انتصارا للوحي والعلم ضد خرافة التطور العضوي

نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن
الكريم وعلم الحفريات
 نقد علمي ينقض شجرة التطور العضوي بالوحي وعلم األحافيرويُثبت أنها خرافة باسم العلم-
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ب

بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل رب العاللمن االالا و االما ل أار اامر الممماأن حماد
بد هللا ا أر آله اصحبه ا ملر أر نهجه إلر يول الدي  ،ابعد:

الاااأ ا الورااور الع ااور لاالنم الاابر ا ب ولاال الااو االعأ ا  ،انااو
خمافاال بلم ا العأ ا  ،لأ ا ا نااه كااكلأ إال ا الأولباال فنااه لكش ااه اك ا
خللفوه لأ مع االعأ صبحت ما رأوبل ا ُ أحل أل امي ملمانن  :األال
و ف الدال الغمبنل االموالنل لهل ،ابمل لها
نو اا الورورين بمل له
نفوذ قور ف الجل علت االمعلند العأمنل ااملئل اإل ل  ،ابمل اجداه
ااداا الاادي ل اال ااإلم ا ل خلصاال فاافنه رومااعوا ف ا ن اام
ا و ا ا
خمافل الورور الع اور بمخوأا الومالئل الوا يموأأونهال  ،خلصال امالئل
اإل ل اال بأل المعأو لرنل جهل ،االز ب نهل شنشل أمنل ال اأ فنهل
جهل خمى.
بكلا المماأمن المهازا ن
األمر الثاني :يومثل ف لهور ررورين
اا اإلماا ل اا نل ناال،
ز مااوا ا الورورياال شنشاال أمناال اال روكاالق
ا صبحوا و لو لهل بن المماأمن ا نل نال خامى .انا ا الاكي يالاد
ض َّل َم ْعنُهُ ْ فِ ْال َحنَل ِو الا ند ْننَل َانُا ْ يَحْ َماب َ
ُوا َنَّهُا ْ
أنه قوله رعللر (( :الَّ ِكي َ َ
وا صُا ْكعل ً [الأها  .)) 101 :اكه اث  :الوراورر المالامر ماما
يُحْ ِمكُ َ
امي  ،االورورر الجزائمر قمول ن لل  ،االوراورر الفأمارنك ادنلا
إباامانن  .نااءالا ارناامن فوكااوا نفمااه ارناامن ا مفااوا العأ ا اال اامع
انوالاالرا لخمافاال الورااور الع ااور.ف صاابل لزا اال أاار ناال العأ ا  -أاار
اخو ر رخالاللره  -ا يكه وا لأمو أنه إلنشلذ المماأمن ااإلما ل ا
بلطنأه ارحميفلره افِوكه قبل فوات األااا.
ُ
صكفت كولب نكا عومدا ململ أر الشمآا
وانطالقا ذلأ االوزا ل به
الأااامي ا أااا الحفميااالت .ألا نشااا ااااجمو الوراااور بهاااكي المالااادري
ضمارر جدا لمألنل اقوو كال كهمال  ،األا نش اهل بهمال مانشوي ايُبرال
كل ال بهلت االمزا الوروريل األخمى .ابلهلل الووفنق .
خللد كبنم
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الفصل األول:
نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم
أوال :النقض المجمل لشجرة التطور بالقرآن الكريم
ثانيا :نقض شجرة التطور بالقرآن في قولها بتطور اإلنسان
ثالثا :نقض تحريفات بعض التطوريين في تأويلهم آليات الخلق
******

4

نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم
يز الوروريوا ا األ نلا األرضنل كأهل ن ت بللورور الع اور ا
كلئ اا د جهاول ناو صاأهل اماأفهل الم اوم  .ا كاه لهامت ارراورت
كل مللأ األ نلا ا ُاعبهل ا جكلمهل ا نوا هل؛ كهل مأأال الحنوانالت الوا
ر عبت اررورت إلر ا لهم اإلنمالا الاكر رراور ا اابله الب ام الاكي
الشماو مب ز ناءالا.رأاأ األ نالا الموراورو
يجمعه صل وم
َ ثأهل ارممهل الوروريوا فا ااجمره الوروريال المز و ال كمال ناو ُ بان
ف ال أل اآلر :1

شجرة التطور كما توهمها واختلقها التطوريون

رأأ نا ال اجمو الوروريال الوا رخنأهال الورورياوا فا قاوله باللورور
الع ور  ،فهل يشبأهل الشامآا الأامي  ،انال روفاق عاه فنمال قللاه ا خأاق
األ نلا ل ل ااإلنملا خلصل  ،انال يُمأا الجما بنكاه ابنكهال فنمال يوعأاق
بخأق األ نلا  .ك ا ل ك  ،إا الشمآا يمف هل ايكش اهل ايهاد هل جمأال
ارفالن  ،ألنه يشول بللخأق ال بللورور كمل مكبنكه فنمل ي ر :
أوال :النقض المجمل لشجرة التطور بالقرآن الكريم:
كد الشمآا الأمي بآيلت كثنمو جادا أار ا الأاوا خأاو بعاد ل كالا
د ل  ،ا ا األ نالا األرضانل كأهال خأوقال ي ال بعاد ل لا يأا لهال اجاوو
ص  .اقد كاد ذلاأ ابنكاه ا بام كاه بأأمالت اصان ديادو وكو ال رثبات
1

بو ب هللا  :ل ك فت كه مج ت الحفميلت االموحجمات ،دانل (( بو ب هللا ))

1

أر ال بأل المعأو لرنل .

الخأاااااااااق اركفااااااااا الوراااااااااور اركش اااااااااه ،كهااااااااال كأموااااااااال " :الخأاااااااااق"،
ا"الفَ ْ
ر ُم"،ا"الفِرمو" .ارمهن لأفه  ،اوفعل ارجكبل ألر الوبال ا ر اب
الورورين لمعكار رأاأ الأأمالت الشمآننال يجاب اال ا نحادو
ا رحمي
عكلنل ال م االأغور قبل االمو هلو بلآليلت الو ركش ااجمو الوراور
المز و ل.ث نحدو ثلننل المعكر ال م االأغور لأأمل " الورور" بالانغهل
الموكو ل الدرا افع .
ق ،يَخأُا ُ
فبللكمبل لمعكر بلرو " َ
ق،
الخ ْأق" ام ل  ،فم خوذ ا فعالَ :خأَا َ
فعلل هللا رعللر ،فهو الخللق االخ اال يوال بفعال الخأاق
انو فعل
أاار الحشنشاال إال هللا رعااللر ،لشولااه رعااللر(( :بَأَاار َانُا َاو ْال َخا َّ ُ ْال َعأِاان ُ )(يا :
 ،))11ا(( َذلِ ُأ ُ َّ
هللاُ َربن ُأ ْ َخللِ ُ
وا)(رلفم :
ق ُكلِّ َا ْ ٍا َّال إِلَهَ إِ َّال نُ َو فَ َنَّر رُ ْءفَ ُأ َ
ق َر ْن ا ُم َّ
ات َّ
، ))22ا((يَاال َينهَاال الكَّاال ُ ا ْذ ُك امُاا نِ ْع َما َ
هللاِ
هللاِ َ أَ ا ْن ُأ ْ نَاالْ ِ ا ْ َخااللِ ٍ
ااوا (فاالطم،)) 4 :
ي َال إِلَااهَ إِ َّال نُا َاو فَاا َنَّر رُ ْءفَ ُأ َ
يَاامْ ُزقُ ُأ ِّ اا َ المَّاا َمل ِا َا ْاألَرْ ِ
ااوا [الكحااال :
ااوا َاااانْلل ً َانُااا ْ ي ُْخأَشُا َ
اا هللاِ الَ يَ ْخأُشُا َ
ا(( َاالَّااا ِكي َ يَااا ْد ُ َ
وا ِ ااا ُو ِ
اوا [الفمقالا :
اوا َاانْلل ً َانُا ْ ي ُْخأَشُ َ
،))]20ا(( َاارَّ َخ ُكاا ِ ُوانِا ِه آلِهَالً َّال يَ ْخأُشُ َ
.))]4
ااضل رأأ اآليلت الموعأشل بفعل َ
الخ ْأاق ناه يعكار إيجالو ال ا ا بعاد
دل ا ا الوو كلنات خأوقال ا قبال .بادلنل
ا ل يأ وجووا  ،إ ل
اول لَاهُ ُكا ْ فَنَ ُأ ُ
اوا (يا ،))12 :
قوله رعللر(( :إِنَّ َمل َ ْ ُمهُ إِ َذا َ َرا َو َانْلل ً َ ْا يَشُ َ
الل ثُا َّ امْاوَ َوى َ أَار
ا((الَّ ِكر َخأَ َ
ت َا ْاألَرْ َ
لاا ِ
ي َا َ ل بَ ْنكَهُ َمال فِا ِماوَّ ِل َيَّ ٍ
ق ال َّم َم َ
ش ال َّم ْ َم ُ فَل ْم َلْ بِ ِه َخبِنماً)(الفمقلا  ،))52 :فأ يشل نه مبحلنه خأشهل
ْال َعمْ ِ
الألئكالت الحنال الوا خأشهال بعاد
لوو كلنت خأوقل ،لأكه كد ل رأأ
دل كللحنواا ااإلنملا االج ففنه الر إلر انه خأشهل ا
خأق الأوا
لوو كلنت خأوقل قبال ،فشاللَ (( :ا َّ
ق ُكا َّل َوابَّا ٍل ِ ا َّ الا فَ ِما ْكهُ َّ ا
هللاُ َخأَا َ
يَ ْم ِ َ أَر بَ ْ
ركِ ِه َا ِ ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَر ِرجْ أَ ْن ِ َا ِ ْكهُ َّ ا يَ ْم ِ ا َ أَار َرْ بَا ٍ
هللاُ َ ل يَ َ ل ُا إِ َّا َّ
ق َّ
يَ ْخأُ ُ
هللاَ َ أَر ُك ِّل َا ْ ٍا قَ ِديم)(الكور  ،))15 :ا((الَّ ِكر َ ْ َم َ
ق ْال َج َّ
الا
لا ِ ِطن ٍ (المجدو  ،))2 :ا(( َا َخأَا َ
ُك َّل َا ْ ٍا َخأَشَهُ َابَ َد َ َخ ْأ َ
اإلن َم ِ
ق ِْ
لر)(الم م .))15 :
ج ِّ نَّ ٍ
ِ َّ ِ
لر ٍ
ا اال عكااله لغاال ،فااكف المعكاار ال اام لأأماال" الخأااق" نالاات أنااه
المعلج الأغويل ،كهل قول اب كظور ف لملا العامب(( :ا ا صافلت هللا
رعااللر الخااللق االخا َّ اال رجااوز نااكه الالاافل باالألَل االا ل لغناام هللا ااز
اجل انو الكر َاجد األَانلا جمنعهل بعد َا ل رأ وجاووو ا َصال الخأاق
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اق
الوشااديم فهااو بل ْ وباالر رشااديم اال كااه اجُو ُوناال ابلال وباالر ل ِ
قيجاال ِو أاار َا ْفا ِ
االخ ْأ ُ
َ
ق ف ك ل العمب ابوِداع ال ا أر ِ ثلل لا يُمابق إِلناه
الوشديم خللق
اكل ا ا خأَشه هللا فهو ُ ْبوَ ِدئه أر رنم ثلل مُبق إِلنه َال له ال َخأق ااألَ م
ربلر هللا َ م الخللشن )).2
وأمااا معنااا عبااارات  :الفَ ْ
راام  ،االفِراامو ،افَ َ
ام ، ،فمعكلناال ال اام :
را َ
ُاوا
ام ُك ْ َ َّا َل َ ا َّم ٍو فَ َمنُ ْك ِغ
َ
ال الَّا ِكر فَرَ َ
االبوداا االخأق ،بدلنل قوله رعللر ":قُ ِ
اوا قَ ِميبال ً [اإلماماا ،]51 :
وا َ وَر نُ َو قُلْ َ َمار َا يَ ُأ َ
ْأ ُر ُؤا َمهُ ْ َايَشُولُ َ
إِلَن َ
ب َاال َّهَل َو ِو َ َ
نت رَحْ ُأ ُ بَا ْن َ
ي َ للِ َ ْال َغ ْن ِ
لاا ِ
ا(( قُ ِل الأَّهُ َّ فَ ِ
لط َم ال َّم َم َ
ت َا ْاألَرْ ِ
وا [الز م . ))]12 :
ِ بَل ِو َ فِ َ ل َكلنُوا فِن ِه يَ ْخوَأِفُ َ
ا عكلنل لغل ،نو  :االبوداا ااالخوماع ،اابوداا ال ِخأشل .ذلأ ديث اب
ت ااألري وار ا ْ اوَأ إلا
فلط ُم المَّاموا ِ
َ بل (( قلل  :ل ككت ْو ِرر ل ِ
ْ مابِنلَّا ف بِلم فشلل َ ُدنمل  :نل فَرَمْ رُهل )) ر ا ْبوَ َد ُ
ت َ ْفمنل.3
ابكلأ يوبن ا عكر بلرات :الفَ ْ
رمُ ،االفرمو ،افَرَا َم اام ل الغال،
نو :الخأق ااالخوماع ااالبوداا  .انو نف عكار بالرو " الخأاق" ارعكا :
اإليجلو ااالبوداا بعد دل كمل بنكله آنفل ،فهمل يحم ا نف المعكار مو ال ،
اكاال كهماال ُ و اام لوخاام اال يحمااا ا عكاار الورااور صاا  ،باال نمااال
يكش لنه ايهد لنه.
ا ال عكاار كأمال " الورااور" اام ل الغاال  ،فافا فعاال :طَا َّو َر  ،لا يامو فا
الشمآا الأمي  ،اإنمل ارو ام جبال الراور ،ا" طاوارا"  ،قالل رعاللر أار
لماالا نااو – أنااه الماا ل (( : -اال لَ ُأاا ْ َال رَمْ ج َ
ُااوا ِ َّهللِ َاقَاالراً َاقَاا ْد َخأَشَ ُأاا ْ
َ ْ
االالت  ،ا ما اال ،
طا َاواراً)(نااو  .))11 -14 :بمعكاار ا هللا خأشه ا ف ا
ارلرات .
الادار اطاواره :ال
اقلل المفمم االأغور الماراب األصافهلن (( :طَاوا ُر
ِ
ا ود كهل البكلا ،يشلل :دا ف ا طوره ،ر :رجلاز ده ،اال طاور باه،
ر :ال قاامب فكاالاه .يشاالل :فعاال كااكا طااورا بعااد طااور ،ر راالرو بعااد راالرو،
اقولااه{ :اقااد خأشأ ا طااوارا} [نااو  ،]11/قناال :نااو إااالرو إلاار نحااو قولااه
ااغل}
رعااللر{ :خأشكاالك اا رااماب ثاا اا نرفاال ثاا اا أشاال ثاا اا
[الحاا  ،]5/اقناال :إااالرو إلاار نحااو قولااه{ :ااخااو ر لمااكوأ ا لااوانأ }
[المال ،]22/ر :خوأفن ف الخأق االخأق.4)).
 2اب كظور االفميش  :لملا العمب  ،ج  ، 2ص. 121 :
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 4المارب االصفهلن  :فموات لفلل الشمآا  ،ج  2ص. 42 :
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كظور :لملا العمب  ،ج  12ص.101 :ا اب قونبل

الولروُ رشول طَ ْوراً بَعْا َد طَ ْاو ٍر
اقلل الأغور اب كظور االفميش (( :الرَّ ْو ُر
َ
طاوار االكال ُ َ ْ
َر رلروً بعد رالرو  ...اجما الرَّ ْاو ِر َ ْ
طا َوار َر َ ْخنالر أار
االالت ا اوَّر االرِّا ْاور الحاال ُل اجمعااه َ ْ
طااوار قاالل هللا رعااللر ":اقااد َخأَش ُأاا
ضمُابل ً ا َ واالً خوأفلً اقلل ثعأبْ َ :
َ ْ
طواراً َر ِخأَشال ً خوأفال
ط َواراً" عكله ُ
كلن اا د أر دو  .اقلل الفماا :خأشأ َ ْ
غل
طواراً قلل نرفل ث أشل ث
ْ
ااوراً ااغل اقاالل رناامهَ :راو
ثاا
ااوراً أشاال اطَ ْ
ظماال ً اقاالل األَخفاا  :طَ ْ
ر ال َمكل ِلم ااألَ ْخ ِ)) .5
اخو َ
ابكلأ يوبن جأنل ا المفهول األملم لمعكر َ
الخ ْأق االفَرم ف ال امع
االأغال يعكا اإليجاالو ،ااالخواماع ،ااالبوااداا بعااد ادل  .بمعكاار آخاام :إيجاالو
الأالئ بعاد ا لا يأا وجاووا  ،ر انااه كالا اد ل ف صابل وجاووا .ا اال
عكر الرور ،اطور ،ااألطوار  ،االورويم فنعك مو ل الوحول االوغنم ،
اال يعكااا اإليجااالو االخأاااق ااا ااادل .بااادلنل قولاااه رعاااللرَ (( :اقَااا ْد َخأَشَ ُأااا ْ
َ ْ
ط َواراً)(نو  .))11 :فلآليل ال رعك  :قد طاورك فا طاوار ،ا إنمال خأشأا
فاا طااوار  .فااللفم ااضاال باان العباالررن  ،اال يالاال إ رلؤنماال عكاار
اا اادا .اقااد جماا نااو  -أنااه الماا ل باان الخأااق االوحااول -فاا ما اال
ا طوار -بشولهَ (( :اقَ ْد َخأَشَ ُأ ْ َ ْ
ط َواراً)(نو  .))11 -14 :فكح نكل لل خأق
اإلنملا بعد ل كلا د ل ،ث ماره بمما ال -طاورا . -اناكا األ ام يكرباق
أر اإلنمالا األال -آول أناه الما ل -كاد ل باد هللا خأشاه ا طان ثا ام
بمما ل رمابنل ور نفخ هللا فنه الما  .ايكربق ي ل أر اإلنمالا بعاد آول
أنه الم ل ،ف صبل يمام بمما ال جنكنكال  ،اناكه المما ال نا الوا االر
إلنهاال نااو كااد ل خلطااب قو ااه (( اال لَ ُأ ا ْ َال رَمْ ُجا َ
اوا ِ َّهللِ َاقَاالراً َاقَا ْد َخأَشَ ُأ ا ْ
َ ْ
ط َواراً)(نو  .))11 -14 :اقد جما هللا رعاللر بان ال َخ ْأشان األال االثالن ،
اباان الماام أون األالاار االثلنناال جمعاال باان الخأااق ا رااماب االخأااق ف ا
ب ثُ َّ ِ نن ْ
رفَ ٍل ثُ َّ ِ ْ َ أَشَ ٍل ثُ َّ ِ ن ْ َغ ٍل
البر  ،فشلل(( :ففنل َخأَ ْشكَل ُك ِّ رُ َما ٍ
ن َخأَّشَ ٍل َا َرن ِْم ُ َخأَّشَ ٍل لِّكُبَنِّ َ لَ ُأ ْ َانُشِمن فِ ْاألَرْ َ ِلل َ ل نَ َ الا إِلَار َ َجا ٍل ن َم ًامر ثُا َّ
نُ ْخ ِم ُج ُأ ْ ِط ْف ً )(الح . ))5 :
الخ ْأاق  ،االفَ ْ
اخول ل لكلأ يُماوكو كاه ا عكار َ
رام فا ال امع االأغال
يعك إيجلو الألئ ابواداا أار رنام ثالل بعاد ا لا يأا وجاووا اال يعكا
الورور االوحول االوغنم .كمال ا الوراور فا ال امع االأغال يعكا ادا
رحااول ارغناام لأاالئ كاالا وجااووا ماابشل ،اال يعك ا خأااق الأاالئ اإيجاالوه
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اإبدا ااه اا اادل .فللعبلرراالا لنمااول وااماوفون  ،اال وراالبشون  ،فعباالرو "
ا عكاار باالرو" الورااور"  .ا أنااه فاافا اإلنماالا
الخأ اق" عكلناال خوأ ا
ُخأِااق بعااد اادل ال ا يورااور ،ث ا بعااد ل ُخأااق اام بوحااوالت ارغناامات مااملنل
ال مع طوارا .ابمعكر آخم ا اإلنملا لهم بللخأق ال بللوحول االورور.
وبما أن األمر كذلك ففنكل مككش اجمو الورور المز و ل ببنالا ا هللا
رعااللر خأااق الأااوا ااأل ناالا إيجاالوا اابوااداا بعااد اادل الا يُرورناال ررااويما
ويل بدلنل ال واند االمعرنلت الشمآننل اآلرنل:
منها أوال ،إا هللا رعللر ذكم ف آيلت كثنمو ناه خأاق الأاوا ا ادل،
ال يُراوره ا كاوا آخام اال ا الوو كلنات وجاووو .فشاد بد اه ا اجاده
ي َاإِ َذا
لاا ِ
افراامه بشولااه  " :كاا " ،فشاالل ماابحلنه(( :بَاا ِدي ُ المَّاا َم َ
ت َااألَرْ ِ
قَ َ اار َ ْ ااماً فَفِنَّ َماال يَشُااو ُل لَااهُ ُكاا فَنَ ُأ ُ
ااوا)(البشاامو  ،))112 :ا(( َالَشَاا ْد َخأَ ْشكَاال
ب)( :
الل َا َ اال َ َّم اكَل ِ ا لن ُغااو ٍ
ت َا ْاألَرْ َ
لاا ِ
ي َا َ اال بَ ْنكَهُ َماال فِ ا ِم اوَّ ِل َيَّا ٍ
ال َّم ا َم َ
ْ
 ((،))41يَ ْو َل نَ ْ
ِّاجلِّ لِ ْأ ُأوُا ِ
ق نن ِعنا ُدهُ
اور المَّا َملا َكرَا ِّ الم ِ
ب َك َمال بَا َد نَل َ َّا َل َخ ْأا ٍ
ر ِ
ت
َا ْ داً َ أَ ْنكَل إِنَّال ُككَّال فَال ِ أِن َ )(األنبنالا .))101 :ا(( ْال َح ْما ُد ِ َّهللِ فَال ِط ِم المَّا َمل َاا ِ
ي َجل ِ ِل ْال َم َ ئِ َأ ِل ُرمُا ً ُالِا َجْ كِ َحا ٍل َّ ْثكَار َاثُا َ َ َا ُربَال َع يَ ِزيا ُد فِا
َا ْاألَرْ ِ
ق َ ل يَ َ ل ُا إِ َّا َّ
هللاَ َ أَر ُك ِّل َا ْ ٍا قَ ِديم [فلطم .))]1 :
ْال َخ ْأ ِ
دل كلنت له بدايل اموأوا لاه نهليال ،فهاو
فللأوا خأو ا فرور
ل يورور كوا مبشه  ،اال يورور إلر كاوا آخام .اناكه الحشنشال الأوننال
الو قمرنل ال مع فشد قمرنل العأ المعلصم ي ل.6
ثانيا :إا هللا رعللر بعد ل خأق الأوا ابودا ًا ففنه خأق الألئكلت ي ل الا
يُرورنل كلئكلت خمى  ،بدلنل قوله مبحلنهَّ (( :
هللاُ َخللِ ُ
ق ُكا ِّل َاا ْ ٍا َانُ َاو
َ أَر ُكلِّ َا ْ ٍا َا ِكنل [الز ام ،))]22 :ا(( َذلِ ُأا ُ َّ
هللاُ َربن ُأا ْ َخاللِ ُ
ق ُكالِّ َاا ْ ٍا َّال
اوا [راالفم  . )) ]22 :فأاال الألئكاالت الو ا ف ا الأااوا
إِلَاهَ إِ َّال نُا َو فَا َنَّر رُ ْءفَ ُأا َ
خأوقل ألا هللا رعللر قلل ب نه خأشهل ال يشل نه طورنل  .ابمال ا األ نالا
رأأ الألئكلت  ،فه قد خأشهال هللا رعاللر خأشال الا يُرورنال
األرضنل ن
نلا خمى  ،اال مأ ُ وم .
ثالثااا :إا ماال ياادل أاار ا هللا رعااللر اجااد األ ناالا بااللخأق ال بااللورور
الع ور قوله مبحلنهَ (( :ا َّ
ق ُك َّل َوابَّ ٍل ِ َّ الا فَ ِما ْكهُ َّ ا يَ ْم ِ ا َ أَار
هللاُ َخأَ َ
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بَ ْ
ق َّ
ركِ ِه َا ِ ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَر ِرجْ أَ ْن ِ َا ِ ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَر َرْ بَا ٍ يَ ْخأُا ُ
هللاُ َ ال
يَ َ ل ُا إِ َّا َّ
هللاَ َ أَار ُكالِّ َاا ْ ٍا قَا ِديم)(الكاور  .)) 15 :ناكه اآليال راكش ااجمو
ملمهل ارهد هل ،ا الرت إلر اور نل ال جادا ،كهال :إا اآليال
الورور
ذكااامت ا هللا رعاااللر خأاااق كااال األ نااالا أااار اخاااو ر ُااااعبهل ا جكلماااهل
ا نوا هل خأشهل ابودا ًا افق عكر الخأق كمل بنكلنل ملبشل .فشاد خأشهال ا الا
لا  .بمعكر نه اجدنل بعاد ادل ،الا يُوجادنل بوحاول اال
ال يُرورنل
ررور كلئ ملبق نو صأهل امأفهل.
ا كهل ا رأأ اآليل ل رشل ا هللا باد خأاق األ نالا فا المالا كمال ياد
لا فشا  .اللنمنال ي انم ي ال إلار
الوروريوا  ،اإنمل قللت نه خأشهل
ا الخأق باد فا اقات اا اد أار النالب االمالا عال .اناكا ياكش ااجمو
الورور ف قولهل بللمأ الم وم اررور األ نلا كاه رادريجنل بام لالت
المكن .
الم ين
آخمنل :اإلالرو إلر ا خأق األ نالا باد كفالا ا وعادوا ا وكو ال ،الا
ر ام إلاار ا األ ناالا لهامت اال ا كاالئ اا ااد ثا كااه ررااورت األ ناالا
ويل ف لهاور األ نالا أار األري.
األخمى .ال رككم رمرنبل رروريل
اإنمل الرت إلر ا هللا خأق جكلمل ا نوا ل األ نلا كهال طلئفال رم ا
أر رجأن كلإلنملا االرناور ،ا خامى رم ا
أر بركهل ،ا خمى رم
أر رب كللمحأنلت ااألركلل اث  .اال ااأ ا الخأاق المكفالال االموعادو
االموكوع لأل نلا كك بدايل الخأق يكش اجمو الورور نش ل ايهد هل ند ل.
رابعا :إا مل يُثبت الخأق ايكش ااجمو الوراور قولاه رعاللرَ (( :ااألَ ْن َعال َل
َخأَشَهَل لَ ُأا ْ فِنهَال ِو ْ
وا (الكحال .)) 5 :فالهلل رعاللر خأاق
را َا َ كَالفِ ُ َا ِ ْكهَال رَا ْ ُكأُ َ
األنعلل خأشل كفال ا وعدوا ا وكو ل .بمعكر نه مبحلنه اجادنل باللخأق ال
بااللورور الع ااور المز ااول .ألا اآلياال ذكاامت ا هللا خأشهاال ال ا رشاال نااه
ويل .ابمل ا األ م ككلأ ،ا نه ا الثلبات اام ل الغال
طورنل رروريل
ا" َ
الخ ْأق" ال يعك " الورور" ،اإنمل يعك " اإليجالو" بعاد ادل كمال بنكاله
ذلأ ا األنعلل -اإلبل  ،البشم ،األركلل ،المعاز -اجادنل
ملبشل ،ففنه يوبن
هللا رعللر بللخأق الخلص ال بللورور الع ور.
ا مل يءكد ذلأ ي ل قوله رعللرَ (( :ا َ َ
اج
نز َل لَ ُأ ِّ ا ْ ْاألَ ْن َع ِ
الل ثَ َملنِنَالَ َ ْز َا ٍ
)(الز م  .)) 2 :اآليل ااضحل ال رشبل ر اي صحنحل رنم الكر صم ت به
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نااو ا هللا رعااللر ل ا يخأااق األنعاالل ف ا األري ،اإنماال خأشهاال خلرجهاال ،ث ا
نزلهل إلر األري .ابمل ا األ م ككلأ فهو يعك ا األنعلل لا روراور ا
رنمنل األ نالا الوا فا األري اال فا أالا آخام ،ألا اآليال المالبشل
نالت أر ا هللا رعللر خأق األنعلل  ،ال رشل نه طورنل  .ابمل ا األنعلل
خأشت ال رورور فهكا يكش اجمو الورور المز و ل.
الان رميبال اال مكو ال اال ماوحن شا اال أمال با ا رُخأاق األنعالل
خلرج األري ث رُكزل إلنهل ا ل يخأق هللا رعللر آول ا اواا اإبأان خالرج
لل ا ْنبِرُ ْ
ي
األري ث انزله إلنهل ((قَ َ
وا بَ ْع ُ ُأ ْ لِبَ ْع ٍ َ ُد ٌّا َالَ ُأا ْ فِا األَرْ ِ
الثلبت أمنل ا
ُ ْموَشَمٌّ َا َ وَلع إِلَر ِ ن ٍ )(األ مار  . .)) ) 21 :ا لن
كثنما العكلصام االماواو الربنعنال الموجاووو أار األري اصاأت إلنهال
طميق مشوط ال هب االكنلز ارنمنل األجملل .ا كهل
خلرجهل
الحديد  ،فشد ولت ال واند االمعرنلت العأمنل الو اُكو فت كد نهليل الشاما
الع مي أر ا الحديد اصل إلر األري خلرجهل .7انكا رالديق لمال
نز ْلكَل ْال َح ِدي َد فِن ِه بَ ْ
الر إلنه الشمآا الأمي بشولهَ (( :ا َ َ
َا ِديد َا َ كَلفِ ُ لِأكَّل ِ
ب إِ َّا َّ
َالِنَ ْعأَ َ َّ
هللاَ قَ ِورٌّ َ ِزيز)(الحديد . ))25 :
هللاُ َ يَك ُ
ال ُمهُ َا ُر ُمأَهُ بِ ْلل َغ ْن ِ
خامسا :إن من اآليات الشمآننل الو رثبت الخأق اركش ااجمو الوراور
أ َ أَر َّ
ئ َّ
هللاِ يَ ِمنم
قوله رعللرَ َ (( :الَ ْ يَ َم ْاا َك ْن َ يُ ْب ِد ُ
ق ثُ َّ يُ ِعن ُدهُ إِ َّا َذلِ َ
هللاُ ْال َخ ْأ َ
ق ثُ َّ َّ
هللاُ يُك ِ ُئ الكَّ ْ َوَ ْاآل ِخ َموَ إِ َّا
ي فَلنظُمُاا َك ْن َ بَ َد َ ْال َخ ْأ َ
قُلْ ِمنمُاا فِ ْاألَرْ ِ
َّ
هللاَ َ أَر ُكلِّ َا ْ ٍا قَ ِديم)(العكأبوت .))20 -12 :ر نم اآليل األالر إلر بدايل
الخأق ارأماره  ،فالهلل رعاللر باد الخأاق اكامره امارا ،فهكال مأنالت بادا
لأخأااق ،اإ لورااه ا جديااد ،انأااكا  .فأن ا ناامى ذلااأ  ،نااماه ف ا الواق ا
االولريخ  ،نماه ف الواق باللكظمو المجاموو إلار رأالثم األ نالا ،ابالألجهزو
الربنل الو رمأككل رؤيل رأوا األجكال فا براوا هلرهال  .اناماه ي ال
ف الولريخ بدرامال الحفميالت فا طبشالت األري  ،بادلنل ا اآليال الثلننال
ق ثُا َّ َّ
ي فَالنظُمُاا َكنْا َ بَا َد َ ْال َخ ْأا َ
هللاُ
قللت لكل بلامو (( :قُلْ ِمانمُاا فِا ْاألَرْ ِ
اموَ إِ َّا َّ
هللاَ َ أَار ُكاالِّ َاا ْ ٍا قَا ِديم)(العكأبااوت .))20 :فلآلياال
يُك ِ ا ُئ الكَّ ْ ا َوَ ْاآل ِخا َ
األالر ذكمت ا مأنلت خأق األ نلا رأمرت  ،االثلننل مركل بللمانم فا
األري لمؤيل كن بد الخأق  ،اكن رأمرت مأنلره.
ا اآليون روبان شنشوالا ملمانولا ركش الا ااجمو الوراور المز و ال
اآليون ذكمرال ا هللا َخأَاق المخأوقالت ،
ملمهل  :األالر ن ا ك
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َ
االخ ْأاق فا ال امع االأغال يعكا إيجالو ال ا ا ا
ال رشوال ب نه طورنمال.
َ
ق كمل بنكله ملبشل،
دل  ،ابعد دل ،اال يعك الورور ،االورور ال يعك
الخ ْأ َ
اإنمل يعك الوحول االوغنم ،ااولا بن الخأق االورور.
الحقيقااة الثانيااة :إا مأناال الخأااق ل ا رحااد اامو اا اادو ،اإنماال رأاامرت
اامارا  ،انااكا يعك ا ا هللا رعااللر اجااد األ ناالا بااللخأق ال بااللورور  .ألا
دا الخأاق ثا إ لوراه يو ام ولنأان يكش الا ااجمو الوراور الع اور،
دل  ،ا بعد دل اال يعك
نمل :األال نو ا عكر الخأق يعك اإليجلو
الورور .االثلن ناو ا إ الوو مأنالت الخأاق يعكا ا لهاور األ نالا كالا
يبااد ا جديااد كفالا الاان والا با ر كلئكاالت خاامى .فلجوماالع الخأااق
اإ لوره يعك ومال ا األ نالا لهامت باللخأق الا روراور ا بع اهل اال
ااوم  .انااكا الااكر ذكمرااه اآليواالا الماالبشولا قاامره ي اال أ ا
ا مااأ
الجنولوجناال االحفمياالت كماال مااكبنكه ال شاال .فنوباان ا كاال ذلااأ ا األ ناالا
لهمت بللخأق الخلص ال بللورور الع ور ،األ م الكر يُثبت ب ولل ال امع
االعأ بر ا زا الورورين ف قوله ب جمو الورور الع ور.
ثانيا :نقض شجرة التطور بالقرآن في قولها بتطور اإلنسان:
ال اأ ا ل قأكله ا ثبوكله ف المبحث الملبق نو ولل ام نل لممل ف
ف إثبلت الخأق انف الورور الع ور لأل األ نلا ،كهل اإلنملا جهال
انش اجمو الورور اند هل جهل خمى.لأ لمال كالا اإلنمالا يأوما
نمنل كبنمو اام ل اااقعال ،فمكواصال نش اكل لأوراور الع اور ا خا ل
إبرااالل الشاااول بوراااور اإلنمااالا بكالاااوص الأوااالب االماااكل الموعأشااال بخأاااق
اإلنملا ،ابهل ركهلر ال جمو الوروريل المز و ل.
فبللكمبل لكالوص الأولب ،منها أوال قوله رعللرَ (( :ابَ َد َ َخ ْأ َ
اإلن َمل ِا ِ
ق ِْ
لا ِ ُم َ لَ ٍل ِّ ِطن ٍ )(المء كوا:
اإلن َم َ
ِطن ٍ )(المجدو، ))2 :ا(( َالَشَ ْد َخأَ ْشكَل ْ ِ
ااااأ لِ ْأ َم َ ئِ َأااااا ِل إِنِّااااا َخاااااللِق بَ َ اااااماً ِ ااااا ِطااااان ٍ )(ص:
اااالل َربنا َ
 ،))12ا((إِ ْذ قَا َ
اأ لِ ْأ َم َئِ َأ ا ِل إِنِّ ا َخااللِق بَ َ ااماً ِّ ا
الل َربنا َ
ص ْأ َ
َ
.))21ا(( َاإِ ْذ قَا َ
الا ٍ
الل ِّ ا ْ َ َم اف ٍ
َّ ْمكُو ٍا [الحجم .))]21 :
قول :ااضل رأأ اآليلت ا اإلنملا األال – نو نفماه آول االب ام
األال -8كلنت له بدايل خلصل باه ،الاه خأاق خالص باه ي ال ،انمال ولان ا
قرعناالا أاار إثباالت الخأااق الخاالص آلول – أنااه الم ا ل – ا نااه ل ا يورااور
 8مكمو ال شل أر رحميفلت بع و لو الورور الموجه ف
حلالل رحميفنل غمضل ابلطأل ازائفل قرعل.

