيدر و عدي  

فماذا يعني ذلدك ؟؟، إنده يعندي أد أعطدان ا حيدان . معها في نكس الوسق؟؟ 

لق دده ، ولددم   هددر   هددر حسدد  ط قن يجددي ل كيددف هددذد ))بيعددي قدد  حددي ووي
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ا حيان مع ال روع ب  على العكدس فدإد ظدروع حيا هدا هدي ال دي   ندك  

 . 686((وفقاك لهذد ا عطان ووظادكها

 

الم عل  بموادف العلمان من ال طدور  التضليلي وأما اعتراض التطوريين    

صددحي دددولهم بددال طور  إد ممددا ينددهد علددى: العطددو ، فمكددادد أنهددم يقولددود 

 . العطو  أد  البيي علمان الطبيعي  يع قدود به ويفيدونه وأ ب ود في ق بهم

  
ذلك القول ال يُمكن أد يكدود دلديال علدى صدحي ال طدور العطدو  : أقول    

الممعوم  نه أوال سب  أد بينا بعنرات ا دلي القطعيي مدن السدج  الحكدر  

بطددالد القددول بددال طور العطددو  بنوعيدده وعلددم الورا ددي والكيميددان والوادددع 

وهذا يس لمم ح ما أد مواددف العلمدان المفيددة لل طدور ؛  الدارويني والموجه

 ير صحيحي وال يُمكن أد  كود حجي على صح ه بعدما دام  ا دلدي علدى 

 .  هاف ه وهيكه

الحد  يعدرع أوال با دلدي الصدحيحي ال دي يحملهدا يج  أد نعلدم أد ثانيا     

ع بكثرة القادلين به أو بقلد هم، وال بالدذين ين مدود إليده وي  داهرود وال يعر

ولهذا فإد وجدنا علمان والكوا العلم فهذا إما لقلي علمهم، أو لصطئهم ، او . به

ولهددذا ال .  نهددم أصددحاب أهددوان و عصددبات  ديددانهم ومصددالحهم ومددذاهبهم

ا العلم هو الَحكم يصح أد  كود موادكهم َحكما على العلم وال هي العلم، وإنم

وعليده فدال يصدح االح جدا  عليندا . على موادكهم ، والكلمي الكص  له ال لهدم

بموادف العلمان المفيدين لل طور العطو  بما أنه سدب  أد أوردندا عندرات 

. ا دلددي والمعطيددات القطعيددي ال ددي أبطلدد  القددول بددال طور العطددو  بنوعيدده

ة أدل هدا ، وإال فدال ديمدي لهدا وال فموادكهم يكود لها اع بار بقدر صح ها وددو

يصح االح جا  بها ح ى وإد قاد عددهم قبيدرا وأقثدر عدددا مدن المصدالكين 
 . لهم 

يج  أد نعلم أد ال طور العطو  دد أنكرد ورفطه وان قدد قثير من  ثالثا   

وألكدوا فددي ذلدك مصدنكات ولهدم أدددوال قبدار العلمدان مندذ ظهددورد إلدى اليدوم، 

منهم مثال أد مجموعدي مدنهم أسسدوا . دويي وهادفي وهادمي لل طور العطو 

 ))بكاليكورنيا ، ضم  في إدرا هدا " هيئي  أبحاث الصل  " م 7510في سني 

 مانيي علمان أفذاذ في حق   صصصا هم العلميي ، من أدوالهم في نقد ال طدور 

نحدددن قعلمدددان فدددي الكيميدددان والرياضددديات )) " :العطدددو  الممعدددوم ددددولهم 

دا ن ريدي ال طدور  نهدا ال   كد  مدع أبسدق المبدادي ، والبيولوجيا ندرف   مامك

« القدانود الثداني فدي الدديناميكا الحراريدي»ال سديما إواللهدا بمبدادي ، العلميي
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أد جميع ال  يرات الكيمياديدي والكيمياديدي ال دي  ع در  أ  »الذ  ينا على 

ح ددى يصدد  هددذا الن ددام إلددى نقطددي «  العنددواديي»حيدد   ددمداد  ن ددام   جدده

الن ددام ( أو عنددواديي)ويعنددي هددذا القددانود أندده قلمددا هادت فوضددى « اال دماد

دا . فإنه ما يلب  بمرور الود  أد يَبحلى وي ال ى فا ن مي المص لكدي  ميد  دادمك

 . 687...((إلى أد  صبح عديمي الن ام؛ أ   صاب بالكوضى بمرور الود 

 نجع معهد ديسككر  وددام بصطدوة  6558سني  ))أنه منذ  ومن ذلك أيضا  

فعلددى قدد  عددالم ... قبيددرة وفدد ح دسددما للعلمددان الرافطددين لن ريددي ال طددور 

معددار  لن ريددي ال طددور اد يطددع بيانا دده النصصدديي بددالمودع ويودددع علددى 

 البيدددددداد الصددددددادر مددددددن المعهددددددد ، بيدددددداد المعارضددددددي لن ريددددددي ال طددددددور

 عددددددددددالم 155م  6555عارضددددددددددين بلددددددددددغ سددددددددددني عدددددددددددد العلمددددددددددان الم

عالم  7655عالما ودد وص  العدد اآلد الى اقثر من  865بلغ  6575وسني 

 .688((من مص لف ال صصصات

ومن قبدار هدفالن العلمدان الدذين أعلندوا رفطدهم لل طدور العطدو  وودعدوا  

وليام ديمبسك  الحاص  على  سع  هادات : سجلوا أنكسهم في بيانات المودع

 .689وعالم ا حيان جونا اد ويلم، وعالم الرياضات ديكيد بيرلنسكيعلميي، 

لقد قان  ن يجي الدراسات ال ي دام )) ))  :بونر ، يقول. العالم ت: ومنهم    

بها علمان القرد العنرين في هذا المجال أد وضعوا ن ريدي النندون الدذا ي 
    .690((وال طور في وماني النطحات وال نود العلميي 

وأنا ما أهال أع قدد -حاولُ  بعدها : )) دال عالم ا حيان جونا اد ويلمو      

البح  عن أوطان أور    عل  بن ريي ال طور  -أد ا مر ي عق  باس ثنانات

قاندد  هددذد  :فددي المراجددع المع مدددة لكددن بحثددي دددادني إلددى حقيقددي مروعددي

 .ال حريكددددددددات الصدددددددداروي فددددددددي ال الدددددددد  داعدددددددددة وليسدددددددد  اسدددددددد ثنان

 د قثيددرا "أيقونددات ال طددور"ال حريكددات فددي ق ددابي ا ويددر ودددد سددمي  هددذد

الواسعي االن نار " الكالسيكيي"منها ي م  مثيلها واالس نهاد لها ب لك الرسوم 

ل صدم هدفا بيدا وجيا ي مثد  فدي  ثبيد  المعلومدات المطدللي  ، قرسوم هيك 

 :قلنا ن ذقر فص  علم ا حيان.بصصوي ن ريي ال طور في أذهاد الجمهور

"  ددجرة"و، فددي أنبددوب مص بددر "لَبينددات بنددان الحيدداة" ال جربددي ال ددي ولقدد 

وال ددي   كددر  عنهددا الحيدداة النبا يددي ، ال طددور الم جددذرة فددي الوحدد  البدددادي

مددثال لكددف إنسدداد ، وقاندد  هندداك أيطددا هياقدد  ع ميددي م ما لددي، والحيوانيددي
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وبطبيعدددي الحدددال أجندددي ، وعصدددافير دارود، وحندددرة العددد ، ولجنددداح طيدددر

ق  هذد أمثلي  قدم ق يرها ق دلي ممعومي لن ريدي ال طدور  دم ا طدح .  ك هي

 .691(( فال ي عل  ا مر ب وطان طكيكي، انها واطئي  ماما

 ح و  النصوي الم علقي بموضو  ال طور الدارويني، : )) ودال أيطا     

ونحدن ال ن حددث فقدق عدن .  حريكات هادلي ب  إد بعطدها  قددم أدلدي مدمورة

وإد قاد )ال ي دد يل مس البع  العذر  وطادها ، مرحلي الثانوييمقررات ال

هذا ال موير لم  ص  منه ح ى بعد  الك د  المرموددي ال دي (... هذا ال ينب ي

  م دراس ها في الجامعات على نطاق واسع مث  ق داب البيولوجيدا ال طوريدي 

عليدا وقذلك آودر طبعدي مدن الك داب المقدرر للدراسدات ال، لدو الس فو وياما

والذ  ألكده ردديس ا قاديميدي الوطنيدي للعلدوم ، ( البيولوجيا الجميئيي للصليي)

فددي الوادددع ، عندددما نحددذع ا دلددي المددمورة  صددبح دطدديي  .بددروس ألبددر س

هميلددددي جدددددا وال  كدددداد ، فددددي الك دددد  المدرسدددديي علددددى ا ددددد ،الداروينيددددي 

لدى  ندويه لو أد ما يكعله الداروينيود الددجمانييود يق صدر ع)) و.692(( ر 

بد  ... ولكدنهم لدم ي ودكدوا عدن هدذا الحدد .. لككدى بدذلك سدوناك .. الحقيقي فقق 

 عد  ا مر إلى اس صدام مراقمهم العلميي للسيطرة على العلوم الحيويدي فدى 

ولمناودددددي قدددد  الددددذين يصددددالكود وجهددددات .. العددددالم الم حدددددث باحنجليميددددي 

 . 693...((ن رهم

الم مص ا في علدم ا حيدان قندك  بطدالد  لك ا دوال  هادة نادرة من ع   

القول بال طور العطدو ، ومدد  انحدراع ال طدوريين عدن مدنهج االسد دالل 

العلمي، بحرصهم على اس صدام مص لف وسداد  ال مويدر ، واحصدرار علدى 

وهدذا ا مدر سدب  أد أ درنا إليده و وسدعنا فيده عنددما . ذلك عن دصد و عمد 

 . الملحد في الكص  ا ولنقدنا منهج االس دالل عند العق  

 

ران انا اد أدلى بناهدة علميي دويدي فدي نقدد .   . العالم ب : ومهم أيضا     

ليس هناك أ  دلي  يفقد أد المصلودات من ندو  : )) ال طور العطو ، فقال

بدين ال عالدي إن قاليدي وال إ دكال وسديطي . االحكوريين  حول  إلى نو  آور

وهذد الحقيقي  نطب  بالكع  . ا نوا  المص لكي من المصلودات  م العثور عليها

  .694((على ق  أنوا  النبا ات أو الحيوانات 

إد ن ريددات :)) ألكسديس قاريدد  فدي ق ابدده احنسداد ذلددك المجهدول وددال     

الننون واالر قان هي مصدر ق  الهمدوم احنسدانيي وإنهدا ليسد  إال حكايدات 
                                                 

 .، مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي.في جامعات ال ربفلماذا  درس ، إذا قان  ن ريي ال طور واطئي  691
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وجدددت مددن يحميهددا ومددن يقدددمها للجمدداهير بحلددي وادعددي ال يعرفهددا  ورافيددي

: ودددددال العددددالم السويسددددر  سددددورين لددددوف روب. 695"((قثيددددر مددددن الندددداس 

"  يومدددـا كمدددا س وصدددف الداروينيدددي ب نهدددـا أقبدددر ودعدددي فدددي  دددـاري  العلدددم "

إنهددا قددذلك  د رأس مالهددا الصدددا  وال مويددر والطنددود وا هددوان . 696((!!..

 . منيات، وهذا ليس من العلم في  ينوا وهام وال 

 

علمان آودرود قدانوا  طدوريين  دم  رقدوا ال طدور العطدو   ومنهم أيضا    

عندما  بين لهم بطالنه، منهم العالم قينيود، قاد أحدد المندهورين المددافعين 

عن ال طور العطو  الممعوم ،  دم  صلدى عنده وأصدبح مدن ممثلدي الحرقدي 

إد أصدد  الحيدداة ال يُمكددن أد يُكسددر بددال طور وإنمددا : )) الرافطددي لدده ، ودددال

 . 697((بالصل 

إد )) :الكيميادي روبرت لو لن  نقد ال طور العطو  بقولدهومنهم الملحد    

الكثير من المكاهيم البيولوجيي الساددة  حرقها ا يديولوجيي ، فالدراوني مثال 

الن صدداب قددالقول با -يطرحددود مددن ال كسدديرات مددا هددو  يددر دابدد  لالو بددار

ال يككي أد نصف هذا السلوك ب نه ال علمي بد  إنده ضدد العلدم ، .  -الطبيعي

دصددورا  جريبيددا،   - لددك ال كسدديرات - ُ طددي. فهددو ي لدد  البدداب أمددام ال ككيددر

؟ ، " الددنا"قيدف  ندك  جدمي : و ُس دعى قلما دع  الحاجدي لسدد فدرات مدا 

ى دجاجدي ؟، ال طددور قيددف  حولد  ال كداعالت الكيمياديددي إلد... ال طدور فعلده 

العقدد  البنددر  ال يسدد طيع أ  قمبيددو ر أد يُحاقيدده ؛ ال طددور فعلدده ... فعلهددا 

هدذا الرجد  ر دم إلحدادد فقدد  .698((!!لقد صار ال طور إلهاُ لسد الث درات ...

رف  ال طدور العطدو  ووجده لده ان قدادات دويدي موضدوعا ومنهجدا، وهدو 

ن فهددو هددادم للعقدد  والددوحي مودددف يُحسدد  لدده ال لإللحدداد ،  د احلحدداد قدددي

فمودكده لديس مدن . والعلم وللحياد العلمي قما سب  أد بيناد فدي الكصد  ا ول

 .أوالق احلحاد ويرجع إلى أسباب أور 

 

مدالكوم مكدارد  ، أمطددى عمدرا طدويال فددي ومدنهم الكيلسدوع والعددالم        

انقلد  الدفا  عن ال طور العطو  ح ى بلغ سن الس ين، فلما  بدين لده هيكده 

لقددد اد نعدد  مددفورا بدد د ن ريددي : )) "عليدده و ودددع هوالدده ، فكدداد ممددا دالدده

إد . ال طور س ندر  في ق   ال اري  ق قثر ن ريي مدعاة للهدمن والسدصريي
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ا جيال القادمي س ح ار قيف أمكن  قب  مث  هذد الن ريي بك  هدذا الطدعف 

 .699"((والميف الموجودين في بني ها

 

مدددان  طوريدددود اع رفدددوا بميدددف و هافددد  ال طوريدددي ومدددنهم أيطدددا عل      

إنهم أدلوا ب دوال هي  هادات هامي . العطويي، ر م بقادهم على االع قاد بها

جددا   طدمن نقددا لل طوريددي وهددما لهدا ، وقنددكا لطدعكها وهيكهدا موضددوعا 

ليس  هي من أودالق احلحداد وأهلده وإنمدا هدي مدن أودالق العلمدان . ومنهجا

 . المنصكين 

االر قددان  يددر  ابدد  ، وال يُمكددن : )) ، يقددول التطااوري آرثاار كيااتنهم ماا   

وإذا االر قددان العطددو   يددر  ابدد  وال يُمكددن إ با دده، فهددو مددن . 700((إ با دده 

الصرافددات وا وهددام ،ومددن الجهدد  وال عصدد  للباطدد  االع قدداد بعقيدددة مددا ال 

عطدددويي إنددده اع دددراع هدددادم لل طوريدددي ال. !!دليددد  يُثب هدددا وال يُمكدددن إ با هدددا

 . موضوعا ومنهجا 

 

إده مددا : )) روبددرت انددروه ميليكداد ، يقدول ومانهم  الفيزياائي التطاوري   

هو محمد أد نر  العلمان فدي محاولدي ح بدات ال طدور وال يمكدن    عدالم 

أليس من الجه  االع قاد بن ريي ذلك حالها ؟؟ وأليس ذلدك . 701((إ با ها أبدا

وقيدف يدفمن بهدا العقد  وهدي ال . حقيقديهو اع راع بد د ال طوريدي وهدم ال 

وبما أنها قذلك على أ  أساس آمن بها ال طوريدود ودافعدوا . يُمكن إ با ها؟؟

عليها ؟ أليس ذلك اع راع منهم  ب د ال طوريين آمنوا بها ودافعوا عنها بدال 

دليددد  صدددحيح، ولددديس  ان صدددارا للحددد  والعلدددم، وإنمدددا فعلدددوا ذلدددك  عصدددبا 

 . الحهم وان صارا  هوادهم ومص

 

ن ريددي دارويددن فددي : )) سدد يرد . ل. د وقااال عااالم الحيااوان التطااوري     

فهدي ليسد  ن يجدي للبحدوث العلميدي . ال طور لم  جد دليال واحدا فدي الطبيعدي

إنه اع راع ُمنصف . 702((ولكن بك  معنى الكلمي هي وليدة أفكار من ويال

 . قنف  هاف  وهيف ال طوريي العطويي موضوعا ومنهجا

 

                                                 
:  ، من ددددديات حددددراس العقيدددددة، مودددددعالداروينيددددي  نهددددار يومددداك بعددددد يددددوم ،النددددمبانم  واحنسدددداد حسدددد  علدددم الجينددددات: أوروددداد محمددددد علددددي  699

http://www.hurras.org    / على النبكي المعلوما يي . 
 . 771: ، ي 7584، عالم المعرفي، السعوديي،  7ود بين العلم والقرآد ، ط احنساد في الك: عبد العليم عبد الرحمن وطر 700
ود بدد د الطريدد  مسدددود أمددام ن ريددي ال طددور 701 علددى النددبكي /    http://www.hurras.org:  ، حددراس العقيدددة، مودددع بعدد  العلمددان الددذين يقددره

 .المعلوما يي
ود بدد د الطريدد  مسدددود أمددام ن ر 702 علددى النددبكي /    http://www.hurras.org:  ، حددراس العقيدددة، مودددع يددي ال طددوربعدد  العلمددان الددذين يقددره

 . المعلوما يي 

 



 كاسددير دارويددن ال طوريددي : )))) وقااال العااالم التطااوري كااولن باترسااون    

 صدددد  احنسدددداد دددددد  حولدددد  لصرافددددي عصددددريي أضددددرت بال قدددددم العلمددددي 

الصرافي الالدينيي لها أ ر مدمر على البح  العلمي ، وأدت إلى ..واالج ماعي

قصا أعني أد ال..ال مييف والجدل العقيم وإسانة اس صدام للعلم بنك  قبير

قيدف انقرضد  الديناصدورات ؟، قيدف . والمرويات    ير مع مرور الودد 

وهددذد ال  عدددو قونهددا أقثددر مددن .  طددورت الثدددييات؟، مددن أيددن أ ددى احنسدداد؟

 . 703((روايي دصا وياليي 

 

 NEW)مددددا ق ب دددده المجلددددي العلميددددي ال طوريددددي   وماااان ذلااااك أيضااااا     

SCIENTIST)،عددن حددال ال طوريددي العطددويي فددي العددالم   فددي أحددد أعدددادها

وموادف العلمان منها، فكاد مما دال ه أنهدا أ دارت إلدى إد هدذد الن ريدي فدي 

وأدرجدد  وريطددي للعددالم  بيندد  فيهددا البلددداد !!...  راجددع مسدد مر فددي العددالم 

ال ي   راجع فيها ن ريي دارود بسرعي ، و  قدم فيها فكرة الصلد ، وأوردت 

قوريددا ))  ت وا ردددام المكيدددة الم علقددي بددذلك، منهددا فددي العديددد مددن المعلومددا

وحدددة أبحدداث )مددن رجددال العلددم مددن أنصددار فكددرة الصلدد  فددي  6555حاليكددا 

جمعيددي أبحدداث )مادددي مددن رجددال العلددم فددي : وفددي روسدديا !!..هندداك ( الصلدد 

هندداك ألكدداد مددن رجددال العلددم مددن : وفددي إنجل ددرا !!..فددي موسددكو ( الصلدد 

وذقدرت أيطدا وجدود علمدان عديددين . 704( !!..((صل حرقي علم ال)أعطان 

ونيوهيلندددا ي بنددود فكددرة الصلدد  ، .. وأسدد راليا .. وقندددا .. الدددانمارك :فددي 

ويددردود ن ريددي دارود، مددنهم  أسدد اذ الكيميددان الحيويددي فددي جامعددي الهددا  

 .705"ال طور ورافي   إد ن ريي : "البروفيسور مينال بيي يقول 

من المالحدة وأمثدالهم او مهدا بداع را   التطوريينوإنهاًء العتراضات     

 طددليلي معددروع عددنهم ، ومكددادد أنهددم عندددما يعجددمود عددن  قددديم ا دلددي 

الحكريي والوادعيي على حدوث  طورهم العطدو  الممعدوم فدإنهم ي سد رود 

وي هربددود وي علقددود بدددعو  أد ال طددور ال يحدددث إال بعددد مددرور عنددرات 

ولهدذا ال يُمكدن أو مدن الصدع  رؤيدي  حوال ده  ومئات الماليدين مدن السدنين،

أمدددا )) مدددن ذلدددك ددددول الملحدددد ري ندددارد دوقيندددم .والعثدددور علدددى حكريا ددده

الداروينيدي فهدي ن ريدي عمليددات  راقميدي بطيئدي جددا ح ددى انهدا  ك مد  علددى 

دولدده هددذا هادددف . 706((مددد  ي ددراوح بددين اآلالع إلددى الماليددين مددن العقددود 
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المعطيات العلميي القطعيدي مدن السدج  الحكدر   وم هاف  وال حقيقي له بدلي 

وعلم الورا ي والكيميان والوادع ال ي أ ب   بطالد القدول بدال طور العطدو  

فبمددا أد هددذا ال طددور هددو مددن ورافددات ال طددوريين، وباطدد  دطعددا . الممعددوم

فدعو  طول همن ال طور ال ديمي لها وم هاف ي وهادكي،وال يصح القول بها، 

 . ور يس لمم ح ما بطالد ال برير بطول الممن د بطالد ال ط

ووالصددددي ردودنددددا علددددى اع راضددددات ال طددددوريين ال طددددليليي الكثيددددرة     

والم نوعي هي أنه يج  علينا أد ال نسار  للرد على  بها هم واع راضا هم 

و طددليال هم مددن منطلدد  جمدددي ، وإنمددا دبدد  ال طددرق إليدده يجدد  أد ندددرد 

و  إلددى ا صددول، وال نيددات إلددى اليقينيددات الجميئددات إلددى الكليددات، والكددر

لنقطع الطري  على هفالن من أد يجرونا إلدى أمدور جانبيدي ويند لوننا بهدا، 

ويودعونندددا فدددي أمدددور وططوهدددا لندددا مدددن جهدددي ،ونبطددد  أالعيدددبهم ونكندددف 

مدن ذلدك مدثال فبمدا أنده سدب  أد أدمندا .  مويرا هم ووداعهم من جهدي أودر 

لسج  الحكر  وعلم الورا ي والكيميان والوادع ا دلي والنواهد القطعيي من ا

علدددى بطدددالد ال طدددور العطدددو  بنوعيددده ، فدددال  دددك أد قددد  اع راضدددا هم 

 دم ال . و بها هم باطلي دطعا، ويجد  ردهدا ودحطداها ب لدك الن دادج القطعيدي

ب س بعد ذلك من ال وسدع فدي الدرد علدى  دبها هم  انطالددا مدن  لدك الحقداد  

 . ومميدا من الردود عليها الحاسمي و وسعا وا راُن 

يُسد نج منده أوال إد ددول العقد  الملحدد بد د  -الثالاث -وإنهاًء لهذا الفصل    

الحياة ظهرت صدفي على وجده ا ر  لينكدي ال ددو  احلهدي فدي ظهورهدا 

هددو هعددم م هافدد  وهادددف وباطدد  ، وال يصددح االح جددا  بدده أصددال،  د 

فقدول العقد  .  كود انعكاسدا لصدكا هالصدفي ال  نكي الكاع  وال  قع إال به، و

الملحد ب لك الصدفي يجعلها الصرافي الثانيي ال ي أدام عليها إلحادد بعد وراف ه 

وسد   ي بعددها ورافدات . !!العدم ول  نكسه مدن العددم ف صدبح قوندا: ا ولى

أور ،  د العق  الملحد عندما أدام دينه على هدم العق  والوحي والعلم فإنه 

 . !!نه إال على الصرافات وا وهاملن يبني دي

لقد أظهر نقدنا للعق  الملحد في دوله بال طور العطو  الممعدوم : ثانيا      

أنه يع قد بعقيدة ورافيي ،وأ ب ندا با دلدي الحاسدمي مدن السدج  الحكدر  وعلدم 

الورا دي والكيميددان والوادددع أد ال طددور العطددو  باطدد  دطعددا ، وأد ا حيددان 

وأد االع راضدددات ال دددي يفيدددد بهدددا  طدددورد . واصدددا منكصدددال ُولقددد  ولقدددا 

الممعدددوم ويدددرد بهدددا علدددى أدلدددي مصالكيددده هدددي مجدددرد ُ دددبهات و طدددليالت 

 



وم الطددات ليسدد  بصددحيحي دطعددا،  د نقدد  ال طددور العطددو  وإبطالدده 

 . يس لمم ح ما بطالد  لك االع راضات والنبهات وال العبات

 

 بين من نقطدنا لل طدور العطدو  وإبطالده أنده نقد  ينطبد  علدى  :ثالثا    

ال طدددور العطدددو  ويندددمله  قلددده، ب ددد  الن دددر عدددن آليا ددده، أهدددو  طدددور 

القددول   د ا صدد  واحددد هددو داروينددي، أو موجدده، أو  دددريجي أو فجددادي، 

وبما أنه أبطلنا القول بال طور العطو ، فِليا ده س سدقق . بال طور الممعوم 

فددال فددرق بددين ال طددوريهن . عنددى للكددالم عنهددا بعددد هدددم أصددلها ح مددا ، وال م

الدددارويني والموجدده ف صددلهما واحددد، وال ديمددي لل كريدد  بينهمددا فمددن يددفمن 

بال طور العطو  الدارويني أو الموجه  فهو دد والف دين احسالم ونقطه، 

ووالف أدلي العلم والوادع، وف ح على نكسه بابا من الطدالل ددد يوصدله إلدى 

 . ككر ودد يلحقه بالمالحدة،  نه أصبح يع قد بعقيدة هي من اهم عقاددهمال

لقد ا طح مما ذقرناد أد السج  الحكر  هو أقبر دلي  علمي علدى : رابعا   

 ندده هددو ال دداري  الطبيعددي . هدددم ال طددور العطددو  ونقطدده نقطددا دطعيددا

لندا  لقدد دددم. لألحيان على وجه ا ر ، إنده مك داح الماضدي والحاضدر معدا

ا دلي الماديي القطعيي في طبقات ا ر  ومص لف أندوا  الم حجدرات علدى 

ولهدذا وجددنا ال طدوريين .  هاف  وهيف وبطالد ال طور العطو  الممعدوم

من المالحدة وأمثالهم  لما أدرقوا أد معطيات السج  الحكر   هدم  طورهم 

لقدوا بندبهات الممعوم او لقوا سجال حكريا هادكا فصلود علدى مقاسدهم ، و ع

واع راضات لل نوي  بها علدى السدج  الحكدر  والقدادلين بده محاولدي مدنهم 

لطمس حقادقه وإبعاد اهد  العلدم مدن االه مدام بده والدرد بده علديهم مدن جهدي، 

بحكايددي الطكددرات والمور ددات، وال نددابه بددين ا حيددان وا عطددان و دد لوهم 

سدج  الحقدر  هدي مدع أد الحقداد  ال دي أظهرهدا ال. ا  ريي من جهي أور 

أدلدي دطعيددي علدى بطددالد ال طدور العطددو  مدن أساسدده و هددم قدد  النددبهات 

 .واالع راضات ال طليليي ال ي دال بها ال طوريود من المالحدة وأمثالهم

لقد  بدين مدن نقددنا لل طدور العطدو  أد العقد  الملحدد أددام دولده : خامسا    

الكص  ا ول، وا طح أنده بال طور على منهجه االس داللي الذ  نادنناد في 

إد العدم ول  : فال مم به عندما دال بصرافي. منهج هادم للعق  والوحي والعلم

وأوددذ بدده عندددما دددال بصرافددي الصدددفي ال ددي أوجدددت .  !!نكسدده ف صددبح قونددا

وطبقدده عندددما دددال بصرافددي ال طددور العطددو ، ال ددي . !!الحيدداة علددى ا ر 

إنده عقد  أددام دينده علدى  دالث . النهدا  وسعنا فدي نقددها وأ ب ندا  هاف هدا وبط

ورافات هي المفسسي  صوله ولثالو ده الصرافدي احلحداد ، فعد  ذلدك  نده 



عق  ال  حكمه ضوابق العق  وال الوحي والعلم وإنما  حكمه ضوابق أهوادده 

 . !!وان هاهي ه وأوهامه ، و  اد بين ضوابق ا والق وضوابق ا هوان

 
سد ن ج مدن نقددنا لقدول العقد  الملحدد بالصددفي فدي يُ : -سادساا  –وأخيرا      

ظهددور الحيدداة علددى ا ر  ودولدده بددال طور العطددو  فددي ظهددور ا حيددان 

مددع عدددم  -و نوعهدا؛ أندده ح ددى وإد فرضدنا جدددال صددحي االسد دالل بالصدددفي

فهي ال  نكي الكاعد ، ومدن  دم يبقدى ال ددو  احلهدي ضدروريا لنند ة  -صح ه

كي الكاع ، وإنما  عندي أد الكاعد  فعد  عملده عبثدا الحياة ،  د الصدفي ال  ن

ونكس ا مر يُقال في ال طدور العطدو ، . أو ب ير دصد، أو  عمد ذلك الكع  

فهو ال ينكي ال ددو   -وهو ليس بصحيح -فح ى لو اف رضنا جدال أنه صحيح

احلهي في ظهور الألحيان و نوعها، وإنما هدو يثبد  الطريقدي ال دي او ارهدا 

 . ى في ولقه لألحيان على وجه ا ر هللا  عال
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 نقد العقل الملحد في رفضه للدين ،ولماذا يلحد ؟ 
 

ال ك أد مودف العق  الملحد من ا ديداد هدو الدرف  بحكدم أنده موددف      

هو ام داد حنكارد وجود هللا عم وج ، فمن قكر بصالقه فال يُمكدن أد يصددق 

لكن مودكه هدذا لديس صدحيحا بحكدم أنده . ب د دينا من ا دياد هو من عند هللا

هذا ال يعني  لكن. سب  أد بينا بطالد دوله باحلحاد وإنكارد للصال  عم وج 

أد موادكه من ا دياد قلها باطلي ، فقد  وجد من بينها موادف صحيحي بحكم 

أد ا دياد ليس  قلها من عند هللا، فهي أيطا مملونة با باطي  والصرافات، 

وهي أدياد أرضيي او لقها احنساد حس  أهواده، وليس منها إال ديدن واحدد 

الرافطدي للددين قثيدر منهدا صدحيح وعليده فموادكده . هو من عندد هللا ه وجد 

لكنها ال  نطب  على الدين الح  الذ  هو دين هللا  عالى ، وإنما  نطبد  علدى 

وهددذا ي طلدد  عددر  موادكدده مددن الدددين ومنادندد ها لبيدداد .ا ديدداد الباطلددي

صحيحها من سقيمها ، وبعدها يد  ي البحد  عدن أسدباب إلحداد العقد  الملحدد 

 . واآل ار ال ي انعكس  عليه

 :نقد العقل الملحد في مواقفه من الدين : والأ
ه العق  الملحد ان قادات قثيرة إلى ا دياد قلها من دود  كريد  بينهدا،      َوجَّ

فا صذ منها مودكا واحدا هو أنها قلها باطلي ح دى وإد او لكد  فيمدا بينهدا فدي 

فهي جمعيا عندد قذلك، فمدا هدي أهدم  لدك . جوان    عل  ب صولها وفروعها

الن قددادات ال ددي وجههددا إليهدددا ؟، وهدد  هددي صدددحيحي أم هددي مددن  دددبهات ا

و حريكات العق  الملحد ؟، وإد قاد بعطدها صدحيحا فهد   َصدُدق علدى قد  

 . ا دياد ؟ ، وه  فَهَم العق  الملحد الدين فهما صحيحا؟

 –ذقددر أدددوال منسددوبي إلددى المسدديح أد الملحددد بر رانددد راسدد  بعدددما أولهااا   

فمدحها وأ نى عليهدا ، فإنده مدن جهدي أودر  ذقدر أمدورا  دكك  -عليه السالم

وأع قد أنه : )) بها في وجود المسيح وأنكر أدواال نسب  إليه ، فكاد مما داله

فمددن ناحيددي ، أحددد ب حليدد  السددفال ال دداريصي عددن  صصدديي المسدديح  لددم يهدد م

ننا وإذا ما قاد موجوداك فإ، وجود المسيح أصالك  يساورنا النك في،  اريصيي 

أحلدد  السددفال ال دداريصي ن ددراك  فلهددذا لددن، لددم نكددن لنعددرع أ   ددين عندده 

احنجيددد  ر بددد  سددد ق كي ب حليددد  المسددديح قمدددا ورد فدددي أسدددكا. لصدددعوب ه 

 وس د طع بعد ، م صذاك من الروايات احنجيليي مصدراك لي ، وإصحاحا ها 

ظدنه لقدد ، لسدب  أو آلودر . الحبكات ال ي ال أجد فيها أ  حكمدي بالنسدبي لدي 

. ددومدده الثدداني سددي حق  دبدد  ممددات قدد  البنددر فددي ذلددك الوددد  المسدديح أد

 



وم دى : " منهدا قمدا ورد ، علدى هدذا ال دن  وهنداك الكثيدر مدن اآليدات  ددل 

ال : فدإني الحد  أددول لكدم  . طردوقم في هدذد المديندي فداهربوا إلدى ا ودر 

ا مداقن  مدن وهنداك الكثيدر" .  ملكود مدد اسرادي  ح ى ي  ي بندي احنسداد

 ال ي ظنه فيهدا المسديح أنده سدي هر فيهدا حسد  ال وديد  الممندي للعديدد مدن

وقاد هدذا ، لقد قاد هذا إيماد معاصريه الذين آمنوا بقدومه . ا حيان آنذاك 

فدال : " قدذلك ددال المسديح . ولكنه لم ي هر ، ا ساس ا والدي ل عاليمه  هو

ن من هذا القبي  نجدها فدي احنجيد  وأ يا"  د ال د يه م بنكسه ,  ه موا لل د

ولكنه لم ، الثاني م نب ك أنه سيحدث في ف رة دريبي آنذاك  وهي  بنر بقدومه، 

لقدد ... ور دم هدذا فمداهال العديدد ين  رونده، بهدا  يد تي فدي الك درة ال دي وعدد

 نهدم وجددوا ، الندك فيهدا  و جنبدوا، صدهق المسيحيود القدمان هذد ال عداليم 

حكيماك حينمدا بندر  إد هذا يكنف أد المسيح لم يكن. سيح دريبي أد عودة الم

العديد من  وإنه لم يكن على ددٍر عاٍل من الحكمي قما هو حال، بقرب مقدمه 

 .707(( ولم يكن ذقاؤد عالياك أو إلهياك ، البنر العاديين 

هددو أيطددا وجدده ان قددادات للك دداب  أد الملحددد سدد يكن هوقينددغوماان ذلااك      

اف درا  علمدان الك داب المقددس أد عمدر ))سدصري ه مدن  فقد قدرر المقدس،

إذا ه  ...  -ال صميم الكبير -فيقول في ق ابه ا وير...سني فقق 3555الكود 

! وضع احله الحكريات القديمي ال ي عمرها يقددر بماليدين السدنين ليصددعنا ؟

    .708(!(ربما ؟

اب المقدددس صددحيحي مددن أوال إد  لددك االن قددادات الموجهددي للك دد : أقااول     

قمدا همدا –دود  ك، وهي  ي  من في ، فالديان اد النصرانيي واليهوديي 

مملون دداد با باطيدد  وال نادطددات وا وطددان العلميددي  -فددي الك دداب المقدددس

لكن وجدود  .709وال اريصيي مما يعني دطعا أنهما يس حي  أد يكونا وحيا إليها

حقيقيدي ، وال أد  لدك ا ددوال  ذلك ال يعني ح ما أد المسيح لم يكدن  صصديي

قمدا أد بطدالد . المنسوبي إليه أنها من أدواله، ب  هي ليس  من أدواله دطعا 

الديان ين النصرانيي واليهوديي ال يعني بطالد ق  ا دياد وعدم وجدود الددين 

قما أد بطالنهما ال يعني عدم وجود هللا ، وإنما يعني أنهمدا ليسد ا مدن . الح 

علمدا ب نده قمدا . أنهما قانا قذلك  م حرف ا وفقد ا الصب ي احلهيي عند هللا ، أو

أد وجود ا وطان وا باطي  في ق د  ا ديداد الباطلدي ال ينكدي وجدود الددين 

الح  ؛ فإد وجودها في  لدك الك د  أيطدا ال يجعد  احلحداد حقدا وال أصدوله 

اطدد  بد  العكددس هدو الصددحيح، فقدد سددب  أد بيندا أد احلحدداد قلده ب. صدحيحي

فاحلحداد لديس . بمنهجه وأصدوله ، وددد ددام علدى هددم العقد  والدوحي والعلدم
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أحسن حاال من ا دياد الباطلي وق بها المقدسي، ب  هي أحسن حاال منه  نها 

على ا د   قوم على أص  واحد صدحيح يجمعهدا هدو االددرار بوجدود ودال  

قدوم عليده قمدا ول  الكود؛ وأما احلحاد فليس لديه وال أص  واحدد صدحيح ي

 . بيناد سابقا

وال دك أد الك داب المقددس والك د  المقدسدي ا ودر  المص لقدي سداهم       

في إلحاد قثير من الملحدين، وننر احلحاد ، إال أد ذلك ال يرفع عدنهم اللدوم 

والمسفوليي؛ فكاد من الواج  عليهم البح  عن الدين الح ، وح دى وإد لدم 

د هدذا ال يلدمم احلحداد؛ وقداد علدى الملحدد اد يصلوا إليه لسدب  أو آودر، فدإ

يككدر جيدددا دبدد  أد يلحددد  د فسدداد  لددك الك دد  المقدسددي ال يعنددي عدددم وجددود 

اهللا؛ فيمكن لإلنساد أد يككدر ب لدك الك د  الكاسددة ويبقدى مفمندا بداهلل  نده ال 

 .  وجد عالدي ح ميي بينها وبين الككر باهلل

قيندغ مدن  الك داب المقددس بسدب  أوطادده بالنسبي لمودف سد يكن هو :ثانيا   

دافع هوقنج لذلك هو الصرا  في داوله بين  صاريف ا دياد  ))واضح أد ف

المحرفي وا دلي العلميدي ال دي  ندير لوجدود ودال  فلدم يسد طع عقلده ال وفيد  

فدال يمكدن ...بينهما فصلا أنه البد اد العلم سي  ي بنين ينكي وجدود الصدال 

وواضددح أد هددذا . -النا جددي عددن ال حريددف -الصرافددات لصددال  أد يقددول هددذد 

الم دابع لك دد  هوقنددغ يالحدد  أندده ))و.710(( وجده فكددر  م لددوط ولدديس علمددا

ي صددبق فكلمددا دددادد بحثدده إلددى وجددود وددال  للكددود اصددطدم ب سدداطير االديدداد 

الو نيدي و صدادم الك دداب المقددس مدع العلددم فيدنكا علدى عقبيدده إلدى الكلسددكي 

يدك ودددد أسد عر  هوقنددغ عبدر ق ابدده ا ويدر دصددا احلحاديدي وهكددذا دوال

الصل  عند  عوب العالم بدايي مدن دياندات و نيدي ربمدا ال يددين بهدا أحدد اآلد 

فددي أد ددال أفريقيددا وصددحار  أسدد راليا ومددرورا بددديانات لنددعوب أمريكددا 

الال ينيي والهنود الحمر و عوب آسديا وان هدان بقصدي الصلد  قمدا وردت فدي 

بددالطبع فددي السددصريي منهددا  وريددي و صددريحا لمصالكددي  الك داب المقدددس وأوددذ

وا صدذ مدن ذلدك ... كاصدي  هدذد القصدا للعلدم وام الدهدا ب سداطير مطدحكي

 لكنده نسدي  ديئا بسديطا،...ذريعي للقول ب د الددين ال أمد  فيده وال فادددة منده 

نسي  اني أقبر ديدن فدي بلددد ، نسي دينا يدين به مليار ونصف المليار إنساد

لكدن هد  بالكعد  . نسي دينا ي واف  مع العق  والعلم والكطرة السويي بريطانيا

أم  ناساد ؟،وه  قاد يجهله أم  جاهله ل ايي في . 711((هوقنغ احسالم.نسي د

 . نكسه ؟ 

مكادد أد العق  الملحد ا صذ مودكا واحدا من ا دياد دود : الموقف الثاني    

مدن ذلدك .  دم يعممده عليهدا قلهدا  كري ، فهو ينقد دينا من ا دياد في أمدر مدا
                                                 

 . الرد على س يكن هوقنج ونقد ال صميم الع يم  ، مودع من د  ال وحيد، على النبكي المعلوما يي 710
 . ع من د  ال وحيد، على النبكي المعلوما ييالرد على س يكن هوقنج ونقد ال صميم الع يم  ، مود 711

 



الملحد بر راند راس  نقد به النصرانيي  م عمدم حكمده علدى الددين قلده،  دول

مدا  صليندا عدن  إد هذد هي ال ايي من فكرة أننا سنصدبح منحطدين إذا: ))فقال

. ذنبداك  يبدو لي أد ا  صاي الذين  دينوا قدانوا هدم ا قثدر. الدين المسيحي 

فكلمدا اهدادت ددوة ، قيقي علدى درجدي مدن الصطدورة ولسوع  جدود هذد الح

اهدادت الوحندديي والقسددوة ، وصددالب ه فددي أ  عصددر مددن العصددور  الدددين
 .712((البنر وانقطع  الصلي في عالدات

أنددا ضددد الدددين  ندده يعلمنددا أد نكددود : )) ودددال الملحددد ري نددارد دوقينددم  

 .713 ((راضين بعدم فهمنا للعالم

 

 
 

  

إد العق  الملحد عندما ا صذ مودكا واحددا مدن ا ديداد ومدن دطداياد  :أقول   

ا ور  ا صذد أوال من عقيد ه احلحاديدي، فهدو موددف ذا دي م عصد  لدينده، 

 د احلحدداد لدديس حقيقددي  اب ددي، فهددو . وهددذا انحددراع منهجددي فددي االسدد دالل

حددة باط  دطعا قما بيناد، وعلى أد   قدير فهو ظني اح مالي باع راع المال

ومن هذا حاله ال يصح االح كدام إليده وال . أنكسهم قما بيناد في الكص  ا ول

أد يُجعد  حكمدا علددى  يدرد ، وإنمدا يُحدد كم فدي القطدايا الصالفيددي إلدى ا دلددي 

فيج  على العق  الملحد أد ال ي صذ دينه . الصحيحي من العق  والدين والعلم 

 .من مصادر المعرفي احلحاد  َحكما وال منطلقا إال بدلي  صحيح

علدى الملحدد أد يعلدم أد بطدالد أقثدر ا ديداد ال يعندي أد هللا  يدر  وثانيا    

قما أد بطالد  لك ا دياد ال . موجود، وال أد وحيه ال وجود له في ا ر 

ينكي عنها أنها  قوم على حقيقي  رعيي وقونيي وعقليي قبر ، هي أنها  قوم 

ع احلحداد فهدو يقدوم أصدال علدى فكدرة باطلدي وهدذا ودال. على االيمداد بداهلل 

فاحلحداد قلده باطد ، . عقال و رعا وعلما ، هي إنكدارد وجدود هللا عدم وجد 

والع ا دياد الباطلي ، فهي مدع بطالنهدا فدي أقثدر مطدامينها إال أنهدا  قدوم 
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لكددن احلحدداد باطدد  جملددي . علددى حقيقددي هددي االع قدداد بوجددود وددال  للكددود

 .والعلم أقثر مما هدم ه ا دياد الباطلي و كصيال، وهادم للعق 

أنهدم  البدا مدا يك قددود  -ومع مهدم مدن ال درب -ويالح  على المالحدة      

فهدم ين درود . الن رة الصحيحي للدين ، فليس  عندهم الن رة الصحيحي لده

وهذا وط  . إلى ا دياد وينقدونها انطالدا من الديان ين النصرانيي واليهوديي 

اع منهجي قبير، وال يصح الن ر وال الحكم على ا دياد مدن واضح وانحر

أد يحكدددم علدددى قددد  ا ديددداد ودددالل الدددديان ين النصدددرانيي واليهوديدددي، وال 

بددالبطالد بدددعو  احلحدداد ، أو  ندده وجددد أقثددر ا ديدداد باطلددي لمددا فيهددا مددن 

أد ين ر إلى الدين انطالدا من أباطي  و نادطات وأوطان، وإنما يج  عليه 

ف حيدداد  يقددوم علددى ا دلددي والمعطيددات العلميددي الصددحيحي وبهددا يحكددم موددد

علددى ا ديددداد ويُمحصددها ،فددديُعمم موضددع ال عمددديم ويُصصددا فدددي موضدددع 

 م بعد ذلك يكدر  االح مداالت . ال صصيا، ويس ثني ما يس ح  االس ثنان 

إمدا أد  كدود : الم علقي بحقيقي ا دياد ، فهي ال  صدر  عدن  ال دي اح مداالت

صدحيحي، أو قلهدا باطلدي، أو يكدود واحدد منهدا صدحيحا والبدادي أديداد قلها 

فددا ول ال يصدح  د ا ديدداد الموجدودة علددى ا ر  م نادطدي فيمددا . باطلدي

 .بينها فال يُمكن أد  كود قلها صحيحي

والثالد  . أد  كود قلها باطلي، وهذا ممكن ويثب  بالنقد وال حقي : الثاني    

ا وهددذا ممكددن أيطددا وي بددين بالنقددد وال محدديا أد يكددود واحددد منهددا صددحيح

وبنقدد لالح مالين يص  إلى الددين الحد  باالح مدال الثالد  وهدو ديدن . أيطا

وأما اذا اف رضنا جدال أنه لم يص  إلى الدين الح  . احسالم وعليه أد يع نقه

عندددما نقددد االح مددالين الثدداني والثالدد  ، فهنددا يجدد  عليدده أد يبقددى م مسددكا 

لعلمددي الحيدداد  وال يككددر بصالقدده، ويواصدد  بحثدده ويبقددى م مسددكا بمنهجدده ا

بالدين الكطر  القادم على بديهيات العق  وحقاد  العلم ح ى يص  إلى الدين 

الح  ، ولَئين يموت باحثا عنه وير له من أد يموت ملحدا أو على دين باط  

عند مع دم  وبذلك يكود دد ا صذ مودكا علميا من ا دياد ، لكن هذا ال نجدد. 

