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 !!!!كفى تحريفا وتخريفا يا دعاة التطور العضوي الموجه 

 

 

 

 

 

 

نقض خرافة التطور العضوي 

 الموجه
 قراءة نقدية تكشف أوهام وأباطيل وتحريفات الدكتور عمرو شريف في قوله -

  -بخرافة التطور العضوي الموجه

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 األستاذ الدكتور

 خالد كبير عالل 

 

 
- الُمحتسب دار  -
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 المقدمة

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

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

 

لقد قررُت تصنيف كتابي هذا ردا على الجراح المصدر  التودور   :أوال   

عمرو شريف الذ  حمل لواء الدعوة إلدى التودور العيدو  الممعدوم باسدم 

وقددد . ور العيددو  المو،دده، وهلبسدده لبدداو العلددم والدددين  ورا وبهتاندداالتودد

صنف عدة كتب وظهر على بعض الفيائيات ومواقع التواصل اال،تمداعي 

داعيددا إلددى الددو التوددور ومنتصددرا لدده بملتلددف وسددائل التحريددف والت لددي  

فأصدب  لمامدا علدى ههدل العلدم . والتيليل، وهحدث فتنة بين كثير من الناو 

. وا عليه  ليكشفوا تحريفاته وانحرافاتده وهباييلده بدالعلم والشدرا معداهن يرد

فجاء كتابي هذا مساهمة متواضعة للدرد علدى هدذا الر،دل فدي قولده بيداللة 

 : وقد عنونته بـ. التوور العيو  المو،ه

 نقض خرافة التطور العضوي الموجه
 في قوله  قراءة نقدية تكشف أوهام وأباطيل وتحريفات الدكتور عمرو شريف-

  -بخرافة التطور العضوي الموجه

  

إن من المعروف بداهة هن اللرافة بما هنها كدذلو فردهدا ال يتولدب : ثانيا    

،هددا علميدا لنقيدها بحكدم هن حالهددا واسدمها يكفيدان لردهدا وهددمها وكشددف 

هذا كالم صحي  ومنوقدي ،ددا، لكدن .  يفها، فهي الشيء وظاهرة البوالن 

لو إال هنده اصدب  مدن اليدرور  النهدوج واال،تهداد للدرد األمر مع هنه كدذ

علددى اللرافددات ألن اصددحابها هلبسددوها عددوب الشددرا والعقددل والعلددم  ورا 

وبهتانا و عموا انها حقائق قوعية من ،هة ؛ وخددعوا بهدا كثيدرا مدن النداو 

وسيتبين فدي كتابندا .وهضلوهم  وهفسدوا عقائدهم وسلوكياتهم من ،هة هخرى

هددو وهددم وخرافددة باسددم  -الدددارويني والمو،دده –ر العيددو  هددذا هن التوددو

 . العلم، وليس من العلم وال من الشرا في شيء

 

ُملصددل لنقددد التوددور العيددو  المو،دده كمددا سددما   إن كتددابي هددذا: ثالثااا  

هصحابه ، لكنه يتيدمن هييدا نقدد التودور الددارويني ، ألنهمدا يقومدان علدى 

فددي آليددة تو،يهدده وحدوعدده بددين  هصددل واحددد هددو التوددور العيددو  ويلتلفددان
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وبمدا .  -الددارويني -وآليدة التو،يده العشدوائي -المو،ه -آليتي التو،يه ال ائي

هن نقدنا سيو،ه هساسا للتوور العيو  دون آليتيه ، فإن نقيدنا لده سدي د  

باليددرورة إلددى انهيددار التوددور بنوعيدده الدددارويني والمو،دده ،وال قيمددة وال 

سدديكون منولددق نقدددنا لدده مددن م لفددات التوددور  و. ههميددة يليتيدده بعددد الددو

الدكتور عمدرو شدريف الدذ  هدو مدن هكبدر دعداة التودور المو،ده فدي الدبالد 

العربيددة، وقددد هكثددر مددن الدددعوة إليدده بقلمدده ولسددانه  عبددر بعددض الفيددائيات 

 . ومواقع التواصل اال،تماعي بالشبكة المعلوماتية

 

، فمصددادر  هددي م لفددات بالنسددبة لمصددادر ومرا،ددع كتددابي هددذا  :رابعااا  

التوددور  عمددرو شددريف المتعلقددة بموضددوا التوددور العيددو  وهددي سددبعة 

هبددي آدم مددن الوددين إلددى اكنسددان، وكيددف بددده الللددق، ورحلددة عقددل ، : كتددب 

وخرافة اكلحداد ، ووهدم اكلحداد، و عدم صدار المد، عقدال ، والو،دود رسدالة 

ي مذكورة فدي قائمدة وهما مرا،ع الكتاب فهي كثيرة ومتنوعة كما ه. توحيد 

المصدادر والمرا،دع، لكدن تجدب اكشدارة هندا إلدى هندي اعتمددُت كثيدرا علددى 

نقددد العقددل الملحددد، فأخددذُت مندده مددادة بميددرة تتعلددق بنقددد التوددور : كتددابي

العيو ، مع الميادات والحذف والتقديم والتأخير لتتفق المادة مع موضدوا 

 .الكتاب وسياقاته 

 

هجددي فددي نقددض خرافددة التوددور العيددو ، فسددأرد بمن فيمددا يتعلددق: خامساا  

على مماعم عمدرو شدريف وشدبهاته بدالعلم البشدر  هوال ، عدم بدالعلم اكلهدي 

. عانيا ، ليس ألن األول ههم وهسبق من الثاني فهذا ال يص  اعتقداد  وال قولده

فال شدو هن الدوحي الصدحي  هسدبق وههدم وهع دم مدن علدم البشدر بدال ريدب؛ 

بأن العلدم  - ورا وبهتانا -مرو شريف بده بالعلم و عموإنما ألن التوور  ع

هعبت التوور العيو  وهصب  مدن حقائقده حسدب  عمده، عدم بعدد الدو هجدم 

ل نصوصدده المتعلقددة بددالللق تددأويالت تحريفيددة ، وهفسددد  علددى الشددرا فددأوص

لددددنقض اباييلدددده  –فأصددددب  لمامددددا . معانيهددددا انتصددددارا لعقيدتدددده التووريددددة

 .عليه بالعلم هوال عم بالوحي الصحي  عانيا هن نبده الرد -وتحريفاته

 

ربما يعترج علينا كثير من القدراء بسدبب هوصداف وصدفُت بهدا : سادسا   

الباحث التوور  عمرو شدريف هعنداء رد  عليده ونقدض مماعمده وهوهامده 

بددعوى هنهدا هوصداف بيدر هخالقيدة، وكدان مدن ، المتعلقة بالتوور العيو 

لجاندددب العلمدددي دون الجاندددب األخالقدددي األولدددى هن يكدددون الدددرد خاصدددا با

 . والسلوكي
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هوال إني بدهت بالرد العلمي على الر،ل وهظهرت بوالن مماعمه  :وهقول   

عانيدددا إن الر،دددل هدددو الدددذ  مدددارو األفعدددال بيدددر . وشدددبهاته علمدددا وشدددرعا

األخالقية انتصدارا لعقيدتده التووريدة، فوصدفته بأفعالده ولدم هكدذب عليده وال 

لت هقواله ما ليس فيهاقولته ما لم يقل  وبما هنه فعل الو وهكثر مما . ، وال حمص

وصفته به فقد اصب  مدن الوا،دب علمدا وشدرعا وهخالقدا الدرد عليده وفيد  

 .سلوكياته بير األخالقية

 

وهخيرا هسأل هللا عمص و،ل التوفيق والسداد ،والثبات واليقين،  واكخالص 

 .م األنبياء والمرسلينوصلى هللا على محمد خات.  في القول والعمل 

 

 ه، د خالد كبير عالل 

 -الجمائر -م2112/،ويلية /  هـ1431/ شوال 
 

**** 
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 الفصل األول 

 النقض الُمجَمل لخرافة التطور العضوي الموجه
 

 

 :نقض خرافة التطور العضوي الموجه باألدلة العلمية: : أوال
 .جل الحفر لتوور العيو  بأدلة السنقض  ا -1

 .و  ب اهرة عدم القابلية لالختمالنقض  التوور العي -2

 .هرة اكتمال األحياء بكل مكوناتهانقض  التوور العيو  ب ا -3

 .قض  التوور العيو  بأدلة الواقع ن -4 

 .التوور العيو  بأدلة علم الوراعةنقض   -5

 .لتوور العيو  بدليل علم الفيمياءنقض  ا -2

 : فة التطور العضوي الموجه باألدلة الشرعيةنقض خرا: ثانيا

 .األدلة الشرعية على خلق الكون واألحياء بالللق ال بالتوور -1

 .خلق اكنسان بالللق ال بالتوور  األدلة الشرعية على -2

 

 

 

 

************** 
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 النقض الُمجَمل لخرافة التطور العضوي الموجه
  ****** 

 

عمددرو شددريف هن التوددور العيددو  هددو حقيقددة كونيددة  عددم التوددور      

. وعلمية عامة تشمل الكون كله بكائناته الحية والميتدة ، الجامددة والمتحركدة

هي الشواهد واألدلدة والمعويدات التدي اعتمدد  فهل  عمه هذا صحي  ؟، وما

عليها في قوله بذلو ؟، وهل قوله بذلو التوور له ما يُبرر  ويُ يد  مدن العلدم 

 . ا ؟؟ والشر

 :نقض خرافة التطور العضوي الموجه باألدلة العلمية: أوال
للر،ددل هقدددوال كثيدددرة  عددم فيهدددا بدددأن التوددور العيدددو  حقيقدددة كونيدددة      

توور الكائن الحي إنما هو حالة خاصة للتوور )) إن : قالوعلمية، منها هنه 

ا  ال اية لقد اختار هللا عم و،ل آلية التوور المو،ه )) و.1((الشامل للكون 

 –مدن الدو نجدمم ان المصدمم الدذكي )) و. 2((كما رهينا ليللدق هدذا الو،دود 

و عدم  .3((قد اختار آلية التودور المو،ده ليللدق هدذا الو،دود  -هللا عمو،ل 

الكددون ظهددر فددي حالددة ال انت ددام إلددى حالددة انت ددام ، ومددن البنيددة األبسدد  هن 

ات الوظيفة األقل هداء وكفاءة عديمة المعنى إلى البنية األعقد ، ومن المادة ا

 .4إلى األكثر هداء وكفاءة

 

بتسداالالت دلدت علدى قلدة  -المتعلدق بدالتوور الكدوني -عم هنه ختم كالمه      

علمه وفهمه ظنها الر،ل هنها تمثل تحديا للقائلين بالللق اللداص وانتصدارا 

قدائلين بمدا هن ال: مدن الدو هنده تسداءل . 5للقائلين بالللق التددريجي التودور 

بالللق اللاص ي منون هن ال اية هي الوصول إلى اكنسان ليكون خليفة هللا 

في األرج، فلمااا خلق هللا تعالى الكون في  من امتد عشرات الماليير من 

السنين من مرحلدة الواقدة ، إلدى ظهدور المجدرات إلدى هن هصدبحت األرج 

                                                 
1
مكتبة النافذة ،  ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .22: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 44. ، 2115القاهرة، 
3
 .  118: ، ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
4
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  48:  ، ص 2115القاهرة، 
5
افذة ، ،  مكتبة الن1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 44. ، 2115القاهرة، 



 1 

" دفعدة واحددة بكلمدة صالحة للحياة؟ ، هلم يكن من الممكن هن يتم األمدر كلده 

 .1تعني الللق التدريجي ؟" كن " ؟؟ وهال يعني هذا هن كلمة " كن 

 

البيولو،يدا ين درون إلدى فكدرة التودور )) ومنها هييا هنه قال بأن علماء     

اليدددوم بوصدددفها الحقيقدددة المحوريدددة فدددي علدددم البيولو،يدددا ككرويدددة األرج 

علددم  -حيدداء الجمي دديو عددم ان دليددل علددم األ. 2((ودورانهددا حددول الشددمس 

، ويقددم الددليل الددام  3((الدليل النهائي على صحة فكرة التوور))  -الوراعة

وهدو الددليل . 4على صحة فكرة األصل المشدتر  للكائندات وحددوث التودور

واكر هنه شلصيا ي يد الداروينيين فدي قدولهم .  5األكبر على حدوث التوور

 .6ال هنه اكرها فدي كتابده هبدي آدمبالتوور العيو  ألنه عابت بأدلة قايعة ق

وفي ختام كتابه هعاد تأكيدد قولده السدابق بدأن  .7و عم ان ما قرر  عابت علما

 .8التوور في الكائنات الحية حقيقة علمية ، وانه همر ال يرقى إليه شو

 

. 9و عم هييدا هن القدول بدالتوور العيدو  هصدب  مدن الحقدائق العلميدة     

على التوور العيو  وهقواها علم األحياء الجميد   وهن العلوم قدمت األدلة

: وقد تم الحصول على هدلة حددوث التودور مدن خدالل هربعدة علدوم : ))فقال

علم الحفريات ، وعلم األ،نة، وعلم التشدري  المقدارن بدين الكائندات ، وعلدم 

ويُقدم علم الجينات األدلة األقوى على حدوث  -الجينات -البيولو،يا الجمي ية

 .10((ر بما توصل إليه من شواهد في السنين األخيرةالتوو

 

سدما  التودوير -هن حجج القائلين بالتوور المو،ه  وهخيرا  عم  الر،ل      

وهن العلم قدم األدلة المقنعة على التوور العيو  من . 11ال تُدحض -اكلهي

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 44. ، 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1هين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شا: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  44،   2115القاهرة، 
3
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 41: ، ص 2115القاهرة، 
4
 .121: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
5
 . 112: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
6
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  143،  41: ، ص 2115القاهرة، 
7
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : فعمرو شري 

 .  234: ، ص 2115القاهرة، 
8
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 284: ، ص 2115 القاهرة،
9
 .  321: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
10
 . 81: ،   ص 2113نوفمبر ، ديسمبر / 1435وهم اكلحاد، هدية مجلة األ هر، محرم : عمرو شريف 
11
 .  231: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
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وكددرر  عمدده بددأن . 1هصددل مشددتر  الددذ  هددو العنصددر األول فددي التوددور

 .2((حقيقة بيولو،ية )) المو،ه هو  التوور العيو 

 

هن الر،دل هكدد علدى هن التودور العيدو  حقيقدة  واضح من تلا  األقاول    

كونية وعلمية ، فهل  عمه هذا صدحي  ؟، إنده لديس بصدحي ، وبايدل قوعدا 

: وسدننقض مماعمده مدن ،هتدين. وما هو إال من هوهامه وههوائده وخرافاتده 

ية عامة، وقولده بدأن التودور العيدو  قوله بأن التوور العيو  حقيقة كون

 .حقيقة علمية هعبتته هربعة علوم 

 

لقولدده بددأن التوددور العيددو  حقيقددة كونيددة تددتحكم فددي الكددون  فبالنساابة     

فيده تيدليل وتالعدب وتحريدف وتُسير  من بداية خلقه إلدى اليدوم، فهدو قدول 

م ومحاولة لفرج حتمية ممعومة ، هي حكاية التوور العيو  الدذ  يدتحك

فدددي الكدددون كلددده ليصدددل إلدددى هن األحيددداء هدددي هييدددا تودددورت مدددن بعيدددها 

. باليرورة بحكم هن الكون كلده خاضدع لحتميدة التودور العيدو  الممعدوم

و عمه هذا بير صحي  ألنده هوال يجدب التفريدق بدين خلدق الكدون ومدرور  

بت يددرات وتوددورات وتحددوالت مرحليددة تدريجيددة بددالللق المنفصددل وعبددر 

نية ووفق تو،يه إلهي بائي، وبين قول الر،دل بدأن الدو هيوار ومراحل  م

فاألمر األول هو حقيقة علمية .  حدث كله وفق آلية التوور العيو  المو،ه

 .وشرعية، لكن األمر الثاني ليس حقيقة علمية وال شرعية كما سنبينه الحقا

 

وتفصيل الدو هدو هنده مدن الثابدت علمدا وشدرعا هن هللا تعدالى عنددما خلدق    

ون من عدم لم يللقه كما هدو اين مدرة واحددة، وإنمدا خلقده عبدر مراحدل الك

والشداهد مدن . وتحوالت وفق آلية بائية مو،هة منفصدلة ال تووريدة متصدلة

هََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا هَنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَج َكانَتَا َرْتقاً : ))الشرا قوله تعالى

: األنبيدددداء()ا ِمددددَن اْلَمدددداء ُكددددلَّ َشددددْيءؤ َحددددي  هَفَدددداَل يُْ ِمنُددددونَ فَفَتَْقنَاهَُمددددا َوَ،َعْلنَدددد

َوَ،َعَل فِيهَا َرَواِسَي ِمدن فَْوقِهَدا َوبَداَرَ  فِيهَدا َوقَددََّر فِيهَدا هَْقَواتَهَدا فِدي ))،و((31

ددَماء َوِهددَي ُدَخددان  فَقَدد ددائِلِيَن عُددمَّ اْسددتََوى إِلَددى السَّ اَل لَهَددا هَْربََعددِة هَيَّددامؤ َسددَواء لِلسَّ