حلالوه از مها بوجاوو ااول مابشت لهاور آول لغليالت رروريال  .انا
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ااويل ا ااابله الب اام ،اال ا الشااماو ،اال ا ااابله الشااماو ،اال ا
نواا آخام .ألا رأاأ اآليالت كادت أار امي ملمانن يُثبوالا ال قأكاله :
األال نو ا خأق آول كلنت له بدايل بد فنهل خأشه طن  .ا له بدايل ال
ويل كلئ مبشه .ا يورور رنمه ال يُمأ
يُمأ ا يأوا ررور
اا رأوا لاه بدايال خلصال  ،اإنمال يأاوا اماوممارا لما مابشه ضام مأماأل
ال ااجمو الورورياال المز و اال .ابماال ا اإلنماالا األال -آول أنااه الماا ل-
ااويل ا كاالئ
كلناات لااه بداياال خلصاال بااه  ،فهااو ُخأااق خأشاال ال ا يورااور
مبشه.اهللا رعللر قلل لأم ئأل ب ناه مانخأق ب اما ا طان الا يشال لهال ب ناه
نواا.
منروره
األمر الثاني  :إا رأأ اآليالت ذكامت كأهال ا اإلنمالا األال -ناو نفماه
آول االب م األال -خأشه هللا رعللر طان  ،الا رشال طاوره ا ناواا ا
كلئ آخم مبشه  .ابمل نه ثبُت ف ال مع االأغل ا الخأق يعك اإليجالو
بعااد اادل  ،ااا الورااور يعك ا الوحااول االوغناام باام االالت ا ما اال ،اال
يعكاااا الخأااااق .فهماااال بلرراااالا خوأفواااالا رمل اااال  ،النمااااول وااااماوفون اال
ورلبشون  .فللخأق ال يعك الورور ،االورور ال يعك الخأق .ففنه يوبان ا
ذلأ قرعال ا اإلنمالا األال ُخأاق خأشال خلصال الا يوراور ا كالئ مابشه.
ابكلأ رأوا رأأ اآليلت قاد كادت ا مامت ام لهاور اإلنمالا األال ب ناه
ويل مأ له .كدت ناكه الحشنشال
ُخأق خأشل خلصل ال يورور ررورا
كد ل ذكمت انالت أار ناه -اإلنمالا األال -كلنات لاه بدايال خلصال باه،
ا نه ُخأق ال يورور .ا ذلأ لله فبلل مارو نه ُخأق خأشال خلصال الا
ويل مأ مبشه ضم اجمو الورور المز و ل.
يورور
ثانيااا :إا ماال يثباات ا هللا رعااللر خأااق اإلنماالا األال -آول أنااه الم ا ل-
لل يَال إِ ْبأِان ُ َ ال
خأشل خلصل ال يُروره كلئ مبشه  ،نو قوله رعللر (( :قَ َ
أ َا رَ ْم ُج َد لِ َمل َخأَ ْش ُ
ت َ ْل ُك َ
ر َ ْموَ ْأبَمْ َ
كات ِ ا َ ْال َعاللِن َ )(ص.)) 25 :
ت بِنَ َد َّ
َ كَ َع َ
ر اامكت اآلياال اامي ملماانن يثبواالا الخأااق الخاالص آلول ايكفناالا خأشااه
باللورور الع اور المز اول .األال :ثبوات اآليال ا هللا رعاللر كامل آول با ا
الااان ُم
خأشاااه بندياااه – اناااو مااابحلنه ((لَااا ْن َ َك ِم ْثأِااا ِه َاااا ْ ا َانُااا َو ال َّمااا ِمن ُ البَ ِ
)(ال ورى .))11 :انكا يعك نه مبحلنه خأشه بخأق خلص له بدايال حادوو
خأشه فنهل ،اإال ال عكر ب ا يخأشه بنديه .
ااأل اام الثاالن ا رأااأ اآلياال ذكاامت ا هللا رعااللر خأااق آول ال ا رشاال انااه
طوره  .ابمل انه خأشه فهكا يعك ا آول كلنت له بدايل ُخأق فنهل خأشل خلصل.
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ألا الخأق يعك بلل مارو ا ال ا المخأو له بدايل لهم فنهل بعد ل كلا
د ل .انح نكل لل بدايون  ،نمل :بدايال خأاق هللا آلول بندياه ،ابدايال مأنال
الخأق ،ألا الخأق يعك ذلأ اال يعك الورور الع ور .فنوبان ا ذلاأ ا
ااويل ا
اإلنماالا األال ُخأااق بااللوأمي االخأااق الخلصاان  ،ال ا يورااور
مأ مبشه.
ثالثا :إا األولل الشمآننال الوا رثبات الخأاق الخالص لقنمالا األال –
آول أنااه الم ا ل -اركف ا ارُبراال الشااول بورااوره ضاام ال ااجمو الورورياال
الخمافنل ،نو ا الشمآا الأمي ذكم مارا ا آول ُخأق فا ما ال رمابنال ،
اقد فالأهل اكمرنل دو مات .ان كمل ي ر :
األالر :إا هللا خأق آول رماب  ،قلل رعللرَ (( :ا ِ ْ آيَلرِ ِه َ ْا َخأَشَ ُأ ِّ
ُاا)(المال  .)) 20 :الثلننال  :ثا خأشاه ا طان
ب ثُ َّ إِ َذا َنوُ بَ َ م رَكوَ ِ م َ
رُ َما ٍ
ق
(الوااماب  +الماالا)  ،قاالل رعااللر(( :الَّا ِكر َ ْ َم ا َ ُك ا َّل َا ا ْ ٍا َخأَشَاهُ َابَا َد َ َخ ْأ ا َ
لا ِ ا ِطان ٍ (الماجدو  . ))2 :الثللثال :ثا خأشاه ا طان الزب (اناو
اإلن َم ِ
ِْ
ب
الراان الااكر يأوالااق بللناااد)  ،قاالل رعااللر(( :إِنَّااال َخأَ ْشكَاالنُ ِّ اا ِطااان ٍ َّال ِز ٍ
(الاللفلت. ))11 :
ما ماكوا (اناو الران الموغنام المائحال) ،قالل
المابعل  :ث خأشه
وا)(الحجام.))22 :
اإلن َم َ
ص ْأ َ
َ
لا ِ
ال ٍ
لل ِّ ا ْ َ َماف ٍ َّ مْاكُ ٍ
رعللرَ (( :الَشَ ْد َخأَ ْشكَل ِ
الخل ماال  :ثا خأشااه ا صأالاالل (انااو الراان بعااد رنبمااه) – ،قاالل رعااللر:
وا)(الحجااام.)) 22 :
االا ِ ااا
اإلن َما َ
ص ْأ َ
َ
الا ٍ
االل ِّ ااا ْ َ َماااف ٍ َّ ْماااكُ ٍ
(( َالَشَااا ْد َخأَ ْشكَااال ِ
الملومل :ث خأشه صأاللل ٍكللفخلر ( ر كللرن المربوخ بللكلر)  ،قلل
الر (الاام م  .))11 :المم أاال
الا ِ ا
اإلن َما َ
رعااللرَ ((:خأَ ا َ
ص ْأ َ
َ
ق ِْ
الاال ٍل َك ْللفَ َّخا ِ
األخنمو -الملبعل :-ث نفخ فنه الما  ،قلل رعللر(( :فَف ِ َذا َم َّو ْيوُهُ َانَفَ ْخ ُ
ات فِنا ِه
ِ رن ا ِ فَشَع ْ
لج ِدي َ )(الحجم .)) 22 :
ُوا لَهُ َم ِ
قول :رأاأ المما ال نا ولال قرعنال أار الخأاق الخالص آلول ابرا ا
ويل مأ مابشه ضام ال اجمو الوروريال المز و ال.
الشول بوروره
ألنهل قل ت اال أر ل ذكمنله ملبشل الخأاق الخالص ألول با ا هللا رعاللر
خأشه بنديه  ،اكلنت له بدايل خلصل به ،ا نه خأشه ال يُروره .األنهل ثبوات
ثلنناال ا اإلنماالا األال – آول أنااه الم ا ل -اام رأونااه بمما اال رمابناال ا
الراان إلاار نفااخ الااما  .انااكا يعك ا قرعاال ا اإلنماالا ل ا يظهاام بااللورور
الع ور كلئ مبشه اإنمل ُخأق خأشل خلصل ا م بمما ال رمابنال خلصال
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اويل .الاو كالا اإلنمالا
به ي ل ،ال يمم ب يل م أل رروريال نواننال
األال لهم بللورور الع ور ف عكر لككم رأأ المما ل الومابنل ،بال اال
يُمأكه ا يمم بهل ص  ،اال يالل ذكمنل بدا ؛ اإنمل مانورور بلاامو ا
نواا إلر إنملا .ابمال ناه ام بوأاأ المما ال ف باد ناه ُخأاق خأشال خلصال
،اال يُمأ ا يورور كلئ مبشه .فوجوو رأأ المما ل الومابنال ناو ولنال
قرع أر الخأق الخلص آلول ا دل رروره مأ قبأه.
رابعا :إا خلطبل هللا لكل نح بكلا آول ب نه مبحلنه خأشكل رماب اطن
ا نف اا دو كمل ف قوله رعللر(( :نُ َاو الَّا ِكر َخأَشَ ُأا ِّ ا ِطان ٍ ثُا َّ قَ َ ار
َ َج ً َا َ َجل ن ً
ُاا [األنعالل .)) ]2 :ا(( َا ِ ا ْ آيَلرِا ِه َ ْا
ممر ِ كا َدهُ ثُا َّ َناوُ ْ رَ ْموَام َ
ُاا [المال  )) ]20 :ا(( يَل َينهَل الكَّل ُ
ب ثُ َّ إِ َذا َنوُ بَ َ م رَكوَ ِ م َ
َخأَشَ ُأ ِّ رُ َما ٍ
ارَّشُ ْ
ق ِ ْكهَل َز ْا َجهَل َابَ َّ
ث ِ ْكهُ َمل ِر َجلالً
وا َربَّ ُأ ُ الَّ ِكر َخأَشَ ُأ ِّ نَّ ْف ٍ َاا ِ َد ٍو َا َخأَ َ
َكثِنماً َانِ َملا َاارَّشُ ْ
الا َ أَا ْن ُأ ْ َرقِنبال ً
وا بِا ِه َااألَرْ َ ال َل إِ َّا هللاَ َك َ
وا هللاَ الَّ ِكر رَ َمالالُ َ
ب ثُ َّ ِ نن ْ
[الكملا  ،))1 :ا(( َا َّ
رفَا ٍل ثُا َّ َج َعأَ ُأا ْ َ ْز َااجال ً َا َ ال
هللاُ َخأَشَ ُأ ِّ رُ َما ٍ
ُ
ام ِه
رَحْ ِم ُل ِ ْ نثَر َا َال رَ َ ُ إِ َّال بِ ِع ْأ ِم ِه َا َ ل يُ َع َّم ُم ِ ن َع َّم ٍم َا َال يُكشَصُ ِ ْ ُ ُم ِ
اأ َ أَار َّ
هللاِ يَ ِمانم [فالطم  .))]11 :إا اصافه لكال مابحلنه
ب إِ َّا َذلِ َ
إِ َّال فِ ِكوَل ٍ
نرفل ناو ولنال قرعا
نف اا دو  ،ث
ب نه خأشكل رماب اطن ث
أر نه مبحلنه خأق آول ا االوه خأشل خلصل ال يراورن ا كالئ مابشه
ناو ماأفه ضام ال اجمو الوروريال المز و ال .فأاو كالا طورنال كاه لااككم
بوضو نه طورنل كه  .فأملذا فالل ما ل خأق آول الومابنل ،ا لحشكل به ،
ال يككم ا قمياب اال ا بعناد ناه طورنال ا ناواا  ،ا قامو ا كالئ
آخم مبق آول أنه الم ل !! .الاأ نه مبحلنه لو طورنل لالم ا كد نه
نواا مبق آول .ابمل نه ل يشل ذلأ ا كاد امارا أار ناه خأاق
طورنل
آول خأشل خلصل اكم ه اخأشه بنديه ول نكا قرعل أر بر ا أليل الوراور
ااجمره المز و ل.
خامسا :إا وق ال نرلا خأق آول -أناه الما ل -اإماجلو الم ئأال
اويل ا
له نو ولنل لم أر إثبلت الخأق الخالص آلول انفا رراوره
أ قَال َل َنَالْ َخنْام
اأ َالَّ رَمْا ُج َد إِ ْذ َ َ مْ رُا َ
لل َ ال َ كَ َع َ
مأ مبشه .قلل رعللر(( (( :قَ َ
لر َا َخأَ ْشوَهُ ِ ِطان ٍ )(األ امار  ،))12 :ا(( قَال َل يَال إِ ْبأِان ُ
ِّ ْكهُ َخأَ ْشوَكِ ِ نَّ ٍ
اأ َا رَ ْم ا ُج َد لِ َماال َخأَ ْشا ُ
ت َ ْل ُككا َ
ر َ ْم اوَ ْأبَمْ َ
ات ِ ا َ ْال َعااللِن َ )(ص:
ات بِنَ ا َد َّ
َ اال َ كَ َعا َ
ااام َخأَ ْشوَااااهُ ِ اااا
ص ْأ َ
َ
،))25ا((قَا َ
الاااال ٍل ِّ اااا ْ َ َمااااف ٍ
ااالل لَاااا ْ َ ُكاااا ِّألَ ْماااا ُج َد لِبَ َ ا ٍ
أ نَاـ َكا الَّا ِكر َك َّم ْ َ
لل َ َر َ ْيوَ َ
وا)(الحجم (( .)) 44 :قَ َ
َّ ْمكُ ٍ
ات َ أَا َّ لَالِ ْ َ َّخامْ رَ ِ
إِلَر يَ ْو ِل ْالشِنَل َ ِل ألَ ْ وَكِ َأ َّ ُذرِّ يَّوَهُ إَالَّ قَأِن ً)(اإلمماا .)) 22 :
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شالئق
قوال ال انرلا اا وجلجاه اربميامه لموقفاه ثا
قول :يوبن
رُثبت الخأق الخلص آلول اركف رروره الع ور كالئ قبأاه .األالار :إا
ال نرلا كاد أار ا الب ام األال -آول أناه الما ل -خأشاه هللا ا راماب ،
انكا يعك ا آول له بدايل ُخأق فنهل ،ال يورور كالئ مابشه .ألا الخأاق
يموأزل الخأق الخلص ايكفا الوراور الع اور .األا الوراور يعكا الوغنام
االوحول اال يعك الخأق كمل بنكله مارا.
الحشنشاال الثلنناال :إا ال اانرلا كااد ل رأباام أاار آول ا شااد أنااه ابمااببه
الاار ربااه باامر وقفااه ب ا ا آول خأشااه هللا ا رااماب ال ا يشاال ب نااه طااوره
الحنوانالت .الاو
ابله الب م ،ا الشماو  ،ا رنمن
ويل
كاالا آول طااوره هللا ا نااواا لااككم ال اانرلا ذلااأ ربميااما لموقفااه ارأباامه
ارشزيمل لمألنل آول .ابمل ا نكا ل يحاد و َّل أار ا آول ُخأاق خأشال خلصال
نواا.
ال يورور
الل
الحشنشل الثللثل :إا ال انرلا ا وامر با ا هللا رعاللر كامل آول أناه(( ،قَ َ
ت َ أَ َّ لَلِ ْ َ َّخمْ رَ ِ إِلَر يَ ْو ِل ْالشِنَل َ ِل ألَ ْ وَاكِ َأ َّ ُذ ِّريَّوَاهُ إَالَّ
أ نَـ َكا الَّ ِكر َك َّم ْ َ
َ َر َ ْيوَ َ
ظلنم نكا الوأمي الخأق الخلص آلول اخأق
قَأِن ً)(اإلمماا  .)) 22 :ا
أ َا رَ ْم ُج َد لِ َمال َخأَ ْش ُ
ات
لل يَل إِ ْبأِن ُ َ ل َ كَ َع َ
هللا له بنديه ،بدلنل قوله رعللر (( :قَ َ
ت َ ْل ُك َ
ر َ ْموَ ْأبَمْ َ
كت ِ َ ْال َعللِن َ )(ص ،))25 :ابمبب ذلأ ا وك ال نرلا
بِنَ َد َّ
اام َخأَ ْشوَاااهُ ِ ااا
ص ْأ َ
َ
ااا الماااجوو ((قَا َ
الااا ٍ
لل ِّ ااا ْ َ َماااف ٍ
االل لَااا ْ َ ُكااا ِّألَ ْمااا ُج َد لِبَ َ ا ٍ
وا)(الحجاام  .)) 44 :فللماابب األال ااألملم ا لعالاانلا ال اانرلا هلل
َّ ْم اكُ ٍ
لن رف المجوو اإنمل نو رأمي هللا آلول ابوداا خأشه بنديه رماب.
نواا.
فوأمي هللا آلول بكلأ يعك قرعل نه خأشه خأشل خلصل ال يُروره
نواا لككم ال نرلا ذلأ األزواو النلنل ارأبما
بل الو كلا قد طوره
اإنأاالرا ا شاادا اامااوهزاا بااآول .ايشااول :كن ا رُأاامل ارُف اال أ ا إنماالنل
طورراه ا نااواا !! .ابماال نااه لا يشاال ذلااأ اال ااالر ا بعنااد اال ا
نواا ول نكا أر ا آول ُخأاق خأشال
قميب إلر ل يو ب ا آول ررور
نوانلت خمى .
ابله ب م ،اال قماو ،اال
خلصل ال يورور
سادسا :إا مل يثبت الخأق ايكش اجمو الوراور المز و ال ناو ا هللا
رعللر ثبات ا كاد أار ا لبكا آول خأشال ابدايال باد ت بخأاق بانه آول أناه
الم ل .قلل مبحلنهَ (( :الَشَ ْد ِج ْلوُ ُمونَل فُ َما َوى َك َمل َخلَ ْقنَا ُك ْم أَ َّو َل َما َّرة [األنعالل :
ُون [األ اامار :
الاان َ لَااهُ الاا ِّدي َ َك َماال بَاا َدأَ ُك ْم تَعُااود َ
 .)) ]21ا(( ا ْو ُ ااوهُ ُ ْخأِ ِ
 .))]22فكح الب م لكل بدايل بد نل فنهل باد ت بخأاق ال إنمالا ناو آول أناه
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الم ل .االخأق االبدايل يكش لا الورور ااجمره ،ألنهمل يعكنلا :البدايل
الالفم ،ر اإليجلو بعد دل ،ايكفنالا الوراور  .فهمال يُثبوالا الخأاق الخالص
لقنملا ال الورور الع ور المز ول  .ف رراور ا الخأاق ااالبواداا ،اال
خأق اابوداا الورور الع ور.
ساابعا :إا هللا رعااللر اصا نفمااه ب ناه فاالطم الماموات ااألري ،فشاالل:
االل
ي َج َع َ
((فَاال ِط ُم المَّاا َمل َاا ِ
اال لَ ُأاا ِّ اا ْ َنفُ ِماا ُأ ْ َ ْز َااجاال ً َا ِ اا َ ْاألَ ْن َع ِ
ت َا ْاألَرْ ِ
الن ُم [ال ورى .))11 :
َ ْز َااجل ً يَ ْك َر ُؤ ُك ْ فِن ِه لَ ْن َ َك ِم ْثأِ ِه َا ْ ا َانُ َو ال َّم ِمن ُ البَ ِ
اقلل لكل نه مبحلنه فرم بك آول اكلنت له بدايل فرمن فنهل ،فشلل "((:قُ ِل
وا َ وَر نُ َو قُلْ َ َمر
الَّ ِكر فَرَ َم ُك ْ َ َّا َل َ َّم ٍو فَ َمنُ ْك ِغ
ْأ ُر ُؤا َمهُ ْ َايَشُولُ َ
ُوا إِلَن َ
َ
وا قَ ِميبل ً [اإلمماا .))،]51 :ابمل ا األ م كاكلأ  ،امابق ا بنكال ا
َا يَ ُأ َ
عكر " الفَ ْ
رم" لغل اام ل نو االبوداا ااالخواماع االخأاق بعاد ادل  ،فافا
نكا يكش اجمو الوراور ايُثبات ا هللا رعاللر خأاق الب ام خأشال خلصال الا
مأ مبشه .
يُرورن
وأخيرا -ثامنا  : -إا ف ر كند الشمآا الأامي أار نكال نحا الب ام بكالا
آول -أنااه الم ا ل ، -المااكل بكاالا رناامه ،انااو ال إنماالا ا ال ب اام كشولااه
لا
اإلن َم َ
رعللر َ (( :ابَ َد َ َخ ْأ َ
لا ِ ِطن ٍ )(المجدو، ))2 :ا(( َالَشَ ْد َخأَ ْشكَل ْ ِ
اإلن َم ِ
ق ِْ
أ لِ ْأ َم َ ئِ َأا ِل إِنِّا َخاللِق
الل َربنا َ
ِ ُم َ لَ ٍل ِّ ِطن ٍ )(المء كاوا ،))12 :ا((إِ ْذ قَ َ
االل يَااال آ َو ُل َنبِااا ْلهُ بِ َ ْمااا َمآئِ ِه ْ فَأَ َّمااال َنبَااا َنُ ْ
بَ َ اااماً ِ ااا ِطااان ٍ )(ص،))21 :ا((قَا َ
اا
ي َا َ ْ أَ ُ َ ل رُ ْب ُد َ
لاا ِ
لل َلَ ْ َقُل لَّ ُأ ْ إِنِّ َ ْ أَ ُ َرن َ
بِ َ ْم َمآئِ ِه ْ قَ َ
ْب ال َّم َم َ
ت َااألَرْ ِ
وا(البشمو . ))44 :اف ر كنده أار نكال بكالا آول اماملنل بكا
َا َ ل ُككوُ ْ رَ ْأوُ ُم َ
كز ُ
آول كشوله(( :يَل بَكِ آ َو َل الَ يَ ْفوِكَكَّ ُأ ُ ال َّ ْنرَ ُ
ع
لا َك َمل َ ْخ َم َج َبَ َو ْي ُأ ِّ َ ْال َجكَّ ِل يَ ِ
ذلأ نكال
َ ْكهُ َمل لِبَل َمهُ َمل لِن ُِميَهُ َمل َم ْو َاارِ ِه َمل[األ مار ))]22 :؛ ففنه يوبن
نح الب م لكل صل اا د نمج إلنه نو آول – أنه الما ل . -ااجاوو صال
اا د بد كه خأق اإلنملا يعك انه ُخأق خأشال خلصال الا يوراور ا كالئ
مابشه .ألا اجااوو األصاال الوا اد الااكر بااد كااه خأاق اإلنماالا يكفا الورااور
الع ااور المز ااول قرعاال .فأااو كاالا اإلنماالا ررااور ا ااابله الب اام ا ا
ااابله الشااماو ،ا ا نااواا آخاام مااب اااجمو الورااور اال كاالا لكاال نح ا
الب م -بكو آول -ب اا د نو آول – أنه الم ل ، -اإنمل كلا يجاب ا يأاوا
لكاال لاالت باال آالر اآلباالا ااأل هاالت -األااول االحااوااات . -باال ايجااب ا
اويل،
يأوا ككلأ بحأ ا نءالا األابله المز و ن كه رراور الب ام
انكا يموأزل ررور اآلالر الككور ااإلنل الاكي صابحوا ب اما ماب
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خلل لمل كاده الشامآا الأامي
خمافل الورور الع ور .ابمل ا نكا الز
ب ا ا آول خأااق خأشاال خلصاال ،انح ا االوه  ،فاافا نااكا يااكش الااز الورااور
قرعل .ا مل يزياد فا زيفاه ارهلفواه ناو ا هللا رعاللر ماملنل " بكا آول" الا
ااول لمملنل هللا رعاللر" بكا ااول
يممكل " بك ااول " ،فأو ككل ررورنل
" .ابمل نه مملنل " بكا آول " ول ناكا أار ا آول – أناه الما ل -خأشاه هللا
خأشل خلصل ال يُروره كلئ مبشه كمل رد ال جمو الوروريل.
وربما يحات بعا الوراورين لو يناد رروريواه بشولاه رعاللر أار لمالا
نبنه نو َ ((:اقَ ْد َخأَشَ ُأ ْ َ ْ
ط َواراً [نو  ،)) ]11 :ا(( َا َّ
ي
هللاُ َنبَاوَ ُأ ِّ ا َ ْاألَرْ ِ
نَبَلرل ً [نو  ،))]12 :ا(( َا َّ
ق ُكا َّل َوابَّا ٍل ِ ا َّ الا فَ ِما ْكهُ َّ ا يَ ْم ِ ا َ أَار
هللاُ َخأَ َ
بَ ْ
ق َّ
ركِ ِه َا ِ ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَر ِرجْ أَ ْن ِ َا ِ ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَر َرْ بَ ٍ يَ ْخأُا ُ
هللاُ َ ال
يَ َ ل ُا إِ َّا َّ
هللاَ َ أَر ُكلِّ َا ْ ٍا قَ ِديم [الكور .))]15 :
أقااول :ال يالاال اال وجاالج بااكلأ ،اال يحااو بااه إال جلناال ا ررااورر
صل ب ناوى .ألناه اال إا اآليال األالار لا رشال :إا هللا طاورك طاوارا ،
اإنمل قللت :إا هللا خأشأ طوارا ف بروا هلركل ،ان المما ل الو يمم
بهل الجكن  .االخأق ال يعك الورور قرعل.
ااآليل الثلننل ل رشال :إا هللا طاورك ا األري رراويما  ،اإنمال قللات:
ا(( َا َّ
ي نَبَلراال ً [نااو  .))]12 :ااإلنباالت ف ا األصاال ال
هللاُ َنبَ اوَ ُأ ِّ ا َ ْاألَرْ ِ
يعك ا الوحااول اال الورااور اال الوغناام اإا كاالا يو اام ذلااأ بعااد اإلنباالت،
اإنمل يعك االبوداا ااإليجلو ااإللهلر ااإلن لا بعد دل .فاآول أناه الما ل
له بدايل خلصل لهم فنهل ال يورور كلئ مبشه .انكه البدايل ماملنل هللا
رعااللر خأشاال  ،افرااما ،اإنبلراال  .ا عكاار اآلياال نهاال ذكمركاال ب صااأكل األال
المومثل ف خأق بنكل آول أنه الم ل رماب ا اماره بللمما ال الومابنال
المعمافل الو م بهل ور صبل إنملنل كل جمدا ارا ل .
ااآليل الثللثل لا رشال :إا هللا طاور كال وابال ،اإنمال قللات :إا هللا خأاق كال
وابل .اقد مبق ا بنكل ا الخأق ال يعك الورور ،اال الورور يعكا الخأاق .
ا
فهماال لنماال وااماوفن اال وراالبشن  ،اإنماال لأاال كهماال عكااله المخوأ ا
اآلخم .فللخأق يعك اإليجلو ااإلبداع ااالبوداا بعد دل ،لأا الوراور يعكا
الوحول االوغنم.
ثانيا :ال يالل ام ل اال أمل ملرمل االنوشلا ااإلرفلل ف الوعل ل ا
اآليلت الشمآننل الموعأشل بخأق اإلنملا ا ب ر م آخم .اإنمل يجب جم كل
اآليلت الموعأشل بكلأ انومكهل رفمم نفمهل بكفمهل ا جهال ،ثا نُمجا آيلرهال
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الغل اال ا المو ااالبهل الوااا ربمااال رحومااال كثااام ااا رفمااانم نمجعهااال إلااار
حأملت خأق اإلنملا جهل خمى .أمال ب ناه ال روجاد آيال روعأاق بخأاق
اإلنماالا رل اال ا رحوماال اجهاال ررورياال  .ال يُمأ ا ا رأااوا كااكلأ ألا
و لبه الشمآا ألناه صال ا صاول الادي
وضوع خأق اإلنملا لن
ابديهنلره اقرعنلره .
وأمااا بالنساابة لااكش اااجمو الورااور بللمااكل الكبوياال ف ا قولهاال بورااور
اإلنماالا  ،فشااد صااحت لويااث نبوياال كاادت اال ذكاامه الشاامآا الأاامي ب ا ا
نواا اال ا اابله الب ام،
اإلنملا األال ُخأق خأشل خلصل ال يورور
اال رنمن  ،افالأت جوانب جمأهل الشامآا ا جهال؛ انش ات ااجمو
الورور اند وهل ف قولهل بورور اإلنملا جهال خامى  .كهال األ لوياث
الث ثل اآلرنل:
الكب  -صأر هللا أنه امأ  -نه قالل  (( :إا هللا از اجال
أولها :
خأق آول قب ل قب هل جمن األري فجلا بكو آول أر قدر األري
جعل كه األ مم ااألبن ااألموو ابن ذلأ ،االمهل االحزا ابن ذلأ
االخبنث االرنب ابن ذلأ)).9
قول :إا الحديث ااضل اصميل ب ا هللا رعللر خأق آول بكفماه  ،فألنات
له بدايل حدوو قب ل رماب  ،انكا يكف قرعل الشول بللورور الع ور .
ألا الحديث ل يشل ا هللا طاور آول ا ماأ مابشه ،اإنمال كاد أار ا آول
خأشااه هللا بكفمااه اا رااماب اكلناات لااه بداياال رمابناال إنماالننل خلصاال بااآول.
فلإلنماالا األال -آول أنااه الماا ل -خأشااه هللا خأشاال خلصاال الاا يُرااوره اا
نواا مب ز اجمو الورور.
الحديث الثاني  :ا الكبا  -صاأر هللا أناه ا ماأ  -ناه قالل « (( :خنام
ياول طأعاات أنااه ال اام ياول الجمعاال فنااه ُخأااق آول افناه ُوخاال الجكاال افنااه
ُخمج كهل »)).10
ااضل الحديث ا هللا رعللر خأق آول خأشل خلصل  ،فألنات لاه بدايال
حدوو ايول عمار .انكا يموأزل ومل ا آول ل يظهم باللورور الع اور
المز ول ،اإنمل كلا لهوره خأشل خلصل حدوا بدايل ايو ال .ا ا ناكا للاه
ال يُمأ ا يأوا لهم بللورور الع ور.
 9مد ب كبل :ال ُممكد ،ششه اعنب األرنلؤاط اآخاماا  ،ءممال المماللل ،بنامات ، 1222 ،ج  ، 42ص ، 114 :رقا الحاديث:
 . 12212اصححه األلبلن  ،المأمأل الالحنحل ،أوبل المعلرر  ،الميلي ،ج  1ص ، 122 :رق . 1242 :
 10مأ  :الالحنل ،ج  4ص ، 2 :رق الحديث. 2014 :
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الممول -صأر هللا أناه اماأ  -ناه قالل «
الحديث األخير -الثالث :-
لمل صور هللا آول ف الجكل رمكه ل الا هللا ا يومكه فجعل إبأن يرن به
يكظم ل نو فأمل رآه جور مر نه خأق خأشل ال يومللأ ».11
الحديث ا آول خأشه هللا رعللر خأشل خلصل فا الجكال ،افنهال ام
يوبن
بللمما ل الومابنل إلر ا نفخ هللا فناه الاما  .اناكا يماوأزل ومال ا آول لا
يظهم بللورور الع ور ماأ مابشه فا األري  .فلإلنمالا األال -آول
أنه الم لُ -خأق ف الجكل الن ف األري ،ابمل ناه كاكلأ فنماوحنل ا
يورااور ا نااواا ماابشه اقااد خأشااه هللا خأشاال خلصاال ف ا الجكاال الاان ف ا
األري  .فهو كد ل خمجه هللا الجكال ا نزلاه إلار األري ا زاجواه
نوانال .فنماوحنل ا يأاوا آول قاد رراور ا ناواا
نزل إلنهل إنملنل الن
مب ز الورورين .
ارجااب اإلااالرو نكاال إلاار اام ناالل جاادا  ،فاالوه ا ال اامع قااد ااالر إلاار
ل وكو ال أار ما الت الكاوع الوا اد
للنمو دا رغنمات الهور
اال بان ما الت
األ نالا بمابب ال أ الوكلمال االوراثال ،كمال ناو
الجك الب مر جهال الأاوا االراول اال األ اث  .اال الند أار ذلاأ
ام َا ُنثَاار َا َج َع ْأكَاال ُك ْ ُا اعُوبل ً
قولااه رعااللر ((:يَاال َينهَاال الكَّاال ُ إِنَّاال َخأَ ْشكَاال ُك ِّ ا َذ َكا ٍ
هللاِ َ ْرشَاال ُك ْ إِ َّا َّ
ام َ ُأ ْ ِ ك ا َد َّ
هللاَ َ أِاان َخبِناام)(الحجاامات:
ال لِوَ َعاال َرفُوا إِ َّا َ ْكا َ
َاقَبَلئِا َ
ي َا ْ
اخاوِ َ ُ
 ،))14ا(( َا ِ ْ آيَلرِا ِه َخ ْأا ُ
ر َ ْل ِماكَوِ ُأ ْ َا َ ْل َاوانِ ُأ ْ
لاا ِ
ق المَّا َم َ
ت َا ْاألَرْ ِ
ت لِّ ْأ َعللِ ِمن َ )(المال.))22 :
إِ َّا فِ َذلِ َ
أ َآليَل ٍ
اف الحديث ا الكب  -أنه الال و االم ل نه قالل «(( :خأاق هللا از
اجل آول أر صورره طوله مووا ذرا ل فأمل خأشاه قالل :اذناب فماأ أار
اللأ الكفم ان نفم ا الم ئأال جأاو فلماوم ال يجنبوناأ ففنهال رحنواأ
ارحنل ذريوأ قلل فكنب فشالل :الما ل أانأ  ،فشاللوا :الما ل أناأ ار مال
هللا  -قلل  -فزاواه ار مل هللا  – .قلل :فأال ا يادخل الجكال أار صاورو
آول اطوله مووا ذرا ل فأ يزل الخأق يكشص بعده ور اآلا »)).12
رأااأ الوغناامات ااالخو فاالت ف ا الأااوا اال ااأل االرااول لنماات ررااورا
ويل ،اإنمل ن رحوالت رحد ضم م الت الكاوع الوا اد ،اال رُاءور
إلاار ررااور األنااواع الهااور ناالا جدياادو .انا عمافاال لاادى الب اام قااديمل
ا ديثل ،اقد لرمونل ف رهجنكه لأكبلت االحنواا .ا ل الوراور الع اور
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فشد ثبوكل ف كولبكل نكا بر نه ام ل ا أمل  ،ابنكل ا األ نلا ُخأشت بللخأق
ويل.
الخلص ال رورور بع هل
وبااذلك يتبااين ماان هااذا المبحااث -الثاالن ا الفالاال األال -ا ال اامع:
كولبل امكل  ،قاد كاد اذكام بالاما ل ااضاو ا األ نالا ل ال ااإلنمالا
خلصل ُخأشت كأهل بللخأق الخلص ،الا رظهام باللورور الع اور ،اال كالا
ااوم ررااورت كااه ،اال لهاال اااجمو ررورياال صا  .فااللورور
لهاال مااأ
الع ااور المز ااول نااو خمافاال ا خمافاالت الورااورين  ،اإنماال الخأااق نااو
الحشنشل ال م نل االعأمنال ،اناو ا كبامى النشنكنالت الأوننال بادلنل الاو
االعأ كمل بنكله ف كولبكل نكا.
ثالثا :نقض تحريفات بعض التطوريين في تأويلهم آليات خلق آدم :
كااد ل آ اا بعاا الورااورين اا بكاالا الممااأمن المهاازا ن بخمافاال
الورور الع ور خللفوا ال قامره ال امع بخأاق األ نالا ل ال اآول خلصال
ارمأروا أنه بو اي ره الوحميفنل انواللرا لأ اجمو الوروريال اإنأالرا لمال
قلله الو  .فعأوا ذلاأ از ماوا ا آول أناه الما ل مابو با ااول رراور
اادن  ،انا أشاال اماانرل يُمثأااوا ااابله الب اام مااب اااجمو الورااور
ا
المز و ل .نءالا :بد الالبور النن  ،ا م ل اد رنال  ،ا ماما
امي  ،13ا دنلا إبمانن .
فبللكمبل لمزا ارحميفلت بد الالبور النن  ،ا م ل اد رنال ،
ا مما امي فشد مبق ا نلق وه فنهل ابنكت زيفهل ابر نهال فا كوالب :
ند ذلأ نكل.
نش خمافل الورور الع ور الموجه 14ف
ا اال بلطناال ارحميفاالت اادنلا إباامانن الموعأشاال بخأااق اإلنماالا األال
فمككلق ااه فنهاال انباان زيفهاال ارهلفوهاال افماالونل ا خ ا ل زا مااه الث ثاال
اآلرنل:
الزعم األول :فلوه ا دنلا إبمانن هاد لشولاه بوراور آول ا كالئ
ماابشه بوحديااد عكاار الخأااق االوأااوي ف ا الشاامآا الأاامي  ،فشاالل(( :اطبع ال ً
ااضل ا كأمل رأوي ن رمجمل و بأثنام ا الخأاق ،خلصال فا ضاوا
ال ُخربل الوا رحادثت فنهال ا ا الخأاق لان ناو الوأاوي انار ُخربال فا
الل
البدا كلنت المعأو ل ،بل بللعأ قمآننل ً يشول هللا ((" َخأَشَهُ ِ ْ رُ َما ٍ
ب ثُا َّ قَ َ
ُوجد الألئ نكا لن خأشل ً اإنمال ناو
لَهُ ُكنْ فَيَ ُكونُ "( آل مماا ،)52 :ف ا ي َ
 13مما امي  :كن بد الخأق ،ط  ، 1أوبل ال ما الدالنل ،الشلنمو ، 2011 ،ص 451 ،:ا ل بعدنل .
 14الأولب ووفم ف دو واق ف ال بأل المعأو لرنل.
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وض ال ُخرل –  – Blueprintله فهاكا ناو الخأاق ،فاللخأق
رأوي  ،لأ ا رُ َ
نو ال ُخرل ،يعك الخأق نو المعأو لت اال ُخرل األالر ،فهكا نو الخأق إذا،
االوأوي نو اإللهلر إلر نز الوجوو ب م (( ُك ْ )).15)) ...
قااول :فهمااه رناام صااحنل ف ا عظمااه  ،انااو كعلورااه يماالر الو اياال
الوحميف ا لأكالااوص ال اام نل بمملرماال االنوشاالا ااإلرفاالل ا اادل االلواازال
بللمكه المأن ف فهمهل .از مه بلطل ف عظمه بدلنل المعرنلت اآلرنل:
علن الخأق الوشديم ال ُممبق -الخرل ، -لأ الغللاب أناه
اال  ،نع إا
فا الشاامآا نااه يعكا اإليجاالو ااإلن االا االوأاوي بعااد اادل كمال بنكااله ماالبشل،
دنلا .أمل ً ب ا الخأق االوأوي لهمل عكر اا اد فا آيالت
الن كمل ز
مااب ماانلقهل ،ايعكا المخأااو  -المفعااول . -افا آياالت خاامى لهماال عكاار
اا د لأكه يخص جلنب واا آخم المخأو اال يعك الفعل اإلله  .افا
آيلت يخوأفلا فنالبل الخأق يعك الفعل اإلله الكر يوجد المخأو  ،ايُشلبأاه
فعاال " ُك ا " الاان " فنأااوا" فوبشاار كأماال" فنأااوا" رعك ا المخأااو الااكر
اجده فعل الخأق .ااآليلت اآلرنل رُبن ذلأ ارُثبوه:
كهاال اآلياالت الو ا نالاات أاار ا" الخأااق" يعك ا الفعاال اإلله ا الموجااد
لأمخأااو اال يعك ا الوشااديم كماال ز ا اادنلا  ،كشولااه رعااللر (( :لَقَ ا ْد َخلَ ْقنَااا
اق َراالفِأِن َ (المء كااوا (( ،)) 12 :
س ا ْب ََ اَ َرا ا َ
فَا ْاوقَ ُك ْم َ
ق َا َ اال ُككَّاال َ ا ِ ْال َخ ْأا ِ
ال ن
اور ثُا َّ الَّا ِكي َ
ْال َح ْما ُد ِهللِ الَّا ِكر َخلَا َ
ق ال َّ
ت َاالكنا َ
الظأُ َماال ِ
اوات َواألَ ْر َ َا َج َعا َ
سا َم َ
َكفَم ْ
وا (األنعلل ،)1 :ا(( َوه َُو الَّاذي َخلَا َ
ُاا بِ َمبِّ ِه يَ ْع ِدلُ َ
ق ال َّ
سا َما َوات َواألَ ْر َ
ي فِا
با ْل َحق)(األنعلل ،)) 24 :ا((إِ َّا َربَّ ُأ ُ هللاُ الَّذي َخلَ َ
ق ال َّ
اوات َااألَرْ َ
س َم َ
االر
االا ِ ااا
اإلن َما َ
االل )(األ ااامار  ،))51 :ا(( َخلَااا َ
ص ْأ َ
َ
الا ٍ
ِماااوَّ ِل َيَّا ٍ
ق ِْ
االل َك ْللفَ َّخا ِ
(الم م .))11 :
ئ
ا اآليلت الو ربرل ز
دنلا ،قوله رعللرَ َ (( :الَ ْ يَ َم ْاا َك ْن َ يُ ْب ِد ُ
اأ َ أَاار َّ
َّ
ي فَاالنظُمُاا
ق ثُا َّ يُ ِعنا ُدهُ إِ َّا َذلِا َ
هللاُ ْال َخ ْأا َ
هللاِ يَ ِمانم قُاالْ ِماانمُاا فِا ْاألَرْ ِ
اااموَ إِ َّا َّ
ق ثُاااا َّ َّ
هللاَ َ أَاااار ُكاااالِّ َااااا ْ ٍا
َك ْناااا َ بَاااا َد َ ْال َخ ْأاااا َ
هللاُ يُك ِ اااا ُئ الكَّ ْ اااا َوَ ْاآل ِخا َ
قَ ِديم)(العكأبوت .))20 -12 :فأو كلا عكر الخأق الوشديم ال ُممابق -الخرال-
لمل قمرت اآليل األالر ا هللا يأمر مأنلت الخأق ،المل منل مابحلنه با ا
نكظم لكمى مأنلت بدايل الخأق ارأماره .ألا الوشديم ال ُممبق ناو كاد هللا ،
اال يالل ا ي ما بمؤيوه اال يُمأككل نح ا نماه.
 15اااااادنلا إباااااامانن  :نظمياااااال الورااااااور ،الحأشاااااال الثلنناااااال
http://www.adnanibrahim.net

اااااامو ول ااااااب ارحااااااديلت ،وقاااااا الاااااادكوور اااااادنلا إباااااامانن :
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دنلا ف يُمأ ا ي منل هللا رعللر بللمنم
الو كلا عكر الخأق كمل ز
ي فَلنظُمُاا َك ْن َ بَ َد َ
ف األري لكمى كن بد الخأق ((قُلْ ِمنمُاا فِ ْاألَرْ ِ
هللاُ يُك ِ ا ُئ الكَّ ْ ا َوَ ْاآل ِخا َموَ إِ َّا َّ
ق ثُا َّ َّ
هللاَ َ أَاار ُكاالِّ َاا ْ ٍا قَا ِديم)(العكأبااوت:
ْال َخ ْأا َ
 .))20ال يُمأ ذلأ ألا الوشديم ال ُممبق – الخرل -ال يُمأ رؤيوه ف الواق
ألنه ل يزال ل يخأشه هللا ص  .ف يالل اال يُعشل ا يشول هللا لكل  :مانماا
ف األري فلنظماا كن بد الوشديم!!.
ا كهل ي ل آيلت نالت أر ا" الخأق" يعك المخأوقلت الو خأشهال هللا
ساطَةا فَ ْ
ااذ ُك ُرو ْا آال
رعللر بفعل الخأق ،كشولاه رعاللرَ (( :و َزا َد ُكا ْم فاي ا ْل َخ ْلاق بَ ْ
وا ِهللِ ُا َم َكلا َخأَشُ ْ
ُوا (األ مار  ،)) 22 :ا(( َ ْل َج َعأُ ْ
ّ
وا َك َخ ْلقاِ
هللا لَ َعأَّ ُأ ْ رُ ْفأِح َ
ال هللاُ َخااللِ ُ
ق ُك ا ِّل َا ا ْ ٍا َانُا َاو ْال َوا ِ ا ُد ْالشَهَّاال ُر(الم ااد:
شااابََِ ا ْل َخ ْل ا ُ
فَتَ َ
ق َ أَ ا ْن ِه ْ قُا ِ
ال ْال َم َ ئِ َأا ِل ُرمُا ً ُالِا
لاا ِ
 ،))12ا(( ْال َح ْم ُد ِ َّهللِ فَال ِط ِم المَّا َم َ
ي َجل ِ ِ
ت َا ْاألَرْ ِ
َجْ كِ َح ٍل َّ ْثكَر َاثُ َ َ َا ُربَال َع يَزيا ُد فاي ا ْل َخ ْلاق َ ال يَ َ ال ُا إِ َّا َّ
هللاَ َ أَار ُكا ِّل َاا ْ ٍا
قَ ِديم (فلطم  .))1 :ا كهل قوله رعللر ب نه خأق المموات ااألري ف ماول،
َّالل ثُا َّ امْاوَ َوى
يلل (( إِ َّا َربَّ ُأ ُ هللاُ الَّا ِكر َخأَا َ
ت َااألَرْ َ
ق المَّا َمل َاا ِ
ي فِا ِماوَّ ِل َي ٍ
ش يُ َدبِّ ُم األَ ْ َم َ ل ِ َافِن ٍ إِالَّ ِ بَ ْع ِد إِ ْذنِ ِه َذلِ ُأا ُ هللاُ َربن ُأا ْ فَل ْ بُا ُداهُ
َ أَر ْال َعمْ ِ
اما َ ِ ا فَ ْوقِهَال َابَال َر َ فِنهَال
َفَ َ رَ َك َّكم َ
ُاا (يون  ،)) 4 :ا(( َا َج َع َل فِنهَل َر َا ِ
َّالل َم َاواا لِّأمَّالئِأِن َ [فالاأت  .))]10 :إناه ولنال
َاقَ َّد َر فِنهَل َ ْق َوارَهَل فِ َرْ بَ َع ِل َي ٍ
قرع أر ا الخأق ف الشمآا رللبل يعك رللبل اإليجلو االوأوي ال الوشديم
دنلا الكر لر اإلرفلل ااالنوشلا االوحمي ف رعل أه
ال ُممبق كمل ز
عكر الخأق ف الشمآا الأمي  .أمل ب ا آيلت خأق الأاوا ااإلنمالا فا
دل  ،ا بعد دل اال رعك بدا الوشديم ال ُممبق.
الشمآا رعك اإليجلو
ثانيا :إا مل يدل ي ل أر ا الوشديم ف الشمآا ال يعك الخأق رللبال
اإنماال يعكا الخأااق الااكر نااو اإليجاالو االوأااوي ااإلن االا بعااد اادل؛ نااو نااه
روجد آيلت كثنمو بنكات ذلاأ ا ثبوواه  ،لأا ادنلا إبامانن رفأهال اضامب
كهاال صاافحل اجعأهاال اراا لهاامه اك ا ا األ اام ال يهمااه .كهاال قولااه رعااللر:
اأ َا رَ ْما ُج َد لِ َماال َخأَ ْشا ُ
ت َ ْل ُككا َ
ر َ ْماوَ ْأبَمْ َ
ات بِنَا َد َّ
ات ِ ا َ
الل يَاال إِ ْبأِاان ُ َ اال َ كَ َعا َ
((قَا َ
ْال َعللِن َ (ص ))25 :ف يالل ا يُشلل (( :لمل قدرت بندر )).
أمل ب ا الوشديم ف الشمآا له عكنلا :األال يمبق خأق المخأوقلت افنه
يشدر هللا رعللر ل منخأشه بم نلوه ا أمه اقدرره ا أموه ،كشولاه رعاللر(( :
ي َخأِنفَالً قَاللُ ْ
وا َرَجْ َعا ُل فِنهَال َ ا
لل َربنا َ
َاإِ ْذ قَ َ
أ لِ ْأ َم َئِ َأا ِل إِنِّا َجل ِ ال فِا األَرْ ِ
22

َ ْ أَا ُ َ ال الَ

يُ ْف ِم ُد فِنهَل َايَ ْمفِ ُ
الل إِنِّا
أ ال ِّد َ لا َانَحْ ُ نُ َمبِّ ُل بِ َح ْم ِد َ َانُشَ ِّد ُ لَ َ
أ قَ َ
وا [البشمو .))]40 :
رَ ْعأَ ُم َ
ا
االمعكاار الثاالن رفأااه اادنلا إباامانن  ،انااو رشااديم آخاام يخوأ ا
األال ايوعأق بخأق المخأوقلت انو جزا كه ايعك ا هللا خأشهال رليال فا
الدقال االحأمال ااإل أاالل ااإلرشالا ،كشولااه رعاللرَ (( :ا َخأَا َ
ق ُكا َّل َاا ْ ٍا فَشَا َّد َرهُ
الل رَحْ َماابُهَل َجل ِ ا َدوً َا ِن ا َ رَ ُماامن َ ا َّم
امى ْال ِجبَا َ
رَ ْش ا ِديماً [الفمقاالا ،)) 2 :ا(( َارَا َ
ص ْك َ َّ
اوا [الكمال ،))11 :
ب ُ
هللاِ الَّ ِكر َ ْرشَ َ ُك َّل َا ْ ٍا إِنَّهُ َخبِنم بِ َمال رَ ْف َعأُ َ
ال َّم َحل ِ
ا(( اخأق كل فشدره رشديما) ،ا((فَللِ ُ
اإلصْ بَل ِ َا َج َع َل الأَّن َْل َم َأكل ً َاال َّ ْم َ
ق ِ
ااز ْال َعأِااان ِ [األنعااالل  ،))]22 :اناااكه اآليااال
اام ُ ْمااابَلنل ً َذلِا َ
َا ْالشَ َما َ
ااأ رَ ْشااا ِدي ُم ْال َع ِزيا ِ
جهال ،االثالن ناو ظهام ا
األخنمو جم فنهل هللا رعللر بن الوشديمي
ظلنم الخأق جهل خمى .فأملذا رفأه دنلا إبمانن .
ا كهل ي ل يل جمعت بن الخأق االوشديم بمعكر اإليجلو االووزي بمشادار
ق
ُاا بِللَّا ِكر َخأَا َ
ا أماال ا اادل اإرشاالا ،ن ا قولااه رعااللر(( :قُاالْ َئِاكَّ ُأ ْ لَوَ ْأفُام َ
وا لَهُ َن َداواً َذلِ َ
ي فِ يَ ْو َ ْن ِ َارَجْ َعأُ َ
ْاألَرْ َ
أ َربن ْال َعللَ ِمن َ َا َج َع َل فِنهَل َر َاا ِم َ
اااواا
ِ اااا فَ ْوقِهَاااال َابَ َ
اااالر َ فِنهَاااال َاقَاااا َّد َر فِنهَاااال َ ْق َوارَهَاااال فِاااا َرْ بَ َعاااا ِل َيَّا ٍ
ااالل َما َ
لِّأمَّلئِأِن َ )(فالأت .))10 -2:ااضل نكه اآليل ا الخأاق نكال يعكا إيجالو
ارأوي األري ارهنلوهل  ،ث بلركوهل بللخنمات ا ل يكف األ نلا ،ث رشديم
قوارهل مأنل ،ر روزيعهل ارشديمنل بمشلويم حأمل ا وشكل مأنل .
ا كهل ي ل آيلت صاميحل فا نشا ز ا ادنلا إبامانن رفأهال مادا
لغلياال ف ا نفمااه ،فلوناال ا هللا خأااق األ ناالا ا االا ،اخأااق اإلنماالا ا
رماب  ،اطان  ،ا ما ماكوا ،ا ا فخالر ،ا ا نفا اا ادو .انا رعكا
قرعال اإليجاالو االوأااوي ااإلن االا بعااد ادل اال رعكا باادا الوشااديم ال ُمماابق-
الخرل ،-اال الوأوي فش  .كهل قوله رعللرَ (( :ا َّ
ق ُكا َّل َوابَّا ٍل ِ ا َّ الا
هللاُ َخأَا َ
فَ ِم ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَر بَ ْ
ركِ ِه َا ِ ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَار ِرجْ أَا ْن ِ َا ِ ا ْكهُ َّ ا يَ ْم ِ ا
هللاُ َ اال يَ َ اال ُا إِ َّا َّ
ق َّ
َ أَاار َرْ بَ ا ٍ يَ ْخأُا ُ
هللاَ َ أَاار ُكاالِّ َا ا ْ ٍا قَ ا ِديم [الكااور .))15 :
ب ثُ َّ ِ نن ْ
ا(( َا َّ
رفَ ٍل ثُ َّ َج َعأَ ُأ ْ َ ْز َااجال ً َا َ ال رَحْ ِما ُل ِ ا ْ ُنثَار
هللاُ َخأَشَ ُأ ِّ رُ َما ٍ
ب
ام ِه إِ َّال فِا ِكوَال ٍ
َا َال رَ َ ُ إِ َّال بِ ِع ْأ ِم ِه َا َ ل يُ َع َّم ُم ِ ا ن َع َّم ٍ
ام َا َال يُاكشَصُ ِ ا ْ ُ ُم ِ
هللاِ يَ ِمنم (فالطم  ،))) 11 :ا((يَال َينهَال الكَّال ُ ارَّشُ ْ
أ َ أَر َّ
اوا َربَّ ُأا ُ الَّا ِكر
إِ َّا َذلِ َ
ق ِ ْكهَل َز ْا َجهَل َابَ َّ
اث ِ ْكهُ َمال ِر َجالالً َكثِناماً َانِ َمالا
َخلَقَ ُكم من نَّ ْفس َواح َدة َو َخلَ َ
َاارَّشُ ْ
لا َ أَ ْن ُأ ْ َرقِنبل ً (الكملا ))1 :
وا بِ ِه َااألَرْ َ ل َل إِ َّا هللاَ َك َ
وا هللاَ الَّ ِكر رَ َملالُ َ
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اإلن َمل ِا ِ ا ِطان ٍ [الماجدو .))2 :
ا كهل ي ل قوله رعللر َ (( :ابَ َد َ َخ ْأ َ
ق ِْ
بمعكر نه مابحلنه اجاد اإلنمالا اكوناه بعاد ادل ،الان قادره ا طان ،
فهكا فه زائ ابلطل .ف يالل ا نشول :بد رشديم اإلنملا طان  .فهكال
لوو ان بدايل خأق اإلنمالا الان رشاديمه األالا
روجد بدايل طن
ال ُمماابق .أماال با ا الوشااديم كماال بنكاال آنفاال يوعأااق با مي  :األال الوشااديم قباال
اإليجاالو ،ث ا الوشااديم ااإل أاالل بعااد اإليجاالو االوأااوي بمعكاار الخأااق .انااكا
ق ُك َّل َاا ْ ٍا فَشَا َّد َرهُ رَ ْشا ِديماً [الفمقالا ، )) 2 :ا((فَاللِ ُ
عكرَ (( :ا َخأَ َ
ق ا ِإلصْ ابَل ِ
يز ْال َعأِن ِ [األنعلل :
َا َج َع َل الأَّن َْل َم َأكل ً َاال َّ ْم َ َا ْالشَ َم َم ُ ْمبَلنل ً َذلِ َ
أ رَ ْش ِدي ُم ْال َع ِز ِ
.))]22
ا كهل آيلت جمعت بن الفعل اإلله ا فعوالره ف وض اا د ،كشوله
ر
رعللر (( :إِلَ ْن ِه َ مْ ِج ُع ُأ ْ َج ِمنعل ً َا ْ َد هللاِ َ شل ً إنَُِّ يَ ْب َدأُ ا ْل َخ ْلا َ
از َ
ق ثُا َّم يُعيا ُد ُ لِنَجْ ِ
ت بِ ْللشِمْا ِ َاالَّا ِكي َ َكفَام ْ
وا َا َ ِمأُ ْ
الَّ ِكي َ آ َ كُ ْ
ُاا لَهُا ْ َا َ
وا الالَّاللِ َحل ِ
اماب ِّ ا ْ َ ِمان ٍ
َا َ َكاب َلِن بِ َمل َكلنُ ْ
ُاا (يون  .)) 1 :فَعبم ا فعأاه مابحلنه بفعال
وا يَ ْأفُم َ
خأوقلره بأأمل" الخأق ث يعناده " .ا كهال قولاه مابحلنه (( :أَالَ
" يبد " ا
لر َ هللاُ َربن ْال َعللَ ِمن َ (األ مار  .)) 51 :كلمة" األمر"
لَُِ ا ْل َخ ْل ُ
ق َواألَ ْم ُر رَبَ َ
هااي ماان فعلااِة وكلمااة " لااِ الخلااق " تعنااي المخلوقااات .وقولااِ ساابحانِ:
وا قَ ْولُهُ ْال َح ن
(( َايَ ْو َل يَشُو ُل ُك فَنَ ُأ ُ
الفعل
ق)(األنعلل  .)) 24 :رأأمت اآليل
االمفعول ،االخأق االمخأو بشوله مبحلنه (( :ك فنأوا)).
ثالثا :ل اآليل الو امودل بهل دنلا إبامانن  ،انا قولاه مابحلنه(( :إِ َّا
ب ثِ ا َّ قَاال َل لَ اهُ ُك ا فَنَ ُأا ُ
اوا (آل
اما ٍ
ال آ َو َل َخأَشَ اهُ ِ ا رُا َ
َ ثَا َ
ال ِ ن َماار ِ ك ا َد هللاِ َك َمثَا ِ
ماااماا  ،))) 52 :فهااا ال رعكااا ااال ز ماااه ااادنلا .ألا كأمااال " َخأشاااه "
ر اامكت الفعاال اإلله ا  ،االمفعااول انااو آول .فو اام فع ا ا فعااوال ،خأشاال
ا خأوقال .انااكا األ اام يوعأااق بااللخروو األالار فا خأااق آول انا خأشااه ا
رماب .ث جلات مأنل الخأق الثلننل افنهل رموت مأنال نفاخ الاما ا صابل
آول إنملنل كل  ،ان المككورو فا قولاه مابحلنه(( :ثِا َّ قَال َل لَاهُ ُكا فَنَ ُأ ُ
اوا
))  ،ان ي ل ر مكت الفعل االمفعاول ،الخأاق االمخأاو  ،االرت إلنهمال
اآليل بـ (( ُك فَنَ ُأ ُ
وا )) ،اال رعك الوشديم ال ُممبق كمل ز ا ادنلا .فواضال
ذلأ ا اآليل الو امو هد بهل دنلا ن ضاده ا بادايوهل إلار نهليواه ،
اال رحومل ل ز مه بدا ،اإنمل رمأ أنهال بهاواه ااجههال روجنهال رروريال
يوكلق رمل ل عهل ا كل آيلت خأق األ نلا ااإلنملا ف الشمآا الأمي .
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ابكلأ يوبن ا قاول ادنلا  ،(( :فاللخأق ناو ال ُخرال ،يعكا الخأاق ناو
المعأو لت اال ُخرل األالر ،فهكا نو الخأق إذا ،االوأوي ناو اإللهالر إلار
نز الوجاوو با م " ُكا ْ "  .16)) ...ناو ز ا بلطال قرعال ،امر باه آيالت
الخأااق ار ااب بهاال انوالاالرا لخمافاال الورااور الع ااور  .فااز ا الخأااق
يعك الوشديم اال يعك اإليجلو بعد دل ،لنون الكل ب ا آيلت خأق األ نالا
ل ل ااإلنمالا خلصال رعكا الوشاديم ال اإليجالو ااالخواماع بعاد ادل  ،ا ا
األ نلا كونهل هللا رأويكل رروريل ال يبد نل بعد ادل .االااأ ا ز ماه ناكا
بلطل قرعل  ،االند أنه بللغ االوحمي االخداع جهل ،اقد بنكال آنفال
فملو ابر ا ز مه جهل ثلننل .اقد مبق ا بنكل المعكر الالحنل لأخأاق
ف الشمآا ف المبحثن الثلن االثللث جهل ثللثل .فوبان ا كال ذلاأ ا
الخأق يعك اإليجلو ااإلن لا ااالخوماع بعد دل اال يعك الورور بدا.
نه ُا جد ااول لهماا
الزعم الثان ي  :فلوه ا دنلا إبمانن ز
قبل آول ب الب م ،فألنوا أشل امنرل بنكاه ابان ماأ مابشه  .لأكاه
الر إلر ذلأ وملئ ا عأ  ،ا وموما ا ءيادا ،ا و بال ا حمفال
،ا ُ ثنما لأ بهلت ،فشلل  (( :أر ِذ كم االصرفلا ،رككمت اآليال  ( :إا
هللا اصرفر آو َل ا نو ل ً( آل مماا  ، ) 44 /انكه رعزز وقفكل لأ ا
زاايل خمى ،افنهل إالرو إلر بحا ثٍ آخام ،كنا رار ناكا الوعزياز
ور آول  ،قد يأوا – انكا ي ُما ِع د الوراورين  -أشال لان بلل امارو
رروريل لأ أشل ف مأمأل خأق ابنه ،أشل وشد ال ( ز كنال وا خمو
اقمب لنكل ) االموشدل نو األ بعد ز كنل ،لمالذا فا األوبنالت الالاوفنل،
ي ُكمب الر الكب أنه ف ل الال و االم ل ديث ا خبم  ( :قبل آول
جهال اإلماكلو لأا وجاووو فا األوبنالت
ل ُ آول )  ،طبعل ل رالل
الالوفنل ف بع كوب الحديث ،انل المكل ،ااأل ل نل االثكر ميل
كاادن ربماال خبااماا اا ث ثاال أاار األكثاام ( ،قباال آول ل ا ُ آول ،اف ا
قلئل  ( : :إا هللا
راايل ل ل آول )  ..لملذا قـــد ي نم قوله ز
اصرفر آو َل ا نو ل ً اآل ابمنن ا آل مماا أر العللمن )  ،الر نكا
ألا االصارفلا مو ال يأاوا لفامو اا جمو ال بان افاماو اا
 .كن
جمو اااالت بحمااااب المالاااارفر ،نكاااال الااااكر اقاااا أنااااه االصاااارفلا
بن َ اصرفله هللا اذا
المالرفر نو اخص اا د نو آول ،
بان ااول آخامي ( قبال آول لا آول )  ،لاو كالا آول ناو الحأشال األالاار
ف ال ِخ أشل المعمافل بللب ام اث لمال مال َ
ن اا يشاول  ( :إا هللا
بفط
16
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اصااارفر آو َل )  ،يبااادا اناااه كااالا مااابوقل  ..الاااكلأ ااان اموفالاااأت
يفمادُ فنهال ايماف ُ
أ الاد لا
ااموفممت الم ئأل ( قللوا ارجع ُل فنهل
انح نمبل بحمد ا نشد ُ لأ { البشمو  ، ) 40 /بع اال وملالت الو
مفات
مفت نكا ! كنا
طمقت نكه االيل عكويل ا الم ئأل كن
اا نااكه الخأنشاال – المفااماي انهاال جدياادو كماال ككاال ن ُأ ش َّ ا  -انهاال خأنش ا ل
بهاكا االموفمالر ا الم ئأال ا آول لان
جديدو  ،يمأ اا ي ُماو ن
نو ال ناكه الخأنشال ،انمال كاه اا اابنهه اا ا جكماه ااول آخاماا
مبشــاـوه ،اكاالنوا فا األري خأفاالا امااوخأفه هللا ربالر ارعااللر ا
بع ااه بع اال ( ،اجعأأ ا خ ئ ا َ األري ( فاالطم  ، ) 42 /فشلمااوا آول
قبأه ،اف الحشنشل فمد اب
أر اللأ ا لكوا انه منفمد كمل افمد
آول فمد الر النول ،بع العأملا ا بكار نكه الفأمو ُا لدت اال لل
حماااد باااده ر مااال هللا أناااه ثااا طورنااال بعااا االمااا نن ال شااال،
ااإلنملا
الفم االوفمقل بن الب م ااإلنملا ،الب م
يوحدثوا
خص ،نح االا ب م ب اأ ألنكل بلوا الب امو ،لالنم الجأاد يمامر
الب مو ،فلإلنملا نو المخأو البالور الب امو ،آلا الحنوانالت غراله
رعمفلت االنملا نو الأالئ الاكر
ب عم بالور بوبم بحماا ، ..
أر قد ن باـلور الب امو ،فاكح ب ام لأككال ي ال ا او أار
يم
ذلااااااااأ نحاااااااا نلماااااااا نحاااااااا ناااااااال – جماااااااا انماااااااالا – نحاااااااا
انماااالا ( إ ِ ْذ ق َاااال َل َر ب ناااا َ
أ ل ِأْ َم َ ئ ِ َأ اااا لِ إ ِن ِّاااا َخ اااا ل ل ِق ب َ َ اااا م ا ً ِ اااا ِ
ط اااا ن ٍ
م َّو يْ و ُه ُ َا ن َف َ ْخ ُ
ت ف ِنا هِ ِا نر ا ِا ف َش َعُاوا ل َاه ُ مَا ل ِج ِد ي َ ( ماورو ص :
ف َف ِ َذ ا َ
 ، ) 22 -21بللومااويل انفااخ الااما فنااه يمااوحنل نماالنل !  ،الع قاال باان
قل مو ل اخالوص رأق ،وائمرلا وداخأولا
الب ميل ااإلنملننل
االمكااز اا ااد ،الاادائمو الأباامى ن ا الب اام ،االاادائمو الالااغمى ن ا
االنملا فأل انملا ب م ،لأ لن كال ب ام انمـاـلن ل ً !  ..فهال يالرمى
كلا قبل آول ب م آخماا ! ربمل نعمي بجواب مامي ألا ناكا لان
بحثكل .17))..
أقااول  :ااضاال ا كا ل اادنلا إباام انن نااه لا يأا يبحااث ا
شنشل آول بوصفه ال ب م ا ال إنمالا كمال ارو فا الأوالب االماكل
الالااااحنحل ،اإنماااال راو ا ي ُ ااااأأ فاااا الموضااااوع بفثاااالرو ال ااااأو
جهال ،االومهناد باكلأ لأشاول بوجاوو ااول اكه رراور
اال بهلت
بونال آول أناه الما ل ا جهال ثلنناال  .اناو نكال اكوفار بمال ثال ره ا
17