المالحدددة، فقددد  بنددوا مودكددا واحدددا وعممددود علددى ا ديدداد قلهددا انطالدددا مددن 

الددديان ين النصددرانيي واليهوديددي، وهمددا ديان دداد باطل دداد ويسدد حي  أد يكونددا 

وحيددا إلهيددا، وهددذا أمددر  ابدد  بعنددرات بدد  ومئددات ا دلددي العقليددي والعلميددي 

ينطبد  علدى ا ديداد  ، ونكدس ا مدر714وال اريصيي ليس هنا موضع  كصيلها

ا رضيي المعروفي قالبوذيي ، والهندوسيي، والمراد  يي، فهي ديانات و نيي 

 عدديي  قدوم أساسدات علدى الصرافدات وا باطيد  وال نادطدات، لكدن ذلدك ال 
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ينطب  علدى القدرآد الكدريم أبددا، فهدو الدوحي احلهدي الوحيدد الموجدود علدى 

 . 715في العالموجه ا ر ، وهو الك اب المعجم الوحيد 

وبما أد ا مر قذلك فإد العق  الملحد عموما قاد بعيدا عن الددين الحد ،     

فانطل  أوال من إلحادد الباط ، فوجد أديانا باطلي فنقد باطال بباط  فودع في 

أباطي  أور  ،  م عمم موادكه على ق  ا دياد ، فلم يص  إلى الدين الح ، 

للصواب  البا؛ ا مر الذ  هاد في ضدالله وقان  ن را ه إلى الدين مجانبي 

وإلحادد وأبعدد عن الصراط المس قيم وصعه  عليده معرفدي الحد  والرجدو  

 .إليه

 

ال ك أد الناس الذين يفمنود با دياد الباطلي ورضوا بهدا عدن علدم : ثالثا  

لكدن . فهم على وط  وفي ضدالل قبيدر وسيحاسدبهم هللا  عدالى حسدابا عسديرا

ر جرما مدن أ بدا  ا ديداد الباطلدي،  نده قكدر بصالقده وحدارب الملحد هو أقب

لكن احنساد الذ  رف  احلحاد وا دياد الباطلدي ، لكنده ظد  . دينه وأنبياده 

مفمنا باهلل و ر  في البح  عن الدين الح  ، فإد مات ولم يصد  إليده فهدو 

وعلددى أحسددن مددن المالحدددة وأ بددا  ا ديدداد الباطلددي،  ندده مددات مفمنددا بدداهلل 

 -ديدن احسدالم -لكن احنساد الذ  مات على الدين الحد . الكطرة طالبا للح 

فهو أحسن هفالن دطعا، لكن الملحد هو أسدوأ النداس حداال ، وأقثدرهم جرمدا 
 .وذنوبا 

قلمددا اهدادت دددوة )) ولدديس صددحيحا دددول الملحددد بر رانددد راسدد  ب ندده       

الوحندديي والقسددوة  اهدادت، وصددالب ه فددي أ  عصددر مددن العصددور  الدددين

فهدذا لديس حكمدا عامدا وال مطلقدا، . 716((البنر وانقطع  الصلي في عالدات

وال يصدق على ق  ا دياد، فال اري  ينهد أد مع دم الحدروب المددمرة فدي 

واد صداديي  اري  البنريي لم  كن بسب  الدين، وإنما قان   سدباب سياسديي 

فداح الل الكدرس لمصدر، واود الل ا سدكندر . منذ همدن الكرعندي إلدى اليدوم 

والحددروب . المقدددوني لمصددر وبددالد فددارس و يرهددا لددم يكددن بسدد  الدددين

المدمرة والطويلي ال ي حد   في أوربا في القرد ال اسع عنر لم  كن بسب  

رجدد  قدداد وحددروب و وسددعات نددابليود لددم  كددن بسددب  الدددين ،  د ال. الدددين

والحرب العالميي ا ولى والثانيي قان ا أقثر دمارا وبناعي فقُ   . أصال ملحدا

واسد عمار ال درب . فيها عنرات الماليين من البنر، ولم  حد ا بسدب  الددين

للعالم الثال  وما حدث فيه من د   ودمار ونه  للثروات عنرات السدنوات 
 .لم يكن بسب  الدين
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ه  أو يجاه  أد المالحدة هم أيطا لهم دين يدينود به إد هذا الملحد يج      

هددو احلحدداد، ودددد اوصددلهم إلددى أد جعلهددم قالدددواب عندددما جددردهم مددن قدد  

وعنددما أوصدلهم إلدى ار كداب . الطوابق ا والديي والعلميي قمدا بينداد سدابقا

مجدداهر رهيبددي ربمددا لددم ينددهد لهددا ال دداري  مثدديال، ولددم يقددم بهددا أ  ديددن مددن 

منها  مجاهر ار كبها لينين ،وس الين ، وماو سي  ونغ، و بولبدوت، . ا دياد

د لدددوا عندددرات الماليدددين مدددن النددداس همدددن المعسدددكر النددديوعي فدددي القدددرد 

فهدددذا الملحدددد ال يددد كلم بعقالنيدددي وال بعلميدددي وإنمدددا يددد كلم بهدددو  . العندددرين 

 . وعصبيي إلحاديي أعم ه عن الحقيقي

 
فكيده حد  وباطد ،  نده ال  دك أد   وقيندمبالنسدبي لقدول الملحدد د: رابعا     

ا دياد الباطلي دد  طمن  أوطان علميي و نادطدات وأباطيد  ومسد حيالت؛ 

وهددي دددد حثدد  أ باعهددا علددى ابعدداد العقدد  والعلددم مددن الصددو  فددي مكونا هددا 

لكددن ذلددك ال . المصالكددي للعلددم قوسدديلي حوكددان أوطادهددا وصددرع الندداس عنهددا

َ  أَهحدَوانهُم ))فالقرآد الكريم قله علم ينطب  على دين احسالم أبدا  َولَئيني ا َّبَعح

ينَ  دَن ال َّداليمي لحمي إينَّدَك إيَذاك لَّمي َن الحعي دي َما َجانَك مي ن بَعح ، و طدمن ((730: البقدرة()مِّ

عندددرات المئدددات مدددن الحقددداد  العلميدددي وأمدددر بالبحددد  العلمدددي فدددي الدددنكس 

يي والبحثيدي الصدحيحي الموافقدي والمج مع والطبيعي بإ با  المنداهج االسد دالل

و طددمن أيطددا أساسدديات ولدد  الكدود فعرفنددا بهددا ، فدد كلم عددن نندد  ه . للعلدم 

والنواهد علدى ذلدك قثيدرة جددا لديس هندا موضدع ذقرهدا، . ودوانينه ونهاي ه

َع َوالحبََصددَر : ))منهددا مددثال دولدده  عددالى ددمح لحددم  إيدَّ السَّ َوالَ  َقحددُف َمددا لَدديحَس لَددَك بيددهي عي

دُفوالك َوالح  ديُروا فيددي ))، و((42: احسدران()كُدَفاَد ُقدُ  أُولددـئيَك َقداَد َعنحددهُ َمسح دُدد ح سي

َ َعلَدى ُقد ِّ  دَرةَ إيدَّ هللاَّ وي د َةَ اآلح ُئ النَّنح ُ يُنني َرح ي فَان ُُروا َقيحَف بََدأَ الحَصلحَ   ُمَّ هللاَّ ا ح

ير   ٍن دَدددي ددن دَددبح ))، و((65: العنكبددوت()َ دديح دديُرواح فيددي دَدددح َولَدد ح مي ليُكمح ُسددنَن  فَسي

بيينَ  ا ))َ، و((741: آل عمدددراد()ا َرح ي فَدددانح ُُرواح َقيحدددَف َقددداَد َعاديبَددديُ الحُمَكدددذَّ

َرح ي  دَماَواتي َوا ح دنح أَدحطَداري السَّ د َطَعح ُمح أَد  َنكُدُذوا مي ندسي إيدي اسح ي نِّ َواحح َنَر الحجي َمعح

يَن َقكَدُروا أَدَّ ))، و((44: الرحمن()طَادٍ فَانكُُذوا اَل  َنكُُذوَد إيالَّ بيُسلح  أََولَدمح يَدَر الَّدذي

ٍن َحدي  أَفَداَل  َن الحَمان ُق َّ َ يح َ  َقانَ َا َر حقاك فَكَ َقحنَاهَُما َوَجَعلحنَا مي َرح السََّماَواتي َوا ح

نُودَ  مي  (( . 45: ا نبيان()يُفح

 

بدد د العلددم الددذ   ومددن جهددي اوددر  إد هددذا الملحددد الم ددالق  نسددي أو  ناسددى 

ي باهى بده هدو بدر ن مدن احلحداد والمالحددة، وددد أ ب ندا با دلدي القطعيدي أد 

المالحدة هدموا العقد  والدوحي والعلدم ، ومارسدوا مص لدف وسداد  ال طدلي  

والصدا  وال موير وال الع ، وأوكدوا الحقداد  واو لقدوا ا قاذيد ، و رقدوا 

 



إد . دهم وورافدددا هم أوهدددامهمحقددداد  العلدددم وران ظهدددورهم و علقدددوا بددد هوا

المالحدددة هددم  أقثددر الندداس  حريكددا وقددذبا و العبددا واف ددرن علددى العلددم، الددذ  

قنكهم وهدم ق  أصولهم وأ ب  بطالنها و هاف ها، ققولهم بصل  العدم لنكسده 

ف صبح قونا ، والصدفي ال ي أوجدت الحياة، وورافي ال طور العطو  ال دي 

فهذا الرجد  وإووانده المالحددة هدم أعددان . النهاأدمنا ا دلي القطعيي على بط

العق  والوحي والعلم من جهي،  م ي  اهرود هورا وبه انا بالعق  والعلم من 

 .  !!جهي أور 

 قلمدا اهدادت ددوة الددين: )) يقدول الملحدد بر راندد راسد : الموقف الثالث  

 اهدادت الوحنديي والقسدوة وانقطعد ، وصالب ه في أ  عصر من العصور 

صدميمه علدى الصدوع  الدين مفسدس فدي))،و 717((البنر الصلي في عالدات

 الدددين، وقمددا دلدد  ، إندده الصددوع مددن المجهددول وال ددام  ، أوالك وأويددراك 

. يوهمك ب د لك أواك قبيراك يرادبك ويرعاك ويقف معك في مناقلك وأهما ك

، الصدوع مدن الهميمدي ، الصدوع مدن ال مدو  ، أسه الددين  إد الصدوع هدو

ولهددذا يجدد  أد ال ، أبددو الوحندديي  إد الصددوع هددو. وع مددن المددوت والصدد

الصوع هو أساس هذين  ذلك  د. ن عج  لماذا سار الدين والوحنيي يداك بيد 

لل دو عدن أ ديان  إنندا بهدذا العدالم بددأنا ن عدرع( . الدين والوحنديي ) النيئين 

لدم ، جديدة  المسديحيي  والعلدم انكصد  عدن. وبدأنا نسديطر عليهدا بمسداعدة العي

 وددرر أيطداك أد يواجده قد ، قما درر أد يواجه الكنيسدي ، ودرر مواجه ها 

إد العلدم ددادر علدى مسداعد نا علدى  صطدي هدذا . المقوالت واآل دار ال را يدي 

إد العلددم هددو مددن . سدديطر علددى عقددول البنددر  جيددال طويلددي  الصددوع الددذ 

إنده . في السدمان والبح  عن حلكان وهميين  سيجعلنا ن صطى عقدة الصياالت

وجعد  هدذا الكوقد   –ا ر   هندا فدي –وحدد القادر على  حكيمنا بالعمد  

الدذ  بندر نا بده  بددالك مدن ذلدك المكداد المك در ، مناسباك لنا قي نعدي  فيده 

 .718((الكنيسي طيلي درود

قالمه هذا فيه  طلي  و لبديس و  لديق، وفيده حد  وباطد ، وجهد   :أقول    

نه أوال إد الصوع ليس عيبا وال نقصا عندما يُن ر إليده  . قبير بالدين الح 

ن رة علميي ويوضدع فدي مكانده الصدحيح، فاحنسداد مصلدوق ومكطدور علدى 

الح  الكرد والصوع والرجان، ولن يس طيع إنساد أد يمي  ذلك ويُميله من 

والصوع عندما يكدود فدي موضدعه المناسد  ينكدع احنسداد . فطر ه وطبيع ه

ما يصاع الصوع الصحيح فإنه يدافع عن نكسه، ويج هدد فدي وال يطرد، فعند
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وأهددم  ددين يجدد  علددى . حماي هددا واالح يدداط لمددا دددد يصددبه فددي المسدد قب  

احنسدداد العاددد  أد يهدد م هددو اد يصدداع علددى مسدد قبله بعددد المددوت، فيبحدد  

وأما احنساد ال بي والُم كد  ،والم درور . ويس ل، ويصطق ويح اط وي هي  له

واحنسدداد . لددذ  لددم يصددف علددى مسدد قبله ومصدديرد بعددد المددوتوالد عس فهددو ا

الذ  لم يصف من هللا  عالى ، فسيصاع من  يرد من البنر، أو من المسد قب  

ومدن الصطد  الكدادح وصدف الصدوع بحكدم عدام . ، أو مدن المصداد  الدنيويدي

ب نه أبو الوحنيي، فهدذا  عمديم وطد ،  د الصدوع الطبيعدي والعقالندي يكدود 

اة،  نه يدفعنا إلى االح ياط والدفا  عدن أنكسدنا، والصدوع المع ددل سببا للنج

وأمدا . والصحيح يجعلنا نل دمم بالندرادع والقدوانين، وهدذا هدو ودوع ايجدابي

الصوع الذ  يجع  احنساد جبانا وسلبيا فهو ووع مدذموم ويجد  الد صلا 

 وق  من الدين والعق  يد مر ب جند  الصدوع السدلبي، وال حلدي بدالصوع. منه

 . احيجابي 

إد الدين الح  ال يقوم أساسا على الصدوع مدن هللا فقدق، وإنمدا يقدوم  ثانيا    

أيطددا علددى الرجددان والحدد  ، فددال ديددن مددن دود هددذد المنطلقددات وال ايددات 

يَن : ))بددلي  دولده  عدالى. احيمانيي ي َوالَّدذي ه ، (( 720: البقدرة()آَمنُدواح أََ دُد ُحبهداك هللِّ

دبُهُمح ))و ٍم يُحي ُ بيقَدوح  يي هللاه
َع يَد ح ينيدهي فََسدوح دنُكمح َعدن دي يَن آَمنُواح َمدن يَرح َددَّ مي يَا أَيُهَا الَّذي

بُونَهُ  ُعوَد يَبح َُ وَد إيلَى َربِّهيدُم ))، و((03: الماددة()َويُحي يَن يَدح ديلَيَ أُولَـئيَك الَّذي الحَوسي

َم َددددهُ َويََصددددافُوَد َعَذابَددددهُ إيدَّ َعددددَذاَب َربِّددددَك َقدددداَد  ُجددددوَد َرحح أَيُهُددددمح أَدحددددَرُب َويَرح

ددُذوراك  ُعونَنَا ))، ((01: احسددران()َمحح إينَّهُددمح َقددانُوا يَُسدداريُعوَد فيددي الحَصيحددَراتي َويَدددح

ينَ  عي والدين الح  عندما أمرنا (( .  55: ا نبيان()َرَ باك َوَرهَباك َوَقانُوا لَنَا َوا ي

بالصوع من هللا ورجاده وحبه أمرنا أيطا ب د ال نصداع البندر وال مصداد  

فَدددالَ  ََصدددافُوهُمح : )) الددددنيا، وال نصددداع إال مدددن هللا عدددم وجددد  ، ددددال سدددبحانه

نيينَ  مي نيي ))و((710: آل عمددراد()َوَوددافُودي إيد ُقندد ُم ُمددفح َنددوح هُمح َواوح َنددوح فَددالَ  َصح

َم يي َعلَيحُكمح َولََعلَُّكمح  َهح َُدودَ وَ  ي الَ ))، و((705: البقرة () ُ يمَّ نيعح لييَدان هللاه أاَل إيدَّ أَوح

َمنُودَ  ع  َعلَيحهيمح َوالَ هُمح يَحح  ((. 26: يونس()َووح

والصددوع عنددد المددفمن لدديس وددوع دلدد  واضددطراب ويدد س، وإنمددا هددو       

ى عدددل هللا وحكم دده، فيددمداد إيمانددا وددوع يقددوم علددى اليقددين واالطمئندداد إلدد

وإنما الملحد هو الذ  يصاع من المس قب ، ومدن المدوت . ورسووا و جاعي

،  نه يعلم يقينا أد إلحادد دادم علدى الهدو  والندبهات والم الطدات، فيعدي  

في دل  واضطراب وووع دادم من المس قب  من اح مال مدن يكدود مدا دالده 

. آلورة ، ويكود مصيرد الصلود في العذاب المقيمالدين حقا، فيصسر الدنيا وا

فهدذا . والنواهد على دل  الملحد واضطرابه قثيرة جدا سنذقر بعطها الحقا

 



الرجدد  م ددرور وم ددالق ، ومعانددد ومكددابر، أ ددار  لددك المددماعم وهددي  نطبدد  

ولهدذا يندهد . على المالحدة أنكسهم ال على الدين الح  وال على المفمنين به

وادع أد المدفمنين هدم أقثدر النداس صدبرا و دجاعي فدي الحدروب ال اري  وال

وأمددا المالحدددة فهددم أقثددرهم ووفددا وجمعددا وانهيددارا ، ح ددى أد . وا همددات 

: الرديس ا مريكي إيمنهاور دال عن المالحدة أ ندان الحدرب العالميدي الثانيدي

علمددا بدد د هددذا الملحددد الم ددرور  .719((ال يوجددد ملحدددود فددي الصنددادق )) 

الم ووفه من دين الكنيسي هو من أسدباب إلحدادد  ليد صلا منده وال يقدع الم ع

فالرجد  يهداجم الصدوع وهدو ودادف مدن ديدن الكنسديي ويحدذر .  ح  هيمن ده

 .!!منها ويح  على مقاوم ها ووفا منها ومن دينها 

لدديس صددحيحا أد العلددم سيسدداعدنا علددى الدد صلا مددن الصددوع،  د  ثالثااا    

لق ندا وال يُمكدن الد صلا منده، و د العلدم هدو  الصوع طبيعي وفطر  فدي وي

. نكسه الذ  ساعد على ان نار الصوع بين البنر قما ساعد في   مينهم أيطا

ه  د العلم اس  له ال لمي وأه  ا هوان في ننر الكساد في العالم وال سدلق بد

علددى الطدددعكان، قمدددا هددو حاصددد  اآلد فدددي اسدد صدام الددددول الكبدددر  العلدددم 

وال كنولوجيا وسديلي لل سدلق ودمدع المعارضدين لهدا ، ووسديلي لنهد   دروات 

والعلم الذ   عل  به برا راند راس  لم يحق  مدا  دوهم بده . النعوب الطعيكي

لمالحدددة أد وإنمددا جددان بن ددادج مدددمرة لإللحدداد ومفيدددة لإليمدداد بدداهلل، وبدديهن ل

مصيرهم إلى جهنم إد مدا وا علدى احلحداد، فعلديهم أد يصدافوا علدى انكسدهم، 

مدن ذلدك مدثال أد بر راندد راسد  . فالعلم ووفهم ولم يُطمئدنهم علدى مسد قبلهم

لمدداذا لسدد  " بنددى إلحددادد علددى القددول ب هليددي الكددود عندددما ق دد  مصددنكه 

لكود ُولد  مدن عددم م ، لكن العلم نق  ذلك وأ ب  أد ا7561سني " مسيحيا

وأنده سدادر إلددى الدموال، وهددذا   ييدد للددين ، و دداهد ددو  علددى إمكانيدي يددوم 

والملحدد يدفمن بصرافدي ال طدور فدإد العلدم ددد . القيامي قما بيناد في بحثنا هدذا

نقطها ب دلي حاسمي، منها المعطيدات العلميدي ال دي أظهرهدا السدج  الحكدر  

إذا قاد العلم قندف قثيدرا مدن أباطيد  هي أدلي دطعيي على بطالد احلحاد، ف

وأوطان الكنيسي وق ابها المقدس، فإنه من جهدي أودر  ددد هددم احلحداد بكد  

وهنا يج  علدى احنسداد العادد  أد . أصوله واصي أصوله الثال ي الصرافيي 

يصاع من المس قب ، ويح اط لنكسه لما بعد الموت ، وليس من العقد  ال علد  

وأهمهدا أد .ك حقاد  العلدم ال دي  َطَداب  بهدا مدع الددينبا وهام وال نود و ر

الكددود لدده بدايددي وسدد كود لدده نهايددي، ممددا يعنددي أد هللا موجددود، ويددوم القيامددي 

ح ، أو على ا د  ممكن جدا، ويجد  علدى احنسداد العادد  أد يصداع علدى 
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مس قبله ويح اط له، ومن لم يكع  ذلك فهو جاه  وأحم  ، ومن لم يصف من  

 . إنه سيصاع من  يرد والقه ف

الملحددد الم ددالق المحددرع ري نددارد دوقينددم   مكددادد أد: الموقااف الرابااع     

وجعلهددا ديانددي ابراهيميددي . اع بدر اليهوديددي والنصددرانيي واحسددالم دينددا واحدددا

فدي ... هنا فإد الديانات االبراهيميي الثالث يمكن اع بارها واحدا : ))  بقوله

يكا ال  نى عنه لن ريي احله ، وأهي  أ  سون فهم البدايي أريد أد اعطي  عر

إنده لديس الدذ  ولد  الكدود فقدق بد  إنده إلده . عن  عريدف احلده احبراهيمدي 

ويم لك الصكات ال لي ي ال ي أ رت إليها ...  صصي من ضمنه أو وارجه 

ودد وصف احله البراهيمي انطالدا من العهد القديم وأطلقه . 720((إليها سابقا

 . 721، فهو إله بني إسرادي على الك 

هعمدده هددذا  يددر صددحيح فددي مع مدده ، وفيدده  العدد  و طددلي   :أقااول     

 ندده أوال ال يصددح جعدد  اليهوديددي والنصددرانيي . و لبدديس وسكسددطي وجهدد  

 د اليهوديي لها . واحسالم دينا واحدا ب   حال من ا حوال أصوال وفروعا

رانيي وال باحسدالم، وإلده وصوصيا ها الكثيرة جددا، وهدي ال  ع درع بالنصد

. العهدددد القدددديم لددديس هدددو إلددده العهدددد الجديدددد وال هدددو إلددده القدددرآد الكدددريم  

والنصرانيي دياني  ثلي  ال  وحيد، وهي ال  ع درع باحسدالم، وإلده ا ناجيد  

. ليس واحدا ب  هو  ال ي، وليس هدو إلده العهدد القدديم وال إلده القدرآد الكدريم

رع باليهوديدي وال بالنصدرانيي علدى أنهمدا دينداد واحسالم دين  وحيدد ال يع د

يَن أُو ُددواح الحكي َدداَب َح َّددى )) وحيدددياد صددحيحاد، ددَن الَّددذي يددَن الحَحدد ِّ مي ينُوَد دي الَ يَدددي

ُرودَ  يَيَ َعن يٍَد َوهُمح َصدا ي مح طُواح الحجي ، ولهدذا أبطلهمدا وقكدر (( 65: ال وبدي()يُعح

ا يََوُد ا))أ باعهما،لقوله  عالى   دريقييَن مَّ ُمنح
دنح أَهحد ي الحكي َدابي َوالَ الح يَن َقكَدُرواح مي لَّذي

ُ ُذو  َم يددهي َمددن يََندداُن َوهللاه دد َُا بيَرحح ُ يَصح بُِّكددمح َوهللاه ددن رَّ ددنح َويحددٍر مِّ َل َعلَدديحُكم مِّ أَد يُنَددمَّ

دديم ي دد ي الحَع ي وإلدده القددرآد الكددريم لدديس هددو إلدده العهددد ((.  750: البقددرة()الحكَطح

لَمح يَُكني :))ال الجديد ولهذا قكر القرآد الكريم اليهود والنصار ، بقولهالقديم و

يَن َح َّى  َ ح ييَهُُم الحبَيِّنَيُ  ريقييَن ُمنكَكِّ ُمنح
نح أَهح ي الحكي َابي َوالح يَن َقكَُروا مي  7: البيني()الَّذي

َ  َاليُ   اَلَ َيٍ ))، و(( يَن دَالُواح إيدَّ هللاه دد  َوإيد  لَّقَدح َقكََر الَّذي دنح إيلَدـٍه إيالَّ إيلَدـه  َواحي َوَما مي

دنحهُمح َعدَذاب  أَليديم   يَن َقكَُرواح مي ا يَقُولُوَد لَيََمسَّنَّ الَّذي ((.  14: المادددة()لَّمح يَن َهُواح َعمَّ

لكنه من جهي أودر  أقدد علدى أد هدا ين الدديان ين قداد أصدلهما صدحيحا  دم 

فهمددا قان ددا صددحيح ين فددي .722ي هماانحرف ددا وُحرفدد  ق بهمددا وفقددد ا  ددرع
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ا صدددد  بدددددلي  القددددرآد ال بالك دددداب المقدددددس بعهديدددده، لكنهمددددا اآلد ليسدددد ا 

صددحيح ين ، وإنمددا يمددثالد دينددين م نادطدديهن مسدد قليهن وال عالدددي لهمددا بدددين 

وعليدده فقددول الرجدد  باطدد  وفيدده جهدد  و  حريددف واف ددران علددى . احسددالم 

في ق بها المقدسي ليس  ديندا واحددا وال الحقيقي، ف لك الديانات قما هي اآلد 

يُمكدددن أد  كدددود قدددذلك ، وهدددذا ودددالع مدددا هعمددده هدددذا الملحدددد المحدددرع 

 . والم الع 

 321: تابع

فهددو باطدد  " احلدده احبراهيمددي" وأمددا وصددكه حلدده الددديانات الددثالث ب ندده   

واف ددران علددى ديددن احسددالم، فددال يوجددد فيدده هددذا احلدده الددذ  وصددكه دوقينددم 

، فاحلدده فددي احسددالم يص لددف عددن إلدده . لددى الك دداب المقدددس بعهديددهمع مدددا ع

وال يصدح . الك اب المقددس بعهديده او الفدا قبيدرا وال مجدال للمقارندي بينهمدا

صدحيح . وصف هللا  عالى باحله احبراهيمي، فهذا باط  فدي ميدماد احسدالم

  أراد لكدن الرجدد -علديهم السدالم-أد هللا عدم وجد  إلده ابدراهيم وقدد  ا نبيدان

 قميمدده وحصددرد ليجعلدده إلهدداك دوميددا ، لكددن ا مددر لدده جاندد  آوددر هددو اد هللا 

 عالى هو رب العالمين ووال  ق   ين، وهدو م صدف بكد  صدكات الكمدال 

وليس هنا مجال المقارندي بدين احلده فدي . وليس قمثله  ين في ذا ه وصكا ه

ومدن الجريمدي . 723الك اب المقدس والقرآد الكريم، فال مجال للمقارني بينهما

في حد  العقد  والعلدم والددين الدمعم بمدا دالده دوقيندم، فهدو ُمصلدق وُمحدرع 

ومدن العبد    بعده ردا علدى أوطادده وأباطيلده قمدا .. وجاه  م رور ومعاند

،فهي قثيرة جدا جدا مدن بدايدي ق ابده إلدى نهاي ده، ممدا "وهم احله " في ق ابه

فالرج  لدم يقددم وال دلديال واحددا  " .أوهام دوقينم وأباطيله" يس لمم  سمي ه 

صددحيحا يُثبدد  بدده إلحددادد، و دد   القدداري بددال هويالت والمبال ددات وإ ددارة 

 . النكوك والنبهات 

هعم الملحد دوقينم أد مما يبين أد فكرة احله َوهم  ال :  الموقف الخام    

حقيقدي هدو اودد الع  صدور ا ديدداد والم ددينين لإللدده مندذ القددديم إلدى اليددوم ، 

ف طددورت  صددورا هم مددن الروحانيددات القبليددي إلددى  عدددد اآللهددي، قمددا عنددد 

اال ري  والرومداد،  دم وصدل  إلدى ال وحيدد قمدا فدي اليهوديدي والنصدرانيي 

ممدددا يندددهد علدددى أد ا مدددر ددددد ي طدددور أيطدددا إلدددى احلحددداد فدددي . واحسدددالم

 .724النهايي
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ر ا ديداد قالمه هذا باط  جملي و كصيال،  نه أوال إد  عدد  :أقول      صوه

والناس لإللده ال يعندي بطدالد العقيددة فدي هللا؛ وإنمدا يددل علدى اود الفهم فدي 

واحيمداد بداهلل .  صورهم هلل ، وهذا ا مر قاد دديما وما يمال إلى يومنا هذا

لدديس مر بطددا ب صددور ا ديدداد لدده،  ندده أمددر فطددر  بددديهي ضددرور  عقددال 

البندريي دود االع قداد بداهلل والقدا  وعلما ولن يس قيم العق  والطبيعدي والحيداة

ممددا يعنددي أد احيمدداد بدداهلل ال عالدددي لدده ب صددورات ا ديدداد لدده، وال . للكددود

يمكن أد يكدود وليدد  لدك ال صدورات ممدا يعندي دطعدا أد االيمداد بداهلل لديس 

والنداهد علدى ذلدك . وهماك ب  هو قبر  اليقينيات العقليي والنرعيي والكونيي

ر قما هعدم الرجد  ل صلدى البندر اآلد عدن االع قداد بداهلل، أيطا فلو قاد ا م

وال  دد لهم البحدد  عندده، بدد  ح ددى المالحدددة الددذين ال يفمنددود بصددالقهم فددإد 

وهدذا يددل .   لهم النا   هو االه مام باهلل إنكارا وقكرا به ان صدارا لددينهم

مدا على أد موضو  االه مام باهلل واحيماد به ليس أمرا مرحليدا  اريصيدا وإن

هو أمر يكر  نكسه على ق  البنر في ق  هماد ومكاد،  نده امدر فطدر  

بددديهي قدددوني عقلدددي ضدددرور ، وإال ل صلدددى البنددر عدددن البحددد  عنددده مندددذ 

وبمدا أد هدذا لدم يحددث دل علدى أد احيمداد بداهلل هدو قبدر  اليقينيدات .درود

 . العقليي والنرعيي والكونيي والعلميي ر م انف المالحدة 

س صحيحا أد  صورات احنساد مرت بذلك ال در  في ال صور لي وثانيا   

. ح ددى بل دد  إلددى عقيدددة ال وحيددد، فهددذا قددالم باطدد   ددرعا و اريصددا ووادعددا

فال اري  القديم في الود  الذ  سج  اع قاد بندي إسدرادي  باحلده الواحدد مندذ 

 -عليهمدا السدالم-همن إبراهيم عليه السدالم وذري ده مدرورا بيوسدف وموسدى

النعوب ا ور   فمن ب عدد اآللهي، قالمصريين والعراديين والهنود، قان  

وقالمنا هذا  اب  في ال اري   ب  من الم وا ر الذ  ال . والمجوس ، والعرب

وأ دار إليده أيطدا العهدد القدديم فدي مواضدع قثيدرة عنددما . يح ا  إلى  و يد 

وددد سدجلها  ..قاد ينير إلى عقاددد ا ددوام ال دي عاصدرها ووالطهدا اليهدود 

أيطا القرآد الكريم في آيات قثيدرة ، فدذقرت أد البندريي مندذ بدداي ها قاند  

موحدة هلل  عالى، لكنها انحرفد  عدن ال وحيدد مدرارا، ف رسد  هللا  عدالى إلدى 

الناس ا نبيان ليرجعوهم إلى ال وحيد وعبادة هللا الواحدد ا حدد وال يندرقود 

بُدُدوا  َولَقَدح : ))منها دوله  عالى. به  يئا مي اعح دهي فَقَداَل يَدا دَدوح مي َسلحنَا نُوحاك إيلَى دَوح أَرح

نح إيلٍَه َ يحُردُ أَفَداَل  َ َّقُدودَ  َ َما لَُكم مِّ َ َوالَ ))، و(( 64: المفمندود()هللاَّ بُدُدواح هللاه َواعح

ريُقواح بيهي َ يحئاك   ((. 42: النسان() ُنح

نحدرع البندر عنده، هدو أد ومما ينهد على أد ال وحيد هو ا ص   دم ا      

وهددذا . ا ديدداد القديمددي  قددوم علددى احلدده ا قبددر  ددم معدده آلهددي أوددر   سدداعدد

 



موجددود ح ددى عنددد أرسددطو ققولدده بددالمحرك الددذ  ال ي حددرك ووجددود عقددول 

ودددد قداد مندرقو العددرب يفمندود باحلدده . 725إلهيدي سداعد ه فددي ولد  الكدود

نح َولَدَ  : ))  الواحد ، مع آلهي اور   ساعدد بدلي  دوله  عالى َولَئين َس َلح َهُم مَّ

ُ فَدددددددد َنَّى  َس َوالحقََمددددددددَر لَيَقُددددددددولُنَّ هللاَّ ددددددددمح َر النَّ َ  َوَسددددددددصَّ َرح ددددددددَماَواتي َوا ح السَّ

فَُكددودَ  ن  ))، و(( 27: العنكبدددوت()يُفح دددداك إيدَّ هَددَذا لََنددديح ليهَددديَ إيلَهدداك َواحي أََجَعددَ  اآلح

ي الدِّ ))،و((0: ي()ُعَجاب   َّ لييَان َما أاََل هللي ن ُدونيهي أَوح يَن ا ََّصُذوا مي يُن الحَصاليُا َوالَّذي

ُكُم بَيحنَهُمح فيي َما هُمح فييهي يَصح َليكُوَد  َ يَحح ي ُهلحكَى إيدَّ هللاَّ بُونَا إيلَى هللاَّ بُُدهُمح إيالَّ لييُقَرِّ إيدَّ نَعح

َ اَل يَهحدي  َمدنح هُدَو َقداذيب  َقكَّدار   فال وحيدد هدو أصد  العقيددة  ((. 4: الممدر()هللاَّ

عند احنساد  م انحرع عنه وادود  فيده الندرك، لكدن احلحداد دليد  جددا فدي 

ال اري ،  د الكطر   باد والعقول  رفطه، لكن الندرك قداد من ندرا و  لد  

ح ددى علددى ال وحيددد النحددراع االنسدداد عددن الددوحي احلهددي  دد  را ب هواددده 

ر منددرقين دددديما وحددديثا، دددال ولددذلك قدداد أقثددر البندد. ووسدداوس النددياطين

ن دَبحُ  َقداَد : )) عالى يَن مي َرح ي فَان ُُروا َقيحَف َقاَد َعاديبَيُ الَّذي يُروا فيي ا ح دُ ح سي

دددريقييَن  ثَدددُرهُم ُمنح ي إيالَّ َوهُدددم ))، و((36: الدددروم()أَقح ثَدددُرهُمح بيددداهلله ُن أَقح مي َوَمدددا يُدددفح

ريُقودَ   ((752: يوسف()ُمنح

أد ا دياد  طورت ح ى اس قرت على ال وحيد، فهذا هعدم  وليس صحيحا   

باطدد  دطعددا، فمددا مال ا ديدداد ال عدديددي دادمددي إلددى يومنددا هددذا عنددد النددعوب 

بدد  ومددا ، البداديددي، والمراد دد يين، وعنددد الهندددوس الددذين يفلهددود قدد   ددين

يمال ح ى عند النصار ،  نه من الصطد  بد  ومدن الجريمدي فدي حد  العقد  

النصرانيي دياندي  وحيديدي، فهدذا قدذب و  لديق ،  د ال ثليد   عددد القول ب د 

وعليده . وليس  وحيدا ولن يكود  وحيدا أبدا، ولن يكود ال وحيدد  ثليثدا أيطدا

فإد ال عدد قاد دديما وما يمال إلى اليوم، وال وحيد هو أص  الدين منذ القديم 

ديدن احسدالم أو  وما يمال إلى اليوم ولن  جدد صدحيحا صدافيا قدامال إال فدي

 . دريبا منه عند العق  الكطر  الذ  يل مم بالعقالنيي والعلم الصحيح

ذقر الملحد دوقينم أنده علدى الم ددينين أد يبيندوا قيدف : الموقف السادس   

 صميم قدود بندك  دديد  وببصديرة قاملدي يطدبطه ليدفد  )) يس طيع احله  

لدده أد يدد حكم فددي قدد   ددم أندده  عجدد  قيددف يسدد طيع اح.726...((إلددى  طورنددا 

يح ددا  لندرح ضددصم )) وهدذا . الكدود بمدا فيدده مدن جمديدات بسدديطي ومرقبدي
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،  م انه  عجد  قيدف مدن جهدي اودر  يجمدع بدين  سديير الكدود ((ليوفيه حقه

 . 727واالس جابي للعابدين ومرادبي سلوقيا هم

هدذا الرجد  سدوان ددال ذلدك  هكمدا واسد همانك أو جهدال باحثدا عدن  :أقول     

ال  دك انده جاهد  بداهلل  مامدا، وال يعدرع أد الصدال  عدم وجد  لديس الح  فد

ون درا لجهلده  بداهلل ي عجد  .قمثله  ين، وانه م صف بكد  صدكات الكمدال 

. قيف يس طيع هللا  عالى أد يُسدير هدذا الكدود ويسدمع لعبدادد ويسد جي  لهدم 

إنه جاه  باهلل، لكنه لو صدد  ني ه في طلد  الحد ، ون در بدالكطرة والعقد  

والعلم إلى  الكود المصلوق من عدم وما  طمنه من مصلودات  ايي في الددي 

والحكمي واح قاد لعلم دطعا أد هذا الكود ال بد له مدن ودال  ع ديم م صدف 

بكددد  صدددكات الكمدددال، وأنددده مصدددالف لمصلودا ددده بذا ددده وصدددكا ه، وال يُمكدددن 

ال  لمصلودا دده أد  دددرك قندده ذا دده وصددكا ه مددن جهددي؛ ومددا علددى احنسدداد إ

احيمدداد وال سددليم مددع ال نميدده واالع قدداد بكمددال هللا بذا دده وصددكا ه مددن جهددي 

فهذا الملحد ال يكرق بين الصال  ومصلودا ه، ويككدر قا طكدال و يدر . أور 

 . دادر على ال صور الصحيح للصال  وال للكود

قمدا هعدم هدذا الملحدد ((  درح ضدصم ليوفيده حقده)) فا مر ال يح ا  إلدى    

.   بصالقده وقدافر بده، ولهدذا اع در   لدك االع راضدات الصدبيانييفهو جاه

إنهددا ال  صددح  د الصددال  ال ينددبه مصلودا دده وال يصددح  نددبيهه بهددا، وال أد 

ولدو لدم يكدن . يُطب  عليه دانود العليي الذ   صطع لده المصلوددات ال الصدال 

إال هللا م صكا بك  صدكات الكمدال مدا اسد طا  أد يصلد  الكدود ، فلدن يصلقده 

 .وال  ع يم م صف بك  صكات الكمال ومصالف لمصلودا ه بذا ه وصكا ه

لكن من  راد  هذا الملحد و نادطا ه أنه اس نكر و عج  واس بعد قيدف     

يسدد طيع هللا القيددام بكدد   لددك ا فعددال ؟؟، لكندده نسددي أو  ناسددى ، وجهدد  أو 

فدات قوند   جاه  أنه هو وإووانه المالحدة فسدروا نند ة الكدود بدثالث ورا

ا ولددى دددولهم بدد د العدددم ولدد  نكسدده مددن العدددم :  ددالو هم الصرافددي احلحدداد 

إد : والثالثي. إد الصدفي أوجدت الحياة على ا ر  : والثانيي. ف صبح قونا

عهدا  وهدي  –فهد  يُعقد  أد الصرافدات . ال طور العطدو  أوجدد ا حيدان ونَوه

وم ى قاد   !!أد يصلقه ؟؟ س طيع أد  صل  الكود وال يس طيع الصال   -عدم

ألدديس العقدد  .  !!العدددم يسدد طع أد يصلدد ، والصددال  ال يسدد طيع أد يصلدد  ؟؟

الملحدددد عقددد  قدددذاب وجاهددد  وم العددد  ومصددداد  ،وهدددادم للعقددد  والندددر  

 . !!والعلم؟؟
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مدن أسدباب إلحداد بعد  المالحددة أنهدم اسد دلوا علدى : الموقف الساابع      

يي و اريصيي في الك د  المقدسدي، فكاند  إلحادهم بوجود أباطي  وأوطان علم

فهدد  اسدد داللهم . 728مددن أسددباب إنكددارهم لوجددود هللا قبر رانددد راسدد  و يددرد

 .بذلك صحيح ومقبول ؟؟ 

إد ذلدددك لددديس صدددحيحا وال مقبدددوال ،  نددده ال يُمكدددن أد يكدددود  :أقاااول       

الك اب المقدس دليال على عدم وجود هللا سوان  طمن أوطان وأباطي  أو لم 

ال يلددمم أد عدددم صددحي  لددك الك دد  يعنددي أد هللا  يددر  طددمنها ،  ندده أوال ي

و يج  أد نعلم أد وجود ا نبيان والك د  احلهيدي ال دي أُرسدلوا بهدا . موجود

فهي إد صح  فس كود أدلي دطعيي على وجدود هللا ولدن يسد طيع الملحدد أد 

جدود هللا وهنا يجد  علدى العقد  الملحدد قمدا أنكدر و. ينكر ذلك بدلي  صحيح

بسب   لك الك   المقدسي الممعومي، فعليه إد وجد الك اب احلهي الحد  أد 

بد د وجدودد هدو دليد   -إد قاد طالبا للح -يقف عندد وي دبرد جيدا ويع رع

 . دطعي ب د هللا موجود وأنه ا ص  بعبادد

 

وأما إد لدم يجدد العقد  الملحدد الك داب احلهدي الحد ، ووجدد ق بدا هادكدي       

م أنهدا مدن عندد هللا وهدي ليسد  مدن عنددد، فهدذا ال يُعدد دلديال علدى عددم  مع

 نده مدن المح مد  أد . وجود هللا، وال يصح انكار وجودد بسدب   لدك الك د 

 لددك الك دد  قدداد أصددلها إلهيددا  ددم  عرضدد  لل حريددف، أو انهددا ُق دد  بنددريي 

لهدي عدن ونُسب  إلى هللا  عالى، أو أننا نعي  في ف رة  ودف فيها الدوحي اح

النمول،فنكود من أه  الك رة، أو أد الك اب احلهي موجدود لكدن لدم ن عدرع 

وهدذا االح مدال ا ويدر هدو الصدحيح الدذ  ينطبد  . عليه لسب  من ا سباب

علدددى عصدددرنا ، وهدددو أد القدددرآد الكدددريم هدددو الك ددداب احلهدددي الحددد  فدددي 

 . ، لكن أقثر البنر ال علم لهم بدلك 729هماننا

 

فح دددى وإد فرضدددنا جددددال أد الك ددداب احلهدددي  يدددر موجدددود فدددي  :ثانياااا     

عصرنا ، أو أد هللا  عالى لم يرس  أنبيان وال أنمل وحيا ، فإد هذا لن يكود 

صدحيح أد عددم وجدود الك داب احلهدي هدو دليد  . دليال على عدم وجدود هللا 

دو  بيد الملحد، بدعو  أنه من  ير المعقول أو ليس مدن الحكمدي أد يصلد  

فده بنكسده هللا  احنساد وبادي المصلودات  م ي رقه عبثا فلم ي ص  بده، وال عره

لكددن مددع وجاهددي هددذا االع ددرا  ودو دده . وال بال ايددي ال ددي ولقدده مددن أجلهددا 
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ومعقولي ه فإد عدم إرسال ا نبيان وإنمال الوحي ليس دليال دطعيا على عدم 

 ولد  احنسداد ورهدده إد هللا:  نه يح م  أحدد االح مداليهن، ا ول. وجود هللا

الكطرة والعق  ووساد  المعرفي وصصر له الكود  م  رقه لنكسه ليدبر حيا ه 

بنكسه من دود أد يرس  ا نبيان وال أد ينمل الوحي ، وجعله مسدفوال عدن 

أعماله وسيُحاسبه عنهدا يدوم القيامدي  نده قداد يملدك الكطدرة والعقد ، وبهمدا 

يُمكدن أد :  واالح مدال الثداني. والباطد   يعق  ويُميم بين الصير النر والح 

ب  إد هللا ول  االنساد و رقه لعقله وفطر ه ومصالحه ولم يه م : يُقال أيطا

وبدذلك ي بدين أنده ح دى . به، وال جع  له معادا أورويا يُحاسبه علدى أعمالده 

ولو فرضدنا جددال عددم وجدود ا نبيدان والدوحي احلهدي فدإد ذلدك لديس دلديال 

 . هللا على عدم وجود

وبذلك ي طح أد وجود ا نبيدان والدوحي هدو دليد  دطعدي علدى وجدود هللا    

 عالى ، لكن عدم  بوت ذلدك ، أو عددم وجدود ا نبيدان والدوحي أصدال، لديس 

وهذا دليد  آودر علدى مدا بينداد فدي ق ابندا هدذا بد د . دليال على عدم وجود هللا

عقد  الملحدد علدى عددم أدلي وجود هللا قثيرة ودطعيي، لكن مماعم و دبهات ال

مما يعني أنه ال يوجدد وال دليد  واحدد صدحيح  . وجود هللا ال وجود لها أصال

يُثبدد  مددماعم العقدد  الملحددد فددي إنكددارد لصالقدده وأد قدد  مددا عندددد هددي أهددوان 

 . وظنود و بهات وورافات وأباطي 

 

وا وطان العلميدي فدي إد ردنا الساب  ليس  بريرا لوجود ا باطي  : ثالثا    

الك   المقدسي، وإنما هو رد يُبدين أد وجودهدا لديس دلديال علدى عددم وجدود 

وإال فإد وجودها هو ف ني  هلها ولك  الناس، ودلي  دو  بيدد المالحددة . هللا

في نقدهم للدين ودعو هم إلى احلحاد من جهي؛ لكنها ر م ذلك فدال يُمكدن أد 

وددد سدب  وأد أدمدُ  ا دلدي . د هللا  عدالى كود دليال صحيحا على عدم وجدو

القطعيي على بطالد  لك الك   المقدسي بعنرات النواهد وليس هنا موضع 

ف لك الك   ال يُمكنها أبدا ادامي ا دلي القطعيي على وجود النبوة، . 730ذقرها

وا نبيددان ،وال علددى ندددمول الددوحي احلهددي، وال أد  قددددم ا دلددي والمكددداهيم 

ولهذا ال يُمكن إ بات ذلدك إال .علقي بوجود هللا وصكا ه وأفعاله الصحيحي الم 

بددالقرآد الكددريم، فهددو الك دداب المقدددس الوحيددد الددذ   ددولى هللا  عددالى حك دده 

نه  بنكسه ،و حد  هللا به احنس والجدن علدى أد يد  وا بمثلده مدن جهدي، وضدمه

 عنددرات المئددات مددن ا دلددي والنددواهد ال ددي  ثبدد  أندده وحددي إلهددي مددن جهددي

وبهذا الحك  والعصمي وال حد  للقرآد  َثب  وجدود النبدوة وا نبيدان . أور 

ونددمول الددوحي احلهددي، و صددلنا المكدداهيم والعقادددد الصددحيحي الم علقددي بدداهلل 
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وأمدا .وجودا وذا ا وصكات، فيكدود ذلدك دلديال دطعيدا علدى وجدود هللا  عدالى

وأباطيدد  فددي فاسدد دالله علددى احلحدداد بدددعو  وجددود أوطددان العقدد  الملحددد 

الك ددد  المقدسدددي فلددديس اسددد دالال صدددحيحا، وإنمدددا هدددو م هدددر مدددن م ددداهر 

االنحددراع فددي مددنهج االسدد دالل عنددد الملحددد، وال يحدد  لدده اد ي صددذها دلدديال 

 .على قكرد بصالقه

 

إد إ بددات وجددود النبددوة وا نبيددان والددوحي احلهددي هددو مددن ا دلددي : رابعااا   

يكن موجدودا مدا حددث ا صدال بدين هللا  القطعيي على وجود هللا  عالى، فلو لم

وبما أد هذا . واحنساد عن طري  النبوة وا نبيان والوحي الذ  أنمله عليهم

دددد حدددث مددرارا و كددرارا وآوددرد نددمول القددرآد الكددريم دل هددذا علددى اد هللا 

 .  عالى موجود 

لكن المالحدة ال يعطود أهميي لذلك الدلي  ليس  نه ضعيف ، فهم يعلمدود   

 ه لكنهم يُهملونه مع علمهم بوجودد،وال يس لود عنه ،  نهم لو س لوا عنه دو

فهدم ال يطدالبود بده . وطالبوا به، لوجدود بين أيديهم ، ولقدمه لهم المسلمود 

. ابعددادا لدده وحرمانددا للمددفمنين مددن أد يسدد صدمود ضدددهم ل قددوي  إلحددادهم

وطدددان لكدددنهم مدددن جهدددي أودددر  يسددد صدمود اوددد الع ا ديددداد ووجدددود ا 

وا باطي  فيها دليال علدى بطدالد النبدوة وا نبيدان بد  وعلدى عددم وجدود هللا 

مددن ناحيددي؛وال يريدددود أد يكددود وجددود الددوحي احلهددي دلدديال ضدددهم ينكددي 

 . إلحادهم ويثب  وجود هللا  عالى من ناحيي أور 

وذلك المودف الذ  ا صدذد المالحددة لديس مودكدا علميدا وإنمدا هدو موددف      

   طليلي  لبيسي ،  د من يطل  الح  عليده أد يبحد  عنده مدن أ  ان هاه

لكددنهم مددن جهددي . طريدد  جدداند، ويع ددرع بدده إد دامدد  ا دلددي علددى صددح ه

أور  فلو أد الوحي احلهي  ير موجود بيننا ال صذوا هذا ا مدر دلديال دويدا 

دوها، ودام ا ل  ييد إلحادهم والرد به على المفمنين ، و داموا الدنيا ولم يقعد

فنددا بذا ده ، وبال ايددي : ولقدالوا للمددفمنين لدو قدداد هللا موجدودا ال صدد  بندا وعره

فال يُعق  اد هللا الصال  الحكديم العلديم يصلد  هدذا الكدود . ال ي ولقنا من أجلها

الع يم والعجي ،  م يصل  احنساد وي رقه يعي  ضادعا ال يعرع  يئا عدن 

لدد  مددن أجلهددا، وال النددريعي ال ددي والقدده وال عددن أصددله ، وال ال ايددي ال ددي و

لدديس مددن العقدد  وال مددن الحكمددي ، وال مددن : ولقددالوا أيطددا. يعبددد بهددا والقدده

الرحمي، اد يُصل  االنساد ويُ رك سد  وعبثدا ، وهدو يبحد  عدن والقده فدال 

إد عددم وجدود الدوحي واال صدال بدين احنسداد وودال  : ولقدالوا أيطدا. يجدد

 . امغ على عدم وجود هللاالكود هو دلي  دو  جدا و اهد د



ال ددك أد  لددك االع راضدات وجيهددي ودويددي جددا، لكنهددا مددع ذلددك : وأددول    

ليس  دليال على عددم وجدود هللا قمدا بينداد سدابقا؛ وال يصدح االع درا  بهدا 

والمالحددددة يعلمدددود هدددذا ولدددذا أهملدددود .  د الدددوحي احلهدددي موجدددود بيينندددا 

الندبهات ان صدارا حلحدادهم ، لكدن لدو ودممود ولم يُطالبوا به وا  روا حوله 

. لددم يُوجددد ال صددذود دلدديال دام ددا ردا علددى المددفمنين بدداهلل و  ييدددا للملحدددين

والحقيقي ال دي يجد  أد نع درع بهدا هدي قمدا أد عددم وجدود الدوحي احلهدي 

بيننا هو من ا دلدي القويدي ال دي يُمكدن للعقد  الملحدد مدن أد يبدرر بهدا إلحدادد 

ى المفمنين باهلل ر دم أنهدا ال يُمكدن أد  كدود دلديال علدى ويس صدمها للرد عل

 . عدم وجود هللا، فإد وجودد هو أيطا دلي  دطعي على وجود هللا  عالى

 

ولذلك فإد الوحي احلهي هو من أدو  ا دلي على وجود هللا، ب  وأجمم      

يم لو اد ُملحدا أولدا النيدي طلبدا للددلي  والحد   دم ددرأ القدرآد الكدر: وأدول

دددرانة علميددي موضددوعيه، فإندده سدديفمن بدداهلل  عددالى مددن دود  ددك ،  د قدد  

 بهات الملحدين يُبطلها القرآد الكريم من جهي ، مقاب  اح وادده علدى ا دلدي 

وسيجد فيده أيطدا آيدات ومعجدمات . القطعيي على  وجود هللا من جهي أور 

 .م بنرُمبهرة  ُثب  له أد القرآد قالم هللا و يس حي  أد يكود قال

 

ي عل  بصلود الككدار :  -من موادف العق  الملحد من الدين -الموقف الثامن   

الملحددد بر رانددد راسدد  عندددما أنكددر علددى  النصددرانيي  عندده فددي النددار،  كلهددم

وهنداك ولد  : ))  صويكها ودولها بالعذاب ا بد  للكافرين بالنصرانيي، فقدال

إنني ال أ صور ، للككار  جحيمذلك  نه وعد بال، في  صصيي المسيح وجد ه 

إد المسيح . أبديي  أد  مي  صا يملك أوالداك إنسانيي يمكن له أد يعد بعقوبي

، ا بديدي  بال  قيد يوجد به ول  فاضح في احنجي  نكسده  نده يبندر بالعقوبدي

لقدد ، وسنجد باس مرار أد المسيح يعد بالسدعير لكد  مدن ال يصد ي لدعوا ده 

أيهددا الحيددات أوالد : " إد المسدديح يقددول فددي احنجيدد  ... هددذا بطددراوة  فعد 

إد هدذا الكدالم الصدادر مدن " .  هربدود مدن دينوندي جهدنم ؟  قيف! ا فاعي 

إد هذا الكدالم ب قددير  . لم يفمنوا بدعو ه  المسيح قاد موجهاك إلى أ صاي

إنندي حقداك ال أجدد أ  حكمدي وال فطديلي فدي  صصديي ... ليس أسدلوباك مالدمداك 

إننددي . بالدرجددي ال ددي يحدداول الددبع   صددويرها لنددا عبددر ال دداري   حالمسددي
  .731((وبوذا أقثر حكمي من المسيح مططر أد أع بر سقراط
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إد ان قاد بر راند راس  ال يعني النصرانيي فقق، وإنما يعني أيطدا : أدول    

وعليدده فددإد . قدد  ا ديدداد ال ددي  قددول بالعقدداب ا بددد  فددي النددار يددوم القيامددي

قمدا أنده لدم يكدن إلهداك  -عليه السدالم–ال يصح  نه أوال إد المسيح  اع راضه

فإنه لم يكن فيلسوفا وال مصلحا وال عالما وال حكيما وإنمدا قداد نبيدا رسدوال 

من هللا سبحانه و عالى، وعليه فال يصدح مقارن ده بالكالسدكي وال بالمصدلحين 

بيددان ومددن بعدددد ولددذلك فددإد المسدديح ومددن دبلدده ا ن. وال بالدددعاة والمبنددرين

