انتصارا للوحي والعقل والعلم ضد اإللحاد

نقد العقل ال ُملحد
كيف يستدل؟  ،وبماذا يستدل؟  ،ولماذا يُلحد ؟
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الفصل األول
نقد منهج االستدالل عند العقل الملحد في إلحاده
أوال :نقد أهم أصول منهج االستدالل عند العقل الملحد
ثانيا  :االستدالل باألهواء والرغبات والظنون واألوهام
ثالثا :ممارسة الخداع والتالعب والتضليل والتغليط والتزييف
رابعا :ممارسة اإلرهاب الفكري والدعاية االعالمية الكاذبة
خامسا :نقد القرآن الكريم للعقل الملحد  ،وأهم نتائج نقدنا له :
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي الكريم محمد بن عبدد
هللا  ،وعلى آله وصحبه ،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين  ،وبعد:
ُ
أفردت هذا ال ُمصنَف لنقد العقد الملحدد قعقد يُماد الاكدر ايلحداد
أوال:
المعاصددر دصددد الكنددف عددن منهجدده فددي عددر فكددرد والدددفا عندده ومددد
موضددوعي ه وال مامدده بالطددوابق ا والديددي والعقليددي والعلميددي فددي صدديله
لإل لحاد ودفاعه عنه من جهي؛ ومعرفي حقيقي ما عندد مدن عقاددد وأفكدار بعدد
عرضددها علددى ميددماد النقددد العلمددي مددن جهددي فانيددي ؛ والودددو علددى آفددار
ايلحاد على الملحد في ناسه وعقله ومج معه من جهي فالاي .ودد ددد عنوند ُ
نقد العقل ال ُملحد
ق ابي هذا ب:
كيف يستدل؟ ،وبماذا يستدل؟ ،ولماذا يُلحد ؟

ثانيا :إد نقد الاكر ايلحاد المعاصر أصبح ضرورة بعدما ا سع نناطه،
ليس نه ام لك مناهج ومعطيدات علميدي صدحيحي جديددة هاد ده ددوة و د فيرا
ودبوال  ،فهذا لم يحدث وما يمال ايلحاد منقوضا مهدوما ،وإنما نه أصدبح
ُموجهدددا وممدددوال مدددن دول وجمعيدددات وجامعدددات عالميدددي معةمهدددا ربيدددي
لمحاربي ايسالم وأهله بدعو محاربي االرهاب الديني  .و د ننر ايلحداد
أصددبح سددهال وميسددورا بواسددطي موادددع ال واصدد االج مدداعي فددي النددبكي
المعلوما يددي ،فاس د لها أعدددان الدددين فددي ننددر ايلحدداد بددين النددباب الطددعاان
والمهموهين إيمانيا بإفارة النكوك والندبهات حدول الددين أصدوال وفروعدا.
ودد لمس ُ ذلدك بناسدي بدين قايدر مدن طدالب الجامعدي ،وددد حددفني بعطدهم
ددبها هم  .ولددذلك فعلددى الجميددع المسدداهمي
دي بع د
عددن ذلددك وعددر علد ه
وال عاود لل صد ل لك الحملي ايلحاديي ال ي هددنا جميعا.
ُ
مددت عليهدا فدي صدنياي لهدذا
ثالثا :بالنسبي للمصادر والمراجع ال دي اع
الك اب فقد حرص ُ ددر المس طا على العدودة إلدى المصدادر مبا درة ،فدإد
علي ا مر رجع ُ إلى الك د الم صصصدي فدي موضدو البحد  .وإد
عذر
ه
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لم أ مكن من ذلك فقد حرص ُ في قاير من ا حياد علدى أد أُعددد مراجعدي
ُ
مددت عليهدا .ومدن جهدي أودر
قوسيلي لل قد ولدو نسدبيا مدن المدادة ال دي اع
جددد اي ددارة هنددا إلددى أد ق ابنددا هددذا دددد طددمن قايددرا مددن ال كددرار فرض د ه
طبيعي موضوعه و داو دطاياد وقارة إ كاال ه .
رابعا :إد ق ابي هدذا هدو محاولدي مندي للمسداهمي فدي نقدد الاكدر ايلحداد
الددذ عدداد إلددى الةهددور واالن نددار مددن جديددد  ،فيُرجددى مددن أه د العلددم مددن
المص صدين و يددرهم اد يقولددوا قلمد هم فددي الك دداب نقدددا لدده ونصددحا للم لددف
والقران .لكني على علم أد الك اب – مع نقادصه الكايرة -فقد طدمن حقداد
وفوادددد جمددي قدداد م لادده أول المسدد ايدين مندده ،فقددد اطلعدد ُ وودادد علددى
معطيات وأمورا لم أقن على علم بها .
وأويددددرا أسدددد ل هللا عد ه
دددم وجدددد ال وفيدددد والسددددداد ،والابددددات واليقددددين،
وايودددالي فدددي القدددول والعمددد  .وصدددلى هللا علدددى محمدددد ودددا م ا نبيدددان
والمرسلين.
أ ،د والد قبير عالل
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نعني بالملحد في ق ابندا هدذا  :اينسداد الدذ ينكدر وجدود هللا عدالى  ،فهدو
يجحد وجودد وال ي من بده أصدال.علمدا بد د صداي ايلحداد طلد أيطدا علدى
المد منين بدداهلل الددذين يلحدددود فددي آيا دده ،فينحرفددود ويميلددود بهددا عددن الحد
ل ايات فدي ناوسدهم  ،لقولده عدالىَّ ((:
ود فيدي آيَا ينَدا َال يَ حصاَد حو َد
ين ي حُل يحد ُد َ
إد الَّد يذ َ
َعلَ حينَددا)(فصددل  ،)) 45 :و(( َو َذر ح
ود فيددي أَ حسد َميدي يه َسديُجح َم حو َد َمددا
ين ي حُل يحد ُد َ
ُوا الَّد يذ َ
َقانُ ح
ود)(ا عرا )) 185 :؛ نهدم ي ولونهدا د ويالت حريايدي ،وال
وا يَ حع َملُ َ
يُاسرونها اسيرات صحيحي .والملحد دد جمع بين ق معاني ايلحاد بجحود
والقه وهو اقبر مي عن الح  ،وبممارس ه لكد أندوا ال د ويالت ايلحاديدي
فددددي اسدددد دالله وان صددددارد لديندددده  .فمددددا هددددي أصددددول منهجدددده االسدددد داللي
ووصادصه؟  ،وما ديم ها في ميماد النقد العلمي الصحيح ؟.
أوال :نقد أهم أصول منهج االستدالل عند العقل الملحد:
يقوم منهج االس دالل عند العق الملحد على جملي أصول ،أهمها ومسي:
ا ول ي علدد بمبدددأ  :مددن المطالدد بالدددلي أوال أهددو الملحددد أو المدد من ؟،
بمعنى من ي حم منهما عد ن البرهداد أوال ليبدرهن علدى صدحي اع قدادد ؟.
والادداني ي عل د بمودددف العق د الملحددد مددن دددانود العليددي -السددببيي . -والاال د
ي عل د بهدددم العق د الملحددد لمنط د العق د ان صددارا يلحددادد .والرابددع ي عل د
بالنرط الذ يج وفرد في ا فكار والةواهر ل كدود علميدي ومقبولدي لدد
العقددد الملحدددد .وا صددد ا ويدددر –الصدددامس -ي علددد بمدددد يقينيدددي مدددنهج
االس دالل عند العق الملحدد وال مامده بالطدوابق العلميدي الم علقدي بده .وفيمدا
ي ي اصي ذلك عرضا ونقدا:
فبالنسبي لألول فمن المعرو أد الم منين بداهلل قايدرا مدا قدانوا يُطدالبود
الملحدين أد ياب وا هم أوال عدم وجود هللا ليبرهنوا على صحي إلحادهم  ،فدم
ي ي بعدهم الم منود ليبرهنوا على بطالد ايلحاد وافبات جدود الصدال عدم
وج  .هذا الوضع رفطه بع المالحدة وطدالبوا المد منين أد يبرهندوا هدم
أوال على وجود هللا  ،فم ي ي دور الملحد ليس دل على إلحادد.1
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أقول :الذ أراد هو أد من كلم ا ول عدن هللا إفبا دا أو نايدا فهدو المطالد
بالدلي  .فإذا كلم الملحد عن هللا وأنكر وجودد  ،فهو المطال بالبرهندي علدى
صحي هعمه أو ال  ،وال يح له أد يجحد وجود هللا فم يطال الم من بإفبا ه
دب أد يبرهن هو على دعواد .وإذا كلم الم من عن وجود هللا فهو المطال
أوال بذقر البراهين والنواهد الدالدي علدى وجدود الصدال عدم وجد  .وموداندا
هذا ينهد له دوله عالى (( :د ها وا برهانكم )) ،و((دُد ح هَدا ُوا بُرح هَدانَ ُك حم إيد
اس َعلَى ه
ين)(النم  ،))24 :و((ليئَالَّ يَ ُك َ
صا يددي َ
ُقن ُ حم َ
هللاي ُحجَّدي بَعحد َد الرُ سُد ي
ود ليلنَّ ي
داد ه
هللاُ َع يميددماك َح يكيمدا ك)(النسددان . ))120 :فكد مددن كلددم عددن أمددر مددا فهددو
َو َقد َ
المطال بالدلي ليبرهن على صحي دوله.
حم ع ن البرهداد أوال  ،فهدو يعلدم
علما ب د العق الم لحد عندما يرف
يقينددا أد مودادده ضددعيف وال يُمكندده أد يقدديم الدددلي القطعددي ،أو الصددحيح ،أو
الراجح على صحي دوله بايلحاد  .لذلك فهو ي هرب من حمد عد ن الددلي
هربا و ملصا و لبيسا و ليطا للم من  ،فيجعله في موددف المددافع ويصدبح
الملحد في مودف المهداجم  ،ليةهدر المد من فدي موددف ضدعف والملحدد فدي
مودددف دددوة .مددع أد الحقيقددي وددال ذلددك مامددا  ،وهددي أد العقد الملحددد هددو
المالس والم الق والم حاي والم هرب.
ومن جهي أور فإد العق الم من عندما يطال الملحد ب د يبدرهن علدى
هعمه أوال  ،فإد هدذا لديس بسدب عجدمد وال ضدعف حج ده ،وإنمدا يدراقده
ومعرف ه أنه على يقين من صحي عقيد ه من جهي  ،وأد العق الملحد عاجم
ماما من أد ياب بيقين صحي إلحادد من جهي أور ؛ فيُطالبه ب حم ع ن
البرهاد ليُعجمد ويُةهر هاف ه .والناهد على ذلك هو أد المد من يُمكنده أد
ياب وجود هللا بدلي فطر يقيندي بدديهي ال يُمكدن نقطده ،فيقدول مداال :بمدا
رعا وعلما وعقال أد الكود بك ما فيه مصلدوق ،فهدذا يعندي
أنه من الااب
بالطرورة أنه البد له من وال ولقه ،د المصلوق يسد حي أد يصلد ناسده
 ،وال أد يكدددود والقدددا .ويُمكدددن او صدددار هدددذا االسددد دالل بقولندددا :بمدددا أنندددا
مصلودود  ،فالبد لنا من وال  .لكن العق الملحد مالس من ماد هدذا الددلي
القطعددي ،فددال يُمكندده أد ي د ي بدده ،وال بقري د مندده  ،فلدديس عندددد إال الةنددود
والنبهات والساسطات ال ي ال يُمكنه إفبات صدح ها  ،وال أد قدف أبددا أمدام
أدلي وبراهين الم من باهلل .فلو دال ماال :نعم الكود بك ما فيه مصلوق ،لكنه
ول ناسه !!  ،فقوله هذا باط مصالف للنر والعق والعلم  ،د المصلدوق
صدورد
– الذ قاد عدما -يس حي أد يصل ناسه ،وال أد يصدبح والقدا  ،و
ه
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يكاي للحكم عليه بالبطالد .فقارد بين االس دالليين  ،وانةر إلى مد صحي
ودوة ويقينيي وبديهيي برهاد العقد المد من  ،ومدد فسداد وضدعف وبطدالد
واس حالي هعم العق الملحد .فالعق الملحد ال يُمكنه أد ي ي بدلي يقيني وال
صددحيح ياب د بدده إلحددادد سددوان كلددم هددو ا ول أو الادداني ،وإنمددا ادعددى ب د د
الم من هو الذ يحم ع ن االس دالل أوال ،هربا و ليطدا وربحدا للودد
 ،ومحاولي منه ليهمم الم من ويطعاه ويُنككه في عقيد ه .
وأما بالنسبة لألصل الثاني من أصول منهج االس دالل عند العق الملحد-
الم عل بقانود العليي -السببيي -فال ك أنه دانود يحكدم الكدود قلده ،وبدونده
ال س قيم لنا حيداة ،وال يكدود لددينا منطد وال علدم  ،وح دى الدذين ةداهروا
بناددي السددببيي مددن القدددمان وال ُمحدددفين فقددد ناوهددا ب لسددن هم وأفب وهددا ب فعددالهم
ودرروها وعبروا عنها بعبرات أور  .وعليه فإد العق الملحد ال يُمكنه أد
ينكر دانود العليي – السببيي -لكنه عام معه بهواد ،أو بجه ،أو بهمدا معدا.
إنه لم يارق بدين السدببيي ال دي حكدم المصلودا ده وعالدا هدا فيمدا بينهدا ،وبدين
العالدي السببيي الموجودة بين الصال ومصلودا ه .ف جر عالدي السببيي ال دي
حكم المصلودا ه على الصال ناسه وطبقها عليه وجعله مصلودا معلوال ل يرد
 ،فم انكرد وجحد وجودد. 2
أدول :ذلك المودف وط فادح ،وانحرا منهجي قبير ووطير جدا ،نه
ال ي صح أد نطب العليي ال ي حكم المصلودات على الصال الذ ولقها ،نه
من الطرور عقال و رعا وعلما أد يكود الصال مصالادا لمصلودا ده بذا ده
وصاا ه وإال ال يُمكن أد يكود والقا ،ولن يس طيع ولد هدذا الكدود بكد مدا
فيدده مددن مصلودددات .وبمددا أندده ولقدده فهددو الصددال  ،وال يُمكددن أد نطب د عليدده
السببيي ال ي حكم مصلودا ه من جهي؛ لكنه من جهدي أودر لده عالددي سدببيي
واصي ير م عديي حكدم العالددي بدين الصدال والمصلدوق ،وال حكدم العالددي
بددين المصلودددات .فهددي ال وجددد إال بددين هللا ومصلودا دده ،و عنددي أد المصلددوق
البدد لده مدن وددال وال نطبد علدى الصدال  ،ندده لديس مصلوددا ،فهدي عالدددي
سدببيي ُرجددع المصلددوق إلددى والقده .وهددذا يعنددي أندده مدن الصطد الادداح عدددم
ال اري بين هذد العالدي وبين عالدي السببيي ال ي حكم المصلودات .ممدا يددل
على أد العق الملحد في طبيقه يعليي المصلودات علدى الصدال عدم وجد ددد
ودع في وط قبير ،إما جهال ،أو عصبا ،أو بهما معا ك .
و ج اي ارة هنا إلى أد اريقنا بين ال يعلي ين ليس هو مجرد ر بي وأمر
ذا ددي ،وإنمددا هددو امددر موضددوعي وضددرور نددا عليدده النددر والعقدد
 2بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسدي المدد  ،ب دداد  ،دمند  ،ي . 155 – 158 :و بر راندد راسد  :لمداذا لسد مسديحيا ؟،
مبح  :الجدل حول السب ا ول  ،مودعو رفي اال جاد المعاقس للاكر النقد وال نوير /http://itijahmu3akes.blogspot.com ،
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ددين َوهُددد َو السَّددد يمي ُع
حس َق يم حاليددد يه َ د ح
والواددددع .فمدددن الندددر دولددده عدددالى(( :لَدددي َ
صي ُر)(النور  ،))11 :و(( َولَ حم يَ ُكن لَّهُ ُقاُواك أَ َحد)(ايوالي ،))4:و((فَالَ
البَ ي
ُوا ي ههللي ا َ حماَددا َل إي َّد ه
درب ح
دود)(النح د  .))14 :وأمددا مددن
هللاَ يَ حعلَ د ُم َوأَن د ُ حم الَ َ حعلَ ُمد َ
َطح د ي
العق د والوادددع فمددن الطددرور عدددم ال سددويي بددين الادداعلين فددي العالدددات
السببيي ال ي حكمهم مع محيطهم .فال يصح أد نسو بين الصانع والسديارة
ال ي صنعها ،وال بين الكا والك اب الذ صناه  .نده ال يُمكدن أد صدبح
السدديارة هددي الصددانع وال العكددس .وال أد يصددبح الك دداب هددو الم لددف وال
العكس .وإذا قاد هذا ال باين دادما ح ى بين المصلودات في العالددات السدببيي
؛ فمن الطرور أد يكود ال ب اين بين الصال والمصلوق أساسيا وقبيرا جددا
 ،وال يُمكددن أد كددود العالدددي السددببيي بينهمددا هددي ناددس العالدددي ال ددي حكددم
المصلودات.
وأما بالنسبة لألصل الثالث الم عل بمنهج االس دالل عند العق الملحدد ،
فهددو أصد هددادم لمنطد العقد وبديهيا دده ،دددال بدده ان صددارا لإللحدداد وإ باعددا
للهو  .فمن مةاهر هدمه للعق أد الايلسو الملحد بر راند راس هعم أد
الكود ظهر من عدم لقاديا ولم يصلقه وال  .3وادعى الملحد بي در أ كندم بد د
الكود -سماد الممكاد -دد ك ناسه بناسه .4وهعم الايميادي الملحدد سد يان
هوقينغ أد الكود ول ناسه من عدم باط دوانينه .5وهي ال دي سدبب فدي
ننون (( ا قواد عاويا من عدم )).6
أددول :لددك المددماعم ليسد مددن العقد وال مددن الندر وال مددن العلددم فددي
ين ،وإنما هي من ا هوان والةنود والر بات  ،و ال يقولها إنساد يح رم
عقلدده ويح د كم إليدده ،وإنمددا يقولدده جاه د  ،أو معانددد  ،أو ملحددد جاحددد  .وه دي
مددماعم يكاددي صددورها للحكددم عليهددا بددالبطالد واالسد حالي ،وال ح ددا إلددى
قبير نقاش وجدال للبرهني على فسادها وبطالنها  .فهي هادمي لمنط العق
كود الكدود ،بمعندى
 ،نها هعم أد العدم -ال ين -ول ناسه من عدم ف ه
آور :ال ين ول ناسه من ال ين ،ف صبح يئا من ال ين !!!!  .فكيف
يُوجد العدم ناسه من عدم وهدو أصدال ال وجدود لده نده عددم ؟؟؟؟!!!!  .إنده
يس حي أد يصل العدم ناسه من عدم فيصبح يئا  ،و ال يُمكدن للمصلدوق أد
يصل ناسه بناسه فيصبح مصلودا .فالعق الملحد دد هددم بديهيدي العقد عنددما
دال بذلك المعم  ،ويكود دد فسر نن ة الكود اسيرا ورافيا ان صار لإللحداد
 3بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 155 – 158 :
 4عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 112-111 :
 5عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 321 :
 6س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
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وا باعا هواده ور با ه على حسداب العقد والعلدم والندر  .إنده ددال بدذلك
المعم وهو يعلم بطالنه واس حال ه  ،وأنه لن يس طيع أد ي ودذ بده فدي حيا ده
العلميي والعمليي  ،ولن يس طيع أد يقنع به أحدا من النداس ،لكدن هدواد أعمداد
واصمه ان صارا لدينه!!!!  .وم ى قان ا هوان والر بات والصرافات أدلي
يُحددد كم إليهدددا ،وحججدددا يُحددد ج بهدددا ومقبولدددي فدددي ميدددماد الندددر والعقددد
والعلم؟؟؟؟!!!! .
ومن مةاهر هدمه لمنطد العقد أيطدا أد الملحدد لدورانس قدراوس أظهدر
عصيانه للبديهي عندما هعم أد ،!!!! 50 = 2 + 2 :وق به على لباسه ،قمدا
هو مبين في الصورة اآل يي:7

أقول :أنةر ماذا اع ا هوان ب صحابها  ،إنده فيعد يندهد علدى صداحبه
بالوداحي وال عص ا عمى لإللحاد  .وهذا الملحد يعلم دطعا أد لك العمليدي
الحسابيي ساو أربعي ال ومسي ،لكنه هعم أنها ساو ومسي ا باعدا لهدواد
وان صددارا يلحددادد ،ولدديس مسددكا بالعق د والعلددم .فلددو أد هددذا الملحددد عندددد
ومس سيارات ف وذنا منه واحدة و رقنا لده أربعدا ودلندا لده إنهدا ومدس فهد
يقب بذلك ؟؟ !!  .،ولو عندد ومسي ماليير دوالر ف وذنا منه مليدارا و رقندا
لده البددادي ودلنددا لدده  :إنهددا ومسددي ،فهد يقبد بددذلك ؟؟ !!  .ولددو عندددد ومسددي
أطاال " يحبهم" ،8ف وذنا منهم واحدا و رقنا له البادي ودلنا لده :إنهدم ومسدي
أطاال فه يقب بذلك ؟؟ !!  .والجواب معرو  ،إنه لن يقبد بدذلك دطعدا .
إد العقد الملحددد ندداد للمنط د وم ندداد مددع ناسدده ،فعندددما عل د ا مددر
بكارد وإلحادد وهواد هعم أد العدم ول ناسده مدن عددم ف صدبح قوندا  ،وأد
 ، 0 =2 + 2لكنه عندما يُصبح هذا المعم مصالاا لهواد ومصالحه ومطيعا
لها فإنده سيرفطده ولدن ي ودذ بده  ،ولدن يقبد أد يُ ودذ منده المليدار الصدامس
ويرضى بالبادي على أنه يساو ومسي ماليير دوالر!!.
 7أبو ح هللا :السينما والالوعي ..الصطاب النعبي لإللحاد  ،مجلي براهين الااني ،ما  ، 2514ي.03 :
 8د المالحدة دد ال يحبود أوالدهم حبا ديدا د ايلحاد دمرهم وأفسد فطرهم  ،ونم من دلوبهم ح يرهم بنسبي قبيرة جدا.
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وأما بالنسبة لألصل الرابع الم عل بالنرط الذ يج وفرد في ا فكار
والةواهر ل كود علميي ومقبولي لد العق الملحد  ،فماادد أد العلم لما أفب
أد الكود له بدايي  ،وانه ُول من عدم  ،مما يعندي أد إلهدا ُ ددد ولقده ،رفد
الاالساي الملحدود دبول ذلك وعدادوا إلدى ال مسدك بمبدددهم ا ول المعدرو
بمبدأ ال ابد  ،ومطدمونه (( :مدا ال نسد طيع أد نرصددد بحواسدنا ،ال وجدود
له)). 9
أقول :لك المقولدي ال يقولهدا إال جاهد  ،أو معاندد ،أو ملحدد جاحدد .،نده
أوال إد لدك المقولددي ال يصددح القددول بهدا بمقدددم ها وال بن يج هددا ،د حددواس
اينساد قلهدا نسدبيي ومحددودة بحكدم أد اينسداد ناسده قدادن مصلدوق محددود
القدرات وال يُمكنه جاوهها .وعليه ال يصدح أد كدود حواسدنا هدي المقدمدي
ال ي ننطل منها ونحكم بها علدى مدا فدي الكدود  ،نده مدن الاابد دطعدا أنده
وجد قادنات قايرة قبيدرة ومجهريدي فدي أجسدامنا وفدي ا ر والسدموات
وال يُمكن لحواسنا أد درقها ادراقا مبا را  .وهذا يعني أنه ال يصدح ا صداذ
وحكما مطلقا نحكم بها على ما نراد وما ال نراد .
حواسنا مقياسا َ
وبما أد ذلدك هدو حدال حواسدنا ،وهدي وسديلي نسدبيي محددودة جمديدي مالد
مقدمدددي لدددك المقولدددي ،فإنددده ال يُمكنهدددا أد وصدددلنا إلدددى ن يج هدددا ال دددي دالددد
ودررت(( :ما ال نس طيع أد نرصدد بحواسنا ،ال وجدود لده ))  .فهدذد ن يجدي
باطلي دطعا ،د حواسنا نسبيي ومحدودة ال يُمكنها أبدا أد ص إلى إصدار
ذلك الحكم .وح دى إذا فرضدنا جددال أد حواسدنا ليسد نسدبيي ،فإنده ال يصدح
إصدددار ذلددك الحكددم إال إذا دددام اينسدداد برصددد وفحددا ق د مةدداهر الكددود
ظاهرا وباطندا  ،و قدد ب نده ال يوجدد فدي الكدود إال الدذ رآد  .وبمدا أد هدذا
العم لم يحدث ،وال يس طيع اينسداد القيدام بده  ،فدإد لدك المقولدي بمقددم ها
ون يج ها باطلي دطعا ،وال يصح القول بها أصال.
وفانيا إد مما يابد بطدالد لدك المقولدي جملدي و اصديال ،أد العلدم الحددي
أفب وجود قادنات لم يكن الناس يعرفونها  ،لكن العلم اق نداها و قدد لددينا
أنهدددددا قانددددد موجدددددودة  ،قالدددددذرة ،والجاذبيدددددي ،والجدددددرافيم  ،والبك ريدددددا ،
والايروسات  .وحس هعم لك المقولي ايلحاديي أد لك الكادنات المك نداي
لم يكن لها وجود دب أد يك ناها اينساد؛ ب إنده ال وجدود لهدا اآلد بالنسدبي
إلددى مددن لددم يسددمع بهددا قمددا هددو حددال ا دددوام البداديددي فددي أد ددال أفريقيددا
وا ماهود .فهي موجودة عند أدوام و ير موجودة عند يدرهم حسد هعدم
 9عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 81 :
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لك المقولي .وهذا قالم باط وجه مرق  ،ينهد على بطالد لك المقولدي
وفسادها وال يصح دولها وال االس دالل بها.
وفالاا إد ممدا يبطد لدك المقولدي أيطدا أد العلدم المعاصدر أددام جانبدا مدن
مكونا دده علددى معطيددات يبيددي لددم يكددن فددي مقدددورد رصدددها مبا ددرة ،وال
إعاد ها لرؤي ها  ،قالمعطيات الم علقي بنن ة الكود و اريصه والمراحد ال دي
مر بها  ،وال حوالت ال ي هدها .لكنه أفب وجودهدا مدن مالحةدي ودراسدي
آفارهددا الموجددودة اآلد  ،د الحاضددر ي طددمن معطيددات أفريددي هددي ماددا يح
لكاير من حدوادث الماضدي .وهدذا المدنهج هدو ناسده الدذ يع مدد عليده الددين
ويس صدمه الم منود باهلل في إيمانهم بوجود الصال عم وج  ،والرد به على
المالحدة .فكما أد علمان الطبيعيي يك نداود جانبدا مدن نند ة الكدود و اريصده
مدددن دراسدددي الصدددصور والحاريدددات النبا يدددي والحيوانيدددي والبندددريي  ،فكدددذلك
الم منود باهلل يس دلود بالكود المصلوق علدى وجدود الصدال  ،وهدذا اسد ن ا
صحيح بديهي ضدرور  .فالعقد المد من وعدالم الطبيعدي قد منهمدا ينطلد
مدن معطيددات ماديددي ملموسددي ليصد إلددى حقيقددي هددي ن يجددي صددحيحي لمقدمددي
ماديي ملموسي .لكن العق الملحد في إلحادد محروم من هدذا المدنهج ون يج ده
 ،نده ينطلد مدن مقدمدي ماديدي ملموسدي ليصد إلدى ن يجدي فاسددة وباطلددي ال
دليد صدحيح عليهددا مدن عقد وال در وال علددم .نده يددمعم أد هدذا الكددود
المصلددوق مددن عدددم قدداد عدددما ،فصل د العدددم ناسدده مددن عدددم ف صددبح قونددا.
وبمعنى آور أد الال ين ول ناسه من ال ين ،ف صبح يئا موجودا!!!!.
فالعق الملحد ال يُمكنه أد ياب إلحادد بدلي صحيح من عق وال من علدم،
ويا قد ماما إلى المنهج االس داللي الصحيح الذ يُمكنه من أد ياب عقادددد
بطريقي علميي صحيحي .ب ح ى لك المقولي ايلحاديي (( :ما ال نسد طيع أد
نرصدد بحواسنا ،ال وجود له)) ،10هي دلي دطعي على بطالد إنكار العقد
الملحد لوجود هللا ،نه ال يوجد دلي من العق وال مدن العلدم وال مدن الواددع
يُاب أد العدم يصلد ناسدها بناسده مدن العددم فيصدبح ديئا موجدودا ،وال أنده
ياب أد المصلوق يصل ناسه بناسه ،وال المصنو يصنع ناسه بناسه ،وبمدا
أد ا مر قذلك فال يصح القول ب د هللا ير موجدود ،د الكدود يسد حي أد
يصل ناسه ،مما يعني بالطرورة أد والقا ددد ولقده .وعليده يصدح اد نقدول:
بما أننا لم نر عدما ول ناسه من عدم  ،فإد ايلحاد باطد  ،ووجدود هللا حد
وضرور .
 10عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 81 :
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وأمااا بالنسااابة لألصااال األخيااار -الخااام  -الم علددد بمدددد يقينيدددي مدددنهج
االس دالل عند العقد الملحدد ،فمادادد أنده بندا كن علدى دولده با صدول السدابقي،
فإندده يعنددي بالطددرورة أد موادادده وعقاددددد ايلحاديددي ا ساسدديي ال يُمكددن أد
كدددود صدددحيحي وال يقينيدددي  ،د اليقدددين ال نصددد إليددده إال بمقددددمات يقينيدددي
واس ن اجات جليي صحيحي  ،وهذا لم ي وفر عند العق الملحد في إلحادد  .فال
يُمكنه ماال أد يص إلي يقين في إنكارد لوجود هللا ودد بناد علدى الدمعم بد د
العدم ول ناسه من العدم ف صبح ديئا .فقدد بندى موداده علدى مقدمدي ورافيدي
وهادمددي للعقد والعلددم ،ممددا يعنددي دطعددا أد اسد ن اجه لددن يكددود صددحيحا وال
يقينيدا ،ولدن يسد طيع أد يجدمم بصدحي ويقينيدي إلحدادد ،وهدذا ودال المد من
باهلل فهو يجمم بوجودد جمما فطريا بديهيا رعيا عقليا علميا .ولذلك وجددنا
العق الملحد ي من بعقادد إلحاديي يع ر أصحابها ب نها ير فاب ي وال يُمكن
إفبا ها.منها اع قادد بنةريي ال طور العطو فمع أنها ليس فاب دي وال يُمكدن
إفبا ها باع را أصحابها  ،بد هدي باطلدي ،فإنده مدع ذلدك يد من بهدا ويددافع
عنها.11
ومنها مقولي للملحد المنا ري ندارد دوقيندم ،مطدمونها أنده ددال(( :
على ا رجح ليس هناك إله ،ف ودف عن القل  ،واس م ع بحيا ك )) .12ودال
أيطددا ((:ف د منى أد يجي د الاص د الرابددع " :لمدداذا مددن الم قددد قريبددا عدددم
وجود هللا )) .13وهعم الملحد س يان هوقينغ أد (( ال أحدد يسد طيع أد يابد
وجود الصال )) .14لكنه عندما سُئ  :ه من بايلده أم ال ؟؟ ،أجداب ((:ددد
يكود ايلده موجدودا )) .15إنهمدا اع رفدا -مدع نقدا اع رافهمدا -بد د ايلحداد
ليس عقيدة يقينيي ،وإنما هو عقيددة ظنيدي اح ماليدي ،وهدذا يكادي وحددد للحكدم
عليهدددا ب نهدددا عقيددددة هادادددي ،د العقيددددة الصدددحيحي يجددد أد كدددود يقينيدددي
بمقدم ها ون يج ها ،وإال ليس صحيحي .فلو قاد ايلحاد يقوم على معطيدات
ون ددادج صددحيحي لكدداد يقينيدددا .وال يناددع فددي ذلدددك قددود ايلحدداد راجحدددا أو
مرجوحا ،نه إذا دو االح مال سقق االسد دالل مهمدا قاند درجدي النيسد
المح ملي  ،نه من الممكن أد يصدق االح مال المرجوح الدذ نسدب ه % 1
 ،وال يصدق االح مال الدراجح ونسدب ه  . %55فالعقيددة الصدحيحي ال قدوم
على االح ماالت وال منيات وال س قيم إال على اليقين  ،وال يقدين صدحيح إال
 11سناب ذلك ونوفقه في الاص الااني .
 12أبو ح هللا أحمد حسين  :نةرات في الحالي ايلحاديي من الناحيي الناسيي  ،مودع ا لوقي .
 13ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 4 :
 14العالم البريطاني س يان هوقينغ الايميان الحدياي ال رك مجاال لإليماد ب وال للكود  ،ع برس ،جريدة إلك رونيي 2 ،أق وبر . 2514
 15س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
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بمقدمات ون ادج صحيحي ،وايلحداد يا قدد مامدا لهدذد المعطيدات  ،نده يقدوم
على الصرافي وهدم النر والعق والعلم ،عنددما يددعي أد " الال دين ولد
ناسه من ال ين ف صبح يئا موجودا" .وعليه فإد الصدحيح هدو أد ايلحداد
ال يملك نسبي من الصحي راجحي وال مرجوحدي ،ونسدب ه ال دين -صدار، -
وإنمددا العق د الملحددد عندددما يع ددر ب د د ايلحدداد ال يقددوم علددى عقيدددة يقينيددي
ي ةداهر ب نهدا قددوم علدى اح مددال راجدح مدن دود أد يددذقر أ دليد صددحيح
ي يد هعمه .د العقيدة ال ي قوم على الصرافي وهدم الندر والعقد والعلدم
قما هو حال ايلحاد يس حي أد كود يقينيي ،وال أد ملك اح ماال واحدا من
الصحي مهما قاد ضعياا.
ولذلك وجدنا ري نادر دوقينم ير م ديقن وي مندى بد د (( يجيد الاصد
الرابع " :لماذا مدن الم قدد قريبدا عددم وجدود هللا )) .16وهدذا يدنق عندواد
ق ابدده " وهددم ايلدده" ،فهددو ينددهد عليدده ب ندده وضددعه لإلفددارة وإ ددبا عصددبه
وأناني ه .وعليه فال يصح أد يسمى ق ابه بذلك العنواد وإنما من الواجد أد
يُسمى " أوهام دوقينم و منيا ه " .
وو اما لهذا المبح ي بين أد العقد الملحدد باع مدادد علدى لدك ا صدول،
قمودادده مددن السددببيي ،ودولدده بد د العدددم يصلد ناسدده فيصددبح قادنددا موجددودا ،
يكود دد هدم المنط وبديهيا ده ،وبده يهددم أيطدا العقد والعلدم والندر مدن
جهددي . ،وينددهد علددى ناسدده مددن جهددي أوددر ب ندده عقدد يقددوم علددى مددنهج
اسد داللي فاسدد وباطد ولددن يكدود طريقدا إلدى اليقددين والحقيقدي .وددد أصدداب
وأجددداد الباحددد أبدددو حددد هللا عنددددما ددددال(( :إد ايلحددداد أول مدددا يطدددرب :
يطرب العق وي نص من البدديهيات والمنطد ل درويج قادرد بالصدال ندر
قددال مددن اييمدداد وايلحدداد ال بددد لهمددا مددن إيمدداد ب يد  -أ اييمدداد بوجددود
أ يان لم يعاينوها بحواسهم ولم يحطرها أحد  : -نجد فارددا جوهريدا بينهمدا
وهو أد إيماد الم منين بال ي  :يقوم على ممكنات عقليي  ..في حدين إيمداد
المالحدة بال ي  :يقوم على مس حيالت عقليي ب وفيمياديي أيطا قما سنر
!! ..وقلدده هدددم و نصد مددن أبسددق دواعددد العقد والمنطد وال ددي إذا وافقندداد
عليها  :فال فقي بعد ذلك في عقولنا أناسها ال دي نحكدم بهدا علدى ا ديان بندان
على المنط والبديهيات !!..أم أنهم يس صدمود المنط والبدديهيات فدي قد
دين فددي حيددا هم  :فددإذا جددان الحدددي عددن هللا عددالى وددالقهم  :نصددلوا منهددا
؟ !!..عجي .17)) !!!..
 16ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 4 :
 17أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم س يان هوقينج عن إنكار وجود ايله  ،مودع من د ال وحيد ،ي. 4 -3 :
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ثانيا  :االستدالل باألهواء والظنون واألوهام:
إد مما ي ميم به منهج االس دالل عند العق الملحدد أنده مدنهج يسد دل علدى
أصوله وعقاددد بدا هوان والةندود وا وهدام  .وهدذد الصاصديي ليسد صداي
اس اناديي ،وإنما هي أصيلي فيه ،وام داد صوله ا ساسيي المكوني له ،ومدن
ن ادجها أيطا ،أنها اقدد الحياد العلمي و رده في الذا يدي وال عصد للباطد
ال للحد  .والنددواهد علددى ا صدافه ب لددك الصصددادا قايدرة جدددا  ،أورد منهددا
النواهد اآل يي من باب ال ماي ال الحصر:
أولها :ماادد أد الملحد االنجليدم ري ندارد دوقيندم وصدف نند ة الحيداة
والعقدد ب نهددا قان د (( حادفددا عارضددا ن يجددي لطددربي حدد )) . 18ووصددف
الملحد ا مريكي دانيي ديني نن ة العق بقوله (( :فم حدف المعجمة )).19
أقااول :انةددر إلددى مددا ياعلدده الهددو ب باعدده ،وقيددف يجعلهددم ياسددرود بدده
معطالت وأل اه الكود ال ي عجم العلم أد يحلها ؟؟!!  .فه يُعقد أد نند ة
الحيدداة قان د (( حادفددا عارضددا ن يجددي لطددربي ح د )) وهددي ال ددي أعجددمت
العلمان في مصابرهم مدن أد يُنندئوها ؟؟!!  .نعدم إد نند ة الكدود قلهدا قاند
معجمة وآيي دطعيي على وجود الصال  ،لكن لماذا وصدف دانيد نند ة العقد
ب نده معجددمة ،ولددم يبحد عددن فاعلهددا ؟؟ ،وهد وجدد معجددمة بددال فاعد ؟؟،
وأليس حدوث المعجمة هو دلي دطعدي علدى وجدود الااعد الدذ هدو أعةدم
منهددا ؟؟  .وألدديس مددن المس د حي أد حدددث ضددربي بددال فاع د ؟؟ ،فمددن هددو
الااع الذ دام بطربي ح ف وجد الحياة والعق ؟؟.
إنهما لدم ي كلمدا بعلدم وال عقد  ،وإنمدا كلمدا بهدو و عصد للباطد ،
ولم يصجال بذلك ال علي الصرافدي والمطدحك الدذ طرحاهدا وعلدال بده نند ة
الحياة والعق  .وأين العق والعلم اللدذاد قايدرا مدا ي ندى بهمدا العقد الملحدد
؟؟!!  .إنهدددا ا هدددوان وا وهدددام هدددي ال دددي ُسدددير العقددد الملحدددد ال الحجدددج
والبراهين الصحيحي !! .
النموذج الثاني :مطمونه أد الملحد دوقينم اع ر ب نه ال يملك دلديال
ياب ما يع قدد عن نن ة الكود  ،لكنه مع ذلك دال  (( :إندي اع قدد أد الكدود
نن لقاديا من العدم  .20 )) ...فالرج لم يقدم اع قدادد علدى دليد صدحيح مدن
 18عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 35 :
 19عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 35 :
 20عمدرو ددريف :رحلدي عقد  ،ط  ، 4مك بددي الندروق الدوليددي ،القدداهرة ، 2511 ،ي . 41 :و عمدرو ددريف :ورافددي ايلحداد  ،ط  ،1مك بددي النددروق
الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 323 :
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علم وال عق  ،وإنما أدامه على " اع قاد صصي "  ،بمعندى أنده اع قداد ددادم
على الهو والةن  ،ب ويج أد يكود قذلك سدوان اع در دوقيندمأو لدم
يع ر  ،نه يسد حي عقدال وعلمدا أد يصلد العددم ناسده مدن العددم فيصدبح
قونا .فهو اع قاد باط وهادف  ،أدامه الرج على هواد عن ساب إصدرار
و عمددد  ،وم ددى قان د ا هددوان المجددردة أدلددي وبددراهين يُح د ج بهددا ويُح د كم
إليهدا؟؟!!  .فدانةر إلدى مددنهج االسد دالل الدذ يع مدد عليدده العقد الملحدد فددي
أوطر موضو في هذد الدنيا ،وعليه ي حدد مصير اينساد  ،إنه منهج ذا ي
هادف م هاف ولن يوص أصحابه إلى الحقيقي واليقين .
النموذج الثالث :ي طمن اع رافات بع المالحددة ندهد علدى أد مدنهج
االس دالل عند العق الملحد يقدوم أساسدا علدى الهدو والةدن وال مندي ،أقادر
يددد
ممددا يقددوم علددى البح د العلمددي عددن الحقيقددي لإليمدداد بهددا سددوان قان د
ايلحاد أو هدمه .منها أد الايميادي ا مريكي الملحد سد يان واينبدر ذقدر
عن ناسه (( أنه قاد ي منى نةريي الكود الااب ا هلي ،نها أقار جاذبيدي،
وأبعددد ع َّمددـا نددادت بدده ا ديدداد  . 21))...ويقددول الايميددادي البريطدداني ديندديس
ياما (( لم أُدافع عن نةريي الكود ال ُمس قر لكونها صحيحي ،ب لر ب ي في
قونهدا صدحيح ي ،ولكدن بعددد أد راقمد ا دلدي بدين لنددا أد اللعبدي ددد ان هد
)) .22فاللعبي دد (( ان ه فعالك ،وبذلك يع ر أن وني فلدو فيلسدو ايلحداد
فددي القددرد العنددرين دددادالك "يقولددود إد االع ددرا يايددد اينسدداد مددن الناحيددي
الناسيي ،وأنا سد ُدلي بداع رافي  ..إد نمدوذ بدايدي الكدود دين محدر جدداك
بالنسددبي للملحدددين  ،ذلددك د العلددم أفب د فكددرة طالمددا دافع د عنهددا الك د
الدينيي" )).23
النماوذج الرابااع :ماددادد أد الايلسددو الملحدد ومدداس ناجد صددره ح أندده ((
ببساطي ال يود أد يوجد هناك قادن ذو صاات قداهلل )) . 24واضدح مدن قدالم
هذا الملحد أد منهجه في االس دالل أدامه أساسا على هواد ور ب ه ولم يقمه
على طل الدلي الصدحيح ليُقديم عليده عقيد ده .إنده ال يدود ،وال ير د  ،وال
يُح د أد يكددود هللا موجددودا وال أد يجددد أدلددي وصددله إليدده  .وهددذا انحددرا
قبير ووطير عن منهج البح العلمي الصحيح ،فكاد علدى ا دد أد يُةهدر
أنه لو وفرت ا دلي الصحيحي على وجود هللا فإنه ربما سيُ ير موداه  .لكن
هواد أعماد واصمه  ،وحرمه من الطري الذ دد يوصله إلى والقه .ف نةر
 21طلع
 22طلع
 23طلع
 24جار

هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 12 :
هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 12 :
هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 12 :
جي نج  ،و ألان بالن نجا  :ه ايلحاد ال عقالني ،حقي و علي عبد هللا بن سعيد النهر  ،مجلي براهين  ،هديي العدد  ،ي. 1:
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ماذا اع الحمادي ب هلهدا !! .إنهدا حماددي قبيدرة ،وسدقطي ال يصدح لعادد أد
يقع فيها  ،لكنه الهو الذ يهدم العقول وياسد الاكر والسلوك!! .
النمااوذج :الخااام  :لمددا قدداد العقدد الملحددد يقددول بددال طور العطددو ،
ومعةم ال طوريين مالحدة  ،فإنه أدام منهجه االس داللي على دبول معطيات
طوريي دام أساسا على الةنود وا هوان ،وا وهام وال حرياات .من ذلك
ماال أد من (( أ هر أمالي ال طوريين ال ي اس دلوا بها على طدور ا سدماك
إلى البر  ،هي سمكي الكويالقان حي بعددما وجددوا لهدا حاريدي وأعطوهدا
عمرا يص إلى  15مليدود سدني  .وددالوا أنهدا سدمكي منقرضدي قاند عدي
دددرب سددطح المددان حي د يسدده حولهددا للبددر  .ودددالوا أد أعطددادها ال ليةددي
أهل ه دا د حددور و طددور إلددى أيددد وأددددام  .ودددالوا أد بهددا ردددي وم د ،
ومل وا ب لك االف راضات والرسومات ال صيليي لذلك ال حول عنرات الك د
والمجالت العلميي والم احف))  ،فإنهم لما فعلوا ق ذلك (( فوجئدوا فدي 22
ديسمبر عام  1538م باصطياد أحد الصيادين لسمكي قويالقان من أعمداق
المحددديق الهددداد !  .وبل ددد لدددك الصددددمي بدددال طوريين سددداع ها  -وقدددانوا
يةنونها منقرضي  -أد دال عالم الكيميان بجامعدي رودس. :ل .ب .سدمي
والدددرديس الندددرفي لم ددداحف أسدددماك جندددوب إنجل دددرا  " :لدددو أندددي دابلددد
ديناصورا كيسير في النار  ،لما قان دهن ي أ د من دهند ي اآلد " .بد
ودددام سددمي بال صددوير مددع الصدديادين لسددمكي الكويالقاند الاانيددي ال ددي ددم
اصطيادها من جمر القمر في أوادد السد ينات  ،بد ومدع طدور الصديد فدي
ا عماق بمر السنين  ،م اصطياد أقار من  255سمكي قويالقان بعد ذلدك
من أماقن مص لاي من العالم  ،فاس العلمدان لدك الاُدري الكايدرة السدانحي
للكنف على ما ننرد ال طوريود عدن أجهدمة لدك السدمكي ونندرود  ،فوجدد
العلمددان أوال أنهددا مددن سددمكي ا عمدداق  185 -م  -وليس د مددن سددمك دددرب
سطح المان قما دال ال طوريدود  .ووجددوا قدذلك حاريدات أودر لهدا عدود
إلى أقار من  455مليود سني مط  ،فم وجد العلمان أد ما قاد يقول عنده
ال طوريددود فددي السددمكي أندده ردددي  ،هددو فددي الحقيقددي ماانددي هواديددي مملددونة
بالدددهود  ،وأد مددا قدداد يدعيدده ال طوريددود مددن وجددود م د قبيددر فددي رأس
السمكي  ،ال وجود له أصال )) .25و عي لك السمكي في أعماق المحيطدات
وال ق ددرب مددن السددطح إال بعم د  185م ددرا .وقان د نددبه مامددا الحاريددي
يير.26
المك ناي وال ي عود إلى عنرات الماليين من السنين من دود أ
 25أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على الندبكي المعلوما يدي  .و محمدد بربداب :نقدد نةريدات ال طدور من دديات حدراس
العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 26أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على الندبكي المعلوما يدي  .و محمدد بربداب :نقدد نةريدات ال طدور من دديات حدراس
العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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إندده نمددوذ يما د دلدديال صددحيحا دام ددا علددى مددد عدددم علميددي مددنهج
االس دالل عند العق الملحد ،ومد ضعف وعدم صحي قايدر مدن معطيا ده،
وعلددى أندده يع مددد قايددرا علددى الةنددود وا وهددام وال منيددات  ،مددن دود أيددي
مبررات مقبولي أو راجحي.
النموذج السادس :ي عل بحاريي بل داود ال ي اه م بهدا المالحددة قايدرا،
ونوهوا بها ودعموا بها إلحادهم حس أهدوادهم وأوهدامهم .وماادهدا أنده فدي
سدني 1512م أُعلدن عدن اق ندا لددك الحاريدي مكوندي مدن دحدف ،وأسددناد ،
وفك  ،ف ما القحف وا سناد فهما ينبهاد دحف اينساد وأسنانه ،وأما الادك
فنددبيه باددك دددرد ا ورانج ددود .علمددا ب د د مكدداد ا صددال الاددك بددالقحف قدداد
مكسورا ،مما يعني أنه ليس من الم قدد أد الادك هدو للقحدف المكسدور ،وددد
يكود لكادن آور .27فم أنهم انطالدا من لك العةام او لقوا صورة وياليي لده
وجسددمود علددى أندده يُما د حلقددي طددور بددين القددرد واينسدداد حس د أهددوادهم
وعلى مقاسهم ،قما هو مبين في الصورة اآل يي الممعومي:

ودد اه م المالحدة بذلك الكنف الممعوم وطبلوا له وهمروا وأنكدروا علدى
بعدد العلمددان الجددادين الددذين وددالاوهم وبينددوا لهددم وطدد هم  .مددنهم عددالم
ال نريح ا لماني المنهور فرانم ويدنريج والذ صدرح عدام 1545م ددادالك
بوضوح و دجاعي"(( :يجد حدذ إنسداد بل دداود مدن سدج الم حجدرات؛
ندده لدديس إال عبددارة عددن رقيد اصددطناعي بددين جمجمددي إنسدداد وفددك دددرد
ا ورانددج ووضددع أسددناد فددي هددذا الاددك بنددك اصددطناعي" !!! .28))..لكددن
القوم رقبوا رؤوسدهم ان صدارا يلحدادهم وأهدوادهم و صديال هم وأسدك وا مدن
والاهم ورد ال طور البريطداني آرفدر قيد علدى ا لمداني فراندم ويددنريج
بقوله " (( :إد عملك هذا ليس إال طريقي لل صلا من الحقاد ال ي ال وافد

 27أبو ح هللا  :أقاذي
 28أبو ح هللا  :أقاذي

طوريي  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
طوريي  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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نةريي مقبولي لديك سلاكا .أمدا الطريد الدذ يسدلكه رجدال العلدم فهدو طويدع
النةريات للحقاد  ،وليس ال صلا من الحقاد " !!.29))..
لكن اللعبي انكنا بعد أربعين سني عندما أُوطع لك العةدام للاحدا
وال حلي العلمي و بين أد العمليي قلها ممياي  ،وقاد ذلك في سني 1503م ،
و م ايعالد الرسدمي عدن الن دادج  ،وفيهدا"(( :إد إنسداد بل دداود  :لديس إال
دطدديي مويددر وودددا  :م د بمهددارة !! ..ومددن دب د أندداس مح ددرفين !!..
فالجمجمددي  :عددود إلددى إنسدداد معاصددر !! ..أمددا عةددام الاددك  :فهددي لقددرد
أورانج ود بعمر عنر سنوات !! ..وا سناد  :هي أسدناد إنسداد  :رسد
بندك اصدطناعي ورقبد علدى الادك !! ..وظهدر قدذلك أد العةدام عوملد
بمحلدول ديكرومايد البو اسديوم  :يحدداث آفدار بقدع لل مويده وإعطدان دك
اريصي دديم لها" !!.30))..
واضح من ذلك النموذ أد العقد الملحدد مدارس منهجدا اسد دالليا جمدع
بددين ا هددوان والةنددود وا وهددام ،وبددين ال مويددر وال الع د وال لبدديس علددى
الندداس .فعدد ذلددك عددن سددداب إصددرار و عمددد ان صددارا لإللحدداد وعقيد ددده
ال طوريددي علددى حسدداب الحقيقددي والمددنهج العلمددي الصددحيح .لكندده انكنددف
واناطح ودام الدلي الدامغ على أنه عق ال يملك منهجا علميدا حياديدا يوفد
به  ،وال في مقدورد الوصول إلى الحقيقي.
النمااوذج السااابع :مطددمونه أد الايميددادي الملحددد جددود مددادوقس (ت
 2555م) رف االدرار ب د الكود مصلوق له بدايي قما يقول العلم ليس د
عندد ما يدعم موداه وإنمدا د القدول بدذلك (( يعطدي حجيدي لدرأ الم ددينين
)) .31إنه مودف سببه الهو والر بي وال عص بناد صاحبه رفطا للحقيقي
ال ي دررها العلم المعاصر ب د العالم مصلوق وليس أهليا .فانةر قيف ياكدر
العق الملحد ،إنه ال يبح عن الحقيقدي ،وإنمدا يبحد عمدا يددعم إلحدادد بد
وسيلي ح ى وإد طل ا مر إنكار حقاد العلم !! .
ودد قاد المالحدة دديما وحدياا يع مددود فدي إلحدادهم علدى ددولهم ب هليدي
الكود ،لكن لما أفب العلم أد الكود مصلوق  ،له بدايي بعد عددم وسد كود لده
 29أبو ح هللا  :أقاذي طوريي  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 30أبو ح هللا  :أقاذي طوريي  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي  .وأنةر أيطا :فري مدن العلمدان  :ولد ال طدور ،رجمدي إحسداد
حقي  ،ط  ، 2دار الناادس  ،بيروت  ، 1583 ،ي.114-113 :
 31عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 114-111 :
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نهايي أيطا ،فإد بعطهم ظ منكرا ورافطا لذلك قمدا فعد مدادوقس  ،لكدن
أقارهم اع رفوا ب د للكدود بدايدي ،لكدنهم فسدروا ذلدك بارضديات و اسديرات
إلحاديددي ان صددارا لدددينهم و حددايال و العبددا ورفطددا لمددا دددررد العلددم ،ققددولهم
ب عدد ا قواد و جددها ،وأد الجاذبيي هي والقي الكود .لكدن اسديرا هم هدذد
ما هي إال فرضيات وظنود وأوهام وليس من العلم فدي دين .ولدم يقددموا
عليها أ دلي علمي صحيح وال منطقي مقبول ياب هعمهم.32
النموذج الثامن :بما أد العق الملحد طور  ،فإنه بنى العقيددة ال طوريدي
من دود أ دلي صحيح ياب ها من جهي ،ودبلهدا مدع أنهدا دامد أساسدا علدى
أوهام و صيالت و اسيرات ورافيي .من ذلدك مداال أد ال طدوريين هعمدوا أد
أص الطيور من الديناصورات ،فادعى بعطهم ب د (( أيد الديناصدورات
جنحي  :أفنان مطارد هدا للدذباب !! )) ،قمدا هدو مبدين فدي الصدورة
حول
الصياليددي أدندداد ، 33فقيد لهددم  (( :وقيددف ظهددرت أجنحددي الددذباب ؟!! ..فبُهد
الددذ قاددر !! .34)) ..أ بمددا أد الددذباب قدداد موجددودا ويطيددر بجناحيدده فددال
معنى وال فاددة من أد طور أيدد الديناصدورات ل كدود ا جنحدي و ةهدر
الطيور.

ولذلك قاد ال طور الر مار ن -المص ا في الطيور القديمدي -يقدول:
ُ
دطررح ُ
ت إلددى ييددد الاكددرة القادلددي ب د د أص د
(( " َ ص د ُددَك القددول ،إذا اضد ي
الطيددور هددو الديناصددورات بصدداا ها الحاليددي فس ددعر بالصجد فددي قد مددرة
أُضدددطر فيهدددا للنهدددو وال حددددث عدددن هدددذا الموضدددو " !! .35))..وددددال
 32عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 133 :
 33هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 200 :
 34أدوال و عليقات العلمانالم صصصين على :السجالت ا حاوريي وال طور وال حول الصيالي الممعوم واسد حال ه  ،مدوندي  :أبدو حد هللا  ،علدى الندبكي
المعلوما يي.
 35أدوال و عليقات العلمان الم صصصين على :السجالت ا حاوريي وال طور وال حول الصيالي الممعوم واس حال ه  ،مدوني  :أبدو حد هللا  ،علدى الندبكي
المعلوما يي.
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ال طدددور المندددهور المصددد ا فدددي ندددريح الطيدددور :آالندددد فيدو نددديا (( :
" حسناك ،لقد درس ُ جماجم الطيور لمدة ومدس وعندرين سدني ،وأندا ال أر
أ وجه نابه بينها وبين جمداجم الديناصدورات ..إد نةريدي طدور الطيدور
مددن قادنددات ذات أربددع أرج د هددي فددي رأيددي وصددمي عددار علددى جبددين علددم
الباالن ولوجيددا فددي القددرد العنددرين " !! .36))..فلمدداذا هددي وصددمي عددار ؟؟،
نه قاد يعلم ب د قالمه ليس من المنط وال من العلم فدي دين ،وإنمدا هدو
أهوان وظنود وأوهام  ،و اسير أسطور لبع ما في السج الحار .
واضح من ذلك أد الرجد ا ول قداد يسد حي مدن أد يقدول ذلدك الكدالم،
نه قاد يعلم أنه لم يكن ي كلم بدلي صحيح من عق وال مدن علدم ،وأد لدك
الحكايي هدي أسدطورة  ،وال ص لدف عدن قايدر مدن أسداطير القددمان الم علقدي
بصلد الكدود  ،وي ماد الادرق ا ساسدي فدي أد ال طدوريين ال ُمحددفين ألبسدوا
أسدداطيرهم فددوب العلددم وددال القدددمان الددذين سددردوا أسدداطيرهم مددن دود
مقدددمات وإلباسدددات منطقيدددي .فالعقدد الملحدددد أددددام منهجدده االسددد داللي علدددى
معطيات هاداي وأوهام ووياالت أسطوريي في بنيه للعقيدة ال طوريي.
النمااوذج األخياار -التاسااع  :-ي عل د بنددواهد ماديددي دددل دطعددا علددى أد
مددنهج االسددد دالل عندددد العقددد الملحدددد أدددام عقادددددد ايلحاديدددي علدددى ا هدددوان
وا وهام  ،وال ددليس وال العد  .نده بندى العقيددة ال طوريدي ،وهدي أصدال
دام د علددى الصرافددي ،وال مويددر وال صدديالت والر بددات  .مددن ذلددك مدداال أد
ال طوريين كلوا هيكال عةميا لديناصور م صي قونود بقطدع عةميدي دليلدي
ال يُمكنها أد عطي صورة صحيحي للكدادن سديةهر لونهدا أسدود فدي الهيكد
اآل ي:37

 36أبو ح هللا :أدوال و عليقات العلمان الم صصصين على :السجالت ا حاوريي وال طور وال حول الصيالي الممعوم واس حال ه ..
 ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.و هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 204 :
 37أبو ح هللا  :أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال الحاد عنر ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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والنداهد الاداني ماددادد أد ال طدوريين عادروا علددى جمجمدي يدر ُمميددمة،
فداو لقوا لهدا فالفدي أوجدده طوريدي حسد اهدوادهم قحلقددي وسديطي بدين القددرد
واينسدداد .فعلددو ذلددك مددع أد الجمجمددي ال حمدد دلدديال علددى لددك الصددور
الم صيلي والمص لقي  ،قما هو مبين في النك اآل ي:38

الناهد ا وير -الاال  : -مطمونه أد ال طوريين عاروا على حاريي
ماككي وما ي عةامها وال وحي بصور ها ا صليي أبدا ،فجمعوها
ورقبوها واو لقوا لها صورة طوريي هاداي بين القرد واينساد حس
أهوادهم وسموها أورد  ،وإليكم العةام أوال ،وبجانبها الصورة المص لقي
فانيا:39

 38أبو ح هللا  :أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال الحاد عنر ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 39أبو ح هللا  :أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال الحاد عنر ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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لك النواهد و يرها هدي أدلدي دام دي علدى أد العقد الملحدد أددام منهجده
االس داللي على معطيات هاداي وم هاف ي ونادصي أدامها ال طوريدود أساسدا
علدددى أهدددوادهم وأوهدددامهم وظندددونهم م عمددددا  ،فجدددان العقددد الملحدددد و بناهدددا
وان صر لها بحكم اد ال طور العطو هو أحد عقاددد ايلحاديي .
وإنها ًء لهذا المبحاث ي بدين منده أد اسد دالالت العقد الملحدد فدي إلحدادد ال
يع مدد علددى منطد صددريح وال علددى علدم صددحيح ،وإنمددا يع مددد أساسددا علددى
ا هوان والر بدات والةندود وا وهدام وال منيدات مدن جهدي ،وعلدى ال اسدير
الصرافي هم اصوله من جهي أور  .وهذا يعني أد منهجه االسد داللي هدو
منهج ذا ي ونادا وضعيف وم هاف يا قد إلى الحيداد العلمدي بنسدبي قبيدرة
جدا في معةم أصوله ،وهذا ا مر َحرمه من اليقين العلمي.
ثالثا :ممارسة الخداع والتالعب والتضليل والتغليط والتزييف:
ي ميددم مددنهج االس د دالل عنددد العق د الملحددد بصصددادا يددر أوالديددي وال
علميي جمع بين الصدا وال العد  ،وال طدلي وال لديق وال مييدف  .وهدي
صاات فاضحي للمنهج ومدمرة لده  ،وأساسديي ال نادك عنده نهدا قدوم علدى
العقيدة ايلحاديدي الهادمدي للندر والعقد والعلدم .والندواهد الدالدي علدى ذلدك
قايرة وم نوعي جدا قد قلها على هافد وفسداد وبطدالد مدنهج االسد دالل
عند العق الملحد منطلقا و ايي ،أذقر منها النماذ اآل يي:
أولها :بما أد العق الملحد طور  ،ومعةدم ال طدوريين مالحددة قريبدا ،
فددإد هددذا يعنددي اد العقد الملحددد طددر اساسددي فددي ال مويددرات وال العبددات
ال ددي مورسدد علددى الحاريددات ان صددارا لل طوريددي  ،وعليهددا أدددام منهجدده
االس داللي  .ومن النواهد الدالي على ممارسي ه الن لذلك ،ما ذقر ده مجلدي
العلوم ا مريكيدي فدي عددد ينداير /قدانود الاداني سدني 1520م  ((:ال ي دور
علمددان ال طددور -أو الددذين يدددعود العلددم -عددن االف ددران واللجددون إلددى الحي د
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وال دليس لينسجوا أدلي وهميي ا وويالهم وأ راضدهم لياب دوا أ ديان ا قدر
إلى الدلي العلمي القاطع )).40
ومما ي يد ذلك ويُ قدد الناهداد اآل ياد :أولهما ما رواد الباح القدير أبو
حدددددد هللا عددددددن بعدددددد المالحدددددددة فقددددددال (( :فددددددي إحددددددد محدددددداورا ي
مع ملحد س ل ه :لماذا رك أدرانك مدن الملحددين والالدينيدين و د ي للنقداش
معنا  -قمسلمين  -؟! فقال لي  :نهم يكذبود في ق بها هم دوما ك :وأن م ال
كدددذبود !!! ..فعرفددد ُ أنهدددم علدددى باطددد وإال مدددا قدددذبوا ل رويجددده !!!!..
ولذلك أ حاور معكم ب يي الوصول للح !!!.41))..
والادداني ي طددمن اع ددرا الجيولددوجي ال طددور س د يان جددا ولددد فددي
ق ابه ال اري الطبيعي ،فقال (( :إد السج الجيولوجي فيه نقا حاد و ديد
ا انه ير مك م على الوجه المصور عليه واننا يجاب بالتاالي ان نحار
فيااه ونُاادخل التعااديالت فيااه بطريقااة غياار مرئيااة حت ا يظهاار عل ا الشااكل
الحااالي)) .42ودددال أيطددا (( :بددالر م مددن اننددا ال نملددك دلدديال مبا ددرا علددى
االن قاالت لكننا نساتطيع ان نختارع سلسدلي معقولدي مدن اال دكال الم وسدطي
بين الكادنات المص لاي وأسالفها )).43
وددال فددي ق ابدده النةريددي الجديدددة المنباقددي مددن ال طددور((:اد يدداب االدلددي
ا حاوريي للمراح الم وسطي بين الكادنات حقيقي ووادعدي ح دى فدي ويالندا
وبال الي كان بناء مراحال متوساطة للكائناات مان قبلناا يعتبار مشاكلة دائماة
وملحة للتطور )).44
أقول :واضح من قالم الرج أنه هو وأصحابه قانوا يمارسود ال مييف
وال طلي وال الع  ،ب وأوجبود على أناسهم ان صارا لل طدور !!!! .وهدذا
قالم جاه ال عالم ،وصاحبه ال يس ح أد يكود عالمدا ،فقدد أعمداد عصدبه
للباط ح ى جعلده يع در بدذلك عدن عمدد وسداب إصدرار و رصدد .فعد
ذلك طلبا للباط ال للح  ،وللصرافات ال للحقاد  ،ولألوهام ال لليقدين  .لكنده
اع را " جا " مدن مدمور ومصداد م عصد للباطد  ،يندهد بد د مدنهج
االس دالل عند العق الملحد ال يقوم علدى معطيدات صدحيحي ،وال لده ايدات
رياي ،وال يُمكنه أد يوص أصحابه إلى الح واليقين.
 40نقال عن :محمد نبي الننوا ي :ايسالم ي صد لل رب الملحد  ،دار القلم  ،دمن  ،ي . 212 :و فري من العلمدان :ولد ال طدور  ،ي . 114 :و
أبو ح هللا  :ما يج أد عرفه عن نةريي ال طور؟  ،من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 41أبو ح هللا  :لماذا ال يقب االسالم نةريي ال طور ؟  ،من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 42نقددال عددن :اران ا ددهر علمددان ال طددور المعاصددرين حددول نةريددي ال طددور مددن وددالل دددرانات مددن ق ددبهم العلميددي ،مدونددي ال لإللحدداد  ،علددى النددبكي
المعلوما يي.
 43نقددال عددن :اران ا ددهر علمددان ال ط د ور المعاصددرين حددول نةريددي ال طددور مددن وددالل دددرانات مددن ق ددبهم العلميددي ،مدونددي ال لإللحدداد  ،علددى النددبكي
المعلوما يي.
 44نقددال عددن :اران ا ددهر علمددان ال طددور المعاصددرين حددول نةريددي ال طددور مددن وددالل دددرانات مددن ق ددبهم العلميددي ،مدونددي ال لإللحدداد  ،علددى النددبكي
المعلوما يي.
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النمااوذج الثاااني :ماددادد أد الملحددد ا مريكددي المنددا فيك ددور س د ينجر
و يرد  ،هعم -هربا من االدرار بوجود الصدال  -بد د العددم هدو دين ،وأد
الكود – الوجود (( -نن لقاديا من هذا الذ هو العدم )).45
إندده ُهددرب وودددا  ،و لدديق و طددلي  ،وهعددم باطد دطعددا ،ندده حس د
هعمه ال فرق بين الوجود والعددم ،والموجدود والمعددوم  .وهدذا باطد دطعدا
 ،د العدم ليس يئا موجودا ،فال هماد وال مكاد  ،وال طادي وال مادة ،نه
ليس يئا  ،لكن الوجود هو ين موجود  .لكن ال عج من العق الملحد،
فهو عبد هواد ودد هدم الوحي والعقد والعلدم عنددما هعدم اد الال دين ولد
ناسدده مددن ال ددين ف صددبح دديئا  ،فمددن الطبيعددي بالنسددبي إليدده أد يقددول أ
ورافددي مددن الصرافددات ال ددي ا د مددع هددواد ،منهددا هعمدده السدداب  ،فهددو مددن
ورافا دده الكايددرة والم نوعددي .لكنهددا مددن جهددي أوددر قنددا العق د الملحددد
وفطح ه  ،وهدم منهجه االس داللي منطلقا و ايي.
النماااوذج الثالاااث :ددددال الملحدددد ريندددارد دقندددم(( :إذا اق ندددا َ هدددذا الكدددود
المددده ال ُمعددد فعليددا بعنايددي  ..أع قددد لدديس أمامددك إال اسدديرين افنددين  ..إمددا
وال عةيم أو أقواد م عددة )).46
أقاول :دولده هدذا باطد  ،وفيدده لديق و حريدف  ،و طدلي و العد  ،د
وجددود العنايددي فددي الكددود المصلددوق سددوان قدداد واحدددا أو م عددددا ال يعنددي إال
اسيرا واحدا ،هو أد والقا ددد ولقده  .وسدوان قداد الكدود واحددا أو مسدبودا
بد قواد ،او أندده سد ةهر أقددواد أوددر بعددد قوننددا هددذا ،فددا مر ال يح مد إال
اسيرا واحدا ،هو أد ق هذد ا قدواد مصلوددي وال بدد لهدا مدن ودال ولقهدا.
د ا مدر ال ي علد بوجددود قدود واحددد أو ألددف  ،وإنمددا ي علد بد د قد هددذد
ا قواد مصلودي وليس والقي ،وهدذا يسد لمم اسديرا واحدد هدو أد والقدا ددد
ولقهددا .فددانةر إلددى هددذا الملحددد قيددف يبنددي منهجدده االسد داللي علددى ال لدديق
وال طددلي ،وال لبدديس وال الع د ؟؟ !!  .وأنددى لهددذا المددنهج أد يكددود علميددا
حياديا يقينيا  ،وأنى له أد يص إلى الحقيقيي!! .
النموذج الرابع :ماادد أد العق الملحد لي يد دوله بال طور العطدو فدي
نن ة الحياة على ا ر وجدناد يس نهد ب جربي أجري في القرد العنرين
ُعر ب جربي يور – ميلر الم علقي بمحاولي محاقاة الةرو ا ولدى عندد
 45عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 110 -114 :
 46أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم س يان هوقينج عن إنكار وجود ايله  ،مودع من د ال وحيد ،ي. 15 :

24

نن ة الحياة على ا ر  .ومع أد هذد ال جربي لم نجح في معرفي ما بحاد
عنده  ،ومدا دمال إلدى اليدوم نند ة الحيداة ل دما ُمحيدرا  ،ومدا ندمال نجهد ((
مامددا نندد ة الحيدداة علددى ا ر )) ،47فإندده ر ددم ذلددك فمددا يددمال المالحدددة
وأماالهم يس دلود ب لدك ال جربدي قددلي علدى ال طدور ،بددعو أنده لدم يةهدر
أفط منهدا .وبددال مدن (( إطدال النداس علدى الحقيقدي يد م ييبندا وودداعنا
بادعان أد العلمان أفب وا جريبيا ما هي الصطوة ا ولى في ننون الحياة)).48
ياعلود ذلك وداعا و لبيسا و ليطا للناس ان صارا لددينهم ،مدع أنهدم يعلمدود
أد لك ال جربي لم حقد مرادهدا ،وددد فندل فدي محاقداة الةدرو الاعليدي
لألر القديمي ،وأننا إلدى اليدوم مدا ندمال نجهد (( مامدا نند ة الحيداة علدى
ا ر )) .49ولو نجح لك ال جربي عادوا جرب ها مرارا في مصدابرهم
 ،و ورجوها للناس ههوا واف صارا و رورا ،لكن هذا لم يحدث  .علما ب نه
ح ى ولو فرضنا جددال أد ال جربدي نجحد فدي محاقداة نند ة الحيداة ا ولدى،
فهي ال دل على ال طور الممعوم  ،وال ُ يد ايلحداد ،وإنمدا كندف لندا عدن
الكيايدددي ال دددي ولددد هللا بهدددا الحيددداة فدددي ا ر  .لكدددن العقددد الملحدددد لجهلددده
وانحددرا منهجدده فددي االس د دالل واف قددارد إلددى البددراهين الصددحيحي ي مسددك
بالنبهات ويمارس ال طلي وال ليق ان صارا للباط بالباط .
النموذج الخام  :ي عل بحجي االبريد للايلسدو الملحدد بر راندد راسد
( ، )1515 - 1812وهددي نددبيه صددا ه ليددرد بدده علددى القددادلين ب ندده علددى
المنككين يقع ع ن إفبات عدم صحي مدا قولده ا ديداد ب نهدا يدر واطئدي.
ومطمونها (( :إذا أمكنندي أد أ دير أنده يوجدد بدين ا ر والمدري إبريد
مص دنو مددن الصددم الصدديني يدددور حددول النددمس فددي مدددار بيطددو  ،ال
يمكن حد أد يددح اف راضدي  ،إذا قند ُ حريصدا ك علدى ذقدر أد ايبريد
أص ر من أد راد أدو ال لسكوبات الموجودة عندنا .ولكني إذا ان قلد إلدى
االدعان ب د اف راضي ي م ع بصاصيي أنه ال يمكن افبات عدم صح ه ،وبدذلك
عق بنر م مد أد ينكك في صدح ه ،فبال قيدد
فان ه من ير المقبول
يج أد يع برني الناس أ حدث بجنود والا .ور م ذلك فإنه إذا وجدد فدي
نصوي دديمي ما ي قد وجود ما ذلك ايبري  ،واع بدر قندين مقددس قد
يدوم أحدد ،وهر فدي عقدول ا والد الصد ار فدي المدرسدي ،فدإد دكك فددي
وجودد فسيكود ذلك عالمي على عدم اال ماد ويجذب ذلك المنكك ان باهات
 47جونافاد ويلم :أيقونات ال طور ،علم أم ورافي ؟  ،رجمي أحمد مداحي ،ومد من الحسدن  ،مر قدم بدراهين لدراسدي ايلحداد ومعالجدي الندواهل العقديدي،
هديي مجلي براهين ،العدد ا ول  ،ي 12 :وما بعدها .
 48جونافاد ويلم :أيقونات ال طور ،علم أم ورافي ؟  ،رجمي أحمد مداحي ،ومد من الحسدن  ،مرقدم بدراهين لدراسدي ايلحداد ومعالجدي الندواهل العقديدي،
هديي مجلي براهين ،العدد ا ول  ،ي 12 :وما بعدها .
 49جونافاد ويلم :أيقونات ال طور ،علم أم ورافي ؟  ،رجمي أحمد ماحي ،وم من الحسن  ،مرقم براهين لدراسي ايلحاد ومعالجي النواهل العقديي،
هديي مجلي براهين ،العدد ا ول  ،ي 12 :وما بعدها .
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طبي د ناسدداني فددي عصددر مس د نير قعصددرنا أو أ فطددولي فددي العصددور
السحيقي)).50
وأقول :قالم الرج ال يصلح قدلي لرف وجود الصال  ،وال يفبات
ايلحاد ،وهو اس دالل ال ديمي له وال يصح اد يصدر عن باح موضوعي
يعي ما يقول ،وهو ماال افه وفيه عالم وجه قبير .نه أوال يج أد نعلم
أد ا دياد ق يرها من الموجودات يمكن ب ويج نقدها وفحصها
وعرضها على العق الصريح والعلم الصحيح ،وبذلك يُميم الدين الح من
ا دياد الباطلي .د ا دياد ليس قلها صحيحي ب قلها باطلي إال دين واحد
فقق هو دين ايسالم ، 51وهي ق يرها من ا فكار والمذاه يج عرضها
على ميماد العق والعلم ل محيصها و مييم صحيحها من سقيمها ،وبذلك
ين يعن َد ه
اي حسالَ ُم)(آل عمراد:
يةهر الدين الح  ،دال عالى(( :إي َّد ال ِّد َ
هللاي ي
 .))15وعليه فإد المعم ب د ا دياد ال يُمكن نقدها ل محيصها فهو قالم
إنساد أد يدعي
باط دطعا  ،وال يقوله إال جاه  ،أو معاند  .وال يح
أمرا دود دلي من عق  ،أو علم  ،أو من وادع ،أو من وحي الصحيح ليُاب
هعمه  ،وإال فمعمه مردود عليه من دود ك وال ديمي له في ميماد العلم ،
وال يناع اع قاد الناس به ح ى ولو قانوا بعنرات ومئات الماليين.
وفانيا إد المدعي مر ما هو المطال بالدلي من دود ك  ،وال يصح
عكس ا مر،فإد قاد الم من باهلل هو الم كلم أوال عليه أد يذقر دليله على
وجود هللا وإيمانه به ،بدلي أد ا نبيان-عليهم السالم -دالوا دوامهم ((دَالَ ح
ُر ُسلُهُ حم أَفيي ه
هللاي َ ٌّ
ت َوا َرح ي يَ حد ُعو ُق حم لييَ ح اي َر لَ ُكم ِّمن ُذنُو يب ُك حم
اوا ي
ك فَ ي
اط ير ال َّس َم َ
ص ُدونَا
ود أَد َ ُ
َويُ َ ِّو َر ُق حم إيلَى أَ َج ٍ ُم َسـ هكمى دَالُواح إي حد أَن ُ حم إيالَّ بَ َنر ِّم حالُنَا ُ يري ُد َ
ين)(إبراهيم ، ))15 :فلم يس نكروا
َع َّما َق َ
اد يَ حعبُ ُد آبَي ُؤنَا فَ ح ُونَا بيس حُلطَا ٍد ُمبي ٍ
دود ذقر للبرهاد ،وهو أد هللا وال السموات وا ر  .وناس ا مر
ينطب على الملحد سوان قاد هو ا ول أو الااني فعليه عندما يلحد أو
إلحادد على مصالاه أد يذقر النواهد ال ي اع مد عليها في قارد
يعر
وضالله  .ومن جهي أور عليه أد ي رك هواد وورافا ه وظنونه جانبا فم
يجي بعق وعلم وصدق وإوالي وموضوعيي على دوله عالى(( :أَ حم
ت َوا ح َرح َ بَ َّال
ُوليقُوا يم حن َ ي يحر َ حي ٍن أَ حم هُ ُم حال َصاليقُ َ
ود أَ حم َولَقُوا ال َّس َما َوا ي
ود)( الطور .))32 - 30:وبما أنه لن يس طيع أد يردد بعلم وح فعليه
يُودينُ َ
 50بر راند راس  :ه هناك وال ؟ ،هذا مقدال ق بده الرجد لمجلدي المصدور  Illustratedسدني  ، 1502لكنده لدم ينندر  ،لكدن الدنا موجدود فدي موددع
موسوعي ويكيبيديا بالنبكي المعلوما يي  .وأ ار إلى موضو االبري الملحد ري نارد دوقينم في ق ابه الصرافي :وهم ايله ،2555 ،ي25- 28 :
 51دولي هذا دل ه عن علم وبيني ،ودد أفب ه الدراسات العلميي المحايدة  ،منها ق ابي :نق الصرافات القادلي ب فر القدرآد الكدريم بالك داب المقددس وا فسد ا
المراد ي ،والك اب موجود في النبكي المعلوما يي.
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إما أد يع ر وي من باهلل ،أو يعلن عجمد واو يارد للكار بصالقه عصبا
للباط ورفطا للح .
وفالاا إد الذ يدعي أمرا قادعان بر راند راس الم عل بايبري ال ُم صي
والمري ويدور حول النمس  ،فإنه في الحال ين ال
وجودد بين ا ر
يصح وليس في الاانيي فقق قما أ ار الرج  .فاي ا ولى دال راس ((ال
يمكن ألحد أن يدحض افتراضي  ،إذا كنت حريصا ً عل ذكر أن اإلبريق
أصغر من أن تراه أقوى التلسكوبات الموجودة عندنا))  .هذا االف را
الممعوم ال يصح ،ويُمكن دحطه  ،نه في هذا الحالي ال نُطَالَ نحن
بدحطه ،ويكاي أد نردد ب نه ال يوجد دلي مبا ر وال ير مبا ر يُاب ه ،
وإنما هو الذ يج عليه أد يُاب هعمه واف راضه با دلي المبا رة أو ير
المبا رة ال ي اب هعمه  ،نه هو المدعي ،وهذد داعدة صحيحي حكم
العلوم والمج معات .وإد لم ياع ذلك فال ديمي لمعمه ،ويكاي هذا لردد .
د المماعم ال يعجم عنها أحد ،وفي إمكاد أ إنساد أد يمعم ما يريد،
وال ديمي لما هذد المماعم إد لم يعطدها صاحبها بالنواهد والقرادن ال ي
اب صح ها .وبهذا نبط هعم الرج وندحطه  ،وال ديمي علميي له مهما
هرب و عالم و الع بالكالم  ،د قالمه مجرد هعم و صمين  .ولن يصبح
رعيي وإمكانيي وصحي
مقبوال إال إذا أورد ا دلي الصحيحي ال ي اب
اف راضه أوال  ،نه دال  (( :إذا أمكنني أد أ ير أنه يوجد بين ا ر
والمري إبري  ))...وهنا يج عليه أد يذقر ا دلي الصحيحي ال ي مكن ه
حد أد
من أد ينير إلى مااله الم عل باالبري الممعمم .نه ال يح
فيه  ،فهذا
يا ر هعما ما بدعو أنه مكن من اف راضه  ،أو أنه ير
ليس عليال علميا  ،وإنما هو من ا هوان والر بات وهذد ليس ادلي يُح كم
إليها قما بيناد أعالد.
وعلى الرج أيطا أد يذقر النواهد وا دلي الصحيحي ال ي اب صحي
دوله ب د (( :ايبري أص ر من أد راد أدو ال لسكوبات الموجودة
عندنا)) .فال يصح هعمه إال بذقر ما ياب ذلك وإال فإد اف راضه ال ي ُقب
وال يصح االح جا به وال ال عل به ،ويح لنا االع را عليه ،وال يح
له هو أد يمعم ما ذلك المعم  .ويبقى اف راضه من الةن والهو
وال صمينات وليس من العلم في ين ،ويح ل يرد أد يا ر فرضا آور
به حكايي االبري ب وينكرها بناس الدعو ال ي دالها راس ،
يعار
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وال ي هي من ال طلي وال الع وال هرب والعناد وليس من العق وال من
العلم في ين.
علما ب نه من حقنا ب ومن والواج علينا رف ذلك االف را الذ ال
يوجد أد دلي ينهد له بالصحي ،فمن ال بان والجه دبول هعم قالمعم
الذ اف رضه راس  .ومن جهي أور فإنه ال يصح وال يح لراس وال
ل يرد من البنر أد يا ر ما ذلك االف را فم ي مسك به وي حد به
يرد ويمعم أنه على صواب وأد اف راضه منرو من دود أد يقدم أ
دلي ياب هعمه  .إد قال من العق والوحي والعلم يار عليه قديم ا دلي
الصحيحي ال ي يد هعمه ،وإال فهو مردود وال يُقب منه  ،وما هو إال
ساسطي و طلي و حريف و صريف  ،قذب به الرج على ناسه أوال،
وعلى الناس فانيا .
وأما الحالي الاانيي الم علقي بذلك الماال ،وهي دوله (( :ولكني إذا ان قل
إلى االدعان ب د اف راضي ي م ع بصاصيي أنه ال يمكن افبات عدم صح ه،
عق بنر م مد أد ينكك في صح ه،
وبذلك فانه من ير المقبول
فبال قيد يج أد يع برني الناس أ حدث بجنود والا )) .فإد هذد الحالي
لها وجهاد وليس لها وجه واحد من أد الناس سيع برونه مجنونا لقوله بها.
ف ما الوجه ا ول فإد قاد االدعان صحيحا ودطعيا ،فاي هذد الحالي يح
للمدعي أد يجمم دطعا ب نه ال يُمكن إفبات عدم صح ه ،وهنا يج عليه أد
ياب ذلك لي ُقنع يرد.
وأما الوجه الااني فإد قاد االدعان ظنيا أو باطال فال يح للمدعي أد
يجمم ب نه صحيح ودطعي وال يُمكن إفبات عدم صح ه  .وإد ادعى ذلك
فيج عليه أد ياب هعمه ،وال ك أنه لن يس طيع إفبا ه ،وسياب
معارضود بطالد هعمه بسهولي.
وعن ذلك االبري يقول الايلسو المعاصر ألان بالن نجا معلقا على ابري
راسدد  (( :وبال ددالي علددى طريقددي راسدد  ،ا لوهيددي مادد فرضدديي إبريدد
النا  ،بمعنى أنه لكي يبرر الملحد موداه فإنه ي عدين عليده مالمدا ي عدين فدي
ح الم من بارضيي ايبري  ،أد يم لك أدلي دويي ضد المع قدد ا لدوهي ...
ا لوهي )).52
52

جار جي نج  ،وألان بالن نجا  :ه ايلحاد ال عقالني ؟  ،حقي و علي عبد هللا بن سعيد النهر  ،مجلي براهين  ،هديي العدد  ،ي. 3 :
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أقول :ال يصدلح ضدرب ذلدك المادال لل سدويي بدين مدنهج االسد دالل عندد
المددد من والملحدددد  ،وال بدددين اييمددداد بددداهلل وايلحددداد ،وإنمدددا الحالدددي ا ولدددى
الم علقي بماال االبري فهي قما أنها باطلي من جهي االسد دالل ،فهدي صدا
ايلحاد ال اييماد ،وعليه فإد ال سدويي بينهمدا هدو قدذب و حريدف و لبديس .
و اصي ذلك :إد اييمداد بداهلل ال يقدوم علدى مادال االبريد  -الحالدي ا ولدى-
وإنما يقدوم علدى مدنهج علمدي صدحيح ودديد ودطعدي ،وال يُمكدن ردد بعقد
صريح وال بعلم صحيح .د الم د بداهلل يسد دل علدى إيمانده بالصدال بناسده
قإنسدداد والبنددريي جمعددان أوال،وبالمصلودددات قلهددا فانيددا  ،وبةهددور ا نبيددان
ووجود الدوحي ايلهدي بينندا فالادا  ،وهدذد قلهدا أدلدي دطعيدي ملموسدي بدذوا ها
وآفارها ولن يس طيع ملحد إبطالها ببرهاد صدحيح  .لكنده عنددما يعجدم عدن
ردها فم يعر عنها ويعارضها ب هواده وظنونده صمينا ده وورافا ده ،فدإد
مودادده هددذا لددديس برهانددا صدددحيحا وال يصددح االح جددا بددده  .فم ددى قانددد
المماعم وا هوان أدلي يُح كم إليها؟؟.
وأمددا الملحددد فهددو الددذ يسد صدم الحالددي ا ولددى مددن ماددال ايبريد  ،فهددو ال
يملك أ دلي ماد وال عقلي  ،وال أ دلي أفر و ير مبا ر يع مد عليه
يفبات إلحادد من جهي  ،ومماعمه مردودة وباطلي ببراهين اييماد باهلل مدن
جهي فانيي .وهذا يعني أد ايلحاد محروم من االس دالل العلمي الصحيح من
العق ومن الوادع ،ومدن العلدم .وهدذا الحدال هدو الدذ جعد الملحدد بر راندد
راس د يص ل د ماددال االبري د وي عل د بدده محاولددي مندده ينقدداذ ناسدده وضددالله
وإلحددادد  .ف مسددك بدده مددن دود دليدد صددحيح  ،وراوت و ددالق و العدد ،
ودلهس واف ر على ناسه وعلى القار  .فع ذلدك لعلده يجدد طريقدي يسد دل
بها على ضالله ،فاو ل ذلك االس دالل عصبا و حرياا وان صدارا يلحدادد،
وأبدددى أد يع دددر بصطئددده وانحرافددده وفسددداد اسددد دالله .فدددانةر مددداذا صدددنع
ا هوان بالمالحدة وأماالهم  ،إنها طلهم و حرمهم المنهج الصدحيح و رمدي
بهم في أحطاد الر بات وا وهام والصرافات والساسطات !!.
النموذج السادس :مادادد أد الملحدد ا مريكدي دانيدال دينيد سدو بدين
عق اينساد واآلالت  ،فقال (( :ال دك أد اآلالت يُمكدن أد عدي  ،والددلي
على ذلك اننا آالت واعيي !! قذلك ال ينب ي أد نعطي للنناط العقلدي وضدعا
واصا  ،فماله ما الوظادف ا ور  ،قالندعور وا لدم والجدو والعطد ،
فكدد منهمددا نندداط يحدددث فددي مكدداد مددن المدد ُمصصددا لهددا .وقمددا يقددوم
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الكمبيو ر بنناط عقلي ،فال دا ٍ يعطان النناط العقلي الذ يقوم به اينساد
سمي واصي جاوه دوانين الايميان ال ي يصطع لها الكمبيو ر )).53
أقااول :قالمدده هددذا باطد بدددلي الوادددع والعلددم  ،وفيدده جه د قبيددر و لبدديس
و طلي وإصدرار علدى الباطد  ،واف دران علدى الحقيقدي مدن جهدي؛ وهدو مدن
جهي اور انحرا سافر عن مدنهج االسد دالل الصدحيح  ،و داهد علدى أد
الرج ليس حياديا وال طالبا للح وإنما هو م عص للباط من صدر لدينده.
نه أوال إد قالمه طمن معطيات ليسد صدحيحي  ،وإبطالهدا يهددم هعمده
من أساسه .منهدا دولده بد د اآلالت يمكدن أد عدي بددلي أنندا آالت واعيدي !!.
دولدده هددذا باط د دطعددا ،د اآلالت مصددنوعات مي ددي  ،فهددي ليس د قادنددات
حيي ،وال لها عق وال إرادة ،وأما نحن فمصلودات حيي ن م ع بالعق وايرادة
وحريي ال صر واالو يار .ولذلك فاينساد هو الدذ صدنع اآلالت وليسد
هي ال ي صنع ه.
ومنهدا دعو ده إلددى عددم مييددم العقد بوضددع وداي ،فهددو حسد هعمدده ال
يص لف عن بادي الدوافع وال رادم ا ور فدي اينسداد .وهعمده هدذا باطد
دطعا ،د اينساد ي ميم بالعق لديس فقدق عدن الحاسدوب والجمدادات وإنمدا
ي ميم به ح ى على الحيوانات  ،فهي ماله ق و نرب ،و دافع عن ناسدها،
لكدن اينسداد ي ادوق عليهدا بالعقد  ،وهدذا فابد فدي الواددع .فاينسداد ي ميددم
بعقله ميما فريدا سوان دلنا أد أص العق روحي أو ماد  ،فا مر ال يُ ير
من ميم اينساد بالعق  .وسوان قاد اينساد روحا وعقال ومادة ،أو روحا
فقق ،أو مادة فقق ،أو عقال فقق  ،أو ينبه مصنوعا ه أو ال يُندبهها فدإد هدذا
لن يُ ير من الحقيقدي الكبدر ديئا ،وهدي اينسداد وبدادي الكادندات مصلوددي،
وال بد لها من وال ولقه .
ومنها أيطا هعمده أد الحاسدوب لده ننداط عقلدي ،فهدذا هعدم باطد دطعدا،
د الحاسددوب جهدداه ُمبددرمج ال يص لددف عددن بددادي ا جهددمة ال ددي صددنعها
اينساد ،قالمنبه وال ُمسج  .فكلها مصنوعي وف الطريقي ال ي صُنع بهدا
ومسصرة لصدمي اينساد  ،وعملهدا لديس فيده أ ننداط عقلدي أبددا ،وإنمدا مدا
يجر فيها هو جان من النناط العقلي البنر  ،فهي ُطب إرادة اينسداد
 ،و ُما و ُةهر جانبا من الذقان البندر  ،فهدي قدالمرآة عكدس مةداهر ددوة
وإبداعات العق وليسد هدي عقدال وال ذقدان ،وال سد طيع القيدام بد ننداط
عقلي من ذا ها ليس ُمبرمجا فيها .فهي ال اكر وال سد طيع أد اكدر ،وإنمدا
هددي م د مورة طب د مددا أُمددرت بدده حس د البرمجددي ال ددي فيهددا ،ونس د طيع أد
 53عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 118 :
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نح ال عليها فال ن به وال ع ر  .من ذلك ماال فإذا طمن الحاسوب ق ابدا
فددي المسدد ندات يحمدد عنوانددا ي طدداب مددع مطددمونه ،فددم حددذفنا مطددمونه
وعوضددناد بمطددمود آوددر ،أو رقندداد فار ددا فددإد الحاسددوب ال ين بدده وال
يدددرف وال يع دددر إذا لدددم ن يدددر العندددواد ،ر دددم أد المطدددمود ددددد يدددر
قلدده.فالحاسددوب لدديس جهدداها واعددا وال يُمكددن وال يس د طيع أد يكددود قددذلك.
فاددرق بددين المنبدده الددذ نبرمجدده لكددي ينبهنددا فددي الود د الددذ نريددد ،وبددين
الحاسددوب الددذ يقددوم بالك ابددي والعمليددات الحسددابيي ،وال بيندده وبددين اينسدداد
اآللي الذ يقوم بصناعي السيارات ،فكلها آالت مصنوعي ُمبرمجي وال واحد
منها له عق  ،وال إرادة  ،وال او يار.
وفانيا إد مما يبط هعمه أيطدا أد ا بحداث العلميدي المعاصدرة الم علقدي
بالدمات وا عصاب افب بطالد مماعم ذلك الملحدد وأماالده فدي موداده مدن
العق د والحيدداة  .فمددن ذلددك دددول نددارلم ددرنج ود رادددد فسدديولوجيا الم د
والجهاه العصبى فى القرد العنرين (( :لقد فب بما ال يد مجاالك للندك أد
هناك فردا ك جذريا ك بين الحياة والعق  ..فالحياة هدى مسد لي قيميدان وفيميدان ..
أما العق فهو يس عصى على الكيميان والايميان)) .54وبيند أيطدا أد العقد
البنر لديس ن اجدا مبا درا للمد المداد  ،ممدا يعندي أد مصددر العقد لديس
ماديددا .55ومددن المااردددات الدالددي علددى ذلددك هددو اننددا إذا (( نةرنددا إلددى دددداد
البنيي الماديدي لأل ديان فلدن نجدد فرددا يُدذقر بدين مد أينند ين وبدين حاندي مدن
الرمدددددال ،فكالهمدددددا ي رقددددد مدددددن ذرات كدددددود مدددددن نادددددس البرو يندددددات
والنيو رونات وااللك رونات))  .56ودال الايميادي جدود سدير (( :ال دك أد
العمليددات العقليددي ال ددي يقددوم بهددا اينسدداد ص لددف مامددا عددن أننددطي المدد
ا ور  ،قما ال صطع مطلقا للقوانين الايمياديي .إد من ينكر ذلك لديس فدي
حاجي لمقارعي الحجي بالحجي ولكنه في حاجي لعال ناسي)).57
وبصاي عامي إد دول ذلك الملحد فيده لديق و حريدف  ،د الحاسدوب
ال ياكر وال يصنع وال يعي أبدا ،انما هو مصدنو ُمبدرمج ويعمد حسد مدا
صُنع له ،وهو من صنع اينساد ولديس العكدس .وهد سدمع م أد الحواسدي
صددنع مصددنعا لصددناعي البنددر ،أو لصددناعي الحواسددي ؟؟ !! .وهد رأيد م
حاسوبا يس م ع وي ااع مع ا نا يد أو اآليات القرآنيدي ال دي يرددهدا ؟؟!!.
وعليه فإنه ال صح المقارني بينهمدا ابددا  ،د الصليدي العصدبيي الواحددة أ دد
 54حقاد دمرت االلحاد من جذورد  ،مودع من د ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 55عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 111 :
 56عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 118 :
 57عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 115-118 :
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عقيدا من أ (( عق إلك روندي  ،علمدا أنهدا أصد ر مدن الميلدي م در الواحدد
بعنددرات اآلال مددن المددرات)) .58وأد فددي (( الدددمات البنددر  155مليددار
جهدداه قومبيددو ر حيددو فدداد الددددي وال عقيددد )) .59فددانةر إلددى االنحطدداط
الاكر الذ وص إليه العق الملحد  ،ف صبح ياكر قالصبياد والصدرافيين،
ويُمددارس مص لددف أنددوا ال طددلي وال لدديق وال الع د ان صددارا للباط د ال
للح  .ف نى لهذا العق أد يكود موضوعيا وحياديا صاح منهج اسد داللي
علمي يوص أصحابه إلى الحقيقي واليقين !! .
النموذج السابع :ماادد أد من وصادا العق الملحد أنده عنددما يصدو
في ا مور ا ساسيي الم علقي بصل الكدود مدن عددم ،وظهدور الحيداة ،و ادرد
اينساد و ميمد عدن بدادي الكادندات ال ينطلد مدن مقددمات ومعطيدات عقليدي
وال علميي وإنما ينطل من مقدمات وهميي  ،و ليطيي ،وورافيي أدامها على
هواد و منيا ه  .فم يعبر عنها ويطرحهدا بطريقدي ذا يدي ويقررهدا وق نهدا أمدر
ح مي يج أد يقع ،أو أنه َح َ
دث عنواديا من دود دو أ فاع  .من ذلدك
مداال دددول أحدد المالحدددة  :وظهددرت الحيداة فكاند (( حادفدا عارضددا ن يجددي
لطدددربي حددد )) . 60وددددال آودددر عدددن ننددد ة العقددد  (( :فدددم حددددف المعجدددمة
)).61ودال آور " :وفج ة ظهر"  ،و" ولد "  ،و" طاا"  ،و"بمت ". 62
واضح من ذلك أد العق الملحد ُمالس في مجدال االسد دالل العلمدي القدادم
على النر والعقد والعلدم ،فهدو ال يد كلم بدذلك ،وإنمدا يد كلم بمقددمات ذا يدي
ممموجددي ب هواددده وأوهامدده و صمينا دده ،ويع مددد علددى ح ميددات وآلهددي هاداددي
يبرر بها مواداه ويعل بها نن ة الكود ومص لف مةاهر الطبيعي.
النمااوذج الثااامن  :مطددمونه أد الملحددد سدد يان هوقينددغ ذقددر فددي ق ابدده
"ال صميم العةديم " أد ا سدئلي الم علقدي ب صد الكدود هدي فدي العدادة أسدئلي
فلسددايي ،لكددن بمددا أد الالسدداي دددد ما د  ،نهددا لددم واق د ال طددورات العلميددي
الحدياددي عامددي والم علقددي بالايميددان واصددي ،فقددد حمد علمددان الطبيعددي ددعلي

 58محمد نبي الننوا ي :ايعجاه ايلهي في ول اينساد و انيد نةريي داروين  ،ط  ، 1دار القلم  ،دمن  ، 2551 ،ي.351 :
 59محمد نبي الننوا ي :ايعجاه ايلهي في ول اينساد و انيد نةريي داروين  ،ط  ، 1دار القلم  ،دمن  ، 2551 ،ي.351 :
 60عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 35 :
 61عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 35 :
 62عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 224 :
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االس كنا والبح  .والهد من ق ابده هدو قدديم إجابدات عدن لدك ا سدئلي
من وحي اس كناف العلم ونةريا ه الحدياي.63
أدول :دوله هذا فيه حد وباطد  ،دالده طدليال و ليطدا ل ايدي فدي ناسده،
وهددو نمددوذ النحرافددات العقدد الملحددد فددي اس د دالال ه  ،بدددلي المعطيددات
والنواهد اآل يي:
أولها :ال يصح القول ب د الالساي دد ما  ،فهي يس حي أد مدوت مدادام
اينساد حيا  ،فهو فيسلو بطبعه  ،وال يُمكن أد ص اي الالسداي مدن حيا ده.
وب د النةددر عددن اال جاهددات الالسددايي  ،فددإد الالسدداي فددي ود نددا الحددالي دددد
ل ل في العلوم باسم فلسداي العلدم  ،أو فلسداي المعرفدي .بحكدم أد لكد علدم
فلسددا ه ،قمددا أندده لكد ديددن أو مددذه فلسددا ه ب د النةددر عددن االسددم الددذ
يطلد عليهدا .وبمددا أنده لكد علددم فلسدا ه فهددو بهدا يكدود لدده ا صدال بالقطددايا
الكونيي الكبر الم علقي باييماد والكار ،والصو في البح عن ايجابات
الم علقي با سئلي الكونيي القديمدي المعاصدرة ،وهدي :مدن أيدن ؟ ،وإلدى أيدن؟،
ولماذا ؟ .وق علم ينةر إليها أوال مدن صصصده ،فدم أنده ددد ينةدر إليهدا مدن
هوايا علوم أور  .وعليه فإد الملحد هوقينغ يكود دد مارس الالسداي بقدوة،
وهو م صصا في فلساي الايميان -الايميان النةريي -وليس فيمياديا جريبيا
ولهذا فإد معةم قالمه الذ نصالاه فيه والذ طرحه باسم علم الايميان ليس
من علم الايميان ،وإنما هو فلساي ألبسه فوب العلم لي سدلق بده علدى مصالايده
ويُددوهم العددوام أد قالمدده لدديس فلسدداي قب د النقدداش وا وددذ والددرد وإنمددا هددو
حقددداد مددد ووذة مدددن علدددم الايميدددان ،وال يقبددد الجددددال مدددن جهدددي صدددح ه
ومندروعي ه .ولهدذا وجددناد يحد ج عليندا بعلدم الايميددان ال باسدم الالسداي ال ددي
هعم انها ما وهدو دارق فيهدا إلدى ا ذدداد  .والحقيقدي أد العلدم هدو الدذ
قاد ادبا فيما ادعاد من مماعم ،وأما الالساي فلم كن ابدي أصدال بد قاند
هي أص الك اب ،ولو قان علما ما والاه معارضود فيها  .علما ب د قايدرا
من الالساي ال ي اس صدمها هوقيندغ لدم كدن علمدا وال فلسداي صدحيحي دادمدي
علددى العقدد والعلددم ،وإنمددا قاندد فلسدداي إلحاديددي ألبسددها فددوب العلددم هورا
وب ه انددا ،فددم ننددرها بددين الندداس ان صددارا لإللحدداد قمددا سددنبينه فددي الاصدد
الااني.فالرج عندما كلم عن نن ة الكود في ق ابه "ال صدميم العةديم" وفيده
أظهر إلحادد لم ي كلم فيه بلسداد العدالم الايميدادي ،وال الايلسدو العلمدي وال
 63حسدن بدن أحمدد اللدوا ي :المصدمم ا عةدم  ،علد عليده محمدد بدن رضدا اللدوا ي ،ط  ، 1الددار العربيدي للعلدوم  ،بيدروت 2514 ،م ي .20 :وربدداب
واجي :ق اب “ال صميم العةيم” ؛ مراجعي و رجمي مص صرة  -س يان هوقنج ،الاص ا ول :مو الوجود  .مودع :الحوار الم مددد-العددد- 3255 :
 . 23:14 - 21 / 2 / 2511وأُ ير هنا إلى أني لم أ حص على نسصي عربيي من ق اب هوقينغ ،فنقل ُ قالمه من الك ابين السابقين.
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العقالندددي؛ وإنمدددا كلدددم فيددده بلسددداد الايلسدددو الملحدددد الم دددالق المساسدددق ،
وال ُمطل المميف طبيقا لمنهج االس دالل عند العق الملحد وال ماما به !!.
وفانيا إد مما ياب صحي ما دلناد في نقدنا لكدالم الرجد  ،أنده هدو صصديا
قاد دب لياه لك ابه "ال صميم العةيم" دد دال قالما في ق اب ساب يدنق
ما داله في ق ابه ا وير .ومادادد أنده عنددما كلدم عدن نند ة الكدود قمدا قدول
نةريي االناجار الكبير وأ ار إلى ا سئلي الالسايي الم علقي بنن ة العالم ،فإنه
رقهدا للالسداي وأورجهدا مدن مجدال العلدوم ،فقدال (( :وعليده فإنندا يجد أد
نس د بعدها مددن نموذجنددا ،واد نقددرر أد االناجددار الكبيددر هددو بدايددي الددممن ،
ويعني ذلك اد ا سئلي ال ي دور حول من الذ هي الةرو لهدذا االناجدار
الكبير ليس با سئلي ال ي ي ناولها العلم )) .64ودال أيطدا (( :وبالمقابد إذا
قنا نعر فقق  ،قما هو الحال فعال ما دد حدث مندذ االناجدار الكبيدر  ،فإنندا
ال نس طيع أد نحدد ما حدث دب ذلك  .وبقددر مدا يصصدنا فدإذا ا حدداث دبد
االناجار الكبير ال يُمكدن أد يكدود لهدا ن دادج  ،وهكدذا فإنهدا ينب دي أال ندك
جمنا من أ نموذ علمي عن الكود  .وإذد ينب ي أد نحذفها مدن النمدوذ
ونقول :إد المماد له بدايي عند االناجار الكبيدر)) .65فالرجد رد علدى ناسده
ونق قالمه ا وير ،وقنف جانبا مدن مدنهج االسد دالل عندد العقد الملحدد
الذ ال حكمه ضوابق أوالديي وال عقالنيي وال علميي ،وإنما حكمه أهواؤد
وأوهامه و منيا ه.
النماااوذج التاساااع  :ي طدددمن دددواهد مدددن الممارسدددات ال مويريدددي ال دددي
مارسها العق الملحد بناسه فكاد طرفا فيها ،وال ي مارسها يرد لكنه بناها
واع مد عليها وألحقها بممارسدا ه وبندى عليهدا مواداده وعقادددد .فكاند قلهدا
دواهد علدى أد عمليدات ال مويدر وال العد وال طدلي هدي مدن وصددادا
مدنهج االسد دالل عنددد العقد الملحددد  .وسد ذقر منهدا ددواهد قايددرة وم نوعددي
وهي قلها عل ب حرياات المالحدة وال طوريين الم علقي بال طور العطو
الممعوم .
أولها :لما قاد المالحدة وال طوريود عامي يقولود بوجود حلقات وسيطي
بين القرود واينساد ،فإنهم لما لم يجدوا الحاريدات ال دي يدد هعمهدم فدإنهم
لج وا إلى ال موير وال الع والصدا طليال و دليسا على الناس وان صارا

 64س يان هوقينغ وليونارد ملوندينو  :اري أقار إيجاها للممن  ،رجمي أحمد السماحي ،وف ح هللا الني  ،ي . 18 :
 65س يان هوقينغ :موجم اري الممن ،رجمي مصطاى فهمي ،ي. 02 :
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لإللحدداد  .مددن ذلددك أنهددم او لقددوا صددورة وياليددي وممياددي وهعمددوا أنهددا ُماد
إنساد نايندر ال ،قما هو مبين أدناد:66

وهعم ه الن الممورود هورا وبه انا أد إنساد نايندر ال قاد ادرب إلى
الحيدواد مددن اينسدداد ،دليد الدذقان ،وال يسد طع الكددالم وال ال اكيددر الددذهني.
لكددن الحقيقددي لددم كددن قددذلك ،فقددد بددين أد نايندددر ال قدداد إنسددانا معاصددرا
لإلنساد المعاصر وال يص لف عنه .67فكاد دديد الدذقان وبدار بام ياه،ولده
القدرة على ال كيف مع بيئات قايرة وم نوعي ،وصدنع أدوات عاليدي الوظيادي
ساعد ه على ال كيف مع محيطه.68
علما ب نه في سني  1802م دُدم جمجمي إنساد النياندر ال الكبيرة نسدبيا
علددى أنهددا دليد علددى ال طددور الممعددوم ،فددم ُسددحب عددام  1525م  ،عندددما
بين أد اينساد النينددر ال هدو إنسداد عداد ذو بنيدي دويدي ودصديرة  ،وأنده
قدداد صدديادا مدداهرا بد ويد قن إ ددعال النددار وصددناعي الرمدداح  ،وقدداد يقددوم
بدفن مو اد.69
الشاااهد الثاااني :ي علدد ب مويددر المالحدددة وال طددوريين لحاريددي بل ددداود
المميادددي والمص لقدددي  ،فكددداد ممدددا فعلدددود أد رقبدددوا جمجمدددي حسددد أهدددوادهم
 66هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 282 ،214 :
 67مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 12 :
 68مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 12 :
 69أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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ونسبوها نساد بل داود  ،و صيلوا صور ه وجسدموها  ،وهعمدوا أنده يماد
حلقي وص بين القرد واينساد قما ُمبين في الصور ين اآل ي ين:70

فعلوا ق ذلك ،ان صارا لإللحاد وال طور وهم يعلمود أد الحكايدي قلهدا
او الق و مييف و حريف  ،و الع وودا  .وددد سدب أد ذقرندا ااصدي
ما دام به ه الن وقيف انكنف أمرهم فال نعيدها هنا.
الشاهد الثالث :ي عل بعمليي موير وودا ريبي ،ماادها أنه عندما ُعار
على حاريي لطرس سني 1522م هعم المالحددة وال طوريدود أنهدا ينسداد
وسدديطي بددين القددرد والبنددر  ،سددمود إنسدداد نبراسددكا  ،و صيلددود مددع هوج دده
وابندده اع مددادا علددى ضددرس واحددد ورسددموهم وجسدددوهم ب د هوادهم قمددا هددو
ُمبين في الصورة أدناد.71

 70هارود يحيى :أطلس الصل ،
 71هارود يحيى :أطلس الصل ،

 1ي. 221 :
 1ي. 250 :
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لكن العمليي ال مويريي لم دم طويال ،فاي سني 1521م بين أد الطرس لم
يكددن ينسدداد  ،وال ح ددى لقددرد  ،وإنمددا هددو لجددنس منقددر أ ددبه بددالصنمير
البدر  .72فد ين المدنهج العلمدي الصددحيح الدذ ي بنداد العقد الملحدد ؟؟ ،وهد
صور كله ؟؟.
يُعق أد ضرسا يكاي لمعرفي صاحبه و ه
الشاااهد الرابااع  :ي علد ب ددهر عمليددات ال مويددر وال العد والصدددا عنددد
ال طوريين  ،وال ي ارك فيها المالحددة وال طوريدود وبندوا عليهدا مدواداهم
وعقادددهم ايلحاديدي ،ودافعدوا عنهدا وظلدوا يح جدود بهدا ح دى بعدد انكندا
أمددر مويرهددا .و عل د لددك الحادفددي بالرسددومات النددهيرة للطبي د أرنس د
هي ال ي بين مدرور الجندين البندر بمراحد يندبه فيهدا سدلاه الما در
مددن الحيوانددات حس د هعددم ال طددوريين .ومددع أد الرج د اع ددر ب مويددرد
للرسومات سني 1558م  ،إال أنها ما هال  -ومنذ ذلك الحين  -موجودة فدي
فددددي مص لددددف ق دددد ال نددددريح النددددهيرة و ُدددددرس لطلبددددي قليددددات الطدددد
و يددرهم .وفيمددا يلددي اصددي دصددي اع ددرا الرج د بمددا دددام بدده مددن مويددر
لرسومات ا جني .وذلك أنه نهايي عام 1558م اق نف الدق ور  :بر إس هذا
ال مويددر وق د مقالددي فددي إحددد الجرادددد م حددديا كأرنس د هي د وداعيددا كلدده
لالع را بما دام بده مدن مويدر .وان ةدرت ا وسداط العلميدي جدواب العدالم
المد هم بددال موير  ،وبعددد ددردد دددارب النددهر  ،ق د هي د ب دداري /12/14
1558م مقالدي حد عندواد ( :مويدر صددور ا جندي)  ،اع در فيهدا بعمليددي
ال موير ال دي ددام بهدا  ،وددال بعدد هدذا االع درا المدذه  " :إنندي أع در
رسميكها  -حسد كما للجددال فدي هدذد المسد لي  -أد عدد كدا دلديالك مدن صدور ا جندي
نحو س ي في المادي أو فمانيي موضو أو ممور "  ......إلى أد دال  " :بعدد
علي وهال ككا ،ولكدن مدا يعميندي
هذا االع را يج أد أحس ناسي مقطيا ه
 72هارود يحيى :أطلس الصل ،

 1ي . 250 :و أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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هددو أد أر بجددانبي فددي كرسااي االتهااام م ااات مددن ددرقادي فددي الجريمددي ،
وبينهم عدد قبير من الاالساي ال ُم َعدول علديهم فدي ال جدارب العلميدي و يدرهم
من علمان ا حيان  -البيولوجيا  -فإد قايرك ا من الصور ال ي وضح علم بنيي
ا حيان وعلم ال نريح وعلدم ا نسدجي وعلدم ا جندي المن ندرة ال ُم َعد َّول عليهدا
ممور ما موير ما كما ال يص لف عنه في ين")).73
ور م اع را أرنس هي بجريم ده إال أد ا مدر ظد (( مصايدا مدن
جديد قار من درد من المماد  ،وي م داوله فدي الك د والمجدالت العلميدي
وق د د دديئا لددم يكددن  ،إلددى أد ظهددرت دراسددي مقارنددي دددام بهددا عددالم ا جنددي
البريطدداني مايكدد ري ناردسددود وهمددالؤد فددي سددني  ، 1551وال ددي نقلدد
صحياي العلم  SIENCEالنهيرة عن ري ناردسود بعدها دولده " :يبددو أد
هذا (أ رسومات هيك ) من أقبر عمليات ال مييف في علدم ا حيدان" )).74
وا سوأ أد هدذا لديس اح يداال حددياا ،ولدم يد م قنداه مد ورا ،فرسدوم ا جندي
الموجودة في أ ل الك المدرسيي -للمرحلي الاانويي -إمدا نسد مبا در أو
محاقدداة لرسددوم عددالم ا حيددان ا لمدداني الدددارويني إرنس د هيك د .75)) .فددإذا
علمنا ذلك عن أحد أبره وأ هر أدلي ال طوريين والل القرد الماضي ب قمله
 ،اس طعنا فهم مقولي أحد م سسدي الدارونيدي الحديادي وهدو جدور جدايلورد
سيمبسود إذ يقول" :لقدد د َّود هي د المبددأ النندودي الدذ ناولده  ،فقدد فبد
اليددوم علمي دا ك بمددا ال يددد مجدداالك للنددك  ،أد ا جنددي ال مددر بمراح د ار قددان
ا جداد")) .76وعلمان ال طور والداروينيي يعلمود منذ مادي سني أنها مميادي،
لكدددن أحددددا مدددنهم لدددم يدددر مدددن الالدددد أد يصدددحح هدددذد المعلومدددات المطدددللي
77
المن نرة))
و اصي لك ال حرياات وال العبات هو أد أرنسد هي د هعدم أد لدك
(( ا جني الحيي عيد معايني العمليي ال طوريي ال ي مر بها أسالفها الماداود.
و قوم نةري ه هذد على أنه أفنان نمو ا جندي فدي أرحدام أمها هداُ ،ة يهدر هدذد
ا جن د ي فددي البدايددي صدداات ا سددماك ،فددم صدداات المواحددف ،فددم فددي النهايددي
صاات البنر .ودد نن عن هذد الارضيي االدعان القادم على أد الجنين نمو
له "ويا يم" أفنان نمود .ومع ذلك ،فهذد ورافدي محطدي .ذلدك أد ال طدورات
العلميددي  -فددي السددنوات ال اليددي لطددرح فرضدديي ال لصدديا ول مددرة  -مكند
العلمان من إجران دراسات حول مد صدحي هدذد الارضديي .وددد بيهند هدذد
 73أبو ح
 74أبو ح
 75إذا قان
 76أبو ح
 77إذا قان
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الدراسات أد مبددأ ال لصديا لديس لده أسداس سدو ويداالت أنصدار ال طدور
وال حرياددات الم عمدددة للحقدداد  .ومددن المعددرو اآلد أد "الصيا دديم" ال ددي
يا ددر أد ةهددر فددي المراح د المبكددرة مددن نمددو الجنددين البنددر هددي فددي
كدود دنداة ا ذد الوسدطى ،وال ددة َج حند الدرديدي ،
الوادع المراحد ا وليدي ل ُ
وال دة الصع ريي  .و بيَّن أيطا أد ذلك الجمن من الجنين الذ ينبه "جراب
مح البي " هدو عبدارة عدن جدراب يند ج الددم للطاد  .أمدا ذلدك الجدمن الدذ
عرَّفه هيج وأ باعده علدى أنده "ذيد " هدو فدي الواددع العمدود الاقدر  ،الدذ
ينبه الذي ال لنين إال نه ي نك دب ا رج )).78
لك العمليي ال مويريي الصطيرة الكا داي والااضدحي دارك فيهدا المالحددة
وال طوريود  ،وهي دليد دامدغ علدى أد القدوم أهد أهدوان ال أصدحاب علدم
وحياد ،فعندما ي عل ا مر ب هوادهم وعقاددهم ومصدالحهم ،فدإنهم يدوسدود
علدددى أوالديدددات البحددد العلمدددي وضدددوابطه  .وعليهدددا أدددداموا مدددنهجهم فدددي
االس دالل ،إنه منهج موجده أساسدا لصدمدي عقاددد العقد الملحدد علدى حسداب
حقاد العق والعلم والوادع ،إنه منهج ناعدي ان هداه حريادي ال علمدي وال
حيدداد  .وال ي يدد عنددا أد العقدد الملحددد يمددارس مص لددف أنددوا ال مويددر
الم علقي بدينه ،وي بنى أيطا ال مويرات ال ي صدمه و يمارسه يرد.
الشااد الالمااد  :مضمممه أ ه ممأ ن م م 3891م اث م ا ااح ممل ن م
ج جا تش (( ضج اعالم حزعمأ اكتش ف ه فهاة أل د ه الف ا ت ن
األهاممو هااممرف عمماف ح ممم ( اا ممها ااح ك ممت و ) ادعممو ج جمما تش هن
اا مها ك م ن ها م ه م ح م ن ها م ا اا ح م هاا ت م ن ها ممأ اا ممأ
اال ت ا االهاو اهرا اات هل  .ا تفما مج م اام مم اام م م اامامه مأ حمرا
ن حهم
االكتش ف هتصداا اغ فته ا هم ك م ارا اا هان مت
اغش ك ازع ف ههمه مهم حم م ادة اال مم ك مهان ح ماف صم د ))،
كم هه مح ن ن ااصهاة اامُتخ اآلت .79

 78عقيد الصليي يُدح ال طور ،مودع مدوني نسف ايلحاد  ،مودع /http://antishobhat.blogspot.comعلى النبكي المعلوما يي .
 79أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
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علما ب د ذلك الباح لم يع مد في هعمه و صيله لذلك الكادن الممعدوم إال
على معطيات حاريي دليلي جدا ال يُكمنه بها أد يبني بها هعمه ال ُم صي  ،فقد
ددةايا الجمجمددي  :جددمن صد ير فددي الجمجمددي،
اع مددد فقددق علددى (( بعد
وعدد دلي من االسناد ،وجمن ص ير من الاك )) قما هو واضح في النك
اآل ي:80

لددك هددي المعطيددات الحاريددي القليلددي جدددا ال ددي اع مددد عليهددا الرجد فددي
هعمدده المص لدد  ،فددادعى مددن (( واللهددا انصددار ال طددور انهددا مال د جددد
الحي دداد فددي ود د مبكددر فددى العصددر االيوسددينى .بنددا كن علددى رصددد بع د
ال نددابهات فددى دمددي اسددنانه ما د وسددطيي الحددوافر المنقرضددي)) وهددي ال ددي
اُع قد ال ى اُع قد اد لها (( عالدي وفيقي بالحي اد الحدياده وبعد ال ندابهات
فددى اجددمان مددن الجمجمددي مددع الحي دداد الحدياددي ،لكددن عنددد الاحددا الددددي
للبيانات ،ال هلنا ن سانل بدهني :لماذا م اد راح هذد العيني د كدود أ
ين آور ير حيواد بدر بالكامد ؟ ،وعلدى أ اسداس علمدى اسد ند فدى
بناده و رميمه لمصطق قام لهذا الحيواد بهذا النك فدى ظد يداب معةدم
العةام ال ى يج االع ماد عليها فى ال رميم ؟.ه هناك نو ما مدن ال نجديم
يد م فددى هددذد العمليددي ؟  .ظل د هددذد الاكددرة السدداددة عددن ددك Pakicetus
 80أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
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لا رة يُح اى بمصططه الكام قمدا رسدمه جينجدري دود اد يقددم احدد مدن
انصار ال طور على االع را البدديهى السداب  .لكدن بحلدول عدام 2551
 thesissenوهميلده
دام الصبير الباره ب حافير الحي اد صدي جينجري
حسددين وفددريقهم بإعددادة اعمددار أقاددر حدافددي اع مدددوا فيهددا علددى اق نددافات
قار عةام الحيواد  ، Pakicetusوننرت مجلي الطبيعي ذلك الكندف مدع
اعددادة ددرميم اقاددر معقوليددي مد علددى لددك العةددام  Pakicetusبعددد ايجدداد
حاريات جديددة لده وقاند المااجئدي اد المصطدق الجديدد قداد لحيدواد بدر
قام ال ينبه االول فى ين ))  ،قما هو واضح في النكلين اآل يين:81

علما ب د ذلك الباحد أقدد فدي نادس الوردده علدى (( أد لدك العةدام ندير
بوضددوح الددى فدددييات بريدده بالكام د ب د و ةهددر السددمات ال نددريحيي لعةددام
ح القحف اد الحيواد قداد مدن العددادين ولدم المدس اددامده إال اليابسدي))
.82
ور م انكنا الحقيقي  ،فإد بعد ال طدوريين ددد ظلدوا علدى عصدبهم
و حددرياهم  ،فوجدددنا مجلددي نا دديونال جيو رافيددك ال طوريددي عندددما أعددادت
عدددر الندددك ال صدددحيحي لدددذلك الكدددادن ا حادددور مارسددد نوعدددا مدددن
ال حريددف وال مويددر ،فةهددر عليدده (( نددو مددن االيحددان واييهددام الم عمددد
ل مرير فكرة سلف الحوت فال ج النا ر الى دليس الاناد باس صدام صورة
 81أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 82أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
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ل Pakicetusفددى وضددع السددباحه مددع ذي د مك نددم انسدديابى قددذي السددمكي
وأرجد دصدديرة نسددبيا ر ددم اندده حيددواد بددر بالكامد والمالحد ايطددا اد
الرسددوم ةهددر السددادين الصلاي ددين م ددد إلددى الددوران ،يعطددان انطباعددا ب نهددا
عم ما 'هعانف'))  ،قما هو مبين في النك اآل ي:83

فددانةر إلددى ايصددرار علددى ال حريددف والصدددا وال طددلي عددن عمددد
وساب إصرار و رصد ،هذا المنهج هو الذ أسس لل طدور العطدو الدذ
يقول به العق الملحد وبنى عليه منهجه في االس دالل .
الشاهد الساادس :مادادد أد ال طدوريين مدن المالحددة وأمادالهم عرضدوا
على الناس حاريي سموها ((رودوس وس))  ،هعموا أنها حلقدي وسديطي بدين
ددوروها حسددد أهدددوادهم و صميندددا هم فدددم
الاددددييات البريدددي والحدددوت  .ف صد ه
عرضددوها فددي ا دددرطي و(( الم دداحف والك دد المدرسددديي قمصلددوق لديددده
ميدمات جوهريده لل حددول مدن حيددواد بدر الددى حيدواد بحددر حيد لددوح
نك السادين الى مدا يندبه المعدانف ونمدو الدذي الندبيه بدذي الحدوت )) ،
قما هو مبين في الصور ين ال ُم صيل ين :84

وعنددما عرضددوا لدك الحاريددي فدي فدديلم وفدادقي الحد (( الددق ور قددارل
فيرنددر القدددادم علدددى ال وفيدد بددداين العدددر ا حاددور للحيدددواد بجامعدددي
مينددي اد والحاريددات الاعليددي .وعلددى وجدده الصصددوي ال وجددد ا أحددافير
ُةهر الذي او المعانف وهى ا يان ذا ها ال ي ي م اسد صدامها قددلي علدى
أد هدددددددذا المصلدددددددوق هدددددددو الحلقدددددددي الماقدددددددودة فدددددددي طدددددددور الحي ددددددداد .
لالس بياد عن لك اال كاليي ددام فيرندر بدإجران مقابلدي مدع جنجدري العدالم
 83أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 84أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
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المس ول عن اق نا وإعادة بنان((رودوس وس) وقاد الددق ور جنجدري
دد رو لاكرة أد((رودوس وس)) قاد يم لك ذيدال بدداديا للحدوت .وقاند
المااجئي فى ردد على س ال فيرنر حول قيايي صمدين ذلدك الندو مدن الدذي
بددددددود وجدددددود عةدددددام ددددددعم الاكدددددرد و قيددددددد انهدددددا مجدددددرد كهندددددات ...
اع ددر جنجددري أيطددا أد المعددانف دددد ددم صمينهددا بدددود وجددود االدلددي
الداعمدددي بالعةدددام  ))...وفدددي الدديقدددي  1:45مدددن الايدددديو أدنددداد 85يع دددر
جنجري ب د الصور الم علقي ب ((رودوس وس)) ما الذي وياليي )).86
علمددا بد د الصددورة الحقيقددي ليسد قمددا عرضددها ال طوريددود ،وإنمددا هددي
م مالدي فدي عةدام الحاريدي قمدا وردت فدي مرجدع قامبد الندهير ،وهدي فددي
النك ال ُمبين أدناد ،وهدو مصدالف للندك ال طدور الدذ صيلده ال طوريدود
يددر
حرياددا و ميياددا ان صددارا لدددينهم ،فقددارد بددين النددكلين ،87فال صددر
العلمي وال مييف واضحاد جدا.

ومن لك الممارسات ال حريايي و يرها ي بين أد ه الن ال طدوريين -مدن
المالحدددة وأماددالهم -يع مدددود علددى ددواهد دليلددي جدددا ،وال كاددي ل كددوين
صور صحيح للحاريي ،ب إنها (( أدلي افهي جددا بمدا يجعد مدن المسد حي
إبعاد العنصر الذا ي عن الن يجدي العلميدي  ،فيبقدى المجدال عرضدي للصالفدات
الحادة )) .88وما هدذد المعطيدات النادصدي والمميادي هدي ال دي يع مدد عليهدا
العق الملحد ويبني بها عقاددد ايلحاديي ،وبها يجدادل وي ةداهر أنده صداح
منهج اس داللي علمي حياد .
http://www.youtube.com/watch?v=5G5vAc5_VJo 85
 86أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 87أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 88مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 44 – 43 :
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الشااااهد الساااابع :ي علدددد بنددداهد مددددن دددواهد ال مويددددر ال دددي مارسددددها
ال طوريود من المالحدة وأماالهم ،وماادد أد جريدة “النرق ا وسق” ليدوم
(الاالفددان 1555/8/15م :ق ب د قددول"(( :علمددان اقسدداورد ودددعوا العددالم
أقار من  85عاما – ا هام عالم أجناس بريطداني بدال موير حيد إد المددعو
"آرفر قي " .أُدين نه هعم اق ندا هيكد عةمدي نصداه ينسداد ونصداه
لقرد .لكدن ا طدح ب نده قداد ددد ددام ب جميدع العةدام وإعدادة رقيبهدا  .والدذ
اق نف هدذا ال مويدر هدو البروفسدور “فراندك سبنسدر” المددرس فدي جامعدي
قددوينم (نيويددورك) .يقددول البروفسددور “مايكد دن ددود”  :ه
إد قد ه مددا عددر
ه د الن الددذين يصددددود هددذد النةريددي الااسدددة مددن مصلودددات يمعمددود أنهددا
حلقات ماقودة ي طح أنها ليس قذلك ب نددر حد أصدنا مك نداي مدن
المصلودات وليس حلقي من هذد الحلقات الماقودة )).89
الشااااهد الثاااامن - :مدددن مويدددرات و العبدددات ال طدددوريين مدددن المالحددددة
وإودددوانهم أنددده فدددي (( سدددني 1552م أُعلدددن أنددده أُق ندددا حاريدددي بالصدددين
درو لهدا إعدالم ال طدوريين بددعو أنده قندف علمدي
لديناصور له ري  ،فَ ه
عن الحلقات الماقودة بين المواحدف والطيدور .فلمدا أجريد عليهدا ال حاليد
العلميي الماصلي بدين أد (( ال راقيد ال دي صدورها أنصدار ال طدور بإفدارة
علدى أنهددا "ريد طيددر" ال مد فددي الواددع للددري بصدلي )) .90و ددم قنددف
المسد لي فددي مقالددي بمجلددي العلددم بعنددواد " :ن ددف الددري مددن الديناصددور ذ
الري ".!!!! 91
الشااااهد التاساااع :ي علددد بالحلقدددي الماقدددودة الممعومدددي بدددين الديناصدددور
والطيور الحدياي  ،ودد قان عبارة عن رأس وجسم طدادر وذند وأطدرا
ديناصور .و اصي ذلك أنه في (( سني  1555م ،هب مدرة أودر عاصداي
"الطيددر -الديناصددور" .إذ دُدددم للعددالم حاريددي أوددر اق نددا فددي الصددين
بوصدداها "دلدديال مهمددا علددى ال طددور" .ودام د مجلددي نا ددونال جيوجرافيددك
 ، National Geographicب ص د الحملددي ،برسددم وننددر صددور وياليددي
"لديناصدددور ذ ريددد " مسددد وحاة مدددن الحاريدددي ،و صددددرت هدددذد الصدددور
عندداوين ا وبددار فددي عددددد مددن البلددداد .وأطلدد فدددي الحددال االسددم العلمدددي
أرقيوراب ور لياونينجنسم على هذا الندو ، ،الدذ ديد إنده عداش دبد 120
مليود سني مط )).92
 89نقال عن :اعدام نةريي داروين  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 90أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 91أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 92أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .

44

صفحة مجلة ناشيونال جيوغرافك التي نشرت الحفرية المزورة

93

لكددن الحقيقددي لددم كددن قددذلك ،فقددد بددين أد (( الحاريددي ممياددي نهددا ر ِّقبد
بمهددارة مددن ومددس عينددات مناص دلي .وبعددد عددام واحددد ،أفب د مجموعددي مددن
البدداحاين ،قدداد مددن بيددنهم أيطددا فالفددي علمددان حاريددات ،هيددف هددذد الحاريددي
بمسدداعدة ال صددوير المقطعددي با ددعي السددينيي عددن طري د الكمبيددو ر .وفددي
الوادع قداد الطيدر-الديناصدور مدن ددبير أحدد أنصدار ال طدور الصدينيين .إذ
ك الهواة الصينيود الطير-الديناصور من  88عةمدي وحجدر بعدد لصدقها
بال ران وايسمن  .و نير البحوث إلى أد ا رقيوراب ور دد بُني من الجمن
ا مامي لهيك عةمي واي بطيدر ددديم ،وأد جسدمه وذيلده طدمنا عةامدا
من أربع عينات مص لادي .ونندرت المجلدي العلميدي :الطبيعدي  ،مقالدي وصدا
فيهددا ال مييددف علددى هددذا النحددو " :ددم ايعددالد عددن حاريددي ا رقيوراب ددور
بوصددداها "الحلقدددي الماقدددودة" و ُهعدددم أنهدددا ربمدددا قانددد أفطددد دليددد مندددذ
ا رقيوب رقس علدى أد الطيدور طدورت ،فدي الواددع مدن أندوا معيندي مدن
الديناصددورات آقلددي اللحددوم .ولكددن ،بددين أد ا رقيوراب ددور مييددف ددم فيدده
جميدددع عةدددام طيدددر بددددادي وديناصدددور دروماصدددور يدددر ددددادر علدددى
الطيراد ...ودد م هريد عيندي ا رقيوراب دور ،ال دي ديد إنهدا جُمعد مدن
كوين جيوفو انج الذ ين مي إلدى العصدر الطبا دير المبكدر فدي ليداونينج،
وار الصين فم بيع فيمدا بعدد فدي السدوق ال جاريدي بالواليدات الم حددة....
ونس صلا من ذلك أد ا رقيوراب ور يما نوعين أو أقار من ا حيان وأنه
ُج ِّمدددع مدددن عين دددين مص لا دددين علدددى ا دددد  ،بددد ربمدددا مدددن ومدددس عيندددات
مص لاي.94)) "...

 93فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميددي  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يددددددددددددددددي  .وانةددددددددددددددددر مدددددددددددددددداال مودددددددددددددددددع . HTTP://WWW.MOREORLESS.AU.COM/KILLERS/POT.HTML :و
HTTP://WWW.INDEPENDENT.CO.UK/ARTS-ENTERTAINMENT/BOOKS/NEWS/MAOS-GREAT-LEAPFORWARD-KILLED-45-MILLION-IN-FOUR-YEARS-2081630.HTML
 94أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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علما ب د مجلي نا ونال جيوجرافيك الم يدة لل طور العطدو قاند علدى
علم ب د لك الحاريي مدمورة ،لكنهدا جاهلد ذلدك عصدبا و حريادا و العبدا
ان صارا لل طور .د العالم (( س ورس .ل .أولسود رديس دسم علم الطيور
بالمعهد ال ِّس يماسوني ا مريكي النهير ددد أعلدن أنده حدذر فدي السداب مدن أد
الحاريي هاداي ،ولكن إدارة المجلي جاهل حذيرا ه  ...فكداد ممدا دالده (( :
ين
ولكن ا طح لي في النهايي أد النا ونال جيوجرافك لم كن مه مي ب
عدا المبدأ الدو ما ي ال ال بن د طدور الطيدور عدن الديناصدورات")).95
ودددال أيطددا " (( :كمددن المنددكلي فددي أد النا ددونال جيوجرافيددك عرف د فددي
ودد مددن ا وددات أد الحاريددي ممياددي ،لكدن هددذد المعلومددات ظلد فددي طددي
الك ماد" )) .96لكنها بعد عدة هور ق بد إعالندا صد يرا جددا ال يكداد يُقدرأ
راجع فيه عن المعم باق نا الحلقي الماقودة .و بعد ف رة أور م وضع
إعالد قبير على صاحا ها راجع فيده عدن القصدي )) بعددما وددع قايدر مدن
القران ضحيي هذا ال موير والصدعي والاطيحي.97
الشااااهد العاشااار :مدددن مويدددرات و العبدددات ال طدددوريين مدددن المالحددددة
وإووانهم ال ي اه موا بها على أنها ما الحلقي الماقودة بين القردة واينساد
 ،إنهدددا الحاريدددي المعروفدددي بحاريدددي رجددد أروك المك نددداي سدددني 1582م،
و اصي عمليي مويرها عرضه علينا الصورة اآل يي:98

 95أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 96أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 97فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميددي  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يددددددددددددددددي  .وانةددددددددددددددددر مدددددددددددددددداال مودددددددددددددددددع . HTTP://WWW.MOREORLESS.AU.COM/KILLERS/POT.HTML :و
HTTP://WWW.INDEPENDENT.CO.UK/ARTS-ENTERTAINMENT/BOOKS/NEWS/MAOS-GREAT-LEAPFORWARD-KILLED-45-MILLION-IN-FOUR-YEARS-2081630.HTML
 98فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميددي  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يددددي  .وانةددددر مودددددعHTTP://WWW.HALLEETHEHOMEMAKER.COM/2010/09/CREATION-DARWINIAN- :
/EVOLUTIONARY-FRAUDS-PT-X
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إنها فطيحي من فطادح الممورين المصادعين ال ُمطلين من ال طدوريين
المالحدة و أماالهم ،قنا جانبا من ممارسا هم ال حريايي الكايرة والصادمي.
هددذد وأماالهددا هددي ال ددي دام د عليهددا ورافددي ال طددور العطددو  ،وهددي ال ددي
ي بناهددا العق د الملحددد ويدددافع عنهددا سددوان مارسددها هددو بناسدده أو يددرد مددن
ال طدددوريين ،فهدددي قلهدددا يع مدددد عليهدددا العقددد الملحدددد فدددي سددديس منهجددده
االس د داللي و طبيقدده .فمدداذا نن ةددر مددن مددنهج أدامدده أصددحابه علددى ال مييددف
وال الع وال طلي والصدا والناعيي واالن هاهيي ؟؟ .
الشااااهد األخيااار -الحاااادي عشااار :-ي علددد ب مويدددر ال طدددوريين المالحددددة
وإوددوانهم للسددج الحاددر ال ُمك نددف فددي مدددة  105سددني  ،وال ُماب د للصل د
المناصد  .إندده يسددج ندداط بقددوة بعدددم وجددود الحلقددات الوسدديطي بددين أنددوا
الكادنات الحيي ،منذ عصر االناجدار الكمبدر ومدا بعددد .قمدا أنده يندهد بد د
الكادنددات ظهددرت فج د ة ومناصددلي وال سددلف لدده ،بمعنددى أنهددا ظهددرت بدددود
مقدمات طوريي  .و لك الكادنات لم كن مسبودي إال بكادندات وحيددة الصليدي،
ال ي هي ناسها لم طور فبقي على حالها طيلي اريصها إلى اليدوم قمدا هدو
مبددين فددي النددك البيدداني اآل ددي ال ُممادد للسددج الحاددر الموافدد لل دداري
الطبيعي للكادنات الحيي:99
 99أبو ح هللا  :ما قنا عنه سجالت الحاريات والم حجرات ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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السجل الحفري الطبيعي
لكن ال طوريين من المالحدة وأماالهم لمدا لدم يعجدبهم ذلدك السدج نده يهددم
عقيد هم ال طوريي هدما ،فإنهم رقود وران ظهورهم واو لقدوا سدجال حاريدا
ممورا حس أهوادهم ومصالحهم  .وضعود ووططود وجسدود علدى مقداس
ورافددي ال طددور العطددو  ،وددالاوا بدده السددج الحاددر الصددحيح الددذ يُابد
الصل المناص والم عددد للكادندات وجعلدوا سدجلهم سدجال طوريدا لده أصد
واحد منه طورت ق الكادنات الحيي قما هو ُمبين في سجلهم اآل ي:100

السج الحار ال طور

وو امددا ل لددك النددواهد ي بددين منهددا أنهددا ددواهد دام ددي مددن الممارسددات
ال مويريددي وال طددليليي ال ددي مارسددها ال طوريددود مددن المالحدددة وأماددالهم،
و نددهد علدديهم أنهددم أددداموا جانبددا مددن عقاددددهم ومندداهجهم االس د دالليي علددى
مقدددمات ومعطيددات مكذوبددي ومددمورة عددن عمددد وسدداب إصددرار و رصددد
ان صارا لدينهم ومصالحهم  .علما ب د العق الملحد قاد طرفا فاعال في لك
الممارسات ال مويريي من جهي ،وب بنيده لمعطيدات ومدماعم عقاددد الارضديي
ال طوريي من جهي اور .

 100أبو ح هللا  :ما قنا عنه سجالت الحاريات والم حجرات ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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أما النموذج العاشر :في طمن دواهد أودر مدن ممارسدات االوادان
والصدا وال طلي ال ي مارسها العق الملحد بناسه فكاد طرفا فيها ،أوال ي
مارسددها يددرد لكندده بناهددا واع مددد عليهددا وألحقهددا بممارسددا ه وبنددى عليهددا
مواداه وعقاددد .منها النواهد اآل يي:
أولهااا :مددن الااب د علميددا أندده بعددد اق نددا صدداات ووصددادا ووظددادف
القسم ا قبر من النريق الورافي عند اينسداد والمندهور بدالجينوم البندر
في مطلع القرد الواحدد والعندرين؛ و بدين منهدا أنده لديس صدحيحا أد القسدم
الكبير أو ا قبدر مدن مسداحي المورفدات -الجيندات -ال فادددة منهدا وال وظيادي
لها قما ادعى المالحدة ؛ وإنما الصحيح هو أنه بين أد لدك المسداحات هدي
(( فعليددا ك ح ددو علددى عليمددات أساسدديي لنمددو وحيدداة البنددر وسددادر الكادنددات
الحيدددي ا ودددر !! ..بددد وددددد حمددد مادددا يح فهدددم ا مدددرا المعقددددة ماددد
السرطاد والسدك ات الدما يدي والقلبيدي !! ..هدذا مدا أقد ده ا بحداث اليدوم ...
يبدو أد لك المواد المك ناي  ...ك حم أ ل ال عليمات ال ي دل الجسم على
قيايي اس صدام جينا ه !! ..على سبي الماال  :م دى وأيدن يُاعد عمد جيندات
معيني أو يُبطلها !! ..وإلى أ مد !!! .101))..ومع أد هذد هي الحقيقي فإد
المالحددة قمددا قدانوا دبد اق نددا لدك الحقدداد يددعود أد معةددم المورفددات
وردة وال فا ددة منها ،وال وظيادي لهدا ،فدإنهم جداهلوا لدك الحقداد المك نداي
ال ي صددم هم وأبطلد أقداذيبهم ومدماعمهم وأصدروا علدى مدواداهم الكاذبدي
والمدددمورة ،وبقدددوا يدددرددود قدددذبهم .مدددنهم قددداهن مالحددددة العصدددر المهدددر
الما ددر ري نددارد دوقينددم الددذ بقددي يكددرر قذب دده -بعددد اق نددا الجينددوم -
بقولدده (( :إد الجددمن ا قبددر مددن الجيندددوم  :ال فاددددة مندده ويسدد و وجدددودد
بعدمه )) .102وهعم آور أد ال البيي العةمى من م ابعدات الحمد الندوو
ال ير منارة ليس ذات فاددة أو ير مر وب فيها  .-103ومع أد هذا المعم
باط د  ،فددإد العق د الملحددد ُمصددر علددى موادادده باس د صدام الصدددا وال طددلي
وإ ا ال حقاد العلم ال ي هدم ق أصول ايلحاد قما بيناد في ق ابنا هذا.
الشاهد الثاني :مطمونه أنه في سني  2512م م اق نا (( أليا ليني
مددن عةددام ديناصددور ددم اق نددافه حدددياا ،وبعددد اجددران او بددار مقيدداس عمددر
العةم بين أنه يرجع قريبا إلى  35ألف سني  .علما ب د ال طدوريين يددعود
أد الديناصددورات انقرض د منددذ  25مليددود سددني )) .فلمددا وجدددوها مصالاددي
لنةددري هم ب د و هدددمها أواددوا لددك ا دلددي بدددال مددن (( إعددالد هددذد الن يجددي
 101أبو ح هللا  :أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال ال اسع عنر  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 102نقال عن :أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال ال اسع عنر  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 103أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال ال اسع عنر  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
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المذهلدددي لوسددداد ايعدددالم العالميدددي دددم إوادددان ا دلدددي  .هكدددذا يصدددد علمدددان
الداروينيي القران )) .104وعن ذلك أنةر الصورة اآل يي:

إد ه الن ال طوريين من المالحدة وأماالهم أوادوا لدك الحاريدي نهدم لمدا
قانوا يمعمود أد المواحف قالديناصورات هي ال دي طدورت إلدى الطيدور
والادييات البريي والبحريي منذ عندرات ماليدين السدنيين ،فدم وجددوا أد ذلدك
الكنف يهدم نةري هم وياب أد الديناصورات لدم طدور ،وبقيد قمدا هدي
إلدددى ودددد دريددد  ،إلدددى مدددا بعدددد ظهدددور الاددددييات والرديسددديات واينسددداد،
وعاصددرت لددك الكادنددات؛ فددإنهم لمددا بين د لهددم هددذد الحقدداد أواددوا لددك
الحاريي  .ولو قان في صالحهم ما أواوها ،ولو اس طاعوا حرياها لحرفود
وأظهروها في ك طور قعداد هم ،فلمدا عجدموا أواوهدا .وأعمدالهم هدذد
قلها أعمال إجراميي في ح العق والعلم ،فالقوم م عصبود للباط ال للحد
 ،وعليها أداموا منهجهم في البح واالس دالل  .فماذا نن ةر من منهج أدامه
أصددحابه علددى مادد لددك الممارسددات الالأوالديددي والالعلميددي والالعقالنيددي
؟؟!!.
الشاهد الثالث :ماادد أد ال طوريين من المالحدة وأمادالهم لمدا دأبدوا علدى
الصدددا وال الع د وإواددان الحقدداد بن د ى الطددرق ،وإعددادة بنددان الحاريددات
البنددريي و يرهددا ،فددم يُصددورونها فددي الك دد والمندداهج الدراسدديي بمسددحي
طوريي ،فإنا وجددناهم يحرصدود علدى دردندي الحاريدات البندريي ،وأنسدني
الحاريات القرديي ،قإواان مةاهر الذقان في اينساد وإبراه مةاهر بهيميي.
من ذلك ماال يصورود إنساد ناينددر ال إنسدانا بددادي الدذقان ر دم أنده درك
أفارا نهد على أنده إنسداد ال ددرد قالرسدومات والل دي والاقافدي .ومدن جهدي
أور يصورود القردة االفريقيي بلمحات من الذقان اينساني (( والمنداعر
 104فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةر مودعHTTP://WWW.CREATIONMOMENTS.COM/RESOU...-EVOLUTIONISTS :

05

فددي العيددود  .وهددذد اسد را يجيي ُم بعددي فددي الك د المصددورة ال ددي د كلم عددن
أصدد اينسدداد  .وي َُحددذر عددالم ا حددافير جونافدداد مددارقس  ...مددن أد هددذد
ال صددرفات ال ددي ددوهم " ب نسددني " القددردة أو " دردنددي" البنددر ال ددمال  .ال
مال قلمات عالم االناروبولوجيا الجسميي النهير  :إرنس هو ود صحيحي
 " :إد االس رداد الممعوم لألنماط البنريي القديمدي لده ديمدي علميدي ضدئيلي ،
ب ليس له أ ديمي نهاديا سو طلي العامي" )).105
الشاااهد الرابااع :مطددمونه أد مددن عمليددات االواددان ال ددي ي بناهددا العق د
الملحددد ويع مددد عليهددا  ،والددراجح أندده ددارك فيهددا مددا أ ددار إليدده فري د مددن
الباحاين ا مريكيين إلى أنه دد م العاور على هياق عةميي قايدرة لإلنسداد
الحدي في طبقات دديمي ،عود إلى همن ما دب ال داري ندهد بد د اينسداد
الحالي عاصر القرود النبيهي بالبنر ،لكن ال طوريين جاهلوها عمددا نهدا
بط نةري هم ال طوريي.106
فانةر قيف ينصر العق الملحد إلحادد ،ينصرد بالباط والصدا وإوادان
الحقاد !!!!  .عجبا من هد الن القدوم  ،فكيدف يرضدود ناسدهم فعد ذلدك
وهم يعلمود أنهدم ي عمددود ال حريدف والصددا والكدذب علدى أناسدهم وعلدى
الندداس؟؟ ف د ين الموضددوعيي ،والحيدداد وا مانددي العلميددي؟ ،ولمدداذا يصددادعود
أناسدهم و يددرهم ؟؟  ،ولمدداذا هددم اناعيدود وان هدداهيود إلددى لددك الدرجددي ؟!!
وه الح يُن صر له ب لك ال صرفات والوسداد الالوالديدي والالعلميدي ؟؟ .
وقيددف يكددود حددال ديددن أو مددذه  ،أو عقيدددة قددوم علددى لددك الوسدداد ؟؟.
وألديس لدك ال صدرفات هددي بناسدها دليد دامدغ علددى بطدالد ورافدي ال طددور
العطددو ال ددي هددي مددن عقادددد ايلحدداد ؟ ،فلددو قاندد ال طوريددي صددحيحي
الن صرت بالوحي والعق والعلدم  ،ومدا والاد هدذد المصدادر ومدا مسدك
با باطي و قوت با قاذي والصدا وال طلي  .ودد صدق العلم السويسر
سورود لوف ري عندما دال "(( :يومـا كما س وصف الداروينيي ب نهـا  :أقبر
ودعي في ـاري العلم " !!.107))..
الشاهد الخام  :ماادد أنه في سني 2555م  (( :ددم العلمان ا ميرقيدود
دليال جديدا على أد نةريي داروين في الننون واالر قان قاند وطد  ،وذلدك
بكنددف فريد عددالمي مددن علمددان أصددول الجددنس البنددر مددن جددامع ي قددين
س ي وقالياورنيا النقاب عن أدددم أفدر معدرو للبندر علدى وجده ا ر ،
وهو هيك عةمي إفيوبي يبلغ عمدرد حدوالي أربعدي ماليدين وأربعماددي ألدف
 105مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 44 – 43 :
 106فري من العلمان :ول ال طور  ،ي. 10 :
 107أليس مدة مليارات وماليين السنين قافيي لبدن الكود والحياة صدفي ومن فَم طورها ؟!! ،..مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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سني أطل عليه اسم "أرد " .وأعلن فري البح أمس الصميس أد اق نا
"أرد " ياب أد البنر لم ي طوروا عن أسدال يندبهود ددردة الندمبانم ،
مبطلين بذلك االف راضات القديمي بد د اينسداد طدور مدن أصد ددرد)) .108
والناهد هنا هو أد ((وساد االعالم ال ربيي عامل مع الصبر بعدم المبداالد
)) .109بمعنددى أنهددا مارس د ال ع دديم وايواددان ضددد هددذا الصبددر العلمددي الهددام
والصطيددر والهددادم لحكايددي ال طددور العطددو  .وذلددك دليد علددى أد المالحدددة
وال طدددوريين وأمادددالهم هدددم المسددديطرود علدددى وسددداد ال ربيدددي ،قمدددا هدددم
يُسددديطرود علدددى معةدددم المعاهدددد والمراقدددم العلميدددي المه مدددي بالحاريدددات
وال دداري الطبيعددي ،وهددذا الددذ مكددنهم مددن إواددان وممارسددي لددك ا عمددال
ال مويريي وال طليليي ال ي ذقرنا جانبا منها.
الشاهد السادس  :ي عل بحاريي إنساد جداوا  ،و اصديله هدو أد الطبيد
الهولند يوجين ديبوا -أفنان عمله فدي الجدي الملكدي الهولندد  -سدافر إلدى
(( جاوا حي عار في دريي قدع علدى نهدر سدولو علدى دطعدي مدن فدك سدالي
وسن واحدة في الحاريات ال ي قاد يجريها هناك سني  1855م  ،فم عار في
العدددام الدددذ يليددده سدددني 1851م علدددى دطعدددي مدددن دحدددف جمجمدددي مالطحدددي
ومنصاطي وفيها بروه فوق العينين وبروه في الصلف  ،وقداد واضد كحا أنهدا
ال عود إلى إنساد عاد حي قاد حجدم الددمات صد ي كرا  ،وفدي السدني ال دي
ل ق ذلك عار في ناس لك المنطقي (ولكدن علدى بعدد  45م قريبكدا) علدى
عةمي فصذ إنساد  ،ف م صدناعي الصبدر سداع ها أد هدذد هدي بقايدا سدلف ددديم
فرو ال طوريود لهدذا الصبدر علدى أنده يماد
لإلنساد ا به بالقرود )) .110ه
الحلقي الماقودة بين القرود والبنر وأصب وا على لك الحاريي صاات قاذبدي
قعاد هم.111
لكددن ا مددر انكنددف بعددد فالفددين عامددا عندددما اع ددر المددمور والمصدداد
الدق ور ديبوا ب نه (( وجد بالقرب من هدذد العةدام وفدي نادس المسد و مدن
الطبقي ا رضيي جماجم بنريي عاديي ،ودبي وفا ه أعلن عن الحقيقدي وددرر
أد إنساد (جاوا) ربما قاد ددرد جيبدود ولديس مصلوددا ك دبيها ك لإلنسداد علدى
ايطدالق )) .112وأد (( مدا وجددد لدم يكدن إال جمجمدي ددرد قبيدر ...وأنده فددي
http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2009/10/3/ -%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A- 108
%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9 -%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
 109أبو المسي  :دسم الملف النصصي ،مودع حمبwww.tajdeed.org.uk › :
 110أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يدي .و محمدد بربداب :نقدد نةريدات ال طدور من دديات حدراس
العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 111محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 112محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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الود د ناسدده وفددي المكدداد ناسدده وجددد عةامددا عددود بددال ددك إلددى اينسدداد
الحالي)).113
ذلك ال وايواان بناد المالحدة وال طوريود وننرود بين الناس فدم بعدد
فالفين عاما ينكنف ا مر باع را الممور ناسه .لكدن الدذ يهمندا هندا هدو
أد العق د الملحددد ي بنددى ما د لددك الممارسددات ال مويريددي وال طددليليي ال ددي
يُمارسها ال طوريدود مدن المالحددة وأمادالهم ،ويددافع عنهدا نهدا مدن عقادددد
ايلحاديي .فهو عق ي بنى منهجا اس دالليا يقوم أساسا على ال د وال العد
وال طلي والصدا والناعيي واالن هاهيي ان صارا لصرافي ايلحاد.
الشاهد األخير -السابع : -ي علد بطريقدي مدن طدرق ممارسدي ال طدوريين
من ا لمالحدة وأماالهم لل وال طلي فدي عداملهم مدع الحاريدات .فقدد بدين
با دلددي الكايددرة والم نوعددي -قددال ي سددب ذقرهددا -أنهددم عندددما يسدد صدمود
الحاريات ل حديد عمر أدددم حاريدي لإلنسداد الحدالي  ،أو للةادر ب دددم سدلف
لإلنساد نجدهم إد قان الحاريي لإلنساد فعال ،فإنهم يدعود أنها إلدى القدرد
أدددرب مندده إلددى اينسدداد؛ وإد قان د لقددرد منقددر أو يددر منقددر فددإنهم
يعكسود ا مر ويدعود أنها لإلنساد أدرب منده إلدى القدرد !!!! .114ياعلدود
هددذا ال د والصدددا بحاددا ور بددي مددنهم للوصددول إلددى حلقددات وسدديطي بددين
اينساد والقرد ليسد دلوا علدى صدحي ورافدي ال طدور العطدو .لكدن هيهدات
وهيات ،د من يطل الحقيقي ال يكذب وال ي  ،وال يُصاد  ،والحقيقدي ال
ح ا إلدى لدك الممارسدات نهدا ملدك بدذا ها ا دلدي القطعيدي علدى صدددها
صح ها .
النموذج الحادي عشر  :من نمداذ ال مويدر وال طدلي ال دي يُمارسدها
العق د الملحددد ويقدديم عليهددا منهجدده االس د داللي،أد الملحددد ري نددارد دوقينددم
ان صر لمنهجه في االس دالل مدن ودالل نقددد لمدنهج االسد دالل عندد المد من
ضع إيمانك في العلدم ...
باهلل ،فقال  (( :اييماد هو الهروب العةيم))  ،و(( َ
هناك الكاير ال نعرفه .لكن نن عليه لنرحه  .ألديس هدذد الحجدي مدن علدم
الارا ات ؟ ال نعر االجابي لكن يوما ما العلم سينرحه  .قيف اذد يص لف
هذا الكالم عندما نس دعي هللا عن ما ال نعرفه ؟ -حجي إله الارا ات – لمداذا
أضع إيماني أو فق ي بهذا الذ ع ر ب نك ال عرفه ؟ )).115

 113أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 114أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 115مق طاات صاع االلحاد  ، 2:من دىات حراس العقيدة ،على النبكي المعلوما يي . .
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أدول :لَ َما قاد العق الملحد مالسا في منهجه االس داللي دادما على ال د
وا لصدا وهددم المنطد والعلدم وجددناد يد هم المد منين ومدنهجهم بمدا هدو فدي
المالحدة ومنهجهم ولديس هدو فدي المد منين ومدنهجهم مدن جهدي؛ فدم هدو مدن
درو للنددبهات طددليال و لبيسددا لصلددق
جهددي أوددر ي عمددد االف ددران علدديهم ويد ه
ا وراق محاولي منه لقل الطاولي على الم منين .ومسلكه مكنو وظداهر
البطالد  .نه أوال إد اييماد باهلل عالى هو فعال هروب إلى هللا  ،وهروب
إلدددى البديهدددي والمنطددد والعلدددم والدددوحي ،لكنددده لددديس هروبدددا إلدددى الصرافدددي
والطالل والنيطاد وا هوان  .فاييماد باهلل عالى هو عدين البديهدي والعقد
والعلم  ،وهو ح وعدل ،ويقين وفبات  ،وعقالنيي وفطرة وبديهي .نه يُقديم
إيماندده بصالقدده علددى مقدددمات ومعطيددات دطعيددي يقينيددي بدددلي الددوحي والعق د
والعلم ،فيكايه ليُاب إيمانه باهلل أد يقدول :أندا قدادن مصلدوق لدم أولد ناسدي،
ولن اس طيع أد أولقها فال بد أد هللا هو الدذ ولقندي  .ويقدول أيطدا :الكدود
مصلوق فالبد له من ودال  .لكدن الملحدد محدروم مامدا ودطعدا مدن ماد هدذا
المنهج االس داللي ومقدما ه ومعطيا ه القطعيي والبديهيي .إنه لن يسد طيع أد
يقدم وال مقدمي واحدة صحيحي كود لها ن يجي دطعيي ابد عددم وجدود هللا.
ودد نادننا مماعمه وم الطا ه في ق ابنا هذا وبينا بطالنها و هاف ها .فايلحاد
هدددو هددد روب مدددن الدددوحي والمنطددد والعلدددم وار مدددان فدددي أحطددداد ا هدددوان
والةنود والصرافات وا باطي  .إنه عصياد للبديهدي ،وعنداد للعقد والعلدم،
وظلم للناس وضرب من الجنود !! .وعليه فإد اييمداد بداهلل إيماندا صدحيحا
وف د الدددين الح د ومددا قولدده الاطددرة السددليمي  ،ال يصددح وصدداه ب ندده إيمدداد
ال اجددوات والارا ددات وال رديعددات ،وإنمددا هددو إيمدداد بددديهي ضددرور يقددوم
على الوحي والعق والعلم.
وفانيا ليس صحيحا أنندا ال نعدر هللا عدالى  ،فدالم من الحد يعدر هللا
عددالى ،ودددد عددر عليدده بواسددطي أنبياددده ورسددله وق بدده المنملددي علدديهم،
وب ددبرد فددي ناسده ووادعدده وفدي الكددود قلدده  .فداهلل عددالى لديس مجهددوال لددد
الم منين قما هعم الرج  ،وإنما الملحد هو الذ قار به وأنكرد وأ ل على
ناسدده معرف دده ف صددبح أعمددى البصددر والبصدديرة؛ ف د نكر والقدده وآمددن بيلهددي
النةر عن االسدمان ال دي أطلقهدا
إلحاديي عميان نس إليها ول الكود ب
عليها .فسوان سماها دوانين الطبيعي ،أو الصدفي ،أو العدم ،أو الطرورة ،أو
04

االن صاب الطبيعي ،فهي قلها آلهي آمدن بهدا العقد الملحدد عنددما قادر بصالقده
ونس د إليهددا ولدد الكددود و طددورد ،وبهددا لدديس مددأل الاجددوات والارا ددات
والصرودات فقق وإنما أدام عليها دين ايلحاد .
وفالاا إد ةاهر هذا الرج الملحد بالعلم وا هامه للم من ب نه ليس علميا
هو قالم هادف ُم هاف باط  ،وهو من باب الصددا وال طدلي نده إهذا قداد
إنسدداد مددن حقدده أد يد كلم باسددم العلددم فإندده ال يحد للملحددد أبدددا أد يد كلم
باسمه .وإذا سُمح للملحد أد ي كلم باسم العلم وبنروط فهو آور من ُعطى له
الكلمي لي كلم باسدم العلدم به اندا واف دران عليده .د العقد الملحدد هدادم للعقد
والوحي والعلم ،وال ينطبق ب ضوابق أوالديي وال عقالنيي وال علميي فدي
ممارس ه لالس دالل العلمي ،وإنما يع مد اساسا علدى هدواد وأوهامده وناعي ده
وان هاهي دده .وهددذد الصدداات هددي صدداات فاب ددي ودطعيددي ال يناددك عنهددا العق د
الملحد وإال مدا قداد ملحددا  ،قمدا بينداد فدي ق ابندا هدذا .وعليده فكدالم دوقيندم
و ةدداهرد بددالعلم هددو قددالم باط د يندددر ضددمن ممارسددات ال د وال طددلي
والصدا ال ي بر فيها العق الملحد ان صارا للباط ال للعلم .ولدذلك أددول:
لو كلم العلم فإنه أول من ي برأ منهم من البنر المنحرفين فإنده سدي برأ أوال
مدن المالحدددة جملدي و اصدديال .نهدم أددداموا ديدنهم علددى هددم العقد والددوحي
درهُ حم
والعلددم .وهددم مددن الددذين يصدددق علدديهم دولدده عددالى(( :أَ حم َحح َس د ُ أَ َّد أَ حقاَد َ
ضددد ُ َسدددبييالك)(الاردددداد :
ُود أَ حو يَ حعقيلُد َ
يَ حسددد َمع َ
ددام بَددد ح هُددد حم أَ َ
ددود إي حد هُددد حم إي َّال َقا ح َ حن َعد ي
ح
دود بيهَدا
نس لَهُ حم دُلُدوب الَّ يَ حاقَهُ َ
،))44و(( َولَقَ حد َذ َرأنَا لي َجهَنَّ َم َقاييراك ِّم َن حال يج ِّن َو ي
اي ي
ك َقا َ حن َع يام بَد ح هُد حم
ُود بيهَا أُ حولَـئي َ
ُود بيهَا َولَهُ حم آ َذاد الَّ يَ حس َمع َ
حصر َ
َولَهُ حم أَ حعيُن الَّ يُب ي
ود)(ا عرا .))115 :
ك هُ ُم حال َ افيلُ َ
ض ُ أُ حولَـئي َ
أَ َ
النموذج الثاني عشر :ماادد أنه فدي سدني  1535وعلدى (( أرضديي نهدر
بالقسي الجمي وعلى ضاافه الصصريي بمنطقدي جلدين روه بواليدي كسداس
ب مريكددـا اق نددف رونالددد بريددد آفددـار أددددام ديناصددورات وآفددار أددددام بنددريي
عمالدددي فددي ناددس الطبقددي الجيولوجيددي .116))...والصددورة اآل يددي بددين ذلددك،
فيةهر أفر ددم ديناصور وإنساد في موضع واحد م داو :117