دنلا إبمانن

 :رمقل البمنلا ازجلج اإللحلو  ،رفمي

كلل الكبنلن  ،وق رفميغالت الادكوور ادنلا إبامانن  ، 2014 ،الحأشال

.02

22

نأه إلر الشول بوجاوو ااول مابشوه  ،لأكاه
ول خأق آول
ال أو
نظميل
لهم فنمل بعد قوله بورور اإلنملا ف حلضماره الث ثن
الورور المووفمو ف فنديونلت ارفميغلت بلل بأل المعأو لرنل .
ا جهل خمى ففا ادنلا إبامانن لا يأا ُ كالافل اال حليادا
الحشنشل فنمال قللاه ا آول ااألااول  ،اإنمال كالا حمفال
اال ب ل ثل
ا و بل ا ُ خرلل ف عظ ل قلله ،ارفالنل ذلأ فنمل ي ر :
أوال  :إا امودالل دنلا إبمانن بشوله رعاللر  (( :إ ِ َّا هللا َ ا صْا ر َ ف َر
اا َ أ َ ار الْ َع ا ل ل َ ِم ن َ [ آل مااماا :
آ َو َل َا ن ُو ا ل ً َا آ َل إباامانن َا آ َل ِ ْم ا َم َ
بن ااول مبشوه نو امودالل
 ))] 44أر ا آول صرفله هللا رعللر
فلمااد ابلطاال  .ألا االصاارفلا المااككور ف ا اآلياال نااو اصاارفلا يوعأااق
بااللكبوو بعااد ل خأااق هللا رعااللر آول ا االوه ا ناازله إلاار األري  ،اال
يوعأااق بلصاارفلا آول ا باان ااول ماابشوه ا لصاامن  .باادلنل ا هللا
جهل ،ا ذكام
رعللر صرفر ي ل نو ل اآل إبمانن اآل مماا
ا جهال خامى  .فهاو
الج ااإلن
نه اصرفلن أر العللمن :
اصرفلا يوعأق بللكبوو ال بللخأق ،ابعد خأق الب م  .فلأل م يوعأق بحلل
آول ف األري الن ف الجكل ،اال قبل ا يخأشه  .ا ل خأق آول أنه
ال م ل فهاكا فالاأوه آيالت خامى ابنكات ا آول ناو ال إنمالا اب ام
خأشه هللا بنديه بعد ل م بمما ل رمابنل اامجد لاه الم ئأال كمال بنكاله
ماالبشل امكفالااأه قميباال  .فاالنظم إلاار اادنلا كناا يو ااب بااللشمآا
ا ي ُحمفه مب نواه !!.
ثانيا  :ال يالل االمو هلو بماايلت الالوفنل اال ال نعل ا ال رنامن
فنمل يوعأاق بخأاق اإلنمالا األال -آول -ااجاوو ااول مابشوه ؛ألا ناكا
صول الدي فنجب اال وملو فنه اال أر ل
الغنب ا
األ م نو
ارو ف الشمآا الأمي ،ث األ لويث الالحنحل الموافشال لاه ثلننال  ،ثا
أر شلئق العشول االعأول ثللثل  .أمل ب ا نءالا الشد لا الكي قللوا
بوجااوو ااول كثناامي قباال بنكاال آول أنااه الم ا ل ل ا يشولااوا بماال قللااه
الوروريوا كعدنلا إبمانن ا مما اامي ارنمنمال با ا آول رراور
نوان قبأه ،
نءالا األااول  ،فألنوا أشل امنرل بنكه ابن مأ
فهكا الز ل يشل به نءالا الشد لا  .ا ور إذا فمضكل جدال ا نءالا
قل له بخأق آول  ،ألنه ثبت اام ل
مبشوا خأق آول ،ففا اجوون ال
د.
ا آول خأشه هللا رعللر خأشل خلصل ال يورور
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ثالثااا  :إا كااا ل ااادنلا إبااامانن اا الب ااام ااإلنمااالا االوفمياااق
اإلنملا ،ا ا آول ناو اإلنمالا ،ناو
بنكهمل ،االشول ب ا الب م
18
أمه فجعل اإلنملا امبق ا الب ام  .اكال ذلاأ ناو
ُا جد
ز
حلاالت رروريل إليجلو أشل امنرل بن آول ابن خأوقلت رروريل
مااابشوه  .انااا رحميفااالت رروريااال انهزا نااال رااا ثما بخمافااال الوراااور
الع ااور  .ااأل اام الالااحنل االثلباات ااام ل ا أماال نااو برا ا الشااول
بللورور الع ور كأه بللكمبل لجمن ا أل نلا كمل بنكله فا كولبكال ناكا
اف كوب خمى .
ا ل بللكمبل لأب م اآول ااإلنملا ،ففا الحشنشل ن
إنماالا ا ال ب اام ،ا ال إنماالا ا ال ب اام نااو آول –
الن صحنحل ا كل إنملا ب م الن كل ب م إنملا
كل ب م إنملا الن كل إنملا ب م؛ اإنمل الحشنشل ن
ب م ،اكل ب م إنملا ،اكل بك آول إنملا اب م ،كمل
ب م ا ال إنملا  .ارفالنل فنمل ي ر :19

ا آول نو ال
أنااه الم ا ل. -
 ،اال العأا :
ا كل إنملا
ا آول نو ال

إا الوفميق بن آول ابن اإلنملا األال ،ا بن آول االب ام األال
بد وى ا ذلأ يدل أر اجوو خأوقن اال يدل أر اجاوو خأا و
اا ااد لااه ث ثاال مااملا ،ناااو رفميااق بلطاال افنااه رحمياا لأكالاااوص
ال م نل ار ب بهال اافواماا أنهال  .االالاحنل ناو ا آول لاه ث ثال
مملا  :آول ،اإلنملا ،الب ام ،انا كأهال لممامر اا اد ناو ول -أناه
المااا ل -النمااات لممااامن ن  ،اال لث ثااال مااامنلت  .مُ ااام آول بوأاااأ
األمملا الث ثل أل ا ك كهل ي ُمثل صفل ملمنل ا كثام ا الالافلت
الو رمنز بهل  .فلم آول قنل نه مُم بكلأ لأوا (( جماده ا ويا
األري ،اقنل لمممو ف لونه ،يشلل رجل آول نحو ممم ،اقنل ممر
بااكلأ لأونااه ا كلصاام خوأفاال اقااوى وفمقاال )) .20اقناال ا صاال
رممنل آول بللب م ا خوذ ا الب ا مو لالنم الجأاد ،ا (( جمعهال ب ُ ام
ا ب االر ا ُ ب اام ا اإلنماالا بللب اام ا وباالرا بظهااور جأااده ا ال ااعم
بخ ر الحنوانلت الور أنهل الالور ا ال عم ا الوبم ااموور ف

 18مما امي  :كن بد الخأق ،ط  ، 1أوبل ال ما الدالنل ،الشلنمو ، 2011 ،ص 451 ،:ا ل بعدنل .
كولبكل :نش خمافل الورور الع ور الموجه .
 19نش
 20المارب األصفهلن  :رميب الشمآا ا ص. 11 :
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لفال الب م الوا د االجم )) .21اقنل ناه مُام إنمالنل ألا ا صافلره
نه يكمر.22
اادو مااملا أاار ماامر اا ااد عاامار ف ا لغاال
أماال ب ا ا إط ا
العااامب افااا لغااالت ال اااعوب األخااامى  .كااافط قه ااادو ماااملا أااار
الماان  ،كهاال  :الالاالرل ،االحماالل ،االمهكااد ،االبواالر  .اقااد امااوخدل
الشمآا ي ال ناكا األماأوب  ،فأمال طأشاه أار آول فشاد طأشاه ي ال
أر المعلو األخمار ،فهو  :يول الشنل ل ،ايول الحملب ،ايول ا لح م،
ايول الوغلب  ،ايول اآلخمو  .انف األ ام طأشاه أار الجكال ،فها :
وار الكعن  ،اوار الخأد ،االفموا  ،اوار الشمار ،اوار الما ل  ،وار
الكلر .
اآلخمو  .انف األ م ي ُشلل
أمل ب ا اآليلت الشمآننل ااأل لويث الالحنحل فالأت ذلأ األ ام
ااضحوه ار هد بكفمهل أر بر ا ل ز مه دنلا إبمانن ا ثلله
 ،بدلنل نهل طأشت رأأ األمملا أر خأو اا د نو آول أنه الم ل
ال ررأشهل أر اخالن اال أر ث ثل  .ث طأشت رأأ األمملا أار
بكااالا آول ااا بعاااده  .فماااملن الأوااالب االماااكل بكااا آول ،ااإلنمااالا،
ااازا
االب ااام  .االكالاااوص ال ااام نل اآلرنااال ر ُ ثبااات ذلاااأ اراااكش
ارحميفلت نءالا الورورين :
ق
كهل نالوص روعأق بلإلنملا األال ،كشوله رعللر َ (( :ا ب َ َد َ َخ أْ َ
م ل ِا ِ ِ
اإل ن َ
ط ن ٍ ث ُ َّ َج َع َل ن َ ْم أ َه ُ ِ مُا َ ل َلٍ ِّا َّا لا َّ هِا ن ٍ ث ُا َّ مَا َّو اه ُ
ِْ
ما َ
لا ِ ا
َا ن َف َ ا َخ ف ِن ا هِ ِ ا نر ا ِ ا هِ )( المااجدو َ (( ، )) 2 -2 :ا ل َش َ ا ْد َخ أ َشْ ك َ ال ا ِإل ن َ
م َ
لا ِ
اإل ن َ
ص أْ َ
َ
ال ل ٍل ِّ ْ َ َم ف ٍ َّ ْم ك ُو ٍا )( الحجم ، )) 22 :ا (( َا ل َش َ ْد َخ أ َشْ ك َل ْ ِ
ط ن ٍ ث ُ َّ َج َع أْ ك َله ُ ن ُرْ ف َال ً ف ِا ق َا َم ارٍ َّ أِا ن ٍ ث ُا َّ َخ أ َشْ ك َال ال ك نرْ ف َال َ
مُ َ ل َلٍ ِّ ِ
َ أ َش َل ً ف َ َخ أ َشْ ك َل الْ َع أ َش َل َ ُ ْا َغ ل ً ف َ َخ أ َشْ ك َال الْ ُم ْا َغ ل َ ِ ظ َ ل ا ل ً ف َ َأ مَا ْو ن َل الْ ِع ظ َا ل َل
ل َ ْح م ل ً ث ُ َّ َن َ ْن َله ُ َخ أْ شا ل ً آ خَا َم ف َو َب َال َر َ َّ
هللا ُ َ ْ مَا ُ الْ خَا ل ل ِش ِن َ )( المء كاوا :
. ) 11 -12
ا كهاال نالااوص روعأااق بللب اام األال كشولااه رعااللر َ (( :ا ل َش َا ْد َخ أ َشْ ك َال
ال ل ٍل ِّ ْ َ َم ف ٍ َّ ْم ك ُو ٍا َا الْ جَا َّ
م َ
آا َخ أ َشْ ك َاله ُ ِا ق َبْا ُل ِا
ص أْ َ
َ
لا ِ
ا ِإل ن َ
ال ل ٍل ِّ ْ
ن َّلرِ ال مَّ ُم و ِل َا إ ِ ْذ ق َل َل َر ب ن َ
ص أْ َ
َ
أ ل ِأْ َم َئ ِ َأ لِ إ ِن ِّ َخ ل ل ِق ب َ َ م ا ً ِّ
م َّو يْ و ُه ُ َا ن َف َ ْخ ُ
ت ف ِن هِ ِ نر ا ِا ف َش َعُاواْ ل َاه ُ مَا ل ِج ِد ي َ
َ َم ف ٍ َّ ْم ك ُو ٍا ف َف ِ َذ ا َ
 21المارب األصفهلن  :رميب الشمآا ا ص. 12 :
 22حمد ب اب بأم المازر :خولر الالحل  ،ص. 20 :
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وا َ َ ال مَّل ِج ِد ي َ
ُوا إ ِال َّ إ ِبْ أ ِن َ َب َر َا ي َأُ َ
م َج َد الْ َم و ئ ِ َأ ل ُ كُ أ نه ُ ْ َ ْج َم ع َ
فَ َ
أ َال َّ ر َأُ َ
ق َل َل ي َل إ ِبْ أ ِن ُ َ ل ل َ َ
وا َ َ ال مَّل ِج ِد ي َ ق َل َل ل َ ْ َكُ ِّأل َ ْم ُج َد ل ِب َ َ مٍ
ال ل ٍل ِّ ْ َ َم ف ٍ َّ ْم ك ُو ٍا )( الحجم  .)) 44 -22 :ا (( إ ِ ْذ ق َل َل
ص أْ َ
َ
َخ أ َشْ و َه ُ ِ
م َّو يْ و ُه ُ َا ن َف َ ْخ ُ
َر ب ن َ
ت ف ِن هِ ِا
ط ن ٍ ف َف ِ َذ ا َ
أ ل ِأْ َم َ ئ ِ َأ لِ إ ِن ِّ َخ ل ل ِق ب َ َ م ا ً ِ ِ
م َج َد الْ َم َ ئ ِ َأ ل ُ كُ أ نه ُ ْ َ ْج َم ع َ
ُوا إ ِ َّال إ ِبْ أ ِان َ
م ل ِج ِد ي َ ف َ َ
نر ا ِ ف َش َعُوا ل َه ُ َ
أ َا ر َمْا ُج َد ل ِمَا ل
لا ِا ْ الْ أَا ل ف ِمِ ي َ ق َال َل ي َال إ ِبْ أ ِان ُ َا ل َ ك َعَا َ
ا ْم و َ ْأ ب َ َم َا َك َ
َخ أ َشْ ُ
ت َ ْل كُ َ
ر َ ْم و َ ْأ ب َ ْم َ
ت ب ِن َ َد َّ
كت ِ َ الْ َع ل ل ِن َ ق َل َل َن َل َخ نْم ِّ كْ ه ُ َخ أ َشْ و َك ِ
ط ن ٍ )( ص .)) 22 -21 :
ِ ن َّلرٍ َا َخ أ َشْ و َه ُ ِ ِ
ااضاال ا رأااأ اآلياالت ا الب اام األال نااو نفمااه اإلنماالا األال
لل
ألنهمل ُا صفل بوص اا د ف صأهمل ا ما ل رأونهمل  ،فكح
صفلره  :خأو
اخص اا د
ص أْ َ
طن ،ا (( َ
ال ل ٍل ِّ ْ َ َم ف ٍ
م ااا َّو اه ُ َا ن َف َااا َخ ف ِنااا هِ ِ ااا
َّ ْمااا ك ُو ٍا ))  ،ثااا الوماااويل انفاااخ الاااما (( ث ُااا َّ َ
م َّو يْ و ُه ُ َا ن َف َ ْخ ُ
ت ف ِن هِ ِا نر ا ِا ) )(
نر ا ِ هِ )( المجدو ، )) 2 -2 :ا (( ف َف ِ َذ ا َ
الحجم  .)) 22 :فلإلنملا األال نو نفمه الب م األال .
ا كهاال نالااوص ذكاامت آول أنااه الم ا ل بلماامه ااصاافوه بالاافلرن
ملماانون  ،نماال  :انااه خأااو ا رااماب ،اطاان  ،ا ا هللا مااجد لااه
ئأوه  ،انمل صفولا ُا ص بهمل الب ام األال ،بادلنل قولاه رعاللر :
م َج دُ ااْ
ص َّو ْر ن َلكُ ْ ث ُ َّ ق ُأْ ك َل ل ِأْ َم و ئ ِ َأ لِ ا ْم ُج دُ ااْ آل َو َل ف َ َ
(( َا ل َش َ ْد َخ أ َشْ ك َلكُ ْ ث ُ َّ َ
أ
أ َال َّ ر َمْا ُج َد إ ِ ْذ َ َ ْم ر ُا َ
إ ِال َّ إ ِبْ أ ِن َ ل َ ْ ي َأُ ِّ َ ال مَّل ِج ِد ي َ ق َل َل َا ل َ ك َعَا َ
ط ن ٍ )( األ امار -11 :
ق َل َل َن َ ل ْ َخ نْم ِّ كْ ه ُ َخ أ َشْ و َك ِ ِ ن َّلرٍ َا َخ أ َشْ و َه ُ ِ ِ
م ر ِ ك َد هللا ِ َك َم ث َ ِل آ َو َل َخ أ َش َه ُ ِ ر ُ َم ا بٍ ث ِ َّ ق َل َل ل َه ُ
 .)) 12ا (( إ ِ َّا َ ث َ َل ِ ن َ
كُ ف َن َأُ و ُا )( آل مماا  .)) 52 :ا (( َا ِ ْ آ ي َل ر ِهِ َ ْا َخ أ َش َأُ ِّ ر ُا َم ا بٍ ث ُا َّ
اا )( المال .)) 20 :
إ ِ َذ ا َن و ُ ب َ َ م ر َك و َ ِ ُم َ
اذلااأ يعك ا ا الب اام األال نااو نفمااه آول ،اآول نااو نفمااه الب اام
األال  .ابماال نااه رباان ا اإلنماالا األال نااو نفمااه الب اام األال ،ا ا
الب م األال نو نفمه آول  ،ففا نكا يعك بلل مارو ا اإلنملا األال
نو آول أنه الم ل .
رأأ الحشنشل رءيدنل ا ر ُثبوهل ارعمشهل ال واند ال م نل اآلرنل  :كهل
ا هللا رعللر اص اإلنملا األال االب م األال اآول ب نه خأشوا
ط ا ن ٍ )( المااجدو -2 :
طاان  ،كشولااه رعااللر َ (( :ا ب َاا َد َ َخ أْ ا َ
م ا ل ِا ِ ا ِ
اإل ن َ
ق ِْ
، )) 2ا (( إ ِ ْذ ق َاااااااال َل َر ب ناااااااا َ
أ ل ِأْ َم َ ئ ِ َأاااااااا لِ إ ِن ِّاااااااا َخاااااااا ل ل ِق ب َ َ اااااااا م ا ً ِ اااااااا
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م َج دُ ااْ إ ِال َّ إ ِبْ أ ِن َ
ط ن ٍ )( ص  .) 20 :ا (( ث ق ُأْ ك َل ل ِأْ َم و ئ ِ َأ لِ ا ْم ُج دُ ااْ آل َو َل ف َ َ
ِ
أ ق َل َل َن َل ْ َخ نْم
أ َال َّ ر َ ْم ُج َد إ ِ ْذ َ َ ْم ر ُ َ
ل َ ْ ي َأُ ِّ َ ال مَّل ِج ِد ي َ ق َل َل َ ل َ ك َ َع َ
ِّ كْ ه ُ َخ أ َشْ و َك ِ ِ ن َّالرٍ َا َخ أ َشْ و َاه ُ ِا طِا ن ٍ )( األ امار  .)) 12 -11 :فاكح
الرن له ث ثل مملا .
لل اخص اا د خأو
ا كهل ا نكل نح الب ام ااآلو ناوا ر امأكل آيالت قمآننال انكادرج
فنهل كأكال رأأمات ا اإلنمالا األال االب ام األال اآول ا بكلئاه بلما
اإلنملا ،مل يدل أر ا اامل ام لكل نو اإلنملا  .ااآليلت ن قوله
رعللر َ (( :ا ب َ َد َ َخ أْ َ
اإل ن َ
م ل ِا ِ طِا ن ٍ ث ُا َّ َج عَا َل ن َمْا أ َه ُ ِا مُا َ ل َلٍ ِّا
ق ِْ
م َّو اه ُ َا ن َف َ َخ ف ِن هِ ِ نر ا ِا هِ )( الماجدو  ، )) 2 -2 :ا (( َا ل َش َا ْد
َّ لا َّ هِ ن ٍ ث ُ َّ َ
م َ
لا ِ مُ َ ل َلٍ ِّ ِ
اإل ن َ
ط ن ٍ ث ُ َّ َج َع أْ ك َله ُ ن ُرْ ف َل ً ف ِ ق َ َم ارٍ َّ أِ ن ٍ ث ُ َّ
َخ أ َشْ ك َل ْ ِ
َخ أ َشْ ك َ ال ال ك نرْ ف َ ال َ َ أ َش َ ال ً ف َ َخ أ َشْ ك َ ال الْ َع أ َش َ ال َ ُ ْ ا َغ ل ً ف َ َخ أ َشْ ك َ ال الْ ُم ْ ا َغ ل َ ِ ظ َ ل ا ل ً
م ااا ْو ن َل الْ ِع ظ َااا ل َل ل َ ْح مااا ل ً ث ُااا َّ َن َ ااا ْن َله ُ َخ أْ شااا ل ً آ َخااا َم ف َو َب َااال َر َ َّ
م ااا ُ
هللا ُ َ ْ َ
ف َ َأ َ
الْ َخ ل ل ِش ِن َ )( المء كوا .) 11 -12 :
اإلنملا األال ا بكلئه ،انكا
رأأ اآليلت نهل رأأمت
ااضل
يو اام بلل اامارو الب اام األال اآول ا االوه  .فااكح بكاالا اإلنماالا
الرن
األال االب م األال اآول  .ا الرت إلر خأق اإلنملا األال
انااكا يكربااق ي اال أاار الب اام اآول كماال بنكااله ا ه  .ماال يعك ا ا
اإل نملا األال نو نفمه الب م األال اآول ،ا ا ام اإلنملا نو امل
ا جم ام مملنل هللا رعللر به .
ا كهاال ا الشاامآا الأاامي كااد ل يااوأأ ا اإلنماالا األال ،االب اام
األال اآول أنااه الم ا ل يااوأأ ا نااءالا أاار نه ا يمثأااوا اخالاال
اا دا ال نه يمثأوا اخالن ا ث ثل .
ا كهل ا الشمآا الأمي كد ل يخلطبكل نح بالو هللا يخلطبكال أار
نكل بكلا اخص اا د نو نفمه آول ااإلنملا األال االب م األال ،اال
ذلأ قوله رعللر  (( :ي َل
ي ُخلطبكل أر نكل بكلا ث ثل بلا اال اثكن .
ب َك ِ آ َو َل ال َ ي َفْ و ِك َك َّأُ ُ ال َّ نْ ر َ ُ
لا َك َم ل َ ْخ َم َج َب َ َو يْ أُ ِّ َ الْ َج ك َّلِ ي َكزِ عُ َ كْ ه ُ َم ل
م ْو َا ا ر ِهِ َم ل إ ِن َّه ُ ي َ َم اكُ ْ ن ُ َو َا ق َب ِن أ ُه ُ ِ ْ َ نْ ُ
ث ال َ ر َ َم ْا ن َه ُ ْ
م ه ُ َم ل ل ِن ُمِ ي َه ُ َم ل َ
ل ِب َل َ
وا )( األ مار .)) 22 :
ط ن َ َ ْا ل ِن َلا ل ِأ َّ ِك ي َ ال َ ي ُ ْء ِ ك ُ َ
إ ِن َّل َج َع أْ ك َل ال َّ ن َل ِ
ا كهل ي ل ا هللا رعللر خلطبكل نح اآلو نن بلإلنملا ،بمعكر نكل
م ُ
أ
لا َ ل َر َّم َ ب ِ َم ب ِّ َ
اإل ن َ
بكلا اإلنملا األال  ،كشوله رعللر  (( :ي َل َي نه َل ْ ِ
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الْ َأ ااااااااا مِ ي ِ )( االنفرااااااااالر ، )) 2 :ا (( َا َا َّ
م ااااااااا َ
لا ب ِ َو ا ل ِ َد يْااااااااا هِ
اإل ن َ
ص ااااااااا نْ ك َل ْ ِ
لا ل َف ِاا ُخ ْم اامٍ )( العالاام ، )) 2 :
ما َ
اإل ن َ
ُ ْم ا ك ل ً)( العكأبااوت ، )) 1 :ا (( إ ِ َّا ْ ِ
م َ
لا ل َظ َ أ ُول َك ف َّلر )( إبمانن  ، )) 41 :ا (( كُ َّل إ ِن َ
ا (( إ ِ َّا ا ِإل ن َ
م ل ٍا َلْ َز ْ ك َله ُ
ج ل َه ُ ي َ ْو َل الْ ش ِن َل َ لِ كِ و َلب ل ً ي َأْ ش َله ُ َ ك ُ ور ا ً)( اإلمماا :
ط َ آ ئ ِ َم ه ُ ف ِ ُ ك ُش ِهِ َا ن ُ ْخ مِ ُ
 .)) 14افا الحااديث يشااول الكبا – أنااه الالا و االما ل َ ((: -ا ل ِ ا ْ
ُ ْم أ ِ ٍ ي َ ْغ مِ ُ َر ْم مًال َ ْا ي َا ْز َر عُ َز ْر ًا ل ف َن َ ْكُا ُل ِ كْا ه ُ ط َ نْام َ ْا إ ِنْ مَا لا َ ْا
ص َد ق َل )).23
ب َهِ ن َم ل إ ِ َّال َك َ
لا ل َه ُ ب ِهِ َ
ارأأ هللا كال ا االر إلنكال أار نكال ب ام ،بمعكار نكال بكالا الب ام
لا ل ِب َ َ مٍ َا ي ُ َأ أ ِّمَا ه ُ َّ
األال ،كشوله رعللر َ (( :ا َ ل َك َ
هللا ُ إ ِ َّال َا ْ نا ل ً َ ْا ِا
َا َر اا ِ َج ل بٍ َ ْا ي ُ ْم ِم َل َر مُو ال ً ف َن ُو ِ َ ب ِف ِ ْذ ن ِهِ َ ل ي َ َ ل ُا إ ِن َّه ُ َ أ ِ ٌّ َ أِ ن
( ال ااورى  . )) 51 :ا (( ف َأُ أ ِ ا َا ا ْا ا َم ب ِ َا ق َ ا ِّم ر َ نْك ا ل ً ف َف ِ َّ ا ل ر َ ا َم ي ِ َّ ِ ا َ
ص ْو ل ً ف َأ َ ْ ُ َك أ ِّا َ الْ ن َا ْو َل إ ِن مِا ن ل ً
الْ ب َ َ مِ َ َ د ا ً ف َش ُو ل ِ إ ِن ِّ ن َ َك ْر ُ
ت ل ِأ َّم ْ َم ِ َ
( مي  ، )) 22 :ا (( إ ِ ْا ن َ َك ا إ ِ َّال ق َ ْو ُل الْ ب َ َ مِ )( المد ثم ، )) 25 :ا (( ف َش َل َل
أ
الْ َم أل ُ ال َّ ِك ي َ َك ف َ ُم ااْ ِ ق ِ ْو ِ هِ َ ل ن َ َم ا َ إ ِال َّ ب َ َ م ا ً ِّ ثْ أ َك َل َا َ ل ن َ َم ا َ ا ر َّب َ َع َ
ْ
ر َا َ ل ن َ َم ى ل َأُ ْ َ أ َنْ ك َال ِا ف َ ْا ٍل ب َا ْل
إ ِال َّ ال َّ ِك ي َ ن ُ ْ َ َر ا ِذ ل ُك َل ب َل ِو َ
ر ال َّم ِ
ر َ ْا
وا ل َا َ
ن َظ ُك نأُ ْ َك ل ِذ ب ِن َ ( نوو  ، )) 22 :ا (( َ ْا ي َأُ َ
أ ب َنْات ِّا ُز خْا ُم ٍ
أ َ و َّر ر ُك َ ِّز َل َ أ َنْ ك َل كِ و َلب ل ً ن َّشْ َم ُؤ ه ُ ق ُ ْل
ر َ ْم ق َر ف ِ ال مَّ َم لا َا ل َ ن ن ْء ِ َ ل ِ ُم ق ِن ِّ َ
لا َر ب ِّ ن َا ْل كُ ُ
كات إ َال َّ ب َ َا م ا ً َّر مُاو ال ً ( اإلماماا  ، )) 24 :ا (( َا َا ل
مُ بْ َح َ
ث هللا ُ ب َ َا م ا ً
َ ك َ َ ال ك َّل َ َا ي ُ ْء ِ ك ُواْ إ ِ ْذ َج لا ن ُ ُ الْ ه ُ َد ى إ ِال َّ َا ق َال ل ُواْ َب َعَا َ
َّر مُ ااو ال ً ( اإلمااماا  ، )) 21 :ا (( َا ل َ ال ِ ْ َط َ ْع ا و ُ ب َ َ ا م ا ً ِ ا ثْ أ َأُ ْ إ ِن َّأُ ا ْ إ ِذ ا ً
لش ِهلل ِ َا ل ن َاـ َك ا ب َ َا م ا ً إ ِ ْا
ل َّ َخ ل ِم ُم َ
اا ( المء كوا ، )) 41 :ا (( َا ق ُأْ َ َا َ
ن َـ َك ا إ ِال َّ َ أ َأ َك مِ ي ( يوم  . )) 41 :اف الحديث يشول الكب – أنه
الال و االم ل (( : -إنمل نل ب م اإنأ رخوالموا إل العل بع أ ا
يأااوا لح ا بحجوااه ا بع ا ا ق ا لااه أاار نحااو اال ماام فم ا
ق اانت لااه ا ااق خنااه ااانلل ف ا ي خااك ففنماال قر ا لااه قرعاال ا
الكلر )).24
اخلطبكل هللا رعللر ب نكل بكلا آول  ،كشوله مبحلنه  ((:ي َل ب َك ِ آ َو َل إ ِ َّ ل
وا َ أ َنْ أُ ْ آ ي َل ر ِ ف َ َم ِ ا ر َّش َر َا َ ْ
ص أ َ َل ف َ َ َخ ْو ر
ي َ ْر ِن َك َّأُ ْ ُر مُل ِّ كأُ ْ ي َش ُ ن
ال َ
َ أ َنْ هِ ْ َا ال َ ن ُ ْ ي َ ْح َز ن ُ َ
وا ( األ مار  ، )) 45 :ا (( َل َ ْ َ ْ ه َ ْد إ ِل َنْ أُ ْ ي َل ب َك ِ
آ َو َل َا َّال ر َ ْع ب ُدُ اا ال َّ نْ ر َ َ
لا إ ِن َّه ُ ل َأُ ْ َ دُ ٌّا ن ب ِن )( ي ، )) 20 :ا (( ي َل ب َك ِ
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آ َو َل ال َ ي َفْ و ِك َك َّأُ ُ ال َّ نْ ر َ ُ
لا َك مَا ل َخْا َم َج َب َا َو يْ أُ ِّا َ الْ َج ك َّالِ ي َكازِ عُ َ كْ ه ُمَا ل
م ْو َا ا ر ِهِ َم ل إ ِن َّه ُ ي َ َم اكُ ْ ن ُ َو َا ق َب ِن أ ُه ُ ِ ْ َ نْ ُ
ث ال َ ر َ َم ْا ن َه ُ ْ
م ه ُ َم ل ل ِن ُمِ ي َه ُ َم ل َ
ل ِب َل َ
وا )( األ مار  .)) 22 :افا
ط ن َ َ ْا ل ِن َلا ل ِأ َّ ِك ي َ ال َ ي ُ ْء ِ ك ُ َ
إ ِن َّل َج َع أْ ك َل ال َّ ن َل ِ
الحديث يشول الكب – أنه الال و االم ل (( : -إا ال نرلا يجمر
اب آول جمى الدل )) .25
ابمل نكل ككلأ ،اقد خأشكل هللا رعللر ا نفا اا ادو ،ا ا ذكام
ا نثر ،الكل بواا ،امملنل بك آول لشوله رعللر  (( :ي َل َي نه َل ال ك َّل ُ ا ر َّش ُواْ
ق ِ كْ ه َال َز ْا َج ه َال َا ب َا َّ
ث ِ كْ ه ُمَا ل
َر ب َّأُ ُ ال َّ ِك ر َخ أ َش َأُ ِّ ن َّفْ ٍ َا ا ِا َد وٍ َا َخ أ َا َ
م لا )( الكملا ، )) 1 :ا (( ي َل ب َك ِ آ َو َل ال َ ي َفْ و ِك َك َّأُ ُ ال َّ نْ ر َ ل ُا
رِ َج ل ال ً َك ث ِنم ا ً َا ن ِ َ
َك َم ل َ ْخ َم َج َب َ َو يْ أُ ِّ َ الْ َج ك َّلِ )( األ مار  ، )) 22 :ا ( ( ي َل َي نه َل ال ك َّل ُ إ ِن َّل
َخ أ َشْ ك َلكُ ِّ َذ َك مٍ َا ُن ث َر )( الحجمات  ، )) 14 :ا (( َل َ ْ َ ْ ه َ ْد إ ِل َانْ أُ ْ ي َال
لا إ ِن َّه ُ ل َأُ ْ َ دُ ٌّا ن ب ِن ( ي  )) 20 :؛ ففنه
ب َك ِ آ َو َل َا َّال ر َ ْع ب ُدُ اا ال َّ نْ ر َ َ
كل ذلأ ا آول أنه الم ل نو نفمه ا إلنملا األال ،االب م
يوبن
األال ،ااا اإلنمالا األال نااو نفماه الب اام األال ،اآول  ،ا ا الب اام
األال نو نفمه اإلنملا األال اآول  .فكح بكلا اخص اا د له ث ثل
ماملا  :آول  ،اإلنماالا  ،الب ام ،اجااده هللا رعاللر بااللخأق ال بااللورور
 .فااكح  :بكااو آول ،ابكااو اإلنماالا  ،ابكااو الب اام  .ابااكلأ رمااش اازا
نااءالا الورااورين ف ا ز مه ا ب ا ا ال اامع ااالر إلاار ا آول ماابو
بمخأو ابه ب مر ا ابه إنملن  .فه زا اابهلت بلطأل قرعل .
ا وماي الم ئأل
رابعا  :ا ل بللكمبل لمل ذكمه دنلا ابمانن
أاار هللا ف ا خأشااه آلول (( َا إ ِ ْذ ق َ ال َل َر ب ن ا َ
أ ل ِأْ َم َئ ِ َأ ا ل إ ِن ِّ ا َج ل ِ ا ل ف ِ ا
األ َ ْر يِ َخ أ ِن ف َااااال ً ق َااااال ل ُواْ َر َ ْج َع ااااا ُل ف ِنه َااااال َ ااااا ي ُفْ ِمااااا دُ ف ِنه َااااال َا ي َ ْم ااااا ف ِ ُ
أ
ال ا ِّد َ لا  [} ..البشاامو  )) 40 :؛ فهااو ا وااماي يجااب ا يوض ا ف ا إطاالره
الالااحنل ضاام قرعناالت ال اامع ا ُ حأملرااه اال ي ُحاامر اا ماانلقه
ا عكله  .اال ي ُشلل  :لن فا ا واماي الم ئأال أار هللا رعاللر كاد ل
خبمن ب نه منخأق ب ما ولنل أر اجاوو ااول قبال آول اا ال ي ُ ابه
آول  .ال يالل اال ي ُشالل ذلاأ ألناه ا الثلبات اام ل نكال نحا الب ام
بكالا آول أناه الما ل  ،فهااو بونال ا ال إنمالا ا ال ب ام اجااده هللا
نال الع أا بالا ا واماي
رعللر باللخأق ال باللورور  .ا ال قاول بعا
مفات
الم ئأل ربمل يدل أر انه ُا جد ااول قبل خأق آول اإال كنا
الم ئأل ب نه منفمد ف األري ا يمفأ فنهل الد لا  .فللحشنشل ن نه
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واار اإا مااأمكل بااكلأ جاادال فا يعك ا اجااوو ب اام قبأكاال اإنماال يعك ا
اجوو خأوقلت لقأال ُا جادت قبأكال فمادت فا األري امافأت ف نهال
الريل .
اويل اال شأنال اال
قل
الد لا الن بنككل ابنكهل يل
ألا ال مع م منل ب نكل بكلا آول انو ال إنملا ا ال ب م خأشه
هللا رعللر .
أمل ب ا ا وماي الم ئأل لن ولن قرعنل أر اجوو خأوقلت
لقأاال ماابشوكل ا لااات أاار األري ا فماادت فنهاال  .ألنااه ي ُح وماال نهاال
ا ومضاات ا باالب اال وماالل االوخماان اقاامااو الممااوشبل بكاالا أاار
اص هللا لاه ب ناه مانأوا
صفلت الب م الو ربمل مفوا بع هل
خأنفل ف األري  .ا مل اموكوجوه قنلمل أر صفلت المخأوقلت الو
لات ف األري اكلنت ف صماع ااقوولل امفأ لأد لا فنمل بنكهل .
ا مااال ر راااه ااا إفمااالو الجااا فااا األري ارماااخنمنل لأحنوانااالت
لالااللحهل ماال وى إلاار ماافأ و لئهاال  .لأ ا الااكر الاااأ فنااه نااو ا
كلئ
اإلنملا األال -آول أنه الم لُ -خ أق خأشل خلصل ال يورور
قبأه،ال ي ُمبق بفنملا ثأه .
ث ا دنلا إبمانن قلل  (( :نعوو إلر مأوب هللا ف ال خأق ،انه
يخأااق اا كاال ااا ا نمااخل وعاادوو اا األكااواا ا اا األااول ا اا
األااانلا ،ا واار ال نرناال ف ا نااكه المم ا لل روت اا اخااو بااللشول ا
او لا فه مأوب هللا ف الخأق فهمل رل ل ا كوهنال ،او ـــاـلا اِا مكِ ،
او االا اثكا ااامك  ،الااو ز ا نااكا ا ااد اكباام األالناالا ا ا ااد اكباام
العأ ملا ف نكا العالم اا ف رنمه ،ألنه ي ُعلول بمملااو أ اإلنمالا
بعأا هللا  ..كما يشااول" نحا نعأا كاال اال يعأمااه هللا لااكلأ نمااورن اا
نفمم مأوبه ف الخأق !" ذ نكا ال يشول به ء  ،نكا ال يشوله إنملا
يااادر نمااابنوه ا حداويواااه ،يبشااار وضاااوع ماااأوب هللا فااا الخأاااق
وضو ل فوو ل )).26
قااول  :قولااه نااكا بلطاال جمأاال ارفالاان  ،افنااه ر ااب ارحمياا
ارهاامب ا الحشنشاال لنفااول المجاالل لكفمااه اإلخوانااه الورااوري لأشااول
بخمافل الورور الع ور باد وى ا هللا فعالل لمال يمياد ا ا وضاوع
الخأق جلل فواو  ،الا يحمامه ال امع  ،ايشبال خوأا الوفمانمات
26
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كهل الوفمنم الور ورر  .ز مه نكا بلطل قرعل ألنِ أوال ة إا هللا رعللر
فال ا ل اام خأااق الأااوا بأاال اال فنااه رفالاان ااضااحل وقنشاال مكاازا .
ااآليالت الدالال أار ذلاأ كثنامو جادا ،ا ي ُ الر إلنهال ي ال األ لوياث
الكبويل الالحنحل  .فلل مع فالا ل لكال ام خأاق الأاوا ألناه صال ا
الح أمل دل رفالنأه .
صول الدي اال يالل الن
ذلأ فأن صحنحل قول دنلا ب ا هللا رعللر يخأق ((
اانر قل
األكواا ا ا األااول ا ا االاانلا )).
كل ا ا نمخل وعدوو
أ اال ولنال  .نعا إا هللا رعاللر فعالل
فم ي له ذلأ إنه ز ب
لمل يميد ا أر كل ا ا قديم ،اقد خأق الم ئأال االجا االحنوانالت
قبل خأق اإلنملا ؛ لأكاه مابحلنه لا يشال لكال اناه خأاق ااول قبال بنكال
أ انماب إلار هللا اما لا يثبات اناه
آول  .ا يز ذلأ فشد رأأ ب
فعأاه اال خبمنال هللا باه  .فا يوجاد ر ولنال اام يثبات ا هللا خأاق
األااول  ،اإنمل الثلبت ناو ا هللا رعاللر لا يخأاق إال
نمخل وعدوو
إنملنل اال نو آول أنه الم ل كمل بنكله ملبشل  .افعأه نكا مبحلنه لن
نشالل اال جزا اإنمل نو مبحلنه فعلل لمل يميد ا أر كل ا ا قديم،
فخأاااق آول خأشااال خلصااال واا ماااأ  .ا أناااه فااا يالااال خللفواااه اال
اال وماي اال الوزيد أنه كمل فعل دنلا إبمانن  .انو بكلأ الز
كلئ ابنه به مب ل رد نه
يمهد لنشول ف الكهليل ب ا آول ررور
اجمو الورور الع ور .
ثانيا  :ال يالل قول دنلا – الكر يوأأ بهواه ارروريواه  (( : -إا
او لا فه مأوب هللا ف الخأق فهمل رل ل ا كوهنال ،او ـــاـلا اِا مكِ ،
او االا اثك ا ااامك  . ..نااكا ال يشااول بااه ااء  ،نااكا ال يشولااه إنماالا
يااادر نمااابنوه ا حداويواااه ،يبشااار وضاااوع اماااأوب هللا فااا الخأاااق
وضو ل فوو ل )) ال يالل ز مه ناكا ،ألا ماأوب هللا فا الخأاق ال
ي ُشامره ادنلا اال رناامه ا الب اام ،اإنمال هللا رعاللر نااو الاكر يشاامره
ايفعأه ايخبمنل به بو نه ا ي ُظهمه لكل ف خأوقلره  .اال يالل الكظم
إلنه االحأ أنه بمجمو اإل ألا المكرش  .فهكا األ م ال ي ُمأا الو كاد
ا بمؤيوه ف الربنعال  .ابمال ا هللا رعاللر قاد بنكال لكال
كه إال بللو
الرميشاال الواا خأااق بهاال اإلنماالا األ ناالا األخاامى ،فشااد خأشهاال الاا
دنلا بلطل قرعال ا امواو أناه
ي ُرورنل كمل مبق ا بنكله ففا ز
اال قنمال لاه االل ولال ال امع االعأا الوا نش اكل بهاال ااجمو الورااور
المز و ل كمل بنكله ف كولبكل نكا .
45