 -11:فصدددددلت()َولِدددددْضَْرِج اِْئتِيَدددددا يَْوعددددداً هَْو َكْرهددددداً قَالَتَدددددا هَتَْينَدددددا يَدددددائِِعينَ 

دنَا ))،و((11 َولَقَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت َواأْلَْرَج َوَما بَْينَهَُما فِدي ِسدتَِّة هَيَّدامؤ َوَمدا َمسَّ

يددام عبددر مراحددل فددالكون خلقدده هللا تعددالى فددي سددتة ه((. 38: ق()ِمددن لُُ ددوبؤ 

                                                 
1
 .   181: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
2
 .  242: ، ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  4رحلة عقل ، ي : عمرو شريف 
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ددددا : )) منيددددة يويلددددة، لقولدددده تعددددالى َوإِنَّ يَْومدددداً ِعنددددَد َربِددددَو َكددددأَْلِف َسددددنَةؤ ِممَّ

 ((. 41: الحج ()تَُعُدونَ 

وبنددداء علدددى الدددو فدددإن خلدددق الكدددون بواسدددوة ت يدددرات وتحدددوالت وعبدددر    

مراحددل، وبتو،يدده إلهددي ، ال يعنددي هندده تددم بددالتوور العيددو  كمددا يددمعم 

ني هن هللا تعالى لدم يللقده مدرة واحددة، وإنمدا خلقده بالتددر  الر،ل؛ وإنما يع

وهمددا هدل خلقدده بددالتوور العيددو  هو بددالللق . والمرحليدة عبددر  مددن يويددل

المنفصل فهذا همر آخر ال يثبت بتلو الت يرات والتحوالت التدي هشدرنا إليهدا 

وإنما لكي يثبت البد من توفر هدلة هخرى صحيحة تُثبت هن الكدون وبمدا فيده 

وهدذ  األدلدة بيدر . األحياء ظهرت بالتوور العيو  ، هو بالللق المنفصل 

متوفرة، وال اكر الر،ل منها دليال واحدا لكي يثبدت بده  عمده، وبمدا هنده لدم 

 . يأت به فقوله بأن التوور العيو  هو قانون كوني عام بير صحي 

 

اتددده تو،دددد شددواهد علميدددة تُثبددت هن خلدددق الكددون بتحوالتددده وتوور :ثانيااا   

منهدا إنده مدن الثابدت . ومراحله ُخلق بدالللق المنفصدل ال بدالتوور العيدو 

علما وشرعا هن الكون له بداية ُخلق فيها من عدم ، وهذا يعني هنه لم يتوور 

فأصددل . وال كددان امتدددادا لكددون سددبقه، وإنمددا ُخلددق خلقددا منفصددالمددن بيددر  

 . الكون الللق المنفصل ال التوور العيو 

هنه مدن الثابدت شدرعا وعلمدا هن الكدون عنددما خلقده هللا تعدالى  ومنها هييا  

ل والت يصدر باالنفصدال ال بدالتوور  ن والتحدوص بالللق اللاص استمر فدي التكدوص

والشاهد على الو هن الكون عندما تكون فدي البدايدة وهصدب  فدي . العيو  

حالدددة الرتدددق انفتدددق وتكوندددت السدددموات بمدددا فيهدددا مدددن مجدددرات وه،دددرام 

 .نجومية كثيرة منها الشمس وكواكبها التي انفصلت منها ومجموعات

 

ومنها هن من الثابت شرعا وعلما وعقال هن الحيداة ال تدأتي إال مدن حيداة،     

وبما األمر كذلو ، والتراب . ولهذا فشلت كل محاوالت العلماء لتللق الحياة

خلقا ليس كائنا حيا فهذا يعني باليرورة هن ظهور الحياة على األرج كان 

 . خاصا منفصال ولم يكن تووريا عيويا متصال

ومنهددا هندده مددن الثابددت علميددا مددن األدلددة الحفريددة هن مجموعددات األحيدداء    

مليدون سدنة ظهدرت فجدأة  551عندما ظهرت في العصر الكمبر  فدي نحدو 

بمعنى هنها ُخلقت خلقا خاصا ولم يكن لها سدلف . ومن دون مقدمات توورية

ت األندواا فددي ال هدور بدنفس الوريقدة كمدا سددنبينه تودورت منده، عدم اسدتمر

 . ونوعقه الحقا
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ال يص  القول بأن الكون خلق بالتوور العيدو  وخاضدع لده ألن  :ثالثا    

التودددور العيدددو  الممعدددوم ال يتعلدددق بالكائندددات بيدددر الحيدددة وإنمدددا يتعلدددق 

يا ألن الكائندات بيدر الحيدة ال يُمكنهدا هن تتودور عيدو. بالكائنات الحية فق 

وال هن تليع يلياته في التودور كمدا يددعي التووريدون كقدولهم بدالوفرات 

وبما هن األمر كذلو فدال يُمكدن هن . ودور المورعات في التحوالت العيوية 

ت هددر الكائنددات الحيددة بددالتوور العيددو  مددن الكائنددات بيددر الحيددة، وإنمددا 

لتوور ألن الحددي ال ي هددر بددا. ت هددر بددالللق اللدداص ال بددالتوور العيددو 

فالر،ددل يُ ددال  ويُدددلس عندددما  عددم بددأن . العيددو  مددن الكددائن بيددر الحددي

والحقيقدة هن . التوور العيدو  تليدع لده كدل الكائندات الحيدة وبيدر الحيدة

توور  الممعوم ال تليدع لده الكائندات بيدر الحيدة وال الحيدة كمدا بيندا  فدي 

 . كتابنا هذا

 

لى قوله بدالتوور العيدو  ال يص  استدالل الر،ل عندما استدل ع :رابعا  

بإشددارته إلددى ظهددور األحيدداء المجهريددة ، عددم مددن بعدددها ظهددرت األحيدداء 

ال يص  ألن  قوله ليس دليال على التوور العيو  هبدا، وإنمدا هدو . الكبيرة

يدل على ال هور التدريجي لضحياء، والتدر  ال يعني التوور العيو  كما 

لثابت علميدا هن الحيداة ال تدأتي إال مدن ومما يبول  عمه هنه من ا. بينا  سابقا

حياة، وبما هن األمر كذلو وهن قبل ظهور األحياء كانت الكائنات بير الحية 

هي المو،ود والمتمثلة في التراب وم اهر ،  فإن ظهور األحياء المجهريدة 

وممددا يبوددل  عمدده . لددم يكددن بددالتوور العيددو  وإنمددا كددان بددالللق اللدداص

ميددا هن هألحيدداء وحيدددة اللاليددا منددذ هن ظهددرت لددم هييددا هندده مددن الثابددت عل

تتودور وبقيدت علدى حالهدا إلدى اليدوم مدن ،هدة، وهن األحيداء الكبيدرة عنددما 

ظهددرت ُخلقددت خلقددا فجائيددا وخاصددا  فددي العصددر الكمبددر  ولددم تتوددور عددن 

 .هسالف سبقتها كما سنوعقه الحقا

 

ة انت دام ، ومدن وهما  عمه بأن الكون ظهر في حالة ال انت دام إلدى حالد     

البنيددة األبسدد  عديمددة المعنددى إلددى البنيددة األعقددد ، ومددن المددادة اات الوظيفددة 

فهدو   عدم بايدل وبيدر علمدي، . 1األقل هداء وكفاءة إلى األكثدر هداء وكفداءة

يريددد بدده الر،ددل القددول بددالتوور المو،دده العددام ليصددل إلددى القددول بددالتوور 

ألن الحقيقددة هددي هن كددل  عمدده هددذا ال يصدد  . العيددو  اللدداص باألحيدداء

مرحلة مر بها الكون كان باية في الدقة واكحكام على المستو  الذر  ومدا 

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  48:  ، ص 2115القاهرة، 
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فلم تو،د في الكون فوضدى، وال . فوقه، وكانت ضرورية ولها معنى ومعانؤ 

عدم انت دام ، ألن خلدق الكدون مدن عددم وظهدور الواقدة والمدادة والمجدرات 

حكددام وال يو،ددد فددي الددو خلددل وبيرهددا كلهددا بايددة فددي الدقددة والتددوا ن واك

ِ الَّددددِذ  هَْتقَددددَن ُكددددلَّ َشدددْيءؤ إِنَّددددهُ َخبِيددددر  بَِمددددا : ))قددددال تعددددالى. هصدددال ُصدددْنَع هللاَّ

((.  2: الفرقدان ()َوَخلََق ُكدلَّ َشدْيءؤ فَقَددََّر ُ تَْقدِديراً ))،و((  88: النمل()تَْفَعلُونَ 

ن كدل كدائن وال يو،د فدي الكدون شديء اسدمه بسدي  التكدوين وآخدر معقدد، أل

. مكون من الذرة وهي باية في الدقة واكحكام والتوا ن والتعقيدد واكعجدا 

فالكون كله . وألن كل كائن كامل بللقته وال يص  وصفه بأنه بسي  هو معقد

باية في الع مدة والتدوا ن والدقدة واكحكدام والتكامدل مندذ هن خلقده هللا إلدى 

ي مدن الن دام والتكامدل والكمدال فكل المراحدل التدي مدر بهدا الكدون هد. اليوم

فحدوث االنفجدارات مدثال، . واكتقان، وليست من التوور الممعوم في شيء

وتهددددم الكدددون . ليسددت فوضدددى، وإنمددا هدددي مدددن الن ددام وضدددرورية للكددون

وانهيار  يدوم القيامدة لديس فوضدى وإنمدا هدو مدن الن دام هييدا الدذ  يتولبده 

،هدا، وإنمدا هدو خلدق مو،ده وكل الو لديس تودورا عيدويا مو. نهاية الكون

والت يرات التي حدث في الكون ليسدت تودورا عيدويا . وفق اكرادة اكلهية

 . مو،ها ، وإنما هي خلق مو،ه 

 

لقدد اختدار هللا عدم و،دل آليدة التودور المو،ده ا  : )) وهمدا قدول الر،دل     

بده فهدو افتدراء علدى هللا تعدالى وكتا. 1((ال اية كما رهيندا ليللدق هدذا الو،دود 

وعلى العلم والعقل، ألن هللا تعالى لم يقل الو في كتابه وال على لسان نبيده، 

. وال بددديصن الدددو فدددي مللوقاتددده كمدددا وضدددحنا  هعدددال  وكمدددا سنفصدددله الحقدددا 

والحقيقة التي دل عليها الشدرا والعلدم هدي هن الكدون خيدع للللدق المو،ده 

لدداص ولدديس للتوددور العيددو  المو،دده، ألن الكددون ظددل يليددع للللددق ال

وهدذا . المتكرر مدن بدايدة ظهدور  إلدى هن ظهدرت األحيداء وآخرهدا اكنسدان

األمر عابت بددليل تداري، الكدون والسدجل الحفدر ، وبالشدرا وعلدوم هخدرى 

فاهلل تعالى خلدق الكدون بكدل مدا فيده ولدم يُودور  كمدا . كما بينا  في كتابنا هذا

م تكدن تووريدة  عم الر،ل، نعم الكون حدعت فيه ت يرات وتحوالت لكنها لد

لكن الر،ل  عم الو ليوهمنا بأن التوور . عيوية وإنما كانت خلقا مستقال 

وهدذا . العيو  قانون كوني ، وعليده سديكون التودور العيدو  ،دمءاً منده

 . عم بايل من دون شو

 

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 44. ، 2115القاهرة، 
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كددان الر،ددل قددد يددرح تسدداالالت  هنهددا تمثددل تحددديا  :-خامسااا  -وأخياارا    

. 1ا للقددائلين بددالللق التدددريجي التوددور للقددائلين بددالللق اللدداص وانتصددار

بما هن القائلين بدالللق اللداص ي مندون هن ال ايدة هدي الوصدول إلدى : وقال 

اكنسان ليكون خليفة هللا في األرج، فلمااا خلق هللا تعدالى الكدون فدي  مدن 

امتد عشرات الماليير من السنين من مرحلة الواقدة ، إلدى ظهدور المجدرات 

ج صالحة للحياة ؟، هلم يكن من الممكدن هن يدتم األمدر إلى هن هصبحت األر

تعنددي " كددن " ؟؟ وهال يعنددي هددذا هن كلمددة " كددن " كلدده دفعددة واحدددة بكلمددة 

 . 2الللق التدريجي ؟

 

قوله هذا يدل على قلة فهم وعلم الر،ل، هو انه تعمد قوله تيدليال : فأقول    

هو عبدر مراحدل، هو ألن خلدق الكدون دفعدة واحددة، . وتالعبا ل ايدة فدي نفسده

بالجمع بينهما ال يثب التوور وال ينفيه، وإنما يددل علدى هن هللا تعدالى اختدار 

كمدا هن هللا تعدالى  يسدتويع . إحدى الوريقتين في الللق هو انده ،مدع بينهمدا 

يللددق بددالللق اللدداص دفعددة واحدددة هو عبددر مراحددل  منيددة يويلددة ، فهددو 

يسدتويع هن يو،دد الكائندات بدالتوور  سبحانه فعال لما يريد؛ كما هنه سدبحانه

 .العيو  بدفعة واحدة، هو عبر مراحل  منية يويلة

 

ومثدال الددو فهددل الصدانع الددذ  يصددنع سديارة فددي سدداعة يعندي هندده صددنعها   

صددنعا منفصددال، وان الصددانع الددذ  يصددنعها فددي عشددر سددنوات يعنددي اندده 

وائيدة، عدم فكاندت هصدال درا،دة ه.  !صنعها بدالتوور ايلدي مدن آلدة سدابقة ؟

يورهدا توددورا آليددا متصددال إلدى درا،ددة ناريددة، عددم يورهدا إلددى سدديارة ، عددم 

يبعدا .  !!سيوورها في عشرين سنة تودويرا آليدا متصدال لتصدب  يدائرة ؟؟

فددال دخددل للددممن  فددي الصددنع . إن األمددر لدديس كددذلو ألندده ال يتعلددق بددالممن 

نفصدال ال المنفصل وال المتصل ، وكدل مدن الدر،لين صدنع السديارة صدنعا م

فددالممن سددواء كددان قصدديرا هو يددويال فلدديس دلدديال علددى الللددق . توددورا آليددا 

 . المنفصل وال على التوور العيو  المتصل

 

فاكيجداد دفعدة . وبناء على الو فاحتجا  الر،ل ال يص  وفدي بيدر محلده   

واحدددة ال يلددمم الللددق اللدداص وال التوددور العيددو ، كددذلو اكيجدداد عبددر 

" علما بأن هللا تعدالى عنددما يللدق بكلمدة. التوور وال الللق مراحل ال يلمم 

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1وين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي ابي آدم من ال: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 44. ، 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 44. ، 2115القاهرة، 
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فهي تفعل ما قددر  هللا وهمدر بده فدال تعندي تودورا وال خلقدا ، وال خلقدا " كن 

فاألمر ير،ع إليده ، فهدو سدبحانه فعدال لمدا . مرة واحدة وال عبر  من يويل

: األنبيداء()اً َعلَدى إِْبدَراِهيمَ قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرداً َوَساَلم: ))يريد، فهو كما قال

فإندده قددال (((  122: األعددراف ()قُْلنَددا لَهُددْم ُكونُددوْا قِددَرَدةً َخاِسدد ِينَ )) ،و((24

: الحديدد()هَُو الَِّذ  َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَج فِي ِستَِّة هَيَّامؤ عُمَّ اْسدتََوى: ))هييا

هَدا َوبَداَرَ  فِيهَدا َوقَددََّر فِيهَدا هَْقَواتَهَدا فِددي َوَ،َعدَل فِيهَدا َرَواِسدَي ِمدن فَْوقِ ))و((. 4

ائِلِينَ   ((. 11: فصلت()هَْربََعِة هَيَّامؤ َسَواء لِلسَّ

 

مليددار سددنة إلددى ان ظهددر  21هو  15علمددا بددأن يددول عمددر الكددون بنحددو   

اكنسان ال عالقة له بالتوور الممعوم، وال هو دليل عليه، وإنمدا حددث الدو 

لمللوقات ستأتي وقد سبقت اكنسان ، عم هي هييا ساهمت في لتهي ة الكون 

َوَ،َعَل فِيهَا َرَواِسدَي ِمدن فَْوقِهَدا : ))))تهي ته لإلنسان هييا ، بدليل قوله تعالى

ددائِلِينَ  : فصددلت()َوبَدداَرَ  فِيهَددا َوقَدددََّر فِيهَددا هَْقَواتَهَددا فِددي هَْربََعددِة هَيَّددامؤ َسددَواء لِلسَّ

ن المعادن والفحم والنف  من بقايا الكائنات  والشاهد((.(( . 11 على الو تكوص

والشدداهد علددى الددو اييددا هن عمددر األحيدداء يعددود إلددى العصددر . العيددوية

 511مليدون سدنة ، وتداري، خلدق االنسدان يقددر مدا بدين  551الكمبر  نحدو 

فاألحياء متدأخرة ،ددا بالنسدبة لعمدر . هلف سنة إلى مليون هو مليون ونصف 

يدددل هن األمددر ال يتعلددق بددالتوور العيددو  الممعددوم ، وإنمددا  الكددون ، ممددا