لم ي  وا بالجندي والندار مدن عندد  -عليه وعليهم الصالة والسالم-وا مهم محمد

ف هم ب نكسدهم وبصدالقهم  أنكسهم وإنمدا بَله دوا البندر الرسدالي احلهيدي، ال دي عدره

وبنريع ه وبما فرضه عليهم ، وبالمصير الذ  ين  ر البنر، فمن آمن منهم 

الدددا فيهددا، ومددن قكددر بصالقدده وديندده بدداهلل وعمدد  صددالحا فمصدديرد الجنددي و

وعليده فدال يحد  لبر راندد راسد  . و ريع ه فمصيرد الصلود ا بد  في النار

وال ل يرد مدن المالحددة، وال ل يدرهم مدن الككدار أد يع رضدوا علدى ا نبيدان 

والرس ، وال على والقهم فيما أوجبه علديهم وفيمدا  درعه لهدم ، وفيمدا أعددد 
 . لهم

ليس عيبا وال نقصدا،  -الجني والنار -ا نبيان بالوعد والوعيد إد دول وثانيا  

ب  هدو العددل بعينيده،  نهدم أوبروندا بمدا فرضده هللا  عدالى علدى عبدادد ب نده 

ولقهددم لعباد دده وفدد   ددريع ه ولددم يصلقهددم عبثددا وال للعدد  وا قدد  والنددرب 

هددذد وال م دع بالددنيا ، وال أعطدى لهدم الصيدار فدي أد يعملدوا مدا ينداؤود فدي 

فهم عباد هلل يج  عليهم أد يعبدود ، فمن اطاعه وال مم  ريع ه أدوله . الدنيا

وهندا ال يحد  . الجني، ومن عصاد وقكر بده ولدم يل دمم بندريع ه أدولده الندار

 حد أد يح ج على والقه، وال لده الحد  أد ينكدر عليده، نعدم لده القددرة علدى 

 حم  مسددفوليي قكددرد عصدديانه ومحاربددي ديندده وعبددادد الصددالحين، لكندده سددي

وهنا فليس من العدل  رك الككار والمالحدة . وأعماله المصالكي لما أمر هللا به

بال حساب وال عقاب، فهم دد أجرموا فدي حد  ربهدم وأنكسدهم والنداس الدذين 

وعليدده فيجدد  عقددابهم وال يحدد  لهددم احنكددار علددى وددالقهم، . اع دددوا علدديهم 

فهدو سدبحانه لدم ي لمهدم وال .  معهدموعليهم أد يع رفوا بجدرادمهم وبعددل هللا

وعدنهم . منعهم حقهم، وإنما هم الذين قكروا بدربهم وظلمدوا أنكسدهم و يدرهم

َولَدوح أَدَّ ليُكد ِّ نَكحددٍس ظَلََمد ح َمدا فيددي ا َرح ي الَفح َدَدتح بيددهي : ))يقدول هللا عدم وجدد 

ددَي بَ  ددا َرأَُواح الحَعددَذاَب َودُطي ددقي َوهُددمح الَ يُ حلَُمددوَد َوأََسددُرواح النََّداَمدديَ لَمَّ يحددنَهُم بيالحقيسح

يَن ))، و-( 03: يدددونس ) ي َربِّ الحَعدددالَمي َّ دددُد هللي دددَي بَيحدددنَهُم بيدددالحَح ِّ َودييدددَ  الحَحمح َودُطي

فوجود الجني والنار هو أمر ضرور  بحكم أد هللا  عدالى (( .  10: الممر )

ي االع دراع ب لدك ول  احنساد لعباد ه وأعطاد حريي ال صرع واالو يار ف

العبوديي والقيام بها، أو رفطها وال مدرد علدى والقده، لكنده مدن جهدي أودر  



وعليده فمدن يع در  .حمله مسفوليي موادكه وأفعاله من هللا  عالى و دريع ه 

علدى هللا عدم وجدد  فيمدا فرضدده عليندا ومددا فيده مددن وعدد ووعيددد فهدو جاهدد  

 .و بي وضال عابد لهواد و يطانه

النسبي للصلود ا بد  في النار الصاي بالككار فيج  الن ر إليده فب وثالثا     

من من دار آودر، فدا مر ال ي علد  ب حكامندا ووجهدات ن رندا ، وإنمدا ي علد  

باهلل  عالى و قديرد لنريع ه وأوامرد من جهي، وأحكامه ال ي حكدم بهدا علدى 

فمددن المعددروع أد العقدداب يكددود حسدد  . الككددار والعصدداة مددن جهددي أوددر 

جريمي ، و الجريمي دد  كود عمال إجراميا عند طرع ، و ددد  كدود عمدال ال

و عليدده فددإد الطددرع الددذ  يددر  فددي ذلددك . بطوليددا ع يمددا عنددد طددرع آوددر

لكدن الطدرع اآلودر يُصدالف . العم  جريمي دد يحكدم علدى صداحبه باحعددام 

د بكعلدده ، ويكافئدده بجددادمة  هددذا الحكددم و يحكددم علددى الكاعدد  بددالبرانة ،و يُنددوه

ونكددس ا مددر ينطبدد  علددى ظدداهرة الككددر بدداهلل ، فقددد يددر  الملحددد أد . نكيسددي

الكافر باهلل هو إنساد ذقي ،و يج   كرد على قكرد ، و يُصالكه المفمن باهلل 

، و ير  في الكافر بصالقه أنه إنساد مجرم في ح  هللا ،ومري  ُم بع لهواد 

. ندر  و العقد  و العلدم ، أضل ه  هوا ه وأهواؤد و بها ه ، وأنده ُمصدالف لل

وبما أد ا مر هكذا بين البنر من جهي ال باين الكبيدر فدي الحكدم علدى أفعدال 

البنر و قدير عقوبا ها و  وابها ، ومدحها و ذمهدا ؛ فإنده ال أحدد يسد طيع أد 

. يُقدر ال قدير الصحيح لعقوبي الككر باهلل وعصيانه ، إال هللا سبحانه و  عالى 

س طيع أد يطدع العقداب العدادل للككدر والعصدياد، و لهدذا فهو الوحيد الذ  ي

لحددم  }: دددال سددبحانه  ددا لَدديحَس لَُكددم بيددهي عي ددنَ يُكمح َو َقُولُددوَد بيدد َفحَواهيُكم مَّ نَددهُ بي َلحسي إيذح  َلَقَّوح

دديم   ي َع ي نددَد هللاَّ َسددبُونَهُ هَيِّندداك َوهُددَو عي لَددُم َوأَندد ُمح الَ }   ، و-70النددور{ َو َحح ُ يَعح َوهللاه

لَُمددوَد  ددَي ))و بمددا أندده سددبحانه عددادل و ال ي لددم أحدددا . -672البقددرة{ َعح َودُطي

ينَ  ي َربِّ الحَعالَمي َّ ُد هللي َذليدَك بيَمدا دَددََّم ح ))،و(( 10: الممر()بَيحنَهُم بيالحَح ِّ َودييَ  الحَحمح

َ لَديحَس بي َدالَّمٍ  يُكمح َوأَدَّ هللاه فدإد  صليددد المفبدد للككدار (( 07: ا نكدال()لِّلحَعبييددي  أَيحدي

ولدو لدم يكوندوا يسد حقونه بنوايداهم و أفعدالهم مدا .  في النار هدو العددل بعينده

 .أولدهم فيه 

والناهد على ذلك أيطا أد هللا  عالى أوبرنا ب مر  ري  و عجيد  جددا      

دا } :ولده و ال يُصدق لو لم يُصبرنا هو بده سدبحانه و  عدالى ، بق بَد ح بَدَدا لَهُدم مَّ

بُوَد  دددن دَبحدددُ  َولَدددوح ُرُدواح لََعددداُدواح ليَمدددا نُهُدددواح َعنحدددهُ َوإينَّهُدددمح لََكددداذي كُدددوَد مي َقدددانُواح يُصح

بهم .  -68ا نعام{ فه  يُعق  أد الككار الذين أولدهم هللا  عالى في الندار وعدذه

إلدى الككدر والعصدياد  بها ، لو أورجهم منها وأعادهم إلى الدنيا ، سديعودود

نعم إنه أمر ُمذه   وال يكاد يُصدق، و لو أوبرنا به بنر ما صدددناد !!! . ؟؟

 



فهدفالن . ، لكنه صحيح ودول صدق  د هللا  عالى عالم ال يدوب أوبرندا بده 

الككدددار جندددوا علدددى أنكسدددهم بنوايددداهم وأعمدددالهم فعددداملهم هللا  عدددالى بعدلددده 

السلف والم  ورين قابن  يميي وابن دديم بع  العلمان من علما ب د .وحكم ه

بعدددما يمكدد  فيهددا الككددار أحقابددا  -نهايددي أبدددها -الجوهيددي دددالوا بكنددان النددار

 .732وي عذبود فيها العذاب الذ  يناسبهم والُمقدر عليهم، وبعدها يكنى هفالن

الملحد س يكن هوقينغ وددو  معجدمات  أنكر:  -التاسع–الموقف األخير      

و  أد العلدم ال يسدمح بدذلك  د الكدود محكدوم بقدوانين طبيعيدي ا نبيدان بددع

وهعدم الملحدد دوقيندم أد . 733ح ميي صارمي ال اس ثنانات فيها حس  هعمه

 .734من صكات الملحد أنه ال يفمن بمعجمات

ال ددك أد الملحددد ال يددفمن بمعجددمات ا نبيددان، ومددن الصطدد  اوال : أقااول   

ينكددر وجددود هللا، فمددن ينكددر ا صدد   مطالب دده باحيمدداد بهددا، بحكددم أندده ملحددد

وبما أنده سدب  أد بيندا بطدالد عقيددة احلحداد . فبالطرورة ينكر ما  كر  عنه

لكدن الدذ  يهمندا هندا . فال ك أد أنكار الملحد لمعجمات ا نبيان باط  أيطدا

هو أد الملحد هوقينغ أنكر معجدمات ا نبيدان بددعو  أنهدا مصالكدي للعلدم وال 

  ددددوانين الكدددود الح ميدددي الصدددارمي ال دددي ال  سدددمح يُمكدددن أد  حددددث بسدددب

وهعمدده هددذا باطدد  دطعددا  ندده أوال  إد معجددمات ا نبيددان ليسدد  . بصردهددا

منادطي للعق  وال للعلم وال هادمي لهما، فدالمعجمات ال  نكدي القدوانين وإنمدا 

 ثب ها ، وهي ليس  منادطي لها وإنما  دو  في او الع ال نو  ال ال ناد ، 

ولديس مدن . د للكدود والقدا فعدال لمدا يريدد ددادر أد يصلد  مدا يندانو نهد بد 

المسدد حي  وال مددن المم نددع أد ي دددو  صدداح  اآللددي فددي  سدديير آل دده فيعطدد  

جانبا منها، أو قلها، وهلل المث  ا علدى، فمدن ا ولدى أد يكدود الصدال  ددادرا 

طد  على أد ي صرع في مصلودا ه بما ينان، وقيكمدا يندان وم دى يندان، فيُع

ظدداهرة أو يصلدد  أوددر  ويلحقهددا ب يرهددا ، أو يودددف دانونددا قونيددا جمديددا أو 

)) قليا، وق  هذا ليس عبثدا وال عندواديي فهدو سدبحانه ددادر علديم حكديم فهدو

ٍن إينَّدهُ َوبييدر  بيَمدا  َكحَعلُدودَ  َسدَن ))، و(( 88: النمد  ()الَّذي  أَ حقََن ُق َّ َ يح الَّدذي  أَحح

ٍن َولَقَهُ  ينٍ  ُق َّ َ يح ن طي نَسادي مي ي فداهلل  عدالى فعدال ((.  1: السجدة()َوبََدأَ َولحَ  احح

 حد  أد يع ر  عليه فيما فعله في مصلودا ه ، وهذا أمر لما يريد وال يح  

 . بديهي ال يُصالكه إال جاه  ،أو معاند، أو ملحد جاحد 
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وال صدرع أد هللا  عالى   ير دادر على ال ددو   -فرضا و جدال -ولو دلنا   

في دوانين الطبيعي ، وال على وردهدا وهددمها ، لقدال المالحددة وأمثدالهم مدن 

إد هددذا الصددال  الددذ   ُفمنددود بدده عدداجم ، وال يسدد ح  أد يكددود : الطددالين 

والقا وال معبودا، فكيف يكود والقا وال يسد طيع أد ي صدرع فدي مصلودا ده 

أد ي صدرع فدي  قيكما ينان، ونحن ندر  فدي الواددع أد قد  صدانع يسد طيع

واع راضددهم هددذا صددحيح ، ينددهد علددى صددح ه .  !!مصددنوعا ه قمددا يريددد؟؟

لكن عندما أ ب نا ذلك هلل  عالى، أنكرود ودالوا . النر  والعق  والعلم والوادع 

بصالفه بدعو  أنده مصدالف للعقد  والعلدم ، مدن دود أد يفيددوا هعمهدم بد   

الحددة وأمثدالهم فدالح  و فهذا هو منط  أهد  ا هدوان مدن الم. دلي  صحيح 

والصواب عندهم هو ما يقولود به ، وما والكه فهو ليس حقا ، وال صوابا ، 

 !!.وال علما ، ح ى و إد  هد على صح ه النر  والعق  والعلم 

 

ليس صحيحا أد العلم ينكر امكانيي ورق معجمات ا نبيدان لدبع   :ثانيا    

عجدمات ليسد  هددما للكدود وال دوانين الكود، فهدذا هعدم باطد   د  لدك الم

لقوانيندده وإنمددا هددي  عمدد  فيدده ضددمن دددوانين الكددود، ف عطدد  بعدد  دوانيندده 

ب  إد . وظواهرد لحين من الممن،  م  عود إلى حالها بار كا  الكع  الطاري

. العلم نكسه ينهد على أد الكود دد  حدث فيه   يرات  بدل دوانينه و عطلهدا

عدم أهليي الكود وأبدي ده ، يعندي أد لده بدايدي ، إد دول العلم ب: من ذلك مثال 

و س كود له نهايي ،و دوانينده لدم  كدن موجدودة ،  دم ُوجددت ،و أنهدا سد مول 

و هذا دلي  دطعي على أد دوانين الطبيعي ليس  . و ُدمر عندما ين هي العالم 

 .ح ميي ، وال أبديي ، وأنه  يُمكن أد  ُصرق و  ُودف و  ُدمير قليي 

مددع ع م دده  -ندداهد الثدداني هددو أد العلددم الحدددي  أ ددار إلددى  أد قونندداو ال    

، فإنه قود ه  ، ويمكن أد يدمول فدي أيدي لح دي ، ولديس  -ودو ه و ا قانه 

ر احنساد  ب نه  سدي   دادمدا قمدا هدو اآلد  فمدن الممكدن  .هو قما قاد ي صوه

فدي أد   دو  عوام  وارجيي  ُف ر في مكونات ا ر  ،و  ُ ير م اهرهدا 

وهذا يعني أد العلم يقدول بإمكانيدي  وددف أو هوال  .  735أيي لح ي من الممن

 .وهذا أمر موادف للنر  والعق  معا. أو دمير بع  دوانين الطبيعي أو قلها

  

مكادد أنه  من الم لوع عند البنر أد ال والد يد م  -األخير–والشاهد الثالث    

عدددن طريددد  ال دددماو  بدددين الدددذقر وا نثدددى ، فهدددذد هدددي الطريقدددي الطبيعيدددي 

المعروفي والجاريي في ال والد بين البنر ، لذا فإنه عندما ول  هللا  عالى  آدم 

بددال أب وال أم ، وولدد  حددوان بددال أم ، وعيسددى بددال أب ، قدداد هددذا معجددمة 
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لدم  هددم طبيعدي، واردي لقانود ال والد بين البنر ،وهي فعال معجدمة ، لكنهدا 

 م أد العلم الحدي  نكسه فع  مدا يُندبه ذلدك فدي ود ندا . وال عقال ،وال دانونا 

باسددد صدام هندسدددي الورا دددي ،واالس نسددداخ  -الحدددالي ، عنددددما  مكدددن العلمدددان

مددن  وليددد قادنددات حيددي مددن أنثددى بددال ذقددر ،و هددذا دددد حدددث مددع  –البنددر  

للُسددني الم لوفددي لدددينا ، ودددد فهددذد الطريقددي واردددي . النعجددي دولددي المنددهورة 

ضجي عالميي ،و جدال قبيرا بين الناس ،  دم بعدد ذلدك  -عند ظهورها-أحد  

. هدأت ا مدور، وأصدبح  الُسدني الصارددي عاديدي  دريبدي مدن الُسدني الجاريدي

حدث ق  ذلك ،و لم ينهدم علم ،وال عق  ، وال طبيعي ،ب  و بين من ذلدك أد 

ر  هو ف ح جديد للعلم ،وليس نقطا وال هدما له القانود الصارق للقانود الجا

مددن جهددي ، و أندده  فدد ح  مددن جهددي أوددر  مجدداال واسددعا للعلددم  وبددين لنددا أد 

ليس  مس حيلي عقال ، وال علمدا ،  -عليهم الصالة السالم -معجمات ا نبيان 

وبدديهن أيطددا أد ُمنكريهددا هددم . وال قاندد  هدددما للعقدد  و ال للطبيعددي ودوانينهددا

د للنر  والعق  و العلم ، والجاهلود بداهلل ، فمدا دددرود حد  دددرد، المصالكو

 . وال الح رموا العق  وال العلم 

فهدو يريدد أد ، بد د الملحدد ال يدفمن بمعجدماتوأما زعم الملحد دوكينز      

إد العقدد  الملحددد عقالنددي علمددي ال يددفمن بالصرافددات قصرافددي : يقددول لنددا 

الذ  ليس عقالنيا وال علميا ، فهدو عقد   والمعجمات؛ وإنما العق  المفمن ه

هعمده هدذا باطد  دطعدا  نده أوال إد مدن ال . ورافي  نده يدفمن بدالمعجمات

يفمن بمعجمات ا نبيان، وإمكانيي   يدر ددوانين الطبيعدي هدو إنسداد جاهد  ، 

أو معاندددد، أو ملحدددد جاحدددد ، ومصدددالف للعقددد  والدددوحي والعلدددم قمدددا بينددداد 

حدد     إنسدداد أد يدد كلم باسددم العقدد  والددوحي فددإد وعليدده فددإذا قدداد ي.أعددالد

ب د ي كلم باسم العق  والعلدم،  نده  -إد ُسمح له -الملحد هو آور من يُسمح له

سدب  أد بيندا أد العقد  الملحدد هدو عقد  هدادم للمنطد  والدوحي والعلددم ، وال 

 حكمه ضوابق عقليي وال أوالديي وال علميي في بحو ه العلميي، وإنما  حكمه 

واؤد وأوهامه وإلحادد ، وال يل مم بها إال إذا وافق  هدواد ودينده، أو  مدرد أه

 .!!عليها ليس دافعا من إلحادد وإنما  سباب أور  ليس  من دينه

إد دول دوقينم بد د الملحدد ال يدفمن بمعجدمات هدو ددول فيده  لبديس  :ثانيا  

بحكدم أنده ملحدد ، فإنده و رور واف ران،  نه عنددما أنكدر معجدمات ا نبيدان 

آمن من جهي أور  بِلهي هادكي ومعجمات ورافيي هي من أساسيات احلحاد 

د بهدددا  الو ددده الصرافددي احلحددداد  فهدددو أنكددر معجدددمات ا نبيدددان وآمدددن . قددوه

فد ين العقالنيدي والعلميدي ال دي ي نددق بهدا هدذا الملحدد . بصرافات دين احلحداد

بهددا العقدد  الملحددد هددي معجددمات  إد المعجددمات ال ددي يددفمن. !!وأمثالدده ؟؟



العقددد  والددوحي والعلدددم، أولهدددا وأقبرهدددا  ورافيددي دامددد  علدددى نقدد  وهددددم

يالها من معجمة ورافيي . !!وأوطرها دوله ب د العدم ول  نكسه ف صبح قونا

إنهدا قدذلك  نهدا مسد حيلي الحددوث عقدال . !!حيرت العقول والعلوم وهدم ها

 نبيدان الممكندي عقدال وعلمدا والثاب دي وعلما ووادعا ، وهذا والع معجمات ا

 . رعا

بمعجمة ورافي الصدفي  ال ي أوجدت الحياة علدى ا ر  والثانيي دوله       

إنهدا معجدمة ورافيدي  نهدا . بطريقي عنواديي عبثيي حس  هعم العق  الملحد

والمعجمة الصرافيي . مصالكي للنر  والعق  والعلم قما بيناد في الكص  الثال 

ي المفسسي لصرافي احلحاد هي دولده بدال طور العطدو  وحكايدي صدانع الثالث

إنها ورافي  نده سدب  أد أ ب ندا بطالنهدا ب دلدي السدج  .   !!الساعات ا عمي

ألددديس دوقيدددم هدددو الصرافدددي . الحكدددر  وعلدددم الورا دددي والكيميدددان والواددددع 

وأ  عقدد  وأ  علددم يبقددى للملحددد عندددما يددفمن ب لددك الصرافددات .  !!ا عمددى

إد المالحددة مدن الدذين يصددق . !!!!!!الثالث ال ي دام عليها ديدن احلحداد ؟؟

ندسي لَهُدمح دُلُدوب  الَّ : ))عليهم دوله  عالى دنِّ َواحي دَن الحجي نَا ليَجهَنََّم َقثييراك مِّ
َولَقَدح َذَرأح

ددُروَد بيهَددا َولَهُددمح آَذاد  الَّ يَ  دديُن  الَّ يُبحصي لَددـئيَك يَكحقَهُددوَد بيهَددا َولَهُددمح أَعح ددَمُعوَد بيهَددا أُوح سح

لَـئيَك هُُم الحَ افيلُودَ   ((. 715: ا عراع()َقا َنحَعامي بَ ح هُمح أََضُ  أُوح

وإنهانك ل لك الموادف يُس ن ج منها أد ان قادات العق  الملحد للددين هدي فدي    

مع مها ام دادات لعقيد ه احلحاديي لذا لم  كن صحيحي وال فدي محلهدا بحكدم 

والصددحيح مددن  لددك االن قددادات لددم  صدددق علددى ديددن . د  لددك العقيدددةبطددال

 . احسالم وإنما صدد  على ا دياد ا ور  بحكم أنها أدياد باطلي

 :نقد العقل الملحد في موقفه من العالقة بين الدين والعلم : ثانيا
 ا صذ العق  الملحد موادف إلحاديي من العالدي بين الدين والعلم، لم  كن في   

مع مها موادف علميي وال صحيحي ،وال قان  منصكي لدين احسالم؛ لكونها 

موادف إلحاديي جاحدة للددين أصدال وم حاملدي علدى قد  ا ديداد مدن دود أد 

 .  كرق بين صحيحها من هادكها

الدين مثله مثد  العلدم، إذ قالهمدا ": ))يقول الملحد س يكن هوقينغ :أولها     

أع قد أد العلم هو أقثر إدناعدا، ويقددم باسد مرار يكسراد أص  الكود، ولكن 

: ودي  له وعندما سئ . 736".((إجابات  سئلي يعجم الدين عن احجابي عليها 

ب ده العلدم يقدوم ب مويددنا بسدرد مح مد  " قامبريد "يقول أحد همالدك في ))
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مدا  عليقدك ،  سباب الوجدود ، بينمدا يقدوم الددين بندرح معداني  لدك ا سدباب

وال ضرورة حدحدام الددين ، الروايي العلميي قاملي: )) ف جاب(( . ك؟ على ذل

 .737((بها 

أوال، إد قالمه فيه جه  قبير بدين احسالم، و ال  صدح ال سدويي : أقول      

بينه وبين ا دياد ا ور ، وهذا ليس  عصبا له بالباط ، وإنمدا هدو  عصد  

دطعددا أد قدد  ا ديدداد  ندده مددن المفقددد . لدده بددالح  يكرضدده العقدد  والعلددم 

ا ودددر  مملدددونة با باطيددد  وا وطدددان العلميدددي وال نادطدددات والصرافدددات 

ويسدد حي  أد  كددود وحيددا إلهيددا؛ ومددن جهددي اوددر  ال نجددد ل لددك ا وطددان 

 .  738وا باطي  أ را في القرآد الكريم

النسددبيي، فددال نبددالغ فددي إد العلددم هددو وسدديلي مددن وسدداد  المعرفددي  :ثانيااا     

 ع يمدده وال فددي  قميمدده وإنمددا نطددعه فددي مكاندده المناسدد  بددال إفددراط وال 

وعالدي العلم بالدين الح  هي عالدي  كام  من جهدي، واح دوان الددين . كريق

 د الدين الح  أوسدع وا دم  مدن العلدم وأصددق منده . للعلم من جهي أور 

 .دياد ا ور لكن هذد الصاصيي ال وجود لها في ا .وأددس

إد احجابدددات اليقيندددي ال دددي يعرفندددا بهددا الددددين لدددن يسددد طيع العلدددم  :ثالثااا     

ولددن يكددود العلددم بددديال عددن . الوصددول إليهددا وال ال  قددد منهددا بجددواب يقينددي

الددوحي احلهددي مددن جهددي أندده قددالم هللا، ويُقدددم لنددا الحقدداد  اليقينيددي الم علقددي 

بدداهلل  عددالى بذا دده وصددكا ه، وال ايددي مددن فيعرفنددا : بقطددايا االع قدداد ا ساسدديي

ولقه لنا، والنريعي ال ي فرضها علينا،  والمصدير الدذ  ين  رندا ، وأحدوال 

هددذا العقادددد . المعدداد ا وددرو  ، و يرهددا مددن مواضدديع العقيدددة والنددريعي

ال العلدم د وال العقد   بحاق وعلام ويقاينوا مور لن يسد طيع أد يد كلم فيهدا 

وح ى وإد  كلم فيها . ي، وإنما ي كلم فيها فقق دين احسالم ،وال ا دياد الباطل

العق  و العلم وا دياد ا ور  فإنها لن  س طيع أد  قدم لنا إجابات صحيحي 

علميددي يقينيددي، وإنمددا هددي ظنددود و صمينددات ومحدداوالت بنددريي،  د فادددد 

 هذا فطال على أد الدين الح  هو وحي إلهي أع م مكاندي. النين ال يُعطيه

ودداسي من العلم والعق  وا ديداد والمدذاه  البندريي ، فند اد بدين قدالم هللا 

مصددرا وال :  فال يمكن أد يكود العلم أفط  من الددين الحد .  وقالم البنر

 . ايي ، يقينا وال  موليي، هيمني وال مكاني 
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ددله علددى الدددين وق ندده هددو  :رابعااا      إد هددذا الملحددد  كلددم بلسدداد العلددم وفطه

ا ي وذ بالعلم وأد عقيد ه بناها عليه ، ومن  م فعقيد ه علميدي وأفطد   صصي

وهدددذا هعدددم باطددد  دطعدددا ،  د هدددذا الرجددد  الم دددالق . مدددن العقيددددة الدينيدددي

علدى العقد  وال العلدم  -احلحداد –والمحرع نسي أو  ناسى ب نده لدم يقدم دينده 

حي والعلدم وإنما أدامه على أهواده وأوهامه، فككدر بصالقده وهددم العقد  والدو

هعدم أد العددم ولد  نكسده : عندما بنى دينه على الثالوث الصرافي احلحداد  

مدددن عددددم ف صدددبح قوندددا، وأد الصددددفي أوجددددت الحيددداة علدددى ا ر ، وأد 

عها وهذد المماعم هي ورافات وليس  . ال طور العطو   أوجد ا حيان ونوه

ر به و بداقى عليده ف ين العلم الذ   س . من العلم في  ين قما سب  أد بيناد 

 . !!وهاجم به الدين، وهو نكسه من أعدان العلم ؟؟

وال ، الروايي العلميي قاملي: )) الذ  أجاب به عندما سئ  ، فقالوأما قوله    

فهدو قدالم باطد  ،و داهد علدى سدون فهمده . 739((ضرورة حدحام الددين بهدا 

م عصددبا لكد  مددن الددين والعلددم،  وأندده رجد  م عصدد  لهددواد وإلحدادد ولدديس 

 نده أوال إد الددين الحد  أوسدع مدن . للعلم، فال العقد  وال العلدم يقدوالد ذلدك

العلم الطبيعي وقالمه وحدي يقيندي ، جمدع بدين الددين والددنيا، وبدين العلمديهن 

ق ددداب هللا المسدددطور، : الندددرعي والطبيعدددي، وهمدددا المعبدددر عنهمدددا بمقولدددي 

هما واحد هو هللا  عالى، وق ابه المن ور، فهما م طابقاد وم كامالد ومصدر

والناهد على ذلدك مدثال أد القدرآد . الكود من مصلودا ه، والك اب من قالمه

قمدا أد . الكريم  كلدم عدن علدوم الطبيعدي أقثدر ممدا  كلدم عدن ا حكدام الكقهيدي

الدين أسب  ظهورا من العلميهن الطبيعي واحنساني،  د هللا عم وج  عندما 

علمهما الدين أوال  م الدنيا  انيي، وأرس   -لسالمعليهما ا -ول  آدم وهوج ه 

ا نبيان وأنمل علديهم وحيده وق بده، فكداد الدوحي احلهدي هدو الدسد ور الدذ  

فكاند  مدن ن يجدي ذلدك ظهدور العلدوم الطبيعيدي . علم الناس الدين والدنيا معدا

واحنسانيي في أحطاد الدين الح  ،  م  وسع  العلوم  دريجيا ح ى وصل  

وعليه فإد الدين الح  هو ا وسع وا ددم وا ددر في . هي عليه اآلد إلى ما

 -الجمع بين الدين والدنيا، والعلميهن النرعي والطبيعدي، وأمدا العلدم البندر 

فهو م  ور، وأوذ جانبا مدن علدوم الددين و وسدع فيهدا ،  -الطبيعي واحنساني

 . -واحنسانيالطبيعي  -وبهذا يبقى الدين الح  أ م  من العلم البنر 

إد مما يبط  هعمه أيطا هو أد ما ا ب ه العلم المعاصر مدن حقداد   :ثانيا   

عن نن ة الكود ونهاي ه والقوانين ال ي  حكمه ، قاد دين احسدالم ددد ذقرهدا 

فالقرآد الكريم مثال  كلم عن نن ة العدالم . وجعلها من أصول الدين ومكاهيمه
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د  قثيدرا مدن ظدواهرد ونهاي ه ، وعن القوانين ال ي  سير د و  حكم فيه، وفَصه

الطبيعيي فكان  آيات إعجاهيي ُمبهرة وُمذلهي ال  جد لها مثيال وال ما يقاربها 

ودد ُق ب  في  لك اآليات مصنكات . 740في ق  الك   المقدسي الموجود اليوم

منها مدثال دولده . قثيرة جدا  كلم  عن مص لف أنوا  االعجاه ال ي  طمن ها

َ  َقانَ َددا َر حقدداك : ))الى عدد:  عددالى َرح ددَماَواتي َوا ح يَن َقكَددُروا أَدَّ السَّ أََولَددمح يَددَر الَّددذي

نُددودَ  مي ٍن َحددي  أَفَدداَل يُفح ددَن الحَمددان ُقدد َّ َ دديح ، ((45: ا نبيددان()فَكَ َقحنَاهَُمددا َوَجَعلحنَددا مي

َ ))و هاك  ُمَّ اسح ََو  إيلَى السََّمان َوهيَي ُدَواد  فَقَاَل لَهَا َوليألح عاك أَوح َقرح رح ي ايدح ييَا طَوح

ينَ  دا ))، و((77: فصل ()دَالَ َا أَ َيحنَا طَاديعي مَّ دقييُكم مِّ بحَرةك نُسح َوإيدَّ لَُكمح فيي ا َنحَعامي لَعي

داريبيينَ  ٍث َوَدٍم لَّبَنداك َواليصداك َسدِدي اك ليلنَّ دن بَديحني فَدرح ((.  22: النحد ()فيي بُطُونيدهي مي

يوجددد  طدداب  و وافدد   ددام بددين العلددم والدددين فددال  ندداد  وال وهددذا يعنددي أندده 

 نافر، مع بقان الكارق الحاسم بينهما هو أد الدين الح  وحدي إلهدي ، والعلدم 

هو عم  بنر  يصطع لمنهجيي بنريي نسبيي  جمع بين الصطد  والصدواب ، 

 .فهو علم نسبي ونادا، وهذا أمر  اب  ال ك فيه

ن الح  يعطينا الحقاد  الم علقي بال يبيدات دبد  ومن جهي أور  فإد الدي     

ول  الكود وأ نان وجودد، وبعد نهاي ه، ي  ينا بها حقاد  يقيني، وهذا الجاند  

لدددن يسددد طيع العلدددم أد يددد  ي بددده بطريقدددي يقينيدددي، وال  نكدددع معددده ال وهمدددات 

وال صياالت البنريي، فسد بقى قدذلك ولدن  سد طيع أد  د  ي بيقدين فيمدا ي علد  

د ا ورو  ودب  ول  العالم ،ولماذا ولقه هللا عدم وجد  ؟، و يدر هدذا بالمعا

فكددالم الرجدد  باطدد  و دداهد علددى مددد  جهلدده بالدددين الحدد ، وعلددى  . قثيددر

 رورد وعنادد واف رادده علدى العلدم، فد لبس هدواد وإلحدادد  دوب العلدم هورا 

نقد   نه  عامد  معده بنكعيدي ان هاهيدي، وعنددما .  !!وبه انا،وهو من أعداده

 .  !!إلحادد حرفه وهدمه بالثالوث الصرافي احلحاد 

إد العلم هو من سديجعلنا : )) يقول الملحد بر راند راس  :الموقف الثاني    

إنده وحددد . والبحد  عدن حلكدان وهميدين فدي السدمان  ن صطى عقدة الصيداالت

وجع  هدذا الكوقد  مناسدباك  –ا ر   هنا في –القادر على  حكيمنا بالعم  

الدذ  بندر نا بده الكنيسدي  بدالك من ذلدك المكداد المك در ، نا قي نعي  فيه ل

 .741((طيلي درود

أوال ال يصح ال لدو فدي  ع ديم العلدم وال   ليهه، نده وسديلي بحد   :أقول     

نسدبيا وعداجما عدن بنريي نسبيي ؛ فمهما حق  العلم مدن ان صدارات فسديبقى 
                                                 

الك د  : مدوريس بوقدا : وأن در أيطدا. نقد  الصرافدات القادلدي ب د  ر القدرآد بالك داب المقددس وا فسد ا المراد د ي: أن ر مثال أن ر ق ابنداعن ذلك  740
 . والك اباد مننوراد ورديا وإلك رونيا. المقدسي في ضون العلم الحدي  

موددددع و رفدددي اال جددداد المعددداقس للككدددر النقدددد  وال ندددوير  ، صدددلبي للددددين ، الصدددوع ققاعددددة : لسددد  مسددديحيا ؟،  مبحددد  لمددداذا : بر راندددد راسددد  741
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معرفددي قدد   ددين، وال يسدد طيع إيجدداد حلددول وعالجددات لكدد  مددا يع ددر  

وأما احلحاد الدذ  يع قددد الرجد  فهدو عقيددة ورافيدي وهادكدي دامد  . احنساد

على هدم العقد  والدوحي والعلدم، ومدن هدذا حالهدا لدن  كدود عقيددة صدحيحي 

الملحددد الطددال قمددا أد هددذا . وسدد هلك صدداحبها و دددمرد فددي الدددنيا واآلوددرة

المط   باهى بالعلم ب نه سيمكن الناس من العدي  بسدالم علدى ا ر  بددال 

دولده هدذا مجدرد ورافدي  علد  بهدا الرجد  . من العي  في السمان يوم القيامدي

قما أد   اهرد بالعلم هو   ليق و الع ،  نه لدو . وَمنهى بها نكسه المريطي

لعلددم لمددا والكهمددا عندددما دددال قدداد حقددا يبحدد  عددن الحقيقددي وي وددذ بددالعلم وا

بصرافددات الثددالوث احلحدداد  ال ددي هدددم  العقدد  والددوحي والعلددم قمددا بيناهددا 

 . أعالد

إد هذا الملحد َمنهدى نكسده وأصدحابه بد د العلدم سديمكنهم مدن  صطدي  :ثانيا   

لكن ذلك لدم . العواد  ال ي  ع رضهم بسب  إلحادهم وصراعهم مع المفمنين

دطعدددا أد العلدددم ودددذلهم وان صدددر لإليمددداد واصدددي  ي حقددد  لهدددم، فدددنحن نعلدددم

وا دياد عامي، ان صر لهما ان صارا مفهرا في جوان  قثيرة جدا ليس هندا 

وأهم االن صارات والحقاد  ال ي أ ب ها العلم  فكان  هددما .742مجال  كصيلها

إ بدات أد الكدود لده بدايدي، وأنده ُولد  مدن عددم : لإللحاد ونصرا للددين، هدي

وبهذد الحقاد  انهار احلحاد علميدا ، وددام الددلي  العلمدي . موالوسادر إلى ال

على أد هللا موجود، وأد يوم القيامي دادم ، وليس وهمداك وال ويداال قمدا هعدم 

ولددذلك عندددما أ بدد  العلددم  لددك الحقدداد  دددال . الطددال المطدد  بر رانددد راسدد 

يد احنساد يقولود إد االع راع يك)) :743قبير المالحدة في همانه ان وني فلو

إد نموذ  االنكجار الكبيدر  دين .. من الناحيي النكسيي وأنا س ُدلي باع رافي 

ذلك  د العلم أ ب  فكرة دافع  عنها الك د  .. محر  جدا بالنسبي للملحدين 

ألدديس الملحددد بر رانددد راسدد  وإوواندده هددم الددذين ا صددذوا حليكددا  .744((الدينيددي

وألددديس . !!ورافدددي إلحددداد  ؟؟وهميدددا اسدددمه احلحددداد أددددامود علدددى  دددالوث 

المفمندود هددم الدذين ا صددذوا حليكددا حقيقيدا فددي السددمان دامد  ا دلددي النددرعيي 

، فمن الذ  !!والعقليي والعلميي على وجود وأنه وال  الكود وال إله سواد ؟؟

 .!!واب ووسر يا بر راند راس ؟؟

ال عددار   أد هعددم الملحددد المنددا   ري نددارد دوقينددم: الموقااف الثالااث  

 . 745دطعي وح مي بين العلم وا لوهيي
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أوال إد دوله هذا ال يقوله إال جاه ، أو معاند، أو ملحد جاحد، فهو   :أقول   

ليس من العق  وال من العلدم فدي  دين، ، دالده الرجد  بهدواد وإلحدادد وسدماد 

 د من بديهيات الوحي والعلم أد الكود ُول  بعدما قاد . علما هورا وبه انا

ا يس لمم ح ما أد والقا ولقده وأوجددد علدى أحسدن ولد  قمدا هدو عدما ، وهذ

فالكود بك  مافيده مدن .  نه يس حي  أد يوجد مصلوق من دود وال . ُمناهد

فهد  هدذا ي ندافى مدع العلدم وي نداد  . قادنات ينهد دطعا بد د لده والقدا ولقده

ال  البد لك  مصلوق من وال  ولقه، وأنه: معه؟؟ قال وألف قال، ، وه  دولنا

،وأليس القدول !!مصلوق من دود وال  ، هو دول ي ناد  مع العق  والعلم؟؟

بدد د العدددم ولدد  نكسدده مددن العدددم ف صددبح قونددا هددو الندداد  والهددادم للعقدد  

إد ما حققه العلدم الحددي  مدن ان صدارات  واق ندكه مدن حقداد  .  !!والعلم؟؟

الحكمددي قدداد قلدده فددي صددالح احيمدداد بدداهلل ، وأظهددر مددن م دداهر  الع مددي و

احلهيي في مصلودا ه ما يُبهر العقول وي وذ با لباب، ويهدم مماعم المالحددة 

 .من أساسها ر م  مسحهم به هورا وبه انا و نا ووداعا

 

واضح مدن قدالم هدذا الملحدد أنده يصداد  وي العد   طدليال واف دران  :ثانيا   

الذ  هدم احلحاد وان صر للددين على الناس ليحرمهم من االس كادة من العلم 

ومع أد العلم قما هدم احلحاد .  ولينوش به على المفمنين وين صر لإللحاد 

هدم مع م أصول ا دياد الباطلي، فإد هدمه لإلحداد قداد هددما  امدا مقوضدا 

لك  أصوله ح ى أضطرد إلى االنقدالب علدى العلدم وال علد  بدثالث ورافدات 

لكن هذا ال يصدق على ق  أصول ا دياد . اد اسس   الو ه الصرافي احلح

الباطلي  فهي مع مها  قوم على احيماد باهلل، وهذد الحقيقي أيدها العلم بقدوة، 

والحقيقدي الثاب دي وال دي . وهي دادمي على أدلي الكطرة والعق  والوحي والعلدم

بينا جانبا منها هدي أنده يوجدد  عدار  ح مدي ودطعدي بدين احلحداد والعلدم ، 

ن احلحاد والعق  ، وبين احلحاد والدين من جهي، ويوجد من جهي أور  وبي

 طاب   ام بين العلم والعق  واحيماد باهلل ، وبين العلم والعق  وديدن احسدالم 

ولدذلك عنددما نقد  العلدم  العقيدددة احلحاديدي هد  المالحددة و عداونوا علددى . 

 مويدرهم لكثيددر  حريكده بمص لدف وسداد  ال حريددف وال صريدف وال طدلي ، ق

وعنددما عجدموا عدن . من الحكريات وإوكان قثير من الحقاد  الهادمي لددينهم

 موير وإوكان دول العلم بصل  الكود من عدم وأنه سادر نحو الموال هددموا 

العلم و جاوهود بصرافا هم الدثالث المعروفدي وال دي قوند   دالو هم الصرافدي 

لعلدم ، وال ي رندا   داهرد بدالعلم فهذا هدو حدال العقد  الملحدد مدع ا. احلحاد 

 .  !!ومدحه له، فهو يكع  ذلك نكعيي وان هاهيي، وإال فهو أعد  أعدان العلم 

 



قانددد  : ))  -يقدددول الكيميدددادي الملحدددد سددد يكن وانبدددرت: الموقاااف الراباااع    

الطبيعددي  بدددو عصددر دددذ عصدديي علددى الكهددم بدددود حوريددي فددي قدد   دددير 

ح ى في عصر م  ور، قالقرد ال اسع عندر، قاند  . ابيوعكري  وفي ق  

صدحيح .  صاميم النبات والحيوانات  ُع بر دليال واضحا على وجدود الصدال 

أد الطبيعددي مددا  ددمال  ح ددو  أ دديان قثيددرة جدددا ال نسدد طيع  كسدديرها ، ولكنددا 

وعليندا اليدوم لمعرفددي . نع قدد أنندا نعدرع المبدادي ال دي  حكددم طريقدي حددو ها

. الحقيقيدددي أد نددددرس علدددم الكدددود وفيميدددان الجسددديمات العنصدددرييا سدددرار 

وبالنسبي  ولئدك الدذين ال يدرود  عارضدا بدين العلدم والددين أصدبح انسدحاب 

 .746((الدين من ا ر  ال ي يح لها العلم يكاد يكود قامال

 

وهدذا .أوال إد قالمه ال يقوله إال جاه ، أو معاند، أو ملحدد جاحدد :أقول     

ثالدده عندددما ي كلمددود عددن هللا وولقدده للكددود يدوسددود علددى العقدد  الملحددد وأم

والعلدددم وي كلمدددود بددد هوادهم وأوهدددامهم، وي علقدددود بالصرافدددات وا باطيددد ، 

بدددلي  دددولهم بدد د العدددم ولدد  نكسدده مددن العدددم . ويككددرود قا طكددال الصدد ار

، وبدلي  اسد دالل هدذا الملحدد الجاهد  بقدوانين الطبيعدي علدى  !!ف صبح قونا

 د  أ  . ي الصال  ، وهو اس دالل مصالف لبديهيات العقول والعلم والوادعنك

لكهدم أد وجدود القدوانين فدي الطبيعدي إنساد ين ر إلى الطبيعي بن درة بديهيدي 

ومعرف ندا . هي دلي  دطعي علدى وجدود هللا وليسد  دلديال علدى عددم وجدودد 

  يسد حي  بالمصنوعات قيف  عم  ال  نكي وجود الصانع الدذ  صدنعها ، بد

وهد  معرف ندا لطريقدي . أد  وجد بدال صدانع، فهدي دليد  دطعدي علدى وجدودد

  !!عمد  الطددادرة ينكدي وجددود المهنددس الددذ  صدنعها والقادددد الدذ  يقودهددا؟؟

وهدد  وطددو  الطددادرة للقددوانين ال ددي  حكمهددا يجعلهددا  سدد  ني عددن صددانعها 

. !!سدها؟؟وداددها ؟؟ وه  وجدود القدوانين فدي الطدادرة يعندي أنهدا صدنع  نك

ونكس ا مر ينطب  على الكود فهو مصلدوق، ومعرف ندا بكيكيدي عمد  دوانينده 

فددالقوانين هددي مددن . ال  نكددي وجددود الصددال  بدد  هددي  دددل عليدده بالطددرورة 

قادنات هذا الكود ، وق  قادنا ه  ال  كسر نكسها وال  نكي والقها وإنمدا  ثب ده 

قالهما يثبد  والقده دطعدا فجهلنا بمعرفي عم  قادن أو علمنا به . بالطرورة

ولددذلك وجدددنا ديددن احسددالم جعدد  القددوانين والسددنن الكونيددي ال ددي . وال ينكيدده 

 حكم العالم بك  ما فيه هدي أدلدي دطعيدي علدى وجدود هللا مدن جهدي، ووصدكها 

َوَولََ  ُق َّ : ))من ذلك دوله  عالى. و رح عملها بددي محكمي من جهي أور 

ٍن فَقَدََّردُ  َقحديير دَدةك َوهيدَي ))، و((  6: الكرداد()اك َ يح َسدبُهَا َجامي بَداَل  َحح َو َدَر  الحجي

ٍن إينَّهُ َوبيير  بيَمدا  َكحَعلُدودَ  ي الَّذي  أَ حقََن ُق َّ َ يح : النمد () َُمُر َمرَّ السََّحابي ُصنحَع هللاَّ
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ريَك الحقََمَر َواَل اللَّ ))، و(( 88 ي لَهَا أَد  ُدح ُس يَنبَ ي يحُ  َسدابيُ  النَّهَداري َوُقد ٌّ اَل النَّمح

بَُحودَ  دَد ))، و((35: يس()فيي فَلٍَك يَسح دن دَبحدُ  َولَدن  َجي ي الَّ يدي دَددح َولَد ح مي ُسدنَّيَ هللاَّ

ي  َبحدددييالك  فددان ر قيددف جعدد  احسددالم وجددود القددوانين ((. 64: الكدد ح()ليُسددنَّيي هللاَّ

ق  والعلم،وقاد المسلمود والسنن دليال على وجود هللا ، وهذا الذ  يقوله الع

دبدد  العلددم الحدددي  يعرفددود أد هللا  عددالى يُسددير الكددود بقددوانين ، بدد  وح ددى 

: المج معات قان   حكمها سدنن فدي حاضدرها وماضديها، بددلي  دولده  عدالى

ي  َبحدددييالك )) ددَد ليُسددنَّيي هللاَّ ددن دَبحددُ  َولَددن  َجي ي الَّ يددي دَدددح َولَدد ح مي ، ((64: الكدد ح()ُسددنَّيَ هللاَّ

دديُرواح فيدي ا َرح ي فَددانح ُُرواح َقيحدَف َقدداَد َعاديبَدديُ ))و دن دَددبحليُكمح ُسدنَن  فَسي دَددح َولَدد ح مي

بيينَ  وأما العق  الملحد فهو عق  هَددم العقد  والعلدم ((.741: آل عمراد()الحُمَكذَّ

فددالكود قلدده . و مسددك با وهددام والصرافددات فيمددا ي علدد  بدداهلل وولقدده للكددود

دنا ه مصلوق هلل، والقدوانين و يرهدا مدن المصلوددات يسد حي  أد بقوانينه وقا

فسوان عرفنا ا سباب والقدوانين ال دي  سدير الكدود أم ال  .  ح  مح  الصال  

 . فا مر واحد هو أد الكود له وال  ولقه وأحكمه بقدر ه وعلمه وحكم ه 

 

العلددم  يجدد  أد ال ي يدد  عنددا أد  هددذا الملحددد نسددي أو  ناسددى بدد د :ثانيااا    

الصحيح قما هدم مع م أصول ا دياد والمدذاه  الباطلدي فإنده هددم احلحداد 

هدما ونقطه من أساسه وألحقه بالصرافات ووضعه بجان  ورافات وأباطي  

ف د  ذلك إلى  راجع احلحاد بنك  قبير جدا ،  م . ا دياد والمذاه  المادكي

اد يحمدي احلحداد بدالقوة اهداد  راجعا بعد سقوط اال حداد السدوفيا ي الدذ  قد

بدلي  أد  عوب المعسكر النديوعي مدا إد انهدار . وا موال ال بالعق  والعلم

معسكرها ح ى عادت في مع مها إلى أديانهدا ال دي قاند  عليهدا دبد  دودول 

ومما هاد فدي  راجدع احلحداد أيطدا ان صدارات . احلحاد إليها باسم النيوعيي

ح للدين عندما أقد أد الكدود مصلدوق مدن العلم المعاصرة ال ي قان  في صال

عدددم ولدديس أهليددا، وأظهددر قثيددرا مددن م دداهر الحكمددي وال اديددي فيدده، وأبطدد  

ال طددور العطددو  بمعطيددات السددج  الحكددر  و يددرد ، وأ بدد  عدددم ماديددي 

ف بين من ذلك أد ا مر ليس قما هعم . الروح والعق  قما بيناد في بحثنا هذا

وأما   داهرد بدالعلم فهدو   داهر هاددف ،  د .  هذا الملحد، وإنما هو والفه

العلم هدم احلحاد، و بدين أد مندكلي الملحدد فدي مص لدف القطدايا المطروحدي 

إلحدادد فدي مواجهدي العلدم ، فكلمدا  وسدع  مك ندكات العلدم )) هي أنه وضدع 
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ين من نقدنا للعقد  الملحدد فدي مودكده مدن ددوانين الطبيعدي أد لقد  ب :ثالثا     

انهدم . فيهم جه  قبير بالصال  وصكا ه، وبدور مصلودا ه في الكدودالمالحدة 

ي صورود أد احله يُرجع إليه فقق عندما يجهد  احنسداد  كسدير ظداهرة مدن 

ال واهر، وأمدا عنددما يعدرع ددوانين الطبيعدي ويكسدر بهدا م اهرهدا فهندا ال 

فاحله عندهم نلجد  إليده عنددما نعجدم . يرجع إلى احله ليكسر به  لك ال واهر

وهذا وطد  فدادح وفهدم باطد  للددين ودور احلده . عن  كسير ال واهر الكونيي

 د الكدود يددل علدى والقده بدالصل  ا ول عنددما ولقده مدن عددم . فدي الكدود

م بقوانينه الم حكمي في أوال،  م بمصلودا ه الكثيرة الم نوعي والع يمي  انيا،  

وهذد الحقاد  يقولها العقد  البدديهي وندا عليهدا الدوحي فدي . مصلودا ه  الثا

نصددوي قثيددرة جدددا، قاآليددات ال ددي  دد كلم عددن ولدد  الكددود والقددوانين ال ددي 