ابااكلأ يوباان ا مااأوب هللا رعااللر فاا خأشااه لأل ناالا فاا األري
عمار اثلبت ام ل ا أمال  ،الان كمال ز ا ادنلا  .فشاد خأشهال هللا
رعللر خأشل ا ل ي ُرورنل كمل بنكله ملبشل بللكالوص ال م نل  ،االشول
دنلا  .االشول بز مه فنه رحمي
بهكا لن امكل اال اثكنل كمل ز
اجهل ،اقأل فه ا وب ،ا كلو اجحوو ،اموا ننل اانهزا نل رغميبنل
رروريااه  .االحشنشاال ا ا يشااول بماال قللااه اادنلا نااو المعوشااد لأ اام
االوثكنل ،ألنه ا وشد بوجوو آلنل ُخ أشت بهل األ نلا ل يككمنل هللا رعللر
ف كولبه ،اال لهمنل لكل ف خأوقلره ،لأ الشلئل بكلأ الز لحشهل
بفعاال هللا اجعأهاال اااميأل لااه فا خأشااه لأمخأوقاالت  .فما نااو ال ُم عو ش ِ اد
لأ م االوثكنل  ،إنه دنلا اإخوانه الورورين ا ثلله .
الاازعم األخياار -ال ثالااث : -بعااد ل ز ا اادنلا ا عكاار الخأااق ف ا
الشامآا يعكا الوشااديم ال اإليجالو ا ادل  ،ا ا هللا كااو ا األ نالا الا
يخأشهل  .ث ز ا آول لن نو ال إنملا اإنمل نو مبو ب ااول ،
اقد نش كل زا مه نكه؛ ففنه ف ز مه الثللث او ر ا كل واا لا
آول ،اإنمل نا ثأاه لهامت بوأاوي ماوشل ا كفالال كاه .
ر ُخأق
قاالل ذلااأ لنالاابل ز مااه يحوماال الشااول ب ا ا ااواا ماابوقل بحااوااات
كثنمات النمت ن ال واا ،اإنمل ن ا وداو ررورر له !!  .ذلأ
ننال
ز مه الموماوم بللادي قبال ا ي ُظهام قولاه باللورور الع اور
فنماال بعااد  .ابماال نااه ماابق ا برأكاال ز منااه األال ا الثاالن  ،ففنكاال نكاال
مكورو ز مه الثللث ث نبن زيفه ارهلفوه ابر نه .
يشول ادنلا إبامانن  ... ((:اإلنمالا نثمال ُذكام فا كوالب هللا ربالر
ارعااللر يكربااق أاار ايكالاامر إلاار الكااو ن جمنع ال ً الااككم ااألنثاار ،اال
ل ل ف رشميم نكا المعكر اال جدال ففذا قلل مابحلنه ارعاللر َ ( :ا َ َمأَهَال
اإلن َم ُ
لا لَأُو ل ً َجهُوالً [األ ازاب  . ]22 :فهاكا األ ام ال يوعأاق باآول
لا إِنَّهُ َك َ
ِْ
اواا ا اإلنال
ا ده ،ا بللككم بك آول ا ده اإنمل ي ل ً ي هد اي
اإلن َم ُ
لا ِ ْ َ َجا ٍل [األنبنالا ]42 :
جمعنلً ،اإذا قلل مبحلنه ارعللرُ (( :خأِ َ
ق ِْ
يعك ا الااككم ااألنثاار جمنع ال ً آول ا ااواا  .إذا اادنل إلاار صاال الك ا و اإلاار
ق نَأُو اااال ً [المعاااالرج  )) ]12 :الااااككم
ااالا ُخأِاااا َ
اإلن َما َ
صاااال الوأااااوي (( ،إِ َّا ْ ِ
اإلن َم ُ
لا َ ل َر َّم َ بِ َمب َِّأ ْال َأ ِمي ِ [اإلنفرلر  )) ]2 :إلر خم
ااألنثر ((،يَل َينهَل ْ ِ
نكه اآليلت ان كثنمو ف كولب هللا ربلر ارعللر )). 27
27
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ا(( المماو نه مبحلنه ارعللر ن قالل فا ناكه اآليال الجأنأال ا ماورو
لا ِ ِطن ٍ [المجدو  ))]2 :فحومل ً ا اإلنملا نكل
المجدو (( َابَ َد َ َخ ْأ َ
اإلن َم ِ
ق ِْ
أر ل جامت باه الوو الاكظ الأامي االاككم الحأان ر امل ار ا الكاو ن
جمنعلً ،بد خأق آول اخأق واا ا طان  ،إذاً اواا خأوقال ا طان كمال
ا آول خأااو ا طاان  ،فهااكا اال رعرنااه لاالنم نااكه اآلياال الااكر رواااأ ا
رأااوا نالااال ً فااا الموضاااوع ،الأااا مكوواضاا انشاااول لااالنم اآليااال -بأغااال
األصولنن  -يشول إا واا خأوقل طن اابود خأشهل كمال ابواد خأاق آول
زاجهل طن )). 28
قااول :قولااه نااكا فنااه رحمي ا ار ااب اخااداع  ،از مااه الموعأااق بخأااق
ااواا بلطاال قرعاال  .ألنااه اال ،إا عكاار اإلنماالا فا الشاامآا لاان كماال قاالل
دنلا فش اإنمل يعك اإلنمالا األال ،اناو آول ،ايعكا اواا الوا خأشات
كه ،ا بكلا آول ي ل الككور ااإلنل  .فلم اإلنملا يرأق أار بنكال األال،
االونمال ،ا أار كال اا اد اكه  .فمعكار
ا أر واا االككور ااإلنل
اإلنملا ف ال مع ي خك عكله مب منلقه ف الأ ل ،الن حالورا فنمال
قلله دنلا لغليلت ف نفمه موو ل ال شل .ا أنه فلا اإلنمالا الماككور فا
اآليل الو امو هد بهل دنلا ان قوله رعللرَ (( :ابَ َد َ َخ ْأ َ
اإلن َمل ِا ِ ِطن ٍ
ق ِْ
[المجدو  ))]2 :نو اإلنملا األال الن االوه ،اال واا ،اناو آول -أناه
آول ث الرت إلر نمأه ا بشالا ال امنم مربرال
الم ل -فلآليل رأأمت
به ث لوت ارأأمات ا خأشاه األال كاد ل ماواه هللا رعاللر افاق المما ال
الومابنل الو م بهل ،ث نفخ فنه را ه .لأ دنلا المحمر االمو ب
بَوَم رأأ اآليل ال يأمأهل لأ ال يكف ال رحميفاه لويال اال امع .انا نأاكا
(( َابَ َد َ َخ ْأ َ
اإلن َمل ِا ِ ِطن ٍ ثُ َّ َج َع َل نَ ْمأَهُ ِ ُم َ لَ ٍل ِّ َّ لا َّ ِهن ٍ ثُ َّ َم َّواهُ
ق ِْ
َانَفَا َ
اخ فِن ا ِه ِ ا رن ا ِ ا ِه)(المااجدو ،))2-2 :فلإلنماالا األال نااو آول الاان آول
ا ااواا ،ألا آول نااو الااكر خأشااه هللا رعااللر بنديااه باام ما اال رمابناال ا
الوماب ،االرن  ،االحم الممكوا ،االالأاللل ،االفخلر ث نفخ هللا فناه ا
را ااه .انااكا كأااه خاالص بااآول فشا كماال بنكوااه رأااأ اآليالت ارنمناال .كماال ا
ضاامنم الخراالب كاالا وجهاال آلول فش ا ف ا كاال آياالت خأشااه ،اال قاال لااه
بحواا ص  ،ألا هللا منخأشهل آول كمل نو ثلبت ف ال مع .
الا ِ ا
اإلن َم َ
ص ْأ َ
َ
ال ٍ
الل ِّ ا ْ َ َماف ٍ
اال لند أر ذلاأ قولاه رعاللرَ :الَشَا ْد َخأَ ْشكَال ِ
ااااالا ِ ااااا مُااااا َ لَ ٍل ِّ ااااا
اإلن َم َ
َّ مْاااااكُ ٍ
وا)(الحجااااام،))22 :ا(( َالَشَااااا ْد َخأَ ْشكَااااال ْ ِ
28
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لر (الام م
اإلن َم َ
ِطن ٍ )(المء كوا )11-12 :ا(( َخأَ َ
ص ْأ َ
َ
لا ِ
ال ٍ
ق ِْ
لل َك ْللفَ َّخ ِ
 ..))) 11 :نكا اإلنملا الماككور فا اآليوان ناو اإلنمالا األال قرعال اناو
آول فش اال ذكم لحواا نكل .فلنظم إلار رحميفالت ار بالت اخاداع ادنلا
إبمانن كد ل مر اآليلت المالبشل ببوامه لهال ،ا كاد ل رفال آيالت خامى
بنكت ا اإلنملا األال نو آول فشا اال اجاوو لحاواا صا  ،فها لا رخأاق
ثأه خأشل كفالا  ،النمات شالاووو بعبالرو" اإلنمالا" فا آيالت خأاق ال
إنملا.
ا كهال ي ال آيالت خامى رأأمات ا آول أناه الما ل ب ناه ناو اإلنماالا
األال ،انو نفمه الب م األال ،ااإلنملا األال االب م األال نو نفمه آول-
أنه الما ل ،-اناو نفماه الاكر ماجد هللا لاه ئأواه؛ كهال قولاه رعاللر(( :
وا َا ْال َج َّ
آا َخأَ ْشكَلهُ ِ قَ ْب ُل ِ ا
اإلن َم َ
ص ْأ َ
َ
لا ِ
ال ٍ
لل ِّ ْ َ َمف ٍ َّ ْمكُ ٍ
َالَشَ ْد َخأَ ْشكَل ِ
ناأ لِ ْأ َم َئِ َأا ِل إِنِّا َخاللِق بَ َ اماً ِّ ا
الل َرب َ
ص ْأ َ
َ
ول َاإِ ْذ قَ َ
ال ٍ
الل ِّ ا ْ َ َماف ٍ
لر ال َّم ُم ِ
نَّ ِ
ت فِن ِه ِ رن ا ِ فَشَع ْ
لج ِدي َ فَ َم َج َد ْال َموئِ َألُ
َّ ْمكُو ٍا فَف ِ َذا َم َّو ْيوُهُ َانَفَ ْخ ُ
ُوا لَهُ َم ِ
اأ َالَّ
لل يَل إِ ْبأِن ُ َ ال لَ َ
ُوا إِالَّ إِ ْبأِن َ َبَر َا يَ ُأ َ
ُكأنهُ ْ َجْ َمع َ
َّلج ِدي َ قَ َ
وا َ َ الم ِ
ام َخأَ ْشوَاهُ ِ ا
رَ ُأ َ
ص ْأ َ
َ
َّلج ِدي َ قَ َ
ال ٍ
الل ِّ ا ْ َ َماف ٍ
وا َ َ الم ِ
لل لَا ْ َ ُكا ِّألَمْا ُج َد لِبَ َ ٍ
وا)( الحجم.))44-22 :
َّ ْمكُ ٍ
ا بكلأ يوبن ا اإلنملا األال نو آول فش  ،ا اواا لنمات ثأاه ،فها لا
رُخأق طان اإنمال خأشات ا آول كمال صام باكلأ الأوالب االماكل ،ا ال
اول خأاق
دنلا فهو بلطل قرعل اكل ل منشوله ابهلت ا ازا
ز
ااواا بلطأاال  ،ا اال ن ا إال رحميفاالت ار باالت اادنلا ،ألا اال بك ا أاار
بلطل فبلطل.
ث انه قلل (( :انكل قد يعومي عومي ايشاول ناكا كا ل رنام صاحنل
ألنه خلل لمل الع بن نل المأل لدى النهوو االكاللرى االممأمن ي ل ً
ا واا خأوقل آول ،ا جازا ا جازاا آول ،خأوقال ا ضاأ آول،
لويااث صااحت كااه أنااه الال ا و ا ف اال
االكب ا نااو الااكر قاالل نااكا ف ا
ب نميمو رضا هللا
الم ل ،فشد راى البخلرر ا مأ ف صحنحنهمل
رعاللر كااه ا رضااله ،قالل" :قاالل رمااول هللا صاأر هللا أنااه اآلااه ا صااحلبه
اماأ  -اناكا لفاال البخاالرر -امووصاوا بللكمالا خناماً فاافا المام و ُخأشات ا
ه فافا ذنبات رشنماه كمامره ،اإا رمكواه
ضأ  ،اإا وج ل ف ال أ
لل وج فلمووصوا بللكملا".انكا لفال البخلرر ،اف راايل األ مج ا
ب نميمو ف صحنل مأ  :ففا ذنبت رشنمهل -ال منم يعاوو أار المام و-
كممرهل اكممنل ط قهل ."...نكا المعكر الئ ف وبنالت المماأمن ا ي ال ً
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فا وبناالت ناال الأواالب األال ،الأا قااد يُاامو نااكا ا يُاامو أنااه بااللشول :إا
الكب أنه الال و ا ف ل الم ل ل يشل إنهل ُخأشت ا ضاأ آول ،إنمال قالل
ُخأشت ضأ أر مابنل االماوعلرو االو ابنه ،يمياد ا يشاول :إنهال ُخأشات
طبنعل وجلا كلل أ ال يالم  ،بدلنل ل رااه البخلرر ف صحنحه
لأ نكه الممو فا كوالب الكأال الان فا كوالب لوياث األنبنالا ا با
نميمو رضا هللا رعاللر كاه ا رضالن جمعان  .قالل صاأر هللا أناه اآلاه
ا صحلبه اماأ  :المام و كلل اأ  ..الا يشال ُخأشات ا ضاأ  ،االماماو ناو
الو بنه الن الشر بش نل ن وئنل ،الو قر بهل الكبا الربعكاله باداا كا ل
شو نل ت اإليملا ،لأكه قلل المم و كلل أ  ،ا خمجه ماأ فا
ألا نكا
29
صحنحه أر الو بنه نأكا “المم و كلل أ ”)) .
قول :ز مه نكا فنه رحمي ار ب اخاداع ،اناو بلطال قرعال  .ألناه
اال :نو بلطل بمل قأكله ا ه ا ا اواا لا رخأاق كاآول ا راماب اإنمال
ُخأشت كه ،ألا األ لويث الكبويل الموعأشل بخأق واا ورلبشال ا ال قامره
الشمآا الأمي كمل مكبنكه قميبل .ارفمانم ادنلا لأحاديثن بلطال اناو االند
أنه نه حمر اصل ب نوى فعل ذلأ لغليل ف نفمه .ألا الحديث األال
ف الالحنحن ا رمول هللا صأر هللا أنه امأ قلل(( :امووصاوا بللكمالا
ففا المام و ُخأشات ا ضاأ اإا اوج اا ا فا ال اأ ا ه فافا ذنبات
رشنمااه كماامره اإا رمكوااه لاا ياازل ااوج فلمووصااوا بللكماالا))  .30انااكا
امي نال ن  :األال ا األصال الاكر خأشات كاه المام و
الحديث رأأ
كنفنل الوعل ل المم و ا قل
ا كد نهل خأشت ضأ  .االثلن رأأ
ذلأ بربنعوهل ان نهل خأشت ضأ .
ب نميمو ا رماول
ا ل الحديث الثلن كمل نو ف الالحنحن (( :
هللا صاااأر هللا أناااه اماااأ قااالل :المااام و كلل اااأ إا قموهااال كمااامرهل اإا
امااوموعت بهاال امااوموعت بهاال افنهاال ااوج))  .31فهااو ااديث رأأ ا ا كنفناال
األصال الاكر
الوعل ل المم و افق طبنعوهل ف بههل بلل أ  ،ال يوأأ
ُخأشت كه اال نفله .فللو بنه رعأق بأنفنل الوعل ل عهل ال يوعأق ب صل خأشل
واا آول ،فهكا ل يورم إلنه الحديث الثلن اال نفاله .فهاكا الحاديث ناو
جزا الحديث األال الكر جم بن األصل الكر ُخأشات كاه المام و اناو
ال أ ابن طميشل الوعل ل عهل.
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ثانيا :إا ل قلله الحديث الكبور نو وافق لمل قمره الشامآا الأامي ا
ا اإلنماالا األال نااو آول أنااه الما ل كماال بنكااله ا ه ،ا ا زاجوااه ااواا
ُخأشت كه لشولاه رعاللر (( :يَال َينهَال الكَّال ُ ارَّشُ ْ
اوا َربَّ ُأا ُ الَّا ِكر َخأَشَ ُأا ِّ ا نَّ ْفا ٍ
اث ِ ْكهُ َمال ِر َجالالً َكثِناماً َانِ َمالا َاارَّشُ ْ
ق ِ ْكهَال َز ْا َجهَال َابَ َّ
اوا هللاَ الَّا ِكر
َاا ِ َد ٍو َا َخأَ َ
لا َ أَ ْن ُأ ْ َرقِنبل ً (الكملا  ،))1 :ا(( خأَشَ ُأ ِّ ا
وا بِ ِه َااألَرْ َ ل َل إِ َّا هللاَ َك َ
رَ َملالُ َ
نَّ ْف ٍ َاا ِ َد ٍو ثُ َّ َج َع َل ِ ْكهَل َز ْا َجهَل َا َ َ
اج يَ ْخأُشُ ُأا ْ
نز َل لَ ُأ ِّ ْ ْاألَ ْن َع ِلل ثَ َملنِنَلَ َ ْز َا ٍ
ت ثَ َ ٍ َذلِ ُأ ُ َّ
هللاُ َربن ُأ ْ لَهُ ْال ُم ْأ ُ
أ
ق فِ لُأُ َمل ٍ
وا ُ َّ هَلرِ ُأ ْ َخ ْأشل ً ِ بَ ْع ِد َخ ْأ ٍ
فِ بُرُ ِ
وا (الز ام  .)) 2 :االاكف الوا ادو نكال نا آول
امفُ َ
َال إِلَهَ إِ َّال نُ َاو فَا َنَّر رُالْ َ
اواا ااألبكالا إلار الاكف الوا ادو .ا كاد
أنه الم ل بدلنل ناه رجا نفا
أر ا واا ن زاج آول خأشهل نفمه ان زاجوه بادلنل قولاه رعاللر:
ُاأ ْال َجكَّالَ َا ُكا َ ِ ْكهَال َر َراداً َ ن ُ
ْاث ِاا ْلوُ َمل َاالَ
(( َاقُ ْأكَال يَال آ َو ُل امْا ُأ ْ َ َ
نات َا َز ْاج َ
ااج َموَ فَوَ ُأونَاال ِ ا َ ْالظَّااللِ ِمن َ [البشاامو  .)) ]45 :فللب اام كأهاا
رَ ْش َمبَاال نَااـ ِك ِه ال َّ َ
ا عه ا ه ا ااواا كأه ا خأشااوا ا نف ا اا اادو  ،ان ا آول  ،انااو نفمااه
اإلنملا األال االب م األال.
اال يالاال ا يشاالل :إا هللا ذكاام الااكف الاا يااككم اإلنماالا األال ،اال
الب اام األال ،اال آول  .ال يالاال ذلااأ ألا هللا رعااللر باام اا آول بااللكف
الوا دو ،ان الكف األالر .ألا الشمآا الأمي بم امارا ا آول ا بكلئاه
بللكف  .فلما الاكف يرأاق أار اإلنمالا جمامل ا شا ارا ال .فالهلل رعاللر
كد ل ماوى آول بام ما أاه الومابنال إلار ا نفاخ فناه الاما  ،مامله نفمال
بجمده ارا ه ،ث االوه مُموا بكلأ ي ل ،بادلنل قولاه رعاللرُ (( :كالن نَ ْفا ٍ
بِ َمل َك َمبَ ْ
ت َر ِننكَل (المدثم ،))) 41 :ا((يَ ْو َل رَ ْرِ ُكلن نَ ْف ٍ رُ َجال ِو ُل َ ا نَّ ْف ِماهَل
ات َانُا ْ الَ ي ْ
اوا (الكحاال ،))) 111 :ا(( َاارَّشُا ْ
َارُا َوفَّر ُكاالن نَ ْف ا ٍ َّ اال َ ِمأَا ْ
اوا
ُظأَ ُما َ
ت َانُ ا ْ الَ ي ْ
اوا فِن ا ِه إِلَاار هللاِ ثُ ا َّ رُا َاوفَّر ُكاالن نَ ْف ا ٍ َّ اال َك َم ابَ ْ
اوا
ُظأَ ُما َ
يَ ْو ال ً رُمْ َج ُعا َ
ُاوا (العكأباوت :
ت ثُا َّ إِلَ ْنكَال رُمْ َجع َ
(البشمو ،)) 211 :ا(( ُكلن نَ ْفا ٍ َذائِشَالُ ْال َم ْاو ِ
.)) 52
نفا اا ادو ،اناكه
ابمل ا األ م ككلأ ،فحواا ا االونل خأشوا كأه
الكف الوا دو ن آول أنه الم ل فهاكا يعكا قرعال ا اواا لا رُخأاق ا
طن كآول اإنمل ُخأشت كه  .فلنظم إلر رحميفلت ادنلا إبامانن ار بلراه
اخدا ه!! .
ث ا المجل ااصل زا ماه ارحميفالت ،فشالل(( :لمالذا يكبغا ا نعشاد
خربل بم مهل ول نكا الموضوع ،مواا ُخأشت طن ا ُخأشت ضأ
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آول كأه منلا لل قدرو هللا ربلر ارعللر..الأ المم لل لهل آفل بعد ا كثم
رعشنداً مل قد يبدا بلوئ الم ر .االً :كوا كل واا ُخأشت ضأ آول ن
ق اانل ااروو ف ا الوااوراو ف ا ال إصااحل لت ماافم الوأااوي  ،فللمم ا لل لهاال
صل إممائنأ  ،فهل يمأ ا يشلل إا نكا رممب إلر الممأمن ا طمياق
نكه اإلممائنأنلت  . ))...ث ذكم دنلا بع الالحلبل الكي ر ثماا باللنهوو
الكي مأموا  ،فككم بنكه  :بو نميمو ،ا بد هللا ب مما ب العالص،
ا باااد هللا باااا ماااام ،اابااا باااال  ...ثاااا قااالل(( :فللمماااا لل لهاااال صااااأهل
اإلماامائنأ  ،اطبع ال ً الدراماال المموشالاانل االبحااث الجاالو مااور يوصاال ف ا
الكهليل إلر اموخ ص نونجل ا جز ًا ا ارماً ال يموهلا به اال يُموخ به
رماثكل إنمل نو ذا صل إممائنأ  ،ارممب ناكا إلار كواب الحاديث ،إلار
كوب الوفمنم ،إلر كوب الولريخ خلصل ،ا نلنل ً رممب وار إلار الدرامالت
الفشهنل لألم ال ديد اقد ضم بكل كثنماً…)).32
يل جل ،اامودالل ب ولنل  ،اا وجلج
قول :قوله نكا ك ل فلرن
جلئب دنلا ف االمودالل العأم .
ب جل ،ارشميم ب بمنلا .انكا
إنه ثلر ق نل ،ال يكلق هل كلق ل صاحنحل ،اإنمال ثالر ا ومالال ااابهل ثا
قمر صحل ل طم اه ا واا ا يرام ا ومالالت خامى ،اال ذكام ولان
يثبت ا وملله الكر خولره  .ث قمر ا الشول ب ا واا ُخأشات ا ضاأ آول
له صل إممائنأ  .انكا ز ا بلطال ،ألناه اال :نحا ال نكأام ا كثناما ا
ا فمدت جلنبل كبنما كاه ،لأا
اإلممائنأنلت قد رممبت إلر رماثكل اإلم
ا جهاال خاامى يجااب ا ال نكماار ا وي ا هللا رعااللر اا ااد ،جاالا بااه كاال
األنبنلا ،ا صوله اا دو ف العشلئد ااألخ اال مائ االأوننلت ال روغنم.
أ َا َ ال
قلل رعللرَ (( :ا َم َع لَ ُأ ِّ َ ال ِّدي ِ َ ل َاصَّر بِ ِه نُو ل ً َاالَّا ِكر َ ْا َ ْنكَال إِلَنْا َ
صااا ْنكَل بِااا ِه إبااامانن َا ُ و َمااار َا ِ ن َمااار َ ْا َقِن ُماااوا الااا ِّدي َ َا َال رَوَفَ َّمقُاااوا فِنااا ِه
َا َّ
[ال ااورى  ،)) ]14 :ا((يَاال َينهَاال الَّا ِكي َ آ َ كُا ْ
اب
اب َ أَا ْن ُأ ُ ال ِّ
الانَل ُل َك َماال ُكوِا َ
اوا ُكوِا َ
اوا [البشاامو  .))]114 :الااكلأ فأاال المماال
َ أَاار الَّ ا ِكي َ ِ ا قَ ا ْبأِ ُأ ْ لَ َعأَّ ُأ ا ْ رَوَّشُا َ
ااألنبناالا جاالات بوأااأ األصااول ،فه ا كأه ا ارفشااوا أنهاال .كهاال خأااق الأااوا
اخأق آول ،اخأق واا ،ابمل نه بنكل ملبشل ا الشامآا قامر ا اواا خأشات
ا آول ،فم ا الربنع ا ا يوافشااه الحااديث الكبااور ا جهاال ،ايأااوا ذلااأ
وافشل لأ الحنل الموعأق بخأق واا الموجوو ف كوب نل الأوالب ا جهال
خمى .ألا الشمآا الأامي كوالب الاد لأحاق الموجاوو فا الأواب المالبشل
لب بِ ْلل َح ِّ
ا هنمكل أنهل .قلل رعللرَ (( :ا َ َ
ال ِّدقل ً لِّ َمل بَ ْن َ يَ َديْا ِه
نز ْلكَل إِلَن َ
ق ُ َ
ْأ ْال ِأوَ َ
32
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ب َا ُ هَ ْن ِمك ال ً َ أَ ْنا ِه ر [الملئاادو  .))]11 :فااللشمآا اافشهاال فنماال يوعأااق
ِ ا َ ْال ِأوَاال ِ
بخأق واا كمل اافشهل ف قولهل بوجوو الجكل االكلر ،االكبوو ااألنبنلا .انكا
الووافق لن روافشل ب ميل بمبب الكشل االو ثم بللنهوو ،اإنمل نو روافق بمبب
كد هللا .فللو لبه فا خأاق اواا ا آول لان بمابب
ا دو الو  ،ألنه
دنلا، ،إنمل نو بمبب ا دو الو اإلله .
الو ثم بلإلممائنأنلت كمل ز
ثانيااا :إا اادنلا إباامانن لا با ا إثلررااه لوأااأ ال اابهل رأفا لنثباات بهاال
ملمه بدلنل الشمآا االمكل.
ز مه .فخلب لكه ،فشد فلره ا ز مه بلطل
لأكه رحليل أر الكل اجمن إلر ذلأ اال ومالل الاكر طم اه ا واا ا
يءيده ا يثبوه ب ر ولنل صحنل يشور ا وملله الو ند .كمل نه رفل اال وملل
األملم ااألال ،انو ا ل قلله ا ذلاأ الو البه يحومال ا يأاوا ر البهل
الن بمبب الكشل االو ثم الب امين  .ابمال ا ادنلا إبامانن
بمبب الو
ل يأ يبحاث ا الحشنشال اإنمال كالا يبحاث مال يءياد ز ماه ،ففناه ضامب
وق ال امع ا ال ابهل الوا ثلرنال ،اجعأاه اراا لهامه .ثا
صفحل
امودل ب هبه زائفل ثلرنل اقمر بهل ا الشول بخأق اواا ا ضاأ ا خوذ
اإلممائنأنلت .از مه نكا بلطال كمال بنكاله مالبشل .فعادنلا رجال ا ومللاه
ب ا اامجل ،اباامن أنااه ب ا بمناالا ،اامااودل أنااه ب ا ولناال !!  .انااكا
انحمار كبنام ا اكه االماودالل العأما ،اال قنمال لاه فا نازاا ال امع
االعشل االعأ  .انو الند أنه نه ل يأا يبحاث ا الحشنشال العأمنال اإنمال
ر ا ا يءيد به ز مه الزائ .
كلا يبحث
ث ااصل ك ه بشولاه(( :المما لل الثلننال ،كاوا المام و ُخأشات اماوش الً
طان  ،ابواد هللا خأشهال ا طان األري كمال ابواد خأاق آول فهاكا يأام
ايد نموذجل ً ف الوفأنم مانأوا لاه ال بعاده ،مانخوأ ضام ناكا اإلطالر
كظور إطلرر خوأ  ،يمأ
ركلال ملئم ق ليل المم و مل لو ركلالكلنل
ا نمااامنه نماااوذج ا إطااالر االماااووبلع فناااه المااام و كاااكيل ا أحاااق لأمجااال
ض ع المجل.33))...
ابللمجل ألنهل خأوقل جزا كه ،ضأ
أقول :ربميمه نكا بلطل جمأل ارفالن  ،اي هد أار ادنلا ب ناه ياوأأ
بهاواه ايمااودل باه ابمربلرااه مال خرا لاه مااأفل .لأا ننهاالت ،فموار كلناات
الادلنل ولال يُحاوأ النهال ايماودل بهال !! .إا
األنواا االمربلت المجموو
م كنفنل خأق واا موه إلر هللا مبحلنه ارعاللر الان إلار ناواا ادنلا
ت المَّا َمل َا ُ
ا ثلله ،قلل رعللرَ (( :الَ ِو ارَّبَا َ ْال َحا ن
ات َا ْاألَرْ يُ
ق َ ْن َاواانُ ْ لَفَ َما َد ِ
33
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اوا [المء كااوا :
ْم ُ
ضا َ
اام ِن ن ع ِ
َا َ اا فِاان ِه َّ بَاالْ َرَ ْنكَاالنُ بِاا ِك ْك ِم ِن ْ فَهُاا ْ َ اا ِذ ْك ِ
ق َنفُ ِم ِه ْ َا َ ال ُك ُ
كات
ي َا َال َخ ْأ َ
 ،))]21ا(( َ ل َ ْاهَدرنهُ ْ َخ ْأ َ
لاا ِ
ق ال َّم َم َ
ت َا ْاألَرْ ِ
ُ وَّ ِخا َك ْال ُم ِ اأِّن َ َ ُاداً [الأها  .))]51 :فالهلل مابحلنه ناو الاكر يعأا كنا
خأق واا ،انو الكر خبمنل بكلأ ال يوم األ م أل د خأشه .ابمل اناه
مبحلنه خبمنل انه خأق واا ا آول فأا ل ادنلا ا ثللاه بلطال قرعال اال
قنمل له .الن صاحنحل ا خأاق اواا ا آول ياكشص ا قنموهال ا ألنوهال
اوارنل ا قوهل المجال .لان صاحنحل  ،ألا هللا رعاللر خأشكال كأكال ا
نف اا ادو ناو آول أناه الما ل ،النمات اواا نا الوا خأشات كاه فشا .
اخأشه لكل نف اا دو له قنمل كبمى جهل المألنال االواماب الما ا
ق لَ ُأ ِّ ا ْ َنفُ ِما ُأ ْ َ ْز َااجال ً
ااالجومل  ،الهكا قلل رعللرَ (( :ا ِ ْ آيَلرِ ِه َ ْا َخأَ َ
ُاا
ت لِّشَا ْاو ٍل يَوَفَ َّأام َ
ال بَنْاكَ ُأ َّ ا َاو َّووً َا َر ْ َمالً إِ َّا فِا َذلِا َ
أ َآليَاال ٍ
لِّوَمْا ُأكُوا إِلَ ْنهَاال َا َج َعا َ
[الامال  ،))]21 :ا((نُا َاو الَّا ِكر َخأَشَ ُأا ِّ ا نَّ ْفا ٍ َاا ِ ا َد ٍو َا َج َعا َل ِ ْكهَاال َز ْا َجهَاال
لِنَ ْم ُأ َ إِلَ ْنهَل [األ مار  .))]112 :كمل ا خأاق اواا ا آول ال ياكشص ا
ام
ألنوهل كد هللا بدا،بدلنل قوله رعللر(( :يَال َينهَال الكَّال ُ إِنَّال َخأَ ْشكَال ُك ِّ ا َذ َك ٍ
هللاِ َ ْرشَاال ُك ْ إِ َّا َّ
ام َ ُأ ْ ِ ك ا َد َّ
الرفُوا إِ َّا َ ْكا َ
ال لِوَ َعا َ
َا ُنثَاار َا َج َع ْأكَاال ُك ْ ُا اعُوبل ً َاقَبَلئِا َ
هللاَ
ال
ضان ُ َ َم َ
لب لَهُ ْ َربنهُا ْ َنِّا الَ ُ ِ
َ أِن َخبِنم [الحجمات  ،))]14 :ا((فَل ْموَ َج َ
َ ل ِ ٍل ِّ ك ُأ ِّ َذ َك ٍم َ ْا ُنثَر بَ ْع ُ ُأ ِّ بَ ْع ٍ [آل مماا  .))]125 :فأ ل
دنلا بلطل ص افم ل  ،افنه ر ار ب اافوماا أر ال مع االكل
لغلياالت ررورياال ف ا نفمااه ،هااد بهاال لنالاال إلاار الشااول بورااور ااواا ا
وااات مبشوهل.
ثا ا اادنلا إباامانن كماال اامر آياال (( َابَا َد َ َخ ْأا َ
الا ِ ا ِطاان ٍ
اإلن َما ِ
ق ِْ
[المجدو  ، )) ]2 :فشرعهل مل بعدنل ا ا مانلقهل اقامر خا ر ال راوراه،
ففنه نكل ااصل فعأه الوحميف  .فبعد ل رو ديث "خأاق اواا ا ضاأ آول
" ا روه ب بهل زائفل  ،ففنه بعاد ذلاأ رجا إلار الشامآا الأامي امو خامى،
ا مفه از ا واا ُخأشات خأشال كفالا كاآول ،الا رُخأاق كاه  ،عومادا
عكار اإلنمالا .فشالل ((:اآلا،
أر رحديد عكر الكف كمل فعل قبل
قااد يخاامج اا ااد لنشااول :الأ ا ياال خ ا  ،بااو نمياامو ف ا نااكا الحااديث ال اكر
خمجااه فاا الالااحنحن لاا ياا ت بجديااد ألا الشاامآا قاامر شنشاال ا ااواا
خأوقااااال ااااا آول ،انااااا جااااازا ااااا آول ،اجمااااالننم المفمااااامي أااااار
نكا…صحنل ،فهل ن خرلوا االم ر نو ف ال الكملا ((يَل َينهَل الكَّل ُ
ارَّشُ ْ
ق ِ ْكهَل َز ْا َجهَل َابَ َّ
ث ِ ْكهُ َمل ِر َجلالً
وا َربَّ ُأ ُ الَّ ِكر َخأَشَ ُأ ِّ نَّ ْف ٍ َاا ِ َد ٍو َا َخأَ َ
َكثِنماً َانِ َملا [...الكمالا  ))]1 :اآليال ااضاحل  .ال نا ال نفا خأشهال هللا
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آول ،اخأق كهل زاجهل واا ،انكا قول جمهامو المفمامي ولايس بصاحي
وهم مخطئون )).34
ا(( قد رشولوا اآلا ،ل جم يهال المجال ،ال ااد جم راأ! ال رياد ال
الجملرو اال الجمااو اال ا يشلل إناه خالل فعُامر ،اال ا أا ا ماوعأ
بهكا الأشب ،اإنمل نو الوحشنق فلنوبهوا! “يل يهل الكل ارشوا ربأ الكر خأشأ
نف اا دو ،اخأق كهل زاجهل[... ”..الكملا  ))]1 :كأمال “زاج” فا
الشاامآا افا الأغاال العمبناال رُرأااق أاار الكااو ن ؛ أاار الااككم ا أاار األنثاار
“امأ نت ازاجأ الجكل” نت الككم ازاجأ األنثر ،اكأمال زاجال رنام
ااروو ف كولب هللا ،ان لغل رويلل ،االأغل الفالانحل الشويمال نا “زاج”
الككم زاج ان زاج ،انكا يُعمر المانل  ،ا ناو ماوشولوا إا ال فا
اآلياال قرعال ً “خأشأا ا نفا اا اادو” نااو آول النماات ااواا“ ،اخأااق كهاال
زاجهاال” ن ا ااواا ،ا ناال م صااد أ اآلا ام صاادل رشميب ال ً كاال المفماامي
أستروح إليِ وأستكين إليِ وأبخَ لاِ أن الانفس الواحادة هاي
ألقول :الذي
ّ
حوا والزوج هو آدم ،ولم يبق متعلّق ألحد بهذ اآلياة حتاا يقاول نالاحل
ديث ب نميمو فا الالاحنل ُخأشات اواا ا ضاأ آول ..رعأماوا لمالذا
لمااببن اثكاان  :فهااكه ناا القاارا ة الموضااوعية لكتاااا هللا تبااار ،وتعااالاة
ا أنكل ا نوعأمهل انمهام فنهال انحاكقهل ،االً :حيثماا وردت كلماة نفاس فاي
كتاااا هللا اروت ءنثاال ،امااوشول ألا الأفظاال ءنثاال ،اف ا لغاال العاامب قااد
رأااوا الأفظاال ءنثاال ا الااداقهل ااككم فنالاال رااككنمنل ا وباالراً بللمالاادا ،
ايالل ر ننثهل وارانل ً الأفال انكه الأغل عمافل جداً ،ف نلنل ً يشول ل نفه
كه ا الشول يعل ل عل أل المفمو ألنه كأفظل فموو ،ا نلنال ً يُعل ال عل أال
الجم ألا الداقه نل كثنماا انكا جالئز جاداً ،افا ق انل ال اأ ناكه
ف ا رااياال ف ا الالااحنحن “فاافا ذنباات رشنمااه ”..اف ا رااياال “إا ذنباات
رشنمهاال ”..الهاال ر ا اي ت كثناامو )) 35ا((وهنااا فااي قضااية الاانفسة فااالنفس
حيثما وردت ترد مؤنثة باستمرارة فال توجد شابهة أن نقاول وردت ماذ ّكرة
صحت لنا هذ القاعدة)) ..
ألنّ مصداقها آدم مذ ّكرة وحيثما تأ ّملنا كتاا هللا ّ
.36
ا(( ااآلا الاازاج كماال روفكاال قباال قأناال يمأا ا يأااوا الااككم ايمأا ا
يأااوا األنثاار “ مااأ ناات ازاجااأ[ ”..البشاامو  ،]45 :ااضاال نااه األنثاار،
الأ ا نكاال “خأااق كهاال زاجهاال[ ”..الكماالا  ))]1 :الااككم ا األنثاار ! نااكا
34
35
36

دنلا إبمانن  :األممو ف اإلم ل  ،نمق الأولب حمد دار ،اراجعوه كر زيووا  ،ص.15-11 :
دنلا إبمانن  :األممو ف اإلم ل  ،نمق الأولب حمد دار ،اراجعوه كر زيووا  ،ص.15 :
دنلا إبمانن  :األممو ف اإلم ل  ،نمق الأولب حمد دار ،اراجعوه كر زيووا  ،ص.12 :
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يعومد ،الكعوو إلر الشمآا فخنم ل يُفمم به الشمآا نو الشمآا ،فاللشمآا خنام
ل يفمم نفمه ،الكشم ف مورو األ مار ((نُ َو الَّ ِكر َخأَشَ ُأ ِّ نَّ ْف ٍ َاا ِ ا َد ٍو
َا َج َع َل ِ ْكهَل َز ْا َجهَل لِنَمْا ُأ َ إِلَ ْنهَال [األ امار “))]112 :ناو الاكر خأشأا ا
نف ا اا اادو اجعاال كهاال زاجهاال لنمااأ إلنهاال ”..فااالزوج هنااا واض ا أنّااِ
الاذكر ،اآياال األ اامار نا آياال النسااا ذاتهااا لايس هنااا ،فاار بينهمااا ،اال
نعامر كنا رفال المفماماا ا الوشالط ناكه اإلاالرو الشمآننال “خأشأا ا
نف اا دو اخأق كهل زاجهل” ” ))...ا(( ابكلأ صبحت الش نل ااضحل
جداً بف ل هللا ااموشل ت أر صماطهل..إذاا األرج في آية الكمالا ا يُاماو
بللكف الوا دو واا ،ابللزاج نو آول ،فهل آول ُخأق ا اواا اناو جازا
كهل رنم صحنل طبعلً ،ال يشل د نكا ،الأا ناكا ألا الشالر فا ذنلنكال
جمنعل ً ا اا د كهمل ُخأق اآلخم ،انكه ق نل رنم صحنحل ،فلهلل يشول
“وباادأ خلااق اإلنسااان ماان اااين ”..فأماال ُخأااق آول ا طاان ُخأشاات نا ا
طاان  ،اقااد رشولااوا فماال وض ا “ ا ” نكاال إذاً “خأااق كهاال ”..نااكه لنماات
لأوبعن  ،فشد رأوا “ ” ن وئنل ابودائنل ،اقاد رأاوا ربعن انل ،اقاد رأاوا
بنلننال ،اقاد رأاوا لغنام ذلاأ ،ال نكال فاـ “ ا ” لنمات ربعن انل ،فشا أاار
الماايل ،ا أر ر ر يمى ا اواا ُخأشات ا ضاأ آول ،ر ُخأشات ا
جاازا اا جاازاا آول ،فنشولااوا “ اا ” نكاال ربعن اانل انااكا رناام صااحنل،
اضاااعن جاااداً ،اماااكشول لمااالذا اماااككور المشااالل)) .37ا(( إذاً “خأاااق كهااال
زاجهل ”..جعل كهل زاجهل لن المماو البول ،اال يخرم نكا أار بالل ا
يعاامر فع ا ً قاامااو الشاامآا وضااو نل ً ا رأااوا “ ا ” ربعن اانل أاار نااه
امااوهل جااز ًا كهاال ف ن ا ه خأشاال آخاام ..باادا! إنماال “ ا ” بنلنناال ،ر خأااق ا
جكمهل ،نو هل زاجل ً لهال ،اناكا ناو الرلئال الاكر لا يجاده ال انخ اإل الل
ابا لاااور ،اال زال ناكا الرلئاال يأال بوشمياامه إلار النااول انحا حواالجوا
إلنه))  . 38ا(( نعاوو امو خامى لكشاول إذاً لان فا الشامآا آيال اا ادو اال
ااارم آياال يمأا ا يوعأااق بااه ا ذنااب إلاار ا ااواا مااوأل ا آول ،إنماال
ُخأشت خأشل ً موش ً “ابد خأق اإلنملا طن  ”..كمل ُخأق آول )).39
أقااول :إا اادنلا إباامانن ااد نفمااه  ،اخر ا جمهااور المفماامي واا
ولنل صحنل ،از نه صلب فنمل قلله .كمل نه امومم فا رحميفاه لويالت
الو امودل بهل كمل فعل اآليل الملبشل  .االحشنشل نه ل يشم الشمآا قمااو
وضااو نل ،اال فماامه رفماانما صااحنحل كماال ز ا  ،اإنماال رمااأ أنااه بهااواه
37
38
39

دنلا إبمانن  :األممو ف اإلم ل  ،نمق الأولب حمد دار ،اراجعوه كر زيووا  ،ص.12 :
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دنلا إبمانن  :األممو ف اإلم ل  ،نمق الأولب حمد دار ،اراجعوه كر زيووا  ،ص. 12 :
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رحميفل ار بل .االاأ ا زا مه الو
ال واند االمعرنلت اآلرنل:

ثلرنل بلطأل جمأل ارفالن  ،بدلنل

دنلا إبمانن ب ا واا ل رُخأق آول اإنمال خأشات خأشال
أوال :إا ز
خلصل ثأه ز بلطل  ،ألا الشمآا الأمي كد ف دو آيلت ا الب ام كأها
بككورن اإنلثه خأشه هللا رعللر نف اا دو نا صاأه كأها الا يشال
نفمن  .قلل مبحلنه(( :يَل َينهَال الكَّال ُ ارَّشُ ْ
اوا َربَّ ُأا ُ الَّا ِكر
نه مبحلنه خأشه
ق ِ ْكهَال َز ْا َجهَال َابَ َّ
اث ِ ْكهُ َمال ِر َجالالً َكثِناماً َانِ َمالا
َخأَشَ ُأ ِّ نَّ ْف ٍ َاا ِ ا َد ٍو َا َخأَا َ
َاارَّشُا ْ
الا َ أَ ا ْن ُأ ْ َرقِنب ال ً (الكماالا :
وا بِ ا ِه َااألَرْ َ اال َل إِ َّا هللاَ َكا َ
اوا هللاَ الَّ ا ِكر رَ َماالالُ َ
الا ْاأكَل
ر َن َ ا َ ُك ِّ ا نَّ ْف ا ٍ َاا ِ ا َد ٍو فَ ُم ْم اوَشَ ٌّم َا ُ ْم اوَ ْو َوع قَ ا ْد فَ َّ
،))1ا(( َانُا َاو الَّ ا ِك َ
ُاوا (األنعالل  ،)) 21 :ا((نُ َاو الَّا ِكر َخأَشَ ُأا ِّ ا نَّ ْفا ٍ َاا ِ ا َد ٍو
ت لِشَ ْو ٍل يَ ْفشَه َ
اآليَل ِ
َا َج َع َل ِ ْكهَل َز ْا َجهَل لِنَ ْم ُأ َ إِلَ ْنهَل (األ امار  ،))) 112 :ا(( َخأَشَ ُأا ِّ ا نَّ ْفا ٍ
َاا ِ َد ٍو ثُ َّ َج َع َل ِ ْكهَل َز ْا َجهَل َا َ َ
اج يَ ْخأُشُ ُأا ْ فِا
نز َل لَ ُأ ِّ ا ْ ْاألَ ْن َع ِ
الل ثَ َملنِنَالَ َ ْز َا ٍ
ت ثَ َ ٍ َذلِ ُأ ُ َّ
هللاُ َربن ُأ ْ لَاهُ ْال ُم ْأا ُ
أ َال
ق فِ لُأُ َمل ٍ
وا ُ َّ هَلرِ ُأ ْ َخ ْأشل ً ِ بَ ْع ِد َخ ْأ ٍ
بُرُ ِ
وا (الز ام  .)) 2 :فا يالال الشاول بوجاوو نفمان :
امفُ َ
إِلَهَ إِ َّال نُ َو فَ َنَّر رُالْ َ
ادنلا بوجاوو
آول ا واا  ،اإنمل الب م كأه خأشاوا ا نفا اا ادو .فاز
نفمن خأق كهمل الب م بلطل قرعل .
ابمل ا األ م كاكلأ فما ناكه الاكف الوا ادو ،نال نا  :آول ل اواا .
إنهاال آول النماات ااواا باادلنل ا ال إنماالا خأشااه هللا نااو آول كماال ف ا قولااه
ط ن ٍ ث ُ َّ َج َع َل ن َ ْم أ َه ُ ِ مُ َ ل َلٍ ِّ َّ لا
رعللرَ (( :ا ب َ َد َ َخ أْ َ
م ل ِا ِ ِ
اإل ن َ
ق ِْ
م َّو اه ُ َا ن َف َ َخ ف ِن هِ ِا نر ا ِا هِ )( الماجدو  )) 2 -2 :اقاد مابق بنالا
َّ هِ ن ٍ ث ُ َّ َ
رحميفلت دنلا ف ر به بوأأ اآليلت.
ذلأ ارفالنأه اإبرلل اك
الل
لل َرب َنأ لِ ْأ َم َئِ َأ ِل إِنِّ َخاللِق بَ َ اماً ِّ ا
ص ْأ َ
َ
ا كهل قوله رعللرَ (( :اإِ ْذ قَ َ
ال ٍ
وا فَف ِ َذا َم َّو ْيوُهُ َانَفَ ْخ ُ
ت فِن ِه ِ ْ رُا ِ فَشَعُوا لَهُ َمل ِج ِدي َ [الحجم
ِّ ْ َ َمف ٍ َّ ْمكُ ٍ
 .))]22-21:نكا الب ام ناو اإلنمالا األال ،االب ام األال  ،اناو آول أناه
الم ا ل ألنااه نااو الااكر خأشااه ا رااماب ا اام بللمما اال الومابناال المعمافاال
ا مجد له الم ئأل .ال يشل هللا رعللر نه خأق ب مي  ،كمل فا قولاه رعاللر:
اا [المء كاوا  .))]12 :فالهلل
(( فَشَللُوا َنُ ْء ِ ُ لِبَ َ َم ْي ِ ِ ْثأِكَل َاقَ ْو ُ هُ َمل لَكَل َ لبِ ُد َ
رعللر خأق ب ما اا دا رماب ا مجد له الم ئأل  ،ال يخأق ب مي نمل
صال بكا آول كمال ز ا ادنلا ،اإنمال ناو ب اام اا اد ا صال اا اد انفا
اا دو  .فحواا ل رخأق كفالاأل اإنمال خأشات ا آول أناه الما ل ألناه ناو
ال ب م اا ند.
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ا كهل قول الكبا  -أناه الالا و االما ل (( :-الكال بكاو آول  ،اخأاق هللا آول
ا رااماب)) .40فااكح آلول اآول ا رااماب ،فهااو ال الب اام  ،اكاال الكاال
يكومبوا إلنه كه واا.
ا كهل ي ل قوله أنه الال و االم ل (( :امووصوا بللكملا ففا المام و
ُخأشت ضأ اإا وج ا ا ف ال اأ ا ه.41))...فحاواا خأشات ا
آول ال رُخأق ثأه خأشل موش .
دنلا ب ا الكف الوا دو المككورو ف الشمآا كشوله رعاللر:
ثانيا :إا ز
((يَل َينهَل الكَّل ُ ارَّشُ ْ
ق ِ ْكهَال َز ْا َجهَال
وا َربَّ ُأ ُ الَّا ِكر َخأَشَ ُأا ِّ ا نَّ ْفا ٍ َاا ِ ا َد ٍو َا َخأَا َ
َابَا َّ
اث ِ ْكهُ َماال ِر َجاالالً َكثِنااماً َانِ َماالا [...الكماالا  ))]1 :نا ااواا النماات آول،
باد وى ا كأماال " الاكف " ءنثاال النماات اككمو ،الا رامو إال ءنثاال ،فهااو
ز بلطال ارحميا لأ امع االأغال ،اال يشولاه إال جلنال ا صال ب ناوى
قلله لغليل ف نفمه .ألا الحشنشل ن ا كأمل" الكف " كونهل ءنثل ففنهال
ور اإا ل يأ ذكما
رُرأق أر الككم ااألنثر ،ارُرأق ي ل ر كلئ
اال نثر  ،ايُعمر ضمنمنل اصل بهل منل الأ ل ا عرنلرهال الموعأشال
به ،بدلنل قوله رعللر (( :يَل َيَّوُهَل الكَّ ْف ُ ْال ُم ْ
ضانَلً
ِّاأ َرا ِ
ر َملِكَّالُ ارْ ِج ِعا إِلَار َرب ِ
ضانَّلً فَاال ْو ُخأِ فِا ِ بَاال ِور َاا ْو ُخأِا َجكَّوِا )(البأااد .))40 -22 :انااكه اآلياال
َ مْ ِ
رخلطب الاككم ااألنثار قرعال ،فالهلل رعاللر خلطبهمال باللكف المرملكال .ا ا
ذلأ ي ل قولاه رعاللر(( :يَ ْاو َل رَا ْرِ ُكالن نَ ْفا ٍ رُ َجال ِو ُل َ ا نَّ ْف ِماهَل َارُا َوفَّر ُكالن
ت َانُ ْ الَ ي ْ
نَ ْف ٍ َّ ل َ ِمأَ ْ
وا [الكحل  .))]111 :رأمرت الكف نكل مرن
ُظأَ ُم َ
اف الحللون رعك المجل االمم و قرعل .ألا كا كهمال مانجلول ا نفماه
يول الشنل ل.
اإا ل
بل ااألكثم ذلأ ففا الكف يُمأ إط قهل أر كل كلئ
يأ ذكما اال نثر كللم ئأل ث  ،بل ايالل إط قهال وار أار هللا رعاللر
بدلنل قوله مبحلنه أر لملا نبنه نمر(( :رَ ْعأَا ُ َ ال فِا نَ ْف ِما َاالَ َ ْ أَا ُ َ ال
اأ َنا َ
ب [الملئاادو  . ))]112 :فنُعامر المعكار ا
اأ إِنَّ َ
فِا نَ ْف ِم َ
ات َ ا َّ ُل ْال ُغنُاو ِ
ماانل الأ ا ل ا ا عرناالت ال اامع الو ا رحاادو المعاالن االمفاالنن  .ا أنااه
فز
دنلا ب ا الكف الوا دو ف قوله رعللر(( :نُ َو الَّا ِكر َخأَشَ ُأا ِّ ا نَّ ْفا ٍ
ال ِ ْكهَال َز ْا َجهَال لِنَمْا ُأ َ إِلَ ْنهَال [األ امار  .))]112 :فهاو ز ا ال
َاا ِ َد ٍو َا َج َع َ
ولنل صحنل أنه ،بحأ ا الكف الوا دو ررأق أر الككم ااألنثر ،ا أر
 40األلبلن  :صحنل الوم كر ،ج  4ص ، 101 :رق .2201 :
 41البخلرر :الالحنل ،ج  1ص ، 144 :رق  . 4441 :ا مأ  :الالحنل ،ج 1ص ، 121 :رق . 4212 :

12

ادنلا با ا
لان باككم اال نثار .ابمال ا األ ام كاكلأ فاز
ر كلئ
الكف الوا دو المككورو ف رأأ اآليل ن اواا ز ا بلطال ،اإنمال نا آول
أنه الم ل ،بدلنل نه مبق ا بنكل ا رأأ الكف الوا دو ن آول انو نفمه
ال إنملا ،ا ال ب م.
ثالثا :إا اآليل الثلننال الوا ا او بهال ادنلا إبامانن ال يالال اال وجالج
بهل ،ان قوله رعللر(( :نُ َو الَّ ِكر َخأَشَ ُأ ِّ نَّ ْف ٍ َاا ِ َد ٍو َا َج َع َل ِ ْكهَل َز ْا َجهَال
لِنَ ْم ُأ َ إِلَ ْنهَل [األ مار  ،))]112 :فشد ز نهل ردل أر ا الكف الوا ادو
نا اواا ،ازاجهال اناو آول  .اكالا ماال قللاه(( :فاالزوج هناا واضا أنّااِ
الذكر ،اآيل األ مار ن آيل النسا ذاتها ليس هنا ،فر بينهما )).
أقااول :ال يالاال اال وجاالج بوأااأ اآلياال ،ألنااه ل ا يثباات نهاال رااوأأ ا آول
ا ااواا -أنهماال الما ل ، -ا اادنلا اروناال بوااورو ،فأا يوروناال كل أاال اال
الو ر ر بعدنل .ا كد ل نورو اآليون انوادبم فنهمال يوبان نهال ال راوأأ ا
آول ا ااواا اال يالاال االمااودالل بهماال أاار ا الااكف الوا اادو ن ا ااواا
ال
ازاجهال ناو آول .ااآليوالا نمال(( :نُ َاو الَّا ِكر َخأَشَ ُأا ِّ ا نَّ ْفا ٍ َاا ِ ا َد ٍو َا َج َعا َ
ت َ ْم ً َخفِنفل ً فَ َمم ْ
ِ ْكهَل َز ْا َجهَل لِنَ ْم ُأ َ إِلَ ْنهَل فَأَ َّمل رَ َغ َّ لنَل َ َمأَ ْ
َّت بِ ِه فَأَ َّمل َ ْثشَأَات
صاللِ ًحل
صاللِحل ً لَّكَ ُأاونَ َّ ِ ا َ ال َّ ال ِك ِمي َ فَأَ َّمال آرَلنُ َمال َ
َّو َ َوا هللاَ َربَّهُ َمل لَلِ ْ آرَ ْنوَكَال َ
َج َع ا َ لَ اهُ ُا ا َم َكل َا فِن َماال آرَلنُ َماال فَوَ َعااللَر َّ
وا [األ اامار -112 :
ام ُك َ
هللاُ َ َّماال يُ ْ ا ِ
.))]120
نف اا ادو،
ااضل اآليل األالر نهل كدت أر ا الب م صأه
دنلا كمل بنكله آنفل .لأ
انكه الكف ن آول أنه الم ل ،انكا يكش ز
آول ا واا ،اإنمل يوأأ ا الاكف الب اميل ل ال
عكر اآليون ال يوأأ
اخأق زجهال كهال ،ا ا صاك ا الكال  ،كشولاه رعاللرَ (( :ا ِ ا ْ آيَلرِا ِه َ ْا
ال بَنْاكَ ُأ َّ َاو َّووً َا َر ْ َمالً إِ َّا فِا
َخأَ َ
ق لَ ُأ ِّ ْ َنفُ ِم ُأ ْ َ ْز َااجل ً لِّوَ ْم ُأكُوا إِلَ ْنهَل َا َج َع َ
ُاا [الامال  .))]21 :اال الند أار نهمال ال يوأأمالا
ت لِّشَ ْاو ٍل يَوَفَ َّأام َ
َذلِ َ
أ َآليَال ٍ
آول ا واا اإنمل أر الكف الب ميل ل ل اصك كهال ا الكال ناو
صللِحً ل َج َع َ لَهُ ُا َم َكل َا فِن َمل آرَلنُ َمل فَوَ َعللَر َّ
هللاُ َ َّمل
اآليل الثلننل(( :فَأَ َّمل آرَلنُ َمل َ
وا [األ مار  .))]120 :فحلال ألبويكل آول ا واا ا يُ مكل بلهلل ،ف
يُ ْ ِم ُك َ
يالل نمبل ال م إلنهمل.
ااضاال ا ذلااأ ا اآليواان ال روأأماالا ا آول ا ااواا ،ابااكلأ يمااش
اماودالل ادنلا بهماال ا جهاال ،انمال ااالنداا ي ال أاار ملرماوه لأشااص
االبوم ف امودالله بهمل جهل ثلننل .انمل النداا ي ل أر دل صاحل
قااول اادنلا  (( :اآياال األ اامار ن ا آياال النسااا ذاتهااا لاايس هنااا ،فاار
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بينهما)) .فهمل لنمول كمل ز  ،انكا رحميفالت المجال ار اأن ره لأشاماا
رعمد .فم نه يوجد رشالط بان آيال الكمالا (( يَال َينهَال الكَّال ُ ارَّشُ ْ
اوا َربَّ ُأا ُ
اث ِ ْكهُ َماال ِر َجاالالً َكثِنااماً
ق ِ ْكهَاال َز ْا َجهَاال َابَا َّ
الَّا ِكر َخأَشَ ُأا ِّ ا نَّ ْفا ٍ َاا ِ ا َد ٍو َا َخأَا َ
َانِ َملا َاارَّشُ ْ
لا َ أَ ْن ُأ ْ َرقِنبل ً [الكمالا
وا بِ ِه َااألَرْ َ ل َل إِ َّا هللاَ َك َ
وا هللاَ الَّ ِكر رَ َملالُ َ
ه ،ففا الموضوع خوأ  .ألا
 ))]1 :ابن آيو األ مار المككوررن
آياال الكماالا رأأماات ا الااكف الوا اادو اآول ا ااواا اركلمااأهمل ،لأ ا آيو ا
ذلأ اإنمل رأأمول ملمال ا الازاجن الأاكي ياد واا
األ مار ل روأأ
هللا ا يمزقهمل ذريل صللحل ،فأمل رزقهمل ل ي أما ا امكل به.
ق
ا لز
دنلا إبمانن ب ا امر " ا " فا قولاه رعاللرَ (( :ا َخأَا َ
ِ ْكهَاال َز ْا َجهَاال)) ،ن ا " بنلنناال " النماات " ربعن اانل " ،ف ا يالاال أل اامي
ملمنن  :الهمل نو ا منل اآليل الند بكفمه ابشوو ااضاو با ا " ا "
لأوبعن النمت لأبنلا .الو كلنت لأجك لوجدت ف اآليل قميكل رثبت ذلأ
ثأهل  ،ا اابنهل لهل .فعدنلا ل يءيد ز مه ب يل قميكال
ك ا رشول  :خأق
ا الااكص ،اإنماال ا ومااد ملماال أاار الظا ااإل أاالا ااال وماالل  ،انااكا ال
قنمل أمنل له لل منل الأ ل االمعرنلت الموعأشل به .ا األ م الثالن  ،ناو
نه مبق ا بنكل ا الب م كأه خأشه هللا رعللر نف اا دو ن آول أنه
الم ل النمت واا الو ن بكفمهل ُخأشت كه.
كمل نه قول دنلا  (( :نعوو مو خمى لكشاول إذاً لان فا الشامآا آيال
اا دو اال ارم آيال يمأا ا يوعأاق باه ا ذناب إلار ا اواا ماوأل ا
آول ،إنمل ُخأشت خأشل ً ماوش ً “اباد خأاق اإلنمالا ا طان  ”..كمال ُخأاق آول
)) .42نو ز بلطال قرعال راو ادنلا ا يشكا باه نفماه ايغالل باه الكال .
االحشنشل ن نه نو الاكر لا يعوماد أار ر ولنال صاحنل يثبات ز ماه ا
جهال ،شلبال ولال خأااق اواا ا آول الواضاحل ا جهال ثلننال ،ا ملرمااوه
لأوحمي االو ب انواللرا لز مه جهل ثللثل .ور نه كمر االمو هلو
الا ِ ا ِطان ٍ [الماجدو  ،))]2 :اقاد مابق ا
بشوله رعاللرَ (( :ابَا َد َ َخ ْأا َ
اإلن َم ِ
ق ِْ
بنكل رحميفه لويل افملو ابر ا رفمنمه لهل.
اادنلا إباامانن
وإنهااا ا لهااذا المبحااث -الثالااث -يُمااوكو كااه ا اازا
ارناامه ااا الوراااورين فااا راا اي ره الموعأشااال بآيااالت ا لوياااث خأاااق آول
ا واا -أنهمل الم ل -ن زا بلطأل ار اي ت رحميفنل غمضل ازائفل
قللوا بهل انواللرا لخمافل الوراور اااجمره المز و ال ررا بر نهال اام ل
42