يتعلق بما اكرنا  ، وإال لمااا األحيداء كلهدا ظهدرت فدي العصدر المتدأخر فدي 

مدة قصيرة ،دا بالنسبة لعمر الكون ؟؟ ولمااا تأخر هذا التوور الممعوم ؟، 

ولمااا عندما ظهر هدذا التودور العيدو  الممعدوم لدم يسدت رق وقتدا يدويال 

بالمقارنة إلى عمر الكون، وإنمدا ظهدرت كدل مجموعدات األحيداء المعروفدة 

هال يدل الو على فساد وعدم صحة استدالل الر،ل . في العصر الكمبر  ؟؟

 .بذلو االعتراج ؟ 

 

وبما هن األمر كذلو فمدا هدي الوريقدة التدي خلدق هللا بهدا الكدون والكائندات   

بعددما هسدقونا اعتدراج . و ؟الحية ههي بدالللق اللداص هم بدالتوور العيد

الر،ل فإن الذ  يثبت الوريقة المتبعة فدي خلدق الكدون هدو الشدرا والعلدم ، 

وهدذا الددذ  بيندا  فددي كتابندا وقددد خصصدنا  لددنقض خرافدة التوددور العيددو  

وسنتوسدع فدي إعبدات الدو فيمدا يدأتي مدن بحثندا . بنوعيه الددارويني والمو،ده

 .  هذا
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وهن . 1وور العيدو  هصدب  مدن الحقدائق العلميدةو عم هييا هن القدول بدالت

العلددوم قدددمت األدلددة علددى التوددور العيددو  وهقواهددا علددم األحيدداء الجميدد  

: وقد تم الحصول على هدلة حددوث التودور مدن خدالل هربعدة علدوم : ))فقال

علم الحفريات ، وعلم األ،نة، وعلم التشدري  المقدارن بدين الكائندات ، وعلدم 

ويُقدم علم الجينات األدلة األقوى على حدوث  -الجينات -ةالبيولو،يا الجمي ي

 .2((التوور بما توصل إليه من شواهد في السنين األخيرة

 
علدم : بأدلدة هربعدة علدوم، هدي  بأن التودور هصدب  حقيقدة علميدة زعمهوأما 

الحفريددات ، وعلددم األ،نددة، وعلددم التشددري  المقددارن بددين الكائنددات ، وعلددم 

 عم بايل، وتلدو العلدوم وبيرهدا ال تثبدت  عمده  فهو ، البيولو،يا الجمي ية

وسنناقشده ونُثبدت بودالن  عمده بأدلدة ومعويدات علميدة . وإنما تنقيه قوعا

علم الوراعدة، وعلدم الفيميداء، كثيرة ومتنوعة وحاسمة من علم الحفريات ، و

ومددن هدلددة الواقددع ، وظدداهرة الكمددال والتكامددل فددي األحيدداء ، وعدددم القابليددة 

 .  ال في ه،همة الكائن الحي لالختم

    

 : نقض  التطور العضوي بأدلة السجل الحفري -1 

التي تنقض القول بالتوور العيو   بالنسبة ألدلة وشواهد علم الحفريات    

بنوعيدده المو،دده والدددارويني، فهددي كثيددرة وحاسددمة ، نبددده هوال بددذكر ههددم 

العصدر الكمبدر  يتعلدق ب وتفصديل الدو. معويات وحقدائق السدجل الحفدر  

مليون سنة وما بعد ، وفيه حدث ما يُعرف باالنفجار الكمبر   551منذ نحو 

 -، وفيدده ظهددرت األحيدداء بقددوة وكثددرة وفجددأة مددن دون هيددة مقدددمات تووريددة

مدن م داهر  وصدفاته ومعوياتده  . ، فهدو انفجدار هحيدائي كبيدر -دون هسالف

)) ظهدرت وفيده . 3عصور ما قبل الكمبر  كانت خاليدة مدن المتحجدراتهن 

الكثير من هشكال الحياة الحيوانية في السجالت الصدلرية مدع بدايدة العصدر 

هكثدددددر ) الكمبدددددر ، حيدددددث نشدددددأت مع دددددم ُشدددددعب الحيواندددددات المعروفدددددة

إلى  5 استمرت نحو - في هذ  الفترة الص يرة من عمر األرج %(45 من

ار الكمبدر  وُسمي باالنفج  .4((-ماليين سنة فق  وفق التقديرات الحالية 11

ظهرت ... رهيبة من الكائنات الحية في وقت واحد)) ألنه ظهرت فيه هعداد 

ولم . وكانت ه،همتها وهعياالها تتمتع بقدر عالؤ من التعقيد.5((دفعة واحدة 

                                                 
1
 .  321: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1لق ،ي كيف بده الل: عمرو شريف 
2
 . 81: ،   ص 2113نوفمبر ، ديسمبر / 1435وهم اكلحاد، هدية مجلة األ هر، محرم : عمرو شريف 
3
 . ة على الشبكة المعلوماتي/    http://www.hurras.org:  نقد ن ريات التوور منتديات حراو العقيدة، موقع: محمد برباب 
4
ن رية التوور وحقيقة الللق، على الشبكة " مدونة "/ فصل من كتاب تصميم الحياة ( "همل دارون المفقود )السجل األحفور   

 . المعلوماتية 
5
 . 314: موسوعة الرد على الملحدين العرب ،  ص: هيثم يلعت  
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تكن األنواا ت هر تدريجيا امتدادا ألسالفها وإنما كاندت ت هدر فجدأة وكاملدة 

قبدل الكمبدر  كائندات وحيددة علما بأنده قدد و،ددت فدي عصدر مدا . 1التركيب

وتميدمت "تنوا حيو  مددهش بلصائصده المعقددة " فجأة ظهر  الللية، لكن

وظهدر فدراك كبيدر مدن يبقدات رسدوبية . فيما بينها بلصائل ملتلفة تماما 

خالية تماما من ه  هعر للحياة بين الكائنات الجديدة وكائنات ما قبل الكمبدر  

هييدا مددن ناحيدة األصددول والتركيبددة وحيددة اللليددة مدن ،هددة، وهدي ملتلفددة 

 .2((المعقدة من ،هة هخرى

 

بعددد الددو االنفجددار األحيددائي الكبيددر اسددتمرت األحيدداء فددي ال هددور )) عددم    

بنفس الوريقة ،معا بين ال هور الفجدائي وعددم الت يدر، ه  بدال هسدالف وال 

مجموعددددات الحيوانددددات الكبددددرى كددددالمواحف  فكانددددت. 3مقدددددمات تووريددددة

تو،ددد دومددا فجددأة علددى األرج منفصددلة عددن المجموعددات ) )والسددالحف 

وقد شمل ال هور الفجائي والمتكرر . 4((األخرى بفجوة هيكلية وال سلف لها

 . 5((كل األنواا الحيوانية دون مقدمات توورية

))  تبين من تاري، مع م متحجدرات اندواا الكائندات هن مدن مميماتهدا )) و   

  منوقة معينة فان االنواا الحياتيدة فيهدا ال فعند دراسة ه: ال هور المفا،  

ت هر بشكل تدريجي بالتحول الثابت من خالل هسالفها بل الواقع انها ت هر 

وهذا ال هور المفا،  ينوبق هييا . 6((في نفس الوقت آخذةً شكلها المكتمل 

  .7هييا على كافة هنواا األحياء المعاصرة هييا، ومنها اكنسان

  

بيدداب االدلددة األحفوريددة للمراحددل المتوسددوة بددين )) :هنهددا هظهددرتكمددا     

وكاندت هندواا . 8((حقيقي وواقعي حتى في خيالندا)) وهو بياب (( الكائنات 

التسلسدل بشدكل مفدا،  ،ددا ، وتُبدد  در،دة ضد يلة هو )) األحياء ت هر في 

 ولددم يكشددف سددجل. 9... ((فددي السددجل معدومددة مددن الت يددر هعندداء و،ودهددا 
                                                 

1
 . 314: موسوعة الرد على الملحدين العرب ،  ص: هيثم يلعت  
2
 . 211: اكسالم يتصدى لل رب الملحد ، دار القلم ، دمشق ، ص: محمد نبيل النشواتي و.21: ص  1هيلس الللق ،   : حيىهارون ي 
3
: عمرو شريفو.وما بعدها  51: ، ص 1483، دار النفائس ، بيروت ،  2خلق ال توور، تر،مة إحسان حقي ، ي : فريق من العلماء  

 . 141: ، هامش ص 2114الدولية، القاهرة ،  ، مكتبة الشروق1خرافة اكلحاد ، ي 
4
 .وما بعدها  51: ، ص 1483، دار النفائس ، بيروت ،  2خلق ال توور، تر،مة إحسان حقي ، ي : فريق من العلماء   

5
ر، خلق ال توو: وفريق من العلماء .  24: العلم وهصل اكنسان ، در،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين   

الحجج العصماء في نقض ن رية داروين في : و ابن خليفة. 81: ، ص 1483، دار النفائس ، بيروت ،  2تر،مة إحسان حقي ، ي 

الداروينية في ميمان اكسالم والعلم ، دار : و خالد كبير عالل.  48: ، ص 1411النشوء واالرتقاء، موبعة خالد بن الوليد، دمشق ، 

 . 12: البالك ، الجمائر، ص
6
مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية 

 . 141: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف و.المعلوماتية
7
 .  211:  رب الملحد ، دار القلم ، دمشق ، صاكسالم يتصدى لل: محمد نبيل النشواتي 
8
مدونة ال لإللحاد ، على ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية: نقال عن  

 .الشبكة المعلوماتية
9
: ن رية التوور وحقيقة الللق ، الموقع: ، مدونة   ال للتوور:السجل االحفورى يقول :  هحمد يحيى 

http://creationoevolution.blogspot.com/  . 

http://therealityofevolution.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html
http://creationoevolution.blogspot.com/
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يعا وال شددديد الددب ء ، وإنمددا هظهددر حقيقتددين هددامتين، الحفريددات توددورا سددر

. ال هور المكتمل والمفا،ي لضحياء، فكانت ت هر فجأة ومكتملدة تمامدا: هما

الثبات والركود ، فكانت األحياء كما هنها ظهرت مكتملدة فإنهدا بقيدت : الثانية

 .2حتى تصل إلينا هن تنقرج 1على هي تها مع تعديالت ض يلة

 

ن تلدو الحقدائق والمعويدات الحفريدة تتيدمن هدلدة حاسدمة تدنقض إ :ثانيا    

، وتُبوددل  عددم  -المو،دده والدددارويني -خرافددة التوددور العيددو  الممعددوم

هاكدر منهدا هندا . عمرو شريف بدأن علدم الحفريدات يُثبدت التودور العيدو  

 : حقيقتين فق  والباقي يأتي فيما بعد

 -المجهريدة -ت وحيددة اللاليداالسجل الحفر  هظهر هن الكائناإن : األولى   

لم تتودور،  -المتعددة اللاليا -التي كانت مو،ودة عند ظهور األحياء الكبيرة

مما يعني هن . وال كانت هي سلف األحياء التي ظهرت في العصر الكمبير 

األحيدداء المتعددددة اللاليددا خلقددت خلقددا منفصددال ولددم تتوددور عددن الكائنددات 

ذا ينقض قول التووريين بدالتوور العيدو  وه.  -وحيدة اللاليا -المجهرية

وممددا يُثبددت هييددا هن األحيدداء . فددي نشددأة مجموعددة األحيدداء المعروفددة لدددينا
 : الوحيدة اللاليا لم تتوور عيويا الشواهد ايتية

إن السددجل الحفددر  هظهددر هن األحيدداء الكبيددرة التددي ظهددرت فددي : هولهددا   

والثدداني . -تووريددةدون مقدددمات  -العصددر الكمبددر  ظهددرت مددن دون سددلف

هددو هن األحيدداء الوحيدددة اللاليددا مددا تددمال إلددى اليددوم علددى يبيعتهددا وحيدددة 

اللاليددا مددن دون هن يحدددث لهددا ه  توددور عيددو  لتصددب  كائنددات متعددددة 
 .  اللاليا

إنه لم يُعثر في الحفريات وال في الواقع و،ود كائندات حيدة : الشاهد الثالث  

فلو توورت وحيددات .وال من هربع خاليا تتكون من خليتين، وال من عالث ،
 .اللاليا لو،دنا هحياء من خليتين هو عالث ، هو هربع خاليا

إن بعددض الحفريددات كشددفت هن األحيدداء الوحيدددة اللاليددا : الشدداهد الرابددع   

البكتريا، إنها تعود إلى ما قبدل منها . القديمة ما تمال على يبيعتها إلى اليوم

نفجار الكمبدر  ، وير،دع بعيدها إلدى هكثدر مدن األحياء التي ظهرت في اال

                                                 
1
: ن رية التوور وحقيقة الللق ، الموقع: ، مدونة   ال للتوور:السجل االحفورى يقول :  هحمد يحيى 

http://creationoevolution.blogspot.com/  . 
2
األحياء ليس توورا عيويا وإنما هو ت ير ي هر على بعض هفراد النوا الواحد وليس  والو الت ير الي يل الذ  ي هر على بعض 

 .فالتوور العيو  الممعوم الم ير لضنواا ال و،ود له . خار  النوا مثل ما نرا  في ا،ناو البشر وفي سالالت الكالب مثال

http://therealityofevolution.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html
http://creationoevolution.blogspot.com/
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عالعة ماليير سنة ، لكنها لم تتوور وبقيت على حالها إلى اليوم كما هو مبين 

 .  1في الصورة هدنا 

 

تكاعر باالنقسام كدل عشدرين دقيقدة بدالربم مدن كونهدا علما بأن البكتريا ت     

هلدف ،يدل مدن ه،يالهدا لكدن ال يو،دد ه  فدرق بينهدا  21تصاب بدالوفرة بعدد 

مليددون سددنة، وال مدددع  511ه،دددادها مددن البكتريددا التددي عاشددت قبددل وبددين 

ه،ددددادها مدددن البكتريدددا التدددي عاشدددت قبدددل مليدددار سدددنة كمدددا هعبدددت الدددو علدددم 

علمدداء المتحجددرات مددن يددذكر هن البكتريددا )) ويو،ددد مددن . 2((المتحجددرات

والوحالب الليراء والمرقاء عاشت في العهد السلور  والبرمي وهي من 

ويرد في بعض الكتب هن هذ  البكتريات و،ددت . ،ية القديمةالعهود الجيولو

مليدون سدنة،  51مليدون سدنة، وفدي كتدب هخدرى هنهدا و،ددت قبدل  311قبل 

مليددون سددنة لددم تت يددر وهن البكتريددات الحاليددة  311وهنهددا يددوال خمسددين هو 

فال و،ود للتوور العيو  الدارويني . 3((تشبه تلو البكتريات السابقة تماما

 . ،ه في الكائنات المجهرية وال الكبيرةوال المو

 

إن مما يدل على عدم توور األحياء الوحيددة : -اللامس  -الشاهد األخير     

اللاليا هو هن البكتريا مثال ربم قددرتها الفائقدة علدى التكيدف والتدأقلم إال هن 

. يبيعتها لم تت ير وال تت ير وتبقى وحيدة الللية وعلى يبيعتها وخصائصها

حباها هللا تعالى بقدرة خاصة على التكيف مع ه  ظدرف ))لو مثال فقد من ا

فهي كثيرة الت ييرات وخاصة عند ت ير مدواد ال دذاء  –يمكن هن تتعرج له 

فتقددوم علددى الفددور بددالتكيف بالبدددائل : التددي تمتصددها مددن البي ددة المحيوددة بهددا 

جيندي وهدو مدا وكذلو قدراتها الكبيرة في ت يير محتواها ال –المو،ودة لديها 

ساعدها في إبوال تأعير الكثير من الميادات الحيوية التي يصنعها اكنسدان 

الح ددوا هن كددل الددو تكيددف ولدديس توددورا كمددا يُدددلس التووريددون علددى !!. 