 116االصول ال امطه لالنساد و معطالت ال طور  ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلدى الندبكي المعلوما يدي .
وهيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 01 :
 117ا صدددددددددول ال امطدددددددددي لإلنسددددددددداد؛  ،و معطدددددددددالت نةريدددددددددي ال طدددددددددور  ،الجدددددددددمن الاددددددددداني  ،مدوندددددددددي نسدددددددددف ايلحددددددددداد  ،موددددددددددع
 ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMعلى النبكي المعلوما يي.
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ودد وضع في لك المنطقي (( عالمدـات إر داديي رادعدي والف دـات مايدرة
صددمم وصيصددـا للددرد علددى ال طددورين :البرهددـاد هنددـا -:
لإلن بدداد وق نهددا ُ
اينسـاد والدينـاصور عـا ـا معـا  ،))...إنها (( آفار ا ددام فدي جلدين روه
ويس حي طبعا أد كود هذد ا صابع وبهدذا ال مدايم الواضدح إال أدددام بندر
عاديين  .لكدن بالمقارندي طبعدا هدي أدددام أقبدر مدن أددامندـا لبندر أعةدم مندـا
حجمـا فال جواب من انصار ال طدورين ))  .118وصداها العدالم بدراد سد يجر
بقولدده ((:إد البنددر عا ددوا جددوار الديناصددورات وال مجددال للمراو ددي ف دلددي
جلين روه داطعي وحاسمي )).119
لك الحقيقي الماديي المنهودة والرادعي والدام ي والمذهلي لما قان هدم
عقيددة ال طدور ال دي هدي مدن أصدول وعقاددد ايلحداد وجددنا المالحددة عنددما
عجموا عن مويرها أو اوااده ا فإنهم انكدروا لدك الحقيقدي و جاهلوهدا بنددة
امطدي
ودمموها ،وأدولوها في دادرة ا مدور ال امطدي 120مدع أنهدا ليسد
وال هي من ا مور ال ُمبهمي .فعلوا ذلك عصبا للباط و مسكا بددينهم .مدنهم
الملحدد ري نددارد دوقينددم فقدد رفد االع ددرا بدذلك لدديس د لددك الحقيقددي
باطلدددي ،وإنمدددا نهدددا صدددالف دينددده  .فقدددال (( :عنددددما نقدددول أد الديناصدددور
واينساد عا ا معا فهدذا ببسداطي نسدف الداروينيدي  ...اينسداد والديناصدور
عا ا معا ؟ ،هذد عبارة فةي لل ايي  .نحدن بحاجدي لددعم الداروينيدي قد ف درة
دصدديرة )) .121فم ددى قان د ورافددي ال طددور مرجعددا علميددا يُرجددع إليدده ؟؟!!.
ولمدداذا ينكددر المالحدددة لددك الحقيقددي الماديددي المنددهودة لمجددرد أنهددا صددالف
ال طوريددي و نقطددها ؟؟  .ولمدداذا ي ددرك العق د الملحددد لددك الحقيقددي ويجعلهددا
وران ظهرد وي ناساها ويقممها من أج ورافي ال طدور العطدو ؟؟ .وألديس
هذد المواددف هدي رفد لمدنهج االسد دالل العلمدي الصدحيح؟؟ .ولمداذا قداد
 118االصول ال امطه لالنساد و معطالت ال طور  ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلدى الندبكي المعلوما يدي .
وانةرHTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/2012/09/BLOG-POST_17.HTML :
 119هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 01 :
 120االصول ال امطه لالنساد و معطالت ال طور  ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلدى الندبكي المعلوما يدي .
وهيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 01 :
 121هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين ة العرب  ،ي. 01 :
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ال عقددد الملحدددد دادمدددا وصدددما للعقددد والدددوحي والعلدددم عنددددما عدددار هدددذد
المصادر مع عقاددد ايلحاديي؟؟!! .وأيي ديمدي علميدي بقدى لمدنهج االسد دالل
ايلحددداد عنددددما واصدددم العقددد والدددوحي والعلدددم ؟؟ .وأيدددي فادددددة حقيقيدددي
ومنروعي يجنيها العق الملحد من رفطه االع درا ب لدك الحقيقدي و مسدكه
بال طوريي؟؟.
النمااوذج األخياار -الثالااث عشاار : -مطددمونه أندده ديدد للملحددد ري نددارد
دوقينم (( :لو أنك مد فدم دَد يدم أبدواب الجندي  ،مداذا سد قول هلل لكدي ُبدرر
إلحادك الذ الهمك مدد الحيداة ؟ ،فكداد جوابده  :سدو أس ندهد ببر راندد
راس ؛ لم يكن هناك أدلي قافيي ! لم يكن هناك أدلي قافيي )).122
أدول :طمن جوابه ان قدادا دويدا لإللحداد ومنهجده واع رافدا بقيمدي وددوة
أدلي وجود هللا ودوة منهج الم منين ر م أنف دوقينم .نه أوال إد دوله ب د
ا دلدي علدى وجدود هللا لددم كدن قافيدي ،يعندي أد أدلددي ايلحداد نادصدي وليسد
حاسددمي وال دطعيددي ،فهددي ال س د طيع أد اب د دطعددا عدددم وجددود هللا .وهددذا
يعني أد دوقينم ال يُقديم إلحدادد علدى أدلدي دطعيدي ،وال يُد من بايلحداد إيماندا
يقينيا .والعقيدة يج أد قوم على اليقين ال على النك وال ال رجيح ،وجوابه
ال يسددمح بوجددود اليقددين ،وإنمددا هددو جددواب رجيحددي جمددع بددين ناددي وافبددات
ايلحاد واييماد معا  .ولو قاد إلحادد يقينيا لما أجاب بدذلك الجدواب ،وإنمدا
سيقول ب نه يقول هلل يوم القيامي :يارب لقد دام عند ا دلي القطعيي علدى
ُ
لحدت بسببها.
عدم وجودك ف
وفانيا إد دوله ب د أدلي وجدود هللا قاند يدر قافيدي ،فهدو اع درا بوجدود
أدلي اب وجدود هللا لكنهدا لدم كدن قافيدي وال حاسدمي بالنسدبي إليده ،لكنهدا ددد
كود قذلك عند يرد .د الرجد لدم يقد ب نده سديقول هلل :لدم أجدد أ دليد
صحيح يُاب ُك ويدل عليك .وبما أد ا مر قذلك فإد الرج يكود دد اع در
أنه ال وجد أدلي ُابد ايلحداد قعقيددة يقينيدي ،وفدي المقابد وجدد أدلدي علدى
وجود هللا لكنها ير قافيي .فالرج اع ر ب نه ال دلي يقني يابد ايلحداد،
لكن ا دلي على وجود هللا م وفرة لكنها ير قافيي .وهذا يعني أد أدلي وجود
هللا هددي الراجحددي والم ددوفرة وا ولددى باي بددا  .فددانةر إلددى قددم هددي أدلددي
ايلحاد ضعياي ،فهي ال صلح ح ى بمنط ايلحاد  .فالرجد بدذلك الجدواب
دد ان صر لإليماد ال لإللحاد من حي يدر أو ال يددر  ،ومدن حيد يحد
أو ال يُح  ،وإنما ا دلي هي ال ي كلمد وحكمد  ،فان صدرت أدلدي اييمداد
على أدلي ايلحاد ح ى بمنط ايلحاد !!.
122
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وأمددا إذا نةرنددا إلددى ايلحدداد واييمدداد بميددماد الددوحي والعق د والعلددم،
فال ددك أد الملحددد ُمالددس مامددا وال يُملددك وال دلدديال واحدددا يُاب د بدده إلحددادد.
ومن جهي أور فإد اييماد باهلل هدو فطدر وبدديهي أدل ده قايدرة وحاسدمي
وم نوعي من أدلدي الدوحي والعقد والعلدم ذقرندا منهدا جانبدا قبيدرا فدي ق ابندا
هذا .وبذلك ي بين أد اييماد باهلل راجح على ايلحاد ح دى بمنطد ايلحداد،
لكنه دطعي ويقيني بميماد العق والوحي والعلم  ،وأما ايلحاد فصرافدي ،وال
ديمدددي وال وهد لددده بميدددماد العقددد والندددر والعلدددم .لكدددن ال ي يددد عندددا أد
ري نارد دوقينم إد مات ملحدا -هداد هللا -فإنه لن يقول هلل ب د أدلي وجدودد
ير قافيي ،وال أد أدلي ايلحاد قاند دويدي وحاسدمي ،وإنمدا سديع ر
قان
ب د د أدلددي وجددود هللا قان د قافيددي ددافيي دطعيددي يقينددي ،وسدديندم يددوم ال يناعدده
دود
در إي يذ حال ُمجح ير ُم َ
الندم ،ويكود من بين الذين أ ار إليه دوله عالى (( َولَ حو َ َ
صداليحا ك إينَّدا
حصدرح نَا َو َسد يم حعنَا فَارح يج حعنَدا نَ حع َمد ح َ
نَا يقسُو ُر ُؤو يس يه حم يعن َد َربِّ يهد حم َربَّنَدا أَب َ
ددو ُقنَّددا نَسحدد َم ُع أَ حو نَ حعقيدد ُ َمددا ُقنَّددا فيددي
ددود)(السددجدة َ (( ، )) 12 :ودَددالُوا لَ ح
ُمودينُ َ
ير)(سدورة الملدك:
ير فَدا حع َ َرفُوا بيد َذنبي يه حم فَسُدحح قا ك ِّ َصح د َحا ي
أَصح َحا ي
ب السَّد يع ي
ب السَّد يع ي
دال َح ِّ دَدالُ ح
حس هَ َذا بي ح
 ،))11-15و(( َولَ حو َ َر إي حذ ُودياُ ح
وا بَلَدى
ال أَلَي َ
وا َعلَى َربِّ يه حم دَ َ
دال فَد ُذودُ ح
ين
ُود)(ا نعددام  ،)) 35 :و(( َوالَّد يذ َ
اب بي َمددا ُقن د ُ حم َ حكاُدر َ
وا ال َع د َذ َ
َو َربِّنَددا دَد َ
ود فيي َّ
طدي يعند َد َربِّ يهد حم َو َعلَد حي يه حم
ي َُحاجُ َ
اح َ
هللاي يمن بَعحد يد َمدا اسحد ُ يجي َ لَدهُ ُحجَّد ُهُ حم َد ي
ط َولَهُ حم َع َذاب َ يديد)(النور .))12 :
َ َ
وإنهااا ًء لهااذا المبحااث ي بددين مددن نماذجدده الكايددرة والم نوعددي أنهددا ددواهد
دام دددي وأدلدددي دطعيدددي علدددى أد العقددد الملحدددد يع مدددد اساسدددا علدددى ال مويدددر
وال الع والصدا وال طلي سوان بممارس ه هو بناسه ل لك العمليات بحكم
أنه قاد طرفا فاعال فيها  ،أو نه يع مد على لك العمليدات فدي بندان مواداده
وعقاددد ايلحاديي .ودد اقارنا من ذقر الندواهد ال حريايدي الم علقدي بدال طور
العطددو  ،د العق د الملحددد طددور  ،وهددو طددر فددي عمليددات ال مويددر
ال طوريي ،وي بناها ويع مد عليها .مما يعني أنه أدام منهجه االسد داللي علدى
معطيات ممورة عن دصد ل حقي ايات مصطق لها سلاا على حساب العق
والعلددم والحقيقددي ،وهددو بهددذا السددلوك لددن يكددود منهجددا حياديددا علميددا  ،ولددن
يوص أصحابه إلى اليقين .
رابعا :ممارسة اإلرهاب الفكري والدعاية االعالمية الكاذبة :
واهد قايرة وم نوعدي مدن ممارسدات ال أوالديدي
ي طمن هذا المبح
وال علميدي ددام بهددا المالحددة وأمادالهم  ،قممارسددي ايقدراد علدى المصددالاين ،
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والدعايي الكاذبي لإللحاد وعقاددد ،وهي من وصدادا مدنهج االسد دالل عندد
العق الملحد في إلحادد ،وهي ام دداد لصداا ه السدابقي وم قاطعدي معهدا .منهدا
النماذ اآل يي:
أولها :ي طمن عدة واهد على ممارسي ال طوريين من المالحدة وأمادالهم
لإلقراد واالضطهاد والط ق على مصالايهم رهيبا لهم بسب مصدالا هم لهدم
في موداهم من العقيددة ال طوريدي ال دي هدي مدن عقاددد ايلحداد ،ولمدنعهم مدن
الوصول إلى اييماد باهلل انطالدا من فكرة ال صميم الذقي المصالف لل طدور
الدارويني .منها هادة العالم القانوني ا مريكي فيلي جونسود فقال (( :إد
"العلمددان ي مسددكود بالداروينيددي علددى الددر م مددن هنا ددي الاكددرة ووفكددا علددى
وجددداه هم ومسددد قبلهم الدددوظياي ،ولدددن يندددالوا دع كمدددا لبحدددوفهم وسيصدددبحود
ُعرضددي للطددرد ،أيطددا منددكلي أيديولوجيددي قبددر فالعلمددان عندددما يقولددود
الداروينيي ير صحيحي إذد ما هو الصحيح في اسير نن ة الحيداة ؟  ...هدم
ي مسددكود بنةريددي واطئددي ،إذا قدداد البدددي عدددم وجددود نةريددي أُوددر وهددذا
بالطبق الحاص اآلد  ".ورسميـا ك ي م طدرد أ عدالم بيولدوجي ربدي  ..أو
يق الدعم بحافه إذا دام بال نكيك في الداروينيي  ..إنه ايرهـاب باسم العلدم
 ..و م عم فيلم :المطرودود الوفادقي الذ يدرو معدـاناة عندرات العلمدان
من ال ُمنككين في الداروينيي !!)). 123
ودددد أُنجددم ذلددك الادديلم سددني 2558م (( لياطددح هددذد الممارسددات لل عميددي
علدددى ندددواد الداروينيدددي وال طدددور  :ومدددا يالديددده علمدددان الحددد ودقدددا رة
الجامعددات مددن االضددطهاد  :إذا هددم أعلنددوا القددول بنةريددي ال صددميم الددذقي -
وال دددددددي قدددددددود إلدددددددى اييمددددددداد بددددددداهلل عدددددددم وجددددددد فدددددددي ال دددددددرب... -
وهذا رابق عرياي بالايلم من الويكيبديا)).124
ويُددددددذقر أيطددددددا أندددددده فددددددي عددددددام 2551م (( ددددددم سدددددديس مودددددددع:
 www.dissentfromdarwin.orgلينندددر فيددده العلمدددان المندددككود فدددي
الداروينيددي آرانهددم  ،ورسددميكا وصدد عددددهم حاليددـا لدد ال  ،مددنهم [وليددام
ديمبسدددكي] الحاصددد علدددى سدددع دددهادات جامعيدددي ،و جونافددداد ويلمالعدددالم
البيولددددوجي النددددهير ،و ديايدددددد بيرلنسددددكي عدددددالم الرياضدددديات ،و يدددددرهم
الكاير.125))!!..
 123طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي . 88 :و هيام طلع  :قهندي ايلحداد الجديدد ،ي . 100 :والاديلم
م رجم قامال على هذا الرابق. http://www.youtube.com/watch?v=9vOVUG7uEao :
 124الحددددددددددو الجينددددددددددي  ..العقبددددددددددي الكئددددددددددود !! ،..مدونددددددددددي  :أبددددددددددو حدددددددددد هللا  ،علددددددددددى النددددددددددبكي المعلوما يددددددددددي .والددددددددددرابق هددددددددددو:
http://en.wikipedia.org/wiki/Expelle...igence_Allowed
 125طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي . 88 :و هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد ،ي. 100 :
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الشااااهد الثااااني :مادددادد أد ال طدددوررين المالحددددة يُمارسدددود االرهددداب
الاكر ح ى على بعطهم عندما يعرضود أران ير ال طوررين .فمن ذلدك
اد العددالم ال طددور ري نددارد س د رنبغ طُددرد مددن وظيا دده قمحددرر فددي مجلددي
ابعي لم حف ال اري الطبيعي ب مريكا  ،لمجرد سماحه بنندر مقدال للددق ور
س يان ماير يق ول فيه بال صميم في نن ة الحياة وال يقول بال طور العطو .
مع أد الرج ننر المقال من بداب عدر اآلران وحريدي الدرأ ولديس مدن
باب ال ييد والدعايي .126ومنهم أس اذة علدم الصليدي الحيدو قدارولين قروقدر
من جامعي جور ميسود المريكيي عودب وفُصدل مدن عملهدا لمجدرد أنهدا
(( أ ارت بطريقي عابرة إلى نةريي ال صميم الذقي في صاها الدراسدي )).
ومددنهم جددراح ا عصدداب مايك د إجنددور أ لق د جامعددي بددايلور مودعدده علددى
النبكي المعلوما يي و(( أجبر ه على أد يعيد مدال المنحدي البحايدي بمجدرد أد
اق ناوا رابطا بين أبحافه -ي عل  -بنةريي ال صميم الدذقي)) .127الحد إنهدم
عددادبوهم وطددردوهم د ال صددميم الددذقي يقددوم علددى اييمدداد بدداهلل ال علددى
ايلحاد .
الشاهد الثالث :مطمونه أد ال طوريين المالحدة اس صدموا االعالم في
الدعوة لل طور العطدو وال ع ديم وال طديي علدى القدادلين بال صدميم الدذقي
الذ يقوم على اييماد باهلل ،والط ق على الصحايين وال طيي عليهم لكي
ال يُنصاوا وال يكونوا موضوعيين في عاملهم مع ال صدميم الدذقي والقدادلين
به .ودد وص ا مر بال طورين إلى اللجون إلى المحاقم االمريكيي لمحاقمدي
القدددادلين بال صدددميم الدددذقي .!!!! 128فدددانةر إلدددى مدددد عصددد ال طدددوريين
المالحدة لدينهم وضي أفقهم  ،ومد ووفهم من معارضيهم المد منين بداهلل.
إنهم مارسوا منهجا اس دالليا إرهابيا ال عقالنيا وال علميا.
الشاهد الرابع :ي عل بقول هام ووطير جدا أدلى بده جونافداد ويلدم أحدد
أ هر دعاة نةريي ال صميم الذقى  -يقوم على اييماد ال ايلحداد -فقدال(( :
لو أد ما ياعله الداروينيود الددجمانيود يق صدر علدى ندويه الحقيقدي فقدق ..
لكاى بذلك سوناك  ..ولكنهم لم ي ودادوا عدن هدذا الحدد  ..بد عدد ا مدر إلدى
اس صدام مراقمهم العلميي للسيطرة على العلوم الحيويدي فدى العدالم الم حددث
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باينجليميي  ..ولمناوأة ق الذين يصالاود وجهات نةرهم)) .129إنده إرهداب
فكر رهي م عص أعمى يس صدم القوة للهيمندي وفدر وجهدات نةدرد
على المصالاين  ،وهذا يندر ضمن منهج االس دالل الذ يمارسه المالحددة
في ننرهم لدينهم وإرهاب الم منين باهلل ومطارد هم وال طيي عليهم!!!!.
الشااهد الخاام  :ي طدمن وبدرين مدن إرهداب ال طدوريين مدن المالحدددة
و أماالدده ،ا ول ماددادد أد أس د اذا جامعيددا جددراح أعصدداب ددكك فددي ال طددور
الددددارويني فقدددام عليددده مدرسدددود وطلبدددي لمنعددده مدددن إلقدددان محاضدددر ه فدددي
الجامعي.130

والصبددر الادداني مطددمونه أد أحددد قبددار علمددان الكيدداد الصددهيوني وددالف
الداروينيي و صلى عنها فُطرد من عم .131

 129عبد العليم عبد الرحمن وطر :اينساد في الكود بين العلم والقرآد  ،ط  ، 1عالم المعرفي ،السعوديي ، 1583 ،ي.111 :
 130فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  .وانةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر مودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع:
/STAND-UP-TO-THE-BULLIES-EMORY-UNIVERSITY-2-2/PETITION/HTTP://WWW.IPETITIONS.COM
 131فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يددددي  .وانةددددر مودددددعHTTP://WWW.HAARETZ.COM/PRINT-EDITION/NEWS/SA-AR-DISMISSES-CHIEF- :
SCIENTIST-FOR-QUESTIONING-EVOLUTION-1.317201
 131أليس مدة مليارات وماليين السنين قافيي لبدن الكود والحياة صدفي ومن فَم طورها ؟!! ،..مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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النموذج الثاني :ي علد بإرهداب فكدر عليمدي ربدو م سسدا ي يعمد
علددى فددر ايلحدداد ومحاربددي اييمدداد بدداهلل بددالقوة بواسددطي عمليددات سددي
ا دم ي ال ي يقوم بها ال طوريود المالحددة ويارضدونها علدى العلمدان الدذين
ينرفود عليهم وي حكمود فيهم بواسدطي هيمند هم علدى الم سسدات العلميدي .
من ذلدك مدا عدر لده الباحد نداندرا قراماسدن ي ،فوصدف حالده بقولده:
(( منذ بدايي دريبي قعالم ،عر دما ي لعمليي سي هادلي قي أع قد َد أد
العلوم ال يمكن أد واف مع أ نو من أنوا الصل المقصدود ،وقداد مدن
الطرور أد ُج ه هذد الاكرة على نحو أليم .وفي هذد اللحةي ،ال أس طيع
أد أ جد أيي حجي عقالنيي س طيع الودو أمام وجهدي النةدر الم مندي بداهلل ..
لقد اع دنا أد يكود عقلنا م ا حاك ،واآلد نددرك أد ايجابدي المنطقيدي الوحيددة
للحيدداة هددي الصلدد  ،ولدديس الصلدد العنددوادي يددر المقصددود " !!!.132))..
فانةر إلى المنهج الدذ ا بعده المالحددة لادر إلحدادهم علدى العلمدان الدذين
ينرفود عليهم ،يارضونه عليهم بال ر ي وال رهي  ،وبال ربيي وعمليات
س الدمات يبعادهم عن اييماد باهلل .
النمااوذج الثالااث :ي علد بممارسددي ال طددوريين المالحدددة وأماددالهم للدعايددي
الكاذبي بدال رويج لل طدور العطدو بندواهد هادادي ووادعدي .منهدا مداال أنهدم
روجوا بين الناس وفدي ق دبهم أد فدي اينسداد أعطدا كن ال دور وال فادددة لهدا
وإنما هي آفار عطويي فقدت دورها و نهد على أنها من آفار ال طدور الدذ
مر به اينساد في اريصه  ،قالماددة الدوديي وعةم العصا .133وقالمهم
هذا باط دطعا ،د لدك االعطدان ال دي سدموها أفريدي ليسد أفريدي ،ولهدا
فوادددد وأدوار قددوم بهددا  ،لكددن العقدد الملحددد ال يل ددمم بددالمنهج العلمددي فددي
االس د دالل ،في سددر ويعم د علددى أبعدداد الندداس عددن ال اكيددر الصددحيح ،د
المنط د يقددول ب ننددا إذا لددم نعددر وظياددي أ عطددو وفادد دده فهددذا ال يعنددي
بالطرورة أنه ال فاددة منه ،د الوادع يندهد بد د قد مدا فدي الكدود إال ولده
فوادد وأدوار يقوم بها في الكود ،وإذا لم نعر دور أ قدادن أو جهداه مدن
ا جهمة فهذا يعني أننا لم نص بعد ولم نك نف فادد ه ودورد ال أنه ال فادددة
من وجودد .لكن العقد الملحدد ي دالق ويلدبس ويدرو باطيلده بال د فير علدى
الناس ويعم على ابعادهم عن ال اكير الصدحيح .فقولده عدن المادددة الدوديدي
مداال دددد دامد ا دلددي الصددحيحي علددى فسددادد وأفب د ال جددارب أد لهددا فوادددد
وأدوارا هامددددي جددددددا فدددددي اينسددددداد .134مددددن ذلدددددك مددددداال أنهدددددا (( عطدددددو
ليمادداو يحددارب إصددابات الجسددم بددالجرافيم  ..ودددد وضددح هددذد الحقيقددي
 133أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 134أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
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عددام 1551م  .و" عددد أعطددان وأنسددجي الجسددم ا وددر ما د دددة ال يمددوس
والكبدددد والطحدددال والمادددددة الدوديدددي ونصدددا العةدددم ومجموعدددات ا نسدددجي
اللمااويي الص يرة جمناك من الجهاه اللمااو  ..فهذد ا عطان ساعد الجسم
على مقاومي العدو " !!.135))..
وأما عن عةم العصا فقد هعم هد الن أد عةدم العصدا المكدود مدن
فقرات ويقع في آور العمود الاقر هدو عةدم ضدامر  ،وال ايدي لده نده ال
يح ددو علددى أعصدداب طرفيددي وال علددى نصددا ددوقي ،ليُصددوروا(( للندداس
أنه بال فاددة وأنه :بقايا عةام ذي ضامرة في اينساد من سلاه المن رك مع
النددمبانم والقددرد وال ددوريال !! .136))..لددك المددماعم باطلددي ،ودددد بين د
ال جارب وا بحاث المعاصرة وال ذلك وأظهرت للعصا فواددد قايدرة،
وال يُمكن االسد نان عنده .فمدن ذلدك ي كدود هدذا العصدعا مدن عددة فقدرات
ص د يرة مر بطددي ببعطددها الددبع  :وبعةددام الجددمن ا سددا مددن الحددو
أيطا كعن طري  :طاريف مرني  ..وأربطي دويي :مما يوفر لها مجاال كمن
الحرقددي  :يكددود الهمدا ك لوظددادف الجسددم ماد الجلددوس والد حكم فددي انقبددا
عطدددالت لدددك المنطقدددي ...ووصوصدددا ك عندددد النسدددان ودددالل الدددوالدة  ..بددد
 :وي حرك العصعا للصلف أفندان الدوالدة لي وسدع الحدو بدذلك  :ويسدمح
بصددرو المولددود بددإذد هللا ...ول عددر عةددام العصددعا هددذد لط د وطات
يوميددي أفندددان الجلددوس وفدددي الصدددمات أو الودعدددات  :فقددد دطدددى هللا العلددديم
الصبيددر أال ح ددو لددك العةددام العصعصدديي علددى أعصدداب طرفيددي أو علددى
نصددا ددوقي ح ددى ال كددود عرضددي كأقبددر لأللددم فددي قد جلددوس أو ودددو :
وذلك بعكس بادي العمود الاقر !! .137))..فعةم العصا لده اهميدي قبيدرة
لإلنساد  ،وإهال ه طرد و نك عليه وطرا قبيرا .
النموذج الرابع :من الدعايات الكاذبي والم رضي ال ي يع مد عليهدا العقد
الملحدد فدي ممارسد ه لمنهجده االسد داللي ان صدارا لإللحداد  ،أندده يدر هو بددين
الناس هعما مادادد أد (( أ لد العلمدان فدي العدالم ملحددين أو ال أدريدين وأد
العلددم يدددعم ايلحدداد)) .138وهددذا هعددم باطد  ،وم دداير مامددا للحقيقددي ،فقددد ((
أفب ال قارير أد  % 20من الحادمين على جوادم نوب هم من أه ا دياد

 135عليقات جان ني من الدينيين  :ورد عليها  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 136أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 137أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 138مق طاات صداع االلحداد  ، 2:من ددىات حدراس العقيددة ،علدى الندبكي المعلوما يدي  .وعدن الموددع والمواددع ا ودر ال دي كلمد عدن ذلدك الموضدو
أنةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددر . https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...98654871_n.jpg :و =. http://books.google.com.au/books?id
. http://www.godandscience.org/apologe...eists.html#n04 . /http://www.pewforum.org/2009/11/05/s...ts -and-belief
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واييماد  ،ونسبي الملحدين هي  % 11فقق قما هو موضح فدي ق داب 155
سني من جوادم نوب )).139
النماااودج الخاااام  :مدددن مةددداهر الدعايدددي المادادددي والكاذبدددي والااضدددحي
لل طوريين من المالحدة وأماالهم أنهم ا قنوا الصدا وال طلي والكدذب علدى
الندداس بال الع د بالهياق د العةميددي القديمددي والددمعم ب نهددا هياق د نصددا
البندر ،أو القددرد اينسداد حسد هعمهددم  ،مدع أد الحقيقددي ليسد قددذلك .فقددد
فب أد ال طوريين جاوهوا حدود المنهج العلمدي فدي االسد دالل ،بداو الدهم
صور وأ كال مجسمي ل لك اآلفار ورسمها وف دولهم بال طور من دود أ
دليد صدحيح يابد ذلدك .وددد وجدددناهم صدوروا ذلدك فدي الك د والمجددالت
وا فددالم طددلال و العبددا و عصددبا .علمددا بد د لددك اآلفددار لددم يصددلنا منهددا إال
العةام على نوعها قالجمجمي ال ي يُمكن أد نعطي لها عددة صدور وأ دكال
من دود أ دلي صحيح ياب ذلك .وعن ذلك يقول إيرنس هو ن بجامعي
هارفارد  :إد ((" إعدادة ال جسديم هدذد ال ديمدي علميدي لهدا وأ جمجمدي يمكدن
للحرفددي المدداهر أد يس د صدمها في نددك ددمبانم أو فيلسددو مدداهر بددناس
ي
140
المعطيات  ..هذد ا مور موجودة فقق ل طلي الجمهدور  . ))".فالجمجمدي
الواحدة يُمكن أد نعطي لها عدة أ كال وصور من البنر ،أو من القرود وال
يوجد دلي واحد يار صورة واحدة .ولذلك فإد لك الهياق والجماجم إما
هددي جندداس بنددريي  ،أو كددود نددوا أوددر مددن القددرود ،أو أمصلودددات
اور ليس بنريي وال درديي.
ومدددن طدددرق هددد الن ال ُممييادددي والصادعدددي أنهدددم حرصدددوا علدددى إظهدددار
رسوما هم ال طوريي الممورة (( بان ةام فدي أقبدر الددوريات العلميدي  ...وال
كاد صلو مجلي علميي من أنصا البنر – اينساد القرد -مع اد هذا وار
إطددار العلددم رسددميا ح ددى اآلد  !!...ويص د ال طددلي إلددى حددد وصددف حيدداة
اج ماعيي قاملي نصا البنر مع عدادال هم مدع رسدم ذقدي للبيئدي المحيطدي
.141))...
النموذج السادس :من أبنع انحرافدات مدنهج االسد دالل عندد ال طدوريين
المالحدددة وأماددالهم أنهددم قددانوا طرفددا فددي إحددد أ ددنع ممارسددات ال طددلي
والصدا والدعايي الكاذبي ،وفي بنيهم واع مادهم عليها بحكم أنهدم يع قددود
 139مق طاات صداع االلحداد  ، 2:من ددىات حدراس العقيددة ،علدى الندبكي المعلوما يدي  .وعدن الموددع والمواددع ا ودر ال دي كلمد عدن ذلدك الموضدو
أنةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددر . https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...98654871_n.jpg :و =. http://books.google.com.au/books?id
. http://www.godandscience.org/apologe...eists.html#n04 . /http://www.pewforum.org/2009/11/05/s...ts -and-belief
 140طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 11 :
 141هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد ،ي. 102 :
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بال طور الممعوم ويدافعود عنه وي مسكود به .و اصدي ذلدك أنهدم هعمدوا
أد الحلقات الوسيطي بين اينساد والقرد ليس هي في الحاريات فقق وإنمدا
هي ما مال موجودة إلدى اليدوم م مالدي فدي ا ددمام .فقداموا باصدطياد بعد
ا دمام ووضعوهم مع القرود فدي أداداي بحدداد الحيواندات  ،وعرضدوهم
على الناس لي ارجوا علديهم  .فكداد مدن بعطدهم أد ان حدر عنددما لدم يسد طع
حم المعاملي المهيني قما حدث للقمم االفريقي أو ا بين ا.142

النمااودج السااابع :مددن الدددعايات الكاذبددي ال ددي رو لهددا ال طوريددود مددن
المالحددددة وأمادددالهم وال دددي ي بناهدددا أيطدددا العقددد الملحدددد نهدددا مدددن عقيد ددده
ال طوريي ،هو أنهم او لقوا صورا وهميدي بد هوادهم وظندونهم ونندروها فدي
وسدداد ايعددالم والك دد والمجددالت ،علدددى أنهددا مادد الحلقددات ال طوريدددي
الوسيطي بين القردة والبنر .منها الصور اآل يي:143

 142هارود يحيى :أطلس الصل ،
 143هارود يحيى :أطلس الصل ،

 1ي.222 :
 1ي. 220 ،205 ،208 :
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ومن ذلك أيطا أد ه الن ال طوريين من المالحدة وإووانهم اس صدموا
أيطا ا لمجالت العلميي ال طوريي النهيرة من بين وسادلهم الدعاديي الكاذبي،
ليكود فيرها دويا بسب سمع ها ومكان ها العلميي .فكان ننر على
أ لا ها الصارجيي الصور ال طوريي بعناوينها الكبيرة والملوني والصادعي
وال طليليي ،قما هو ُمبين في الصور اآل يي:144

 144هارود يحيى :أطلس الصل ،

 1ي، 138 :

 2ي. 12 ،10 :
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لدددك الصدددور الممعومدددي هدددي مدددن ورافدددات وأوهدددام هددد الن الما دددرين
وأقاذيبهم .د القول بال طور العطدو هدو ددول باطد دطعدا درعا وعقدال
وعلمددا قمددا بيندداد فددي ق ابنددا هددذا .وبمددا أد لددك الصددور هددي صددور هاداددي
و ُمص لقددي فهددي نددهد علددى أد مددنهج العق د الملحددد فددي االس د دالل دددادم علددى
ال حر يف وال الع  ،والصدا والكذب باس صدام ق وساد الدعايدي المادادي
والكاذبي والصادعي على او الفها و نوعها.
النمااوذج الثااامن :ماددادد أد ال طددوريين مددن المالحدددة وأماددالهم ي عمدددود
روجوا بينهم أد السج الحار
الكذب وال رويج له بين الناس .من ذلك انهم ه
145
ل طور الكادنات منها اينساد هو سج م در وقام .ح ى أد ال طدور
االناروبولددوجي ا مريكددي رونالددد ويارن ددود أوبددر لجنددي ال علدديم فددي واليددي
كساس ب د السج الحار يحو سلسدلي " قاملدي ابد طورندا ال ددريجي
الدارويني من أنوا بيهي بالقردة " .146وهعمه هذا باط دطعا ،وإنمدا هدو
من أقاذي القوم ال ي أداموا عليها منهجهم االسد داللي ان صدارا لددينهم .د
السج الحار الصحيح ينهد بناسه بطالد دولهم بدذلك و(( ال يابد طدور
اينساد مدن سدلف دبيه بدالقرد)) ،147وال طدور أ قداد آودر ،ا مدر الدذ
جع ال طوريين يص لقود سجال وهميا مصالاا مامدا للسدج الصدحيح القدادم
علددى الحاريددات وال دداري الطبيعددي لألحيدددان ،قمددا هددو مبددين فددي الندددكلين
اآل يين:148

السجل الحفري التطوري

السجل الحفري الطبيعي

إننا أمام يسجلين :سج حادر صدحيح يندهد علدى صدح ه الندر والواددع
والعلم ،وسج آودر هاددف مكدذوب مصدالف للحقيقدي او لقده ال طوريدود مدن
المالحدد وأماالهم او لقود ب هوادهم وأوهدامهم وجعلدود علدى مقاسدهم .ف يهمدا
أولى باي با ؟؟!! .
 145مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس ،
 146مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس ،
 147مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس ،
 148أبو ح هللا  :ما قنا عنه سجالت الحاريات والم حجرات ،مدوني (( أبو ح
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ي. 14 :
ي. 14 :
ي. 45 :
هللا )) على النبكي المعلوما يي .

النموذج األخير -التاسع : -مما ينهد على أد العق الملحدد أددام منهجده
االسددد داللي علدددى الدعايدددي المادادددي أد الملحدددد المهدددر المصددداد ري ندددارد
دوقينم صنف ق ابا سماد " وهم ايله " ،فالرج أصدر حكما دطعيا بد د هللا
عددم وج د ال وجددود لدده حس د هعمدده .ومددن قالمدده ال ُم عل د بددذلك دولدده(( :
ون يجي المحاججي لك س كود قما سد بين فدي الاصد الرابدع ضدربي داضديي
لنةريي ايله )).149وهذا يعني أد الرج م ديقن مدن هعمده وأنده يع مدد علدى
أدلي دطعيدي ال دك فيهدا ب نهدا سد اب هعمده .فهد هدذا صدحيح ؟؟ ،قدال إنده
باطد دطعددا ،ممددا يدددل علددى أد الرجد يمددارس الدعايددي وال طددلي والصدددا
وايفددارة لل ددد فير فدددي النددداس بمجددرد سدددماعهم أو ددددران هم للعندددواد دبددد أد
يُطالعوا ق ابه .والدلي على ذلك النواهد الاالفي اآل يي:
نوندده ب " :لمددداذا
أولهااا إد الرجدد فددي الاصدد الرابددع مددن ق ابدده َ :ع َ
االح مال ا قبر هو عدم وجود إله" ،هذا العنواد نق لما دررد سابقا ،نه
ينهد ب د عدم وجدود هللا لديس دطعيدا وإنمدا هدو أقادر اح مداال حسد قالمده.
وح ى إد دلنا إد هذا االح مال يص إلى  ، % 55،55والبادي يما اح مال
وجود هللا ،فإنه نةريا ومنطقيا ال يصح القطدع بعددم وجدود هللا ،د المنطد
يقول :إذا دود االح مدال سدقق االسد دالل  .وعليده فمدن المح مد أد يصددق
العدد البادي وال صدق نسبي  . % 55،55وعليده فدإد هدذد النسدبي مندع مدن
القطع بعدم وجود هللا ،وهذا الذ اع در بده الرجد  ،لكنده نقد بده قالمده
الساب وعنواد ق ابه.
الشاااهد الثاااني إد الرج د دددام بدعايددي إعالميددي فددي بريطانيددا  ،وألص د
ملصدقات علددى وسدداد النقد ق د عليهدا (( :علددى ا رجددح لدديس هندداك إلدده،
ف ودف عن القل  ،واس م ع بحيا ك )) .150فالرج ليس م قدا ب د هللا ير
موجود  ،وال م يقنا بصحي إلحادد  .وهذا نقد لمدا ددررد سدابقا ومدن االسدم
الذ َعن َود به ق ابه.
والشاهد الثالث :ماادد أنه دي لري نارد دوقينم (( :لو أنك م فم دَد يدم
أبواب الجني  ،ماذا س قول هلل لكي ُبرر إلحادك الذ الهمك مدد الحيداة ؟،
فكاد جوابه  :سو أس نهد ببر راند راس ؛ لم يكدن هنداك أدلدي قافيدي ! لدم
 149ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 33 :
 150أبو ح هللا  :نةرات في الحالي ايلحاديي من الناحيي الناسيي  ،مودع ا لوقي على النبكي المعلوما يي  ،يوم. 2514 / 50 /20 :
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يكدن هندداك أدلددي قافيدي )) .151فهددو يع ددر أد أدلدي وجددود هللا موجددودة لكنهددا
ليس قافيي ،مما يعني أد ايلحاد ليس دطعيا ،فلو قاد قدذلك لمدا ُوجدد دليد
واحد على وجود هللا سوان قداد دطعيدا  ،أو راجحدا ،أو مرجوحدا .واع رافده
هذا ينق هعمه ب د ايله مجرد وهم في عقول البنر.
الشاهد األخير -الرابع -مطمونه أد الرجد عجدم عدن قدديم دليد واحدد
صحيح ياب ايلحاد ويناي وجدود هللا ،لديس فدي الاصد الرابدع فقدق بد فدي
ق ابه قله  ،فر م قارة مدا ذقدرد مدن دبهات وم الطدات واع راضدات علدى
االدياد ،فإنه لم يس طع أد ياب عدم وجدود هللا ،وال أفبد صدحي إلحدادد.إنده
فن د فنددال ذريعددا فددي إفبددات ورافا دده وأوهامدده عندددما سددمى ق ابدده" وهددم
ايلددده"ف صدددبح مدددن الواجددد سدددمي ه " أوهدددام الملحدددد دوقيندددم وورافا ددده".
فواضح من ذلك أد الرج اس صدم ق ابده للدعايدي وال هدريج وايفدارة ،وأددام
دينه على ال ليق وال لبديس والدعايدي المادادي  ،وهدذد سدمي مدن سدمات مدنهج
االس دالل عند العق الملحد ،فهدو ال ينادك عدن ال طدلي والصددا وال مييدف
الكذب واالن هاهيي ،ولن يرفع رأسه إلى بذلك.
وتعليقا عل ما أوردناه في المبحاين السدابقين مدن دواهد قايدرة ابد
ممارسي العق الملحد لمص لف أندوا ال مويدر وال طدلي وال العد والكدذب
ان صارا لإللحاد ؛ فإنه ربما يُع ر علينا باالع راضين اآل يين:
األول ،مفاده :إنكم َح همل م المالحدة مسد وليي قايدر مدن لدك ال مويدرات
وال طليالت وال العبات وال دليسات ال ي سدب ذقرهدا ،وأدمد م عليهدا نقددقم
لجان د قبيددر مددن جواندد مددنهج االسدد دالل عنددد العقدد الملحددد ؛ لكددن مددن
المح م أنه لم يكن لهم دور فدي ذلدك ،ممدا يعندي أنده ال يصدح نقددم مدنهجهم
االس داللي من والل لك النماذ الكايرة الم علقي بال طور العطو .
أدددول :إد نقدددنا لمددنهجهم مددن وددالل لددك النمدداذ والنددواهد ال طوريددي
صدددحيح ،وال انحدددرا وال وطددد فيددده .د المالحددددة طدددوررين ،ومعةدددم
ال طوريين مالحدة قريبا ،وهذا يعني أد المالحددة قدانوا طرفدا فدي عمليدات
ال موير وال الع والصدا ال دي مورسد فدي موضدو ال طدور العطدو .
ومن جهي فانيي فح ى وإد فرضدنا جددال أد المالحددة لدم يكوندوا دادمدا طرفدا
فددي لددك العمليددات فددإد النقددد يبقددى موجهددا لمددنهجهم د المالحدددة طددوريين
وي بنود معطيات الارضيي ال طوريي ،ويدافعود عنها ويبنود عليها مدواداهم
العقديي ايلحاديي ،وهي احد ا رقداد المكوندي للادالوث الصرافدي ايلحداد
151
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قما سنبينه الحقا .وهدذا يعندي أد مدنهجهم االسد داللي يع مدد علدى ال طوريدي
القادمي أساسا على لك الممارسات ال مويريي وال طليليي منذ أد ظهرت إلى
يومنا هذا .فما قاد لل طوريي أد قوم و ن نر لوال لدك الممارسدات  .فمدنهج
االس د دالل عنددد الملحددد هددو مددنهج طددور يمددارس لددك العمليددات وي بناهددا
وي قو بها ،ونقدنا لها ينعكس عليه وي فر فيه.
الثاني  ،مضمونه :ربما يُقال :صحيح أد المالحدة داموا بدور قبير فدي
لددك الممارسددات ال مويريددي ال طددليليي ال ددي مورس د فددي مجددال الحاريددات
ان صارا لل طدور وايلحداد وهدذا فعد مرفدو ومندين ويطعدن فدي أمدان هم
ا والديي والعلميي  ،لكن ألدم يوجدد مدن بيدنهم مالحددة لدم يُمارسدوا ذلدك ،بد
وقندداوا جانبددا مددن مويددرات أصددحابهم ؟ ،وألدديس هددذا الاعدد ددر لهددم
ويلحادهم ويج االع را وال نويه به ؟ .
أدول :نعم ال ك أنه دد وجد من بينهم من فع ذلك ،وهذا يُنكرود عليه
ق فراد ال قطاداي ،وال ق با لدين ايلحاد .نه بينا في ق ابندا هدذا بالندواهد
الكايدددرة أد ايلحددداد ديدددن يهددددم العقددد والعلدددم والوحي،ويع قدددد بال نادطدددات
والصرافات وي مسك با وهام وا هوان والةنود .فايلحاد دين ال يقدوم علدى
ضددوابق أوالديددي وال منطقيددي وال علميددي ،ومددن يع قددد بدده ويُمارسدده فسدديكود
قذلك بالطرورة .والدلي على ذلك أنه سب أد أوردنا عنرات النواهد من
سددلوقيات وممارسددات المالحدددة ال دي اب د دطعددا أنهددم آمنددوا بالم نادطددات
والمس حيالت و مسكوا با ساطير وا باطي  ،ومارسوا مص لدف السدلوقيات
الالأوالديي والالعلميي .وعليه فإذا وجدنا ملحدا لم يكدن قدذلك فهدذا ال يرجدع
إلى ايلحاد وال إلى صصه قملحد ،وإنما يرجدع إلدى د فرد بعوامد أودر .
من ذلك ماال أد الكذب والصدا وال حرام في ايسدالم  ،فلكدن ذا وجددنا
مسلما ياعد ذلدك فداللوم يرجدع عليده والنقدد يوجده إليده ال إلدى ايسدالم .لكدن
بالنسبي لإللحاد والملحدين ا مر عكس ذلك ،د ايلحاد هو الهادم للطوابق
ا والديي والعلميي فينعكس هذا على الملحدين ح ما .فان نار الكذب وال
بين المالحدة أمر طبيعي وضرور وينسجم مع دينهم ،لكدن وجدود الصددق
والموضدوعيي وا ماندي عنددد بعطدهم هددو أمدر دداذ ولديس مددن ايلحداد  .ممددا
يعني اد وجود ما لك الصاات في بع المالحدة يعود إلدى مصدلحي ،أو
وو  ،أو م فرات ربويي دديمي ،أو موانع اج ماعيي ،أو ودو مدن ددانود
 ،أو دناعات أور ليس من ايلحاد.
خامسا :نقد القرآن الكريم للعقل الملحد  ،وأهم نتائج نقدنا له :
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إنها كن الن قادا نا لمنهج االس دالل عند العق الملحد أذقر أوال نقدد القدرآد
الكريم للمالحدة  ،فم او مه فانيا باس ن ا وإبراه أهم الن دادج والحقداد ال دي
وصلنا إليها من نقدنا للعق الملحد في الاص ا ول .
فبالنسبة للموقف القرآني من المالحدة وان قادد لهم ،فإد القرآد الكدريم
لم يُنر إلهم وال ذقدرهم باسدم المالحددة  ،وال الملحددين – أ الدذين ينكدرود
وجود هللا عدم وجد  ، -لكنده أ دار إلديهم بييدات هدم ينددرجود فيهدا ،وأودر
صصهم ضمن طادا هم المعروفي بالدهريين  ،أو الطبادعيين .
وأمددا اآليددات القرآنيددي ال ددي أ ددارت إلددى المالحدددة بال طددمن ،فهددي لددك
اآليددات ال ددي يندددرجود فيهددا ضددمن قد الكاددار ،د الكاددار أصددنا  ،مددنهم
الملحددد  ،فهددو مددن الكددافرين ندده َقاددر بصالقدده  ،ب د النةددر أقاددر بدده قا در
جحود أو قار رك  .نعدم يوجدد فدرق بدين الكدافريهن ،لكدن االفندين ينددرجاد
اهللي َوالَ بي ح
ود بي ه
ضمن الكار باهلل .منها دوله عالى (( :دَا يلُ ح
داليَ حو يم
ين الَ يُ ح يمنُ َ
وا الَّ يذ َ
دود َمددا َحد َّر َم ه
ين
دن الَّد يذ َ
دن حال َحد ِّ يمد َ
ود يديد َ
هللاُ َو َر ُسددولُهُ َوالَ يَد يدينُ َ
در َوالَ ي َُحرِّ ُمد َ
ي
اآلود ي
اب َح َّى يُعحطُ ح
أُو ُ ح
ُود )(ال وبي .)) 25 :
صا ي ر َ
وا حال يج حميَيَ َعن يَ ٍد َوهُ حم َ
وا حال يك َ َ
داهللي َوالَ بيد ح
دود بيد ه
در
داس َوالَ يُ ح يمنُد َ
ين يُنايقُد َ
و(( َوالَّد يذ َ
دود أَ حمد َدوالَهُ حم يردَددـان النَّد ي
داليَ حو يم اآل يود ي
اد لَهُ دَ يرينا ك فَ َسان دي يرينا ك)(النسان  ،)) 38 :و(( َو َمن يَ حكاُدرح بي ه
َو َمن يَ ُك ين ال َّن حيطَ ُ
داهللي
ضدددالَالك بَ يعيدددداك)(النسدددان:
َو َمالَدي َك يددد يه َو ُق ُبيددد يه َو ُر ُسدددلي يه َو حاليَد ح
ضددد َّ َ
ددر فَقَددد حد َ
ددو يم ي
اآلود ي
ت َوا َرح َ َو َج َع َ ُ
ور
ت َوالنُ َ
الةلُ َما ي
اوا ي
 ،))132و(( حال َح حم ُد ي ههللي الَّ يذ َولَ َ ال َّس َم َ
ين َقاَر ح
ين َقاَرُوا بيد َربِّ يه حم َعد َذابُ
ود)(ا نعام ،))1 :و(( َوليلَّ يذ َ
ُوا بي َربِّ يهم يَ حع يدلُ َ
فُ َّم الَّ يذ َ
صي ُر)(الملك .)) 2 :واضح مدن هدذد اآليدات أد المالحددة هدم
س حال َم ي
َجهَنَّ َم َوبي حئ َ
من بين الكاار الذين كلم عنهم ،و طمن هم أيطدا ضدمن الدذين ال ي مندود
باهلل واليوم اآلور.
داس َمدن يُ َجدا يد ُل
وهم أيطا من الذين يدولود في دوله عدالى َ (( :و يم َ
دن النَّ ي
فيي َّ
يدر)(لقمداد .))25 :فاآليدي د كلم عدن
هللاي بي َ ي يحر يع حل ٍدم َو َال هُد كد َو َال يق َدا ٍ
ب ُمني ٍ
المنحددرفين عددن مددنهج االسدد دالل الصددحيح فيمددا يقولوندده عددن هللا عددالى ،
وال ك أد المالحدة علدى رأس هد الن ،فقدد بلدغ بهدم االنحدرا عدن المدنهج
العلمي انحرافا قبيرا جدا قما سب أد بيناد .
وأ ار إليهم القرآد أيطا بال طمن ليس باسمهم قجماعي ملحدة وإنمدا مدن
جهددي مددماعمهم و ددبها هم ال ددي رد عليهددا القددرآد الكددرم ضددمن ردودد علددى
ود
الكافرين باهلل  ،قما في دوله عالى(( :أَ حم ُوليقُوا يم حن َ ي يحر َ حي ٍن أَ حم هُ ُم حال َصاليقُ َ
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دود)( الطدور .))32 - 30:طدمن
ت َوا ح َرح َ بَد َّال يُودينُ َ
اوا ي
أَ حم َولَقُوا السَّد َم َ
اآلي اد الرد على بهي أص ايلحاد وهدم ده  .وهدم أيطدا ينددرجود ضدمن
ود بي ه
اد لَهُ دَ يريندا ك
اآلو ير َو َمن يَ ُك ين ال َّن حيطَ ُ
دوله عالىَ (( :والَ يُ ح يمنُ َ
اهللي َوالَ بي حاليَ حو يم ي
فَ َسان دي يرينا ك)(النسان .)) 38 :
وأمددا إ ددارة القددرآد الكددريم إلددى المالحدددة قجماعددي إلحاديددي ،فقددد ذقددرهم
ضمن جماعي الدهريين ،فمن دهري هم القدول ب هليدي العدالم ،وإنكدار الصدال ،
والقددول بعبايددي الحيدداة  ،وإنكددار المعدداد ا وددرو  ،فك د هددذا و يددرد يندددر
ضمن صاي الدهريين  ،والمالحدة يقولود بذلك ،إنهم من الدهريين .فهم مدن
دي إي َّال َحيَا ُنَددا الد ُد حنيَا نَ ُمد ُ
دوت
الددذين ذقددرهم القددرآد الكددريم بقولددهَ ((:ودَددالُوا َمددا يهد َ
ود)(الجافيدي:
ك يم حن يع حل ٍم إي حد هُ حم إي َّال يَةُنُ َ
َونَحح يَا َو َما يُ حهلي ُكنَا إي َّال ال َّد حه ُر َو َما لَهُم بي َذلي َ
 ،)) 24و(( َودَددالُ ح
دي إيالَّ َحيَا ُنَددا ال د ُد حنيَا َو َمددا نَحح د ُ
ين)(ا نعددام :
دن بي َم حب ُعددوفي َ
وا إي حد يهد َ
ود إي حد يه َي إي َّال َحيَا ُنَدا الد ُد حنيَا نَ ُم ُ
ات هَ حيهَ َ
 ،))25و((هَ حيهَ َ
دوت َونَحح يَدا
ات لي َما ُو َع ُد َ
ين)(الم منود.))31 - 32:
َو َما نَحح ُن بي َم حبعُوفي َ
وقما أد القرآد الكريم أ ار إلى المالحدة قما بيناد أعالد ،فهو أيطدا ددد
رد عليهم وأبط مماعمهم و بها هم ايلحاديي بطريقي مرقمة داملي دديقدي.
وك َعن َسدبيي ي ه
طلُ َ
هللاي
من ذلك دوله عالىَ (( :وإيد ُ يط حع أَ حقاَ َر َمن فيي ا َرح ي يُ ي
ُدود)(ا نعدام  .))112 :إنهدم ضدالود
ُود إيالَّ الةَّ َّن َوإي حد هُد حم إيالَّ يَ حص ُرص َ
إيد يَ َّبيع َ
ُمطلود م بعدود للةدن ال للعلدم  ،فهدم فدي ذلدك إال يصرصدود ،أ يكدذبود .
وهذا الوصف يصدق ماما على المالحدة مدن دود دك  ،قمدا يصددق علدى
صددداا هم
يدددرهم مدددن الطدددالين  .فدددالقرآد الكدددريم رد علددديهم بدددذقر بعددد
ا ساسيي المذمومي ال ي هي ليسد مدن صداات أهد العقد والعلدم والصددق
،ودد بينا جوان منها في ق ابنا هذا.
حدر يع حل ٍدم فَ َمدن يَهحد يد
ومنها دوله عالى(( :بَ ي ا َّبَ َع الَّ يذ َ
ين ظَلَ ُموا أَ حهد َوانهُم بي َ ي ي
ض َّ َّ
ين)(الدروم  .)) 25 :وصداهم هللا بدذلك ورد
در َ
هللاُ َو َما لَهُدم ِّمدن نَّ ي
َم حن أَ َ
اص ي
عليهم ،فال ك أد ق الطدالين هدم مدن الدذين ظلمدوا أناسدهم ومدن الم بعدين
هددوادهم .وعلددى رأسددهم المالحدددة ،فهددم مددن أظلددم الندداس ناسددهم وأقاددرهم
ا باعا هوادهم  ،ولذلك أضلهم هللا عدالى .فهدم أهد ظلدم وأهدوان وظدالل ال
أه عق وعلم.
ورد القرآد الكريم على المالحدة عندما ذقر أد مماعمهم ال ي ي مسدكود
دي إي َّال َحيَا ُنَدا
بها ليس من العلم وإنما هي ظنود  .دال عالىَ (( :ودَدالُوا َمدا يه َ
12

الد ُد حنيَا نَ ُمد ُ
ك يمد حدن يع حلد ٍدم إي حد هُد حم إي َّال
دوت َونَحح يَددا َو َمددا يُ حهلي ُكنَددا إي َّال الد َّد حه ُر َو َمددا لَهُددم بيد َذلي َ
ود)(الجافيي .)) 24 :وهذا صحيح دطعا ،ودد أظهرنا جوان قايرة منده
يَةُنُ َ
أفب نا بها أد مماعم العق الملحد ليس من العلم في ين ،وإنما هدي ظندود
وأهوان.
ورد عليهم القرآد أيطا عندما دالوا ب د الكدود ولد ناسده مدن ال دين،
دي ٍن أَ حم هُد ُم
در َ د ح
وأندده ولد ناسدده ،رد علدديهم بقولدده عددالى(( :أَ حم ُوليقُددوا يمد حدن َ حيد ي
ود)( الطدور.))32 - 30:
ت َوا ح َرح َ بَ َّال يُودينُ َ
حال َصاليقُ َ
اوا ي
ود أَ حم َولَقُوا ال َّس َم َ
ذقددر هعمهددم المصددالف للمنط د فددم رد علدديهم ب ندده لدديس عندددهم يقددين فيمددا
يدعونه مسد نكرا ددولهم ب لدك المدماعم المصالادي للمنطد  .وهدذا صدحيح مدن
دود ك ،فقدد بيندا فدي ق ابندا هدذا أد الملحدد يا قدد مامدا إلدى اليقدين فدي قد
أصول دينه  ،وليس له في ذلك يقين وال علم ،وإنما رأس ماله في ذلك الةن
والهو والكالم بال علم .
ومن ذلك أيطا أد المالحدة هم مدن الدذين رد علديهم القدرآد وأظهدر فسداد
اس َمن ي َُجا يد ُل فيي َّ
هللاي بي َ ي يحر يع حل ٍم َو َال هُد كد
منهجهم في دوله عالىَ (( :و يم َن النَّ ي
ير)(لقماد .))25 :رد عليهم ردا حاسما دويا دام ا ُماحما  ،نه
َو َال يق َا ٍ
ب ُمني ٍ
ي علد أساسددا باسداد مددنهجهم االس د داللي .فقددد بديهن القددرآد الكددريم أد الملحددد
يُجادل في هللا ويجحدد بال علم  ،وال بديهي وال فطرة ،وال وحدي إلهدي .وبمدا
أنه يا قد إلى لك المنطلقات والبراهين والمعطيات الصحيحي ،فلم يبد عنددد
إال الةنود وا وهام وا هوان.
وبذلك ي بين من ردود القرآد على المالحدة ومماعمهم أنه بيهن وأقد علدى
أد القوم انحرفوا عن منهج االس دالل الصحيح ،فليس عندهم علدم وال يقدين
وال هددددد وال صدددددق  ،وإنمددددا عندددددهم الةنددددود وا هددددوان ،والطددددالالت
وا قاذي  .ومن هدذا حالده ال يُمكدن أد يكدود علدى حد ،وال علدى صدواب
،وال علدددى هدايدددي ربانيدددي  .وال دددك أد لدددك االن قدددادات القرآنيدددي للمالحددددة
ومنهجهم في االس دالل هي من قمال القرآد و مولي ه ومن مةاهر صددده
وهيمن ه وإعجاهد وصالحي ه لك هماد ومكاد  .فقد قاد ردا دامال جامعدا
مرقما دديقا ُماحما.
ويُالح أيطا أد القرآد الكريم أجمد فدي ذقدرد للمالحددة وردد علديهم ،
فلم ياص وال وسع في ذقرهم والرد على بها هم قما فعد مدع المندرقين
وأه الك اب وردد على مماعمهم وأباطيلهم .فلماذا أجمد مدع المالحددة ولدم
ياص في ذقرهم والرد عليهم ؟ .يبدو وهللا أعلم أد القرآد الكدريم فعد ذلدك
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مرين أساسيين :ا ول هو أد الملحد ُمالس من جهدي ام القده لحجدج العقد
والعلم والوحي ،فليس عندد إال ا هوان والةنود والم الطات ،فهو من الذين
داس َمددن ي َُجددا يد ُل فيددي َّ
در يع حلد ٍدم َو َال
يصدددق علدديهم دولدده عددالىَ (( :و يمد َ
دن النَّد ي
هللاي بي َ حيد ي
ير)(لقمداد . ))25 :ومدن هدذا حالده ال يسد ح أد يُهد م بده
هُ كد َو َال يق َا ٍ
ب ُمني ٍ
وال أد يُ وسع في جداله  ،نه فادد لمنط العقد والدوحي والعلدم ،وال يد كلم
إال بالةن والهو فيما ي عل بايلحاد .ولهذا قاد المالحدة من الدذين يصددق
ندس لَهُد حم دُلُدوب الَّ
دن حال يج ِّ
عليهم دوله عالىَ (( :ولَقَ حد َذ َر حأنَا لي َجهَنَّ َم َقاييراك ِّم َ
دن َوا يي ي
ك
ُود بيهَددا أُ حولَددـئي َ
ُود بيهَددا َولَهُد حم آ َذاد الَّ يَ حس د َمع َ
حص در َ
يَ حاقَهُد َ
دود بيهَددا َولَهُد حم أَ حعديُن الَّ يُب ي
ود)(ا عرا .))115 :
ك هُ ُم حال َ افيلُ َ
ض ُ أُ حولَـئي َ
َقا َ حن َع يام بَ ح هُ حم أَ َ
وا مر الااني هو دلي عدد المالحدة دديما وحدياا بالمقارني إلدى أد معةدم
البنر ي منود بداهلل ر دم اد أقادرهم يندرقود معده آلهدي أودر  .وسدب دلدي
عدددهم هدو ظهدور بطدالد عقيدد هم ايلحاديدي ،فهدي مصالادي وهادمدي للاطدرة
والعقددد والعلدددم ولمصدددلحي اينسددداد .ولهدددذا رفطدددها معةدددم البندددر ددددديما
دليد
وحدياا .152فلما قاد عددهم دليال مع هاف وبطالد دينهم واف قادد
صددحيح مددن العق د والعلددم قددانوا نكددرة فددي ال دداري  ،ف جم د القددرآد الكددريم
ذقرهم والدرد علديهم ولدم ياصد وال وسدع فدي ذقدر أوبدارهم والدرد علدى
أباطيلهم ومماعمهم.
وأما بالنسبة هم الن ادج والحقداد ال دي أظهرهدا نقددنا لمدنهج االسد دالل
عند العق الملحد  ،فمنها أوال دد بين أد العق الملحدد يُصطدع العقد والعلدم
هواده وظنونه وأوهامه وليس العكس ،فهو ي وذ بالعق والعلم ويل مم بهما
إذا قانددا فددي صددالحه  ،وإمددا إذا قانددا ضدددد فإندده ال يل ددمم بهمددا ،ويهدددمهما
ويجعلهما وران ظهرد ،فهو ي عام معهمدا بناعيدي وان هاهيدي؛ لكنده مدن جهدي
أور ال يذقر ذلك عالنيي وإنما يمارسه ب فعالده ويرفدع دعار العقد والعلدم
بلسانه .وبهذا المسلك هددم العقد الملحدد العقد والعلدم عنددما نادطدا ايلحداد
وعقاددددد .ولددذلك وجدددناد ((يجددادل فددي البددديهيات ،ويجمددع بددين النقيطددين،
ك
جهدال ،ومدن الحد
ويارِّق بين الم مافلين ،ويجع من الةن عل كما ،ومن العلم
ك
باطال ،ومن الباط حقكها)).153
ثانياااا :فقدددد ا طدددح أد نصدددي مدددنهج االسددد دالل ايلحددداد مدددن البديهدددي
والعقالنيي والعلم الصحيح دليد جددا  ،وال يقدع فدي اللد وا صدول المكوندي
لإللحدداد ومنهجدده ،وإنمددا مودعدده مددع دل دده فددي الهددوام وا طددرا بحيد ال
 152سن كلم في الاص الااني عن عدد المالحدة في الود الحاضر ونسب هم إلى الم منين .
 153ربيع أحمد :الملحد وس اله الصاطئ  :من ول هللا ؟ ، 2510 ، ،مودع ا وقي على النبكي المعلوما يي.
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ي د فر فددي أصددول ايلحدداد و ايا دده  .لكندده مددن جهددي أوددر فددإد نصدديبه مددن
ا هوان والةنود ،وا وهام والصدا  ،وال وال موير قبير جدا ،ومودعده
في ل وأصول ايلحاد ومنهجه االس داللي .فكاد ن يجي ذلك أنه أدام اصوله
ايلحاديي على فالوث ورافي إلحاد قما بيناد في بحانا هذا.
ثالثا :أظهر نقدنا لمنهج النقد ايلحاد أنه منهج ُمالدس مدن جهدي البدراهين
والمعطيات الصحيحي،ولهذا فهو ال يقوم على أ دليد يقيندي مدن العقد وال
من العلم وال من الواددع ،وال يُمكدن أد كدود ن ادجده ايلحاديدي يقينيدي ،وإنمدا
يقوم أساسا على إفارة النبهات وال نكيك في بديهيات العقد وحقداد الواددع
والعلم باالع ماد على ا هوان والةنود وا وهام  .وماد ه الوحيدة ال ي يقوم
ويع مددد عليهددا هددي ددبهات وم الطددات حددول وجددود هللا والدددين (( فددال يملددك
ايلحاد حجي مس قلي وال دليال واحدا صحيحا  ...فهذا هو أص ايلحاد  ،فال
يملك ايلحاد حجي واحدة دعمه وإنما ي دذ علدى نقدد مدا عندد اآلودر ،ولدذا
يقول هللا عالى في ق ابه العميم(( :دُ ح هَد ح يعند َد ُقم ِّم حدن يع حل ٍدم فَ ُ حص يرجُدودُ لَنَدا إيد
ُود)(ا نعام  ،))148 :فليس عندهم علم
ُود إيالَّ الةَّ َّن َوإي حد أَن ُ حم إَالَّ َ حص ُرص َ
َ َّبيع َ
مس د ق يُ سددس لكاددر ،وإنمددا ايددي جهدددهم نقددد اآلوددر)) .154فالعق د الملحددد
مالس من جهي البرهداد الصدحيح ،ورأس مالده ا هدوان والندبهات ،وال د
وال لدديق ال العلددم  .ولددذلك قدداد منهجددا عاصدديا للبديهددي ومعاندددا لهددا ومصالاددا
للددوحي والعق د والعلددم وهادمددا للمنط د والعلددم  ،ومحرومددا مددن اليقددين فددي
عقيد ه ايلحاديي بك أصولها.
رابعااا :فقددد بددين بعنددرات النددواهد والبددراهين أد مددنهج االس د دالل عنددد
الملحد هو منهج دادم على ال نداد وال ينادك عنده أبددا .نده منداد للعقد
والوحي والعلم .و نده ي ةداهر بالعقالنيدي وهدو هدادم للعقد عنددما يدمعم أد
العدم ول ناسه من العدم ف صدبح ديئا ،وأد الندين يصدر مدن ال دين!!.
و نه ي ةاهر بالعلم ويصالاه وينادطه عندما يدعي أد الكدود ُولد صددفي،
وأد الحياة والكادندات ظهدرت و طدورت باعد ال طدور العطدو الممعدوم.
و نه ي ةاهر ب الموضوعيي والحياد والعقالنيي والعلميي  ،فم نق ذلك قلده
عندما اع مد على الناعيي ،واس صدم مص لف طرق ال د وال مويدر والصددا
وال ليق ان صارا لدينه.
خامسا  :فقد قنف نقدنا لمنهج االس دالل عند العقد الملحدد أنده مدنهج –
في أقادر مواداده -يقددم فرضديا ه وأهدواند و ُ دبها ه و مويرا ده علدى حقداد
العق د والددوحي والعلددم أوال  ،وعلددى االس د ن اجات والمالحةددات الصددحيحي
والمقبولي فانيا .ياع ذلك ر م أد فرضديا ه الم علقدي بإلحدادد لدم درق ح دى
 154هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد ،ي. 25 :
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إلددى درجددي النةريددي ،وأمددا أوهامدده و ددبها ه و حرياا دده فددال يصددح سددمي ها
فرضدديات أصددالر ،وال ح ددى منادن د ها لةهددور فسددادها وبطالنهددا و هاف هددا.
ولددذلك قان د سددالمي مددنهج االس د دالل عددود أساسددا إلددى منطلقا دده ووسددادله
وحسن طبيقه  ،فإد قاد صدحيحا منطلقدا ووسديلي و طبيقدا فسديكود صدوابه
قايرا جدا في أصوله وفروعه ،وأوطاؤد دليلي جدا وجدد فدي أطرافده ال فدي
صميمه .وإما إد قاد منهجا فاسدا أصال ووسيلي وممارسي فس كود أوطاؤد
قايددرة جدددا فددي صددميمه وأصددوله ،وصددوابه دلي د جدددا فددي هوامندده ال فددي
لبده.وهددذا الوجدده ا ويددر هدو الددذ ينطبد علددى مدنهج االسد دالل عنددد العقد
الملحددد  ،د أصددوله باطلددي وم هاف ددي ممدددا يعنددي أد ن ادجدده سدد كود يدددر
صددددحيحي دطعددددا ،وصددددحيحها إد ُوجددددد فهددددو فددددي هوامندددده ال فددددي لبدددده
وأصوله،ولن يُ ير من حقيق ه وصاا ه يئا .
سادسا :بنا كن على العنرات من ا دلي والندواهد الصدحيحي ال دي أفب د
أد العق الملحد أدام منهجه االس داللي على منادطي الوحي والعق والعلم ،
وعلى مبدأ ال ايي ُبرر الوسيلي ،وأنه اس صدم مص لف طرق ال وال مويدر
والصدددا وال طددلي  ،فإندده دددد بددين مددن ذلددك أندده مددنهج ال حكمدده ضددوابق
أوالديي ،وال منطقيي ،وال علميدي وال يحد كم إليهدا إال إذا وافقد هدواد .وهدذا
أمر أفب ناد ببراهين ومعطيات صحيحي ،فهي واصيي ما أصله وداعد ده ؛
فكان هي سب قويطه وهدمده و جريددد مدن لدك الطدوابق.فهدي ميدمة ال
ناددك عندده  ،فددإد اناك د عندده جدددال فلددن يبقددى منهجددا إلحاديددا  ،ندده سددي بنى
أصددوال ووسدداد و ايددات أوددر  .وظدداهرة عدددم ال مامدده ب لددك الطددوابق
ظهددرت معدده منددذ القددرد ال اسددع عنددر إلددى اليددوم ،بدددلي النددواهد وا دلددي
الم علقي بعمليات ال موير وال طلي وال ليق ال ي سدب أد ذقرناهدا .ولدذلك
وبسددب انكنددا أمددر المالحدددة وأماددالهم وجدددنا معارضدديهم دددد وصدداوهم
وا هموهم بال موير والصدا ،وال العد والسدذاجي فدي ال اكيدر ،وال عصد
للباطددددد  ،وأنهدددددم قدددددالعوام ياكدددددرود بالمصيلدددددي دود العقددددد  ،ويُسدددددو ود
ال ُمحاالت،155وال ي ورعود عدن (( اللجدون إلدى أ دين  :يفبدات مدا لديس
لديهم عليه من دلي .156)) !!.
سابعا :ا طح من نقدنا لمنهج االس دالل ايلحاد أنه عق ورافدي بدرجدي
قبيرة جدا ،فقد فسر أص نن ة الكود بهدم العقد والعلدم والدوحي بمبدررات
 155فري من العلمان :ول ال طور  ،ي .112 ،15 :و يوسف قرم  :اري الالساي الحدياي  ،ي . 300 :و سيد دط في ضدالل القدرآد ،
 . 2243وعبد العليم عبد الرحمن وطر :اينساد في الكود بين العلم والقرآد  ،ط  ، 1عالم المعرفي ،السعوديي ، 1583 ،ي.111 :
 156فري د مددن العلمددان :ول د ال طددور  ،ي . 114 :و أبددو ح د هللا  :مددا يج د أد عرفدده عددن نةريددي ال طددور؟  ،من ددديات حددراس العقيدددة ،مودددع:
 /http://www.hurras.orgعلى النبكي المعلوما يي .
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ورافيي ،فمعم أنه (( قداد هنداك ال دين ،وال دين حددث لال دين  ،وبعدد
ذلددك فج د ة اناجددر الال ددين هكددذا بدددود سددب وول د ق د ددين  ،ومددن فددم
مجموعي ا يان ر ب بطريقي سحريي بدود أ سب  ،فصلقد أول وليدي
هكددذا ل حددول بعددد ذلددك ديناصددورات )) .157فددانةر و دددبر فددي " عقالنيددي "
الملحد الممعومي ،و عج واضحك من " العقالنيي الصرافيي" !!!!.
وأخياارا -ثامنااا : -دددد بددين مددن فسدداد مددنهج االسد دالل ايلحدداد و هاف دده
وبطالنه وقارة انحرافا ه  ،وعدم ال مامه بطوابق ا ودالق والعقد والعلدم،
أد ذلددك يرجددع إل دى سددببين أساسدديين :ا ول هددو أد ذلددك المددنهج يقددوم علددى
عقيدة باطلدي هدي ايلحداد قمدا بينداد فدي ق ابندا هدذا .والاداني هدو أنده اسد صدم
وساد أدامها على الهو وايلحاد ،والناعييواالن هاهيي  .ف صبح لماما على
منهج االس دالل ايلحاد أد يكود ُم صاا ب لك الصاات ،نده مدا بُندي علدى
باط فهو باط وم هاف وفاسد بالطرورة ُ :منطلقا و َمسلكا و ايي.
وختامااا لهااذا الفصاال فقددد بددين مندده بعنددرات ا دلددي القطعيددي أد مددنهج
االس دالل عند العق الملحد يقوم على منادطي وهدم العقد والدوحي والعلدم.
وأنه يُمارس مص لف أنوا ال وال مويدر وال طدلي والصددا ،وال يل دمم
بطدددوابق أوالديدددي وال منطقيدددي وال علميدددي إال مدددا وافددد هدددواد ان صدددارا
لإللحدداد.وأندده مددنهج باط د فاسددد ُم هاف د  ،وال يُمكددن أد يكددود طريقددا إلددى
الحقيقي واليقين ،ويس حي أد يكود ايلحاد الذ يدافع عنه عقيدة صحيحي.
**

 157أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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الفصل الثاني
نقد العقل الملحد في إنكاره لوجود هللا عز وجل
أوال :نقد قول العقل الملحد بأن الكون خلق نفسه
ثانيا :نقد قول العقل الملحد :من خلق هللا ؟!
ثالثا :نقد قول العقل الملحد بأن قوانين الطبيعة أوجدت الكون
رابعا :نقد قول العقل الملحد بتعدد األكوان
خامسا :نقد قول الملحد بنفي التصميم والغائية والحكمة في الكون
سادسا :نقد موقف الملحد في االحتجاج بالمادة عل عدم وجود هللا
سابعا  :نقد قول العقل الملحد بأن أكثر العلماء ليسوا بمؤمنين
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نقد العقل الملحد في إنكاره لوجود هللا عز وجل
ي علد العقد الملحددد بمدماعم و ددبهات وأوهددام قايددرة فددي إنكددارد لوجددود
الصال عم وج يدافع بهدا عدن قادرد وإلحدادد  ،ويُلبسدها فدوب العقد والعلدم
هورا وبه اندددا مدددن جهدددي ؛ ويهددداجم بهدددا ا ديددداد والمددد منين بددداهلل مدددن جهدددي
أور  .فما هي لك المماعم والندبهات وا وهدام ؟ ،ومدا حقيق هدا فدي ميدماد
الدددوحي والعقددد والعلدددم ؟ .ومدددا هدددي مةددداهر ددد فير فسددداد مدددنهج االسددد دالل
ايلحدداد عليهددا ؟ .وهد لهددا نصددي مددن العقالنيددي والعلميددي ،أم هددي مجددرد
أهوان و ظنود وورافات ؟ .
أوال :نقد قول العقل الملحد بأن الكون خلق نفسه :
قاد العق الملحدد يقدول ب هليدي الكدود لينكدر وجدود هللا ويجحددد ويكادر
بصالقه ،فلما أفب العلم أد الكود مصلوق من عدم مطل  :ال هماد وال مكداد
 ،وال مادة وال طادي  ،له بدايي وس كود له نهايي ، 158فإنده ظد مصدرا علدى
إلحددادد ولددم يع ددر بد د الكددود لدده وددال ولقدده ،وإنمددا هعددم أد الكددود ول د
ناسه . !!!! 159فمن ذلك أد الملحد بر راندد راسد ددال ب نده إذا اف رضدنا أد
الكود له بدايي ،فهد (( لندا أد نسد ن ج مدن ذلدك أد العدالم مدن صدنع ودال ؟
الجواب قال إذا اس مسكنا بقدوانين االسد ن ا العلميدي السدليمي .ونحدن ال نجدد
اد د مبددرر لددرف فكددرة أد الكددود دددد بدددأ لقاديددا إال أد يكددود حدددوث ذلددك
عجيبا  .بيد أد ليس من دانود في الطبيعي يقول :إد ما يبددو عجيبدا ال يمكدن
أد يحدث  .إد اس ن ا وال هو اس ن ا علي  .وال يُسلم باالس ن اجات العليي
في العلم  ،إال حين بدأ من دوانين عليي محسوسي .والصلد مدن عددم أمدر لدم
يرد أحد ،وإذد فليس مدن مبدرر للةدن بد د العدالم مدن صدنع ودال يدرجح مدا
يُبرر الةن ب نه ير ذ علي فهما ي عارضاد على سوان بقوانين العليي ال دي
نس طيع مناهد ها )) .160و(( يُمكن ايجاه االس دالل العقلدي البحد فدي هدذا
الموضدددو فيمدددا يلدددي :هددد الصدددال مسددد ول عدددن ددددوانين الطبيعدددي أم يدددر
 158أنةرماال :محمد باس الطادي :صيرورة الكود  ...مدار العلم ومعار اييماد  ،عالم الك الحددي  ،ا ردد  ، 215 ،ي. 215 :و محمدد باسد
الطادي :ول الكود بين العلم واييماد  ،دار الناادس  ،بيروت  ،1558 ،ي . 152 :ومحمدد أحمدد داود :هد حددث القدرآد عدن نند ة الكدود؟ ،جمعيدي
المعرفددي ،سلسددلي حددوار اييمدداد وايلحدداد (  ، )51ي.24 ،22:و عبددد الدددادم الكحي د  :الكددود يسددير با جدداد الددموال ،مودددع الكحي د لإلعجدداه العلمددي :
. www.kaheel7.com/arو بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمدي عامداد نويده ،م سسدي المدد  ،ب دداد  ،دمند  ،ي 154 :ومدا بعددها .و نصبدي
من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلدم  ،رجمدي الددمرداش عبدد المجيدد سدرحاد  ،دار القلدم  ،بيدروت ،ي.51 :و سد يان هوقيندغ وليوندارد
ملوندينو  :اري أقار إيجاها للممن  ،رجمي أحمد السدماحي ،وفد ح هللا الندي  ،ي . 18 :و عمدرو دريف :ورافدي ايلحداد  ،ط  ،1مك بدي الندروق
الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 158 :
 159بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 155 – 158 :
 160بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 155 – 158 :
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مس ول؟ ،إد قداد يدر مسد ول قداد االسد دالل علدى وجدودد مدن الةدواهر
الطبيعيي أمرا مس حيال مادام ال يس طيع دانود طبيعدي يعلدي أد يهدد إليده ،
وإد قاد مس وال فعلينا أد نطب القدانود الاداني للدديناميكا الحراريدي عليده ،
ونا ر أنه أيطا ال بد دد ُول في همن أو في القي َدم  ،لكنه يكود دد فقد
مبرر وجودد )) .161لك هي مماعم الرج و بها ه ال ي سندحطها الحقا.
ومددنهم الايميددادي الملحددد س د يان هوقينددغ  ،عبهددر عددن إلحددادد بقولدده(( :
وباع ذلك  ...يةهر لنا أد الكود ظهدر لقاديدا ليبددأ بكد طريقدي ُمممكندي لده
أد يبدأ بها .وبعبارة أور  :لم يةهر قود واحدد  ،وإنمدا عددد ال نهدادي مدن
ا قواد .162)) ...ودال "(( :ال أحدد يسد طيع أد يابد وجدود الصدال  ،ولكدن
يمكن ال اكير في قيايي ننون الكدود بندك عادو  ،ونحدن نعلدم أنده ال يمكدن
قديم أ اسير عقلي إال عن طري العلم " )) .163و((طالما أنه يوجد دانود
قالجاذبيي ،فالكود يس طيع وسيقوم بصل ناسه مدن ال دين...الصلد ال لقدادي
هو سب وجود ين بدال من ال ين ...ليس الهما أد نقحم إلهَدا ك ليبددأ عمد
الكود)) .164وهعم أد ا قواد نن ت عاويا من عدم.165
وددال أيطددا (( :وبدذلك يمكددن أد نع بددر أد الكدود لدده مكونداد فقددق  ،همددا
الطاددي والادرات ،والسد ال ال هال مطروحداك ،مدن أيدن جدان هدذاد المكونداد؟
وايجابددي جددانت عبددر عقددود مددن جهددود العلمددان ،فددالارات والطادددي ،دددد ددم
ان اجهما عن طري حددث عندوادي يعدر اآلد لندا باسدم االناجدار العةديم،
فاددي لحةددي ايناجددار العةدديم ،قددود قام د ملددين بالطادددي جددان إلددى الوجددود،
ومعدده فددرات ،وق د ددين بداولددي يةهددر ببسدداطي مددن عدددم )) .166و(( وهددذا
بالطددبق مددا حدددث لحةددي االناجددار العةدديم ،فددال يمكددن أد د ي بود د دب د
االناجار العةيم ،د الود ناسه بدأ لحةي االناجار،وأويراك وجددنا ديئا ك ال
يح ا إلى مسب  ،نه لم يكن هناك همن ليحدث فيده هدذا السدب  ،وبالنسدبي
لي هدذا ينادي مامدا ك اح ماليدي وجدود صدانع للكدود ،نده لدم يكدن هنداك ودد
للصال لكي يصل )).167
و(( للبع  ،بدأ هللا يعود مدرة أودر إلدى الصدورة فبالنسدبي لهدم هللا هدو
من ول الطادي والارات ،وبالنسبي لهم قاد االناجار العةيم هو بدايي الصل ،
لكن العلم يحكي دصي مص لاي ،فإمكاننا اس صدام ددوانين الطبيعدي لاهدم أصد ر
 161بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 155 :
 162حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.151:
 163العالم البريطاني س يان هوقينغ الايميان الحدياي ال رك مجاال لإليماد ب وال للكود  ،ع برس ،جريدة إلك رونيي 2 ،أق دوبر  . 2514وأ دير
هنا إلى أني س نق معةم قالمه من مراجع ليس من ق به  ،ني لم أ مكن من الحصول على نس عربيي ق به قلها .
 164الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 165س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
 166أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم س يان هوقينج عن إنكار وجود ايله  ،مودع من د ال وحيد ،ي. 14 :
 167أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم س يان هوقينج عن إنكار وجود ايله  ،مودع من د ال وحيد ،ي. 18 :
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أصول الكود ،ولنر إد قاد وجود هللا هو الندين الوحيدد الدذ سياسدرها.
ولنعر سر نن ة هذا الكود من ال ين ،نجد أد السر يكمن في واحدة مدن
أ ددددرب حقدددداد الكددددود ،فقددددوانين الايميددددان طلدددد دددديئا يدددددعى بالطادددددي
السالبي،وحاص جمع الطادي والطادي السدالبي يعطدي ال دين بدالمرة ،ولكدي
ناهم معنى الطادي السدالبي ،يمكدن أد ن صيد صصدا حصد علدى حادرة و د
من الرم من والل الحار علدى مسداحي فار دي أصدالك مدن ا ر  ،ويمكدن
أد نع بر أد الحارة هي نسدصي سدالبي مدن ال د  ،وقد منهمدا لده نادس الحجدم
ل وددر ،وهددذا ناددس مددا حدددث لحةددي االناجددار العةدديم ،فعندددما بدددأ االناجددار
العةيم بط نسبي عاليي من الطادي اييجابيي ،في المقاب أن ج نادس المقددار
مدن الطاددي السدلبيي))  (( ،وبهدذا صدبح الطاددي اييجابيدي والسدلبيي سدداو
صددارا ،وهددذد الطادددي السددلبيي المهمددي مددن مكونددات الكددود ،هددي عبددارة عددن
الارات المحديق بندا ،فدالارات ناسده يماد مصدمد هادد للطاددي السدلبيي ،قدا ٍ
ليطمن لنا أد ق ين يساو صارا ،ومن الصع اسد يعاب هدذا الماهدوم
ل ير الم صصصين في الرياضيات الايمياديي ،فيمكن أد نع بر الكود بطاريي
ضصمي حو الطادي السلبيي  .وإد قداد الكدود يد ول إلدى ال دين ،فحينهدا
لن نح ا إلى إله ليصلقه ")).168
ومنهم  :الملحد ري نارد دوقينم ذقر أنه يع قد من دود دلي أد الكود نن
لقاديا مدن العددم .169وددال الملحدد لدورنس قدراوس  :إد الكدود ظهدر مدن ال
ددين ،وصددنف ق ابددا سددماد ( ددين مددن ال ددين) . 170وهعمد جماعددي مددن
المالحدددة المعاصددرين إد (( العدددم " ددين " دددديم ال أول لدده  ،ويرفطددود
اع بارد " ال ين " ويُصرود على إمكانيي نند ة الطاددي والمدادة لقاديدا مدن
هذا العدم القديم!!))  .171وهعموا أد (( الوجود دد نن لقاديا من هذا النين
الذ هو العدم !!)) .172
لك هي طاداي من مماعم و بهات وورافات المالحددة المعاصدرين فدي
دولهم ب د الكود ول ناسه من عددم ،سدنرد عليهدا ونبدين هاف هدا وبطالنهدا.
لكن دب النرو في نقطها يج أد ن ذقر أنه بعدما م ال قد من أد الكدود
مصلوق من عدم له بدايي وس كود له نهايي ،وهذا فاب بدلي الوحي والعلم ،
فإنه لم يب أمامنا إال اح ماالد :إما أد يكود الكود له وال ولقده قمدا يقدول
 168أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم س يان هوقينج عن إنكار وجود ايله  ،مودع من د ال وحيد ،ي. 12- 10 :
 169عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 41 :
 170نقال عن :محمد باس الطادي :لماذا يلحد علمان الطبيعيات ال ربيود؟  ،جريدة الرأ  4 ،فيار . 2510 ،
 171عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 81 :
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الم منود  ،وإما أد يكدود ولد ناسده مدن عددم قمدا يدمعم المالحددة .وعليده
ننر في الرد على مماعمهم و بها هم وورافا هم ايلحاديي.
فبالنسبة لما دالده الملحدد بر راندد راسد فإنده واضدح منده أنده جدمم بد د
الكددود لدديس لدده وددال  ،وهعددم أد الكددود بدددأ بناسدده لقاديددا مددن دود وددال .
ودال ب نه لم يجد مبررا لدرف هعمده  .وأدعدى أد موداده هدذا هدو اسد ن ا
علمي سليم .فه هعمه هذا صحيح ؟.
إندده هعددم باطد عقددال وعلمددا ،ومددا هددو إال لبدديس و لدديق وساسددطي مددن
الرجد ان صددارا لدددين ايلحدداد .ندده أوال إد الرجد بنددى مودادده علددى إلحددادد
ور ب ه وعلى معطيات نادصي ،وعلى جه أو جاه واضح لقانود العليدي
وعالدي الصال به .ولهذا فإد اس ن اجه لم يكن علميا وال عقليا  .و نكيكه في
قود العالم ُول مدن عددم يدر صدحيح  ،ولدم يقددم دلديال يابد بده هعمده إال
دوله ب نه ال أحد رآد  .وهذا ليس دليال ،ودد افب علم الايميان أد الكود ول
من عدم ،وبدأ من نقطدي الصدار ،وهدذا أمدر ددررد علمدان الايميدان ،وأددر بده
المالحدة أيطا منهم الايميان س يان هوقينغ في قالمده السداب و يدرد .وبمدا
أد ا مر قذلك فمعم الرج ب د المادة قان موجودة فم ولق ناسدها لقاديدا
لسب أو آور فَ هكود العالم هو هعم باط دطعا  .وبما أد المقدمدي ال دي بندى
عليها موداه ير صحيحي فمعمه باط من أساسه.
ثانيا :ال يصح إرجا وإوطا ول الكود لقانود العليي ،وال إلدى ددانود
آور من دوانين الكدود ومصلودا ده ،د العدالم بكد مدا فيده مدن مصلوددات لدم
يكن له وجود دب ولقه .وعليه فإد دانود العليي لم يكن موجدودا وال قداد لده
فع وال فير ؛ وإنما أصبح يعم مع القوانين ا ور بعد ول العالم .فهدو
دددانود مصلددوق يحكددم مةدداهر الطبيعددي ودوانينهددا وودداي بهددا،وال يُمكندده أد
يحكم عمليي ول الكود من عدم عندما ولقه هللا عالى ،وال يصح االح جدا
بدده ،وال علي د نن د ة الكددود بدده ،ندده لددم يكددن لدده أ وجددود وهددو ناسدده مددن
المصلودددات .فددنحن هنددا أمددام دددانونيهن ي علقدداد بالاع د وال د فير ،ا ول دددانود
العليي يحكم الكود بك ما فيه بعد ولقه ،والااني هو دانود يحكم العالدي بدين
المصلوق والصال  ،ويص لف ماما عن القانود ا ول .علما بد د العالددي بدين
الصال والمصلوق ال يُمكدن أد يكدود فيهدا المصلدوق والقدا لناسده وال لصالقده،
وال يُمكن أد يكود فيها الصال معلوال ل يرد وال مصلودا له .فهي عالدي فاب ي
وال ير ،د الصال ليس مصلودا ،ويس حي أد يكدود قدذلك ،وإال مدا قداد
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والقددا ،و د المصلددوق لدديس والقددا ويس د حي أد يكددود والقددا ،وإال مددا قدداد
مصلودا.
وذلددك الددذ ذقرندداد هددو الددذ أنكددرد راس د وجحدددد مددن دود أ دلي د ،
وأصر علدى أد يكدود ودال الكدود واضدعا لقدانود العليدي،وإال ال وجدود لده
حس هعمه .وهو دد عمد ذلك ا باعا لهواد وان صارا لإللحاد  ،فقد رفد
ال اري د بددين الصددال ومصلودا دده ،وبددين أفعددال ق د منهمددا  ،لدديس ندده يددر
صددحيح وال ضددرور  ،وإنمددا لي هددرب وي ددالق ويدددلس علددى ناسدده وعلددى
الناس ،وليصاي ويبرر موداه بقانود العليي  ،وسي ي من بعدد الملحدد سد يان
هوقينغ وي عل بقانود الجاذبيي ليبرر به إلحادد و حرياده و طدليله .وموداده
هدددذا باطددد دطعدددا ،فلددديس مدددن العقددد وال مدددن العلدددم عددددم ال اريددد بدددين هللا
دين َوهُد َدو
حس َق يم حالي د يه َ د ح
والمصلددوق وأفعددال ق د منهمددا .فالصددال سددبحانه ((لَ دي َ
صي ُر)(النور  ،))11 :و(( َولَ حم يَ ُكن لَّهُ ُقاُواك أَ َحد)(ايوالي،))4:
ال َّس يمي ُع البَ ي
ال إي َّد ه
و((فَالَ َطح يرب ح
دود)(النحد  .))14 :فهدو
هللاَ يَ حعلَ ُم َوأَند ُ حم الَ َ حعلَ ُم َ
ُوا ي ههللي ا َ حماَ َ
سبحانه مصالف لمصلودا ه بذا ه وأفعاله ،ومن ال يارق بينهما فهو إمدا جاهد
 ،أو معاند ،أو ملحد جاحد.
وإذا ديدد  :قيددف ياددرق الرجدد بينهمددا وهددو ال يدد من بدداهلل؟ ،أدددول :إد
ال اريد بينهمدا هدو امدر فطدر وعقلدي وضدرور أيطدا  ،نندا أمدام قددود
مصلوق من عدم  ،فإما أد يكود ول ناسه مدن عددم بعددما قداد عددما ،وإمدا
أد والقا ولقه من عدم .وبما أنه يسد حي عقدال ووادعدا أد يصلد العددم ناسده
فيصبح موجودا ،بمعنى أد الال ين أصبح ديئا بناسده ،فإنده لدم يبد أمامندا
إال أد الكود البد له من وال ولقه .وهذا الصدال البدد اد يكدود ددوة وارددي
وم صاا بك صاات الكمال وإال لن يس طيع ول العدالم مدن عددم .وهدذا هدو
القانود الذ يحكم العالدي بين الصدال والمصلدوق  ،وهدذا الدذ أوجدد الكدود
بقوانيه منها دانود العليي .فال يصح أد نُصطع الصال لقانود العليي الذ هو
من مصلودا ه وي عل بها دود الصال .
ثالثااا :ألدديس مددن االف ددران وال عص د ا عمددى للباط د  ،دولدده ب د د دددوانين
االس ن ا السليمي يد دولده بد د الكدود ولد ناسده لقاديدا  ،وال يدد القدول
ب د والقا ولقه ؟؟ .أليس العكس هدو الصدحيح ،؟؟  .إنده لديس مدن العقد وال
من االس دالل الصحيح القول ب د العدم ول ناسه ف صبح قونا  ،فهذا المعم
صورد يبطله دطعا ،وإنما الصحيح والم ا مدع العلدم أد الكدود الدذ ُولد
ه
من عدم يس حي أد يصل ناسه وال بد له من وال ولقه  .فهذا هو االس ن ا
العلمددي الصددحيح المواف د للعق د والنددر والعلددم والوادددع .لكددن هددذا الرج د
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المري والمصر على إلحادد وضالله داس على عقله وعلمه و مسك بهواد
وورافي ماادها أد الكود ول ناسه لقاديدا وحددد مدن دود ودال َ .هعدم ذلدك
مددن دود أد يقدددم لنددا أ دليد صددحيح مددن العقد وال مددن العلددم ،مقابد أدلددي
العق والوادع والعلم ب د الكود مصلوق والبد لده مدن ودال  .فالرجد دددم لندا
قالما وهميا ورافيا رد به قالمدا منطقيدا علميدا عقالنيدا  ،فدم هعدم أد موداده
هو الصحيح  ،وال يجد مبررا لرفطه .إنده رجد مدري أعمدى  ،م عصد
للباط عن ساب إصرار و رصد ان صدارا لددين ايلحداد .فبددال مدن يع در
بصالقه هو الدذ ولد العدالم وال يصسدر ديئا ويكدود م اقدا مدع العقد والعلدم
والوحي ،رفد هدذا وهعدم أد الكدود ولد ناسده بناسده لقاديدا مدن دود أد
ي يد هعمه ب دلي  ،إال هواد ور ب ده فدي أد يكدود ملحددا؛ فَطد ه وأضد
وداس على المنط والعلم ولم يربح يئا من إلحادد فدي الددنيا واآلودرة ،بد
ووسرهما معا.
رابعااا :إد اع راضدده ا ويددر ال يصددح ،وفيدده لدديق و دددليس و العدد
و طلي  ،د ال يعليي ال ي نراها في حيا نا قول ب د لك علي معلدول ،ولكد
معلددول علددي ،وهددذا دددانود يحكددم الكددود ،لكندده يقددول لنددا أيطددا أد ال يعل د فددي
الطبيعي ليس م ساويي في طبيع ها وإنما هي م ااو ي ،وما صدف بده العلدي
ليس بالطرورة أد ي صف به المعلول .ومااله أد اينساد هو صانع السيارة
ويس طيع أد يصنعها م دى أراد  ،لكدن السديارة-المعلولدي -ال يمكدن أد كدود
علي ناسها ف صنع ناسها ،وال أد صنع إنسانا ف كود هي علي وجودد ،ف بقى
ابعي لإلنساد الذ صنعها-فهو العلي .-وبما أد ا مر قذلك ،فإد الكود بك
يعللدده مصلددوق مددن عدددم  ،فمددن المنطقددي ومددن الطددرو أد لدده والقددا ولقدده
يص لف ماما عن مصلودا ه بذا ه وصاا ه .وال يكود علي ،د العلي البدد لهدا
من معلول ،والذ ينطب على المصلوددات ال الصدال  ،وإنمدا يجد أد يكدود
والقا ،د الصال ال يُمكن أد يكود مصلودا ،وإال فمن المس حي أد يس طيع
أد يصلد العددالم مددن عدددم .وبهددذا ي بددين دطعددا أد دددانود العليددي لدده وجهدداد أو
مس د وياد  :ا ول يحكددم عددالم المصلودددات فهددي قلهددا صطددع لقددانود العليددي-
السددببيي -مددع ميددم الكادنددات العادلددي المريدددة قاينسدداد مدداال ،فهددو م صددف
بصاات واصي به جعله ال يصطع لناس العل ال ي صطع لها مصدنوعا ه.
والمسد و الادداني ال يحكددم المصلودددات فيمددا بينهددا وإنمددا يحكددم عالدددي الكددود
بصالقدده ،أ عالدددي المصلددوق بصالقدده ،وهددي عالدددي ص لددف مامددا عددن عالدددي
العلي بالمعلول ،فكما قاد اينسداد يم داه بصاصديي ال ميدم بهدا مصدنوعا ه،
فكددداد هدددو الدددذ يصدددنعها وال سددد طيع هدددي أد صدددنعه ،مدددع أنهمدددا مدددن
المصلودات ،نه ي اوق عليها بطبيع ه ،فإنه من الالهم أد كود العالدي ال ي
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حكم بين الصال والمصلوق مص لاي ماما في طبيع هدا وصداا ها عدن العالددي
ال ي حكم المصلودات .وقما أد السيارة لن سد طيع أد صلد ناسدها ،وال أد
كدود هدي الصدانع ،فكدذلك ال يُمكدن أد يكدود المصلدوق ودال ناسده وال هددو
الصددال  ،وإنمددا البددد لدده مددن وددال ولقدده .فهددي عالدددي ح ميددي ضددروريي بددين
الصال والمصلوق ،فال مصلوق بال وال  ،لكدن ال يصدح القدول :ال بدد للصدال
من وال  ،د الصال ليس مصلودا ليُصل  ،والصال ال يح ا إلى وال  ،نه
هو الصال وموجود ب نه وال  ،فهو أهلدي ال بدايدي لده وال نهايدي ،بددلي أنده
قاد موجودا والكود لم يكن له وجود ،فم هو الذ ولقه بعد عدم .فالمسد و
ا ول من العليي يقول  :لك علي معلول ،ولك معلول علي ،وهذا يحكم عدالم
المصلودددات ،لكددن المسدد و الادداني يحكددم العالدددي بددين الصددال والمصلددوق،
ويقول :لك مصلوق وال  ،وال يقول :للصال ودال  ،وال َمدن ولد الصدال ؟
فلددو قدداد مصلودددا مددا قدداد والقددا.ولهددذا ال يصددح وصددف هللا عددالى ب ندده يعلددي،
بدلي أنه لم يصف ناسه فدي ق ابده ب نده يعلدي ،د العلدي لهدا معلدول وهكدذا ،
وهذا يحكم المصلودات ،وإنمدا هللا عدالى هدو الصدال  ،والصدال لديس مصلوددا
دطعا ،وال يصدح البحد عدن ودال للصدال د هدذا نداد وال يصدح دولده
والبح عنه.
لكدن ا مددر يص لددف مامددا عددن المودددف الددذ بندداد راسد عندددما هعددم أد
الكود ظهر لقاديا من دود يعلدي ،وأد هدذا ماد القدول بد د الكدود لده ودال ،
وهعددم أد ا مددرين مصالادداد لقددانود العليددي  .فهددذا هعددم باط د  ،د المنط د
يقول :لك مصلوق ودال  ،لكنده ال يقدول :إد العددم يصلد ناسده فيصدبح ديئا
موجدددودا ،وال يقدددول :إد الال دددين يوجدددد ناسددده لقاديدددا ليصدددبح ددديئا .فهدددذا
مس حي دطعا ،و صورد يكاي وحدد للحكم عليه بالبطالد .وبهذا ي بين مد
هيدددف و العددد وساسدددطي راسددد ان صدددارا يلحدددادد بالباطددد  ،عنددددما ميهدددع
القطيي ،وسو في االس دالل بين افبات وجود هللا ونايه ،ب رجح نايه على
إفبا ه بالساسطي وال لبيس ال بالعق وال بالعلم.
علمدا بد د دددول هددذا الرجد بد د الكددود ولد ناسدده لقاديددا سدديقوله مالحدددة
آوددرود ح ددى بعددد أد افبد العلددم بد د الكددود ولد مددن عدددم  ،فددمعم الملحددد
س د يان هوقينددغ أد الكددود ول د ناسدده مددن عدددم  ،قمددا بيندداد فددي سددابقا .لكددن
المنطلد واحدد والن يجدي ناسدها هدي القدول بايلحداد وإنكدار وجدود هللا عدالى
با هوان والةنود مع هدم ومصالاي العق والوحي والعلم.
ومن إد م الطدات بر راندد راسد وأباطيلده أنده هعدم أد دولده بد د الكدود
ول ناسه يدو ضمن العجاد  ،وأنه ليس (( من دانود في الطبيعي يقول :
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إد ما يبدو عجيبا ال يُمكن أد يحدث )) وهذا قالم صاحبه جاه  ،أو معاند،
داله ل ايي في ناسه د القول ب د العددم يصلد ناسده لديس هدو مدن الممكندات
وال من العجاد وإنما هو من المسد حيالت .وعليده ال يصدح القدول ب نده مدن
الممكددن أد يصل د العدددم ناسدده مددن عدددم فيصددبح قونددا .فهددذا هعددم باط د بندداد
الرج على هواد ال على المنط .
خامساا  :ال يصددح دولده (( :وال يُسددلم باالسد ن اجات العليددي فدي العلددم  ،إال
حين بدأ من دوانين عليي محسوسدي ))  ،فهدذا هعدم باطد د الحد هدو أد
لك أفر م فر ،ولك ماعول فاع ،ولكد مصدنو صدانع ويكدود الماعدول
حس د طبيعددي الااع د  .وعليدده فددنحن لددم نددر دداري ا ر الطبيعددي وإنمددا
عرفناد من والل آفارد الموجودة اليوم ،فهي نهد علدى ذلدك  .ونادس ا مدر
يصدددق علددى الكددود فقددد فب د أندده مصلددوق وبدددأ مددن الصددار -العدددم – ومددر
بمراح ح ى وصد إلدى مدا هدو عليده اآلد .فدنحن أمدام مصلدوق لده بدايدي لدم
نرها ،هذا يلمم ح ما أد له والقا ولقه  .فهذد طريقي علميي من دود ك وال
ص لف عن طريقي معرفي اري نن ة الكود و طورد ،فنحن لدم ندر ديئا مدن
ذلك ،ولكن آفارد دل عليه .وناس ا مر ينطب على ول الكود  ،إنه ُولد
من عدم وبعد عدم وهو موجود أمامنا  ،فنحن أمام مصلوق ،وماعول ،وأفدر،
فال بد لده مدن ودال  ،وفاعد  ،و ُمد فر يص لدف مامدا عدن ماعوال ده د ولد
الكددود مددن عدددم يص لددف مامددا عددن ول د بددادي الكادنددات فيمددا بعددد و فرهددا
ببعطها .ويس حي أد يصل العدم ناسه من عدم ليصدبح العددم قوندا .ويجد
أد يكود الصال م صاا بك صاات الكمال وإال لن يس طيع ول الكدود مدن
عددم .وعليده فددإد قدالم الرجد ال يصدح عقددال وال علمدا وال وادعددا نندا أمددام
مصلوق ،وماعول ومعلول ماد فدال بدد لده مدن ودال أوجددد ،فكمدا اسد ن جنا
اري الكود من آفارد الموجودة اليوم قذلك نحن عرفنا واسد ن جنا واق ندانا
أد الكود المصلوق الذ نراد ال بد له من وال  .وهدذا مدنهج علمدي صدحيح
من دود ك  ،وليس قما هعم الرج .
ومددن م الطددات هددذا الملحددد أندده فددي الودد الددذ هعددم أد االسد دالل علددى
وجود هللا ال ي ا مع دانود العليي حس هعمه فإنده نسدي أو ناسدى أنده هدو
ناسه ددد هددم المنطد وددانود السدببيي و كلدم بدال علدم عنددما هعدم أد الكدود
ولدد ناسدده لقاديددا مددن عدددم مددن دود أد يقدددم أ دليدد ياب د هعمدده ،مددن
المناهدة وال من االس ن ا العقلي وال من ال يعليي ،ب إنده اف قدد قد ذلدك ولدم
يع مدددد إال علدددى هدددواد وظنددده ور ب ددده  .وم دددى قانددد ا هدددوان والةندددود
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والر بات المجردة أدلي وحججا يُح كم إليها ويُ وذ بها ؟؟!!  .ف ين العقالنيي
والعلميي ال ي ةاهر بها وادعى أنه يح كم إليها ؟؟!! .
وأما دوله  (( :ه الصال مس ول عن دوانين الطبيعي أم ير مس ول؟،
إد قاد ير مس ول قاد االس دالل على وجودد من الةواهر الطبيعيي أمدرا
مسددد حيال مدددادام ال يسددد طيع ددددانود طبيعدددي يعلدددي أد يهدددد إليددده ،وإد قددداد
مس وال فعلينا أد نطب القانود الااني للديناميكا الحراريدي عليده  ،ونا در
أنه أيطا ال بد دد ُول في همدن أو د فدي القيد َدم  ،لكنده يكدود ددد فقدد مبدرر
وجودد )) .173فهو هعم باط جملي و اصيال ،وال يصح االس دالل بده ،نده
مبني على عدم ال اري بين الصال والمصلوق .فالرج ُمصر على أد يكدود
الصدددال واضدددعا لقدددوانين الكدددود ليطبقهدددا عليددده ،ومدددن فدددم يصدددبح معلدددوال
ومصلودددا،فم يكاددر بدده بدددعو أندده معلددول وال بددد لدده مددن يعلددي  .فالعالدددي بددين
الصددال والكددود ليسد عالدددي مسد وليي وال يعليددي أوددر  ،وإنمددا هددي عالدددي
مصلوق بصالقده وبهدذا يسدقق اع درا الرجد مدن أساسده وال ديمدي لده ،فهدو
باط دطعا .إنه ُمصر على موداه نه لم يرد أد يع ر ويارق بين الصدال
والمصلوق .فاع راضه باط ومرفدو ومدردود عليده ،د الصدال مصدالف
لمصلودا دده بذا دده وصدداا ه وال جددر عليدده دددوانين الكددود ،ندده هددو الصددال
وهددي مصلودددي .ويسدد حي أد يصددبح الصددال مصلودددا ،وال المصلددوق والقددا.
وعليدده فددإد االح مدداليهن السددابقيهن يسددقطاد بالطددرورة وال يصددح االع ددرا
بهما أصال ،فسوان دلنا أد هللا ول الكود و رقه يسير وحدد ،أو بقدي يد حكم
فيدده ويسدديرد ،فددا مراد ال ي يددراد مددن ا مددر دديئا ،وهددو أد هللا عددالى هددو
الصال وسيبقى والقا ،ويس حي أد جر عليه القوانين ال ي ولقها هو .فإذا
قان القوانين ال ي ُسير السيارة ال جر على صانعها ،فمن باب أولى مع
فارق ال ماي – وهلل الما ا على -أد ال نطب دوانين الطبيعي على والقها.
وال يصددح طبي د دددوانين ال ددي ولقهددا هللا علددى والقهددا ،منهددا القددانود الادداني
للديناميكا الحراريي فهو ال ينطب إال على المصلودات ،ويعني أد ق مصلوق
سادر إلى الموال  .فانةر إلى م الطات وأوهام و حرياات الرج باسم العلم
 ،فهو ُمصر على انحرافه ليس طلبا للحقيقي وإنما ان صارا لإللحدادد ب طبيد
دانود المصلودات على الصال  ،وهذا جه و جاه وعناد وإصرار على ما
يصالف العق والوحي والعلم والوادع .
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وأما بالنسدبي لمدماعم و دبهات وأباطيد الملحدد سد يان هوقيندغ فهدو أوال
عندما دال (( :وبذلك يمكن أد نع بر أد الكود لده مكونداد فقدق  ،همدا الطاددي
والادرات... ،وقد دين بداولددي يةهدر ببسداطي مددن عددم )) .174فهدو طددلي
و العد واف دران علدى العلدم  ،د العلدم لدم يقد أد الكدود -الطاددي ،المددادة،
الارات الكوني -ظهر عن طري حدث عنوادي ،فهذا اف ران و حريدف ،ولدم
يقدددم الرج د أ دلي د صددحيح ي يددد بدده هعمدده إال هددواد ،وهددواد لدديس حجددي
ويُمكددن ل يددرد أد يددردد بهددواد أيطددا  .وال يصددح القددول ب ندده عنددوادي ،د
الكود بما أنده ظهدر بعدد عددم فهدذا يعندي أنده ظهدر عدن دصدد ،وإال لمداذا لدم
ي قدددم وال د ور عددن اللحةددي ال ددي ُولد فيهددا؟ ،فيج د عددن الرجد أد ياب د
هعمه بدلي صحيح من عق ،أو علم ،لكنه لم ياع ذلك مما يعني أد الكدود
لم يةهر بحدث عنوادي.
175
وفانيا إد العلم يقول :إد الكود ظهر و ُول بعدد عددم ،ولدم يقد أنده َولد
ناسه ،وال أنه ظهدر مدن عددم بمعندى أنده أوجدد ناسده مدن عددم .د العددم ال
ين ،وال وجود له فكيف يصل العدم ناسه وهو ليس يئا ؟! ،وقيف يةهر
من عدم مع أنه عدم ؟؟!! .ف ير الموجود ال يُمكن أد يوجدد ناسده ،و صدورد
يكاي للحكم عليه بالبطالد نه مس حي الحدوث .فالعلم دال أد الكدود ُولد
من عدم ولم يق أد الكود َول ناسه من عددم ،لكدن هدذا الملحدد أدود هدواد
في الموضو وألبسه فوب العلم هورا وبه انا .
وفالاددا بمددا أد الكددود ظهددر و ُول د بعددد عدددم ،بمعنددى أندده ُول د ولددم يكددن
موجودا فهذا يعني بالطرورة أد لده والقدا ولقده مدن عددم  ،ولديس أنده ولد
ناس ه من عدم،فهذا مس حي  ،وإنما ولقه ايله من عدم نه هدو الصدال  .لكدن
الرج يحر وي الق وي س ر بالعلم والعلمان .وبمعنى آور إد المصلوق مدن
عدم يعني أمدرين الهمدين :ا ول يسد حي أد يكدود َولد ناسده ،نده اصدال
قاد عدما -ال ين -فكيف يصل ناسه وهو عدم ؟؟!! .فهدو ال دين ،فكيدف
يصر الال ين ناسه من ال ين ليصبح ديئا؟؟!! .فهدو عددم فكيدف يصدر
العدم ناسه من العدم ؟؟!! .
وا مدر الاداني يعنددي أد المصلدوق مدن عدددم يلدمم ح مدا أد والقددا ولقده مددن
عدم .د الصال هو الوحيد الذ يس طيع أد يصل من عدم ومن يدر عددم.
وبما أنه ال يوجد مع الصال إال المصلوق ،فالمصلوق يسد حي أد يصلد ناسده
وال يدددرد مدددن عددددم وال مدددن يدددر عددددم  ،إال أد يندددان هللا لددده ذلدددك بددد مرد
وددر ه.قما أنه ال يصح وصف الارات الطبيعي -ظهر مع ول الكدود -ب نده
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عدم  ،د هذا الارات ليس عدما ب مصلوق وجمن مدن الكدود وفيده الدذرات
بمح ويا ها  ،والطادي ،وا عي ،والهوان .وأما العدم فلديس قدذلك فهدو فدرات
مطل وليس نسبيا وال مصلودا ويعني عدم وجود أ دين ،فهدذا هدو العددم-
الاددددرات المطلدددد  ،وال يصددددح نددددبيهه بددددالارات الطبيعددددي المعددددرو علددددى
المس د ويين دود الددذر وفوددده  .فددالارات المصلددوق هددو فددرات نسددبي  ،لكندده
مملون بمصلودات ذريي  ،قالطادي ،والهوان ،والذرات ومكونا ها  ،وا دعي،
فهي قلها مصلودات وليس عدما وال يصح سمي ها عدما.
وأما دوله (( :هذا بالطدبق مدا حددث لحةدي االناجدار العةديم ،فدال يمكدن أد
ي بود دب االناجار العةيم ،د الود ناسه بدأ لحةي االناجار،وأويراك
وجدنا يئا ك ال يح دا إلدى مسدب  ،نده لدم يكدن هنداك همدن ليحددث فيده هدذا
السب  ،وبالنسبي لي هدذا ينادي مامدا ك اح ماليدي وجدود صدانع للكدود ،نده لدم
يكددن هندداك ود د للصددال لكددي يصل د )) .176فإندده عق د علددى ذلددك و ددرحه
بقوله ((:ولكن يبقى السد ال ا ويدر ،وهدو مدن الدذ أطلد العمليدي قلهدا فدي
المقام ا ول ،فاي جرب نا الحيا يي اليوميي نحن نع اد على فكرة أنه ال يمكدن
أد نجد يئا من ال ين ،ولكن إذا لو رادبنا حرقدي ا جسدام علدى المسد و
دود الذر  ،نجد أد الجميئات سلك سلوقا يع مد علدى علدم نسدميه ميكانيكدا
الكم ،والجسيمات على هدذا المسد و جريبيدا ك ةهدر مدن عددم لا درة وجيدمة
جداك فم ص اي إلى ال ين ل ةهر في مكداد آودر ،ونحدن نعلدم أد الكدود فدي
لحةي االناجار قاد أكص ر ح ى من الجميئات الذريي ،فيمكن لده ببسداطي أد
يننددد مدددن عددددم ،دود أد يصدددالف أ ددددانود مدددن ددددوانين الطبيعدددي ،فقدددوانين
ميكانيكدا الكدم صبرندا أنده يمكدن أد نند ج ايلك درود مدن ال دين حرفيداك ،مددن
ناحيي أور فإد ين آور مهم حدث لحةي االناجار العةيم ،فالممن ناسده
دد بدأ ،لناهم هذد الاكرة ،علينا أد نلقدي الطدون علدى ظداهرة طبيعيدي اسدمها
الاق ا سود ،وهو عبارة عن نجم ضصم قمم إلى أد أصبح قااف ه عاليي
جداك ح ى أد الطون ناسه ال يمكن أد يهرب من جاذبي ه ،وفي ظرو ماد
هددذد صبرنددا النةريددي النسددبيي الصاصددي آلينن د اين أد الددممن ي ودددف ،أ أد
الارق بين أ حدفين كدود صدار ،وهدذا بالطدبق مدا حددث لحةدي االناجدار
العةيم .177))...
أقاااااول :أوال إد دولددددده ا ول و(( هدددددذا بالطدددددبق مدددددا حددددددث لحةدددددي
االناجددار ...ندده لددم يكددن هندداك ودد للصددال لكددي يصلد )) ،فهددو قددالم باطد
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و طلي و لديق و العد  ،د الحقيقدي قدول إد الكدود ولد مدن عددم وال
قول أنه َول ناسه من عدم .وهذا يعني أنه البد له من وال ولقه وليس أنه
ال يح ا إلى مسب بدعو أنه لم يكن هنداك همدن ليحددث فيده هدذا السدب .
وهددذا طددلي د الددذ أوجددد الكددود لدديس مصلودددا لكددي يح ددا إلددى همددن
ومكاد .وإنمدا ا مدر قداد يح دا علدى ودال ولد الكدود مدن عددم والصدال
فددوق الممدداد والمكدداد ندده لدديس مصلودددا .فددال يصددح القددول بد د الكددود قدداد
يح ا إلى مسب قما هعم بر راند راسد مدن دبد  ،وإنمدا قداد يح دا إلدى
وال ليصلقه من عدم نه قاد عدما .
وال يصح القول ب ننا وجدنا يئا ال يح ا إلى مسدب ليحددث ،فهدذا لديق
نندا وجددنا قوندا ك ُولد مدن عددم ،فدنحن أمدام أمدرين :إمدا أنده ولد
و الع
ناسه من عدم فيكود العدم ول ناسه من عددم ف صدبح قوندا ك وهدذا مسد حي ،
وإمدا أد والقدا ولقده مدن عددم ،وهدذا هدو الصدحيح والطدرور  .فدال يصددح
عقال وال وادعا أد يُصل مصلوق مدن دود ودال  .فهدذا مسد حي عقدال وعلمدا
ووادعا .فالرج لم ي يد هعمه ب دلي من عق وال من علم وال مدن واددع،
وإنما أدامه على هواد  ،وهواد ال ديمي له إد لم يكن م يدا بدلي صحيح.
فم أد الرج بلغ بده هدواد و عصدبه للباطد إلدى أنده هعدم أنده لدم يكدن
هناك ود للصال لكي يصل !!  .فانةر قيف جع الصال قمصلودا ه وسو
بينهما عمدا و عصبا منه ل ايي في ناسه !! .علما ب نه ح دى لدو اف رضدنا أنده
َوجد ود ا فهذا ليس حال نه جع الصال واضدعا للدممن  ،والدممن مصلدوق
والبد له من وال يصلقه ،فال يصح أد يكدود الصدال واضدا للدممن وال
مصلوق آور .فاد راحه لديس حدال نده جعد الجميدع مصلوددا واضدعا لقدانود
السببيي ،وبما أد الكود مصلوق من عدم فكالم الرج باط  ،ووال الكدود
ال يصطددع للددممن وال يح ددا إليدده ندده بناسدده مددن مصلودا دده وهددذا بندداهدة
طدددى أَ حمدددراك فَإينَّ َمدددا يَقُدددو ُل لَدددهُ ُقدددن
ت َوا َرح ي َوإي َذا دَ َ
اوا ي
الدددوحي ((بَددد يدي ُع ال َّسددد َم َ
فَيَ ُك ُ
ود)(البقرة ، ))111 :وبدلي العلم الذ أفبد أد الكدود مصلدوق مدن عددم
مما يس لمم أد والقا ولقه  ،وهذا الصال ال يُمكن أد يكدود مصلوددا  ،وال أد
يصطع لمصلودا ه قالممن  ،قما أراد اد يوهمنا الملحد الجاحد المعاند.
وفانيدـا إد ماالدده الددذ ضددربه ال يصددح ذقددرد وال مقارن دده مددع ولد الكددود
الذ أصر الرج على نبيهه به .د الكود ُول من عدم أوال ،فلده ددانود
واي به .فم أد الكود المصلوق أصبح واضعا لقانود آور .وهدو أد الكدود
مصلوق وق ما يحدث فيده مصلدوق مهمدا نوعد الةدواهر ،وعليده ال يصدح
ذقر ماال الجسيمات ح الذريدي ،فهدي مصلوددي سدوان ظهدرت لندا أنهدا مدن
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جسيمات مصلودي أو لدم ةهدر قدذلك  ،فهدي قلهدا مصلوددي ب د النةدر عدن
الحالي ال ي ةهر لندا بهدا  ،وال يصدح مايلهدا بصلد العدالم .و يجد أد نعلدم
أيطا انه ال يوجد في قوننا عدم مح  ،والادرات الدذ نراهدا هدو جدمن مدن
الكدددود ولددديس عددددما وإنمدددا هدددو مكدددود مدددن ال ددداهات وا دددعي ،والطاددددي
والجسيمات المص لاي  ،وحرقي الجميئات علدى المسد و دود الدذر ليسد
عدما وال هي ةهر من عددم ،واو ااؤهدا فدم ظهورهدا لديس عددما ،وال جدان
من عدم ،وإنما ذلك بسب طبيعي الجميئات الممدوجي بين الموجي والجسيم،
فهي ةهدر عنددما(( حمد أو ك سد طاددي (مدن الادرات الكدوان ي أو الكمدي
والذ ال يساو أبدا ماهوم العدم)  :فم ص ادي عدن الرصدد باقدد لدك الطاددي
مرة أور ! ...فماذا في هذا ؟؟ ..وه يقدول عادد أنهدا دذه و جدين مدن
وإلددى ((العدددم المحدد )) أو ((الال ددين حرفيددا)) قمددا يدددعي هددوقينج ؟؟؟
)) .178فالرج يُمارس ال دليس ُمس ال جه العوام بايميان الكم.179
وب اصددي أقاددر فإندده بعدددما فب د اد الكددود ُول د مددن عدددم وف د نةريددي
االناجددار الكبيددر ،انددمعج المالحدددة مددن هددذد الحقيقددي انمعاجددا قبيددرا  ،وهددذا
باع رافهم قمدا بينداد سدابقا ،فنقلدوا العددم المطلد الدذ ظهدر فيده الكدود ممدا
يعني دطعا أد الكود له وال ولقه ،نقلوا هذا إلدى العددم النسدبي ،المعدرو
بالارات الكوان ي أو الكمومي المصلدوق وهعمدوا أنده عددم محد  ،وأنده هدو
الذ يصل الجسيمات و يرها ،و دبهوا هدذا بالعددم الدذ سدب ولد الكدود
مددن عدددم .وهددذا ال يصددح ،وفي ده طددلي و حريددف قعددادة القددوم فددي ال عام د
بددد هوادهم وظندددونهم مدددع الحقددداد العلميدددي النادطدددي يلحدددادهم .ولدددذلك ((
أصبح "فرضيي ذبذب الارات الكمومى أ هر االف راضات ال دى طرحهدا
الايمياديود الملحدود دب أد ي راجعوا عنها ل اسير نن ة ين موجدود دود
أد يكود له مصدر .و ر هذد ال صمينات أنه يمكن للجسيمات ح الذريي
أد نن و ص اى لقاديا فى الارات واطلقوا عليها "الارات الكوان ى" ويرف
عدددالم الايميدددان الكبيدددر" بدددول ديادددم هدددذد االف راضدددات مامدددا إذ أد ندددك
الجسيمات فى الارات الكمومى ال يما ولقا للمدادة مدن ال دين لكنده يحددث
ن يجي ل حول ط ادي موجودة فى هذا الارات الى مدادة أ أد الادرات هندا لديس
عدددما مطلقددا وإال ف يمددن أيددن جددانت هددذد الطادددي ؟ .ولددذا فعندددما طددرح سد يان
هوقنج هذد المس لي مجددا دام سير هيربدرت يدنجد -ردديس الجمعيدي الالكيدي
الملكيددي بددانجل را  -ب عنيادده بندددة لمددا فددي هددذا ا مددر مددن طددارب منطقددى.
فددال ارات المددذقور هنددا هددو فددرات قددوان ي وهددو فددرات اصددطالحي فددالارات
موجود داود الممداد والمكداد والمدادة والطاددي  ...أمدا االناجدار الكبيدر فدال
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همدداد وال مكدداد والمددادة والطادددي ظهددرا فج د ة ومعهمددا بدددأ الممدداد والمكدداد
واالناجددار  ...إذد النةريددي الكميددي ال يمكددن نميلهددا علددى االناجددار الكبيددر
والنةريي الكميدي ا در لةهدور االلك درود فدي الادرات فجد ة أد يكدود فدي
حدددود الممدداد والمكدداد أ فددرات اصددطالحي ولدديس قمددا يحدداول أد يددرو
الالدينود  .وال نجد داعيا لدوول العلدم فدي هدذا الصنددق الطدي إال لل درويج
فكددار أيديولوجيددي مسددبقي...فالممدداد والمكدداد لددم يُصلقددا إال ي دوم أد ول د هللا
السماوات وا ر ...فالمكاد والمماد ُولقا مع االناجدار العةديم قمدا يقدول
بلوهو .لدذا يقدول و كدر  :ال يوجدد أسداس الف درا أد المدادة والطاددي قان دا
موجدود ين فدم أفير دا فجد ة إلدى الاعد  ،إذ مدا الدذ قداد يمكدن أد يميدم لددك
اللحةي عن ق اللحةات ا ور في ا هل ؟ اف درا ايرادة ايلهيدي أمدر
أيسر بكاير  ..إد للكود بدايدي ُمطلقدي هدذد ضدربي داصدمي لالديندين!! .واآلد
وبعد أد أُفب أد االناجار الكبير يس حي أد يكود نا ج عن "فرضيي ذبذب
الارات الكمومى أَ ي إلى اسير هذد الارضيي المدهني ومعرفي قيدف حددث
نه ح ى في الادرات الكدوان ي الكمدومي يسد حي أيطدا أد يةهدر دين مدن
العدم  ...عندما قوم ب اريغ إنان من الهوان ومن ق ين فإنه فعدال سديةهر
الك رود وإلك رود مطاد فدم يص ايدا وهكدذا فدي قد لحةده لكدن هدذد العمليدي
سددمى بعمليددي اد ددرا طادددي مددن المس د قب بنددرط اس د ردادها سددريعا قمددا
ددذه للبنددك و سددح مددن رصدديدك أمددواال مددع أد رصدديدك صددار فددبع
البنددوك قددر بنيددي اسد ردادها منددك بعددد ذلددك وهددذا بالطددبق مددا يحدددث مددع
اينان الاارت في ال جربي السابقي وهذا ال يحدث إال فدي مكداد قدوان ي مداد
حي ُس صدم الطاددي ال ُمق َرضدي فدي صليد جسديم وجسديم مطداد سدريعا مدا
يصطدما ويُاني أحددهما اآلودر ويُن جداد طاددي .هدذد الطاددي هدي الد َدين الدذ
قدداد علددى الاددرات واآلد دددام ب سددديدد ويحدددث ق د هددذا لحةيددا فددي الاددرات
الكددوان ي وهددذد العمليددي يسددميها الايميدداديود بددالر وة الكميددي الجسدديمات فددي
الر وة الكميي ةهر و ص اي في جمن من الاانيي ويمكن دراسي هذد المسد لي
بال اصي ح باب الديناميكا الكهربيي الكميي)).180
وبنددان علددى ذلددك فددإد (( فددالارات الكمددي موجددود داو د الممدداد والمكدداد
والمدادة والطادددي ،وأمددا االناجددار الكبيددر فددال همدداد وال مكدداد  ،وال مددادة وال
طادي ...م ورا أفب العلمان أنه يوجدد طاددي وجسديمات ال حصدر لهدا داود
أدد وحدددات القيدداس ،وهددذا ا مددر اسد ن جه بددول ديددراك دددديما فددي معادال دده
وقداد يسددميه بحدر ديددراك ،بد أينند اين ناسده حدددث عدن ذا ا مددر فدي عددام
 180طلع هيام  :ال نادطات ال ي يايرها الملحدود في االوني االوير حول نةريي البيج بانج  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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1512م حين دام ب لصيا النسبيي العامي  ...وأوضح في أد من  25صاحي
أد الاطان ليس مجرد س ار جلى عليه الحوادث ،ب هو ناسه بنيي أساسيي
فر بطادي ا جسام ال ي يحويها وبك ل ها  .فالاطان مبني فيمياديا وال يوجد
عدددم منددذ االناجددار الكبيددر ،فالاطددان والكددود قلدده مبنددي بالجسدديمات ال ددي ال
ُود)(الدذاريات  .))41 :فالدذ
وسدع َ
حصر لها (( َوال َّس َمان بَنَ حينَاهَدا بي َيحد ٍد َوإينَّدا لَ ُم ي
ان هددى إليدده العلددم أد الكددود قلدده جددان مددن عدددم فددي لحةددي  ...وق د دددوانين
الايميدان ظهددرت فددي لحةددي  ،وأندده لددم يكددن فددم فيميددان  ،فددم ظهددرت الايميددان
بعد.181)) ...
ومن ذلك أيطا أد هذا الرج الملحد وصف حرقي الجميئات الممدوجي
في الايميان الكميي ب نها عكس اح مداالت عندواديي أساسديي فدي الطبيعدي.182
ودوله هذا ليس علميا ويس بطن نمعي ذا يي در بق بعقيد ده ،د عددم دددر نا
حديد مودع الجم ن وسرع ه بددي في ود واحد إمدا يعدود إلدى دلدي علمندا،
أو إلى أد الجم ن لك طبيع ه ،فهو ي حرك وف ذلك النةام  ،فهو نو مدن
الح ميي أيطا .وعليه فليس عنواديا ،بدلي أد حرق ه سير بدددي ونةدام وال
يةهر أ ف ير عنوادي على الذرات وال على الواددع القدادم عليهدا ،والكدود
ُمحكددم بقددوانين صددارمي ال يددر وال حددول إال إد ينددان هللا عددالى .بد فقددد
أفب د ال جددارب قمددا ذقددر هوقينددغ أد ايلك رونددات لهددا حرقددات ومسددارات
طبيعيددي مددر بهددا ،لكددن إد أفرنددا فيهددا وأوطددعناها للقيدداس والا نددا و يددرت
طري قها و مردت علينا ورفط أد مر بالمسارات ال ي قاند مدر بهدا.183
فهذا يعني أد حرقي الجميئات الذريي ال حرك حرقات عندواديي قمدا هعدم
الرج  ،وإنمدا واضدعي لقدانود محكدم نحدن نجهد قلده أو بعطده  ،لكنده ددال
ذلك ليص فدي النهايدي إلدى مدا وطدق لده سدلاا ويدمعم اد الكدود ولد ناسده
عنواديا وعاويا من عددم .فعجبدا مدن هدذا الملحدد وأماالده ،إد وجددوا الكدود
يسير بح ميي ال نسبيي فيها  ،دالوا :الكود محكوم بح ميي وال يح دا إلدى إلده
يصلقه ويسيرد .وإد وجدوا في الكود ما يدل على نسبيي بع القوانين دالوا
ب د الكود محكوم بعنواديي وهي ال ي ولق ه عنواديا وعاويا ولم يصلقه إلده.
مع أد الحقيقي ليس قذلك دطعا ،د في الحال ين أد الكدود مصلدوق ،والبدد
له من وال  ،فم أنده إد أحكمده بح ميدي ُمحكمدي ،فهدو الدذ أراد ذلدك بقدر ده
وحكم دده ،وإد أحكمدده وسدديرد بقددوانين نسددبيي فهددو الددذ او ددار ذلددك بحكم دده
وعلمه ودو ه.
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وممددا يكنددف وط د الرج د و نادطدده أندده قددرر مددرارا أد الكددود محكددوم
بقددوانين صددارمي ،وأنكددر القددول ب دددو الصددال فددي سدديير أو عطيد بع د
دوانين الكود إنكارا منه لمعجمات ا نبيان184؛ لكنه نقد دولده عنددما هعدم
أد الايميان الكميي عكس اح ماالت عنواديي
في الطبيعي .185فال ج مع العنواديي مع القوانين ،وال يصح وصف القانود
بالعنواديي ،وال العكس .مما يعني دطعا أد الكدود ال عندواديي فيده بددلي مدا
نراد من ددي وإحكام في أناسنا والكادنات المحيطي بنا ،وبما أق ناه العلم من
مةاهر الحكمدي وايبددا فدي مص لدف مةداهر الكدود ،وبمدا دالده هللا سدبحانه
ص حن َع َّ
هللاي الَّ يذ أَ حقَ َن ُق َّ َ حي ٍن إينَّهُ
و عالى في ق ابه الكريم ،ققوله سبحانهُ (( :
ود)(النم  ،))88 :و(( َو َولَ َ ُق َّ َ حي ٍن فَقَ َّد َردُ َ حق يديراك)(الاردداد:
َوبيير بي َما َ حا َعلُ َ
.))2
ثالثا :إد قالمه عن الممن واس دالله به على ناي وجود ودال للكدود ،هدو
قالم باط وفيه ليق و دليس و حريف ،د الممن لم يةهر إال بعد الصلد
ف وجد الصل الطادي والممن والمكاد والمدادة  ،وهدذا الصلد ظهدر مدن عددم
وبعد عددم ،وبمدا انده يسد حي أد يصلد العددم ناسده مدن عددم فيصدبح ديئا ،
فالكود ولقه الصال من عدم .وال يصح القول ب نه لم يكن هناك ود للصال
ليصل د  ،د الكددود مسددبوق بعدددم  ،وقدداد مددن الممكددن أد ي د ور ولقدده عددن
اللحةي ال ي ول فيها  ،او ي قدم عليهدا .فالصدال فعدال لمدا يريدد ،وهدو فدوق
المماد والمكاد والمادة وليس واضعا لقوانينها ،نه هو الصال ال المصلوق
وال يصح إوطاعه لمصلودا ه ودوانينها .فالصال ال يح دا إلدى همدن ليصلد
طددى أَ حمددراك فَإينَّ َمددا يَقُددو ُل لَدهُ ُقددن فَيَ ُكد ُ
دود)(البقددرة:
الكددود  ،وإنمددا أمددرد (( َوإي َذا دَ َ
 ))111والناهد على ذلك ظهور الكود بعدد عددم ومدن عددم ،وهدذا ال يُمكدن
اد يحدددث إال علدددى يدددد الصدددال  .ودولددده يددددل علدددى جهددد الرجددد بالصدددال
وصدداا ه ،او اندده ي عمددد جاه د ذلددك ،عندددما سددو بددين الصددال والمصلددوق
وأوطعه لقوانينده ال دي ولقهدا .وعنددما أوطدع الكدود للقدوانين ال دي حكمده
دبد أد يُصل د الكددود ودوانيندده وال ددي قان د عدددما وال يُمكنهددا أد د حكم فددي
الكددود ندده لددم يُصل د أصددال  .فعجبددا مددن هددذا الرج د الددذ ي عمددد ال دددليس
وال العد وال حريددف فدم يددمعم العقالنيددي والعلميدي والموضددوعيي  ،ويا ددر
على العلم بهواد !!!! .
ومن نادطات هذا الملحد أنه يقول ب د الكود ُول بعد عددم ،فدم يدمعم أد
من أدلي عدم وجود هللا هو عدم وجدود الدممن دبد ولد الكدود .وهدذا نقد
للقددول بصلد مددن عدددم ،د وجددود الددممن يناددي العدددم ،و د الددممن هددو مددن
 184حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي. 33 -32 :
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مةاهر وجود المصلوق .فال يصح اف را وجود الممن دب ول الكود من
طبيقا وال ماما
عدم .لكن الرج أعماد عصبه للباط فلم يبال بهذا ال ناد
بمددنهج االسدد دالل ايلحدداد الددذ يقددوم أساسددات علددى هدددم العقدد والعلددم
وال ليق وال الع وال طلي قما بيناد في الاص ا ول.
وأما قوله (( :ال أحد يس طيع أد ياب وجود الصال  ،ولكن يمكن ال اكير
في قيايي ننون الكود بنك عاو  ،ونحن نعلم أنه ال يمكن قدديم أ اسدير
عقلي إال عن طري العلم " )) .186إنه دول يندهد علدى صداحبه أنده مدري
مهموه م الق م الع  ،نده أوال إد مقول ده ب نده ال أحدد يسد طيع أد يابد
وجود هللا ،فإد عكسها هدو الصدحيح ،فهدو ددد فند فدي أد يقددم دلديال واحددا
صحيحا ياب عدم وجود هللا ،ودد بع ُ قالمده فلدم أجدد عنددد داهدا واحددا
صدحيحا يابد دولده بايلحداد .ودولده هدذا هدو مدن ال لديق وال العد والقلد
الناسي ليصادي حال ده المطدطربي و دكه المسديطر عليده .د وجدود هللا أمدر
فطر طبيعي ضرور ينهد على وجودد نحن والعالم ب سرد  ،أما ايلحداد
فليس عندد وال دلي واحد صحيح ،ورأس ماله ا وهام وا هوان والصرافات
قما بيناد في ق ابنا هذا .وذلك المعم مصدالف للبديهدي والعلدم والدوحي  ،يريدد
هوقينغ أد يطحك به على الناس وينككهم في إيمانهم ،مع أد معةدم البندر
ي منود باهلل  ،وأليس موداهم هذا أدو ويبط موداه الممعوم .
ثانيا :إد ةاهر هوقينغ بالعلم فيما هعمه هو مييف و طدلي  ،د العلدم
الذ ي ةاهر به هو أول من داسه وحرفهه بدلي أد دوله الدذ دالده لديس مدن
العلم في ين وإنما هدو أهدوان وظندود ور بدات .وددد والاده أقادر العلمدان
من الايمياديين و يرهم وردوا عليه وبينوا هيف قالمه وأنه ليس مدن العلدم
في ين قما بيناد في مواضع من بحانا هذا .ومما يبط هعمه ويُةهر هياه
واف راند على العلم والناس أد العلم الحدي أفبد أد الكدود ُولد مدن عددم،
فكان له بدايي وس كود له نهايدي  .وهدذا يعندي أد الكدود يجد أد يكدود لده
وال د العدم ال ين ،والال ين يس حي أد يصبح ديئا .فدانةر إلدى هدذا
الرج الم دالق والمحدر قيدف ي سد ر بدالعلم والعقد وهدو مدن أبعدد النداس
عنهمددا فددي مودادده مددن الصددال عددم وج د  .وعليدده فددإد الصددحيح فيمددا ي عل د
بوجود هللا هو أنه ال يوجد دلي يناي وجود هللا ،وال يُمكن إفبات عدم وجودد
ب د دلي د مددن ا دلددي ،وأد وجددودد سددبحانه هددو أمددر فطددر بددديهي ددرعي
عقلي علمي دام ا دلي القطعيي على وجودد .وهذا صدي لما دالده القدرآد
الكددريم (( :دَالَد ح ُر ُسدلُهُ حم أَفيددي ه
هللاي َ د ٌّ
ت َوا َرح ي)(إبددراهيم:
اوا ي
دك فَد ي
داط ير ال َّسد َم َ
186
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در
س َو حالقَ َم َ
ت َوا ح َرح َ َو َس َّص َر ال َّن حم َ
اوا ي
 ،))15و(( َولَئين َس َ حل َهُم َّم حن َولَ َ ال َّس َم َ
لَيَقُولُ َّن َّ
ك يمدن بَنيدي آ َد َم
دود)(العنكبدوت ،،))21 :و(( َوإي حذ أَ َود َذ َربُد َ
هللاُ فَ َنَّى يُ ح فَ ُك َ
ُور يه حم ُذرِّ يَّ َهُ حم َوأَ ح هَ َدهُ حم َعلَى أَناُ يس يه حم أَلَ حس ُ بي َربِّ ُك حم دَدالُ ح
وا بَلَدى َ د يه حدنَا أَد
يمن ظُه ي
َقُولُ ح
ين)(ا عرا .))112 :
وا يَ حو َم حالقييَا َم يي إينَّا ُقنَّا َع حن هَ َذا َ افيلي َ
علما ب نه (( منذ بدايي الصليقي عاش النداس بدين مد من وقدافر ،وهدذد سدني
هللا فدددي ولقددده فلكددد وجهدددي هدددو موليهدددا ،وسددديقبع المالحددددة حدددول مددد هدهم
مسد صدمين قد حيد الطددالل والميدف ،ولكدن م وددذنا علديهم هندا أد يسد ه
بع الايميداديين ال دربيين المرمدودين صدي هم و دهر هم ي داعي ماداهيمهم
ايلحاديي باسم "علم الايميان" ،وهو منها بدران ،فيدسهدوا "السدم فدي العسد "،
ويُ لهاوا رؤاهدم ايلحاديدي ب دال "العلدم الطبيعدي" ،ويصددق هندا مدا َولُدا
إليه البروفسور محجوب-عبيد طه -بقوله( :الم من الذ يُهاجم العلم يصددر
عددن جهلدده ولدديس عددن عقيد دده ،والعددالم الددذ يُهدداجم الدددين يصدددر عددن ظنهدده
وليس عن علمه)). 187
وأما قوله (( :وللدبع  ،بددأ هللا يعدود مدرة أودر إلدى الصدورة فبالنسدبي
لهم هللا هو من ول الطادي والارات ،وبالنسبي لهدم قداد االناجدار العةديم هدو
بدايددي الصل د  ...فعندددما بدددأ االناجددار العةدديم بط د نسددبي عاليددي مددن الطادددي
اييجابيددي ،فددي المقاب د أن د ج ناددس المقدددار مددن الطادددي السددلبيي)) (( ،وبهددذا
صدددبح الطاددددي اييجابيدددي والسدددلبيي سددداو صدددارا ،وهدددذد الطاددددي السدددلبيي
المهمددي ...وإد قدداد الكددود ي د ول إلددى ال ددين ،فحينهددا لددن نح ددا إلددى إلدده
ليصلقه ")) .188فهو هعم باط وال يص لف عن مماعمده ا ودر  ،سد ر فيده
بالعلم ومارس ال ليق وال الع وال حريدف قعاد ده .إنده قدذلك نده أوال إد
قالمدده قلدده ال يصددلح علدديال لةهددور الكددود مددن عدددم .د العدددم يسد حي اد
يصل او يوجد ناسه ،وقالمه الم عل بالقوانين ال يصدح دولده وال االح جدا
به د القوانين الممعومي هي ناسها مصلودي وال قان موجدودة لكدي د حكم
في ول الكدود ،وإنمدا ولقده هدو الدذ أوجدد الكدود بكد مدا فيده مدن ددوانين
و يرها ،وليس هو الذ أوجد ناسه .وعليه ال يصدح عليد نند ة الكدود مدن
عدم بالكود ناسه ،د المصلوق ال يصل ناسه ،وال يصح علي ولقه بناسه.
ثانياا :إد قالمده عدن الطداد ين السددلبيي وااليجابيدي ال يصدح علديال لةهددور
الكود من عدم  ،نهما لم يكونا موجود ين دبد ولد الكدود وال همدا اللدذاد
 187وطر محمد النيباني  :سيان هوقيغ وم هق المالحدة ،جريدة الريا  ،الصميس  21ذ القعدة  1431هـ  4 -نوفمبر 2515م  -العدد . 10413
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أوجداد ،وإنما هما مصلود داد بعدد عددم وواضدع اد لقدوانين الكدود ال دي هدي
أيطددا مصلودددي وال يُمكنهددا أد صلد ناسددها .ولدديس صددحيحا أد جمددع الطادددي
الموجبددي والطادددي السددلبيي يُسدداو عدددما  ،او صددارا ،فهددذا فددي الرياضدديات
النةريي ،وأما في الوادع فال وجدود لده أصدال .فدالوادع ي كدود مدن الطداد ين،
وال نجد عدما في الكود ،فدال يوجدد فيده فدرات بمعندى العددم المحد  ،وإنمدا
الارات الموجود في الكود ليس فرا دا مطلقدا ،وإنمدا هدو فدرات نسدبي  ،فهدو
مملددون بال دداهات والجسدديمات ،وا ددعي والطادددي قمددا بيندداد سددابقا .ولددو قدداد
هعمددده صدددحيحا لمدددا وجدددد الكدددود أصدددال بحكدددم أد الطددداد ين موجود ددداد
وم ااعل اد في الطبيعي ،فهو يجمع الطاد ين فلماذا هو موجدود اآلد ؟؟ ،وإذا
قاد هعمه صحيحا فإنه ي طل عدم ول الكدود اصدال بحكدم أد اج ماعهمدا
يساو عدما ،أو صارا .وأليس اج ما السلك الكهربادي الموجد والسدال
يعطي وجودا ال عدما ؟؟ .وأليس ال ماو بين الدذقر وا نادى يعطدي وجدودا
ال عدما ؟؟.
واما ماال الرج الذ حار ال رمليا الذ رح به هعمه  ،فهو ضدد مدن
دود ك  .د الرج عندما حار حارة في ا ر فهو لم يحادر فدي فدرات
مح  ،نه ال يوجد في الكود فرات مح أصال .وعندما حار أن ج عملده
قادنين ولم ي د إلى عدم .ف صبح امامنا  ،قابله حارة.وإذا أرجعندا الرمد
إلى مكانه عاد ا مدر إلدى مدا قداد عليده الدذ هدو لديس عددما .فادي الحدال ين
حصلنا على وجود ال على عدم قما هعم الرج .
وفالاددا ال يصددح ذقددر ماددال الرم د وال د  ،د ا مددر مسددبوق بوجددود ال
بعدم ،الم ما في الرج  ،وبقعدي ا ر ال دي حادر منهدا الرمد  .فدنحن هندا
أمددام مصلودددات موجددودة  ،،لكددن بالنسددبي لصل د العددالم نحددن أمددام ول د قددود
مسبوق بعدم ومصلوق من عددم .وهدذا يجعد مدن المسد حي أد يصلد الكدود
ناسه ،نه ير موجود أصال  ،فكيدف يةهدر الموجدود الدذ قداد عددما مدن
عدم ،بمعنى قيف يصل العدم ناسه من عدم فيصبح يئا؟؟ .فماال الرجد ال
يصلح ليكود نموذجا و اهدا على هعمه وإلحادد وضدالله .د موضدوعنا
ي عل د بصل د الكددود مددن عدددم  ،ولدديس بعدددما ول د وظهددر الممدداد والمكدداد
والمادة والطادي .ولذلك ال يصح االس دالل بما ذقرد الرج على نن ة الكود
ل ييد وراف ه .وبالطبع لم يصبرنا هدوقينج عدن  :مدن أيدن جدان العددم بالطاددي
الموجبي اب دان فم ضصها ؟!  ...ومن أين جان العدم بالطادي السدالبي؟؟!!!.فلدم
كاه فريي ضصه لطادي موجبي ح ى اف ر طادي أور سالبي. !!189
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رابعاااا :ال يصدددح ندددبيه الكدددود بالبطاريدددي السدددالبي  ،د الكدددود لددديس
بطاريي ،وي طمن الطاد ين السالبي والموجبي ،واج ماعهمدا ال يعطدي صدارا
وال عدما وإنما يعطي وجودا والك مصلوق فانةر إلدى ال حريدف وال العد
وال وال ليق فالرج يمارس ما أ رنا إليه في نقدنا لمنهج االس الل عندد
العق الملحدد  .ووجدود السدالبي أو الموجبدي ال يجعد الكدود يصلد ناسده مدن
عدددم .واج مددا السددل واييجدداب فددي الكهربددان ال يعطددي عدددما وأنمددا ين د ج
موجددودا هددو الكهربددان ،واج مددا الددذقر وا ناددى يعطددي موجددودا ال عدددما.
والك مصلوق فكالم الرج باط من أساسه .ونهايي الكدود هدي دليد دامدغ
على انه مصلدوق ولديس أهليدا ،وال أنده ولد ناسده مدن عددم . -ممدا يعندي أد
الكود له وال بدأد وسديُنهيه فدي الودد الدذ او دارد ،ولديس قمدا هعدم هدذا
الرجدد الملحددد المحددر والم ددالق بدد د الكددود ال يح ددا إلددى إلدده ليصلقدده.
والقوانين ال دي احد ج بهدا الرجد ليسد هدي ال دي ولقد الكدود  ،وال قاند
دليال على انه ولد ناسده ،وال هدي ددل علدى أد اج مدا الموجد والسدال
يعطي صارا أو عدما  .فكالم الرج قدالم باطد فاسدد م هافد قندف هيدف
قالم صاحبه وبطالنه .وال يصح هعمه ب د الكود ال يح ا إلدى إلده عنددما
ين هي ،د ا مر ليس قذلك ،فنحن امدام قدود مصلدوق مدن عددم وسدادر إلدى
الموال ،وهدذا يعندي بالطدرورة أد والقدا ولقده لده بدايدي وسد كود لده نهايدي.
علما ب د القول بوجود وال للكود لديس هدو إدحامدا بد هدو ضدرورة عقليدي
و رعيي وعلميي ،وأيي محاولي لناي وجود هللا فهدو عصدياد للبديهدي ،وهددم
للعق والوحي والعلم .د الكود بما أنه مصلوق بعد عدم ومن عدم فيس حي
أد يصل ناسه ،مما يس لمم أد والقا ولقه .
وأما بالنسبة لقوله(( :طالما أنه يوجد ددانود قالجاذبيدي ،فدالكود يسد طيع
وسيقوم بصل ناسه من ال ين...الصل ال لقدادي هدو سدب وجدود دين بددال
من ال ين ...ليس الهما أد نقحم إلهَدا ك ليبددأ عمد الكدود)) .190وأد ا قدواد
نن ت عاويا من عدم .191فهو هعم باط جملي و اصال :علما وعقال و رعا
 .ف ما علما فمن الااب علميا أد الكود بك دوانينه وقادنا ه مصلوق من عدم
بعد عدم وله نقطي صار بدأ منهدا ،وهدذا يعندي أد الجاذبيدي وقد القدوانين لدم
يكن لهدا وجدود  ،وهدي مدن المصلوددات وسد ن هي عنددما ين هدي الكدود .فهدي
مصلودي وليس والقي .فدالكود قداد عددما فكيدف يصلد ناسده بالجاذبيدي ال دي
هي ناسها قان عدما ؟؟ .فقانود الجاذبيي و يرد لدم يكدن لده وجدود أصدال ،
نه من مصلودات الكدود فكيدف يصلد هدو أوال  ،فدم يصلد الكدود فانيدا فهدذا
 190الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 191س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .

58

باط علميا .وبما أد الكود قاد عدما فال يُمكن أد يوجد الصلد ال لقدادي وال
يددرد مددن عدددم ،فددال وجددد القددوانين وال الجاذبيددي وال يرهددا .ب د قالمدده ال
يس قيم أيطا د فيه نادطا  ،فكيف يصل ناسه من ال دين فدم يقدول ب د فير
الجاذبيي وهي منه ودد قان عدما  ،وقيف صلقه وهي عدم ؟؟!!!.
وأمددا عقددال ف صددور ذلددك الددمعم يكاددي للحكددم عليدده بددالبطالد دطعددا  ،د
العدم هو ال ين  ،فكيف يةهر العدم من العدم ،والال ين من الال ين ،فم
يقوم العدم بصل الكود  ،فيس حي أد يوجد عدم من عدم فيصبح مصلودا.
وأما رعا فإد القرآد الكريم دد دو ايلحاد وحكم عليه بالبطالد نه
ليس من العلم في سين ،وإنما رأس ماله الةن والهو  ،وليس عندد علم وال
دي ٍن أَ حم هُد ُم
يقين يُقيم عليه إلحادد  .من ذلك دوله عالى(( :أَ حم ُوليقُوا يم حن َ ي يحر َ ح
دددود)( الطددددور- 30:
ت َوا ح َرح َ بَدددد َّال يُودينُد َ
حال َصدددداليقُ َ
اوا ي
ود أَ حم َولَقُددددوا ال َّسدددد َم َ
دي إي َّال َحيَا ُنَدا الد ُد حنيَا نَ ُم ُ
دوت َونَحح يَدا َو َمدا يُ حهلي ُكنَدا إي َّال الد َّد حه ُر
.))32و(( َودَالُوا َمدا يه َ
ود)(الجافيي.)) 24 :
ك يم حن يع حل ٍم إي حد هُ حم إي َّال يَةُنُ َ
َو َما لَهُم بي َذلي َ
وأما دوله (( ليس الهما أد نقحم إلها ك ليبدأ عم الكدود)) ،فهدو قدالم باطد
ويندهد علددى صداحبه بال عصد ا عمددى لإللحداد  ،ندده هدو الحددريا علددى
إدوال ايلحاد بال حريف وال الع واف را المس حيالت وليس الم منود.
د اييماد باهلل في ميماد العق والعلم والوحي ليس إدحاما وال حرصا وال
ر بي ،وإنما هو أمر منطقي علمي جدا ؛ نه يس حي عقال وعلما أد يصلد
العدددم ناسدده مددن العدددم ليةهددر الكددود .فددالكود بمددا أندده قدداد عدددما فددم ُول د
فيس حي أد يصل ناسده مدن العددم نده هدو عددم  .فهد هدذا إدحدام و العد
ور بي ،أم هو ح وعقد وعلدم ؟؟ ،وألديس هدذا الملحدد المدري هدو الدذ
أدحم إلحادد وضالله بال حرياات والمس حيالت ان صارا لدينه ؟؟.
عليد الكدود بداهلل  ،وجعد القدوانين
واضح من قدالم الرجد أنده يدرف
الطبيعي ومنها الجاذبي ي آلهي ،فهي عندد أهليي ودادرة على الصل  ،وهذا هعم
باطد د ددوانين الطبيعدي مصلوددي ولدن كدود والقدي .ونحدن ال ننكدر وجددود
الح ميي ال ي حكم الكود بك ما فيه لكنها ح ميي مصلودي لها بدايدي وسد كود
لها نهايي ،لكن وجود الكود لم يكن ح ميدا وإنمدا قداد ُممكندا يح مد ا مدرين
معدا  :الوجددود والعددم  ،وأمددر وجدودد مددن عدمده راجددع إلدى إرادة والقدده عددم
وج .
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وأما دول هوقينغ (( وباع ذلك  ...يةهر لنا أد الكود ظهر لقاديدا ليبددأ
بك طريقي ُممكني له أد يبدأ بها  .192))...فهو قالم بدال علدم وال منطد دالده
الرجددد بهدددواد وظنونددده وإلحدددادد  ،وهدددو حريدددف و صريدددف وهددددم لمدددنهج
االس دالل العلمي  .وهعمه باط دطعا بدلي النر والعق والعلم .نه أوال
كلددم فددي أمددر ال يُمكندده أد يعرفدده بعلددم وال بصيددال وال باسد ن ا  ،د معرفددي
الوضع دب ظهور الكدود مدن العددم ال أحدد يمكنده معرف ده دطعدا ،وال يوجدد
دلي علمدي وال عقلدي يابد مدا هعمده الرجد  ،وإنمدا العكدس هدو الصدحيح؛
فبما أد الكدود ُولد مدن عددم فهدذا يعندي أد الكدود لدم يكدن لده وجدود فكيدف
يوجد ناسه وهو عددم ؟؟!!  .فهدذا مسد حي عقدال ووادعدا وعلمدا  ،د العددم
يس حي أد يوجد ناسه من عددم ليصدبح موجدودا  .فالرجد داس علدى مدنهج
االس دالل العلمي و كلم بهواد .وعليه فإد هعمه لن يسد قيم ح دى يقددم ا دلدي
القطعيي – العقليي والعلميي -على صحي هعمه  ،د المماعم ال يعجدم عنهدا
أحددد ،وم ددى قاند المددماعم والر بددات أدلددي يُحد ج بهددا ويُحد كم إليهددا .فددمعم
الرج باط من الصطوة ا ولى .
علما ب د دوله .(( :يةهر لنا أد الكود ظهر لقاديا ليبدأ بك طريقي ُممكني
له أد يبدأ بها))  .هو دول مدردود عليده  ،وال يحد لده يد كلم فدي أمدر قالدذ
داله فم ينسبه لناسه بدعو أنه ظهر لده  ،لكدي ال نطالبده بالددلي  ،فهدو قدالم
ذا ي ورافي .وأسلوبه هذا هو من ال حريف وال هرب وال الع  ،ولديس مدن
العق وال من العلم وال من الموضدوعيي والحيداد فدي دين .ويجد عليده أد
يقدم الدلي الصحيح من العق والعلم  ،وإال فهو قالم مردود عليه وال يصدح
وال يح له أد يقوله .وأ ظهور من الكود ظهر لهذا الملحدد دبد أد يوجدد
الكود؟؟!! وبما أد الكود قاد عدما فكيف يةهر مدن عددم ليصدبح ديئا ؟؟،
وه د العدددم ي حددول لقاديددا ليصددبح دديئا ؟؟ .وأيددي إرادة للعدددم ح ددى يةهددر
ليصبح قادنا فم ي صذ طريقا له ليصبح قونا ؟؟!!!!  .فانةر إلى هدذا الجندود
والهذياد ،الذ وص إليه هذا الرج المدري عنددما هددم المنطد والعقد
وعل بهواد ور با ه وورافا ه ان صارا لدين ايلحاد ؟؟!!.
ثانيا :إد من احسن الردود ال ي يُرد بها على ا باطي وا وهام هدي أد
يَرد اينساد على ناسده بكدالم دالده سدابقا ينداد هعمده الجديدد مدن دود أد
ي يدد بدلي صحيح ،وال دوله ا ول الذ أدامه على العق والعلدم .وماداد
ذلك هو أد هوقينغ -دب إظهار إلحادد -قاد ددد كلدم عدن نند ة الكدود بكدالم
علمي نق به هعمه ا ويدر ،فقدال (( :وعليده فإنندا يجد أد نسد بعدها مدن
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نموذجنددا ،واد نقددرر أد االناجددار الكبيددر هددو بدايددي الددممن  ،ويعنددي ذلددك اد
ا سئلي ال ي دور حدول مدن الدذ الدذ هيد الةدرو لهدذا االناجدار الكبيدر
ليس با سئلي ال ي ي ناولها العلدم )) .193وددال أيطدا  (( :وبالمقابد إذا قندا
نعر فقق  ،قما هو الحال فعال مدا ددد حددث مندذ االناجدار الكبيدر  ،فإنندا ال
نسد طيع أد نحدددد مددا حددث دبد ذلددك  .وبقددر مددا يصصددنا فدإذا ا حددداث دبد
االناجار الكبيدر ال يُمكدن أد يكدود لهدا ن دادج  .وهكدذا فإنهدا ينب دي أال ُندك
جمنا من أ نموذ علمي عن الكدود .وإذد ينب دي أد نحدذفها مدن النمدوذ
ونقول :إد المماد له بدايي عند االناجار الكبير)) .194واضدح مدن قالمده أنده
يع ر ب د الكود مصلوق وله بدايي ،ولم يقد أنده ولد ناسده لقاديدا  .،وأمدا
دب ولقده فلديس مدن موضدو العلدم اد يصدو فيده ،ممدا يعندي أنده م دروك
للدددين والالسدداي .وقدداد هوقين دغ دب د إلحددادد ذقددر صددراحي أد هللا هددو وددال
الكود .لكنه والف دوله هذا ووا فيه بال علم ب وأدحمه فيه مدن دود أ
دلي  ،ولما عجم عن أد يقدم دليال عقليا أو علميا على صدحي هعمده ادعدى
أد الكددود ظهددر لقاديددا مع مدددا علددى هددواد ال علددى عق د وال علددم ،ر ددم اد
هعمده باطد دطعددا ويكادي صددورد للحكدم عليدده بددالبطالد .وعليدده فددإد قددالم
هوقينغ هذا هو رد دامغ وماحم لقوله ب د الكود ظهر لقاديا.
وأما دوله ب د ا قواد قان قايرة النهايي لها ،فا مر الذ ن كلم عنه ال
بكود واحد أو بمليار من ا قواد ،د العبرة ليس فدي العددد ،وإنمدا
ي عل
ٍ
فددي دولدده بد د العدددم ولد ناسدده ف صددبح قونددا  ،فهددذا مسد حي عقددال و ددرعا
وعلما ووادعا  .وال يهدم هندا أقداد قوندا واحددا أم أقادر ،وبمدا أد دولده باطد
نه مس حي فال معنى من منادني فكرة عدد ا قواد في هذا الموضع .وإذا
صددنا جدال أد الكود الذ قاد عدما ولد ناسده ف صدبح ديئا  ،فهندا نكدود
دد هدمنا العق والعلدم والندر  ،وال فادددة وال معندى مدن القدول بصلد قدود
واحددد أو مليددار مددن ا قددواد .فبمددا أننددا آمنددا بهددذد الصرافددي وهدددمنا المنط د
والددوحي والعلددم ،فلنقد بعدددها ب يددي ورافددي أوددر ونصددددها ،وال معنددى مددن
البحد عدن البددراهين والندواهد وا دلدي ل ييددد المواددف ،نده لددم يبد ددين
مسد حيال  ،فكد مددا نريدددد ونهددواد هددو ممكددن  ،وال يصددح أد نحاقمدده وننقدددد
بالعقد وال بددالوحي ،وال بددالعلم .ننددا عاملنددا مددع أوطددر دطدديي فددي الوجددود
وفي حياة ق إنساد عاملنا معهدا بدا هوان والةندود وال حريدف وال صريدف
عندما هعم ذلك الرج ب د العدم ول ناسه ف صبح يئا هدو هدذا الكدود !!.
فهددو بعددد ذلددك أصددبح ال يحد كم إلددى ا دلددي الصددحيحي وإنمددا إلددى هددواد ،فددإد
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وافق ده أودذ بهدا وهعدم أنده يل دمم بدالعلم  ،وإد والا ده رقهدا و علد ب هواددده
وورافا ه !!.
علمددا ب د د قددال مددن الحسددابات والنددبهات وال وهمددات والصرافددات ال ددي
او لقها هوقينغ وأل بسها فوب العلم ليبدرر بهدا هعمده بد د الكدود ولد ناسده
من عدم لقاديا  ،هي مماعم باطلي و كسر و هدم عند حقيقي واحددة هدي أد
الكود ُول من عددم .وعليده فيسد حي عقدال و درعا وعلمدا أد يصلد العددم
ناسه ليصبح قادنا؛ مما يعني دطعا أد للكود والقا بالطرورة .
فم أد الر ج بعدما هعدم لدك ا باطيد وأدلدى ب لدك ا وهدام والهدذيانات
ال صيليي أراد اد يبررها منهجيدا ،فدمعم أنندا نحدن الدذين (( ن سدس ال داري -
الماضدددي -عدددن طريددد وسددداد المرادبدددي ال دددي نسددد عملها – فدددي الحاضدددر-
لمالحةدددي الطبيعدددي ،ولددديس أد ال ددداري –الماضدددي -هدددو مدددن يبندددي وادنعدددا-
الحالي)). 195
أدول :قالمه هذا ير صحيح في معةمه ،ال يقوله إال جاه  ،أو معاندد،
أو ملحد جاحد .نه أوال نحن ال ن سس لل اري البنر وال للطبيعي ،وإنما
نك ندددف ال ددداري ونبحددد عنددده ونسددد ن جه بوسدددادلنا مدددن اآلفدددار البندددريي
والطبيعيددي علددى او د ال أنواعهددا وماد هددا .وعليدده فددال يح د لنددا أد ن سددس
لل دداري ب د د ناددر عليدده ر با نددا ومصددالحنا و حرياا نددا ،وإنمددا هددو الددذ
يادر علينددا حقادقدده ويجد علينددا حقيقهددا وأوددذها واالل ددمام بهددا ودران هددا
درانة علميي واليي من ا هوان وال عصبات  .لكن الرج بما أنه ملحد معاندد
جاحد هعدم أنندا نحدن الدذين ن سدس ل داري الطبيعدي  ،فَ َع َكدس ا مدر ووضدع
العربي أمام الحصاد  ،وهذا ورو عن المدنهج العلمدي فدي االسد دالل .فعد
ذلددك ليُملددي علينددا اريصددا للكددود حسد هددواد ،ولددم يمد علينددا دداري الكددود
الحقيقي قما حدث في الوادع وسجله ال اري الطبيعي.
ثانيا :إد الصحيح هو أد اري الكود – بعددما نك نداه ون ابد منده -هدو
الددذ يسدداهم فددي بنادنددا لوادعنددا بمددا يمدددنا بدده مددن حقدداد نبددي عليهددا أفكارنددا
ومااهيمنددا ونوظاهددا فددي حيا نددا دينددا ودنيددا  ،وال يصددح ددرعا وال عقددال وال
علما أد نبي حاضرنا ب هوادنا ومصالحنا ،فنحدر ال داري ونن قدي منده بمدا
يصدم لك ا هوان والمصالح.
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وأما د ول هوقينغ ب د العلم يقول ب د الكدود ولد ناسده  ،واد الجاذبيدي
ول ذلك حس نةري ه الممعومدي ،فهدو هعدم باطد بمدا سدب أد ذقرنداد،
ولو قاد ذلك صحيحا آلمن به قد علمدان الايميدان ،ولدم ينكدروا عليده بنددة
ولما بينوا أوطاند قما سب أد بينا جانبا من ذلك .فمعمه ليس حقيقي ،وإنمدا
هو من أباطيله وأهواده وظنونه.
وأمددا دددول الملحددد ري نددارد دوقينددم ب ندده يع قددد ب د د الكددود ُول د ر ددم
اع رافه ب نه ال يملك دلديال علدى هعمده فهدو اع درا منده بإفالسده ،د مدن
يع قد ب مر من دود دلي ياب ده فهدو إنسداد لديس عقالنيدا وال علميدا ونمدا هدو
جاه  ،أو معاند ،أو مل حد جاحد ،وجوابه هو دلي دامدغ علدى فسداد و هافد
مددنهج االس د دالل ايلحدداد  ،وينددهد بناسدده علددى بطالندده أيطددا .ومددن جهددي
أور فإد هعمه مع أنه ظاهر البطالد فإد نقددنا السداب لمدا دالده الملحدداد
بر راند راس وهوقينغ ينطب على هعدم دوقيندم وينقطده دطعدا .لكندي مدع
ذلك أدول :إد القول ب د الكود نن لقاديا من عدم هو هعدم يددعي أد العدالم
ُولد مددن عدددم مددن دود دددو مددن هللا عدالى ولهددذا وصدداه الرجد ب ندده نند
لقاديا من عددم .والحقيقدي هدي أد الكدود ُولد مدن عددم لكنده لدم يصلد ناسده
وإنما الصال عم وج هو الذ ولقه من عدم  .د القدول بد د الكدود ظهدر
عنددواديا مددن عدددم هددو هعددم يكاددي صد هدورد لنقطدده وإبطالدده والحكددم عليدده
باالس حالي ،نه يعني أد العدم ول ناسده مدن عددم ف صدبح ديئا  ،بمعندى
أد المصلددوق قدداد عدددما فددم ولد ناسدده مددن عدددم ف صددبح موجددودا !!  .وهددذا
مس حي دطعا د العدم ليس يئا لكي يصل ناسه فيصبح يئا ،وإنما العددم
ال ين ،ويس حي أد يصل العدم –وهو ال ين -ناسه من ال ين ليصدبح
يئا  ،وإنما الصال عم وج هدو الوحيدد الدذ يسد طيع أد يصلد مدن العددم
يئا  ،نه هو الصال الم صف بك صاات الكمال  .وأما العدم فيس حي أد
يصل ناسه من العدم ليصبح يئا ،وقدذلك المصلدوق ال يُمكدن أد يصلد ناسده
وال أد يصل يرد ،وهذا أمر يقوله العق وينهد به النر والوادع.
وأما المالحدة الدذين هعمدوا أد العددم دين ددديم ال أول لده ولديس هدو ال
ين ،196فهو ليق و الع و هرب و طلي و حاي و ناد أيطا  ،نه
أوال قالم بال علم وال يوجد دلي ياب ه وال هم أيدوا هعمهم بحجي ُاب ه،ومن
أيددن لهددم ب د د العدددم قدداد دديئا دددديما ال أول لدده؟؟ وقيددف رأود و قدددوا مددن
وجودد وهو يد ي علد بنند ة الكدود ،وال يوجدد أ دليد يددل عليده ؟؟ .ال
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ددين عندددهم مددن ذلددك نهددم اع مدددوا علددى ظنددونهم وأهددوادهم وم ددى قان د
ا هوان والةنود حججا يُح ج بها ويُحد كم إليهدا ويُ ودذ بهدا ؟؟!!  .إنده هعدم
من أباطي و حريادات و صريادات مدنهج االسد دالل عندد العقد الملحدد ،فلمدا
أفلس في مجال العقالنيي والعلميي اسد نجد بدا هوان وال صميندات والصرافدات
ان صار لإللحاد وإنقاذا له.
ثانيا :إد مما يبط هعمهم هو أد ق النداس يقصددود بالعددم عددم وجدود
أ ين ،أ " ال ين " ،وال يقصدود به وجدود الندين سدوان قداد ددديما
أو حادفددا ،د هددذا يسددمونه الوجددود ،والموجددود  .ألدديس مددن يمددوت لدده ولددد
ك مددا يددمال
أصددبح ولدددد معدددوما ال موجددودا  ،ولددو دلنددا لوالد دده مدداال إد ابن د ي
ك اآلد فه صدق أم طد و كدذبنا و نهرندا ؟؟!! ،ال دك أنهدا
موجود مع ي
س كذبنا و نكر علينا و حس قالمنا اس هما كن بها .وعليه فلو قاد العددم ديئا
موجددودا  ،وهددو ناسدده الوجددود والموجددود فددال معنددى وال فاددددة مددن ال اري د
بينهما ،وبما أد الارق بينهما واضح ال ك فيه فقد فرق الناس دديما وحددياا
بينهما ،وال ديمي لما داله ه الن المالحدة ساسدطي و طدليال ان صدار لبداطلهم
وإلحادهم وهم يعلمدود يقيندا أد قالمهدم باطد ومصدالف للواددع ،لكدن هدواهم
و عصبهم لدينهم جعلهم يقولود ذلدك وي علقدود بده ان صدارا لإللحداد وهروبدا
من اييماد بصالقهم.
ومن جهي أور إد ذلك المعم جمع بدين الم نادطدين وهدذا مسد حي  ،د
العدم هو عدم الوجود ،والوجود عدم العددم  ،فإمدا أد يكدود الندين موجدودا
أو ير موجود .والعدم لديس ديئا دطعدا ،وهدذا بددلي البديهدي .فهد اينسداد
عندما يكود في بي ه يكود أيطا موجودا في السوق ؟؟ ،فهذا مس حي  .فه
دب أد ين ر اينساد سيارة كود عندد سيارة دب رادها ؟؟ ألديس القدول
بذلك جنود و عص أعمى ؟؟ وأليس هو نق للعق والعلدم ؟؟ .وعليده فدال
يصح القول بوجود العدم القديم ،فهذا نداد وقدالم باطد  ،د العددم لديس
يئا ومن فم ال همن له دديم وال حدي  ،وال يصح القول ب د له همنا دديما ،
ندده ال همددن وال مكدداد إال للموجددود ال للعدددم .وفددي العدددم ال وجددود للددممن
القديم وال للحاضر وال للمس قب .
ثالثا :إد مما يبط ذلك المعم هدو أد علدم الايميدان أفبد أد الكدود ُولد
من عددم ،وبددأ مدن الصدار ،بممانده ومكانده وماد ده وطاد ده ،ولدم يُصلد مدن
مادة قان موجدود وهدذا أمدر سدب أد بينداد ووفقنداد ،ويُبطد هعمهدم دطعدا.
وددددد جاهددد هددد الن الم دددالطود أد (( العددددم يعندددي ال طاددددي ،ال مجددداالت
فيمياديي ،ال دوانين ،ال فرات ينن فيه الكدود ،ال بعددا ماديدا أو عقليدا مدن أ
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نو  .إد العدم عدم مطل  ،ال يُمكن أد يننئ يئا  ،ح ى لو أُعطي ود دا ال
نهاديا  ،في الحقيقي العدم ليس فيده ودد  .ومدن فدم فدإد مدا أفب ده العلدم مدن أد
طادي الكود عند نن ه قاند صدارا يُ قدد االح يدا إلدى عقد منطقدي جبدار
وال يصرجه بك ما فيه من انطباط من العدم المطل  ،وال ينادي االح يدا
إلى ايله)).197
وتعليقااا عل ا مااا ذكرناااه وإفددران لدده  ،وهيددادة فددي أبطددال مددماعم وأباطي د
ه الن الملحدين أذقر الاواددد وال عليقدات والدردود اآل يدي :منهدا أوال إد ددول
هد الن المالحددة وأمادالهم بد د الكدود ولد ناسده مدن عددم ،هدو دليد دطعددي
علددى اضددطرابهم و نادطددهم وبطددالد مددماعمهم  .وهددذا دداهد دددو علددى
ممارسددي العق د الملحددد لل الع د وال حريددف ومصالا دده للعق د والعلددم طبيقددا
وال ماما بمنهج االس دالل ايلحاد  .علمدا ب نده يجد ال اريد بدين دولندا :إد
الكود ُول من ال ين ،أو إمكانيي ول ين من ال ين  ،وبين دولنا :إد
هللا ول د العددالم مددن عدددم أو مددن ال ددين .فقولنددا ا ول مس د حي الحدددوث،
صورد يحكم عليده بدذلك ،فالندين الممعدوم لدم يكدن موجدودا فكيدف يصلد
و ه
ناسه وهو ير موجود ؟؟ .فإذا دلنا ولد ناسده فهدذا يعندي أنده قداد موجدودا
فصل ناسه ،وهذا ناد  ،فإذا قاد موجودا فال يح دا إلدى مدن يصلقده .فإمدا
أنه ير موجود  ،ومن فدم فلدن يصلد ناسده ،وإمدا أنده موجدود فهدو لدم يصلد
ناسه  ،وفي هذد الحالي فهو إما مصلوق ل يرد أو انده أهلدي بذا ده  ،وال أهلدي
إال الصال عم وج  ،و يرد مصلوق.
ثانيا إد مقوله ه الن المالحدة ب د الكود ول ناسه من عدم  ،ي بين منها
أد العق الملحدد هدو عقد عددمي جعد العددم ديئا مدع أد هدذا مسد حي د
العدم نقي الوجود  .والموجود ليس عدما وال معدوما ،والعدم ليس وجدودا
،والعدم ليس يئا  ،والنين ليس عدما  .ور م ذلك فالعق الملحد َ يه َ العدم
مع أنه ليس بنين نه عدم .فم جع للعدم ددرة مع قونه عددما  ،وأوجدد بده
المصلودات مع أنه عدم  .ف وجد العدم موجدودات ممعومدي مدن العددم  .وهدذا
طلي ومس حي  ،وإنما الصحيح اد العدم بقي عدما نه ال يُمكنه أد يوجدد
يئا إال إذا دلنا جوها :العدم أوجدد عددما ،بمعندى أنده لدم يوجدد ديئا .فالعددم
عدم ولن يوجد يئا .
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ثالثا إد ممدا يجددر ذقدرد هندا أنده لمدا قداد المالحددة يقولدود ب لدك المقولدي
المس يحلي والهادمي للعق والوحي والعلم في دولهم ب د الكود ول ناسه من
عدم وجدناهم يُنبهود النصار في اع قدادهم بال اليد الدذ هدو أيطدا هددم
للمنط والعلم  .فلما قان العقيد اد مصالا ين للبديهي وهادم اد للعق والعلم
نابه ا د أ عقيدة باطلي يج أد قوم على ذلك وال يُمكن أد قدوم علدى
وحددي صددحيح و،ال عق د صددريح وال علددم صددحيح .و اصددي ذلددك هددو أد
العقيدة النصرانيي قول ، 1 = 1 +1 + 1 :و ، 1 = 3و ، 3 =1واآللهي هي
اآللهددي :ا ب ،وابددن  ،وروح القدددس ،همددا فالفددي آلهددي يسدداوود إله دا ك واحدددا،
وهذا الواحد يساو فالفي آلهي أيطا !!!!  .دال ذلك مع أد المنط والعلدم
يقددوالد إد الن يجددي ذلددك الجمددع سدداو  ، 3و 3يس د حي أد س داو واحدددا،
والواحددد يس د حي أد يسدداو فالفددي  .هددذد الن ددادج هددي بديهيددي مددن دود ددك
و صددورها يكاددي وحدددد يبطددال ذلددك االع قدداد وال يح ددا ا مددر إلددى نقدداش
وجددال وردود ومنادطدات  .وأمدا ايلحدداد فهدو يقدول ، 1 = 5 + 5 :بمعنددى
أد عدما مع عدم أوجد الكود !!!!  .وهذا مس حي من دود دك لكدن العقد
الملحد يقول به نه م بع لهواد ال لعقله وال للعلم ،ونادس ا مدر ينطبد علدى
العقيدة النصرانيي .فانةر ماذا ياع الهو والنيطانباينسداد عنددما يصدبح
دن ا َّ َص د َذ إيلَهَ دهُ هَ د َوادُ
عبدددا لهمددا ،وصدددق هللا عددالى عندددما دددال(( :أَفَ َرأَ حي د َ َمد ي
ضلَّهُ َّ
در يد ي َندا َوةك فَ َمدن
هللاُ َعلَى يع حل ٍم َو َو َ َم َعلَى َس حم يع يه َودَ حلبي يه َو َج َع َ َعلَى بَ َ
َوأَ َ
ص ي
يَ حه يدي يه يمن بَ حع يد َّ
ُود)(الجافيدي ، )) 23 :و((أَلَد حم أَ حعهَد حد إيلَد حي ُك حم يَدا بَنيدي
هللاي أَفَ َال َ َذ َّقر َ
اد إينَّهُ لَ ُك حم َع ُد ٌّو ُمبيين)(يس. ))25 :
آ َد َم أَد َّال َ حعبُ ُدوا ال َّن حيطَ َ
رابعااا إد ولد الكددود ال يصطددع للقددانود ا ول للددديناميكا الحراريددي الددذ
يقددول :إد المددادة ال انددى وال س د حدث مددن عدددم .198فهددذا القددانود ال ي عل د
بالصددال  ،وال ببدايددي الصل د مددن عدددم ،و(( هددذا القددانود صددحيح فددي جميددع
الحدداالت إال فددي لحةددي واحدددة هددي اللحةددي ا ولددى لصل د الكددود  .فددي هددذد
اللحةي بالذات م ورق هذا القانود  ...وهذا ما قررد الايميان المعاصرة ...
إذد فالصل حص من عدم محد  .199)) ...فهدو ددانود ي علد بدالكود بعدد
ولقدده ومحكددوم بدده .فكدداد هددذا القددانود مددن المصلودددات ،يصددا المصلددوق ال
الصال  ،فال اينساد وال مصلوق آور يس طيع أد يصلد ديئا  ،وإنمدا الصدال
هو الوحيدد القدادر علدى الصلد  .وهدذا القدانود داهد دطعدي علدى أد الكدود
ولقدده الصددال مددن عدددم .د القددانود يقددول ب د د المددادة ال س د حدث مددن عدددم
بالنسددبي لإلنسدداد فددي عاملدده مددع المددادة ،فهددو ال يسدد طيع أد يانيهددا وال أد
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يس حدفها أو يصلقها من عدم ،لكدن بمدا انده مدن الاابد علميدا أد الكدود ُولد
من عدم عندما حدث االناجار الكبير والذ بدأ من الصار ،200فهذا يعني أد
الصال سبحانه و عالى هو الذ ول الكود من عدم ،وليس الكود هو الدذ
ولد ناسدده مددن عدددم .د هللا هددو الصددال القددادر علددى الصلد مددن عدددم وأمددا
المصل وق فال يس طيع أد يصل ناسه ،وال أد يصل المادة من عدم.
خامسا إد مما يُرد به على بطالد القول ب د الكدود ولد ناسده مدن عددم
هددو أد المالحدددة والقددادلين ب هلددي الكددود دددديما وحدددياا قددانوا ينكددرود بندددة
القول ب د هللا ول الكود مدن عددم  ،وجعلدوا ذلدك مدن المسد حيالت العقليدي.
فكانوا ي عجبدود مدن القدول بدذلك ؟؟ .لكدن لمدا دامد ا دلدي العلميدي علدى أد
الكود ُول من عدم وأضطر المالحدة إلى االع درا بدذلك فدإنهم لدم يقولدوا
ب د هللا هو الذ ول الكود قما يقول الم من والمالحدة الدذين آمندوا بداهلل ؛
وإنما ا بعوا أهوانهم وظنونهم وهعموا أد العدم ول ناسه من عدم ف صدبح
قونددا !!  .دددالوا بهددذا المس د حي وأبددوا أد ي منددوا بالصددال ان صددارا لإللحدداد
وهدما للعق والعلم والوحي .فموداهم هذا هو دلي دامغ علدى بطدالد ددولهم
ب د الكود ولد ناسده مدن عددم عنددما قداد عددما !!  .فد نكروا أد يصلد هللا
عالى الكود من عدم فهو الصال  ،فم هعموا أد العدم ولد ناسده مدن عددم
ف صبح يئا وليس هللا هو الذ ولقه !!!!!!  .فانةر إلى ا هوان ماذا اعد
ب صددحابها  ،إنهددا هدددم عقددولهم وعلددومهم  ،وهددم مددن الددذين (( إد هُد حم إي َّال
ض ُ َسبييالك)(الارداد. !!!! )) 44 :
َقا ح َ حن َع يام بَ ح هُ حم أَ َ
وأخيرا -سادسا -إد هد الن المالحددة لدم يح رمدوا حددود العلدم المحكدوم
بالمماد والمكاد والمادة والطادي  ،و(( ما دب االناجار الكبيدر ال همداد وال
مكاد  ،وال مدادة وال طاددي  ،وقد الطاددي ظهدرت فجد ة فدي لحةدي االناجدار
الكبير)) .201إد بعطهم هعم أد العلم هو الذ أوصله إلى الصو في نن ة
الكددود مددن عدددم دبد االناجددار الكبيددر .وهددذا ال يصددح وإنمددا هددو أمددر فلسدداي
ي اكر فيه العق ال العلم .وهذد الحقيقي قاد س يان هوقينغ دد اع ر بها دب
أد يصنف ق ابه ال صميم العةيم ،فم عاد ووا فيه في ق ابه هذا  .وموداه
هذا هو من انحرافات منهج االس دالل عند العق الملحد قما بيناد سابقا .وإذا
قاد من ح العق أد ي سانل عن نن ة الكود فإنه لن يسد طيع أد يد ي بمدا
لددم يقلدده العلددم فددي الجان د الايميددادي ،لكندده يس د طيع أد ي جدداوه ذلددك بطددرح
اح ماالت نةريي عل بايمكاد من عدمه  ،لكنه في النهايي لده حددود أيطدا
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قددالعلم وال يس د طيع جاوههددا  ،وهنددا يجدد عليدده أد يُرجددع ا مددر إلددى هللا
سبحانه و عالى.
وختاما لهذا المبحث أُنهيه باادد ين هادف ين :ا ولى ي طمن نصدا علميدا
ديما يقول (( :وأما النةدرة العلميدي الجديددة ف در أد الكدود بمجموعدي –بمدا
في ذلك المادة والطادي والمكاد والممادَ -حدث ودع فدي ودد واحدد وقاند
له بدايي محددة .ولكن البد من أد يئا ك ما قاد موجوداك علدى الددوام ،نده إذا
لددم يوجددد أ ددين مددن دب د علددى ايطددالق فددال ددين يمكددن أد يوجددد اآلد.
فالعدم ال ين ج عنه إال العدم .والكدود المداد ال يمكدن أد يكدود ذلدك الندين
الددذ قدداد موجددوداك علددى الدددوام ندده قدداد للمددادة بدايددي .و دداري هددذد البدايددي
يرجددع إلددى مددا دبد  12إلددى  25مليددار سددني .ومعنددى ذلددك أد أ ددين وجددد
دادما ك هو ين ير ماد  .ويبدو أد الحقيقي ير الماديي الوحيددة هدي العقد
 ...فإذا قاد العق هو النين الذ وجد دادمدا ك فالبدد مدن أد كدود المدادة مدن
ول د عق د أهلددي الوجددود .وهددذا ينددير إلددى وجددود عاد د وأهلددي ول د ق د
ا يان .وهذا هو الذ نعنيه بعبارة هللا )).202
الفائدة الثانية ماادها أد ددول العقد الملحدد بد د الكدود ولد ناسده ،هدو
دددول ورافددي هددادم للعق د والددوحي والعلددم ،ندده يقددوم علددى مقولددي قددول(( :
ايلحاد هو ايماد ب نه قداد هنداك ال دين  ،وال دين حددث لال دين ،وبعدد
203
ذلددك فج د ة اناجددر الال ددين هكددذا بدددود سددب وولدد ق د ددين ))
!!!! فانةر و عج من هذد المقولي الصرافيي ال دي ددعي العقد والعلدم هورا
وبه انا وليس منهما في ين!! .
ثانيا :نقد قول العقل الملحد :من خلق هللا ؟! :
بعدما ألحد العق الملحد وأدام إلحادد علدى ورافدي " أد الكدود ولد ناسده
من عدم " وجدناد ةاهر بالعقالنيي والعلميي – بعدما هدمهما -و عل بنبهي
هاداي – ان صارا لدينه وردا على المد منين -ماادهدا  :إذا سدلمنا بد د هللا هدو
الذ ول الكود من عدم  ،فمن الذ ول هللا ؟  .هذد النبهي الماداي حجج
بها رؤوس المالحدة المعاصرين وق نهم وجدوا دليال دطعيدا ينادي وجدود هللا
ويُاب إلحادهم  ،وجهلدوا أو جدالوا أنهدا ليسد بندين ،ومدا هدي إلدى دبهي
صبيانيي .مدنهم الملحدد بر راندد راسد ددال  (( :لربمدا قاند دطديي المسدب
ا ول هي أسه وأقار النةريات دابليي للاهم  .وهي عني أد ق ين نراد
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في هذا العالم له سببه  ،وعنددما دذه إلدى أبعدد حلقدات هدذد السدببيي سد جد
المسدب ا ول وهدو مدا يسدمى ب"هللا"  .إد هدذد الارضديي  ،باع قداد  ،ال
حمد مصدداديي دويدي هدذد ا يدام  ،نده  ،وفدي المقدام ا ول  ،السدب لديس
واضحا ك قما ي صدورد الدبع  .إد الاالسداي ورجدال العلدم واضدوا فدي هدذد
السببيي  ،وهي ليس بالصالحيي المرجوة منها وال ي قان د ي أقلهدا فدي
الماضي  .ولكن  ،وبمعمل عدن قد هدذا  ،سدنجد أد فرضديي السدببيي ليسد
عال من المصداديي  .لربما دلد أنندي حدين قند دابا ك  ،قند
على مس و
ٍ
أجدادل بصصددوي هددذد ا سددئلي بكد مددا أو ددي عقلددي مدن طادددي  ،ولقددد دبلد
لود طوي بارضيي المسب ا ول  ،ح ى جان اليوم الذ صلي عدن هدذد
الارضيي  ،وذلك بعد دران ي لسيرة حيداة جدود سد يوارت ميد  ،حيد ددال
فيهددا  " :لقددد علمنددي والددد إجابددي الس د ال ع همددن ولقنددي .وبعدددها مبا ددرة
طرح س االك أبعد من هذا  ،من ول ايله ؟ "  .إد هذد الجملدي القصديرة ،
علم ني  ،إلى اآلد  ،قيف أد مبدأ المسب ا ول هو مبدأ م الق ومساسق .
فإذا قاد لك ين مسب  ،فيج أد يكود هلل مسدب أيطدا ك  .وإذا قداد قد
ين بال مسب  ,فسيكود العدالم هدو هللا ! لهدذا وجددت أنده ال مصدداديي فدي
هذد الارضيي  .إنهدا مامدا ك ماد الارضديي الهندوقيدي  ،وال دي قدول أد العدالم
رددد علدى ظهدر فيد  ،وأد الايد رددد علدى ظهدر سدلحااة  ،فدم حدين يُقدال ،
وماذا عن السلحااة ؟ يبدادر الهندد بايجابدي  " :دعندا ن يدر الموضدو ! ".
إد السببيي ليس ب فط حاالك من السلحااديي  .إننا ال ندرك السب الذ مدن
أجله جان العالم بال سدب  ،وقدذلك فدي الطداي المقابلدي  ،ال نسد طيع إدراك
لماذا قان السببيي ادبي و يدر موجدودة علدى الددوام  .إنده ال يوجدد أ دا ٍ
لنا ر من والله أد العالم له بدايي  .إد فكرة وجود بدايي لك ين سببها
فقر مصيل نا عن هذا العالم  .ولهذا  ،على ا رجح  ،لن أهدر مميداك من ود ي
وأنا أجادل عن السب ا ول )).204
ودال الملحد ري نارد دوقينم  -في نقددد لددلي ال صدميم الدذقي (( : -د
فرضيي ال ُمصمم س طرح فدورا السد ال ا قبدر ،عدن ُمصدمم ال ُمصدمم )).205
بمعنى  :من ول الصال  .وعنددما أورد دوقيندم بعد أدلدي المد منين علدى
وجود هللا ،وأورد منه ا دانود السببيي ،وا صا الصال بصاات الكمال ال دي
جعله والقا للكود  ،فإنه طجر منها و كك فيها من دود أ دلي صحيح،
واظهددر انمعاجدده ورفطدده لهددا ،بدددعو  :لمدداذا ال ينطب د علددى هللا دددانود
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السببيي ؟ ،ولماذا هو م صف ب لك الصاات .206ومعنى اع راضه أنه يرف
قود هللا والقا وليس بمصلوق لكي يطب عليه دانود السدببيي .فالرجد ُمصدر
علددى أد يكددود الصددال ماد دوقينددم مصلودددا لكددي يكاددر بدده ويجحدددد ب طبي د
دانود العليي عليه ويجعله مصلودا ال والقا !!!!.
وآخاارهم الملحددد س د يان هوقينددغ  ،دددال (( :مددن المنطقددي { أيطددا } أد
ن سدانل مددن ولد الكددود  ،أو مدا هددو الندين الددذ ولد الكددود  .فدإذا قاند
ايجابي ب د ‘هللا ‘ هو من ول الكود ،فهذد ايجابي س در س ال آور هو:
من ول هللا  .ومدن هدذا المنةدور يصدبح مقبدوال لددينا أد نا در أد هنالدك
قادنا ما موجودا بددود ولد  ،وأد هدذا الكدادن إسدمه هللا  ”.وهكدذا نددو فدي
نقاش عقيم  ،فهذا النقاش أهلي و له إصطالح في علم الالساي بإسم ” السببيي
ا وليي لوجود هللا ” ...وأنه ” مدن الممكدن ايجابدي علدي هدذد ا سدئلي ضدمن
النطاق العلمي فقق و دود الحاجي إلي دو الكادن القدسي )).207
وردا عليهم ودحضا لمزاعمهم أقول :ذلك الس ال الذ عل بده هد الن
المالحدة ال يصح طرحه ،وليس في محله  ،وهدو سد ال وطد  ،ومدن يسد له
إما جاه  ،أو معاندد ،أو ملحدد جاحدد طرحده لل ندوي علدى المد منين بداهلل
و نكيكهم في إيمدانهم بده  .نده أوال إد اع درا بر راندد راسد فيده جهد
قبيددر بددالمنط  ،وإندده لمددن الميسددي أد يلحددد فيلسددو منددهور ومددن رؤوس
علم الرياضيات والمنط  ،أد يُلحدد بسدب عددم ددر ده ال اريد بدين الصدال
والمصلوق ،وا هلي والحادث ،وبين المطل والنسبي .وبسب جهلده بمجدال
طبي السببيي وقيايي طبيقها  .ولذلك فمدن لدم يادرق بدين الصدال والمصلدوق
فهو إما جاه  ،أو معاند  ،أو ملحدد جاحدد .د ال اريد بينهمدا أمدر منطقدي
ضددرور  ،والاددرق بينهمددا أساسددي فددي الددذات والصدداات ،وال يصددح الحكددم
عليهما بمنهج ومقياس واحد .
ثانيا إد الرج لم يكن ياهم او لم يدرد أد ياهدم أد مبددأ السدببيي الدذ هدو
معدددرو لدددد البندددر ومدددن البدددديهيات العقليدددي والعمليدددي هدددو مبددددأ ي علددد
بالمصلودات ال بالصال  .فالمبدأ يقول :إد لك ين يعلي  ،ولكد يعلدي معلدول
وهكددذا  ،قمددا ندرقدده بعقولنددا ونالحةدده فددي الوادددع .ويعنددي أد لك د مصلددوق
سب أوجددد  ،وال يعندي أد للصدال سدب أوجددد أو يعلدي أوجد ده  ،و صدور
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ذلك يبين الارق بينهما .فالمصلوق هو المعلول وال بد له من وال ولقده نده
مصلوق ،وأما الص ال فليس مصلوددا ومدن فدم لديس معلدوال ،نده هدو الصدال ،
ولدو قداد مصلوددا مددا قداد والقدا أهليدا ال بدايددي لده وال نهايدي .ولهدذا ال يصددح
وصددف الصددال ب ندده السددب ا ول ،فهددو لدديس قددذلك ،وإنمددا هددو الصددال ،
والصددال لدديس مصلودددا ،أ لدديس يعلددي وال معلددوال .وعليدده فقددانود السددببيي ال
ينطب عليه ح ما ومن الصطد ومدن الجهد القدول بدذلك  .والرجد عنددما لدم
ياددرق بددين الصددال ا هلددي الددذ ال يحكمدده دددانود السددببيي – العليددي -وبددين
المصلوق الصاضدع لده اسد نكر ال وددف عندد السدب ا ول بدال سدب منطقدي.
وهذا االع را يكود صحيحا عندما ال نارق بدين الصدال والمصلدوق وهندا
ال يصح ال ودف عند سب نسميه السب ا ول  ،أو ال يعلي ا ولى .لكن عندما
نارق بينهما هنا يصبح من الواج عقال أد نقف عندد الصدال وال نبحد لده
عن ودال  ،والبحد لده عدن ودال وطد ولديس منطقيدا نده سد ال ال يصدح
وليس في محلده .وعليده فالرجد أوطد وطد فاحندا فدي موداده مدن السدببيي.
و بسب وطئه في طبي دانود العليي وجدناد او ار القول ب هليي الكود بدال
من يكود الصال هو ا هلي .لكن موداه هذا ال يصدح نده مدن الاابد علمدا
و ددرعا أد الكددود مصلددوق ولدديس أهليددا ،ولهددذا وجدددنا الرج د يددر مودادده
عندددما دددال بحدددوث الكددود  ،فددمعم أد الكددود ول د ناسدده قمددا بيندداد سددابقا
وأظهرنا بطالد هعمه هذا.
ثالثاا إد ممدا يميدد ذلددك وضديحا أد ددانود العليددي -السدببيي -قمدا أندده ال
يصددح طبيقدده علددى الصددال  ،فهددو أيطددا ال يصددح طبيقدده ح ددى علددى بع د
المصلودات في حاالت واصدي ،ممدا يميدد فدي بيداد وطد ددول الرجد بندك
واضح .ومااله :إذا درك أحددنا معطادا وديطدا قبيدرا داود سديار ه الما وحدي
ا بواب فم ادرها وعاد إليهدا بعدد حدين فلدم يجدد المعطدف وال القدق  ،فقدال
م سادال :من أوذ المعطدف ،ومدن أودذ القدق ؟  .فهد السد االد صدحيحاد ؟.
واضح من ذلدك أد ا ول صدحيح والاداني يدر صدحيح .نده مدن الصدواب
القول :من أوذ المعطف  ،د المعطف من طبيع ه أنه ال ي حرك من مكانده
إال إذا أوذد إنساد أو قادن آور ددادر علدى حملده قالكلد مداال  .ولكدن لديس
من الصواب وال من المنط القول :من أوذ القق  ،د القق من طبيع ه أنده
قددادن حددي ي حددرك حس د إراد دده واو يددارد .فالس د ال هنددا وط د  ،وال يصددح
طرحه  ،لكنه صحيح بالنسبي لألول  .وهلل الما ا علدى  ،فدال يصدح القدول:
من ول الصال نه ليس مصلودا ،وال يصح البح عن بدايدي لألهلدي نده
ال بدايي له  ،لكن يصح البح عن بدايي للمصلوق  .لكن الرج لم يارق بدين
الصددال والمصلددوق  ،وهددو أمددر يارضدده الوادددع والعقدد  .فددانةر إلددى هددذا
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االنحرا المنهجي وا لصط الكبير الذ ودع فيه هذا الايلسو
هذا جه أو جاه ؟؟.

