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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المقدمة 

 

ن عبدد بدالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي الكريم محمدد    

  هللا، وعلى آله وصحبه، وبعد:

 

 "" لدي  عردر ردا علدى مدعاعم لكا دُ ُملحدد يُددعى الكتداب هذا ألفُت      

علوم بأخطاء علمية فيما ذكره من مواضيع  تعلق  القرآن الكريم فيه زعم أن

قتلده . جمع  لك المعاعم في كتاب ادعى فيه أنده يدينقا االيدالم ويالطبيعية

ميدا علخطدً    29. وقد  تبعُت  لك المدعاعم وأورد  منادا أك در مدن !!ويدفنه

قاشدددا مععومدددا ،ولم أ دددر  منادددا زعمدددا  فيددده شدددباة صدددواب، وناقردددته فيادددا ن

موضددوعيا ونقُددُت معاعمدده جملددة و فصدديال، بميددعان الددوحي الصددحي ، 

 والعقل الصري  والعلم الصحي ، وهلل الحمد  . 

 

لما كدان االعاداز العلمدي فدي القدرآن الكدريم  هنا إلى أنهوتجب اإلشارة      

هددو مددن أقددوة الدلددة القطعيددة علددى صدددح نبددوة النبددي محمددد عليدده الصددالة 

ن أديان ومذاهُ غيدر المسدلمين مدن المالحددة واليادود والسالم، وعلى بطال

والنصارة والعلمانيين وأم الام فإن هيالء يُنكرون ذلدك االعاداز برددة مدن 

دون أ  دليددل صددحي ، لعلماددم أندده دليددل ملمددوح قطعددي علددى صددحة ديددن 

قددا وحسددا وكفدرا مدن جادة  االيالم وبطالن أديدانام ومدذاهبام. ينكرونده ح

جود أخطداء إثارة الرباا  حوله ، والععم بواالعااز ب ويُروشون على ذلك

االعااز العلمي فدي القدرآن . إنام ينكرون علمية في القرآن من جاة أخرة 

ظداهر  ليس لنده غيدر موجدود، فادو يُمطدي مسداحا  وايدعة مدن القدرآن ،و

جحدودا وعندادا انتصدارا لهدوا ام   وإنمدا ينكرونده كالرمس في كبد السماء 

ناحيددة  ويعملددون علددى  رددكيك المسددلمين فددي ذلددك االعادداز  ومصددالحام مددن

 بذلك ستخدمونه ضدهم من ناحية ثانية  ليتخلصواوال يلعلام ينصرفون عنه 

أديدانام ومدذاهبام .وبمدا أن المدر  من معاعا ه التي أهلكتام وأظار  فساد

دفعدددا لردددباا   كدددذلك،فال يادددوز للمسدددلمين إن يتركدددوا االعاددداز القرآندددي

يددا، اددُ علدديام االهتمددام بكددل أنواعدده: لمويددا، و اريخيددا، وعلم،بددل يهيالء

لن بدددذلك االعاددداز أظادددر هللا  عدددالى ديدددن .و ردددريعيا، ورقميدددا وغيدددر ذلدددك

االيالم على كل الديان قديما وحدي ا، وجعله حاته على البرر. قال  عالى: 
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ِ ِليُْظاِ ) يِن ُكل ِِه َولَْو َكدِرهَ ُهَو الَِّذ  أَْرَيَل َرُيولَهُ بِاْلُادَة َوِديِن اْلَحق  َرهُ َعلَى الد ِ

ِريَن َوُمْندِذِريَن ِلدَّلاَلَّ يَُكدوَن ِللنَّداِح َعلَدى (،و)(33اْلُمْرِرُكوَن )التوبة: ُرُيال  ُمبَر ِ

ددا )النسدداء: ا َحِكيم  ُ َعِعيددع  ددةب بَْعدددَ الِرُيددِل َوَكدداَن َّللاَّ ِ ُحاَّ قُددْل لَددَّلِِن و)،((165َّللاَّ

ْنسُ   َواْلِاِن َعلَى أَْن يًَْ ُوا بِِم ِْل َهذَا اْلقُْرآِن اَل يًَْ ُوَن بِِم ِْلِه َولَْو َكاَن اْجتََمعَِت ااْلِ

ا )االيراء: ُاْم ِلبَْعٍا َظِاير  ُُ  . ((88بَْع

 

ولمدددا كدددان ذلدددك الكا دددُ ذا يدددا متادددورا ومتعصدددبا للبا دددل بعيددددا عدددن      

رآن فدي القد علمية فيما ادعاه من وجود أخطاءالموضوعية والنعاهة العلمية 

الكددددريم  فقددددد وضددددعُت مددددددخال مفيدددددا عددددن النقدددددد العلمددددي بددددين الذا يدددددة 

ن عددالحياد.وضدعته لينتفددع بده القددراء، وليتبدين لاددم أنده لدديس كدل مددن يكتدُ و

نه م ويدفالعلم هو ُمحايد ونعيه، منام ذلك الكا ُ الذ  زعم انه ييقتل االيال

متالعدُ حاقدد ، ولدم  مدريا . وييتُد  لادم انده كا دُ محدر !!إلى البدد

  فدي القدرآن مدن جادة زعمه بوجدود أخطداء علميدةيلتعم بالمناج العلمي في 

 . !!دفنه  ، ولم يقتل االيالم والمه قد قتل نفسه علميا، ودفن فكرهوأنه بمعاع

 

ا وال أُ يددل علددى القددارج، فيسدداد مددا ذكر دده مفصددال فيمددا يددً ي مددن هددذ     

. ، ليتبددين لدده الحددق مددن البا ددلعاهددةالكتدداب، وليقددرأ بحيدداد وموضددوعية ون

لصدددح واالخددال  فددي القددول اوونسددًل هللا عددع وجددل التوفيددق  والسددداد ،

 والعمل، إنه يميع ُمايُ .

 

 اليتاذ الدكتور خالد كبير عالل

 الاعا ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***** 
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 .1النقد العلمي بين الذاتية والموضوعية

 

م ن العلددم لحكددامام ومددواقفايُخطددك ك يددر مددن البدداح ين عندددما يُخُددعو    

الذا يدددة فإن وافقادددا فادددو صدددحي  ،وإن خالفادددا فادددو لددديس بصدددحي  ويادددُ 

وة إخُاعه لاا بالتًويل حتى وإن كان فايدا، أو يُرفا إن  عذر ذلدك بددع

يدة أنه ليس صحيحا لنه يُخالف هدواه. هدذا الموقدف لديس بصدحي ، لن الذا 

 هدوا ام وظندونام ومصدالحام،أمر نفسي  قوم على عقا د ومذاهُ النداح وأ

وفيادددا الحدددق والبا دددل، والخطدددً والصدددواب لكن العلدددم الصدددحي  هدددو أمدددر 

اا موضوعي يقوم على معرفة الحقا ق كما هي في الواقع  م التًكد من صحت

ن أ، ويُمكن إعادة اختبارها موضوعيا للتًكد من صدحتاا مدرة أخدرة. وبمدا 

يُخُدع ذا يتده بًفكارهدا  المر كذلك فيادُ علدى كدل باحدل  الدُ للحدق أن

ليددا  كوأهوا اددا وظنوناددا للعلددم الصددحي  ، فيكددون َحكمددا علياددا ، فددإن وافقتدده 

خدذ ا، فيُيفيُيخذ باا، وإن خالفته  ماما  فياُ التخلص مناا، وإن وافقته جع ي

 صحيحاا ويُتر  با لاا. 

 

ام لكددن الردديء المييددف حقددا أن أك ددر البدداح ين الددذين ينتصددرون لديددان     

مدا مذاهبام،وأهوا ام وظندونام ، ومصدالحام ال ينتصدرون لدذلك بدالعلم وإنو

وا ينتصرون بالتحريف والمش، والخداع والكذب  فإن وافدق ذلدك العلدَم أخدذ

هددوا بدده، وإن خالفتدده انتصددروا  را  اددم بمددعاعمام وألبسددوها ثددوب العلددم ونو 

ن ان وأهددوا ام وشددككوا فددي العلددم و ركددوه وراء ظاددورهم. هدديالء ال يُمكدد

  كددون أبحدداثام بحوثددا علميددة، وإنمددا هددي أبحددا  ذا يددة متعصددبة للبا ددل ضددد

 الموضوعية وحقا ق العلوم وبدا ه العقول.

 

عرددر  " قددام بدرايددة  : " لددي  مددن هدديالء، باحددل ُملحددد يددمى نفسدده     

والحديل النبو  ، وزعم أنه يديقتل  للسيرة النبوية ،والقرآن الكريم، إلحادية

. لكن الحقيقة لم  كن كما زعدم،  لن درايدته 2ويدفنه إلى البدااليالم علميا 

                                                
" ال وجدود لخطدداء  اريخيدة فدي القدرآن الكدريم "، ثدم ألحقتده هندا مددرة  هدذا المبحدل كندُت قدد وضدعته فدي كتداب 1

أخرة باذا الكتاب لنه يتعلق بموضوع الخطاء المععومة في القرآن ، ولن الكا ُ الدذ  أثدار  لدك المدعاعم هدو 

ت نفس الكا ُ يُدعى" لدي  عردر "، فًصدب  مدن الُدرور  إلحاقده بادذا الكتداب لكردف المدناج العا دف المتاافد

الذ  ا بعه  ذلدك الكا دُ فيمدا أثدارة مدن شدباا  و رويردا  حدول القدرآن الكدريم. علمدا بدًني أضدفت إلدى المبحدل 

 زيادا  مفيدة ال  وجد في الول .
أنظددر: لددي  عرددر : النقددد الرددامل لنصددو  االيددالم، كتددُ يدديرة محمددد والقددرآن والحاديددل، الاددعء الول:  2

ي  عرر : القبر المحفور لدين االيالم :  النقد الرامل لنصو  االيالم، مماز  محمد وأصحابه االجرامية. و ل
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ة إلحادية  حريفية شيطانية ،ولدم لم  كن علمية أصال، وإنما كانت دراية ذا ي

،و حامدل علدى . وذلك أنه لم يددرح القدرآن بدالقرآن 1شيءمن العلم في   كن

 دريدده وال االيددالم بكددل قددواه، ولددم يددذكر ردود االيددالم، وال ردود علما دده.

بعقل صدري ، وال بعلدم صدحي ، وإنمدا دريده بنظدرة ذا يدة إلحاديدة، فبَُطلدت 

درايته من أصلاا . وذلك أن هذا الملحد المسكين المريا أصدب  يعتقدد أن 

كل مدا يُخدالف ديدن االلحداد، فادو با دل، وغداب عنده أن االلحداد هدو البا دل 

فدة راجدت عليده الذ  أضله وأفسد مراعره و فكيره ويلوكه، وهو أكبر خرا

 . 2وعلى أم اله من البرر

 

ذلددك الكا ددُ وصددف غددعوا  النبددي وأصددحابه بًناددا  نامددن ذلددك مدد ال،     

صاحُ هوة محدر  ومتعصدُ  أو. وهذا شاهد عليه بًنه جاهل، 3إجرامية

للبا ل عن يابق إصرار و رصد. لنه ال يص  وصف مماز  النبي محمدد 

كدان نبيدا  خا مدا كلفده هللا  عدالى بدًداء  عليه الصالة والسالم باالجرامية. لنده

الريالة، بما النظر عن موقف الناح منده ومدن نبو ده. فقدد كدان يتصدر  

بًندده نبددي ، ولدديس مدددعيا للنبددوة، ولددم يكددن يعطددي اهتمامددا لمنكددر  نبو دده. 

وشرع في دعو ه وايتخدم مختلف الويا ل الررعية حسدُ مراحدل الددعوة 

السددلمية فددي مكاناددا الصددحي  فددي العادددين التددي مددر باددا. فايددتخدم الويددا ل 

المكددي والمدددني، وايددتخدم القددوة العسددكرية فددي مكاناددا الصددحي  فددي العاددد 

المدني. والدعوة التي كلفه باا هللا  عالى وجد  أعداء ك يرين من المرركين 

الكتاب ، فايتخدم الويا ل الررعية التدي أمدره هللا بادا ، وهدي ويدا ل  وأهل

المردركون واليادود يدرون انده مدن حقادم ومدن الواجدُ  مرروعة. فكما كان

علدديام التصددد  للددددعوة االيددالمية بكدددل مددا يسدددتطيعون انتصددارا لديدددانام 

ومصدالحام  فكددذلك كددان النبدي محمددد عليدده الصددالة والسدالم يعتقددد بًندده مددن 

الواجُ عليه الدعوة لدينه ونرره بكل الويا ل الررعية الممكنة، مناا القدوة 

شددريعة االيددالم. وبمددا أن ذلددك حالدده، فإندده ال يصدد  وصددف  المسددلحة وفددق

مماز  الدعوة االيالمية باالجرامية ، فاي لم  كدن كدذلك، وإنمدا كاندت حقدا  

وعدال منطلقا  ووييلة  وغاية ، وايتخدمت كل الويا ل فدي مكانادا الصدحي . 

                                                                                                                                       

الخطداء العلميددة والتاريخيددة  فددي القدرآن والحددديل، البدداب ال دداني : الخطدداء القرآنيدة والحدي يددة فددي علددوم التدداري  

 وا ثار وعلم الديان .
في القرآن الكريم. وإعااز القرآن مدن شدباا  بينا ذلك في كتابي ن من كتبنا: دحا معاعم وجود أخطاء  اريخية  1

 أعداء القرآن . 
عن ذلك أنظر م ال، كتابنا :  نقد العقل الملحد ، كيف يسدتدل ،، وبمداذا يسدتدل،، ولمداذا يُلحدد . والكتداب منردور  2

 ورقيا وإلكترونيا .
لاعء الول: مماز  محمد لي  عرر : النقد الرامل لنصو  االيالم، كتُ ييرة محمد والقرآن والحاديل، ا 3

 . 9ما بعدها،   3وأصحابه االجرامية،  :
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 وعليه فإن ايتخدام النبي عليه الصالة والسالم  للسدال  للدرد علدى العدداء،

وإزاحة الحواجع والمخا ر أمدام ديدن االيدالم لديس ظلمدا وال إجراما،وإنمدا 

هو حق وواجُ وعدل، وليس مدن الحدق وال مدن العددل عددم ايدتخدام القدوة 

المسلحة في مكاناا الصحي ، وإنما هو من الظلم. وهذا أمر  بيعي وبددياي 

ندوا ماريه المظلومون وأصحاب الحدق قدديما وحددي ا عنددما اُضدطروا و مك

الظدالمون والطمداة  أخدرةمدن ايدتخدامه مدن جادة  كمدا ايدتخدمه مدن جادة 

قديما وحدي ا كالمالحدة الريوعيين الذين قتلوا ماليين المظلومين فدي رويديا 

والصين وفيتنام وأوروبدا الردرقية خدالل القدرن العردرين بددعوة االنتصدار 

 للديانة الريوعية الُملحدة. 

 

ك ، فددنحن ال نطالددُ ذلددك الكا ددُ المددريا بددًن وبمددا أن المددر كددذل         

يدديمن بمددا قلندداه، وإنمددا نطالبدده أن يكددون موضددوعيا محايدددا فيمددا قالدده عددن 

الممداز  النبوية.فعليده أن يدريداا  لديس كمدا يريدد هدو ، وإنمدا يدريداا كمددا 

حدددثت فددي التدداري ، بمنطلقا اددا وويددا لاا وغايتاددا. بمعنددى أن يدريدداا بًناددا 

من هللا بالدعوة لدينه ، وليست ييرة مادرم، أو نصداب، أو ييرة نبي ُمكلف 

صدداحُ هددوة كمددا هددو حددال هددذا الكا ددُ. وهددذا ال يتطلددُ مددن ذلددك الكا ددُ 

الُملحد أن ييمن بنبوة محمد عليه الصالة والسالم ، وإنما المناج العلمي هدو 

الددذ  يفددري عليدده أن يدريدداا كمددا حدددثت فددي التدداري  ، وال يحددق لدده أن 

يحُ هو ُمنكرا  لنبو ه. وبما أنه ُملحد ال ييمن باهلل وال برياال ه  يدرياا كما

وال أنبيا دده، فددال يحددق لدده أن يسددتدل بإلحدداده علددى بطددالن نبددوة محمددد عليدده 

الصالة والسالم. لن ايدتدالله هدذا هدو ايدتدالل ذا دي زا دف قدا م علدى ديدن 

علمدي وال عقلدي، االلحاد هو نفسه يحتاج إلى إثبا  ،وال يُمكنه إثبا ده بددليل 

لن االلحداد جنددون وخرافددة كبيددرة ،قا مدة علددى الظنددون والهددواء ،ومخالفددة 

.  1حقا ق الررع ،وبدا ده العقدول، وحقدا ق العلدوم لديس هندا موضدع  فصديله

ولذلك كان من الواجُ عليه مناايا  وعلميدا  أنده قبدل أن يدتكلم عدن الممداز  

وه يير ام زورا وباتانا ، وعدن النبوية، ويتام النبي وأصحابه باالجرام وير

يابق إصرار و رصد، أن يُخصص الاعء الول من كتابده المقبدور ليُنداقش 

نبوة محمد عليه الصالة، وليُ بدت لندا إن كدان قدادرا بدًن محمددا لدم يكدن نبيدا، 

ولو  مكن من ذلك لمدا  طلدُ منده كتابدة الادعء الول فدي الممداز  النبويدة، 

ن أن ييرة محمد وأصدحابه لدم  كدن يديرة نبدي، لنه ييناار كل شيء، ويتبي

وإنما هي ييرة رجل ادعى النبوة وكذب على هللا والناح. لكنه لما كان يعلم 
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انه لن يستطيع إثبا  عدم نبوة محمد عليده الصدالة والسدالم بالدلدة العلميدة، 

 ر  ذلك وخصدص الادعء الول مدن كتابده للممداز  لديطعن بادا فدي النبدي 

ابة، بددعوة أن هدديالء ايدتخدموا السددال  فدي الدددعوة إلددى وااليدالم والصددح

االيدددالم متنايددديا أن ايدددتخدامام لدددذلك فدددي مكانددده الصدددحي  لددديس عيبدددا وال 

ممنوعا وال حراما ، وإنما هو حق وواجُ وعدل. ثم انده بعدد ذلدك خصدص 

الاعء ال اني من كتابه المقبور لمعاعم و لبيسا  و حريفا  يماها الخطاء 

اريخية فدي القدرآن والحدديل .وينناقرده فيادا الحقدا ونبدين أنده ال العلمية والت

في القرآن وال في السدنة الصدحيحة، وإنمدا  1 وجد أخطاء علمية وال  اريخية

وأكاذيُ، وُشباا  ، وبعدا  لدك النصدو    ُدمنت  وأوهامهي  لبيسا  

إشددارا  إعاازيددة ُمباددرة ، لكندده لددم يُرددر إلياددا ذلددك الكا ددُ جاددال أو قصدددا 

 ايا  في نفسه. لم

  

و اُ االشارة هنا إلى أن ذلك الكا ُ وانطالقا  من موقفده المتاافدت مدن     

م كتابددده ونفخددده بنقدددل  االيدددالم ونبيددده  كلدددم عدددن الممددداز  النبويدددة ، وضدددخ 

، وأدان  2نصوصاا كما هي في المصدادر، ووصدفاا بًنادا حدروب إجراميدة

عمله هذا با ل قطعدا، لنده باا الدعوة االيالمية من ظاورها إلى ناايتاا. و

لم يدرياا دراية علمية محايدة، كما بيناه أعاله، وإنما دريداا درايدة ذا يدة 

 حريفيددة إلحاديددة عددن يددابق إصددرار و رصددد. وبمددا أندده لددم يدريدداا درايددة 

موضوعية كما ظار  في التاري  ، بًناا ييرة نبي حمل الددعوة التدي كلفده 

بت انه لم يكن نبيا قبل أن يتكلم عن المماز . هللا، باا، وال أنه أيتطاع إن يُ 

فالاعء الول المنفوخ من كتابه المقبور ال قيمة له في ميعان العقل والوحي 

والعلم، وكله با ل ،لنه ليس دراية علمية لإليدالم وإنمدا هدو درايدة ذا يدة 

ه بالتعصدُ للبا دل والحقدد  حريفية إلحادية له من جاة  ويراد على صداحب

اليددالم ونبيدده وأهلدده مددن جاددة ثانيددة  وأندده كددان ُمصددرا علددى علددى االدددفين 

وصف المماز  النبوية بًناا إجرامية من دون حق من جاة ثال دة . وبمدا أن 

المنطق يقول: ما قام على با ل فاو با ل ، فال أ يل في  تبع أبا يدل كتابده 

لصدحي  وكرف  اافته .ال أ يل في ذلك ، لنه من ال ابت بالررع والتاري  ا

  إجراميدةأن حروب النبي عليه الصالة والسالم كانت عادلة نظيفة، ولم  كن 

وال ظالمة كما زعم ذلك الكا ُ المريا، فكان هو الظالم المفتر  انتصارا 

 لاواه وإلحاده.  

                                                
عندوان: ال وجدود لخطداء  اريخيدة بالنسبة لألخطاء التاريخية المععومة، فقد يدبق ان نقُدتاا فدي كتداب يدابق ب 1
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ومن الرواهد على ذا يته و عصبه للبا ل، وانحرافه عن العلم، أنه افتدت      

المالحدددة، فيادا  قدعيم لإليمدان و عظديم لإللحدداد، كتابده بدًقوال بعدا إخوانده 

بدعوة الحرية والعقالنية، وفياا أيُا َ ْعن في القرآن الكريم والنبي محمدد 

 . 1االلحاد هو فكر الحرية والعقالنية  أنعليه الصالة والسالم. وزعم 

 

دين لدهذا الكا ُ المريا، قدام بقدراءة إلحاديدة  أنواض  من ذلك أقول:     

لميددة عم ، وإال أيددة فا دددة مددن  لددك القددوال لمددن يريددد القيددام بدرايددة االيددال

 لكندده كرددف عددن حقيقتدده، ولددذلك فكتابدده المقبددور لددن يكددون درايددة لإليددالم.

بدرا علمية، ولن يكون قبدرا لإليدالم، وإنمدا يديكون فُديحة لده ولم الده، وق

ة رايدلمعاعمده. وشدتان بدين القدراءة العلميدة، التدي  بحدل عدن الحقيقدة فدي د

اليددالم االيدالم، وبدين القدراءة االلحاديددة التدي  نطلدق مددن االعتقداد بدبطالن ا

م االيدال إبطدالوغيره من الديان، وال  بحل عدن الحقيقدة وإنمدا  بحدل عدن 

، كمددا بددعوة االلحداد. وعليدده فسدتكون كتابتدده با لدة مددن بددايتاا إلددى ناايتادا

 بيناه في نقدنا لكتابه المقبور .

 

مددت االيمددان بدداهلل، هددو كمددا أن        ايترددااده بددًقوال َمدددحت االلحدداد وقع 

وأهددواء نبتددت فددي قلددوب  وأوهددامبا ددل قطعددا، لن االلحدداد خرافددة  دايتردداا

المالحدة وعقولام، وال حقيقدة لده فدي الواقدع. ويرداد علديام إلحدادهم بالمبداء 

والانون ومعاندة الوحي والعقل والعلم. وهذا خال  الميمن فاو منسام في 

 أنداإيمانه باهلل مع الوحي والفطرة، والعقل والعلم .والميمن يقول بكدل يقدين: 

مخلوح فال بد لدي مدن خدالق خلقندي، والكدون مخلدوح فدال بددل لده مدن خدالق 

خلقده. أمدا الملحدد فدال يسدتطيع أن يُ بدت إلحداده بدذلك اليقدين وال بنصدفه، وال 

 أنهللا  لدن يسدتطيع بًقل من ذلك. وإذا  البتده بددليل واحدد علدى عددم وجدود 

لدق يقول: الكون خَ  أنيقدم وال دليال واحدا صحيحا، وال بديايا . ورأح ماله 

 أونفسه من الشيء. وقوله هذا با ل قطعا، ودليل دامغ بان صداحبه جاهدل، 

مانددون، أو صدداحُ هددوة جاحددد معانددد. لن العدددم ال يُمكددن ان يخلددق نفسدده 

، ويكفدي كدن أن يصدب  بنفسده شديَّلاعددم، والالشديء ال يُم لندهليصدي  شديَّلا، 

. وإنما ليُخلق الكون بعدما كدان عددما فدال  صور زعمه للحكم عليه بالبطالن

بد له من خالق أزلي متصف بكل صدفا  الكمدال يخلقده ويُخرجده مدن العددم 

إلى الوجود. فالملحد إنسان مريا مفلس عقال وعلما، وال يعر  مصلحته، 
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ويلوكيا ولن يحقق له شيَّلا حقيقيا ينفعده فدي  لن االلحاد يدمره نفسيا وفكريا

مما ه، وييخسر ا خرة حتما . وهذا خال  الميمن باهلل، فادو ال في حيا ه و

متفددق ومنسددام مددع الددوحي الصددحي ، والعقددل الصددري  والعددالم الصددحي  ، 

واالعتقدداد . 1ويددعيد فددي الدددنيا وا خددرة، ولددن يخسددر شدديَّلا فددي إيماندده بدداهلل

عد صداحبه بحدق وعددل فدي الددنيا وا خدرة  واالعتقداد الصحي  هو الذ  يُس

البا ددل هددو الددذ  يُالددك صدداحبه بظلددم وهددوة فددي الدددنيا وا خددرة. ولددو كددان 

االلحاد صحيحا لوافق بدا ه العقول وحقا ق العلوم وليعد االنسان في الدنيا 

وا خددرة  وإنمددا االيمددان هددو الددذ  يوافددق الددوحي وحقددا ق العقددول والعلددوم 

 النسان في الدنيا وا خرة.ويُسعد ا

 

ا دل بلعقالنيدة، فادو زعدم زعمده بدًن االلحداد هدو فكدر الحريدة وا وأما       

وخُددوعه لاددواه  يردداد علددى صدداحبه بالااددل والمددرور وضددحالة الفكددر،

يدتخدام اوظنونه. لن االلحاد ضد العقالنية وهادم لاا، لن العقالنيدة ليسدت 

م إلى لعقل لخدمتاا  وإنما هي االحتكاالهواء والرغبا  والظنون و سخير ا

ام به. بموضوعية ونعاهة ثم الخذ بًحكامه وااللتع -الصري  -العقل البدياي

يرهم هذه هي العقالنية، وليست مارد ايتخدام العقل، لن كل أهل العلم وغ

مدددن النددداح يسدددتخدمون عقدددولام. لكدددن شدددتان بدددين مدددن يحدددتكم إلدددى العقدددل 

ر عقلده لخدمدة أهوا ده وظنوند بموضوعية ويًخذ بًحكامده ، ه وبدين مدن يُسدخ 

ومصددالحه علددى حسدداب الحددق والعدددل والعلددم والعقددل نفسدده    . والمالحدددة 

وأم ددالام مددن أهددل الهددواء هددم مددن ابعددد الندداح عددن العقالنيددة، وعقددولام 

يددخروها لخدمددة أهددوا ام وظنددونام ومصددالحام. ويكفددي أن يتددذكر هدديالء 

ادا هدي علدى عصديان البديادة ومخالفت -االلحداد –المالحدة أنام أقاموا ديدنام 

 زا فدة والعلم والدوحي فدي إنكدارهم لوجدود هللا الخدالق للكدون وإيمدانام ب لادة

 يموها الصدفة، والطبيعدة، والتطدور العُدو ، والدععم بخلدق العددم لنفسده

ن مدمن عدم. كل هذا المعاعم خرافا  وأوهام ليست مدن العقدل البددياي وال 

شدديء ، ومددع ذلددك يدديمن باددا هدديالء ويسددموناا  حريفددا العلددم الصددحي  فددي 

وحي   فعابددا مددن أُندداح يخددالفون الددوخددداعا " الفكددر الحددر"، و" العقالنيددة "

الصدددحي  وحقددددا ق العقددددول والعلدددوم ، ثددددم يُسددددمون ذلدددك "حريددددة فكريددددة" 

  .  ، يععمون ذلك وهم غارقون في أوهامام وأهوا ام وظنونامو"عقالنية"
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وكدالم  لكا ُ الملحد بدًن فدي االلحداد الحريدة، فادذا وهدموأما زعم ذلك ا     

يدل حمدن  -فارغ، لن الملحد الذ  ينكر وجود هللا لم يتحرر ، وإنما أصدب  

كدن لعبددا اللحداده وأهوا ده وظنونده وشديا ينه وأيدياده   -يدر  أو ال يدر 

لدذ  اال هلل الميمن باهلل حقا  والتعاما  بدينده هدو الُحدر الحقيقدي ، فدال يخُدع إ

خلقدده، ولدديس عبدددا لألهددواء والظنددون والردديا ين واليددياد كمددا هددو حددال 

 الملحد. 

 

  عصُ ذلك الكا ُ للبا دل وبُعدده عدن الحيداد العلمدي، أندهومن شواهد      

هد  (  عدن  2أورد شعرا للعنديق المانو  صال  بن عبدد القددوح ) القدرن: 

يددا علدى  دالح زوجتده به في النبي عليه الصالة والسالم وزعم أنده أجبدر ز

 ذلك بقوله: )صال زينُ ليتعوج هو باا. ثم علق ذلك الكا ُ المحر  على 

 وزواجده بالفرقدة وزيندُ لعيدد محمدد إجبدار عدن متحددثا   القددوح، عبدد بدن

 جدالد يدد علدى لكلمتده شدايدا   ايترداد وقدد جحدش، بندت زيندُ باالكراه مدن

 .1الرشيد( الخليفة

 

يده واثندى عل وأعابدهوافق على قول العنديق،  واض  من قوله أنه أقول:    

ن فدي ويماه شايدا. فاو ال يبحل عن الحقيقة وال  امه، وإنما همه هو الطعد

ا  عصدبه وضدالله وإلحداده. ولدو كدان موضدوعيا نعياد الشدباعااليالم ونبيه 

ويبحددل عددن الحقيقددة، لددرد علددى ذلددك العنددديق وبددي ن خطددًه وكذبدده، أو علددى 

للحق،  انتصر للعنديق ولم ينتصرلكنه المر فيه خال .  أنالقل يُرير إلى 

قدرآن وال بحل عنه، فعل ذلك وهو يعلم أن قول العنديق با ل قطعا بددليل ال

ُ لَِّذ  أَ َوإِْذ  َقُوُل لِ )الكريم الذ  يال الحادثة وبي ن حقيقتاا، فقال:   َعلَْيِه ْنعََم َّللاَّ

َ َوأَْنعَْمَت َعلَْيِه أَْمِسدْك َعلَْيدَك زَ  ُ ُمبْ ْخِفدي فِدي نَ َو ُ ْوَجدَك َوا َّدِق َّللاَّ ِديدِه ْفِسدَك َمدا َّللاَّ

ددا قَ  ُ أََحددِق أَْن  َْخَردداهُ فَلَمَّ ددى َزْيددَو َْخَرددى النَّدداَح َوَّللاَّ ْجنَاَكَادداوَ دب ِمْنَاددا َُ ا َزوَّ  َ ددر 

ْوا ِمْنُانَّ َو َ  ا ِِاْم إِذَ ْدِعيَاِلَكْي اَل يَُكوَن َعلَى اْلُمْيِمنِيَن َحَرجب فِي أَْزَواجِ أَ  َُ ا قَ ر 

ِ مِ  ِ َمْفعُوال   َما َكاَن َعلَى النَّبِي  ُ لَهُ ُينَّ جٍ فِيَما فَ ْن َحرَ َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ ِ َرَي َّللاَّ ةَ َّللاَّ

ِ قَدَر   ا )ا َمْقدُ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ  . (38 -37اب:الحعور 

 

قددة مددا حددد ، فددالنبي عليدده الصددالة والسددالم، لددم يددًمر زيدددا ذلددك هددو حقي    

بطددالح زوجتدده،وإنما كددان يددًمره بإمسدداكاا بعدددما يدداء  العالقددة بيندده وبددي ن 

زوجته، ثم أمر هللا  عالى نبيه أن يًمره بطالقاا ليتعوجاا هو، ليس انه كدان 
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م بده لتردريع حكد أمدرهيريدد ذلدك كمدا زعدم ذلدك الُمحدر  ، وإنمدا هللا  عدالى 

ُ هنا، وألديس قدول ذلدك جواز التعوج بعوجة المتبنى بعد  القاا. فًين العي

ل وكددذب وافتددراء،  ولمدداذا يددكت ذلددك الكا ددُ عددن الحقيقددة المددريا با دد

ابدن عبدد القددوح كدان  أنوانتصر بالبا ل للعنديق ،.  انتصر لده مدع علمده 

، ولدم 1ريمنزنديقا مانويا ثنويا ييمن بإلاي النور والظالم: اهدورامعدا، وأهد

يكن ملحدا ال ييمن باهلل كما حال ذلك الكا ُ الملحد. لكنه مع ذلك يكت عن 

كذبه، وأثنى عليه ، وجعله شايدا، لنه  عن فدي االيدالم ونبيده. فادل كا دُ 

كاددذا الُددال المددريا يبحددل عددن الحقيقددة، ويدددرح االيددالم بموضددوعية 

يقدة، ويديمأل كتابده ونعاهة وحياد، كدال ، وألدف كدال، إنده ال يبحدل عدن الحق

بالبا يددل والرددباا  انتصددارا اللحدداده وال يددذكر الحددق إال إذا وافددق هددواه، 

 وربما ال يذكره ويكتمه  عصبا للبا ل. 

 

 لده زال وال كان كخرافة الديان من  دين كل إنومناا أيُا أنه قال: )      

 لكدن ة،الُدار الميذيدة والعادا  نرر الخرافا  على الرجعية السلبية آثاره

 حتدى اليدوم، وحتى نرً منذ إضرارا  بالبررية الديان أك ر أحد االيالم لعل

 الاندد  ماتمعادا ىأضدرارها علد أغلدُ لن ذلدك في  ُاهيه ال الاندويية

 الددول أ باعه بًنام ياُ عليام احدتالل يًمر االيالم الذ  عكس على فقط،

 رجالادا مدن  ا ال فقتدل  ستسدلم لدم فدإن عليادا الاعيدة وفدري الخدرة

 العالم في إرهابية عملية كل إن والنساء، ال فال وايتعباد ويبي وموا نياا
 العصدر متميدرا  رغدم التعداليم هدذه لصدول متبعدون يقدوم بادا مسدلمون

 بمدا لطفلدة زيادة وكدل عناا، أوال   مسيوال   بنصوصه االيالم يكون الحديل

 امدرأة وكدل حدديل،و قدرآن مدن االيدالم نصدو يببه  لبراء انتااكا   يركل

 مدن )أبدو   ( بطريركدي ذكدور   ماتمدع في وقمع وعنف لُرب  تعري

  دًخر لدذلك.  سدم  و ردرعن التدي االيدالم  عداليم فسدببه زوج أو أخ أو أب

 التطدور كنظريدة والعقالنيدة العلميدة النظريدا  و ددريس نردر ومندع التعلديم

 العمدل وأصدحاب الظالمين تهالقاد الرعوب االيالم ، ايتسالم يببه وغيرها
 للقادر بااليتسالم يًمر الذ  االيالم  عاليم مصدره البخالء الناهبين والمال

 يدببه الردر ة رجدال وعندف والمدريدي اليدر  العندف والظلدم، والفقدر

 ولديس جسدد  وأذة عندف وكلاا االيالمية الحدود على ينص لنه االيالم

 فدي التددخل علدى  دنص وهدي المددني، القدانون رو  مدع يتندافى بمدا يدانا  

 للتردريع جدوهر  أ  معندى مدع يتندافى بمدا االنسدانية الشدخا  حريدا 

ا ا خدرين ضدر مدا هدي الاريمدة أن من الحديل القانوني فعليدا ذا يدا.  ضدرر 
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 وجادنم القبدر فدي التعذيُ يمارح نفسه المععوم الخرافي هللا أن واعتقادهم

 .1(المر...  وأولي والقُاة الحكام به ويًمر الخرافية

 

 لدددك المدددعاعم معظمادددا با دددل، وفيادددا  حريدددف وغدددش ، وجادددل  أقوووول:    

لمدي. وخداع، وافتراء كبير على االيالم، وبُعد عن الموضوعية والحيداد الع

 وكرفت مدا يكنده ذلدك الكا دُ المدريا مدن حقدد وكدره لإليدالم وأهلده، وهلل

ه رافد عالى الدذ  خلقده مدع كفدره بده. وإبطداال لمعاعمده وكردفا لُدالله وانح

 وجاله أقول: 

  إن دين االيالم ليس كما زعم ذلك المريا الذ  صدرعته الردكو أوال:   

 والرددباا  والردداوا ، فًيددتعبد ه وأرد دده كددافرا بخالقدده وإنما هددو ديددن هللا

ِ ااْلِ ) عالى الذ  ار ُاه لبني آدم ، يَن ِعْنددَ َّللاَّ (.  19) آل عمدران:ْيداَلمُ إِنَّ الد ِ

حمددة رخددا م أنبيا دده محمدددا عليدده الصددالة والسددالم وجعلدده وقددد أَريددل هللا بدده 

اعلدده يولددم  {(107ء:النبيدداَوَمددا أَْرَيددْلنَاَ  إِالَّ َرْحَمددة  ِلْلعَددالَِميَن )} للعددالمين،

صدل عقابا وال عذابا وال شرا للعدالمين كمدا زعدم ذلدك الكا دُ المريا..فال

مدان يرفُدون االي في ريالة االيالم أناا رحمدة بالبردر، لكدن أك در بندي آدم

 بدددددين هللا، وااللتددددعام برددددريعته انتصددددارا لهددددوا ام ومصددددالحام وأديددددانام

لددددوا ومددددذاهبام العا فددددة.وهنا يُناصددددبون هللا وديندددده العددددداء،وعليام أن يتحم

م مسددديوليا ام، لن هللا يدددبحانه خلقندددا وفدددري عليندددا عباد ددده بردددريعته، ولددد

يِن قَدْد  َ اَل إِْكَراهَ فِ ) يفري دينه على الناح بالقوة، ِ الِرْشددُ ِمد بَديَّنَ ي الد ِ َن اْلمَدي 

ِ فَقَِد اْيتَ  اَم لََادا اْلُوثْقَى اَل اْنِفَصد اْلعُْرَوةِ بِ ْمَسَك فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِ  َويُْيِمْن بِاَّللَّ

ُ َيِميعب َعِليمب )البقدرة: ْليُدْيِمْن  َرب ُِكدْم فََمدْن َشداَء فَ َوقُدِل اْلَحدِق ِمدنْ ( ، و)(256َوَّللاَّ

ا أََحدَوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر إِنَّا أَْعتَدْدنَا ِللظَّداِلِميَن نَدا تَِمي ُوا َراِدقَُاا َوإِْن يَْسدُيداَ  بِِادْم ر 

ددددرَ  فَق ددددا اَءْ  ُمْر َ اُب َوَيدددديُمَدددداثُوا بَِمدددداٍء َكاْلُمْاددددِل يَْرددددِو  اْلُوُجددددوهَ بِددددَّلَْس الرَّ

حدد لكفر أدخله النار.وال يحدق فمن آمن أدخله الانة، ومن  ( .(29)الكاف:

 أن يقرر لماذا خلقنا هللا، إال هو يبحانه و عالى.

  

علما بًن هللا  عالى أمرنا بًن نطبق دينه كله بحق وعددل وحكمدة، ونااندا     

اْدعُ إِلَدى َيدبِيِل َرب ِدَك بِاْلِحْكَمدِة َواْلَمْوِعَظدِة ) عن الظلم واالعتدداء. قدال  عدالى:

اِدْلُاْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َيبِيِلِه َوُهدَو اْلَحَسنَِة َوجَ 

ُِ اْلُمْعتَدددِديَن )و ( ،(125النحدددل: أَْعلَدددُم بِاْلُمْاتَدددِديَن ) َ اَل يُِحددد َواَل  َْعتَددددُوا إِنَّ َّللاَّ

َ َوإِذَا َحَكْمتُْم بَدْيَن النَّداِح ) و( ،(190)يورة البقرة:   أَْن  َْحُكُمدوا بِاْلعَدْدِل إِنَّ َّللاَّ
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ا ) َ َكددداَن َيدددِميع ا بَِصدددير  دددا يَِعُظُكدددْم بِدددِه إِنَّ َّللاَّ وأمرندددا أيُدددا  (.(58النسددداء:نِِعمَّ

بالتعددداون علدددى البدددر والتقدددوة، واالحسدددان إلدددى النددداح ، وفعدددل الخيدددرا  

ثْددِم َو َعَدداَونُوا َعلَددى اْلبِددر ِ َوالتَّْقددَوة وَ و)والمسددارعة إلياددا ، اَل  َعَدداَونُوا َعلَددى ااْلِ

َ َشدِديدُ اْلِعقَداِب )الما ددة: َ إِنَّ َّللاَّ يَاأَيَِادا الَّدِذيَن آَمنُدوا (،و)( 2َواْلعُْدَواِن َوا َّقُدوا َّللاَّ

اْرَكعُددددددوا َواْيددددددُادُوا َواْعبُدددددددُوا َربَُّكددددددْم َواْفعَلُددددددوا اْلَخْيددددددَر لَعَلَُّكددددددْم  ُْفِلُحددددددوَن 

ُِ اْلُمْعتَِديَن )الما دة:َواَل  َ (،و)(77)الحج: َ اَل يُِح  ( .(87ْعتَدُوا إِنَّ َّللاَّ

 

ه، إن من يريد فام االيدالم فامدا صدحيحا، ويددر  عظمتده وحكمتد ثانيا:    

ًهوا ده بعليه أن يفامه بااليالم نفسه، فيتركه يرر  نفسه بنفسه، وال يفامده 

مال فامدا كدا يفامدهفينظر إلدى االيدالم ووظنونه ومصالحه وخلفيته الفكرية. 

عة وشامال، بإرجاع الفروع إلى الصول، والنظر إليه أيُدا بمقاصدد الردري

ل لدين وحكمتاا الاع ية والكلية.وباذا الفام يصل إلى الفام الصحي  والرام

 االيدددالم وال يكدددون فامددده لددده فامدددا جع يدددا، لن هدددذا الفادددم ال يكفدددي وحدددده

إن فدالم.وبما أن المدر كدذلك، للوصول إلى الفام والتطبيق الصحيحين لإليد

ا، وال كل من يطبق االيالم بذلك الفام فسيسعد به، ويكون خيرا للبررية كلا

قا يدا  حد  فيه الخطاء التدي حددثت عنددما ُ بدق االيدالم  طبيقدا جع يدا وانت

م شدر بعد الخالفة الراشدة و إلدى اليدوم. وبدذلك يتُد  أن الدععم بدًن االيدال

زعم الكا ُ المدريا، هدو زعدم با دل ويرداد عليده وال يصل  للبررية كما 

بًندده جاهددل، أو صدداحُ هددوة جاحددد معانددد أغفددل ذلددك  عنددا فددي االيددالم، 

 وانتصارا لاواه وإلحاده . 

  

م كددين إن ذلك الكا ُ المقبور أصر على عدم التفريدق بدين االيدال ثالثا:    

 فامادم لدهكامل شامل صال  لكل زمان ومكان، وبين اجتاادا  العلمداء فدي 

ي و طبيق المسلمين له عبر  اريخام الطويل . إنه أصر علدى ذلدك لديطعن فد

لدده أخطدداء المسددلمين فددي  طبدديقام لدددين االيددالم . ثددم بعدد د ذلددك االيددالم ويُحم 

 ُ ادعى أن االيالم ال يصل  للبرر، وانه شر عليام، وانه يبُ كل المصدا

ذا يدالمي. وموقفده هدوالخطاء التي وقع فيادا المسدلمون  دوال  داريخام اال

الده با ل قطعا، ويرداد عليده بدالتحريف واالفتدراء ، والمدش والخدداع فيمدا ق

 عن االيالم، إشباعا لُالله وإلحاده.

 

إن ذلك الكا ُ لم يفرح بين االيالم كما هدو فدي القدرآن والحدديل   رابعا:   

الصدددحي ، وبدددين اجتادددادا  العلمددداء و طبيدددق المسدددلمين لددده فدددي  ادددربتام 

ريخيددة المعروفددة حسددُ فُاددومام وظددروفام .و اددربتام هددذه ليسددت هددي التا
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التطبيدددق النمدددوذجي الوحيدددد لإليدددالم، بددددليل أن المسدددلمين لادددم نموذجدددان 

 اريخيددان مردداوران فددي  طبيددق االيدددالم، همددا: نمددوذج الُحكددم الردددور ، 

ونمددوذج الُحكددم الددوراثي، والفددرح كبيددر جدددا بددي ن النمددوذجين. وعليدده فدديُمكن 

ن اليددوم أن يُوجدددوا فددي  طبدديقام لإليددالم أك ددر مددن نمددوذج إيددالمي للمسددلمي

صحي  . وهذا المر قا م على أياح التفريق بين االيالم كدين رباني  دولى 

هللا حفظدده، وبددين اجتاددادا  المسددلمين فددي  طبدديقام لدده وهددم الددذين يتحملددون 

ح بيناما نتا ج أعمالام. لكن ذلك الكا ُ المحر  الحاقد على االيالم لم يُفر

لده انحرافدا  وأخطداء المسدلمين فددي  طبديقام لده ويدماها إيدالما  عمدددا  وَحم 

ليُدين االيالم ويطعن فيه ظلما وعدوانا . فعدل ذلدك لنده لدم يكدن يبحدل عدن 

يبحددل عددن أ  شدديء يطعددن بدده فددي االيددالم،  ويُرددكك الحددق، وإنمددا كددان 

 المسلمين في دينام ،ويُبرر  عنه في االيالم وكفره به. 

 

إن وصددف ذلددك الكا ددُ لألديددان بًناددا خرافيددة، هددو وصددف ال خامسووا:      

يصدح على الديان البا لة فقط، وإنما يصدح على االلحداد أيُدا، لنده هدو 

نفسه دين ارضي قا م بذا ه، ومملوء بالخرافا  والبا يل كالديان الخرة 

اد بنفسدده العا فددة. ويكفددي أن نددذكر أن االلحدداد يقددوم علددى ثددالو  خرافددي يردد

على بطالنه ، هو: خرافة خلق الكون لنفسه من عددم، و خرافدة نردًة الحيداة 

بالصدفة، وخرافة التطور العُو . هدذه الخرافدا  ال  ختلدف فدي صدميماا 

عددن خرافددا  الديددان البا لددة المتعلقددة با لاددة وظاددور الكددون وغيددره . وال 

ف يُمكددن إيددقا ه ينفددع خرافددا  المالحدددة   سددترها بددالعلم ، فاددو يددتار زا دد

بسرعة لتنكرف على حقيقتاا. ولذلك فإن االلحاد المعاصر هو خرافة كبيدرة 

. والمالحدة هم من أك ر النداح 1ُمتسترة بالعلم، ليس هنا موضع  فصيل ذلك

مخالفددة للعقددل والعلددم ، وإ باعددا  لهددوا ام وظنددونام ، ومماريددة  للتحريددف 

االلحداد وبطالنده، وعددم وجدود والمش والخداع. يفعلون ذلدك وأك در، لفسداد 

الناح كذبا  أك رالدلة الصحيحة التي  ييد خرافة االلحاد، فياعل أ باعه من 

و حريفددا ومماريددة لإلرهدداب الفكددر  ،وانحرافددا عددن الموضددوعية والحيدداد 

العلمي، شعارهم: الماية  ُبرر الوييلة. وهذا المدر فصدلته ووثقتده بعردرا  

 .     2ع عرضهنا موضالعلمية ليس ه الدلة

 

بدًن االيدالم فدري علدى المسدلمين احدتالل  إن قول ذلدك الكا دُسادسا:    

الرددعوب الخددرة وفددري الاعيددة علدديام ويددبيام وايددتعبادهم ، هددو زعددم 
                                                

 بينُت ذلك في بعا كتبي، مناا : نقد العقل الملحد، وكتاب: نقا خرافة التطور العُو  الموجه . 1
ر ورقيدا أنظر م ال ، كتابي: فُا   التطوريين ، متوفر في الربكة المعلوما ية. وكتداب نقدد العقدل الملحدد ، متدوف 2

 وإلكترونيا .
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با ل، والمر ليس كذلك. وإنما االيالم أمرنا أن ننرره ، وندعو إليه بالحق 

ولدم يفدري  مدن جادة  والعدل وعدم االعتداء، وبالحكمة والموعظة الحسنة

على الناح اعتناقه بالقوة مدن جادة أخرة،وإنمدا أعطدى لادم الحريدة الكاملدة 

لام مسيولية اختيارهم. وبما أن المر كذلك، فلدم  في اعتناقه أو رفُه، وحم 

يفري علينا االيالم  أن ننرره بوييلة واحددة، وإنمدا أمرندا إن ننردره بحدق 

والممكنة حسُ الظرو  المحيطة وعدل وحكمة بمختلف الويا ل الررعية 

بنا, كالدعوة الفردية والاماعية،والمعاملة الحسدنة، والمنداظرا  والملتقيدا   

،وويا ل االعالم على  نوعاا.وأمدا ايدتخدام القدوة فادي ويديلة مدن الويدا ل 

 ُستخدم في مكاناا الصحي  عندما يكون المر يتطلُ ذلدك حسدُ الظدرو  

 ددرفا اعتندداح االيددالم ، ولددم  ظلمنددا وال  زمانددا ومكانددا. والرددعوب التددي

حاربتنددا ، وال منعددت الندداح مددن اعتناقدده ، فددإن االيددالم لددم يًمرنددا بمعوهددا 

وإجبارها على اعتناح االيالم، وال فري الاعية علياا. والددليل علدى ذلدك 

ْليَْكفُددْر إِنَّددا َوقُددِل اْلَحددِق ِمددْن َرب ُِكددْم فََمددْن َشدداَء فَْليُددْيِمْن َوَمددْن َشدداَء فَ )قولدده  عددالى: 

ا أََحداَ  بِِادْم ُيدَراِدقَُاا َوإِْن يَْسدتَِمي ُوا يُمَداثُوا بَِمداٍء َكاْلُمْادِل  أَْعتَْدنَا ِللظَّداِلِميَن نَدار 

}  يَاأَيَِاا النَّداُح ،و((29يَْرِو  اْلُوُجوهَ بَِّلَْس الرََّراُب َوَياَءْ  ُمْر َفَق ا )الكاف:

َكٍر َوأُْن َى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوب ا َوقَبَا َِل ِلتَعَداَرفُوا إِنَّ أَْكدَرَمُكْم ِعْنددَ إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذَ 

َ َعِلدديمب َخبِيددرب ) ِ أَ ْقَدداُكْم إِنَّ َّللاَّ . وهددذا كمددا ينطبددق علددى الفددراد فإندده ({ 13َّللاَّ

ينطبددق أيُددا علددى الاماعددا  والرددعوب والدددول. وعليدده فتكددون عالقددا  

لمية وحسدُ الظدرو  والمصدال  والمواثيدق والمعاهددا  المسلمين معام ي

ِ إِنَّهُ ُهَو التي بينام. قال  عالى:  ْلِم فَاْجنَْ  لََاا َو ََوكَّْل َعلَى َّللاَّ } َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّ

 ({ ،و}إِالَّ الَّددِذيَن يَِصددلُوَن إِلَددى قَددْوٍم بَْيددنَُكْم َوبَْيددنَُامْ 61السَّددِميُع اْلعَِلدديُم )النفددال:

)النساء:  ({.90ِمي َاحب

وااليدددالم ال يفدددري عليندددا اليدددوم إعدددادة نمدددوذج الفتوحدددا  االيدددالمية     

بالطريقة التي  مت باا ، وإنمدا يًمرندا بالددعوة إلدى االيدالم  بدالحق والعددل 

والحكمدددة وعددددم االعتدددداء حسدددُ ظروفندددا وقددددرا نا. وال يًمرندددا فدددي وقتندددا 

إذا كانت كل الدول ال  فعل ذلدك الحاضر بسبي أيرة الحروب وايتعبادهم 

فيمددا بيناددا وفددي  عاملاددا معنددا. ال يًمرنددا بددذلك، لن االيددالم هددو الددذ  جدداء 

بتحرير العبيد، وحل على عتقام وحسن معاملتام، بل وجعل لام نصيبا من 

العكاة، وأمر بمكا بتام إن هموا  لبدوا ذلدك وكدانوا أهدال لده ، وجعدل العتدق 

  الررعية. كما أن االيالم لم يفدري عليندا السدبي كفارة لك ير من المخالفا

في الحروب، فديُمكن وضدع حدل ليدرة الحدروب دون يدبيام وايدتعبادهم، 

قَددداِب َحتَّدددى إِذَا بددددليل قولددده  عدددالى:  دددْرَب الر ِ َُ }فَدددإِذَا لَِقيدددتُُم الَّدددِذيَن َكفَدددُروا فَ

ا َمنًّا بَْعدُ  دَع اْلَحدْرُب أَْوَزاَرَهدا  أَثَْخْنتُُموُهْم فَُردِوا اْلَوثَاَح فَإِمَّ َُ ا فِدَاء  َحتَّى  َ َوإِمَّ
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دُكْم بِبَْعٍا) َُ ُ اَلْنتََصَر ِمْنُاْم َولَِكْن ِليَْبلَُو بَْع . فداهلل {6محمدد: ذَِلَك َولَْو يََراُء َّللاَّ

 عالى لم يفري علينا السدبي وااليدتعباد، وخي رندا بدين المدن أو الفدداء. وفدي 

و بادل اليرة، وهدذا مدن االيدالم. وأمدا السدبي وقتنا الحاضر يوجد الير 

وااليدتعباد الددذ  حدد  فددي المدعوا  والفتوحددا  االيدالمية، فاددو أمدر كددان 

عالميا،  ماريه كل الدول والرعوب، وليس من الحكمة، وال من العدل، وال 

مدده االيددالم و ُماريدده الدددول والرددعوب الخددرة فددي  مددن المصددلحة إن يُحر 

فًصبحت المعاملة بالم ل أمرا ضروريا.كما أنه ليس  حروباا مع المسلمين.

من الحق وال من العدل وال من الحكمة مماريدة السدبي فدي وقتندا الحاضدر، 

 وهذا من االيالم من دون شك .

 

تعلديم إن قول ذلك الكا ُ المريا بًن االيالم هو يبُ  دًخر السابعا:      

ًندده كدداذب وُمحددر  عنددد المسددلمين ، هددو زعددم با ددل قطعددا  ويردداد عليدده ب

ورة وُممالط وُمتعصُ لاواه .لن ال ابت والمعرو  من دين االيالم بالُر

ت ذلك انه دين علم وعقل ال دين أهواء وظنون وخرافا . والرواهد التي  ُ ب

لدى إك يرة جدا ليس هنا موضع ذكرها. والقدرآن الكدريم كلده علدم مدن بدايتده 

 م هددو يددبُ  ددًخر المسددلمين مددنناايتدده. وعليدده فددال يُمكددن أن يكددون االيددال

الناحيدددة العلميدددة، وإنمدددا يرجدددع ذلدددك أيايدددا إلدددى أيدددباب وعوامدددل ييايدددية 

واجتماعية وخارجية. وكيدف يكدون االيدالم هدو السدبُ فدي  دًخر المسدلمين 

 تماعيددة،علميددا وهددم ال يُطبقوندده فددي حيددا ام السيايددية، وال العلميددة، وال االج

وال  يُطبدددق منددده إال القليدددل فدددي الحدددوال االقتصدددادية ، وال الخارجيدددة، وال

تدي الرخصية،. وكيف يكون االيالم هو السبُ في  دًخرهم علميدا والدنُظم ال

  حكمام و ُعلمام علمانية  ،، 

 

كمدددا أنددده لددديس صدددحيحا أن االيدددالم يمندددع  ددددريس " نظريدددة التطدددور       

 ول،ومن ال ابدت أن معظدم الددوال  دريسداا العُو "، فاو لم يمنع درايتاا

ديدان االيالمية  درياا في برامااا التعليميدة   وإنمدا يسدم  بدرايدة كدل ال

علدم والمذاهُ ، مناا التطورية شريطة أن  ُدرح بميعان الدوحي والعقدل وال

ِ بِ اِدُل فِ }َوِمَن النَّاِح َمْن يُاَ ال بميعان الهواء والظنون. قال  عالى:  مَْيِر ي َّللاَّ

دلَّ َعداٍب ُمنِيٍر  ثَانَِي ِعْطِفِه ِليُ ِعْلٍم َواَل ُهد ة َواَل ِكتَ  ِ ْن َيدبِيِل ُِ يَا  لَدهُ فِدي الددِنْ َّللاَّ

،و}قُْل َها ُوا بُْرَهانَُكْم ({9-8: ِخْع ب َونُِذيقُهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعذَاَب اْلَحِريِق )الحج

 ة اْلَْنفُدسُ َوَمدا  َْادوَ   الظَّدنَّ ( {،و} إِْن يَتَّبِعُدوَن إِالَّ 64إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن )النمل:

  ( {.23َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن َرب ِِاُم اْلُادَة )النام:

 



 17 

وأمددا وصددفه للتطوريددة العُددوية بًناددا نظريددة علميددة وعقالنيددة، فاددو       

وصف با ل قطعا ، وليست من العلم في شيء، بل ولم  صل بعد إلى درجة 

ا ادا بالمرداهدة، وال بالتًمدل النظرية.وإنما هي رأ  وظن ووهدم ال يُمكدن إثب

النظدر ، وال بالتادارب المخبريدة، وال بالحفريدا . وقدولي هدذا لديس رغبددة 

وال أمنية، وإنما هو كالم علمي ُمتًكد منه بعدما دريُت التطوريدة العُدوية 

،كمدا يدنبينه ، و بيندُت أنادا خرافدة ُمتسدترة بالعلم1مدة  ويلة وألفت فياا ُكتبدا

ا في الدول المربية، فسببه  بني  لدك الددول لادا انتصدارا . وأما انترارهالحقا

للماديدددة والعلمانيدددة فدددي معارضدددتاا لألديدددان عامدددة والنصدددرانية وكنيسدددتاا 

خاصة. وهي قد فرضتاا في التعليم على شعوباا بالقوة، ومكنت للتطدوريين 

مددن الايمنددة علددى معظددم أوكددل الاامعددا  والمتدداحف العالميددة الكبددرة. وقددد 

ء التطوريون مختلف أشكال االرهاب الفكدر  لنردر التطوريدة، مارح هيال

وقمددع الرافُددين لاددا والقددا لين بددالخلق. وقددد وصددل باددم المددر إلددى  ددرد 

مخدددالفيام مدددن وظدددا فام، و اديددددهم بسدددحُ شددداادا ام العلميدددة، ومتدددابعتام 

. وفكرة أو نظريدة ذلدك حالادا ال يُمكدن أن 2قُا يا، بل وحتى  اديدهم بالقتل

بًدلتدده الصدحيحة، وال يسددتخدم  يحة، لن الفكدر الصددحي  ينتصدر كدون صددح

 التحريف واالرهاب لينتصر، وال يسم  لنفسه بفعل ذلك أبدا . أصال 

 

إن ايتاعاء ذلك الكا ُ المريا باهلل  عالى وبالمعداد :   -ثامنا -وأخيرا     

الخرو ، هو شاهد على مرضه وحير ه، وحقده وقلة أدبه، وعدم احترامده 

خالقه الذ  خلقه، ولمعظم البرر الذين هدم ييمندون بداهلل  عدالى. واعتراضده ل

على هللا  عالى في المعاد الخرو  ورفُده لده ، هدو موقدف با دل، لن هللا 

يددبحانه هددو خالقنددا ،وهددو الوحيددد الددذ  يقددرر لمدداذا خلقنددا. وبمددا اندده يددبحانه 

، فمدن آمدن  أخبرنا أنه خلقنا لعباد ه عدن كمدال وحكمدة ال عدن نقدص وعبدل

وأ اعه أدخله الانة ومن كفدر وعصداه أدخلده الندار. فًصدب  وجدود الادعاء 

والعقداب والمعداد الخدرو  أمدرا ضدروريا، وال يصد  عقدال وال شدرعا وال 

أخالقا االعتراي على هللا  عالى في ذلك. ومن يعتري عليده، فادو جاهدل، 

ياددُ أن ال أو صدداحُ هددوة جاحددد معانددد، وال قيمددة لموقفدده هددذا. كمددا أندده 

يميُ عنا أن مبدأ الاعاء والعقداب هدو مبددأ ضدرور  فدي حيداة البردر، فدال 

مييسددا نا ، وبددين وال دولددة إال بدده. فاددو ُمطبددق فددي أُيددرنا، ويسددتقيم ماتمددع 

الدول ، وال  وجد دولة بال قانون الاعاء والعقاب.فالمر ليس خرافة، وإنمدا 

                                                
مناا م ال : نقا خرافدة التطدور العُدو  الموجده . ونقدا شدارة التطدور بدالقرآن الكدريم وعلدم الحفريدا . و  1

 فُا   التطوريين .
 أنظر كتابنا: فُا   التطوريين ، متوفر في الربكة المعلوما ية .   2
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باا االنسان بعدما يُعطل العقل االلحاد هو الخرافة، بل هو أكبر خرافة ييمن 

 والعلم ويتخذ هواه إلاا  من دون هللا      

 

يددة أن ذلددك الكا ددُ وأم الدده رغددم  ظدداهره بالعقالن واضووح ممووا ذكرنووا       

ية والعلميدة،فاو بعيدد جددا عددن النقدد العلمدي الصددحي  القدا م علدى الموضددوع

ال به للبا ددل .ووالنعاهددة العلميددة.وغارح فددي ذا يتدده وعباد دده لاددواه و عصدد

 يتخلددى عندده.  فاددو بددذلك لددن أنيسددتطيع أن يددتخلص مددن ذلددك، لندده ال يريددد 

لدك ذوقدد  ًكدد يكدون ناقددا نعيادا ُمحايددا ينتصدر للعلدم حتدى وإن كدان ضدده. 

بركل قطعي من دحُا لمعاعمه بوجود أخطاء  اريخية وعلمية فدي القدرآن 

 الكريم.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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  ل األولالفص

 

 نقض الزعم بوجود أخطاء فلكية في القرآن الكريم

 

 
  :كونالزعم بأن القرآن قال بأن األرض والسماء ُوجدتا منذ نشأة ال نقضأوال: 

رض الزعم بخطأ القرآن الكريم في ترتيبه لظهور المخلوقات كاأل نقض ثانيا :

 واألحياء 

 جود سبع سموات الزعم بخطأ القرآن الكريم في قوله بو نقض ثالثا:

  الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن مصدر الشهب نقض رابعا:

  الزعم بخطأ القرآن في قوله بوجود سبع أرضين  نقض خامسا:

 ال بحركتها  الزعم بأن القرآن قال بثبات األرض نقض سادسا:

 الزعم بأن القرآن قال بأن األرض مسطحة  نقض سابعا:

 قال بأن الشمس تغرب في عين حمئة  الزعم بأن القرآننقض  ثامنا:

 ة:الزعم بأن القرآن قال بأن الكون يسقط على األرض يوم القيام نقض :تاسعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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 نقض الزعم بوجود أخطاء فلكية في القرآن الكريم

 

لمية عزعم الكا ُ المدعو " لي  عرر  " أن في القرآن الكريم أخطاء       

ن عة حسُ  نوع مواضيع علم الفلك.فال صحي  أن القدرآفلكية ك يرة ومتنو

  ُمن  لك الخطاء كما زعم أم هي ُشباا  وأهدواء وظندون،  ، وهدل أقدام

نطق معاعمه على الذا ية والتحريف والخداع أم أقاماا على الموضوعة والم

   الصري  والعلم الصحي  ،  . 

                                   

ة عم بوأن القورآن قوال بوأن األرض والسوماء ُوجودتا منوذ نشوأالوز نقضأوال: 

 :الكون

) و الري نإ )ن مدن أخطداء القدرآن العلميدة، قولده:أزعوم ذلوا الكاتوب    

ثدم أورد آيدا  قرآنيدة .1.الكدون ( نردًة من موجودان (السماء )الاو  غالفاا

َماَواِ  َواْلَْرَي َكانَتَا أََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ ال} ، هي: تعلق بخلق الكون سَّ

ٍ أَفَدداَل يُْيِمنُددوَن )النبيدداء:  30َر ْق ددا فَفَتَْقنَاُهَمددا َوَجعَْلنَددا ِمددَن اْلَمدداِء ُكددلَّ َشددْيٍء َحددي 

الَّددِذ  َخلَددَق السَّددَماَواِ  َواْلَْرَي َوَمددا بَْينَُاَمددا فِددي ِيددتَِّة أَيَّدداٍم ثُددمَّ اْيددتََوة ({،و} 

ا )الفرقددان:َعلَددى اْلعَددْرِل الددرَّ  ُ الَّددِذ  َخلَددَق  {،و}(59ْحَمُن فَاْيددًَْل بِددِه َخبِيددر  َّللاَّ

َماَواِ  َواْلَْرَي َوَما بَْينَُاَما فِي ِيتَِّة أَيَّاٍم ثُدمَّ اْيدتََوة َعلَدى اْلعَدْرِل َمدا لَُكدْم  السَّ

ٍ َواَل َشِفيعٍ أَفاََل  َتَذَكَُّروَن )السادة: َوُهَو الَِّذ  َخلََق  و}{، (4ِمْن دُونِِه ِمْن َوِلي 

َماَواِ  َواْلَْرَي فِي ِيتَِّة أَيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشهُ َعلَى اْلَماِء ِليَْبلَُوُكْم أَيُِكْم أَْحَسدُن  السَّ

 َعَمال  َولََّلِْن قُْلَت إِنَُّكْم َمْبعُوثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِ  لَيَقُولَنَّ الَِّذيَن َكفَدُروا إِْن َهدذَا إِالَّ 

ثُددمَّ اْيددتََوة إِلَددى السَّددَماِء َوِهددَي دَُخددانب فَقَدداَل لََاددا  {،و} (7ِيددْحرب ُمبِددينب )هددود:

 .{ (11َوِلأْلَْرِي ا ْتِيَا َ ْوع ا أَْو َكْره ا قَالَتَا أَ َْينَا َ ا ِِعيَن )فصلت:

 

مليددار عددام ، ايددتمرقت  4،5)  عمددر كوكددُ الري حددوالي ثددم قددال: )   

 أن ويقدال للحيداة،  صدالحة و صير لتبرد السنين يينمالالري بعد  كوناا 

م يوبرنوڤا نام انفاار من شظايا أصلاا  متامعدة، وأجدرام غبدار أو متُخ ِ

، بالعصر يعر   برد الري أن قبل ما  أك ر فاو الكون عمر أما الاحيمي 

 أن ولدو( الادو   الري وغالفادا بوجدود القدرآن قدول ينة، مليار ١٤ من

 الادو  المدال  بدين الفدرح يعدر  ال فاو دقيق غير القرآني السماء مفاوم

 مدة خرافة علميا وبا ل . وكذلك خطً البدء منذ)محدود غير والكون كريء

  لميدذ مدن يمدش الدذ  كالتلميدذ - م دل التدوراة ذكدره كدذلك .با لة أيام الستة

                                                
نصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل ل 1
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 )الدخان كما الماء وبخار الماء وجود- خا ك نحوٍ  على االمتحان في يايُ

رين( منذ كل رهفس علميدا.  خطدً الحدالي   الكدون المعدرو   ردكل بدايدة المفس ِ

 جسديما  هدو الكبيدر االنفادار مدن ظادر مدا علميدا أول المعرو  من حيل

ومدن انددماجا اا  الدذر ، الاددول فدي الدذرا  أول  كوندت ثدم ذريدة   حدت

 ادومالن  ردكَّلت الحق دا الكبيدرة الك يفدة غيومادا داخدل التاداذب بفعل النووية

ا   فتعريدف ذلدك ومدع .المعروفدة العناصدر كدل نتادت نووية منادا كمستعرَّ

 أنده علدى ماموعدة غدازا  وهدو للكوكدُ الادو  للمدال  والقدرآن التدوراة

 محددود الميدر الكون بين  مييعهما عدم وكذلك صحي ، غير دخان أو بخار

دعة الولدى السدماء أنده و خديلام المحددود، الادو  لكوكبندا والمدال   مرصَّ

 .1( !المعدنية كالقبة داخله من بالناوم

 

ع،  لك المعاعم با لة جملة و فصيال، وفياا  حريف وغش وخددا أقول:     

ة لددم يددورد كددل ا يددا  المتعلقددإن ذلددك الكا ددُ ،ألنووه أوالو عصددُ للبا ددل. 

رآن بالموضدوع الددذ   كلدم فيدده، وال شددر  ا يدا  وبددي ن معانيادا، مددع أن القدد

رين يفسدر نفسده بنفسده. وال ذكدر أقدوال العلمداء المعاصدالكريم كتاب ُمحكدم 

 بطدالن تبي ن لدهولو رجع إلياا لوا آيا  خلق الكون  فسيرا علميا ،الذين فسر

ق معاعمه . وأغفل آيا  أخرة  ُبطل زعمه المتعلق بالمال  الادو ، وألحد

ح قددول القددرآن الكددريم فددي خلددق الكددون بمددا قالتدده التددوراة عددن خلقدده ولددم يُ  فددر 

أغفل كل   اما ، مع أن القرآن لم يقع في الخطاء التي وقعت فياا التوراة.بين

را الكددريم يُكذبدده ويطعددن فيدده باددواه إلحدداده انتصددا ذلددك، وهاددم علددى القددرآن

كا دُ ُمحدر  مدريا ُمتعصدُ  هًندب. و صرفه هدذا هدو دليدل دامدغ للبا ل 

وة ال يبحددل عددن الحقيقددة، وال هددو ُمحايددد، وإنمددا هددو صدداحُ هددو، للبا ددل

يف جاحددد معانددد هدفدده النيددل مددن القددرآن ،واالنتصددار لاددواه وإلحدداده بددالتحر

 . ، والتعلق بالرباا  والظنونواالفتراء وعدم قول الحق

  

ليس صحيحا أن القرآن حدد عمدر الكدون بسدتة أيدام ، وإنمدا حددد ثانيا:       

يددنة المدددة التددي  ددم  فياددا خلددق الكددون ، وهددي يددتة أيددام، واليددوم مقددداره ألددف 

كدن ُوجدد أصدال عندد ، لنه لم ي-ياعة 24 -يوم الرمسيبحسابنا، وال يعني ال

بداية خلق الكون، وإنما يعني اليوم االلادي ولديس يومندا نحدن. والددليل علدى 

ا  َعُددِوَن()الحج : ذلك قوله يبحانه:  مَّ  47)) َوإِنَّ يَْوما  ِعندَ َرب َِك َكًَْلِف َينٍَة م ِ

ْلَْمددَر ِمددَن السَّددَماِء إِلَددى اْلَْرِي ثُددمَّ يَْعددُرُج إِلَْيددِه فِددي يَددْوٍم َكدداَن و} يُدددَب ُِر ا ،و((

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1
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دا  َعُددِوَن )السددادة:  وهدذا اليدوم ينطبدق علدى قولدده . ({5ِمْقددَاُرهُ أَْلدَف َيدنٍَة ِممَّ

َماَواِ  َوالَْرَي فِي ِيتَِّة أَيَّ  عالى :  ُ الَِّذ  َخلََق السَّ اٍم ثُمَّ اْيتََوة ))إِنَّ َربَُّكُم َّللا 

ُ َربُِكدْم فَاْعبُددُوهُ  َعلَى اْلعَْرِل يُدَب ُِر الَْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إِالَّ ِمن بَْعِد إِْذنِِه ذَِلُكدُم َّللا 

ومعنددى ذلددك أن خلددق الكددون مددر بمراحددل ،  ((. 3أَفَددالَ  َددذَكَُّروَن()يونس : 

ة. فلمداذا اغفدل ذلدك وصفاا القرآن بًناا يتة أيام ، كدل يدوم مقدداره ألدف يدن

 الكا ُ الُمحر    لك المعطيا  القرآنية، 

 

وعنددددما خلدددق هللا االنسدددان كدددان الكدددون مخلوقدددا  امدددا جددداهعا اليدددتقبال     

االنسان. وقد يبقته إلى العيش فيه مخلوقا  كالحيوانا  والان . قال  عالى: 

ْرِي َخِليفَدة  قَدالُواْ أَ َْاعَدُل فِيَادا َمدن َوإِْذ قَاَل َربَِك ِلْلَمالَ َِكِة إِن ِي َجاِعلب فِي الَ ))

ُح لَدَك قَداَل إِن ِدي أَْعلَدُم َمدا الَ  َماء َونَْحُن نَُسب ُِ  بَِحْمِدَ  َونُقَد ِ يُْفِسدُ فِيَاا َويَْسِفُك الد ِ

ًٍ ))((، و [30 َْعلَُمددوَن لالبقددرة :  ْنَسدداَن ِمددْن َصْلَصدداٍل ِمددْن َحَمدد َولَقَددْد َخلَْقنَددا ااْلِ

َهدْل ((، و))27-26:ْسنُوٍن َواْلَاانَّ َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل ِمْن نَداِر السَّدُموِم() الحادرمَ 

ددْذُكورا  لاالنسددان :  ددَن الدددَّْهِر لَددْم يَُكددن َشددْيَّلا  مَّ نَسدداِن ِحددينب م ِ ((. [1أَ َددى َعلَددى ااْلِ

ومعنى ذلك أنه عندما خلق هللا االنسان كان عمر الكون أك ر مدن يدتة آال  

من دون شك. مناا يتة آال  ينة خاصة بخلق الكون، ثدم  دً ي مرحلدة  ينة

أخرة وهي التي عاشت فياا المخلوقدا  التدي يدبقت ظادور االنسدان، منادا 

الاددن ،والحيوانددا  والنبا ددا . وهددذه المرحلددة ال نعددر  هددل بدددأ  مباشددرة 

 بعدما  م خلق الكون أم أناا ظار  بعد زمن  ويل مدن  ايَّلتده،. كمدا أنندا ال

نعر  عمرها العمني، وحسُ ما يقوله علم الايولوجيا ، وعلدم الحفريدا ، 

      .1فإناا كانت مرحلة زمنية كبيرة

 

إلدى اليدوم.  -عليده السدالم-ثم بعد ذلك  ً ي المرحلة العمنية من خلدق آدم     

والقرآن الكريم لم يُحدد المدة العمنية من نعول آدم وزوجه إلى الري إلى 

م، وال ثَبت ذلك بحديل نبو  صحي  . و لك المرحلة  ُقسم إلى ظاور االيال

مرحلتين كبير ين: ما قبل التاري : و تُدمن  داري  االنسدان غيدر المكتدوب. 