الناو البسواء وبير الملتصين ويمل ون به مقاالتهم وكتبهم تمييعا للحقائق 

                                                 
1
 . اتية ، منتدىات حراو العقيدة، على الشبكة المعلوم 2:مقتوفات صفع االلحاد  
2
 .مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية،  ؟واالبداا ااا فقد االنتلاب دور  فمن المس ول عن كل هذا التن يم  
3
 .مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية،  ؟واالبداا ااا فقد االنتلاب دور  فمن المس ول عن كل هذا التن يم  

http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
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فالبكتريا بعد التكيف هدي !! . وكقرار هن التكيف هو توور وهو ليس كذلو 

نفسها بكتريا تماما كما كاندت قبدل التكيدف بدل ونفدس الحمدض الندوو  نفسده 

تنشي  ،ينات التكيف التي تكون  -هو -الوراعي لم يتم  يادة ،ينات فيه وإنما

ولو كان هنا  كائن هحق برصد خرافة التوور فيده  –خاملة إال عند الحا،ة 

يا لكثرة الت يرات التي فيهدا مدع قصدر دورة اليوم فكان يجب هن يكون البكتر

لدم يدتم رصدد ه  ت يدر فيهدا ال فدي : وربدم الدو  –حياتها وانقسامها السريع 

 . 1!! ((الماضي وال اين 

 

ال هددور الفجددائي والمتنددوا : مددن حقددائق السددجل الحفددر  الحقيقااة الثانيااة  

 بددال مقدددمات –وال ميددر لمجموعددات األحيدداء التددي ظهددرت مددن دون سددلف 

في العصر الكمبر  حتى سدمي باالنفجدار األحيدائي الكمبدر  كمدا  -توورية

ممددا يعنددي هنهددا ُخلقددت  خلقددا خاصددا منفصددال ولددم تتوددور مددن . بينددا  سددابقا

فدال هور . ولم تكن لها هية عالقدة تووريدة بالكائندات وحيددة اللاليدا. بعيها

 تو،دد والشداهد علدى الدو انده ال. كان خلقا منفصال ولم يكن توورا عيدويا

كائنات حية تتكون من خليتدين هو عدالث خاليدا بلليتديصن هو عدالث هو هربدع هو 

فلدو هن تلدو . خمس خاليا بين األحياء الكبيدرة وبدين الكائندات وحيددة اللاليدا

لكدان لمامدا هن نجدد )) األحياء الكبيرة ظهدرت بدالتوور العيدو  الممعدوم 

راحل انتقالية بين الكائندات خلية، كم 21العديد من صور الحياة بلليتيصن إلى 

 .2((وحيدة الللية والكائنات متعددة اللاليا

   

إن من ههم معويات وحقدائق السدجل الحفدر  التدي تدنقض التودور : ثالثا    

العيددو  الممعددوم هنهددا كشددفت هن األحيدداء علددى و،دده األرج تعرضددت 

 مدن الحفريداتوتبدين .  هدت إلدى انقدراج مع مهدا للعديد من االنقراضدات 

ويبقددات األرج هنهددا عاشددت وانقرضددت مددن دون هن تتوددور وال تركددت 

ولذلو ال تو،د حلقدات وسديوة بدين األندواا المنقرضدة وبدين الجديددة . 3خلفا

يلل عموم الكائنات الحية وبددون اسدتثناء، فالحلقدات الوسدوية ال )) وهذا 

ن تو،ددد بتاتدداً علددى سددو  كوكبنددا ال بددين اكنسددان وبيددر  مددن األحيدداء وال بددي

 .4((الكائنات األخرى

                                                 
1
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، ؟ كيف توورت الكائنات وحيدة الللية لعديدة اللاليا: فريق البيولو،يا  
2
 .مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية،  (والت براون، مركم الللق العلمي. نقال عن د)سببا لتشو في ن رية التوور  25  
3
و مركم . 81وما بعدها ،  51: ، ص 1483، دار النفائس ، بيروت ،  2خلق ال توور، تر،مة إحسان حقي ، ي : فريق من العلماء   

الحجج العصماء في نقض ن رية : و ابن خليفة.  24: اكنسان ، در،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص العلم وهصل: براهين 

الداروينية في ميمان اكسالم : و خالد كبير عالل.  48: ، ص 1411داروين في النشوء واالرتقاء، موبعة خالد بن الوليد، دمشق ، 

 . 12: والعلم ، دار البالك ، الجمائر، ص
4
 /    . http://www.hurras.org:  نقد ن ريات التوور منتديات حراو العقيدة، موقع: د بربابمحم 
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مع ددم هشددكال الحيدداة علددى )) مددن تلددو االنقراضددات مددثال ، فقددد هُبيدددت و    

مدن تداري،  مليدون سدنة الماضدية  500لدـمدرات فدي هعنداء ا األرج خمدس

كارعة االنقراج الجمداعي ))  وهكبر تلو االنقراضات هي . 1 )).. .األرج

لدذا دعاهدا علمداء . الپرمدينهايدة الددور  مليون سنة في 251التي حدعت منذ 

، ألنهدا سددبصبت «االنقراضدات الجماعيددة هُُم كددوارث»( األحدافير)المسدتحاعات

األنواا التي كاندت تعديش  من ،ميع% 41فقد اختفى نحو . هالكا مذهال حقا

وعلدى . الپرمدي في المحيوات هعناء الماليين األخيدرة مدن السدنين مدن الددور

 المواحدددف( فصدددائل)عدددائالت  اليابسدددة تالشدددى هييدددا هكثدددر مدددن علثدددي

كمددا هن الحشددرات لددم تفلددت هددي األخددرى مددن المجددمرة، إا . والبرمائيددات

رتبهددا ُمحددِددة بددذلو االنقددراج الجمدداعي الوحيددد الددذ   مددن% 31انقددرج 

 .   2((تعرضت له

وقددد نتجددت عددن تلددو االنقراضددات تحددوالت وت يددرات تتعلددق بمجموعددات   

راج مع دم األحيداء فدي تلدو الددورات فكما هدت إلدى انقد. األحياء وهنواعها

. 3من دون هن تتوور فقد ظهرت بعدها هحياء ،ديددة لدم تكدن مو،دودة هصدال

 سدالالت ،ديددة تمامدا مدن))  ففي هكبدر تلدو االنقراضدات هدت إلدى ظهدور 

ونتيجة لتلو االنقراضات فقد حدعت عورات بيولو،يدة دوريدة .4((الحيوانات 

الحيددة وال يعددود  مللوقددات األرج كددان ينقددرج ،ددمء كبيددر مددن)) عندددما 

هدت إلدى انقدراج مع دم األحيداء عدم إنها  .5((شيء لما كان سابقا  بعدها ه 

ظهرت بعدها هنواا ،ديدة من الحيوانات لم تكن مو،ودة مدن قبدل، ولدم تعدد 

 .6ال روف الحياتية كما كانت عليه من قبل

 

دورات مددن  هن مع ددم األحيدداء كانددت قددد انقرضددت فددي عدددةوبددذلو يتبددين    

فكانددت تعدديش وتنقددرج مددن دون هن تتوددور وال هن تتددر  االنقراضددات ، 

عم ظهرت بعدها هنواا كثيرة ،ديدة من اكحياء لم يكن لها و،دود مدن . خلفا 

وهذا يعني قوعا هنها لم تتوور وال كدان لهدا سدلف تودورت منده وإنمدا . قبل 

                                                 
1
، عدد يناير  23هسباب بير نيمكية لالنقراضات الجماعية القديمة،  مجلة العلوم األمريكية، النسلة اكلكترونية ، مج :  بيتر وارد 

2111  . 
2
 .  1441، عدد يناير  13مجلة العلوم األمريكية ، النسلة اكلكترونية ، مج   هم االنقراضات  الجماعية،: دوبالو إروان 
3
والموسوعة العربية .  143ن 141،  188: الجيمورفولو،يا، موبعة البعث، قسنوينة، الجمائر، د ت ، ص: عبد الحليم خير  

، عدد  13م األمريكية ، النسلة اكلكترونية ، مج هم االنقراضات  الجماعية،  مجلة العلو: دوبالو إروان و. 131: ص 1الميسرة،   

 . 1441يناير 
4
 .  1441، عدد يناير  13هم االنقراضات  الجماعية،  مجلة العلوم األمريكية ، النسلة اكلكترونية ، مج : دوبالو إروان 
5
، عدد يناير  23، النسلة اكلكترونية ، مج هسباب بير نيمكية لالنقراضات الجماعية القديمة،  مجلة العلوم األمريكية :  بيتر وارد 

2111  . 
6
:  و بيتر وارد.  1441، عدد يناير  13هم االنقراضات  الجماعية،  مجلة العلوم األمريكية ، النسلة اكلكترونية ، مج : دوبالو إروان 

 . 2111، عدد يناير  23لكترونية ، مج هسباب بير نيمكية لالنقراضات الجماعية القديمة،  مجلة العلوم األمريكية ، النسلة اك
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الممعدوم ظهرت بالللق اللاص المنفصدل، وهدذا يدنقض التودور العيدو  

 . بنوعيه المو،ه والدارويني بحكم هن التوور العيو  لم يحدث هصال

 

إن من الحقدائق التدي كشدفها السدجل الحفدر  هدي عددم و،دود حلقدات  :رابعا

وسددديوة بدددين هندددواا األحيددداء، مدددع هن و،ودهدددا ضدددرور  حسدددب التودددور 

فلددو فرضددنا ،دددال انده حدددث الددو التوددور عبددر مراحددل . العيدو  الممعددوم

نجددد حلقددات  ويلددة كمددا يدددعي التووريددون فإندده مددن اليددرور  هن منيددة ي

لكددن . تووريددة وسدديوة كثيددرة بددين األنددواا نجدددها فددي الحفريددات والواقددع

التوورية االنتقالية بدين األندواا  الحقيقة ليست كذلو فال و،ود لتلو الحلقات

فددال و،ددود لهددا فددي الحفريددات وال فددي الواقددع وال يُمكددن هن . والمجموعددات 

بدددليل المعويددات والحقددائق الحفريددة التددي هعبتددت عدددم حدددوث التوددور  تو،ددد

العيو  من ،هة، وال ياب التام لتلو الحلقات التوورية الوسيوة مدن ،هدة 

ألن عدددم حدددوث التوددور العيددو  يسددتلمم حتمددا عدددم و،ددود تلددو . هخددرى

 . وهاكر هنا بعيها كشواهد وهدلة حاسمة على الو . الحلقات 

حددددعت كثيدددر مدددن االنقراضدددات علدددى األرج وهدت إلدددى منهدددا هنددده لمدددا    

انقراج مع دم األحيداء التدي عاشدت ولدم تتودور ، عدم ظهدرت بعددها هندواا 

،ديدة من الحيوانات لم تكن مو،ودة هصال، ولم تعدد ال دروف الحياتيدة كمدا 

وهدذا يعندي قوعدا عددم و،دود حلقدات انتقاليدة وسديوة، . 1كانت عليه من قبل

 .خلقت خلقا منفصال  وهن األحياء الجديدة

 

ومنهددا إن الحفريددات كشددفت و،ددود هحيدداء كثيددرة ،دددا عاشددت قددديما منددذ    

عشرات الماليدين مدن السدنين ومدا تدمال حيدة إلدى اليدوم وتشدبه تمامدا نسدلها 

وهذا يعني انها لم تتوور وال حددث لهدا ه  . المو،ود اليوم كما سنبينه الحقا

 . هن تكون لها حلقات انتقالية وسيوة ت ير في يبيعتها وال شكلها، وال يُمكن

 

ومنها إنه تبين من الحفريات المكتشفة هن مجموعدات الحيواندات الكبدرى     

تو،ددد دومددا فجددأة علددى األرج منفصددلة )) كانددت   تكددالمواحف والبرمائيددا

وكانددت هعيدداالها . عددن المجموعددات األخددرى بفجددوة هيكليددة وال سددلف لهددا

فلدو كدان التودور العيدو  . كاملدة النمدو كالعيون واأل،نحة وبيرها ت هر 

حقيقة كان من الال م هن تمر ،ميدع األعيداء الداخليدة واللار،يدة بمراحدل 

 . 2((عديدة من النمو، لكن لم نجد ق  مثل هذ  األشكال االنتقالية الوسيوة

                                                 
1
:  و بيتر وارد.  1441، عدد يناير  13هم االنقراضات  الجماعية،  مجلة العلوم األمريكية ، النسلة اكلكترونية ، مج : دوبالو إروان 

 . 2111، عدد يناير  23 هسباب بير نيمكية لالنقراضات الجماعية القديمة،  مجلة العلوم األمريكية ، النسلة اكلكترونية ، مج
2
 .وما بعدها  51: ، ص 1483، دار النفائس ، بيروت ،  2خلق ال توور، تر،مة إحسان حقي ، ي : فريق من العلماء   
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الددربم مددن ظهددور األحددافير فددي تراتددب  منددي  ))ومنهددا هييددا هندده علددى     

إالَّ هنَّ السددجلَّ األحفددور َّ ال يدددعم - ف، عددم عددديياتَسددمو ،عددم  واحدد - معددين

االدعاءات الداروينية بأن المجموعات التصنيفية الرئيسية مرتبودة ببعيدها 

ال يو،د مثال سالسل متدر،ة من األحافير تمدض الفدراك بدين  .بأصل مشتر 

األسما  والبرمائيات هو بين المواحف والويور، بدل ت هدر األحدافير كاملدة 

وتُ هدر .مو والتمايم والوظيفة من هول ظهور لهدا فدي السدجل األحفدور  الن

وكذلو تُ هدُر  .هحافير األسما  األولى كل الصفات المعروفة لضسما  اليوم

هذا النم   .المواحُف في السجل األحفور  كلَّ صفات المواحف الحية اليوم

لدى و،دوِد هنا  ندرة شديدة في األدلدة ع .ظاهر عبر السجل األحفور  ككل

السالسِل المتدِرَ،ِة من األحافير الواقعِة بين المجموعات التصنيفيَِّة الُكْبرى، 

 .1((بدالً من الو هنا  فجوات عديدة عبر السجل األحفور 

 

قارنا بين األحيداء المو،دودة اليدوم مدع الحفريدات لدنفس تلدو لو هننا ومنها    

قددة ومتشددابهة ومكتملددة، فددال الكائنددات كددالتي سددنذكرها الحقددا فسددنجدها متواب

تو،د سدحالي بحراشديف ريشدية، هو ه،نحدة هقددام هو قلدوب عالعيدة ال درف ))

لو كان التوور هو القاعددة لكدان مدن المحدتم هن نجدد مثدل هدذ  المراحدل !!! 

علما بأن .2((لكننا في الواقع ال نجد لها ه  هعر.. االنتقالية حولنا في الوبيعة 

هبدا عدن كائندات المراحدل االنتقاليدة، و إنمدا مجدرد  األحافير لم تكشف لنا)) 

لقد تمت دراسة سجل األحافير بشكل صدارم، بحيدث يمكنندا . هنواا منقرضة

هن نستنتج بمنتهى الثقة، هن الفجوات و الحلقات المفقودة في شجرة التوور، 

لن يتم الو ألن التوور نفسه لم يحددث ومدا هدو . 3((لن يتم العثور عليها هبدا

خرافة تعلق بها التووريون علدى اخدتالف نحلهدم ومللهدم، فتلدو الحلقدات  إال

 . هي ممعومة ال مفقودة

 

)) ومنها ان من الشواهد الدام ة التي تنفي و،دود الحلقدات الوسديوة هنده     

تو،د العديد من صور الحياة هحاديدة اللليدة، لكنندا لدم نجدد هبددا ه  ندوا مدن 

عددم إن ،ميددع صددور . هربددع هو خمددس خاليدداالحيوانددات بلليتدديصن هو عددالث هو 

ال تعيش إال باالعتمداد -خلية، كلها يفيليات  21إلى  2الحياة التي تمتلو من 

فلدو هن التودور كدان قدد حددث بالفعدل، لكدان لمامدا هن . -على كائن حي آخدر

                                                 
1
ن رية التوور وحقيقة الللق، على الشبكة " مدونة "/ فصل من كتاب تصميم الحياة ( "همل دارون المفقود )السجل األحفور   

 . المعلوماتية 
2
 .، مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية.  (والت براون، مركم الللق العلمي. نقال عن د)سببا لتشو في ن رية التوور   25 
3
 .، مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية.  (والت براون، مركم الللق العلمي. نقال عن د)سببا لتشو في ن رية التوور  25  
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خليددة، كمراحددل انتقاليددة بددين  21نجددد العديددد مددن صددور الحيدداة بلليتدديصن إلددى 

فعدم و،ودها هدو دليدل . 1((لية والكائنات متعددة اللاليا الكائنات وحيدة الل

حاسم بنفي حدوث التوور العيدو  حسدب شدجرة التودور الممعومدة، ممدا 

يعني اسدتحالة و،دود الحلقدات الوسديوة التووريدة ، وهدذا وحدد  دليدل دامد  

على بوالن خرافة التوور، وإاا هضفنا إليه هدلة العصر الكمبر  التي بينت 

ء ظهرت من دون اسالف بوريقة فجائية ومتنوعة وبميرة ، فإنده هن األحيا

يتبين قوعا بوالن القول بلرافة التودور العيدوين واسدتحالة و،دود حلقدات 

 .توورية وسيوة بين كل األنواا

 

لدى  يتعلق بالتميم الشديد للحمض النوو  وصب ياته دليل دام : ومنها      

 -علدى المسدتوى الجمي دي-يَُعدد  كدل ندوا مدن األحيداء))  ،إن كدل كدائن حدي

شدأنها -ومن عَم فقدد عجدمت الجمي دات . فريداً ووحيداً وبير مرتب  بوسواء

عن تقديم الوسواء الذين يبحدث عدنهم علمداء األحيداء مدن  -شأن المتحجرات

فعلدى المسدتوى الجمي دي، ال يو،دد كدائن هدو . دعاة التوور منذ  مدن يويدل

وال يكداد يو،ددد . راقؤ مقارندة بأقربائدده ،دد مشدتر  هعلددى، هو كدائن بدددائي هو