الملحد  ،فه

رابعا إد مما يبط اس دالل الرج وياب دلي فهمه للموضو وجهله به
أنه لو نةر إلى الكود نةرة علميي وعقليي صدحيحي ل بدين لده وطد مقول ده .
نه بما أد العلدم فدي همانده قداد ددد أفبد أد الكدود مصلدوق فلده بدايدي وأنده
سادر إلى الموال ،فهذا دلي علمي أد له والقدا أهليدا لديس مصلوددا هدو الدذ
ول الكود نه يس حي أد يصل العدم ناسه فيصدبح ديئا مدن عددم .فدانةر
إلى هذا الرج قيف ض بسب جهله و عصبه للباط .
ومن دله علم هذا الايلسو الملحد ووطئه في صدورد للصدال وجهلده بده
أنه وصدف مبددأ وجدود هللا ب نده فرضديي  ،وهدذا ال يصدح القدول بده أبددا د
مبدددأ وجددود هللا هددو ضددرورة فطريددي و ددرعيي وعقليددي وعلميددي وقونيددي ،
واصي بعدما افب العلم أد الكود مصلوق من عدم وليس أهليدا .الحد قيدف
أد فساد منهج االسد دالل عندد العقد الملحدد إلدى قادر هدذا الايلسدو الدذ
ق نه لم يقرأ فلساي وال منطقا وال علما !! .
وأمددا دولدده  (( :إد السددببيي ليس د ب فط د حدداال مددن الطريقددي الجدليددي
السددلحااديي ...ولهددذا لددن أهدددر مميدددا مددن الودد فددى المجادلددي حددول السددب
ا ول .208))".فهو دول ال يصدح أد يقولده عادد وال فيلسدو قبيدر ،وإنمدا
هددو قددالم جاه د  ،أو مددري  ،أو م عص د أعمددى لإللحدداد  .وذلددك أد هددذا
الرجددد لدددم يادددرق بدددين الصدددال والمصلدددوق ،وال ح دددى بدددين أفعدددال وصددداات
المصلودات فيما ميم به .قما أنه لم يدرك أد دانود السببيي -العليدي -يجدر
ويحكم المصلودات ال الصال  .فالصال لديس مصلوددا وعليده فدال ينطبد عليده
دانود العليي ،لكنه ينطب على المصلدوق .وبدذلك يسدقق اال دكال الدذ أفدارد
هذا الملحد مع وضوح ا مر .فالكود لم يصل ناسه من مادة سابقي وال مدن
عدددم  ،وال َولقدده سددب  -مصلددوق ، -وال جددان بددال سددب  ،وإنمددا ولقدده وددال
وجعد لده ايدات حسد مصلودا ده وددد بينهدا فددي ق بده المنملدي علدى رسددله.
فالسببيي لم كن ادبي عن المصلودات ويس حي أد ي مدن حيا هدا لكدن ال
وجددود لهددا بالنسددبي للصددال قمددا بيندداد أعددالد ،وال يصددح عقددال وال علمددا وال
رعا طبيقها على هللا عالى .والبدايي ال ي يقولهدا العقد ويبحد عنهدا هدي
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بددددايات علددد بالمصلوددددات ال بالصدددال  ،وهدددذا أمدددر يقولددده الندددر والعقددد
والوادع.
وبسب ذلك االس دالل ايلحاد عند راس وجدناد يا ر مدا يصدالف
العلددم ويقولدده الددوحي والعقد  ،دددال ذلددك بسددب دلددي فهمدده و عصددبه للباط د .
عنددما ددال(( :إندده ال يوجدد أ دا ٍ نا در بنددان عليده أد للعدالم بدايددي )) .
فالرج ياكر بر ب ه وهواد ال بالمنط وال بالعلم .والةاهر أنه ددال قالمده
هذا دب أد ياب العلم أد الكود مصلوق من عدم ولهذا هعم أد الكود أهلي
وال يح ا إلى وال وال يطب عليده ددانود السدببيي .وبمدا أد العلدم أفبد أد
الكود لده بدايدي ومصلدوق مدن عددم وسد كود لده نهايدي فدإد اع درا الرجد
سيسقق دطعا ويبطد مدا بنداد عليده .ولهدذا وجددناد فدي ق ابده النةدرة العلميدي
يسلم ب د الكدود لده بدايدي ،لكنده مدع ذلدك ظد مصدرا علدى إلحدادد وهعدم أد
الكددود ظهددر بناسدده لقاديددا ودددد سددب أد بينددا بطددالد هعمدده هددذا .فددا مر ال
ي عل د بدداالف را مددن عدمدده وال بر با نددا ،إندده ي عل د بحقيقددي دالهددا الدددين
وأفب ها العلم ودال بهدا العقد  .ممدا يعندي أد الكدود بمدا أنده مصلدوق لده بدايدي
فيج االع را ب د له والقا ولقه ي صدف بكد صداات الكمدال .فهدذا الدذ
يقوله العق والعلم  ،وال يقوالد بما داله راسد  .هدذا الرجد أمدرد ريد ،
مارس الساسطي وال ليق مع حقاد فاب ي ان صارا يلحادد ال للحقيقي .وعليه
فك ما داله الرج عن السب ا ول هو صليق وساسدطي و نادطدات  ،دالده
جهال أو عمدا وعنادا وساسطي.
وأما بالنسبة للملحد ريتشارد دوكينز فاع راضه أوال ال يقولده إال جاهد ،
سدلط عليده الندبهات
أو مساسق عنيد قدوقينم وأمااله ،أو ضال مدري
والنددياطين فصددرع ه .علمددا ب د د اع راضدده لدديس مددن اق نددا دوقينددم وال
يرد من المالحدة ،فهو من بين ال سداؤالت المعروفدي ددديما عندد قد النداس
وال ي دوارد علدى عقدولهم مندذ الصد ر وددد كلدم فيده الندر والقددمان قمدا
سنبينه دريبا.
ثانيااا :صددحيح أد ق د صددميم لدده مصددمم  ،وال صددميم ينددهد علددى وج دود
مصممه ويحم بع صاا ه ويكود أعةم منه دُدرة وإرادة وعلما .والكود
ينهد بناسه على أنه ايي في الددي وايحكام من جهي ال صميم  .لكدن حقيقدي
الكود ا ولى ليس أنه ُمصمم  ،وإنما أنه مصلوق أوال ُ ،وجد بعد عدم  ،فدم
جل فيه مةاهر ال صدميم والعةمدي والحكمدي وايبددا  .فدالكود مصلدوق،
فال بد له من وال ولقه وصممه وددرد في أحسدن قددير .ويجد أد يكدود
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م صدداا بك د صدداات الكمددال مددن القددوة والعةمددي والعلددم لكددي يس د طيع ول د
الكود  ،وإال لن يس طيع أد يصلقه .
ثالثا إد دوله (( د أ إلده ددادر علدي صدميم أ دين يجد أد يكدود
علددي مسد و أعلددي مددن ال عقيددد وي طلد بدددورد إلددي اسددير)) .209هددو قددالم
صحيح فيح ا إلى اسير  ،وهو :هد هدذا الصدال للكدود مصلدوق أم ال ؟؟ .
ودب ايجابي عن ذلدك يجد وضديح ا مدر بد د لديس قد موجدود يصدح أد
يطرح في حقه ذلك السد ال  .نده سد ال يصدا عدالم السدببيي والعليدي فقدق.
فك مصلوق له علي أ وجد ه ،فم أد نناط وأفعال المصلودات مبنيي على العليي
 .لكن هناك حاالت وموادف ال يصح فيها طرح ذلك ال سداؤل مدع أنده ي علد
بالمصلودددات  ،قمددا بيندداد فددي ماددال المعطددف والقددق أفنددان ردنددا علددى هعددم
برا راند راس .
وبنان على ذلك فإد ذلك ال ساؤل ال يصح طرحه بالنسدبي هلل عدالى .نده
هو الصال  ،فكيف يكود مصلوددا .ولدو قداد مصلوددا مدا قداد والقدا .وبمدا أد
الكددود ُول د مددن عدددم فصالقدده لدديس مصلودددا بالطددرورة وإال مددا ُوجددد الكددود
أصددال وال أسدد طا أد يصلقدده  ،د المصلددوق يسدد حي أد يصلدد ناسدده وال
يرد .وبذلك ي بين بطالد االس دالل الذ اع مدد عليده دوقيندم وأماالده مدن
من المالحدة.
رابعا إد رين ارد دوقينم عندما أظهدر طدجرد مدن أدلدي المد منين علدى
وجددود هللا و نددكيكه فيهددا لددم يردهددا وال نقطددها بعق د وال بعلددم ،وإنمددا ردهددا
بهواد ه
فقممها و عالم عليها و هكم بهدا  .وهدذا السدلوك لديس مدن الموضدوعيي
وال من العلم في ين ،وإنما هو من وصدادا مدنهج االسد دالل عندد العقد
الملحددد ،فهدددو لمدددا قددداد عددداجما عددن الدددرد العلمدددي وجددددناد ي علددد بدددا هوام
والصرافات ويُمارس ال طلي والصدا وال وال قميم والع الم .من ذلك أد
دوقينم بدال مدن ي صدذ مودادا علميدا مدن الموضدو وجددناد يع در ب سداؤل
صبياني ،ماادد :لماذا هللا يص لف عن مصلودا ه بذا ده وصداا ه ؟؟ ،ولمداذا ال
ينطب عليه دانود السببيي؟؟ .وهذا ليس دليال وال يصح االع را به  ،د
الصال يس حي أد يُنبه مصلودا ه ،والكود المصلوق يس حي أد يصلد ناسده
مما يعني بالطرورة البدد لده مدن ودال ولقده وم صدف بكد صداات الكمدال
وال يُمكدددن أد ينطبددد علددده ددددانود السدددببيي  .وعليددده فمدددن يع دددر بدددذلك
االع ددرا فهددو إمددا جاهد  ،أو معانددد ،أو ملحددد جاحددد .فددإذا قاند السددببيي
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حكم المصلوددات مدع وصوصديات قد قدادن ،فهدي ال ندملهم بدناس اآلليدي،
قاينساد ومصنوعا ه .وبما أد حال السببيي قذلك ح ى بين المصلودات فمدن
المنطقي ب من الواج عدم انطبادها على هللا عم وج  .وهذا الملحد ُمصر
على موداه ليس نه يملك دليال ل ييد هعمه ،وإنما نه عجم ولم يقدر على
الرد .علما ب د قايرا من أه العلم المع مدين على دلي السببيي ددد أوطد وا
في عرضه واالس دالل به  ،فلم يعرضود بطريقي سليمي نهم لم ياردوا بدين
الصدددال والمصلدددوق مندددذ البدايدددي ،ولدددم يُارددددوا بدددين ددددانود العليدددي الصددداي
بالمصلودات من جهي ،ودانود الاع الرابق بدين الصدال والمصلدوق مدن جهدي
أور .
وأمددا لمدداذا قدداد هللا عددالى ال ينطب د عليدده دددانود العليددي ،وم صدداا بك د
صدداات الكمددال ؟ ،فهددذا لدديس مددن ر با نددا وإنمددا هددو حقيقددي عقليددي وقونيددي
و رعيي  ،ولن ينقطها قار المالحدة بها وإنكدارهم لهدا .نده بمدا أد الكدود
ُول من عدم  ،وبما أد العدم يس حي أد يصل ناسه ليصبح قونا ،فدإد ذلدك
يعني دطعا أد للكود والقا ولقه وم صف بك صاات الكمدال دطعدا وإال لدن
يس طيع ول الكود بك مصلودا ه .وليصلقه يج أد يكود والقدا ال مصلوددا،
وأد يكود م صاا بك صاات الكمدال قا هليدي والقددرة  ،والعلدم والحكمدي،
والحياة  ،والسمع والبصر .فا مر ليس قمدا هعدم الملحدد دوقيندم ،فهدو أمدر
يارضددده العقددد والعلدددم والندددر والواددددع ولددديس هروبدددا وال طدددليال وال
العبا.فهو إدرار بكبر اليقينيات الكونيي .
خامسا :إد وصف دوقينم لذلك ال ساؤل :؟مدن ولد هللا ؟" ب نده السد ال
ا قبددر بقولدده (( :د فرضدديي المصددمم سد طرح فددورا السد ال ا قبددر ،عددن
ُمصمم المصمم )) .210فهو وصف ليس فدي محلده وال يصدح طرحده ،وفيده
جه قبير بالصال  ،وهو عب و ساؤل صبياني .وال ك أد الذ ال علم له
بذلك وال بطبيعي الموضو الذ ي عل به ويُبا ُ بده فدال ريد أنده سديقلقه
ويُنددككه فددي هللا إد لددم يعددر أندده مددن وسوسددات الندديطاد و لبيسددا ه ،وأندده
ساؤل جوابه سه وحاسم  .فهو لمن يجه طبيعدي هدذا ال سداؤل وجوابده ال
ك أنه س ال أقبر بالنسبي إليه .وأما الملحد الدذ يجهد الجدواب فهدو فعدال
يُما عندد س اال وطيرا وصعبا وعادقا لإليمداد بداهلل ي طلد جوابدا واضدحا
صحيحا يرفع عنه النبهي الم علقي بذلك الس ال .والناهد علدى ذلدك مدا دالده
أحد المالحددة الدذين آمندوا بداهلل وقداد السد ال ددد أدلقده فعدال  ،فقدال (( :لقدد
اب عني أصول المنط ولم أُدرك أني أ ناد مع ناسي إذ قيف اع ر
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بالصال فم أددول ومدن ولد الصدال ؟ ،ف جعد منده مصلوددا فدي الودد الدذ
أسميه والقا ،وهي الساسطي بعينها  .فم إد القول بسب أول للوجود يق طي
أد يكددود هددذا السددب واج د الوجددود فددي ذا دده ؛ ولدديس مع مدددا وال مح اجددا
ل يرد لكي يوجد )).211
وأما الذين يعرفود الجواب ويُصرود على إلحدادهم فهدم يطرحدود ذلدك
ال سدداؤل مددن بدداب ال طددلي وال لبدديس والساسددطي ان صددارا لإللحدداد و نددكيكا
للم د منين فددي إيمددانهم بدداهلل  ،وال يطرحوندده علددى أندده سدداؤل صددحيح وهددام
وجدددير بااله مددام ويُما د دلدديال دام ددا ضددد اييمدداد .فهددم يعلمددود أندده س د ال
هادف و ُم الق لكنهم يس دلود به نه يندر ضمن منهجهم االس داللي القادم
على ال وال الع والساسطي وال طلي قما بيناد في الاص ا ول.
وأما بالنسبي لمدا اع در بده الملحدد سد يان هوقيندغ علدى سداؤل :مدن
ول هللا ؟ ،فهو اع درا م هافد وفيده جهد و العد بقدانود العليدي ،وال
يقولدده إال جاه د  ،أو معانددد ،أو ملحددد جاحددد  .ألنااه أوال سددب أد بينددا ذلددك
الس ال هو س ال باط وال يصح طرحده فدي جند هللا عدالى ،د السدببيي
مددع أنهددا حكددم المصلودددات فهددي نسددبيي أيطددا فددي انطبادهددا عليهددا  ،فمددا بالددك
عندما نحاول نطبيقها بين الصال والمصلوق .ولكدي نطبقهدا بينهمدا يجد أد
نارق بين الصال والمصلدوق مدن جهدي الدذات والصداات .وبمدا أد هللا عدالى
م صف بك صاات الكمال ومصالف لمصلودا ه بذا ه وصاا ه .فإد هذا يعني
ح ما أد عالدي العليي ال ي بين الصال والمصلوق ليس هدي ناسدها ال دي بدين
المصلودات .فدنحن هندا أمدام ددانونيهن :ا ول صطدع لده المصلوددات وال نادك
عنه وهي ُما قرة لبعطها نها مصلودي  .والقدانود الاداني يدربق بدين الصدال
والمصلوق -الكدود -د الكدود فدي الودد الدذ هدو بكد مصلودا ده محكدوم
بقانود العليي ا ول من جهي ،فهو ُما قرة بالطدرورة إلدى مدن ولقده وأوجددد
من عدم من جهي فانيدي .وهدذا القدانود يُماد العالددي بدين الصدال والمصلدوق،
وهي عالدي م وداي وليس م عديي ،ف ودف عند الصال وال عداد وال يصح
وال يجوه أد عداها .وماادها أد المصلوق مصلوق لصالقه  ،وال يصح القول
من ول الصال  ،نه ليس مصلودا ُ  .وهنا ي ودف دانود العليي الااني ،ويسقق
االع را به ،وال يصح طرحه نه وط وليس في محله .
ثانياااا لددديس صدددحيحا إد دولندددا :هللا هدددو ودددال الكدددود يسددد درجنا إلدددى
ال ساؤل :من ولد هللا ؟؟ .إنده ال يسد در إال جداهال  ،أو معانددا  ،او ملحددا
211
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جاحدددا  ،د دولنددا  :إد هللا هددو الصددال يعنددي بالطددرورة أندده لدديس مصلودددا،
وإال ما قاد والقا ،والصال بالطرورة أهلي نه لديس مصلوددا  .وعليده فدإد
ذلددك الس د ال يس د درجنا لددو دلنددا :إد مصلودددا ول د الكددود ،هنددا أصددبح مددن
الواجد منطقيددا وعلميددا أد نسد ل :مددن ولد المصلددوق الددذ ولد العددالم ؟؟.
وبما أد الكود ولقه وال  ،ولم يصلقه مصلوق فدإد اع درا هوقيندغ باطد
ويدل على جهله أو جاهله عصبا لدينه بالباط .
ودولنا ب د الكود المصلوق ولقه الصدال  ،لديس مجدرد اف درا قمدا هعدم
الرج  ،وإنما هو اس ن ا منطقدي فطدر بدديهي ضدرور ددادم علدى دليد
درعا وعلمدا أد
ماد ملموس  ،وهو هذا الكود بك ما فيده ،فبمدا أنده فبد
الكود مصلوق وليس أهليا ،فلديس أمامندا إال أمدراد محد مالد  :إمدا أد يكدود
للكدود المصلدوق ودال م صددف بكد صداات الكمددال  ،وإمدا أد يكدود العدددم-
ال ين -ول ناسه مدن العددم ف صدبح قوندا ك  .ف يهمدا صدحيح موافد للندر
والعقد والعلددم ؟؟ .ال ددك أد ا ول هددو الددذ يوجد ناسددها علينددا د العدددم
صدورد
ال ين  ،ويسد حي أد يصلد العددم ناسده مدن العددم ليصدبح ديئا ،و
ه
يحكددم عليدده بددالبطالد دطعددا .وعليدده ال يبقددى إال ا ول الددذ يعنددي أد الددذ
يوجددد قونددا ك مددن العدددم يسدد حي أد يكددود مصلودددا ،ويج د أد يكددود والقددا
مصالاا لمصلودا ه بذا ه وصاا ه ،وإال لن يس طيع ول الكود من العدم.
وليس صدحيحا أد دولندا بطدرورة وجدود الصدال يددولنا فدي نقداش عقديم،
فهذا هعم باط داله الرج جهال أو جاهال  ،وإنما هو الجواب الوحيد الذ
يحسددم ا مددر ويودددف الس د ال ندده دددادم علددى منط د مواف د للنددر والعق د
والعلددم  ،ويودددف ال سدداؤل .د الس د ال عمددن ول د الصددال  ،ال يصددح ،وفددي
يددر محلدده ،ووطد سددببه الجهد أو الهددو  .وعليدده فددال يصددح أيطددا وصددف
الصال عم وج ب نه السب وال العلي ،نهمدا وصدااد ي علقداد بدالمصلوق ال
بالصال  ،ويوهماد ال سويي بين هللا ومصلودا ده ،وهدذا وطد وباطد  ،د هللا
عالى مصالف لك مصلودا ه بذا ه وصاا ه وأفعاله .وعليده فدإد هعدم الرجد
باط ومردود عليه.
وأما دول هوقينغ ب د العلم يمكنه أد يجي عدن ا سدئلي الم علقدي بدالكود
والصال  ،واينساد وال ايدي مدن ولقده مدن (( دود الحاجدي إلدي ددو الكدادن
القدسي )) .212فهذا دول باط  ،واف ران على العلم ،داله الرج بهواد وألبسه
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فوب العلم .د العلم لم ينكر اييماد باهلل ،وال هددم الددين الحد  ،وإنمدا قداد
موافقا وم يددا لده .فعد ذلدك د العلدم هدو الدذ أفبد وجدود الصدال دطعدا،
عندددما دددال بد د الكددود لدده بدايددي ومصلددوق مددن عدددم وأندده سددادر إلددى الددموال.
وبهذد الحقيقي يكود العلم دد طاب مع الدين طابقا اما  ،فكالهما يقول بد د
الكدددود مصلدددوق وسدددين هي مسددد قبال .فهمدددا يهددددماد ايلحددداد ويُقيمددداد ا دلدددي
الصحيحي على أد الكود له وال من دود ك .وعندما دال العلم ب د الكود
سادر إلى الموال يكود دد أيد الددين فدي دولده بالمعداد ا ودرو  ،ممدا يجعد
يوم القيامي ممكنا ومقبوال عقال وعلما ولديس مسد حيال .وعنددما قندف العلدم
جانبا من معجمات القرآد العلميي وال اريصيي يكود دد طاب معه من جهدي،
وأفب ال واف بين الكود والقرآد من جهي فانيي ،وأنهمدا مدن ا دلدي القطعيدي
على وجود هللا من جهي فالادي .فدالعلم لديس فدي صدرا مدع الددين الحد  ،وال
ضدددد ،وال ينكددرد ،وال يُمكندده أد يح د مكاندده ،وإنمددا يصدمدده وي طدداب معدده.
والدين الح ال ينكدر العلدم وال يُصاصدمه ،وإنمدا يح طدنه ويوجهده ويندجعه
وي عاود معه .وبذلك يُنديد االفنداد اييمداد ويهددماد ايلحداد .فد ين أند مدن
الح أيها العق الملحد الجاه الم رور المعاند للعق والوحي والعلم ؟؟ !!.
و جدر اي ارة هنا إلى أمدر هدام جددا مادادد أد الندر الحكديم ددد أجداب
عن بهي  :من ول هللا؟ ،جوابا قامال قافيا افيا  .فمن القرآد الكريم نجدد
أد هللا عالى دد أجاب عنه بالصاات ال ي وصف بها ناسه ،د ا صدافه بهدا
يعني ح ما أنه وال أهلي وليس مصلودا وال يصح القدول ب لدك الندبهي  .مدن
هللاُ أَ َحدد َّ
ذلك أنه سبحانه وصف ناسه ب نه ((دُد ح هُ َدو َّ
هللاُ الصَّد َم ُد لَد حم يَليد حد َولَد حم
يُولَ حد َولَد حم يَ ُكدن لَّدهُ ُقاُدواك أَ َحدد)(ايودالي ،))4 -1 :فهدو ودال ولديس مصلوددا
ولهذا لم يلد ولم يولد .ومنها أنده سدبحانه أوبرندا أنده ال يندبه مصلودا ده بذا ده
وال بصاا ه ،ققوله سدبحانهَ (( :ولَد حم يَ ُكدن لَّدهُ ُقاُدواك أَ َحدد)(ايودالي،))4 -1 :
صي ُر)(النور  ، ))11 :وهذا يعني أنده
حس َق يم حالي يه َ حين َوهُ َو ال َّس يمي ُع البَ ي
و((لَي َ
وال ليس مصلودا  ،نه لدو قداد مصلوددا لدم يكدن م صداا ب لدك الصداات وال
وصف ناسه بها .ومنها دولده سدبحانهَ (( :و َ َو َّقد ح َعلَدى حال َحد ِّي الَّد يذ َال يَ ُم ُ
دوت
ب يعبَدا يد يد َوبييدراك)(الاردداد ،))08 :إنده ال يمدوت
َو َسبِّحح بي َح حمد يد يد َو َقاَدى بيد يه بيد ُذنُو ي
نه وال وليس مصلودا ،فلو قاد مصلودا لكاد يموت بالطرورة.
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ُود)(النحد :
ومنها دوله سبحانه(( :أَفَ َمدن يَ حصلُد ُ َق َمدن الَّ يَ حصلُد ُ أَفَدال َد َذ َّقر َ
ود )(الاردداد3 :
ود َ يحئا ك َوهُ حم ي حُصلَقُ َ
 ،))11و(( َوا َّ َص ُذوا يمن ُدوني يه آليهَيك َّال يَ حصلُقُ َ
))  ،و((إي َّد َرب ََّك هُ َو حال َصالَّ ُ
ق حال َعليدي ُم)(الحجدر .)) 82 :فداهلل عدالى هدو الصدال
و يرد مصلوق ،والمصلوق ليس بصال وال يصل  ،وإنما هللا هدو الصدال وهدو
الذ يصل وال يُصل .
ومنها دوله سبحانه(( :هُ َو ا ح َ َّو ُل َو حاآل يو ُر َوالةَّا يه ُر َو حالبَا يط ُن َوهُ َو بي ُك ِّ َ حي ٍن
َعلييم)(الحديد  .))3 :فهو ا ول دب ق ين بال بدايي ،نه لدو سُدب بندين
أو بعدم فليس هو ا ول .وهو اآلور بعد ق ين بال نهايي  ،نه لو قان
له نهايي ما قاد هو اآلور .ومن هو قذلك فهو الصال وليس بمصلوق .وعليه
فإد من ي صف ب لك الصاات هو الصال وحددد ،وأمدا المصلدوق فيسد حي أد
ي صف بها ومن يوصدف بهدا ال يُمكدن أد يكدود مصلوددا وال يصدح أد يُقدال
في حقه  :من َولَقه ؟.
وأما السني النبويي فمنها الحديااد اآل ياد :ا ول عن (( أبي هريرة -رضي
هللا عنه -دال :دال رسول هللا -صلى هللا عليه و سدلم :-يد ي النديطاد أحددقم
فيقددول :مددن ول د قددذا ،مددن ول د قددذا ح ددى يقددول :مددن ول د ربددك فددإذا بل دده
فليس عذ باهلل ولين ه)) .213والااني عن أبى هريرة – رضي هللا عنه -دال(( :
سمع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ددال  :فدإذا ددالوا ذلدك-أ مدن ولد
هللا -فقولوا  ":هللا أحد هللا الصمد لم يلد ولم يولدد ولدم يكدن لده قادوا أحدد" فدم
لي ا عن يسدارد فالفدا وليسد عذ مدن النديطاد)) .214وهدذا الحددي جمدع بدين
الجوابين االس عاذة لل صلا من الوسوسي ،والجواب للرد على النبهي .
ورُو أد الصحابي عبد هللا بن عبداس -رضدي هللا عنده -أد سدادال سد له
عما يجدد في ناسه عن ذلك ا مر و حرجه منه فكاد مما داله له ابن عباس:
(( إذا وجدت في ناسك يئا فق هو ا ول واآلور والةاهر والبداطن وهدو
215
بك ين عليم ))
أقول :إد ذلك ال ساؤل يَ ير ُد على اينساد من جه ين :قوسوسدي ،وبندك
مقدمات منطقيدي قمدا ورد فدي الحددي  .لكنده فدي الحقيقدي لديس صدحيحا وال
منطقيا مدع أنده ورد فدي صدي ي منطقيدي ،فهدو مدن ال لديق والساسدطي بسدب
الوسوسددي  .والددرد الصددحيح والكام د علددى الوسوسددي وال سدداؤل يكددود مددن
 213البصار  :الصحيح 4 ،ي ، 123 :ردم. 3212 :
 214أبو داود :السنن  4 ،ي ، 328 :ردم. 4124 :
 215المنذر عبد العةيم :ال ر ي وال رهي  ،دار الك العلميي ،بيروت ،
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جانبين قما هو ُمبين في الحدياين  :باالس عاذة باهلل من النيطاد الدرجيم نده
طر في ذلك واصي عندما يُلح ال ساؤل على اينساد مما يدل أد النيطاد
وجد أرضيي ودابليي لد اينساد الذ سلق عليه فيلح في الوسوسدي ليطدله
 .لك ن دد يرد ذلك ال ساؤل سريعا فم يمول وربما هنا يكود من الناس ال من
النيطاد ،أو كود وسوسي النيطاد ضعياي  .فنبهندا الحددي ا ول والاداني
إلددى أد أصدد النددبهي مددن الندديطاد وأمرنددا أد نسدد عيذ بدداهلل ون ودددف عددن
مساير ه دطعا لوسوس ه و به ه .
وأما الجان الااني الذ نبه إليه الحدي وذقدر عالجده في ماد فدي الدرد
ددبهي  :مددن َول د هللا ؟ ،د الوسوسددي دددد ال ددمول بمجددرد
العلمددي لدددح
االس د عاذة نةددرا لطددعف إيمدداد النددصا أو لقو هددا وضددعف مقاوم دده لهددا .
وهنددا يكددود الجددواب العلمددي لرفددع الوسوسددي الم س د رة ب لددك النددبهي  .فكدداد
الجددواب قمددا فددي الحدددي الاداني فالحدددي النبددو يقددول (( :فددإذا دددالوا ذلددك
فقولوا " هللا أحد هللا الصمد لم يلد ولم يولدد ولدم يكدن لده قادوا أحدد" فدم لي اد
عن يسارد فالفا وليس عذ من النيطاد)) .216وهذا الحدي جمع بين الجوابين
االس د عاذة لل د صلا مددن الوسوسددي ،والجددواب للددرد علددى النددبهي  .وهددو رد
علمي وعقل ي داطع  ،د هللا عالى وال وليس مصلودا  ،فلدم يلدد ولدم يولدد،
فهو ليس مصلودا ليُقال :من ولقده ؟ .فمدن يسد ل ذلدك إمدا جاهد  ،أو صداح
هددو  ،او ملددبس عليدده مددن الندديطاد الددذ أوحددى إليدده ب لددك النددبهي  .وهددذد
النبهي هي من بهات النيطاد ال ي ي سدلق بهدا علدى النداس عامدي وأوليادده
واصي من جهي ،و ندر من جهي أور في دوله عالىَ َ(( :ج َع حلنَا لي ُكد ِّ نيبيدي
طهُ حم إيلَى بَ حع ٍ ُه حو ُر َ حالقَ حو يل ُ رُوراك
ُوحي بَ حع ُ
اط َ
نس َو حال يج ِّن ي ي
َع ُد هواك َ يَ ي
ين ي
اي ي
ُود)(ا نعددام ،)) 112 :و(( َوإي َّد
ُددك َمددا فَ َعلُددودُ فَ د َذرح هُ حم َو َمددا يَ حا َ در َ
َولَد حدو َ ددان َرب َ
دددددود إيلَددددددى أَ حولييَدددددديدي يه حم ليي َُجددددددا يدلُو ُق حم َوإي حد أَطَ حع ُ ُمددددددوهُ حم إينَّ ُكدددددد حم
ين لَيُو ُحد َ
اط َ
ال َّندددددديَ ي
ود)(ا نعام.))121 :
لَ ُم حن ير ُق َ
وإنها ًء لهذا المبحث ي بين منه أد اح جا العق الملحد بس ال :مدن ولد
هللا ؟ ،فهددو اح جددا م هاف د وال يصددح طرحدده وال االح جددا بدده مددن جهددي،
وينهد عليه من جهدي فانيدي ب نده عقد جاهد أو ي جاهد دالده عصدبا للباطد
وان صارا لإللحاد .ودل مدن جهدي فالادي علدى أنده عقد مالدس لديس عنددد وال
دلي واحد صحيح ياب به إلحادد ،د أدو النبهات ال دي ي مسدك بهدا همدا
النبه اد المذقور اد في المبحاين ا ول والااني ،ودد أبطلناهما.
 216أبو داود :السنن ،
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ثالثا :نقد قول العقل الملحد بأن قوانين الطبيعة أوجدت الكون :
بعدددما أبطلنددا دددول العقد الملحددد بد د الكددود ولد ناسدده مددن عدددم  ،وبينددا
هاف وفساد اع راضه على الم منين بداهلل بسد ال :مدن ولد هللا ؟؛ وجددناد
عل بنبهي أور ب ب سطورة ماادها أد دوانين الطبيعي هي ال دي أوجددت
الكددود !!!! .وأقاددر مددن لكددم فيهددا وبددالغ فددي االه مددام بهددا الملحددد س د يان
هوقينددغ .مددن ذلددك أندده دددال(( :طالمددا أندده يوجددد دددانود قالجاذبيددي ،فددالكود
يس طيع وسيقوم بصل ناسه من ال ين .217))...وهعم أد الجاذبيي والنةريي
الكميددي -الكددوان م -سدبب ا (( بننددون ا قددواد عاويددا مددن عدددم )) .وعلد ذلددك
مع مدا على نةريي إم ال ي ا هر بها -.218وعندما سُئ (( :ق ب أنهه بسدب
وجود دانود قالجاذبيي ،يس طيع الكود إحداث ناسه مدن العددم ،أوبرندي مدن
أين أ ى ذلك القانود؟ ))  ،.ف جاب(( :الجاذبيي هي ن يجي لنةريي-إم  ،وال ي
هي النةريي الموحهددة الوحيددة  ،فالسد ال هندا يندبه السد ال عدن سدب قدود
افناد هادد افناد يساو أربعي)).219
ودال (( :سيس عير الكود الطادي الالهمي لصل المادة من دو الجاذبيدي...
وبدددالطبع قالمدددي مجدددرد نةريدددي أو فدددر ال يمكدددن او بدددارد و ددددد دعمددده
المنداهدات لكدن بدالطبع لدن يمكنهدا إفبددات صدح ه...إنندا نعلدم مامدا أد بدايددي
الكود والمماد الحقيقي هو االناجار الكبير وعليده فمدا دبد ايناجدار الكبيدر
هو ين وار نطاق دوانين الايميان...ولكن لنار أد هناك همدن ويدالي
قاد دب االناجار الكبير ولنار أد الكدود فدي هدذا الممداد الصيدالي م لد
علدى ناسدده فهددو محدددود ولكدن النهايددي لدده أو حددد سدقق وارجدده (ماد سددطح
الكددددرة) ..فددددي هددددذد الحالددددي نسدددد طيع طبيدددد دددددوانين الايميددددان (ققددددانود
الجاذبيي)).220
ودددال أيطددا  ((:إد ادراقنددا أد الددممن قدداد يسددلك سددلوك المكدداد يُقدددم لنددا
بديال جديدا ؛ فهو يمي االع را القديم ب د الكدود لده بدايدي  ،ولكنده يعندي
أيطا أد بدايي الكود قاند محكومدي بقدوانين العلدم وال يح دا د يبددأد إلده
 217الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 218س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
 219س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
 220الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
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مددا)) .221وهعددم أد دددوانين الايميددان ال ددي دد حكم فددي الطبيعددي و سددديرها ،
قالجاذبيدددي والطاددددي بنوعيهدددا اييجابيدددي والسدددلبيي يُمكنهدددا أد صلددد الكدددود
فالجاذبيي هي (( ال ي نك المكاد والمماد ،وهي ال ي سدمح للممكداد أد
يكددود محليددا مس د قرا و قونيددا يددر مس د قر .فاددي المقدداييس الكونيددي ،الطادددي
الموجبددي المصدداحبي للمددواد ممكددن أد عددادل مددع الطادددي السددالبي للجاذبيددي{،
ف مدددوت نجدددوم و حيدددا أودددر } ،و لدددذا فدددال يوجدددد مدددانع مدددن ولددد الكدددود
ب قمله{بوجود هذد الطادي} .و نده يوجدد ددانود للجاذبيدي ،فدالكود يسد طيع،
ب و يقوم بصلد ناسده مدن ال دين بالصدورة { الكميدي فدي بدايا ده} ”)).222
و(( إد اق ندا هدذد القددوانين هدو أقبددر إنجداه للكددادن البندر  ،وإد دددوانين
الطبيعي هذد يمكنها أد صبرنا أننا لسنا في حاجي إلى إلده أبدداك لكدي ياسدر لندا
هذا الكود ،فهو محكوم داوليا ك من دب دوانين الطبيعي)).223
ومنهم أيطا الملحد المهر ري نارد دوقينم هعم أد (( دوانين الطبيعدي
قف وران النن ة ال لقاديي العنواديي للكود والحياة ،و دبهها بصدانع سداعات
أعمى ال يدر ما ياع )).224
لددك هددي مددماعم و ددبهات وورافددي العق د الملحددد فددي دولدده ب د د دددوانين
الطبيعددي هددي ال ددي ولق د الكددود ،وهددي مددماعم باطلددي دطعددا ،أدامهددا علددى
مقدددمات ال صددلح ل كددود دلدديال علددى مماعمدده  ،وال يصددح االح جددا بهددا
أصال ،وال يُمكنها أد كود دليال على ذلك المعم .نه أوال إد علم الايميدان
أفب أد الكود قان له بدايي ُول فيها فج ة من عدم  ،فلما نن كوند أوال
المددادة والطادددي والممدداد والمكدداد فددم ظهددرت دددوانين الطبيعددي منهددا دددانود
الجاذبيي .225فعلم الايميان ان هى إلى (( أد الكود قله جان من عدم في لحةي
 ...وقد دددوانين الايميددان ظهددرت فددي لحةددي  ،وأندده لددم يكددن فددم فيميددان  ،فددم
ظهرت الايميان بعدد ذلدك  .226)) ...فقدوانين الايميدان لهدا بدايدي ظهدرت فيهدا
بعد ول الكود من عدم  ،ولم يكن لها وجود دب ذلك ،وهي لم ةهر إال بعدد
ظهور المادة والطادي والمماد والمكاد .227وهذا يعني دطعا أد لك القوانين
 221حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.151:
 222رباب واجي :ق اب “ال صدميم العةديم” ؛ مراجعدي و رجمدي مص صدرة  -سد يان هدوقنج ،الاصد ا ول :مدو الوجدود  .موددع :الحدوار الم مددد-
العدد . 23:14 - 21 / 2 / 2511 - 3255 :وحسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط ، 1الدار العربيدي للعلدوم ،
بيروت 2514 ،م ي 110 :وما بعدها .
 223أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم س يان هوقينج عن إنكار وجود ايله  ،مودع من د ال وحيد ،ي. 8 :
 224عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 135 :
 225المماد دب بالنك  ،مدوني نسف ايلحاد  ،موددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلدى الندبكي المعلوما يدي  .و هيدام طلعد  :ال نادطدات
ال ي يايرها الملحدود في االوني االوير حدول نةريدي البديج بدانج ،مدوندي نسدف ايلحداد  ،موددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلدى الندبكي
المعلوما يي .
 226هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد ،ي. 35 – 38 :
 227مصطاى دديح  :أهليي الكود بين العلم والميف  ،مجلي براهين  ،العدد  ، 2510 ، 4ي. 25 ،15، 11 :

122

هي من مصلودات الكود ،وليس هدي ال دي ولق ده مدن عددم  ،وال يُمكنهدا أد
صلقدده نهددا قان د عدددما مددع بددادي مصلودددات الكددود .فمددن الصط د والكددذب،
والجهدد وال طددلي  ،وال لدديق وال دد  ،وال حريددف وال صريددف القددول بدد د
دوانين الطبيعي قالجاذبيي هي ال ي ولق الكود .
ومما يُبط ذلك المعم أيطا أنه من المعرو فيمياديا أد الك لي أسدب مدن
الجاذبيي ،فال جاذبيي دود وجود للمادة .فمدع أد قد قادندات الكدود مصلوددي،
إال أد بعطددها أسددب مددن بع د وأوجددد يرهددا .فالمددادة والطادددي أسددب مددن
الجاذبيددي .وعليدده ال يصددح ليدده الجاذبيددي ،وال القددول ب نهددا وال يرهددا مددن
الكادنات هي ال ي ولق العالم ،وال أنها دادرة على ول أقواد أور  .وفي
ذلك يقول الباح الايميادي مصطاى دديح  (( :نجد أد الجاذبيي نا جي عدن
وجود الك لي و لديس العكدس! فعلدى حسد قدالم قدال مدن نيدو ن و أينند اين،
ي بين أد الجاذبيي ما هي إال دوة نا ئي عن الك لدي (ماهدوم نيدو ن) ،أو مجدال
نا ج عن وجود الك لي (ماهوم آينن اين) ،و هو ما يجعد قدالم هدوقينج يدر
مقبول نه جع الجاذبيي الم ولدة بسب وجود المادة والقي للمادة .وقما أنده
مددن المعددرو أد بدايددي الكددود والممدداد ،والقددو ا ربددع بمددا فيهددا الجاذبيددي
هو االناجار الكبير ،فالحدي عن مدا دبد االناجدار الكبيدر هدو دين ودار
نطاق دوانين الايميان )).228
وفانيا فإد مما يبط مماعم هوقينغ أد قايرا من علمان الايميان دد صدوا
له وردوا على مماعمه وبينوا مجاهفا ه ومبال ا ده وأوطادده عنددما هعدم أد
دوانين الطبيعي ولق الكود .229مدنهم الايميدادي القددير محمدد باسد الطدادي
أسد اذ الايميدان الكونيدي بجامعدي اليرمدوك بدا ردد ددال "(( :ددوانين الايميددان
علددى الحقيقددي بحاجدي إلددى ُمند ي  ،هددذا مددا ن علمدده مددن ميكانيكددا الكددم ،فجميددع
الصددددديا ات القانونيدددددي فدددددي ميكانيكدددددا الكدددددم صدددددذ الصددددديا ي الرياضددددديي
ايجراديددي  ...و هددذد الصدديا ي صاددي فددي مطددمونها وجددود ال ُمن د  ،و مددن
جان آور فإد جميع الايمياديين الدارسين لميكانيكا الكدم يعلمدود أد الصداي
الم سسدي لميكا نيكدا العددالم وظداهرات العددالم هدي الصدداي االح ماليدي و ليسد
الح ميددي ،أ أد ن ددادج فعد دددوانين العددالم (القياسددات) ليسد ح ميددي بد هددي
اح ماليددي ،هددذد الحقيقددي يد عددن عقد واينبددر  ،و عددن عقد هددوقنج حددين
ي حدفود عن هللا" )).230
 228مصطاى دديح  :الجاذبيي أم ايله ؟  ،مجلي براهين  ،النسصي االلك رونيي  ،العدد الاال وال  /1430أ سطس . 2514
 229أنةر ماال  :مصطاى دديح  :الجاذبيي أم ايله ؟  ،مجلي براهين  ،النسصي االلك رونيي  ،العدد الاال وال  /1430أ سطس . 2514
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ودال أيطا ((:ي حدث بع الايمياديين (منهم على سبي الماال بول ديام
وس يان هوقنج) عن دوانين الطبيعي وهم يقصددود ددوانين الايميدان .والحد
اد هنالك فردا مهما بين الحالين فادي الودد الدذ عبدر فيده ددوانين الطبيعدي
عن الصاات والةواهر الطبيعيي فاد دوانين الايميان عبر عدن وصدانا نحدن
و اسيرا نا نحن ل لك الةدواهر الطبيعيدي .وعلدى حدين اد الةدواهر الطبيعيدي
فاب ددي فددإد وصددانا لهددا ي يددر بحس د طددور المعرفددي العلميددي .فالجاذبيددي فددي
الوصف الن يو ني هي ير الجاذبيي في الوصف عند آينن اين ،في الماداهيم
وفددي المقددادير .لددذلك ينب ددي علددى القددران اد ين بهددوا الددى هددذد الحقيقددي وال
ينصدعوا بعبارات ق لدك ال دي نقرأهدا فدي ق د مدن ذقدر هم وال دي قدول :إد
دوانين الايميان ددادرة علدى اسدير وجدود الكدود بددود الحاجدي الدى فرضديي
وجددود وددال  .فهددذا قددالم يددر صددحيح علميددا وينطددو علددى ودعددي او سددون
فهم)).231
ومددنهم عددالم الرياضدديات جددود لينددوقس الددذ أفددرد ق ابددا بعنددواد "ايلدده
وس يان هوقنغ ..لمن ال صميم إذاك؟" حدفنا دادال"(( :إد القول ب د الالساي دد
ما  ،وطير جددا ،وصوصدا عنددما ال وددف أند َ ناسدك عدن اسد صدامها،
و د هوقينج لديه فهم م لوط لك من الالساي والدين ،فهو يريددنا أد نص دار
بين هللا و دوانين الايميان ،إد القوانين الايمياديي ال يمكن أد صل يئا فهدي
مجرد الوصف الرياضي للةواهر الطبيعيي ،فقوانين نيو ن للحرقي لن ددفع
قرة البلياردو على الطاولي بدود الع يطربها ،القدوانين لدن حدرك الكدرة
فطال عدن ولقهدا .إد مدا يقولده هدوقينج ويدال علمدي بحد  .مدن أيدن جدانت
الصطي الكونيي ال ي حدث عنهدا هدوقنج؟ إنهدا ليسد مدن الكدود ح مدا ،فمدن
جعلها عم إد لم يكن هللا؟ إد محاولدي العلمدان الملحددين الهدروب مدن فكدرة
الصدال يجعلهدم يعددمود الوجدود ديان أدد مصدداديي قالطاددي والقددوانين أو
الك ! بالنسبي لي :قلمدا هاد فهمدي للعلدم قلمدا هاد إيمداني بداهلل ،ل عجبدي مدن
ا سا و عقيد و كام ولقه")).232
ومددنهم الايميددادي ا مريكددي قلددود هددا وا  ،دددال (( :إد الايميددان الحدياددي
علم ني أد الطبيعدي أعجدم مدن أد دنةم ناسدها أو سديطر علدى ناسدها)).233
و(( ومعنددى ذلددك بطريقددي أوددر أد الطبيعددي ال س د طيع أد صددمم أو ُبددد
ناسددها  ،د قد حددول طبيعددي ال بددد أد يد د إلددى نددو مددن أنددوا ضدديا
النةددام او صددد البنددان العددام  .وفددي بع د الحدداالت دددد يسددير النةددام مددن
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البسيق إلى المرق  ،ولكن ذلك ال ي م إال على حساب صدد أقبدر لل نةديم
وال ر ي في مكاد آور .إد هذا الكدود لديس إال ق لدي صطدع لنةدام معدين ،
وال بد له إذد من سدب أول ال يصطدع للقدانود الاداني مدن ددوانين الدديناميكا
الحراريي  ،وال بد أد يكود هذا السب ا ول ير ماد في طبيع ه  .إنه هو
هللا اللطيددف الصبيددر الددذ ال درقدده ا بصددار)) .234دولدده هددذا ح د يصدددده
الوادع والعلم ،فبما أد الطبيعي بقوانينها ومصلودا ها ال سد طيع نةديم ناسدها
وال السيطرة عليها فهدي أعجدم مدن أد صلد ناسدها ،بد ويسد حي أد اعد
ذلك نها مصلودي  ،والمصلوق ال يُمكن أد يصل ناسه.
ومنهم الايميادي السعود وطدر محمدد النديباني  ،ددال(( :ولديس هددفي
لك الصلايات ،ولكن
في هذد العجالي أد أفصه لك ال طورات ،أو أس عر
مددا يهمنددي هنددا هددو أد أبددرهي سدداحي الايميددان مددن هرطق دات هددوقينج ،وهددو
العمددالق – دود جدددال  -فددي سدداحي الرياضدديات وال نةيددر الايميددادي ،ولكندده
صاح الهو والمما عندما يبني على نةريا ه العلميي ن ادج ال عالدي لها
بعلددم الايميددان مددن بعيددد أو دريد  ((.235)) .فالرجد منددذ بددره علددى السدداحي
العلميدي وهدو يحمد لدوان ايلحدداد بنراسدي ،ويُلبسدده  -هوراك وبه اندا ك  -لبددوس
"علم الايميان" )). 236و((إد مقوالت هوقينج ايلحاديي باسم "علم الايميان"
هي  -فدي الواددع  -ددنيس لسداحي هدذا العلدم ،و ندويه لسدمع ه ،وإفدارة بلبلدي
حول مقاصدد وأدوا ه ،بيران صصيي ودناعات ذا يي ليس لها عالدي بطبيعي
هدذا العلدم واه ماما ده ،وال حةدى بد دنى دبدول مدن منهجده العلمدي الرصددين
الدذ يبددأ مددن المالحةدي والمندداهدة وال جريد  ،اب دان فهددم بعد القددوانين
والسدددنن الكونيدددي ،ليبندددي  -عبدددر أدوات رياضددديي  -دوانينددده ونةريا ددده ال دددي
صطع من جديدد لل جريد وال محديا فدي إطدار اسدير الةدواهر فيمياديداك،
ولديس عبددر دطحات سدداذجي فددي "عدالم ال يد " الددذ ال يُمكدن لدده بحددال أد
يكود دابالك للقياس وال جري والمنداهدة ،ولدذا قداد مدن المهدم دومدا ك الاصد
بدددين حقددداد "العلدددم الطبيعدددي" ،وبدددين "دناعدددات الباحددد " ال دددي يحددداول أد
يارضددها علددى الن ددادج ،وللايميددادي القدددير البروفسددور محجددوب عبيددد طدده -
رحمه هللا  -وداات حاسمي من لك ال وجهات ،وقن ُ أحد المحةوظين الذين
هاملددود ردح دا ك طددويالك مددن الددممن و م هعددوا بمنادن د ه فددي طروحا دده العلميددي
الرصيني ،ولقد ه
حذر  -رحمه هللا  -من لك االنحرافات عن "المنهج العلمي"
بقولدده( :يجد أد ندددرك هددذد السددمي المهمددي فددي الك ابددي العلميددي :إنهددا عكددس
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عقاددددد فلسدددايي وايدددي للبددداحاين والمددد لاين ال ق طددديها بالطدددرورة الن دددادج
ال جريبيي ال ي يك بود عنها .م ى ما أدرقنا هذا سه علينا أد نُ ابع ما يُك
وما يُقال بحذر و ددي )).237
و(( إد مقولي هوقينج ب د (ول الكود يد ي بندك ٍ طبيعدي مدن القدوانين
ال ددي اسد ن جها مددن نةري دده) ددود بدده إلددى ذات "الم د هق ايلحدداد " القددديم
الم كرهر الذ يحاول أد يهرب من الحد ا بلدج إلدى أ ه ذريعدي مهمدا بل د
من السذاجي والطحالي؛ ف ارةك هي الصدفي العنواديي ،و ارةك يلبسونها لبدوس
الالسدداي ،و ددارةك ةهددر ح د طددان العقالنيددي ،واآلد فددي "عصددر العلددوم"
يريدددود أد يسددربلوها بسددرابي العلددم ،ولكددن يبقددى السد ال( :مددن الددذ أنند
الكود ودوانينه وصدفه وعقالنيا ه؟) ،قما يادر سد اال آودر ناسده ،وهدو:
( قيف كود القوانين الايمياديي موجودة بمعمل عن الكود وباس قالليي قاملي
عنه؟ )). 238و((أما الايميان فهي بران من أ ه هعم إلحاد د وظيا ها هي
اس ك نا القدوانين والسدنن و اسديرها فدي حددود أدوا هدا العمليدي والنةريدي،
وال يُمكن لها أد جداوه لدك الحددود ل نادذ إلدى "سدبر ال ايدات" أو "معرفدي
ال يبيددددات"  ،ولددددو دلنددددا لهددددوقينج إد هندددداك دددددوانين مروريددددي أو جناديددددي أو
اد صاديي ،لسد لنا لقاديدا ك( :مدن وضدع هدذد القدوانين؟) ،ولكنده يد بى أد يكدود
لقوانين الايميان وال ومبد ! )). 239
و((منددذ بدايددي الصليقددي عدداش الندداس بددين مد من وقددافر ،وهددذد سددني هللا فددي
ولقه فلك وجهي هو موليها ،وسيقبع المالحدة حدول مد هدهم مسد صدمين قد
حي الطالل والميف ،ولكن م وذنا عليهم هنا أد يسد ه بعد الايميداديين
ال ربيين المرمودين صي هم و هر هم ي اعي مااهيمهم ايلحاديي باسم "علم
الايميددان" ،وهددو منهددا بددران ،فيدسهددوا "السددم فددي العسدد " ،ويُ لهاددوا رؤاهددم
ايلحاديي ب ال "العلم الطبيعدي" ،ويصددق هندا مدا ولدا إليده البروفسدور
محجددوب -عبيددد طدده -بقولدده( :الم د من الددذ يُهدداجم العلددم يصدددر عددن جهلدده
ولديس عددن عقيد دده ،والعددالم الددذ يُهدداجم الدددين يصدددر عددن ظنهدده ولدديس عددن
علمه)).240
وآوددرهم الطبي د الباح د عمددرو ددريف دددال (( :ومددن فددم فددإد ادعددان أد
ُ
أصدف ذلدك ب نده علدم
دوانين الطبيعي دد أوجدت الكود هو" َوبَ "  ،أمدا أد
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"اح يدال رودديا " .إد النةريددات والقددوانين صدف مسددار ا مددور بددددي،
لكنها ال ُصر يئا للوجود )).241
وفالاا إد النةريي ال ي هعم الرج أنه وص إليها وفسر بها هعمه بد د
دوانين الطبيعي هدي ال دي ولقد الكدود  ،وسدماها نةريدي قد دين  -دامد
على محاولي إيجاد نةريي املي موحددة جمدع بدين ددو الطبيعدي فدي إطدار
قمددي -242ورمددم إليهددا بحددر " م "  ،فهددي ليس د حقيقددي علميددي ،وال يصددح
االع ماد عليها في ذلك ،وما بُني عليها ليس صحيحا؛ ب إنها لدم صد إلدى
درجي النةريي ،فهي ما مال مجرد فرضيي منذ اد اعلنها الرجد دبد أقادر
من عقدين من الممن .فهي إلى اليوم لم يقم الدلي العلمي علدى صدح ها ،وال
اع ر بها علمان الايميان ،ب إد هوقيندغ ناسده اع در ب نده لدم يقدم الددلي
العلمي على صددها قما سنبينه دريبا.
ومدددن هددد الن العلمدددان :عدددالم الايميدددان النةريدددي بي دددر ويددد مدددن جامعدددي
قولومبيددددا  ،دددددال" (( :لسدددد مددددن أنصددددار إدوددددال الحدددددي عددددن هللا فددددي
الايميان ،لكن إذا قاد هوقندغ مصدرا علدى دودول معرقدي الددين والعلدم ،فمدا
يحيرني هو اس صدامه لسالح منكوك في صالحي ه أو فاعلي ه ماد النةريدي
إم" )).243
ودال الايميادي وعالم الاطان مارسيلو جليسدر  (( :إد ادعدان الوصدول
لنةريددي نهاديددي ي نددافى مددع أساسدديات وأبجددديات الايميددان والعلددم ال جريبددي
و جميع البيانات ،فدنحن لديس لددينا ا دوات لقيداس الطبيعدي قكد فدال يمكنندا
أبدددا أد نكددود م قدددين مددن وصددولنا لنةريددي نهاديددي ،و س د ة هندداك دادمددا
فرصددي للمااجدديت قمددا علمنددا مددن دداري الايميددان مددرات و مددرات ،و أراهددا
ادعان باط أد ن صي أد البنر يمكن أد يصلوا لنين قهذا ..أع قد أد على
هوقنج أد يد هللا و نه")).244
ودال باح آور (( :ربما يقول دادد ولكدن إذا قداد هدوقنج جدان بالجديدد
علميا فلماذا نهاجمه ؟؟ المااج ة الكبر هي أد هذا الك اب -ال صميم الكبيدر
لهوقينددغ -لددم يد ت بجديددد علميددا!! فهددو يج ددر معةددم مادالدده فددي ق بدده السددابقي
وي ندداول نةريددات معروفدده وم داولددي منددذ همددن ما د (االقددواد الم عددددة) و
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(نةريي االو دار) ونسدص ها المطدورة (النةريدي إم) أو قمدا ددال عنهدا نةريدي
ق ين ...ربما قاد النين الجديد هو صريحه ب د الكود ددادر علدى ولد
ناسدده وحنددد ق ابدده بكددالم عددن دداري العلددم والنةددرات الالسددايي ال ددي عجد
العوام ماما قما عجبهم الرسومات الكر ونيي ال ي مألت الك اب الدذ يصلدو
مامدددا مدددن المراجدددع العلميدددي قمدددا يصلدددو أيطدددا مدددن أ معادلدددي رياضددديي أو
فيمياديي؟!...مما ي قد مرة أور أد دعواد ليس بالاع إال وظيف لر ب ه
الجامحي للقيام بملمال إعالمي بحاا عن مكاني اريصيي سوبرمرمودي ب د
النةر عن ام القه ماردا ها أم ال)).245
ودال الايميادي النهير روجر هبنروه الايميدادي  -الدذ أفبد مدع هدوقنج
حدوث االناجار الكبير (( : -على عكس ميكانيكا الكم فدإد النةريدي " إم "ال
ملك أ إفبات ماد إطالدا )) .246
ودددال الايميددادي الايلسددو قددريج قالندددر فددي جامعددي قالياورنيددا(( :من دذ
فالفين عاما صدرح هدوقنج ب نندا علدى اع داب نةريدي قد دين بحلدول عدام
 2555وح ى اآلد في عام ... 2515ال ين ...لكن ال يهم فهوقنج ر م ذلك
درر أد ياسر سب الوجود بالر م من عدم وجود النةريي!...إد مدا ي حددث
عنه هو مجرد حدس ير داب لالو بار أبدا)) .247
ودال الايميادي راس س انرد (( نةريي ا و دار ح دا لمصدادم هيددروني
بحجم مجرة الو بارها وهذا ير ممكن ...حسنا لو دلنا  -طبقدا للنةريدي إم -
إد الكود ولد ناسده فمدن أوجدد النةريدي إم؟ ومدن أوجدد القدوانين الايمياديدي
الصاصي بها؟...ور م ذلدك فدال وجدد لهدا معادلدي فيمياديدي ح دى اآلد! أطلد
مدنهم أد يك بددوا معادلددي فيمياديدي ...لددن ياعلددوا نهدم ببسدداطي ال يم لكونهددا ))
.248
ودددال باح د آوددر عددن نةريددي "م"(( :إنهددا ال اسددر سددب وجددود دددانود
ققانود الجاذبيي؟ من ولقه؟ من أوجدد؟ وعندما ا ق اب هوقنج من أوله
آلورد لن جدد يبرر ذلك إال بح ميي وجود القدوانين !وال أدر هد اييمداد
ين ممكن إال اييماد بدرب العدالمين؟ ولمداذا إذا يعدار هدوقنج مدن
ب

 245الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 246الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
 247الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
 248الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
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يقول بح ميي وجود هللا  ،ويكرر في ق ق به س ال مدن ولد هللا ؟!.249))...
و((ال اسر نةري ه بحال سب وجود البندر والحيداة علدى ا ر اللهدم إال
بايحالددي علددى نةريددي اوددر أقاددر إه ددرا كن وهددي نةريددي ال طددور...وعليدده
فس ة الحياة ل ما ب وطلسما ال ح لها بعيدا عن الصال ...وس ة نةريي
ق ين مجرد وهم ير ممكن ال حقي .250 )).
وددال الايميددادي دود بدديج  -أحددد الميددذ هددوقنج و ددارقه فددي ق ابددي فمدداد
وردات علميي (( -أ ا بك قيد مع القول ب نه ح ى لو مكننا من الحصول
على صيا ي قاملي للنةريي " إم " وفم فب د أيطدا صدح ها فهدذا ال ي طدمن
أبدا أد هللا لم يصل العالم)).251
ودال الايميادي فرانك قلوه الايميدادي (( النةريدي إم يدر معروفدي ح دى
دي لنا أد ال أحد يعر على ماذا يرمم الحر (إم) ربما من قلمي  :ميد
"أ أسطورة" إنها ال طيف يئا في الحدي عن هللا)).252
وق الصحاي العلمي جود هورجاد مقاال بعنواد (البهلوانيي الكونيدي)
وصف فيه (( النةريي إم ال ي يع مد عليها هدوقنج بالحاالدي ،وددال( :هدوقنج
ناسه دال باس حالي إو بار نةري ده...أد طدع نةريدي لكد دين ف ند لدديك
ال دين ...إد يكدود والصدي بحاده هددو النةريدي إم ال يدر دابلدي لإلفبدات ..إننددا
نصد اناسنا إد صددناد)) .253
ودال عالم الرياضيات جود لينوقس – ودد أسه في نقدد هوقيندغ: -إد
هوقنج (( لديه فهم م لوط لك من الالساي والدين فهو يريددنا أد نص دار بدين
هللا وددوانين الايميدان! ...إد القدوانين الايمياديدي ال يمكدن أد صلد ديئا فهدي
مجرد الوصف الرياضي للةواهر الطبيعيي...فقوانين نيو ن للحرقي لن دفع
قرة البلياردو على الطاولي بدود الع يطربها فدالقوانين لدن حدرك الكدرة
فطال عن ولقها...إد ما يقوله هو ويال علمي بح ...من أين جانت الصطدي
الكونيي ال ي حدث عنها هوقنج؟ إنها ليس من الكود فمدن جعلهدا عمد إد
لم يكن هللا؟ ...إد محاولي العلمان الملحدين الهروب من فكدرة الصدال يجعلهدم
 249الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
 250الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
 251الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
 252الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
 253الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176

125

يعمود الوجود يان أد مصدداديي قالطاددي والقدوانين أو الك د !...بالنسدبي
لددي قلمددا هاد فهمددي للعلددم قلمددا هاد إيمدداني بدداهلل ل عجبددي مددن إ سددا و عقيددد
و كام ولقه)).254
وبددذلك ي بددين مددن أدددوال ه د الن الايميدداديين أد نةريددي "م " ال ددي دددال بهددا
هوقينددغ واع مددد عليهددا فددي هعمدده بد د دددوانين الطبيعددي ولقد الكددود ليسد
حقيقي علميي ،وإنما هي من أوهام الرج وم الطا ده طبيقدا وال مامدا بمدنهج
االس دالل ايلحاد عند العق الملحد الذ سب أد بينا أنه منهج هادم للعق
والعلم والوحي وا والق والموضوعيي .ولو قان لدك النةريدي الممعومدي
حقيقي علميي لارض ناسها على العلمان فرضا والع رفوا بها قلهم.
ورابعا إد ممدا يبطد مدماعم هوقيندغ فدي دولده بد د ددوانين الطبيعدي ولقد
الكود بددعو اع مدادد علدى نةريدي "م" ،هدو أد هوقيندغ ناسده ددد رد علدى
ناسه ونق مماعمه بناسه .
من ذلدك أنده ددال (( :وعليده فإنندا يجد أد نسد بعدها مدن نموذجندا ،واد
نقرر أد االناجار الكبير هو بدايي الممن  ،ويعني ذلك اد ا سئلي ال ي دور
حددول مددن الددذ هي د الةددرو لهددذا االناجددار الكبيددر ليس د با سددئلي ال ددي
ي ناولها العلم )) .255ودال أيطدا (( :فإنندا ال نسد طيع أد نحددد مدا حددث دبد
ذلك -دبد االناجدار الكبيدر . -وبقددر مدا يصصدنا فدإذا ا حدداث دبد االناجدار
الكبير ال يمكن أد يكود لها ن ادج  ،وهكدذا فإنهدا ينب دي أال ندك جدمنا مدن
أ نموذ علمي عن الكود )).256
أقول :واضدح مدن قالمده أنده ددرر أد العلدم ال يسد طيع أد يد كلم عدن مدا
حدددث دبد االناجددار الكبيددر ،ولدديس مددن مجددال العلددم أد يد كلم عددن الددذ هيد
الةرو ال ي أدت إلى ظهور الكود مدن عددم .لكدن الرجد لدم يل دمم بدذلك
ووالاه ووا فيه مدن دود أ دليد صدحيح وهعدم أد الكدود ولد ناسده،
وأد دوانينه هي ال دي ولق ده !!!! .ددال ذلدك ر دم ظهدور بطدالد قالمده قمدا
بيناد سابقا .ف ين العلم الذ س ر به؟ ،وأين الموضوعيي ال ي يارضدها عليده
العلم ؟ .
 254الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
 255س يان هوقينغ وليونارد ملوندينو  :اري أقار إيجاها للممن  ،رجمي أحمد السماحي ،وف ح هللا الني  ،ي . 18 :
 256س يان هوقينغ :موجم اري الممن ،رجمي مصطاى فهمي ،ي. 02 :
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ومن ذلك أيطا أد هوقينغ اع ر أد نةري ه ليسد حقيقدي علميدي عنددما
دال (( :وبالطبع قالمي مجرد نةريي أو فر ال يمكن او بارد وددد دعمده
المنداهدات لكدن بدالطبع لدن يمكنهدا إفبددات صدح ه...إنندا نعلدم مامدا أد بدايددي
الكود والمماد الحقيقي هو االناجار الكبير وعليده فمدا دبد االناجدار الكبيدر
هو ين وار نطداق ددوانين الايميدان  .257)) ...واع در أد نةري ده ال دي
سماها " م " لم ي م العاور عليها  ،ولدو (( دددر لندا العادور عليهدا لكداد ذلدك
 ...بالك س المقدسي للايميان)). 258
أقاااول :واضدددح مدددن قالمددده أد الرجددد اع دددر بصدددراحي أد نةري ددده
الممعومي ليس حقيقي علميي ،فلم ي م إفبا هدا وال يُمكدن او بارهدا وال إفبدات
صح ها ؛ لكن الرج نق ذلك وهدمه عنددما وجددناد يحد ج بهدا ويدمعم أد
علم الايميان يقول ب د الكود ول ناسه بقوانينه !! .هذا الرج أمرد ريد
جدا ،وهو نموذ للملحد الم عص ا عمدى والمالدس مدن ا دليد صدحيح،
فاضدددطرب و نددداد و العددد بدددالكالم ان صدددارا للباطددد  .إنددده اع دددر أد
نةري دده ال يُمكددن افبا هددا وال دام د النددواهد علددى صددح ها  ،وهددذا اع ددرا
يكاي وحدد لنسف مماعمه .لكنه مع ذلك وجددناد اع مدد عليهدا فدي دولده بد د
دوانين الطبيعي هي ال ي ولق الكدود!!  .فهد هدذا عدالم موضدوعي يح درم
عقلدده وعلمدده ،ويح ددرم يددرد مددن العلمددان والندداس ؟؟!! .إندده رج د مددري
ناسيا و ُمحر و ُمصر و ُمصدر علدى الباطد عدن سداب إصدرار و رصدد،
أعمدداد إلحددادد وحملدده علددى ال حريددف وال الع د ال مامددا بمددنهج االس د دالل
ايلحاد وان صارا لدين ايلحاد!! .
خامسا :إد القول ب د الجاذبيي و يرهدا مدن ددوانين الطبيعدي وديواهدا هدي
ال ي ولق الكود وأنها دادرة على ول أقواد أور هو قالم صبياني ،وال
يقولدده إنسدداد يح ددرم العق د والعلددم ،وإنمددا يقولدده جاه د ،أو معانددد ،أو ملحددد
جاحد  .د الكود قلده بقوانينده وقادنا ده مصلدوق ،وهدو دليد علدى اد والقدا
ولقدده ،و دداهد مدداد علددى عةم دده وددر دده وحكم دده العةيمددي الالم ناهيددي.
فالكود هو دلي دطعي على أنه مصلوق  ،وال يصح القول ب نه هو الصال او
ول ناسه من عددم .فهدذا قدالم باطد درعا وعقدال وعلمدا قمدا بينداد سدابقا،
ويايدر الطددحك واالسد راب والندداقي علددى دادلده ب ندده بلددغ درجددي قبيددرة مددن
االنحطاط العقلي وا والدي .
 257الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 258حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.81:
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علما ب د دوانين الطبيعي لم يكن لها وجدود وال فيعد دبد ولد الكدود ،وال
سيكود لهدا وجدود وال فعد عنددما ين هدي الكدود د الكدود قلده مصلدوق هلل.
ودورهددا اآلد فددي الطبيعددي لدديس ولد الكددود وال ا قددواد  ،وإنمددا هددو القيددام
بالمهمي ال ي ُولق من أجلها ولن س طيع الحياد عنها  ،وال أد د ملا مدن
القيام بها .فهي مصلوددي و قدوم بمهم هدا بجبريدي وح ميدي ال فيكداك لهدا منهمدا.
ومن يقول وال هذا فهو إما جاه  ،أو معاند .
وبنا كن على ذلك فال يصح دول هوقينغ ب د الجاذبيي هي ال ي نك المكداد
والممدداد ،وهددي ال ددي سددمح للممكدداد أد يكددود محليددا مس د قرا وقونيددا يددر
مس قر ،وبها يس طيع الكود بصل ناسه من ال ين .259ال يصح هعمده هدذا
د الجاذبيي ليس إلها ك لكي صل يرها ،وليسد هدي ال دي دكل الممداد
والمكاد ،وال الممكاد  .وإنما الذ ك الكود قله بما فيه الجاذبيي والمماد
والمكاد والممكاد هو الصدال الدذ ولد الكدود قلده مدن عددم .ف وجدد بدذلك
المماد والمكاد والمدادة ودوانينهدا  ،منهدا ددو الكدود المعروفدي قالجاذبيدي،
والكهروم ناطيسدديي ،والقددو ين النددووي ين الطددعياي والقويددي .وهددذد القددوانين
والقو ا ور مسبودي بحدوث االناجار الكبير الدذ أوجدد المدادة والطاددي
والممدداد والمكدداد ومددن فددم كوندد الجاذبيددي و يرهددا مددن دددوانين ودددو
الطبيعددي .فيسد حي أد صل د الجاذبيددي والقددو ا وددر الكددود ،نهددا هددي
ناسها من مصلودا ه بعدما قاد عدما .وقما أنه يس حي للعددم أد يصلد ناسده
من عدم ليصبح يئا ،فكذلك ال يُمكن ب ويس حي أد يصبح المصلوق والقا.
ولذلك وجدنا هوقينغ دد فن ماما في ذقر ولو دلي واحدد صدحيح ي يدد بده
هعمه وورافا ه ،ر م قارة قالمه وساسط ه و العبه ووداعه!!.
و أما هعمه ب د بدايي الكود قان محكومي بقوانين العلم وال يح دا إلدى
إله ليبدأد ،260فهدو هعدم باطد وفيده وددا و العد و مييدف  ،ومدردود بمدا
سددب أد دلندداد ،لكنددي أدددول أيطددا :ال يصددح القددول ب د د بدايددي الكددود قان د
محكومددي بقددوانين العلددم ،د هددذا ولددق بددين دددوانين الطبيعددي ودددوانين علددم
الايميان ،وال يصاى هذا عن الرج  ،لكنه عمد ذلك حرياا و العبا و طليال
للناس .وال يصح أيطا د دوانين الطبيعي لم يكدن لهدا وجدود ح دى ولد هللا
الكود من عدم أوال  ،فم كون المادة والطادي والمماد والمكداد فدم ظهدرت
دددوانين الطبيعددي وديواهددا ،فهددي مسددبودي بددالصل مددن عدددم ،وبالمددادة والطادددي،
 259رباب واجي :ق اب “ال صدميم العةديم” ؛ مراجعدي و رجمدي مص صدرة  -سد يان هدوقنج ،الاصد ا ول :مدو الوجدود  .موددع :الحدوار الم مددد-
العدد . 23:14 - 21 / 2 / 2511 - 3255 :وحسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط ، 1الدار العربيدي للعلدوم ،
بيروت 2514 ،م ي 110 :وما بعدها .
 260حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.151:
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والكدود بكد مدا فيدده مصلدوق بقوانيندده وديدواد الم نوعددي .وعليده فكددالم الرجد
باط دطعا ،وليس من العق وال من العلم في ين ،وإنما هدو مدن ال طدلي
وال حريف طبيقا لمنهج االس دالل ايلحاد وان صارا لإللحاد.
و ممددا يُبط د ذلددك الددمعم أيطددا هددو أد المصلددوق –ققددوانين الطبيعددي -ال
يمكددن أد يصل د ناسدده وال يددرد وهددذا بدددلي العق د والوادددع ،وبنددهادة أحددد
دوانين الطبيعدي ناسدها ،هدو ددانود بقدان الطاددي أو مدا يعدر بالقدانود ا ول
للديناميكا الحراريي  ،والذ يقول (( :المادة ال انى و ال ُصل مدن العددم)).
وهذا القانود أصبح يعم بعد ول الكدود مدن عددم ،فلدم يكدن لده و ال ل يدرد
وجود دب ول الكود .وإذا ملنا هذا القدانود نصد إلدى اسد ن ا مادادد أد
الكود ال يمكن أد يوجد ،وأنه ير موجدود بحكدم أد المدادة ال ُسد حدث مدن
عدم ،وبمدا أنده موجدود و ُولد مدن عددم فهدذا يعندي بالطدرورة أد الكدود لدم
يصلددد ناسددده وال ولق ددده دوانينددده وال الجاذبيدددي وال القدددانود ا ول للدددديناميكا
الحراريي ،وإنما ولقه وال ُم صف بك صاات الكمال وإال لن يُصلد  ،ولدن
يس طيع قادن آور يصلقه .
سادسا  :إد جواب هوقينغ عندما سُئ (( :ق ب أنهه بسدب وجدود ددانود
قالجاذبيي ،يس طيع الكود إحداث ناسه من العدم ،أوبرني مدن أيدن أ دى ذلدك
القانود؟ ))  .ف جاب(( :الجاذبيي هي ن يجي لنةريي-إم  ،وال دي هدي النةريدي
الموحهدة الوحيدة  ،فالس ال هنا ينبه الس ال عن سب قود افناد هادد افنداد
يسدداو أربعددي)) .261هددو جددواب باط د وفيدده لدديق و طددلي و لبدديس علددى
الناس  ،نده اسد دل بنةري ده ال دي سدماها " نةريدي إم " ال دي حسد هعمده
اسدر قد ددين .وهددي ليسد حقيقددي علميددي وال ح ددى نةريددي ،ودددد سددب أد
كلمنا عنها وبينا موادف الايمياديين منها وعدم صح ها  .وعليه ال يصدح لده
أد ي الق ويُلَبس على الناس عندما اع مدد عليهدا فدي هعمده بد د الكدود ولد
ناسه من عدم .وال يصح وال يح لده أد يقدارد بدين الحسداب البدديهي+ 1 :
 2 =1الددذ ال يح ددا إلددى برهنددي لدديس ندده ال يقب د البرهنددي  ،وإنمددا ندده
واضح وبسيق ومبرهن منطقا ومجربا في الوادع؛ وبين نةري ه الممعومي ،
فهي مجرد فرضيي ليس حقيقي علميي ب هي من أوهامه  .ولهذا ال يح له
أد يح ج بها وال أد يجعلها بديهيي من البديهيات ال ح دا إلدى برهداد  ،وال
أد يجعلهددددا م سدددداويي مددددع بديهيددددي  . 2 = 1 + 1فالرجدددد عمددددد ال طددددلي

 261س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .

133

وال الع د فددي جوابدده السدداب  ،فع د ذلددك عصددبا بالباط د لديندده وأهواددده ،
و مسكا بمنهج االس دالل ايلحاد و طبيقا ووفان له!! .
وأما بالنسبة لما داله لملحد ري نارد دوقينم عنددما هعدم أد (( ددوانين
الطبيعي قف وران النن ة ال لقاديي العنواديي للكود والحيداة ،و دبهها بصدانع
سدداعات أعمددى ال يدددر مددا ياعدد )) .262فهددو هعددم باطدد مددن دود ددك،
وينطب عليه ما دلناد في نقدنا لمماعم هوقينغ في دولده بد د ددوانين الطبيعدي
وديواها هي ال ي ولق الكود .لكني أدول أيطدا :إد ذلدك الدمعم ال يقولده إال
جاه أو م عص أعمى داله ان صارا هواده ودينده ،وال يقولده عادد يعدي
مددا يقددول ،وال عددالم ُمصلددا للحقيقددي والعلددم .والدددلي القطعددي علددى بطددالد
هعمه ووراف ده هدو أنده مدن الاابد درعا وعلمدا أد الكدود ُولد مدن عددم،
وبما أنه قذلك فال بد له مدن ودال ولقده مدن عددم ،ويسد حي للعددم أد يصلد
ناسدده مددن عدددم فيصددبح دديئا ،وال يُمكددن أيطددا للمصلددوق ققددوانين الطبيعددي
و يرها أد يصل ناسه وال يرد .
علمدددا بددد د دولددده  :إد ددددوانين الطبيعدددي قانددد مدددن وران الننددد ة ال لقاديدددي
والعنواديي للكود والحياة هدو ددول فيده نداد  ،د وجدود القدوانين ي ندافى
وي ناد مع القول بالعنواديي وال لقاديي .فكيف د نن ة الكود الى وجود
دوانين فم هي بدورها د إلى نن ة لقاديي عنواديي ؟؟!!  .فدال ددوانين مدع
عنواديي ،وال عنواديي مدع ددوانين ،وال يصدح الجمدع بينهدا .وبمدا أد الكدود
ُول م ن عدم وهذا لن يقدر عليده إال الصدال  ،وبمدا أد الكدود حكمده ددوانين
صارمي ،وهو ايي في العةمي والددي وايحكام ،فإنه ي بين من ذلك دطعا أد
الكود لم يصل ناسه ،وال ولق ده القدوانين ،وال أوجد ده ال لقاديدي والعندواديي،
وإنما ولقه هللا عم وج .
وأويرا ي بين من لك المماعم أد دول المالحدة ب د دوانين الطبيعدي هدي
ال ددي ولق د الكددود هددو هعددم باط د دطعددا ،مصددالف للوادددع والنددر والعلددم،
وينهد على أصدحابه بد نهم أهد أهدوان وورافدات و دبهات وأباطيد  .وأنهدم
بذلك المعم قاروا بصالقهم وألهوا دوانين الطبيعي فجعلوها آلهدي ولد ولد
الكددود بك د مددا في ده ،فهددم قالمنددرقين دددديما وحدددياا ألهددوا مةدداهر الطبيعددي
قالنمس والقمر وفسروا بها ظواهرهدا .والادرق بينهمدا أد المالحددة جمعدوا
بين ايلحاد والنرك ،والمنرقود جمعوا بين اييماد باهلل والنرك .فالنرك
يجمددع بددين المل ددين!!  ،فالمالحددد جحدددوا وددالقهم وألهددوا بع د مصلودا دده ،
والمنرقود جعلوا مع والقهم آلهي أور !! .
 262عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 135 :
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رابعا :نقد قول العقل الملحد بتعدد األكوان تهربا من اإليمان باهلل :
بعدددما بددين بدددلي النددر والعلددم بطددالد دددول المالحدددة ب هليددي الكددود،
ودامد النددواهد علددى أد العددالم سددادر إلددى الددموال  ،و َرفَد العق د الملحددد
اييماد باهلل وأصر ع لى إلحادد وجدناد عل ب هليي أور بدعو عدد ول
ا قددواد  .وماادهددا أد الكددود لدديس قونددا واحدددا ،وإنمددا وجددد عدددة أقددواد
مصلودي  ،لكن عمليات ولقها أهليي  ،فهي ال ودف ودادمدي الةهدور والاندان
أهال وأبدا .فهي ق فراد مصلودي  ،لكن ولقها مس مر وال ي ودف .ومن فم فهي
حس هعم العق الملحد ال ح ا إلى إلده ليصلقهدا ،وال يوجدد معداد أودرو
وال جنددي وال نددار .فمددا ااصددي ذلددك ؟ ،وهد عنددد العقد الملحددد مددن ددواهد
صحيحي ي يد بها هعمه ؟ ،وما حقيقي لك النبهي في ميماد العلم والنر ؟.
من أدوال ه الن المالحدة أد بعطهم ددال ب عددد ا قدواد ضدمن الكدود
الواحد ا هلي ،ال ُمسمى بالكود الدور  ،فيحدث اناجار عةيم فم يد ي بعددد
انكمدداش عةدديم ،فددم كددرر العمليددي وهكددذا بددين االنكمدداش وال مدددد  ،وفددي ((
لحةددي مددا وفددي اناجددار مددن هددذد االناجددارات الالنهاديددي يحدددث هددذا ال واف د
للاواب الايمياديي وعندها كود الكواق وا فالك و ةهر الحياة )). 263
ومددنهم مددن دددال ب عدددد ا قددواد بوجددود (( أقددواد ال نهاديددي ،وق د قددود
يص لددف عددن اآلوددر او الفددا فيمياديددا طاياددا إلددى أد نص د إلددى قوننددا المميددم
والمده لل ايي وهو ما سمح لكوننا أد ي سس لةهور حيداة)) .264وهعمدوا
أد قوننا ظهر من بين لك ا قواد بقانود االح ماالت.265
ومددنهم ري نددارد دوقينددم عندددما كلددم عددن عدددد ا قددواد فإندده رجددح ب د د
كدود وهوال ،وهعدم أد قونندا يبددو
ا قواد من ا هل وإلدى ا بدد هدي فدي ه
266
عليدده أندده (( مقدددور عليدده ال مدددد لالنهايددي))  .ودددال"(( :إذا اق نددا َ هددذا
الكود المده المعد فعليكا بعنايدي  ..أع قدد لديس أمامدك إال اسديراد افنداد ..
إما وال عةيم أو أقواد م عددة .267))".
ومنهم س يان هوقينغ هعم أنه (( لم يةهر قود واحد  ،وإنما عدد ال نهدادي
مددن ا قددواد .268)) ...وأد ا قددواد نن د ت عاويددا مددن عدددم.269و(( " طبق دا ك
 263السدرداب :الحجددي الكونيددي علددى وجدود الصددال الكددود ال ُمعددد بعنايددي  ،مدوندي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى
النبكي المعلوما يي .
 264السدرداب :الحجددي الكونيددي علددى وجدود الصددال الكددود ال ُمعددد بعنايددي  ،مدوندي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى
النبكي المعلوما يي  .و طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 11 :
 265طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 11 :
 266ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 15 :
 267طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 11 :
 268حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.151:
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لنةريددي-إم ،قوننددا لدديس الوحيددد  ،عوضدا ك عددن ذلددك ،نبد نةريددي-إم -بنندون
عدددد هاد د مددن ا قددواد مددن العدددم ،وال ي طله د ننددوؤها د ه
ددو دددوة واردددي
للطبيعددي أو إلدده  ،بدد ه
أد هددذد ا قددواد الم عددددة نندد بنددك عاددو ه بسددب
270
القددوانين الايمياديددي ،إنهددا مددا ي ودهددع العلددم حدوفدده "))  .و ودددع إمكانيددي ((
وجددود أقددواد م عددددة لكد قددود منهددا دوانيندده العلميددي صد إلددى  15أمامهددا
 055صار من االح ماالت في عدد ا قواد الممكني )).271
لددك ا قددواد الممعومددي ودعهددا س د يان هوقينددغ انطالدددا مددن نةريددي "م"
ومنها دال بالممن ال صيلي ا هلي ،وعليها بنى دوله ب عددد ا قدواد وأهلي هدا
 ،منها قوننا  ،مع أنه قاد من بين الذين أفب دوا أد قونندا لديس أهليدا .272فهدو
هنا ال ي كلم عن أقواد حقيقيي وإنما ي كلم عن أقواد صيليي اح ماليي انطالددا
مددن نةريددي "م" الممعومددي .مددن ذلددك أد الكددود الددذ ودعدده ال يلددمم أد ((
كود له بدايي أو نهايي في المماد ال صيلدي .يسدلك الممداد ال صيلدي مدا يمافد
ماما ا جاها آور في المماد .وبال الي فإنه يُمكن ال اكير في دواري الكدود
فددي الممدداد ال صيلددي ق سددطح منحنيددي هددي ما د الكددرة  ،أو مس د ويي  ،أو فددي
ك سر ولكنها أسطح لها أربعي أبعاد بدال من بعدين )).273
ودددال أيطددا((:ولكددن لناددر أد هندداك همددن ويددالي قدداد دب د االناجددار
الكبيددر ولناددر أد الكددود فددي هددذا الممدداد الصيددالي م ل د علددى ناسدده فهددو
محدود ولكن النهايي له أو حدد سدقق وارجده (ماد سدطح الكدرة) ..فدي هدذد
الحالي نس طيع طبي دوانين الايميان (ققانود الجاذبيي)).274
أقااول :لددك المددماعم هددي ظنددود و صمينددات وأوهددام ليسد مددن العلددم فددي
ين ،عل بها العق الملحد هربا من اييماد بداهلل بعددما هددم أدلدي العقد
والددوحي والعلددم ددبهات وأباطيدد المالحدددة .وح ددى إذا فرضددنا جدددال أنهددا
صحيحي فهي ال ناي وجود هللا ب حال من ا حول ،فما بالك وأنهدا ليسد
قذلك؟ بدلي المعطيات والحقاد اآل يي :
منهددا أوال إد فكددرة عدددد ا قددواد حس د فهددم المالحدددة لهددا ال قددوم علددى
رعا وعلمدا أد قونندا هدذا مصلدوق مدن
أساس صحيح من العلم ،د الااب
عدم وسادر إلى الموال ،وال يوجد أد دليد علمدي يابد وجدود أقدواد دبد
 270س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
 271حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.54:
 272س يان هوقينغ :الكود في دنرة جوه ،رجمي مصطاى فهمي ،اعلم المعرفي ،ردم ،251 :سني  2553م ،الكوي ي. 82 :
 273س يان هوقينغ :الكود في دنرة جوه ،رجمي مصطاى فهمي ،اعلم المعرفي ،ردم ،251 :سني  2553م ،الكوي ي. 82 :
 274الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
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قوننا هذا وال أنه س ةهر أقواد أور مدن بعددد .وهدذد الحقيقدي دررهدا علدم
الايميان عندما وص إلى أد الكود ُول من عدم  ،فعلم الايميان ال يس طيع
أد ي كلم عما دب االناجار العةيم وال عما يحدث بعد نهايدي الكدود .ومدماعم
هوقينغ ب د ا قواد ظهرت عنواديا من عددم ،275هدي مدن ورافا ده وباطلدي
دطعا وينقطها ما ذقرناد عن بطالد القول بد د الكدود ولد ناسده مدن عددم،
فهو ينطب على قوننا وعلى أقواد هوقينغ الصرافيي .نه يس حي أد يصل
العدم ناسه من عدم فيصبح يئا ،فهذا قالم ورافي جنوني ال نصي لده مدن
الحقيقي ُمطلقا ،وال يقوله إال جاه  ،أو معاند ،أو ملحد جاحد .
وممددا يددرد ذلددك أيطددا أد علددم الايميددان المعاصددر أفب د أد الكددود بدددأ
باالناجار العةيم وسين هي بانسحاق عةيم ،لكدن (( لديس هنداك دليد علمدي
واحد على أد االنسدحاق سديعقبه اناجدار))  .وقدذلك (( ال يوجدد دليد علمدي
واحد على أد قوننا هذا دد سبقه قود ُمنسح  ،ومدن فدم ال يميدد ا مدر عدن
قونه اف راضا بدود دلي )) .276ح ى أد العدالميهن الروسديين اللدذيهن (( دددما
هذد النةريي عام  1523دد راجعا عنها بعدد سدبع سدنوات فقدق مدن طرحهدا
لعدم اس طاع هما قديم الدلي عليها .ومع ذلك ما هال المجادلود يس نهدود
بها)).277
و(( حدياا ال ي حدث العلمان عن الكود الدور ،فقد ودر قريبدا ودار
دادددرة العلددم د الددذين قددانوا ي حدددفود عددن الكددود الدددور قددانوا ي جدداهلود
القددانود الادداني للددديناميكا الحراريددي والددذ ي طل د إعددادة ضددبق ا ن روبيددا-
الاوضدى وال ددهور -فدي قد قدود م كدود جديدد وإال فدإد درجدي ا ن روبيدا
ددمداد مددع ق د قددود وبال ددالي صددير درجددي الحددرارة ال نهاديددي طالمددا قدداد
االنكماش واالناجار ال نهادي ،لكن معطيا نا العلميي قول :إد درجدي حدرارة
الكددود هددي اآلد  3.0درجددي مطلقددي إذد بقددى نةريددي االناجددار العةدديم دالددي
على حدوث واب دان الكود وال وجد انكما ات سابقي  .ودد أفب العلم حدياا
أنه قاد يوجد الحد ا دنى من ا ن روبيا لحةي نن ة الكود وهدو مدا ي قدد أد
الكود لم يسدبقه انكما دات وال يوجدد مدا يُعدر بدالكود الددور .فدم إد قد
اناجار سي طل ناس الااب الكدوني المدده ونادس ايعدداد بعنايدي فدي قد

 275س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
 276عمرو دريف :رحلدي عقد  ،ط  ، 4مك بدي الندروق الدوليدي ،القداهرة ، 2511 ،هدام ي . 132 :و عمدرو دريف :ورافدي ايلحداد  ،ط  ،1مك بدي
النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 110 ،114 :
 277عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي الندروق الدوليدي ،القداهرة ، 2511 ،ي . 133 -132 :و و عمدرو دريف :ورافدي ايلحداد  ،ط  ،1مك بدي
النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 110 ،114 :
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نمددوذ قددوني م كددود وإال لددن ي كددود ددين وهددذا دلي د جديددد علددى الصط د
العلمي لهذد النةريي )) .278
علما ب د (( فكرة ا قواد الم عددة هي فكرة ن ج لح معطلي ايعداد
المسددب لكوننددا بعنايددي فهددي قح د ا ددر أد هندداك ريليونددات ريليونددات
ريليونددات ا قددواد ا وددر  15أس 055قددود طبقددا لس د يان هدداوقنج فددي
ق ابه ا وير  -ال صميم العةيم  -لكن في الوادع نحن لم ننهد أ قدود آودر
ير قوننا فطال عن ريليونات ريليونات ريليونات ا قواد ا ور  .فدم
إد هددذا ال يحد منددكلي ال صددميم المسددب بعنايددي لكوننددا ب د ربمددا مددع الود د
يطرح ساؤالت فلسايي أعمد مدع قددم علدوم الايميدان)) . 279و(( للمدرن أد
ي سددانل لمدداذا ايددددام علددى فرضدديي ايددي فددي ال رابددي والدهنددي والبعددد عددن
ال جريد واالو بددار واليد س ال ددام فددي الرصددد .ق لددك الارضدديي فقددق لمجددرد
الهروب من معطيات قوننا ال ي طرح ساؤالت فلسايي عميقي .ير علمدان
الكونيات الداعمين ل لك الاكرة من أمادال ليوندارد سوسدكايند أد رصدد قدود
آودر هددو مسد حي علميددا ومنطقيدا والسددب فددي ذلددك يرجدع لمددا يُعددر بد ُف
الجسيم وهو أدصى مسافي من لك الجسيمات ال دي حمد المعلومدات وال دي
مددا أد ص د للراصددد يكددود عمددر الكددود دددد ان هددى منددذ مليددارات السددنوات
الطددوديي وأ قددود آوددر ح مددا هددو وددار أُف د الجسدديم))  .280وبمددا (( أد
فرضيي ا قواد الم عددة طبقا ف الجسيم يس حي رصدها أو ح ى او بدار
وجودها فهي صر وار دادرة العلم الماد النةر – د حجدر الماويدي
في العلم هدو الرصدد واالو بدار وال جربدي  -و حدول إلدى فرضديي فلسدايي ال
صر وار هذا ايطار )).281
وبذلك ي بين أد ما داله المالحدة عن فكرة عدد ا قدواد لديس مدن العلدم
في ين ،وإنما صمينات ور بات وظنود وأوهام ودرانات مس قبليي وآران
اس نددرافيي ال يُمكنهددا أد يددر مددن الحقدداد العلميددي دديئا .وال يصددح ال عل د
وا وددذ بهددا و ددرك الحقدداد ال ددي أفب هددا علددم الايميددان ،ودددد سددب أد بيناهددا
ووفقناها .
 278السدرداب :الحجددي الكونيددي علددى وجدود الصددال الكددود ال ُمعددد بعنايددي  ،مدوندي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى
النبكي المعلوما يي .
 279السدرداب :الحجددي الكونيددي علددى وجدود الصددال الكددود ال ُمعددد بعنايددي  ،مدوندي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى
النبكي المعلوما يي .
 280السدرداب :الحجددي الكونيددي علددى وجدود الصددال الكددود ال ُمعددد بعنايددي  ،مدوندي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى
النبكي المعلوما يي .
 281السدرداب :الحجددي الكونيددي علددى وجدود الصددال الكددود ال ُمعددد بعنايددي  ،مدوندي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى
النبكي المعلوما يي .
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ثانيا إد أه العلم المص صين دد ردوا على لك المماعم وبينوا فسادها.
فوصف أحدهم لك المماعم والةنود بقوله (( :وجود ا قواد الم عددة هدو
أمر ورافي ،أو في أحسن أحوالده مي دافيميقي ال يمكدن إفبا ده أو او بدارد بد
هو طرح هوقنج الالساي المجرد من أ دلي ))  .282ودال الطبيد الباحد
طلعد هيددام :إندده يسد حي ومم نددع فيمياديددا إفبددات (( أقددواد دبد قوننددا  ،أو
أقواد مع قوننا  ، ))...و(( الرياضيات ال جريديي ال سمح بوجود قود آور
مددددع قوننددددا أو قددددود آوددددر دبدددد قوننددددا  .283))...ودددددال الايميددددادي جددددود
بولكنجهدددور ((:إنهدددا -ا قدددواد الم عدددددة – ليسددد فيميدددان إنهدددا فدددي أحسدددن
ا حوال فكرة مي افيميقيي وال يوجد سب علمي واحدد لإليمداد بمجوعدي مدن
ا قواد الم عددة...إد ما عليه العالم اآلد هو ن يجي يرادة ودال يحددد قيدف
يج أد يكود )) .284ودال الكيميادي روالند روبرت  (( :وأما الدرأ الدذ
يقول ب د هذا الكود دور  ،أ أنه ينكم فم ي مدد ،فدم يعدود فيدنكم مدن
جديد  ...إلد فإنده رأ لدم يقدم علدى صدح ه دليد  ،وال يمكدن أد يُع بدر رأيدا
علميددا  ،ب د مجددرد صمددين)) .285ودددال عددالم الكونيددات بيبلددم أد ق د لددك ((
ا طروحددات إنمددا هددي اف راضددات  ،وليس د نةريددات علميددي قددف ورانهددا
حقاد أو معلومات أو ح ى مالحةات مقبولي .إنها أدرب إلى الصيال العلمي
منها إلى العلم)) .286ودال عالم الكونيات جور إليس)):إد فرضيي ا قدواد
الم عددددة ليسدد مددن العلددوم وال وجددد داودد دادددرة العلددم وإنمددا فددي إطددار
الالساي))  .287ودال الايميادي الكبير محجوب عبيدد طده ((:والدذين ي حددفود
عن عدد ال نهادي من ا قواد ُقار .وهدم ال ي حددفود علمدا ك  .ذلدك أد برهداد
وجودها مس حي  ،بسب فرضيي عدم فيرها في عالمندا ،وإال لكاند جدمناك
منه )). 288
ومنهم الايميادي جور س انسيو وهميله روبرت أ روس ،داال:
(( والوادع اد الحجج المس ايطي الم علقي بالديناميكيي الحراريي ال نير إلى
أ كرار على االطالق في عمليي ال مدد االصلي .يقول الايميادي "سدني
أ.بلودما :إد عالمنا ال يمكن له اد ير د في المس قب .وا قواد الم لقي
منسوبي إلى فريدماد قان سمى فيما مطى با قواد الم ذبذبي ،ونحن
ندرك اآلد أد أ قود م ل ال يمكن اد يمر إال بدورة واحدة من دورات
 282الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 283طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 11 :
 284الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 285نصبي من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلم  ،رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم  ،بيروت ،ي.51 :
 286عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 133 :
 287السدرداب :الحجددي الكونيددي علددى وجدود الصددال الكددود ال ُمعددد بعنايددي  ،مدوندي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى
النبكي المعلوما يي .
 288محجوب عبيد طه  :ما هو العلم؟ ،ماهو الدين ؟ ،مجلي المعرفي  ،العدد . 23
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ال مدد واالنكماش بسب ضصامي االن روبيا-ال دهور -الم ولدة في قوننا
الذ هو ابعد ما يكود عن النوساد  .وسوان أقاد الكود م لقا ام ما وحا،
مر دا ام م مددا على و يرة واحدة ،فاد ال حوالت ير المعكوسي في اطوار
الكود دل على اد للكود بدايي ووسطا ونهايي محددة ".قذلك فاد نةريي
النوساد ال نسجم مع النسبيي العامي .ومن هنا يصلا "جود ويلر "إلى اد
عمليي انكماش قبيرة واحدة من نها اد نهي الكود إلى االبد فيقول " :لو
حص انهيار في الجاذبيي فسنكود دد وصلنا إلى نهايي الممن .وما من أحد
دق اس طا اد يجد في معادالت النسبيي العامي ادنى حجي يد القول
ين آور
"بعمليي مدد أور " أو بوجود "قود ذ دورات " أو أ
سو النهايي ")).289
ثالثا :إد هعم هوقينغ بد د دولده بدا قواد الم عد هددة يعندي أد واحدداك منهدا
سيح و على دوانين فيمياديي ما قوننا مما يوج ظهدورد مدن العددم،ومن
فددم فددال ضددرورة د يصلقدده وددال 290؛ فهددو هعددم باطد د قوننددا لددم يصلد
ناسه من عدم قما أنه يس حي للعدم أد يصل ناسه من عدم ليصبح يئا قمدا
بيناد سابقا .قما أنه ال يُمكن للمصلوق أد يصل ناسه وال يرد قمدا هدو فابد
وادعا و رعا .و د نةري ه الممعومدي ليسد حقيقدي علميدي وال ح دى بل د
مر بددي النةريددي ،فهددي وهددم ومددن أوهددام هوقينددغ وورافا دده قمددا ب ديهن علمددان
الايميان .وال يح له أد يبني هعمه على فرضيي " إم " 291وال أد يح ج بها
ل ييد دوله ،نه سب أد بينا أد هذد النةريي ليس حقيقي علميدي ،وال يوجدد
دلي صحيح ياب ها ،ودد رفطها علمان الايميان وبينوا أنها من أوهام الرجد
و بها ه  .لكنه مع علمه بذلك واع رافه ب نها ليسد حقيقدي علميدي وال يُمكدن
إفبا ها حس قالمه المذقور سابقا ،فإنده ال ي دور مدن وظياهدا واالح جدا
بها هورا وبه انا طليال و حرياا ل ايات في ناسده .فعد ذلدك طبيقدا لمدنهج
االس د دالل ايلحدداد القددادم علددى ال حريددف وال د وال الع د وهدددما العق د
والوحي والعلم!! .
وليس صحيحا أد هعمه هدو مدا ي وددع العلدم حدوفده ،292فهدذا قدذب  ،د
هعمه هذا هدو هعدم هوقيندغ ناسده الدذ ي ودعده بالسدا ه و دبها ه وأوهامده
وليس العلم هو الدذ ي وددع ذلدك ،نده سدب أد بيندا أد دولده ب عددد ا قدواد
ليس من العلم في ين ،ودد أقد على هدذا الحقيقدي قايدر مدن علمدان الايميدان
 289روبرت أ روس ،وجور س انسيو :العلم في منةورد الجديد ،رجمي قمال واليلي ،،عالم المعرفي ،ردم ،134 :الكوي  ،ي.05 :
 290س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
 291س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يدي .و حسدن
بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.54:
 292س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .

145

قما بينداد أعدالد .فدالعلم بدر ن مدن هعمده ،بد يدحطده ،د العلدم الصدحيح
أفب أد الكود مصلوق من عدم وسادر إلى الموال،ولم يق أنه سيصل ناسده
مددن جديددد ،وال أندده س د ةهر أقددواد أوددر  .فهددذا الرج د يا ددر علددى العلددم
ويُلبس إلحادد وضالله فوب العلم هورا وبه اندا.وعليده فدال يصدح القدول بد د
أحدا من لك ا قواد الوهميي سيوجد ويكود منابها لكونندا .د هدذا الكدود
وا قواد ا ور ال وجود لها من الناحيي العلميي ،وعليه فكالمه حول قونه
الممعوم باط وال حقيقي له و سقق ق مماعمه وأوهامه الم علقي به.
علما ب د دلدك الدمعم هدو اسد صاا (( بعقولندا باسدم "الايميدان"؛ فلدو دلندا
لهوقينج إد طادي حراريي انبعا فج ة في مقعدد لطالبنا ب حديدد مصددر لدك
الطادددي ندده وهددو الايميددادي الع يددد ،يعددر أد مددن بددين "دددوانين الحادد "
ا ساسدديي فددي الايميددان مددا يُعددر بقددانود "حا د الطادددي" الددذ يعنددي أندده ال
يُمكن للطادي أد ي من "ال ين " ولكنه في ذات الود يُطالبندا بد د نقبد
ب د قونا ك ب سرد ،بَ حلهَ أقوانا ك م عددة حس نةري ه ال دي لدم ُص بدر ولدم ُبدرهن
جريبياك ،يُمكن أد بره فج ة من "ال ين "! ،وياطح البروفسور محجوب
– رحمدده هللا  -بع د جوان د "الم د هق ايلحدداد " فيقددول( :ما د هددذا الةددن
السقيم ال يصلو منه ق اب مما ودع في يدد مدن الك د المعاصدرة عدن الاكدر
الم ر ه على "العلم الطبيعي" وصل ه بالعقيدة الدينيدي (هدوقينج ،واينبيدر ،
د العقيدددة اييمانيددي واضددحي
ديايددم ،ديكنددم و يددرهم) .وهددذا أمددر ري د
293
وميسورة ،وليس من عذر عند ه الن الما هكرين لصطد هم أو جهلهدم بهدا))
.
رابعا :إد ما داله الملحد ري نارد دوقينم عن عددد ا قدواد وأهلي هدا ،هدو
من أوهام الرج ور با ه يُبطله ما دلناد في نقدنا لاكدرة عددد ا قدواد ب دلدي
العلم وأددوال علمدان الايميدان فدال نعيدد ذلدك هندا .ومدن جهدي أودر ال يصدح
دوله" :إذا اق نا هذا الكود المده المعد فعليكا بعنايي  .أع قد ليس أمامدك
إال اسيراد افناد  ..إما وال عةيم أو أقواد م عدددة  .294))".ال يصدح د
لك المقدمي ال ي اع مد عليها الرج ليس لها إال اسير واحد صحيح ،وليس
لها اح ماالد قما هعم دوقينم .وهذا ال اسير هو أد الكود المده والعةديم
الددذ نددراد ينددهد بالطددرورة أد والقددا عةيمددا ولقدده  ،وال ينددهد أبدددا بوجددود
أقواد م عددة وهذا أمر فاب علميا قما بيناد أعالد .وح ى إذا اف رضنا جدال
وجددود ا قددواد الم عددددة فهددي أيطددا نددهد بالطددرورة أد والقددا ولقهددا ،د
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ا مر ال ي عل بكود أو أقار أو بما ال نهايدي مدن ا قدواد ،وإنمدا ي علد بد د
هذد ا قواد قلها مصلودي من عدم  ،ومن فم ال بد لها مدن ودال ولقهدا ،نده
يس حي أد يصل العدم ناسه من عدم فيصبح قونا أو عدة أقواد .
خامسا :إد القول بإمكانيي وجود اقواد م عددة من جهي ايمكاد العقلي هو
أمددر لدديس مسدد حيال ،وإنمددا هددو ممكددن عقددال ،ودددد كلددم فيدده بعدد علمددان
المسلمين  ،وهو ا مر المعرو بإمكانيي حوادث ال أول لها.ودد قاد الني
قددي الدددين بددن يميددي أ ددهر الددذين كلمددوا فددي ذلددك ،فقددد قدداد يُاب د إمكانيددي
حوادث ال أول لها في أفعال هللا عالى وال يقدول بوجوبهدا وال بام ناعهدا.295
فمن الممكن أد يكود هللا عم وج دد ول عوالم و يرها مدن الكادندات دبد
أد يصل قوننا هذا،بحكم أنه سبحانه فعال لما يدرد وهدو الصدالق العلديم ،وددد
درعا أد هللا عدالى ولد
يصل أقوانا أور بعد هوال قوننا .ومدن الاابد
مصلودات دب ول الكود ،قالمان والعرش ،وأنه سدبحانه سديصل بعدد قونندا
هذا قونا آور يكود في المعداد ا ودرو ((يَ حدو َم ُبَد َّد ُل ا َرح ُ َ ي َ
حدر ا َرح ي
ات َوبَد َر ُه ح
او ُ
دار)(إبددراهيم .))48 :لكددن ق د مصلودا دده
َوال َّس د َم َ
وا ههللي حال َوا يح د يد حالقَهَّد ي
حادفددي وليس د أهليددي ،ولقهددا سددبحانه بعلمدده وإراد دده وحكم دده ،وهددي رهددن
إراد ه إد ان ولقهدا وإد دان لدم يصلقهدا .فقدول هد الن المالحددة يددو فدي
ايمكاد العقلي من جهي اح مال أنه ربما أد أقوانا دد كود ُولق دب قونندا
وربما وجد بعد هواله؛ لكنها لم صل ناسدها وال أد عمليدي ولقهدا أهلدي وال
نهدددادي وضدددرور  ،وال أد وجودهدددا ينادددي وجدددود هللا قمدددا هعدددم هددد الن
المالحدددة .وإنمددا الصددال عددم وج د هددو الددذ ولقهددا مددن عدددم وي د حكم فيهددا
بإراد ه وددر ه وحكم ه  ،د المصلودات يس حي أد صل ناسها من عدم ،
والبد لها من وال ولقها وف منيئ ه وحكم ه سدبحانه و عدالى  .لكدن ا مدر
الذ يج أد ال ي ي عنا هو أد لك ا قواد ال ُممكني رعا وعقال ال يُ ير
من الحقيقي يئا ،وهي أد الكود الذ نعي فيه مصلوق من عدم وسادر إلى
الموال وال بد له من وال ولقده بإراد ده وعلمده وحكم ده  .وح دى وإد ددال
العلم إمكانيي وجود عوالم م عددة  ،فإد ا مر ال ي ير أيطا  ،و بقى الحقيقي
ُم جليي وهدي أد قونندا وقد العدوالم ا ودر مصلوددي هلل عدم وجد  ،وعلدى
الملحددد أد يدد من بصالقدده وإال لددن يناعدده ال هددرب وال الع د وال لدديق  ،وال
ال علد با وهددام وال منيددات ،وسددي حم مسد وليي أفعالدده فددي الدددنيا واآلوددرة.
فح ى ولو دلنا ب عدد ا قواد فهذا ال يناي وجود الصال من جهدي ،ووجودهدا
يس لمم ح ما وجودد من جهي اور  ،الد لك ا قواد قان ُصل من عددم،
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ويس حي أد يصل العدم ناسه ليصبح قونا  .فعلى اينسداد العادد أد يحمد
ا مر بجد ويح اط ويحري على ما يناعه ،وال ي ر بالدنيا وم اعها ،فمهمدا
طالد فهددي فانيددي ،ولددن يناددع اينسدداد بعددد مو دده إال إيماندده وعملدده الصددالح.
والملحد أقار الكاار وسرانا ولن ناعه دبها ه وأوهامده و درورد يدوم يقدوم
الناس إلى رب العالمين!! .
وأخيرا -سادسا :-إد ذلك الممن الذ صيله الملحد هوقينغ ،فهو همداد
ال حقيقي له في الوادع وال دلي علمي ياب ه ،فهو من أوهامه و صمينا ده ال دي
بناهددا علددى نةري دده ال ددي سددماها نةريددي"م" ،وقالمنددا السدداب هددو رد علمددي
و ددرعي وعقلددي يُبطد مددا بندداد علددى ذلددك الددممن ال صيلددي عندددما دددال ب عدددد
ا قواد وأهليي عمليات الصل  .وبينا أيطا أنه ح دى لدو فرضدنا جددال صدحي
ذلك فإنه ال يناي وجود هللا  ،وإنمدا يصدبح داهدا آودر علدى وجدودد سدبحانه
و عالى.
وذلددك الدددممن الصيددالي الهدددوقين ي الممعددوم ينطدددو (( علددى مصا لدددي-
ودا  -ال يعرفها إال الم صصصدود وهدي اد الدممن الصيدالي هدو همدن يدر
ف يميادي بال الي فال وجود فيمياديا للكود إال بعد ولقه فيمياديا)) .296فالرجد
ي عمددد الصلددق بددين الددممن الحقيقددي الددذ ظهددر بصل د الكددود ،وبددين الددممن
الصيالي الذ او لقه في ذهنه وال وجود له في الوادع .فم أنه بعد ذلك وادعنا
مرة أور عنددما أوطدع همانده الصيدالي لقدوانين الايميدان وبندى عليده دولده
ب لك ا قواد الم عددة ،وق د ا مر حقيقي ودام الدلي علدى إفبا ده!! ،مدع أد
الحقيقي ليس قذلك  .وبمدا أد ذلدك الدممن ال صيلدي يدر موجدود ،فدال يصدح
اس د دعان دددوانين الايميددان لنطبقهددا عليدده فددم نع قددد بوجددود العددوالم الهوقن يددي
الصياليي!!  .إنه فع ذلك ال الع وال طلي ان صارا لإللحاد وال ماما بمنهج
االسددد دالل ايلحددداد القدددادم علدددى ال طدددلي وال ددد والصددددا وهددددم العقددد
والوحي والعلم.
وأمددا ا ددكال ال ددي اد رحهددا هوقينددغ عندددما دددال (( :وبال ددالي فإندده يُمكددن
ال اكير في واري الكود في المماد ال صيلي ق سطح منحنيي هي ما الكدرة
 ،أو مس د ويي  ،أو فددي ددك سددر ولكنهددا أسددطح لهددا أربعددي أبعدداد بدددال مددن
بعدين)) .297فهي لدن نقدذد  ،ويصددق عليهدا نقددنا لحكايدي عددد ا قدواد مدن
جهي ،ومهما صورنا ا كال ال ي يُمكن أد ين هي بها الكود فهدي لدن يدر
من الحقيقي يئا ،وهي أد قوننا ُول من عدم وسادر إلى الموال ،وال بد له
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من وال ولقه ،د العدم يس حي أد يصلد ناسده مدن عددم فيصدبح ديئا!!.
وهددذد الحقيقددي صدددق علددى قوننددا وعلددى قدد ا قددواد إد وجدددت  ،نهددا
مصلودي قكوننا.
وأمددا الكددود الم ل د الددذ صيلدده هوقينددغ عندددما هعددم أد الكددود الددذ
صيلدده سدديكود مسددطحا م لقددا مك ايددا ذا يددا بالكام د  ،298فهددو مجددرد فرضدديي
م صيلي نب في رأسه  ،وال وجود لها في الوادع ،وال ُ ير يئا من الحقيقي.
صورد لذلك الكود سيكود حقيقدي مسد قبال فإنده
وح ى ولو فرضنا جدال أنه
ه
لن يكود قونا أهليا قامال مك ايا بذا ه ،نه قود مصلوق من عدم ق يرد مدن
المصلودات ،وس كود له نهايي بحكم أنه ليس أهليا ،وال بد له من وال ولقه،
د العدم يس حي أد يصل ناسه من عدم ليصبح يئا ،والمصلدوق لدن يصلد
ناسه وال يُمكن أد يكود أهليا وهذا فاب بدلي العق والوحي والوادع.
صددورنا أندده علددى ددك ُم ل د  ،أو ما ددوح  ،أو
علمددا بدد د قوننددا سددوان
ه
مس و قما هو ُمبين في الندك أدنداد ،فهدو فدي ميدماد العلدم والندر سدادر
إلى الموال ،فكما قان له بدايي ،فس كود له نهايي.299

وأ ير هنا أيطا إلى أد النك المنبسق – الما وح المس و  -الذ يقدول
بدده المالحدددة أو بعطددهم بدددعو أندده قددود ال نهددادي ،فهددو يُمكددن فيمياديددا أد
يُطددو قط د ي السددج للك د قمددا أ ددار القددرآد الكددريم  ،فيحدددث ذلددك فددي
المس قب ليصبح قونا اسطوانيا.300ودد دل النواهد العلميي علدى أد الكدود
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منبسق مسطح ببعدين فقق ،301لكنده لديس ال نهاديدا وإنمدا هدو نهدادي وسدادر
إلى الموال.302
وبذلك ي بين مما ذقرناد أد دول الملحد ب عدد ا قواد وأهليدي كونهدا  ،هدو
هعدددم باطددد ووهدددم مدددن أوهامددده و صمينا ددده الكايدددرة مدددن جهدددي ،و دحطدددها
معطيات علم الحدي الم علقي بنن ة قوننا من عدم ونهاي ه مدن جهدي أودر .
وح ى لو فرضنا جدال أنها موجودة فهي ال ص لدف عدن قونندا ب نهدا مصلوددي
ماله مدن عددم وأنهدا سدادرة إلدى الدموال و ندهد بالطدرورة أد والقدا عةيمدا
ولقها من عدم .
خامسا :نقد قول العقل الملحد بنفي التصميم والغائية والحكمة في الكون:
ال يسد طيع اينسدداد المنُصددف أد ينكددر وجددود الحكمددي وال عليد وال اديددي
وال صميم في الكود اب دا كن من نةرد في ناسه إلى النةر في مص لف مةداهر
الكود الكايرة وال ُمبهرة وال ُمعجمة .لكن العق الملحد نةدرا ل عصدبه ا عمدى
لدينه وهواد وجدناد يُنكر جاهدا مةاهر الحكمي وال اديي وال صميم فدي ناسده
والطبيعدددي .وإد أددددر بهدددا أو ببعطدددها فسدددرعاد مدددا ينكرهدددا حدددايال و هربدددا
ويُاسددرها بالعنددواديي وال لقاديددي والصدددفي ،أو يُقممهددا ويحصددرها فددي مجددال
ضي ويجعلها اس انان فم يُدرجها في العنواديي  ،ف طيع لك المةاهر هورا
وبه انددا واف ددران علددى العق د والعلددم والنددر والوادددع  .فددم يدددعي أد الكددود
ينهد على عدم وجود هللا ،نده قدود مملدون بالعندواديي والصددفي والعبايدي،
وليس فيه من الحكمي وال اديي وال صميم ين ،وإد ُوجد ين من ذلك فهدو
اس انان ليس أصال وال داعدة .لك هي بع مماعمهم  ،فما ااصي ذلدك؟،
وما حقيقي لك المماعم ؟.
فمن أدوالهم أد المالحدة في نايهم لل اديي والحكمدي فدي الكدود يددعود أد
(( مجرد وجودنا في الكدود دليد بدديهي علدى أد بني ده مناسدبي لنند ة الحيداة
ونن نا  ،وإال لمدا نند نا  ،ومدن فدم ال يع بدرود مالنمدي الكدود لنند نا دلديال
على أ أمر يبي .لذلك يرف فكدرة أد الكدود ددد دم اصديله علدى مقداس
االنسدداد  ،ويدددرود بددددال مددن ذلدددك أد ددددوانين الطبيعددي ددددد فَصدددل اينسددداد
لي ناس مع بنيي الكود )).303
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ومددنهم الملحددد بر رانددد راس د ،دددال (( :الصطددوة ال اليددي مددن اس عراضددي
للارضيات البدد أد وصدلني إلدى جدليدي ال صدميم  .إنكدم ددرقود جميعدا ك أد
فرضيي ال صميم ق طي أد ق ين في هذا العالم م صميمه مدن أجد أد
نعي وفقا ك له  ،ولو أد العالم او لف دليالك عن صدور ه الحاليدي لمدا اسد طعنا
أد نعي فيه  .هدذد هدي جدليدي ال صدميم  ،إنهدا ك سدي بحلدي مدن الاطدول ،
ولنا ددر فرض دا ك  ،أد فمددي أران د ملددك ذيددوالك بيطددان قددي يسدده علينددا
اصطيادها  ،ال أعر قيف س صر ا ران وفد هدذا النةدام ؟ إنده أمدر
يبع د علددى السددصريي  .البددد أنكددم عرفددود نك ددي فددول ير  ،وهددو أد ا نددف
موجود من أج الرؤيي ! إد هذا النو من اآلران لم ي حول فقق إلى عالمدي
من عالمات القرد الاامن عنر  ،نه مندذ مجدين دارويدن بددأنا ناهدم بندك
أوضح لماذا كيف الكادنات الحيي مدع بيئا هدا  .وهدذا يعندي أد البيئدي ليسد
هدي مدن كيدف ناسدها مدن أجد الكادندات  ،د الكدادن هدو مدن يكيدف ناسدده
وينمو مر بطا ك بةرو بيئ ه  ،وهذد هي داعدة ال كيف البيئي  ،وال يوجد أ
دليدد علددى ال صدددميم فيهددا .عندددما لقدددود نةددرة إلدددى فرضدديي ال صدددميم ،
س د جدونها ا قاددر جددذبا ك الن بدداد الندداس حي د ي منددود بهددا و كسددو عيددونهم
و نرح لهم هذا العالم  ،وبك ااصي هدذد الارضديي  ،بكد هللهدا ووللهدا ،
س جدونها ا قار صموداك و موليي بين الناس آلال السنين  .إنني بصدق ال
أؤمن بهذا  .وإذا قن م م قدين من أد هللا يحيق بهذا الكدود ويبدعده ويحداول
جميله لماليين السدنين  ،فلمداذا لدم ينجد أفطد مدن جماعدي قوقدو قالقدس
قاد  ،أو الاا يود  ،أو السدير وينسد ود نر ند ؟ حقدا ك إنندي ال أ دعر بد
جمال في هذا  ،وصوصدا ك حدين ي قددم أحددهم ويقدول لدي  " :أنةدر أ قدادن
رادع هو أنا  ،أنا أفط قادن في الوجود على ايطالق "  .حقا ك إنندي ال أجدد
أ ين مبهرا عن جمال هذد ا يان  ,فطالك عن ذلك  ،إذا دبلد م بدالقوانين
العلميي المعهودة  ،فيج أد درقوا أد الحياة علدى سدطح هدذا الكوقد هدي
دعدر سدحي  ،أو طدور
عرضي للموت بندك ح مدي  .إد الحيداة ومطدي فدي
ٍ
مدن أطدوار االضددمحالل فدي النةددام النمسدي  ،وفددي نقطدي معينددي وسدق هددذا
االضددمحالل  ,ملكددود أد كياددوا مددع الحددرارة  ،وهددي ال ددي ناس د نمددو
البر وبالهما ود يا ك  ،فم ال لب أد مول و موت  ،هذد هدي الحيداة القصديرة
ال دي نددنعم بهددا داود النةددام النمسددي .سد طيعود أد الحةددوا فددي القمددر
صورة ا ر المي ي  ،والجامدة  ،والصاويي من أ ين)).304

 304بر رانددددد راسدددد  :لمدددداذا لسدددد مسدددديحيا ؟ ،مبحدددد  :الجدددددل حددددول ال صددددميم  ،مودع و رفددددي اال جدددداد المعدددداقس للاكددددر النقددددد وال نددددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
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ومن أدوله أيطا أنه وسع في ا مر ولدف ودار لينادي وجدود ال اديدي فدي
سلوك ا حيان ،ورد بكالمه على علمان علم ا حيان في دولهم بها ،فكاد مما
ايي ،سوان أقان
داله  (( :ه في عمليي ال طور أ ين ي طل اف را
داو العالم أم وارجه ؟ هذا هو الس ال الددي الااص  .ومع ذلك فإني ير
مق نع ب ا دا بمدا رأي ده مدن حجدج سداق يفبدات ال اديدي .إد سدلوك الحيواندات
والنبا ات يسير على نحو ي د إلدى ن دادج واصدي  ،يُاسدرها رجدال ا حيدان
ب نها ايي السلوك )) .305ب (( إد ال قدم في البح العلمي لم يقددم أ دليد
علددددى أد سددددلوك المددددادة الحيددددي يدددد حكم فيدددده ددددين يددددر دددددوانين الطبيعددددي
والكيميان)) (( . 306لكن ال يوجد لحسن الح برهاد علدى الصطدي ايلهيدي ،
فهذا على ا د هو ما البد أد نس ن جه من أد الم منين بهذا الصطي لم يقيموا
عليها أ دلي )).307
وددددال أيطدددا  (( :لددديس وران ننددد ة اينسددداد ايدددي أو ددددبير .إد ننددد ه
وحيا ه وآماله ومصاوفه وعواطاه وعقاددد  ،ليس إال ن يجي الج مدا ذرات
جسددمه عددن طريد المصددادفي  .وال سد طيع حماسد ه أو بطول دده أو فكددرد أو
عورد أد حول بينه وبين الموت  .وجميع ما دام به االنسداد عبدر ا جيدال
مدن أعمدال فدذة ومددا ا صدف بده مدن ذقددان وإودالي مصديرد الاندان المددر بق
بنهايي المجموعي النمسيي .وال بد أد يُدفن جميع ما حققه اينساد مدن نصدر
وما بناد من صروح المدنيي ح أنقا هدذا الكدود.إد هدذد ا مدور جميعدا
حقاد ال قو فلساي من الالساات على انكارها )).308
ومنهم الملحد ستيفن هوكينغ بلغ به جنونه وعنادد و عصبه للباطد أنده
ناددي ال اديددي باسددم ال اديددي و ددواهدها الدالددي عليهددا.إندده صددنف ق ابددا سددماد:
ال صميم العةيم  ،أفب فيه ال صميم والددي في الكود وأنكدر الصدال وأرجدع
ول ا لكود بما فيه من صميم وددي وإحكدام إلدى الصلد العندوادي وال لقدادي
بدعو أد العدم ول ناسده مدن عددم ف صدبح قوندا مصدمما صدميما عةيمدا
دديقدددا محكمدددا بدددال ودددال حكددديم ولقددده !!!!!!!!!!!!!!!  .ووصدددف حرقدددي
الجميئددات الممدوجددي فددي الايميددان الكميددي ب نهددا عكددس اح مدداالت عنددواديي
أساسيي في الطبيعي.309
وماانهم الملحااد دوكينااز اع ددر بال صددميم واي قدداد فددي الكددود قصل د
ا حيان ،وأرجعه إلى االن صاب الطبيعي الذ يعمد بعندواديي وبدال اديدي ،
 305بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 114 ،113 :
 306بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 114 ، :
 307بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 114 ، :
 308نقال عن :نصبي من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلم  ،رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم  ،بيروت ،ي.01 :
 309حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.22:
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فعمله هو عم آلي أعمى  ،وإذا (( قاد من الممكدن اد يقدال عنده انده يلعد
دور صانع الساعات في الطبيعي  ،فهو صانع ساعات أعمى)).310
وآخرهم الملحد ستيفن واينبرغ اع ر بال اديي فدي الكدود عنددما ددال:
(( وأننا ايي الوجود)) ،311لكنه عاد ونق ذلك عنددما ددال عدن الكدود(( :
وأنه سيصبو يوما في برودة ال حدود لها ،أو أنه سيصير إلى جحديم مسدعور.
حقا أد الكود قلما بدا طيعا لالدراك  ،بدا عباا ير مقبول )).312
ونقضااا لماازاعم ه د الن المالحدددة ودحطددا لهددا أدددول :إد مددماعم ه د الن
باطلي جملي و اصيال بطالندا دطعيدا ،ومدا هدي إال أهدوان وظندود و صميندات
وعناد وجنود و عص أعمى للباط  .د مما يدنق نادي هد الن المالحددة
لل اديي في الكود من أساسه هو أنه من الااب درعا وعلمدا أد الكدود ُولد
من عدم  ،وبما أد العدم يس حي أد يصل ناسده مدن العددم ليصدبح قوندا فدإد
هذا يعني دطعا أد والقا ولقه .وبما أد ا مر قدذلك فدال بدد للكدود مدن اديدي
ُول من أجلها  ،د والقه وال عةيم حكديم م صدف بكد صداات الكمدال،
ومن هذد صاا ه يس حي أد يصل الكود بال حكمي وال اديي .وبما أد ا مر
قددذلك فكد مددماعم هد الن المالحدددة و ددبها هم باطلددي دطعددا و كسددر و نهددار
و هاف أمام الدلي القطعي الذ أوردناد.
ومما يؤيد ذلك وياب ه ويُبط مماعم ه الن المالحدة العميداد أد مةداهر
الحكمي وال صميم والعةمي والددي وايحكام في الكود ال حد لها و ةهدر فدي
قدد قادنا دده علددى المسدد ويين المجهددر ومددا فوددده  ،وفددي الكادنددات الحيددي
قد قلها بد د الكدود لده ايدات جمديدي و اديدي قبدر مدن
والجامدة ،بحي
أجلها ُول الكود مما ي قد دطعدا أد والقدا حكيمدا ولقده جد اديدي أرادهدا
مددن ولقدده للكددود واينسدداد ،علددى رأس ايا دده دولدده سددبحانهَ (( :و َمددا َولَ حق د ُ
ددس إي َّال لييَ حعبُددد ُدو يد (َ )02مدددا أُ يريددد ُد يمددد حنهُم ِّمدددن ح
حال يجد َّ
ق َو َمدددا أُ يريددد ُد أَد
ايند َ
رِّه ٍ
ددن َو ح ي
ي ح
ود ( )01إي َّد َّ
ق ُذو حالقُد َّو ية حال َم ي ُ
هللاَ هُ َدو الد َّر َّها ُ
دين)( .))08 -01والندواهد
ُط يع ُم ي
الدالي على ال اديي في الكود قايدرة جددا ال نهايدي لهدا  ،وددد صُدنا فدي ذلدك
ق قايرة وم نوعي ح ى أد المالحدة أناسهم ق بدوا عدن ذلدك وأ داروا إلدى
قايددر مددن مةدداهر ال صددميم والحكمددي وال اديددي لكددنهم حرفوهددا عددن أصددلها
و اي ها هورا وعنادا وبه انا.313
 310ري نارد دوقينم :الجديد في االن صاب الطبيعي -صانع الساعات ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة ، 2552 ،ي. 40 ،22:
 311س يان واينبرت :الدداد الاالث ا ولى من عمر الكود ،رجمي محمد واد ا اسي ،الدار الم حدة ،دمن ، 1582 ،ي. 111 :
 312س يان واينبرت :الدداد الاالث ا ولى من عمر الكود ،رجمي محمد واد ا اسي ،الدار الم حدة ،دمن ، 1582 ،ي. 111 :
313أنةر ماال :س يان واينبرت :الدداد الاالث ا ولى من عمر الكود ،رجمي محمد واد ا اسي ،الدار الم حدة ،دمن ، 1582 ،ي. 111 :
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منها ماال إد الناظر والم دبر في اري الكود يجدد دادما ُ علدى ال اديدي :
نن ة و طورا ونهايي  .من ذلك ماال أد العلم دال ب د للكود بدايي ،وله عمر
كونه ظهرت الكادنات الحيي  ،آورها اينسداد .فدم ددال
همني ُمقدر  ،فم بعد ه
ب د للكود نهايي ح ميدي سدادر إليهدا  .وهدذا يعندي أد الكدود يسدير نحدو ايدي
وحكددم ووظددادف جمديددي فددي إطددار المسددار ال ددادي
قبددر  ،صللدده ايددات ي
النهددادي للعددالم  .و إال لمدداذا يةهددر الكددود مددن عدددم  ،فددم ُصل د المصلودددات
و عي فيده أحقابدا مدن ا همداد  ،فدم ي جده الكدود قلده إلدى المدوت والنهايدي
والدمار ؟؟!!  .أليس في ذلك دلي دامغ على اد الكود له اديي ن ةرد وهو
سادر إليها ؟؟ .
ومددن ذلددك أيطددا هددو أد الم دددبر فددي دداري نن د ة الكددود و درجدده عبددر
مراح همنيي طويلي  ،ي بين له أد ق مرحلي قان لها وظياي اديي ديهدا
 ،فددم أد ق د مرحلددي هي د ت الةددرو لمرحلددي أوددر دادمددي  ،وهكددذا .فلمددا
اسدد قرت ا ر ظهددر المددان  ،فددم النبدددات  ،فددم الحيددواد  ،فددم لمددا هيددد ت
مامددا ظهددر اينسدداد  ،فوجدددها مهي د ة لدده بهوادهددا ومادهددا ،ونبا هددا
ا ر
وقنوهها وحيوانا ها ...إل  ،فهو ال يس طيع أد يعدي بددود ذلدك ،ممدا يددل
على أد الكود قله يسير وف وطي إلهيي معدة مسبقا ليُحق اينسداد ا ماندي
ال ي حملها  .وهذا ا مر قما أد العلم دد ذقرد ،والعق يقول به  ،فإد النر
ك فييهَا
اس َي يمن فَ حوديهَا َوبَا َر َ
أ ار إليه أيطا ،في دوله عالى َ { :و َج َع َ فييهَا َر َو ي
ين }-سدورة فصدل ،-15:و {
دام َسد َوان لِّلسَّداديلي َ
َودَ َّد َر فييهَا أَ حد َوا َهَا فيدي أَرح بَ َعد يي أَيَّ ٍ
ود }-سدورة الحدج،-41:و{هَد ح أَ َدى
ف َسدنَ ٍي ِّم َّمدا َعُد ُد َ
َوإي َّد يَ حوما ك يعن َد َرب َِّك َقد َ حل ي
َعلَى اينساد يحين ِّم َن ال َّد حه ير لَ حم يَ ُكن ديئا َّم حدذ ُقوراك }-سدورة اينسداد ،-1:و
ال َرب َُك لي حل َمالَدي َك يي إينِّدي َجا يعد فيدي ا َرح ي َوليياَديك }-سدورة البقدرة-35:
{ َوإي حذ دَ َ
ود َما أُ يريد ُد يمد حنهُم ِّمدن ح
ق َو َمدا أُ يريد ُد
اي َ
رِّه ٍ
نس إي َّال لييَ حعبُ ُد ي
.و(( َو َما َولَ حق ُ حال يج َّن َو ح ي
أَد ي ح
ُط يع ُمو يد إي َّد َّ
ق ُذو حالقُ َّو ية حال َم ي ُ
هللاَ هُ َو ال َّر َّها ُ
ين)(الذاريات.)08 -02:
ومددن مةدداهر الحكمددي وال اديددي فددي الطبيعددي أد الكددود دددادم علددى ددواهد
مده وددي محكمي ايي في اال قاد وال عقيد؛ أنه إذا (( قاند ددوة الجاذبيدي
الاقاليي  :أددو ب ريليدود مدرة  :فدالكود سديكود ايدي فدي الصد ر  :و داري
حيا ه دصير جداك !! ..فمن أجد نجدم م وسدق ق ل ده أدد ب ريليدود مدرة منهدا
للندمس  :فسددو لددن م ددد حيا دده لحدوالي سددني !! ..ومددن ناحيددي أوددر  :إذا
قان الجاذبيدي الاقاليدي  :أدد طاددي  :فلدن ندك نجدوم و ال مجدرات إطالددا ك
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!! ..وقذلك  :فإد العالدات ا ودر والقديم  :ليسد أدد حديدي مدن ذلدك !!..
فإذا ضعا القوة القويي بمقدار دلي جداك  :فسيكود العنصر الوحيدد المسد قر
هو اه الهيدروجين !! ..ولدن وجدد ذرات لعناصدر أودر فدي هدذد الحالدي
!! ..وإذا قان أدو بقلي بعالد ها مع الكهراطيسيي  :عندددذ  :ح دو ندواة
الذرة على برو ونين !! ..وسيكود ذلك مةهراك السد قرار الكدود عندددذ !!..
وأنه لن يح و على داه الهيددروجين !! ..وإذا طدورت نجدوم أو مجدرات
فيه  :فسو كود مص لادي مامدا ك عدن طبيع هدا الحاليدي !!..واضدح أنده إذا لدم
يكن ل لك القو المص لاي وفواب ها  :القديم ال دي أودذ ها بالطدبق  :فسدو لدن
يكدددددود هنددددداك نجدددددوم وال مسددددد عرات وال قواقددددد وال ذرات وال حيددددداة "
!!!.314))..
ومنها أنده فدي (( عدام 1551م فدي إحدد واليدات دمال أمريكدا  :قداد
يعي  4555مال وف وهيع هللا الموهود لها في لك المنطقي  ..ف رادت
السدددددلطات ا مريكيدددددي الحاددددداظ علدددددى لدددددك ال دددددمالد مدددددن االف دددددراس ..
فسددددددمح للصدددددديادين أد يصددددددطادوا الحيوانددددددات ال ددددددي ا ددددددرس لددددددك
ال مالد قالدذداب والكدوجر  ..وبالاعد  :در الصديادود باالصدطياد ود د
الكوجر والذداب  :ح ى نادص أعددادها بندك ملحدوظ  ..فمداذا حددث بعدد
ذلددك ؟؟ ..فددي عددام 1512م أصددبح عدددد ال ددمالد  155ألددف ددمال !!! ..أ
طددددددددددداعف عدددددددددددددها فدددددددددددي  5سدددددددددددنوات إلدددددددددددى  20ضدددددددددددعف !!!..
ون يجددي ذلددك العبد فددي هددذا الصلد المددوهود للبددار عددم وجد  :واجهد هم
منكلي أقبدر وهدي  :قيدف سد ذ قد هدذد ال دمالد ؟؟!! ..وبالاعد  :فبعدد
عددددددة سدددددنوات  :هلدددددك نصددددداها لعددددددم دددددوافر الطعدددددام الكدددددافي لددددده !!!..
فم لما رك الصيادود صيد الكوجر والذداب  :عاد عدد ال دمالد مدع الودد
إلى  4555مرة أور في هذد المنطقي !!!.315))..
و بعدددد ذلدددك الدددرد ال ُمجمددد ال ُماحدددم والهدددادم لندددبهات هددد الن المالحددددة
ومدماعمهم ندورد فيمددا يد ي ردودا ماصددلي علدى بعد مدماعمهم  .فبالنسددبي
للمالحدددة الددذين هعمددوا أد ددواهد الكددود ال ددي ناسد نند ة الحيدداة وظهددور
اينسدداد هددو أمددر بددديهي وإال لمددا نن د نا  ،واد وجودهددا ال يدددل علددى وجددود
ال اديي في الكدود ،فهدو هعدم ال يصدح ،وفيده لديق و لبديس ووددا للنداس،
د ول الكود من عدم  ،فم ظهور الةرو المناسبي لنن ة الحياة وا حيان
ددل قلهددا علددى أد والقدا ولد الكددود وهيد د ب لدك الةددرو المناسددبي ،وهددي
314
315

أليس مدة مليارات وماليين السنين قافيي لبدن الكود والحياة صدفي ومن َفم طورها ؟!! ،..مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
أبو ح هللا  :لماذا ال يقب االسالم نةريي ال طور ؟  ،من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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ليس ح ميي وال ضروريي وإنما هي رهن إرادة والقه وف حكم ه وإراد ده
وددر ه .فالكود لم يكن ولقه ح ميدا ،نده ولد مدن عددم ويسد حي أد يصلد
ناسه من عدم مما ي س لمم ح ما أد والقدا عةيمدا مريددا حكيمدا ولقده بكد مدا
فيه .فال يصح االح جا بالح ميدي ،وال بالبديهيدي نهدا قلهدا مصلوددي لصالقهدا
وف الصطي ايلهيي ال ي أرادها الصال عم وج .
علما بأن ذلك ال علي الدذ دالده هد الن المالحددة ر دم مدا فيده مدن عنداد
و حاي ووددا فهدو فدي الحقيقدي اع درا مدنهم بوجدود ال اديدي فدي الكدود ،
نهم اع رفوا أد الةرو في الكود مناسبي ماما لةهور الحيداة والكادندات
الحيي وأنها بديهيدي .وال يُمكدن أد كدود قدذلك إال بوجدود ودال ولد الكدود
علددى لددك الحالددي ل كددود مناسددبي ل د د لددك الكادنددات المهددام وال ايددات ال ددي
ولق مدن أجلهدا  .وعليده فإنده مدن البدديهي والطبيعدي أد كدود ا حيدان لهدا
اديي عم على حقيقها ،وإال ما قاد من البديهي والطبيعي أد كود الحياة
قددذلك .وال بديهددي وال ضددرورة وال ح ميددي فددي الكددود مددن دود وجددود اديددي
للكادنات الحيي عامي واينساد واصي .فالقوم أع رفوا بال اديي وسموها ب ير
اسمها هربا ووداعا ان صارا لدينهم و طبيقا لمنهج االس دالل ايلحاد !! .
وأمااا بالنساابة لماازاعم و ددبهات ومعاندددات الملحددد بر رانددد راسد  ،فددإد
دوله ا ول(( الصطوة ال اليدي مدن اس عراضدي للارضديات البدد أد وصدلني
إلددى جدليددي ال صددميم  ...س د طيعود أد الحةددوا فددي القمددر صددورة ا ر
المي ي  ،والجامدة  ،والصاويي من أ ين)) .316هو قالم فيه جهد و درور
وعندداد وساسددطي ،وباط د فددي معةمه ،ندده أوال إد الرج د يريددد مددن دولدده
إبطال االس دالل على وجود هللا بدلي الحكمي وال صميم وال اديي في الكدود.
فبدأ ي كلم عن ال صدميم الموجدود فدي الطبيعدي لي صدذد دلديال علدى عددم وجدود
الصددال  ،وهددذا باطدد عقددال ووادعددا وعلمددا و ددرعا ،د وجددود المصلددوق-
صد َّمم -يس د لمم وجددود الصددال بالطددرورة سددوان قدداد المصلددوق جمدديال أو
ال ُم َ
رعا وعلما أد الكود مصلوق فالبدد لده مدن ودال ولقده
دبيحا ،فبما أنه فب
النةر إد قاد هذا الكود ايي في الجمال والحكمي أو وسطا أو وليطا
ب
جامعا بين الجمال والقبح ،وبين الحكمي والعب  .وهذا يعني أد راسد يد كلم
بهواد و عصبه لدينه  ،وال ي كلم بعق صريح وال بعلم صدحيح ،وم دى قاند
ا هوان والةنود أدلي يُح كم إليها؟؟ .وه ق ابده هدذا (( لمداذا لسد ُ مسديحيا
)) صمم ناسه أم صممه برا ند راس ؟؟ ،ال ك أد راس هو الذ صممه ،
 316بر رانددددد راسدددد  :لمدددداذا لسدددد مسدددديحيا ؟ ،مبحدددد  :الجدددددل حددددول ال صددددميم  ،مودع و رفددددي اال جدددداد المعدددداقس للاكددددر النقددددد وال نددددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
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ولدو أد أحددا ننددرد مدن دود موافق ده بدددعو أنده صدمم ناسدده  ،نكدر عليدده
بندة و عج من هعمده وأصدبح مدن حقده أد يرفدع أمدرد إلدى القطدان .لكدن
راس ينكر على مدن سدرق ق ابده ،لكنده لدم ينكدر علدى ناسده عنددما هعدم أد
راسد و يدرد مدن البندر ال وددال لهدم ،وال لصلقهدم حكمدي  ،وال جلد فدديهم
حكم ه وددر ه الباهرة .فيكود ق اب راس يدل على حكمي وعلم راس  ،وال
يكود راس دليال على وجود الصال و اهدا على ددر ده وحكم ده!!!!  .إنده
الجه والعناد وال كبر وال بان ،وعبادة ا هوان.
ثانيا إد ق النواهد ال ي اس دل بها على نايه لل صميم والحكمي في الكود
ال صدح أد كددود دلدديال لنايهمدا  ،بد هددي قلهددا دواهد علددى وجددود الحكمددي
وال صميم وال اديي في الكود .د الكود لم يصلقه هللا عدالى علدى هدو هدذا
الملحد المري المعاند  ،وال على هو أمااله مدن إووانده المالحددة ،وإنمدا
ولقه حس إراد ه سدبحانه بحكم ده وددر ده وعلمده ،وصددق سدبحانه عنددما
او ُ
ات َوا ح َرح ُ َو َمدن فيدي يه َّن بَد ح
دالَ (( :ولَ يو ا َّبَد َع حال َحد ُ أَ حه َدوانهُ حم لَاَ َسد َد ي
ت السَّد َم َ
ُدود)(الم مندود . ))11 :جاهد هدذا
حرض َ
در يهم ُمع ي
أَ َ حينَاهُم بي يذ حق ير يه حم فَهُ حم َعدن يذ حق ي
الرج د أد الحكمددي ايلهيددي ليس د ددرطا أد جلددى فددي الصيددر فقددق ،وإنمددا
جلى أيطا في النر والعقاب والعذاب ،وفي الحدرب والسدلم ،وفدي الجميد
والقبيح  .د هذد ا مور هي نسبيي بالنسبي إلدى نةرندا نحدن ،لكنهدا بالنسدبي
للصال عم وج فهي قلها ايي في الحكمي والددي وايبدا وال صميم ،نها
ُوضع في مكانها ال صحيح .فقول راس مداال (( :نده مندذ مجدين دارويدن
بدأنا ناهم بنك أوضح لماذا كيف الكادنات الحيدي مدع بيئا هدا  .وهدذا يعندي
أد البيئي ليس هي من كيف ناسها من أج الكادندات  ،د الكدادن هدو مدن
يكيف ناسه وينمو مر بطا ك بةرو بيئ ه  ،وهذد هي داعددة ال كيدف البيئدي ،
وال يوجد أ دلي على ال صميم فيها))  .دوله هدذا مدع أنده يدر صدحيح فدي
دوله بال طور العطو قما سنبينه الحقا ،فإنده ال ينادي ال صدميم أبددا ،وإنمدا
ياب ه ،فسوان قان الكادنات هي ال ي كيف ناسها ،أو البيئي ال دي كياهدا ،أو
قان بال عاود بينهمدا ،أو هدي مصلوددي بطبيع هدا قدذلك ،فكلهدا ندهد بوجدود
ال صميم في الطبيعي ،د الكود قله مصلوق هلل ،فك قادن مصلوق على لدك
الطبيعدددي ال دددي عليهدددا .فال صدددميم حقيقدددي بديهيدددي وعلميدددي ووادعيدددي ال يُمكدددن
إنكارها ،ومن ينكرها فإنه سينكرها بهواد فقق ،وليس عندد أ دلي ياب به
هعمه .نه يكاي للرد على بر راند راس أد أدواله وق به ال ي ق بهدا ليُنكدر
بها ال صميم هدي ناسدها ندهد بالطدرورة علدى وجدود ال صدميم وال ُمصد يمم ،
وهو ب دواله وق به نهد دطعا على وجود الصال الذ أبدعه بحكم ه وعلمه
وإراد ه .وعليه فيسد حي أد يوجدد دليد علدى إبطدال الحكمدي وال صدميم فدي
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الكدود .وأ ملحدد يصددق مدع ناسده وينةدر إليهدا وصداا ه وأعمالده سدديدرك
دطعا أد والقا حكيما عةيما ولقه ل ايي قلاه بها ،نه يدرك يقيندا أد حيا ده
ال ي يحياها ليس عباا .
ثالثا إد قالم راس عن ا يان ال دي يحبهدا أو ال يحبهدا  ،وانده ال يجدد
جمدداال فددي ا ر وفددي القمددر مدداال ،فهددو لدديس دلدديال علددى ناددي ال صددميم
والحكمي ح ى وإد لم يجد فيها جماال ،د يرد دد يجد فيهدا جمداال ،قمدا أد
وجودها ال ك أد له فوادد وحكمي و ايدي يقدوم بهدا .فدالقمر مداال ال دك انده
جمي عندما نراد  ،وأنده يقدوم بددور هدام فدي حيان دا ولده د فير واضدح علدى
ا ر  .فماذا يحدث لنا ولألر لو أد القمر انهار و ال ى ؟؟  ،ال ك أد
ذلك سي فر علينا و ططرب حيا نا .علما ب د عدم إحساسنا بجمال القمدر أو
ا ر هو ناسه من الحكمي وال صميم  ،نه يندر ضمن حكمي هللا وسن ه
حدر
في اب الن البنر بالسران والطران ،ققوله سبحانهَ ( :ونَ حبلُدو ُقم بيال َّندرِّ َو حال َصي ي
دود)(ا نبيددان .))30 :وال ددراب الددذ نددراد فددإد لددم يعجبنددا
في حنَ ديك َوإيلَ حينَددا ُرح َج ُعد َ
جماله الةداهر ،فهدو م كدود مدن ذرات ايدي فدي الدددي والجمدال ،ولدوالد مدا
اس د طا اينسدداد أد يعددي علددى ا ر  ،فمنهددا يس د صر المددان ،ويددمر
الممروعات ،وعليهدا يسدير ويبندي المسداقن والمصدانع والجامعدات ...إلد .
فمن الجه و طييع الود منادني هذا الرج المري ا عمى ،الذ يصر
على فر رؤي ه ايلحاديي ب هواده وظنونه وي عامى على الندواهد وا دلدي
القطعيددي ال ددي ابد ال صددميم والحكمددي وال اديددي و نددهد بد د والقددا ولد قد
ذلك .فه ق به ال ي صناها  -وهي قايرة -ال صميم فيها وال ايدي منهدا ؟؟،
طبعددا ال  .وأليس د ق بدده عكددس جانبددا مددن صدداا ه وفلسددا ه ؟ .ال ددك أنهددا
قذلك ،لكن لماذا يمعم بر راند راس اد الكدود بكد مصلودا ده ال حكمدي فدي
ولقه ،وال اديي له  ،وليس دليال على وجود هللا ؟؟!!!!.
ايي،
وأما دوله الااني (( ه في عمليي ال طور أ ين ي طل اف را
سدددددوان أقانددددد داوددددد العدددددالم أم وارجددددده ؟  ...يدددددر ددددددوانين الطبيعدددددي
والكيميددان)).317فهدددو ددداهد علدددى انحددرا الرجددد عدددن االسددد دالل العلمدددي
الصحيح،فهو مصر بالباط وال حريف والعنداد علدى نادي ال اديدي وال صدميم
والحكمي في الكود ليناي وجود الصال الذ ولقه ،مع أد ال اديي هدي حقيقدي
فاب دي دطعدا بدددلي العقد والدوحي والعلددم .إد ال اديدي مباوفدي فددي قد مةدداهر
الحياة ر م انف المالحدة  ،فيكاي أد ندذقرهم أد أعمدالهم ال دي يقومدود بهدا
ينكار وجود هللا عدم وجد هدي أدلدي دطعيدي علدى وجدود ال اديدي فدي أناسدهم
 317بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 114 ، :
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و يرهم من الكادنات الحيي ،د اينساد واحد منها ،مما يعني أيطا أد قد
الكادنددات الحيددي لهددا ادي هددا بمددا لهددا مددن إرادة وحريددي وذقددان  .وح ددى وإد
فرضا جدال عدم وجود ال اديي في الطبيعي ،فهذا ال يعني وال يلدمم أد الكدود
ليس له وال  ،وإنما يعني أد الصال هو الذ ول مصلودا ده مدن دود ايدي
نه فعال لما يريد ،فكما هدو ددادر علدى أد يصلد ل ايدي وحكمدي ،فهدو أيطدا
دادر على أد يصل عباا وسد ولعبا ،دال سبحانه(( :لَ حو أَ َر حدنَا أَد نَّ َّ يص َذ لَهحدواك
ين بَ ح نَ حق يذ ُ بي حال َح ِّ َعلَى حالبَا يط ي فَيَ حد َم ُ هُ فَإ ي َذا هُ َو
َّال َّ َص حذنَادُ يمن لَّ ُدنَّا إيد ُقنَّا فَا يعلي َ
ود)( ا نبيدان .))18-11 /فداهلل عدم وجد دددادر
ص دا ُ َ
َها يهد َولَ ُكد ُم حال َويحد ُ يم َّمدا َ ي
علددى أد يصلد الكددود عباددا ولعبددا  ،لكندده سددبحانه أوبرنددا أندده ي نددمد عندده وال
ياعله نه عميم حكيم .فعددم وجدود ال اديدي والحكمدي ال ينادي وجدود هللا عدم
وج  ،فما بالك والكود مملون بال اديي والحكمدي علدى قد المسد ويات الكليدي
والجمديي ر م أنف بر راند راس وإووانه المالحدة .
ومن م الطات الرج و حرياا ه أنه رد ال اديي بددعو أد سدلوك المدادة
الحيدي د حكم فيده ددوانين الطبيعددي والكيميدان ،وق نده أجداب عدن االع ددرا ،
ونسددي أو ناسددى ،وجه د أو جاه د أد وجددود لددك القددوانين و َ َح ُكمهددا فددي
سدددلوك المدددادة الحيدددي هدددي ناسدددها مدددن مةددداهر ال صدددميم والحكمدددي وال اديدددي
وال واهد المده في الطبيعي .علما ب د دوله مبالغ فيه جدا  ،د الحيوانات
ماال لها مجال من االرادة وحريي االو يار ولها ذقان حس طبيع ها ،وعليده
فهددي ص لددف فددي وطددوعها لمةدداهر الطبيعددي وطددو المددادة الجامدددة لهددا.
والك ينهد بوجود ال اديي والحكمي في الكود .
وال ي ي د عنددا أد الحكمددي وال اديددي فددي الطبيعددي همددا مددن دددوانين الكددود
ووصادصدده  ،فلددو رُفع ددا مندده النهددار و هدددم و ودددف  .فمدداذا يحدددث لنددا فددي
ا ر لو أد الكادنات الحيي من إنساد وحيدواد ونبدات وداد عدن دورهدا
ونناطها في ا ر ؟؟ .ال ك أد الحياة س ودف و اسد ا ر  ،و مدوت
الكادنات الحيي ،وهذا دلي دطعي على وجود ال اديي والحكمي في الكود .وال
يصح وال يح للعق الملحد أد يبرر مةاهر الحكمي في الكود بددعو أنهدا
دوانين طبيعيي ح ميي ،فال يصح النةر إليها من هذد الماويدي ،فهدي قمدا أنهدا
دوانين و سير وف ح ميي  ،فهدي مصلوددي مدن عددم لصدال ولقهدا وهدو الدذ
جعلها على لك الصاات دان المهام وال ايات ال ي ولقد مدن أجلهدا ،وهدذا
قما ينطب على الكادنات الحيي ينطب أيطا على الكادنات المي دي ،قدا ر
والنجوم والكواق  .و لو دبر بر راند راس وأمااله في أعماله ال ي يقوم بها
وفي ق به ال ي صناها –وهو قادن من الكادنات الحيي -درك أد ال اديي هي
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أمر فاب ودانود من القوانين ال ي حكم الكود .فكما أنه صنف ق به ل ايات
وأ را يريدها  ،فكذلك الكادنات الحيي ا ور لها ايات قوم بها ،وهذا
أمددر فابد ومالحد فددي سددلوقيات الحيوانددات ،فهددي ليسد قادنددات عجمددان،
وإنما هي قادندات عادلدي وواعيدي ولهدا إرادة واو يدار حسد طبيع هدا ،لكنهدا
ليس د فددي مس د و اينسدداد مددن دود ددك ،لكددن هددذا ال يناددي عنهددا ال اديددي
وايرادة والعق والاهم والوعي  ،وسلوقيا ها نهد على ما دلناد.
وأماا قولاه (( :لكدن ال يوجدد لحسددن الحد برهداد علدى الصطدي ايلهيددي ،
فهذا على ا د هو ما البد أد نس ن جه من أد الم منين بهذا الصطي لم يقيموا
عليها أ دلي )) .318فهدو ددول فيده لديق و ددليس ووددا  ،د الحقيقدي أد
هددذا الملحددد هددو الددذ أنكددر ال اديددي ال ددي يعرفهددا ق د الن داس و نطب د عليدده
وم جليي فيه قإنساد ،ويمارسها فدي حيا ده أحد أم قدرد .فهدو المطالد أوال
بنايها ،وعندما ي ي ليناها يكود ددد أفب هدا مدن حيد يددر أو ال يددر  .فدال
ك أد راس الملحد ي حرك ويعمد ب اديدي ،وهدذا وحددد دليد دطعدي علدى
وجود ال اديي وناي العنواديي .ويكاي هذا للرد عليه ،ومدن السدصف منادند ه
فيما داله ،نه رج م عص للباط ينكدر الندمس فدي رابعدي النهدار بعندادد
و جاهله وإلحادد .وعليه فقد سب أد أبطلنا مماعمه بال اصدي  ،وهندا نردهدا
بدلي مجم ماادد :إد أعةم برهاد وأ مله على أد الكود قله ُمحكم بصطدي
إلهيي محكمي ايي في الددي  ،وأد الكادنات طبقها وف ال ايات المكلاي بها ،
هو لو أد الكادنات الحيي والجامدة ودا عن ا دوار ال دي قدوم بهدا النهدار
الكدود و هددم ،فددم أنهدا لددو عدادت لعدداد الكدود إلدى مددا قداد عليدده .وهدذا دليد
دطعي ب د الكدود يسدير وفد وطدي إلهيدي محكمدي ،واد قادنا ده قدوم بد دوار
مكلاددي بهددا ل حقي د ال ايددات المنوطددي بهددا .ومددع هددذا البرهدداد القدداطع نهددار
و نهدم ق منا بات وساسطات و العبات و لبيسات الملحد بر راندد راسد
في نايه للحكمي وال اديي في الكود.
وأما هعمه ب نه ال وجد في الكود وطي إلهيي حكمه  ،وال أددام الم مندود
باهلل برهانا على وجودد ،فهذا قالم هادف م هاف باطد يندهد علدى صداحبه
بطالله و عصبه ا عمى ،وعلى وداعه و عالمه و حرياه ورفطده للحقداد
القطعيي في الكود الدالي على وجدود ال اديدي فيده .د ولد الكدود مدن عددم،
وظهور مصلودا ه ودوانينه بال در والمرحليي ح ى ظهر اينساد قلها ماد
أدلي دطعيي على وجود الصطي ايلهيي في الكود .فدال يُمكدن أد يةهدر الكدود
من عدم من دود وال ولقه .وال يُمكدن أد يكدود الكدود فدي نةامده المعجدم
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والمحكم من دود وال ولقه ووجهده وسديهرد وفد الصطدي ال دي وضدعها لده.
وال يُمكن أد يةهر اينساد قيور مصلوق على ا ر بعدما هيد ت لده مدن
دود أد وجددد وطددي إلهيددي يسددير عليهددا الكددود هي د ت ا ر لإلنسدداد .وال
يُمكن أد يُصل الكود من عدم فم ةهر الكادنات على نوعها فدم اينسداد فدم
كددود نهايددي الكددود  ،مددن دود وجددود وطددي إلهيددي و ايددي قبددر يسددير إليهددا
الكود  .وما قاد لهدذا الملحدد الم عصد المدري الم دالق أد يُصلد ويقدول
ذلددك الكددالم الباطدد إال لوجددود وطددي إلهيددي ولدد هللا بهددا اينسدداد ليم حندده
باييماد والكار ،فان فيه هذا الرج الملحد ،ليكود مصيرد إلى جهنم  .فلم
يكن ول هللا لجهنم و هيئ ها لهذا الملحد وأمااله لم يكن عبادا وإنمدا قداد حقدا
وعدال وحكمي.
وأما قوله (((( ليس وران نند ة اينسداد ايدي أو ددبير...إد هدذد ا مدور
جميعددا حقدداد ال قددو فلسدداي مددن الالسدداات علددى انكارهددا )) .319دولدده هددذا
باطد يددادس بدادس ،ينددهد علدى صددحبه بالجهد وال عصد ا عمدى وال علد
با وهددام وا هددوان .ندده أوال إد قيدددد ب ندده ال وجددد ايددي وال دددبير وران
ول اينساد وحيا ده وددد حددث ذلدك صددفي ،فهدو مجدرد هعدم وظدن ولديس
دلدديال صددحيحا وال دطعيددا ي يددد دولدده ،د ال صددميم والحكمددي وال اديددي أمددر
ظاهر في الكود بنك واضح وقبير جدا ينم ق مةاهر الحياة والطبيعدي
،سب أد أوردنا جانبا منها .ويكاي يبطال هعم هذا الرج المري المعاند
أد البنر قلهم يعينود حيا هم وف مصالح وأ را و ايدات وططدوا لهدا
ُمسبقا ،وال يوجد إنساد عاد ال ياع ذلك بد وال يسد طيع عددم فعلده .فهد
يُعق أد يكود اينساد قذلك وال يكود الصال الدذ ولقده وولد الكدود قلده
لم يصلقه وف وطي إلهيي ول ايات أرادها ؟؟!! أليس القول ب نه الصال ول
ذلك عباا وعندواديي هدو جهد و بدان وعنداد وان صدار للباطد ؟؟!!!!.وهد
دفا هذا الرج الملحد عن إلحادد هو دفا بدال هدد وال ايدي؟؟!!  .طبعدا
ال ،فكيف يكود َولُقه ووجودد في الكود عباا وبال ايي؟؟.
ثانيااا إد إرجددا راس د ول د اينسدداد بمكونا دده وحيا دده االج ماعيددي إلددى
الصددفي ،فهدو جهد قبيدر مددن هدذا الايلسدو البدادس المدري المعانددد ،د
الصدفي من ناحيي االس دالل العلمدي ال نادي وجدود الااعد وال الصدال قمدا
سنبينه في الاص الاال  .وهي ال ناي الحكمي وال ال اديي في حيداة اينسداد
لحكم .
والكود  ،وإنما هي نس صدمها عبيرا عن جهلنا با سباب وال ايات وا ي
وه م لاا ه الكايرة والم نوعي جان صنياها صدفي وعباا وعندواديي؟؟ !!،
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طبعا ال  ،فكيف إذاك يكود َول راس وق الكادندات حددث صددفي وال اديدي
لدده ؟؟.وفعلدده هددذا هددو طبيد عملددي لمددنهج االسد دالل ايلحدداد القددادم علددى
الةن والهو وال الع وال موير وهدم العق والوحي والعلم .والناهد على
ذلك أننا وجدناد دد أصدر أحكاما دطعيي بعددم وجدود ايدي و ددبير مدن وران
ظهددور اينسدداد  ،أصدددرها مددن دود أ دلي د صددحيح ،وإنمددا جع د أهددواند
وظنونه و صمينا ه مقدمات اس ن ج منها لك ا حكام القطعيدي .وهدذا اسد ن ا
باط دطعا ،د لك المقدمات يس حي أد وص صاحبها إلدى القطدع ب لدك
ا حكددام ال ددي أصدددرها ،وإنمددا وصددله إلددى أحكددام باطلددي ،وفاسدددة ،وظنيددي
مرجوحي وم هاف ي.
ثالثااا :إد حكمدده الددذ دطعدده والم علدد باينسدداد والكددود بدد د قدد ذلددك
مصدديرد إلددى الانددان والعدميددي والعبايددي ،هددو حكددم ال يصددح إصدددارد ب لدددك
القطعيي ،وإنما هو على أد قدير يصبح اح ماال ورادا وضعياا ومرجوحدا.
د ذلك الحكم ال يمكن القطدع بده إال إذا دوفرت فيده معطيدات دطعيدي ،منهدا
ال قددد بد د الكددود لددم يصلقدده إلدده ،وهددذا لددم يابد عندددد وال عنددد قد المالحدددة
والصحيح هو والفده قمدا بيندا فدي ق ابندا هدذا .ومنهدا أنده ال يسد طيع أحدد أد
يقطددع بعدددم وجددود المعدداد ا وددرو إال بعدددما يمددوت فددم لددم يجدددد  ،أو عندددد
ق اب إلهي من عند هللا نا على عدم وجود يوم القيامي .وهذا لم ي وفر عندد
بر راند راس د الذ يمدوت لدن يعدود  ،والك داب ايلهدي الدذ ينادي ذلدك
ير موجود وعكسده هدو الموجدود ،فكد الك د ايلهيدي المنملدي أقددت علدى
وجود المعاد ا ورو  .ومنها إد العلم ال يناي يوم القيامي ،فهو ممكدن جددا
بميماندده  ،بحكددم أد العلددم يقددول ببدايددي الكددود ونهاي دده ،وهددذا يا د ح المجددال
يمكانيي أد كود حياة أودر بعدد مدوت اينسداد ونهايدي هدذا الكدود .فدالعلم
علددى أدد قدددير إد لددم يابد ذلددك دطعددا فإندده لددن يسد طيع نايدده ،وعليدده يبقددى
وجددود المعدداد ا وددرو مح د مال وراجحددا ،ممددا ياب د وط د بر رانددد راس د
عندما دطع بعدم وجود الحياة بعدم الموت .ومنها أيطا من الناحيي ا والديي
فمدددن المعدددرو أد ددداري اينسددداد ووادعددده مملدددون بدددالمنكرات والمجددداهر
وايبادات الجماعيي للبندر و يرهدا مدن مص لدف أندوا الةلدم  ،وهدذا بسدب
ياب العدل وذهاب الحقوق بين ا فراد والمج معات والددول ،مقابد حاجدي
البنريي إلى العدل ودذ الحقدوق وإرجاعهدا إلدى أهلهدا ،فهدي دوق و ن ةدر
اليوم الذ نال فيه حقودها .أفليس مدن الحد والعددل ومدن ا ولدى أد يكدود
المعاد ا ورو لكي ي حق فيه العدل بين البندر ؟؟ .وألديس حاجدي اينسداد
إلى المدان داهد علدى وجدودد  ،فلمدا ال يكدود حاجدي المةلدومين إلدى العددل
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ودددذ حقدددودهم هدددو ددداهد علدددى وجدددود المعددداد ا ودددرو ل عدددود الحقدددوق
صدحابها ويدددفع الةدالمود فمددن ظلمهددم ؟؟ .وبمدا أد مددا دلنداد راجددح ودددو
جدددا ،وعلددى أد د قدددير ممكددن ويح م د أد يكددود صددحيحا  ،فإندده ال يصددح
منهجيا الحكم بعدم وجود المعداد ا ودرو  .لكدن هدذا الرجد الملحدد المعاندد
ول عصبه لدينه وهواد اس بعد ما دلناد ولم يجع موداه مح مال ب حكدم عليده
بالصحي دطعا ،وهذا مودف باط وال يصح دولده عقدال وال علمدا  ،ممدا يددل
علددى أندده لددم يكددن حكيمددا وال منطقيددا وال عددادال فددي لددك ا حكددام الصطيددرة
ط وأض بها أمااله .فقد قاد ُمساسطا معانددا
والمصيريي ال ي أصدرها ،فَ َّ
أ بع ب لك الم الطات ر با ه و منيا ه  ،ونسي أو ناسى أد الحقاد ال قدوم
على ا هوان والر بات وال بال طر في إصدار ا حكام ،وإنمدا قدوم علدى
بدهيات العقول ومعطيات الوحي ،وصحيح العلوم.
وأخيرا -رابعا -إد الرج أوط عندما هعم ب د ق ما داله هدو حقداد
ال قددو فلسدداي علددى إنكارهددا ،أوطد هنددا قصطئدده فددي أحكامدده السددابقي ،فهددو
اس مرار وطاده السابقي ال ي أصدرها بعيددا عدن العقد والعلدم ،وإنمدا دالده
بإلحادد ور با ه وعندادد  ،وهدذد المنطلقدات ليسد حقداد وال مدن العلدم فدي
ددين .وعليدده فمعةددم مددا دالدده لددم يكددن صددحيحا ويمكددن ردد ونقطدده بسددهوله
وليس ح ى بصعوبي  ،ونقدنا الساب وق ابنا هدذد هدو هددم قلدي لمدا بنداد هدذا
الايلسددو البددادس الم ددرور ،ندده لددو اح ددرم العق د والعلددم مددا أصدددر لددك
ا حكام القطعيي ،وهو يعلم أنه بناها على ظنيدات مرجوحدي ،وال يُمكنهدا أد
وصددله إلددى أحكددام دطعيددي ؟؟ .إنهددا ا هددوان والر بددات وال عص د ا عمددى
للباط !!!!  ،إنه مدن الدذين يصددق علديهم دولده عدالى(( :أَفَ َرأَيحد َ َمد ين ا َّ َصد َذ
ضلَّهُ َّ
در يد
هللاُ َعلَى يع حل ٍدم َو َود َ َم َعلَدى َسد حم يع يه َودَ حلبيد يه َو َج َعد َ َعلَدى بَ َ
إيلَهَهُ هَ َوادُ َوأَ َ
ص ي
اوةك فَ َمن يَ حه يدي يه يمن بَعحد يد َّ
ُود)(الجافيدي ،)) 23 :و(( َودَدالُوا لَ حدو
هللاي أَفَ َدال َد َذ َّقر َ
ي َن َ
ير)(الملك. ))15 :
ُقنَّا نَ حس َم ُع أَ حو نَ حعقي ُ َما ُقنَّا فيي أَصح َحا ي
ب ال َّس يع ي
وأمااا بالنساابة لماازاعم وشاابهات الملحددد سدد يان هوقينددغ فهددي ظدداهرة
البطالد و نهد على صاحبها بال الع وال ليق وال حريدف وال نداد  .مدن
ذلك أنه اع ر بوجود ال صميم ال ُمحكم في الكود  ،وسمى ق ابه " ال صميم
الكبير"  ،لكنه اع را نادا وهادم للعق والعلم ،نه أددر بوجدود ال صدميم
العةيم في الكود المصلوق من عدم وأنكر أد يكود وال دد ولقه ،وهعم أد
العدم ول ناسده مدن العددم ف صدبح قوندا عةيمدا جمديال مبهدرا معجدما !!!!.
وهذا مس حي دطعا ،وهو دمي الجنود والهران وال ااهي والسلبيي واالنحطاط
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العلمي وا والدي  .أليس من الكذب والصدا والوداحي ودلي ا دب أد يقول
اينسدداد ذلددك الكددالم الباط د ؟؟ .فه د ق ابدده" ال صددميم العةدديم" ق د ناسدده
بناسه أم الاه الملحد هوقينغ ؟؟ .ال ك أنه ال يصح طرح هذا ال سداؤل نده
اس د همان وجنددود  ،لكددن هددذا الملحددد فع د ذلددك مددع والقدده ف د نكرد وهعددم أد
الكود البديع قاد عدما فصل العدم ناسه مدن عددم ف صدبح قوندا جمديال !!–
هذا الكالم الباط والجنوني ال يقوله عاد وإنما يقوله ملحد جاحد معاند هدم
العق والوحي والعلم وأصبح عبددا هوادده و صمينا ده وورافا ده .إنده قدذلك
نه يس حي أد يصل العدم ناسده مدن عددم فيصدبح ديئا .و نده يسد حي أد
يوجد صميم مصلوق وارق ايي فدي الدددي مدن دود ودال حكديم عةديم هدو
الذ ولقه .ويس حي أيطا أد ينن صميم ُمحكم م واهد مده بسب أمدر
مسد حي الحدددوث وهددو الدمعم بد د العدددم ولد ناسدده مددن عددم ف صددبح قونددا
عةيما ُمصمما صميما رادعا ُمبهرا!!!!.
ومنهااا وصدداه لحرقددي الجميئددات الممدوجددي فددي الايميددان الكميددي ب نهددا
عكس اح ماالت عنواديي أساسيي في الطبيعدي .320دولده هدذا لديس علميدا وال
يصددح  ،ويس د بطن نمعددي ذا يددي ددر بق بعقيد دده ايلحاديددي .د عدددم ددددر نا
حديد مودع الجم ن الذر وسرع ه بددي في ود واحدد يعدود إمدا إلدى دلدي
علمنا ،أو إلى أد الجم ن لك طبيع ه ،فهو ي حدرك وفد ذلدك النةدام  ،فهدو
نو من الح ميي أيطدا .وعليده فلديس عندواديا ،بددلي أد حرق ده سدير بدددي
ونةددام وإحكددام وال يةهددر أ د فير عنددوادي علددى الددذرات وال علددى الوادددع
القادم عليها ،والكود ُمحكم بقوانين صارمي ال ير وال حول إال إد يندان
هللا عددالى .بدد فقددد أفب د ال جددارب قمددا ذقددر هوقينددغ أد ايلك رونددات لهددا
حرقات ومسارات طبيعيي مر بهدا ،لكدن إد أفرندا فيهدا وأوطدعناها للقيداس
والا نا و يدرت طريقهدا و مدردت عليندا ورفطد أد مدر بالمسدارات ال دي
قان مر بها .321ومن المعرو أد الذرة حو في نوا ها طادي هادلي  ،فلو
قان د حرقددات جميئا هددا عنددوديي الضددطرب و صددادم وهددذا ي د د إلددى
دمار الكود وانهيدارد .وبمدا أد هدذا لدم يحددث دل علدى أد حرقدي الجميئدات
الذريددي ال حددرك حرقددات عنددواديي قمددا هعددم الرج د  ،وإنمددا هددي واضددعي
لقانود محكم نحن نجهله  .لكن الرج دال بذلك المعم ليص في النهايي إلى
القول ب د الكود عنوادي وال اديي له  ،وولد ناسده عاويدا مدن عددم  ،ولدم
يصلقدده إلدده حكدديم  .فعجبددا مددن هددذا الملحددد وأماالدده ،إد وجدددوا الكددود يسددير
بح ميي ال نسبيي فيها  ،دالوا :الكود محكوم بح ميي وال يح ا إلى إلده يصلقده
 320حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.22:
 321أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم س يان هوقينج عن إنكار وجود ايله  ،مودع من د ال وحيد ،ي. 25 :
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ويسيرد .وإد وجدوا فدي الكدود مدا يندير إلدى نسدبيي بعد القدوانين لجهلهدم
ودلددي علمهددم دددالوا بد د الكددود محكددوم بعنددواديي وهددي ال ددي ولق دده عنددواديا
وعاويددا ،وأنهددا نددهد علددى عدددم وجددود هللا !! .مددع أد الحقيقددي ليس د قددذلك
دطعددا ،د فددي الحددال ين أد الكددود مصلددوق ،والبددد لدده مددن وددال  ،فددم أندده إد
أحكمدده بح ميددي ُمحكمددي ،فهددو الددذ أراد ذلددك بقدر دده وحكم دده ،وإد أحكمدده
وسدديرد بقددوانين نسددبيي فهددو الددذ او ددار ذلددك بحكم دده وعلمدده ودو دده .لكددن
الحقيقددي هددي أد هللا عددالى ول د الكددود ايددي فددي الددددي وايحكددام وال صددميم
المذه  ،لما نراد في أناسنا ومةاهر الطبيعي  ،وهدذا أمدر ندا عليده القدرآد
ص حن َع َّ
هللاي الَّ يذ أَ حقَ َن ُق َّ َ حي ٍن إينَّهُ
الكريم في آيات قايرة  ،منها دوله عالىُ (( :
َوبييدددددر بي َمدددددا َ حا َعلُ َ
دددددود)(النمدددددد  ، )) 88 :و(( َو َولَددددد َ ُقددددد َّ َ ح
دددددي ٍن فَقَدددددد َّد َردُ
َ حق يديراك)(الارداد. ))2 :
وممددا يكنددف وط د الرج د و نادطدده أيطددا أندده قددرر مددرارا أد الكددود
محكوم بقدوانين صدارمي ،وأنكدر القدول ب ددو الصدال فدي سديير أو عطيد
بع دوانين الكود إنكارا منه لمعجمات ا نبيان322؛ لكنه نق دوله عندما
هعم أد الايميان الكميي عكس اح ماالت عنواديي في الطبيعي .323فال ج مع
العنواديي مدع القدوانين ،وال يصدح وصدف القدانود بالعندواديي ،وال العكدس.
ولو قان الجميئات الذريي حرك بعنواديي النهار الكود .ممدا يعندي دطعدا
أد الكود ال عنواديي فيه ،وهذا فاب دطعا بدلي العق والوحي والعلم.
وأمااا بالنساابة لشاابهة الملحددد ري نددارد دوقينددم عندددما اع ددر بال صددميم
واي قدداد فددي الكددود قصلد ا حيددان ،وأرجعدده إلددى االن صدداب الطبيعددي الددذ
يعم بعندواديي وبدال اديدي  ،و دبهه بصدانع سداعات أعمدى .324فهدي دبهي
باطلددي  ،وفيهددا الع د و هددرب و لدديق ،ندده أوال يج د بدايددي أد ال نرجددع
ال صددميم الددذ نددراد فددي الكددود إلددى االن صدداب الطبيعددي الممعددوم وال إلددى
دوانين الطبيعي وإنما يج إرجاعده إلدى أصد نند ة الكدود  ،نده هدو الدذ
أوجد ق الكادنات  .وبما أنه بينا سابقا أد الكود ُول من عدم وأنه يسد حي
أد يصل العدم ناسه من عددم فيصدبح قوندا ،فدإد هدذا يسد لمم أد والقدا ولد
الكدددود ،وأنددده ولقددده وفددد وطدددي إلهيدددي محكمدددي ول ايدددات أرادهدددا مسددد صدما
ومسددصرا الطبيعددي وديواهددا ل نايددذ لددك الصطددي المسددبقي .وبمددا أد ا مددر هكددذا

 322حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي. 33 -32 :
 323حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م ي.22:
 324ري نارد دوقينم :الجديد في االن صاب الطبيعي -صانع الساعات ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة ، 2552 ،ي. 40 ،22:
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فنددبهي الرج د
والعلم.