وح ى إذا اق نف احنساد دانونا عاما يُكسدر بده حرقدي الكدود وولقده .  ُسيرد

ر موجدود، وإنمددا  ينددرح لنددا هددذا القددانود ونهاي ده فهددذا ال يعنددي أد احلدده  يدد

فيكددود احنسدداد دددد . الطريقددي ال ددي ولدد  هللا بهددا الكددود وسدديرد و َحكددم فيدده 

دددال . اق نددف سددرا مددن أسددرار مصلودددات هللا ال أندده اق نددف عدددم وجددود هللا

دهي إيالَّ بيَمدا َ دان: )) عالى  لحمي نح عي ٍن مِّ يطُوَد بيَنيح م فكدال((.600: البقدرة()َوالَ يُحي

فددال . الرجدد  باطدد  مددن أساسدده وال يقولدده إال جاهدد  أو معانددد أو ملحددد جاحددد

 . يُمكن أد يكود المصلوق دليال على عدم وجود والقه، فهذا مس حي  دطعا

 

يقددول الملحددد :  -مددن عالدددي الدددين بددالعلم عنددد الملحددد -الموقااف الخااام     

فهي  صف لكم ، ال ولكن القوانين الطبيعيي ليس  بهذا الح: ))بر راند راس 

و صف لكم ال دروع ال دي علدى أ رهدا  عرفدود مدا ، ا  يان  قيكيي  صرع

دن يد مر هدذد ا  ديان بال صدرع  إنكم ال  قوود على. لذ  يحدث  الجدال عمه

فإنكم ال  لبثود أد  ر طموا   نه ح ى وإد اف رض م وجود اآلمر، بطريق ها 

؟ وإذا دلدد م  هددذد القددوانين ولددم يقدد   يرهددالمدداذا دطددى هللا : بسددفال آوددر 

 فإنكم، ببساطي أنه فع  ذلك بمح  منيئ ه المماجيي وال ي هي بدود سب  

وسدي م إيقداع ، ود ها س صادفود أد هذا النين ليس  بالموضدو  الطبيعدي 

أد هللا فدي ، وإذا دل م قما يقدول ا ر وقسديود مدنكم . الطبيعي  دطار القانود

فدإد السدب   -اد طاها دود  يرها  سبابه ال ي يح ك  بها  يق  القوانين ال 

مدع أنكدم لدن  ككدروا ب ا دداك . الكددود ب جمد  حلدي  سديكود ولد  –بهدذد الحالدي 

فدإد هللا سديكود ، للقدوانين ال دي دطداها هللا  إذا قاد  مي سدب ٍ ، بالن ر إليها 

 وسيق بين ال مبرر الف راضكم أد هللا وهذا يعني أنه، مادة للقانود الطبيعي 

، سابقاك ووارجاك عن احرادة احلهيي  إد لديكم حقاك  صوراك . الطبيعي ودوانينها 

، وباو صدار . النهادي للقدوانين   نه ليس المانح، إد هللا ال يصدم أ راضكم 

 



اآلد أ   دين قاند   عنيده  فإد هذد الجلبي عن القوانين الطبيعيي لم  عن بعدد

، المجدادالت  ر الدممن  سد عر   داري  هدذدإنندي أسدافر عبد. فدي السداب  

 لقددد قدداد هندداك  مددي، وأجددد أنهددا  قددوم ب  ييددر  صصدديي هللا بمددرور الوددد  

وولقددد  مدددن ورادهدددا سكسدددطات ، جدددداالت فكريدددي  صدددو  بهدددذا المجدددال 

ن قدددم بالممدداد إلددى ا همنددي الحديثددي فددإد هددذد  وحددين. و صددورات واطئددي 

ال نددددوي  والمميددددد مددددن  و سددددب ، الجددددداالت  ددددذب  و كقددددد اح رامهددددا 
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إد المالحدة  قهذا الرج  يدهعود العلم والعقالنيي وهدم مدن أجهد   :أقول     

وأ بى الناس، أو أنهم ي عمدود إظهار ذلك ل ايات في نكوسهم  عصبا لدينهم 

 د موضو  القوانين الطبيعي ليس  منكلي أصال، . و نوينا على المفمنين

لدي  علد  بهددا العقد  الملحدد عندددما قكدر بصالقده  بريددرا وإنمدا هدي منددكلي مك ع

 نه أوال إد دوانين الطبيعي ال ي نراها ونحن جمن منهدا هدي . لككرد ومودكه

فكدد  . مصلودددات مددن بددين مصلودددات الكددود ، الددذ  هددو أيطددا مصلددوق لصالقدده

مصلوق يفد  الوظيكي ال دي ُولد  مدن أجلهدا ، ولدن يسد طيع أد يحيدد عنهدا ، 

إلهاك وال دليال على عدم وجود والقهن لن المصلوق يدل ح ما على ولن يكود 

 . ف ين اح كال هنا ؟؟. والقها ويس حي  أد يكود دليال على نكيه

إد اع را  راس  وجوابه الم عل  بمن يُسير دوانين الطبيعدي لديس : ثانيا   

الجدددال  إنكددم ال  قددوود علددى: ))صددحيحا ، وال يصددح االع ددرا  بدده فقولدده

ن  نه ح ى وإد اف رض م وجود ، ي مر هذد ا  يان بال صرع بطريق ها  عمه

لماذا دطى هللا هذد القدوانين : فإنكم ال  لبثود أد  ر طموا بسفال آور  اآلمر

؟ وإذا دل م ببساطي أنه فع  ذلدك بمحد  منديئ ه المماجيدي  ولم يق   يرها

ليسدد  ود هددا س صددادفود أد هددذا النددين  فددإنكم، وال ددي هددي بدددود سددب  

جوابده باطد  ((. الطبيعدي وسي م إيقاع دطدار القدانود، بالموضو  الطبيعي 

جملددي و كصدديال ، وفيدده  سكسددطي وجهدد  وعندداد و ددرور مددن فيسددلوع ملحددد 

 د القدول . معاند وصم للعق  والوحي والعلم بالجه  وال حريف وال العد  

 دكال ، وهدو ب د الصال  عم وج  ول  الكود بقوانينه وقادنا ه ال يُثيدر أ  إ

دول منطقي و رعي وعلمي ، وال يصح االع را  علدى الصدال  فدي ولقده 

نعم من حقنا أد نس ل . للكود ، ومن يع ر  عليه فهو جاه  و بي وأحم 

 د هللا عم . ونبح ، لكن ال يح  لنا االع را  على الصال  في ولقه للعالم
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. ن، وقيكمدا يندانوج  وال  حكيم فعال لما يريد يكعد  م دى يندان، وبمدا يندا

وعليه فإد هللا عندما أراد ول  الكود ولقه من عدم في الود  الذ  او دارد، 

وهذا الذ  يقوله العلم ، فقد  ب  أد الكود لم يكن له وجود  م ُول  مدن عددم 

. ، وأد مصيرد إلى الدموال، هدذد الحقيقدي دالهدا الدوحي والعلدم ويقبلهدا العقد 

 .  !!؟؟فلماذا يع ر  عليها هذا الملحد

مماجيي " ليس صحيحا أد هللا  عالى ول  الكود بال سب  وبإرادة  :ثالثا     

، وإنما ولقه بعلمه وحكم ه ل ايي جليلي هدي أد يكدود م هدرا مدن م داهر " 

ألوهي دده وع م دده ،وليكددود موطنددا للمصلودددات ال ددي سدد عي  فيدده مددن جهددي؛ 

وال يصدح . من جهدي أودر وفر  على المالدكي واحنس والجن أد يعبدود 

عقدددال وال  دددرعا االع دددرا  علدددى الصدددال  بلمددداذا ولددد  الكدددود بمنددديئ ه 

، فهو سبحانه وال  حكيم ددير يكعد  مدا يندان ويص دار وفعدال لمدا  !وإراد ه؟

فإذا قاد ال يصح  لألعمى أد يع ر  على البصدير ، وال للجاهد  أد . يريد

ال يصددح للمصلددوق أد  يع ددر  علددى العددالم ،  فمددن بدداب أولددى وأوجدد  أندده

يع ر  على والقه، وال أد يقمم فعله ، وال يصكه بالمماجيي،  د هذا جه  

 نه ي كلم عن الصال  وهو هللا عم وج  الم صف . ورعوني نكس ، ودلي أدب

بك  صكات الكمال ، ودد  جلد  م اهرهدا فدي ولقده لهدذا الكدود ومصلودا ده 

مالحدددة مددنهم فددي هللا ب يددر عقدد  العجيبددي، منهددا نحددن البنددر الددذين يجددادل ال

 . صريح وال علم صحيح

 -بقوانينده ومصلودا ده –وليس صحيحا أد مدا دلنداد عدن ولد  هللا للكدود       

ليس بالموضو  الطبيعي ، وأنه يفد  إلى إيقاع القانود الطبيعي قمدا هعدم 

فهذا قالم جاه  أو معاند مسكسق،  د  عليلنا لنن ة الكود هو  علي  . الرج 

 د دددوانين . عقلددي علمددي طبيعددي دطعددا ، ولدديس أمددرا وهميددا وال ورافيددا

م أد لهدا مالطبيعي ونحن منها  نهد بنكسها أنها مصلودي ومسيرة ، وهذا يسد ل

و كسيرنا هدذا ال يوددف دانوندا . والقا ولقها وفطرها على الطبيعي ال ي عليها

والقدددوانين  وال مصلوددددا وإنمدددا يعطدددي لندددا ال كسدددير الصدددحيح للننددد ة الكدددود

علمددا بدد د الكددود بكدد  دوانيندده . الم حكمددي فيدده، وال ددي هددي أيطددا مددن قادنا دده

ومصلودات بدأ مدن العددم وسدادر إلدى الدموال وعليده فهدو لده بدايدي وسدين هي 

فهددذا .ويجدد  أد ي ودددف ، ف ودكدده هددو مددن العلددم الطبيعددي ولدديس مصالكددا لدده 

إنه رج  . ال بعلم صحيحالملحد ي كلم بهواد وإلحادد وال ي كلم بعق  صريح و

مري  حادد على العق  والوحي والعلم ، ب  إنه حادد على والقه لهذا حرمه 

هللا  عالى نعمي احيمداد بده، ولدم يكرمده بدذلك قمدا اقدرم قثيدرا مدن المالحددة 

وال ينكعه  س رد بالعق  والعلم، فهو ق يرد .  الذين عادوا إليه سبحانه و عالى

 



نهم هددموا العقد  والدوحي والعلدم و مسدكوا بدا هوان من إووانه المالحدة ، إ

 . . وا وهام و علقوا بالصرافات ال ي أسسوا بها  الو هم الصرافي احلحاد 

إذا قداد : ))إد من جه  هدذا الملحدد أو مدن عندادد وسكسدط ه دولده  :رابعا   

، ي فإد هللا سيكود مدادة للقدانود الطبيعد، للقوانين ال ي دطاها هللا   مي سب ٍ 

ال مبددرر الف راضددكم أد هللا وسدديق بددين الطبيعددي ودوانينهددا  وهددذا يعنددي أندده

إنه قدالم ظداهر الدبطالد  ،  د المصلدوق يسد حي  أد يكدود هدو الصدال ، ((.

وال الصال  هو المصلوق، وعليه فال يُمكن أد يكود الصال  عم وج  واضعا 

ال . !!عا لهددا ؟؟إنهددا مددن مصلودا دده فكيددف يكددود واضدد. للقدوانين ال ددي ولقهددا 

فالكود مصلوق والبد له من . يقول ذلك إال جاه  ، أو معاند، أو ملحد جاحد 

فإذا قان  السيارة ليس  هي . وال ، ويس حي  أد يكود المصلوق هو الصال 

الصانع الذ  صنعها، ويسد حي  أد  كدود صدنع  نكسدها وال هدي الصدانع ، 

و الصدال ، وال الصدال  هدو فمن باب أولدى أنده يسد حي  أد يكدود المصلدوق هد

وعليدده فددال يصددح  دولدده بدد د هللا . المصلددوق، وال الصددال  واضددعا لمصلودا دده

سدديكود مددادة للقددانود الطبيعددي،  د هللا وددال  ولدديس مصلودددا فددال يُمكددن أد 

. يكود محكوما بالعليي ال ي  حكم ق  المصلودات قما بيناد فدي الكصد  الثداني

وال يُمكن . من مصلودا ه، وال هي جمنا منه فال يُمكن أد يكود الصال  جمنا

. أد يكددود الصددال  واضددعا للقددوانين ال ددي ولقدده ، وإال لكدداد مصلودددا ال والقددا

وبهذا يسقق ذلك االع را ، إنه اع را  صبياني إلحاد  وليس اع راضا 

فهددذا الملحددد يريددد قونددا مصلودددا بددال وددال  لي كدد  مددع قكددرد .عقليددا وال علميددا

 . !!ات، إنه طل  ُمحاال بصالقه، لكن هيه

إد دوله ب د هللا ليس هو المانح النهادي للقوانين ، هو دول باطد   :خامسا    

وبمدا أنده . ، وفيه جه  و رور وعناد ، داله انطالدا مدن دولده ب هليدي الكدود

من الثاب   رعا وعلما ب د الكدود مصلدوق، وسد كود لده نهايدي، فاع راضده 

وقالمندا .   بدالقوانين  نهدا مدن المصلوددات باط  دطعدا، وال يصدح االح جدا

هددذا صددحيح دطعددا ولددن ي  يددر،وإد او لددف الندداس فددي ال عبيددر عندده دددديما 

وسيبقى قالما صحيحا منطقيا علميا  رعيا ي حد  المالحدة في ق  . وحديثا

 . هماد ومكاد، ولن يجدوا له جوابا صحيحا ينقطه 

 -عالدددي بددين الدددين والعلددممددن موادددف الملحددد مددن ال –: الموقااف السااادس   

أ ار الملحدد سد يكن هوقيندغ إلدى أد العلدم أ بد  بد د الكدود محكدوم بقدوانين 



 ال))" و... طبيعيي ح ميي صارمي ، ال اس ثنانات فيها، فال   دو  فيهدا آلهدي 

  .749"((يجوه ولق العلوم الكيمياديي بال يبيات

ابدد   ددرعا ووادعددا قالمدده هددذا فيدده حدد  وباطدد ،  ندده أوال مددن الث: أدددول    

وعلمددا أد الكددود محكددوم بقددوانين ح ميددي ال يُمكندده االنكددالت منهددا،  د هللا 

لكددن هددذد الح ميددي مصلودددي، فهددي جددمن مددن .  عددالى ولقدده علددى  لددك الطبيعددي

وعليده فدإد وجدود الكدود لدم .  الكود وس ن هي معه عندما يحين ودد  نهاي ده

بدلي  أنه لم يكدن موجدودا  دم يكن ح ميا فكاد من الممكن أد ال يوجد أصال، 

. ولقده هللا، وقداد مدن الممكددن أد ي قددم او ي د ور عدن الوددد  الدذ  ُولد  فيدده

.  فوجددود الكددود لددم يصطددع إلددى أ  ح ميددي إال حرادة والقدده سددبحانه و عددالى

 .فالح ميي ال ي   حكم في الكود هي ح ميي نسبيي  ابعي لصالقها 

الكددود ليسدد  حسدد  أهددوان ور بددات  إد الح ميددي ال ددي  دد حكم فددي :ثانيااا    

الملحد هوقينغ وأمثاله، وإنما هي  مصلودي حس  إرادة وددرة وحكمي ودال  

. الكود ، فهو الذ  ولقه بقوانينه وي حكم فيه قما ينان، وهدو فعدال لمدا يريدد

فالح ميي ال  عم  وحددها أبددا وإنمدا هدي  ابعدي لصالقهدا ، وعليده فكدي مقددور 

 دوال و سييرا و عطيال في أ  ود  يريد، فهدي ليسد   فاعلها أد ي حكم فيها

علما ب د  دو  الصال  في مصلودا ه، والصانع . إلهاك، وإنما هي  ابعي لكاعلها

في مصنوعا ه هو أمر طبيعي جدا ، وال ي نداد  مدع العقد  وال الندر  وال 

بدددلي  أد قددال مددن النددر  والعلددم يقددوالد بدد د قوننددا هددذا يسددير إلددى . العلددم

ال، ف ين الح ميي الممعومي ال ي  منع مدن إنهدان الكدود ؟؟، فالح ميدي ال المو

وعليده .  عني وال  مندع مدن أد ي ددو  فدي  سدييرد فاعلده وفدي  عطيلده أيطدا

فمددماعم هوقينددغ باطلددي ومددردودة عليدده أراد أد يكددر  هددواد و منيا دده علددى 

 .الكود ودوانينه 

انات فيها، فال   ددو  فيهدا آلهدي ال اس ثن: ))وأما دوله عن دوانين الطبيعي    

، فهو قالم ال يقوله إال جاه  ، أو معاند، أو ملحد جاحد،  د الكود ُولد  ((

من عدم بعدما قاد عدما وأنه سادر إلى الكندان، وهدذا يسد لمم أد والقدا ولقده 

وبما . ولم  صلقه آلهي قثيرة وال ولقه عدم قما سب  أد بيناد في الكص  الثاني

ذلك، فالصددال  الددذ  ولدد  الكددود هددو الددذ  يسدديرد بقوانيندده ال ددي أد ا مددر قدد

وضعها فيه أو ي دو  مبا رة بمنيئ ه وددر ه وحكم ه ،  نه فعال لمدا يريدد 
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فالصال  عم وج  هدو الدذ  ي ددو  . وهذا  اب  بدلي  النر  والعق  والوادع

قين في الكود ويسيرد بإراد ه وددر ه وحكم ه ، وال   ددو  فيده آلهدي المندر

علما ب د هذا الملحد وإووانه في الود  . المادكي ،وال آلهي الملحدين الصرافيي

الذ  ينكود  دو  الصال  فدي قونده جعلدوا آلد هم الصرافيدي   ددو  فدي الكدود 

 ددم . !!ف وجد دده مددن عدددم وهددي عدددم أيطددا، ف وجددد عدددم عدددما ف صددبح قونددا

وبهدذد .الحيواندات دول  آله هم الصرافيي بعد ذلك وأوجدت الحيداة وطدورت 

هددم  آلهد هم العقد  والدوحي والعلدم، وقد  " االنجداهات الصرافيدي الصارددي"

الطدددوابق العقليدددي وا والديدددي والعلميدددي ال دددي  ددد حكم فدددي مدددنهج االسددد دالل 

رفع  آلهد هم العقد  الملحدد إلدى " االنجاهات الصرافيي "وبكط   لك .العلمي

بهات والنياطين منذ القديم إلدى دمي الهرم الصرافي الذ   يد ه ا هوان والن

اليدددوم ؛ فهنيئدددا للعقددد  الملحدددد بهدددذا الكدددوه الكاسدددح الدددذ  أوصدددله إلدددى  لدددك 

 .!!!!القمي

، فكيده حد  ((يجوه ولق العلوم الكيمياديي بال يبيدات ال:)) إد دوله : ثالثا     

صددحيح ، وعقدد  صددريح وباطدد ،  د ال يبيددات إذا قاندد  دادمددي علددى وحددي 

وعلم صحيح، فيج  ويح  لها أد   دو  فدي  وجيده العلدوم فيمدا ي صد  بهدا 

قصل  الكود ونهاي ه، وال ايي مدن ولد  احنسداد ، وإذا قاند   يبيدات هادكدي 

باطلي مصالكي للوحي والعقد  والعلدم فيجد  إبعادهدا، وال يحد  لهدا أد   ددو  

حد هوقينغ وأمثاله، فهدو لدم يح درم وهذا الذ  ودع فيه المل. في  وجيه العلوم

هنا مقول ه، ووا  في أمور  يبيدي دبد  اد يُصلد  الكدود ، ودا  فيهدا مدن 

دود أ  دلي  صحيح، وهعم أد الكود ول  نكسه من عدم بعدما قاد عددما، 

وهدذا هدذياد وجندود وهددم للعقد  . فصل  العدم نكسده مدن عددم ف صدبح  ديئا 

رد سيحكم عليه دطعا بالبطالد؛ لكن هذا والعلم والدين ،  د أ  عاد  ي صو

الملحد وا  في  يبيات أدامها على هواد ور با ه ولم يسد ح وال ال دمم بمدا 

. يكرضه عليه مدنهج االسد دالل العلمدي بد د يد كلم بحد  وعقد  وعددل وعلدم 

فهددو لددم يصلددق العلددوم بال يبيددات الصددحيحي ، وإنمددا ولطهددا ب يبيددات ورافيددي 

لعلددم،  د مددن يع قددد أد العدددم ولدد  نكسدده مددن عدددم هادمددي للددوحي والعقدد  وا

 .ف صبح  يئا ، فهو ي كلم بهواد ور با ه، ودد هدم المنط  والوحي والعلم

هعددم الملحددد دوقينددم أد احيمدداد بدداهلل ال يسدداعد علددى : الموقااف السااابع    

 د المدفمنين جعلدوا هللا  درحا لكد   دين، بد  هددو . الكندف و طدور العلدوم

 .750، ويعني أنه ليس لدينا أ  أم  في المعرفيفن  في النرح 
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 نده أوال . قالمه باط  جملي و كصديال، وال ينطبد  ديدن احسدالم :أقول      

نحن ال ننكر ب نه  وجد أدياد فيهدا سدلبيي وإهمدال للعلدوم الطبيعيدي، و ندجيع 

لكن هذا ال يصا ا دياد فقق، فهو يوجد على الكس  والرهبني، والنعوذة ، 

في احلحاد أيطا، فهو دين هادم للعق  والعلم، وين هي ب صحابه إلى  حريف 

العلم وإوكاده، وإلى الحيوانيدي وال لدم والدبط  ود د  عندرات الماليدين مدن 

وإذا وجد . وق  هذا دعوة للجه  والسلبيي وإفساد العلم والدين والدنيا. البنر

ة مدن لدم يكعد  ذلدك فهدو لديس مدن إلحدادد، وإنمدا  سدباب أودر  من المالحدد

 .ليس  من ا لحاد، منها ما يعود إلى  صصيي الملحد وبيئ ه

إد مما يبط  ذلك المعم أد مع م العلمان الذين ودموا العلم ددديما : ثانيا     

وحدددديثا لدددم يكوندددوا مالحددددة، وإنمدددا قدددانوا مدددفمنين بددداهلل اب ددددان مدددن علمدددان 

ين والمصدددريين واليونددداد ومدددرورا بعلمدددان المسدددلمين إلدددى علمدددان السدددومري

فهفالن هم الذين طوروا . ال رب و يرهم من المسلمين والهنود المعاصرين

. العلوم، وودموها أقثر مما ودمها المالحدة، وهذد حقيقدي ال يمكدن إنكارهدا 

فلمدداذا  طددورت العلددوم علددى . فدد ين مددماعم ذلددك الرجدد  الباطلددي والمصادعددي؟

 . أيد  هفالن ؟؟

فلديعلم الملحدد دوقيندم وأمثالده اد ديدن احسدالم جدان بدالعلم وحثندا  :وثالثا    

على طلبه في الطبيعي وا فاق وا نكس وفي الكطان، وأمرندا با بدا  المدنهج 

ولدم ي مرندا . العلمي الصدحيح، وأد نحد كم إلدى العقد  والعلدم ال إلدى ا هدوان

. هللا واحيماد قما هعدم ذلدك الرجد  المهدر  بالكس  والنوم واالق كان بنعار

مدددن ذلدددك إد هللا  عدددالى أمرندددا أد نسدددير فدددي ا ر  ونبحددد  فدددي ال ددداري  

ديُروا فيدي : ))لنك نف  داري  ا ر  الطبيعدي والبندر ، ددال سدبحانه دُد ح سي

درَ  وي د َةَ اآلح ُئ النَّنح ُ يُنني َرح ي فَان ُُروا َقيحَف بََدأَ الحَصلحَ   ُمَّ هللاَّ َ َعلَدى ُقد ِّ ا ح ةَ إيدَّ هللاَّ

ير   ٍن دَدددي دديُرواح فيددي ))، و(( 65: العنكبددوت()َ دديح ددن دَددبحليُكمح ُسددنَن  فَسي دَدددح َولَدد ح مي

بيينَ  وامرندا أد ((. 741: آل عمدراد()ا َرح ي فَانح ُُرواح َقيحَف َقاَد َعاديبَيُ الحُمَكذَّ

دُكمح أَفَداَل : ))ن دبر في أنكسنا وفي الطبيعي والكطدان، ققولده سدبحانه َوفيدي أَنكُسي

ددُرودَ  دد َطَعح ُمح أَد ))، و((67: الددذاريات() ُبحصي نددسي إيدي اسح ي ددنِّ َواحح َنددَر الحجي يَددا َمعح

َرح ي فَانكُددددددددُذوا اَل  َنكُددددددددُذوَد إيالَّ  ددددددددَماَواتي َوا ح ددددددددنح أَدحطَدددددددداري السَّ  َنكُددددددددُذوا مي

دَماَواتي َوا َرح ي َربَّنَدا َويَ َكَكَُّروَد فيي َولحد ي ))، و((44: الرحمن()بيُسلحطَادٍ  السَّ

الك ُسبحَحانََك فَقينَا َعَذاَب النَّداري  وأوجد  ((. 757: آل عمدراد()َما َولَقحَ  هَذا بَاطي

: علينا القول في العلم والنداس بعلدم وعددل، ال بجهد  وهدو ، ققولده سدبحانه

َع َوالحبَصَ )) لحم  إيدَّ السَّمح َر َوالحكَُفاَد ُقُ  أُولـئيَك َقاَد َعنحهُ َوالَ  َقحُف َما لَيحَس لََك بيهي عي

ددُفوالك  لحددٍم إيدَّ ))، و((42: احسددران()َمسح ددلُوَد بيدد َهحَواديهيم بيَ يحددري عي َوإيدَّ َقثييددراك لَّيُطي

 



ينَ  لَددُم بيالحُمعح َدددي دد ُم بَدديحَن النَّدداسي أَد ))، و((775: ا نعددام()َربَّددَك هُددَو أَعح َوإيَذا َحَكمح

ُكُمددواح بيا دديراك  َحح يعاك بَصي َ َقدداَد َسددمي ددا يَعي ُُكددم بيددهي إيدَّ هللاه مَّ َ نيعي لي إيدَّ هللاه : النسددان()لحَعدددح

ديينَ ))، و((08 هَانَُكمح إيد ُقند ُمح َصدادي فدديننا لديس ((. 777: البقدرة()دُ ح هَا ُواح بُرح

. قما هعم ذلك الرج ، وال  َصُدق عليه مماعمده و دبها ه وا هاما ده الباطلدي

والقددرآد . دددام للعلددوم النافعددي صددرحا ع يمددا وأوالهددا اه مامددا قبيددرافددديننا أ

الكريم اه م قثيرا بقوانين الكود وظدواهرد ، و كلدم عنهدا بعلميدي وصدراحي، 

 . وأ ب     يرها ودورها في آيات قثيرة، سب  ذقر بعطها

يج  أد ال ي ي  عنا أد العقد  الملحدد ال ي عامد  مدع العقد  والعلدم  :رابعا   

. وعيي وحيدداد علمددي وإنمددا ي عامدد  معهمددا بنكعيددي وان هاهيددي إلحاديددي بموضدد

فعندما يكوناد في صالحه يقبلهما وي  اهر بهمدا ب نده عقالندي وعلمدي، لكدن 

عنددددما ي عارضددداد مدددع احلحددداد فدددإد العقددد  الملحدددد يطبددد  عليهمدددا منهجددده 

االسددد داللي احلحددداد ، فيهددددم بددده العقددد  والدددوحي والعلدددم ويكدددر  إلحدددادد 

سدديرا ه احلحاديددي الصرافيددي علددى العقدد  والعلددم باسدد صدام مص لددف وسدداد  ب ك

ال طددلي   وال العدد  ،وال حريددف وال صريددف لي صددذهما سددندا لدده فددي دعو دده 

لإللحاد وننرد، قما فع  مع الحكريات الكثيرة ال دي أوكاهدا، أو هورهدا قمدا 

حددد  طويددع وأمددا إذا لددم يسدد طع العقدد  المل. بيندداد فددي الكصددلين ا ول والثالدد 

العقدد  والعلددم عندددما ينقطدداد مماعمدده فإندده يهدددمهما وي جاوههمددا ويسدد نجد 

العددم ولد  العددم : بالصرافات احلحاديي، وبها وضع لإللحاد  الو ه الصرافي 

ف صددبح قونددا ، الصدددفي أوجدددت الحيدداة ، وال طددور العطددو  أوجددد ا حيددان 

عها و لقه العق  الملحد عندما هذا هو الثالثوث الصرافي احلحاد  الذ  ا. ونوه

فد ين العلدم الدذ  ي بداهى بده هدفالن المالحددة ؟؟، . هدم العق  والوحي والعلدم

وهم دد وانود و العبوا بده، وسدصرود لمصدالحهم ، فلمدا وددف العقد  والعلدم 

 .!!أمام إلحادهم هدموهما بمنط  ا هوان والصرافات

فددإذا قاندد  الطبيعددي  : ))يقددول الملحددد سدد يكن هوقينددغ: الموقااف التاسااع    

مدا هددو : محكومدي بدالقوانين ؛ فددإد ا سدئلي الثال ددي اآل يدي   طلدد  إجابدي عنهددا

: منن  القوانين ؟، ه  هناك اس ثنانات في  لك القوانين ؟، أو بعبارة أودر  

ه  هناك معجمات  كسر القوانين ؟ ه  هناك مجموعدي واحددة مدن القدوانين 

طبيعي والكالسكي وعلمان الالهوت االجابدي لقد حاول علمان ال. الطبيعي فقق ؟

قاند  إجابدي قبلدر وجداليليو وديكدارت : عن  لك ا سئلي ؛ فعلى سبي  المثدال

ولكددن هددذد . أد القددوانين هددي ن ددا  عمدد  احلدده : ونيددو ن عددن السددفال ؛ هددي

االجابي ال  عطي  عريكا لإلله أقثر مدن قونده مجدرد  جسديم لمجمدو  ددوانين 

احلده : صدكات إضدافيي علدى ذلدك احلده مدن دبيد  إضكان وفي حالي. الطبيعي 



وذلك بهدع احجابي عن السفال ا ول، فإد ق  ما  -المذقور في العهد القديم

يكعلدده ذلددك هددو اسدد بدال ل ددم وأمددر  ددام  بل ددم وأمددر  ددام  آوددر لدديس 

 .751((إال

قدالم الرجد  مملددون با وطدان، وسدون فهددم للددين ، ومع دم قالمدده  :أقاول   

ح،  ندده أوال إد  سدداؤله ا ول ال يصددح، ولدديس فددي محلدده،  د  يددر صددحي

وبما أنها منه فهي . دوانين الطبيعي هي جمن من الكود ومن مصلودا ه أيطا 

دد نن ت عندما نن  الكود، فهي مصلودي دطعا مع بادي المصلودات وال يصح 

فددال  فدد ين المنددكلي واح ددكال هنددا ؟؟،. ال لددو فددي هددذد القددوانين لحددد ال  ليدده 

-وال يصدددح أيطدددا أد ن سدددانل هددد  هنددداك اسددد ثنانات. مندددكلي وال إ دددكال 

 نده مدن .  كسر دوانين الطبيعي ، وال يصح وصكها ب نها  كسرها -معجمات

المنط  والبديهي والوادع أد المهندس الدذ  يحدرك مصدنعا قبيدرا مكوندا مدن 

 حكمهدا،  آالت قثيرة م رابطي وم عاوني م نا مي وف  القدوانين والدن م ال دي

ال ددك اندده يسدد طيع أد يودددف مصددنعه م ددى يريددد، وأد يندد له بالنسددبي ال ددي 

ير   فيها، وال يعد هذا ممنوعا وال حراما وال مسد حيال، وال  كسديرا، وال 

وبما أد ا مر قذلك فال  ك أد الصدال  الع ديم الدذ  . هدما للمصنع ون امه

فهدو يسد طيع أيطدا أد  ول  الكود من عدم قما أنه جعلده محكمدا دديقدا م قندا

يدمرد ، أو يودكه ، أو يجع  فيه دوانين ومصلودات جديددة ، أو يعطد  بعد  

دوانينه لح ي أو لح ات م ى يريد وقيكما ينان، وال ينهار الكود وال   كسر 

ومددن ينكددر هددذا ويع ددر  عليده فهددو إمددا جاهدد  أو معانددد، أو ملحددد . دوانينده

 . جاحد

لدن يكدود )) هعدم أيطدا أد القدانود العلمدي  والدلي  علدى ذلدك أد هوقيدغ   

دانونددا علميددا إذا مددا قدداد عرضددي مدددن دددرار مددن موجددود وددارق بال ددددو  

هذا الرج  جاه  أو ي جاه   نه  يكر  ر ب ده علدى الصدال  . 752((حل اده

فدال يحد  لده وال ل يدرد أد يع در  علدى . قيف يكع  وي عام  مدع مصلودا ده

فكما ولقده مدن عددم بقدر ده وحكم ده وعلمده  .الصال  في  عامله مع مصلودا ه

فهو سبحانه ي عام  معه قما يريد وم ى يريد، وبما يريد، وليس هذا ممنوعا 

فبمددا أد الكددود لدده بدايددي وسدد كود لدده نهايددي، فددإد هددذا الكددود . وال مسدد حيال

س ططرب دوانينه و نهي في أ  لح ي من الممن عندما ين ه عمدرد المحددد 

 . له
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دو  احلده فدي قونده دبد  أد يكنيده لدم يكدن هددما لده وال  عطديال علما ب د     

لقوانينه، د المعجمات ال ي حد   لألنبيان ر م قثر ها لم يكن لها أ     ير 

على اضطراب الكدود ، وال أدت إلدى  عطيد  دوانينده فدي الطبيعدي وهددمها، 

فهي ليسد  نقطدا لهدا وإنمدا هدي اسد ثنانات وفد  ددانود ودارق  يدر نداد  

قوانين ا ودر  ومحددودة وفد  احرادة احلهيدي، سدرعاد مدا  ص كدي و بقدى لل

من ذلك مثال أد    . القوانين فاعلي في  سيير الكود وف  ال قدير احلهي لها

قاد اس ثنان وف  احرادة احلهيي، ولم يكن نقطدا  -عليه السالم-البحر لموسى

،  م رجع البحدر إلدى وال هدما ، ولهذا لم يحدث مث  ذلك في البحار ا ور 

علمدا ب نده ال يصدح ال لدو فدي  ع ديم القدوانين . طبيع ه وأ رق فرعود وآله 

الكيمياديددي ال ددي  دد حكم فددي الكددود فهددي مددع أنهددا موجددودة فهددي مصلودددي مددن 

المصلودددات، ال  ص لددف عنددا، فددنحن مثلهددا مددن قادنددات هددذا العددالم ، وسدد نهار 

ضددي لالنهيددار فددي أيددي لح ددي، وقوننددا هددذا عر. و نهدددم عندددما ين هددي الكددود

ودوانيندده ليسدد  أبديددي، ور ددم م دداهر ع م دده ودو دده فهددو هدد  مددن جهددي 

وعليه ال يصدح ال لدو فدي  ع يمهدا قمدا يكعد  هوقيندغ ليصد  فدي . 753أور 

 . النهايي إلى   ليهها والمعم ب نها هي والقي الكود لكي ينكر والقه 

هدي ن دا  عمد  احلده، وإنمدا  إد الكود أو دوانينده: و انيا ال يصح أد ي قال   

الصددحيح هددو اد الكددود بكدد  مددا فيدده هددو مددن مصلودددات هللا ، أ  أنهددا مددن 

مكعوال دده،  ولقهددا بإراد دده وعلمدده وحكم دده وددر دده ، وهددو فعددال لمددا يريددد، 

ودددادر أد يصلدد  أقبددر مندده وأددد  مندده، وإال لمددا قدداد هللا والقددا وال هددو رب 

فنا بكثير من صكات والقه، وهي   ك  علما ب د الكود الذ  نراد يعره . الكود

وأد والقده م صدف بكد  .  ماما مع وصف هللا  عالى لنكسه في القرآد الكريم

صكات الكمال مع مصالك ه لمصلودا ه بذا ه وصكا ه وإال لن يس طيع ول  هذا 

القددرة، والعلدم، والحكمدي، والسدمع البصدر، والرحمدي، : الكود ،منها صكات

لكود ليس  جسيما لمجمو  صكات احله، وإنمدا يعطدي وعليه فإد ا. و يرها

لنا نمداذ  مدن صدكا ه،  د الكدود يندهد دطعدا أد والقده أع دم منده ، ولديس 

 . مثله  ين بذا ه وصكا ه

ال يصددح وال يحدد  لهوقينددغ أد ين ددر إلددى مددا أ ددارد مددن  سدداؤوالت  :ثالثااا   

العهد القديم انطالدا من أدوال  بع  فالسكي وعلمان والهو ي ال رب ودول 

وإنما قاد عليه أد ين ر إليها بالعق  الكطر  ومن من ار أوسع وال . عن هللا

فلو أحسن الن در وصددد  ني ده فدي البحد  . يحنر نكسه فيما طرحه هفالن 

إنده . عن أجوبي ال ساؤالت ال ي طرحها لوص  إليها بسهولي ولما َعقهد ا مر
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طبصها منذ سنوات وطرحها رويدا فع  ذلك  نه موجه بصلكيي إلحاديه مبي ي 

ال صدميم الكبيدر، فهدو هندا : فدي ق بده السدابقي ليعرضدها بصدراحي فدي ق ابده 

لدديس فددي صدددد البحدد  عددن ا جوبددي الصددحيحي، وإنددا هددو فددي صدددد ال مهيددد 

 . حعالد  كسيرد الصيالي عن الكود الذ  ألبسه  وب العلم هورا وبه انا

حد أنه عندما رف  دول الذين دالوا ب د إد من م الطات هذا المل :رابعا     

هذد االجابي ال  عطي : )) عل  عليه بقوله(( هي ن ا  عم  احله )) القوانين 

وفددي .  عريكدا لإللدده أقثددر مددن قوندده مجددرد  جسدديم لمجمددو  دددوانين الطبيعددي 

احله المذقور في العهد : صكات إضافيي على ذلك احله من دبي  حالي إضكان

بهددع احجابدي عدن السدفال ا ول، فدإد قد  مدا يكعلده ذلدك هدو وذلدك  -القديم

ودوله هذا  .754((اس بدال ل م وأمر  ام  بل م وأمر  ام  آور ليس إال 

باط  جملي و كصيال وفيه  العد  وجهد  و هدرب وولدق م عمدد،  د ا مدر 

الذ   سانل عنه وبح  عن إجاب ه واضح جدا وال ي طلد  االس ندهاد بقدول 

ديين، وال  قدميم جدوابهم، وال إدودال صدكات العهدد القدديم ال دي هفالن الكيميا

وجواب  ساؤله نجددد فدي الكدود وم داهرد،  . أضكاها على إله بني إسرادي  

فهددو لدديس  جسدديدا للصددال  عددم وجدد  ، وإنمددا هددو مصلددوق مددن مصلودددات هللا 

وهددذد الصددكات ليسدد  . ويحمدد  قثيددرا مددن النددواهد ال ددي  دددل علددى صددكا ه 

ل ما ، وإنمدا هدي واضدحي وضدوح الندمس، فمدع أنندا ال نددرك  امطي وال 

ذات الصال  عم وج  إال أننا نس طيع أد نعرع قثيرا من صكا ه مدن الكدود 

إد الكود ُول  من عدم بعدما قاد عدما، وهدذا يعندي : منها مثال . الذ  ولقه

بالطرورة أد الذ  أوجدد ليس مصلودا  د المصلدوق البدد لده مدن ودال  مدن 

ممدا يعندي . والمصلدوق ال يسد طيع أد يصلد  مدن عددم مدن جهدي أودر  جهي؛

بالطرورة أد والقا ولقه، والصال  الذ  يس طيع أد يصلد  مدن عددم يسد لمم 

ح ما أنه م صف بك  صدكات الكمدال المطلقدي ،مدع عددم مندابه ه لمصلودا ده 

الحيددداة ،والقددددرة ، والمنددديئي، والحكمدددي، والعلدددم، : بذا ددده وصدددكا ه ، منهدددا

وبما أنه ولقه فالبد انه م صف . هليي، ،  وإال لن يس طيع هللا ول  الكودوا 

 . ب لك الصكات

إد من ين ر إلى ع مي هذا الكود مدن جميئا ده الذريدي إلدى : ومنها مثال     

أقبر مكونا ده قدالنجوم والكواقد ، ومدا فيده مدن مصلوددات قثيدرة وم نوعدي، 

م، ومدا فيده مدن م داهر القدوة حيي وجامددة، ومدا فيده مدن جمدال ودددي وإحكدا

والددبط  والجبددروت ، ي بددين لدده دطعددا أد وددال  هددذا الكددود يجدد  أد يكددود 
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:  م صددكا بكدد  صددكات الكمددال المطلقددي مددع عدددم منددابه ه لمصلودا دده، منهددا

احرادة، والقدرة، والقوة، والحكمي، والجمدال، والعلدم ، والكدالم ، والسدمع ، 

كمددال ال ددي ظهددرت آ ارهددا فددي والبصددر، والرحمددي و يرهددا مددن صددكات ال

و لك الصكات و يرها  طمن ها نصوي القرآد الكدريم .مصلودات هللا  عالى

مدددع ق ابددده  -الكدددود -والسدددني الصدددحيحي، وبهدددا ي طددداب  ق ددداب هللا المن دددور

 .    -الوحي -المسطور

فدإد قد  مدا يكعلده ذلدك هدو : ))  وبذلك ي بين فساد وبطالد دول هذا الملحد  

ألدديس . 755((أمددر  ددام  بل ددم وأمددر عددام  آوددر لدديس إال اسدد بدال ل ددم و

الكود ب اريصه وقادنا ده هدو دليد  دطعدي علدى وجدود الصدال  وا صدافه بكد  

. !!ف ين هذا ال مو  المل م الذ  هعمه هذا الملحد ؟؟.  !!صكات الكمال؟؟

أال يحمدد  الكددود ا دلددي والم دداهر الكثيددرة والم نوعددي والكافيددي الدالددي علددى 

أال  ككي  لك الصكات ال ي ذقرنا بعطها ب عريكنا بصال  الكود .  !!والقه ؟؟

. ،  م  ميددها وضدوحا و  قيددا وإ دران صدكا ه ال دي وردت فدي ديدن احسدالم

والحقيقي إد هذا الملحد م عص  لدينده بالباطد  وال يبحد  عدن الحقيقدي، وال 

القطعيددي الم جليددي فددي الكددود ال ددي يريددد أد يصدد  إليهددا،  ندده ر ددم الحقدداد  

 نهد للصال  ب نده والقهدا، فإنده ُمصدر علدى رفطدها و قميمهدا والطعدن فيهدا 

ف مسدك بندبهات . بهواد وإلحادد، ف رقها وران ظهرد و علد  بصرافدي احلحداد

احلحاد وورافا ه، و رك أدلي العق  والدوحي والعلدم والواددع ال دي  ددل علدى 

فهدددم الرجدد  العقدد  والعلددم . ان صددارا لإللحدداد  الصددال ،  رقهددا وران ظهددرد

 . !!وان حر فدانك لدين احلحاد 

إد الدين  ن وينن حربا علدى : بر راند راس الملحد  دال:الموقف التاسع  

 .756العلم، وقرر هذا ا مر مرارا

أوال ال ننكر ب نده ُوجدد ويُوجدد صدرا  بدين العلدم والددين، وصدرا  : أقول   

ون ريات العلم ، وصرا  بدين ظنيدات العلدم وفروضده  بين العلم وفرضيات

وصدددرا  بدددين ا ديددداد نكسها،وصدددرا  بدددين العلدددم واحلحددداد، . وبدددين الددددين

وصددرا  بدددين الدددين واحلحددداد ، وصدددرا  بددين العلمدددان أنكسددهم إمدددا بسدددب  

ولكيددا هم المذهبيددي ، أو الو الفددا هم و نافسددهم و حاسدددهم فيمددا بيددنهم حددول 

 . ن ريات العلم 

ومن المنطقي جدا أد يوجد صرا  وعدان بدين العلدم الصدحيح وا ديداد      

الباطلي، وبينه وبين المدذاه  المادكدي، وهدذا حددث ددديما ومدا يدمال مسد مرا 
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وهندا يجدد   وضديح ا مدر و حديدددد وال يصدح ال عمديم وإصدددار . إلدى اليدوم 

ومدن جهدي أودر  يوجدد ندما  وصدرا  بدين . أحكام عامدي علدى قد  ا ديداد

رضيات وظنيات ون ريات العلم وبين الدين وهنا يحاول العلمان المفيددود ف

ل لك الن ريدات والكرضديات فرضدها علدى الددين والدمعم ب نهدا حقداد  وهندا 

ويوجددد نددما  آوددر بددين العلمددان المالحدددة . يحدد  للدددين أد ينادنددها ويردهددا

الدين وأهلده والعلمانيين وبين الدين يناهعونه باسم العلم  س را به، وي همود 

. وهذا عم  مرفو ، وال يصح  رعا وال عقال وال علما. ب نهم أعدان العلم

وهنا يح  للدين وأهله أد يردوا على هفالن  نهم هم المع دود والمحرفدود 

 . للعلم

مددن ذلددك مددثال أندده عندددما قدداد العلددم اليوندداني عامددي وا رسددطي واصددي      

وجدنا قثيدرا مدن العلمدان الكالسدكي مسيطرا على العالم في العصر احسالمي 

المسلمين قالكارابي، وابن سينا ، وابدن ر دد ين صدرود للعلدم اليونداني علدى 

حساب دين احسالم ، مع أد علمهم هذا قاد  ير صحيح في مع م أصدوله، 

ققوله بالعقول العنرة، وأهليدي الكدود ، وإنكدار المعداد ا ودرو  الندرعي، 

هجوما عنيكا على ديدن احسدالم، وأددروا أفكدارا فننوا . و ير هذا قثيرا جدا

فنند  . وأصدوال باسدم العلدم ، حرفدوا بهدا الددين وأفسددوا بهدا العلدم والعقدول

 دم . 757صرا  عنيف بينهم وبين علمان النريعي، و بادلوا ال طلي  وال ككيدر

 بين في النهايي أد الح  قاد مع علمان النر  ال مع أنصار العلم اليونداني، 

 بد  العلدم الحددي  أد مع دم العلدم اليونداني الدذ  ان صدر لده العلمدان عندما أ

الكالسكي المسلمود لم يكن صحيحا وإنما المذقور في القدرآد الكدريم والسدني 

فالصدرا  الدذ  حددث بدين احسدالم .   758الصحيحي الموافقي له هو الصحيح

 وعلمادددده وبدددين العلدددم اليونددداني وأ باعددده مدددن المسدددلمين قددداد سدددببه ا ول

فددالعلم . وا ساسددي هددو العلددم اليوندداني وأهلدده ولدديس ديددن احسددالم وعلمدداؤد

 .اليوناني وأهله هم المع دود الذين أفسدوا الدين والعق  والعلم

 

علما ب نده يجد  أد ال ننسدى أنده ال يوجدد أ  صدرا  بدين العلدم الصدحيح     

وإنمدا . والدين الصحيح، فهما م عاوناد وم طابقاد ، وق  منهما يصدم اآلودر

ُوجد الصرا   وطان وانحرافات  عود إلدى الجدانبين، وال  عدود إلدى طدرع 

ويج  علدى العلدم الحد  والدوحي الصدحيح أد ي عاوندا علدى ال صدد  . واحد

لألدياد الباطلي ودعا ها، وأد ي عاونا أيطا لل صد  للن ريدات والكرضديات 

ي قد  ا ديداد باسدم وا فكار العلميي المادكي ال ي يس صدمها أصحابها لمهاجم

وعليهما أد يُجردا العلدم مدن اال جاهدات المذهبيدي والنكعيدي واحلحاديدي . العلم
                                                 

 .والك اب مننور ورديا وإلك رونيا.   السني للكلسكي اليونانيي مقاومي أه: حالد قبير عالل: عن ذلك أن ر مثال 757
 .والك اب مننور ورديا وإلك رونيا. جنايات أرسطو في ح  العق  والعلم : حالد قبير عالل: أن ر 758

 



ومددن المعددروع أد .ال ددي  سدد  له لمهاجمددي الدددين وال نددهير بدده باسددم العلددم

اال جاد احلحاد  والعلماني هو المهيمن على العلم في العدالم المعاصدر وهدو 

لعلم الحد  هدو علدم مدفمن م ددين با صد  بر ن منهم ومن أفعالهم ، ب  إد ا

وبالطددرورة ، بدددلي  أد العلددم المعاصددر ر ددم هيمنددي المالحدددة والعلمددانيين 

عليه إال أنه ان صر للدين وهدم أصول هفالن عندما أ ب  أد الكود له بدايي، 

وأنه مصلوق من عدم وسادر إلى الموال، وبهذا هدم العلم دين احلحاد وا ب  

 . بإمكانيي المعاد ا ورو  وجود هللا ودال

      

وبنان على ذلك ال يصح القول بوجدود ندما  وصدرا  بدين الددين والعلدم ،    

وال ا هدددام الددددين ب نددده وصدددم للعلدددم ، وإنمدددا يجددد   وضددديح ا مدددر بعلميدددي 

وموضددددوعيي بالنددددواهد والمعطيددددات الصددددحيحي، وبيدددداد أسددددباب النددددما  

يمددا بينهمددا، و حديددد ال ددالم وم دداهرد مددن الجددانبين، مددع إظهددار ال وافدد  ف

والمع دددد  مدددن الجدددانبين، وال يصدددح إظهدددار الددددين دومدددا أنددده هدددو ال دددالم 

 د الحقيقددي . والم صلددف والمع ددد  وأد العلددم وأهلدده هددم ضددحايا الدددين دومددا

 .  نهد اد الدين وأهله هناك حاالت قانوا هم ضحايا العلم ورجاله 

بين العلم والددين مدن دود  حديدد وو اما لذلك فإد القادلين بوجود صرا      

وبياد فهم إما جاهلود ، وإما هم من أ با  ا دياد الباطلدي الدذين يصدافود أد 

يهدم العلم الح  أديانهم، وإما هم من المالحدة وأمثالهم الذين يصافود مدن أد 

يس صدم الدين حقاد  العلم وي قو  بها ويكنف دسادسهم وأباطيلهم و س رهم 

ف عدان الدين والعلم هم فدي الجدانبين وليسدوا فدي جاند  . به انابالعلم هورا و

 .الدين فقق، وإنما هم أيطا يوجدود بجان  العلم العلمان 

 