شو في هنه لو كان هذا الدليل الجمي ي متاحداً قبدل قدرن مدن اليدوم، فربمدا لدم 

وعدن الدو . 2!!((تكن فكرة التوور العيو  لتجدد ه  قبدول علدى اكيدالق 

فددي عددالم الجمي ددات : )) " يقددول عددالم األحيدداء المجهريددة مددا يكددل دانتددون

ا لكددائن آخددر  ال، واألحيدداء المجهريددة  وال ، يو،ددد هنددا  كددائن حددي يَُعددُد ،ددًدص

فالحلقدات  .3(( "يو،د هنا  كائن هكثر بدائية هو هكثر تووراً مدن كدائن آخدر 

واألحفددور ، وهددذا  -المجهددر  -االنتقاليددة بائبددة علددى المسددتويين الحمي ددي

تصديق من الجانبين لكل منهما، فلو و،دت الحلقات الوسيوة على المستوى 

ل هددر الددو علددى المسددتوى األحفددور ، ولددو ظهددر فددي  -المجهددر  -الللددو 

 . الحفريات لكان لماما هنه مو،ود على مستوى الجمي ات 

 

إن ممددا هظهددر  السددجل الحفددر  والتنقيبددات الحفريددة فددي يبقددات : خامسااا  

و،ود حا،م ترابي يفصل بين األنواا الحيوانيدة ، )) األرج هو هنها بينت 

ثيددرة ألحيدداء مائيددة وبريددة صدد يرة وكبيددرة فددي يبقددة فقددد ُعثددر علددى بقايددا ك

عددم . واحددة، عددم تدال الددو حدا،م ترابددي ال يحتددو  علدى ه  هعددر للحيداة ُمولقددا

وهذا يعني هن األحياء القديمة ال . ظهرت بعد  يبقة هخرى فيها بقايا حيوانية

صلة لها باألحياء التي ،اءت بعدها، فصل بينهما  من ليس بالقصير األمدر 

                                                 
1
 .مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية،  (والت براون، مركم الللق العلمي. نقال عن د)تشو في ن رية التوور سببا ل 25  
2
 .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية: مدونة  الس ال اللامس عشر.. تعليقات ،اءتني من ال دينيين ورد  عليها : هبو حب هللا   

3
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) رية التوور ،  مدونة صعوبات ن : هبو حب هللا  
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ن يبقددة ترابيددة حددا،مة بينهمددا ، تكونددت بفعددل الكددواراث الددذ   سددم  بتكددوص

وهدذا الحدا،م الفاصدل دليدل . الوبيعية على ره  الجيولو،ي ،دور  كوفيده 

مدداد  علددى هن كائنددات الوبقددة السددفلى انقرضددت ولددم تتددر  خلفددا لهددا، وهن 

هحياء الوبقة العليا ُخلقت خلقا مستقال ، ولم يكن لها سلف ، ولم تتودور عدن 

 .1((هشكال انتقالية وسيوة

تبدين  فقددحالة ووضع الحفريات في يبقات األرج، :  ومن الو هييا      

تددداري، مع دددم متحجدددرات اندددواا الكائندددات هنهدددا تتيدددمن ميدددمتين )) مدددن 

الركود ، حيدث ندرى ان مع دم االندواا : االولى : مناقيتين لن رية التوور

عنداء حياتهدا فدي األرج حيدث تكون بدون ت ير فدي اتجدا  حياتهدا التكوينيدة ا

ت هر في السجل االحفور  مشابهة ،دا لحالها وقت انقراضها ه  انها تأتي 

فتلو األحياء كانت تعيش   .2((الى الحياة وتلتفي دون ه  ت يير يوره عليها 

عددم تنقددرج دون يحدددث لهددا ه  ت يددر يوددره عليهددا وهددذ  الحقيقددة  تشددهد لهددا 

 . بقيت حية إلى اليوم الحفريات والواقع بالنسبة للتي

حيدث عندد دراسدة ه  منوقدة معيندة : ال هور المفا،  ))  والميمة الثانية    

فأن االنواا الحياتية فيها ال ت هر بشكل تدريجي بالتحول الثابدت مدن خدالل 

 . 3((هسالفها بل الواقع انها ت هر بنفس الوقت آخذةً شكلها المكتمل 

 

هن هحيدداًء عاشددت ولددم تتوددور عددم ر  كمددا هظهددر السددجل الحفدد: سادسااا    

انقرضددت ولددم تتددر  سددلفا  ، فإندده هظهددر هييددا هن هحيدداء ظهددرت مددن دون 

وما تمال إلى اليدوم مدن دون هن تتودور ولدم   -دون سلف –مقدمات توورية 

والشواهد والدالة على الو كثيرة ،دا . يوره عليها ه  ت ير كبير وال ص ير

وهدي هدلدة حاسدمة .الواسدع ال الحصدر سنذكر منهدا شدواهد مدن بداب التمثيدل

وقوعية على بوالن القول بالتوور العيو  بنوعيه كشفها السجل الحفدر  

لكدددن التودددور  عمدددرو شدددريف هبفلهدددا وكدددأن األمدددر ال يعنيددده وهن تلدددو . 

إنده هبفلهدا وقممهدا ألنده يعلدم يقيندا . الحفريات المادية الحاسمة ال و،دود لهدا

 . لتوور العيو  بأنها هدلة حاسمة تنقض قوله با

 

الديدان ، ظهرت قديما منذ االنفجدار الكمبدر  : من تل  الشواهد الحفرية   

لكنها لم تتوور وبقيت على حالها إلى اليوم، فلم يحددث لهدا تودور دارويندي 

 511هن احدد اندواا ديددان المحدي  لدم يت يدر ألكثدر مدن من الدو . وال مو،ه

                                                 
1
 .  12: الداروينية في ميمان اكسالم والعلم ، دار البالك ، الجمائر، ص: خالد كبير عالل 
2
ى الشبكة مدونة ال لإللحاد ، عل، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية 

 .المعلوماتية
3
مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية 

 .المعلوماتية
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مليدون سدنة، وهدي  28-54إلدى ومنهدا متحجدرة ليرقدة تر،دع .  1مليون سنة

مدداتمال مو،ددودة إلددى اليددوم ولددم يحدددث لهددا ه  توددور كمددا هددو مبددين فددي 

 :2الصورتين ايتيتن

 
   

يتعلق بالحشدرات ، فهدي  :-من معطيات السجل الحفري -الشاهد الثاني     

منهددا . 3كائنددات حيددة كثيددرة األنددواا والعدددد و لدديس لهددا ه  تدداري، توددور 

مليون  135هولها حفرية ليعسوب قديم ير،ع إلى : ايتية الحفريات الحشرية

سددنة ، وال تلتلددف عددن اليعسددوب المو،ددود اليددوم، فلددم يحدددث فيهددا توددور 

 :4دارويني وال مو،ه ، كما هو مبين في الصورتين ايتيتين

 
 

 11: ـد تعدود إلدى مدا بدين"هبو العيد " متحجرة  للنفساء : الشاهد الثالث     

مليون ،وهي نفسها ما تمال مو،ودة إلى يومندا هدذا مدن  1،8: هلف سنة إلى

 :5دون ه  توور، كما هو مبين في الصورتين هدنا 

                                                 
1
 . المحي  : الموسوعة العربية العالمية ، مادة 
2
 .  428، 314: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
3
 .مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية،  (والت براون، مركم الللق العلمي. نقال عن د)و في ن رية التوور سببا لتش 25 
4
 .  141: هدم ن رية التوور في عشرين س اال ،  ص: هارون يحيى 
5
 .  131: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 



 25 

 
مليدون  355 - 245متحجدرة لعنكبدوت ير،دع إلدى  :الشاهد الحفري الرابع 

سددنة ، ولددم يحدددث لهددا ه  ت يددر وال توددور داروينددي وال مو،دده ، فهددي ال 

. 1يوم، كما هو ُمبدين فدي الصدورة ايتيدةتلتلف عن العنكبوت التي نعرفها ال

.!! 

 

 
 

 118 -42لجدرادة عاديدة تعدود إلدى متحجدرة   :الشاهد الحفاري الخاام    

مليون سنة، وكل منهما يشدبه ،نسده المو،دود اين ، كمدا هدو مبدين الصدور 

 :2ايتية

 
 

 

                                                 
1
 .  31: ص  1هيلس الللق ،   : ن يحيىهارو. نقلها الباحث ابو الحب هللا من هيلس الللق  
2
 .  312، 314: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
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 جرادة عادية 

الكويالكانت ، حفرية سمكة السليالكانت هو  :الشاهد الحفري السادس       

كدان يُعتقددد هنهددا سددمكة منقرضددة منددذ عشددرات الماليددين مددن السددنيين ، وبنددى 

عليها التووريون هوهاما وخياالت كثيرة بدعوى هنها توورت من البحر إلى 

البر، وهنها حلقة وسيوة بين السمو والفقريات البرية، وهنها اختفت منذ نحو 

تدم اصدوياد هدذ  السدمكة فدي عددة لكن الحقيقة لم تكن كذلو ، فقد . سنة 111

سدمكة ، كمدا ُعثدر لهدا علدى  211منايق من العدالم فاصدويد منهدا هكثدر مدن 

وبعدد البحدث تبدين هن السدمكة . مليدون سدنة 411حفريات تعود إلى هكثر من 

ليست كما تليلها التووريون، وإنما هي مدا تدمال كمدا كاندت فدي القدديم دون 

 .1وة بدين األسدما  والكائندات البريدةه  توور ممعوم، وال كانت حلقة وسي

فال هي توورت توورا داروينيا وال توورا مو،ها ، وهي بحق دليل قوعي 

 :2على بوالن القول بالتوور العيو  بنوعيه، والصورة ايتية تبين الو

                                                 
1
نقد ن ريات التوور : محمد برباب و .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  

 .على الشبكة المعلوماتية   /  http://www.hurras.org:  منتديات حراو العقيدة، موقع
2
على الشبكة  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة  اين التوور يا دعاة التوور :هبو حب هللا و .  31: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى  

 .المعلوماتية 
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متحجرتان لنوعيصن من الجمبر  ، األول ير،دع : الشاهد الحفري السابع    

وهما . مليون سنة 251 -11، والثاني يعود إلى مليون سنة  281 -142إلى 

المو،ود في  ماننا، وهما دليالن قوعيان  -الروبيان -يشبهان تماما الجمبر 

على بوالن خرافة التودور العيدو  بنوعيده الددارويني والمو،ده، كمدا هدو 

 :  1مبين في الصور ايتية

  

                                                 
1
 . 315، 15: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 



 28 

 
   
دوة الحصدان، تر،دع حفريدة قديمدة لسدريان حد :الشاهد الحفاري الثاامن    

مليون سنة، لم يحدث لها ه  ت يدر وال تودور دارويندي وال  441 -443إلى 

مو،ه، فهي متوابقة تماما مع سدريان حددوة الحصدان المو،دود اليدوم، كمدا 

 :   1هو مبين في الصورتين ايتيتين

 
      

مليدون  54 -31سمكة الرنجدة تعدود إلدى حفرية   :الشاهد الحفري التاسع  

ة، وهددي تشددبه تمامددا سددمكة الرنجددة المو،ددودة حاليددا، كمددا هددو مبددين فددي سددن

 .، فأين خرافة التوور العيو  الممعوم ؟؟2الصورتين هدنا 

 

 
                                                 

1
 .  28: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
2
 .  53: ص   1هيلس الللق ،   : يحيى هارون 
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مليدون  15متحجدرة لسدمو القدرر تر،دع إلدى  :الشاهد الحفري العاشر     

سنة وهي تشبه سمو القرر المو،ود فدي  مانندا ، ولدم يحددث لده ت يدر وال 

 :  1يني وال مو،ه ،كما هو مبين في الصورتين هدنا توور دارو

 

 

 
 

- 45لسدمكة يدائرة تر،دع إلدى حفريدة   :الشاهد الحفري الحادي عشر     

، فهي على حالها إلى يومنا ةمليون سنة لم تت ير ييلة تلو المدة الوويل 111

هددذا، فلددم تتوددور توددورا داروينيددا وال مو،هددا، كمددا هددو ُمبددين فددي الصددورة 

 :  2يةايت

 

                                                 
1
 .481، 314: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
2
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة  اين التوور يا دعاة التوور :هبو حب هللا  
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متحجددرة سددمكة كددوركي اات الع ددم ، : الشاااهد الحفااري الثاااني عشاار    

تر،ددع إلددى عشددرات ماليددين السددنين ، ولددم يوددره عليهددا ه  ت يددر وال توددور 

دارويني وال مو،ه ، وهي تشبه تماما نفس السمكة المو،ود اين ، كمدا هدو 

 : 1مبين في الصور ايتية

 

 
  
 51حفريدة ليدفدا متحجدر يعدود إلدى   : ث عشارالشاهد الحفري الثال      

مليون سنة ما يمال على شكله ويشبه تمامدا اليدفادا الحاليدة كمدا هدو ُمبدين 

  .2:في الصورتيصن ايتيتيصن

 
 

مليدون  121متحجدرة لسدلحفاة تر،دع إلدى  : الشاهد الحفري الرابع عشر   

تُشدبه تمامدا  سنة ، لم تت ير وال تودورت تودورا داروينيدا وال مو،هدا، وهدي

 .3السلحفاة في  ماننا

                                                 
1
 .  44،  32: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
2
على الشبكة  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة  اين التوور يا دعاة التوور :هبو حب هللا  و.  11: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 

 .المعلوماتية 
3
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة  اين التوور يا دعاة التوور :هبو حب هللا  
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 111متحجددرة لتمسدداح ير،ددع إلددى : الشاااهد الحفااري الخااام  عشاار     

مليددون سددنة، وهددو يشددبه تمامددا التمسدداح المو،ددود اليددوم، فلددم يتوددور توددورا 

 . 1:داروينيا وال مو،ها، كما هو مبين في الصورتين هدنا 

 
 

 
 

متحجددرة لسددحلية تواتددارا   : -السااادس عشاار -الشاااهد الحفااري األخياار    

مليددون سددنة، لددم تت يددر وال توددورت توددورا داروينيددا وال  211تر،ددع إلددى 

 .1مو،ها، تُشبه تماما نفس السحلية المو،ودة اليوم

                                                 
1
 .  534: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 



 32 

  
 

هي من باب التمثيل ال الحصر، وهي هدلة قوعيدة  تل  الشواهد الحفرية     

هضدفنا إليهدا بداقي  حاسمة تنقض خرافة التودور وتهددمها مدن هساسدها،  وإاا

هدلدددة السدددجل الحفدددر  فدددال شدددو هنهدددا تثبدددت قوعدددا بودددالن القدددول بدددالتوور 

ولذلو هبفل عمر شريف تلو األدلدة والشدواهد الماديدة مدن ،هدة، . العيو 

وقمم من ،هة هخرى ادلدة السدجل الحفدر  وقددم عليهدا شدواهد  المائفدة مدن 

كمدا سدنبينه –ات وعندما هشدار إلدى بعدض شدواهد علدم الحفريد. علم الوراعة 

ومن كل الو يتبدين هن . لم يكن في صدد الدفاا عن التوور العيو  -الحقا

الر،ل لم يكن موضوعيا وال حياديا في موقفه من معويات السدجل الحفدر  

التي هدمت التوور العيو  ، وإنما كان محرفا ومدلسا ومتالعبدا انتصدارا 

واهد كثيدرة مدن تحريفاتده وسنذكر شد. لعقيدته التوورية وتعصبا لها بالبايل

 .وم الواته التوورية في الفصل الثالث

 

هن هحيدداًء عاشددت ولددم تتوددور عددم كمددا هظهددر السددجل الحفددر  : سااابعا      

 –انقرضت ولم تتر  سدلفا ؛ وهن هحيداء ظهدرت مدن دون مقددمات تووريدة 

وهنها عاشت منذ القديم وما تمال إلى اليدوم مدن دون هن يحددث  –دون سلف 

توور عيو  ؛ فإنه هظهدر هييدا هن هحيداًء ظهدرت فجدأة ومدن دون  لها ه 

سلف توور  وما تمال إلى اليوم كمدا هدي إال فدي بعدض الت يدرات الشدكلية 

 . 2القليلة ، فقد ظهرت عليها تعديالت ض يلة

                                                                                                                                            
1
على  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة  اين التوور يا دعاة التوور :و حب هللا وهب.  33، 32: ص  1الللق ،   هيلس : هارون يحيى 

 .الشبكة المعلوماتية 
2
السجل االحفورى :  هحمد يحيى و.  141: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 

 . /http://creationoevolution.blogspot.com: ن رية التوور وحقيقة الللق ، الموقع: ، مدونة   ال للتوور:يقول 

http://therealityofevolution.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html
http://therealityofevolution.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html
http://therealityofevolution.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html
http://creationoevolution.blogspot.com/
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الو النوا من األحياء ال يلتلف عن األحياء األخدرى التدي انقرضدت وال    