سددقق بالطددرورة وال ديمددي لهددا فددي مي دماد العق د والددوحي

فانيا :إد دول دوقينم باالن صاب الطبيعي قدلي على العنواديي والعبايي
وناي ال اديي ،هو دول باط لما دلناد أعالد ،و نه ح ى وإد فرضنا جدال أد
االن صاب الطبيعي هو حقيقي طبيعيي -مع أنه ورافي من ورافات المالحدة-
فإنه ال ياب العبايي والعنواديي وال يناي ال صميم وال اديي ،د ا عمال ال ي
نسب إلى االن صاب الطبيعي نهد بناسها أنه يعم بحكمي و صميم ُمحكم
و اديي واضحي بدأ عمله من أول وليي فم در ح ى ان هى إلى ظهور
اينساد .ولم يةهر إال بعدما هي له االن صاب الطبيعي الةرو الطبيعيي
ال ي ناسبه و س قبله .فليس صحيحا أد االن صاب الطبيعي عنوادي
قصاح ساعات أعمى  ،فلو قاد قذلك ما اس طا أد يقوم بذلك العم
الجبار والمعجم .فةاهر من أعماله أنه قادن ُمكلف بدور يج عليه أد يقوم
به .فسوان دلنا بوجود االن صاب الطبيعي 325أم ال  ،فاي الحال ين يبقى
ال صميم والحكمي وال اديي من حقاد الكود ال ي ال يُمكن نايها ،وال ديمي
لنبهي دوقينم أمام ا دلي القطعيي ال ي أوردناها.
وأما بالنسدبي لقدول الملحدد سد يان واينبدرت  ،فإنده ددال قالمدا حقدا عنددما
أ ار إلى أننا ايي الوجود  ،لكنده نقطده وددال قالمدا بداطال عنددما ددال عدن
الكود (( :وأنه سيصبو يوما في برودة ال حدود لها أو أنه سيصير إلى جحيم
مسعور .حقا أد الكود قلما بدا طيعا لإلدراك  ،بددا عبادا يدر مقبدول )).326
واضح من قالمه أد هذا الملحد لم يعجبه أد يكود الكدود لده بدايدي ونهايدي ،
فسيصبو يوما في برودة ال حدود لها ،أو سيصير إلى جحيم مسدعور .فداو لق
عليدده ا مددر واضددطرب فددي مودادده فقددال (( :حقددا أد الكددود قلمددا بدددا طيعددا
لإلدراك  ،بدا عباا ير مقبدول)) .إنده لدم ياهدم أو لدم يدرد أد ياهدم بد د بدايدي
الكود ونهاي ه هما من اقبر ايات ظهورد ،فهو لم يبدأ عباا وال لقاديا ،ولن
ين هدي عباددا وسدد  ،وإنمددا حددث لدده ذلدك ليكددود مدن مةدداهر ال ايدي الكبددر
والحكمي ايلهيدي ال ُمبهدرة وال ُماحمدي ،بد د اينسداد ُولد للقيدام بمهمدي العبدادة
ال ي قلاه بها هللا عم وج  .لذلك فال بد اد ين هي الكود لي م او بار االنساد
و ك م رحل ه فيه  .لكن الرج لم من ذلك ووصاه ب نه عب ير مقبول،
نه ال ي من باهلل  ،وال يريد للكود أد ين هي ،د نهاي ه ال ارحه و وصدله
إلى مصيرد الذ ين ةرد .فهذا هو حال الملحدد يعدي دَليقدا مطدطربا  ،ح دى
 325هو من ورافات المالحدة ،وسنبين بطالنه با دلي القطعيي في الاص الاال بحول هللا عالى.
 326س يان واينبرت :الددا د الاالث ا ولى من عمر الكود ،رجمي محمد واد ا اسي ،الدار الم حدة ،دمن ، 1582 ،ي. 111 :
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وإد أظهر العنداد والجلَد َد وعددم القلد  ،لكنده دلد ودادف مطدطرب بداولده،
نه يعلم أد إلحادد لدن يدوفر لده ديئا يُنجيده فدي الددنيا وال فدي اآلورة،وإنمدا
يوردد المهالك ووسراد الدارين!!.
وبددذلك ي بددين أد إنكددار العق د الملحددد أد يكددود للكددود وطددي يسددير عليهددا
و ايي يص إليها بدعو العنواديي والعبايي لينكر بها والقه هو إنكار أدامده
المالحدة على أهوادهم وظنونهم ان صارا لدينهم .وهو من جهي أودر إنكدار
باطد مصد الف لمعطيددات العقد والددوحي والعلددم ،وينددهد علددى إفددالس العقد
الملحد في دوله بنبهي العنواديي والعبايي.
سادسا :نقد موقف الملحد في االحتجاج بالمادة عل عدم وجود هللا:
يس د دل العق د الملحددد فددي إنكددارد لوجددود هللا وقاددرد بصالقدده بالمددادة ،فك د
المالحدددة ي مسددكود بالمددادة ح ددى ُعرفددوا بالمدداديين.فعلددوا ذلددك وق د د المددادة
قدددافرة بصالقهدددا وليسددد م مندددي بددده!! وق نهدددا نادددي وجدددود هللا وال اب ددده!!.
فيقولدود :إد الكددود أسدب نند ة ،وبعددد ظهددر العقد والددذقان .327وأد الحيدداة
وجددود مدداد وأد العق د البنددر مددن ن ددا االن صدداب الطبيعددي . 328والحيدداة
ظدداهرة ماديددي نن د ت بمح د الصدددفي .329ولهددم دددول منددهور يقددول :ال إلدده
والحيدداة مددادة  .فه د هعمهددم هددذا صددحيح؟؟ ،وه د المددادة ناددي وجددود هللا؟،
وه حقا أنهم ماديود أم ورافيود ؟؟!!.
أقااول :لددك المددماعم باطلددي جملددي و اصدديال ،وال يصددح للعق د الملحددد أد
يس دل بالمادة على إلحادد وقارد بصالقه ،والمادة بريئي منه وبكارد باهلل ،وال
يح د لدده أد يح مددي بالمددادة وال أد ي سددمى بهددا .ال يح د لدده ذلددك د المددادة
م مني بصالقها وأما هو فجاحد لصالقه وقافر به .دال عدالى(( :لَ حدو أَن َم حلنَدا هَد َذا
ص ِّدعا ك ِّم حن َو حنيَ يي َّ
ك ا ح َ حماَا ُل نَطح يربُهَا
هللاي َو ي حل َ
حالقُرح َ
آد َعلَى َجبَ ٍ لَّ َرأَ حي َهُ َوا ي عا ك ُم َ َ
ُود)(الحنر ،))21 :و((فُ َّم ا حس َ َو إيلَى ال َّس َمان َو يه َي ُد َوداد
اس لَ َعلَّهُ حم يَ َاَ َّكر َ
ليلنَّ ي
ين)(فصل .))11 :
فَقَا َل لَهَا َولي حألَرح ي اي حد ييَا طَ حوعا ك أَ حو َقرح ها ك دَالَ َا أَ َ حينَا طَادي يع َ
و اصي ذلك أوال إد أص الموضو ال ي علد بالمدادة وال بدالروح وال
بالعق د  ،وإنمددا ي عل د بمددن ول د الكددود مددن عدددم .وبمددا أندده سددب أد بينددا أد
الكود ُول من عدم والبد له من وال ولقده ،فكد مدا حددث فدي الكدود فهدو
 327عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 322 :
 328عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 41 :
 329عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 131 :
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من فع الصال عم وج سدوان قداد الكدود قلده ماديدا أو روحيدا ،أو وليطدا
من الماديي والروح والعقد  .فهدذا هدو ا صد  ،فدا مر ال ي علد بالمدادة وال
بالروح وال بالعق  ،وال بمن هو ا ول في الةهور :المادة أو الروح  ،وإنمدا
ي عل ب ص الكدود فمدن ولقده بكد مدا فيده ؟؟ .وبمدا أد العدالم لدن يصلقده إال
وال م صف بك صاات الكمال ،فإد دول المالحدة بالمادة و سميهم بها هو
العد و مييددف وودددا  ،ولددن يكددود دلدديال علددى عدددم وجددود هللا ح ددى وإد
وجدت المادة فقدق  .بد إنهدا سد كود دلديال دطعيدا علدى وجدود هللا عدم وجد
ح ى وإد لم صل الروح وال العق  .فالمادة وحدها كاي ل كود دلديال دطعيدا
علددى وجددود هللا نهددا مصلودددي مددن عدددم و نددهد لصالقهددا بالعةمددي والحكمددي
وايحكام والقوة والجبروت .فهي م عددة ا كال ،و كوينها الذر ايي في
الجمال والعةمي وال صميم ال ُمحكم .وبما أنها قذلك فالمادة أعةم دلي ظاهر
علددى وجددود الصددال عددم وج د ،وعلددى بطددالد ايلحدداد الددذ ي س د ر بالمددادة
وي سمى بها هورا وبه انا وهي بريئي منه.
وبنددا كن علددى ذلددك فددال صددح مددماعم العقدد الملحددد فددي مسددكه بالمددادة
و قميمدده للددروح والعق د بدددعو أنهددا أسددب منهمددا ظهددورا ،وانهمددا مجددرد
انعكاسات ومةاهر لها ،وأنها هي أص الكود .ال صح د ا مر ال ي عل
بمن هو ا ول وال بمن هو ا وير ،وال بالمادة ال ي ُولق بها؛ وإنمدا ي علد
ب مر آور ،هو أد الكود بك مكونا ه مصلوق من عدم فدال بدد لده مدن ودال .
فالكود بك قادنا ه الماديي والروحيي والعقليي مصلوق هلل عم وج  ،وبمدا أد
ا مدددر قدددذلك فالعقددد الملحدددد ال يحددد لددده أد يحددد ج بالمدددادة وال بالعقددد وال
بددالروح ،وال أد ين سدد إلددى أ منهددا .وال يصددح أد يُقددال :المددادة أو هللا ،
وإنمددا يقددال :المددادة دلي د دطعددي علددى وجددود هللا .د المددادة ليس د أهليددي
وليسد إلهدا ك  ،وإنمددا هددي مصلددوق مددن مصلودددات هللا .فددال يصددح ال صييددر وال
ال سويي بينهما .
ثانيا :إد ممدا يبطد ةداهر العقد الملحدد بالماديدي و سدميه بهدا  ،أنده أددام
عقيد ه ايلحاديي على هدم العق والوحي والعلدم  ،و َ َم َسدك بصرافدي أد العددم
ول ناسه ف صبح قونا ماديا .فم بعد ذلك أظهر مسدكه بالمدادة وألههَهَدا هورا
وبه انا وفسر بها طور الكود وظهور الكادنات الحيي .وهذا الاع ال يصح،
نه الع ووددا و ددليس ،د الكدود يسد حي أد يصلد ناسده مدن عددم،
و د المادة ليس ملحدة وال يُمكن أد كود قذلك  .فكما أنه ال يصدح القدول
بد د الكدود ولد ناسده ،فدال يحد للملحدد أيطدا أد ي مسدك بالمدادة مددرين ،
همددا :لدديس صددحيحا أد العدددم أوجددد المددادة ،وال أد المددادة ُملحدددة  .فددبطالد
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المقدمددي الملحدددة يُبط د ن يج هددا الملحدددة ،ح ددى وإد هعددم العق د الملحددد أد
الكود هو عق وروح وليس مادة لكنده ولد ناسده مدن عددم  ،ف صدبح العددم
قونا روحيا عقليا !!!! .فال يصح له وال يح للعق الملحد أد يس دل بالمادة
على إلحادد ،وهو دد عل بها هربدا مدن اييمداد بداهلل مدع أنهدا نادي ايلحداد
و نهد هلل بصلقه لها .ولهذا فلو أد العلم درر با دلي القطعيي أد الكود بك ما
فيه أصله روح وعق وأد المادة من مةاهرهما ،فإد الملحد المعاندد الجاحدد
سينق ورافي العددم ال دي أوجددت المدادة إلدى الدروح والعقد ويقدول :نعدم إد
الكدود روح وعقد  ،لكنهمددا ولقددا ناسدديهما مددن عدددم وأوجدددا الكددود الروحددي
العقلي ولم يصلقه إلده!!!!  .و(( َو َج َحد ُدوا بيهَدا َواسحد َ حيقَنَ حهَا أَناُسُدهُ حم ظُ حلمدا ك َو ُعلُ هدواك
دك َجد َمان أَ حعد َدان َّ
ين)(النمد  ،))14 :و(( َذليد َ
داد َعاديبَديُ حال ُم حا يسد يد َ
دف َقد َ
فَدانةُرح َق حيد َ
هللاي
ود)(فصل .)) 28 :
النَّا ُر لَهُ حم فييهَا َدا ُر حال ُص حل يد َج َمان بي َما َقانُوا بيييَا ينَا يَجح َح ُد َ
فالعق الملحد جاحدد معاندد رافد للحد ُمصدر علدى إنكدار والقده ،هدادم
للعق والوحي والعلم ُم عل ب هواده وورافا ه .ف و اى المس حي من فكرد ،
وأصبح ق ين ممكنا ح ى وإد قاد هادمدا للمنطد والدوحي والعلدم .فبمدا
أد العدم حس هعمه ول ناسه من العدم ف صدبح قوندا  ،فدال يهدم بعدد ذلدك
أظهر العق والروح أم لم يةهدرا ،وإذا قداد ددد ظهدرا فهمدا ام دداداد للكدود
الذ ول ناسه مدن العددم !! .فمدا المدانع مدن أد يحددث أ دين مدن لقدان
ناسه بعدما ول الكود ناسه من عدم حس هعم العق الملحد؟؟!! .فلم يبد
ين اسمه مس حي بعدما ول العدم ناسه من عدم ف صبح قوندا!! فلمداذا ال
يصل العق ناسه ؟ ولماذا ال صل الروح ناسدها؟ .فكد دين أصدبح ممكندا
ولم يب ين مس حيال مهما قاد ورافيا وهادما للعقول والعلوم .وعليده فدال
يح للملحد أد يح ج بالمادة وال أد ي سدمى بهدا  ،نده لدم يُقدم إلحدادد وقادرد
بصالقدده علددى المددادة  ،وإنمددا أدامدده علددى ورافددي ول د العدددم لناسدده ف صددبح
قونا!! .وبما أنه قذلك فسوان سمى بالمادة ،أو العق  ،أو الدروح فدا مر لدن
ي ير ،نه أدام دينه على هدم العق والوحي والعلم .ويج عليده أد يبحد
لناسددده اسدددما ورافيدددا  ،وال يحددد لددده أد ين مدددي إلدددى المدددادة وال العقددد وال
الددروح .فالعق د الملحددد لدديس ماديددا وال عقليددا وال علميددا ،وإنمددا هددو مددن أه د
ا هدوان والةنددود وا سداطير والصرافددات ،ومدن أهد ال حريدف وال صريددف
وال وال طلي .وهذد الصاات هي ناسها ال ي ا صف بها منهج االس دالل
ايلحاد قمدا بينداد فدي الاصد ا ول .فالعقد الملحدد ال يُمكنده إال أد يكدود
قذلك مهما الع وساسق .
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ووالصي ذلك أد المدادة ال يُمكدن أد كدود دلديال علدى عددم وجدود هللا ،
وإنما هي دلي دطعي على وجدودد ح دى وإد لدم يوجدد العقد والدروح .فهدي
وحدها قافيي لهدم ق بهات المالحدة ،فهي نادطي لإللحداد وليسد داعمدي
له .لك ن العق الملحد سمى بها وان مى إليها هورا وبه اندا طدليال و حريادا
ان صارا يلحادد وهي برديي منه  ،نها م مني بصالقها وهو قافر به!! .فهدو
ليس ماديا ،وال روحيا ،وال عقالنيا ،وال علميا  ،وإنما هدو ورافدي مدن أهد
ا هوان!!.
سابعا :نقد قول الملحد بأن أكثر العلماء ليسوا بمؤمنين:
يددددعي العقددد الملحدددد – فدددي إنكدددارد لوجدددود هللا -أد أقادددر العلمدددان ليسدددوا
بم د منين ،ودلددي مددنهم فقددق م منددي بدداهلل ،في صددذ هددذا الددمعم دداهدا -مددن بددين
مماعمه السابقي -على صحي عقيد ه ايلحاديي وبطالد عقيدة الم منين بداهلل.
فه هعمه هذا صحيح ؟ ،وما هي المعطيات والنواهد ال دي اع مدد عليهدا؟،
وأليس العكس هو الصدحيح بحكدم أد ايلحداد ددادم علدى هددم العقد والدوحي
والعلم؟؟
أوال إد مددن مددماعم المالحدددة المعاصددرين أنهددم روجددوا بددين الندداس أد
هوروا المعطيات وايحصداديات ل ييدد
معةم العلمان مالحدة،ومن أج ذلك ه
هعمهم .330وقذبوا على قبار علمان الايميان قاينن اين وهايمنبرت ،وماقس
بالنك  ،ألحقوهم بالمالحدة بددعو أنهدم قالمالحددة الوضدعيين ي مندود بد د
(( ما ال يُمكن رصدد ال وجود له)).331
ثانيااا :إندده ج د اي ددارة هنددا إلددى أندده ال يُمكددن أد يكددود أقاددر العلمددان
مالحدددة ودلددي مددنهم م منددي بدداهلل قمددا هعددم ه د الن ،د العلددم لدديس ملحدددا،
وايلحاد يقوم علدى مدنهج اسد داللي فاسدد وال ينطدبق بطدوابق أوالديدي وال
عقليددي وال علميددي مددن جهددي  ،ويهدددم مددن جهددي أوددر العقد والددوحي والعلددم
بمعطيا ه الباطلي والصرافيي قما بيناد سابقا .وبما أد ا مدر قدذلك ،فدال يُمكدن
أد يكود أقار العلمان مالحدة ،وإنما الصحيح عكس ذلك ماما مدادام هد الن
مل ممين بالحياد والموضوعيي في صصصدا هم العلميدي .ولدذلك قداد معةدم
قبددار علمددان الايميددان ال ُمحدددفين والمعاصددرين م د منين بدداهلل  ،مددنهم :نيددو ن،
ومدداقس بالنددك  ،وألبددرت انن د اين ،وفيرنددر هددايمنبرت ،وماقسددوي  ،وبددول
ديراك  ،ومحجوب عبيد طه ،ومحمد باس الطادي.332
 330عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 11 :
 331عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي . 323 :علما ب د مقولدي (( مدا ال يُمكدن رصددد ال وجدود
له)) نادنناها وبينا بطالنها في الاص ا ول .
 332عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القداهرة  ،80 ، 2514 ،ومدا بعددها  ،85 ،هدام ي . 323 :و محمدد باسد الطدادي:
صيرورة الكود  ...مدار العلم ومعار اييماد  ،عالم الك الحدي  ،ا ردد  ، 215 ،ي.232 :و محجوب عبيد طه  :ما هدو العلدم؟ ،مداهو الددين ؟،
مجلي المعرفي  ،العدد . 23
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والنددواهد مددن أدددوال هد الن العلمددان و يددرهم قايددرة ،منهددا دددول فيرنددر
هيمنبرت  ((:قن طوال حيا ي مدفوعا إلى م العالدي بدين العلدم والددين،
ولم أجد في أ ود مهربدا مدن االددرار بداللدي العلدم علدى وجدود هللا )).333
ودال ماقس بالنك (( :إد قال من الدين والعلم يحدارب فدي معدارك مند رقي
ال ك د  ،ضددد االدعددان والنددك وال سددلق وايلحدداد ،مددن أج د الوصددول إلددى
معرفددي ايلدده )) .334ودددال بددول ديددراك (( :إد ايلدده وددال حسددي  ،اسد صدم
أردى مس ويات الرياضيات في صميم الكود ووضع دوانينه)).335
ومدنهم عدالم الرياضديات جدود ليندوقس درح قيدف آمدن عمالقدي العلمدان
عبدر ال داري بوجدود وددال عةديم لهدذا الكدود فقددال (( :إسدح نيدو ن بعدددما
أق ندددف ددددانود الجاذبيدددي وألدددف أهدددم ق ددداب علمدددي فدددي ال ددداري "برينسددديبا
ما يما يكددا" دددال إندده ي م د أد يسدداعد أصددحاب العقددول (أولددى ا لبدداب) أد
ي منوا باهلل ...وقان دوانين آينن ين الرياضيي مادار إندها ده الددادم وإيمانده
بوجود دوة حكيمي جبارة ولف هذا الكود "وإد لم ي من بإله الك اب المقدس
...وآالد ساندا المعرو بدا ب الروحدي لعلدم الالدك الحددي الحدادم علدى
أرفع الجوادم دال  :إد هللا هو ال اسير لمعجمة الصل )).336
ومنهم الايميادي الالكي آرفر إدنج دود ،ددال  ((:إد فكدرة ال ددو ايلهدي
فددي الكددود أ صددور أنهددا فكددرة عادلددي ومنطقيددي مامددا طبقددا لل ُمعطيددات ال ددي
وفرهـا لنـا العلم  . 337))..وددال الايميدادي دوني روفمداد(( :عندمدـا نجدـابه
روعددي الكددود وجاذبيددي الطبيعددي فإننددـا ح مددـا نن د اق أد نقاددم مددن العلددم إلددى
اييمددـاد أنددا وافد أد الكايددر مددن الايميدداديين ير د فددي ذلددك .338))...ودددال
الايميدادي فريدددريك بيرمهدام م لددف ق داب دداري العلدم (:فددي الودد الحددالي
ا وساط العلميي ع بر فكرة ول هللا للكود فكرة مح رمي أقار من أ ودد
مطى منذ مئات السنين)).339
ومنهم عالم الورافي فرنسيس قولنم ،دال (( :هناك أدلي لإليماد باهلل بما في
ذلك وجود الاواب الرياضديي والنةدام فدي الصلد  .هدذد ا دلدي إيجابيدي علدى
عكس لك االف راضيي المبنيي على نقا علم م د )) . 340ويقول الايميادي
ا مريكي قلود ها وا  (( :إد هذا الكود ليس إال ق لي صطع لنةام معين ،
وال بد له إذد من سدب أول ال يصطدع للقدانود الاداني مدن ددوانين الدديناميكا
 333عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 85 – 88 :
 334عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 85 :
 335عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 85 :
 336الددددددددددددرد علددددددددددددى سدددددددددددد يان هوقنددددددددددددغ ونقدددددددددددددد ال صددددددددددددميم العةدددددددددددديم  ،مودددددددددددددع " من دددددددددددددديات حددددددددددددراس العقيدددددددددددددة :
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=48176
 337طلع هيام :ال نادطات ال ي يايرها الملحدود في االوني االوير حول نةريي البيج بانج  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 338طلع هيام :ال نادطات ال ي يايرها الملحدود في االوني االوير حول نةريي البيج بانج  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 339طلع هيام :ال نادطات ال ي يايرها الملحدود في االوني االوير حول نةريي البيج بانج  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 340مق طاات صاع االلحاد  ، 2:من دىات حراس العقيدة ،على النبكي المعلوما يي . .
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الحراريي  ،وال بد أد يكود هذا السب ا ول ير ماد في طبيع ه  .إنه هو
هللا اللطيف الصبير الذ ال درقه ا بصار)).341
ويقول عالم الطبيعي ا مريكي أندرو قونوا  (( :إد أحدا ال يس طيع أد
ياب وط الاكرة ال دي قدول " :إد هللا موجدود" قمدا أد أحددا ال يسد طيع أد
يُاب د صددحي الاكددرة ال ددي قددول " :إد هللا يددر موجددود " .ودددد يُنكددر منكددر
وجود هللا  ،ولكنه ال يسد طيع أد يُ يدد إنكدارد بددلي  .وأحياندا يندك االنسداد
في وجود ين من ا يان ،وال بد في هذد الحالي أد يس ند كه إلدى اسداس
فكر  .ولك ني لم أدرأ ولم أسمع في حيا ي دليال عقليا واحدا على عدم وجود
هللا عالى .ودد درأت وسمع في الود ذا ده أدلدي قايدرة علدى وجدودد ،قمدا
لمس ُ بناسي بع ما ي رقه اييمداد مدن حدالوة فدي نادوس المد منين ،ومدا
يصلاه ايلحاد من مرارة في ناوس الملحدين )).342
ومنهم الكيمادي فير م الحاص على جادمة نوب إنه بسب ما أفب ه علم
الايميان عن نن ة الكود باط نةريي االناجار الكبير ال ي بين أنده باطدله
(( ُولددت قد المدادة الموجدودة فدي الكددود اليدوم  :ومعهدا قد الطاددي بددالطبع
وا ربعي أبعداد للادرات والدممن مدن حالدي أوليدي واحددة قاند ال م ناهيدي فدي
الكاافي والحرارة والط ق  .343))!...فإنه بسب ذلك دال "(( :إنه من النادر
جداك أد جد عالما ك في الايميان ملحداك )).344
ومنهم الايميادي جور إيدر دافيدم ،يقدول(( :وال يمكنندا ح
أد نابد وجدود
هللا عدن طريد االل جدان إلدى طددرق الماديَّدي وحددها؛ إذ لدم يقد أحدددَّ ”:
إد هللا
مادة” ح ى نس طيع أد نص إليه بالطرق الماديَّي ،ولكنَّنا نس طيع ح
أد ن حقَّد
من وجود هللا باس صدام العق  ،واالس نباط م َّما ن علمده وندراد؛ فدالمنط الدذ
نس طيع أد ن وذ به والذ ال يمكن أد ي طرَّق إليه ال َّن ُك هو أنَّده لديس هنالدك
ين ماد ٌّ يس طيع ح
أد يصل ناسه)).345
وأما الفيزياائي المشاهور ألبارت أينشاتاين ،فقدد قداد م مندا بداهلل ب د
صورد لده ،وددد اف در عليده بعد المالحددة عنددما هعمدوا أنده
النةر عن
ه
قاد يع قد أد ايلده هدو الطبيعدي ،وإنمدا قداد يد من بوجدود(( إلده يدر مداد
يُةهر ناسه فدي ددوانين الطبيعدي)) .346وددد أعلدن رفطده (( لاكر دي ايلحداد
ووحدة الوجود ،ب وأعلن في العديد من ق ابا ه ومحاضرا ه وحوارا ه عدن
 341نقال عن :نصبي من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلم  ،رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم د بيروت ،ي.51 :
 342نصبي من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلم  ،رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم  ،بيروت ،ي. 105 :
 343المماد دب بالنك  ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلى النبكي المعلوما يي .
 344المماد دب بالنك  ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلى النبكي المعلوما يي .
 345جور إير دافيم :الكنو العلميي اب وجود هللا  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي .
 346عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 82 ، 80 :
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طددددبه وضدددديقه مددددن المالحدددددة ينسددددبونه إلددددى ايلحدددداد ليدددددعموا وجهددددي
نةرهم)) .347وقذبوا أيطا على علمان آورين من قبار علمان الايميان مدنهم
هايمنبرت ،وماقس بالنك بدعو أنهم قالمالحدة الوضعيين ي منود بد د ((
ما ال يُمكن رصدد ال وجود له)) ،وهذا ا هدام ال يصدح فدي حقهدم .348وفعلهدم
هذا هو صددي و قيدد لمدا بينداد سدابقا بد د مدن وصدادا مدنهج االسد دالل
ايلحاد أنه يقدوم علدى االف دران وال العد والصددا  ،وال عمدد فدي اود الق
ا قاذي د  ،ندده ال ينطددبق بطددوابق أوالديددي وال علميددي ،وإنمددا يع مددد علددى
أهواده ومصالحه وان هاهي ه.
ومدن الندواهد والمعطيددات ال دي ابد أد معةدم العلمددان والنداس ليسددوا
بمالحدددة ،وإنمددا هددم م منددود بدداهلل ،أد علمددان م سسددي الجمعيددي البريطانيددي
 %90مددنهم مددن المد منين بدداهلل .ونجددد (( معةددم قبددار العلمددان مددن م سسددي
فيميان الكم والحاصلين على جوادم نوب قانوا من الم لهدي  ،وعلدى رأسدهم
أينند اين  ،ومدداقس بالنددك ،وهيمنبددرت ،و ددرودنجر ،وبددول ديددراك.وقددذلك
أ هر الرواد من علمان الم وا عصاب قانوا من الم منين ،ومنهم :روجر
سبير  ،وويلدر بناليد ،و نارلس نج ود ،وجود إقلم.349))...
ومنها أيطا أد العلمان الذين حصلوا على جادمة نوب والل  155عدام
قاد معةمهم ي منود باهلل  ،وليس مدنهم إال  10مدن الالدينيدين مدن المالحددة
والالأدريين وأماالهم.350
وفي دراسي أجر ها م سسي بي بي سي سني 2554م فدي (( عندر دول
أوروبيددي قان د نسددبي المالحدددة  . %8وفددي الواليددات الم حدددة أجددر معهددد
روب عدام 2550م دراسدي أظهدرت أد نسدبي المالحددة بلدغ  . %0وهنداك
دراسات عديدة أور أظهرت ن ادج دريبي مما سب )) .351وأ ار الايلسدو
ا مريكي المعاصر وليام قريچ إلى أد نسبي الملحدين في الواليدات الم حددة
ا مريكيي في عام 2513م قان راواح ما بين % 3 – 2 :فقق .352
ومنهدا أربددع ددهادات هامددي جدددا عددن مددد ان نددار اييمدداد وايلحدداد بددين
العلمان ،ا ولى لعالم الطبيعي ا مريكي أندرو قونوا  ،ددال (( :وفدي أفندان
الحدي الذ دار بيننا دال أحد رجال ا عمال ":سمع ُ أد معةم المن لين
 347عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 82 ، 80 :
 348عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 323 :
 349عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 11 :
 350أبو ح هللا – احمد حسن : -العلم بين االيماد وايلحاد  ،مودع ا لوقي في النبكي المعلوما يي .
 351عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 28 :
 352علي الايلسو وليام قريچ على فيلم " "The Unbelieversلـ ري ندارد دوقندم و لدورنس قدراوس  ،مدوندي علدى الندبكي المعلوما يدي  :أندا مسدلم ،
أنددددا ماكددددر ،مدونددددي صدددد ا فددددي نقددددد الاكددددر ايلحدددداد والمددددذهبي ونةريددددي ال طددددوهر /21 ،.مددددا  ، 2514 /الصدددداحي علددددى الايسددددبوك
.https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxesو محمود الم يربي :علي الايلسو وليدام قدريچ علدى فديلم ""The Unbelievers
لـ ري نارد دوقنم و لورنس قراوس  ،من د ال وحيد ،مودع ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
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بالعلوم ملحدود .فه صحيح ؟" فم نةر رج ا عمال إلد هي ف جب ده ددادال" :
ُ
وجددت فدي
إنني ال أع قد أد هذا القول صدحيح .بد إنندي علدى نقدي ذلدك.
دران ي ومنادنا ي أد معةدم مدن ا د لوا فدي ميدداد العلدوم مدن العبدادرة لدم
يكونوا ملحدين ،ولكن الناس أسانوا نق أحادياهم أو أسانؤا فهمهم)).353
والثانية للكيميادي فير دم الحاصد علدى جدادمة نوبد مطدمونها أنده ددال:
((" إنه من النادر جداك أد جد عالما ك في الايميان ملحداك )) .354ومعنى قالمده
أد علددم الايميددان علددم م د من بدداهلل ولدديس ملحدددا ،د ال البيددي العةمددى مددن
المن لين به ليسوا مالحدة وإنما هم من الم منين باهلل .
والثالثااة للايلسددو ا مريكددي المعاصددر وليددام قددريچ  ،ذقددر أد العلمددان
المد منين بدداهلل عددم وجد موجددودود بكادرة ودددوة فددي المج مددع العلمددي ،واد
منهم طادادي هدم مدن أفاضد وقبدار العلمدان ،مدنهم (( :جدور اداالس  -فدي
جامعي  -قي اود  -والذ وصاه لي أحد علمان  -فيميدان الكدود  -أو علدم
الالك ،ب نه أعلم رج ال يدمال حيدا ك فدي الكوهمولوجيدا علدى مسد و العدالم،
وهو م من بوجود الصال سبحانه .وأيطا ك قـ  -قريس وفر آينم  -وهدو عدالم
بريطاني في  -علم الكونيات الكمي  -م وصاه على أنه القمي البريطانيي في
علم الكونيات الكمي ،وهو م من بالصال .وعندنا أيطا ك  -آالد سدانديچ  -مدن
أعةم علمان الالك والذ ُوفه َي حدياا ك وهو م من بوجود هللا سدبحانه  .أيطدا ك
 فرانسيس قولن  -الرأس في منرو الجينوم البنر  ،وهو م من بوجودالصال أيطا ك  ..إل )).355
ودددال أيطددا (( :إنددك إذا نةددرت إلددى الدراسددات العلميددي حددول مع قدددات
العلمان س ك نف أد إنكار وجود الصال ليس ن يجي لعلمهم ب نهدم ددد أ حدوا
إلى هذا الحق أعني حق العلم وهم أصالك مالحدة،دد قانوا مالحدة مدن ف درة
المراهقددي دبدد أد يدددولوا حقدد العلددم ويصددبحوا علمددان .وهددذد الحقيقددي ددم
إظهارها بوضوح عن طريد سلسدلي مدن المسدوحات ددام بهدا أوصدادي علدم
ايج مددا  -إياليددن إقالنددد  -بددين  2558 - 2550قددول :إد أ ل د المالحدددة
من العلمان لم يصبحوا مالحدة قن يجي للعلوم ال ي اق سبوها ،ب قان ن يجي

 353نصبي من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلم  ،رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم  ،بيروت ،ي.102 :
 354المماد دب بالنك  ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلى النبكي المعلوما يي .
 355علي الايلسو وليام قريچ على فيلم " "The Unbelieversلـ ري ندارد دوقندم و لدورنس قدراوس  ،مدوندي علدى الندبكي المعلوما يدي  :أندا مسدلم ،
أنددددا ماكددددر ،مدونددددي صدددد ا فددددي نقددددد الاكددددر ايلحدددداد والمددددذهبي ونةريددددي ال طددددوهر /21 ،.مددددا  ، 2514 /الصدددداحي علددددى الايسددددبوك
 .https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxesو محمددددود الم يربددددي :عليدددد الايلسددددو وليددددام قددددريچ علددددى فدددديلم "The
"Unbelieversلـ ري نارد دوقنم و لورنس قراوس  ،من د ال وحيد ،مودع ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
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الةرو المحيطي ما حصول بع ال جارب الحيا يدي السديئي لهدم أو أنهدم
لم ي ربوا في بي م دين إلى ير ذلك )).356
والشااهادة األخياارة -الرابعااة -للايميددادي جددور إيددر دافيددم يقددول فيهددا:
(( وليس معنى ذلك أننا ننكر وجود ايلحاد والملحدين بين المن لين بدراسي
العلوم ،إال َّ
أد االع قاد النادع ب د ايلحاد من نر بين رجال العلوم أقادر مدن
ان نددارد بددين يددرهم ال يقددوم علددى صددح ه دلي د  ،ب د إنَّدده ي عددار مددع مددا
نالحةه فعال من يو اييماد بين جمهرة المن لين بالعلوم)).357
لك النواهد والمعطيات الهادفي الكايرة والم نوعدي هدي أدلدي دام دي ابد
بطددالد محاولددي العقد الملحددد ييددد دولدده بايلحدداد بدددعو أد معةددم العلمددان
مالحدة وليسدوا بمد منين بداهلل ،ف بدين أد العكدس هدو الصدحيح .إنهدا محاولدي
دبهي هادادي وفيهدا لديق ووددا علدى طريقدي العقد الملحدد
فا لي طدمن
ال ُم قن لل وال حريف وال صريدف ،فكداد مصديرها ال هافد وايبطدال قمدا
حدث للنبهات والمماعم السابقي ال ي ةاهر بها العق الملحد في جحودد هلل
عالى.
وإنهددا كن لنقدددنا ددبهات ومددماعم العق د الملحددد ال ددي عل د بهددا فددي إنكددارد
لوجود الصال عم وج أو مها بمقولي طليليي للملحد دوقينم هعدم فيهدا أد
وجددود هللا هددو أسددطورة ،فقددال (( :فإننددا نلقددي بال بعيددي علددى مددا ال يُمكددن أد
نعرفه أو نص إليه أال وهو ا سطورة السماويي،ولو س ل من أين أ لك
النصصيي  ،فاالح ماالت هي أد حصد علدى إجابدي ضدبابيي نصدف فلسدايي
عن وجدودد ا هلدي ،أو وجدودد ودار الطبيعدي وال دي بدالطبع ال اسدر ديئا
على االطالق )).358
أدول :قالمه باط جملي و اصيال ،وهو اهد على جه الرجد وحقددد
وقراهي ه للصدال الدذ ولقده  .وهدذا الرجد هعدم ذلدك ولدم يقددم دلديال علدى
هعمه إال ال هوين وال قميم وال هرب وال عص والحقد من دود أ دليد إال
هددواد ومماعمدده .ولدديس صددحيحا أد هللا سددبحانه و عددالى لدديس معروفددا فهددذا
قذب ،فهو معرو لدينا من قونه الذ ولقه ،ومن ق به المنملي علدى رسدله
 ،آورها القرآد الكدريم .ونحدن علدى ا صدال روحدي بده عدن طريد طاع ندا
 356علي الايلسو وليام قريچ على فيلم " "The Unbelieversلـ ري ندارد دوقندم و لدورنس قدراوس  ،مدوندي علدى الندبكي المعلوما يدي  :أندا مسدلم ،
أنددددا ماكددددر ،مدونددددي صدددد ا فددددي نقددددد الاكددددر ايلحدددداد والمددددذهبي ونةريددددي ال طددددوهر /21 ،.مددددا  ، 2514 /الصدددداحي علددددى الايسددددبوك
 .https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxesو محمددددود الم يربددددي :عليدددد الايلسددددو وليددددام قددددريچ علددددى فدددديلم "The
"Unbelieversلـ ري نارد دوقنم و لورنس قراوس  ،من د ال وحيد ،مودع ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 357جور إير دافيم :الكنو العلميي اب وجود هللا  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي .
 358ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 20 :
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وعباد نددا لدده ،ف ددنعكس علينددا أنددوار إيماننددا وطاع نددا لدده .لكددن هددذا الجاه د
المري ال يعلم ذلك نه ُمصر على الكار بصالقه ،ومطموس البصيرة.
وفانيددا ال يصددح وصددف هللا عددالى ب ندده أسددطورة فهددذا قددذب و حريددف
و ددددرور وعندددداد ،د هللا عددددالى حقيقددددي قونيددددي وعقليددددي وناسدددديي وعلميددددي
و ددرعيي ،ودددد بينددا جوان د قايددرة منهددا فددي ق ابنددا هددذا .ويبدددو أد الرج د
جاه ذلك عصبا لدينه من دود ا دليد صدحيح يع مدد عليده ،وإنمدا رأس
مالده ا هدوان والندبهات وال حريادات وال صريادات قمدا بينداد فدي ق ابندا هدذا.
والرج نسي ب ناسى الصرافات -وليس ا سداطير -359ال دي يقدوم عليهدا
إلحادد وأقبرها فالث ورافات :أولها دول العق الملحد ب د العدم ولد ناسده
ُولق صددفي.
من عدم ف صبح قونا!! .والاانيي دوله ب د الحياة على ا ر
والاالاددي دولدده بصرافددي ال طددور العطددو فددي ظهددور ا حيددان و نوعهددا قمددا
سنبينه في الاص الاال  .فالعق الملحد انقلبد مواهينده العقليدي  ،ف صدبح
عنددددد حقددداد العقددد والدددوحي والعلدددم أسددداطير وأوهامدددا ،وأصدددبح عنددددد
الصرافات وا باطي حقاد ومعطيدات موضدوعيي!! .إنده قدذلك نده أصدبح
عبددا هوادده و ددياطينه ،ف فسددت روحدده ودلبده وعقلده  ،وجعل دده مدن الددذين
دن حال يج ِّ
ندس لَهُد حم
يصدق عليهم دوله عالىَ (( :ولَقَد حد َذ َر حأنَدا لي َجهَدنَّ َم َقاييدراك ِّم َ
دن َوا يي ي
ُود بيهَدا
ُود بيهَدا َولَهُد حم آ َذاد الَّ يَسحد َمع َ
حصدر َ
دُلُوب الَّ يَ حاقَه َ
ُود بيهَا َولَهُد حم أَ حعديُن الَّ يُب ي
ود)(ا عرا . ))115 :
ك هُ ُم حال َ افيلُ َ
ض ُ أُ حولَـئي َ
أُ حولَـئي َ
ك َقا َ حن َع يام بَ ح هُ حم أَ َ
ثالثا :فم أد هذا الملحد كلم عن نن ة الكدود وهعدم أنده أهلدي ال يح دا
إلى وال وأنه محكوم بقوانين أساسيي طبيعيي حكم فيه و سيرد ،وهعم أنده
ال يصح إدوال وجود هللا فدي ا مدر د وجدودد مندكلي ح دا إلدى حد .360
وهعمه هذا باط دطعا نه سب أد بينا بطدالد القدول ب هليدي الكدود  ،نده
رعا وعلمدا أد الكدود مصلدوق ولديس أهليدا .وأمدا علقده بقدوانين
من الااب
الطبيعددي ،فقددد سددب أد نادنددنا دولدده بهددا وبينددا هاف د اح جاجدده بهددا .ولدديس
صددحيحا أد وجددود هللا عددالى منددكلي ،فهددو لدديس منددكلي أصددال عقددال ووحيددا
وعلما ،ننا أمام قود مصلوق من عدم وهذا يس لمم أد والقا عةيما ولقه ،
ف ين المنكلي ؟؟ .ال منكلي  ،وإنما المنكلي واي كاليي العويصي ال ي ال ح
لها هي قيف يصل العدم ناسه من العدم فيصبح قوندا ؟؟!!!!  .وقيدف يُوجدد
المصلددوق مددن عدددم بددال وددال ؟؟!!  .ال جددواب ،د العق د الملحددد دددال لددك
الصرافي بهدواد و منيا ده وأوهامده وورافا ده  ،ولدم يقلهدا بعقد وال علدم  ،وال
 359ا سطورة لها أص صحيح فم ا ص لط با باطي والصرافات ،وأما الصرافي فال أص صحيح لها.
 360ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 25 :
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يُمكن أد يقول بها عق وال علم  ،د ا مر بديهي  ،فبمدا أد الكدود مصلدوق
فالبد له من وال .
تابع071 :
واستنتاجا مما تقدم ذكره وو اما ك لهذا الاصد  -الاداني -ي طدح منده أوال:
لقددد بددين با دلددي والمعطيددات والنددواهد القطعيددي الكايددرة والم نوعددي بطددالد
جميددع مقددوالت العقد الملحددد و ددبها ه ومماعمدده ال ددي ةدداهر بهددا فددي دولدده
بايلحاد ونايه لوجدود هللا .فقدد نادندناد فيهدا وبيندا هاف هدا وفسدادها وبطالنهدا
من جهي ،وا طح من جهي فانيدي أنهدا ليسد أدلدي وال بدراهين أصدال  ،وإنمدا
هي أوهام وظنود وورافات عل بها العق الملحد ان صارا لدينه بال حريف
وال صريددف وال د والصدددا  .وال يُمكنهددا مددن جهددي فالاددي أد ردددى إلددى أدلددي
المد منين بدداهلل وال أد نافسددها  ،بد وال ح ددى أد ق ددرب منهددا  ،فكاند أدلددي
يقينيددي دطعيددي بميدددماد العقدد والدددوحي والعلددم افب دد وجدددود هللا عددم وجددد
وأبطلد مددماعم و ددبهات وورافددات العقد الملحددد ال ددي علد بهددا فددي قاددرد
بصالقه.
ثانيااا  :لقددد ا طددح أندده ال يصددح عقددال وال علمددا وال ددرعا االسدد دالل
بالمصلوق على ناي وجود الصال  ،فهذا باط دطعا و ناد صريح .بمعنى
آودر أنده ال يصدح االسد دالل بد مةهدر مدن مةداهر الطبيعدي أو ددانود مدن
دوانينها على عدم وجدود الصدال  ،د وجودهدا قمصلوددات ُولقد مدن عددم
يس د لمم ح مددا وجددود الصددال الددذ ولقهددا .ولهددذا فددإد دددول هوقينددغ بقددوانين
الطبيعددي ،ودوقينددم بددالجين ا ندداني ،وبر رانددد راس د بال لقاديددي او أ دددول
آوددر ي عل د بددالمصلوق فهددو دددول باط د دطعددا .د الجاذبيددي مدداال هددي مددن
مصلودددات الكددود ،وهددو ال يُمكندده أد يصل د ناسدده وال يددرد  .د العدددم ال
ين  ،وال يُمكن لال ين أد يصل ناسه من ال ين ليصبح يئا!!! .
ثالثاا :لقدد بدين مدن نقطدنا لنددبهات ومدماعم العقد الملحدد فدي جحددودد هلل
ودولدده بايلحدداد أندده عق د ُمالددس منهجددا ودلدديال  ،فددال عندددد مددنهج اسددداللي
صددحيح ،وال عن ددد بددراهين ومعطيددات صددحيحي ياب د بهددا صددحي معطيا دده.
ف قدنا بذلك صدق دول عالم الطبيعي ا مريكي أندرو قونوا  (( :إد أحدا ال
يس طيع أد ياب وط الاكدرة ال دي قدول " :إد هللا موجدود" قمدا أد أحددا ال
يس طيع أد يُاب صحي الاكرة ال ي قول " :إد هللا ير موجود" .وددد يُنكدر
منكددر وجددود هللا  ،ولكندده ال يس د طيع أد يُ يددد إنكددارد بدددلي  .وأحيانددا ينددك
االنساد في وجود ين مدن ا ديان ،وال بدد فدي هدذد الحالدي أد يسد ند دكه
إلى اساس فكر  .ولكني لم أدرأ ولم أسمع في حيا ي دليال عقليا واحدا علدى
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عدم وجود هللا عدالى .وددد ددرأت وسدمع فدي الودد ذا ده أدلدي قايدرة علدى
وجدودد ،قمددا لمسد ُ بناسددي بعد مددا ي رقده اييمدداد مددن حددالوة فددي ناددوس
الم د منين ،ومددا يصلادده ايلحدداد مددن مددرارة فددي ناددوس الملحدددين )) .361فدداهلل
عددالى لددم يعددق للمالحدددة وال دلدديال واحدددا ياب ددوا بدده عدددم وجددودد مددن جهددي،
بها هم ب دلي دطعيي من العق والوحي والعلم ُاب وجودد من جهدي
ونق
أور  .فلو قاد ايلحاد صحيحا لكان أدل ه صدحيحي ،وبمدا أنهدا قاند قلهدا
باطلي دل على بطالنه وصحي اييماد باهلل.
رابعا :لقد ا طح مما ذقرناد أد العق الملحد قما قاد محروما من اليقين
في منهجده االسد داللي ،فهدو أيطدا حُدرم منده فدي ماد ده الاكريدي ال دي اع مدد
عليها في دوله بايلحاد .فلم كن يقينيي وال بدهيي وال فطريي وال علميدي ،د
العق الملحد الذ اع مد عليها لدم يكدن عقدال عقالنيدا وال درعيا وال علميدا،
وإنما قاد عقدال حريايدا ورافيدا ما ريدا م العبدا م عصدبا للباطد عدن سداب
إصددرار و رصددد مددن جهددي ،وقدداد هادمددا للعق د والددوحي والعلددم مددن جهددي
أور  .ومن هذا حاله لن يكود مسلكه سليما  ،ولن كن ماد ده علميدي  ،ولدن
كن ن ادجه صحيحي.
وأخيرا -خامسا :-لقدد طدمن هدذا الاصد دواهد قايدرة جددا مدن أباطيد
و بهات العق الملحد وورافا ه نادنناها وبينا هياهدا و هاف هدا  ،فكاند أدلدي
و دواهد دام ددي علددى صددحي مددا ذقرنداد عددن مددنهج االسد دالل ايلحدداد ب ندده
منهج فاسد هادم للعق والوحي والعلم وا والق .فلما طبقه العق الملحد فدي
جداله ودفاعه عن ايلحاد بدالمماعم والندبهات والصرافدات ال دي أوردناهدا ،
بددين أندده عق د محددر مصددر مالددس  :فددال منهجدده االس د داللي سددليم ،وال
معطيا ه علميي ،وال ن ادجه صحيحي!!.

 361نصبي من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلم  ،رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم  ،بيروت ،ي. 105 :
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الفصل الثالث
نقد العقل الملحد في موقفه من نشأة الحياة وظهور األحياء

أوال :نقد قول العقل الملحد بالصدفة في تعليل ظهور الحياة
ثانيا :نقد قول العقل الملحد بالتطور العضوي في ظهور األحياء
 -0عرض أقوال المالحدة بالتطور العضوي
 -2نقض التطور العضوي بمعطيات السجل الحفر
 -3نقض التطور العضوي بعلم الوراثة
 -4نقض التطور بظاهرتي التعقيد وكمال الخلق ومعطيات أخرى
 -5نقض اعتراضات تطورية تتعلق بنقدنا للتطور العضوي

...........
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نقد العقل الملحد في موقفه من نشأة الحياة وظهور األحياء
أدددام العقدد الملحددد إلحددادد علددى فددالث ورافددات هددي أصددوله ودواعدددد
ا ساسيي لينكر بها وجود والقه  ،وبددونها لدن كدن لده دادمدي .ا ولدى هعمده
ب د العددم ولد ناسده مدن العددم ف صدبح قوندا!!!! .،فدم بعدد ذلدك يهدر العقد
الملحد لعب ه ووداعه وهياه وا صذ ورافي فانيي فسهدر بهدا ظهدور الحيداة علدى
ا ر  ،فددمعم أنهددا ظهددرت صدددفي ولدديس ايلدده هددو الددذ أوجدددها!!!! .فددم
بعدددها يددر لعب دده و حريادده و طددليله وا صددذ ورافددي فالاددي ف هسددر بهددا ظهددور
الكادنات الحيي  ،فمعم أنها ظهرت بال طور العطو من قادن وحيد الصليدي
إلددى حيوانددات قايددرة وقبيددرة اب دددا كن مددن الماديددي إلددى البريددي مددرورا بددالقرود
وو امدددا باينسدددداد!! .وظهورهدددا هددددذا قدددداد عندددواديا مددددن دود أ دددددو
إلهي!!!! .لك الصرافات ال ي ألبسها العقد الملحدد فدوب العقد والعلدم هورا
وبه انا هي أصول ايلحاد ،ا ولى نادنناها وبينا بطالنها في الاص ا ول،
والاانيددي والاالاددي سننادنددهما فددي هددذا الاص د  ،ونبددين هاف همددا وبطالنهمددا ،
ولماذا هما وراف اد ال حقيق اد ؟؟!! .
أوال :نقد قول العقل الملحد بالصدفة في تعليل ظهور الحياة :
بعدما هعم العق الملحد أد العدم ول ناسده مدن العددم ف صدبح قوندا ،
فإنه صلى عن هذا الصرافي نها أدت دورها وهو يعلم دطعا أنها باطلي عقال
وعلما و رعا ،لكنه بناها ان صارا لصرافي ايلحاد وإنكدارا لوجدود هللا .فلمدا
كدود العدالم فإنده لدم يكدرر القدول بالصرافدي
جان إلى علي نن ة الحياة بعدما ه
ا ولى ب د الحياة ولق ناسها من العدم  ،وإنما دال بصرافي فانيي انطالدا من
المددادة ال ددي ُولق د بالصرافددي ا ولددى ،فددمعم أد الحيدداة ظهددرت صدددفي باع د
ااعالت قيمياديدي عندواديي أدت فدي النهايدي إلدى ظهدور الحيداة مدن دود أ
دو إلهدي !!  ،هعدم ذلدك لينادي ال ددو ايلهدي فدي نند ة الحيداة ما ديا مدع
إنكارد للصال عم وج .
فمدن ذلددك أد مالحدددة هعمددوا أد الاوضدى والعنددواديي والصدددفي أوجدددت
الحياة على وجه ا ر  ،فكان فوضدى والهددي حسد هعمهدم .362و دبهوا
 362عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 101 ،28:
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دردة ددق باسد مرار علدى
(( إمكانيي ننون الحيداة بالصددفي بمجموعدي مدن القي َ
لوحي ماا يح الكمبيو ر ،ويرود أد القيردة يُمكن أد ك بالصدفي في احد
محاوال هدا الالنهاديدي دصدديدة لنكسدبير)) .363والحيداة عندددهم هدي (( ظدداهرة
ماديدددي ننددد ة بمحددد الصددددفي ،قمدددا راقمددد المعلومدددات الطدددروريي لهدددا
بالصدفي)) .364ودال الملحد بر راند راس  (( :ليس وران نن ة اينساد ايي
أو دبير .إد نند ه وحيا ده وآمالده ومصاوفده وعواطاده وعقادددد  ،ليسد إال
ن يجي الج ما ذرات جسمه عن طري المصادفي .365))...
وهعم الملحد ري نارد دوقيندم أد ظهدور الحيداة (( قداد حادفدا عارضدا
ن يجي ضربي ح )).366و(( وبدأت الحياة ن يجدي حددوث اداعالت قيمياديدي ،
أدت على دوافر الةدرو الحيويدي ال دي سدمح باالن صداب الطبيعدي)) .367
وق ذلك حدث بالصددفي . 368وحسد هعمده أد ددوانين الطبيعدي قدف وران
النندد ة ال لقاديددي اآلليددي العنددواديي العميددان للكددود والحيدداة ،و ددبهها بصددانع
ساعات أعمى ال يدر ما ياع .369
وهعم الملحد داني ديني أنه (( يُمكن إرجا ق سمي من سمات العالم
إلى آليي ميكانيكيدي عميدان ال ايدي لهدا وال بصديرة)).370وددال الملحدد سد يان
وانبددرت عددن نن د ة الحيدداة (( والحيدداة أيطددا دددد أُهيل د وراف هددا .فقددد بددرهن
جوس وس فود ليبيغ وقيمياديود آورود منذ مطلع القرد ال اسع عندر علدى
عدم وجود ما يحول دود الحصول في المص بر على مواد قيمياديي ،قحم
البولي ،مر بطي بالحياة .371))...ودال الملحد س يان هوقينغ(( :إد المصدادفي
وحدها هي ال ي سبب في حدوث هذا ال الددي الايميدادي المهدول الدذ مهدد
لنن ة الكود ،مع رفا باالناجار الكبير الذ اع قد قاير العلمدان أنده دم بسدب
ال هاب مكونات قيمياديي ما الهيدروجين والهيليدوم ،وأد إلدى نند ة الكدود
دب  14ألف مليار عام )).372
وردا عليهم ونقضا ألباطيلهم أقول :لك المدماعم والندبهات باطلدي دطعدا،
وهددي مددن ورافددات العقد الملحددد  ،وسننادنددها وننقطددها مددن فالفددي جواند :
 363عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 28 :
 364عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 131 :
 365نقال عن :نصبي من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلم  ،رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم  ،بيروت ،ي.01 :
 366عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 35 :
 367عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 113 – 112 :
 368عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 105 :
 369ري نارد دوقينم :الجديد فدي االن صداب الطبيعدي -صدانع السداعات ا عمدى ، -مصدطاى فهمدي ،مك بدي ا سدرة  ،القداهرة ، 2552 ،ي. 40 ،22:
وعمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 135 :
 370عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 322 :
 371س يان وانبرت :أحالم الايمياديين بالعاور على نةريي نهاديي  ،جامعي املي ،رجمي أدهم السماد  ،ذار طالس  ،دمن  ، 2552 ،ي. 152 :
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اولها ي عل باالس دالل بالصدفي في اسير نن ة الحيداة ،ومادادد أنده ال يصدح
االس دالل بالصدفي على ناي ال دو ايلهي في ظهور الحياة ،وال على نادي
وجود هللا عالى ،وفي حال وجودها ال نادي ذلدك .نده أوال إد الصددفي قمدا
هي معروفدي ومطبقدي فدي حيا ندا أنهدا ُحددث أمدرا فدي الواددع ب دوفر دروط
وفي فالث حاالت :ا ولى وجدود فاعد مريدد يقدوم بالاعد  ،فدال صددفي دود
فاع مريد  ،لكنده ياعد ذلدك بدال دصدد فيُحددث أمدرا صددفي مدن دود دصدد.
والحالي الاانيي  :وجود فاع يقوم باعد عدن دصدد فيعمد أمدرا يجهلده مامدا
لكندده ب كددرار المحدداوالت دددد ي وصد إلددى مددا يريددد صدددفي .والحالددي الاالاددي:
وجود فاع يعم عمال عن ير دصد في أمدر ال يعرفده أصدال ،فهدو جاهد
به ،لكنه حاول مرارا ح ى حق بالصدفي أمرا نافعا.
فواضح من ذلك أد الصدفي ال نادي الااعد وال العليدي ،بد ال حقد إال
بهما ،وإنما عني اد الااع أنجم أمرا بالصدفي ،إما أنه حققه من دود دصدد
 ،وإما أنه حققه بقصد مع جه  ،أو دود دصد مع جهد  .وفدي قد الحداالت
ال بد من فاع مريد ،فال صدفي بال فاع  .وعليه فال يصح للعق الملحد أد
يس دل بالصدفي وال أد يقول ب نها أوجدت الحياة على ا ر  ،نه في هذد
الحالي يس لمم وجود فاع مريد دام بعمليي الصددفي ال دي أوجددت ال اداعالت
الكيمياديي ال ي أوجدت الحياة حسد هعمده ،نده يسد حي أد حددث صددفي
دود فاعددد  .وبمدددا أنددده ينكدددر الااعددد فاسددد دالله بالصددددفي ال يصدددح وباطددد
ومردود عليه.
ثانيا  :إنه من المعرو والااب أد الصدفي لها وجدود فدي حيا ندا  ،ونحدن
الذين نمارسها و حدث ب يددينا وبندروطها مدن جهدي؛ لكنهدا مدن جهدي أودر
فهي في حدوفها قوم على أسباب نحدن نجهلهدا وددد يعلمهدا يرندا .قمدا أنهدا
حدث في ا مور البسيطي ير المعقدة حس حدال الااعد  ،فيسد حي عمليدا
أد حدث في ا مور المعقدة إذا قاد الااع يجهد الموضدو مامدا أو دبه
قلي ،ق د يصنع انساد طادرة بالصدفي وال علم له بصناعي الطادرات  ،فهذا
مس حي عمليا.
والصدفي ليس نايا للسببيي ،وإنما هدي جهد بهدا بالنسدبي لمدن ال علدم لده
با مر الذ ظنه أنه صدفي بالنسدبي إليده ،وددد ال يكدود صددفي بالنسدبي للدذ
سب فيه .من ذلك مداال إنسداد يسدير فدي الندار فسدقق عليده دلدو مدان مدن
العمارة فإذا قاد الم سب في سقوطه لم ي عمد إسقاطه يكود سدقوطه صددفي
بالنسدبي للطدرفين .لكدن إد قداد الدذ سدب فدي سدقوطه عمدد إسدقاطه علددى
الما ي عن دصد و رصد فالسدقوط هندا صددفي بالنسدبي للرجد االودر إذا لدم
يكن على علم بقصد الرج الااني.
111

ُ
أودذت مداال عندرة دندانير ووضدع ُ علدى واحدد منهدا
ماال ذلك أيطا :لو
عالمي سودان من الوجهين ،فم وضع ها أمامي على الطاولي الو يار الددينار
ال ُمسد هدود ،فددال ددك أنددي أوددذد مبا ددرة نددي أراد .لكددن لوضددع الدددنانير فددي
جيبددي فددم أردت اسدد صر ناددس الدددينار فددا مر يص لددف مامددا د الدددنانير
محجوبي عني وس ع مد على الصددفي واالح مداالت  ،فربمدا أودذد مدن المدرة
ا ولى ،وربما يصر في الاانيي وما بعدها ،وربما يبقي هو ا وير .في هدذد
الحدداالت أقددود اس د صرج ذلددك الدددينار بقصددد وعددن جه د بالوجدده الددذ
سدديصر ،واع مدددت علددى الح د واالح مددال ،لكددن فددي ا ول ددم ا مددر عددن
مناهدة وعلم .لكن في الحال ين أنا الذ أورج الدينارين ومارس الاعد ،
ولددم يصددر الدددينار لوحدددد فددي الاانيددي .ولددو قن د ُ أعلددم ال ي د الس د صرج
سود من المرة ا ولى قما حدث في الحالي ا ولى.
الدينار ال ُم ه
وبما أد ا مر قذلك فال يصح مجاراة المالحددة ومدوافق هم علدى أمالد هم
ال ي يطربونها قنماذ على ددولهم بالصددفي فدي نند ة الحيداة علدى ا ر .
قماددالهم الماطدد الم علدد بددالقردة الددذين يطددربود علددى لوحددات الماددا يح
الحاسوبيي .د هذد ا مالي ال صلح ل علي نن ة الحياة  ،نده ال صددفي بدال
فاع مريد ،وهم ينكدرود الااعد أصدال ،لكدن أمالد هم الدنيويدي يدذقرود لهدا
فاعال ،ولكن وراف هم الم علقي بنن ة الحياة ال يذقرود لها فاعال!!!!.
وبنان على ذلك ال يصح اس صدام حسداب االح مداالت فدي موضدو نند ة
الحياة من جهي الممن طوال ودصرا ،للرد على لك الصرافي ،بحساب الممن
وحجم المادة .د ا ص لديس فدي الدممن وال فدي المدادة وإنمدا فدي مدن هدو
الااعد ؟ وال صدددفي بدال فاعد  ،وهددذا الدذ ينكددرد المالحددة عمدددا و طددليال
ووداعا و لبيسا على الناس .فعندما يقال ماال :إد اح مال ان ا برو ين واحد
فقق بالصدفي فإنه يح ا من الممن نةريا واح ماليدا إلدى مليدار مليدار مليدار
 ...ب كرار قلمي مليار  154مرات من السنوات .373وإد ((ظهور وليهدي حيهدي
للوجددود عددن طري د الصدددفي ،ينددبه ظهددور طددادرة بددوينج  141عددن طري د
374
الصدفي ،ن يجي هبوب عاصاي على محالت دوات الصردة "!!!!!!! )) .
هذد النماذ ال يصح ذقرها نهدا قدوم علدى اسدقاط الااعد  ،وال صددفي بدال
فاع مريد  .وإذا كلمنا عن المريد ان هى قد دين ،فهدو الدذ ددام بالاعد ،
وإذا لم ند كلم عنده فدال صددفي دود فاعد  ،وال ديمدي لصددفي ورافدي المالحددة
الم علقي بنن ة الكود ،فهم أه حريف و صريف!!.
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ثالثااا :إد العقدد الملحددد أدددام دولدده بالصدددفي علددى ال حريددف وال العدد
والصدا  ،نه عندما يطدرب لندا أمالدي عدن الصددفي قمادال القدرود الماطد
لد المالحدة  ،فإنه يذقر الااع وهدو القدرود ،لكنده عنددما يدمعم أد الحيداة
نند ت صدددفي ال يددذقر فدداعال .وهددذا انحددرا عددن مددنهج االسد دالل العلمددي،
وفيددده طدددلي و العددد ووددددا و ددد و طبيددد عملدددي لمدددنهج االسددد دالل
ايلحدداد الم هاف د الددذ فصددلناد فددي الاص د ا ول .فالمالحدددة ي العبددود
وي ددالطود الندداس فددي دددولهم بالصدددفي وا مالددي ال ددي يطددربونها .فددال يصددح
منهجيددا القددول بصدددف هم وضددرب ا مال دي عليهددا بالنددواهد وال جددارب ال ددي
نعرفهددا مددن الصدددفي .ف جاربنددا مددع الصدددفي قلهددا ال حدددث إال بوجددود فاعد
مريد يقوم بالاع  ،لكن في دولهم بالصددفي فدي نند ة الحيداة يسدقطود الااعد
وياب ود فعال بال فاع وهذا ال يصح عقال وال علما وال رعا ،فهو حريف
ووددا و العد  .وبمدا أندده ال يمكدن أد حدددث صددفي بددال فاعد مريددد ،فددإد
اس د داللهم بالصدددفي علددى نن د ة الحيدداة فاسددد وباط د وال يصددح ضددربه مادداال
لذلك .ب إد ماالهم باط ب لك الطريقي وما يُبنى عليه هو ايطدا باطد  .نده
ال صدفي بدال فاعد  ،والقدول بصددفي بدال فاعد طدلي و حريدف ولديس مدن
االس دالل العلمي في ين ،وإنما هو من ال حريف وال صريف والصدا .
ولذلك فإد ظهور الحياة على ا ر ال بد لده مدن فاعد  ،وبمدا أد الحيداة
أمر معجدم وأمدر ودارق وعةديم جددا ح دى أد اينسداد بكد علومده وسدادله
الحدياي عجم عن ول الحياة ،فالبد أد يكود الااع الذ ول الحيداة والقدا
عةيما م صاا بك صداات الكمدال وإال لدن يسد طيع أد يصلد الحيداة.فالحيداة
ولقها هللا عم وج سوان دلنا بالصدفي أم ال  .وبما أد هللا عدالى عدالم ال يد
والنهادة وال يعب ودد اوبرنا بذلك فدي ق ابده أنده لدم يصلد الكدود عبادا وال
دين)(الددواد،)) 38 :
ت َوا ح َرح َ َو َمدا بَ حينَهُ َمدا َال يعبي َ
اوا ي
لعبا (( َو َمدا َولَ حقنَدا السَّد َم َ
دود)(الم منددود))110 :
و((أَفَ َح يسد حب ُ حم أَنَّ َمددا َولَ حقنَددا ُق حم َعبَا دا ك َوأَنَّ ُكد حم إيلَ حينَددا َال ُرح َج ُعد َ
فالحياة ولقها هللا عالى دصدا ال عباا ،وال يصح أد يُقال  :إنه ولقها صددفي،
د الصدفي طمن الجه  ،وهللا عالى منمد عن ذلك دطعا.ولهدذا نادى هللا
عالى عن ناسه أد يكود ول الكود لعبا وعباا ولم يق صددفي .فالصددفي ال
نادي وجددود هللا ،وال ناددي فعلده فددي ولد الحيداة و يرهددا مددن الكادنددات ،وال
يصح للعق الملحد أد يح ج بها أصال.
وبددذلك ي بددين أد الصدددفي ال ددي دددال بهددا العق د الملحددد ليس د صدددفي حقيقيددي
قال ي نراها في الوادع ،وإنما هي صدفي وهميي ورافيي او لقها حس مقاسه
ل اسير نن ة الحياة على ا ر قما او ل وراف ه الكبر ال ي هعم بها أد
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العدم ول ناسه من العدم ف صبح ديئا!! .ووراف ده الاانيدي ندبه ا ولدى فدي
أندده أفب د فعددال بددال فاع د فددي الصددراف ين ان صددارا يلحددادد  .ولهددذا أصددبح
ال اسددديراد ودددرافيين  ،نهمدددا هعمدددا فعدددالك مدددن دود فاعددد مريدددد!! .وهدددذا
مس حي دطعا ،فكما أد العدم ال يُمكن اد يصل ناسه من العددم فيصدبح ديئا
قذلك يس حي أد حدث صدفي مدن دود فاعد مريدد  .فدال يصدح وال صدلح
الصدفي ل علي نن ة الكود من عدم ،وال ل علي نن ة الحياة على ا ر .
وأما الجانب الثاني في عل بمودف العلم من مقولي العق الملحد ب د الحياة
على ا ر نن ت صدفي  .إنها مقولي باطلي في ميدماد العلدم نده أوال بمدا
أد العلم دد افب أد الكود ُول من عدم  ،وبمدا أنده يسد حي أد يصلد العددم
ناسه من العدم فيصبح قونا  ،فإد هذا يعني دطعدا أد الصدال هدو الدذ ولد
الكددود .وبمددا أد ا مددر قددذلك فددال ددك أد الصددال عددم وجد هددو الددذ ولد
الحيدداة و يرهددا مددن الكادنددات بعدددما ول د الكددود مددن عدددم .وعليدده فددال ديمددي
ل حرياات و صرياات العق الملحد ال ي بناها علدى ورافدي ولد العددم لناسده
ف صبح قونا  ،فهي باطلي دطعا ولن عطي إال مميدا من ا باطي والصرافات
وال العبات .وهذا هو حال العق الملحد قما بيناد في ق ابنا هذا!! .
ثانيا :يجد اد ال ي يد عندا أد ددول العقد بالملحدد بد د الحيداة ظهدرت
باج مدددا مدددواد قيماديدددي صددددفي ،هدددو هعدددم ال ديمدددي لددده علميدددا ،ولددديس مدددن
االس دالل العلمي أصال ،وإنما هو ظنود و صمينات وأهوان ،ولن س قيم إال
إذا ددددم المالحدددة ا دلددي الصددحيحي ال ددي ُاب د مددماعمهم  ،وهددذا لددم ي حق د
وعجموا عجما ماما عن اي ياد به ،ولو م لهم ذلك لصددعوا العدالم ب سدرد
و داموا الدنيا ولم يُقعدوها .فهي بهات ومماعم باطلي مدردودة علديهم وال
ديمي لها في ميماد العق والوحي والعلم.
والنددواهد العلميددي علددى بطددالد ذلددك الددمعم قايددرة  ،منهددا أندده مددن الاابد
علميا أد الحياة ال ي إال من حياة وال يمكن أد ي من جمداد ،و دم ال قدد
من بطالد القول بال والد الذا ي.375مما يعندي دطعدا أد هللا هدو ودال الحيداة،
نده هددو الحددي القيدوم ووددال قد دين والحددي الددذ ال يمدوت  .قمددا بيند
ال جارب المصبريي عدم صحي ذلك المعم  ،فقد أجر العلمان جارب قايرة
جدا في المصابر طيلي عدة العقود في القرد العنرين من أجد صليد الحيداة
ب وفير ق الةرو المناسبي لذلك فانلوا في ذلك فندال ذريعدا وأعلندوا عدن
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فنلهم عالنيي .376ودد اصدبح هدذا ا مدر مدن المسدلمات العلميدي الحديادي ممدا
جع العلمان ي جهود إلى هندسي الورافي وليس إلى ول الحياة.
وال يصح ال هرب بدعو أد الةرو ا ولى ال ي نند ت فيهدا الحيداة ال
كرر اآلد وال يُمكن كرارها .ال يصح نه ليس صدحيحا أد الةدرو ال
يُمكن وفيرها ،د لك الةرو يُمكن وفيرها في المصابر ،و د الحياة ال
ةهر إال في الةرو ال ي ناس ظهور الحيداة واسد مرارها ددديما وحددياا
وإال لن ةهر الحياة .وعليه فإد الحياة ظهرت في ظرو مناسبي لها ولكد
الكادنات الحيي ،ويُمكن وفيرها أيطا ،وال يُمكن للحيداة أد ةهدر دبد دوفر
الةددرو المناسددبي للكادنددات الحيددي ،وهددي اآلد م ددوفرة ،وهددي ناسددها علددى
العمددوم بدددلي أد ق د الكادنددات مددن المجهريددي إلددى الكبيددرة ،قلهددا عددي فددي
ظرو واحدة مناسبي للجميع بصاي عامي .ممدا يعندي أنده ال يصدح اف درا
ظرو ظهرت فيها الحياة وال يُمكن اس مرارها وال كرارهدا ،فهدذد مدماعم
ير صحيحي .
وبنان على ذلك فقد أصبح من الااب علميا أد آودر مدا وصد إليده العلدم
عن نن ة الحياة على ا ر هو أننا (( :ماهلنا ال نعدر م دى بددأت الحيداة
على ال حديد .ماهلنا ال نعدر حد أ ظدرو ظهدرت الحيداة .مدا هلندا ال
نع در قيددف بدددأت الحيدداة علددى هددذا الكوق د )) .377ولقددد قان د (( ن يجددي
الدراسات ال دي ددام بهدا علمدان القدرد العندرين فدي هدذا المجدال أد وضدعوا
نةريي الننون الذا ي وال طور في وماني النطحات والةنود العلميدي )).378
علمددا ب ندده ال وجددد أدلددي حاريددي وال وادعيددي بددين قيددف كوند لددك ا نددوا
الحيي  ،وهذا أقبر ل م في اري ا ر .379
ثالثا :إد مما يُبط لك المقولي ايلحاديي أيطا هدو أنده وجدد أددوال قايدرة
لعلمان ُمص صين ومه مين بنن ة الحياة أقدت علدى عددم صدحي لدك المقولدي.
منها دول س يوارت قوفماد (( :إذا أوبرك أ إنساد أنه يعر قيف نن ت
الحيداة علددى قوقد ا ر مندذ حددوالي  3،1بليددود سدني فإندده إمددا جاهد أو
مح ددال .ال أحددد يعلددم مددن أيددن جددانت المعلومددات الالهمددي لنند ة الحيدداة حددين
قان الةرو المناويي سيئي لل ايدي .وال أحدد يعلدم قيدف جدانت المعلومدات
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ال ددددي أحدددددف هددددذا ال نددددو الهاددددد للكادنددددات أفنددددان االناجددددار ا حيددددادي
الكمبر )).380
ودال الكيميادي ا مريكي قالوس دوه " (( :لقد أدت أقار من فالفين
سني من إجران ال جارب عن أص الحياة في مجاالت ال طور الكيميادي
إدراك أفط لطصامي منكلي أص الحياة
والجميئي ،إلى الوصول إلى
ٍ
بدالك من حلها ..وفي الود الحال هي ،فإد المنادنات الدادرة
على ا ر
حول نةريات و جارب أساسيي في هذا المجال ،إما أد ن هي إلى طري
مسدود أو إلى اع را بالجه " !!!.381))..ويقول الكيميادي والجيولوجي
جيار بادا "(( :ونحن ن رك القرد العنرين اليوم ،نواجه أقبر منكلي لم
ي م حلها اس مرت معنا منذ دوولنا القرد العنرين ،أال وهي :قيف بدأت
الحياة على ا ر ؟ " !.382))..
ويقدول الرياضدي والالكدي فدرد هويد  "(( :لدو فرضدنا -جددالك -أد هندداك
مبدأ أساسيا ك للمدادة اسد طا بطريقدي مدا أد يقدود نةمدا ك عطدويي نحدو الحيداة،
فيج أد يكود من السه إفبات وجودد في المص بر ..ويس طيع المرن -على
سبي الماال -أد ي وذ برقي السباحي قماال على الصليق البدادي ..امأل البرقي
ب يددي قيماويددات نددان مددن لددك ال ددي لدديس لهددا طبيعددي بيولوجيددي ..ض د أيددي
دداهات فودهددا أو واللهددا (قمددا نددان) فددم سددلق عليهددا أ نددو مددن أنددوا
اي دددعا يسددد هويك ..د ال جربدددي سددد مر لمددددة سدددني ورادددد قدددم مدددن لدددك
اينميمدددددات البدددددالغ عدددددددها  2555إندددددميم (بروي ندددددات ن جهدددددا الصاليدددددا
الحيي) ظهرت في البرقي ..س وافيك بايجابي قي أوفهر عليك الممن والمنقي
والناقات الالهمي للقيام بهذد ال جربي في الوادع ..إنك لن جد يئا ك أبداك ،ربما
باس انان وح ٍ مقطرد مكود من أحما أمينيي وقيماويات عطويي بسديطي
أور " !!!.383))..
ومنهدددا اع دددرا ال طوريدددي الددددق ورة لملدددي أورجددد عنددددما دالددد (( :
" إد مددن يددر المح م د إلددى أدصددى حددد أد كددود البرو ينددات وا حمددا
النوويي ،ال ي سم ق منها ب رقي معقد ،دد نن ت لقاديدا ك فدي نادس المكداد
وفي ناس الود  ،قما يبدو من المس حي أيطا ك أد يوجد أحدهما دود اآلودر
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 ..وعلددى ذلددك ،دددد يطددطر المددرن ول وهلددي أد يس د ن ج أد الحيدداة مددا قدداد
يمكن أد كود دد نن ت -في الحقيقي -بوساد قيمياديي " !!!.384))..
ويقول جونافاد ويلم (( :فقد عجم الباحاود فدي مجدال أصد الحيداة عدن
رح قيايي ك هود وحدات البنان الجميئيي للحياة علدى سدطع ا ر  ،وح دى
إد نجحوا في اق نا أص وحدات البنان فسيبقى أصد الحيداة امطدا ،إذ
يس طيع الكيميادي أد يصلق ق الوحدات الكيمياديي البناديي للحيداة فدي أنبدوب
او بددار ولددن يحص د علددى وليددي حيددي بددالر م مددن ددوفر هددذد الجميئددات...
الجميئددددات  ...وهكددددذا فالهلنددددا نجهدددد مامددددا قيايددددي نندددد ة الحيدددداة علددددى
ا ر )).385
ويقول الملحد جور وايلد مع رفا بالحقيقي ر م عنادد و رورد وجهله :
(( عندما ن ي لمس لي أص الحياة فإد أمامنا اح مالين لكيايي نند ها  :ا ول
هو الننون ال لقادي عن طري ال طور  ،واآلور هو ول ابداعي وارق هلل ،
ال يوجد أمامنا ويار فال  ...الننون ال لقادي م دحطده علميدا مندذ مئدي سدني
على يد باس ور وسدبيلنماني وآودرين  .هدذا مدا يقودندا علميدا لن يجدي مح ملدي
واحدة فقق وهي نندون الحيداة عدن طريد الصلد االبدداعي هلل .لدن أدبد هدذا
فلسايا ني ال أريد أد أُومن باهلل  .وبال الي او رت أد أُومن بنين مس حي
علميا وهو الننون ال لقادي عن طري ال طور)).386

وأُ ددير هنددا إلددى أد بع د المالحدددة هعددم أد نن د ة الحيدداة علددى ا ر
حدف بسب مجين قادنات حيي مجهريي من ودار ا ر  .إنده ددال بدذلك
ندده لددم (( يكددن يعلددم بةددرو الاطددان ،ولددذلك دددال بوجددود الكادنددات الحيددي
 384أليس مدة مليارات وماليين السنين قافيي لبدن الكود والحياة صدفي ومن فَم طورها ؟!! ،..مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 385جونافاد ويلم :أيقونات ال طور ،علم أم ورافي ؟  ،رجم ي أحمد ماحي ،وم من الحسن  ،مرقدم بدراهين لدراسدي ايلحداد ومعالجدي الندواهل العقديدي،
هديي مجلي براهين ،العدد ا ول  ،ي 12 :وما بعدها .
 386مق طاات صاع االلحاد  ، 2:من دىات حراس العقيدة ،على النبكي المعلوما يي . .
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المجهر يي في الاطان الصارجي للكرة ا رضيي ،ولكن قدم ا بحاث العلميدي
أفب د وجددود درجددي الصددار المطل د فددي الاطددان ال ددي ال س د طيع الكادنددات
المجهريي العي فيه ،و ير الحرارة في قواق مجموع نا النمسيي حس
دربها وبعددها عدن الندمس فقدد دراوح مدا بدين  – 355لديالك و 435+نهداراك
وح دددى إد اسددد طاع العدددي (وهدددذا مسددد حي ) فإنهدددا ال سددد طيع مقاومدددي
اي ددعا الكايددف للموجددي القصدديرة القا لددي وعوامد أوددر قايددرة قالطد ق
و يددرد  ..ومددن هنددا صددادم ال اسددير ا ول و عددار مددع معطيددات العلددوم
الحدياي)).387
ومدع عددم صدحي ذلدك فح دى إذا اف رضدنا جددال أد الحيداة نند ت ودار
ا ر  ،فهذا ال يحد المندكلي فمدن الدذ ولقهدا وجدان بهدا إلدى ا ر ؟.
وبما أد الكود مصلوق فالحياة مصلودي أيطا والبد لها من وال سوان ولقهدا
مبا ددرة علددى ا ر أو ولقهددا وارجهددا فددم نقلهددا إليهددا .فددال يناددع ال هددرب
وال عل د ب لددك الحكايددي وايحالددي علددى مجهددول ،د القطدديي ال عل د ب د ين
ظهرت الحياة  ،وإنما عل بمن ولقها ؟؟.
وأماااا الجاناااب األخيااار -الثالاااث -في طدددمن ردودا ماصدددلي علدددى بعددد
ددبهات ومددماعم ه د الن المالحدددة ال ددي سددب أد أ ددرنا إليهددا ،منهااا أوال إد
هعم الملحد داني ديني ب نه (( يُمكن إرجا ق سمي من سمات العدالم إلدى
آليي ميكانيكيي عميان ال ايي لها وال بصيرة)) .388فهدو هعدم ال يصدلح لنادي
وجود هللا  ،وال يدل على عدم وجودد ح ى وإد صح  .د العبرة ليس فدي
اآلليي الميكانيكيي مدن عددمها وال فدي ال اديدي مدن عددمها .فح دى وإد فرضدنا
جدال أد الكود حكمه آليي ميكانيكيي عميان فهذا لديس دلدال علدى عددم وجدود
هللا وال يصلح االس دالل به .د حقيقي ا مر هي أد الكود مصلوق والبد لده
مددن وددال  ،والمصلددوق يس د حي أد يكددود والقددا .فددالكود البددد لدده مددن وددال
سدددوان قددداد محكومدددا بيليدددي ميكانيكيدددي أم ال  ،وسدددوان قددداد بيليدددي عميدددان أم
مبصرة .فك ذلك يدل على وجود هللا ال على عدم وجودد .فإذا قاد محكومدا
بيليي ميكانيكيي عميان ،دل هذا علدى أد والقده هدو الدذ أراد اد يصلقده علدى
لك اآلليي ،فهو فعال لما يريد .وإد قاد ولقه بيليي م ايرة دل أيطا علدى أد
والقه أراد أد يصلقه عليها .فليس العبرة فدي الكدود أقداد ماديدا أم روحيدا ،
أو وليطا من المادة والعق  ،أو قاد ميكانيكيا أو ال ح ميا فهذد قلها دل على
الطريقي ال ي ول بها هللا عالى العالم وال دل على أنه ير موجود .فبما أد
الكود مصلوق دل هذا دطعا على أد هللا ولقه .وبدذلك سدقق م الطدات العقد
 387محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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الملحد ويكود اس دالله بالمادة العميان ،والعنواديي والصدفي ال يصدح القدول
به ،ولن يكود دليال م يدا لإللحاد.
ثانيا :إد هعم الملحد ري نارد دوقينم ب د (( دوانين الطبيعدي قدف وران
النن ة ال لقاديدي العندواديي للكدود والحيداة ،و دبهها بصدانع سداعات أعمدى ال
يدددر مددا ياع د )) .389هددو هعددم باط د دطعددا بمددا بيندداد سددابقا ب ندده ال يصددح
االح جا بقوانين الطبيعي نها هي ناسها مصلودي وال يُمكن أد كود والقدي
لناسدددها وال ل يرهدددا  .وبيندددا أيطدددا أنددده ال يصدددح االس ندددهاد بالاوضدددى ،وال
بالعنواديي ،وبالصدفي  ،نه ال عنواديي وال فوضدى وال صددفي دود فاعد ،
فالبد من وجود فاع  ،وإال لدن يحددث ذلدك .ممدا يعندي أد القدول بالعندواديي
والاوضى والصدفي ال ينادي وجدود هللا وإنمدا ياب ده ر دم أندف العقد الملحدد.
وأما نبيهه لعم العنواديي والصدفي بصانع ساعات أعمى ،فهو ضدد نده
اع ر بوجود فاع مريد ولى عمليي نند ة الحيداة .فمدن هدذا ا عمدى الدذ
أنن الحياة صدفي ؟؟  .وبما أنده مدن الاابد علمدا و درعا أد الكدود مصلدوق
من عدم ،فال ك أد الذ ول الكود هو الذ ول ددوانين الطبيعدي والحيداة
وق الكادنات ا ور  .لكن الذ ال ك فيده أيطدا هدو أد الصدال لكد ذلدك
لددن يكددود أعمددى  ،وال يصددح نددبيهه بمصلددوق سددوان قدداد صددانع سدداعات
أعمى ،أو إسكافي ضرير ،أو صانع صوراي بصير؛ وإنما يجد أد يكدود
والقا عةيما م صاا بك صداات الكمدال ،وإال لدن يسد طيع ولد الكدود بكد
قادنا دده .وبمددا أد ولد الكددود َحد َدث حقددا وفعددال فصالقدده هددو هللا عددالى  ،ولددم
صلقه عنواديي وال صدفي ،وال فوضى والدي وال مدمرة ،وال مصلوق أعمى
وال بصير .وهذا الرجد الملحدد -دوقيندم -هدو ا عمدى ،ومدن الدذين يصددق
ندس لَهُد حم دُلُدوب الَّ
دن حال يج ِّ
عليه دوله عالىَ (( :ولَقَ حد َذ َر حأنَا لي َجهَدنَّ َم َقاييدراك ِّم َ
دن َو ي
اي ي
ك
ُود بيهَددا أُ حولَددـئي َ
ُود بيهَددا َولَهُد حم آ َذاد الَّ يَ حس د َمع َ
حص در َ
يَ حاقَهُد َ
دود بيهَددا َولَهُد حم أَ حعديُن الَّ يُب ي
ود)(ا عرا . ))115:
ك هُ ُم حال َ افيلُ َ
ض ُ أُ حولَـئي َ
َقا َ حن َع يام بَ ح هُ حم أَ َ
وأخيااارا -ثالثاااا :-إد مادددال القدددرود الدددذين يطدددربود علدددى لوحدددي مادددا يح
الحاسددوب قدددلي علددى الصدددفي الصالدددي ال ددي دددد د د بالصدددفي إلددى ق ابددي
دصيدة للناعر يكسبير حس هعم المالحدة  ،فهو ماال باط مدن جه دين:
ا ولددى أندده يجد ال اري د بددين االمكدداد النةددر مددر مددا وبددين حقيقدده فددي
الوادع .د إمكاد حدوث أمر ما نةريا ال يعني أنه سي حق في الواددع ،وال
أنه يج أد ي حقد  .فالدذ ال دك فيده أد قد ددرود العدالم لدو ضدل ك د
 389ري نارد دوقينم :الجديد فدي االن صداب الطبيعدي -صدانع السداعات ا عمدى ، -مصدطاى فهمدي ،مك بدي ا سدرة  ،القداهرة ، 2552 ،ي. 40 ،22:
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على الحواسي أعواما مدا ق بد دصديدة دعريي واحددة لنكسدبير وال ل يدرد
مددن النددعران .والندداهد علددى ذلددك أد (( جربددي أجراهددا المجلددس القددومي
البريطداني للاندود  ،وفيهدا َوضدع البداحاود سد ي مدن القدرود فدي دادا لمدددة
دددهر ،و رقدددوا معهدددا لوحدددي مادددا يح قمبيدددو ر ،بعدددد أد دربدددوهم علدددى دق
أهرارها .قان الن يجي  05صاحي مك وبي دود قلمي واحد صدحيحي  ،ح دى
لو قان هذد الكلمدي مدن حدر واحدد ماد  – Aالحد أنده ال بدد مدن وجدود
مسافي دب حر  Aومسافي بعدد ح ى نع برد قلمي.390)) -
وأما الجهي الاانيي فماادها أنه ح ى لدو فرضدنا جددال أد أحدد القدردة ق د
سطرا صحيحا فنحن في هذا الحالي أمام فاع مريد ُمدرب فع ذلدك ويجد
أد ننسبه إليه  ،قما ننس إليه عمال آور دام به ق د يسرق حبي موه .ولهدذا
ال يح وال يصح للملحد أد يح ج بذلك المادال علدى إلحدادد ،وإنمدا هدو دليد
دامغ على وجود هللا عالى ،نه إذا قاد ذلك السطر أو لك الصمسين صاحي
مددن فعد القددردة ،فالبددد للكددود المصلددوق مددن عدددم ،ولقددوانين الطبيعددي ونند ة
الحياة من وال ول ق ذلدك  .وبمدا أد الصلد مدن عددم لدن يصلقده عددم وال
مصلوق  ،وال المصلوق يس طيع ول ناسه  ،وبما أد الكود بك قادنا ه ُولد
من عددم فالبدد لده مدن ودال عةديم جبدار م صدف بكد صداات الكمدال ولد
العالم  ،وإال لن يسد طيع ولقده .فدإذا قندا ددد فرضدنا جددال أد ددردا ق د لدك
القصيدة فهو داهد علدى أد هدذا القدرد هدو الااعد  ،ولده إرادة وذقدان وددادر
علدى الد علم و دددرب علدى الطددرب فددي لوحددي المادا يح ،ف صددبح أمددر الك ابددي
ممكنا من جه ه مع أنه لم ي حق ؛ فال ك أد الكود البد له من فاع ويجد
أد يكود م صاا بك صاات الكمال ،وإال لن يقدر على ول العالم ،وبما أنه
ولقه فال ك أنه م صف بذلك دطعا.
وبددذلك ي بددين ممددا أوردندداد أد اح جددا العق د الملحددد بالصدددفي فددي نن د ة
الحيداة علددى ا ر لينكددر ال دددو ايلهددي ضددمن قاددرد بصالقدده هددو اح جددا
باط وال يصح االح جدا بده منهجدا وال مدادة  ،د الصددفي ال نادي الااعد
وإنما ال حدث إال به و كود انعكاسا لصاات فاعلها .فهي ال ناي وجدود هللا
وإنما ُاب ده مدن جهدي  ،و ندهد مدن جهدي أودر بد د ودال الحيداة هدو ناسده
وال الكود ،ولن يصلقه إال ودال عةديم م صدف بكد صداات الكمدال.فقدول
العق الملحد بالصددفي والعندواديي ينددر ضدمن مدنهج االسد دالل ايلحداد
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الد ذ أدامدده علددى هدددم العق د والددوحي والعلددم  ،وعلددى ال حريددف وال صريددف
وال الع والصدا !!.
ثانيا :نقد قول العقل الملحد بالتطور العضوي في ظهور األحياء:
بعدما أدام العق الملحد إلحادد على أصلين ورافيين من أصدوله ايلحاديدي
قما بيناد سابقا فإنه أدام أصله الاال على ورافي أور هدي القدول بدال طور
العطو للكادنات الحيدي؛ فدمعم أد قد ا حيدان أصدلها واحدد طدورت عدن
بعطددها دددريجيا إلددى أد ظهددر اينسدداد  ،حدددث \لددك باع د عوام د طبيعيددي
قاالن صاب الطبيعي والطارات العنواديي .هذد الصرافي سن وسع في منادن ها
وإبطالهددا بعددد عددر طاداددي مددن أدددوال المالحدددة القادلددي بددال طور العطددو
وآليا ه.
 -0عاارض أقااوال المالحاادة بااالتطور العضااوي :منهددا دددول الملحددد بر رانددد
راسد  (( :ندده منددذ مجددين دارويددن بدددأنا ناهددم بنددك أوضددح لمدداذا كيددف
الكادنات الحيي مع بيئا ها  .وهذا يعني أد البيئي ليس هدي مدن كيدف ناسدها
من أج الكادنات  ،د الكادن هو مدن يكيدف ناسده وينمدو مر بطدا ك بةدرو
بيئ ه  ،وهدذد هدي داعددة ال كيدف البيئدي  ،وال يوجدد أ دليد علدى ال صدميم
391
فيها))
وير الملحد ري ندارد دوقيندم أد ال طدور العطدو صدحيح وهدو حد
لل ددم وجودنددا علددى ا ر  .392وهعددم أيطددا أد ا حيددان طددور باالن صدداب
الطبيعي ،وهو صانع ساعات أعمى ،فال ير  ،وال يصطق ،وله عنددد هدد
يريدد .393وعندد أد ال نابه بين ا حيان هو من النواهد على صحي ال طدور
العطدددو  .394قمدددا أد طدددور ا جسددداد فدددي كامددد و ددديهر مدددع المورفدددات-
الجينات -ال ُمن صبي طوريا .395وليحدث ويةهر ال طور العطدو مدن ناحيدي
المورفات ي طل ا مر م سدعا مدن الودد  ،396مدع حددوث كيدف للكدادن مدع
بيئ ه ،ووجود ان قاديي طبيعيي .397وال طور العطو هو ((عمليدات راقميدي
بطيئي جدا ح ى انها ك م على مد ي دراوح بدين اآلال إلدى الماليدين مدن
العقود )).398
 391بر رانددد راسددد  :لمددداذا لسددد مسدديحيا ؟ ،مبحددد  :الجددددل حدددول القددانود الطبيعدددي  ،مودعو ر فدددي اال جددداد المعدداقس للاكدددر النقدددد وال ندددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
 392ري نارد دوقينم :الجديد في االن صاب الطبيعي -صانع الساعات ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة ، 2552 ،ي. 12،14 :
 393ري نارد دوقينم :الجديد في االن صاب الطبيعي -صانع الساعات ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة ، 2552 ،ي. 40 ،22:
 394ري نارد دوقينم :الجديد في االن صاب الطبيعي -صانع الساعات ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة ، 2552 ،ي.321:
 395ري نارد دوقينم :الجديد في االن صاب الطبيعي -صانع الساعات ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة ، 2552 ،ي.223:
 396ري نارد دوقينم :الجيني ا نانيي  ،رجمي انيا ناجيا  ،دار السادي ،بيروت ، 2555 ،ي. 13 :
 397ري نارد دوقينم :الجيني ا نانيي  ،رجمي انيا ناجيا  ،دار السادي ،بيروت ، 2555 ،ي. 380 ،10:
 398ري نارد دوقينم :الجديد في االن صاب الطبيعي -صانع الساعات ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة ، 2552 ،ي.12:
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وددددال الايميدددادي الملحدددد سددد يان وانبدددرت  :إد ا حيدددان طدددور بواسدددطي
االن صدداب الطبيعددي دود وطددي وارجيددي أو إر دداد.399وهعددم الملحددد جددور
طرابيني أد نةريي ال طور أجهمت بصورة نهاديي على أسطورة آدم قد ب
للبنر وردت أص اينساد إلى حيواد. 400
واضح من أدوال هد الن المالحددة أنهدم يع قددود بدال طور العطدو  ،وهدو
عندهم يقوم على أد أص ا حيان واحد بعددما أوجددت الصددفي الحيداة علدى
وجه ا ر حس هعمهم .ودد حدث ذلك ال طور باع آلي يهن عندوادي هين،
هما :االن صاب الطبيعي  ،والطارات الورافيي.
 -2نقض التطور العضوي بمعطيات السجل الحفري:
ُع بر أدلي معطيات السج الحار أدو أدلي دح ال طدور العطدو
ونقطه ،إنها بح أدلي حاسمي اب بطالنده دطعدا بمدا طدمنه مدن حاريدات
ومعطيات ماديي ناي ال طور بنوعيه الدارويني والموجه .و لقد دم اق ندا
أقادددر مدددن  305مليدددود أحادددورة  ،وال وجددددد مدددن بينهدددا أحادددورة واحدددددة
ان قاليي -401طوريي -م جمعها في ظر  105سني .
و اصي ذلك أوال ي عل بالعصر الكمبر منذ نحو  255مليود سني وما
بعدد ،وفيه حدث ما يُعر باالناجار الكمبدر  ،وفيده ظهدرت ا حيدان بقدوة
وقارة وفج ة من دود أيي مقددمات طوريدي ،فهدو اناجدار أحيدادي قبيدر .مدن
مةاهرد وصداا ه ومعطيا ده أد عصدور مدا دبد الكمبدر قاند واليدي مدن
الم حجددرات .402وفيدده ظهددرت (( الكايددر مددن أ ددكال الحيدداة الحيوانيددي فددي
السجالت الصدصريي مدع بدايدي العصدر الكمبدر  ،حيد نند ت معةدم ُ دع
الحيواندات المعروفددي (أقاددر مدن  )%50فددي هددذد الا درة الصد يرة مددن عمددر
ا ر  -اس مرت نحو  0إلى 15مليود سني فقدق وفد ال قدديرات الحاليدي-
)) .403وسددمي باالناجددار الكمبددر ندده ظهددرت فيدده أعددداد (( رهيبددي مددن
الكادنات الحيي في ود واحد ...ظهرت دفعي واحددة )).404وقاند أجهم هدا
دال مددن ال عقيددد .ولددم كددن ا نددوا ةهددر دددريجيا
وأعطدداؤها م ددع بقدددر عد ٍ
405
 .علمدا ب نده ددد
ام دادا سالفها وإنما قاند ةهدر فجد ة وقاملدي ال رقيد
 399س يان وانبرت :أحالم الايمياديين بدالعاور علدى نةريدي نهاديدي  ،جامعدي داملي ،رجمدي أدهدم السدماد  ،دار طدالس  ،دمند  ، 2552 ،ي، 152 :
.153
 400جورج طرابيشي  :العلمانية كجهادية دنيوية  ،موقع أوان على شبكة األنترنت ،يوم . 2558/11/51 :
 401افناد من البراهين ا ساسيي قافياد لدح نةريي ال طور ،حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 402محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 403السج ا حاور (أم دارود الماقود ) "فص من ق اب صميم الحياة " /مدوني " نةريي ال طور وحقيقي الصل  ،على النبكي المعلوما يي .
 404هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 314 :
 405هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 314 :
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وجدت في عصر ما دب الكمبر قادنات وحيددة الصليدي ،لكدن فجد ة ظهدر "
نددو حيددو مددده بصصادصدده المعقدددة "و ميددمت فيمددا بينهددا بصصددادا
مص لاي ماما  .وظهر فرات قبير من طبقات رسوبيي واليي ماما من أ أفر
للحياة بين الكادنات الجديدة وقادنات ما دب الكمبر وحيدة الصليي من جهي،
وهي مص لاي أيطا من ناحيي ا صول وال رقيبي المعقدة من جهي أور .406
فم بعد ذلك االناجار ا حيادي الكبير اس مرت ا حيان في الةهور بناس
الطريقدددي جمعدددا بدددين الةهدددور الاجدددادي وعددددم ال يدددر ،أ بدددال أسدددال وال
مقددددمات طوريدددي .407فكانددد مجموعدددات الحيواندددات الكبدددر قدددالمواحف
والسددالحف (( وجددد دومددا فجدد ة علددى ا ر مناصددلي عددن المجموعددات
ا ودددر باجدددوة هيكليدددي وال سدددلف لهدددا)) .408وددددد دددم الةهدددور الاجدددادي
والم كرر ق ا نوا الحيوانيي دود مقدمات طوريي.409
و بين مدن داري معةدم م حجدرات اندوا الكادندات أد مدن مميما هدا ((
الةهور المااجئ  :فعند دراسي أ منطقي معيني فاد االنوا الحيا يدي فيهدا ال
ةهر بنك دريجي بال حول الااب من والل أسالفها ب الوادع انها ةهر
في ناس الودد آودذةك دكلها المك مد )) .410وهدذا الةهدور الماداجئ ينطبد
أيطا على قافي أنوا ا حيان المعاصرة أيطا ،ومنها اينساد.411
لددك المعطيددات الحاريددي والجيولوجيددي مدداذا ُب دين لنددا ؟ ،ومدداذا نس د ن ج
منها؟ ،إنها ُبديهن لندا حقداد هامدي جددا دنق ال طدور العطدو مدن أساسده
و كنف مد هاف العق الملحد في دوله بال طور .منها إد ا حيان الكايرة
والم نوعددي ا حجددام ال ددي ظهددرت فددي العصددر الكمبددر ُولقد ولقددا واصددا
مناصددال ظهددرت فج د ة ولددم طددور عددن يرهددا  ،وال قدداد لهددا سددلف  ،وال
مرت بمقدمات طوريي .ومنها أد الةهدور الماداجئ ندوا ا حيدان اسد مر
في الةهور ال ُم كرر بعد االناجار ا حيادي الكبير إلى ظهور أنوا الكادنات
المعاصرة لنا ومنها اينساد بناس اآلليي جمعا بين الةهور الاجادي مع عدم
ال ير ،فهي لم طور عن يرهدا وإنمدا ُولقد ولقدا واصدا مبا درا فجاديدا.
 406هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي.21 :و محمد نبي الننوا ي :ايسالم ي صد لل رب الملحد  ،دار القلم  ،دمن  ،ي. 251 :
 407فريد مددن العلمددان  :ولد ال طددور ،رجمدي إحسدداد حقددي  ،ط  ، 2دار الناددادس  ،بيددروت  ، 1583 ،ي 01 :ومددا بعدددها .وعمددرو ددريف :ورافددي
ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي.151 :
 408فري من العلمان  :ول ال طور ،رجمي إحساد حقي  ،ط  ، 2دار الناادس  ،بيروت  ، 1583 ،ي 01 :وما بعدها .
 409مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،درجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي . 24 :وفريد مدن العلمدان  :ولد ال طدور ،رجمدي إحسداد
حقي  ،ط  ، 2دار الناادس  ،بيروت  ، 1583 ،ي .81 :و ابن ولياي :الحجج العصمان في نق نةريي داروين في الننون واالر قدان ،مطبعدي والدد بدن
الوليد ،دمن  ، 1511 ،ي . 48 :و والد قبير عالل :الداروينيي في ميماد ايسالم والعلم  ،دار البالت  ،الجمادر ،ي. 12 :
 410اران ا هر علمان ال طور المعاصرين حول نةريي ال طور من والل درانات من ق بهم العلميي ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يدي.و عمدرو
ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 155 :
 411محمد نبي الننوا ي :ايسالم ي صد لل رب الملحد  ،دار القلم  ،دمن  ،ي. 251 :
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ومنها أنه ال وجود للسدلف المند رك بدين مجموعدات ا ندوا  ،بمعندى عددم
وجود حلقات وسيطي بين لك ا نوا  ،نها ُولق ولقا فجاديا مس قال قامال
ب عطدددادها وأجهم هدددا ولدددم طدددور عدددن يرهدددا .هدددذد الحقددداد هدددي أدلدددي
ومعطيددات علميددي ماديددي دطعيددي ددنق ال طددور العطددو و هدمدده بنوعيدده
الدارويني والموجه ،و ُبدين مدد هافد العقد الملحدد فدي اع قدادد بدال طور
العطو ودفاعه عنه .
و جدر اي ارة هنا إلى أد الطبي ال طور عمدرو دريف 412عنددما
ذقر أد الدراسات وا بحاث المعاصرة الم علقي بالعصر الكمبر ومدا بعددد
بين د أد الكايددر(( مددن فددرو ددجرة الحيدداة مقطوعددي ا ص د  ،أ ال يُمكددن
العاور علدى أسدال لكادنا هدا ،ق نهدا ددد بم د فجد ة )).413علهد علدى ذلدك
بقوله ب د الةهور الاجادي ظهر بالصل الصداي أو ب عدديالت جينيدي ميدرة
موجهددي .414و عليقدده هددذا فيدده ح د وباطدد  ،فددال يصددح دولدده ب د د الةهددور
الاجادي ظهر بالصل الصداي أو ب عدديالت جينيدي ميدرة موجهدي .415وإنمدا
ظهر بالصل الصاي فقق  ،وهذا الدذ أفب ده الحاريدات  ،فهدي ابد الصلد
الصاي وال اب طورا أصال ال داروينيا وال موجها  .مدن ذلدك أد قادندات
االناجار الكمبر ظهرت فج ة وب عداد وأحجام قايرة جدا وقاملي ومن دود
مقدددمات طوريددي وال قدداد لهددا سددلف  .فكيددف عم د هنددا حكايددي المورفددات
ال ميرة الموجهي ؟؟!! فال مكداد لهدا هندا دطعدا .ومنهدا قمدا سدنبينه الحقدا أد
عددا قبيرا من الحاريات ال ي وصدل نا مدا دمال حيدي إلدى اليدوم وجددناها مدا
يير يُذقر .فهدي لدم طدور أصدال  ،فد ين حكايدي
مال قما هي من دود أ
ال طور الموجه ب عديالت مورفيي ميرة ؟؟!!  .ومنها قمدا سنوضدحه دريبدا
أنه بين طبقات ا ر الجيولوجيي وجود أنوا قايرة انقرض من طدور
وال رق سلاا ،فدم ظهدرت طبقدي أرضديي أودر قبيدرة واليدي مدن أ آفدار
لألحيددان ،فدددم بعددددها ظهددرت أحيدددان جديددددة فجدد ة قاملدددي مدددن دود مقددددمات
طوريي .فهي ولق ولقا مناصدال قدامال  ،وال يصدح أد يقدال بمدا دالده ذلدك
الرجد ال طددور  .ومنهددا إد ددول الرجد بال عددديالت المورفيدي ال ميددرة هددو
ناسه القول بال طور بواسطي الطارات د الطارات يدرات ورافيدي ،وهدذد
لو حدف سوان بسرعي أو ببقن ،أو بعنواديي أو ب وجيه يجد أد ُصداحبها
يددرات علددى الجسددم ليحدددث ال طددور الممعددوم .وهددذا لددو حدددث لةهددر فددي
 412هذا الرج طور لكنه يمعم أد طورد ليس داروينيدا ينادي وجدود هللا و سديرد العندواديي واالن صداب الطبيعدي  ،وإنمدا طدورد موجده يقدوم علدى أد
االع قاد ب د هللا هو الموجه لل طور  .والحقيقي أد ال طور قله باط ومن الصرافات و ال يصدح ال اريد بينهمدا ،وهدذا ا مدر بينداد وأفب نداد بعندرات ا دلدي
في ق ابنا هذا .وهذا الباح -هداد هللا -سلق على آيات درآنيدي وأولهدا د ويالت حريايدي ل ما دى مدع هعمده بدال طور العطدو الموجده ،فمدارس االن قدان
واالواان وال الع والهجوم على السلف في عامله مع اآليات الم علقي بصل آدم –عليه السالم.-
 413عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي.151 :
 414عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي.151 :
 415عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي.151 :

155

الحاريات قدلي علدى ال طدور العطدو الدذ حددث ،والمعدرو بالحلقدات
الوسيطي .لكن هذا لم يةهر في السج الحار الكمبر وال بعدد ،فلم ةهر
فيه ا كال االن قاليي الممعومي .فدل هذا على بطالد هعم الرج الذ دال
قالما صحيحا عندما نقدد ال طدور العطدو  ،لكنده راجدع عنده عنددما نسدبه
إلى ال طور الدارويني لينقذ طورد الموجه ،لكنه نسي أو ناسى أد معطيات
السددج الحاددر هددي نق د لل طددور العطددو وهدددم لدده بنوعيدده الدددارويني
والموجدده  .د ال طددور العطددو واحددد فددي أصددله ب د النةددر عددن آلي دده،
فهدذا أمدر فدانو  ،فلدو فبد ال طدور العطددو فدال هدم آلي ده ،وبمدا أنده أفب نددا
بطالد ال طور العطو بذا ه ،فك آليا ه باطلي بالطرورة.
ثانيااا :بالنسددبي لمعطيددات السددج الحاددر الم علقددي بالحاريددات الحيوانيددي
الهادمددي لل طددور العطددو  ،فقددد طددمن أدلددي و ددواهد قايددرة جدددا ددنق
ال طور نقطا اما و ُبين بطدالد مدماعم العقد الملحدد فدي دولده بدذلك ومدد
انحرافه عن منهج االس دالل العلمي .أذقر منها النواهد والمعطيات اآل يي:
أولهااا ماددادد أد ال نقيبددات الحاريددي فددي طبقددات ا ر بيندد (( وجددود
حاجم رابي ياص بين ا نوا الحيوانيي  ،فقد ُعار على بقايا قايرة حيان
ماديي وبريي صد يرة وقبيدرة فدي طبقدي واحددة ،فدم دال ذلدك حداجم رابدي ال
يح دو علدى أ أفدر للحيداة ُمطلقدا .فددم ظهدرت بعددد طبقدي أودر فيهدا بقايددا
حيوانيددي .وهددذا يعنددي أد ا حيددان القديمددي ال صددلي لهددا با حيددان ال ددي جددانت
بعدددها ،فص د بينهمددا همددن لدديس بالقصددير ا مددر الددذ سددمح ب كددوين طبقددي
رابيددددي حدددداجمة بينهمددددا  ،كوندددد باعدددد الكددددواراث الطبيعيددددي علددددى رأ
الجيولوجي قوفيه  .وهذا الحاجم الااص دلي ماد على أد قادنات الطبقي
السدالى انقرضد ولدم درك ولادا لهددا ،وأد أحيدان الطبقدي العليدا ُولقد ولقددا
مس قال  ،ولم يكن لها سدلف  ،ولدم طدور عدن أ دكال ان قاليدي وسديطي)).416
فلم طور طورا داروينيا وال موجها .
الشاهد الثاني :ي عل أيطا بحالي ووضدع الحاريدات فدي طبقدات ا ر ،
فقددد بددين مددن (( دداري معةددم م حجددرات انددوا الكادنددات طددمن ميددم ين
منادط ين لنةريي ال طور :االولى  :الرقود  ،حيد ندر اد معةدم االندوا
كود بدود يير في ا جاد حيا هدا ال كوينيدي افندان حيا هدا فدي ا ر حيد
ةهر في السج االحاور منابهي جدا لحالها ود انقراضها أ انها ي
ييددر يطددرأ عليهددا )) .417ف لددك ا حيددان قان د
الددى الحيدداة و ص اددي دود أ
ير يطرأ عليها وهدذد الحقيقدي ندهد
عي فم نقر دود يحدث لها أ
 416والد قبير عالل :الداروينيي في ميماد ايسالم والعلم  ،دار البالت  ،الجمادر ،ي. 12 :
 417اران ا هر علمان ال طور المعاصرين حول نةريي ال طور من والل درانات من ق بهم العلميي ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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لها الحاريات والوادع بالنسبي لل دي بقيد حيدي إلدى اليدوم .والميدمة الاانيدي ((
الةهور المااجئ  :حي عند دراسدي أ منطقدي معيندي فد د االندوا الحيا يدي
فيها ال ةهر بندك ددريجي بدال حول الاابد مدن ودالل أسدالفها بد الواددع
انها ةهر بناس الود آوذةك كلها المك م )).418
معنى ذلك أد الحاريات ال ي اح اة بها طبقات ا ر هي أدلي دطعيي
همانهدا وما د مدن دود أد طدور إلدى قدادن آودر ،فلدم يطدرأ
ب نها عا
يددر عليهددا .قمددا أنهددا مددن جهددي أوددر قان د ةهددر فج د ة قاملددي
عليهددا أ
ال كود من دود مقدمات وأسال طوريي .فلم يطدرأ عليهدا طدور دارويندي
وال موجدده  .ب د وال يُمكددن أد يحدددث لهددا ذلددك  ،د الحاريددات فددي طبقددات
ُابد ب نهددا لددم طددور ،وال ظهددرت عددن سددلف ،وإنمددا قاند ةهددر
ا ر
فج ة من دود سلف بسب االنقطدا ال دام لوجدود طبقدي ا ر ال دي اصد
بين ا حيان السابقي والالحقي.
الشاااهد الثالااث -ماان معطيااات السااجل الحفااري :-ماددادد أندده ي بددين مددن
السج ا حاور أد ا حيان بعد االناجار ا حيادي الكمبر الاجادي الكبير
يدر
منها مجموعي من ا حيان بقي على حالها إلى يومنا هذا مدن دود أ
ظاهر لعنرات أو مئات الماليين من السنين .ومنهدا مجموعدي بقيد فاب دي
يددر إلددى أد انقرض د فيمددا بعددد .ومنهددا مجموعددي ظلد علددى
مددن دود أ
حالها دود ير لا رة طويلي قما هي ُمبيني في طبقدات ا ر  ،لكدن ةهدر
ت فانوي ديك ضددمن النددو الواحددد بدددال مددن إظهددار نددو واحددد
عليهددا (( نوعددا ٍ
ي حول دريجيا من ك إلى آور .وبهذا الحال ي ا السدج ا حادور مدع
ما يعلمه مربو الحيوانات والنبا ات منذ همن ،وهو َّ
أد ان قان سالالت معيندي
دد ين ج نوعات مايرة و ير اع ياديي من الورود أو الكالب ،لكدن أيكهدا منهمدا
ال ي ير عن قونه وردة أو قلبا)) . 419وهذد ال يرات ا ويرة ضمن الندو
الواحد حدث بال ماو ال بال طور  ،فهو ليس طورا عطويا داروينيدا وال
موجها ،نه ال يُ ير النو وإنما يبقى محصورا ضمن أجناس النو الواحد
بال ماو قما هو واضدح فدي أجنداس بندي آدم  ،فهدي قايدرة وم نوعدي :لوندا
وحجما و كال .
الشاهد الرابع :ي عل بالبك ريا ،فهي قادنات حيي عود إلى ما دب ا حيان
ال ددي ظهددرت فددي االناجددار الكمبددر  ،يرجددع بعطددها إلددى أقاددر مددن فالفددي

 418اران ا هر علمان ال طور المعاصرين حول نةريي ال طور من والل درانات من ق بهم العلميي ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 419السج ا حاور (أم دارود الماقود ) "فص من ق اب صميم الحياة " /مدوني " نةريي ال طور وحقيقي الصل  ،على النبكي المعلوما يي .
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ماليير سني  ،لكنها لم طور وبقي على حالها إلى اليوم قمدا هدو مبدين فدي
الصورة أدناد. 420

ومنهددا أد بك ريددا كددافر باالنقسددام ق د عنددرين دديقددي بددالر م مددن قونهددا
صاب بدالطارة بعدد  25ألدف جيد مدن أجيالهدا لكدن ال يوجدد أ فدرق بينهدا
وبددين أجدددادها مددن البك ريددا ال ددي عا دد دبدد  055مليددود سددني ،وال مدددع
أجددددادها مدددن البك ريدددا ال دددي عا ددد دبددد مليدددار سدددني قمدددا أفبددد ذلدددك علدددم
الم حجددرات)) .421ويوجددد مددن (( علمددان الم حجددرات مددن يددذقر أد البك ريددا
والطحال الصطران والمردان عا في العهد السلور والبرمي وهي من
العهود الجيولوجيي القديمي .ويرد في بع الك أد هذد البك ريات وجددت
دب  355مليدود سدني ،وفدي ق د أودر أنهدا وجددت دبد  05مليدود سدني،
وأنهددا طددوال ومسددين أو  355مليددود سددني لددم يددر وأد البك ريددات الحاليددي
ندددبه لدددك البك ريدددات السدددابقي مامدددا)) .422فدددال وجدددود لل طدددور العطدددو
الدارويني وال الموجه في الكادنات المجهريي وال الكبيرة.
الشاهد الخام  -مان معطياات الساجل الحفاري :-مادادد أد الديدداد هدي
أيطا ظهرت دديما منذ االناجار الكمبر لكنها لم طور وبقي على حالهدا
إلى اليوم ،فلم يحدث لها طور دارويني وال موجده .مدن ذلدك أد احدد اندوا
ديداد المحيق لم ي ير قار من  055مليود سني . 423ومنها م حجرة ليردي
رجع إلى  28-04مليود سني ،وهي ما مال موجدودة إلدى اليدوم ولدم يحددث
لها أ طور قما هو مبين في الصور ين اآل ي ن:424

 420مق طاات صاع االلحاد  ، 2:من دىات حراس العقيدة ،على النبكي المعلوما يي . .
 421اذا فقد االن صاب دورد فمن المسئول عن ق هذا ال نةيم واالبدا ؟  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 422اذا فقد االن صاب دورد فمن المسئول عن ق هذا ال نةيم واالبدا ؟  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 423الموسوعي العربيي العالميي  ،مادة :المحيق .
 424هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 428 ،355 :
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الشاهد السادس -من معطيات السجل الحفري :-ي عل بالحنرات  ،فهي
قادنات حيي قايرة العدد وال نو  ،لكن ليس لهدا أ داري طدور  .425منهدا
الحاريات الحنريي اآل يي :أولها حاريي ليعسوب دديم يرجع إلى  130مليود
سددني  ،وال ص لددف عددن اليعسددوب الموجددود اليددوم ،فلددم يحدددث فيهددا طددور
دارويني وال موجه  ،قما هو مبين في الصور ين اآل ي ين:426

والحفرية الثانية :م حجرة لصناسان " أبو العيد "ـ عدود إلدى مدا بدين11 :
ألف سني إلى 1،8 :مليود ،وهي ناسها ما مال موجودة إلى يومندا هدذا مدن
دود أ طور ،قما هو مبين في الصور ين أدناد:427

والحفرية الثالثة :م حجرة لنملي مجنحي رجدع إلدى  20مليدود سدني ،لدم
طددور وال حدددث فيهددا يددر ،فهددي نددبهه النملددي المجنحددي الموجددودة فددي
 20 425سببا ل نك في نةريي ال طور (نقال عن د .وال براود ،مرقم الصل العلمي)  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 426هارود يحيى :هدم نةريي ال طور في عنرين س اال  ،ي. 141 :
 427هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 131 :
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هماننا ،فال حدث لها طور دارويندي وال موجده قمدا هدو مبدين فدي الصدور
اآل يي: 428

الحفرية الثالثة :م حجرة لنحلي عاديي عمرها  04 - 31مليود سني
لم ير عن مايال ها اليوم في قاير وال دلي  ،قما هو مبين في الصورة.429

الحفرية الرابعة :م حجرة لنحلي بال إبرة رجع إلى  20مليود سني  ،وهي
نددبه مامددا النحلددي عديمددي ايبددرة الموجددودة فددي هماننددا ،قمددا هددو مبددين فددي
الصورة.430

الحفريااة الخامسااة :م حجددرة لنددوعين مددن الجددراد :ا ول لجددرادة الددمر
رجددع إلددى  185مليددود سددني  ،والادداني لجددرادة عاديددي عددود إلدى 158 -52
مليود سني ،وق منهما يندبه جنسده الموجدود اآلد  ،قمدا هدو مبدين الصدور
اآل يي:431

 428هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 224 :
 429هددارود يحيددى :أطلددس الصل د  1 ،ي. . 34 ، 32 :و أبددو ح د هللا  :ايددن ال طددور يددا دعدداة ال طددور  ،مدونددي (( أبددو ح د هللا )) علددى النددبكي
المعلوما يي .
 430هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 228 :
 431هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 312 ،355 :
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جرادة عادية
الحفرياة السادسااة :م حجددرة لصرصدور يرجددع إلددى  120مليدود سددني ولددم
ي ير إلى اليوم فهو يُنبه ماما الصرصور الموجود في هماننا ،فلدم يحددث
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لددده طدددور دارويندددي وال موجددده ،قمدددا هدددو مبدددين فدددي الصدددورة اآل يدددي:432

الحفرية السابعة :م حجدرة لعقدرب يرجدع إلدى  115ماليدين سدني ،وبجانبده
حاريددي لجددرادة سددبق اي ددارة إليهددا ولددم ي طددورا وال حدددث لهمددا يددر ،وال
طور دارويني وال موجه ،قما هو واضح في الصورة أدناد.433

الحفرية السابعة :م حجرة لعنكبوت يرجع إلى  300 - 250مليود سني
ير وال طور دارويني وال موجه  ،فهو ال يص لدف عدن
 ،ولم يحدث له أ
434
العنكبوت الذ نعرفه اليوم ،قما هو ُمبين في الصورة اآل يي .!! .
 432أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 433أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 434نقلها الباح ابو الح هللا من أطلس الصل  .هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 35 :
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الحفريااة الثامنااة :عل د بحاريددي ذقر هددا عدددة مصددادر علميددي وإعالميددي
قمجلي العلوم ،ومجلي الطبيعي ،ودناة بي بي سي  ،وصحياي نيويورك دايمم
–  /23جواد2555 /م – فذقرت أنده اق ندا حاريدي طيدر أدددم فدي العمدر
من طادر ا رقيوب رقس -ددرعمرد بـ  105مليود سني -بـ  10مليدود سدني
 ...ال ددي ددم اسد صراجها مددن النددرق ا وسددق وال ددي رجددع إلددى  225مليددود
سني  .)) ...فمن أوصافه أنه طير قامد يُندبه الطيدور ال دي نعرفهدا اليدوم،
من ذلك أنه ُم طى بالري  ،ولديه عةمي ال ردوة.435
لك الحاريي ُددح حكايدي ال طدور الممعدوم ،د ذلدك الطيدر يندهد أد
الطيور بصاا ها ا ساسيي منذ أقار من  255مليود سني إلى اليوم لم يحددث
فيهددا طددور عطددو  ،وأد القددول ب د د طددادر ا رقيددو يرقس هددو " الكددادن
االن قدالي الددذ انحددرت مندده الطيدور" هددو ددول يددر صدحيح ،د الحاريددي
المك ندداي أسددب مندده ب  10مليددود سددني ،فكيددف يكددود هددو ا صدد الددذ
انحدرت منه الطيور436؟؟ .علمدا يد د طدادر ا رقيدو يرقس مدا هدو إال طيدر
من الطيور وقاد مكسوا بالري .437
وأمااا الشاااهد السااابع في طددمن حاريددات قايددرة وم نوعددي مددن ا حيددان
البحريي ،أولها  :حاريي سمكي السليالقان أو الكويالقان  ،قاد يُع قد أنهدا
سمكي منقرضي منذ عنرات الماليين من السنيين  ،وبندى عليهدا ال طوريدود
أوهاما ووياالت قايرة بدعو أنها طورت من البحر إلى البر ،وأنهدا حلقدي
وسيطي بين السمك والاقريات البريي ،وأنها او ا منذ نحو  155سدني .لكدن
الحقيقي لم كن قذلك  ،فقد م اصطياد هذد السمكي في عدة مناط مدن العدالم
فاصطيد منها أقار من  255سمكي  ،قمدا ُعادر لهدا علدى حاريدات عدود إلدى
أقار من  455مليود سدني .وبعدد البحد بدين أد السدمكي ليسد قمدا صيلهدا
 435أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 436أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 437أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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ال طوريود ،وإنما هي ما مال قما قان في القديم دود أ طدور ممعدوم،
وال قان حلقي وسيطي بين ا سماك والكادندات البريدي .438فدال هدي طدورت
طددورا داروينيددا وال طددورا موجهددا  ،وهددي بحد دليد دطعددي علددى بطددالد
القول بال طور العطو بنوعيه ،والصور اآل يي بين ذلك:439

ومنها أيطا الصورة اآل يي ،إنها أقار وضوحا ودوة وهددما لصرافدي ال طدور
العطو بنوعيه ،ودد طمن م حجر ين لسمكي الكوالقان :440

 438أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي  .و محمد بربداب :نقدد نةريدات ال طدور من دديات حدراس
العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 439أبو ح هللا  :قيف ان قلد ا سدماك إلدى البدر ،مدوندي (( أبدو حد هللا )) علدى الندبكي المعلوما يدي  .و فطدادح الدروانيده وفطدادح اودالق المالحددد
االجراميددددددده  ،مدوندددددددي نسدددددددف ايلحددددددداد  ،موددددددددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلدددددددى الندددددددبكي المعلوما يدددددددي  .وانةدددددددر موددددددددع:
HTTP://WWW.PBS.ORG/WGBH/NOVA/FISH/LETT-01.HTML
 440هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي . 35 :و أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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الحفرية الثانية :م حجرة لسمكي رجع إلى  05مليود سني نبه أسدماقا
حاليي ،ب هي ناسها ما بع ا سماك ال ي عي اليوم:441

 441هارود يحيى :أطلس الصل ،

 1ي. 21 :

255

الحفريااة الثالثااة :م حجر دداد لنددوعيهن مددن الجمبددر  ،ا ول يرجددع إلددى
 285 -142مليددود سددني  ،والادداني يعددود إلددى  205 -15مليددود سددني .وهمددا
ينبهاد ماما الجمبر  -الروبياد -الموجود في هماننا ،وهما دليالد دطعياد
على بطالد ورافي ال طدور العطدو بنوعيده الددارويني والموجده ،قمدا هدو
مبين في الصور اآل يي:442

الحفريااة الرابعااة ماان األحياااء البحريااة :حاريددي دديمددي لسددرطاد حدددوة
يدر وال
الحصاد ،رجع إلى  455 -443مليود سدني ،لدم يحددث عليهدا أ
طور دارويني وال موجه ،فهي م طابقدي مامدا مدع سدرطاد حددوة الحصداد
الموجودة اليوم ،قما هو مبين في الصور ين اآل يي ين:443

 442هارود يحيى :أطلس الصل ،
 443هارود يحيى :أطلس الصل ،

 1ي.310 ،10 :
 1ي. 28 :
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الحفرياة الخامسااة لسددمكي الرنجدي عددود إلددى  04 -31مليدود سددني ،وهددي
نددبه مامددا السددمكي الرنجددي الموجددود حاليددا ،قمددا هددو مبددين فددي الصددور ين
أدناد ،444ف ين ورافي ال طور العطو بنوعيه الدارويني والموجه؟؟.

الحفرية السادسة :م حجرة لسرطاد البحر يرجع عمرها إلى  05مليود
سني  ،وهي ال ص لف عن سرطاد البحر الموجود في هماننا ،فلم يحدث لها
ير وال طور دارويني وال موجهي  ،قما هو واضح في الصورة أدناد:445

الحفريااة السااابعة – ماان األحياااء البحريااة  : -م حجددرة لسددمكي القياصددني
المعروفي بسمكي النمس ،-عود إلدى  04 -31مليدود سدني ،وهدي مدا دمال
على حالها إلى اليوم  ،فال يرت وال طورت طورا داروينيا وال موجها ،
قما هو مبين في الصور ين اآل ي ين:446
 444هارود يحيى :أطلس الصل ،
 445هارود يحيى :أطلس الصل ،
 446هارود يحيى :أطلس الصل ،

 1ي. 03 :
 1ي. 00 :
 1ي. 81 :
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الحفرية الثامنة :م حجرة لسمك القرش رجع إلدى  10مليدود سدني وهدي
نددبه سددمك القددرش الموجددود فددي هماننددا  ،ولددم يح ددث لدده يددر وال طددور
دارويني وال موجه ،قما هو مبين في الصور ين أدناد: 447

 447هارود يحيى :أطلس الصل ،

 1ي.485 ،355 :
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الحفريااة التاسااعة ماان األحياااء البحريااة :سددمكي الوحد رجددع إلددى04 - 31
مليود سني  ،وهي ما دمال حيدي إلدى يومندا هدذا  ،و عدي فدي ((ال الد فدي
أمريكا النماليي  ،وهي دو ضمن فصيلي أسماك الكرقي الصدلعان  ،و ُعدد
من الكادنات الحيي ال ي ظل على حالها منذ ماليين السنين  .ولقد ُعار على
أعداد هادلي من حاريات هذد ا سماك ال ي للر بي العلويي للقندريات .و ابد
هذد الحاريات أد أسماك الوح دد ظهدرت فجد ة وبكافدي السدمات ال دي سدم
ير منذ عنرات الماليين من السنين)).448
بها  ،ولم عر

الحفرية العاشرة :هي لسمكي طدادرة رجدع إلدى  155 : 50مليدود سدني لدم
ير طيلي لك المددة الطولدي ،فهدي علدى حالهدا إلدى يومندا هدذا ،فلدم طدور
طورا داروينيا وال موجها ،قما هو ُمبين في الصور ين اآل ي يهن:449

 448هارود يصيى :أطلس الصل  1 ،ي.120 :و أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 449أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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الحفرية الحادية عشارة مان األحيااء البحرياة :لدنجم البحدر  ،يرجدع إلدى
يدر فدي بني ده دكال ومطدمونا،
 252 -144مليود سني ،ولم يحدث لده أ
ولددم ي طددور طددورا داروينيددا وال موجهددا ،قمددا هددو واضددح مددن الصددور ين
اآل ي يهن:450

وهذد حاريي أور لنجم البحر رجع إلى  455 - 443مليدود سدني  ،ولدم
ير ،فهي م طابقي ماما مع نجم البحر الموجود اليوم.!!451

الحفرية الثانية عشرة :م حجرة سمكي قورقي ذات العةدم  ،رجدع إلدى
يدر وال طدور دارويندي وال
عنرات ماليين السنين  ،ولم يطدرأ عليهدا أ
موجدده  ،وهددي نددبه مامددا ناددس السددمكي الموجددود اآلد  ،قمددا هددو مبددين فددي
الصور اآل يي:452
 450أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 451نقلها الباح ابو الح هللا من أطلس الصل  .هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 35 :
 452هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 44 ، 32 :
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الحفريااة األخياارة  -الثالثااة عشاارة ماان األحياااء البحريااة : -لمنبقددي بحريددي
رجدددع إلدددى  ، 455 - 443ولدددم يحددددث لهدددا يدددر وال طدددور دارويندددي وال
موجه ،و نبه ماما المنبقي الحاليي ،قما هو واضح من الصورة أدناد.453

لك النواهد الكايرة والم نوعي من الحاريات البحريي هي أدلي ومعطيدات
ماديددي دطعيددي وحاسددمي اب د بطددالد دددول العق د الملحددد بددال طور العطددو
 453أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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بنوعيددده الددددارويني والموجددده ،ومدددا هدددو إال ورافدددي مدددن ورافدددات المالحددددة
وأماالهم علقوا بها عصبا لباطلهم وإنقداذا يلحدادهم الدذ أددامود مدن البدايدي
على هدم العق والدوحي والعقد وال مسدك با باطيد وا وهدام مدع ال العد
والصدا  .إنه عق مري يُاكر ب هوادده وظنونده وال حكمده ضدوابق العقد
وال العلم وال ا والق ،وإنما حكمه أهواؤد وأوهامه وان هاهي ه.
وأما الشاهد الثامن -من معطيات السجل الحفري  :-في طمن حاريات
م نوعددي مددن ا حيددان البريددي نددهد با دلددي القطعيددي بطددالد القددول بددال طور
العطو بنوعيه الدارويني والموجده مدن جهدي  ،وأنهدا قاند قادندات قاملدي
ال كوين منذ ولقها من جهي أور  .منهدا حاريدي لطداد م حجدر يعدود إلدى
 05مليود سني مدا يدمال علدى دكله ويندبه مامدا الطدااد الحاليدي قمدا هدو
ُمبين في الصور يهن اآل ي يهن.454:

الحفرية الثانية :هي لاعباد يرجع إلى  05مليود سني لم ي ير هيكله وال
كوينده ،وال طدور طدورا داروينيدا وال موجهدا  ،وهدو يُندبه مامدا الاعددابين
الموجودة اليوم.455

 454هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي . 11 :و أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 455أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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الحفرية الثالثة :م حجرة لسلحااة رجع إلى  125مليود سني  ،لم يدر
وال طددورت طددورا دارويني دا وال موجهددا ،وهددي ُنددبه مامددا السددلحااة فددي
هماننا.456

الحفريااة الرابعااة :م حجددرة ل مسدداح يرجددع إلددى  155مليددود سددني ،وهددو
ينبه ماما ال مساح الموجود اليوم ،فلم ي طور طدورا داروينيدا وال موجهدا،
قما هو مبين في الصور ين أدناد.457:

 456أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 457هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 035 :

258

ومنها أيطا حاريي ل مسداح عدود إلدى  02 -30مليدود سدني ُ ،ندبه مامدا
ال ماسدديح الحاليددي ،فددال يددرت طددوال اريصهددا الطددول وال طددورت طددورا
داروينيا وال موجها قما هو مبين أدناد.458

الحفرية الخامسة :م حجرة لسحليي وا ارا رجع إلى  255مليود سني ،لم
يدر وال طددورت طددورا داروينيددا وال موجهدداُ ،نددبه مامددا ناددس السددحليي
الموجودة اليوم.459

 458أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 459هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي . 33، 32 :وأبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو حد هللا )) علدى الندبكي المعلوما يدي
.

255

الحفرية السادسة :م حجرة لحلمود يرجع إلى  252 -144مليدود سدني،
لم ي ير وال طور طورا داروينيا وال موجها ،فهو ما يمال إلى اليوم يُنبه
هذا النو من السالحف قما هو مبين في الصورة اآل يي:460

الحفرية األخيرة -السابعة من الحفريات البرية : -م حجرة لجمجمي وحيد
القددرد رجددع إلددى  25مليددود سددني د وهددي نددبه جمجمددي وحيددد القددرد فددي
هماننا  ،فلم ي ير وال طور طورا داروينيا وال موجها ،قمدا هدو ُمبدين فدي
الصورة اآل يي:461

 460أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 461هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 001 :
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وح ى النبا ات بوصاها قادندات حيدي فهدي أيطدا لدم يدر ،وال طدورت
وولق ها إلى اليوم .منها
طورا داروينيا وال موجها  ،فقد بقي على طبيع ها ي
جرة السروس ال ي رجع إلى نحو  355مليود سني ،فهدي مدا دمال ندبه
السروس الموجود اليوم قما مبين من صنها في الصورة اآل يي:462

ومنها أيطا جرة الحور ال دي عدود إلدى  04 -31مليدود سدني ،فهدي لدم
ير وال طورت طورا داروينيا وال موجها قما هي ُمبدين مدن وردهدا فدي
الصورة أدناد:463

وآخرها شجرة كينكو ال ي رجع إلى  252 - 144مليود سني  ،لم ير،
ومددا ددمال علددى حالهددا إلددى اليددوم قمددا هددو واضددح مددن صددنها فددي الصددورة
اآل يي:464

 462هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 11 :
 463هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 41 :
 464أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعاة ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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وبددذلك ي بددين مددن لددك الحاريددات البريددي والبحريددي الحيوانيددي والنبا يددي أد
ا حيان لم ير وال طورت طورا داروينيا وال موجها ،وبقي قاملي على
طبيع ها ال ي ولقها هللا عالى عليها منذ عنرات ومئات ماليين السدنين إلدى
اليددوم  .وهددي أدلددي ومعطيددات دطعيددي علددى بطددالد حكايددي ال طددور العطددو
بنوعيدده العنددوادي والموجدده مددن جهددي  ،و دددل مددن جهددي أوددر علددى مددد
ورافيي العق الملحد في إلحادد ،مندذ أد ددال بصرافدي ولد الكدود لناسده مدن
العددم لددم يسد طع الصدرو مددن ال اسدديرات الصرافيددي وظد يقددول بهددا ب ددكال
وأسمان مص لاي ،قصراف ي الصدفي وال طور؛ لم يس طع الصرو منها د ما
بُن ي على الصرافي وا وهام سيبقى ورافيا وهميدا مهمدا حداول ال سد ر بالعقد
والعلم.
الشاااهد التاسااع :ي عل د باالنقراضددات ال ددي ددهد ها ا ر وأدت إلددى
انقرا معةم الكادنات الحيي في عدة دورات همنيي .فما فيرها على نن ة
ا حيان و نوعها ؟ ،وه يد القول بال طور العطو أم نايه ؟؟.
من لك االنقراضدات مداال فقدد أُبيددت (( معةدم أ دكال الحيداة علدى ا ر
ومس مرات في أفنان الـ  500مليود سني الماضيي مدن داري ا ر  .فقدد
جر أول حدث من هذا النو فدي نهايدي الددور ا وردوفيسدي ،دبد نحدو
 443مليددود سددني؛ أ همددا الحدددث الادداني فقددد ُحد هدد بددالقرب مددن نهايددي الدددور
الدياوني ،أ دب نحو  374مليود سني .وأقبر هذد االنقراضات هو الناوق
الكبير الذ حدث في نهايي الدور الپرمي ـ دب نحو  251مليود سني ،-وددد
أ هد إلددى إبدددادة % 90مدددن الكادندددات البحريدددي و % 70مدددن النبا دددات
والحيواندات ،وح دى الحندرات ،ال دي عدي علدى اليابسدي .وحددث النادوق
الواسع االن نار مرة أور دب نحدو  201مليدود سدني ،عندد ان هدان الددور
212

ال رياسي؛ وأ هما آور انقرا قبير فقد حدث بال صادم الكبير المدذقور آنادا،
دبد نحدو  65مليدود سدني ،منهيدا معده الددور الكري اسدي ...وهكدذا وصهد
الكايددر مددن العلمددان إلددى اال د باد فددي ه
أد النيداهك (الكويكبددات) أو المددذنبات
قانددد مصددددر أربعدددي مدددن االنقراضدددات الجماعيدددي «الصمسدددي الكبيدددرة»،
واالس انان قاد الحدث الذ حص في نهايدي الددور ا وردوفيسدي ،واع بدر
ن يجي إ عا انبع من نجم اناجر في الكود القري منا((.465
وأقبر لك االنقراضات هي (( قارفي االنقرا الجمداعي ال دي حددف
مندددذ  205مليدددود سدددني فدددي نهايدددي الددددور الپرمدددي .لدددذا دعاهدددا علمدددان
المسد حافات(ا حدافير) «أُ ُم قددوارث االنقراضدات الجماعيددي» ،نهدا سدبهب
هالقا مذهال حقا .فقد او اى نحو  %55من جميع ا نوا ال ي قاند عدي
في المحيطات أفنان الماليين ا ويدرة مدن السدنين مدن الددور الپرمدي .وعلدى
اليابسدددي ال دددى أيطدددا أقادددر مدددن فلادددي عدددادالت (فصددداد ) المواحدددف
والبرماديددات .قمددا أد الحنددرات لددم الدد هددي ا وددر مددن المجددمرة ،إذ
انقددر  %35مددن ر بهددا ُمح د ِّددة بددذلك االنقددرا الجمدداعي الوحيددد الددذ
عرض له)).466
ومن ذلك أيطا أد الجيولوجي قوفيه  -في دراسي له عن  105نوعدا مدن
ا حيان -وجد أد  55نوعا ليس لها نةير على وجده ا ر انقرضد قلهدا
انقراضا اما )) .467ووجد أد أحد عنر أو افنى عندر(( نوعدا ندبه أنواعدا
معروفي ما مال حيي إلى اليوم  .و  38نوعا ن مي إلى أنوا مص لاي )).468
ومدددن مةددداهر وآفدددار لدددك االنقراضدددات -بسددد الكدددوراث الطبيعيدددي ال دددي
عرض د لهددا ا ر  -أنهددا أدت إلددى مددوت معةددم ا حيددان فج د ة عندددما لددم
سد طع حمد مدا أصدابها ،مدن ذلدك مداال أنده دم العادور علدى فييلَدي م جمددة،
وجا حيوانات في ق الطين الجليدد  ،منهدا عددد م جمدد فدي حالدي قاملدي
ليس بجريحدي ،وعلدى هيئدي دادمدي  ،أو راقعدي فدي مراعيهدا  .نهدا أُهلكد
فج ة فما على الهيئي ال ي قان عليها .ودد بلدغ د فير لدك الكدوارث علدى
ا حيان أنها أدول ها إلى بداطن ا ر بددلي أنندا نجدد فدي باطنهدا إلدى نحدو
 4555م ر بقايا قادنات عطويي وحيوانيي قايرة ،ومنها ك هود الدناق وال داه
الطبيعي.469
 465بي ر وارد :أسباب ير نيمقيي لالنقراضات الجماعيي القديمي ،مجلي العلوم ا مريكيي ،النسصي ايلك رونيي  ،مج  ، 23عدد يناير . 2551
 466دو الس إرواد :أم االنقراضات الجماعيي ،مجلي العلوم ا مريكيي  ،النسصي ايلك رونيي  ،مج  ، 13عدد يناير . 1551
 467والد قبير عالل :الداروينيي في ميماد ايسالم والعلم  ،دار البالت  ،الجمادر ،ي. 25 :
 468والد قبير عالل :الداروينيي في ميماد ايسالم والعلم  ،دار البالت  ،الجمادر ،ي. 25 :
 469والد قبير عالل :الداروينيي في ميماد ايسالم والعلم  ،دار البالت  ،الجمادر ،ي. 25 ،28 :
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ومن أهم آفار لك االنقراضات على ا حيان أنها أدت إلى انقدرا معةدم
أو جميع الحيوانات ال ي عا في حقبي الحياة القديمي منذ نحو  285مليود
سني  ،فدم ولا هدا أندوا حيوانيدي أودر  .وفدي نهايدي الدممن الطبا دير مدن
حقبي الحياة الوسطى انقرض المواحف الكبر فج ة و يرها من ا حيدان
الماديي والبريي والطادرة مدن نحدو  132مليدود سدني  .فدم ظهدرت مدن بعددها
قادنات حيوانيي أودر فدي حقبدي الحيداة الحديادي مدن نحدو  15مليدود سدني ،
منها الادييات  ،وأنوا الاقاريات.470
ودد ن ج عن االنقرا الذ حدث في نهايي الددور الپرمدي -هدو أقبدر
االنقراضددات المعروفددي -ظهددور (( سددالالت جديدددة مامددا مددن الحيوانددات
)).471ون يجي ل لك االنقراضات فقد حدف فورات بيولوجيي دوريي عندما ((
قداد ينقدر جدمن قبيدر مدن مصلوددات ا ر الحيدي وال يعدود بعددها أ
ين لما قاد سابقا )).472
وبدددذلك ي بدددين أد االنقراضدددات ال دددي أصددداب ا حيدددان بسددد الكدددوارث
الطبيعيددي فقددد أدت إلددى او اددان معةددم ا حيددان فددي عدددة دورات منهددا ومددس
دورات أ رنا إليها ولم رك ولاا لها ،فقد ما ولم طور وال رق ولاا.
وبقي منها نحدو  % 15لدم نقدر وهدي علدى حالهدا إلدى اليدوم .وظهدرت
بعددها أحيدان أودر جديددة لديس لهدا سدلف وال قاند لهدا مقددمات طوريدي-
حلقددات وسدديطي ،-وإنمددا ظهددرت فجد ة  .ف لددك االنقراضددات هددي أدلددي دطعيددي
على أد ا حيان لم طور  ،فمنها من عداش ولدم ي طدور فدم انقدر  ،ومنهدا
مددن بقددي علددى حالدده مددن دود أد ي طددور ،ومنهددا مددن ظهددر فج د ة ُول د ولقددا
مناصال .فا حيان بسدب لدك االنقراضدات لدم طدور طدورا عندواديا قمدا
يددددعي المالحددددة وال طدددورت طدددورا موجهدددا قمدددا يدددمعم دعددداة ال صدددميم
ال طور ،وإنما قاد ظهورها ولقا مناصال ال طوريا م صال .
الشاهد الحادي عشار -مان معطياات الساجل الحفاري :-ي علد بانعددام
الحلقات الوسيطي بين ا نوا  ،بمدا أنده بيندا سدابقا أد ا حيدان ظهدرت فجد ة
ومن دود مقدمات طوريي فدي االناجدار الكمبدر ومدا بعددد .وبمدا أنده بدين
من حاريات ا حيان الكايرة والم نوعدي انهدا لدم طدور طدورا داروينيدا وال
موجهددا .وبمددا أندده بددين ايطددا أندده حدددف انقراضددات واسددعي جدددا أدت إلددى
انقرا أحيان قايرة وظهور أحيان أودر ال سدلف لهدا.وبمدا أد ذلدك يعندي
 470عبد الحليم وطر :الجيمورفولوجيا ،مطبعي البع  ،دسنطيني ،الجمادر ،د ت  ،ي151 ، 188 :د  . 153والموسدوعي العربيدي الميسدرة،
. 135
 471دو الس إرواد :أم االن قراضات الجماعيي ،مجلي العلوم ا مريكيي  ،النسصي ايلك رونيي  ،مج  ، 13عدد يناير . 1551
 472بي ر وارد :أسباب ير نيمقيي لالنقراضات الجماعيي القديمي ،مجلي العلوم ا مريكيي  ،مج  ، 23عدد يناير . 2551
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بطددالد القددول بددال طور العطددو بنوعيدده .فه د ذلددك يسددمح بوجددود حلقددات
وسيطي وال ي هي ضروريي ل كود دليال على أد الكادنات الحيي دد طدورت
عدن بعطددها ومددرت بمراحد طوريددي قايدرة وفد آلي ددي ال طددور الدددارويني
والموجه ؟؟!! .طبعدا ال يُمكدن دطعدا أد وجدد ماد لدك الحلقدات االن قاليدي ،
د عدم حدوث ال طور العطو يس لمم ح ما عدم وجود الحلقات الوسيطي
ال ي ي طلبها حدوث ذلك ال طور .قما أد عدم وجود الحلقدات االن قاليدي بعدد
طول البح وايجهاد المطني يعني عدم حدوث ال طور العطو وبطدالد
القول به.
وأما المعطيدات وا دلدي ال دي نادي وجدود الحلقدات االن قاليدي الممعومدي ،
ف ولهددا إد الجيولددوجيين المنقبددين فددي بدداطن ا ر وجدددوا فواص د رابيددي
اص بين أنوا الكادنات الحيي المنقرضي والمي ي  ،وهو فاصد ال أفدر فيده
للحياة  ،وال وجد فيه صلي بين الكادندات ال دي ياصد بينهدا  .وهدذا يعندي أد
لك ا حيان قان مناصلي عن بعطها ولم طور وال قان ام دادا عطدويا
لبعطها ،وال وجدت بينها الحلقات ال طوريي الممعومي.473
الدليل الثاني :إد مما قندا ه ال نقيبدات الحاريدي أد مجموعدات الحيواندات
الكبددر قددالمواحف والسددالحف قان د (( وجددد دومددا فج د ة علددى ا ر
مناصددلي عددن المجموعددات ا وددر باجددوة هيكليددي وال سددلف لهددا .وقاندد
أعطاؤها قالعيود وا جنحي و يرها ةهر قاملدي النمدو  .فلدو قداد ال طدور
العطو حقيقي قاد من الالهم أد مر جميع ا عطان الداوليدي والصارجيدي
بمراح د عديدددة مددن النمددو ،لكددن لددم نجددد دددق مادد هددذد ا ددكال االن قاليددي
الوسيطي.474
الاادليل الثالااث :أ ددار الباح د محمددد بربدداب إلددى أد علددم الحاريددات يبددين
انقرا أنوا الحيوانات وظهور أور لكن  (( :ال وجد أ حلقي وسطيي
بين النو ا ول والندو الاداني ،وهدذا يصدا عمدوم الكادندات الحيدي وبددود
اس انان ،فالحلقات الوسطيي ال وجد ب ا ا ك على سدطح قوقبندا ال بدين اينسداد
و يرد من ا حيان وال بين الكادنات ا ور )).475
الدليل الرابع :مطمونه أنه دد م اق نا أقار مدن  305مليدود أحادورة
 ،وال وجددد مددن بينهددا أحاددورة واحدددة ان قاليددي .و بددين أد قد ا حددافير ال ددي
ددمها ال طوريود على أنها ان قاليي قاند هيادا وودداعا مدنهم  ،فكداد عملهدم
هذا دليال على فنلهم .و بين أد أقار لك ا حدافير قاند عدي مندذ ماليدين
 473والد قبير عالل :الداروينيي في ميماد ايسالم والعلم  ،دار البالت  ،الجمادر ،ي. 25 ،28 :
 474فري من العلمان  :ول ال طور ،رجمي إحساد حقي  ،ط  ، 2دار الناادس  ،بيروت  ، 1583 ،ي 01 :وما بعدها .
 475محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع. /http://www.hurras.org :
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السنين ،وما مال حيي إلى يومندا هدذا .ممدا يعندي أد لدك الكادندات الحيدي لدم
ير على مد ماليدين السدنين .و بدين أيطدا أنهدا قاند قادندات حيدي ملدك
عقيدا مذهال وواسع النطاق منذ ماليين السنين.476
الدليل الخام  :ي عل بالم حجرات العاددة لسلسلي الحصاد  ،فلم (( يُعار
عليها فدي الا درات وا حقداب ال دي قاند سد وجبها نةريدي ال طدور ،فهنداك
فجددوات بددين ف ددرات ظهددور ا نددوا الرديسدديي منهددا حيد أنهددا ظهددرت دود
حاالت ان قاليي)).477
الدليل السادس :ماادد أنه إذا دارنا بين الكادنات الحيي الموجودة اليوم مع
الح اريات لناس لك الكادنات فإننا سنجدها م طابقي وم ندابهي ومك ملدي ،فدال
(( وجد سدحالي بحرا ديف رينديي ،أو أجنحدي أدددام أو دلدوب فالفيدي ال در
!!! لو قاد ال طور هو القاعددة لكداد مدن المحد م أد نجدد ماد هدذد المراحد
االن قاليي حولنا في الطبيعي  ..لكننا في الواددع ال نجدد لهدا أ أفدر)).478علمدا
بد د (( ا حددافير لددم كنددف لنددا أبدددا عددن قادنددات المراحد االن قاليددي ،و إنمددا
مجرد أنوا منقرضي .لقد م دراسي سج ا حافير بندك صدارم ،بحيد
يمكننا أد نس ن ج بمن هى الاقدي ،أد الاجدوات و الحلقدات الماقدودة فدي دجرة
ال طور ،لن ي م العاور عليها أبدا)) .479بدلي أنه م اق نا عنرات ماليين
الحاريات ولدم نعادر علدى حلقدات وسديطي بدين ا ندوا  .فلدو قاند موجدودة
لعارنا على قاير منها من دود ك  ،وبمدا أنندا لدم نعادر عليهدا دل هدذا علدى
عدددم وجودهددا أصددال ،د ال طددور الممعددوم ورافددي مددن ورافددات المالحدددة
وأماالهم من ال طوريين.
الدليل السابع :ماادد أنه (( وجد العديد من صور الحيداة أحاديدي الصليدي،
لكننا لن نجد أبدا أ نو من الحيوانات بصلي يهن أو فدالث أو أربدع أو ومدس
واليددا .فددم إد جميددع صددور الحيدداة ال ددي م لددك مددن  2إلددى  25وليددي ،قلهددا
طايليات -ال عي إال باالع ماد على قادن حي آور .-فلو أد ال طور قاد دد
حدث بالاع  ،لكداد لمامدا أد نجدد العديدد مدن صدور الحيداة بصلي ديهن إلدى 25
وليدددي ،قمراحددد ان قاليدددي بدددين الكادندددات وحيددددة الصليدددي و الكادندددات م عدددددة
الصاليا)).480
الدليل الثامن :ي عل بال ميم النديد للحم النوو وصب يا ه لد قد
قادن حي ،إد (( ق نو من ا حيان يُ َعدد -علدى المسد و الجميئدي -فريدداك
 476افناد من البراهين ا ساسيي قافياد لدح نةريي ال طور ،حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 477بع د العلمددان الددذين يقددرهود ب د د الطريدد مسدددود أمددام نةريددي ال طددور  ،حددراس العقيدددة ،مودددع /http://www.hurras.org :علددى النددبكي
المعلوما يي .
 20 478سببا ل نك في نةريي ال طور (نقال عن د .وال براود ،مرقم الصل العلمي) ، .مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 20 479سببا ل نك في نةريي ال طور (نقال عن د .وال براود ،مرقم الصل العلمي) ، .مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 20 480سببا ل نك في نةريي ال طور (نقال عن د .وال براود ،مرقم الصل العلمي)  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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ووحيداك و ير مر بق بوسطان .ومن فَدم فقدد عجدمت الجميئدات  -د نها د د
الم حجرات -عن قديم الوسطان الذين يبح عدنهم علمدان ا حيدان مدن دعداة
ال طددور منددذ همددن طويد  .فعلددى المسد و الجميئددي ،ال يوجددد قددادن هددو جددد
ق مقارندي ب دربادده .وال يكداد يوجدد دك
من رك أعلى ،أو قدادن بددادي أو را ٍ
في أنه لو قاد هذا الدلي الجميئي م احا ك دب ددرد مدن اليدوم ،فربمدا لدم كدن
فكددرة ال طددور العطددو ل جددد أ دبددول علددى ايطددالق !!)) .481فالحلقددات
االن قاليددي ادبددي علددى المس د ويين الحميئددي -المجهددر  -وا حاددور  ،وهددذا
صدي من الجانبين لك منهما ،فلو وجدت الحلقات الوسيطي على المس و
الصلددو  -المجهددر  -لةهددر ذلددك علددى المسد و ا حاددور  ،ولددو ظهددر فددي
الحاريات لكاد لماما أنه موجود على مس و الجميئات .
الدليل التاسع :ي عل بمدا قنداه السدج الحادر مدن وجدود فجدوات بدين
الكادنات و ياب وجود حلقات وسيطي  ،فعلى (( الر م من ظهور ا حدافير
فددي را د همنددي معددين َ -سددمك ،فددم هواحددف ،فددم فددديياتَّ -إال َّ
أد السددج َّ
ا حادددور َّ ال يددددعم االدعدددانات الداروينيدددي بددد د المجموعدددات ال صدددنيايي
الرديسيي مر بطي ببعطها ب ص من رك .ال يوجد ماال سالس م درجي من
ا حافير مأل الارات بين ا سماك والبرماديات أو بدين المواحدف والطيدور،
ب ةهدر ا حدافير قاملدي النمدو وال مدايم والوظيادي مدن أول ظهدور لهدا فدي
السج ا حاور .و ُةهر أحدافير ا سدماك ا ولدى قد الصداات المعروفدي
ُ
المواحدف فدي السدج ا حادور قد َّ صداات
لألسماك اليوم .وقذلك ُةهد ُر
المواحف الحيي اليوم .هذا النمق ظاهر عبر السج ا حادور قكد  .هنداك
ندرة ديدة في ا دلي علدى وجدو يد السالسد ي الم درِّ َجد يي مدن ا حدافير الوادعد يي
بين المجموعات ال صنيايَّ يي ال ُكبحر  ،بدالك من ذلك هنداك فجدوات عديددة عبدر
السج ا حاور )).482
واضح من لك المعطيات أد عدم وجود الحلقات الوسيطي االن قاليدي بدين
أندوا الكادنددات فددي الحاريدات والوادددع هددو دليد دطعدي علددى بطددالد القددول
بال طور العطو بنوعيه .فلمداذا وجددنا قادندات قايدرة جددا لدم يحددث فيهدا
يير منذ عندرات ماليدين السدنين إلدى اليدوم  ،ولدم نجدد قادندات نصدايي
أ
ووسيطي في الحاريات وال في الوادع الذ نراد ؟؟ .