و دداهدنا قيددف أندده منددذ قوبرنيكددوس قدداد النصددر : )) ثاام أن الرجاال قااال    

ورأيندا أيطدا قيدف أد . حليف العلم في ق  مدرة او لدف العلدم مدع الالهدوت 

العلم ان صر لل صكيدف مدن عدذاب البندر وويال هدم فدي المسداد  العمليدي مثد  

السحر والط  في حين أد الالهوت أبره وحنيي احنساد الطبيعيي و جعها 

وعلى نقي  الن رة الالهو يي قاد ان نار الن رة العلميدي ح دى . على النمان

 .759((عادة للبنريومنا هذا سببا دود مناه  في  حقي  الس

 
قالمه هذا فيه ح  وباط ، ونو  من  عص  للعلدم مدن دود حد ،  :أقول    

 نه أوال ليس صحيحا أد .و حام  على الدين من دود  مييم باسم الالهوت 

النصر قاد للعلم عند ق  او الع بينه وبين الددين، وإنمدا الصدحيح أنده عندد 

                                                 
 .  633: الدين والعلم،  رجمي رمسيس عو ، دار الهالل ، ي: بر راند راس  759



العلدم الصدحيح والددين  ق  اود الع بسدب  حقيقدي علميدي قداد النصدر حليدف

وعند ق  او الع بسب  دطيي أو ن ريي لدم  ثبد  صدح ها وال قاند  . الح 

صحيحي وقان  مصالكي للدين الح  لم يكن فيها النصر للعلم فقدق وإنمدا قداد 

 . أيطا للدين عامي والدين الح  واصي

وليس صحيحا أد العلم  فقق هو الذ  ان صر لل صكيف عن البنر وويال هم   

ان صر دب  العلم الحدي  للح  والعدل  -الحياة العلميي، وإنما دين احسالم في

ولديس .درندا  73والمساواة وحارب السحر والنعوذة مندذ ظهدورد أقثدر مدن 

صحيحا أد الدين الح   جع على الوحنيي والجنع والنه  ، وإنما ا ديداد 

مدا بد د العلدم عل.  المنحرفي والعلم المادف دد  ارقا في ذلك بطريد  أو آودر

المادف الم سد ر بدالعلم قداد وبداال علدى البندر مندذ القدرد ال اسدع عندر إلدى 

اليوم، فما يمال أدعيان العلم ينجعود ال رب على اح الل النعوب الطعيكي 

مددن ذلددك مددثال أد علمددان الداروينيددي . واالسدد يالن علددى  روا هددا واسدد بعادها 

ل الندعوب الطدعيكي فدي افريقيدا باسم العلم  جعوا الدول ال ربيي على اح ال

وآسيا وأمريكدا الال ينيدي، فق لدوا مدنهم عندرات الماليدين بوحنديي، واسد ولوا 

على  روا هم بدعو  أد  لك النعوب هي  عوب  ير م طورة، وأنها  مثد  

حلقددات وسدديطي بددين القددرود واحنسدداد الم حطددر وهددو احنسدداد ا وروبددي 

م ال طدور العطدو  أد ا وروبيدين ح ى بلغ ا مر باسم العلد. حس  هعمهم 

قانوا يصطادود البنر في افريقيا و يرها ويطعونهم في صنادي  بالحداد  

وقدد  هددذا . العامددي بجاندد  الحيوانددات علددى أنهددم أ ددباد بنددر ال بنددر قدداملين 

فكمدا أنده ال يصدح  عمديم ذمندا لكد  ا ديداد  د مدن  .!!و يرد  م باسم العلم 

ذلك ال يصددح  عمدديم مدددحنا للعلددم دود  حديددد بينهددا ديددن واحددد صددحيح ، فكدد

و مييدددم لمدددا هدددو مدددن العلدددم ولمدددا هدددو م سددد ر بددده ولددديس مدددن العلدددم أصدددال 

وعليدده فمدددح راسدد  للعلددم ال يصددح مددن دود  حديددد، قمددا أد ذمدده .قاحلحدداد

ال يصح  عميمه ، مما ينهد ب د الرجد  لدم يكدن دديقدا  -باسم الالهوت -للدين

وهذا بسب   عصبه لإللحاد ودلي حيادد في مودكه  .وال حياديا في دوله الساب 

ديدن احلحداد ، وذلدك : ب  إنه نسي أو  ناسدى دينده. من الدين، وسون فهمه له

ع العلددوم وهدددم  أندده هدداجم ا ديدداد بحدد  وب يددر حدد   ونسددي ديندده الددذ  حددره

العقدد  والعلددم ان صددارا لإللحدداد ،وننددر ال لددم فددي مص لددف بقددا  العددالم ود دد  

 . ين من الناس همن المعسكر النيوعيعنرات المالي

 

وأويدرا يجد  أد ال ي يد  عندا أد هدذا الملحدد وإووانده المالحددة الددذين       

أقثروا من ال باهي بالعلم والبكان عليه وجعلوا أنكسهم أوصيان عليه وممثلين 

. له وحطوا على الدين قله ذما و قميما فإد هفالن هم من أعد  أعددان العلدم

 



ان هداهيود فدي  عداملهم معده، فعنددما يصدالكهم ويبطد  مدماعمهم   إنهم نكعيدود

يمارسددود مص لددف أنددوا  ال حريددف وال دد  وال العدد  ان صددارا لدددينهم قمددا 

وعندددددما يعجددددمود عددددن مواجهددددي العقدددد  والعلددددم يهدددددمونهما . بيندددداد سددددابقا

ويجعلونهمدددا وران ظهدددورهم ،  دددم ي علقدددود بصرافدددات أسسدددوا بهدددا للثدددالوث 

فإذا قان  ا ديداد المحرفدي ددد اُسد صدم  .   قما بيناد سابقاالصرافي احلحاد

أحيانا لطرب العلم وأهله وننر ال لم واضطهاد الناس، فدإد هدذا ال يصددق 

علددى قدد  ا ديدداد عامددي وديددن احسددالم واصددي، ح ددى وإد ُوجددد مددن وظكدده 

لمصلح ه ، فهو بر ن بذا ه؛ فإد احلحاد ليس قذلك فهو عقيدة هادمي بدذا ها 

قدد  والددوحي والعلددم وا وددالق، فدد ين ُوجددد احلحدداد هُدددم الكددرد والمج مددع للع

والعق  والنر  والعلم وان نرت الكواح  وال لدم واحبدادات الجماعيدي قمدا 

حدددث فددي المج معددات ال ددي قاندد  واضددعي للن ددام الندديوعي همددن اال حدداد 

 . السوفيا ي

 

مكدادد أنده : -والعلم العا ر من موادف المالحدة من الدين -الموقف األخير   

من الطبيعي أد يرف  العق  الملحد االع راع ب د احيماد باهلل وال دين هدو 

أمر فطدر  و ريدم  طبيعدي فدي البندر، بحكدم أنده ملحدد جاحدد لوجدود هللا 

ولهذا او ل  المالحدة  كسيرات ماديي وأرضيي عللوا بها ظاهرة إيماد . عالى

منهدا مدثال ددول الملحدد سد يكن هوقيندغ،  .760البنر باهلل مندذ القدديم إلدى اليدوم

ددرة البنر على االحسداس بالدذن  قاند  مصددرا الق سداب طدرق ": ))فقال

جه  البنر في القيَدم بطدرق الطبيعدي، أد  ... أور  حلقان اللوم على أنكسهم

 . 761((بهم إلى او را  آلهي  ُعم  إليها ق  مناحي الحياة البنريي 

أوال إد هددذا الملحددد يريددد أد يقددول بدد د إيمدداد احنسدداد بدداهلل لدديس  :أقااول    

أصيال وال فطريا وإنما هو امر عار  بسب  جه  احنساد وووفه وعجمد 

. فداو رعوا آلهدي يكسدرود بهدا م داهر حيدا هم . عن  كسدير ظدواهر الطبيعدي

صحيح أد مع م البندر المدفمنين بداهلل ددديما وحدديثا يع قددود ب عددد اآللهدي، 

 د .لكددن هددذا ال يعنددي أد إيمدداد البنددر بدداهلل لدديس أصدديال وال فطريددا فدديهم

احيماد باهلل ب   الن ر عن ظروع البنر الطبيعيدي واالج ماعيدي هدو أمدر 

مكطدددور عليددده احنسددداد، وضدددرورة منطقيدددي واج ماعيدددي وعلميدددي وقونيدددي 

 ليس طيع احنساد أد يعي  ويكسر به وجودد والكود الذ  يعي  فيده  كسديرا

وهدذد الحقيقدي يثب هدا ال داري  والددين والواددع ، . صحيحا موافقا للعق  والعلم

وإنمددا الددذ  حدددث للبنددر دددديما وحددديثا أنهددم انحرفددوا عددن ال وحيددد الحدد  
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ف  ددرقوا مددع هللا بعدد  مصلودا دده مددن الطبيعددي واحنددس والجددن، و عددددت 

 عددالى لكددن هددذا ال ينكددي أد ا صدد  عندددهم هددو  وحيددد هللا . عندددهم اآللهددي

وهددذا أمددر  ابدد  . ،وقددانوا يسددمونه قبيددر اآللهددي،  ددم يلحقددود بدده آلهددي أوددر 

مددن ذلددك مددثال أد أرسددطو أدددام فلسددك ه .  اريصيددا ومددا يددمال إلددى يومنددا هددذا

انطالدا من دين اليوناد القادم علدى الو نيدي وال عددد لكنده ن مده ووضدعه فدي 

المحدرك الدذ  : ي، وهدوفعندد قبيدر اآللهد. دوال  فكريي أساسها احله ا قبر 

ال ي حددرك،  ددم  دد  ي بعدددد العقددول العنددرة، وهددي آلهددي  نددارقه فددي ولدد  

ومن ذلك أيطدا أد مندرقي العدرب قدانوا يفمندود بداهلل ب نده رب . 762الكود

الكود ، لكنهم ألحقوا بده آلهدي أودر   ندارقه فدي الكدود، وهدذا يندبه عقيددة 

َولَددئين : ))ال  عددالىوعددن منددرقي العددرب ددد. اليوندداد ال ددي ن هرهددا أرسددطو 

ُ فَد َنَّى  َس َوالحقََمدَر لَيَقُدولُنَّ هللاَّ َر النَّمح َ  َوَسصَّ َرح نح َولََ  السََّماَواتي َوا ح َس َلح َهُم مَّ

فَُكدددودَ  ن  ))، و((27: العنكبدددوت()يُفح دددداك إيدَّ هَدددَذا لََنددديح ليهَددديَ إيلَهددداك َواحي أََجَعدددَ  اآلح

يدوم مئدات الماليدين مدن البندر يفمندود وما يمال إلدى ال(( . 0: ي()ُعَجاب  

 .باحله ا قبر واآللهي المساعدة له قالهندوس مثال

ودد أقد القرآد الكريم فدي آيدات قثيدرة علدى أد النداس فدي ا صد  قدانوا     

موحدددين  ددم انحرفددوا عددن ال وحيددد، ودددد ارسدد  هللا إلدديهم ا نبيددان مبنددرين 

بنددريع ه لكددن  ددالبي هم ضددلوا ومنددذرين وداعددين إلددى ال وحيددد وعبددادة هللا 

وعليده فدال يصدح  عليد  . وقكروا، ونكدس ا مدر مدا يدمال مسد مرا إلدى اليدوم

إيماد البنر و دينهم بما داله هوقينغ،  د إيمانهم باهلل  ين، وانحرافهم عن 

 د إيمانهم بداهلل هدو امدر فطدر  . ال وحيد واع قادهم ب عدد اآللهي  ين آور

مددا ولهددذا قدداد احنسدداد ومددا يددمال يبحدد  عددن وضددرور  عقددال ووادعددا وعل

 د معرفدي ددوانين الطبيعدي واق نداع . الصال  عم وج  ر دم  طدور العلدوم

م اهرها ال ينكي وجدود الصدال ، و نمدا يُثب ده،  د الكدود مصلدوق فالبدد لده 

مددن وددال ، فهددذا أمددر ضددرور  عقددال وعلمددا وال عالدددي لدده بمعرفددي دددوانين 

 .الطبيعي وال الجه  بها

ولددذلك فددإد هعددم هددذا الملحددد  بدد د احنسدداد آمددن باحلدده لقلددي علمدده وعدددم    

معرف دده بقددوانين الطبيعددي فهددو هعددم باطدد  دطعددا،  د العلددم نكسدده هددو الددذ  

أرجع البنر إلى احيماد باهلل الواحد ا حد، قمدا سدب  أد بينداد عنددما أبطلندا 

كددود ُولدد  مددن ف صددبح مددن الثابدد  علميددا أد ال. ورافددات الثددالوث احلحدداد 

عدم، وانه سادر إلى الموال، وهذا يس لمم ح ما أد والقا ع يما م صكا بكد  

 .صكات الكمال هو الذ  ولقه
                                                 

 . جنايات أرسطو في ح  العق  والعلم ، الك اب مننور ورديا وإلك رونيا : عن ذلك مثال أن ر ق ابنا 762

 



و جدر اح ارة هنا إلى أمر هام جدا مكدادد أد هوقيندغ وإووانده المالحددة    

نسوا أو  ناسوا أنهم على طريقي المنرقين الذين دالوا ب عدد اآللهدي بددال مدن 

فهم مع إيمانهم بكبير اآللهي ألحقوا به آلهي أودر  . باهلل الواحد ا حد احيماد

فسروا بها ظواهر الطبيعدي، لكدن المالحددة أنكدروا وجدود اهللا وفسدروا نند ة 

د مدن  ال دي آلهدي هادكدي  الكود وظهور ا حيان بثدالوث ورافدي إلحداد  ُمكدوه

مدن العددم ف صدبح أقبرها إلده ورافدي العددم الدذ  ولد  نكسده . أ ار ا مرارا 

قونا،  م إله ورافي الصدفي ال ي أوجدت الحياة على ا ر ،  دم إلده ورافدي 

فددالقوم منددرقود قلهددم، لكددن المنددرقين أحسددن حدداال مددن . ال طددور العطددو 

المالحدة،  نهم آمنوا بالصال  قإلده أقبدر، ومعده آلهدي صد ر   عاونده، وأمدا 

ا  ال ي آلهدي هادكده مثلد   دالو هم او لقو المالحدة فككروا باهلل الذ  ولقهم،  م

وددالقهم فدداو لقوا آلهددي ورافيددي  إنهددم رفطددوا وأبددوا أد يعبدددوا. !!احلحدداد 

 .  !!وعبدوها

إد مما يقو  ويفقد  دواهد ال داري  والندر  والواددع والدنكس بد د  :ثانيا    

إيماد البندر بداهلل هدو أمدر فطدر   ريدم  طبيعدي فدي احنسداد ولديس أمدرا 

قثيرا من ا بحاث ال جريبيي أ ب  ذلك وأقد ه با دلي الماديي هو أد عارضا 

منهدا مدثال أد والصددي ا بحداث العلميدي ال ددى نندرت للمدرة ا ولددى . الدام دي

م وأجريد  علدى المد  ب قنيدي جديددة لأل دعي السدينيي بكليدي الطد  6557عام 

يمداد اح: ))"بجامعي بنسدلكانيا فدى فيالدلكيدا بالواليدات الم حددة دلد  علدى أد

وبهذا ال يمكن  حد ال صلا منده إال  عاميداك " .باهلل  صميم داولى داو  الم 

عددن الكطددرة السددويي ال ددى جعلدد  احنسدداد ينددم  لل دددين علددى طددول ال دداري  

و عطدديالك لقدددرات هادلددي وإمكانددات بال ددي ال عقيددد وال طددور  مكندده مددن إدراك 

ويمكن وصف .. واالس ن ا   وال حلي ... ددرة هللا  عالى بال ككر واالس قران 

موجدده بقددوة نحددو : "نيددوبير  نكسدده ب ندده/ احنسدداد وفدد  عبددارات الدددق ور 

ال جربي العمليدي ال يمكنهدا أد  صبرندا بطريقدي مبا درة عدن : "وأد"  ..ال دين

وهدى .. إهدـ " ذات هللا ولكنها  صبرنا قيف ولد  احنسداد لكدى يعرفده ويعبددد

احيمدداد بدده مطلدد  طبيعددى يما دد  الطعددام عبددادة هللا وظيكددي و: " صبرنددا أد

المد  البندر  لديس معدداك  ندريحياك ووظيكيداك فحسدد  : "وأد..إهدـ " والندراب

لإليماد باهلل وعباد ه وإنمدا هدو أيطداك مهيد  عندد ديامده بوظيكدي العبدادة لحكد  

سددالمي الددنكس والبدددد ب وجيدده العمليددات الحيويددي وددالل من ومددي عصددبيي 

وهكدذا لدم يعدد احيمداد بداهلل  عدالى فدى الدراسدات .. إهـ " وهرمونيي م نابكي

العلميي الحديثي ضرباك من الكلسدكي والصيدال الندعبى قمدا قداد يدردد المالحددة 

فقدد وداب ظدنهم أد احنسداد ددد صدنع .بال مس ند فدى أوادد  القدرد العندرين 



فه هللا دد ولقه م ديناك بطبيع ه ومفهالك بقدرات قى يعر: "ديان ه بعدما   قد أد

 . 763" ((ويعبدد

 

بددداحثود ي وصدددلود إلدددى أد ا طكدددال : ))  ومنهدددا أيطدددا مقدددال بعندددواد      

 . 764((يولدود مفمنين باهلل

 
 

ا طكددال يولدددود مددفمنين بدداهلل وال يك سددبود ا فكددار الدينيددي )) وفيدده أد      

باح  م قدم فى مرقدم علدم ..جاس ود باري  / عبر ال لقى قما يقول الدق ور

إد ا طكال الص ار لديهم : حي  يقول.احنساد والعق  فى جامعي أوقسكورد 

القابليي المسبقي لإليماد بكادن م كوق  نهم يع برود أد ق  ما فى هدذا العدالم 

ويقول هذا الباح  ب د ا طكال الص ار لديهم إيماد ح ى إذا . مصلوق لسب  

لددم يدد م  لقيددنهم ذلددك عبددر المدرسددي أو ا هدد  ويطدديف ب ندده ح ددى إذا ننددفوا 

 البيددي ا دلددي .ي فسي وصددلود لإليمدداد بدداهلل بمكددردهم علددى جميددرة صددحراوي

العلميددي فددى العقددد الماضددي أظهددرت أد الكثيددر مددن ا  دديان  دددو  فددى البنيددي 

مدن ضدمنها القابليدي لرؤيدي العدالم .. الطبيعيي لعقول ا طكال مما ظننا مسدبقاك 

الطبيعى على أنه ذو هدع ومصمم بواسطي قدادن ذقدى مسدب  لدذلك الهددع 

كدداالك لوحدددهم علددى جميددرة و  ربددوا ب نكسددهم فسدديفمنود بدداهلل إذا رمينددا أط.. 

او بار نكسى  م القيام به على أطكال يفقد ب نهم وبنك  فرد  يفمنود بد د ..

ويطيف ب د ذلك يعندى بد د ا طكدال يميلدود .ق   ين مصلوق لسب  محدد 

لإليمدداد بددالصل  ولدديس بددال طور ب دد  الن ددر عمددا سدديقوله لهددم المعلمددود 

ويقددول الدددق ور باريدد  بدد د علمددان احنسدداد دددد وجدددوا فددى بعدد  .أوا هدد  

العقول .الثقافات أطكال يفمنود باهلل مع أد ال عاليم الدينيي ليس  فى م ناولهم 

النا ئي بنك  طبيعى لألطكال  جعلهدم يميلدود لإليمداد بصلد  إلهدى و صدميم 

ذقدددى بددددل ال طدددور فهدددو  يدددر طبيعدددى للعقدددول البندددريي وصدددع  ال قبددد  
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مراسدد  النددئود الدينيددي فددى صددحيكي . مددار ن بيككددورد / بقلددم . سدد يعابواال

 . 765((ال ل راع

ال دك : وإنهانك لموادف العق  الملحد من العالددي بدين الددين والعلدم، أددول    

أد ق  الناس مدن المدفمنين والمالحددة يقولدود أنهدم مدع العلدم   ييددا ودبدوال، 

فهددم البددد أد يقولددوا ذلددك ادناعددا  نكسددهم . موافقددي لددهوأد أديددانهم ومددذاهبهم 

يقولدود ذلدك مدع أد الحقيقدي ودالع ذلدك، فد قثرهم . و  اهرا به أمدام النداس

واحلحداد بوصدكه ديدن . يرفطود قثيرا مدن حقداد  العلدم ان صدارا لعقادددهم 

أرضددي يقددوم علددى الككددر بدداهلل، ال يص لددف عددن ا ديدداد الباطلددي فددي ال  دداهر 

منادط ه واحصرار على مصالك ه عن  عمدد وسداب  إصدرار، نهم  بالعلم مع

يعلمود يقينا بطالد أديانهم وأنها لن  قوم إال بال طلي  وال حريف وال الع  

ولدذلك . ومصالكي حقاد  العلم إال في حاالت   ك  فيها مدع أهدوادهم وعقادددهم

فهدو أقثدر يج  أد ال ننصد  بما يدعيه العق  الملحدد مدن علدم و  داهرد بده، 

الندداس عدددانك ومصالكددي للعقدد  والعلددم والددوحي وا وددالق، ودددد سددب  أد بينددا 

انحراع منهجه االس داللي، وإدامي إلحادد على هدم العق  والدوحي والعلدم ، 

ولهدذا قداد العقد  الملحدد مدن . وعدم االنطباط بنروط الموضدوعيي العلميدي

 ديدداد المادكددي، بدد  إد أعدددان العلددم ق عدددان العلددم اآلوددرين المن مددين إلددى ا

المالحددة أقثدر عددان للعقدد  والعلدم والدوحي مددن هدفالن،  د الملحدد أصددوله 

قلها مصالكي ل لك المصادر، وهذا والع أه  ا دياد والمذاه  الكاسدة، فقدد 

ولذلك وجدنا العق  الملحد ادام دينه على  حريدف .   ك  بع  أصولهم معه 

اهيدي،وإوكان قثيدر مدن حقادقده ال دي نقطد  العلم وال عام  معده بنكعيدي وان ه

احلحدداد،  ددم ان هددي بدده ا مددر إلددى هدددم العقدد  والعلددم، و عويطددهما بثالو دده 

 .  الصرافي احلحاد 

 : نقد العقل الملحد في موقفه من وجود الشر في العالم: ثالثا
أ ار العق  الملحد  بهات وإ دكاالت هادكدي حدول وجدود الندر فدي العدالم،    

د وجودد ي نافى مع ا صداع هللا بالرحمدي والمحبدي للبندر، فوجههدا بدعو  أ

 .  وجيها إلحاديا ردا على الدين والمفمنين وان صارا لإللحاد والملحدين

موضدو  ا ودالق  من ذلك مثال دول الملحد بر راند راس  عندما  كلم عن  

أو أد   صدددذوا نكدددس موددددف : )) الدينيدددي والندددر والصيدددر فكددداد ممدددا دالددده 

وهدو أد هدذا العدالم  –الذ  لطالما وجد ه معقوالك  وهو المودف –لالأدريين ا

هنداك . اللح دي ال دي قداد هللا فيهدا  دافالك  دد  م  صناع ه من دب  الندر فدي

                                                 
 . معلوما ييباحثود ي وصلود إلى أد ا طكال يولدود مفمنين باهلل ، مودع من ديات حراس العقيدة ، على النبكي ال 765



وأندددا لسددد  معنيددداك ، ا مدددر  آران مدددن الممكدددن أد  قدددال دادمددداك حيدددال هدددذا
 . 766((بدحطها

: باحيمداد بداهلل، فكداد ممدا دالدهوعندما  كلم عن العددل وال لدم وعالد همدا    

 ووجدد أد، ولنك ر  أد أحدهم حص  على صندوق بر قال وددام بك حده ))

وربمدا سديقول ، فإنه لن يجادل ، البر قاالت العليا في الصندوق قان  فاسدة 

هددذا مددا سدديقوله النددصا الددذ  يككددر بعلميددي  د هددذد ، فاسدددة  أد البقيددي

وهدذا ينطبد  علدى . لموددع ا علدى منده و ح د  ا البر قاالت عيندي الصدندوق

وهدذا سدب  أقثدر مدن قداٍع قدي ، ال لدم  إننا هنا نجد ددراك عالياك مدن، الكود 
 . 767((نقول أد العدالي ال  حكم  يئاك من هذا العالم

لقد ديد  لدي إد العدذاب إنمدا يُرسد   طهيدرا مدن الصطيئدي ، : )) ودال أيطا   

أد طكال في عامه الرابع أو الصامس دد ولكني أجد من العسير عليه أد أع قد 

أو دد  فددي ال لددم بحيدد  اسدد ح  العقدداب الددذ  ينددمل بعدددد  يددر دليدد  مددن 

ا طكددال، ويسدد طيع دديسددونا الُم كددادلود أد يددروهم فددي أ  يددوم يندداؤود ، 

وددد ديد  لدي قدذلك أد الطكد  . ويُقاسود  باريح ا لم في مس نكيات ا طكدال

فإندده يسدد ح  العدددذاب عقابددا علددى آ دددام  وإد لددم يكددن ار كدد  وطددد ك فاحنددا،
 .  768((والديه

ومن ذلك أيطا دول للملحد س يكن واينبرت ، عندما قاد ي كلم عدن جمدال     

ال أملدك نكسدي مدن  صدور أد :)) الطيور، فكاد مما دالده عدن الندقان والندر

ولكن إله الطيور وا  جار هو أيطا إله . هذا الجمال قله دد حص  الم اعنا

لقد  جادل الم دينود درونا طويلي بصصوي . ت الوالديي والسرطادال نوها

القدر السين أ  مس لي وجود النقان في عالم يُك ر  أنده محكدوم بإلده يريدد 

فدداو رعوا حلددوال  ع مددد علددى اف ددرا  وجددود وطددق ربانيددي . الصيددر لعبددادد

أنا لدن أحداول منادندي هدذد الحلدول ، وأدد  مدن هدذا أد أُضديف مدن . م نوعي

وال ككددر با ضدداحي البنددريي والقددرابين ال يددد  لددي مجدداال . د  حددال آوددرعندد

فإذا قاد يوجد إله عنددد وطدق . لل عاطف مع محاوالت  برير ال قرب من هللا

وأندا . واصي للبنر ، فال  دك أنده يبدذل دصدار  جهددد حوكدان اه مامده بندا 

 . 769((يبدو لي أد من العي  أد نمعج مث  هذا احله بصلوا نا 
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أد مددن أسددباب إلحددادد مددا رآد مددن  -دبدد  إيماندده -وذقددر الملحددد أن ددوني فلددو  

ار سم  هذد : ))  رور وآالم في أوروبا أ نان الحرب العالميي الثانيي ، فقال

المندداهد فددي عقلددي فددي ف ددرة صددبا ، وظلدد  بكدد  مددا  حمدد  مددن قددرد  مثدد  

؛ إذ "بدديهللا مح"  نادطددا مددع مددا  ربيددُ  عليدده فددي عقيددد ي المسدديحيي مددن أد 

معطدلي الندر وا لدم ال دي )) و. 770((!قيف يسمح مدن يُحبندا بهدذد الندرور؟

طالددي )) ،و(( هللا الذ  ال يقبد  الندرور" هللا محبي "  قف عقبي أمام مكهوم 

المندددديئي احلهيددددي ليسدددد  عددددذرا قافيددددا لصدددد  قدددد  هددددذد المعاندددداة علددددى 

لمدفمنين وعند  طبي  هذد القاعدة للحكدم علدى صدحي ادعدان ا))،و771((البنر

ينب ددي أد ين كدي وجددود النددر والمعاندداة  -أ  أد هللا يُحبنددا -"هللا محبددي " بد د 

ليدَم ال نسد ن ج مدن وجدود هدذد  .وا لم من حياة البنر، وهذا لديس واددع ا مدر

النقادا في حيا نا أد احله ال يحبنا ، او أنه ليس هناك إله الب دي، واصدي أد 

)) و.772(( ثب  أد هناك إلهاك ، وأنده يُحبندا الم دينين لم يقدموا حيثيات داطعي

 ((إذا أدررنا بوجود احله الصيهر ، قيف نُكسر معطلي النر وا لم؟ 

 

واضدح مدن قدالم هدفالن المالحددة أد وجدود الندرور واآلالم فدي : أقول     

العددالم هددي معطددلي عندددهم، ومددن أسددباب إلحددادهم ، ودليدد  دددو  عندددهم فددي 

ا مددر قددذلك ؟، إندده لدديس معطددلي، لددو أد هددفالن فهدد  .والفهددم مددع المددفمنين

ن ددروا إلددى الموضددو  ن ددرة عقليددي علميددي إسددالميي ل بددين لهددم حدد   لددك 

المعطلي و ككك  إ كاال ها،وعلموا سب   لطهم فيهدا، والحكمدي مدن وجدود 

الدرد المجمد ، : وبياد ذلدك سديكود مدن جه دين. النرور واآلالم في ا ر 

 . والرد الُمكص 

فددإد هددفالن المالحدددة فددي نقدددهم لموضددو  النددر  ة للاارد المجماالبالنسااب     

إلحاديي، ونصرانيي، ولدم ين دروا إليده : وا لم في العالم ن روا إليه بن ر ين

ف وطفوا بسب  إلحدادهم  د احلحداد . بن رة عقالنيي وال علميي وال إسالميي

وأمدا  .دياني أرضديي هادكدي، وبسدب  النصدرانيي، وهدي دياندي ُمحرفدي وباطلدي

موضدددو  النددددر وا لددددم فدددي ديددددن احسددددالم فلدددديس هدددو قمددددا فددددي المقولددددي 

،وال هو معطلي قما صورها العقد  الملحدد، وإنمدا هدو "هللا محبي"النصرانيي

أمدر واضددح مكصدد  فددي احسددالم،  يقددوم علددى أصددول  ددرعيي موافقددي للعقدد  

إيد  دُد ح ))والعلم، أولها  إد هللا  عالى قما هو رحماد رحيم ويح  المفمنين، 

ديم   حي ُ َ كُور  رَّ كيرح لَُكمح ُذنُوبَُكمح َوهللاه ُ َويَ ح بيبحُكُم هللاه َ فَا َّبيُعونيي يُحح بُوَد هللاه آل ()ُقن ُمح  ُحي

بُونَهُ ))،و((47: عمراد بُهُمح َويُحي ، فإنده أيطدا  دديد العقداب ((03: الماددة()يُحي

                                                 
 .38: ، ي 6577، مك بي النروق الدوليي، القاهرة،  3رحلي عق  ، ط : عمرو  ريف 770
 .  03: ، ي 6577وليي، القاهرة، ، مك بي النروق الد 3رحلي عق  ، ط : عمرو  ريف 771
 . 00: ، ي 6577، مك بي النروق الدوليي، القاهرة،  3رحلي عق  ، ط : عمرو  ريف 772



َ الَ :)) ددال  عدالى. وال يح  الكدافرين َكدافيرييَن  فَدإيدَّ هللاه
دُ  الح : آل عمدراد ()يُحي

ددديينَ ))، و(( 46 ددُ  الحُمكحسي َ اَل يُحي فدداهلل سددبحانه فددي . ، ((11: القصددا()إيدَّ هللاَّ

 " . هللا محبي" احسالم ليس قما  قول النصرانيي

إد هللا  عددالى فعددال لمددا يريددد وال ي لددم أحدددا، واد أفعالدده : ا صدد  الثدداني    

لعدل، والحكمي، والرحمي ، فليس فدي أفعالده ظلدم وال سبحانه ال  صر  عن ا

وعليده فدإد الندرور واآلالم ال دي . جور وال انحراع عن الصدراط المسد قيم

ن َ رِّ َما َولَد َ ))  هر بكع  هللا  عالى (( 6-7: الكلد ()دُ ح أَُعوُذ بيَربِّ الحكَلَ ي  مي

ال  صدر  عدن فهي ال  ُنسد  إليده ق لدم وعبد ، وإنمدا هدي مدن أفعالده لكنهدا 

دراك : ))ددال سدبحانه. العدل ، أو الحكمي، أو الرحمدي لُدوا َحاضي َوَوَجدُدوا َمدا َعمي

ليدددددُم َربُدددددَك أََحدددددداك  ددددددَراٍط ))ي ، و((35: الكهدددددف()َواَل يَ ح إدَّ َربِّدددددي َعلَدددددى صي

لَُمودَ )) ، ((02: هود()ُمسح َقييمٍ  لَُم َوأَن ُمح الَ  َعح ُ يَعح  ((.672: البقرة()َوهللاه

 

إد هللا  عدالى ولد  البندر لعباد ده وام حدنهم فيهدا بدالصير : ا ص  الثال      

َصيحدري في حنَديك : ))والنر ف ني، دال  عالى
تي َونَبحلُوُقم بيالنَّدرِّ َوالح ُقُ  نَكحٍس َذاديقَيُ الحَموح

َجُعدودَ  فوجدود الندر فدي ا ر  ضدرور  ، فدال ((. 40: ا نبيدان()َوإيلَيحنَا  ُرح

 . ي هلل وام حاد البنر إال به  م العبودي

إد وجدود اآلالم فددي حيدداة احنسداد هددو مدن عددمم ا مددور : ا صد  الرابددع    

َوالَ  َهينُدواح فيدي : ))دال سدبحانه.وسنن الحياة ويصي  المفمنين والكافرين معا

ينَّهُمح يَ حلَُموَد َقَما  َد حلَمودَ  لَُموَد فَإ
مي إيد  َُكونُواح  َ ح ي َمدا  ابح يَ ان الحقَوح دَن هللاه ُجدوَد مي َو َرح

ُ َعلييمداك َحكييمداك  ُجدوَد َوَقداَد هللاه دَواليُكمح ))، و((753: النسدان()الَ يَرح لَ ُبحلَدُودَّ فيدي أَمح

دَرُقواح أَذك   يَن أَ ح دَن الَّدذي ن دَدبحليُكمح َومي يَن أُو ُواح الحكي َاَب مي َن الَّذي َمُعنَّ مي ُكمح َولَ َسح َوأَنكُسي

مي ا ُُموري َقثييراك َوإي  نح َعمح  فَإيدَّ َذليَك مي
بيُرواح َو َ َّقُواح  ((. 782: آل عمراد()د  َصح

 

إنه  وجد حاالت دد يكود النر فيها طريقا إلى الصيدر والصيدر : الصامس      

َرهُددواح َ دديحئاك َوهُددَو َويحددر  لَُّكددمح : ))طريقددا إلددى النددر، دددال سددبحانه َوَعَسددى أَد  َكح

بُدد لَُمددودَ َوَعَسددى أَد  ُحي لَددُم َوأَندد ُمح الَ  َعح ُ يَعح : البقددرة()واح َ دديحئاك َوهُددَو َ ددرٌّ لَُّكددمح َوهللاه

 . وعليه فال يصح ذم النر مطلقا، وال مدح الصير مطلقا ((.672

إد إيقددا  النددر وا لددم بالددذين يسدد حقود ذلددك بسددب  : ا صدد  السددادس    

ددال . السعيدة لإلنسداد أعمالهم النريرة هو طري  إلى العدل والصير والحياة

: البقدرة()َولَُكدمح فيدي الحقيَصدايي َحيَداة  يَداح أُوليديح ا َلحبَدابي لََعلَُّكدمح  َ َّقُدودَ : ))سبحانه

فهندداك  ددر يجدد  أد يصددي  الندداس ا  ددرار وإال عمدد  النددرور ((.715

 . واآلالم ب ير ح 

 



ن إد قدد  مددا يحدددث مددن ظلددم و ددرور وآالم بددي:-السددابع -ا صدد  أ ويددر   

وفيده يحكدم  -المعداد ا ودرو  -البنر بسب  أفعالهم لهم يوم يجمعهدم هللا فيده

ومدن جهدي . بينهم بالعدل في وذ ق  ذ  ح  حقه، ويُجاه  ق  ظالم بمدا ظلدم

أور  فإد في هذا اليوم ق  من ددره هللا عليه بعدله وحكم ده ورحم ده أمدورا 

ا فدإد هللا سدبحانه او برد بها وأضر ه وعدانى منهدا ولدم يكدن هدو السدب  فيهد

ددَي بَيحددنَهُم بيددالحَح ِّ َودييددَ  : )) دددال سددبحانه. سيعوضدده بددذلك أجددرا ع يمددا َودُطي

ينَ  ي َربِّ الحَعددالَمي َّ دُد هللي َولَددوح أَدَّ ليُكد ِّ نَكحددٍس ظَلََمدد ح َمددا فيددي ))،و((10: الممددر()الحَحمح

ددا َرأَ  ددقي ا َرح ي الَفح َددَدتح بيددهي َوأََسددُرواح النََّداَمدديَ لَمَّ ددَي بَيحددنَهُم بيالحقيسح ُواح الحَعددَذاَب َودُطي

 ((. 03: يونس()َوهُمح الَ يُ حلَُمودَ 

 

 لك ا صول النرعيي السبعي حل  معطلي وجود النر وا لم في العالم      

للددددين ال دددي أردددد  العقددد  الملحدددد وأدلق ددده وا صدددذها سدددندا لددده فدددي محارب ددده 

فهددي ليسدد  معطددلي فددي احسددالم، وإنمددا هددي قددذلك عنددد .وان صددارد لإللحدداد

الملحدد  نده أوطد  فهمهدا ولدم ين در إليهدا ن درة صدحيحي  قدوم علدى الدوحي 

 . والعق  والعلم،أو أنه  عمد ذلك ان صارا لإللحاد، أو أنه جمع بين ا مرين

  

أ ارها هفالن  وأما الرد المكص  على  لك النبهات واح كاالت ال ي  

يج  أد نعلم أد النر ال يوجد وحدد في : المالحدة في مث   كصلها فيما ي  ي

العالم وإنما يوجد بجان  الصير، والصيرات أقثر من النرور بكارق قبير 

ي مث  في وجود وهما على  ال ي أنوا  مع او الع ا سباب، أولها  . جدا

اد هو سببا في وجودد ، وإنما هللا النر والصير الذ  لم يُوجدد احنساد،وال ق

 عالى  هو الذ  ولقه ، قالصيرات والنرور ال ي نراها بسب  عوام  طبيعي 

ال دو  لإلنساد  فيها ، فقد  سقق ا مطار، ف نكع أدواما ، و   رق آورين ، 

وق  ذلك ولقه هللا  عالى  . فهذا السقوط فيه وير و ر بالنسبي إلى هفالن 

ٍن َوقيي   }فهواب دان وان هان،  ٍن َوهَُو َعلَى ُق ِّ َ يح سورة -{َواليُ  ُق ِّ َ يح

، ويندر  قله ضمن أفعاله سبحانه ال ي ال  صر  عن العدل، أو -26:الممر

الحكمي ، أو الرحمي ، ودد  نم  ق  ذلك أو مع مه ، بحكم أد هللا  عالى  

،وال ي لم  أفعاله قلها قمال وعدل ، رحمي وحكمي ، فهو سبحانه  ال يعب 

 .أحدا

والنو  الثاني من الصير والنر ، سببه احنساد ، فهو الذ  أوجدد وننرد    

بين الناس، فهو بما أنه إنساد فقد يحكم بالعدل ويننر الصير والسالم، ودد 

. يحكم بال لم ويننر الكساد والنرور والحروب،وي ق  أموال الناس بالباط 

 . احنساد وهو المسفول عنهفهذا النو  من الصير والنر سببه 



 

النو  الثال  من الصير والنر،سببه احنساد أيطا ، لكن آ ارد على     

الوادع ال  ُمارس ب يد  احنساد مبا رة في الوادع ، قما في النو  ا ول ، 

وإنما   هر في الوادع بسب  ال دو  احلهي ، ق د يرهق هللا  عالى عبادد 

ات الكثيرة، وا من الدادم، والذريي الصالحي ، المفمنين الصالحين بالصير

أوق د يُعاد  هللا  عالى الككار . والبرقي النافعي ،والثروات الكثيرة والم نوعي

وال المين والُمكسدين ، بالجكاع والمالهل، وا وبئي وا همات االد صاديي 

واالج ماعيي ،والسياسيي العسكريي ،وا مرا  الك اقي المس عصيي على 

ودد . وهذا النو  حدث في ال اري  و ما يمال يحدث إلى  يومنا هذا . لعال ا

بوا رسله  أوبرنا هللا  عالى  أنه  عاد  أدواما قثيرين قكروا بربهم ،و قذه

،وار كبوا الكواح  والمنكرات ، قالذ  حدث لقوم نوح وعاد ،وصالح  

َد وَ }:ققوله سبحانه ولوط ، وفرعود،  َعوح بي آلي فيرح
بُواح َقَدأح ن دَبحليهيمح َقذَّ يَن مي الَّذي

يَن  َعوَد َوُق ٌّ َقانُواح ظَاليمي َردحنَا آَل فيرح نَاهُم بيُذنُوبيهيمح َوأَ ح  -{بِيَاتي َربِّهيمح فَ َهحلَكح

  .   -03ا نكال

ويج  أد نعلم أد فاع  النر ليس  ريرا بالطدرورة وفاعد  الصيدر لديس    

يهددر دددد يكعدد  النددر فددي حدد  مددن يسدد ح   د احنسدداد الص. ويددرا بالطددرورة 

النر فيكود عمله حقا وعدال ال ظلم فيه ، وإنما هو عم  البد منه وال يصدح 

ودد يكع  النرير ويرا بنان علدى نيدي سديئي ليوددع إنسدانا آودر . السكوت عنه

في النر ، أو ليُصكي حقيق ه عنه ، ليمكر به مس قبال ، أو ليصرع عنه ويرا 

ولهدذا فدإد . ه من ح  له ، أو ليكس  ودد ليمكر بده الحقدام ودعا ، أو ليحرم

النيطاد قثيرا ما يح  بع  الناس على القيام ب عمال ويرة ليصدرفهم عدن 

ولهدذا فدإد َعَمد  الندر . أعمال ويهرة أور  أهم من ال ي هيهدن لهدم القيدام بهدا

عندما يكود حقا وعدال وواجبا وفي مكانه الصحيح الذ  البد منده هدو عمد  

مدد  وحكدديم ولدديس نادصددا وال عيبددا وال ظلمددا ، بدد  يصددبح مددن ال لددم عدددم قا

القيام به ؛ وقذلك عم  الصير بال ح  وال عدل ، وفي  ير مكانه الصحيح ، 

فقددد   ر دد  عندده أعمددال  ددريرة قثيددرة، فهددو عمدد  نددادا ولدديس حكيمددا وال 

 .عدال، ب  ودد يكود َمكرا و حايال ين هي إلى أعمال  ير أوالديي

لما ب د العق  الملحد ين ر إلى موضو  النر وا لم مدن هاويدي واحددة ع    

ويهم  هواياد ا ور  من جهي؛ وي ناسى الصير الكثيدر الدذ  فدي العدالم مدن 

فصيرات هللاَ ونيَعمه على عبدادد مدن المدفمنين والمالحددة ال  ُعدد . جهي أور 

 يهد م بهدا العقد  فلمداذا ال. وال  ُحصي، والعالم مملون بدالصيرات قمداك ونوعداك 

فلدو هالد  وذهبد  مدن الكدود النهدار . !!الملحد ليكود لده طريقدا إلدى هللا ؟؟

العدددالم وهلدددك احنسددداد، ف دددذقر مدددثال نعمدددي الندددمس، والهدددوان، والجاذبيدددي، 

 



فال يح  للعق  الملحد أد .فالصيرات قثيرة جدا، والنرور دليلي جدا. والمطر

د بهددا ويددرف  أد ين ددر بعددين واحدددة في م ددع بددالصيرات وال يُ  حدددث وال يُنددوه

 كددود طريقددا إلددى هللا مددن جهددي، لكندده مددن جهددي أوددر  فددال يددر  إال النددر 
 . !!ويطعن به على الصال  عم وج  وي همه في عدله وحكم ه هورا وبه انا

 

أما بالنسبي  دوال هفالن المالحدة فردندا السداب  يهددمها قلهدا،  نده قداد     

اح كاالت ال دي أ ارهدا هدفالن، لكدن مدن جهدي ردا  امال مقوضا للنبهات و

اوددر  هيددادة فددي نقطددها وإ ددرانك للموضددو  سدد رد فقددق علددى أدددوال الملحددد 

 .  بر راند راس 

عندما  كلم  في موضو  ا والق الدينيي والنر والصير قاد مما منها أنه    

 الدذ  لطالمدا وهو الموددف –أو أد   صذوا نكس مودف الال أدريين : )) داله 

 وهدو أد هددذا العدالم ددد  مد  صددناع ه مدن دبد  النددر فدي –وجد ده معقدوالك 

هناك آران من الممكن أد  قدال دادمداك حيدال . اللح ي ال ي قاد هللا فيها  افالك 

 . 773((وأنا لس  معنياك بدحطها، ا مر  هذا

 نده أوال . دوله هذا ال يقوله إال جاهد ، أو معاندد، أو ملحدد جاحدد  :أقول    

إد الصير والنر ليسدا ودالقين وال قدادنيهن منكصدلين عدادلين ، وإنمدا همدا مدن 

. أفعال الصال  عم وج ، وإما هما من افعال المصلودين العادلين قالبنر مثال

مكددن للمصلددودين وعليدده فددال يُمكددن للنددر وال للصيددر أد يصلقددا الكددود ، وال يُ 

وعليه فإد الكود لن يصلقده إال ودال  . الصيرين وال ا  رار أد يصلقوا العالم

ددير عليم حكيم ، ولقه بك  ما فيه من وير و ر ، بعلدم وعددل وحكمدي، وال 

فهو حكيم عادل رحيم في ق  أفعاله سوان قان  ويرا أو . ول  في أفعاله أبدا

يس نقصا وال عيبا، فهو ال يص لدف عدن وعليه فوجود النر في الكود ل.  را

الصيددر ، فهمددا يدددالد علددى الحكمددي والعدددل احلهيددين؛ وح ددى وجودهمددا فددي 

أعمال البنر لهما ما يُبررد، فقد يكود من ال لم وضع الصير في  ير محله، 
 . ويكود من العدل والحكمي وضع النر في موضعه

م صددحيح، وإنمددا  كلددم إد راسدد  لددم يدد كلم بعقدد  صددريح وال بعلدد :ثانيااا      

بهواد، وال يصح له أد يكع  ذلك في أمر وطير ي عل  بالصير والندر وولد  

ولهذا فإد الرج  يطحك علينا وعلدى نكسده . العالم، ويصاط  فيه بنرا مثله

بذلك االف را  المادف ، فكاد عليه أد يقدم الدلي  الصدحيح مدن العقد  ، أو 

بد د الندر هدو الدذ  صدات العدالم،  من العلم أو بهما معا على صحي هعمده ،

فال يح  له أد ي كلم بما يهواد  م يطرحه عليندا . وأد هللا قاد  افال عن ذلك 
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ومن أين . قح  أو دلي  على هعمه ، فلي رك أهواند ور با ه وأوهامه عندد

له أد ذلك دد حدث ؟، وقيف يمعم أد هللا قاد  دافال، وهدو ال يدفمن بده ؟؟، 

إد هعمده هدذا لديس . ي ا دب أد يُوصف هللا بال كلي؟؟ وأليس من الجه  ودل

مددن العقدد  وال مددن العلددم، وإنمددا هددو مددن ا هددوان والعندداد وال ددرور ودلددي 

 . !!ا دب

إنه ال يح  لبر راندد راسد  وال ل يدرد أد يص لد  مدماعم وأهدوان  دم  :ثالثا   

ليده يدعي أنه  ير معنٍي ب د يقدم الدلي  على صح ها ووجودها، بد  يجد  ع

أد يذقر أدل ه ، وإال فلي رك مماعمه عندد ، فلسنا في حاجي إلى أد يطرحها 

وإذا دددال ب ندده لدديس معنيددا بدددح  ا دددوال ال ددي  ددرد علددى مماعمدده، . علينددا

. فليعلم أنه معندي ومطالد  بد د يفيدد مماعمده با دلدي الصدحيحي ال دي  ثب هدا

 بات، وليس  من وإال فهي مرفوضي ومردودة عليه، وما هي إال أهوان ور

ومودكه هدذا لديس مدن االسد دالل العلمدي ، وال . العق  وال من العلم في  ين

من الموضوعيي والحياد ، وال مدن الطدوابق ا والديدي والعلميدي ال دي يجد  

أد  حكم منهج االس دالل الصحيح، وإنما هو من مدنهج االسد دالل احلحداد  
 . !!الوحي والعلمالقادم على ال حريف وال صريف وهدم العق  و

عنددددما قددداد يددد كلم عدددن العددددل وال لدددم وعالد همدددا باحيمددداد وأماااا قولاااه     

، ولنك ر  أد أحدهم حص  على صندوق بر قدال وددام بك حده : ))باهلل،فقال

، فإندده لددن يجددادل ، البر قدداالت العليددا فددي الصددندوق قاندد  فاسدددة  ووجدد أد

الندصا الدذ  يككدر بعلميدي  هدذا مدا سديقوله، فاسددة  وربما سيقول أد البقيي

وهذا ينطبد  . و ح   المودع ا على منه   د هذد البر قاالت عيني الصندوق

وهدذا سدب  أقثدر مدن قداٍع ، ال لدم  إننا هنا نجد ددراك عالياك من، على الكود 
 . 774((قي نقول أد العدالي ال  حكم  يئاك من هذا العالم

دامدده علددى اسدد دالل فاسددد إد قالمدده  يددر صددحيح فددي مع مدده وأ: أدددول     

 نددده أوال إد مثدددال صدددندوق . وهاددددف، وفيددده  العددد  و لبددديس وسكسدددطي 

البر قال ال يس لمم الن يجي ال ي ور  بها الرج ، وإنما يح م  أقثر من حالي 

فوجددود البر قدداالت الكاسدددة أعلددى الصددندوق ال يعنددي . ولدديس حالددي واحدددة

يُمثد  اح مداال مدن اح مداالت بالطرورة أد الصندوق قله فاسد ، وإنمدا ذلدك 

. أوددر  ، فقددد يكددود أسددكله جيدددا،أو وليطددا بددين الكاسددد والجيددد مددن البر قددال

وعليدده فددال يصددح االح جددا  باالع مدداد علددى اح مددال واحددد ممكددن بجاندد  
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إذا دودد  االح مددال سددقق : ولهددذا ديدد . اح مدداالت أوددر  هددي أيطددا ممكنددي
 . االس دالل 

ا سب  أقثر من قاٍع قدي نقدول أد العدالدي ال وهذ: )) و انيا ال يصح دوله   

، إنده ددول مبدالغ فيده جددا وال يصدح  عميمده وال (( حكم  ديئاك مدن هدذا العدالم

 د العدالدددي ظددداهرة فدددي الكدددود بندددك  قبيدددر علدددى المسددد ويين . القطدددع بددده 