وم، فهو لم يتوور عيويا ، ألنه لدم ي هدر مدن عن التي ما تمال حية إلى الي

سلف ، وإنما ظهر فجأة ك ير  من األنواا األخرى ، وبقي على يبيعته إلى 

لكنه يلتلف عن األنواا التي هشرنا إليها سابقا في هن مقارنة حفرياته . اليوم

فهل هذا توور . مع نوعه المو،ود اليوم نجد فيه اختالفات وتعديالت ض يلة

إنه ليس كذلو، ألن هذا النوا من األحياء لم يتوور عيدويا فدي  .عيو  ؟

هصله ونشأته، وإنما حدعت فيه ت يرات قليلدة ،ددا بدين هفدراد سدالالت الندوا 

الواحددد إمددا بسددبب تنوعددات هفددراد النددوا الواحددد بواسددوة التناسددل كمددا هددو 

 –مالحددب بددين سددالالت البشددر، وإمددا هنهددا ت يددرات حدددعت بسددبب همددراج 

مدن الدو مدثال هن   . فأحددعت تشدوهات وت يدرات فدي بعدض األفدراد  -يفرات

لدى بعض البشر ستة هو سبعة هصدابع، لكدنهم بقدوا بشدرا ولدم يتودوروا إلدى 
 . هنواا هخرى

تنوعاتؤ عانويةً ضمن الندوا الواحدد بددال ))  هيتل  الطفرات والتغيرات     

ا الحدال يتفدق وبهدذ .من إظهار نوا واحد يتحول تدريجيا من شكل إلدى آخدر

السجل األحفور  مع ما يعلمه مربو الحيوانات والنباتات منذ  من، وهو هنَّ 

بيدر اعتياديدة مدن الدورود هو مثيدرة و انتقاء سالالت معينة قد يندتج تنوعدات

وهدذ  الت يدرات .  1((الكالب، لكن هيًصا منهما ال يت ير عن كونده وردة هو كلبدا

لتماو  ال بالتوور ، فهو  لديس تودورا األخيرة ضمن النوا الواحد تحدث با

عيويا داروينيا وال مو،ها، ألنه ال يُ ير النوا وإنما يبقى محصورا ضمن 

سالالت النوا الواحد بالتماو   كما هو واض  بين سالالت بندي آدم ، فهدي 

وعليدده فددإن و،ددود هددذا النددوا مددن األحيدداء فددي  .ِعرقددالونددا : كثيددرة ومتنوعددة

حاسدم علدى بودالن القدول بدالتوور العيدو  ، وال  السجل الحفر  هو دليل

يص  استلدام تلو الت يرات الي يلة للقول به، ألنها تُثبت الللق اللداص ال 

 .التوور العيو 

 

إن من ههم المعويات والحقائق التي هظهرها السجل الحفر  هي : ثامنا      

مدا يُعدرف  هنه يُبول القول بتوور اكنسان من حيوان ، وينفي القدول بو،دود

فقدد كشدف . بأشبا  البشر الذين تودور مدنهم اكنسدان حسدب  عدم التودوريين

السددجل الحفددر  و،ددود حفريددات وآعددار ومميددمات إنسددانية كثيددرة ومتنوعددة 

ولددم يتوددور مددن قددرود وال مددن  ُخلددق خلقددا خاصددا تشددهد كلهددا بددأن اكنسددان

سددلف  هشددباهها ، وال كانددت لدده حلقددات وسدديوة بيندده وبينهددا، وال كددان لهمددا

                                                 
1
ن رية التوور وحقيقة الللق، على الشبكة " مدونة "/ فصل من كتاب تصميم الحياة ( "قود همل دارون المف)السجل األحفور   

 . المعلوماتية 
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والدددليل علددى الددو الشددواهد . مشددتر  ، وال كددان ألشددبا  البشددر و،ددود هصددال

والمعويددات الكثيددرة والمتنوعددة التددي تيددمنها السددجل الحفددر ، وسددنذكرها 

 :ضمن المجموعات الثالث ايتية

        

تتيمن األدلة والشدواهد مدن الحفريدات والمالمد  واللصدائل :  األولى    

تنفددي القددول بددالتوور العيددو  بنوعيدده الدددارويني الوبيعيددة البشددرية التددي 

إن معويات السجل الحفر  قد فصلت في األمر، وال يصد   أولها. والمو،ه

تركها والت افل عنها قصدا وتالعبا وعنادا وتهربدا وتقميمدا كمدا فعدل عمدرو 

شددريف، عددم البحددث عددن مددماعم وشددبهات ،ديدددة مددن علددوم هخددرى انتصددار 

  فمددن حقائقدده هندده هعبددت هن األحيدداء ظهددرت فجددأة.  اللعقيدددة التووريددة وههلهددا

ومنهدا هنده هظهدر . وبأعداد كبيرة وكاملة التكوين ومن دون مقدمات تووريدة

هن هحيدداء كثيددرة عاشددت ولددم تتوددور عددم انقرضددت ولددم تتددر  خلفددا لهددا وال 

ومنها هحيداء هخدرى ظهدرت ولدم . 1ُو،دت في السجل حلقات وسيوة انتقالية

كددل الددو يعنددي قوعددا بوددالن القددول بددالتوور العيددو  و. تتوددور إلددى اليددوم

هصدال بدين كددل األندواا، وهن اكنسددان هدو نفسده ظهددر فجدأة ولددم يتودور مددن 

فاكنسدان ك يدر  مدن األندواا ظهدر فجدأة   .القرود وال من بيرها من األحيداء

وهذا الددليل القوعدي يكفدي . 2بللق خاص منفصل من دون مقدمات توورية

وشبهات التووريين وعند  يسق  وينهدار كدل مدا كتبده وحد  لهدم كل مماعم 

. عمرو شريف والتووريون في دفاعهم عن خرافة التوور العيو  بنوعيه

وهمددا المالمدد  والصددفات المتباينددة بددين البشددر فهددي ليسددت مالمدد  تووريددة، 

وإنما هي مالم  ت يدرت بفعدل التدموا  بدين البشدر، فهدي مدن م داهر تبداين 

لنوا البشدر  وليسدت تودورا عيدويا داروينيدا وال سالالت بني آدم ضمن ا

، لكددن كددل تلددو  -الوفددرات –مو،هددا، وقددد يكددون بعيددها بسددبب األمددراج 

 .الت يرات ال يُمكنها هن ت ير النوا البشر ، وكل هنواا األحياء األخرى

 
،علدت بعدض تلو الحقيقة القوعية النافية للتوور العيو  والهادمدة لده      

. ه . و  :مدنهم. ربدم ملالفتهدا لعقيددتهم التووريدة  بهدا التووريين يعترفون

، " نشأ فجأة ))" سولمان ، و دبليو دافيس قالوا بأن اكنسان . ب . فيلي، وه 

سدتيفن بدا  وقدال التودور  . 3((بدون سدلف تودور  : "  هو بعبارة هخرى

سنة من البحدوث الدعائيدة للتودور فدي هصدل  151إنه ربم مرور :))  بولد

                                                 
1
 .  14: العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
2
خلق ال توور، : وفريق من العلماء .  24: العلم وهصل اكنسان ، در،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين   

الحجج العصماء في نقض ن رية داروين في : و ابن خليفة. 81: ، ص 1483، دار النفائس ، بيروت ،  2تر،مة إحسان حقي ، ي 

 .  48: ، ص 1411النشوء واالرتقاء، موبعة خالد بن الوليد، دمشق ، 
3
 .على الشبكة المعلوماتية  (( بو حب هللا ه)) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF
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فقددد اكتشددفوا هن الحفريدات تبددين ظهددور الكائندات البشددرية األولددى :  اكنسدان

وهن الفرضيات ، فجأة على األرج ، مع عدم و،ود الجد األشبه بالقرود لها

 . 1((الموضوعة كسيناريوهات لهذا التوور هي ملتلفة ومتناقية الثالعة

 

توددور مددن هشددبا  البشددر،  يدددعي التووريددون هن االنسددان :الاادليل الثاااني     

وهم حلقات انتقالية بين القرود واكنسان، هو مع سلف مشتر  ، عاشوا فيما 

و عمهددددم هددددذا ( . م و1،2-2،8) 2سددددنة 1211111  - 2811111: بدددين 

قوعا بما اكرنا  في الدليل األول، وبما بينتده بعدض المتحجدرات التدي بايل 

وتفصيل . هعبتت هن االنسان كان مو،ودا قبل ه الء هشبا  البشر الممعومين

م 1411سنة )) الو هن عالمة الحفريات المشهورة مار  ليكي  اكتشفت في 

لدة فدي دنيدا آعارا ًألقدام بشدرية هعدارت ضدجة هائ، بمنوقة ليتولي في تنمانيا 

حيث هشارت البحدوث إلدى هن تلدو ايعدار كاندت مو،دودة فدي يبقدة ، العلوم 

وقد كتب راسل تاتل الذ  شاهد آعار تلو األقدام ، ، مليون سنة  3.2عمرها 

مدن الممكدن هن يكدون هومدو سدابيانس صد يرا حدافي القددمين قدد : "  ما يلي

القابلددة للتمييددم ، ال  وعنددد دراسددة كددل السددمات التشددكلية، خلَّددف هددذ  ايعددار 

يمكددن التمييددم بددين هقدددام األفددراد الددذين خلفددوا تلددو ايعددار وبددين هقدددام البشددر 

 : 4كما هو ُمبين في الصور ايتية. 3(( "العصريين

 

كشفت الدراسات المحايدة التي ه،ريت على آعار األقدام عن هصحابها )) و  

هعراً متحجرا كنسدان  21ذ  من وفي الواقع، تألفـت آعار األقدام ه. الحقيقيين

وهيدد هدذ  . هعدراً كنسدان يصد ر  عمدرا 21عصر  في العاشرة من عمر  و

دون ،ونسددون :  النتيجددة مشدداهير علمدداء األنثروبولو،يددا القديمددة مددن همثددال

وكشدف تدديم . واللددذصين فحصدا ايعددار التدي اكتشددفتها مدار  ليكددي. وتديم وايدت

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
2
 .214،  24: هدم ن رية التوور في عشرين س اال ،  ص: هارون يحيى 
3
هدم ن رية التوور في : و هارون يحيى.لى الشبكة المعلوماتية ع (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  

 . 24: عشرين س اال ،  ص
4
 .214،  24: هدم ن رية التوور في عشرين س اال ،  ص: هارون يحيى 
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هدندى شدو فدي هن هدذ  ايعدار تشدبه آعدار ال يو،دد : "  وايت عن هفكار  قائال

فدإاا تُدر  هحددد هدذ  ايعدار اليدوم علدى رمدال هحددد ، هقددام اكنسدان العصدر  

شواي  كاليفورنيا ، وس ل يفل في الرابعة من عمر  عن ماهيتها، سيجيب 

ولدن يسدتويع هدذا الوفدل، وال هندت . على الفدور هن شلصدا مدا مشدى هندا  

ات ايعددار األخددرى الموبوعددة علددى رمددال كددذلو، التمييددم بينهددا وبددين م دد

 .1(( "الشاي  

اكتشفت  ،مجمة وهي عبارة عن ساحلنثروباو تشادينسيم حفريةومنها     

ة، وتشبه اكنسان ماليين سن 1بعمر يصل إلى  2112في صيف   التشاد في

الحالي، وُوصفت هييدا بأنهدا شدبيهة باكنسدان وتعدد هقددم عيدو فدي العائلدة 

ألن تلو الحفرية تعني هن اكنسدان سدبق هشدبا  البشدر الممعدومين . 2البشرية

التدددي  Australopithecusبدددأن القدددردة الجنوبيدددة  علمدددا. بماليدددين السدددنيين

 .3يين سدنة حسدب تقدديراتهممال 5عمرها : ن هن اكنسان توور منها يمعمو

 .وسنعود إلى هذ  الحفرية الحقا 

قدم العلماء األميركيون دلديال : )) م 2114في سنة ومن الو هييا هنه        

،ديدددا علددى هن ن ريددة دارويددن فددي النشددوء واالرتقدداء كانددت خوددأ، والددو 

بكشددف فريددق عددالمي مددن علمدداء هصددول الجددنس البشددر  مددن ،ددامعتي كددين 

رنيا النقاب عن هقددم هعدر معدروف للبشدر علدى و،ده األرج، ستيت وكاليفو

وهو هيكل ع مي إعيوبي يبل  عمر  حدوالي هربعدة ماليدين وهربعمائدة هلدف 

وهعلن فريق البحث همس اللميس هن اكتشاف  ".هرد "سنة هيلق عليه اسم 

يثبت هن البشر لم يتووروا عن هسدالف يشدبهون قدردة الشدمبانم ، " هرد "

هو  4((الفتراضات القديمة بدأن اكنسدان تودور مدن هصدل قدردمبولين بذلو ا

فاكنسدددان هسدددبق ظهدددورا مدددن هددد الء هشدددبا  البشدددر .بيدددر  مدددن الحيواندددات

 .!!الممعومين فكيف يتوور منهم ؟؟

تلو الحقائق هي هدلة قوعيدة تنفدي الدمعم بدأن االنسدان تودور مدن هشدبا       

مما يعندي . ه وبين سلف سابقبشر تقدمو   منيا كانوا هم الحلقة المفقودة بين

                                                 
1
توور في هدم ن رية ال: و هارون يحيى.على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  

 . 24: عشرين س اال ،  ص
2
ار إلى ه  مدى تمتد آعار اكنسان ؟ ولمااا ال تدعم هذ  ايعو .  https://ar.wikipedia.org/wiki: الموقعنقد ن رية التوور،  

مدونة نسف و .  http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.htmlبراهين االيمان : موقع، ن رية التوور ؟

-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog :اكتشافات ملالفه لن رية التوور االنسان و القرد ، موقع : اكلحاد

post_1532.html    .و ،و،ل وحفرية لوسي،  موقع الباحثون المسلمون :http://muslims-res.com . / 
3
 :االنسان و القرد ، موقع  اكتشافات ملالفه لن رية التوور: مدونة نسف اكلحاد  

http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html   .
 

4
  http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2009/10/3/-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A- 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2009/10/3/-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%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
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هن االنسان كان هسبق منها ، وهن ه الء هشبا  البشر  ليسدوا حلقدات وسديوة 

 .  وإنما هم من خرافات التووريين، هو هم من القردة قلبا وقالبا

مفاد  هن التووريين  عموا هن االنسدان تودور عدن هشدبا  : الدليل الثالث     

ين القرود او هسالف قرود، فه الء هشابه البشر ، فهم حلقات وسيوة بينه وب

وقسدموا تلدو . البشر هم هشبا  قرود من ،هة، وهشدبا  بشدر مدن ،هدة هخدرى 

األشددبا  الممعومددة إلددى  هربعددة تقسدديمات تنتهددي باكنسددان المعاصددر حسددب 

مليدون سدنة  1 - 4: القدرد الجندوبي عدار فيمدا بدين :الترتيب الممندي ايتدي 

 1,4إلدى  1,1عدار حتدى علدى اسدتلدام األدوات عدم اكنسدان القدادر . خلت 

نسددان رودلددف األكثددر توددوراً مددن اكنسددان السددابق عددم إ .مليددون سددنة ميددت

عددم اكنسددان المنتصددب القامددة .  مليددون سددنة 2,8و  2,5يتددراوح عمددر  بددين 

عددم هخيددرا ظهددر اكنسددان العاقددل حسددب . مليددون سددنة  1،2ير،ددع إلددى نحددو 

    .1 عمهم

يلددة قوعددا وهددي مددن خرافددات التوددوريين الددذين هسسددوا تلددو المددماعم با    

والمعويات .عقيدتهم التوورية  من البداية على ملالفة العلم والشرا والعقل

واألدلة الصحيحة على بوالنها كثيرة، منها هوال بما هنه سبق هن هعبتنا  بأدلة 

السجل الحفر  بأن كل األنواا ظهرت فجأة وبأعداد كبيرة وكاملدة التكدوين 

ولم تتوور من بعيها وال كان لها سلف ،وهن التي انقرضت لم تتودور ولدم 

تتر  خلفا، والتي بقيت إلى  ماننا لم تتودور هييدا ، فدإن هدذا يعندي بودالن 

فبمدا هن هندواا  . القول بأن اكنسان توور عن ه الء هشبا  البشر الممعومين

بعيدها فهدذا  األحياء التي سبقت اكنسان في ال هور لم تتوور عيدويا مدن

يعني حتما ان اكنسان هو هييا لم يتوور من حيوان هسدبق منده ، وإنمدا هدو 

 .هييا خلق خلقا خاصا منفصال

 

هنه عَبُت بأدلة صحيحة  هن اكنسان عاصر القردة الجنوبيدة ، ومنها أيضا    

بل وتقدمها هييا، بددليل متحجدرات األقددام التدي اكتشدفتها عالمدة الحفريدات 

، وحفرية آرد  ساحلنثروباو تشادينسيم وبدليل حفرية. بتنمانيامار  ليكي 

فاكنسدان ظهدر قبدل . سبق هن بيندا  ووعقندا م كما 2114التي هعلن عنها سنة 

تلو القردة من هشبا  البشر الممعومين وعاصرهم هييا فكيف يتودور مدنهم 

 . !!؟؟

م  بقايددا 1412هن األنثربولددو،ي رتشددارد ليكددي اكتشددف فددي سددنة ومنهااا    

عم اُكتشدفت حفريدة . 2،مجمة ير،ع تاريلها إلى مليونين ونصف مليون عام

                                                 
1
 .214،  24: ية التوور في عشرين س اال ،  صوهدم ن ر. 223: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
2
 . على الشبكة المعلوماتية /    http://www.hurras.org:  نقد ن ريات التوور منتديات حراو العقيدة، موقع: محمد برباب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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بأسدددتراليا تداولتددده وسدددائل اكعدددالم  2111ر ينددداير هخدددرى مماعلدددة فدددي شددده