 481أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال الصامس عنر مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 482السج ا حاور (أم دارود الماقود ) "فص من ق اب صميم الحياة " /مدوني " نةريي ال طور وحقيقي الصل  ،على النبكي المعلوما يي .
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الدليل األخير -العاشر : -ي طمن اع رافات هامي جدا من بداحاين وعلمدان
مص صددين ع ددر و ُقدددر بعدددم وجدددود حلقددات وسدديطي ان قاليدددي بددين أندددوا
ا حيددان ،وقايددر منهددا ددهادات دالهددا طوريددود  .وهددي طدداب مامددا مددع
المعطيات السابقي ل كود أدلي دطعيدي علدى بطدالد القدول بدال طور العطدو
بنوعيه الدارويني والموجه.
فمن ذلك ددول ديايدد روب  (( :بددال مدن رصدد ظهدور ددريجي للحيداة،
فاد الجيولوجيين مدن همدن دارويدن وح دى ود ندا الحاضدر وجددوا اد سدج
االحافير م ااوت لل ايدي و يدر م سد مدع الدنهج الما در ،ف ةهدر االندوا
فى ال سلس بنك مااجئ جدا  ،و ُبد درجي ضئيلي أو معدومي مدن ال يدر
أفنان وجودها في السج .483)) ...
ويقول ب  . .ران انافاد  (( :ليس هناك أ دلي ي قد أد المصلودات من
نو االحاوريين حول إلى نو آور .ال عالدي ان قاليي وال أ دكال وسديطي
بين ا نوا المص لاي من المصلودات دم العادور عليهدا .وهدذد الحقيقدي نطبد
بالاع على ق أنوا النبا ات أو الحيوانات )).484
ولصا إ كاليي الحلقات االن قاليي عالم ا حيان فرانسيس هي ننغ بقوله((:
" إذا قانددد نةريدددي دارود صدددحيحي لوجددددنا حاريدددات بالاعددد  ،ال بدددد وأد
ح و الصصور على حاريات لكادنات م درجي بنك ددي جدا  ،حي من
الما ر أد در من مجموعي من الكادنات إلى مجموعي أور بمس و
أعلددى مددن ال عقيددد  .وال بددد وأد نجددد حاريددات وضددح الاددروق الطاياددي بددين
الكادنات االن قاليي المص لاي  ،وذلدك بكميدي وبوضدوح ممافد للحاريدات ال دي
ُو يج َدت لألنوا المص لاي ال ُم َح َّددة  .ولكن لديس ذلدك هدو الوضدع فدي الواددع ،
بد الوادددع هددو العكددس  .وهددذا مددا ا د كى مندده دارود ناسدده  .....حيد علددى
الدر م مددن أندده وفقدا لهددذد النةريددي ال بددد وأد كدود هندداك قادنددات ان قاليددي ال
حصدر لهدا  ،فلمدداذا ال ندر هدذد الكادنددات مطمدورة ب عدداد قبيددرة فدي دنددرة
ا ر ؟وددد دعر دارود أد المسد لي سد ُ َح ه بإيجداد مميدد مدن الحاريددات ،
والوادع أنه قلمدا دم العادور علدى حاريدات جديددة  ،قلمدا وجددناها قلهدا دود
اس انان  ،دريبي جدا للكادنات ال ي عي حاليا ")).485

 483أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 484بع د العلمددان الددذين يقددرهود ب د د الطريدد مسدددود أمددام نةريددي ال طددور  ،حددراس العقيدددة ،مودددع /http://www.hurras.org :علددى النددبكي
المعلوما يي
 485أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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ويقول الباح القدير أبو ح هللا (( :وفي الوادع ،ادعى داروين في ق اب
أص ا نوا أد العلم سو ي طدور فدي هدذا اال جداد بالدذات .وفدي رأيده أد
المندددكلي الوحيددددة ال دددي واجددده نةري ددده فدددي سدددج الحاريدددات هدددي نقدددا
االق نددافات الحاريددي .وظدد ي مدد فددي أد كنددف البحددوث المسدد قبليي عددن
حاريات ال حصدر لهدا ددعم نةري ده .ومدع ذلدك ،أفب د االق ندافات العلميدي
الالحقي فعليا أد أحالم داروين ليس لها أ أساس)).486
ويقول إ  .ماير " (( :ما وجد في الوادع لدم يكدن سدو انقطاعدات :حيد
ناصد جميددع ا نددوا عددن بعطددها الددبع مددن وددالل الا ددرات وال وجددد
ا ددكال و سدديطي بددين ا نددوا  .وقان د هددى المنددكلي ا قاددر وطددورة علددى
مس و الائات العليا ")).487
ويقول س  .م  .س انلي "(( :السج ا حاور المعدرو لدم يد ى ددق بمدا
ي وافددد مدددع ال ددددر  َ ...ددد َعر البيدددي علمدددان الحاريدددات اد أدلددد هم نددداد
ببساطي مع فرضيي داروين ال ى ع مد راقم ل يرات دديقي وبطيئدي ،د د
إلددى حددول ا نددوا  ...السددج ا حاددور ناسدده ال يقدددم أ وفدداد دددعم
االن قال ال دريجي فى حيواد واحد أو من محطدي إلدى أودر لندك مص لدف
ماما "  .و" م العاور على ا نوا ال ي قاد يع قد ذات مرة انها ددد حولد
إلددى اوددر ل ددداو فددي الودد المناس د مددع هددذد ا حادداد الممعومددي  .فددي
الوادع سج الحاريات ال يوف بنك مقنع ان قال واحد من ندو واحدد إلدى
آور  .و"فن السج ا حاور المعرو فى وفي ماال واحدد مدن طدور
السالالت وإنجاه ال حوالت المورفولوجيي الرديسيي")).488
ويقول وار م جيار "(( :وفقا لل طور الدداروينى  ،فداد ال يدر قداد
في حالي حرقي مس مرة  ...وي بدع ذلدك منطقيدا أد السدج ا حادور يجد
أد يعج ب مالي من ا كال االن قاليي الم درجي  ...وبدال من سد الا رات فدي
السددج ا حاددور مددع مددا يسددمى الحلقددات الماقددودة  ،وجددد معةددم علمددان
الحاريات اناسهم فى مواجهي مع حقيقي الاجوات فدي السدج ا حادور ،
مع عدم وجود ادلي على وجود حلقات وسيطي م درجدي بدين ا ندوا موفقدي
احاوريا ")).489
 486االصددددول ال امطدددده لالنسدددداد الجددددمن الرابددددع  ،م ددددى ظهددددر اينسدددداد علددددى ا ر
 ، http://backupno.blogspot.com/2012/09/3_19.htmlعلى النبكي المعلوما يي.
 487أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 488أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 489أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وح قيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
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ويقدول إلدريددد  ،ندايلم (( :نبد دارويدن بد د ا جيدال القادمددي مدن علمددان
الحاريات من نها أد مأل هذد الاجوات فى السالسد االن قاليدي مدن ودالل
البح الدؤوب  ...لكن أصبح مدن الواضدح مامدا أد السدج ا حادور لدن
ي قد هذا الجمن من نب ات داروين  ...فالسج ا حاور يبدين ببسداطي أد
هذا ال ودع قاد واطئا ")).490
ويقددددول بير مدددداد جيددددر  ((:مددددا يقددددارب  ٪85مددددن جميددددع الحاريددددات
المعروفي هي من الحيوانات البحريي وأنوا مص لاي مدن ا سدماك معةمهدا.
وح ددى اآلد ال يوجددد دليد علددى أ ددكال وسدديطي" .و ال اسددير ا قاددر دديوعا
لعدم وجود أدلي مجموعي ا حاور ل طور ا سماك هدو أد عدددا دلديال مدن
الحاريات االن قاليي هو مدا دم الحاداظ عليده  .وهدذا االسد ن ا يدر صدحيح
د ق د أنددوا ا سددماك الرديسدديي المعروفددي اليددوم ددم وفيقهددا فددي السددج
ا حاددددددور  ،ممددددددا يدددددددل علددددددى اق مددددددال السددددددج ا حاددددددور بالقادمددددددي
المعروفي")).491
ومن أ هر العلمان ال طدوريين الدذين اع رفدوا ب يداب الحلقدات الوسديطي:
ال طور المص ا في المس حاات جور جيلورد سيمبسدونن يقدول  (( :إد
هددذا ال يدداب المندد ةم لال ددكال االن قاليددي لددم ينحصددر فددي الادددييات  ،ولكددن
ظدداهرة عالميددي قريبددا ،قمددا ُد هود مددن ديبَد علمددان الدراسددات القديمددي  .وهددي
حقيقي لك أصنا الحيوانات فقاريات او الفقاريات  ،قذلك هذا ال يداب فدي
اال ددكال االن قاليددي موجددود ايطددا فددي النبا ددات وأصددنافها)).492و((إذا قدداد
االنقالب من ك إلى آور أمرا وادعا قاد من الواج أد ندر آالفدا ال بد
ماليين ا كال الم حولي في سلسلي م صدلي مدن حلقدات م ابعدي بدال انقطدا
فعدم وجود هذد ا كال الوسيطي في الكادنات الحيدي الموجدودة  ...يابد أد
هناك سلسلي وياليي ال ير)).493
ودال أيطا "(( :إد أقار حدث محير في اري الحياة علدى ا ر هدو
االن قال الاجادي من العصر الماهوهيكي ،أ عصر المواحدف ،إلدى عصدر
الادييات ..ويبدو ا مر وق د الس ار دد أُسدل فج ة على ونبي المسرح حي
قاند المواحدف ـ وواصدي الديناصدورات ـ لعد أدوار البطولدي الرديسديي
ب عداد قبيرة و نو محيدر ،فدم أهيدح السد ار مدرة أودر فدي الحدال ليكندف
عن ناس المنهد ولكن بنصصيات جديدة مامدا ك ...صصديات ال ةهدر بينهدا
 490أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 491أحمددددددددددد يحيددددددددددى :السددددددددددج االحاددددددددددور يقددددددددددول :ال لل طددددددددددور  ،مدونددددددددددي  :نةريددددددددددي ال طددددددددددور وحقيقددددددددددي الصلدددددددددد  ،المودددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
 492اران ا هر علمان ال طور المعاصرين حول نةريي ال طور من والل درانات من ق بهم العلميي ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 493انساد نياندر ال يهدم ورافي ال طور ،من د ال وحيد  ،على النبكي المعلوما يي .
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الديناصددورات علددى ايطددالق ..وفددي حددين لع د المواحددف ا وددر دور
الكومبارس فقق ،وأوذت الادييات لع ق ا دوار الرديسيي ،علمدا ب نندا ال
نعار على أ أفر لها في ا دوار والعهود السابقي " !!.494))..
ويقدددول عدددالم الكيميدددان الحيويدددي ال طدددور ميندددي دان دددود"(( :علدددى
المس و الجميئي-الذر  -نر أد ق نو من أنوا ا حيان يكود مسد قال
ومص لاا عن يرد ،وال ربطده مدع اآلودرين أ رابطدي .أ أد الجميئدات -
مالها في ذلك ما الم حجرات -أظهرت عدم وجود الحلقدات الوسدطى ال دي
قاد علمان البيولوجيا ال طوريود يبحادود عنهدا .فادي المسد و الجميئدي ال
حدي عطدو
يوجد أ حدي مدن ا حيدان العطدويي يعدد سدلاا -أ جددا-
آور ،وال أقار بداديي أو أقار طورا منه")).495
ويقددول ال طددور س د يان ددا ولددد "(( :إد دداري معةددم الحاريددات
يح ددو علددى صددا ين ال ما ددياد مددع ال دددر فددي إيجدداد الكادنددات الحيددي :
ا ولى  :هي اال ماد واالس قرار  ،حي ال ير طبيعي الكادنات طوال مدة
بقادها على ا ر  ،فالكادنات الموجودة في يس يج ه الحاريات ةهر و ص اي
يدددرات فإنهدددا كدددود
قمدددا هدددي دود حددددوث يدددرات عليهدددا  ،وإد حددددف
يددرات طاياددي وفددي النددك الصددارجي  ،وليسد با جدداد أ طددور  .الصدداي
الاانيددي  ،وهددي الةهددور المادداجئ  ،حي د فددي أ منطقددي  ،ال نن د ا نددوا
الجديدة دريجيا منحدرة من قادنات أور  ،وإنما ةهدر فجد ة  ،وب رقيد
مك مدددد مامددددا " )) .496ودددددال " (( :إد معةددددم ا نددددوا وددددالل العصددددور
دددك يُدددذ َقر !! ..أو أنهدددا :
الجيولوجيددي المص لادددي  :إمدددا أنهدددا ال يددر بددد
ددراوح بنددك بسدديق فددي النددك الصددارجي ولكددن  :بدددود أ وجدده نحددو
ال طور " !!.497))..
لكن مدن رادد اع رافدات ال طدوريين وانحرافدا هم أد ذلدك الرجد –
س د يان ددا ولددد -عندددما اع ددر بكالمدده السدداب بعدددم وجددود الحلقددات
الوسيطي فإنه لم يد إلى االع را بدبطالد حكايدي ال طدور العطدو وإنمدا
دعا ناسه وأمااله من ال طدوريين إلدى ممارسدي ال حريدف وال العد وال د
ان صارا لل طور وأهله !! ؛ فقال فدي ق ابده ال داري الطبيعدي (( :إد السدج
 494أبو ح هللا :أدوال و عليقات العلمان الم صصصين على :السجالت ا حاوريي وال طور وال حول الصيالي الممعدوم واسد حال ه  ،مدوندي  :أبدو حد هللا
 ،على النبكي المعلوما يي.
 495أوروددداد محمددددد علددددي  :الداروينيددددي نهددددار يومدددا ك بعددددد يددددوم ،النددددمبانم واينسدددداد حسدددد علدددم الجينددددات ،من ددددديات حددددراس العقيدددددة ،مودددددع:
 /http://www.hurras.orgعلى النبكي المعلوما يي .
 496أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي  .هارود يحيى :هدم نةريي ال طور فدي عندرين سد اال ،
ي. 24 :
 497أبو ح هللا  :لماذا ال يقب ايسالم نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .

221

الجيولوجي فيه نقا حاد و ديد ا انده يدر مك مد علدى الوجده المصدور
عليه وإننا يج بال دالي اد نحدر فيده ونُددو ال عدديالت فيده بطريقدي يدر
مرديي ح ى يةهر على النك الحالي)) .498ودال أيطدا (( :بدالر م مدن انندا
ال نملك دليال مبا را على االن قاالت لكننا نس طيع اد نص ر سلسلي معقولي
من اال كال الم وسطي بين الكادنات المص لاي وأسالفها )).499
ودددال فددي ق ابدده النةريددي الجديدددة المنباقددي مددن ال طددور((:اد يدداب االدلددي
االحاوريي للمراح الم وسطي بين الكادنات حقيقي ووادعدي ح دى فدي ويالندا
وبال ددالي قدداد بنددان مراحد م وسددطي للكادنددات مددن دبلنددا يع بددر منددكلي دادمددي
وملحي لل طور )).500
إنه رج م عصد للباطد  ،فمدع اع رافده بدالصل الاجدادي ،وعددم وجدود
الحلقدات الوسديطي ممدا يعندي بطدالد ال طددور الممعدوم فإنده ظد م مسدكا بده
ودعا إلى ضرورة ممارسي ال حريف وال وال الع بالحاريات ان صدارا
لل طور ال للعلم  .إنه نموذ للعق الملحد وأمااله من ال طوريين الذين أداموا
عقاددهم على هدم العق والوحي والعلم  ،وعلى الناعيي واالن هاهيي ان صارا
للباط .
ويقول الحار ال طور جيرالد ود  (( :إد ق نو من ا دسام الاالفدي
لألسددماك العةميددي  ،يةهددر فددي سددج الحاريددات فددي الود د ذا دده  ،إد هددذد
الكادنات ح و بالاع على أ كال ظاهريي م بايني  ،وفيهم حرا دف قايدرة
 ،قيددف نند ت ؟! مدداذا جعلهددم ي نوعددود بهددذا النددك الكبيددر ؟! قيددف أصددبح
قادن ان قالي)).501
فيهم ق هذد الحرا ف ؟! ولماذا ليس هناك أ أفر
ويقول ال طور ديريك آجر "(( :ما نقطي الصال في أننا إذا فحصدنا
سدددج الم حجدددرات بال اصدددي  ،سدددوان علدددى مسددد و ال ر يددد أو ا ندددوا ،
فسنك نف -مراراك و كراراك -عدم وجدود طدور ددريجي ،بد اناجدار فجدادي
لمجموعي واحدة على حساب ا ور " !!)).502
ويقددول عددالم الم حجددرات ال طددور مددارك سدديمارنكي " (( :إد المنددكلي
ا ساسيي في إفبات النةريدي كمدن فدي سدج الم حجدرات ،أ آفدار ا ندوا
 498نقددال عددن :اران ا ددهر علمددان ال طددور المعاصددرين حددول نةريددي ال طددور مددن وددالل دددرانات مددن ق ددبهم العلميددي ،مدونددي ال لإللحدداد  ،علددى النددبكي
المعلوما يي.
 499نقددال عددن :اران ا ددهر علمددان ال طددور المعاصددرين حددول نةريددي ال طددور مددن وددالل دددرانات مددن ق ددبهم العلميددي ،مدونددي ال لإللحدداد  ،علددى النددبكي
المعلوما يي.
 500نقددال عددن :اران ا ددهر علمددان ال طددور المعاصددرين حددول نةريددي ال ط دور مددن وددالل دددرانات مددن ق ددبهم العلميددي ،مدونددي ال لإللحدداد  ،علددى النددبكي
المعلوما يي.
 501أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 502أبو ح هللا :أبو ح هللا :أدوال و عليقا العلمان الم صصصين على :السجالت ا حاوريي وال طور وال حول الصيالي الممعوم واس حال ه ..
 ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
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المنقرضددي المحاوظددي فددي ال كوينددات الج رافيددي لددألر  ..فلددم يكنددف هددذا
السج دق أيي آفار لأل كال الم وسطي ال ي اف رضدها دارود ،وعوضدا ك عدن
ذلك ةهر ا جناس و ص اي فجد ة  ...ويددعم هدذا الندذوذ حجدي دعداة الصلد
القادلي ب د ا نوا دد ولقها هللا " !!.503))..
وآوددرهم عددالم ا حيددان ال طددور أ  .هددـ  .بددروس يقددول  "(( :وال يوجددد
دلي من الم حجرات على أد ري الطيور دد طور من دنور المواحف...
بد علددى العكددس ،يةهددر الددري فجد ة فددي سددج الم حجددرات بوصدداه صددايك
فريدة  -بنك ال يمكن إنكارد -ميم بها الطيور  ...وبايضافي إلى ذلدك ،لدم
يك نددف ح ددى اآلد فددي المواحددف أ رقيدد للبنددرة يددوفهر أصددالك لددري
الطيور " !!.504))...
لددك االع رافددات الكايددرة والم نوعددي هددي ددهادات لهددا أهميددي قبيددرة جدددا،
و طاب ماما مع حقاد علدم الحاريدات فيمدا دالده عدن داري ا حيدان علدى
ا ر  .إنها أوال اع رافات هادمي لل طدور ودا لدي لده بداع را ال طدوريين
و يرهم .نها دام أساسا على الحاريات ،وهي أدلي حاسمي ودطعيي علدى
بطالد ال طور الممعوم  ،وال قالم لعلم آور حول الموضو إذا والف علدم
الحاريددات ،وال يصددح اسدد صدام علددم آوددر لددنق مددا بين دده ا حددافير  .د
الحاريات سج حقيقي طبيعدي ل داري ا حيدان علدى وجده ا ر  ،وأدل هدا
دطعيددي بط د ق د المددماعم والنددبهات ال ددي أفارهددا المالحدددة وأماددالهم مددن
ال طدوريين عنددما هيادوا قايددرا مدن الحاريدات وودددعوا بهدا النداس ور هوجددوا
لل طور با قاذيد وال حريادات قمدا بينداد سدابقا .فالسدج الحادر هدو هدادم
و ُمبط لل طور العطو بنوعيه الدارويني والموجه .وال ناع معه ورافات
و بريرات المالحددة وال طدوريين فدي مسدكهم بدال طور العطدو بد هوادهم
وظنونهم و حرياا هم وردهم ل لك الحقاد الحاريي القطعيي .وال ناع مع لك
المعطيات الحاريي م الطا هم و بها هم و مويرا هم الم مسدحي بعلدم الورافدي
والايميددان والكيميددان ،ندده ال يُمكددن أد صددالف هددذد العلددوم مددا دددررد وأفب دده
السج الحار عندما أبط ورافي ال طور العطو بنوعيه .
وبما أد ا مر قذلك ف لماذا ي رك العق الملحد ا دلي الدام ي والصحيحي
ب والقطعيي ال ي ناي ال طور العطو وي مسك ب هواده وظنونده ووياال ده
ان صددارا لل طددور وعقاددددد ا وددر ؟؟!! .إندده ياع د ذلددك اس د مرارا وال مامددا
 503أبو ح هللا :أدوال و عليقا العلمانالم صصصين على :السجالت ا حاوريي وال طور وال حدول الصيدالي الممعدوم واسد حال ه  ،مدوندي  :أبدو حد هللا ،
على النبكي المعلوما يي.
 504أبو ح هللا :أدوال و عليقا العلمانالم صصصين على :السجالت ا حاوريي وال طور وال حدول الصيدالي الممعدوم واسد حال ه  ،مدوندي  :أبدو حد هللا ،
على النبكي المعلوما يي.
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بمنهج االس دالل ايلحاد القادم على هدم العق والدوحي والعلدم وا ودالق،
ان صارا لدين ايلحاد و عصبا له بالباط !!.
ثانيااا :إد لددك االع رافددات ا اق د علددى عدددم وجددود الحلقددات الوسدديطي
االن قاليددي مددن جهددي ،وأد ا حيددان حس د الحاريددات قان د ةهددر فج د ة ،أو
نقر دود طور ،أو بقى قما هي مدن جهدي أودر  .والدذين أ داروا إلدى
حدوث يرات كليي في بع ا حيدان ا اقدوا علدى أنهدا لدم كدن فدي ا جداد
ال طور .بمعندى أنهدا لدم كدن يدرات طوريدي  ،وإنمدا هدي مدن آفدار دموا
أجناس الندو الواحدد ،أو مدن آفدار الحداالت المرضديي قدالطارات ،لكنهدا لدم
طور الكادن وال يرت نوعه.
ه
و لك ال يرات النكليي القليلي ليس حلقات ان قاليي ،نها ال وجدد بدين
ا نوا وال ال ُنع  ،وإنما وجد بين الر بي والعادلي والجدنس ،وهدذد حددث
بال ماو وال حددث بدال طور العطدو  .ولدذلك لدم وجدد الحلقدات االن قاليدي
بدداع را قد هد الن الددذين نقلنددا اع رافددا هم ف قدددوا علددى الةهددور المادداجئ
لألحيان دود سلف ،وعدم وجود الحلقات الوسديطي فدي السدج الحادر .وال
يداب لدك الحلقدات هدو دلدي الحاريدات وال ددر
يصح أد يقال :ربمدا سدب
البطين فدي ظهورهدا .ال يصدح د مددة البحد اسد رد ود دا طدويال فداق
 105سني  ،اق نا واللها عنرات الماليين من الحاريات ،ولدم وجدد مدن
بينها لك الحلقات الممعومي.
وال يصددح ذلدددك أيطدددا د لددك الحلقدددات الممعومدددي لددو قانددد موجدددودة
لةهرت بنك واضح وبدوفرة ،د عدددها سديكود قبيدرا ولديس ندادرا نده
يج أد وجد حلقات قايرة ربق بين ق ا نوا  .ولو قان لدك الحلقدات
موجددودة لةهددرت بنددك بدداره بحكددم أنهددا أدددو مددن ا نددوا ال ددي طددورت
عنهددا .قمددا أندده مددن يددر المعقددول أد بقددى الكادنددات الص د يرة مددن الديددداد
والحنددرات بد الكادنددات وحيدددة الصليددي أد بقددى حيددي إلددى اليددوم ،وال بقددى
حاريات الحلقات الوسيطي ال دي مدن المادرو أد كدود قبيدرة عدددا وددوة
وحجمددا  ،فلددو قدداد لهددا وجددود لعارنددا عليهددا مددن دود ددك .وعليدده فلمدداذا لددم
وجد الحلقات االن قاليي الوسيطي بين أنوا ا حيان بعد اقادر مدن  105سدني
من البح وال نقي عن الحاريات و جميع الماليدين منده ؟؟  .إنهدا لدم وجدد
ولددن وجددد ،د ال طددور بنوعيدده ورافددي مددن ورافددات ال طددور الدددارويني
والموجدده !!!!  .والعق د الملحددد ي د من بددذلك عصددبا لديندده ،ندده لدديس عقددال
عقالن يا وال علميا وال أوالديا ،وإنمدا هدو عقد ورافدي ظندي ناعدي ان هداه
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م عص للباط في دوله بال طور العطو وفي بادي عقادددد ايلحاديدي قمدا
بيناد في ق ابنا هذا.
وأخياارا -ثالثااا : -ربمددا يقددال :إد دددول ال طددوريين بددال طور عبددر أهمنددي
طويلددي مديدددة قدداد حيلددي مددنهم لل هددرب مددن المطالبددي برؤيددي ال طددور عيانددا؛
ف طل موداهم القدول بوجدود حلقدات وسديطي ،لكدن بمدا أد الحاريدات أفب د
عددددم صدددحي ددددولهم بهدددا  ،أال يُمكدددنهم ال مسدددك بدددال طور العطدددو والقدددول
بال طور السريع الاجادي اآلني ،فيكود هذا أحسن لهم ؟؟!! .
أقول :ال يصح القول بذلك ال طور  ،وال طوريدود مدن المالحددة وأمادالهم
لم يصف عنهم ذلك ،وهم يعلمود أد القول به يورطهم ويكناهم وال ينقذهم .
إد القول بال طور السدريع والاجدادي اآلندي ال يصدح نده أوال إد القدول بده
ظدداهر الاسدداد والددبطالد د ا حيددان ال ددي فددي هماننددا قددالقرود والما دديي
ظهرت دب اينساد بماليين السنين  ،لكنها لم طور إلى اليوم ،وال رأيناها
طورت .ف ين ال طور السريع والاجادي؟؟ .وفانيدا إد اينسداد يعدود اريصده
المك وب إلى نحو  25درنا ومع ذلك لم ي طور وال رأينداد طدور .وفالادا لقدد
فب با دلي القطعيي قما بيناد فدي ق ابندا هدذا أد ا حيدان مندذ ماليدين السدنين
منها من ادر ولم ي طور وال رك ولاا  ،ومنها من ظهدر فجد ة وال سدلف
له ،ومنها من بقي على حالده دود أد ي طدور  .فا حيدان لدم طدور ددريجيا
وددالل اريصهددا الطوي د  ،وال طددورت فج د ة وال بسددرعي  .فددال يصددح القددول
بال طور اآلني وال البعيد .ب ال يصدح القدول بده أصدال ال بطدول الدممن وال
بقصرد.
الشاااهد األخياار  -الثاااني عشاار ماان معطيااات السااجل الحفااري :-ي عل د
بحاريددات اينسدداد وآفددارد البنددريي ال ددي نددهد قلهددا بد د اينسدداد ُولد ولقددا
واصا ولم ي طور عن القرود وال أ باهها وال قان له حلقات وسديطي بينهدا
وبينه  .وس ذقر لك المعطيات وا دلي ضمن فالث مجموعات ي باعا:
ا ولددى طددمن ا دلددي والنددواهد مددن الحاريددات والمالمددح والصصددادا
الطبيعيددي البنددريي ال ددي ناددي القددول بددال طور العطددو بنوعيدده الدددارويني
والموجه .أولها إد معطيات السج الحار دد فصل في ا مدر ،وال يصدح
رقها وال اف عنها دصدا و العبا وعنادا ،فدم البحد عدن مدماعم و دبهات
أور ان صارا لإللحاد وأهله .وبما أد ذلك السج أفب اد ا حيان ظهدرت
فجددد ة ومدددن دود مقددددمات طوريدددي .ومنهدددا أحيدددان عا ددد ولدددم طدددور فدددم
انقرضددد ولدددم دددرك ولقدددا لهدددا  ،وال ُوجددددت فدددي السدددج حلقدددات وسددديطي
ان قاليي .505ومنها أحيان أور ظهرت ولم طور إلى اليدوم .فدإد هدذا يعندي
 505مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 14 :
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دطعا بطالد القول بال طور أصدال بدين قد ا ندوا  ،وأد اينسداد هدو ناسده
ظهدر فجد ة ولدم ي طدور عدن القدرود وال عدن يرهدا مدن الكادندات .فاينسدداد
ق يددرد مددن ا نددوا ظهددر فجدد ة بصلدد ودداي مناصدد مددن دود مقدددمات
طوريددي .506وهددذا الدددلي القطعددي يكاددي وحدددد لهدددم ق د مددماعم و ددبهات
ال طوريين وعندد يسقق وينهدار قد مدا ق بده ال طوريدود للددفا عدن ورافدي
ال طور العطو بنوعيه .وأما المالمح والصداات الم بايندي بدين البندر فهدي
ليس مالمح طوريي ،وإنما هدي مالمدح يدرت باعد ال دموا بدين البندر،
فهي من مةاهر باين أجناس بني آدم ضدمن الندو البندر وليسد طدورا
عطويا داروينيا وال موجها ،وال يُمكنها أد ير النو البنر .
لدك الحقيقددي القطعيددي النافيددي لل طددور العطددو والهادمددي لدده جعلد بعد
ال طوريين يع رفود بها ر م مصالا ها لعقاددهم  .مدنهم :س  .أ  .فيلدي ،و أ .
ب  .سولماد  ،و دبليو دافيس دالوا ب د اينساد ((" نن فجد ة "  ،أو بعبدارة
أور  " :بدود سلف طور )) .507ودال ال طور س يان ا ولدد ((:
إنه ر م مرور  105سني من البحوث الدعاديي لل طدور فدي أصد اينسداد :
فقد اق ناوا أد الحاريدات بدين ظهدور الكادندات البندريي ا ولدى فجد ة علدى
ا ر  ،مع عدم وجدود الجدد ا دبه بدالقرود لهدا ،وأد الارضديات الاالفدي
الموضوعي قسيناريوهات لهذا ال طور هي مص لاي وم نادطي)).508
الدليل الثااني -مدن المجموعدي ا ولدى : -يددعي ال طوريدود أد االنسداد
طور عن أ باد البنر ،وهم حلقدات ان قاليدي بدين القدرود واينسداد  ،عا دوا
فيمددا بددين  1255555 - 2855555 :سددني1،2-2،8 ( 509م س)  .هعمهددم
هذا باط دطعا بما ذقرناد فدي الددلي ا ول ،وبمدا بين ده بعد الم حجدرات
ال دي أفب د أد االنسدداد قدداد موجددودا دبد هد الن أ ددباد البنددر الممعددومين.
و اصدي ذلدك أد عالمددي الحاريدات المنددهورة مدار ليكددي اق ندا فددي ((
سني 1511م بمنطقي لي ولي فدي نمانيدا  ،آفدارا ك دددام بندريي أفدارت ضدجي
هادلددي فددي دنيددا العلددوم  ،حي د أ ددارت البحددوث إلددى أد لددك اآلفددار قان د
موجودة في طبقي عمرها  3.2مليود سني  ،ودد ق راس ا الذ اهد
آفار لك ا ددام  ،ما يلي  " :مدن الممكدن أد يكدود هومدو سدابيانس صد يرا
حافي القدمين دد ولَّف هذد اآلفار  ،وعند دراسي ق السمات ال نكليي القابلي

 506مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،درجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي . 24 :وفريد مدن العلمدان  :ولد ال طدور ،رجمدي إحسداد
حقي  ،ط  ، 2دار الناادس  ،بيروت  ، 1583 ،ي .81 :و ابن ولياي :الحجج العصمان في نق نةريي داروين في الننون واالر قدان ،مطبعدي والدد بدن
الوليد ،دمن  ، 1511 ،ي. 48 :
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لل مييم  ،ال يمكن ال مييم بين أددام ا فراد الذين ولاوا لك اآلفار وبين أددام
البنر العصريين" )) .510قما هو ُمبين في الصور اآل يي:511

و(( قنا الدراسات المحايدة ال ي أجري على آفار ا ددام عن أصحابها
الحقيقيين .وفي الوادع ،لاـ آفار ا ددام هذد من  25أفرا كم حجرا ينسداد
عصر في العا رة من عمرد و 21أفدرا كينسداد يصد رد عمدرا .وأيدد هدذد
الن يجددي مندداهير علمددان ا ناروبولوجيددا القديمددي مددن أماددال  :دود جونسددود
و ديم وايد  .واللددذين فحصدا اآلفددار ال دي اق نددا ها مدار ليكددي .وقندف دديم
واي عن أفكارد دادال  " :ال يوجدد أدندى دك فدي أد هدذد اآلفدار ندبه آفدار
أدددام اينسداد العصدر  ،فدإذا ُدرك أحددد هدذد اآلفدار اليدوم علدى رمدال أحددد
واطئ قالياورنيا  ،وسئ طا في الرابعي من عمرد عن ماهي ها ،سيجي
على الادور أد صصدا مدا مندى هنداك  .ولدن يسد طيع هدذا الطاد  ،وال أند
قددذلك ،ال مييددم بينهددا وبددين مئددات اآلفددار ا وددر المطبوعددي علددى رمددال
الناطئ " )).512
ومن ذلك أيطا أنه في سني 2555م  (( :ددم العلمان ا ميرقيود دلديال
جديدددا علددى أد نةريددي دارويددن فددي الننددون واالر قددان قان د وط د  ،وذلددك
بكنددف فريد عددالمي مددن علمددان أصددول الجددنس البنددر مددن جددامع ي قددين
س ي وقالياورنيا النقاب عن أدددم أفدر معدرو للبندر علدى وجده ا ر ،
وهو هيك عةمي إفيوبي يبلغ عمرد حدوالي أربعدي ماليدين وأربعماددي ألدف
سني أطل عليه اسم "أرد " .وأعلن فري البح أمس الصميس أد اق نا
"أرد " ياب أد البنر لم ي طوروا عن أسدال يندبهود ددردة الندمبانم ،
مبطلددددين بددددذلك االف راضددددات القديمددددي بدددد د اينسدددداد طددددور مددددن أصدددد
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درد)).513فاينساد أسب ظهورا من هد الن أ دباد البندر الممعدومين فكيدف
ي طور عنهم ؟؟!!
لك الحقاد هي أدلي دطعيي ناي الدمعم بد د االنسداد طدور عدن أ دباد
بنر قدمود همنيا قانوا هم الحلقي الماقودة بينه وبينها .مما يعني أد االنساد
قاد أسب منها  ،وأد ه الن أ باد البنر ليسوا حلقات وسيطي وإنما هم من
ورافات ال طوريين ،أو هم من القردة دلبا ودالبا.
الدليل الثالث :ماادد أد ال طوريين هعموا أد االنسداد طدور عدن أ دباد
البنر  ،فهم حلقات وسيطي وأسال بينه وبين القرود ،فهدم أ دباد ددرود مدن
جهددي ،وأ دددباد بنددر مدددن جهدددي أوددر  .ودسدددموا لدددك ا ددباد إلدددى أربعدددي
قسدديمات ن هددي باينسدداد المعاصددر حس د ال ر ي د الممنددي اآل ددي  :القددرد
الجنوبي عاش فيمدا بدين 1 - 4 :مليدود سدني ولد  .فدم اينسداد القدادر علدى
اس د صدام ا دوات عدداش ح ددى  1,1إلددى  1,5مليددود سددني مط د  .فددم إنسدداد
رودلدف ا قادر طددوراك مدن اينسدداد السداب ي ددراوح عمدرد بددين  2,0و 2,8
مليود سني  .فم اينساد المن ص القامي يرجدع إلدى نحدو  1،2مليدود سدني .
فم أويرا ظهر اينساد العاد حس هعمهم.514
لك المماعم باطلي دطعا وهي من ورافات المالحددة الدذين أسسدوا ديدنهم
من البدايي على ورافدات هددموا بهدا العقد والدوحي والعلدم .إنهدم مسد مرود
علدددى نادددس مدددنهجهم االسددد داللي عنددددما ددددالوا بصرافدددي ال طدددور العطدددو .
والمعطيات وا دلي الصحيحي على بطالنها قايرة ،منها أوال بما أنه سب أد
أفب ناد ب دلي السدج الحادر بد د قد ا ندوا ظهدرت فجد ة ولدم طدور عدن
بعطها وال قاد لها سلف ،وال ي انقرض لم طور ولم رك ولاا  ،وال ي
بقي إلى هماننا لم ير  ،فإد هدذا يعندي بطدالد القدول بد د اينسداد طدور
عن ه الن أ باد البنر الممعومين.
ومنها أيضا أنه فَبُ ب دلدي صدحيحيأد اينسداد عاصدر القدردة الجنوبيدي ،
بدلي م حجرات ا ددام ال ي اق نا ها عالمي الحاريات مار ليكي ب نمانيدا.
وبدلي حاريي آرد ال ي أعلن عنها سني 2555م قما سب أد بيناد ووفقناد.
فاينسدداد عاصددر لددك القددردة مددن أ ددباد البنددر الممعددومين فكيددف ي طددور
عنها؟؟!! .
ومنهااا أد ا ناربولددوجي ر نددارد ليكددي اق نددف فددي سددني 1512م بقايددا
جمجمددي يرجددع اريصهددا إلددى مليددونين ونصددف مليددود عددام .515فددم اُق نددا
http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2009/10/3/ -%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A- 513
 514هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي .223 :وهدم نةريي ال طور في عنرين س اال  ،ي.215 ، 24 :
 515محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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حاريي أور ممافلي في هر يناير  2551ب س راليا داول ه وسداد ايعدالم
الدوليي .516وهذا يعندي أد اينسداد عاصدر بعد أ دباد البندر الممعدومين،
و قدم على آورين فم عاصرهم طبعا .فكيف ي طور عنهم ؟؟!!.
ومن تلك المعطياات أيضاا :إد ممدا يابد معاصدرة اينسداد لهد الن أ دباد
البنر الممعومين هو أد الباح لويج ليكي اق نف قووا عمرد  1،1مليود
سني فدي أوادد السدبعينات مدن القدرد العندرين  ،فدي منطقدي ألددوفي جدور
بافريقيا فدي الطبقدي الاانيدي مدن طبقدات ا ر  ،وفيهدا عا د أندوا القدردة
الجنوبي وأ باد البندر الممعدومين واينسداد أيطدا .فكلهدم عا دوا فدي نادس
الا رة والطبقي .وذلك الكوخ هو م حجر دديم ُماير للدهني ،ومن بقايا أقواخ
ما يمال يس صدمها بعد ا فارددي فدي منداط مدن إفريقيدا إلدى اليدوم  .ممدا
يعنددي أد اينسدداد هددو الددذ بندداد  ،وأندده قدداد معاصددرا للقددرد الجنددوبي ولي َمددا
يُسدددمى ب دددباد البندددر ،وانددده لدددم ي طدددور مدددن القدددرد وال ممدددا يُسدددمى ب دددباد
البنر .517فكيف ي طور عنها وهو معاصر لها ؟؟!!.
ومنها اع را هام ووطير جدا لل طور عالم الم حجدرات سد يان دا
ولد  ،فقال م سادال "(( :ماذا َح ه بيسُلهمنا في ال طور إذا قاند هنداك فدالث
سالالت من الكادندات الندبيهي باينسداد -القدردة الجنوبيدي ايفريقيدي والقدردة
الجنوبيي القويي واينساد القادر على اس صدام ا دوات -عي معا ك فدي نادس
الا رة الممنيي ،ومن الواضح أد أيا ك منها لم ينحددر مدن اآلودر؟ وفدوق ذلدك،
ال بد أيي ساللي من السالالت الاالث أيي ميدول طوريدي أفندان ف درة بقادهدا
علددى ا ر " !! .518))..إندده اع ددرا صددريح مددن طددور مصدد ا فددي
الحاريدددددات يهددددددم حكايدددددي طدددددور اينسددددداد مدددددن هددددد الن أ دددددباد البندددددر
الممعومين ،نه ال يُمكن أد ي طور منها وهو معاصر ومصالق لها ؟؟!! .
ومنها أيضا أد فريقا من الباحاين ا مريكيين المص صين فدي الحاريدات
أ ار إلى أنه دد دم العادور علدى هياقد عةميدي قايدرة لإلنسداد الحددي فدي
طبقددات دديمددي ،عددود إلددى همددن مددا دب د ال دداري نددهد ب د د اينس داد الحددالي
عاصر القرود النبيهي بالبنر ،لكن ال طدوريين جاهلوهدا عمددا نهدا بطد
نةري هم ال طوريي .519فانةر إلى هذا ال صر  ،إنه من سدلوقيات المالحددة
وأماددالهم الددذين أددداموا ديددنهم ومددنهجهم االس د داللي علددى ال حريددف والصدددا
 516محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 517ا صدددددددول ال امطدددددددي لإلنسددددددداد؛  ،و معطدددددددالت نةريدددددددي ال طدددددددور الجدددددددمن  ، 3مدوندددددددي بددددددداقوب – مدوندددددددي نسدددددددف ايلحددددددداد سدددددددابقا-
 ، http://backupno.blogspot.com/2012/09/3_19.htmlعلى النبكي المعلوما يي.
 518أبو ح هللا  :أقاذي طوريي  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 519فري من العلمان :ول ال طور  ،ي. 10 :
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وإواان الحقاد  .فلماذا يصاونها إد قانوا يطلبدود الحد ؟؟ .وهد مدن يطلد
ويمور الح والعلم؟؟!!  .وأليس ذلك ال صر هو دليد
الح والعلم يُصاي
ه
دامدددغ علدددى بطدددالد القدددول بددد د اينسددداد طدددور مدددن هددد الن أ دددباد البندددر
الممعومين؟؟ .
وماان تلااك المعطيااات أيضااا أندده اُق نددف فددك إنسدداد بمنطقددي هدددار ب فيوبيددا
يرجع عمرد إلى مليونيهن و 355ألف سني .520وهذا يعني أد اينساد عاصر
ه الن أ باد البنر الممعومين ،ب وظهر دب بعطهم  .فكيف ي طدور مدنهم
وهو قذلك ؟؟!! وألديس مدن الكدذب والصددا القدول بد د االنسداد طدور مدن
ه الن؟؟!! .
ومنهااا حاريددي الطق د ورقانددا  ،رجددع إلددى مليددود و 255ألددف سددني ،
وصاها ال طور دونالدد يوهانسدود بقولده "(( :قداد طدويال ونحيادا ،ويندبه
في كله الجسماني ونس أوصاله ا فاردي الحاليين الذ يعينود عند ودق
االس وان  ،وعلى الر م من ص ر سنه ،فإد أوصداله طداهي فدي مقاييسدها
قريبا م وسق مقاييس الذقور البي البدال ين فدي أمريكدا الندماليي " )).521
قما هو مبين في الصور ين اآل ي ين:522

وددددال عدددالم ا ناروبولوجيدددا القديمدددي ا مريكدددي آالد ووقدددر عدددن لدددك
الحاريي :إنه ينك فدي أد  " :بمقددور عدالم الحاريدات العداد أد يادرق بدين
الهيك العةمي ا حاور وبين الهيك العةمي ينسداد عصدر ")).وذقدر
 520أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 521أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 522أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .وهارود يحيى :أطلس الصل ،
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عن ناسه ب نه ضدحك عنددما رآهدا نهدا  "(( :ندبه قايدرا جمجمدي اينسداد
النياندر الي " )).523
وآخرها فقد دل معطيات حاريي على وجود مج معات مص لطي مما يُسمى
ب باد البنر واينساد  ،و اصي ذلك هو أنها دل على أد إنساد نايندر ال
وإنسدداد قرومددانيود واينسدداد الحدددالي دددد ماوجددوا فيمددا بيدددنهم .524أ أد
االنساد قاد معاصرا ومصالطا لما يُسمى ب دباد البندر ،فكيدف ي طدور منهدا
وهددو دددد والطهددا و ددماو معهددا ؟؟!! ،ألدديس مددن المسد حي أد يحدددث ذلددك،
ومن الكذب والصدا القول به ؟؟!! .
وبنا كن علدى ذلدك فمداذا عندي لدك الندواهد الحاريدي ؟؟ ،إنهدا عندي دطعدا
وببساطي أد اينساد لم ي طور عن ه الن أ دباد البندر الممعدومين ،نده ال
يُمكن أد ي طدور عنهدا وهدو معاصدر ومصدالق لهدا  ،وإنمدا يعندي أد اينسداد
ُول د ولقددا واصددا ومناصددال عددن يددرد مددن ا نددوا ال ددي عاصددر ه  ،ولددم
ي طور منها ،وال هي طورت من يرها قما بيناد سابقا.
والاادليل الرابااع  -ماان المجموعااة األولااي : -ماددادد أد ممددا يُبطدد هعددم
ال طوريين ب د اينساد طور عن أ باد البنر الذين قانوا حلقي وسيطي بينه
وبين القردة ،هو أد ه الن ا باد الممعومين لم يكن لهم وجود أصال ،فهم
إما أنهم قانوا قلهم أو بعطهم دردة ،أو قانوا قلهم أو بعطهم بنرا .فهد الن
ا باد من ورافات المالحدة وال طوريين بدلي المعطيات وا دلي ا يي:
منها فقد بين مدن معطيدات السدج الحادر أد ا حيدان لدم طدور مدن
بعطها،وإنما ق ا نوا ظهرت فج ة من دود سلف  ،،فم منها من انقر
ولم ي رك ولاا وال طور ،ومنها من بقي إلى اليوم من دود أد ي طدور ،ولدم
وجد أي ي حلقات ان قاليي بين ا نوا قما سب أد بيناد ووفقناد .من ذلك مداال
فقدددد دلددد الحاريدددات أد القدددردة الجنوبيدددي ال دددي هدددي أصددد أ دددباد البندددر
الممعومين ظهرت فج ة دود مقدمات طوريي  ،وقذلك االنساد ظهدر فجد ة
أيطددا دود سددلف طددور  ،ولددم يوجددد ان قددال دددريجي بينهمددا .525فالبنددر
ق يرهم من ا نوا لم يكن ظهورهم طوريدا وال م ددرجا .و لدك المعطيدات
هي أدلي دطعيي ناي و بط حكايي وجود أ باد البنر الممعومين.

 523أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 524فري من العلمدان  :ولد ال طدور ،رجمدي إحسداد حقدي  ،ط  ، 2دار النادادس  ،بيدروت  ، 1583 ،ي . 155 :و أرنولدد دوينبي :داري البندريي،
رجمي نيقوال هيادة ،الدار ا هليي ،بيروت  1 ،1581 ،ي. 32 :والموسوعي العربيدي الميسدرة 1 ،ي. 244 243 :و الميدرا اسدماعي  :السدالالت
البنريي ،م سسي عم الدين  ،بيروت  ،1582 ،ي. 12 :
 525مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 14 :

231

ومنها أيضا فقد سب أد بينا أد بع الحاريدات أفب د أد االنسداد قداد
له وجود دب أ باد البنر الممعومين ما م حجرة ا ددام ب نمانيا ،وحاريدي
أرد بإفيوبيا .وهذا يدل دطعا على أد اينساد لم ي طور من هد الن ا دباد
وال يصح القول بذلك أصال .مما يعني أنه ه الن ا باد إما أنهم قانوا ددردة
أو بنددرا ،أو لددم يكددن لهددم وجددود أصددال وإنمددا هددم مددن ورافددات المالحدددة
وال طوريين.
ومن تلك المعطيات أيضا :فقد سب أد بينا أد الحاريات واآلفدار الماديدي
أفب د أد االنسدداد قدداد معاصددرا ددباد البنددر الممعددومين .فكيددف ي طددور
االنساد منهم وق منهما معاصر ل ور ؟؟!! .مما يعندي اينسداد لدم ي طدور
عن ه الن ،وهم إما أنهم قانوا دردة أو بنرا ،وإما أنهم من ورافات وأوهام
المالحدددة وال طددوريين .وممددا يُاب د أد بعطددهم قددانوا مددن القددردة أد فري د
علمان أناروبولوجي مكود من (( عنرة مص صين بقيادة ديم وايد ا سد اذ
في جامعي قالياورنيا بيرقلي ددموا سني 1581م (( ن ادج دراسا هم المطنيي
لاحددا  352مددن هياق د وعةددام الحاريددات لمددا سددمي ببقايددا إنسدداد مددا دب د
ال اري الذ يا ر أنه عاش فدي جندوب درق أفريقيدا مندذ أقادر مدن 1,0
مليود عام  ...والذ قاد يع قد أد له صلي النسد فدي ال طدور بدين اينسداد
الحالي ))  ،ف بين منها أد (( ما سدمي بإنسداد مدا دبد ال داري يص لدف ما كمدا
عن اينساد الحالي د العةدام ددد أفب د أنده ي حدرك علدى أربدع وأنده لديس
من ص القوام قاينساد ،قما أد طوله أدصر بندك واضدح ،قمدا أد عةدام
الرأس و جويف الم ص لف ما كمدا عدن اينسداد الحقيقدي ،وددد او د م فريد
علمان ا ناربولوجيا ا مريكي قريرهم العلمي في العدام 1581م بد د هنداك
فردا اسعكا يعكس فرا ك ا واض كحا همنيكا و نريحيكا من ناحيي ال طور بدين مدا
سمي بإنساد مدا دبد ال داري واينسداد الحقيقدي  ،وأنده مدن المقطدو بده أد
هناك ييرك ا دراميكا ضص كما ددد حددث ند ج منده ظهدور اينسداد علدى ا ر
بحي يصع صور ار باط اينساد الحقيقي بما يا ر أنه نن من نسلهم
ـ حي إد اينسداد الحدالي م ميدم ما كمدا ظاهريكدا و ندريحيكا وسدلوقيكا وعقليكدا
وددرة وملكات عن أ قادن آور)).526
ومن جهي أور فإد مما يابد بندريي هد الن أو بعطدهم هدو أنده ددد دلد
واهد حاريي علدى وجدود مج معدات مص لطدي مدن إنسداد ناينددر ال وإنسداد
قرومددانيود -همددا مددن أ ددباد البنددر الممعددومين -واينسدداد الحددالي ،ودددد
 526عبد الصال حامد  :نةريي داروين عدار
النبكي المعلوما يي .
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ماوجددوا فيمددا بي دنهم .527وقان د لهددم رسددومات وأدوات مصددنوعي  ،وقددانوا
يدفنود مو اهم بطريقدي دعادريي م ندابهي  ،ممدا يعندي أنهدم قدانوا يع قددود
بعودة الروح ووجود معاد أورو  .528وهدذد المةداهر ليسد إال لإلنسداد ال
هي للقردة وال باههم الممعومين .وال يُمكن أد يحدث ال ماو وال ناسد
بين اينس اد والقردة وال يرهم من ا حيدان ،وإنمدا يحددث بدين أجنداس بندي
آدم فقددق  ،وهددذا أمددر فاب د وادعددا وعلمددا وسددنعود إليدده الحقددا .فاينسدداد لددم
ي طور عن أ باد البنر ،وال قاد لهم وجود أصال.
وال يصح االع ماد على الاوراق بدين أجنداس البندر للقدول بوجدود أ دباد
البنر الممعومين  ،د لك الاوراق هدي بايندات طبيعيدي بدين أجنداس بندي
آدم دددديما وحدددياا .فهددي ندددر ضددمن اود ال ال نددو ال ال طددور ،قمددا هددو
مبين من أ كال وأحجام الجماجم البنريي اآل يي:529

لدددك الادددوارق واالو الفدددات الم علقدددي بالجمددداجم دددكال وحجمدددا ،وبدددين
الهياق العةميي البنريي قان موجودة دديما وما مال إلى يومنا هذا .لكنها
 527فري من العلمدان  :ولد ال طدور ،رجمدي إحسداد حقدي  ،ط  ، 2دار النادادس  ،بيدروت  ، 1583 ،ي . 155 :و أرنولدد دوينبي :داري البندريي،
رجمي نيقوال هيادة ،الدار ا هليي ،بيروت  1 ،1581 ،ي. 32 :والموسوعي العربيدي الميسدرة 1 ،ي. 244 243 :و الميدرا اسدماعي  :السدالالت
البنريي ،م سسي عم الدين  ،بيروت  ،1582 ،ي. 12 :
 528نور الدين حاطوم وآورود :موجم اري الحطارة 1 ،ي . 25 :و الموسوعي العربيي الميسرة 2 ،ي. 1332 :
 529هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 014 :
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ال صدددر عدددن أ دددكال الهياقددد اينسدددانيي  ،وال يصدددح ا صاذهدددا مبدددررات
ومعطيات للقول بوجدود أ دباد البندر قمدا هعدم المالحددة وال طوريدود .د
ما هذا المعم باط قما سب أد بيناد .إنها سدصافات طوريدي ،و (( هد الن
بنددر عدداديود مددن أجن داس مص لاددي ال أقاددر  ،...فحاريددا هم مطابقددي للهيك د
اينسدداني واالو الفددات الطاياددي هددي او الفددات مددا هال د وجددد اليددوم بددين
ا عددراق البنددريي المص لاددي  ...وهددذا قددالم عددالم الحاريددات ري نددارد ليكددي:
" االنساد المن صد واينسداد المعاصدر ندو واحدد ،وهدذد االو الفدات أدد
من االو الفات ال ي نراها اليدوم بدين أجنداس مناصدلي ج رافيدا مدن اينسداد
الحدي " )).530
آخرها  :إد مما يناي وجدود أ دباد البندر الممعدومين أد ال طدوريين مدن
المالحدة وأماالهم جعلوا إنساد ناينددر ال مدن هد الن .وبمدا أنده فبد أد هدذا
اينساد قاد بنرا ولدم يكدن دبه ددرد وال دبه بندر ،فدإد هدذا يعندي بطدالد
القول بوجود أ باد البنر .وا دلي على أد إنساد نايندر ال قاد بنرا ال به
بنر قايرة وم نوعدي ،منهدا :إد إنسداد ناينددر ال يملدك هديكال عةميدا دبيه
النةر عن حجمه .531وسلسلي حمطده
ماما ك بهيك اينساد المعاصر ،ب
النوو هي ناسها ال دي عندد اينسداد .532وقاند لده ل دي ال ص لدف عدن ل دي
النةدر عدن مالمدح وجهده فقدد قداد ناينددر ال
البنر المعاصرين .533وب
قالبنر ماما سلوقيا واج ماعيا و ناسدليا وعقليدا ولدم يكدن بليددا وال بيدا.534
ودد قان له آفار وبقايا نهد له بالاقافي والان وال دين.535
وقاد إنسداد ناينددر ال علدى ا صدال ب جنداس أودر مدن البندر و دماو
معهددم .536وفددي سددني 2515م ذقددرت مجلددي الطبيعددي أد د فيرات نايندددر ال
الجينيي في البنر ما مال ظداهرة إلدى اليدوم فدي قايدر مدن ا دصاي بسدب
ماوجهم دديما مع البنر اآلورين وان قال مورفا هم عبر ا جيال إلى يومنا
هددذا .537ودددد بين د الدراسددات المعاصددرة أد إنس داد نايندددر ال نددهد هياقلدده
العةميي الكايرة أنها (( ضمن ال نوعات الطبيعيي لإلنساد المعاصر)).538

 530طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 18 :
 531محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 532ه النيان ردال بنر؟ مدوني على النبكي المعلوما يي  :أنا مسلم  ،أنا ماكر ،مدوني ص ا فدي نقدد الاكدر ايلحداد والمدذهبي ونةريدي ال طدوهر/21 ،.
ما  ، 2514 /الصاحي على الايسبوك . https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxes
 533مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 11 :
 534مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 11 :
 535مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 12 :
 536مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي.13:
 537مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي.13:
 538مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 11 :
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لدددك الصصدددادا و يرهدددا جعلددد العلمدددان يصدددناود ناينددددر ال قإنسددداد
دددديم ،539ال قنددبيه للقددردة وال لإلنسدداد .لكددن ال طددوريين ا واد د هددم الددذين
وصاوا إنساد نايندر ال ب نه قادن بدادي بي وال يس طيع الكالم وال ال اكير
الذهني ،لكن الحقيقي قان وال ذلك ماما قمدا بين ده الدراسدات وا بحداث
المعاصددرة .فقددد أظهددرت أندده قدداد ننددطا دويددا ذقيددا بارعددا مدداهرا فددي صددنع
ا دوات الوظيايي وال دلم مع ظروفه ومحيطه.540
وأما المةاهر والمالمح النكليي ال ي يص لدف فيهدا إنسداد ناينددر ال عدن
اينساد المعاصر ،فهي ال ناي إنساني ه د دلي الحم النوو وصداا ه
ا ور هي أدلي حاسمي ب نه قاد إنسانا .و عود لك االو الفات النكليي إلى
عام الورافي والمناخ وال ذان قما هو واضح اليوم بين ا جناس البنريي.
وبدددذلك ي بدددين مدددن لدددك المعطيدددات والندددواهد أد مدددا ادعددداد المالحددددة
وال طوريود من وجود أ باد بنر طور منهم اينساد  ،فكدانوا حلقدي وصد
بينه وبين القدردة ،هدو هعدم باطد دطعدا ،فدال قداد لهدم وجدود  ،وال اينسداد
طور منهم وال من يدرهم .وحقيقدي أمدرهم إمدا أنهدم قدانوا قلهدم أو بعطدهم
دردة ،أو قانوا قلهم أو بعطهم بنرا ،فلم يوجدد بيدنهم أ دباد ددرود وال أ دباد
بنر.
والدليل األخيار -الخاام مان المجموعاة األولا  -ي علد بةداهرة ادرهد
اينساد بعدة مميمات ووصدادا ناسديي وعقليدي وعلميدي واج ماعيدي جعل ده
ي ارد بها عن بادي ا حيان ال ي نراها .ف ميمد بهدا هدو دليد دامدغ علدى عددم
طدددورد عدددن القدددردة وال عدددن أ دددباد القدددردة وال البندددر .وإذا ألحقندددا لدددك
الصصدددادا بمعطيدددات وأدلدددي السدددج الحادددر ال دددي أفب ددد بطدددالد القدددول
بددال طور العطددو مددن أساسدده ،فإنهددا صددبح أدلددي دطعيددي وحاسددمي علددى أد
اينساد لم ي طور من القردة ،وإنما ُول ولقا واصا مناصال ُم ميدما ُم ادردا
عن يرد من ا حيان.
ومع أنه بين أد انوا ا حيان قلها ُولق ولقا فجاديا من دود سلف ،إال
أد االنسداد ميدم عنهدا أيطدا بدالصل الصداي مدن جهدي طبيع ده وال ايدي مددن
ولقه ،فهو ليس مالقا وال يطانا وال حيواندا وإنمدا هدو إنسداد مكلدف بعبدادة
هللا عددالى وعمددارة ا ر وفد ددريع ه .وهددذا ا مددر ميددمد بروحدده وعقلدده
وددرا ه ليس طيع القيامي بما ُقلف به .وبذلك يكود اردد دليال دام ا على أنه
لم ي طور من يرد.
 539ه النيان ردال بنر؟ مدوني على النبكي المعلوما يي  :أنا مسلم  ،أنا ماكر ،مدوني ص ا فدي نقدد الاكدر ايلحداد والمدذهبي ونةريدي ال طدوهر/21 ،.
ما  ، 2514 /الصاحي على الايسبوك . https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxes
 540مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 12 :
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وأمددا مةدداهر اددردد ال ددي اب د ولقدده الصدداي وعدددم طددورد فهددي قايددرة
وم نوعي جدا ال كاد ن هي ،س ذقر طرفا منها فيمدا يد ي :منهدا أوال إد مدن
اهم ما ي ارد به اينساد عن القردة و يرها من الحيوانات أنه ُم ميم بروحه
وعقلدددده  ،ودددددد بيندددد النددددواهد وال جددددارب المعاصددددرة الم علقددددي بالدددددمات
وا عصاب  ،أنه يوجد فينا (( جوهر ير ماد ي حد بالم ليادره العقد ..
وأد الوظادف العقليي ال عالدي لها من دري أو من بعيد بالم الماد ،وهي
فقددق س د عمله قيلددي)) .541ويقددول رادددد فسدديولوجيا الم د والجهدداه العصددبى
نارلم رنج ود  (( :لقد فب بما ال يد مجاالك للنك أد هناك فردا ك جذريا ك
بددين الحيدداة والعق د  ..فالحيدداة هددى مس د لي قيميددان وفيميددان  ..أمددا العقد فهددو
يس عصى على الكيميان والايميان)).542
و منها أيطا اردد عطويا فر م ال نابه النكلي العام بين اينساد والقردة
فإندده مددن جهددي أوددر م اددرد عنهددا ددكال وباطنددا،وقلمددا ددقنددا جيدددا فددي ذلددك
ظهرت الاروق قايرة ودديقي وهدذا ودال مدا يةهدر لندا مندا لنةدرة الندكليي
السريعي .من ذلك ماال أد القرود ليس دادمي وال مس ويي قاينساد ،قما هو
واضح في النك اآل ي:543

فالقرود دب أد يةهدر اينسداد قاند منحنيدي ومدا دمال علدى حالهدا إلدى
اليوم  ،فلماذا لم طور؟؟ فهذا دلي دامغ على أنهدا لدم يدر وال طدورت ،
فلو قان أصال لإلنساد قما هعم المصرفود لكان هي أولى من أد يدر،
ول حول إلى قادن آور .

 541هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد ،ي. 12 :
 542حقاد دمرت االلحاد من جذورد  ،مودع من د ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 543أبو ح هللا  :ماذا عن الحاريات البينيي لإلنساد القرد ال ي يدعي ال طوريود اق نافها ؟!!! ،..مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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ومن ذلك أيطا االو ال في ك الجمجمي وحجمها والم وحجمه،
كال وحجما عن جمجمي القرد  ،مما
فجمجمي االنساد واضحي االو ال
544
ينهد له بال ميم وال ارد عن القرد قما هو مبين في النك اآل ي :

ومااان ذلاااك أيضاااا ادددرد أنادددى االنسددداد ب ندددان البكدددارة عدددن قددد انددداث
الح يوانات  ،فالمرأة هي الوحيدة ال ي ميم و نارد بذلك ال نان  ،وال وجود
له عند إناث القرود وال يرها من الحيوانات .وليس ل نان البكدارة أ دور
وظياي عطو  ،وعندما اقدد المرأة عند أول جما فلن يةهر مرة أور ،
وال ددد فر عطدددويا مدددن ذهابددده ،وال يصدددبح الجسدددم فدددي حاجدددي إليددده مدددرة
أور ،وهذا دلي دامغ علدى أنده لديس لده أ وظيادي عطدويي .ممدا يعندي أد
نان البكارة ليس لده دور طدور وال عطدو  ،وال نند بسدب ال طدور ،
وإنما له دور أوالدي فقق . 545بمعنى أد له وظياي أوالديي في عالدي الرج
بدددالمرأة ،ليكدددود ددداهدا علدددى أنهدددا بيكدددر ومحافةدددي علدددى دددرفها .ومدددع أد
الحيوانات لهدا أجهم هدا ال ناسدليي ،لكدن لديس ينافهدا ندان بكدارة ،ممدا يددل
على أد اينساد ُول ولقا واصا مس قال عطويا وناسيا وأوالديا.
ومن أ هر اردات االنساد وأظهرها ميمد بالل ي الصاصي به،فال نجدد
لها مايال عند الكادنات ا ور  .وال يس طيع اينساد أد ي علمها إذا لم ي لقها
بال لقين مدن إنسداد آودر .فهدو لدن يسد طيع أد ي علمهدا إذا انعدمل عدن البندر
وعددداش بدددين الحيواندددات وا دددجار والميددداد والريددداح .وهدددذا ا مدددر أصدددبح
محسوما ال يقب النقاش ،نه بين (( الدراسات ال ي أجري على  32حالي
موفقي ،طاال نن وا بمعمل عن البندر مامدا ،ددد أظهدرت أد القددرة علدى
الكالم يمكن اق سابها فقق عن طري ال لقين من صا آور .ويبدو جليا لنا
أد االنسدداد لددم يك س د الل ددات بنددك لقددادي ،ب د لقاهددا عددن طددرق عمليددي
لقينيي من طر آور .وال يوجد لدينا أ دلي  ،على أد دددرات ال حددث ددد
طددورت لددد االنسدداد ،مددن ا ددكال أقاددر بداديددي ،إلددى ددكلها الحددالي)).546
 544أبو ح هللا  :ماذا عن الحاريات البينيي لإلنساد القرد ال ي يدعي ال طوريود اق نافها ؟!!! ،..مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 545هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 01 – 03 :
 20 546سببا ل نك في نةريي ال طور (نقال عن د .وال براود ،مرقم الصل العلمي ،.مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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فَ ميُم اينساد بالل ي الصاصي به هو دليد دامدغ علدى أنده ُولد ولقدا واصدا.
وبما أد اينساد ال يرث الل ي  ،وال يُمكنه أد ي علمها بناسه إذا قداد وحيددا،
وال من ددرد وال مدن حيدواد آودر،وال مدن مةداهر الطبيعدي ا ودر إال مدن
إنساد ماله .وبما أد اينساد قادن مصلوق له بدايي ،فمدن الدذ علدم اينسداد
ا ول الل ي ،فم هو بدورد علمها لموج ه وأوالدد ؟؟ .ال جواب صحيح  ،إال
أد يكود الصال عم وج هو الذ ول اينساد وعلمه الل دي ،ددال عدالى :
دال أَنبيئُددونيي بي َ حسد َمان
ضدهُ حم َعلَددى حال َمالَدي َكد يي فَقَد َ
(( َو َعلَّد َم آ َد َم ا َ حسد َمان ُقلَّهَددا فُد َّم َع َر َ
آد َولَدد َ
ين)(البقددرة ،))31 :و((الددرَّحح َم ُن َعلَّدد َم حالقُددرح َ
صددا يددي َ
هَددـ ُ الن إيد ُقندد ُ حم َ
اد)(الرحمن . ))4 -1:وذلك يعندي أد اينسداد ُولد ولقدا
اد َعلَّ َمهُ حالبَيَ َ
اين َس َ
حي
واصا م ميما عن القرود والحيوانات ا ور .
ومن ادردات اينسداد أيطدا أنده أنده ددادر علدى نميدي معلوما ده و حسدينها
واالس د اادة مددن وبرا دده و جددارب بنددي جنسدده  ،لكددن الحيوانددات إذا علم د
أمورا فإد ددرا ها على ذلك محدودة جدا ،وال حسن مع العمدر والممارسدي
وال ورفهدددا لصددد ارها ،وال سددد ايد مدددن جدددارب سدددلاها .ولدددذلك لدددم طددد هور
الحيوانات أعمالها وبقي على طبيع ها ا ولى؛ فالطيور صدنع ا عنداش ،
والنح يصنع الصاليا  ،والقندس يبني السدود  ...وهكذا .
ونةرا ل ميم اينساد بروحه وعقله وددرا ده ال ُمبدعدي أنند الحطدارات ،
وصددنع ا جهددمة ايلك رونيددي ووسدداد النقد  ،وأسددس المدددد وبنددى ناطحددات
ال سحاب ،وصعد إلى الاطان؛ فهد القدرود أو يرهدا مدن الحيواندات حققد
ذلك ؟؟ .وه رأي م دردا رسدم لوحدي هي يدي وعرضدها علدى الطريد ليراهدا
البنر؟ ،وه صنع القرود سيارة في ال ابات وورجوا بهدا إلدى الطرددات
لمنافسي سيارات اينساد ؟؟!! ،وه صدنف القدرود ق بدا وعرضدوها علدى
أرصاي الطري ؟؟!! وه بن القرود ودالل ماليدين السدنين مديندي أو بي دا
واحدا ينبه ما بناد اينساد ؟؟!! .طبعا ال وألف ال  ،نه ال صدح المقارندي
بين اينساد والقرد وال يرد مدن الحيواندات فيمدا ي علد بدذلك المجدال ،د
اينساد ليس حيوانا وال طور منها .
ولددو قدداد اينسدداد م طددورا عددن القددرد ن ج د القددرود فل د أو ربددع أو
نصف ،أو سع ما أن جه اينساد في الجوان الروحيدي والعقليدي وا والديدي
والعلميي والحطاريي.فلو قان سدلاا لإلنسداد لكاند دريبدي منده فدي إن اجهدا
و فيرها على الطبيعي ولو بنسبي العُنر .ب إد حيوانات أور دد أفرت في
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الطبيعي اقار ما أفدرت القدرود ،قالنمد مداال .فعددم دددرة القدرود علدى القيدام
بدددذلك هدددي أدلدددي دطعيدددي علدددى ادددرد اينسددداد و ميدددمد عدددن القدددردة وبدددادي
الحيوانددات .وبمددا أنهددا لددم ُحدددث دديئا مددن ذلددك دل هددذا علددى أد اينسدداد لددم
ي طور عن القرود وال قان سلاا له ،وإنما ول ولقا واصا م ميما.
آخرها  :ال اردات والصصادا المجملي اآل يي ،يقول الدنا(( :أفب د
دراسدات البيولوجيددا الجميئيدي أد قد إنسداد م ميددم عدن اينسدداد اآلودر فددي
صدداات فرديددي ال كددرر ما د بصددمات أصددابع اليدددين والقدددمين والحددام
النوو " الدنا " الذ أصبح أحد وساد ا دلي الجناديي ،فطدالك عدن رقيد
النعر ومجموعي الدم ونو أجسام المناعي وبصمي الصوت والرادحي،وهي
قلها فواب ال كرر بين باليين البنر ...ولقد اُس حدث أوي كرا علم جديد هو:
البيولوجيددا االج ماعيددي ويقددود هددذا اال جدداد الدددق ور إيونددغ س د ينر منددذ العددام
1525م  ،وهددو أس د اذ الكيميددان الحيويددي فددي جامع دي 'يي د ' فددي أميرقددا ،ودددد
أوضددح أد اينسدداد لدديس وليددد سددلم ال طددور ،بدد إد العلددم بددرهن علددى أد
اينساد له من المميمات البيولوجيي والذهنيي والناسيي والروحيي ال ي منحه
القددددرة علدددى الكدددالم وال اكيدددر ،و ر يددد ا سدددباب واالسددد ن ا المنطقدددي،
والمنادني وال عار وال عداود ،و سدصير يدرد مدن الكادندات وصدور البيئدي
ل كوين مج معات حطاريي .قما أنده ي م دع بملكدات ايبددا العلمدي وا دبدي
والاني .وقذلك ي م ع بمناعر وصور ال عبير عنها ،قما يس طيع ال حكم فيها
وفي سلوقه وعواطاه على أسس من النب وا والق والما العليا .قما ينار
طبعه عن النذوذ والسلوك ير ا والدي .وهذد قلها صاات مميمة لإلنساد
عددن ق د الحيوانددات والكادنددات ا وددر  ،وال أفددر لهددا علددى مددا يسددمى بسددلم
ال طددور؛ ممددا يقطددع بعدددم صددلي النسد بددين اينسدداد والحيددواد .وفددي العددالم
1511م بندددى علمدددان جامعدددي 'قالياورنيدددا' هدددذا العلدددم الجديدددد ونندددر العدددالم
ا مريكي إيدوارد ويلسن ا س اذ في جامعي 'قالياورنيا' ق ابه الجديد في هذا
المجال ،ودد ان هى فيه إلى أد مدا نلحةده مدن ندابه بدين اينسداد والحيدواد
في وحددات ال رقيد الصلدو والجميئدي ر دم ال ميدم القداطع لإلنسداد ـ هدو
الدلي الناصع على وحدة الصال ا عةم )).547
لك ال اردات ال ي ميم بها اينساد عن القرود و يرهدا مدن الحيواندات
هددي أدلددي صددحيحي ودام ددي علددى اددردد وأندده ول د ولقددا واصددا م ميددما ولددم
ي طور عن القرود وال يرها .وإذأ أدمناها على أدلي السج الحار ف صدبح
 547عبد الصال حامد  :نةريي داروين عدار
النبكي المعلوما يي .
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أدلدددي دطعيدددي علدددى بطدددالد القدددول بدددال طور العطدددو بنوعيددده الددددارويني
والموجه.
وأما المجموعة الثانياة – مدن مجموعدات النداهد الاداني عندر -ف علد
بيفار اينساد القدديم ومصلاا ده الماديدي ال دي ندهد ب نده لدم ي طدور عدن أ دباد
البنر الممعومين وال عن القرود .
منها  :اآلفار الماديي ال ي رقها إنسداد مدا دبد ال داري  ،إنده درك أدوات
قايرة وم نوعي مصنوعي من الحجارة والعةام والصن قايبر والسدكاقين
 ،والنيبدال والصددنارات  ،وا وانددي المميندي  ،والمسدداقن -قهددو وأقددواخ، -
والمالبددس وا لددواد  ،وأدوات المينددي  ،رجددع قلهددا إلددى العصددر الحجددر
القديم .548قما أنه ولف رسومات فنيي منقو ي في الم ارات وعلى الصصور
ب وروبددا و ددمال إفريقيددا  ،طددمن مص لددف مةدداهر الطبيعددي  ،مددن إنسدداد
وحيواد وأ جار؛ فدل على عبقري ه و ذوده للان  ،وقان آيي فدي الروعدي
والددي وايحكام وأعجوبي من عجادبه ،رجع إلى العصدر الحجدر القدديم ،
فم اهدهرت اقار فيما بعدد.549
ومنها أنه قاد يدفن مو اد بطريقي دعادريي ،نجددها م ندابهي عندد إنسداد
نايندر ال وقرومانيوم  ،ويطع مع المي الطعام وا دوات  ،مما يعني أنده
قاد يع قد بعودة الروح ووجود معاد أورو .550
ومن آفار اينساد القديم ومصنوعا ه ال دي قندف عنهدا البحد العلمدي أنده
بيهن في سدني 1558م أد ا ددوام البداديدي القديمدي الدذين وصداهم ال طوريدود
ب ن هم من أ باد البنر المن صدبي القامدي ،لدم يكوندوا قدذلك ،وإنمدا قدانوا أقادر
عقالنيي مما ن صور  .فقد قانوا يصنعود السان ويرقبدود البحدار دبد 155
ألدف عدام قمدا هدو ُمبدين فددي الدنا أدنداد .551ولدذلك فمدن العبد والمسد حي
وصف ه الن بما وصاهم بده ال طوريدود  ،د مدن يصدنع السدايني ويرقد
البحار يجد أد يكدود ذقيدا ويملدك القددرات والمعلومدات ال دي هلده للقيدام
ب لك ا عمال .552ولدذلك فقدد صددق عدالم اآلفدار فرانسيسدكو إرريكدو عنددما
دددال ((:قدداد النياندددر ال يس د صدم ال قنيددات الم طددورة ال ددي قدداد يس د صدمها
االنساد المعاصر لده  ،قمدا قداد يسد صدم الرمدوه الذهنيدي بدناس الطريقدي ))
 ،553و بين أيطا أنه قاد يملك قنيات سمح له بصناعي أدوات معقدة.554
 548ندور الددين حداطوم وآوددرود :مدوجم داري الحطدارة،
م سسي الرسالي ،بيروت  ،1584 ،ي. 25 ،25 :
 549نور الدين حاطوم وآورود :موجم اري الحطارة 1 ،ي . 25 :و الموسوعي العربيي الميسرة 2 ،ي. 1332 :
 550نور الدين حداطوم وآودرود :مدوجم داري الحطدارة 1 ،ي . 25 :و مرقدم بدراهين  :العلدم وأصد اينسداد  ،رجمدي مد نس الحسدن  ،وموسدى
إدريس  ،ي. 12 :
 551هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 212 :
 552هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 212 :
 553مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 12 :
 1ي . 20 ،04 ، 23 :و رينيدده دوبدو :إنسدانيي اينسداد  ،رجمددي نبيد صدبحي الطويد ،
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ومدددن آفدددار اينسددداد القدددديم أيطدددا أد الناينددددر ال قددداد صدددانعا م قندددا
لمصددنوعا ه ،منهددا أندده قدداد يصددنع ايبددر ليصدديق مالبسدده ويسدد صدمها فددي
أ را آور  ،قما هو ُمبين في الصور ين اآل ي يهن:555

ومددن مصددنوعا ه ذلدددك االنسدداد :مممدددار  ،ينددهد لددده بالددذقان واي قددداد
والقدرة على طويع المواد ا وليي و حويلها إلى أدوات يس صدمها راضه
 ،قما هو ُمبين في الصورة أعالد. 556

 554مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 12 :
 555هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي.211 :
 556أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي  .وهارود يحيى :أطلس الصل ،
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 1ي.010 :

ومن آفارهم أيطا قوخ حجر يُعدد مدن أدددم المصلادات اينسدانيي أق نداه
لويس ليكي في السبعينيات من القرد العنرين  ،عار عليه في طبقي عمرها
مليود و 155ألف سني .ومن (( المعرو أد ماد هدذا الندو مدن البنيداد ،
والذ ما هال هناك نماذ بيهي له س صدم في إفريقيدا ح دى يومندا هدذا-،
قما هو مبين في الصورة أدناد  - 557ال يمكن أد يبنيه ير الهومو سدابيانس
(اينسدداد الحكدديم  ،أو العاد د )  ،وبعبددارة أوددر  ،هددو اينسدداد العصددر
.و ما أهميي هذد البقايا  :في أنها كنف أد اينساد عاش في ناس الودد
فيه أ دباد القدردة الما رضدي  ،وال دي يصدورها أنصدار ال طدور
الذ عا
558
على أنها أسال البنر )) .

وبسب لك المعطيات الماديي القطعيي الم علقي بالبنر القدمان اضطرت
(( مننورات أنصار ال طدور ماد مجلدي نا ديونال جيو رافيدك إلدى أد بددأ
في صويرهم قبنر م حطرين .559))...
لك اآلفار والمصلاات ال ي رقها اينساد القدديم ندهد مدن دود دك أنهدا
ددباد القددرود وال ددباد البنددر الممعددومين؛ ندده ال
افددار بنددريي وليس د
يوجددد علددى وجدده ا ر مصلددوق يس د صدم النددار وا دوات  ،ويددنق علددى
الصصور ،ويُمدارس الندعادر ال عبديدي بطقوسدها إال اينسداد .وبمدا أد ا مدر
قددذلك ،ودددد بينددا بطددالد القددول بددال طور العطددو بدددلي الحاريددات والوادددع
والعلم  ،فإنه ي بين مدن قد ذلدك دطعدا أد القدول بوجدود حلقدات وسديطي بدين
اينسدداد والقددرود هددو قددالم باطدد وورافددي مددن ورافددات ال طددوريين ،وأد
اينسداد ُولد ولقدا واصددا مدن جهددي ،وأد الحاريدات ال ددي يعرضدها هد الن
للندداس ال وجددد مددن بينهددا وال حاريددي واحدددة ما د حلقددي مددن لددك الحلقددات
 557هارود يحيى :هدم نةريي ال طور في عنرين س اال  ،ي. 24 :
 558أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 559أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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الممعومي من جهي أور  ،وإنما هدي إمدا مميادي ،وإمدا حاريدي درديدي ،وإمدا
حاريي بنريي ،وال وجد وال حاريي واحدة باد البنر الممعومين الذين لم
يعرفهم ال اري أصال ،وإنما هم من الصرافات ال ي نب في عقول المالحدة
وأماالهم.
و لك اآلفار قما أنها دل على أد ذلك الكدادن قداد إنسدانا قدامال م ميدما ال
دردا وال بيها به ،فإنها نهد أيطدا علدى أنده قداد م ددينا فناندا ذقيدا عبقريدا
ننددطا بارعددا مبدددعا مص رعددا لل كنولوجيددا ،مهددد بهددا الطريد لمددن جددان بعدددد
مقلدا له في قاير ممدا او رعده .ومدا أصدع االبددا وأسده ال قليدد !!  .فقدد
قاد إنسانا قامال مصلودا ولقا واصا ولم يكدن حيواندا م طدورا م وحندا بيدا
بهيميا قما هعم المالحدة وأماالهم .
وأما المجموعة األخيارة  -الاالادي مدن مجموعدات النداهد الاداني عندر-
ف علدد بموضددو معاصددرة اينسدداد القددديم للديناصددورات  ،فحس د هعددم
ال طدددوريين إد الطيدددور والاددددييات البريدددي قدددالقردة والبندددر طدددوروا عدددن
الديناصورات والمواحدف ا ودر  ،وددد انقرضد الديناصدورات مندذ نحدو
 15مليود سني  .لكن هذا المعم ير صحيح بدلي معطيات و واهد السج
الحار  ،ولوجود أدلي ُاب أد اينساد عاصر الديناصورات أو على ا د
بع أجناسها .مما يعندي دطعدا بطدالد القدول بد د الاددييات طدورت عنهدا،
ندده ال يُمكددن أد طددور عنهددا وهددي معاصددرة لهددا طيلددي عنددرات ماليددين
السنين ح ى ظهور اينساد .فال الادييات طورت منها ،وال القرود طورت
طدور مدن القدرود وال مدن أ دباههم الممعدومين.
من الاددييات ،وال اينسداد
ه
وهذد الحقيقي هي ال ي أفب ها معطيات السج الحار قما بيناد سدابقا .وبمدا
أد ا مر قذلك فما هي المعطيدات والندواهد ال دي ُابد أد اينسداد عاصدر
الديناصددور ،ل كددود أدلددي ماديددي ُبطد مددماعم ال طددوريين فددي دددولهم السدداب
الم عل بالديناصورات ؟؟ .
منهدا أندده فدي (( عددام  1535وعلددى أرضديي نهددر بالقسدي الجميد وعلددى
ضاافه الصصريي بمنطقي لين روه بواليي كساس ب مريكـا اق ندف رونالدد
بريددد آفددـار أددددام ديناصددورات وآفددار أددددام بنددريي عمالدددي فددي ناددس الطبقددي
الجيولوجيي  -قما هو مبين أدناد ... -دوب ا مر ب جـاه ديد وأُدو ا مر
في دادرة ا مور ال امطي .560))...

 560هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحددين العدرب  ،ي . 01 :واالصدول ال امطده لالنسداد و معطدالت ال طدور الجدمن  ،مدوندي نسدف ايلحداد ،
مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلى النبكي المعلوما يي .
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أثر قدم بشري عمالق

أثر قدم ديناصور وإنسان في موضع واحد متداخل
لكن لك الحاريات فرض ناسها فرضا وأُدول مد ورا فدي م حدف ((
الصل واع برت حجي دويي فدي وجده الدارويندي وا عمدار الجيولوجيدي ،وددد
ق ب د فددي منطقددي جيلددين روه الف ددي قبيددرة عليهددا هددذد العبددارة " اينسددـاد
والدينـاصور عـا ـا معـا  ...آفار ا ددام في جيلين روه" )) ،562ق بد لدك
الالف ي بطريقي إر اديي رادعي ومايدرة لالن بداد ،ق نهدا ((صُدمم وصيصدـا
للرد علدى ال طدوريين )) .563وعلد الباحد بدراد سد يجر علدى لدك ا دددام
بقوله (( :إد البنر عا وا إلى جوار الديناصدورات  ،وال مجدال للمراو دي،
561

 561ا صول ال امطي لإلنساد؛  ،و معطالت نةريي ال طور ،الجمن الااني  ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع
 ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMعلى النبكي المعلوما يي.
 562هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي . 01 :و االصدول ال امطده لالنسداد و معطدالت ال طدور الجدمن  ،مدوندي نسدف ايلحداد ،
مودددددددددددددددددددددددددددددددددع  ، /http://antishobhat.blogspot.comعلددددددددددددددددددددددددددددددددى النددددددددددددددددددددددددددددددددبكي المعلوما يددددددددددددددددددددددددددددددددي  .وانةددددددددددددددددددددددددددددددددر:
HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/2012/09/BLOG-POST_17.HTML
 563االصددول ال امطدده لالنسدداد و معطددالت ال طددور الجددمن  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةرHTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/2012/09/BLOG-POST_17.HTML :
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ف دلي لين روه داطعي وحاسمي)) .564إنها دلي أفر دطعدي وبرهداد هدادم
لصرافددي ال طددور العطددو بنوعيدده ،و دداهد حاسددم علددى أد اينسدداد عاصددر
الديناصددورات  ،فددال هددو طددور منهددا وال هددي طددورت مندده  ،وال الادددييات
طورت منها  ،وال هي طورت من الادييات !!. .
ومن تلك األدلة أيضا أنده فدي سدني  2512م أُق ندا (( أليدا ليندي مدن
عةام ديناصور م اق ندافه حددياا ،وبعدد اجدران او بدار مقيداس عمدر العةدم
بين أنده يرجدع قريبدا إلدى  35ألدف سدني  .علمدا بد د ال طدوريين يددعود أد
الديناصدددورات انقرضددد مندددذ  25مليدددود سدددني )) .فلمدددا وجددددوها مصالادددي
لنةددري هم ب د هادمددي لهددا أواددوا لددك ا دلددي بدددال مددن (( إعددالد هددذد الن يجددي
المذهلددي لوسدداد ايع دالم العالميددي  ،ددم إواددان ا دلددي  .هكددذا يصددد علمددان
الداروينيي القران )) .565وعن ذلك أنةر الصورة اآل يي:566

إد ه الن ال طدوريين مدن المالحددة وأمادالهم أوادوا لدك الحاريدي نهدم
أدرقدددوا أنهدددا هادمدددي لعقيدددد هم ال طوريدددي ،ال دددي هدددي إحدددد عقاددددد فدددالوفهم
الصرافددي ايلحدداد  .د لددك الحاريددي هددي دليدد دطعددي علددى أد اينسدداد
عاصر الديناصورات وهي عاصر ه أيطا ،مما يعني أد ال أحدد طدور مدن
اآلوددر ،وال أحددد طددور أصددال .ولددو قان د فددي صددالحهم مددا أواوهددا ،ولددو
اس د طاعوا حرياهددا لحرفددود وأظهروهددا فددي ددك طددور قعدداد هم ،فلمددا
عجددموا أواوهددا .فعجبددا مددن أدددوام يبنددود عقاددددهم با قاذي د وال الع د ،
وال حرياددات وال صرياددات !!  .إنهددم يطلبددود ا باطيدد ال الحقدداد  ،فكيددف
سمح لهم ناوسهم وضمادرهم وعقولهم فع ذلك ؟؟!!.
 564هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 01 :
 565فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةر مودعHTTP://WWW.CREATIONMOMENTS.COM/RESOU...-EVOLUTIONISTS :
 566فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةر مودعHTTP://WWW.CREATIONMOMENTS.COM/RESOU...-EVOLUTIONISTS :
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ومنهدددا أيطدددا مادددال صدددصر لديناصدددور ،ورسدددومات للديناصدددورات،
و اصي ذلك هدو أنده علدى (( بعدد  35قلدم مدن بداقو عاصدمي أذرابيددجاد،
ين ص جلمود صصر على هيئي ديناصور .حي أقد العلمان المص صود في
الجيولوجيا على ناي فرضيي فير العوام الطبيعيي ،ب ا مر ي عل ب حادي
إنسددددانيي رجددددع إلددددى  15555سددددني دبدددد المدددديالد)) .567وأمددددا رسددددومات
الديناصدددورات فقدددد وجددددت منقو دددي علدددى (( صدددصور هطدددبي ا مددداهود
ب مريكا)) .568وهذا يعني أد اينساد عاصر الديناصورات ولم نقر دبد
عنرات الماليين من السنيين قما يدعي ال طوريود ،مما يناي ورافي طدور
الادييات والقرود واينساد من الديناصورات.
آخرهااااا :مافيدددد آقامبددددارو (( ُعاددددر علددددى هددددذد ال مافيدددد سددددني 1540
بالمكسددديك ،اق نددداها عددداليم اآلفدددار "والدددديمار جولسدددرود"  ،وهدددي ماددد
ديناصورات ،وهواحف ،وفعابين ،و يجمال و صصيات بندريي.هدذد ا عمدال
الطينيددي ُوجدددت علددى مسدداحي نصددف هك ددار فددي لددي ددورو ...و قالعددادة فقددد
صرح العلمدان المص صدود بحقد مدا دبد ال داري أد هدذد ال مافيد مدمورة،
فقق نها ال ما ى مع دناعا هم المسبقي ،لكن العلم ناسه فندد نةدري هم ،فقدد
وطددع فددالث مددن هددذد ال مافي د للاحددا و ال حلي د ب د جهمة جددد م طددورة
ودديقددي فددي مص بددرات م حددف بنسددلاانيا بالواليددات الم حدددة ،فكان د الن ددادج
569
قال الي ال مافي عود على أد قدير إلى  2055سني دبد داري اينسداد
...وبال ددالي ف مافي د آقامبددارو حقيقيددي و ليس د بالممياددي دطعددا )) .570منهددا
ال مافي اآل يي:571

 567ا صدددددددددددددددول ال امطدددددددددددددددي لإلنسددددددددددددددداد؛  ،و معطدددددددددددددددالت نةريدددددددددددددددي ال طدددددددددددددددور  ،مدوندددددددددددددددي نسدددددددددددددددف ايلحددددددددددددددداد  ،موددددددددددددددددع
 ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMعلى النبكي المعلوما يي.
 568ا صدددددددددددددددول ال امطدددددددددددددددي لإلنسددددددددددددددداد؛  ،و معطدددددددددددددددالت نةريدددددددددددددددي ال طدددددددددددددددور  ،مدوندددددددددددددددي نسدددددددددددددددف ايلحددددددددددددددداد  ،موددددددددددددددددع
 ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMعلى النبكي المعلوما يي.
 569أ أنها ظهرت دب ظهور اينساد العصر حس هعم ال طوررين .بمعنى أنها عدود إلدى ف درة ا دباد البندر الممعدومين .والدذ يهمندا هندا هدو أد
لك ال مافي صحيحي ودديمي  ،وال ك انها نهد على معاصرة اينساد للديناصورات.
 570ا صدددددددددول ال امطدددددددددي لإلنسددددددددداد؛  ،و معطدددددددددالت نةريدددددددددي ال طدددددددددور  ،الجدددددددددمن الاددددددددداني  ،مدوندددددددددي نسدددددددددف ايلحددددددددداد  ،موددددددددددع
 ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMعلى النبكي المعلوما يي.
 571ا صدددددددددول ال امطدددددددددي لإلنسددددددددداد؛  ،و معطدددددددددالت نةريدددددددددي ال طدددددددددور  ،الجدددددددددمن الاددددددددداني  ،مدوندددددددددي نسدددددددددف ايلحددددددددداد  ،موددددددددددع
 ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMعلى النبكي المعلوما يي.

242

زاحف غريب يفترس إنسانا

تمثاالن :إمرأة وديناصور

تمثاالن من ديناصور الصوروبود

عنددي لددك ال مافي د أد اينسدداد الددذ صددنعها قدداد معاصددرا للديناصددورات
وعلى علم بها وبصاا ها ،أو على ا د إد لم يكن هدو علدى علدم مبا در بهدا
فقد وصل ه أوبارها وصاا ها عن أناس عاصروها وعرفوها.
ويُستنتج من تلك المعطيات والشواهد أد اينسداد عاصدر الديناصدورات
قلها أو بعطها على ا د  ،ولم نقر قلها دبد ظهدور اينسداد بعندرات
الماليين من السنين قما يدعي المالحدة وأمادالهم مدن ال طدوريين .ممدا يعندي
عددددم صدددحي ددددولهم بددد د الاددددييات -منهدددا القدددرود واينسددداد -طدددورت مدددن
الديناصورات ،فال الديناصورات طورت ،وال الادييات طدورت منهدا ،وال
اينساد طور من الادييات .وهذد الحقيقي هي ال ي أفب ها ودرر ها حاريدات
السج الحار .
وإنها كن لمبح نق ال طور العطو بمعطيدات السدج الحادر  ،ي بدين
منه أوال أد ا حيان حس ذلك السج قان على أربع مجموعات لم يحدث
فيها طور عطو دارويني وال موجه  :ا ولى مجموعي حيواندات ظهدرت
دددديما وبقيدد حيددي إلددى اليددوم مددن دود أد يحدددث لهددا أ طددور .والاانيددي
طويال من دود أد طور فم انقرض ولدم درك
مجموعي حيوانات عا
ولادا لهددا .والاالاددي مجموعددي حيوانددات ظهددرت فجد ة بدددود مقدددمات طوريددي
بعدددما انقرض د المجموعددات ال ددي سددبق ها فص د بددين المجمددوع ين فاص د
رابددي قبيددر .والرابعددي مجموعددي حيوانددات عا د دددديما بعطددها انقددر
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وبعطددها اآلوددر مددا يددمال حيددا ميددمت بةهددور يددرات عليهددا لكنهددا لددم كددن
يدرات ضدمن الندو الواحدد،
يرات طوريي يرت ا نوا  ،وإنما قان
وهذا ي م بدال ماو بدين أجنداس الندو الواحدد ،قمدا هدو حدال أجنداس البندر
والحمام والكالب .وهو ير مر بق بالبرمجي الورافيي لك نو  ،وال ي د
إلددى طددور ا نددوا  .فكان د مددن ن ددادج لددك الحقدداد الحاريددي عدددم وجددود
الحلقددات الوسدديطي االن قاليددي ال ددي دددال بهددا ال طوريددود ،فكدداد عدددم وجودهددا
دلددديال حاسدددما آودددر علدددى صدددحي المعطيدددات السدددابقي بعددددم حددددوث ال طدددور
العطو الممعوم .فلو حدث لكاد من الالهم وجود لك الحلقات ،وبما أنهدا
لم وجد دل على عدم حدوفه ،وبما أنه لم يحددث فيجد اد ال وجدد ،وهدذا
الذ م ال قد منه .
و لددك الن يجددي الهامددي والحاسددمي النافيددي لل طددور والم علقددي بعدددم وجددود
الحلقدات االن قاليدي بددين ا ندوا هددي ال دي قداد نددارلم دارويدن دددد اهد م بهددا
وعله عليها أماله إد م العاور عليها ل كود أدلي ماديي على صدحي فرضدي ه
ال طوريددي ،فقددال "((:إذا قان د ا نددوا دددد انحدددرت مددن أنددوا أوددر عددن
طري ال سلس الددي  ،فلماذا -إذد -ال نر فدي قد مكداد أعدداداك ال حصدر
لها من ا كال االن قاليي ؟ ..لماذا ال كود الطبيعدي قلهدا فدي حالدي اود الط،
بدالك من أد كود ا نوا -قما نراها -محددة حديداك واضدحاك؟ ..ولكدن ،وفقدا ك
لما ورد في هذد النةريدي ،ينب دي أد يكدود هنداك عددد النهدادي مدن ا دكال
االن قاليي  ...لمداذا -إذد -ال نعادر عليهدا مطمدورة ب عدداد ال عدد وال حصدى
في دندرة ا ر ؟ ...لمداذا ال نجدد اآلد فدي المنطقدي الم وسدطي ،ال دي سدم
بةددرو حيا يددي م وسددطي ،أنواعددا ك م وسددطي ددربق بصدداي دديقددي ا ددكال
البداديي با كال الم قدمي ؟ ..لقد حير ني هذد الصعوبي منذ ف رة طويلدي مدن
الود د " !!، ))..و((" إذا قان د نةري ددي صددحيحي ،فمددن الم قددد أد هندداك
في الماضي ،إذ دربق
أنواعا ك ال حصر لها من ا كال الم وسطي دد عا
هذد ا ندوا معدا ك قد َّ ا ندوا ال ابعدي لدناس المجموعدي بربداط وفيد جدداك ...
وبال ددالي ،ال يمكددن أد ددوفر أدلددي علددى وجودهددا فددي الماضددي إال بددين بقايددا
الم حجرات "))..!! 572
ذلك الذ قداد ي منداد ال طدور دارويدن مدن السدج الحادر بد د يُددعم
نةري ه ويُاب ها با دلي الماديي  ،لكنه وي أماله وقاند ن ادجده عكسديي ،فقدد
أقد ما قاد ي صوفه داروين ال ما قاد ي مناد .فقد ويه السدج الحادر أمدال
داروين ونساها نساا،وأفب با دلي الماديي الحاسدمي والقطعيدي بطدالد القدول
572

نالم داروين :أص ا نوا  ،ي. 283 ،211، ،212 ، :
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بددال طور ،عندددما بديهن أد ا حيددان ظهددرت فجد ة دود مقدددمات طوريددي ،وأد
منهددا مددن انقددر ول دم ي ددرك ولقددا ،وأد منهددا مددن بقددي حيددا إلددى اليددوم ولددم
ي طور ،واد حكايي الحلقات الوسيطي ال وجود لها أصال وإنما هي من أوهام
و منيات داروين وأ باعه.
ثانيا :بين بطالد دول ال طوريين بوجدود أ دباد البندر الدذين طدور مدنهم
اينسدداد حسد هعمهددم .أفب نددا ذلددك ب دلددي حاريددي قايددرة ،وا طددح أد هد الن
ا باد هم من ورافات المالحددة وال طدوريين مدن جهدي  ،وأد اينسداد بكد
أجناسه ُول ولقا واصا ُم ميما ولدم ي طدور مدن هد الن ا دباد الممعدومين
وال من القردة وال من يدرهم مدن الحيواندات .قمدا أد قد ا ندوا ا ودر
هي أيطا ولق ولقا فجاديا مناصال ولم طور عن سلف لها.
فالاا :لقد ا طح أد ال طوريين في دولهم بال طور العطو لنن ة ا حيان
و نوعها ددد ودالاوا حقداد السدج الحادر وهعمدوا هورا وبه اندا و حريادا
و صرياا أد ا حيان ظهرت و نوع من اص وحد باع ال طدور العطدو
وبينوا ذلك حس الرسم البياني اآل ي:573

لكن الحقيقي لم كن قدذلك أبددا وإنمدا قاند ودال هعمهدم مامدا ،قنداه ا
وأقد ها معطيات السج الحار ال دي أفب د أد ا حيدان ظهدرت فجد ة ومدن
أنددوا قايددرة  ،ومددن دود أ طددور عطددو  ،قمددا يوضددحها الرسددم البيدداني
اآل ي الناد للرسم ال طور الساب :574

 573الحو
 574الحو

الجيني  ..العقبي الكئود !! ،..مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
الجيني  ..العقبي الكئود !! ،..مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
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لك المعطيات ال ي طدمنها هدذا الرسدم البيداني هدي حقداد هادمدي لل طدور
ددرك المدددوت لنةريدددي
العطدددو الممعدددومن ح دددى أنهدددا ُوصدددا ب نهدددا(( َ د َ
ال طور )).575
أخيرا -رابعا : -بين أيطدا أد أدلدي ومعطيدات السدج الحادر هدي أدلدي
و ددواهد دطعيددي وحاسددمي فددي إبطالهددا ونقطددها وهدددمها لل طددور العطددو
بنوعيدده الدددارويني والموجهدده .فهددي بددراهين ماديددي ناطقددي بناسددها وال قب د
وحكمدا علدى يرهدا مدن
النق وال الرد والجدال ،ويج أد كدود مرجعدا َ
المعطيات والنواهد من العلوم ا ور  ،فال يصح جاوهها  ،وال إوطاعها
ل يرهدددا ،وال ال هدددرب منهدددا وال حايددد عليهدددا .نهدددا ماددد بناسدددها ال ددداري
الطبيعددي الحقيقددي للحيوانددات واينسدداد علددى وجدده ا ر  .فكد المعطيددات
والنددبهات ال ددي صالاهددا فهددي باطلددي دطعددا ،والصددحيحي منهددا ال يُمكددن أد
نادطها ،وإنما يج أد طاب معها ،وإال ليس بصحيحي .
لددك المعطيددات ال ُمس د ن جي والمرقددمة هددي أهددم الحقدداد الحاسددمي ال ددي
أظهرها السج الحار طيلي  105سني من البحد عدن الحاريدات  ،فكاند
أدلي دطعيي أبطل العقيدة ال طوريي ال ي مسك بها العقد الملحدد و علد بهدا
ان صدارا لديندده با باطيد وا وهددام مددن جهدي؛ وبهددا اقمد الاددالوث الصرافددي
ايلحاد من جهي اور !! .
 -3نقض التطور العضوي بعلم الوراثة:
بعدما ن قطنا دول العق الملحد بال طور العطو ب دلي ومعطيدات السدج
الحادر  ،فددإد علددم الورافددي هددو أيطدا يددنق دولدده بددال طور ويكنددف هاف دده
منهجا ومطمونا ،بدلي النواهد والمعطيات اآل يي:
أولها  :بما أنه سدب أد بيندا ب دلدي حاريدي دطعيدي وحاسدمي بطدالد القدول
بال طور العطو  ،فيج بالطرورة أد يكود علم الورافدي موافقدا لمدا أفب ده
السج الحار وال يُمكن أد يكود مصالاا له في قرير بطدالد وفسداد القدول
بددال طور العطددو بنوعيدده الدددارويني والموجدده.فددإد والادده فهددو لدديس علمددا
صددحيحا  ،وال يصددح االع مدداد عليدده  ،وال أد يُس د صدم لددرد حقدداد السددج
الحادددر .ممدددا يعندددي أد علدددم الورافدددي هدددو أيطدددا يدددنق ال طدددور العطدددو
بالطرورة .

 575الحو
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الشااهد الثااني :مادادد أد مجموعدي مدن البداحاين بجامعدي برقلدي دامد ((
بإفبددات أد جميددع البنددر جدداؤوا مددن أصد واحددد مددن أب واحددد وأم واحدددة ،
وأطلقوا على هذد ا م اصطالحا اسم حوان :المي وقوندريا ،في حين أطلقدوا
على ا ب اصطالحا اسم آدم :قروموهوم وا  .576))- y -والمي وقونددريا
هددي (( عطدديات ولويددي وجددد داود الصليددي البنددريي وال ن قد إال بواسددطي
بويطددددي ا م  ،ولقددددد مدددد البرهنددددي علددددى أد جميددددع ا حمددددا النوويددددي
للمي وقوندريا البنريي لها أصد واحدد مند رك  .و بدين أيطدا وجدود آدم Y
قروموسوم السلف المند رك فدي السداللي ا بويدي  ،وهدو أيطدا سدلف واحدد
من رك لجميع الذقور على وجه ا ر )).577
ذلك الكنف العلمي ي ا ماما مع ما يقوله الوحي ايلهي بد د البندر قلهدم
يرجعود إلى آدم وحوان .وهو من جهي اور ينق ال طور العطو الذ
يمعم أد اينساد طور عن القرود  ،أوا باد القرود  ،أوا دباد البندر ،وبمدا
أد ه الن ا باد قايرود  ،فهذا يس لمم أد البنر عندهم أبان وأمهات قايرة
جدا وليسوا من أص واحدد بحكدم أد هد الن ا دباد هدم الدذين طدوروا إلدى
بنر حس ورافي ال طور العطو  .وهذا المعم باط بدلي الندر  ،وذلدك
الكنف العلمي العام مما يعني بطالد القول بال طور العطو بنوعيه.
ومما ي قد صدحي مدا ددررد ذلدك الكندف العلمدي هدو أد السدج الحادر
أفبد بعنددرات النددواهد الحاريددي أد ا حيددان فددي العصددر الكمبددر ظهددرت
فج ة ومن دود مقدمات طوريي ،فم كررت لك العمليي مرارا إلى أد ظهر
اينساد فج ة أيطا ومن دود سلف  .وهذا يعندي أد اينسداد وقد ندو مدن
ا نوا إال وله أص واي به ظهدر منده ولدم ي طدور مدن يدرد قمدا يددعي
المالحدة وأماالهم .
الشاهد الثالث :ي عل بةاهرة ميم الحمد الندوو وصدب يا ه لدد قد
نو من ا حيدان ،ومادادد أد ((" قد ندو مدن ا حيدان يُ َعدد -علدى المسد و
الجميئددي -فريددداك ووحيددداك و يددر مددر بق بوسددطان  ...ومددن فَددم فقددد عجددمت
الجميئات  -نها د الم حجرات -عن قدديم الوسدطان الدذين يبحد عدنهم
علمان ا حيان من دعاة ال طور منذ همن طوي  ...فعلى المس و الجميئي،
ق مقارندددي
ال يوجدددد قدددادن هدددو جدددد منددد رك أعلدددى ،أو قدددادن بددددادي أو را ٍ
ب درباده ...وال يكاد يوجد ك في أنه لو قاد هذا الدلي الجميئدي م احدا ك دبد
ددرد مدن اليدوم ،فربمدا لدم كددن فكدرة ال طدور العطدو ل جدد أ دبدول علددى
 576هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 351 :
 577هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 352 :
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ايطددالق" !! .578))..وهددذا يعنددي أد قدد نددو مددن ا حيددان م ميددم وفريددد
بصصادصدده وصدداا ه مددن جهددي كويندده الجميئددي  ،فلدديس ام دددادا لسددلف ،وال
يكود أصال لصلف  ،وال بينه وبين يرد حلقات وان قاليي ،وال يح ا إلى أد
ي طور .وهذد الحقاد هي نق لل طور العطدو وهددم لده مدن دود دك .
ومما ي قد هذد الحقيقدي هدي أد السدج الحادر أفبد لدك الحقداد الم علقدي
بالجان د الجميئددي أفب هددا فددي الجان د المدداد الملمددوس عندددما أقددد الصل د
الاجادي لألنوا وعدم وجود حلقات وسيطي بينها .
الشاااهد الرابااع :ي عل د بقددوانين الورافددي المعروفددي بقددوانين مندددل  ،وهددي
ددددوانين (( َ ُحدددد مدددن ال بايندددات الورافيدددي داوددد الندددو الواحدددد .فوفقدددا لهدددذد
القوانين ،د ال ولياات المص لادي مدن الجيندات إلدى ظهدور صداات مص لادي
بين أفراد النو الواحد ،لكدن الجيندات ناسدها ال يدر مدن فدرد آلودر داود
النو الواحد .و دد أقدت ال جارب و المالحةات العلميي صحي هذد الحددود
الورافيي)).579
ومما ي يد ذلك وياب ه :السج الحار والوادع ،ف ما السج فقد فبد مدن
ولم طور فم انقرض ولم رك
حاريا ه أد ا حيان ال ي انقرض عا
ولاا .وأد منها أحيان لم نقر وبقي على حالها إلى اليوم قما بيناد سابقا.
وذلك يعني أد كوينها الداولي قاد محكوما بقوانين الورافي لذلك لدم يدر.
وأما ا حيان ال ي حدف لهدا بعد ال يدرات ،فقدد بدين مدن الحاريدات أنهدا
يدرات طوريدي .وهدذا يعندي
يرات ضمن النو ال وارجه  ،فهي ليسد
أد لك ا حيان بقي محكومي بقوانين الورافي ضدمن الندو ال مدن وارجده،
وهذا ا مر مع ر به في دوانين الورافي.
وأما من الوادع ،فهو ينهد على صحي ما درر ه دوانين منددل ومدا أفب ده
السج الحار  ،فالبنر منذ القديم إلى اليدوم لدم يدروا قادندا طدور إلدى قدادن
آور ،لكنهم سمعوا  ،و اهدوا ،ويُنداهدود المالمدح الورافيدي الم يدرة ال دي
حدددث بددين الندداس  ،لكنهددا ال صددرجهم عددن النددو البنددر  ،وال د د إلددى
ظهور قادن جديد .وناس ا مر ينطب على أندوا الكادندات ا ودر  ،فكلهدا
محكومي وواضدعي لقدوانين الورافدي .فهدي دليد دامدغ ودطعدي ينادي ال طدور
العطو وينقطه قما نقطه وأبطله السج الحار .

 578أبو ح هللا :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال الصامس عنر مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 20 579سببا ل نك في نةريي ال طور (نقال عن د .وال براود ،مرقم الصل العلمي) ، .مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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الشاهد الخام  :مطمونه أنه من الااب علميا أد ق قادن حدي لده عددد
صب يات واي به فدي كوينده الدورافي ال ي يدر وال يميدد وال يدنقا ،وددد
يكود م ساويا عند قادنيهن أو أقار ،وددد يص لدف بدين أجنداس الندو الواحدد .
فاينسدداد مدداال لدده  42صددب يا  ،والقددرد  48صددب يا  ،والكلد والدددجا لكد
منهمدددا  18صدددب يا ،وجدددراد البحدددر لددده  255صدددب ي .580ومنهدددا أد نبدددات
ا دحواد عدد صب يا ه ليسد م سداويي فهدي حسد فصديل ه  ،وي طدمن مدا
بين ، 158 ،55 ،12، 04، 32 ، 21 ،22 ، 18 :ور م هذا ال بيداد الكبيدر
فما يمال نبات ا دحواد بك فصادله على طبيع ه ولم وي طور وال ير.581
فواضددح مددن ذلددك أد ق د قددادن يبقددى محافةددا علددى طبيع دده وعدددد صددب يا ه
حس فصيل ه  ،أو جنسه  ،أو نوعه ،وال ي ير في عدد صاا ه وفي طبيع ه
و كله ونوعه.
من ذلك مثال أد عدد المورفات عند البنر  20ألف مورفدا  ،وعندد نبدات
ا ره  05ألددف مددورث .582وأد نوعددا مددن البك ريددا يحمدد ((  20أضددعا
الحم النوو للصليي البنريي ،وواحد فقق من مورفا ده دم كدرارد  ،ومدع
ذلك ال يمال الكادن الحيواد مجرد بك يريا )) .583ومنها أيطا أد فصيلي من
فصاد النصي عدد صب يا ها القياسيي ي راوح ما بين ، 32 ، 22 :إال جدنس
واحددد لدده درابددي  255صددب ي  ،لكندده مددع ذلددك فهددو مددا يددمال داو د فصدديلي
النصي .584
يُس ن ج من ذلك أد قد قدادن لده عددد وداي مدن الصدب يات ومطدامينها
من المورفات  .وال يصطع عددها ومطمونا لل طور العطو الممعوم من
جهي العدد ،وال ي بع ر يبا ددريجيا طوريدا مدن البسداطي إلدى ال عقيدد .وبمدا
أنه قذلك فا حيان لم طدور عطدويا وال يُمكنهدا أد طدور وال عنددها ميد
إليه ،د ذلك ال كوين الورافي من جهي الصب يات ومطامينها ال يمكنها مدن
أد طور وال ما يمعمه ال طوريود  .وهذا ا مر فاب بدلي الحاريات
والوادع الذ نراد .
الشاهد السادس :ماادد أنه من الااب علما ووادعا أنه ال يُمكدن اد يحددث
ددماو بددين أنددوا ا حيددان ،د ق د نددو لدده وصددادا ورافيددي واصددي بدده
قالصب يات والمورفات .من ذلك ماال ال ماو بين القدردة والبندر ،فهدذا لدن
 580أحمد يحيى :الجينوم  ...ي حد
 581أحمد يحيى :الجينوم  ...ي حد
 582أحمد يحيى :الجينوم  ...ي حد
 583أحمد يحيى :الجينوم  ...ي حد
 584أحمد يحيى :الجينوم  ...ي حد
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 ،المودع. /http://creationoevolution.blogspot.com :
 ،المودع. /http://creationoevolution.blogspot.com :
 ،المودع. /http://creationoevolution.blogspot.com :
 ،المودع. /http://creationoevolution.blogspot.com :
 ،المودع. /http://creationoevolution.blogspot.com :

ي د إلى كافر بين النوعين ،وددد جُربد العمليدي عددة مدرات بدين اينسداد
وال دوريال والنددمبانم فلددم يحدددث كددافر بددين النددوعين ،وهددذا يعنددي أد قد
نو منارد وم ميم بصصادصه الورافيي.585
ومن ذلك أيطدا جدارب حسدين النسد ،ال ي أُجريد (( علدى الحيواندات
بددال ماو بددين أفط د السددالالت  ،فقددد فب د أد السددالالت ال جدداوه حدددود
نوعهددا مهمددا عادبد ا جيددال و حسددن الصدداات إلددى حدددها ا دصددى)).586
وبما أد ا مر قذلك فال يُمكن اد يحدث طدور عطدو بدين ا ندوا  ،وهدذا
ا مر أقد ه معطيات السج الحار الذ أفب دطعا بطالد القول بال طور
العطو  ،وأفب ه الوادع أيطا.
الشاهد األخير -السابع  : -مطمونه أد ق ا حيان ولد ُمبرمجدي ورافيدا
علددى مسد و ا نددوا وا جنداس ومددا ح هددا ،وهددي برمجددي ُمنددارة نددايرا
ُمسبقا 587معجما حكم في ق صاات الكادن فدال يددو فيهدا مدا لديس منهدا،
وق ما فيها يج أد يةهدر عليهدا .وهدذد الحقيقدي دليد دطعدي علدى بطدالد
القول بال طور العطو بنوعيه .و اصي دلك بالمعطيات وا دلي اآل يي:
منها إد من ا مور المدهني ال ي بين هدا الدراسدات المعاصدرة أد دريق
الحم النوو " الدنا " ،الحام لصاات الكادنات الحيدي هدو دريق مندار
مبرمج نايرا ردميا قال ناير الردمي في الحاسدوب ل صدمين مص لدف أندوا
المعلومددات -مددع فددارق ال ماي د  .-وعليدده فددال (( يمكددن عدددي أ ه جددمن مددن
أجدددمان الكدددادن الحدددي مهمدددا بل ددد بسددداطي رقيبددده  :إال مدددن ودددالل عددددي
المعلومددات الردميددي المك وبددي علددى هددذا النددريق !! ..وهددذا يعنددي أد عمليددي
طور أ ه قادن حي إلى قادن حي آور طل إعدادة ق ابدي أو عددي برندامج
ال صنيع الردمي المصمد على ريق الحام الندوو )) .588وهدذا الندريق
المجهر معجم ومذه في مطمونه و كوينه و ر يبه ونةامه.589
و لك الحقيقي هي ضربي دويي ب ودا لي لل طدور العطدو الممعدوم ،د
معنى ذلك أد ق قادن يولد مبرمجا مسبقا ،ولن ير برمج ه  ،وال يك س
ديئا مددن محيطده يحدددد صداا ه ا ساسدديي الم علقدي ب كويندده وأجهم ده ظدداهرا
وباطنا .وبما أد ق قادن محكوم بذلك القانود فإنه لدن ي طدور ،وال يسد طيع
 585عبد الصال حامد  :نةريي داروين عدار
النبكي المعلوما يي .
 586محمد حمد انم:ورافي داروين  :حينما حول الصدفي إلى علم  ،ي. 15 :
 587د  .ل .آب د  :بحدد عددن أصددول الجينددوم  ،من ددديات حددراس العقيدددة ،مودددع /http://www.hurras.org :علددى النددبكي المعلوما يددي  .وانةددر:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19273248
 588أليس مدة مليارات وماليين السنين قافيي لبدن الكود والحياة صدفي ومن فَم طورها ؟!! ،..مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 589أليس مدة مليارات وماليين السنين قافيي لبدن الكود والحياة صدفي ومن فَم طورها ؟!! ،..مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
مدع الكندو
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أد ي طددور ،وال يريددد أد ي طددور ،وهددذا ينطب د علددى ق د المصلودددات الحيددي
دديما وحددياا .وذلدك القدانود المدده يابد ال صدميم الحكديم المسدب وينادي
ورافي ال طور العطو بنوعيه الدارويني والموجه.
للللو نهااد هن كممل ك م ون هاممد حشمما هااث م مشممفا مممل حا مج م ا م م
مم هم ت  ،هااممماهف ع مد اس م ن " حم اج هم ااحشما " ،تم م حصمف ا
هخص م وك كممل كمم ون مم هال تا مما ،هح مم ص ع ممأ تكممهن صممف ا ااك م ون
هخص وصمممأ .590ههمممرل اا ممم هممم ممممن ه مممو ااضممماح ا ااتممم هصممم حا
اات ممها اامضممه  ،لدديس (( نهددا فقددق هدددم مبدددناك محوريددا فددي نةريددي
ال طددور علددى المسدد و الجينددي "الدددنا"بدد نهددا أفب دد مددن جديددد أد قدد
الصاات هي مبرمجي سلاا  ...وال ي م ين والفه و إد َطاهرت جيني هُ ك
معلومددي وبال ددالي انهدددار النةددام المندددار للجينددوم الددذ يادددوق عقيدددا ودددددي
البرندددامج اآللدددي الردمدددي  ...وهدددذا أساسدددا مدددا ياجدددر السدددرطاد فدددي الصليدددي
"الطارات"!  .أما الدفاعات ال ي نر من علمان البيولوجيا عن ال طور لهدي
العج د حقددا ما د عددالم الحيددواد دوقينددم الددذ يهددذ بداروينيددي  105سددني
للوران عن يعلم  ،فقق ليرضي عقيد ه ايلحاديي)).591
وذلددك يعنددي أد قدد قددادن يولدددد مجهددما بصدداا ه ووصادصددي ومحكدددوم
ببرمج دده الورافيددي ،ولددن ي طددور ،وال يكس د صدداات وال وصددادا جديدددة
ليس في ريطه الورافي .وبما أد هذا ينطب على ق قادن حي فك قادن
يبقى على طبيع ه ،فال ي طدور ،وال يسد طيع وال يريدد أد ي طدور ،ولدن ينادع
في ذلك ما يدعيده ال طوريدود مدن ان صداب طبيعدي  ،وال طادرة ،وال صدرا
على ال بقان  ،وال طور موجه ،فهذد مماعم ورافيي ال ديمي لها وال فير لهدا
في كوين الكادن الحي.
ومنها أيضا إد مما يابد وجدود برمجدي ورافيدي واصدي بكد ندو وجدنس
ويصطع لها و حكم فيه ،هو أنه من الااب علميا أد قد قدادن حدي يولدد إال
ويولددد ببرمجددي ورافيددي د حكم فددي طبيع دده وصدداات أجهم دده وأعطدداده وال
ةهر عليه إال ما في لك البرمجي الورافيي .منهدا صداات ووصدادا ي ادرد
بها اينساد عن بادي الكادنات الحيي قالعق  ،والروح مداال ،ومنهدا صداات
ي ارد بها ق إنسداد عدن بدادي البندر وهدي م دروهة فدي برنامجده الدورافي.
منهددا مددا أفب دده (( دراسددات البيولوجيددا الجميئيددي أد ق د إنسدداد م ميددم عددن
اينسدداد اآلوددر فددي صدداات فرديددي ال كددرر ما د بصددمات أصددابع اليدددين،
 590نسدف ورافددات ال طددور  ،مدوندي نسددف ايلحدداد  ،موددع  ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMعلددى النددبكي المعلوما يددي، .
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والقدمين ،والحام النوو "الدنا"الذ أصبح أحد وساد ا دلدي الجناديدي،
فط دالك عددن رقي د النددعر ومجموعددي الدددم ونددو أجسددام المناعددي ،وبصددمي
الصوت والرادحي وهي قلها فواب ال كرر بين باليين البندر .وهدذا يقطدع
بعدم صحي اف را أد الحياة وال طور قانا بعام المصدادفي ـ بد هدي أدلدي
داطعي علدى أد اينسداد مدن صدنع هللا الدذ ولقده وجعد قد إنسداد م ك
ميدما
مس قالك ومسئوالك وميمد بملكا ه وددرا ه لي د أماندي يعمدارة ا ر وإدامدي
الحطددارة اينسددانيي)) .592ف لددك ال اددردات والصصوصدديات ال ددي هددي ضددمن
النريق الورافي نهد قلها ببطالد القول بال طور العطو .
وآخرهااا ي علدد بمعطيددات السددج الحاددر  ،وماددادد أد حاريا دده أفب د
وددال مددماعم ال طددوريين بوجددود حلقددات وسدديطي و بددين أندده ال وجددود لهددا
أصال ،وأد الكادنات الحيي قان ةهر فج ة بمعنى أنها ُولق ولقا مسد قال.
وبمددا أندده فب د دطعددا أد أحيددان قايددرة عا د عنددرات ومئددات السددنين ولددم
طور وبقي على حالهدا قمدا هدي اآلد  .فدإد ذلدك يعندي أد طبيعدي الكدادن
فددي كويندده الددورافي ليس د طوريددي وال يسدد طيع أد ي طددور ندده محكددوم
بالبرمجي الورافيي ال ُمندارة ال دي طدمن قد المورفدات الم حكمدي فدي قد
قدادن .ولددو قاند طوريددي لةهددرت فدي حاريددات السددج الحاددر الددذ هددو
ودال ذلددك مامددا  .وبمدا أندده لددم يةهدر دل هددذا علددى وجدود برمجددي ورافيددي
مندارة قاند م حكمدي فددي الكدادن فدي الماضدي بدددلي الحاريدات ومدا ددمال
م حكمي فيه حاضرا بدلي ال جارب و المناهدات العاديي.
وبذلك ي بين جليا أد أدلي علم الورافي على مس و الصب يات والمورفات
والحمد النددوو والبرمجددي الورافيددي المنددارة هددي قلهددا أدلددي دطعيددي علددى
بطالد القول بال طور العطو بنوعيه من جهي؛ ودد أقد ها و طابق معهدا
أدلي ومعطيات السج الحار من جهي أور .
 -4نقض التطور بظاهرتي التعقيد وكمال الخلق ومعطيات أخرى:
إد مما ينق ال طور العطو أيطدا ظاهر دا ال عقيدد فدي ا حيدان بكد
مكونا ها وعدم دابلي ها لإلو مال-االنقاي . -والاانيدي هدي أد قد قدادن مدن
ا حيان مدن دديقهدا إلدى قبيرهدا ي ميدم ب نده قامد بصلق ده وطبيع ده .فبالنسدبي
للةدداهرة ا ولددى فددإد ا حيددان ميددم ب نهددا لكددي سد طيع أد عددي يجد أد
كود دد ظهرت فج ة بك أجهم ها و عقيدا ها ووظاداها  ،فإد لم كدن قدذلك
 592عبد الصال حامد السباعي :عار

نةريي دارود مع الكنو

العلميي الحدياي ( ، )2/2مودع الباح عن الحقيقي ،على النبكي المعلوما يي .

202

فلن س طيع أد عي  .وهذد الةاهرة هي المعروفي بعدم القابليدي لالو دمال،
فالكددادن الحددي بكدد مكونا دده ال يقبدد االنقدداي ،وهددذا ا مددر ينطبدد علددى
أجهم ه مج معي ومناردة  ،منهدا :الجهداه الددور ،و اللماداو  ،والهةمدي،
والعةمي ،والعصبي  ،وال ناسلي ،والبولي .وبما أد أجهمة ق قادن حي ال
قب االو مال  .وبمدا أد قد أجهدمة وأعطدان قد قدادن حدي م كاملدي فيمدا
بينها فإنه ال (( يُـ صي مطلقا كأنها يمكن أد كدود علدى ف درات :إذا لدم يكدن
ولقهدددا مبا دددرا كوفدددي ودددد واحدددد فدددي ذات الكدددادن الواحدددد  :لكدددي سددد طيع
أد عم أوال ك :وأد كام في عملها بينها وبين بعطها الدبع فدي الجسدم
الواحد فانيا ك!!!!.593))..
وناددس ا مددر ينطبد علددى مسد و النددريق الددورافي أيطددا فددال يس د طيع
الكددادن أد يعددي دود ددوفر برمج دده الورافيددي المنددارة قاملددي دفعددي واحدددة،
فهدي ال قبد ال جددمأة وال ال طدور ل كددود دددريجيا  .ف لدك ا جهددمة المكونددي
لألحيان قاينساد ماال يج أد ةهر مرة واحدة وإال سيموت الكادن ،وهذا
يعنددي أد ال طددور العطددو بنوعيدده دا د وهددادم لألحيددان ولدديس ُمننددئا وال
ُمحي يا لهدا ،فهدو مدن ورافدات المالحددة وأمادالهم مدن ال طدوررين ولديس مدن
العلم في ين.
والدلي الذ يُ قد ذلك :هدو مدا ددررد السدج الحادر بد د قد ا ندوا
قاند ةهددر فجد ة دود مقدددمات منددذ االناجددار الكمبددر ومددا بعدددد .والدددلي
الادداني هددو وادددع ا حيددان فددي الماضددي والحاضددر  ،فهددو يابد أد قد قددادن
عاش ويعي حيا ه بطريقي طبيعيي  ،مما يعني أنه ظهر قامال بك أجهم ده
وإال ما اس طا أد يحيى حياة طبيعيي.
وماان تلااك الشااواهد أيضااا أندده ال يوجددد قددادن يعددي بم َوره فددي واحدددة وال
بعنددددرين مورفددددي  .والمورفددددي (( الواحدددددة بهددددا آال القواعددددد الني رونيددددي
المنطبطي منذ البدن .وأد عدد ممكن مدن الجيندات -المورفدات -يكدود أقادر
من  355مورفي قحد أدنى ح ى يمارس الكادن الحدي مهامده الحيا يدي  .فد ين
ال طور الذ ي طل أد نبدأ من صار مورفي ؟ )) .594ومعنى ذلك أد الكادن
الحي ال يس طيع أد يعدي بمورفدي واحددة وال ب دد مدن  355مورفدي ،وهدذا
يسد لمم أندده ظهدر إلددى الوجدود مددرة واحدددة وبصلد مناصد ولدم ي طددور عددن
يرد ،نه ال يس طيع أد يعي ب د من ذلك العدد من المورفات .بمعنى أد
كوينه الورافي ال يقب االنقاي وال االو مال.
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ومنهددا أيطددا إد ((الكددادن الحددي يمكددن النةددر إليدده علددى أندده مجموعددي مددن
ا جهددمة العاملددي ال ددي لددو فقددد منهددا واحدددا النهددار الكد –ب د النةددر عددن
ال رقي ال نريحي لها ،-فلو أهلنا جهاه الددوراد لمدات الكدادن ،ولدو حدذفنا
أيكا من الجهاه العصدبي أو ال ناسدي أو ايوراجدي أو ال الفدي أو ال دذادي أو
ال ناسلي  ...لانى الكدادن أيطكدا ،ور دم إمكانيدي او دمال ا دكال ال ندريحيي
وال رقيبيي لهذد ا جهمة بنك أبسق إال أنه ال يمكن للكادن الحي أد ينن إال
باج ماعهددا وهددذا مددا ال اسددرد نةريددي ال طددور)) .595ممددا يعنددي أد ا حيددان
ظهرت فجد ة قاملدي ب جهم هدا ولدم طدور  ،وإال لدم يكدن فدي اسد طاع ها أد
عي  ،ب إنها س موت ح ما .
وناس ا مر ينطب على الجان الجميئي -المجهر  -في اينساد و يرد
من ا حيان ،فهو أساس وجود الكادن بك مكونا ه ،وبدونه لن يوجد قادن
حي ،وعدم وجود الصليي بمكونا ها ونناطها يعني عدم وجود الكادن قله،
وهي ال قب االنقاي واالو مال في عملها  .فمن ذلك ماال أد من ((
مالمح ال نةيم ايلهي أد هذد العمليهي –عمليهي فك النارة -بحاج ٍي إلى نةام
بريد ،ال نقول :حدث في مصانع عمالدي ،ولكن في نواة وليهي ال يميد
حجمها عن  2ميكرو م ر  -الميكروم ر واحد على مليود من الم ر ،-وهذد
النوو أفنان هذد
ال قنيهي الحيويهي مه همي ح ى ال يح رق ريق الحم
العمليهي السريعي .إذد هذد عمليي ُمعقدة ير دابلي لإلو مال وال عقيد ير
القاب لالو مال :هو نةام ُمك َّود من العديد من ا جمان الم ااعلي الم رابطي
مع بعطها بنك ٍ مناس  ،وال ي ساهم في الوظياي ا ساسيي للنةام ،بحي
أد إهالي أ جمن من هذد ا جمان سي د إلى ودف النةام عن العم .
ماال ذلك :روس الساعي ،فالبد أد واجد ال روس معا ك وفي ود واحد،
وإال لن عم الساعي ،فهذد منةومي ير دابلي لإلو مال .وبالما فإد هذد
العمليات المعقهدة الم رابطي داو نواة الصليي إمـا أد ننـ مرةك واحدة أو ال
ننـ  ،فاالف قار لوظيا ٍي واحدة ي د إلى َّودف عمليي صلي البرو ين
بالكام  ،وبال الي ال يوجد ذلك الكادن الحي )).596
وماان تلااك الشااواهد أيضااا أد الدراسددات المعاصددرة الم علقددي بالايميددان
الكيمياديي وعلم الحياة الجميئي بين أد الكادن الحي من إنساد وحيدواد فدي
كويندده وأجهم دده يقددوم علددى كام د كددويني مددذه  .وذلددك هددو محصددلي ((
ل عدداود مئددات المليددارات مددن الصاليددا المناددردة الدديقددي يددر المرديددي ال ددي
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صصص في وظاداها صصصا عاليا لدرجي أد أيا منها لم عدد ددادرة علدى
الحيدداة مناددردة  ،ومددن فددم أصددبح مهمددي العلمددان هددي فهددم وظددادف الصاليددا
المناردة وطريقي عاونهدا)) .597فكداد مدن ن دادج جهدودهم أنهدا عقددت علديهم
البح عندما اق ناوا (( طبقي أعلدى مدن ال عقيددات حد المسد و الصلدو
بدددداو عمددد الصليدددي ذا هدددا  .598)) ...هدددذا النةدددام الصلدددو ال ُمدددذه عقيددددا
ووظياي وأهميي ال يُمكن أد يقدوم بعملده إال إذا ظهدر فجد ة وقدامال  ،وإال لدن
يكددود للكددادن وجددود إذا دلنددا بصرافددي ال طددور العطددو  ،فهددو دا دد وهددادم
لألحيان وليس ُمننئا لها.
ومن ذلك أيضاا أنده بديهن للعلمدان أد الكدادن الحدي قنةدام هدو ايدي فدي
ال عقيد بك مكونا ه ،فهو قادن م رابق وم كام بك أجماده.ولذلك فدإد فهدم
(( الكادنددات الم عطدديي الحيددي ينب ددي أد ي د م مددن منةددور قلددي ...الك د ددين
مص لف عن مجمدو أجمادده ...و كامد ا جدمان ددادم علدى قد مسد و مدن
مس ويات ال كوين :فاي الكادن الم عطي الواحد يد م ال كامد فدي الصاليدا ،فدم
بين لك الصاليدا  ،فا نسدجي ،فا عطدان ،فدا جهمة العطدويي ال دي ب كاملهدا
يك م قياد الارد )) .599وهذا ال كوين الددي والمد قن والحيدو  ،والم ندو
والم كام والم رابق ال يُمكن أد يعم ويقوم بدورد إال إذا ظهر مرة واحددة
قددامال م رابطددا ،ولددو قدداد لل طددور العطددو موجددودا لمددا حدددث ذلددك ،وال
ظهرت ا حيان أصال؛ وبما أنهدا ظهدرت و نوعد دلد علدى بطدالد القدول
بال طور العطو بنوعيه.
ومااان الشاااواهد علدددى ا جهدددمة المعقددددة وال دددي ال قبددد االو دددمال وال
ال طور ،ويج أد كود مج معي ومك ملي ل قوم بعملها :العين  ،وا جنحي ،
د (( الصاصددديي المنددد رقي فدددي العيدددود وا جنحدددي هدددي أنهمدددا ال ديددداد
وظاداهما إال إذا اق م نموهما .وبعبارة أور  ،ال يمكدن لعدين نصدف ناميدي
أد ر ؛ وال يمكن لطادر أجنح ده نصدف مك ملدي أد يطيدر)) .و((فدوق ذلدك
اد هدذد االجنحدي المنددوهي ال يمكدن د د أ وظيادي فدى ناددس الودد الددذ
حرم فيه االطرا االماميي من وظيا ها  ،وبذلك سو نك عبئدا دديدا
على الكادن بال فاددة و حرمه من وسيلي هامي للدفا او الهجوم  ،وفدوق قد
ذلك وذلك ال يُعد ام الك ا جنحي أمراك قافيا ك لطيراد الكدادن البدر ؛ إذ ا قدر
الكادنددات البريددي إلددى العديددد مددن اآلليددات ال رقيبيددي ا وددر ال ددي س د صدمها
الطيددور فددي الطيددراد .فعلددى سددبي الماددال :عةددام الطيددور أوددف بكايددر مددن
 597أبو ح هللا :السينما والالوعي ..الصطاب النعبي لإللحاد  ،مجلي براهين الااني ،ما  ، 2514ي. 50 :
 598أبو ح هللا :السينما والالوعي ..الصطاب النعبي لإللحاد  ،مجلي براهين الااني ،ما  ، 2514ي. 50 :
 599أبو ح هللا :السينما والالوعي ..الصطاب النعبي لإللحاد  ،مجلي براهين الااني ،ما  ، 2514ي.52 :

205

عةددام الكادنددات البريددي ،قمددا أد ردددي الطيددور عم د بنددك مص لددف مام داك،
و م ع الطيور بجهاه عطدلي وعةمدي مص لدف وقدذلك بجهداه دلد ودورة
دمويددي علددى درجددي عاليددي مددن ال صصددا .و ع بددر هددذد الميددمات م طلبددات
ضروريي للطيراد يح اجها الطادر بدناس دددر اح ياجده لألجنحدي .وال بدد أد
كود ق هذد اآلليات دد نن ت معا ك وفي ناس الود ؛ إذ من ير الممكن أد
كود دد نكل دريجيا ك عدن طريد ال دراقم .ولهدذا السدب  ،ع بدر النةريدي
ال ددي قددد علددى طددور قادنددات اليابسددي إلددى قادنددات جويددي نةريددي مطددللي
ماما ك)).600
وممددا ياب د ذلددك وي قدددد أيطددا هددو أندده ر ددم قاددرة الحاريددات المك ندداي
المقدرة بدالماليين فإنده قمدا انندا لدم نعادر علدى قادندات وسديطي بدين ا ندوا ،
فإننا لم نجدد مدن بينهدا قادندات لهدا أنصدا عيدود ،وال أنصدا أجنحدي ،وال
أنصددا أجهددمة الطيددراد لددد الطيددور .وبمددا أد ذلددك لددم يابد واد الطيددور
ظهرت دديما وما مال إلى اليوم فإنه ي بين من ذلك أنهدا ُولقد ولقدا واصدا
مناصال ولم طور عن المواحف وال عن قادنات أور .
وماان ذلااك أيضااا أندده يوجددد مةهددرا آوددر مددن مةدداهر ال نةدديم وال عقيدددة
وال كام د ال ددي ال قب د االو ددمال علددى مس د و حيدداة بع د الكادنددات ال ددي
عددي نةامددا جماعيددا عاونيددا و ع مددد بنددك قلددي علددى بعطددها بحيدد ال
س طيع أد عي دود نةيمها قالنح والنم  .فالنح ماال ينقسدم مج معده
إلى (( الملكي والصدم والذقور وقلهدم يع مدد علدى اآلودر قليدا .فلدو حددث أد
طددور أحددد أعطددان المجموعددي وحدددد ،لهلددك ح مددا ،فهددو ال يس د طيع العددي
بدود االع ماد علدى بقيدي أفدراد المجموعدي .و بمدا أنهدم ددد نجحدوا فدي البقدان
جميعددا ،إلددى يومنددا هددذا ،فالبددد أنهددم دددد ظهددروا جميعددا فددي ودي د واحددد.
وال اسير الوحيد لذلك هو وجود ال صميم الذقي)) ،601والصلد الصداي لكد
نو  .فالنح بسب كوين نةامه ال يُمكن أد ي طور وال يسد طيع أد ي طدور
الصلقي والطبيعي .والدلي القطعدي علدى أنده لدم ي طدور
نه مصلوق على لك ي
وما يمال إلى اليوم على طبيع ه هو معطيدات السدج الحادر الم علقدي بكد
ا نوا ال ي أقدت انها لم طور وبقي على طبيع ها سوان ال ي انقرضد
أو ال ي بقي إلى اليوم .منها النح ماال ،فإنه ما يدمال علدى ولق ده وطبيع ده
منذ نحو  04مليود سني قما هو مبين في الصورة اآل يي:602

 600اذا فقددد االن صددداب دورد فمدددن المسدددئول عدددن قددد هدددذا ال نةددديم واالبددددا ؟  ،مدوندددي ال لإللحددداد  ،علدددى الندددبكي المعلوما يدددي .و أبدددو حددد هللا :أددددوال
و عليقا العلمانالم صصصين على :السجالت ا حاوريي وال طور وال حول الصيالي الممعوم واس حال ه  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 20 601سببا ل نك في نةريي ال طور (نقال عن د .وال براود ،مرقم الصل العلمي)  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 602هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 34 ، 32 :
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وماان الشااواهد الحاريددي المارطددي ال عقيددد وال ددي ال قب د االو ددمال وال
ال طددور :م حجددرة ال ريلوباي د عددود إلددى  385مليددود سددني ،وهددذا الحيددواد
ظهر في العصر الكمبر :603

 603هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي . 401 ، 24 :وهدارود يحيدى :هددم نةريدي ال طدور فدي عندرين سد اال  ،ي . 24 :و ظهدور الحيداة فجد ة،
مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلى النبكي المعلوما يي .
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إنه حيواد مده لل ايي في عقيد و كام أجهم ه ووظيا ه  ،إد له عيونا
م عددة العدسات ومكوني مدن عددة وحددات ابعدي ل لدك العيدود  ،وقد وحددة
من وحدا ها هي عدسي .وق منها قوم بوظيا ها ق نهدا عدسدي مسد قلي ولكد
منها منةر مص لف  ،فم وحد المناظر في وحدة واحدة .ودد بيند ا بحداث
أد العددين الواحدددة لهددذا الحيددواد قدداد بهددا أقاددر مددن فالفددي أال عدسددي ،ممددا
يعني أنه ي لقى أقار من  3555منةر مص لف  ،ل وحد في وحدة واحددة فدي
النهايددي .604وهددذا نةددام معقددد جدددا وم كامد لل ايددي ،ومددذه حقددا  ،ويددنق
حكايي ال طور من أساسها في دولها بال طور ونن ة الكادنات من ا بسق إلدى
ا عقد .إنه نةام معقد وم كام ال يقب االو مال ،وال ال طور أبدا .
لددك النددواهد والمعطيددات الهادفددي والم نوعددي الم علقددي بةدداهرة ال عقيددد
وال كام د وال ددرابق وال عدداود بددين مكونددات وأجهددمة الكددادن الحددي ُاب د أد
ا حيان لم طور عطويا ،وال هي في حاجي إليه  ،وال س طيع أد طدور،
نه ال يُمكنها أد عدي علدى ا ر إذا لدم ةهدر فيهدا لدك ا جهدمة دفعدي
واحددددة قاملدددي م كاملدددي .فهدددي ال قبددد اينقددداي وال االو دددمال نهدددا عمددد
م عاوندي م رابطدي م كاملددي ،ومدن فددم لدن يسد طيع الكدادن الحددي العدي إد لددم
ةهر فيه مرة واحدة في ود واحد .ولن س طيع الطادرات أد يدر نوعهدا
وال طويرها .بدلي أد الحاريات ر م قار ها والمقدرة بالماليين لدم كندف
لنا عن أيي قادنات وسيطيي في كوينها الدداولي والصدارجي ،وإنمدا أظهر هدا
قاملي دلبا ودالبا.
وأما ظااهرة كماال األحيااء فدي يولق هدا وطبيع هدا  ،ف عندي أد قد ا حيدان
المجهريدي والكبيدرة قاملدي َولقدا وطبيعددي  ،فهدي لدم طدور ،وال طددور ،وال
ريد أد طور ،وال يُمكنها أد طور د ال طور ي ناد مع طبيع ها .مدن
وما مال إلى اليوم بناس طبيع ها
ذلك ماال أد الكادنات وحيدة الصليي عا
ووظيا هددا ولددم يحدددث لهددا أ طددور فددي ولي هددا ددكال وال مطددمونا .وناددس
ا مر ينطب على ا حيان ا ور من أسماك وهواحف ،وفددييات  ،وددرود
وإنسدداد .فقددد سددجل المعطيددات الحاريددي أد ا حيددان المنقرضددي عا د ولددم
وبقي إلدى
طور فم انقرض من دود أد رك ولاا  .ومنها أحيان عا
اليوم دود أ طور .ومنهدا أحيدان عا د إلدى اليدوم وحددف فيهدا يدرات
كليي دليلي ضمن نو أجناس النو الواحد ولم طور إلى نو آور .وق
هذا يعني أد ق ا حيان علدى مسد و ا ندوا وا جنداس ومدا ح هدا قاند
 604هارود يحيى :أطلس الصل ،
النبكي المعلوما يي .
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عي حياة طبيعيي قاملي في يولق ها وطبيع ها فهي لم طور  ،وال ح ا أد
طور ،وال ريد أد طدور ،وال سد طيع أد طدور .وحالهدا هدذا هدو دليد
دطعي على بطالد القدول بدال طور العطدو بنوعيده  ،وهدو فابد بطبيع هدا
الحاليي وب دلي السج الحار .
وبما أد ا مر قدذلك ،فدإد لدك الحقيقدي عندي عددم وجدود قادندات بداديدي
وأور م طورة ،وال يصح وصداها بدذلك أصدال ،وال وجدد قادندات بسديطي
وأوددر معقدددة ،فهددي قلهددا معقدددة فددي كوينهددا وقاملددي فددي يولق هددا ،و كامد
و ددواهد ب جهم هددا ومددع محيطهددا و سدداهم فددي دورة الحيدداة القادمددي علدددى
ال كام وال واهد بين ق الكادنات الحيي ،وأد أ ول في ذلك سينقل سلبا
عليها .فكد قدادن يدر دابد لل طدور كويندا ووظيادي .وعدن ذلدك يقدول عدالم
ا حيان المجهريي مايك دان ود (( " في عالم الجميئات وا حيان المجهريي
 ،ال يوجد هناك قادن حي يُ َع ُد ج كهدا لكدادن آودر  ،وال يوجدد هنداك قدادن أقادر
بداديددي أو أقاددر طددوراك مددن قددادن آوددر " )).605فكد قددادن حددي قامد ب يصلق دده
وطبيع ه في كوينه الجميئ وما فوده .
وبما أد ق ا حيان قاملي َولقا وطبيعي فهي نهد بناسها أنها لدم طدور،
ولدددن طدددور مسددد قبال مهمدددا يدددرت ظدددرو حيا هدددا  ،وهدددذا أمدددر أقد ددده
الحاريددات وينددهد بدده الوادددع .مددن ذلددك مدداال أد الحيوانددات ال ددي عددي فددي
آالسكا عندما ص درجي الحرارة في فصد الند ان القداري إلدى مدا حد
الصار فإننا نجد لك الحيواندات سدلك سُدبال م عدددة حسد طبيعدي قد منهدا
ل واجدده البددرودة النددديدة .فمنهددا مددن يهدداجر إلددى مندداط مر اع دي الحددرارة
قالطيور مداال .ومنهدا مدن يددو فدي سدبات قالدببدي  .ومنهدا مدن لهدا وسداد
عمل حرار حميها مدن البدرودة الندديدة .ومنهدا حيدواد ضداد الصند ،
إنه حيواد ص ير وأمرد ري جدا في مقاوم ه وحااظه على حيا ه ،إنه ((
ي جمد ما يقارب  %15من مان جسدد وي حول جسدد الى دطعي مسدمطي مدن
الجليد القاسى ويبقى هكذا لعدة اسابيع ال وجدد بده أ ا دارات فعليدي للحيداة
فالقلد م ودددف مامددا عددن النددب والدددورة الدمويددي م جمدددة ،ال ددناس ،وال
يوجد ا نناط للددمات  ، ))...لكدن مدا إد ر ادع درجدي الحدرارة ح دى يبددأ
الطاد الم جمد فى (( الذوباد و دف المياد ببقن مرة أور إلى الصاليا،
ويبدأ دف الدم مدرة أودر ويعدود ال دناس فدى مددة ال جداوه فالفدين دديقدي

 605أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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وي مطع الطاد ويقام بعيدا وق د يئا لم يكدن )) .606ونادس ا مدر ينطبد
على الحيوانات ا ور  ،فإنها س عود إلى مدا قاند عليده دبد فصد الند ان
البارد جدا .
فماذا يعني ذلك ؟؟ ،إنده يعندي أد قد لدك الحيواندات معقددة وقاملدي فدي
ولق ها و عي حياة طبيعيي سوان قان في الصيف أو الن ان ،فدي الصريدف
أو الربيع  ،فهي على لك الطبيعي منذ ماليين السنين ،فال هي طدورت إلدى
قادنددات أوددر  ،وال هددي سدد طيع ذلددك وال ريدددد ،وال أد يددر دديئا مددن
حيا ها ،وال هي نادصي ل كم ناسها ،وال هي بسيطي ل عقد  .ب ال سد طيع
إال أد بقددى علددى طبيع هددا ال ددي ولقهددا هللا عليهددا .وعليدده فلددو قدداد لل طددور
الممعدددوم وجدددود لمدددا قددداد ذلدددك حالهدددا ،ول يدددرت و طدددورت إلدددى قادندددات
أوددر  .وبمددا أنهددا بقي د محافةددي علددى طبيع هددا دل هددذا علددى بطددالد القددول
بال طور العطو بنوعيه.
ومما ينهد على أد ق الكادنات معقدة وقاملي في يولق هدا و عدي حيداة
طبيعيي ؛ هو أنه مدن المعدرو أد أصد ر جدم ن ي كدود منده أ قدادن هدو
الددذرة ،وهددي قددادن ايددي فددي ال عقيددد والددددي وايحكددام والجمددال ،وال قب د
ال طددور ،ولددو حدددث لهددا ذلددك النهددارت ومعهددا الكددادن قلدده  .ومنهددا أد ق د
الكادنات الحيي كود من وليي واحدة أو أقار ،ومن الااب علميدا أد الصليدي
في ذا ها هي ايي في ال عقيد والددي وايحكام  ،وق واليا الجسم عم معا
بنةام ُمحكم معقد ُمذه معجم ،وال قب ال طور ،ولو حدث لها ذلدك فرضدا
النهارت و عطل أجهمة الكادن قلها  .ومن الااب دطعا أد ذلدك لدم يحددث
لها بدلي الوادع والحاريات .ومن ذلك أيطا أد ق قادن ي كود من أجهدمة
عمد منادردة  ،وم عاوندي مدع أجهدمة أودر  ،ف ماد قلهدا نةامدا ايدي فددي
ال عقيددد وايحكددام وا دان .وباطددلها يس د طيع أد يعددي الكددادن الحددي حيدداة
طبيعيي حس يولق ه  ،وال ي طور ،وال يح دا إلدى أد ي طدورد وال يسد طيع
أد ي طور.
وبما أد ا مر قذلك فال يوجدد قدادن بسديق يطلد ال طدور ليصدبح معقددا،
وال نادصددا ليك م د  ،وال دلقددا وال مطددطربا ليطل د حيدداة طبيعيددي هاددددي مددن
وار طبيع ه  .وبما أنه قذلك فال وجود لصرافي ال طدور العطدو بنوعيده،
وال يصددح أد يوجددد ،وال الكادنددات طلبدده  ،نهددا ال ح اجدده بحكددم طبيع هددا
الماطورة عليها.
 606أحمدددددد يحيدددددى :الحيددددداة هدددددى الل دددددم ،دصدددددي دصددددديرة  :بطولدددددي ضددددداد الصنددددد  ،مدوندددددي  :نةريدددددي ال طدددددور وحقيقدددددي الصلددددد  ،الموددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
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ومان تلاك الشااواهد أيضاا حاريددات مدن السددج الحادر أذقددر منهدا هنددا
حاريات عود إلى عندرات الماليدين مدن السدنين ولدم يحددث فيهدا أ طدور
دارويني وال موجه ،وبقي علدى حالهدا م طابقدي مامدا مدع جنسدها الموجدود
اليوم .منها حاريي لصرصور ،وعقرب ،وجرادة  ،هي من باب ال مايد ال
الحصر ودد سب أد أوردنا منها حاريات قايرة :

لك الحاريات هدي أدلدي دطعيدي علدى أد ا حيدان ظهدرت مندذ أول ولقهدا
قاملي ولقا وطبيعي منذ أقار من  155مليود سني ،مدا دمال علدى حالهدا إلدى
اليددوم  .إنهددا لددم طددور ،وال ريددد اد طددور ،وال سد طيع أد طددور ،فهددي
أدلي دطعيي على بطالد القول بال طور العطو بنوعيه .
وأما بالنسبة للمعطيات األخرى النادطي لل طور العطو ،فسد ورد منهدا
هنا اهدين فقق :ا ول ي عل بالقانود الايميدادي المعدرو بالقدانود الاداني
للددديناميكا الحراريددي .فكمددا أندده بددين علميددا ووادعيددا بطددالد القددول بددال طور
العطو ب دلي السج الحار وعلم الورافي فإد ذلك القانود هو أيطا دلي
دطعددي علددى بطددالد القددول بددال طور العطددو  .و اصددي ذلددك هددو أد هددذا
القانود يحكم الكود بك ما فيه  ،وينا على أد ((الكود يسير بو يرة فاب ي
نحو هيادة االن روبيا -الاوضى ،وال لف  .-ونحن ندر د فير القدانود الاداني
رفدي وننسدقها ،ولكدن
حوالينا في ق ىن ،فنحن نعم بك جد لكي نر
ما أد ن رقها لن نها ح ى ن نر فيها الاوضى من جديد بسرعي وبك سهولي
ح ى واد لم ندولها ،اذ سيعلوها ال بدار والعادن .وقدم نالددي مدن الصدعوبات
عندما نقوم ب عمدال صدياني البيدوت والمكدادن وصدياني اجسدادنا ونجعلهدا فدي
افط وضع ،ولكن قم يكود سهال رقها لل لف وللبلى  .والحقيقي هي اد ما
ي عددين علينددا عملدده هددو ال ددين  ،فك د ددين يسددير ذا يددا نحددو ال لددف ونحددو
االنهددام ونحددو االنحدالل وال اكددك والبلدى وهددذا هدو مددا يعنيده القددانود الادداني
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)).فعلددم (( الايميددان ي قددد لنددا بدداد جميددع ال يددرات وال حددوالت وال ادداعالت
الجاريددي فددي الكددود منددذ نند ه سددير نحددو هيددادة االن روبيددا ،أ نحددو هيددادة
الاوضددى وهيددادة ال اكددك واالنهدددام واالنحددالل ،فكيددف يمكددن إذد اد ي د م أ
طددور نحددو نةددام افط د واعقددد واردددى ؟!...قيددف يمكددن هددذا وفددي ظ د أ
دانود ؟ ...والحقيقي اد القانود الااني دانود ام ودانود عام ،ولعله أ دم
دانود قوني على االطالق)).607
ذلددك القددانود يقددرر أد الكددود بك د مددا فيدده يسددير نحددو ال دددهور وال اكددك
وال حل والاوضى والاساد ،فدم المدوت .فلديس صدحيحا مدا دعيده ال طوريدي
بمددن أد البيئددي بةروفهددا الطبيعيددي مددن ريدداح وحددرارة ،ومطددر وعواصددف ،
وان صاب طبيعي عم قلها على إحداث ال طور العطو في ا حيان .فذلك
القانود ينق هذا المعم ويُبطله من أساسه ،نه يسير عكس حكايي اال قدان
العطددو  ،فهددو يعم د علددى افنددان وهدددم الكادنددات الحيددي والجامدددة ال علددى
ردي ها و طويرهدا .والنداهد علدى ذلدك أيطدا هدو أنندا ندر فدي الطبيعدي أد
عواملها فر في ا حيدان وال وجددها مدن عددم ،فيُمكنهدا أد عمدي البصدير
لكن ال يُمكنها أد عيد له بصرد  ،و يُمكنها أد ق الحي ،لكن ال يُمكنهدا أد
ُحييه  ،و س طيع أد هدم البيوت  ،لكنها ال س طيع إعادة بنادهدا  .فالطبيعدي
بعواملهدا ددادرة علدى إحدداث الصدراب وإهدالك ا حيدان علدى وجده ا ر ،
لكنها عاجمة ماما عن إيجاد ا حيان ،وإعادة بنان ما دمر ه .وهدذد الندواهد
هي طبي عملي لما ياعله القانود الااني للديناميكيي الحراريي في الكود.
واضددح مددن لددك المعطيددات أد ذلددك القددانود يددنق ال طددور العطددو
بنوعيدده ،وال قددف أمامدده عوامد طبيعيددي ،وال ان صدداب طبيعددي ،وال صددرا
على البقان  ،وال طول أهمندي فمهمدا طالد فإنده لدن يسدمح بةهدور ال طدور
العطو الممعوم ،نه دانود هادم لكد الكادندات وال يسد اني واحددا منهدا.
وهو من جهي أور يُاب ما أ رنا إليه سابقا مدن أد قد قدادن يةهدر علدى
الطبيعي يكود قادنا قامال ومعقدا وال يح ا إلى أ طور ،فم بعدد ذلدك يبددأ
فددي السددير مبا ددرة نحددو ال راجددع وال دددهور إلددى نهاي دده وفناددده ،وال يسددير
لي ردى وي طور قما يمعم ال طور العطو .
وال يصح ا لقول ب د ذلك القانود ال ينطب علدى ا حيدان وال يندملها  ،ال
يصح د هذا االسد انان مجدرد هعدم وال يوجدد دليد يُاب ده والبدد مدن دوفرد
 607منادطددي علددم الايميددان لارضدديي ال طددور ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وهيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 254 :
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ليُ وذ بها ،وإال ال ديمي له .د ذلك القانود الايميادي مدن الاابد علميدا أنده
دانود عام ينم ق قادنات الكود دود اس انان .و د أدلي السدج الحادر
وعلددم الورافددي أفب د با دلددي القطعيددي بطددالد القددول بددال طور العطددو قمددا
بيناد سابقا ،وهذا ناي لذلك االس انان الممعوم ،و قيد علدى أد ذلدك القدانود
ينم ا حيان أيطا ،وأنه عم عمله فيها دود أد يس انيها.
وأما الشاهد الثاني فماادد أد مما يبط القول بال طور العطو بنوعيده
هو أنه من الااب علما ووادعا أد الكادن ال يُمكن أد ير أجهم ه وطبيع ده
لمجددرد يددر ظروفدده الطبيعيددي مهمددا طددال الددممن و يددرت الةددرو  ،وإال
لكان د ق د قادنددات الوسددق الواحددد علددى طبيعددي واحدددة ولمددا وجددد أ نددو
بينهددا ،وهددذا باط د بددالوادع الددذ نعيندده ونددراد؛ فمددا مددن وسددق طبيعددي إال
وعا د فيدده أحيددان قايددرة وم نوعددي ددكال وحجمددا وطبيعددي  .قمددا أندده مددن
المعرو علما ووادعا اس حالي أد ي حول قادن إلى قادن آور  ،د (( ماد
ذلك ال حول ي طلد أقادر مدن ييدر قبيدر و ايدي فدي ال عقيدد والد الهم وفدي
ود واحد  ،حي ال بد مداال وأد يدر الصيا ديم إلدى رددات ح دى سد طيع
ال ددناس فددي البددر .والبددد أيطددا أد ك س د المعددانف صدداات ا رج د ح ددى
س طيع أد حم وهد الجسم  ،وبما ي طلبه ذلك من يير م الهم وم كام
وآني في العةام والعطالت معا ك .وال بد قذلك من يدر قد أجدمان الجهداه
ايوراجي  -الكلي دين والعدرق  -ح دى عمد فدي بيئدي البدر بددال مدن البحدر ،
وأويرا وليس آورا  ،البد للجلد أد يك س ملمسا كو رقيبا كم يدرا ليمندع فقدد
المان من الجسم )).608
وعدددن عددددم إمكانيدددي حدددول و طدددور اينسددداد مدددن القدددرد يقدددول العدددالم
الم صصصين في أص اينساد سي أوين لوف و  :إنه ((" اع فكدرة أد
البنددر هددم نسددصي م طددورة عددن النددمبانم  ،لكددن دراسددي اينسدداد البدددادي
سددداهم فدددي قددددنا ب نددده ال يمكدددن أد ي طدددور البندددر مدددن الندددمبانم أو
ال وريال")).609
واضح من ذلك أنه يس حي علميا وعمليا أد ي طور درد ليصبح إنسدانا ،
لكن ه الن المالحددة وأمادالهم ياكدرود قالصدبياد أعمداهم عصدبهم ا عمدى
ل طدددورهم الممعدددوم ،ف صدددبحوا ودددرافيين باسدددم العلدددم اف دددران عليددده وعلدددى
الحقيقددي!!!! .ولددذلك فددإد دددول العق د الملحددد بصرافددي ال طددور و يرهددا مددن
 608أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
" 609أرد " طعددن بصددحي نةريددي دارويددن  ،مودددع الجميددرة نددد http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54C0A6AA-246F-45DE- :
. A79D-2042487364BB.htm
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ورافا ه السابقي جعل ه عقال ورافيا ال يص لدف عدن عقدول الصدرافيين القددمان
الذين نسجوا ا ساطير والصرافات حول نن ة الكود وصرا اآللهي.
وختامااا لمااا ذكرنهااا وللمباحااث السااابقة ي بددين منهددا أوال أد معطيددات
السددج الحاددر هددي أدلددي دطعيددي علددى بطددالد القددول بددال طور العطددو
بنوعيه ،نها ددم لنا براهين ماديي ملموسي نق ال طور من أساسه وال
يُمكددن نقطددها أبدددا.فقددد بين د أد ا حيددان قلهددا ظهددرت فج د ة دود مقدددمات
طوريددي فددي العصددر الكمبددر  .منهددا طاداددي عا د طددويال ولددم طددور ،فددم
انقرض د ولددم ددرك ولاددا .ومنهددا أحيددان أوددر ظهددرت فجدد ة أيطددا بعددد
االنقراضات من دود أد يكود لها سلف .ومنها أحيان ظهدرت ددديما وبقيد
إلددى اليددوم مددن دود أد طددور .ومنهددا أحيددان عا د طددويال ولددم نقددر
وبقي د إلددى اليددوم لكددن حدددف لهددا يددرات ددكليي ودليلددي ضددمن أجناسددها
وأنواعها ،فبقي على حالها من دود أد طور إلى نو آور .فكان ن يجدي
ق ذلك عدم وجود حلقات وسيطي بين ق أنوا ا حيان .إنها لدم وجدد د
ال طددور بنوعيدده لددم يحدددث ومددا هددو إال ورافددي مددن ورافددات العق د الملحددد
وأمااله من ال طوريين.
ثانيااا :إد الحقيقددي ال ددي أفب هددا السددج الحاددر بددبطالد القددول بددال طور
العطو أفب ها أيطا علم الورافي بعدة أدلي حاسدمي  ،منهدا أنده أفبد أد قد
قادن حي إال ويولد ببرمجي ورافيدي مندارة هدي ال دي د حكم فدي قد صداا ه
وأجهم ه وأعطاده وال يمكن اد يحيد عنها وال يةهر مدا لديس فيهدا ،وال أد
ي طددور إلددى قددادن آوددر .ف لددك البرمجددي ال سددمح للكددادن أد يك سد مددا لدديس
فيها ،وال أد ي صلا من بع مافيها ،وال أد ي طور إلى قادن آور.
وأخيرا -ثالثا -فقد بين أد ق قادن حي يولد قامال بصلق ه وأجهم ده فدال
يقبددد االنقددداي وال الميدددادة ويعدددي حيددداة طبيعيدددي بكددد مكونا ددده المعقددددة
والم كاملي ،ومن هذد صاا ه ال يُمكن أد ي طور إلى قادن آور ،وال يريد أد
ي طدددور ،وال يسددد طيع أد ي طدددور ح دددى وإد فرضدددنا جددددال أنددده يريددددد .د
الطبيعي ال دي ُولد عليهدا منعده مدن أد ي طدور ،فدال طور بالنسدبي إليده دا د
وهددادم ولدديس ُمننددئا وال ُمحييددا .ووالصددي مددا ذقرندداد أد قدد لددك ا دلددي
والنواهد ال ي اوردناد في المباح السدابقي قاند أدلدي دطعيدي علدى بطدالد
القول بال طور العطو بنوعيه ،وأفب أد ا حيان قلها ُولق ولقا واصدا
مس قال ولم طور عن بعطها .فكان أدلي ُماحمي وهادمي لنبهات وأباطي
228

العق د الملحددد ف دي دولدده بددال طور العطددو مددن جهددي ،وقا دداه النحرافا دده
و العبا ه االس دالليي من جهي أور .
 -5نقض اعتراضات تطورية تتعلق بنقدنا للتطور العضوي :
ال دددك أنندددا أفب ندددا با دلدددي القطعيدددي مدددن السدددج الحادددر وعلدددم الورافدددي
والايميان و يرها بطالد القدول بدال طور العطدو وبيندا بعندرات الندواهد
وا دلي أد اينساد وبادي ا حيان ولق ولقا واصا مناصال ولم طور عن
بعطها .ومع أد ا مر قذلك فإننا فدي هدذا المبحد – ا ويدر -سدنذقر جملدي
اع راضات طوريي حريايي طليليي دالهدا المالحددة وال طوريدود عامدي أو
ربما يقولونها ردا على نقدنا لل طور العطو وإبطاله .سنوردها ليس نهدا
صحيحي ،فهي باطلي دطعا قما بيناد سابقا ،وإنما نوردها لاطح العق الملحد
وبيددداد إصدددرارد علدددى ال مسدددك با باطيددد وا وهدددام وال حريدددف ،ورفطددده
االع را ببطالد ال طدور العطدو عصدبا للباطد و مسدكا بدينده ومنهجده
االس داللي الهادم للعق والوحي والعلم قما بيناد سابقا.
فماان ذلااك مااثال اع راضددات مويريددي طددليليي علد بالحاريددات منهااا
مويدددرا هم الم علقدددي بإنسددداد بل دددداود  ،وإنسددداد جددداوا  ،وإنسددداد نبراسدددكا،
و مويرات ا جني ال دي هورهدا الطبيد إرنسد هيكد قمدا بينداد وفقنداد فدي
الاص د ا ول .لكددن ر ددم ذلددك فددإد ال طددوريين مددن المالحدددة وأماددالهم بقددوا
مصددريين علددى دددولهم بددال طور العطددو واالع ددرا علددى حقدداد السددج
الحاددر بممارسددي مص لددف أنددوا ال طدددلي  ،ولددم ير دددعوا ر ددم انكندددا
مويرا هم منذ أقار درد.
من ذلك أيطا أننا نجد في النك اآل ي رسومات نوا من ا جني ال ي
هورها هيك قما هي في الصف ا ول من الصورة أدنداد 610وهدي م ندابهي
فيما بينها جدا ال نكاد نارق بينها في مراحلها ا ولى؛ مقاب الندك الحقيقدي
ل لك ا جندي قمدا هدو فدي الصدف الاداني مدن نادس الصدورة  .فدا مر واضدح
جدا ،إنه موير فطيع وم عمد وال مجال للمقارندي بينهدا لكدن الرجد حرفهدا
وسددار علددى نهجدده إوواندده مددن بعدددد عددن إصددرار و عمددد إلددى يومنددا هددذا،
ان صارا لدينهم.
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ومدددن رادددد هددد الن ال طدددوريين أنددده ر دددم انكندددا أمدددر لدددك ا جندددي
الممورة ،فإنهم أصروا على باطلهم ولم ير دعوا وواصلوا عملهم ال حرياي
ال طددليلي .مددن ذلددك مدداال أد أحدددهم صددنف ق ابددا فددي علددم ا حيددان ف عدداد
رسومات هيك الممورة دود إيراد الرسومات الصحيحي  ،قما هو مبين في
الطبعي الاانيي من ق ابه سني  2552م:611

الحدد لددك ا جنددي المددمورة هددي جنددي (( الاقريددات الصمسددي  :سددمك
النددل  ،وسددلحااة البددرك ،والدددجا ،والقطددق ،واينسدداد)) 612إنهددا م نددابهي
ندابها قبيددرا مدع أد الحقيقددي ودال ذلددك دطعدا .ودددد ي سدانل بعد الندداس
فيقول :واضح من ذلك أد ال طوريين من المالحدة وأماالهم مارسوا مص لدف
أندوا ال مويددر وال طددلي  ،ومددع أد أمددرهم انكنددف وظهددر بطالندده وفسددادد،
611
612
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لكدددن لمددداذا مدددا يدددمال القدددوم يددددافعود عدددن ال طدددور العطدددو ويُددددرس فدددي
الجامعات العالميي ويُدافع عنه ؟؟!!.
وأددول :يرجدع سددب ذلدك إلددى أد ايلحداد بكد أصدوله هددو ديدن وعقيدددة
و ريعي عند العق الملحد ،والدين ي عص له ا باعه ح دى وإد قداد بداطال،
د أه ا هوان ي عصبود باطيلهم عدن جهد ودصدد وعلدم .بددلي أد قد
أه ا دياد الباطلي مع ظهور فسادها إال أنهم إلى يومنا هذا مايمال أ باعهدا
م مسدكين بهددا وي عصددبود لهددا قمددا هدو حددال اليهددود والنصددار  ،والهندددوس
والبددوذيين ،والصددوفيي والندديعي ايماميددي علددى او د ال طددواداهم .فددالعبرة
ليس د فددي مسددك الندداس ب ديددانهم ومددذاهبهم وإنمددا هددي فددي مددد صددح ها
وصددوابها فقددق .واينسدداد العاد د والعددالم والمحايددد ال ينةددر فددي بحادده عددن
الح إال إلى ا دلي والبراهين وال ينةر إلى ا با :عددا وحماسا و عصبا،
د الح ال يُعر بذلك وإنما يعر با دلي الصحيحي ال ي يحملها.
ومن اع راضا هم ال طليليي أيطا أنهم او لقوا أ كاال وياليي حيان
وهميي ب عطان حاريي دليلي جدا ال يُمكنها أد عطي الصورة الكاملي وال
الصحيحي للكادن ال ي قان ن مي إليه .من ذلك ماال أنهم عاروا على
حاريي ماككي وما ي عةامها وال وحي بصور ها ا صليي أبدا ،فجمعوها
ورقبوها واو لقوا لها صورة طوريي بين القرد واينساد حس أهوادهم
وسموها أرد  ،وإليكم العةام أوال ،فم الصورة المص لقي لها فانيا: 613

ومن ذلك أيضا :أد ال طوريين دسموا الحاريدات القرديدي والبندريي إلدى :
حاريات درديي  ،و حاريات دبه درديدي -القدرد ايفريقدي ، -وحاريدات دبه
بنريي -نايندر ال ماال  ، -وحاريات بنريي -اينساد العاد .614
لددك ال قسدديمات باطلددي دطعددا و ُبطلهددا حقدداد السددج الحاددر قمددا بيندداد
سابقا .وهي فدي الحقيقدي ليسد أ دباد بندر قمدا هعدم ال طوريدود وإنمدا هدي
علدى نددوعين فقددق  :حاريددات درديددي ،وحاريددات إنسددانيي -بنددريي . -فبالنسددبي
 613أبو ح هللا  :أبو ح هللا  :عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها  ..الس ال الحاد عنر ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 614أنةر ماال :هارود يحيدى :أطلدس الصلد  1 ،ي .223 :و مرقدم بدراهين  :العلدم وأصد اينسداد  ،رجمدي مد نس الحسدن  ،وموسدى إدريدس ،
ي. 44 – 43 :
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للقرديي فهي قايرة جدا د أنوا القرود ُعد بالمئات ،منها المنقر ومنها
ق إلى اليوم .وال ك اد القرود منها ما هو دلي النبه من اينساد ،
ما هو با ٍ
ومنهددا مددا هددو دري د النددبه جدددا باينسدداد مددن الناحيددي النددكليي وال نددريحيي
قالنددمبانم وال ددوريال ،وا ورانج ددود ،لكنهددا دددرود مددع أنهددا ددبيهي جدددا
باينسدداد .ولددذلك فيصددح وصدداها ب نهددا القددرود النددبيهي بالبنددر لكنهددا ليس د
بنرا ،وال يصح سمي ها بالقرود البندريي  .وددد بيند الدراسدات المعاصدرة
أد الددمعم بوجددود حلقددات وسدديطي ان قاليددي بددين اينسدداد والقددردة هددو هعددم
باط  ،615ودد سب أد بينا بطالنه بال اصي .
وناس ا مر ينطب على البندر ،فهدم أجنداس قايدرة ددديما وحددياا ور دم
االو الفات النكليي الموجدودة بيدنهم فهدم قلهدم بندر مدن بندي آدم ،لكدنهم مدن
جهي أور ينبهود القرود مدن الناحيدي الندكليي وال ندريحيي بنسدبي قبيدرة ،
وبعددد ا جنددداس البندددريي الموجدددودة اآلد – قدددبع القبادددد االفريقيدددي
والماليميي -أقار بها بدبع القدرود مدن بدادي ا جنداس البندريي ا ودر .
وعليدده يصددح وصددف ا جندداس البنددريي ب نهددا ُنددبه القددرود ددكال فددي عدددة
جوان  ،لكنها دطعا ليس درودا ،وال يصح سمي ها بالبنر القرود .فالقرود
من القديم إلى اليدوم قاند ومدا دمال دبيهي بالبنر،والبندر مندذ القدديم إلدى
اليوم قدانوا يندبهود القدرود ومدا هالدوا قدذلك .والن يجدي هدي أد البندر-علدى
عدد أجناسهم -ليسوا درودا ،والقرود على قارة أنواعها ليسد بندرا ،وهدذا
يعني عدم وجود الحلقات الوسيطي الممعومدي بدين اينسداد والقدرود  ،وبدين
بادي ا نوا قما سب أد بيناد ووفقناد .
ومن اع راضدات ال طدوريين ال طدليليي أنهدم علقدوا بحاريدي القدرد لوسدي،
وهعموا أن ه من أ باد البنر  ،ويما حلقي ان قاليي بين القردة واينساد ،لكن
ا مر لم يكدن قدذلك  ،فقدد دبن أد ((القدرد ا فريقدي الجندوبي  -لوسدي  -هدو
أحددد أنددوا القيددردة المنقرضددي ال أقاددر  . !!...ودور البطولددي فددي النةريددي
الداروينيي من نصي درد منقر يُدعى [اوس رالوب يكس] ...ويعندي القدرد
فج ة  ...ظهرت حاريا ده علدى يدد ريموندد دارت سدني  ،...1524ورسدميكا ال
يوجد فارق بين عةامه المك ناي وعةام النمبانم  ..لكن الداروينيي ادع
أنه يمني من صبكا  ..إلى أد جان أ هر علمان ال نريح عالميكدا اللدورد سدالي
هيكيرماد والبروفيسور ندارلم أوقسدنارد وفند َّدا هدذا ايدعدان  ..و بدين أد
القرد ا فريقي الجنوبي – لوسي – هو أحد أنوا القردة المنقرضي ال أقار.
ويوجددد  2055نددو مددن القددردة بعطهددـا منقددر  . ..مددن واللهددا يسددرح
 615مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 20 :
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الدراونددي بمصدديال هم قمددا يندداؤود  !! ..ولددذا فددي المجلددي الارنسدديي النددهيرة:
العلدددم والحيددداة عددددد مدددايو  1555ق بددد بالمانندددي العدددري ":الدددودا يدددا
لوسي")).616
علما ب د حاريي لوسي المرق هيكلها الجدمن ا قبدر منده (( دبيه بجسدد
القردة ووصوصا فيمدا ي علد با صدابع الطويلدي المنحنيدي وا يدد الطويلدي
والصدر دمعي النك  .نس ن ج بنك أفط من هذد العيني وعةام يددها أنهدا
قان د منددي علددى مااص د أصددابع يدددها قمددا ياع د النددمبانم وال ددوريال
اليوم)).617
ومنها أيطا أنه لما بين من السج الحار بعد  105عامدا عددم وجدود
الحلقات الوسيطي  ،وفب منه أد الكادنات القديمدي الموجدودة اآلد لدم يحددث
فيها أ طور قما بيناد سابقا بالنواهد الكايرة وجدنا ال طوريين يع رضود
عليها بممارسي ال مييف وال وال طلي ان صارا لباطلهم فاو لقوا صدورا
وأ كاال وياليي مالوا بها الحلقات الوسيطي ر م أنه ال وجود لها فدي السدج
الحاددر وال فددي الوادددع الددذ نعيندده.مددن ذلددك اودد الدهم و صدديلهم ل طددور
الديناصورات إلى طيور ،و طور نجم البحر إلى سدمك  ،قمدا هدو مبدين فدي
الصور ين اآل ي ين.618