دنلا إبمانن  :األممو ف اإلم ل  ،نمق الأولب حمد دار ،اراجعوه كر زيووا  ،ص. 12 :
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ا أمل كمل ثبوكله ف كولبكل نكا .فوبن ا عكر الخأق ف الشامآا الأامي ناو
اإليجاالو بعااد اادل الاان الوشااديم ال ُمماابق كماال ز ا اادنلا اال نااو الورااور
الع ور .ااا اإلنملا األال نو آول – أنه الم ل – ال يُمبق ب ااول كلنوا
أشال امانرل بنكاه ابان ماأ رشاد ه  .ا ا اواا ُخأشات ا آول الا رُخأاق
ثأه خأشل خلصل.ا ا دنلا إبمانن ل يأ نكل ف عظ ل نشأه اقللاه فا
رفمنمه لويلت الو ا و بهل أر زا مه .
وختاماا لهاذا الفصال -األول -يوبان كاه ا الشامآا الأامي ياكش اااجمو
ملمهل ايهد هل ناد ل اال يُمأا الجما بنكاه ابنكهال .ألا الشامآا
الورور
بن ا كد أر ا اإلنمالا ااأل نالا األرضانل خأشها هللا رعاللر خأشال خلصال
بم ما ل ز كنل كثنمو ا وشرعل رمات فنهال مأنالت خأاق كثنامو ا وجادوو
رمت بللخأق الخلص ال الوراور الع اور المز اول .اناكه الحشنشال كمال نا
ام نل فه ي ل أمنل كمل منوبن ف الفالل اآلر .
***********
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الفصل الثاني
نقض شجرة التطور العضوي بحفريات ما قبل العصر الكمبري وبعد
( منذ نحو 0033 :مليون سنة إلا زمن الحياة الحديثة)

أوال  :نقض شجرة التطور بحفريات األحيا الوحيدة الخلية
ثانيا :نقض شجرة التطور بحفريات األحيا المتعددة الخاليا قبل الكمبري
ثالثا :نقض شجرة التطور بحفريات العصر الكمبري وما بعد
أ -الشواهد العلمية علا عدم تطور أحيا العصر الكمبري :
ا -الشواهد العلمية علا عدم تطور أحيا ما بعد الكمبري:
رابعا :نقض مغالطات وتحريفات تطورية :

*****
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نقض شجرة التطور العضوي بحفريات ما قبل العصر الكمبري وبعد
( منذ نحو 0033 :مليون سنة إلا زمن الحياة الحديثة)

قم العأملا الألئكلت الحنال إلار خممال مللاأ رشمانمل رروريال ،نا -1 :
مأأااال البااادائنلت  -2مأأااال الر ئعنااالت  -4مأأااال الفرميااالت  -1مأأااال
الكبلرلت  -5مأأل الحنواا  .اال أل اآلر يبن ذلأ بوضو : 43

ممالك الكا نات الحية

مأأل " البدائنلت " كلئكلت ا ندو الخأنل لن لديهل نواو  ،بمعكر
ار
ا م هل الكوار لن حلطل بغ لا نوار .ان المعمافل بغنم شنشنلت
الكواو  .44انكا اما رراورر كثام مال ناو أما  .كهال البأوميال أار رعادو
األلهل ا نوا هل  :البأوميل الأمايل ،العالويل ،الحأزاننل.45
ا اال مأأاال " الر ئعناالت " فه ا كلئكاالت لهاال نااواو رُعاامر بحشنشناالت
الكواو ،46انكه رمامنل رروريال كثام مال نا أمنال .كهال ا نادات الخأنال
كللبما منول ،ااأل نبل .ا كهل وعدوو الخ يل كللرحللب البكنل الو رعن ف
البحلر .47اال أ ا اآلرنلا يُبنكلا نو الخأنل بللكواو ابدانهل.48

ا ل بللكمبل لظهور الحنلو أار األري ،فافا العأا إلار الناول لا يووصال
إلاار كنفناال لهااور الحناالو إلاار النااول ،اال مااورلع رخأنشهاال ف ا المخاالبم .فشااد
43
44
45
46
47
48

مللأ الألئكلت الحنل،
مللأ الألئكلت الحنل،
مللأ الألئكلت الحنل،
مللأ الألئكلت الحنل،
مللأ الألئكلت الحنل،
الالوررلا خوذرلا

ومو ل العأول http://www.ar-science.com/2014/03/Kingdoms-organisms.html : ،
ومو ل العأول http://www.ar-science.com/2014/05/kingdom-monera.html : ،
ومو ل العأول http://www.ar-science.com/2014/05/kingdom-monera.html : ،
ومو ل العأول http://www.ar-science.com/2014/03/Kingdoms-organisms.html : ،
ومو ل العأول http://www.ar-science.com/2014/03/Kingdoms-organisms.html : ،
ال بأل المعأو لرنل.
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ف اااأت كااال حااالاالت رخأنشهااال بللوجااالرب المخبميااال ااا كثمرهااال اركو هااال
ارأمارانل لعشوو الز  .49اكل ل قلله الوروريوا ا ثلله ا لهاور
الحناالو أاار األري فهاا رخمنكاالت الكااوا ا اناالل  ،ابع ااهل خمافاالت
ا ملطنم .ان كأهل حلاالت لمعمفل ارفمنم لغز لهور الحنالو ااأل نالا،
النمت بحشنشل أمنال قرعال ،اال يالال اال وجالج بهال ااال وأالل إلنهال أار
نهل شنشل أمنل.
ا ا ل لهاور األ نالا أار األري ،فافا الوراورين ز ماوا ا الألئكالت
ال جهول كك ينم المكن  ،ا كه ررورت
الحنل لهمت كلئ
األ ناالا األخاامى .فهااو صااأهل امااأفهل الااكر ررااورت كااه مللااأ األ ناالا
50
ُ ومثأل ف اجمو الورور المز و ل كمل نو ُ بن ف ال أل اآلر :

شجرة التطور كما اختلقها وتوهمها التطوريون

رأااأ ن ا ال خمافاال قاالل أنهاال الورورينااوا اااجمره الورورياال الو ا
فمااماا بهاال لهااور األ ناالا أاار األري ارعاادونل اركو هاال كااك أناالرات
الماااكوات إلااار الناااول .فهااال فميااالت ااال قبااال الأمبااامر رءياااد ااازا مه ل
ركش هل .
أوال  :نقض شجرة التطور بحفريات األحيا الوحيدة الخلية:
اوم
كد الورورين ر ولنل أم يثبت ز مها بوجاوو ماأ
لن
ررااورت كااه األ ناالا بعااد ن ا و األري كااك  1500أنااوا مااكل ،اكاال اال
كاااادن اااا صاااال اااااجمره اررورناااال رخمنكاااالت ارونماااالت ،الكااااوا
ارخمصلت ،ا نواا ارربلت .االمعرنلت الالاحنحل االحفميالت المأو افل
إلر النول ركش ه ارُثبت الخأق ال الورور ،بدلنل ال واند اآلرنل:
 49نظاام ااث  :يبشاار صاال الحناالو لغاازا  ،وقا  . http://www.judgingpbs.com/dfp-slide12.html :ا واا باالر  15 :مااءاال
ااااااااااا نظميااااااااااال الوراااااااااااور ،وقااااااااااا  . http://creation.com/15-questions-for-evolutionists :ا صااااااااااال الحنااااااااااالو،
 . http://www.arn.org/quotes/OL.htmlا صول ارعشند الحنلو  ،وق http://www.ideacenter.org :
50

بو ب هللا  :ل ك فت كه مج ت الحفميلت االموحجمات ،دانل (( بو ب هللا ))

54

أر ال بأل المعأو لرنل .

أوال  :إنه الثلبت ام ل ا أمال ا شا ا الحنالو أار األري باد ت
بللخأق ال بللورور ،ألا لهل بدايل بحأ ا الأوا كأاه خأاو بعاد ادل .فشاد
كلنات لااه بداياال اناكا يمااوأزل ا الأاالئ الحا األال ا األ ناالا األالاار نا
ي اال ُخأشاات خأشاال مااوش  .انااكا يجعاال رأاامار خأااق األ ناالا ا ااماً كرشناال
اطبنعنل ا لويل جدا انو المرأوب االماجل  .فأملذا ال ربشر مأنالت الخأاق
أمرو بحأ ا الح ا األ نلا األالر ُخأشت بعد دل ال رورور  .ابحأ
ا كاال كاالئ ا  -باادلنل الحفمياالت االواق ا  -نااو كل اال بربنعوااه االنفوااه
ابم جوه الوراثنل ،ف يورور ،اال يمورن ا يورور ،اال يُميد اا يورور.
فعاادل رأاامار مأناالت الخأااق نااو الااكر لاان طبنعناال اال كرشناال اال راجحاال،
ايحوالج إلار ولال قرعنال إلثبلراه .فلألصاال فا لهاور األ نالا ناو الخأااق ال
الورااور ا جهاال ،اال يُمأ ا نش ااه إال ب ولاال ررورياال صااحنحل ا جهاال
كده اال ولنل اا د صحنل اال ور
خمى .ابمل اا الورور الع ور لن
راجل يُثبوه كمل بنكاله فا كولبكال ناكا ارنامه  ،فافا ااجمو الوراور الع اور
المز و ل بلطأل ا كشوضل ام ل ا أمل.
ثانيااا :إا الألئكاالت الحناال األالاار الو ا لهاامت ُ بأااما كااك كثاام ا 4
ينم مكل كلنت وكو ل اكثنمو كد لهورنل الا يثبات نهال رراورت ا
مأ رشد هل .ارفالنل ذلأ ا رأأ الألئكلت كلنت نلا وقنشل ا نادو الخأنال
رمج إلر ث ثل ينم مكل كاك لهورنال أار األري إلار الناول .51انا
كلئك الت جهمياال كثناامو األنااواع ااأل ااداو .52كهاال ااث البأومياال االجااماثن
االرحللب ب نوا هل .53اقد بشنت أر للهل كاك لهورنال  ،فأا روراور اال
انشمضت ا ل رزال أر للهل إلر ز لنكل نكا .54فأ رورور ف الربنعل اال
ناواع
ف الوجلرب المخبميل الأثنمو الو جميت أنهل  .كمل اد لابع
البأومياال الو ا خ ااعت لأوجاالرب كثاام ا  50مااكل .55ال ا يُأو ا لوأااأ
األ ناالا الدقنشاال  -كهاال البأومياال -راالريخ ررااورر ،ألنهاال لهاامت فج ا و.56
فظهور رأأ األ نلا بوأاأ الخالالئص ناو ولنال وا ا أار نهال خأشات خأشال
وم .
مأ
خلصل ال رورور
 51ال انشماي جمل لأل نلا  1 ،مبومبم ، 2015 ،وق http://www.astrobio.net/news-exclusive/ :
 52بدائنلت الكوى  ،المحلضمو الملبعل ،جل عل األندل الخلصل لأعأول الربنل  ،موريل  ،ص. 22 :
اااالت الحناااالو أاااار األري  11 ،نااااوفمبم ، 2014 ،وقاااا .http://www.astrobio.net/news-exclusive/ :ا
 53قاااادل
. http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2000735ا فاااا جأاااال الربنعاااال :البأومياااال
الزرقاالا ،الوعشنااد االظهااور المفاالجئ  ،وق ا .. http://netcevap.org :ا ال انشااماي جماال لأل ناالا  1 ،ماابومبم ، 2015 ،وق ا :
http://www.astrobio.net/news-exclusive/
 54صخور ل قبل الأمبمر  ،وق  :الخأقhttp://dl0.creation.com/articles ،
ااام ا جنااالل البأونميااال ااالنمااالا ا م أااال ثكااالئ الخأنااال فااا الوراااور
 55نااالل بااالبأ  :الوراااور الأبنااام الجااازا المااالب
http://drghaly.com/articles/display/
 56ف جأل الربنعل :البأوميل الزرقلا ،الوعشند االظهور المفلجئ  ،وق . http://netcevap.org :
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ثالثااا :إا ال ااواند الحفمياال الو ا رُثباات ا األ ناالا األالاار قباال الأمباامر
كلناات كثناامو ا وكو اال ا لوياال الخأناال  ،ال ا رورااور ا رنمناال اال ن ا
ررورت إلر كلئكلت خمى  ،ن اواند كثنمو رأف لوشميم ار كناد ال قأكاله
 .كهال اث  ،ناه فا مااكل  2004اكو افت بلماومالنل فميالت لمجمو االت
بأونميل كثنمو ر به رمل ل الموجاوو اآلا ارمجا إلار نحاو  4،5أنالر ماكل،
كمل نو بن ونله.57

مااال
ومنهاااا ناااه اكو ااا فااا ماااكل  2015فميااالت بأونميااال فااا
المحنرلت يمج ممنل إلر أنلرر مكل ا ل رزال نل إلار الناول واا ا
58
يراام أنهاال ر رغناام  .ااكو اافت ي اال ناالا طحأبناال وقنشاال رعااوو إلاار
59
أنلرر مكل ،ا ل رزال أر للهل إلر النول .
وفي سنة  2012اكو افت بللهكاد فميالت لرحللاب ماماا شنشنال الكاواو
رمج ا إلاار نحااو  1،2أناالر مااكل .60اف ا نف ا المااكل اكو اافت فمياالت
لألئكاالت ناال وقنشاال بغميك نااد كلناات كثناامو ا وكو اال لهاامت بأااما ا
رلريخ األري رمج إلر نحو  4200أنوا ماكل .61افا الر 2012

لت الحنلو أر األري  11 ،نوفمبم ، 2014 ،وق http://www.astrobio.net/news-exclusive/ :
 57قدل
 58ماااااااااد يحنااااااااار  :وفمقااااااااالت رروريااااااااال نااااااااامت الدراانااااااااال ،وقااااااااا كوااااااااادى الوو ناااااااااد . http://www.eltwhed.com
ا . https://m.phys.org/news/2015-02-scientists-hasnt-evolved-billion-years.htmlا
http://www.pnas.org/content/112/7/2087.abstract
 59ف جأل الربنعل :البأوميل الزرقلا ،الوعشند االظهور المفلجئ  ،وق . http://netcevap.org :
 60نظمhttp://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2000735 :
 61الحناالو ف ا الخ ا الماامي  ،خباالر الورااور االعأ ا النااول ،وق ا https://www.evolutionnews.org/2017/03/life-in-the- :
 . /fast-lane-microfossils-3-77-billion-years-old-pose-challenge-to-materialist-presuppositionsا جأااااااااااااااااااااال
الربنعل الكماخل العمبنال  . , http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7621/abs/nature19355.htm/ / :اكو الر
فميااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالت ممناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  4،2أناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالر مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكل  41ارماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ، 2012
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160831172441.htm

55

ُ ثام فا صاخور رماوبنل بأكادا أار آثالر نالا وقنشال رمجا إلار ال بان :
 1210 – 4220أنوا مكل.62
ومنها أيضا نه ف ماكل  2015اكو ا
مل البحلر ل روغنم أر
جهميل -ف
بأونميل الأبميات .اجادانل ال رازال أار
الحللنل رمل ل .فا يُمأا رمنناز الشديمال ا
قبللل موا ل ر نأ .63

فمياق ا العأمالا نالا وقنشال-
أنلرر ماكل  ،كهال
دى كثم
للهال فها ر ابه بأوميال الأبميات
الحديثال ،اقاد اجادت فا الران

ا كهل ل أكوه ءممل " نلاونلل كلويم لأعأول " ب نه ُكو فت فميل
لبأوميل كبميت رمج إلر  1.1بأنوا مكل  ،ا ل رزال أر للهل واا ر
رغنم كد ل قورنت ببأوميل الأبميت الحللنل ،فوجدرل ُ ورلبشون رمل ل كمل نو
بن ونله. 64

اآخمنل  ،فميل روعأق بللبأوميل الزرقالا ،اُكو افت ماكل  ، 2012انا
الو رشول بعمأنلت الومثنل ال وئ ُ .اجدت ال رازال أار للهال إلار الناول
بربنعوهل االنفوهل.،ارمج إلر  4،2ينم مكل  .انا رليال فا الوعشناد ،
65
الن لهل رلريخ ررورر ،ألنهل لهمت فج و .
 62الحناالو ف ا الخ ا الماامي  ،خباالر الورااور االعأ ا النااول ،وق ا https://www.evolutionnews.org/2017/03/life-in-the- :
 . /fast-lane-microfossils-3-77-billion-years-old-pose-challenge-to-materialist-presuppositionsا جأااااااااااااااااااااال
 ., http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7621/abs/nature19355.htmقاادل
الربنعاال الكمااخل العمبناال :
األ لفنم المأو فل ف العلل  1 ،لر . https://www.sciencedaily.com ، 2012
 63بأومياااااااااال الأبمياااااااااات  ،وقاااااااااا http://newsroom.ucla.edu/releases/scientists-discover-organism-that-hasnt- :
evolved-in-more-than-2-billion-years&usg=ALkJrhg7IjIQVN5Jx0nROBsf0Ncws7na9w
 64نلل بلبأ :الورور االجنولوجنل الجزا الملو
. http://drghaly.com/articles/display/
 65ف جأل الربنعل :البأوميل الزرقلا ،الوعشند االظهاور المفالجئ  ،وقا  . http://netcevap.org :ا البأوميال الزرقالا ،وحا
كللنفورننل اال نلئ http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/ediacaran.php ،
االث ثن اكمللل
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أأل ررلبق الحفميلت الشديمل بمثن رهل الحللنل

جل عال

وبذلك يتبين رأأ ال واند االمعرنلت ا األ نلا الدقنشل الو لهمت
كك نحو  ،ا اكثم ،ا قل  4ينم مكل كلنت كثنامو األناواع ااأل اداو
اوم اال امت بمما ال رروريال؛ اإنمال خأشات خأشال
ال يأا لهال ماأ
كفال ا وكو اال اكثنااما .انااكا ا ااده يأف ا لااكش اناادل اااجمو الورااور
المز و اال ا ملمااهل ،ألا لهااور األ ناالا األالاار بااللخأق يعك ا نهاال ل ا
روراااور اال روراااور ،ارنمنااال الاااكر مااانظهم بعااادنل مااانُخأق اال يوراااور،
اموبشر مأنل الخأق ُ أمرو إلر ا يظهم اإلنملا .انكه الحشنشال نا الوا
ذكمنل الشمآا الأمي كمل بنكلنل ف الفالل األال.
ثانيا :نقض شجرة التطور بحفريات األحيا المتعددة الخاليا قبل الكمبري:
بعاد ل لهامت األ ناالا الدقنشال األالار الو ناادو الخأنال نحاو  4200أنااوا
مكل ا ل بعدنل  ،ااموممت ف الظهور بعد ذلأ بللخأق ال بللورور؛ ففنه قاد
لهااامت نااالا خااامى وعااادوو الخ يااال فنمااال بااان  550 -2500 :أناااوا
مكل.ان أر صكفن مب ل بنكواه الحفميالت المأو افل اديثل ا جهال،
ار ااهد بكفمااهل أاار نشا اااجمو الورااور اإثباالت الخأااق ا جهاال خاامى.
ارفالنل ذلأ فنمل ي ر :
أوال  :بالنسبة للصنف األول رأأ األ الفنم المأو افل ،فها رمجا إلار
الفواامو اال باان  200 – 2100 :أنااوا مااكل ،افنهاال لهاامت نااواع خوأفاال
ا وعدوو الخ يل  ،كللفرميالت  ،االمخلايالت الداويالة االكبلرالت.66فها قاد
لهاامت بعااد األ ناالا الو ناادو الخأناال ا لصاامرهل  ،اقباال كلئكاالت العالاام
اإلويلكلرر فنمل بن  550 – 200 :أنوا مكل.
ذلأ ث ل اكو فه البل ث الجنولوج المغمب بد المزا األلبلن
فا مااكل  2010بللغالبوا  .فشااد ثام ا فميشاه أاار نالا وعاادوو الخ ياال
أنلرر مكل .اقد ر اكو لر  250فميل ف للل جنادو
رمج إلر كثم
67
ا عشدو كمل ف الالورو ونله ال أأن االفوماض االحشنش .

 66الولريخ الج نولوج العلل  ،جأل الجنولوجنل ،كأنل العأول  ،جل عل المكوفنل ،الم ،ص. 4 :
 67بااد الاامزا األلباالن  ،البل ااث بمخوباام " أ ا الهناادراجنولوجنل االومباال االوغناامات" بجل عاال بااوارن ة جرياادة مغاارل االلكترونيااة ة
 0303/0/0ة  . http://www.maghress.comا كو ااالر نااالا عشااادو رمجااا إلااار كثااام ااا أنااالرر ماااكل 1 ،يولناااو، 2010 ،
 . https://www.sciencedaily.comا جميدو ال م األام  11 ،ليو . aawsat.com/home/. ، 2012
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أمل ب ا رأأ األ نلا ال ُمأو افل بللغالبوا كلنات وكو ال الا رأا نو ال
اا دا ،فهاو ركاوع إ نالئ كبنام .ا ا ا االكو الر األال كالا ماكل 2010
ففناه اماومم بعادنل ابأغات الحالانأل فا ماكل  2011ل  100 :فميال قديمال
وعاادوو الخ ياال ا عشاادو رعااوو إلاار  2،1أناالر مااكل .ارأااأ الحفمياالت كهاال
كلئكلت جهميل ا خمى مئنل بللعن المجاموو يالال جمهال إلار  12ماكو
68
ف ام بنل وكوع ا عشد ا كظ .
تلااك الحفريااات القديمااة الموعاادوو الخ ياال ن ا ولاال وا غاال رااكش اااجمو
الورااور الع ااور ارهااد هل  ،اال يُمأاا ا رأااوا ولاال ءياادو لهاال ،بااادلنل
المعرنلت اال واند اآلرنل:
منها  :إا رأأ األ نالا المأو افل كاد ل لهامت كلنات األ نالا المجهميال
وجووو ابلقنال أار للهال .فها قاد لصامرهل ا كاد ل انشمضات فنمال بعاد
لأت األ نلا الو ندو الخأنل نل إلر النول فأ رورور ال ركشمي كمل بنكاله
ملبشل .ا عكر ذلأ ا رأأ األ نالا الموعادوو الخ يال لا روراور ا الألئكالت
الو ندو الخأنل اإنمل خأشت خأشل كفال ا وكو ل البدايل.
ومنهااا :إا رأااأ األ ناالا المأو اافل الموعاادوو الخ ياال ل ا يُعثاام لهاال أاار
أشلت امنرل بنكهال ابان الألئكالت لويال الخأنال .بمعكار ا رأاأ الألئكالت
لن لهل رلريخ ررورر اإنمل خأشت خأشل خلصل كفالا  .اناكه الكونجال نا
شنشل أمنل واا اأ بحأ ا األ نلا الو ندو الخأنل ل روراور ابشنات
أر للهل إلر الناول ا جهال ،اال ُاجادت فا الربنعال كلئكالت نال ثكلئنال
،اال ث ثنل ،اال ربل نل الخ يل جهل خمى .انكا م ثلبات بللحفميالت
ابللواق  ،ألنه (( روجد العديد صور الحنالو لويال الخأنال ،لأككال لا نجاد
ا رب ا خما خ يال .ثا إا
ب ًدا ر نوع الحنوانلت بخأنون ا ث
 68صا العااون  :االل غمب ا  :نااكه رفلصاانل اكو االر مانُغنِّم راالريخ الحناالو أاار األري ،جمياادو نماابمي
 ،2011وق /http://www.hespress.com :
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االلأومانناال 01 ،يولنااو،

جمن صور الحنلو الو رموأأ  2إلر  20خأنل ،كأهل طفنأنالت (ال رعان
آخم) .فأو ا الورور كلا قد د بللفعل ،لألا
إال بلال وملو أر كلئ
لزا ً ل ا نجد العديد صور الحنلو بخأنون إلر  20خأنل ،كمما ل انوشللنل
بن الألئكلت ا ندو الخأنل االألئكلت وعدوو الخ يل .69)).اناكا ولنال قرعا
لور أمو يكش اجمو الورور المز و ل نش ل ايهد هل ند ل.
وربما يعتر بع الوراورين فنشاول (( :إا ا ثأال أار كلئكالت ثكلئنال
الخأنل نو ل يمم  ،Diplococciثل الكنمانميل  . Neisseriaالأا ناكا
رنااام صاااحنل .اال الكنمااانميل لنمااات ثكلئنااال كأااالئ اا اااد أاااوا ااا
خأنون يأمأوا بع ه الأ نو ثل كلئكلت ا نادو الخأنال روجاد فاماور اا
عل ثكلئنلت اا جمو لت أ جأد الحنوانالت الأا روحام لو ادنل .فها
اا د أاوا ا خأنوان يأمأاوا بع اه الأا كالئ ا ناد
لنمت كلئ
الخأناال يوجااد فااماور اا ثكاالئ اا جمو االت ف ا ام ا رااكائ كلمااب لااه.
ف كمر اي م أل الألئ ثكلئ الخ يال المأوالاشون ارأما ا مال بع اهمل
لنأوا م أل امنرل ف ر أل الورور )).70
وآخرها :بمل نه ا الثلبات رلريخال اااقعال ارجميبنال ا كال كالئ ا
مااب طبنعوااه االنفواه ابم جوااه الوراثناال اال يُمأكااه االنفا ت
يولاد كاال
كهل  ،فه ال ُموحأمل فنه االموجهل له .ابمل األ نلا األالار الو نادو الخأنال
كلنت كل أل بربنعوهل االنفوهل ابشنت أر ذلأ إلر النول ،اربن أمنل نهال
ُ عشدو ب أل دن جدا -كمل فا الكالان وناله -ا والافل بالافلت ال روجاد
شد األ نلا ،ا نهل رشول ب ملل ال يُمأ لغنمنال الشنالل بهال.71ففناه يوبان
ف
كل ذلأ ا الأل ئكلت الو ندو الخأنل ل روراور ،اال رمياد ا روراور ،اال
يُمأكهل ا روراور ،ا ا األ نالا الموعادوو الخ يال الوا لهامت بعادنل ُخأشات
ا ندات الخأنل.
خأشل ال رورور

 69كر زيووا 25 :مببًل لو أ ف نظميل الورور https://www.facebook.com/pages/I-believe ،
م ا جنلل البأونميل ااالنملا ا م أل ثكلئ الخأنل ف الورور
 70نلل بلبأ  :الورور الأبنم الجزا الملب
http://drghaly.com/articles/display-media/html/12924
 71نظاام ااث  :قاادل كاالئ اا ا نااد الخأناال بأومياال  mo-1رهاادل خمافاال الورااور !!  ،وقاا  :شنشاال المأحاادي االعأماالننن العااامب:
 . https://www.facebook.com/facteatheism/?fref=nfا وقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الوو نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد:
 . http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?57293ا نظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال:
.))http://www.pnas.org/content/…/2012/11/21/1215274109.full.pdf
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ثانيااا  :أمااا بالنساابة للصاانف الثاااني ا رأااأ األ االفنم المأو اافل ااديثل،
فنومثل ف الحفميلت المعمافل ب نالا العالام اإلويلكالرر فنمال بان -200 :
 550أنوا مكل  .ان وحجامات ((رحواور فميالت الفوامو اإلويلكلراننال
أر جمو ل اامعل ننلكل كبنمو ااضحل لأعنلا ،لأ ي اوب رعميفهال
الغموي ،ايُعوشد الووً نهال فميالت لألئكالت نال .اقاد اكوُ افت الالاخور
اإلويلكلراننل ف جكوب مومالنل ف األصال ،ا كاك ذلاأ الوقات اجادت ناكه
الحفميلت ف كلطق نلئنل ابعندو ،ثل ننوفلاندالند ف ككدا ،ارامنل نل نل
20

الشرب ال ملل  ،ا كرشل ندالند اإلنجأنزيال)) ،72اصاحماا نل نبنال بجكاوب
إفميشنل.73
ث بعد ل (( توالي المزيد من االكتشافات لهذه الحفريات الغريبة اةادت
الشكوك مجددا ،فهةذه الكاناةات بةدُ يراإةر اليهةا ب ريتة معت فة اةن ير ةا
ماذ ُن اقترح ُحد ا ماء الحفريةات ُاةي يابغةي ُن ت ةاى ا ةا ُاهةا مم كة
حيوااي ة ماف ة تمامةةا ،ولكاةةي لةةن يهةةت ت ةةايفها ة ةةي نواناالت ُن
نبلرلت ُن اوع آعر بياهما.74))...
ابااكلأ يوباان نااه لا يثباات أمناال ب ولاال قرعناال ا ناالا اإلويلكاالرر نا
نوانلت ،اإنمل يُعوشد انهل ككلأ رمجنحل ال قرعال .ا أناه فنُحومال نهال (( لا
رأ نوانل ص ا نهل رُبدر قل ر البه شلرنال ا ر ا الحنوانالت الوا
لهمت ف العالم الأمبمر )).75
نالا العالام اإلويلكالرر  ،فهال رراورت ا ما ر مابشوهل
رأأ ن
مب ز ا ااجمو الوراور الع اور  ،ل نهال ُخأشات خأشال وكو ال ا وعادوا
كماال ااد لأل ناالا الو ناادو الخأناال ،االموعاادوو الخ ياال الو ا ماابشت العالاام
اإلويلكلرر  .إنه ال يوجاد ر ولنال صاحنل ،اال راجال ،اال قاور ،بال اال
م ر مبشوهل ،اإنمل الثلبت
ور ضعن يُثبت ررور نلا اإلويلكلرر
جهل خمى نه روجد اواند كثنمو قويل رُثبت الخأق ال الورور.
منهااا :بماال نااه ماابق ا ثبوكاال ب ولاال وا غاال اقرعناال ا األ ناالا الو ناادو
الخأناال الو ا لهاامت كااك نحااو  4500أنااوا مااكل ُخأشاات خأشاال خلصاال ال ا
رورااور فنماال بعااد ا اال راازال إلاار للهاال إلاار النااول .ابماال نااه ثبوك ال ي اال ا
األ نلا الموعدوو الخأنل الو لهامت كاك نحاو أنالرر ماكل خأشات خأشال الا
م ر مبشوهل كمل رز اجمو الورور؛ ففناه يوبان ا ذلاأ ا
رورور
ويل ،ا ا الورور المز اول ال
األ نلا األالر لهمت بللخأق ال رورور

 72الحنااالو أااار األري – افوول نااالت جأااال الربنعااال  . https://arabicedition.nature.com/research ،2014 ،ا نظااام ي ااال :
الااام االويلكااالرر ،وقااا  . http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/ediacaran.php :ا ماااونف اااليم :ااااأ وارايااا ،
رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص-112-112 :
 73مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-112 :
-112
 74ومو ل ايأنبنديل  :نشد الورور  ،أر ال بأل المعأو لرنل .ا ندريو نالالار :العالام الأمبامر ،وقا ألفحال اإللحالو االكالاماننل،
https://askmessenger1400.wordpress.com/2015/01/16/
 75مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحما اآخامي  ،وار الألراب لأك ام ا ماونف اليم :ااأ وارايا  ،رمجمال
ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألراب لأك ام االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-112-112 :الووزيا  ،الام ،2012 ،ص:
.142
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اجوو له ص  .ابمل نهل ككلأ ف نلا اإلويلكلرر ن ي ل خأشت خأشل ال
رورور مأ مبشهل ،ألا األصل ف اجوو األ نلا الخأق ال الورور.
الشاااهد الثاااني :إا ماال ياادل أاار ا ناالا اإلويلكاالرر لا رورااور ا
م ر مبشوهل اإنمل خأشت خأشل خلصل نو نه أار الامر ا العثاور أار
ناالا كثناامو اا ا ناادات الخأناال ،ا خاامى وعاادوو الخ ياال ماابشت ناالا
اإلويلكاالرر بااز طوياال جاادا يُشاادر بااللم ينم كماال بنكااله ماالبشل؛ ففنااه ل ا يااو
العثور إلر النول أر أشالت امانرل رادل أار ا األ نالا اإلويلكلريال لهال
نلا مبشوهل .انكا يعك نهل نلا
رلريخ ررورر مت به ف ررورنل
خأشت خأشل كمل نو لل األ نلا الو مبشوهل كمل بنكله آنفل.
الشاهد الثالث :إا مل ي هد أر ا األ نلا اإلويلكلريل خأشت خأشل ال
رورااور ا م ا ر ماابشوهل نااو ا لهاال خالاالئص اصاافلت ركفاامو بهاال ا
رنمنل األ نلا الو مبشوهل االو لهمت بعدنل .ارفالنل ذلاأ يُبنكاه
الكص اآلر  ((( :لشد مببت الألئكلت اإلويلكلراننل الوبلمًال ..فعأار الامر ا
ا لااديهل بكناال كظماال لأغلياال ،اال زالاات طبنعوهاال رل اال .الااو كلناات نااكه
كلئكلت نواننل ،فه ال ر به ب أل الو ضلنل ـ ا ال ر به أر اإلطا ـ
ر خأوقااالت خااامى نااال كلنااات ،ا ااا الحفميااالت اقاااد وى ذلاااأ إلااار
اقوما ااالت ا وبااامت ناااكه الألئكااالت إ ااال النااالت م قااال ،ا فرميااالت ،ا
ر اا ا آخام
طحللب ،ا اكلت ،ا صكفًل الألئكلت المخوأفل رمل ً ل
عاامار ،ا صااكفًل كشمضًاال كأنًاال )) .76ا ماال يُثُباات ذلااأ ايُبنكااه بوضااو
ناالا اإلويلكاالرر ا خاامى ا فمياالت
المشلرناال اآلرناال باان فمياالت ا
مبشوهل االو لهمت ف العالم الأمبمر كمل نو بن ف الالور اآلرنل:

حفريات من أحيا اإلدياكاري
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 76الحنااالو أااار األري – افوول نااالت جأااال الربنعااال  . https://arabicedition.nature.com/research ،2014 ،ا نظااام ي ااال :
الااام االويلكااالرر ،وقااا  . http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/ediacaran.php :ا ماااونف اااليم :ااااأ وارايااا ،
رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص-112-112 :
 77الاام االويلكاالرر  ،وقاا  . http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/ediacaran.php:ا اال قباال الأمباامر ،وقااا :
http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/ediacaran.php

22

حفريات من أحيا اإلدياكاري

78

79

متحجرة من حفريات الغابونة من نحو ملياري سنة .

من أحيا العصر الكمبري ظهرت بعد أحيا اإلدياكاري.80
ه ا األ نلا اإلويلكلريال نا
رأأ الحفميلت ا مل ذكمنله
يُموكو
كلئكلت ومنزو جدا بخاللئص رجعأهل وفموو اال قل رروريل بنكهل ابان
ما ر
األ نلا األخمى .ابمعكر آخم نهل نلا خأشت خأشل ال رورور
مشبوهل كمل ز مت اجمو الورور الع ور.
 78الاام االويلكاالرر  ،وقاا http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/ediacaran.php:
http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/ediacaran.php
 79بااد الاامزا األلباالن  ،البل ااث بمخوباام " أ ا الهناادراجنولوجنل االومباال االوغناامات" بجل عاال بااوارن ة جرياادة مغاارل االلكترونيااة ة
 0303/0/0ة  . http://www.maghress.comا كو ااالر نااالا عشااادو رمجااا إلااار كثااام ااا أنااالرر ماااكل 1 ،يولناااو، 2010 ،
 . https://www.sciencedaily.comا جميدو ال م األام  11 ،ليو . aawsat.com/home/. ، 2012
 80عمي الالور ،وق  :اأ واراي http://www.darwinsdoubt.com
 .ا اال قباال الأمباامر ،وقااا :
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مونه ا ال واند الحفميال ولات أار ا
الشاهد األخير – الرابَ : -
81
األ نلا اإلويلكلريال كلنات كل أال الكماو ارليال فا الوعشناد  .اناكه الظالنمو
رمناازت بهاال ي اال األ ناالا الو ناادو الخأناال االموعاادوو الخ ياال الواا ماابشت
األ نلا اإلويلكلريل كمل بنكله ملبشل ،اقد رمنازت بهال ي ال كال األ نالا الوا
لهمت بعد العالم اإلويلكلرر إلر النول .ابمل نهل ككلأ اكل األ نلا كلنت
ثأهاال ،فاافا نااكا يعكا نهاال األ ناالا كلناات كل أاال بربنعوهاال االنفوهاال مااب
بم جوهل الوراثنل ،ال رورور مأ مبشهل  ،اال رمورن ا رورور ،اال
رميد ا رورور .إنهل ككلأ ألا الورور الع اور المز اول يوكالفر رمل ال ا
طبنعل كل األ نلا ا ندات الخأنل إلر اإلنملا بحأا ا كال كالئ كل ال
ا عشد مب طبنعوه االنفوه ابم جوه الوراثنل .انكا م ثلبت قرعل بدلنل
الولريخ االواق اال مع االوجلرب المخبميل.
وبذلك يُستنت مل ارونله ا األ نلا الموعدوو الخ يل الو لهمت بعاد
اويل اإنمال
األ نلا الدقنشل الو ندو الخأنل كك نحو أنلرر مكل ل رورور
ُخأشاات خأشاال خلصاال اا جهاال ،ا ا نف ا نااكا األ اام يكربااق أاار اإل ناالا
اإلويلكلرياال ا جهاال ثلنناال ،ا ا نااكه الحشنشاال الو ا قمررهاال الحفمياالت ن ا
جهل ثللثل.
نفمهل الو قمرنل الشمآا الأمي
ثالثا :نقض شجرة التطور بحفريات العصر الكمبري وما بعد :
ف العالم الأمبمر د ال انفجلر إ نلئ كبنم جادا فا اقات اا اد
أاار األري ،الهااكا يعاامر فلالنفجاالر الأمباامر .اكو اافه االل الحفمياالت
االأااوت فاا (( المااأل لأكااه اخفاار بحلثااه الواا امااوغمقت رباا مااكوات
فميال ايعأاق جنمالاد ماأمايدر Gerald Schroeder
اامأت  10الا
الر ب ا
أر نكا الموضوع قلئ ً”:لو راو الأوت ذلأ لجلا بجن
جال بحاث الحفميالت اوراماوهل ،لأكاه ف ال ال يومابب فا إراما ماافنكل
الورااور .اال النااول فشااد اكو اافت فمياالت رعااوو إلاار العالاام الأمباامر ف ا
الالان ا فميشنال ا الجازر األنجأنزيال ا الماويد بلإلضالفل إلار جامي الناد.
اصلر االنفجلر (الكر د ف العالم الأمبامر) ق انل ُ علاال فا العالل
ب ممه .الأ المعأو لت ر إخفلؤنل قبل ا يأوا مأكال ً كلق ال طبنعال ناكا
االنفجلر الخلر لأعلوو)).82
 81الكظ اآليأولوجنل لألري كثم رعشندا مال كالا يُعوشاد مالبشل/22 ،ناوفمبم ،، 2015/وقا http://www.astrobio.net/news- :
exclusive/
 82ننث طأعت :ومو ل المو أر المأحدي العمب ،ج 2ص . 21 :ا كنم امأن  :الظهور المفالجئ لألناواع فا الماجل الحفامر
 ،عهاااد ويماااأفمر  ،الواليااالت الموحااادو األ ميأنااال ،أااار ال ااابأل المعأو لرنااال .www.discovery.org/csc ،ا االنفجااالر الأمبااامر:
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أمل ب ا عظا المجمو الت المئنمانل الوا اكو افت فا ز ا االنفجالر
الأمبمر لهمت فج و كل أل ا عشدو ماب الماجل الحفامر  ،كهال ث ثنالت
الفالوص ،ااوكنلت الجأد ارنمنل .83اقاد اامل االنفجالر الأمبامر العالل
كأااه ال ا يأ ا جاامو االو حااداو ف ا أاالا عاان  ،فهااو االو إ ناالئ
84
للم  .الهمت كلئكلره فج و كهل الالأبل ا كهل المخويل اابه الالأبل .
اكاالا يُعوشااد ا االنفجاالر اإل ناالئ الأمباامر ااد االبن 015 – 075
أنااوا مااكل  ،لأ ا المعرناالت الحفمياال األخناامو جعأاات المخوالاان يُشاادراا
بدايوه ف نحو  035أنوا مكل ،اامومم قل  15ين مكل.85
ذلأ نو االنفجلر الأمبمر الو لهمت فنهل جمو لت األ نلا الموعادوو
الخ يل االأبنمو االموجووو إلر النول ،فهل ررورت ا ما ر لهال ماب
زا اجمو الورور ل خأشت خأشل خلصل كمال اد لأل نالا الوا لهامت
قبأهل كمل بنكله ملبشل  .إنهل ُخأشت خأشل الا روراور ز ا الأمبامر اال بعاده
بدلنل المعرنلت اال واند العأمنل الو مكورونل ف المرأبن اآلرنن :
أ -الشواهد علا عدم تطور أحيا العصر الكمبري :
ااازا ااااجمو الوراااور
روجاااد عرنااالت ا ولااال كثنااامو اصاااحنحل راااكش
الع ور ارُثبت الخأق الخلص أل نلا العالم الأمبمر ،كهل ل ي ر :
أولها :بمل نه مبق ا بنكل ا األ نلا الو ندو الخأنل ،االموعادوو الخ يال،
اكلئكلت اإلويلكلرر كأهال لا روراور ا ما ر مابشوهل ،اإنمال ُخأشات خأشال
خلصل ؛ ففا نكا يعك كرشنل اطبنعنل ا األ نلا الوا لهامت بعادنل ا كهال
م ر رشد وهل  ،اإنمال نا ي ال خأشات خأشال
نلا الأمبمر ل رورور
خلصااال .االحشنشااال ا ناااكا االماااودالل يأفااا ا اااده لاااكش ااااجمو الوراااور
الع ور بم وهل  ،ألا صأهل ال اجوو له ص  .ف يُمأ ا يظهام الفامع
واا صل .ا مورن جزل ببر ا رأاأ ال اجمو ا ومالوا فشا أار ال بنكاله
ف المبحثن الملبشن  ،انكا الكر مانو كد لكال فنمال يا ر ا نش اكل ل اجمو
الورااور الع ااور ابااه يحااد الوراالبق باان الشاامآا ا أاا الحفمياالت فااا
نش همل لخمافل الورور الع ور.

ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري

 ..http://www.fossilmuseum.net/Paleobiologyا مونف
وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص.141-144 :
 83كنماا امااأن  :الظهااور المفاالجئ لألنااواع فاا المااجل الحفاامر  ،عهااد ويمااأفمر  ،الوالياالت الموحاادو األ ميأناال ،أاار ال اابأل
المعأو لرنل .www.discovery.org/csc ،ا االنفجلر الأمبمر.http://www.fossilmuseum.net/Paleobiology :
 84كنم امأن  :نل كثمو الماامب المحنرنال أات لغاز االنفجالر الأمبامر  ،عهاد ويماأفمر  ،الواليالت الموحادو األ ميأنال ،أار
ال بأل المعأو لرنل.www.discovery.org/csc ،
 85مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-144 :
.141
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ا ء

الحما اآخامي ،

الشاهد الثاني :فلوه إا عظ نلا اإلويلكالرر انشمضات  ،اربمال كأهال
قبل لهور نوانالت العالام الأمبامر .86اقُادرت نمابل االنشاماي ال بان :
عاامار اناو الاكر نهاار
 22-20بللملال ،اذلاأ نااو ال انشاماي جمال
87
العالم اإلويلكلرر بكبلره ا نلئه قبنل لهور االنفجلر اإل نلئ الأمبمر .
ا ذلأ يشول لل الحفميلت األلملن من ام :إا نوانلت اإلويلكلرر ال
قااال لهااال أااار اإلطااا بللمخأوقااالت الحنااال ،اقاااد رااا إبااالوو نوانااالت
اإلويلكااالرر قبااال بدايااال لهاااور نوانااالت الأمبااامر .88انفااا األ ااام قااامره
الورورياالا كااوبم ،افااورر ذكااما ا نواناالت الأمباامر ال مااأ لهاال ،اقااد
لهااامت فجااا و ،اال قااال لهااال بلأل نااالا الوااا كلنااات وجاااووو كللبأوميااال
االرحللااب .89ابماال ا األ اام كااكلأ ااأل ناالا الو ناادو الخأناال بشناات ناال
ا أر طبنعوهل واا ر رورور ،ففا نكا يعك ا نلا العالام الأمبامر لا
نلا اإلويلكلرر ال ُمكشمضل ،اإنمل ُخأشت خأشل خلصل.
رورور
الشاهد الثالث :إا مل يثبت ا نالا العالام الأمبامر لهامت باللخأق
ال باااللورور المز اااول  ،ناااو اناااه فااا الوقااات الاااكر ُبنااادت عظااا نااالا
اإلويلكاالرر باالالنشماي الجماال الااكر نأأهاال  ،ابنشاات األ ناالا الو ناادو
نالا العالام اإلويلكالرر لا ركشامي الا روراور
الخأنل نل  ،فافا بعا
ابشنت أر طبنعوهل إلر النول .كهل كلئ أر األ فِرم كمال ناو ُ بان فا
مل البحم قمب مومالنل أر مق  4000قدل
ف
الالورو ونله .اُكو
رحاات مااووى ماارل البحاام .ا مااب جأاال " بأااو ااا" االلأومانناال فاافا
الألئ يوحم بمل امر  ،ايمج إلار  550أناوا ماكل ا ال يازال نال
فميالت العالام اإلويلكالرر الاكر مابق الام
إلر النول .انو يُ به بع
االنفجلر الأمبمر.90

 86مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص.142 :
 87ال انشااماي جماال لأل ناالا  1 ،ماابومبم ، 2015 ،وقاا . http://www.astrobio.net/news-exclusive/ :ا االنشماضاالت
الحلصأل ف الور ا شب ز كنل خوأفل  ،كولب الحنلو :األ لفنم ا نلو ل قبل الوالريخ  ،بوابال الوشادل العأما . http://ksag.com ،ا
األز كاال الجنولوجناال ،وق ا  . http://www.fossilmuseum.net ، Paleobiology ، :العأماالا يأ اافوا مااببل لحاالالت اله ا
ال ااااااال ل أااااااار األري . https://arabic.rt.com/news/834965- ،ا االنشاااااااماي ال ااااااال ل ااااااال قبااااااال الأمبااااااامر  ،وقااااااا :
. http://park.org/Canada/Museum/extinction/venmass.htm
 88كنماااا امااااأن  :ااااام االنفجااااالر الأمباااامر  ،عهااااد ويماااااأفمر  ،الوالياااالت الموحاااادو األ ميأنااااال ،أاااار ال اااابأل المعأو لرنااااال
 .www.discovery.org/cscا مااالأل اااول االنفجااالر الأمبااامر  ،عهاااد ويماااأفمر  ،الواليااالت الموحااادو األ ميأنااال ،أااار ال ااابأل
المعأو لرنل ..www.discovery.org/csc
 89مااااااالأل اااااااول االنفجااااااالر الأمبااااااامر  ،عهاااااااد ويماااااااأفمر  ،الواليااااااالت الموحااااااادو األ ميأنااااااال ،أااااااار ال ااااااابأل المعأو لرنااااااال
.www.discovery.org/csc
دل الورور ،عهد بحل الخأق http://www.icr.org/article/8499/268 ،
 90بميلا رو ل  550 :أنوا مكل
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قاااول :ذلاااأ ولنااال قرعااا ياااكش ااااجمو الوراااور ايُهاااد هل ،ألا نااالا
اإلويلكلرر عظمهل انشمي فأا روراور اال رمكات ماأفل ،ااأل نالا الوا لا
ركشمي كهل بشنت أر طبنعوهل واا ررور إلر النول.
الشاهد الرابَ :يوعأق بظهور جمو لت نلا جديدو ف العالم الأمبمر
ل يأ لهل اجوو ص  .ابوعبنم آخام لهاور ُااعب نالا جديادو ألال امو
ف ا المااجل الحفاامر .ارفالاانل ذلااأ ا ربعاان جمو اال نوانناال رئنماانل
لهاااامت اااا العاااادل – باااا ماااا ر -فاااا الجاااازا األماااافل اااا طبشاااالت
الأمباامر.91انااو (( اال يع الول  50إلاار  10بللملئاال ا كاال نااواع الألئكاالت
الحنااال الوااا اجااادت أااار لهااام األري .رمااامر ناااكه الدفشااال الدرا لرنأنااال
لأمخأوقلت بلإلنفجلر الأمبمر.92)).
ا عكر ذلأ ا الغللبنل العظمر الحنوانلت الأمبميل لن لهل م ر
مو اعبل
ف الالخور قبل الأمبميل ،فشد لهمت أر اقل رشديم رم
ا مي اعبل (( لهمت ف العالم الأل بمر ال يوجد لهال ر
صل ث
93
ُ مثل ف الربشلت ل قبل الأل بميل ))  .فمعظ جمو لتُ -اعب -األ نلا
الأمبمياال لهاامت ألال اامو ان ا الو ا اال راازال ماالئدو إلاار النااول .94فه ا
ُخأشت خأشل جديدا ال رورور مأ مبشهل.
ارجااب اإلااالرو نكاال إلاار ا الحفمياالت الأمبمياال بمكرشاال بااوررن بأكاادا
ك اافت ا ناالا الأمباامر لهاامت (( نواناالت رمثاال اامي ا ال ااعب
 91كورت اايز  :انفجلر نلئ رنم ووق  ،جأل Answers :الموق https://answersingenesis.org :
 92نااااااااااااااااااااادريو نااااااااااااااااااااالالار :العالااااااااااااااااااااام الأمبااااااااااااااااااااامر ،وقااااااااااااااااااااا ألفحااااااااااااااااااااال اإللحااااااااااااااااااااالو االكالاااااااااااااااااااااماننل،
 .. https://askmessenger1400.wordpress.com/2015/01/16/ا بااو ااب هللا  :ا ع ا ت االنفجاالر الأمباامر الجاازا
الثللث  ،دانل نم اإللحلو  ،وق  ،/http://antishobhat.blogspot.comأر ال بأل المعأو لرنل .
 93مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-152 :
.152
 94مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-151 :
.155
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المجل الحفمر المعمار ! بمل يجعال
الو ربأ مول ا مي اعبل فش
95
كه الظهور األال لهاكه ال ُ اعب أار األري))  .كهال المجمو الت الوا
يُبنكهل ال أل األر :96

اذكم لل األ نلا األ ميأ ندرار بلركم ا نلا االنفجلر الأمبمر
الو لهمت فج و فنمل بان  ،520-540ا  515 -520أناوا ماكل لهامت
فناااه عظااا ُااااعب -جمو ااالت -األ نااالا الموجاااووو الناااول .ا ااال ااا قبااال
ُاعب الحنوانلت.97
الأمبمر فأ رأ وجووو إال ث
رأأ المعرنلت العأمنل رُثبات ا رأاأ المجمو الت األ نلئنال الوا لهامت
ف االنفجالر اإل نالئ الأمبامر ألال امو ،كلنات جمو الت جديادو ُخأشات
م ر مبشوهل  .فه قد خأشت كمال خأشات األ نالا الوا
خأشل ال رورور
مبشوهل فللأوا اب نلئه كأه خأو  ،اال اجوو لحأليل الورور ص .
الشاهد الخامس :فلوه ا األ نلا الأمبميل كمل نهل كلنت جديدو ب ُ اعبهل
الئهل ارأويكهال الجزيائ .فأا رُمثاال ((
فشاد كلنات جديادو ي ال ب ااأللهل ا
انفجلرا ألاألل ابكر نويال جديادو ا ماب  ،اإنمال ناو انفجالر عأو الر ،