اكنسددان عاصددر بعددض هشددبا  البشددر الممعددومين،  وهددذا يعنددي هن .1الدوليددة

 . !!فكيف يتوور منهم ؟؟. وتقدم على آخرين عم عاصرهم يبعا

 

إن ممدا يثبدت معاصدرة اكنسدان لهد الء هشدبا  : ومن تل  المعطياات أيضاا   

مليون  1،1حث لويج ليكي اكتشف كوخا عمر  الباالبشر الممعومين هو هن 

سنة فدي هوائدل السدبعينات مدن القدرن العشدرين ، فدي منوقدة هلددوفي ،دور  

بافريقيا فدي الوبقدة الثانيدة مدن يبقدات األرج، وفيهدا عاشدت هندواا القدردة 

فكلهدم عاشدوا فدي نفدس . الجنوبية وهشبا  البشدر الممعدومين واكنسدان هييدا

الكوخ هو متحجر قديم ُمثير للدهشة، ومن بقايا هكواخ  والو.  الفترة والوبقة

ممدا . ما يمال يستلدمها بعدض األفارقدة  فدي مندايق مدن إفريقيدا إلدى اليدوم 

يعنددي هن اكنسددان هددو الددذ  بنددا  ، وهندده كددان معاصددرا للقددرد الجنددوبي ولَِمددا 

. 2يُسمى بأشبا  البشر، وانه لم يتوور من القرد وال مما يُسدمى بأشدبا  البشدر

 . !!فكيف يتوور منها وهو معاصر لها ؟؟

المتحجدرات سدتيفن بدا  للتوور  عالم  اعتراف هام وخوير ،داومنها    

مااا َحلص بُِسلصمنا في التوور إاا كاندت هندا  عدالث : ))"بولد ، فقال متسائال 

القدردة الجنوبيدة اكفريقيدة والقدردة -سالالت من الكائندات الشدبيهة باكنسدان 

تعيش معاً فدي نفدس  -القوية واكنسان القادر على استلدام األدواتالجنوبية 

الفترة الممنية، ومن الواض  هن هياً منها لم ينحددر مدن ايخدر؟ وفدوق الدو، 

ال تبد  هية ساللة من السالالت الثالث هية ميدول تووريدة هعنداء فتدرة بقائهدا 

إنددده اعتدددراف صدددري  مدددن تودددور  ملدددتل فدددي . 3" !!..((علدددى األرج

حفريدددددات يهددددددم حكايدددددة تودددددور اكنسدددددان مدددددن هددددد الء هشدددددبا  البشدددددر ال

الممعومين،ألندده ال يُمكددن هن يتوددور منهددا وهددو معاصددر وملددال  لهددا، بددل 

 .  !!وظهر قبلها  ؟؟

من الباحثين األمريكيين الملتصين فدي الحفريدات هن فريقا ومنها أيضا      

سدان الحدديث فدي قد تدم العثدور علدى هياكدل ع ميدة كثيدرة لإلن هشار إلى هنه

يبقددات قديمددة، تعددود إلددى  مددن مددا قبددل التدداري، تشددهد بددأن اكنسددان الحددالي 

عاصر القرود الشبيهة بالبشر، لكن التودوريين تجاهلوهدا عمددا ألنهدا تبودل 

فان ر إلى هذا التصرف، إنه من سدلوكيات التودوريين  . 4ن ريتهم التوورية

                                                 
1
 . لوماتية على الشبكة المع/    http://www.hurras.org:  نقد ن ريات التوور منتديات حراو العقيدة، موقع: محمد برباب 
2
 -مدونة نسف اكلحاد سابقا –، مدونة باكوب  3الجمء  و معيالت ن رية التوور، األصول ال امية لإلنسان؛  

http://backupno.blogspot.com/2012/09/3_19.html  ،على الشبكة المعلوماتية. 
3
  .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) هكاايب توورية ،  مدونة :  هبو حب هللا 
4
 .  15: خلق ال توور ، ص: فريق من العلماء 

http://backupno.blogspot.com/2012/09/3_19.html
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. اللددداا وإخفدداء الحقددائقالددذين هقدداموا عقيدددتهم التووريددة علددى التحريددف و

منهم عمرو شريف الذ  مارو ملتلدف هندواا التمويدر واللدداا والتالعدب 

فلمدااا يلفددي التووريددون تلددو الحفريددات إن كددانوا . كمدا بينددا  فددي كتبنددا هددذا 

ر الحق والعلم؟؟. يولبون الحق؟؟  !!وهل من يولب الحق والعلم يُلفي ويموص

بودالن القدول بدأن اكنسدان تودور وهليس الو التصرف هو دليل دامد  علدى 

 . من ه الء هشبا  البشر الممعومين؟؟ 

فددو إنسددان بمنوقددة هدددار بأعيوبيددا  هندده اُكتشددفوماان تلاا  المعطيااات أيضااا    

وهدذا يعندي هن اكنسدان عاصدر . 1هلف سنة 311ير،ع عمر  إلى مليونيصن و

نهم فكيف يتودور مد. ه الء هشبا  البشر الممعومين، بل وظهر قبل بعيهم 

وهلديس مدن الكدذب واللدداا القدول بدأن االنسدان تودور مدن  !!وهو كذلو ؟؟

 .  !!ه الء؟؟

هلددف سددنة ،  211حفريددة الوفددل توركانددا ، تر،ددع إلددى مليددون وومنهااا      

كدان يدويال ونحيفدا، ويشدبه ))" : بقولده وصفها التوور  دونالدد يوهانسدون

لذ  يعيشون عند خد  في شكله الجسماني ونسب هوصاله األفارقة الحاليين ا

وعلى الربم من ص ر سنه، فإن هوصداله تيداهي فدي مقاييسدها ، االستواء 

. 2(( "تقريبدا متوسد  مقدداييس الدذكور البدديض البدال ين فددي همريكدا الشددمالية 

 :3كما هو مبين في الصورتين ايتيتين

 

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
2
 .على الشبكة المعلوماتية  (( حب هللا  هبو)) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
3
: ص 1هيلس الللق ،   : وهارون يحيى.على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  

213 ،215. 
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وقدددال عدددالم األنثروبولو،يدددا القديمدددة األمريكدددي آالن ووكدددر عدددن تلدددو      

بمقددور عدالم الحفريدات العداد  هن يفدرق بدين : "  إنه يشو فدي هن: ريةالحف

واكدر "((.الهيكل الع مي األحفور  وبين الهيكل الع مي كنسدان عصدر 

تشدبه كثيدرا ،مجمدة اكنسدان : ))"  عن نفسه بأنه ضدحو عنددما رآهدا ألنهدا

 .1(( "النياندرتالي 

على و،ود مجتمعدات  هو انه قد دلت معويات حفرية وآخر تل  المعطيات  

ملتلوة مما يُسمى بأشبا  البشر واكنسان ، وتفصيل الو هو هنها دلت علدى 

هن إنسان نايندرتال وإنسدان كرومدانيون واكنسدان الحدالي قدد تماو،دوا فيمدا 

ه  هن االنسان كان معاصرا وملالوا لما يُسمى بأشبا  البشر، فكيف . 2بينهم

، هلدديس مددن المسددتحيل هن !!معهددا ؟؟يتوددور منهددا وهددو قددد خالوهددا وتددماو  

 .  !!يحدث الو، ومن الكذب واللداا القول به ؟؟

 

وبناًء علدى الدو فمدااا تعندي تلدو الشدواهد الحفريدة ؟؟، إنهدا تعندي قوعدا      

وببساية هن اكنسان لم يتوور عن ه الء هشدبا  البشدر الممعدومين، ألنده ال 

، وإنمدا يعنددي هن اكنسددان يُمكدن هن يتوددور منهدا وهددو معاصددر وملدال  لهددا 

ُخلددق خلقددا خاصددا ومنفصددال عددن بيددر  مددن األنددواا التددي عاصددرته ، ولددم 

 .  يتوور منها، وال هي توورت من بيرها كما بينا  سابقا

مفدداد  هن ممددا يُبوددل  عددم : -ماان المجموعااة األولااى –والاادليل الرابااع    

لقة وسيوة بينه التووريين بأن اكنسان توور عن هشبا  البشر الذين كانوا ح

وبين القردة ، هو سلف آخر، هو هن هد الء األشدبا  الممعدومين لدم يكدن لهدم 

و،ددود هصددال، فهددم إمددا هنهددم كددانوا كلهددم هو بعيددهم قددردة، هو كددانوا كلهددم هو 

فهدد الء األشددبا  مددن خرافددات التوددوريين وهوهددامهم  بدددليل . بعيددهم بشددرا

 : المعويات واألدلة ايتية

ن مدن معويدات السدجل الحفدر  هن األحيداء لدم تتودور مدن فقد تبيمنها       

بعيها،وإنما كل األندواا ظهدرت فجدأة كاملدة مدن دون سدلف ، عدم منهدا مدن 

انقددرج ولددم يتددر  خلفددا وال توددور، ومنهددا مددن بقددي إلددى اليددوم مددن دون هن 

. يتوور، ولم تو،د هية حلقات انتقالية بين األنواا كما سدبق هن بيندا  ووعقندا 

ال فقدد دلدت الحفريدات هن القدردة الجنوبيدة التدي هدي هصدل هشدبا  من الو مدث

البشدددر الممعدددومين ظهدددرت فجدددأة كاملدددة دون مقددددمات تووريدددة ، وكدددذلو 

االنسدددان ظهدددر فجدددأة كدددامال هييدددا دون سدددلف تودددور ، ولدددم يو،دددد انتقدددال 
                                                 

1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
2
تاري، : و هرنولد توينبي.  114: ، ص 1483، دار النفائس ، بيروت ،  2خلق ال توور، تر،مة إحسان حقي ، ي : فريق من العلماء   

و . 244 243: ص 1والموسوعة العربية الميسرة،   . 32: ص 1،   1181البشرية، تر،مة نيقوال  يادة، الدار األهلية، بيروت ، 

 .  12: ، ص1482الت البشرية، م سسة عم الدين ، بيروت ، السال: الميرا اسماعيل
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فالبشددر ك يددرهم مددن األنددواا األخددرى لددم يكددن ظهددورهم . 1تدددريجي بينهمددا

تلدو المعويدات هدي هدلدة قوعيدة تنفدي وتبودل حكايدة و. تووريدا وال متددر،ا

 .  و،ود هشبا  البشر الممعومين

 

فقد سبق هن بينا هن بعض الحفريدات هعبتدت هن االنسدان كدان ومنها أيضا     

له و،ود قبل هشبا  البشر الممعومين مثل متحجرة األقدام بتنمانيا، وحفريدة 

ن لم يتوور من ه الء األشبا  وهذا يدل قوعا على هن اكنسا. هرد  بإعيوبيا 

مما يعني هنه ه الء األشبا  إما هنهم كانوا قدردة . وال يص  القول بذلو هصال

 .هو بشرا ،هو لم يكن لهم و،ود هصال وإنما هم من خرافات التووريين

وهددددددددي عبددددددددارة  سدددددددداحلنثروباو تشادينسدددددددديم حفريددددددددةومنهااااااااا    

 1م  بعمدر يصدل إلدى 2112فدي صديف   التشداد اكتشفت فدي ،مجمة عن

ماليين سنة، وتشبه اكنسان الحالي، وُوصفت هييا بأنها شبيهة باكنسان 

بشددكل حاسددم هن  الجمجمددة وتُعددد هقدددم عيددو فددي العائلددة البشددرية، وتُبددين

ين المعروفددة بأشددبا  البشددر بدد بالحلقددة المفقددودة الفكددرة القديمددة المتصددلة

ما هي إال هدراء، وال بدد هن يكدون ،ليدا هن  اكنسان والقردة هو سلف آخر

، ال يمكددن التمسددو بدده شددو الددذ  كددان موضددع الحلقددة المفقددودة لددب فكددرة

ألن تلدو الحفريدة تعندي هن اكنسدان سدبق هشدبا  . 2الحفريدة مولقا بعد هذ 

بددددأن القددددردة الجنوبيددددة  علمددددا. السددددنيين البشددددر الممعددددومين بماليددددين

Australopithecus 5عمرهدا : ن هن اكنسان توور منهدا التي يمعمو 

 .3ماليين سنة حسب تقديراتهم

تلددو الحفريددة ،علددت بعددض التوددوريين يعترفددون بالحقيقددة، واللوددر الددذ    

: دانيدال ليبرمدان قدالمدنهم . شكلتها علدى التودور العيدو ، بأنهدا هادمدة لده

وقالددت مجلددة  .4"((هعددر قنبلددة نوويددة صدد يرة" االكتشدداف" يكون لهددذا سدد))"

فددي مقالهددا الددذ  هعلنددت فيدده خبددر االكتشدداف بددأن الوبيعددة المشددهورة عالميددا 

                                                 
1
 .  14: العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
2
إلى ه  مدى تمتد آعار اكنسان ؟ ولمااا ال تدعم هذ  ايعار و .  https://ar.wikipedia.org/wiki: الموقعنقد ن رية التوور،  

مدونة نسف و .  http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.htmlبراهين االيمان : موقع، ن رية التوور ؟

-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog :اكتشافات ملالفه لن رية التوور االنسان و القرد ، موقع : اكلحاد

post_1532.html    . ،موقع الباحثون المسلمون و ،و،ل وحفرية لوسي :http://muslims-res.com . / 
3
 :اكتشافات ملالفه لن رية التوور االنسان و القرد ، موقع : مدونة نسف اكلحاد  

http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html   .
 

4
إلى ه  مدى تمتد آعار اكنسان ؟ ولمااا ال تدعم هذ  ايعار و .  https://ar.wikipedia.org/wiki: الموقعنقد ن رية التوور،  

مدونة نسف و .  http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.htmlبراهين االيمان : موقع، ن رية التوور ؟

-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog :اكتشافات ملالفه لن رية التوور االنسان و القرد ، موقع : اكلحاد

post_1532.html    .و ،و،ل وحفرية لوسي،  موقع الباحثون المسلمون :http://muslims-res.com . / 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011/09/3.html
http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html


 42 

الجمجمددة المكتشددفة حددديثا يمكددن هن تقيددي علددى هفكارنددا الحاليددة بشددأن ))"

 . 1"((توور اكنسان

صددددحيفة وَكتددددب التوددددور  هنددددر  ،ددددي فددددي مقالتدددده المنشددددورة فددددي    

 :الحفريددددة قددددائالتلددددو عددددن الجدددددل الدددددائر حددددول  Guardian الجارديددددان

مهمدددا كاندددت النتيجدددة، تُبدددين الجمجمدددة بشدددكل حاسدددم هن الفكدددرة القديمدددة (("

ما هي إال هراء وال بد هن يكون ،ليدا ،ددا اين " بالحلقة المفقودة "المتصلة 

كدن التمسدو هن لب فكرة الحلقة المفقودة، الذ  يالما كدان موضدع شدو ال يم

 .2"((به مولقا بعد اين

تلددو الحفريددة ليسددت هكثددر شددبهاً باكنسددان وال هقددل شددبها بددالقردة   : وهقددول    

كما قال التووريون، وإنما هي تشبه اكنسان تماما، فهي إنسدان وليسدت مدن 

هشبا  البشر وال مدن القدردة وال مدن هشدباهها ، والددليل علدى الدو المعويدات 
 :والشواهد ايتية

لقد قامت األدلة القوعية على هن ال البية الساحقة من التووريين  :أولها      

ومنهم عمرو شريف ال يُوعق بهم فيما ينتصرون به للتوور العيو ، ألنهم 

يُمارسون التموير وال دش واللدداا مندذ  مدن دارويدن إلدى اليدوم ، مارسدو  

عمدال بيدر عن سابق إصرار وترصد، ولهم في الو سجل حافل من تلو األ

األخالقية والالعلميدة، فعلدوا الدو انتصدارا لعقيددتهم التووريدة علدى حسداب 

مجلددة العلددوم  وفديهم قالددت. 3العلدم والشددرا، ولدديس هندا موضددع تفصدديل الددو

ال يتدورا علمداء ))  :م 1425كدانون الثداني سدنة / األمريكية فدي عددد ينداير

سجوا هدلة وهميدة تتفدق التوور عن االفتراء واللجوء إلى الحيل والتدليس لين
 .4((وخيالهم وهبراضهم ليثبتوا هشياء تفتقر إلى الدليل العلمي القايع 

وبما هنهم كذلو، وهم الذين يُسيورون علدى المتداحف والمعاهدد العالميدة      

الكبرى الملتصدة فدي الحفريدات وعلدم األحيداء، فإنده  يجدب هن ال نثدق فيمدا 

موددالبتهم باألدلددة العلميددة التددي تثبددت  يقولوندده لمجددرد هقددوالهم، وإنمددا يجددب