ومنهدددددا أد هددددد الن ال طدددددوريين لمدددددا عادددددروا علدددددى جمجمدددددي القدددددرد
هينجان روفوس ،وضعوا لها رسما وياليا (( باالفي صدورات مص لادي مامدا
 ،حي د ددم قددديمها قدددلي علددى ال طددور عددام  1505م  ،فددم ددم سددحبها عددام
1525م بعدما اق ناوا أنها أحد أفر القردة الجنوبيي )).619
 616طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 18 :
 617مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 25 :
 618هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 12 :
 619أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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إنهم فعلوا ذلك من دود أ دلي صحيح من العق وال من العلم وال من
الوادددع ،إنهددم مددمورود محرفددود م العبددود ال يهمهددم الحد وال العلددم وإنمددا
همهم االن صار لدين ايلحاد ولو بالباط  .إنهم فعلدوا ذلدك ل مامدا و طبيقدا
لمنهج االس دالل ايلحاد !! .ومن ياع لك ا فعدال فهدو يندهد بناسده علدى
بطددالد ديندده ال علددى صددح ه ،د الح د ال يُن صددر لدده بددال مييف وال الع د
وال د والصدددا بدد وال يح ددا إلددى ذلددك أبدددا ،وإنمددا يُن صددر لدده بالعق د
والوحي والعلم ،ب هو ين صر لناسه بناسه بما ي طمنه من براهين و واهد
صحيحي.
ومن اع راضات ه الن ال طدوريين علدى المعارضدين لل طدور العطدو
في مجال الحاريات أنهم قايرا ما يع مدود على أهوادهم و صميندا هم يفبدات
دولهم بدال طور ووجدود حلقدات ان قاليدي بدين ا حيدان .ياعلدود ذلدك باالع مداد
على جمن ص ير مدن الحاريدي ،فيناصونهدا وي صيلدود هياقلهدا ييددا لل طدور
الممعوم .وهذا ا مر كرر منهم مرارا ودد أوردنا نماذ قايرة من أعمالهم
ال مويريي .لذالك ال يصح و((ال يج االع ماد فقق على البقايدا الصدلبي مدن
الجسددم ل نددييد و نددكي الحالددي الصددحيحي ا صددليي ،وذلددك ندده  ...بددين أد
الندددك النةدددر المق دددرح لسدددمكي السددديالقان بعيدددد قددد البعدددد عدددن حقيقدددي
أمرها)) .620وذلك أد ال طوريين قانوا دد وجدوا حاريدي لهدذد السدمكي وهدي
الكويالقاند وأعطوهددا عمددرا يص د إلددى  15مليددود سددني ،فددم صيلددوا ددكال
حس ظنونهم  ،فلما م العاور عليها حيي بين وط ما صيلود.621
ومدن ذلدك أيطدا ((أنده يسد حي معرفدي أد لحيدواد الكن در قديس بطنددي -
وارجي -فقق من والل هيكله العةمي ،وأد المناهدة المبا رة هي الوحيدة
الكايلي بإعطان معالم الجسم ال امي ،فالهيك العةمي للكن ر ينبه الهيك عند
الديناصور أو الكومودو .وهيادة على ما سب فإننا إذا أعطينا جمجمي واحدة
وددمناها لعدة باحاين ال ير بعطهم بعطاك ،فإد صورهم ل ندكي و ليدف
الجمجمي سيص لف ح ما ك الواحد عن اآلور)).622
ومددن ذلددك أيطددا أندده لمددا ُعاددر علددى أسددناد و ددةايا مددن فددك هعددم بعد
ال طوريين أنها ينساد رامدابي وقوس ورسدموا لده رسدما طوريدا يُمالده قمدا
هو ُمبين في الصدورة أدنداد . 623لكدن بدين فيمدا بعدد أد (( أنواعدا ك مدن ددرود
البددددابود ال ددددي عددددي فددددي أفيوبيددددا ملددددك ناددددس وصددددادا أسددددناد وفددددك
 620محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 621أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 622محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 623هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 018 :
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رامابي وقوس .إذد فهذد الصصادا ليس وصادا إنساد ،وددد ا اد رأ
علمان م حجرات أد رامابي وقوس لم يكن ببساطي إال درداك )).624

صورة مزيفة اختلقها التطوريون ألشباه البشر المزعومين

625

ومن اعتراضاتهم التضليلية :ممارسد هم للدعايدي الكاذبدي لصرافدي ال طدور
العطددو باسد الل مناصددبهم وناددوذهم فددي الم سسددات العلميددي وايعالميددي
العالميددي .مددن ذلددك دعدداي هم الماداددي فددي الك د والمندداهج الدراسدديي بدداو الق
الصور الصياليي لمماعمهم ال طوريي .وحرصهم على إعادة ننر ا جني ال ي
هورهدا إرنسد هيكد علددى أنهدا حقيقدي مدن دود اي ددارة إلدى أنهدا مددمورة.
ومنها أيطا حرياا هم ودعاي هم ضد إنساد نايندر ال ب نه بي وبهيمدي مدع
أندده لددم يكددن قددذلك .ومنهددا أيطددا هعددم بعطددهم أو قايددر مددنهم بوجددود حلقددات
وسدديطي فددي السددج الحاددر وهددذا يددر صددحيح قمددا بيندداد سددابقا ،والسددج
الحار ال ينهد بذلك أبدا . 626ح ى أد ال طور االناروبولوجي ا مريكدي
رونالددد ويارن ددود أدلددى بنددهادة هور عندددما أوبددر لجنددي ال علدديم فددي واليددي
كساس ب د السج الحار يحو سلسدلي " قاملدي ابد طورندا ال ددريجي
الدارويني من أنوا دبيهي بدالقردة ".627وهعمده هدذا باطد دطعدا قمدا بينداد
سددابقا بالنددواهد الحاريددي وب د دوال المص صددين .ومنهددا أندده بددين عدددم وجددود
الحلقات الوسيطي بين ق ا نوا من بينها اينساد ،ب عدم وجود ما يُسمى
ب باد البنر أصال ،وإنما هدي مويدرات وأوهدام او لقهدا المالحددة وأمادالهم
من ال طوريين قما بيناد في الاصلين ا ول والاال .
ومان اعتراضااات التطااوريين التضااليلية والتزويريااة أنااه عندددما أفب د
الحاريات ابطال ال طور العطو و جل ن ادجها في السج الحادر الدذ
 624محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 625هارود يحيى :أطلس الصل  1 ،ي. 018 :
 626مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 14 ،45 :
 627مرقم براهين  :العلم وأص اينساد  ،رجمي م نس الحسن  ،وموسى إدريس  ،ي. 14 :
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أفب با دلي القطعيي بطالد القول بال طور العطو بنوعيه و جلد ن ادجده
قما هي ُمبيني في الرسم البياني اآل ي:628

السجل الحفري كما بينته االكتشافات الحفرية الحديثة والمعاصرة

فإد أقارهم ق موا حقاد ذلك السج وجعلوهدا وران ظهدورهم وسدارعوا
إلددى ال طددلي وال مويددر واو لقددوا بدد هوادهم وأوهددامهم سددجال حاريددا علددى
مقاسهم دلبوا به معطيات السج الحادر الحقيقدي حريادا و العبدا ان صدارا
دمور مصددالف للصددحيح،
لل طددور وايلحدداد ،وورجددوا علينددا بسددج حاددر مد ه
ومالود في الرسم اآل ي:629

السجل الحفري التطوري كما وضعه التطوريون حسب خرافة التطور

ونةرا هميي السج الحار الصحيح قددلي دطعدي علدى بطدالد القدول
بال طور العطو الممعوم فدإني أُ دير هندا إلدى أمدر هدام جددا مطدمونه أد
وساد اي عالم العالميي والنبكي المعلوما يي دداول وبدرا مادادد أد الباحد
ال رقي القدير هارود يحيى حد و عهدد بددفع  15ريليوندات ليدرة رقيدي-
نحو  1،0ريليونات دوالر -لمن يحطر له حاريي ان قاليي واحددة فقدق ،فلدم
ي قدم أحد من ال طوريين وال من يرهم لينال الجادمة الكبدر الم ريدي جددا
جدددا .فلددم ي قدددموا ندده ال وجددد حاريددي حقيقيددي واحدددة ما د حلقددي طوريددي
ان قاليدددي  .فددد ين ال طوريدددود الدددذين امطدددوا  105سدددني فدددي ال نقيددد وجمدددع
 628أبو ح هللا  :ما قنا عنه سجالت الحاريات والم حجرات ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 629أبو ح هللا  :ما قنا عنه سجالت الحاريات والم حجرات ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
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الحاريددات وهعمددوا أنهددم وجدددوا حاريددات لكادنددات وسدديطي مادد ال طددور
العطو ؟؟ .وأيدن الحاريدات ال طوريدي ال دي د لوا بهدا البندر  105سدني ،
وقسددروا بهددا رؤوسددهم ؟؟ .وأيددن الحاريددات ال طوريددي ال ددي صددايحوا بهددا
وصوروها في الك الدراسيي  ،وننروها في وسداد ايعدالم العالميدي ؟؟.
ولماذا لم يسارعوا إلى إورا حاريا هم ال طوريي ولو واحدة منها لني لدك
الجادمة الم ريي وال ي س جعلهم من قبار ا نيان في العالم  ،وال ي س وسع
لهم مجداالت البحد وال نقيد عدن الحلقدات ال طوريدي الوسديطي الممعومدي،
وال ددي س سدداعد فددي ننددر إلحددادهم ؟؟!! .ال ددك أندده لدديس عندددهم ددين مددن
الحاريددات ال طوريددي ،ولددو قاندد عندددهم ولددو حاريددي واحدددة ورجوهددا
و داموا الدنيا وما أدعدوها من دود أيي جادمة قدم إليهم ،فما بالك والجادمة
الكبر معروضي و حداهم ؟؟؟؟ !!!!.
ومددن اع راضددا هم ال طددليليي أيطددا ربمددا يع ددر العق د الملحددد علددى
مطالب نا له بالحلقات االن قاليي الممعومي ب نه ال يصدح المطالبدي بهدا بددعو
أنهدددا قانددد قادندددات وسددديطي ضدددعياي ال سددد طيع أد بقدددى محاوظدددي فدددي
الحاريات ،فمن الطبيعي أد ال نعار عليها.
أدول :إنه اع را باط دطعا و ير علمي أصال ،وال يقوله إال جاه أو
صاح هدو  ،نده أوال فقدد دم العادور علدى قادندات وحيددة الصليدي -وهدي
طريي – من ضدمن الحاريدات ولدم لدف  .وفانيدا إد دولده بد د لدك الحلقدات
الوسيطي لم س كم نموها هو باطد دطعدا ،نهدا لدو لدم سد كم نموهدا لمدا
حدث طورها الممعوم أصال من جهي ،ولوجددنا أفرهدا أيطدا ب د النةدر
عن اس كمالها لنموها أم ال  .د الحلقات الممعومي ر بق أساسدا بالكادندات
الكبيرة وهي عةميدي ،وهدذا يجعلهدا ددادرة علدى البقدان فدي ا مداقن البداردة
والحارة معا .و فالاا إد لك الحلقدات الممعومدي لدو وجددت لكاند أددو مدن
ال ي طورت منها ،ومن فم فهي أدو منها وا ولى بالبقان .علما ب د القدول
بالحلقات االن قاليي هي من ورافات ال طوريين ولم وجد لديس نهدا ضدعياي
وإنما د ال طور باط أصال ولم يحدث في الماضي وال في الحاضدر .قمدا
أ د السددج الحاددر أبطد القددول بوجودهددا أصددال ،ندده افبد اد ا حيددان لددم
طددور نهددا ظهددرت فج د ة مددن دود سددلف ،وال ددي انقرض د عا د ولددم
طور فم انقرض ولم رك ولاا ،وال ي بقي حيي إلى اليوم لم طور قما
سددب أد بيندداد .ف لددك الحلقددات الممعومددي ليس د موجددودة أصددال لدديس نهددا
حللد ولددم حاد فددي ا ر وإنمددا لددم وجددد أصددال د ال طددور العطددو
ناسه لم يحدث وما هو إال من ورافات المالحدة وال طوريين.
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ومن اعتراضاتهم التضليلية والتزويرية أد الملحد دوقيندم ناسدى قدذب
المالحدة و مويرا هم وورافا هم وا هدم القدادلين بدالصل بد نهم يع مددود علدى
ا سدداطير وا وهددام فقددال (( :علددى الددر م مددن قد أسدداطير الصلددوديين ل يددر
الموف بها عن جماجم فدي طبقدات الاحدم الحجدر وآفدار أدددام بندريي جنبدا
فار ديناصور )).630
إلى جن
أدول :أوال الرج لم يقدم دليال علميا ياب هكمه وإنكارد واق ادى بدال هكم
وال عج د وهددذا لدديس دلددال ومددردود عليدده وال ديمددي لدده ،وم ددى قان د لددك
الموادف أدلي يُح كم إليها ؟؟!! .فكاد عليه أد ياب هعمه الم علد بالجمداجم
وأفددار أدددددام بندددريي مدددع ديناصدددور ياب هدددا بالندددواهد  .وفانيدددا سدددب أد بيندددا
بالمعطيات حقاد السج الحادر ال دي أفب د دطعدا بطدالد القدول بدال طور
العطدددو  .وفالادددا فيمدددا ي علددد با دددددام فقدددد أوردندددا م حجدددرة أدددددام البندددر
والديناصدددور وهدددي دليددد مددداد دطعدددي يبطددد هعدددم الرجددد  ،وددددد وفقددده
المص صدددود وق بدددوا عليهدددا الف ددد هم المندددهورة  " :اينسدددـاد والديندددـاصور
عـا ـا معـا  ...آفار ا ددام في جيلين روه" )) . 631فانةر إلدى هدذا الرجد
الذ ي كلم وينكك بال علم بعدما دمر ه م حجدرة ا دددام وأبطلد هعمده .ال
ديمي ل هكمه و قميمده أمدام لدك الحجدي الماديدي القطعيدي ،قداد عليده أد يابد
بطالندده بالدددلي العلمددي ال بددال هكم الددذ يُنددعر بطددعف الرجد وعجددمد عددن
الددرد ودلقدده وانمعاجدده مددن ذلددك الدددلي المدداد الحاسددم والقطعددي فددي نق د
ال طددور الممعددوم  .إندده ق صددحابه يُمددارس مددنهج االسد دالل ايلحدداد فددي
ال العددد والصددددا وال هدددرب مدددن مواجهدددي الحقددداد  ،ونسدددي بددد ناسدددى
ال مويرات وال حرياات ال ي مارسها المالحدة ان صارا للباط .
فددم أد الملحددد دوقينددم ا هددم القددادلين بددالصل أنهددم يمل د ود الارا ددات
الموجود في السج الحار بواسطي ايله.632
أقاااول :أوال قالمددده هدددذا باطددد دطعدددا وينطبددد علدددى المالحددددة ال علدددى
المددد منين ،د المالحددددة هدددم الدددذين أدددداموا إلحدددادهم علدددى فدددالوث ورافدددي
إلحاد  :ورافي ولد العددم لناسده مدن العددم ف صدبح قوندا .وورافدي الصددفي
ال ددي أوجدددت الحيدداة علددى ا ر  ،وورافددي ال طددور العطددو  .وفانيددا إد
القادلين بصل هللا عالى للكود هم دد عللوا نن ه عليال علميا وليس ورافيدا،
 630ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي.23 :
 631هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي . 01 :و االصدول ال امطده لالنسداد و معطدالت ال طدور الجدمن  ،مدوندي نسدف ايلحداد ،
مودددددددددددددددددددددددددددددددددع  ، /http://antishobhat.blogspot.comعلددددددددددددددددددددددددددددددددى النددددددددددددددددددددددددددددددددبكي المعلوما يددددددددددددددددددددددددددددددددي  .وانةددددددددددددددددددددددددددددددددر:
HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/2012/09/BLOG-POST_17.HTML
 632ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي.23 :
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فقالوا ب د الكود المصلوق من عدم البدد لده مدن ودال  .والحيداة ال دي ظهدرت
على ا ر ال يُمكن اد صل ناسها وال بد لها من وال  .وعندما دالوا بد د
المصلودات ولق ولقا واصا قداد ددولهم صدحيحا أيددد السدج الحادر قمدا
سب أد بيناد .وفالاا لديس صدحيحا أنده وجدد فرا دات فدي السدج الحادر ،
فهددي فرا ددات ممعومددي او لقهددا المالحدددة واماددالهم  ،د السددج الحاددر
واضح عندما بيهن أد ا حيان قلها ظهرت فج ة من دود سلف فدي العصدر
الكمبددر ومددا بعددددد .وأد ا حيددان ال دددي انقرضدد عا دد ولدددم طددور فدددم
انقرض ولم رك ولاا .وأد أحيان منها ظهرت ولم نقر إلى اليوم ولدم
طور أبدا .وانه ال وجد فدي السدج الحادر حلقدات ان قاليدي .وهدذد حقداد
دطعيي ومدمرة لل طور العطو ومماعم دوقيندم ،ولهدذا وجددنا ال طدوريين
او لقوا ب هوادهم سجال حاريا علدى مقاسدهم ردوا بده السدج الصدحيح القدادم
على الحاريات والمعطيات العلميي الصحيحي  .رابعا إد دولنا بد د هللا عدالى
ولد الكددود والحيداة وا حيددان ال يناددي ددو عوامد الطبيعدي ودوانينهددا فددي
نايذ الصطي ايلهيدي ،فداهلل سدبحانه ياعد وفد إراد ده وعلمده وسدننه وجندودد
ومصلودا ه الكايرة.
وأمااا اعتراضاااتهم التضااليلية األخاارى علددى نقطددنا لل طددور العطددو
الممعددوم  ،فمنهددا ددبهات علد بعلددم الورافددي ،ققددولهم بددالطارات و فيرهددا
على ا حيان .فيدعي دعداة ال طدور الددارويني والموجده أد الطادرات ُحددث
صاات جديدة في الكدادن و ن قد إلدى ا جيدال بالورافدي ب د فير مدن االن صداب
الطبيعي  ،او ب يرد ،وبذلك عمد علدى طدويرد .633ويقدول هد الن بد د لدك
ال يرات مع أنها كود ضارة البا بنسبي  % 55إال أنها دد كود مايدة في
حاالت نادرة بنسبي  .634 % 1وال يرات ال ي دد حددث فدي المورفدات هدي
ناسددها دد د إلددى نددو قبيددر فددي البرو ينددات ومددن فددم فددي بنيددي الكادنددات
وهيئ ها.635
وهعم ال طور عمدرو دريف أنده فبد بد د ال عدديالت ال دي حددث فدي
نندداط المورفددات يدد م ورياهددا (( ومددن فددم نقدد الصدداي الجديدددة إلددى ذريددي
الكادنات  ،مما يسمح بال طوير البيولوجي .وهدذا يُصدالف مدا قداد م اقدا عليده
من دب من أد الصاات المك سبي ال ورث )).636

 633عمرو ريف :رحلدي عقد  ،ط  ، 4مك بدي الندروق الدوليدي ،القداهرة ، 2511 ،ي . 22 :و عمدرو دريف :ورافدي ايلحداد  ،ط  ،1مك بدي الندروق
الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي.153 :
 634عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 153 :
 635عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 234 :
 636عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 234 :
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علما ب د ال طوريين عندما بين لهم عدم صحي طدورهم ب دلدي ومعطيدات
السدج الحادر وعلددم الورافدي علقددوا بحكايدي الطاددرة وألحقوهدا بنةددري هم
وسموها الداروينيي الحدياي .أضافوها إليها قعمليي هدذي و صدحيح وإنقداذ
لل طوريي بنوعيها ،لكن هيهات.
وردا علاايهم ونقضااا لشاابهاتهم أقااول :أوال إد الطاددرات ال ددي نددب بهددا
صي الندريق الدورافي فدي الكدادن
ه الن هي في الحقيقي أوطان وأمرا
الحددي .و َحدددث (( بنسددبي بسدديطي حدداالت رجمددي للنددارة الورافيددي بطريقددي
واطئي ،وأ ول يحص في هذا ال ر ي ي د لصل فدي كدوين البدرو ين.
وي م عمو هذا الصل إلدى الطادرات ،ويند ج عنهدا إمدا ظهدور صداات مناسدبي
للنددو ولكددن قدداد ال يُا ددر ظهورهددا فددي ذلددك الاددرد قةهددور صدداي العددين
المردددان فددي طا د ال يحم د والددداد هددذد الصدداي فددي طرههمددا الجينيددين ،أو
حدوث نود فدي ا جندي يند ج صداات يدر مر وبدي وال ماد أ دك مدن
أ كال الطره المةهريي السليمي للصاي في ذلك النو )) .637و بين علميدا أد
الطادددرات هدددي أوطدددان حددددث فدددي (( الجيندددات بسدددب ال عدددر لعوامددد
وارجيي قايرة !! ..مما ي د إلى أمرا و نوهات مص لاي )).638
ثانيا :إد اع راضهم بنبهي الطارات و فيرهدا فدي المورفدات و طويرهدا
للكادن الحي هو اع را باط دطعا ،وال يصح االح جا به  ،وال دو له
فددي حكايددي ال طددور العطددو  ،وال يس د طيع أد يطددور الكددادن الحددي أصددال،
بدددلي النددواهد والمعطيددات السددابقي ال ددي أفب نددا بهددا بطددالد القددول بددال طور
العطو بنوعيه الدارويني والموجه .فبما أنه بدين با دلدي الماديدي الحاسدمي
والقطعيددي مددن السددج الحا در أد ا حيددان طددوال عنددرات ومئددات ماليددين
السنين لم طور إلى اليوم ،نها ظهرت فج ة مرارا ،وال ي انقرضد منهدا
ولم طور وانقرض ولم رك سلاا ،وال دي بقيد منهدا لدم طدور،
عا
ولم يوجد للحلقات الوسيطي أفر .فإد هذا يعني دطعا أد حكايي الطارات -مع
أنهددا قان د موجددودة -لددم عم د علددى طددوير ا حيددان ،وال يصددح القددول بهددا
أصددال ،ولددو طور هددا لةهددر فيرهددا علددى ا حيددان .وبمددا أندده فب د با دلددي
الحاسددمي عدددم طددور ا حيددان دل هددذا دطعددا علددى أد الطاددرات لدديس عملهددا
طوير ا حيدان ،وال سد طيع أد طورهدا  ،وال يصدح االع درا بهدا علدى
المعارضين لل طور بنوعيه ،ب إد االح جا بها باط أصال .
الشاهد الثاني :ماادد أد آفار اينساد القديمي ال ي عود إلدى الحطدارات
ا ولى قالسوماريي والبابليي والارعونيي وال ي رجع إلى نحو  05درنا دبد
 637منى هي ود  :الطارة  ..اآلليي البديلي  ،مدوني نقد ال طور  ،على النبكي المعلوما يي .
 638لماذا يكذب ال طوريود دوما ك؟! ..مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
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الميالد ،دد طمن صورا للبنر والحيوانات والنبا ات ،وهي ُنبه االنساد
الحالي والحيوانات والنبا ات الموجودة اليوم .639وفي مصر نجد قايراك مدن
نبا ا ها و ((حيوانا ها لم ير عن وضدعي ها ودالل ددرود عديددة م طاولدي،
وي طددح ذلددك مددن ا نسددال الداجنددي المنحو ددي فددي بعدد اآلفددار المصددريي
القديمي ،أو ال ي حاة بال حنيق وقيف أنها نبه قد الندبه الصدور الباديدي
اليدوم بد ربمدا ال كداد ا درق عنهدا بادارق مدا )).640فد ين العمد ال طددوير
للطاددددرات ؟؟ .ولمدددداذا لددددم نجددددد لهددددا أفددددرا فددددي ييددددر مكونددددات ا حيددددان
وأ كالها؟؟ .إد ذلك يعني أد الطارات لديس مدن عملهدا طدوير ا حيدان ،وال
يصح القول بذلك وال وجود له أصال.
الشاهد الثالث :بما أنه بين من علم الورافي أد ق قادن لده عددد وداي
بده مدن الصدب يات  ،وأد ال دماو ال يحدددث ودار الندو الواحدد  ،وأد قد
قادن يولد ببرمجي معلوما يي ورافيي ُمنارة هي ال ي حدد صاا ه وال يُمكنها
الاي َكداك منهددا ،فددإد قد هددذا يعندي أد الطاددرات ال يُمكنهددا أد ُطددور ا حيددان،
وليس من عملها فع ذلك ،وأد ا حيان لم طور أصال.
الشاهد الرابع :لقد دامد ا دلدي الحاريدي والعلميدي والمرديدي أد ا حيدان
بصلق هددا وطبيع هددا ،فددال قب د االو ددمال ،وال ال طددور ،وال
بمكونا هددا قاملددي ي
س طيع أد طور ،وال ريدد أد طدور .وهدذا يعندي أد الطادرات لديس مدن
عملها طوير ا حيان ،وال س طيع أد طويرها ،وال يصح وصاها بذلك.
الشاااهد الخاااام  :إد الطادددرات هدددي أوطدددان وحددداالت مرضددديي صدددي
الجهداه الدورافي لددبع ا حيدان ،ف ُحدددث فيده يدرات ضددارة البدا  ،وهددي
قلهددا أوطددان سددوان قاند ضددارة أو نافعددي ،نهددا أحدددف ولددال فددي النددريق
الددورافي ،وهددي ف دي الحددال ين لددن طددور الكددادن  .فقددد يولددد الجنددين منددوها
برأسيهن  ،أو بيد واحدة  ،أو باالث أي ٍد  ،أو بةهور ام ددادات وهواددد لحميدي
في البطن  ،او ح دى فدوق الددبر ق نده ذيد لكنده لديس ذيدال وإنمدا هدو ام دداد
وهاددددة لحميددي ،أو يولددد بس د ي أرج د  ،وق ندده أوطبددوط  ،فه د اينسدداد قدداد
أوطبوطا؟؟ ،قما هو مبين في الصور اآل يي: 641

 639أنةر ماال :الموسوعي العربيي العالميي ،مادة :مصر القديمي ،النح  ،آ ور ،المالبس .
 640محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 641م ووذة من النبكي المعلوما يي .
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ُحدث نوهات
واضح من لك الطارات الكايرة والم نوعي أنها أمرا
واو الالت في البرمجي الورافيي المنارة لد اينساد و يدرد مدن ا حيدان؛
النةر عن ا فر الذ أحدف ه أقاد
لكن الااب دطعا أنها بقى أمراضا ب
ضارا أو نافعا  ،وال يُمكنها أد ير النو وال أد وجدد أجيداال حمد قلهدا
لك ال يرات ال ي أحدف ها الطادرات  .فهدي ال طدور ا حيدان ،وال سد طيع
طويرها ،و ا مع ما أفب ه أدلي السج الحار وعلم الورافي ب د ا حيان
لم طور وال طور  ،ودد ُولق ولقا واصا ومناصال.
الشاهد السادس :يج أد نعلم أنه ال يصح االح جا بالصاات المك سدبي
ل يددد القددول بددال طور العطددو  ،ندده سددوان ُورف د لددك الصدداات أم ال فددال
يُمكنها أد طور ا حيان ،وليس مدن عملهدا فعد ذلدك .فبالنسدبي لل دي ُد َورهث
نجد الطارات هي الصاات المرضيي المك سبي ال ي يُمكدن أد ُدورهث و ن قد
إلددى ا جيددال ،نهددا صددي الصاليددا ال ناسددليي و ُ د فر فددي النددريق الددورافي
للكددادن الحددي ،642لكنهددا ال ُصددر ا حيددان عددن أنواعهددا وال طورهددا إلددى
قادنات أودر ح دى وإد بقيد لدك ا مدرا  -قمدر السدكر وفقدر الددم-
 642منى هي ود  :الطارة  ..اآلليي البديلي  ،مدوني نقد ال طور  ،على النبكي المعلوما يي .
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م وارفددي بددين المصددابين بهددا .وهددذا أمددر فاب د ب دلددي السددج الحاددر وعلددم
الورافي ،و جارب المصابر ،والوادع الذ نناهدد .
وأما الصاات المك سبي ا ور فهدي ليسد طادرات ،وإنمدا هدي أعمدال
يقوم بهدا الكدادن الحدي ،أو صديبه مدن يدر دصدد منده؛ ف ُحددث فيده يدرات
جسديي لكنها ال ن ق إلى ا جيال وال يُمكن (( أد ير يئا فدي وصدادا
ا نوا )) .643منها مداال أنده مدن المعدرو لدد النداس أد النسدان مندذ أدددم
العصور ياقبن أذانهن لديعقلن فيهدا ا ددراط ومدا هلدن إلدى اليدوم ياعلدن ذلدك،
لكن فعلهن هذا لم ين ق ورافيا إلى أبنادهن االناث وال الذقور. .وناس ا مر
يقدال عدن الص دداد الدذ يمارسدده المسدلمود واليهددود ،فهدم منددذ ددرود ياعلددود
ذلك ،لكنه لم ين ق إلى أبنادهم ورافيا .ومنها أيطا أد قايرا من النداس فقددوا
بع د أعطددادهم فددي الحددروب وحددوادث العم د  ،ولددم ن ق د لددك العاهددات
وال نوهات إلى أوالدهم .ومنها أد الرياضيين الذين يُمارسود رياضي حم
االفقال وقمال ا جسام صبح عنددهم عطدالت دويدي وقبيدرة وما ولدي ،لكدن
ذلك ال ين ق ورافيا إلى أبنادهم.
فلددو قاند لددك الصدداات المك سددبي ُ يددر البنيددي الورافيددي لألحيددان لوجدددنا
أجياال من البنر وارف لك ال يرات ال ي حدف لها؛ فنجد ماال أجياال لها
س ي أصابع في اليد الواحدة  ،أو نجد عبا ال أذاد له ،أو نجد أجياال رجالها
قلهم مص ونين أو بيد واحدة  ...وهكذا.
الشاهد السابع :ي عل بال جارب العلميي المصبريي ،فقد أفب جميعها أد
ال يرات ال ي أحدفها العلمدان فدي بعد الكادندات وال واحددة منهدا أدت إلدى
طورها وظهور نو جديد  .منها أنه (("من بين آال ال جارب الراميي إلى
إن ا ذباب الااقهي ال ي م إجراؤها في جميع أنحان العالم قار من ومسين
سدددني  ،لدددم يالحددد أحدددد أبدددداك ظهدددور ندددو جديدددد م ميدددم  ،أو ح دددى إندددميم
جديددد" )) .644ولقددد (( دددام مور دداد و ولددد ددميدت ومددولر و يددرهم مددن
علمدددان الورافدددي ب عدددري أجيدددال مدددن ذبددداب الااقهدددي لةدددرو داسددديي مدددن
الحدددرارة ،والبدددرودة ،وايضدددانة ،والةدددالم ،والمعالجدددي بدددالمواد الكيماويدددي
واي عا  .فن ج عن ذلك قله جميع أنوا الطارات ،ولكنها قان قلها قريبا ك
افهدددي أو م قددددة الطدددرر...وفدددي الواددددع ،إد هدددذد الطادددرات إمدددا أد يكدددود
مصيرها الموت ،أو العقم ،أو العودة إلى طبيع ها ا صليي" )).645
 643محمد حمد انم:ورافي داروين  :حينما حول الصدفي إلى علم  ،ي. 15 :
 644أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 645أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .

283

ودد دل ال جارب العلميي على عدم ان قال لك الصاات المك سبي لإلبنان،
بدلي أد عالم ا حيان ا لماني أو سد وايسدماد دطدع (( أذنداب عددد قبيدر
مددن الائددراد فددم جعلهددا ددماو  ،فجددانت أبناؤهددا ب ذندداب طويلددي ق ذندداب
أجدادها وأصولها ،فم دطع أذناب الجي الااني والاال والرابع واس مر على
ذلددك مددا يميددد علددى عنددرين جدديال  ،فجددانت أذيددال الجميددع طويلددي ق ذندداب
أجدددادها ا ولددين)) .646ودددد قدددت لددك الن يجددي عندددما درس علمددان هندسددي
الورافي المورفات (( الحاملي لصداات الدذن فوجددوها لدم يدر إطالددا بعدد
ير أو نوي في رقيبها وبنيانها. 647
دطع ا ذناب ،ولم يطرأ عليها أ
ومنها أد أحدد العلمدان المص صدين أجدر جدارب علدى آال ا جيدال مدن
ذبابي الااقهي  ،وأحدث فيها طارات قايرة ،فلم (( يحصد علدى أ طادرات
مايدة ،ب إد الطارات الطارة قان حددث فدي حددود معيندي ال جاوههدا،
قما أد الحنرات المعيبي قان ص اي سريعا ن يجي لعمليدي ال نةديم الدورافي
إذا صبح عقيمي ال كافر .ق ذلك أفبد اسد حالي أد يد د ال طدور الدددي
إلددى طددور ظدداهر )). 648ب د إنهددا أفب د أد الطاددرات ال يُمكنهددا أد طددور
الكادن و نقله إلى نو آور مهما قارت و عددت بيال المرات .وددد أجدر
عالم ا حيان مايك بيهي جدارب قايدرة علدى بعد ا حيدان  ،ف بدين لده أد
ا حيان ال ي أحدف فيها الطارات يرات لم كن طوريي نها لم س حدث
يئا جديدا ،وإنما قان ان كاسيي.649
ومنها أد ال طور الارنسدي موندو جداك قداد ددد ادعدى أد (( حددوث
الطارات الورافيي هو أداة حقي سلم ال طور ح فير المصادفي والحاجي
إال أد البحوث ال ي أجري على 'الدروسوفال –ذبابي الااقهدي -و يرهدا ـ ددد
أفب أد الطارة ال ننئ نو كعا جديد كدا ولكنهدا عطدي ان صابكدا محددو كدا فدراد
من النو ذا ه بصاات دد اداوت ولكدن فدي حددود الوعدان الدورافي المحددد
للنو ذا ه)).650
ومنها أيطدا أنده لدم (( يحددث مدن دبد أد سدبب الطادرات الورافيدي فدي
جع الكادنات الحيي أقار مالنمي لةروفها المعينيي .فالطارات فدي مجملهدا
م ذيي ،و قايرا ما كود ممي ي.ومن والل سلسلي من ال جارب العلميدي علدى
ذبابي الااقهي ،اس رد  55عاما ،و ان ج  3555جيال م عادبا ،لم نجد في
 646محمد نبي الننوا ي :ايسالم ي صد لل رب الملحد  ،دار القلم  ،دمن  ،ي. 252 :
 647محمد نبي الننوا ي :ايسالم ي صد لل رب الملحد  ،دار القلم  ،دمن  ،ي. 252 :
 648عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 255 :
 649عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 255 :
 650عبد الصال حامد  :نةريي داروين عدار مدع الكندو العلميدي الحديادي  ،من دديات حدراس العقيددة ،موددع /http://www.hurras.org :علدى
النبكي المعلوما يي .
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الن ادج مدا يجعلندا نع قدد بوجدود أ عمليدي طبيعيدي أو صدناعيي يمكنهدا هيدادة
عقيد الكادن الحي أو دابلي ه لالس مرار.فالطارة هي ير عنوادي فدي جسدد
قادن حي بالغ ال نةيم ،ويعمد بندك م سد إلدى حدد قبيدر .ماد هدذا ال يدر
العنوادي في نةام قيمادي حي محكم ،البد و أد ياسدد ح ما .قمدا أد العبدا
عنواديا في الوصالت داو جهداه ال لياميدود ،ال ن وددع منده أد يد د إلدى
حسددن فددي الصددورة -...و -الطاددرات ال يند ج عنهددا أعطددان معقدددة قددالعينين
وا ذد و المدد  ،ناهيدددك عدددن ال صددميم المحكدددم الدددددي فددي الكادندددات الحيدددي
الدديقي)) .651
ولقد (( قاد الان مصير ق الجهود المبذولدي ل كدوين طادرة مايددة .إذ
دام دعاة ال طور ،لعقود عدة ،بإجران قاير من ال جدارب ين دا طادرات فدي
ذبدداب الااقهددي ،د هددذد الحنددرات كددافر بسددرعي قبيددرة  .ناسدد ذبابدددي
الااقهي فالفين مرة في السني الواحدة أ أد السني الواحدة لهذد الذبابي عدادل
مليود سني من سنوا نا ،فما يحص لد اينساد من ير طوال مليود سدني
يج أد يحص لد هذد الذبابي في سني واحدة .فلو حصد يدر فدي الندو
لد هدذد الذبابدي فدي سدني واحددة دبلندا آندذاك أد ماد هدذا ال يدر الندوعي ددد
يحص د لددد اينسدداد فددي مليددود سددني .ولكددن الحقدداد المندداهدة هددي علددى
النقددي مددن هددذا مامدا ك.ومددن فددم ةهددر فيهددا الطاددرات بسددرعي .ودددد أُدولد
الحد أيدي طادرة مايددة
الطارات على هذا الذباب جيالك بعدد جيد  ،ولكدن لدم
َ
دق)).652
ولم ن ج (( من المحاوالت العديدة ال ي جرت على بع أندوا ا حيدان
سو فرودات طاياي ققصر في السيقاد ،أو او ال في ا لدواد .ولكدن قد
نددو حدداف علددى ناسددده وعلددى وواصدده وأصددله ،فبقدددي الددذد ذدبددا ك وبقدددي
الصرو وروفا ك .وال دو اينساني ذا ه ال يمكن اد ياع ذلك ال يمكن له اد
يقل الذد إلى ورو  ،او الصدرو إلدى ذدد  .وهدذا ا مدر لديس صدحيحا ك
وجاريا ك في ما هذد ا حيان المعقدة ال رقي فقق ،ب لم م مناهدة يرات
ذات بال ح ى في البك ريات ال ي هي أص ر الكادندات الحيدي .وددد لدوح أد
هددذد البك ريددا ال ددي كددافر باالنقسددام ق د عنددرين دديقددي بددالر م مددن قونهددا
صاب بدالطارة بعدد  25ألدف جيد مدن أجيالهدا فإنده ال يوجدد أ فدرق بينهدا
وبددين أجدددادها مددن البك ريددا ال ددي عا دد دبدد  055مليددود سددني ،وال مدددع
أجددددادها مدددن البك ريدددا ال دددي عا ددد دبددد مليدددار سدددني قمدددا أفبددد ذلدددك علدددم
الم حجرات)).653
 20 651سببا ل نك في نةريي ال طور (نقال عن د .وال براود ،مرقم الصل العلمي) ، .مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 652اذا فقد االن صاب دورد فمن المسئول عن ق هذا ال نةيم واالبدا ؟  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 653اذا فقد االن صاب دورد فمن المسئول عن ق هذا ال نةيم واالبدا ؟  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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وبددذلك ي بددين بجددالن أندده ال يحد وال يصددح للعقد الملحددد وال طددوريين أد
يح جوا بالطارات على دولهم بال طور العطو  ،د الطارات ال عالدي لها
بحكايي ال طور أصال  ،وإنما هي حداالت مرضديي صدي الندريق الدورافي
ف ُحدث فيه يرات ضارة أو نافعي في حاالت نادرة  ،لكنهدا فدي الحدال ين ال
ُطدددور الكدددادن وال صرجددده مدددن نوعددده .فهدددي حددداالت مرضددديي ان كاسددديي ال
طوريي ،وال يُمكنها أد نق ا دلي القطعيي ال ي أوردناها سابقا في نقطنا
لل طددور العطددو مددن جهددي ،وهددي بناسددها أدلددي حاسددمي علددى بطددالد القددول
ب طوير الطارات لألحيان من جهي أور .
وبذلك ي طح أيطا بطالد دول ال طور عمرو ريف عندما دال ب نه
فب ب د ال عديالت ال ي حدث في نناط المورفدات يد م ورياهدا (( ومدن فدم
نقد الصدداي الجديدددة إلددى ذريددي الكادنددات  ،ممددا يسددمح بددال طوير البيولددوجي.
وهذا يُصالف ما قاد م اقا عليه من دبد مدن أد الصداات المك سدبي ال دورث
)) .654ودولددده هدددذا فيددده حددد وباطددد و لبددديس أيطدددا د الحقيقدددي هدددي أد
ال ييددرات ال ددي دددد صددي النددريق الددورافي ليسد بالطددرورة ددورث لكد
االبنددان ،ودددد ال ةهددر أصددال ،وإذا ُورف د فقددد ص اددي وال س د مر .وعندددما
ورث فإنها ُحدث يرات ضمن النو وال نق الكادن إلدى ندو جديدد قمدا
بيناد سابقا .وعليه فال يصح دوله (( مما يسمح بدال طوير البيولدوجي)) الدذ
ي طمن القول بدال طور العطدو – الددارويني والموجده فهدو قلده طدور، -
وهذا ال طور سب أد أبطلناد بعنرات النواهد الحاسمي.
وال يصح دوله أيطا (( :وهذا يُصدالف مدا قداد م اقدا عليده مدن دبد مدن أد
الصاات المك سبي ال ورث )) .655د الصاات المك سدبي نوعداد  ،منهدا مدا
ين ق إلى ا والد  ،ومنها ما ال ين ق قما بينداد سدابقا  .فكداد يجد عليده أد
يميددم بينهمددا وال يعمددم ويجددمم بددذلك ،ا مددر ممددا يدددل علددى أندده عمددد ذلددك
ان صارا لل طور ال للح  .قما أد هدذا الرجد ان صدر هندا لقدول ال طدوريين
جدارب
ب د الطارات ُحددث ال طدور العطدو  ،لكنده عنددما عدر بعد
قبددار العلمددان الم علقددي بددالطارات وال ددي أفب د عدددم ددددر ها علددى إحددداث
ال طور العطو  ،أظهر ييدد لذلك ،قما فع مع مايك بيهدي !! .656فلمداذا
لود وال ناد ؟؟!! .إنه رج ُم ذبذب في موداه من ال طور ر م أنده
هذا ال ه
أعلن أنه يقول بدال طور ال ُمسدمى بالموجده ،657قمدا أظهدر دكه فيده فدي عددة
 654عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 234 :
 655عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 234 :
 656عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 255 :
 657هو في أصله ال يص لف عن ال طور الدارويني ،د العبرة ليس في اآلليي ال ي يحدث بها الدارويني والموجه ،وإنمدا فدي ال طدور ذا ده ،وهدذا ال طدور
هو طور باط رعا وعقال وعلما قما بيناد في ق ابنا هذا.
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مواضع من ق ابده هدذا وق بده ا ودر  .فهد الرجد دلد و ُمطدطرب و يدر
م دديقن مددن مودادده ويبح د عددن الح د واليقددين ،أم أندده فع د ذلددك ل ايددي فددي
ناسه؟؟!! .
وإنها ًء لماا ذكرنااه يُسد ن ج منده أد علدم الورافدي يابد با دلدي الحاسدمي
بطالد القول بال طور العطدو بنوعيده ف طابقد مدع أدلدي معطيدات السدج
الحار القطعيي ببطالد ذلك ال طور الممعوم ،لكن ال طوريين قمدا و دوا
واع رضددوا علددى أدلددي السددج الحاددر با باطيد وال مويددر والصدددا فعلددوا
ناس ا مر مع أدلي علم الورافي ،فنو وا عليهدا بحكايدي الطادرات  ،والجدين
ا ندددداني ،والايروسددددات العكسدددديي ،و وريدددد الصدددداات المك سددددبي ،و دددد فير
ال عديالت على البرو يندات .لكدن محداوال هم هدذد باطلدي وليسد فدي مجالهدا
أصددال ،وال يُمكنهددا أد ددنق أدلددي بطددالد ال طددور العطددو  ،وال أد ُاب دده،
د هذا ا مر حسم ه أدلي دطعيي بدبطالد القدول بدال طور قمدا بيناهدا سدابقا.
ولن س طيع لك المماعم أد ابد حددوث ال طدور الممعدوم ،الدذ هدو مدن
ورافات ال طوريين وليس من العق وال من الوحي وال من العلم في ين.
وأما اعتراضات التطوريين التضليلية الم علقي بحكايي ا عطدان ا فريدي
للرد بها على نقطنا لل طور العطو ،فمنها حس هعمهدم أد فدي اينسداد
أعطا كن ضامرة ال فاددة فيها ،هي من بقايا طورد عن الادييات  ،منها :ال دة
الصقريي ،والماددة الدوديي ،وأفدان الرجال ،وعةم العصا،ووجود الندعر
في صدر الرج دود المرأة.658
لك االع راضات ال طليليي هي اع راضات م هاف ي وباطلي دطعا يُنوش
بهددددا المالحدددددة علددددى مصددددالايهم عندددددما ياب ددددود بطددددالد دددددولهم بددددال طور
العطددو .وال يُمكددن أد كددود لددك االع راضددات دلدديال علددى صددحي دددولهم
بال طور وال دليال على بطالد نقدنا له .إنها اع راضات هاداي وفيهدا طدلي
وودا  ،نه أوال لقد سب أد أفب نا با دلي القطعيي من السج الحار وعلم
الورافي والايميان والوادع بطالد القول بال طور العطو بنوعيه الدارويني
والموجه ،وهذا يس لمم دطعا عدم صحي القول ب د لك ا عطان هي واهد
افريي على طور اينساد عن الحيوانات الادييي .وبما أد اينساد لدم ي طدور
عن الحيواد فهذا يعني ح ما أد وجود لك ا عطان فيده لديس عبادا وال أنهدا
فقدت دورهدا بسدب ال طدور الممعدوم ،وإنمدا ل قدوم بوظدادف وأدوار ُولقد
 658فري من العلمان  :ول ال طور ،رجمي إحساد حقي  ،ط  ، 2دار الناادس  ،بيروت  ، 1583 ،ي. 112 :و محمدد بربداب :نقدد نةريدات ال طدور
من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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دادها ،قما سدنبينها دريبدا  .وح دى إذا فرضدنا جددال أنندا لدم نعدر لبعطدها
فوادد وال وظادف قوم بها  ،فهذا ال يعندي وال يابد أنهدا أفدر طدور  ،نده
سب أد أفب نا بطالد القدول بدال طور ،ممدا يعندي أد ل لدك ا عطدان وظدادف
وفوادد لم يك ناها العلم اآلد وددد يك نداها مسد قبال ،والم قدد هدو أنهدا ليسد
أعطان أفريدي طوريدي .لكدن ال طدوريين مدن المالحددة وأمادالهم ال يل ممدود
بددالمنهج العلمددي وضددوابطه االس د دالليي في سددرعود وينو ددود علددى الندداس
بنبها هم البعادهم عن ال اكير الصحيح ،ويُلقدود إلديهم ب فكداهرهم ال طوريدي
الجداهمة طدليال و نوينددا واسد حواذا علديهم ودنصددا و صديهدا لهدم  .ياعلددود
ذلك مع أد المنط يقول:إننا إذا لم نعر وظيادي أ عطدو وفادد ده فهدذا ال
يعني بالطرورة أنه ال فاددة له ،د الوادع ينهد اد ق ما في الكود إال وله
فوادد ووظادف يقوم بها في الكود ،وإذا ما لم نعر دور أ قادن أو جهداه
من ا جهمة فهذا يعني أننا لم نص ولم نك نف فادد ه ودورد ،وال يعني أنده
ال فاددة من وجودد .ولذلك فليس من العلم أد نصف عطدوا مدا ب نده ال فادددة
فيه لمجرد أننا نجه عمله ،أو نه ال يعم جيدا ،فمن المعدرو أنده وجدد
الحلَ أقار من حاالت مر الماددة الدوديي،
حاالت مرضيي قايرة ُصي
َ
659
لكن ال أحد يصف مر الحل ب نه بدادي .
ثانيا :بالنسبة للغدة الصاقرية  ،فهدي ددة صد يرة لونهدا رمداد ورد
قع أسا العن  ،اع قد العلمان أنها عطو هادد فَقَد عملده ا ساسدي وال فادددة
فيدده ،لكددن ا بحدداث العلميددي الحدياددي ال ددي أجري د فددي الواليددات الم حدددة ،
وانجل ددرا  ،وسدديراليود  ،والسددويد قنددا أد دورهددا الرديسددي هددو نةدديم
حصاني الجسم من ا مرا .660
وأما الماددة الدوديي فلديس صدحيحا أنهدا انقرضد وبقيد فدي اينسداد،
فهي وإد ليس موجودة عند القردة فإنها موجودة في حيوانات فدييدي أودر
بعيدددة عددن القددردة ما د (( حيددواد ا بوسددوم ..فكيددف يمكددن لم يددد نةريددي
ال طور اسير ذلك؟" !!.661))..قما أنه ال يصح القول ب نها من بقايا ال طور
نه بينا سابقا بطالد القول به أصال .وأما عن فادد ها  ،فقد قنا ا بحداث
الحدياي أد الماددة الدوديي لها فواددد ووظدادف هامدي وحيويدي للجسدم  ،منهدا
أنها (( بالنسبي للجهاه الهطمي قاللوه ين للجهاه ال ناسي))،662فهي عطدو
لمادداو يحددارب إصدداب ات الجسددم بددالجرافيم ،و قدداوم العدددو و سدداعد علددى
 659فري من العلمان  :ول ال طور ،رجمي إحساد حقي  ،ط  ، 2دار الناادس  ،بيروت  ، 1583 ،ي. 112 :
 660فري من العلمان  :ول ال طور ،رجمي إحساد حقي  ،ط  ، 2دار الناادس  ،بيروت  ، 1583 ،ي. 112 :
 661عليقات جان ني من الدينيين  :ورد عليها  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.و محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس
العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 662هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد ،ي. 135 :
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الهةددم أيطددا.663و بددين أنهددا (( صددر قددـ"بي د حا د جيددد" ُن د ج و حمددي
الباق ريا الطروريي للهطم الصدحي ،وذلدك مدن ودالل إعدادة إددال الجهداه
الهطددمي بعددد ال عددره إلددى دان ما د المحيددر ا ميبددي)) .664ودددد أظهددرت
دراسات سريريي عدن المادددة الدوديدي (( فدي مس نداى جامعدي وينادروب أد
ا فدددراد الدددذين دددم إهال هدددا مدددنهم أقادددر عرضدددي لإلصدددابي بهجدددوم بك يدددر
مرضددي)) .665د الماددددة الدوديددي قاند د و البك ريددا ال ددي هددي بدددورها
هجوم بك ير آور دد يكود مهلكدا قدالكوليرا ال دي سدب أذ
صد
666
.
للمري
وأما بالنسبي لعةم العصعا الذ ي كود من أربع فقرات مل حمي قدع فدي
أسددا العمددود الاقددر عنددد اينسدداد ،ف د مرد لدديس قمددا هعددم ال طوريددود مددن
المالحدة وأماالهم ،ب نه عةم ذيد ضدامر ال أعصداب فيده وال فادددة منده.667
إنه ليس من بقايا ذي القردة نه سب أد أفب نا أد اينساد ُول ولقدا واصدا
مناصال ،وبينا بطالد القدول بدال طور العطدو  .وأمدا فوادددد فكايدرة وهامدي
جدددا وضددروريي لإلنسدداد  ،منهددا مدداال أد عةددم العصددعا ي كددود (( مددن
عددة فقدرات صد يرة مر بطدي ببعطددها الدبع  ،وبعةدام الجددمن ا سدا مددن
الحدو أيطدا كعدن طريد  :طداريف مرندي  ..وأربطدي دويدي  ،ممدا يدوفر
لها مجاال كمن الحرقي يكود الهما ك لوظادف الجسم ما الجلوس وال حكم في
انقبا عطالت لك المنطقي ...ووصوصا ك عند النسدان ودالل الدوالدة  .بد
وي حرك العصدعا للصلدف أفندان الدوالدة لي وسدع الحدو بدذلك  ،ويسدمح
بصددرو المولددود بددإذد هللا ...ول عددر عةددام العصددعا هددذد لط د وطات
يوميددي أفندددان الجلددوس وفدددي الصدددمات أو الودعدددات  :فقددد دطدددى هللا العلددديم
الصبيددر أال ح ددو لددك العةددام العصعصدديي علددى أعصدداب طرفيددي أو علددى
نصا وقي ح ى ال كود عرضي كأقبر لأللم في ق جلوس أو ودو وذلدك
بعكس بادي العمود الاقر !!.668))..
وممدددا يبدددين أهميدددي ووظيايدددي عةدددم العصدددعا أد إهال ددده طدددر قايدددرا
باينسدددددددداد و نددددددددك عليدددددددده وطددددددددرا قبيددددددددرا .ندددددددده دددددددددد يُصدددددددداب
((بكسددددددور أو ددددددروخ أو ال هابددددددات بسدددددديطي أو مممنددددددي :ن يجددددددي والدة
 663عليقات جان ني من الدينيين  :ورد عليها  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.و محمد بربداب :نقدد نةريدات ال طدور من دديات حدراس
العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 664عنها أنةر البح اآل ي :بعد اد اح ج بها المالحدة :الماددة الدوديي لها وظياي  ،من د ال وحيد ،مودع ال وحيد على النبكي المعلوما يي
 665أحمد يحيى  :ه يوجد عطو بدود فاددة في جسم اينساد ؟ ،مجلي قنف ا دنعي ،العدد ا ول  ، 2513 ،ي. 21 :
 666أحمد يحيى  :ه يوجد عطو بدود فاددة في جسم اينساد ؟ ،مجلي قنف ا دنعي ،العدد ا ول  ، 2513 ،ي. 21 :
 667عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 668عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
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م عسرة أو سقوط وار طام الم ورة على ا ر بقوة أو على أر صلبي
..أو ن يجددي الجلددوس لا ددرات طويلددي علددى ا ر الصددلبي أو علددى قرسددي
صل  . 669))..وفي هذد ا حوال يُعالج عةم العصعا وال يُنصدح بإهال ده
وال ما يمعم ال طوريود ،د إهال ه طر اينسداد قايدرا ممدا يندهد بد د
عةددم العصددا ضددرور ولدده فوادددد جمددي، ،اد إهال دده وطددر قبيددر علددى
اينسدداد ،ولدديس هددو عطددوا هاددددا وال طوريددا .وذلددك أد ال دددو الجراحددي
يهالددي العصددعا المل ه د ((ال ينصددح بدده ب ا ددا ك د نسددبي نجاحدده ضددئيلي
جدا كودد ي د إلى اادم المنكلي بدالك من حلها في أ لد الحداالت )) والحد
الصحيح هو أد (( الودايي وير من العال وذلك ب جن ا سباب ال ي د
إلددى ال هدداب العصددعا واو يددار المر بددي الصددحيي والجلددوس علددى الكرسددي
المريح وا با عليمات الطبي )) . 670علما ب د الذين عرضوا يهالي عةم
العصعا فقد قانوا ضحايا لك العمليدي ،و أصدبحوا يعدانود مدن ((صدعوبي
فددي القعددود والودددو !! ..وصددعوبي فددي انجدداب الطا د !! ..وصددعوبي فددي
الذهاب إلى الحمام " !!!.671))..
وأما الحاالت الندادرة ال دي ددد يولدد فيهدا المولدود بمدا يندبه الدذي  ،وال دي
اس لها ال طوريود في ددولهم بد د ذلدك مدن الندواهد علدى أد العصدا مدن
اآلعطان ا فريي ال طوريي في اينساد  ،فا مر ليس قذلك بدلي المعطيدات
اآل يي :أولها إد ذلك الذي الممعوم ليس ذيال حقيقيا ،وإنما هو من الطارات
ال ددي صددي اينسدداد ،ودددد سددب أد بينددا ذلددك بالصددور ،فةهددرت الطاددرات
علددى ددك هوادددد لحميددي وعةميددي بعطددها ظهددر فددي الددرأس ،وآوددر علددى
الةهر ،وآور على الصدر ،و يرها من المواضع .و بين منهدا أد الطادرات
ال عالدي لها بال طور العطو  ،وإنما هدي حداالت مرضديي صدي الندريق
الددورافي ف ُحدددث فيدده نددوهات و صريبددات مددن جهددي ،لكنهددا ليس د طددورا
عطويا وال هورث إلى ا جيال من جهي أور .
وفانيا ال يصح أد القول ب د لك الماددة اللحميي هي عطو أفر طور
ضامر عن ذي القرود ،إنه ال يصح نه سب أد أفب ندا با دلدي القطعيدي مدن
السددج الحاددر وعلددم الورافددي والايميددان والوادددع بطددالد القددول بددال طور
العطو  ،مما يعني أد لك المادددة اللحميدي هدي مدن الطادرات وليسد أفدرا
ذيليا طوريا.
669
670
671

عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
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فالاا :بما أنه سب أد بينا أد عةم العصا هدو عطدو هدام وضدرور
لإلنساد وأد له فوادد ووظدادف قايدرة ،فدال يصدح القدول ب نده عطدو أفدر ،
وال ربطه بالماددة اللحميي الطاريي ال ي ربما ةهر في م ورة اينساد  ،أو
فددي موضددع آوددر مندده ،نهددا حالددي مرضدديي مر بطددي بددالطارات ،وال يصددح
القول ب نه عطو أفدر  ،قمدا ال يصدح أد وصدف الطادرة العةميدي ال دي ددد
ةهددر بددرأس اينسدداد  -قمددا فددي الصددورة أدندداد -ب نهددا عطددو أفددر لقددرد
الكب بدعو ال طور العطو عن الادييات !!  .قمدا أنده ال يصدح وصدف
الذ دد يولد بعدة أرج بسب الطادرة -أنةدر الصدورة أدنداد -ف صدبح يُندبه
االوطبوط ب نها أفر طور دديم عن االوطبوط !!. 672

رابعا :إد مما ياب أد لك الماددة اللحميي أو والليايي ليس ذيدال  ،هدو
أنهدددددا مكوندددددي مدددددن (( أورام دهنيدددددي أو ليايدددددي )) ،بددددددلي ((ولوهدددددا مدددددن
أ عةددم أو فقددرات بعكددس ذيددول الحيوانددات .!! 673ف لددك الماددددة هددي مددن
الطارات وليس عطوا أفريا طوريا .وعليه فال يصح القول ب نه يوجد فدي
اينسدداد ُم د َورهث-جددين -ي عل د بالددذي فددي اينسدداد  ،د لددك الماددددة ليس د
ذيددال ،ودددد ةهددر فددي أ عطددو مددن أعطددان اينسدداد قموادددد وام دددادات
بسب الطارات ال ي ُحدث ندوهات فدي ال كدوين الدورافي لإلنسداد  .وهدي
حاالت ال ُ َورهث  ،ولو قان أصليي في اينساد لةهرت في ق البنر وفي
ق الحاالت  ،ول وارف ه ا جيال البنريي قما وارت الصاات البنريي.
ومما يُاب أد لك الماددة ليس ذيدال وإنمدا هدي حالدي مرضديي – طادرة-
أد ال ُم َورهث -الجين -الذ لده دور فدي كدوين الدذي فدي الائدراد موجدود فدي
اينساد لكن بوظياي أور  ،فلديس دورد هدو كدوين الدذي قمدا فدي الائدراد؛
وإنما يعم على (( صياني عةام اينساد  -جديد ال الف والمي من الصاليا
إل  -ب وفي كدوين لدك الصاليدا سدوان فدي مرحلدي النمدو أو مدا بعدد البلدوت
 672م ووذة من النبكي المعلوما يي .
673
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!!!! ..فكيف ي م او مال ق لك الوظدادف و يرهدا فدي ُمسدمى قداذب سدمج
واحد وهو  :جين الذي )).674
وأما بالنسبة لوجاود الشعاعر فدي صددر الرجد دود صددر المدرأة  ،فهدو
أيطا ليس من بقايا ال طور بما أفب ناد من بطالد ال طدور العطدو  ،وبددلي
أنه ال يوجد بصدر المرأة  ،فلدو قداد أفدرا طوريدا للدمم أد يوجدد فدي صددر
المددرأة أيطددا 675بحكددم أد قددال منهمددا طددور عددن أ ددباد البنددر قمددا يددمعم
الصرافيود ال طوريود .وإذا دالوا  :إد سب ذلدك هدو(( ودرو الرجد إلدى
الصدديد ،وبقددان المددرأة فددي الكهددف)) ،فيكددود الددرد ((ولمدداذا بقددي النددعر فددي
الددرأس والعانددي عنددد المددرأة؟!! )) ،676فحس د مددنطقهم قدداد يج د أد اقددد
المرأة ق النعر الذ فدي جسددها !! ،وبمدا أنهدا لدم اقددد قلده دل هدذا علدى
بطالد اسير ال طوريين ،وأد ا مر لم يكن طورا عطدويا وإنمدا هدو ولد
مقصدود مددن هللا عدم وجد فهدو الددذ ولد النددعر فدي الرجد والمدرأة وفد
حكم ه وطبيعي ق منهما .ولذلك فإد وجود ال َنعر على صدر الرجد يميددد
جمدداال فددي نةددر المددرأة  ،وي طدداب مددع صدددرها الددذ هددو بددال ددعر طابقددا
عطددويا وجماليددا مددن جهددي ،و َ ددعر الرجدد هددو أحددد المواضددع المسدداهمي
والم فرة في العمليي الجنسيي من جهي أور .
وأما عن أثدية الرجال ،فكما هي ليس عطوا أفريدا عدن الاددييات بمدا
أفب ندداد بددبطالد القددول بددال طور العطددو  ،فإنهددا مددن جهددي أوددر لهددا فوادددد
جماليي وجنسيي في عالدي الرج بالمرأة .من ذلك إد ا فديي ميد في ا سا
صدر الرج  ،و عطي له منةرا جميال ،ووجودها أحسن من عدم وجودهدا،
فلو نمعنا لرج فدييه فسياقد الصدر جماله .ولو ُويرت إمرأة بين أد يكدود
صدر هوجها باديين أو من دونهما الو دارت بد د يكدود بهمدا!! .وقمدا ميدد
ا فديي النسان جماال فدي نةدر الرجدال ،فهدي أيطدا ميدد الرجدال جمداال فدي
نةدددر النسدددان  .ف فديدددي النسدددان والرجدددال نددددر ضدددمن اوددد ال ال جددداذب
وال طداب ال اود ال ال نددافر وال باعدد ،فسددبحاد الددذ ولد الرجد والمددرأة
وجع بينهما جاذبا وأُلاي ومودة ورحمي .
وبذلك يُس ن ج مما ذقرناد أد اع راضات ال طدوريين الم علقدي با عطدان
ا فريدي الممعومددي مدا هددي إال طدليالت و ددبهات و نويندات  ،وال أسدداس
 674عليقات جان ني من ال دينيين ورد عليها ..الس ال الحاد والعنرود  ،مدوني  :أبو ح هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
 675محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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صدددحيح لهدددا علمدددا وال وادعدددا .فهدددي باطلدددي ب دلدددي نقددد ال طدددور العطدددو
الممعددوم ،وب دلددي إفبددات أد لددك ا عطددان لهددا فوادددد ووظددادف هامددي لجسددم
اينساد ،وليس أعطان أفريي طوريي أبدا.
وأما بالنسبة العتراضات التطوريين التضليلية الم علقي بةداهرة ال ندابه
بدين ا حيددان ،فمددن المعدرو أنهددم منددذ همددن دارويدن -قبيددرهم الددذ علمهددم
ال حريددف وال صريددف -إلددى اليددوم وهددم يع مدددود اساسددا فددي دددولهم بددال طور
العطو على ال نابه الداولي والصارجي العام الموجود بين ا حيان ،وعلى
ال نابه الصاي بين اينساد والقردة؛ فيدعود أد ذلك ال نابه هو دليد علدى
أد الكادندات نند ت مددن اصد واحددد فدم طددورت عددن بعطددها عبددر عنددرات
ومئات الماليين من السنين ح ى وصل إلى ما هي عليه اآلد .بهذد المماعم
أيدوا دولهم بدال طور ،وردوا بهدا علدى النادددين لده .إنهدا دبهات و طدليالت
باطلددي دطعددا وال يصددح االع مدداد عليهددا أصددال ،بدددلي المعطيددات والنددواهد
اآل يي:
منهددا أوال :ال ددك أد ال نددابه بددين ا حي دان فددي مددادة كوينهددا وصدداا ها
يح مد أمددرين :ا ول هددو أد الصددال عددم وجد عندددما ولد ا حيددان جعد
ال نددابه راجعددا إلددى أصددلها الواحددد فددم نددو و مايددد وا سددع باع د ال طددور
العطو  .والااني هو أد ذلدك ال ندابه وال ندو أحدفده هللا عدم وجد بدالصل
الصدداي  ،فصل د ق د نددو مناصددال عددن ا نددوا ا وددر مددع وحدددة المددادة
و نددابه الصطددي والصدداات  .فد االح مددالين قدداد السددب فددي وجددود ال نددابه
الكبير بين ا حيان ؟ .بما أنه سب أد أفب نا ب دلي دطعيي من السدج الحادر
وعلم الورافي والايميان والوادع بطالد القول بال طور العطو  ،فهدذا يعندي
ح ما أد االح مال ا ول ير صحيح ،وإنما االح مدال الاداني هدو الصدحيح.
ويعنددي أد أنددوا ا حيددان لددم طددور عددن بعطددها وإنمددا ُولق د ولقددا واصددا
مناصال .وبمدا أد ا مدر قدذلك فدإد ال ندابه بدين ا حيدان فدي المدادة والصطدي
والصاات ال يدل على ال طور العطو الممعوم وإنما يدل علدى أد والقهدا
واحددد ولقهددا ولقددا مناص دال مددن مددادة واحدددة وبصطددي وصدداات م نددابهي مددن
جهي ،مع وجود وصادا أور مايم بها فيما بينها من جهي أور  .فدل
ق ذلك على أد والقها واحد ُم صدف بكد صداات الكمدال مدن حكمدي وعلدم
وإرادة ،وددددرة و يرهددا مددن صدداات الكمددال ،ولددم يصل د ا نددوا بددال طور
العطو الممعوم مع أنه قداد ددادرا ومدن الممكدن أد يصلقهدا بدذلك لكنده لدم
يصلقها به ،وإنما ولقها بالصل الصاي المناص .
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وبددذلك يكددود ذلددك ال نددابه حس د االح مددال الادداني يُن دبيه – وهلل الما د
ا على -عم اينساد فدي صدنعه لوسداد النقد البريدي والبحريدي والجويدي،
فهددي م نددابهي فددي ماد هددا ا وليددي وقايددر مددن صدداا ها ،لكنهددا مص لاددي أيطددا
بصصادا أور ميم ها عن بعطها وجعل ها دادمي بناسها .فماذا يعني ذلك
؟ ،إنددده يعنددددي أد صددددانعها واحددددد  ،صددددنعها بصطددددي جمعدددد بددددين ال نددددابه
واالو ال  ،وأنه ُم صف بايرادة واالو يار والعلم .لكنها ال ددل أبددا أنهدا
طورت عن بعطها ،فةهرت الدراجي الهواديي أوال ،فم طورت بناسها إلى
دراجي ناريي ،فم إلدى سديارة ،فدم إلدى طدادرة ،فدم إلدى مرقبدي فطداديي !!!! .
فهذا مس حي دطعا و ُماير للطحك واالس همان ،وال يقوله عاد .
ثانيا :إنه ال يصح القدول بدال طور بددعو ال ندابه الموجدود بدين ا حيدان
في الصب يات والجميئات البرو يندي والمةداهر الجسدميي ،ال يصدح ذلدك د
سب ذلك ال نابه -مع وجود االو ال طبعا -ال يرجع إلى ال طور الممعوم
وإنمددا يرجددع إلددى أسددباب أوددر سددنذقر بعطددها دريبددا .وعليدده فددإد اح جددا
ال طددوريين علددى طددورهم بدددعو ال نددابه فددي عدددد الصددب يات والجميئددات
البرو يني بين ا حيدان ال يصدح  ،د نسدبي ال ندابه فدي ذلدك قبيدرة جددا بدين
قاير مدن الكادندات ر دم او الفهدا الدداولي والصدارجي ،وبعددها عدن بعطدها
جنسا ونوعا ،مما يناي القول ب طورها عن بع .
من ذلدك مداال أد القدرود عددد صدب يا ها يسداو  48صدب يا  ،مقابد 42
صب يا عند اينساد  ،فه القرود ملك ق صاات اينساد فم هادت عليها
صاات درديي واصي بها ال وجد في اينساد ؟؟!! ،وبمعنى آور ه القرد
هو إنساد أوال فدم ددرد بصداات أودر فانيدا ؟؟!! .وهد نسدبي ال ندابه بدين
اينساد والقدرد سداو أقادر مدن  %155؟؟!! .إنده يجد أد كدود قدذلك
بنان على عدد الصب يات ،لكن الحقيقدي فدي الواددع ليسد قدذلك دطعدا ،وال
صح لك ال ساؤالت أصال ،د الاارق بينهما وادعا وعلما قبير جدا ،هدو
الارق بين اينساد العاد الحر المريد وبين القرد الحيواد ا عجم !! .فدإذا
قددداد عددددد الصدددب يات جعددد القدددرد إنسدددانا وهيدددادة ،فدددإد المقيددداس العقلدددي
والروحي والعلمي واالن اجي بينهما جع نسبي منابهي اينساد للقرد نحدو
 ،%1وربما يق عن ذلك ودد يميد عنه بقلي  .فاينساد ليس دردا ،والقدرد
ليس إنسانا ر م ال قارب الكبير في عدد الصب يات  ،فدال يصدح االسد دالل
بذلك على ال طور الممعوم .
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ومما ي يد ذلك أيطا أد عدد صب يات البطاطدا يسداو  42صدب يا،677
وهو ناس عدد صب يات اينسداد  ،فهد نسدبي ال ندابه الدداولي والصدارجي
بينهما ص  %155؟؟!! وه البطاطا إنساد واينساد بطاطا ،بحكم عدد
الصددب يات الم سدداو ؟؟!! .وه د البطاطددا واينسدداد طددورا عددن القددرود
؟؟!! .طبعددا إد ا مددر لدديس قددذلك ،ومددن الجنددود القددول بدده  ،لكددن منط د
ال طوريين يقول به ويوصد إليده  .ممدا يابد وطد االع مداد علدى ال ندابه
بين الكادنات في القول بال طور العطو الممعوم.
وقذلك ال نابه على المس و الجميئدي فهدو قبيدر وم قدارب بدين ا حيدان،
ومنها اينساد  :من ذلدك مداال :نسدبي (( ال ندابه بدين جميئدات " الددنا " بدين
اينساد وديداد النيما ود ص .678)) %10فه نسبي ال نابه بين جسدميهما
بلغ  %10؟؟!!  .ونسبي ال نابه بدين اينسداد والددجا كداد كدود م طابقدي
من جهي ال كدوين الجميئدي .679فهد نسدبي ال ندابه بدين جسدديهما بلدغ %55
؟؟!!.
ومن ذلك أيطا فقد أظهر االطلساد الورافياد للاد ر والجدرذاد أد (( 88
فددي المادددي مددن جينا همددا نددابه مددع جينددات االنسدداد .امددا االطلددس الددورافي
للكل في نابه في  10في المادي من جينا ه مع االنساد .و دنى نسبي ال نابه
مع جينات االنساد الى  25في الماددي فدي الددجا و 05فدي الماددي فدي ذبابدي
الااقهدي)) .680فهد معندى ذلددك أد نسدبي ال نددابه بدين جسددد الاد ر واينسدداد
بلددغ ، % 88وبددين جسددمي الكل د واينسدداد ص د إلددى  %10؟؟!! ،وبددين
جسددد اينسدداد وذبابددي الااقهددي بلددغ  % 05؟؟!! طبعددا ال وألددف  ،ومددن
الصطد والجنددود القددول بددذلك  ،فددال يصددح االع مدداد علددى ذلددك ال نددابه للقددول
بال طور العطو الممعوم بين ا حيان .
فذلك ال نا به ليس سببه ال طور العطو الممعوم ،وإنما هو نابه قمدي
ال ندوعي ي علد بد مر يجمددع بددين ا حيددان ،وهددو (( ضددرورة حيا يددي الهمددي
للسلسلي ال ذاديي والهرم ال ذادي  ...فماال لنا در أد جدمي البدرو ين الدذ
ي كود من دواعد ني روجينيي وجميئات سدكر ُوماسديي فدي اينسداد هدو مداال
دواعددد هرنيصيددي وجميئددات قوبل د وماسددي فددي البقددر فسدداع ها لددن ك م د
السلسددلي ال ذاديددي  ،ولددن يسد ايد اينسدداد مددن البقددر ،وسدديكود قد قددادن حددي
بماابي سُم للكادن الحي اآلور)).681
 677هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 112 :
 678هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 112 ، 110 :
 679هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 112 ، 110 :
 680اق نافات مصالاه لنةريي ال طور االنساد و القرد  ،مدوني ال لإللحاد  ،النبكي المعلوما يي .
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فال نابه بين ا حيان من جهي عدد الصب يات والجميئات البرو ينيدي هدو
ضددرور ولدده اسدديرد العلمددي بسددب ال نددابه فددي الوظددادف وضددروريات
الحياة من طعام و دراب ،وندوم  ،لكنده ال يعندي بالطدرورة ال ندابه الندوعي
بين ا حيان .فاينساد ينبه قايرا من الحيوانات مدن جهدي ال قدارب فدي عددد
الصددب يات وفددي الجميئددات البرو ينددي ،لكندده يص لددف عنهددا او د ال قليددا مددن
الناحيي العقليي والروحيي والعلميدي والعمليدي ،بد ال مجدال للمقارندي فدي ذلدك
بينه وبينها  .مما يعني أيطا عدم صدحي االع مداد علدى ال ندابه بدين ا حيدان
للقول بال طور العطو الممعوم ،ب وال يصلح لذلك أصال .
وممددا يابد أد ال نددابه الصددارجي ال صدداعد بددين الكادنددات ال يدددل علددى
ال طور العطو الممعوم ،وإنما ي عل ب مور أور  ،هو أد لدك الةداهرة
(( ال عالدي لها بدعو نن ها من أص واحد ،فصداات الكادندات مكنندا مدن
صنياها نعدم ،ولكدن ال مكنندا مدن معرفدي أصدلها وإال فمدن أيدن أ دى حيدواد
منقر البق الذ ي ميم بكونه حيواد برمادي ،هاحدف ذو قاداد ،لده وجندي لهدا
جعددداد  :وجنددي الق درد ومنقددار بددق ،ودَ د َد ُم فعل د المددان ،وندداب أفعددى وذن د
السمور أو القندس وهو يُرضع ص ارد من ير فد ويطع بيطا ك ،وحرارة
جسددمه يددر فاب ددي قددال ي عنددد الاددديات .فهددذا الحيددواد يمكننددا مدداالك صددنياه
وبصعوبي أما معرفي مصدرد وإلى أ حيواد ار قى فهذا مس حي )).682
وبذلك ي بن أنه ال ال نابه الجميئي وال الصارجي بدين ا حيدان يددل علدى
ال طددور العطددو الممعددوم ،وإنمددا هددو نددابه بسددب وحدددة الصددال ووحدددة
المادة والصطي و نابه الوظادف  .ولذلك فإد وجدود ال ندابه واالود ال بدين
الكادنات الحيي على ا ر هي أدلي على عدم ال طور ال على وجدودد .د
ال ناب ه يعني وجود الصال الواحد  ،و نوعه ينهد له بالقدرة والعلم والحكمي
وايرادة ،قما أد وجودها في الوسق الواحد يجعلها من الطبيعي أنها ندابه
في جوان  ،لصطوعها لقانود واحد ال على أنه طدور عطدو  .فهدو ندابه
وظياي ال طور .
وأمااا اعتااراض التطااوريين باالن صدداب الطبيعددي الددذ هددو أحددد أصددول
ال طددور الدددارويني الددذ اح جددوا بدده علددى دددولهم بددال طور وردوا بدده علددى
الناددين ل طورهم الممعوم  ،فهدو اع درا م هافد وهاددف مدن دود دك.
ندده سددب أد أفب نددا بطددالد القددول بددال طور العطددو ب دلددي السددج الحاددر
وعلددم الورافددي والايميددان والوادددع .وبمددا أد ا م در قددذلك فيس د حي أد يكددود
 682محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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لالن صاب الطبيعي وجود!!  .فهو ورافي من ورافات ال طوريين الدراوينيين
وأوهامهم  .ومع أد ا مر واضح فإني أذقدر هندا نقددا علميدا هامدا لالن صداب
الطبيعددي الممعددوم دالدده ملحددد ال مدد من  .إندده الايميددادي روبددرت لددو لن ،
يقدول ((:إد الكايدر مدن المادداهيم البيولوجيدي السداددة حرقهدا ا يديولوجيددي ،
فالدراوني ماال يطرحود من ال اسيرات ما هدو يدر دابد لالو بدار -قدالقول
باالن صاب الطبيعي . -ال يكاي أد نصدف هدذا السدلوك ب نده ال علمدي بد إنده
ضد العلم  ،فهو ي ل البداب أمدام ال اكيدر ُ .طدي -لدك ال اسديرات -دصدورا
جريبيا  ،و ُس دعى قلمدا دعد الحاجدي لسدد فدرات مدا  :قيدف ندك جدمي
"الدنا" ؟  ،ال طور فعله  ...قيف حول ال ااعالت الكيمياديي إلى دجاجي ؟،
ال طور فعلها  ...العق البنر ال يس طيع أ قمبيو ر أد يُحاقيده ؛ ال طدور
فعلدده ...لقددد صددار ال طددور إلهدددا ُ لسددد الا ددرات !!)) .683فددانةر إلددى مدددنهج
اال س دالل عند المالحدة وال طوريين  ،إنه منهج قما بيناد في الاصد ا ول،
دادم على هدم العق والوحي والعلم ،وعلدى ال مويدر وال العد وال اسديرات
الصرافيي .فال اسير الصرافي هو أص من ا صول عندد المالحددة وأمادالهم ،
وعليه أداموا أسس إلحادهم  ،وال ينادع معده سد رهم بالعقد والعلدم .د قد
إنساد صادق مع ناسده ،وطالد للحد فإنده سديدرك بسدهولي أد ايلحداد هدو
مجموعي ورافات م س رة بالعلم والعقالنيي!! .
وبااذلك يتبااين أد االن صدداب الطبيعددي هددو مددن أوهددام وأباطي د وورافددات
المالحدة وإووانهم ال طوريين ،وهو أحد اآللهي ال ي قون الاالوث الصرافي
ايلحداد الدذ فسدروا بده ولد الكدود وظهدور الحيداة ،و ندو ا حيدان قمدا
بيندداد سددابقا .فال اسددير باالن صدداب الطبيعددي هددو اسددير ورافددي وإحالددي علددى
مجهددول!!!! .لكددن ال ي ي د عنددا أد بطددالد اح جددا الددداروينيين باالن صدداب
الطبيعي ال يعندي هافد طدورهم وصدحي طدور القدادلين بدال طور الموجده.
فهذا باط دطعا ،فهما باطالد م هاف اد معدا ،د نقطدنا لالن صداب الطبيعدي
قاد ن يجي ح ميدي يفبدات بطدالد القدول بدال طور العطدو بنوعيده .فبمدا أد
ال طددور العطددو ورافددي ،ومددن ا باطيدد فكدد مددن ال طددوريهن الدددارويني
والموجه باط بالطرورة ،وال دو هندا لالن صداب الطبيعدي والموجده ،د
قددال منهمددا يقددول بددال طور العطددو  .فهددو الددذ يجمعهمددا ،وبمددا أندده أفب نددا
بطالنه و هاف ه فاال جاهاد يسقطاد ح ما.
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لكاان تجااب اإلشااارة هنددا إلددى أندده يج د ال اري د بددين ورافددي االن صدداب
الطبيعددي ودورد فددي ال طددور العطددو الممعددوم ،وبددين د دلم ا حيددان مددع
ظروفها الم يرة المحيطي بهدا  .فدا ول هدو طدور عطدو ممعدوم يد د
إلى نن ة أعطان وأنوا جديدة من ا حيان  ،وهذا ال وجود له ودد سب أد
بيناد  .وأما الااني فموجود في الوادع  ،وهو يدر يةهدر علدى مالمدح الكدادن
الحي عندما ير ظروفه المحيطي به في ااع معهدا د فيرا و د فرا  ،لكنده ال
يُننئ أعطا كن وال قادندات جديددة مدن جهدي ،ومحددود بحددود طبيعدي ا حيدان
وال يس طيع جاوهها من جهي أور .
مددن ذلددك مدداال أد إنسددانا فقيددرا فقددرا مددددعا  ،فكدداد ضددعياا هددميال ف كيددف
جسمه مع هذا الوضع عقدودا مدن الدممن  ،لكدن ظروفده االج ماعيدي يدرت
و حسددن بعددد ذلددك ،وأصددبح مددن ا نيددان وأدبد علددى م ددا الدددنيا بمص لددف
أنواعها .فماذا سيحدث له ؟؟ ،ال ك أد حيا ه س ير و ةهر عليده مةداهر
ال نى والبذخ وسد كيف ناسده و د دلم مدع الةدرو الجديددة .فمدن ال يدرات
الجسديي ال ي س ةهر عليه  ،أد وهنه سيمداد بنك واضح  ،ويصدبح أقادر
ددددوة وضدددصامي  ،و ةهدددر مالمدددح االحمدددرار علدددى وجهددده  .هدددذد ال يدددرات
الجسديي لها حد ال جاوهد بحكم الطبيعي البنريي  ،فهي حرك بين الحدين
ا دندى وا علدى وسديبقى الرجد إنسدانا سدوان بلدغ حدد الاقدر المدددع ،أو حددد
ال نى الااح  ،سيبقى قذلك ولن ةهر له أعطان جديدة ،ولدن ي حدول إلدى
قادن آور .فه هذد ال يرات الجسديي ال دي حددف لدذلك الرجد بدين حدال ي
يددر ظروفدده االج ماعيددي هددي د دلم و كيددف أم طددور
الاقددر وال نددى بسددب
عطو ؟؟ ،ال ك أنها دلم و كيف وليس طورا عطويا .
ومددن ذلددك أيطددا لددو أد انسددانا أبددي اللددود عدداش فددي المندداط البدداردة
عقودا من الممن و دلم معها  ،فم هاجر إلى الصدحران االفريقيدي أو العربيدي
وعاش بها عقودا من الممن ؛ فما هي ال يرات ال ي س ةهر على جسدمه؟ .
ال ك أد لونه سي ير يرا واضدحا ،فمدع أنده سديبقى أبدي اللدود إال أنده
س ةهر على وجهه ويديه مسدحي مدن االسدمرار ،ويصدبح جلددد وندنا وياقدد
قايرا من رطوب ه  .فم لو أنه عاد إلى بلدد ا صلي  ،فال ك أنه سيعود إلدى
طبيع ه ا ولى بعد مدة من الممن وي دلم مع وسطه ،ويد صلا مدن المالمدح
ال ي اق سبها في البالد الصحراويي .فه هذا اينساد طور طدورا عطدويا
فاق س اعطان وأصبح قادنا جديدا  ،أم أنه كيف و دلم مع محيطي الجديدد
من دود أد ياقد عطوا وال قسبه وال أصبح قادندا جديددا ؟ .ال دك أنده د دلم
مع ظروفه الطبيعيي الجديدة ولم ي طور طورا عطويا داروينيا وال موجها.
258

وناس ذلك ا مر ينطب على ا فاردي الذين جُلبوا إلدى الواليدات الم حددة
منذ أقار من درنين  ،فعندما دلموا مع ظروفها الطبيعيي و كياوا معها ظهر
يهر في لونهم ا سود ،فصا درجدي سدوادد  ،وظهدرت عليده سُدمرة ُمندربي
بالسواد .لكن لونهم لم ي حدول مدن اللدود ا سدود إلدى اللدود ا بدي  .فدالقوم
دلموا مع ظروفهم الجديدة ولم ي طدوروا .ونادس ا مدر أيطدا ينطبد علدى
الحيوانات عندما يدر ظروفهدا الطبيعيدي المحيطدي بهدا يدرا ُمد فرا ،وهندا
كود دد دلم و كيا ولم طور طورا عطويا.
علما ب د ال دلم ي عل أساسا بطبيعي ق قادن فهو الذ ي د فر ويسد جي
وي ااع مع الم فرات الصارجيدي ال دي جعلده ي كيدف مدع وادعده الجديدد .فقدد
يكود الوسق الطبيعي واحدا جناس وأنوا قايرة من ا حيدان ،لكدن كياهدا
معه يكود مص لاا حس طبيعي ق قدادن .فدبع الكادندات لهدا القددرة علدى
المقاومي وال حم وبعطها اآلور ال يس طيع فيموت .فليس الوسق هو الدذ
يُكيف فهو م فر فقق ،وإنما الكدادن هدو الدذ ي كيدف وي د دلم حسد طبيع ده
وهذا منهود في الوادع .ولذلك فدإد المحديق الطبيعدي ال يُطدور ا حيدان ،وال
يُكياها وإنما ي فر فيها في حاالت ال دلم وال كيف ،ف كود اس جاب ها له حس
طبيع ها  ،فقد س جي له بدرجات م ااو ي ودد ال س جي .
وأُقرر هنا ب د المحيق الطبيعي إذا قاد يُ فر في د دلم ا حيدان ،فإنده ال
يُطور أعطادها أبدا ،وهذا فاب بدلي اري ا حيان ووادعها .فمن اريصهدا
فإد السج الحار اهد بيال الحاريات ال ي دل على عدم طورهدا قمدا
سب أد بيناد .وأما من وادعها فهو ينهد بوجود أجناس من ناس النو وفدي
وسق واحد لكن بعطها ي ميم بصصدادا دود اآلودر ،ولدم يجعلهمدا الوسدق
الطبيعددي صددناا واحدددا .مددن ذلددك مدداال أد الائددراد الجبليددي لهددا أرجد أماميددي
ص د يرة  ،وال ن ق د إال بحرقددات يددر مريحددي .684فلمدداذا لددم يسدده عليهددا
الوسددق الطبيعددي نقال هددا ويُطددول لهددا أرجلهددا ا ماميددي؟ ،ولمدداذا لددم يجعلهددا
قالائراد ا ور ال ي ال صف ب لك الصاي؟؟  .ومنها أيطدا أد قايدرا مدن
الحنددرات ال س د طيع الطيددراد ر ددم ام القهددا الجنحددي قبيددرة.685فلمدداذا لددم
يجعلها الوسق الطبيعي طير قبادي الحندرات ا ودر ال دي طيدر و عدي
معها في ناس الوسق؟؟  .فماذا يعني ذلدك ؟؟ ،إنده يعندي أد أعطدان ا حيدان
ةهددر حس د طبيعددي ق د حددي و يولق دده  ،ولددم ةهددر ((قن يجددي ل كيددف هددذد
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ا حيان مع الةرو ب على العكدس فدإد ظدرو
وفقا ك لهذد ا عطان ووظاداها)).686

حيا هدا هدي ال دي ندك

وأما اعتراض التطوريين التضليلي الم عل بموادف العلمان من ال طدور
العطددو  ،فماددادد أنهددم يقولددود  :إد ممددا ينددهد علددى صددحي دددولهم بددال طور
العطو أد البيي علمان الطبيعي يع قدود به وي يدونه وأفب ود في ق بهم.
أقول :ذلك القول ال يُمكن أد يكدود دلديال علدى صدحي ال طدور العطدو
الممعوم نه أوال سب أد بينا بعنرات ا دلي القطعيي مدن السدج الحادر
وعلددم الورافددي والايميددان والوادددع بطددالد القددول بددال طور العطددو بنوعيدده
الدارويني والموجه ؛ وهذا يس لمم ح ما أد مواددف العلمدان الم يددة لل طدور
ير صحيحي وال يُمكن أد كود حجي على صح ه بعدما دام ا دلدي علدى
هاف ه وهياه.
ثانيا يج أد نعلدم أد الحد يعدر أوال با دلدي الصدحيحي ال دي يحملهدا
وال يعر بكارة القادلين به أو بقلد هم ،وال بالدذين ين مدود إليده وي ةداهرود
به .ولهذا فإد وجدنا علمان والاوا العلم فهذا إما لقلي علمهم ،أو لصطئهم  ،او
نهددم أصددحاب أهددوان و عصددبات ديددانهم ومصددالحهم ومددذاهبهم .ولهددذا ال
يصح أد كود مواداهم َحكما على العلم وال هي العلم ،وإنما العلم هو ال َحكم
على مواداهم  ،والكلمي الاص له ال لهدم .وعليده فدال يصدح االح جدا عليندا
بموادف العلمان الم يدين لل طور العطو بما أنه سدب أد أوردندا عندرات
ا دلددي والمعطيددات القطعيددي ال ددي أبطلد القددول بددال طور العطددو بنوعيدده.
فمواداهم يكود لها اع بار بقدر صح ها وددوة أدل هدا  ،وإال فدال ديمدي لهدا وال
يصح االح جا بها ح ى وإد قاد عددهم قبيدرا وأقادر عدددا مدن المصدالاين
لهم .
ثالثا يج أد نعلم أد ال طور العطو دد أنكرد ورفطه وان قدد قاير من
قبدار العلمدان مندذ ظهددورد إلدى اليدوم ،وألادوا فددي ذلدك مصدناات ولهدم أدددوال
دويي وهادفي وهادمي لل طور العطو  .منهم ماال أد مجموعدي مدنهم أسسدوا
في سني 1510م " هيئي أبحاث الصل " بكالياورنيا  ،ضم في إدرا هدا ((
فمانيي علمان أفذاذ في حق صصصا هم العلميي  ،من أدوالهم في نقد ال طدور
العطدددو الممعدددوم ددددولهم " (( :نحدددن قعلمدددان فدددي الايميدددان والرياضددديات
ما كمدا نةريدي ال طدور نهدا ال اد مدع أبسدق المبدادي
والبيولوجيا ،ندرف
العلميي ،ال سديما إواللهدا بمبدادي «القدانود الاداني فدي الدديناميكا الحراريدي»
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الذ ينا على « أد جميع ال يرات الايمياديدي والكيمياديدي ال دي ع در أ
نةددام جدده حي د ددمداد «العنددواديي» ح ددى يص د هددذا النةددام إلددى نقطددي
اال دماد» ويعنددي هددذا القددانود أندده قلمددا هادت فوضددى (أو عنددواديي) النةددام
فإنه ما يلب بمرور الود أد يَبحلى وي ال ى .فا نةمي المص لادي ميد داد كمدا
إلى أد صبح عديمي النةام؛ أ صاب بالاوضى بمرور الود .687))...
ومن ذلك أيضا أنه منذ (( سني  2558نجع معهد ديسكار وددام بصطدوة
قبيددرة وفدد ح دسددما للعلمددان الرافطددين لنةريددي ال طددور  ...فعلددى قدد عددالم
معددار لنةريددي ال طددور اد يطددع بيانا دده النصصدديي بددالمودع ويودددع علددى
البيدددددداد الصددددددادر مددددددن المعهددددددد  ،بيدددددداد المعارضددددددي لنةريددددددي ال طددددددور
عدددددددددددد العلمددددددددددان المعارضددددددددددين بلددددددددددغ سددددددددددني  2555م  155عددددددددددالم
وسني  2515بلغ  825عالما ودد وص العدد اآلد الى اقار من  1255عالم
من مص لف ال صصصات)).688
ومن قبدار هد الن العلمدان الدذين أعلندوا رفطدهم لل طدور العطدو وودعدوا
سجلوا أناسهم في بيانات المودع :وليام ديمبسك الحاص على سع هادات
علميي ،وعالم ا حيان جونافاد ويلم ،وعالم الرياضات ديايد بيرلنسكي.689
ومنهم  :العالم ت .بونر  ،يقول (( (( :لقد قان ن يجي الدراسات ال ي دام
بها علمان القرد العنرين في هذا المجال أد وضعوا نةريدي النندون الدذا ي
وال طور في وماني النطحات والةنود العلميي )).690
ودال عالم ا حيان جونافاد ويلم (( :حاول ُ بعدها -وأنا ما أهال أع قدد
أد ا مر ي عق باس انانات -البح عن أوطان أور عل بنةريي ال طور
فددي المراجددع المع مدددة لكددن بحاددي دددادني إلددى حقيقددي مروعددي :قان د هددذد
ال حرياددددددددات الصدددددددداروي فددددددددي ال الدددددددد داعدددددددددة وليسدددددددد اسدددددددد انان.
ودددد سددمي هددذد ال حرياددات فددي ق ددابي ا ويددر"أيقونددات ال طددور" د قايددرا
منها ي م مايلها واالس نهاد لها ب لك الرسوم "الكالسيكيي" الواسعي االن نار
قرسوم هيك  ،ل صدم هدفا بيدا وجيا ي ماد فدي ابيد المعلومدات المطدللي
بصصوي نةريي ال طور في أذهاد الجمهور.قلنا ن ذقر فص علم ا حيان:
ال جربددي ال ددي ولق د "لَبينددات بنددان الحيدداة" فددي أنبددوب مص بددر ،و" ددجرة"
ال طددور الم جددذرة فددي الوحدد البدددادي ،وال ددي اددر عنهددا الحيدداة النبا يددي
والحيوانيددي ،وقان د هندداك أيطددا هياق د عةميددي م مافلددي ،مدداال لكددف إنسدداد
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ولجنددداح طيدددر ،وحندددرة العددد  ،وعصدددافير دارود ،وبطبيعدددي الحدددال أجندددي
هيك  .ق هذد أمالي قدم ق يرها ق دلي ممعومي لنةريدي ال طدور فدم ا طدح
انها واطئي ماما ،فال ي عل ا مر ب وطان طاياي )).691
ودال أيطا (( :ح و النصوي الم علقي بموضو ال طور الدارويني،
حرياات هادلي ب إد بعطدها قددم أدلدي مدمورة .ونحدن ال ن حددث فقدق عدن
مقررات المرحلي الاانويي ،ال ي دد يل مس البع العذر وطادها (وإد قاد
هذا ال ينب ي) ...هذا ال موير لم ص منه ح ى بعد الك د المرموددي ال دي
م دراس ها في الجامعات على نطاق واسع ما ق داب البيولوجيدا ال طوريدي
لدو الس فو وياما ،وقذلك آودر طبعدي مدن الك داب المقدرر للدراسدات العليدا
(البيولوجيا الجميئيي للصليي) والذ ألاده ردديس ا قاديميدي الوطنيدي للعلدوم ،
بددروس ألبددر س .فددي الوادددع  ،عندددما نحددذ ا دلددي المددمورة صددبح دطدديي
الداروينيددددي ،فددددي الك دددد المدرسدددديي علددددى ا ددددد  ،هميلددددي جدددددا وال كدددداد
ر )).692و(( لو أد ما ياعله الداروينيود الددجمانييود يق صدر علدى ندويه
الحقيقي فقق  ..لكادى بدذلك سدوناك  ..ولكدنهم لدم ي ودادوا عدن هدذا الحدد  ...بد
عد ا مر إلى اس صدام مراقمهم العلميي للسيطرة على العلوم الحيويدي فدى
العددددالم الم حدددددث باينجليميددددي  ..ولمناودددددي قدددد الددددذين يصددددالاود وجهددددات
نةرهم. 693))...
لك ا دوال هادة نادرة من عالم مص ا في علدم ا حيدان قندا بطدالد
القول بال طور العطدو  ،ومدد انحدرا ال طدوريين عدن مدنهج االسد دالل
العلمي ،بحرصهم على اس صدام مص لف وسداد ال مويدر  ،وايصدرار علدى
ذلك عن دصد و عمد  .وهدذا ا مدر سدب أد أ درنا إليده و وسدعنا فيده عنددما
نقدنا منهج االس دالل عند العق الملحد في الاص ا ول.
ومهم أيضا :العالم ب  . .ران انافاد أدلى بناهدة علميي دويدي فدي نقدد
ال طور العطو  ،فقال (( :ليس هناك أ دلي ي قد أد المصلودات من ندو
االحاوريين حول إلى نو آور .ال عالدي إن قاليدي وال إ دكال وسديطي بدين
ا نوا المص لاي من المصلودات م العاور عليها .وهذد الحقيقي نطب بالاع
على ق أنوا النبا ات أو الحيوانات )).694
وددال ألكسديس قاريد فدي ق ابدده اينسداد ذلددك المجهدول  ((:إد نةريددات
الننون واالر قان هي مصدر ق الهمدوم اينسدانيي وإنهدا ليسد إال حكايدات
 691إذا قان نةريي ال طور واطئي ،فلماذا درس في جامعات ال رب ،.مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 692إذا قان نةريي ال طور واطئي ،فلماذا درس في جامعات ال رب ،.مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 693عبد العليم عبد الرحمن وطر :اينساد في الكود بين العلم والقرآد  ،ط  ، 1عالم المعرفي ،السعوديي ، 1583 ،ي.111 :
 694بع د العلمددان الددذين يقددرهود ب د د الطريدد مسدددود أمددام نةريددي ال طددور  ،حددراس العقيدددة ،مودددع /http://www.hurras.org :علددى النددبكي
المعلوما يي.
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ورافيددي وجدددت مددن يحميهددا ومددن يقدددمها للجمدداهير بحلددي وادعددي ال يعرفهددا
قايددددر مددددن الندددداس ")). 695ودددددال العددددالم السويسددددر سددددورين لددددوف روب:
" يومدددـا كمدددا س وصدددف الداروينيدددي ب نهدددـا أقبدددر ودعدددي فدددي دددـاري العلدددم "
!! .696))..إنهددا قددذلك د رأس مالهددا الصدددا وال مويددر والطنددود وا هددوان
وا وهام وال منيات ،وهذا ليس من العلم في ين.
ومنهم أيضا علمان آودرود قدانوا طدوريين فدم رقدوا ال طدور العطدو
عندما بين لهم بطالنه ،منهم العالم قينيود ،قاد أحدد المندهورين المددافعين
عن ال طور العطو الممعوم  ،فدم صلدى عنده وأصدبح مدن ممالدي الحرقدي
الرافطددي لدده  ،ودددال (( :إد أص د الحيدداة ال يُمكددن أد يُاسددر بددال طور وإنمددا
بالصل )).697
ومنهم الملحد الايميادي روبرت لو لن نقد ال طور العطو بقولده ((:إد
ال كاير من المااهيم البيولوجيي الساددة حرقها ا يديولوجيي  ،فالدراوني ماال
يطرحددود مددن ال اسدديرات مددا هددو يددر داب د لالو بددار -قددالقول باالن صدداب
الطبيعي . -ال يكاي أد نصف هذا السلوك ب نه ال علمي بد إنده ضدد العلدم ،
فهددو ي ل د البدداب أمددام ال اكيددر ُ .طددي -لددك ال اسدديرات -دص دورا جريبيددا،
و ُس دعى قلما دع الحاجدي لسدد فدرات مدا  :قيدف ندك جدمي "الددنا" ؟ ،
ال طدور فعلده  ...قيددف حولد ال اداعالت الكيمياديددي إلدى دجاجدي ؟ ،ال طددور
فعلهددا  ...العق د البنددر ال يس د طيع أ قمبيددو ر أد يُحاقيدده ؛ ال طددور فعلدده
...لقد صار ال طور إلها ُ لسد الا درات !!)) .698هدذا الرجد ر دم إلحدادد فقدد
رف ال طدور العطدو ووجده لده ان قدادات دويدي موضدوعا ومنهجدا ،وهدو
مودددف يُحسد لدده ال لإللحدداد  ،د ايلحدداد قدددين فهددو هددادم للعقد والددوحي
والعلم وللحياد العلمي قما سب أد بيناد فدي الاصد ا ول .فموداده لديس مدن
أوالق ايلحاد ويرجع إلى أسباب أور .
ومدنهم الايلسدو والعددالم مدالكوم مكدارد  ،أمطددى عمدرا طدويال فددي
الدفا عن ال طور العطو ح ى بلغ سن الس ين ،فلما بدين لده هياده انقلد
عليدده و ودددع هوالدده  ،فكدداد ممددا دالدده" (( :لقددد اد نع د م د ورا ب د د نةريددي
ال طور س ندر في ق ال اري ق قار نةريي مدعاة للهدمن والسدصريي .إد

 695محمد برباب :نقد نةريات ال طور من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 696أليس مدة مليارات وماليين السنين قافيي لبدن الكود والحياة صدفي ومن فَم طورها ؟!! ،..مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
 697هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي. 03 :
 698عمرو ريف :و رافي ايلحاد  ،ط  ، 1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 188 :
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ا جيال القادمي س ح ار قيف أمكن قب ما هذد النةريي بك هدذا الطدعف
والميف الموجودين في بني ها")).699
ومدددنهم أيطدددا علمدددان طوريدددود اع رفدددوا بميدددف و هافددد ال طوريدددي
العطويي ،ر م بقادهم على االع قاد بها .إنهم أدلوا ب دوال هي هادات هامي
جددا طدمن نقددا لل طوريددي وهددما لهدا  ،وقندداا لطدعاها وهياهدا موضددوعا
ومنهجا .ليس هي من أودالق ايلحداد وأهلده وإنمدا هدي مدن أودالق العلمدان
المنصاين .
ماانهم التطااوري آرثاار كياات  ،يقددول (( :االر قددان يددر فاب د  ،وال يُمكددن
إفبا دده )) .700وإذا االر قددان العطددو يددر فاب د وال يُمكددن إفبا دده ،فهددو مددن
الصرافددات وا وهددام ،ومددن الجه د وال عص د للباط د االع قدداد بعقيدددة مددا ال
دليددد يُاب هدددا وال يُمكدددن إفبا هدددا!! .إنددده اع دددرا هدددادم لل طوريدددي العطدددويي
موضوعا ومنهجا .
ومانهم الفيزياائي التطاوري روبددرت انددروه ميليكداد  ،يقدول (( :ه
إد مددا
عدالم
هو محمد أد نر العلمان فدي محاولدي يفبدات ال طدور وال يمكدن
إفبا ها أبدا)) .701أليس من الجه االع قاد بنةريي ذلك حالها ؟؟ وأليس ذلدك
هو اع را بد د ال طوريدي وهدم ال حقيقدي .وقيدف يد من بهدا العقد وهدي ال
يُمكن إفبا ها؟؟ .وبما أنها قذلك على أ أساس آمن بها ال طوريدود ودافعدوا
عليها ؟ أليس ذلك اع را منهم ب د ال طوريين آمنوا بها ودافعوا عنها بدال
دليددد صدددحيح ،ولددديس ان صدددارا للحددد والعلدددم ،وإنمدددا فعلدددوا ذلدددك عصدددبا
وان صارا هوادهم ومصالحهم .
وقااال عااالم الحيااوان التطااوري د .ل .س د يرد  (( :نةريددي دارويددن فددي
ال طور لم جد دليال واحدا فدي الطبيعدي .فهدي ليسد ن يجدي للبحدوث العلميدي
ولكن بك معنى الكلمي هي وليدة أفكار من ويال)) .702إنه اع را ُمنصف
قنف هاف وهيف ال طوريي العطويي موضوعا ومنهجا.

 699أوروددداد محمددددد علددددي  :الداروينيددددي نهددددار يومدددا ك بعددددد يددددوم ،النددددمبانم واينسدددداد حسدددد علدددم الجينددددات ،من ددددديات حددددراس العقيدددددة ،مودددددع:
 /http://www.hurras.orgعلى النبكي المعلوما يي .
 700عبد العليم عبد الرحمن وطر :اينساد في الكود بين العلم والقرآد  ،ط  ، 1عالم المعرفي ،السعوديي ، 1583 ،ي.111 :
 701بع د العلمددان الددذين يقددرهود ب د د الطريدد مسدددود أمددام نةريددي ال طددور  ،حددراس العقيدددة ،مودددع /http://www.hurras.org :علددى النددبكي
المعلوما يي.
 702بع د العلمددان الددذين يقدد هرود ب د د الطريدد مسدددود أمددام نةريددي ال طددور  ،حددراس العقيدددة ،مودددع /http://www.hurras.org :علددى النددبكي
المعلوما يي .
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وقااال العااالم التطااوري كااولن باترسااون (((( :ااسددير دارويددن ال طوريددي
صدددد اينسدددداد دددددد حولدددد لصرافددددي عصددددريي أضددددرت بال قدددددم العلمددددي
واالج ماعي ..الصرافي الالدينيي لها أفر مدمر على البح العلمي  ،وأدت إلى
ال مييف والجدل العقيم وإسانة اس صدام للعلم بنك قبير..أعني أد القصا
والمرويات ير مع مرور الودد  .قيدف انقرضد الديناصدورات ؟ ،قيدف
طددورت الادددييات؟ ،مددن أيددن أ ددى اينسدداد؟ .وهددذد ال عدددو قونهددا أقاددر مددن
روايي دصا وياليي )).703
وماااان ذلااااك أيضااااا مددددا ق ب دددده المجلددددي العلميددددي ال طوريددددي
،)SCIENTISTفددي أحددد أعدددادها عددن حددال ال طوريددي العطددويي فددي العددالم
وموادف العلمان منها ،فكاد مما دال ه أنهدا أ دارت إلدى إد هدذد النةريدي فدي
راجددع مسد مر فددي العددالم !! ...وأدرجد وريطددي للعدالم بيند فيهددا البلددداد
ال ي راجع فيها نةريي دارود بسرعي  ،و قدم فيها فكرة الصلد  ،وأوردت
العديددد مددن المعلومددات وا ردددام المايدددة الم علقددي بددذلك ،منهددا فددي (( قوريددا
حاليكددا  2555مددن رجددال العلددم مددن أنصددار فكددرة الصل د فددي (وحدددة أبحدداث
الصلد ) هندداك !!..وفددي روسدديا  :مادددي مدن رجددال العلددم فددي (جمعيددي أبحدداث
الصل د ) فددي موسددكو !!..وفددي إنجل ددرا  :هندداك ألادداد مددن رجددال العلددم مددن
أعطان (حرقي علم الصل ) !! .704))..وذقدرت أيطدا وجدود علمدان عديددين
فددي :الدددانمارك  ..وقندددا  ..وأسدد راليا  ..ونيوهيلندددا ي بنددود فكددرة الصل د ،
ويددردود نةريددي دارود ،مددنهم أس د اذ الكيميددان الحيويددي فددي جامعددي الهددا
البروفيسور مينال بيي يقول " :إد نةريي ال طور ورافي ".705
(

NEW

وإنها ًء العتراضات التطوريين من المالحدة وأمادالهم او مهدا بداع را
طددليلي معددرو عددنهم  ،وماددادد أنهددم عندددما يعجددمود عددن قددديم ا دلددي
الحاريي والوادعيي على حدوث طورهم العطدو الممعدوم فدإنهم ي سد رود
وي هربددود وي علقددود بدددعو أد ال طددور ال يحدددث إال بعددد مددرور عنددرات
ومئات الماليدين مدن السدنين ،ولهدذا ال يُمكدن أو مدن الصدع رؤيدي حوال ده
والعادددور علدددى حاريا ددده.مدددن ذلدددك ددددول الملحدددد ري ندددارد دوقيندددم (( أمدددا
الداروينيدي فهدي نةريدي عمليددات راقميدي بطيئدي جددا ح ددى انهدا ك مد علددى
مددد ي ددراوح بددين اآلال إلددى الماليددين مددن العقددود )) .706دولدده هددذا هادددف
 703مق طاات صاع االلحاد ،من دىات حراس العقيدة ،على النبكي المعلوما يي . .
 704اق نافات مصالاي لنةريدي ال طدور االنسداد و القدرد  ،مدوندي نسدف ايلحداد  ،موددع ، ،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM
على النبكي المعلوما يي .
 705اق ندافات مصالادي لنةريددي ال طدور االنسدداد و القدرد  ،مدوندي نسددف ايلحداد  ،مودددع ،،/HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM
على النبكي المعلوما يي  .وانةر مودعTY FAQ.PHP/WWW.DISSENTFROMDARWIN.ORG//:HTTP :
 706ري نارد دوقينم :الجديد في االن صاب الطبيعي -صانع الساعات ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة ، 2552 ،ي.12:
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وم هاف وال حقيقي له بدلي المعطيات العلميي القطعيدي مدن السدج الحادر
وعلم الورافي والايميان والوادع ال ي أفب بطالد القدول بدال طور العطدو
الممعددوم .فبمددا أد هددذا ال طددور هددو مددن ورافددات ال طددوريين ،وباطد دطعددا
فدعو طول همن ال طور ال ديمي لها وم هاف ي وهاداي،وال يصح القول بها،
د بطالد ال طور يس لمم ح ما بطالد ال برير بطول الممن.
ووالصددددي ردودنددددا علددددى اع راضددددات ال طددددوريين ال طددددليليي الكايددددرة
والم نوعي هي أنه يج علينا أد ال نسار للرد على بها هم واع راضا هم
و طددليال هم مددن منطلدد جمدددي  ،وإنمددا دبدد ال طددرق إليدده يجدد أد ندددرد
الجميئددات إلددى الكليددات ،والاددرو إلددى ا صددول ،والةنيددات إلددى اليقينيددات
لنقطع الطري على ه الن من أد يجرونا إلدى أمدور جانبيدي ويند لوننا بهدا،
ويودعونندددا فدددي أمدددور وططوهدددا لندددا مدددن جهدددي ،ونبطددد أالعيدددبهم ونكندددف
مويرا هم ووداعهم من جهدي أودر  .مدن ذلدك مداال فبمدا أنده سدب أد أدمندا
ا دلي والنواهد القطعيي من السج الحار وعلم الورافي والايميان والوادع
علدددى بطدددالد ال طدددور العطدددو بنوعيددده  ،فدددال دددك أد قددد اع راضدددا هم
و بها هم باطلي دطعا ،ويجد ردهدا ودحطداها ب لدك الن دادج القطعيدي .فدم ال
ب س بعد ذلك من ال وسدع فدي الدرد علدى دبها هم انطالددا مدن لدك الحقداد
الحاسمي و وسعا وافرا ُن ومميدا من الردود عليها .
وإنها ًء لهذا الفصل -الثالاث -يُسد نج منده أوال إد ددول العقد الملحدد بد د
الحياة ظهرت صدفي على وجده ا ر لينادي ال ددو ايلهدي فدي ظهورهدا
هددو هعددم م هافدد وهادددف وباطدد  ،وال يصددح االح جددا بدده أصددال ،د
الصدفي ال ناي الااع وال قع إال به ،و كود انعكاسدا لصداا ه .فقدول العقد
الملحد ب لك الصدفي يجعلها الصرافي الاانيي ال ي أدام عليها إلحادد بعد وراف ه
ا ولى :العدم ول ناسه مدن العددم ف صدبح قوندا!! .وسد ي بعددها ورافدات
أور  ،د العق الملحد عندما أدام دينه على هدم العق والوحي والعلم فإنه
لن يبني دينه إال على الصرافات وا وهام!!.
ثانيا  :لقد أظهر نقدنا للعق الملحد في دوله بال طور العطو الممعدوم
أنه يع قد بعقيدة ورافيي ،وأفب ندا با دلدي الحاسدمي مدن السدج الحادر وعلدم
الورافدي والايميددان والوادددع أد ال طددور العطددو باطد دطعددا  ،وأد ا حيددان
ُولقددد ولقدددا واصدددا مناصدددال  .وأد االع راضدددات ال دددي ي يدددد بهدددا طدددورد
الممعدددوم ويدددرد بهدددا علدددى أدلدددي مصالايددده هدددي مجدددرد ُ دددبهات و طدددليالت
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وم الطددات ليس د بصددحيحي دطعددا ،د نق د ال طددور العطددو وإبطالدده
يس لمم ح ما بطالد لك االع راضات والنبهات وال العبات.
ثالثا :بين من نقطدنا لل طدور العطدو وإبطالده أنده نقد ينطبد علدى
ال طدددور العطدددو ويندددمله قلددده ،ب ددد النةدددر عدددن آليا ددده ،أهدددو طدددور
داروينددي ،أو موجدده ،أو دددريجي أو فجددادي ،د ا ص د واحددد هددو القددول
بال طور الممعوم  .وبما أنه أبطلنا القول بال طور العطو  ،فيليا ده س سدقق
ح مددا  ،وال معنددى للكددالم عنهددا بعددد هدددم أصددلها  .فددال فددرق بددين ال طددوريهن
الدددارويني والموجدده ف صددلهما واحددد ،وال ديمددي لل اري د بينهمددا فمددن ي د من
بال طور العطو الدارويني أو الموجه فهو دد والف دين ايسالم ونقطه،
ووالف أدلي العلم والوادع ،وف ح على ناسه بابا من الطدالل ددد يوصدله إلدى
الكار ودد يلحقه بالمالحدة ،نه أصبح يع قد بعقيدة هي من اهم عقاددهم.
رابعا :لقد ا طح مما ذقرناد أد السج الحار هو أقبر دلي علمي علدى
هدددم ال طددور العطددو ونقطدده نقطددا دطعيددا .ندده هددو ال دداري الطبيعددي
لألحيان على وجه ا ر  ،إنده ما داح الماضدي والحاضدر معدا .لقدد دددم لندا
ا دلي الماديي القطعيي في طبقات ا ر ومص لف أندوا الم حجدرات علدى
هاف وهيف وبطالد ال طور العطو الممعدوم .ولهدذا وجددنا ال طدوريين
من المالحدة وأماالهم لما أدرقوا أد معطيات السج الحار هدم طورهم
الممعوم او لقوا سجال حاريا هاداا فصلود علدى مقاسدهم  ،و علقدوا بندبهات
واع راضات لل نوي بها علدى السدج الحادر والقدادلين بده محاولدي مدنهم
لطمس حقادقه وإبعاد اهد العلدم مدن االه مدام بده والدرد بده علديهم مدن جهدي،
و د لوهم بحكايددي الطاددرات والمورفددات ،وال نددابه بددين ا حيددان وا عطددان
ا فريي من جهي أور  .مدع أد الحقداد ال دي أظهرهدا السدج الحقدر هدي
أدلدي دطعيددي علدى بطددالد ال طدور العطددو مدن أساسدده و هددم قد النددبهات
واالع راضات ال طليليي ال ي دال بها ال طوريود من المالحدة وأماالهم.
خامسا :لقد بدين مدن نقددنا لل طدور العطدو أد العقد الملحدد أددام دولده
بال طور على منهجه االس داللي الذ نادنناد في الاص ا ول ،وا طح أنده
منهج هادم للعق والوحي والعلم .فال مم به عندما دال بصرافي :إد العدم ول
ناسدده ف صددبح قونددا!!  .وأوددذ بدده عندددما دددال بصرافددي الصدددفي ال ددي أوجدددت
الحيدداة علددى ا ر !! .وطبقدده عندددما دددال بصرافددي ال طددور العطددو  ،ال ددي
وسعنا فدي نقددها وأفب ندا هاف هدا وبطالنهدا  .إنده عقد أددام دينده علدى فدالث
ورافات هي الم سسي صوله ولاالوفده الصرافدي ايلحداد  ،فعد ذلدك نده
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عق ال حكمه ضوابق العق وال الوحي والعلم وإنما حكمه ضوابق أهوادده
وان هاهي ه وأوهامه  ،و اد بين ضوابق ا والق وضوابق ا هوان!!.
وأخيرا – سادساا  :-يُسد ن ج مدن نقددنا لقدول العقد الملحدد بالصددفي فدي
ظهددور الحيدداة علددى ا ر ودولدده بددال طور العطددو فددي ظهددور ا حيددان
و نوعهدا؛ أندده ح ددى وإد فرضدنا جدددال صددحي االسد دالل بالصدددفي -مددع عدددم
صح ه -فهي ال ناي الااعد  ،ومدن فدم يبقدى ال ددو ايلهدي ضدروريا لنند ة
الحياة  ،د الصدفي ال ناي الااع  ،وإنما عندي أد الااعد فعد عملده عبادا
أو ب ير دصد ،أو عمد ذلك الاع  .وناس ا مر يُقال في ال طدور العطدو ،
فح ى لو اف رضنا جدال أنه صحيح -وهو ليس بصحيح -فهو ال يناي ال ددو
ايلهي في ظهور الألحيان و نوعها ،وإنما هدو يابد الطريقدي ال دي او ارهدا
هللا عالى في ولقه لألحيان على وجه ا ر .
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الفصل الرابع
نقد العقل الملحد في رفضه للدين ،ولماذا يلحد ؟
أوال :نقد العقل الملحد في مواقفه من الدين :
ثانيا :نقد العقل الملحد في موقفه من العالقة بين الدين بالعلم :
ثالثا :نقد العقل الملحد في موقفه من وجود الشر في العالم:
رابعا :لماذا يلحد العقل الملحد:
 :10أسباب اإللحاد :
 :12آثار اإللحاد عل الملحد :فكرا وقلبا وسلوكا .
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نقد العقل الملحد في رفضه للدين ،ولماذا يلحد ؟
ال ك أد مودف العق الملحد من ا ديداد هدو الدرف بحكدم أنده موددف
هو ام داد ينكارد وجود هللا عم وج  ،فمن قار بصالقه فال يُمكدن أد يصددق
ب د دينا من ا دياد هو من عند هللا .لكن موداه هدذا لديس صدحيحا بحكدم أنده
سب أد بينا بطالد دوله بايلحاد وإنكارد للصال عم وج  .لكن هذا ال يعني
أد مواداه من ا دياد قلها باطلي  ،فقد وجد من بينها موادف صحيحي بحكم
أد ا دياد ليس قلها من عند هللا ،فهي أيطا مملونة با باطي والصرافات،
وهي أدياد أرضيي او لقها اينساد حس أهواده ،وليس منها إال ديدن واحدد
هو من عندد هللا ه وجد  .وعليده فمواداده الرافطدي للددين قايدر منهدا صدحيح
لكنها ال نطب على الدين الح الذ هو دين هللا عالى  ،وإنما نطبد علدى
ا ديدداد الباطلددي.وهددذا ي طلدد عددر موادادده مددن الدددين ومنادندد ها لبيدداد
صحيحها من سقيمها  ،وبعدها يد ي البحد عدن أسدباب إلحداد العقد الملحدد
واآلفار ال ي انعكس عليه.
أوال :نقد العقل الملحد في مواقفه من الدين :
َوجَّه العق الملحد ان قادات قايرة إلى ا دياد قلها من دود اريد بينهدا،
فا صذ منها موداا واحدا هو أنها قلها باطلي ح دى وإد او لاد فيمدا بينهدا فدي
جوان عل ب صولها وفروعها .فهي جمعيا عندد قذلك ،فمدا هدي أهدم لدك
االن قددادات ال ددي وجههددا إليهدددا ؟ ،وهدد هددي صدددحيحي أم هددي مددن دددبهات
و حرياات العق الملحد ؟ ،وإد قاد بعطدها صدحيحا فهد َصد ُدق علدى قد
ا دياد ؟  ،وه فَهَم العق الملحد الدين فهما صحيحا؟.
أولهااا أد الملحددد بر رانددد راسد بعدددما ذقدر أدددوال منسددوبي إلددى المسدديح –
عليه السالم -فمدحها وأفنى عليهدا  ،فإنده مدن جهدي أودر ذقدر أمدورا دكك
بها في وجود المسيح وأنكر أدواال نسب إليه  ،فكاد مما داله (( :وأع قد أنه
لددم يهد م أحددد ب حليد السد ال ال دداريصي عددن صصدديي المسدديح  ،فمددن ناحيددي
اريصيي  ،يساورنا النك في وجود المسيح أصالك  ،وإذا ما قاد موجوداك فإننا
لددم نكددن لنعددر أ ددين عندده  ،فلهددذا لددن أحل د الس د ال ال دداريصي نةددراك
لصدددعوب ه  .بددد سددد ق اي ب حليددد المسددديح قمدددا ورد فدددي أسددداار اينجيددد
وإصحاحا ها  ،م صذاك من الروايات اينجيليي مصدراك لي  ،وس د طع بعد
الحبكات ال ي ال أجد فيها أ حكمدي بالنسدبي لدي  .لسدب أو آلودر  ،لقدد ه
ظدن
المسدديح أد ددومدده الادداني سددي حق دب د ممددات ق د البنددر فددي ذلددك الود د .
وهنداك الكايدر مدن اآليدات ددل علدى هدذا الةدن  ،منهدا قمدا ورد  " :وم دى
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طردوقم في هدذد المديندي فداهربوا إلدى ا ودر  .فدإني الحد أددول لكدم  :ال
ملكود مدد اسرادي ح ى ي ي بندي اينسداد"  .وهنداك الكايدر مدن ا مداقن
ال ي ه
ظن فيهدا المسديح أنده سديةهر فيهدا حسد ال وديد الممندي للعديدد مدن
ا حيان آنذاك  .لقد قاد هذا إيماد معاصريه الذين آمنوا بقدومه  ،وقاد هدذا
هو ا ساس ا والدي ل عاليمه  ،ولكنه لم يةهر  .قدذلك ددال المسديح  " :فدال
ه موا لل د  ,د ال د يه م بناسه" وأ يان من هذا القبي نجدها فدي اينجيد
 ،وهي بنر بقدومه الااني م نب ك أنه سيحدث في ف رة دريبي آنذاك  ،ولكنه لم
ت فدي الا درة ال دي وعدد بهدا  ،ور دم هدذا فمداهال العديدد ين ةرونده ...لقدد
يد ي
ص هدق المسيحيود القدمان هذد ال عداليم  ،و جنبدوا الندك فيهدا  ،نهدم وجددوا
أد عودة المسيح دريبي  .إد هذا يكنف أد المسيح لم يكن حكيما ك حينمدا بندر
عال من الحكمي قما هو حال العديد من
ددر ٍ
بقرب مقدمه  ،وإنه لم يكن على ٍ
ك 707
البنر العاديين  ،ولم يكن ذقاؤد عاليا ك أو إلهيا )) .
وماان ذلااك أد الملحددد س د يان هوقين دغ هددو أيطددا وجدده ان قددادات للك دداب
المقدس ،فقد قدرر سدصري ه مدن ((اف درا علمدان الك داب المقددس أد عمدر
الكود  4555سني فقق...فيقول في ق ابه ا وير -ال صميم الكبير ... -إذا ه
وضع ايله الحاريات القديمي ال ي عمرها يقددر بماليدين السدنين ليصددعنا ؟!
ربما ؟!)).708
أقااول :أوال إد لددك االن قددادات الموجهددي للك دداب المقدددس صددحيحي مددن
دود ك ،وهي ي من في  ،فالديان اد النصرانيي واليهوديي –قمدا همدا
فددي الك دداب المقدددس -مملون دداد با باطي د وال نادطددات وا وطددان العلميددي
وال اريصيي مما يعني دطعا أنهما يس حي أد يكونا وحيا إليها .709لكن وجدود
ذ لك ال يعني ح ما أد المسيح لم يكدن صصديي حقيقيدي  ،وال أد لدك ا ددوال
المنسوبي إليه أنها من أدواله ،ب هي ليس من أدواله دطعا  .قمدا أد بطدالد
الديان ين النصرانيي واليهوديي ال يعني بطالد ق ا دياد وعدم وجدود الددين
الح  .قما أد بطالنهما ال يعني عدم وجود هللا  ،وإنما يعني أنهمدا ليسد ا مدن
عند هللا  ،أو أنهما قانا قذلك فم حرف ا وفقد ا الصب ي ايلهيي .علمدا ب نده قمدا
أد وجود ا وطان وا باطي في ق د ا ديداد الباطلدي ال ينادي وجدود الددين
الح ؛ فإد وجودها في لدك الك د أيطدا ال يجعد ايلحداد حقدا وال أصدوله
صدحيحي .بد العكددس هدو الصددحيح ،فقدد سددب أد بيندا أد ايلحدداد قلده باطد
بمنهجه وأصدوله  ،وددد ددام علدى هددم العقد والدوحي والعلدم .فايلحداد لديس
أحسن حاال من ا دياد الباطلي وق بها المقدسي ،ب هي أحسن حاال منه نها
 707بر راندددد راسددد  :لمددداذا لسددد مسددديحيا ؟ ،مبحددد  :الصلددد فدددي عددداليم المسددديح  ،مودع و رفدددي اال جددداد المعددداقس للاكدددر النقدددد وال ندددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
 708الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 709أفب ذلك با دلي القطعيي في ق ابي :الك اب المقدس ليس وحيا إلهيا ،وهو مننور ورديا وإلك رونيا .

311

على ا د قوم على أص واحد صدحيح يجمعهدا هدو االددرار بوجدود ودال
ول الكود؛ وأما ايلحاد فليس لديه وال أص واحدد صدحيح يقدوم عليده قمدا
بيناد سابقا.
وال دك أد الك داب المقددس والك د المقدسدي ا ودر المص لقدي سداهم
في إلحاد قاير من الملحدين ،وننر ايلحاد  ،إال أد ذلك ال يرفع عدنهم اللدوم
والمس وليي؛ فكاد من الواج عليهم البح عن الدين الح  ،وح دى وإد لدم
يصلوا إليه لسدب أو آودر ،فدإد هدذا ال يلدمم ايلحداد؛ وقداد علدى الملحدد اد
ياكدر جيدددا دبد أد يلحددد د فسدداد لددك الك د المقدسددي ال يعنددي عدددم وجددود
اهللا؛ فيمكن لإلنساد أد يكادر ب لدك الك د الااسددة ويبقدى م مندا بداهلل نده ال
وجد عالدي ح ميي بينها وبين الكار باهلل.
ثانيا :بالنسبي لمودف سد يان هوقيندغ مدن الك داب المقددس بسدب أوطادده
فواضح أد (( دافع هوقنج لذلك هو الصرا في داوله بين صاريف ا دياد
المحرفي وا دلي العلميدي ال دي ندير لوجدود ودال فلدم يسد طع عقلده ال وفيد
بينهما فصلا أنه البد اد العلم سي ي بنين يناي وجدود الصدال ...فدال يمكدن
لصددال أد يقددول هددذد الصرافددات  -النا جددي عددن ال حريددف .-وواضددح أد هددذا
وجده فكددر م لددوط ولدديس علمددا)).710و((الم دابع لك د هوقنددغ يالحد أندده
ي صددبق فكلمددا دددادد بحادده إلددى وجددود وددال للكددود اصددطدم ب سدداطير االديدداد
الوفنيدي و صدادم الك دداب المقددس مدع العلددم فيدنكا علدى عقبيدده إلدى الالسدداي
ايلحاديدي وهكددذا دواليدك ودددد أسد عر هوقنددغ عبدر ق ابدده ا ويدر دصددا
الصل عند عوب العالم بدايي مدن دياندات وفنيدي ربمدا ال يددين بهدا أحدد اآلد
فددي أد ددال أفريقيددا وصددحار أسدد راليا ومددرورا بددديانات لنددعوب أمريكددا
الال ينيي والهنود الحمر و عوب آسديا وان هدان بقصدي الصلد قمدا وردت فدي
الك داب المقدددس وأوددذ بددالطبع فددي السددصريي منهددا وريددي و صددريحا لمصالاددي
ااصدي هدذد القصدا للعلدم وام الدهدا ب سداطير مطدحكي...وا صدذ مدن ذلدك
ذريعي للقول ب د الددين ال أمد فيده وال فادددة منده ...لكنده نسدي ديئا بسديطا،
نسي دينا يدين به مليار ونصف المليار إنساد ،نسي فاني أقبر ديدن فدي بلددد
بريطانيا نسي دينا ي واف مع العق والعلم والاطرة السويي .لكدن هد بالاعد
نسي د.هوقنغ ايسالم)) .711أم ناساد ؟،وه قاد يجهله أم جاهله ل ايي في
ناسه ؟ .
الموقف الثاني :ماادد أد العق الملحد ا صذ موداا واحدا من ا دياد دود
اري  ،فهو ينقد دينا من ا دياد في أمدر مدا فدم يعممده عليهدا قلهدا .مدن ذلدك
دول الملحد بر راند راس نقد به النصرانيي فم عمدم حكمده علدى الددين قلده،
 710الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
 711الرد على س يان هوقنج ونقد ال صميم العةيم  ،مودع من د ال وحيد ،على النبكي المعلوما يي.
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فقال (( :إد هذد هي ال ايي من فكرة أننا سنصدبح منحطدين إذا مدا صليندا عدن
الدين المسيحي  .يبدو لي أد ا صاي الذين دينوا قدانوا هدم ا قادر ذنبدا ك .
ولسو جدود هذد الحقيقي علدى درجدي مدن الصطدورة  ،فكلمدا اهدادت ددوة
الدددين وصددالب ه فددي أ عصددر مددن العصددور  ،اهدادت الوحندديي والقسددوة
وانقطع الصلي في عالدات البنر)).712
ودددال الملحددد ري نددارد دوقينددم (( :أنددا ضددد الدددين ندده يعلمنددا أد نكددود
راضين بعدم فهمنا للعالم)) .713