فمن الناحيدي الطبيعيدي فدال يوجدد ظلدم أصدال، فداهلل  عدالى . الطبيعي والبنر 

وحكمي ، وبإحكام وإ قاد ، فال يوجد أ  ول  في الطبيعدي، ول  الكود بعدل 

فداهلل  عدالى وه   دروات ا ر  فدي مص لدف . قما هو مناهد و ابد  بدالعلم

جها ها علدى قثر هدا و نوعهدا، وويرا هدا أقثدر مدن اآلالم ال دي  طدر البندر 

قما أنه سدبحانه أمدر بالعددل ونهداهم . بسب  عوام  الطبيعي بكارق قبير جدا

 لم ، وبال عدارع وال عداود فيمدا بيدنهم ،وفَطدرهم علدى الصيدر والندر، عن ال

وجع  فيهم مص لدف أندوا  القددرات العقليدي والنكسديي والبدنيدي، علدى  نوعهدا 
 . و كاو ها مما يطمن لهم الحياة الكريمي في ا ر  إد هم ال مموا بنريع ه

الناحيي البنريي، فمن المعروع  اريصا و رعا أد هللا  عالى أرس  ومن      

َسدلحنَاَك : ))ا نبيان إلى ق  النعوب، وأبل هم دينه ورسال ه ، دال  عالى إينَّدا أَرح

ير   ٍي إيالَّ واَل فييهَا نَذي نح أُمَّ يراك َوإيد مِّ يراك َونَذي َولَقَددح ))، و(( 63: فداطر()بيالحَح ِّ بَني

دنح هَدَد  بََعثحنَا  دنحهُم مَّ َ َواجح َنيبُدواح الطَّداُ وَت فَمي بُدُدواح هللاه ُسدوالك أَدي اعح دٍي رَّ فيي ُق ِّ أُمَّ

ديُرواح فيدي ا َرح ي فَدان ُُرواح َقيحدَف َقداَد  داللَيُ فَسي نح َحقَّد ح َعلَيحدهي الطَّ نحهُم مَّ ُ َومي هللاه

بيينَ  ا قداد عدادال حكيمدا فدي ولقده ، فاهلل  عالى قمد(( 42: النح ()َعاديبَيُ الحُمَكذِّ
 . للكود وم اهرد قاد قذلك في  عامله مع بني آدم

وأما من جهي سلوقيات احنساد فدي ا ر  ، فلديس صدحيحا أد العدالدي     

. ال  حكم  يئا من حيا ه ، فهذا قالم باط  دطعا ، ودادله إما جاه ، أو معاند

، والعددل وال لدم ، مدع وإنما الصحيح هو أد حيداة البندر فيهدا الصيدر والندر

. او الع نسبي ق  منها درجي وان ندارا، وهدذا  ابد  فدي ال داري  والحاضدر

مددن ذلددك مددثال فقددد أدددام المسددلمود فددي العهدددين المدددني والرا ددد  العدددل 

ونحدددن ندددر  اليدددوم أد . والمسدداواة وا ودددوة  فدددي همددن  لددد  عليددده ال لددم 

بلدددانهم، ومج معددا هم ، ال دربيين يُقيمددود العدددل والمسدداواة بندك  واسددع فددي 

لكنهم من جهي اودر  ينندرود ال لدم والكسداد فدي قثيدر مدن دول العدالم مدن 

وح ى في الدول الم صلكي فمع ال لم الموجود فيها فإد قثيرا . أج  مصالحهم

وعليدده فددالحكم المطلدد  الددذ  . منهددا فيهددا عدددل ومسدداواة ولددو بنددك  نسددبي

د مدنهج االسد دالل عندد أصدرد الرجد   يدر صدحيح ، وهدو  داهد علدى فسدا



العق  الملحد واصي عندما ي عل  بدينه، فإنه ينقل  على العق  والعلم وي عل  
 . ب هواده و الو ه الصرافي قما بيناد في الكصول السابقي

لقد دي  لي إد العذاب إنمدا يُرسد   طهيدرا مدن الصطيئدي ، ))  :وأما قوله     

كال في عامه الرابع أو الصامس دد ولكني أجد من العسير عليه أد أع قد أد ط

أو دد  فددي ال لددم بحيدد  اسدد ح  العقدداب الددذ  ينددمل بعدددد  يددر دليدد  مددن 

ا طكددال، ويسدد طيع دديسددونا الُم كددادلود أد يددروهم فددي أ  يددوم يندداؤود ، 

وددد ديد  لدي قدذلك أد الطكد  . ويُقاسود  باريح ا لم في مس نكيات ا طكدال

ه يسدد ح  العدددذاب عقابددا علددى آ دددام وإد لددم يكددن ار كدد  وطددد ك فاحنددا، فإندد
 .  775((والديه

أوال من  راد  المالحدة وم الطا هم أنهدم ينكدرود وجدود هللا،  دم  :أقول    

ي  لمود لوجود النر في ا ر  ويع رضود على وجودد، وي صذونه وسيلي 

لكنهم مدن . للرد على المفمنين في إيمانهم باهلل، ويع مدود عليه في إلحادهم 

يكعلدود ذلدك وقد نهم يع رضدود بده علدى هللا أو يسد لونه وقد نهم  جهي أور 

ولو قاد الملحد موضوعيا مع نكسه مدا فعد  ذلدك، فهدو مدادام .  !!يفمنود به

ال يفمن باهلل، ال يح  له أد ي همده ويع در  عليده لوجدود الندر وال لدم فدي 

يقدرأ  فإد قاد يريد حقا معرفي الح  في ذلك، فإما أد يدفمن بداهلل، أو. الكود

ليعرع لماذا ولد  هللا احنسداد والندر فدي ا ر ؟؟،  -القرآد الكريم -ق ابه

أو على ا د  يك ر  جدال أنه يفمن باهلل ليسد طيع فهدم الحكمدي وال ايدي مدن 

 . وجود النر في ا ر 

يجدد  أد نعلددم أد هللا  عددالى لددم يصلقنددا لن قدد  ونلعدد  ونكددرح، وال   :ثانيااا    

النر وا لم والبدفس؛ وإنمدا أوبرندا سدبحانه أنده ولقندا  لن عذب ون  لم ونعاني

لنعبدد وف   ريع ه ال ي أنملها علينا بواسدطي أنبيادده، وال  د م هدذد العبوديدي 

إال باالم حدداد واالو بددار والددبالن واالبدد الن، وال يدد م ذلددك إال بوجددود الصيددر 

يكود فوجود الصير والنر ضرور ، وال عي  فيهما، ودد .والنر في العالم 

الصير طريقا إلى النر، ودد يكود النر طريقدا إلدى الصيدر، وددد يكدود الندر 

عدال وحكمي، ودد يكود الصير ظلما وَسكها، دد يكونا قذلك إذا لم يوضع قد  

وعليدده فدال يصدح االنكدار علدى هللا  عدالى فددي . منهمدا فدي مكانده المناسد  لده

يس عبثا وال عنواديي لكن وجودهما ل. ولقه للصير والنر ووجودد بين البنر
 . ، وإنما يصطعاد للعدل والحكمي وف  احرادة احلهيي

وأما موضو  ا مرا  ال ي  صي  ا طكدال ومدا ي ر د  عنهدا مدن آالم     

وعذاب، فإنها  ندر  ضدمن ُسدني االم حداد واالبد الن، و د م بعددل وحكمدي ، 
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نو  سببه : دو لك ا مرا  نوعا. وهللا عم وج  عادل حكيم وال ي لم أحدا

. احنسدداد، ف وجددد أمددرا  بسددب  إهمددال المج مددع للن افددي وال ربيددي الحسددني

وأودددر  بسدددب  اآلبدددان، فقدددد يكوندددوا مصدددابين بددد مرا  وطيدددرة أصددداب هم 

فعنددما   هدر . حهمالهم وار كابهم للمحرمات، فان قلد  إلدى اوالدهدم ورا يدا

ناس جميعا ليحذروا على أوالدهم وي عذبود بها  كود عقابا وعبرة ل بان وال
 . مما ودع فيه  يرهم، ولي عاونوا على حمايي مج معهم 

هو أمرا  دطاها هللا وددرها على عبادد  بحكم ه وعدله، : النو  الثاني    

الم حاد اآلبان وبادي المج مع، من جهي الصبر وااله مام والقيام بالواجبات 

لددى ا طكددال  كددود قمددا أد  لددك ا مددرا  ال ددي   هددر ع. المكروضددي علدديهم

مجاال  طبيقيا هاما لألطبان ليدرسوا أمرا  ا طكال وآ ارهدا علديهم لعدال  

قما أنه سبحانه لن ي لم ا طكال المرضى ، ولن . المرضى وودايي اآلورين

 ذه  آالمهم سد ، وإنما سيعوضهم ذلك بعدله وحكم ده وجميد  قرمده يدوم 

دَي بَيحدنَهُم : ))قولده سدبحانهالقيامي، نه سيقطي بين ق  النداس بالعددل، ل َودُطي

يَن  ي َربِّ الحَعالَمي َّ ُد هللي  (( .  10: الممر )بيالحَح ِّ َودييَ  الحَحمح

وبذلك ي بدين جليدا أد موددف العقد  الملحدد مدن وجدود الندرور واآلالم فدي   

العالم هو مودف ذا ي إلحداد  أقثدر مدا هدو موددف عقلدي وعلمدي مدن جهدي، 

صدبي وضديقي ل د  رد بالنصدرانيي وجهلده باحسدالم أو وانه طرحه بن درة م ع

قمددا ا طددح أيطددا بطددالد . ل جاهلدده لدده ان صددارا لإللحدداد مددن جهددي أوددر 

 .و هاف   بها ه وإ كاال ه ال ي أ ارها حول موضو  النر في العالم

 

 :لماذا يلحد العقل الملحد ؟ : رابعا
باطد  عقدال و درعا  بين من نقدنا للككر احلحاد  أنه فكر هاددف م هافد     

وبما أنه قذلك فماهي ا سباب .وعلما، دام أساسا على  الوث ورافي إلحاد 

ال ي جعل  طادكي من البنر ي بنود ذلك الككر، فيجحدود والقهم وي مسدكود 

وهدد  حقدد  احلحدداد للملحدددين فوادددد  ددنكعهم فددي . باحلحددادا ويدددافعود عندده؟؟

 . كرا ودلبا وسلوقا ؟؟ف: الدنيا واآلورة ؟؟ وماهي آ ارد عليهم

ُمف رة وم   رة ببعطدها   وجد أسباب قثيرة وم داولي :أسباب اإللحاد :  10

منهدا أوال أسدباب   علد  . سببا في إلحاد المالحدة عندما جحدوا والقهم قان 

ر المالحدة هلل  بالجوان  الككريي والعلميي والدينيي، أولها ي مث  في وط   صوه

د ، وهدذا  جلدى بوضدوح فدي مواددف قبدار المالحددة وأفعاله وعالد ده بدالكو

، وهوقينغ في مودكهم من ددوانين  -دب  إيمانه -قبر راند راس  ،وأن وني فلو

فهددفالن وأمثددالهم ي صددورود أد البنددر دددديما قددانوا . الطبيعددي و دد ليههم لهددا



يُكسرود ظواهر الطبيعدي بال ددو  المبا در هلل ، فهدو الدذ  يُسديرها مبا درة، 

 نف العلم الحدي  وجود دوانين   حكم في الكدود و سديرد ظندوا أنهدم فلما اق

اق نكوا ل م الكود ؛ فمعموا أد الطبيعدي  حكدم نكسدها بنكسدها ، وليسد  فدي 

وهدذا  كسدير باطد   درعا وعقدال . حاجي إلدى إلدى إليده يد حكم فيهدا ويُسديرها

بقدوانين وعلما قما بيناد في عدة مواضع عندما أبطلنا اح جا  العقد  الملحدد 

إنه باط   د الكود بك  مافيه من دوانين وقادندات مصلدوق وسدادر . الطبيعي

إلى الموال، وعليه فال بد له من وال  ولقه ، وهو الذ  سيرد ب لك القدوانين 

فداهلل  عدالى فعدال لمدا يريدد، فكمدا أنده . ال ي هي من مكونات الكود المصلدوق

ودد ومصلودا ه، فيُسير مصلودا ه يكع  بكن فيكود ، فإنه أيطا يكع  أيطا بجن

هددذا ا مددر الع دديم والحكدديم هددو الددذ  جهلدده هددفالن المالحدددة أو . بمصلودا دده

 . !! جاهلود

فيمدا أر  فدإد السدب  : ))وعن ذلك السب  يقول الكيميادي باس  الطدادي     

االول في إنكار المنكرين من علمان الطبيعي ال ربيين دور الصال  فدي العدالم 

الكهم الحاص  لديهم عما يسمى دوانين الطبيعي حي  يع قدد بعطدهم هو سون 

وربما قثير من الناس في ال رب اد دوانين الطبيعدي  كعد  الحدوادث النا جدي 

عنهدا بدذا ها حدال  دوافر مسد لممات و دروط ال داهرة ا  اد القدوانين  كعد  

فعلهددا بددالطبع وال  ح ددا  الددى مددن يكعلهددا لهددذا ال ددر ، وهددذا هددو مجددرد 

 .776(( را  ال دلي  عليه ولم ي مكن احد من ا با ه علميا وال فلسكيا اف

   

مددن الددذين ألحدددوا مددن أهدد  العلددم  ي مثدد  فددي أد قثيددرا: الساابب الثاااني    

والُمثقكين عامي لم يطلعوا أو رفطوا االنجاهات العلميي ا ويرة ال ي هدم  

قال  قدد بدد د الكدود ُولدد  مددن . احيمداد بدداهلل نصدرا مددفهرااحلحداد ونصددرت 

عدددم، وأد العقدد  مكاندده القلدد  ال الدددمات ، وأد العقدد  لدديس عطددوا ماديددا ، 

 . و يرها قثير جدا سب  ذقر بعطها 

أوطان وأباطي  في الك اب المقدس، فقد قاد  ي عل  بوجود: السبب الثالث   

أن  ددوني فلددو، والملحددد ليددو مايكدد   سددببا فددي إلحدداد قثيددر مددن ال ددرابيين مددنهم

الدذ  ذقدر أد  -ابن البيولدوجي الندهير الناددد للدارويندي مدا يكد  بيهدي -بيهي

سددب  إلحددادد لددم يكددن بسددب  أفكددار والدددد العلميددي وآ ارهددا الكلسددكيي فددي نقدددد 

للدارويندي و يرهدا ،وإنمدا قدداد بسدب   كنيدد الملحددد ري ندارد دوقندم للك دداب 

هددذا المسددكين أوطدد  عندددما ألحددد وقكددر . 777"احلدده وهددم"المقدددس فددي ق ابدده 

بصالقه بذلك السب  ، فهو دليد  علدى دلدي فهمده وعلمده،  د وجدود ا باطيد  

وا وطددان العلميددي فددي الك دداب المقدددس و يددرد مددن الك دد  المقدسددي المادكددي 
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ليس  دليال على عدم وجود هللا، وإنما هدي دليد  علدى بطدالد  لدك الك د  ال 

ودد سب  أد نادننا هذا الموضدو  وبيندا أد القدرآد . موجود أد الصال   ير 

الكريم يص لف  مامدا عدن  لدك الك د ، فدال  وجدد فيده أباطيد  وال أوطدان وال 

 نادطات من جهي، وبينا من جهي أور  أنه ح ى ولو اف رضنا جدال أد ق  

 الك   المقدسي باطلي فلن  كود دليال على عدم وجدود هللا  عدالى،  د الددلي 

 .   القطعي ا ول على وجودد سبحانه هو وجود الكود المصلوق من عدم

 

للنكوك والنبهات، فمنهم من   دمود   عره  بع  الناس: السبب الرابع   

 بهات أ نان مطاالعا ده وانند اله بالقطدايا الككريدي، ومدنهم مدن  هجدم عليده 

الددنكس  لكنددله فددي حيا دده العمليددي، فيددنعكس عليدده سددلبا ويقددع فريسددي لهددواجس

فيصبح يندك فدي الددين وجددو  ال مامده بده، وددد . والنيطاد  جاد هللا ودينه

مدن ذلدك . ين هي حاله إلدى الككدر بالددين والنبدوة،  دم احلحداد وجحدود الصدال 

ذقدر أنده مدر ب همدات ماديدي وظدروع داسديي فددعا هللا  مثال أد أحد المالحدة

يُسدد جاب دعدداؤد دول دده قثيددرا، فلددم يسدد ج  لدده، وظدد  ي دد لم قثيددرا، فلمددا لددم 

 .778النكوك والنبهات ح ى أوصل ه إلى احلحاد

حددث لده ذلدك  نده فند  فدي االم حداد ل سدرعه ،  -وأمثالده-ذلك الرج       

كمي   ورد فمن المعروع  درعا . وجهله بنروط وسنن اس جابي الدعان، وحي

بادد أد من  روط الدعان اد يعرع العبد اد من ُسنن هللا  عالى أنه يم حن ع

َجُعدودَ )) بالصير والندر َصيحدري في حنَديك َوإيلَيحنَدا  ُرح
 40: ا نبيدان()َونَبحلُدوُقم بيالنَّدرِّ َوالح

وربمدا . لذا فقد يكدود الندر أنكدع للمب لدى مدن الصيدر ، وددد يكدود العكدس((. 

بَادي  : ))ذلك النصا لم ي وذ بنروط الدعان ، منها دوله  عالى َوإيَذا َس َلََك عي

نُدواح بيدي َعنِّي  مي يبُواح ليدي َولحيُفح د َجي دَوةَ الددَّا ي إيَذا َدَعدادي فَلحيَسح يدُ  َدعح فَدإينِّي دَرييد   أُجي

ُ ُدودَ  وربما  سره  ولم يصبر، ف عج  االس جابي (( . 782: البقرة()لََعلَّهُمح يَرح

 . فرس  في االم حاد

دعان ومنهددا  لددك النددروط أيطددا أد النددر  ذقددر أد حدداالت اسدد جابي الدد    

مقرونددي بالنيددي والصدددق و وفيدد  هللا  عددالى وحكم دده، فقددد  حدددث االسدد جابي 

ودد دد ي طلد  ا مدر ود دا . بسرعي، ودد    ور، وربما  ُدور إلى يوم القيامي

ومدن مواندع . طويال ل  م عمليي االم حداد فيكدود ال د ور فدي صدالح الدداعي 

فددال ي وددذ با سددباب  عدددم االسدد جابي أد الددداعي دددد يكددود مع ددديا فددي الدددعان

ودد  كدود ني ده سديئي ، فلدم . النرعيي الماديي والروحيي الموصلي إلى  حقيقه

َ لََكاَد َويحراك لَّهُدمح ))يصدق هللا  عالى  ، فيددعو هللا ((67: محمدد()فَلَوح َصَددُوا هللاَّ

وددد يكدود دليد  . او بارا و عاليدا، أو حسددا لمدا عندد النداس، أو َمنداك علدى هللا
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. ر ضعيف االيماد في هم والقه وي دن فيده ظدن السدون فدال يُسد جاب لدهالصب

فعلى الُمب لى أد ي قي ويصدبر ويح سد  وال . فالصدق في الدعان ضرور  

: ي سر  ، ح ى وإد طال ا مر ليكدود مدن الدذين يصددق علديهم دولده  عدالى

َر الح )) يُع أَجح َ الَ يُطي بيرح فَإيدَّ هللاه دنيينَ إنهُ َمن يَ َّ ي َوييصح سي ، وال ((55: يوسدف()ُمحح

ني َعلَديحهيمح َداديدَرةُ : ))يكود مدن الدذين ددال فديهم سدبحانه دوح ي ظَدنَّ السَّ ال َّدانِّيَن بيداهللَّ

ُ َعلَددددددديحهيمح َولََعدددددددنَهُمح َوأََعددددددددَّ لَهُدددددددمح َجهَدددددددنََّم َوَسدددددددانتح  دددددددَ  هللاَّ ني َوَ طي دددددددوح السَّ

يراك   ((.2:الك ح()َمصي

 

صا جانبا من الددين فقدق ، فقدد   هدر علدى  دك  علما ب د النبهات ال      

 كوك في هللا ، أو النبوة، أو اليوم اآلور، أو الدوحي، أو القطدان والقددر،أو 

وهذد الندبهات ددد  حددث لقلدي العلدم ، أو سدون الكهدم ،أو لوسداوس . النريعي

يددد  ي : )) -صدددلى هللا عليددده وسدددلم  -رسدددول هللا  النددديطاد قمدددا فدددي حددددي 

من ول  ربك : من ول  قذا ،من ول  قذا ح ى يقول: فيقولالنيطاد أحدقم 

والنبهات ال ي يُثيرهدا النديطاد أو يكدود  .779((فإذا بل ه فليس عذ باهلل ولين ه

طرفا فيها ددد يندعر بهدا االنسداد ويددرك أنهدا ليسد  مدن نكسده ،ويحدس بهدا 

للجدون عندما  هجم عليه و ُفرده و ُقلقه ، فإد لم يقاومها بدالعلم والمجاهددة وا

 .إلى هللا عم وج  بالهدايي والثبات فقد  ُهلكه إد لم ي دارقه هللا عم وج 

 

ي علد  بطدعف : -من أسباب احلحاد الككريدي والدينيدي –السبب الخام     

فقدر المك بدي العربيدي احسدالميي فدي نقدد احلحداد الجديدد، فيجدد النددباب )) و

نكسه في العران، وفدي المقابد  هنداك وفدرة فدي المدواد الم نكك والم ساد  

احلحاديدددي ق ابيددددي ومرديددددي بندددك  يجعدددد  المعادلددددي  ميددد  بندددددة لصددددالح 

رف  بعد  العلمدان ال صدنيف فدي الدرد علدى )) إلى جان   .780((احلحاد

النبهات، فعندما يبح  النباب عن ردود على الندبهات ال دي  حاصدرد ال 

وجددد ردود وال إجابددات، فيكقددد  ق دده فددي ددددرة يجددد، وبال ددالي ي ددن أندده ال  

احسالم على مواجهي اح كاالت وال ساؤالت مما يفد  في نهايي المطداع 

 .781 ((إلى الودو  في احلحاد

وفي مقاب  ذلك الطعف والدنقا فدي ال صدد  للككدر احلحداد  بدالردود   

لم بددالع)) العلميددي الكافيددي والقويددي والمقوضددي لدده،  وجددد حمددالت م دداجرة 

ل رويج احلحاد ؛ حي  ي م ال درويج لن ريدي ال طدور مدثالك علدى أنهدا حقيقدي 

دطعيددي يقينيددي وأنهددا هددي العلددم الددذ  ال يقبدد  الصددالع، قمددا يدد م ال ددرويج 
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دا علددى يدد العددالم   -احلحاديددي -للن ريدات الحديثدي فدي نندد ة الكدود وصوصك

مدع الددين  فإذا  عارضد  هدذد الن ريدات. الكيميادي ا  هر س يكن هوقينج

وهدذا هدو ال حدد  . قاد هذا دلديالك عندد القدوم علدى بطدالد الددين وورافا ده

ا قبدددر الددددذ  يواجددده احسددددالم اآلد ؛ مواجهدددي هددددذد الن ريدددات العلميددددي 

و محيصدها و مييددم الحدد  مددن الباطدد  فيهددا وفدد  منهجيددي  ددرعيي إسددالميي 
 .782((عقليي سليمي

ان الطبيعي يدعود أد أدلدي ي عل  ب د بع  مالحدة علم: السبب السادس    

وجود هللا  ير قافيي ، أو  ير ُمقنعي لهم، فيطلبود ليُفمنوا باهلل أدلدي مبا درة 

ي صدورد اد  ))وهدفالن . قالمعجمات ال ي قان    هدر علدى أيدد  ا نبيدان

الكود الذ  يديرد إلده ينب دي اد يكدود عندواديا فمدثال نجدد اد عدالم الكيميدان 

نه على اسد عداد لإليمداد بوجدود ودال  فيمدا لدو ظهدر إ: س يكن واينبرت يقول

وهدذا طلد  لمعجدمة، قدذلك يقدول لدورنس . سيف من نار يد  ي ليقطدع رأسده

قراوس انه مس عد لإليماد، بوجود وال  لو انه وجد في اللي  اد النجدوم ددد 

وددد . انا هنا ،وهذا ايطا طل  لحصول معجمة: اصطك  ل فلف جملي  قول

عليدده الصددالة -رقين مددن طلدد  مثدد  ذلددك مددن الرسددولقدداد دددبلهم مددن المندد

دَن ا َرح ي يَنبُوعداك ،أَوح  َُكدوَد )) -والسالم َن لََك َح َّى  َكحُجَر لَنَا مي مي َودَالُواح لَن نُفح

قيقَ السََّمان َقَمدا  يراك ،أَوح  ُسح اللَهَا  َكحجي َر ا َنحهَاَر وي نٍَ  فَ ُكَجِّ يٍ  َوعي ن نَّصي لََك َجنَّي  مِّ

ددن هَ  ي َوالحَم ديَكدديي دَبيدديال، أَوح يَُكددوَد لَددَك بَيحدد   مِّ  يَي بيدداهلله
ددَ  َعلَيحنَددا قيَسددكاك أَوح  َدد ح َعمح

َل َعلَيحنَدا قي َابداك نَّقحدَرُؤدُ  َن ليُردييَِّك َح َّدى  ُنَدمِّ مي دَى فيي السََّمان َولَن نُفح ُرٍع أَوح  َرح ُهوح

ُسددوالك دُدد ح ُسددبحَحاَد َربِّددي هَدد ح ُقنددُ  إاَلَّ  وهددذد ((. 54 -55:احسددران()بََنددراك رَّ

الطلبددات  دد م عددن حقيقددي ما لددي فددي  ككيددر هددفالن وهددي اد العددالم ي حددرك 

ومرة اور  ال يوجد ا  دلي  عقلي علدى صدحي . بالمعجمات وليس بقوانين

« ولددَ  السددماوات وا ر  بددالح »: هددذا النددين بدد  هللا  عددالى يقددول اندده

بقانود،فدددالكود يسدددير وفددد  سدددنن أ  دواعدددد وبدددالح  معناهدددا (...4:النحددد )

 . 783((ودوانين ب مر والقه في ق  آد 

 

والحقيقدددي هدددي أد السدددب  العميددد  وران  لدددك المطالددد  هدددي نكوسدددهم       

المريطي والرافطي لإليماد بداهلل ،  د الدراف  لده ال يككيده أد يوجدد ولد  

هددذد :لفددإد وجددد ولددال دددا. واضددطراب فددي الكددود وال االنسددجام واححكددام 

وإد وجدد ن امدا ُمحكمدا . عنواديي وعب ، و اهد على أد الكود ال وال  له
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هددذد ح ميددي ودددوانين صددارمي  حكددم الكددود وال يح ددا  الكددود إلددى إلدده : دددال

 . وهذا الكالم داله المالحدة المعاصرود منهم س يكن هوقينغ!! ليُسيرد

 

الصاردي ليُفمندوا، ددد حدد   وال ك أد مطالبي الككار بالمعجمات الماديي     

قثيرا في القديم، لكن هللا  عالى أودكها  نها ادت دورها في همانها من جهي، 

و بين من جهي أور  أد قثيرا من القدمان ال  نكع معهدم  لدك المعجدمات بد  

َوَمدا َمنََعنَدا :)) دال  عدالى. هاد هم ضالال وإصرارا على الككر قكرعود مثال

َ  بيا سي لُودَ أَد نُرح علما بد د هدذا (( .  05: احسران()آليَاتي إيالَّ أَد َقذََّب بيهَا ا َوَّ

النددو  مددن المعجددمات ال يككددي حيمدداد الددذين لددم يروهددا، وهددم أيطددا  يددر 

قمدا أنهدا يُمكدن أد  ل دبس بالسدحر . مطالبين باحيماد بها ومن حقهم رفطدها

يسد طيع إعاد هدا ،  وهي هادلي وليس  دادمدي فح دى الدذ  رآهدا ال. والنعوذة

ويمكن أد ينك في رؤي ه لهدا، فدي ن أد مدا رآد قداد حالدي مرضديي مدر بهدا 

وعليدده فددإد المطالبددي بددالمعجمات . جعل دده ي ددوهم أد مددا حدددث هددو معجددمة

الصاردي ، ليس  دليال قافيا لإليماد باهلل عند المعانددين والنداقين وأمثدالهم ، 

ر    جلى في مصلودا ده الكثيدرة ودد ودكها هللا  عالى وعوضها بمعجمات أو

ومنهدددا معجدددمة قدددالم هللا .ال دددي  ُ هدددر ع م ددده وددر ددده وحكم ددده وجبرو ددده 

إنده .  -عليده الصدالة والسدالم–المعجم الدذ  أنملده علدى ودا م أنبيادده محمدد 

ق اب  حد  هللا به احندس والجدن معدا علدى اد يد  وا بمثلده، وددرر أنهمدا لدن 

وهدددذا  ابددد   اريصدددا . را و عاوندددا معدددا يددد  وا بمثلددده ابددددا ح دددى وإد   ددداه

ووادعا،وهو حقا معجمة دادمي وم نوعي ل دي و ندريعا، علمدا، و اريصدا، وال 

 .   نهايي لمعجما ه

 

وال ك أنه من ح  احنساد أد يبح  عن اليقين والمعجمة ليفمن باهلل ،      

ث لكنه ليس من حقه أد يص ار هو بنكسه نو  المعجمة ال ي يريدها، فلدو حدد

هددذا الو دد  الكددود واضددطرب، ويعددم فيدده العبدد  والعنددواديي حسدد  أهددوان 

ولذلك فدإد هدذا ا مدر يرجدع إلدى الصدال  عدم وجد  فهدو الدذ  يقدرر . البنر

ع بها إلى ولقه : ولهذا دال سدبحانه. ويحدد نو  و ك  المعجمات ال ي ي عره

َ  بياآليَاتي إيالَّ أَد َقذَّ ))))  سي لُودَ َوَما َمنََعنَا أَد نُرح  (( . 05: احسران()َب بيهَا ا َوَّ

علما ب نه ح ى إذا فرضنا جددال أد الكدود فيده ولد  وفوضدى وعبد ، فدإد   

هذا ال ينكي وجود هللا، وإنما يدل على أنه سبحانه او ار أد يصلقده علدى هدذد 

وح ى إذا فرضنا جدال أد الكود يسير بح ميي وآليي ميكانيكي، فدإد . الطريقي

وجددود هللا ، وإنمددا يدددل علددى أندده سددبحانه او ددار أد يصلقدده ب لددك  هددذا ال ينكددي

 .اآلليي الصارمي الُمحكمي

 



 

وطدد  قثيددر مددن : -مددن أسددباب احلحدداد الككريددي والدينيددي – الساابب السااابع   

المالحدددة فددي  صددورهم هلل وعالد دده بددالكود ، فمددنهم مددن جعلدده جددمناك مددن 

ومنهم من . ه ا مر إلى احلحادالكود، فلم يكرق بينه وبين مصلودا ه فان هى ب

اضطرب و حير في ن ر ه إلى احله فه  هو م صف بصكات  صصدانيي أم 

رد الك داب –ال ؟ ، فكيف يكود إلهاك وي صف بصكات بنريي  قما وصكه صوه

فيحد  ويكدرد، وي طد  ويكدرح ، ويحقدد ويمكدر، ويُعدذب ويُكدافئ  -المقدس

رنا إلى أد الملحد بر راند أد أ  ودد سب  .784و يرها من الصكات المجسدة

راسدد  جعدد  احلدده جددمانك مددن دددوانين الطبيعددي، فطبدد  عليدده دوانينهددا  ددم نكدداد 

وجحدد بها بدعو  أنه هو أيطا مصلوق يح ا  إلى من يصلقه قما بيناد سابقا 

 . وبينا بطالد هعمه هذا

أوط  هفالن في مودكهم من هللا  عالى فكاد من أسباب إلحادهم،  نهدم لدم     

يكردددوا بددين الصددال  والمصلددوق ، فجعلددوا هللا جددمناك مددن مصلودا دده وهددي مندده 

وأمددا الددذين  حيددروا . وهددذا مودددف مصددالف للعقدد  والنددر  والعلددم. أيطددا 

" واضدددطربوا فدددي الجمدددع بدددين احلددده الم صدددف بالصدددكات ال دددي سدددموها 

وبين مصلودا ه الم صكي بالصكات البنريي؛ فإد الصل  جان منهم "  صصانيي

ا ولدى هدي أد قد  موجدود : نه قاد علديهم أد ي دروا لألمدر مدن جه دين،  

البد أد ي صف بصكات  ليد  بده،  د المعددوم هدو الدذ  ال ي صدف بصدكات 

بحكددم أندده  يددر موجددود، وأمددا الموجددود فيجدد  أد ي صددف بصددكات  ناسدد  

وأمددا الجهددي الثانيددي فهددي أندده يجدد  ال كريدد  بددين صددكات الصددال  . طبيع دده

فيسدد حي  أد يكددود الصددال  . ه مددن جهددي الددذات والصددكاتوصددكات مصلودا دد

 .منابها ومما ال لمصلودا ه  بذا ه وصكا ه

 

علمددا بدد د مقولددي رفدد  احلدده المنددصا ، إذا قدداد المقصددود منهددا عدددم    

مما لي ومنابهي الصال  لمصلودا ه فدي ذا ده وصدكا ه، فهدذا صدحيح، وأمدا إد 

صددكات الكمددال ، أو نكددي قدداد المقصددود بهددا نكددي ا صدداع هللا عددم وجدد  ب

المما لدي مددع نكددي الصددكات، فهددذا باطد  دطعددا،  ندده يسدد حي  أد ال يكددود هللا 

هذا فطال علدى أد قد  قدادن إال ولده صدكات .  عالى م صف بصكات الكمال

م صددف بهددا   كدد  مددع ذا دده وأفعالدده وصددكا ه وإال فهددو عدددم ولدديس بموجددود 

عددم المما لدي والمندابهي : ن ولهذا وجددنا هللا  عدالى جمدع بدين ا مدري. أصال

مع مصلودا ده مدن جهدي ؛ وإ بدات ا صدافه بصدكات الكمدال مدن جهدي اودر ، 

يرُ :)) بدلي  دوله  عالى يُع البَصي ن  َوهَُو السَّمي ثحليهي َ يح ((. 77: النور ()لَيحَس َقمي
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فهو مع انه ال ينبه مصلودا ه بذا ه وصكا ه وأفعاله ، فإنده مدن ناحيدي أودر  

علمدا ب نده ال يصدح القدول بد د هللا . الكمال قالسمع والبصدر م صف بصكات

م صف بصكات بنريي ،  د الحقيقي هي أد البنر و يرهم من ا حيان هدم 

الذين ا صكوا بصكات وهبها هللا لهم وولقهم عليها  ُنبه بع  صكا ه اسما ، 

 .و ص لف عنها مطمونا وقيكيي  لي  بالمصلودات وال  لي  بالصال 

 

 َحيهددر قثيددر مددن المالحدددة واضددطرابهم مددن : -الثااامن  -ساابب األخياارال    

ظاهرة وجود النر واآلالم وا مرا  وال لم في العدالم، فلدم يجددوا  كسديرا 

مقنعا يجمدع بدين القدول بوجدود إلده ع ديم حكديم رحديم رؤوع، وبدين وجدود 

النرور والمصاد  واآلالم في حياة البنر، فكان   لك ال داهرة مدن أسدباب 

إنها ساهم  في إلحادهم، لكن . لحاد بعطهم ق ن وني فلو، وس يكن واينبرت إ

السب  الحقيقي ال يرجع إليها وإنما إليهم أنكسهم بسدب  دلدي علمهدم ونكدورهم 

من احيماد وعبادة هللا، ودد سب  أد  وسعنا في نقد العقد  الملحدد فدي مودكده 

 .من وجود النر في العلم وأ ب نا بطالنه و هاف ه

 

ا سباب النكسيي في إلحاد الملحد ، إنها أسباب م داولي فيما بينهدا : ثانيا      

وم   رة ب عمال القلد  والككدر والجدوارح، وهدي السدب  الرديسدي فدي إلحداد 

الملحدددين وإصددرارهم عليدده ر ددم  هافدد  وبطددالد مددماعمهم ال ددي ألبسددوها 

فدي  :))"قولدهب الكلكدي ال طدور  فدرد هويد وددد اع درع بدذلك . لباس العلدم 

من الوضوح بمكاد : يُعد ظهور الحياة من ديب  ذات عادلي ومدرقي .. الوادع 

لمددداذا ال يلقدددى دبدددوالك واسدددعاك بوصدددكها إحدددد  : بحيددد  يعجددد  المدددرن !!.. 

"  أقثدددر منهدددا علميدددي: نكسددديي : مدددن الواضدددح أد ا سدددباب !.. البدددديهيات ؟

..!!!))785. 

د علدددى رفددد  احيمددداد بددداهلل، ي مثددد  فدددي عنددداد الملحدددد وإصدددرار ولهااااأ    

منهم بر راندد راسد ، وري ندارد دوقيندم، وسدام هداريس . واو يارد لإللحاد 

ال يود أد يوجد )) ح ى أد الكيلسوع الملحد  وماس ناج  دال ب نه . و يرهم

 . 786((هناك قادن ذو صكات قاهلل 

هدا ومنهم أيطا الملحد جور  وايلد إنه اع رع بالحقيقي لكنه رفد  دبول     

عنددما :  ))  نها  وصله إلى احيماد باهلل، فرفطها وأصر على إلحادد  فقال

ا ول هددو : ندد  ي لمسدد لي أصدد  الحيدداة فددإد أمامنددا اح مددالين لكيكيددي نندد  ها 

الننون ال لقادي عن طري  ال طور ، واآلور هو ول  ابداعي ودارق هلل ، ال 

حطده علميدا مندذ مئدي سدني النندون ال لقدادي  دم د... يوجد أمامندا ويدار  الد  
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هدذا مدا يقودندا علميدا لن يجدي مح ملدي . على يد باس ور وسدبيلنماني وآودرين 

لدن أدبد  هدذا . واحدة فقق وهي نندون الحيداة عدن طريد  الصلد  االبدداعي هلل

وبال ددالي او ددرت أد أُومددن بنددين .  !!فلسددكيا  نددي ال أريددد أد أُومددن بدداهلل

 .787(( !!عن طري  ال طور مس حي  علميا وهو الننون ال لقادي

 
 

إد ما يجع   ( : ))م 71: ق) وعن ذلك يقول الكيميادي الكرنسي باسكال      

إلحادد ليس ضعف النواهد الموجودة فى العدالم المن دور الملحد م صلباك فى 

 .788((ب  درار ا صذ ه احرادة والمناعر

فلما أصر هفالن على رفطهم لإليمداد بالصدال  أضدلهم هللا وحدرمهم مدن     

: ددال  عدالى. احيماد به وأرقس دلوبهم وجعلهم فريسي  هدوادهم و دياطينهم

ريُع َعنح آيَا يَي الَّذيينَ )) اح ُقد َّ  َس َصح يَ ََكبَُّروَد فيي ا َرح ي بيَ يحدري الحَحد ِّ َوإيد يَدَروح

اح َسددبييَ   ددُذودُ َسددبييالك َوإيد يَددَروح دددي الَ يَ َّصي اح َسددبييَ  الُر ح نُددواح بيهَددا َوإيد يَددَروح مي آيَددٍي الَّ يُفح

يَا ينَدا َوَقد بُواح بِي ُذودُ َسبييالك َذليَك بي َنَّهُمح َقدذَّ : ا عدراع()انُواح َعنحهَدا َ دافيليينَ الحَ يِّ يَ َّصي

ي بيَ يحدددري ُسدددلحطَاٍد أَ َددداهُمح إيد فيدددي ))، و((732 لُوَد فيدددي آيَددداتي هللاَّ يَن يَُجدددادي إيدَّ الَّدددذي

ديرُ  يُع الحبَصي دمي ي إينَّهُ هُدَو السَّ ذح بياهللَّ يهي فَاسح َعي ا هُم بيبَالي ي :  دافر()ُصُدوريهيمح إيالَّ قيبحر  مَّ

02 .)) 

مطددمونه أد قثيددرا مددن المالحدددة ألحدددوا بسددب  : ساابب النفسااي الثااانيال    

قددرههم للدددين ورفطددهم النددديد لدده ونكددورهم مددن االل ددمام بدد وامرد و حمدد  

مددنهم بر رانددد راسدد ، وسدد يكن هوقينددغ، ودددد اع ددرع بعطددهم بددذلك .  بعا دده

ي منى ن ريي الكود الثابد  ))منهم س يكن واينبرت ، فَُذقر أنه قاد  صراحي،

ـا نادت بده ا ديدادا وددال الكيميدادي (( .  هلي،  نها أقثر جاذبيي، وأبعد عمَّ

لددم أُدافددع عددن ن ريددي الكددود الُمسدد قر لكونهددا )) البريطدداني ديندديس  ددياما 

صحيحي، ب  لر ب ي في قونها صحيحي، ولكن بعد أد  راقم  ا دلدي  بدين 

 .789"((لنا أد اللعبي دد ان ه 
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)) : أن ددوني فلددو الملحددد  ددم المددفمن، عندددما دددال  لددك الحقيقددي اع ددرع بهددا   

يقولدددود إد االع دددراع يكيدددد احنسددداد مدددن الناحيدددي النكسددديي، وأندددا سددد ُدلي "

إد نموذ  بدايي الكود  ين محر  جداك بالنسبي للملحدين ، ذلك .. باع رافي 

ويقول الباحد  .790" (( د العلم أ ب  فكرة طالما دافع  عنها الك   الدينيي 

قاند  صددمي الملحددين قبيدرة بعدد : ) فدي ق ابده الصدال  والكلكيدود جاس رو 

فككددرة بدايدي الكددود فددي الممدداد هددي فكددرة .. إ بدات ن ريددي االنكجددار الع دديم 

فهددفالن ألحدددوا لدديس لقلددي  .791 (( ُقلدد  أ  ملحددد بسددب  لواهمهددا الالهو يددي 

إللحدداد ا دلددي الصددحيحي المفيدددة لإليمدداد بدداهلل، وال لوجددود ا دلددي المفيدددة ل

 .   !!وإنما ألحدوا قرها للدين و صلصا من لوهام احيماد به

 

ي مث  في مر  بع  النكوس بال رور والكبريان والعناد : السبب الثالث   

إلى درجي الجنود ح ى  صدبح  ندافس هللا فدي ألوهي ده،  دم ين هدي بهدا ا مدر 

حد مار ن هايد ر منهم الكيلسوع ا لماني المل. إلى الككر به عنادا وقبريانك 

بالددذن  مددن جددران عيندده فددي قددود لددم يصلقدده )) ُذقددر عندده أندده قدداد ينددعر 

، إنده !، وأيدي فلسدكي درسدها ؟!أ  علم  علمه هذا المدري ؟. !!!!792((بنكسه

ال يككر بعق  صريح وال بعلم صدحيح، وإنمدا يككدر بهدواد و درورد وجنونده 

  .وعنادد ورعوني نكسه ، ومن العب  منادن ه فيما داله

 

، مدن صدكا ه أنده قداد (( م7552ت )) ومنهم الملحد عبد اهللا القصيبي       

م كبددرا معاندددا م ددرورا حقددودا  دديطانا مريدددا م عجرفددا معجبددا بنكسدده ودحددا 

، فطدردد هللا  عدالى مدن رحم ده وحرمده احيمداد بده، ح دى  .793سدليق اللسداد

. 794 اندا وهوراأصبح يس  هللا  عالى،ويطعن في القرآد الكدريم وا نبيدان به

 .795فمن قبرياده دوله

 796يُقسم في اآلفاق أ نى عن الرس * ولو أد ما عند  من العلم والكط  

 

سديقول مفرودو الككدر : )) هذد ا  الل ق   عليه" وعندما صنف ق ابه     

ومدن م داهر . 797((إد بهذا الك اب بدأت ا مم العربيدي  بصدر طريد  العقد 

ميصاديد  نعيمدي وصدف جانبدا مدن ذلدك  حقدد و طرس ه وضدالله أد ا ديد 
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 . وما بعدها  488: ، هام  ي 6573القاهرة ،  ، مك بي النروق الدوليي،7ورافي احلحاد ، ط : عمرو  ريف 793
 . 485: ، هام  ي 6573، مك بي النروق الدوليي، القاهرة ، 7ورافي احلحاد ، ط : عمرو  ريف 794
 . وما بعدها  488: ، هام  ي 6573، مك بي النروق الدوليي، القاهرة ، 7ورافي احلحاد ، ط : عمرو  ريف 795
 . وما بعدها  488: ، هام  ي 6573، مك بي النروق الدوليي، القاهرة ، 7ط  ورافي احلحاد ،: عمرو  ريف 796
 . 485: ، هام  ي 6573، مك بي النروق الدوليي، القاهرة ، 7ورافي احلحاد ، ط : عمرو  ريف 797

 



إد دلمك ليقطر ألما ومرارة وا دمئماها وحقددا، ولدو : )) عندما واطبه بقوله

 .798((قاد لمث  حقدك اد يصنع دنبلي لكان  أ د هوال من دنبلي هيرو يما 

ددريُع َعددنح : ))هددفالن وأمثددالهم مددن الددذين يصدددق علدديهم دولدده  عددالى     َس َصح

يَن يَ  نُدواح بيهَدا آيَا يَي الَّذي مي اح ُق َّ آيٍَي الَّ يُفح  ََكبَُّروَد فيي ا َرح ي بيَ يحري الحَح ِّ َوإيد يََروح

دُذودُ َسدبييالك  اح َسدبييَ  الحَ ديِّ يَ َّصي ُذودُ َسبييالك َوإيد يَدَروح دي الَ يَ َّصي اح َسبييَ  الُر ح َوإيد يََروح

يَا ينَا َوَقانُ  بُواح بِي  ((.732: ا عراع()واح َعنحهَا َ افيليينَ َذليَك بي َنَّهُمح َقذَّ

 

رفد  بعد  النداس احيمداد بداهلل واالل دمام بدينده : السبب النفسي الرابع   

،مدن "عبوديي عبدادة هللا" بدعو  أنه حر ويُكط  أد يع  حرا وي حرر من 

. حسدد  هعمدده" حددرا " أجدد  ذلددك ألحددد هددذا الملحددد وجحددد والقدده ليعددي 

 :    799اآل يي والناهد على ذلك ا دوال

 
 

أوال من حد  أ  إنسداد أد يبحد  عدن الحريدي ليعدي  حدرا ، لكدن : أدول    

عليدده أد يطلبهددا مددن الطريدد  الممكددن والصددحيح، وأد ي بددع المسددلك الددذ  

ي المادكي ال ي  ودعه في عبوديي ا هوان يُوصله إلى الحريي الحقيقيي ال الحري

 . والبنر والنياطين، ف طيع حري ه ويصسر الدنيا واآلورة

وأمدا بالنسدبي  دددوال هدفالن المالحددة فهددي أددوال فيهدا جهدد  قبيدر، وعندداد   

بالباطدد ، ورعونددي نكددس، وعبوديددي لألهددوان والنددياطين، ولدديس فيهددا مددن 

و يرهم مدن النداس أد احنسداد أحد  أم وليعلم هفالن . الحريي الحقيقيي  يئا

قرد فهو عبد لصالقه ، ولقه وف  إراد ده وحكم ده ولدم يس ندرد فدي ولقده لده، 

 . ولن يس طيع أد يصر  من  لك العبوديي سوان أدر بها أو أنكرها

 

                                                 
 .  457: ، هام  ي 6573، مك بي النروق الدوليي، القاهرة ، 7ورافي احلحاد ، ط : عمرو  ريف 798
 .. كع االلحاد، من دىات حراس العقيدة، على النبكي المعلوما يي مق طكات ص 799



إد الحريي ال  عندي إنكدار الجميد ، وال رفد  االع دراع بالحقيقدي،  :ثانيا   

يقدول الحقيقدي ويع درع بالكطد   صدحابه، وإنما  كدر  علدى صداحبها أد 

لكن هفالن المالحدة باسم الحريي الحدوا وجحدوا . ويرجع الحقوق إلى أهلها

والقهم، فهدموا العق  والوحي والعلم و مسكوا بالصرافات ان صارا  هوادهم 

وباسددم الحريددي رفطددوا احيمدداد بصددالقهم والقيددام بالواجبددات ال ددي . ال للحريددي

وهذا المسلك ليس من الحريي في  ين، وإنمدا عبوديدي ل يدر  فرضها عليهم،

هللا ،ووياني واع دان على ح  والقهم عليهم، وإنكار للجمي  طاعي  هدوادهم 

، !فمن هدو الُمسد ح  للطاعدي ، الصدال  أم ا هدوان والندياطين ؟. و ياطينهم

سي مدن وأين  وجد الحريي الحقيقيي في طاعي هللا أم في طاعي ا هوان وا بال

ولديعلم النداس عامدي والمالحددة واصدي، أد احنسداد مهمدا .  !احنس والجدن؟

ددال . فع  فلن يس طيع أد يكلد  مدن دبطدي هللا ، وإد لدم يعبددد فسديعبد  يدرد

لحدٍم َوَود ََم َعلَدى : )) عالى ُ َعلَدى عي هي أَفََرأَيحَ  َمني ا ََّصَذ إيلَهَهُ هََوادُ َوأََضلَّهُ هللاَّ عي َسدمح

ي أَفَددددداَل  ددددددي هللاَّ دددددن بَعح يدددددهي مي َنددددداَوةك فََمدددددن يَهحدي َودَلحبيدددددهي َوَجَعدددددَ  َعلَدددددى بََصدددددريدي  ي

 ((.  64: الجا يي() ََذقَُّرودَ 

فليعلم  الملحد اد هللا  عالى أعطى الحريي لك  بني آدم في المجدال :  ثالثا    

اهَا  فَ َ ))الذ  هدم ُمصيدرود فيده،  لحهََمهَدا فُُجوَرهَدا َو َقحَواهَدا  دَددح َونَكحدٍس َوَمدا َسدوَّ

، فالحريي فطد  مدن ((75-1:النمس() أَفحلََح َمن َهقَّاهَا  َودَدح َواَب َمن َدسَّاهَا

وعليده فمدن دود  الجندي . هللا  عالى على ق  البنر وليس  واصدي بالمالحددة

فبحري دده  ندده أطددا  هللا بحري دده، ومددن دودد  النددار دولهددا بحري دده  ندده قكددر 

لكدن مدن دود  الندار قداد عبددا  هوادده و دياطينه . صالقه وعصاد وبحري دهب

ووسر الدنيا واآلورة، وأما الذ  دو  الجني فقد قاد حرا عابدا هلل  ولم يكن 

 .  عبدا لهواد وال للنيطاد، فسعد في الدنيا واآلورة

فليس من الحريي وال من ا والق وال من العق  أد يككر المصلوق بصالقه     

وعبودي دده لدده، فمددن يكعدد  ذلددك فلدديس حددرا ،وال أوالديددا ،وال عقالنيددا ،وال 

علميا، ح ى وإد   اهر بذلك وإنما هو جاه  وم رور ومعاند وعابدد لهدواد 

وأما دول احد هفالن ب نه لدو فرضدنا جددال أد الندار موجدودة فإنده . و يطانه

مدماعم مع ذلك ال يصافها؛ فهذا  درور ورعوندي نكدس وقدذب ، وعن ريدات و

سدديندم دطعددا عنددد وددرو  روحدده ، وسدديماد ندددما  -إد لددم ي دد  –إندده .جوفددان