 95مونف
.21
 96مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص.25 :
 97كنم امأن  :كن كلا االنفجلر الأمبمر  ،عهد ويمأفمر.www.discovery.org/csc ،
ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري

ا ء

الحما اآخامي  ،وار الألراب لأك ام االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-20 :
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كلا ف الحشنشل ا د كبم الثورات المعأو لرنل ف رالريخ الحنالو )) .98فأان
لئهل ابم جوهال الوراثنال .الأو كاد ا ذلاأ
لهل مأ يُ بههل ف اأأهل ا
وحجمرن
ظل وحجمات األ نلا الأمبميل اآلرنل ،ا شلرنوهل
يُمجر
99
نلا العالم اإلويلكلرر :

حفريات من أحيا العصر الكمبري

وأما ُمتحجرتا العالم اإلويلكلرر فهمل:100

 98مونف
.22
 99عمي الالور ،وق  :اأ واراي http://www.darwinsdoubt.com
 100فميلت العالم الأمبمر  ، Paleobiology :،وق www.fossilmuseum.net// :
ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري

ا ء

الحم اآخمي  ،وار الألراب لأك ام االووزيا  ،الام ،2012 ،ص- 25 :

22

واض من تلاك الموحجامات ا ا المعرنالت العأمنال المالبشل ا األ نالا
االئهل ارأويكهاال الجزياائ  ،ال ا
الأمبمياال ن ا كلئكاالت جدياادو ب اااأللهل ا
نلا مبشوهل ،اإنمل خأشت خأشل خلصل.
رورور
نه كلا
نلا الأمبمر االو مبشوهل
ا ُانم نكل إلر ا الو لبه بن
ضعنفل جدا بحأ ا عظ المجمو لت-ال ُ اعب -كلنات جديادو لهامت ألال
مو واا ماأ ؛ ففناه وار اإا فمضاكل جادال ناه وجاوو ب األ كبنام جادا
فهااو لاان ولاان أاار الورااور الع ااور بحأ ا األولاال الماالبشل الو ا ارونااله
ابنكت ا نلا الأمبامر خأشات الا روراور .ابحأا ا اجاوو الو البه بان
األ نااالا ل ااال ابااان كلئكااالت الأمبااامر ااإليلكااالرر خلصااال ال يعكااا نهااال
اوم كمال راد ااجمو الوراور؛
ررورت بع هل ارمجا إلار ماأ
اإنماال رعكاا ا خللشاال اا اادا خأشهاال ،ا نااه خأشهاال اا االوو اا اادو ابخراال
اببم جاال اراثناال و االبهل ا جهاال ،ا وبليكاال ا جهاال خاامى ،ا ا لهاال
جهزو االلئ و لبهل نل نل ا خوأفل نل نل خمى.ابمل ا األ ام
ككلأ ففا الورور الع ور المز ول ل يثبت إال بدلنل األ لفنم ،ا بلل مع
ا بللواق  ،ا بللوجلرب المخبميل .ابمل نه ل يثبت بوأأ الرم اال بوا د
كهاال كماال بنكااله فا نااكا الأواالب ارناامه ،اإنماال ثباات بهاال الخأااق فاافا الورااور
الع ور المز ول بلطل قرعل .
اامونه ا ناالا العالاام الأمباامر لهاامت فجاا و
الشاااهد السااادل:
اكل أاال ا وكو اال ارلياال فا الوعشنااد ،اب ااداو نلئأاال ا األاااألل الحنوانناال
نااالا كبنااامو ا وعااادوو الخ يااال .101كهااال اااث وحجمرااال
الجديااادو .انااا
 101مااونف االيم :اااأ واراي ا  ،رمجماال وماار اوريا ا ااء الحما اآخاامي  ،وار الألرااب لأك اام االووزيا  ،الاام ،2012 ،ص:
. 11،25،22ا جااااااوا ااااااوري  :األ اااااالفنم ال رثباااااات الورااااااور  ،عهااااااد بحاااااال الخأااااااق ،الوالياااااالت الموحاااااادو األ ميأناااااال ،وق :
 . http://www.icr.orgا ماااالأل ااااول االنفجاااالر الأمباااامر  ،عهااااد ويمااااأفمر  ،الوالياااالت الموحاااادو األ ميأناااال ،أاااار ال اااابأل
ماااااااااببًل لو اااااااااأ فااااااااا نظميااااااااال الوراااااااااور ،
25
المعأو لرنااااااااال .www.discovery.org/csc،ا كااااااااار زيواااااااااوا:
 . https://www.facebook.com/pages/I-believeا ننث طأعت :ومو ل المو أر المأحدي العمب ،ج 2ص. 21 :
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نللومانجنكنلة ا الري اكو افول ضاام فميالت صاخور باوررن
بأكدا ،كمل نو بن ف الالوررن اآلرنون : 102

هالوسيجينيا

الأمبمياال

ماريال

ومنها  ،ث ثنلت الفالوص الم هورو ة اقد يووق كثنم الكل ا ((
ال نوا لهمت كلنت بدائنل جدا ،ث ررورت فا اقات ال اق إلار ناوا
كثم رعشندا .الأ لموا ال ناللر الورور  ،كلنت ال العنوا الوا رظهام
ف طبشلت الأمبمر وراورو جادا -راقنال ا عشادو ،-انا ركوما إلار ث ثنال
الفالوص  ،ا ث ثنل الفالوص لهمت لأممو األالر فا صاخور الأمبامر
األالناال ،الاان ف ا آخمناال .ا نااوا ث ثناال الفالااوص نااكه عشاادو ب ااأل ال
ال نجاده فا ز لنكال ناكا .اكالا رمنزنال
يُالد  ،بل ا كثم رعشنادا ا بعا
بوأأ األ ن الممكبل نو ل يفمم بشالا ث ثنالت الفالاوص اانو الرنل ،رنام
ا نونه ل رأأ ،ال روكلمب فأمو االررشلا االورور البمن إلر المعشد
رمأم )).103
ذلأ الحنواا كلئ دن  104لأغليل ف رعشند ارأل ل جهزره االنفوه ،
ادو ا ادات رلبعال لوأاأ العناوا ،
إا له نونل وعدوو العدملت ا أونل
اكل ا دو ا ادارهل نا دمال .اكال كهال رشاول بولنفوهال ك نهال دمال
موشأل الأل كهل كظم خوأ  ،ث روو د المكاللم فا ا ادو اا ادو .اقاد
بنكت األبحل ا العن الوا دو لهكا الحنواا كالا بهال كثام ا ث ثال الر
دماال ،ماال يعك ا نااه يوأشاار كثاام ا  4000كظاام خوأ ا  ،لووو ااد ف ا
 102فميلت بوررن  ،الموح الوطك لأولريخ الربنع  ،وق http://paleobiology.si.edu/burgess/hallucigenia.html :
 103نااااااااااااااااااااادريو نااااااااااااااااااااالالار :العالااااااااااااااااااااام الأمبااااااااااااااااااااامر ،وقااااااااااااااااااااا ألفحااااااااااااااااااااال اإللحااااااااااااااااااااالو االكالاااااااااااااااااااااماننل،
https://askmessenger1400.wordpress.com/2015/01/16/
مي مءاال  ،ص . 21 :ا لهاور
 104نلراا يحنر :طأ الخأق  ،ج  1ص . 151 ، 21 :انلراا يحنر :ندل نظميل الورور ف
الحنلو فج و ،دانل نم اإللحلو  ،وق  ،/http://antishobhat.blogspot.comأر ال بأل المعأو لرنل .
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ا دو اا دو ف الكهليل ،105كمل نو ُ بان فا الالاور اآلرنال .106اناكا نظالل
أليل الوراور ا ملماهل
عشد جدا ا وأل ل لأغليل ،ا كنل شل  ،ايكش
ف قولهال باللورور ان ا و الألئكالت ا األبما إلار األ شاد .إناه نظالل عشاد
ا وأل ل ال يشبل االخوزال ،اال الورور بدا.

ابمل ا رأأ األ نلا الأمبميال قاد لهامت فجا و اكل أال الكماو  ،ارليال فا
الوعشند االوكوع  ،ففا كل نكه المعرنالت رعكا ا رأاأ الألئكالت لا روراور،
اال لهل رلريخ ررورر ،اال لهل مأ ً وم اإنمل خأشت خأشل .
 105نااااااااالراا يحنااااااااار :طأااااااااا الخأاااااااااق  ،ج  1ص . 21 :ا لهاااااااااور الحنااااااااالو فجااااااااا و ،دانااااااااال نمااااااااا
 ،/http://antishobhat.blogspot.comأر ال بأل المعأو لرنل .
مي مءاال  ،ص . 21 :ا لهاور
 106نلراا يحنر :طأ الخأق  ،ج  1ص . 151 ، 21 :انلراا يحنر :ندل نظميل الورور ف
الحنلو فج و ،دانل نم اإللحلو  ،وق  ،/http://antishobhat.blogspot.comأر ال بأل المعأو لرنل .
اإللحااااااااالو  ،وقااااااااا
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الشااهد الساابَ  :يومثاال فا اادل اجاوو ما ر – أشاالت امانرل -باان
األ نلا الأمبميل اكلئكلت اإلويلكلرر الو مبشوهل لوأوا االندا أار اجاوو
اور بان المجماو ون  .ارفالانل ذلاأ ناه ال روجاد ولال رثبات ا
ررور
107
 .ف يوجد ر ولنل يادل أار
وم
كلئكلت الأمبمر ررورت مأ
اجاااوو ااااألل انوشللنااال بااان جمو ااالت األ نااالا الأمبميااال الوااا لهااامت
فجا و.108فأاان لهاال ما ر ،لاان ألنهاال فشااووو  ،اإنماال ألنهاال رناام وجااووو
ص  .ابوعبنام آخام ،نا كعد ال صا ألناه لان لهال اجاوو اال لهال آثالر
رروريل حفولل ف المجل الحفمر.109ف روجاد ما ر أل نالا الأمبامر
ف الربشلت ل قبل الأمبميل ، 110ألا عظمهل األل جديدو  ،فما الربنعا
ا ال رأوا لهل م ر ف الربشلت المفأر لعالم ل قبل الأمبمر.111
االل باان خبااماا الحفمياالت اا قباال االنفجاالر
أماال با ا يوجااد (( إ ماال
الأل بمر ر قبل  540ال  510أنوا مكل ت ال يوجد كادنل ر ولنال
فمياالت ألجااداو عظ ا ال ُ ااعب الحديثاال لأحنواناالت ا امااوثكلا اا ااد نااو
االمفكجنلت فعكدنل فميلت لقمفكجنلت قبل االنفجلر الأل بميالا .الأا
ف ا اقاات قالاانم بحااد اقالاار  5ال ا  10أنااوا مااكل الااكر نااو طمفاال اان
بللكماابل لأجنولوجناال كثاام ا  40جمو اال كبناامو ا الحنواناالت لهاامت
منزو رأويكهل أومل كأه عل فج و أر المل ل ناكا خالل رمل ال لكظميال
واراا فهاااو لااان رفااامع ل اااجمو الأااا جمو ااالت ماااوشأل فجااا و لهااامت
لو دنل )).112
اقد بنكت فميلت صاخور باوررن الأمبميال بأكادا االمشادرو بالآلالر
انهاال كماال لهاامت فج ا و اكل أاال ،ففنهاال قااد كلناات واا م ا ر ررورياال.113

مو ملأل الوهمب ااالفومااات ،عهد ويمأفمر.www.discovery.org/csc ،
 107جونلثلا ايأز :الدارايكنوا :اإلجلبل
 108لرمااااااااااانل النفناااااااااااما  :ق اااااااااااليل ااااااااااا صاااااااااااول أااااااااااا الحناااااااااااواا ا أااااااااااا الوراثااااااااااال :نظااااااااااامو أااااااااااار األولااااااااااال،
http://christintheclassroom.org/vol_26A/26a-cc_271-290.pdf
 109مااااااالأل اااااااول االنفجااااااالر الأمبااااااامر  ،عهاااااااد ويماااااااأفمر  ،الواليااااااالت الموحااااااادو األ ميأنااااااال ،أااااااار ال ااااااابأل المعأو لرنااااااال،
 .www.discovery.org/cscا كنما امااأن  :االفنم الأمبامر اال راازال ع األ لأدارايكناال  ،عهااد ويماأفمر  ،الوالياالت الموحاادو
األ ميأنل ،أر ال بأل المعأو لرنل .www.discovery.org/csc ،ا كورت ااياز  :انفجالر نالئ رنام ووقا  ،جأالAnswers :
الموق . https://answersingenesis.org :ا مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحما اآخامي  ،وار الألراب
لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص.11،25 :
 110مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص.115 :
 111اأ واراي  ،عهد ويمأفمر  ،الواليلت الموحدو األ ميأنل ،أر ال بأل المعأو لرنل . .www.discovery.org/csc
 112ناااااااالل باااااااالبأ  :الورااااااااور االجنولوجناااااااال الجاااااااازا الثللااااااااث االع اااااااامي رمجماااااااال فنااااااااديو اااااااا االنفجاااااااالر الأل بمياااااااالا
http://drghaly.com/articles/display/12590
 113كنماا امااأن  :االفنم الأمبااامر اال راازال ع ااأل لأدارايكنااال  ،عهااد ويمااأفمر  ،الوالياالت الموحااادو األ ميأناال ،أاار ال ااابأل
المعأو لرنل.www.discovery.org/csc ،
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جمو الت

أمل(( ب نه ال يوجد ر ولنل يدل أر اجوو األل انوشللنال بان
األ نلا الأمبميل الو لهمت فج و)).114
ا ااا منااازات نااالا الأمبااامر (( رنااالب ااالفنم األااااألل االنوشللنااال
الومنرل الو رمب نوانلت العالم الأمبمر بلألااألل األبما المفومضال
ف الم ل قبل الأمبمر )) .115فشد لهمت األ نلا الأمبميل فج و اكل أل
واا م ر.116
المشلرنل ب جمو الورور
اال أل اآلر يُبن لكل ذلأ الوبلي بوضو
117
المز و اال ،الو ا ن ا نفمااهل اااجمو واا م ا ر  ،ألنهاال اااجمو انمناال
العأ االعشال
اخوأشهل الوروريوا أر شلمه ب نوائه ارخمنكلره بعندا
الحشنشل انلول ل جمو الوراور
اال مع .فودبم ف ال أل جندا ،إنه ُ عبم
جهل ،ايُثبت ايوضل صحل ل قأكله ف نشدنل لهل جهل خمى.

اال يالاال االمااودالل أاار اجااوو م ا ر أل ناالا االنفجاالر الأمباامر
ب نلا االويلكالرر  ،ألنهال ال رفمام لهورنال ،اقاد مابق ا بنكال ا كا ا
 114لرمااااااااااانل النفناااااااااااما  :ق اااااااااااليل ااااااااااا صاااااااااااول أااااااااااا الحناااااااااااواا ا أااااااااااا الوراثااااااااااال :نظااااااااااامو أااااااااااار األولااااااااااال،
http://christintheclassroom.org/vol_26A/26a-cc_271-290.pdf
 115مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص.22 :
 116ماااااااااالأل ااااااااااول االنفجاااااااااالر الأمباااااااااامر  ،عهااااااااااد ويمااااااااااأفمر  ،الوالياااااااااالت الموحاااااااااادو األ ميأناااااااااال ،أاااااااااار ال اااااااااابأل
المعأو لرنل.www.discovery.org/csc،
 117مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص.20 :
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األ نلا اإلويلكلريال االأمبميال لا روراور ا جهال ،ا ا الألئكالت الأمبميال
لهمت فج و اكل أل ا عشدو جهل خمى .اكلنت فا (( فامان كبنام ا
ر ثم لأحنلو بن الألئكلت الجديادو اكلئكالت
طبشلت رموبنل خللنل رمل ل
اال قباال الأمباامر ا ناادو الخأناال ا جهاال ،ان ا خوأفاال ي اال ا نل ناال
األصول االومكنبل المعشدو جهل خمى)).118
افااا (( مااافل طبشااال لأحفميااالت الأااال بمر نجاااد ركااالا فااا ناااواع
فميلت الأال بمر مناز ايخوأا رمل ال ا
الحفميلت .الأ كل جك
اآلخاامي  .اال يوجااد خااوأ اا اال ياامبره  .الورااور كاالا يمااوأزل اا نجااد
فميلت خوأرال بان األجكال قبال اا رومناز ألجكال لوأاوا نونجال رراور
119
الأ نكا ل يوجد بدا ور اآلا ال يوجد ف الملض . )).
ا ااا ذلاااأ يشاااول ااالل الحفميااالت األلمااالن من اااام :إا نوانااالت
اإلويلكلرر لن لهل يل قل بلأل نلا الموجووو للنل .ا نالا اإلويلكالرر
قاااد بنااادت رمل ااال قبااال لهاااور نااالا الأمبااامر .120اناااكا األ ااام قااالل باااه
الوروريلا :كوبم ،افورر  ،فككما ا نوانلت الأمبمر ال مأ لهل ،اقاد
لهااامت فجااا و ،اال قااال لهااال بلأل نااالا الوااا كلنااات وجاااووو كللبأوميااال
االرحللب.121
كمل نه قد ربن لعالل الحفميالت األ ميأا رميغاورر ريوالال ناه روجاد
اااواند أاار الالااخور الجنولوجناال الو ا رحماال فمياالت اإلويلكاالرر كهاال
الكواواات ر اانم إلار ا كلئكاالت اإلويلكالرر نواناالت بميال النماات بحمياال.
انكا يعك نه ال يُمأ ا رأوا م فل لأحنوانلت البحميل الو لهامت فا
االنفجلر الأمبمر .انكا االكو لر يءثم أر اجمو الحنلو ،ألنه بعد نالا
اإلويلكلرر رأوا مأفل أل نلا الأمبمر.122ا الر ي ل إلر ا فميالت
كلئكلت االنفجلر الأمبمر الو لهمت ف البحم.123
اإلويلكلرر موشأل
 118نلراا يحنر :طأ
.
 119نلل بلبأ  :الورور الأبنم الجزا الثل االع مي ا دل اجوو جداو انفجلر الأل بميلا
http://drghaly.com/articles/display/
 120مااااااالأل اااااااول االنفجااااااالر الأمبااااااامر  ،عهاااااااد ويماااااااأفمر  ،الواليااااااالت الموحااااااادو األ ميأنااااااال ،أااااااار ال ااااااابأل المعأو لرنااااااال،
.www.discovery.org/cscا كنم امأن  :ام االنفجلر الأمبمر  ،عهد ويمأفمر  ،الواليلت الموحادو األ ميأنال ،أار ال ابأل
المعأو لرنل.www.discovery.org/csc ،
 121مااااااالأل اااااااول االنفجااااااالر الأمبااااااامر  ،عهاااااااد ويماااااااأفمر  ،الواليااااااالت الموحااااااادو األ ميأنااااااال ،أااااااار ال ااااااابأل المعأو لرنااااااال،
.www.discovery.org/csc
 122كنم امأن  :فميلت اإلويلكالرر لنمات ماأفل أل نالا االنفجالر الأمبامر  ،عهاد ويماأفمر  ،الواليالت الموحادو األ ميأنال ،أار
ال بأل المعأو لرنل .www.discovery.org/csc ،ا الحفميلت الموعدوو الخ يل االمومالنل لهمت أر النلبمل ال البحم ،خبالر العأاول
 ،المجأل ا وقعهل وwww.sciencedaily.com/releases/2012/12/121212134050.htm :ذ.
 123الحفميااااااالت الموعااااااادوو الخ يااااااال االماااااااومالنل لهااااااامت أااااااار النلبمااااااال ال البحااااااام ،خبااااااالر العأاااااااول  ،المجأااااااال ا وقعهااااااال و:
www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121212134050.htmذ.
الخأق  ،ج  1ص.22 :ا حمد نبنل الك وار  :اإلم ل يوالدى لأغمب المأحد  ،وار الشأ  ،و ق  ،ص201 :
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فميلت االويلكالرر لنمات لهال

قالت ااضاحل

اذكم ريولال ا عظ
الحنوانلت الحديثل .
ايجاااب ا ال يغناااب كااال ناااه ال روجاااد فااا طبشااالت األري الوااا مااابشت
االنفجلر الأمبمر فميلت امنرل – انوشللنال -ال صاأبل اال رخاوو .125أمال
ب ا عظ أملا الحفميلت يماا ا نلا اإلويلكلرر ال قال لهال ب نالا
الأمبمر.126
124

ا اال إذا قناال :إا م ا ر ناالا الأمباامر قااد رأااوا رأفاات ألنهاال كلناات
نلا رخاوو ا جهميال ،فافا ناكا ال يالال ألناه مابق ا بنكال ناه را العثاور
أر كثنم األ نلا المخوو الو رعوو إلار ال قبال الأمبامر كمال مابق ا
األ نلا الو ندو الخأنل االموعدوو الخ يل ا
بنكله ااثشكله كد ل رأأمكل
نلا العالم اإلويلكلرر.
أمل ب نه قد ربن بعد مأنلت البحث االوكشنب ألكثم  150ل ال وار
ف صخور ل قبل الأمبمر إلر اآلا ل نعثم أر م ر أل نلا الأمبامر.
اقااد لهاامت رأااأ العمأناالت ف ا طبشاالت اال قباال الأمباامر فمياالت كلئكاالت
صااغنمو لنكاال جمااديل كللبأومياال ،اكااكلأ خ ياال وحجاامو صااغنمو قاادل ا كثاام
ناادرو  ،لأكهاال ل ا رُظهاام ا م ا ر أل ناالا الاام الأمباامر ف ا الالااخور
المموبنل األ اد ااألكثام افامو .127ا نالا الام االويلكالرر فا يُمأا
ا وبلرنل م فل أل نلا االنفجلر الأمبمر ألنهل ال ر بههل.128
رأأ المعرنلت اال واند العأمنل الشويل ا نلا العالام
ابكلأ يوبن
الأمبمر ال روجد بنكهل ابن كلئكلت اإلويلكلرر م ر اال أشالت رروريال
م ر مبشوهل.
رورور
امنرل ،مل يعك قرعل نهل خأشت خأشل ال
الشاااهد األخياار -الثااامن :-إا األولاال اال ااواند الماالبشل ن ا عرناالت
وا غل اقرعنل ف إثبلت ا الألئكلت الأمبميل ُخأشات الا روراور ا جهال،
اال يوجد ار ولنل صحنل اال راجل يثبات ازا ااجمو الوراور ا جهال
خمى؛ إال نكل نكل مك ان االندا قويال آخام يزياد فا نشا رأاأ ال اجمو
اند هل .فلوه ا كلئكلت العالم اإلويلكلرر -الوا مابشت نالا الأمبامر-
 124كنم امأن  :فميلت اإلويلكالرر لنمات ماأفل أل نالا االنفجالر الأمبامر  ،عهاد ويماأفمر  ،الواليالت الموحادو األ ميأنال ،أار
ال بأل المعأو لرنل.www.discovery.org/csc ،
 125كنما امااأن  :رجاالرب فورياال لأ ااغ أاار االنفجاالر الأمباامر ،عهااد ويمااأفمر  ،الوالياالت الموحاادو األ ميأناال ،أاار ال اابأل
المعأو لرنل.www.discovery.org/csc ،
 126جدياااد الااام ااال قبااال الأمبااامر ،خبااالر اآراا  ،عهاااد ويماااأفمر  ،الواليااالت الموحااادو األ ميأنااال ،أااار ال ااابأل المعأو لرنااال،
.www.discovery.org/csc
 127اأ واراي  ،عهد ويمأفمر  ،الواليلت الموحدو األ ميأنل ،أر ال بأل المعأو لرنل . . www.discovery.org/csc
 128اأ واراي  ،عهد ويمأفمر  ،الواليلت الموحدو األ ميأنل ،أر ال بأل المعأو لرنل ..www.discovery.org/csc
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ل رزال إلر النول ل يثبت قرعل نهل الحنوانلت ،كحوانالت الأمبامر.129
مأألت
مأأل خمى
ابمل نهل ككلأ  ،اربمل كلنت الكبلرلت ،ا
ويل ب نلا الأمبمر
األ نلا رنم المعمافل  ،ففنه ل يثبت ا لهل قل
الو ن نوانلت قرعل .انكا يعك نه ال يالل ص اال وجلج بهال لأاز
ب نهل كلنت م فل أل نلا الأمبمر.
ارجاادر اإلااالرو نكاال إلاار الورااورين ز مااوا ا زياالوو كمناال األكمااجن
بكماابل كبناامو أاار األري ن ا الو ا وت إلاار لهااور االنفجاالر اإل ناالئ
130
الأمبااامر برميشااال ماااميعل واا المااامار بمم أااال الوااادرج الوراااورر .
از مه نكا زائ ابلطال اناو ا ناوائه ا انال ه  .ألناه ال يوجاد ر
ولناال أم ا اال شأا يُثباات ز مه ا  .األنااه قااد ولاات ال ااواند الجنولوجناال
مب آخام األبحال العأمنال ا كمنال األكماجن أار األري كلنات كلفنال
لأل ناالا قباال لهااور الأمباامر نحااو  550أنااوا  ،قبأااه بملاالت الم ياان كااك
نحو  1100أنوا مكل.131
كماال ا ذلااأ الااز لاان ا العأا فا اا ا ،اإنماال نااو ا رحميفاالت
الورااورين ا غللراالره المعاامافن بهاال قااديمل ا ااديثل .نااو كااكلأ ألنااه ا
الثلبت أمل اااقعل ارلريخل ا كل األ نلا كل أل بربنعوهل االنفوهال ماب
بم جوهااال الوراثنااال الااا روغنااام طبنعوهااال اروراااور إلااار كااالئ جدياااد بمااابب
الظمار الربنعنال  ،كزيالوو األكماجن ا نشالالنه اث  .ألا الأالئ الحا
يوفل ل ا حنراه الربنعا ايوا قأ عاه بربنعواه االنفواه ماب بم جواه
الوراثنل  ،ال يمورن الوم الربنع ا يُغنام طبنعواه اخأشوهال ابم جواه
حنره الربنع افاق
الجزيلنل  .ا أنه ففا الألئ الح يوفل ل ايوأن
داو طبنعوه اقدراره المحالورو بن الحدي األونر ااأل أار ،فافا رجالاز
دنمل منهأأ قرعل .انكا ثلبت ف الربنعل االوجلرب العأمنل الا يوراور
إلاار كاالئ آخاام ا واا اااأ .ان اكا اام ُ ماالر ف ا الوجاالرب المخبمياال
اااويل
المشااادرو باااللم ين  ،فشاااد ف اااأت كااال حااالاالت إ ااادا طفااامات
ررورياال رااءور إلاار رأااوي نااواع جدياادو .ا اااهم الوجاالرب جمياات لكبلباال
الفلكهل ،فبعد ين الوجلرب بشنت ذبلبل الفلكهل أر للهل ال رورور إلر
نوع آخم رر رغننم العأمالا لامار الوجالرب يان المامات .132فحأليال
 129مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص.142 :
 130ويفناد كأكجااوفم :نظمياال األكمااجن روأشاار ضامبل قلرأاال  ،عهااد ويمااأفمر  ،الوالياالت الموحادو األ ميأناال ،أاار ال اابأل المعأو لرناال،
 .www.discovery.org/cscا كمناال األكمااجن كلناات كلفناال أاار األري قباال لهااور االنفجاالر الأمباامر ،خباالر العأااول  ،المجأاال
ا وقعهل وwww.sciencedaily.com/releases/2012/12/121212134050.htm :ذ.
 131ويفناد كأكجااوفم :نظمياال األكمااجن روأشاار ضامبل قلرأاال  ،عهااد ويمااأفمر  ،الوالياالت الموحادو األ ميأناال ،أاار ال اابأل المعأو لرناال،
 .www.discovery.org/cscا كمناال األكمااجن كلناات كلفناال أاار األري قباال لهااور االنفجاالر الأمباامر ،خباالر العأااول  ،المجأاال
ا وقعهل وwww.sciencedaily.com/releases/2012/12/121212134050.htm :ذ.
 132لأووم ف ذلأ نظم ث كولبكل :نشد العشل المأحد .
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زياالوو األكمااجن ا اناالل الورااورين ا غللراالره ركاادرج ضاام قااوله
بخمافل االنوخلب الربنع  ،الكر نو د آلهل الم دو االورورين .
وإنها لهذا المبحثة اجمعل بن رأأ المعرنلت اال اواند الحفميال ففناه
يوباان كهاال ا ناالا العالاام الأمباامر كلناات كلأل ناالا الو ا ماابشوهل ،فأ ا
رورور اال كلنت لهل أشلت امنرل رمبرهل ب اجمو الوراور المز و ال ا
جهل؛ اإنمل ُخأشت خأشل خلصل ب هلوو أ الحفميالت الاكر ررالبق رمل ال ا
جهل خمى.
الر إلنه الشمآا الأمي
ا -الشواهد العلمية علا عدم تطور أحيا ما بعد الكمبري:
يُموحم قبل ذكم األولل العأمنل الو ركش اجمو الورور ارُثبت الخأق
فنمل بعد العالم الأمبمر إلر النول؛ يُموحم ا نورو عرنلت نل ل روعأق
بلألز كل الجنولوجنل رمل دنل كثنما ف روضنل ل نأوبه ف نش اكل لأ اجمو
الوروريل  ،ان :
االْ ِ :شب الحنلو الغل ل ل قبال الأمبامر فنمال بان  550 -1500 :أناوا
مكل .ثلننلْ ِ :شاب الحنالو الشديمال فنمال بان  215 – 550 :أناوا ماكل  .ثللثال:
ِ ْشااب الحناالو المووماارل فنماال باان  25 – 215 :أنااوا مااكل  .رابعاالْ ِ :شااب
الحنااالو الحديثااال ،ااا  25 :أناااوا ماااكل إلااار الناااول . 133االجااادال الز كااا
الجنولوج اآلر  134يُبن لكال الاور – واار -رأاأ ال ِحشاب ايُمال دنل أار
فه اروب ل من ر بعد ل نُأحق به الوشديمات الز كنل الوشميبنل الو ارونلنل
ه.

جدول تقريبي لألزمنة الجيولوجية

135

 133األ شلب الجنولوجنل  ،وق الجغمافنل الوربنشنل /http://www.geopratique.com :
 134الأمباامر ،المومااو ل الجنولوجناال ،ج  ، 5بواباال الوشاادل العأماا  .http://ksag.com ،ا األ شاالب الجنولوجناال  ،وقاا الجغمافناال
الوربنشنل /http://www.geopratique.com :
 135الأمبمر ،المومو ل الجنولوجنل ،ج  ، 5بوابل الوشدل العأم http://ksag.com ،
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ا ل بللكمبل لكش كل لأ جمو الوروريل بحفميلت ال بعاد العالام الأمبامر
إلر النول ،فمككش هل انهد هل بدلنل المعرنلت اال واند الحفميل اآلرنل:
نشدنل ل جمو الورور بمعرنلت ااواند فميلت
أولها :بمل نه ربن
األ نلا الو نادو الخأنال  ،االموعادوو الخ يال ،ا نالا اإلويلكالرر  ،اكلئكالت
العالم الأمبمر ،ب نهل ُخأشت خأشل خلصل ال رورور بع هل  ،اال كلنت
لهل اجمو ررور؛ ففنه الربنع جدا ،ا المكرق ي ل ا رأاوا نالا
ل بعد الأمبمر ل رورور ،ا ا الو لهمت بعدنل ن ي ل ُخأشت خأشل
م ر مبشوهل .انكا اموكولج أم صحنل ،بحأ ا
خلصل ال رورور
الأوا كأه خأو اال ،ث ا األ نلا الو ندو الخأنال االموعادوو الخ يال بنكال
اوم  .فاللأوا بألئكلراه الحنال
نهل ن ي ل خأشات الا روراور ا ماأ
يشول أر الخأق ال الورور .فهكا نو الشلنوا العلل الكر قالل أناه العالل بأال
كلئكلره .انكه الح شنشل ن نفمهل الو كادنل الشامآا الأامي فا آيالت كثنامو،
كهل قوله مبحلنهَّ (( :
هللاُ َخللِ ُ
ق ُكلِّ َا ْ ٍا َانُ َو َ أَر ُكالِّ َاا ْ ٍا َا ِكنال [الز ام:
ق ُك َّل َوابَّ ٍل ِ َّ لا فَ ِم ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَر بَ ْ
،))]22ا(( َا َّ
ركِ ِه َا ِ ا ْكهُ َّ ا
هللاُ َخأَ َ
هللاُ َ ل يَ َ ل ُا إِ َّا َّ
ق َّ
يَ ْم ِ َ أَر ِرجْ أَ ْن ِ َا ِ ْكهُ َّ يَ ْم ِ َ أَر َرْ بَ ٍ يَ ْخأُ ُ
هللاَ َ أَر
ُكاالِّ َا ا ْ ٍا قَ ا ِديم [الكااور  .))]15 :فااللأوا بأاال خأوقلرااه اجااده هللا رعااللر
بللخأق ال بللورور.
الشاهد الثاني :يوعأق بادلنل االنشاماي الوا صالبت األ نالا األرضانل
كاااك العالااام الأمبااامر ،ا ااال ناااو كهااال .انااا كثنااامو ،كهااال الالاااغنمو،
االمووماارل ،االأبناامو الجمل ناال ال اال أل  .اقااد كلناات نِمااب االنشماضاالت
الجمل نل اابه الجمل نل روماا ل بن  % 96-– 50 :فوخوف األ نالا فا
طمفاال اان  .136كبمناال خمماال انشماضاالت جمل ناال ااال أل ،ن ا  :انشااماي
نهليل األروافن قبل  111أناوا ماكل ،بنادت فناه  %12ا األناواع .ا
انشماي ااخم العالم الديفون قبل  425أنوا ماكل انشمضات فناه %25
األنواع .137اانشماي نهليل العالم البم قبل  251أنوا ماكل بنادت
فنه  ٪22األنواع .138اانشماي نهليل العالم الوميلم قبل  200أناوا
 136االنشماي الجمل

/http://science.nationalgeographic.com/science/prehistoric-world/mass-extinction :

 137االنشماضاالت الخمماال الأباامى الجمل ناال ،وقاا https://cosmosmagazine.com/palaeontology/big-five-extinction :
.ا الوعمي بللعالم اآلورافنو  ،وق http://park.org/Canada/Museum/extinction/ordmass.html :
 138االنشماضاالت الخمماال الأباامى الجمل ناال ،وقاا https://cosmosmagazine.com/palaeontology/big-five-extinction :
.ا الوعمي بللعالم اآلورافنو  ،وق http://park.org/Canada/Museum/extinction/ordmass.htm :

22

مكل انشمضت فنه  ٪10األناواع .139اآخمنال -الخال  -انشاماي نهليال
العالااام الربلاااانمر قباااال  22أناااوا ماااكل ُبناااادت فناااه  ٪22ااا جمناااا
األنواع.140
اخاا ل رأااأ االنشماضاالت فشااد ُبنااادت (( عظاا اااألل الحناالو أااار
امات فا ثكالا الاـ  500أناوا ماكل الملضانل ا رالريخ
األري خما
األري .141(( ...ا كبااام رأاااأ االنشماضااالت نااا (( كلرثااال االنشاااماي
الجماال الوا اادثت كااك  250أنااوا مااكل فا نهلياال الاادار ال م ا  .لااكا
و لنل أمالا المماوحلثلت(األ الفنم) « ُ نل كاوار االنشماضالت الجمل نال»،
ألنهل مببت ن كل كن شل .فشد اخوفر نحو  %20جمنا األناواع الوا
كلنات رعان فا المحنرالت ثكالا الم يان األخنامو ا الماكن ا الادار
ال م اا  .ا أاار النلبماال ر ااار ي ااال كثاام اا ثأثاا االئ ت (فالااالئل)
االبم لئنااالت .كمااال ا الح ااامات لااا رفأااات نااا األخااامى ااا
الزاا ااا
المجاازرو ،إذ انشاامي  %40ا رربهاال ُ ح ا ِّدوو بااكلأ االنشااماي الجماال
الو ند الكر رعمضت له)).142
ا كااد ل كلناات رحااد رأااأ االنشماضاالت الجمل ناال ال ُمبناادو لمعظ ا األ ناالا
فج و ففنه كلنت رظهم بعدنل بلامو جمو الت نواننال جديادو خوأفال جادا
المكشمضل لوحل حأهل .143إنهل كلنت رظهم ألال مو ،فأ رأ وجووو
قبل ص  .144اف كبم رأأ االنشماضالت وت إلار لهاور (( ما الت
الحنوانلت )).145انونجال لاكلأ فشاد ادثت ثاورات بنولوجنال
جديدو رمل ل
واريال كاد ل (( كالا يكشامي جازا كبنام ا خأوقالت األري الحنال اال
يعااوو بعاادنل ر اا ا لماال كاالا ماالبشل )) .146إنهاال وت إلاار انشااماي عظا
 139االنشماضلت الخممل الأبمى الجمل نل ،وق https://cosmosmagazine.com/palaeontology/big-five-extinctions :
 140االنشماضاالت الخمماال الأباامى الجمل ناال ،وق ا https://cosmosmagazine.com/palaeontology/big-five-extinctions :
 .ا االنشماضاالت الحلصااأل ف ا الااور ا شااب ز كناال خوأفاال  ،كواالب الحناالو :األ االفنم ا ناالو اال قباال الواالريخ  ،بواباال الوشاادل العأم ا ،
 . http://ksag.comا المومو ل العمبنل العللمنل ،الكمخل اإللأوماننل ،لوو :الحنواا المكشمي .
 141بنوم اارو :مبلب رنم ننزكنل ل نشماضلت الجمل نل الشديمال ،جأال العأاول األ ميأنال ،الكماخل اإللأوماننال  ،ا  ، 24ادو يكاليم
. 2002
إرااا :ل االنشماضلت الجمل نل ،جأل العأول األ ميأنل  ،الكمخل اإللأوماننل  ، 14 ،دو يكليم . 1222
 142وار
 143المومااو ل العمبناال العللمناال ،الكمااخل اإللأومانناال ،االوو :الحنااواا المكشاامي  .ا كنما امااأن  :ندياال نااد اان و وارايا  ،عهااد
ويمأفمر  ،الواليلت الموحدو األ ميأنل ،أر ال بأل المعأو لرنل.www.discovery.org/csc ،
 144بااد الحأاان خ اام :الجنمورفولوجناال ،ربعاال البعااث ،قمااكرنكل ،الجزائاام ،و ت  ،ص121 ، 111 :ا  . 124االمومااو ل العمبناال
إرااا :ل االنشماضلت الجمل نل ،جأل العأول األ ميأنل  ،الكماخل اإللأوماننال  ،ا  ، 14ادو
المنممو ،ج  1ص. 140 :ا وار
يكليم  . 1222ا االنشماي كد نهليل العالم الربلانمر ،وق .http://park.org/Canada/Museum/extinction/cretcause :
إرااا :ل االنشماضلت الجمل نل ،جأل العأول األ ميأنل  ،الكمخل اإللأوماننل  ، 14 ،دو يكليم . 1222
 145وار
 146بنوم اارو :مبلب رنم ننزكنل ل نشماضلت الجمل نل الشديمل ،جأل العأول األ ميأنال  ،الكماخل اإللأوماننال  ،ا  ، 24ادو يكاليم
. 2002
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األ ناالا ث ا لهاامت بعاادنل نااواع جدياادو ا الحنواناالت ال ا رعااد الظاامار
الحنلرنل كمل كلنت أنه قبل.147
رأأ االنشماضلت ا عظ األ نلا كلنت رعن دو
ابكلأ يوبن
الااز ث ا ركشاامي ف ا وارات وولبعاال ،ا واا ا رورااور اال ا رواام
خأفل  .ث رظهم بعدنل نواع كثنمو جديدو اإل نلا لا يأا لهال اجاوو ا
قباال صا  .انااكا يعكا قرعاال ا الألئكاالت الجدياادو لا رورااور اال كاالا لهاال
مااأ ررااورت كااه اإنماال لهاامت بااللخأق الخاالص  ،انااكا يااكش ال ااجمو
الورورياال ص ا افم اال  .ابماال ا األ اام كااكلأ ف ا يُمأ ا ا يأااوا لوأااأ
ال ااجمو المز و اال اجااوو بكاالا أاار رأااأ المعرناالت ااألولاال األخاامى الوا
مبق ذكمنل ،االو مو ر ال شل بحول هللا رعللر.
الشااااهد الثالاااث :يوعأاااق بلالنفجااالرات اإل نلئنااال ال ُموأااامروة فشاااد ولااات
ال ااواند االمعرناالت الحفمياال نااه اادثت أاار األري انفجاالرات إ نلئناال
وأمرو واريل كلنت ر ر رللبل بعد االنشماضلت ارحد فج و ار ر ب نالا
جدياادو ألال اامو  ،بمعكاار نهاال رظهاام ا واا مااأ  .148ا ذلااأ ااث ا
نالا الأمبامر كث ثنالت الفالاوص اخوفات فجا و ،ثا أار ان
العديد
راامو يظهاام اافااداا جاادو فا طبشاال العالاام األاروافنو ا كعشاالرب البحاام
انج ا البحاام -149نظاام ال ااأل ونااله .-150ث ا فج ا و ركشاامي ناالا ارظهاام
الملبشل ،كهل اث  :انفجالر
انفجلرات ا نلئنل جديدو فج و ا خوأفل رمل ل
ناالا الأمباامر ،اانفجاالر األماامل  ،اانفجاالر الرنااور ،اانفجاالر الثاادينلت ،
اانفجاالر الح اامات لهاامت كأهاال فجاا و واا ماا ر .اكاال ذلااأ يعكاا ا
االنشرل لت ااالنفجلرات اإل نلئنل الفجلئنل ن قل دو النمت اموثكلا.151

إرااا :ل االنشماضالت الجمل نال ،جأال العأاول األ ميأنال  ،الكماخل اإللأوماننال  ،ا  ، 14ادو يكاليم  . 1222ا بنواام
 147وارا
اارو :مبلب رنم ننزكنل ل نشماضلت الجمل نل الشديمل ،جأل العأول األ ميأنل  ،الكمخل اإللأوماننل  ، 24 ،دو يكليم . 2002
 148مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألراب لأك ام االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-15 :
.12ا فميق العأمالا  :خأاق ال رراور ،رمجمال إ مالا شا  ،ط  ، 2وار الكفالئ  ،بنامات  ، 1214 ،ص 52 :ا ال بعادنل .ا ماما
امي  :خمافل اإللحلو  ،ط  ،1أوبل ال ما الدالنل ،الشلنمو  ، 2011 ،نل ص.121 :
 149مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألراب لأك ام االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-15 :
.12
 150مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألرب لأك م االووزي  ،الم ،2012 ،ص. 15 :
 151مونف ليم :اأ واراي  ،رمجمل ومر اوري ا ء الحم اآخمي  ،وار الألراب لأك ام االووزيا  ،الام ،2012 ،ص-15 :
 ..12ا كنمااا اماااأن  :نديااال ناااد ااان و وارايااا  ،عهاااد ويماااأفمر  ،الواليااالت الموحااادو األ ميأنااال ،أااار ال ااابأل المعأو لرنااال،
اااااااالند ركااااااااوو النماااااااات اااااااااألال انوشللناااااااال  ،عهااااااااد بحاااااااال الخأااااااااق ،
 ..www.discovery.org/cscا الحفمياااااااالت ناااااااا
 . http://www.icr.org/article/8499/268ا لرمنل النفنما  :ق ليل ا صاول أا الحناواا ا أا الوراثال :نظامو أار األولال،
. http://christintheclassroom.org/vol_26A/26a-cc_271-290.pdfا لرماانل النفنااما  :ق االيل ا صااول أ ا الحنااواا
ا أ الوراثل :نظمو أر األوللhttp://christintheclassroom.org/vol_26A/26a-cc_271-290.pdf ،

11

نا
االما
علماا باأن المجموعااات الحنوانالت الأبامى كااللزاا
ي اال كلناات (( روجااد وا اال فج ا و أاار األري كفالااأل ا المجمو االت
األخااامى بفجاااوو ننأأنااال اال ماااأ لهااال)) .152اقاااد اااامل الظهاااور الفجااالئ
االموأاامر كاال األنااواع الحنوانناال واا شااد لت ررورياال)) . 153اذكاام االل
الحفمياالت الالاانك ر ااو كااور لجاا نااه رصااد  131نو اال رئنماانل اا
الألئكلت الحنل ربن نهل لهمت فج و اال يظهم أنهل ررور اال ردرج اإنمل
لهمت لهورا خلصً ل جدا.154

رأأ المعرنلت اال واند الحفميل رعرنكل شنشل كبمى  ،ن ا األ نلا
طااوال رلريخهاال الربنعاا بعااد العالاام الأمباامر كلناات رُخأااق خأشاال خلصاال
ُ وأمرا ف واارات فجلئنل وولبعل واا يال شاد لت رروريال .فها لا رأا
اويل ا ما ر مالبشل ماب ازا ال اجمو الوروريال ،اإنمال
رورور
ل
كلنت رظهم بللخأق الفجلئ الموأمر ،انكه الحشنشل العأمنل روفق رمل ل
قمره الشمآا الأمي ب ا هللا رعللر بد خأق األ نلا ا لوه مارا .