أقول :إد العق الملحد عندما ا صذ موداا واحددا مدن ا ديداد ومدن دطداياد
ا ور ا صذد أوال من عقيد ه ايلحاديدي ،فهدو موددف ذا دي م عصد لدينده،
وهددذا انحددرا منهجددي فددي االس د دالل .د ايلحدداد لدديس حقيقددي فاب ددي ،فهددو
باط دطعا قما بيناد ،وعلى أد قدير فهو ظني اح مالي باع را المالحددة
أناسهم قما بيناد في الاص ا ول .ومن هذا حاله ال يصح االح كدام إليده وال
أد يُجعد حكمدا علددى يدرد  ،وإنمدا يُحد كم فدي القطدايا الصالفيددي إلدى ا دلددي
الصحيحي من العق والدين والعلم  .فيج على العق الملحد أد ال ي صذ دينه
ايلحاد َحكما وال منطلقا إال بدلي صحيح من مصادر المعرفي.
وثانيا علدى الملحدد أد يعلدم أد بطدالد أقادر ا ديداد ال يعندي أد هللا يدر
موجود ،وال أد وحيه ال وجود له في ا ر  .قما أد بطالد لك ا دياد ال
يناي عنها أنها قوم على حقيقي رعيي وقونيي وعقليي قبر  ،هي أنها قوم
على االيمداد بداهلل  .وهدذا ودال ايلحداد فهدو يقدوم أصدال علدى فكدرة باطلدي
عقال و رعا وعلما  ،هي إنكدارد وجدود هللا عدم وجد  .فايلحداد قلده باطد ،
وال ا دياد الباطلي  ،فهي مدع بطالنهدا فدي أقادر مطدامينها إال أنهدا قدوم
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علددى حقيقددي هددي االع قدداد بوجددود وددال للكددود .لكددن ايلحدداد باط د جملددي
و اصيال ،وهادم للعق والعلم أقار مما هدم ه ا دياد الباطلي.
ويالح على المالحدة  -ومعةمهدم مدن ال درب -أنهدم البدا مدا يا قددود
النةرة الصحيحي للدين  ،فليس عندهم النةرة الصحيحي لده .فهدم ينةدرود
إلى ا دياد وينقدونها انطالدا من الديان ين النصرانيي واليهوديي  .وهذا وط
واضح وانحرا منهجي قبير ،وال يصح النةر وال الحكم على ا دياد مدن
ودددالل الدددديان ين النصدددرانيي واليهوديدددي ،وال أد يحكدددم علدددى قددد ا ديددداد
بددالبطالد بدددعو ايلحدداد  ،أو ندده وجددد أقاددر ا ديدداد باطلددي لمددا فيهددا مددن
أباطي و نادطات وأوطان ،وإنما يج عليه أد ينةر إلى الدين انطالدا من
مودددف حيدداد يقددوم علددى ا دلددي والمعطيددات العلميددي الصددحيحي وبهددا يحكددم
علددى ا ديددداد ويُمحصددها ،فددديُعمم موضددع ال عمددديم ويُصصددا فدددي موضدددع
ال صصيا ،ويس اني ما يس ح االس انان  .فم بعد ذلك يادر االح مداالت
الم علقي بحقيقي ا دياد  ،فهي ال صدر عدن فالفدي اح مداالت :إمدا أد كدود
قلها صدحيحي ،أو قلهدا باطلدي ،أو يكدود واحدد منهدا صدحيحا والبدادي أديداد
باطلدي .فددا ول ال يصدح د ا ديدداد الموجدودة علددى ا ر م نادطدي فيمددا
بينها فال يُمكن أد كود قلها صحيحي.
الااني :أد كود قلها باطلي ،وهذا ممكن وياب بالنقد وال حقي  .والاالد
أد يكددود واحددد منهددا صددحيحا وهددذا ممكددن أيطددا وي بددين بالنقددد وال محدديا
أيطا .وبنقدد لالح مالين يص إلى الددين الحد باالح مدال الاالد وهدو ديدن
ايسالم وعليه أد يع نقه .وأما اذا اف رضنا جدال أنه لم يص إلى الدين الح
عندددما نقددد االح مددالين الادداني والاال د  ،فهنددا يج د عليدده أد يبقددى م مسددكا
بمنهجدده العلمددي الحيدداد وال يكاددر بصالقدده ،ويواص د بحادده ويبقددى م مسددكا
بالدين الاطر القادم على بديهيات العق وحقاد العلم ح ى يص إلى الدين
الح  ،ولَئين يموت باحاا عنه وير له من أد يموت ملحدا أو على دين باط
 .وبذلك يكود دد ا صذ موداا علميا من ا دياد  ،لكن هذا ال نجدد عند معةدم
المالحدددة ،فقددد بنددوا موداددا واحدددا وعممددود علددى ا ديدداد قلهددا انطالدددا مددن
الددديان ين النصددرانيي واليهوديددي ،وهمددا ديان دداد باطل دداد ويس د حي أد يكونددا
وحيددا إلهيددا ،وهددذا أمددر فاب د بعنددرات ب د ومئددات ا دلددي العقليددي والعلميددي
وال اريصيي ليس هنا موضع اصيلها ،714ونادس ا مدر ينطبد علدى ا ديداد
ا رضيي المعروفي قالبوذيي  ،والهندوسيي ،والمراد يي ،فهي ديانات وفنيي
عدديي قدوم أساسدات علدى الصرافدات وا باطيد وال نادطدات ،لكدن ذلدك ال
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ينطب علدى القدرآد الكدريم أبددا ،فهدو الدوحي ايلهدي الوحيدد الموجدود علدى
وجه ا ر  ،وهو الك اب المعجم الوحيد في العالم.715
وبما أد ا مر قذلك فإد العق الملحد عموما قاد بعيدا عن الددين الحد ،
فانطل أوال من إلحادد الباط  ،فوجد أديانا باطلي فنقد باطال بباط فودع في
أباطي أور  ،فم عمم مواداه على ق ا دياد  ،فلم يص إلى الدين الح ،
و قان نةرا ه إلى الدين مجانبي للصواب البا؛ ا مر الذ هاد في ضدالله
وإلحادد وأبعدد عن الصراط المس قيم وص هع عليده معرفدي الحد والرجدو
إليه.
ثالثا :ال ك أد الناس الذين ي منود با دياد الباطلي ورضوا بهدا عدن علدم
فهم على وط وفي ضدالل قبيدر وسيحاسدبهم هللا عدالى حسدابا عسديرا .لكدن
الملحد هو أقبر جرما مدن أ بدا ا ديداد الباطلدي ،نده قادر بصالقده وحدارب
دينه وأنبياده  .لكن اينساد الذ رف ايلحاد وا دياد الباطلدي  ،لكنده ظد
م منا باهلل و ر في البح عن الدين الح  ،فإد مات ولم يصد إليده فهدو
أحسددن مددن المالحدددة وأ بددا ا ديدداد الباطلددي ،ندده مددات م منددا بدداهلل وعلددى
الاطرة طالبا للح  .لكن اينساد الذ مات على الدين الحد  -ديدن ايسدالم-
فهو أحسن ه الن دطعا ،لكن الملحد هو أسدوأ النداس حداال  ،وأقادرهم جرمدا
وذنوبا .
ولدديس صددحيحا دددول الملحددد بر رانددد راس د ب ندده (( قلمددا اهدادت دددوة
الدددين وصددالب ه فددي أ عصددر مددن العصددور  ،اهدادت الوحندديي والقسددوة
وانقطع الصلي في عالدات البنر)) .716فهدذا لديس حكمدا عامدا وال مطلقدا،
وال يصدق على ق ا دياد ،فال اري ينهد أد معةدم الحدروب المددمرة فدي
سدباب سياسديي واد صداديي
اري البنريي لم كن بسب الدين ،وإنما قان
منذ همدن الارعندي إلدى اليدوم  .فداح الل الادرس لمصدر ،واود الل ا سدكندر
المقدددوني لمصددر وبددالد فددارس و يرهددا لددم يكددن بسدد الدددين .والحددروب
المدمرة والطويلي ال ي حدف في أوربا في القرد ال اسع عنر لم كن بسب
الدددين .وحددروب و وسددعات نددابليود لددم كددن بسددب الدددين  ،د الرجد قدداد
أصال ملحدا .والحرب العالميي ا ولى والاانيي قان ا أقار دمارا وبناعي فقُ
فيها عنرات الماليين من البنر ،ولم حدفا بسدب الددين .واسد عمار ال درب
للعالم الاال وما حدث فيه من د ودمار ونه للاروات عنرات السدنوات
لم يكن بسب الدين.
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إد هذا الملحد يجه أو يجاه أد المالحدة هم أيطا لهم دين يدينود به
هددو ايلحدداد ،ودددد اوصددلهم إلددى أد جعلهددم قالدددواب عندددما جددردهم مددن ق د
الطوابق ا والديي والعلميي قمدا بينداد سدابقا .وعنددما أوصدلهم إلدى ار كداب
مجدداهر رهيبددي ربمددا لددم ينددهد لهددا ال دداري مادديال ،ولددم يقددم بهددا أ ديددن مددن
ا دياد .منها مجاهر ار كبها لينين ،وس الين  ،وماو سي ونغ ،و بولبدوت،
د لدددوا عندددرات الماليدددين مدددن النددداس همدددن المعسدددكر النددديوعي فدددي القدددرد
العندددرين  .فهدددذا الملحدددد ال يددد كلم بعقالنيدددي وال بعلميدددي وإنمدددا يددد كلم بهدددو
وعصبيي إلحاديي أعم ه عن الحقيقي.
رابعا  :بالنسدبي لقدول الملحدد دوقيندم فايده حد وباطد  ،نده ال دك أد
ا دياد الباطلي دد طمن أوطان علميي و نادطدات وأباطيد ومسد حيالت؛
وهددي دددد حاد أ باعهددا علددى ابعدداد العقد والعلددم مددن الصددو فددي مكونا هددا
المصالاددي للعلددم قوسدديلي يواددان أوطادهددا وصددر الندداس عنهددا .لكددن ذلددك ال
ينطب على دين ايسالم أبدا فالقرآد الكريم قله علم (( َولَئي ين ا َّبَ حع َ أَ حهد َوانهُم
ين)(البقدرة ،))140 :و طدمن
دن الةَّدالي يم َ
دك إي َذاك لَّ يم َ
ك يم َن حال يع حل يم إينَّ َ
ِّمن بَ حع يد َما َجان َ
عندددرات المئدددات مدددن الحقددداد العلميدددي وأمدددر بالبحددد العلمدددي فدددي الدددناس
والمج مع والطبيعي بإ با المنداهج االسد دالليي والبحايدي الصدحيحي الموافقدي
للعلدم  .و طددمن أيطددا أساسدديات ولد الكدود فعرفنددا بهددا  ،فد كلم عددن نند ه
ودوانينه ونهاي ه .والنواهد علدى ذلدك قايدرة جددا لديس هندا موضدع ذقرهدا،
منهددا مدداال دولدده عددالىَ (( :والَ َ حقد ُ
در
حس لَد َ
صد َ
دك بيد يه يع حلددم إي َّد ال َّسد حم َع َو حالبَ َ
دف َمددا لَدي َ
داد َع حندهُ َمسحد ُ والك)(ايسدران ،))32 :و((دُد ح يسديرُوا فيددي
ك َق َ
َو حالاُد َ ا َد ُقد ُ أُولددـئي َ
ُنن ُئ النَّ حند َةَ حاآل يود َرةَ إي َّد َّ
حف بَ َدأَ حال َص حل َ فُ َّم َّ
هللاَ َعلَدى ُقد ِّ
ا ح َرح ي فَانةُرُوا َقي َ
هللاُ ي ي
ددي ٍن دَدد يدير)(العنكبددوت ،))25 :و((دَدد حد َولَدد ح يمددن دَ د حبلي ُك حم سُددنَن فَ يسددير ح
ُوا فيددي
َ ح
ا َرح ي فَدددا حنةُر ح
ين)(آل عمدددراد ،))131 :و((َا
دداد َعاديبَددديُ حال ُم َكددد َّذبي َ
ددف َقد َ
ُوا َق حيد َ
دار السَّد َما َوا ي
َم حع َن َر حال يج ِّن َو ح ي
اي ي
ندس إي يد اسحد َطَ حع ُ حم أَد َناُد ُذوا يم حدن أَ حدطَ ي
ت َوا ح َرح ي
ين َقاَدرُوا أَ َّد
اد)(الرحمن ،))33 :و((أَ َولَد حم يَد َر الَّد يذ َ
فَاناُ ُذوا َال َناُ ُذ َ
ود إي َّال بيس حُلطَ ٍ
ت َوا ح َرح َ َقانَ َا َر حقا ك فَاَ َ حقنَاهُ َما َو َج َع حلنَا يم َن حال َمان ُق َّ َ حي ٍن َحدي أَفَ َدال
اوا ي
ال َّس َم َ
ود)(ا نبيان. ))35 :
يُ ح يمنُ َ
ومددن جهددي اوددر إد هددذا الملحددد الم ددالق نسددي أو ناسددى بد د العلددم الددذ
ي باهى بده هدو بدر ن مدن ايلحداد والمالحددة ،وددد أفب ندا با دلدي القطعيدي أد
المالحدة هدموا العقد والدوحي والعلدم  ،ومارسدوا مص لدف وسداد ال طدلي
والصدا وال موير وال الع  ،وأوادوا الحقداد واو لقدوا ا قاذيد  ،و رقدوا
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حقددداد العلدددم وران ظهدددورهم و علقدددوا بددد هوادهم وورافدددا هم أوهدددامهم .إد
المالحدددة هددم أقاددر الندداس حرياددا وقددذبا و العبددا واف ددرن علددى العلددم ،الددذ
قناهم وهدم ق أصولهم وأفب بطالنها و هاف ها ،ققولهم بصل العدم لناسده
ف صبح قونا  ،والصدفي ال ي أوجدت الحياة ،وورافي ال طور العطو ال دي
أدمنا ا دلي القطعيي على بطالنها .فهذا الرجد وإووانده المالحددة هدم أعددان
العق والوحي والعلم من جهي ،فم ي ةاهرود هورا وبه انا بالعق والعلم من
جهي أور !! .
الموقف الثالث :يقدول الملحدد بر راندد راسد  (( :قلمدا اهدادت ددوة الددين
وصالب ه في أ عصر من العصور  ،اهدادت الوحنديي والقسدوة وانقطعد
الصلي في عالدات البنر))، 717و((الدين م سدس فدي صدميمه علدى الصدو
أوالك وأويددراك  ،إندده الصددو مددن المجهددول وال ددام  ،وقمددا دل د  ،الدددين
يوهمك ب د لك أوا ك قبيراك يرادبك ويرعاك ويقف معك في مناقلك وأهما ك.
إد الصدو هدو أسه الددين  ،الصدو مدن ال مدو  ،الصدو مدن الهميمدي ،
والصددو مددن المددوت  .إد الصددو هددو أبددو الوحندديي  ،ولهددذا يج د أد ال
ن عج لماذا سار الدين والوحنيي يداك بيد  .ذلك د الصو هو أساس هذين
النيئين ( الدين والوحنديي )  .إنندا بهدذا العدالم بددأنا ن عدر لل دو عدن أ ديان
جديدة  ،وبدأنا نسديطر عليهدا بمسداعدة ال يعلدم  .والعلدم اناصد عدن المسديحيي
ودرر مواجه ها  ،قما درر أد يواجه الكنيسدي  ،وددرر أيطدا ك أد يواجده قد
المقوالت واآلفدار ال رافيدي  .إد العلدم ددادر علدى مسداعد نا علدى صطدي هدذا
الصددو الددذ سدديطر علددى عقددول البنددر جيددال طويلددي  .إد العلددم هددو مددن
سيجعلنا ن صطى عقدة الصياالت والبح عن حلاان وهميين في السدمان  .إنده
وحدد القادر على حايمنا بالعمد – هندا فدي ا ر – وجعد هدذا الكوقد
مناسبا ك لنا قي نعدي فيده  ،بددالك مدن ذلدك المكداد الما در الدذ بندر نا بده
الكنيسي طيلي درود)).718
أقول :قالمه هذا فيه طلي و لبديس و لديق ،وفيده حد وباطد  ،وجهد
قبير بالدين الح  .نه أوال إد الصو ليس عيبا وال نقصا عندما يُنةر إليده
نةرة علميي ويوضدع فدي مكانده الصدحيح ،فاينسداد مصلدوق وماطدور علدى
الح الكرد والصو والرجان ،ولن يس طيع إنساد أد يمي ذلك ويُميله من
فطر ه وطبيع ه .والصو عندما يكدود فدي موضدعه المناسد ينادع اينسداد
وال يطرد ،فعندما يصا الصو الصحيح فإنه يدافع عن ناسه ،ويج هدد فدي
 717بر رانددددد راسدددد  :لمددددداذا لسدددد مسددددديحيا ؟ ،مبحدددد  :العامدددد العددددداطاي  ،مودددددع و رفدددددي اال جدددداد المعدددداقس للاكدددددر النقددددد وال ندددددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
 718بر راندددد راسددد  :لمددداذا لسددد مسددديحيا ؟ ،مبحددد  :الصدددو ققاعددددة صدددلبي للددددين  ،موددددع و رفدددي اال جددداد المعددداقس للاكدددر النقدددد وال ندددوير ،
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حماي هددا واالح يدداط لمددا دددد يصددبه فددي المس د قب  .وأهددم ددين يج د علددى
اينسدداد العاد د أد يه د م هددو اد يصددا علددى مس د قبله بعددد المددوت ،فيبح د
ويس ل ،ويصطق ويح اط وي هي له .وأما اينساد ال بي وال ُم اد ،والم درور
والد عس فهددو الددذ لددم يصددف علددى مسد قبله ومصدديرد بعددد المددوت .واينسدداد
الذ لم يصف من هللا عالى  ،فسيصا من يرد من البنر ،أو من المسد قب
 ،أو مدن المصداد الدنيويدي .ومدن الصطد الادادح وصدف الصدو بحكدم عدام
ب نه أبو الوحنيي ،فهدذا عمديم وطد  ،د الصدو الطبيعدي والعقالندي يكدود
سببا للنجاة ،نه يدفعنا إلى االح ياط والدفا عدن أناسدنا ،والصدو المع ددل
والصحيح يجعلنا نل دمم بالندرادع والقدوانين ،وهدذا هدو ودو ايجدابي .وأمدا
الصو الذ يجع اينساد جبانا وسلبيا فهو وو مدذموم ويجد الد صلا
منه .وق من الدين والعق يد مر ب جند الصدو السدلبي ،وال حلدي بدالصو
اييجابي .
ثانيا إد الدين الح ال يقوم أساسا على الصدو مدن هللا فقدق ،وإنمدا يقدوم
أيطددا علددى الرجددان والح د  ،فددال ديددن مددن دود هددذد المنطلقددات وال ايددات
ين آ َمنُ ح
دوا أَ َ د ُد ُحبهدا ك ِّ ههللي)(البقدرة، ))120 :
اييمانيي .بددلي دولده عدالىَ (( :والَّد يذ َ
وا َمدن يَرح َد َّد يمدن ُك حم َعدن يدينيد يه فَ َس حدو َ يَد ح يي ه
ين آ َمنُ ح
هللاُ بيقَ حدو ٍم يُ يحدبُهُ حم
و((يَا أَيُهَا الَّ يذ َ
ود إيلَى َربِّ يهد ُم حال َو يسديلَيَ
ود يَ حب َ ُ َ
ين يَ حد ُع َ
ك الَّ يذ َ
َوي يُحبُونَهُ)(الماددة ،))04 :و((أُولَـئي َ
ددداد
ك َقد َ
ب َربِّدددد َ
دددود َرحح َم َددددهُ َويَ َصددددافُ َ
أَيُهُدددد حم أَ حددددد َربُ َويَرح ُجد َ
ود َع َذابَددددهُ إي َّد َعدددد َذا َ
ت َويَد حد ُعونَنَا
دار ُع َ
ود فيددي حال َص حيد َرا ي
َمحح د ُذوراك)(ايسددران(( ،))01 :إينَّهُد حم َقددانُوا يُ َسد ي
ين)(ا نبيان . )) 55 :والدين الح عندما أمرنا
َر َ با ك َو َرهَبا ك َو َقانُوا لَنَا َوا ي يع َ
بالصو من هللا ورجاده وحبه أمرنا أيطا ب د ال نصدا البندر وال مصداد
الددددنيا ،وال نصدددا إال مدددن هللا عدددم وجددد  ،ددددال سدددبحانه (( :فَدددالَ َ َصدددافُوهُ حم
ين)(آل عمددراد))110 :و((فَ دالَ َ حص َند حدوهُ حم َو ح
او َند حدونيي
ود إيد ُقن د ُم ُم د ح يمني َ
َو َوددافُ ي
ود)(البقرة  ،))105 :و((أَال إي َّد أَ حولييَدان ه
هللاي الَ
َو ُ ي َّم ني حع َم يي َعلَ حي ُك حم َولَ َعلَّ ُك حم َ حه َ ُد َ
ود)(يونس.))22 :
َو حو
َعلَ حي يه حم َوالَ هُ حم يَحح َمنُ َ
والصددو عنددد المد من لدديس وددو دلد واضددطراب ويد س ،وإنمددا هددو
وددو يقددوم علددى اليقددين واالطمئندداد إلددى عدددل هللا وحكم دده ،فيددمداد إيمانددا
ورسووا و جاعي .وإنما الملحد هو الذ يصا من المس قب  ،ومدن المدوت
 ،نه يعلم يقينا أد إلحادد دادم علدى الهدو والندبهات والم الطدات ،فيعدي
في دل واضطراب ووو دادم من المس قب من اح مال مدن يكدود مدا دالده
الدين حقا ،فيصسر الدنيا واآلورة  ،ويكود مصيرد الصلود في العذاب المقيم.
والنواهد على دل الملحد واضطرابه قايرة جدا سنذقر بعطها الحقا .فهدذا
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الرجد م ددرور وم ددالق  ،ومعانددد ومكددابر ،أفددار لددك المددماعم وهددي نطبد
على المالحدة أناسهم ال على الدين الح وال على الم منين به .ولهدذا يندهد
ال اري والوادع أد المد منين هدم أقادر النداس صدبرا و دجاعي فدي الحدروب
وا همددات  .وأمددا المالحدددة فهددم أقاددرهم ووفددا وجمعددا وانهيددارا  ،ح ددى أد
الرديس ا مريكي إيمنهاور دال عن المالحدة أفندان الحدرب العالميدي الاانيدي:
(( ال يوجددد ملحدددود فددي الصنددادق )) .719علمددا بدد د هددذا الملحددد الم ددرور
الم عالم ووفه من دين الكنيسي هو من أسدباب إلحدادد ليد صلا منده وال يقدع
ح هيمن ده .فالرجد يهداجم الصدو وهدو ودادف مدن ديدن الكنسديي ويحدذر
منها ويح على مقاوم ها ووفا منها ومن دينها !!.
ثالثااا لدديس صددحيحا أد العلددم سيسدداعدنا علددى الد صلا مددن الصددو  ،د
الصو طبيعي وفطر فدي يولق ندا وال يُمكدن الد صلا منده ،و د العلدم هدو
ناسه الذ ساعد على ان نار الصو بين البنر قما ساعد في مينهم أيطا.
د العلم اس له الةلمي وأه ا هوان في ننر الاساد في العالم وال سدلق بده
علددى الطدددعاان ،قمدددا هددو حاصددد اآلد فدددي اسدد صدام الددددول الكبدددر العلدددم
وال كنولوجيا وسديلي لل سدلق ودمدع المعارضدين لهدا  ،ووسديلي لنهد فدروات
النعوب الطعياي .والعلم الذ عل به برا راند راس لم يحق مدا دوهم بده
وإنمددا جددان بن ددادج مدددمرة لإللحدداد وم يدددة لإليمدداد بدداهلل ،وب ديهن للمالحدددة أد
مصيرهم إلى جهنم إد مدا وا علدى ايلحداد ،فعلديهم أد يصدافوا علدى اناسدهم،
فالعلم ووفهم ولم يُطمئدنهم علدى مسد قبلهم .مدن ذلدك مداال أد بر راندد راسد
بنددى إلحددادد علددى القددول ب هليددي الكددود عندددما ق د مصددناه " لمدداذا لسدد
مسيحيا" سني 1521م  ،لكن العلم نق ذلك وأفب أد الكود ُولد مدن عددم
وأنده سدادر إلددى الدموال ،وهددذا ييدد للددين  ،و دداهد ددو علددى إمكانيدي يددوم
القيامي قما بيناد في بحانا هدذا .والملحدد يد من بصرافدي ال طدور فدإد العلدم ددد
نقطها ب دلي حاسمي ،منها المعطيدات العلميدي ال دي أظهرهدا السدج الحادر
هي أدلي دطعيي على بطالد ايلحاد ،فإذا قاد العلم قندف قايدرا مدن أباطيد
وأوطان الكنيسي وق ابها المقدس ،فإنه من جهدي أودر ددد هددم ايلحداد بكد
أصوله واصي أصوله الاالفي الصرافيي  .وهنا يج علدى اينسداد العادد أد
يصا من المس قب  ،ويح اط لناسه لما بعد الموت  ،وليس من العقد ال علد
با وهام والةنود و رك حقاد العلدم ال دي َطَداب بهدا مدع الددين.وأهمهدا أد
الكددود لدده بدايددي وسد كود لدده نهايددي ،ممددا يعنددي أد هللا موجددود ،ويددوم القيامددي
ح  ،أو على ا د ممكن جدا ،ويجد علدى اينسداد العادد أد يصدا علدى
 719هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد ،ي. 180 -184 :
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مس قبله ويح اط له ،ومن لم ياع ذلك فهو جاه وأحم  ،ومن لم يصف من
والقه فإنه سيصا من يرد .
الموقااف الرابااع :ماددادد أد الملحددد الم ددالق المحددر ري نددارد دوقينددم
اع بدر اليهوديددي والنصددرانيي وايسددالم دينددا واحدددا .وجعلهددا ديانددي ابراهيميددي
بقوله (( :هنا فإد الديانات االبراهيميي الاالث يمكن اع بارها واحدا  ...فدي
البدايي أريد أد اعطي عرياا ال نى عنه لنةريي ايله  ،وأهي أ سون فهم
عن عريدف ايلده ايبراهيمدي  .إنده لديس الدذ ولد الكدود فقدق بد إنده إلده
صصي من ضمنه أو وارجه  ...ويم لك الصاات ال ليةي ال ي أ رت إليها
إليها سابقا)) .720ودد وصف ايله البراهيمي انطالدا من العهد القديم وأطلقه
على الك  ،فهو إله بني إسرادي .721
أقااول :هعمدده هددذا يددر صددحيح فددي معةمدده  ،وفيدده الع د و طددلي
و لبدديس وساسددطي وجه د  .ندده أوال ال يصددح جع د اليهوديددي والنصددرانيي
وايسالم دينا واحدا ب حال من ا حوال أصوال وفروعا .د اليهوديي لها
وصوصيا ها الكايرة جددا ،وهدي ال ع در بالنصدرانيي وال بايسدالم ،وإلده
العهدددد القدددديم لددديس هدددو إلددده العهدددد الجديدددد وال هدددو إلددده القدددرآد الكدددريم .
والنصرانيي دياني الي ال وحيد ،وهي ال ع در بايسدالم ،وإلده ا ناجيد
ليس واحدا ب هو فالفي ،وليس هدو إلده العهدد القدديم وال إلده القدرآد الكدريم.
وايسالم دين وحيدد ال يع در باليهوديدي وال بالنصدرانيي علدى أنهمدا دينداد
ين أُو ُد ح
داب َح َّددى
دن الَّد يذ َ
دن حال َح د ِّ يمد َ
ود يديد َ
وحيدددياد صددحيحاد((،الَ يَد يدينُ َ
دوا حال يك َد َ
يُعحطُ ح
ُود)(ال وبدي ،)) 25 :ولهدذا أبطلهمدا وقادر
صدا ي ر َ
وا حال يج حميَيَ َعن يَ ٍد َوهُ حم َ
ين َقاَدر ح
ين
در يق َ
أ باعهما،لقوله عالى (( َّما يَ َو ُد الَّ يذ َ
ُوا يم حدن أَ حهد ي حال يك َدا ي
ب َوالَ حال ُم حن ي
هللاُ يَ حصد َاُ بي َرحح َم يد يه َمددن يَ َنددا ُن َو ه
در ِّمددن َّربِّ ُكد حم َو ه
هللاُ ُذو
أَد يُنَد َّم َل َعلَد حي ُكم ِّمد حدن َو حيد ٍ
حالاَطح د ي حال َع يةدديم ي)(البقددرة .))150 :وإلدده القددرآد الكددريم لدديس هددو إلدده العهددد
القديم وال الجديد ولهذا قار القرآد الكريم اليهود والنصار  ،بقوله((:لَ حم يَ ُك ين
ين َح َّى َ ح ييَهُ ُم حالبَيِّنَيُ)(البيني1 :
ين ُمناَ ِّك َ
ب َو حال ُم حن ير يق َ
الَّ يذ َ
ين َقاَرُوا يم حن أَ حه ي حال يك َا ي
وا إي َّد ه
ين دَالُ ح
احدد َوإيد
)) ،و((لَّقَ حد َقاَ َر الَّ يذ َ
هللاَ فَالي ُ فَالَفَ ٍي َو َما يم حدن إيلَدـ ٍه إيالَّ إيلَدـه َو ي
ين َقاَر ح
لَّ حم يَن َه ح
ُوا يمد حنهُ حم َعد َذاب أَليديم)(المادددة.)) 13 :
ود لَيَ َمس ََّّن الَّ يذ َ
ُوا َع َّما يَقُولُ َ
لكنه من جهي أودر أقدد علدى أد هدا ين الدديان ين قداد أصدلهما صدحيحا فدم
انحرف ددا وحُرفدد ق بهمددا وفقددد ا ددرعي هما.722فهمددا قان ددا صددحيح ين فددي
 720ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 22 :
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ا صدددد بدددددلي القددددرآد ال بالك دددداب المقدددددس بعهديدددده ،لكنهمددددا اآلد ليسدددد ا
صددحيح ين  ،وإنمددا يمدداالد دينددين م نادطديهن مسد قليهن وال عالدددي لهمددا بدددين
ايس دالم  .وعليدده فقددول الرج د باط د وفيدده جه د و حريددف واف ددران علددى
الحقيقي ،ف لك الديانات قما هي اآلد في ق بها المقدسي ليس ديندا واحددا وال
يُمكدددن أد كدددود قدددذلك  ،وهدددذا ودددال مدددا هعمددده هدددذا الملحدددد المحدددر
والم الع .
تابع321 :
وأمددا وصدداه يلدده الددديانات الدداالث ب ندده " ايلدده ايبراهيمددي" فهددو باط د
واف ددران علددى ديددن ايسددالم ،فددال يوجددد فيدده هددذا ايلدده الددذ وصدداه دوقينددم
مع مدددا علددى الك دداب المقدددس بعهديدده ، .فايلدده فددي ايسددالم يص لددف عددن إلدده
الك اب المقددس بعهديده او الفدا قبيدرا وال مجدال للمقارندي بينهمدا .وال يصدح
وصف هللا عالى بايله ايبراهيمي ،فهذا باط فدي ميدماد ايسدالم .صدحيح
أد هللا عدم وجد إلده ابدراهيم وقد ا نبيدان-علديهم السدالم -لكدن الرجد أراد
قميمدده وحصددرد ليجعلدده إلهدا ك دوميددا  ،لكددن ا مددر لدده جاند آوددر هددو اد هللا
عالى هو رب العالمين ووال ق ين ،وهدو م صدف بكد صداات الكمدال
وليس قماله ين في ذا ه وصاا ه .وليس هنا مجال المقارندي بدين ايلده فدي
الك اب المقدس والقرآد الكريم ،فال مجال للمقارني بينهما .723ومدن الجريمدي
في حد العقد والعلدم والددين الدمعم بمدا دالده دوقيندم ،فهدو ُمصلدق و ُمحدر
وجاه م رور ومعاند ..ومدن العبد بعده ردا علدى أوطادده وأباطيلده قمدا
في ق ابه" وهم ايله "،فهي قايرة جدا جدا مدن بدايدي ق ابده إلدى نهاي ده ،ممدا
يس لمم سمي ه " أوهام دوقينم وأباطيله"  .فالرج لدم يقددم وال دلديال واحددا
صددحيحا يُابدد بدده إلحددادد ،و دد القدداري بددال هويالت والمبال ددات وإفددارة
النكوك والنبهات .
الموقف الخام  :هعم الملحد دوقينم أد مما يبين أد فكرة ايله َوهم ال
حقيقدي هدو اود ال صدور ا ديدداد والم ددينين لإللدده مندذ القددديم إلدى اليددوم ،
ف طددورت صددورا هم مددن الروحانيددات القبليددي إلددى عدددد اآللهددي ،قمددا عنددد
اال ري والرومداد ،فدم وصدل إلدى ال وحيدد قمدا فدي اليهوديدي والنصدرانيي
وايسدددالم .ممدددا يندددهد علدددى أد ا مدددر ددددد ي طدددور أيطدددا إلدددى ايلحددداد فدددي
النهايي.724
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أقول :قالمه هذا باط جملي و اصيال ،نه أوال إد عدد ص هور ا ديداد
والناس لإللده ال يعندي بطدالد العقيددة فدي هللا؛ وإنمدا يددل علدى اود الفهم فدي
صورهم هلل  ،وهذا ا مر قاد دديما وما يمال إلى يومنا هذا .واييمداد بداهلل
لدديس مر بطددا ب صددور ا ديدداد لدده ،ندده أمددر فطددر بددديهي ضددرور عقددال
وعلما ولن يس قيم العق والطبيعدي والحيداة البندريي دود االع قداد بداهلل والقدا
للكددود .ممددا يعنددي أد اييمدداد بدداهلل ال عالدددي لدده ب صددورات ا ديدداد لدده ،وال
يمكن أد يكدود وليدد لدك ال صدورات ممدا يعندي دطعدا أد االيمداد بداهلل لديس
وهما ك ب هو قبر اليقينيات العقليي والنرعيي والكونيي .والنداهد علدى ذلدك
أيطا فلو قاد ا مر قما هعدم الرجد ل صلدى البندر اآلد عدن االع قداد بداهلل،
وال د لهم البح د عندده ،ب د ح ددى المالحدددة الددذين ال ي منددود بصددالقهم فددإد
لهم النا هو االه مام باهلل إنكارا وقارا به ان صدارا لددينهم .وهدذا يددل
على أد موضو االه مام باهلل واييماد به ليس أمرا مرحليدا اريصيدا وإنمدا
هو أمر يار ناسه على ق البنر في ق هماد ومكاد ،نده امدر فطدر
بددديهي قدددوني عقلدددي ضدددرور  ،وإال ل صلدددى البنددر عدددن البحددد عنددده مندددذ
درود.وبمدا أد هدذا لدم يحددث دل علدى أد اييمداد بداهلل هدو قبدر اليقينيدات
العقليي والنرعيي والكونيي والعلميي ر م انف المالحدة .
وثانيا ليس صحيحا أد صورات اينساد مرت بذلك ال در في ال صور
ح ددى بل د إلددى عقيدددة ال وحيددد ،فهددذا قددالم باط د ددرعا و اريصددا ووادعددا.
فال اري القديم في الود الذ سج اع قاد بندي إسدرادي بايلده الواحدد مندذ
همن إبراهيم عليه السدالم وذري ده مدرورا بيوسدف وموسدى-عليهمدا السدالم-
من ب عدد اآللهي ،قالمصريين والعراديين والهنود،
قان النعوب ا ور
والمجوس  ،والعرب .وقالمنا هذا فاب في ال اري ب من الم وا ر الذ ال
يح ا إلى وفيد  .وأ دار إليده أيطدا العهدد القدديم فدي مواضدع قايدرة عنددما
قاد ينير إلى عقاددد ا ددوام ال دي عاصدرها ووالطهدا اليهدود  ..وددد سدجلها
أيطا القرآد الكريم في آيات قايدرة  ،فدذقرت أد البندريي مندذ بدداي ها قاند
موحدة هلل عالى ،لكنها انحرفد عدن ال وحيدد مدرارا ،ف رسد هللا عدالى إلدى
الناس ا نبيان ليرجعوهم إلى ال وحيد وعبادة هللا الواحدد ا حدد وال يندرقود
دال يَدا دَ حدو يم ا حعبُد ُدوا
به يئا .منها دوله عالىَ (( :ولَقَ حد أَرح َس حلنَا نُوحا ك إيلَى دَ حو يمد يه فَقَ َ
وا ه
دود)(الم مندود ، ))23 :و(( َوا حعبُد ُد ح
َّ
هللاَ َوالَ
هللاَ َما لَ ُكم ِّم حن إيلَ ٍه َ حي ُردُ أَفَ َدال َ َّقُ َ
ُ حن ير ُق ح
وا بي يه َ يحئا ك)(النسان.))32 :
ومما ينهد على أد ال وحيد هو ا ص فدم انحدر البندر عنده ،هدو أد
ا ديدداد القديمددي قددوم علددى ايلدده ا قبددر فددم معدده آلهددي أوددر سدداعدد .وهددذا
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موجددود ح ددى عنددد أرسددطو ققولدده بددالمحرك الددذ ال ي حددرك ووجددود عقددول
إلهيدي سداعد ه فددي ولد الكدود .725ودددد قداد مندرقو العددرب ي مندود بايلدده
الواحد  ،مع آلهي اور ساعدد بدلي دوله عالىَ (( :ولَئين َس َ حل َهُم َّم حن َولَد َ
س َو حالقَ َمدددددددد َر لَيَقُددددددددولُ َّن َّ
هللاُ فَدددددددد َنَّى
ت َوا ح َرح َ َو َسدددددددد َّص َر ال َّندددددددد حم َ
اوا ي
ال َّسدددددددد َم َ
ددين
يُ ح فَ ُك َ
ددود)(العنكبدددوت ، ))21 :و((أَ َج َعدد َ حاآلليهَددديَ إيلَهددا ك َوا يحدددداك إي َّد هَدد َذا لَ َند ح
ُع َجاب)(ي،))0 :و((أَ َال ي َّهللي ال ِّد ُ
ين ا َّ َص ُذوا يمن ُدوني يه أَ حولييَان َما
ين حال َصالياُ َوالَّ يذ َ
هللاي ُه حلاَى إي َّد َّ
نَ حعبُ ُدهُ حم إي َّال لييُقَرِّ بُونَا إيلَى َّ
ود إي َّد
هللاَ يَحح ُك ُم بَ حينَهُ حم فيي َما هُ حم فيي يه يَ حص َلياُ َ
َّ
هللاَ َال يَ حه يد َم حدن هُ َدو َقدا يذب َقاَّدار)(الممدر .)) 3 :فال وحيدد هدو أصد العقيددة
عند اينساد فم انحر عنه وادود فيده الندرك ،لكدن ايلحداد دليد جددا فدي
ال اري  ،د الاطر باد والعقول رفطه ،لكن الندرك قداد من ندرا و لد
ح ددى علددى ال وحيددد النحددرا االنسدداد عددن الددوحي ايلهددي دد فرا ب هواددده
ووسدداوس النددياطين .ولددذلك قدداد أقاددر البنددر منددرقين دددديما وحدددياا ،دددال
داد
ين يمن دَ حب ُ َق َ
اد َعاديبَيُ الَّ يذ َ
حف َق َ
عالى(( :دُ ح يسيرُوا فيي ا ح َرح ي فَانةُرُوا َقي َ
ين )(الدددروم ،))42 :و(( َو َمدددا يُددد ح يم ُن أَ حقاَددد ُرهُ حم بيد ه
دداهللي إيالَّ َوهُدددم
ددر يق َ
أَ حقاَددد ُرهُم ُم حند ي
ود)(يوسف))152 :
ُم حن ير ُق َ
وليس صحيحا أد ا دياد طورت ح ى اس قرت على ال وحيد ،فهذا هعدم
باط د دطعددا ،فمددا مال ا ديدداد ال عدديددي دادمددي إلددى يومنددا هددذا عنددد النددعوب
البداديددي ،والمراد د يين ،وعنددد الهندددوس الددذين ي لهددود قد ددين ،بد ومددا
يمال ح ى عند النصار  ،نه من الصطد بد ومدن الجريمدي فدي حد العقد
القول ب د النصرانيي دياندي وحيديدي ،فهدذا قدذب و لديق  ،د ال اليد عددد
وليس وحيدا ولن يكود وحيدا أبدا ،ولن يكود ال وحيدد اليادا أيطدا .وعليده
فإد ال عدد قاد دديما وما يمال إلى اليوم ،وال وحيد هو أص الدين منذ القديم
وما يمال إلى اليوم ولن جدد صدحيحا صدافيا قدامال إال فدي ديدن ايسدالم أو
دريبا منه عند العق الاطر الذ يل مم بالعقالنيي والعلم الصحيح.
الموقف السادس :ذقر الملحد دوقينم أنده علدى الم ددينين أد يبيندوا قيدف
يس طيع ايله (( صميم قدود بندك دديد وببصديرة قاملدي يطدبطه ليد د
إلددى طورنددا .726))...فددم أندده عج د قيددف يس د طيع ايلدده أد ي د حكم فددي ق د
الكدود بمدا فيدده مدن جمديدات بسدديطي ومرقبدي .وهدذا (( يح ددا لندرح ضددصم
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ليوفيه حقه))  ،فم انه عجد قيدف مدن جهدي اودر يجمدع بدين سديير الكدود
واالس جابي للعابدين ومرادبي سلوقيا هم.727
أقول :هدذا الرجد سدوان ددال ذلدك هكمدا واسد هما كن أو جهدال باحادا عدن
الح فدال دك انده جاهد بداهلل مامدا ،وال يعدر أد الصدال عدم وجد لديس
قماله ين ،وانه م صف بكد صداات الكمدال .ونةدرا لجهلده بداهلل ي عجد
قيف يس طيع هللا عالى أد يُسدير هدذا الكدود ويسدمع لعبدادد ويسد جي لهدم .
إنه جاه باهلل ،لكنه لو صدد ني ه في طلد الحد  ،ونةدر بدالاطرة والعقد
والعلم إلى الكود المصلوق من عدم وما طمنه من مصلودات ايي في الددي
والحكمي واي قاد لعلم دطعا أد هذا الكود ال بد له مدن ودال عةديم م صدف
بكددد صددداات الكمدددال ،وأنددده مصدددالف لمصلودا ددده بذا ددده وصددداا ه ،وال يُمكدددن
لمصلودا دده أد دددرك قندده ذا دده وصدداا ه مددن جهددي؛ ومددا علددى اينسدداد إال
اييمدداد وال سددليم مددع ال نميدده واالع قدداد بكمددال هللا بذا دده وصدداا ه مددن جهددي
أور  .فهذا الملحد ال يارق بين الصال ومصلودا ه ،وياكدر قا طادال و يدر
دادر على ال صور الصحيح للصال وال للكود.
فا مر ال يح ا إلدى(( درح ضدصم ليوفيده حقده)) قمدا هعدم هدذا الملحدد
لدك االع راضدات الصدبيانيي.
فهو جاه بصالقده وقدافر بده ،ولهدذا اع در
إنهددا ال صددح د الصددال ال ينددبه مصلودا دده وال يصددح نددبيهه بهددا ،وال أد
يُطب عليه دانود العليي الذ صطع لده المصلوددات ال الصدال  .ولدو لدم يكدن
هللا م صاا بك صداات الكمدال مدا اسد طا أد يصلد الكدود  ،فلدن يصلقده إال
وال عةيم م صف بك صاات الكمال ومصالف لمصلودا ه بذا ه وصاا ه.
لكن من راد هذا الملحد و نادطا ه أنه اس نكر و عج واس بعد قيدف
يس د طيع هللا القيددام بك د لددك ا فعددال ؟؟ ،لكندده نسددي أو ناسددى  ،وجه د أو
جاه أنه هو وإووانه المالحدة فسدروا نند ة الكدود بداالث ورافدات قوند
فددالوفهم الصرافددي ايلحدداد  :ا ولددى دددولهم ب د د العدددم ول د ناسدده مددن العدددم
ف صبح قونا .والاانيي :إد الصدفي أوجدت الحياة على ا ر  .والاالاي :إد
ال طور العطدو أوجدد ا حيدان ونَ هوعهدا  .فهد يُعقد أد الصرافدات – وهدي
عدم -س طيع أد صل الكود وال يس طيع الصال أد يصلقه ؟؟!! وم ى قاد
العدددم يس د طع أد يصل د  ،والصددال ال يس د طيع أد يصل د ؟؟!!  .ألدديس العق د
الملحدددد عقددد قدددذاب وجاهددد وم العددد ومصددداد ،وهدددادم للعقددد والندددر
والعلم؟؟!!.
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الموقف الساابع :مدن أسدباب إلحداد بعد المالحددة أنهدم اسد دلوا علدى
إلحادهم بوجود أباطي وأوطان علميي و اريصيي في الك د المقدسدي ،فكاند
مددن أسددباب إنكددارهم لوجددود هللا قبر رانددد راسد و يددرد .728فهد اس د داللهم
بذلك صحيح ومقبول ؟؟ .
أقاااول :إد ذلدددك لددديس صدددحيحا وال مقبدددوال  ،نددده ال يُمكدددن أد يكدددود
الك اب المقدس دليال على عدم وجود هللا سوان طمن أوطان وأباطي أو لم
ي طددمنها  ،ندده أوال ال يلددمم أد عدددم صددحي لددك الك د يعنددي أد هللا يددر
موجود .و يج أد نعلم أد وجود ا نبيان والك د ايلهيدي ال دي أُرسدلوا بهدا
فهي إد صح فس كود أدلي دطعيي على وجدود هللا ولدن يسد طيع الملحدد أد
ينكر ذلك بدلي صحيح .وهنا يجد علدى العقد الملحدد قمدا أنكدر وجدود هللا
بسب لك الك المقدسي الممعومي ،فعليه إد وجد الك اب ايلهي الحد أد
يقف عندد وي دبرد جيدا ويع ر -إد قاد طالبا للح  -بد د وجدودد هدو دليد
دطعي ب د هللا موجود وأنه ا ص بعبادد.
وأما إد لدم يجدد العقد الملحدد الك داب ايلهدي الحد  ،ووجدد ق بدا هادادي
معم أنهدا مدن عندد هللا وهدي ليسد مدن عنددد ،فهدذا ال يُعدد دلديال علدى عددم
وجود هللا ،وال يصح انكار وجودد بسدب لدك الك د  .نده مدن المح مد أد
لددك الك د قدداد أصددلها إلهيددا فددم عرض د لل حريددف ،أو انهددا ُق د بنددريي
ونُسب إلى هللا عالى ،أو أننا نعي في ف رة ودف فيها الدوحي ايلهدي عدن
النمول،فنكود من أه الا رة ،أو أد الك اب ايلهي موجدود لكدن لدم ن عدر
عليه لسب من ا سباب .وهدذا االح مدال ا ويدر هدو الصدحيح الدذ ينطبد
علدددى عصدددرنا  ،وهدددو أد القدددرآد الكدددريم هدددو الك ددداب ايلهدددي الحددد فدددي
هماننا ،729لكن أقار البنر ال علم لهم بدلك .
ثانياااا :فح دددى وإد فرضدددنا جددددال أد الك ددداب ايلهدددي يدددر موجدددود فدددي
عصرنا  ،أو أد هللا عالى لم يرس أنبيان وال أنمل وحيا  ،فإد هذا لن يكود
دليال على عدم وجدود هللا  .صدحيح أد عددم وجدود الك داب ايلهدي هدو دليد
دو بيد الملحد ،بدعو أنه من ير المعقول أو ليس مدن الحكمدي أد يصلد
هللا اينساد وبادي المصلودات فم ي رقه عباا فلم ي ص بده ،وال عرهفده بناسده
وال بال ايددي ال ددي ولقدده مددن أجلهددا  .لكددن مددع وجاهددي هددذا االع ددرا ودو دده
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ومعقولي ه فإد عدم إرسال ا نبيان وإنمال الوحي ليس دليال دطعيا على عدم
وجود هللا .نه يح م أحدد االح مداليهن ،ا ول :إد هللا ولد اينسداد ورهدده
الاطرة والعق ووساد المعرفي وصصر له الكود فم رقه لناسه ليدبر حيا ه
بناسه من دود أد يرس ا نبيان وال أد ينمل الوحي  ،وجعله مسد وال عدن
أعماله وسيُحا سبه عنهدا يدوم القيامدي نده قداد يملدك الاطدرة والعقد  ،وبهمدا
يعق ويُميم بين الصير النر والح والباطد  .واالح مدال الاداني :يُمكدن أد
يُقال أيطا :ب إد هللا ول االنساد و رقه لعقله وفطر ه ومصالحه ولم يه م
به ،وال جع له معادا أورويا يُحاسبه علدى أعمالده  .وبدذلك ي بدين أنده ح دى
ولو فرضدنا جددال عددم وجدود ا نبيدان والدوحي ايلهدي فدإد ذلدك لديس دلديال
على عدم وجود هللا.
وبذلك ي طح أد وجود ا نبيدان والدوحي هدو دليد دطعدي علدى وجدود هللا
عالى  ،لكن عدم فبوت ذلدك  ،أو عددم وجدود ا نبيدان والدوحي أصدال ،لديس
دليال على عدم وجود هللا .وهذا دليد آودر علدى مدا بينداد فدي ق ابندا هدذا بد د
أدلي وجود هللا قايرة ودطعيي ،لكن مماعم و دبهات العقد الملحدد علدى عددم
وجود هللا ال وجود لها أصال .مما يعني أنه ال يوجدد وال دليد واحدد صدحيح
يُابد مددماعم العقد الملحددد فددي إنكددارد لصالقدده وأد قد مددا عندددد هددي أهددوان
وظنود و بهات وورافات وأباطي .
ثالثا :إد ردنا الساب ليس بريرا لوجود ا باطي وا وطان العلميدي فدي
الك المقدسي ،وإنما هو رد يُبدين أد وجودهدا لديس دلديال علدى عددم وجدود
هللا .وإال فإد وجودها هو ف ني هلها ولك الناس ،ودلي دو بيدد المالحددة
في نقدهم للدين ودعو هم إلى ايلحاد من جهي؛ لكنها ر م ذلك فدال يُمكدن أد
كود دليال صحيحا على عدم وجدود هللا عدالى .وددد سدب وأد أدمد ُ ا دلدي
القطعيي على بطالد لك الك المقدسي بعنرات النواهد وليس هنا موضع
ذقرها .730ف لك الك ال يُمكنها أبدا ادامي ا دلي القطعيي على وجود النبوة،
وا نبيددان ،وال علددى ندددمول الددوحي ايلهددي ،وال أد قددددم ا دلددي والماددداهيم
الصحيحي الم علقي بوجود هللا وصاا ه وأفعاله .ولهذا ال يُمكن إفبات ذلدك إال
بددالقرآد الكددريم ،فهددو الك دداب المقدددس الوحيددد الددذ ددولى هللا عددالى حاةدده
بناسه ،و حد هللا به اينس والجدن علدى أد يد وا بمالده مدن جهدي ،وضد همنه
عنددرات المئددات مددن ا دلددي والنددواهد ال ددي ابد أندده وحددي إلهددي مددن جهددي
أور  .وبهذا الحا والعصمي وال حد للقرآد َاب وجدود النبدوة وا نبيدان
ونددمول الددوحي ايلهددي ،و صددلنا المادداهيم والعقادددد الصددحيحي الم علقددي بدداهلل
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وجودا وذا ا وصاات ،فيكدود ذلدك دلديال دطعيدا علدى وجدود هللا عدالى.وأمدا
العق د الملحددد فاس د دالله علددى ايلحدداد بدددعو وجددود أوطددان وأباطي د فددي
الك ددد المقدسدددي فلددديس اسددد دالال صدددحيحا ،وإنمدددا هدددو مةهدددر مدددن مةددداهر
االنحددرا فددي مددنهج االسد دالل عنددد الملحددد ،وال يحد لدده اد ي صددذها دلدديال
على قارد بصالقه.
رابعااا :إد إفبددات وجددود النبددوة وا نبيددان والددوحي ايلهددي هددو مددن ا دلددي
القطعيي على وجود هللا عالى ،فلو لم يكن موجدودا مدا حددث ا صدال بدين هللا
واينساد عن طري النبوة وا نبيان والوحي الذ أنمله عليهم .وبما أد هذا
دددد حدددث مددرارا و كددرارا وآوددرد نددمول القددرآد الكددريم دل هددذا علددى اد هللا
عالى موجود .
لكن المالحدة ال يعطود أهميي لذلك الدلي ليس نه ضعيف  ،فهم يعلمدود
دو ه لكنهم يُهملونه مع علمهم بوجودد،وال يس لود عنه  ،نهم لو س لوا عنه
وطالبوا به ،لوجدود بين أيديهم  ،ولقدمه لهم المسلمود  .فهدم ال يطدالبود بده
ابعددادا لدده وحرمانددا للم د منين مددن أد يس د صدمود ضدددهم ل قددوي إلحددادهم.
لكدددنهم مدددن جهدددي أودددر يسددد صدمود اوددد ال ا ديددداد ووجدددود ا وطدددان
وا باطي فيها دليال علدى بطدالد النبدوة وا نبيدان بد وعلدى عددم وجدود هللا
مددن ناحيددي؛وال يريدددود أد يكددود وجددود الددوحي ايلهددي دلدديال ضدددهم يناددي
إلحادهم وياب وجود هللا عالى من ناحيي أور .
وذلك المودف الذ ا صدذد المالحددة لديس مودادا علميدا وإنمدا هدو موددف
ان هاه طليلي لبيسي  ،د من يطل الح عليده أد يبحد عنده مدن أ
طري د جدداند ،ويع ددر بدده إد دام د ا دلددي علددى صددح ه .لكددنهم مددن جهددي
أور فلو أد الوحي ايلهي ير موجود بيننا ال صذوا هذا ا مدر دلديال دويدا
ودام ا ل ييد إلحادهم والرد به على الم منين  ،و داموا الدنيا ولم يقعددوها،
ولقدالوا للمد منين :لدو قدداد هللا موجدودا ال صد بندا وعرهفنددا بذا ده  ،وبال ايددي
ال ي ولقنا من أجلها .فال يُعق اد هللا الصال الحكديم العلديم يصلد هدذا الكدود
يئا عدن
العةيم والعجي  ،فم يصل اينساد وي رقه يعي ضادعا ال يعر
والقدده وال عددن أصددله  ،وال ال ايددي ال ددي ولد مددن أجلهددا ،وال النددريعي ال ددي
يعبددد بهددا والقدده .ولقددالوا أيطددا :لدديس مددن العق د وال مددن الحكمددي  ،وال مددن
الرحمي ،اد يُصل االنساد ويُ رك سد وعبادا  ،وهدو يبحد عدن والقده فدال
يجدد .ولقدالوا أيطدا :إد عددم وجدود الدوحي واال صدال بدين اينسداد وودال
الكود هو دلي دو جدا و اهد دامغ على عدم وجود هللا.
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وأددول :ال ددك أد لددك االع راضدات وجيهددي ودويددي جددا ،لكنهددا مددع ذلددك
ليس دليال على عددم وجدود هللا قمدا بينداد سدابقا؛ وال يصدح االع درا بهدا
د الدددوحي ايلهدددي موجدددود بيينندددا  .والمالحددددة يعلمدددود هدددذا ولدددذا أهملدددود
ودممود ولم يُطالبوا به واف روا حوله الندبهات ان صدارا يلحدادهم  ،لكدن لدو
لددم يُوجددد ال صددذود دلدديال دام ددا ردا علددى الم د منين بدداهلل و ييدددا للملحدددين.
والحقيقي ال دي يجد أد نع در بهدا هدي قمدا أد عددم وجدود الدوحي ايلهدي
بيننا هو من ا دلدي القويدي ال دي يُمكدن للعقد الملحدد مدن أد يبدرر بهدا إلحدادد
ويس صدمها للرد على الم منين باهلل ر دم أنهدا ال يُمكدن أد كدود دلديال علدى
عدم وجود هللا ،فإد وجودد هو أيطا دلي دطعي على وجود هللا عالى.
ولذلك فإد الوحي ايلهي هو من أدو ا دلي على وجود هللا ،ب وأجمم
وأدول :لو اد ُملحدا أولدا النيدي طلبدا للددلي والحد فدم ددرأ القدرآد الكدريم
دددرانة علميددي موضددوعيه ،فإندده سددي من بدداهلل عددالى مددن دود ددك  ،د قد
بهات الملحدين يُبطلها القرآد الكريم من جهي  ،مقاب اح وادده علدى ا دلدي
القطعيي على وجود هللا من جهي أور  .وسيجد فيده أيطدا آيدات ومعجدمات
ُمبهرة ُاب له أد القرآد قالم هللا و يس حي أد يكود قالم بنر.
الموقف الثامن -من موادف العق الملحد من الدين : -ي عل بصلود الكادار
فددي النددار ،كلهددم عندده الملحددد بر رانددد راس د عندددما أنكددر علددى النصددرانيي
صوياها ودولها بالعذاب ا بد للكافرين بالنصرانيي ،فقدال (( :وهنداك ولد
في صصيي المسيح وجد ه  ،ذلك نه وعد بالجحيم للكاار  ،إنني ال أ صور
أد فمي صا يملك أوالدا ك إنسانيي يمكن له أد يعد بعقوبي أبديي  .إد المسيح
بال قيد يوجد به ول فاضح في اينجي ناسده نده يبندر بالعقوبدي ا بديدي ،
وسنجد باس مرار أد المسيح يعد بالسدعير لكد مدن ال يصد ي لدعوا ده  ،لقدد
فعد هددذا بطددراوة  ...إد المسدديح يقددول فددي اينجيد  " :أيهددا الحيددات أوالد
ا فاعي ! قيف هربدود مدن دينوندي جهدنم ؟ "  .إد هدذا الكدالم الصدادر مدن
المسيح قاد موجها ك إلى أ صاي لم ي منوا بدعو ه  .إد هذا الكدالم ب قددير
ليس أسدلوبا ك مالدمدا ك  ...إنندي حقدا ك ال أجدد أ حكمدي وال فطديلي فدي صصديي
صددويرها لنددا عبددر ال دداري  .إننددي
المسدديح بالدرجددي ال ددي يحدداول الددبع
مططر أد أع بر سقراط وبوذا أقار حكمي من المسيح)).731
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أدول :إد ان قاد بر راند راس ال يعني النصرانيي فقق ،وإنما يعني أيطدا
ق د ا ديدداد ال ددي قددول بالعقدداب ا بددد فددي النددار يددوم القيامددي .وعليدده فددإد
اع راضه ال يصح نه أوال إد المسيح –عليه السدالم -قمدا أنده لدم يكدن إلهدا ك
فإنه لم يكن فيلسوفا وال مصلحا وال عالما وال حكيما وإنمدا قداد نبيدا رسدوال
من هللا سبحانه و عالى ،وعليه فال يصدح مقارن ده بالاالسداي وال بالمصدلحين
وال بالدددعاة والمبنددرين .ولددذلك فددإد المسدديح ومددن دبلدده ا نبيددان ومددن بعدددد
وا مهم محمد-عليه وعليهم الصالة والسالم -لم ي وا بالجندي والندار مدن عندد
أناسهم وإنمدا بَله دوا البندر الرسدالي ايلهيدي ،ال دي عدرهف هم ب ناسدهم وبصدالقهم
وبنريع ه وبما فرضه عليهم  ،وبالمصير الذ ين ةر البنر ،فمن آمن منهم
بدداهلل وعمدد صددالحا فمصدديرد الجنددي والدددا فيهددا ،ومددن قاددر بصالقدده وديندده
و ريع ه فمصيرد الصلود ا بد في النار .وعليده فدال يحد لبر راندد راسد
وال ل يرد مدن المالحددة ،وال ل يدرهم مدن الكادار أد يع رضدوا علدى ا نبيدان
والرس  ،وال على والقهم فيما أوجبه علديهم وفيمدا درعه لهدم  ،وفيمدا أعددد
لهم.
وثانيا إد دول ا نبيان بالوعد والوعيد -الجني والنار -ليس عيبا وال نقصدا،
ب هدو العددل بعينيده ،نهدم أوبروندا بمدا فرضده هللا عدالى علدى عبدادد ب نده
ولقهددم لعباد دده وف د ددريع ه ولددم يصلقهددم عباددا وال للع د وا ق د والنددرب
وال م دع بالددنيا  ،وال أعطدى لهدم الصيدار فدي أد يعملدوا مدا ينداؤود فدي هددذد
الدنيا .فهم عباد هلل يج عليهم أد يعبدود  ،فمن اطاعه وال مم ريع ه أدوله
الجني ،ومن عصاد وقار بده ولدم يل دمم بندريع ه أدولده الندار .وهندا ال يحد
حد أد يح ج على والقه ،وال لده الحد أد ينكدر عليده ،نعدم لده القددرة علدى
عصدديانه ومحاربددي ديندده وعبددادد الصددالحين ،لكندده سددي حم مس د وليي قاددرد
وأعماله المصالاي لما أمر هللا به .وهنا فليس من العدل رك الكاار والمالحدة
بال حساب وال عقاب ،فهم دد أجرموا فدي حد ربهدم وأناسدهم والنداس الدذين
اع دددوا علدديهم  .وعليدده فيج د عقددابهم وال يح د لهددم اينكددار علددى وددالقهم،
وعليهم أد يع رفوا بجدرادمهم وبعددل هللا معهدم .فهدو سدبحانه لدم يةلمهدم وال
منعهم حقهم ،وإنما هم الذين قاروا بدربهم وظلمدوا أناسدهم و يدرهم .وعدنهم
س ظَلَ َمد ح َمدا فيددي ا َرح ي الَ حف َد َد ح
ت بيد يه
يقدول هللا عدم وجد َ (( :ولَ حدو أَ َّد لي ُكد ِّ نَ حاد ٍ
حددق َوهُدد حم الَ ي ح
َوأَ َسددرُ ح
ددود
ُةلَ ُم َ
ددي بَيحددنَهُم بي حالقيس ي
اب َودُ ي
وا النَّ َدا َمدديَ لَ َّمددا َرأَ ُو حا حال َعدد َذ َ
ط َ
ددي بَ حيدددنَهُم بيد ح
ين
ددال َح ِّ َودييددد َ حال َح حمددد ُد ي َّهللي َربِّ حال َعدددالَ يم َ
(يدددونس  ،-) 04 :و(( َودُ ي
طد َ
(الممر  . )) 10 :فوجود الجني والنار هو أمر ضرور بحكم أد هللا عدالى
ول اينساد لعباد ه وأعطاد حريي ال صر واالو يار في االع درا ب لدك
العبوديي والقيام بها ،أو رفطها وال مدرد علدى والقده ،لكنده مدن جهدي أودر
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حمله مس وليي مواداه وأفعاله من هللا عالى و دريع ه .وعليده فمدن يع در
علدى هللا عدم وجد فيمدا فرضدده عليندا ومددا فيده مددن وعدد ووعيددد فهدو جاهد
و بي وضال عابد لهواد و يطانه.
وثالثا فبالنسبي للصلود ا بد في النار الصاي بالكاار فيج النةر إليده
من منةدار آودر ،فدا مر ال ي علد ب حكامندا ووجهدات نةرندا  ،وإنمدا ي علد
باهلل عالى و قديرد لنريع ه وأوامرد من جهي ،وأحكامه ال ي حكدم بهدا علدى
الكاددار والعصدداة مددن جهددي أوددر  .فمددن المعددرو أد العقدداب يكددود حس د
الجريمي  ،و الجريمي دد كود عمال إجراميا عند طر  ،و ددد كدود عمدال
بطوليددا عةيمددا عنددد طددر آوددر .و عليدده فددإد الطددر الددذ يددر فددي ذلددك
العم جريمي دد يحكدم علدى صداحبه بايعددام  .لكدن الطدر اآلودر يُصدالف
هددذا الحكددم و يحكددم علددى الااع د بددالبرانة ،و يُند هدود باعلدده  ،ويكافئدده بجددادمة
نايسددي .وناددس ا مددر ينطبد علددى ظدداهرة الكاددر بدداهلل  ،فقددد يددر الملحددد أد
كرد على قارد  ،و يُصالاه الم من باهلل
الكافر باهلل هو إنساد ذقي ،و يج
ُم بع لهواد
 ،و ير في الكافر بصالقه أنه إنساد مجرم في ح هللا ،ومري
 ،أضل ه هوا ه وأهواؤد و بها ه  ،وأنده ُمصدالف للندر و العقد و العلدم .
وبما أد ا مر هكذا بين البنر من جهي ال باين الكبيدر فدي الحكدم علدى أفعدال
البنر و قدير عقوبا ها و فوابها  ،ومدحها و ذمهدا ؛ فإنده ال أحدد يسد طيع أد
يُقدر ال قدير الصحيح لع قوبي الكار باهلل وعصيانه  ،إال هللا سبحانه و عالى .
فهو الوحيد الذ يس طيع أد يطدع العقداب العدادل للكادر والعصدياد ،و لهدذا
حس لَ ُكددم بيد يه يع حلددم
دددال سددبحانه { :إي حذ َلَقَّ حونَدهُ بي َ حل يس دنَ ي ُك حم َو َقُولُد َ
دود بيد َ حف َوا يه ُكم َّمددا لَدي َ
هللاي َع يةدديم }النددور ،-10و { َو ه
َو َحح َس دبُونَهُ هَيِّن دا ك َوهُ د َو يعن د َد َّ
هللاُ يَ حعلَ د ُم َوأَن د ُ حم الَ
دي
َ حعلَ ُمد َ
دود }البقددرة .-212و بمددا أندده سددبحانه عددادل و ال يةلددم أحدددا (( َودُ ي
طد َ
دك بي َمدا دَد َّد َم ح
ين)(الممر،)) 10 :و(( َذلي َ
بَ حينَهُم بي حال َح ِّ َوديي َ حال َح حم ُد ي َّهللي َربِّ حال َعالَ يم َ
أَ حي يدي ُك حم َوأَ َّد ه
حس بيةَدالَّ ٍم لِّ حل َعبييد يد)(ا نادال ))01 :فدإد صليددد الم بدد للكادار
هللاَ لَدي َ
في النار هدو العددل بعينده .ولدو لدم يكوندوا يسد حقونه بنوايداهم و أفعدالهم مدا
أولدهم فيه .
والناهد على ذلك أيطا أد هللا عالى أوبرنا ب مر ري و عجيد جددا
و ال يُصدق لو لم يُصبرنا هو بده سدبحانه و عدالى  ،بقولده { :بَد ح بَد َدا لَهُدم َّمدا
وا لي َمدددا نُهُد ح
وا لَ َعدددا ُد ح
ددو ُر ُد ح
َقدددانُ ح
ُود
ددوا َع حندددهُ َوإينَّهُددد حم لَ َكدددا يذب َ
ددود يمدددن دَ حبددد ُ َولَد ح
وا ي حُصاُد َ
ه
وعدذبهم
}ا نعام . -28فه يُعق أد الكاار الذين أولدهم هللا عالى في الندار
بها  ،ل و أورجهم منها وأعادهم إلى الدنيا  ،سديعودود إلدى الكادر والعصدياد
؟؟!!!  .نعم إنه أمر ُمذه وال يكاد يُصدق ،و لو أوبرنا به بنر ما صدددناد
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 ،لكنه صحيح ودول صدق د هللا عالى عالم ال يدوب أوبرندا بده  .فهد الن
الكادددار جندددوا علدددى أناسدددهم بنوايددداهم وأعمدددالهم فعددداملهم هللا عدددالى بعدلددده
وحكم ه.علما ب د بع العلمان من السلف والم ورين قابن يميي وابن دديم
الجوهيددي دددالوا بانددان النددار -نهايددي أبدددها -بعدددما يمك د فيهددا الكاددار أحقابددا
وي عذبود فيها العذاب الذ يناسبهم وال ُمقدر عليهم ،وبعدها يانى ه الن.732
الموقف األخير –التاسع : -أنكر الملحد س يان هوقينغ وددو معجدمات
ا نبيدان بددعو أد العلدم ال يسدمح بدذلك د الكدود محكدوم بقدوانين طبيعيدي
ح ميي صارمي ال اس انانات فيها حس هعمه .733وهعدم الملحدد دوقيندم أد
من صاات الملحد أنه ال ي من بمعجمات.734
أقااول :اوال ال ددك أد الملحددد ال يدد من بمعجددمات ا نبيددان ،ومددن الصطدد
مطالب دده باييمدداد بهددا ،بحكددم أندده ملحددد ينكددر وجددود هللا ،فمددن ينكددر ا ص د
فبالطرورة ينكر ما ار عنه .وبما أنده سدب أد بيندا بطدالد عقيددة ايلحداد
فال ك أد أنكار الملحد لمعجمات ا نبيان باط أيطدا .لكدن الدذ يهمندا هندا
هو أد الملحد هوقينغ أنكر معجدمات ا نبيدان بددعو أنهدا مصالادي للعلدم وال
يُمكدددن أد حددددث بسدددب ددددوانين الكدددود الح ميدددي الصدددارمي ال دددي ال سدددمح
بصردهددا .وهعمدده هددذا باط د دطعددا ندده أوال إد معجددمات ا نبيددان ليس د
منادطي للعق وال للعلم وال هادمي لهما ،فدالمعجمات ال نادي القدوانين وإنمدا
اب ها  ،وهي ليس منادطي لها وإنما دو في او ال ال نو ال ال ناد ،
و نهد بد د للكدود والقدا فعدال لمدا يريدد ددادر أد يصلد مدا يندان .ولديس مدن
المسد حي وال مددن المم نددع أد ي دددو صدداح اآللددي فددي سدديير آل دده فيعطد
جانبا منها ،أو قلها ،وهلل الما ا علدى ،فمدن ا ولدى أد يكدود الصدال ددادرا
على أد ي صر في مصلودا ه بما ينان ،وقيامدا يندان وم دى يندان ،فيُعطد
ظدداهرة أو يصلد أوددر ويلحقهددا ب يرهددا  ،أو يودددف دانونددا قونيددا جمديددا أو
قليا ،وق هذا ليس عبادا وال عندواديي فهدو سدبحانه ددادر علديم حكديم فهدو((
دن
دود)(النمد  ،)) 88 :و((الَّد يذ أَحح َس َ
الَّ يذ أَ حقَ َن ُق َّ َ حي ٍن إينَّدهُ َوبييدر بي َمدا َ حا َعلُ َ
ين)(السجدة .)) 1 :فداهلل عدالى فعدال
اد يمن يط ٍ
اين َس ي
ُق َّ َ حي ٍن َولَقَهُ َوبَ َدأَ َو حل َ ح ي
لما يريد وال يح حد أد يع ر عليه فيما فعله في مصلودا ه  ،وهذا أمر
بديهي ال يُصالاه إال جاه ،أو معاند ،أو ملحد جاحد .
 732عن ذلك أنةر ماال :الصنعاني :رفع ا س ار البطال أدلدي القدادلين باندان الندار ،حققده ناصدر الددين ا لبداني ،المك د ايسدالمي ،بيدروت ،ي 8 :ومدا
بعدها.
 733رباب واجي :ق اب “ال صدميم العةديم” ؛ مراجعدي و رجمدي مص صدرة  -سد يان هدوقنج ،الاصد ا ول :مدو الوجدود  .موددع :الحدوار الم مددد-
العدد . 23:14 - 21 / 2 / 2511 - 3255 :وحسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط ، 1الدار العربيدي للعلدوم ،
بيروت 2514 ،م ي 110 :وما بعدها .
 734ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 15 :
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ولو دلنا -فرضا و جدال -أد هللا عالى ير دادر على ال ددو وال صدر
في دوانين الطبيعي  ،وال على وردهدا وهددمها  ،لقدال المالحددة وأمادالهم مدن
الطددالين  :إد هددذا الصددال الددذ ُ منددود بدده عدداجم  ،وال يس د ح أد يكددود
والقا وال معبودا ،فكيف يكود والقا وال يسد طيع أد ي صدر فدي مصلودا ده
قياما ينان ،ونحن ندر فدي الواددع أد قد صدانع يسد طيع أد ي صدر فدي
مصددنوعا ه قمددا يريددد؟؟!!  .واع راضددهم هددذا صددحيح  ،ينددهد علددى صددح ه
النر والعق والعلم والوادع  .لكن عندما أفب نا ذلك هلل عالى ،أنكرود ودالوا
بصالفه بدعو أنده مصدالف للعقد والعلدم  ،مدن دود أد ي يددوا هعمهدم بد
دلي صحيح  .فهذا هو منط أهد ا هدوان مدن المالحددة وأمادالهم فدالح و
والصواب عندهم هو ما يقولود به  ،وما والاه فهو ليس حقا  ،وال صوابا ،
وال علما  ،ح ى و إد هد على صح ه النر والعق والعلم !!.
ثانيا :ليس صحيحا أد العلم ينكر امكانيي ورق معجمات ا نبيدان لدبع
دوانين الكود ،فهدذا هعدم باطد د لدك المعجدمات ليسد هددما للكدود وال
لقوانيندده وإنمددا هددي عم د فيدده ضددمن دددوانين الكددود ،ف عط د بع د دوانيندده
وظواهرد لحين من الممن ،فم عود إلى حالها بار اا الاع الطاري .ب إد
العلم ناسه ينهد على أد الكود دد حدث فيه يرات بدل دوانينه و عطلهدا.
من ذلك ماال  :إد دول العلم بعدم أهليي الكود وأبدي ده  ،يعندي أد لده بدايدي ،
و س كود له نهايي ،و دوانينده لدم كدن موجدودة  ،فدم ُوجددت ،و أنهدا سد مول
و ُدمر عندما ين هي العالم  .و هذا دلي دطعي على أد دوانين الطبيعي ليس
ح ميي  ،وال أبديي  ،وأنه يُمكن أد ُصرق و ُودف و ُدمير قليي .
و الندداهد الادداني هددو أد العلددم الحدددي أ ددار إلددى أد قوننددا -مددع عةم دده
ودو ه و ا قانه  ، -فإنه قود ه  ،ويمكن أد يدمول فدي أيدي لحةدي  ،ولديس
هو قما قاد ي ص هور اينساد ب نه سدية دادمدا قمدا هدو اآلد .فمدن الممكدن
أد دو عوام وارجيي ُ فر في مكونات ا ر ،و ُ ير مةاهرهدا فدي
أيي لحةي من الممن . 735وهذا يعني أد العلم يقدول بإمكانيدي وددف أو هوال
أو دمير بع دوانين الطبيعي أو قلها .وهذا أمر موادف للنر والعق معا.
والشاهد الثالث –األخير -ماادد أنه من الم لو عند البنر أد ال والد يد م
عدددن طريددد ال دددماو بدددين الدددذقر وا نادددى  ،فهدددذد هدددي الطريقدددي الطبيعيدددي
المعروفي والجاريي في ال والد بين البنر  ،لذا فإنه عندما ول هللا عالى آدم
بددال أب وال أم  ،وول د حددوان بددال أم  ،وعيسددى بددال أب  ،قدداد هددذا معجددمة
 735فرنك كلوز  :النهاية  :الكوارث الكونية  ،سلسلة المعرفة ،الكويت  ،ص. 22 ، 15 ، 10 ، 14 ، 15 :
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واردي لقانود ال والد بين البنر ،وهي فعال معجدمة  ،لكنهدا لدم هددم طبيعدي،
وال عقال ،وال دانونا  .فم أد العلم الحدي ناسه فع مدا يُندبه ذلدك فدي ود ندا
الحدددالي  ،عنددددما مكدددن العلمدددان -باسددد صدام هندسدددي الورافدددي ،واالس نسددداخ
البنددر – مددن وليددد قادنددات حيددي مددن أناددى بددال ذقددر ،و هددذا دددد حدددث مددع
النعجددي دولددي المنددهورة  .فهددذد الطريقددي وارددي لل ُسددني الم لوفددي لدددينا  ،ودددد
أحدف -عند ظهورها -ضجي عالميي ،و جدال قبيرا بين الناس  ،فدم بعدد ذلدك
هدأت ا مدور ،وأصدبح السُدني الصارددي عاديدي دريبدي مدن السُدني الجاريدي.
حدث ق ذلك ،و لم ينهدم علم ،وال عق  ،وال طبيعي ،ب و بين من ذلدك أد
القانود الصارق للقانود الجار هو ف ح جديد للعلم ،وليس نقطا وال هدما له
مددن جهددي  ،و أندده ف د ح مددن جهددي أوددر مجدداال واسددعا للعلددم وبددين لنددا أد
معجمات ا نبيان  -عليهم الصالة السالم -ليس مس حيلي عقال  ،وال علمدا ،
وال قاند هدددما للعق د و ال للطبيعددي ودوانينهددا .وب ديهن أيطددا أد ُمنكريهددا هددم
المصال اود للنر والعق و العلم  ،والجاهلود بداهلل  ،فمدا دددرود حد دددرد،
وال الح رموا العق وال العلم .
وأما زعم الملحد دوكينز بد د الملحدد ال يد من بمعجدمات ،فهدو يريدد أد
يقددول لنددا  :إد العقدد الملحددد عقالنددي علمددي ال يدد من بالصرافددات قصرافددي
المعجمات؛ وإنما العق الم من هو الذ ليس عقالنيا وال علميا  ،فهدو عقد
ورافي نده يد من بدالمعجمات .هعمده هدذا باطد دطعدا نده أوال إد مدن ال
ي من بمعجمات ا نبيان ،وإمكانيي يدر ددوانين الطبيعدي هدو إنسداد جاهد ،
أو معاندددد ،أو ملحدددد جاحدددد  ،ومصدددالف للعقددد والدددوحي والعلدددم قمدددا بينددداد
إنسدداد أد يد كلم باسددم العقد والددوحي فددإد
أعددالد.وعليدده فددإذا قدداد يحد
الملحد هو آور من يُسمح له -إد سُمح له -ب د ي كلم باسم العق والعلدم ،نده
سدب أد بيندا أد العقد الملحدد هدو عقد هدادم للمنطد والدوحي والعلددم  ،وال
حكمه ضوابق عقليي وال أوالديي وال علميي في بحوفه العلميي ،وإنما حكمه
أهواؤد وأوهامه وإلحادد  ،وال يل مم بها إال إذا وافق هدواد ودينده ،أو مدرد
عليها ليس دافعا من إلحادد وإنما سباب أور ليس من دينه!!.
ثانيا :إد دول دوقينم بد د الملحدد ال يد من بمعجدمات هدو ددول فيده لبديس
و رور واف ران ،نه عنددما أنكدر معجدمات ا نبيدان بحكدم أنده ملحدد  ،فإنده
آمن من جهي أور بيلهي هاداي ومعجمات ورافيي هي من أساسيات ايلحاد
قددود بهدددا فالوفددده الصرافددي ايلحددداد  .فهدددو أنكددر معجدددمات ا نبيدددان وآمدددن
ه
بصرافات دين ايلحداد .فد ين العقالنيدي والعلميدي ال دي ي نددق بهدا هدذا الملحدد
وأماالدده ؟؟!! .إد المعجددمات ال ددي يدد من بهددا العقدد الملحددد هددي معجددمات
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ورافيددي دامددد علدددى نقدد وهددددم العقددد والددوحي والعلدددم ،أولهدددا وأقبرهدددا
وأوطرها دوله ب د العدم ول ناسه ف صبح قونا!! .يالها من معجمة ورافيي
حيرت العقول والعلوم وهدم ها!! .إنهدا قدذلك نهدا مسد حيلي الحددوث عقدال
وعلما ووادعا  ،وهذا وال معجمات ا نبيدان الممكندي عقدال وعلمدا والااب دي
رعا.
والاانيي دوله بمعجمة ورافي الصدفي ال ي أوجدت الحياة علدى ا ر
بطريقي عنواديي عبايي حس هعم العق الملحد .إنهدا معجدمة ورافيدي نهدا
مصالاي للنر والعق والعلم قما بيناد في الاص الاال  .والمعجمة الصرافيي
الاالاي الم سسي لصرافي ايلحاد هي دولده بدال طور العطدو وحكايدي صدانع
الساعات ا عمي !!  .إنها ورافي نده سدب أد أفب ندا بطالنهدا ب دلدي السدج
الحادددر وعلدددم الورافدددي والايميدددان والواددددع  .ألددديس دوقيدددم هدددو الصرافدددي
ا عمددى!!  .وأ عق د وأ علددم يبقددى للملحددد عندددما ي د من ب لددك الصرافددات
الاالث ال ي دام عليها ديدن ايلحداد ؟؟!!!!!! .إد المالحددة مدن الدذين يصددق
ندس لَهُد حم دُلُدوب الَّ
دن حال يج ِّ
عليهم دوله عالىَ (( :ولَقَ حد َذ َر حأنَا لي َجهَنَّ َم َقاييراك ِّم َ
دن َوا يي ي
ك
ُود بيهَددا أُ حولَددـئي َ
ُود بيهَددا َولَهُد حم آ َذاد الَّ يَ حس د َمع َ
حص در َ
يَ حاقَهُد َ
دود بيهَددا َولَهُد حم أَ حعديُن الَّ يُب ي
ود)(ا عرا .))115 :
ك هُ ُم حال َ افيلُ َ
ض ُ أُ حولَـئي َ
َقا َ حن َع يام بَ ح هُ حم أَ َ
وإنها كن ل لك الموادف يُس ن ج منها أد ان قادات العق الملحد للددين هدي فدي
معةمها ام دادات لعقيد ه ايلحاديي لذا لم كن صحيحي وال فدي محلهدا بحكدم
بطددالد لددك العقيدددة .والصددحيح مددن لددك االن قددادات لددم صدددق علددى ديددن
ايسالم وإنما صدد على ا دياد ا ور بحكم أنها أدياد باطلي.
ثانيا :نقد العقل الملحد في موقفه من العالقة بين الدين والعلم :
ا صذ العق الملحد موادف إلحاديي من العالدي بين الدين والعلم ،لم كن في
معةمها م وادف علميي وال صحيحي ،وال قان منصاي لدين ايسالم؛ لكونها
موادف إلحاديي جاحدة للددين أصدال وم حاملدي علدى قد ا ديداد مدن دود أد
ارق بين صحيحها من هاداها.
أولها :يقول الملحد س يان هوقينغ"(( :الدين ماله ماد العلدم ،إذ قالهمدا
ياسراد أص الكود ،ولكن أع قد أد العلم هو أقار إدناعدا ،ويقددم باسد مرار
إجابات سئلي يعجم الدين عن ايجابي عليها " .736)).وعندما سئ ودي له:
((يقول أحد همالدك في "قامبريد " ب هد العلدم يقدوم ب مويددنا بسدرد مح مد
 736العالم البريطاني س يان هوقينغ الايميان الحدياي ال رك مجاال لإليماد ب
النبكي المعلوما يي.
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وال للكود  ،دع بدرس ،جريددة إلك رونيدي 2 ،أق دوبر  ، 2514علدى

سباب الوجدود  ،بينمدا يقدوم الددين بندرح معداني لدك ا سدباب ،مدا عليقدك
على ذلك؟ ))  .ف جاب (( :الروايي العلميي قاملي ،وال ضرورة يدحدام الددين
بها )).737
أقول  :أوال ،إد قالمه فيه جه قبير بدين ايسالم ،و ال صدح ال سدويي
بينه وبين ا دياد ا ور  ،وهذا ليس عصبا له بالباط  ،وإنمدا هدو عصد
لدده بددالح يارضدده العقدد والعلددم  .ندده مددن الم قددد دطعددا أد قدد ا ديدداد
ا ودددر مملدددونة با باطيددد وا وطدددان العلميدددي وال نادطدددات والصرافدددات
ويس د حي أد كددود وحيددا إلهيددا؛ ومددن جهددي اوددر ال نجددد ل لددك ا وطددان
وا باطي أفرا في القرآد الكريم.738
ثانيااا :إد العلددم هددو وسدديلي مددن وسدداد المعرفددي النسددبيي ،فددال نبددالغ فددي
عةيمدده وال فددي قميمدده وإنمددا نطددعه فددي مكاندده المناس د بددال إفددراط وال
اريق .وعالدي العلم بالدين الح هي عالدي كام من جهدي ،واح دوان الددين
للعلم من جهي أور  .د الدين الح أوسدع وا دم مدن العلدم وأصددق منده
وأددس.لكن هذد الصاصيي ال وجود لها في ا دياد ا ور .
ثالثااا :إد ايجابدددات اليقيندددي ال دددي يعرفندددا بهددا الددددين لدددن يسددد طيع العلدددم
الوصددول إليهددا وال ال قددد منهددا بجددواب يقينددي .ولددن يكددود العلددم بددديال عددن
الددوحي ايلهددي مددن جهددي أندده قددالم هللا ،ويُقدددم لنددا الحقدداد اليقينيددي الم علقددي
بقطددايا االع قدداد ا ساسدديي :فيعرفنددا بدداهلل عددالى بذا دده وصدداا ه ،وال ايددي مددن
ولق ه لنا ،والنريعي ال ي فرضها علينا ،والمصدير الدذ ين ةرندا  ،وأحدوال
المعدداد ا وددرو  ،و يرهددا مددن مواضدديع العقيدددة والنددريعي .هددذا العقادددد
وا مور لن يسد طيع أد يد كلم فيهدا بحاق وعلام ويقاين ال العلدم د وال العقد
،وال ا دياد الباطلي ،وإنما ي كلم فيها فقق دين ايسالم  .وح ى وإد كلم فيها
العق و العلم وا دياد ا ور فإنها لن س طيع أد قدم لنا إجابات صحيحي
علميددي يقينيددي ،وإنمددا هددي ظنددود و صمينددات ومحدداوالت بنددريي ،د فادددد
النين ال يُعطيه .هذا فطال على أد الدين الح هو وحي إلهي أعةم مكاندي
ودداسي من العلم والعق وا ديداد والمدذاه البندريي  ،فند اد بدين قدالم هللا
وقالم البنر .فال يمكن أد يكود العلم أفط من الددين الحد  :مصددرا وال
ايي  ،يقينا وال موليي ،هيمني وال مكاني .

 737س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
 738عن ذلك أنةر ماال أنةر ق ابندا :نقد الصرافدات القادلدي ب د فر القدرآد بالك داب المقددس وا فسد ا المراد د ي .وأنةدر أيطدا :مدوريس بوقدا  :الك د
المقدسي في ضون العلم الحدي  .والك اباد مننوراد ورديا وإلك رونيا.

330

رابعااا :إد هددذا الملحددد كلددم بلسدداد العلددم وفطه ددله علددى الدددين وق ندده هددو
صصيا ي وذ بالعلم وأد عقيد ه بناها عليه  ،ومن فم فعقيد ه علميدي وأفطد
مدددن العقيددددة الدينيدددي .وهدددذا هعدددم باطددد دطعدددا  ،د هدددذا الرجددد الم دددالق
والمحر نسي أو ناسى ب نده لدم يقدم دينده – ايلحداد -علدى العقد وال العلدم
وإنما أدامه على أهواده وأوهامه ،فكادر بصالقده وهددم العقد والدوحي والعلدم
عندما بنى دينه على الاالوث الصرافي ايلحداد  :هعدم أد العددم ولد ناسده
مدددن عددددم ف صدددبح قوندددا ،وأد الصددددفي أوجددددت الحيددداة علدددى ا ر  ،وأد
ال طور العطو أوجد ا حيان ون هوعها .وهذد المماعم هي ورافات وليس
من العلم في ين قما سب أد بيناد  .ف ين العلم الذ س ر به و بداقى عليده
وهاجم به الدين ،وهو ناسه من أعدان العلم ؟؟!!.
وأما قوله الذ أجاب به عندما سئ  ،فقال (( :الروايي العلميي قاملي ،وال
ضرورة يدحام الددين بهدا )) .739فهدو قدالم باطد ،و داهد علدى سدون فهمده
لكد مددن الددين والعلددم ،وأندده رجد م عصد لهددواد وإلحدادد ولدديس م عصددبا
للعلم ،فال العقد وال العلدم يقدوالد ذلدك .نده أوال إد الددين الحد أوسدع مدن
العلم الطبيعي وقالمه وحدي يقيندي  ،جمدع بدين الددين والددنيا ،وبدين العلمديهن
الندددرعي والطبيعدددي ،وهمدددا المعبدددر عنهمدددا بمقولدددي  :ق ددداب هللا المسدددطور،
وق ابه المنةور ،فهما م طابقاد وم كامالد ومصدرهما واحد هو هللا عالى،
الكود من مصلودا ه ،والك اب من قالمه .والناهد على ذلدك مداال أد القدرآد
الكريم كلدم عدن علدوم الطبيعدي أقادر ممدا كلدم عدن ا حكدام الاقهيدي .قمدا أد
الدين أسب ظهورا من العلميهن الطبيعي واينساني ،د هللا عم وج عندما
ول آدم وهوج ه  -عليهما السالم -علمهما الدين أوال فم الدنيا فانيي ،وأرس
ا نبيان وأنمل علديهم وحيده وق بده ،فكداد الدوحي ايلهدي هدو الدسد ور الدذ
علم الناس الدين والدنيا معدا .فكاند مدن ن يجدي ذلدك ظهدور العلدوم الطبيعيدي
واينسانيي في أحطاد الدين الح  ،فم وسع العلوم دريجيا ح ى وصل
إلى ما هي عليه اآلد .وعليه فإد الدين الح هو ا وسع وا ددم وا ددر في
الجمع بين الدين والدنيا ،والعلميهن النرعي والطبيعدي ،وأمدا العلدم البندر -
الطبيعي واينساني -فهو م ور ،وأوذ جانبا مدن علدوم الددين و وسدع فيهدا ،
وبهذا يبقى الدين الح أ م من العلم البنر  -الطبيعي واينساني. -
ثانيا :إد مما يبط هعمه أيطا هو أد ما افب ه العلم المعاصر مدن حقداد
عن نن ة الكود ونهاي ه والقوانين ال ي حكمه  ،قاد دين ايسدالم ددد ذقرهدا
وجعلها من أصول الدين ومااهيمه .فالقرآد الكريم ماال كلم عن نن ة العدالم
 739س يان هوقينغ  :نا من مقابلي س يان هوقنج مع المذيع الر قنج بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
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ونهاي ه  ،وعن القوانين ال ي سيرد و حكم فيه ،وفَصهد قايدرا مدن ظدواهرد
الطبيعيي فكان آيات إعجاهيي ُمبهرة و ُمذلهي ال جد لها مايال وال ما يقاربها
في ق الك المقدسي الموجود اليوم .740ودد ُق ب في لك اآليات مصناات
قايرة جدا كلم عن مص لف أنوا االعجاه ال ي طمن ها .منها مداال دولده
ت َوا ح َرح َ َقانَ َددا َر حق دا ك
در الَّ د يذ َ
اوا ي
عددالى :عددالى(( :أَ َولَ د حم يَد َ
ين َقاَ درُوا أَ َّد ال َّس د َم َ
دود)(ا نبيددان،))35 :
دي ٍن َحددي أَفَد َدال يُ ح يمنُد َ
فَاَ َ حقنَاهُ َمددا َو َج َع حلنَددا يمد َ
دن حال َمددان ُق د َّ َ د ح
ال لَهَا َولي حألَرح ي اي حد ييَا طَ حوعا ك أَ حو َقرح ها ك
و((فُ َّم ا حس َ َو إيلَى ال َّس َمان َو يه َي ُد َواد فَقَ َ
ين)(فصل  ،))11 :و(( َوإي َّد لَ ُك حم فيي ا َ حن َع يام لَ يع حب َرةك نُسحدقيي ُكم ِّم َّمدا
دَالَ َا أَ َ حينَا طَادي يع َ
ين)(النحد .)) 22 :
داربي َ
فيي بُطُونيد يه يمدن بَد حي ين فَدرح ٍ
ث َو َد ٍم لَّبَندا ك َواليصدا ك َسديدي ا ك ليل َّن ي
وهددذا يعنددي أندده يوجددد طدداب و وافد ددام بددين العلددم والدددين فدال ندداد وال
نافر ،مع بقان الاارق الحاسم بينهما هو أد الدين الح وحدي إلهدي  ،والعلدم
هو عم بنر يصطع لمنهجيي بنريي نسبيي جمع بين الصطد والصدواب ،
فهو علم نسبي ونادا ،وهذا أمر فاب ال ك فيه.
ومن جهي أور فإد الدين الح يعطينا الحقاد الم علقي بال يبيدات دبد
ول الكود وأفنان وجودد ،وبعد نهاي ه ،ي ينا بها حقاد يقيني ،وهذا الجاند
لدددن يسددد طيع العلدددم أد يددد ي بددده بطريقدددي يقينيدددي ،وال نادددع معددده ال وهمدددات
وال صياالت البنريي ،فسد بقى قدذلك ولدن سد طيع أد د ي بيقدين فيمدا ي علد
بالمعاد ا ورو ودب ول العالم ،ولماذا ولقه هللا عدم وجد ؟ ،و يدر هدذا
قايددر .فكددالم الرج د باط د و دداهد علددى مددد جهلدده بالدددين الح د  ،وعلددى
رورد وعنادد واف رادده علدى العلدم ،فد لبس هدواد وإلحدادد فدوب العلدم هورا
وبه انا،وهو من أعداده!!  .نه عامد معده بناعيدي ان هاهيدي ،وعنددما نقد
إلحادد حرفه وهدمه بالاالوث الصرافي ايلحاد !! .
الموقف الثاني :يقول الملحد بر راند راس  (( :إد العلم هو من سديجعلنا
ن صطى عقدة الصيداالت والبحد عدن حلادان وهميدين فدي السدمان  .إنده وحددد
القادر على حايمنا بالعم – هنا في ا ر – وجع هدذا الكوقد مناسدبا ك
لنا قي نعي فيه  ،بدالك من ذلدك المكداد الما در الدذ بندر نا بده الكنيسدي
طيلي درود)).741
أقول :أوال ال يصح ال لدو فدي عةديم العلدم وال ليهه ،نده وسديلي بحد
بنريي نسبيي ؛ فمهما حق العلم مدن ان صدارات فسديبقى نسدبيا وعداجما عدن
 740عن ذلك أنةر ماال أنةر ق ابندا :نقد الصرافدات القادلدي ب د فر القدرآد بالك داب المقددس وا فسد ا المراد د ي .وأنةدر أيطدا :مدوريس بوقدا  :الك د
المقدسي في ضون العلم الحدي  .والك اباد مننوراد ورديا وإلك رونيا.
 741بر راندددد راسددد  :لمددداذا لسددد مسددديحيا ؟ ،مبحددد  :الصدددو ققاعددددة صدددلبي للددددين  ،موددددع و رفدددي اال جددداد المعددداقس للاكدددر النقدددد وال ندددوير ،
. /http://itijahmu3akes.blogspot.com
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معرفددي ق د ددين ،وال يس د طيع إيجدداد حلددول وعالجددات لك د مددا يع ددر
اينساد .وأما ايلحاد الدذ يع قددد الرجد فهدو عقيددة ورافيدي وهادادي دامد
على هدم العقد والدوحي والعلدم ،ومدن هدذا حالهدا لدن كدود عقيددة صدحيحي
وس د هلك صدداحبها و دددمرد فددي الدددنيا واآلوددرة .قمددا أد هددذا الملحددد الطددال
المط باهى بالعلم ب نه سيمكن الناس من العدي بسدالم علدى ا ر بددال
من العي في السمان يوم القيامدي .دولده هدذا مجدرد ورافدي علد بهدا الرجد
و َمنهى بها ناسه المريطي .قما أد ةاهرد بالعلم هو ليق و الع  ،نه لدو
قدداد حقددا يبح د عددن الحقيقددي وي وددذ بددالعلم والعلددم لمددا والاهمددا عندددما دددال
بصرافددات الاددالوث ايلحدداد ال ددي هدددم العقد والددوحي والعلددم قمددا بيناهددا
أعالد.
ثانيا :إد هذا الملحد َمنهدى ناسده وأصدحابه بد د العلدم سديمكنهم مدن صطدي
العواد ال ي ع رضهم بسب إلحادهم وصراعهم مع الم منين .لكن ذلك لدم
ي حقددد لهدددم ،فدددنحن نعلدددم دطعدددا أد العلدددم ودددذلهم وان صدددر لإليمددداد واصدددي
وا دياد عامي ،ان صر لهما ان صارا م هرا في جوان قايرة جدا ليس هندا
مجال اصيلها .742وأهم االن صارات والحقاد ال ي أفب ها العلم فكان هددما
لإللحاد ونصرا للددين ،هدي :إفبدات أد الكدود لده بدايدي ،وأنده ُولد مدن عددم
وسادر إلى الموال .وبهذد الحقاد انهار ايلحاد علميدا  ،وددام الددلي العلمدي
على أد هللا موجود ،وأد يوم القيامي دادم  ،وليس وهمدا ك وال ويداال قمدا هعدم
الطددال المطد بر رانددد راسد  .ولددذلك عندددما أفبد العلددم لددك الحقدداد دددال
قبير المالحدة في همانه ان وني فلو(( :743يقولود إد االع را يايد اينساد
من الناحيي الناسيي وأنا س ُدلي باع رافي  ..إد نموذ االناجار الكبيدر دين
محر جدا بالنسبي للملحدين  ..ذلك د العلم أفب فكرة دافع عنها الك د
الدينيددي)) .744ألدديس الملحددد بر رانددد راسد وإوواندده هددم الددذين ا صددذوا حلياددا
وهميدددا اسدددمه ايلحددداد أددددامود علدددى فدددالوث ورافدددي إلحددداد ؟؟!! .وألددديس
الم مندود هددم الدذين ا صددذوا حلياددا حقيقيدا فددي السددمان دامد ا دلددي النددرعيي
وا لعقليي والعلميي على وجود وأنه وال الكود وال إله سواد ؟؟!! ،فمن الذ
واب ووسر يا بر راند راس ؟؟!!.
الموقااف الثالااث :هعددم الملحددد المنددا
دطعي وح مي بين العلم وا لوهيي.745

ري نددارد دوقينددم أد ال عددار

 742انةر ماال  :ق ابنا معجمات القرآد من مقارنات ا دياد  ،والك اب مننور إلك رونيا وورديا .
 743قاد ملحدا فم آمن باهلل .
 744عنرود دليال على قود ايلحـاد أ بى....مدذه يمكدن اع نادده ، .....مدوندي نسدف ايلحداد  ،موددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلدى
النبكي المعلوما يي .
 745عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي 331 :وما بعدها.
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أقول :أوال إد دوله هذا ال يقوله إال جاه  ،أو معاند ،أو ملحد جاحد ،فهو
ليس من العق وال من العلدم فدي دين ، ،دالده الرجد بهدواد وإلحدادد وسدماد
علما هورا وبه انا .د من بديهيات الوحي والعلم أد الكود ُول بعدما قاد
عدما  ،وهذا يس لمم ح ما أد والقا ولقده وأوجددد علدى أحسدن ولد قمدا هدو
ُمناهد .نه يس حي أد يوجد مصلوق من دود وال  .فالكود بك مافيده مدن
قادنات ينهد دطعا بد د لده والقدا ولقده .فهد هدذا ي ندافى مدع العلدم وي نداد
معه؟؟ قال وألف قال ، ،وه دولنا :البد لك مصلوق من وال ولقه ،وأنه ال
مصلوق من دود وال  ،هو دول ي ناد مع العق والعلم؟؟!!،وأليس القدول
ب د د العدددم ول د ناسدده مددن الع ددم ف صددبح قونددا هددو الندداد والهددادم للعق د
والعلم؟؟!!  .إد ما حققه العلدم الحددي مدن ان صدارات واق نداه مدن حقداد
قدداد قلدده فددي صددالح اييمدداد بدداهلل  ،وأظهددر مددن مةدداهر العةمددي والحكمددي
ايلهيي في مصلودا ه ما يُبهر العقول وي وذ با لباب ،ويهدم مماعم المالحددة
من أساسها ر م مسحهم به هورا وبه انا و نا ووداعا.
ثانيا :واضح مدن قدالم هدذا الملحدد أنده يصداد وي العد طدليال واف دران
على الناس ليحرمهم من االس اادة من العلم الذ هدم ايلحاد وان صر للددين
ولينوش به على الم منين وين صر لإللحاد  .ومع أد العلم قما هدم ايلحاد
هدم معةم أصول ا دياد الباطلي ،فإد هدمه لإلحداد قداد هددما امدا مقوضدا
لك أصوله ح ى أضطرد إلى االنقدالب علدى العلدم وال علد بداالث ورافدات
اسس فالوفه الصرافي ايلحاد  .لكن هذا ال يصدق على ق أصول ا دياد
الباطلي فهي معةمها قوم على اييماد باهلل ،وهذد الحقيقي أيدها العلم بقدوة،
وهي دادمي على أدلي الاطرة والعق والوحي والعلدم .والحقيقدي الااب دي وال دي
بينا جانبا منها هدي أنده يوجدد عدار ح مدي ودطعدي بدين ايلحداد والعلدم ،
وبين ايلحاد والعق  ،وبين ايلحاد والدين من جهي ،ويوجد من جهي أور
طاب ام بين العلم والعق واييماد باهلل  ،وبين العلم والعق وديدن ايسدالم
 .ولدذلك عنددما نقد العلدم العقيدددة ايلحاديدي هد المالحددة و عداونوا علددى
حرياده بمص لدف وسداد ال حريددف وال صريدف وال طدلي  ،ق مويدرهم لكايددر
من الحاريات وإواان قاير من الحقاد الهادمي لددينهم .وعنددما عجدموا عدن
موير وإواان دول العلم بصل الكود من عدم وأنه سادر نحو الموال هددموا
العلم و جاوهود بصرافا هم الداالث المعروفدي وال دي قوند فدالوفهم الصرافدي
ايلحاد  .فهذا هدو حدال العقد الملحدد مدع العلدم  ،وال ي رندا ةداهرد بدالعلم
ومدحه له ،فهو ياع ذلك ناعيي وان هاهيي ،وإال فهو أعد أعدان العلم !! .
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الموقاااف الراباااع :يقدددول الايميدددادي الملحدددد سددد يان وانبدددرت (( : -قانددد
الطبيعددي بدددو عصددر دددذ عصدديي علددى الاهددم بدددود حوريددي فددي قدد دددير
وعاري وفي ق ابي.ح ى في عصر م ور ،قالقرد ال اسع عندر ،قاند
صاميم النبات والحيوانات ُع بر دليال واضحا على وجدود الصدال  .صدحيح
أد الطبيعددي مددا ددمال ح ددو أ دديان قايددرة جدددا ال نسد طيع اسدديرها  ،ولكنددا
نع قدد أنندا نعدر المبدادي ال دي حكددم طريقدي حددوفها .وعليندا اليدوم لمعرفددي
ا سدددرار الحقيقيدددي أد نددددرس علدددم الكدددود وفيميدددان الجسددديمات العنصدددريي.
وبالنسبي ولئدك الدذين ال يدرود عارضدا بدين العلدم والددين أصدبح انسدحاب
الدين من ا ر ال ي يح لها العلم يكاد يكود قامال)).746
أقول :أوال إد قالمه ال يقوله إال جاه  ،أو معاند ،أو ملحدد جاحدد.وهدذا
الملحددد وأماالدده عندددما ي كلمددود عددن هللا وولقدده للكددود يدوسددود علددى العق د
والعلدددم وي كلمدددود بددد هوادهم وأوهدددامهم ،وي علقدددود بالصرافدددات وا باطيددد ،
وياكددرود قا طاددال الصد ار .بدددلي دددولهم بد د العدددم ولد ناسدده مددن العدددم
ف صبح قونا!!  ،وبدلي اسد دالل هدذا الملحدد الجاهد بقدوانين الطبيعدي علدى
ناي الصال  ،وهو اس دالل مصالف لبديهيات العقول والعلم والوادع .د أ
إنساد ينةر إلى الطبيعي بنةدرة بديهيدي لاهدم أد وجدود القدوانين فدي الطبيعدي
هي دلي دطعي علدى وجدود هللا وليسد دلديال علدى عددم وجدودد  .ومعرف ندا
بالمصنوعات قيف عم ال ناي وجود الصانع الدذ صدنعها  ،بد يسد حي
أد وجد بدال صدانع ،فهدي دليد دطعدي علدى وجدودد .وهد معرف ندا لطريقدي
عمد الطددادرة ينادي وجددود المهنددس الددذ صدنعها والقادددد الدذ يقودهددا؟؟!!
وهد وطددو الطددادرة للقددوانين ال ددي حكمهددا يجعلهددا سد ني عددن صددانعها
وداددها ؟؟ وه وجدود القدوانين فدي الطدادرة يعندي أنهدا صدنع ناسدها؟؟!!.
وناس ا مر ينطب على الكود فهو مصلدوق ،ومعرف ندا بكيايدي عمد دوانينده
ال ناددي وجددود الصددال ب د هددي دددل عليدده بالطددرورة  .فددالقوانين هددي مددن
قادنات هذا الكود  ،وق قادنا ه ال اسر ناسها وال ناي والقها وإنمدا اب ده
بالطرورة .فجهلنا بمعرفي عم قادن أو علمنا به قالهما يابد والقده دطعدا
وال ينايدده  .ولددذلك وجدددنا ديددن ايسددالم جعد القددوانين والسددنن الكونيددي ال ددي
حكم العالم بك ما فيه هدي أدلدي دطعيدي علدى وجدود هللا مدن جهدي ،ووصداها
و رح عملها بددي محكمي من جهي أور  .من ذلك دوله عالىَ (( :و َولَ َ ُق َّ
دي
َ حي ٍن فَقَ َّد َردُ َ حق يديراك)(الارداد ، )) 2 :و(( َو َ َ
در حال يجبَدا َل َحح َسدبُهَا َجا يمد َدةك َو يه َ
ص حن َع َّ
دود)(النمد :
ب ُ
هللاي الَّ يذ أَ حقَ َن ُق َّ َ حي ٍن إينَّهُ َوبيير بي َمدا َ حا َعلُ َ
َ ُمرُ َم َّر الس ََّحا ي
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دار َو ُقد ٌّ
 ،)) 88و(( َال ال َّن حمسُ يَنبَ ي ي لَهَا أَد ُ حد ير َ
ك حالقَ َم َر َو َال اللَّ حي ُ َسدابي ُ النَّهَ ي
ُود)(يس ،))45 :و((سُدنَّيَ َّ
هللاي الَّ يدي دَد حد َولَد ح يمدن دَبحد ُ َولَدن َ يجد َد
ك يَ حسبَح َ
فيي فَلَ ٍ
لي ُس دنَّ يي َّ
هللاي َ حب د يديالك)(الا د ح .))23 :فددانةر قيددف جع د ايسددالم وجددود القددوانين
والسنن دليال على وجود هللا  ،وهذا الذ يقوله العق والعلم،وقاد المسلمود
دبد العلددم الحدددي يعرفددود أد هللا عددالى يُسددير الكددود بقددوانين  ،ب د وح ددى
المج معات قان حكمها سدنن فدي حاضدرها وماضديها ،بددلي دولده عدالى:
هللاي الَّ يددي دَد حد َولَد ح يمددن دَ حبد ُ َولَددن َ يج د َد لي ُسدنَّ يي َّ
(( ُسدنَّيَ َّ
هللاي َ حب د يديالك)(الا د ح،))23 :
ُوا فيدي ا َرح ي فَددا حنةُر ح
و((دَد حد َولَد ح يمدن دَد حبلي ُك حم سُدنَن فَ يسددير ح
داد َعاديبَديُ
حدف َقد َ
ُوا َقي َ
ين)(آل عمراد.))131 :وأما العق الملحد فهو عق هَددم العقد والعلدم
حال ُم َك َّذبي َ
و مسددك با وهددام والصرافددات فيمددا ي عل د بدداهلل وولقدده للكددود .فددالكود قلدده
بقوانينه وقادنا ه مصلوق هلل ،والقدوانين و يرهدا مدن المصلوددات يسد حي أد
ح مح الصال  .فسوان عرفنا ا سباب والقدوانين ال دي سدير الكدود أم ال
فا مر واحد هو أد الكود له وال ولقه وأحكمه بقدر ه وعلمه وحكم ه .
ثانيااا :يج د أد ال ي ي د عنددا أد هددذا الملحددد نسددي أو ناسددى ب د د العلددم
الصحيح قما هدم معةم أصول ا دياد والمدذاه الباطلدي فإنده هددم ايلحداد
هدما ونقطه من أساسه وألحقه بالصرافات ووضعه بجان ورافات وأباطي
ا دياد والمذاه الماداي .ف د ذلك إلى راجع ايلحاد بنك قبير جدا  ،فم
اهداد راجعا بعد سقوط اال حداد السدوفيا ي الدذ قداد يحمدي ايلحداد بدالقوة
وا موال ال بالعق والعلم .بدلي أد عوب المعسكر النديوعي مدا إد انهدار
معسكرها ح ى عادت في معةمها إلى أديانهدا ال دي قاند عليهدا دبد دودول
ايلحاد إليها باسم النيوعيي .ومما هاد فدي راجدع ايلحداد أيطدا ان صدارات
العلم المعاصرة ال ي قان في صالح للدين عندما أقد أد الكدود مصلدوق مدن
عدددم ولدديس أهليددا ،وأظهددر قايددرا مددن مةدداهر الحكمددي وال اديددي فيدده ،وأبطد
ال طددور العطددو بمعطيددات السددج الحاددر و يددرد  ،وأفب د عدددم ماديددي
الروح والعق قما بيناد في بحانا هذا .ف بين من ذلك أد ا مر ليس قما هعم
هذا الملحد ،وإنما هو والفه  .وأما ةداهرد بدالعلم فهدو ةداهر هاددف  ،د
العلم هدم ايلحاد ،و بدين أد مندكلي الملحدد فدي مص لدف القطدايا المطروحدي
هي أنه وضدع (( إلحدادد فدي مواجهدي العلدم  ،فكلمدا وسدع مك نداات العلدم
ضاق الصناق على الملحد  ...فالممن ال يحم إال النكد للملحد)).747
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ثالثا :لقد بين من نقدنا للعقد الملحدد فدي موداده مدن ددوانين الطبيعدي أد
المالحدة فيهم جه قبير بالصال وصاا ه ،وبدور مصلودا ه في الكدود .انهدم
ي صورود أد ايله يُرجع إليه فقق عندما يجهد اينسداد اسدير ظداهرة مدن
الةواهر ،وأمدا عنددما يعدر ددوانين الطبيعدي وياسدر بهدا مةاهرهدا فهندا ال
يرجع إلى ايله لياسر به لك الةواهر .فايله عندهم نلجد إليده عنددما نعجدم
عن اسير الةواهر الكونيي .وهذا وطد فدادح وفهدم باطد للددين ودور ايلده
فدي الكدود .د الكدود يددل علدى والقده بدالصل ا ول عنددما ولقده مدن عددم
أوال ،فم بمصلودا ه الكايرة الم نوعي والعةيمي فانيا ،فم بقوانينه الم حكمي في
مصلودا ه فالاا .وهذد الحقاد يقولها العقد البدديهي وندا عليهدا الدوحي فدي
نصددوي قايددرة جدددا ،قاآليددات ال ددي د كلم عددن ول د الكددود والقددوانين ال ددي
ُسيرد .وح ى إذا اق نف اينساد دانونا عاما يُاسدر بده حرقدي الكدود وولقده
ونهاي ده فهددذا ال يعنددي أد ايلدده يددر موجدود ،وإنمددا ينددرح لنددا هددذا القددانود
الطريقددي ال ددي ول د هللا بهددا الكددود وسدديرد و َحكددم فيدده  .فيكددود اينسدداد دددد
اق نددف سددرا مددن أسددرار مصلود دات هللا ال أندده اق نددف عدددم وجددود هللا .دددال
ود بي َن حي ٍن ِّم حن يع حل يمد يه إيالَّ بي َمدا َ دان)(البقدرة.))200 :فكدالم
عالى َ (( :والَ يُ يحيطُ َ
الرجد باطد مددن أساسدده وال يقولدده إال جاهد أو معانددد أو ملحددد جاحددد .فددال
يُمكن أد يكود المصلوق دليال على عدم وجود والقه ،فهذا مس حي دطعا.
الموقااف الخااام  -مددن عالدددي الدددين بددالعلم عنددد الملحددد : -يقددول الملحددد
بر راند راس (( :ولكن القوانين الطبيعيي ليس بهذا الحال  ،فهي صف لكم
قيايي صر ا يان  ،و صف لكم الةدرو ال دي علدى أفرهدا عرفدود مدا
لذ يحدث  .إنكم ال قوود على الجدال ع همدن يد مر هدذد ا ديان بال صدر
بطريق ها  ،نه ح ى وإد اف رض م وجود اآلمر فإنكم ال لباود أد ر طموا
يرهددا ؟ وإذا دل د م
بس د ال آوددر  :لمدداذا دطددى هللا هددذد القددوانين ولددم يق د
ببساطي أنه فع ذلك بمح منيئ ه المماجيي وال ي هي بدود سب  ،فإنكم
ود ها س صادفود أد هذا النين ليس بالموضدو الطبيعدي  ،وسدي م إيقدا
دطار القانود الطبيعي  .وإذا دل م قما يقدول ا رفوقسديود مدنكم  ،أد هللا فدي
ق القوانين ال ي اد طاها دود يرها سبابه ال ي يح ا بها  -فدإد السدب
بهدذد الحالدي – سديكود ولد الكددود ب جمد حلدي  .مدع أنكدم لدن اكدروا ب ا دا ك
بالنةر إليها  ،إذا قاد فمي سدب ٍ للقدوانين ال دي دطداها هللا  ،فدإد هللا سديكود
مادة للقانود الطبيعي  ،وهذا يعني أنه ال مبرر الف راضكم أد هللا وسيق بين
الطبيعي ودوانينها  .إد لديكم حقا ك صوراك سابقا ك ووارجا ك عن ايرادة ايلهيي ،
إد هللا ال يصدم أ راضكم  ،نه ليس المانح النهادي للقدوانين  .وباو صدار ،
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فإد هذد الجلبي عن القوانين الطبيعيي لم عن بعدد اآلد أ دين قاند عنيده
داري هدذد المجدادالت ،
فدي السداب  .إنندي أسدافر عبدر الدممن سد عر
وأجددد أنهددا قددوم ب ييددر صصدديي هللا بمددرور الود د  ،لقددد قدداد هندداك فمددي
جدددداالت فكريدددي صدددو بهدددذا المجدددال  ،وولقددد مدددن ورادهدددا ساسدددطات
و صددورات واطئددي  .وحددين ن قدددم بالممدداد إلددى ا همنددي الحدياددي فددإد هددذد
ال نددددوي والمميددددد مددددن
الجددددداالت ددددذب و اقددددد اح رامهددددا  ،و سددددب
ال مو )).748
أقول :إد المالحدة قهذا الرج ي هدعود العلم والعقالنيي وهدم مدن أجهد
وأ بى الناس ،أو أنهم ي عمدود إظهار ذلك ل ايات في ناوسهم عصبا لدينهم
و نوينا على الم منين .د موضو القوانين الطبيعي ليس منكلي أصال،
وإنمدا هدي منددكلي ما علدي علد بهددا العقد الملحدد عندددما قادر بصالقده بريددرا
لكارد وموداه .نه أوال إد دوانين الطبيعي ال ي نراها ونحن جمن منهدا هدي
مصلودددات مددن بددين مصلودددات الكددود  ،الددذ هددو أيطددا مصلددوق لصالقدده .فكد
مصلوق ي د الوظياي ال دي ُولد مدن أجلهدا  ،ولدن يسد طيع أد يحيدد عنهدا ،
ولن يكود إلها ك وال دليال على عدم وجود والقهن لن المصلوق يدل ح ما على
والقها ويس حي أد يكود دليال على نايه .ف ين اي كال هنا ؟؟.
ثانيا :إد اع را راس وجوابه الم عل بمن يُسير دوانين الطبيعدي لديس
صددحيحا  ،وال يصددح االع ددرا بدده فقولدده(( :إنكددم ال قددوود علددى الجدددال
ع همن ي مر هذد ا يان بال صر بطريق ها  ،نه ح ى وإد اف رض م وجود
اآلمر فإنكم ال لباود أد ر طموا بس ال آور  :لماذا دطى هللا هذد القدوانين
يرها ؟ وإذا دل م ببساطي أنه فع ذلدك بمحد منديئ ه المماجيدي
ولم يق
وال ددي هددي بدددود سددب  ،فددإنكم ود هددا س صددادفود أد هددذا النددين ليس د
بالموضو الطبيعي  ،وسي م إيقا دطدار القدانود الطبيعدي)) .جوابده باطد
جملددي و اصدديال  ،وفيدده ساسددطي وجهد وعندداد و ددرور مددن فيسددلو ملحددد
معاند وصم للع ق والوحي والعلم بالجه وال حريف وال العد  .د القدول
ب د الصال عم وج ول الكود بقوانينه وقادنا ه ال يُايدر أ إ دكال  ،وهدو
دول منطقي و رعي وعلمي  ،وال يصح االع را علدى الصدال فدي ولقده
للكود  ،ومن يع ر عليه فهو جاه و بي وأحم  .نعم من حقنا أد نس ل
ونبح  ،لكن ال يح لنا االع را على الصال في ولقه للعالم .د هللا عم
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وج وال حكيم فعال لما يريد ياعد م دى يندان ،وبمدا يندان ،وقيامدا يندان.
وعليه فإد هللا عندما أراد ول الكود ولقه من عدم في الود الذ او دارد،
وهذا الذ يقوله العلم  ،فقد فب أد الكود لم يكن له وجود فم ُول مدن عددم
 ،وأد مصيرد إلى الدموال ،هدذد الحقيقدي دالهدا الدوحي والعلدم ويقبلهدا العقد .
فلماذا يع ر عليها هذا الملحد؟؟!! .
ثالثا :ليس صحيحا أد هللا عالى ول الكود بال سب وبإرادة " مماجيي
"  ،وإنما ولقه بعلمه وحكم ه ل ايي جليلي هدي أد يكدود مةهدرا مدن مةداهر
ألوهي دده وعةم دده ،وليكددود موطنددا للمصلودددات ال ددي س د عي فيدده مددن جهددي؛
وفر على المالدكي واينس والجن أد يعبدود من جهدي أودر  .وال يصدح
عقدددال وال دددرعا االع دددرا علدددى الصدددال بلمددداذا ولددد الكدددود بمنددديئ ه
وإراد ه؟!  ،فهو سبحانه وال حكيم ددير ياعد مدا يندان ويص دار وفعدال لمدا
يريد .فإذا قاد ال يصح لألعمى أد يع ر على البصدير  ،وال للجاهد أد
يع ددر علددى العددالم  ،فمددن بدداب أولددى وأوج د أندده ال يصددح للمصلددوق أد
يع ر على والقه ،وال أد يقمم فعله  ،وال يصاه بالمماجيي ،د هذا جه
ورعوني ناس  ،ودلي أدب .نه ي كلم عن الصال وهو هللا عم وج الم صف
بك صاات الكمال  ،ودد جلد مةاهرهدا فدي ولقده لهدذا الكدود ومصلودا ده
العجيبددي ،منهددا نحددن البنددر الددذين يجددادل المالحدددة مددنهم فددي هللا ب يددر عق د
صريح وال علم صحيح.
وليس صحيحا أد مدا دلنداد عدن ولد هللا للكدود – بقوانينده ومصلودا ده-
ليس بالموضو الطبيعي  ،وأنه ي د إلى إيقا القانود الطبيعي قمدا هعدم
الرج  .فهذا قالم جاه أو معاند مساسق ،د عليلنا لنن ة الكود هو علي
عقلددي علمددي طبيعددي دطعددا  ،ولدديس أمددرا وهميددا وال ورافيددا .د دددوانين
الطبيعي ونحن منها نهد بناسها أنها مصلودي ومسيرة  ،وهذا يسد لمم أد لهدا
والقا ولقها وفطرها على الطبيعي ال ي عليها .و اسيرنا هدذا ال يوددف دانوندا
وال مصلوددددا وإنمدددا يعطدددي لندددا ال اسدددير الصدددحيح للننددد ة الكدددود والقدددوانين
الم حكمددي فيدده ،وال ددي هددي أيطددا مددن قادنا دده .علمددا بد د الكددود بكد دوانيندده
ومصلودات بدأ مدن العددم وسدادر إلدى الدموال وعليده فهدو لده بدايدي وسدين هي
ويج د أد ي ودددف  ،ف ودادده هددو مددن العلددم الطبيعددي ولدديس مصالاددا لدده .فهددذا
الملحد ي كلم بهواد وإلحادد وال ي كلم بعق صريح وال بعلم صحيح .إنه رج
مري حادد على العق والوحي والعلم  ،ب إنه حادد على والقه لهذا حرمه
هللا عالى نعمي اييمداد بده ،ولدم يكرمده بدذلك قمدا اقدرم قايدرا مدن المالحددة
الذين عادوا إليه سبحانه و عالى .وال يناعه س رد بالعق والعلم ،فهو ق يرد
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من إووانه المالحدة  ،إنهم هددموا العقد والدوحي والعلدم و مسدكوا بدا هوان
وا وهام و علقوا بالصرافات ال ي أسسوا بها فالوفهم الصرافي ايلحاد . .
رابعا :إد من جه هدذا الملحدد أو مدن عندادد وساسدط ه دولده (( :إذا قداد
فمي سب ٍ للقوانين ال ي دطاها هللا  ،فإد هللا سيكود مدادة للقدانود الطبيعدي ،
وهددذا يعنددي أندده ال مبددرر الف راضددكم أد هللا وسدديق بددين الطبيعددي ودوانينهددا
)) .إنه قدالم ظداهر الدبطالد  ،د المصلدوق يسد حي أد يكدود هدو الصدال ،
وال الصال هو المصلوق ،وعليه فال يُمكن أد يكود الصال عم وج واضعا
للقدوانين ال ددي ولقهددا  .إنهددا مددن مصلودا دده فكيددف يكددود واضددعا لهددا ؟؟!! .ال
يقول ذلك إال جاه  ،أو معاند ،أو ملحد جاحد  .فالكود مصلوق والبد له من
وال  ،ويس حي أد يكود المصلوق هو الصال  .فإذا قان السيارة ليس هي
الصانع الذ صنعها ،ويسد حي أد كدود صدنع ناسدها وال هدي الصدانع ،
فمن باب أولدى أنده يسد حي أد يكدود المصلدوق هدو الصدال  ،وال الصدال هدو
المصلددوق ،وال الصددال واضددعا لمصلودا دده .وعليدده فددال يصددح دولدده ب د د هللا
سدديكود مددادة للقددانود الطبيعددي ،د هللا وددال ولدديس مصلودددا فددال يُمكددن أد
يكود محكوما بالعليي ال ي حكم ق المصلودات قما بيناد فدي الاصد الاداني.
فال يُمكن أد يكود الصال جمنا من مصلودا ه ،وال هي جمنا منه .وال يُمكن
أد يكددود الصددال واضددعا للقددوانين ال ددي ولقدده  ،وإال لكدداد مصلودددا ال والقددا.
وبهذا يسقق ذلك االع را  ،إنه اع را صبياني إلحاد وليس اع راضا
عقليددا وال علميددا.فهددذا الملحددد يريددد قونددا مصلودددا بددال وددال لي ا د مددع قاددرد
بصالقه ،لكن هيهات ،إنه طل ُمحاال !!.
خامسا :إد دوله ب د هللا ليس هو المانح النهادي للقوانين  ،هو دول باطد
 ،وفيه جه و رور وعناد  ،داله انطالدا مدن دولده ب هليدي الكدود .وبمدا أنده
رعا وعلما ب د الكدود مصلدوق ،وسد كود لده نهايدي ،فاع راضده
من الااب
باط دطعدا ،وال يصدح االح جدا بدالقوانين نهدا مدن المصلوددات  .وقالمندا
هددذا صددحيح دطعددا ولددن ي يددر،وإد او لددف الندداس فددي ال عبيددر عندده دددديما
وحدياا .وسيبقى قالما صحيحا منطقيا علميا رعيا ي حد المالحدة في ق
هماد ومكاد ،ولن يجدوا له جوابا صحيحا ينقطه .
الموقااف السااادس – :مددن موادددف الملحددد مددن العالدددي بددين الدددين والعلددم-
أ ار الملحدد سد يان هوقيندغ إلدى أد العلدم أفبد بد د الكدود محكدوم بقدوانين
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طبيعيي ح ميي صارمي  ،ال اس انانات فيها ،فال دو فيهدا آلهدي  ...و((" ال
يجوه ولق العلوم الايمياديي بال يبيات")).749
أدددول :قالمدده هددذا فيدده حد وباطد  ،ندده أوال مددن الاابد ددرعا ووادعددا
وعلمددا أد الكددود محكددوم بقددوانين ح ميددي ال يُمكندده االناددالت منهددا ،د هللا
عددالى ولقدده علددى لددك الطبيعددي .لكددن هددذد الح ميددي مصلودددي ،فهددي جددمن مددن
الكود وس ن هي معه عندما يحين ودد نهاي ده .وعليده فدإد وجدود الكدود لدم
يكن ح ميا فكاد من الممكن أد ال يوجد أصال ،بدلي أنه لم يكدن موجدودا فدم
ولقده هللا ،وقداد مدن الممكددن أد ي قددم او ي د ور عدن الودد الدذ ُولد فيدده.
فوجددود الكددود لددم يصطددع إلددى أ ح ميددي إال يرادة والقدده سددبحانه و عددالى.
فالح ميي ال ي حكم في الكود هي ح ميي نسبيي ابعي لصالقها .
ثانيااا :إد الح ميددي ال ددي د حكم فددي الكددود ليسد حس د أهددوان ور بددات
الملحد هوقينغ وأمااله ،وإنما هي مصلودي حس إرادة وددرة وحكمي ودال
الكود  ،فهو الذ ولقه بقوانينه وي حكم فيه قما ينان ،وهدو فعدال لمدا يريدد.
فالح ميي ال عم وحددها أبددا وإنمدا هدي ابعدي لصالقهدا  ،وعليده فادي مقددور
فاعلها أد ي حكم فيها دوال و سييرا و عطيال في أ ود يريد ،فهدي ليسد
إلهاك ،وإنما هي ابعي لااعلها .علما ب د دو الصال في مصلودا ه ،والصانع
في مصنوعا ه هو أمر طبيعي جدا  ،وال ي نداد مدع العقد وال الندر وال
العلددم .بدددلي أد قددال مددن النددر والعلددم يقددوالد ب د د قوننددا هددذا يسددير إلددى
الموال ،ف ين الح ميي الممعومي ال ي منع مدن إنهدان الكدود ؟؟ ،فالح ميدي ال
عني وال مندع مدن أد ي ددو فدي سدييرد فاعلده وفدي عطيلده أيطدا .وعليده
فمددماعم هوقينددغ باطلددي ومددردودة عليدده أراد أد ياددر هددواد و منيا دده علددى
الكود ودوانينه .
وأما دوله عن دوانين الطبيعي(( :ال اس انانات فيها ،فال ددو فيهدا آلهدي
)) ،فهو قالم ال يقوله إال جاه  ،أو معاند ،أو ملحد جاحد ،د الكود ُولد
من عدم بعدما قاد عدما وأنه سادر إلى الاندان ،وهدذا يسد لمم أد والقدا ولقده
ولم صلقه آلهي قايرة وال ولقه عدم قما سب أد بيناد في الاص الااني .وبما
أد ا مددر قددذلك ،فالصددال الددذ ول د الكددود هددو الددذ يسدديرد بقوانيندده ال ددي
وضعها فيه أو ي دو مبا رة بمنيئ ه وددر ه وحكم ه  ،نه فعال لمدا يريدد
 749رباب واجي :ق اب “ال صدميم العةديم” ؛ مراجعدي و رجمدي مص صدرة  -سد يان هدوقنج ،الاصد ا ول :مدو الوجدود  .موددع :الحدوار الم مددد-
العدد . 23:14 - 21 / 2 / 2511 - 3255 :وحسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليه محمد بن رضا اللوا ي ،ط ، 1الدار العربيدي للعلدوم ،
بيروت 2514 ،م ي 110 :وما بعدها .
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وهذا فاب بدلي النر والعق والوادع .فالصال عم وج هدو الدذ ي ددو
في الكود ويسيرد بإراد ه وددر ه وحكم ه  ،وال ددو فيده آلهدي المندرقين
الماداي ،وال آلهي الملحدين الصرافيي .علما ب د هذا الملحد وإووانه في الود
الذ يناود دو الصال فدي قونده جعلدوا آلد هم الصرافيدي ددو فدي الكدود
ف وجد د ه مددن عدددم وهددي عدددم أيطددا ،ف وجددد عدددم عدددما ف صددبح قونددا!! .فددم
دول آله هم الصرافيي بعد ذلك وأوجدت الحيداة وطدورت الحيواندات.وبهدذد
"االنجداهات الصرافيدي الصارددي" هددم آلهد هم العقد والدوحي والعلدم ،وقد
الطدددوابق العقليدددي وا والديدددي والعلميدددي ال دددي ددد حكم فدددي مدددنهج االسددد دالل
العلمي.وباط لك "االنجاهات الصرافيي " رفع آلهد هم العقد الملحدد إلدى
دمي الهرم الصرافي الذ يد ه ا هوان والنبهات والنياطين منذ القديم إلدى
اليدددوم ؛ فهنيئدددا للعقددد الملحدددد بهدددذا الادددوه الكاسدددح الدددذ أوصدددله إلدددى لدددك
القمي!!!!.
ثالثا :إد دوله  ((:ال يجوه ولق العلوم الايمياديي بال يبيدات)) ،فايده حد
وباطد  ،د ال يبيددات إذا قان د دادمددي علددى وحددي صددحيح  ،وعق د صددريح
وعلم صحيح ،فيج ويح لها أد دو فدي وجيده العلدوم فيمدا ي صد بهدا
قصل الكود ونهاي ه ،وال ايي مدن ولد اينسداد  ،وإذا قاند يبيدات هادادي
باطلي مصالاي للوحي والعقد والعلدم فيجد إبعادهدا ،وال يحد لهدا أد ددو
في وجيه العلوم .وهذا الذ ودع فيه الملحد هوقينغ وأمااله ،فهدو لدم يح درم
هنا مقول ه ،ووا في أمور يبيدي دبد اد يُصلد الكدود  ،ودا فيهدا مدن
دود أ دلي صحيح ،وهعم أد الكود ول ناسه من عدم بعدما قاد عددما،
فصل العدم ناسده مدن عددم ف صدبح ديئا  .وهدذا هدذياد وجندود وهددم للعقد
والعلم والدين  ،د أ عاد ي صورد سيحكم عليه دطعا بالبطالد؛ لكن هذا
الملحد وا في يبيات أدامها على هواد ور با ه ولم يسد ح وال ال دمم بمدا
يارضه عليه مدنهج االسد دالل العلمدي بد د يد كلم بحد وعقد وعددل وعلدم .
فهددو لددم يصلددق العلددوم بال يبيددات الصددحيحي  ،وإنمددا ولطهددا ب يبيددات ورافيددي
هادمددي للددوحي والعقد والعلددم ،د مددن يع قددد أد العدددم ولد ناسدده مددن عدددم
ف صبح يئا  ،فهو ي كلم بهواد ور با ه ،ودد هدم المنط والوحي والعلم.
الموقااف السااابع  :هعددم الملحددد دوقينددم أد اييمدداد بدداهلل ال يسدداعد علددى
الكندف و طدور العلدوم .د المد منين جعلدوا هللا درحا لكد دين ،بد هددو
فن في النرح  ،ويعني أنه ليس لدينا أ أم في المعرفي.750
 750ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي. 20 :
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أقول :قالمه باط جملي و اصديال ،وال ينطبد ديدن ايسدالم .نده أوال
نحن ال ننكر ب نه وجد أدياد فيهدا سدلبيي وإهمدال للعلدوم الطبيعيدي ،و ندجيع
ع لى الكس والرهبني ،والنعوذة  ،لكن هذا ال يصا ا دياد فقق ،فهو يوجد
في ايلحاد أيطا ،فهو دين هادم للعق والعلم ،وين هي ب صحابه إلى حريف
العلم وإوااده ،وإلى الحيوانيدي والةلدم والدبط ود د عندرات الماليدين مدن
البنر .وق هذا دعوة للجه والسلبيي وإفساد العلم والدين والدنيا .وإذا وجد
من المالحددة مدن لدم ياعد ذلدك فهدو لديس مدن إلحدادد ،وإنمدا سدباب أودر
ليس من ا لحاد ،منها ما يعود إلى صصيي الملحد وبيئ ه.
ثانيا :إد مما يبط ذلك المعم أد معةم العلمان الذين ودموا العلم ددديما
وحددددياا لدددم يكوندددوا مالحددددة ،وإنمدددا قدددانوا مددد منين بددداهلل اب ددددان مدددن علمدددان
السدددومريين والمصدددريين واليونددداد ومدددرورا بعلمدددان المسدددلمين إلدددى علمدددان
ال رب و يرهم من المسلمين والهنود المعاصرين .فه الن هم الذين طوروا
العلوم ،وودموها أقار مما ودمها المالحدة ،وهذد حقيقدي ال يمكدن إنكارهدا .
فد ين مددماعم ذلددك الرجد الباطلددي والمصادعددي؟ .فلمدداذا طددورت العلددوم علددى
أيد ه الن ؟؟.
وثالثا :فلديعلم الملحدد دوقيندم وأماالده اد ديدن ايسدالم جدان بدالعلم وحاندا
على طلبه في الطبيعي وا فاق وا ناس وفي الاطان ،وأمرندا با بدا المدنهج
العلمي الصدحيح ،وأد نحد كم إلدى العقد والعلدم ال إلدى ا هدوان .ولدم ي مرندا
بالكس والنوم واالق اان بنعار هللا واييماد قما هعدم ذلدك الرجد المهدر .
مدددن ذلدددك إد هللا عدددالى أمرندددا أد نسدددير فدددي ا ر ونبحددد فدددي ال ددداري
لنك نف داري ا ر الطبيعدي والبندر  ،ددال سدبحانه(( :دُد ح يسديرُوا فيدي
ُنن ُئ النَّ حند َةَ حاآل يود َرةَ إي َّد َّ
حف بَ َدأَ حال َص حل َ فُ َّم َّ
هللاَ َعلَدى ُقد ِّ
ا ح َرح ي فَانةُرُوا َقي َ
هللاُ ي ي
دي ٍن دَ د يدير)(العنكبددوت ، ))25 :و((دَ د حد َولَ د ح يمددن دَ د حبلي ُك حم ُس دنَن فَ يسددير ح
ُوا فيددي
َد ح
ا َرح ي فَا حنةُر ح
ين)(آل عمدراد .))131 :وامرندا أد
اد َعاديبَيُ حال ُم َك َّذبي َ
حف َق َ
ُوا َقي َ
ن دبر في أناسنا وفي الطبيعي والاطدان ،ققولده سدبحانهَ (( :وفيدي أَناُ يسد ُك حم أَفَ َدال
ددر حال يج ِّ
دس إي يد اسحدد َطَ حع ُ حم أَد
حصددر َ
ُود)(الددذاريات ،))21 :و((يَددا َم حع َن َ
ُب ي
ددن َو ح ي
ايند ي
َناُدددددددد ُذوا يمد ح
ود إي َّال
ت َوا ح َرح ي فَاناُدددددددد ُذوا َال َناُدددددددد ُذ َ
اوا ي
دددددددار ال َّسدددددددد َم َ
دددددددن أَ حدطَد ي
ت َوا َرح ي َربَّنَدا
اد)(الرحمن ،))33 :و(( َويَ َاَ َّكر َ
ُود فيي َو حلد ي السَّد َما َوا ي
بيس حُلطَ ٍ
دار)(آل عمدراد .))151 :وأوجد
اطالك ُسب َححانَ َ
ك فَقينَا َع َذ َ
َما َولَ حق َ هَذا بَ ي
اب النَّ ي
علينا القول في العلم والنداس بعلدم وعددل ،ال بجهد وهدو  ،ققولده سدبحانه:
(( َوالَ َ حق ُ
اد َع حنهُ
ك َق َ
ص َر َو حالاُ َ ا َد ُق ُ أُولـئي َ
حس لَ َ
ك بي يه يع حلم إي َّد ال َّس حم َع َو حالبَ َ
ف َما لَي َ
در يع حلد ٍدم إي َّد
ُط دلُ َ
َم حس د ُ والك)(ايسددران ،))32 :و(( َوإي َّد َقاييددراك لَّي ي
ود بي د َ حه َوادي يهم بي َ حيد ي
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داس أَد
دك هُ د َو أَ حعلَ د ُم بي حال ُم حع َ د يد َ
َربَّد َ
ين)(ا نعددام ،))115 :و(( َوإي َذا َح َك حم د ُم بَ دي َحن النَّد ي
هللاَ ني يع َّمددا يَ يعةُ ُكددم بي د يه إي َّد ه
دوا بي حال َع د حد يل إي َّد ه
َحح ُك ُمد ح
صدديراك)(النسددان:
هللاَ َقد َ
داد َس د يميعا ك بَ ي
 ،))08و((دُ ح هَا ُ ح
ين)(البقدرة .))111 :فدديننا لديس
صدا يددي َ
وا بُرح هَانَ ُك حم إيد ُقند ُ حم َ
قما هعم ذلك الرج  ،وال َص ُدق عليه مماعمده و دبها ه وا هاما ده الباطلدي.
فددديننا أدددام للعلددوم النافعددي صددرحا عةيمددا وأوالهددا اه مامددا قبيددرا .والقددرآد
الكريم اه م قايرا بقوانين الكود وظدواهرد  ،و كلدم عنهدا بعلميدي وصدراحي،
وأفب فيرها ودورها في آيات قايرة ،سب ذقر بعطها.
رابعا :يج أد ال ي ي عنا أد العقد الملحدد ال ي عامد مدع العقد والعلدم
بموضددوعيي وحيدداد علمددي وإنمددا ي عام د معهمددا بناعيددي وان هاهيددي إلحاديددي .
فعندما يكوناد في صالحه يقبلهما وي ةاهر بهمدا ب نده عقالندي وعلمدي ،لكدن
عنددددما ي عارضددداد مدددع ايلحددداد فدددإد العقددد الملحدددد يطبددد عليهمدددا منهجددده
االسددد داللي ايلحددداد  ،فيهددددم بددده العقددد والدددوحي والعلدددم ويادددر إلحدددادد
ب اسدديرا ه ايلحاديددي الصرافيددي علددى العق د والعلددم باس د صدام مص لددف وسدداد
ال طددلي وال الع د ،وال حريددف وال صريددف لي صددذهما سددندا لدده فددي دعو دده
لإللحاد وننرد ،قما فع مع الحاريات الكايرة ال دي أوااهدا ،أو هورهدا قمدا
بيندداد فددي الاصددلين ا ول والاالد  .وأمددا إذا لددم يسد طع العقد الملحددد طويددع
العق د والعلددم عندددما ينقطدداد مماعمدده فإندده يهدددمهما وي جاوههمددا ويس د نجد
بالصرافات ايلحاديي ،وبها وضع لإللحاد فالوفه الصرافي  :العددم ولد العددم
ف صددبح قونددا  ،الصدددفي أوجدددت الحيدداة  ،وال طددور العطددو أوجددد ا حيددان
ون هوعها .هذا هو ال االاوث الصرافي ايلحاد الذ او لقه العق الملحد عندما
هدم العق والوحي والعلدم .فد ين العلدم الدذ ي بداهى بده هد الن المالحددة ؟؟،
وهم دد وانود و العبوا بده ،وسدصرود لمصدالحهم  ،فلمدا وددف العقد والعلدم
أمام إلحادهم هدموهما بمنط ا هوان والصرافات!!.
الموقااف التاسااع :يقددول الملحددد س د يان هوقينددغ (( :فددإذا قان د الطبيعددي
محكومدي بدالقوانين ؛ فددإد ا سدئلي الاالفددي اآل يدي طلد إجابدي عنهددا :مدا هددو
منن القوانين ؟ ،ه هناك اس انانات في لك القوانين ؟ ،أو بعبارة أودر :
ه هناك معجمات كسر القوانين ؟ ه هناك مجموعدي واحددة مدن القدوانين
الطبيعي فقق ؟ .لقد حاول علمان الطبيعي والاالساي وعلمان الالهوت االجابدي
عن لك ا سئلي ؛ فعلى سبي المادال :قاند إجابدي قبلدر وجداليليو وديكدارت
ونيددو ن عددن الس د ال ؛ هددي :أد القددوانين هددي ن ددا عم د ايلدده  .ولكددن هددذد
االجابي ال عطي عرياا لإلله أقار مدن قونده مجدرد جسديم لمجمدو ددوانين
الطبيعي  .وفي حالي إضاان صداات إضدافيي علدى ذلدك ايلده مدن دبيد  :ايلده
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المذقور في العهد القديم -وذلك بهد ايجابي عن الس ال ا ول ،فإد ق ما
ياعلدده ذلددك هددو اس د بدال ل ددم وأمددر ددام بل ددم وأمددر ددام آوددر لدديس
إال)).751
أقاول :قدالم الرجد مملددون با وطدان ،وسدون فهددم للددين  ،ومعةدم قالمدده
يددر صددحيح ،ندده أوال إد سدداؤله ا ول ال يصددح ،ولدديس فددي محلدده ،د
دوانين الطبيعي هي جمن من الكود ومن مصلودا ه أيطا  .وبما أنها منه فهي
دد نن ت عندما نن الكود ،فهي مصلودي دطعا مع بادي المصلودات وال يصح
ال لددو فددي هددذد القددوانين لحددد ال ليدده  .ف د ين المنددكلي واي ددكال هنددا ؟؟ ،فددال
مندددكلي وال إ دددكال  .وال يصدددح أيطدددا أد ن سدددانل هددد هنددداك اسددد انانات-
معجمات -كسر دوانين الطبيعي  ،وال يصح وصاها ب نها كسرها .نده مدن
المنط والبديهي والوادع أد المهندس الدذ يحدرك مصدنعا قبيدرا مكوندا مدن
آالت قايرة م رابطي وم عاوني م نا مي وف القدوانين والدنةم ال دي حكمهدا،
ال ددك اندده يس د طيع أد يودددف مصددنعه م ددى يريددد ،وأد ين د له بالنسددبي ال ددي
ير فيها ،وال يعد هذا ممنوعا وال حراما وال مسد حيال ،وال كسديرا ،وال
هدما للمصنع ونةامه .وبما أد ا مر قذلك فال ك أد الصدال العةديم الدذ
ول الكود من عدم قما أنه جعلده محكمدا دديقدا م قندا فهدو يسد طيع أيطدا أد
يدمرد  ،أو يوداه  ،أو يجع فيه دوانين ومصلودات جديددة  ،أو يعطد بعد
دوانينه لحةي أو لحةات م ى يريد وقياما ينان ،وال ينهار الكود وال كسر
دوانينده .ومددن ينكددر هددذا ويع ددر عليده فهددو إمددا جاهد أو معانددد ،أو ملحددد
جاحد.
والدلي علدى ذلدك أد هوقيدغ هعدم أيطدا أد القدانود العلمدي (( لدن يكدود
دانونددا علميددا إذا مددا قدداد عرضددي مدددن دددرار مددن موجددود وددارق بال ددددو
يل اده)) .752هذا الرج جاه أو ي جاه نه يار ر ب ده علدى الصدال
قيف ياع وي عام مدع مصلودا ده .فدال يحد لده وال ل يدرد أد يع در علدى
الصال في عامله مع مصلودا ه .فكما ولقده مدن عددم بقدر ده وحكم ده وعلمده
فهو سبحانه ي عام معه قما يريد وم ى يريد ،وبما يريد ،وليس هذا ممنوعا
وال مس د حيال .فبمددا أد الكددود لدده بدايددي وس د كود لدده نهايددي ،فددإد هددذا الكددود
س ططرب دوانينه و نهي في أ لحةي من الممن عندما ين ه عمدرد المحددد
له.
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علما ب د دو ايلده فدي قونده دبد أد يانيده لدم يكدن هددما لده وال عطديال
لقوانينه ،د المعجمات ال ي حدف لألنبيان ر م قار ها لم يكن لها أ فير
على اضطراب الكدود  ،وال أدت إلدى عطيد دوانينده فدي الطبيعدي وهددمها،
فهي ليسد نقطدا لهدا وإنمدا هدي اسد انانات وفد ددانود ودارق يدر نداد
للقوانين ا ودر ومحددودة وفد ايرادة ايلهيدي ،سدرعاد مدا ص ادي و بقدى
القوانين فاعلي في سيير الكود وف ال قدير ايلهي لها .من ذلك ماال أد
البحر لموسى-عليه السالم -قاد اس انان وف ايرادة ايلهيي ،ولم يكن نقطدا
وال هدما  ،ولهذا لم يحدث ما ذلك في البحار ا ور  ،فم رجع البحدر إلدى
طبيع ه وأ رق فرعود وآله  .علمدا ب نده ال يصدح ال لدو فدي عةديم القدوانين
الايمياديددي ال ددي د حكم فددي الكددود فهددي مددع أنهددا موجددودة فهددي مصلودددي مددن
المصلودددات ،ال ص لددف عنددا ،فددنحن مالهددا مددن قادنددات هددذا العددالم  ،وسد نهار
و نهدددم عن ددما ين هددي الكددود .وقوننددا هددذا عرضددي لالنهيددار فددي أيددي لحةددي،
ودوانيندده ليس د أبديددي ،ور ددم مةدداهر عةم دده ودو دده فهددو ه د مددن جهددي
أور  .753وعليه ال يصدح ال لدو فدي عةيمهدا قمدا ياعد هوقيندغ ليصد فدي
النهايي إلى ليهها والمعم ب نها هي والقي الكود لكي ينكر والقه .
وفانيا ال يصح أد يقال :إد الكود أو دوانينده هدي ن دا عمد ايلده ،وإنمدا
الصددحيح هددو اد الكددود بك د مددا فيدده هددو مددن مصلودددات هللا  ،أ أنهددا مددن
ماعوال دده ،ولقهددا بإراد دده وعلمدده وحكم دده وددر دده  ،وهددو فعددال لمددا يريددد،
ودددادر أد يصل د أقبددر مندده وأد د مندده ،وإال لمددا قدداد هللا والقددا وال هددو رب
الكود .علما ب د الكود الذ نراد يعرهفنا بكاير من صاات والقه ،وهي ا
ماما مع وصف هللا عالى لناسه في القرآد الكريم .وأد والقده م صدف بكد
صاات الكمال مع مصالا ه لمصلودا ه بذا ه وصاا ه وإال لن يس طيع ول هذا
الكود ،منها صاات :القددرة ،والعلدم ،والحكمدي ،والسدمع البصدر ،والرحمدي،
و يرها .وعليه فإد الكود ليس جسيما لمجمو صاات ايله ،وإنمدا يعطدي
لنا نمداذ مدن صداا ه ،د الكدود يندهد دطعدا أد والقده أعةدم منده  ،ولديس
ماله ين بذا ه وصاا ه.
ثالثااا :ال يصددح وال يحد لهوقينددغ أد ينةددر إلددى مددا أفددارد مددن سدداؤوالت
انطالدا من أدوال بع فالساي وعلمان والهو ي ال رب ودول العهد القديم
عن هللا .وإنما قاد عليه أد ينةر إليها بالعق الاطر ومن منةار أوسع وال
يحنر ناسه فيما طرحه ه الن  .فلو أحسن النةدر وصددد ني ده فدي البحد
عن أجوبي ال ساؤالت ال ي طرحها لوص إليها بسهولي ولما َعقهد ا مر .إنده
 753أنةر  :فرنك قلوه  :النهايي  :الكوارث الكونيي أفرها في مسار الكود  ،سلسلي عالم المعرفي ،الكوي  ،ي 5 5 ،15 :و ما بعدها .
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فع ذلك نه موجه بصلايي إلحاديه مبي ي طبصها منذ سنوات وطرحها رويدا
فدي ق بده السدابقي ليعرضدها بصدراحي فدي ق ابده  :ال صدميم الكبيدر ،فهدو هندا
لدديس فددي صدددد البحد عددن ا جوبددي الصددحيحي ،وإنددا هددو فددي صدددد ال مهيددد
يعالد اسيرد الصيالي عن الكود الذ ألبسه فوب العلم هورا وبه انا.
رابعا :إد من م الطات هذا الملحد أنه عندما رف دول الذين دالوا ب د
القوانين (( هي ن ا عم ايله )) عل عليه بقوله (( :هذد االجابي ال عطي
عريادا لإللدده أقاددر مددن قوندده مجددرد جسدديم لمجمددو دددوانين الطبيعددي  .وفددي
حالي إضاان صاات إضافيي على ذلك ايله من دبي  :ايله المذقور في العهد
القديم -وذلدك بهدد ايجابدي عدن السد ال ا ول ،فدإد قد مدا ياعلده ذلدك هدو
اس بدال ل م وأمر ام بل م وأمر ام آور ليس إال )) .754ودوله هذا
باط جملي و اصيال وفيه العد وجهد و هدرب وولدق م عمدد ،د ا مدر
الذ سانل عنه وبح عن إجاب ه واضح جدا وال ي طلد االس ندهاد بقدول
ه الن الايمياديين ،وال قدميم جدوابهم ،وال إدودال صداات العهدد القدديم ال دي
أضااها على إله بني إسرادي  .وجواب ساؤله نجددد فدي الكدود ومةداهرد،
فهددو لدديس جسدديدا للصددال عددم وج د  ،وإنمددا هددو مصلددوق مددن مصلودددات هللا
ويحم د قايددرا مددن النددواهد ال ددي دددل علددى صدداا ه  .وهددذد الصدداات ليس د
امطي وال ل ما  ،وإنمدا هدي واضدحي وضدوح الندمس ،فمدع أنندا ال نددرك
ذات الصال عم وج إال أننا نس طيع أد نعر قايرا من صاا ه مدن الكدود
الذ ولقه .منها ماال  :إد الكود ُول من عدم بعدما قاد عدما ،وهدذا يعندي
بالطرورة أد الذ أوجدد ليس مصلودا د المصلدوق البدد لده مدن ودال مدن
جهي؛ والمصلدوق ال يسد طيع أد يصلد مدن عددم مدن جهدي أودر  .ممدا يعندي
بالطرورة أد والقا ولقه ،والصال الذ يس طيع أد يصلد مدن عددم يسد لمم
ح ما أنه م صف بك صداات الكمدال المطلقدي ،مدع عددم مندابه ه لمصلودا ده
بذا ددده وصددداا ه  ،منهدددا :الحيددداة ،والقددددرة  ،والمنددديئي ،والحكمدددي ،والعلدددم،
وا هليي ، ،وإال لن يس طيع هللا ول الكود .وبما أنه ولقه فالبد انه م صف
ب لك الصاات.
ومنها ماال :إد من ينةر إلى عةمي هذا الكود مدن جميئا ده الذريدي إلدى
أقبر مكونا ده قدالنجوم والكواقد  ،ومدا فيده مدن مصلوددات قايدرة وم نوعدي،
حيي وجامد دة ،ومدا فيده مدن جمدال ودددي وإحكدام ،ومدا فيده مدن مةداهر القدوة
والددبط والجبددروت  ،ي بددين لدده دطعددا أد وددال هددذا الكددود يجد أد يكددود
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م صدداا بكدد صدداات الكمددال المطلقددي مددع عدددم منددابه ه لمصلودا دده ،منهددا:
ايرادة ،والقدرة ،والقوة ،والحكمي ،والجمدال ،والعلدم  ،والكدالم  ،والسدمع ،
والبصددر ،والرحمددي و يرهددا مددن صدداات الكمددال ال ددي ظهددرت آفارهددا فددي
مصلودات هللا عالى.و لك الصاات و يرها طمن ها نصوي القرآد الكدريم
والسدددني الصدددحيحي ،وبهدددا ي طددداب ق ددداب هللا المنةدددور -الكدددود -مدددع ق ابددده
المسطور -الوحي. -
وبذلك ي بين فساد وبطالد دول هذا الملحد (( :فدإد قد مدا ياعلده ذلدك هدو
اسد بدال ل ددم وأمددر ددام بل ددم وأمددر عددام آوددر لدديس إال )) .755ألدديس
الكود ب اريصه وقادنا ده هدو دليد دطعدي علدى وجدود الصدال وا صدافه بكد
صاات الكمال؟؟!!  .ف ين هذا ال مو المل م الذ هعمه هذا الملحد ؟؟!!.
أال يحم د الكددود ا دلددي والمةدداهر الكايددرة والم نوعددي والكافيددي الدالددي علددى
والقه ؟؟!!  .أال كاي لك الصاات ال ي ذقرنا بعطها ب عريانا بصال الكود
 ،فم ميددها وضدوحا و قيددا وإفدران صداا ه ال دي وردت فدي ديدن ايسدالم.
والحقيقي إد هذا الملحد م عص لدينده بالباطد وال يبحد عدن الحقيقدي ،وال
يريددد أد يصد إليهددا ،ندده ر ددم الحقدداد القطعيددي الم جليددي فددي الكددود ال ددي
نهد للصال ب نده والقهدا ،فإنده ُمصدر علدى رفطدها و قميمهدا والطعدن فيهدا
بهواد وإلحادد ،ف رقها وران ظهرد و علد بصرافدي ايلحداد .ف مسدك بندبهات
ايلحاد وورافا ه ،و رك أدلي العق والدوحي والعلدم والواددع ال دي ددل علدى
الصددال  ،رقهددا وران ظهددرد ان صددارا لإللحدداد  .فهدددم الرج د العق د والعلددم
وان حر فدا كن لدين ايلحاد !!.
الموقف التاسع:دال الملحد بر راند راس  :إد الدين ن وينن حربا علدى
العلم ،وقرر هذا ا مر مرارا.756
أقول :أوال ال ننكر ب نده ُوجدد ويُوجدد صدرا بدين العلدم والددين ،وصدرا
بين العلم وفرضيات ونةريات العلم  ،وصرا بدين ظنيدات العلدم وفروضده
وبدددين الددددين .وصدددرا بدددين ا ديددداد ناسها،وصدددرا بدددين العلدددم وايلحددداد،
وصددرا بدددين الدددين وايلحددداد  ،وصدددرا بددين العلمدددان أناسددهم إمدددا بسدددب
ولايددا هم المذهبيددي  ،أو الو الفددا هم و نافسددهم و حاسدددهم فيمددا بيددنهم حددول
نةريات العلم .
ومن المنطقي جدا أد يوجد صرا وعدان بدين العلدم الصدحيح وا ديداد
الباطلي ،وبينه وبين المدذاه المادادي ،وهدذا حددث ددديما ومدا يدمال مسد مرا
 755نقال عن :حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،عل عليده محمدد بدن رضدا اللدوا ي ،ط  ، 1الددار العربيدي للعلدوم  ،بيدروت 2514 ،م ي-32 :
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إلدى اليدوم  .وهندا يجد وضديح ا مدر و حديدددد وال يصدح ال عمديم وإصدددار
أحكام عامدي علدى قد ا ديداد .ومدن جهدي أودر يوجدد ندما وصدرا بدين
فرضيات وظنيات ونةريات العلم وبين الدين وهنا يحاول العلمان الم يددود
ل لك النةريدات والارضديات فرضدها علدى الددين والدمعم ب نهدا حقداد وهندا
يح د للدددين أد ينادنددها ويردهددا .ويوجددد نددما آوددر بددين العلمددان المالحدددة
والعلمانيين وبين الدين يناهعونه باسم العلم س را به ،وي همود الدين وأهلده
ب نهم أعدان العلم .وهذا عم مرفو  ،وال يصح رعا وال عقال وال علما.
وهنا يح للدين وأهله أد يردوا على ه الن نهم هم المع دود والمحرفدود
للعلم.
مددن ذلددك مدداال أندده عندددما قدداد العلددم اليوندداني عامددي وا رسددطي واصددي
مسيطرا على العالم في العصر ايسالمي وجدنا قايدرا مدن العلمدان الاالسداي
المسلمين قالاارابي ،وابن سينا  ،وابدن ر دد ين صدرود للعلدم اليونداني علدى
حساب دين ايسالم  ،مع أد علمهم هذا قاد ير صحيح في معةم أصدوله،
ققوله بالعقول العنرة ،وأهليدي الكدود  ،وإنكدار المعداد ا ودرو الندرعي،
و ير هذا قايرا جدا .فننوا هجوما عنياا على ديدن ايسدالم ،وأددروا أفكدارا
وأصدوال باسدم العلدم  ،حرفدوا بهدا الددين وأفسددوا بهدا العلدم والعقدول .فنند
صرا عنيف بينهم وبين علمان النريعي ،و بادلوا ال طلي وال كايدر .757فدم
بين في النهايي أد الح قاد مع علمان النر ال مع أنصار العلم اليونداني،
عن دما أفبد العلدم الحددي أد معةدم العلدم اليونداني الدذ ان صدر لده العلمدان
الاالساي المسلمود لم يكن صحيحا وإنما المذقور في القدرآد الكدريم والسدني
الصحيحي الموافقي له هو الصحيح . 758فالصدرا الدذ حددث بدين ايسدالم
وعلمادددده وبدددين العلدددم اليونددداني وأ باعددده مدددن المسدددلمين قددداد سدددببه ا ول
وا ساسددي هددو العلددم اليوندداني وأهلدده ولدديس ديددن ايسددالم وعلمدداؤد .فددالعلم
اليوناني وأهله هم المع دود الذين أفسدوا الدين والعق والعلم.
علما ب نده يجد أد ال ننسدى أنده ال يوجدد أ صدرا بدين العلدم الصدحيح
والدين الصحيح ،فهما م عاوناد وم طابقاد  ،وق منهما يصدم اآلودر .وإنمدا
ُوجد الصرا وطان وانحرافات عود إلدى الجدانبين ،وال عدود إلدى طدر
واحد .ويج علدى العلدم الحد والدوحي الصدحيح أد ي عاوندا علدى ال صدد
لألدياد الباطلي ودعا ها ،وأد ي عاونا أيطا لل صد للنةريدات والارضديات
وا فكار العلميي الماداي ال ي يس صدمها أصحابها لمهاجمي قد ا ديداد باسدم
العلم .وعليهما أد يُجردا العلدم مدن اال جاهدات المذهبيدي والناعيدي وايلحاديدي
 757عن ذلك أنةر ماال :حالد قبير عالل :مقاومي أه السني للالساي اليونانيي  .والك اب مننور ورديا وإلك رونيا.
 758أنةر :حالد قبير عالل :جنايات أرسطو في ح العق والعلم  .والك اب مننور ورديا وإلك رونيا.
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ال ددي س د له لمهاجمددي الدددين وال نددهير بدده باسددم العلددم.ومددن المعددرو أد
اال جاد ايلحاد والعلماني هو المهيمن على العلم في العدالم المعاصدر وهدو
بر ن منهم ومن أفعالهم  ،ب إد العلم الحد هدو علدم مد من م ددين با صد
وبالطددرورة  ،بدددلي أد العلددم المعاصددر ر ددم هيمنددي المالحدددة والعلمددانيين
عليه إال أنه ان صر للدين وهدم أصول ه الن عندما أفب أد الكود له بدايي،
وأنه مصلوق من عدم وسادر إلى الموال ،وبهذا هدم العلم دين ايلحاد وافب
وجود هللا ودال بإمكانيي المعاد ا ورو .
وبنان على ذلك ال يصح القول بوجدود ندما وصدرا بدين الددين والعلدم ،
وال ا هدددام الددددين ب نددده وصدددم للعلدددم  ،وإنمدددا يجددد وضددديح ا مدددر بعلميدددي
وموضددددوعيي بالنددددواهد والمعطيددددات الصددددحيحي ،وبيدددداد أسددددباب النددددما
ومةدداهرد مددن الجددانبين ،مددع إظهددار ال وافدد فيمددا بينهمددا ،و حديددد الةددالم
والمع دددد مدددن الجدددانبين ،وال يصدددح إظهدددار الددددين دومدددا أنددده هدددو الةدددالم
والم صلددف والمع ددد وأد العلددم وأهلدده هددم ضددحايا الدددين دومددا .د الحقيقددي
نهد اد الدين وأهله هناك حاالت قانوا هم ضحايا العلم ورجاله .
وو اما لذلك فإد القادلين بوجود صرا بين العلم والددين مدن دود حديدد
وبياد فهم إما جاهلود  ،وإما هم من أ با ا دياد الباطلدي الدذين يصدافود أد
يهدم العلم الح أديانهم ،وإما هم من المالحدة وأماالهم الذين يصافود مدن أد
يس صدم الدين حقاد العلم وي قو بها ويكنف دسادسهم وأباطيلهم و س رهم
بالعلم هورا وبه انا .ف عدان الدين والعلم هم فدي الجدانبين وليسدوا فدي جاند
الدين فقق ،وإنما هم أيطا يوجدود بجان العلم العلمان .
ثاام أن الرجاال قااال (( :و دداهدنا قيددف أندده منددذ قوبرنيكددوس قدداد النصددر
حليف العلم في ق مدرة او لدف العلدم مدع الالهدوت  .ورأيندا أيطدا قيدف أد
العلم ان صر لل صايدف مدن عدذاب البندر وويال هدم فدي المسداد العمليدي ماد
السحر والط في حين أد الالهوت أبره وحنيي اينساد الطبيعيي و جعها
على النمان .وعلى نقي النةرة الالهو يي قاد ان نار النةرة العلميدي ح دى
يومنا هذا سببا دود مناه في حقي السعادة للبنر)).759
أقول :قالمه هذا فيه ح وباط  ،ونو من عص للعلدم مدن دود حد ،
و حام على الدين من دود مييم باسم الالهوت  .نه أوال ليس صحيحا أد
النصر قاد للعلم عند ق او ال بينه وبين الددين ،وإنمدا الصدحيح أنده عندد
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ق اود ال بسدب حقيقدي علميدي قداد النصدر حليدف العلدم الصدحيح والددين
الح  .وعند ق او ال بسب دطيي أو نةريي لدم ابد صدح ها وال قاند
صحيحي وقان مصالاي للدين الح لم يكن فيها النصر للعلم فقدق وإنمدا قداد
أيطا للدين عامي والدين الح واصي.
وليس صحيحا أد العلم فقق هو الذ ان صر لل صايف عن البنر وويال هم
في الحياة العلميي ،وإنما دين ايسالم -ان صر دب العلم الحدي للح والعدل
والمساواة وحارب السحر والنعوذة مندذ ظهدورد أقادر مدن  14درندا .ولديس
صحيحا أد الدين الح جع على الوحنيي والجنع والنه  ،وإنما ا ديداد
المنحرفي والعلم المادف دد ارقا في ذلك بطريد أو آودر .علمدا بد د العلدم
المادف الم سد ر بدالعلم قداد وبداال علدى البندر مندذ القدرد ال اسدع عندر إلدى
اليوم ،فما يمال أدعيان العلم ينجعود ال رب على اح الل النعوب الطعياي
واالسد يالن علددى فروا هددا واس د بعادها  .مددن ذلددك مدداال أد علمددان الداروينيددي
باسم العلم جعوا الدول ال ربيي على اح الل الندعوب الطدعياي فدي افريقيدا
وآسيا وأمريكدا الال ينيدي ،فق لدوا مدنهم عندرات الماليدين بوحنديي ،واسد ولوا
على فروا هم بدعو أد لك النعوب هي عوب ير م طورة ،وأنها ماد
حلقددات وسدديطي بددين القددرود واينسدداد الم حطددر وهددو اينسدداد ا وروبددي
حس هعمهم  .ح ى بلغ ا مر باسم العلدم ال طدور العطدو أد ا وروبيدين
قانوا يصطادود البنر في افريقيا و يرها ويطعونهم في صنادي بالحداد
العامددي بجاند الحيوانددات علددى أنهددم أ ددباد بنددر ال بنددر قدداملين  .وقد هددذا
و يرد م باسم العلم !! .فكمدا أنده ال يصدح عمديم ذمندا لكد ا ديداد د مدن
بينهددا ديددن واحددد صددحيح  ،فكددذلك ال يصددح عمدديم مدددحنا للعلددم دود حديددد
و مييدددم لمدددا هدددو مدددن العلدددم ولمدددا هدددو م سددد ر بددده ولددديس مدددن العلدددم أصدددال
قايلحدداد.وعليدده فمدددح راس د للعلددم ال يصددح مددن دود حديددد ،قمددا أد ذمدده
للدين -باسم الالهوت -ال يصح عميمه  ،مما ينهد ب د الرجد لدم يكدن دديقدا
وال حياديا في دوله الساب  .وهذا بسب عصبه لإللحاد ودلي حيادد في موداه
من الدين ،وسون فهمه له .ب إنه نسي أو ناسدى دينده :ديدن ايلحداد  ،وذلدك
أندده هدداجم ا ديدداد بحد وب يددر حد ونسددي ديندده الددذ حددره العلددوم وهدددم
العقد والعلددم ان صددارا لإللحدداد ،وننددر الةلددم فددي مص لددف بقددا العددالم ود د
عنرات الماليين من الناس همن المعسكر النيوعي.
وأويدرا يجد أد ال ي يد عندا أد هدذا الملحدد وإووانده المالحددة الددذين
أقاروا من ال باهي بالعلم والبكان عليه وجعلوا أناسهم أوصيان عليه وممالين
له وحطوا على الدين قله ذما و قميما فإد ه الن هم من أعد أعددان العلدم.
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إنهم ناعيدود ان هداهيود فدي عداملهم معده ،فعنددما يصدالاهم ويبطد مدماعمهم
يمارسددود مص لددف أنددوا ال حريددف وال د وال الع د ان صددارا لدددينهم قمددا
بيندددداد سددددابقا .وعندددددما يعجددددمود عددددن مواجهددددي العقدددد والعلددددم يهدددددمونهما
ويجعلونهمدددا وران ظهدددورهم  ،فدددم ي علقدددود بصرافدددات أسسدددوا بهدددا للادددالوث
الصرافي ايلحاد قما بيناد سابقا .فإذا قان ا ديداد المحرفدي ددد اُسد صدم
أحيانا لطرب العلم وأهله وننر الةلم واضطهاد الناس ،فدإد هدذا ال يصددق
علددى ق د ا ديدداد عامددي وديددن ايسددالم واصددي ،ح ددى وإد ُوجددد مددن وظادده
لمصلح ه  ،فهو بر ن بذا ه؛ فإد ايلحاد ليس قذلك فهو عقيدة هادمي بدذا ها
للعق د والددوحي والعلددم وا وددالق ،ف د ين ُوجددد ايلحدداد هُدددم الاددرد والمج مددع
والعق والنر والعلم وان نرت الاواح والةلدم وايبدادات الجماعيدي قمدا
حدددث فددي المج معددات ال ددي قان د واضددعي للنةددام الندديوعي همددن اال حدداد
السوفيا ي.
الموقف األخير -العا ر من موادف المالحدة من الدين والعلم :-مادادد أنده
من الطبي عي أد يرف العق الملحد االع را ب د اييماد باهلل وال دين هدو
أمر فطدر و ريدم طبيعدي فدي البندر ،بحكدم أنده ملحدد جاحدد لوجدود هللا
عالى .ولهذا او ل المالحدة اسيرات ماديي وأرضيي عللوا بها ظاهرة إيماد
البنر باهلل مندذ القدديم إلدى اليدوم .760منهدا مداال ددول الملحدد سد يان هوقيندغ،
فقال"(( :ددرة البنر على االحسداس بالدذن قاند مصددرا الق سداب طدرق
أور يلقان اللوم على أناسهم ...جه البنر في القي َدم بطدرق الطبيعدي ،أد
بهم إلى او را آلهي ُعم إليها ق مناحي الحياة البنريي )). 761
أقااول :أوال إد هددذا الملحددد يريددد أد يقددول ب د د إيمدداد اينسدداد بدداهلل لدديس
أصيال وال فطريا وإنما هو امر عار بسب جه اينساد وووفه وعجمد
عن اسدير ظدواهر الطبيعدي .فداو رعوا آلهدي ياسدرود بهدا مةداهر حيدا هم .
صحيح أد معةم البندر المد منين بداهلل ددديما وحددياا يع قددود ب عددد اآللهدي،
لكددن هددذا ال يعنددي أد إيمدداد البنددر بدداهلل لدديس أصدديال وال فطريددا فدديهم .د
النةر عن ظرو البنر الطبيعيدي واالج ماعيدي هدو أمدر
اييماد باهلل ب
ماطدددور عليددده اينسددداد ،وضدددرورة منطقيدددي واج ماعيدددي وعلميدددي وقونيدددي
ليس طيع اينساد أد يعي وياسر به وجودد والكود الذ يعي فيده اسديرا
صحيحا موافقا للعق والعلم .وهدذد الحقيقدي ياب هدا ال داري والددين والواددع ،
وإنمددا الددذ حدددث للبنددر دددديما وحدددياا أنهددم انحرفددوا عددن ال وحيددد الحدد
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ف ددرقوا مددع هللا بعدد مصلودا دده مددن الطبيعددي واينددس والجددن ،و عددددت
عندددهم اآللهددي .لكددن هددذا ال يناددي أد ا صدد عندددهم هددو وحيددد هللا عددالى
،وقددانوا يسددمونه قبيددر اآللهددي ،فددم يلحقددود بدده آلهددي أوددر  .وهددذا أمددر فابد
اريصيددا ومددا يددمال إلددى يومنددا هددذا .مددن ذلددك مدداال أد أرسددطو أدددام فلسددا ه
انطالدا من دين اليوناد القادم علدى الوفنيدي وال عددد لكنده نةمده ووضدعه فدي
دوال فكريي أساسها ايله ا قبر  .فعندد قبيدر اآللهدي ،وهدو :المحدرك الدذ
ال ي حددرك ،فددم دد ي بعدددد العقددول العنددرة ،وهددي آلهددي نددارقه فددي ولدد
الكود .762ومن ذلك أيطدا أد مندرقي العدرب قدانوا ي مندود بداهلل ب نده رب
الكود  ،لكنهم ألحقوا بده آلهدي أودر ندارقه فدي الكدود ،وهدذا يندبه عقيددة
اليوندداد ال ددي نةهرهددا أرسددطو  .وعددن منددرقي العددرب دددال عددالىَ (( :ولَ دئين
در لَيَقُدولُ َّن َّ
هللاُ فَد َنَّى
س َو حالقَ َم َ
ت َوا ح َرح َ َو َس َّص َر ال َّن حم َ
اوا ي
َس َ حل َهُم َّم حن َولَ َ ال َّس َم َ
ددين
يُ ح فَ ُكد َ
احدددداك إي َّد هَددد َذا لَ َند ح
ددود)(العنكبدددوت ،))21 :و((أَ َج َعددد َ حاآلليهَددديَ إيلَهدددا ك َو ي
ُع َجاب)(ي . ))0 :وما يمال إلدى اليدوم مئدات الماليدين مدن البندر ي مندود
بايله ا قبر واآللهي المساعدة له قالهندوس ماال.
ودد أقد القرآد الكريم فدي آيدات قايدرة علدى أد النداس فدي ا صد قدانوا
موحدددين فددم انحرفددوا عددن ال وحيددد ،ودددد ارس د هللا إلدديهم ا نبيددان مبنددرين
ومنددذرين وداعددين إلددى ال وحيددد وعبددادة هللا بنددريع ه لكددن ددالبي هم ضددلوا
وقاروا ،ونادس ا مدر مدا يدمال مسد مرا إلدى اليدوم .وعليده فدال يصدح عليد
إيماد البنر و دينهم بما داله هوقينغ ،د إيمانهم باهلل ين ،وانحرافهم عن
ال وحيد واع قادهم ب عدد اآللهي ين آور .د إيمانهم بداهلل هدو امدر فطدر
وضددرور عقددال ووادعددا وعلمددا ولهددذا قدداد اينسدداد ومددا يددمال يبح د عددن
الصال عم وج ر دم طدور العلدوم .د معرفدي ددوانين الطبيعدي واق ندا
مةاهرها ال يناي وجدود الصدال  ،و نمدا يُاب ده ،د الكدود مصلدوق فالبدد لده
مددن وددال  ،فهددذا أمددر ضددرور عقددال وعلمددا وال عالدددي لدده بمعرفددي دددوانين
الطبيعي وال الجه بها.
ولددذلك فددإد هعددم هددذا الملحددد ب د د اينسدداد آمددن بايلدده لقلددي علمدده وعدددم
معرف دده بقددوانين الطبيعددي فهددو هعددم باط د دطعددا ،د العلددم ناسدده هددو الددذ
أرجع البنر إلى اييماد باهلل الواحد ا حد ،قمدا سدب أد بينداد عنددما أبطلندا
ورافددات الاددالوث ايلحدداد  .ف صددبح مددن الااب د علميددا أد الكددود ُول د مددن
عدم ،وانه سادر إلى الموال ،وهذا يس لمم ح ما أد والقا عةيما م صاا بكد
صاات الكمال هو الذ ولقه.
 762عن ذلك ماال أنةر ق ابنا :جنايات أرسطو في ح العق والعلم  ،الك اب مننور ورديا وإلك رونيا .
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و جدر اي ارة هنا إلى أمر هام جدا مادادد أد هوقيندغ وإووانده المالحددة
نسوا أو ناسوا أنهم على طريقي المنرقين الذين دالوا ب عدد اآللهدي بددال مدن
اييماد باهلل الواحد ا حد .فهم مع إيمانهم بكبير اآللهي ألحقوا به آلهي أودر
فسروا بها ظواهر الطبيعدي ،لكدن المالحددة أنكدروا وجدود اهللا وفسدروا نند ة
كدود مدن فالفدي آلهدي هادادي
الكود وظهور ا حيان بادالوث ورافدي إلحداد ُم ه
أ ار ا مرارا  .أقبرها إلده ورافدي العددم الدذ ولد ناسده مدن العددم ف صدبح
قونا ،فم إله ورافي الصدفي ال ي أوجدت الحياة على ا ر  ،فدم إلده ورافدي
ال طددور العطددو  .فددالقوم منددرقود قلهددم ،لكددن المنددرقين أحسددن حدداال مددن
المالحدة ،نهم آمنوا بالصال قإلده أقبدر ،ومعده آلهدي صد ر عاونده ،وأمدا
المالحدة فكاروا باهلل الذ ولقهم ،فم او لقوا فالفي آلهدي هاداده مالد فدالوفهم
ايلحدداد !! .إنهددم رفطددوا وأبددوا أد يعبدددوا وددالقهم فدداو لقوا آلهددي ورافيددي
وعبدوها!! .
ثانيا :إد مما يقو وي قد دواهد ال داري والندر والواددع والدناس بد د
إيماد البندر بداهلل هدو أمدر فطدر ريدم طبيعدي فدي اينسداد ولديس أمدرا
عارضا هو أد قايرا من ا بحاث ال جريبيي أفب ذلك وأقد ه با دلي الماديي
الدام دي .منهدا مداال أد والصددي ا بحداث العلميدي ال ددى نندرت للمدرة ا ولددى
عام 2551م وأجريد علدى المد ب قنيدي جديددة لأل دعي السدينيي بكليدي الطد
بجامعي بنسدلاانيا فدى فيالدلايدا بالواليدات الم حددة دلد علدى أد"(( :اييمداد
باهلل صميم داولى داو الم " .وبهذا ال يمكن حد ال صلا منده إال عاميدا ك
عددن الاطددرة السددويي ال ددى جعل د اينسدداد ينددم لل دددين علددى طددول ال دداري
و عطدديالك لقدددرات هادلددي وإمكانددات بال ددي ال عقيددد وال طددور مكندده مددن إدراك
ددرة هللا عالى بال اكر واالس قران  ...وال حلي واالس ن ا  ..ويمكن وصف
اينسدداد وف د عبددارات الدددق ور  /نيددوبير ناسدده ب ندده" :موجدده بقددوة نحددو
ال دين" ..وأد" :ال جربي العمليدي ال يمكنهدا أد صبرندا بطريقدي مبا درة عدن
ذات هللا ولكنها صبرنا قيف ولد اينسداد لكدى يعرفده ويعبددد" إهدـ  ..وهدى
صبرنددا أد" :عبددادة هللا وظياددي واييمدداد بدده مطلدد طبيعددى يمافدد الطعددام
والندراب" إهدـ ..وأد" :المد البندر لديس معدداك ندريحيا ك ووظيايدا ك فحسد
لإليماد باهلل وعباد ه وإنمدا هدو أيطدا ك مهيد عندد ديامده بوظيادي العبدادة لحاد
سددالمي الددناس والبدددد ب وجيدده العمليددات الحيويددي وددالل منةومددي عصددبيي
وهرمونيي م نابكي" إهـ  ..وهكدذا لدم يعدد اييمداد بداهلل عدالى فدى الدراسدات
العلميي الحدياي ضربا ك من الالسداي والصيدال الندعبى قمدا قداد يدردد المالحددة
بال مس ند فدى أوادد القدرد العندرين .فقدد وداب ظدنهم أد اينسداد ددد صدنع
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ديان ه بعدما قد أد" :هللا دد ولقه م دينا ك بطبيع ه وم هالك بقدرات قى يعرفه
ويعبدد" )).763
ومنهدددا أيطدددا مقدددال بعندددواد  (( :بددداحاود ي وصدددلود إلدددى أد ا طادددال
يولدود م منين باهلل)). 764

وفيدده أد (( ا طاددال يولدددود مد منين بدداهلل وال يك سددبود ا فكددار الدينيددي
عبر ال لقى قما يقول الدق ور /جاس ود باري ..باح م قدم فى مرقدم علدم
اينساد والعق فى جامعي أوقساورد .حي يقول :إد ا طاال الص ار لديهم
القابليي المسبقي لإليماد بكادن م اوق نهم يع برود أد ق ما فى هدذا العدالم
مصلوق لسب  .ويقول هذا الباح ب د ا طاال الص ار لديهم إيماد ح ى إذا
لددم ي د م لقيددنهم ذلددك عبددر المدرسددي أو ا ه د ويطدديف ب ندده ح ددى إذا نن د وا
بماددردهم علددى جميددرة صددحراويي فسي وصددلود لإليمدداد بدداهلل  .البيددي ا دلددي
العلميددي فددى العقددد الماضددي أظهددرت أد الكايددر مددن ا دديان دددو فددى البنيددي
الطبيعيي لعقول ا طاال مما ظننا مسدبقا ك  ..مدن ضدمنها القابليدي لرؤيدي العدالم
الطبيعى على أنه ذو هد ومصمم بواسطي قدادن ذقدى مسدب لدذلك الهدد
 ..إذا رمينددا أطادداالك لوحدددهم علددى جميددرة و ربددوا ب ناسددهم فسددي منود بدداهلل
 ..او بار ناسى م القيام به على أطاال ي قد ب نهم وبنك فرد ي منود بد د
ق ين مصلوق لسب محدد .ويطيف ب د ذلك يعندى بد د ا طادال يميلدود
لإليمدداد بددالصل ولدديس بددال طور ب د النةددر عمددا سدديقوله لهددم المعلمددود
أوا هد .ويقددول الدددق ور باريد بد د علمددان اينسدداد دددد وجدددوا فددى بعد
الاقافات أطاال ي منود باهلل مع أد ال عاليم الدينيي ليس فى م ناولهم .العقول
النا ئي بنك طبيعى لألطاال جعلهدم يميلدود لإليمداد بصلد إلهدى و صدميم
ذقدددى بددددل ال طدددور فهدددو يدددر طبيعدددى للعقدددول البندددريي وصدددع ال قبددد
 763فطرة هللا ال ي فطر الناس عليها  ،مودع من ديات حراس العقيدة  ،على النبكي المعلوما يي.
 764باحاود ي وصلود إلى أد ا طاال يولدود م منين باهلل  ،مودع من ديات حراس العقيدة  ،على النبكي المعلوما يي.
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واالس د يعاب .بقلددم  /مددار ن بيكاددورد  .مراس د النددئود الدينيددي فددى صددحياي
ال ل را )). 765
وإنها كن لموادف العق الملحد من العالددي بدين الددين والعلدم ،أددول :ال دك
أد ق الناس مدن المد منين والمالحددة يقولدود أنهدم مدع العلدم ييددا ودبدوال،
وأد أديددانهم ومددذاهبهم موافقددي لدده .فهددم البددد أد يقولددوا ذلددك ادناعددا ناسددهم
و ةاهرا به أمدام النداس .يقولدود ذلدك مدع أد الحقيقدي ودال ذلدك ،فد قارهم
يرفطود قايرا مدن حقداد العلدم ان صدارا لعقادددهم  .وايلحداد بوصداه ديدن
أرضددي يقددوم علددى الكاددر بدداهلل ،ال يص لددف عددن ا ديدداد الباطلددي فددي ال ةدداهر
بالعلم مع منادط ه وايصرار على مصالا ه عن عمدد وسداب إصدرار ،نهم
يعلمود يقينا بطالد أديانهم وأنها لن قوم إال بال طلي وال حريف وال الع
ومصالاي حقاد العلم إال في حاالت ا فيها مدع أهدوادهم وعقادددهم .ولدذلك
يج أد ال ننصد بما يدعيه العق الملحدد مدن علدم و ةداهرد بده ،فهدو أقادر
الندداس عدددا كن ومصالاددي للعق د والعلددم والددوحي وا وددالق ،ودددد سددب أد بينددا
انحرا منهجه االس داللي ،وإدامي إلحادد على هدم العق والدوحي والعلدم ،
وعدم االنطباط بنروط الموضدوعيي العلميدي .ولهدذا قداد العقد الملحدد مدن
أعدددان العلددم ق عدددان العلددم اآلوددرين المن مددين إلددى ا ديدداد الماداددي ،ب د إد
المالحددة أقادر عددان للعقد والعلدم والدوحي مددن هد الن ،د الملحدد أصددوله
قلها مصالاي ل لك المصادر ،وهذا وال أه ا دياد والمذاه الااسدة ،فقدد
ا بع أصولهم معه  .ولذلك وجدنا العق الملحد ادام دينه على حريدف
العلم وال عام معده بناعيدي وان هاهيدي،وإواان قايدر مدن حقادقده ال دي نقطد
ايلحدداد ،فددم ان هددي بدده ا مددر إلددى هدددم العق د والعلددم ،و عويطددهما باالوفدده
الصرافي ايلحاد .
ثالثا :نقد العقل الملحد في موقفه من وجود الشر في العالم:
أفار العق الملحد بهات وإ دكاالت هادادي حدول وجدود الندر فدي العدالم،
بدعو أد وجودد ي نافى مع ا صدا هللا بالرحمدي والمحبدي للبندر ،فوجههدا
وجيها إلحاديا ردا على الدين والم منين وان صارا لإللحاد والملحدين.
من ذلك ماال دول الملحد بر راند راس عندما كلم عن موضدو ا ودالق
الدينيدددي والندددر والصيدددر فكددداد ممدددا دالددده  (( :أو أد صدددذوا نادددس موددددف
الالأدريين – وهو المودف الذ لطالما وجد ه معقوالك – وهدو أد هدذا العدالم
دد م صناع ه من دب الندر فدي اللحةدي ال دي قداد هللا فيهدا دافالك  .هنداك
 765باح اود ي وصلود إلى أد ا طاال يولدود م منين باهلل  ،مودع من ديات حراس العقيدة  ،على النبكي المعلوما يي.
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آران مدددن الممكدددن أد قدددال دادمدددا ك حيدددال هدددذا ا مدددر  ،وأندددا لسددد معنيدددا ك
بدحطها)). 766
وعندما كلم عن العددل والةلدم وعالد همدا باييمداد بداهلل ،فكداد ممدا دالده:
((ولنا ر أد أحدهم حص على صندوق بر قال وددام با حده  ،ووجدد أد
البر قاالت العليا في الصندوق قان فاسدة  ،فإنه لن يجادل  ،وربمدا سديقول
أد البقيددي فاسدددة  ،هددذا مددا سدديقوله النددصا الددذ ياكددر بعلميددي د هددذد
البر قاالت عيندي الصدندوق و ح د الموددع ا علدى منده  .وهدذا ينطبد علدى
الكود  ،إننا هنا نجد ددراك عاليا ك مدن الةلدم  ،وهدذا سدب أقادر مدن قدا ٍ قدي
نقول أد العدالي ال حكم يئا ك من هذا العالم)).767
ودال أيطا (( :لقد ديد لدي إد العدذاب إنمدا يُرسد طهيدرا مدن الصطيئدي ،
علي أد أع قد أد طاال في عامه الرابع أو الصامس دد
ولكني أجد من العسير ه
أو دد فددي الةلددم بحي د اسدد ح العقدداب الددذ ينددمل بعدددد يددر دليدد مددن
ا طاددال ،ويسدد طيع دديسددونا ال ُم اددادلود أد يددروهم فددي أ يددوم يندداؤود ،
ويُقاسود باريح ا لم في مس نايات ا طادال .وددد ديد لدي قدذلك أد الطاد
وإد لددم يكددن ار كدد وطددد ك فاحنددا ،فإندده يسدد ح العدددذاب عقابددا علددى آفدددام
والديه)). 768
ومن ذلك أيطا دول للملحد س يان واينبرت  ،عندما قاد ي كلم عدن جمدال
الطيور ،فكاد مما دالده عدن الندقان والندر ((:ال أملدك ناسدي مدن صدور أد
هذا الجمال قله دد حص الم اعنا .ولكن إله الطيور وا جار هو أيطا إله
ال نوهات الوالديي والسرطاد .لقد جادل الم دينود درونا طويلي بصصوي
القدر السين أ مس لي وجود النقان في عالم يُا ر أنده محكدوم بإلده يريدد
الصيددر لعبددادد .فدداو رعوا حلددوال ع مددد علددى اف ددرا وجددود وطددق ربانيددي
م نوعي .أنا لدن أحداول منادندي هدذد الحلدول  ،وأدد مدن هدذا أد أُضديف مدن
عنددد حددال آوددر .وال اكددر با ضدداحي البنددريي والقددرابين ال يددد لددي مجدداال
لل عاطف مع محاوالت برير ال قرب من هللا .فإذا قاد يوجد إله عنددد وطدق
واصي للبنر  ،فال دك أنده يبدذل دصدار جهددد يوادان اه مامده بندا  .وأندا
يبدو لي أد من العي أد نمعج ما هذا ايله بصلوا نا )).769