ألف ، إلى نحدو  500وقد اختلف العلماء في  قديرها،  وهي  تراو  ما بين: 

لدى اليدوم مليوني ينة.  ثم المرحلة التاريخية و بددأ بمعرفدة االنسدان للكتابدة إ

. فالقرآن الكريم لم يُحدد عمدر الكدون ، وال قدال 2ينة 6000والمقدرة بنحو: 

بًن عمره يتة أيدام كمدا زعدم ذلدك الكا دُ الُمحدر ، وإنمدا حددد المددة التدي 

 .  فقط قبل ظاور الحياء التي  عيش فيه ايتمرقتاا عملية خلق الكون
                                                

المويدوعة العربيددة العالميددة ، مددادة: الري . و للتويددع فددي ذلددك أنظددر كتابنددا: نقددا شددارة التطددور العُددو   1

 بالقرآن الكريم وعلم الحفريا . والكتاب متوفر إلكترونيا في الربكة المعلوما ية.
 أنظر: المويوعة العربية العالمية، : مادة: العالم ،  اري ،  شعوب ما قبل التاري   2
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لدم عدن المراحدل الكبدرة لديس صدحيحا أن القدرآن أخطدً عنددما  كثالثا:      

التي مر باا الكون  وإنما ذلك الكا ُ الُمحر  هو الذ  افترة على القدرآن 

وحرفه. وبيان ذلك أن القرآن الكدريم ذكدر المراحدل الكبدرة التدي مدر  بادا 

عملية خلدق الكدون، وهدي مراحدل صدحيحة و تفدق  مامدا مدع مدا يقولده العلدم 

أن الكدون  يدةمدن ا يدا  القرآنتبين المعاصر وال  خالفه . و فصيل ذلك أنه ي

 كددون فددي مراحددل ، أو دورا ، أو فتددرا  زمنيددة  ويلددة، ولددم يظاددر دفعددة 

الردق ،  –، ثدم الفتدق  -االلتَّلدام -أنه مر بحداال  هدي: الر دق  واحدة، فذكر

، ثددم الحالددة الملتابددة  -الدددخان  -، ثددم الحالددة المازيددة -، أو االنفاددارالفصددل

: ))أََولَدْم يَدَر ا يدا  ا  يدةُمستنبط من  كله لصلبة، وهذاوالسا لة ، ثم الحالة ا

َماَواِ  َواْلَْرَي َكانَتَا َر ْقا  فَفَتَْقنَاُهَما َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ  الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السَّ

ٍ أَفاََل يُْيِمنُوَن()النبياء:  وَن بِالَِّذ  َخلَدَق ((، و))  قُْل أَ ِنَُّكْم لَتَْكفُرُ  30َشْيٍء َحي 

اْلَْرَي فِي يَْوَمْيِن َو َْاعَلُوَن لَهُ أَندَادا  ذَِلَك َرِب اْلعَالَِميَن  َوَجعََل فِيَاا َرَواِيَي 

َيدَواء ل ِلسَّدا ِِليَن  ثُدمَّ  1ِمن فَْوقَِاا َوبَاَرَ  فِيَاا َوقَدََّر فِيَادا أَْقَوا ََادا فِدي أَْربَعَدِة أَيَّدامٍ 

لَى السََّماء َوِهَي دَُخانب فَقَاَل لََاا َوِلدأْلَْرِي اِ ْتِيَدا َ ْوعدا  أَْو َكْرهدا  قَالَتَدا اْيتََوة إِ 

اُهنَّ َيْبَع َيَماَواٍ  فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِدي ُكدل ِ َيدَماء أَْمَرَهدا  َُ أَ َْينَا َ ا ِِعيَن فَقَ

 - 9ذَِلدَك  َْقدِديُر اْلعَِعيدِع اْلعَِليِم()فصدلت: َوَزيَّنَّا السََّماء الدِْنيَا بَِمَصدابِيَ  َوِحْفظدا  

(( ، و))َوَجعَْلنَا اللَّْيدَل َوالنََّاداَر آيَتَدْيِن فََمَحْونَدا آيَدةَ اللَّْيدِل َوَجعَْلنَدا آيَدةَ النََّاداِر 12

دنِيَن َواْلِحَسدابَ  ب ُِكْم َوِلتَْعلَُمدواْ َعددَدَ الس ِ ن رَّ ال  م ِ ُْ  َوُكدلَّ َشدْيٍء ُمْبِصَرة  ِلتَْبتَمُواْ فَ

ددْلنَاهُ  َْفِصيال ()االيددراء :  ا يددة  ُددمنت االشددارة إلددى حالددة وهددذه (( 12فَصَّ

القمدر الولدى التدي كدان عليادا ، فكدان ملتابدا ثدم أصدب  صدلبا بعددما انطفددً . 

وهذه الحالة مر  باا أيُا الكواكُ الخرة عندما انفصلت مدن ناومادا ، 

 التي انفصدلت مدن الردمس ة الرمسيةومناا الري وباقي كواكُ الماموع

 . 2كما هو معرو  في علم الفلك

ًن القددرآن أخطددً عندددما قددال بددًن الري بدد ن قددول ذلددك الكا ددُرابعووا: إ    

  هدو زعدم 3بمالفاا الاو  والسماء كانتدا موجدود ين عندد بدايدة نردًة الكدون

رآن با ل وشاهد على  حريفه وغره و عصبه للبا ل. لنه بيندا يدابقا أن القد

ذكر أن الكون ظار في مراحل هي: الر ق، ثم الفتق، ثم الحالة المازيدة، ثدم 

                                                
الحظ قال أربعة أيام لنه ادخل فياا اليومين السابقي ن المتعلقي ن بالري ككل ، فيكدون مامدوع اليدام التدي ُخلدق  1

 فياا الكون كله يتة أيام. وهذا أكده القرآن الكريم في عدة آيا  . والقرآن يفسر نفسه بنفسه. 
 الفلك .  أنظر م ال: المويوعة العربية العالمية ، مادة: الرمس، الكون ، 2
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  3

 .  1القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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المنصارة، ثم الصلبة، وهنا  كونت الري وغيرهدا مدن الكواكدُ. وكدذلك 

 السماء ظار  بمكونا اا بعد المرحلة المازية.  

 

وأمددا زعمدده بددًن القددرآن ال يعددر  الفددرح بددين المددال  الاددو  لددألري   

م با ل أيُدا، وشداهد علدى  حريفده و عصدبه للبا دل. كمدا والكون، فاو زع

 مددع ا يددا  التددي  حدددثت عددنأندده لددم يييددد زعمدده بدددليل مددن القددرآن ، وال ج

الفاددا المدداز  وعالقتاددا بددالكون. ولددو كددان محايدددا وباح ددا عددن الري وغ

رآن عدن الحق لامع  لك ا يا  وأوردها و ركاا  دتكلم و ُعرفندا بمدا قالده القد

ندده اع. لددم يفعددل ذلددك وا اددم القددرآن زورا وباتاننددا، لندده يعلددم ذلددك الموضددو

كاذب وُمحر ،وال يبحل عن الحقيقة وإنما، يبحل عن أ  شديء يطعدن بده 

وردهدا ه علدى االيدالم. ولدو أفي القرآن الكريم انتصارا لاواه وإلحداده وحقدد

  ، ولظار للقارج أنه كا ُ ُمحر  مخادع متعصُ للبا ل. لفُحته

 

َن َكفَدُروا الَّدِذي َولَدْم يَدرَ )مناا قولده  عدالى: فا يا  التي  ُبطل زعمه،  وأما     

َماَواِ  َواْلَْرَي َكانَتَا َر ْق ا فَفَتَْقنَاُهمَ  ٍ  اْلَمداِء ُكدلَّ َشدْيءٍ  عَْلنَا ِمدنَ ا َوجَ أَنَّ السَّ َحدي 

ددا ِاددْم َوَجعَ بِ ِميدددَ أَفَداَل يُْيِمنُددوَن  َوَجعَْلنَددا فِددي اْلَْرِي َرَواِيددَي أَْن  َ  ْلنَددا فِيَاددا فَِااج 

َماَء َيْقف ا وَن ْن آيَا َِادا ُمْعِرُضدَعدوظ ا َوُهدْم َمْحفُ  ُيباُل  لَعَلَُّاْم يَْاتَدُوَن  َوَجعَْلنَا السَّ

اء: النبيٍك يَْسبَُحوَن )لٌّ فِي فَلَ َمَر كُ َوُهَو الَِّذ  َخلََق اللَّْيَل َوالنََّااَر َوالرَّْمَس َواْلقَ 

َماَواِ  َواْلَْرَي بِ وله  عالى: ). وكذلك ق (30-33 ِ َخلََق السَّ ُر اليُ اْلَحق  ِ لَّْيدَل َكدو 

ُر النََّااَر َعلَى اللَّْيِل َوَيخَّ  ِ َجٍل َمَر ُكلٌّ يَْاِر  ِلَ ْمَس َواْلقَ َر الرَّ َعلَى النََّااِر َويَُكو 

ى أاََل ُهَو اْلعَِعيُع اْلمَفَّاُر )العمر: ِلَك ُس  َْاِر  ِلُمْستَقَر ٍ لََاا ذَ َوالرَّمْ (. و}5ُمَسمًّ

ِم اَل اْلعُْرُجوِن اْلقَددِديتَّددى َعددادَ َكددِزَل حَ  َْقددِديُر اْلعَِعيددِع اْلعَِلدديِم  َواْلقََمددَر قَدددَّْرنَاهُ َمنَددا

لَددٍك ِر َوُكددلٌّ فِددي فَ ُق النََّادداُل َيددابِ الرَّددْمُس يَْنبَِمددي لََاددا أَْن  ُددْدِرَ  اْلقََمددَر َواَل اللَّْيدد

  .  ({40 -38يَْسبَُحوَن )يسن:

 لك ا يا   كفي وحدها البطدال زعدم ذلدك الكا دُ،أوال، أنادا فرقدت          

بددين السددموا  والري ، فدددالري بكددل مكونا ادددا هددي جدددعء مددن الكدددون 

وخصاا القرآن بالدذكر لهميتادا للبردر ومكانتادا. ثانيدا ، إن الري محميدة 

ن يدقفا محفوظدا، وهدو المدال  المداز ، إنده بسماء خاصدة بادا يدماها القدرآ

غال  محيط بالري يحمياا من المخا ر. فاو يدقف يحميادا مدن مخدا ر 

الراُ، فاو والفُاء، كالشعة، والجسام التي  سب  في الفُاء، والنياز  

يددقف يحمددي الري. ثال ددا، إن القددرآن بعددد ذلددك  كلددم عددن الري ضددمن 

لناار، وميعها كما ميع الردمس والقمدر، كالمه عن الرمس والقمر والليل وا

وأن كال مناا يسب  في فلكه. لكنه لم يذكر الري بايماا، وإنما أشدار إليادا 
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بددذكره لليددل والناددار وأنامددا يسددبحان، وال يُمكددن لامددا أن يسددبحا إال بوجددود 

الري التي  تحر  حول نفساا فيحد   عاقُ الليل والناار. وهدذه الحقيقدة 

ُر النََّاداَر َعلَدى ي قوله  عالى: ) ُمتُمنة أيُا ف ِ ُر اللَّْيَل َعلَى النََّااِر َويَُكدو  ِ يَُكو 

من جاتين: عنددما ندعل القدرآن قرآني ُمذهل ( . وهذا إعااز 5اللَّْيِل )العمر:

كان الفاليفة وغيرهم من أهل العلم وعامة الناح يعتقدون أن الري ثابتدة 

ي  تحددر  حددول نفسدداا كمددا قددال ، لكددن الحقيقددة هددي أن الر1وال  تحددر 

العلم الحديل. والااة ال انية، هي أن القرآن الكريم في الوقدت  وأثبتهالقرآن 

الذ  أشار إلى حركة الري حول نفساا فإنده لدم يقدل بصدراحة أنادا ثابتدة، 

وال أناددا ُمتحركددة لكندده أشددار إلددى حركتاددا حددول نفسدداا . وبددذلك لددم يصدددم 

 قرهم على خطًهم، وهذا إعاداز ُمبادر، ولم يالناح، وال أعطاهم دليال ضده

 بال شك . 

 بددًن القددرآن الكددريم كمددا أندده جعددل الري جددعءا مددن هددذا الكددون علمددا      

وميعهددا عددن بدداقي مكونا دده بخصا صدداا وبمكانتاددا وأهميتاددا لإلنسددان مددن 

قد وجاة فإنه جعلاا من جاة أخرة جعءا منه في حركته و مدده الالناا ي. 

َ ) ن ذلددك بقولدده  عددالى:عب ددر القددرآن عدد ِيددعُوَن إِنَّددا لَُموْيددٍد وَ َوالسَّددَماَء بَنَْينَاَهددا بًِ

 . وهنا عب ر عن العالم بالسماء، فاو بناء متحر  . (47الذاريا :)

 

ه بدًن  عريدف القدرآن للمدال  المداز  الرضدي بًند وأما زعم ذلك الكا دُ  

ي  حسددُ دخدان، ووصددف التدوراة لدده بًنده بخددار ، وهدو  عريددف لديس بصددح

 مال  هدوقوله  فإن المر ليس كذلك. فبالنسبة للقرآن، فاو لم يقل أن ذلك ال

موا  دخان، لن الدخان ذكره القرآن عند بداية خلق الكون ، وقبل خلق السد

قف ، وأما المدال  المداز  فلدم يصدفه بًنده دخدان أبددا، وإنمدا وصدفه بًنده يد

 .  يحمي الري محفوظ ، وهو يقف مكون من غازا 

 

ن مددن وأمددا بالنسددبة للتددوراة، فاددي أيُددا لددم  قددل أن المددال  المدداز  ُمكددو     

، أن هللا خلددق الكددون مددن المدداء –كمددا يدديً ي قريبددا  -بخددار، وإنمددا ذكددر  

ن الري. ن السدماء، وقسدم كدو  ولدم  فَفََصل الماء إلى قسدمين بالدد، قسدم كدو 

   رر إلى المال  الماز  أصال، وإنما ذكر  السماء والري. 

 

                                                
 اري   . و  يويف كرم : 128، 119. و  اري  الفلسفة اليونانية ،  :  57،  56ماجد فخر  : أريطو ،  :  1

، دار دمردق ،  1و ما بعدها . و علي حسن مويى و آخرون :  اري  علدم الفلدك ،   190الفلسفة اليونانية ،  : 

. و علددي أبددو ريددان :   دداري  الفكددر الفلسددفي فددي االيددالم ، دار المعرفددة الاامعيددة ،  50،  :  1984دمرددق ، 

عويدا  ، بيرو   –فلسفته ُمنتخبا   -: الكند   . و محمد عبد الرحمن مرحبا 227،    :  1992االيكندرية ، 

 . 71 :    1985، باريس ، 
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 -ياء الددنالسدما -وأما زعمه بًن القرآن كالتوراة قال بًن السماء الولدى      

ك. شد" ُمرصعة بالناوم من داخلده كالقبدة المعدنيدة " ، فادو زعدم با دل بدال 

ح بدين السدماء الددنيا ومكونا ادا مدن الناحيدة ا ، لطبيعيدةلن القرآن الكريم فدر 

لددنيا اأن السدماء  حية الطبيعيدة،من الناوبين نظرة الناح إلياا من الري. ف

، و وجددد باددا الكواكددُ كمددا يدديً ي الحقددا هددي واحدددة مددن السددموا  السددبع

والناوم، وهدي ليسدت مرصدعة مدن الدداخل كقبدة معدنيدة، وإنمدا هدي أجسدام 

ك يرة  سب  في أفالكاا ضمن نظام ُمحكم مدن جادة  و تحدر  ضدمن حركدة 

 الكون كله في  مدده من جاة ثانية.

 

ادا مدن أما من ناحية نظر النداح إلدى السدماء الددنيا مدن الري بمدا فيو      

كواكُ وناوم وجمال ، فاي نظرة جمالية  ظادر للنداح كًنادا مرصدعة فدي 

نده لدم السماء، مع أناا ليست كذلك.  والقرآن أشدار إلدى الااندُ الامدالي ،لك

يقدددل أنادددا مرصدددعة  ،وال أنادددا  ظادددر للنددداح مرصدددعة مدددن داخلادددا كالقبدددة 

ددا َوَجعَْلنَ  َ َمَصددابِيبِ السَّددَماَء الدددِْنيَا َولَقَددْد َزيَّنَّددا } عدنيددة  وإنمددا قددال:الم اَهددا ُرُجوم 

ا و}إِنَّدا َزيَّنَّدا السَّدَماَء الددِْنيَ  {.(5الملك: ِللرَّيَاِ يِن َوأَْعتَْدنَا لَُادْم َعدذَاَب السَّدِعيِر)

( ُِ الكواكُ  هي ناا الرمس، و. والمصابي  هي الناوم، م({6بِِعينٍَة اْلَكَواِك

 الري والقمر.ليست ملتابة، مناا أجسام صلبة و

 

إن مدن الردواهد علدى مماريدة ذلدك الكا دُ المدريا للتحريددف خامسوا:     

والخداع، انده ألحدق القدرآن الكدريم بدالتوراة فيمدا قالتده عدن خلدق الكدون ولدم 

لتوراة  دًثرا بادا. يورد نص التوراة واكتفى بالععم بًن القرآن قال بما قالته ا

وهددذا با دددل وكدددذب،ولو كدددان موضدددوعيا وباح دددا عدددن الحدددق لورد الدددنص 

ويتًكد من كذب ذلك الكا دُ. ، التورا ي لتوثيق زعمه وليرة القارج بنفسه 

، يقدول:  كدامال ولبيان مدة  حريفه وخداعه للقراء أورد هنا الدنص التدورا ي

خربددة و خاليددة  الري )) فددي البدددء خلددق هللا السددموا  والري . وكانددت:

وعلى وجه الممر ظلمدة و رو  هللا يدر  علدى وجده الميداه . وقدال هللا لديكن 

نددور فكددان نددور .ورأة هللا النددور اندده حسددن وفصددل هللا بددين النددور والظلمددة 

.ودعا هللا النور نادارا والظلمدة دعاهدا لديال وكدان مسداء و كدان صدبا  يومدا 

ميدداه و لدديكن فاصددال بددين ميدداه وميدداه واحدددا .وقددال هللا لدديكن جلددد فددي ويددط ال

لميداه التدي فدوح الالدد  فعمل هللا الالد  وفصل بين المياه التي  حدت الالدد و ا

.ودعا هللا الالد يماء وكان مساء وكان صدبا  يومدا ثانيدا . وقدال وكان كذلك

مكان واحد و لتظار اليابسة و كدان كدذلك  إلىهللا لتاتمع المياه  حت السماء 

وماتمع المياه دعاه بحارا و رأة هللا ذلك انه حسدن  أرضااليابسة  .ودعا هللا
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عربا و بقال يبعر بعرا و شارا ذا ثمر يعمدل ثمدرا  الري.وقال هللا لتنبت 

عربا وبقال  الريو كان كذلك .  فًخرجت  الريكانسه بعره فيه على 

انده يبعر بعرا كانسه و شارا يعمل ثمرا بدعره فيده كانسده ورأة هللا ذلدك 

فدي جلدد  أندوارحسن . وكان مسداء وكدان صدبا  يومدا ثال دا . وقدال هللا لدتكن 

و يدنين. و  أيدامالسماء لتفصل بين الناار و الليدل و  كدون  يدا  وأوقدا  و 

و كددان كددذلك. فعمددل هللا  الريفددي جلددد السددماء لتنيددر علددى  أنددوارا كددون 

لحكدم الليدل و  صدمراللحكدم النادار والندور  الكبرالنورين العظيمين النور 

. ولتحكم على الناار  الريالناوم . وجعلاا هللا في جلد السماء لتنير على 

و الليل و لتفصل بين النور و الظلمة و رأة هللا ذلك انه حسدن .وكدان مسداء 

تفا الميدداه زحافددا  ذا  نفددس حيددة و كددان صددبا  يومددا رابعددا . وقددال هللا لدد

العظام و  التنانينسماء . فخلق هللا على وجه جلد ال الريليطر  ير فوح و

كدل  دا ر التي فاضدت بادا الميداه كًجنايداا والحية الدبابة  النفسكل ذوا  

  أك ر   أثمر ذ  جنا  كانسه و رأة هللا ذلك انه حسن .وباركاا هللا قا ال 

.وكددان مسدداء وكددان  الريواملَّلددي الميدداه فددي البحددار و ليك ددر الطيددر علددى 

حية كانساا بادا م  أنفسذوا   الريقال هللا لتخرج صبا  يوما خامسا .و

 الريو دبابا  و وحول اري كًجناياا و كان كذلك. فعمل هللا وحول 

كًجنايدداا ورأة هللا  الريكًجنايدداا و الباددا م كًجنايدداا و جميددع دبابددا  

على صور نا كربانا فيتسلطون على  االنسانذلك انه حسن . وقال هللا نعمل 

وعلددى  الريعلددى  يددر السددماء و علددى الباددا م و علددى كددل يددمك البحددر و

على صدور ه علدى  االنسانفخلق هللا  الريجميع الدبابا  التي  دب على 

 أك درواو  أثمدرواصورة هللا خلقه ذكرا وأن ى خلقام .وباركام هللا و قال لام 

و  سددلطوا علددى يددمك البحددر و علددى  يددر  أخُددعوهاو  الريو املَّلددوا 

كدل  أعطيدتكمقدد  أني. وقال هللا  الريكل حيوان يدب على  السماء و على

وكل شار فيه ثمدر شدار يبدعر بدعرا  الريبقل يبعر بعرا على وجه كل 

وكل  ير السدماء وكدل دبابدة علدى  الريلكم يكون  عاما . و لكل حيوان 

كل عرُ اخُر  عاما وكان كذلك . ورأة  أعطيتفياا نفس حية  الري

إذا هدو حسدن جددا وكدان مسداء وكدان صدبا  يومدا ياديدا . هللا كل ما عمله ف

و كدل جنددها . وفدرغ هللا فدي اليدوم السدابع مدن  الريفًكملت السماوا  و 

عملدده الددذ  عمددل فايددترا  فددي اليددوم السددابع مددن جميددع عملدده الددذ  عمددل . 

وبار  هللا اليوم السابع و قديه لنه فيه ايترا  من جميدع عملده الدذ  عمدل 

 (( . 3 -1 /2.  30 -1 /1) ِيفر التكوين هللا خالقا 
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لده واض  من ذلدك الدنص التدورا ي  أن الفدرح كبيدر جددا بدين مدا قاأقول:    

را ي القرآن وبين ما قالته التوراة عن خلق الكون من جادة  وان الدنص التدو

 فيدده أخطدداء علميددة ك يددرة ال وجددود لاددا فددي القددرآن مقابددل  ُددمنه الشددارا 

جاددة أخدرة. لكدن ذلدك الكا ددُ الُمحدر  ألحدق القددرآن إعاازيدة ُمبادرة مدن 

بددالتوراة وزعددم أنامددا أخطدد  فيمددا قددااله عددن خلددق الكددون، و نايددى أخطدداء 

 فيما قاله عن خلق الكون.وإعااز القرآن صواب التوراة، وأغفل عمدا 

 

ومن أخطاء التوراة التي  ُمنه ذلدك الدنص وأغفلادا الكا دُ المحدر        

ن وخلقت ،أناا زعمت أن العا جميع مخلوقا ه في يتة أيدام التدي  عندي لم  كو 

أكدد  الدنص التدورا ي بددليل أن  -ياعة في اليدوم 24 -أيامنا المعروفة عندنا 

هذا غير صحي   ا، وكان مساء  . وقولاذلك وكرره عندما قال: وكان صباحا  

ن فدي:  فادو . -أيدام 6 -يداعة  144قطعا لنه جعل الكون بكل مخلوقا ه  كدو 

قددد بينددت البحددا  واالكترددافا  و عددم با ددل مخددالف للقددرآن والعلددم معددا.ز

، وال يُمكدن أن 1مديددة لق في أحقاب ومراحل جيولوجيدةالحدي ة أن الكون خُ 

والكا ندا  الحيدة .  انبكل مخلوقا ه مناا االنسد ياعة 144يكون قد ُخلق في 

ا  وفي وقدت قصدير، وإنمدا ظادر  فدي مراحدل وفتدرلم  ظار دفعة واحدة 

، كان االنسدان آخرهدا ظادورا بعددما هيدً لده هللا  عدالى الري   ويلة زمنيا 

  .2منذ نحو مليوني عام

 

ر قوله بظاور الري والندوأخطاء ذلك النص التورا ي أيُا  منومن      

ُ في اليوم الول قبدل أن  ظادر الردمس التدي يدتُخلق فدي اليدوم الرابدع حسد

الري، ويقدول بدًن الري ُخلقدت فدي زعمه. ثم يعود وينقا ما قاله عن 

ندا فدي اليدوم الرابدع بعدد ت ما ُخلقداليوم ال الل. ثم ذكر أن الرمس والقمر  كو 

-رالري وظاددر النبددا  فددي اليددوم ال الددل. علمددا بًندده كددان قددد ذكددر أن النددو

ليدوم اقد ظار في اليوم الول قبل أن  ُخلق الرمس التي يتظار فدي  -الناار

  با ددل كلدده جملددة و فصدديال، فلدديس مددن العلددم االمدده هددذالرابددع. والشددك أن ك

الصددحي  وال مددن المنطددق الصددري  أن  ُخلددق الري مددر ين مددن جاددة، ثددم 

مدن جادة ويكون علياا نور  قبدل ظادور الردمس   سبق الرمس في الظاور 

لددق أخددرة. ولدديس مددن العلددم أن  ظاددر الميدداه والنبا ددا  والناددار قبددل أن  ُخ

 . الرمس

 

                                                
 المويوعة العربية العالمية ، مادة: الري . 1
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أيام  لك أن التوراة أخطً  فيما قالته عن خلق الكون في يتةواض  من ذ    

ن ًن الكوبمن أيامنا المعروفة، لكن القرآن لم يقع في ذلك الخطً، فعندما قال 

 – يدنة 6000ُخلق في يتة أيام، فقدد بدي ن أن المقصدود بادا مراحدل مقددرها 

 ا لتلدكابعد، كمدا أنده لدم ياعدل خلدق االنسدان  كما بيناه يدابقا -مدة الخلق فقط

. لكددن  المريددُ أن ذلددك الكا دددُ لمددا كددان ُمحرفدددا المدددة، فاددو متددًخر عنددده

 ومخادعا يكت عدن ذلدك وزعدم أن القدرآن قدال بقدول التدوراة و دًثر بادا فدي

خدر قوله بخلق الكدون، وشدباه بالتلميدذ الدذ  يمدش فدي االمتحدان مدن  لميدذ آ

 ،تدر  المحدر  وينقل منه بالخطً   فانظر و ددبر فدي فعدل هدذا الكا دُ المف

 إعاازيدة فلم يكتدف بًنده أخفدى ك يدرا مدن أخطداء التدوراة ، وأغفدل إشدارا 

وهو قدد  عن خلق الكون    وكيف يكون القرآن ُمتًثرا بالتوراةُمذهلة قرآنية 

ي إشدارا  إعاازيدة كدالتي فدخالفاا ولدم يقدع فدي أخطا ادا، وال وجدد  فيادا 

ن عدُمتعصدُ للبا دل،  يبحدل   . إن ذلك الكا ُ جاحدد معاندد القرآن الكريم

ع مدن . كمدا أنده ال يسدتحي وال يتدور هواه وإلحاده وال يبحل عن الحقيقيدة  

 ممارية التحريف والمش والخداع انتصارا لاواه .  

 

فووي ترتيبووه لظهووور المخلوقووات كوواألرض  الووزعم بخطووأ القوورآن نقووض :ثانيووا

  :واألحياء

د ظادور المخلوقدا ، فددًورزعدم ذلدك الكا دُ أن القدرآن أخطددً فدي  ر يبده ل  

لَُكدْم  َخلَدقَ  ُهدَو الَّدِذ )آيا  قرآنية  تعلق بذلك، ثم شرحاا باواه. ا يا  هدي: 

َماِء فَسَ  اُهنَّ َما فِي اْلَْرِي َجِميع ا ثُمَّ اْيتََوة إِلَى السَّ  َماَواٍ  َوُهَو بُِكدل ِ  َيْبَع يَ وَّ

ْوَمْيِن ْرَي فِي يَ الَِّذ  َخلََق اْلَ تَْكفُُروَن بِ قُْل أَ ِنَُّكْم لَ (،و)(29َشْيٍء َعِليمب )البقرة:

َرَ   ِمدْن فَْوقَِادا َوبَداَاا َرَواِيديَ َل فِيَو َْاعَلُوَن لَهُ أَْندَاد ا ذَِلَك َرِب اْلعَالَِميَن  َوَجعَ 

السَّدَماِء  تََوة إِلَدى  ثُدمَّ اْيدلسَّدا ِِلينَ َواء  لِ فِيَاا َوقَدََّر فِيَاا أَْقَوا ََاا فِي أَْربَعَِة أَيَّاٍم َيد

 َْينَددا َ ددا ِِعيَن  ا قَالَتَددا أَ َكْره دد َوِهددَي دَُخددانب فَقَدداَل لََاددا َوِلددأْلَْرِي ا ْتِيَددا َ ْوع ددا أَوْ 

اُهنَّ َيْبَع َيَماَواٍ  فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكل ِ  َُ َء ا َوَزيَّنَّدا السَّدَمااٍء أَْمَرهَ  َيمَ فَقَ

أَأَْندتُْم (،و)(12 -9ِم )فصدلت:ْلعَِلدي َوِحْفظ دا ذَِلدَك  َْقدِديُر اْلعَِعيدِع االدِْنيَا بَِمَصابِي َ 

اَهاأََشدددِ َخْلق ددا أَِم السَّددَماُء بَنَاَهددا  َرفَددَع َيددْمَكَاا فََسدد لَْيلََاددا َوأَْخددَرَج  َوأَْغَطددشَ   وَّ

ا  َواْلِابَدداَل َمْرَعاَهددوَ  اَءَهددامَ ُضدَحاَها  َواْلَْرَي بَْعدددَ ذَِلددَك دََحاَهددا  أَْخددَرَج ِمْنَاددا 

  . ((33-27أَْرَياَها َمتَاع ا لَُكْم َوِلَْنعَاِمُكْم )النازعا :

 الخلدق أحددا   ر يدُ نالحدظ ! درة، مداذا وا ن ):ثم علّق عليها بقوله   

 وقددَّر هللا الريَ  خلدق :كالتدالي بيدنان والامدع ا يا  بدراية اليطور 

 السدبع والسدماوا  السدماء ثدم الكا نا  خلق ثم با ناا في الخام موادها فياا

 آخدر الامعدة يدوم االنسدان خلدق ثدم النبا دا  أ  خلدق المرعدى ثدم الخرافيدة
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ظريدف   ر يدُ فادذا  رة كما. الصحيحة" الحاديل  قول "كما الستة اليام

 بددون الوكسداين الدذ   قريب دا ليدومين عاشدت جددا ومُدحك فالحيواندا 

 أعتقد ال أني مع الُو ي، بالتم يل الخاصة مليتااوع للنبا ا  يحتاج ليتواجد

 كمية النتاج كافي ا هذا فسيكون أيبوع أو ليومين النبا ا   وفر  لو حتى أن

 خلق فاهلل هذا وحسُ الكا نا ، لحياة وافية بكميا  أكسوجين لتوفير منايبة

 أو كلوروفيدل  عدامال  مدن الخدارج الكسدوجين خلق قبل والحيوان النعام

 يلسدلة وأول أيداح هدي الُدو ي التم يدل فعمليدة كدذلك النبا دا ، وريخُ

 هدذه فمعندى كدذلك العاشبا ، علياا  تمذة التي النبا ية الخاليا بإنتاج المذاء

 يماء، وهذا أ  جو    غال  بدون يومين ظلت الكا نا  أن الخرافية القصة

ا الباد اا كا ٍ   من المميتة  يفةالك الكونية الشعة من حماية وجود لعدم  مام 

 .1(الاو  المال  معظماا من يحمينا والتي معرو  علميا   هو كما الفُاء

 

 لددك المددعاعم با لددة، و ردداد علددى صدداحباا بددالتحريف والمددش  أقووول:     

ن والتالعددُ ، وعدددم الفاددم الصددحي  لمددا قالدده القددرآن الكددريم عددن خلددق الكددو

ب . والقددرآن كتدداحيحا، أو التعمددد فددي عدددم فاماددا فامددا صددوالكا نددا  الحيددة

امه ُمحكم َحكيم يفسر نفسه بنفسه، وياُ جمع كل آيا  الموضوع الواحد لف

 ك، ولدديس كمدا يريدد أهدل الهدواء ، مدنام ذلددفامدا صدحيحا كمدا يريدد القدرآن

 لم يفعل ذلك ليُحر  القرآن ويطعن فيه انتصارا لاوه .  ،الكا ُ

 

ُهدَو الَّدِذ  َخلَدَق لَُكدْم َمدا فِدي )إن قوله  عالى عدن الري:  وبيان ذلا أوال:   

اُهنَّ َيددْبَع َيددَماَواٍ  َوُهددَو بُِكددل ِ ، اْلَْرِي َجِميع ددا  ثُددمَّ اْيددتََوة إِلَددى السَّددَماِء فََسددوَّ

،هو كالم ُمامل عن خلق الري والسموا  ، وال ((29َشْيٍء َعِليمب )البقرة: 

مددا يتعلددق بخلددق يتعلددق بكددل المخلوقددا  التددي خلقاددا هللا علددى الري، وإن

الري وما جعله فياا خالل المراحل الست الولى، وأكدد هللا أنده هدو الدذ  

دله هللا  خلقاا جميعا ولدم يُرداركه فدي خلقادا أحدد . وذلدك الكدالم الُمامدل  فص 

قُدددْل أَ ِدددنَُّكْم لَتَْكفُدددُروَن بِالَّدددِذ  َخلَدددَق اْلَْرَي فِدددي يَدددْوَمْيِن }   عدددالى فدددي قولددده:

َوَجعََل فِيَاا َرَواِيدَي ِمدْن فَْوقَِادا َوبَداَرَ   لَهُ أَْندَاد ا ذَِلَك َرِب اْلعَالَِميَن  َو َْاعَلُونَ 

ثُدمَّ اْيدتََوة إِلَدى السَّدَماِء ،فِيَاا َوقَدََّر فِيَاا أَْقَوا ََاا فِي أَْربَعَِة أَيَّاٍم َيَواء  ِللسَّدا ِِليَن 

 ْتِيَددا َ ْوع ددا أَْو َكْره ددا قَالَتَددا أَ َْينَددا َ ددا ِِعيَن َوِهددَي دَُخددانب فَقَدداَل لََاددا َوِلددأْلَْرِي ا

} أَأَْنتُْم أََشدِ َخْلق دا أَِم السَّدَماُء {. وفصلاا أيُا قوله يبحانه: (11 - 9فصلت:)

اَها َوأَْغَطَش لَْيلََاا َوأَْخَرَج ُضَحاَها  َواْلَْرَي بَْعددَ ذَِلدَك  بَنَاَها َرفََع َيْمَكَاا فََسوَّ

                                                
ة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيد 1

 . 50-49القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  :  
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َها أَْخدَرَج ِمْنَادا َماَءَهدا َوَمْرَعاَهدا َواْلِابَداَل أَْرَيداَها  َمتَاع دا لَُكدْم َوِلَْنعَداِمُكْم دََحا

  .({ 33 -27النازعا : )

 

 6000واض  من ذلك أن  لك المخلوقا  ُخلقت في يتة أيام، و ساو :      

ما بعد خلق فيينة كما بيناه يابقا،وباا هيً هللا الري للكا نا  الحية التي َيتُ 

 ك المددةو عيش علياا، ولم يَرد فيادا أن هللا خلدق الحيواندا  واالنسدان فدي  لد

لحيواندا  كما زعم ذلك الكا ُ المحر . وذلك يعني أنده لديس صدحيحا أن ا

بقتاا زعم ذلك الكا ُ، وإنما النبا ا  هدي التدي يديبقت ظاور النبا ا  كما 

حدل لقوا  الذ  حدد  فدي المرا، لن الماء والنبا  يندرجان ضمن  قدير ا

ا  أ  الربعة التي مر  باا الري. وبذلك يتبين انه ال يوجد في  لدك ا يد

 خطً علمي وال أ   ناقا في  ريُ ظاور المخلوقا . 

 

نتاداء اوأما خلق الحيوانا  على اختال  أنواعاا فادي لدم  خلدق إال بعدد      

 الدددواب ، وهددذا يسددتلعم السددتة أيددام وباددا أصددبحت الري جدداهعة اليددتقبال

ُ  وفر الاواء، والماء والنبا .والراهد على ذلك قوله  عدالى: َق ُكدلَّ  َخلَد} َوَّللاَّ

ُاْم لَى ِرْجلَْيِن َوِمنْ عَ ْن يَْمِري مَ ْنُاْم دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُاْم َمْن يَْمِري َعلَى بَْطنِِه َومِ 

 ُ َ  َما يََرداُء إِنَّ َمْن يَْمِري َعلَى أَْربَعٍ يَْخلُُق َّللاَّ . ({45ْيٍء قَدِديرب )لَدى ُكدل ِ َشدعَ  َّللاَّ

بعدد.  وهذه ا ية  تعلق بخلدق الددواب أول مدرة، وخلقادا بالتنايدل أيُدا فيمدا

باا  بعد المراحل الست اليايية التي مر وهي  عني أن خلق الحيوانا  جاء

لدى عتدي  ددب الكون، فًصب  الماء متوفرا ، ومنه خلدق هللا  عدالى الددواب ال

يُمكدن  الري، وهذا يستلعم حتما وجود النبا  بعد  وفر الاواء والماء، وال

 أن  عيش  لك الددواب دون  دوفر  لدك العناصدر.وهذا يعندي أن خلدق الددواب

 جاء بعد خلق الماء والنبا  خال  زعم ذلك الكا ُ الُمحر .

 

ل السدت فدي المراحدثم بعد ذلك خلق هللا  عالى االنسدان ، فادو لدم يُخلدق       

را الولددى، وال فددي مرحلددة خلددق الحيوانددا  الولددى ، وإنمددا  ددًخر عناددا ك يدد

 َوإِذْ )  ) عدالى: قال  بعدما هيً هللا له الري وحان الوقت الذ  حدده لخلقه. 

دُ يُْفِسدعَدُل فِيَادا َمدن الُواْ أَ َاْ فَدة  قَدقَاَل َربَِك ِلْلَمالَ َِكِة إِن ِي َجاِعلب فِدي الَْرِي َخِلي

َماء َونَْحددُن نَُسددب ُِ  بَِحْمددِدَ  َونُقَدد ُح فِيَاددا َويَْسددِفُك الددد ِ ن ِددي أَْعلَددُم َمددا الَ َك قَدداَل إِ لَددد ِ

نَسداِن ِحد،و)) (([30 َْعلَُموَن لالبقرة :  دَن الددَّْهرِ َهْل أَ َى َعلَى ااْلِ   لَدْم يَُكدنينب م ِ

ْذُكورا  لاالنسان :   ((.[1َشْيَّلا  مَّ

بعدددد خلدددق االنسدددان ، فدددإن عمليدددا  خلدددق الحيواندددا  ايدددتمر  وحتدددى       

))أََولَدْم يَدَرْوا َكْيدَف يُْبدِدُج و كرر  ولم  توقف إلى اليوم، بددليل قولده  عدالى: 
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ِ يَِسدديرب قُددْل ِيدديُروا فِددي اْلَْرِي فَددانُظُروا  ُ اْلَخْلددَق ثُددمَّ يُِعيدددُهُ إِنَّ ذَِلددَك َعلَددى َّللاَّ َّللاَّ

َ َعلَددددى ُكددددل ِ َشددددْيٍء َكْيددددَف بَدددددَأَ اْلخَ  ُ يُنِرددددُك النَّْرددددًَةَ اْ ِخددددَرةَ إِنَّ َّللاَّ ْلددددَق ثُددددمَّ َّللاَّ

.  رددير ا يددة الولددى إلددى بدايددة خلددق الحيدداء ((20 -19قَددِدير()العنكبو : 

و كراره ، فاهلل  عالى بدأ الخلق وكدرره مدرارا ،فاندا  عمليدا  بددء للخلدق،  

المددر كمددا بيندده القددرآن فددإن  وهذابقا.وإعاد دده مددن جديد،وهكددذا كمددا بيندداه يددا

ويتفق  ماما مع ما ذكره القرآن كمدا يدنبينه عنددما ندتكلم  العلم يراد به أيُا

 عن ظاور الحياة والحياء على الري في الفصل ال اني . 

 

بحدل ي راد عليه أنه ُمحدر  ومخدادع وال  إن معاعم ذلك الكا ُثانيا:      

م.  يل والرباا  لديطعن بادا فدي ديدن االيدالعن الحق وإنما يبحل عن البا

 خلدوح فديبدليل انه ُمِصر  على إلحاح القرآن بالتوراة في قولاا بًن الكدون م

ن أار إلى ذلك مع أنه يعلم أن القرآن أش ة أيام كًيام من أيامنا. ُمصر علىيت

دا وْ إِنَّ يَ } وَ اليوم عند هللا يختلف عن اليوم عند البرر، كما فدي قولده  عدالى:  م 

دا  َعُددِوَن )الحدج:  } يُددَب ُِر اْلَْمدَر ِمدَن السَّدَماِء ( {،و47ِعْندَ َرب َِك َكًَْلِف َينٍَة ِممَّ

ا  َعُدِوَن )ال ْلَف َينَةٍ اُرهُ أَ إِلَى اْلَْرِي ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقدَ  سادة: ِممَّ

ْمِسديَن أَْلدَف َيدنٍَة ْقددَاُرهُ خَ اَن مِ  إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكد({،و}  َْعُرُج اْلَماَل َِكةُ َوالِرو ُ 5

ق ولدديس فددي القددرآن أبدددا مددا ذكر دده التددوراة عددن أيددام الخلدد {.4المعددارج: )

ر على فلماذا هو ُمص و سلسل المخلوقا  فياا، وقد يبق أن أوردناه كامال .

 موقفه رغم بطالنه،، . 

 

ُخلدق يدوم  -أول إنسان –قال بًن آدم  ومن ذلك أيُا زعمه بًن االيالم      

. وقولده هدذا 1الامعة وهدو آخدر اليدام السدتة كمدا  قدول الحاديدل الصدحيحة

ل ذلدك كمدا قن القرآن لم يبا ل وافتراء ُمتعمد على القرآن والسنة النبوية. ل

» قدال: ))  -صدلى هللا عليده و يدلم –بيناه، والحديل الصحي  يقول أن النبي 

عليه الردمس يدوم الامعدة فيده ُخلدق آدم، وفيده أُدخدل الاندة، خير يوم  لعت 

.فالحددديل ال يدتكلم عددن أيدام خلددق الكدون كمددا هدو فددي 2«((وفيده أُخددرج منادا 

القرآن ، وال كما هو في التوراة، وإنما يتكلم عن أيامنا المعروفة عندنا، مناا 

للطعدن بده  يوم الامعة، وفيه خلق هللا آدم . فلماذا هذا االصرار على البا دل

 يالم،، .في اال
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  في قوله بوجود سبع سموات: الزعم بخطأ القرآن نقض ثالثا:

ه زعم ذلك الكا دُ الُمحدر  أن مدن أخطداء القدرآن العلميدة وخرافا ده قولد   

الَّدِذ  )، ثم أورد آيا  قرآنية ذكر  يبع يدموا ، منادا بوجود يبع يموا 

ْحَمِن ِمْن  َفَاُوٍ  فَاْرِجعِ اْلبََصَر َخلََق َيْبَع َيَماَواٍ  ِ بَاق ا َما  َ  َرة فِي َخْلِق الرَّ

. ثم ذكر أن قدماء العدرب واليوندان وغيدرهم ((3َهْل  ََرة ِمْن فُُطوٍر )الملك:

 والعهدرة عطدارد كدانوا ال يعرفدون مدن المادرة إال خمسدة كواكدُ، هدي:

ُ والقمدر، واعتقددوا أن كدل كوكد الرمس ومعاا وزحل والمرترة والمري 

 . 1في يماء، وماموعاا يم ل السموا  السبع عندهم

 

 ورأوا الفُداء إلدى خرجدوا ثم زعم أنده ال  وجدد يدبع يدموا  و)البردر    

 خاصة فاي اليوم، لاا معنى ال البدا ية التصورا  وهذه عليه، هو بعا ما

 .2. وال ممعة لن نعتقد باراء كاذا(المعار  عديم البدا ي باالنسان

 أن هو يليم القرآني العلمي الخطً لاذا أن فامنا ييك د )ومما ا:وقال أيض    

 بدالعين المادردة ،فادو السدبع السدماوا  هدذه  رة الناح أن افتري القرآن

ثدم أورد  .3( ¨والقمدر والردمس المدذكورة كواكدُ الخمدس عدن يتحدد   إذن

ْاعَدِل أَلَدْم نَآيا  زعدم أنادا  ييدد فامده الُمحدِر  للقدرآن ، منادا قولده  عدالى: )

دا )7( َواْلِابَاَل أَْو َاد ا )6اْلَْرَي ِمَااد ا ) ( َوَجعَْلنَدا نَدْوَمُكْم 8( َوَخلَْقنَداُكْم أَْزَواج 

( َوبَنَْينَدا فَدْوقَُكْم 11( َوَجعَْلنَا النََّاداَر َمعَاش دا )10( َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاي ا )9ُيبَا  ا )

دددَماَواِ  (،و)(12 -6َيدددْبع ا ِشددددَاد ا )النبدددً: َ الَّدددِذ  َخلَدددَق السَّ أََولَدددْم يَدددَرْوا أَنَّ َّللاَّ

َُ فِيددِه فَددًَبَى  َواْلَْرَي قَدداِدرب َعلَددى أَْن يَْخلُددَق ِمدد ْلَُاْم َوَجعَددَل لَُاددْم أََجددال  اَل َرْيدد

ا )االيدددراء:  ددداِلُموَن إِالَّ ُكفُدددور  ُ َيدددْبَع ( ،و)(99الظَّ أَلَدددْم  َدددَرْوا َكْيدددَف َخلَدددَق َّللاَّ

ا )ندو :َيمَ  ا َوَجعَدَل الرَّدْمَس ِيدَراج   -15 اَواٍ  ِ بَاق ا  َوَجعََل اْلقََمَر فِيِانَّ نُدور 

ِ إِْن يََرًْ يُدْذِهْبُكْم َويَدًِْ  (،و)(16 َماَواِ  َواْلَْرَي بِاْلَحق  َ َخلََق السَّ أَلَْم  ََر أَنَّ َّللاَّ

 َيدَماَواٍ  ِ بَاق دا َمدا  َدَرة فِدي الَِّذ  َخلََق َيدْبعَ )(،و)(19بَِخْلٍق َجِديٍد )إبراهيم: 

ْحَمِن ِمْن  َفَاُوٍ  فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل  ََرة ِمْن فُُطوٍر )الملدك: ( . ثدم (3َخْلِق الرَّ

 !لادا وجدود يدماوا  ،لنادا ال يدبع أر لدم لأليدف العق دُ عليادا بقولده:)  

 السدماوا   لدك ندرة أنندا الملدك يدورة فدي والتدي النصدو  هدذه و فتري

 لادم المعروفة الخمسة الجرامناا أ قالوا من صحة ييكد ما وهو المععومة
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 الردمس مدعأمكدنام رييتادا بدالعين المادردة  التدي الرمسدية منظمو ندا فدي

 .1يماوا  ( في ظنوها حيل والقمر

 

 لدددك المدددعاعم با لدددة جملدددة و فصددديال، و رددداد علدددى صددداحباا أقوووول:      

ماريددته لالنتقداء واالغفددال حسددُ بدالتحريف والكددذب، والمدش والخددداع، وم

قدرآن إن قدول ال :و فصديل ذلدك أوال هواه في  عامله مع آيا  القرآن الكدريم.

يددبع يددموا  لدديس خطددً علميددا، وال يخددالف التصددور العقلددي  الكدريم بوجددود

ون فيه ولم ي بت علميا عدم وجودها، وال أن الك السليم وال العلمي الصحي ،

إنمدا ولم يذكر وال دليال علميدا صدحيحا واحددا، يماء واحدة. وذلك الُمحر   

زعددم أن االنسددان خددرج إلددى الفُدداء ولددم يددر يددبع يددموا . وايددتدالله هددذا 

ما متاافت وشاهد على إفاليه و حريفه و العبده وخداعده. لن االنسدان عندد

 خددرج مددن الري إلددى القمددر مدد ال لددم يخددرج مددن السددماء الدددنيا التددي نراهددا

عددر  مددن عة العلميددة العمالقددة. والعلدم إلددى اليدوم ال يويراهدا العلمدداء بدالجا

عدر  يعلدم ال الفُاء إال السماء الدنيا ، وال يعلم عنادا إال القليدل. وبمدا أن ال

كددون  دها،، ولمدداذا ال إال يددماء  واحدددة هددي السددماء الدددنيا، فمدداذا يوجددد بعدد

خددرة فوقاددا  باقددا ، . وألدديس إنكددار وجددود يددموا  أخددرة هددو السددموا  أ

ن بددا ي ، وقدول بدال علدم، وافتدراء علدى العقدل والعلدم،،   وألديس مد  صور

 الاراء وقلة العلم إنكار وجود يبع يموا  ،،   

 

بعددة إن زعددم ذلددك الكا ددُ بددًن القددرآن جعددل الكواكددُ الخمسددة التاثانيووا :    

هددي السددموا  السددبع هددو زعددم با ددل  للماموعددة الرمسددية بمددا فياددا الرددمس

لم يقل  بدليل الرواهد ا  ية: مناا إن القرآن ف له.وكذب على القرآن و حري

يدة أبدا أن كواكُ الماموعة الرمسدية هدي السدموا  السدبع، وال  وجدد وال آ

اد لدى ذلدك الدععم. وا يدا  التدي ايتردمناا أشار  من قريُ وال من بعيد إ

واه لادا  دًويال  حريفيدا حسدُ هدباا الكا ُ على زعمده هدي آيدا  منتقداة وأو  

 لتلك ا يا . فساد  ًويلإلياا الحقا لنبين وينعود 

 

الَِّذ  َخلََق ))إن القرآن الكريم وصف السموا  السبع بًناا  باح منها:       

ْحَمِن ِمْن  َفَاُوٍ  فَداْرِجعِ اْلبََصدَر َهدْل  َيْبَع َيَماَواٍ  ِ بَاق ا َما  ََرة فِي َخْلِق الرَّ

أناا  بقا  فوح بعُاا، ولدم يقدل أنادا ، بمعنى ( (3 ََرة ِمْن فُُطوٍر )الملك:

كواكُ وال ناوم. وهذا يبطل زعم ذلدك الكا دُ، لن الكواكدُ التدي ذكرهدا 
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ويدة كدل بما فياا الرمس حسُ زعمه، ليست  بقا  ، وإنمدا هدي أجسدام كر

ضدمن  حول نفسه يوميا وحول الرمس ينويا جسم يتحر  في مداره ، يدور

 .الماموعة الرمسية

   
دددددَماَء الددددددِْنيَا  }قولددددده  عدددددالى:ومنادددددا،      ُِ ِعينَدددددٍة الْ بِ إِنَّدددددا َزيَّنَّدددددا السَّ َكَواِكددددد

، فالسددماء الدددنيا هددي واحدددة مددن السددموا  السددبع، و ُددم {(6)الصددافا :

ك كرها ذلدذالسماء الدنيا الكواكُ التي جعلاا هللا  عالى زينة. فالكوكُ التي 

السدبع، وال هدي  الكا ُ وغيرها من الكواكُ الخدرة ليسدت هدي السدموا 

 .  السماء الدنيا، وإنما هي من موجودا  السماء الدنيا

 

اُهنَّ َيدْبَع َيدَماَواٍ  فِدي يَد}:، قوله  عالىأيضا منها     َُ  أَْوَحدى فِديْوَمْيِن وَ فَقَ

يددِع عَعِ ِلددَك  َْقددِديُر الْ َوِحْفظ ددا ذَ  ابِي َ ُكددل ِ َيددَماٍء أَْمَرَهددا َوَزيَّنَّددا السَّددَماَء الدددِْنيَا بَِمَصدد

مدن بدين  . واض  من ا ية أن السماء الدنيا هي يدماء{ (12اْلعَِليِم )فصلت: 

اددا السددموا  السددبع التددي خلقاددا هللا  عددالى فددي مددرحلتين. والناددوم ومددن بين

 هدي كالكواكدُ –التي زعم ذلك الكا ُ أنادا مدن السدموا  السدبع  -الرمس 

بددين السددموا   مددن موجددودا  السددماء الدددنيا وليسددت الرددمس هددي يددماء مددن

 السبع كما زعم ذلك الكا ُ الُمحر .  

 

ُ الَِّذ  َخلََق َيْبَع َيدَماوَ  }قوله  عالى: ومنها ،      لَُانَّ ْلَْرِي ِمد ْ اٍ  َوِمدَن اَّللاَّ

ُل اْلَْمُر بَْيدنَُانَّ )الطدالح:  أن السدموا  السدبع  واضد  مدن ا يدة{ ، (12يَتَنَعَّ

ة يست يماء من بين  لك السموا . فا يليست هي الكواكُ ، وأن الري ل

فرقدت بينامددا مدن جاددة  بيعددة كدل مددن السددماء والري ويدو   بينامددا فددي 

 العدد. وهذا خال  ما زعمه ذلك الكا ُ الُمحر .  

 

ا وَ  َجعَْلنَدداوَ  ،َوبَنَْينَددا فَددْوقَُكْم َيددْبع ا ِشدددَاد ا }قولدده  عالى: آخرهووا    ددا ِيددَراج  هَّاج 

 واضد  مدن ا يدة أن السدموا  السدبع ليسدت كواكدُ وال .{(13 - 12)النبً:

يسدت لناوما، لناا  م دل بنداء  قويدا، يحمدي الكدون كلده. والكواكدُ والنادوم 

س بنداء واقيدا، وإنمدا هددي أجسدام كرويدة. وييكدد ذلددك أن ا يدة، ذكدر  الرددم

تاا يدراجا وهاجددا ، وذكر ادا علددى أنادا مخلددوح آخدر، ال أناددا هدي مددن  ويدم 

 ع كما زعم ذلك الكا ُ . السموا  السب

 

من  لك ا يا  أن القرآن لم يقل بًن يدبع كواكدُ مدن  وبذلا يتبين قطعا      

الماموعددة الرمسددية بمددا فياددا الرددمس هددي السددموا  السددبع كمددا زعددم ذلددك 
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الُمحددر   وإنمددا ذكددر أن السددموا  السددبع هددي  بقددا  قويددة، وليسددت هددي 

ح بيناما بوضو  من جادة الكواكُ وال الناوم من جاة  والقرآن الكري م فر 

أخرة. لكن ذلك الكا ُ لما كان محرفا وُمخادعا وكاذبا لم يذكر ا يا  التي 

أوردناها، وإنما أغفلاا، وأورد آيا  أخرة  وهم انه يسدتطيع  ًويلادا حسدُ 

 هواه لتًييد  عنه في القرآن الكريم و حريفه له. 

  

ل لقرآن جعدارآنية لتًييد زعمه بًن أما ايتراادا ذلك الكا ُ ب يا  قثالثا:    

، كواكُ من الماموعة الرمسية بما فياا الرمس جعلاا هي السموا  السدبع

ا دل وأن القرآن افتري أن الناح يروناا بدالعين المادردة   فادو ايتردااد ب

 قطعا، وزعم متاافت بدليل الرواهد ا  ية:

اهر ومختلدف الظدو إن دعوة القرآن الناح إلى النظر في السدموا أولها:    

رون الكونيددة ال يعنددي بالُددرورة أناددم يروناددا بددالعين الماددردة، وال أناددم يدد

ى السدموا  السددبع، وال أناددا أمدر ام بددذلك، وإنمددا هددي فدي اليدداح دعددوة إلدد

ال النظددر العقلددي والعلمددي، ودعددوة إلددى التدددبر واالعتبددار، ودعددوة إلددى إعمدد

َولَْم أَ )تخدام القدرآن لعبدارةفي مختلف ظدواهر الكدون . وايد الفكر بنظر يليم

عقلددي {ال يعنددي النظددر بددالعين الماددردة وإنمددا يعنددي أيايددا النظددر ال يَددَرْوا

أمدره ووالعلمي القا م على البحل والتدقيق والتاربة والتمحيص واالعتبدار. 

  يدة هدوبذلك قد يامع بدين النَظدر بدالعي ن ، والنظدر بالعقدل والعلدم، ويدياح ا

بدالعين  فإذا أمر القرآن بالنظر في أمدر ال يُمكدن رييتدهالذ  يحدد المقصود. 

مكددن فالشدك اندده يددًمر بددالنظر العقلددي والعلمددي، وإذا أمددر بددالنظر إلددى أمددر يُ 

 ر كدذلك،رييته بالعين فاو يًمر بالنظر بدالعين والعقدل والعلدم. وبمدا أن المد

اده لحدفععم ذلك الكا ُ با ل لنه بناه علدى مقدمدة با لدة انتصدارا لادواه وإ

 و عنا  في القرآن الكريم.

 

 طدالن زعدمإن ا يا  التي أوردناهدا أعداله، وأثبتندا بادا ب الشاهد الثاني:    

ي زعم ذلك الكا ُ، هي أدلة قطعية  ُ بت  اافت وزيف ايترااده با يا  الت

مدا أناا  قول بًن السموا  السبع هي يبعة كواكُ من الماموعة الرمسدية ب

فدال  . وبما أنه أثبتنا بطالن زعمه هذا ب يدا  ك يدرةفياا الرمس حسُ زعمه

 يُمكددن أن يكددون ايترددااده ب يددا  أخددرة صددحيحا، الن القددرآن الكددريم كتدداب

 بدا . أُمحكم َحكيم ال  ناقا فيه ، ويُفسر نفسه بنفسه، وال يً يه البا ل 

 

إن ا يا  التي ايترداد بادا ذلدك الكا دُ علدى زعمده ال  الشاهد الثالث :    

يده،ولم  قل أن كواكُ من الماموعة الرمسدية هدي السدموا  السدبع، وال  ي
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أمددر  بددالنظر إلياددا علددى أناددا هددي السددموا  السددبع  وإنمددا ذلددك الكا ددُ 

لاا ما لم  قله . فا ية الولى م ال:   المحر  هو الذ وجااا حسُ هواه وقو 

دا  َوَجعَْلنَدا نَدْوَمُكْم  أَلَْم نَْاعَدِل اْلَْرَي ِمَاداد ا َواْلِابَداَل أَْو َداد ا ) َوَخلَْقنَداُكْم أَْزَواج 

ُيددبَا  ا  َوَجعَْلنَددا اللَّْيددَل ِلبَاي ددا  َوَجعَْلنَددا النََّادداَر َمعَاش ددا  َوبَنَْينَددا فَددْوقَُكْم َيددْبع ا ِشدددَاد ا 

لم  قل أنظروا إلدى  لدك المخلوقدا  وهدي السدموا  السدبع   (،(12 -6)النبً:

إلددى النظددر بالعقددل والعددين والتدددبر فددي  لددك  وإنمددا  ُددمنت دعددوة الندداح

المخلوقددا  التددي صددخرها هللا  عددالى لاددم، لعلاددم ييمنددون بددربام ويرددكرونه 

 ويلتعمون بدينه. 

 

َ الَّدِذ  خَ )وأما ا ية ال انيدة     اْلَْرَي قَداِدرب وَ سَّدَماَواِ  لَدَق الأََولَدْم يَدَرْوا أَنَّ َّللاَّ

ا ظَّداِلُموَن إِالَّ ُكفُد فَدًَبَى الَُ فِيدهِ َوَجعََل لَُاْم أََجدال  اَل َرْيد َعلَى أَْن يَْخلَُق ِم ْلَُامْ  ور 

، فاددي لددم  ددًمر بددالنظر فددي السددموا  والري، وال قالددت ((99)االيددراء: 

بًناددا هددي مددن كواكددُ الماموعددة الرمسددية  وإنمددا أمددر  بددالنظر العقلددي 

خلدددق السدددموا  والتددددبر فدددي قددددرة هللا  عدددالى المطلقدددة ، فادددو يدددبحانه كمدددا 

 والري قادر على أن يخلق م لاا، وأك ر مناا. 

 

ُ َيبْ ) اآلية الثالثة:        ( َوَجعََل 15 ِ بَاق ا )َع َيَماَوا ٍ أَلَْم  ََرْوا َكْيَف َخلََق َّللاَّ

ا )ندددو : دددْمَس ِيدددَراج  ا َوَجعَدددَل الرَّ لدددم  قدددل أن (،(16 -15 اْلقََمدددَر فِددديِانَّ نُدددور 

ين كواكُ الماموعة الرمسية، وإنما فرقت بيناا وب السموا  السبع هي من

القمدر والرددمس وهمددا مددن عناصددر الماموعدة الرمسددية. ولددم  قددل : انظددروا 

تفكدر بالعين الماردة إلى السموا  السبع  وإنما دعدت النداح إلدى النظدر وال

ين ظر بدالعوالتدبر في كيفية خلق هللا  عالى للسموا  السبع، وهذا ال يدتم بدالن

رة. ة لن خلق السموا  السبع هو من الماضي وال يُمكن رييته مباشالمارد

عددن  ريددق  –بعددد النظددر العقلددي  -و ُددمنت أيُددا الدددعوة إلددى رييددة ذلددك 

ولده البحل في  اري  خلق الكون ومروره بمراحل ك يرة. وهذا المر أكدده ق

ُ ثُدَق َخْلدقُْل ِييُروا فِي اْلَْرِي فَاْنُظُروا َكْيدَف بَددَأَ الْ ) عالى:  يُْنِردُك النَّْردًَةَ  مَّ َّللاَّ

( َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديرب . وهذا ال يتم إال بتطبيق  ((20العنكبو : اْ ِخَرةَ إِنَّ َّللاَّ

   ،،  النظر العقلي والمناج التاريبي . فًين ما ادعاه ذلك الكا ُ الُمحر

 

َ َخلَددَق ال)اآليووة الرابعووة:     ِ إِْن يََرددًْ أَلَددْم  َددَر أَنَّ َّللاَّ سَّددَماَواِ  َواْلَْرَي بِدداْلَحق 

. لدم  قدل : أنظدروا إلدى  السدموا  ((19يُْذِهْبُكْم َويًَِْ  بَِخْلٍق َجِديدٍد )إبدراهيم: 

السددبع إناددا هددي مددن كواكددُ الماموعددة الرمسددية، وإنمددا فرقددت بيناددا وبددين 

الري، وهدددذا يدددنقا زعدددم ذلدددك المحدددر  الدددذ  ادعدددى أن القدددرآن جعدددل 
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مددن السددموا  السددبع . كمددا أناددا لددم  دددع االنسددان إلددى النظددر بددالعين الري 

الماردة إلى السدموا  السدبع، وإنمدا أمر ده بدالنظر العقلدي والتددبر والتدذكر  

بًن هللا  عالى هو الذ  خلق السموا  والري.  فًين ما ادعاه ذلدك الكا دُ 

 الُمحر  ،،  

 

َخْلددِق  ا  َددَرة فِدديَمددَيددَماَواٍ  ِ بَاق ددا الَّددِذ  َخلَددَق َيددْبَع    ))اآليووة الخامسووة:  

ْحَمِن ِمْن  َفَاُوٍ  فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل  ََرة ِمْن  ذه ا ية ه( .(3الملك:)ُطوٍر فُ الرَّ

ا، لكي  ُفام جيدا ياُ إرجاعاا إلى مدا يدبقاا، لكدن الكا دُ المحدر  قطعاد

  الَّدِذ  َخلَدَق ْيٍء قَدِديرب شَ ُكل ِ  َو َعلَى َبَاَرَ  الَِّذ  بِيَِدِه اْلُمْلُك َوهُ وهذا يياقاا: } 

َق َيدْبَع الَِّذ  َخلَداْلمَفُوُر   اْلعَِعيعُ  َوُهوَ اْلَمْوَ  َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُِكْم أَْحَسُن َعَمال  

ْحَمِن ِمْن  َفَا َرة َصَر َهدْل  َداْرِجعِ اْلبَ ُوٍ  فَ َيَماَواٍ  ِ بَاق ا َما  ََرة فِي َخْلِق الرَّ

ي مدن هد. هدذه ا يدا  لدم  قدل أن السدموا  السدبع ((3 -1ِمْن فُُطوٍر )الملدك:

نمدا كواكُ الماموعة الرمسدية، وال أمدر  بدالنظر إليادا بدالعين الماردة وإ

ذكددر  أن هللا  عدددالى بيدددده الُملدددك، وعلدددى كدددل شددديء قددددير، وخلدددق المدددو  

رة ظار وال يُدوالحياة، وهو الذ  خلق يبع يموا ، ثم  أكد  على انه ال ي

ُدى وال يُوجد في مخلوقا  هللا من اضطراب ، وعبل ، وال مدا يُخدالف ُمقت

موا  الحكمة . فالمر هنا بالنظر العقلي وبالعين المادردة لديس خاصدا بالسد

واكُ كالسبع وإنما يتعلق بمكل مخلوقا  هللا، وال قال بًن السموا  هي من 

 الماموعة الرمسية كما زعم ذلك الكا ُ . 

 

 وبذلك يتبدين قطعدا بطدالن زعدم ذلدك الكا دُ المحدر  عنددما افتدرة علدى  

له ما لم يقل  لسدبع هدي   وإنما القرآن لدم ياعدل السدموا  االقرآن الكريم وقو 

من كواكُ الماموعة الرمسية من جاة، وفرح بينادا وبدين الردمس والقمدر 

ذلددك  وإنمددا.موعددة الرمسددية الخددرة مددن جاددة أخرةوبدداقي كواكددُ الما

 لكا ُ  عمد  حريف القرآن واالفتراء عليه انتصارا لاواه وإلحاده.ا

 

  : هبالزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن مصدر الشُ رابعا:

اُ عنددما زعم ذلك الكا ُ أن القرآن أعطى  فسديرا خرافيدا لظداهرة الُرد   

جعلاددا رجومددا للردديا ين المتلصصددة علددى السددماء. وزعددم أيُددا أن القددرآن 

رب في أنه لم يُميع بدين النادوم، والكواكدُ، والُرداُ، فاعلادا ياير لمة الع
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كلاا  حمل معنى واحدا ،وهذا خال  اللمة المعاصرة التي فرقت بدين معداني 

 .  1 لك الظواهر

وزعددم أيُددا أندده حسددُ ذلددك المعنددى فددي القددرآن أن الناددوم  سددقط علددى     

والسدخرية.  الري لرجم وقتل الريا ين، وهذا  فسير خرافي يُ ير الُحك

 موجدودة غيدر ) كانت عصر محمد قبل الراُكما أن قول القرآن يعني أن 

 العلميدة كبيدر اعتقدد الدرايدا  اد عداء وهدذا عصدره، فدي كاندت ممدا أقدل أو

رة دا ينفيده القديمدة العصدور فدي هبطدت التي والنياز  الراُ ِلَكم المقد ِ   مام 

قوله  عالى:  3  قرآنية، منااوهو قد ايتراد على معاعمه بعدة آيا .2(ويفن ِده

ُِ  َوِحْفظ ددا ِمددْن ُكددل ِ َشددْيَطاٍن َمدداِرٍد اَل ) إِنَّددا َزيَّنَّددا السَّددَماَء الدددِْنيَا بِِعينَددٍة اْلَكَواِكدد

ا َولَُاددْم َعددذَابب  ٍُ  دُُحددور  عُوَن إِلَددى اْلَمددإَلِ اْلَْعلَددى َويُْقددذَفُوَن ِمددْن ُكددل ِ َجانِدد يَسَّددمَّ

ُب  إِالَّ َمددددنْ  ُب )الصددددافا : َواِصدددد  - 6 َخِطددددَف اْلَخْطفَددددةَ فًََ ْبَعَددددهُ ِشددددَاابب ثَاقِدددد

َماَء فََوَجْدنَاَها ُمِلَّلَْت َحَري ا َشِديد ا َوُشُاب ا َوأَنَّا ُكنَّدا نَْقعُددُ )،و((10 َوأَنَّا لََمْسنَا السَّ

ا  َوأَنَّدا اَل نَدْدِر  أََشدرٌّ ِمْنَاا َمقَاِعدَ ِللسَّْمعِ فََمْن يَْستَِمعِ اْ َن يَِاْد لَهُ ِشَااب ا َرَصدد  

  ( .(10 - 8أُِريدَ بَِمْن فِي اْلَْرِي أَْم أََرادَ بِِاْم َربُِاْم َرَشد ا )الان: 

 

با ل جملة و فصيال، ويراد على صداحبه بالاادل، أو أقول: ذلا الزعم     

 اُ لاداُرد،إن القدرآن الكدريم لدم يقدل أن ال ألنوه أوالالتحريف، أو بامدا معدا. 

دور واحد يتم ل فدي رجدم الرديا ين،وإنما ذكدر دورا مدن أدوارهدا، والشدك 

أن لاا أدوارا أخرة كانت  قوم بادا قبدل ندعول القدرآن وبعدده. وقدول القدرآن 

بددذلك لدديس  فسدديرا خرافيددا، وإنمددا هددو  فسددير علمددي صددحي  موافددق للعقددل 

عدة عوالم، والعلم، وال يتناقا معاما.لنه بما أن هذا الكون الذ  نراه  فيه 

كعالم البرر، وعالم النبا ، وعالم الاماد، وعالم الدذرة، وعدالم الفيرويدا ، 

وعالم البكتريا وعالم الان والريا ين   فمن المنطق ومن الطبيعي جدا، بدل 

ومن الُرور  أن  كون ظواهره الك يرة والمتنوعة بعُاا لده  دًثير كبيدر 

ى االنسان، وقسم آخر له  ًثير على الفيرويا ، وقسم آخر له  ًثير كبير عل

ُمباشددر علددى الاددن والردديا ين. وهددذا التفسددير لدديس خرافيددا، وال مسددتحيال، 

وإنما هدو  فسدير منطقدي وعلمدي.وليس مدن المنطدق وال مدن العلدم أن يكدون 

الان والريا ين لام وجود في هذا الكون وال يكون له  ًثير عليام.والحقيقدة 

 ُ علددى الرديا ين لدديس لنده مسددتحيل عقددال  أن ذلدك الكا ددُ نفدى  ددًثير الُردا
                                                

لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 .  126، 125ب الول : الخطاء العلمية،  : القرآن والحديل، البا
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  2

 . 127،  126القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
نقد الرامل لنصو  االيالم، الخطاء العلميدة والتاريخيدة  أنظر:  لي  عرر : القبر المحفور لدين االيالم :  ال 3

 وما بعدها .   125في القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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 وإنما لنده هدو ُملحدد ال يديمن بداهلل، وال بالريدل ،وال بالمال كدة، وال  وعلما  

بددالان والردديا ين. فايددتدل باددواه وإلحدداده علددى إنكددار ظدداهرة  بيعيددة، إندده 

ايددتدالل ذا ددي ُمتسددتر بددالعلم زورا وباتانددا. وايددتدالله هددذا ال قيمددة لدده فددي 

 ع والعقل والعلم.ميعان الرر

 

ح بدين بدًن القدرآن يداير لمدة العدرب ولدم يُفدر إن زعم ذلك الكا دُثانيا:     

الناددوم، والكواكددُ، والُردداُ، وأعطددى لاددا معنددى واحدددا، هددو زعددم لدديس 

ذلك  بصحي  قطعا، ويراد عليه بالاال، أو التحريف المتعمد للقرآن. وبيان

ح  حقددا بددين  لددك   الظددواهر مددن جاددة معانيادداهددو أن القددرآن الكددريم قددد فددر 

ي وأيددما اا،ولم يُسدداير معناهددا عنددد العددرب عندددما نددعل القرآن.فددالناوم فدد

 القددرآن ليسددت هددي الكواكددُ ،وال الُردداُ ايددما وال مُددمونا، وإنمددا ميعهددا

ووصفاا بصفا  خاصة باا، وأخرة  رتر  فياا مع غيرها. من ذلدك قولده 

ن لج  اإإإا عدددالى: َاإإإل  ُِنُت ا ن}َمإا َلنلجُونن(ن،من8ل}فَإإإَا َلنلجُوُمإإإم إإإَ َ ل  ََ ُِنلُ ُمإإإم
ُِنلجقمبُاإإإُطن لجتإإإب  (نم-2 لجتَإإإم   مإإإ(ن،م3}لجإإإُمم  نََّ ُم ُ  َبن}َمجَقَإإإ   إإإَ بلنلجإإإ و بنلجام

تَ  ن نَمأَع  نَعإ َلَطنَُبنجَهُنباَ َصببا َحنَمَمعَل َُبَهبنُ ُمم بًنج الشم َبتا نا ن لج لإ لِ  (نن5جامإعا  ا
ء  َس ِضديَاُهدَو الَّدِذ  َجعَدَل الرَّدمْ )لجُمإمِن نن.مُبلنعننلجش سنمهإ نُمإِن إن

ا َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُموا َعدَدَ ال نِينَ َواْلقََمَر نُور  ُ  َواْلِحَساس ِ ِلدَك إِالَّ ذَ َب َما َخلََق َّللاَّ

ددُل اْ يَدداِ  ِلقَددْوٍم يَْعلَُمددونَ  ِ يُفَص ِ فِددي   َبَدداَرَ  الَّددِذ  َجعَددلَ )،و)و(5يددونس: )بِدداْلَحق 

ا ا ُمنِير  ا َوقََمر  ا َوَجعََل فِيَاا ِيَراج  َماِء بُُروج  عََل اْلقََمَر َوجَ (،و)61ن: )الفرقاالسَّ

ا ) ا َوَجعَددَل الرَّددْمَس ِيددَراج  ِن للَّْيددَل َوالنََّادداَر آيَتَدديْ اَوَجعَْلنَددا ))(،و16فِدديِانَّ نُددور 

ال  ِمدْن َرب ُِكدْم تَْبتَمُوا فَ ة  لِ ُمْبِصرَ  فََمَحْونَا آيَةَ اللَّْيِل َوَجعَْلنَا آيَةَ النََّاارِ  ِلتَْعلَُمدوا وَ ُْ

ْلنَاهُ  َفْ  نِيَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء فَصَّ َوُهدَو و)، ( (12االيدراء: )ِصيال  َعدَدَ الس ِ

 (.33ياء بَُحوَن )النبي فَلٍَك يَسْ لٌّ فِ الَِّذ  َخلََق اللَّْيَل َوالنََّااَر َوالرَّْمَس َواْلقََمَر كُ 

 

بن،نتل نلآل بلنأننلجُممِنه نأمابِن لتهبةنتابحنفإ ن إ ل لتهملضحن ننن  
 إإننصإإابتهبنأ ضإإبنأُهإإبن صإإ  نلجضإإمل،نم صإإبب حن،نمأُهإإبنُمإإمِنقبُبإإة،نم
،م صإإ  نجقإإ  نمأُهإإبناإإ لانمهإإباننتُتاإإ،ن،نأينتإإُت سن إإمِنلجق ب إإةن،م

ن.نننلألمابِنلج لتهبة
ن
  ل لتهب،ن ُهبنلجق  ،نمه نأمابِننمأ بنلجَملَط،نفه نَبجُممِنتابحنف ننن

،منج اإإلن لتهبإإة،نمفإإ نلألصإإلنَبُإإلن لتهبإإةنَإإبجُممِنقإإِننُ ُتائإإةن لَُإإة
َوَجعَْلنَا اللَّْيَل َوالنََّاداَر )لُتاألنمب  ل،نب ج لنُمجهنتعبجىنعننَمَطنلجق   ن

دال  ِمددْن َرب ُِكددْم آيَتَدْيِن فََمَحْونَددا آيَددةَ اللَّْيدِل َوَجعَْلنَددا آيَددةَ النََّاداِر ُمْبِصددَرة   ُْ ِلتَْبتَمُددوا فَ
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ْلنَاهُ  َْفِصيال  )االيدراء:  نِيَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء فَصَّ .ن( 12َوِلتَْعلَُموا َعدَدَ الس ِ

إإإطانممصإإإاهبنلجقإإإ اننأ ضإإإبنبقمجإإإه  َا َََمل نلج  ُ  َبنباَّا َُإإإةب إإإَ بلنلجإإإ و مإإإبنلجام مبنََّ ُم }إُا
إإإ،نم(ن6 لجصإإإبفبل َا َََمل ن لطُاتإإإب }َمإا َلنلج  (.نم عُإإإىن جإإإ نأنن2ُطنلُتَقَإإإَ ل 

لجَملَإإطن إإننَمُهإإبنَّ ُإإةنفهإإ نج اإإلن لتهبإإة،نمجإإِن صإإاهبنلجقإإ اننبأُهإإبن
 صإإبب حنَإإبجُممِ،نمإُ إإبن أت هإإبنلجُإإم ن إإننلجشإإ سنمم  هإإبن إإننلجُمإإمِ.ن
ممصإإاهنجلَملَإإطنبأُهإإبنتُتقإإ ن إإمِنلجق ب إإة،نشإإبه نعلإإىنأُهإإبنج اإإلن لتهبإإة،ن

ُِنمِن إإإمِنلجق ب إإإةنبقمجإإإه نمهإإإ لن إإإا نمصإإإ نلجقإإإ اننجلُمإإإ }فَإإإَا َلنلجُوُمإإإم
َال ن .نملجشإإبه نعلإإىن جإإ نأ ضإإبنُمجإإهن(،نب عُإإىنلُتاإإألن8 لج  اإإالُت ا
ا )يدونس: )تعبجى ن  َبَداَرَ  (، و)5ُهدَو الَّدِذ  َجعَدَل الرَّدْمَس ِضديَاء  َواْلقََمدَر نُدور 

ا  ددا َوَجعَددَل فِيَاددا ِيددَراج  ا )الفرقددان: الَّددِذ  َجعَددَل فِددي السَّددَماِء بُُروج  ا ُمنِيددر  َوقََمددر 

ا )و) م(،(61 ا َوَجعََل الرَّْمَس ِيدَراج  فبجشإ سنن(  (16َوَجعََل اْلقََمَر فِيِانَّ نُور 

ض بلنألُهبنه نلجا لا،نمهمن ص  نلجضمل،نملجق  نُم ،نم ُ  ن،نب عُىن
لُهنج سن ص  لنجلضمل،نمإُ بن أت هنلجُم ن ننلجا لانهمنلجش سنمم  هإبن

 ن ننلجُممِ.
 