 152فميق العأملا  :خأق ال ررور ،رمجمل إ ملا ش  ،ط  ، 2وار الكفلئ  ،بنمات  ، 1214 ،ص 52 :ا ل بعدنل .
 153مكز بمانن  :العأ ا صل اإلنملا  ،ورجمل ءن الحم  ،ا ومر إوري  ،ص . 21 :افميق ا العأمالا  :خأاق ال رراور،
رمجمال إ مالا شا  ،ط  ، 2وار الكفالئ  ،بنامات  ، 1214 ،ص .11 :ا ابا خأنفال :الحجا العالاملا فا نشا نظميال وارايا فا
الك وا ااالررشلا ،ربعل خللد ب الولناد ،و اق  ، 1222 ،ص . 11 :ا خللاد كبنام ا ل :الدارايكنال فا نازاا اإلما ل االعأا  ،وار
الب ن  ،الجزائم ،ص. 12 :
 154ننااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث طأعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  :االنفجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالر الأاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال بمر  ،وقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=214828
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الشاهد الرابَ :يومثل ف للنمو المكوو الوا مالوت رالريخ األ نالا كاك
ل قبل الأمبمر إلر النول .ان للنمو ل ل اال أل ركربق أر كل ناواع
األ نلا ا جمو لرهل افا كال األز كال الجنولوجنال .فألنات لالنمو المكاوو
االظهور المفلج ممل رللبل أر كل األ نلا .155نكه الظلنمو كلنت كد ل
رمومم ين المكن الل بل لأال األ نالا إ ال نهال رووقا بللكمابل لمعظا
156
،
األ نلا بمبب االنشماضلت الو كلنت رُبندنل ،انكال ركشامي واا ماأ
ارظهاام بعاادنل ناالا جدياادو كماال ماابق ا بنكااله؛ اإ اال نهاال رمااومم أاار قنااد
المكن اربشر نل إلر النول ،كمال ناو الل
الحنلو ارعن للت الم ين
األ ناالا المجهمياال كللبأومياال االجااماثن االفنماماالت ،ا ثاال خوأا نااواع
الح اامات كللكماال االنعلماانب ارنمناال كماال مااكبنكه قميباال  .فظاالنمو المكااوو
بكو نهل الو ملوت األ نلا قديمل ا ديثل ن ولنل قرعا أار اناه ال أالا
لخمافل الورور الع ور ،ألا المكوو يكش هل بوجووه انولئجه .ألا األ نلا
المكشمضل لأت راكدو واا ررور ور بنادت فأا روراور اال رمكات خأفال،
ااأل نلا الماكدو المموممو ن أر للهال اطبنعوهال فأا روراور إلار الناول.
انااكا الكااوع بشناات اا جكلمااه نحااو  %20إلاار النااول واا ا روغناام.157
امكككم كه اواند ب ا الوفالنل ألناه يُمثال بحاق ولال وا غال قرعنال
راااءر الوراااورين اراااكش ااااجمره ارهاااد هل صااا افم ااال .اال اااواند
الحفمياال الو ا رباان ذلااأ ارُثبوااه كثناامو جاادا جم ا قماامل كبنااما كهاال البل ااث
الومك نلراا يحنر ف كولبه " طأ الخأاق " ،اما ارو كهال نمالذج ا
بلب الومثنل ال الحالم.
امنهااا ة نااه ف ا مااكل  2015اكو ا فميااق ا العأماالا ناالا وقنشاال-
أنلرر ماكل  ،كهال
مل البحلر ل روغنم أر دى كثم
جهميل -ف
بأونميل الأبميت .اجدانل ل رازال أار للهال ،فها ر ابه بأوميال الأبميات
الحللنل رمل ل .فا يُمأا رمنناز الشديمال ا الحديثال ،اقاد اجادت فا الران
قبللل موا ل ر نأ  .158انكا م كنل اصلول لأوراورين  ،انالول ل اجمو
صأهل .ف ي أليل الورور المز ول  ،إنه خمافلت الم دو
الورور
ركوو األ نلا ا دل ررورنلhttp://www.arn.org/quotes/Stasis.html :
 155نظم
 156كنماااا امااااأن  :ندياااال نااااد اااان و واراياااا  ،عهااااد ويمااااأفمر  ،الوالياااالت الموحاااادو األ ميأناااال ،أاااار ال اااابأل المعأو لرناااال،
.www.discovery.org/csc
ا ا ا ا ا  :ا تط ا ا ا ااوج وا لجو ولجا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ثا ا ا ا ا وا عشا ا ا ا اججا ود ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ااج ا ا ا ا ا دشا ا ا ا ا ل ا بلا ا ا ا ا ج ا د ججا ا ا ا ا ا
 157ها ا ا ا ا
http://drghaly.com/articles/display/
 158بأوميااااااااال الأبميااااااااات  ،وقااااااااا http://newsroom.ucla.edu/releases/scientists-discover-organism-that-hasnt- :
evolved-in-more-than-2-billion-years&usg=ALkJrhg7IjIQVN5Jx0nROBsf0Ncws7na9w
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االورورين  ،ال ركف عاه رحميفالت اخاز ب ت ا غللرالت الوراورين .
إنااه ولناال يأفاا ا ااده لااكش ال ااجمو الورورياال لماا يبحااث اا الحشنشاال
نفمه .
ا ُ خأص ف طأبهل ،اصلو
كمل ا قول بع ه ا مبب دل ررور رأأ البأوميل يمج إلر دل رغنم
لمافهل المحنرنل االبنولوجنل ،159نو ربميم بلطل ارعأنال رلفاه ي اهد أار
صحلبه بللوعالب لأبلطل .ألا الحشنشل الثلبول ن ا كل األ نالا المجهميال
الشديماال كللبومياال االجااماثن االفنماماالت ب نوا هاال لهاامت كااك كثاام ا 4
ينم مكل ا ل رزال نل ا أر طبنعوهل إلر النول كمل مبق ا بنكله .فلأل م
لن خلصل بوأأ البأوميل اإنمل نو لل ي مل كل رأأ األ نلا ،فها كأهال لا
رورور .فأملذا ل رورور  ،ابمل نهل لا روراور فا يُمأا ا رظهام كلئكالت
خمى بحأ ا اجمو الورور الع ور رشول أار الماأ الوا اد الم اوم
باان األ ناالا كماال ماابق ا بنكااله .ا ا الثلباات قرعاال ا الظاامار الربنعناال
رغنمت كثنما للت الممات إلر النول ا ذلأ ل يورور ر نواا رأاأ
األ نلا ،كهل البأوميل .ا المعمار ا البأوميل ارنمنل الألئكلت الو
لا ركشاامي ا اال راازال أاار طبنعوهاال ،ا ماابب ذلااأ نااو طبنعوهاال المخأوقاال
أنهل فه خأوقل ككلأ الهل خاللئص اقدرات جعأوهل قلورو أر الوحمال
خوأ الظمار واا ا رورور  ،فه ال يُمأ اا روراور ،اال
االو قأ
رمورن ا رورور ،اال رميد ا روراور  .فالنظم إلار رحميفالت ا غللرالت
اف ااالئل الوراااورين  .إنهااا يفأاااماا بااا نوائه ارربااالره ارمكنااالره ررااا
بر نهاال افماالونل ا كلق ااوهل لأمعرناالت العأمناال الدا غاال .فعاادل ررااور رأااأ
األ نلا مب طبنعوهل ولنل قرع با ا كال األ نالا ال روراور ،الا روراور
ألنهاال خأوقاال مااب طبنعوهاال الوا ال رشباال الورااور  ،ألا كاال ا خأااو
كل ل مب جبأوه االنفوه.
النمااوذج الثاااني -ا الحفمياالت الحناال :-يوعأااق بأاالئ رمابوولناات الااكر
يمجاااا إلاااار العالاااام الأمباااامر باااان  100 – 500 :أنااااوا مااااكل  ،ا وشااااد
الوروريوا نه انشمي ،لأكه ل يكشمي  ،فشد ر العثور أنه نل ف اقوكل
الحلضم واا ا يكشمي ا يورور كمل نو بن الالور اآلرنل:160

 159بأوميااااااااال الأبميااااااااات  ،وقااااااااا http://newsroom.ucla.edu/releases/scientists-discover-organism-that-hasnt- :
evolved-in-more-than-2-billion-years&usg=ALkJrhg7IjIQVN5Jx0nROBsf0Ncws7na9w
 160نلل بلبأ  :الورور االجنولوجنل الجزا الملب االث ثوا االحفميلت الحنل http://drghaly.com/articles/display/
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النموذج الثالث :يوعأق بللديداا الش نبنل ايومثل ف الالاوررن اآلرنوان :
العالام الأمبامر كاك نحاو  550أناوا ماكل.
األالر لداورن ق نبنون
االثلننل لداوو ق نبنل علصمو ارُ به رمل ل واوو العالم الأمبمر ،كمال ناو
بن ف الالوررن اآلرنون :161

 161كنماااا امااااأن  :اااا االنفجااااالر الأمباااامر  ،عهااااد ويماااااأفمر  ،الوالياااالت الموحاااادو األ ميأنااااال ،أاااار ال اااابأل المعأو لرنااااال،
.www.discovery.org/csc

15

دودتان قضيبيتان من العصر الكمبري

دودة قضيبية معاصرة

ااضل ا الالاوررن ا الاداوو الش انبنل لا روراور بشنات أار طبنعوهال
ااأأهل كاك  550ماكل .ا ال الوغنام الاكر لهام أار الاداوو المعلصامو فا
جممه ،فهو لن ررورا اإنمل نو رغنم يكدرج ضم الوبليكالت الوا
قم
رحد بان ما الت الكاوع الوا اد ،كمال ناو لصال بان الما الت الب اميل
ث ف اخو فهال ا جهال الراول االأاوا ا ال الوجاه .اقاد يمجا ذلاأ
الوغنم إلر الممي ،ا ماوا الوغكيال .لأكاه ا ذلاأ فشاد بشنات واوو ق انبنل
واا ا رورور.
12

النموذج الرابَ -من الحفريات الحية : -يومثل ف العوالق البحميل ،ان
ناالا ا ناادو الخ ياال اامااعل االنو االر ف ا المحنراالت لهاامت كااد بداياال
العالاام الأمباامر نحااو  510أنااوا مااكل اامااوممت أاار طبنعوهاال واا ا
رورااور إلاار العالاام الحااديث ،اناا جمو اال ناالا ر اا نوا اال كثناامو
ا وبليكل األاألل كمل نو ُ بن ف ال أل اآلر :162

رأأ العوالاق نا كلئكالت نال ا نادو الخأنال  ،الااأ نهال خأشات خأشال كاد
نالا ا نادو الخ يال
لهورنل ألنهل ا ندو الخأنل اال يُمأكهل ا روراور ا
ا خوأفل كهل كللبأوميل ث ألنهل نا نفماهل ا نادو الخأنال ا ال رازال أار
نالا اإلويلكالرر الموعادوو الخ يال
نل إلر النول .اال يُمأا ا روراور ا
اال الو مبشوهل ألنهال نا نفماهل لا روراور كمال بنكاله مالبشل ،األنهال وعادوو
الخ ياااال النماااات ا ناااادو الخأناااال  .فااااللعوالق لهاااامت بااااللخأق ال بااااللورور
اامااوممت أاار للهاال إلاار النااول واا ا رورااور .ا للهاال نااكا ولناال قرع ا
أر برا ا أليال الوراور الع اور ا ملماهل ،فأاو كالا لأوراور اجاوو
لورورت كل األ نلا .فمل بللأ اانه ل يثبت ررور اال كلئ اا اد قاديمل اال
ديثل.
النموذج الخامس :يوعأاق بللح امات  ،انا كلئكالت نال كثنامو األناواع
االعاادو ا لاان لهاال ر راالريخ ررااورر .163ا وحجمارهاال وااوفمو بأثاامو ،اال
رعوو فش إلر  420أنوا مكل  ،اإنمل يعوو رلريخهل إلار  520أناوا ماكل،
انا اال راازال أاار للهاال إلاار النااول رُ اابه رمل اال المعلصاامو الا روجااد ياال
 162العوالاااااااق البحميااااااال الموحجااااااامو ااااااا نهليااااااال أليااااااال االنشاااااااماي الجمااااااال
http://www.astrobio.net/news-exclusive/
و .االت بمااا ،مكز الخأق العأم )  ،دانل ال لقلحلو  ،أر ال بأل المعأو لرنل.
 25 163مببل لو أ ف نظميل الورور (نش

البم ااااااا  /11،رمااااااار  ،2011 /وقااااااا :
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اااواند راادل أاار ررااور الح اامات . .164ا رأااأ الح اامات الموحجاامات
اآلرنل:
منها :متحجرة مو رويلت األجكحل رمج إلر  50أنوا مكل ا ال
رزال أر للهل إلر النول ورلبشال رمل ال ا المعلصامو ،كمال ناو بان فا
الالوررن اآلرنون :165

 164نلل بلبأ  :الورور الأبنم الجزا الث ثن اان ررور الح مات الجزا الثلن http://drghaly.com/articles/display/ ،
 165ناااالل بااااالبأ  :الوراااااور االجنولوجنااااال الجااااازا المابااااا االث ثااااان ا اااااأأل ررااااالبق الحفميااااالت الشديمااااال بمثن رهااااال الحللنااااال
http://drghaly.com/articles/display/
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ومنها متحجرة جراد البحر ة رمج إلر نحو  200أنوا مكل ا ل رازال
أااار للهااال إلااار الناااول واا ر رراااور ،كمااال ناااو بااان فااا الالاااوررن
اآلرنون :166

وحجمارهاال رعااوو إلاار 400
ومنهااا :متحجاارات للعناكاابة رمج ا بع ا
أنوا مكل ،ا لزالت أر للهال واا ر رراور إلار الناول  ،كمال ناو ُ بان
الالور اآلرنل: 167

 166نلل بلبأ :الورور االجنولوجنل الجزا الخل
http://drghaly.com/articles/display/
 167نااااااااالل بااااااااالبأ  :الوراااااااااور الأبنااااااااام الجااااااااازا الثااااااااالن االث ثااااااااان اانااااااااا رراااااااااور الح ااااااااامات الجااااااااازا المابااااااااا ،
http://drghaly.com/articles/display/
االث ثن اكمللل
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ومنها ة ل ن مره (( جأل الي مليك )) ف شلل ديث يول  4اليو
 2012ا اكو االر يمقاالت الح اامات ف ا طبشاال الأاال بمر اقاادل الربشاالت
المماااوبنل لأألئكااالت وعااادوو الخ يااال ،رمجااا إلااار  520أناااوا ماااكل .انااا
ورلبشل يمقلت الح مات الموجووو النول.168

آخرهاة متحجرة لنعموب قدي يمج إلر  145أنوا مكل  ،اال رخوأ
النعموب الموجوو النول ،فأا يحاد فنهال ر رراور ،كمال ناو بان فا
الالوررن اآلرنون :169

وحجمات الح مات واا ا يجاد فنهال
أمل ب نه ر اكو لر اآلالر
الوروريوا ر الند يءيد قوله بخمافل الوراور .كهال اث ناه را اكو الر
فورو ميل بأأوراوا بهل اكثم  100,000وحجمو ميل ف للل
جندو ،ار به رمل ل ل يُمثأهال ا الح امات المعلصامو ،اال يوجاد أنهال ر
ثااام يااادل أااار الوراااور .ا كو ااافت فاااورو خااامى بموقااا باااللبأرنق بهااال
 150,000وحجمو ميل ل رزال أر للهال إلار الناول اال يظهام أنهال
 168نظمhttp://www.livescience.com/54625-cambrian-larva-preserved-in-3d.html :
مي مءاال  ،ص. 111 :
 169نلراا يحنر :ندل نظميل الورور ف
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ر ررور .ا خمى بموق فأوريملنت كأاوراوا ر امكت اكثام ا 20,000
وحجمو ميل رُ به المعلصمو واا ا يبدا أنهال ر رراور ،اال اجادت
لهل أشلت امنرل.170
ال ال إنهل وحجمات اميل رشادر بملالت اآلالر ال رازال أار للهال
رر نهل رمج إلر العالم الأمبامر ا ال بعاده ا جهال ،الا يظهام أنهال
ر ثاام نحااو الورااور اال ن ا ررااورت ا جهاال خاامى .إنهاال ولاال قرعناال
ركش اجمو الورور ارهد هل ص افم ل.
اإنهلا لكموذج الح مات ُنبه نكل إلر م نلل جدا فالوه ا الوراورين
خمافل ررور الرنور االحنولا االحالالا عومادي أار
يُأثماا الأ ل
الح مات
رحميفلره ا انل ه ا غللرلره  ،لأكه لوو يوجكبوا الأ ل
ايهمأونهاال اال يعومااداا أنهاال لو ينااد خمافاال الورااور .يفعأااوا ذلااأ ألنهاا
يعأموا قرعل ا الح مات لن لهل ر رلريخ ررورر ،ا وحجمارهل ووفمو
بمللت اآلالر ار به رمل ل الح امات المعلصامو ا جهال ،ايعأماوا ناه ال
يُمأكه ملرمل الغ االوحمي لو ا ومداا أر الح مات لو يناد رراورن
المز ااول ا جهاال خاامى .فه ا يوهمبااوا ايو بااوا ايحمفااوا الحفمياالت
الحفميلت الح ميل الو نا بكفماهل رأفا لهادل
األخمى لالمر الكل
اجمو الورور كأهل .
النموذج األخير – السادل ،الحفميلت الحنال : -يوعأاق با نواع ا
األ نلا البحميل الشديمل الو ل ركشمي اال ررورت .كهل وحجامو لأمامأل
األنبوبنل ،رمجا إلار  24أناوا ماكل ،بشنات أار للهال إلار الناول واا ا
رورور ،كمل نو ُ بن ف الالوررن اآلرنون :171

 170ناااااااالل باااااااالبأ  :الوراااااااااور الأبناااااااام الجااااااااازا الولماااااااا االع ااااااااامي ااناااااااا رراااااااااور الح اااااااامات الجااااااااازا االال
http://drghaly.com/articles/display/
 171ناااالل بااااالبأ  :الوراااااور االجنولوجنااااال الجااااازا المابااااا االث ثااااان ا اااااأأل ررااااالبق الحفميااااالت الشديمااااال بمثن رهااااال الحللنااااال
http://drghaly.com/articles/display/
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ومنهاة وحجمو لأالئ بحامر يعاوو إلار كثام ا  400أناوا ماكل لا
يكشاامي ا اال ياازال ا أاار للااه إلاار النااول كماال نااو باان ف ا الالااوررن
ونله:172

ومنها :وحجمو قديمل جدا لمامطلا اداو الحالالا ،رمجا إلار -114
 120أنوا مكل ،ل يحد لهل ر رغنم اال ررور .فه ورلبشال رمل ال ا
مااامطلا اااداو الحالااالا الموجاااوو الناااول ،كمااال ناااو بااان فااا الالاااوررن
اآلرنون :173

 172نلل بلبأ :الورور االجنولوجنل الجزا الملو
http://drghaly.com/articles/display/
 173نلراا يحنر :طأ الخأق  ،ج  1ص. 21 :
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آخرها وحجمو لممأ الشمش رمج إلر  25أنوا مكل ان ر به مامأ
الشمش الموجوو ف ز لنكل  ،ال يحد له رغنم اال ررور ،كمل نو بن ف
الالوررن ونله: 174

ابكلأ يوبن ا رأاأ الكمالذج االمعرنالت الأثنامو الموعأشال بظالنمو ركاوو
االل األ ناالا باام رلريخهاال ال ُممااجل بللحفمياالت نهاال لاالنمو ل اال رااكش
ال جمو الوروريل ارثبت الخأاق الخالص .ألنهال ال رحمال يال إاالرو لأوراور
جهل خمى ا األ نلا بام رلريخهال الرويال
المز ول جهل  ،ارُبن
كلنت ركشمي اال روم خأفل  ،ا ربشر نل إلر النول واا ا رورور.
الشاهد الخامس -أر نش اجمو الورور بعد الام الأمبامر :-يوعأاق
بغنلب األ نلا ا النوشللنل بان الألئكالت  ،ا فالوه اا اجاوو الحأشالت الومانرل
الأثنمو جدا بن األ نلا نو ضماريلت خمافل الورور ابدانهل ال يُمأا
ا رشول اجمو الورور .الوأوا ككلأ يجب ا روجاد الحأشالت االنوشللنال بان
نواع األ نلا ا جكلمهل .فهال لهاكه األ نالا االنوشللنال ا اجاوو فا الماجل
الحفمر  .ال اجوو لهل قرعل ف المجل الحفمر اال ف الواق  ،انكا ام
ثلبت بعأ األ لفنم ،175ذلأ ث المعرنلت اآلرنل:
 174نلراا يحنر :طأ الخأق  ،ج  1ص.110 ،402 :
 175نظم :االنشرل لت الربنعنل ا المجل الحفمر http://www.arn.org/quotes/Discontinuties.html :
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منها  ،اناه ربان ا الحفميالت ناه ال روجاد اث (( ماحلل بحمااان
ري اانل ،ا جكحاال قاادال ا قأااوب ث ثناال الغاامر !!! لااو كاالا الورااور نااو
الشل اادو لأاالا ا المحااو ا نجااد ثاال نااكه المما اال االنوشللناال ولكاال ف ا
الربنعل  ..لأككل ف الواق ال نجد لهال ر ثام)) .176أمال با ا (( األ الفنم لا
كلئكلت المما ل االنوشللنل ،ا إنمل جمو ناواع كشمضال.
لكل بدا
رأ
لشااد رماات وراماال مااجل األ االفنم ب ااأل صاالرل ،بحنااث يمأككاال ا نمااوكو
بمكوهار الثشاال ،ا الفجاوات ا الحأشاالت المفشااووو فا اااجمو الوراور ،لا يااو
العثور أنهل بدا)).177
لهور األ لفنم ف رمارب ز ك عن َ -ممأ ،ثا
ا أر (( المر
ر ال يد االو لاات الدارايكنل
زاا  ،ث ثدينلتَّ -إال َّا المج َّل األ فور َّ
ب ا ا المجمو االت الوالااكنفنل المئنماانل مربراال ببع ااهل ب صاال ااوم  .ال
يوجاااد اااث م مااال ودرجااال ااا األ ااالفنم رماااأل الفااامان بااان األمااامل
االبم لئناالت ا باان الزاا ا االرنااور ،باال رظهاام األ االفنم كل أاال الكمااو
ال لهور لهل ف المجل األ فورر .ارُظهم الفنم
االومليز االولنفل
األمااامل األالااار كااال الالااافلت المعمافااال لألمااامل الناااول .اكاااكلأ رُظهااا ُم
الحنل النول .نكا الكم
الزاا ُ ف المجل األ فورر ك َّل صفلت الزاا
للنم بم المجل األ فورر كأل .نكل ندرو اديدو ف األولال أار اجاو ِو
مل المودرِّ َج ِل األ لفنم الواقع ِل بن المجمو لت الوالكنفنَّ ِل ال ُأبْمى،
الم
ِ
178
بدالً ذلأ نكل فجوات ديدو بم المجل األ فورر)) .
اكلناااات األ ناااالا (( روجااااد وا اااال فجاااا و أاااار األري كفالااااأل اااا
لؤنل كللعنوا
المجمو لت األخمى بفجوو ننأأنل اال مأ لهل .اكلنت
ااألجكحل ارنمنل رظهم كل أل الكمو  .فأو كلا الورور الع ور شنشل كالا
ال زل ا رمم جمنا األ الا الداخأنال االخلرجنال بمما ال ديادو ا
الكمو ،لأ ل نجد ق ثل نكه األاألل االنوشللنل الومنرل)).179
ومنهااا أيضااا ا ال ااواند الحفمياال لهاامت  ((:رناالب األولاال األ فورياال
لأمما ل الموومرل بن الألئكلت )) انو رنلب (( شنش اااقعا وار فا
خنللكل)) .180اكلنت نواع األ نلا رظهم ف (( الومأمل ب أل فلجئ جدا ،
و .االت بمااا ،مكز الخأق العأم ) ، .دانل ال لقلحلو  ،أر ال بأل المعأو لرنل.
 25 176مببل لو أ ف نظميل الورور (نش
و .االت بمااا ،مكز الخأق العأم ) ، .دانل ال لقلحلو  ،أر ال بأل المعأو لرنل.
 25 177مببل لو أ ف نظميل الورور (نش
 178المجل األ فاورر ( ال واراا المفشاوو ) "فالال ا كوالب رالامن الحنالو " /دانال " نظميال الوراور ا شنشال الخأاق ،أار ال ابأل
المعأو لرنل .
 179فميق العأملا  :خأق ال ررور ،رمجمل إ ملا ش  ،ط  ، 2وار الكفلئ  ،بنمات  ، 1214 ،ص 52 :ا ل بعدنل .
 :اراا ااهم أملا الورور المعلصمي ول نظميل الورور خ ل قمااات ا كوابه العأمنال ،دانال ال لقلحالو  ،أار
 180نش
ال بأل المعأو لرنل.
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ارُباادر ورجاال ضاالنأل ا عدا اال ا الوغناام ثكاالا اجووناال ف ا المااجل...
)) .181الا يأ ا مااجل الحفمياالت ررااورا مااميعل اال اااديد الااب ا  ،اإنماال
لهاام شنشواان ناال ون  ،نماال :الظهااور المأوماال االمفاالج لأل ناالا ،فألناات
رظهم فج و ا أومأل رمل ل .الثلننل :الثبلت االمكوو  ،فألنت األ نلا كمل نهال
لهمت أومأل ففنهال بشنات أار ننلوهال ا رعادي ت ضالنأل 182وار رالال
إلنكل ا ركشمي .183ف اجوو ص لأحأشلت االنوشللنل بن األ نلا.
ومنها ة كمل ا الحأشلت الومنرل المز و ل ال اجوو لهل ف الحفميلت
فه ي ل ال ثم لهل ف أ الجزيللت ،بل ايجب ا ال روجاد فناه ألا ادل
اجوونل ف الحفميلت يماوأزل ومال ادل اجوونال فا كال العأاول كهال أا
الجزيللت  .ألا (( كل نوع األ نلا يُ َعد  -أر الممووى الجزيلا  -فمياداً
اا نداً ارنم مرب بومرلا .ا ثَا فشاد جازت الجزيلالت -اا نهل اا ا
رشدي الومرلا الكي يبحث اكه أمالا األ نالا ا و الو
الموحجمات-
الورااور كااك ز ا طوياال .فعأاار الممااووى الجزيلا  ،ال يوجااد كاالئ نااو جااد
أر ،ا كالئ بادائ ا را ٍ شلرنال ب قمبلئاه .اال يأالو يوجاد ااأ
وم
ف نه لو كلا نكا الدلنل الجزيل ول ل ً قبل قاما ا الناول ،فمبمال لا رأا
فأاامو الورااور الع ااور لوجااد ر قبااول أاار اإلط ا !!)) .184ا ا ذلااأ
يشااول االل األ ناالا المجهمياال اال يأاال وانوااوا " (( :فاا االل الجزيلاالت
ااأل ناالا المجهمياال  ،ال يوجااد نكاال كاالئ ا يُ َع ا ند ج ا ًدا لأاالئ آخاام  ،اال
يوجاااد نكااال كااالئ كثااام بدائنااال ا كثااام رراااوراً ااا كااالئ آخااام " )).185
فللحأشلت االنوشللنل رلئبل أر الممووين الحزيل  -المجهمر -ااأل فاورر،
انكا رالديق ا الجالنبن لأال كهمال ،فأاو اجادت الحأشالت الومانرل أار
الممااووى الخأااور -المجهاامر -لظهاام ذلااأ أاار الممااووى األ فااورر ،الااو
لهم ف الحفميلت لألا لزا ل نه وجوو أر مووى الجزيللت .
ومنها إا مل ي اهد أار ا الحأشالت االنوشللنال المز و ال ال يُمأا ا
يأوا لهل اجوو فا الحفميالت ا ا العباث البحاث كهال ناو بمال ناه ادثت
انشماضاالت كثناامو ،اكلناات األ ناالا رظهاام ارخوفاا فجاا و  ،اماالو المكااوو
 181ماااااااد يحناااااااار :المااااااااجل اال فااااااااورى يشاااااااول :ال لأورااااااااور  ،داناااااااال  :نظمياااااااال الوراااااااور ا شنشاااااااال الخأااااااااق  ،الموقاااااااا :
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 182ماااااااد يحناااااااار :المااااااااجل اال فااااااااورى يشاااااااول :ال لأورااااااااور  ،داناااااااال  :نظمياااااااال الوراااااااور ا شنشاااااااال الخأااااااااق  ،الموقاااااااا :
. /http://creationoevolution.blogspot.com
فاماو الكاوع الوا اد الان
ويل اإنمل نو رغنم يظهم أر بع
 183اذلأ الوغنم ال لنل الكر يظهم أر بع األ نلا لن ررورا
خلرج الكوع ثل ل نماه ف اجكل الب م اف م الت الأ ب ث  .فللورور الع ور المز ول المغنم لألنواع ال اجوو له .
م دانل  :بو ب هللا  ،أر ال بأل المعأو لرنل.
ال ويكنن ارور أنهل  ..المءال الخل
 184بو ب هللا  :رعأنشلت جلارك
 185بو ب هللا  :صعوبلت نظميل الورور  ،دانل (( بو ب هللا )) أر ال بأل المعأو لرنل .
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األ ناااالا فف اااال رخوفاااا باااالالنشماي ا رمااااومم إلاااار النااااول فماااا الربنعاااا
اال مارر دل اجوو أشلت امنرل بن كل نواع األ نالا ا جكلماهل بال
اال يُمأ اا روجد اال يالل الشول بهل االبحث كهل .فه أشالت ز و ال
ا عدا ل النمت فشووو .
اال يُمأااا ا روجاااد رأاااأ الحأشااالت المز و ااال بحأااا ناااه مااابق ا ثبوكااال
بع مات األولال ا الوراور المز اول بلطال ا ا األ نالا خأشات خأشال خلصال
األ نلا الو ندو الخأنل االموعدوو الخ يل  ،اا نلا
كمل بنكله كد ل رأأمكل
اإلويلكلرر قبل العالم الأمبمر ،ااا نلا الأمبمر ن نفماهل ُخأشات الا
رورور مأ مبشه ل ؛ ففا كل ذلأ يعك قرعل دل اجوو أشلت رروريل
اماانرل –انوشللناال -باان األ ناالا كماال رااد اااجمو الورااور .ال يالاال الشااول
بوجوونل ص  ،مواا قاللوا با ا الوراور كالا برنلال ا ماميعل ا جما بان
األ اامي  .انااكه الكونجاال كاادرهل الحفمياالت بعاادل اجااوو كلئكاالت انوشللناال باان
نواع الألئكلت الحنل ا جكلمهل .
وبما أن األ م ككلأ فشد  (( :صبحت الفأمو الو رشول ب ا رلريخ ررور
م لل ا ق نل اموأ لفنل صبحت جمو خمافل.
الألئكلت الحنلو بلرو
فأو كلا بهكا ال أل ااجدنل فميلت كثنمو لألئكلت ابنهل بلإلنملا لألا
ال اامارر ا روحااول ألياال الورااور إلاار اااأل كثاام اضااو ل ً .رناام ا
الحشنشل ن نه كد ل كلا يحد ا ا كلا يحد ا ا آخام أار الكشان
رمل اال ا األال))  .186اقااد (( رعاامي نكاامر ج ا ف ا إ اادر كولبلرااه ف ا
جمياادو الجلروياالا  The Guardianإلاار الكشلااالت الاادائمو بخالااوص
الحفميل أر نكا الكحو" :لنأ ل يأ ف الكهليل ،إنكا اضال امو خامى
اب أل قلط ا نكه الجمجمل الو رمثل فأمو "الحأشل المفشووو" (الموجاووو
بن الشمو ا اإلنملا) االو ز ناللر الورور كك الشادي نهال وجاووو ال
نا إال خمافال ال اجاوو لهال فا الحشنشال ...ا قاد صابل اآلا ا كثام ا ر
اقت ر ا فأمو الحأشل المفشووو رأاأ االوا لأات واال ا هوازو فا
ذنلنكل ف كل اقت قد انوهت رمل ل ا رمزقت .187))".
وماااان تلااااك المعطيااااات أيضااااا  :ا ومافاااالت ررااااورين خوالاااان فاااا
الحفميلت بعادل اجاوو أشالت امانرل بان األ نالا مال يادل أار الخأاق ال
الورور .كه الورورر رانللد ايمت ،يشول "(( :أر أ ل يأوبه عظ
 186ننث طأعت :ومو ل المو أر المأحدي العمب ،ج 2ص. 21 :
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العأماالا ،فاافا مااجل األ االفنم ال يااد نظمياال واراي ا  ،ألنكاال نمااوخدل رأااأ
الكظميااال لوفمااانم الماااج ت الحفميااال .الاااكلأ نحااا ااادانوا باااللوقوع فااا
االماااااودالل الااااادائمر ااااان نشاااااول ا الماااااجل األ فاااااورر ياااااد ناااااكه
الكظميل".188)) .
ويقااول الورااورر إرنماات االيم "(( :وفتةةا ل ت ور،فااةةي مةةن المتوق ة ان
الحفريات توثق التغيير التدريجي الم رد بين األجداد واألحفاد .ولكن ةذا
ليس ما تإهره الحفريات .وبدال من ذلةك  ،وجةدت ثغةرات فةا كة ه هة
ت ور اله الت" )).189
ويقااول اسااتيفان ولااد جاااي"(( :جمية ا مةةاء الحفريةةات يم مةةون ُن
الهج األحفوري يحتوي ا ا الت ي جدا من األشةكا الوهةي و واالاتتةا
بين المجمواات الرنيهي مفاجئ وحاد ا ا احو مميز )).190
ايشول اواررز جنفامر(( :وفتةا ل ت ةور الةداروياا  ،فةان التغيةر كةان فةي
حال حرك مهتمرة  ...ويتب ذلةك ما تيةا ُن الهةج األحفةوري يجةأ ُن
يمج بأمث من األشكا االاتتالي المتدرج  ... .وبدال من هد الثغرات فةي
الهةةج األحفةةوري م ة مةةا يهةةما الح تةةات المفتةةودة  ،وجةةد ممإةةن ا مةةاء
الحفريات ُافههن فا مواجه م حتيت الفجوات في الهةج األحفةوري ،
م ادن وجود ادل ا ا وجود ح تات وهي متدرج بةين األاةواع موثتة
احفوريا.191)) ".
ايشااول إلدرياادج نااليأز (( :تابةةأ دارويةةن بةةأن األجيةةا التادم ة مةةن ا مةةاء
الحفريات من شأاها ُن تمأل ذه الفجوات فا اله ه االاتتالية مةن عة
البحث الدؤوأ  ....لكن ُ بح من الواضح تماما ُن الهج األحفوري لن
يؤكد ذا الجزء من تابؤات دارويةن ..فالهةج األحفةوري يبةين ببهةا ُن
ذا التوق كان عا نا.192)) ".
ايشول بنمرملا جنمر(( :ما يتارأ  ٪08من جمي الحفريةات الممروفة
ةي مةةن الحيوااةةات البحرية وُاةةواع معت فة مةةن األهةةماك ممإمهةةا .وحتةةا
اآلن ال يوجةةد دلي ة ا ةةا ُشةةكا وهةةي " .و التفهةةير األكثةةر شةةيواا لمةةدن
 188كر زيووا :مجل الحفميلت ،نل نو ًشل ولنل أر صحل الورور https://www.facebook.com/pages/I-believe ،
 189ماااااااااااد يحنااااااااااار :الماااااااااااجل األ فاااااااااااورر يشاااااااااااول :ال لأوراااااااااااور ،وقااااااااااا  :نظميااااااااااال الوراااااااااااور ا شنشااااااااااال الخأاااااااااااق،
)evolution.html-fossil-record-given-fact-of/com/2013/12.creationoevolution.blogspot //:http
 190ماااااااااااد يحنااااااااااار :الماااااااااااجل األ فاااااااااااورر يشاااااااااااول :ال لأوراااااااااااور ،وقااااااااااا  :نظميااااااااااال الوراااااااااااور ا شنشااااااااااال الخأاااااااااااق،
)evolution.html-fossil-record-given-fact-of/com/2013/12.creationoevolution.blogspot //:http
 191ماااااااااااد يحنااااااااااار :الماااااااااااجل األ فاااااااااااورر يشاااااااااااول :ال لأوراااااااااااور ،وقااااااااااا  :نظميااااااااااال الوراااااااااااور ا شنشااااااااااال الخأاااااااااااق،
)evolution.html-fossil-record-given-fact-of/com/2013/12.creationoevolution.blogspot //:http
 192ماااااااااااد يحنااااااااااار :الماااااااااااجل األ فاااااااااااورر يشاااااااااااول :ال لأوراااااااااااور ،وقااااااااااا  :نظميااااااااااال الوراااااااااااور ا شنشااااااااااال الخأاااااااااااق،
)evolution.html-fossil-record-given-fact-of/com/2013/12.creationoevolution.blogspot //:http

22

وجةةود ُدل ة مجمواةةي األحفةةوري لت ةةور األهةةماك ةةو ُن اةةددا ق ةةي مةةن
الحفريات االاتتالي و ما تن الحفةاإ ا يةي  .و ةذا االهةتاتا يةر ةحيح
ألن ك ة اةةوع األهةةماك الرنيهةةي الممروف ة اليةةون تةةن توثيتهةةا فةةي الهةةج
األحفوري ،ممةا يةد ا ةا اكتمةا الهةج األحفةوري بالتانمة الممروفة ))
.193
ايشول ليم "(( : Eما وجد في الواق لةن يكةن هةون اات ااةات :حيةث
تاف ة جمية األاةواع اةةن بمضةها الةبمم مةةن عة الثغةرات وال توجةةد
ُشةةكا و هةةي بةةين األاةةواع .وكااةةت ةةي المشةةك األكثةةر ع ةةورة ا ةةا
مهتون الفنات الم يا )) .194
ايشول ويفند راب "(( :ااك ادد كبيةر مةن الم مةاء المةدربين تةدريبا جيةدا
عار مجةا البيولوجيةا الت ورية وا ةن المتحجةرات قةد تح ة وا لألهةى
ا ةةا فكةةرة مفاد ةةةا ُن الهةةج األحفةةةوري ةةو ُكثةةر بكثيةةةر ممةةا تفترضةةةي
الداروياي ة  .وربمةةا يةةأتي ةةذا مةةن التبهةةي فةةي الم ةةادر الثااوي ة  :فالكتةةأ
المدرهةةي ا ةةا مهةةتون مةةاعفم ،والمةةواد الم روح ة شةةبي شةةمبي  ،و ةةن
جرا .وربما كان ااك ُيضا بمم التفكير بالتماي في الهاوات التي ت ةت
داروين ،كان ام ُا اره م حا في المثور ا ا التماقأ الذن تابأ بي .لكةن
لن يتن المثور ا يها ومات ةذا التفةاؤ  ،وتهة ت بمةد ذلةك بمةم ضةروأ
من العيةا الةا الكتةأ ...وكااةت واحةدة مةن المفارقةات فةا اتةاو الت ةور
والع ق و ُن الع تيين قد قب وا فكرة عا ن ُن الهج األحفوري واضح
لت ور ماةتإن ومةن ثةن ذ بةوا الةا مهةافات بميةدة الهةتيماأ ةذا
ومف
195
"الواق )) .
آخاارهم  :مااولنأ ، SMيشااول(( :المااجل األ فااورر نفمااه ال يشاادل ر
اثالئق راد االنوشالل الوادريج فا نااواا اا اد ا ا حرال إلار خاامى
ل أل خوأ رمل ل".196 )).
ا اال قااول بع ااه كمااونفلا رولااد با ا المااجل الحفاامر روجااد فنااه اااألل
انوشللنل قأنأل جدا ،فلأل م لن ككلأ .فه لنمت أشلت رروريل انوشللنل بان
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األ نلا ،اإنمل ن نواع قلئمل بكفمهل خأوقل أر رأأ الربنعل بحنث رجم
بن دو صفلت نجدنل ف نواع وبنلنل رجعأهل نوا ل قلئمال باكارهل  ،كخأاد
الملا ،االشكفك ال اوك  -آكال الكمال -نظام الالاوررن وناله .-االادلنل أار
ذلأ ا ثل نكه األنواع قأنأل جدا بل ومار الشلئأن بهل جهل ،الو كلنات
أشلت رروريل لوجدنل ين الحأشلت الوروريل جهل خمى .ف يالال
ينام
اال يعشل ا يورور دو قأنل جدا فنوم أشلت امنرل  ،اال روام
األ ناالا أشاالت اماانرل .ا ماال يثباات ذلااأ نااه ماابق ا بنكاال بر ا ا الشااول
بللورور الع ور بع مات األولل ال م نل االعأمنل ،مل يعك قرعل ا رأأ
األنااواع الشأنأاال الوا قناال نهاال أشاالت اماانرل نا لنماات كااكلأ ،اإنماال نا
نواع قلئمل بكارهل خأوقل أر رأأ الربنعل النمت أشلت رروريل انوشللنل.
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األول خلد الما ة والثاني القنفذ الشوكي

الشاهد السادل :إا مل يكش اجمو الورور المز و ل ايهد هل نو نه
ثَبُت بلألولل الحفميل ف العالم الأمبمر ا ل بعده ا كثنما األنواع الو
ز الوروريوا نهل ررورت بع هل لات بع هل ف ز اا اد
كك الشادي  .اناكا ولنال أار برا ا الشاول باللورور ا جهال ،ااالند أار
الخأق الخللص لأل نلا الموعلصمو جهل خمى .فأن يورور كالئ ا
آخم انو وجوو عه ا علصم له !!  .ا ال اواند الوا رثبات ذلاأ ال
ذكاامه عااالم األحيااا األمريكااي كااارل فيرناار أنااِ اكو اافت ااديثل وحجاامات
لأرناااور الحديثااال كللببغااالاات  ،االباااول ،ا البرمياااق  ،االاااب  ،االشرااام
100

ارنمنلـ ثم أنهل ف طبشلت صخور وحجامات الديكلصاورات .197اناكا
يكش الورور ألا الورورين مب اجمره المز و ال قاللوا با ا الرناور
ررورت الديكلصورات .فأنا روراور كهال انا علصامو لهال ارعان
عهل ف ألا اا د .
ومنها أيضا ُن الت ةوريين يزامةون ُن الثةدييات ت ةورت مةن الزواحةى
ماهةةا الدياا ةةورات ،لكةةن الحفريةةات اتضةةت ةةذا الةةزان ،فتةةد ذكةةر اةةالن
الحفريةةات كةةار فيراةةر ُن الم مةةاء اكتشةةفوا  234اواةةا مةةن الثةةدييات فةةي
بتات متحجرات الدياا ورات .لكن الت وريين تكتموا اةن ذلةك بافعفةاء
198
والتحريى .
ومنهااا ا فميشااال ااا البااال ثن األ اااميأنن المخوالااان فااا الحفميااالت
الراا إلر نه قد ر العثور أر ننلكل ظمنل كثنمو لقنمالا الحاديث فا
طبشاالت قديماال ،رعااوو إلاار ز ا اال قباال الواالريخ ر ااهد ب ا ا اإلنماالا الحاالل
لصم الشماو ال بنهل بللب م ،لأ الوراورين رجلنأونال مادا ألنهال ربرال
نظميوه الوروريل .199فلنظم إلر رحميفالت اف الئل الوراورين !! ..فأمالذا
يخف الوروريوا رأأ الحفميلت إا كلنوا يرأبوا الحق  .انال ا يرأاب
الحق االعأ يُخف ايزار الحق االعأ !! ا لان ذلاأ الوالامر ناو ولنال
وا ااا أااار برااا ا الشاااول بااا ا اإلنمااالا رراااور ااا ناااءالا اااابله الب ااام
المز و ن .
ومنها ة فحمب ز الورورين ا الرناور االثادينلت البميال كاللشموو
االب اام ررااوراا اا الديكلصااورات االزاا ا األخاامى ،اقااد انشمضاات
الديكلصورات كك نحاو  20أناوا ماكل ماب ز مها  .لأا ناكا الاز لا
يثبت بل اال يالل بدلنل عرنلت ااواند المجل الحفمر الو امنل إلنهل،
الوجوو ولال رُثبات ا اإلنمالا لصام الديكلصاورات ا أار األقال بعا
م الرهل .مل يعك قرعل بر ا الشول ب ا الثادينلت رراورت كهال  ،ألناه ال
يُمأ ا رورور كهل ان علصمو لهل طنأل امات يان الماكن وار
لهاااور اإلنمااالا .فااا الثااادينلت رراااورت كهااال ،اال الشاااماو رراااورت ااا
اابلنه المز او ن  .اناكه
الثدينلت ،اال اإلنملا ررور الشماو اال
الحشنشل ن الو ثبووهال عرنالت الماجل الحفامر كمال بنكاله مالبشل .ابمال ا
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األ اام كااكلأ فماال ن ا المعرناالت اال ااواند الو ا رُثباات ا اإلنماالا لصاام
الديكلصااور ،لوأااوا ولاال لوياال رُبراال اازا الورااورين ف ا قااوله الماالبق
الموعأق بللديكلصورات اررور الثدينلت كه .
كهال نااه فا (( االل  1240ا أاار رضانل نهاام ب كما الجمناال ا أاار
ضفلفه الالخميل بمكرشل رأن راز بواليل رأمل ب ميأـل اكو ا رانللاد
بميااد آثااـلر قاادال ويكلصااورات اآثاالر قاادال ب ااميل م قاال ف ا نفا الربشاال
الجنولوجنل  -كمل نو بن ونله ... -قوبل األ م بوجـلنل اديد ا ُوخل األ م
ف وائمو األ ور الغل ل .200))...

أثر قدم بشري عمال .201

أثر قدم ديناصور وإنسان في موضَ واحد متداخل
 200ننث طأعت  :ومو ل المو أر المأحدي العمب  ،ص . 51 :ااالصول الغل
نم اإللحلو  ،وق  ،/http://antishobhat.blogspot.comأر ال بأل المعأو
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ه ل نملا ا ع
لرنل .
ه ل نملا ا ع
لرنل .
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ت الورور الجزا  ،دانل
ت الورور الجزا  ،دانل

لأ رأأ الحفميلت فمضت نفمهل فمضل ا ُوخأت اءخما فا وحا ((
الخأق اا وبمت جل قويل ف اجه الدارايكنال ااأل مالر الجنولوجنال ،اقاد
ُكوباات ف ا كرشاال جنأاان راز الفواال كبناامو أنهاال نااكه العباالرو " اإلنمااـلا
االديكـلصور ـلاـل عـل  ...آثلر األقدال ف جنأن راز" )) ،203كوبات رأاأ
ال فول برميشل إرالويل رائعل ا ثنامو ل نوباله ،ك نهال ((صُاممت خالنالاـل
لأمو أار الوراورين )) .204ا أاق البل اث باماو ماوونجم أار رأاأ األقادال
بشوله (( :إا الب م لاوا إلر جوار الديكلصاورات  ،اال جالل لأمماارال،
ف ولل رأن راز قلطعل ا لممل)) .205إنهل ولنل ثمر قرعا ابمنالا نالول
لخمافاااال الورااااور ااااااجمره ،اااااالند لماااا أاااار ا اإلنماااالا لصاااام
الديكلصااورات  ،ف ا نااو ررااور كهاال اال ن ا ررااورت كااه  ،اال الثاادينلت
ررورت كهل  ،اال ن ررورت الثدينلت !!. .
ومنهااا أيضااا نااه ف ا مااكل  2012ل ُكو اافت (( لناالر لنكاال ا ظاالل
مم العظ ربان ناه
ويكلصور ر اكو لفه ديثل ،ابعد اجماا اخوبلر شنل
يمجاااا رشميباااال إلاااار  42لاااا مااااكل  .أماااال باااا ا الورااااورين يااااد وا ا
الديكلصاااورات انشمضااات كاااك  22أناااوا ماااكل )) .فأمااال اجااادانل خللفااال
لكظااميوه باال نلو اال لهاال خفااوا رأااأ األولاال باادال ا (( إ ا ا نااكه الكونجاال
المكنأاال لوماالئل اإل ا ل العللمناال  ،راا إخفاالا األولاال  .نأااكا يخاادع أماالا
الدارايكنل الشماا )) .206ا ذلأ نظم الالورو اآلرنل:207
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إا نااءالا الورااورين خفااوا رأااأ الحفمياال ألنهاا وركااوا نهاال نلو اال
لعشندره الوروريل ااجمره المز و ل .ألا رأاأ الحفميال نا ولنال قرعا
أر ا اإلنملا لصم الديكلصورات انا لصامره ي ال ،مال يعكا ا
ال د ررور اآلخم ،اال د ررور ص  .الاو كلنات فا صاللحه ال
خفوناال ،الااو امااورل وا رحميفهاال لحمفااوه ا لهماناال فاا اااأل ررااورر
كعاالوره  ،فأماال جاازاا خفوناال .فعجباال ا قااوال يبكااوا شلئاادن بلألكلذيااب
االو ب  ،االوحميفلت االوخميفلت !!  .إنه يرأباوا األبلطنال ال الحشالئق
 ،فأن رممل له نفومه اضملئمن ا شوله فعل ذلأ !!.
الشاهد السابَ -أر دل ررور نالا ال بعاد الأمبامر : -فالوه ا مال
لهمه المجل الحفمر االوكشنبلت الحفميل ف طبشلت األري نو نهل بنكات
(( اجوو الجز رمابا يفالال بان األناواع الحنواننال  ،فشاد ُ ثام أار بشليال
كثنمو أل نلا لئنل ابميل صغنمو اكبنمو ف طبشل اا دو ،ث ر ذلأ لجز
رماب ال يحوور أر ر ثم لأحنلو ُ رأشل .ث لهمت بعده طبشل خمى فنهال
بشليل نواننل .انكا يعك ا األ نلا الشديمل ال صأل لهل بلأل نلا الو جلات
بعدنل ،فالل بنكهمل ز لن بللشالنم األ م الكر ممل بوأوا طبشل رمابنال
االجزو بنكهماال  ،رأوناات بفعاال الأااوارا الربنعناال أاار ر ر الجنولااوج
جااورج كوفنااه  .انااكا الحاالجز الفلصاال ولناال االور أاار ا كلئكاالت الربشاال
المافأر انشمضات الا روام خأفال لهاال ،ا ا نالا الربشال العأنال ُخأشات خأشاال
208
األل انوشللنل امنرل))
موش  ،ال يأ لهل مأ  ،ال رورور
الشاهد الثامن :إا مل يكف الورور المز ول ايُثبت خأاق األ نالا ل ال
ااإلنملا خلصل فنمل بعد العالم الأمبمر نو ا عرنالت الماجل الحفامر
قد فالأت ف األ م كمل بنكلنل ملبشل ،اال يالل رمكهال االوغلفال كهال قالادا
 208خللد كبنم

ل :الدارايكنل ف

نزاا اإلم ل االعأ  ،وار الب ن  ،الجزائم ،ص. 12 :
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ار بل ا كلوا ارهمبل ارشزيمل  ،ث البحث ا ازا ااابهلت جديادو ا
أااول خاامى انوالاالر لأعشناادو الورورياال ا نأهاال كماال فعاال الوروريااوا ر يناادا
ل جمره الوروريل الخمافنل  .كهل ا ذلأ المجل ثبت ا األ نالا لهامت
فج و اب داو كبنمو اكل أل الوأوي ا واا شاد لت رروريال .ا كهال ناه
لهم ا نلا كثنمو لات ال رورور ث انشمضت ال روم خأفل لهال اال
ُاجدت ف المجل أشلت امنرل انوشللنل .209ا كهل نلا خمى لهمت ال
رورور إلر النول .اكل ذلأ يعك قرعل بر ا الشول باللورور الع اور بان
كل األنواع اال ،ا ا اإلنملا ناو نفماه لهام فجا و الا يوراور ا الشاماو
اال ا رنمناال ا األ ناالا ثلنناال .فلإلنماالا كغناامه ا األنااواع لهاام فج ا و
بخأق خلص كفالل واا شد لت رروريل .210انكا م كمل ثبت ام ل
فشد ثبوكله بعأ الحفميلت .انكا الدلنل الشرعا يأفا ا اده لهادل كال ازا
اااابهلت الورااورين ا كااده يكهاالر ايمااش كاال اال كوبااوه ف ا وفاال ه ا
شندره الوروريل.
ال
ا ل بللكمبل لأم ل االالفلت الموبليكل بان الب ام فها لنمات
ظلنم
ل رغنمت بفعل الوزااج بن الب م ،فه
رروريل ،اإنمل ن
ااويل .اقااد
ربالي ما الت بكا آول ضاام الكااوع الب امر النماات ررااورا
يأااوا بع ااهل بماابب األ ااماي – الرفاامات ، -لأ ا كاال رأااأ الوغناامات ال
يُمأكهل ا رغنم الكوع الب مر ،اكل نواع األ نلا األخمى.
رأأ الحشنشل الشرعنل الكلفنل لأورور الع ور االهلو ال لاه جعأات بعا
الورورين يعومفوا بهال ررا خللفوهال لعشنادره الوروريال  .اكه . . :
فنأ  ،ا  .ب  .مولملا  ،ا وبأنو وافن قللوا ب ا اإلنملا ((" ن فج و " ،
ا بعبلرو خمى  " :بداا مأ ررورر )) .211اقلل الورورر مونف جلر
رولد  ((:إنه رر مار  150مكل البحاو الد لئنال لأوراور فا صال
اإلنمالا  :فشااد اكو اافوا ا الحفميالت رباان لهااور الألئكالت الب ااميل األالاار
دل اجوو الجد األابه بللشماو لهل ،ا ا الفمضنلت
فج و أر األري ،
212
الث ثل الموضو ل كمنكلريونلت لهكا الورور ن خوأفل ا وكلق ل)) .
والشاهد األخير -الولم أر دل ررور نلا ل بعاد الأمبامر : -يوعأاق
بللشلنوا الفنزيلئ المعمار بللشلنوا الثلن لأديكل نأل الحماريل ،اواره فا
نف الورور الع ور اإثبالت الخأاق الخالص لأأاوا الأال المخأوقالت كهال
 209مكز بمانن  :العأ ا صل اإلنملا  ،رمجمل ءن الحم  ،ا ومر إوري  ،ص. 21 :
 210مكز بمانن  :العأ ا صل اإلنملا  ،ورجمل ءن الحم  ،ا ومر إوري  ،ص . 21 :افميق ا العأمالا  :خأاق ال رراور،
رمجمال إ مالا شا  ،ط  ، 2وار الكفالئ  ،بنامات  ، 1214 ،ص .11 :ا ابا خأنفال :الحجا العالاملا فا نشا نظميال وارايا فا
الك وا ااالررشلا ،ربعل خللد ب الولند ،و ق  ، 1222 ،ص. 11 :
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األ نلا األرضنل ..اياكص أار ا ((الأاوا يمانم باورنمو ثلبوال نحاو زيالوو
االنومابنل -الفوضر ،االوأ  .-انح نمى ر ثنم الشلنوا الثالن والنكال فا
كاال ااارا ،فااكح نعماال بأاال جااد لأ ا نمرااب رمفاال انكمااشهل ،الأ ا اال ا
نومكهل ل نهل ور ركو م فنهل الفوضر جديد بمم ل ابأل مهولل وار
ااا ل ندخأهل ،اذ منعأونل الغبلر االعف  .اك ن ق ا الالاعوبلت كاد ل
نشول ب ملل صنلنل البناوت االمأالئ اصانلنل اجمالونل انجعأهال فا اف ال
اض ،الأ ك يأوا مه رمكهل لأوأ الأبأر  .االحشنشل ن اا ل يوعان
أنكل مأه ناو ال اا ا  ،فأال اا ا يمانم ذارنال نحاو الوأا انحاو االنهادال
ا نحو االنح ل االوفأأ االبأر انكا نو ال يعكناه الشالنوا الثالن )).فعأا ((
الفنزيلا يءكاد لكال با ا جمنا الوغنامات االوحاوالت االوفال ت الجلريال فا
الأوا كك ن ره رمنم نحو زيلوو االنومابنل ،ر نحو زيلوو الفوضر ازيالوو
الوفأااأ ااالنهاادال ااالنحا ل ،فأنا يمأا إذا ا يااو ر ررااور نحااو نظاالل
ف ل اا شد اارقر !...كن يمأ ناكا افا لال ر قالنوا  ...االحشنشال
اا الشلنوا الثلن قلنوا ال ل اقلنوا الل ،العأاه اامل قالنوا كاون أار
اإلط )).213
ذلأ الشلنوا الفنزيلئ الأون ال ل ل يكص أر مي ملمنن يكفنلا
الوراور المز اول ،ايُثبوالا الخأاق :األال ناو ا الأاوا كأاه خأاو اماالئم
إلر الزاال .الثلن  :إا كل نواع األ نلا بحأ نهل خأوقل ن ي ل رعان
واررهل المحدوو افق بم جوهل الوراثنل االو ركوه بلل مارو إلر الوادنور
االفكالا افااق الشاالنوا الثالن لأااديكل نأل الحمارياال .ابمال ا األ اام كااكلأ فا
ا يورور إلر كلئ آخم ،اإنمل منعن افق طبنعوه ثا
يُمأ ألر كلئ
يموت .انكا يكربق أر كل األ نلا ،مل يعك قرعل ا كل كلئ ا ُخأاق
ال يورور ،ال يوراور ،اال يماورن ا يوراور ،اال يمياد ا يوراور ألناه
خلض لكلأ الشلنوا الفنزيلئ الأون  .انكه الحشنشل ن نفمهل الو ثبوكلنال
ب ولل ال مع ا أ الحفميلت الأثنمو االموكو ل.
وختاماا لماا ذكرناا اجمعال باان ولال الاو االحفميالت  ،ارولنفال لماال
ارونله ا ولال أمنال ا وحجامات ا الفنم قبال العالام الأمبامر ا ال
بعده ،االو ثبوت الخأق انش ت ال جمو الوروريل؛ ففن م ض نكل رممل
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بنلننل رشميبنل ُ مكزا نلوفل ال
ُ بن ف ال أل اآلر : 214