 766بر راندددد راسددد  :لمددداذا لسددد مسددديحيا ؟ ،مبحددد  :الجددددل حدددول ا ودددالق الدينيدددي  ،مودعو رفدددي اال جددداد المعددداقس للاكدددر النقدددد وال ندددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
 767بر راندددد راسددد  :لمددداذا لسددد مسددديحيا ؟ ،مبحددد  :الجددددل حدددول العددددل والةلدددم  ،مودعو رفدددي اال جددداد المعددداقس للاكدددر النقدددد وال ندددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
 768بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد  ،ب داد  ،دمن  ،ي. 125 ، :
 769س يان وانبرت :أحالم الايمياديين بالعاور على نةريي نهاديي  ،جامعي املي ،رجمي أدهم السماد  ،ذار طالس  ،دمن  ، 2552 ،ي.152 :
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وذقددر الملحددد أن ددوني فلددو -دب د إيماندده -أد مددن أسددباب إلحددادد مددا رآد مددن
رور وآالم في أوروبا أفنان الحرب العالميي الاانيي  ،فقال (( :ار سم هذد
المندداهد فددي عقلددي فددي ف ددرة صددبا  ،وظلد بك د مددا حم د مددن قددرد ما د
نادطددا مددع مددا ربي د ُ عليدده فددي عقيددد ي المسدديحيي مددن أد " هللا محبددي"؛ إذ
قيف يسمح مدن يُحبندا بهدذد الندرور؟!)) .770و(( معطدلي الندر وا لدم ال دي
قف عقبي أمام ماهوم " هللا محبي " هللا الذ ال يقبد الندرور)) ،و(( طالددي
المندددديئي ايلهيددددي ليسدددد عددددذرا قافيددددا لصدددد قدددد هددددذد المعاندددداة علددددى
البنر))،771و((وعند طبي هذد القاعدة للحكدم علدى صدحي ادعدان المد منين
بد د " هللا محبددي " -أ أد هللا يُحبنددا -ينب ددي أد ين ادي وجددود النددر والمعاندداة
وا لم من حياة البنر ،وهذا لديس واددع ا مدر .ليد َم ال نسد ن ج مدن وجدود هدذد
النقادا في حيا نا أد ايله ال يحبنا  ،او أنه ليس هناك إله الب دي ،واصدي أد
الم دينين لم يقدموا حيايات داطعي اب أد هناك إلها ك  ،وأنده يُحبندا)).772و((
إذا أدررنا بوجود ايله الصيهر  ،قيف نُاسر معطلي النر وا لم؟ ))
أقول :واضدح مدن قدالم هد الن المالحددة أد وجدود الندرور واآلالم فدي
العددالم هددي معطددلي عندددهم ،ومددن أسددباب إلحددادهم  ،ودليد دددو عندددهم فددي
والفهددم مددع المد منين.فهد ا مددر قددذلك ؟ ،إندده لدديس معطددلي ،لددو أد هد الن
نةددروا إلددى الموضددو نةددرة عقليددي علميددي إسددالميي ل بددين لهددم حدد لددك
المعطلي و اكك إ كاال ها،وعلموا سب لطهم فيهدا ،والحكمدي مدن وجدود
النرور واآلالم في ا ر  .وبياد ذلدك سديكود مدن جه دين :الدرد المجمد ،
والرد ال ُماص .
بالنساابة للاارد المجماال فددإد هد الن المالحدددة فددي نقدددهم لموضددو النددر
وا لم في العالم نةروا إليه بنةر ين :إلحاديي ،ونصرانيي ،ولدم ينةدروا إليده
بنةرة عقالنيي وال علميي وال إسالميي .ف وط وا بسب إلحدادهم د ايلحداد
دياني أرضديي هادادي ،وبسدب النصدرانيي ،وهدي دياندي ُمحرفدي وباطلدي .وأمدا
موضدددو النددددر وا لددددم فدددي ديددددن ايسددددالم فلدددديس هدددو قمددددا فددددي المقولددددي
النصرانيي"هللا محبي" ،وال هو معطلي قما صورها العقد الملحدد ،وإنمدا هدو
أمدر واضددح ماصد فددي ايسددالم ،يقددوم علددى أصددول ددرعيي موافقددي للعقد
والعلم ،أولها إد هللا عالى قما هو رحماد رحيم ويح الم منين(( ،دُد ح إيد
هللاُ َويَ ح ايرح لَ ُك حم ُذنُوبَ ُك حم َو ه
هللاَ فَا َّبيعُونيي يُحح بي حب ُك ُم ه
ُود ه
َّحديم)(آل
ُقن ُ حم ُ يحب َ
هللاُ َ اُور ر ي
عمراد،))31 :و((يُ يحبُهُ حم َوي يُحبُونَهُ)(الماددة ،))04 :فإنده أيطدا دديد العقداب
 770عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي.48 :
 771عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 04 :
 772عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 00 :
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وال يح الكدافرين .ددال عدالى ((:فَدإ ي َّد ه
ين )(آل عمدراد :
هللاَ الَ يُ يحد ُ حال َكدافي ير َ
 ،)) 32و((إي َّد َّ
ين)(القصددا . ،))11 :فدداهلل سددبحانه فددي
هللاَ َال ي يُح د ُ حال ُم حا يس د يد َ
ايسالم ليس قما قول النصرانيي" هللا محبي" .
ا صد الادداني :إد هللا عددالى فعددال لمددا يريددد وال يةلددم أحدددا ،واد أفعالدده
سبحانه ال صر عن العدل ،والحكمي ،والرحمي  ،فليس فدي أفعالده ظلدم وال
جور وال انحرا عن الصدراط المسد قيم .وعليده فدإد الندرور واآلالم ال دي
ةهر باع هللا عالى((دُ ح أَ ُعو ُذ بي َربِّ حالاَلَ ي يمن َ ِّر َما َولَد َ )(الالد ))2-1 :
فهي ال ُنسد إليده قةلدم وعبد  ،وإنمدا هدي مدن أفعالده لكنهدا ال صدر عدن
ضدراك
العدل  ،أو الحكمي ،أو الرحمدي .ددال سدبحانهَ (( :و َو َجد ُدوا َمدا َع يملُدوا َحا ي
َو َال يَ ح
ُدددددك أَ َحدددددداك)(الكهدددددف ،))45 :و((ي َّ
اط
ةليددددد ُم َرب َ
دددددر ٍ
صد َ
إد َربِّدددددي َعلَدددددى ي
ُم حس َقي ٍيم)(هودَ (( ،))02 :و ه
ود)(البقرة.))212 :
هللاُ يَ حعلَ ُم َوأَن ُ حم الَ َ حعلَ ُم َ
ا ص الاال  :إد هللا عدالى ولد البندر لعباد ده وام حدنهم فيهدا بدالصير
حدر في حنَديك
س َذاديقَيُ حال َم حو ي
والنر ف ني ،دال عالىُ (( :ق ُ نَ حا ٍ
ت َونَ حبلُو ُقم بيال َّند ِّر َو حال َصي ي
ُدود)(ا نبيدان .))30 :فوجدود الندر فدي ا ر ضدرور  ،فدال
َوإيلَ حينَا ُرح َجع َ
م العبوديي هلل وام حاد البنر إال به.
ا صد الرابددع :إد وجدود اآلالم فددي حيدداة اينسداد هددو مدن عددمم ا مددور
وسنن الحياة ويصي الم منين والكافرين معا.دال سدبحانهَ (( :والَ َ يهنُ ح
دوا فيدي
دن ه
ا حب ي َ ان حالقَ حو يم إيد َ ُكونُ ح
هللاي َمدا
ُدود يم َ
مود َو َرح ج َ
ود َق َما َد حلَ َ
ود فَإينَّهُ حم يَ حلَ ُم َ
وا َ حلَ ُم َ
داد ه
هللاُ َعلييمدا ك َح يكيمدا ك)(النسدان ،))154 :و((لَ ُ حبلَد ُو َّد فيدي أَ حمد َوالي ُك حم
ُدود َو َق َ
الَ يَرح ج َ
ين أَ ح د َر ُق ح
ين أُو ُ ح
وا أَ كذ
دن الَّد يذ َ
اب يمن دَد حبلي ُك حم َو يم َ
َوأَناُ يس ُك حم َولَ َ حس َمع َُّن يم َن الَّ يذ َ
وا حال يك َ َ
ُ
َقاييراك َوإيد َصح بير ح
ور)(آل عمراد.))182 :
ُوا َو َ َّقُو حا فَإ ي َّد َذلي َ
ك يم حن َع حم يم ا ُم ي
الصامس :إنه وجد حاالت دد يكود النر فيها طريقا إلى الصيدر والصيدر
طريقددا إلددى النددر ،دددال سددبحانهَ (( :و َع َسددى أَد َ حك َرهُد ح
دوا َ ديحئا ك َوهُد َدو َو حيددر لَّ ُك د حم
دوا َ ديحئا ك َوهُ د َو َ ددرٌّ لَّ ُك د حم َو ه
َو َع َسددى أَد ُ يحبُد ح
دود)(البقددرة:
هللاُ يَ حعلَ د ُم َوأَن د ُ حم الَ َ حعلَ ُمد َ
 .))212وعليه فال يصح ذم النر مطلقا ،وال مدح الصير مطلقا .
ا صدد السددادس :إد إيقددا النددر وا لددم بالددذين يسدد حقود ذلددك بسددب
أعمالهم النريرة هو طري إلى العدل والصير والحياة السعيدة لإلنسداد .ددال
دود)(البقدرة:
ب لَ َعلَّ ُكد حم َ َّقُ َ
دي ا َ حلبَدا ي
داي َحيَداة يَداح أُولي ح
سبحانهَ (( :ولَ ُكد حم فيدي حالقي َ
ص ي
.))115فهندداك ددر يجدد أد يصددي الندداس ا ددرار وإال عمدد النددرور
واآلالم ب ير ح .
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ا ص د أ ويددر -السددابع:-إد ق د مددا يحدددث مددن ظلددم و ددرور وآالم بددين
البنر بسب أفعالهم لهم يوم يجمعهدم هللا فيده -المعداد ا ودرو  -وفيده يحكدم
بينهم بالعدل في وذ ق ذ ح حقه ،ويُجاه ق ظالم بمدا ظلدم .ومدن جهدي
أور فإد في هذا اليوم ق من ددره هللا عليه بعدله وحكم ده ورحم ده أمدورا
او برد بها وأضر ه وعدانى منهدا ولدم يكدن هدو السدب فيهدا فدإد هللا سدبحانه
ط د َي بَ حي دنَهُم بيد ح
دال َح ِّ َوديي د َ
سيعوضدده بددذلك أجددرا عةيمددا .دددال سددبحانهَ (( :ودُ ي
س ظَلَ َمد ح َمددا فيددي
حال َح حمد ُد ي َّهللي َربِّ حال َعددالَ يم َ
ين)(الممددر،))10 :و(( َولَد حدو أَ َّد لي ُكد ِّ نَ حاد ٍ
ت بيد يه َوأَ َسددرُ ح
ا َرح ي الَ حف َد َد ح
دق
دي بَ حيدنَهُم بي حالقي حسد ي
اب َودُ ي
وا النَّ َدا َمديَ لَ َّمددا َرأَ ُو حا حال َعد َذ َ
طد َ
َوهُ حم الَ ي ح
ود)(يونس.))04 :
ُةلَ ُم َ
لك ا صول النرعيي السبعي حل معطلي وجود النر وا لم في العالم
ال دددي أردددد العقددد الملحدددد وأدلق ددده وا صدددذها سدددندا لددده فدددي محارب ددده للددددين
وان صددارد لإللحدداد.فهددي ليسد معطددلي فددي ايسددالم ،وإنمددا هددي قددذلك عنددد
الملحدد نده أوطد فهمهدا ولدم ينةدر إليهدا نةدرة صدحيحي قدوم علدى الدوحي
والعق والعلم،أو أنه عمد ذلك ان صارا لإللحاد ،أو أنه جمع بين ا مرين.
وأما الرد الماص على لك النبهات واي كاالت ال ي أفارها ه الن
المالحدة في ما اصلها فيما ي ي :يج أد نعلم أد النر ال يوجد وحدد في
العالم وإنما يوجد بجان الصير ،والصيرات أقار من النرور باارق قبير
جدا .وهما على فالفي أنوا مع او ال ا سباب ،أولها ي ما في وجود
النر والصير الذ لم يُوجدد اينساد،وال قاد هو سببا في وجودد  ،وإنما هللا
عالى هو الذ ولقه  ،قالصيرات والنرور ال ي نراها بسب عوام طبيعي
ال دو لإلنساد فيها  ،فقد سقق ا مطار ،ف ناع أدواما  ،و رق آورين ،
فهذا السقوط فيه وير و ر بالنسبي إلى ه الن  .وق ذلك ولقه هللا عالى
اب دان وان هان ،فهو{ َوالي ُ ُق ِّ َ حي ٍن َوهُ َو َعلَى ُق ِّ َ حي ٍن َو يقي }-سورة
الممر ، -22:ويندر قله ضمن أفعاله سبحانه ال ي ال صر عن العدل ،أو
الحكمي  ،أو الرحمي  ،ودد نم ق ذلك أو معةمه  ،بحكم أد هللا عالى
أفعاله قلها قمال وعدل  ،رحمي وحكمي  ،فهو سبحانه ال يعب ،وال يةلم
أحدا.
والنو الااني من الصير والنر  ،سببه اينساد  ،فهو الذ أوجدد وننرد
بين الناس ،فهو بما أنه إنساد فقد يحكم بالعدل ويننر الصير والسالم ،ودد
يحكم بالةلم ويننر الاساد والنرور والحروب،وي ق أموال الناس بالباط .
فهذا النو من الصير والنر سببه اينساد وهو المس ول عنه.
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النو الاال من الصير والنر،سببه اينساد أيطا  ،لكن آفارد على
الوادع ال ُمارس ب يد اينساد مبا رة في الوادع  ،قما في النو ا ول ،
وإنما ةهر في الوادع بسب ال دو ايلهي  ،ق د يرهق هللا عالى عبادد
الم منين الصالحين بالصيرات الكايرة ،وا من الدادم ،والذريي الصالحي ،
والبرقي النافعي ،والاروات الكايرة والم نوعي .أوق د يُعاد هللا عالى الكاار
والةالمين وال ُماسدين  ،بالجاا والمالهل ،وا وبئي وا همات االد صاديي
الا اقي المس عصيي على
واالج ماعيي ،والسياسيي العسكريي ،وا مرا
العال  .وهذا النو حدث في ال اري و ما يمال يحدث إلى يومنا هذا  .ودد
أوبرنا هللا عالى أنه عاد أدواما قايرين قاروا بربهم ،و ه
قذبوا رسله
،وار كبوا الاواح والمنكرات  ،قالذ حدث لقوم نوح وعاد ،وصالح
ين يمن دَ حبلي يه حم َق َّذب ح
ُوا
ب آ يل فيرح َع حو َد َوالَّ يذ َ
ولوط  ،وفرعود ،ققوله سبحانه َ {:ق َد حأ ي
ين }-
ود َو ُق ٌّ َقانُواح ظَالي يم َ
آل فيرح َع َ
ت َربِّ يه حم فَ َهحلَ حكنَاهُم بي ُذنُوبي يه حم َوأَ ح َر حدنَا َ
بييَا ي
ا ناال. -04
ويج أد نعلم أد فاع النر ليس ريرا بالطدرورة وفاعد الصيدر لديس
ويددرا بالطددرورة  .د اينسدداد الصيهددر دددد ياعد النددر فددي حد مددن يسد ح
النر فيكود عمله حقا وعدال ال ظلم فيه  ،وإنما هو عم البد منه وال يصدح
السكوت عنه .ودد ياع النرير ويرا بنان علدى نيدي سديئي ليوددع إنسدانا آودر
في النر  ،أو ليُصاي حقيق ه عنه  ،ليمكر به مس قبال  ،أو ليصر عنه ويرا
م ودعا  ،أو ليحرمه من ح له  ،أو ليكس ودد ليمكر بده الحقدا .ولهدذا فدإد
النيطاد قايرا ما يح بع الناس على القيام ب عمال ويرة ليصدرفهم عدن
أعمال ويهرة أور أهم من ال ي هيهدن لهدم القيدام بهدا .ولهدذا فدإد َع َمد الندر
عندما يكود حقا وعدال وواجبا وفي مكانه الصحيح الذ البد منده هدو عمد
قامد وحكدديم ولدديس نادصددا وال عيبددا وال ظلمددا  ،بد يصددبح مددن الةلددم عدددم
القيام به ؛ وقذلك عم الصير بال ح وال عدل  ،وفي ير مكانه الصحيح ،
فقددد ر د عندده أعمددال ددريرة قايددرة ،فهددو عم د نددادا ولدديس حكيمددا وال
عدال ،ب ودد يكود َمكرا و حايال ين هي إلى أعمال ير أوالديي.
علما ب د العق الملحد ينةر إلى موضو النر وا لم مدن هاويدي واحددة
ويهم هواياد ا ور من جهي؛ وي ناسى الصير الكايدر الدذ فدي العدالم مدن
جهي أور  .فصيرات هللا َوني َعمه على عبدادد مدن المد منين والمالحددة ال ُعدد
وال ُحصي ،والعالم مملون بدالصيرات قمدا ك ونوعدا ك .فلمداذا ال يهد م بهدا العقد
الملحد ليكود لده طريقدا إلدى هللا ؟؟!! .فلدو هالد وذهبد مدن الكدود النهدار
العدددالم وهلدددك اينسددداد ،ف دددذقر مددداال نعمدددي الندددمس ،والهدددوان ،والجاذبيدددي،
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والمطر .فالصيرات قايرة جدا ،والنرور دليلي جدا.فال يح للعق الملحد أد
ينةددر بعددين واحدددة في م ددع بددالصيرات وال يُحدددث وال يُند هدود بهددا ويددرف أد
كددود طريقددا إلددى هللا مددن جهددي ،لكندده مددن جهددي أوددر فددال يددر إال النددر
ويطعن به على الصال عم وج وي همه في عدله وحكم ه هورا وبه انا!!.
أما بالنسبي دوال ه الن المالحدة فردندا السداب يهددمها قلهدا ،نده قداد
ردا امال مقوضا للنبهات واي كاالت ال دي أفارهدا هد الن ،لكدن مدن جهدي
اوددر هيددادة فددي نقطددها وإفددرا كن للموضددو سد رد فقددق علددى أدددوال الملحددد
بر راند راس .
منها أنه عندما كلم في موضو ا والق الدينيي والنر والصير قاد مما
داله  (( :أو أد صذوا ناس مودف الال أدريين – وهو الموددف الدذ لطالمدا
وجد ده معقدوالك – وهدو أد هددذا العدالم ددد مد صددناع ه مدن دبد النددر فدي
اللحةي ال ي قاد هللا فيها افالك  .هناك آران من الممكن أد قدال دادمدا ك حيدال
هذا ا مر  ،وأنا لس معنيا ك بدحطها)).773
أقول :دوله هذا ال يقوله إال جاهد  ،أو معاندد ،أو ملحدد جاحدد  .نده أوال
إد الصير والنر ليسدا ودالقين وال قدادنيهن مناصدلين عدادلين  ،وإنمدا همدا مدن
أفع ال الصال عم وج  ،وإما هما من افعال المصلودين العادلين قالبنر ماال.
وعليدده فددال يُمكددن للنددر وال للصيددر أد يصلقددا الكددود  ،وال يُمكددن للمصلددودين
الصيرين وال ا رار أد يصلقوا العالم .وعليه فإد الكود لن يصلقده إال ودال
ددير عليم حكيم  ،ولقه بك ما فيه من وير و ر  ،بعلدم وعددل وحكمدي ،وال
ول في أفعاله أبدا .فهو حكيم عادل رحيم في ق أفعاله سوان قان ويرا أو
را .وعليه فوجود النر في الكود ليس نقصا وال عيبا ،فهو ال يص لدف عدن
الصيددر  ،فهمددا يدددالد علددى الحكمددي والعدددل ايلهيددين؛ وح ددى وجودهمددا فددي
أعمال البنر لهما ما يُبررد ،فقد يكود من الةلم وضع الصير في ير محله،
ويكود من العدل والحكمي وضع النر في موضعه.
ثانيااا :إد راس د لددم ي د كلم بعق د صددريح وال بعلددم صددحيح ،وإنمددا كلددم
بهواد ،وال يصح له أد ياع ذلك في أمر وطير ي عل بالصير والندر وولد
العالم ،ويصاط فيه بنرا ماله .ولهذا فإد الرج يطحك علينا وعلدى ناسده
بذلك االف را المادف  ،فكاد عليه أد يقدم الدلي الصدحيح مدن العقد  ،أو
من العلم أو بهما معا على صحي هعمده  ،بد د الندر هدو الدذ صدات العدالم،
وأد هللا قاد افال عن ذلك  .فال يح له أد ي كلم بما يهواد فم يطرحه عليندا
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قح أو دلي على هعمه  ،فلي رك أهواند ور با ه وأوهامه عندد .ومن أين
له أد ذلك دد حدث ؟ ،وقيف يمعم أد هللا قاد دافال ،وهدو ال يد من بده ؟؟،
وأليس من الجه ودلي ا دب أد يُوصف هللا بال الي؟؟  .إد هعمده هدذا لديس
مددن العقدد وال مددن العلددم ،وإنمددا هددو مددن ا هددوان والعندداد وال ددرور ودلددي
ا دب!!.
ثالثا :إ نه ال يح لبر راندد راسد وال ل يدرد أد يص لد مدماعم وأهدوان فدم
معني ب د يقدم الدلي على صح ها ووجودها ،بد يجد عليده
يدعي أنه ير
ٍ
أد يذقر أدل ه  ،وإال فلي رك مماعمه عندد  ،فلسنا في حاجي إلى أد يطرحها
علينددا .وإذا دددال ب ندده لدديس معنيددا بدددح ا دددوال ال ددي ددرد علددى مماعمدده،
فليعلم أنه معندي ومطالد بد د ي يدد مماعمده با دلدي الصدحيحي ال دي اب هدا.
وإال فهي مرفوضي ومردودة عليه ،وما هي إال أهوان ور بات ،وليس من
العق وال من العلم في ين .وموداه هدذا لديس مدن االسد دالل العلمدي  ،وال
من الموضوعيي والحياد  ،وال مدن الطدوابق ا والديدي والعلميدي ال دي يجد
أد حكم منهج االس دالل الصحيح ،وإنما هو من مدنهج االسد دالل ايلحداد
القادم على ال حريف وال صريف وهدم العق والوحي والعلم!!.
وأماااا قولاااه عنددددما قددداد يددد كلم عدددن العددددل والةلدددم وعالد همدددا باييمددداد
باهلل،فقال(( :ولنا ر أد أحدهم حص على صندوق بر قدال وددام با حده ،
ووجدد أد البر قدداالت العليددا فددي الصددندوق قاند فاسدددة  ،فإندده لددن يجددادل ،
وربما سيقول أد البقيي فاسددة  ،هدذا مدا سديقوله الندصا الدذ ياكدر بعلميدي
د هذد البر قاالت عيني الصندوق و ح المودع ا على منه  .وهذا ينطبد
على الكود  ،إننا هنا نجد ددراك عاليا ك من الةلدم  ،وهدذا سدب أقادر مدن قدا ٍ
قي نقول أد العدالي ال حكم يئا ك من هذا العالم)).774
أدددول :إد قالمدده يددر صددحيح فددي معةمدده وأدامدده علددى اس د دالل فاسددد
وهاددددف ،وفيددده العددد و لبددديس وساسدددطي  .نددده أوال إد مادددال صدددندوق
البر قال ال يس لمم الن يجي ال ي ور بها الرج  ،وإنما يح م أقار من حالي
ولدديس حالددي واحدددة .فوجددود البر قدداالت الااسدددة أعلددى الصددندوق ال يعنددي
بالطرورة أد الصندوق قله فاسد  ،وإنمدا ذلدك يُماد اح مداال مدن اح مداالت
أوددر  ،فقددد يكددود أسدداله جيدددا،أو وليطددا بددين الااسددد والجيددد مددن البر قددال.
وعليدده فددال يصددح االح جددا باالع مدداد علددى اح مددال واحددد ممكددن بجاندد
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اح مدداالت أوددر هددي أيطددا ممكنددي .ولهددذا دي د  :إذا دو د االح مددال سددقق
االس دالل .
وفانيا ال يصح دوله  (( :وهذا سب أقار من قا ٍ قدي نقدول أد العدالدي ال
حكم ديئا ك مدن هدذا العدالم)) ،إنده ددول مبدالغ فيده جددا وال يصدح عميمده وال
القطدددع بددده  .د العدالدددي ظددداهرة فدددي الكدددود بندددك قبيدددر علدددى المسددد ويين
الطبيعي والبنر  .فمن الناحيدي الطبيعيدي فدال يوجدد ظلدم أصدال ،فداهلل عدالى
ول الكود بعدل وحكمي  ،وبإحكام وإ قاد  ،فال يوجد أ ول في الطبيعدي،
قما هو مناهد وفابد بدالعلم .فداهلل عدالى وه فدروات ا ر فدي مص لدف
جها ها علدى قار هدا و نوعهدا ،وويرا هدا أقادر مدن اآلالم ال دي طدر البندر
بسب عوام الطبيعي باارق قبير جدا .قما أنه سدبحانه أمدر بالعددل ونهداهم
عن الةلم  ،وبال عدار وال عداود فيمدا بيدنهم ،وفَطدرهم علدى الصيدر والندر،
وجع فيهم مص لدف أندوا القددرات العقليدي والناسديي والبدنيدي ،علدى نوعهدا
و ااو ها مما يطمن لهم الحياة الكريمي في ا ر إد هم ال مموا بنريع ه.
ومن الناحيي البنريي ،فمن المعرو اريصا و رعا أد هللا عالى أرس
اك
ا نبيان إلى ق النعوب ،وأبل هم دينه ورسال ه  ،دال عالى(( :إينَّدا أَرح َس حدلنَ َ
بي حال َح ِّ بَ ينيراك َونَ يذيراك َوإيد ِّم حن أُ َّم ٍي إي َّال َ
وال فييهَا نَ يذير)(فداطر ،)) 24 :و(( َولَقَد حد
هللاَ َواجح َنيب ح
وا ه
بَ َع حانَا فيي ُق ِّ أُ َّمد ٍي َّرسُدوالك أَ يد ا حعبُد ُد ح
ُدوا الطَّدا ُ َ
وت فَ يمد حنهُم َّم حدن هَد َد
ُوا فيدي ا َرح ي فَدانةُر ح
هللاُ َو يم حنهُم َّم حن َحقَّد ح َعلَيحد يه الطَّداللَيُ فَ يسدير ح
ه
داد
حدف َق َ
ُوا َقي َ
ين)(النح  ، ))32 :فاهلل عالى قمدا قداد عدادال حكيمدا فدي ولقده
َعاديبَيُ حال ُم َك ِّذبي َ
للكود ومةاهرد قاد قذلك في عامله مع بني آدم.
وأما من جهي سلوقيات اينساد فدي ا ر  ،فلديس صدحيحا أد العدالدي
ال حكم يئا من حيا ه  ،فهذا قالم باط دطعا  ،ودادله إما جاه  ،أو معاند.
وإنما الصحيح هو أد حيداة البندر فيهدا الصيدر والندر ،والعددل والةلدم  ،مدع
او ال نسبي ق منها درجي وان ندارا ،وهدذا فابد فدي ال داري والحاضدر.
مددن ذلددك مدداال فقددد أدددام المسددلمود فددي العهدددين المدددني والرا ددد العدددل
والمسدداواة وا ودددوة فدددي همددن لددد عليددده الةلددم  .ونحدددن ندددر اليدددوم أد
ال دربيين يُقيمددود العدددل والمسدداواة بندك واسددع فددي بلدددانهم ،ومج معددا هم ،
لكنهم من جهي اودر ينندرود الةلدم والاسداد فدي قايدر مدن دول العدالم مدن
أج مصالحهم .وح ى في الدول الم صلاي فمع الةلم الموجود فيها فإد قايرا
منهددا فيهددا عدددل ومسدداواة ولددو بنددك نسددبي .وعليدده فددالحكم المطل د الددذ
أصدرد الرجد يدر صدحيح  ،وهدو داهد علدى فسداد مدنهج االسد دالل عندد
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العق الملحد واصي عندما ي عل بدينه ،فإنه ينقل على العق والعلم وي عل
ب هواده وفالوفه الصرافي قما بيناد في الاصول السابقي.
وأما قوله  (( :لقد دي لي إد العذاب إنمدا يُرسد طهيدرا مدن الصطيئدي ،
علي أد أع قد أد طاال في عامه الرابع أو الصامس دد
ولكني أجد من العسير ه
أو دد فددي الةلددم بحي د اسدد ح العقدداب الددذ ينددمل بعدددد يددر دليدد مددن
ا طاددال ،ويسدد طيع دديسددونا ال ُم اددادلود أد يددروهم فددي أ يددوم يندداؤود ،
ويُقاسود باريح ا لم في مس نايات ا طادال .وددد ديد لدي قدذلك أد الطاد
وإد لددم يكددن ار كدد وطددد ك فاحنددا ،فإندده يسدد ح العدددذاب عقابددا علددى آفدددام
والديه)). 775
أقول :أوال من راد المالحدة وم الطا هم أنهدم ينكدرود وجدود هللا ،فدم
ي لمود لوجود النر في ا ر ويع رضود على وجودد ،وي صذونه وسيلي
للرد ع لى الم منين في إيمانهم باهلل ،ويع مدود عليه في إلحادهم  .لكنهم مدن
جهي أور ياعلدود ذلدك وقد نهم يع رضدود بده علدى هللا أو يسد لونه وقد نهم
ي منود به!!  .ولو قاد الملحد موضوعيا مع ناسه مدا فعد ذلدك ،فهدو مدادام
ال ي من باهلل ،ال يح له أد ي همده ويع در عليده لوجدود الندر والةلدم فدي
الكود .فإد قاد يريد حقا معرفي الح في ذلك ،فإما أد يد من بداهلل ،أو يقدرأ
ق ابه -القرآد الكريم -ليعر لماذا ولد هللا اينسداد والندر فدي ا ر ؟؟،
أو على ا د يا ر جدال أنه ي من باهلل ليسد طيع فهدم الحكمدي وال ايدي مدن
وجود النر في ا ر .
ثانيااا :يج د أد نعلددم أد هللا عددالى لددم يصلقنددا لن ق د ونلع د وناددرح ،وال
لن عذب ون لم ونعاني النر وا لم والبد س؛ وإنمدا أوبرندا سدبحانه أنده ولقندا
لنعبدد وف ريع ه ال ي أنملها علينا بواسدطي أنبيادده ،وال د م هدذد العبوديدي
إال باالم حدداد واالو بددار والددبالن واالب د الن ،وال ي د م ذلددك إال بوجددود الصيددر
والنر في العالم .فوجود الصير والنر ضرور  ،وال عي فيهما ،ودد يكود
الصير طريقا إلى النر ،ودد يكود النر طريقدا إلدى الصيدر ،وددد يكدود الندر
عدال وحكمي ،ودد يكود الصير ظلما و َساها ،دد يكونا قذلك إذا لم يوضع قد
منهمدا فدي مكانده المناسد لده .وعليدده فدال يصدح االنكدار علدى هللا عدالى فددي
ولقه للصير والنر ووجودد بين البنر .لكن وجودهما ليس عباا وال عنواديي
 ،وإنما يصطعاد للعدل والحكمي وف ايرادة ايلهيي.
وأما موضو ا مرا ال ي صي ا طادال ومدا ي ر د عنهدا مدن آالم
وعذاب ،فإنها ندر ضدمن سُدني االم حداد واالبد الن ،و د م بعددل وحكمدي ،
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وهللا عم وج عادل حكيم وال يةلم أحدا .و لك ا مرا نوعاد :نو سببه
اينسدداد ،ف وجددد أمددرا بسددب إهمددال المج مددع للنةافددي وال ربيددي الحسددني.
وأودددر بسدددب اآلبدددان ،فقدددد يكوندددوا مصدددابين بددد مرا وطيدددرة أصددداب هم
يهمالهم وار كابهم للمحرمات ،فان قلد إلدى اوالدهدم ورافيدا .فعنددما ةهدر
على أوالدهم وي عذبود بها كود عقابا وعبرة ل بان والناس جميعا ليحذروا
مما ودع فيه يرهم ،ولي عاونوا على حمايي مج معهم .
النو الااني :هو أمرا دطاها هللا وددرها على عبادد بحكم ه وعدله،
الم حاد اآلبان وبادي المج مع ،من جهي الصبر وااله مام والقيام بالواجبات
الماروضددي علدديهم .قمددا أد لددك ا مددرا ال ددي ةهددر علددى ا طاددال كددود
مجاال طبيقيا هاما لألطبان ليدرسوا أمرا ا طاال وآفارهدا علديهم لعدال
المرضى وودايي اآلورين .قما أنه سبحانه لن يةلم ا طاال المرضى  ،ولن
ذه آالمهم سد  ،وإنما سيعوضهم ذلك بعدله وحكم ده وجميد قرمده يدوم
طد َي بَيحدنَهُم
القيامي ،نه سيقطي بين ق النداس بالعددل ،لقولده سدبحانهَ (( :ودُ ي
ين (الممر . )) 10 :
بي حال َح ِّ َوديي َ حال َح حم ُد ي َّهللي َربِّ حال َعالَ يم َ
وبذلك ي بدين جليدا أد موددف العقد الملحدد مدن وجدود الندرور واآلالم فدي
العالم هو مودف ذا ي إلحداد أقادر مدا هدو موددف عقلدي وعلمدي مدن جهدي،
وانه طرحه بنةدرة م عصدبي وضديقي ل د فرد بالنصدرانيي وجهلده بايسدالم أو
ل جاهلدده لدده ان صددارا لإللحدداد مددن جهددي أوددر  .قمددا ا طددح أيطددا بطددالد
بها ه وإ كاال ه ال ي أفارها حول موضو النر في العالم.
و هاف
رابعا :لماذا يلحد العقل الملحد ؟ :
بين من نقدنا للاكر ايلحاد أنه فكر هاددف م هافد باطد عقدال و درعا
وعلما ،دام أساسا على فالوث ورافي إلحاد .وبما أنه قذلك فماهي ا سباب
ال ي جعل طاداي من البنر ي بنود ذلك الاكر ،فيجحدود والقهم وي مسدكود
بايلحددادا ويدددافعود عندده؟؟ .وه د حق د ايلحدداد للملحدددين فوادددد ددناعهم فددي
الدنيا واآلورة ؟؟ وماهي آفارد عليهم :فكرا ودلبا وسلوقا ؟؟.
 :10أسباب اإللحاد  :وجد أسباب قايرة وم داولي ُم فرة وم فرة ببعطدها
قان سببا في إلحاد المالحدة عندما جحدوا والقهم .منهدا أوال أسدباب علد
صور المالحدة هلل
بالجوان الاكريي والعلميي والدينيي ،أولها ي ما في وط
ه
وأفعاله وعالد ده بدالكود  ،وهدذا جلدى بوضدوح فدي مواددف قبدار المالحددة
قبر راند راس ،وأن وني فلو -دب إيمانه ، -وهوقينغ في موداهم من ددوانين
الطبيعددي و د ليههم لهددا .فه د الن وأماددالهم ي صددورود أد البنددر دددديما قددانوا
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يُاسرود ظواهر الطبيعدي بال ددو المبا در هلل  ،فهدو الدذ يُسديرها مبا درة،
فلما اق نف العلم الحدي وجود دوانين حكم في الكدود و سديرد ظندوا أنهدم
اق ناوا ل م الكود ؛ فمعموا أد الطبيعدي حكدم ناسدها بناسدها  ،وليسد فدي
حاجي إلدى إلدى إليده يد حكم فيهدا ويُسديرها .وهدذا اسدير باطد درعا وعقدال
وعلما قما بيناد في عدة مواضع عندما أبطلنا اح جا العقد الملحدد بقدوانين
الطبيعي .إنه باط د الكود بك مافيه من دوانين وقادندات مصلدوق وسدادر
إلى الموال ،وعليه فال بد له من وال ولقه  ،وهو الذ سيرد ب لك القدوانين
ال ي هي من مكونات الكود المصلدوق .فداهلل عدالى فعدال لمدا يريدد ،فكمدا أنده
ياع بكن فيكود  ،فإنه أيطا ياع أيطا بجنودد ومصلودا ه ،فيُسير مصلودا ه
بمصلودا دده .هددذا ا مددر العةدديم والحكدديم هددو الددذ جهلدده ه د الن المالحدددة أو
جاهلود!!.
وعن ذلك السب يقول الايميادي باس الطدادي(( :فيمدا أر فدإد السدب
االو ل في إنكار المنكرين من علمان الطبيعي ال ربيين دور الصال فدي العدالم
هو سون الاهم الحاص لديهم عما يسمى دوانين الطبيعي حي يع قدد بعطدهم
وربما قاير من الناس في ال رب اد دوانين الطبيعدي اعد الحدوادث النا جدي
عنهدا بدذا ها حدال دوافر مسد لممات و دروط الةداهرة ا اد القدوانين اعد
فعلهددا بددالطبع وال ح ددا الددى مددن ياعلهددا لهددذا ال ددر  ،وهددذا هددو مجددرد
اف را ال دلي عليه ولم ي مكن احد من افبا ه علميا وال فلسايا )).776
الساابب الثاااني :ي مادد فددي أد قايددرا مددن الددذين ألحدددوا مددن أهدد العلددم
وال ُماقاين عامي لم يطلعوا أو رفطوا االنجاهات العلميي ا ويرة ال ي هدم
ايلحداد ونصددرت اييمداد بدداهلل نصدرا مد هرا .قال قدد بد د الكدود ُولد مددن
عدددم ،وأد العق د مكاندده القل د ال الدددمات  ،وأد العق د لدديس عطددوا ماديددا ،
و يرها قاير جدا سب ذقر بعطها .
السبب الثالث :ي عل بوجود أوطان وأباطي في الك اب المقدس ،فقد قاد
سد ببا فددي إلحدداد قايددر مددن ال ددرابيين مددنهم أن ددوني فلددو ،والملحددد ليددو مايك د
بيهي -ابن البيولدوجي الندهير الناددد للدارويندي مدا يكد بيهدي -الدذ ذقدر أد
سددب إلحددادد لددم يكددن بسددب أفكددار والدددد العلميددي وآفارهددا الالسددايي فددي نقدددد
للدارويندي و يرهدا ،وإنمدا قدداد بسدب انيدد الملحددد ري ندارد دوقندم للك دداب
المقدددس فددي ق ابدده "وهددم ايلدده" .777هددذا المسددكين أوط د عندددما ألحددد وقاددر
بصالقه بذلك السب  ،فهو دليد علدى دلدي فهمده وعلمده ،د وجدود ا باطيد
وا وطددان العلميددي فددي الك دداب المقدددس و يددرد مددن الك د المقدسددي الماداددي
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ليس دليال على عدم وجود هللا ،وإنما هدي دليد علدى بطدالد لدك الك د ال
أد الصال ير موجود  .ودد سب أد نادننا هذا الموضدو وبيندا أد القدرآد
الكريم يص لف مامدا عدن لدك الك د  ،فدال وجدد فيده أباطيد وال أوطدان وال
نادطات من جهي ،وبينا من جهي أور أنه ح ى ولو اف رضنا جدال أد ق
الك المقدسي باطلي فلن كود دليال على عدم وجدود هللا عدالى ،د الددلي
القطعي ا ول على وجودد سبحانه هو وجود الكود المصلوق من عدم.
السبب الرابع :عره بع الناس للنكوك والنبهات ،فمنهم من دمود
بهات أفنان مطاالعا ده وانند اله بالقطدايا الاكريدي ،ومدنهم مدن هجدم عليده
لانددله فددي حيا دده العمليددي ،فيددنعكس عليدده سددلبا ويقددع فريسددي لهددواجس الددناس
والنيطاد جاد هللا ودينه .فيصبح يندك فدي الددين وجددو ال مامده بده ،وددد
ين هي حاله إلدى الكادر بالددين والنبدوة ،فدم ايلحداد وجحدود الصدال  .مدن ذلدك
ماال أد أحد المالحدة ذقدر أنده مدر ب همدات ماديدي وظدرو داسديي فددعا هللا
قايددرا ،فلددم يس د ج لدده ،وظ د ي د لم قايددرا ،فلمددا لددم يُس د جاب دعدداؤد دول دده
النكوك والنبهات ح ى أوصل ه إلى ايلحاد.778
ذلك الرج -وأماالده -حددث لده ذلدك نده فند فدي االم حداد ل سدرعه ،
درعا
وحكمي ورد .فمن المعرو
وجهله بنروط وسنن اس جابي الدعان ،ي
أد من روط الدعان اد يعر العبد اد من سُنن هللا عالى أنه يم حن عبادد
ُدود)(ا نبيدان30 :
حدر في حنَديك َوإيلَ حينَدا ُرح َجع َ
بالصير والندر(( َونَ حبلُدو ُقم بيال َّند ِّر َو حال َصي ي
)) .لذا فقد يكدود الندر أنادع للمب لدى مدن الصيدر  ،وددد يكدود العكدس .وربمدا
ك يعبَا يد
ذلك النصا لم ي وذ بنروط الدعان  ،منها دوله عالىَ (( :وإي َذا َس َلَ َ
ُوا ليدي َو حليُ ح يمنُ ح
داد فَ حليَسحد َ يجيب ح
دوا بيدي
َعنِّي فَدإينِّي دَ يريد أُ يجيد ُ َد حع َدوةَ الد َّدا ي إي َذا َد َع ي
ود)(البقرة . ))182 :وربما سره ولم يصبر ،ف عج االس جابي
لَ َعلَّهُ حم يَرح ُ ُد َ
فرس في االم حاد.
ومنهددا لددك النددروط أيطددا أد النددر ذقددر أد حدداالت اس د جابي الدددعان
مقرونددي بالنيددي والصدددق و وفي د هللا عددالى وحكم دده ،فقددد حدددث االس د جابي
بسرعي ،ودد ور ،وربما ُدور إلى يوم القيامي .ودد دد ي طلد ا مدر ود دا
طويال ل م عمليي االم حداد فيكدود ال د ور فدي صدالح الدداعي  .ومدن مواندع
عدددم االسد جابي أد الددداعي دددد يكددود مع ددديا فددي الدددعان فددال ي وددذ با سددباب
النرعيي الماديي والروحيي الموصلي إلى حقيقه .ودد كدود ني ده سديئي  ،فلدم
ص َددُوا َّ
اد َويحراك لَّهُد حم)(محمدد ،))21 :فيددعو هللا
هللاَ لَ َك َ
يصدق هللا عالى ((فَلَ حو َ
او بارا و عاليدا ،أو حسددا لمدا عندد النداس ،أو َمندا ك علدى هللا .وددد يكدود دليد
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الصبر ضعيف االيماد في هم والقه ويةدن فيده ظدن السدون فدال يُسد جاب لده.
فالصدق في الدعان ضرور  .فعلى ال ُمب لى أد ي قي ويصدبر ويح سد وال
ي سر  ،ح ى وإد طال ا مر ليكدود مدن الدذين يصددق علديهم دولده عدالى:
((إنهُ َمن يَ َّ ي َوييصح بيرح فَإ ي َّد ه
ين)(يوسدف ،))55 :وال
ُطي ُع أَجح َر حال ُمحح يسدني َ
هللاَ الَ ي ي
ين بي َّ
درةُ
داهللي ظَ َّ
يكود مدن الدذين ددال فديهم سدبحانه(( :الةَّدانِّ َ
دن الس حَّدو ين َعلَد حي يه حم َدادي َ
طددددددد َ َّ
ح
ددددددانت
هللاُ َعلَددددددد حي يه حم َولَ َعدددددددنَهُ حم َوأَ َعددددددد َّد لَهُددددددد حم َجهَدددددددنَّ َم َو َسد
ال َّسد ح
ددددددو ين َو َ ي
صيراك)(الا ح.))2:
َم ي
علما ب د النبهات ال صا جانبا من الددين فقدق  ،فقدد ةهدر علدى دك
كوك في هللا  ،أو النبوة ،أو اليوم اآلور ،أو الدوحي ،أو القطدان والقددر،أو
النريعي .وهذد الندبهات ددد حددث لقلدي العلدم  ،أو سدون الاهدم ،أو لوسداوس
النددديطاد قمدددا فدددي حددددي رسدددول هللا  -صدددلى هللا عليددده وسدددلم  (( :-يددد ي
النيطاد أحدقم فيقول :من ول قذا ،من ول قذا ح ى يقول :من ول ربك
فإذا بل ه فليس عذ باهلل ولين ه)) .779والنبهات ال ي يُايرهدا النديطاد أو يكدود
طرفا فيها ددد يندعر بهدا االنسداد ويددرك أنهدا ليسد مدن ناسده ،ويحدس بهدا
عندما هجم عليه و ُ رده و ُقلقه  ،فإد لم يقاومها بدالعلم والمجاهددة واللجدون
إلى هللا عم وج بالهدايي والابات فقد ُهلكه إد لم ي دارقه هللا عم وج .
السبب الخام – من أسباب ايلحاد الاكريدي والدينيدي :-ي علد بطدعف
و(( فقدر المك بدي العربيدي ايسدالميي فدي نقدد ايلحداد الجديدد ،فيجدد النددباب
الم نكك و الم ساد ناسه في العران ،وفدي المقابد هنداك وفدرة فدي المدواد
ايلحاديدددي ق ابيددددي ومرديددددي بندددك يجعدددد المعادلددددي ميددد بندددددة لصددددالح
ايلحاد)) .780إلى جان (( رف بعد العلمدان ال صدنيف فدي الدرد علدى
النبهات ،فعندما يبح النباب عن ردود على الندبهات ال دي حاصدرد ال
يجددد ،وبال ددالي يةددن أندده ال وجددد ردود وال إجابددات ،فياقددد فق دده فددي ددددرة
ايسالم على مواجهي اي كاالت وال ساؤالت مما ي د في نهايي المطدا
إلى الودو في ايلحاد)) .781
وفي مقاب ذلك الطعف والدنقا فدي ال صدد للاكدر ايلحداد بدالردود
العلميددي الكافيددي والقويددي والمقوضددي لدده ،وجددد حمددالت م دداجرة (( بددالعلم
ل رويج ايلحاد ؛ حي ي م ال درويج لنةريدي ال طدور مداالك علدى أنهدا حقيقدي
دطعيددي يقينيددي وأنهددا هددي العلددم الددذ ال يقب د الصددال  ،قمددا ي د م ال ددرويج
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للنةريدات الحديادي -ايلحاديددي -فدي نند ة الكدود وصوصكدا علددى يدد العددالم
الايميادي ا هر س يان هوقينج .فإذا عارضد هدذد النةريدات مدع الددين
قاد هذا دلديالك عندد القدوم علدى بطدالد الددين وورافا ده .وهدذا هدو ال حدد
ا قبدددر الددددذ يواجددده ايسددددالم اآلد ؛ مواجهدددي هددددذد النةريدددات العلميددددي
و محيصدها و مييددم الحد مددن الباطد فيهددا وفد منهجيددي ددرعيي إسددالميي
عقليي سليمي)).782
السبب السادس :ي عل ب د بع مالحدة علمان الطبيعي يدعود أد أدلدي
وجود هللا ير قافيي  ،أو ير ُمقنعي لهم ،فيطلبود ليُ منوا باهلل أدلدي مبا درة
قالمعجمات ال ي قان ةهدر علدى أيدد ا نبيدان .وهد الن (( ي صدورد اد
الكود الذ يديرد إلده ينب دي اد يكدود عندواديا فمداال نجدد اد عدالم الايميدان
س يان واينبرت يقول :إنه على اسد عداد لإليمداد بوجدود ودال فيمدا لدو ظهدر
سيف من نار يد ي ليقطدع رأسده .وهدذا طلد لمعجدمة ،قدذلك يقدول لدورنس
قراوس انه مس عد لإليماد ،بوجود وال لو انه وجد في اللي اد النجدوم ددد
اصطا ل لف جملي قول :انا هنا ،وهذا ايطا طل لحصول معجمة .وددد
قدداد دددبلهم مددن المنددرقين مددن طل د ما د ذلددك مددن الرسددول-عليدده الصددالة
والسالمَ (( -ودَالُ ح
دود
دن ا َرح ي يَنبُوعدا ك ،أَ حو َ ُك َ
ك َح َّى َ حاج َُر لَنَا يم َ
وا لَن نُ ح يم َن لَ َ
ار يواللَهَا َ حا يجيراك ،أَ حو ُ حسقيقَ ال َّس َمان َق َمدا
لَ َ
جِّر ا َ حنهَ َ
ك َجنَّي ِّمن نَّ يصي ٍ َو يعنَ ٍ فَ ُاَ َ
َه َع حم د َ َعلَ حينَددا يق َسدداا ك أَ حو َ د ح ي َي بيد ه
دك بَ حي د ِّمددن
دود لَد َ
داهللي َو حال َم دي َك د يي دَبيدديال ،أَ حو يَ ُكد َ
ُه حو ُر ٍ أَ حو َرح دَى فيي ال َّس َمان َولَن نُ ح يم َن لي ُرديي َِّك َح َّدى ُنَ ِّ
دم َل َعلَ حينَدا يق َابدا ك نَّ حق َ
در ُؤدُ
اد َربِّددي هَدد ح ُقن د ُ إَالَّ بَ َنددراك َّرسُددوالك)(ايسددران.)) 53 -55:وهددذد
دُ د ح سُددب َحح َ
الطلبددات دد م عددن حقيقددي مافلددي فددي اكيددر هدد الن وهددي اد العددالم ي حددرك
بالمعجمات وليس بقوانين .ومرة اور ال يوجد ا دلي عقلي علدى صدحي
هددذا النددين بدد هللا عددالى يقددول اندده« :ولدد َ السددماوات وا ر بددالح »
(النحددد ...)3:وبدددالح معناهدددا بقانود،فدددالكود يسدددير وفددد سدددنن أ دواعدددد
ودوانين ب مر والقه في ق آد )).783
والحقيقدددي هدددي أد السدددب العميددد وران لدددك المطالددد هدددي ناوسدددهم
المريطي والرافطي لإليماد بداهلل  ،د الدراف لده ال يكايده أد يوجدد ولد
واضددطراب فددي الكددود وال االنسددجام وايحكددام  .فددإد وج دد ولددال دددال:هددذد
عنواديي وعب  ،و اهد على أد الكود ال وال له .وإد وجدد نةامدا ُمحكمدا
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دددال :هددذد ح ميددي ودددوانين صددارمي حكددم الكددود وال يح ددا الكددود إلددى إلدده
ليُسيرد!! وهذا الكالم داله المالحدة المعاصرود منهم س يان هوقينغ.
وال ك أد مطالبي الكاار بالمعجمات الماديي الصاردي ليُ مندوا ،ددد حددف
قايرا في القديم ،لكن هللا عالى أوداها نها ادت دورها في همانها من جهي،
و بين من جهي أور أد قايرا من القدمان ال ناع معهدم لدك المعجدمات بد
هاد هم ضالال وإصرارا على الكار قارعود ماال .دال عدالىَ ((:و َمدا َمنَ َعنَدا
ود)(ايسران . )) 05 :علما بد د هدذا
ب بيهَا ا َ َّولُ َ
ت إيالَّ أَد َق َّذ َ
أَد نُرح يس َ بياآليَا ي
النددو مددن المعجددمات ال يكاددي ييمدداد الددذين لددم يروهددا ،وهددم أيطددا يددر
مطالبين باييماد بها ومن حقهم رفطدها .قمدا أنهدا يُمكدن أد ل دبس بالسدحر
والنعوذة .وهي هادلي وليس دادمدي فح دى الدذ رآهدا ال يسد طيع إعاد هدا ،
ويمكن أد ينك في رؤي ه لهدا ،فديةن أد مدا رآد قداد حالدي مرضديي مدر بهدا
جعل دده ي ددوهم أد مددا حدددث هددو معجددمة .وعليدده فددإد المطالبددي بددالمعجمات
الصاردي  ،ليس دليال قافيا لإليماد باهلل عند المعانددين والنداقين وأمادالهم ،
ودد وداها هللا عالى وعوضها بمعجمات أور جلى في مصلودا ده الكايدرة
ال دددي ُةهدددر عةم ددده وددر ددده وحكم ددده وجبرو ددده .ومنهدددا معجدددمة قدددالم هللا
المعجم الدذ أنملده علدى ودا م أنبيادده محمدد –عليده الصدالة والسدالم . -إنده
ق اب حد هللا به ايندس والجدن معدا علدى اد يد وا بمالده ،وددرر أنهمدا لدن
يددد وا بمالددده ابددددا ح دددى وإد ةددداهرا و عاوندددا معدددا  .وهدددذا فابددد اريصدددا
ووادعا،وهو حقا معجمة دادمي وم نوعي ل دي و ندريعا ،علمدا ،و اريصدا ،وال
نهايي لمعجما ه.
وال ك أنه من ح اينساد أد يبح عن اليقين والمعجمة لي من باهلل ،
لكنه ليس من حقه أد يص ار هو بناسه نو المعجمة ال ي يريدها ،فلدو حددث
هددذا الو د الكددود واضددطرب ،ويعددم فيدده العب د والعنددواديي حس د أهددوان
البنر .ولذلك فدإد هدذا ا مدر يرجدع إلدى الصدال عدم وجد فهدو الدذ يقدرر
ويحدد نو و ك المعجمات ال ي ي عره بها إلى ولقه .ولهذا دال سدبحانه:
ود)(ايسران. ))05 :
ب بيهَا ا َ َّولُ َ
ت إيالَّ أَد َق َّذ َ
(((( َو َما َمنَ َعنَا أَد نُرح يس َ بياآليَا ي
علما ب نه ح ى إذا فرضنا جددال أد الكدود فيده ولد وفوضدى وعبد  ،فدإد
هذا ال يناي وجود هللا ،وإنما يدل على أنه سبحانه او ار أد يصلقده علدى هدذد
الطريقي .وح ى إذا فرضنا جدال أد الكود يسير بح ميي وآليي ميكانيكي ،فدإد
هددذا ال يناد ي وجددود هللا  ،وإنمددا يدددل علددى أندده سددبحانه او ددار أد يصلقدده ب لددك
اآلليي الصارمي ال ُمحكمي.
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الساابب السااابع – مددن أسددباب ايلحدداد الاكريددي والدينيددي :-وط د قايددر مددن
المالحدددة فددي صددورهم هلل وعالد دده بددالكود  ،فمددنهم مددن جعلدده جددمناك مددن
الكود ،فلم يارق بينه وبين مصلودا ه فان هى به ا مر إلى ايلحاد .ومنهم من
اضطرب و حير في نةر ه إلى ايله فه هو م صف بصاات صصدانيي أم
ال ؟  ،فكيف يكود إلها ك وي صف بصاات بنريي –قما وصاه ص هورد الك داب
المقدس -فيحد ويكدرد ،وي طد ويادرح  ،ويحقدد ويمكدر ،ويُعدذب ويُكدافئ
و يرها من الصاات المجسدة .784ودد سب أد أ رنا إلى أد الملحد بر راند
راسد جع د ايلدده جددما كن مددن دددوانين الطبيعددي ،فطب د عليدده دوانينهددا فددم نادداد
وجحدد بها بدعو أنه هو أيطا مصلوق يح ا إلى من يصلقه قما بيناد سابقا
وبينا بطالد هعمه هذا.
أوط ه الن في موداهم من هللا عالى فكاد من أسباب إلحادهم ،نهدم لدم
ياردددوا بددين الصددال والمصلددوق  ،فجعلددوا هللا جددمناك مددن مصلودا دده وهددي مندده
أيطددا  .وهددذا مودددف مصددالف للعقدد والنددر والعلددم .وأمددا الددذين حيددروا
واضدددطربوا فدددي الجمدددع بدددين ايلددده الم صدددف بالصددداات ال دددي سدددموها "
صصانيي" وبين مصلودا ه الم صاي بالصاات البنريي؛ فإد الصل جان منهم
 ،نه قاد علديهم أد يةدروا لألمدر مدن جه دين :ا ولدى هدي أد قد موجدود
البد أد ي صف بصاات ليد بده ،د المعددوم هدو الدذ ال ي صدف بصداات
بحكددم أندده يددر موجددود ،وأمددا الموجددود فيج د أد ي صددف بصدداات ناس د
طبيع دده .وأمددا الجهددي الاانيددي فهددي أندده يجدد ال اريدد بددين صدداات الصددال
وصدداات مصلودا دده مددن جهددي الددذات والصدداات .فيس د حي أد يكددود الصددال
منابها وممافال لمصلودا ه بذا ه وصاا ه.
علمددا ب د د مقولددي رف د ايلدده المنددصا  ،إذا قدداد المقصددود منهددا عدددم
ممافلي ومنابهي الصال لمصلودا ه فدي ذا ده وصداا ه ،فهدذا صدحيح ،وأمدا إد
قدداد المقصددود بهددا ناددي ا صددا هللا عددم وجدد بصدداات الكمددال  ،أو ناددي
الممافلدي مددع ناددي الصدداات ،فهددذا باطد دطعددا ،ندده يسد حي أد ال يكددود هللا
عالى م صف بصاات الكمال .هذا فطال علدى أد قد قدادن إال ولده صداات
م صددف بهددا ا د مددع ذا دده وأفعالدده وصدداا ه وإال فهددو عدددم ولدديس بموجددود
أصال .ولهذا وجددنا هللا عدالى جمدع بدين ا مدرين  :عددم الممافلدي والمندابهي
مع مصلودا ده مدن جهدي ؛ وإفبدات ا صدافه بصداات الكمدال مدن جهدي اودر ،
صي ُر)(النور .))11 :
حس َق يم حالي يه َ حين َوهُ َو ال َّس يمي ُع البَ ي
بدلي دوله عالى ((:لَي َ
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فهو مع انه ال ينبه مصلودا ه بذا ه وصاا ه وأفعاله  ،فإنده مدن ناحيدي أودر
م صف بصاات الكمال قالسمع والبصدر .علمدا ب نده ال يصدح القدول بد د هللا
م صف بصاات بنريي  ،د الحقيقي هي أد البنر و يرهم من ا حيان هدم
الذين ا صاوا بصاات وهبها هللا لهم وولقهم عليها ُنبه بع صاا ه اسما ،
و ص لف عنها مطمونا وقيايي لي بالمصلودات وال لي بالصال .
الساابب األخياار -الثااامن َ :-حيهددر قايددر مددن المالحدددة واضددطرابهم مددن
ظاهرة وجود النر واآلالم وا مرا والةلم في العدالم ،فلدم يجددوا اسديرا
مقنعا يجمدع بدين القدول بوجدود إلده عةديم حكديم رحديم رؤو  ،وبدين وجدود
النرور والمصاد واآلالم في حياة البنر ،فكان لك الةداهرة مدن أسدباب
إلحاد بعطهم ق ن وني فلو ،وس يان واينبرت  .إنها ساهم في إلحادهم ،لكن
السب الحقيقي ال يرجع إليها وإنما إليهم أناسهم بسدب دلدي علمهدم ونادورهم
من اييماد وعبادة هللا ،ودد سب أد وسعنا في نقد العقد الملحدد فدي موداده
من وجود النر في العلم وأفب نا بطالنه و هاف ه.
ثانيا :ا سباب الناسيي في إلحاد الملحد  ،إنها أسباب م داولي فيما بينهدا
وم فرة ب عمال القلد والاكدر والجدوارح ،وهدي السدب الرديسدي فدي إلحداد
الملحدددين وإصددرارهم عليدده ر ددم هاف د وبطددالد مددماعمهم ال ددي ألبسددوها
لباس العلدم  .وددد اع در بدذلك الالكدي ال طدور فدرد هويد بقولده "((:فدي
الوادع  ..يُعد ظهور الحياة من ديب ذات عادلي ومدرقي  :من الوضوح بمكاد
!! ..بحيددد يعجددد المدددرن  :لمددداذا ال يلقدددى دبدددوالك واسدددعا ك بوصددداها إحدددد
البدددديهيات ؟! ..مدددن الواضدددح أد ا سدددباب  :ناسددديي  :أقادددر منهدددا علميدددي "
!!!.785))..
أولهاااا ي ماددد فدددي عنددداد الملحدددد وإصدددرارد علدددى رفددد اييمددداد بددداهلل،
واو يارد لإللحاد  .منهم بر راندد راسد  ،وري ندارد دوقيندم ،وسدام هداريس
و يرهم .ح ى أد الايلسو الملحد وماس ناج دال ب نه (( ال يود أد يوجد
هناك قادن ذو صاات قاهلل )). 786
ومنهم أيطا الملحد جور وايلد إنه اع ر بالحقيقي لكنه رفد دبولهدا
نها وصله إلى اييماد باهلل ،فرفطها وأصر على إلحادد فقال (( :عنددما
ن د ي لمس د لي أص د الحيدداة فددإد أمامنددا اح مددالين لكيايددي نن د ها  :ا ول هددو
الننون ال لقادي عن طري ال طور  ،واآلور هو ول ابداعي ودارق هلل  ،ال
يوجد أمامندا ويدار فالد  ...النندون ال لقدادي دم دحطده علميدا مندذ مئدي سدني
785
786

أليس مدة مليارات وماليين السنين قافيي لبدن الكود والحياة صدفي ومن َفم طورها ؟!! ،..مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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على يد باس ور وسدبيلنماني وآودرين  .هدذا مدا يقودندا علميدا لن يجدي مح ملدي
واحدة فقق وهي نندون الحيداة عدن طريد الصلد االبدداعي هلل .لدن أدبد هدذا
فلسددايا نددي ال أريددد أد أُومددن بدداهلل!!  .وبال ددالي او ددرت أد أُومددن بنددين
مس حي علميا وهو الننون ال لقادي عن طري ال طور!! )).787

وعن ذلك يقول الايميادي الارنسي باسكال ( ق 11 :م)  (( :إد ما يجع
الملحد م صلبا ك فى إلحادد ليس ضعف النواهد الموجودة فى العدالم المنةدور
ب درار ا صذ ه ايرادة والمناعر)).788
فلما أصر ه الن على رفطهم لإليمداد بالصدال أضدلهم هللا وحدرمهم مدن
اييماد به وأرقس دلوبهم وجعلهم فريسي هدوادهم و دياطينهم .ددال عدالى:
حدر حال َحد ِّ َوإيد يَد َر حو حا ُقد َّ
ين يَ َ َكبَّر َ
(( َس َصح ير ُ َع حن آيَا ي َي الَّ يذ َ
ُود فيي ا َرح ي بي َ ي ي
آيَد ٍي الَّ يُ ح يمنُد ح
در حو حا َسدبيي َ
در حو حا َسدبيي َ الرُ ح د يد الَ يَ َّ يصد ُذودُ َسدبييالك َوإيد يَد َ
دوا بيهَددا َوإيد يَد َ
ُوا بيييَا ينَدا َو َقدانُ ح
ك بي َنَّهُ حم َق َّدذب ح
ين)(ا عدرا :
وا َع حنهَدا َ دافيلي َ
حال َ ِّي يَ َّ يص ُذودُ َسبييالك َذلي َ
ت َّ
اد أَ َددداهُ حم إيد فيدددي
ين ي َُجدددا يدلُ َ
 ،))142و((إي َّد الَّددد يذ َ
ود فيدددي آيَدددا ي
ددر ُسد حددلطَ ٍ
هللاي بي َ حيد ي
ور يه حم إي َّال يقبحر َّما هُم بيبَالي ي ي يه فَا حس َ يع حذ بي َّ
صدي ُر)( دافر:
ُ
اهللي إينَّهُ هُ َدو السَّد يمي ُع حالبَ ي
ص ُد ي
.))02
الساابب النفسااي الثاااني :مطددمونه أد قايددرا مددن المالحدددة ألحدددوا بسددب
قددرههم للدددين ورفطددهم النددديد لدده وناددورهم مددن االل ددمام ب د وامرد و حم د
بعا دده .مددنهم بر راندد راسد  ،وسد يان هوقينددغ ،ودددد اع ددر بعطددهم بددذلك
صراحي ،منهم س يان واينبرت  ،فَ ُذقر أنه قاد ((ي منى نةريي الكود الاابد
ا هلي ،نها أقار جاذبيي ،وأبعد ع َّمـا نادت بده ا ديداد))  .وددال الايميدادي
البريطدداني ديندديس ددياما (( لددم أُدافددع عددن نةريددي الكددود ال ُمسدد قر لكونهددا
ص حيحي ،ب لر ب ي في قونها صحيحي ،ولكن بعد أد راقم ا دلدي بدين
لنا أد اللعبي دد ان ه ")).789
 787مق طاات صاع االلحاد  ، 2:من دىات حراس العقيدة ،على النبكي المعلوما يي . .
 788عبد العليم عبد الرحمن وطر :اينساد في الكود بين العلم والقرآد  ،ط  ، 1عالم المعرفي ،السعوديي ، 1583 ،ي.111 :
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لددك الحقيقددي اع ددر بهددا أن ددوني فلددو الملحددد فددم الم د من ،عندددما دددال(( :
"يقولدددود إد االع دددرا يايدددد اينسددداد مدددن الناحيدددي الناسددديي ،وأندددا سددد ُدلي
باع رافي  ..إد نموذ بدايي الكود ين محر جداك بالنسبي للملحدين  ،ذلك
د العلم أفب فكرة طالما دافع عنها الك الدينيي " )).790ويقول الباحد
جاس رو فدي ق ابده الصدال والالكيدود  ( :قاند صددمي الملحددين قبيدرة بعدد
إفبدات نةريددي االناجددار العةدديم  ..فاكددرة بدايدي الكددود فددي الممدداد هددي فكددرة
ُقل د أ ملحددد بسددب لواهمهددا الالهو يددي ))  .791فه د الن ألحدددوا لدديس لقلددي
ا دلددي الصددحيحي الم يدددة لإليمدداد بدداهلل ،وال لوجددود ا دلددي الم يدددة لإللحدداد
وإنما ألحدوا قرها للدين و صلصا من لوهام اييماد به!!.
السبب الثالث :ي ما في مر بع الناوس بال رور والكبريان والعناد
إلى درجي الجنود ح ى صدبح ندافس هللا فدي ألوهي ده ،فدم ين هدي بهدا ا مدر
إلى الكار به عنادا وقبريا كن  .منهم الايلسو ا لماني الملحد مار ن هايد ر
ُذقددر عندده أندده قدداد ينددعر (( بالددذن مددن جددران عيندده فددي قددود لددم يصلقدده
بناسه)) .!!!!792أ علم علمه هذا المدري ؟! ،وأيدي فلسداي درسدها ؟! ،إنده
ال ياكر بعق صريح وال بعلم صدحيح ،وإنمدا ياكدر بهدواد و درورد وجنونده
وعنادد ورعوني ناسه  ،ومن العب منادن ه فيما داله.
ومنهم الملحد عبد اهللا القصيبي(( ت 1552م))  ،مدن صداا ه أنده قداد
م كبددرا معاندددا م ددرورا حقددودا دديطانا مريدددا م عجرفددا معجبددا بناسدده ودحددا
سدليق اللسداد ، .793فطدردد هللا عدالى مدن رحم ده وحرمده اييمداد بده ،ح دى
أصبح يس هللا عالى،ويطعن في القرآد الكدريم وا نبيدان به اندا وهورا.794
فمن قبرياده دوله.795
796
ولو أد ما عند من العلم والاط * يُقسم في اآلفاق أ نى عن الرس
وعندما صنف ق ابه " هذد ا الل ق عليه (( :سديقول م رودو الاكدر
إد بهذا الك اب بدأت ا مم العربيدي بصدر طريد العقد )) .797ومدن مةداهر
حقدد و طرس ه وضدالله أد ا ديد ميصاديد نعيمدي وصدف جانبدا مدن ذلدك
 790طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 12 :
 791طلع هيام  :قبسوالت اسكات الملحدين ،الكبسولي السابعي :ا قواد الم عددة  ،ي. 12 :
 792جار جي نج  ،و ألان بالن نجا  :ه ايلحاد ال عقالني ،حقي و علي عبد هللا بن سعيد النهر  ،مجلي براهين  ،هديي العدد  ،ي. 1:
 793عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي 388 :وما بعدها .
 794عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي.385 :
 795عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي 388 :وما بعدها .
 796عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي 388 :وما بعدها .
 797عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي.385 :
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عندما واطبه بقوله (( :إد دلمك ليقطر ألما ومرارة وا دمئماها وحقددا ،ولدو
قاد لما حقدك اد يصنع دنبلي لكان أ د هوال من دنبلي هيرو يما )).798
در ُ َعد حدن
هد الن وأماددالهم مددن الددذين يصدددق علدديهم دولدده عددالىَ (( :س َصح د ي
ُود فيي ا َرح ي بي َ ي يحر حال َح ِّ َوإيد يَ َر حو حا ُق َّ آيَ ٍي الَّ يُ ح يمنُ ح
دوا بيهَدا
ين يَ َ َكبَّر َ
آيَا ي َي الَّ يذ َ
در حو حا َسدبيي َ حال َ د ِّي يَ َّ يصد ُذودُ َسدبييالك
َوإيد يَ َر حو حا َسبيي َ الرُ ح يد الَ يَ َّ يص ُذودُ َسبييالك َوإيد يَ َ
ُوا بيييَا ينَا َو َقانُ ح
ك بي َنَّهُ حم َق َّذب ح
ين)(ا عرا .))142 :
وا َع حنهَا َ افيلي َ
َذلي َ
السبب النفسي الرابع :رفد بعد النداس اييمداد بداهلل واالل دمام بدينده
بدعو أنه حر ويُاط أد يع حرا وي حرر من " عبوديي عبدادة هللا"،مدن
أجدد ذلددك ألحددد هددذا الملحددد وجحددد والقدده ليعددي " حددرا " حس د هعمدده.
والناهد على ذلك ا دوال اآل يي:799

أدول :أوال من حد أ إنسداد أد يبحد عدن الحريدي ليعدي حدرا  ،لكدن
عليدده أد يطلبهددا مددن الطريدد الممكددن والصددحيح ،وأد ي بددع المسددلك الددذ
يُوصله إلى الحريي الحقيقيي ال الحريي الماداي ال ي ودعه في عبوديي ا هوان
والبنر والنياطين ،ف طيع حري ه ويصسر الدنيا واآلورة.
وأمدا بالنسدبي دددوال هد الن المالحددة فهددي أددوال فيهدا جهد قبيدر ،وعندداد
بالباطدد  ،ورعونددي ناددس ،وعبوديددي لألهددوان والنددياطين ،ولدديس فيهددا مددن
الحريي الحقيقيي يئا .وليعلم ه الن و يرهم مدن النداس أد اينسداد أحد أم
قرد فهو عبد لصالقه  ،ولقه وف إراد ده وحكم ده ولدم يس ندرد فدي ولقده لده،
ولن يس طيع أد يصر من لك العبوديي سوان أدر بها أو أنكرها.

 798عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام
 799مق طاات صاع االلحاد ،من دىات حراس العقيدة ،على النبكي المعلوما يي . .
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ي. 351 :

ثانيا :إد الحريي ال عندي إنكدار الجميد  ،وال رفد االع درا بالحقيقدي،
وإنما ادر علدى صداحبها أد يقدول الحقيقدي ويع در بالاطد صدحابه،
ويرجع الحقوق إلى أهلها .لكن ه الن المالحدة باسم الحريي الحدوا وجحدوا
والقهم ،فهدموا العق والوحي والعلم و مسكوا بالصرافات ان صارا هوادهم
ال للحريددي .وباسددم الحريددي رفطددوا اييمدداد بصددالقهم والقيددام بالواجبددات ال ددي
فرضها عليهم ،وهذا المسلك ليس من الحريي في ين ،وإنمدا عبوديدي ل يدر
هللا ،ووياني واع دان على ح والقهم عليهم ،وإنكار للجمي طاعي هدوادهم
و ياطينهم .فمن هدو ال ُمسد ح للطاعدي  ،الصدال أم ا هدوان والندياطين ؟!،
وأين وجد الحريي الحقيقيي في طاعي هللا أم في طاعي ا هوان وا بالسي مدن
اينس والجدن؟!  .ولديعلم النداس عامدي والمالحددة واصدي ،أد اينسداد مهمدا
فع فلن يس طيع أد يالد مدن دبطدي هللا  ،وإد لدم يعبددد فسديعبد يدرد .ددال
ضلَّهُ َّ
هللاُ َعلَدى يع حل ٍدم َو َود َ َم َعلَدى َسد حم يع يه
عالى(( :أَفَ َرأَ حي َ َم ين ا َّ َص َذ إيلَهَهُ هَ َوادُ َوأَ َ
دددداوةك فَ َمدددددن يَ حه يديددددد يه يمدددددن بَ حعددددد يد َّ
هللاي أَفَد َ
ددددال
َودَ حلبيددددد يه َو َج َعددددد َ َعلَدددددى بَ َ
ددددر يد ي َند َ
صد ي
ُود)(الجافيي.)) 23 :
َ َذ َّقر َ
ثالثا :فليعلم الملحد اد هللا عالى أعطى الحريي لك بني آدم في المجدال
ُورهَدا َو َ حق َواهَدا دَد حد
س َو َمدا َسد َّواهَا فَ َ حلهَ َمهَدا فُج َ
الذ هدم ُمصيدرود فيدهَ (( ،ونَ حاد ٍ
اب َمن َدسَّاهَا)( النمس ،))15-1:فالحريي فطد مدن
أَ حفلَ َح َمن َه َّقاهَا َودَ حد َو َ
هللا عالى على ق البنر وليس واصدي بالمالحددة .وعليده فمدن دود الجندي
فبحري دده ندده أطددا هللا بحري دده ،ومددن دو د النددار دولهددا بحري دده ندده قاددر
بصالقه وعصاد وبحري ده .لكدن مدن دود الندار قداد عبددا هوادده و دياطينه
ووسر الدنيا واآلورة ،وأما الذ دو الجني فقد قاد حرا عابدا هلل ولم يكن
عبدا لهواد وال للنيطاد ،فسعد في الدنيا واآلورة.
فليس من الحريي وال من ا والق وال من العق أد يكار المصلوق بصالقه
وعبودي دده لدده ،فمددن ياع د ذلددك فلدديس حددرا ،وال أوالديددا ،وال عقالنيددا ،وال
علميا ،ح ى وإد ةاهر بذلك وإنما هو جاه وم رور ومعاند وعابدد لهدواد
و يطانه .وأما دول احد ه الن ب نه لدو فرضدنا جددال أد الندار موجدودة فإنده
مع ذلك ال يصافها؛ فهذا درور ورعوندي نادس وقدذب  ،وعن ريدات ومدماعم
جوفددان.إندده – إد لددم ي د  -سدديندم دطعددا عنددد وددرو روحدده  ،وسدديماد ندددما
عندددددما يددددر العددددذاب  ،ولددددن يناعدددده إلحددددادد وال دددديطانه ،وسدددديكود مددددن
الدددذينَ ((:وأَ َسدددرُ ح
ددق َوهُددد حم الَ
ددي بَ حيدددنَهُم بي حالقي حسد ي
اب َودُ ي
وا النَّ َدا َمددديَ لَ َّمدددا َرأَ ُو حا حال َعددد َذ َ
طد َ
ي ح
ود فييهَددا َربَّنَددا أَ حو يرجح نَددا نَ حع َم د ح
دود )(يددونس ،)) 04 :و(( َوهُ د حم يَصح دطَ ير ُو َ
ُةلَ ُمد َ
حدر الَّد يذ ُقنَّدا نَ حع َمد ُ أَ َولَد حم نُ َع ِّمدرح ُقم َّمدا يَ َد َذ َّق ُر فييد يه َمدن َد َذ َّق َر َو َجدان ُق ُم
صاليحا ك َ ي َ
َ
ير)(فاطر.))31 :
النَّ يذي ُر فَ ُذودُوا فَ َما ليلةَّالي يم َ
ين يمن نَّ ي
ص ٍ
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وبددذلك ي بددين أد الملحددد هددو أ بددى الندداس وأضددلهم وأوسددرهم فددي الدددنيا
ُود أَنَّهُد حم
ض د َّ َس د حعيُهُ حم فيددي حال َحيَددا ية ال د ُد حنيَا َوهُد حم يَحح َس دب َ
واآلوددرة ،ومددن (( الَّد يذ َ
ين َ
ص حنعا ك)(الكهف .))154 :إنه أنكر والقه وواصمه و حداد من جهي؛
ود ُ
يُحح يسنُ َ
وعبد هواد و يطانه وصادده وا صذد وليا من جهي أودر  .فدم ظدن المسدكين
الجاه الصاسر أنه حر وأوالددي  ،هيهدات هيهدات!!  ،ال حريدي وال أودالق
حقيقيي لمن أنكر والقه ورف عباد ه.
الساابب الخااام  :يرجددع إلددى أد بع د الندداس يُعددانود مددن عقددد ناسدديي
اج ماعيي بسب نةرة المج مع إليهم ،فيُلحدود صلصا منهدا و هربدا ممدا هدم
فيه .من ذلك ماال ما ذقرد عالم الناس المعاصر بدول في دم ،فقدال ((:وبعد
النددباب ألحدددوا بسددب إصدداب هم بعقدددة ناسدديي نهددم مددن أُسددر أصددوليي :
قالمورمددداد ،والمعمدانيدددي الجنوبيدددي ،وقددداليهود الدددذ قدددانوا يعيندددود فدددي
مقاطعددات منبددوذة واصددي بدده –جي وهددات .-قدداد ه د الن يواجهددود بع د
السدصريي مدن – العصدريين ،-ف صدبحوا يادرود مدن اييمداد وقد مدا ي علد
بده() .800فهد الن ألحدددوا وقادروا بصددالقهم لديس سدباب فكريددي  ،وإنمدا لعقددد
ناسيي وظرو اج ماعيي ،وهذا صدي لما ذقرد بول في م عندما دال ((:أنا
مق نع ماما ك أد أ لد الملحددين لديس عنددهم أسدباب عقالنيدي لإللحداد ،وإنمدا
هي دوافع ناسيي )).801
السبب النفسي السادس :ي ما في أد بع النداس يلحددود هربدا مدن
القيام بالواجبات ال ي يارضها الدين علديهم  ،وطلبدا للندهوات ال دي يُحرمهدا
الدين .وهذد الةاهرة معروفي و ُمناهدة بين ق أهد ا ديداد .مدن ذلدك مداال
ما أ ار إليه عالم الدناس المعاصدر بدول في دم ،فدذقر أد مدن اسدباب إلحدادد-
دب أد يُ من -وقاير يرد هو نادورهم مدن ال ددين ي دبا دهوا هم الماديدي
الجنسيي و يرها ،ولل صلا من أعبان ال كاليف الدينيي قالصالة و دفع جمن
مددن المددال للكنسدديي .وأ ددار إلددى اد هددذا السددب فددي إلحددادد لددم يكددن واص دا
بالنددباب الملحدددين ،وإنمددا ددم أيطددا المالحدددة الكبددار قاددول ير ،وفرويددد،
وسددار ر  ،والايلسددو ا مريكددي مددور يمر أدلددر ،فقددد رف د ال دددين ندده
سي ير قايرا من حيا ده  ،وهدذا أمدر م عد بالنسدبي إليده .802فهد الن ألحددوا
بسددددب ددددهوا هم الناسدددديي والجسددددديي ولددددم يلحدددددوا سددددباب منطقيددددي وال
علميي.803فحدبهم للندهوات أوصدلهم إلدى ايلحداد مدن جهدي ،لكنده أو لد لهدم
 800ابراهيم الرماح :جولي في ناصيي ملحد  ،مودع :منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 801ابراهيم الرماح :جولي في ناصيي ملحد  ،مودع :منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 802ابراهيم الرماح :جولي في ناصيي ملحد  ،مودع :منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 803ابراهيم الرماح :جولي في ناصيي ملحد  ،مودع :منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
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النبهات ل برير إلحادهم من جهدي أودر  .ولهدذا ديد " (( :الندهوة صدابود
النددبهي "  ،أ هددي ال ددي سدده مددرور النددبهي علددى الناددوس )) .804وبددذلك
ج مددع علددى الملحددد ف نددي النددهوات والنددبهات ف ُهلكدده و قطددع أمامدده طري د
العودة إلى اييماد البا .
السبب السابع -من ا سباب الناسيي في إلحاد الملحد :-ي ما في أد بع
الناس يكود لهم رد فع ناسي عكسي راف للبيئي الدينيي ال دي عندوا فيهدا
علدى مسد و ا سدرة والمج مددع ،فيُلحددود بسدب ذلددك .و(( هدم فدي ال الد
نن وا في بيئي حري على الدين ،ولكنهدا اقدد فندود ال ربيدي ف جبدر أبنادهدا
وال قدنعهم ،و ندددد فددي االل دمام بالمةدداهر الدينيددي أقادر مددن حرصددها علددى
أعمددال القلددوب ومرادبددي هللا ومرا د ايحسدداد ،وهددي قمددا يقددال مج معددات
أبويددي وم سددلطي ال قب د الصط د مددن أبنادهددا ،و حملهددم فددوق طدداد هم ،ف جددد
النا ددئ فددي ما د هددذد المج مع دات ي حددين م ددى ين د عددن الطددوق ويس د ني
عنها؛ لينال منها ويعود ذا هكما لها وناد كما عليها ،ويصبح هذا دورد ا قبر في
الحياة ،وال يحاول أد يراجدع أوطانهدا ويصدلح أسداليبها ال ربويدي وسدلوقها
االج ماعي لطدعاه أوالك ،فدم المد الن دلبده بمنداعر االن قدام وسديطر ها علدى
رُوحدده ح ددى اس د قرت فددي عقلدده البدداطن ،وأصددبح البوصددلي ال ددي وجدده
سلوقه)). 805
الساابب الثااامن :هددو أد بع د الندداس يكاددرود بدداهلل بسددب ردود أفعددال
ناسيي دلقي مططربي م ندادمي يادسدي مدن الواددع الدذ يعيندونه ،ممدا يرونده
س فدددي العدددالم  .هددد الن ُمصدددابود (( بدددالقل
مدددن مصددداد وحدددروب ومدددي ٍ
الوجددود  ،ال دذ ي ددراوح مددا بددين االق ئدداب والقل د  ،اق ئدداب مددن هددذد الدددنيا
لعجمهم عن إصالح ما يرونه من ظلدم واع ددان علدى مسد و العدالم؛ ودلد
بسدددب المسددد قب المةلدددم الدددذ سدددير إليددده المج معدددات .وأقبدددر مندددكال هم
ودوعهم في رك وجوب العدالي االج ماعيي في هذد الدنيا ،فهم يريددود رد
الةلم عن أناسهم وعن اآلورين ،فيعجمود فدم يدرود فُند َّو الةلدم واالع ددان
في العالم ،ف دور حيا هم على النقمي من الدنيا وما فيها ،ويبددؤود فدي الندك
ضدعف
في الحكمي من الحياة وسب الصل ؛ ح ى سيطر عليهم النكوك مع َ
فَهمهم لحقيقي الدنيا ،وعجمهم عن اس يعاب اييماد باليوم اآلور ،فم جددهم

 804صالح بن عاماد سند  :ايلحاد وسادله ،ووطرد ،وسب مواجه ه ،ط  ، 1دار الل ل ة  ،بيروت  ، 2513 ،ي. 24 :
 805والد بن محمد النهر  :دوادر ايلحاد  ،مودع ا لوقي على النبكي المعلوما يي  ،يوم. 2514 / 50 /20 :
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ضدعاهم
يحاقمود ق ما يرونه إلى عقولهم القاصرة وماداهيمهم الصد يرة و َ
اينساني )).806
السبب النفسي األخير -التاسع :-ي عل بطادادي مدن الندباب مهمندي فدي
المج مددع ف لحدددت طلبددا للنددهرة وذيددع الصددي علددى داعدددة وددالف ُعددر .
وفيهم دال عالم الناس بول في م ب نه ((م قد أد قايراك من النباب المهمندين
الدذين ألحددوا فدي القدرنين الماضديين قاند هدذد دوافعهدم ،طلد ال ييدر أو
الندددهرة والمجدددد .يريددددود أد يصدددبحوا ماددد فدددول ير الدددذ عددداش حيددداة
ارس قراطيي في باريس)).807
ثالثا :أسباب ايلحداد ال ربويدي واالج ماعيدي و يرهدا ،منهدا مداال ضدعف
ال ربيي اييمانيدي الروحيدي عندد معةدم النداس ،فلدديهم جادا روحدي و دذوق
إيمدداني دلبددي ضددعيف .هددذا ا مددر دددد يُدد د ببعطددهم إلددى ايلحدداد إذا مددا
عرضوا للنبهات والنهوات فيقعود في باقه لجهلهم وضعف إيمانهم.
ولذلك فإد الحصاني اييمانيي فكرا وروحا وسلوقا ومحيطا هي الحصن
الحصددين ل كددوين الاددرد الم د من القددو ا مددين  ،وأ ول د يحدددث فددي ذلددك
ال كوين ينعكس سدلبا علدى الادرد ،وددد ي سدل ايلحداد إلدى اينسداد مدن ذلدك
الصلد  .وال ددك أد لددك ال ربيددي هددي ا سدداس فددي كددوين المسددلم كوينددا دويددا
صحيحا وعليها نبنى الجوان ا ور من اينساد .لكن االد صار عليها ال
يكاي ،د الجان الروحي ي فر بالجوان ا ور وددد ي عدر لل ندوي
والنددبهات مددن جهددي الاكددر والنددهوات والطدد وط االج ماعيددي .علمددا بدد د
ال ربيي اييمانيي الروحيي ال ي أ كلم عنهدا ليسد هدي ال ربيدي الصدوفيي أبددا،
فكايرا مدا قاند طريقدا إلدى المندددي وايلحداد ال إلدى اييمداد  ،وإنمدا أدصدد
ال ربيدددي اييمانيدددي الندددرعيي القادمدددي علدددى القدددرآد الكدددريم والسدددني النبويدددي
الصحيحي الموافقي له من جهي ؛ مع الحري من جهي اور على اال صا
با حوال اييمانيي ال ي قداد عليهدا الصدحابي والم ُ يددة ب دلدي العقد الصدريح
والعلم الصحيح.
و جدر اي ارة هنا إلى أد ضعف ال كوين الروحي بين المسلمين يرجدع
إلدديهم ال إلددى ديددنهم  .د ايسددالم يص لددف عددن ا ديدداد ا وددر  ،فلدديس فددي
ق ابه المقدس -القرآد الكريم -أباطيد وال نادطدات وال أوطدان  .لكدن يدر
 806والد بن محمد النهر  :دوادر ايلحاد  ،مودع ا لوقي على النبكي المعلوما يي  ،يوم. 2514 / 50 /20 :
 807ابراهيم الرماح :جولي في ناصيي ملحد  ،مودع :منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
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المسلمين الذين ألحدوا بسب ضعف كوينهم الروحي يعود بنك قبيدر إلدى
ق ددبهم المقدسددي ،فهددي سددب أساسددي فددي إلحدداد ه د الن لمددا فيهددا مددن أباطي د
و نادطات وورافات وأوطان ،هي ت ناوسهم إلى الكار بها أوال ،فم ايلحداد
فانيا .والنواهد على دلك قايرة نجدها عند قبار المالحدة ال ربيين قبر راند
راس  ،وأن وني فلو،ودوقينم.
السااابب الثااااني :ي ماددد فدددي ال ربيدددي الدينيدددي القادمدددي علدددى ال صدددورات
والمااهيم والعقادد الماداي ،فعندما يكبر الذين ربوا عليهدا وي علمدود يجددود
نادطددات قايددرة بددين لددك ال ربيددي والعلددم الددذ علمددود.وهنددا نجددد بعطددهم
ططرب أحوالهم ويعينود صراعا فكريا ودلقا ناسديا ددد ين هدي بهدم حدالهم
إلى ايلحاد .وعن هذا ا مر يقدول الكيميدادي ا مريكدي أوسدكار لنددبرت ((:
فاي جميع المنةمات الدينيي المسيحيي ُبذل محاوالت لجعد النداس يع قددود
منذ طاول هم في إله هو على صورة اينساد ،بدال من االع قداد بد د اينسداد
دد ُول ولياي هلل على ا ر  .وعندما نمو العقول بعد ذلك و ددرب علدى
اس صدام الطريقي العلميي فإد لك الصورة ال ي علموها منذ الص ر ال يُمكن
أد نسجم مع أسلوبهم فدي ال اكيدر ،أو مدع أ منطد مقبدول .وأويدرا عنددما
اند جميددع المحدداوالت فددي ال وفيد بددين لددك ا فكددار الدينيددي القديمددي وبددين
مق طدديات المنطد وال اكيددر العلمددي  ،نجددد هد الن الماكددرين ي صلصددود مددن
الصرا بنبدذ فكدرة ايلده قليدي .وعنددما يصدلود إلدى هدذد المرحلدي ويةندود
أنهددم دددد صلصددوا مددن أوهددام الدددين ومددا ر د عليهددا مددن ن ددادج ناسدديي  ،ال
يُحبود العودة إلى ال اكير في هدذد المواضديع  ،بد يُقداومود دبدول أيدي فكدرة
جديدة ص بهذا الموضو و دور حول وجود هللا)).808
أقول :ه الن الذين ألحدوا صلصا من الكنيسي ودينهدا وق ابهدا  ،أوطد وا
عندما او اروا ايلحاد حال لمنكل هم ،نه قاد عليهم اد ياردوا بين اييمداد
باهلل قعقيدة بحكم أنده ودال الكدود وبدين النصدرانيي قددين هاددف .فدال يوجدد
الهم بينهما ،فقد يكار العالم بدينه المادف الذ ربى عليه ويبقى م منا باهلل
 ،د الدلي القطعي ا ول على وجود هللا ليس الك د المقدسدي ،وإنمدا هدو
الكددود الددذ نحددن مندده  .فددال يصددح الصلددق بددين هددذين ا مددرين ،ومددن أولددق
بينهما فقد يكار بصالقه ويصبح ملحدا فيط ضالال بعيدا.

 808نصبي من العلمان االمريكيين  :هللا ي جلى في عصر العلم  ،رجمي الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم د بيروت ،ي.38-31 :
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السبب الثالاث :ي علد بان ندار ايلحداد بدين العلمدان ،فقدد بدين أد معةدم
الدددذين ألحددددوا مدددنهم قددداد سدددب إلحدددادهم يرجدددع إلدددى دددربي هم وظدددروفهم
االج ماعيدي ال دي مدرت بهدم دبد أد يددولوا مجدال العلدم .فمدن ذلدك مدا ذقدرد
الايلسددو ا مريكددي المعاصددر وليددام قددريچ بقولدده  (( :إنددك إذا نةددرت إلددى
الدراسات العلميدي حدول مع قددات العلمدان س ك ندف أد إنكدار وجدود الصدال
لديس ن يجدي لعلمهدم بد نهددم ددد أ دوا إلدى هدذا الحقد أعندي حقد العلدم وهددم
أصالك مالحدة ،دد قانوا مالحدة من ف رة المراهقي دب أد يددولوا حقد العلدم
ويصبحوا علمان .وهذد الحقيقي م إظهارها بوضوح عن طري سلسدلي مدن
المسوحات دام بها أوصادي علم ايج مدا – إياليدن إقالندد – بدين – 2550
 2558قددول :إد أ ل د المالحدددة مددن العلمددان لددم يصددبحوا مالحدددة قن يجددي
للعلوم ال ي اق سبوها ،ب قان ن يجي الةرو المحيطي ما حصول بع
ال جددارب الحيا يددي السدديئي لهددم أو أنهددم لددم ي ربددوا فددي بي د م دددين إلددى يددر
ذلك)).809
السبب األخير -الرابع :-ي ما في ندجيع دول ال درب لإللحداد ونندرد
بددين الندداس بعددد حددوادث  11سددب مبر 2551م بدددعو مواجهددي الجماعددات
الدينيددي الم طرفددي وايرهابيددي .دددجع ه بددا موال وايعددالم وحدد المعاهدددد
والجماعات ايلحاديي والعلمانيي على عقد الندوات العلميدي  ،وإنجداه ا فدالم
وا ددرطي ،و دد ليف الك دد للدددعوة إلددى ايلحدداد ومهاجمددي ا ديدداد عامددي
وايسالم واصي .فمن الك ال ي صناها قبار المالحددة المعاصدرين :ق داب
نهايددي اييمدداد لسددام هدداريس ،و" وهددم ايلدده" لدددوقينم ،وال صددميم الكبيددر
لسد يان هوقيندغ .هددذد الحملدي ايلحاديددي ر دم أنهدا سياسدديي بالدرجدي ا ولددى،
وقان مالسي وم هاف دي فدي دعو هدا إلدى ايلحداد لدبطالد مدا ددعوا إليده قمدا
بيناد سابقا ،إال أنها ال ك دد أفرت فدي دليد أو قايدر مدن النداس فدي مص لدف
بقدا العددالم ،ف لحددوا و رقددوا أديددانهم وقدانوا ضددحيي لدك الحملددي ايلحاديددي.
قالذ حدث للملحد ليو مايك بيهي -ابن البيولوجي الندهير الناددد للدارويندي
ما يك بيهي -الذ ذقر أد سدب إلحدادد لدم يكدن بسدب أفكدار والددد العلميدي
وآفارها الالسايي في نقدد للدارويني و يرهدا ،وإنمدا قداد بسدب انيدد الملحدد
ري نارد دوقنم للك اب المقدس في ق ابه "وهم ايله" .810لكدن الدذ ال دك
فيه أد لك الحملي ر م وطور ها وضرورة ال صد لها فدإد مدا حقق ده بدين
المسددلمين قدداد ضددعياا بالمقارنددي إلددى مددا حقق دده فددي بددالد ال ددرب بحكددم أد
 809علي الايلسو وليام قريچ على فيلم " "The Unbelieversلـ ري ندارد دوقندم و لدورنس قدراوس  ،مدوندي علدى الندبكي المعلوما يدي  :أندا مسدلم ،
أنددددا ماكددددر ،مدونددددي صدددد ا فددددي نقددددد الاكددددر ايلحدددداد والمددددذهبي ونةريددددي ال طددددوهر /21 ،.مددددا  ، 2514 /الصدددداحي علددددى الايسددددبوك
 .https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxesو محمددددود الم يربددددي :عليدددد الايلسددددو وليددددام قددددريچ علددددى فدددديلم "The
"Unbelieversلـ ري نارد دوقنم و لورنس قراوس  ،من د ال وحيد ،مودع ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 810عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام ي. 220 :
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ا رضيي الناسيي والاكريدي مهيد ة هنداك ودال مدا عندد المسدلمين.فمجد معهم
بحمد هللا راف لإللحاد ر م ما فيه من أفات وانحرافات .وهدذا ال يعندي أد
الحملدي حققد ان نددارا قبيدرا فددي ال ددرب ،وإنمددا يعندي أنهددا وجدددت اسد جابي
واسدعي بالمقارنددي إلدى بددالد المسددلمين ،بددلي أندده بينددا أد نسدبي الملحدددين فددي
ال رب ما مال ضعياي جدا بالمقارني إلى نسبي الم منين باهلل.
وبذلك يُس ن ج مما ذقرناد أنه وجد أسباب قايرة وم داولي قان سببا في
إلحاد العق المل حد ،وال يوجد سدب واحدد ينطبد علدى قد المالحددة ،فمنهدا
اسباب فكريي ودينيي  ،ومنها ناسيي و ربويي ،ومنها اج ماعيي وسياسدي .لكدن
ا سددباب الناسدديي د ي فددي مقدمددي لددك ا سددباب ،نهددا عل د مبا ددرة بنيددي
اينسدداد وإراد دده واو يددارد .و بددين أيطددا أد قد لددك ا سددباب قاند أسددبابا
وادعي وهاداي وال يوجد من بينها سب واحد يكاي مبررا لإللحاد.
ودبد إنهددان مبح د  :أسددباب إلحدداد العقد الملحددد أورد هنددا رأيددا للملحددد
بر راند راس ي عل ب سباب إيماد الناس باهلل وبعدهم عن ايلحاد ،فقدال(( :
وبال قيد  ،لقد قان النقا ات ال ي حدف بها إليكم هي ليس في الوادع من
ي حكم بالناس ويدفعهم لإليماد بداهلل  .إد مدا يجعد النداس ي مندود بداهلل لديس
المسداد الاكريدي علددى ايطدالق .إد أ لبيددي المد منين بداهلل دددد دم لقيددنهم أد
ياعلوا ذلك منذ سن مبكرة  ،وهذا هو السب الرديسي وران إيمدانهم .وأع قدد
أد السب الااني الرديسي وران إيماد البنر باهلل هو أمنيي اينساد بالسدالمي
 ،إنه النعور ب د لك أوا ك أقبر يقوم برعاي ك وحراس ك  .وهدذا يلعد دوراك
هادالك في ال فير على ر بي الناس في إيمانهم باهلل)).811
أقااول :دولدده هددذا فيدده ح د وباط د  ،و يددر صددحيح فددي معةمدده ،ووجهدده
الرج د وجيه دا ك إلحاديددا  :طعنددا فددي اييمدداد بدداهلل وان صددارا لإللحدداد ،وهددو
وجيه باط وال يصح القول به .نه أوال ليس صحيحا أد المساد الاكريدي
ال دور لها في اييماد باهلل ،فهذا قالم باطد وفيده مكدر ل جريدد اييمداد بداهلل
من الدلي العقلي والعلمي واييحان للقاري ب د ايلحداد هدو الدذ يقدوم علدى
دلي العق والعلم ال اييماد .وهعمه هذا باط دطعا وال مجال للمقارني بين
أدلي وجود هللا مدع مدماعم و دبهات وأوهدام المالحددة فدي إلحدادهم قمدا بينداد
سابقا .د اييماد باهلل عالى هو قبر اليقينيات العقليي والنرعيي والعلميدي
والكونيي والناسيي واالج ماعيي قما وضحناد ق ابنا هذا .فدالكود بكد مدا فيده
هو أدلي دطعيي على وجود هللا عدالى وليسد محصدورة فيمدا أ دار إليده هدذا
 811بر رانددد راسددد  :لمدداذا لسددد مسدديحيا ؟ ،مبحددد  :الجدددل حدددول ا وددالق الدينيدددي  ،مودددع و رفدددي اال جدداد المعددداقس للاكددر النقدددد وال ندددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
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الملحددد الم ددالق  .فن د اد بددين أدلددي الم د منين علددى وجددود هللا ،وبددين ددبهات
وورافات وأهوان المالحددة ال دي ي يددود بهدا ددولهم بايلحداد .فدال يُمكدن وال
يصدح الجمددع وال المقارندي بددين أدلددي وبدراهين العقد والدوحي والنددر ال ددي
يس د دل بهددا الم منددود وبددين ا هددوان والنددبهات والصرافددات ال ددي يقددول بهددا
المالحدة!!!!! .ال ياع ذلك إال جاه  ،أو معاند ،أو ملحد جاحد !!.
والندواهد علددى بطددالد هعمده قايددرة ،منهددا مدداال  :فكدم مددن إنسدداد ربددى
علددى اييمدداد ق يددرد مددن الن داس لكندده عندددما اع رض د ه ددبهات وإ ددكاالت
فكريي ولم يجد لها حال ألحد  ،لكنه عندما درأ وس ل أهد العلدم وانحلد لدك
النبهات واي كاالت رجع إلى اييماد  ،وبعطهم بقي على ضالله .
ومنها أيطا إد قايرا مدن أهد العلدم قدانوا ددد ربدوا علدى اييمداد بداهلل ،
فعنددما قبدروا أعدادوا النةددر فدي ديدنهم ب دلدي العقد والعلدم فوجددود صددحيحا
م طابقا مع العق والاطرة والعلدم ،فداهدادوا إيماندا علدى إيمدانهم .ومدنهم مدن
بين له أد دينه باطال ،ف رقه ولدم يكادر بداهلل  ،وإنمدا بحد عدن الددين الحد
فلما وجدد آمدن بده ،وهدذا يصددق قايدرا علدى علمدان النصدار الدذين رقدوا
ديدنهم وأسدلموا ،وهدم قايدرود  ،ودددد صُدنا فديهم مصدناات حكد جدداربهم
اييمانيي ال ي أوصل هم أويرا إلى اليقين والدين الح  .وبذلك ي بين أنده لديس
صددحيحا أد جميددع الم د منين بدداهلل ال يقيمددود إيمددانهم بدده انطالدددا مددن ا دلددي
والنواهد العقليي والعلميي.
ونحددن المسددلمود ي مرنددا ديننددا بد د نقدديم ديننددا علددى أدلددي وبددراهين الددوحي
الصددحيح ،والعق د الصددريح والعلددم الصددحيح ،وينهانددا علددى أد نقيمدده علددى
ا هوان والةنود  .من ذلك دوله عدالىَ (( :والَ َ حق ُ
ك بيد يه يع حلدم إي َّد
حس لَد َ
دف َمدا لَدي َ
داد َع حن دهُ َم حس د ُ والك)(ايسددران، ))32 :
ك َقد َ
در َو حالاُ د َ ا َد ُق د ُ أُولددـئي َ
صد َ
ال َّس د حم َع َو حالبَ َ
و((أَ يم ا َّ َص ُذوا يمن ُدوني يه آليهَيك دُ ح هَا ُوا بُرح هَدانَ ُك حم هَد َذا يذ حقد ُر َمدن َّم يعد َي َو يذ حقد ُر َمدن
دود)(ا نبيددانَ (()) 24 :و َمددن
حر ُ
ضد َ
دَ حبليددي بَد ح أَ حقاَد ُرهُ حم َال يَ حعلَ ُمد َ
دود حال َح د َّ فَهُددم ُمع ي
يَ د حد ُ َم د َع َّ
هللاي إيلَه دا ك َ
داد لَ دهُ بي د يه فَإينَّ َمددا يح َسددابُهُ يعن د َد َربِّ د يه إينَّ دهُ َال يُ حالي د ُح
آو د َر َال بُرح هَد َ
داس َمدن ي َُجدا يد ُل فيدي َّ
حدر يع حل ٍدم
حال َكافير َ
ُود)(الم منود ،))111 :و(( َو يم َن النَّ ي
هللاي بي َ ي ي
ير)(الحج .))8
َو َال هُ كد َو َال يق َا ٍ
ب ُمني ٍ
وثانيا إد القول ب د ال ربيي هدي السدب الرديسدي فدي اييمداد بداهلل ،فدإد
هذا العام لديس واصدا بدالم منين  ،وإنمدا هدو أيطدا بجاند المالحددة ،فهدم
أيطددا يربددود أبنددانهم علددى ايلحدداد ،وقايددر مددنهم عندددما يكبددرود أو يددر
أوضاعهم السياسيي يرجعود إلدى اييمداد بداهلل .مدن ذلدك مداال أنده فدي همدن
المعسكر النوعي قاد ايلحاد يادر علدى النداس فرضدا فدي قد مجداالت
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الحياة  ،وحورب ا دياد بقوة ووحنيي .لكن ما إد سقق المعسكر النيوعي
ح ى عاد أقار عوبه إلى اييماد باهلل ،وظهرت بيدنهم صدحوات دينيدي قمدا
هو مناهد ومعرو في يومنا هذا .وقدم مدن عدالم قداد م مندا فدم ألحدد  ،فدم
بعد سنوات رك اي لحاد ورجع إلى اييماد  ،ما أن وني فلو قداد نصدرانيا
فددم ألحددد ،وعدداش معةددم حيا دده ملحدددا فددم عدداد إلددى اييمدداد وصددنف ق ابدده
المنهور :هناك إله .وعالم الناس المعاصر بول في م قاد نصدرانيا فدم ألحدد
وبعد عنرين سني رك ايلحاد وعاد إلى نصراني ه.812
ومنهم أس اذ الايميان النةريدي ليوندارد سسدكايند  ،قداد ملحددا  ،وصدنف
ق دداب "وهددم ال صددميم الددذقي " سددني 2550م  ،لكندده بعددد بحوفدده فيمددا يعددر
بدالهولو رام أع در (( أنده يسد حي أد ينند الكدود إال مدن ودالل صددميم
ذقي و َدرك سسدكايند ايلحداد جانبدـا  .وهدو مددافع درس اآلد عدن أنده البدد
لهذا الكود من وال  .فبداهي يس حي أد ينن الهولو رام الكوني من طور
أو اناجار قبير أو صدفي )).813
فليس عيبا وال نقصدا وال ضدعاا ،بد ومدن المنطد أد يربدي الم مندود
أبنددانهم علددى اييمدداد  ،قمددا يربددي المالحدددة أوالدهددم علددى ايلحدداد .ومددع
سداويهم فددي ذلدك ف بقددى ال ربيدي علددى اييمداد هددي الصدحيحي عقددال و ددرعا
ووادعددا ومصددلحي  ،د الم د منين يربددود أوالدهددم علددى اييمدداد بدداهلل ب دلددي
الددوحي الصددحيح ،والعق د الصددريح والعلددم الصددحيح ،فلمددا يكبددر االبددن يجددد
طابقا بين اييمداد الدذ ربدى عليده وبدين مدا يقولده العقد والعلدم والندر .
فيددمداد ايمانددا وسددعادة وإيجابيددي فددي الحيدداة  ،وياددوه بالدددنيا واآلوددرة .وأمددا
المالحدددة فيربددود أبنددانهم علددى ايلحدداد بمددا يصددالف النددر والعقد والعلددم،
وعندما يكبرود يددرقود ال ندادا الصدارخ بدين ايلحداد الدذ ربدوا عليده،
وبددين مددا يقولدده العق د والعلددم والوادددع مددن مةدداهر صددحي اييمدداد وبطددالد
ايلحدداد .وهنددا إمددا أد يكاددر بايلحدداد ويعددود إلددى اييمدداد  ،وإمددا أد يددمداد
ضالال وقارا.
وأما السب الرديسي الااني الذ ذقرد راس في إيمداد النداس بداهلل ،فهدو
أوال مددن ا سددباب ال ددي جعل د الندداس ي منددود بدداهلل ،لكندده لدديس هددو السددب
الوحيد ،فمعه أسباب أور من جهي؛ وليس نقصا وال عيبا ب د ي من النداس
باهلل طلبا للسالمي والسعادة في الدنيا واآلورة .نه من الطبيعي جدا ب ومن
الماددرو علددى اينسدداد أد ي د من بدداهلل طلبددا للسددالمي والسددعادة فددي الدددنيا
واآلوددرة ؛ ومددن الطبيعددي أد يناددر اينسدداد مددن ايلحدداد ندده ال يددوفر لدده
 812ابراهيم الرماح :جولي في ناصيي ملحد  ،مودع :منبر ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 813السرداب  :ورافي عمر الكود وحجمه  ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلى النبكي المعلوما يي .
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السالمي والسعادة في الدنيا واآلورة .وهذد الصاصيي ال ي يم داه بهدا اييمداد
باهلل ليس نقصا وال عيبا وال ناد مع العقد والعلدم ،بد هدي دليد دامدغ
علددى صددحي اييمدداد وبطددالد ايلحدداد .ندده مددن المعددرو والااب د أد مددن
النواهد وا دلي على صحي ا فكار والعقادد أد كود جميلي ومايدة لإلنساد
و ُسددعدد فددي الدددنيا واآلوددرة ،وبمددا أد ايلحدداد ال يددوفر لإلنسدداد ذلددك ،وإنمددا
اييماد هو الذ يوفرد له دل هذا على صحي اييماد وبطالد ايلحاد وهياه
وفسددادد .وعليدده فلدديس مددن العق د وال مددن العلددم وال مددن المصددلحي أد ي ددرك
اينساد اييماد باهلل ويكار بصالقه وينكر وجدودد .فدإد فعد ذلدك فهدو أحمد
و بي ،ومعاند وم ا  ،وعدو ناسه  ،ومصالف للعق والنر والعلم.
ثانيا :يج أد نعلم أد إيماد معةم البنر باهلل عالى ليس له سب واحدد
وال افناد ،ب أقار من ذلدك  ،ف سدبابه قايدرة وم داولدي فيمدا بينهدا ومنسدجمي
مددع بعطددها وم اقددي مددع فطددرة البنددر وعقددولهم ووادعهددم وعلددومهم .فكلهددا
داول و كامل  ،و كا ا فيما بينها جمعا بين أدلدي الدوحي والعقد  ،والعلدم
والوادع ،والمصلحي والسدالمي ،فجعلد معةدم بندي آدم مد منين بداهلل عدالى.
وهذا ا مر قله دلي آور على صدحي اييمداد وبطدالد ايلحداد ،لكدن راسد
جاهله  ،ولم يع ر ب د اييماد باهلل ي ا مامدا مدع فطدرة البندر وعقدولهم
وناسيا هم وعلومهم .فطعن في أسدباب إيمداد البندر بداهلل ودممهدا ليرفدع مدن
أدلدددي ايلحددداد بددددعو أد الملحدددد أددددام إلحدددادد علدددى العقددد والعلدددم ال علدددى
المصلحي ،لكن هعمه هذا باط قما بيناد أعالد.
علما أنه من الااب من الناحيي العلميي أد قايرا مدن العلمدان الدذين ألحددوا
فددم رجعددوا إلددى اييمدداد بدداهلل قدداد سددب إلحددادهم أمددور ودطددايا و ددبهات
فكريي عل بالكود والصال والدين  .منهم ماال الرياضي ا مريكي جيار
الندددد ،والطبيددد المصدددر مصدددطاى محمدددود ،واالد صددداد عبدددد الوهددداب
المسددير  ،والايميددادي ليونددارد سسددكايند الددذ ذقرندداد سددابقا  .ودددد سددج
بعطهم ر حلي إلحادد وعود ه إلى اييماد فدي ق د نندروها ،وهدي منندورة
ومعروفي بين أه العلم وموجودة في النبكي المعلوما يدي ،منهدا مداال :ق داب
الصددرا مددن أج د اييمدداد لجاددر النددد ،ورحل ددي مددن النددك إلددى اييمدداد
لمصطاى محمود.
وأ ير هنا أيطا إلى أد الملحد بر راند راس ددال أيطدا(( :قمدا أسدلا
سدابقا ك  ،إنندي ال أع قدد أد العامد ا ساسدي وران دبدول ا ديداد هدو المنطد
الاكر  ،ب إد البنر يقبلدود با ديداد لعوامد عاطايدي با سداس  ،لقدد ددال
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لددي أحدددهم أندده يجدددر بددي أد ال أهدداجم الدددين  ،د الدددين يجعد مددن البنددر
طاهرين وفطال)).814
أقول :أوال دوله هذا يناد دوله الساب عندما جمم ب د العام الاكدر
ال دو له في إيماد الناس باهلل ،فهو هنا لم يقطع قما دطع في قالمده ا ول.
لكنه مع ذلك يبقى حكمه ليس صحيحا بذلك الحكم الذ قاد أد يجمم به .فقد
بينا أعالد أد إيمداد النداس بداهلل ال يعدود إلدى سدب واحدد وال إلدى افندين ،بد
أقار من ذلك .قما أد إيماد قاير من الناس أو أقارهم لعوام عاطايدي لديس
عيبا وال نقصا ،وال يناي العوام ا ور  .وهذا اييماد إد قداد دادمدا علدى
معطيات صحيحي فال يصدح االع درا عليده  ،نده ال ي عدار مدع العقد
وال الوحي وال العلم ،بد هدو مدن العلدم د عواطاندا هدي جدمن مدن طبيع ندا
وولق نددا ،و ُماد بناسددها دلدديال علميددا ناسدديا دام ددا علددى أد اينسدداد
وفطر نددا ي
ماطور على اييماد باهلل .
فانيا إد هذا الملحد نسي أو ناسى ب د المالحدة هم أيطا يقيمود إلحادهم
على ر با هم وأهوادهم وعواطاهم قما بيناد سابقا .فقد دامد ا دلدي القطعيدي
مدددن العقددد والندددر والعلدددم أد المالحددددة أدددداموا إلحدددادهم علدددى أهدددوادهم
وعواطاهم ور با هم اوال  ،فم ألبسوها فوب العق والعلم هورا وبه انا فانيا.
وقاير منهم أو أقارهم ألحدوا وقاروا بصالقهم ر بدي مدنهم فدي االنادالت مدن
الطوابق ا والديي  ،واالن ماس فدي دهوات الدبطن والادر قمدا بينداد آنادا.
فكان ا سباب الناسيي  ،فم ال ربويي هدي السدب ا ساسدي فدي إلحداد معةدم
المالحدة ،وهذا بنهادة العلمان المص صين قما بيناد فدي مبحد أسدباب إلحداد
العق الملحد
ويج أد ال ي ي عنا أد مماعم هذا الملحد طمن أمرا آور مادادد أد
المالحدة يُقيمود إلحاد هم بالحجج وا دلي الاكريي والعلميدي ودال المد منين
بدداهلل الددذين أددداموا إيمددانهم علددى ال ربيددي وال قليددد والعاطاددي حسدد هعمدده.
وهعمه هذا باط دطعا لما ذقرناد في ردنا عليه،و د الااب مدن أد قايدرا
مددن المالحدددة ب د أقاددرهم ألحدددوا سددباب ناسدديي و ددهوانيي واج ماعيددي فددم
لاوها بنبهات فكريي  ،ودلي منهم ألحدت سباب فكريي  .ومن جهي أور
أد الددذين ألحدددوا سددباب فكريددي لددم يكددن ذلددك لقددوة أدل د هم وصددحي ددبها هم
واع راضا هم ،فهدذا يدر صدحيح ،د ايلحداد ال يُمكنده أد يقدوم علدى أدلدي
صدددحيحي مدددن العقددد وال مدددن العلدددم ،وقددد رأس مالددده ا هدددوان والندددبهات
 814بر رانددددد راسدددد  :لمددددداذا لسدددد مسددددديحيا ؟ ،مبحدددد  :العامدددد العددددداطاي  ،مودددددع و رفدددددي اال جدددداد المعدددداقس للاكدددددر النقددددد وال ندددددوير ،
/http://itijahmu3akes.blogspot.com
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،والصر افددات وال حرياددات ،وهددذا أمددر فصددلناد وأفب ندداد با دلددي القطعيددي فددي
ق ابنا هذا.
هد الن المالحددة ومدنهم بر رانددد راسد أدداموا إيمددانهم بايلحداد علدى هدددم
العق والوحي والعلم ،وعلى حريدف العلدم وال العد بده ان صدارا لإللحداد.
إنهددم أدددامود علددى فددالوفهم الصرافددي إ ددباعا لنددهوا هم واس د جابي لناوسددهم
المريطي والحاددة على والقها والمصرة على الكار به من دود أ دلي من
العق وال من العلم .ودد سدب أد ذقرندا أد هدذا الملحدد المدري والم درور
دال بصرافي :إد العدم ولقه ناسه من العددم ف صدبح قوندا!! فدم يدمعم أنده مدن
أه د الاكددر والعلددم!! .وعجددم ح ددى علددى أد يُاددرق بددين الصددال والمصلددوق
وأصر على أد يجع الصال ضمن مصلودا ه ليجدر عليده ددانود السدببيي ،
فم يكادر بده فدي النهايدي .وددد نادندناد فدي هعمده هدذا وبيندا بطالنده وجهد أو
جاه دادله .ومن يق بهدذا فهدو إمدا جاهد أو معاندد ،أو ملحدد جاحدد  ،فهدو
ملحددد جاحددد عمددد القددول بددذلك إ ددباعا لناسدده المريطددي ،وداس علددى العق د
والعلم ان صارا لإللحاد .ولقد بين لي من درانة بعد ق د هدذا الملحدد أنده
رج حادد جاه ُمصر على ايلحاد بهدواد وحاددد علدى والقده ،ولديس عنددد
أ دلي د صددحيح مددن العق د وال مددن العلددم ،وإنمددا ظ د طددول حيا دده م نددباا
بنبهي :من ول الصال ؟ ،وهي دبهي صدبيانيي ديطانيي م هاف دي هادادي وال
يقولها إال جاه  ،أو موسوس ،أو ملحد جاحد حادد ُمصر على إلحادد  .أليس
هذا الملحد هو الذ أدام دينه على ا هوان وا وهام والصرافات؟!!  .وأليس
الم من باهلل هو الذ أدام دينه على يقينيات العق والدوحي والواددع والعلدم ،
فال أوهام وال ورافات وال أهوان؟!!  .فمن ا ولى بال باهي وال ااور الم من
أم الملحد؟!!.
ويج أد نذقر هنا أد هذا الملحد فدي دولده ب لدك المدماعم والم الطدات
قدداد مل ممددا بمددنهج االسد دالل عنددد العقد الملحددد ،فهددو مددنهج ال يسد طيع أد
يسد ني عندده الملحددد ،فلددو اسد نى عندده النهددار إلحددادد و صلددا مددن أهواددده
وظنونه وورافا ه وعاد إليه وعيه الاطر وأصبح يح كم إلدى بدادده العقدول
وحقددداد العلدددوم .لكدددن هدددذا الملحدددد -وأماالددده – ظددد م مسدددكا بدددذلك المدددنهج
الصرافي الهادم للعق والوحي والعلم وال ُمحر للحقاد طوال حيا ه إلى أد
مددات سددني 1515م ،فددذ هد يددر م سدو عليدده ،ومددا بكد عليدده السددموات
وا ر  ،ليواجه مصيرد ا سود الذ صنعه بناسه وقاد في ان ةارد .
 :12آثار اإللحاد عل الملحد :فكرا وقلبا وسلوكا :
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ال ك أد ايلحاد دين أرضي هادف يقوم علدى إنكدار وجدود هللا عدالى،
لكنه من جهي أور هو دادم على فالفي آلهي ورافيي قما بينداد سدابقا .فمداهي
آفارد على الملحد :فكرا ودلبا وسلوقا؟ ،وه هي آفدار إيجابيدي ويريدي ُسدعد
الملحدد والمج مددع  ،أم هددي آفددار سددلبيي ددريرة ُنددقي الملحددد و ُهلكدده و ُدددمر
الارد والمج مع؟؟ .
وجوابا عن ذلك دال الملحد دوقينم (( :عليندا أد نددرك جميعدا أد بندي
اي لحاد هو طلع جا ورادع  ،إنك س طيع اد صبح ملحدا م منا  ،ولودا
 ،سعيدا  ،مبدعا ،مق نعا بنك قام )).815
وأقاول :دولدده هدذا يددر صددحيح فدي معةمدده  ،وايلحداد ال يُمكددن أد يجعد
الملحد قما هعم دوقينم ،وايلحاد هادم للعق والعلم والناس والمج مع ،نه
أوال فقدددد بدددين بعندددرات ا دلدددي القطعيدددي أد ايلحددداد ددددام علدددى ال حريدددف
وال صريف ،وعصياد البديهي و موير العلم ،واالع قاد بالمسد حيالت وا بدا
ا هدوان وا وهددام  .وبمدا أد ايلحدداد هدذا حالدده فدال يُمكددن اد يجعد اينسدداد
م منددا وال مع دددال ،وإذا وجدددنا ملحدددا قددذلك فهددو لدديس ملحدددا وإنمددا ي ةدداهر
باي لحاد ،أو أنه في هام عقله ووجدانه وحيا ه وليس ملحدا حقيقيا .قما أد
لدددك الصددداات ايلحاديدددي ال جعددد الملحدددد صددداددا إال مدددا وافددد هدددواد ،د
الصددادق مددع ناسدده وعقلدده عددن وعددي وفهددم ال يُمكددن اد يكددود ملحدددا  .د
ايلحدداد هددادم للعقددول والعلددوم وضددد مصددلحي اينسدداد فددي الدددنيا واآلوددرة،
فكيف ي بناد إنساد عاد م مد صادق ؟؟.
وأما دول دوقينم ب د ايلحاد يجع الملحد ولودا فهذا أمر نسدبي يصطدع
للعوامددد الصارجيدددي ال الداوليدددي فدددي اينسددداد  :عقدددال وضدددميرا وإحساسدددا
بالمس وليي  ،د ايلحاد يدمر ناس الملحد ويحرمها من الطدمير ا والددي
والطدوابق الباطنيددي ،فيصددبح ال يصطددع إال للطدوابق الصارجيددي مددن دددوانين
وموانع المج مع ،وال يصطع لطوابق الطدمير إال إذا وافقد هدواد  .ولهدذا
وجدنا المالحدة من أقار الناس ظلما وفسادا ل ياب الواه الداولي .فيصدبح
ال يجد حرجا في أد يكدذب وينداف  ،ويصداد  ،ويسدرق ،و يمندي بالمحدارم ،
ويدعو إلى النذوذ  ،و ير ذلك من المنكرات والجرادم.
وأما هعمه ب د ايلحاد يجع الملحد سعيدا،فهذا هعم باط ولن يوفر له
السعادة الحقيقيي أبدا ،وإنما دد يُدوفر لده سدعادة دكليي هادادي ولدن ددوم ح دى
وأد ةاهر الملحد بصال ذلك ، .ودد دل هادات وأحوال المالحددة بد نهم
مددن اقاددر الندداس ددقا كن واضددطرابا وحرمانددا مددن السددعادة الحقددي .ودددد وجدددنا
 815ري نارد دوقينم :وهم ايله ،2555 ،ي . 4 :وعمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليدي ،القداهرة  ، 2514 ،هدام
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بعطهم يبحاود عن السعادة الدنيويي  ،فكان من أسباب رقهم لإللحداد وددد
ذقرنا بعطهم سابقا ،مما يعني أنه لم يُوفر لهم لك السعادة.
وأما ما يدعيه المالحدة من سعادة ،فهي إما سعادة آنيي وهاداي من دميين
الناس والنيطاد(( َو َهي ََّدن لَهُد ُم ال َّند حيطَ ُ
دن السَّدبيي ي َو َقدانُوا
اد أَ حع َمدالَهُ حم فَ َ
صد َّدهُ حم َع ي
ين)(العنكبددوت ))38 :سددرعاد مددن ددذه  ،و جع د صدداحبها فددي
در َ
ُم حس َب ي
حصد ي
عاسددي ال حددد لهددا؛ وإمددا أنهددا سددعادة مكذوبددي ةدداهر بهددا صدداحبها طددليال
و العبا بدلي أنه فب بايحصاديات أد المالحدة هم من أقار الناس ان حدارا
قما سنبينه الحقا .من ذلك ماال أد الملحد المصر إسدماعي أدهدم َذقدر أنده
عندما أصبح ملحدا وجد ناسه أسعد حاال وأقار اطمئنانا ممدا قداد عليده دبد
إلحددادد ،لكددن حالدده هددذا يددر وأصددبح جحيمددا بعددد سددنوات  ،ح ددى أن هددى بدده
ا مر إلى االن حار سني  1545و ُوجد في معطاه وطاب موجه للنيابدي ،ذقدر
فيه أنه ان حر لمهدد في الحياة وقرهه لها.816
ومن جهي اور فإد الملحد يبقى قيا ودلقا مهما حاول إواان ذلك بسدب
ووفه من المس قب بعد مو ه  ،نه يدرك في درار ناسه أد ايلحداد مصدالف
للعق والعلم وللمصلحي ،وأنه لن يُنجيه عندما يموت ولن يُحق لده ديئا مدن
قاده ووسدرانه .ف يدي سدعادة يُحققهدا لده ايلحداد؟؟.
السعادة ب سيكود سب
وأمددا وصددف دوقينددم لإللحدداد ب ندده ددجاعي ،فهددذا طددلي وودددا و لبدديس
وضددددحك علددددى الندددداس ،د ايلحدددداد لدددديس ددددجاعي ،وإنمددددا هددددو نكسددددي
وعورة،وهدم للعق والعلم وا والق ،ورمي باينساد فدي أحطداد ا هدوان
والةنددددود والصرافددددات ،ف يددددي ددددجاعي هددددذد ؟؟!! .وم ددددى قدددداد اييمدددداد
بالمس حيالت والصرافدات دجاعي ؟؟!!  .وايلحداد بطبيع ده ال يجعد الملحدد
جاعا نه عقيدة هادمي للناس وا والق ،ودادمي على عقيدة ورافيدي ،فمدن
أين يس مد الملحد دو ه الناسيي؟ .نعم نجد بع المالحدة جعانا  ،لكدن هدذد
النجاعي ليس من ايلحاد ،فقد كود هاداي أو صداحبه بطبعده دجا  .وفدي
الندادد والحروب ي راجع المالحدة و صور ديدواهم جبندا .ومدن المعدرو أد
المالحدة فدي الحدروب يسد عينود بالددين ل قويدي معنويدي الجندود والمحداربين
قما حدث همدن سد الين أفندان الحدرب العلميدي الاانيدي .ومدن الندواهد الم يددة
لددددذلك مقولددددي الددددرديس ا مريكددددي إيمنهدددداور (( :ال يوجددددد ملحدددددود فددددي
الصنادق)).817
 816عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،هام
 817هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد ،ي. 180 -184 :
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ثانيا :إد المعم ب د ايلحاد يجع الملحد مبدعا فهدو إبددا عكسدي ،بمعندى
أنه إبدا في ال طلي والساسدطي ،وال حريدف وال صريدف ،والصددا وال د
،وفي افساد العقول والعلوم ،والبعد عن الموضوعيي والحياد العلمدي .وهدذا
ا مر سب أد أفب ناد بعنرات النواهد وا دلي القطعيي علدى ممارسدي العقد
الملحد لمص لف لك الوساد و يرها .نعم دد يُبد الملحد في علم من العلدوم
قما يبد يرد أيطا ،فهذا ليس واصا به ،لكنده لدن يُبدد ابدداعا إيجابيدا فدي
المواضديع والقطددايا ال ددي صددالف إلحددادد و هدمدده .وفيهددا ي حددول إلددى إنسدداد
آودر يدددوس فيهددا علدى العقد والعلددم وي علد بددا هوان وا وهددام والصرافددات
والمس حيالت ان صارا لإللحاد  .فهذا هو المجال الذ أبد فيه العق الملحد
و صصا فيه وأصبح معروفا وواصا به !!.
واما المعم ب د ايلحاد يدورث اليقدين فدي نادس الملحدد اليقدين فهدو هعدم
باط دطعا ووهدم مدن أوهدام العقد الملحدد  .د ايلحداد يسد حي أد يعطدي
ويوفر اليقين للمالحدة ،د فادد النين ال يُعطيه .نده سدب أد أدمندا ا دلدي
القطعيي على أد العق الملحد أدام إلحادد علدى مدنهج اسد داللي باطد وهدادم
للعق والعلم  ،وعلى أصول ورافيي مال الاالوث ايلحاد  .ومن هذا حالده
يس حي أد يوفر باعده اليقدين العلمدي ح دى وإد ةداهر بده المالحددة قدذبا
ووداعا .ولدو قداد ديدنهم دادمدا علدى اليقدين العقلدي والعلمدي والقلبدي مدا أددام
الملحد دينه على ال حريف وال صريدف ،وال د والصددا  .ومدن يطلد الحد
والحقيقي بصدق وإوالي لن ياع ذلك أبدا ،ومن ياعلده فهدو لديس مدن أهد
الصدق وايوالي وال من أه اليقين.
ومما يناي هعم دوقينم ب د ايلحاد يوص الملحد إلدى اليقدين أنده أطلد
حملددي إعالميددي دعاديددي إلحاديددي سددني 2555م حمل د ددعارا أُلص د بوسدداد
النق العام بلندد يقول(( :علدى ا رجدح لديس هنداك إلده ،ف وددف عدن القلد ،
واس م ع بحيا ك )).818
أدول :إنه عار يحم بداوله هدما لإللحاد ولناسيي وعق الملحد من جهي،
وفيده حايد و لدديق للنداس وصددرفهم عمددا يددناعهم مدن جهددي أوددر  .طددمن
حايال ووداعا نه حد النداس علدى طلد السدعادة مدن ديدن ال سدعادة فيده،
ومن عقيدة قلها قان وال يقين فيها .
من ذلدك مداال إد دولده(( :علدى ا رجدح لديس هنداك إلده)) هدو ددول يُقلد
الناس وال يُطمئنها بايلحاد وال باييماد  ،د ال رجيح يعندي لبدي الةدن ال
 818أبو ح هللا  :نةرات في الحالي ايلحاديي من الناحيي الناسيي  ،مودع ا لوقي على النبكي المعلوما يي  ،يوم. 2514 / 50 /20 :

352

اليقددين  ،والمنط د يقددول :إذا دو د االح مددال سددقق االس د دالل .فددذلك القددول
يجع الملحد ير م قد وال م يقن من صحي ايلحاد ،وياد ح اح مداال واسدعا
لبطالنه وصحي اييماد .فقدد يكدود المرجدوح هدو الصدحيح ،والدراجح لديس
صحيحا وهذا أمر معرو وفاب ومجرب في الحيداة وفدي مص لدف العلدوم.
وبمددا أد العقيدددة الراسددصي ال قددوم علددى الةددن وال ددرجيح وإنمددا قددوم علددى
اليقين ،فهذا يجع العقد الملحدد دلقدا ومطدطربا فدي اع قدادد بايلحداد فيميدد
هذا في اضطرابه ومرضه وووفه ويُاقدد اليقين ويُبعدد عنه.
وأمددا دولدده ((ف ودددف عددن القلدد  ،واسدد م ع بحيا ددك ))  ،ف طددمن نصدديحي
ون يجي ال ناسباد مع المقدمي  ،نها – أ المقدمي -ال حم يقينا إلحاديدا
وال إيمانيا  ،و جع صاحبها دلقا معلقدا وادادا  ،وال يسد طيع أد ي وددف عدن
القل قما دعاد دوقينم .فكيف ي ودف عن القل ودد أدام إلحادد على الةن ال
اليقدددين؟؟!! ،وقيدددف ي وددددف عدددن القلددد ويُح مددد أد يكدددود ايلحددداد بددداطال
واييماد صحيحا؟؟ .
وأما دوله(( :واس م ع بحيا ك ))  ،فكيف ياعد الملحدد ذلدك وايلحداد لديس
يقينيا ؟ ،وقيف ياعد ذلدك ومدن المح مد أد الندار ن ةدرد عنددما يمدوت؟؟،
وفدوت علدى ناسده نعمدي اييمداد فدي الددنيا والجندي فدي
وقيف ياع ذلك ودد ه
اآلورة ؟؟.
أليسدد لددك المقولددي هددي طدددلي و حايدد و دددمير لنصصدديي اينسددداد
و لبيس عليه وصرفه عما يايدد في الدنيا واآلورة ؟ .ذلك هدو الدذ يسد طيع
ايلحاد أد يقدمه للملحدد  ،ظندود  ،دلد  ،قدذب ،العد  ،وددا  ،حريدف،
صريددف  .ف لددك المقولددي باطلددي منهجددا ومطددمونا ون يجددي  .وهددي فمددرة مددرة
ضروريي من ن ادج ايلحاد ،إنها هدم و دمير لإلنسداد  ،وضدد مصدلح ه فدي
الدنيا واآلورة،وإبعاد له عما يناعه وي هددد في الداريهن .فالقل واالضطراب
وال نداؤم واليد س والعبايدي هددي مدن ضددروريات ايلحداد ،ندده ال يقدوم علددى
يقين  ،وهادم للعق والعلم ،ومدمر لك الطوابق ا والديي بداو اينساد.
ثالثااا :إد ا صددول ال ددي دددام عليهددا ايلحدداد – وهددي الاددالوث الصرافددي
ايلحدداد  -جعد الملحددد بالطددرورة إنسددانا ناعيددا ان هاهيددا ميكيافيليددا محرفددا
ُمصرفددا علددى مسد و الددناس والاكددر والسددلوك .فددال يُمكددن لإللحدداد أد يعطددي
الملحد وال لك الصاات د فادد النين ال يُعطيه من جهي ؛ ويُجردد مدن
الطددوابق العقليددي وا والديددي والعلميددي مددن جهددي أوددر  .ودددد جلددى ذلددك
بوضوح في سلوقيات العق الملحد على المس ويين الاكدر والسدلوقي .مدن
ذلك ماال فقد أفب نا بعنرات النواهد وا دلدي أد العقد الملحدد لدم يكدن يل دمم
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ب والديدات البحد العلمدي وضدوابطه فدي سيسده لإللحداد إال إذا وافقد أو
قاطعد معدده .و البددا مددا قاند صالادده د معطيددات العلددم المعاصددر أفب د
بطددالد أصددول الاددالوث الصرافددي ايلحدداد عندددما نادنددناها وبينددا فسددادها
وهياها وبطالنها.
وأما على مس و السلوك ،فقد دام ا دلي والنواهد القطعيي بد د أيلحداد
ُماسد لسلوقيات الملحد بالطرورة .وإذا وجدنا مالحدة ال يةهر عليهم ذلك؛
فهدو أمدر ال يرجددع إلدى ايلحداد وإنمددا ددد يرجددع إلدى الملحدد ذا دده ب د فير مددن
ربي ه ومحيطه و كوينه الناسي  .ق د يصا من مج معده ،أو ناسده بطبعهدا
نار من لك ال صرفات ،أو انه ي صنع وي ةاهر بدا والق الحميددة طدليال
و لبيسا على الناس يواان حقيقي ايلحاد وآفارد الااسدة والماداي وال ُمطدللي.
لكدددن ذلدددك ال يسددد مر طدددويال وسددد ةهر عليددده آفدددار ايلحددداد ال ُمهلكدددي للادددرد
والمج مع ،وهي فمار مرة وضروريي مدن فمدار ايلحداد وددد ظهدرت جليدي
وبنددك واسددع فددي المج معددات ال ربيددي عامددي وفددي المعسددكر الندديوعي دبد
انهيارد واصي.
من ذلك ماال سلوقيات ال ُملحدة االمريكيدي مدادلين مدور م سسدي منةمدي
المالحددة ا مدريكيين ندادت بالحريدي الجنسدديي ودالد  (( :دعوندا نصدير ماد
ا بقار ))  .وان هى بها إلحادها إلى الصدا وايجرام ،فقد وصاها ابنها وليام
بقولدده  (( :أمددي ؟ ،أمددي قددادن ددرير لدديس نهددا منع د دددرانة اينجي د فددي
المدارس! أمي نصابي لقد سرد مبالغ ماليي طادلي ...أموال المنةمي منةمي
الملحدين ايمريكيين لقد او لسد ها  ...لقدد حاولد يومدا مدا أد سد ولي علدى
رقي أحد الملحدين بالمنةمي  ...لن بالر م مدن ودداعها و ندها للجميدع لدم
كن س ح أد ن هي حيا ها ب لك الطريقي البنعي!! )) .819ان هى مصيرها
بدد د د لهددا بعدد أ باعهددا الملحدددين  ،فةهددرت علدديهم أيطددا أفددار ايلحدداد
ايجراميي قما ظهرت عليها  ،حدث ذلك سني 1550م عنددما (( ددام ديايدد
دافيدد روالندد الموظدف بالمنةمدي ايلحاديدي مدع همالدده المالحددة باو طافهدا
هددي وحايددديها إلددى ممرعددي بعيدددة وأجبروهددا علددى سددليم  055ألددف دوالر
ودادددع الملحدددين ا مددريكيين بالمنةمددي وددداموا بسددردي ا مددوال فددم د لوهددا
وحايددديها وظلدد الجا د الدداالث مص ايددي ح ددى 2551م حي د أوبددر ديايددد
روالند بمكاد الجا الاالث بقرب إحد الممار في كساس)). 820
حدول قايدرا مدنهم إلدى
ومن مةاهر إفساد ايلحاد لسلوقيات المالحدة أنه ه
مجدرمين ط دداة د لدي ي ددالظ وحدوش ربمددا لددم يندهد لهددم ال داري مادديال .مددنهم
 819مالحدة أوباش :مادلين مور  ،مجلي من د ال وحيد االلك رونيي ،العدد السابع ،رج  ، 1435 :ي. 30 :
 820مالحدة أوباش :مادلين مور  ،مجلي من د ال وحيد االلك رونيي ،العدد السابع ،رج  ، 1435 :ي. 30 :
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الرديس الصيني الملحد ماو سي ونغ ،د د فدي الصدين نحدو  05مليوندا مدن
عبه.وقاد يقول (( :المقدابر الجماعيدي دوفر سدمادا جيددا لدألر )) .وددال
الملحددد ددي ياددارا  (( :يجد أد ند علم قيايددي د د الطددوابير مددن البنددر فددي
ود د أدصددر)) .ودددال الملحددد لينددين (( :ال رحمددي عدددان النددع ،ب اد لددوا
وأ ددنقوا وصددادروا)) .ودددال س د يان هوقينددغ (( :الجددنس البنددر لدديس إال
حاالددي قيمياديددي علددى سددطع قوق د م وسددق الحجددم )) ،ودددال الملحددد ديايددد
أ نبدرة ((:أوداددوا إطعدام أمددم العدالم الاالد  ،ل قليد عدددد سدكاد العددالم )). 821
ود الملحد بول بوت نحو ملونيهن من الكمبوديين .822فكاد مجمو مجاهر
المالحدة في القرد العنرين  205مليود د ي !! .823

ومددن آفددار ايلحدداد علددى الملحددد أندده يق د فطر دده ويصرجدده مددن آدمي دده
ويجعلدده ير ك د مص لددف الاددواح والموبقددات ويجددردد مامددا مددن الطددمير
ا والدي  ،فال أوالق عندد إال ما واف هواد وإلحادد .مدن ذلدك مداال ان ندار
الكددذب بددين المالحدددة  ،وعندده يقددول الباح د أبددو ح د هللا (( (( :فددي إحددد
محدداورا ي مددع ملحددد سد ل ه  :لمدداذا ددرك أدرانددك مددن الملحدددين والالدينيددين
و ي للنقاش معنا  -قمسلمين  -؟! فقال لي  :نهم يكدذبود فدي قد دبها هم
دومدددا ك :وأنددد م ال كدددذبود !!! ..فعرفددد ُ أنهدددم علدددى باطددد وإال مدددا قدددذبوا
ل رويجه !!!! ..ولذلك أ حاور معكم ب يي الوصول للح !!!.824))..
 821أبو ح هللا  :المواطن الملحد  ،مجلي براهين  ،العدد  ، 2510 ، 4ي. 43 :
 822فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يددددددددددددددددي  .وانةددددددددددددددددر مدددددددددددددددداال مودددددددددددددددددع . HTTP://WWW.MOREORLESS.AU.COM/KILLERS/POT.HTML :و
HTTP://WWW.INDEPENDENT.CO.UK/ARTS-ENTERTAINMENT/BOOKS/NEWS/MAOS-GREAT-LEAPFORWARD-KILLED-45-MILLION-IN-FOUR-YEARS-2081630.HTML
 823هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب  ،ي . 118 :و فطادح الدروانيده وفطدادح اودالق المالحددد االجراميده  ،مدوندي نسدف ايلحداد ،
موددددددددددددددددددددع  ، /http://antishobhat.blogspot.comعلدددددددددددددددددددى الندددددددددددددددددددبكي المعلوما يدددددددددددددددددددي  .وانةدددددددددددددددددددر مددددددددددددددددددداال موددددددددددددددددددددع:
 . HTTP://WWW.MOREORLESS.AU.COM/KILLERS/POT.HTMLو
HTTP://WWW.INDEPENDENT.CO.UK/ARTS-ENTERTAINMENT/BOOKS/NEWS/MAOS-GREAT-LEAPFORWARD-KILLED-45-MILLION-IN-FOUR-YEARS-2081630.HTML
 824أبو ح هللا  :لماذا ال يقب االسالم نةريي ال طور ؟  ،من ديات حراس العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
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ومنهددا أيطددا أد الملحددد ري نددارد دوقينددم لددم يكددن (( يددر ب س دا ك بلددواط
ا طادال)).825وال يدر الصيانددي الموجيدي جريمددي ،ولدديس عنددد مددانع مددن اد
يُنارقه رج آودر فدي هوج ده ،فجعلده ايلحداد ديوفدا .826وددال الملحدد سدام
هدددريس عدددن جريمدددي اال صددداب (( :ال يوجدددد دددين طبيعدددي أقادددر مدددن
اال صدداب .البنددر صد  ،النددمبانم ي صد  ،ا ورانج ددود ي صد
. 827 ))...
ومنها أيطا أد القا نوني الملحد فاجن جريف دعا إلدى الدموا بالمحدارم
وعدم جريمه .828ومنهم أس اذ ملحد ب حد الجامعدات ا مريكيدي ولدع فيابده
وور يرق ب حد ممرات الجامعي وهو يردد الكالم الااح ويقول (( :ال
يوجد إله )) .829ومنهم من ح على ممارسي الجنس مع الحيوانات والموا
بهددا ، 830ومددنهم م دن دددال ب ندده مددن " حقدده " ممارسددي الجددنس مددع ا طاددال
القصر .831ومنهم من دعا العادالت إلى د أطاالها الرُضع.832
رابعا :إد مما ياب دطعا أد آفار ايلحاد هادمي للعق والناس والمج مع،
ما بين ه وأقد ه قايدر مدن الدراسدات وايحصداديات ال دي أظهدرت جانبدا مدن
لك اآلفار ال ُمهلكي .منها ماال أد دراسي ميدانيي أظهدرت أد االن حدار مر ادع
جددددا بدددين المالحددددة بالنسدددبي إلدددى أهددد ا ديددداد مدددن المسدددلمين والبدددوذيين
والنصار  ،فكان النسبي بين المسلمين دليلي جدا وهي ا دنى قما هو ُمبدين
أدناد.833

 825حوار مع دوقينم  ،من د ال وحيد ،مودع ال وحيد على النبكي المعلوما يي .
 826أبو ح هللا  :المواطن الملحد  ،مجلي براهين  ،العددد  ، 2510 ، 4ي . 44 :و فطدادح الدروانيده وفطدادح اودالق المالحددد االجراميده  ،مدوندي
نسددددددددددددددددددف ايلحدددددددددددددددددداد  ،مودددددددددددددددددددع  ، /http://antishobhat.blogspot.comعلددددددددددددددددددى النددددددددددددددددددبكي المعلوما يددددددددددددددددددي  .وانةددددددددددددددددددر :
HTTP://OLD.RICHARDDAWKINS.NET/ARTICLES/1926
 827أبو ح هللا  :المواطن الملحد  ،مجلي براهين  ،العدد  ، 2510 ، 4ي. 44 :
 828فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةر . HTTP://WWW.4WFCA.COM/PROFESSOR-LET-P...REN-HAVING-SEX :
 829فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يددددددددددددي  .وانةددددددددددددر المددددددددددددودعين HTTP://WWW.HUFFINGTONPOST.COM/2012/10/01 /MICHIGAN-STATE- :
IR=CRIME&UNIVERSITY-NAKED-PROF_N_1930510.HTML?UTM_HP_REF=CRIME
 830فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةر FEATURE=YOUTU.BE&HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MUG65I49BJW :
 831فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةر HTTP ://WWW.GREELEYGAZETTE.COM HTTP PRESS/?P=1151 :
 832فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةر WWW.DIANEDEW.COM/ :
 833أبو ح هللا أحمد حسين  :نةرات في الحالي ايلحاديي من الناحيي الناسيي  ،مودع ا لوقي  .و فطدادح الدروانيده وفطدادح اودالق المالحددد االجراميده
 ،مدوني نسف ايلحاد  ،مودع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلى النبكي المعلوما يي .
826
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ف يي سعادة وفرها ايلحاد للمالحددة ؟ ،وأيدن ددول الملحدد دوقيندم عنددما
هعم أد ايلحاد يوفر للملحد السعادة؟!.وأليس هعم دوقينم قله ودا و د
وعندداد و طددلي ؟  .فه د السددعادة د د إلددى االن حددار؟؟!! .وه د االن حددار
سدددعادة ؟!! وألددديس ال ُمن حدددر ددددد فقدددد ا مددد وقدددرد الحيددداة وأسدددودت فدددي
عينيه؟؟.ولماذا قاد المالحدة أقار الناس ان حارا؟.
لدك الدراسدي الميدانيددي أظهدرت الحقيقدي وعللد سدب االنصادا الكبيددر
لالن حددار بددين المسددلمين ،فقالد  ((:إد نسددبي االن حددار فددي الدددول ايسددالميي
كدداد ق ددرب مددن الصددار  ،وسددب ذلددك أد الدددين ايسددالمي يُحددرم االن حددار
بندة)).834
وفاااي دراساااة ميدانياااة أخااارى أجريددد سدددني 2554م حدددول دور ال ددددين
وايلحاد في ضبق الناس وإبعاد اينساد عن االن حار ،بين منها أد ايلحداد
مر اع جددا بدين المالحددة ،وأنهدم أقادر عدوانيدي مدن يدرهم ،وأنهدم (( أقادر
الناس اككا اج ماعيا  ،وليس لديهم أ ار باط اج ماعي لذلك قداد االن حدار
سهال بالنسبي إليهم )).835
ومن الندواهد علدى هددم ايلحداد ودالق الملحددين  ،أد النداس يكرهدونهم
وال يحبددونهم وي وجسددود مددنهم النددر وايفسدداد .مددن ذلددك مدداال أد الملحدددين
مكروهود ومنبوذود في المج معات ايسالميي ،والناس يُكادرود مدن لعدنهم
وسدددبهم والددد هكم بهدددم .بددد وح دددى فدددي ال دددرب العلمددداني نجدددد عامدددي النددداس
يكرهددونهم  ،مددن ذلددك مدداال أد دراسددي دددام بهددا البروفيسددور وي د جيددرفيس
وفريقه  -ننرها في مجلدي علدم الدناس االج مداعي والنصصدي -أظهدرت أد
الندداس يناددرود مددن ال عام د مددع المالحدددة نهددم ال ياقددود فدديهم فددي مص لددف
المعدددامالت.836وبسدددب إلحدددادهم وفسدددادهم و جدددردهم مدددن قددد الطدددوابق
 834أبو ح هللا :الك مب لى ولكن  ،مجلي براهين  ،النسصي االلك رونيي ،العدد ا ول  ،فبراير  ،، 2514 ،ي. 33 :
 835أبو ح هللا :الك مب لى ولكن  ،مجلي براهين  ،النسصي االلك رونيي ،العدد ا ول  ،فبراير  ،، 2514 ،ي. 44 :
 836أبو ح هللا :السينما والالوعي ..الصطاب النعبي لإللحاد  ،مجلي براهين الااني ،ما  ، 2514ي.03 :
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ا والديي بين باالسد قران أد (( البيدي النداس ال ياقدود بالمالحددة والندواذ
جنسيا  ،ويُع برود أدليات منبوذة بالمج معات )).837
ومنها مداال أنده فدي الواليدات الم حددة ا مريكيدي بعدد عندر سدنوات مدن
حملي ال نويه والكراهيي الواسعي ضد ايسالم وأهله لنندر الكراهيده ضددهم
فإندده مددع ذلددك فقددد بقددي المج مددع ا مريكددي يكددرد المالحدددة أقاددر مددن قرهدده
للمسددلمين  ،فقددد بقددي المالحددددة فددي مقدمددي المكدددروهين فددي أمريكددا بنسدددبي
 %35،2مقابددد المسدددلمين بنسدددبي  .838 % 22،3فالمالحددددة منبدددوذود فدددي
أمريكا من دود حملي إعالميي واسعي لل نايدر مدنهم ونندر الكراهيدي ضددهم،
فلددو ددن علدديهم ايعددالم ا مريكددي حلمددي قراهيددي ضدددهم قددال ي ددنها علددى
ايسالم والمسلمين ل طاعا نسبي الكراهيي ضدهم عدة أضعا .
وفي دراسي أور أجري حدياا بين أد أ ل ا مدريكيين يرفطدود
أد يدرس أبناؤهم على أيد مدرسين مالحدة .وفي دس ور واليي أرقنسداس
ا مريكيددي أندده (( ال يجددوه لنددصا ينكددر وجددود هللا ددولي رداسددي أ إدارة
مدنيي لهذد الواليي ،وال ال قدم قناهد أمام أ محكمدي)) .وفدي دسد ور واليدي
قارولينا ا مريكيي أد (( ا صاي ير الم هلين ل ولي الرداسي  ...أولهم:
أ صا يُنكر وجود هللا العةيم)).839
فلمدداذا يكددرد الندداس المالحدددة ؟ ،يكرهددونهم نهددم يعلمددود أد المالحدددة
ليسدددد عندددددهم ضددددوابق أوالديددددي حكمهددددم و طددددبطهم و وجدددده أوالدهددددم
وسددلوقيا هم نحددو الصيددر .فددال يصددافود مددن إلدده ،وال عندددهم ضددمادر أوالديددي
طدددبطهم ،فهدددم ليسدددوا محددد فقدددي وال هدددم مددد منين  ،د ايلحددداد مسدددصهم
وهدمهم ناسيا وسلوقيا ،وجعلهم عبيدا هوادهم ومصالحهم.
خامسااا :إد ممددا ياب د أد ايلحدداد ُمهلددك للملحددد فكددرا وناسددا وسددلوقا أد
بع د المالحدددة اع رفددوا بمددا رقدده فدديهم ايلحدداد مددن آفددار ُمهلكددي جعل د هم
يعينددود حيدداة عسددي ال إيمدداد فيهددا وال آمدداد وال اطمئندداد  .مددنهم الوجددود
س  ،فابدوت يداب
ال ُملحد جاد بدول سدار ر ددال ((:إد ايلحداد أمدر ألديم وددا ٍ
ايله أ د وط ة علدى الدناس مدن فبدوت وجدودد)) .840دولده هدذا يصددق علدى
 837فطددادح الدروانيدده وفطددادح اوددالق المالحدددد االجراميدده  ،مدونددي نسددف ايلحدداد  ،مودددع  ،/http://antishobhat.blogspot.comعلددى النددبكي
المعلوما يي  .وانةر HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/22059841 :
 838أبو ح هللا :السينما والالوعي ..الصطاب النعبي لإللحاد  ،مجلي براهين الااني ،ما  ، 2514ي.04 :
 839أبو ح هللا  :المواطن الملحد  ،مجلي براهين  ،العدد  ، 2510 ، 4ي. 42 :
 840عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة  ، 2514 ،ي. 35 :
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الطال والراف لعبادة ربه وهدو اع درا صدريح بد د ايلحداد ألدم وعدذاب
دل د واضددطراب فددي دل د الملحددد  ،وأمددا دل د الم د من المصلددا الطددادع هلل
والمح له ف يداب اييمداد يُ لمده ويُهلكده دودا إليده وحبدا لده ،ووجدودد فدي
دلبه ليس حمال فقيال عليه ،وإنما هو حياة له ونور وروح وريحاد.
الثاني :أس اذ اري علم ا جني وي بروفاين ا مريكدي ذقدر أنده عنددما
أصبح ملحدا صارت (( الحياة بالنسبي له بال معنى  ،ولم عد هناك ايدي ديمدي
أوالديي ،ولم يعد ينعر ب نه إنساد حر لديده إرادة مسد قلي ،فهدو مجدرد قدادن
أن ج ه سلسدلي مدن الصدد العبايدي )) ،وذقدر عدن ناسده ب نده ددرر لدو أد ((
سرطاد الم عاد للةهور لديه  ،فسيطل النار على رأسه بال ردد لي صلا
من معانا ه ال ي ال معنى لها))!! 841حس عقيد ه ايلحاديي.
الثالث :الايلسو الملحد بر راند راسد وصدف حال ده الناسديي والاكريدي
ال ُم لمدي بقولدده (( :فددي داولددي ألددم قبيدر دادددم ور بددي جامحددي ُم لمددي جعلنددي
أبحد عددن ددين ي عددد هددذا العددالم المدداد  ...ددين عميد روحدداني و يددر
محدود )) : .842

ومما ي يد ذلك االع را ويُ قدد دول قا رين ي ابندي برر راندد راسد
 ،دال عن أبيها  (( :قاد ينعر دادما بوجود مكاد ا ر في عقله وفي دلبه
 .مكاد قاد ينعله الرب عندما قاد راس صبيا  ،فم أصبح واويا ولدم يعادر
على ين يمل د )).843
أقول :الرج صادق في وصاه لحال ه الناسيي القلقدي المطدطربي  ،بسدب
جاافددده القلبدددي وفرا ددده الروحي؛ نددده فقدددد اييمددداد بددداهلل ،ووجهددده النددداح
والحمين ينهد بذلك ،إنه وجه فقد نور اييماد ماما  .وال ك أنه هدو الدذ
أوص ناسه إلى لك الحالي الحميني نه قاد يرف اييماد باهلل ر م ألمه
ومعانا ه  .هذا الرج عدو ناسه ،فقد قاد مصرا علدى ايلحداد ر دم بطدالد
 841محمد حمد انم:ورافي داروين  :حينما حول الصدفي إلى علم  ،ي. 15 :
 842مق طاات صاع االلحاد  ، 2:من دىات حراس العقيدة ،على النبكي المعلوما يي .
 843عمرو ريف :رحلي عق  ،ط  ، 4مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ، 2511 ،ي. 45 :

453

ددبها ه ومماعمدده ،وقدداد حاددددا علددى والقدده وعلددى ا ديدداد قلهددا عددن سدداب
إصرار و رصد .ودد بين لي من بع ق به أنه قاد حريصا على أد يبقدى
ملحدا ر م هاف مماعمه ،ولم يكن حريصا على البحد عدن والقده ليد من
به ر م ظهدور أدلدي وجدودد !!  .إنده جندى علدى ناسده ولدم يةادر بندين فدي
الدنيا يمأل دلبه إيمانا واطمئنانا .فذه إلى والقه فار دا مدن اييمداد مملدونا
بالكار والطالل وايلحاد!! .فهو من الدذين يصددق علديهم دولده عدالى(( :يَدا
اين َسد ُ
ك فيددي أَ ِّ
اك فَ َع د َدلَ َ
دك فَ َس د َّو َ
در ييم الَّ د يذ َولَقَد َ
َّك بي َربِّد َ
داد َمددا َ در َ
أَيُهَددا ح ي
دك حال َكد ي
در فَدإ ي َّد
ُور ٍة َّما َ ان َر َّقبَ َ
ص َ
ك )(االناطار ،))8 -2:و(( َو َم حن أَ حع َر َ َعدن يذ حق ي
ال َربِّ لي َم َح َنرح َنيي أَ حع َمى َودَد حد
ضنكا ك َونَحح ُن ُردُ يَ حو َم حالقييَا َم يي أَ حع َمى دَ َ
لَهُ َم يعي َنيك َ
ك نَجح يم
ك حاليَ حو َم ُن َسى َو َق َذلي َ
ك آيَا ُنَا فَنَ يسي َهَا َو َق َذلي َ
ك أَ َ ح َ
ال َق َذلي َ
صيراك دَ َ
ُقن ُ بَ ي
در ية أَ َ د ُد َوأَ حبقَددى)(طدده-124:
ت َربِّد يه َولَ َعد َذابُ حاآل يود َ
در َ َولَد حم يُد ح يمن بيييَددا ي
َمد حدن أَ حسد َ
.))121
الرابع :واي بجماعي من المالحدة رقدوا ايلحداد وعدادوا إلدى اييمداد
بدداهلل  ،فكدد مددنهم دددال (( :لقددد ولد ُ
ددت اليددوم مددن جديددد)) .844هددذا الوصددف
الصادق عبهر بقوة عن ال ير الجذر والعمي الدذ حددث لهدم بعدد إيمدانهم
وحولهدا إلدى جندي ،لكنده مدن جهدي أودر طدمن
بداهلل عدالى  ،ف يهدر حيدا هم
ه
أيطا وصاا لحال هم الناسيي القلقي المططربي ال ي قانوا عليها أيام إلحادهم.
وأخيرا :ربما يُع ر علينا فيما ذقرناد فيُقال :ليس صحيحا أد المالحدة
ال أ والق لهدم  ،فقدد نجدد ملحددا ال يسدرق وال يمندي ،وآودر ي صددق ب موالده
علددى الاقددران ،وآوددر يدددعم الجمعيدددات الصيددرة .قمددا أد مادد لددك ا فعدددال
ا جراميي ال ي ار كبها المالحدة في أناسهم والمج مع دد صددر أيطدا ح دى
عددن أ بددا ديددن ايسددالم أو يددرد مددن ا ديدداد  ،وعليدده فليس د هددي واصددي
بالمالحدة  ،وال يصح وصاهم بها دود يرهم من الناس.
أقول :نعدم لدك ا فعدال ددد صددر عدن بعد المن سدبين إلدى ايسدالم أو
يرد من ا دياد ،لكن ا مر يص لف وال صح المقارندي بدين ايلحداد وأفعدال
المالحدة  ،وبين ايسالم والمسلمين .نه أوال إد لك ا فعال ليس من دين
ايسالم  ،وال يُمكن أد صدر عن مسلم مل مم بدينه ،وإنما إد صدرت فهدي
دليلي جدا و صدر عن المنحرفين والااسقين من المسلمين مع اع قدادهم ب نهدا
أفعال محرمي ومن العي القيام بها.وهذا وال حدال الملحددين فهدم قلهدم أو
معةمهم يقومود ب لك ا فعال عن رضى نها ا مع إلحادهم وبهيمي هم .
 844أبو ح هللا  :نةرات في الحالي ايلحاديي من الناحيي الناسيي  ،مودع ا لوقي على النبكي المعلوما يي  ،يوم. 2514 / 50 /20 :
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ثانيا :إد لك ا فعال هي من ضروريات ايلحاد  ،د ايلحاد هدادم لكد
الطددوابق ا والديددي ،و ُمحل د للموبقددات قالمنددا واللددواط ،والق د  ،والسددردي.
لكنهددا ليسدد قددذلك فددي ايسددالم  ،فهددو دددد حرمهددا دطعددا وفددر الحدددود
والعقوبددات لمص لددف الجددرادم ا والديددي ،قالمنددا واللددواط ،و ددرب الصمددر،
والسردي .وعليه فإد فع بع أ باعه بعطا من لك ا فعال القبيحي فالعي
ليس في ايسالم وإنما في ه الن ا با الطعاان والااسقين من أ باعه وهدم
اللددددذين ي حملددددود المسدددد وليي ولدددديس هددددو ،ولهددددذا فددددر علدددديهم الحدددددود
وال عميرات لمجرهم .لكن ا مر يص لف بالنسبي لإللحاد  ،فهو الذ هدم في
أ باعه ق الطوابق الصالديي ،إال ما ا اد مدع أهدوادهم ،وأبداح لهدم فعد قد
المنكرات والجدرادم مدن دود راد داولدي مدن ايلحداد إال إذا وجددوا رادعدا
وارجيا من المج مع.
ثالثا :صحيح أد بع المالحدة لهم أعمال ويريي  ،ونجد له دواهد فدي
ا لوادددع ،لكددن لددك الةدداهرة لهددا اسددير لدديس مددن ايلحدداد .د ايلحدداد قدددين
وعقيدة وسلوك يهدم ق الطوابق ا والديي في الملحد ،ويصبح ال ياكر وال
ي حرك إال وف أهواده ومصالحه وإلحادد  ،وليس فيه أيدي دديم أوالديدي فاب دي
حكم سلوقيا ه .مما يعني أد ديام بع المالحدة ب عمال ويرة ال يرجع إلى
ايلحاد وإنما يرجع إلى دوافع وأسباب ليس من ايلحاد ولهذا وجددنا العقد
الملحد يقول بنسبيي ا والق و طورها حس ايمانه بال طور العطو  ،وأد
البنر حيوانات راديي ،وال ص لف عن القرود  ،ف صلهما واحد جسما وعقدال
وروحددا  .فددانعكس ذلددك علددى سددلوقيات المالحدددة :حقيددرا و دددميرا للحيدداة
االج ماعيي والسياسيي  ،ح ى أد بع قبار المالحددة السياسديين فدي القدرد
العنرين د لوا عنرات الماليين من دعوبهم قليندين  ،وسد الين ،ومداو سدي
ونغ ،وبول بوت .وعليه فإد وجدنا من المالحددة مدن يقدوم بدبع ا عمدال
الصيريي وا والديي ا ور فهي ليس من ديدن ايلحداد  ،فهدو ال يد مر بهدا
وال يح عليها ،وإنما هي راجعي إلى أسباب ليسد مدن ايلحداد ،فقدد كدود
ناعيي مدن اجد حقيد مكاسد دنيويدي ،أو ماروضدي عليده مدن المج مدع ،أو
هددي مددن بقايددا فطر دده اينسددانيي ال ددي لددم يدددمرها ايلحدداد .د قدد البنددر
ماطددورين علددى الصيددر والنددر معددا ،فاينسدداد الصيهددر مهمددا حددري علددى أد
يكود ويرا فقد صدر منه بع ا عمال الندريرة وطد أو ضدعاا ،أو دهدرا
،واينسداد النددرير فمهمددا حددري واج هددد علدى أد يكددود ددريرا إال أندده دددد
صدر منه أعمال ويرة وط  ،أو ضدعاا أمدام نمع ده الندريرة ف ةهدر عليده
نمعي ويهرة.
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وبددذلك ي بددين جليددا أد ايلحدداد ديددن أرضددي هادددف م هافد ورافددي آفددارد
ُمهلكدددي للملحدددد دلبدددا وناسدددا وعقدددال  ،سدددلوقا و ُمج معدددا .وال يُمكدددن أد يُسدددعد
اينساد ،وال أد يمقيه ،وال أد يُطهدرد  ،وال أد يجعلده إنسدانا صدالحا  ،وال
أد يجعله عالما موضوعيا حياديا ين صر للعق والعلم  .ال يُحق له ذلك د
ايلحاد هادم للعقد والدوحي والعلدم ،و ُمددمر لألفدراد والمج معدات فدي الددنيا
ويُصلدهم في العذاب المقيم في اآلورة .
ختاما لهذا الفصل -الرابع وا وير -يُس ن ج منده أوال إد ان قدادات العقد
الملحد للدين هي ان قادات إلحاديي وليسد عقالنيدي وال علميدي  ،ولهدذا قاند
هاداي وم هاف ي فدي معةمهدا .والصدحيح منهدا ال يصددق علدى ايسدالم وإنمدا
يصدق على ا دياد الماداي والااسدة  ،حالها قحال ايلحاد لكنهدا أحسدن منده
في موداها من هللا عم وج  ،فهي م مني باهلل وهو جاحد به.
ثانيااا :لقددد بددين با دلددي القطعيددي أد ايلحدداد ر ددم ةدداهرد بددالعلم وا هامدده
لألدياد ب نها مصالاي له  ،فإد الحقيقي وال ذلك ماما ،وهي أد ايلحاد هدو
أعد أعدان العق والعلم من ا ديداد المادادي -المصالادي هدي أيطدا للعلدم فدي
أقار أصولها -نه أدام دينه ايلحاد علدى أباطيد وورافدات هددم العقد
والعلم مال أساسا في فالوفه الصرافي فصلناد سدابقا.و نده عامد مدع العلدم
بناعيي وان هاهيدي وبال العد وال حريدف وال د عنددما قداد يصدالف ايلحداد
ويك ناه.
ثالثا :ا طح أد اع را العق الملحد على الدين بوجدود الندر وا لدم فدي
ا ر هو اع درا لديس درعيا وال عقالنيدا وال علميدا وإنمدا هدو موددف
ذا ي إلحاد  ،وجمدي ضي لم ينةدر إلدى الةداهرة مدن قد جوانبهدا ف وطد
في موداه منها ،و بين با دلي الصحيحي صحي مودف الدين منها.
أخيرا -رابعا  :-لقد أظهر نقدنا سباب إلحاد العق الملحد أد إلحادد ليس
لدده أيددي اسددباب وال مبددررات صددحيحي جعلدده يكاددر بصالقدده ويجحددد وجددودد.
ور دم عددده ا و دداولها بددين ا سدباب الاكريدي والناسديي واالج ماعيددي إال أد
ا سباب الناسيي هي السدب الرديسدي فدي إلحداد معةدم المالحددة نده ي علد
بالنيي .و بين أيطا أد آفار إلحاد الملحد قاند وويمدي عليده :ناسدا ،وعقدال،
وسددلوقا  ،وعالدددي مددع الندداس  .وحرم دده اآلمدداد واالطمئندداد وأ رد دده فددي
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الاواح والجرادم  .ولم ُكسبه يئا له ديمي في الددنيا ،وأولد ده فدي العدذاب
دددر ُ
اد
ا بددددد يددددوم القيامددددي ،فصسددددر الدددددنيا واآلوددددرةَ (( ،ذليد َ
دددو حال ُص حسد َ
دددك هُد َ
حال ُمبي ُ
ين)(الحج.))11 :
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الخاتمة
أظهر نقدنا للعق الملحد من جهي منهج اس دالله ،ومعطيا ه ال ي يسد دل
بهددا ،وأسددباب إلحددادد وانعكاسدده عليدده أظهددر حقدداد ودطعيددات قايددرة جدددا
دوض ايلحاد وهدم العق الملحد منهجدا ومدادة ومصديرا .منهاا أوال لقدد
بين دطعدا أد العقد الملحدد أددام إلحدادد علدى مدنهج اسد داللي إلحداد ناعدي
ان هاه رأس ماله الجدال بال علدم وال علد بالندبهات وا هدوان وا وهدام ،
مددع ممارسددي مص لددف وسدداد ال حريددف وال دد وال لبدديس ان صددارا لديندده.
وعندددما ي ندداد إلحددادد مددع العقدد والعلددم ويعجددم عددن حرياهمددا يهدددمها
ويس نجد بالصرافات ليُاسدر بهدا ظهدور الكدود وا حيدان ،ف سدس بدذلك فالوفدا
ورافيا إلحاديا ما القاعدة الصرافيي ال ي ددام عليهدا ايلحداد  :منهجدا ،ومدادة
و ايي.
ثانيا :لقد أظهر نقدنا للعق الملحد أنده عقد مالدس مامدا مدن جهدي ا دلدي
والبراهين الصحيحي ،فكما بينا أنه مالس من جهي مدنهج االسد دالل العلمدي،
فهو أيطا مالس من جهي المعطيات ال ي يع مدد عليهدا فدي إنكدارد لوجدود هللا
عددالى .فقددد أفب نددا با دلددي والنددواهد القطعيددي أندده ال يُملددك وال دلدديال يقينيددا و
صحيحا واحدا ي يد به إلحادد ،وليس عندد إال المماعم والنبهات والصرافات
وا هددوان وا وهددام .ولهددذا لددم يكددن إلحددادد يقينيددا وال راجحددا ب د قدداد دادمددا
مرجوحا مهموما منقوضا مهدوما محروما من أ دلي صحيح ي يدد  .وبما
أد هذا حال الملحد فال دك أد المد من بداهلل عكسده مامدا ،د المد من معده
أدلي دطعيي من العق والوحي والعلم على وجود هللا عالى.فدالم من يسد طيع
أد يجمم دطعا بوجود هللا ،لكدن الملحدد لدن يسد طيع أد يجدمم بصدحي إلحدادد
دطعددا وال رجيحددا وال بمنط د المناعددي .فهددو قمددا وصدداه القددرآد الكددريم ،ال
دي إي َّال َحيَا ُنَدا الد ُد حنيَا
عندد يقين وال علم ،وإنما الةنود وا هوان (( َودَالُوا َما يه َ
نَ ُمد ُ
ك يمد ح
ددن يع حلد ٍددم إي حد هُددد حم إي َّال
ددوت َونَحح يَدددا َو َمدددا يُ حهلي ُكنَدددا إي َّال الددد َّد حه ُر َو َمدددا لَهُدددم بيددد َذلي َ
دود)(الجافيددي ،))24 :و((أَ حم ُوليقُددوا يم ح
ود أَ حم
ددي ٍن أَ حم هُدد ُم حال َصدداليقُ َ
يَةُنُد َ
در َ ح
ددن َ حيد ي
ود)(الطور.)) )32-33:
ت َوا ح َرح َ بَ َّال يُودينُ َ
اوا ي
َولَقُوا ال َّس َم َ
ثالثا :لقد أفب بحانا هذا أد العق الملحد ليس عقال عقالنيا وال علميا وال
أوالديدددا ،ولهدددذا وجددددناد مدددارس قددد أندددوا ال طدددلي وال حريدددف وال لددديق
والساسطي ان صارا لدينه .وهذد ال صرفات ير ا والديدي ،والالعلميدي هدي
أدلي دام دي علدى فسداد و هافد ايلحداد وبطالنده ،فلدو قداد صدحيحا مدا فعد
أهله ذلك ،وال اح اجوا إليه ،د الح ال يح ا إلى الباط لين صر بده ،بد
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يرفطدده ويدد بى االسدد قوان بدده .فإصددرار العقدد الملحددد علددى ممارسددي لددك
الوساد هو دلي دامغ على بطالد ايلحاد وإفالسده عقدال وعلمدا ،د الدذ
يمارس لك الصرفات ال يمكدن أد يكدود صدحيحا .فابُد َ بدذلك أد اسد صدام
العق الملحد للوسداد يدر ا والديدي والعلميدي هدي مدن ضدروريات منهجده
االسد داللي وأساسدديا ه .فددال إلحدداد إال بمصالاددي النددر وهدددم العق د والعلددم ،
وال مسددددك با قاذيدددد وا باطيدددد ومص لددددف وسدددداد ال طددددلي وال حريددددف
وال صريف .
رابعااا :بددين مددن نقدددنا للعقد الملحددد أندده محددروم مددن أ دليد يقينددي وال
راجح ،وال ُمايد يُ يد به إلحادد .فعلى مس و اليقين فقد بين اد أدلي وجدود
هللا دطعيي يقينيي ،لكن الملحد ليس عنددد دليد يقيندي واحدد يُابد بده إلحدادد ،
وليس عندد إال ا هوان وا وهام .وعلى مس و ال درجيح ف دلدي اييمداد بيندا
أنها هي الراجحدي بمنطد العقد والدوحي والعلدم ،فدال رجحداد لإللحداد أبددا.
وعلددى مسد و االسد دالل بددا ولى وا ناددع وا فيددد وا صددلح فقددد ا طددح أد
اييمدداد هددو ا صددلح وا ناددع وا جدددر وا ولددى وا ضددمن مددن جهددي الحيدداة
والمصلحي والااددة في الدنيا واآلورة ،وأما ايلحاد فهو ُمهلك لإلنسداد ناسدا
وعقدال  ،سدلوقا ومصديرا!! .فهددو ددادم علدى صددار مدن ا دلدي الصددحيحي،إنه
منكلي وليس حال  ،إنه مالس من ا دلي والبراهين الصحيحي وحسابا ه قلها
واسرة في الدنيا واآلورة.
خامسا :أظهر نقدنا للعق الملحدد أد ايلحداد دياندي أرضديي هادادي م هاف دي
هادمي للعق والوحي والعلم وا والق مدن جهدي ؛ وأنده ددام علدى فالفدي آلهدي
هاداي مدن جهدي أودر  :أولهدا دولده بد د العددم ولد ناسده مدن العددم ف صدبح
يئا ،ودد بينا بطالد هعمه هذا .وايله الاداني :دولده بالصددفي ال دي أوجددت
الحياة عنواديا  ،ودد نقطناد وبديهن هياده .والاالد دولده بدال طور العطدو ،
ودد نادندناد وأفب ندا هاف ده بنوعيده الددارويني والموجده .وب لدك اآللهدي َكد هود
الاالوث الصرافي ايلحاد بمنهجه وماد ه االس دالليي ،وبيفارد المهلكي للارد
والمج مع.
سادسا :لقد بين من ق ابندا هدذا أد أدلدي المد منين علدى وجدود هللا قايدرة
وم نوعدي دطعيددي ويقينيدي أصددلها الدوحي والاطددرة ،والعقد والعلددم وال يوجددد
فيهددا وال اح مددال واحددد علددى عدددم وجددود هللا  .لكددن أدلددي العقد الملحددد علددى
إلحادد قلها أهوان و بهات  ،و حرياات و صريادات ،والدذ صدح منهدا ،أو
ال ي فرضنا جدال أنهدا صدحيحي ليسد دلديال علدى عددم وجدود هللا ،فكلهدا ال
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ناي وجدودد بد اب ده .ققدول الملحدد بالصددفي وال طدور العطدو  ،ووجدود
النر وا لم  ،والطعن في ق ا دياد وإنكار وجود الوحي ايلهي ،فك هذد
المماعم ال ناي وجود هللا ح دى وإد فرضدنا جددال أنهدا صدحيحي  .ممدا يددل
علددى أد هللا عددالى أبددى أد يُعطددي للملحددد ولددو دلدديال واحدددا صددحيحا يكددود
دداهدا لديدده ي يددد بدده إلحددادد ؛ وهددذا وددال الم د من  ،فقددد أعطدداد هللا أدلددي
وبددراهين ومعطيددات قايددرة وم نوعددي  ،يقينيددي ودطعيددي ،صددحيحي وراجحددي
ُاب وجودد سبحانه و عالى.
وأخيرا -ساابعا :-لقدد قندف نقددنا للعقد الملحدد بطدالد هعمده بد د العلدم
ي يد ايلحاد ال اييماد ،فقد فهبُ با دلي القطعيدي ودال ذلدك ،وأد المالحددة
س روا بالعلم قما س روا بالمادة وهعموا أنها يد ايلحاد وهي بريئي منده.
فقد بين بالحقاد الااب ي أد العلم م من باهلل وليس ملحدا ،نده أفبد أصدول
الدين وهدم أصول ايلحاد .منها ماال أنده أفبد أد الكدود لده بدايدي ُولد مدن
عدددم وسددادر إلددى الددموال .ومنهددا أندده قنددف مةدداهر عةمددي الكددود وددددي
صميمه وإحكامه مما يددل دطعدا علدى أنده مصلدوق لصدال عةديم .ومنهدا أنده
أظهر بطالد ال طور العطو بنوعيه الدرويني والموجه  .ومنها أنه قنف
عن جوان قايرة من معجمات القرآد الكريم العلميي والردميدي وال اريصيدي،
ف طابق آيا ه مع حقاد الطبيعي وال اري طابقا قدامال .ممدا يعندي دطعدا أد
العلم مد من بداهلل ولديس ملحددا ،وأد المدادة هدي دليد دطعدي علدى وجدود هللا
وليسد دلديال علددى عددم وجدودد ،وال يصددح للمالحددة أد ي سدموا بهددا وال أد
ي س روا بها ل ييد ورافا هم .
م الك اب وهلل الحمد أوال وأويرا
أ ،د والد قبير عالل
 /50جماد اآلورة1431 /هـ/14/مارس2512/م -الجمادر-
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من أهم مصادر الكتاب ومراجعه:
-1القرآد الكريم .
-2أبدددو حددد هللا :السدددينما والالوعدددي ..الصطددداب الندددعبي لإللحددداد  ،مجلدددي
براهين الااني ،ما . 2514
-3أبو ح هللا أحمد حسين  :نةرات في الحالي ايلحاديي من الناحيي الناسيي
 ،مودع ا لوقي .
-4أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم سد يان هدوقينج عدن إنكدار وجدود
ايله  ،مودع من د ال وحيد .
-0أبو ح هللا  :صعوبات نةريي ال طور  ،مدوني (( أبو حد هللا )) علدى
النبكي المعلوما يي .
-2أبدددو حددد هللا :أددددوال و عليقدددات العلمانالم صصصدددين علدددى :السدددجالت
ا حاوريي وال طور وال حول الصيالي الممعوم واس حال ه  ،مدوني  :أبو ح
هللا  ،على النبكي المعلوما يي.
-1أبددو ح د هللا  :عليقددات جددان ني مددن ال دينيددين ورد عليهددا  ..السدد ال
الحاد عنر ،مدوني (( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
-8أبو ح هللا  :ما يج أد عرفده عدن نةريدي ال طدور؟  ،من دديات حدراس
العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 -5أبو ح هللا  :لماذا ال يقبد االسدالم نةريدي ال طدور ؟  ،من دديات حدراس
العقيدة ،مودع /http://www.hurras.org :على النبكي المعلوما يي .
 -15أبو ح هللا  :ما قنا عنه سجالت الحاريدات والم حجدرات ،مدوندي
(( أبو ح هللا )) على النبكي المعلوما يي .
 -11أبو ح هللا  :نةرات في الحالدي ايلحاديدي مدن الناحيدي الناسديي  ،موددع
ا لوقي على النبكي المعلوما يي  ،يوم. 2514 / 50 /20 :
 -12أبو ح هللا  :اين ال طور يا دعداة ال طدور  ،مدوندي (( أبدو حد هللا ))
على النبكي المعلوما يي .
-13أبو ح هللا  :الرد على محاضرة العالم س يان هوقينج عن إنكار وجود
ايله  ،مودع من د ال وحيد .
-14أبددو ح د هللا :الك د مب لددى ولكددن  ،مجلددي بددراهين  ،النسددصي االلك رونيددي
،العدد ا ول  ،فبراير 2514 ،
-10أبو ح هللا  :المواطن الملحد  ،مجلي براهين  ،العدد . 2510 ، 4
-12ابددراهيم الرمدداح :جولددي فددي ناصدديي ملحددد  ،مودددع :منبددر ال وحيددد علددى
النبكي المعلوما يي .
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 -11أحمددد يحيددى :الجينددوم  ...ي حددد الطاددرة  ،مدونددي  :نةريددي ال طددور
وحقيقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الصلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ،المودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
-18أحمد يحيى :الحياة هى الل م ،دصي دصيرة  :بطولي ضاد الصن ،
مدونددددددددددددي  :نةريددددددددددددي ال طددددددددددددور وحقيقددددددددددددي الصلدددددددددددد  ،المودددددددددددددع:
. /http://creationoevolution.blogspot.com
-15أوروددداد محمدددد علدددي  :الداروينيدددي نهدددار يومدددا ك بعدددد يدددوم ،الندددمبانم
واينسددددداد حسددددد علدددددم الجيندددددات ،من دددددديات حدددددراس العقيددددددة ،موددددددع:
 /http://www.hurras.orgعلى النبكي المعلوما يي .
 -25أرنولدد دوينبي :دداري البندريي ،رجمددي نيقدوال هيددادة ،الددار ا هليددي،
بيروت . 1581 ،
 -21بر راند راس  :النةرة العلميي ،رجمي عاماد نويه ،م سسي المد ،
ب داد  ،دمن .
 -22بر راند راس  :لماذا لس مسديحيا ؟ ،موددع و رفدي اال جداد المعداقس
للاكر النقد وال نوير . /http://itijahmu3akes.blogspot.com ،
 -23بر راند راس  :الدين والعلم ،رجمي رمسيس عو  ،دار الهالل.
 -24بي ر وارد :أسباب ير نيمقيي لالنقراضات الجماعيدي القديمدي ،مجلدي
العلوم ا مريكيي ،النسصي ايلك رونيي  ،مج  ، 23عدد يناير . 2551
 -20نالم داروين :أص ا نوا .
 -22جددار جي ددنج  ،وألاددن بالن نجددا  :ه د ايلحدداد ال عقالنددي ؟  ،حقي د
و علي عبد هللا بن سعيد النهر  ،مجلي براهين  ،هديي العدد .
 -21جونافاد ويلم :أيقونات ال طور ،علم أم ورافي ؟  ،رجمي أحمد ماحي،
وم من الحسن  ،مرقم براهين لدراسدي ايلحداد ومعالجدي الندواهل العقديدي،
هديي مجلي براهين ،العدد ا ول..
 -28جور إير دافيم :الكنو العلميي اب وجود هللا  ،مدوندي ال لإللحداد
 ،على النبكي المعلوما يي .
 -25حسن بن أحمد اللوا ي :المصمم ا عةم  ،علد عليده محمدد بدن رضدا
اللوا ي ،ط  ، 1الدار العربيي للعلوم  ،بيروت 2514 ،م .
 -35والد الدريس  :من هنا يبدأ ايلحاد  ،موددع ا لوقدي  .و مجلدي بدراهين،
العدد الااني  ،ما . 2514
 -31والددد بددن محمددد النددهر  :دوادددر ايلحدداد  ،مودددع ا لوقددي علددى النددبكي
المعلوما يي  ،يوم. 2514 / 50 /20 :
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 -32وطدددر محمدددد النددديباني  :سددديان هوقيدددغ ومددد هق المالحددددة ،جريددددة
الريددا  ،الصمدديس  21ذ القعدددة  1431هددـ  4 -نددوفمبر 2515م  -العدددد
. 10413
 -33د  .ل .آب  :بح عن أصول الجينوم  ،من ديات حراس العقيدة ،مودع:
 /http://www.hurras.orgعلددددددى النددددددبكي المعلوما يددددددي  .وانةددددددر:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19273248
 -34دو الس إرواد :أم االنقراضات الجماعيي ،مجلي العلوم ا مريكيدي ،
النسصي ايلك رونيي  ،مج  ، 13عدد يناير . 1551
 -30روبددرت أ دددروس ،وجدددور س انسددديو :العلددم فدددي منةدددورد الجديدددد،
رجمي قمال واليلي ،،عالم المعرفي ،ردم ،134 :الكوي .
 -32ربيع أحمد :الملحد وس اله الصاطئ  :مدن ولد هللا ؟ ، 2510 ، ،موددع
ا وقي على النبكي المعلوما يي.
 -31رباب واجي :ق اب “ال صميم العةيم” ؛ مراجعي و رجمي مص صدرة -
سد يان هددوقنج ،الاص د ا ول :مددو الوجددود  .مودددع :الحددوار الم مدددد-
العدد2511 /52 /21 ، 3255 :مـ – .
 -38ري نارد دوقينم :وهم ايله. 2555 ،
 -35ري نددارد دوقينددم :الجينددي ا نانيددي  ،رجمددي انيددا ناجيددا  ،دار السددادي،
بيروت. 2555 ،
 -45ري ندددارد دوقيندددم :الجديدددد فدددي االن صددداب الطبيعدددي -صدددانع السددداعات
ا عمى ، -مصطاى فهمي ،مك بي ا سرة  ،القاهرة. 2552 ،
 -41سدد يان هوقينددغ وليونددارد ملوندددينو  :دداري أقاددر إيجدداها للددممن ،
رجمي أحمد السماحي ،وف ح هللا الني .
 -42س يان هوقينغ :الكدود فدي دندرة جدوه ،رجمدي مصدطاى فهمدي ،اعلدم
المعرفي ،ردم ،251 :سني  2553م ،الكوي .
 -43سدد يان هوقينددغ وليونددارد ملوندددينو  :دداري أقاددر إيجدداها للددممن ،
رجمي أحمد السماحي ،وف ح هللا الني  ،ي . 18 :
 -44س يان هوقينغ :موجم اري الممن ،رجمي مصطاى فهمي.
 -40س يان هوقينغ  :نا من مقابلدي سد يان هدوقنج مدع المدذيع الر قدنج
بقناة  :السي ،أد  ،أد  ،مودع الحارة العمانيي ،على النبكي المعلوما يي .
 -42س د يان هوقينددغ :الايميددان الحدياددي ال ددرك مجدداال لإليمدداد ب د وددال
للكود  ،ع برس ،جريدة إلك رونيي 2 ،أق وبر . 2514
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 -41س يان واينبرت :الدداد الاالث ا ولى من عمدر الكدود ،رجمدي محمدد
واد ا اسي ،الدار الم حدة ،دمن . 1582 ،
 -48س يان وانبرت :أحالم الايمياديين بالعاور على نةريدي نهاديدي  ،جامعدي
املي ،رجمي أدهم السماد  ،ذار طالس  ،دمن .2552 ،
 -45حا ي صقر :أوهام الملحددين أوهدي مدن بيد العنكبدوت  ،دار الصلادان
الرا دين ،ودر الا ح  ،االسكندريي .
 -05عبد العليم عبد الرحمن وطر :اينساد في الكود بدين العلدم والقدرآد ،
ط  ، 1عالم المعرفي ،السعوديي1583. ،
 -01عبدددد العلددديم عبدددد الدددرحمن وطدددر :الجيمورفولوجيدددا ،مطبعدددي البعددد ،
دسنطيني ،الجمادر ،د ت.
 -02عبد الدادم الكحي  :الكود يسير با جاد الدموال ،موددع الكحيد لإلعجداه
العلمي . www.kaheel7.com/ar :
 -03عبددد الدددادم الكحيدد  :االنهيددار الكددوني ونهايددي الكددود  ،مودددع الكحيدد
لإلعجاه العلمي . www.kaheel7.com/ar :
 -04عبددد الصددال حامددد  :نةريددي دارويددن عددار مددع الكنددو العلميددي
الحدياددي  ،من ددديات حددراس العقيدددة ،مودددع/http://www.hurras.org :
على النبكي المعلوما يي .
 -00عمدرو دريف :رحلدي عقد  ،ط  ، 4مك بدي الندروق الدوليدي ،القداهرة،
.2511
 -02عمرو ريف :ورافي ايلحاد  ،ط  ،1مك بي النروق الدوليي ،القاهرة ،
. 2514
 -01فري مدن العلمدان  :ولد ال طدور ،رجمدي إحسداد حقدي  ،ط  ، 2دار
الناادس  ،بيروت 1583. ،
 -08محمد باس الطادي :لمداذا يلحدد علمدان الطبيعيدات ال ربيدود؟  ،جريددة
الرأ  4 ،فيار . 2510 ،
 -05محمد باس الطادي :دوانين الطبيعي والقانود الايميادي ،مدوني أنا مسلم
 ،أنا أفكر ، 15 ،فبراير 2514 ،م .
 -25محمد باس الطادي :صيرورة الكود  ...مدار العلم ومعار اييمداد
 ،عالم الك الحدي  ،ا ردد . 215 ،
 -21محمددد باسد الطددادي :ولد الكددود بددين العلددم واييمدداد  ،دار الناددادس ،
بيروت .1558 ،
 -22محمد أحمد داود :ه حدث القرآد عن نن ة الكود؟ ،جمعيي المعرفدي،
سلسلي حوار اييماد وايلحاد ( . )51
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 -23محمد حمد انم:ورافي داروين  :حينما حول الصدفي إلى علم .
 -24محمددد نبيدد الننددوا ي :ايسددالم ي صددد لل ددرب الملحددد  ،دار القلددم ،
دمن .
 -20محمددد بربدداب :نقددد نةريددات ال طددور من ددديات حددراس العقيدددة ،مودددع:
 /http://www.hurras.orgعلى النبكي المعلوما يي .
 -22محجوب عبيد طه  :ما هو العلم؟ ،ماهو الددين؟ ،مجلدي المعرفدي ،العددد
.23
 -22مصطاى دديح  :أهليي الكود بين العلم والميف  ،مجلي بدراهين  ،العددد
. 2510 ، 4
 -21مصددددطاى دددددديح  :الجاذبيددددي أم ايلدددده ؟  ،مجلددددي بددددراهين  ،النسددددصي
وال  /1430أ سطس . 2514
االلك رونيي  ،العدد الاال
 -28مرقدددم بدددراهين  :العلدددم وأصددد اينسددداد  ،رجمدددي مددد نس الحسدددن ،
وموسى إدريس .
 -25منى هي ود  :الطارة  ..اآلليي البديلي  ،مدوني نقد ال طور  ،على النبكي
المعلوما يي .
 -15نصبددي مددن العلمددان االمددريكيين  :هللا ي جلددى فددي عصددر العلددم  ،رجمددي
الدمرداش عبد المجيد سرحاد  ،دار القلم  ،بيروت.
 -11نور الدين حاطوم وآورود :موجم اري الحطارة .
 -12هارود يحيى :هدم نةريي ال طور في عنرين س اال.
 -13هارود يحيى :أطلس الصل .
 -14هنام عممي :ايلحاد في العالم العربي  ،مجلي براهين  ،العددد الاداني،
ما . 2514
 -10هيام طلع  :قبسوالت اسدكات الملحددين ،الكبسدولي السدابعي :ا قدواد
الم عددة.
 -12هيام طلع  :موسوعي الرد على الملحدين العرب .
 -11هيام طلع  :قبسوالت اسكات الملحدين .
 -18هيام طلع  :قهني ايلحاد الجديد .
 -15هيددام طلع د  :ال نادطددات ال ددي يايرهددا الملحدددود فددي االونددي االويددر
حول نةريي البيج بانج  ،مدوني ال لإللحاد  ،على النبكي المعلوما يي.
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فهرس المحتويات
الفصل األول
نقد منهج االستدالل عند العقل الملحد في إلحاده
أوال :نقد أهم أصول منهج االس دالل عند العق الملحد
فانيا  :االس دالل با هوان والر بات والةنود وا وهام
فالاا :ممارسي الصدا وال الع وال طلي وال ليق وال مييف
رابعا :ممارسي ايرهاب الاكر والدعايي االعالميي الكاذبي
وامسا :نقد القرآد الكريم للعق الملحد
الفصل الثاني
نقد العقل الملحد في إنكاره لوجود هللا عز وجل
أوال :نقد دول العق الملحد ب د الكود ول ناسه
فانيا :نقد دول العق الملحد :من ول هللا ؟!
فالاا :نقد دول العق الملحد ب د دوانين الطبيعي أوجدت الكود
رابعا :نقد دول العق الملحد ب عدد ا قواد
وامسا :نقد دول الملحد بناي ال صميم وال اديي والحكمي في الكود
سادسا :نقد مودف الملحد في االح جا بالمادة على عدم وجود هللا
سابعا  :نقد دول العق الملحد ب د أقار العلمان ليسوا بم منين
الفصل الثالث
نقد العقل الملحد في موقفه من نشأة الحياة وظهور األحياء
أوال :نقد دول العق الملحد بالصدفي في علي ظهور الحياة
فانيا :نقد دول العق الملحد بال طور العطو في ظهور ا حيان
 -1عر أدوال المالحدة بال طور العطو
 -2نق ال طور العطو بمعطيات السج الحار
 -3نق ال طور العطو بعلم الورافي
 -4نق ال طور بةاهر ي ال عقيد وقمال الصل ومعطيات أور
 -0نق اع راضات طوريي عل بنقدنا لل طور العطو
الفصل الرابع
نقد العقل الملحد في رفضه للدين ،ولماذا يلحد ؟
أوال :نقد العق الملحد في مواداه من الدين :
فانيا :نقد العق الملحد في موداه من العالدي بين الدين بالعلم :
412

فالاا :نقد العق الملحد في موداه من وجود النر في العالم:
رابعا :لماذا يلحد العق الملحد:
 :51أسباب ايلحاد :
 :52آفار ايلحاد على الملحد :فكرا ودلبا وسلوقا .
الخاتمة :
أهم المصادر والمراجع:
فهرس المحتويات:

*************
مصنفات للمؤلف :
 -1صاحات من اري أه السني و الجماعي في ب داد .
-2الداروينيي في ميماد ايسالم والعلم .
 -3دطيي ال حكيم في مودعي صاين – دراسي وف منهج علم الجرح و ال عدي
 -4الاورة على سيدنا عاماد بن عااد – دراسي وف منهج علم الجرح و ال عدي -
 -0مدرسي الرواة الكذابين في روايي ال اري ايسالمي و دوينه .
 -2الصحابي المع ملود للا ني الكبر – دراسي وف منهج أه الجرح و ال عدي
 -1ا همي العقيديي بين ا اعرة و أه الحدي .
 -8أوطان الم رخ عبد الرحمن ابن ولدود في ق ابه المقدمي
 -5ا وطان ال اريصيي و المنهجيي في م لاات محمد عابد الجابر و محمد أرقود
-15أباطي و ورافات حول القرآد الكريم و النبي محمد-عليه الصالة و السالم- -
دراسي نقديي لدح أباطي الجابر ،و ورافات هنام جعيق-
 -11نقد فكر الايلسو

ابن ر د الحايد –على ضون النر و العق و العلم

 -12ال عص المذهبي في ال اري ايسالمي -والل العصر ايسالمي-
 -13بحوث حول الصالفي و الا ني الكبر -وف منهج علم الجرح و ال عدي -
 -14مقاومي أه السني للالساي اليونانيي .
 -10وداات مع أدعيان العقالنيي  -درانة نقديي لاكر حسن حناي  ،و نصدر حامدد أبدي
هيد  ،وهنام جعيق  ،و أماالهم. -
 -12ناد الروايات السنيي والنيعيي حول اري صدر ايسالم -مةاهرد و آفدارد ،
أسبابه و منهج حقيقه. -
 -11جنايات أرسطو في ح العق و العلم .
 -18مصالاي الاالساي المسلمين لطبيعيات القرآد الكريم .
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 -15منهج أه الحدي في الرد على الم كلمين-أُسسه و طبيقا ه-
 -25دطايا اريصيي وفكريي من اريصنا ايسالمي .
 -21هاف ابن ر د في ق ابه هاف ال هاف  -مةاهرد  ،آفارد  ،أسبابه-
 -22جنايي المع ملي على العق و النر – مةاهرها  ،آفارها  ،أسبابها –
 -23الحرقي الحنبليي و أفرها في ب داد ( من القرد 3 :إلى الصامس الهجر )
 -24الحرقي العلميي الحنبلي و أفرها في المنرق ايسالمي(ق 2 :إلى  1الهجر )
 -20نق ق اب بسق ال جربي النبويي للباح اييراني عبد الكريم سروش.
 -22نق د الروايددات القادلددي ب حريددف القددرآد الكددريم ال دواردة فددي المصددادر السددنيي-
مةاهرها وآفارها  ،مصادرها و أسبابها-
 -21المرويدات ال اريصيددي عنددد المسددلمين :أسددالي النقدد وظدداهرة الوضددع فيهددا -مبددرة
اآلل وا صحاب ،الكوي 1431 ،هـ. 2515 /
 -28نقددد الروايددات وا فكددار الم سسددي لل صددو  --دددرانة نقديددي سددانيد ومطددامين
الروايات الم سسي لل صو بك مقوما ه -
 -25ال طلي وال حريف في ق اب إحيان علوم الدين بي حامد ال مالي.
 -35نقد جربي النك واليقين عند أبي حامد ال مالي في ق ابه المنقذ من الطالل .
 -31دراسدددات وأبحددداث فدددي الاكدددر ايسدددالمي القدددديم  ،دار درطبدددي  ،وهارة الاقافدددي،
الجمادر. 2513 ،
 -32نق الصرافات القادلي ب فر القرآد الكريم بالك اب المقدس وا فس ا المراد ي
 -33حريف المراد يين للدياني المراد يي في العصر ايسالمي .
 -34ورافي الوحي والنبوة وال وحيد في الدياني المراد يي .
 -30الك اب المقدس ليس وحيا إلهيا .
 -32معجمات القرآد من مقارنات ا دياد .
 -31نقد العق الملحد  :قيف يس دل؟ ،وبماذا يس دل؟ ،ولماذا يُلحد؟.
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