مددارا   فالقرآن لم يصفاا بًناا كواكُ، وال ناوم، وال لااوأما الُشهب     

ن  سددب  فياددا، وإنمددا ذكددر أن مصدددرها مددن الناددوم لقولدده  عددالى: مإإََّن}َمجَقَإإ   بن ُم

ُ  َبنباَ َصإإببا َحنَمَمعَل َُبَهإإبنُ ُمم إإبًنج الشمإإ تَإإ َبتانلجامإإَ بلنلجإإ و نَمأَع  نَعإإ َلَطن نا  ِ َُبنجَُهإإ   
ن لجامإإعان ن(،نفهإإإ نأماإإإبِناإإإب ننقبُبإإإةنتُاصإإإلن إإإننلجُمإإإمِ،ن إإإن5 لج لإإإ )  ا

نمظبئاهبن مِنلجش بت نن.ن
ا  قإبنتمب ج ن تب ننمل بنأننلجق اننف   نبإ ننلجُمإمِنملجَملَإطنملجُشإهط،ننن

نجع طنف لعل  بن ُ قبن ُ قلنبُااهنإعمبَّلنعل  بنُ  هان ننمهة؛نمجِن ُاب  ن
ََإ  نتصم هِنلج  لف نج عُىنلجُممِنملجَ طنملَطنملجُشهطن إننمهإةنقبُ ة؛م

ن ج نلجَبتطنلج ا  نف  بنُابهنجلق انن ننمهةنقبجقة.نن
 

ط علدى الري إن زعم ذلك الكا ُ بًن القرآن قال بًن الناوم  سدقثالثا:    

قولددده هددذا هددو  فسدددير خرافددي يُ يددر الُدددحك أن و لددرجم وقتددل الردديا ين .

لن القرآن  تحريف والمش.لوالسخرية  هو زعم با ل قطعا، ويراد عليه با

ح بدين النادوم والكواكدُ والُرداُ، وذكدر أن  الكدريم لدم يقدل ذلدك ،وإنمدا فدر 

 وليسدت ناومدا ثاقبدة ُشداُ ثاقبدة هديو الناوم هي التدي  صددر منادا أجسدام

 نفصل من الناوم ، ومن وظا فادا رجدم الرديا ين. ولدم يقدل أن النادوم هدي 

ادا هدي التدي  سدقط ويدماها شداابا التي  سقط، وإنمدا الرداُ التدي  صددر من

ثاقبا ولم يسدماا نامدا ثاقبدا. والقدرآن قدد ذكدر مدرارا أن النادوم والكواكدُ ، 
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اَل الرَّْمُس يَْنبَِمي لََاا ) دور و سب  في مدارا اا ال  خرج مناا، كقوله  عالى: 

. وذكدر  ((40 يَْسدبَُحوَن )أَْن  ُْدِرَ  اْلقََمَر َواَل اللَّْيُل َيابُِق النََّااِر َوُكلٌّ فِي فَلَدكٍ 

ُِن،أن الناوم يتبقى إلى يوم القيامة، وعنده  نطفك و نكدر و نت ر }فَإَا َلنلجُوُمإم
ن لج  اإإال َاإإل  ن لجتَإإم  ن(ن،من8ُت ا ََإإَ َ ل  ُِنلُ . فالُردداُ  (-2}َمإا َلنلجُوُمإإم

هي التي  سقط، وليست الناوم كما زعدم ذلدك المحدر  الدذ  يُ يدر الُدحك 

،والعاددُ والرددفقة مددن ك ددرة أخطا دده و حريفا دده وأكاذيبدده علددى والسددخرية 

 القرآن الكريم     .

    

جودة قبل وأما زعمه بًن ما قاله القرآن عن الُراُ يعني أناا لم  كن مو     

لقدرآن عصره، أو اقل مما كانت في عصره، وهذا ينفيه العلدم ويُفندده   فدإن ا

نددما اندت قليلدة ثدم أصدبحت ك يدرة علم يقل أناا لدم  كدن موجدودة، وال أنادا ك

كداٍ   نعل القرآن. وإنما الذ  يُستنتج منده أن الُرداُ كاندت موجدودة بمقددار

قبدل القددرآن وايددتمر وجودهددا علددى مددا كانددت عليدده بعددد نعولدده حسددُ حاجددة 

اد فدي الكون إلياا  لكن الذ  حد  هو أن نعول القرآن الكريم أدة إلى ازديد

ت صصت لرجم الريا ين،والُراُ الخرة بقيعدد الُراُ، وهذه العيادة خُ 

د بًنده  يد  أدوارها . وهذا ال يتنداقا مدع العلدم أبددا، بددليل أن الكدون يردا

، مر  بمراحل عديدة ظار  خاللاا كا نا  ك يرة ومتنوعدة، منادا المنقدري

   عليدهفدالكون  درأ ومناا المخلوح الاديد ، ومناا القديم الباقي إلدى اليدوم.

، مناا جديدة عبر  اريخه الطويل وما  عال  ظار عليه إلى اليومأمور ك يرة 

 ظاهرة ازدياد عدد الُراُ.

 

 وجود سبع أرضين :ب الزعم بخطأ القرآن في قولهخامسا: نقض 

ُ الَّدِذ  َخلَدَق أن قدول القدرآن بوجدود يدبع أرضدين :}  زعم ذلك الكا ُ     َّللاَّ

َ َعلَى ُكل ِ َيْبَع َيَماَواٍ  َوِمَن اْلَْرِي ِم ْلَ  ُل اْلَْمُر بَْينَُانَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ُانَّ يَتَنَعَّ

دا)الطالح: َ قَْد أََحاَ  بُِكدل ِ َشدْيٍء ِعْلم  هدو خرافدة قديمدة {12َشْيٍء قَِديرب َوأَنَّ َّللاَّ

 .1في كتُ الياود وال عالقة لاا بالعلم، وااليالم ُمتًثر باا

 

يس مددن العلددم فددي شدديء . لندده أوال إن قددول با ددل، ولدد ذلددك الددععمأقووول:   

القددرآن الكددريم بوجددود يددبع أرضددين وا فاقدده مددع مددا ذكر دده كتددُ النبيدداء 

السابقين أو مدع التدي نقلدت منادا، هدو دليدل دامدغ علدى صددح القدرآن الكدريم 

الذ  ذكر مدرارا أن وحدي هللا  عدالى واحدد ، وان النبيداء كلادم جدايوا بددين 
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الذ  ار ُاه للناح كلام. وذلك اال فاح بين النبياء في  االيالم وهو دين هللا

قددولام بوجددود يددبع أرضددين يددببه الددوحي ال النقددل مددن بعُددام، فددالقرآن لددم 

يتًثر بتلك الكتُ وإنما هو وحي إلاي، كميره مدن كتدُ الدوحي التدي يدبقته. 

فمن الُرور  أن يتفق معادا فدي م دل  لدك المدور. وذلدك اال فداح هدو مدن  

لتصددديق فدددي القددرآن الكدددريم يُقابلدده إعادداز الايمندددة، بدددليل قولددده إعادداز  ا

ق ا ِلَمدا بَدْيَن يَدَْيدِه ِمدَن اْلِكتَداِب َوُمَاْيِمن دا ) عالى: ِ ُمَصد ِ َوأَْنَعْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

 .((48َعلَْيِه )الما دة: 

س مة وليليس صحيحا أن القول بوجود يبع أرضين ،هو خرافة قديثانيا :   

ومعندى  لنه ال يوجد دليدل علمدي ي بدت عددم وجدود يدبع أرضدين.؛ من العلم

  : ثالثة  فسيرا  وجود يبع أرضين في القرآن يبدو أنه يحتمل

هدو أن الري مكونددة مدن يددبع  بقدا  وكددل  بقدة  ُم ددل أرضددا، األول      

 ا  َدَرة فِديَمداق دا بَ الَِّذ  َخلَدَق َيدْبَع َيدَماَواٍ   ِ }كما في السموا  لقوله  عالى:

ْحَمِن ِمددْن  َفَدداُوٍ  فَدداْرِجعِ اْلبََصددَر َهددْل  َددرَ  . {(3:الملددكُطوٍر)فُ ة ِمددْن َخْلددِق الددرَّ

ندة وهذا ُممكن بدليل  وجود درايا  حدي ة بينت أن الري من داخلاا مكو

 من يبع  بقا  هي: 

الوشددا   -4الوشدا  الدندى ،  -3الندواة الخارجيدة ،  -2الندواة الداخليدة ،  -1

. القررة الرضية -7الطبقة الصخرية ،  -6الطبقة الُعيفة ،  -5العلى  ، 

 :  1و تم ل هذه الطبقا  في الصورة ا  ية

 
     

وجد في الكون يبع أرضين كعدد يتم ل في أنه   التفسير الثاني الُمحتمل:   

مقابل لعدد يبع يموا . بمعنى أنه  وجدد يدبع أرضدين فدي العدالم ككواكدُ 

منفصلة عن بعُداا. وربمدا  وجدد كدل أري فدي كدل يدماء،  منادا الري 

                                                
عبدددددددددد الددددددددددا م الكحيدددددددددل: القدددددددددرآن يحددددددددددد  عددددددددددد  بقدددددددددا  الري ، أيدددددددددرارا االعاددددددددداز العلمدددددددددي:  1

-40-00-08-11-2013-1420/15-10-20-02-02-http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010

30 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-10-20/1514-2013-11-08-00-40-30
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التي نعيش علياا  وجد في السماء الدنيا . وقد  كدون كلادا فدي السدماء الددنيا، 

عقددال وعلمددا، وال يوجددد دليددل علمددي  أو فددي بعُدداا . وهددذا االحتمددال ُممكددن

 يُبطله. وهذا التفسير أرج  من الول .

وال داني،  يامع هذا ال الدل التفسديرين الول: -الثالث  –التفسير األخير      

ا . ومفاده أن السبع أرضين ، هي يبع في  بقا ادا المكوندة لادا، وفدي عددده

ن بمعنى أنه  وجد يبع كواكُ أرضية منفصلة عن بعُاا،  وكل منادا ُمكدو 

،  عقدال وعلمدا، لكدن ال داني أرجد  مدن ال الدل من يبع  بقا  . وهذا ُممكدن

لددم  ُددمن التفسددير الول، والظدداهر أن فيدده ضددعفا وهللا أع لن هددذا ال الددل

بالصدواب. لكدن الددذ  يامندا هنددا هدو أن قددول القدرآن بوجددود يدبع أرضددين ، 

ن لدك الكا دُ ، بدل هدو مدليس خرافة، وال يخالف العلم الصحي   كما زعدم ذ

 مظاهر االعااز العلمي في القرآن الكريم.

 

ادو ال قول القدرآن بوجدود يدبع يدموا  منادا السدماء الددنيا، فعلما بأن       

يُخددالف العلددم الصددحي ، وال يوجددد دليددل علمددي يُبطددل القددول بوجددود يددبع 

 يددموا  . والعلددم المعاصددر ال يعددر  مددن السددموا  إال السددماء الدددنيا، وال

يعر  عنادا إال القليدل مدن جادة، وال يُنكدر وجدود يدموا  أخدرة مدن جادة 

 . . وقد يبق أن بينا ذلكثانية

 

 ال بحركتها: الزعم بأن القرآن قال بثبات األرض نقض سادسا:

الكا ُ أن من أخطاء القرآن العلميدة انده جعدل الري قدارة ذلك زعم        

ْن َجعََل اْلَ } عندما قال: –ثابتة  – ا َوَجعََل أَمَّ ا َوَجعََل ِخاَللََاا أَْنَاار  ْرَي قََرار 

ِ بَدْل أَْك َدُرُهْم اَل يَْعلَُمددوَن  ا أَإِلَدهب َمدَع َّللاَّ لََادا َرَواِيدَي َوَجعَدَل بَدْيَن اْلبَْحدَرْيِن َحداِجع 

وليسدت  . جعلاا قارة ، مدع أن الحقيقدة هدي أنادا دا مدة الحركدة{(61النمل:)

  .1ثابتة

لدك الدععم با دل بدال شدك، وهدو شداهد علدى صداحبه بالااددل أو ذأقوول:      

حدل عدن التحريف المتعمد للقرآن الكريم. إنه ال يبحل عن الحقيقة، وإنمدا يب

ن  لدك أ  شباة يتعلق باا ليطعن بادا فدي القدرآن انتصدارا لادواه وإلحداده. ل

ة عد فيه ا ية لم  قل أن الري قارة ، بمعنى ثابتة من جاة  والقرآن الكريم

آيا  أشار  إلى حركة الري حول نفساا من جادة ثانيدة، و ُدمن أيُدا 

عدة آيا  ذكر  صراحة بًن الري  اتع عندما  سقط المطار عليادا مدن 

 جاة ثال ة. 
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حركدة، بًن  لك ا ية قالت بًن الري ثابتة وليست مت فبالنسبة لزعمه     

بحركددة الري، ولددو فاددو زعددم با ددل، لناددا لددم  قددل ذلددك ، وال هددي  تعلددق 

دْن َجعَدَل اْلَْرَي  قصد  حركتاا لقالدت :}   ي ذَك در، وإنمدا هد" قدارة "{أَمَّ

يسدتقر االنسان بًن هللا  عالى هو الذ  جعدل لده الري قدرارا، ليقدر فيادا، و

ُ الَّدد} عليادا ويعدديش فياددا. وا يددا  ا  يددة  بدين ذلددك و ُ بتدده:  َل لَُكددُم ِذ  َجعَددَّللاَّ

ا اْلَْرَي قَرَ  َرُكْم فًََْحَسنَ ار  َماَء بِنَاء  َوَصوَّ ِ  ُكْم ِمَن الطَّي ِبَاُكْم َوَرَزقَ  ُصَورَ َوالسَّ

ُ َرِب اْلعَالَمِ  ُ َربُِكْم فَتَبَاَرَ  َّللاَّ َ .و(64ر:يَن)غافذَِلُكُم َّللاَّ َزلَُّاَما الرَّْيَطاُن َعْنَاا } فًَ

ا َكانَا فِيِه َوقُْلنَا ا دكُ فًََْخَرَجُاَما ِممَّ ُُ ِي َولَُكدْم فِدي اْلَرْ  ْعٍا َعددُوٌّ ْم ِلدبَ ْهبُِطوا بَْع

دَةٍ َرددًَُكْم ِمددْن نَْفددٍس َواِحدد({، و} َوُهددَو الَّددِذ  أَنْ 36َوَمتَدداعب إِلَددى ِحدديٍن ) ُمْسددتَقَرٌّ 

ْلنَا اْ يَاِ  ِلقَْومٍ  فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْودَعب رار فالري هي قد .({98ُاوَن )يَْفقَ  قَْد فَصَّ

 تقر لإلنسان في الدنيا، واليوم ا خر هو مستودع له .وُمس

 

قدرآن آيدا  ه، هو أنه  وجدد فدي الزعمه أيُا، ويُ بُت ما قلتُ ومما يُبطل       

ك يرة أغفلاا الكا دُ الُمحدر  أشدار  وذكدر  أن الري  تحدر  و اتدع، 

 و سب  في فلكاا. 

ْ  لَْيَادا اْلَمدنَدا عَ ذَا أَْنَعلْ } َو َدَرة اْلَْرَي َهاِمددَة  فَدإِ مناا قولده  عدالى:    اَء اْهتَدعَّ

يددة صدريحة فددي قولاددا . وا ({5َوَربَدْت َوأَْنبَتَددْت ِمدْن ُكددل ِ َزْوجٍ بَِادديجٍ )الحدج: 

  بعدما كانت هامدة. المطر باهتعاز الري بسبُ يقو 

 

َماَواِ  َواْلَْرَي بِاقوله  عالى: ومناا       ِ يَُكو ِ ))و َخلََق السَّ  َعلَى ُر اللَّْيلَ ْلَحق 

َر الرَّدد ُر النََّادداَر َعلَددى اللَّْيددِل َوَيددخَّ ِ لٌّ يَْاددِر  ِلََجددٍل اْلقََمددَر ُكددوَ ْمَس النََّادداِر َويَُكددو 

ى أاََل ُهددَو اْلعَِعيددُع اْلمَفَّدداُر { حقيقتددين  ذه ا يددةهدد.  ُددمنت ((  -5العمددر-ُمَسددمًّ

ليدل   إلى  كوير العلميتين: الولى حركة الري حول نفساا ، لناا أشار

اا ، والناددار و عاقبامددا ، وهددذا ال يددتم إال إذا كانددت الري  دددور حددول نفسدد

 لناا لدو كاندت ال  ددور حدول نفسداا ومقابلدة للردمس فدال يحدد   عاقدُ وال

ا مدا.  كوير ، وييبقى الوجه المقابل للرمس ناارا ، والوجه ا خدر مظلمدا د

لنادددار و عاقبامدددا فادددذا يعندددي وبمدددا أن ا يدددة نصدددت علدددى  كدددوير الليدددل وا

بالُدددرورة أن الري  ددددور حدددول نفسددداا ، وإنادددا هدددي السدددبُ فدددي ذلدددك 

 هددل فددي القددرآن الكددريم  نايدداهُمذ وقولاا هذا هو إعاازا علمي فلكيالتكوير.

  وإلحاده . لك الكا ُ لنه ال يتفق مع هواهوأغفله ذ

 

قبامددا يددببه دوران والحقيقددة ال انيددة هددي أن  كددوير الليددل والناددار و عا     

الري حددول نفسدداا ، ولدديس هددو  وقددف الرددمس عددن الدددوران كمددا زعددم 
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 /104 –ِيددددفر المعاميددددر )) .الكتدددداب المقدددددح عنددددد الياددددود والنصددددارة

 (.13 /10ِيفر يروع ،و)(5

 

ْيُل َواَل اللَّ  قََمرَ ْدِرَ  الْ ))اَل الرَّْمُس يَنبَِمي لََاا أَن  ُ مناا قوله  عالي:و       

اا  أناا أشار  إلى من واض .- 40 النََّااِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن {يسَيابِقُ 

 اماكرويتاا عندما ألحقت الليل والناار بصيمة الامع بًنحركة الري و

 مع في فلك يسبحان كالرمس والقمر ،وهذا ال يتحقق إال بكوناما يسبحان

أن  اارمكن لليل والن، وبدون ذلك ال يُ الري في فلكاا المتحر  المستدير

 .  يسبحان

 

السَّدَحاِب  ُمدِر َمدرَّ ِهدَي  َ وَ }َو ََرة اْلِابَاَل  َْحَسبَُاا َجاِمدَة  آخرها قوله  عالى:    

ِ الَِّذ  أَ ْقََن ُكلَّ َشْيٍء إِنَّهُ َخبِيرب بِ   ((.  ُدمنت88لنمدل ا -عَلُوَن {َما  َفْ ُصْنَع َّللاَّ

حددها لن الابدال ال يُمكنادا أن  تحدر  لوالقدول بحركدة الري ،  هذه ا ية

حركة مستقلة عن الري وهي ممروية رايية فياا من جاة ، وهدي جدعء 

من الري من جاة أخرة ، فتحركاا يستلعم  حدر  الري بالُدرورة . 

بات كما أن ا ية لم  اعل حركة الابال حركة ذا ية صدادرة منادا ،وإنمدا شد

 ر  مدن ذا ده ،وإنمدا الريدا  هدي التديحركتاا بحركدة السدحاب الدذ  ال يتحد

  حركه ، فكذلك حركة الابال ليس من ذا اا وإنما هي فدي أصدلاا جدعء مدن

 الري ككل ، فعندما  تحر  ، فسدتتحر   معادا الابدال. فدانظر و ددبر فدي

مندة القرآندي الُمبادر، والدذ  هدو مدن الردواهد الداممدة علدى هي هذا االعاداز

 قدول  دية وكتُ الفلسفة والطبيعة التدي كاندتالقرآن الكريم على الكتُ المق

ى ب بدا  الري فدي زمددن ندعول القددرآن وقبلده وبعدده ، وقددد وصدفه هللا  عددال

ِ مُ بذلك في قوله يبحانه : ))َوأَنَعْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلحَ  قا  ل ِ ق  َن َما بَْيَن يَدَْيِه مِ َصد ِ

معادع بتصدديقه للكتدُ  ((.فالقرآن الكدريم48 اْلِكتَاِب َوُمَاْيِمنا  َعلَْيِه()الما دة:

قا من التي يبقته من جاة ، وُمعاع أيُا بايمنته علياا  صحيحا ويبقا و فو

. و لدك ا يدا   ُبطدل زعدم ذلدك الكا دُ المحر ،و رداد بنفسداا جاة أخرة

غدم    ُدمنت إعادازا علميدا مدذهال رأناا موافقة للعلم الصدحي ، وأنادا آيدا

 .لعصبين للبا ل من المالحدة وأم الام من أهل الُالنف المحرفين والمتأ

 

 ن القرآن قال بأن األرض مسطحة : الزعم بأ نقض سابعا:

ر الري بًنادا  زعم     ذلك الكا ُ أن من أخطاء القدرآن العلميدة أنده  صدو 

ُمسطحة الركل وثابتة، وأن الرمس هي التي  تحدر  ليحدد  الليدل والنادار. 

 الكتداب لدرايدي مرداور مفادوم بددا ي جددا )قولده بتسدط  الري هدوو
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"  أَلَدْم نَْاعَدِل  :االيدالم فدي موجدود كدذلك وهو المسيحي،-  الياود    المقد ح

( "{.و }َوإِلَدددى اْلَْرِي َكْيدددَف 7 - 6اْلَْرَي ِمَاددداد ا  َواْلِابَددداَل أَْو َددداد ا )النبدددً:

ُ َجعَددَل لَُكددُم اْلَْرَي بَِسدد20ُيددِطَحْت ) ( ، و)َواْلَْرَي 19ا  ا)نو : (، و) َوَّللاَّ

َوالرَّددْمُس  َْاددِر  ِلُمْسددتَقَر ٍ لََاددا و) .((48فََرْشددنَاَها فَددنِْعَم اْلَماِهدددُوَن )الددذاريا : 

( َواْلقََمدَر قَددَّْرنَاهُ َمنَداِزَل َحتَّدى َعدادَ َكداْلعُْرُجوِن 38ذَِلَك  َْقدِديُر اْلعَِعيدِع اْلعَِلديِم )

ْمُس يَْنبَِمي لََاا أَْن  ُْدِرَ  اْلقََمَر َواَل اللَّْيُل َيابُِق النََّااِر َوُكدلٌّ ( اَل الرَّ 39اْلقَِديِم )

.ثددم ايتردداد بدبعا الروايددا  الحدي يددة، 1(40 -39فِدي فَلَددٍك يَْسددبَُحوَن )يدس: 

   . 2وبعا آراء المفسرين لتًييد زعمه

عدن  وذكر أيُدا أن ممدا يددل علدى أن القدرآن يقدول ب بدا  الري، قولده   

َو ََرة الرَّْمَس إِذَا َ لَعَْت  َدَعاَوُر َعدْن َكْاِفِادْم ذَاَ  اْليَِمديِن َوإِذَا )أهل الكاف : 

 ُ ِ َمْن يَْاِد َّللاَّ َماِل َوُهْم فِي فَْاَوةٍ ِمْنهُ ذَِلَك ِمْن آيَاِ  َّللاَّ َغَربَْت  َْقِرُضُاْم ذَاَ  الر ِ

دِلْل فَلَدْن  ُْ لدو . ثدم قدال:)(17 َِاددَ لَدهُ َوِليًّدا ُمْرِشدد ا)الكاف: فَُاَو اْلُمْاتَدِد َوَمدْن يُ

 وعددم الدقدة فدي غاية لكان هللا كالم كان لو أنه باعتبار أخذ  النص حرفيا،

 الذ  نصفاا وقابل الري ايتدار  وإذايقل:  لم فالنص الخطً، في الوقوع

 الردمس أن ذكر اليمين بل ذا  كافام في لام  تعري الرمس وجه فيه هم

    . 3علميا  ( خطً وهذا  تحر ، التي هي

 

ذلك الععم معظمه با ل، ودليل دامغ على أن ذلدك الكا دُ جاهدل،  أقول:   

ب في القرآن الكريم وانتصارا لادواه واللحداده . وبيوان أو يتعمد التحريف  عنا

الكا ُ ال يبحل عن الحقيقة العلمية وال يعتمد علدى مدناج ذلك ن ، إذلا أوال

يما يقوله من معاعم وأبا يل، وإنما يعتمد أيايا على الاوة علمي صحي  ف

والتحريددف ،والمددش والخددداع ،والتعلددق بالرددباا  . بدددليل أندده يدددعي وجددود 

ال أخطدداء علميددة فددي القددرآن وال يامددع نصوصدده المتعلقددة بعلددوم الطبيعددة ،و

  وإنمددا ، وال يعددود إلددى أقددوال العلمدداء المعاصددرينياعلدده يُفسددر نفسدده بنفسدده

م وجددود أخطدداء فيه،ويددذكر آيددا   تعلددق بععمدده، ثددم يرددرحاا بددًقوال يددعع

، وبروايا  حدي ية. وهذا مناج نداقص جددا، بدل وال يصد  القدماء للمفسرين

فدي  فسدير القدرآن عامدة وآيا ده العلميدة خاصدة. لن  القددماء فسدروا ا يدا  

 ويدةالعلمية بعلوم عصرهم، والمالُ علياا عدم الصدحة. وأمدا الحاديدل النب

إن وافقت القرآن الكريم ، أو العلم الصحي  ، أو هما معا  فادي أحاديدل فاي 
                                                

اء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطد 1

 . 106،  105القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  2

 . 106،  105القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  لي  3

 . 113القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 



 48 

صحيحة   وإن خالفتاما فاي أحاديل ضدعيفة وال يُمكدن أن  كدون صدحيحة. 

العلدم  لنه يستحيل أن يُخالف النبدي عليده الصدالة والسدالم القدرآن الكدريم أو

الصددحي  فددي فاددم  الصددحي  .  وبمددا أن ذلددك الكا ددُ لددم يعتمددد علددى المددناج

القرآن فال شك أن معاعمه يدتكون با لدة، وهدذا هدو الدذ  بينداه وأثبتنداه فدي 

 كتابنا هذا . 

ا قدول بًنادبالنسبة لقوله بًن القرآن ال يقدول بكرويدة الري وإنمدا يثانيا:    

 مسطحة ،ومبسو ة ، ومفروشة  فاو دليل على انه جاهل ، أو ُمحر . لن

ن اددا الرددكل الدددا ر ، وإنمددا الدددا ر  عندددما يكددوكدل الشددكال ُمسددطحة، ومن

ي فدصميرا ال يظار عليه التسط  لِصمَره، لكنه عندما يكبر يظادر التسدط  

الرددكل الدددا ر  كمددا هددو حددال الري. فددالري التددي نعدديش علياددا هددي 

مسطحة وكرويدة، ولدو كاندت مسدطحة علدى شدكل مسدتطيل ، أو مربدع ، أو 

ول نادده فدي الري مدع أنادا منبسدطة. فقد م لل لوجددنا لادا ناايدة، وهدذا ال

قدول ، وال يُخدالف الالقرآن بًن الري مسطحة هو حقيقدة بالمرداهدة والعلدم

 .بكرويتاا

 

وأمددا عددن كرويددة الري وحركتاددا، فددالقرآن كمددا ذكددر أناددا ُمسددطحة،      

ا وُمنبسطة، فقد ذكر أيُا إشارا   دل على كرويتاا  وحركتادا حدول نفسدا

ل دامدغ السابق فال نعيده هنا. وهو دلي المععوم لك في الخطًوقد يبق بيان ذ

على أن ذلك الكا ُ ُمحر  صاحُ هوة يبحل عن رغبا ه وإلحاده ال عن 

 الحق والحقيقة.   

 

إن مما يدل على أن ذلك الكا ُ ُمحر  ويبحدل عدن هدواه ال عدن ثالثا:      

ري، وقدال بحركدة الحقيقة هو انه عندما ذكر بًن القرآن  لم يقل بحركدة ال

انده ايدتدل بقولده  عدالى:  تي  ُحد   عاقُ الليل والناار الرمس وأناا هي ال

َوالرَّْمُس  َْاِر  ِلُمْستَقَر ٍ لََاا ذَِلَك  َْقِديُر اْلعَِعيِع اْلعَِليِم  َواْلقََمَر قَددَّْرنَاهُ َمنَداِزَل )

يَْنبَِمدي لََادا أَْن  ُدْدِرَ  اْلقََمدَر َواَل اللَّْيدُل َحتَّى َعادَ َكاْلعُْرُجوِن اْلقَدِديِم  اَل الرَّدْمُس 

، ولدم يفسدره، وال بدي ن 1(40 -39َيابُِق النََّااِر َوُكلٌّ فِي فَلَدٍك يَْسدبَُحوَن )يدس: 

دليلدده علددى قددول القددرآن بعدددم حركددة الري. فعددل ذلددك مددع أن  لددك ا يددا  

منامددا   ددنقا زعمدده، و  بددت حركددة الرددمس، والقمددر، والري، وان كددال

يسددب  فددي فلكدده. وبيددان ذلددك هددو أناددا ذكددر  بصددراحة أن الرددمس والقمددر 

إلددى حركددة الري يتحركددان وكددل منامددا يسددب  فددي فلكدده، لكناددا أشددار  
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وكرويتاا عندما ألحقت الليل والناار بصيمة الامع بًنامدا فدي فلدك يسدبحان 

كادا كالرمس والقمر ،وهذا ال يتحقق إال بكوناما يسدبحان مدع الري فدي فل

ُر اللَّْيدَل َعلَدى النََّاداِر ) ويُ ُبت ذلدك أيُدا قولده  عدالى:المتحر  المستدير. ِ يَُكدو 

ُر النََّااَر َعلَى اللَّْيِل )العمر:  ِ ، وال يُمكن أن يتكور الليل والنادار إال ((5َويَُكو 

بتحر  الري ودوراناا حدول نفسداا، وبدذلك يتعاقدُ الليدل والنادار. وهدذا 

  .المحر  المريا لك الكا ُخال  ما زعمه ذ

 

ا علمددا بددًن القددرآن الكددريم أشددار إلددى حركددة الري وكرويتاددا ودورانادد    

را عددة أظاددر  جانبددا مددن االعادداز  بطريقددة  ُددمنية إشدداريةحددول نفسدداا 

 القرآني الُمبادر المتعلدق بحركدة الري حدول نفسداا. و فصديل ذلدك هدو أن

مس هددي يددبُ  عاقددُ الليددل القددرآن لددم يقددل أن الري ال  تحددر ، وأن الردد

مدن  والناار.،فلو قال ذلك يكون قدد يداير مدا يقولده النداح فدي زمانده وأخطدً

الناحيددة العلميددة. ولددم يقددل بصددراحة أن الري  تحددر  حددول نفسدداا وهددي 

ر السددبُ فددي  عاقددُ الليددل والناددار، فلددو قددال ذلددك يكددون قددد جلددُ عليدده إنكددا

كنه مدن را با ال بالمراهدة   لالناح و خطَّلتام له ، لنه حسُ رأيام قال أم

ال ا ثجاة أخرة يكون قرر أمرا صحيحا علميا. فاختار القرآن الكريم  ريقا 

، جمع فيه بين القول بحركة الري حول نفسداا بالتُدمن واالشدارة الخفيدة

 . هو انُ إنكار الناح عليه، فوافق العلم والحق ،وأبعد معارضة الناح ل

ى قدول ُ با يدة المتعلقدة بًهدل الكادف كددليل علدذلك الكا دوأما استدالل     

كيم حَ القرآن ب با  الري، فاو ايتدالل ال يص    لن القرآن كتاب ُمحكم 

 يفسددر نفسدده بنفسدده، وياددُ التعامددل معدده بكددل آيا دده وال يصدد  التعامددل معدده

ل باالنتقاء واالغفال، وضرب آيا ه بعُداا بدبعا. وهدذا مدناج يُماريده أهد

ن   إلدى أماء النُعهاء . والقرآن الكدريم قدد أشدار فدي عددة آيداالهواء ال العل

 الري  تحددر  و دددور حددول نفسدداا كمددا بيندداه يددابقا  لكندده عندددما  كلددم عددن

دخددول أشددعة الرددمس إلددى الكاددف لددم يكددن يددتكلم عددن يددبُ مواجاددة أشددعة 

 وإنمدا كدان يصدف دخدول الشدعة بنداء  ، الرمس لااتي يمين الكاف وِشدماله

يدددراه كدددل النددداح.  س الظاهريدددة ، وهدددي أمدددر  بيعدددي معلدددى حركدددة الرددد

فدداعتراي ذلددك الكا ددُ متاافددت ومددردود عليدده ، وهددو شدداهد علددى إفاليدده 

فددي القددرآن انتصددارا  وعادعه ،حتددى أندده أصددب  يتعلددق بددً  شديء لدديطعن بدده

  و عصبا للبا ل. لاواه

 

علددى زعمدده بددًن القددرآن يقددول ب بددا  الري وأن كمووا أنووه اسووتدل أيضووا     

َخلََق :)الليل والناار يحد  بسبُ الرمس والقمر، ايتدل بقولده  عدالى  عاقُ
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ُر النََّاداَر َعلَدى اللَّْيدِل  ِ ُر اللَّْيَل َعلَى النََّااِر َويَُكو  ِ ِ يَُكو  َماَواِ  َواْلَْرَي بِاْلَحق  السَّ

ى أاََل ُهدددَو الْ  دددْمَس َواْلقََمدددَر ُكدددلٌّ يَْادددِر  ِلََجدددٍل ُمَسدددمًّ َر الرَّ عَِعيدددُع اْلمَفَّددداُر َوَيددخَّ

َر الرَّدْمَس (.و)(5)العمر: يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّااِر َويُوِلُج النََّاداَر فِدي اللَّْيدِل َوَيدخَّ

ُ َربُِكدْم لَدهُ اْلُمْلدُك َوالَّدِذيَن  َدْدُعوَن ِمدْن  ى ذَِلُكدُم َّللاَّ َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْاِر  ِلََجٍل ُمَسدمًّ

 .1. وأيد زعمه بتفسير الطبر  لآليتين((13 ِمْن قِْطِميٍر )دُونِِه َما يَْمِلُكونَ 

  

ذلددك الددععم با ددل قطعددا، وفيدده  حريددف وغددش وخددداع، لن ذلددك أقووول:    

د الكا ُ لم يفسدر ا يتدين  فسديرا صدحيحا، وال فسدرهما ب يدا  أخدرة  سداع

علددى  فسددديرهما  فسددديرا يخدددالف زعمددده، وال رجدددع إلدددى  فسددديرا  العلمددداء 

ير معاصرين الذين فسروهما  فسيرا صحيحا  لكنه عداد إلدى  فسدالمسلمين ال

طبيعدة لاالقدماء لآليا  المتعلقة بعلدوم  ا الطبر  ليتستر به بحكم أن  فسير

 .صةالناق كانت انعكايا لعلوم زمانامالمالُ علياا عدم الصحة ، ، لناا 

   

رآن قدال بحركدة الق نه يبق أن أثبتنا ب يا  ك يرة أنوبيان ذلك أوال، هو أ    

الري ودوراناا حول نفساا، وأناا هي السدبُ فدي  عاقدُ الليدل والنادار ، 

لدم  قدل  ذلدك الكا دُ فال نعيد ذلك هنا . ثانيا إن ا ية الولى التي ايتراد باا

ب با  الري وال أن  عاقُ الليل والناار يببه الرمس والقمر، وإنما أثبتت 

عندما قالت بتكدوير الليدل علدى النادار،  حركة الري و عاقُ الليل والناار

وال يُمكددن أن يتكددورا إال إذا كانددت الري كرويددة ومتحركددة. وأثبتددت ذلددك 

ىأيُددا عندددما قالددت : ) (، فاددي لددم  خددص الرددمس  ُكددلٌّ يَْاددِر  ِلََجددٍل ُمَسددمًّ

والقمدددر فقدددط بالاريدددان،فلم  قدددل:" وكدددل منامدددا يادددر  "،و ال " وكالهمدددا 

ن " ،وإنما قصد  كل العناصر التي يبق ذكرها، يار "،وال "وهما ياريا

ىفقالدت: )) (، و عنددي: السددموا ، والري، والليددل  ُكددلٌّ يَْاددِر  ِلََجددٍل ُمَسددمًّ

والناار، والرمس والقمر. فدالاعء الول مدن ا يدة معطدو  علدى مدا بعدده. 

فالكل يار ، وهذه هي الحقيقة، فدالكون بكدل مدا فيده يتحدر ، وكدل عنصدر 

ه في مداره من جاة ، ويتحر  مدع الكدل مدن جادة أخدرة. قدال يتحر  بنفس

َماَء بَنَْينَاَها بًَِْيٍد َوإِنَّدا لَُموِيدعُوَن )) عالى:  . وهدذا التفسدير (47الدذاريا : َوالسَّ

ينطبددق أيُددا علددى ا يددة ال انيددة. وحتددى إذا فرضددنا جدددال ، أن ا يددة خصددت 

العناصر الخدرة، وال  الرمس والقمر بالاريان ، فاي لم  نف الاريان عن

والناددار هددو جريددان الرددمس  وال أشددار  إلددى أن يددبُ  عاقددُ الليددل ذكددر 
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والقمر. فععم ذلدك الكا دُ با دل، ويرداد عليده بدالتحريف والمدش والخدداع 

 والتعصُ للبا ل .   

 

 : ئةم  الزعم بأن القرآن قال بأن الشمس تغرب في عين ح   نقض ثامنا:

خطاء العلمية في القرآن والحديل أناما يقوالن ذكر ذلك الكا ُ أن من ال   

بًن الرمس  مرب في عين َحمَّلة ، وايدتدل علدى ذلدك بقولده  عدالى عدن ذ  

} َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْمِرَب الرَّدْمِس َوَجددََها  َْمدُرُب فِدي َعدْيٍن َحِمَّلَدٍة َوَوَجددَ القرنين:

ا قُْلنَا يَاذَا اْلقَْرنَْيِن إِمَّ  ا أَْن  َتَِّخدذَ فِديِاْم ُحْسدن ا )ِعْندََها قَْوم  َب َوإِمَّ الكادف: ا أَْن  ُعَذ ِ

 - 21497}، هذا نصده: 1. وايتدل أيُا بحديل نبو  من ُمسند احمد({86

عدن الحكدم ، ثنا يفيان يعنى بدن حسدين ،د يثنا يع ،حدثني أبي،حدثنا عبد هللا 

ي صدلى هللا كندت مدع النبد: عدن أبدي ذر قدال ،عن أبيده ،عن إبراهيم التيمي ،

فددذا  عنددد غددروب  :عليدده و يددلم علددى حمددار وعليدده برذعددة أو قطيفددة قددال

قلددت هللا  :قددال ، ،لددي يددا أبددا ذر هددل  دددر  أيددن  ميددُ هددذه :فقددال، الرددمس 

فإناا  مرب في عين حامَّلة  نطلق حتى  خدر لربادا عدع  :قال ،وريوله أعلم

  ج فتطلدع فإذا حدان خروجادا أذن هللا لادا فتخدر  و جل ياجدة  حت العرل

مسدير  بعيدد  إنفإذا أراد أن يطلعاا من حيل  مدرب حبسداا فتقدول يدا رب 

 .2فذلك حين ال ينفع نفسا إيماناا {.أ لعي من حيل غبت : فيقول لاا 

 

لصدالة لن القدرآن ال يقدول بدذلك، والنبدي عليده ا ذلك الععم با دل ،أقول:   

يل ذلدك لم الصحي . و فصوالسالم ال يُمكن أن يخالف القرآن الكريم ،وال الع

ا يم لدم يقدل أن الردمس  مدرب فدي عدين حمَّلدة وإنمدرأوال، هدو أن القدرآن الكد

انادا ذكر في عدة آيا  أن الليل والناار يتعاقبان بسبُ كروية الري ودور

َماَواِ  َواْلَْرَي بِاْلحَ )حول نفساا كقوله  عالى:  ِ يُكَ َخلََق السَّ ُر اللَّ ق  ِ ْيدَل َعلَدى و 

ددالنََّادد َر الرَّ ُر النََّادداَر َعلَددى اللَّْيددِل َوَيددخَّ ِ لٌّ يَْاددِر  ِلََجددٍل اْلقََمددَر ُكددوَ ْمَس اِر َويَُكددو 

ى أاََل ُهَو اْلعَِعيُع اْلمَفَّاُر ) َر لَّدِذ  َجعَدَل اللَّْيدَل َوالنََّادااَوُهدَو (،و)(5العمر: ُمَسمًّ

ا )ِخْلفَة  ِلَمْن أََرادَ أَْن يَذَّكََّر أَْو أََرادَ ُشكُ  ن المر كذلك، أ. وبما (62: لفرقاناور 

فالليددل والناددار يتعاقبددان ويخلفددان بعُدداما بعُددا وال يميددُ أحدددهما عددن 

م ثدالري. فالوجه المقابل للردمس يكدون نادارا، والوجده ا خدر يكدون لديال 

 يتمير الحال، وهكذا دأباما، والرمس ال  ميُ عن الري أصال.

   

                                                
يدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين اال 1

 . 114القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
 . 165 :  5أحمد بن حنبل: المسند، ج  2
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للرددمس علددى وجدده الري ممددارب ومرددارح وذكددر القددرآن أيُددا أن       

ادا وال ل هدو عدين حمَّلدة،   مدرب فيده، اواحدد اك يرة، ولم يقدل بدًن لادا ممربد

ِرِح اْلَمَردا فَداَل أُْقِسدُم بِدَرب ِ  مدن ذلدك قولده  عدالى: }. مندهمررح واحد  ردرح 

ِن  اْلَمْمدِربَيْ ِرقَْيِن َوَربِ َرِب اْلَمْرد{،و} (40َواْلَممَاِرِب إِنَّا لَقَاِدُروَن)المعدارج: 

 لدم يقدل أن الردمس  مدرب فدي عدين حمَّلدة. فالقرآن الكريم { (17)الرحمن: 

وال أناا  مرب في مكان واحد معين وإنما ندص وأكدد علدى أن الردمس لديس 

 بدق علدى شدروقاا، وإنمداطونفدس المدر ين فيده، مرب  واحد محدد لاا مكان

الري حددول ذكددر أن لاددا مرددارح وممددارب ك يددرة متميددرة حسددُ حركددة 

نفسددداا وحدددول الردددمس ممدددا يددديد  إلدددى  ميدددر مماربادددا ومردددارقاا حسدددُ 

الفصددول، فيكددون لاددا مرددرقان وممربددان كحدددين ناددا يين وبينامددا مرددارح 

قرآنددي مددذهل، لكددن أهددل الهددواء والُددالل مددن  إعاددازوممددارب. وهددذا 

ي فدالمالحدة وأم الام يُممُون أعينام عن ذلك ويختلقدون الردباا  للطعدن 

 . قصدا و عمدا انتصارا لبا يلام ن و مس أنواره ومعاعا هالقرآ

 

وأمددا آيددة العددين الَحمَّلددة التددي ايددتدل باددا ذلددك الكا ددُ ، فاددي لددم  قددل أن      

الرددمس لاددا مكددان واحددد  مددرب فيدده وهددو عددين َحمَّلددة  وإنمددا َحكددى عددن ذ  

القرنين أنه عنددما كدان يسدير غربدا وحدان وقدت غدروب الردمس  دراء  لده 

وهذا أمر ُمراهد رب في عين َحمَّلة، ، أ  في مسط  ما ي حامك .  بًناا  م

ممدرب الردمس هدو المكدان الدذ  )) أنمعرو  للنداح قدديما وحددي ا، وذلدك 

يددرة الرا ددي أن الرددمس  مددرب عنددده وراء الفددق . وهددو يختلددف بالنسددبة 

للمواضع . فبعا المواضع يرة الرا ي فياا أن الرمس  مرب خلف جبل . 

واضع يرة أناا  مرب في الماء كمدا فدي المحيطدا  الوايدعة وفي بعا الم

والبحددار . وفددي بعددا المواضددع يددرة أناددا  مددرب فددي الرمددال إذا كددان فددي 

صحراء مكروفة على مد البصر . .والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب 

وكدان يسدمى بحدر  -حتى وصل إلدى نقطدة علدى شدا يء المحديط ال لسدي 

فرأة الرمس  مرب فيه .والرجد   -ة  نتاي عنده الظلما  ويظن أن اليابس

أنه كان عند مصُ أحد الناار . حيل  ك ر العراب ويتامدع حولادا  دين 

لدعج هدو الحمدً . و وجدد البدر  وكًنادا عيدون المداء . فدرأة الردمس  مدرب 

 .1(( 86َوَجدََها  َْمُرُب فِي َعْيٍن َحِمَّلٍَة  ()الكاف : هنا  و )

 

لحدديل النبددو  الددذ  ايدتدل بدده ذلددك الكا دُ، فاددو لدديس وفيمدا يخددص ا       

بصحي  متنا، لنه مخالف لما ذكره القرآن الكريم، ولما يقوله العلم الصحي  

                                                
 .  42 :  68ييد قطُ: في ظالل القرآن ، ج  1
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الحكدم بدن عتيبدة كما بينداه أعداله . وإيدناده ال يصد  أيُدا، لن مدن رجالده: 

ه (، قيل فيه : ثقة ، ثبت ، ُمدلس ، كان  114 -50الكند  أو محمد الكوفي )

يريل ، حد  عن أقوام لم يسمع منام ، كعيد بن أرقم ، لم يلدق ابدن مسدعود 

، قددال أحمددد العالددي : )) وكددان فيدده  ردديع إال أن ذلددك لددم يظاددر مندده إال بعددد 

 3، وعده الريعة من رجالام 2. وقد جعله ابن قتيبة من رجال الريعة1مو ه ((

مدن الرديعة  امبعُد، وجعلده 4ومن رواة أخبارهم االمامية عن بعا أ متام

فااليناد ال يص  من جاته لنه ليس ب قة، ويريل ويُددلس، . 5العيدية البترية

 وهنا قد عنعن.

 

 التَّْيِمدددي   بددن شددريك إبدددراهيم بددن يعيدددومددنام : ابددراهيم التيمددي، وهددو:      

وبما أنده كدذلك، وهندا قدد عدنعن ،  .6ه (: ثقة، يدلس، يريل192الكوفي) : 

 ته.فااليناد ال يص  من جا

 

الردمس  لم يقدوال بدًن  أن القرآن الكريم  والحديل الصحي وبذلك يتبين      

لك  مرب في مكان واحد ، هو عين حمَّلة  وإنما ذلك الكا ُ هو الذ  زعم ذ

  عمدا وجاال.

 

 الكووون يسووقط علووى الووزعم بووأن القوورآن قووال بووأن نقووض : -تاسووعا –أخيوورا 

 :األرض يوم القيامة
أن من أخطاء القرآن العلمية، أنه ذكدر أن الكدون بمدا  زعم ذلك الكا ُ       

فيه ييسقط على الري يوم القيامدة. وهدذا حسدُ زعمده ُمسدتحيل الحددو  

علميدددا، لن الري كوكدددُ صدددمير فكيدددف  سدددقط عليددده نادددوم وكواكدددُ 

 . 7عمالقة،،

ذلدددك الدددععم با دددل قطعدددا، ويرددداد علدددى صددداحبه بالاادددل، أو  أقوووول:      

لكرم لم يقل ذلك، وإنمدا ذكدر فدي آيدا  ك يدرة أن الكدون التحريف، والقرآن ا

كلدده ييُددطرب ويناددار بكددل مكونا دده، مناددا الري، ولددم يقددل أن الكددون 

الددمار الدذ  يديحل أن . كمدا ييسقط علدى الري كمدا زعدم ذلدك المحدر 
                                                

. و أحمد بن حنبل : مويوعة أقدوال  119عدها ، و ما ب 115  :  7، ج  1438المع   اذيُ الكمال ، رقم :  1

 .141، رقم:  167االمام أحمد،  : 
 .  139المعار  ،  :  2
 .  179: 1، ج  1099أبو جعفر الطويي : رجال الطويي ، رقم :  3
 .  306 :  6، ج  65 :  3، ج  386 :  3أبو جعفر الكليني: الكافي ، ج  4
 .  342،  :  163، رقم: ابن داود الحلي: رجال ابن داود  5
 .  68 :  1ابن حار: التقريُ ، ج  6
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  7

 . 123القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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. ومددن ا يددا  التددي  ددنقا زعمدده قولدده ال يدديد  إلددى زوالدده ناا يددا بددالكون

دَرْ  َوإِذَا إِذَا السَّدَماءُ ) عالى: ُُ اْنتَ َدَرْ  َوإِذَا اْلبَِحداُر فُا ِ  اْنفََطدَرْ   َوإِذَا اْلَكَواِكد

َرْ   َوإِذَا النُِاوُم اْنَكدََرْ   (،و)(4 - 1اْلقُبُوُر بُْع َِرْ  )االنفطار: ِ ذَا الرَّْمُس ُكو 

ُي ِزْلَعالََادددددا  إِذَا ُزْلِعلَدددددِت اْلَرْ (،و)(3 - 1َوإِذَا اْلِابَددددداُل ُيدددددي َِرْ  )التكدددددوير:

يَدددْوَم  ُبَددددَُّل اْلَْرُي َغْيدددَر (،و)(2 - 1 َوأَْخَرَجدددِت اْلَْرُي أَثْقَالََادددا )العلعلدددة:

داِر )إبدراهيم:  ِ اْلَواِحدِد اْلقَاَّ َماَواُ  َوبَدَرُزوا َّلِلَّ واضد  مدن  (.(48اْلَْرِي َوالسَّ

اه وإلحاده ، ذلك أن الكا ُ يتعمد التحريف والكذب على القرآن انتصارا لاو

  !!!!وليذهُ العلم إلى الاحيم

 

بوجدود  يُستنتج منده أن مدعاعم ذلدك الكا دُ -الول -وإنهاء  لهذا الفصل     

ا وال أخطاء علمية فلكية في القرآن الكريم، هي معاعم با لة، ولم يص  منا

زعددم واحددد ، وإنمددا هددي شددباا  و حريفددا  مددن جاددة  وأن ا يددا  القرآنيددة 

وأنادا أظاددر   فيادا أ  خطددً علمدي مددن جادة أخددرة. لدديس ادافي التدي  عددن

دا أخفاهددا وأغفلاددا ذلددك الكا ددُ عمددإشددارا  إعاازيددة قرآنيددة فلكيددة ُمباددرة 

كدان ا لم يكن موضوعيا وال نعياا ، وإنمد . وأن ذلك الكا ُ لمايا  في نفسه

 انتصارا لاواه وإلحاده.    ليطعن في القرآن  متالعبا محرفا
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 الفصل الثاني 

 الزعم بمخالفة القرآن الكريم للعلم عن ظهورنقض  

 الحياة واألحياء على األرض 

 

 

 

 
 القرآن عن ظهور األحياء ومخالفته للعلم: قول الزعم بخطأ  نقضأوال: 

 الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن نشأة لغة اإلنسان: نقضثانيا: 

 ب في قوله بحكاية األعضاء األثرية المزعومة:الرد على الكات ثالثا:
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 الزعم بمخالفة القرآن الكريم للعلم عن ظهورنقض 

 الحياة واألحياء على األرض 

 

" أن قدول القدرآن عدن ظادور  الكا دُ المددعو " لدي  عردر زعم ذلوا      

ن معاصدر .وادعدى أالكا نا  الحيدة علدى الري مخدالف لمدا يقولده العلدم ال

 العلددم يقددول بددًن الكا نددا  الحيددة ظاددر  بددالتطور العُددو  ولددم يقددل بًناددا

فال صدحي  أن قدول القدرآن الكدريم بخلدق الحيداء مخدالف  .ظار  بالخلق 

للعلددم،، وهددل صددحي  أن العلددم يقددول بددالتطور العُددو  أم هددو خرافددة مددن 

 ،،   يفا  كعاد امخرافا  التطوريين ألبسوه ثوب العلم كذباَ وخداعا  و حر

 

 عن ظهور األحياء ومخالفته للعلم: قول القرآن الزعم بخطأ  نقض أوال:

عم زة على وجه الري الكا نا  الحي عن خلق ذلك الكا ُ تكلمعندما      

وأن  .لدم عدن نردًة الحيداة وظادور الحيداءأن قول القرآن مخالف لما قاله الع

 وال يقول حياء على وجه الريالعلم يقول بالتطور العُو  في ظاور ال

( َخلَددَق 1)   َخلَددقَ اْقددَرأْ بِاْيددِم َرب ِددَك الَّددذِ ) وأورد آيددا  قرآنيددة ، هددي:. بددالخلق

ْنَسدداَن ِمددْن َعلَددٍق ) ( َعلَّددَم 4لَّددِذ  َعلَّددَم بِدداْلقَلَِم )ا( 3( اْقددَرأْ َوَربِددَك اْلَْكددَرُم )2ااْلِ

ْنَسددداَن َمدددا لَدددْم يَْعلَدددْم )الفلدددق: ْنَسددد(،و)(5 -1ااْلِ ( َعلََّمدددهُ اْلبَيَددداَن 3اَن )َخلَدددَق ااْلِ

 َِكدِة فَقَداَل لَدى اْلَماَل َرَضدُاْم عَ َوَعلََّم آدََم اْلَْيَماَء ُكلََّاا ثُمَّ عَ (،,) (4 -3)الرحمن:

َمدا  الَّ ( قَالُوا ُيْبَحانََك اَل ِعْلَم لَنَدا إِ 31أَْنبَِّلُونِي بًَِْيَماِء َهُياَلِء إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن )

ددا أَْنبَدداآدَُم أَْنبِددَّلُْاْم بًَِْيددَما ِِاْم فَلَ ( قَدداَل يَدد32َعلَّْمتَنَددا إِنَّددَك أَْنددَت اْلعَِلدديُم اْلَحِكدديُم ) ًَُهْم مَّ

ا  ُْبدُوَن اْلَْرِي َوأَْعلَُم مَ َماَواِ  وَ َُ السَّ بًَِْيَما ِِاْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِن ِي أَْعلَُم َغيْ 

ا سَّدَماَواِ  َواْلَْرَي َوَمدالَّدِذ  َخلَدَق ال(،و)(33 -31ْنتُْم  َْكتُُموَن )البقدرة:َوَما كُ 

حْ  بَْينَُاَمددا فِدددي ِيددتَِّة أَيَّددداٍم ثُددمَّ اْيدددتََوة َعلَددى اْلعَدددْرِل  َ الددرَّ ا َمُن فَاْيدددً ْل بِددِه َخبِيدددر 

 َواِحدَةٍ َوَخلََق  ِمْن نَْفٍس ُكمْ   َخلَقَ يَاأَيَِاا النَّاُح ا َّقُوا َربَُّكُم الَّذِ (،و)(59)الفرقان: 

ا َونَِسدداء   َ َوا َّ  ِمْنَاددا َزْوَجَاددا َوبَددلَّ ِمْنُاَمددا ِرَجدداال  َك ِيددر  ِه بِددالَّددِذ   ََسدداَءلُوَن  قُددوا َّللاَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيب ا )النساء:  .( (1َواْلَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ

 فدي واضد  علمدي   خطدً علدى يدةا  هذه  نطو  عل ق علياا بقوله: )ثم       

 لكدل الخلدق المسدتقل خرافدة أن ثبدت فقدد العلدوم،  قددم بحكدم الحالي العصر

 خدالل مدن ثبدت مدا بدل اعلميد صدحيحة غير أيام يتة مدة في حدة على كا ن

 وعلدم التردري  وعلدم اا و طورا و واريخاا المتحارا  الاينا  وعلم علم

 وغيدر  أندا موثقدة علميدة كتب دا ا رجمند التدي الخدرة العلدوم ويدا ر الجنة
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لاا والتطور، النروء نظرية صحة ييكد عناا  علميدة حقيقدة مكانة إلى و حو 

  ظادر لدم كدذلك الحيداء،) البيولدوجي (علدم فدي الااذبيدة كقدانون وقدانون

 أنواع، قبل أنواع ظار في يتة أيام   لحظيا الوجود إلى بًنواعاا الكا نا 

 ثدم قبلادا عمدا  طدور  الكدامبر  العصدر فدي بدا يدة بحريدة كا ندا  مد ال  

 الحدي دة العواحدف إلدى  ردعبت والتدي العواحدف ثدم ثم البرما يا  اليما 

 يكن لم عصر وهنا  به برما يا ، يكن لم عصر فانا  .والطيور وال دييا 

الندواع  بده يكدن لدم وعصدر ثددييا ، بده يكدن لدم عصدر وهندا  زواحف، به

 مع يعيش االنسان  صور ويستحيل .نوعنا لحديلا االنسان فياا بما البررية

 الدينيدة الخلدق فرضدية فدإن يحدد  علميدا بالتدالي لدم أمدر فاو الديناصورا 

 .  1(جدا قد يقطت واناار   العتيقة

 

 لددددك المددددعاعم با لددددة قطعددددا، وهددددي مددددن أكاذيددددُ التطددددوريين أقووووول:      

م وهدم لاد م ،وأوهامام وخرافا ا و حريفا ام و عويرا ام وخداعام وغرام،

ذه في ذلك  اري  ايود منذ أن ظار  خرافة التطور العُو  إلى اليوم. وه

صدحي  النظرية المععومة هي خرافة متسترة بالعلم زورا وباتانا، والعلدم ال

دلدة بر ء مناا.  وال يوجدد وال دليدل واحدد صدحي  يُ بدت  لدك الخرافدة، وال

 إل الدة.لفة بركل ُمركع  انبدا العلمية  التي  بطلاا ك يرة، وينذكر مناا  ا 

 ولدم وهي كلاا  ُ بت صحة قول الدين بًن الكا نا  الحية خلقت خلقدا مسدتقال

  تطور كلاا من كا ن واحد هو أصلاا ويلفاا الول.

 

تدرة إلدى أن ذلدك الكا دُ الُمحدر  افهندا وقبل بيان ذلدك  ادُ االشدارة      

الخلدق  ا ا امه بًنده قدال بدًنعلى ا يا  التي أوردها وعلى القرآن كله عندم

  السدموا المستقل لألحياء  م في مدة يتة أيام. لن القرآن قدال بدًن هللا خلدق

بقا. والري في يتة أيام، وان اليدوم الواحدد يسداو  ألدف يدنة كمدا بينداه يدا

ا ندا  وقال أن  لك المدة  م فياا خلق السموا  والري فقط ولم يقدل أن الك

ا، وإنمددا قددال فددي آيددا  ك يددرة اندده خلددق السددموا  لقددت فياددا أيُددالحيددة خُ 

قولده  والري في يتة أيام ولم يُلحق باما خلق الحيواندا  واالنسدان ، منادا

َماَواِ  وَ )  عالى: ُ الَِّذ  َخلََق السَّ َوة  أَيَّداٍم ثُدمَّ اْيدتَ  فِدي ِيدتَّةِ اْلَْريَ إِنَّ َربَُّكُم َّللاَّ

ددلنََّادداَر يَْطلُبُددهُ َح ِي  ددَعلَددى اْلعَددْرِل يُْمِرددي اللَّْيددَل ا قََمددَر َوالنُِاددوَم ْمَس َوالْ ا َوالرَّ

َراٍ  بِددًَْمِرِه أاََل لَددهُ اْلَخْلددُق َواْلَْمددُر  َبَددارَ  ُ ُمَسددخَّ العددرا : ْلعَددالَِميَن ) َرِب اَ  َّللاَّ

54)) . 

                                                
النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :   1

 . 2القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  :  
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ْرَي فِدي  اْلَ َخلَدقَ  الَّدِذ ) قُْل أَ ِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِ )ومن ذلك أيُا قوله  عالى:    

قَِادا ا َرَواِيدَي ِمدْن فَوْ َجعَدَل فِيَاديَن  وَ يَْوَمْيِن َو َْاعَلُوَن لَهُ أَْندَاد ا ذَِلَك َرِب اْلعَدالَمِ 

تََوة إِلَدى سَّدا ِِليَن  ثُدمَّ اْيدَيدَواء  ِلل يَّدامٍ َوبَاَرَ  فِيَاا َوقَدََّر فِيَاا أَْقَوا ََاا فِي أَْربَعَِة أَ 

َماِء َوهِ  ِعيَن الَتَا أَ َْينَدا َ دا ِ قَ ْو َكْره ا أَ ْوع ا َي دَُخانب فَقَاَل لََاا َوِلأْلَْرِي ا ْتِيَا  َ السَّ

اُهنَّ َيْبَع َيَماَواٍ  فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكل ِ  َُ َء ا َوَزيَّنَّدا السَّدَمااٍء أَْمَرهَ  َيمَ فَقَ

. واضد  (12 -9فصدلت:) ِم ْلعَِلدياْلعَِعيدِع ا الدِْنيَا بَِمَصابِيَ  َوِحْفظ ا ذَِلدَك  َْقدِديرُ 

مدددن  لدددك ا يدددا  أنادددا فصدددلت مراحدددل الخلدددق التدددي مدددر  بادددا الري 

والسددموا : يومددان للسددموا ، وأربعددة أيددام لددألري ، ولددم يددرد فياددا خلددق 

قدت نمدا ُخلالحيوانا  واالنسان .فاذه الحياء لم  ُخلق في مددة السدتة أيدام، وإ

 بعدها. 

ُ ومناا قوله  ع   لَدى ِعيدُهُ إِنَّ ذَِلَك عَ َق ثُمَّ يُ اْلَخلْ  الى : ))أََولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُج َّللاَّ

ِ يَِسيرب قُْل ِييُروا فِي اْلَْرِي فَانُظُروا َكْيَف بَ  ُ يُنِردُك النَّ َخْلدَق ثُدمَّ دَأَ الْ َّللاَّ ْردًَةَ  َّللاَّ

َ َعلَدددى ُكدددل ِ َشدددْيٍء قَدددِدير .  ردددير ا يدددة ((20 -19()العنكبو : اْ ِخدددَرةَ إِنَّ َّللاَّ

را رره مراالولى إلى بداية خلق الحياء و كراره ، فاهلل  عالى بدأ الخلق وك

فدي  ،فانا  عمليا  بدء للخلق،  وإعاد ه من جديد، وهكذا . ونحن نرة ذلك

كدداثر  الواقددع  والمخددابر والتدداري  ، نددراه فددي الواقددع بددالنظرة الماددردة إلددى 

ون جاعة الطبيددة التددي  مكننددا مددن رييددة  كددون الجنددة فددي بطددالحيداء، وبددال

ي ، أماا اا .  ونراه أيُا في التاري  بدرايدة  الحفريدا  فدي  بقدا  الر

انُظُروا فَدْرِي قُدْل ِيديُروا فِدي اْلَ بدليل أن ا ية ال انيدة قالدت لندا مباشدرة : ))

ُ يُنِرددددُك النَّْرددددًَةَ  َ َرةَ إِ  اْ ِخددددَكْيددددَف بَدددددَأَ اْلَخْلددددَق ثُددددمَّ َّللاَّ َعلَددددى ُكددددل ِ َشددددْيٍء  نَّ َّللاَّ

ء . فا يدددة الولدددى ذكدددر  أن عمليدددا  خلدددق الحيدددا((20قَدددِدير()العنكبو : 

كيدف  كرر  ، وال انية أمر نا بالسير في الري لريية كيف بدأ الخلدق ، و

  كرر  عمليا ه. 

، أعداله نداومعنى ذلك أن عملية الخلق لم  حد  في اليام السدتة كمدا بي       

كدرر وإنما حدثت بعده ،ولم  حد  مرة واحدة و وقفت، وإنما هي ما  عال  ت

إلددددى اليددددوم . وهددددي  تُددددمن إنادددداء حيدددداة كا نددددا ، وخلددددق كا نددددا  حيددددة 

ا، جديدة.والراهد علدى ذلدك هدو مدا ندراه مدن انقدراي الكا ندا  قدديما وحددي 

  الخلدق فعمليداواكترا  كا نا  حية أخرة جديدة لم  كدن معروفدة أصدال. 

 متكررة، لكناا منفصلة عن بعُاا وليست بالتطور العُو  المععوم.

 

َوإِْذ قَدداَل َربِددَك ِلْلَمالَ َِكددِة إِن ِددي قولدده  عددالى: ))  ومناددا أيُددا قولدده  عددالى:      

َماء  َونَْحُن َجاِعلب فِي الَْرِي َخِليفَة  قَالُواْ أَ َْاعَُل فِيَاا َمن يُْفِسدُ فِيَاا َويَْسِفُك الد ِ

ُح لََك قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما الَ  َْعلَُموَن لالبقرة :  َهْل ))((،و[30نَُسب ُِ  بَِحْمِدَ  َونُقَد ِ
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ددْذُكورا  لاالنسددان :  ددَن الدددَّْهِر لَددْم يَُكددن َشددْيَّلا  مَّ نَسدداِن ِحددينب م ِ . (([1أَ َددى َعلَددى ااْلِ

الم كاندت الري قدد واض  من ذلك أنه عندما خلق هللا  عدالى آدم عليده السد

ُخلقددت وأصددبحت جدداهعة اليددتقبال االنسددان، وان كا نددا  أخددرة قددد يددبقته 

 إلياا،كالنبا ا  والحيوانا  .   

 

وبددذلك يتبددين بطددالن مددا ادعدداه ذلددك الكا ددُ المددريا عندددما كددذب علددى     

 للدم يقد وهدو ، وألحقه بما قالته التوراة عن السدتة أيدام،القرآن الكريم وحرفه

 .لبا لوإلحاده، و عصبا لانتصارا لاواه  طعن في القرآنفعل ذلك ليبقولاا  

    

ًنادا بالتي زعم ذلك الكا ُ الُال  وأما بالنسبة لخرافة التطور العضوي   

 ك يرةا وزيفاحقيقة علمية ، فالمر ليس كذلك، والدلة العلمية على بطالناا 

 : ، يًذكر مناا الدلة ا  يةجدا

 

 االنفجار الكمبري وتعدد االنفجارات واالنقراضات:الدليل األول :  

منددذ  -يتبددين مددن الحفريددا  المكترددفة أن الحيدداء فددي العصددر الكمبددر        

وما قبله إلدى نحدو ثالثدة مالييدر يدنة ،لدم  ظادر مدن   -مليون ينة 550نحو 

يلف واحد وال كانت لاا شارة حياة  طورية  كما يدعي التطوريون وبيندوه 

 وإنمددا ظاددر  متفرقددة  -كمددا فددي الرددكل الول  -المععومددةفددي شددار ام 

في شكل ماموعا  إحيا ية منتررة ومتعددة ومتنوعة ومنفصلة عن بعُاا 

الري كما هو واض  من الركل ال اني. و)) يركل االنفاار الكمبر   على

ا ، يتوقدع المدرء أن حلقة ر يسية في  داري  الحيداة .  إذا كدان التطدور صدحيح 

  ل بنوع واحد من الحياة الحيوانية ، ثم يدعداد إلدى ندوعين ، وهكدذا.يبدأ السا

عُ كاندت موجدودة ريدة أن جميدع الُردومع ذلك ، أظادر  الدرايدا  الحفو

فددي البدايددة ، كددل مناددا متميددع عددن ا خددر وكددل مناددا مااددع بالكامددل للعمددل 

موجدودة فدي الادعء  كاندت حتدى اليدما  الفقاريدةو  والبقاء على قيد الحياة.

خدالل السدنوا   الحيداء لقدد انقرضدت بعدا  اليفل من العصر الكمبر .

ال  وجد شارة  طوريدة   الوقت الحاضر. إلى الالحقة ، لكن معظماا ايتمر

بددال مدن ذلدك ، هدو   موجودة فدي الحفريدا  ، كمدا ادعدى دارويدن و الميدذه.

ولم  وجد في قاعدة الكمبر  أدلة حفرية  ردير .1(( العرُ من شارة.بأشبه 

 . 2إلى وجود أصول مرتركة لتلك الحياء

                                                
التابع  ICR، موقع: معاد أبحا  الخلق:  2010فبراير  1جون ، د  موريس: الطبيعة الحقيقية لسال الحافير ،  1

 /http://www.icr.org/article/real-nature-fossil-record: لمركع ديسكفر 
 http://www.arn.org/docs/stasfig/stasis1.htm   النظرية الداروينية مقابل السال الحفور  2
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  ا  توهمها واختلقها التطوريونشجرة التطور كم -01ش: 

 

    1رسم بياني نشأة األحياء حسب التاريخ الطبيعي- 02ش: 

ظادددر فدددي حالدددة ظلدددت الحيددداء    ومنهوووا: االنقراضوووات واالنفجوووارات :     

انفاارا  إحيا ية متكررة بنسُ مختلفدة، أكبرهدا خمسدة انفادارا  ظادر  

بعد انقراضا  كبيرة جدا.  ظار في شدكل ماموعدا  منفصدلة عدن بعُداا 

وال يدلف لادا . ويُمكددن إياداز مددا قلنداه و وضدديحه بردكل مركددع وشدامل فددي 

حيداء يقدي لأل.وهو جددول يُم دل التداري  الحق -الركل ال الل  -الادول ا  ي 

 على وجه الري، يُ بت الخلق وينقا شارة التطور ويُادماا مدن أيايداا

دلوها  لدى عوينسفاا نسفا لناا شارة وهميدة زا فدة اختلقادا التطوريدون وفص 

 مقايام.

                                                
 .،  مدوندددة )) أبدددو حدددُ هللا (( موقدددع:مدددا كردددفت عنددده يددداال  الحفريدددا  والمتحادددرا أبدددو حدددُ هللا :  1

post_7513.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog 

http://1.bp.blogspot.com/-qFOWFJsXFxQ/UFgJrrzYrXI/AAAAAAAAATk/qaT3SKVrghc/s1600/539983_201130603338301_1481369789_n.jpg
http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_7513.html
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 قبل الكمبري وما بعد  تمثيل بياني لظهور األحياء  - 03ش: 

 

 الثبات وعدم التغير في األحياء: الدليل الثاني :
الذ  ياد  اري  الحياء مندذ  -التطور-ظاهرة عدم التمير يتم ل ذلك في      

وهي ظاهرة عامة وشاملة  نطبق على كل أندواع  ما قبل الكمبر  إلى اليوم.

الحيدداء وماموعا اددا وفددي كددل الزمنددة الايولوجيددة. فكانددت ظدداهرة عدددم 

. هدذه 1الحيداء يمة غالبة على كل والظاور المفاجك -الركود الدائم -التمير

الظاهرة كانت عندما  سدتمر ماليدين السدنين مصداحبة لكدل الحيداء إمدا أنادا 

 توقف بالنسبة لمعظم الحيداء بسدبُ االنقراضدا  التدي كاندت  ُبيددها، وهندا 

و ظار بعدها أحياء جديدة كما يبق أن بيناه  وإما أناا  ،2خلف نقري دون 

ين مددن السدنين و بقددى حيددة إلددى  سدتمر علددى قيددد الحيدداة و عديش مَّلددا  الماليدد
                                                

 http://www.arn.org/quotes/Stasis.htmlأنظر عن ركود الحياء وعدم  طورها:  1
ديسدددكفر  ، الواليددا  المتحددددة المريكيدددة، علدددى الردددبكة  كيسددي ويدددكين : هديدددة عيدددد مدديالد دارويدددن ، معادددد 2

 . www.discovery.org/cscالمعلوما ية، 

http://www.arn.org/quotes/Stasis.html
http://www.discovery.org/csc
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اليددوم، كمددا هددو حددال الحيدداء المااريددة كالبكتريددا والاددراثيم والفيرويددا ، 

ومختلف أنواع الحررا  كالنمل واليعاييُ وغيرها. فظاهرة الركود الددا م 

بنوعيه التي ياد  الحياء قديما وحددي ا هدي دليدل قطعدي علدى انده ال مكدان 

ركدود الددا م ينقُداا بوجدوده ونتا اده. لن لخرافة التطور العُو ، لن ال

الحياء المنقرضة ظلت راكدة دون  طور حتى أبيد  فلم  تطور وال  ركت 

خلفا، والحياء الراكدة المستمرة هدي علدى حالادا و بيعتادا فلدم  تطدور إلدى 

. 1إلدى اليدوم دون أن  تميدر  %70اليوم. وهذا النوع بقيت مدن أجنايده نحدو 

 على ذلك ك يرة جدا، مناا م ال:والرواهد الحفرية 

 

متحار دان لندوعي ن مدن الامبدر  ، الول يرجدع : األول الشاهد الحفري    

مليون ينة. وهما  250 -70مليون ينة ، وال اني يعود إلى  280 -146إلى 

الموجود في زماننا، وهما دليالن قطعيان  -الروبيان -يرباان  ماما الامبر 

العُدو  بنوعيده الددارويني والموجده، كمدا هدو على بطالن خرافة التطدور 

 :  2مبين في الصور ا  ية

 

  

 
   

                                                
  مرددكلة انفاددار الكامبريددان والعرددرين ومحدداوال  الددرد علددى ال دداني هددالي بددابلي: التطددور والايولوجيددا الاددعء 1

http://drghaly.com/articles/display/  
 . 375، 15 :   1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  2
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حفريدة قديمددة لسددر ان حددوة الحصددان،  رجددع  : الشواهد الحفووري الثوواني   

مليون ينة، لم يحد  لاا أ   ميدر وال  طدور دارويندي وال  490 -443إلى 

اليدوم، كمدا موجه، فاي متطابقة  ماما مع يدر ان حددوة الحصدان الموجدود 

 :   1هو مبين في الصور ين ا  يتين

 

 
      

مليدون  54 -37يدمكة الرنادة  عدود إلدى حفريوة   : الشاهد الحفري الثالث 

يددنة، وهددي  رددبه  مامددا يددمكة الرناددة الموجددودة حاليددا، كمددا هددو مبددين فددي 

 ، فًين خرافة التطور العُو  المععوم ،،.2الصور ين أدناه

 

 
     

 

مليون يدنة  75متحارة لسمك القرل  رجع إلى  :الحفري الرابع الشاهد   

وهي  ربه يمك القرل الموجود في زماننا ، ولم يحد  له  ميدر وال  طدور 

 :  3دارويني وال موجه ،كما هو مبين في الصور ين أدناه

 

                                                
 .  28 :   1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  1
 .  53 :    1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  2
 .480، 309 :   1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  3
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 95لسمكة  ا رة  رجع إلى حفرية   : الشاهد الحفري الحادي الخامس     

، فادي علدى حالادا إلدى ةون يدنة لدم  تميدر  يلدة  لدك المددة الطويلدملي 100-

يومنا هذا، فلم  تطور  طورا داروينيا وال موجاا، كما هو ُمبين في الصورة 

 :  1ا  ية

 
متحادرة يدمكة كدوركي ذا  العظدم ،  رجدع : الشاهد الحفوري السواد     

رويندي إلى عررا  ماليين السنين ، ولم يطدرأ عليادا أ   ميدر وال  طدور دا

وال موجه ، وهي  ربه  ماما نفس السمكة الموجود ا ن ، كما هدو مبدين فدي 

 : 2الصور ا  ية

                                                
علددددى الرددددبكة المعلوما يددددة:  ،  مدونددددة )) أبددددو حددددُ هللا ((  ايددددن التطددددور يددددا دعدددداة التطددددور أبددددو حددددُ هللا : 1

post_6.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog 
 .  44،  32 :   1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  2

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_6.html
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مليدون  50حفرية لُفدع متحار يعدود إلدى   : الشاهد الحفري السابع      

يددنة مددا يددعال علددى شددكله ويرددبه  مامددا الُددفادع الحاليددة كمددا هددو ُمبددين فددي 

  .1الصور ي ن ا  يتي ن:

 

 
 

    

مليدون يدنة ،  120متحارة لسلحفاة  رجع إلى  : الشاهد الحفري الثامن    

لم  تمير وال  طور   طورا داروينيا وال موجاا، وهي  ُربه  ماما السدلحفاة 

 .2في زماننا

                                                
،  مدونة )) أبو حُ  اين التطور يا دعاة التطور أبو حُ هللا : . و 11 :   1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  1

 .    post_6.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blogعلى الربكة المعلوما ية: هللا (( 
علددددى الرددددبكة المعلوما يددددة:  مدونددددة )) أبددددو حددددُ هللا ((  ،  ايددددن التطددددور يددددا دعدددداة التطددددور أبددددو حددددُ هللا : 2

post_6.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog 

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_6.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_6.html
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مليدون يدنة،  100متحارة لتمسدا  يرجدع إلدى : الشاهد الحفري التاسع    

 طددورا داروينيددا وال وهددو يرددبه  مامددا التمسددا  الموجددود اليددوم، فلددم يتطددور 

 . 1موجاا، كما هو مبين في الصور ين أدناه:

 
 

 
 

متحارة لسدحلية  وا دارا   رجدع إلدى  : -العاشر -الشاهد الحفري األخير    

مليون ينة، لم  تميدر وال  طدور   طدورا داروينيدا وال موجادا،  ُردبه  200

 .1 ماما نفس السحلية الموجودة اليوم

                                                
 .  539 :   1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  1
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طعيدة هي من باب التم يل ال الحصر، وهي أدلة ق ةتلا الشواهد الحفري     

قي حايمة  نقا خرافة التطدور و اددماا مدن أيايداا،  وإذا أضدفنا إليادا بدا

أدلدددة السدددال الحفدددر  فدددال شدددك أنادددا   بدددت قطعدددا بطدددالن القدددول بدددالتطور 

الادا ولو كان للتطور وجود لما بقيت  لك الكا نا  القديمدة علدى ح العُو .