عندددددما يددددر  العددددذاب ، ولددددن ينكعدددده إلحددددادد وال  دددديطانه، وسدددديكود مددددن 

دددقي َوهُدددمح الَ :))الدددذين دددَي بَيحدددنَهُم بيالحقيسح دددا َرأَُواح الحَعدددَذاَب َودُطي َوأََسدددُرواح النََّداَمددديَ لَمَّ

َمدد ح ))و، (( 03: يددونس()يُ حلَُمددوَد  نَددا نَعح ريجح ددطَريُووَد فييهَددا َربَّنَددا أَوح َوهُددمح يَصح

دا يَ َدَذقَُّر فييدهي َمدن  َدَذقََّر َوَجدانُقُم  ُقم مَّ درح َمدُ  أََولَدمح نَُعمِّ َصاليحاك َ يحدَر الَّدذي  ُقنَّدا نَعح

يرٍ  ن نَّصي يَن مي يُر فَُذودُوا فََما ليل َّاليمي  ((. 41: فاطر()النَّذي

 



أد الملحددد هددو أ بددى الندداس وأضددلهم وأوسددرهم فددي الدددنيا  وبددذلك ي بددين     

َسددبُوَد أَنَّهُددمح )) واآلوددرة، ومددن  يُهُمح فيددي الحَحيَدداةي الددُدنحيَا َوهُددمح يَحح يَن َضدد َّ َسددعح الَّددذي

نُوَد ُصنحعاك  سي إنه أنكر والقه وواصمه و حداد من جهي؛ ((. 753: الكهف()يُحح

 دم ظدن المسدكين . من جهي أودر  وعبد هواد و يطانه وصادده وا صذد وليا

، ال حريدي وال أودالق  !!الجاه  الصاسر أنه حر وأوالددي ، هيهدات هيهدات

 . حقيقيي لمن أنكر والقه ورف  عباد ه

 

يرجددع إلددى أد بعدد  الندداس يُعددانود مددن عقددد نكسدديي : الساابب الخااام     

بسب  ن رة المج مع إليهم، فيُلحدود  صلصا منهدا و هربدا ممدا هدم اج ماعيي 

وبعد  )) :عالم النكس المعاصر بدول في دم، فقدالمن ذلك مثال ما ذقرد . فيه

 :بسددب  إصدداب هم بعقدددة نكسدديي  نهددم مددن أُسددر أصددوليي النددباب ألحدددوا

الجنوبيدددي، وقددداليهود الدددذ  قدددانوا يعيندددود فدددي  قالمورمددداد، والمعمدانيدددي

قدداد هددفالن يواجهددود بعدد  . -جي وهددات– منبددوذة واصددي بدده تمقاطعددا

مدن احيمداد وقد  مدا ي علد   ف صدبحوا يكدرود ،-العصدريين –السدصريي مدن 

فهدفالن ألحدددوا وقكدروا بصددالقهم لديس  سدباب فكريددي ، وإنمدا لعقددد  .800()بده

أنا :))بول في م عندما دال نكسيي وظروع اج ماعيي، وهذا  صدي  لما ذقرد 

اك أد أ لد  الملحددين لديس عنددهم أسدباب عقالنيدي لإللحداد، وإنمدا مق نع  مام

 .801(( هي دوافع نكسيي

 
ي مث  في أد بع  النداس يلحددود  هربدا مدن : السبب النفسي السادس     

القيام بالواجبات ال ي يكرضها الدين علديهم ، وطلبدا للندهوات ال دي يُحرمهدا 

مدن ذلدك مدثال . أهد  ا ديداد وهذد ال اهرة معروفي وُمناهدة بين ق . الدين

 -مدن اسدباب إلحدادد الدنكس المعاصدر بدول في دم، فدذقر أدما أ ار إليه عالم 

وقثير  يرد هو نكدورهم مدن ال ددين ح دبا   دهوا هم الماديدي  -دب  أد يُفمن

الجنسيي و يرها، ولل صلا من أعبان ال كاليف الدينيي قالصالة و دفع جمن 

اد هددذا السددب  فددي إلحددادد لددم يكددن واصددا  وأ ددار إلددى. مددن المددال للكنسدديي

بالنددباب الملحدددين، وإنمددا  ددم  أيطددا المالحدددة الكبددار قكددول ير، وفرويددد، 

وسددار ر ، والكيلسددوع ا مريكددي مددور يمر أدلددر، فقددد رفدد  ال دددين  ندده 

فهدفالن ألحددوا .  802سي ير قثيرا من حيا ده ، وهدذا أمدر م عد  بالنسدبي إليده

سددددديي ولددددم يلحدددددوا  سددددباب منطقيددددي وال بسددددب   ددددهوا هم النكسدددديي والج

فحدبهم للندهوات أوصدلهم إلدى احلحداد مدن جهدي، لكنده أو لد  لهدم .803علميي
                                                 

 . منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي : جولي في ناصيي ملحد ، مودع: ابراهيم الرماح 800
 . منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي : جولي في ناصيي ملحد ، مودع: ابراهيم الرماح 801
 . منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي : اصيي ملحد ، مودعجولي في ن: ابراهيم الرماح 802
 . منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي : جولي في ناصيي ملحد ، مودع: ابراهيم الرماح 803



الندهوة صدابود : )) "ولهدذا ديد  . النبهات ل برير إلحادهم من جهدي أودر 

وبددذلك . 804((، أ  هددي ال ددي  سدده  مددرور النددبهي علددى النكددوس " النددبهي 

نددبهات ف ُهلكدده و قطددع أمامدده طريدد   ج مددع علددى الملحددد ف نددي النددهوات وال
 . العودة إلى احيماد  البا 

ي مث  في أد بع  : -من ا سباب النكسيي في إلحاد الملحد -السبب السابع  

الناس يكود لهم رد فع  نكسي عكسي راف  للبيئي الدينيي ال دي عندوا فيهدا 

  هدم فدي ال الدد)) و. علدى مسد و  ا سدرة والمج مددع، فيُلحددود بسدب  ذلددك

ننفوا في بيئي  حري على الدين، ولكنهدا  كقدد فندود ال ربيدي ف جبدر أبنادهدا 

وال  قدنعهم، و  ندددد فددي االل دمام بالم دداهر الدينيددي أقثدر مددن حرصددها علددى 

أعمددال القلددوب ومرادبددي هللا ومرا دد  اححسدداد، وهددي قمددا يقددال مج معددات 

هم، ف جددد أبويددي وم سددلطي ال  قبدد  الصطدد  مددن أبنادهددا، و حملهددم فددوق طدداد 

النا ددئ فددي مثدد  هددذد المج معددات ي حددين م ددى يندد  عددن الطددوق ويسدد  ني 

ا عليها، ويصبح هذا دورد ا قبر في  ا لها ونادمك عنها؛ لينكل  منها ويعود ذامهك

الحياة، وال يحاول أد يراجدع أوطانهدا ويصدلح أسداليبها ال ربويدي وسدلوقها 

االن قدام وسديطر ها علدى االج ماعي لطدعكه أوالك،  دم المد الن دلبده بمنداعر 

ُروحدده ح ددى اسدد قرت فددي عقلدده البدداطن، وأصددبح  البوصددلي ال ددي  وجدده 

 .  805((سلوقه

 

هددو أد بعدد  الندداس يككددرود بدداهلل بسددب  ردود أفعددال : الساابب الثااامن    

نكسيي دلقي مططربي م ندادمي يادسدي مدن الواددع الدذ  يعيندونه، ممدا يرونده 

بدددالقل  )) فالن ُمصدددابود هددد. مدددن مصددداد  وحدددروب ومدددٍِس فدددي العدددالم 

الددذ  ي ددراوح مددا بددين االق ئدداب والقلدد ، اق ئدداب مددن هددذد الدددنيا  الوجددود ،

لعجمهم عن إصالح ما يرونه من ظلدم واع ددان علدى مسد و  العدالم؛ ودلد  

وأقبدددر مندددكال هم . بسدددب  المسددد قب  الم لدددم الدددذ   سدددير إليددده المج معدددات

ذد الدنيا، فهم يريددود رد ودوعهم في  رك وجوب العدالي االج ماعيي في ه

ال لم عن أنكسهم وعن اآلورين، فيعجمود  دم يدرود فُندوَّ ال لدم واالع ددان 

في العالم، ف دور حيا هم على النقمي من الدنيا وما فيها، ويبددؤود فدي الندك 

في الحكمي من الحياة وسب  الصل ؛ ح ى  سيطر عليهم النكوك مع َضدعف 

عن اس يعاب احيماد باليوم اآلور،  م  جددهم فَهمهم لحقيقي الدنيا، وعجمهم 

                                                 
 .  63: ، ي 6574، دار اللفلفة ، بيروت ،  7احلحاد وسادله، ووطرد، وسب  مواجه ه ،ط :  صالح بن عثماد سند  804
 .  6573/  50/ 60: دوادر احلحاد ، مودع ا لوقي على النبكي المعلوما يي ، يوم: حمد النهر والد بن م 805

 



يحاقمود ق  ما يرونه إلى عقولهم القاصرة ومكداهيمهم الصد يرة وَضدعكهم 
 .806((احنساني 

ي عل  بطادكدي مدن الندباب مهمندي فدي : -التاسع -السبب النفسي األخير     

. المج مددع  ف لحدددت طلبددا للنددهرة وذيددع الصددي  علددى داعدددة وددالف  ُعددرع

م  قد أد قثيراك من النباب المهمندين ))ال عالم النكس بول في م ب نه وفيهم د

الماضديين قاند  هدذد دوافعهدم، طلد  ال  ييدر أو  ألحددوا فدي القدرنين الدذين

يصدددبحوا مثددد  فدددول ير الدددذ  عددداش حيددداة  يريددددود أد. الندددهرة والمجدددد

 .807((ارس قراطيي في باريس

 

ال ربويدي واالج ماعيدي و يرهدا،  منهدا مدثال ضدعف أسباب احلحداد : ثالثا   

ال ربيي احيمانيدي الروحيدي عندد مع دم النداس، فلدديهم جكداع روحدي و دذوق 

هددذا ا مددر دددد يُددفد  ببعطددهم إلددى احلحدداد إذا مددا . إيمدداني دلبددي ضددعيف

 .  عرضوا للنبهات والنهوات فيقعود في  باقه لجهلهم وضعف إيمانهم

 

ي احيمانيي فكرا وروحا وسلوقا ومحيطا هي الحصن ولذلك فإد الحصان     

الحصددين ل كددوين الكددرد المددفمن القددو  ا مددين ، وأ  ولدد  يحدددث فددي ذلددك 

ال كوين ينعكس سدلبا علدى الكدرد، وددد ي سدل  احلحداد إلدى احنسداد مدن ذلدك 

وال ددك أد  لددك ال ربيددي هددي ا سدداس فددي  كددوين المسددلم  كوينددا دويددا . الصلدد 

لكن االد صار عليها ال . بنى الجوان  ا ور  من احنسادصحيحا وعليها  ن

يككي،  د الجان  الروحي ي   ر بالجوان  ا ور  وددد ي عدر  لل ندوي  

علمددا بدد د . والنددبهات مددن جهددي الككددر والنددهوات والطدد وط االج ماعيددي

ال ربيي احيمانيي الروحيي ال ي أ كلم عنهدا ليسد  هدي ال ربيدي الصدوفيي أبددا، 

مدا قاند  طريقدا إلدى المندددي واحلحداد ال إلدى احيمداد ، وإنمدا أدصدد فكثيرا 

ال ربيدددي احيمانيدددي الندددرعيي القادمدددي علدددى القدددرآد الكدددريم والسدددني النبويدددي 

الصحيحي الموافقي له من جهي ؛ مع الحري من جهي اور  على اال صاع 

الصدريح با حوال احيمانيي ال ي قداد عليهدا الصدحابي والمُفيددة ب دلدي العقد  

 . والعلم الصحيح

 

و جدر اح ارة هنا إلى أد ضعف ال كوين الروحي بين المسلمين يرجدع     

 د احسددالم يص لددف عددن ا ديدداد ا وددر  ، فلدديس فددي . إلدديهم ال إلددى ديددنهم 

لكدن  يدر . أباطيد  وال  نادطدات وال أوطدان  -القرآد الكريم -ق ابه المقدس
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 كوينهم الروحي يعود بنك  قبيدر إلدى المسلمين الذين ألحدوا بسب  ضعف 

ق ددبهم المقدسددي، فهددي سددب  أساسددي فددي إلحدداد هددفالن لمددا فيهددا مددن أباطيدد  

و نادطات وورافات وأوطان، هي ت نكوسهم إلى الككر بها أوال،  م احلحداد 

والنواهد على دلك قثيرة نجدها عند قبار المالحدة ال ربيين قبر راند .  انيا

 .،ودوقينمراس  ، وأن  وني فلو

 

ال ربيدددي الدينيدددي القادمدددي علدددى ال صدددورات  ي مثددد  فدددي: السااابب الثااااني    

والمكاهيم والعقادد المادكي، فعندما يكبر الذين  ربوا عليهدا وي علمدود يجددود 

وهنددا نجددد بعطددهم . نادطددات قثيددرة بددين  لددك ال ربيددي والعلددم الددذ   علمددود

ا ددد ين هدي بهدم حدالهم  ططرب أحوالهم ويعينود صراعا فكريا ودلقا نكسدي

:)) الكيميدادي ا مريكدي أوسدكار لنددبرت وعن هذا ا مر يقدول . إلى احلحاد

فكي جميع المن مات الدينيي المسيحيي  ُبذل محاوالت لجعد  النداس يع قددود 

منذ طكول هم في إله هو على صورة احنساد، بدال من االع قداد بد د احنسداد 

وعندما  نمو العقول بعد ذلك و  ددرب علدى  .دد ُول  وليكي هلل على ا ر  

اس صدام الطريقي العلميي فإد  لك الصورة ال ي  علموها منذ الص ر ال يُمكن 

وأويدرا عنددما . أد  نسجم مع أسلوبهم فدي ال ككيدر، أو مدع أ  منطد  مقبدول

 كندد  جميددع المحدداوالت فددي ال وفيدد  بددين  لددك ا فكددار الدينيددي القديمددي وبددين 

طدد  وال ككيددر العلمددي ، نجددد هددفالن المككددرين ي صلصددود مددن مق طدديات المن

وعنددما يصدلود إلدى هدذد المرحلدي وي ندود . الصرا  بنبدذ فكدرة احلده قليدي

أنهددم دددد  صلصددوا مددن أوهددام الدددين ومددا  ر دد  عليهددا مددن ن ددادج نكسدديي ، ال 

يُحبود العودة إلى ال ككير في هدذد المواضديع ، بد  يُقداومود دبدول أيدي فكدرة 

   .808((  ص  بهذا الموضو  و دور حول وجود هللا جديدة

 

هفالن الذين ألحدوا  صلصا من الكنيسي ودينهدا وق ابهدا ، أوطدفوا : أقول    

عندما او اروا احلحاد حال لمنكل هم،  نه قاد عليهم اد يكردوا بين احيمداد 

 فدال يوجدد. باهلل قعقيدة بحكم أنده ودال  الكدود وبدين النصدرانيي قددين هاددف

 الهم بينهما، فقد يككر العالم بدينه المادف الذ   ربى عليه ويبقى مفمنا باهلل 

،  د الدلي  القطعي ا ول على وجود هللا ليس  الك د  المقدسدي، وإنمدا هدو 

فددال يصددح الصلددق بددين هددذين ا مددرين، ومددن أولددق . الكددود الددذ  نحددن مندده 

 .  يدابينهما فقد يككر بصالقه ويصبح ملحدا فيط  ضالال بع
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ي علد  بان ندار احلحداد بدين العلمدان، فقدد  بدين أد مع دم : السبب الثالاث     

الدددذين ألحددددوا مدددنهم قددداد سدددب  إلحدددادهم يرجدددع إلدددى  دددربي هم وظدددروفهم 

فمدن ذلدك مدا ذقدرد . االج ماعيدي ال دي مدرت بهدم دبد  أد يددولوا مجدال العلدم

إذا ن ددرت إلددى إنددك : )) الكيلسددوع ا مريكددي المعاصددر وليددام قددريچ بقولدده 

الدراسات العلميدي حدول مع قددات العلمدان س ك ندف أد إنكدار وجدود الصدال  

لديس ن يجدي لعلمهدم بد   نهددم ددد أ دوا إلدى هدذا الحقدد  أعندي حقد  العلدم وهددم 

أصالك مالحدة، دد قانوا مالحدة من ف رة المراهقي دب  أد يددولوا حقد  العلدم 

بوضوح عن طري  سلسدلي مدن وهذد الحقيقي  م  إظهارها . ويصبحوا علمان

 – 6550بدين  –إياليدن إقالندد  –المسوحات دام بها أوصادي علم احج مدا  

إد أ لدد  المالحدددة مددن العلمددان لددم يصددبحوا مالحدددة قن يجددي :  قددول 6558

للعلوم ال ي اق سبوها، ب  قان  ن يجي ال روع المحيطي مث  حصول بع  

 ربددوا فددي بيدد  م دددين إلددى  يددر ال جددارب الحيا يددي السدديئي لهددم أو أنهددم لددم ي

 .809((ذلك

في  ندجيع دول ال درب لإللحداد ونندرد  ي مث : -الرابع -السبب األخير      

م بدددعو  مواجهددي الجماعددات 6557سددب مبر  77بددين الندداس بعددد حددوادث 

 دددجع ه بددا موال واحعددالم وحدد  المعاهدددد . الدينيددي الم طرفددي واحرهابيددي

على عقد الندوات العلميدي ، وإنجداه ا فدالم  والجماعات احلحاديي والعلمانيي

وا  ددرطي ،و دد ليف الك دد  للدددعوة إلددى احلحدداد ومهاجمددي ا ديدداد عامددي 

ق داب : فمن الك   ال ي صنكها قبار المالحددة المعاصدرين.واحسالم واصي 

لدددوقينم، وال صددميم الكبيددر " وهددم احلدده" نهايددي احيمدداد لسددام هدداريس، و

لحملدي احلحاديددي ر دم أنهدا سياسدديي بالدرجدي ا ولددى، هددذد ا. لسد يكن هوقيندغ

وقان  مكلسي وم هاف دي فدي دعو هدا إلدى احلحداد لدبطالد مدا  ددعوا إليده قمدا 

بيناد سابقا، إال أنها ال ك دد أ رت فدي دليد  أو قثيدر مدن النداس فدي مص لدف 

. بقدا  العددالم، ف لحددوا و رقددوا أديددانهم وقدانوا ضددحيي  لدك الحملددي احلحاديددي

ابن البيولوجي الندهير الناددد للدارويندي  -الذ  حدث للملحد ليو مايك  بيهيق

الذ  ذقر أد سدب  إلحدادد لدم يكدن بسدب  أفكدار والددد العلميدي  -ما يك  بيهي

وآ ارها الكلسكيي في نقدد للدارويني و يرهدا ،وإنمدا قداد بسدب   كنيدد الملحدد 

لكدن الدذ  ال  دك . 810"وهم احله"ري نارد دوقنم للك اب المقدس في ق ابه 

فيه أد  لك الحملي ر م وطور ها وضرورة ال صد  لها فدإد مدا حقق ده بدين 

المسددلمين قدداد ضددعيكا بالمقارنددي إلددى مددا حقق دده فددي بددالد ال ددرب بحكددم أد 
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فمجد معهم .ا رضيي النكسيي والككريدي مهيد ة هنداك ودالع مدا عندد المسدلمين

وهدذا ال يعندي أد . وانحرافاتبحمد هللا راف  لإللحاد ر م ما فيه من أفات 

الحملدي حققدد  ان نددارا قبيدرا فددي ال ددرب، وإنمددا يعندي أنهددا وجدددت اسدد جابي 

واسدعي بالمقارنددي إلدى بددالد المسددلمين، بددلي  أندده بينددا أد نسدبي الملحدددين فددي 

 .ال رب ما  مال ضعيكي جدا بالمقارني إلى نسبي المفمنين باهلل

جد أسباب قثيرة وم داولي قان  سببا في وبذلك يُس ن ج مما ذقرناد أنه  و    

إلحاد العق  الملحد، وال يوجد سدب  واحدد ينطبد  علدى قد  المالحددة، فمنهدا 

لكدن . اسباب فكريي ودينيي ، ومنها نكسيي و ربويي، ومنها اج ماعيي وسياسدي

ا سددباب النكسدديي  دد  ي فددي مقدمددي  لددك ا سددباب،  نهددا   علدد  مبا ددرة بنيددي 

و بددين أيطددا أد قدد   لددك ا سددباب قاندد  أسددبابا . واو يددارداحنسدداد وإراد دده 

 .وادعي وهادكي وال يوجد من بينها سب  واحد يككي مبررا لإللحاد

 

أسددباب إلحدداد العقدد  الملحددد أورد هنددا رأيددا للملحددد : ودبدد  إنهددان مبحدد       

))   :بر راند راس  ي عل  ب سباب إيماد الناس باهلل وبعدهم عن احلحاد، فقدال

إليكم هي ليس  في الوادع من  لقد قان  النقا ات ال ي  حد   بها، وبال  قيد 

يفمندود بداهلل لديس  إد مدا يجعد  النداس. ي حكم بالناس ويدفعهم لإليماد بداهلل 

 لقيددنهم أد  إد أ لبيددي المدفمنين بداهلل دددد  دم. المسداد  الككريدي علددى احطدالق

وأع قدد . رديسي وران إيمدانهموهذا هو السب  ال، يكعلوا ذلك منذ سن مبكرة 

بالسدالمي  أد السب  الثاني الرديسي وران إيماد البنر باهلل هو أمنيي احنساد

 وهدذا يلعد  دوراك . إنه النعور ب د لك أواك أقبر يقوم برعاي ك وحراس ك ، 

 .811((هادالك في ال   ير على ر بي الناس في إيمانهم باهلل

دولدده هددذا فيدده حدد  وباطدد ، و يددر صددحيح فددي مع مدده، ووجهدده  :أقااول    

طعنددا فددي احيمدداد بدداهلل  وان صددارا لإللحدداد، وهددو : الرجدد   وجيهدداك إلحاديددا 

 نه أوال ليس صحيحا أد المساد  الككريدي .  وجيه باط  وال يصح القول به

هلل ال دور لها في احيماد باهلل، فهذا قالم باطد  وفيده مكدر ل جريدد احيمداد بدا

من الدلي  العقلي والعلمي واحيحان للقاري ب د احلحداد هدو الدذ  يقدوم علدى 

وهعمه هذا باط  دطعا وال مجال للمقارني بين . دلي  العق  والعلم ال احيماد

أدلي وجود هللا مدع مدماعم و دبهات وأوهدام المالحددة فدي إلحدادهم قمدا بينداد 

قينيات العقليي والنرعيي والعلميدي  د احيماد باهلل  عالى هو قبر  الي. سابقا

فدالكود بكد  مدا فيده . والكونيي والنكسيي واالج ماعيي قما وضحناد ق ابنا هذا

هو أدلي دطعيي على وجود هللا  عدالى وليسد  محصدورة فيمدا أ دار إليده هدذا 
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فندد اد بددين أدلددي المددفمنين علددى وجددود هللا، وبددين  ددبهات . الملحددد الم ددالق 

فدال يُمكدن وال . حددة ال دي يفيددود بهدا ددولهم باحلحدادوورافات وأهوان المال

يصدح الجمددع وال المقارندي بددين أدلددي وبدراهين العقدد  والدوحي والنددر  ال ددي 

يسدد دل بهددا المفمنددود وبددين ا هددوان والنددبهات والصرافددات ال ددي يقددول بهددا 

 .!!ال يكع  ذلك إال جاه ، أو معاند، أو ملحد جاحد . !!!!!المالحدة

فكدم مددن إنسدداد  ربددى : د علددى بطددالد هعمده قثيددرة، منهددا مددثال والندواه    

علددى احيمدداد ق يددرد مددن الندداس لكندده عندددما اع رضدد ه  ددبهات وإ ددكاالت 

فكريي ولم يجد لها حال ألحد ، لكنه عندما درأ وس ل أهد  العلدم وانحلد   لدك 
 . النبهات واح كاالت رجع إلى احيماد ، وبعطهم بقي على ضالله 

أيطا إد قثيرا مدن أهد  العلدم قدانوا ددد  ربدوا علدى احيمداد بداهلل ، ومنها     

فعنددما قبدروا أعدادوا الن ددر فدي ديدنهم ب دلدي العقدد  والعلدم فوجددود صددحيحا 

ومدنهم مدن . م طابقا مع العق  والكطرة والعلدم، فداهدادوا إيماندا علدى إيمدانهم

عدن الددين الحد   بين له أد دينه باطال، ف رقه ولدم يككدر بداهلل ، وإنمدا بحد  

فلما وجدد آمدن بده، وهدذا يصددق قثيدرا علدى علمدان النصدار  الدذين  رقدوا 

ديدنهم وأسدلموا، وهدم قثيدرود ، ودددد ُصدنك  فديهم مصدنكات حكد   جدداربهم 

وبذلك ي بين أنده لديس . احيمانيي ال ي أوصل هم أويرا إلى اليقين والدين الح 

نهم بدده انطالدددا مددن ا دلددي صددحيحا أد جميددع المددفمنين بدداهلل ال يقيمددود إيمددا
 .والنواهد العقليي والعلميي

ونحددن المسددلمود ي مرنددا ديننددا بدد د نقدديم ديننددا علددى أدلددي وبددراهين الددوحي    

الصددحيح، والعقدد  الصددريح والعلددم الصددحيح، وينهانددا علددى أد نقيمدده علددى 

لحدم  إيدَّ َوالَ  َقحدُف َمدا لَديحَس لَدَك بيدهي عي : ))من ذلك دوله  عدالى. ا هوان وال نود 

ددُفوالك  َع َوالحبََصددَر َوالحكُددَفاَد ُقددُ  أُولددـئيَك َقدداَد َعنحددهُ َمسح ددمح ، (( 42: احسددران()السَّ

دُر َمدن ))و قح دَي َوذي عي دُر َمدن مَّ قح هَدانَُكمح هَدَذا ذي ن ُدونيهي آليهَيك دُ ح هَا ُوا بُرح أَمي ا ََّصُذوا مي

لَُمددوَد الحَحدد َّ  ثَددُرهُمح اَل يَعح ريُضددودَ  دَبحليددي بَدد ح أَقح َوَمددن  (()) 63: ا نبيددان()فَهُددم ُمعح

نددَد َربِّددهي إينَّددهُ اَل يُكحليددُح  َسددابُهُ عي ينََّمددا حي هَدداَد لَددهُ بيددهي فَإ ي إيلَهدداك آَوددَر اَل بُرح ُ  َمددَع هللاَّ يَدددح

لحدٍم ))، و((771: المفمنود()الحَكافيُرودَ  ي بيَ يحدري عي ُل فيدي هللاَّ َن النَّداسي َمدن يَُجدادي َومي
 ((. 8الحج  ()اَل هُدك  َواَل قي َاٍب ُمنييرٍ وَ 

إد القول ب د ال ربيي هدي السدب  الرديسدي فدي احيمداد بداهلل، فدإد  وثانيا     

هذا العام  لديس واصدا بدالمفمنين ، وإنمدا هدو أيطدا بجاند  المالحددة، فهدم 

أيطددا يربددود أبنددانهم علددى احلحدداد، وقثيددر مددنهم عندددما يكبددرود أو    يددر 

مدن ذلدك مدثال أنده فدي همدن . السياسيي يرجعود إلدى احيمداد بداهلل أوضاعهم

المعسكر النوعي قاد احلحاد يكدر  علدى النداس فرضدا فدي قد  مجداالت 



لكن ما إد سقق المعسكر النيوعي . الحياة ، وحورب  ا دياد بقوة ووحنيي

ح ى عاد أقثر  عوبه إلى احيماد باهلل، وظهرت بيدنهم صدحوات دينيدي قمدا 

وقدم مدن عدالم قداد مفمندا  دم ألحدد ،  دم . ناهد ومعروع في يومنا هذاهو م

بعد سنوات  رك احلحاد ورجع إلى احيماد ، مث  أن وني فلو قداد نصدرانيا 

 ددم ألحددد، وعدداش مع ددم حيا دده ملحدددا  ددم عدداد إلددى احيمدداد وصددنف ق ابدده 

د قاد نصدرانيا  دم ألحد عالم النكس المعاصر بول في مو.هناك إله : المنهور

  .812وبعد عنرين سني  رك احلحاد وعاد إلى نصراني ه

ومنهم أس اذ الكيميان الن ريدي ليوندارد سسدكايند ، قداد ملحددا ، وصدنف      

م ، لكندده بعددد بحو دده فيمددا يعددرع 6550سددني " وهددم ال صددميم الددذقي "ق دداب 

أنده يسد حي  أد ينند  الكدود إال مدن ودالل  صددميم ))  أع درع بدالهولو رام 

وهدو مددافع  درس اآلد عدن أنده البدد . سسدكايند احلحداد جانبدـا  ذقي و َدرك

فبداهي يس حي  أد ينن  الهولو رام الكوني من  طور . لهذا الكود من وال  

 .813((أو انكجار قبير أو صدفي 

فليس عيبا وال نقصدا وال ضدعكا، بد  ومدن المنطد  أد يربدي المفمندود       

ومددع . حدددة أوالدهددم علددى احلحددادأبنددانهم علددى احيمدداد ، قمددا يربددي المال

 سداويهم فددي ذلدك ف بقددى ال ربيدي علددى احيمداد هددي الصدحيحي عقددال و ددرعا 

ووادعددا ومصددلحي ،  د المددفمنين يربددود أوالدهددم علددى اح يمدداد بدداهلل ب دلددي 

الددوحي الصددحيح، والعقدد  الصددريح والعلددم الصددحيح، فلمددا يكبددر االبددن يجددد 

. وبدين مدا يقولده العقد  والعلدم والندر   طابقا بين احيمداد الدذ   ربدى عليده

وأمددا . فيددمداد ايمانددا وسددعادة وإيجابيددي فددي الحيدداة ، ويكددوه بالدددنيا واآلوددرة

المالحدددة فيربددود أبنددانهم علددى احلحدداد بمددا يصددالف النددر  والعقدد  والعلددم، 

وعندما يكبرود يددرقود ال ندادا الصدارخ بدين احلحداد الدذ   ربدوا عليده، 

  والعلددم والوادددع مددن م دداهر صددحي احيمدداد وبطددالد وبددين مددا يقولدده العقدد

وهنددا إمددا أد يككددر باحلحدداد ويعددود إلددى احيمدداد ، وإمددا أد يددمداد . احلحدداد
 . ضالال وقكرا

وأما السب  الرديسي الثاني الذ  ذقرد راس  في إيمداد النداس بداهلل، فهدو     

السددب   أوال مددن ا سددباب ال ددي جعلدد  الندداس يفمنددود بدداهلل، لكندده لدديس هددو

الوحيد، فمعه أسباب أور  من جهي؛ وليس نقصا وال عيبا ب د يفمن النداس 

 نه من الطبيعي جدا ب  ومن . باهلل طلبا للسالمي والسعادة في الدنيا واآلورة

المكددرو  علددى احنسدداد أد يددفمن بدداهلل طلبددا للسددالمي والسددعادة فددي الدددنيا 

لحدداد  ندده ال يددوفر لدده واآلوددرة ؛ ومددن الطبيعددي أد ينكددر احنسدداد مددن اح
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وهذد الصاصيي ال ي يم داه بهدا احيمداد . السالمي والسعادة في الدنيا واآلورة

باهلل ليس  نقصا وال عيبا وال   ناد  مع العقد  والعلدم، بد  هدي دليد  دامدغ 

 ندده مددن المعددروع والثابدد  أد مددن . علددى صددحي احيمدداد وبطددالد احلحدداد

والعقادد أد  كود جميلي ومكيدة لإلنساد  النواهد وا دلي على صحي ا فكار

و ُسددعدد فددي الدددنيا واآلوددرة، وبمددا أد احلحدداد ال يددوفر لإلنسدداد ذلددك، وإنمددا 

احيماد هو الذ  يوفرد له دل هذا على صحي احيماد وبطالد احلحاد وهيكه 

وعليدده فلدديس مددن العقدد  وال مددن العلددم وال مددن المصددلحي أد ي ددرك . وفسددادد

فدإد فعد  ذلدك فهدو أحمد  . د باهلل ويككر بصالقه وينكر وجدودداحنساد احيما

 .و بي، ومعاند وم ك ، وعدو نكسه ، ومصالف للعق  والنر  والعلم

يج  أد نعلم أد إيماد مع م البنر باهلل  عالى ليس له سب  واحدد  :ثانيا     

 وال ا ناد، ب  أقثر من ذلدك ، ف سدبابه قثيدرة وم داولدي فيمدا بينهدا ومنسدجمي

فكلهددا . مددع بعطددها وم كقددي مددع فطددرة البنددر وعقددولهم ووادعهددم وعلددومهم

 داول  و كامل ، و كا ك  فيما بينها جمعا بين أدلدي الدوحي والعقد ، والعلدم 

. والوادع، والمصلحي والسدالمي، فجعلد  مع دم بندي آدم مدفمنين بداهلل  عدالى

كدن راسد  وهذا ا مر قله دلي  آور على صدحي احيمداد وبطدالد احلحداد، ل

 جاهله ، ولم يع رع ب د احيماد باهلل ي ك   مامدا مدع فطدرة البندر وعقدولهم 

فطعن في أسدباب إيمداد البندر بداهلل ودممهدا ليرفدع مدن . ونكسيا هم وعلومهم

أدلدددي احلحددداد بددددعو  أد الملحدددد أددددام إلحدددادد علدددى العقددد  والعلدددم ال علدددى 
 . المصلحي، لكن هعمه هذا باط  قما بيناد أعالد

علما أنه من الثاب  من الناحيي العلميي أد قثيرا مدن العلمدان الدذين ألحددوا    

 ددم رجعددوا إلددى  احيمدداد بدداهلل قدداد سددب  إلحددادهم  أمددور ودطددايا و ددبهات 

منهم مثال الرياضي ا مريكي جيكر  . فكريي   عل  بالكود والصال  والدين 

لوهددداب الندددد، والطبيددد  المصدددر  مصدددطكى محمدددود، واالد صددداد  عبدددد ا

ودددد سددج  . المسددير  ، والكيميددادي ليونددارد سسددكايند الددذ  ذقرندداد سددابقا 

بعطهم رحلي إلحادد وعود ه إلى احيماد فدي ق د  نندروها، وهدي منندورة 

ق داب : ومعروفي بين أه  العلم وموجودة في النبكي المعلوما يدي، منهدا مدثال

احيمدداد الصددرا  مددن أجدد  احيمدداد لجكددر  النددد، ورحل ددي مددن النددك إلددى 
 . لمصطكى محمود

قمدا أسدلك  : ))وأ ير هنا أيطا إلى أد الملحد بر راند راس  ددال أيطدا     

ال أع قدد أد العامد  ا ساسدي وران دبدول ا ديداد هدو المنطد   إنندي، سدابقاك 

لقدد ددال ، يقبلدود با ديداد لعوامد  عاطكيدي با سداس  ب  إد البنر، الككر  



 د الدددين يجعدد  مددن البنددر ، الدددين  أهدداجم لددي أحدددهم أندده يجدددر بددي أد ال
 .814((طاهرين وفطال

أوال دوله هذا يناد  دوله الساب  عندما جمم ب د العام  الككدر   :أقول     

. ال دو  له في إيماد الناس باهلل، فهو هنا لم يقطع قما دطع في قالمده ا ول

فقد . مم بهلكنه مع ذلك يبقى حكمه ليس صحيحا بذلك الحكم الذ  قاد أد يج

بينا أعالد أد إيمداد النداس بداهلل ال يعدود إلدى سدب  واحدد وال إلدى ا ندين ،بد  

قما أد إيماد قثير من الناس أو أقثرهم لعوام  عاطكيدي لديس . أقثر من ذلك

وهذا احيماد إد قداد دادمدا علدى . عيبا وال نقصا، وال ينكي العوام  ا ور 

 نده ال ي عدار  مدع العقد   معطيات صحيحي فال يصدح االع درا  عليده ،

وال الوحي وال العلم، بد  هدو مدن العلدم  د عواطكندا هدي جدمن مدن طبيع ندا 

لق نددا، و ُمثدد  بنكسددها دلدديال علميددا نكسدديا دام ددا علددى أد احنسدداد  وفطر نددا ووي

 .  مكطور على احيماد باهلل 

لحادهم  انيا إد هذا الملحد نسي أو  ناسى ب د المالحدة هم أيطا يقيمود إ    

فقد دامد  ا دلدي القطعيدي . على ر با هم وأهوادهم وعواطكهم قما بيناد سابقا

مدددن العقددد  والندددر  والعلدددم أد المالحددددة أدددداموا إلحدددادهم علدددى أهدددوادهم 

. وعواطكهم ور با هم اوال ،  م ألبسوها  وب العق  والعلم هورا وبه انا  انيا

ر بدي مدنهم فدي االنكدالت مدن وقثير منهم أو أقثرهم ألحدوا وقكروا بصالقهم 

. الطوابق ا والديي ، واالن ماس فدي  دهوات الدبطن والكدر  قمدا بينداد آنكدا

فكان  ا سباب النكسيي ،  م ال ربويي هدي السدب  ا ساسدي فدي إلحداد مع دم 

المالحدة، وهذا بنهادة العلمان المص صين قما بيناد فدي مبحد  أسدباب إلحداد 

 العق  الملحد  

ال ي ي  عنا أد مماعم هذا الملحد  طمن  أمرا آور مكدادد أد ويج  أد     

المالحدة يُقيمود إلحادهم بالحجج وا دلي الككريي والعلميدي ودالع المدفمنين 

. بدداهلل الددذين أددداموا إيمددانهم علددى ال ربيددي وال قليددد والعاطكددي حسدد  هعمدده

قثيدرا  وهعمه هذا باط  دطعا لما ذقرناد في ردنا عليه،و د الثاب  مدن  أد

مددن المالحدددة بدد  أقثددرهم ألحدددوا  سددباب نكسدديي و ددهوانيي واج ماعيددي  ددم 

ومن جهي أور  .  لكوها بنبهات فكريي ، ودلي منهم ألحدت  سباب فكريي 

أد الددذين ألحدددوا  سددباب فكريددي لددم يكددن ذلددك لقددوة أدلدد هم وصددحي  ددبها هم 

قدوم علدى أدلدي واع راضا هم، فهدذا  يدر صدحيح،  د احلحداد ال يُمكنده أد ي

صدددحيحي مدددن العقددد  وال مدددن العلدددم، وقددد  رأس مالددده ا هدددوان والندددبهات 
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،والصرافددات وال حريكددات، وهددذا أمددر فصددلناد وأ ب ندداد با دلددي القطعيددي فددي 
 .ق ابنا هذا

هدفالن المالحددة ومدنهم بر رانددد راسد  أدداموا إيمددانهم باحلحداد علدى هدددم    

. م وال العد  بده ان صدارا لإللحدادالعق  والوحي والعلم، وعلى  حريدف العلد

إنهددم  أدددامود علددى  ددالو هم الصرافددي إ ددباعا لنددهوا هم واسدد جابي لنكوسددهم 

المريطي والحاددة على والقها والمصرة على الككر به من دود أ  دلي  من 

ودد سدب  أد ذقرندا أد هدذا الملحدد المدري  والم درور . العق  وال من العلم

 دم يدمعم أنده مدن  !!نكسه من العددم ف صدبح قوندا إد العدم ولقه: دال بصرافي

وعجددم ح ددى علددى أد يُكددرق بددين الصددال  والمصلددوق . !!أهدد  الككددر والعلددم

وأصر على أد يجع  الصال  ضمن مصلودا ه ليجدر  عليده ددانود السدببيي ، 

نادندناد فدي هعمده هدذا وبيندا بطالنده وجهد  أو وددد .  م يككدر بده فدي النهايدي

ومن يق  بهدذا فهدو إمدا جاهد  أو معاندد، أو ملحدد جاحدد ، فهدو .  جاه  دادله

ملحددد جاحددد  عمددد القددول بددذلك إ ددباعا لنكسدده المريطددي، وداس علددى العقدد  

ولقد  بين لي من درانة بعد  ق د  هدذا الملحدد أنده . والعلم ان صارا لإللحاد

صر على احلحاد بهدواد وحاددد علدى والقده، ولديس عنددد رج  حادد جاه  مُ 

أ  دليدد  صددحيح مددن العقدد  وال مددن العلددم، وإنمددا ظدد  طددول حيا دده م نددبثا 

من ول  الصال  ؟، وهي  دبهي صدبيانيي  ديطانيي م هاف دي هادكدي وال : بنبهي

أليس . يقولها إال جاه ، أو موسوس، أو ملحد جاحد حادد ُمصر على إلحادد 

وأليس .  !!هو الذ  أدام دينه على ا هوان وا وهام والصرافات؟ هذا الملحد

المفمن باهلل هو الذ  أدام دينه على يقينيات العق  والدوحي والواددع والعلدم ، 

فمن ا ولى بال باهي وال كاور المفمن .  !!فال أوهام وال ورافات وال أهوان؟

 .  !!أم الملحد؟

حد فدي دولده ب لدك المدماعم والم الطدات ويج  أد نذقر هنا أد هذا المل      

قدداد مل ممددا بمددنهج االسدد دالل عنددد العقدد  الملحددد، فهددو مددنهج ال يسدد طيع أد 

يسدد  ني عندده الملحددد، فلددو اسدد  نى عندده النهددار إلحددادد و صلددا مددن أهواددده 

وظنونه وورافا ه وعاد إليه وعيه الكطر  وأصبح يح كم إلدى بدادده العقدول 

ظددد  م مسدددكا بدددذلك المدددنهج  –وأمثالددده -الملحدددد لكدددن هدددذا . وحقددداد  العلدددوم

الصرافي الهادم للعق  والوحي والعلم والُمحرع للحقاد  طوال حيا ه إلى أد 

م، فددذ هدد   يددر م سددوع عليدده، ومددا بكدد  عليدده السددموات 7515مددات سددني 
 . وا ر ، ليواجه مصيرد ا سود الذ  صنعه بنكسه وقاد في ان  ارد 
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ال  ك أد احلحاد دين أرضي هادف يقوم علدى إنكدار وجدود هللا  عدالى،      

فمداهي . لكنه من جهي أور  هو دادم على  ال ي آلهي ورافيي قما بينداد سدابقا

فكرا ودلبا وسلوقا؟، وه  هي آ دار إيجابيدي ويريدي  ُسدعد : آ ارد على الملحد

آ ددار سددلبيي  ددريرة  ُنددقي الملحددد و ُهلكدده و ُدددمر الملحدد والمج مددع ، أم هددي 

 . الكرد والمج مع؟؟ 

عليندا أد نددرك جميعدا أد  بندي )) : وجوابا عن ذلك دال الملحد دوقينم      

احلحاد هو  طلع  جا  ورادع ، إنك  س طيع اد  صبح ملحدا م منا ، ولودا 

  .815((، سعيدا ، مبدعا، مق نعا بنك  قام  

 يددر صددحيح فدي مع مدده ، واحلحداد ال يُمكددن أد يجعدد  دولدده هدذا  :وأقاول  

الملحد قما هعم دوقينم، واحلحاد هادم للعق  والعلم والنكس والمج مع،  نه 

أوال فقدددد  بدددين بعندددرات ا دلدددي القطعيدددي أد احلحددداد ددددام علدددى ال حريدددف 

  وال صريف، وعصياد البديهي و موير العلم ،واالع قاد بالمسد حيالت وا بدا

وبمدا أد احلحدداد هدذا حالدده فدال يُمكددن اد يجعد  احنسدداد . ا هدوان وا وهددام 

م منددا وال مع دددال، وإذا وجدددنا ملحدددا قددذلك فهددو لدديس ملحدددا وإنمددا ي  دداهر 

قما أد . باحلحاد، أو أنه في هام  عقله ووجدانه وحيا ه وليس ملحدا حقيقيا

مدددا وافددد  هدددواد،  د  لدددك الصدددكات احلحاديدددي ال  جعددد  الملحدددد صددداددا إال 

 د . الصددادق مددع نكسدده وعقلدده عددن وعددي وفهددم ال يُمكددن اد يكددود ملحدددا 

احلحدداد هددادم للعقددول والعلددوم وضددد مصددلحي احنسدداد فددي الدددنيا واآلوددرة، 

 . فكيف ي بناد إنساد عاد  م مد صادق ؟؟

 

وأما دول دوقينم ب د احلحاد يجع  الملحد ولودا فهذا أمر نسدبي يصطدع     

عقدددال وضدددميرا وإحساسدددا : وامددد  الصارجيدددي ال الداوليدددي فدددي احنسددداد للع

بالمسفوليي ،  د احلحاد يدمر نكس الملحد ويحرمها من الطدمير ا والددي 

والطدوابق الباطنيددي، فيصددبح ال يصطددع إال للطدوابق الصارجيددي مددن دددوانين 

ا ولهدذ. وموانع المج مع، وال يصطع لطوابق الطدمير إال إذا وافقد  هدواد  

فيصدبح . وجدنا المالحدة من أقثر الناس ظلما وفسادا ل ياب الواه  الداولي

ال يجد حرجا في أد يكدذب وينداف ، ويصداد ، ويسدرق، و يمندي بالمحدارم ، 

 .ويدعو إلى النذوذ ، و ير ذلك من المنكرات والجرادم

وأما هعمه ب د احلحاد يجع  الملحد سعيدا،فهذا هعم باط  ولن يوفر له      

السعادة الحقيقيي أبدا، وإنما دد يُدوفر لده سدعادة  دكليي هادكدي ولدن  ددوم ح دى 

، ودد دل   هادات وأحوال المالحددة بد نهم . وأد   اهر الملحد بصالع ذلك

ودددد وجدددنا . مددن اقثددر الندداس  ددقانك واضددطرابا وحرمانددا مددن السددعادة الحقددي
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قهم لإللحداد وددد بعطهم يبحثود عن السعادة الدنيويي ، فكان  من أسباب  ر

 . ذقرنا بعطهم سابقا، مما يعني أنه لم يُوفر لهم  لك السعادة

 

وأما ما يدعيه المالحدة من سعادة، فهي إما سعادة آنيي وهادكي من  دميين     

دبيي ي َوَقدانُوا ))النكس والنيطاد َمدالَهُمح فََصددَّهُمح َعدني السَّ ديحطَاُد أَعح َوَهيَّدَن لَهُدُم النَّ

دد سددرعاد مددن  ددذه ، و جعدد  صدداحبها فددي (( 48: العنكبددوت()ريينَ ُمسح َبحصي

 عاسددي ال حددد لهددا؛ وإمددا أنهددا سددعادة مكذوبددي   دداهر بهددا صدداحبها  طددليال 

و العبا بدلي  أنه  ب  باححصاديات أد المالحدة هم من أقثر الناس ان حدارا 

 من ذلك مثال أد الملحد المصر  إسدماعي  أدهدم َذقدر أنده. قما سنبينه الحقا

عندما أصبح ملحدا وجد نكسه أسعد حاال وأقثر اطمئنانا ممدا قداد عليده دبد  

إلحددادد، لكددن حالدده هددذا   يددر وأصددبح جحيمددا بعددد سددنوات ، ح ددى أن هددى بدده 

وُوجد في معطكه وطاب موجه للنيابدي، ذقدر  7535ا مر إلى االن حار سني 

 .816فيه أنه ان حر لمهدد في الحياة وقرهه لها

 

فإد الملحد يبقى  قيا ودلقا مهما حاول إوكان ذلك بسدب   ومن جهي اور    

ووفه من المس قب  بعد مو ه ،  نه يدرك في درار نكسه أد احلحداد مصدالف 

للعق  والعلم وللمصلحي، وأنه لن يُنجيه عندما يموت ولن يُحق  لده  ديئا مدن 

. ؟؟ف يدي سدعادة يُحققهدا لده احلحداد. السعادة ب  سيكود سب   قاده ووسدرانه

وأمددا وصددف دوقينددم لإللحدداد ب ندده  ددجاعي، فهددذا  طددلي  وودددا  و لبدديس 

وضددددحك علددددى الندددداس،  د احلحدددداد لدددديس  ددددجاعي، وإنمددددا هددددو نكسددددي 

وعورة،وهدم للعق  والعلم وا والق، ورمي باحنساد فدي أحطداد ا هدوان 

وم ددددى قدددداد احيمدددداد . !!وال نددددود والصرافددددات، ف يددددي  ددددجاعي هددددذد ؟؟

واحلحداد بطبيع ده ال يجعد  الملحدد .  !!افدات  دجاعي ؟؟بالمس حيالت والصر

 جاعا  نه عقيدة هادمي للنكس وا والق، ودادمي على عقيدة ورافيدي، فمدن 

نعم نجد بع  المالحدة  جعانا ، لكدن هدذد . أين يس مد الملحد دو ه النكسيي؟

وفدي . النجاعي ليس  من احلحاد، فقد  كود هادكي أو صداحبه بطبعده  دجا 

ومدن المعدروع أد . دادد والحروب ي راجع المالحدة و صور ديدواهم جبنداالن

المالحدة فدي الحدروب يسد عينود بالددين ل قويدي معنويدي الجندود والمحداربين 

ومدن الندواهد المفيددة . قما حدث همدن سد الين أ ندان الحدرب العلميدي الثانيدي

ال يوجددددد ملحدددددود فددددي )) : لددددذلك مقولددددي الددددرديس ا مريكددددي إيمنهدددداور

 .817((الصنادق
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إد المعم ب د احلحاد يجع  الملحد مبدعا فهدو إبددا  عكسدي، بمعندى :ثانيا   

في ال طلي  والسكسدطي ،وال حريدف وال صريدف، والصددا  وال د  أنه إبدا  

وهدذا . ،وفي افساد العقول والعلوم، والبعد عن الموضوعيي  والحياد العلمدي

لي القطعيي علدى ممارسدي العقد  ا مر سب  أد أ ب ناد بعنرات النواهد وا د

نعم دد يُبد  الملحد في علم من العلدوم . الملحد لمص لف  لك الوساد  و يرها

قما يبد   يرد أيطا، فهذا ليس واصا به، لكنده لدن يُبدد  ابدداعا إيجابيدا فدي 

وفيهددا ي حددول إلددى إنسدداد . المواضديع والقطددايا ال ددي  صددالف إلحددادد و هدمدده

قدد  والعلددم وي علد  بددا هوان وا وهددام والصرافددات آودر يدددوس فيهددا علدى الع

فهذا هو المجال الذ  أبد  فيه العق  الملحد . والمس حيالت ان صارا لإللحاد 

 .   !!و صصا فيه وأصبح معروفا وواصا به

 