ُ بنكل ُ ثبول لأخأق انلق ل ل اجمو  ،كمال ناو

الومثنل البنلن شلئق كثنمو ،كأهل رُثبت الخأاق اركفا
وأقول :يوبن
الوراور الع اور .كهال ا لهاور األ نالا أار األري ال يُمأا ا يأااوا
االوعالااب
مااب اازا اااجمو الورااور الع ااور ،ا ا الخر ا الفاال
لأبلطل الشول ب ا األ نلا لهمت كأهل مأ اا د ُ أونل اجمو رروريل
كمل نو بن ف ال أل اآلر :
214

اللور ا ماج المم البنلن مبق ذكمنل .
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شجرة التطور كما توهمها واختلقها التطوريون

رأااأ ال ااجمو المز و اال يمف ااهل الااو ا أ ا الحفمياالت ايكش االنهل
ايُهد لنهل ،ف اجوو اال ألا لهل ف ال امع اال فا أا الحفميالت اإنمال
ن وجووو ف نواا ا انالل الوراورين  .فها ااجمو خنللنال ابعنادو كال
شلئق خأق األ نلا كمل ن ُ بنكل ف المم البنلن الملبق.
البعد
ا كهل ا ذلاأ المما يُبان شنشوان نال ون ااضاحون  ،نمال :اجاوو نالا
كهل كلئكالت ُخأشات قبال كثام ا أنالرر ماكل  ،ا كهال خامى لهامت فا
ِ شب الحنلو الشديمل فنمل بن  215 -510أنوا مكل  ،اكال ناكه األ نالا ال
ل رزال نل إلر النول ا أر للهال اطبنعوهال الا روراور .االثلننال  ،اجاوو
كلئكلت نل كهال نالا لهامت قبال العالام الأمبامر فنمال بان – 2000 :
 550أنوا مكل  ،ا خمى لهمت بعد العالم الأمبمر  ،اكل نكه األ نالا
ُخأشت خأشل ال رورور كمل نو بن ف المم البنلن .
ا كهل ا للنمو خأق األ نلا اإ لوو خأشهل ن شنشل ثلبول كمل نو بن
ف ا المماا البناالن  .ألا االنشماضاالت الجمل ناال الأبناامو كلناات رُبنااد عظاا
األ ناالا واا ا رواام خأفاال ،فحاادثت انشرل االت كثناامو اااال أل ا جهاال،
ا وت إلر لهور انفجلرات إ نلئنل مارا ارأمارا جهل خمى .را كال
ذلااأ بااللخأق ال بااللورور المز ااول.ا أنااه ال يُمأا ا يأااوا لهااور األ ناالا
يُ به اجمو الورور اال اجمو خمى .ف روجد اجمو اال اجلر اال رلبل
اال رلبالت ،ألا ال ااأل الاكر رماامكله خاالل لاكلأ رمل اال ،فهاو ااضاال نااه
يُثبت الخأق اإ لوره ف وارات اانشرل لت ُ وأامرو ،ااأل نالا الشأنأال الوا
ل ركشمي بشنت أر للهل واا ررور  .ف ألا ل جمو الورور ف ماجل
رلريخ الحفميلت كمل بنكل جلنبل كه فا المما البنالن المالبق  .فاكلأ المما
البنلن نو ولنل وا اقرع ف إثبلت الخأق انش الورور المز ول َجم
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بن خأق األ نلا ف ال مع ا أ الحفميلت  .ف أالا ل اجمو الوراور فا
الو اال ف العأ اإنمل ن ف نواا ا انلل الورورين .
رأااأ ال ااجمو الورورياال الخمافناال كماال نهاال كشوضاال ا هدا اال بااللو
االعأ  ،ففا كثنما العأملا المخوالن ف الحفميلت قد ا ومفوا بكلأ ابمل
بنكله ف المم البنلن الملبق .كه لل األ نالا المأحاد الوراورر مالبشل ً -
االمحاااالرب لأورااااور للناااال ً -جونلثاااالا ايأااااز ذكاااام ا (( اااااجمو الورااااور
المز و ل ل رعد رحمل األ ال جمو أار اإلطا بمابب اكو الر انفجالر
أار
الأل بمر فنشول" :رخنل نفمأ أر ري أعب كمو قدل؛ كد ل رشا
د خر المم ار ناكا الخا يمثال بدايال لهاور الحنالو أار األري-طبشال ً
لأدارايكناال ذارهاال ،-ااآلا ابااد الماانم فاا ري المأعااب ،قاا بوخراا خاا
الع اامي ي الروو ث ا األربعاان ياالروو ث ا كوال ا المأعااب ،ارأااوا بااكلأ قااد
اقومبات ا خا المم ار اآلخاام ،اقباال خا المم ار بخرااوو اا اادو يحااد
االنفجلر الأل بمر الأبنم ،ارظهم كلفل ااألل الألئكالت الحنال االحنوانالت.
ف ا ااق ا األ اام الدارايكناال لنماات اااجمو كماال يالااورانهل؛ إنهاال جمو اال
االئ مااوشأل نااث رظهاام الألئكاالت فج ا وً كفالااألً ا بع ااهل الاابع .
")).215
اقاالل االل الحفمياالت الالاانك ج ا اار ر اان " (( :اكو االر فمياالت
الأاال بمر قأااب اااجمو الورااور ر م ال ً أاار شااب ،يباادا ا اااجمو واراي ا
جمو خماط شأوب ....فشل دو ال جمو ااماعل ،ثا ر انق رادريجنًل ،نفا
ااجمو وارايا لأكهال شأوبال ... ".ال ز نأاه ر او كاور لجا Zhou Qui
 Ginالبل ث الموخالص فا الحفميالت فنشاول" :ال يوجاد رراور اال رادرج
فنمل رصدنله ،الألئكلت الحنال لهامت فجا وً! لشاد رصادنل  142ناوع خوأا
رمثاال الوكااوع المئنمااا باان الألئكااالت الحناال لهاامت فجااا وً لهااورً ا خلصً ااال
ج ًدا")).216
ومااان ذلاااك أيضاااا ااال ارو فااا افوول نااال جأااال ":" newscientist.
(( عظ أملا األ نلا اآلا يشبأوا ب ا ال جمو لنمات شنشال ا الربنعال،
بل نو ا ا نفمضه أر الربنعل ف حلالل لجعل همل فهمهل كثم قلبأنل
لأووم )).217
 215ننااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث طأعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  :االنفجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالر الأاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال بمر  ،وقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=214828
 216ننااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث طأعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  :االنفجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالر الأاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال بمر  ،وقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=214828
 217اقو ع اجمو واراي  ،افوول نل  21يكليم: 2002 ،
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وتقول البل ثل كر زيووا(( :إا الورورين قد اضعوا ااجمو لأوراور
ا جاازاا ألكثاام ا قااما ا ألهاال بللحأشاالت المفشااووو فشاامراا فا العشااوو
ملرنل ابان ال
األخنمو ا يوفشوا بن الحفميلت افشًل لمل رمفم كه قنل
يجب ا يأوا أنه الأالئ الموجاوو فا ال اجمو ،فها يبحثاوا اياد وا ال
218
يثباات اال يميااداا))  .العاال (( اااهم ثاالل أاار نااكا نااو الخااداع الااكر
د ف فميل الونأوللنأ المد لو كحأشل امنرل بن األممل االبم لئنلت.
إذ يااد الوروريااوا نااه ا ااوال  415أنااوا مااكل كاالا المفااماي ا
أأل ا إو الا ر فميال
البم لئنلت ف
رظهم أشل انوشللنل لألممل
يجدانهل ف طبشلت رأأ الحشبل لألئ ال قال لاه بلألمامل أار نهال رمثال
رأأ الحأشل ،أ ًمل ب نه ل يجداا ر فميل كل أل لهكا الألئ الكر ال ربدا له
ر قال بلألماامل اال يوجاد ر فاام بان فميوااه ابان فمياال ا ننأاال
219
لوممااااال اااااديث . )).ا(( االماااااودالل الااااادائمر نكااااال بوضاااااو ناااااو:
"الحفميل رنأوللنأ رمثال الحأشال االنوشللنال بان رراور األمامل االبم لئنالت،
االاادلنل نااو ا ماام رأااأ الحفمياال  415أنااوا مااكل ،انااو الااز الااكر
رفومضه اجمو الورور لبدايل لهور الحنلو البميل الوا رراورت ا الحنالو
البحميل ،ث ي ر الورورياوا بعاد ذلاأ لنماودلوا أار صاحل ااجمو الوراور
بوجوو رأأ الحفميل الو ال قل لهل قميب ا بعناد بلألمامل اال وار
بللبم لئنااالت!!! ،النمااات كثااام ااا رعبنااام ااا انااالل الوراااورين ب يااادر
الممااال ن االكحااالرن الاااكي ااااأأونل واا اجاااوو مااال فااا الحشنشااال لمااال
رالااااوراه اااا ز اااالن اذياااال اخنلااااان ماااامأل ،إضاااالفل إلاااار اخو فهاااال
ورفولوجنًااااااااال –ااااااااااأأهل الظااااااااالنمر -ااااااااا رمكناااااااااب األمااااااااامل ".
ر ا الدلنل أر كوا الحفميل أشل انوشللنل بن األمامل االبم لئنالت ناو
وقعهل ف اجمو الورور ،ث الحفميل بعد ذلأ ن ولنل أار صاحل ااجمو
220
الورور ،فهل نكا كرق !! )) .
إا ك ل رأأ البل ثل صحنل  ،ألا الوروررين لمل اجداا الماجل الحفامر
ياكش اااجمره الورورياال لا يعومفااوا بللحشنشال اإنماال صااماا أاار ااوقفه
اركبااوا رؤامااه فللاال أاار شناادره الورورياال اانوالاالرا لهاال  ،ارعأشااوا
بللظكوا ااألانلل ا لرموا خوأا ناواع الغا االخاداع االوحميا لان
221
نكل وضا رفالانأهل  .اركلماوا ا الوراور المز اول لاو كالا صاحنحل ال
218
219
220
221

كر زيووا :مجل الحفميلت ،نل نو شًل ولنل أر صحل الورور https://www.facebook.com/pages/I-believe ،
كر زيووا :مجل الحفميلت ،نل نو شًل ولنل أر صحل الورور https://www.facebook.com/pages/I-believe ،
كر زيووا :مجل الحفميلت ،نل نو شًل ولنل أر صحل الورور https://www.facebook.com/pages/I-believe ،
ذلأ ث نظم كولبكل :نشد العشل المأحد .
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ا جهال ؛ ا ا الفأام الالاحنل ال يحوالج إلار الوزايام
خلل العأ االو
االغ االخداع لنكوالم ،اإنمل يمف ذلأ ايكوالم بللحق الكر يحمأاه ا
جهل خمى.
رابعا :نقض مغالطات وتحريفات تطورية :
كاااد ل ور الورورياااوا ا أااا الحفميااالت ياااكش ااااجمو الوراااور
ايهد هل ل يمومأموا الا يعومفاوا بللحشنشال  ،اإنمال رعال أوا عاه بمغللرالت
ضاااامكونل كثنااااما اااا الوحمياااا االغاااا  ،االخااااداع االوغأاااان انوالاااالرا
لوروريوه ارف ل لمل ثبووه المجل الحفامر ا جهال؛ ا الوظالنم باللعأ
االوموم به بد وى نه يءيد الورور الع ور جهل خمى .ذلأ اث
اال وماضلت االمغللرلت اآلرنل:
أولهااا :يعو امي بع ا الوروريااوا بشااوله  :إا اجااوو االنشرل االت ف ا
المجل الحفمر االظهور الفجلئ لأل نلا  ،ابشلا كلئكلت كثنامو واا رراور
إلر النول رر لهورنل كك للت الم ين  ،ا دل اجوو أشلت انوشللنل بن
األ نلا  ،ال يعك ا األ نلا خأشت ال رورور ،اإنمل الورور الع اور ناو
الكر ال يعمل بورنمو اا دو ،اإنمل يعمل ف األ نلا بورلئم وعدوو فا اقات
اا اااد ،ا فااا ز كااال خوأفااال ا جمعااال بااان ذلاااأ ؛ كااا ا يحاااد الوراااور
بمام ل ، 222ا فا ادو طويأال بعاد ركااوو  ،اقاد يجما بان األ امي  .ا ا
الكي قللوا بكلأ الوروريلا مونفلا جلر رولد، 223ا دنلا ابمانن .224
أقااااول :ذلااااأ اال وااااماي نااااو اااا ر باااالت ارحميفاااالت ا غللراااالت
الورورين  .انو ا وماي زائ ا وهلفت واا اأ  ،ألنه اال فشد ربن
كولبكل نكا بع مات األولل اال واند ا األ نلا خأشت خأشل ارأمرت مأنلت
الخأق مارا ارأمارا اال اجوو لأورور ااجمره بولرل .اربن ذلأ ي ل ف
بش لا كثنم األ نلا الشديمل إلر النول أر للهل واا ا رورور ،كمل بنكاله
ف ال أل الملبق .ا كه ربن بج ا نه ال الورور الع ور كلا له ثم ،اال
ال اجمو الورورياال المز و اال كاالا لهاال اجااداو  .انااكا يمااوأزل وماال برا ا
الشااول بوعاادو اراالئم مااال الورااور ،ألا اادل اجاااووه يعكاا براا ا الشاااول
بللورلئم ص .

 222كنم امأن  :ورامل اراثنل رءكد ا الرنور لهمت بلنفجالر إ نالئ كبنام ،عهاد ويماأفمر  ،الواليالت الموحادو األ ميأنال ،أار
ال بأل المعأو لرنل.www.discovery.org/csc ،
 223ومو ل ايأنبنديل  :االنفجلر الأمبمر .
 224دنلا ابمانن  :نظميل الورور ،الحأشل الثلننل مو ول ب ارحديلت ،وق الدكوور دنلا ابمانن .
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ثانيا :لو كلا لأورور الع ور اجاوو ا اد فا ز كال طويأال لوجادنل
ين الحأشلت الومنرل بن نواع األ نلا .ابمل نكال لا نجاد لهال ثاما فها
لنماات أشاالت فشااووو ،اإنماال ن ا أشاالت ز و اال عدا اال اال اجااوو لهاال
ص ا  .الااو كاالا الورااور يعماال بااورنمو مااميعل لاامآه الب اام ب ا نكه قااديمل
ا ديثل .المجأه ي ل رلريخ الب ام المأواوب الاكر يمجا إلار نحاو  2آالر
مكل .ابمال ا كال ذلاأ لا يثبات ول أار ا الوراور خمافال ال شنشال لبماهل
الوراوراا ثااوب العأا زارا ابهولناال .اال ناو يعماال باورنمو اا اادو اال بعاادو
ارلئم.
ثالثا  :لو كلا لأورور اجوو بورلئمه الموعدوو ا باورنمو اا ادو لثبات ذلاأ
ين الوجلرب الو جميت أر ذبلبل
ي ل ف الوجلرب المخبميل ،فمر
الفلكهل ث فأ يحد له ررور  ،اإ نمل بشنت أر نو هل.
ابكلأ يوبن اا الشول بوعدو ارلئم مل الورور نو رهمب ار اخاداع
ارحليل الورورري  ،ألا الورور نفمه ل يثبت بدلنل صاحنل اال راجال
اال ور ضعن  ،اإنمل الخأاق ناو الثلبات اام ل ا أمال اااقعال؛ فا يالال
الشااول بوعاادو الوراالئم اال وال الورااور نفمااه ال اجااوو لااه اا جهاال  ،اناااو
ا وماي بلطال اال مال لاه ا جهال ثلننال ،اال يُمأا اا يأاوا صاحنحل
ألنه ربان ب و لال الاو االحفميالت ا األ نالا خأشات الا روراور ا جهال
ثللثل.
االعتاارا الثاااني  :ا بلطناال الورااورين الو ا ن اامانل ف ا الااكفلره
ابن الكل امموا بهل اجمره الونمنل اا ومضوا بهل أار كوشاديه نها
ز مااوا ا األ ناالا أاار نااو ن  :ناالا بدائناال بماانرل الوعشنااد ان ا الو ا
لهمت اال  .االكاوع الثالن  :كلئكالت نال راقنال وراورو ا عشادو رراورت
ا األالاار .نااكا الوشماان زائاا ا وهلفاات ابلطاال ااام ل ا أماال اااقعاال،
أل مي ملمانن  :األال يومثال فنمال بنكاله ب ولال الاو ا أا الحفميالت ا
األ نلا ُخأشت مارا ارأمارا ال رورور اال كلنت لهل ااجمو رراور رمونال
وم .
إلر مأ
األ م الثلن  :فالوه ناه ا الثلبات قرعال ا كال كالئ كل ال ا عشاد ماب
طبنعوه االنفواه ا جهال ،،ا ا جمو الت األ نالا أار ركو هال كاك ا
لهمت ل رزال نل أر طبنعوهل ا ندات الخأنل إلار وعادوو الخ يال ،
ال رورور إلر نواع اال إلر جمو لت جديدو.
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ا جهل خمى فشد ثبت أمنل كمال مابق ا بنكاله ا كال كالئ ناو كل ال
نلا ا نادو الخأنال إلار وعادوو الخ يال.
بخأشوه ارليل ف الوعشند ابوداا
ان كأهل كل أل ارليل ف الوعشند ،اال يوجد كلا بمن الوأوي  .ألا الألئ
ا ند الخأنل إا لهم لكل ناه بمان الوأاوي فهاكا خرا ألا رأويكاه الجزيلا
رليل ف الدقل االوعشند ايشول بولالئ كنأال رعجاز ا الشنالل بهال األ نالا
الأبنمو  .ابمل اا األ م ككلأ ف يوجد كلئ بدائ اآخم ورور ،اال كالئ
بمن اآخم عشد ،ألا كل كلئ نو كل ال ا عشاد ماب طبنعواه ،اال يُمأا
ا يورور ،اال يمياد ا يوراور ،اال يماورن ا يوراور .فاكلأ الوشمان ناو
رشماان غاامي الاان رشماانمل ااام نل اال أمناال اال ااقعناال  ،اإنماال قاالل بااه
الوروريوا رزينفل ار ل اخدا ل انواللرا لوروريوه .
االعترا الثالث :كثنما ل يعومي الوروريوا أر الشلئأن بللخأق ف
انوشلون له ف قوله بخمافل الورور يعومضوا أانه باد وى ا الوراور
يحااد بآلناال االنوخاالب الربنع ا  .فهااو الااكر يوااولر إ اادا الورااور ف ا كاال
األ نلا بورلئم وعدوو مب ز مه .
أقول :ذلأ الز بلطال صا افم ال اال اجاوو لاه إال فا ناواا ا انالل
الورورين  .إنه ككلأ ألنه اال مبق ا بنكل ب ولل الو ا أ الحفميالت ا
الورااور المز ااول ال اجااوو لااه ص ا  ،ا ا األ ناالا خأشاات ال ا رورااور ا
وم كمل رد ال جمو الوروريل.
مأ
ثانيا :ال يوجد كلئ ف الأوا اممه االنوخلب الربنع يوولر الشنلل بللورور
الع ور المز ول ؛ اإنمل الموجوو يومثل ف المخأوقلت الأثنامو االموكو ال
الو نمانل االو ال نمانل  .ان كلئكلت كل أل الخأاق بربنعوهال االنفوهال ،
ارااءثم بكفمااهل اف ا رنمناال .رعماال ذلااأ افااق شنبوهاال الوراثناال ،فأاال كاالئ
ذلأ اال االنفا ت كاه .ابمال ا األ ام
مبشل اال يمأكه الخماج
بم
كااكلأ ،ارباان قرعاال نااه ال يوجااد كاالئ باادائ اآخاام را ٍ ،اال كاالئ بماان
كل ل افاق طبنعواه فا يُمأا ا يوغنام ،اال يحوالج
اآخم عشد  ،،اكل
اال يميااد ا يوغناام؛ ففنااه يوباان ا كاال ذلااأ نااه ال يوجااد ماال ل نوخاالب
الربنعاا لنشااول بااه  ،اال نااو لااه اجااوو صاا  .ففلااه الورااورين ال ُمماامر
بلالنوخلب الربنع نو إله زائ اخوأشاوه كمال اخوأشاوا آلهال خامى انوالالرا
لخمافل الورور الع ور.
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االعتارا الراباَ :ا رحميفالت اا وماضالت الوراورين نها كاد ل
يمودل الشلئأوا أر الخأق بلالنفجلر الأمبامر أار ا األ نالا خأشات خأشال
ال رورور كمل مبق اا بنكاله نجاد بع اه يعومفاوا باكلأ لأاكه يعومضاوا
أنااه بااد وى ا ذلااأ االنفجاالر ل ا يأ ا انفجاالرا خأشناال اإنماال كاالا انفجاالرا
نالا مابشوهل.
رروريل كمل ف صخور بمرن بأكدااـ رراورت كلئكلرهال ا
225
ويل .
عكر ذلأ ا الورورين ور ولل الخأق ممونل ررورا
أقول :بمل نه مبق ا بنكل بللوفالنل ا نلا االنفجالر الأمبامر ا ال قبأاه
ا ل بعده كأهل خأشت خأشل خلصل الا روراور ا ما ر مابشوهل ،الا يوجاد
اال لنل اا د صحنل يءياد الوراور المز اول اال كالا ل اجمره اجاوو؛ ففناه
ذلأ ا ا وماي الورورين ال قنمل أمنل له ،اإنمل ن لمل اجداا
يوبن
زا مه رف ونل رعالبل اانوالالرا لخمافال الوراور ا
ولل الخأق ركش
جهل ،ارظلنماا جهل خمى با نه ال يخاللفوا العأا اال يُكأاماا األولال
الحفميل ،افممانل رفمنما رروريل ا نهال نا فا ذارهال ولال رثبات الخأاق
اركش الورور .ارالمفه نكا رحميفلره ا غللرلره اخادا ه لأكال
االند أر رعالبه بللبلطل لعشندره الوروريل .انو وق ال قنمل لاه فا
نزاا ال مع االعشل االعأ  ،ألنه االنوهلزيل االكفعنل االوعالب األ مر
لأعشندو الوروريل.
االعترا الخامس :ا ا وماضالت الوراورين أار العأا ارحاميفه
لاااه ارف اااه األخاااك باااه ،ارعالااابه لوراااوريوه نهااا كاااد ل اجاااداا أااا
الحفميااالت يثُبااات الخأاااق اياااكش رراااورن اااااجمره المز و ااال رجااالنأوا
عرنلرااه از مااوا ا ررااوريوه رجااد ولوهاال المءياادو لهاال ف ا أ ا األ ناالا
الجزيل  -أ الوراثل.226-
أقول :ذلأ الموق ناو ا رمائاب ا وماضالت الوراورين ارحميفالره
اف االئحه الواا رأ اا اادى رف ااه لأعأاا ارعالاابه بللبلطاال لعشااديوه
الوروريل جهل ،انو جهل خمى وق الند أنه نه فا الوقات
الكر يمف وا شلئق العأ فافنه يوماوماا باه زارا ابهولنال  .اذلاأ الاز
بلطل قرعل ألا بمل نه قل ت األولل ال مع ا أ الحفميلت بفثبلت الخأق
 225كلطق الأمبمر  ،وق http://www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/burgess.html :
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انش الوراور اااجمره ففناه يماوحنل ا يوجاد أا آخام يخالل ال قامره
الو ا أ األ لفنم .ا يشل بكلأ الز فهو جلنل ا صل ب نوى قلل
ذلااأ لغلياال ف ا نفمااه  .ألنااه يمااوحنل اا روكاالق العأااول ف ا شلئشهاال  ،ألا
العأول اا دو ،االحشلئق كثنمو  ،لأ الحشنشل الوا دو ال روعدو  ،اال يُمأ ا
رأوا صاحنحل فا أا ابلطأال فا أا آخام ،فهاكا ماوحنل شا ااام ل
اااقعل  .ا بمل ا األ م ككلأ ا أ الحفميلت ثبت بلألولل الدا غل االشرعنل
ب ا األ نلا خأشت ال رورور كمل بنكله ف كولبكل نكا ففناه يماوحنل ا يأاوا
أ الوراثل كلق ل لعأ الحفميلت اال يُمأ ا يُثبت الورور الكر نفله أا
الحفميلت  .أمل ب ا أ الوراثل ولواه وا غال بال اقرعنال فا إثبالت الخأاق
انش ا الورااور ااااجمره ،اال ركف ا عهاال ر باالت ارخمنكاالت ارحميفاالت
الورورين فنمل يوعأشوا به اابهلت اااأو يُثنمانهال بلما أا الوراثال
ايُخمجونهااال رخميجااالت رروريااال أااار شلماااه بمخوأااا امااالئل الغااا
االوحمي االخداع لن نكل وض رفالنأهل .227ا ل ولل أ الوراثل الو
رااكش الورااور ااااجمره  ،فمكهاال :إنااه ا الثلباات ا كاال نااوع ال يُمأكااه ا
يوكلمال خالرج نو اه  ،فلإلنماالا اث ال يُمأكاه ا يوكلماال ا الشاماو ااث .
األ نلا له بم جواه الوراثنال الوا رحادو نو اه ضام
ا كهل ا كل نوع
فااماو م ا الره اال يُمأكااه الخااماج كهاال .ا كهاال ي اال فشااد اثبواات الوجاالرب
المخبمياال االم ااهووو ا الالاافلت المأوماابل ال رااور  .ا كهاال ا الرفاامات
الوا رالاانب األ ناالا فا الربنعاال ا الوا رُحااد فا المخاالبم ال يُمأكهاال ا
ررور األنواع إلار ناواع جديادو .اناكا يعكا ا كال جهاوو الوراورين فا
اا
أاا الوراثاال لو ينااد العشناادو الورورياال ناا جهااوو رحميفناال ال رخوأاا
جهااوون الو ااأنأنل ف ا أ ا الحفمياالت  .فه ا كأهاال ماالل زائفاال وهلفواال
ُ غمضل ُ خلو ل رأ ا رحميفالت الوراورين اف الئحه ا جهال ،ارشادل
األولل الالحنحل أر بر ا الورور اصحل ولل الخأق جهل خمى.
االعترا الساادل  :ا ا وماضالت الوراورين أار شالئق الماجل
الحفااامر ارحميفااالره لهااال نهااا كاااد ل يعومفاااوا بحشااالئق الماااجل الحفااامر
يخومونهل بفالرات رروريل رحميفنل ر أنأنل  .ك ا يشولوا :إا األ نلا كلنت
رظهاام فج ا و ف ا المااجل الحفاامر واا أشاالت اماانرل ررورياال رللباال .ا ا
الحفميالت المأو اافل الوا لا ركشاامي رُظهاام ررلبشال رل اال رشميباال ا الوا اال
رزال نل إلر النول.228
خمافل الورور الع ور الموجه .
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أقول :ذلأ الند أر ا وماي الوراورين لمعرنالت أا الحفميالت
ارحميفه لهل ار به بهل اروجنهه لهل روجنهل رروريل واا ولنال صاحنل
ا جهاال ،اإثاالرو ال ااأو اال اابهلت ب ا ولاال صااحنحل ا جهاال خاامى.
ارفالنل ذلأ ا قو له ب ا المجل الحفمر ل يو م اجوو أشلت امانرل
رللبل يعك نه ر م أشلت امنرل نلورو ر هد أر ل يُءيد الوراور ررا
قأوهل .انكا ا وماي فلمد اامودالل ال يالل ،ألا الورور المز ول لو كالا
شنشل لوجدنل ين الحأشلت الومنرل بن األنواع .ابمل انكل لا نجادنل فهاكا
يد ل أر نهل لنمت فشاووو اإنمال رنام وجاووو صا  ،ألا أليال الوراور
كأهال خمافاال .ا ال األ ناالا الوا ز مااوا نهال قااد رأاوا أشاالت امانرل فها
لنمت ككلأ ،اإنمل ن نواع قلئمل بكارهل كمل مبق ا بنكله كد ل رأأمكل
خأد الملا اآكل الكمل ال وك .
ا ل قوله با ا األ نالا الوا لا ركشامي ورلبشال ا فميلرهال إال ناه
روجاااد بعااا االخو فااالت الالاااغنمو بنكهااال ،فااافا ناااكا الوبااالي لااان رراااورا
ااويل ،اال يُمأا اا يُحااد ررااورا باان األ ناالا .اإنماال نااو رغناامات باان
م الت الكاوع الوا اد كلنات ا ال رازال قلئمال إلار الناول .ثللاه ال ناماه ا
ربليكلت بان ما الت الجاك الب امر  :ااأ  ،اطاوال  ،الونال  .فا يالال
اال وملو أر ذلأ لأو أنأ ف الخأق انواللرا لأورور اااجمره المز و ال.
فلنظم يهل الشلرئ إلر مأوكنلت الورورين كن يوعال أوا ا شالئق العأا
االواق !! .إنه مأو ذار ررورر انوهلزر نفعا الان ماأوكل اام نل اال
شأنل اال أمنل.
االعتاارا األخياار -السااابَ  : -ا اااهم ا وماضاالت الورااورين أاار
الشلئأن بللخأق نه يُكأماا الخأق ايءيداا رروريوه بظلنمو الو البه بان
األ نلا اأ ا مونل .اامودالله نكا فلمد اال يالل ،انو ضدن الن
عه ا  .ألا الو االبه باان األ ناالا باادلنل ال اامع االواق ا االعأ ا ال ياادل أاار
الورور المز ول اإنمل يدل أر ا دو الخللق ،اا دو خرل الخأاق -بم جال
اا دو -اا دو الملوو الو خأشت كهل  ،ا أر الو لبه ف الوللئ الحنويال
االغكائنل بن األ نلا.
انف األ م يكرباق أار الاكو لت اإلنمالا ،فو البههل ال يادل بادا
أر نهل ررورت بع هل ا األبما إلار األ شاد  .فهال الو البه الأبنام
الموجوو بن املئل الكشل ابواداا ا الدراجال الهوائنال إلار الرالئمو امارا
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بللدراجاال الكلرياال االماانلرو  ،االحلفأاال اال اال كل فهاال ياادل أاار نهاال كأهاال
رراااورت ااا بع ااااهل ابواااداا اااا ماااأفهل الم اااوم الااااكر ناااو الدراجاااال
الهوائنال !!  .طبعال كا  ،ا لا كا  ،اال يشاول ذلاأ لقال ،اإنمال صاكعهل
اإلنملا بالك خلص مب كل نوع رأأ األنواع.
ابمل ا األ م ككلأ ففا امودالل الورورين بظلنمو الو لبه بن األ نلا
لو يند الوراور الع اور ال يالال  ،اال يُمأا اا يأاوا ولان أار الوراور.
ا أنه فأنعأ الوروريوا نه ال يوجد اال ولنل اا د صحنل اال راجل يكفا
الخأق ايُثبت الورور،ا ا ااجمره الوروريال المز و ال ال يُمأا ا رأاوا
صااااحنحل إال إذا ثبوهاااال الواقاااا  ،ا ال اااامع ،ا الحفمياااالت ،ا الوجاااالرب
المخبميل ،ا ثَبُات بأال ذلاأ .ابمال ا ناكه المالالور لا رُءياد الوراور اإنمال
ثبوت الخأق ،كمال بنكاله فا كولبكال ناكا ،فحأليال الوراور الع اور نا انا
اخمافل لبمهل الوروريوا ثوب العأ زارا ابهولنل.
وإنها ا لهذا الفصل -الثاني -يُموكو كه ناه كمال ربان ا الفالال األال
نش الو ل جمو الورور اإثبلره لأخأق ،ففناه قاد ربان ا الفالال الثالن
ي ل ا أ الحفميلت نلق ل جمو الورور انلول لهل ا ُ ثبت لأخأق ب ولال
ناالا ا ناادو الخأناال ا وعاادوو الخ يال  ،ا ا كلئكاالت
ا عرنالت فمياال ا
االنفجلر الأمبمر  .فشاد ر ال كهال ب اواند قرعنال ا األ نالا لا يأا لهال
وم رراورت كاه ،اال لهامت ماب ازا
أشلت امنرل ا ال مأ
ال اجمو الوروريال ،اإنمال لهامت باللخأق الخالص بام ما ال وشرعال را
فنهل الخأاق اإ لوراه امارا ارأامارا.كمال اجزناله ابنكاله فا المما البنالن
الملبق.
اربن ي ل ا اجمو الورور المز و ل ل رشا أار اكه صاحنل ا
جهل االمودالل العأم اإنمل قل ات ملمال أار لكاوا ا انالل الوراوررين
ارربلره ارحميفلره  .بدلنل نهل خللفت ال مع االعأ ل ل ا أ الحفميلت
خلصاال ،فأااو كلناات قلئماال أاار ااكه مااأن ف ا جاالل البحااث ااالمااودالل
العأمنااان ااال خللفااات الاااو االعأااا  .الاااو كااالا كهجهااال صاااحنحل ااال كااالا
الوروريوا انوهلزين نفعنن  ،ا ل لرماوا خوأا ناواع الوحميا االغا
االخداع انواللرا ل جمو الورور ال ُموماومو باللعأ االمكلق ال لأاو االعأا
عال .فها اااجمو انمنال خمافناال خللفاال لأاو االعأا كهجاال ا اامونل ،
اخوأشهل الوروريوا انواللرا لأعشندو الوروريل  .اال أل اآلر يُأخص ايُبان
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الخاتمة:
لهم نش كل ل جمو الورور الع ور بللشمآا الأمي ا أا الحفميالت
شاالئق ا عرنااالت اااااواند أمناال كثنااامو ثبوااات الخأااق انش ااات الوراااور
الع ااور .كهاال اال ناااه رباان بلألولااال الالااحنحل الأثنااامو االموكو اال ااا
ال مع االعأ نه ال اجوو اال ألنل اال وار لأ جمو الوروريال فا لهاور
الأااوا بأاال كلئكلرااه ،ا ا األ ناالا لهاامت بااللخأق ال بااللورور .فااللخأق نااو
شنشاال ااام نل ا أمناال اكونناال ،ا اال الورااور ااااجمره فهااو ان ا اخمافاال
ُ ومومو بللعأ زارا ابهولنال  .فاللو االعأا بميلالا ا الوراور الع اور
ايكش لنه جهل ،ايُثبولا جهال خامى ا الألئكالت الحنال ُخأشات خأشال
م ر اال مأ ُ وم .
خلصل ال رورور
ثانيااا :ار اال ا نش ااكل لأ ااجمو الورورياال بعأا األ االفنم ا الحفمياالت
الو ر مكهل المجل الحفمر رحأ لكل الأثنم رالريخ األ نالا ،كاللظهور
المفلج ئ  ،ا دل اجاوو الحأشالت الومانرل ،لأكهال ال رحأا لكال بادا الوراور
المز ول ،اال ر مكت اواند لويل رءيده .إا ذلاأ الماجل  -كمال ثأكاله فا
المم البنلن  -لهم ا الخأق نو األصل الكر قلل أنه الأوا بأل كلئكلره،
ا ا مأناالت إ االوو الخأااق ارأااماره ن ا شنشاال أنماال ب ولاال الشاامآا ا أ ا
الحفمياالت .لأكااه ا جهاال خاامى لهاام ب ولاال ااااواند كثناامو ا الورااور
ااااجمره ال اجااوو لااه ف ا المااجل الحفاامر  .كهاال ااث نااه لهاام الظهااور
المفاالجئ لأألئكاالت الحناال ،ااالنفجاالرات اإل نلئناال واا اا يأااوا لهاال مااأ ،
ا دل اجوو أشلت امنرل بن األ نلا ،ابشلا كلئكالت كثنامو أار طبنعوهال
إلر النول واا ا رورور إلر نواع خمى .ااا األ نلا كك لهورنل ل قبل
الأمباامر لهاامت بااللخأق الموعاادو االموكااوع ال ا رظهاام بااللورور ا مااأ
اا اااد اال وعااادو .فللماااجل الحفااامر – كمااال ثأكاااله بنلننااال -نااالق لأوراااور
ااجمره ،ا ُ ثبت لأخأق بشوو ااضو .
نش اكل لأوراور اااجمره المز و ال ب ولال الاو االعأا
ثالثا :ربن
نااه بكاال ًا أاار اال يثبوااه الواقاا االوجاالرب المخبمياال الموعأشاال بااللرفمات.
اانر قل ً
عرنلت ااواند فميلت األ نلا الشديمل جدا االو ل رازال
إلر النول نل كللبأونميال االح امات كللكحال االكمال ،اكثنام ا األمامل .
نالو طبنعنال ووافشال رمل ال
ابكل ًا أر اا كل كلئ نو كل ل بخأشوه ايعن
ِجبأوه افرمره االنفوه  .اانر قل ً ا ا كال كالئ ا يحمال بداخأاه
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بم جوه الوراثنل ال ُموحأمل فنه االموجه له ،االو ال يُمأكه ا يُخللفهل؛ ففناه
كل ذلأ ناه ال يوجاد كالئ نالقص اآخام كل ال ا فا طميشاه إلار
يوبن
االكوملل ،اال نه بدائ اآخم را ٍ  ،اال ناه فا طميشاه إلار االررشالا.ابمال
ا األ م ككلأ ف يوجد كلئ يحولج إلر ا يورور ،ا يورور ،ا يمياد ا
يورور ،ا يمورن ا يورور .فللموجوو نو الخأق ال الورور ،ألا الوراور
الع ااور يوكاالق رمل اال ا الوأااوي الربنع ا االااولنف لأألئكاالت الحناال.
انااكه الحشنشاال ُ ءكاادو ب ولاال ال اامع ا أ ا الحفمياالت االوراثاال االواق ا  .ف ا
ألنل لأورور ااجمره المز و ل  ،اإنمل ن ف انلل ا ناواا الوراورين
ارربلره  .ا ور كلنت األنواا االظكوا ولل أمنل يُحو بهال ايُحاوأ إلنهال
!!
وأخيرا -ثالثا : -لهام نشادنل ل اجمو الوراور انش اكل لهال باللو ا أا
الحفميلت نهل اجمو لنمت قلئمل أر كه امودالل صحنل ،اإنمل قل هال
الوروريااوا أاار اناال ه ا نااوائه  ،ابعناادا ا العأ ا الالااحنل االعشاال
الالااميل ،االااو الالاااحنل .اا ذلاااأ ااث نهاا كاااد ل اجااداا الماااجل
الحفاامر يُثباات الخأااق ا يااكش اااجمره ايهااد هل ا ملمااهل قاالل بع ااه
بخمافاال رعاادو الوراالئم .اقاالل آخااماا ا الحأشاالت الوماانرل وجااووو لأكهاال
فشاااووو .ا رفااال آخاااماا الحفميااالت اركلماااونل از ماااوا ا أااا األ نااالا
الجزيل نو الكر يُثبت الوراور ال أا الحفميالت .ز ماوا كال ذلاأ ارنامه
ا ا كاال رأااأ الماازا بلطأاال قرعاال كماال بنكااله ماالبشل .ذلااأ نااو االله ألا
الورور الع ور خمافل كهجل ا وضو ل ور اإا رماومت باللعأ  .ا أناه
فأ يموشن له كه اماودالل  ،الا يأاوا رراورن شنشال أمنال .ألا ال
بك أر خللفل الو االعأ ل يأوا شنشل أمنل.
تم الكتاا وهلل الحمد أوال وأخيرا وبنعمتِ تتم الصالحات
األمولذ الدكوور خللد كبنم

ل
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http://park.org/Canada/Museum/extinction/ordmass.html
 -22االنشماضلت الحلصأل ف الور ا شب ز كنل خوأفل  ،كولب الحنلو:
األ لفنم ا نلو ل قبل الولريخ  ،بوابل الوشدل العأم . http://ksag.com ،
 -24بنوم اارو :مبلب رنم ننزكنل ل نشماضلت الجمل نل الشديمل ،جأال
العأول األ ميأنل ،الكمخل اإللأوماننل  ، 24 ،دو يكليم . 2002
إرااا :ل االنشماضلت الجمل نل ،جأل العأول األ ميأنال ،
 -21وار
الكمخل اإللأوماننل  ، 14 ،دو يكليم . 1222
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 -25كنم امأن  :نديل ند ن و وارايا  ،عهاد ويماأفمر  ،الواليالت
الموحاااااااااااااااادو األ ميأناااااااااااااااال ،أاااااااااااااااار ال اااااااااااااااابأل المعأو لرناااااااااااااااال،
.www.discovery.org/csc
 -22بد الحأن خ م :الجنمورفولوجنل ،ربعل البعث ،قمكرنكل ،الجزائم،
و ت.
 -22االنشااااااااااماي كااااااااااد نهلياااااااااال العالاااااااااام الربلااااااااااانمر ،وقاااااااااا :
.http://park.org/Canada/Museum/extinction/cretcause
 -21فميق ا العأمالا  :خأاق ال رراور ،رمجمال إ مالا شا  ،ط  ، 2وار
الكفلئ  ،بنمات . 1214 ،
 -22مما امي  :خمافل اإللحلو  ،ط  ،1أوبل ال ما الدالنل ،الشلنمو ،
. 2011
 -100كنمااا اماااأن  :نديااال ناااد ااان و وارايااا  ،عهاااد ويماااأفمر ،
الوالياااااااااالت الموحاااااااااادو األ ميأناااااااااال ،أاااااااااار ال اااااااااابأل المعأو لرناااااااااال،
.www.discovery.org/csc
االند ركااوو النماات اااألال انوشللناال  ،عهااد بحاال
 -101الحفمياالت نا
الخأق . http://www.icr.org/article/8499/268 ،
 -101مكااز باامانن  :العأاا ا صاال اإلنماالا  ،ورجماال ااءن الحماا ،
ا ومر إوري  ،ص. 21 :
 -102اب ا خأنفاال :الحج ا العالااملا ف ا نش ا نظمياال واراي ا ف ا الك ااوا
ااالررشلا ،ربعل خللد ب الولند ،و ق ،
 -104ننااااااااااااااث طأعاااااااااااااات  :االنفجاااااااااااااالر الأاااااااااااااال بمر  ،وقاااااااااااااا :
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=articl
e&lang=A&id=214828
 -101كنم امأن  :االنفجالر الأمبامر  ،عهاد ويماأفمر  ،الواليالت
الموحاااااااااااااااادو األ ميأناااااااااااااااال ،أاااااااااااااااار ال اااااااااااااااابأل المعأو لرناااااااااااااااال،
.www.discovery.org/csc
 -105العوالااق البحمياال الموحجاامو ا نهلياال ألياال االنشااماي الجماال
البم اااااااااااااااااااااااااااااااا  /11،رماااااااااااااااااااااااااااااااار  ،2011 /وقاااااااااااااااااااااااااااااااا :
http://www.astrobio.net/news-exclusive/
 -102ناالل باالبأ  :الورااور الأبناام الجاازا الث ثاان اانا ررااور الح اامات
الجزا الثلن http://drghaly.com/articles/display/ ،
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 -102ناالل باالبأ  :الورااور االجنولوجناال الجاازا الماب ا االث ثاان ا ااأأل
رراااااااااااالبق الحفمياااااااااااالت الشديماااااااااااال بمثن رهاااااااااااال الحللناااااااااااال
http://drghaly.com/articles/display/
 -101نااااالل بااااالبأ :الوراااااور االجنولوجنااااال الجااااازا الخااااال االث ثااااان
اكمللل أأل ررلبق الحفميلت الشديمل بمثن رهل الحللنل
http://drghaly.com/articles/display/
 -102ناالل باالبأ  :الورااور الأبناام الجاازا الثاالن االث ثاان اان ا ررااور
الح مات الجزا الماب . http://drghaly.com/articles/display/ ،
 -110واا بلر  :الموحجمات الحنل  ،وق . http://creation.com :
 -111واا بلر  :الرنور الحديثل اجادت ا الديكلصاورات  ،وقا الخأاق:
. http://creation.com
 -112اقاااااااااو ع ااااااااااجمو وارايااااااااا  ،افوول نااااااااال  21يكاااااااااليم: 2002 ،
https://www.newscientist.com
 -114كر زيووا :مجل الحفميلت ،نل نو شًل ولنل أار صاحل الوراور
https://www.facebook.com/pages/I-believe ،
 -111كنماا امااأن  :وراماال اراثناال رءكااد ا الرنااور لهاامت بلنفجاالر
إ نلئ كبنام ،عهاد ويماأفمر  ،الواليالت الموحادو األ ميأنال ،أار ال ابأل
المعأو لرنل.www.discovery.org/csc ،
 -115كااااااااااااااااااااااااااااااااااااالطق الأمبااااااااااااااااااااااااااااااااااااامر  ،وقااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :
http://www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/burgess.html
االنشرل اااااااااااااااااااااالت الربنعناااااااااااااااااااااال ا المااااااااااااااااااااااجل الحفاااااااااااااااااااااامر :
. http://www.arn.org/quotes/Discontinuties.html
*****
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محتويات الكتاا:
 المقدمة:الفصل األول:
نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم
اال :الكش المجمل ل جمو الورور بللشمآا الأمي
ثلننل :نش اجمو الورور بللشمآا ف قولهل بورور اإلنملا
ثللثل :نش رحميفلت بع الورورين ف ر ايأه آليلت الخأق
الفصل الثاني
نقض شجرة التطور العضوي بحفريات ما قبل العصر الكمبري وبعد
( منذ نحو 0033 :مليون سنة إلا زمن الحياة الحديثة)

اال  :نش اجمو الورور بحفميلت األ نلا الو ندو الخأنل
ثلننل :نش اجمو الورور بحفميلت األ نلا الموعدوو الخ يل قبل الأمبمر
ثللثل :نش اجمو الورور بحفميلت العالم الأمبمر ا ل بعده
 ال واند العأمنل أر دل ررور نلا العالم الأمبمر :ب -ال واند العأمنل أر دل ررور نلا ل بعد الأمبمر:
غللرلت ارحميفلت رروريل :
رابعل :نش
 الخاتمة : -فهرل المحتويات:
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مصنفات للمؤلف:
 -1صفحلت رلريخ نل المكل ا الجمل ل ف بغداو .
-2الدارايكنل ف نزاا اإلم ل االعأ .
 -4ق اانل الوحأاان ف ا وقعاال صاافن – وراماال افااق ااكه أ ا الجاام ا
الوعديل
 -1الثورو أر ماندنل ثمالا با فالا – ورامال افاق اكه أا الجام ا
الوعديل-
ا ردايكه .
 -5درمل المااو الأكابن ف راايل الولريخ اإلم
 -2الالحلبل المعوزلاوا لأفوكال الأبامى – ورامال افاق اكه نال الجام ا
الوعديل
 -2األز ل العشنديل بن األال مو ا نل الحديث .
 -1خرلا المءرخ بد الم م اب خأداا ف كولبه المشد ل
 -2األخرلا الولريخنل ا المكهجنل ف ءلفلت حمد لباد الجالبمر ا حماد
ركوا
 -10بلطناال ا خمافاالت ااول الشاامآا الأاامي ا الكبا حمااد -أنااه الالا و ا
بلطنل الجلبمر ،ا خمافلت ن لل جعن -
الم ل- -ورامل نشديل لد
 -11نشد فأم الفنأمور اب راد الحفند – أر ضوا ال مع ا العشل ا العأ
 خ ل العالم اإلم -12الوعالب المكنب ف الولريخ اإلم
ول الخ فل ا الفوكل الأبمى-افق كه أ الجم ا الوعديل-
 -14بحو
 -11شلا ل نل المكل لأفأمفل النونلننل .
و نلا العش ننل  -قمااو نشديل لفأام ما كفا  ،ا نالام
 -15اقفلت
ل د ب زيد  ،ان لل جعن  ،ا ثلله . -
 -12ركلق الماايلت المكنل اال نعنل ول رلريخ صدر اإلما ل -ظالنمه
ا آثلره  ،مبلبه ا كه رحشنشه. -
 -12جكليلت رمرو ف ق العشل ا العأ .
 -11خللفل الف مفل الممأمن لربنعنلت الشمآا الأمي .
 -12كه نل الحديث ف المو أر الموأأمن ُ -ممه ا رربنشلره-
.
 -20ق ليل رلريخنل افأميل رلريخكل اإلم
 -21رهلفت اب راد ف كولبه رهلفت الوهلفت  -ظلنمه  ،آثلره  ،مبلبه-
 -22جكليل المعوزلل أر العشل ا ال مع – ظلنمنل  ،آثلرنل  ،مبلبهل –
 -24الحمكااال الحكبأنااال ا ثمنااال فااا بغاااداو ( ااا الشاااما 4 :إلااار الخااال
الهجمر)
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 -21الحمكاال العأمناال الحكبأاال ا ثمناال ف ا الم اام اإلم ا
الهجمر)
 -25نش كولب بم الوجمبل الكبويل لأبل ث اإليمان بد الأمي مماش.
 -22نشا المااياالت الشلئأاال بوحميا الشاامآا الأاامي الااواروو فا المالاالور
المكنل -ظلنمنل اآثلرنل  ،اللورنل ا مبلبهل-
 -22المماايلت الولريخنل كد الممأمن  :مللنب الكشد اللنمو الوض فنهل-
بمو اآلل ااألصحلب ،الأويت1141 ،نـ. 2010 /
 -21نشاااد الماايااالت ااألفأااالر المءممااال لأوالاااور --قااامااو نشديااال ألمااالنند
ا ل ن الماايلت المءممل لأوالور بأل شو لره -
 -22الو أنل االوحمي ف كولب إ نلا أول الدي ألب ل د الغزال .
 -40نشد رجمبال ال اأ االنشان كاد با ل اد الغزالا فا كولباه المكشاك ا
ال ل .
الشاادي  ،وار قمطباال  ،ازارو
 -41وراماالت ا بحاال فاا الفأاام اإلماا
الثشلفل ،الجزائم. 2014 ،
 -42نش الخمافالت الشلئأال بوا ثم الشامآا الأامي بللأوالب المشاد ااألفماول
الزراواو
.
 -44رحمي الزراواونن لأديلنل الزراواونل ف العالم اإلم
 -41خمافل الو االكبوو االوو ند ف الديلنل الزراواونل .
 -45الأولب المشد لن ا نل إلهنل .
شلرنلت األويلا .
 -42عجزات الشمآا
 -42نشد العشل المأحد  :كن يمودل  ،ابملذا يمودل  ،الملذا يُأحد .
 -41ال رَمرَ ِّدر  ..اال رُ ْأ ِحدر !! .
 -42نش خمافل الورور الع ور الموجه .
 -10و ل لأ بهلت اانواللرا لقيملا ااإلم ل .
أ ال هللا االشمآا .
 ِ -11حكوُأ نوا َ اانرلنُ َ
 -12نشد فأم الدكوور دنلا ابمانن .
 -14نش اجمو الورور الع ور بللشمآا الأمي ا أ الحفميلت .
*****
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