ا لدى حالادقيت الحياء وحيدة الخلية كالبكتريا والاراثيم عولم  تطور. ولما ب

ك مدن مليدار يدنة . فعددم  طدور  لد أك درعمرهدا يرجدع إلدى  أنإلى اليوم مع 

التطددور العُددو  خرافددة ووهددم  أنهددو دليددل قطعددي علدى  الكا ندا  عُددويا  

  علق باا التطوريون لمايا  في نفويام .

 

 يصد  ل بو دا ر متعدددة ومتبايندة، الوال يص  أن يُقدال بدًن التطدور يعمد     

 قوله لن السدال الحفدر  أظادر مدن البدايدة أن الحيداء ظادر  متفرقدة فدي

ماموعا  ولم  ظار فدي شدكل شدارة كمدا بينداه يدابقا. ولن السدال أظادر 

ن مدأيُا أن الحياء كانت  نقري وال  تر  خلفا، و ظادر الحيداء متفرقدة 

ى ك يرة جدا ظار  قدديما ومدا  دعال علدجديد دون يلف. ولنه  وجد أحياء 

د ال وجدو حالاا ولم  تطور إلى اليوم كما بيناه أعداله. وبدذلك يتبدين قطعدا أنده

نمدا للتطور العُو  أصال، فال هو يعمل بدو يرة واحددة وال بعددة و دا ر، وإ

هدددو خرافدددة نبتدددت فدددي ريوح التطدددوريين وألبسدددوها شدددباا ام و حريفدددا ام 

 .   ومفتريا ام ويموها علما  

 

                                                                                                                                       
،  مدوندة )) أبدو  اين التطور يا دعاة التطور و حُ هللا :. وأب 33، 32  :  1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  1

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-علددددددددددى الرددددددددددبكة المعلوما يددددددددددة:   حددددددددددُ هللا (( 

post_6.html  . 

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_6.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_6.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_6.html
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 الدليل الثالث : الغياب التام للحلقات الوسيطة االنتقالية :
ين مدن لو كان التطور حقيقة علمية، لوجدنا عررا  بل ومَّلا  المالي        

 الحفريددا  والمتحاددرا  االنتقاليددة التددي  بددين حدددو  التطددور حسددُ ا ليددة

ًن يدة ، كدالتطورية بحيل يتطور الكا ن  ددريايا عبدر حداال   طوريدة انتقال

و أنادددها فياددا نسددبة التحددول قددد بلمددت مدد ال السدددح، أو الخمددس، أو الربددع، 

هدذا  ال لل، أو النصف حتى يتحول الكا ن ناا يا من نوع إلى نوع آخر. لكن

. خبريةالمر ال وجود له قطعا في الحفريا  وال الواقع وال في التاارب الم

 ، الطبيعدة وفدي الحفريدا ولو كان ذلك يحد  بدبطء لرأينداه فدي الواقدع علدى

ابر فدي الطبيعدة وفدي المخدبًعينندا ولو كان ذلك يحدد  يدريعا لرأينداه أيُدا 

دليددل قطعددي علددى بطددالن التطددور وال ينفددع الددععم  أيُددا . وغيدداب ذلددك هددو

ذا هدبوجود كا نا   م ل حلقا  وييطة ، كخلد الماء م ال، لن الصدحي  أن 

فا  ال يقبدل التطدور لنده يامدع صدالكا ن هو على  بيعته قدديما وحددي ا ، و

فريا  وإال أين الماليين من الح ، نفي  طوره. فاو مخلوح على  لك الطبيعة

المفددروي وجودهددا لددو كددان التطددور حقيقددة علميددة،، . فلددو كددان التطددور " 

 در علدى حقيقة علمية" لع رنا على ماليين الحلقا  الوييطة، وبما أنندا لدم نع

 ُو  المععوم لم يحد . ذلك، فال شك أن التطور الع

  

غيدداب الحلقددا  الويدديطة فددي  ًن  رددالع دارويددن كددان قلقددا مددنبدد علمددا       

إذا كاندت  ))":عدم وجودها هو هددم لنظريتده، فقدال أنعصره، وكان يدر  

-النواع قد انحدر  من أندواع أخدرة عدن  ريدق التسلسدل الددقيق، فلمداذا 

ا مددن الشددكال االنتقاليددة ،.. ال ندرة فددي كددل مكدان أعدددادا  ال حصددر لاد -إذن

كمدا -لماذا ال  كون الطبيعة كلاا في حالة اختال ، بدال  من أن  كون النواع 

محددددة  حديدددا  واضددحا  ،.. ولكددن، وفقددا  لمددا ورد فددي هددذه النظريددة،  -نراهددا

ال  -إذن-ينبمي أن يكون هنا  عدد النادا ي مدن الشدكال االنتقاليدة ... لمداذا 

رة بًعداد ال  عد وال  حصى في قررة الري،... لماذا ال نع ر علياا مطمو

ناد ا ن في المنطقة المتويطة، التي  تسم بظرو  حيا ية متويطة، أنواعا  

متويددطة  ددربط بصددفة دقيقددة الشددكال البدا يددة بالشددكال المتقدمددة ،.. لقدددد 

إذا كاندت  "   ..((.و))" حير ني هدذه الصدعوبة مندذ فتدرة  ويلدة مدن الوقدت

ريتي صدحيحة، فمدن الميكدد أن هندا  أنواعدا  ال حصدر لادا مدن الشدكال نظ

المتويددطة قددد عاشددت فددي الماضددي، إذ  ددربط هددذه النددواع معددا  كددلَّ النددواع 
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التابعة لنفس الماموعة بربا  وثيق جدا  ... وبالتالي، ال يمكن أن  توفر أدلة 

   .. 1"(( على وجودها في الماضي إال بين بقايا المتحارا 

   

لسدال االتدي كدان يتمناهدا التطدور  دارويدن مدن  لك هي المنية المالية      

ون لده مدن دالحفر  بًن يُدعم نظريته ويُ بتاا بالدلة المادية ، لكنه خيدُ أما

يدن شك وكانت نتا اه عكسية، فقد أثبت علم الحفريا  مدا كدان يتخوفده دارو

ايدمة ديدة الحوأثبت بالدلة الماال ما كان يتمناه. فقد خي ُ آماله ونسفاا نسفا،

ون والقطعيدة بطدالن القدول بدالتطور، عنددما بدي ن أن الحيداء ظادر  فادًة د

مقدما   طورية، ومناا من انقدري ولدم يتطدور وال  در  خلفدا، ومنادا مدن 

يددة ال بقددي حيددا إلددى اليددوم ولددم يتطددور، وأن حكايددة الحلقددا  الويدديطة االنتقال

 هام و منيا  داروين وأ باعه . وجود لاا أصال وإنما هي من أو

 

حفدر  إن من أهم المعطيا  والحقا ق التي أظارها السدال الالدليل الرابع: 

ا هدي أندده يُبطددل القدول بتطددور االنسددان مدن حيددوان ، وينفددي القدول بوجددود مدد

د فقديُعر  بًشباه البرر الذين  طور مدنام االنسدان حسدُ زعدم التطدوريين. 

ا  وآثدددار ومميدددعا  إنسدددانية ك يدددرة كردددف السدددال الحفدددر  وجدددود حفريددد

ال وولدم يتطدور مدن قدرود  ُخلق خلقا خاصدا ومتنوعة  راد كلاا بًن االنسان

لف يدمن أشباهاا ، وال كانت له حلقدا  ويديطة بينده وبينادا، وال كدان لامدا 

 مرددتر  ، وال كددان لشددباه البرددر وجددود أصددال. والدددليل علددى ذلددك الرددواهد

التددي  ُددمناا السددال الحفددر ، ويددنذكرها  والمعطيددا  الك يددرة والمتنوعددة

 ضمن الماموعا  ال ال  ا  ية:

:  تُمن الدلة والردواهد مدن الحفريدا  والمالمد  والخصدا ص  األولى    

الطبيعيددة البرددرية التددي  نفددي القددول بددالتطور العُددو  بنوعيدده الدددارويني 

صد  إن معطيا  السال الحفر  قد فصلت في المر، وال ي أولهاوالموجه. 

يفعدددل   ركاددا والتمافدددل عنادددا قصددددا و العبدددا وعندددادا و اربدددا و قعيمدددا كمدددا

 اباا  جديدة من علوم أخدرة انتصدارثم البحل عن معاعم وش، التطوريون

  للعقيدددة التطوريددة وأهلاددا . فمددن حقا قدده أندده أثبددت أن الحيدداء ظاددر  فاددًة

أنده أظادر وبًعداد كبيرة وكاملة التكوين ومن دون مقدما   طوريدة. ومنادا 

أن أحيدداء ك يددرة عاشددت ولددم  تطددور ثددم انقرضددت ولددم  تددر  خلفددا لاددا وال 

. ومناا أحيداء أخدرة ظادر  ولدم 2ُوجد  في السال حلقا  وييطة انتقالية

 تطددور إلددى اليددوم. وكددل ذلددك يعنددي قطعددا بطددالن القددول بددالتطور العُددو  

                                                
 . 283، 277، ،276النواع،  : ،   رالع داروين: أصل 1
 .  74مركع براهين : العلم وأصل االنسان ،  رجمة مينس الحسن ، ومويى إدريس ،    :  2
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مددن  أصدال بددين كددل النددواع، وأن االنسدان هددو نفسدده ظاددر فادًة ولددم يتطددور

فاالنسدان كميدره مدن الندواع ظادر فادًة   القرود وال من غيرها من الحيداء.

، وال يُمكدددن أن يتطدددور 1بخلدددق خدددا  منفصدددل مدددن دون مقددددما   طوريدددة

ق ال االنسددان وال غيددره مددن الحيدداء بحكددم أن الحيدداء الولددى ظاددر  بددالخل

القطعدي  وهدذا الددليل. بالتطور وأن المر ايتمر كذلك كما أثبتتده الحفريدا 

يكفي وحده لادم كل معاعم وشباا  التطوريين وعنده يسقط ويناار كدل مدا 

كتبدده التطوريددون فددي دفدداعام عددن خرافددة التطددور العُددو  بنوعيدده. وأمددا 

المالم  والصفا  المتباينة بين البرر فاي ليست مالم   طورية، وإنما هي 

يالال  بندي  مالم   مير  بفعل التعواج بين البرر، فاي من مظاهر  باين

آدم ضمن النوع البردر  وليسدت  طدورا عُدويا داروينيدا وال موجادا، وقدد 

، لكددن كددل  لددك التميددرا  ال  -الطفددرا  –يكددون بعُدداا بسددبُ المددراي 

 يُمكناا أن  مير النوع البرر ، وكل أنواع الحياء الخرة.

 

بعدا جعلدت  لك الحقيقة القطعية النافية للتطور العُو  والاادمدة لده      

ح . أ .  رغدم مخالفتادا لعقيدد ام التطوريدة . مدنام: التطوريين يعترفون بادا

فيلي، وأ . ب . يولمان ، و دبليو دافيس قالوا بًن االنسان ))" نرً فادًة " , 

يدتيفن غدا  وقدال التطدور  . 2(: " بدون يدلف  طدور  ( أو بعبارة أخرة

ينة من البحدو  الدعا يدة للتطدور فدي أصدل  150:)) إنه رغم مرور  غولد

: فقددد اكترددفوا أن الحفريددا   بددين ظاددور الكا نددا  البرددرية الولددى  االنسدان

وأن الفرضيا   فاًة على الري ، مع عدم وجود الاد الشبه بالقرود لاا,

 . 3(ال الثة الموضوعة كسيناريوها  لاذا التطور هي مختلفة ومتناقُة(

 

 طدور مدن أشدباه البردر،  االنسدانيددعي التطوريدون أن  :الشاهد الثواني     

وهم حلقا  انتقالية بين القرود واالنسان، أو مع يلف مرتر  ، عاشوا فيمدا 

وزعمادددم هدددذا ح( . م 1،6-2،8) 4يدددنة 1600000  - 2800000بدددين : 

با ل قطعا بما ذكرناه في الدليل الول، وبما بينتده بعدا المتحادرا  التدي 

كان موجودا قبل هيالء أشباه البرر المععومين. و فصيل  االنسانأثبتت أن 
                                                

. وفريددق مددن  64مركددع بددراهين : العلددم وأصددل االنسددان ، درجمددة مددينس الحسددن ، ومويددى إدريددس ،    :   1

. و ابدن خليفدة: 81،  :  1983نفدا س ، بيدرو  ، ، دار ال 2العلماء : خلدق ال  طدور،  رجمدة إحسدان حقدي ،   

،  :  1977الحاج العصماء في نقا نظرية دارويدن فدي النردوء واالر قداء، مطبعدة خالدد بدن الوليدد، دمردق ، 

48  . 
علدددددى الردددددبكة المعلوما يدددددة:  أبدددددو حدددددُ هللا : صدددددعوبا  نظريدددددة التطدددددور ،  مدوندددددة )) أبدددددو حدددددُ هللا ((  2

post_26.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog . 
علدددددى الردددددبكة المعلوما يدددددة:  أبدددددو حدددددُ هللا : صدددددعوبا  نظريدددددة التطدددددور ،  مدوندددددة )) أبدددددو حدددددُ هللا ((  3

post_26.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog 
 .679،  24هارون يحيى: هدم نظرية التطور في عررين يياال ،   :  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF
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م 1977ذلك أن عالمة الحفريا  المراورة مار  ليكي  اكترفت في )) ينة 

م بردرية أثدار  ضداة ها لدة فدي دنيدا بمنطقة ليتولي في  نعانيا , آثارا  لقددا

العلوم , حيل أشار  البحدو  إلدى أن  لدك ا ثدار كاندت موجدودة فدي  بقدة 

مليون ينة , وقد كتُ رايل  ا ل الذ  شاهد آثار  لك القددام ،  3.6عمرها 

: " مدن الممكدن أن يكدون هومدو يدابيانس صدميرا حدافي القددمين قدد  ما يلي

يددة كددل السددما  الترددكلية القابلددة للتمييددع ، ال خلَّددف هددذه ا ثددار , وعنددد درا

يمكددن التمييددع بددين أقدددام الفددراد الددذين خلفددوا  لددك ا ثددار وبددين أقدددام البرددر 

 : 2. كما هو ُمبين في الصور ا  ية1(( العصريين"

 

و)) كرفت الدرايا  المحايدة التي أجريت على آثار القدام عن أصحاباا   

أثرا  متحارا النسدان  20 ًلف ت آثار القدام هذه من الحقيقيين. وفي الواقع، 

أثدرا  النسدان يصدمره عمدرا. وأيدد هدذه  27عصر  في العاشرة من عمره و

: دون جونسددون  النتياددة مردداهير علمدداء الن روبولوجيددا القديمددة مددن أم ددال

ن فحصددا ا ثددار التددي اكترددفتاا مددار  ليكددي. وكرددف  دديم و دديم وايددت. واللددذ ا

: " ال يوجدد أدندى شدك فدي أن هدذه ا ثدار  ردبه آثدار  ره قدا الوايت عن أفكا

أقددام االنسددان العصددر  , فددإذا  ُددر  أحددد هدذه ا ثددار اليددوم علددى رمددال أحددد 

شوا ك كاليفورنيا ، ويَّلل  فل في الرابعة من عمره عن ماهيتاا، ييايُ 

على الفدور أن شخصدا مدا مردى هندا  . ولدن يسدتطيع هدذا الطفدل، وال أندت 

التمييددع بيناددا وبددين مَّلددا  ا ثددار الخددرة المطبوعددة علددى رمددال كددذلك، 

 .3(( الرا ك "

                                                
علدى الردبكة المعلوما يدة .و هدارون يحيدى:  أبو حُ هللا : صعوبا  نظرية التطور ،  مدونة )) أبو حدُ هللا ((  1

 . 24عررين يياال ،   :  هدم نظرية التطور في
 .679،  24هارون يحيى: هدم نظرية التطور في عررين يياال ،   :  2
 علددددى الرددددبكة المعلوما يددددة: أبددددو حددددُ هللا : صددددعوبا  نظريددددة التطددددور ،  مدونددددة )) أبددددو حددددُ هللا ((  3
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اكترفت  جمامة وهي عبارة عن حلن روباح  رادينسيعيا حفريةومنها     

ماليين ينة، و ربه االنسدان  7ر يصل إلى بعم 2002في صيف   التراد في

الحالي، وُوصدفت أيُدا بًنادا شدبياة باالنسدان و عدد أقددم عُدو فدي العا لدة 

. لن  لك الحفرية  عني أن االنسدان يدبق أشدباه البردر المععدومين 1البررية

التدددي  Australopithecusبدددًن القدددردة الانوبيدددة  علمدددابماليدددين السدددنيين. 

  .2ماليين ينة حسُ  قديرا ام 5ور مناا : عمرها ن أن االنسان  طيععمو

م : )) قدم العلماء الميركيون دلديال 2009في ينة ومن ذلك أيُا أنه        

جديدددا علددى أن نظريددة دارويددن فددي النرددوء واالر قدداء كانددت خطددً، وذلددك 

بكرددف فريددق عددالمي مددن علمدداء أصددول الاددنس البرددر  مددن جددامعتي كددين 

اب عن أقددم أثدر معدرو  للبردر علدى وجده الري، يتيت وكاليفورنيا النق

وهو هيكل عظمي إثيوبي يبلغ عمدره حدوالي أربعدة ماليدين وأربعما دة ألدف 

وأعلن فريق البحل أمس الخميس أن اكترا   ينة أ لق عليه ايم "أرد ".

"أرد " ي بت أن البرر لم يتطوروا عن أيدال  يردباون قدردة الردمبانع ، 

أو  3القديمدة بدًن االنسدان  طدور مدن أصدل قدرد(( مبطلين بذلك االفتراضا 

غيدددره مدددن الحيوانا .فاالنسدددان أيدددبق ظادددورا مدددن هددديالء أشدددباه البردددر 

 .!!المععومين فكيف يتطور منام ،،

باه  طدور مدن أشد االنسدان لك الحقا ق هي أدلة قطعيدة  نفدي الدععم بدًن      

 ا يعنديف يابق. ممدبرر  قدموه زمنيا كانوا هم الحلقة المفقودة بينه وبين يل

يديطة كان أيبق مناا ، وأن هيالء أشباه البرر  ليسدوا حلقدا  و االنسانأن 

 وإنما هم من خرافا  التطوريين، أو هم من القردة قلبا وقالبا. 

  

 طور عن أشدباه  االنسانمفاده أن التطوريين زعموا أن الشاهد الثالث:      

د او أيال  قرود، فاديالء أشدباه البرر ، فام حلقا  وييطة بينه وبين القرو

البرر هم أشباه قرود من جاة، وأشدباه بردر مدن جادة أخدرة . وقسدموا  لدك 

                                                
إلى أ  مدة  متد آثار االنسان ، ولمداذا ال . و  https://ar.wikipedia.org/wikiالموقع: نقد نظرية التطور،  1
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الشددباه المععومددة إلددى  أربعددة  قسدديما   نتاددي باالنسددان المعاصددر حسددُ 

مليدون يدنة  1 - 4القدرد الاندوبي عدال فيمدا بدين:  التر يُ العمندي ا  دي :

 1,9إلدى  1,7عدال حتدى دام الدوا  خلت . ثدم االنسدان القدادر علدى ايدتخ

نسددان رودلددف الك ددر  طددورا  مددن االنسددان السددابق ثددم إ مليددون يددنة مُددت.

. ثددم االنسددان المنتصددُ القامددة  مليددون يددنة 2,8و  2,5يتددراو  عمددره بددين 

مليددون يددنة . ثددم أخيددرا ظاددر االنسددان العاقددل حسددُ  1،6يرجددع إلددى نحددو 

    .1زعمام

وهددي مددن خرافددا  التطددوريين الددذين أيسددوا   لددك المددعاعم با لددة قطعددا    

عطيا  والمعقيد ام التطورية  من البداية على مخالفة العلم والررع والعقل.

دلة تناه بًوالدلة الصحيحة على بطالناا ك يرة، مناا أوال بما أنه يبق أن أثب

وين السال الحفر  بًن كل النواع ظار  فاًة وبًعداد كبيرة وكاملدة التكد

م ر من بعُاا وال كان لاا يلف ،وأن التي انقرضت لم  تطدور ولدولم  تطو

طدالن  تر  خلفا، والتي بقيت إلى زماننا لدم  تطدور أيُدا ، فدإن هدذا يعندي ب

ندواع  أالقول بًن االنسان  طور عن هيالء أشباه البرر المععدومين. فبمدا أن 

 ادذاالحياء التي يبقت االنسان في الظاور لم  تطور عُدويا مدن بعُداا ف

هدو  االنسان هو أيُا لم يتطور من حيوان أيدبق منده ، وإنمدا أنيعني حتما 

 أيُا خلق خلقا خاصا منفصال.

 

أنه ثَبُت بًدلة صحيحة  أن االنسان عاصر القردة الانوبيدة ،  ، منها أيضا   

بل و قدماا أيُا، بددليل متحادرا  القددام التدي اكتردفتاا عالمدة الحفريدا  

، وحفرية آرد  ياحلن روباح  رادينسيع ا. وبدليل حفريةمار  ليكي بتنعاني

بينداه ووثقنداه. فاالنسدان ظادر قبدل م كما يبق أن 2009التي أعلن عناا ينة 

 لك القردة من أشباه البرر المععومين وعاصرهم أيُا فكيف يتطدور مدنام 

،،!! . 

م  بقايددا 1972أن الن ربولددوجي ر رددارد ليكددي اكترددف فددي يددنة  ،ومنهووا   

. ثم اُكتردفت حفريدة 2جمامة يرجع  اريخاا إلى مليونين ونصف مليون عام

بًيدددتراليا  داولتددده ويدددا ل االعدددالم  2001ر أخدددرة مماثلدددة فدددي شدددار ينددداي

االنسددان عاصددر بعددا أشددباه البرددر المععددومين،  وهددذا يعنددي أن .3الدوليددة

 . !!و قدم على آخرين ثم عاصرهم  بعا. فكيف يتطور منام ،،

                                                
 .679،  24. وهدم نظرية التطور في عررين يياال ،   : 663 :   1هارون يحيى: أ لس الخلق ، ج  1
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إن ممدا ي بدت معاصدرة االنسدان لاديالء أشدباه ومن تلا المعطيات أيضوا:    

مليون  1،7ج ليكي اكترف كوخا عمره الباحل لويالبرر المععومين هو أن 

يدنة فدي أوا دل السدبعينا  مدن القدرن العردرين ، فدي منطقدة ألددوفي جدورج 

بافريقيدا فدي الطبقدة ال انيدة مدن  بقدا  الري، وفيادا عاشدت أندواع القددردة 

الانوبية وأشباه البردر المععدومين واالنسدان أيُدا. فكلادم عاشدوا فدي نفدس 

هو متحار قديم ُم ير للدهرة، ومن بقايا أكواخ  الفترة والطبقة.  وذلك الكوخ

ما يعال يستخدماا بعدا الفارقدة  فدي مندا ق مدن إفريقيدا إلدى اليدوم . ممدا 

يعنددي أن االنسددان هددو الددذ  بندداه ، وأندده كددان معاصددرا للقددرد الانددوبي وِلَمددا 

. 1يُسمى بًشباه البرر، وانه لم يتطور من القرد وال ممدا يُسدمى بًشدباه البردر

 . !!يتطور مناا وهو معاصر لاا ،، فكيف

المتحادرا  يدتيفن للتطور  عدالم  اعترا  هام وخطير جداأيُا، منها    

غا  غولد ، فقال متسا ال : ))"ماذا َحل  بُِسدل منا فدي التطدور إذا كاندت هندا  

القددردة الانوبيددة االفريقيددة -ثددال  يددالال  مددن الكا نددا  الرددبياة باالنسددان 

 عديش معدا   -لقوية واالنسان القادر علدى ايدتخدام الدوا والقردة الانوبية ا

فددي نفددس الفتددرة العمنيددة، ومددن الواضدد  أن أيددا  مناددا لددم ينحدددر مددن ا خددر، 

وفوح ذلك، ال  بد  أية ياللة من السالال  ال ال  أية ميدول  طوريدة أثنداء 

. إنه اعترا  صري  من  طور  مخدتص 2فترة بقا اا على الري"   ..((

فريددددا  يادددددم حكايددددة  طددددور االنسددددان مددددن هدددديالء أشددددباه البرددددر فددددي الح

المععومين،لندده ال يُمكددن أن يتطددور مناددا وهددو معاصددر ومخددالط لاددا، بددل 

 .  !!وظار قبلاا  ،،

مددن البدداح ين المددريكيين المختصددين فددي الحفريددا  أن فريقددا  ومنهووا ،     

الحدديل فدي قد  دم الع دور علدى هياكدل عظميدة ك يدرة لإلنسدان  أشار إلى أنه

 بقددا  قديمددة،  عددود إلددى زمددن مددا قبددل التدداري   ردداد بددًن االنسددان الحددالي 

عاصر القرود الربياة بالبرر، لكدن التطدوريين  ااهلوهدا عمددا لنادا  بطدل 

. فانظر إلى هذا التصر ، إنه من يدلوكيا  التطدوريين  3نظريتام التطورية

 اع وإخفدداء الحقددا ق.يددف والخدددالددذين أقدداموا عقيددد ام التطوريددة علددى التحر

،،. وهل من يقةفلماذا يخفي التطوريون  لك الحفريا  إن كانوا يطلبون الحق

                                                
 -مدونة نسف االلحاد يابقا –، مدونة باكوب  3الاعء  الصول المامُة لإلنسان  , و معُال  نظرية التطور 1
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ر الحق والعلم،، وأليس ذلك التصدر  هدو  !!يطلُ الحق والعلم يُخفي ويعو 

دليددل دامددغ علددى بطددالن القددول بددًن االنسددان  طددور مددن هدديالء أشددباه البرددر 

 المععومين،، . 

و انددده قدددد دلدددت معطيدددا  حفريدددة علدددى وجدددود هددد وآخووور تلوووا المعطيوووات    

ماتمعا  مختلطة مما يُسمى بًشباه البرر واالنسان ، و فصيل ذلك هو أنادا 

دلددت علددى أن إنسددان نايندددر ال وإنسددان كرومددانيون واالنسددان الحددالي قددد 

كان معاصرا ومخالطا لما يُسمى بًشباه  االنسان. أ  أن 1 عاوجوا فيما بينام

، ألديس مددن !!نادا وهدو قددد خالطادا و دعاوج معادا ،،البردر، فكيدف يتطدور م

 .  !!المستحيل أن يحد  ذلك، ومن الكذب والخداع القول به ،،

 

ي قطعدا فمداذا  عندي  لدك الردواهد الحفريدة ،،، إنادا  عند وبناء  على ذلوا     

ه ال وببسا ة أن االنسان لم يتطور عن هيالء أشدباه البردر المععدومين، لند

ن نادا وهددو معاصددر ومخدالط لاددا ، وإنمدا يعنددي أن االنسددايُمكدن أن يتطددور م

ُخلددق خلقددا خاصددا ومنفصددال عددن غيددره مددن النددواع التددي عاصددر ه ، ولددم 

 يتطور مناا، وال هي  طور  من غيرها كما بيناه يابقا.  

 

 :دليل معطيات علم الوراثة الخامس:الدليل 

ممدة بدل وقطعيدة فدي علم الوراثدة، وأدلتده دابمعطيا  هذا الدليل يتعلق       

إثبدا  الخلدق ونقدا التطدور وشدار ه، وال  نفدع معادا  العبدا  و خمينددا  

و حريفدددا  التطدددوريين فيمدددا يختلقونددده ويتعلقدددون بددده مدددن شدددباا  وشدددكو  

يُ يروناددا بايددم علددم الوراثددة  ويُخرجوناددا  خرياددا   طوريددة علددى مقايددام 

.وأمدا 2يلاابمختلف ويا ل المش والتحريف والخدداع لديس هندا موضدع  فصد

 أدلة علم الوراثة التي  نقا التطور وشار ه ، فمناا: 

 

خدارج  أن كدل ندوع مدن أندواع الحيداء ال يُمكنده أن يتنايدلمن الثابوت        

نوعه ، وإن حد  ضدمن الادنس الواحدد كمدا يحدد  بدين الحصدان والحمدار 

مددع  . واالنسددان مدد ال ال يُمكندده أن يتنايددل ينتج البمددل ويتوقددف التنايددلسددف

القددرود ، وال مددع غيرهددا مددن الحيوانددا ، وقددد بدداء  بالفرددل كددل محدداوال  

 التنايل بين االنسان والحياء الخرة. 

                                                
.  109،  :  1983، دار النفدا س ، بيدرو  ،  2فريق من العلماء : خلق ال  طور،  رجمة إحسدان حقدي ،     1

 36 :  1، ج 1081و أرنولددددد  ددددوينبي:  دددداري  البرددددرية،  رجمددددة نيقددددوال زيددددادة، الدددددار الهليددددة، بيددددرو  ، 

.و الميرا ايماعيل: السالال  البردرية، مييسدة عدع الددين ،  244 243 :  1.والمويوعة العربية الميسرة، ج 

 .  12،  : 1982بيرو  ، 
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وعده التدي  حددد ن ومنها أن كل نوع مون األحيواء لوه برمجتوه الوراثيوة       

ضدددمن أفدددراد يدددالال ه وهدددي التدددي  وجاددده و دددتحكم فدددي صدددفا ه وال يُمكنددده 

  يستطيع أن يتطور، وال يريد أن يتطور. مخالفتاا، فال يتطور، وال

ا  والمردداودة أن الصددف ومنهووا أيضووا انووه ث بُووت بالتجووارب المخبريووة       

عدن  المكتسبة ال  ور ، مما يعندي أن الحيداء ال يُمكنادا أن  تطدور و خدرج

  بيعتاا المحفوظة في برماتاا الوراثية. 

أو التدي  ُحدد  فدي  طبيعوةومنها أن الطفرات التي تصيب األحياء فوي ال     

المخابر ال يُمكناا أن  طور النواع إلدى أندواع جديددة، لنادا عامدل هددم فدي 

. وهدذا ثابدت بددليل الخلية وال يُمكناا  مييدر  بيعدة الكدا ن و طدويره عُدويا

.  وهدذا يعندي أن الواقع والتاارب المخبرية، فلم يتطور أ  كدا ن بدالطفرا 

لوراثددة لتًييددد العقيدددة التطوريددة هددي جاددود كددل جاددود التطددوريين فددي علددم ا

.  فادي كلادا  1 حريفية ال  ختلف عن جادودهم التُدليلية فدي علدم الحفريدا 

أعمدددال زا فددددة متاافتدددة ُممرضددددة ُمخادعددددة  كردددف  حريفددددا  التطددددوريين 

مدن جادة، و قددم الدلدة الصدحيحة علدى بطدالن التطدور وصدحة  وفُا حام

 أدلة الخلق من جاة أخرة.

 

بعددد الصدبميا  فدي التسداو  وال  ا االستدالليال يصح علمعلما  بأنه         

في االختال ،على التطور وال على الصل المرتر  ، لنه أمر شكلي فقدط 

، وال يُعبر عن حقيقة المُمون، لن العدد كعدد ال يُعبر عن الحقيقة. بددليل 

قارندة بينادا، أنه  وجد كا نا  حية متساوية في عدد الصبميا  وال مادال للم

شددكال ومُددمونا، ومددن الانددون والحماقددة والوقاحددة المقارنددة بيناددا بدددعوة 

 46مدن ذلدك مد ال أن عددد الصدبميا  عندد االنسدان يسداو  خرافدة التطدور. 

. وعدددها عندد الردمبانع  2صبميا، وهو نفسه عند االيل والُبي السدمور 

فلماذا لم يكن . 3يالصبميا، ونفس هذا العدد في البطا ا ، والتبغ ،والمور 48

. ولمدداذا لددم يكددن االيددل والظبددي ،،  التبددغ والبطا ددا يرددباان المددوريال مدد ال 

. فددالعبرة ليسددت فددي عدددد الصددبميا ، وال ،،  السددمور  يرددباان االنسددان

 بيعتادا وخصا صداا. وعليده  :يص  االحتااج باا وإنما هي فدي المُدمون

كمدا  دل زا دف متاافت.زعدم يداقط باعن عددد الصدبميا   ينفكالم التطوري

                                                
 ور العُو  الموجه . للتويع في دليل علم الوراثة أنظر: نقا خرافة التط 1
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يحدد   كداثر  الترابه في العدد خارج النوع لدن يديد  إلدى التكداثر، وهدل أن

 طا ا، أو بين االنسان وااليل ،،بين الرنبانع  والب

 

 القانون الثاني للديناميكا الحرارية: :الدليل الساد 

يدة، بالقدانون الفيعيدا ي المعدرو  بالقدانون ال داني للدديناميكا الحراريتعلق    

ودوره فدددي نفدددي التطدددور العُدددو  وإثبدددا  الخلدددق الخدددا  للكدددون ولكدددل 

ويددنص علددى أن ))الكددون يسددير بددو يرة المخلوقددا  مناددا الحيدداء الرضددية. 

. ونحدن -العردوا يةالفوضدى، التلدف، واالنايدار،  -نحو زيادة االنتروبيا ثابتة

لكدي  نرة  ًثير القدانون ال داني حواليندا فدي كدل شديء، فدنحن نعمدل بكدل جدد

نر ُ غرفة وننسقاا، ولكن ما أن نتركادا لردًناا حتدى  نتردر فيادا الفوضدى 

مددن جديددد بسددرعة وبكددل يدداولة حتددى وان لددم ندددخلاا، اذ يدديعلوها المبددار 

والعفددن. وكددم نالقددي مددن الصددعوبا  عندددما نقددوم بًعمددال صدديانة البيددو  

 وناعلاا في أفُل وضدع ،ولكدن كدم يكدون يداال أجسادناوالمكا ن وصيانة 

مدا يتعدين عليندا عملده هدو ال شديء ،  أن ركاا للتلف وللبلدى . والحقيقدة هدي 

فكددل شدديء يسددير ذا يددا نحددو التلددف ونحددو االنادددام ونحددو االنحددالل والتفكددك 

والبلددى وهددذا هددو مددا يعنيدده القددانون ال دداني ((.فعلددم )) الفيعيدداء ييكددد لنددا بددًن 

ن مندذ نردً ه  سدير جميع التميرا  والتحوال  والتفاعال  الاارية فدي الكدو

نحددو زيددادة االنتروبيددا، أ  نحددو زيددادة الفوضددى وزيددادة التفكددك واالنادددام 

واالنحالل، فكيف يمكن إذن أن يتم أ   طور نحو نظام أفُل واعقد وارقي 

القددانون ال دداني  أن، ...كيددف يمكددن هددذا وفددي ظددل أ  قددانون ،... والحقيقددة 

 .1وني على اال الح((قانون شامل وقانون عام، ولعله أشمل قانون ك

ذلك القانون الفيعيا ي الكوني الرامل ينص على أمرين أياييين ينفيان       

التطور المععدوم، ويُ بتدان الخلدق: الول هدو أن الكدون بكدل مدا فيده مخلدوح 

ويا ر إلى العوال. ال اني: إن كدل أندواع الحيداء بحكدم أنادا مخلوقدة وجدعء 

لمحدددة وفدق برماتادا الوراثيدة والتدي من الكدون هدي أيُدا  عديش دور ادا ا

القدددانون ال ددداني للدددديناميكا  نتادددي بالُدددرورة إلدددى التددددهور والفنددداء وفدددق 

. وبما أن المر كذلك  فال يُمكن ل  كا ن حي أن يتطور إلى كا ن الحرارية

آخر، وإنما ييعيش وفق  بيعته ثدم يمدو  .وهدذا ينطبدق علدى كدل الحيداء، 

ن حي ُخلق ولم يتطور، ولن يتطدور، وال يسدتطيع مما يعني قطعا أن كل كا 

أن يتطور، وال يريد أن يتطور لنه خاضع لدذلك القدانون الفيعيدا ي الكدوني. 
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ولديس صددحيحا أن ذلدك القددانون ال ينطبدق علددى الحيداء، فاددذا زعدم با ددل ، 

لن ال ابت واقعا أن الحياء هي أيُا  مر بدورة حيداة  بددأ بدالوالدة و نتادي 

فدي علدم  ة ثم المو  مرورا بمراحل العمدر الخدرة. ومدن ال ابدتبالريخوخ

ُددا  خُددع لددذلك القددانون، فتُصدداب بالألنتروبيددا الوراثددة أن الخاليددا هددي أي

ن إصددالحاا ، وبتراكماددا  ُددعف تددركم بددداخلاا الطفددرا  التددي  عاددع عدد،فت

 ن يمو .اع الكا ن الحي ويري  ويمري إلى أو ناار إلى أن  مو ، فيع

 :سابع : دليل التاريخ البشري وحاضر الدليل ال

ك يدرا  وهو دليل قو   دامغ حايم ، يتم ل في دليلي التاري  والحاضر،      

و اايدل مدن يسدتدل  واغفالده، ما يحر  التطوريون على  قعيمده و اميرده

به بدعوة أنده ال يعدر  آليدا  عمدل التطدور العُدو . يفعلدون ذلدك  اربدا 

ام ذلدددك الددددليل القطعدددي والددددامغ ضددددهم. وإبعدددادا للمعارضدددين مدددن ايدددتخد

والحقيقددة ليسددت حسددُ زعماددم ، إندده دليددل دامددغ يددنقا التطوريددة نقُددا. 

و فصددديل ذلدددك هدددو أن التطدددوريين قدددالوا بدددًن  طدددورهم يعمدددل بعددددة و دددا ر 

 دريايا، فتوجد أحيداء  تطدور بسدرعة، وأخدرة بسدرعة متويدطة، وأخدرة 

يين. اليين، بل وماليير السدنبطيَّلة، وأخرة هي في حالة ركود منذ مَّلا  الم

ح وبما أن المر كذلك، فلدو كدان التطدور العُدو  حقيقدة علميدة لدرأة الندا

انده  قديما وحدي ا حاال   طور ك يرة جدا بحكم  عدد و دا ر التطدور، فالشدك

ء  وال حياة االنسان إلى اليدوم يكدون قدد حدان وقدت  طدور ك يدر مدن الحيدا

نددي ضددرورة حدددو   طددورا  يراهددا علددى اخددتال  و ددا ر  طورهددا  ممددا يع

م لدأحيداء قديمدة جددا الناح بًعينام بما النظر عن و يرة  طورها، و وجد 

ن نندا فدإقدع فدي زماالى اليوم . وبما أن هذا لم يسداله التداري  وال الو تطور إ

التطور العُو  با ل وما هو إال وهم نبدت فدي ريوح التطدوريين وريد  

 عليه فإنألبسوها ثوب العلم زورا وباتانا. وفي قلوبام، واختلقوا له حكايا  

الناح  التطور العُو  لن ي بت إال بالريية المباشرة أو غير مباشرة، فيراه

كل يحد  في الواقع، أو في التاارب المخبرية، أو في الحفريا  فيظادر برد

لاي حلقا   طورية ك يرة ومتدرجة، أو يرونه مكتوبا مذكورا في الوحي اال

ك لدم يحدد  ولدن يحدد ، فدالتطور با دل وكدذب، والتطوريدون .وبما كدل ذلد

 د ُِامْ َمددا أَْشدداَ يكدذبون ويُخددادعون ويُُددللون ويصددح علدديام قولدده  عدالى: ))  

َماَواِ  َواْلَْرِي َواَل َخْلَق أَنفُِسِاْم َوَمدا ددا  تَِّخدذَ الْ مُ ُكندُت  َخْلَق السَّ ُُ دل ِيَن َع ُِ ُم

 ((.   [51لالكاف : 
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مفاده أنه قد أظادر  ك يدر مدن االكتردافا  أنده  دم الع دور علدى أحيداء        

 70العواحدف مندذ نحدو وعاشت مدع الديناصدورا  و حدي ة ك يرة عاصر 

مليون ينة، وجد  معاا في نفس  بقا اا الصخرية. من ذلك ما ذكدره عدالم 

بًنه  م الع دور علدى الك يدر مدن الحيواندا     المريكي كارل فيرنرالحفريا

ر الديناصددددورا  ، هددددي: التريايددددي الحدي ددددة فددددي جميددددع  بقددددا  صددددخو

.  ددم الع ددور فياددا علددى حفريددا  مددن مختلددف 1الاورايددي ، والطباشددير ،و

كالحردددارا ،   فقريدددا ، ومفصدددليا ،الجنددداح والندددواع: فقاريدددا  ، وال

واليفنج، واليدما  ، والبرما يدا  ، والعواحدف ،   والقرريا ، والمحار،

. ومن اليما  التدي 2والطيور ، وال دييا   ظار كلاا في نفس  لك الطبقا 

 ردددبه الموجدددودة ا ن: يدددمك السدددلمون، ويدددمك الحفدددش، والرنادددة. ومنادددا 

.ومن العواحف التي  م الع ور 3الُفادع والسلمندر في مواقع الديناصورا 

 لك الطبقا ، وهي مراباة لألحياء الموجود ا ن:  الفاعي، علياا في نفس 

. وأكدد علددى أن  لدك الحيداء الحدي دة التددي 4السدحالي، السدالحف، والتمايدي 

وجددد  مددع العواحددف والديناصددورا  فددي نفددس  بقا اددا قددد  ددم إخفايهددا وال 

 عرضدددداا المتدددداحف العالميددددة المعروفددددة، كددددالمتحف المريكددددي للتدددداري  

كبيدرة مدن هدذه  )) أن المتداحف الكبدرة لددياا أعدداد كر أيُا . وذ5الطبيعي

وقددال: إن أمنددداء  .الحددافير "فددي الطددابق السددفلي" ولكددن ال يددتم عرضدداا

 المعددري قددد أخبددروه أن الندداح "غيددر ماتمددين" برييددة عددري "عمددر

الديناصدددورا " الدددذ  يعدددري كا ندددا  مدددن الطدددراز الحدددديل إلدددى جاندددُ 

قة أن التطوريين هم الذين أخفوها عن الناح، والحقي . 6 العمالقة(( العواحف

 وليس الناح ال ياتمون باا، فكيف ياتمون باا وهم ال علم لام باا أصال،،

   

، والتطوريددددون يععمددددون أن الحيدددداء الحدي ددددة وبمووووا أن األموووور كووووذلا     

كال دددييا  والطيددور، لددم  عاصددر الديناصددورا  وإنمددا  طددور  مناددا ، فددإن 

                                                
 living-https://creation.com/werner-با ن :  حفريدا  حيدة : حادة قويدة للقدا لين بدالخلق ، موقدع:  دون 1

fossils 
 living-https://creation.com/werner-دون با ن :  حفريدا  حيدة : حادة قويدة للقدا لين بدالخلق ، موقدع:  2

fossils 
 living-https://creation.com/werner-موقدع:  دون با ن :  حفريدا  حيدة : حادة قويدة للقدا لين بدالخلق ، 3
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دون شك، ويعني قطعا أن ال دييا  والطيور لم  تطور زعمام هذا با ل من 

مدددن الديناصدددورا  وال العواحدددف وال غيرهدددا مدددن الحيددداء. لنددده ال يُمكدددن 

لل دييا  والطيور أن  تطور من الديناصورا  وهدي قدد عاصدر اا وعاشدت 

معاا في نفس العمان والمكان. ومما ييكد صدحة هدذا، وصدحة مدا قالده ذلدك 

يددا  المكتردددفة مدددن جادددة، وي ُبددت عددددم صدددحة قدددول العددالم عدددن  لدددك الحفر

التطوريين من جاة أخرة  هدو أن الدلدة السدابقة أثبتدت كلادا بطدالن القدول 

وأكد ما قالته من ناحيدة، و عُدد بادا هدو  -ال امن -بالتطور. فااء هذا الدليل

أيُددا مددن ناحيددة ثانيددة، وا فقددت كلاددا علددى إثبددا  الخلددق ونقددا التطددور 

 ال ة.العُو  من ناحية ث

 

 ممارسة التطوريين للتزوير والغش والخداع : : الدليل التاسع 
عمدددل  أيايددديا إن ممددا يرددداد بدددبطالن التطدددور العُددو  هدددو أن مدددن      

. التطوريين ممارية التعوير والمش في  عداملام مدع الحفريدا  ومدع النداح

، صحيحة  ييدد التطدور أدلةومماريتام لذلك هو دليل دامغ على عدم وجود 

اليام لذلك هو دليل دامغ على إف ممماريتا أنو وجد  ما فعلوا ذلك. كما فل

، ولو كانوا نُعهداء ومحايددين لرفُدوا التطدور العُدو ، علما وموضوعية

. وال ابدددت والُميكدددد أن الفكدددر الكدددذب والمدددش والخدددداعبومدددا انتصدددروا لددده 

كدن الصحي  ال يحتاج إلى الكذب والمش والخداع لن أدلة صحته متوفرة  ل

ينتصر، الفكر الفايد والعا ف هو الذ  يحتاج إلى الكذب والتحايل والخداع ل

 ك يددرة . والدلدة  علدى مماريدتام لدذلكوهدذا هدو حدال التطدور والتطدوريين 

يدت باعترافام وأقوال خصومام . هي كذلك لناا أدلة وشواهد مدن داخدل الب

فُدد  و ُ لددذلك مددن جاددة  و ُُددعف   عتددر  بمماريددة التطددوريين التطددور 

 ن إنكارهددا مددن جاددة أخددرة. ويددتعيدها الدلددةلووحايُ التطددوريين الددذين َيدد

ن والرواهد التدي نكردف بادا فُدا حام  ًكيددا و ويديعا و ريديخا و عميقدا مد

 الناحيدة  و ُبددين مدن ناحيددة أخدرة أناددا مدن أيايدديا  خرافدة التطددور، واندده 

، وهددي  طددور عُددو  مددن دون  لددك الويددا ل غيددر الخالقيددة والالعلميددة 

 الرواهد ا  ية فقط :   ك يرة جدا أذكر مناا

 

قالددت مالددة العلددوم المريكيددة فددي عدددد يندداير/ كددانون ال دداني يددنة أولهووا:    

أو الددذين يدددعون  -: ))  ال يتددورع علمدداء التطددورم عددن التطددوريين 1965
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عن االفتراء واللاوء إلى الحيدل والتددليس لينسداوا أدلدة وهميدة  تفدق  -العلم

 .1ام وأغراضام لي بتوا أشياء  فتقر إلى الدليل العلمي القا ع ((وخيال

يتعلدددق برددداادة التطدددور  المعاصدددر لدددداروين الطبيدددُ    الشووواهد الثووواني:   

ن فددي زماندده ندده هددو وك يددر مددن العلمدداء التطددورييإرنسددت هيكددل، اعتددر  ا

فددوا صددور الجنددة ووجاوهددا  وجياددا  طوريددا  عمدددا انتصددارا للتطددور حر  

: بدر إح  م اكترف الدكتور1908نااية عام  و فصيل ذلك أنه فيالعُو . 

ل وداعيدا  لده كدالتعوير وكتُ مقالة في إحدة الارا د متحديا  أرنست هي ذلك

وانتظدر  الويدا  العلميدة جدواب العدالم  .لالعترا  بما قدام بده مدن  عويدر

 /14/12ل بتدداري  كددالمددتام بددالتعوير , وبعددد  ددردد قددارب الرددار , كتددُ هي

) عويددر صددور الجنددة( , اعتددر  فياددا بعمليددة  :م مقالددة  حددت عنددوان1908

: " إننددي أعتددر   التعويددر التددي قددام باددا , وقددال بعددد هددذا االعتددرا  المددذهل

ا للادال فدي هدذه المسدًلة  –ريميًّا  أن عددد ا قلديال  مدن صدور الجندة  –حسم 

: " بعدد  قدالنحو يتة في الما ة أو ثمانية موضوع أو معور " ...... إلدى أن 

هذا االعترا  ياُ أن أحسُ نفسي مقُيا علي  وهالك ا، ولكدن مدا يععيندي 

مددن شددركا ي فددي الاريمددة ،  االتهووام مئووات يكرسووهددو أن أرة باددانبي فددي 

ول علديام فدي التادارب العلميدة وغيدرهم عَدوبينام عدد كبير من الفاليفة المُ 

ا مدن الصد –البيولوجيدا  –من علماء الحيداء  ور التدي  وضد  علدم فدإن ك يدر 

ل  بنيددة الحيدداء وعلددم الترددري  وعلددم النسدداة وعلددم الجنددة المنترددرة الُمعَددوَّ

ا ال يختلف عنه في شيء"  .2((علياا معور م ل  عوير   مام 

إنددددده اعتدددددرا  خطيدددددر جددددددا يُددددددين التطدددددوريين و طدددددورهم   أقوووووول:     

نام ياروا علدى المععوم،أدانام قديما باعترافام ومازال يُدينام إلى اليوم، ل

ناج كبيرهم إرنست هيكل في ممارية التعوير عدن يدابق إصدرار و رصدد 

،ولم  ُردعام فُيحته   . لم  ردعام لن أعمال التحريدف والمدش والخدداع 

َون دَ تَدددوالكدددذب هدددي مدددن أصدددول التطدددور العُدددو  ورجالددده، وكدددل مدددن يَ  ر 

ا التعامددا وينتصددر للتطددور البددد أن يُمددارح  لددك المماريددا ، فددإن لددم يفعلادد

بالمانة العلمية و لبا للحقيقة فالبد أن يتدر  التطدور العُدو  ويكفدر بده   

.لنه ال  طور دون  لدك المماريدا  المنافيدة لألخدالح والماندة العلميدة مدن 
                                                

فريدق مدن  . و 212نقال عن: محمد نبيل النردوا ي: االيدالم يتصددة للمدرب الملحدد ، دار القلدم ، دمردق ،  :  1

أبو حُ هللا : ما ياُ أن  عرفده عدن نظريدة التطدور، ، منتدديا  حدراح . و   114العلماء: خلق ال  طور ،  : 

 .على الربكة المعلوما ية   /http://www.hurras.orgالعقيدة، موقع:  
 علددددى الرددددبكة المعلوما يددددة: أبددددو حددددُ هللا : صددددعوبا  نظريددددة التطددددور ،  مدونددددة )) أبددددو حددددُ هللا ((  2
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على التحريف والفُا   من جاة  كبيرة ال يقوم إال جاة، ولن التطور كذبة

كردف حالده، ثدم كردف آخدرين أخرة   . إن الرجل اعتر  ُمكرهدا بعددما ان

    فال هيالء وأم دالام ، أو فعلوا كفعلهقدرهم بالمَّلا  شاركوه في الاريمة

يُي منددون علددى العلددم،،.  بعددا ال يُي منددون عليدده وال يصدد   صددديقام إال بعددد 

التًكددد مددن أقددوالام بالدلددة العلميددة الصددحيحة. ال يُي منددون علددى العلددم لن 

نذ القرن التايدع عردر إلدى اليدوم كمدا بينداه فدي أعمالام التحريفية ايتمر  م

 هذا.ردنا 

أن التطوريين حرفدوا  لدك الجندة جماعيدا، وهدم  واضح من ذلا أيضا       

إلى اليوم يفعلون ذلك جماعيا أيُا رغم انكرفاهم وانفُداحام . وذلدك أنادم 

واصددلوا االحتاددداج بتلددك الجندددة المددعورة لتًييدددد التطددور العُدددو . فادددي 

ح الرايرة  كتُ الترري  إلى اليوم في مختلف موجودة ما عال  لطلبدة و ُدر 

 .1ا على أناا من أدلة التطور العُو كليا  الطُ وغيره

 

يتُددمن اعترافددا مامددا وخطيددرا جدددا لعددالم الحفريددا  الشوواهد الثالووث :       

التطور  المريكي يتيفن جا  غولد ، فقال: )) إن السال الايولدوجي فيده 

يادُ  وأننداانه غير مكتمل علدى الوجده المصدور عليده  أ ديد نقص حاد وش

  فيه ونُدخل التعديال  فيه بطريقة غيدر مر يدة حتدى يظادر بالتالي ان نحر  

وقال أيُا: )) بالرغم من اننا ال نملك دلديال مباشدرا  .2((على الركل الحالي

 الشدددكاليلسدددلة معقولدددة مدددن  نختدددرع أنلكنندددا نسدددتطيع علدددى االنتقددداال  

 الدلددددةن غيدددداب إو))  .3تويددددطة بددددين الكا نددددا  المختلفددددة وأيددددالفاا ((الم

االحفورية للمراحل المتويطة بين الكا نا  حقيقي وواقعدي حتدى فدي خيالندا 

                                                
 علددددى الرددددبكة المعلوما يددددة: صددددعوبا  نظريددددة التطددددور ،  مدونددددة )) أبددددو حددددُ هللا (( أبددددو حددددُ هللا :  1

post_26.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog   وأورخدددان محمدددد علدددي: نظريدددة .

 . و  https://archive.islamonline.net/?p=5806ف ، موقددددددع: التطددددددور ... مسلسددددددل مددددددن النعيدددددد

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?4128  
،   عندددددددددددددد أشدددددددددددددار علمددددددددددددداء التطدددددددددددددور  أبدددددددددددددو حسدددددددددددددين المعدددددددددددددافر : معُدددددددددددددلة التطدددددددددددددور  2

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?47549 و . 

https://www.facebook.com/permalink.php?id   و.

ww.facebook.com/Islame4Ever4You/postshttps://wو . 

post_8958.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog  .

 http://backupno.blogspot.com/2012/11/blog-post_7504.htmlو
،   ر : معُدددددددددددددلة التطدددددددددددددور عندددددددددددددد أشدددددددددددددار علمددددددددددددداء التطدددددددددددددور أبدددددددددددددو حسدددددددددددددين المعددددددددددددداف  3

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?47549 و . 

dhttps://www.facebook.com/permalink.php?i   و.

https://www.facebook.com/Islame4Ever4You/postsو . 

post_8958.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog  .

 http://backupno.blogspot.com/2012/11/blog-post_7504.htmlو

http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html
https://archive.islamonline.net/?p=5806
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?4128
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?47549
https://www.facebook.com/permalink.php?id
http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_8958.html
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?47549
https://www.facebook.com/permalink.php?id
http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_8958.html
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وبالتددالي كددان بندداء مراحددل متويددطة للكا نددا  مددن قبلنددا يعتبددر مرددكلة دا مددة 

  .1((وملحة للتطور

 

مة ومييدفة، و رداد علددى مدن  لدك القدوال أناددا اعترافدا  صدادواضد       

بطالن التطور وصحة الخلق، لكن  عصُ ذلك التطور  للبا ل جعله ينكر 

الحقيقة ويدعو إلى  حريفاا والتصر  في الحفريا  وغيرها من المعطيا  

العلميدة بالتحايدل والتعويددر والخيدال لتصددب  علدى مقدداح التطدور العُددو ، 

 إلى الاحيم     . ولتذهُ الموضوعية والمانة والحقيقة العلمية 

 

يتم ل في اعترا  خطيدر صدادم صدحي  قالده التطدور    الشاهد الرابع:    

علمداء درايدة المريكي الُمختص في علم االنسان جدون هدوكيس ، فقدال: ))

والتعامددل مددع  عووادة د  االفتراضوواتآثددار وحفريددا  أيددال  البرددر لددديام 

 دكتور  .2((   “ النتا ج وكًناا حقيقية
 داخل الحقل التطوريمتخصص من 

 
 .3ة التطوري جون هوكيسشهاد

إنه اعترا  خطير وشااع ومييف وليس باديد، فالرجل أكد ما  أقول:     

هدددو معدددرو  عدددن التطدددوريين، لكنددده شددداادة هامدددة وثميندددة مدددن أحدددد كبدددار 

التطوريين ومن داخلام، فراد شاهد منام على انحرافام عن المناج العلمدي 

يخالف العلم  طوريتام. إنام  الصحي ، وعدم التعامام بالمانة العلمية عندما

                                                
،   أبدددددددددددددو حسدددددددددددددين المعدددددددددددددافر : معُدددددددددددددلة التطدددددددددددددور عندددددددددددددد أشدددددددددددددار علمددددددددددددداء التطدددددددددددددور   1

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?47549 و . 

permalink.php?id/https://www.facebook.com   و.

https://www.facebook.com/Islame4Ever4You/postsو . 

post_8958.html-http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog  .

 http://backupno.blogspot.com/2012/11/blog-post_7504.htmlو
موقددع : البدداح ون ،  : جددون هددوكس –شدداادة دكتددور متخصددص مددن داخددل الحقددل التطددور  فريددق البيولوجيددا:   2

 muslims.res.comالمسلمون : 
موقددع : البدداح ون ،  : جددون هددوكس –شدداادة دكتددور متخصددص مددن داخددل الحقددل التطددور  فريددق البيولوجيددا:   3

 muslims.res.comالمسلمون : 

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?47549
https://www.facebook.com/permalink.php?id
http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_8958.html
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يتعاملون مع الحفريا  بًهوا ام عن يدابق إصدرا و رصدد،  يحرفدون العلدم 

لدديام عدادة دح انتصارا لخرافة التطور     . والحظ قولده عدن إخوانده : ))

(( بمعنددى أناددم يفعلددون ذلددك قصدددا و عمدددا ودا مددا، فاددو أصددل االفتراضددا 

. وا لمقصدود بدذلك الددح أنادم يُدعورون ، عندهم ومن عداد ام ولديس ايدت ناء 

فريدددا  حسددددُ رغبددددا ام انتصددددار ويمردددون ويُخددددادعون، ويتالعبددددون بالح

. ثدددم أنادددم عنددددما يحرفدددون الحفريدددا  حسدددُ أهدددوا ام وأوهدددامام للتطدددور

حقدا ق  أناايستنتاون النتا ج انطالقا من  لك الديا س ويتعاملون معاا على 

وليست بصحيحة وهم الدذين ومعطيا  صحيحة، وهم يعلمون أناا مديوية 

. إنادددا جريمدددة كبدددرة ، ومًيددداة مدددن م يدددي العلدددم علدددى أيدددد  !!اختلقوهدددا

التطوريين في المرب وغيره من بلدان العالم     . إنادا أفعدال  رداد بنفسداا 

على بطالن التطور العُو ، لنه لو كدان صدحيحا مدا ار كدُ التطوريدون 

 أصال   .  لك الارا م انتصارا له ، وما لايوا إلياا 

 

ه علددى يتبددين مناددا أن التطددوريين يعتقدددون أندد لتلووا الشووواهدوإنهوواء          

التطددور  أن يُمددارح مددا يردداء مددن التعويددر والمددش، والكددذب والتالعددُ 

.فلادم  انتصارا للعقيدة التطوريدة، لن الصدل عنددهم : المايدة  بدرر الويديلة

الفدا خلدم إلدى الاحديم إن أن يفعلوا ذلك انتصارا للتطدور وليدذهُ العقدل والع

التطدددور   .  إنادددا يدددلوكيا  نفعيدددة عميددداء، وانتاازيدددة متعصدددبة للبا دددل، 

م، ووصدولية شدديطانية مدداكرة. ال قيمدة عنددد هدديالء للعلدم إذا خددالف  طددوريتا

وياددُ  حريفدده و مسددده و وجيادده خدمدددة لخرافددة التطددور. هدددذا هددو حدددال 

حتدرم الده يُوثدق بده ويُ التطوريين مدع العلدم إذا خدالف ديدنام، فادل مدن هدذا ح

لدى عرأيه ويُيخذ بدرايدا ه التطوريدة،،    . وهدل مدن يُقديم فكدره التطدور  

ر لده . وهل الفكر الذ  يُنتصدمخالفة العلم و حريفه يكون فكره صحيحا،،   

. ومدداذا بقددي عنددد التطددوريين مددن بددالتحريف و اخددداع هددو فكددر صددحي  ،،  

ما شدددرعنوا للمدددش والخدددداع الموضدددوعية والحيددداد والماندددة العلميدددة بعدددد

ندوع والتحريف والكذب في دعدايتام للتطدور العُدو ،،   . إنده حدرام ومم

ن ذلدك مدالتطوريون ويكتبونده إال بعدد التًكدد  فيما يقوله أن ن قشرعا وعلما 

 من مصادر محايدة .

 

العاشووور: ممارسوووة التطووووريين لكرهووواب الفكوووري ضووود  -الووودليل األخيووور    

 القائلين بالخلق:

فددري للقمددع واالرهدداب بمختلددف أشددكاله لالتطددوريين  يتعلددق بمماريددة    

 طددورهم علددى المدددارح والاامعددا  المربيددة بددالقوة ومنددع مناقرددتاا وعدددم 
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التُدييق ومطداردة القدا لين بدالخلق رأ  القا لين بالخلق من جادة  و دريس 

م من التالميذ والطالب واليا ذة والُم قفين من جادة أخدرة. وذلدك بإقصدا ا

والتُددييق علدديام و ددردهم مددن مييسددا ام بددل و اديدددهم بالقتددل أيُددا كمددا 

ينفصددددله الحقددددا. و لددددك التصددددرفا  القمعيددددة واالرهابيددددة التددددي ماريدددداا 

التطدددور هدددي أدلدددة قطعيدددة علدددى بطدددالن  التطوريدددون ضدددد القدددا لين بدددالخلق

العُو ، وصحة موقف القا لين بالخلق. لن الفكر الصحي  او الدين الحق 

نفسددده بدددالقوة علدددى معارضدددديه ، وإنمدددا يفدددري نفسددده بالدلددددة  ال يفدددري

إليامددا ويردداع  النقددال وحريددة االعتقدداد، بددل ويدددعوالصددحيحة، وال يخددا  

ويفت  المااال  للمناقرة والحوار، ويرفا ايتخدام القمع واالرهاب لنردر 

فكددره والتُددييق علدددى معارضدديه وقمعادددم بًبرددع ويددا ل القمدددع كمددا فعدددل 

رضديام. ومدن يُمدارح ذلدك مدع المخدالفين لده فادو بدذلك التطوريون مدع معا

يرداد بنفسده أن فكدره با ل،وبددال مدن أن يعتدر  بالحقيقدة فإنده يتعصدُ لدده 

بالبا ل ويستخدم القمع واالرهاب ضد معارضيه كما فعل التطوريدون. ولدو 

كددان التطددور العُددو  صددحيحا لمددا ايددتخدم التطوريددون القمددع واالرهدداب 

 لين بالخلق، ولكفتام أدلتام القناع المعارضين بالددليل برتى ويا له ضد القا

الصحي  ال بالقمع، خاصة وأن لادم النفدوذ القدو  والنافدذ فدي الددول المربيدة 

يامعددون بددين صددحة  متاحفاددا، وقُددا اا، وإعالماددا. وبددذلكوجامعا اددا، و

. لكن ذلك لم ، لو كان التطور العُو  صحيحاالدليل وقوة التنفيذ في الواقع

  لن التطدددور با دددل، ففرضددده التطوريدددون فدددي  لدددك الددددول بدددالقمع يحدددد

واالرهاب واالضطااد كما ينبينه. فلو كان التطدور العُدو  حقيقدة علميدة 

 لدة الصدحيحة لتًييدد  طدورهم، ومداالدبدل مَّلدا  لوجد التطوريون عردرا  

 طوريتام على النداح بدالقوة.  واايتخدموا االرهاب لقمع معارضيام وفرض

م لدم ياددوا  لدك الدلدة، وماريدوا ذلدك االرهداب الفظيدع ، فدإنام قدد وبما أنا

، وأنادددم أقددداموا الدلدددة الداممدددة بًنفسدددام علدددى بطدددالن التطدددور العُدددو 

 . متعصبون للبا ل ال للعلم

     

 فعلددوا ذلددك دون حيدداء وال خددو  مددن عقدداب، وال احتددرام لحريددةإناددم       

بمدا   مكندوا مدن فعدل ذلدك !!لمدرباالعتقاد وحقوح االنسان التي يتمنى بادا ا

لاددم مددن نفددوذ علمددي، وييايددي، وإعالمددي، ومددالي ، وقُددا ي فددي الدددول 

عطيددا  المربيددة. والدلددة التددي  ُ بددت ذلددك و وثقدده ك يددرة جدددا، أورد مناددا الم

 :من باب التم يل ال الحصر والرواهد ا  ية

قددو  فددي  ن مددن فُددا   التطددوريين أندده بمددا لاددم مددن نفددوذ، إمنهووا           

الاامعددا  والمعاهددد والمتدداحف فددي الدددول المربيددة، أناددم يفرضددون علددى 
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العلمدداء القددول باالجمدداع العلمددي علددى " صددحة التطددور العُددو  " بددالقوة 

ويُماريون إرهابا فكريا بعدة أشكال. مناا مراقبة مواقف ويلوكيا  العلماء 

ة المعلوما ية،  ااه التطور العُو  في نرا ام العلمي الميداني وفي الربك

ينقده أصدب  منبدوذا ويُُديقون  أوفإن اكترفوا واحدا منام يُركك في التطور 

ومناا عدم قبول الطلبة القا لين بالخلق في  .1عليه، وقد يطردونه من وظيفته

الدرايا  العليدا، ورفدا مدنحام الددرجا  العلميدة كالددكتوراه، وحرمدانام 

.والطددرد مددن 2اال  ليسددت قليلددةمددن الترقيددة، والتاديددد حتددى بالقتددل فددي حدد

. وااليدتاعاء بادم وجدر  3الدراية فدي الاامعدة، ويدحُ الرداادا  العلميدة

كوصددفام بالمبدداء والكددذب، وريددم ريددوما  فاحرددة أو مناهُددة مردداعرهم 

يفعلددون ذلددك وغيددره لناددم . 4للقددول بددالخلق ووضددعاا فددي صددناديق بريدددهم

ى  مويدل حكدومي ضدخم معظدم الاامعدا  واالعدالم باالضدافة إلد ))يملكون 

 .5((من جانبام.

ومن الدلة الداممة التي  كردف  لدك الفُدا   والمماريدا  التطوريدة        

االرهابية ضد العلماء القا لين بالخلق، الفيلم الذ  أنتاه الكا ُ اليادود  بدن 

. و تم ل أهميته 6 غير مسمو  بالذكاء    ، بعنوان :  2008يتاين في ينة  

ه يفُددد  بالدلدددة والصدددو  والصدددورة المماريدددا  القمعيدددة وقيمتددده فدددي أنددد

واالضطااد الدذ  يتعدري لده العلمداء والصدحفيون الدذين يظادرون  ًييددهم 

الخلق وانتقادهم للتطدور العُدو . فمدن ذلدك القمدع بللتصميم الذكي والقول 

الحرمدان مدن الددعم المداد ، أو التُدييق  أوواالرهاب: الطدرد مدن العمدل، 

د هديته.  م ذلك بما للتطدوريين مدن نفدوذ فدي الاامعدا  والمعاعليه وعدم  رق

العلمية في المرب ، فالقوم لام   نظيم ونفوذ في  لك المييسا  وفي ويا ل 

حظدر   دداول  ةاالعالم، بل وفي الحكوما  حتى أن بعا الدول الوروبي

 . 7ذلك الفيلم

                                                
ا 9:30،  2017أغسدددددطس  24د كلنادددددوفر:  التطدددددور علدددددى غوغددددداء النترندددددت ، ديفيددددد 1 ، موقدددددع:  صدددددباح 

https://evolutionnews.org 
ontemporaryhttps://creation.com/c-جيددددر  بيرجمددددان: قمددددع معاصددددرة لرييددددة العددددالم النظريددددة،   2

wor-theistic-the-of-suppression    
the-of-suppression-https://creation.com/contemporary-جيددددددر  بيرجمددددددان: قمددددددع معاصددددددر،  3

worldview-theistic  
https://creation.com/contemporary-ع معاصددددرة لرييددددة العددددالم النظريددددة، جيددددر  بيرجمددددان: قمدددد  4

wor-theistic-the-of-suppression    
مددن كددانون  18 ، 2018عددام  إليددك كيدف يمكنددك محاربددة الخبددار المعيفدة عددن الداروينيددة فدي:  ديفيدد كلوناددوفر 5

 https://evolutionnews.org/category/science/evolution  مساء   3:22، الساعة  2017الول 
 http://goo.gl/I6RDfFأنظر الفيلم :  6
موقددع : البدداح ون الدددكا رة فددي المددرب ))خرافددة التطددور(( ، لمدداذا ال يعدداري العلمدداء والبدداح ون المسددلمون :   7

 .  muslims.res.comالمسلمون : 

https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-wor
https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-wor
https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-wor
https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-worldview
https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-worldview
https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-worldview
https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-wor
https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-wor
https://creation.com/contemporary-suppression-of-the-theistic-wor
http://goo.gl/I6RDfF
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ء: الصدحفي ومن الذين ذكرهم ذلك الفيلم وشادوا علدى مدا حدد  لاديال      

الر  وي ددام اعتددر  أندده رأة  صددرفا  مماثلددة كددالتي حدددثت لادديالء رآهددا 

.فدالمر قدديم ومسدتمر ومتادذر وموجده مدن  نظديم  طدور  1يدنة 25 وال 

 ضد من ينقد التطور العُو .بايم العلم يُمارح القمع واالرهاب الفكريين 

ا كبيددرة أن التطددوريين يبددذلون جاددود ومددنام الباح ددة يددوجيني يددكو  ذكددر 

ليبقى التطور العُو  المععوم يُدرح منفردا فدي المددارح وعددم السدما  

 .2ل  رأ  معاري يُدرح معه

وأشار الفيلم أيُا إلدى أن التطدوريين والمالحددة إذا فردلوا فدي حصدار       

نظرية التصميم الذكي بما يكفي بمييسا ام العلمية واالعالمية في الواليا  

الثبدا  أن التصدميم ون إلى )) محاكم التفتيش المريكية المتحدة، فإنام يلاي

 .3((الذكي هو مارد معتقد ديني خا ، وليس نظرية علمية

الواليا  المتحددة هدم  وإرهابام أيُا أنام فيومن فضائح التطوريين        

إلى اليوم يعرضون نظرية التطور العُو  في الكتدُ المدريدية علدى أنادا 

مناقردتاا ،ويرفُدون  ددريس الخلدق المعداري لادا. حقيقة علمية ويمنعدون 

فيعرضون م ال نرًة الحياة على أياح شارة التطور ذا  السلف المرتر  

صحيحة  م ل  رابه أجنة  أنااو طورها و فرعاا. وأجنة إرنست هيكل على 

الحياء وأناا  عيد  م يل  اريخاا باختصار،وريوما  فرال العدل بطريقدة 

يفعلون ذلدك بايدم  4رغم علمام بًناا ريوما  معورة  طورية، يفعلون ذلك

القانون المريكي. وبه يتصدون للقا لين بالسما  للتالميذ بمناقرتاا وبدراية 

 . 5موقف القا لين بالخلق

كل ذلك  مليط وخداع وإرهاب فكر  واعترا  من التطدوريين  أقول:       

فرضدوه بدالقوة،  بعدم صحة التطور العُو  .فلو كان  طورهم صحيحا مدا

إنادددم جمعدددوا بدددين  وال خدددافوا مناقردددته و ددددريس موقدددف القدددا لين بدددالخلق.