واما المعم ب د احلحاد يدورث اليقدين فدي نكدس الملحدد اليقدين فهدو هعدم      

 د احلحداد يسد حي  أد يعطدي . لملحدد باط  دطعا ووهدم مدن أوهدام العقد  ا

 نده سدب  أد أدمندا ا دلدي . ويوفر اليقين للمالحدة،  د فادد النين ال يُعطيه

القطعيي على أد العق  الملحد أدام إلحادد علدى مدنهج اسد داللي باطد  وهدادم 

ومن هذا حالده . للعق  والعلم ، وعلى أصول ورافيي مثل  الثالوث احلحاد 

يوفر   باعده اليقدين العلمدي ح دى وإد   داهر بده المالحددة قدذبا يس حي  أد 

ولدو قداد ديدنهم دادمدا علدى اليقدين العقلدي  والعلمدي والقلبدي مدا أددام .ووداعا

ومدن يطلد  الحد  . الملحد دينه على ال حريف وال صريدف، وال د  والصددا 

والحقيقي بصدق وإوالي لن يكع  ذلك أبدا، ومن يكعلده فهدو لديس مدن أهد  

 .لصدق واحوالي وال من أه  اليقينا

  

ومما ينكي هعم دوقينم ب د احلحاد يوص  الملحد إلدى اليقدين أنده أطلد       

م حملدد   ددعارا أُلصدد  بوسدداد  6555حملددي إعالميددي دعاديددي إلحاديددي سددني 

علدى ا رجدح لديس هنداك إلده، ف وددف عدن القلد ، : ))النق  العام بلندد يقول

 . 818((واس م ع بحيا ك 

إنه  عار يحم  بداوله هدما لإللحاد ولنكسيي وعق  الملحد من جهي، : أدول  

 طددمن . وفيده  حايدد  و  لدديق للنداس وصددرفهم عمددا يددنكعهم مدن جهددي أوددر 

 حايال ووداعا  نه حد  النداس علدى طلد  السدعادة مدن ديدن ال سدعادة فيده، 

 . ومن عقيدة قلها  قان وال يقين فيها 

هدو ددول  يُقلد  (( علدى ا رجدح لديس هنداك إلده): )من ذلدك مدثال إد دولده   

النكس وال يُطمئنها باحلحاد وال باحيماد ،  د ال رجيح يعندي  لبدي ال دن ال 
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فددذلك القددول . إذا دودد  االح مددال سددقق االسدد دالل: اليقددين ، والمنطدد  يقددول

يجع  الملحد  ير م  قد وال م يقن من صحي احلحاد، ويكد ح اح مداال واسدعا 

فقدد يكدود المرجدوح هدو الصدحيح، والدراجح لديس . وصحي احيمادلبطالنه 

. صحيحا وهذا أمر معروع و اب  ومجرب في الحيداة وفدي مص لدف العلدوم

وبمددا أد العقيدددة الراسددصي ال  قددوم علددى ال ددن وال ددرجيح وإنمددا  قددوم علددى 

اليقين، فهذا يجع  العقد  الملحدد دلقدا ومطدطربا فدي اع قدادد باحلحداد فيميدد 

 .اضطرابه ومرضه وووفه ويُكقدد اليقين ويُبعدد عنه هذا في

، ف طددمن نصدديحي (( ف ودددف عددن القلدد ، واسدد م ع بحيا ددك ))وأمددا دولدده  

ال  حم  يقينا إلحاديدا  -أ  المقدمي –ون يجي ال   ناسباد مع المقدمي  ،  نها 

وال إيمانيا ، و جع  صاحبها دلقا معلقدا وادكدا ، وال يسد طيع أد ي وددف عدن 

فكيف ي ودف عن القل  ودد أدام إلحادد على ال ن ال . قل  قما دعاد دوقينمال

، وقيدددف ي وددددف عدددن القلددد  ويُح مددد  أد يكدددود احلحددداد بددداطال !!اليقدددين؟؟

 . واحيماد صحيحا؟؟ 

، فكيف يكعد  الملحدد ذلدك واحلحداد لديس (( واس م ع بحيا ك : ))وأما دوله  

أد الندار  ن  درد عنددما يمدوت؟؟، يقينيا ؟، وقيف يكعد  ذلدك ومدن المح مد  

ت علدى نكسده نعمدي احيمداد فدي الددنيا والجندي فدي  وقيف يكع  ذلك ودد وفدوه

 . اآلورة ؟؟

أليسدد   لددك المقولددي هددي  طدددلي  و حايدد  و دددمير لنصصدديي احنسددداد      

ذلك هدو الدذ  يسد طيع . و لبيس عليه وصرفه عما يكيدد في الدنيا واآلورة ؟

ملحدد ، ظندود ، دلد  ، قدذب،  العد ، وددا  ،  حريدف، احلحاد أد يقدمه لل

وهددي  مددرة مددرة . ف لددك المقولددي باطلددي منهجددا ومطددمونا ون يجددي .  صريددف 

ضروريي من ن ادج احلحاد، إنها هدم و دمير لإلنسداد ، وضدد مصدلح ه فدي 

فالقل  واالضطراب . الدنيا واآلورة،وإبعاد له عما ينكعه وي هددد في الداريهن

واليدد س والعبثيدي هددي مدن ضددروريات احلحداد،  ندده ال يقدوم علددى وال نداؤم 

 . يقين ، وهادم للعق  والعلم، ومدمر لك  الطوابق ا والديي بداو  احنساد

 

وهددي الثددالوث الصرافددي  –ا صددول ال ددي دددام عليهددا احلحدداد  إد: ثالثااا    

ا محرفددا  جعدد  الملحددد بالطددرورة إنسددانا نكعيددا ان هاهيددا ميكيافيليدد -احلحدداد 

فددال يُمكددن لإللحدداد أد يعطددي . ُمصرفددا علددى مسدد و  الددنكس والككددر والسددلوك

الملحد والع  لك الصكات  د فادد النين ال يُعطيه من جهي ؛ ويُجردد مدن 

ودددد  جلددى ذلددك . الطددوابق العقليددي وا والديددي والعلميددي مددن جهددي أوددر 

مدن . لسدلوقيبوضوح في سلوقيات العق  الملحد على المس ويين الككدر  وا

ذلك مثال فقد أ ب نا بعنرات النواهد وا دلدي أد العقد  الملحدد لدم يكدن يل دمم 



ب والديدات البحد  العلمدي وضدوابطه فدي   سيسده لإللحداد إال إذا  وافقدد  أو 

و البددا مددا قاندد   صالكدده  د معطيددات العلددم المعاصددر أ ب دد  .  قاطعدد  معدده

نادنددناها وبينددا فسددادها  بطددالد أصددول الثددالوث الصرافددي احلحدداد  عندددما

 .وهيكها وبطالنها

وأما على مس و  السلوك، فقد دام  ا دلي والنواهد القطعيي بد د أحلحداد   

وإذا وجدنا مالحدة ال ي هر عليهم ذلك؛ . ُمكسد لسلوقيات الملحد بالطرورة

فهدو أمدر ال يرجددع إلدى احلحداد وإنمددا ددد يرجددع إلدى الملحدد ذا دده ب د  ير مددن 

ق د يصاع من مج معده، أو نكسده بطبعهدا . حيطه و كوينه النكسي  ربي ه وم

أو انه ي صنع وي  اهر بدا والق الحميددة  طدليال  نكر من  لك ال صرفات، 

. و لبيسا على الناس حوكان حقيقي احلحاد وآ ارد الكاسدة والمادكي والُمطدللي

لكدددرد لكدددن ذلدددك ال يسددد مر طدددويال وسددد  هر عليددده آ دددار احلحددداد الُمهلكدددي ل

والمج مع  ،وهي  مار مرة وضروريي مدن  مدار احلحداد وددد ظهدرت جليدي 

وبنددك  واسددع فددي المج معددات ال ربيددي عامددي وفددي المعسددكر الندديوعي دبدد  
 .انهيارد واصي

من مدي لحدة االمريكيدي مدادلين مدور  مفسسدي من ذلك مثال سلوقيات المُ    

دعوندا نصدير مثدد  : )) المالحددة ا مدريكيين ندادت بالحريدي الجنسدديي ودالد 

وان هى بها إلحادها إلى الصدا  واحجرام، فقد وصكها ابنها وليام (( . ا بقار 

أمددي ؟، أمددي قددادن  ددرير لدديس  نهددا منعدد  دددرانة احنجيدد  فددي : )) بقولدده 

أموال المن مي من مي ... أمي نصابي لقد سرد  مبالغ ماليي طادلي !المدارس

لقدد حاولد  يومدا مدا أد  سد ولي علدى ... الملحدين احمريكيين لقد او لسد ها 

لن بالر م مدن ودداعها و ندها للجميدع لدم ...  رقي أحد الملحدين بالمن مي 

ان هى مصيرها .  819(( !! كن  س ح  أد  ن هي حيا ها ب لك الطريقي البنعي

ن ، ف هددرت علدديهم أيطددا أ ددار احلحدداد بدد د د لهددا بعدد  أ باعهددا الملحدددي

ددام ديكيدد ))  م عنددما 7550احجراميي  قما ظهرت عليها ، حدث ذلك سني 

دافيدد روالندد الموظدف بالمن مدي احلحاديدي مدع همالدده المالحددة باو طافهدا 

ألددف دوالر  055هددي وحكيددديها إلددى ممرعددي بعيدددة وأجبروهددا علددى  سددليم 

المن مددي وددداموا بسددردي ا مددوال  ددم د لوهددا ودادددع الملحدددين ا مددريكيين ب

م حيدد  أوبددر ديكيددد 6557وحكيددديها وظلدد  الجثدد  الددثالث مص كيددي ح ددى 
 .  820((روالند بمكاد الجث  الثالث بقرب إحد  الممار  في  كساس

ل قثيدرا مدنهم إلدى      ومن م اهر إفساد احلحاد لسلوقيات المالحدة أنه حدوه

ددالظ وحدوش ر مددنهم . بمددا لددم يندهد لهددم ال داري  مثدديالمجدرمين ط دداة د لدي  ي
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مليوندا مدن  05الرديس الصيني الملحد ماو سي  ونغ، د د  فدي الصدين نحدو 

وددال ((. المقدابر الجماعيدي  دوفر سدمادا جيددا لدألر : )) وقاد يقول. عبه

يجدد  أد ندد علم قيكيددي د دد  الطددوابير مددن البنددر فددي : )) الملحددد  ددي  يكددارا 

ال رحمددي  عدددان النددع ،ب  اد لددوا : )) لينددينودددال الملحددد ((. وددد  أدصددر

الجددنس البنددر  لدديس إال : )) ودددال سدد يكن هوقينددغ ((.وأ ددنقوا وصددادروا

، ودددال الملحددد ديكيددد ((حثالددي قيمياديددي علددى سددطع قوقدد  م وسددق الحجددم 

 .  821((أودكددوا إطعدام أمددم العدالم الثالدد ، ل قليد  عدددد سدكاد العددالم :)) أ نبدرة

فكاد مجمو  مجاهر . 822نحو ملونيهن من الكمبوديين ود   الملحد بول بوت

 .823 !! مليود د ي 605المالحدة في القرد العنرين 

 
    

     

ومددن آ ددار احلحدداد علددى الملحددد أندده يق دد  فطر دده ويصرجدده مددن آدمي دده      

ويجعلدده ير كدد  مص لددف الكددواح  والموبقددات ويجددردد  مامددا مددن الطددمير 

مدن ذلدك مدثال ان ندار . ا والدي ، فال أوالق عندد إال ما واف  هواد وإلحادد

فددي إحددد  : )) )) حدد  هللا الكددذب بددين المالحدددة ، وعندده يقددول الباحدد  أبددو

لمدداذا   ددرك أدرانددك مددن الملحدددين والالدينيددين  :سدد ل ه  ملحددد محدداورا ي مددع

 نهم يكدذبود فدي قد   دبها هم :فقال لي  !؟  -قمسلمين - و   ي للنقاش معنا

فعرفدددُ  أنهدددم علدددى باطددد  وإال مدددا قدددذبوا  !!!.. وأنددد م ال  كدددذبود :دومدددا ك

 .824((!!!..م ب يي الوصول للح  ولذلك أ حاور معك!!!!..  ل رويجه
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يددر  ب سدداك بلددواط )) ومنهددا أيطددا أد الملحددد ري نددارد دوقينددم لددم يكددن     

وال يددر  الصيانددي الموجيدي جريمددي، ولدديس عنددد مددانع مددن اد .825((ا طكدال

الملحدد سدام وددال . 826يُنارقه رج  آودر فدي هوج ده، فجعلده احلحداد ديو دا

ال يوجدددد  دددين طبيعدددي أقثدددر مدددن : )) هدددريس عدددن جريمدددي اال  صددداب

البنددر    صدد  ، النددمبانم  ي  صدد ، ا ورانج ددود ي  صدد  . اال  صدداب

))... 827  . 

ومنها أيطا أد القانوني الملحد  فاجن جريف دعا إلدى الدموا  بالمحدارم     

يدي ولدع  يابده ومنهم أس اذ ملحد ب حد  الجامعدات ا مريك. 828وعدم  جريمه

ال : )) وور  يرق  ب حد ممرات الجامعي وهو يردد الكالم الكاح  ويقول

ومنهم من ح  على ممارسي الجنس مع الحيوانات والموا  . 829((يوجد إله 

ممارسددي الجددنس مددع ا طكددال " حقدده " ، ومددنهم مددن دددال ب ندده مددن  830بهددا

  .832ومنهم من دعا العادالت إلى د   أطكالها الُرضع. 831القصر

إد مما يثب  دطعا أد آ ار احلحاد هادمي للعق  والنكس والمج مع، : رابعا    

جانبدا مدن  ال دي أظهدرت ما بين ه وأقد ه قثيدر مدن الدراسدات واححصداديات

االن حدار مر كدع  منها مثال أد دراسي ميدانيي أظهدرت أد.  لك اآل ار الُمهلكي

المسدددلمين والبدددوذيين جددددا بدددين المالحددددة بالنسدددبي إلدددى أهددد  ا ديددداد مدددن 

والنصار ، فكان  النسبي بين المسلمين دليلي جدا وهي ا دنى قما هو ُمبدين 

 . 833أدناد
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 البيدي النداس ال يثقدود بالمالحددة والندواذ )) ا والديي  بين باالسد قران أد 

 .837((جنسيا ، ويُع برود أدليات منبوذة بالمج معات 

 

بعدد عندر سدنوات مدن ومنها مدثال أنده فدي الواليدات الم حددة ا مريكيدي      

حملي ال نويه والكراهيي الواسعي ضد احسالم وأهله لنندر الكراهيده ضددهم 

فإندده مددع ذلددك فقددد بقددي المج مددع ا مريكددي يكددرد المالحدددة أقثددر مددن قرهدده 

للمسددلمين ، فقددد بقددي المالحددددة فددي مقدمددي المكدددروهين فددي أمريكددا بنسدددبي 

فالمالحددددة منبدددوذود فدددي . 838 % 62،4مقابددد  المسدددلمين بنسدددبي  45،2%

أمريكا من دود حملي إعالميي واسعي لل نكيدر مدنهم ونندر الكراهيدي ضددهم، 

فلددو  ددن علدديهم احعددالم ا مريكددي حلمددي قراهيددي ضدددهم قددال ي  ددنها علددى 

 .احسالم والمسلمين ل طاعك  نسبي الكراهيي ضدهم عدة أضعاع

 

 بين أد أ ل  ا مدريكيين يرفطدود اسي أور  أجري  حديثا وفي در       

وفي دس ور واليي أرقنسداس . أد يدرس أبناؤهم على أيد  مدرسين مالحدة

ال يجددوه لنددصا ينكددر وجددود هللا  ددولي رداسددي أ  إدارة )) ا مريكيددي أندده 

وفدي دسد ور واليدي ((. مدنيي لهذد الواليي، وال ال قدم قناهد أمام أ  محكمدي

: أولهم... ا  صاي  ير المفهلين ل ولي الرداسي )) ينا ا مريكيي أد قارول

 . 839((أ   صا يُنكر وجود هللا الع يم

 

فلمدداذا يكددرد الندداس المالحدددة ؟،  يكرهددونهم  نهددم يعلمددود أد المالحدددة     

ليسدددد  عندددددهم ضددددوابق أوالديددددي  حكمهددددم و طددددبطهم و وجدددده أوالدهددددم 

د مددن إلدده، وال عندددهم ضددمادر أوالديددي فددال يصددافو. وسددلوقيا هم نحددو الصيددر

 طدددبطهم، فهدددم ليسدددوا محددد   قدددي وال هدددم مدددف منين ،  د احلحددداد مسدددصهم 

 .، وجعلهم عبيدا  هوادهم ومصالحهموهدمهم نكسيا وسلوقيا

 

إد ممددا يثبدد  أد احلحدداد ُمهلددك للملحددد فكددرا ونكسددا وسددلوقا أد : خامسااا   

حدداد مددن آ ددار ُمهلكددي جعلدد هم بعدد  المالحدددة اع رفددوا بمددا  رقدده فدديهم احل

مددنهم الوجددود  . يعينددود حيدداة  عسددي ال إيمدداد فيهددا وال آمدداد وال اطمئندداد 

إد احلحداد أمدر ألديم ودداٍس ، فثبدوت  يداب )) :الُملحد جاد بدول سدار ر ددال

دولده هدذا يصددق علدى . 840((احله أ د وط ة علدى الدنكس مدن  بدوت وجدودد
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ع صدريح بد د احلحداد ألدم وعدذاب الطال والراف  لعبادة ربه وهدو اع درا

دلدد  واضددطراب فددي دلدد  الملحددد ، وأمددا دلدد  المددفمن المصلددا الطددادع هلل 

والمح  له ف يداب احيمداد يُفلمده ويُهلكده  دودا إليده وحبدا لده، ووجدودد فدي 

 .  دلبه ليس حمال  قيال عليه، وإنما هو حياة له ونور وروح وريحاد

 

أنده عنددما  أس اذ  اري  علم ا جني وي  بروفاين ا مريكدي ذقدر :الثاني     

الحياة بالنسبي له بال معنى ، ولم  عد هناك ايدي ديمدي )) أصبح ملحدا صارت 

أوالديي، ولم يعد ينعر ب نه إنساد حر لديده إرادة مسد قلي، فهدو مجدرد قدادن 

)) أد ، وذقدر عدن نكسده ب نده ددرر لدو ((أن ج ه سلسدلي مدن الصددع العبثيدي 

سرطاد الم  عاد لل هور لديه ، فسيطل  النار على رأسه بال  ردد لي صلا 

 .حس  عقيد ه احلحاديي 841!!((من معانا ه ال ي ال معنى لها

وصدف حال ده النكسديي والككريدي  الكيلسوع الملحد بر راند راسد : الثالث    

 جعلنددي  فددي داولددي ألددم قبيدر دادددم ور بددي جامحددي ُمفلمددي: )) الُمفلمدي بقولدده

 ددين عميدد  روحدداني و يددر ... أبحدد  عددن  ددين ي عددد  هددذا العددالم المدداد 

 : .  842 ((محدود 

 
ومما يفيد ذلك االع راع ويُفقدد دول قا رين  ي  ابندي برر راندد راسد      

قاد ينعر دادما بوجود مكاد  ا ر في عقله وفي دلبه : )) ، دال  عن أبيها 

د راس  صبيا ،  م أصبح واويا ولدم يعثدر مكاد قاد ينعله الرب عندما قا. 

 .843((على  ين يملفد 

الرج  صادق في وصكه لحال ه النكسيي القلقدي المطدطربي ، بسدب   :أقول   

جكافددده القلبدددي وفرا ددده الروحي؛ نددده فقدددد احيمددداد بددداهلل، ووجهددده النددداح  

وال  ك أنه هدو الدذ  . والحمين ينهد بذلك، إنه وجه فقد نور احيماد  ماما 

أوص  نكسه إلى  لك الحالي الحميني   نه قاد يرف  احيماد باهلل ر م ألمه 

هذا الرج  عدو نكسه، فقد قاد مصرا علدى احلحداد ر دم بطدالد . ومعانا ه 
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 ددبها ه ومماعمدده، وقدداد حاددددا علددى والقدده وعلددى ا ديدداد قلهددا عددن سدداب  

د يبقدى ودد  بين لي من بع  ق به أنه قاد حريصا على أ. إصرار و رصد

ملحدا ر م  هاف  مماعمه، ولم يكن حريصا على البحد  عدن والقده ليدفمن 

إنده جندى علدى نكسده ولدم ي كدر بندين فدي .   !!به ر م ظهدور أدلدي وجدودد

فذه  إلى والقه فار دا مدن احيمداد مملدونا . الدنيا يمأل دلبه إيمانا واطمئنانا

يَدا : ))دولده  عدالى فهو من الدذين يصددق علديهم. !!بالككر والطالل واحلحاد

اَك فََعددَدلََك  فيددي أَ ِّ  َكددرييمي  الَّددذي  َولَقَددَك فََسددوَّ
َك بيَربِّددَك الح نَسدداُد َمددا َ ددرَّ ي أَيُهَددا احح

بََك  ا َ ان َرقَّ دري  فَدإيدَّ ))، و((8 -2:االنكطار()ُصوَرٍة مَّ قح َرَ  َعدن ذي َوَمنح أَعح

َم الحقي  ُنُردُ يَوح يَنيك َضنكاك َونَحح َمى َودَددح لَهُ َمعي َمى  دَاَل َربِّ ليَم َحَنرح َنيي أَعح يَاَميي أَعح

مي   َم  ُنَسى  َوَقَذليَك نَجح يَوح
ي َهَا َوَقَذليَك الح يراك  دَاَل َقَذليَك أَ َ حَك آيَا ُنَا فَنَسي ُقنُ  بَصي

ددَرةي أََ ددُد َوأَبح  وي يَدداتي َربِّددهي َولََعددَذاُب اآلح ن بِي مي ددَرَع َولَددمح يُددفح  -763:طدده()قَددىَمددنح أَسح

761 .)) 

واي بجماعي من المالحدة  رقدوا احلحداد وعدادوا إلدى احيمداد : الرابع    

هددذا الوصددف . 844((لقددد ولدددُت اليددوم مددن جديددد: )) بدداهلل ، فكدد  مددنهم دددال

الصادق عبهر بقوة عن ال  ير الجذر  والعمي  الدذ  حددث لهدم بعدد إيمدانهم 

لهدا إلد ى جندي، لكنده مدن جهدي أودر   طدمن بداهلل  عدالى ، ف يهدر حيدا هم وحوه

 . أيطا وصكا لحال هم النكسيي القلقي المططربي ال ي قانوا عليها أيام إلحادهم

 

ليس صحيحا أد المالحدة : ربما يُع ر  علينا فيما ذقرناد فيُقال: وأخيرا    

ال أوالق لهدم ، فقدد نجدد ملحددا ال يسدرق وال يمندي، وآودر ي صددق ب موالده 

قمددا أد مثدد   لددك ا فعدددال . آوددر يدددعم الجمعيدددات الصيددرةعلددى الكقددران، و

ا جراميي ال ي ار كبها المالحدة في أنكسهم والمج مع دد  صددر أيطدا ح دى 

عددن أ بددا  ديددن احسددالم أو  يددرد مددن ا ديدداد ، وعليدده فليسدد  هددي واصددي 

 .بالمالحدة ، وال يصح وصكهم بها دود  يرهم من الناس

 

ددد  صددر عدن بعد  المن سدبين إلدى احسدالم أو نعدم  لدك ا فعدال  :أقول    

 يرد من ا دياد، لكن ا مر يص لف وال  صح المقارندي بدين احلحداد وأفعدال 

إد  لك ا فعال ليس  من دين  أوال نه . المالحدة ، وبين احسالم والمسلمين

احسالم ، وال يُمكن أد  صدر عن مسلم مل مم بدينه، وإنما إد صدرت فهدي 

ا و صدر عن المنحرفين والكاسقين من المسلمين مع اع قدادهم ب نهدا دليلي جد

وهذا والع حدال الملحددين فهدم قلهدم أو .أفعال محرمي ومن العي  القيام بها

 . مع مهم يقومود ب لك ا فعال عن رضى  نها   ك  مع إلحادهم وبهيمي هم 
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حاد هدادم لكد  إد  لك ا فعال هي من ضروريات احلحاد ،  د احل:ثانيا    

. الطددوابق ا والديددي، وُمحلدد  للموبقددات قالمنددا واللددواط، والق دد ، والسددردي

لكنهددا ليسدد  قددذلك فددي احسددالم ، فهددو دددد حرمهددا دطعددا وفددر  الحدددود 

والعقوبددات لمص لددف الجددرادم ا والديددي، قالمنددا واللددواط، و ددرب الصمددر، 

ل القبيحي فالعي  وعليه فإد فع  بع  أ باعه بعطا من  لك ا فعا. والسردي

ليس في احسالم وإنما في هفالن ا  با  الطعكان والكاسقين من أ باعه وهدم 

اللددددذين ي حملددددود المسددددفوليي ولدددديس هددددو، ولهددددذا فددددر  علدددديهم الحدددددود 

لكن ا مر يص لف بالنسبي لإللحاد ، فهو الذ  هدم في . وال عميرات لمجرهم

أهدوادهم، وأبداح لهدم فعد  قد  أ باعه ق  الطوابق الصالديي، إال ما ا كد  مدع 

المنكرات والجدرادم مدن دود راد  داولدي مدن احلحداد إال إذا وجددوا رادعدا 

 .وارجيا من المج مع

صحيح أد بع  المالحدة لهم أعمال ويريي ، ونجد له  دواهد فدي  :ثالثا    

 د احلحدداد قدددين . الوادددع، لكددن  لددك ال دداهرة لهددا  كسددير لدديس مددن احلحدداد

وك يهدم ق  الطوابق ا والديي في الملحد، ويصبح ال يككر وال وعقيدة وسل

ي حرك إال وف  أهواده ومصالحه وإلحادد ، وليس فيه أيدي دديم أوالديدي  اب دي 

مما يعني أد ديام بع  المالحدة ب عمال ويرة ال يرجع إلى .  حكم سلوقيا ه

جددنا العقد  احلحاد وإنما يرجع إلى دوافع وأسباب ليس  من احلحاد ولهذا و

الملحد يقول بنسبيي ا والق و طورها حس  ايمانه بال طور العطو ، وأد 

البنر حيوانات راديي، وال  ص لف عن القرود ، ف صلهما واحد جسما وعقدال 

 حقيددرا و دددميرا للحيدداة : فددانعكس ذلددك علددى سددلوقيات المالحدددة. وروحددا 

لسياسديين فدي القدرد االج ماعيي والسياسيي ، ح ى أد بع  قبار المالحددة ا

العنرين د لوا عنرات الماليين من  دعوبهم قليندين ، وسد الين، ومداو  سدي 

وعليه فإد وجدنا من المالحددة مدن يقدوم بدبع  ا عمدال .  ونغ، وبول بوت

الصيريي وا والديي ا ور  فهي ليس  من ديدن احلحداد ، فهدو ال  يد مر بهدا 

ب ليسد  مدن احلحداد، فقدد  كدود وال يح  عليها، وإنما هي راجعي إلى أسبا

نكعيي مدن اجد   حقيد  مكاسد  دنيويدي، أو مكروضدي عليده مدن المج مدع، أو 

 د قدد  البنددر . هددي مددن بقايددا فطر دده احنسددانيي ال ددي لددم يدددمرها احلحدداد

مكطددورين علددى الصيددر والنددر معددا، فاحنسدداد الصيهددر مهمددا حددري علددى أد 

يرة وطد  أو ضدعكا، أو دهدرا يكود ويرا فقد  صدر منه بع  ا عمال الندر

،واحنسداد النددرير فمهمددا حددري واج هددد علدى أد يكددود  ددريرا إال أندده دددد 

 صدر منه أعمال ويرة وط  ، أو ضدعكا أمدام نمع ده الندريرة ف  هدر عليده 

 .نمعي ويهرة



 

وبددذلك ي بددين جليددا أد احلحدداد ديددن أرضددي هادددف م هافدد  ورافددي آ ددارد     

وال يُمكدددن أد يُسدددعد . عقدددال ، سدددلوقا وُمج معددداُمهلكدددي للملحدددد دلبدددا ونكسدددا و

احنساد ،وال أد يمقيه ،وال أد يُطهدرد ، وال أد يجعلده إنسدانا صدالحا ، وال 

ال يُحق  له ذلك  د . أد يجعله عالما موضوعيا حياديا ين صر للعق  والعلم 

هادم للعقد  والدوحي والعلدم، وُمددمر لألفدراد والمج معدات فدي الددنيا احلحاد 

 . صلدهم في العذاب المقيم في اآلورة ويُ 

 

ان قدادات العقد   أوال إد يُس ن ج منده -الرابع وا وير -ختاما لهذا الفصل     

الملحد للدين هي ان قادات إلحاديي وليسد  عقالنيدي وال علميدي ، ولهدذا قاند  

علدى احسدالم وإنمدا والصدحيح منهدا ال يصددق . هادكي وم هاف ي فدي مع مهدا

يصدق على ا دياد المادكي والكاسدة ، حالها قحال احلحاد لكنهدا أحسدن منده 

 . في مودكها من هللا عم وج ، فهي مفمني باهلل وهو جاحد به

 

ر ددم   دداهرد بددالعلم وا هامدده  لقددد  بددين با دلددي القطعيددي أد احلحدداد: ثانيااا   

الع ذلك  ماما، وهي أد احلحاد هدو لألدياد ب نها مصالكي له ، فإد الحقيقي و

المصالكدي هدي أيطدا للعلدم فدي  -أعد  أعدان العق  والعلم من ا ديداد المادكدي

 نه أدام دينه احلحاد  علدى أباطيد  وورافدات هددم  العقد   -أقثر أصولها

و نده  عامد  مدع العلدم .والعلم  مثل  أساسا في  الو ه الصرافي فصلناد سدابقا

ي وبال العد  وال حريدف وال د  عنددما قداد يصدالف احلحداد بنكعيي وان هاهيد

 . ويك نكه

 

ا طح أد اع را  العق  الملحد على الدين بوجدود الندر وا لدم فدي : ثالثا  

ا ر  هو اع درا  لديس  درعيا وال عقالنيدا وال علميدا وإنمدا هدو موددف 

ذا ي إلحاد ، وجمدي ضي  لم ين در إلدى ال داهرة مدن قد  جوانبهدا ف وطد  

 . ي مودكه منها، و بين با دلي الصحيحي صحي مودف الدين منهاف

   
لقد أظهر نقدنا  سباب إلحاد العق  الملحد أد إلحادد ليس : -رابعا  -أخيرا    

. لدده أيددي اسددباب وال مبددررات صددحيحي  جعلدده يككددر بصالقدده ويجحددد وجددودد

يددي إال أد ور دم  عدددها و دداولها بددين ا سدباب الككريدي والنكسديي واالج ماع

ا سباب النكسيي هي السدب  الرديسدي فدي إلحداد مع دم المالحددة  نده ي علد  

نكسدا، وعقدال، : و  بين أيطا أد آ ار إلحاد الملحد قاند  وويمدي عليده. بالنيي

وحرم دده اآلمدداد واالطمئندداد وأ رد دده فددي . وسددلوقا ، وعالدددي مددع الندداس 

 



الددنيا ،وأولد ده فدي العدذاب  ولم  ُكسبه  يئا له ديمي في. الكواح  والجرادم 

ددددَراُد )) ا بددددد  يددددوم القيامددددي، فصسددددر الدددددنيا واآلوددددرة،  َذليددددَك هُددددَو الحُصسح

 ((.77: الحج()الحُمبيينُ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة    

اس دالله، ومعطيا ه ال ي يسد دل أظهر نقدنا للعق  الملحد من جهي منهج      

بهددا، وأسددباب إلحددادد وانعكاسدده عليدده أظهددر حقدداد  ودطعيددات قثيددرة جدددا 

لقدد  منهاا أوال. دوض  احلحاد وهدم  العق  الملحد منهجدا ومدادة ومصديرا

 بين دطعدا أد العقد  الملحدد أددام إلحدادد علدى مدنهج اسد داللي إلحداد  نكعدي 

م وال علد  بالندبهات وا هدوان وا وهدام ، ان هاه  رأس ماله الجدال بال علد

. مددع ممارسددي مص لددف وسدداد  ال حريددف وال دد  وال لبدديس ان صددارا لديندده

وعندددما ي ندداد  إلحددادد مددع العقدد  والعلددم ويعجددم عددن  حريكهمددا يهدددمها 

ويس نجد بالصرافات ليُكسدر بهدا ظهدور الكدود وا حيدان، ف سدس بدذلك  الو دا 

منهجدا، ومدادة : لصرافيي ال ي ددام عليهدا احلحداد ورافيا إلحاديا مث  القاعدة ا

 . و ايي

أنده عقد  مكلدس  مامدا مدن جهدي ا دلدي  لقد أظهر نقدنا للعق  الملحد: ثانيا    

والبراهين الصحيحي، فكما بينا أنه مكلس من جهي مدنهج االسد دالل العلمدي، 

هللا  فهو أيطا مكلس من جهي المعطيات ال ي يع مدد عليهدا فدي إنكدارد لوجدود

فقددد أ ب نددا با دلددي والنددواهد القطعيددي أندده ال يُملددك وال دلدديال يقينيددا و .  عددالى

صحيحا واحدا يفيد به إلحادد، وليس عندد إال المماعم والنبهات والصرافات 

ولهددذا لددم يكددن إلحددادد يقينيددا وال راجحددا بدد  قدداد دادمددا . وا هددوان وا وهددام

وبما . أ  دلي  صحيح يفيدد  مرجوحا مهموما منقوضا مهدوما محروما من

أد هذا حال الملحد فال  دك أد المدفمن بداهلل عكسده  مامدا،  د المدفمن معده 

فدالمفمن يسد طيع .أدلي دطعيي من العق  والوحي والعلم على وجود هللا  عالى

أد يجمم دطعا بوجود هللا، لكدن الملحدد لدن يسد طيع أد يجدمم بصدحي إلحدادد 

فهددو قمددا وصددكه القددرآد الكددريم، ال . المنكعدديدطعددا وال  رجيحددا وال بمنطدد  

َودَالُوا َما هيدَي إيالَّ َحيَا ُنَدا الدُدنحيَا ))عندد يقين وال علم، وإنما ال نود وا هوان 

لحدددٍم إيدح هُدددمح إيالَّ  دددنح عي يَدددا َوَمدددا يُهحليُكنَدددا إيالَّ الددددَّهحُر َوَمدددا لَهُدددم بيدددَذليَك مي نَُمدددوُت َونَحح

ٍن أَمح هُددُم الحَصدداليقُوَد  أَمح ))، و((63: الجا يددي()يَ ُنُددودَ  ددنح َ يحددري َ دديح أَمح ُوليقُددوا مي

َ  بَ  الَّ يُودينُودَ  َرح  (  ((. 42-44:الطور()َولَقُوا السََّماَواتي َوا ح

لقد أ ب  بحثنا هذا أد العق  الملحد ليس عقال عقالنيا وال علميا وال  :ثالثا    

ا  ال طدددلي  وال حريدددف وال  لددديق أوالديدددا، ولهدددذا وجددددناد مدددارس قددد  أندددو

وهذد ال صرفات  ير ا والديدي، والالعلميدي هدي . والسكسطي ان صارا لدينه

أدلي دام دي علدى فسداد و هافد  احلحداد وبطالنده، فلدو قداد صدحيحا مدا فعد  

أهله ذلك، وال اح اجوا إليه،  د الح  ال يح ا  إلى الباط  لين صر بده، بد  

 



فإصددرار العقدد  الملحددد علددى ممارسددي  لددك . يرفطدده ويدد بى االسدد قوان بدده

الوساد  هو دلي  دامغ على بطالد احلحاد وإفالسده عقدال وعلمدا،  د الدذ  

فثبُدَ   بدذلك أد اسد صدام . يمارس  لك الصرفات ال يمكدن أد يكدود صدحيحا

العق  الملحد للوسداد   يدر ا والديدي والعلميدي هدي مدن ضدروريات منهجده 

فددال إلحدداد إال بمصالكددي النددر  وهدددم العقدد  والعلددم ،  .االسدد داللي وأساسدديا ه

وال مسددددك با قاذيدددد  وا باطيدددد  ومص لددددف وسدددداد  ال طددددلي  وال حريددددف 

 .وال صريف 

 بددين مددن نقدددنا للعقدد  الملحددد أندده محددروم مددن أ  دليدد  يقينددي  وال : رابعااا   

جدود فعلى مس و  اليقين فقد   بين اد أدلي و. راجح، وال ُمكيد يُفيد به إلحادد

هللا دطعيي يقينيي، لكن الملحد ليس عنددد دليد  يقيندي واحدد يُثبد  بده إلحدادد ، 

وعلى مس و  ال درجيح ف دلدي احيمداد بيندا . وليس عندد إال ا هوان وا وهام

. أنها هي الراجحدي بمنطد  العقد  والدوحي والعلدم ،فدال رجحداد لإللحداد أبددا

يددد وا صددلح فقددد ا طددح أد وعلددى مسدد و  االسدد دالل بددا ولى وا نكددع وا ف

احيمدداد هددو ا صددلح وا نكددع وا جدددر وا ولددى وا ضددمن مددن جهددي الحيدداة 

والمصلحي والكاددة في الدنيا واآلورة، وأما احلحاد فهو ُمهلك لإلنسداد نكسدا 

فهددو ددادم علدى صددكر مدن ا دلدي الصددحيحي،إنه . !!وعقدال ، سدلوقا ومصديرا

لي والبراهين الصحيحي وحسابا ه قلها منكلي وليس حال ، إنه مكلس من ا د

 . واسرة في الدنيا واآلورة

أد احلحداد دياندي أرضديي هادكدي م هاف دي أظهر نقدنا للعق  الملحدد : خامسا   

هادمي للعق  والوحي والعلم وا والق مدن جهدي ؛ وأنده ددام علدى  ال دي آلهدي 

م ف صدبح أولهدا دولده بد د العددم ولد  نكسده مدن العدد:هادكي مدن جهدي أودر  

دولده بالصددفي ال دي أوجددت : واحله الثداني.  يئا، ودد بينا بطالد هعمه هذا

والثالد  دولده بدال طور العطدو ، . الحياة عنواديا ، ودد نقطناد وبديهن هيكده

د . ودد نادندناد وأ ب ندا  هاف ده بنوعيده الددارويني والموجده وب لدك اآللهدي  َكدوه

 ه االس دالليي ،وبِ ارد المهلكي للكرد الثالوث الصرافي احلحاد  بمنهجه وماد

 .والمج مع

لقد  بين من ق ابندا هدذا أد أدلدي المدفمنين علدى وجدود هللا قثيدرة  : سادسا    

وم نوعدي دطعيددي ويقينيدي أصددلها الدوحي والكطددرة، والعقد  والعلددم وال يوجددد 

لكددن أدلددي العقدد  الملحددد علددى . فيهددا وال اح مددال واحددد علددى عدددم وجددود هللا 

ادد قلها أهوان و  بهات ، و حريكات و صريكدات ،والدذ  صدح منهدا، أو إلح

ال ي فرضنا جدال أنهدا صدحيحي ليسد  دلديال علدى عددم وجدود هللا، فكلهدا ال 



ققدول الملحدد بالصددفي وال طدور العطدو ، ووجدود .  نكي وجدودد بد   ثب ده

هذد النر وا لم ، والطعن في ق  ا دياد وإنكار وجود الوحي احلهي، فك  

ممدا يددل . المماعم ال  نكي وجود هللا ح دى وإد فرضدنا جددال أنهدا صدحيحي 

علددى أد هللا  عددالى أبددى أد يُعطددي للملحددد ولددو دلدديال واحدددا صددحيحا يكددود 

 دداهدا لديدده يفيددد بدده إلحددادد ؛ وهددذا وددالع المددفمن ، فقددد أعطدداد هللا أدلددي 

راجحددي وبددراهين ومعطيددات قثيددرة وم نوعددي ، يقينيددي ودطعيددي، صددحيحي و

 .   ُثب  وجودد سبحانه و عالى

 بطدالد هعمده بد د العلدم قندف نقددنا للعقد  الملحدد لقدد :-ساابعا -وأخيرا    

فقد  هبُ  با دلي القطعيدي ودالع ذلدك، وأد المالحددة  يفيد احلحاد ال احيماد،

. أنها  فيد احلحاد وهي بريئي مندهقما  س روا بالمادة وهعموا  س روا بالعلم 

فقد  بين بالحقاد  الثاب ي أد العلم مفمن باهلل وليس ملحدا،  نده أ بد  أصدول 

منها مثال أنده أ بد  أد الكدود لده بدايدي ُولد  مدن . الدين وهدم أصول احلحاد

ومنهددا أندده قنددف م دداهر ع مددي الكددود وددددي . عدددم وسددادر إلددى الددموال

ومنهدا أنده . دطعدا علدى أنده مصلدوق لصدال  ع ديم  صميمه وإحكامه مما يددل

ومنها أنه قنف . أظهر بطالد ال طور العطو  بنوعيه الدرويني والموجه 

عن جوان  قثيرة من معجمات القرآد الكريم العلميي والردميدي وال اريصيدي، 

ممدا يعندي دطعدا أد . ف طابق  آيا ه مع حقاد  الطبيعي وال اري   طابقا قدامال

بداهلل ولديس ملحددا، وأد المدادة هدي دليد  دطعدي علدى وجدود هللا  العلم مدفمن

وليسد  دلديال علددى عددم وجدودد، وال يصددح للمالحددة أد ي سدموا بهددا وال أد 

   .  ي س روا بها ل  ييد ورافا هم 

  م الك اب وهلل الحمد أوال وأويرا

 أ، د والد قبير عالل 
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، جريددة  ذا يلحدد علمدان الطبيعيدات ال ربيدود؟لمدا: محمد باس  الطادي -08

 .  6570فيكر ،  3الرأ  ، 

دوانين الطبيعي والقانود الكيميادي، مدوني أنا مسلم : محمد باس  الطادي -05

 . م 6573، فبراير ،  75، أنا أفكر، 

مدار  العلم ومعار  احيمداد ... صيرورة الكود :  محمد باس  الطادي -25

 .  675حدي ، ا ردد ، ، عالم الك   ال

ولدد  الكددود بددين العلددم واحيمدداد ، دار النكددادس ، : محمددد باسدد  الطددادي -27

 .  7558بيروت ، 

ه   حدث القرآد عن نن ة الكود؟، جمعيي المعرفدي، : محمد أحمد داود -26

 ( . 57) سلسلي حوار احيماد واحلحاد 
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 . حينما   حول الصدفي إلى علم : ورافي داروين :محمد حمد   انم -24

احسددالم ي صددد  لل ددرب الملحددد ، دار القلددم ، : محمددد نبيدد  الننددوا ي -23

 . دمن  

:  نقددد ن ريددات ال طددور من ددديات حددراس العقيدددة، مودددع: محمددد بربدداب -20

http://www.hurras.org    / على النبكي المعلوما يي. 

ما هو العلم؟، ماهو الددين؟، مجلدي المعرفدي، العددد : حجوب عبيد طه م -22

24. 

أهليي الكود بين العلم والميف ، مجلي بدراهين ، العددد : مصطكى دديح  -22

3  ،6570 . 

الجاذبيددددي أم احلدددده ؟ ، مجلددددي بددددراهين ، النسددددصي : مصددددطكى دددددديح  -21

 .  6573أ سطس / 7340االلك رونيي ، العدد الثال   وال 

العلدددم وأصددد  احنسددداد ،  رجمدددي مدددفنس الحسدددن ، : مرقدددم بدددراهين  -28

 . وموسى إدريس 

اآلليي البديلي ، مدوني نقد ال طور ، على النبكي .. الطكرة : منى هي ود  -25

 . المعلوما يي 

هللا ي جلددى فددي عصددر العلددم ،  رجمددي : نصبددي مددن العلمددان االمددريكيين  -15

 .  ار القلم ، بيروتالدمرداش عبد المجيد سرحاد ، د

 . موجم  اري  الحطارة  : نور الدين حاطوم وآورود -17

 .هدم ن ريي ال طور في عنرين سفاال: هارود يحيى -16

 . أطلس الصل   : هارود يحيى -14

احلحاد في العالم العربي ، مجلي براهين ، العددد الثداني، : هنام عممي -13

 .    6573ما  

ا قدواد : ت اسدكات الملحددين، الكبسدولي السدابعيقبسوال: هيثم طلع   -10

 . الم عددة

 .موسوعي الرد على الملحدين العرب : هيثم طلع   -12

  . قبسوالت اسكات الملحدين : طلع  هيثم  -11

 . قهني احلحاد الجديد : هيثم طلع   -18

ال نادطددات ال ددي يثيرهددا الملحدددود فددي االونددي االويددر :  هيددثم طلعدد   -15

 .مدوني ال لإللحاد ، على النبكي المعلوما يي،  ن ريي البيج بانجحول 
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 الفصل األول 

 نقد منهج االستدالل عند العقل الملحد في إلحاده 

 نقد أهم أصول منهج االس دالل عند العق  الملحد: أوال

 االس دالل با هوان والر بات وال نود وا وهام:  انيا 

 ممارسي الصدا  وال الع  وال طلي  وال  ليق وال مييف :  الثا

 ممارسي احرهاب الككر  والدعايي االعالميي الكاذبي : رابعا

 نقد القرآد الكريم للعق  الملحد : وامسا

 الفصل الثاني 

 نقد العقل الملحد في إنكاره لوجود هللا عز وجل  
 نكسه نقد دول العق  الملحد ب د الكود ول  : أوال

  !من ول  هللا ؟:  نقد دول العق  الملحد:  انيا

 نقد دول العق  الملحد ب د دوانين الطبيعي أوجدت الكود :  الثا

 نقد دول العق  الملحد ب عدد ا قواد : رابعا

 نقد دول الملحد بنكي ال صميم وال اديي والحكمي في الكود: وامسا

 دة على عدم وجود هللانقد مودف الملحد في االح جا  بالما: سادسا

 نقد دول العق  الملحد ب د أقثر العلمان ليسوا بمفمنين : سابعا  

 الفصل الثالث 

 نقد العقل الملحد في موقفه من نشأة الحياة وظهور األحياء

 نقد دول العق  الملحد بالصدفي في  علي   ظهور الحياة :  أوال

 نقد دول العق  الملحد بال طور العطو  في ظهور ا حيان:  انيا

 عر  أدوال المالحدة بال طور العطو  -7

 نق  ال طور العطو  بمعطيات السج  الحكر  -6

 نق  ال طور العطو  بعلم الورا ي -4

 نق  ال طور ب اهر ي ال عقيد وقمال الصل  ومعطيات أور  -3

 بنقدنا لل طور العطو  نق  اع راضات  طوريي   عل   -0

 الفصل الرابع 

 نقد العقل الملحد في رفضه للدين ،ولماذا يلحد ؟ 
 :نقد العق  الملحد في موادكه من الدين : أوال

 :نقد العق  الملحد في مودكه من العالدي بين الدين بالعلم :  انيا

 



 : نقد العق  الملحد في مودكه من وجود النر في العالم:  الثا

 : ماذا يلحد العق  الملحدل: رابعا

 :أسباب احلحاد :  57       

 .  فكرا ودلبا وسلوقا : آ ار احلحاد على الملحد: 56        

 :الخاتمة 

 :أهم المصادر والمراجع
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 : مصنفات للمؤلف 
 .صكحات من  اري  أه  السني و الجماعي في ب داد  -7

 .  اروينيي في ميماد احسالم والعلم الد-6

 دراسي وف  منهج علم الجرح و ال عدي  –دطيي ال حكيم في مودعي صكين  -4

- دراسي وف  منهج علم الجرح و ال عدي  –الثورة على سيدنا عثماد بن عكاد  -3

 .مدرسي الرواة الكذابين في روايي ال اري  احسالمي و  دوينه  -0

 دراسي وف  منهج أه  الجرح و ال عدي  –الصحابي المع ملود للك ني الكبر   -2

 .ا همي العقيديي بين ا  اعرة و أه  الحدي   -1

 أوطان المفرخ عبد الرحمن ابن ولدود في ق ابه المقدمي -8

 ا وطان ال اريصيي و المنهجيي في مفلكات محمد عابد الجابر  و محمد أرقود -5

-  -عليه الصالة و السالم-و ورافات حول القرآد الكريم و النبي محمدأباطي  -75

- دراسي نقديي لدح  أباطي  الجابر  ،و ورافات هنام جعيق

 على ضون النر  و العق  و العلم –نقد فكر الكيلسوع ابن ر د الحكيد  -77

- والل العصر احسالمي -ال عص  المذهبي في ال اري  احسالمي -76

  -وف  منهج علم الجرح و ال عدي -ول الصالفي و الك ني الكبر بحوث ح -74

 .مقاومي أه  السني للكلسكي اليونانيي  -73

درانة نقديي لككر حسن حنكي ، و نصدر حامدد أبدي  - ودكات مع أدعيان العقالنيي  -70

 .  -هيد ، وهنام جعيق ، و أمثالهم

م اهرد و آ دارد ،  -احسالم  ناد  الروايات السنيي والنيعيي حول  اري  صدر -72

 .  -أسبابه و منهج  حقيقه

 . جنايات أرسطو في ح  العق  و العلم   -71

 . مصالكي الكالسكي المسلمين لطبيعيات القرآد الكريم  -78



 -أُسسه و  طبيقا ه-منهج أه  الحدي  في الرد على الم كلمين -75

 . دطايا  اريصيي وفكريي من  اريصنا احسالمي  -65

- م اهرد ، آ ارد ، أسبابه - هاف  ابن ر د في ق ابه  هاف  ال هاف   -67

– م اهرها ، آ ارها ، أسبابها  –جنايي المع ملي على العق  و النر   -66

 ( إلى الصامس الهجر  4: من القرد) الحرقي الحنبليي و أ رها في ب داد  -64

 (الهجر  1إلى  2: ق)الميالحرقي العلميي الحنبلي و أ رها في المنرق احس -63

 .نق  ق اب بسق ال جربي النبويي للباح  احيراني عبد الكريم سروش -60

 -نقدد  الروايددات القادلددي ب حريددف القددرآد الكددريم الددواردة فددي المصددادر السددنيي -62

- م اهرها وآ ارها ، مصادرها و أسبابها

مبددرة  -الوضددع فيهددا أسددالي  النقدد وظدداهرة: المرويدات ال اريصيددي عنددد المسددلمين -61

 .  6575/ هـ7347اآلل وا صحاب، الكوي ، 

دددرانة نقديددي  سددانيد  ومطددامين  --نقددد الروايددات وا فكددار المفسسددي لل صددوع -68

   -الروايات المفسسي لل صوع بك  مقوما ه 

 .ال طلي  وال حريف في ق اب إحيان علوم الدين  بي حامد ال مالي -65

 .نقد  جربي النك واليقين عند أبي حامد ال مالي في ق ابه المنقذ من الطالل  -45

دراسدددات وأبحددداث فدددي الككدددر احسدددالمي القدددديم ، دار درطبدددي ، وهارة الثقافدددي،  -47

 .  6574الجمادر، 

 نق  الصرافات القادلي ب   ر القرآد الكريم بالك اب المقدس وا فس ا المراد  ي  -46

 .د  يين للدياني المراد  يي في العصر احسالمي  حريف المرا -44

 . ورافي الوحي والنبوة وال وحيد في الدياني المراد  يي  -43
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