التحريف والمش والكذب واالرهاب الفكر . فًين العلم والحق وحرية الفكر 
                                                

موقددع : البدداح ون لمدداذا ال يعدداري العلمدداء والدددكا رة فددي المددرب ))خرافددة التطددور(( ، البدداح ون المسددلمون :   1

 .  muslims.res.comالمسلمون : 
موقددع : البدداح ون اء والدددكا رة فددي المددرب ))خرافددة التطددور(( ، لمدداذا ال يعدداري العلمددالبدداح ون المسددلمون :   2

 .  muslims.res.comالمسلمون : 
موقددع : البدداح ون لمدداذا ال يعدداري العلمدداء والدددكا رة فددي المددرب ))خرافددة التطددور(( ، البدداح ون المسددلمون :   3

 .  muslims.res.comالمسلمون : 
 .و http://www.iconsofevolution.com/index.php3أنظددددددددددددددددددددر: الموقددددددددددددددددددددع:   4

http://www.huffingtonpost.com/2012/03/20/tennessee-science-bill-

al_n_1368261.html 
bill-science-http://www.huffingtonpost.com/2012/03/20/tennessee-أنظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر:  5

al_n_1368261.html 

http://www.iconsofevolution.com/index.php3
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واالعتقاد،،. وهل الحق يَنتصر بتلدك المماريدا  االرهابيدة،، وألديس الحدق 

يس الحددق ال يخددا  النقددد ، عنددده أدلتدده اليقينيددة التددي يحملاددا بداخلدده،،. وألدد

اقرته والدرد عليده إن ايدتطاعوا،، . ولمداذا ويتحدة العلماء ويدعوهم إلى من

لدديس للتطددور الدلددة العلميددة التددي  ييددده، حتددى اندده أصددب  ينتصددر بالكددذب 

 واالرهاب ،،   

 

المتعلقددددة بتلددددك التعويددددرا  أن التطددددور   ومووون فضووووائح التطوووووريين      

جنددة والعددل يعلددم أن صددور الكددان غولددد غددا  المريكددي الردداير يددتيفن 

معورة وكان يراها مصورة في الكتدُ المدريدية والطدالب يدريدوناا علدى 

أناا صحيحة، وال يتدخل وينبه على أناا معورة، وإنما يدكت وكدان راضديا 

جوناثددان  علددى ذلددك يرعدداه ويحميدده بالبا ددل. وفيدده كتددُ الباحددل المريكددي 

خ العلوم الذ  كان يعدر  ماذا عن يتي»ويلع يقول: ))   فن جا  جولد، مير ِ

بتعييددف ريددوما  هيكددل لألجنَّددة  يلددة عقددوٍد،  ددوال كددل ذلددك الوقددت، كددان 

ب الددذين يمددِرون بصددفو  جولددد يدريددون الحيدداء مددن كتددُ درايددية  الُطددالَّ

 ستخدم على الرج  أجنَّة هيكل دليال  على التطِور. ومع ذلك لم يفعل جولدد 

. 1999وقف حتى شكا عالم أحياء آخر هذا المر فدي عدام شيَّل ا لتصحي  الم

وحتى عند هذه اللحظة، ألقى جولد بداللوم فدي هدذا الخطدً علدى ُكتَّداب الكتدُ 

الدرايية، وايتخف بكاشف الخبايا )مايكل ج. بياي، أيتاذ الكيمياء الحيويدة 

دل المسديولية الُكبدرة هند«. الَخلقي»لياا ( بوصفه ب   في جامعة ا، من يتحمَّ

ُكتَّدداب الكتددُ الدرايددية الددذين يعيدددون  دددوير الريددوما  المعيَّفددة عددن غفلددٍة 

مددنام، أم الشددخا  الددذين يرددكونام، أم الخبيددر ذو الرددارة العالميددة الددذ  

 -دون قصدد  -يراقُ من مكانه على الحياد زمالءه بعارفٍة بينمدا يصديرون 

 . 1((،«قتل المكافك الكاديمي لاريمة» وابع لما يطلق عليه بنفسه 

 

هارون يحيى جانبا من فُا   التطدوريين وقد صّور الباحث التركي          

التُدددييق و دددرد المسددديولين والعلمددداء المعارضدددين وإرهدددابام فقدددال: )))  

الديكتا وريددة الداروينيددة علددى االكددراه و التاديددد  السدديادة سددتند  للتطوريددة:

أليدتاذ الادامعي أن يعدداري ل وااليدتبداد و القادر. ومدن المسددتحيل بالنسدبة 

نظرية التطور للتددريس فدي أ  جامعدة فدي العدالم  قريبدا. وال يمكدن لدر يس 

الوزراء في أ  بلد أن يعلن معارضته للداروينية. وال يمكن ل  مددرح أن 

يقدددول لطالبددده إن هدددذا التطدددور هدددو خديعدددة و الطدددالب ال يمكدددن أن يقولدددوا 

ن أ  أيتاذ جامعي أو معلم يعاري ال يعتقدون في التطور. ل أناملمعلميام 

                                                
ا من الخداع الدارويني 150نااية »احتُار منظومة الدجال الدارويني: هارون يحيى:  1  .  106 :  ،« عام 
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نظريددة التطددور علددى الفددور يددتم  نحيتدده مددن منصددبه أو منصددباا. و الطالددُ 

ومدن المسدتحيل أن ينداها وزيدر لنظريدة التطدور  .يو  يريُ ينته  لدك

ويبقى في منصبه الحكومي. في الواقع ،  قريبا كل الاادود فدي جميدع أنحداء 

إلددى جندُ مددع نظريدة التطددور فددي  العدالم  صددُ لتددريس حقيقددة الخلدق جنبددا

  .1((أ   قدم إحرازالمدارح و الاامعا  لكناا حتى ا ن فرلت في 

 

 مت  نحية الدكتور جافريل أفيتدال، ر ديس قسدم العلدوم مدن وزارة  وقد ))   

التربيدة والتعلديم مدن منصدبه بسددبُ  صدريحا ه الخطيدة والردفاية ايددتاواب 

مددير الكاديميدة الملكيدة البريطانيدة  ع مت  نحية مايكل راي . و)).((التطور

للتعلدديم برددكل عاجددل مددن منصددبه لندده اقتددر  إدراج فكددرة الخلددق أيُددا فددي 

 .2 (( .المناهج الدرايية في المدارح والكليا 

ُا  نحيتام  ت م األساتذة الذين  ومن      صبام بسدبُ دفداعام عدن حقيقدة امن منأي

يما الخلق  : 3 امضد التطور، هم ا  ية صورهم ًب

 

 
       

ومن الرواهد علدى نفدوذ التطدوريين السيايدي و وظيفده لفدري التطدور      

ضدمطوا علدى الحكومدة  2012العُو  باالكراه واالرهاب، أنام فدي يدنة 

بريطانيددة حتددى جعلوهددا  علددن عددن ععماددا   دددريس التطددور العُددو  فددي ال

المدارح الحرة وجعله إلعاميا، و دريسه علدى أنده نظريدة شداملة ومتمايدكة 

وفدددي مقابدددل ذلدددك كتبدددت إدارة  التعلددديم البريطانيدددة فدددي موقعادددا  .4وثابتدددة

ال نتوقدددع أن يدددتم  ددددريس نظريدددة الخلدددق ،  "نحدددناالكتروندددي  قدددول: ))  

كنظريا  علميدة صدالحة فدي أ  مدريدة  م الذكي والفكار المماثلةوالتصمي

 .    5(( ." مولاا الدولة

                                                
 .  http://evolutioninternational.net/ar/index2.htmlهارون يحيى:  1
 .  http://evolutioninternational.net/ar/index2.htmlهارون يحيى:  2
 .  http://evolutioninternational.net/ar/index2.htmlهارون يحيى:  3

 2012يوليدو  19 دليل على الخلق ممنوع ا ن من دروح التعليم الديني فدي المملكدة المتحددةدومينيك شتاثام:   4 

 )GMT + 10( ،education-religious-https://creation.com/creation  

 2012يوليدو  19 ن من دروح التعليم الديني فدي المملكدة المتحددةدليل على الخلق ممنوع ا دومينيك شتاثام:   5 

 )GMT + 10( ،education-religious-https://creation.com/creation  

http://evolutioninternational.net/ar/index2.html
http://evolutioninternational.net/ar/index2.html
http://evolutioninternational.net/ar/index2.html
https://creation.com/creation-religious-education
https://creation.com/creation-religious-education
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فددي الاامعددا  المريكيددة ومماريددة االرهدداب  وموون فضووائح التطوووريين     

م د  قَدد الفكددر  ضددد القددا لين بددالخلق أندده قبددل نحددو عقددد مددن الددعمن عندددما : ))

 مقدداال  ينتقددد نظريددة أيددتاذ الرياضدديا  باامعددة  كسدداح جرانفيددل يدديويل

 لريددا " الداروينيددة الاديدددة )"نظددرة ثانيددة علددى القددانون ال دداني"( لمالددة 

 .بل النظراء ، و م قبولاا للنرر،  م ايتعراضاا من قِ  "الرياضيا  التطبيقية

((.  ن كتُ إلى محرر المالة ليرتكي من المقالنييلكن أحد المدونين الداروي

مقدددال ففدددر  ذلدددك التطدددور  و وقدددع أن فايدددتااب لددده و راجدددع عدددن نردددر ال

يحباا لنادا لدم  دتم مراجعتادا مدن قبدل ، أو لنادا كاندت دون  المقالة قد  م))

، وافق على إصدار اعتدذار علندي  : إلسيفيارلكن ناشر الصحيفة   .المستوة

 مدت مراجعتادا ومراجعتادا للنردر" وأن  يدويل أن "مقالدة الددكتور ، ميكد ا

سبُ "أ  أخطداء أو مرداكل فنيدة  دم الع دور عليادا مدن لم يتم يحباا ب مقالته

ريددا ل "مالددة ومددع ذلددك ، لددم  وافددق  ." المددراجعين أو المحددررين قبددل

على الدرغم مدن أنادا منحتده  ، يويل على إعادة مقالة" الرياضيا  التطبيقية

الطباعددة التددي أعددد اا  الحددق فددي االيددتمرار فددي نرددر النسددخة الرقميددة قبددل

        1 (( . نتالمالة على االنتر

وندا ، ذلدك االرهداب التطدور  ال مبدرر لده عقدال وال علمدا وال قان أقول:     

درح لن من يبحل عن الحق ويلتدعم بالماندة العلميدة ال يفعدل ذلدك وإنمدا يد

بلده قالقوال المخالفة ويعري ما عنده للمناقرة ، فإن كان التطدور صدحيحا 

وا كدن لمدا كدان التطوريدون قدد أقدام، وإن كان با ال رفُده وأخدذ بدالخلق. ل

ام ، التطور على البا ل لنه با دل فدإنام لدن يتخلدوا عدن  حريفدا ام وإرهداب

 ولددن  ددردهم الفُددا   وال الاددرا م التددي ير كبوناددا مددا دامددوا مصددرين علددى

وا إنادم أصدبح .، بعددما أصدب  ديندا يتددينون بدهالتطور والتعصُ له بالبا ل

ويطى عنددما فرضدوا فكدرهم بدالقوة وقمعدوا كرجال الكنيسة في العصور ال

 معارضيام وقتلوا بعُام   

 

ومماريدددا ام االرهابيدددة فدددي مادددال النردددر  ومووون فضوووائح التطووووريين      

والتدريس ضد القا لين بالخلق أنام يمنعونام من نرر أبحداثام فدي المادال  

رايددل العلميددة التددي يُسدديطرون علياددا. مددن ذلددك قددول الفيعيددا ي المريكددي 

ن الدددذين ينردددرون المقددداال  ، فدددي يمددداذا عدددن العلمددداء الخلقيددد: )) هدددامفريع

لقد  الماال  العلمانية ، والتي  ً ي على وجه التحديد إلى ايتنتاجا  الخلق،

أوضحت التاربة المريرة لعدد منا أنه ليس هندا  أ  فرصدة  قريب دا لتمريدر 

                                                

   https://creation.com/focus-334قسم الخبار وا راء:  اعتذار المالة عن عدم نرر المقال،    1 

https://creation.com/focus-334
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. وذكدر أنده  1((هدذه المقداال  لعمليدة المراجعدة ، بمدا النظدر عدن جود ادا

بعدددما ُعددر  بًندده يقددول بددالخلق ال التطددور كتددُ مقدداال  جيدددة ولددم  كددن 

صريحة في القول بالخلق، وأريدلاا إلدى محدرر  المادال  الر يسدية ، فلدم 

 ُقبددل، و ًكددد أن التطددوريين كددانوا مددن وراء عدددم نرددرها لندده يقددول بددالخلق 

 . 2ومقاال ه ال  ييد التطور

 

عددري مدددرح بإحدددة مدددارح  1996فددي يددنة أندده  وموون ذلووا أيضووا      

عددري علددى  الميددذه مقطددع فيددديو  ُددمن أدلددة علددى الخلددق  نواليددة واشددنط

وغيره، فََحرمه المدير أجر يدومين.ثم عنددما يدمعت شدر ة المديندة  ددخلت 

وقالت للمدير أن العقاب لم يكن كافيا لمعاقبة المدرح لنه حطم أياح  عليم 

     .3العلوم

أندده لمددا كددان التطوريددون يفرضددون التطددور فددي المدددارح  ومنهووا أيضووا    

العامددة فددي بريطانيددا وال  ُدددرح باانبدده المواقددف المخالفددة  فددإنام قدداموا قبددل 

ينوا  بحملة دعا يدة فدي بريطانيدا قامدت بادا الامعيدة االنسدانية البريطانيدة 

لمنع  دريس أدلدة القدا لين بدالخلق فدي المددارح الحكوميدة، لتبقدى التطوريدة 

 .حسددُ زعماددم 4ي الوحيدددة التددي  دددرح باددا علددى أناددا "حقيقددة علميددة"هدد

م أن أك دددر مدددن نصدددف 2014وعندددما بيندددت درايدددة ايتقصدددا ية نحددو يدددنة 

السكان يرفُون  ددريس التطوريدة وحددها ويُطدالبون بتددريس آراء أخدرة 

لددويس وولبددر  ، مخالفددة، ايددتنكر التطوريددون ذلددك واحتاددوا بقددوة ، مددنام: 

يداء الفخدر  فدي جامعدة كوليددج لنددن ونا دُ ر ديس الامعيدة علم الح أيتاذ

يظاددر مدددة جاددل  ."إننددي مر عددُ)) البريطانيددة ، الددذ  قددال:  االنسددانية

فالتصميم الذكي والخلق ليس لاما صلة بالعلم وهمدا مفداهيم دينيدة  .الاماور

 . 5((ياُ أن  بقى خارج دروح العلوم. ال يوجد دليل على اال الح. بحتة

 

ذلددك االحتادداج هددو دليددل دامددغ علددى  عصددُ التطددوريين لدددينام  قووول:أ      

بالبا ددل وفرضدده علددى المدددارح الحكوميددة بددالقوة، وعدددم احتددرام مواقددف 

 -الناح التي عبروا عناا بكل شدفافية   . حتدى أن ذلدك المتعصدُ التطدور 

                                                
مالددددددددددة الخلددددددددددق : هددددددددددل ينرددددددددددر العلمدددددددددداء القددددددددددا لون بددددددددددالخلق فددددددددددي الماددددددددددال  العلمانيددددددددددة،  ،   1

question-https://creation.com/creation   
لددددددددددق : هددددددددددل ينرددددددددددر العلمدددددددددداء القددددددددددا لون بددددددددددالخلق فددددددددددي الماددددددددددال  العلمانيددددددددددة،  ، مالددددددددددة الخ  2

question-https://creation.com/creation   
   ion.com/focushttps://creat-193مالة الخلق : أخبار الخلق والتطور،   3
4 censorship-https://creation.com/humanist 
views-all-.com/lethttps://creation-   2014ندوفمبر  4وارن نان:  دعونا نسمع جميع وجادا  النظدر،  5

heard-be    

https://creation.com/creation-question
https://creation.com/creation-question
https://creation.com/focus-193
https://creation.com/humanist-censorship
https://creation.com/let-all-views-be-heard
https://creation.com/let-all-views-be-heard
https://creation.com/let-all-views-be-heard
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وصدف النداح بالاادل لمادرد أنادم  دالبوا بتددريس الخلدق  -لويس وولبدر 

    . ولددو كددان موضددوعيا ومحايدددا ملتعمددا بالمانددة العلميددة باانددُ التطددور

، والعتدر  بحقادم فيمدا لرحُ بذلك وفت  صدره للنداح وايدتااب لمطلدبام

. ومدن جادة أخدرة فادو كمدا  عدالم و عدالى علدى النداح فإنده كدذب  البوا بده

وحر  الحقيقة عندما زعم أن القول بالتصميم الذكي، والخلق هما من الدين 

العلددم. قولدده هددذا با ددل قطعددا، والحقيقددة أنامددا مددن العلددم والعقددل ولدديس مددن 

والدين والواقع، والتطور هدو الدذ  لديس مدن العلدم وال الددين وال الواقدع وال 

العقدل، وإنمدا هدو ديددن خرافدي ولديس مددن العلدم فدي شدديء. والحقيقدة إنده مددن 

ن المييف والمحعن أن يقدال بدًن التصدميم الدذكي والخلدق ليسدا مدن العلدم. إ

الدلددة علددى علميتامددا  ُعددد بالمَّلددا  بددل بددا ال . لن الكددون كلدده قددا م علددى 

التصميم والما ية في كدل جوانبده، ويكفدي أن ينظدر االنسدان إلدى نفسده وإلدى 

محيطه ليُدر  التصميم العظم في الكون. ويكفي أن يعلم أن الكون كله قا م 

وهذا  ل مخلوقا ه مخلوحعلى الخلق، فقد خلقه هللا  عالى بعد عدم، فالكون بك

. وعليه فمن ينكر ذلك فاو جاهدل ، أو معاندد جاحدد،  أمر ثابت علما وشرعا

أو صدددداحُ هددددوة كمددددا هددددو حددددال التطددددوريين . فددددانظر إلددددى التطددددوريين 

المتعصددبين االرهددابيين، إناددم أنكددروا حقددا ق العلددم والرددرع والواقددع وآمنددوا 

وا االيدتاابة لمطالدُ بخرافة التطور وفرضوها على النداح بدالقوة، ورفُد

الناح بتدريس نظريا  وآراء أخدرة بااندُ خرافدة التطدور  . فدانظر إلدى 

فُددا حام التددي ال  نتاددي ، لتعصددبام لخرافددة التطددور ورفُددام للعلددم مددع 

  سترهم به زورا وباتانا     . 

 

أن التطددور  دانيددل دينيددت زعددم أندده مددن التُددليل  وموون ذلووا أيضووا        

ي الواليددا  المتحدددة المريكيددة مطالبددة القددا لين بددالخلق المتعمددد لأل فددال فدد

بتددريس علدم الخلدق إلدى جاندُ التطددور. وهدذا حسدُ زعمده  ُدليل للطفددل 

   .1وجريمة مروعة

: ذلدددك مدددن  حريفدددا  وخدددداع التطدددوريين وفُدددا حام وإرهدددابام أقوووول     

وجددرا مام فددي حددق العقددل والعلم،لندده يُمكددن أن نعكددس اعتراضدده ونوجادده 

ر العُدو ، ويكدون صدحيحا ينطبددق  مامدا علدى التطدور، وال ينطبددق للتطدو

على القول بالخلق. لن التطور حيوانية وبايمية، ووهم وخرافدة ، ومخدالف 

للرددرع والعلدددم، و دددريس التطدددور دون نقددد ُمفسدددد للفددرد والماتمدددع: فكدددرا 

وروحا ويلوكا  لكن القول بالخلق خال  ذلك  ماما ،فاو من كبدرة حقدا ق 

                                                
  creationists-of-https://creation.com/portrayalفيليُ بيل: نظرة التطوريين للقا لين بالخلق :     1

https://creation.com/portrayal-of-creationists


 93 

بدددليل الرددرع والعقددل والواقددع، ويرفددع مكانددة االنسددان وياعلدده كا نددا  الكددون

كرما متساميا فكرا وروحا ويلوكا.  مب

 

العلمداء التطدوريين و عصدبام العمدى لعقيدد ام التطوريدة  ومن فضوائح     

وعدم قبولام للرأ  المخالف، أن  عدالم الوراثدة المريكدي جدون يدانفورد ، 

فدي  لقدد ناقردتُ يق  طور ، فكان مما قالده: ))ذكر حوارا دار بينه وبين صد

ا ونة الخيرة مسدًلة أصدول الحيداة مدع صدديق ععيدع لقدد عملدت جنبدا إلدى 

والتي أجبت علياا  خاضع لاا لقد قام بتر يُ ثال  حاج .لسنوا  هجنُ مع

ار ادف المُدُ  .فادًة قفدع علدى قدميده .بساولة بمصدطلحا  علميدة دقيقدة

الصدوليون فدي  ! خطيدرا ًن مدا أفعلده كدانبدأشدار بإصدبعي إلدي ، وصدا  

هدم غيدر  !يرفُون قبول العلم !انام يقا لون ضد التسام  ! خطرون أمريكا

  .1(( ! عقالنيين وليس لديام حقا ق

ومن ذلك أيُا أن التطوريين في المرب يُماريدون إرهابدا فكريدا علدى       

وقبولدددده، مخددددالفيام القددددا لين بالخلق،ويفرضددددون علدددديام  دددددريس التطددددور 

ويستقوون عليام بما لام من نفوذ ويطوة فدي الاامعدا  والددول المربيدة  . 

عدالم الحفريدا  الصديني البروفيسدور جدي ومن أشار الم لة على ذلك قول 

لمداذا لدم يكدن متدو را   : ُيدَّلل، فعنددما كدان فدي الواليدا  المتحددة وا   رين 

صدين ، يمكنندا انتقداد أجداب: فدي ال، ،الداروينيدة  فديعن شكوكه عندما عبر 

انتقددداد  كمأمريكدددا ، يمكدددن وفدددي .لكدددن ال يُمكنندددا انتقددداد الحكومدددة دارويدددن ،

  .2ويندار ال يُمكنكم انتقاد ، ولكنالحكومة

أن التطددوريين يُطددالبون بطددرد العلمدداء الددذين يعلنددون ومددن ذلددك أيُددا     

 مخددالفتام للتطددور العُددو  وعدددم إيمددانام بدده بطددردهم مددن وظددا فام  . مددن

ذلك أن الملحد المارج ريترارد دوكينع دعا عالنية إلى  رد عالم الديناميكا 

البريطاني أندد  مداكنتول مدن منصدبه بددعوة أنده قدال بدًن نظريدة التطدور 

    3خا َّلة

بًن ذلك االرهاب الفكر  التطدور  لديس مفروضدا علدى القدا لين  علما        

ى التطددوريين الددذين بددالخلق فقددط، وإنمددا فرضدده التطوريددون أيُددا حتددى علدد

أن يُظاددرون عدددم معارضددتام لتدددريس الخلددق فددي المدددارح. مددن ذلددك مدد ال 

                                                

،    نظريدددددة فدددددي أزمدددددةمدددددن القدددددرد إلدددددى االنسدددددان عدددددن  ريدددددق االنايدددددار الدددددوراثي: رويدددددال  رومدددددان: 1 

crisis-in-theory-a-meltdown-genetic-via-man-to-ape-https://creation.com/from  
2 censorship-creation.com/humanist/https:/ 
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العالم التطور  مايكل ريس مدير التعليم في الامعية الملكية ببريطانيا أشار 

فقط بًنه يُمكن مناقرة القول بالخلق في الفصدول الدرايدية  فوجدد معارضدة 

ليده بددعوة أنده يريدد  علديم شديدة من  ر  زمال ه التطوريين وضدمطوا ع

الخلددق كبددديل للتطددور مددع أندده  طددور  مدد لام. وبسددبُ ذلددك أضددطر إلددى 

  .1االيتقالة من منصبه  

طددور . إنادم أجبدروه علدى االيددتقالة ولدم  ردفع لده مكانتدده بيدنام كعدالم       

ريون فلماذا هذا الخو  كله من  دريس القول بالخلق،،. ولماذا يخا  التطو

و  بالتطور حقيقة علمية حسُ زعمام ،،. لماذا كدل ذلدك الخد بما أن قولام

الرددديد مددن القددول بددالخلق،،.  ألدديس ذلددك دليددل دامددغ علددى بطددالن التطددور 

وصددحة الخلددق،،  . وألدديس فددي  دددريس كددل اال ااهددا  هددو  ويدديع للنظددر 

وإثددراء للموضددوع و عويددد للطالددُ بمختلددف وجاددا  النظددر ممددا يسددم  لدده 

تلف ،. وأليس من الموضوعية والحياد العلمي ذكر مخبالمناقرة والترجي  ،

ا راء ووجادددا  النظدددر، وأن عددددم ذكرهدددا هدددو  عصدددُ أعمدددى وإرهددداب 

 فكر ،،. 

فدي  الباحدل ريتردارد يدتيرنبرغومن ذلك أيُا أن عالم الحياء الملحد      

وقدا ع  : "، ور يس  حرير يابق للاريدة المستقلةبًمريكامعاد يمي سونيان 

صداحُ –، يدم  بنردر مقدال لسدتيفن مداير لبيولوجية فدي واشدنطنالامعية ا

التطور والخلق فا امه التطوريون بًنه يُركك في  "عن   -كتاب شك داروين

داروين ويييد القول بدالخلق وانده أصدب  يقدول بده. فحققدوا معده واضدطادوه 

وهددددوه وضددايقوه ، ونرددروا حولدده معلومددا   طعددن فددي كفاء دده العلميددة، 

 – 2004م الجبدداره علددى االيددتقالة ، حددد  ذلددك فددي يددنتي: محاولددة مددنا

. الحدظ، 2م ،فعلوا ذلك معه مع أنه أنكدر قولده بدالخلق وقدال أنده ملحدد2005

إنام  يماريون االرهاب بكدل الشدكال مدع كدل مدن ينقدد الددين التطدور  أو 

يُحاول انتقاده والتركيك فيه حتى وإن كان ملحددا و طوريدا    . إنده إرهداب 

 فُيع فاض  بايم العلم والعقالنية وحرية الفكر والعقيدة     رهيُ 

 

أن  2010أنه فدي نحدو يدنة   التطوريين وإرهابامومن أبشع فضائح         

عالمددة االحيدداء المريكيددة الدددكتورة كددارولين كروكددر ، ا اماددا التطوريددون 

يت لطالباا في الاامعة نظرية الخلق عندما بينت لام نقا  ضدبًناا دَ  عف ر 

                                                
royal-as-resigns-https://creation.com/reiss-أندددرو هددالووا : ايددتقالة ريددس مددن الامعيددة الملكيددة ،  1
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https://creation.com/the-م ،  2005، أغسددددددطس  يمي سددددددونيان / يددددددتيرنبرجام شدددددديبارد: جدددددددل بدددددد 2

controversy-sternberg-smithsonian   :الكاديميون والسال الحفدر ،  2. و  وم شيبلي: احتيال التطور ،
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وهددا  بتخفديا ر بتاددا العلميدة، ثدم فاجيفدي التطدور العُددو . فعاقبوهدا أوال

. وبدذلك فصدلوها مدن عملادا كًيدتاذة فدي 1بتقصير عقد العمدل وعددم  اديدده

الاامعة ، فَُصدمت بمدا أصداباا ووجدد  صدعوبة كبيدرة فدي الحصدول علدى 

وظيفة  دريس أخرة. وعنددما ا خدذ  إجدراء قانونيدا ضدد مدا  عرضدت لده، 

إن محامياددا الددذ   ددولى قُدديتاا  رددوهت يددمعته بدددعوة أندده يسدداعد علددى فدد

 . 2الرك في داروين، ثم انتاى حاله إلى االفالح    

 

دعداني »ووصفت كارولين كروكر كيف فُصلت من الاامعة، فقالدت: ))     

يددِت الَخلددق... فددي  مرددرفي إلددى مكتبدده وقددال: يًضددطر إلددى  ًديبددك لنَّددك درَّ

فقددُ  وظيفتدي »وقالدت أيُدا: ))  .3«ايدي فقددُ  وظيفتدينااية الفصدل الدر

ك الك يدر مدن  يدُت مرداكل التطدِور. يُردك ِ في جامعة جورج مايون لنَّندي درَّ

 . 4((«.العلماء في التطِور، ولكنَّام ييفقدون وظا فام إذا جاهروا بذلك

  

ي على حيا اا المانية بعد باميال وينيك  ووصفت الصحافية  ُِ كيف قُ

إذا منحته )أ  الَخلق( أ َّ اعتمداد »)): بقولااة مقاٍل عن موضوع الَخلق كتاب

د الكتابددددة عندددده»وهددددو مددددا يعنددددي  -مامددددا كددددان   نتاددددي مانتددددك  -« ماددددرَّ

 .5((«الصحافية

الفيلسو  يتيفن مداير رأيده القا دل إنَّ المعلومدا  الموجدودة  عندما نشرو   

من صنع ذكداٍء فدا ق،  في الحما النوو  ال يمكن  فسيرها بالصدفة بل هي

ر المالة العلمية حطيم مانة مُ  تطوريونحاول ال الذ  نرر مقدال يدتيفن  حر ِ

 .6ماير

 لددك السددلوكيا  ضددد مددن يعدداري التطددور وينتصددر للخلددق هددي  أقووول:     

إرهدددداب متعدددددد الشددددكال يُماريدددده التطوريددددون بظلددددم و عصددددُ أعمددددى 

االفالح الخالقي في للبا ل  .وهي  صرفا   راد عليام بالعاع العلمي و

االنتصار للتطور وقمع معارضيه واضطاادهم   .  إنه إرهداب يُردبه ك يدرا 

والمسلمين في  نالوروبييإرهاب الكنيسة الذ  ماريته ضد معارضياا من 

العصددور الويددطى بًوروبددا ،،   . ويُرددبه أيُددا االرهدداب المتعدددد الشددكال 
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 حداد السدوفيا ي والمعسدكر الذ  ماريه الرديوعيون ضدد مخدالفيام زمدن اال

 الريوعي.  

إرهدداب التطددوريين للتالميددذ والطلبددة  وأخيوورا فوونن موون فضووائح هوو الء:     

بتتبعام والتُييق عليام وإبعادهم وفصلام من جميع مراحل  القا لين بالخلق

إندده ال  :عامددا  قددال 12يبلددغ مددن العمددر التعلدديم . مددن ذلددك مدد ال أن صددبيا   )) 

ا من عدم  .ه أمام فصلهتيدر  منه مُ   خرسفييمن بالتطور ،   ُ كما حذر ه أي

أناا يتنقله إلى مدير المدرية من أجل  ،وإالقول ذلك مرة أخرة في صفاا 

 1((االنُبا 

عرفددون بددًنام مددن الددذين يتخطددون المدريددة ال انويددة ويُ ))  وأمددا التالميددذ    

ل فدي حرمون من الحصول على درجدا  أو الددخويُ فداروين  المترككين في

لكدن الدذين   .2 (( وبالتالي الدخول فدي ماندة العلدوم أعمال الدرايا  العليا ،

يتمكندددون مدددنام مدددن  اددداوز ذلدددك الحددداجع ويتولدددون ماندددة التعلددديم ، فادددم   

، و ُبدذل محداوال   في التطور ممنوعون من نرر وجاا  نظرهم المترككة

. مدن 3الايددة، ويُحرمدون مدن المدن  الدرايدية خارج هدذه الماندة لمطارد ام

ألقددى  -مخددتص فددي علددم الحيدداء – نددوربر  يددميلالطالددُ  ذلددك مدد ال أن

ي، فددًنكر عليدده فددي ندداد  مدددني محلدد للخلددقمحاضددرة عددن الدلددة العلميددة 

التطوريون ذلك وقالوا له: لن يُوصى لك بالعمل بعدد التخدرج  . لكدن يداله 

كمل درايته باا العلمي الممتاز مكنه من االلتحاح باامعة بايلور بًمريكا، وأ

، لكددن مرددرفه اخبددره أندده لددو كددان أ  شددخص يعددر  أندده يقددول بددالخلق ال 

بددالتطور مددا ُيددم  لدده بالتسددايل فددي الدرايددا  العليا.وعندددما حصددل علددى 

الدكتوراه، لم يتمكن من الحصول على عمل محتر  في  خصصه، لنه لدم 

ياددد مددن المختصددين مددن يكتددُ لدده خطدداب  وصددية بالعمددل بسددبُ حصددار 

 تطوريين له لحرمانه من الوظيفة لمارد أنه يعتقد بالخلق ال التطور  ال

 

عل ددق علدددى قولددده  عدددالى:  المدددعو " لدددي  عردددر  " الكا دددُذلوووا  أنثووم    

ْيتُدوِن )} ( لَقَدْد َخلَْقنَددا 3( َوَهدذَا اْلبَلَدِد اْلَِمديِن )2( َوُ دوِر ِيدينِيَن )1َوالت ِديِن َوالعَّ

ْنَسدداَن فِددي أَْحَسددِن  َ  ( إِالَّ الَّددِذيَن آَمنُددوا 5( ثُددمَّ َردَْدنَدداهُ أَْيددفََل َيددافِِليَن )4ْقددِويٍم )ااْلِ

ددداِلَحاِ  فَلَُادددْم أَْجدددرب َغْيدددُر َمْمنُدددوٍن ) يِن 6َوَعِملُدددوا الصَّ بَُك بَْعددددُ بِالدددد ِ ( فََمدددا يَُكدددذ ِ

ُ الَِّذ  َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمْن بَعْ  {،و}(7 -1)التين: ة  ثُمَّ َّللاَّ ِد َضْعٍف قُوَّ
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ةٍ َضدددْعف ا َوَشدددْيبَة  يَْخلُدددُق َمدددا يََرددداُء َوُهدددَو اْلعَِلددديُم اْلقَدددِديُر  َجعَدددَل ِمدددْن بَْعدددِد قُدددوَّ

 { .(54)الروم:

 والعنداب والنخيدل والطلد  كدالتين بنبا دا  وااليدتدالل سدمالقَ )  فقدال: 

 إلده وجدود علدى برهاندا   لديس معدرو   داري  وفدق  طدور  (إلد ..والرمان

 مليدارا  ٣ مدن بددال   التطدور  داري   اعدل للعلم مناقُة قصة وفق مععوم

 خلق دا الندواع لكدل ومتدعامن لحظدي بخلدق أيدام، ٦ مادرد أك در، أو يدنة

،  بحركدة المعروفدة الري صدفا   اصدطدام نتداج  نردً الابدال مسدتقال 

ا  يدعلم خطدً وزعدم افتدراي فادو االنسدان خلقندا قوله أما التكتونية، الطبقا 

 أحدد يادد ولدم البيولدوجي، فدروع كدل معطيدا  كدل وفدقبصدورة يقينيدة 

  قدويم أحسدن قولده أمدا .للتطدور العلمية الحقيقة هذه  دحا واحدة مالحظة

 عدن التطور نتياة عيوب من  خلو ال الكا نا  أجسام ويا ر االنسان فاسم

 موجدود، هدو مدا علدى يبندي فدالتطور مختلدف، حيداة أيلوب لاا كان كا نا 

 .  1(...مصمم أم ماندح  ريقة على أوله من العمل يررع خالق ا وليس

 

ه ذلك الععم با ل جملة و فصيال، وفيه  حريف وخداع، وصداحب أقول:     

. لنه أوال، إن احتااجده بحكايدة التطدور العُدو   متعصُ للبا ل مريا

 واحددا خرافة متسترة بدالعلم، وال  ملدك وال دلديال أنااليس بصحي ،لنه بينا 

مدا  . وعليه فكلمقابل أدلة علمية ك يرة  نقُاا و ادماا من أياياا اصحيح

ًن . ولديس صدحيحا أن القدرآن الكدريم قدال بدبناه علياا يداقط با دل متاافدت 

لدك ، ذالكا نا  خلقت مرة واحدة وفي يدتة مدن أيدام مدن أيامندا ، إنده لدم يقدل 

يددنة،  6000ت فددي وإنمددا قددال بددًن السددموا  والري فقددط هددي التددي ُخلقدد

ق وأمددا الكا نددا  الحيددة فقددد ُخلقددت فددي مراحددل بعددد خلدد. ولدديس فددي يددتة أيددام

يندداه مددا  ددعال مسددتمرة إلددى اليددوم كمددا ب  -ال التطددور -الكددون، وعمليددة الخلددق

ي يدتة فديابقا.والتوراة هي التي قالت بًن الكون والحياء ُخلقت مرة واحدة 

ما كدان لالكا ُ رنا قولاا، لكن ذلك وقد يبق أن ذك، المعروفة أيام من أيامنا

رآن ونسدبته إلدى القد محرفا مخادعا حاقدا علدى االيدالم فإنده  عمدد قدول ذلدك

 انتصارا لاواه وإلحاده .ليطعن فيه 

 

إن قَسددم القددرآن بددالكون أو بددبعا مخلوقا دده كددالتين والرمددان ، هددو ثانيووا:    

بدر دليدل علدى ايتدالل صحي  وقدو  وقطعدي علدى وجدود هللا  عدالى. لن أك

وجود هللا يبحانه هو هذا الكون بكل ما فيه. فبما أن هدذا العدالم مخلدوح، فدال 

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1
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بد لده مدن خدالق خلقده مدن دون شدك . وال يوجدد  عليدل صدحي  لخلدق الكدون 

موافق للعقل والوحي والعلم ، إال  عليل واحد هو أن للكون خالقا خلقه. وفي 

الكددون إال الوهددام والظنددون  ه لخلددقلددمقابددل ذلددك لدديس عنددد الملحددد فددي  علي

والهواء والخرافا  ، وهي ال قيمة لادا فدي ميدعان العقدل والردرع والعلدم . 

وليعلم الملحد وأم اله، أن هللا  عالى لم يعط لملحد دليال واحدا صدحيحا يُ بدت 

  وظنون وخرافا     . ،أوهامو أهواءعدم وجوده، وكل ما عنده هي 

 

 فدي زمدن لكا ندا  الحيدة لدم  ُخلدق دفعدة واحددة، والِعلما  أن القول بدًن ا     

قاددا قصددير، ال يعنددي القددول بددالتطور العُددو   وإنمددا يعنددي أن هللا  عددالى خل

ك ختدار  لدَخلقا  مستقال في مراحل زمنية متباعدة. وهدذا يعندي أن هللا  عدالى ا

الطريقددة فددي الخلددق بدددال مددن الخلددق مددرة واحدددة وفددي زمددن قصددير. كمددا أن 

، وإن كددان مخالفددا لدددين االيددالم وأديددان أخددرة -تطور العُددو   القددول بددال

 فإندده ال يُمكددن أن يكددون دلدديال علددى عدددم وجددود هللا -ولدديس صددحيحا علميددا

كا ندا   عالى  وإنما يعندي أنده يدبحانه بعددما خلدق الكدون اختدار أن يُوِجدد ال

 تطدورال الحية بالتطور العُو .وعليه فليعلم ذلك الكا ُ الُملحد وأم الده أن

 العُو  كما هو مخالف للددين فادو أيُدا مخدالف للعلدم وإن  سدتر بده كدذبا  

لدى عوِخداعا . كما أن قول الدين والعلدم بدًن الكدون مخلدوح هدو دليدل قطعدي 

إال  وجود هللا  فإن كل ذلدك يعندي أن الملحدد ُمفلدس عقدال وعلمدا ولديس عندده

      . اا  ،والمعاعم والرب والوهام والخرافا ،الهواء والظنون 

    

إن قول القرآن الكريم بًن هللا  عالى خلق االنسان في أحسن  قدويم، ثالثا:     

وأنه أحسن كل شيء خلقه، وخلق كل شيء فقدره  قديرا، ليس هو افتراضدا 

وال خطً كما زعم ذلك الكا ُ المريا  وإنما هو وصف علمي حقيقدي لمدا 

ود نقدا ص فدي المخلوقدا  ال هو عليه االنسان وغيدره مدن المخلوقدا . ووجد

ِ الَّدِذ  أَ ْقَدَن ُكدلَّ َشدْيٍء إِنَّدهُ أ قدن خلقادا  ينقا وصدف هللا لادا بًنده } ُصدْنَع َّللاَّ

. فاي ُمتقنة الخلدق بنقصداا، لن نقصداا هدو ({88النمل: َخبِيرب بَِما  َْفعَلُوَن )

خلوح ، والم، فاذا النقص هو نفسه من اال قانمن  بيعتاا بحكم أناا مخلوقة

ناقص بذا ه، كما أن الخالق كامل بذا ه.فكون أن االنسان خلقه هللا في أحسن 

 قويم، ال يعندي أنده ال نقدص فيده، وإنمدا يعندي أنده فدي أحسدن  قدويم بنقا صده 

بًنده ضدعيف، وعداجع أن  فق مع  بيعته. من ذلك وصف هللا لإلنسانالتي  ت

مدل بخلقتده كمداال نسدبيا، يمو  . فاو بتلك النقدا ص كا أنيخلق شيَّل ا، والبد 

وهذا ينطبق على كل المخلوقا  ولديس خاصدا باالنسدان. فكدل كدا ن مخلدوح 

رغم نقا صه فاو كامدل بخلقتده يعديش حيداة  بيعيدة  تفدق  مامدا مدع  بيعتده. 
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، وإنما هو من مظاهر فوجود النقا ص في المخلوقا  ال ينقا خلقاا الُمتقَن

ذا مدن مظداهر قددرة هللا  عدالى وحكمتده ، وال ينفي كمالاا النسبي. وهداال قان

وإ قانه لمخلوقا ه. لكن ال يصد  القدول بوجدود عيدوب خلقيدة فدي المخلوقدا  

السوية السدليمة، لنادا  عديش حيداة  بيعيدة بتلدك الِخلقدة . لكدن  وجدد كا ندا  

حيددة فياددا عيددوب، بسددبُ أمددراي أفسددد  بعددا أعُددا اا الطبيعيددة مدد ال. 

لمقارنة مع الكا نا  السوية السليمة. لكن كدل ذلدك وهذه الكا نا  قليلة جدا با

 ال يخرج عن الحكمة االلاية، فال يوجد كا ن في الكون خلقه هللا  عالى عب ا.  

    

 الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن نشأة لغة اإلنسان: نقض ثانيا:

 هللا أن الدنص زعدم أما قال عن نرًة لمة االنسان: )  ذلك الكا ُ أنثم       

 مدن لن با لدة، فخرافدة الكدالم أخدرة آيدة فدي أو العلدم االنسدان معل د مدن

دا، مسدتقلة ماموعدا  عن نرً  اللما  أن اللما  علم حسُ الواض    مام 

ا عليادا أ لدق يا  أن ولدو (اصدطالح   أبنداء خرافدة مدن اشدتُقت المسدم 

 قديمدة ولمدا  االثيوبيدة والماريدة والعبريدة العربيدة و ُدم السدامي ة)ندو 

 واالثيوبيدة والكنعانية والكلدانية وا شورية والسريانية ا رامية مناا أخرة

 القديمددة الانددد لمددة السنسددكريتية  ُددم أوروبيددة-والاندددو القديمددة،

 كل إل ،..والصينية التركية اللمة  ُم والطورانية إل ،...والنالويكسونية

ا  ختلدف لكنادا بعُداا، مدن  هوصدو يا قواعددهابف  تقدارب ماموعدة  ك يدر 

 آدم أو الوا دل البردر علَّدم قد كان هللاالماموعا  الخرة لو أن  عن للماية

 اللمدة وضدع إفسداد إلدى يديحتاجون البردر كدان فلمداذا واحددة، لمة الخرافي

 إلى يحتاج لما  و طوير باختراع أنفسام بإرهاح  وحدهم و رتيت الواحدة

 . 1(!السنين، آال 

 

لة بال شك ، أقاماا صاحباا على خرافدة التطدور  لك المعاعم با أقول:      

 العُو . وبما انه بينا أناا با لة بًدلة علمية ك يرة، فقولده بتعددد الوادم أو

البرر كلام يرجعون إلى إنسان واحدد   عدد البرر الول ليس بصحي ، وإنما

هو آدم عليه السالم كما يقول الدين. وأما عن  عددد لمدا  البردر انطالقدا مدن 

 ومددن جدداء بعدددهم،  فاددو أمددر  بيعدديمددة واحدددة كددان يددتكلم باددا آدم وأوالده ل

. المريا كما زعم ذلك الكا ُ فيه ضرر، وليس فسادا وال انحرافا وال جدا

َوِمدْن )وهي آية ُمبارة من آيا  هللا فدي خلقده للبردر، كمدا فدي قولده يدبحانه: 

َماَواِ  َواْلَْرِي َواْختاَِل ُ   أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي ذَِلدَك َ يَداٍ  آيَا ِِه َخْلُق السَّ
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. وظادور لمدا  البردر و ويدعاا مدن أصدل واحدد، هدو (22الروم:ِلْلعَاِلِميَن )

أمر يحد   بيعيا بين لما  البرر  بداالختال  واالنعدعال ، وبمدرور الدعمن 

دليل . والد، وال نقصدا وال عيبدايظار  عدد اللمدا  ، وهدو أمدر لديس مسدتحيال

على ذلك هو أن وجود الماموعا  اللموية الكبرة المعروفة اليوم كاللمدا  

علدى أن أصدل اللمدا  كدان واحددا. دليدل دامدغ أوروبيدة هدو -السامية، والاند

 و نددوع وهددي مددا  ددعال فددي  عدددد-فكمددا أن كددل ماموعددة لاددا أصددل واحددد ، 

وهدذا  ، فال شك أن  لك الماموعا  هي أيُدا لادا أصدل  عدود إليده.-مستمر

الصددل هددو لمددة االنسددان الول آدم عليدده السددالم . فكانددت لمتدده هددو وأوالده 

والبرددر الوا ددل هددي التددي م لددت الماموعددة اللمويددة الولددى، فحددد  لاددا مددا 

، وهي ما  دعال فدي النمدو حد  فيما بعد للماموعا  اللموية المعروفة اليوم

 .   والتنوع

 األعضاء األثرية المزعومة:ثالثا: الرد على الكاتب في قوله بحكاية 

وزعدم  دفاعه عدن خرافدة التطدور العُدو ، واصل ثم أن ذلا الكاتب       

. وقولده 1مما يييد التطور وجدود "أعُداء أثريدة فدي االنسدان"  ددل عليده أن

زيفدده و اافتدده  قطعيددة هدذا زعددم با ددل، لن التطددور نفسدده أثبتنددا بًدلددة علميددة

يُمكن أن  وجد في االنسان أعُاء أثريدة  وبطالنه. وبما أن المر كذلك، فال

كالعا دددة الدوديددة ، وعظددم العصددص   دددل علددى التطددور، بحكددم أن التطددور 

. وأيدوها بالكاذيُ والتحريفدا  نفسه خرافة اختلقاا التطوريون و علقوا باا

كما أن العُاء التي يموها أثرية  طورية ليست كذلك، وإنما هي أعُداء 

ره مدن الكا ندا  الحيدة، و ديد  وظدا ف حيويدة فدي أصلية فدي االنسدان وغيد

الكددا ن وال يُمكددن أن  كددون آثددارا  طوريددة. ِعلمددا  بددًني يددبق أن  ويددعُت فددي 

نقددا القددول بالعُدداء الثريددة وبينددت  اافتدده وبطالندده، لدديس هنددا موضددع 

يددف التطددور . ولندده أثبتنددا ز 2 خفيفددا علددى القددارج  فصدديله، فددال أعيددده هنددا

 ادم خرافة العُاء الثرية من أياياا. هذا يالعُو  يابقا ، و

 

يتبين منه بطالن زعم ذلك الكا ُ المددعو  -ال اني -وإنهاء لهذا الفصل      

فددي قولدده بددًن القددرآن مخددالف للعلددم فيمددا قالدده عددن ظاددور  " لددي  عرددير "

الكا نددا  الحيددة علددى الري  وأن العلددم موافددق لمددا قالتدده نظريددة التطددور 

الحياء. وإنما الحقيقة هي خال  زعمه  ماما، فقد  بين  العُو  في ظاور

بًدلدة علميددة ك يدرة أن الحيدداء ُخلقدت منفصددلة كمدا قددال القدرآن الكددريم وفددي 

مراحددل متعددددة، ولددم  ظاددر بددالتطور العُددو  كمددا زعمددت التطوريددة مددن 
                                                

لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 وما بعدها. 17يل، الباب الول : الخطاء العلمية،  :  القرآن والحد
 أنظر كتابنا: نقا خرافة التطور العُو  الموجه . متوفر في الربكة المعلوما ية . 2
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جاة  وأن معاعم التطوريين هي خرافة ُمتسترة بدالعلم مدن جادة ثانيدة، وأن 

مددن جاددة ثال ددة قددد نرددروا خرافددة التطددور بددالتحريف والكددذب   التطددوريين

ومختلف أنواع االرهاب بما لام من نفوذ قو  في معظم جامعدا  ومتداحف  

 الدول المربية خاصة والعالمية عامة .  
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 الفصل الثالث 

 

  الكريم وجود أخطاء في القرآننقض مزاعم 

 نمو  مراحل جنين وعن تكّون ال

 

 

 

 

 الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن تكّون الجنين : نقض أوال: 

الووزعم بخطووأ قووول القوورآن والحووديث عوون دور الموورأة فووي تكوووّن نقض ثانيووا:

 الجنين:

 مراحوول فيمووا قالووه عوونبالطووب اليونوواني  الووزعم بتووأثر اإلسووالمنقض ثالثووا:

 الجنين:
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 وجود أخطاء في القرآن الكريم  نقض مزاعم

 عن تكّون الجنين ومراحل نمو  

 

طداء  المدعو " لي  عرر  " أن في القرآن الكريم أخادعى ذلا الكاتب      

ن الانين ومراحل نموه في بطن أمه. وان ُكدالب مدن  لقدرآن اعلمية  تعلق بتكو 

ن ندوع الاندي ا  مدن.وأن والحديل قد أخطً فيما ذكره عن دور المدرأة فدي  كدو 

ا  اال اامدو.  لك المدعاعم انين قاله  ًثرا  بالطُ اليونانيقاله االيالم عن ال

 ييتبين  اافتاا وبطالناا فيما من هذا الفصل .   

 

 :  الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن تكّون الجنين نقضأوال:  

ن الانددين ونمددو      ه زعددم ذلددك الكا ددُ أن مددن أخطدداء القددرآن المتعلقددة بتكددو 

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق )قوله:}  ( يَْخدُرُج ِمدْن بَدْيِن 6( ُخِلَق ِمْن َماٍء دَافِدٍق )5فَْليَْنُظِر ااْلِ

( ُِ ُِ َوالتََّرا ِ  كما المني: } ه{، ثم عل ق على ذلك بقول(7 - 5العلى: الِصْل

 يخدرج وال البرويدتا ا، غددة ومدن الخصديتين مدن يوا ل نتاج هو اليوم نعلم

ة كما  خيل الفقر    العمود من  التعبيدر العدرب لددة يدعال وال القدماء، العام 

 الخطً العلمي والخرافة هذا رجل، ظار من رجل ظار ، من ابني :الدارج

 كتداب فدي مد ال   نقدرأ وغيدرهم، ويادود عدرب مدن القددماء شدا عة عندد كانت

 أمدم اعدةجم و أمدة وأك در أثمدر القددير هللا أنا هللا له )  وقال :المقد ح الياود

 .1{(.11 /35 صلبك )التكوين من ييخرجون ملو  و منك  كون

 

خداع وذلك القول زعم با ل، وفيه  حريف للقرآن ، و مليط للقراء أقول:    

ْخددُرُج ِمددْن بَددْيِن ( يَ 6ُخِلددَق ِمددْن َمدداٍء دَافِددٍق )قولدده  عددالى: )إن لندده أوال،  لاددم.

( ُِ ُِ َوالتََّرا ِ طا  النُ  نتاجإ صدر ومكان،ال يتعلق بم (( 7 -6العلى: الِصْل

لدق منده، خُ وإنما يتكلم عن الماء الدافق ، وأن االنسان  -الحيوانا  المنوية –

. فددذلك افقددا ولدديس عددن مكددان إنتدداج النُطددا وعدن المكددان الددذ  يخددرج مندده د

الكا ددُ إمددا جاهددل أو يتعمددد التحريددف والمددش والخددداع للطعددن فددي القددرآن 

 خالف العلم     .و كذيبه والععم انه يُ 

العمدود  –كما أن  لك ا يا  لم  قل أن الماء الددافق يخدرج مدن الصدلُ      

، وإنمددا قالددت يخددرج مددن  -القفددص الصدددر   –وال مددن الترا ددُ  -الفقددر 

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 . 52-51ول : الخطاء العلمية،  : القرآن والحديل، الباب ال
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موضع يقع بيناما. وهذا المر أغفله ذلك الكتاب ، وزعم أن قول القرآن هو 

من ظار  ، وهدو مدن الخرافدا   نفسه قاله الياود والعرب في قولام : ابني

التي كانت شا عة بينام حسُ زعمه. فانظر إلى هذا المحر  كيف يتكلم بال 

 علم أو انه يتعمد ذلك التحريف والتمليط      .  

 

علمدي لتفسدير  لدك ا يدا  وإظادار جاندُ مدن إعاازهدا ال بالنسدبةثانيا:      

} عدالى: الولدى ، إن قولده الكا دُ، فإنادا  حتمدل قدراء ي ن : الذ  أغفله ذلك 

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق ) ُِ ا( يَْخُرُج ِمدْن بَدْيِن 6افٍِق )( ُخِلَق ِمْن َماٍء دَ 5فَْليَْنُظِر ااْلِ لِصدْل

( ُِ رج مدن بدين {، يعني أن الماء الدافق هو الدذ  يخد(7 - 5العلى:َوالتََّرا ِ

 الصلُ والترا ُ. 

 

ُِ  الِصدددلْ يَْخدددُرُج ِمدددْن بَدددْينِ  عدددالى: )والقدددراءة ال انيدددة،  عندددي أن قولددده      
 ُِ نددى أن ن ، بمع(، ال يعدود إلدى المدداء الددافق وإنمدا يعددود إلدى االنسداَوالتََّرا ِد

 االنسان هو الذ  يخرج من بطن أمه من موضع يقع بين الصلُ والترا ُ،

ُ صدلآيدة البدأ بخطاب االنسان وايدتمر موجادا إليده بعدد بدليل أن الخطاب 

ْنَسدداُن ِمدمَّ ُخِلد} قولدده يدبحانه : والترا دُ فدي ِلددَق ِمدْن َمدداٍء ( خُ 5َق )فَْليَْنُظدِر ااْلِ

ُِ )6دَافٍِق ) ُِ َوالتََّرا ِد ( 8نَّدهُ َعلَدى َرْجِعدِه لَقَداِدرب )( إِ 7( يَْخُرُج ِمْن بَدْيِن الِصدْل

ةٍ َواَل ن9َيَْوَم  ُْبلَى السََّرا ُِر ) {. (10- 5ى: العلد)(10اِصدٍر )( فََمدا لَدهُ ِمدْن قُدوَّ

كمدا أن هللا {. ف رب إِنَّهُ َعلَدى َرْجِعدِه لَقَدادِ فالخطاب بقي موجاا لإلنسان بقوله:} 

ثم  أخرجه من بطن أمه من بين الصلُ والترا ُ، فكذلك يُرجعه يوم مو ه ،

مددا يددوم القيامددة . فاددل القراء ددان صددحيحتان ، أم واحدددة فقددط ، الظدداهر أنا

 مدان يُدبطالن زعدم ذلدك الكا دُ المحدر ،صحيحتان معدا، وهمدا دلديالن دام

 كما يتبين فيما يً ي: 

 

ْنَساُن ِمدمَّ ُخِلدَق ) إن معنى قوله  عالى:ثالثا:      ( ُخِلدَق ِمدْن َمداٍء 5)فَْليَْنُظِر ااْلِ

ُِ )6دَافٍِق ) ُِ َوالتََّرا ِد أن المداء {، هدو (7 -5العلدى: ( يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الِصْل

نه االنسان هو مدن الب والم ولديس مدن الب فقدط، لن الدافق الذ  ُخلق م

الخطدداب موجدده لإلنسددان مددن دون  خصدديص واحددد منامددا. فبالنسددبة لمدداء 

ن من يا ل مندو  خلديط مدن عددة عناصدر يوجدد فدي  الرجل الدافق فاو مكو 

،  نتاادددا  -الحيواندددا  المنويدددة –الحويصدددلة المنويدددة ، مدددن بينادددا النطدددا  

بوايددطة قنددا ي ن إلددى الحويصددلة المنويددة إلددى العلددى  الخصدديتان، ثددم  نددتقالن

 .   1وأيفل الم انة كما هو ُمبين في الركل أدناه

                                                
1 /https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
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حويصلة ثم عندما يحد  االنعال بعد الاماع فإن المني يخرج دافقا من ال    

ُيُ مر بالقالمنوية ويمر بالقناة الدافقة كما هو ُمبين في الركل السابق، ثم ي

 المابل ، ثم الرحم . ليدخل إلى 

 

)  جدعء صدَّليل جددا مدن السدا ل  أن إنتاج النطدا  هدو واضح من ذلا،      

النداح لكنادا ال  خدرج  المنو  يتم داخل الخصدية وهدو أمدر معدرو  لاميدع

حليدددل مباشدددرة عندددد الامددداع بدددل  اددداجر  لدددك النطدددا  إلدددى عدددن  ريدددق اال

لمنددو  و تدددفق مددن الحويصددلة المنويددة ... و متددعج ببدداقي مكونددا  السددا ل ا

ددًَ القددرآن . 1 هنددا  ...  ( وهددذا دليددل دامددغ يُبطددل زعددم ذلددك الكا ددُ الددذ  خط 

 مصدر الماء الدافق هو الخصية . أنوزعم 

 

، بمعندى 2(الصدلُ والترا دُ ) لك الحويصلة المنويدة  قدع بين علما بأن     

من ، وهو  -عظم العصعص –أناا  قع من اليفل  بين نااية العمود الفقر  

 الصلُ ، ومن العلى أيفل القفص الصدر ، وهو من الترا ُ . 

 

) أن  لمدداء المدرأة الدددافق، فددنفس المدر يحددد  لدده، وذلددك وأموا بالنسووبة      

نطفددددة المددددرأة أ  البويُددددة فددددي المبدددديا  كددددون فددددي حويصددددلة جددددرا  

(Graafian Follicles  محا ددة بالمدداء الصددفر الرقيددق ، فددإذا انفاددر ،

ق المداء الصدفر و لقفدت أهدداب البدوح البويُدة لتددخلاا إلدى الحويصلة  دف

متدددفقا مددن المنطقددة الواقعددة بددين ... قندداة الددرحم وبددذلك يخددرج مدداء المددرأة 

                                                
لُ والترا ددُ " ، موقددع االعادداز العلمددي فددي قولدده  عددالى " مدداء دافددق يخددرج مددن بددين الصددالدددكتور قوايددمية :  1

 http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?59856-التوحيد، 
االعادداز العلمددي فددي قولدده  عددالى " مدداء دافددق يخددرج مددن بددين الصددلُ والترا ددُ " ، موقددع الدددكتور قوايددمية :  2

 http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?59856-التوحيد، 

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?59856-
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?59856-
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والمبيا ظاهر أنه يقدع بدين الصدلُ والترا دُ ، وهدو  .1(الصلُ والترا ُ

 أك ر وضوحا من الحويصلة المنوية عند الذكر . 

 

يقع في ويط  ال انية لتلك ا يا ، فمفادها أن الرحم أما بالنسبة للقراءة      

 الحدوي، وعنددما يحدد  الحمدل بداخلده وينمدو الاندين يكدون  الاندين واقعددا

 بين الصلُ والترا ُ كما هو ُمبي ن في الركلين ا  يين:

 
ية خرج المولود من الرحم وهدو فدي وضدعوعندما يحين وقت الوالدة، ي      

، والصدلُ مدن اليدفل  -أيدفل القفدص الصددر  -بين الترا ُ مدن العلدى 

 ل انية،عند عظم العصعص . وهذه القراءة ال  نفي الولى، وال الولي  نفي ا

 دلديالن يُدبطالن مدا زعمده،و ومن مظاهر االعاداز القرآندي فاما صحيحتان

 ذلك الكا ُ الُمحر .

 

رافدة ذلك الكا ُ لمن يقول : ابني من صلبي، بدعوة انه خ وأما تخطئة     

لدم فدي  وارثاا الناح وليست من العلم  فإن الحقيقة هي أنه هدو الُمخطدك،  ك

ْبنَدا ُِكُم ُل أَ َوَحاَل ِد} ذلك باواه ال بعلم. والقرآن الكريم ذكدر ذلدك وأكدده بقولده:

َك ِمدددْن بَنِدددي آدََم ِمدددْن } َوإِْذ أََخدددذَ َربِددد،و{(23الَّدددِذيَن ِمدددْن أَْصددداَلبُِكْم )النسددداء: 

يَّددتَُاْم َوأَْشددَادَُهْم َعلَددى أَْنفُِسددِاْم أَ  أَْن  الُوا بَلَددى َشددِاْدنَاَرب ُِكْم قَددبِددلَْسددُت ُظُاددوِرِهْم ذُر ِ

  .({172عرا : َن )ال َقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغافِِلي

 

الدرحم  نبدت خصديتان  فديالانين عند  كوينده } ذلك علميا هو أن وبيان      

ظادره حتدى أشداره  فديفي ظادره عندد أيدفل الكليتدين  مامدا  ،و بقيدان كدذلك 

الخيدرة فددي بطددن أمدده ، ثددم  نحدددران إلددى أيددفل . وعنددد الددوالدة  كونددان فددي 

 فإندهمركعهما ) مكاناما ( المعتاد .وكذلك مركع المبيا في أن ى الانين ، 

، فسدواُء كدان الاندين ذكدرا  أم أن دى فدإن الذريدة في الظار  حت الكليدة  مامدا  

                                                
االعادداز العلمددي فددي قولدده  عددالى " مدداء دافددق يخددرج مددن بددين الصددلُ والترا ددُ " ، موقددع الدددكتور قوايددمية :  1

 http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?59856-التوحيد، 

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?59856-
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كل من الذكر والن ى  نبدت أول  } .وأن غدد التنايل في 1 يخذ من ظاره (

الصدددر   مددا  نبددت فددي موضددع محدددد بددين العمددود الفقددر  وضددلوع القفددص

لاا من ، وذلك قبل نعول  لك المدد إلى مواضعاا المخصصة لانين االنسان

جسم الانين، و بقى هذه المددد  تمدذة بالددم والعصداب مدن موضدع نردً اا 

التدي  تخلددق فدي  لدك المددد قدد  خلقدت مددن  فكدًن جميدع خاليدا التنايدلنفسده. 

   .2{مواضع نرًة  لك المدد

عوون دور الموورأة فووي  القوورآن والحووديثقووول الووزعم بخطووأ  نقووض ثانيووا:     

 :تكوّن الجنين
ا ُ أن القرآن والحديل اخط  فيما قااله عن دور المرأة في الكذلك زعم      

 ) القددرآن كددوين الانددين ، وفيمددا قالدده القددرآن عددن النطفددة المردداج، فقددال:

 الدذ  العنصدر هدي البييُدة ولديس المابدل إفدرازا  بدًن يقدول والحدديل

معنى النطفدة فدي بعدا المعداجم (.ثم أورد  الانين  كوين في الم به  رار 

 كلاا الصدد هذا في الواردة فالمعاني نرة كما)وعل ق علياا بقوله:  العربية،

 االنسان يعتقد أن القرآن فإن بالتالي  قُطر، التي السوا ل أو بالماء عالقة لاا

 نعلم ما وهو ببعُاما، (أمراج (مختلطين وأن و    ذكر    يا لين من يتكون

 القدرآن مصددر وهيدةأل خرافة  سقط ، وبذلك أنه خطً علميا   العلم عصر في

 . 3( المععومة

ذلك الدععم با دل جملدة و فصديال، وفيده  حريدف وخدداع، وكدذب أقول:      

لصدحي  ن ذلك الكا ُ لم يتبع المناج العلمدي اإ وتفصيل ذلا أوال،و مليط . 

أنده  في فام ما قاله القرآن والحديل عن دور المرأة ومعندى المرداج. وذلدك

 معنددى مدداء الرجددل، ومدداء المددرأة ومعنددىحدددد  كددان ياددُ عليدده علميددا  أن يُ 

النطفدددة والمرددداج  فدددي القدددرآن ، ثدددم فدددي الحدددديل النبدددو ، ثدددم فدددي أقدددوال 

د ي  حديكم الناا ي فالصحابة، ثم في معاجم اللمة العربية. على أن يكون الحُ 

بادذا  ذلك للقرآن الكريم إن خالفته المصدادر الخرة.وذلدك الكا دُ لدم يلتدعم

م قددال بددذلك الددععم البا ددل باددواه وظنوندده  عنددا  فددي االيددالالمددناج أصددال، و

 وانتصارا لُالله . 

إن مما يُبطل زعمه مدن القدرآن الكدريم، هدو أن القدرآن قدد ذكدر أن المداء     

الذ  يتكون منه الانين هو الماء الددافق مدن الرجدل ويخدرج مدن الحويصدلة 

أة  يخددرج مددن المنويددة ويحمددل الحيددوان المنددو ، والمدداء الدددافق مددن المددر
                                                

دعوة خطً القرآن الكريم في إخباره عن مصدر الماء الذ  يتخلق منه الانين، موقع : بيان االيالم ، للرد علدى  1

 http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0004شباا  حول االيالم،: 
دعوة خطً القرآن الكريم في إخباره عن مصدر الماء الذ  يتخلق منه الانين، موقع : بيان االيالم ، للرد علدى  2

 http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0004شباا  حول االيالم،: 
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  3

 .  54،  52القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 

http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0004
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0004
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المبدديا، ويحمددل البويُددة كمددا بيندداه يددابقا . فمدداء المددرأة الددذ  يتكددون مندده 

الانين ال يخرج من المابل وال هو إفرازا  المابل كما زعم ذلك المحدر  

 المريا. 

ٍ يُمْ ِمدْن َمنِدأَلَدْم يَدُك نُْطفَدة  )"ومن ذلك أيُا قوله  عالى: )       ن: )االنسدا نَدىي 

 ( . والنطفددة مددن منددي  ُمنددى، وهددي نفسدداا  المدداء الدددافق فددي الرجددل "(37

ون من والمرأة . فانين االنسان يتكون من مني الرجل ومني المرأة، وال يتك

لك، مني الرجل دون مني المرأة كما زعم ذلك الُمحر  . وبما أن المدر كدذ

ْنَسدداَن ِمددْن نُْطفَددٍة أَ )فقولدده  عددالى: ) َاعَْلنَدداهُ َيددِميع ا ْبتَِليددِه فَ اجٍ نَْمَرددإِنَّددا َخلَْقنَددا ااْلِ

ا ) فددة ( ،يعنددي أن االنسددان يُخلددق مددن نطفددة مختلطددة  امددع بددين نط(2بَِصددير 

الرجددل، وهددي منددي الرجددل، ونطفددة، المددرأة وهددي منددي المددرأة. وهددذا أمددر 

صددحي  قطعددا وموافددق للعلددم، ولدديس خطددً علميددا كمددا زعددم ذلددك الُمحددر  

ي  ن جندين االنسدان يتكدون عنددما يحدد  التلقدالمريا. ومن ال ابدت علميدا أ

ة.وبمعنددى آخددر: عندددما يحددد  بددين الحيددوان المنددو  للرجددل وبويُددة المرأ

  بين نطفة الرجل ونطفة المرأة. وبمعنى آخر أيُا: عندما يحدد االخصاب

اء وبمعندى آخدر: بدين مداء الرجدل ومد، التلقي  بين مني الرجدل ومندي المدرأة

لاندين اطفة المراج ، وهي الُمخصدبة،، ومنادا يبددأ . وبذلك  تكون النالمرأة

ن، كما قال  عالى: مَّ َخلَْقنَدا ( ثُد13يٍن )اٍر َمِكدثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَدة  فِدي قَدرَ ) في التكو 

مَة  فََخلَْقنَ ُْ مَةَ ِعظَ ا اْلمُ النِْطفَةَ َعلَقَة  فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُم ا فََكَسْونَا اْلعِ ُْ دا َظاَم لَحْ ام  م 

ُ أَْحَسدددُن  . (14 - 13ندددون:الميمِقيَن )ْلَخدددالِ اثُدددمَّ أَْنَردددًْنَاهُ َخْلق دددا آَخدددَر فَتَبَددداَرَ  َّللاَّ

 –هددي النطفددة المردداج  -الددرحم -فالنطفددة التددي ُوضددعت فددي القددرار المكددين

ة فدي ، ومناا يبددأ الاندين فدي النمدو ويمدر بتلدك المراحدل المدذكر -الُمخصبة

ر زعدم ذلدك المحدر  ، وإنمدا هدو إعاداز علمدي ُمبادفالمر ليس كما ا ية. 

ي ُمدهش ودامغ ،حاول الكا دُ  مسده وإخفداءه جحدودا  وعنادا ،لكنده فردل فد

 ذلك وفُ  نفسه بنفسه . 

     

إن الحدددديل النبدددو  ، هدددو أيُدددا يُبطدددل زعدددم ذلدددك الُمحدددر ، ثانيوووا :      

دد  ويفُحه ويكرف  حريفه وكذبه. و وجدد عددة أحاديدل نبويدة شدريفة حد

بصراحة معني ماء المرأة، وأكد  معنى النطفدة المرداج ودور المدرأة فدي 

ذلك. أذكر مناا حدي ا نبويا واحدا، مفاده أن النبي عليه الصالة والسالم قال: 

 يالرجل مند يال منعَ فإذا اجتمعا فَ  ،ماء الرجل أبيا وماء المرأة أصفر» }

 .1{«بدإذن هللا  ىن دأالرجدل  يمندالمدرأة  يال منوإذا عَ ، المرأة ذكر بإذن هللا 

                                                
 .  274، رقم:  173 :  1مسلم: الصحي ، ج  1
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واض  مدن ذلدك أن مداء الرجدل هدو منيده، ومداء المدرأة هدو منيادا ، وعنددما 

 ياتمعان  تكون النطفة المراج ، ومناا يظار الانين . 

 

لكلمدة " النطفدة "،  ذلك الكا دُ المحدر  بدالمعنى اللمدو  وأما احتجاج     

لتحريف والخدداع والكدذب. فاو احتااج زا ف وبا ل متاافت يراد عليده بدا

مدن كتداب لسدان العدرب لن النص الذ  أورده في  عريف " النطفة " لمويا  

َادده  وجياددا حسددُ هددواه، وزعددم أن الددنص اللمددو  يييددد البددن منظددور ، َوج 

زعمه، وهذا با ل قطعا. بدليل أن ذلك النص عندما ذكدر  عددد معداني كلمدة 

، لكددن الكا ددُ المتعلددق بددالمني " النطفددة " ، أورد مددن بيناددا معندداه الرددرعي

 نُطفدة المنديِ  يدمي وبه القليل الماء ) أراد به هانا: ابن منظور ، فقال أغفله

ٍ يُْمنَى )االنسان:   التنعيل الععيع )"  ، وفي لقلته " (37أَلَْم يَُك نُْطفَة  ِمْن َمنِي 

ال فدي إ نَُطفكدم  اعلدوا ال " روايدة وفدي "،ِلدنَُطِفكم الحدديل " خيدروا وفدي، 

 اارة". وهو حل على ايتخارة أم الولد ، وأن  كدون صدالحة، وعدن نكدا  

فالنطفة مدن كالمده هدذا  عندي مندي الرجدل، ومندي  .1صحي ، أو ملك يمين (

المرأة ،وباجتماعاما يحد  االخصاب ،و رار  المدرأة بالبويُدة، و تكدون 

ن أن قولده النطفة المراج،  وهذا خال  ما زعمه ذلك الُمحر . وبذلك يتبي

بًن القرآن والحديل أخط  عندما لم يدذكرا دور البويُدة فدي االناداب، وأن 

القرآن أخطً أيُا في قوله بالنطفة االمراج  هو زعم با ل قطعدا كمدا بينداه 

 في نقُنا لععمه . 

 

 هو المرار  المرأة عنصر أن اليوم علميا نعلم:) ثم أن ذلا الكاتب قال     

 بعدا قدال كمدا الحديا دم وال الملدي ِن المابدل ازإفدر مداء ولديس البييُدة

ا البييُة ، بينما Yأو، X عنصر إما فيه المنو  الحيوان وأن القدماء،  دوم 

Xأنصدا   ندوع حسدُ الاندين جدنس  حديدد هدو مصددر ، وهكدذا فالرجدل 

ده كان عندهما من المراج  يكدن لدم علميدة وخرافدا  أخطداء مدن محمد يرد ِ

 أو فدًبوقرا  قبلده، ومدا عصدره فدي العلدوم هلد وصدلت لمدا ا كدرار يدوة

 إذا مندي، كالهمدا لددياما والن دى الدذكر" يقدول: Hippocrate هيبدوكِر 

ا، المولود كان الذكر ماء نوع غلُ  المولدود الن دى كدان ماء غلُ وإذا ذكر 

 عداري ...للكميدة  كدون الملبدة إن متوازن دا الدعوجين مداء كدان وإذا .أن دى

 على يعتمد  الانس  حديد إن إمبيدوكليس  وقال:    رأ البدير ديموكريتُس

 الانسدين بدين المردتركة العُداء أن وأكدد أقدوة، مدايه يكدون الوالدين أ 

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1
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 الادنس حسدُ المتمدايعة العُداء عددا أحددهما، بدين اخدتال  بميدر  نردً

 الدذكر، جدنس يندتج والسدميك القدو  المندو    المداء إن:هيبدون المتملُ. قدال

ا أك ر المني قدرة كانت وإذا الن ى، ينتج وضعف ا ييولة   والك ر  يُنَاُ  ًثير 

،  .1(أن ى  ُنَاُ )الرحم (الممذ ِ  العامل  ملَُّ إذا إما ذكرب

 

فددي  ذلدك التفسدير لديس صدحيحا، لندده بيندا يدابقا أن المدرأة  ردار  أقوول:   

س لديإنااب الانين بمنيادا، وهدو البويُدة بددليل القدرآن والحدديل والعلدم، و

 ما قالدهبإفرازا  المابل كما زعم ذلك الكا ُ. وأما قوله بًن محمدا أخطً في

ذا بًن كال من الرجل والمرأة يرتركان فدي  حديدد جدنس الاندين وان قولده هد

هو خرافة وانعكاح لعلوم عصره  وان الصحي  هدو أن الرجدل هدو مصددر 

خيدرة وا  ال حديد نوع الانين  فإن المر لديس كدذلك ، لنده ثَبُدت فدي السدن

ا كدان بالدلة العلمية أنه ليس الرجل هو الوحيد الذ  يحدد جدنس الاندين كمد

 يُعتقد، وإنما المرأة هي أيُا  رار  في  حديد جنس الانين. 

 

آخر الدرايا  أشار  إلى أن بعا العوامل الصحية أن ) وبيان ذلا،      

لاندين، حيدل بدا  النفسية والاسدية للمدرأة لادا دخدل كبيدر فدي  حديدد ندوع ا

يمكن التنبي بذلك حتى قبل حدو  االخصاب، حسُ  قرير  بي نرره موقع 

Malisha .وجدداء فدي التقريددر أن فريقدا مددن البداح ين الكنددديين فددي  الرويدي

 ورنتو قد  وصل إلى ايتنتاج مام، يتم دل فدي إمكانيدة  حديدد جدنس المولدود 

ل أن المددرأة التددي فددي المسددتقبل مددن خددالل قيدداح ضددمط الدددم لدددة الم. حيدد

يحافظ ضمط الدم لددياا علدى معددال  مر فعدة، هدي أك در ايدتعدادا الناداب 

الددذكور مددن أ  امددرأة أخددرة. بينمددا المددرأة التددي يكددون ضددمط الدددم لدددياا 

وجداء  هدذه االيدتنتاجا   منخفُا غالبا ما  ناُ االنا  أك ر من الدذكور.

ناداب أ فدال فدي امدرأة صدينية يخططدن ال 1000وفق دراية شاركت فيادا 

ه،  ددالتاربددة، حيددل خُددعن لعمليددة متابعددا   بيددة دقيقددة قبددل الحمددل وأثنا

لمعدال  ضمط دم النساء بانتظام  يلة فترة التخطيط لإلنااب، وصوال إلى 

 –حسدُ الدرايدة  –آخر أيام الحمدل.و ميع  النسداء الال دي أنادبن الدذكور 

ا، ميكددين عددم وجدود اد ضمط الدم، قبل فتدرة الحمدل وأثنا بار فاع معدال 

                                                
تاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة وال 1

 .  58القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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أ   ًثير لسن  ووزن المرأة في  حديد جنس الانين. فيمدا  ميدع  مدن أنادبن 

 .1(االنا  بانخفاي في ضمط الدم قبل االخصاب وبعده

كما أكد العلماء أن النظام المذا ي الذ   تبعده المدرأة مندذ  فولتادا، و )       

علددى جددنس الانددين، وصددوال إلددى فتددرة الحمددل يلعددُ دورا مامددا فددي التددًثير 

باالضافة إلى العادا  غير الصحية، علدى غدرار االفدرا  فدي شدرب القادوة 

.وفددي  .أو الكحددول، أو التدددخين، أو إضددافة كميددا  كبيددرة مددن الملدد  للطعددام

ذا  السددياح أكددد العلمدداء أن العامددل الددوراثي يدديثر علددى الصددحة االناابيددة 

 . 2( والخصوبة، وهو ما ييثر بدوره على جنس الانين.

ولكنني في ظل حديل النبي صلى )محمود عبد هللا ناا ويقول الطبيب        

با ليدة التدي  أ نبً أنهللا عليه ويلم الخا  بالسبق والعلو ايتطيع بفُل هللا 

يدتم باددا  حديدد جددنس المولدود وذلددك مددن خدالل التنددافس بدين مامددوعتين مددن 

ا له دور فدي  حديدد كالهم المرأةمن جينا   أخرةجينا  الرجل وماموعة 

جداء  الن ويةزاد عدد الاينا  الذكرية عن عدد الاينا   فإذاجنس المولود، 

زاد عددد الايندا  الن ويدة عدن الايندا  الذكريدة جدداء  إذا أمداالمولدود ذكدر. 

موقدف المندافس  وإنمداالمولود أن ى، وباذا ال  قف البويُة موقدف المتفدرج 

     ا ه الن وية علدى جيندا  الرجدل الذكريدة يسبق وان يعلو باين أنالذ  يمكنه 

 . 3( .فتقوم هي بتركيل جنس المولود

حمددد خطوا دده فدي القدول بحدديل النبدي م أولدىبددأ العلدم يخطدو  ا ن و)      

 :صلى هللا عليه ويلم، فصدر مقال علمي بعنوان

Is the Y chromosome all that is required for sex 

determination? 

  

ص لُدكرومويوم فقط هو المطلوب لتحديد جنس المولدود، وخَ  -Y -ا هل و

 : إلىالمقال 

لفترة  ويلة كان  حديد جنس المولود يعتمد على الكرومويوم الدذكر  وا  

جدعء  إالقناعة بًن هذه النظرية ما هي  إلىفقط. ولكن البحل العلمي وصل 

                                                
، موقددددددع :  نيددددددل نددددددا  ،    2017يندددددداير،  30المددددددرأة لاددددددا دخددددددل فددددددي  حديددددددد نددددددوع الانددددددين: يددددددوم   1

/https://nilenetonline.com/8689  و.https://www.echoroukonline.com 
نددددددا  ، ، موقددددددع :  نيددددددل    2017يندددددداير،  30المددددددرأة لاددددددا دخددددددل فددددددي  حديددددددد نددددددوع الانددددددين: يددددددوم   2

/nilenetonline.com/8689//https:  و.https://www.echoroukonline.com 
،  المددددددرأة لاددددددا دور فددددددي  حديددددددد جددددددنس المولددددددود )يددددددبق علمددددددي مددددددن السددددددنةمحمددددددود عبددددددد هللا ناددددددا :  3

063524https://web.facebook.com/mahmoud.naga.73/posts/1169833323  وأنظددددددر المقددددددال .

 الدددددددددددددددددددددددددذ  اعتمدددددددددددددددددددددددددد عليددددددددددددددددددددددددده الباحدددددددددددددددددددددددددل فدددددددددددددددددددددددددي موقدددددددددددددددددددددددددع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658794/#__sec4title 

https://nilenetonline.com/8689/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1/
https://www.echoroukonline.com/%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7/
https://nilenetonline.com/8689/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1/
https://www.echoroukonline.com/%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7/
https://web.facebook.com/mahmoud.naga.73/posts/1169833323063524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658794/#__sec4title
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كم في جنس المولود من الحقيقة، فقد  م اكترا  العديد من الاينا  التي  تح

ومناددا مددا هددو علددى كرومويددوما  ،مناددا مددا هددو علددى الكرومويددوم وا  

القول بًن  إلىعلى الكرومويوم اكس، مما يدعو  أيُاوحتى  أخرةجسدية 

  .1(على وا  كرومويوم فقط د حديد الانس يتم بعملية جينية معقدة ال  عتم

   

ثبددت العلددم الحددديل أن : )أ حسددانين السدديد حامددد جمددال ويقووول الطبيووب    

انددماج الحدوين المندو  مدع البييُددة يعتمدد علدي الخصدا ص الكاربيدة لاددذه 

يحمدل شدحنة يدالبة ,  x   الخاليا الانسية, فالحوين المنو  الحامل للصدبمي

وبالم دل  حمدل   شدحنة موجبدة يحمل Y  و الحوين المنو  الحامل للصبمي 

ر مدن موجبدة إلدي متعادلدة إلدي البييُة شحنة كاربا ية غير ثابة بحيل  تميد

الحويندا    يالبة , فعندما  كون البييُة موجبدة الردحنة , فإنادا  ادذب إليادا

ذو شحنة يالبة و يتكون جنين أن ي . أمدا عنددما  X المنوية الحاملة للصبمي

الحويندا  المنويدة الحاملدة    كون البييُة يالبة الرحنة , فإنادا  ادذب إليادا

ويتكون جنين ذكر, أما فدي الفتدرة العمنيدة التدي  بةذو شحنة موجY للصبمي

 أو X الصدبمي  فدر  انددماج   كون فياا البييُة متعادلة الردحنة ,  كدون

Y و  كددددون نسددددبة الجنددددة الددددذكور إلددددي االنددددا    مددددع البييُددددة متسدددداوية

50:50)2 . 

الولي : صفا  مداء الرجدل  :يعتبر الحديل إعاازا علميا في قُيتينو )   

رأة , فًوضدد  أن مدداء الرجددل أبدديا غلدديظ وهددو مددا يددراه و يعلمدده ومدداء المدد

عامدددة النددداح, أمدددا مددداء المدددرأة فقدددد وصدددفته السدددنة المطادددرة وصدددفا دقيقدددا 

أن الماء الذ  يتدفق من   وأوضحت أن لونه أصفر, ولقد أثبت العلم الحديل

يميددل إلددي اللددون الصددفر, وهددو  جريدُ أو حويصددلة جددرا  أثندداء االباضددة 

المبيا حامال معه البييُة الناضاة, و لقد يبق إثبدا  االعاداز يتدفق من 

 . 3(العلمي لاذه القُية

 

                                                
،  نس المولددددددود )يددددددبق علمددددددي مددددددن السددددددنةالمددددددرأة لاددددددا دور فددددددي  حديددددددد جددددددمحمددددددود عبددددددد هللا ناددددددا :  1

https://web.facebook.com/mahmoud.naga.73/posts/1169833323063524  وأنظددددددر المقددددددال .

 الدددددددددددددددددددددددددذ  اعتمدددددددددددددددددددددددددد عليددددددددددددددددددددددددده الباحدددددددددددددددددددددددددل فدددددددددددددددددددددددددي موقدددددددددددددددددددددددددع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658794/#__sec4title 
: المسددددددَّلولية المرددددددتركة للرجددددددل و المددددددرأة فددددددي  حديددددددد نددددددوع الانددددددين، حسددددددانين السدددددديد حامددددددد جمددددددال 2

-xxix/971-Number-https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92

wome-and-men-of-responsibility-common-The 
أة فددددددي  حديددددددد نددددددوع الانددددددين، : المسددددددَّلولية المرددددددتركة للرجددددددل و المددددددرحسددددددانين السدددددديد حامددددددد جمددددددال 3

-xxix/971-Number-https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92

wome-and-men-of-lityresponsibi-common-The 

https://web.facebook.com/mahmoud.naga.73/posts/1169833323063524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658794/#__sec4title
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92-Number-xxix/971-The-common-responsibility-of-men-and-wome
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92-Number-xxix/971-The-common-responsibility-of-men-and-wome
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92-Number-xxix/971-The-common-responsibility-of-men-and-wome
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92-Number-xxix/971-The-common-responsibility-of-men-and-wome
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ال انية : المسَّلولية المرتركة للرجل و المدرأة فدي  حديدد جدنس الاندين , )    

يكتسُ جنس من   يكون يببا في أن فعلو ماء أحدهما في الرحنة الكاربا ية 

ي ضدوء المكتردفا  العلميدة الحدي دة , عال مايه, وهذا ما ي بته هذا البحدل فد

وهذه الحقا ق الحدي ة كان من المسدتحيل معرفتادا فدي ذلدك الوقدت, و لدم يدتم 

التوصددل إلياددا إال فددي وقددت قريددُ جدددا  , وهددذا ي بددت صددحة الحددديل و يقدددم 

و أنده مريدل مدن هللا   دليال علي صدح و نبوة الحبيدُ صدلي هللا عليده ويدلم

 . 1(يبحانه و عالي

هنا  نطا  مذكرة ونطا  مين دة فمدن الدذ  ويقول الدكتور قوايمية: )     

ليكددون المولدود ذكددرا أو أن دى. ار بددا   -المحايدددة جنسديا -يدير بط بالبويُدة

بل يخُدع علميدا للتندافس  االنطفة المذكرة أو المين ة بالبويُة ليس عروا ي

عددال كددان الكيميددا ي بددين حامُددية مدداء المددرأة و قاعديددة مدداء الرجددل فًيامددا 

المولود من جنسه. أثبتت البحا  العلمية الحدي ة أنه عندما يلتقي ماء المرأة 

الحامُي بماء الرجل القاعد  وعلت حموضة ماء المرأة على قاعدية مداء 

الرجل يعطي ذلك الفرصة الر با  النطفة المين ة بالبويُة فيكدون المولدود 

م. واذا التقددى مدداء المددرأة أن ددى مصددداقا لحددديل النبددي عليدده الصددالة والسددال

الحامُي بماء الرجل القاعد  وعلت قاعدية ماء الرجل على حامُية ماء 

المددرأة يعطددي ذلددك الفرصددة الر بددا  النطفددة المددذكرة فيكددون المولددود ذكددرا 

الحامُدية هدي  :مصداقا لحديل النبي عليه الصالة والسالم. مالحظدة هامدة

 .    2(موجبةكاربية يلبية والقاعدية هي الكاربية ال

 

 : ncbi العالمي: هذا مقال من الموقع المريكي و)  

 US National library of Medicine / National unstitues of 

Health  :  

ي بت دور حمُية ماء المرأة و إفرازا اا في التًثير المختلف على النطا   

 :ما بعدالبوية الذكرية و الن وية و بالتالي  حديد جنس المولود في 

 

The effects of altering the pH of seminal fluid on the sex 

ratio of rabbit offspring . 

                                                
: المسددددددَّلولية المرددددددتركة للرجددددددل و المددددددرأة فددددددي  حديددددددد نددددددوع الانددددددين، حسددددددانين السدددددديد حامددددددد جمددددددال 1

-xxix/971-Number-rg/index.php/component/content/article/92https://www.eajaz.o

wome-and-men-of-responsibility-common-The 
الدكتور قوايدمية : أخطدر خمسدين معركدة علميدة، انتصدر فيادا القدرآن الكدريم بدالتوثيق العلمدي، موقدع التوحيدد:   2

%C3-http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433 

https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92-Number-xxix/971-The-common-responsibility-of-men-and-wome
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92-Number-xxix/971-The-common-responsibility-of-men-and-wome
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433-%C3


 114 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?t...etion%20vagin

a )1 . 

 آخدر مدن جامعددة كدامبردج ييكدد علدى خاصدية االنتقا يددةوهندا  بحدل )      

 : نسينو بالتالي للملبة لحد الا والسباح و التنافس لكل من ما ي البوين

Y or X : 

 The evolution of eutherian spermatozoa and underlying 

selective forces: female selection and sperm 

competition.2( 

 

ليدة يرعتي النطدا  داخدل االفدرازا  الماب اختال هذه دراية  ُ بت )  و   

 :  الانين و التحديد حسُ كيميا يتاا لنوع باالختيارللمرأة التي  قوم 

 Sperm velocity in seminal plasma and the association 

with gender of offspring 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14660170 )3 

   

بة   بدت مدن جديدد  دًثير نسد harvardارد هنا دراية من جامعة هارفو)     

ن التي الكالور  و السعرا  الحرارية في جسم المرأة و بالتالي في إفرازا ا

يُيكدد  و هدذا قوم بتًثير ُمختلدف علدى كدل ٍ مدن النطدا  الذكريدة و الن ويدة . 

أكد    المرأة في  حديد جنس المولود بركل م بت كمااأيُا  على دور إفراز

ة لادا في إفرازا اا في الصل  فُيلية للنطا  االنا  و مال م الحديل و أن

ا اا  ركيع إفراز أشتدأك ر العطا اا اليبقية على الذكرية خصوصا كل ما 

  و علددى هددذا االكيميددا ي الحمُددي برددكل يفددوح و يملددُ شدددة قاعديددة النطدد

 و نرددره فددي كتابدده كيددف Shettlesاليدداح أقيمددت نظريددة و  قنيددا  العددالم 

 ر جنس  فلك ،  ختا

How to Choose the Sex of Your Baby ?    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21116838  )4 

 

                                                
الدكتور قوايدمية : أخطدر خمسدين معركدة علميدة، انتصدر فيادا القدرآن الكدريم بدالتوثيق العلمدي، موقدع التوحيدد:   1

%C3-/showthread.php?57433http://www.eltwhed.com/vb 
الدكتور قوايمية : أخطر خمسدين معركدة علميدة، انتصدر فيادا القدرآن الكدريم بدالتوثيق العلمدي، موقدع التوحيدد:    2

%C3-http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433 
ر قوايمية : أخطر خمسدين معركدة علميدة، انتصدر فيادا القدرآن الكدريم بدالتوثيق العلمدي، موقدع التوحيدد:  الدكتو  3

%C3-http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433 
انتصدر فيادا القدرآن الكدريم بدالتوثيق العلمدي، موقدع التوحيدد:  الدكتور قوايمية : أخطر خمسدين معركدة علميدة،   4

%C3-http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14660170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21116838
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433-%C3
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433-%C3
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433-%C3
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433-%C3
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د أمريكيددة " مددن جامعددة أكسددوفور -هنددا بحددل و درايددة " بريطانيددة و )     

وندا  النظدام المدذا ي لدألم فدي  دًثيره علدى مك  بت الدور الفعدال فدي نوعيدة 

ادددا جسدددماا و بالتدددالي إفرازا ادددا المابليدددة و البويُدددة أيُدددا بحيدددل أن  ناول

ل عمددة معينددة دون غيرهددا يعودهددا بخصددا ص كيميا يددة  دديثر علددى يددلو  

 دى و الذ  ييعطي أيبقية لنطدا  علدى أخدرة أذكدر أو أن االنتقا يإفرازها 

و أ Xخل في  حريف مسار التًثير لصال  إمدا جدنس للنظام المذا ي للمرأة د

   Yجنس 

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2008/080423.ht

ml)1 . 

 

 ة بتحديددوالمتعلقد لقوال ال باء التي أوردهدا ذلدك الكا دُأما بالنسبة       

علدم نوع جنس الانين ، ففياا جانُ من الصواب و تفق عموما مع ما قالده ال

را  .لكن ما حكاه ذلك الكا ُ عن رأ  أبقو نقا قوله قرآن والحديل ، وال

ندداقص، لندده كددان يقددول بددًن الانددين يتكددون مددن منددي الددذكر والن ددى ودم 

ا . وأمدالطمل، وذلك الكا ُ أغفل دم الطمل وينعود الحقا لتفصديل موقفده 

نبددي لالموجددود بيناددا وبددين الحددديل النبددو  ، فالددذ  الشددك فيدده فددإن ا الترددابه

وال كدان  ،عليه الصالة والسالم، قد كان أميا لم يتعلم علما من العلوم  امحمد

 له ا صدال بًهدل العلدم ، وقدد كدان القدرآن يندعل عليده حسدُ حدواد  الددعوة

اب، ن والكفدار مدن المردركين وأهدل الكتديم أصدحابه والمندافقااليالمي ، أما

 لدده علددى أن يددً وا بمنددس والاددن كلاددم حددداهم بددًن يددً وا بم لدده، و حدددة االو 

حيدا وفعاعوا عن الرد  وهذا يعني أنه كان نبيا، وأن قولده عدن الاندين كدان 

لكدريم اوعليه فال يُمكدن أن يوجدد خطدً علمدي فدي القدرآن ال نقال وال  علما . 

س وال في الحديل الصحي ، فإن ثَبُت وجود خطً علمي في الحديل، فادو لدي

 بحديل صحي  قطعا. 

 

الددذ  وجدددناه بدين قددول النبددي عليده الصددالة والسددالم  توافوقوأموا سووبب ال    

هديالء ال بداء المتعلدق بددور البدوين فدي  حديدد ندوع الاندين، بعا وقول 

فددإن يددبُ ذلددك هددو أن علددم ال بدداء وغيددرهم مددن أهددل العلددم فيدده الصددواب 

والخطً ، وصوابام على ثالثة أنواع: نوع أخذه هديالء العلمداء عدن النبيداء 

منعلة، وألحقوها بعلومام وكتبام. لن النبي عندما يريله هللا  عالى وكتبام ال

يً ي بًياييا  العلوم المتعلقة بخلق الكون والحياة واالنسدان ، بددليل أن هللا 

                                                
علمدي، موقدع التوحيدد:  الدكتور قوايمية : أخطر خمسدين معركدة علميدة، انتصدر فيادا القدرآن الكدريم بدالتوثيق ال  1

%C3-http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57433 
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 عددالى وصددف التددوراة التددي أنعلاددا علددى نبيدده مويددى عليدده السددالم بقولدده: 

ةٍ َوَكتَْبنَا لَهُ فِي اْلَْلَوا ِ ِمْن ُكل ِ َشْيٍء مَ ) ْوِعَظة  َو َْفِصيال  ِلُكل ِ َشْيٍء فَُخدْذَها بِقُدوَّ

. وهدذا ((145العرا : َوأُْمْر قَْوَمَك يًَُْخذُوا بًَِْحَسنَِاا َيًُِريُكْم دَاَر اْلفَاِيِقيَن )

المملددوءة وينطبددق علددى التددوراة الصددلية، وليسددت المحرفددة الموجددودة ا ن 

 بالخطاء والبا يل والتناقُا  .

ِ    َْرُجدونَ َمدا لَُكدْم اَل ) لقومده : -عليه السدالم -ومن ذلك أيُا قول نو        َّلِلَّ

ا  أَلَددْم  َددَرْوا َكْيددَف خَ  ا  َوقَددْد َخلَقَُكددْم أَْ ددَوار  ُ َوقَددار    َيددَماَواٍ  ِ بَاق ددا  َيددْبعَ لَددَق َّللاَّ

ا  ا َوَجعََل الرَّْمَس ِيَراج  ُ وَ  َوَجعََل اْلقََمَر فِيِانَّ نُور  ا  دا  ْم ِمدَن اْلَْرِي نَبَ  أَْنبَدتَكُ َّللاَّ

ُ جَ  ا  َوَّللاَّ وا ِمْنَاا َي بَِسا  ا ِلتَْسلُكُ ُكُم اْلَرْ عََل لَ ثُمَّ يُِعيدُُكْم فِيَاا َويُْخِرُجُكْم إِْخَراج 

ا ) م ذكدر . واضد  مدن ذلدك أن نوحدا عليده السدال ((20 -14ندو :ُيباُل  فَِااج 

 تعلددق بعدددة علددوم، كالطددُ، والفلددك، لقومدده حقددا ق كونيددة مامددة ومتنوعددة 

طدن بوالامرافيا، مناا م ال، خلق االنسان ومروره بً وار عندما يكون فدي 

أمه. ووجود يبع يموا ، وان القمر هو كوكدُ يًخدذ الُدوء مدن الردمس، 

 وأن الرمس هي الملتابة ال القمر. وان االنسان مخلوح من  راب . 

 

بام تادارالعلمداء، هدو علدم اكتردفوه ب يالءوالنوع ال اني من صدواب هد       

واب لدم أثناء مماريتام لاا ، كالطُ والكيمياء م ال. والنوع ال الل ، هو صد

ظريدة الن واالجتادادا  يصلوا إليه بالتادارب ، وإنمدا وصدلوا إليده بالتدًمال 

 السليمة بناء  على معطيا  صحيحة أوصلتام إلى نتا ج علمية صحيحة.

 

ن مدا لمية،  فاي ك يرة جدا لن العلم في عصدورهم كداوأما أخطايهم الع    

هدددو ا ن. فكدددان  يدددعال متخلفدددا جددددا مناادددا وويددديلة وحصددديلة، ولددديس كمدددا

ا هم ك يدرا فدي المالدُ، ويدنذكر منده شدواهد ك يدرة فيمدصوابام قليال وخطي

قدل أيً ي. وهذا المدر مدا يدعال موجدودا فدي العلدم الطبيعدي المعاصدر، لكنده 

لى عوأخطاء العلماء هي أدلة قطعية وأحسن حاال بك ير. خطً وأك ر صوابا 

ر أناددم ليسددوا كالنبيدداء، وإنمددا هددم برددر يُصدديبون ويخطَّلددون حتددى وإن َك ُدد

 صوابام وقل  خطيهم .

  

 حوولفيمووا قالووه عوون مرا بالطووب اليونوواني الووزعم بتووأثر اإلسووالمنقض الثووا:ث  

 الجنين:

منادا أن أحددهم زعدم أن معاعم عدن بعدا إخوانده المالحددة ،  نقل الكاتب  

فكدان ممدا  ،االيدالم عدن  طدور الاندين ُمتدًثر بمدا قالده الطدُ اليونداني قول 

 فقط أشير أن أود االغريق الطُ عظماء ييرة في نخوي أننا بما و) )قاله:
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 فيده وقدع آخدر خطدً جسديما ينقدل أنده والمريُ لالنتباه ملفت خرآ  رابه إلى

 :  أبقرا 

 وأبدو ع مدان بدن ويدال الدراز  مويدى بدن يمإبدراه حددثنا : مسدلم صدحي 

 بيأ ابن أخبرنا :ا خران و قال ،حدثنا :يال قال كريُ لبي واللفظ كريُ

بدن  عدروة عدن هلل عبدد بدن مسدافع عدن شديبة بدن مصدعُ عدن أبيه عن زا دة

 متسل  هل :ويلم عليه هللا صلى هلل لريول قالت امرأة أن عا رة عن العبير

 دا ي  ربت: عا رة فقالت لاا نعم :فقال ،الماء صر وأب احتلمت إذا المرأة

 لربها يكون وهل دعياا ويلم: " عليه هللا صلى هلل ريول فقال :قالت .وألت

 مداء العد وإذا أخوالده الولدد الرجدل أشدبه ماء مايها عال إذا ذلك بلقِ  من إال

 أعمامه " أشبه ماءها الرجل

٣٢٠-١Hippocrate, pp. :  : أبقرا 

 كدان الدذكر مداء ندوع غلدُ إذا ، مندي علدى كالهمدا يتوفران ن ىال و الذكر

 مداء كدان إذا  ، المولدودة أن دى كاندت الن دى مداء غلدُ اذوإ ، ذكدرا المولود

 يالال الذ  السيال...... للكمية  كون الملبة فإن متوازنا أو مختلفا العوجين

 هو و شياءال هذه بكل يعلم أن لمحمد أين من : هو المتدين ريوح في ا ن

  .1( الفقير،،،،،،، البدو  اليتيم المي

 

يابقا ،  ال يوجد خطً في الحديل، ومعناه صحي  كما بيناه أوال: أقول:       

فددي  حديددد جددنس الانددين وهددذا يخددص  ًن كددال مددن الرجددل والمددرأة يُرددار بدد

ردبه الحديل الذ   كلم عن جنس الانين. وأما هذا الحدديل فادو يدتكلم عدن ال

ن ، وقدد  كدوأبيدهأك در مدن  أمهن جنس الانين.فقد يكون الذكر يربه وليس ع

ية لكاربا االن ى أشبه بًبياا من أماا. والعلو في الحديل يتعلق بقوة الرحنة 

مدر ، ومندي المدرأة وهدو البويُدة،وليس ال -الحيدوان المندو  –في  النطفة 

ا . لكدن هندكما كان يُعتقد ، بًن الرجل هو المسيول وحدده عدن جدنس الاندين

ق . فانددا قو ددان ، قددوة  تعلددكلم عددن الرددبه ال علددى جددنس الانددين الحددديل يددت

حدديل وعليه فإن مقارنة ذلك الكا ُ لل بانس الانين، وأخرة  تعلق بالربه.

 مع قول أبقرا  ال يص  وليس في محله، وزعمه با ل من أيايه .

       

م يكدن أميندا فدي نقلده لقدول أما بالنسبة لما قالده أبقدرا ، فدذلك الكا دُ لد       

قَداَل بقدرا  فِدي كتداب )  أبقرا ، وهذا نصه كما نقله عنه ابن قيم الاوزية: )

ْفل أَبَاهُ َوإِذا َكاَن  : الجنة َوإِذا َكاَن مني الرجل أَك ر من مني اْلَمْرأَة أشبه الط ِ

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 .  60الباب الول : الخطاء العلمية،  : القرآن والحديل، 
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ْفدل أمدده َوقَدالَ  ي  يندعل مددن اْلَمنِدد :مندي اْلَمدْرأَة أَك ددر مدن منددي الرجدل أشددبه الط ِ

ِحيَحة َصِحيحا َومن السقيمة يقيما َوقَالَ  اء اْلبدن كلَاا َويْاِر  من الصَّ َُ  :أَْع

 . 1...(ل حوالوَ إِن الصلع يلدون صلعا والرال يلدون شاال والحَ 

 

عال فدي  -وذلك الكالم نفسه  قريبا أورده الطبيُ أحمد بن يحيى البلد      

) لربه ال عن جنس الاندين فقدال أبقدرا :ويتكلم عن ا -القرن الرابع الاار 

 يذا کدان مندإو أبداهالطفدل  أشدبهالمدرأة  يالرجل اک ر مدن مند يکان من إذاو 

وهنددا أنقددل أيُددا كالمددا  .2(  أمددهالطفددل  أشددبهالمددرأة اک ددر مددن مندد  الرجددل 

ن الذكر والن دى عندد أبقدرا مفصال ع وجدالينوح كمدا ذكدره الطبيدُ  ن  كو 

ن د  و علد  ن  ولدد الدذکر و ال) إ، فقدال:  هد ( 4ح: أحمد بن يحيى البلد ) 

جددل أالفاليدفة يودون مدن و ال بدداءمدن  ابقدرا  و جدالينوح و غيرهمدا رأ 

و ضددعفه فدد  حرار دده و برود دده  ييمندد  و اليسددرم و مددن اجددل قددوة المنددال

مدن  اليسدر أو اليمدنرقته و غلُه و من اجل  وون الاندين فد  الااندُ و

منبع ا من الخصية اليمند  مدن الرجدل و المدرأة و  يمنالرحم. فما کان من ال

من الرحم  ولد منه ذکر ال محالدة و مدا  اليمنالاانُ  إلىکان قويا انصبابه 

کان انبعاثه من الخصية اليسرم مدن الرجدل و المدرأة و کدان ضدعيفا و کدان 

من الرحم  ولدد عنده االن د  ال محالدة و مدا کدان  اليسرانصبابه ال  الاانُ 

 ييودون مند أنفيده فدان ا فدق  الغلُلفا ف  ذلک کان حاله بحسُ حال مخت

کامل. و مت  اختلطدا و کدان   المرأة قويين  ولد عن ذلک ذکر قوالرجل و 

المرأة ضعيفا و کانا متساويين ف  کميتامدا ال يملدُ  يالرجل قويا و من يمن

ونده ذکدرا ک أماقليال،  االنا احدهما ا خر بو ر ه  ولد عن ذلک ذکر يربه 

المرأة بحسُ مدا يخدص الدذکر  يالرجل و فُل حرار ه عل  من يفلقوة من

ه لالندا  فالُدعف القوة عل  االن   و اما ضعفه و شدبا ف  نوعه من فُل

قلة الحرارة. فان غلُ من  الرجل لمن  المدرأة االن   و يالذم يوون ف  من

ذکير الددذم فدد  التددبو ر دده  ولددد عددن ذلددک ذکددر قددوم لدديس لدده ناايددة الومددال 

الرجل بو ر ه  يالمرأة عل  من يالمرأة فان غلُ من يخالطه من ضعف من

فدان کدان  ولدده  االنا يف رخو يملُ فيه شبه عذکر ض أيُا ولد عن ذلک 

فيده اک در  االندا من الرحم کان ضعفه و رخاو ه و شدبه  اليسرف  الاانُ 

رارة للدذم يخدص من برد المعاج و قلة الحد اليسرللذم يوتسبه ف  الاانُ 

ان کدان  ووندده فد  الاانددُ مددن ذلدک ولقربدده مدن الطحددال و اليسدرالااندُ 

                                                
-253ابن قيم الاوزية :  حفة المودود بًحكام المولود، حققه عبد القادر الرنايو   ، دار البيان ، دمردق،  :  1

254 . 
،  :  1980 دبير ألحبالى و ال فال و الصبيان و حفظ صدحتام ، دار الرشديد، بمدداد، أحمد بن يحيى البلد :  2

84 . 
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اقل للدذم  االنا من الرحم کان ما فيه من الُعف و الرخاوة و شبه  اليمن

مددن الحددرارة و قلددة البددرد الددذم يخددص الاانددُ  اليمددنيوتسددبه فدد  الاانددُ 

أة رخدوا ضدعيفا و المدر يک و لمااور ده للوبدد. و ان کدان مندمن ذل اليمن

الرجل يملدُ  يمن فان کان ال محالة  أن ىالرجل کذلک  ولد عن ذلک  يمن

المدرأة  يکاندت االن د  قويدة  ردبه الدذکور. وان کدان مندالمدرأة  يبو ر ه لمن

کددان  وويناددا فدد   إنيملددُ بو ر دده لمندد  الرجددل کانددت االن دد  ضددعيفة و 

کانددت  اليسددرنددُ ان کددان  ووناددا فدد  الااکانددت اقددوم و اليمددنالاانددُ 

مددن  اليسددرمددن القددوة و الاانددُ  اليمددنمددا يخددص الاانددُ  لجددلاضددعف 

الرجدل يفدوح  يالمدرأة و الرجدل قدويين و کدان مند يالُعف. و مت  کان من

و بخاصدته ان کدان  أبداهقو ه و ک ر ه لمن  المرأة  ولد عن ذلک ذکدر يردبه 

 العُاءف  منافع هوذا يعتقد جالينوح  .من الرحم اليمن ولده ف  الاانُ 

 .1( ال باءو أبقرا  و غيرهما من 

قدال ابقدرا  فد  )أيُا أقواال أخرة لبقرا   ربه السابقة فقدال:  وأورد       

الرجدل  يقويا و ربمدا کدان ضدعيفا و کدذلک مندالمرأة  يربما کان من الجنة

کان قويا  إذاالرجل  يو ضعفه يوون الذکر و االن  . من يمن قوة المن أيُا

 يالمندد أنو قددال فدد  موضددع آخددر  کددان ضددعيفا ولددد ان دد  ... إذاولددد ذکددرا و 

من الخصدية اليمند  مدن الدذکر او مدن االن د  يولدد ذکدرا و مدا کدان  المنبعل

يدقط  إن يمن اليسدرم فدان هدذا المند با خرمنبع ا ف  احدهما من اليمن  و 

 اليسدرُ ولد ذکرا يربه معاجه لمه فان يدقط فد  الااند اليمنف  الاانُ 

مددن الخصددية  يالن احدددهما يددوُ المندد لبيادداولددد ان دد   رددبه فدد  معاجاددا 

ما ذکره أبقرا  من  ولد الذکور  فًمامن الخصية اليسرم...  ا خراليمن  و 

و اذا کدان  ولدد ... منده  اليسدرو  ولد االن   فد  الااندُ  اليمنف  الاانُ 

تاب الحيوان و جالينوح ف  ک أيُاالذکر لحما قال ابقرا  و اريطو اليس 

عددن ضددعفه مددن الرجددل و المددرأة وو ييوددون عددن قددوة المندد إنمددامددن بعدددهما 

فدد   اليمددنانبعاثدده مددن الخصددية اليمندد  مناددا و عددن يددقو ه فدد  الاانددُ 

  .2(الرحم

في ذلك النص المتُمن لقول أبقدرا  وجدالينوح أخطداء علميدة  أقول:     

ن الانين،وليس فيده مدن الصدواب إال القليدل. منادا إن قدول  ك يرة  تعلق بتكو 

بددًن حددرارة منددي الرجددل والمددرأة متميددرة شدددة وبددرودة أبقددرا  وجددالينوح 

                                                
،  :  1980 دبير ألحبالى و ال فال و الصبيان و حفظ صدحتام ، دار الرشديد، بمدداد، أحمد بن يحيى البلد :  1

82- 83 . 
،  :  1980 دبير ألحبالى و ال فال و الصبيان و حفظ صدحتام ، دار الرشديد، بمدداد، أحمد بن يحيى البلد :  2

82- 83 . 
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، لن معدل الحرارة بداخل جسم الرجدل والمدرأة بداخل الاسم ليس بصحي 

. ومناددا قولامددا بددًن منددي درجددة  37فددي الظددرو  العاديددة واحددد يسدداو : 

نمددا يخددرج مددن الحويصددلة ، وإ الرجددل يخددرج مددن الخصدديتين، وهددذا خطددً

فدي المندي . يسدارها لليميناا وال  ال  ًثيرالمنوية وهي أعلى من الخصيتين و

ومناا أنه ليس صحيحا أن كمية المني من الرجل والمرأة لاا دخدل قدي ندوع 

أكبر دا ما من كمية مني  مني الرجل كمية لنه من ال ابت علميا أن الانين، 

يين من الحيوانا  المنوية، لكدن مندي المدرأة مال المرأة، لن مني الرجل فيه

ليس فيه عدادة إال بويُدة واحددة، وفدي حداال  ندادرة يكدون عدددها اثندين أو 

وبمدا . . وهذا يعني أن كمية مني المرأة أقل بك ير من كمية مني الرجدلثالثة

تكون دومددا الملبددة يددأن وجددالينوح  حسددُ زعددم أبقددرا أن المددر كددذلك و

، ولددن  ولددد وال حي  قطعددا، وإال لدم يُولددد إال الرجددالللرجدل، وهددذا لدديس بصدد

ومناا أناما قاال بًن مكان الانين يمين الرحم . أن ى واحدة، وهذا با ل قطعا

ن لن االخصاب ال وهذا ليس بصحي ، نوع الانين. أو يسارها ييثر في  كو 

عالقة له باليمين واليسار فدي قندا ي فدالوب وال فدي الدرحم ، وهدو ال يدتم فدي 

الرحم وإنما يحد  في قناة فالوب ، وفياا يتم االخصاب ويتحدد نوع الاندين 

فيه ثم  بدأ في النمو  البويُة الملقحة إلى الرحم و نمرح، ثم  نعل 1وصفا ه

ن الانين  .حسُ مراحل  كو 

 

واض  من ذلك، أن أبقرا  وجالينوح وأريدطو ومدن قدال بقدولام وقعدوا     

ًن الانين يتكون من مني الرجدل والمدرأة ودم ، كقولاما ب 2في أخطاء ك يرة

، وال وجددود لاددا فددي القددرآن وال فددي الحددديل الحدديا كمددا ينفصددله قريبددا،

السددددابق . فلمدددداذا أخطددددً هدددديالء ال بدددداء الكبددددار ولددددم يخطددددك القددددرآن وال 

الحديل،،   . أخطً هيالء لنام أ باء برر يُخطَّلون ويُصيبون، وأما النبدي 

م فقددد كددان نبيددا، ولددو كددان  بيبددا ،أو عالمددا ،أو محمددد عليدده الصددالة والسددال

فيلسددوفا ، وُم قفددا لخطددً كمددا أخطددً هدديالء، لندده برددر يتددًثر بعلددوم عصددره 

.فددالنبي ال يوجددد خطددً فددي الددوحي االلاددي الددذ  يددً ي بدده، وال فددي أقوالدده 

الصحيحة المروية عنه، لكن غيدره مدن البردر كالعلمداء مد ال، فادم يُخطَّلدون 

ًخددذون صدددوابام مددن الدددوحي االلاددي أو مدددن اجتادددادا ام يقدددد ويُصدديبون، و

 .وقيايا ام و ًمال امو ااربام 

                                                
 https://esteshary.com/ر ، أين  حد  عملية االخصاب ، موقع : ايترا 1
أريدطو فدي حدق العقدل والعلدم. أخطايهم كبيرة وك يرة ليس هنا موضع  فصيلاا . وأنظدر مد ال، كتابندا: جنايدا   2

 35 :  1وكتابي: مخالفة الفاليفة المسلمين لطبيعيا  القرآن الكريم. وانظر أيُا: أريطو : كتداب الطبيعدة ، ج

و مددا  55. و عبدد الددرحمن بيصددار : الفلسدفة اليونانيددة ،  :  63. و ابدن رشددد : ريددا ل ابدن رشددد الطبيددة ،  : 

 . 101يونانية ،  : بعدها . و أميرة مطر : الفلسفة ال

https://esteshary.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A8
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ددًَ النبددي ذلك وبمددا أن المددر كذلك،فدد     الكا ددُ الددذ  نقددل كددالم أبقددرا  وَخط 

كا دُ نده محمدا عليه الصدالة والسدالم وا امده بًنده  دًثر بً بداء زمانده هدو أ

جاحد محر  ،  لظاهر أنهحر  جاحد معاند متعصُ للبا ل.وامُ أو ،جاهل 

ليل أندده لددم يكددن بددد فعددل ذلددك  عنددا فددي االيددالم وانتصددارا لاددواه وإلحدداده.

لقدوال أبقدرا  ، وال قدرأ الحدديل النبدو  قدراءة علميدة . موضوعيا في نقله 

العلمدي  االعادازفقد أيقط أخطاء أبقرا  ، وحر   الحديل وقعمده، وأغفدل 

ردكك المسدلمين فدي نبديام وديدنام بخبدل ليُ  الذ   ُدمنه.فعل ذلدك ثدم  سداءل

 أن لمحمد أين من : هو المتدين ريوح في ا ن يالال الذ  السيالبقوله: )

  .1( الفقير،،،،،،، البدو  اليتيم المي هو و الشياء هذه بكل يعلم

 

 إنه ييال زا ف ياقط متاافت يراد على صداحبه بدالتحريف والتالعدُ     

 ين يعلمون ويُيمنون أن محمدا ريدول هللاوالتعصُ للبا ل، لن كل المسلم

 يدرهم مدنغوخا م النبيين، وهو لم يكن له علم بعلم الفاليفة وال ال باء وال 

ْل قُد)لى: علماء البرر  وإنما كان نبيا أميا خا ما علمده ربده بدالوحي. قدال  عدا

قَداَء َرب ِدِه لِ فََمدْن َكداَن يَْرُجدو   َواِحددب لَدهب ُكْم إِ إِنََّما أَنَا بََررب ِم ْلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَاُ 

ا َواَل يُْرِرْ  بِِعبَدادَةِ َرب ِدهِ  َوأَْندَعَل (،و)(110ا )الكادف: أََحدد  فَْليَْعَمْل َعَمال  َصاِلح 

ُ َعلَْيددَك اْلِكتَدداَب َواْلِحْكَمددةَ َوَعلََّمددَك َمددا لَددْم  ِ َعلَ ْعلَددُم َوَكددُكددْن  َ  َ َّللاَّ ددُل َّللاَّ ُْ  ْيددكَ اَن فَ

ا )النساء:  ُِ نُوِحي (،(113َعِظيم  ْعلَُمَادا ا ُكْندَت  َ َادا إِلَْيدَك َمد ِْلَك ِمدْن أَْنبَداِء اْلمَْيد

. فددًين  (49 )هددود:ْلُمتَِّقددينَ بَددةَ لِ أَْنددَت َواَل قَْوُمددَك ِمددْن قَْبددِل َهددذَا فَاْصددبِْر إِنَّ اْلعَاقِ 

صد  ال ي   .االشكال،،،،،،      ، وأيدن السديال الُمالادل المععدوم ،،،،  

،  ُم قفدا  رحاما وال قيمة لاما، لن محمدا كان نبيا أميا ولدم يكدن عالمدا وال

يل لددذلك أخطددً هدديالء العلمدداء، ولددم يُخطددك القددرآن الددذ  جدداء بدده، وال الحددد

 . الصحي  الذ  قاله

 

 مدن ،أ  المتدًخرين المسدلمين إن بدل): الُملحدد قدال ثوم أن ذلوا الكاتوب    

 الحدال كمدا يفتخدرون ، العربيدة الدى اليوندان أعمدال  رجمدت أن بعدد جداءوا

 النصدو  فدي يادونده مدا مدع  توافدق القرآنيدة الطبيدة المعلومدا  أن اليدوم

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 .  60القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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 جوزيده قديم ابدنأن وذكدر ملحدد آخدر   .1( القديم أبدن ومدنام ، أعاله المقتبسة

   .2(القرآن صدح على دليال االغريق علوم مع نآالقر –علم بتطابق ) ُرح  ي

    

غيدرهم علدوم ال بداء والفلكيدين و ،  اُ االشدارة هندا إلدى أنأوال :أقول    

فيادا الصدحي  والخطدً. والصدحي  هدي علدوم نسدبية  من أهدل العلدم علدومام 

 قسدمو . التي جدايوا بادا ةقسم مًخوذ من أقوال النبياء والكتُ السماوي مناا

خطددا مددا وأ . لعلمدداء بالتاددارب والتددًمال  والقيايددا صددحي   وصددل إليدده ا

فدي العصدور خاصدة  نسبية فًخطايهم ك يرة جدداهيالء، فلما كانت علومام 

و خلف علوم عصدرهم. لكدن ذلدك ال ينطبدق علدى لُعف مناهاام  ،القديمة

 فدي علوم النبياء، فال  وجد أخطاء في الوحي الصحي  الدذ  يدً ون بده، وال

ن ا يعندي أمدن أقدوالام . وهدذ التي صحت عنام، فإن لم  ص  فليست أقوالام

الددوحي الصددحي  يتفددق  مامددا مددع حقددا ق العقددول والعلددوم مددن جاددة، وهددو 

ي كمدا أن وجدود التوافدق بدين الدوح المايمن والَحكم عليادا مدن جادة أخدرة.

الصدددحي  وحقدددا ق العقدددول والعلدددوم هدددو أمدددر  بيعدددي وضدددرور ، ويادددُ 

 وحياالهتمددام والتنويدده بدده للددرد علددى مددعاعم القددا لين بوجددود  ندداقا بددين الدد

مكدن والعلم. نعم ذلك يوجد بدين الدوحي المكدذوب والعلدم الصدحي ، لكنده ال يُ 

 أن يوجد بين الوحي الصحي  والعلم الصحي ، لن مصددرهما واحدد هدو هللا

  عالى.

 

ي ن فيمدا ذكدراه عددن ابدن قديم الاوزيددة لديس بصددحي ، إن قدول البدداح َ ثانيوا:    

يددة عندددما  كلددم عددن وفيدده  حريددف و حامددل عليدده. وذلددك أن ابددن قدديم الاوز

الاندددين فدددي الدددوحي الصدددحي  وعندددد ال بددداء  نددداول الموضدددوع بطريقدددة 

، وانتقدهم فدي أخطدا ام ومدنااام  أظار صواب ال باء، موضوعية نعياة

وحيداد . فتناولده بعلدم ، وال افتخدر بادم، ولم يكن  ابعا لام وال متحامال علديام

س. والنص ا  ي يُ ُبت وانتصر للوحي وجعله َحكما على أقوالام وليس العك

داِدح َعدن خدالح ) ذلك ويفُ  منتقدي ه، قال: قلدت الَّدِذ  دل  َعلَْيدِه اْلدَوْحي الصَّ

ا إِلَدى  دور آخدر فَيكدون أَوال نُْطفَدة  اْلبرر أَن اْلخلق يْنتَقل فِي كل أَْربَِعيَن يَْوم 

ا مَة َكدذَِلك،ثمَّ علقَة َكذَِلك  ،أَْربَِعيَن يَْوم  ُْ و  بعدد ما َدة  ثدمَّ  ،ثمَّ ُم يدْنف  فِيدِه الدر 

ا فََاذَا َكًَنَّك  راهده عيَان ا َوَما َخالفه فَلَْيَس َمَع اْلمخبر بِِه عيدان   َوعْررين يَْوم 

َوَغايَة َما َمعَه قِيَاح فَايد و رري  اَل يُِحيط علما بمبدإ َما َشاهده ِمْنهُ أَو  َْقِليدد 

                                                
علميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء ال 1

 .  61القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  2

 . 64القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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َمرى َخلفه فِيِه فيعتقد فِيِه المعتقد أَن َهدذَا  لَواِحد غير َمْعُصوم وكل َما َجاَء بِهِ 

أَمر ُمتَّفق َعلَْيِه بَين الطبا عيين َوأَصله ُكله َواِحدد أَخَطدً فِيدِه ثدمَّ قَل ددهُ مدن بعدده 

 . 1{َواْلقَْوم لم يراهدوا َما أخبروا بِِه من ذَِلك

وجدوا اْلَانِدين فِدي حوا الحاكين أَحيَاء وأموا ا فَغايَة َما َمعَام أَنام شر  }وَ      

فة الَّتِي أخبروا بَاا َولَِكن ال ِحم على الص   مبددأعلم لَُام بَِما َوَراء ذَِلدك مدن  الرَّ

اْلحمدل َو مَيددر أَْحدَوال النِْطفَددة فَددإِن ضديق مقلدددهم اْلفَددْري َوقَداَل نفددري أَناددم 

بلمددت َمددا اعتبددروا بكددرا مددن َحْيددُل وِ َّلددت ثددمَّ جعلُددوا يعدددون أَيَّامَاددا إِلَددى أَن 

دفة الَّتِدي أخبدروا بَادا فََادذَا َغايَدة ذَكُروهُ ثمَّ شدر   حوها فوجددوا اْلَمدر علدى الص 

اْلَكِذب والبات فَإِن اْلقَْوم لم يدعوا ذَِلك َوَكيف يُمكنُام دَعدَواُهم وهدم يخبدرون 

ا يصير َشًْن اْلحمل َكذَا َوَكذَا َوإِنََّما  َمَع اْلقَْوم كليا  أَن بعد ذَِلك بَِكذَا َوَكذَا يَْوم 

دي َكدذَا َوَكدذَا ُِ َوك ير .وأقيسة َويَْنبَِمي أَن يكون َكذَا َوَكذَا والنظام الطبيعي يَْقتَ

ِمْنُام يًَُْخذ ذَِلك من حركدا  اْلقََمدر وزياد ده ونقصدانه َومدن حركدا  الرَّدْمس 

ُام وأبطلدوا َومن التَّ ِْليل والتربيع والتسديس والمقابلة ورد َعلَْيِام آَخدُروَن ِمدنْ 

والنسدُ وأحدال بِدِه  ذَِلك َعلَْيِام مدن ُوُجدوه وأحدال بِدِه علدى الخلدق َواْلولَدى

آَخُروَن على أَيَّام البحارين َو مَير الطبيعة فِيَاا ورد بعا َهُياَلِء على بعا 

 .2{وأبطل قَْوله بَِما  ََرْكنَاهُ َمَخافَة التَّْطِويل

ترري  وااليتقراء التَّام الَِّذ  اَل يخرم َونحن اَل ننكدر أََص  َما بًَِْيِديِام ال}وَ    

دا يددل علدى  ذَِلك َولَِكن لَْيَس فِيِه َما يَُخالف اْلَوْحي َعن خال  الجنة أبددا َوِممَّ

أَن اْلقَددْوم لددم يخبددروا فِددي ذَِلددك َعددن ُمَردداهدَة قَددْولام إِن اْلَانِددين الَّددِذ  يُولددد فِددي 

 ديا فِي  ِْسعَة أَيَّام ودمويدا فِدي ثََمانِيَدة أَيَّدام أخدر ولحميدا  الرَّْار السَّابِع يصير دي

ا أخر فَإِذا اْجتمعت َهدِذه  فِي  ِْسعَة أَيَّام أخر َويقبل الِصوَرة فِي أثنى عرر يَْوم 

مَة فِي اْلَْربَعين الولى َوَهدذَا  ُْ ا فاعلوه ُم اْلَيَّام َصاَر  َخْمَسة َوثاََلثِيَن يَْوم 

قطعددا َوإِنََّمددا يصددير لحميددا بعددد ال ََّمددانِيَن َوم ددل َهددذَا اَل يددْدر  إِالَّ  كددذب َظدداهر

بِددَوْحي أَو ُمَردداهدَة َوِكاَلُهَمددا َمْفقُددود ِعْندددهم َوإِنََّمددا بًَِْيددِديِام قِيَدداح اعتبددروا بِددِه 

أَْحَوال الجنة من شداور والدهدا فحكمدوا علدى كدل َجنِدين ولدد فِدي شدار مدن 

أَنه يَْنبَِمي أَن يكدون ديدديا أَ  نُْطفَدة َكدذَا َوَكدذَا ودمويدا أَ   شاور اْلوالدَة على

ا  مَة َكذَا َوَكذَا يَْوم  ُْ ا ولحميا أَ  ُم ثمَّ أضدعفوا ذَِلدك اْلعددَد ،علقَة َكذَا َوَكذَا يَْوم 

وجعلوه َوقت  حر   اْلَانِين وكذبوا فِي ذَِلك على الخالح اْلعَِليم فِي خلقه َكَما 

ْيِه فِي ِصفَا ه وأيما ه فَإِن اْلقَْوم لم يكدن لَُادم نصديُ مدن اْلعلدم الَّدِذ  كذبُوا َعلَ 
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ا َجاَء ُْاْم ُرُيلُُاْم بِاْلبَي ِنَداِ   } :  َعَالَىَجاَء  بِِه الِرُيل بل َكانُوا َكَما قَاَل هللا فَلَمَّ

 .1((83 يَْستَْاِع ُوَن )غافر:اْلِعْلِم َوَحاَح بِِاْم َما َكانُوا بِهِ  فَِرُحوا بَِما ِعْندَُهْم ِمنَ 

    

القددرآن عددن  أن قددول نقددل زعمددا لكا ددُ ملحددد مفددادهثووم أن ذلووا الكاتووب     

ندد فيه وكان معروفدا ع إعاازمراحل  طور الانين هو أمر عاد   ماما وال 

 أ دوار فدي ينردً الاندين كدون معرفدة هدل)  ،فقدال: اء اليوندان وغيدرهمأ بد

   عدر الولدى العصدور كانت هل رباني، لاامإ لىإ ةبحاج أمة بدياي مسًلة

 قرآني،  علمي يبق هي أم ةالحقيق هذه

 أربعدة إلدى كتابا ده فدي الاندين نردوء قسدم :قدرا  أبدو االغريقدي الطبيدُ-١

 أ وار :

 . البويين لكال الاسم كل من  نتج النطفة -أ    

 مدو ن غال ،،،،،،ثدم فدي  حتدوة ).الاندينة )بدذرال : الم دم  الدط -ب .(

 . الطمل ينقطع ةالمرأ  حبل الرحم،عندما إلى الم دم نعول بسبُ

 .  ةالسر مع بالتركل اللحم ،يبدأ الم دم  الط مع :اللحم - ج

  كالرارة أفرعاا  نرر ،،،،ثمبصالبة العظام  نمو :العظام -د

 مراحل:  عدة الى الانين نروء قسم :أريطو االغريقي الطبيُ-2

 المني، علياا يعمل مادة  كون أن الذكر،هو مني مع ىالن   ساهمه ما يقول

 من  تكون الطبيعة يقول:...   .الحيا دم  الط في يساعد المني أن بمعنى 

 و لتصق العظام حول  لتف وبالناايةعظام،،،،،،، بقايا ومن اللحم ماده أنقى

 .اللحمية الجعاء ليفيه،و نمو بروابط بام

 .بالدم المرأة وإفراز بالمني الرجل إفراز يسميالاند :  الطبيُ-٣ 

 الاندين نردوء ،يقسدم يدنه ٤٥٠ ب القدرآن يدبق:جدالن االغريقي الطبيُ-٤

 : أ وار الى

 الحديا، دم فقط ليست الانين مناا ينرً التي المادةط:    المختل المني -أ   

  .المنيين لكال إضافة الحيا دم ،بل)أريطو قال كما (

 . ةمركل غير  عال ال لكناا والكبد الدماغو ،،،والقلُ بالدم  مأل - ب

 لوحدو فدوح ينمدو اللحدم يدتاعل الطبيعة وهنا جاء  قد ال ال ة المرحلة -ج

  .العظام

 وفقدا لدذا مدايع  .  قدد جميعادا  درا ال  كدون ،وهندا الناا يدة المرحلدة -د

 غير لحم الحيا،ثم لدم,باالضافة، المختلطين المنيين :هي فالمراحل لاالن
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 ،مُدمه ،ةعلقد أمرداج، ةنطفد .العظدام حدول اللحم ،ثم ينمو عظام ممركل،ث

  .1(ُال عبال العظام كساءا عظام، ،ة مخلق غير

 

ذلددك الددععم فيدده  حريددف وغددش وخددداع و العددُ، وال يقولدده إال  أقووول:     

م مددا قالدده  أن وذلووا جاهددل، أو محددر  صدداحُ هددوة . الكا ددُ أراد أن يُقددع 

ن الانين ومرا  حدل نمدوه، بددعوة أن مدرور الاندين بمراحدلالقرآن عن  كو 

فدة هو أمر بدياي وال يحتاج إلى وحي إلاي ، وان  لك المراحل كانت معرو

مدعاعم لدة ال باء قبل االيالم، وقدول القدرآن بادا لديس يدبقا علميدا. هدذه ال

ملدوءة با لة قطعا، وأقوال ال باء السابقين عن نمو الانين ومراحل نموه م

آن ا قليل وخطيها ك ير، لكن ذلك ال يصدح على قول القربالخطاء، صوابا

حي  صدالكريم عن الانين ونموه. ال  وجد فيه أخطاء هيالء ال باء، وقوله 

 كلده  كويندا  ومراحددل، و ُدمن إشددارا  إعاازيدة ُمذهلدة. لكددن ذلدك الباحددل

وأغفددل حقددا ق  ،الُمحددر  أعمدداه  عصددبه للبا ددل ، فحددر  وغددش و العددُ

 ي:وأخفى أخطاء هيالء ال باء. و فصيل ذلك، فيما يً  القرآن وإعاازه،

 

ن البالنسبة لما ذكر      اندين ذلك الكا ُ عن قول الطبيدُ أبقدرا  عدن  كدو 

ونموه،فمعظمدده لدديس صددحيحا، وقددد  صددر   فيدده الكا ددُ  حريفددا وايددقا ا 

 الطبيدُ-١و العبا. و لك المراحل التي أوردها ليسدت بصدحيحة، بقولده: ) 

 أ وار : أربعة إلى كتابا ه في الانين نروء قسم :قرا  وأب الغريقي

 . البويين لكال الاسم كل من  نتج النطفة -أ    

  نمدو غال ،،،،،،ثدم فدي  حتدوة ).الاندينة )البدذر : الم دم  الدط -ب .(

 . الطمل ينقطع ةالمرأ  حبل الرحم،عندما إلى الم دم نعول بسبُ

 .  ةالسر مع بالتركل اللحم أ،يبد الم دم  الط مع :اللحم - ج

  (  كالرارة أفرعاا  نرر ،،،،ثمبصالبة العظام  نمو :العظام -د

م عام إن قول أبقرا  بًن الانين يتكون من كل جسم الذكر هو كال أقول:    

در يعني به أن الاسم يُساهم في  كوين مندي الرجدل والمدرأة، وال يعندي مصد

مده وذكدر فيده أن مندي الرجدل يخدرج  كوناما وخروجاما ،وقد يبق نقل كال

 ، من الخصيتين، و كلم عن دورهما يميناا ويسارها.فذلك النقل ليس بصحي

 لنه ال يتكلم عن دور الرجل والمرأة في  كون الانين.   .
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معظماددا ليسددت التددي أوردهددا الكا ددُ ونسددباا إلددى أبقددرا   لددك المراحددل و   

النطفددة  معددا، لدديس فياددا مرحلددةالقددرآن والعلددم لمددا قالدده  بصددحيحة، ومخالفددة

والحقيقدة أن أبقدرا  لدم يقدل بالنطفدة ،  العلقة، وال المُدمة .  المراج ، وال

ن يتكدون مدن مندي الرجدل بدًن الاندي أصدال، وإنمدا قدال المرداجوال بالنطفدة 

يدعيد   الطبيدُوالمرأة ودم الطمل، مع  ًثير الدرحم فدي ذلدك. بددليل مدا قالده 

عنددما ه ( في كتابه خلق االنسدان 495) : البمداد  بن هبة هللا بن الحسين 

جمددددع اخددددتال  آراء ال بدددداء والفاليددددفة فددددي ذلددددك، ، مناددددا رأ  أبقددددرا  

ن الاندين مدن  وعنددهم أن : يعيد  بدن هبدة هللا، وغيدرهم،وجالينوح و )  كدو 

ثالثة أشياء ، وهي نطفة الرجل والمرأة و دم الطمل، وان ل الثتاا حظا  فدي 

مناا كون الانين وحظا  في ذلك فدي قدوة التدًثير إال أن ذلدك لديس المادة التي 

بالسواء ، وال على نحو واحد ، وان للرحم أيُا في ذلك شيَّلا من العمل فدي 

، وجددالينوح موافددق  المبدددأ . ومددن قددال باددذا القددول مددن المردداورين بقددرا 

ن الانددين علددى مددا  لبقددرا  أيُددا فددي هددذا الددرأ  . ومبنددى كالمنددا فددي  كددو 

ن يذ كرونه أهل هذا الرأ  منه، وقد قلنا: إن أهل هذا الرأ  يعتقددون أن  كدو 

الانين من ثالثة أشياء: من نطفة الذكر، ومن نطفة المرأة ، ودم الطمل، إال 

  .1أن الرركة فيما بيناا ليست بالسواء ... (

 

الانين ال يمدر بمرحلدة  سدمى  الدط دم المدرأة، فادذا زعدم با دل، كما أن    

كبير.لن الانين ال يتكون من  الط الدم وإنمدا مدن  خصديُ الحيدوان وخطً 

وليس صحيحا أن اللحدم يتكدون مدن  الدط دم المدرأة. فادذا المنو  للبويُة. 

كالم زا ف متاافدت، وال دخدل لدتالط دم المدرأة أصدال، وال يُمكنده أن يصدل 

ة البويُدة الملقحدة إلدى علقد إلى الانين . لن بعد حدو  االخصداب  تحدول

في جدار الرحم، ويبدأ الاندين يتمدذة مدن الم، ثدم يصدب  مُدمة،  و نمرح

و ً ي المراحل الخرة. وليس صحيحا أن اللحم يتكون قبل العظدام ، وإنمدا 

ن أعُداء الاندين  بددأ فدي أن  . وذلدكهي الولى، ثم يظار اللحدم  بدايدة  كدو 

العمددود  الظاددور بوضددو  فددي اليددوم ال ددامن و العرددرين مددن الحمددل ، فيبدددأ

الفقر  و المعدة في التركل ، و  ظار براعم الدذراع و السداح . ويدتم  ردكل 

القدرآن الكدريم و. 2أعُا ه الر يسة فدي اليدوم التايدع و الخمسدين مدن الحمدل

دا )في قوله  عالى: أشار إلى أن العظام  سبق  كون اللحم  فََكَسْونَا اْلِعَظداَم لَْحم 

ُ أَْحَسددُن اْلَخدداِلِقيَن )الميمنددون:ثُددمَّ أَْنَرددًْنَاهُ َخْلق ددا آَخدد ولدديس .( (14َر فَتَبَدداَرَ  َّللاَّ

ن اللحم، وإنما هدي  تكدون قبلده عنددما  صحيحا أن السرة  تكون مع بداية  كو 
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ن ، وبوايددطتاا   نمددرح العقلددة فددي جدددار الددرحم ومندده  بدددأ السددرة فددي التكددو 

 الحمل ينقص   قال بًنه عندما يحد يتمذة الانين. وليس صحيحا أن أبقرا

 مل المرأة، وإنما ذكدر بدًن الطمدل ال يتوقدف، وإنمدا ال يندعل لنده يصدب  

غذاء  للانين      . وهذا خطً علمي بال شك، ومخالف للقرآن والعلدم معدا ، 

 وينفصل قوله هذا ونوثقه قريبا.

 

ه  كلدن الانين لديس بصدحي  علميدا  واض  من ذلك أن كالم أبقرا  عن  كو    

 ، الخطداء ال وجددود لادا فدي القددرآن الكدريم والحدديل الصددحي و لدك . قريبدا

لقدرآن فلماذا ُوجد   لك الخطاء في كالم الطبيدُ أبقدرا  وال أثدر لادا فدي ا

ل والحديل،،   وأين خرافة ذلك الكا دُ الدذ  زعدم أن قدول القدرآن والحددي

  ،،    وغيره  متًثر بالطُ اليوناني 

 

ال  نحصدر ية المتعلقة بالانين ك يرة جددا، وأبقرا  العلم علماُ بأن أخطاء   

زيدادة  فيما أوردناه،ويًذكر مناا الرواهد ا  ية مدن بداب التم يدل ال الحصدر

 في الرد واالثبا  وااليُا . 

فقال: ، -دم الحيا  -، إن أبقرا   قال بًن المرأة الحامل لاا  مل منها     

لدد  ضددعف الطفددل و کددذلک جريددان الطمددل مددن الحامددل فدد  اوقا دده يدددل ع)

ومرضه و قلة اغتذا ه الن الطمل اذا کان ال ينقطع جريانه ف  الحامل و ال 

ينقص عن مقداره الذم کان عليه قبل الحمل و ف  اوقا ه عل  الوالد لم يون 

ء الطفل مع ذلک صحيحا لن الطفل اذا کان صحيحا قويا و صر  ما يا 

اذا اغتددذم بده لددم يبدق حتدد  مدن البدددن کلده مددن الددم الدد  الدرحم فدد  غذا ده و 

ياددرم علدد  حالدده فدد  اوقا دده فارياندده علدد  حالدده فدد  اوقا دده يدددل علدد  قلددة 

يوددون لمرضدده و عدددم صددحته و  إنمدداه عنددد ذلددک فاغتددذاء الطفددل بدده وضددع

ضعف قو ده و کدذلک قدال ابقدرا  فد  الخامسدة مدن کتداب الفصدول مدا هدذا 

يس يمودن ان يودون لفظه اذا کانت المرأة حامال يارم  م اا فد  اوقا ده فلد

 فلاا صحيحا. و قال ف  ال ال دة مدن کتداب االجندة ان الطمدل ال ينحددر مدن 

المددرأة مددا دامددت حددامال ان کددان  فلاددا صددحيحا و ذلددک منددذ اول شددار مددن 

  .1(حملاا ال  الرار التايع

قدال ابقدرا  فد  الخامسددة مدن کتداب الفصدول مددا هدذا لفظده اذا کانددت  }و    

اا ف  اوقا ه فليس يمون ان يوون  فلادا صدحيحا. المرأة حامال يارم  م 

و قال ف  ال ال ة من کتاب االجنة ان الطمدل ال ينحددر مدن المدرأة مدا دامدت 
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حامال ان کان  فلاا صدحيحا و ذلدک مندذ اول شدار مدن حملادا الد  الردار 

 .1{.التايع

 

س ، فلديأصدال، : ذلك خطً علمي كبير، لن المرأة الحامل ال  حدياقولأ   

 ن الطمدل ال يحدد  إال بندعول البويُدة مدن المبديا إلدى قنداة مدل. للاا 

بل ليسدتق وجداهعا فالوب، ثم يُخصباا الحيوان المنو ، ويكدون الدرحم مبطندا

وخرجدت ، ويدوا لاا الانين، فإن لدم يحدد  إخصداب  معقدت بطاندة الدرحم 

، أو دم الحديا. وعنددما يحدد  الحمدل، فدالمرأة ال  حديا وهذا هو الطمل

ما كيواء كان الانين صحيحا قويا ، أو ضعيفا مريُا . فالمر ليس  أصال،

  قال أبقرا  . 

 

قال بًن الانين في بطن أمه يتمذة من دم الطمل ،  ومناا أن أبقرا          

فِي اْلمقَالة ال َّاِل َدة مدن كتداب الجندة: أَندا أَحددثك َرأَْيدت اْلَمنِدي   )أبقرا :  فقال

ِحم ليتمدذة بَادا َوأَن :قَالَ ...ينرً  ا أَقُدول أَْيُدا إِنَّده يْادِر  مدن اْلُم فُدول الدرَّ

َوأَقُددول َشددْيَّلا آخددر َظدداهرا يعرفددهُ كددل مددن يرغددُ فِددي اْلعلددم  :قَددالَ .  ..اْلَانِددين

َوإنَّدهُ يمتدذ  مدن الددَّم ،إِن اْلَمنِي  ُهَو فِي اْلحاداب  :َوأَقُول.وأوضحه بقيايا  

ِحم ،الَِّذ  يْاتَمع من اْلَمْرأَة     .2(....َوينعل إِلَى الرَّ

   

 

إِن اْلَمْرأَة إِذا حبلت لم  دًلم مدن اْجتَِمداع الددَّم  : }أبقرا   قالمنها أيضا،      

ينددعل وياتمددع حددول َرحمَاددا َواَل  حددس بُِددْعف َكَمددا  حددس إِذا انحدددر  الَّددِذ 

ِحم فِدي كدل يَدْوم لكنه ينعل إِلَدى الدرَّ  ،ِلَنََّاا اَل ي ور دَمَاا فِي كل شار .الطمل

ِحم اغتدذة ِمْندهُ اْلَانِدين  قَِليال قَِليال نعوال َياِكنا من غير وجع فَإِذا أَ َى إِلَى الرَّ

وَعلدى غيدر بعيدد مدن ذَِلدك إِذا خلدق للاندين لحدم وجسدد  كدون  :ثدمَّ قَدالَ  .ونما

 يناْلحاُ َوإِذا كبر َكبر  اْلحاُ أَْيُا َوَصاَر لََاا  اويف َخدارج مدن اْلَانِد

والدرد ء . فَإِذا نعل الدَّم من اْلُم جذبده اْلَانِدين واغتدذة بِدِه فيعيدد فِدي لَْحمده 

مددن الدددَّم الَّددِذ  اَل يصددل  للمددذاء ينددعل إِلَددى ماددار  اْلحاددُ َوَكددذَِلَك  سددمى 

َوقَداَل: إِذا  دم  اْلَانِدين . اْلحاُ الَّتِي إِذا َصدار لََادا  اويدف يقبدل الددَّم المرديمة

ه واجتددذب الدددَّم لمذا دده بالمقدددار ا سددعت اْلحاددُ َوَظَاددر  وكملددت صددور 
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ا َّسدع داخلادا ا َّسدع َخاِرجَادا المريمة الَّتِي  كون من اْ اَل  الَّتِدي ذكرنَدا فَدإِن 

  .1{ ِلَنَّهُ أولى بذلك ِلَن لَهُ موضعا يَْمتَد إِلَْيِه .

طفدل و کذلک جريان الطمل من الحامل ف  اوقا ه يدل علد  ضدعف ال)و   

مرضه و قلة اغتذا ه الن الطمل اذا کان ال ينقطدع جريانده فد  الحامدل و ال 

ينقص عن مقداره الذم کان عليه قبل الحمل و ف  اوقا ه عل  الوالد لم يون 

ء الطفل مع ذلک صحيحا لن الطفل اذا کان صحيحا قويا و صر  ما يا 

م بده لددم يبدق حتدد  مدن البدددن کلده مددن الددم الدد  الدرحم فدد  غذا ده و اذا اغتددذ

ياددرم علدد  حالدده فدد  اوقا دده فارياندده علدد  حالدده فدد  اوقا دده يدددل علدد  قلددة 

يوددون لمرضدده و عدددم صددحته  إنمدداه عنددد ذلددک فاغتددذاء الطفددل بدده وضددع

 .2...( وضعف قو ه

الانددين ال   لددك المددعاعم با لددة قطعددا، وهددي خطددً علمددي فدداد ، لنأقووول:  

صدال دم الحيا لنه ال يحدد  أ يتمذة من الدم الذ  بداخل الرحم ، وال من

لدذ  كما بيناه أعداله  وإنمدا يتمدذة الاندين مدن أمده بوايدطة الحبدل السدر  ا

 . ةيتلقى المذاء والاواء بوايطة العروح التي  ار  فياا الدورة الدموي

 

ف  الخامسة من کتداب الفصدول اذا کاندت المدرأة  : ) قال أبقرا  ،ومنها     

دفمطادا ب يداب ثدم بَ  ، ل  حبدل ام الان  علدم هد فًراد ال  حبل  ر  حتادا فدان خ 

فاعلم انه  ،منخرياا و فماا إلىرا حة البخور  نفذ من بدناا حت  يطيل  رأ 

  .3( ليس يتعذر الحمل من قبلاا

يحددد ، وابقددرا  يتصددور أندده  وجددد  ذلددك كددالم لدديس بصددحي ، وال أقووول: 

  والمدددازا  قندددوا  و دددرح يددديارة مفتوحدددة بدددداخلنا،   ددددخل منادددا الدددروا 

 ال يُمكددن أن يحددد  ، لنريددا  مددن اليددفل لتخددرج مددن العلددى.إن ذلددك وال

 فاللندف.اأجاع نا الداخلية ُمملقة، فال  دخلاا من الداخل لتخرج من الفدم أو 

ظمدي يُمكن للروا   التي  ددخل الدرحم مدن اليدفل أن  نتقدل إلدى الااداز الع

  رج من النف    لتخرج من الفم، وال إلى الاااز التنفسي لتخ

 

ثدمَّ يتركدُ  :فِي اْلمقَالدة ال َّانِيَدة مدن ِكتَابده َهدذَا }قال أبقراط: ،أيضا  منها     

ا  دا،اْلَانِين َويتم الذ كر الى اثْنَْيِن َوثاََلثِيَن يَْوم   .واالن ى إِلَى اثْنَْيِن َوأَْربَعدين يَْوم 

إِن اْلَانِددين يددتم  :َوقَددالَ  .َمددا نقددص قَِلدديالَوُرب.اْلَيَّددام قَِلدديال  َوُربَمددا َزاد علددى َهددِذه
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ددا  ر إِن َكدداَن ذكددرا فِددي اثْنَددْيِن َوثاََلثِدديَن يَْوم  وان َكدداَن أُْن َددى فَِفددي اثْنَددْيِن ،َويتََصددوَّ

ا ِلَنََّاا إِن ولد  أُْن َى فَإِنََّاا ،إِنَّا نرة ذَِلك من نقاء اْلَمْرأَة  :َوقَالَ  .َوأَْربَعين يَْوم 

ا ى فِي ق ن أَن  نقدى فِدي  إلدىَوُهَو أَك در َمدا  حتدبس اْلَمدْرأَة ،اثْنَْيِن َوأَْربَعين يَْوم 

ا ِعْند والدَة اْلُْن َى  َوُربَما َكاَن فِي اْلفَرد و نقى فِي َخْمَسدة .اثْنَْيِن َوأَْربَعين يَْوم 

ا ا اذا اْحتبسدت فَإِذا ولد  ذكرا فَإِنََّاا  نقى فِي اثْنَْيِن وثالث .َوثاََلثِيَن يَْوم  ين يَْوم 

ا    .1{ك يرا َوُربَما بقيت فِي اْلفَرد فِي َخْمَسة َوعْررين يَْوم 

 

الصدحي  هدو أنده ال يُوجدد فدرح و ، قدال أبقدرا  كمدا ذلك القول ليسأقول:   

ن أعُداء الاندين  بددأ  2بين جنين الذكر والن ى في ذلك ُمطلقا ، و بداية  كو 

ن الحمدل ، فيبددأ العمدود  دامن و العردرين مدفي الظاور بوضو  في اليوم ال

المعدة في التركل ، و  ظار براعم الدذراع و السداح . و يدتم  ردكل الفقر  و

. فدالمر إذن لديس 3أعُا ه الر يسة في اليوم التايع و الخمسدين مدن الحمدل

 . ، فاو خطً بال شكقال أبقرا كما 

 

ذا حصل مندي الرجدل دَاخدل إِ  :فِي كتاب الجنة )آخرها، قال أبقراط :        

ِحم ِحم وانُم فَمده  الرَّ ِعْند اْلِاَماع َولم يسل إِلَى َخارج َولكنه مكل فِي فَم الرَّ

ِحم اْختَلَط المنيان فِدي َجْوفده َو دم  اْلَحبدل ،علقت اْلَمْرأَة مَّ فَم الرَّ َُ فَدإِذا  ،َوإِذا اْن

ِحد َواْخدتَلََط المداءان وثبتدا فِدي  َوافق إِْنَعال الرجل وإنعال اْلَمْرأَة فِي َوقت َوا

ِحم واشددتمل َعلَْيِاَمددا وانُددم علقددت اْلَمددْرأَة و دددبير ذَِلددك يكددون فِددي ثاََلثَددة  .الددرَّ

ِحم لقبُددول النِْطفَددة َوَمعََاددا  أَْوقَددا  قبددل المباضددعة َوَمعََاددا َوبعدددَها بإعددداد الددرَّ

ِحم  بثبووات ،َوبعدددَها  نووزالينواتفوواا اإلبإيصددال النِْطفَددة إِلَددى مسددتقرها فِددي الددرَّ

م ح    .4(  وإمساكه َعلَْيَاا وحفظاا من اْلُخُروج َواْلفساد النُّْطف ة ف ي الرَّ

 

 ليحدد  الحمدل يادُ أن ياتداز علمية، مناا: في قوله عدة أخطاء أقول:     

أنظدر الصدورة  –المابل، ثم الرحم ، ثم يصدعد إلدى قنداة فدالوب  مني الرجل

ترجدع فد  االخصاب ني المرأة وهي البويُة، فإن حوهنا  يلتقي بم -أدناه

. فمندي  فدي جدداره وعندما  صدب  علقدة  نمدرحلى الرحم النطفة المخصبة إ

وال يحد  االخصاب فدي فدم الدرحم وال فدي عند فم الرحم، الرجل ال يتوقف 
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، وإنمدا يمدر بدالرحم إلدى قنداة فدالوب ليلتقدي بالبويُدة ويُلقحادا الرحم أصال 

، المرأة  ً ي إلدى فدم الدرحم وال إلدى الدرحم وال بويُة. واحدبحيوان منو  

 .وإنما  نعل من المبيا و ُقذ  إلى قناة فالوب و نتظر مني الرجل 

مدن شدرو  حددو  الحمدل أن يتدعامن إندعال الرجدل  وليس صوحيحا أن     

عنددد الامدداع وبلددوغ والمددرأة فددي وقددت واحددد، فاددذا لدديس شددر ا. وذلددك أندده 

ندعل  ندعل المندي، وأمدا المدرأة فدال فإن الرجدل هدو الدذ  يُ الرعرة الانسية، 

ه إلدى منيا ، لن منياا يوجد في المبيا، ومنه  نعل البويُة في البوح ومن

 لردارية.من الدورة ا 13  -12أيام: قناة فالوب في أيام معروفة عادة ما بين 

اع مدد، فنعولاددا ال يتعلددق بالا وال يتطلددُ ذلددك جماعددا وال إنددعاال مددن الرجددل

ي انتظدار فدي قنداة فدالوب فدأيامدا  عيش البويُة عل فياا. ثم نوإنما لاا أيام  

 مني الرجل. وقد يحد  الاماع والبويُة فدي االنتظدار، وقدد يحدد  و ندعل

 يحد  ا، وربمبيوم ، أو بعررة أيام ، أو أقل من ذلك أو أك ر  البويُة بعده

 إنعال البويُة في قناة فالوب  في وقت الاماع .

 
 - 1مقطع من الجهاز التناسلي عند رحم المرأة  -

 

را  ك يرة من  لك الرواهد المتعلقة بالانين أن أخطاء أبق تبينيوبذلا        

اني. ُ اليونددزعددم أن القددرآن الكددريم ُمتددًثر بالطددجدددا، أغفلاددا ذلددك الكا ددُ  و

 والرا  زعم ذلك مع أن الحقيقة ليست كذلك، لن القرآن لم يقل بما قالده أبقد

وقع في  لك الخطداء مدن جادة  وأن قدول القدرآن عدن الاندين كلده صدحي ، 

 .ية في نفسه وفيه إعااز ُمبار أغفله ذلك الكا ُ لما

 

ن الانين ونموه،فسًعيد هنا ق أرسطووأما بالنسبة لقول       ول ذلك في  كو 

 ل: مراح عدة الى الانين نروء قسم :أريطو االغريقي الطبيُ-2الكا ُ: )  

                                                
 ربكة المعلوما ية . الصورة مًخوذة من موقع  بيُ دو  كوم ، على ال 1
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 المني، علياا يعمل مادة  كون أن الذكر،هو مني مع الن ى  ساهمه ما قولي

 من  تكون الطبيعة يقول:...   .الحيا دم  الط في يساعد المني أن بمعنى 

 و لتصق العظام حول  لتف وبالناايةعظام،،،،،،، بقايا ومن اللحم ماده أنقى

 ( .اللحمية الجعاء ليفيه،و نمو بروابط بام

وصف لمراحل نمدو الاندين عن أريطو ليس في قول ذلك الكا ُ : أقول    

 كالمه، لى أخطاء أريطو التي  ُمنااعلقة والمُمة. كما أنه لم يُنبه إ، كال

 لتي وقعاوال قارنه مع قول القرآن الكريم وال مع العلم ليُبين أخطاء أريطو 

 مدرأة فديمني المناا أن أريطو ينفي دور  فياا ولم يقل باا القرآن وال العلم.

ن الانين وهدذا خطدً نده بددم الحديا  كو  . فداد ، وزعدم أنادا  ردار  فدي  كو 

وهذا ليس بصحي  قطعا، وكان ياُ على ذلك الكا ُ أن ال يسكت عن ذلك 

ار كدُ  لو كان حقا يبحل عن العلم، وبما أنه كان ينتصر لاواه وإلحاده فإنه

 ا ل.  لك الاريمة ليطعن في القرآن الكريم  عصبا للب

 

ن الانين ونموه ك يرة جدا أغفلادا       علما بًن أخطاء أريطو المتعلقة بتكو 

لادا فدي   لك الخطاء ال وجدود أنذلك الكا ُ ولم يُرر إلياا أصال، وال ذكر 

المني ال يامد بما فيه مدن الادواء ، القرآن الكريم. مناا، أن أريطو قال بًن 

قابددل   لدديس بصددحي  ، لن المندديوهددذا  .1حسددُ رأيدده لن الاددواء ال يامددد

أصبحت المخابر الطبية  ُامد مندي وفي عصرنا ، للتامد كميره من السوا ل

كما أن الاواء بما أنده غدازا   الرجال الذين يُارة لام التلقي  االصطناعي.

 يُمكن  اميده بتحويله من الحالة المازية إلى السا لة، ثم يُامد .

،قدد يصدل إلدى أة أك ر من بطن في رحماا أن للمرأريطو : زعم ومنها     

قولده .2، فال يُمكناا أن  لد أك ر من خمسة أوالد  من بطدن واحددأربعة بطون

كمدا هدو مبدين   اويدف واحدد .هذا ليس بصحي  ،لنه ال يوحد في الرحم إال 

 في الصورة ا  ية:

                                                
 .  62أريطو : في كون الحيوان ،  :  1
 .  472أريطو  باع الحيوان  ،  :  2
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 ل: أريطو  كلم عن دور الن ى في إنااب الانين فقا أن ،منها أيضا      

خلط العرعين ، )) ال  ُفُي زرعا م ل زرع الذكر ، و ال يكون الولد من 

. فإنه مرارا شتى  حمل الن ى بمير أن  عري لاا لذة حكما قال بعا النا

في وقت الاماع ، كما  حمل إذا عرضت لاا لذة في وقت الاماع . و ربما 

لد مناما شيء أفُى المرأة و الرجل معا في وقت واحد و مساٍو ، و ال يُو

إذا لم يكن في الرحم ندة معتدل من بقية الطمل . و من أجل هذه العلة ال 

. و إذا ك ُر  م اا ال  لد أيُا ، لنه ال يبقى في ن ى البتة إذا لم  طمل لد ال

 . 1الرحم غذاء لك رة خروج الدم ... ((

لن الطمدل ي ن أنه بحق يكون من الطمدل ِوالد ، و قال أيُا : )) فاو بَ      

لددم الطمدل   -هدو زرع الرجدل -دم ليس بنقي ... (( ، فإذا خالط المذاء النقي

الذ  ليس بنقي ، يكون )) الِوالد من العرع ،و يكون المدذاء مدن دم الطمدل 

(( . و أكد على أن الن ى ال  ُفُي زرعا ، و زرعاا يكون من دم الطمل . 

ركدة ، و الن دى  عطدي الاسدد و الذكر يُعطي بعرعه )) الصورة و مبدأ الح

و الايولى (( . فمراركة المرأة في الحمل ليست بعرع  فُيه ، و إنمدا هدي 

بدددم الطمددل . ثددم نددص علددى أن الددذكر هددو الفاعددل الُمحددر  ،و الن ددى هددي 

 .2الُمتحركة المفعول باا

واص  من ذلك أن أريطو وقع في أخطاء كبيرة، فقد نفى أن يكون للمدرأة   

، وال أنادددا  ردددار  بددده فدددي إخصددداب الاندددين، وزعدددم أن مندددي خدددا  بادددا

                                                
 .  39،  38أريطو : في كون الحيوان  ،  :   1
 و ما بعدها .  41في كون الحيوان ،  :  2
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. ، وهذا هو زرع المدرأة حسدُ رأيدهاالخصاب يتم بمني الرجل ودم الطمل

 وهذه المعاعم ليست بصحيحة قطعا. 

 

يددرة أريددطو أندده لكددي يحددد  الحمددل عنددد  ،أخطوواءآخرهووا مجموعووة         

فُددى الرجددل المددرأة )) ينبمددي أن يكددون إفُدداء زرع كليامددا معددا  ، فددإذا أ

عاجال ،و أبطً  المرأة فال يمكن أن يكون منامدا ولدد . و أك در ذلدك النسداء 

أبطً إفُاء  للعرع من الرجال ،و هذه علة مانعة للولد (( . و قال أيُا : )) 

و ليس يُمكن أن  حمل النساء إن لدم  حسسدن بإفُداء الدعرع ،و ال يُولدد مدن 

عاما معا  (( . و )) لذلك نقول : جماع المرأة و الرجل إن لم يكن إفُاء زر

اشتر  الن ى و زرع الذكر معا  (( . و إنه ينبمي أن يتفق وقت خروج زرع

أيُا لحدو  الحمل أن يكدون قدذ  الرجدل للمندي نحدو الادعء المدامي مدن 

أ  إلدى –الرحم ، ليرفطه الرحم .و إما إن حدد  القدذ  ناحيدة الدرحم نفسده 

هددذه القددوال ليسددت  . 1ه إخصدداب أبدددا ((فددإن )) الامدداع ال يصددحب -الددداخل

 بصحيحة كلاا، وال يحتاج المر مناقرتاا وبيان فسادها.  

 

اهد فاددو شددلمدا أورده ذلددك الكا ددُ عمدا قالدده الطبيددُ الاندد ، أموا بالنسووبة   

 يسدميالاندد :  الطبيدُ-٣عليه بًنه ُمحر  ومخادع وُمفلدس، لن قولده : )

دما ، فيده خطدً علمدي واضد ، عند(.بالددم المرأة وإفراز بالمني الرجل إفراز

 وصف افراز المرأة بالدم ، ويعندي بده دم الحديا. واالخصداب ال يكدون إال

دم. باجتماع مني الرجل وبويُة المرأة التي  خرج مدن المبديا وال يدتم بالد

 وأمدا ِذكددره لمنددي الرجددل فادو كددالم عدداد  يعرفدده كدل الندداح. ولددو كددان ذلددك

لقدرآن ارد كالم هذه الطبيُ الاندد  ليدرد بده قدول الكا ُ محايدا نعياا ما أو

ل وال عدن الاندين. فدال مادال للمقارندة بينامدا ال عدن المراحدالُمعاع الكريم 

. لكدن العادُ مدن ذلدك الكا دُ المدريا الدذ  يتعلدق عن حدو  االخصداب

 .  بالبا يل ليُرول باا على القرآن الكريم  

 

أندده قددال عددن  ُ ذلددك الكا ددُحسددفاددو أمووا آخوورهم الطبيووب جووالينو ،       

 نردوء ،يقسدم ينه ٤٥٠ ب القرآن يبق:جالن االغريقي الطبيُ-3الانين: )

 : أ وار الى الانين

 الحديا، دم فقط ليست الانين مناا ينرً التي المادةط:    المختل المني -أ   

  .المنيين لكال إضافة الحيا دم ،بل)أريطو قال كما (

 . ةمركل غير  عال ال لكناا والكبد لدماغوا ،،،والقلُ بالدم  مأل - ب

                                                
 .   499،  496 495،  489أريطو :  باع الحيوان ،  :  1
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 لوحدو فدوح ينمدو اللحدم يدتاعل الطبيعة وهنا جاء  قد ال ال ة المرحلة -ج

  .العظام

 وفقدا لدذا مدايع  .  قدد جميعادا ال درا   كدون ،وهندا الناا يدة المرحلدة -د

 غير لحم الحيا،ثم لدم,باالضافة، المختلطين المنيين :هي فالمراحل لاالن

 ،مُدمه ،ةعلقد أمرداج، ةنطفد .العظدام حدول اللحم ،ثم ينمو عظام مركل،ثم

  .1(ُال عبال العظام كساءا عظام، ،ة مخلق غير

   

ذلددك القددول فيدده  حريددف و العددُ، وأخطدداء أغفلاددا ذلددك الكا ددُ، أقووول:    

 460وليس صدحيحا أن قدول جدالينوح يدبق القدرآن بمدا قالده عدن الاندين ب

 ذكرهدا ليسدت بصدحيحة وفيادا  حريدف، وال ينة .كما أن  لك المراحل التي

إن  يصدد  مقارنتاددا بمراحددل الانددين كمددا ذكرهددا القددرآن الكددريم. لندده أوال ،

لحديا، اختال  النطفتين بددم اجالينوح لم يقل بالنطفة المراج، وإنما قال ب

 عني  مراج ،النطفة ال نوهذه ليست نطفة أمراج كما قال القرآن الكريم. ل

دم بدفتتكدون النطفدة المرداج، وعنددما  خدتلط  الرجل والمرأةاختال  نطفتي 

دة الحديا  كدداد  ختفدي النطفددة المرداج لك ددرة ذلدك الدددم، و تكدون مددادة جديدد

 ، وال يص  وصدفاا بًناداخليط ليست نطفة أمراج، ويملُ علياا دم الحيا

ا قدال . النتياة هي أن جالينوح لدم يقدل بالنطفدة المرداج ، وإنمدنطفة أمراج

لددة أخددرة يملددُ عليدده دم الحدديا ليددتم االخصدداب، وهددذا خطددً علمددي، بحا

 مخالف لما قاله القرآن والعلم. 

 

ُدة الملقحدة بالنسبة للمرحلة ال انية ، فدًهم ميدعة لادا هدي أن البوي ثانيا:     

  نعل من قناة فالوب إلى الدرحم ثدم  صدب  عقلدة و نمدرح فدي جددار الدرحم.

لدق  يص  ما فعلده ذلدك الكا دُ عنددما أ وهذا لم يرد في قول جالينوح، وال

علددى المرحلددة ال انيددة ايددم " علقددة "، فعلدده هددذا  حريددف وغددش، و العددُ 

ريدُ قوبا ل. ولم يرد في قول جالينوح أية إشارة إلى مرحلة العقلة ال مدن 

 وال من بعيد.

ن اللحم فوح العظام ، وإنمدا هدي     ثال ا: أما المرحلة ال ال ة، فليست هي  كو 

ة الُمُمة، وهدي قبدل ظادور اللحدم فدوح العظدام، وفيادا  تحدول العقلدة مرحل

إلى مادة  ُربه الريء الممُدوغ بمدا النظدر عدن ماد ده. وعليده فدال يصد  

 سمية هذه المرحلدة عندد جدالينوح بالمُدمة، لنده لدم يقدل بادا، وصدفا اا ال 

                                                
اليدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين ا 1

 .  63القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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 رداُمُدمة غ نطبق على الُمُمة، وال يحق لذلك الكا ُ  حريفاا و سدميتاا 

 وخداعا ليطعن في القرآن الكريم . 

 

م يقل أن قول جالينوح السابق  ُمن أخطاء علمية، وأنه ل وبذلا يتبين     

 مريا هوبالنطفة المراج، وال بالعلقة ، وال بالمُمة، وإنما ذلك الكا ُ ال

كر في نفسه.ولم يدذ خبي ة لمايا  ويماها بمصطلحا  قرآنية الذ  زعم ذلك

علدى  ، وأنه اخدتص باليدماء التدي أ لقاداع في  لك الخطاءأن القرآن لم يق

 450فًين زعم ذلك الكا ُ بدًن جدالينوح يدبق القدرآن  .مراحل نمو الانين

محدددر  كددداذب عدددن يدددابق إصدددرار  إنددده زعدددم با دددل، وصددداحبه يدددنة،، 

   و رصد

 

وقدع فدي أخطداء علميدة ك يدرة  تعلدق هو أيُدا جالينوح الطبيُ  بأن علما    

ذلك الكا ُ جادال أو  عمددا . منادا مد ال الردواهد وه لم يُرر إلياا بالانين ونم

 ياديء دا مدا الطمدل يكون أن )وأعني بالعراي المريبةقوله:ا  ية: أولاا 

هدذا لديس .1( ثالثدة ٔاو شداران بادا يمُدي ٔان ىإلد حملادا وقدت فدي المدرأة 

 ال يظاددر عندددما  حمددل المددرأة، وعندددما -الحدديا -بصددحي ، لن دم الطمددل

  حيا يعني أناا لم  حمل .  

ًن شداور الحمدل العوجيدة أصدعُ علدى الحامدل بد جالينوح قال ومناا أن   

ليس بصحي  وال عالقة له بالرداور الفرديدة وال وهذا . 2من الراور الفردية

العوجية، وإنما صعوبة الراور ال  تعلق بالفرد  وال بالعوجي وإنما بحالدة 

والحقيقدة أن كدل شداور الحمدل  نمدوه .  مراحلالحامل ومُاعفا  الحمل و

 ُعد الراور الولى والخيرة من الحمل أصعُ الراور  فاَي ) صعبة، لكن

الت ي  رعُر فياا المرأة بًن اا حاملب بالفعدل، فالرداور ال الثدة الولدى دا مدا  مدا 

 كون الصعُ بسبُ غ يان الصبا ، وااليتفراغ، والرعور بالوعكة، وألدم 

داع الرديد، ومع كدل هدذِه العدراي ال  سدتطيع المدرأة  نداول البطن، والصُ 

الدوية للتخفيفادا، فدال يكدون أمامادا خيدارب إال  المكدو  فدي المندعل وانتظدار 

 .3(هذا الوقتانقُاء 

الفرديدددة الويدددطى هدددي شددداور المرحلدددة  الرددداور علدددى الحامدددلوأخدددف     

ة الولدى مدن الحمدل وبعدَ انقُاء الراور ال الثد)  ، وذلك أنه معا والعوجية

                                                
ٕافيدذيميا،  رجمدة حندين بدن إيدحق ، المقالدة  المسدم ى ٔابقدرا  كتداب مدن ال انيدة جالينوح:  شر  جالينوح للمقالدة 1

 .  558ال ال ة ،   : 
ٕافيدذيميا،  رجمدة حندين بدن إيدحق ، المقالدة  المسدم ى ٔابقدرا  كتداب مدن ال انيدة نوح:  شر  جالينوح للمقالدةجالي 2

 .  594ال ال ة ،   : 
 iarab.comhttps://wik/.و https://mawdoo3.com/أصعُ شاور الحمل، موقع: موضوع،  3

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://wikiarab.com/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7
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يُصدب  الحمدل أيدال وأخدف علدى المدرأة، فقدد  ردعر أن ادا غيدر حامدل أيُددا  

بسبُ عدم ظاور البطن وزوال العدراي الت دي كاندت لددياا، و سدتمر هدذِه 

   .1 (الفترة من الرار الرابع وحت ى الرار السابع

 

ديددة ، فاددي الخيدرة العوجيددة والفرخدرةالصددعبة ال الحمدل شدداور وأمدا     

 بددأ الشدار الصدعبة فدي الحمدل فدي الفتدرة الخيدرة مدن حمدل ذلدك ) ، ومعا

المددرأة، وعندددها  بدددأ الُمعاندداة النفسددية والاسدددي ة فددي الوقددت نفسدده، فترددعُر 

المددرأة بالتعددُ النفسددي بسددبُ عدددم انقُدداء هددذِه الشددُار، وشددوقاا لرييددة 

ديمدة بدً   شدكل  فلاا، وإحبا اا بسبُ عددم ايدتطاعتاا ار دداء مالبسداا الق

مددن الشددكال نظددرا   ميِددر جسدددها.  بدددأ التميُددرا   ظاددر علددى المددرأة برددكٍل 

كبيٍر  فيبدأ بطنُادا بدالبروز بحيدل ياُلحدظ الن داح الحمدل عليادا فدوَر رييتادا، 

و عدادُ الترقُقا  النا اة عن  مدُد الالد على بطناا وكامل جسدها في بعا 

ا  لاا االرهاح وعدم المقدرة على الندوم أو الحيان، ويعداد وزن الطفل ُمسب ب

، والك يددر مددن النسدداء  صددف هددذِه الشددار وبددالخص  المرددي برددكٍل  بيعددي 

 .2(الرار التايع بالصعوبة

 

ن أندده يدداير مددا قالدده أبقددرا  وأريددطو عددن  كددو   وموون أخطوواء جووالينو      

الانين : فقدال بدًن المندي يخدرج مدن الخصدية، وإذا خدرج مدن اليمندى يكدون 

ن المندي عندد الامداع ال وهدذا كلده خطدً، ل .3أقوة من خروجه من اليسرة

يخرج من الخصية اليمنى وال اليسرة، وإنمدا يُقدذ  مدن الحويصدلة المنويدة 

 كما ذكرنا يابقا.

 أربعةالطبيُ جالينوح عن الانين الذ  له اقل من عندما  كلم آخرها،       

اقال: )  أشار  مدن باا يت صل التي الربا ا  فٕان ٔاصمر هو الذ  الانين فٔام 

فال  وجد ربا ا   ليس كذلك،  .4 (.رخو لي ن كل ه أيُا  ضعيفة وبدنه الرحم

هددو المردديمة ك يددرة  صددل بددين الانددين والددرحم، وإنمددا يوجددد ربددا  واحددد 

و عتبر المريمة نقطة الربط الوحيددة بدين الاندين عبدر الحبدل السدر  وبدين )

ة بالمرديمة والممذيدة لادا، و بقدى المرديمة طالمر بالم عبر الوعية الدموية 

بداخل الرحم  وال فترة الحمل إلى أن  دتم  عمليدة الدوالدة، حيدل يدتم يدحُ 

                                                
 https://wikiarab.com/. وhttps://mawdoo3.com/أصعُ شاور الحمل، موقع: موضوع،  1
 https://wikiarab.com/. وhttps://mawdoo3.com/أصعُ شاور الحمل، موقع: موضوع،  2
،  :  1980 دبير ألحبالى و ال فال و الصبيان و حفظ صدحتام ، دار الرشديد، بمدداد، أحمد بن يحيى البلد :  3

85 . 
مقالدة ٕافيدذيميا،  رجمدة حندين بدن إيدحق ، ال المسدم ى ٔابقدرا  كتداب مدن الولى جالينوح:  شر  جالينوح للمقالة 4

 . 494ال ال ة ،   : 
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https://wikiarab.com/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://wikiarab.com/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7
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. كمدا هدو ُمبدين فدي  1(المريمة خدارج الدرحم بعدد خدروج الاندين مدن الدرحم

 : 2تينا  ي الصور ين

 
 بالرحم وارتباطه الجنين داخل المشيمة نمو 

 

آن عدن بطالن زعم ذلك الكا ُ بًن قول القدر مما ذكرناهبذلا يُستنتج و     

ين  بد متًثر بطُ علماء اليونان، كًبقرا ، وأريدطو وجدالينوح  فقدد الانين

ن الاندين مدن  أن هديالء أخطديوا كلادم فدي معظدم مدا قدالوه عدن مراحدل  كدو 

ان جاة  وأنام وقعوا أخطاء أخدرة ك يدرة  تعلدق بدالانين مدن جادة ثانيدة  و

قالادا  ،فقدد أغفدل أخطداءذلك الكا ُ من جاة ثال ة لم يكدن نعيادا وال محايددا 

 هددديالء، ولدددم يعددددري قدددول القددددرآن عرضدددا واضددددحا وال شدددرحه شددددرحا

موضوعيا.و بين أيُا أن قدول القدرآن الكدريم عدن مراحدل نمدو الاندين هدي 

لنطفدة الصحيحة، والموافقة للعلم ، والتي أخطدً فيادا هديالء، أهمادا ثدال : ا

ل وال شدك أن قدو المراج، والعلقة، ثدم الُمُدمة ، ثدم  دً ي مراحدل أخدرة .

الكا ددُ ذلددك  أخفدداه وأغفلددهالقددرآن الكددريم بددذلك هددو إعادداز علمددي ُمباددر، 

  المريا. 

ع مدا مدعلما  بًنه حتى وإن فرضنا جدال أن قول القرآن عن الانين  طابق    

  دًثر معليه الصدالة والسدال اذكره أ باء اليونان ، فإن ذلك ال يعني أن محمد

 وا فيدهأصداب بام وقرأ كتبام ونقل مناا  وإنما يعندي أنده وافقادم بدالوحي فيمدا

أمدا واء أوصلتام  ااربام إلى ذلك الصدواب، . فام كانوا علمبالبحل العلمي

وافدق فقد كان نبيا أميدا جداء بدالوحي الصدحي ، ف عليه الصالة والسالم محمد

لق صحي  هيالء وخالف با لام.بدليل أن هيالء وقعوا في أخطاء ك يرة  تع

. ن الكدريمميرها في القدرآلبالانين ذكرنا شواهد مناا ، وال ناد لاا أثرا وال 

ء لك االحتمدال لديس بصدحي ، فيكدون معظدم مدا قالده هديالء ال بداوبما أن ذ

يقع  با ال، وقول القرآن كله صواب، يوافق الصواب الذ  عند العلماء، وال

فدددي أخطدددا ام مدددن جادددة، وُماددديمن علدددى علدددوم البردددر بإحا تددده وشدددموليته 

 وإعاازه من جاة أخرة.  

 

                                                
 . https://mawdoo3.com/المريمة ، موقع: موضوع،  1
 .https://mawdoo3.com/المريمة ، موقع: موضوع،  2

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
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ا  ،وأريدددطو، أبقدددرإن ذلدددك الكا دددُ أغفدددل أخطددداء  وخالصوووة قولنوووا:      

الطُ بوزعم إن القرآن ُمتًثر  لاند ، وجالينوح ، ومن  ًثر بام،والطبيُ ا

 ذ   ميدعاليوناني فيما قاله عن الانين. زعم ذلك وهو يعلم أن قول القرآن الد

بدده ال وجددود لدده فددي الطددُ اليوندداني مددن جاددة  وأن أخطدداء أ بدداء اليونددان 

طددً لمدداذا أخجاددة أخدرة   . ف لاددا فدي القددرآن مدن المتعلقدة بددالانين ال وجدود

 مدا ذكدرهأ باء اليونان فيما قالوه عدن الاندين ، ولدم يُخطدك القدرآن الكدريم في

 ،عددن الانددين ،،  ، ولمدداذا لددم يوجددد فددي كتددُ اليونددان صددواب القددرآن ،،   

لقدرآن ولماذا لم  وجد أخطاء كتبام فدي القدرآن الكدريم،،   . ولمداذا  ُدمن ا

ادا تدُ اليوندان كتبد جاء بده محمدد المدي، وكُ الصواب وخال من الخطاء وق

، فلدو علماء،،   . واض  من ذلك أن القرآن الكريم ال يقبل التفسدير البردر 

لكددان حالدده كحددال كتددُ اليونددان مددن الندداح كددان مددن كددالم محمددد أو غيددره 

ضدنا وغيرهم من البرر إلى يومنا هذا، فياا الخطً والصواب. وحتى لو افتر

صدديقه،  القرآن كان عالما وقال بًنه من عند هللا، فياُ جدال أن الذ  جاء ب

وجد في ي، فيستحيل أن يً ي به برر، وال لن القرآن ال يقبل التفسير البرر 

نده هدو رضدنا جددال أن الدذ  جداء بدالقرآن أدعدى أالعالم كتاب م له  . وإذا اف

لتفسدير الذ  كتبه وجاء به من عند نفسه فياُ  كذيبده، لن القدرآن ال يقبدل ا

ليده البرر . وبما أن الذ  جاء به هو النبدي المدي الصدادح المدين محمدد ع

ومدن  انه جاء به مدن عندد هللا  عدالى، فيادُ  صدديقه،بالصالة والسالم وقال 

ا ريم، كمديكذبه فاو الكاذب الااحد المعاند ولن ياد  فسيرا برريا للقرآن الكد

 هو حال ذلك الكا ُ المحر  وأم اله .  

 

ُ يتبددين مندده بطددالن مددعاعم ذلددك الكا دد -ال الددل -لهووذا الفصوول وإنهوواء      

فدي القدرآن الكدريم والحدديل الصدحي   تعلدق المريا بوجود أخطاء علميدة 

ن الانددين، وعددن دور المددرأة فددي  كويندده. فقددد أثبتنددا بطددالن معاعمدد ه بتكددو 

وصحة قول ما قاله القرآن والحديل من جادة  وعددم صدحة معظدم  مدا قالده 

ا  وأريطو وجالينوح عن مراحل نمو الانين مع ك درة أخطدا ام  عدن أبقر

ن مدن الانين من جاة ثانية  وزيف و اافت القول بتًثر االيالم بطدُ اليوندا

   جاة ثال ة. 

 

 

 

 ***** 
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 الفصل الرابع 

 

 مزاعم متفرقات بوجود أخطاء نقض 

 علمية في القرآن الكريم  
 

 ات القرآن عن العلم:الزعم ببدائية تصورنقض  أوال:

 الزعم بخطأ قول القرآن بأن هللا خلق الكون كله بتقدير ُمحكم: نقض ثانيا:

 الزعم بأن اإلنسان هزم القرآن عندما دعا  إلى ارتياد الفضاء:نقض ثالثا:

 الزعم ببدائية كالم القرآن عن األمطار: نقض رابعا: 

 علم ما في األرحام: الزعم بخطأ القرآن في قوله بأن هللا ينقض  خامسا:

 القرآن بأن الزوجية موجودة في كل شيء:قول الزعم بخطأ نقض سادسا:

 القرآن بأن األنهار يُستخرج منها الل ل : قول الزعم بخطأ نقض  سابعا:

 الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن الشذوذ الجنسي : نقض ثامنا: 

 لعسل: القرآن بوجود شفاء في اقول الزعم بخطأ نقض تاسعا: 

 نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن النحل يأكل الثمرات : تاسعا:
 عاشرا : نقض الزعم بخطأ قول القرآن بوجود شفاء في العسل:

 :ن لبن األنعامعن تكوّ : نقض الزعم بخطأ قول القرآن الحادي عشر

 التزوج بالمرأة الحامل:الثاني عشر: نقض الزعم بخطأ القرآن في النهي عن 

 عشر: نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن القلب هو عضو اإلدراك:الثالث 

 نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن النمل يتكلم بلغة صوتية:  الرابع عشر:

 :قول القرآن عن فوائد الجبالالخامس عشر: نقض الزعم بخطأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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 مزاعم متفرقات بوجود أخطاء علمية في القرآن الكريم  نقض 

 

 

ه " إثدارة شدباا ه واعتراضدا  لدي  عردر " المدعو  الكاتبواصل ذلا      

 يفد زعدم ذلدك علدى  ريقتده .على آيا  قرآنية بدعوة أن فياا أخطاء  علمية

منادددا مدددعاعم  يدددًذكر حريدددف القدددرآن واالفتدددراء عليددده انتصدددارا للبا دددل. 

ى لدعمتفرقا   تعلق بمواضيع علمية متنوعة، ونبين زيفاا و اافتادا و رداد 

      صاحباا بالاال ، أو الاحود والعناد انتصارا لاواه .

 

 :الزعم ببدائية تصورات القرآن عن العلم نقض أوال:

أن التصدورا  التدي جداء  العلميدة القدرآنأخطداء زعم ذلك الكا ُ أن مدن    

 عاجعة محدودة  صورا في القرآن هي }  -صلى هللا عليه ويلم -باا محمد

: } َوِمدْن آيَا ِدِه عدن الُسدفن كقولده{، محمدد عصدر عددب العلدم لده ييصدل لمدا

يَ  فَديَْظلَْلَن َرَواِكددَ َعلَدى 32اْلَاَواِر فِي اْلبَْحدِر َكداْلَْعاَلِم ) ( إِْن يََردًْ يُْسدِكِن الدر ِ

 كالم.هذا} ({33 - 32َظْاِرِه إِنَّ فِي ذَِلَك َ يَاٍ  ِلُكل ِ َصبَّاٍر َشُكوٍر )الرورة:

،  العلددم و قدددم المسددتقبل يعلددم لددم التصددورا  دودمحدد لرددخص بدددا ي 

دا فسدتدير الريدا  فلتتوقدف والتكنولدوجي،  و حركادا يدفننا محركا ندا  مام 

 وينصدنع الري، مدن والمداز البتدرول فلينتدهِ  .بك يدر ريا  أ  من بًفُل

 النوويدة االنردطارا  أو االنددماجا  أو الرمسية الطاقة بتخعين يفن ا  عمل

ا فياا  قدمنا ويا ل وهي   اقة مصدر وبكل أك ر، فياا نتقدم ويسال أن ك ير 

 . 1{وماتمعه محمد بال على ليخطر يكن لم آخر

 

ذلك الععم فيه  حريف وخداع ، وصاحبه جاهدل أو ُمحدر . لن أقول:      

القرآن الكريم وصف حال السفن في ييرها بالريا  قبل االيالم وفي عصر 

ن  سدير بالريدا  إلدى فما  عال ك يدر مدن السدنعوله وما بعده بقرون عديدة، و

يومندا هدذا. لكددن لمدا كدان القددرآن الكدريم كدالم هللا المعاددع وريدالته الخيددرة 

لإلنس والان، لم يتر  الماال لم ل ذلك الكا ُ الُملحدد وأم الده لديطعن فيده 

بقصور علمه ،ومحدوديته وبدا يتده  وإنمدا  ُدمن االشدارة إلدى مدا يديحد  

وغيرها مدن ويدا ل النقدل ، مدن  طدورا  علميدة يدتكون آيدة  مستقبال للسفن

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 . 138القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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لإلنسان من جاة   لكنه أشار من جاة أخرة إلى ذلدك بطريقدة خفيدة را عدة 

ومذهلة لكي ال   ير إشكاال للمسلمين ،وال  كون حاة بيد الكفدار يعترضدون 

ا َحَمْلنَدا عدالى:} َوآيَدةب لَُادْم أَنَّدباا على االيالم وأهله. والدليل على ذلدك قولده  

يَّتَُاْم فِي اْلفُْلِك اْلَمْرُحوِن  َوَخلَْقنَا لَُاْم ِمْن ِم ِْلِه َما يَْرَكبُوَن  َوإِْن نََرًْ نُْمِرْقُاْم  ذُر ِ

({. ومعندى المردحون هنددا ال 43- 41فَداَل َصدِريَ  لَُاددْم َواَل ُهدْم يُْنقَدذُوَن )يددس:

كمددا فددي قولدده  عددالى:}  البُددا ع مدد ال،ويعنددي المملددوء بالندداح والحيوانددا  

({،و}َوإِنَّ يُونَُس لَِمدَن 119فًََْنَاْينَاهُ َوَمْن َمعَهُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْرُحوِن )الرعراء: 

  وإنمددا ({140 - 139اْلُمْرَيددِليَن  إِْذ أَبَددَق إِلَددى اْلفُْلددِك اْلَمْرددُحوِن )الصددافا :

، والمملدوء بطاقدة المردحون بمعندى المدعود، والُمعبدً –السدفن  –يعني الفُلك 

 ختلف عن قوة الريا  التي  حر  الشرعة، وإنما هي  اقة ممايرة   حركه

لاا، كطاقة البخار، والفحم، والبترول، والكارباء، والطاقة النووية وغيرها. 

والدليل على ذلك أن هللا  عالى خا ُ مرركي العدرب بًنده يدبحانه يديحمل 

ا آيددة لاددم ، وال يُمكددن أن يقصددد ذريددتام مسددتقبال فددي الفلددك المرددحون، وهددذ

هذا أمر معرو  لام ولميرهم وعند من  سفن المملوءة بالناح والسلع، لنال

يتتحقق لذريتام  وأناايبقام. فال يُمكن أن يكون ذلك آية لام أخبرهم هللا باا 

ُمستقبال إال أن يكون معنى الفُلك المردحون أنده فُلدك يختلدف عدن حدال الفُلدك 

ريددُ مددنام. أ  أندده يدديكون فُلكددا ال  دفعدده الريددا ، وإنمددا فددي زمددانام والق

، كطاقدة الفحدم، أو البتدرول، أو غيدره هي التي  ردحنه يتدفعه  اقة يُعبً باا

 من أنواع الطاقة الخرة.

 

ي انده ، فيعند{42يدس:بُدوَن )} َوَخلَْقنَا لَُاْم ِمْن ِم ِْلِه َما يَْركَ وأما قوله  عالى:   

مراكددُ أخددرة  سددير علددى المدداء ، والبددر، وفددي يددبحانه خلددق لاددم أيُددا 

 سير  الفُاء، ويتكون مرحونة م ل  لك السفن، التي ال  سير بالريا  وإنما

الكاربدداء، وغيرهددا مددن أنددواع  وأ، كطاقددة البتددرول،  رددحناا بطاقددة أخددرة

 الطاقة الخرة ،وهللا اعلم. 

 

 وَن )يس:ْم يُْنقَذُ هُ ُاْم َواَل لَ َصِريَ  } َوإِْن نََرًْ نُْمِرْقُاْم فاََل وأما قوله  عالى:     

، ثدددم المراكدددُ المردددحونة  فادددو يعدددود أيايدددا إلدددى الفُلدددك المردددحون({.43

ولى،  انية آية اعتراضة شارحة ومر بطة أيُا بدالال، و كون ا ية الخرة

 - لدك السدفن ك، فدإن". ومعندى ذلد َوَخلَْقنَدا لَُادْم ِمدْن ِم ِْلدهِ  بدليل قوله  عدالى: "

مددع  قدددماا وقو اددا وعدددم اعتمادهددا فددي يدديرها علددى  -لمراكددُ الخددرةوا

 كاباا منرفياا وال ياد الريا  فإن هللا  عالى إن يرً يمرقاا فسيمرقاا وبمن 

 وُيفنام المتطورة. ينقذهم



 143 

، فيُقددال: إن القددرآن لددم يخا ددُ العددرب وربمددا يُعتددري علددى مددا ذكر دده   

َمْلنَددا نَّددا حَ } َوآيَددةب لَُاددْم أَ فددي قولدده: بصدديمة الُمسددتقبل، وإنمددا بصدديمة الماضددي،

يَّتَُاْم فِي اْلفُْلِك اْلَمْرُحوِن)يس:  ({.41ذُر ِ

إن الددرد علددى ذلددك مددن جاتددين: الولددى، بددل إن القددرآن خددا بام أقددول:    

حون. بصيمة المستقبل بدليل انه قال لام أنده يديحمل ذريدتام فدي الفلدك المرد

وبمدا أن  يعرفونه، وإال ال فا ددة مدن ذكدره. وهذا الفلك ليس فلكا عاديا كالذ 

د فالشددك اندده يقصدد عه عددن ذلددك، وهددو كتدداب ُمحكددم َحكدديم،القددرآن الكددريم ُمندد

 المستقبل . 

ُ مددن أيدداليمخا بددة القددرآن للمرددركين بددذلك اليددلوب، هددو إن ال انيددة:     

القددرآن الكدددريم المعروفددة، ففدددي آيددا  ك يدددرة يددتكلم القدددرآن عددن الحاضدددر، 

ا َوُهدْم ةِ الددِْنيَ ْلعُدْدوَ إِْذ أَْندتُْم بِال ثم يُرجعه إلى الماضي كقوله  عدالى: }والُمستقب

ُُ أَْيفََل ِمْنُكْم َولَْو  َ  ْك اِد َولَِكدْن لَْفتُْم فِي اْلِميعَد ُْم اَلْختَ َواَعدْ بِاْلعُْدَوةِ اْلقُْصَوة َوالرَّ

ا َكاَن َمْفعُدوال   ُ أَْمر  َي َّللاَّ ُِ ْن يَْحيَدى َمدْن َحديَّ َعدوَ  بَي ِنَدٍة َك َعدنْ ْن َهلَدِليَْاِلدَك َمد ِليَْق

َ لََسِميعب َعِليمب )  الَّ َمْن  َاَب َوآَمَن َوَعِمدَل َعَمدال  }  إِ ،و( 42النفال: بَي ِنٍَة َوإِنَّ َّللاَّ

ُ َيدي َِّلَا ِِاْم َحَسدنَا ٍ  ُل َّللاَّ ا فًَُولََّلَِك يُبَدد ِ ُ غَ َوَكدانَ  َصاِلح  دا َّللاَّ ا َرِحيم  : الفرقدان) فُدور 

70}). 

أن هللا  ن مما يُُعف ذلك التفسدير، وربمدا يُبطلده هدوإ وربما يُقال أيضا :   

كدن ، ل{42 )يدس:َكبُدونَ } َوَخلَْقنَا لَُادْم ِمدْن ِم ِْلدِه َمدا يَرْ قال بًنه هو الذ ، خلق

 ويا ل النقل ومناا السفن هي من صنع االنسان. 

 

صدنعاا  النسان وكل الُمنتادا  التديا إن ويا ل النقل التي أوجدها أقول:    

االنسان ، هي من أعمال االنسان ونرا ه مدن جادة  لكنادا مدن جادة أخدرة 

و الذ  لنه يبحانه هو الذ  خلق ماد اا الولية، وه أيُا، هي من خلق هللا

ُ ْنِحتُدو} قَاَل أَ َْعبُدُوَن َمدا  َ خلق أفعال العباد، بدليل قوله  عالى:  ُكدْم  َخلَقَ َن  َوَّللاَّ

ء، االنسان فاهلل  عالى هو خالق كل شي ({ .96 -95َوَما  َْعَملُوَن )الصافا :

 الالنسان ال نرا ه. فايعمل ويفعل و ياتاد لكنه ال يخلق أفعاله وال أعماله و

ِ اَل يَْخلُ .} يخلدددق شددديَّلا يُْخلَقُدددوَن  ْيَّل ا َوُهدددمْ قُدددوَن َشدددَوالَّدددِذيَن يَدددْدُعوَن ِمدددْن دُوِن َّللاَّ

 {. (20)النحل:

} َواْلَخْيَل َواْلبِمَاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزينَة  َويَْخلُُق علما بًن قوله  عالى :    

، هو أيُا يتُمن االشارة إلى  قددم ويدا ل النقدل ({8َما اَل  َْعلَُموَن )النحل:

مستقبال عما كانت عليه في عصدر ظادور االيدالم ومدا بعدده. وينطبدق علدى 

فدي  عليقندا  مدا قلنداه أعداله({8َويَْخلُُق َما اَل  َْعلَُمدوَن )النحدل:: } قوله يبحانه
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، فال نعيد ذلك {42} َوَخلَْقنَا لَُاْم ِمْن ِم ِْلِه َما يَْرَكبُوَن )يس:على قوله  عالى: 

 . هنا

 

وال  ال  وجدد فيده أخطداء علميدةالقرآن الكريم كتاب معاع،  تبين أنوبذلا ي

لنده مدن  لحاضر والمسدتقبلين وصف الماضي واكتاب جمع ب غيرها. وهو

ادة  جعلم يحل عليه ويًمر بده ، ويُواكدُ  طورا ده مدن  . وأنه كتابعلم هللا

مدن جادة  ويُاديمن عليدهويتفق مع صحي  العلدم ويُصددقه ،ويُصدح  أخطداءه 

ه ذلدك الكا دُ فدي  حاملده علدى القدرآن الكدريم باالديُبطل زعدم .وهذا أخرة

 و عصبه للبا ل. 

 

ر القوورآن بووأن هللا خلووق الكووون كلووه بتقووديقووول الووزعم بخطووأ  نقووض نيووا:اث  

 ُمحكم: 

زعم ذلك الكا ُ أن قدول القدرآن بدًن هللا خلدق كدل شديء بتقددير ُمحكدم،      

الَِّذ  لَهُ ُمْلُك السَّدَماَواِ   {،و}(49إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقَدٍَر )القمر: : }كقوله

يَتَِّخْذ َولَد ا َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريكب فِي اْلُمْلِك َوَخلَدَق ُكدلَّ َشدْيٍء فَقَددََّرهُ َواْلَْرِي َولَْم 

ا )الفرقان: وزعدم أن ممدا ينفدي .1،هو أمر يتناقا مع الواقع والعلم{(2 َْقِدير 

 كددون مصدددرا  -الاينددا  -ذلددك التقدددير هددو حدددو   فددرا  فددي المورثددا 

 . 2اليد يولدون بًمراي و روها  َخلقيةلألمراي الوراثية. وك ير من المو

 

فيده  حريدف وافتدراء علدى القدرآن ، صداحبه جاهدل أو  ذلك الدععمأقول:     

محر  صاحُ هوة. أوال، إن كون العالم ُمحكم حكيم ُمقددر  قدديرا ُمحكمدا 

هو أمر ثابت ُميكد قطعا بدليل الوحي والعقل والعلم.وهذا نراهده في أنفسدنا 

قدا م علدى  دوازن  وفي كل الظواهر الطبيعيدة، والعدالم ا وفي مختلف الكا ن

على  وازن مدهش ودقة محكمة غاية في  أن الكون يقومُمذهل.من ذلك م ال 

كانت قدوة الااذبيدة ال قاليدة : أقدوة بتريليدون مدرة : ))  فإذاوالتعقيد   اال قان

 فالكون ييكون غاية في الصدمر : و داري  حيا ده قصدير جددا    .. فمدن أجدل

نام متويط كتلته أقدل بتريليدون مدرة منادا للردمس : فسدو  لدن  متدد حيا ده 

لحوالي ينة   .. ومن ناحية أخرة : إذا كانت الااذبية ال قالية : أقل  اقدة : 

مادرا  إ القدا    .. وكدذلك : فدإن العالقدا  الخدرة  فلن  تركل نادوم و ال

القويدة بمقددار قليدل  والقيم : ليست أقل حدية من ذلك   .. فدإذا ضدعفت القدوة

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 .  171القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة   2

 وما بعدها .  171القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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جدا  : فسيكون العنصر الوحيد المستقر هو غاز الايدروجين   .. ولن  وجدد 

ذرا  لعناصر أخرة في هذه الحالة   .. وإذا كانت أقوة بقليل بعالقتاا مع 

الكارا يسية : عند ذ :  حتو  نواة الذرة على برو دونين   .. ويديكون ذلدك 

. وأنده لدن يحتدو  علدى غداز الايددروجين مظارا  اليتقرار الكون عند ذ   .

  .. وإذا  طددور  ناددوم أو ماددرا  فيدده : فسددو   كددون مختلفددة  مامددا  عددن 

 بيعتادا الحاليددة   ..واضدد  أندده إذا لددم يكددن لتلددك القددوة المختلفددة وثوابتاددا : 

القيم التي أخذ اا بالُبط : فسو  لن يكدون هندا  نادوم وال مسدتعرا  وال 

 .1(("    .. اةكواكُ وال ذرا  وال حي

: كدان  شدمال أمريكدا فدي إحددة واليدا  م1907 عدام))  ومناا أنده فدي      

في  لك المنطقة .. فًراد    وزيع هللا الموزون لاا غعال وفق 4000 يعيش

السدددددلطا  المريكيدددددة الحفددددداظ علدددددى  لدددددك المدددددعالن مدددددن االفتدددددراح .. 

أن يصددددددطادوا الحيوانددددددا  التددددددي  فتددددددرح  لددددددك  للصدددددديادين فسددددددمحت

ل .. وبالفعدل : شدرع الصديادون باالصدطياد وقتد رجكالدذ اب والكدو معالنال

: حتى  ناقصت أعددادها بردكل ملحدوظ .. فمداذا حدد  بعدد  ر والذ ابجلكوا

غددعال    .. أ   ألددف 100 أصددب  عدددد المددعالن م1916 فددي عددام ذلددك ،،..

    .. ضدددددددددددعف 25 يدددددددددددنوا  إلدددددددددددى 9  ُددددددددددداعف عدددددددددددددها فدددددددددددي

للبددار  عددع وجددل : واجاددتام  ق المددوزونالخلدد ونتياددة ذلددك العبددل فددي هددذا

وبالفعدل : فبعدد  ،،  .. كيدف يدتتمذة كدل هدذه المدعالن مركلة أكبدر وهدي :

     .. اهلددددك نصددددفاا لعدددددم  ددددوافر الطعددددام الكددددافي لادددد عدددددة يددددنوا  :

: عاد عددد المدعالن مدع الوقدت  الكوجر والذ اب ثم لما  ر  الصيادون صيد

  .2((   ..مرة أخرة في هذه المنطقة  4000 إلى

 

 أمراي وراثية،و روها  خلقية وظاورها على المواليد، إن وجودثانيا:   

ولده أيدباب  ،،ولديس عب دا وال ظلمداهو من التقدير االلاي، فاو  قدير ُمحكم 

موضددوعية مددن جاددة  وهددي مددن جاددة أخددرة ايددت ناء فددي المواليددد وليسددت 

واليدد يولددون أيدوياء أصال، لن ال ابت والميكد أن المالبية الساحقة مدن الم

 بيعيين، وهذا هو الصل والقاعدة كما نراه في الواقع. فدذلك االيدت ناء هدو 

شذوذ ، والراذ ييكد القاعدة وال ينفياا. وليس من العقدل وال مدن الردرع وال 

من العلم أن نلمي القاعدة ونتمسك بالراذ، وإنما نًخدذ بالقاعددة ونفسدر الرداذ 

لقاعدددة وال ينقُدداا وال ينفياددا. لكددن ذلددك  فسدديرا صددحيحا يندددرج ضددمن ا

                                                
 مدونة ال لإللحاد ،، أليست مدة مليارا  وماليين السنين كافية لبدء الكون والحياة صدفة ومن ثَم  طورها ،  ..  1

post_6821.html-://antishobhat.blogspot.com/2012/11/bloghttp . 
أبددددددو حددددددُ هللا : لمدددددداذا ال يقبددددددل االيددددددالم نظريددددددة التطددددددور ، ، منتددددددديا  حددددددراح العقيدددددددة، موقددددددع:     2

http://www.hurras.org/  . على الربكة المعلوما ية 

http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_6821.html
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الكا ددُ المددريا نفددى القاعدددة بالردداذ الددذ  هددو مددن التقدددير االلاددي الُمحكددم 

ل الحبدة الصدميرة إلدى قبدة كبيدرة، لديطعن فدي القدرآن انتصدارا حدو  أيُدا،  فَ 

ن ، وال يُمكدن وهو منام أيوياء  بيعيولاواه. و نايى أن المالبية من البرر 

 حاال  مرضية شاذة لاا أيباب موضوعية ك يرة . نقا ذلك بوجود

 

الُرضع،  إن ك يرا من المراي الوراثية والتروها  التي يولد بااثالثا:     

يددبباا االنسددان  خاصددة فددي عصددرنا هددذا. فانددا  أمددراي ك يددرة  نتقددل إلددى 

ري مداالشعاع ، أو المخددرا ، أو  بسبُ التلو  ، أو الوالد من البوين.

 و السددحر، وغيددر ذلددك مددن المددراي الوراثيددة التددي يتسددبُ فيادداااليدددز ، أ

ل، ال  خدرج عدن العدد هي من أفعدال هللا  عدالى ، و االنسان. وهنا  إمراي

 ظلدم وال جدور وال انحددرا  يدبحانه والحكمدة، والرحمدة ، فلديس فدي أفعالدده

 عددن الصددرا  المسددتقيم. وعليدده فددإن الرددرور وا الم التددي  ظاددر بفعددل هللا

ِ اْلفَلَِق  ِمن َشر ِ َمدا َخلَقَ  عالى)) نسدُ (( فادي ال  ُ 2-1لدق: الف)(قُْل أَُعوذُ بَِرب 

مدة، ال  خدرج عدن العددل ، أو الحكوعبل، وإنما هي من أفعاله ،و إليه كظلم

ُم َربِدددَك يَْظِلددد َوَوَجددددُوا َمدددا َعِملُدددوا َحاِضدددرا  َواَل أو الرحمدددة. قدددال يدددبحانه: ))

) ((، )56)هود: ( َرب ِددي َعلَددى ِصددَراٍ  ِمْسددتَِقيمٍ نَّ إ))((، و 49)الكاف: (أََحدددا  

ُ يَْعلَددُم َوأَنددتُْم الَ  َْعلَُمددونَ وَ  لددك مددن التقدددير االلاددي ((.وكددل ذ216)البقرة: (َّللا 

ي فدالُمحكم في الكون ال خلدل فيده وال عبدل وال اعوجداج  وإنمدا االعوجداج 

  كا دُ الُمحدراالنسان عندما يُل ويكفر بخالقه ويعبد هدواه كحدال ذلدك ال

 المريا.

يوواد الووزعم بووأن اإلنسووان هووزم القوورآن عنوودما دعووا  إلووى ارت نقووضثالثووا:      

 الفضاء:

أنه زعم أن القرآن  حدة االنسان بًن يصعد إلدى  من أكاذيُ ذلك الكا ُ    

. ثددم أورد قددول  عددالى: 1الفُدداء، فايددتااب االنسددان للتحددد  وهددعم القددرآن

دددَماَواِ  }يَاَمْعَردددَر اْلِادددن ِ َوااْلِ ) ْندددِس إِِن اْيدددتََطْعتُْم أَْن  َْنفُدددذُوا ِمدددْن أَْقَطددداِر السَّ

 .( 33َواْلَْرِي فَاْنفُذُوا اَل  َْنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطاٍن )الرحمن:

 

 ذلك الععم با ل جملدة و فصديال، ال يقولده إال جاهدل أو محدر أقول:       

النسددان بددًن يصددعد إلددى ، إن القددرآن الكددريم لددم يتحددد ا أوال. صدداحُ هددوة

الفُدداء إن ايددتطاع، وإنمددا ح دده علددى أن يفعددل ذلددك وأن ينفددذ مددن أقطددار 

السموا  والري إن ايتطاع إلى ذلك يبيال. ونباه إلى انده ال يسدتطيع أن 

                                                
اليدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  ا 1

 . 137القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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ينفذ إال بسلطان، وهو قوة العلدم والتكنولوجيدا. لكدن القدرآن مدن جادة أخدرة 

السدددموا  والري إن مدددع انددده حدددل االنسدددان علدددى أن ينفدددذ مدددن أقطدددار 

يُْرَيُل َعلَْيُكَمدا ُشدَواظب له حدا ال يتااوزه، فإن وصل إليه: ) أيتطاع،فإنه حدد

 . ( 35 - 33ِمْن نَاٍر َونَُحاحب فاََل  َْنتَِصَراِن )الرحمن:

 

إن االنسان المعاصر لم يحقق إال اليسير القليل مما دعاه القدرآن إلدى ثانيا:   

لدى لخروج من المال  الماز  والصعود إح ه على ا حقيقه. لن القرآن لم ي

. إلى أقطار الري والسموا  السبع القمر فقط، وإنما ح ه ودعاه إلى النفوذ

واالنسان لم يحقق شديَّلا مدن ذلدك قطعدا. فادو لدم يحفدر مدن الري  دوال إال 

القليل، وما يعال بعيدا جدا جدا عن االقتراب من لُ الري. وأعمق حفرة 

ربه جعيدرة كدوال فدي الددا رة ب كلم ، 12،2عمقاا  سان في زمانناحفرها االن

،  1بروييا ، وال يُم ل ذلك العمق إال ثلل عمق القررة الرضية فقط القطبية

 فما بالك بطبقا  الري الخرة .

وأما في الفُاء فلدم يصدل االنسدان إال إلدى القمدر، ولدم يصدل بنفسده إلدى     

ة، وال وصل إلى الرمس وال إلى أ  نام كواكُ الماموعة الرمسية الخر

من ناوم مار نا. وهو إلى اليوم ال يعر  إال السماء الدنيا وال يعلم عناا إال 

القليل وال يعر  شديَّلا عدن السدموا  الخدرة. علمدا بدًن السدماء الددنيا فيادا 

. فددًين  2باليددين الماددرا ، مناددا مار نددا درب اللبانددة، وباددا باليددين الناددوم

الذ  زعم أن االنسان ايتااب لتحدة  المريا الكا ُ المفتر معاعم ذلك 

 القرآن ثم هعمه،،.

 

  الزعم ببدائية كالم القرآن عن األمطار: نقض: رابعا
بددا ي  قدولالقرآن الكدريم عدن المطدار هدو  أن ما قاله زعم ذلك الكا ُ     

ا  ينايُ حاجة الناح إلياا في العصدر الدذ  ظادر فيده االيدالم . وأورد آيد

يَدداَ  فَتُ ِيددُر َيددَحاب ا فَيَْبُسددُطهُ فِددي )قرآنيددة مناددا قولدده  عددالى:  ُ الَّددِذ  يُْرِيددُل الر ِ َّللَّ

َماِء َكْيَف يََراُء َويَْاعَلُهُ ِكَسف ا فَتََرة اْلَوْدَح يَْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِه فَإِذَا أََصاَب بِِه  السَّ

َل 48ِرددُروَن )َمددْن يََردداُء ِمددْن ِعبَدداِدِه إِذَا ُهددْم يَْستَبْ  ( َوإِْن َكددانُوا ِمددْن قَْبددِل أَْن يُنَددعَّ

ِ َكْيَف يُْحديِ اْلَْرَي 49َعلَْيِاْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسيَن ) ( فَاْنُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِت َّللاَّ

 - 48بَْعددَ َمْو َِادا إِنَّ ذَِلددَك لَُمْحديِ اْلَمدْو َى َوُهددَو َعلَدى ُكدل ِ َشددْيٍء قَدِديرب )الددروم: 

 شدبه لبددا يي منايدُ بددا ي   كدالم هدذا): عل دق علدى ذلدك بقولدهثدم  (. ( 50

                                                
، فوهدددددددددة الاحددددددددديم: إلدددددددددديكم أعمدددددددددق فتحددددددددددة حفرهدددددددددا االنسدددددددددان فددددددددددي الري ، العربدددددددددي الاديددددددددددد 1

co.uk/entertainment/2019/5/10https://www.alaraby. 

  fut-https://www.bbc.com/arabic/vert-48191705و:
 المويوعة العربية العالمية: مادة: الري.  2

https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2019/5/10/%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-48191705
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 االنسدان لكدن محمدد، زمدن فدي المطدار علدى يعيردون الدذين العرب جعيرة

 في االنسان وبدا ية، يخافة ويعتبره الكالم هذا من يسخر الحديل المعاصر

 دول ويا ر بياوإثيو والسودان ومصر وأِمِركا بريطانيا كإناالند ك يرة دول

 وغيرها  تدوفر الردن عدا ربما والرام والعراح النيل، على المطلة أفريقيا

 دول كدذلك المطدار، علدى االعتمداد إلدى  حتداج فدال ويددود عذبةأناار  لاا

 الطريقدة ذهوباد. المالحدة  الخليج مياه  حلية على  عتمد اليوم العربي   الخليج

فدي دول   اليدوم نلتفدت وال نحتداج ال ضدخمة خعاندا  فدي المياه  خعين ومع

 .1ال ناتم باا ك يرا وال قليال (وكاذه لألمطار 

 

ذلك الدععم با دل قطعدا، ويرداد علدى صداحبه بدالتحريف والكدذب أقول:     

ليطعن في القرآن الكريم انتصارا لاواه وإلحاده على حساب العقدل والدوحي 

في حياة االنسان المعاصر والعلم. أوال، إن ذلك الكا ُ قلل من أهمية المطر 

ليس لنه ال يعر  أهميته وأناا المصدر الول والوحيد للميداه فدي الري، 

م ما قالده القدرآن عدن المطدر، ولديطعن فيده  عصدبا لادواه وإلحداده. وإنما ليُقع  

والحقيقددة العلميددة والقطعيددة هددي أن المطددار وال لددوج هددي المصدددر الول 

أن .  ولدددو 2وبا نادددا، وللبحدددار أيُددداوالوحيدددد للميددداه علدددى يدددط  الري 

سددتاف الميدداه البا نيددة والسددطحية كالناددار ف توقددف لمدددة  ويلددة المطددار 

التي اغتر والبحار والمحيطا ، والينابيع ، وعندها يالك االنسان وحُار ه 

.ومن المعرو  أن البحار  تلقى كميدا  كبيدرة جددا باا ذلك الكا ُ المريا

اا مباشرة، والتدي  صدلاا أيُدا مدن اليابسدة عدن من المطار التي  سقط علي

 .3 ريق الناار وغيرها

 

المريا،ويُ بددت أندده ال يبحددل عددن  إن ممددا يفُدد  ذلددك الكا ددُثانيووا:     

الحقيقيددة وإنمددا يبحددل عددن أ  شدديء لدديطعن بدده فددي القددرآن انتصددارا لاددواه 

وإلحدداده  هددو اندده لددم يتوقددف عنددد إشددارا  اعاازيددة را عددة  ُددمنتاا آيددا  

إجإىن م نلج  إبفنفإ نتلقإ حنلجاإابطننلأشإب لمت عن المطدر. منادا آيدا   ك

ما نَاَابببًن َن َُّ  نَّللام نتََ نأَنم  ِ ج ُضجنمن تاملنإجىن ت ن،نف نُمجهنابابُهن ن}أَجَ
إإَنن ُلن ا نَم َُُإَّ ا َاجاإها ن ا إن  إُ ُان ا َ ن َ   ََب إبًنفَتَإإَ ْنلج إَم   عَلُإهُنُ  ن َم  ِم ج اإُ نبَ  َُإهُنقُإ ََ ن ُ ِم قُإ
إنن ََشإبُلن فُهُنَعإنن م إ ا نَ نن ََشإبُلنَم َص  نفَ ُصا ُطنباها ننبََ  ب نفا َهبن ا بَبلب ننما ن ا لجامَ بلا

                                                
خطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، ال 1

 . 140القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
 المويوعة العربية العالمية: مادة: الري، المحيط، الينبوع ، المطر .  2
 المويوعة العربية العالمية: مادة:   المحيط،النار، المطر.  3
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ن لجُإإم  َب َصإإب ا ن َإإ  َهُطنبابأل  ُاإإها ََإإبُ نَاإإَُبنبَ   َاإإل َُبنلج  ا َإإبَفنجَإإَملُاَحن،نمنن-43 َ }َمأَ  
َُُ مهُنَمَ ب قَ  َُب نَ بًلنفَأَا  َننلجامَ بلا ُا َنن لجام نفَأَََُّج َُبن ا نجَهُنباَ بَّا  ِ ن(ن.نن22 أَُتُ

لنإجىنلج ت نلجتضب  اإ نلجإ ين اإقتنباإبطنلجمبإبنلأشب ا ةنن ُهبنمنننننن
إَ نَشإب ا َننلجعبج ةن،نف نُمجهناإبابُهن  نَمأَن}َمَمعَل َُإبنفا َهإبنَ َملاا َُنبلب إقَ  َُب إبلنا  ِن م

ن. (ن27فَُ لتبًن لج  اال

 نَ  ن إإننمبإإبلنلجاإإاطنلج ت لَ إإةنفإإإجإإىنُإإَّملنلجبَإإنلأشإإب م ُهإإبنا إإةنننننن
إ نَاإنلجا بلن،نف نُمجهناإبابُهن  ما َن َُّ  نَّللام نتَإَ نأَنم  ِ ج اإَابببًنقُإ}أَجَإ ََ ن ُ نِم ِم ُ نبَ  َُإهُنقُإ

َاجاهانمَن ن ا ن  ُ ُان ا َ ن َ   ََب بًنفَتََ ْنلج َم   عَلُهُنُ  َننلجامن ََُُّ ان َم  نفانُلن ا بَبلب ننما ن ا  َهبنَ بلا
نفَ ُن ننبََ  ب إنن ََشإ ا فُهُنَعإنن م نَ نن ََشبُلنَم َص  ا ن َإ  َهُطنبَنََإبُ نَاإَُبنبُلن َنصا ُطنباها ُاإها   

ن لجُإم  َب َصب ا جاإابطنلمهإ هنلجمبإبلنهإ نمبإبلناق ق إةنُ َمُإةن إنن.ن-43بابأل 

  لهإإبن لَإإطنلجتإإبئ ننفإإ نتبقإإبلنلجمإإمنلجعبج إإةن،مشإإَلهبن لئإإننمإإ لن أ إإ ن
ُإإ نُ إإ هل،نجإإِن َإإننل ُاإإبنن،نممصإإ نلجقإإ اننجإإهنهإإمنإعمإإبَّنُ اببألجبإإبط

ن.ن ع فهنإطنبع نل ت لعنلجتبئ نن!!

ن الينددابيع فددي بددا ن الري بسددبُ المطددر     لنُإإب،نآخرهددا آيددة  تعلددق بتكددو 

نَ إبلًننتعبجىن  إَننلجامإَ بلا َنأَُإَََّلن ا نَّللام نتَإَ نأَنم  ِ ِمنََهُن ََُإبباننفََاإلَن}أَجَإ نقُإ ِا   َ ن َننفاإ نلأل 
عبًن ون نََّ   ُانباها ن َها ُجنفَن ُ   ا ِم تَلاابًنأَج َملُُهُنقُ لًننتََ لهُن   اَ   عَلُهُنُاَتب قُنُ ص  ن َم  نفا نِم بًنإانم

َج بَبطان لجَّ   جا نلأل  ُم  َ ْنألا  َ ُبَّلن إننلجاإ بلن شإ لن.نه لنلج بلنلج-21 َجاَ نجَ ا

َإإلنأُإإملعنلجتاإإبُتن إإنن تإإ ن،منبَإإ  ،نمنقلإإجن.نملج إإبلنلجإإ ين تاإإ طنفإإ ن
ظإ نإجإىنمنُ نأ  ُإبن نتعإبجىنبإأننُُنن.نمنن ُهنلج ُبب لأل ِنهمنلج ينتتَ

نفعلإإهناإإبابُهنفإإ نتَم ُإإهنجل ُإإبب نن،من إإبن ت تإإطنعُهإإبن إإنناقإإب نعلإإىناإإتح
نلأل ِن.ن

أننبإص  ن بنُبجهنلجق اننلجَ  ِ،نأ بن ننلجُبا ةنلجعل  ةن،نفق نقبلنعل  بنننن
لأل ِن،ننلجقلمانلجت نتتا طنإجإىنبإبتن ص  نلج ُبب ننهمن  بهنلأل تب نم

 فت شإحن))ن إالن اإبِنمشإقم نلجت بإة،نقإِن ُهإبنإجإىنلجتبقإبلنلجصإ   ة،

م صإلنلج إإبلنفإإ نلجُهب إإةنإجإإىنتبقإإةنطن اإإتت ننلج إإ م ن ُهإإب.نم اإإ ىنهإإ لن
لج  إإبهنلجممف إإةن.نم ب إإبنتتاإإبطنلجمب ب إإةن لأل ِ لج إإبلنلج اتمإإَّنتاإإل

بن َمًُإإ لأل ضإإ ةنفإإ ن فإإننلج إإبلنإجإإىنأعلإإىناتإإىن مإإ ن ُاإإ ًلنإجإإىنلجاإإتح
ن.ن1( ُبمًعب

                                                
 .  المويوعة العربية العالمية ، مادة : الينبوع 1
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ملضحن نن ج نبتاننَّعِن ج نلجَبتطنلج ا  نلج إ  ِ،نألننلأل إ ننننن
نلج  إإبهجإإ سنَ إإبنَّعإإِ،نمإُ إإبنهإإمنأننلأل تإإب نملجقلإإمانهإإ ن صإإ  نَإإلن

نلج ممم ننعلىناتحنلأل ِنمببتُهبن.

 م:له بأن هللا يعلم ما في األرحاالزعم بخطأ القرآن في قو نقض خامسا:

مدا فدي الرحدام إلدى هللا وحدده بأن القرآن ارجدع العلدم ذلك الكا ُ ذكر       

ُل اْلمَْيدَل َويَْعلَدُم َمدا فِدي اْلَْرَحداِم كما في قوله: ) َ ِعْندَهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَدع ِ إِنَّ َّللاَّ

 َ ِ أَْرٍي  َُمدوُ  إِنَّ َّللاَّ ُُ َغدد ا َوَمدا  َدْدِر  نَْفدسب بِدًَ    َوَما  َدْدِر  نَْفدسب َمداذَا  َْكِسد

ُ يَْعلَُم َما  َْحِمُل ُكدِل أُْن َدى َوَمدا  َِمديُا اْلَْرَحداُم (،و)(34َعِليمب َخبِيرب )لقمان:  َّللاَّ

(. ثدم اعتدري علدى القدرآن بدًن 8َوَما  َْعدَادُ َوُكِل َشْيٍء ِعْندَهُ بِِمْقدَاٍر)الرعدد:

االنسددان يسددتطيع معرفددة نددوع جددنس الانددين فددي رحددم أمدده ، وعدددم إصددابته 

ي وراثددي بالشددعة والفحوصددا . وحسددُ زعمدده أن االنسددان عندددما بمددر

يعاع عن فام أمر ما يُرجعه إلى االله، لكن العلم يبدو انه كلمدا  طدور أزا  

 .1دور االله في  فسير ظواهر الكون

 

نده ذلك الععم با ل ياقط،ال يقوله إال جاهل أو صداحُ هدوة. لأقول:      

م يقل لرحام ، ال بًنه هللا  عالى يعلم ما في الأوال، إن القرآن الكريم عندما ق

معيندة  بًن االنسدان ال يعلدم شديَّلا بمدا فدي الرحدام، وال حددد أمدرا وال أمدورا

ليدده يعلماددا هللا وال يعلماددا االنسددان. فددذلك الكا ددُ حددر  القددرآن وافتددرة ع

له مدا لدم يقدل   . وال يُمكدن أن يقدول القدرآن الكدريم  بدًن هللا    حدده الدذووقو 

عدالى هللا   يعلم ما في الرحام، واالنسان ال يعلم عناا شيَّلا. ال يقول ذلك لن

،  ي الدرحميعلم بًن االنسان منذ القديم كان يعلم أمورا عامة  تعلق بالانين فد

ون خاصة ال باء، فقد كانت لام  فسيرا  أصابوا في بعُداا. وكدانوا يعلمد

م ن الكدريء يً يه من أمه. فدالقرآأن الانين  تكون أجاع ه  دريايا، وان المذا

ا عدالى بمد لم يقل ما نسبه إليه ذلك الكا ُ الُمحر    وإنما قصد أن علدم هللا 

فددي الرحددام يقينددي و ددام وشددامل وُمفصددل، لكددن علددم االنسددان بددذلك نسددبي 

زداد ااحتمالي خليط من الخطً والصواب ، لكنه قابل للعيدادة والتويدع كلمدا 

 .   في بحوثه العلمية المناج العلمي الصحي فاما وعلما والتعاما ب

إن االيددالم ال ينكدر بددًن الكددون خاضدع لنظددام ُمحكدم و حكمدده يددنن ثانيوا:    

الَّدِذ  )غاية في الدقة واالحكام  وإنما أكد ذلك في عدة آيدا  كقولده يدبحانه: 

َماَواِ  َواْلَْرِي َولَْم يَتَِّخْذ َولَد ا َولَْم يَكُ  َوَخلََق ْن لَهُ َشِريكب فِي اْلُمْلِك لَهُ ُمْلُك السَّ

ا اَل الرَّددْمُس يَْنبَِمددي لََاددا أَْن  ُددْدِرَ  )، و((2)الفرقددان:  ُكددلَّ َشددْيٍء فَقَدددََّرهُ  َْقددِدير 
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فَلَدْن  َِاددَ ،و) (40اْلقََمَر َواَل اللَّْيُل َيابُِق النََّااِر َوُكلٌّ فِدي فَلَدٍك يَْسدبَُحوَن )يدس: 

 ِ ِ  َْحددِويال  )فددا ر: ِلُسددنَِّت َّللاَّ . وهددذا الكددون ((43 َْبددِديال  َولَددْن  َِادددَ ِلُسددنَِّت َّللاَّ

يرين خاضددع هلل  عددالى بسددنتيه الااريددة والخارقة.فااليددالم يامددع بددين التفسدد

في مكانده الصدحي .والعلم الصدحي  ال ينكدر  ددخل هللا فدي ويُع كل  فسير 

هللا مدددن خدددالل  خلدددق الكدددون و سدددييره وإناا ددده، وإنمدددا هدددو يكتردددف عظمدددة

مخلوقا ه.و فسددير نرددًة الكددون وناايتدده بخلددق هللا لدده هددو أمددر موافددق للعقددل 

والددوحي والعلددم  وإنمددا  فسددير المالحدددة لددذلك هددو المخددالف للعقددل والددوحي 

والعلم، لنه  فسير خرافدي. فادم عنددما كفدروا بااللده الحدق وهدو هللا يدبحانه 

، باا خلق الكدون وظادور الحيداة و عالى اختلقوا لنفسام آلاة خرافية فسروا

. مناددا االلدده المعدددوم وذلدك  فسددير وثنددي علدى  ريقددة الددوثنيين قددديما وحددي ا

الددذ  أوجددد الكددون مددن عدددم   ، وإلدده خرافددة الصدددفة الددذ  أوجددد الحيدداة 

صددددفة   ، وإلددده خرافدددة التطدددور العُدددو  الدددذ  أوجدددد الحيددداء بدددالتطور 

ين وثني يربه الديان الوثنية، فاي علما بًن دين االلحاد هو د العُو     .

 كانت  يل ده بعدا مظداهر الطبيعدة و فسدر بادا ظواهرهدا  لكدن ديدن االلحداد

يعبد الطبيعة كلاا وينسُ إلياا خلدق العدالم أصب  بًنه  فعل ذلك، وزاد علياا

        .و سييره

 

 :القرآن بأن الزوجية موجودة في كل شيءقول الزعم بخطأ  نقض:سادسا

َوِمدْن ُكدل ِ َشدْيٍء )ذلك الكا ُ أن من أخطاء القرآن العلمية انه قدال:  ذكر     

 كدل لديس. وحسدُ زعمده } ((49َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلَُّكْم  َدذَكَُّروَن )الدذاريا : 

َحتَّدى إِذَا َجداَء أَْمُرنَدا َوفَداَر ).ثدم أورد قولده  عدالى: 1{وأن دى ذكدر فياا النواع

ِمْل فِيَاا ِمْن ُكل ٍ َزْوَجْيِن اثْنَدْيِن َوأَْهلَدَك إِالَّ َمدْن َيدبََق َعلَْيدِه اْلقَدْوُل التَّنِوُر قُْلنَا احْ 

) هذه الاملة   وعلق عليه بقوله: (40َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ إِالَّ قَِليلب )هود: 

علميا ، لن الك ير من أنواع الكا نا  ليس لاا جنس و تكاثر ال جنسديا،  خطً

 بالتفِسد  وال دوم والبصدل بدالتبرعم، والبطدا س  الفطريدا  بدالاراثيم،مد ال

 كدالموز لادا بدذور النبا دا  ال وبعدا ،(وبدذور زهدور لاا النبا  كل ليس)

رها علمي حد على هذه أغلُ أن يبدو) بالرتال  و تكاثر  بالبستنة البرر  وَّ

دا نوع دا أنتادت النبا دا  مدن أندواع عددة نتداج معاوجدة  البكتيريداو ،(عقيم 

 فادي الديددان أمدا باالنقسدام، والطحالدُ،  تكداثر الخليدة وحيددة والكا ندا 

علمي  ...( خطً في وقع فالقرآن وبذا خن وا ،
2. 
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به صداح ذلك الععم فيه قلة فام وافتدراء علدى القدرآن، ويرداد علدى أقول:   

علدى فادم القدرآن فامدا صدحيحا، وإنمدا هدو  بالتعصُ للبا ل وعدم الحر 

أن القددرآن علددى  حريددف القددرآن و مددس حقا قدده. وبيددان ذلددك أوال،  يحددر 

فددي كددل مخلوقددا  هللا ولددم يقددل اناددا خاصددة هددي الكددريم ذكددر أن العوجيددة 

اء، الحي بتكاثر ، وال العكس، ولم يقل أناا  تعلقبالكا نا  الحية دون الاماد

فدي  وإنمدا ذكدر أن العوجيدة موجدودة   وال هي  تم ل في الذكر والن ى فقط

واحدد  كل المخلوقا  الحية والميتة ، المتحركة والاامدة، وال  تعلدق بااندُ

ُكدْم َجْيِن لَعَلَّ ا َزوْ َوِمْن ُكل ِ َشْيٍء َخلَْقنَ) . بدليل أنه قال:من صفا اا وخصا صاا

ين الحيداء،  تعلدق بالتنايدل بد العوجيدة . فكمدا أن ((49 َذَكَُّروَن )الذاريا : 

. ونفس ا من جاة أنواعاا وأجناياا وفصا لاا ومملكا اافإناا  تعلق أيُا با

ة المر ينطبدق علدى المخلوقدا  الميتدة والاامددة. فادي زوجيدة عامدة وشدامل

يددان،  و تعلق بمختلف الاوانُ، بل وحتى بالكا ن الواحد، فاالنسان م ال لده

وعينددان ، وقدددمان ، وعلددى المسددتوة الاعيَّلددي ناددد الصددبميا  علددى شددكل 

  االلكتروندا  -ل الحياء، وفي الذرا  ناد السدالُ والموجدُزوجين في ك

، ...إل . وبناء على هدذا فدإن اعتراضدا  ذلدك المحدر  با لدة-والبرو ونا 

 بالم لة التي أوردها. ال وال يص  معارضة القرآن باا و

 

، فاددي  نفددي المددريا بالنسددبة لألم لددة التددي ضددرباا ذلددك المحددر  ثانيووا:   

ه القرآن الكريم. فالحياء التدي  تكداثر ال جنسديا كالم لدة زعمه و  بت ما قال

التي أوردها فاي  م ل زوجا مع الحياء التي  تكاثر جنسيا. وهدذا يعندي أنده 

 أنيوجد  زوجان من التكاثر. والحياء التي  تكاثر ال جنسيا فقدد ثبُدت علميدا 

ل الحيدداء عمليددة  كاثرهددا  ددتم داخددل الخليددة ب ليددة زوجيددة . وهددذا يعنددي أن كدد

 .  1 تكاثر ب لية زوجية يواء كانت  تكاثر جنسا أو ال جنسيا

ومن جاة أخرة فإن الم لة التي أوردها ذلك المحر  كما أناا  دل على    

العوجيددة مددن جاددة  كاثرهددا كمددا بيندداه أعدداله، فاددي أيُددا  دددل علددى زوجيددة 

د زوجيدة شداهد علدى وجدو يالبكتريدا، فادكالكا نا  وحيدة الخاليدا فأخرة . 

متعددددة  كا نددا وحيدددة الخاليددا، و كا نددا علددى مسددتوة عدددد الخاليددا، هددي: 

الخاليا . ونفس المر يُقال على نبا  الوربي، فادو يرداد علدى أن النبا دا  

مناددا نددوع غالددُ يتكدداثر جنسدديا، ونددوع آخددر يتكدداثر ال جنسدديا. وبددذلك يتبددين 

المخلوقا  التي خلقاا قطعا صحة ما قاله القرآن الكريم عن العوجية في كل 
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طدً القدرآن فيمدا قالده خهللا  عالى، و اافت وبطالن ما زعمده ذلدك المحدر  ب

 عن  لك العوجية.

ا َجداَء َحتَّدى إِذَ )ليس صحيحا انده يوجدد خطدً علمدي فدي قولده  عدالى: ثالثا:   

ْن َيدبََق ِن َوأَْهلَدَك إِالَّ َمديْ ْيِن اثْنَدَزْوَجد أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنِوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيَاا ِمْن ُكدل ٍ 

أنده  وجدد  ، بددعوة(40: لب )هدودَعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمدَن َمعَدهُ إِالَّ قَِليد

 أنددواع الكا نددا  لدديس لاددا جددنس و تكدداثر ال جنسدديا". لدديس صددحيحا لن هللا"

: قال له  عالى لم يقل لنو  عليه السالم: احمل من كل الكا نا  زوجي ن وإنما

مدن  المكونةانا  ن الحيو(. بمعنى احمل م اْحِمْل فِيَاا ِمْن ُكل ٍ َزْوَجْيِن اثْنَْينِ )

ى، أنت في حاجة إلياا، احمل منادا زوجدي ن: ذكدر وأن دزوجين التي أمامك و

 ر الوال يتعلددق الكددالم هنددا بكددل الحيوانددا  وال بددالتي لدديس لاددا جددنس و تكدداث

دليل بد تعلق بالحيواندا  التدي  تكداثر جنسدا،  جنسيا  وإنما هي صريحة بًناا

 يدة لكا دُ بادذه اال ذلدك (. فايدتدال اْحِمْل فِيَاا ِمْن ُكل ٍ َزْوَجْيِن اثْنَدْينِ قوله: )

قال ذلك  عنا في  بًنه جاهل ،أو محر  صاحُ هوةعلى زعمه هو شاهد 

 .القرآن وانتصارا لاواه وإلحاده 

 

  الل ل :بأن األنهار يُستخرج منها  قول القرآنالزعم بخطأ  نقض:سابعا

زعم ذلك الكا ُ أن من أخطاء القرآن العلمية المتعلقة بعلدوم البحدار أنده     

قال بًن الناار يُستخرج مناا الليلي . وايتراد على زعمه با يا  القرآنية 

بَاِن  َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن بَْينَُاَما بَْرَزخب اَل يَْبِميَا)ا  ية:  ِ آاَلِء َرب ُِكَما  َُكذ ِ ِن فَبًَِ  

َوُهددَو الَّددِذ  َمددَرَج (،و) ( 22-19يَْخددُرُج ِمْنُاَمددا اللِْيلُددُي َواْلَمْرَجدداُن )الددرحمن:

ا  ددا َوِحْاددر  اْلبَْحددَرْيِن َهددذَا َعددْذبب فُددَرا ب َوَهددذَا ِمْلدد ب أَُجدداجب َوَجعَددَل بَْينَُاَمددا بَْرَزخ 

ا )الفرقددان: َوَمددا يَْسددتَِو  اْلبَْحددَراِن َهددذَا َعددْذبب فُددَرا ب َيددا ِغب ،و)((53َمْحُاددور 

ددا َ ِريًّددا َو َْسددتَْخِرُجوَن ِحْليَددة   َشددَرابُهُ َوَهددذَا ِمْلدد ب أَُجدداجب َوِمددْن ُكددل ٍ  َددًُْكلُوَن لَْحم 

دددِلِه َولَعَلَُّكدددْم  َْرددد ُْ ُكُروَن  َْلبَُسدددونََاا َو َدددَرة اْلفُْلدددَك فِيدددِه َمدددَواِخَر ِلتَْبتَمُدددوا ِمدددْن فَ

 -حليددة-وقدال أيُدا  بدًن القدرآن أخطدً عنددما ذكدر بدًن الليلدي( . (12)فدا ر:

يُسددتخرج مددن الناددار كمددا فددي ا يددة الخيددرة. ثددم قددال: ) ال يوجددد ليلددي فددي 

الناددار، هددذه معلومددة علميددة معروفددة ، وإال لكانددت مانددة ماريددناها نحددن 

 . 1معرر المصريين م ال(

 

طعا، وفيه  حريف و عصُ للبا ل ، يراد على ذلك الععم با ل قأقول:    

. إن القددرآن الكددريم أشددار فددي ا يددة فتراء المتعمددد علددى القددرآنصدداحبه بدداال
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الولى إلى وجود بحدرين يلتقيدان، ويُسدتخرج منامدا الليلدي والمرجدان، دون 

 حديد لنوع الماء مع االختال  في بعا الخدوا  ودرجتادا، وهدذا يصددح 

أشددار فددي محيط ال لسددي. ولتقدداء البحددر المتويددط بددالعلددى التقدداء بحددري ن كا

ا يتين ال انية وال ال ة إلى التقاء بحرين واحد عذب، وآخر مال  ، ويُستخرج 

. وهدذا نادده عدادة عندد مصدبا  النادار الكبدرة، فيتكدون للعينة ِحْليَة مناما

 البحر العذب من مياه الناار والمطار، وال يصب  يسمى نارا، لدذلك يدماه

، يلتقددي بددالبحر المددال  . وبمددا أن المددر كددذلك، فددالقرآن  القددرآن بحددرا عددذبا

للعيندة دون  حديدد نوعادا ،  ِحْليَدةالكريم ذكر أن البحر العذب يُسدتخرج منده 

لكدن ذلدك الميلدف زعدم أن القدرآن  أهي الليلدي ، أو المرجدان، أو همدا معدا. 

ال يوجدد فيادا.  يالليلد أخطً عندما قال بوجود الليلي في النادار، بددعوة أن

وزعمه هذا با ل، الن القرآن قال بًنه يوجد في البحر العدذب، ولدم يقدل فدي 

الناار، وال نفى وجودها فيه. والحقيقدة أن الليلدي يوجدد فدي البحدار المالحدة 

النيدل ال  في بعا الناار، وعددم وجدوده فدي نادروالعذبة أيُا ، بل وحتى 

ليلدي الميداه العذبدة يدتم عالم . ومن ال ابت أن يلعم عدم وجوده في كل أناار ال

أندواع الرخويدا ، مدن من بل  البحر الذ  هو عبدارة عدن ندوع )  هايتخراج

وهدددي  ُسدددتخرج مدددن أ  مصددددر للميددداه العذبدددة فدددي العدددالم م دددل: النادددار، 

والبحيدددرا ، والبدددر ، كتلدددك النادددار والبحيدددرا  المنتردددرة فدددي رويددديا، 

وقددد ُع ددر علددى الليلددي هددذا فددي جميددع البلدددان  وأوروبددا، وأمريكددا الرددمالية،

 قريبا ، و تم حاليا  زراعة  لك المياه العذبدة، والتدي يدً ي معظمادا مدن دولدة 

 .1(الصين

 

بل وحتى المرجان الذ  كان يُعتقد أنه ال يوجد إال في البحار المالحة، فقد    

 ُشعُ مرجانية وايعة وضخمة في قاع مصُ نادر 2016في ينة اكترفت 

 . 2المازون

 

الكا ُ المحر  زعدم انده يوجدد خطدً علمدي آخدر فدي ا يدا  ثم أن ذلا     

 كدل فدي وهدو  تالقدى، الًن ) البحدار والنادار بدالسدابقة، هدو قدول القدرآن 

                                                
https://www.britannica.com/topic/pearl-. و   comhttps://mawdoo3.من أين يستخرج الليلي ، 1

gemstone 
و .   https://advances.sciencemag.org/content/2/4/e1501252أنظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر:  2

-discovered-reef-coral-https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/huge

mouth-river-amazon-at و .-river-https://edition.cnn.com/2016/04/23/world/amazon

irpt/index.html-reef-coral 

discovered-reef-coral-https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/huge-.و

mouth-river-amazon-at 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4#cite_note-tyqrL5FJpF-4
https://www.britannica.com/topic/pearl-gemstone
https://www.britannica.com/topic/pearl-gemstone
https://www.britannica.com/topic/pearl-gemstone
https://advances.sciencemag.org/content/2/4/e1501252
https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/huge-coral-reef-discovered-at-amazon-river-mouth
https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/huge-coral-reef-discovered-at-amazon-river-mouth
https://edition.cnn.com/2016/04/23/world/amazon-river-coral-reef-irpt/index.html
https://edition.cnn.com/2016/04/23/world/amazon-river-coral-reef-irpt/index.html
https://edition.cnn.com/2016/04/23/world/amazon-river-coral-reef-irpt/index.html
https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/huge-coral-reef-discovered-at-amazon-river-mouth
https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/huge-coral-reef-discovered-at-amazon-river-mouth
https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/huge-coral-reef-discovered-at-amazon-river-mouth
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دا، في البحر يصُ النار لن خطً، الحاال   منطقدة بينامدا هندا  ولن دوم 

 فدي ويختلطدان بعُداما علدى يبميدان إذن فامدا و خدتلط، الميداه فيادا  متدعج

 .1المنطقة المتالقية(

 

، لن  لدك ا يدا  صدريحة ذلك زعم با دل ، وفيده  حريدف وخدداعأقول:    

ْرَزخب اَل ْينَُاَما بَ بَ ِقيَاِن َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَ )التقاء البحرين واختال اما بفي قولاا 

بَاِن  يَ  ِ آاَلِء َرب ُِكَمدددددا  َُكدددددذ ِ ُي َواْلَمْرَجددددداُن ا اللِْيلُدددددْنُاَمدددددْخدددددُرُج مِ يَْبِميَددددداِن فَبِدددددًَ  

ْلد ب  َوَهدذَا مِ ْذبب فَُرا ب َوُهَو الَِّذ  َمَرَج اْلبَْحَرْيِن َهذَا عَ ( و)( 22-19)الرحمن:

ا )ال ا َمْحُاددور  ددا َوِحْاددر  . لكددن مددع  ((53فرقددان:أَُجدداجب َوَجعَددَل بَْينَُاَمددا بَْرَزخ 

ا ن ذلددك ال يدديد  إلددى اندددماجامحدددو  االلتقدداء والخلددط بددين البحددرين ، فددإ

وظادددور بحدددر ثالدددل يامدددع بدددين البحدددرين  وإنمدددا هدددو التقددداء وخلدددط نسدددبي 

،ويمنعامدددا مدددن الخلدددط الكلدددي وجدددود بدددرزخ بينامدددا يحدددول دون حددددو  

ذا يُا، فدإاختال اما اختال ا كليا  . وهذا أمر ثابت علميا وبالعين الماردة أ

ة فارح بيناما واضحا من جانظرنا إلى مصُ نار كبير في البحر فيظار ال

لددى اللددون، والمددواج، والطعددم، والمسدداحة . فددًمواج البحددر مدد ال ال  دددخل إ

 يدا  البحر العذب، وكل مناما في مساحته . علما بًن ما أشار  إليه  لدك ا

به قرآني ُمبار، لكن ذلك الكا ُ المريا أعماه  عص إعاازعن البحار هو 

 و كذيبدده وجعددل همدده فددي  حريددف القددرآنلاددواه وإلحدداده عددن قددول الحقيقددة، 

 واالفتراء عليه عن يابق إصرار و رصد. 

 

 الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن الشذوذ الجنسي :  نقض :ثامنا  

زعم ذلدك الكا دُ أن فيمدا حكداه القدرآن عدن مماريدة قدوم لدو  للردذوذ       

الانسدية  يوجد خطد ن : الول، إن يدبُ الم ليدة –الم لية الانسية –الانسي 

هو ) خلل في الاينا  في ك ير من الحيان (، وجدد فدي االنسدان والحيدوان. 

قريدة   كدون أن يسدتحيل وهدي شدذوذ وليسدت الصدل فدي الطبيعدة . لدذلك "

 علدى الرذوذ ال اني: ) صوير .2جنسيا  مستحيل عمليا ( م ليون كلاا بكاملاا

علميا في  يليم غير هللا أو الخالح ضد بحت وعناد ومعصية كفر مارد أنه

( للرخص فيه دخل ال وراثي   جيني   يبُ لهالعموم لن  الم لي 
3.  

 
                                                

لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 . 147 :  القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  2

 .  166، 165القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
يدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلم 3

 .  166القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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حكداه  واض  من ذلك الععم أن الكا ُ كذ ب القرآن وخط دًه فيمدا أقول:      

ا عن ممارية قوم لو  للرذوذ الانسي. وزعمده هدذا با دل  قالده بادواه  عند

 لدديس كمددا زعددم، وذلددك أنإن المددر  أوال،فددي القددرآن وانتصددارا اللحدداده. 

 خير دوناالنسان بدليل الررع والواقع والعلم ليس أنه مفطور  بيعيا  على ال

ليدده . وعَخلقيدا   الردر، وال علدى الرددر دون الخيدر، وإنمددا مفطدور عليامدا معددا

 فالصل في البرر مدن جادة شداوة الادنس أن فديام مديال إلدى الانسدين معدا،

ينطبق  ا ميل لألن ى وللذكر، ونفس المروهذا أمر  بيعي قطعا. فالن ى فيا

علددى الددذكر، مددع االخددتال  فددي درجددة الميددل. وهددم بددذلك متددًثرون بالعامددل 

ُ الددوراثي. ويقابددل ذلددك، أن االنسددان كددا ن عاقددل حددر مريددد ُمختددار، يسددتاي

لحاجيا ددده بكدددل حريدددة ،كمدددا يريدددد وحسدددُ ظروفددده. والتربيدددة فدددي اليدددرة 

انددُ الددذ  يتماشددى مددع قدديم الماتمددع والماتمددع هددي التددي  وجدده و ريدد  الا

ة را بك را كان الماتمع يُراع على العنا فيكون منترودينه وقوانين دولته.فإذ

 جددا، ونفدس فيه، وإذا كدان يحرمده ويحدل علدى الدعواج، فيكدون العندا قلديال

ً ون المر ينطبق على اللدوا . وبمدا أن قدوم لدو  كدانوا منحدرفين أخالقيدا يد

ال،و كفدددروا بددددعوة النبدددي لدددو  عليددده السدددالم ، الرجدددال شددداوة دون الرجددد

وأصددروا علددى فسددادهم وكفددرهم فددال شددك أناددم كددانوا يددً ون الرجددال شدداوة، 

 . لكددن لددم، وربددوا أوالدهددم علددى ذلددكويددً ون نسدداءهم ليُحددافظوا علددى نسددلام

نى يكوندوا كلادم علددى ذلدك الحدال كمددا زعدم ذلدك الكا ددُ، وإنمدا القدرآن ايددت 

ْينَدانَّ لُو  دا لَِمدَن اْلُمْرَيدِليَن  إِْذ نََوإِ }و مدنام المديمنين .  أَْجَمِعديَن  إِالَّ هُ َوأَْهلَدهُ اَّ

ا فِي اْلمَابِِريَن )الصافا : نَّدا ُم لُوٍ  بِالنِدذُِر  إِ (،و}َكذَّبَْت قَوْ 135 - 133َعُاوز 

ْينَداُهمْ  . فحدالام ({34-33ٍر )القمدر:بَِسدحَ  أَْرَيْلنَا َعلَْيِاْم َحاِصب ا إِالَّ آَل لُدوٍ  نَاَّ

 لدديس مسددتحيال كمددا زعددم ذلددك الكا ددُ. فبمددا أناددم كددانوا منحددرفين أخالقيددا

 وأصددروا علددى الكفددر بنبدديام، فمددن الطبيعددي جدددا أن يكونددوا يددً ون الددذكور

وا ، وكدان ذلدك منتردرا بيدنام لنادم أصدرشاوة، ويدً ون االندا   لبدا للنسدل

 . عليه وربوا أبناءهم عليه

 

كدر ال يميدل للرداذين بسدبُ العامدل الدوراثي، فقدد يوجدد ذَ  بالنسدبة ثانيا:      

إلى الذكور وال االنا ، وقد  وجد أن ى ال  ميل إلى االندا  وال الدذكور. وقدد 

، ، وأن دى  ميدل إلدى االندا وال يميل إلدى االندا  يوجد ذكر يميل إلى الذكور

ام ميدل . وهذا الصنف من البرر قليل جدا، وغالبيتام فيوال  ميل إلى الذكور

إلى الانسدين كمدا بينداه أعداله، وهدم أيُدا يتدًثرون بالعامدل الدوراثي. فالكدل 

ختدار فيمدا يفعلده فدي نفسده، ولده القددرة ريد مُ ر مُ ُمتًثر بالعامل الوراثي، وحُ 

.وبما ، ويُمكنام عدم فعدل ذلدك الردذوذعلى  ربيتاا ومااهد اا، والتحكم فياا
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لفون على ا خرين في أنادم أحدرار أن المر كذلك، فايالء الراذون، ال يخت

مريدون ومسيولون عن أعمالام ويتحملون نتا ااا. فالرذوذ الانسدي حدرام 

في دين االيالم، ُمُر بصاحبه وبالماتمع. وهدو ممندوع أيُدا فدي الديدان 

والقوانين التي  حرم الرذوذ الانسي ،وليس ممنوعا فدي المدذاهُ والقدوانين 

كما زعم ذلك الكا ُ الذ  حر   الحقيقة ليطعن التي ال  منعه . فالمر ليس 

  في القرآن انتصارا لاواه وإلحاده .

 

 قول القرآن بأن النحل يأكل الثمرات : خطأ نقض الزعم ب تاسعا:  

َوأَْوَحى َربَِك } القرآن أخطً عندما قال عن النحل:الكا ُ أن  ذلك ادعى      

دا يَْعِرُشدوَن  ثُدمَّ ُكِلدي إِلَى النَّْحِل أَِن ا َِّخِذ  ِمَن اْلاِ  بَاِل بُيُو  دا َوِمدَن الرَّدَاِر َوِممَّ

ِمْن ُكل ِ ال ََّمَراِ  فَاْيلُِكي ُيدبَُل َرب ِدِك ذُلُدال  يَْخدُرُج ِمدْن بُُطونَِادا َشدَرابب ُمْختَِلدفب 

. {(69 -68لنحدل: اأَْلَوانُهُ فِيِه ِشفَاءب ِللنَّاِح إِنَّ فِدي ذَِلدَك َ يَدة  ِلقَدْوٍم يَتَفَكَّدُروَن )

فددععم أن النحددل ال يًكددل ال مددار، وإنمددا يتمددذة علددى رحيددق مختلددف أنددواع 

الزهار. والذ  قد نراه على ال مار فاو لديس نحدال وإنمدا هدو مدن الددبابير . 

وربمددا بعددا النحددل قددد يًكددل مناددا، فددإذا أخددذه إلددى الخليددة ال يسددم  حددراح 

 . 1الخلية بإدخاله إال بعد  خليصه من السموم

 

قولدده شدداهد عليدده بالااددل أو التحريددف، لن معنددى ال مددرا  فددي أقووول:      

نه بًويفامه أك ر الناح ، ليس كما فامه الكا ُ واللمة العربية  كريمالقرآن ال

التددي  نتااددا الرددارة ، كالتفددا  مدد ال، وإنمددا يعنددي ال مددرة الواحدددة الناضدداة 

ردارة الواحددة قدد  ُ مدر فال.  2{ طعم مدن أعمدال الردارتَ }  ايم لكل ما يُدهو

عدة ثمار يًكلاا االنسان ، أو الحيوان ، أو همدا معدا. فردارة الصدنوبر مد ال 

 نتج بذورا ، ولُبانا ، وزيتا، وكلاا مدن ثمارهدا ويسدتالكاا االنسدان. وبمدا أن 

المر كذلك، فإن قدول القدرآن الكدريم بدًن النحدل يًكدل مدن ثمدرا  الشداار 

ار الذ  يًكله النحل هو نفسده مدن ال مدرا ، صحي  قطعا، لن رحيق الزه

ومتنددوع حسددُ أنددواع الشدداار، فددال يوجددد رحيددق واحددد، بددل هددو ثمددرا  

متنوعة. علما أن النحل ال يتمذة على الرحيق فقط وإنما يتمدذة أيُدا علدى 

يًخددددذها مددددن الزهددددار.  مددددده بالدددددهون  –حبددددوب الطلددددع  -حبددددوب اللقددددا 

فحبددوب اللقدا  هددي أيُدا مددن  .3المعدنيدةوالبرو يندا  والفيتاميندا  والمددواد 

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 . 94القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
 و ما بعدها .   35منظوره الاديد ،  : روبر  أغروح : العلم في  2
 المويوعة العربية العالمية، مادة: النحلة . 3
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فواض  من ذلك أن زعم ذلك الكا دُ  ثمرا  الشاار   ُا  إلى الرحيق.

  با ل قطعا، قاله جاال، أو َعمدا ليطعن في القرآن انتصارا لاواه وإلحاده.

  

 القرآن بوجود شفاء في العسل: قول الزعم بخطأ  نقض :عاشرا  

} فِيدِه ِشدفَاءب ِللنَّداِح إِنَّ فِدي القدرآن عدن العسدل زعم ذلك الكا ُ أن قول       

 لديس العسدل) ، هدو خطدً علمدي، لن{(69ذَِلَك َ يَة  ِلقَْوٍم يَتَفَكَّدُروَن )النحدل:

دا دا ولديس فقدط، عدام ومقدو ٍ  غدذاء هدو ...(،وإنمدا ) دواء وال عالج   ل  عالج 

 .1( مري

قرآن عماه حقده على الذلك الععم با ل جملة و فصيال، صاحبه أأقول:      

ا بدًن و عصبه للبا ل حتى أنكر أمرا ثابتا ومعروفا عندد النداح قدديما وحددي 

د العسل غذاء ،ودواء، وعدالج لك يدر مدن المدراي.إن ال ابدت بالتاربدة عند

ددد مددد ال ، النددداح ر الادددرو  أن العسدددل يُردددفي مدددن التاددداب الحلدددق ،  ويُطا 

 والحروح ويُرفياا .

 

فدددإن العسدددل عنددددهم يقتدددل ك يدددرا مدددن الادددراثيم صوووين، وأموووا عنووود الُمخت    

والفيرويددا ، ويُخفددا مسددتوة الدددهنيا  فددي الاسددم، ويقددي مددن أمددراي 

الاااز الاُمي،ويُحافظ على الينان ويحمي الل ة، ويقدي مدن السدر انا  

. لكددن ذلددك الكا ددُ  2، ويددنظم ضددمط الدددم ويعيددد فيدده نسددبة الايموغلددوبين

حقدددا و كددذيبا للقددرآن  فنفددى  لددك الحقددا ق أعمدداه  عصددبه للبا ددل،يا المددر

  !!!!انتصارا لاواه وإلحاده

 

 :ن لبن األنعامعن تكوّ نقض الزعم بخطأ قول القرآن : عشرالحادي 

لبن االنعام يتكون من بين فدر  ودم أن قول القرآن بًن  زعم ذلك الكا ُ    

دا فِدي بُُطونِدِه ِمدْن بَدْيِن فَدْرٍ  َودٍَم َوإِنَّ لَُكْم فِي اْلَْنعَاِم لَِعْبَرة  نُْسِقيكُ )بقوله:  ْم ِممَّ

ا َيا ِم ا ِللرَّاِربِيَن )النحل:   ، هو قول ليس صدحيحا. وأن )لدبن(66لَبَن ا َخاِلص 

 لكدون   (.و ) الددم وال الدرو  بدين يمدر أو يخدتلط ال الن ى ال ديي   الحيوان

كونده ال يخدتلط بروثده    وأثنداء ببطنه، ال ال ديي   الحيوان ب ديي موجود ا اللبن

 الدرو ، العبدل، هدو الفدر .. .بدمده وال البدراز" أ  الحيواندا  " فُدال 

 علمدي، إعاداز ال بالتدالي اعلمي معرو  هو كما ال ديية المدد في ينتج اللبن

 الطبي العلم من له محل وال الصحة من فارغ كالم... وعاع علمي بل خطً

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 .  182، 181القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
 https://medicine.kau.edu.sa/Pages-. وhttps://www.webteb.com/articlesل ، فوا ددددددددد العسدددددددد 2

 .و  https://mawdoo3.com/.و

https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84_13401
https://medicine.kau.edu.sa/Pages-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%AD.aspx
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
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 إعااز أنه المعاصرون لمسلمونا زعم فما هذا بوضو ... على والترريحي

 وهدو زمدن  ويدل، مدن معدرو  اليوندانيين  دُ علدوم مدن قدديم  فسدير هدو

 ال .القرآن في التي الك يرة العلمية الخطاء أحد على التمطية لمحاولة فبركة

 .1(البراز أو الحليُ والرو  بين عالقة

 

ا قولدده فيدده  حريددف وخددداع  و رددويش، وجحددود وعندداد  عصددبأقووول:       

وال " البدراز"، وال " المدا ط وال " العبدل "،للبا ل. وا ية لدم  قدل الدرو ، 

. عدن الفُدال  التدي يطرحادا الحيدوان "، وإنما قالدت الفدر ، وهدو يختلدف

. ومن ال ابت علميا 2لن الفر  هو من المذاء الماُوم الموجود في الكرل

ادا الماُدوم أن النعام وغيرها  ستخلص حاجيا  جسماا الولية من  عام

الموجدددود فدددي الكدددرل، كايدددتخال  اللدددبن، ثدددم ينقلادددا الددددم إلدددى أجاع ادددا 

 ومواضعاا المخصصة لاا في الاسم. 

 

ن اللبن مدن بدين فدر  ودم  ال      علما بًن   لك ا ية  كلمت عن مصدر  كو 

عن موضع خروجه جاهعا من الُرع، أو من ال د . وا يدة عنددما حددد  

الدم وال الُرع في مواصدلة عدالج اللدبن و خعينده  مصدر اللبن لم  لغ دور

حتددى يخددرج جدداهعا كددامال خالصددا يددا ما للردداربين. وبمددا أن الحليددُ مددن 

ن مدددن الددددهون والمعدددادن، والبرو يندددا  والفيتاميندددا   المعدددرو  أنددده ُمكدددو 

وغيرهددا، فالشددك أن الدددم يستخلصدداا مددن المددذاء الماُددوم الموجددود فددي 

اقعا أن زيادة حليُ النعدام  دتم بعيدادة غدذا اا ومن ال ابت علما وو .3الكرل

لكن إعااز القرآن ال يتم ل في ذلك المر المعرو ، وإنما في  .4كما ونوعا

ن اللدبن مدن بدين الفدر  والددم، وهدو   حديده الدقيق لمصدر وكيفية بداية  كدو 

 أمر كان مااوال، ولم يُكترف إال حدي ا.

  

ن فددي اليدداح مددن خالصددة )  وقددد أظاددر العلددم المعاصددر أن      اللددبن يتكددو 

ا جع يًّدا، والغردية التدي  محتوة المعاء الدقيقة من المدذاء الماُدوم هُدم 

 مل فاا، وهي الوعية والعروح الدموية التي  متص هذه الخالصدة فتوصدلاا 

إلى المدة اللبنية في ضدرع النعدام، وهندا  يُصدنع اللدبن فدي عمليدا  حيويدة 

ا من كل الروا ُ في في غاية الدقة واالعا از في الَخْلق، ويُفرز اللبن خالص 

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 وما بعدها . 83القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
 .  517صحا  ،  : محمد بن أبي بكر الراز : مختار ال 2
 المويوعة العربية العالمية ، مادة: الحليُ ، النسخة االلكترونية. 3
 المويوعة العربية العالمية ، مادة : البقار ، النسخة االلكترونية. 4



 160 

قنوا  الُرع. وهذه الحقيقة  ُعتبدر اليدوم مدن أهدم اكتردافا  علدوم الكيميداء 

البيولوجيددة وعلددوم وظددا ف العُدداء، وهددي لددم  كددن معروفددة ل  أحددد مددن 

 .1( البرر على اال الح حتى عصر قريُ

 

أن مددا يم عددن مصدددر اللددبن هددو ) ووجدده العبددرة فيمددا قالدده القددرآن الكددر     

 حتويدده بطددون النعددام مددن العلددف والمرعددى ينقلددُ بالاُددم فددي المعدددة، ثددم 

الكبد، ثدم غددد الُدرع، ما عدا يسدقى وهدو مفدرز مدن بدين إفدراز فدر  ودم. 

والفر : الفُال  التي  ركاا الاُم المعدد  فتنحددر إلدى المعداء فتصدير 

مدذاء المنحددر إليادا ويصدعد إلدى القلدُ فرثا. والدم: إفراز  فرزه الكبد من ال

فتدفعه حركة القلدُ الميكانيكيدة إلدى الردرايين والعدروح ويبقدى يددور كدذلك 

بوايطة القلُ. ومعنى كون اللبن من بين الفر  والدم أنه إفراز حاصل فدي 

حدين إفددراز الدددم وإفددراز الفددر . وعالقتده بددالفر  أن الدددم الددذ  ينحدددر فددي 

الفُال  البولية وال فليدة، فتفدرزه غددد الُدرع عروح الُرع يمر باوار 

لبنا كما  فرزه غدد الكليتدين بدوال بددون معالادة زا ددة، وكمدا  فدرز  كداميش 

المعدداء ثفددال بدددون معالاددة بخددال  إفددراز غدددد الم انددة للمنددي لتوقفدده علددى 

معالاة ينحدر باا الدم إلياا. والمعنى: إفراز ليس هو بدم لنه ألين من الدم، 

ه غيددر بدداح فددي عددروح الُددرع كبقدداء الدددم فددي العددروح، فاددو شددبيه ولندد

بالفُال  في لعوم إفرازه، وليس هو بالفُلة لنه إفراز  داهر ندافع ممدذ، 

وليس قذرا ضارا غير صال  للتمذية كدالبول وال فدل. وقدد أحدا  بالوصدا  

. فخلوصده نعاهتده " خالصا يا ما للرداربين"التي ذكرناها للبن قوله  عالى: 

مما اشتمل عليه البدول وال فدل، ويدوغه للرداربين يدالمته ممدا يردتمل عليده 

الدددم مددن المُددار لمددن شددربه، فلددذلك ال يسدديمه الرددارب ويتاامدده. وهددذا 

الوصف العايُ من معاعا  القدرآن العلميدة، إذ هدو وصدف لدم يكدن لحدد 

من العرب يومَّلذ أن يعر  دقدا ق  كوينده، وال أن يدً ي علدى وصدفه بمدا لدو 

   .2(  به العالم الطبيعي لم يصفه بًوجع من هذا وأجمع وصف

 

قول القرآن صحي   قطعدا ولديس خطً،و ُدمن إعادازا أن  وبذلا يتبين    

. وإنما ذلك الكا ُ ال يبحدل عدن الحقيقدة، وإنمدا يبحدل عدن أ  شديء بارامُ 

لهوا دده  انتصدداراعليدده برددباا ه  ومفتريا دده  ويرددولبدده فددي االيددالم  يطعددن
                                                

 https://quranway.com/article/أحمد محمد زين المناو  : االيتخال  العايُ ، موقع:  ريدق القدرآن ، 1

. 
 ، موقددددددددددددددددددددددددع: 2019،  28مدددددددددددددددددددددددددهش ،  لمدددددددددددددددددددددددداذا ،،،  ، أفريددددددددددددددددددددددددل ،  2

https://www.councilofexmuslims.com/index.php?topic=31615.0 ن فددي آيدة  كددون اللددبن والطعد

http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-مددن بددين فددر  ودم ، موقددع: بيددان االيددالم : 

 . 181 -180. وأحمد خان البمداد : الحر  والصناعا  في القرآن الكريم،  :   0001-03

https://quranway.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8&pid=24&parent=20
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0001
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0001
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0001
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ه، و انيده علدى القدرآن والعلدم خداعد حريفده ومدن  وذلك الععم هو وإلحاده.

 .معا

 

النهووي عوون التووزوج بووالمرأة  عشوور: نقووض الووزعم بخطووأ القوورآن فووي الثوواني

 الحامل:

التعوج بالمطلقدة الحامدل،  أن ناي القرآن والحديل عن الكا ُذلك زعم     

و ء  ل عدنوالحامل المتوفى عناا زوجاا، حتى  نتادي العددة، ونادي الحددي

أن و دًهن والسبايا حتى يُعن حملان  كل ذلك حسُ زعمه خطً علمدي، 

ن  يدبُ)فقال: .ال يُر وال ييد  إلى اخدتال  النسداب لن الاندين قدد  كدو 

 مندي نأ .علميدا   خدا ك اعتقداد هدو الحوامدل مدن للدعواج رافديخال التحدريم

 له، حةص وال علمي غير كالم وهو  كوين الانين، في يسام ا خر الرخص

 الم حمل ومنذ لحظة الانين،  كون كيفية عن شيء بً  معرفة عدم يعكس

 مععومدة أنسداب اخدتال  مردكلة فدال عنددها، وال حديا التبيديا  وقف قد

 أ  بدال الول الدعوج مدن حبلدى وهدي شداء  الدعواج ممدن لادا ويمكن هنا،

 .1مركلة (

ن ن المر ال يتعلق بتكل ذلك الععم ليس بصحي ،أقول:     وإنمدا الاندين ،و 

فدي  ، لنده ينتردر، وهذا يديثر عليادا يدلباحامل دخول مني إلى رحم امرأة ب

بوايددطة الدددم. كمددا أندده يدديثر علددى الانددين نفسدده، عددن  ريددق الدددم  اجسددده

 والمذاء الذ  يصل الانين عن  ريق الم. 

) قال الدكتور جمدال الددين إبدراهيم أيدتاذ  ا  ي:و فصيل ذلك في النص     

لم التسمم باامعة كاليفورنيا ومدير معامل أبحا  الحياة بالواليا  المتحدة ع

إن دراية بح ية للاااز المناعي للمرأة كرفت عدن وجدود خاليدا  :المريكية

مناعيددة متخصصددة لاددا "ذاكددرة وراثيددة"  تعددر  علددى الجسددام التددي  دددخل 

ك الخاليا  عديش جسم المرأة، و حافظ على صفا اا الوراثية.. الفت ا إلى أن  ل

ا في الاااز التنايلي للمرأة 120لمدة   .2(يوم 

أضا  الدكتور جمال الدين أن الدراية أكد  كذلك أنده إذا  ميدر  أ  )و   

أجسدام دخيلدة للمدرأة م دل "السدا ل المنددو " قبدل هدذه المددة يحدد  خلدل فددي 

 .جاازهدددددددا المنددددددداعي ويتسدددددددبُ فدددددددي  عرضددددددداا لدددددددألورام السدددددددر انية

جمددال أن هددذا يفسددر علمي ددا زيددادة نسددبة االصددابة بددًورام وأوضدد  الدددكتور 

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 .   87وما بعدها،  85القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
دنيدا وديدن ، جريددة  ،  20:19 | 2018-9-2معاعة في جسد المرأة ذكرها القدرآن واكتردفاا العلدم الحدديل  ،    2

 .   http://gate.ahram.org.eg/News/1764170.aspxالهرام ، القاهرة: 

http://gate.ahram.org.eg/News/1764170.aspx
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الرحم وال د  للسديدا  متعدددة العالقدا  الانسدية، وبالتدالي حكمدة الردريعة 

 . 1(في  حريم  عدد الزواج للمرأة

كرددددف الدددددكتور جمددددال أن الدرايددددة أثبتددددت أيُددددا أن  لددددك الخاليددددا )و    

دا"،  120الول لمدة "المتخصصة  حتفظ بالمادة الوراثية للاسم الدخيل  يوم 

وبالتالي إذا حدثت عالقة زواج قبل هذه الفترة ونتج عناا حدو  حمل، فدإن 

ا مددن الصددفا  الوراثيددة للاسددم الدددخيل الول والاسددم  الانددين يحمددل جددعء 

 .2( الدخيل ال اني

 

 :كعشر: نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن القلب هو عضو اإلدرا الثالث

مددن أخطدداء القددرآن الكددريم اندده ذكددر فددي آيددا  ك يددرة أن زعددم الكا ددُ أن     

} أَفَلَدْم يَِسديُروا فِدي مناا قولده  عدالى: . 3القلُ هو عُو االدرا  في االنسان

اْلَْرِي فَتَُكددوَن لَُاددْم قُلُددوبب يَْعِقلُددوَن بَِاددا أَْو آذَانب يَْسددَمعُوَن بَِاددا فَإِنََّاددا اَل  َْعَمددى 

وهدذا حسدُ  ({46َمدى اْلقُلُدوُب الَّتِدي فِدي الِصددُوِر )الحدج: اْلَْبَصاُر َولَِكْن  َعْ 

شددك، بدددعوة أن عُددو " التفكيددر واالدرا  والُددمير"،  زعمدده خطددً بددال

.وزعدم أيُدا  4ومصدر المراعر والعوا ف في االنسان هو العقدل ال القلدُ

العقدل(، ال فدي  فدي الخدرة المرداعر وكدل بدالخو  الردعور مراكدعأن )  

 .5القلُ

 لك المعاعم با لة ، و راد علدى قا لادا بالاادل والتحريدف ، أو  أقول:      

بتعمددد قددول ذلددك انتصددارا للبا ددل ورفُددا للحددق. لندده أوال، إن القلددُ الددذ  

وصدفه القدرآن الكدريم بًندده مصددر الدوعي والحيدداة والمدر والنادي، والحددُ 

وإنمدا هدو  مدن الذينيدين والبُطيندين، ه ليس هو القلدُ المداد  الُمكدون،والكر

ن مدددن رو  وجسدددد. وهدددذا القلدددُ  القلدددُ الروحدددي بحكدددم أن االنسدددان ُمكدددو 

المعنو  هو مستقر الرو  في االنسان ومكانه الصدر أيُا. فالقلُ واحد له 

جانُ ماد  وال اني يم ل الاانُ الروحي في االنسان. والقلُ الروحدي هدو 

لف مريد ُمختار . مستقر الرو  وهو الذ  يُم ل االنسان ككا ن حي عاقل ُمك

زا وبمعنى آخر يُمكن أن نسمي الرو  في االنسان بًناا هي العقل ،لكن   او 

                                                
، دنيدا وديدن ، جريددة   20:19 | 2018-9-2معاعة في جسد المرأة ذكرها القدرآن واكتردفاا العلدم الحدديل  ،    1

 .   http://gate.ahram.org.eg/News/1764170.aspxقاهرة: الهرام ، ال
، دنيدا وديدن ، جريددة   20:19 | 2018-9-2معاعة في جسد المرأة ذكرها القدرآن واكتردفاا العلدم الحدديل  ،    2

 .   http://gate.ahram.org.eg/News/1764170.aspxالهرام ، القاهرة: 
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  3

 . 89القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر  4

 . 91،  89القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  5

 . 92يل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : القرآن والحد
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مكاناا في القلُ ، وليس فدي الددماغ . والرداهد علدى ذلدك أن القدرآن الكدريم 

} أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْلَْرِي فَتَُكوَن لَُادْم قُلُدوبب وصف القلُ الروحي بًنه يعقل

ا أَْو آذَانب يَْسَمعُوَن بَِاا فَإِنََّاا اَل  َْعَمى اْلَْبَصاُر َولَِكدْن  َْعَمدى اْلقُلُدوُب يَْعِقلُوَن بِاَ 

 .({46الَّتِي فِي الِصدُوِر )الحج: 

 

سدان عنددما إن من الدلدة الداممدة التدي  ُ بدت ذلدك أيُدا، أن االن ثانيا:       

، أو يخدا  يًمر ويمُُ ويتخذ قرارا  شااعة وصعبة، ويُرب ويُااجم

ن ويناعم ويستسلم  فإنه عندما يفعل ذلك يحدس بدال شدك أن أفعالده  صددر مد

ال وقلبه الذ  في صدره وال يحس أبدا أناا  صدره مدن رجليده وال مدن أذنده 

مدن  من دماغه  وال وجدنا إنسانا يقول لمن يُحُ: إني أحبك مدن دمداغي، أو

  يقول لمن يبما:وال، وال من رأيي، وال من عقلي الذ  في رأيي .رجلي

.وبمددا أن هددذا  !! ، أو مددن رأيدديإنددي أبمُددك مددن دمدداغي، او مددن رجلددي

صحي ، فمصددر االدرا  والدوعي والفادم والمدر مكانده فدي الصددر ال فدي 

 أن ذلك الدماغ . ويواء يميناه عقال، أو روحا، أو نفسا، فالنتياة واحدة هي

، ولديس مكاندده فددي المصددر الددواعي مكانده القلددُ ، أو الصدددر بصدفة عامددة 

الددددماغ. وأمدددا الددددماغ فادددو العُدددو  الدددذ   ادددر  فيددده العمليدددا  الفكريدددة 

 ُ. الُمستقر في القل  -العقل–وغيرها بًمر من الرو  والوامر الحركية 

 

، فقد بينت  اارب علم العصاب أن النفس البررية لاا ومن ذلا أيضا      

اسدددد عامدددة ، ومدددن وجدددود حقيقدددي وليسدددت مادددرد انعكايدددا  للددددم وال لل

مظاهرها النرا  العقلي الذ  يعمل ويتالى  ًثيره في الدماغ ، لكنه مع ذلك 

عمليا  التعقل . ومع أن 1فاو في ذا ه ليس كا نا ماديا ، وال يُمكن التحكم فيه

يُوجدد فدي الددماغ جدوهر أو عُدو  فإنده ال واالحساح كلاا  تم فدي الددماغ ،

االنسان والمسير له موجدود فدي القلدُ ال . فالعُو الواعي في  2يُسمى عقال

 في الدماغ، هو نفسه الرو ، والعقل ، والنفس ، وليس موجودا في الدماغ. 

 

 

 تية: قول القرآن بأن النمل يتكلم بلغة صوخطأ نقض الزعم ب الرابع عشر:

أن القددرآن أخطددً عندددما قددال بددًن النمددل يددتكلم بلمددة صددو ية  زعددم الكا ددُ    

ْيدِر فَُادْم يُوَزُعدوَن َوحُ عندما قال: ) ْندِس َوالطَّ ِرَر ِلُسلَْيَماَن ُجنُودُهُ ِمَن اْلِان ِ َوااْلِ

َحتَّددى إِذَا أَ َددْوا َعلَددى َواِد النَّْمددِل قَالَددْت نَْملَددةب يَاأَيَِاددا النَّْمددُل اْدُخلُددوا َمَسدداِكنَُكْم اَل 
                                                

، الكويت ،  134روبر  ، م ، أغروح : العلم في منظوره الاديد،  رجمة كامل جاليلي ، عالم المعرفة، رقم:   1

 وما بعدها . 34
 و ما بعدها .   35روبر  أغروح : العلم في منظوره الاديد ،  :  2
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َن  فَتَبَسَّدَم َضداِحك ا ِمدْن قَْوِلَادا َوقَداَل يَْحِطَمنَُّكْم ُيلَْيَماُن َوُجنُدودُهُ َوُهدْم اَل يَْردعُُرو

ِ أَْوِزْعنِددي أَْن أَْشددُكَر نِْعَمتَددَك الَّتِددي أَْنعَْمددَت َعلَدديَّ َوَعلَددى َواِلدددَ َّ َوأَْن أَْعَمددَل  َرب 

اِلِحيَن )النمل: ا  َْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَ  الصَّ . ثدم (19 -17َصاِلح 

 أ  ماموعتده أفدراد بداقي مدع يتواصل النمل أن المعرو  علميا) من قال :

 ايتردعار قدرون مالمسدة خدالل مدن النمدل يتبادلادا كيميا يدة بريدا ل قريتده

 صدو  أ  لده ولديس فرموندا ، را حدة بإريدال أو الدبعا بعُدام

( الليل وصراصير كالانادب الحررا  أوبعا كالحيوانا   .1م ال 

 

آن بالاادل أو التحريدف، لن القدر علدى صداحبهذلك القدول شداهد أقول:      

سدالم الكريم لدم يقدل أن النملدة  كلمدت بصدو ، وال أن النبدي يدليمان عليده ال

 يددمع صددو  النملددة عندددما  كلمددت مددع أخوا اددا، وال أندده  كلددم معاددا، وإنمددا

 أن هللا م قولاددا مددع أخوا اددا. وقولاددا هددذا  ددم بلمددة النمددل، وبمدداذكددر  أندده فَِادد

ر ن والطيرنا أنه َخص  نبيه يليمان عليه السالم بمعرفة لمة الا عالى قد اخب

 النمدل، ،وأ اه ملكا عظيما لم يي ه أحدا بعده، فيكون قدد علمده أيُدا فادم لمدة

ولم  م يُخطكوإال ما ايتطاع أن يفام  كلم النملة مع أخوا اا. فالقرآن الكريم ل

نسدُ افتدرة عليده و يقل أن النمل يتكلم بصو  ، وإنما ذلك الكا ُ هو الذ 

 . حادهتصارا لاواه وإلليطعن في القرآن ان إليه ما لم يقله

 

 قول القرآن عن فوائد الجبال :خطأ الخامس عشر: نقض الزعم ب

أورد ذلدك الكا دُ آيدا  قرآنيدة  كلمدت عدن خلدق الابدال وفوا ددها، مناددا     

 -32ِلَْنعَداِمُكْم )النازعدا : ( َمتَاع دا لَُكدْم وَ 32}َواْلِابَاَل أَْرَياَها )قوله  عالى: 

َواْلَْرَي َمدَْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَاا َرَواِيَي َوأَْنبَتْنَدا فِيَادا ِمدْن ُكدل ِ َشدْيٍء  {،و} (33

( َواْلِابَدداَل أَْو َدداد ا 6أَلَددْم نَْاعَددِل اْلَْرَي ِمَادداد ا ){،و}  (19َمددْوُزوٍن )الحاددر: 

ا َوُيددباُل  َوأَْلقَددى فِدد{،و}( 7 -6)النبدً:  ي اْلَْرِي َرَواِيددَي أَْن  َِميدددَ بُِكددْم َوأَْنَاددار 

َوَجعَْلنَدا فِدي اْلَْرِي َرَواِيدَي أَْن  َِميددَ بِِادْم { ،و} (15لَعَلَُّكْم  َْاتَدُوَن )النحدل: 

ددا ُيددباُل  لَعَلَُّاددْم يَْاتَدددُوَن )النبيدداء: زعددم أن قددول . ثددم {(31َوَجعَْلنَددا فِيَاددا فَِااج 

 - ُطرب -آن  بًن الابال كالو اد أُلقيت إلقاء  في الري لكي ال  ميدالقر

 بل الري،   ب ِت ال الابالباالنسان ، هو خطً علمي. وحسُ زعمه أن"  

 بسدبُ  نردً ذلدك، والابدال عكدس ي بدت " العلدم  ادا "، وثبا عددم دليدل هدي

 مدن أجدعاء فتخدرج ببعُداا و صدادماا التكتونيدة الري صدفا    حركدة

ل الري بدا ن    ب ِدتْ  ال فالابدال بالتدالي الابدال والدتالل، الدعمن مدع لتُردك ِ

                                                
الم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القبر المحفور لددين االيد 1

 . 95القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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والابدال  داخلادا، الدذا ُ اللدُ عددم ثبا ادا فدوح علدى دليدل هدي بدل الريَ 

  .1خارجاا( من وليست الري، وداخل رحم من خارجة

 

ب،وأهدل أن القدرآن قدال بدذلك  دًثرا  بردعراء الدوثنيين العرثم أنوه زعوم       

 مدن ساقتدب محمدد ا أن فيده شدكَّ  ال وممداكتاب والحنفداء العدرب ، فقدال: )  ال

 اءقددم  عندد العرب،وكدان والدوثنيين الكتاب وأهل الحنفاء من قبله من شعر

 :الصلت أبي بن أمية ديوان من فنقرأ  صوره، نفس العرب

 الابال من الراييا  ورب ** أري وكل العالمين إله

 رجال وال يَُرْينَ  عمدٍ  بال  **  اشداد   يبع ا وابتنى بناها

 والااللِ  المُيَّلةِ  الرمس من**    ويواها وزيناا بنور

  .2*** وأناارا من العذب العالِل ( عيون ا فانباَستْ  الريَ  وشقَّ 

 

ريدف وكدذب وغدش. اعم با لدة جملدة و فصديال، وفيادا  ح لك المدعأقول:    

لسدالم محمددا عليده الصدالة وابدًن  إن ُحكم ذلك الكا دُ الُمحدر   ،لنه أوال

قددال بمددا قالددده القددرآن عددن الابدددال  ددًثرا بمددن قبلددده مددن شددعراء الحندددا ، 

لده والوثنيين العرب وأهدل الكتداب هدو حكدم قطعدي با دل، قالده بادواه ولدم يق

 بعلدم صدحي . لن زعمده هدذا ينقُدده القدرآن والتداري  الصدحي  بدًن محمدددا  

 العلدوم، وال يكتُ ،وال  علدم علمدا مدنعليه الصالة والسالم كان أميا ال يقرأ 

 . فكددان عليددده أوال أن يُ بددت زعمددده وال يعتمددد علدددى هدددواه وال كددان شددداعرا

 أنده لدم وإلحاده. ومتدى كاندت الهدواء والظندون أدلدة يُحدتكم إليادا،،   . وبمدا

 ي بددت ذلددك، ولددن يسددتطيع إثبا دده فععمدده با ددل وال قيمددة لاددواه وظنوندده فددي

 علم.ميعان العقل والررع وال

وأمددا زعمدده بددًن مددا قالدده القددرآن عددن الابددال كددان موجددودا عنددد قدددماء       

الصدلت، فادو زعدم  أبديشعراء العرب، ثم ايتراد بًبيا  شعرية لميدة بدن 

با ل وفيه  حريف وغدش وخدداع ، لن مدا قالده القدرآن عدن الابدال الوليدة 

، وال في كتُ بًناا  منع الري أن  ميد ال يوجد في الرعر العربي الااهلي

الياددود والنصددارة التددي وصددلت إلينددا. ولددو كددان موجددودا اليتردداد بدده هددذا 

الكا ددُ المحددر ، فلمددا لددم ياددده ايتردداد بًبيددا  البددن أبددي الصددلت بطريقددة 

العصددر  – حريفيددة. وذلددك أن هددذا الردداعر لدديس مددن شددعراء قدددماء العددرب 

لي مددن كمددا زعددم الكا ددُ، وإنمددا هدو شدداعر مخُددرم ، فاددو جدداه -الاداهلي 

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 . 99، 98طاء العلمية،  : القرآن والحديل، الباب الول : الخ
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  2

 . 99القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
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، فقدد كدان  معاصدرا لنبيندا  جاة،، ومن شعراء عصر النبوة من جاة أخرة

محمد صلى هللا عليده ويدلم، وا صدل بده بمكدة، وكدان ي ندي عليده ويمتدحده ، 

لكنده فدي الناايددة لدم يديمن بدده، لنده كدان يتددوهم بًنده هدو الددذ  يديكون النبددي 

لدديس هددو النبددي  فلمددا  بددين لدده أندده 1الموعددود الددذ  برددر  بدده الكتددُ السددابقة

الموعددود حسددد نبينددا محمددد صددلى هللا عليدده ويددلم وحقددد عليدده وعلددى ديندده 

وأصددحابه ، ووقددف باانددُ المرددركين وأصددب  يُحددري علدديام بعددد معركددة 

 . للاادرة 05يدنة   3بمددةو دوفي بعددها  ، 2بدر، ورثى قتلى المرركين فيادا

 .4وكفر قلبه { } آمن لسانهويُروة أن النبي عليه الصالة والسالم قال فيه: 

 

 عمدهزإن  لك البيا  التي ايتراد باا ذلدك الكا دُ المحدر  علدى ثانيا:    

بن أبدي قال بما ذكره عن الابال  دًثرا بدا -عليه الصالة والسالم–بًن محمدا 

قيدت الصلت وغيدره، لديس فيادا مدا ذكدره القدرآن عدن الابدال الوليدة بًنادا أل

البرددددر، وإنمددددا وصددددفت الابددددال كالو دددداد ،و َمنددددع الري مددددن أن  ميددددد ب

(.وهدذا الابدال الرايديا  مدن ورب**أري وكدل العدالمين إلدهبالرايديا ) 

 .وصف عام يعرفه كل الناح قديما وحدي ا، بًن الابال راييا  في الري

  

بيدا  ومن  حريفا  ذلك الكا ُ أيُا انه لدم يكدن أميندا عنددما نقدل  لدك ال  

 يخالفده قى مناا مدا يُييدد هدواه وأيدقط مداالمنسوبة البن أبي الصلت ، فقد انت

ويُادمدده،  ددر  بيتددين صددريحين فددي نقددا زعمدده: الول يددً ي قبددل البيددا  

 :قوله السابقة مباشرة، هو

 وديني دينه غير انتحال ...إله محمد حقا إلاي 

 ورب الراييا  من الابال ...إله العالمين وكل أري 

 ن وال حبالبال عمد يري ...بناها وابتنى يبعا شدادا 

 .5من الرمس المُيَّلة والاالل ...ويواها وزيناا بنور 

 والبيت ال اني يبق  لك البيا  بًيطر، نصه:

 .6وقد جاء  الناد النبي محمد ... بنور على نور من الحق واض 
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ا فلمددداذا أغفدددل ذلدددك الكا دددُ المحدددر  هدددذين البيتدددين ،،   . لدددو كدددان كا بددد  

ة لورد البيتددين ويعددري  لددك البيددا  موضددوعيا محايدددا يبحددل عددن الحقيقدد

ل ذلدك، على القراء لينظروا فياا، ثدم يُعلدق هدو عليادا بعلدم ال بادوة. لدم يفعد

ل قبد -لنه يعلم أن ذكر كل البيا  ينقا زعمه. وذلدك أن ابدن أبدي الصدلت

ن كددان يعتددر  بددًن محمدددا نبددي، جدداء بددالنور وديدد -أن يُظاددر كفددره بااليددالم

 أخدددذ العلدددم منددده ، وال مدددن أهدددل الكتددداب ، وال مدددنالحدددق، ولدددم يتامددده بًنددده 

 المرركين. وهذا يبطل زعم الكا ُ من أيايه .  

 

وردها ذلك لكن  اُ االشارة هنا إلى أن البيت ال اني من البيا  التي أ      

الكا ددُ مددن  شددعر ابددن أبددي الصددلت  ُددمن معدداٍن وألفاظددا  صددريحة بًناددا 

  قرآنية، بقوله:

 1رجال وال يَُرْين عمدٍ  بال    **شداد ا يبع ا ابتنىو بناها

 

ا قَُكْم َيدْبع  ا فَدوْ } َوبَنَْينَد في ذلك البيت كلما  مدًخوذة مدن ا يتدي ن ا  يتدي ن:    

َماَواِ  بِمَْيِر َعَمٍد  َ 12ِشدَاد ا )النبً:  ْرِي ْلقَدى فِدي اْلَ َرْونََاا َوأَ ({،و} َخلََق السَّ

َ َعْلنَا ِمنَ  َوأَنْ بَلَّ فِيَاا ِمْن ُكل ِ دَابَّةٍ َرَواِيَي أَْن  َِميدَ بُِكْم وَ  َماِء َماء  فًَ ْنبَتْنَا فِيَاا  السَّ

 .({10لقمان: ِمْن ُكل ِ َزْوجٍ َكِريٍم )

   

مدن  صدلت لك المعاني والكلما  القرآنية أخذها الراعر أمية بدن أبدي ال      

م هو  عليه ويلوأدخلاا في شعره، وليس النبي محمد صلى هللا القرآن الكريم

ه الذ  أخذها من عنده وأدخلاا فدي القرآن. لدك هدي الحقيقدة خدال  مدا زعمد

 ذلك الكا ُ المحر ، بدليل الرواهد ا  ية:  

هللا  بما أن الراعر أمية بن أبي الصلت اعتر  بنبوة محمدد صدلى أولها:    

 عليدده ويددلم وأثنددى عليدده وعلددى ديندده كمددا فددي شددعره السددابق، فمددن المنطقددي

والُددرور ، أن يكددون ابددن أبددي الصددلت هددو الددذ  أخددذ مددن القددرآن الكددريم 

 ك يرا من معانية وألفاظه وأدخلاا في شعره .  

ذ  أخدذ لو كان النبي محمد صلى هللا عليده ويدلم هدو الدالشاهد الثاني :      

من شعر ابن أبي الصلت لنكر  عليه قريش وابن أبي الصدلت وغيدره مدن 

 الصدلت وهدو أدرة أبديه ، لنام على علم بردعر ابدن العرب، ولكرفوا أمر

  أخدذ أميدة هدو الدذ أبديبرعره منام. وبما أن ذلك لم يحد  دَل  على أن ابن 

 من القرآن وليس محمد صلى هللا عليه ويلم هو الذ  أخذ من شعره. 

                                                
لي  عرر : القبر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي  1

 . 99القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 



 168 

 

أن ابن أبي الصلت كان علدى ا صدال  من ال ابت  اريخياالشاهد الثالث :     

لنصددارة وكددان لدده ا ددالع علددى كتددبام ، ونقددل مناددا ك يددرا مددن بددالياود وا

. كما أنه ُرو  أنه كان يًخذ من شدعر 1الخبار والقصص وأدخلاا في شعره

شدددعراء آخدددرين وينسدددبه لنفسددده . مدددن ذلدددك الرددداعر المعاصدددر لددده النابمدددة 

 ه {ا ام أمية بن أبي الصلت بًنه يرح من شعره هذا البيت: 50الاعد } :

. ثدم عل دق علدى ذلدك  2{مدن لدم يقلادا فنفسده ظلمدا ...ال شريك له الحمد هلل } 

أن ابن أبي الصلت كان . وبما 3{وإن السروح من يرح أمية شعره } بقوله:

ينقل من كتُ الياود والنصدارة ويددخل مدا نقلده فدي شدعره ، ويسدرح شدعر 

غيدره وينسدبه لنفسدده ، فمدن الطبيعددي جددا أن يقتددبس مدن القددرآن ويُدخلده فددي 

 .    شعره

وأُشير هنا إلى أن الرعر الك ير الموجود فدي شدعر أميدة بدن أبدي الصدلت     

والمتُمن للتوحيدد الخدالص والصدحي  ، والصدفا  االلايدة التدي  ليدق بداهلل 

 عددالى، والخبددار الصددحيحة عددن المعدداد الخددرو   ال وجددود لدده فددي كتددُ 

الم، وال عندد ، وال في  را  العدرب قبدل االيد -الُمحرفة -الياود والنصارة

الماوح  وإنما هو مما أخذه ابن أبي الصلت من القرآن الكدريم وأدخلده فدي 

من شدعره المنسدوب إليده هدو آخر شعره في العصر النبو  . لكن يوجد قسم 

مما اختلقده المحرفدون والكدذابون فدي العصدر العبايدي ، فدًدخلوا فيده عقا دد 

هددو مددن الرددعراء الددذين الصددلت. و أبدديوألفاظددا إيددالمية ، ونسددبوه إلددى ابددن 

وعددنام يقددول الديددُ شددوقي  .4نُسددبت إلدديام أشددعار ك يددرة ليسددت مددن شددعره

} وواض  مما قدمناه أن ما ُرو  من أشعار على ألسدنة اليادود ومدن ضيف:

 نصَّر من العرب في الااهلية، وكذلك من  حنَّدف كًميدة دخلده وضدع ك يدر  

م عن  ريقه على دياندا  ولذلك ينبمي أن نحترح منه وأن ال نتسع في الحك

القدددوم ومعتقددددا ام  إذ يادددر  فيددده االنتحدددال، وقدددد دخلددده ك يدددر مدددن الم ددداء 

 .5وااليفا  في اللفظ والتعبير.{

 

، فددإن  لدددك البيدددا  التدددي احددتج بادددا ذلدددك الكا دددُ وبمووا أن األمووور كوووذلا    

ت فدي العصدر العبايدي ثدم نُسدبت إلدى المحر ، فمن الممكن جدا أناا اُختلقد

ُددرما وُعددر  بًندده كددان مددن بحكددم أندده كددان شدداعرا ُمخ الصددلت ابددن أبددي

                                                
 . 69،  64 :  3ابن الاوز : المنتظم ،ج  1
 .  128 :  1يالم الامحي:  بقا  فحول الرعراء، ج ابن  2
 .  128 :  1ابن يالم الامحي:  بقا  فحول الرعراء، ج  3
 شوقي ضيف :  اري  الدب العربي: الرعر الااهلي ، الفصل الحاد  عرر .   4
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محمدد  لنبديالحنفاء  أو أنده أخدذها  مدن القدرآن والحدديل بحكدم أنده عاصدر ا

بده. وفدي الحدالتين فدإن مدا زعمده ذلدك الكا دُ  صلى هللا عليده ويدلم وا صدل

 با ل قطعا وهو من أهوا ه وظنونه وليس من العلم في شيء . 

 

ة لموضوع الابدال بدين القدرآن والعلدم ، فدإن  القدرآن لدم يقدل بالنسبثانيا:     

، وإنما قدال 1بًن الابال  ُ َب ت الري و منعاا من االهتعاز كما زعم الكا ُ

.والددليل علدى ذلدك ، هدو أن  2لكي ال  ميد بالناح ، بمعنى  ال  ُطرب بادم

أن  ،ولم يقدل، و تحدر القرآن  الكريم ذكدر فدي عددة آيدا  بدًن الري  اتدع

َو َددَرة ) دددور أيُددا حددول نفسدداا ، كقولدده  عددالى:  واهتعازهددا ياعلاددا  ميددد 

ْ  َوَربَدْت َوأَْنبَتَدْت ِمدْن ُكدل ِ َزْوجٍ  اْلَْرَي َهاِمدَة  فَدإِذَا أَْنَعْلنَدا َعلَْيَادا اْلَمداَء اْهتَدعَّ

ُر )، و((5الحج: بَِايجٍ ) ِ ِ يَُكو  َماَواِ  َواْلَْرَي بِاْلَحق  اللَّْيَل َعلَى النََّااِر َخلََق السَّ

ى أاََل  َر الرَّْمَس َواْلقََمَر ُكدلٌّ يَْادِر  ِلََجدٍل ُمَسدمًّ ُر النََّااَر َعلَى اللَّْيِل َوَيخَّ ِ َويَُكو 

حسُ هواه ،    المعنى ووجاهفالكا ُ حر  .  (5العمر: ُهَو اْلعَِعيُع اْلمَفَّاُر )

وإنمددا يبحددل عددن هددواه وهددذا شدداهد آخددر علددى أندده ال يبحددل عددن الحقيقددة، 

 وإلحاده      . 

 

كمددا أن زعمدده بددًن قددول القددرآن مخددالف لمددا قالدده العلددم، فاددو زعددم با ددل    

عن الابال الولية القديمة التي ظادر  أيايا  لك ا يا   كلمت أيُا، لن 

ن الري وايتقرارها وهي التي  مسكاا من أن  ميدد بًهلادا وهدي أثناء  كو  

ابددال البددالل شددمال الواليددا  المتحدددة ك م  تميددر ،مددا  ددعال إلددى اليددوم لدد

مليددون يددنة ، وجبددال النددديع بًمريكددا  450المريكيددة و عددود إلددى مددا قبددل 

الصميرة التي ما  عال  تكدون إلدى الحدي ة و، وال  تكلم عن الابال 3الانوبية

 البراكين والعالزل.  فعلاليوم ب

 

لدده القددرآن وبطددالن مددعاعم وأمددا الدلددة العلميددة التددي  ُ بددت صدددح مددا قا  

علميدة معاصدرة  واعتراضا  ذلك الكا ُ المحر  فك يرة  منادا أن درايدة

أن الابال عميقة جدا في با ن الري وهي أظار  م  2002أجريت ينة 

وهددذا  ًكيددد لمددا قالدده القددرآن بددًن الابددال أو دداد،  الممتدددة بددداخلاا،جددذورها 

حددددو   أنمعدددا، كمدددا  الابدددال والري شددددوشددداهد علدددى أنادددا  سددداهم فدددي 

.  مندددع الري مدددن أن  ميدددد بندددا الدددعالزل ال يعطدددل وال يلمدددي دورهدددا فدددي

                                                
ر المحفور لددين االيدالم :  النقدد الردامل لنصدو  االيدالم، الخطداء العلميدة والتاريخيدة  فدي لي  عرر : القب 1

 . 99، 98القرآن والحديل، الباب الول : الخطاء العلمية،  : 
 .  477الراغُ الصفااني: مفردا  غريُ القرآن ،  :  2
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أن الابدال علدى يدط   بيندت ) درايدة علميدة فرنسدية ، هدو أنو فصيل ذلدك

فدي حدين يبقدى ضدعفاها  الخيدريوة ثل اا  مرالظار في واقع ال  ُ  الري

ابدال م دل قمدة وهو مدا يددعى بالادذر الفخدذ  لل الرين في عمق ي  منممس

جبال المون بالن الفرنسية وحتى قمم جبال االفريست.هذه الدراية التي قدام 

باا فريق علمي مدن المكتدُ الدو ني الفرنسدي للبحدو  والدرايدا  العلميدة 

 إلدىعلى مر فعا  جبال البيرنيه )جنوب فرنسا( التي وصدلت مدع جدذورها 

مددا بددين  إلددى  ولدديس كمددا هددو معددرو المددرمتددر فددي واقددع  6000أك در مددن 

.والحددظ الريأمتددار فددي أعلددى مر فعا اددا عددن يددط   3404 إلددى 2000

فريددق الدرايددة أن الرضددية البا نيددة لسددفو  جبددال البرينيدده الفرنسددية التددي 

التركيبدة غيدر  أن تعري للعالزل ال ييما   حاذ  الحدود االيبانية غالبا  ما

.ويرددير الرين كيلددومتر فددي بددا  100عمدق  إلددىالعاديدة لرضدديتاا  متددد 

بييددر فاشددير مددن مختبددرا  جامعددة نانددت الايوديناميكيددة الددذ  يتفددق مددع هددذا 

إن هددذا العمددق يرددر  الدددفع القددا م للصددفيحة الايولوجيددة »االفتددراي قددا ال : 

، وهددذا الوروبيددةااليددبانية البا نيددة الك يفددة با ادداه الرددمال  حددت الصددفيحة 

ل التي  عصف بتلك المنطقدة الدفع المتواصل يرر  التسبُ بموجا  العالز

وحول بنية الاذور الابلية فإناا كدذلك  لعدُ دورا  «.الابلية الفرانكو إيبانية

 الرضديةماما، و بين الميشرا  الدرايية لسفو  البيرنيده أن قدوة الااذبيدة 

فددي الما ددة بالمقارنددة مددع منددا ق الاُدداب والسددفو  العاديددة  1 قددل بنسددبة 

 .1تركيبة البنيوية للصخور البا نية الك يفة((المااورة لاا وذلك بسبُ ال

 

ماديسددون بالواليددا  -جامعددة ويسكونسددندرايددة قامددت باددا أيُددا  ومناددا     

المتحدة ، نصت على أن :)) الابال  مندع الري مدن االضدطراب و حدافظ 

علددى معددالم يددطحاا، و متددد جددذورها  حددت يددط  الري بمتويددط حددوالي 

 الري. عدددددددددددددددن ار فاعادددددددددددددددا عدددددددددددددددن يدددددددددددددددط  أضدددددددددددددددعا  5.6

ماديسدددون لعلدددوم الايولوجيدددا مقددداال -حيدددل نردددر موقدددع جامعدددة ويسكونسدددن

 عنواندددددددددددددددددددددددددددددددده: "مددددددددددددددددددددددددددددددددا  حددددددددددددددددددددددددددددددددت الابددددددددددددددددددددددددددددددددال"

( هدي  بقدة يدا لة شدديدة اللعوجدة mantleوقال العلمداء أن  بقدة الوشدا  )

(  بقددددة صددددلبة  تددددوزع علياددددا معددددالم الحيدددداة Crustوالقرددددرة الرضددددية )

 (.Topographyوالمخلوقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  واالنسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان )

العلمدداء ظدداهر ين وهمددا انممدداح الابددال و وفاناددا علددى الوشددا   وقددد درح

عن  ريق الادذور العمالقدة واالنحنداءا  التدي  سدبباا الابدال فدي الطبقدا  

                                                
ذو  21ق جذور الابال في با ن الري يصل إلى ضعفي، جريدة الردرح الويدط، االثنيد ن يامي يليمان: عم 1

 8469العدد  2002فبراير  4ه   1422القع دة 
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وهي ...الرضددية وعالقتامددا بدددعم )معددالم الري والحيدداة علددى يددطحاا(

الدراية التي خلص العلماء مناا إلى أن الابال  دعم معالم الحياة على وجده 

 مدددددددددددددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددددددددددددالل ا  دددددددددددددددددددددددددددددي : Topographyري ال

الابددال جددعء مددن القرددرة الرضددية، فاددي  قددوم بت بيتاددا بالطبقددا  التددي  -1

 حتاا لمنعاا من االضطراب وخاصة أن الطبقة التي  لدي القردرة الرضدية 

هي  بقة يا لة شدديدة اللعوجدة، فلدوال الابدال النقرضدت الحيداة علدى وجده 

ساا المتم لة في الابال بظاهرة انمماياا الري .. فقوة القررة الرضية نف

(( علددى  بقددة الوشددا  .. وظدداهرة االنحندداء التددي Buoyancyو  وفاناددا ))

 .Flexure of the lithosphere صددددددددنعاا الابددددددددال 

أضدددعا   5.6الابدددال لادددا جدددذور  حدددت يدددط  الري  م دددل حدددوالي  -2

 ار فاعادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  الري.

ة السدا لة بمسدافة  تنايدُ مدع فدرح  نممس  لك الاذور الصلبة في الطبقد -3

 الك افددددددة بيناددددددا لكددددددي  دددددددعم معددددددالم الحيدددددداة علددددددى القرددددددرة الرضددددددية.

بحيددل يددنممس مندده  حددت  أمتددار 10شددب ه العلمدداء هددذا بابددل جليددد  ولدده  -4

 أمتدار لكدي يددعم المتدر المتبقدي فدي العلدى وياعلده مسدتقرا . 9يط  المداء 

  إلدددى اليدددفل فدددي القردددرة ن الابدددال  صدددنع انحنددداءاإ :قدددال البددداح ون -5

 الرضدددددددية وهدددددددذا بددددددددوره يسددددددداعد علدددددددى   بيدددددددت الابدددددددال والقردددددددرة.

 الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرابط :

Mtn_a...mtn_roots.html…/…/http://geoscience.wisc.edu/

))1. 

 يقدول : -مقال قي  )) موقع هيَّلة المساحة والايولوجيدا المريكيدة ومناا     

" لقد صار معروفا ا ن أن معظم الابال  متلدك جدذورا   متدد داخدل الري 

 و طفددددددددددددددو عبددددددددددددددر المددددددددددددددال  الصددددددددددددددخر  برددددددددددددددكل مددددددددددددددرن "

 المصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر :

school.../06.01.23.html…/…/http://walrus.wr.usgs.gov/)2 

 

ومناا دراية فدي )) جامعدة أوكسدفورد بالمملكدة المتحددة،  قدول : الابدال    

التدي  صدنعاا الابدال  ISostasyلدألري مدن خدالل ظداهرة  التوازن  من  

 دثاا الابدال أيُدا .من خالل جذورها، وظاهرة االنحناءا  القررية التي  ح

: هي ظداهرة التدوازن علدى يدط  الري  Isosatsyظاهرة اليعويتايي 

                                                
" والابدددددددال أو دددددددادا "  عدددددددن موقدددددددع منتددددددددة التوحيدددددددد نقدددددددال عدددددددن موقدددددددع : البددددددداح ون المسدددددددلمون ،  1

https://www.facebook.com/The.Muslim....s/?pnref=story 
" والابدددددددال أو دددددددادا "  عدددددددن موقدددددددع منتددددددددة التوحيدددددددد نقدددددددال عدددددددن موقدددددددع : البددددددداح ون المسدددددددلمون ،  2

://www.facebook.com/The.Muslim....s/?pnref=storyhttps 

http://geoscience.wisc.edu/%E2%80%A6/%E2%80%A6/Mtn_and_Plates/mtn_roots.html
http://walrus.wr.usgs.gov/%E2%80%A6/%E2%80%A6/school/moviepage/06.01.23.html
https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers/?pnref=story
https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers/?pnref=story
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بين  بقة القررة الرضية والطبقة التدي  ليادا والتدي  ددعى )الوشدا (، فكدل 

ار فاع على يط  الري يقابله انمماح أو جدذر فدي  بقدة الوشدا ،  عتمدد 

، فالابددال  طفددو  buoyancyهددذه الظدداهرة علددى قددانون الطفددو لرشددميدح 

على مادة الوشدا  السدا لة ممدا ياعلادا  دنممس فيده مدن خدالل جدذور الابدال 

 الممتددددددددددددددددددددددددددددة ليددددددددددددددددددددددددددددعم ذلدددددددددددددددددددددددددددك  دددددددددددددددددددددددددددوازن الري.

وقددد صددر  علمدداء جامعددة أوكسددفورد أن  لددك الظدداهرة  حددافظ علددى  ددوازن 

 مددددددددددددددددددددددددن الموقددددددددددددددددددددددددع : pdf نعيددددددددددددددددددددددددل رابددددددددددددددددددددددددط . الري

watts/w...chap1_part.pdf…/https://www.earth.ox.ac.uk/)1 

 

 

لكا دُ ايتبدين منده أن ذلدك  -الرابدع -فدي هدذا الفصدل موا ذكرنوا وختاما  ل     

المدددعو " لددي  عرددر " ايددتمر فددي التعامددل مددع القددرآن الكددريم بددالتحريف 

ك يرة  إثارة الرباا  والركو  والععم بًنه وقع في أخطاء علميةواالفتراء ب

 لاداك ومتنوعة حسُ  نوع العلوم. وقد ناقرناه في ذلك وبينا بطالن معاعمده

وا ُددد  أنددده يتعامدددل مدددع القدددرآن بادددواه وإلحددداده ولدددم يتعامدددل معددده بحيددداد 

ن فكانت النتياة أن أظارنا حقا ق القدرآن وإعادازه مد ونعاهة  وموضوعية

ل شدباا  ذلددك الكا دُ ومفتريا دده ، رغدم حرصده علددى  حريفده وإخفدداء خدال

 حقا قه ومعاعا ه العلمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***** 

 

 

 

                                                
" والابدددددددال أو دددددددادا "  عدددددددن موقدددددددع منتددددددددة التوحيدددددددد نقدددددددال عدددددددن موقدددددددع : البددددددداح ون المسدددددددلمون ،  1

s/?pnref=storyhttps://www.facebook.com/The.Muslim.... 

https://www.earth.ox.ac.uk/%E2%80%A6/watts/watts/dow%E2%80%A6/chap1_part.pdf
https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers/?pnref=story
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  الخاتمة

 

ة " القا لددلددي  عرددر " الكا ددُ المدددعو ذلددك لمددعاعم  يتبددين مددن نقُددنا      

 مدازع 29في القرآن الكريم وقد أوردنا منادا أك در مدن  بوجود أخطاء علمية

وال  منادا ، فلدم يصد ، وال رصيد لاا مدن الحقيقدة جوفاء زا فة عم  أناا معا

مدا قالده  أن زعم واحدد مدن جادة  وا ُد  مدن جادة أخدرة وبالدلدة الداممدة

اب فيادا عن المواضيع التي انتقده فياا ذلك الكا ُ  كان الصوالقرآن الكريم 

  مددع القددرآن. وظاددر التوافددق التددام بيندده وبددين والعلددم الصددحي  مددن ناحيددة

مناددا جانددُ ُمبدددع ُمددذهل مددن معاددعا  القددرآن العلميددة مددن ناحيددة وانكرددف 

رددويش علياددا مددن ناحيددة ثانيددة  واجتاددد ذلددك الكا ددُ المددريا لطمسدداا والت

ه انتصددارا لاددوا، ورفُددا للحددق، فددي القددرآن الكددريم لددك  عنددا  ثال ددة. فعددل ذ

    وإلحاده . 

دا عدن وبعيدا جللبا ل أن ذلك الكا ُ كان ذا يا متعصبا  وأتضح أيضا       

 عدن عمددالمناج العلمي الصحي  في البحدل وااليدتدالل.  بندى ذلدك المدناج 

يكددن موضددوعيا وال محايدددا وال  . فلددموقصددد ،وعددن يددابق إصددرار و رصددد 

م أن يكون كذلك. فَتسل ط علدى ا يدا  التدي زعدأن حتى نعياا، وال حاول أن 

لاا مد والترويش والطمس بالتحريف والتالعُعلمية فياا أخطاء   ا لدم ، وحم 

قولدده ي قلده، وفََصدلاا عددن يدياقا اا وا يددا  التدي  فسددرها. وال رجدع إلددى مدا 

 ءالباح ون المسلمون المعاصدرون فدي  لدك ا يدا  التدي زعدم أن فيادا أخطدا

ده ، وأغفددل .وإنما ركددُ رأيدده وفس ددر  لددك ا يددا  حسددُ هددواه وإلحدداعلميددة

بًندده كا ددُ محددر  علددى نفسدده لدلددة فًقام بددذلك اجانباددا االعادداز  عمدددا 

 مريا حاقد ُمتعصُ للبا ل .  

  م الكتاب وهلل الحمد أوال وأخيرا 

 

 اليتاذ الدكتور خالد كبير عالل

 م17/08/2020ه / 1441ذ  الحاة //27الاعا ر: 

 

 

***** 
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http://www.discovery.org/csc
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http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://www.hurras.org/
http://backupno.blogspot.com/2012/09/3_19.html
http://science-----science.blogspot.com/2012/09/blog-post_27.html
http://science-----science.blogspot.com/2012/09/blog-post_27.html
http://science-----science.blogspot.com/2012/09/blog-post_27.html
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ية، لهلأرنولد  وينبي:  اري  البررية،  رجمة نيقوال زيادة، الدار ا -33

 . 1081بيرو  ، 

عدددددد  هددددل الاددددعء التايددددع عرددددر، هددددالي بددددابلي: التطددددور الكبيددددر  -34
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أورخان محمد علدي: نظريدة التطدور ... مسلسدل مدن النعيدف ، موقدع:  -38
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مالة الخلق : هل ينرر العلماء القا لون بالخلق في الماال  العلمانية،   -46 
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دعوة خطً القرآن الكريم فدي إخبداره عدن مصددر المداء الدذ  يتخلدق  -58-
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فوهة الاحيم: إليكم أعمق فتحدة حفرهدا االنسدان فدي الري ، العربدي  -68
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gemstone-a.com/topic/pearlhttps://www.britannic 
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و  لي  عرر : القبر المحفور لدين االيالم :  النقد الرامل لنص - 73

ول : ال االيالم، الخطاء العلمية والتاريخية  في القرآن والحديل، الباب
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 المقدمة:

 

 الفصل األول 

 

 نقض الزعم بوجود أخطاء فلكية في القرآن الكريم
 

 الزعم بأن القرآن قال بأن األرض والسماء ُوجدتا منذ نشأة الكون:  نقضأوال: 

  الزعم بخطأ القرآن الكريم في ترتيبه لظهور المخلوقات كاألرض واألحياء نقض ثانيا :

 لزعم بخطأ القرآن الكريم في قوله بوجود سبع سموات ا نقض ثالثا:

  الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن مصدر الشهب نقض رابعا:

 الزعم بخطأ القرآن في قوله بوجود سبع أرضين   خامسا: نقض

 ال بحركتها  الزعم بأن القرآن قال بثبات األرض نقض سادسا:

 مسطحة الزعم بأن القرآن قال بأن األرض  نقض سابعا:

 ثامنا: نقض الزعم بأن القرآن قال بأن الشمس تغرب في عين حمئة 

 الزعم بأن القرآن قال بأن الكون يسقط على األرض يوم القيامة: تاسعا: نقض

 

 الفصل الثاني 

 

 الزعم بمخالفة القرآن الكريم للعلم عن ظهورنقض  

 الحياة واألحياء على األرض 

 
 رآن عن ظهور األحياء ومخالفته للعلم: الققول الزعم بخطأ  نقضأوال: 

 الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن نشأة لغة اإلنسان: نقضثانيا: 

 ثالثا: الرد على الكاتب في قوله بحكاية األعضاء األثرية المزعومة:

 

 الفصل الثالث

 نقض مزاعم وجود أخطاء في القرآن الكريم 

 عن تكّون الجنين ومراحل نمو  

 
 زعم بخطأ القرآن فيما قاله عن تكّون الجنين : أوال: نقض ال

 ثانيا:نقض الزعم بخطأ قول القرآن والحديث عن دور المرأة في تكوّن الجنين:

 ثالثا:نقض الزعم بتأثر اإلسالم بالطب اليوناني فيما قاله عن مراحل الجنين:

 

 الفصل الرابع 

  مزاعم متفرقات بوجود أخطاءنقض 

 علمية في القرآن الكريم
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 أوال: نقض الزعم ببدائية تصورات القرآن عن العلم:

 الزعم بخطأ قول القرآن بأن هللا خلق الكون كله بتقدير ُمحكم: نقض ثانيا:

 الزعم بأن اإلنسان هزم القرآن عندما دعا  إلى ارتياد الفضاء:ثالثا:نقض 

 الزعم ببدائية كالم القرآن عن األمطار: رابعا: نقض 

 بخطأ القرآن في قوله بأن هللا يعلم ما في األرحام: الزعم خامسا: نقض 

 سادسا:نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن الزوجية موجودة في كل شيء:

 سابعا: نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن األنهار يُستخرج منها الل ل : 

 ثامنا: نقض الزعم بخطأ القرآن فيما قاله عن الشذوذ الجنسي : 

 خطأ قول القرآن بوجود شفاء في العسل: تاسعا: نقض الزعم ب

 نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن النحل يأكل الثمرات :تاسعا: 

 عاشرا : نقض الزعم بخطأ قول القرآن بوجود شفاء في العسل:

 عن تكّون لبن األنعام:: نقض الزعم بخطأ قول القرآن الحادي عشر

 التزوج بالمرأة الحامل:الثاني عشر: نقض الزعم بخطأ القرآن في النهي عن 

 الثالث عشر: نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن القلب هو عضو اإلدراك:

 الرابع عشر: نقض الزعم بخطأ قول القرآن بأن النمل يتكلم بلغة صوتية: 

 الخامس عشر: نقض الزعم بخطأ قول القرآن عن فوائد الجبال:
 

 الخاتمة : 

 من مراجع الكتاب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***** 
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