تلددو : وعليدده فهددم إن قددالوا مددثال. هقددوالهم وال نصدددقهم إاا لددم يُ هددروا هدلددتهم

الحفرية هو بيرها هقرب شبها باكنسان وهقل شبها بدالقرد فداعلم انهدا حفريدة 
                                                 

1
إلى ه  مدى تمتد آعار اكنسان ؟ ولمااا ال تدعم هذ  ايعار و .  https://ar.wikipedia.org/wiki: الموقعنقد ن رية التوور،  

مدونة نسف و .  http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.htmlبراهين االيمان : موقع، ن رية التوور ؟

-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog :اكتشافات ملالفه لن رية التوور االنسان و القرد ، موقع : اكلحاد

post_1532.html    .و ،و،ل وحفرية لوسي،  موقع الباحثون المسلمون :http://muslims-res.com . / 
2
إلى ه  مدى تمتد آعار اكنسان ؟ ولمااا ال تدعم هذ  ايعار و .  https://ar.wikipedia.org/wiki: الموقعنقد ن رية التوور،  

سف مدونة نو .  http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.htmlبراهين االيمان : موقع، ن رية التوور ؟

-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog :اكتشافات ملالفه لن رية التوور االنسان و القرد ، موقع : اكلحاد

post_1532.html    .و ،و،ل وحفرية لوسي،  موقع الباحثون المسلمون :http://muslims-res.com . / 
3
 .نقد العقل الملحد، منشور إلكترونيا : عن الو هن ر كتابنا 
4
خلق ال توور ، : فريق من العلماء و.  212: اكسالم يتصدى لل رب الملحد ، دار القلم ، دمشق ، ص: محمد نبيل النشواتي: نقال عن 

/  http://www.hurras.org:  وور؟ ، منتديات حراو العقيدة، موقعما يجب هن تعرفه عن ن رية الت: هبو حب هللا و .   114: ص

 .على الشبكة المعلوماتية 
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إنهدا حفريدة هكثدر شدبها بدالقرد وهقدل : وإن قدالوا. بشرية وليست كمدا  عمدوا

وهددم يقولددون الددو . ، فدداعلم هنهددا حفريددة قرديددة وليسددت بشددريةشددبها بالبشددر 

لي يدددوا  عمهددم بو،ددود هشددبا  البشددر، وهشددبا  القددرود علددى اسدداو هنهددم هددم 

وعليدده فددإن الحفريددة . الحلقددة الوسدديوة بددين اكنسددان القددردة ، هو سددلف آخددر

 .السابقة هي ،مجمة إنسان وليست كما  عم ه الء التووريون 

التووريين من تلو الحفرية حتى قال  إن اضوراب وقلق: الُمعطى الثاني    

 .1"((هعدددر قنبلدددة نوويدددة صددد يرة" االكتشددداف" سددديكون لهدددذا ))": بعيدددهم  

الجمجمدددة المكتشدددفة حدددديثا يمكدددن هن ))": تقدددول" الوبيعدددة " وكتبددت مجلدددة 

   وقددال التودددور  .2"((تقيددي علددى هفكارندددا الحاليددة بشددأن تودددور اكنسددان

اندت النتيجدة، تُبدين الجمجمدة بشدكل حاسدم هن الفكدرة مهمدا ك))  :هندر  ،دي

مدا هدي إال هدراء وال بدد هن يكدون ،ليدا " بالحلقة المفقدودة "القديمة المتصلة 

،دا اين هن لب فكرة الحلقة المفقودة، الذ  يالما كان موضع شدو ال يمكدن 

فدإن الدو دليدل دامد  علدى هن الحفريدة هددي . 3"((التمسدو بده مولقدا بعدد اين

فلدو . ة إنسان وليست لكائن آخر، لذلو اضورب ه الء وتلوفوا منهدا،مجم

كانت حيوانية هو شبه بشرية، هو شبه قردية ما حدث لهم الو، بل سيسعدون 

ويفرحون بها ألنها في صدالحهم ، وتمثدل الحلقدة االنتقاليدة  الممعومدة التدي 

 .يبحثون عنها منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم

 

إن ممددا يُثبددت مددا قلنددا  هددو هن هدد الء التوددوريين اتلددذوا : لااثالُمعطااى الثا   

موقفين متندافرين وبيدر منسدجمين مدن تلدو الحفريدة، ممدا يُشدير ويددل علدى 

وتفصديل الدو إنهدم قدالوا بدأن تلدو . هنهم هخفوا عن الناو حقيقة تلو الحفرية

الحفريددة هكثددر شددبها باكنسددان وهقددل شددبها بددالقردة، ، لكددنهم مددن ،هددة هخددرى 

وهددذا ال يتفددق وال . وربوا وهظهددروا قلقهددم وتلددوفهم مددن تلددو الحفريددةهضدد

ينسددجم مددع وصددفهم لهددا ، وهددو وصددف ال يجعلهددا حفريددة بشددرية وال قرديددة 

فمااا يعني الدو ؟، . وإنما يجعلها حلقة وسيوة تمثل هشبا  البشر الممعومين

وا، إنه يعندي هن القدوم لمدا كدانوا يعلمدون هن الحفريدة بشدرية قلقدوا واضدورب
                                                 

1
إلى ه  مدى تمتد آعار اكنسان ؟ ولمااا ال تدعم هذ  ايعار و .  https://ar.wikipedia.org/wiki: الموقعنقد ن رية التوور،  

مدونة نسف و .  http://article-2011.blogspot.com/2011_09_01_archive.htmlبراهين االيمان : موقع، ن رية التوور ؟
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لكنهم من ،هة هخرى هخفوا الو عن الناو وخففوا مدن قلقهدم وهظهدروا لهدم 

 .  بأن تلو الحفرية هي لكائن هشبه بالبشر وهقل شبها بالقرد 

 

م ، 2112ان تلددو الحفريددة اُكتشددفت منددذ سددنة  : -الرابااع -الُمعطااى األخياار   

د عليهدا م، فقد هُسدل عليها الستار،وال حديث ،ديد2112ونحن اليوم في عام 

ولدم اعثدر لهدا علدى صدورة لنراهدا ونتأكدد . اليوم حسب متابعتي للموضدوا 

،ولمددااا لددم تُنشددر  !!فلمددااا حدددث كددل الددو حولهددا ؟. ممددا قيددل عددن صددفاتها

والحقيقددة إن تلددو الحفريددة لددو كانددت .  !!ومددااا يعنددي الددو ؟. !صددورة لهددا ؟

رتها بشددكل حفريدة قددرد، هو شددبيهة بددالقرد، هو شدبيهة باكنسددان لنشددرت صددو

واسددع ،دددا، ومددا سددكت عنهددا التووريددون، ومددا تلوفددوا منهددا، ولمددا وصددفها 

. بعيهم بأنها تهدم التوور، وال قال بعيهم بأنها تمثل قنبلدة نوويدة صدعيرة

مما يعني هن تلو الجمجمة هي ،مجمة إنسان حقيقدي وليسدت شدبيهة بالبشدر 

وضددربوا عنهددا ولهددذا هخفوهددا واضددوربوا ، وتلوفددوا منهددا، . وال بددالقرود
 . صفحا 

وتلددو الحفريددة تندددر  ضددمن هعمددالهم السددابقة التددي هخفددوا فيهددا حفريددات    

هن والشداهد علدى الدو . بشرية قديمدة تهددم قدولهم بلرافدة التودور العيدو 

قدد تدم  من الباحثين األمريكيين الملتصين في الحفريات هشدار إلدى هندهفريقا 

لحدديث فدي يبقدات قديمدة، تعدود العثور على هياكل ع مية كثيرة لإلنسدان ا

إلى  من ما قبل التداري، تشدهد بدأن اكنسدان الحدالي عاصدر القدرود الشدبيهة 

 .1بالبشر، لكن التووريين تجاهلوها عمدا ألنها تبول ن ريتهم التوورية

 

فقد سبق هن بينا هن الحفريات وايعدار الماديدة  :ومن تل  المعطيات أيضا    

فكيددف يتوددور . صددرا ألشددبا  البشددر الممعددومينهعبتددت هن االنسددان كددان معا

ممددا يعنددي هن اكنسددان لددم . !!االنسددان مددنهم وكددل منهمددا معاصددر ل خددر ؟؟

يتوور من ه الء األشبا  ، وهم إما هنهم كانوا قردة هو بشرا، وإمدا هنهدم مدن 

فريدق علمداء  هن وممدا يُثبدت هن بعيدهم كدانوا مدن القدردة. هوهام التووريين

عشددرة ملتصددين بقيدادة تدديم وايددت األسددتاا فددي )) ن مددن  هنثروبولدو،ي مكددو

دراسداتهم الميدنية ))  م نتدائج 1481،امعة كاليفورنيدا بيركلدي قددموا سدنة 

مددن هياكددل وع ددام الحفريددات لمددا سددمي ببقايددا إنسددان مددا قبددل  312لفحددل 

 1,5التاري، الذ  يفترج هنه عار فدي ،ندوب شدرق هفريقيدا مندذ هكثدر مدن 

ذ  كان يعتقد هن له صلة النسدب فدي التودور بدين اكنسدان وال... مليون عام 

ما ُسدمي بإنسدان مدا قبدل التداري، يلتلدف تماًمدا )) ، فتبين منها هن (( الحالي 
                                                 

1
 .  15: خلق ال توور ، ص: فريق من العلماء 
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عن اكنسان الحالي ألن الع دام قدد هعبتدت هنده يتحدر  علدى هربدع وهنده لديس 

منتصب القوام كاكنسان، كما هن يوله هقصر بشدكل واضد ، كمدا هن ع دام 

و وتجويف الم، تلتلف تماًمدا عدن اكنسدان الحقيقدي، وقدد اختدتم فريدق الره

م بدأن هندا  1481علماء األنثربولو،يا األمريكي تقريرهم العلمي في العدام 

فرقا شاسًعا يعكس فراًبا واضًحا  منيًا وتشريحيًا من ناحية التوور بدين مدا 

مقودوا بده هن سمي بإنسان مدا قبدل التداري، واكنسدان الحقيقدي ، وهنده مدن ال

هنا  ت يًرا دراميًدا ضدلًما قدد حددث ندتج منده ظهدور اكنسدان علدى األرج 

بحيث يصعب تصور ارتباي اكنسان الحقيقي بما يفترج هنه نشأ من نسلهم 

ـ حيث إن اكنسدان الحدالي متميدم تماًمدا ظاهريًدا وتشدريحيًا وسدلوكيًا وعقليًدا 

 . 1((وقدرة وملكات عن ه  كائن آخر

 

دلدت مما يُثبدت بشدرية هد الء هو بعيدهم هدو هنده قدد  هخرى فإن ومن ،هة  

شواهد حفرية علدى و،دود مجتمعدات ملتلودة مدن إنسدان ناينددرتال وإنسدان 

واكنسددان الحددالي، وقددد   -همددا مددن هشددبا  البشددر الممعددومين -كرومددانيون

وكانددت لهددم رسددومات وهدوات مصددنوعة ، وكددانوا . 2تماو،ددوا فيمددا بيددنهم

وريقدة شدعائرية  متشدابهة ، ممدا يعندي هنهدم كدانوا يعتقددون يدفنون موتاهم ب

وهددذ  الم داهر ليسدت إال لإلنسددان ال . 3بعدودة الدروح وو،ددود معداد هخدرو 

وال يُمكددن هن . هددي للقددردة وال ألشددباههم الممعددومين وال أل  حيددوان آخددر

يحدث التماو  والتناسل بين اكنسان والقردة وال بيرهم من األحياء، وإنمدا 

بين ه،ناو بني آدم فق  ، وهذا همدر عابدت واقعدا وعلمدا وسدنعود إليده  يحدث

فاكنسان لم يتوور عن هشبا  البشر الممعدومين، وال كدان لهدم و،دود . الحقا

 . هصال

وال يص  االعتماد على الفوارق بدين ه،نداو البشدر للقدول بو،دود هشدبا      

بدين سدالالت بندي  البشر الممعومين ، ألن تلو الفوارق هي تباينات يبيعية

فهددي تندددر  ضددمن اخددتالف التنددوا ال التوددور، كمددا هددو . آدم قددديما وحددديثا

 : 4هشكال وهحجام الجما،م البشرية ايتيةمبين من 

 

                                                 
1
:  ن رية داروين تتعارج مع الكشوف العلمية الحديثة ، منتديات حراو العقيدة، موقع: عبد اللالق حامد  

http://www.hurras.org/     على الشبكة المعلوماتية . 
2
تاري، : و هرنولد توينبي.  114: ، ص 1483، دار النفائس ، بيروت ،  2خلق ال توور، تر،مة إحسان حقي ، ي : فريق من العلماء   

و . 244 243: ص 1والموسوعة العربية الميسرة،   . 32: ص 1،   1181البشرية، تر،مة نيقوال  يادة، الدار األهلية، بيروت ، 

العلم وهصل اكنسان ، تر،مة : و مركم براهين .  12: ، ص1482السالالت البشرية، م سسة عم الدين ، بيروت ، : الميرا اسماعيل

 .13:م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص
3
 . 1332: ص 2و الموسوعة العربية الميسرة،   .  24: ص 1مو،م تاري، الحيارة،   : نور الدين حايوم وآخرون 
4
 .  514: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
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تلدددو الفدددوارق واالختالفدددات المتعلقدددة بالجمدددا،م شدددكال وحجمدددا، وبدددين      

لكنها . ا هذاالهياكل الع مية البشرية كانت مو،ودة قديما وما تمال إلى يومن

ال تلدددر  عدددن هشدددكال الهياكدددل اكنسدددانية ، وال يصددد  اتلااهدددا مبدددررات 

ألن مثددل هددذا . ومعويددات للقددول بو،ددود هشددبا  البشددر كمددا  عددم التووريددون

هدد الء بشددر ))  إنهددا سددلافات تووريددة ،و. الددمعم بايددل كمددا سددبق هن بينددا 

يكدل اكنسداني ، فحفريداتهم موابقدة لله...عاديون من ه،ناو ملتلفة ال هكثر 

واالختالفددات الوفيفددة هددي اختالفددات مددا  الددت تو،ددد اليددوم بددين األعددراق 

االنسددان : "وهددذا كددالم عددالم الحفريددات ريتشددارد ليكددي... البشددرية الملتلفددة 

المنتصدددب واكنسدددان المعاصدددر ندددوا واحدددد، وهدددذ  االختالفدددات هقدددل مدددن 

ن اكنسددان االختالفددات التددي نراهددا اليددوم بددين ه،ندداو منفصددلة ، رافيددا مدد

   .1" ((الحديث 

 

هن مما ينفي و،دود هشدبا  البشدر الممعدومين هن وآخر تل  المعطيات هو     

وبمدا هنده عبدت هن هدذا . التووريين ،علوا إنسان نايندرتال من ه الء األشدبا 

اكنسان كان بشرا ولدم يكدن شدبه قدرد وال شدبه بشدر، فدإن هدذا يعندي بودالن 

ألدلة على هن إنسان نايندرتال كان بشرا ال شبه وا. القول بو،ود هشبا  البشر

                                                 
1
 . 18: األكوان المتعددة ، ص: كبسوالت اسكات الملحدين، الكبسولة السابعة: يلعت هيثم  
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إن إنسدان ناينددرتال  يملدو هديكال ع ميدا يُشدبه : بشر كثيرة ومتنوعدة، منهدا

وسلسدلة حميده . 1تماماً هيكل اكنسان المعاصدر، ب دض الن در عدن حجمده

وكانددت لدده ل ددة ال تلتلددف عددن ل ددة  .2النددوو  هددي نفسددها التددي عنددد اكنسددان

وب ددض الن ددر عددن مالمدد  و،هدده فقددد كددان نايندددرتال . 3البشددر المعاصددرين

وقد . 4كالبشر تماما سلوكيا وا،تماعيا وتناسليا وعقليا ولم يكن بليدا وال ببيا

شددديد الددذكاء  وكددان. 5كانددت لدده آعددار وبقايددا تشددهد لدده بالثقافددة والفددن والتدددين

وبارا بامتيا ،وله القددرة علدى التكيدف مدع بي دات كثيدرة ومتنوعدة، وصدنع 

 .6ات عالية الوظيفة ساعدته على التكيف مع محيوههدو

 

وكان إنسدان ناينددرتال علدى اتصدال  بأ،نداو هخدرى مدن البشدر وتدماو     

م اكرت مجلة الوبيعة هن تأعيرات نايندرتال الجينية 2111وفي سنة . 7معهم

في البشر ماتمال ظاهرة إلى اليوم في كثير مدن األشدلاص بسدبب تدماو،هم 

. 8ايخدرين وانتقدال مورعداتهم  عبدر األ،يدال إلدى يومندا هدذا قديما مع البشدر

وقددد بينددت الدراسددات المعاصددرة هن إنسددان نايندددرتال تشددهد هياكلدده الع ميددة 

 .9((ضمن التنوعات الوبيعية لإلنسان المعاصر)) الكثيرة هنها 

الكبيدرة نسدبيا  إنسان النياندرتالم  قُدمت ،مجمة  1852بأنه في سنة علما   

عندددما  ، م  1421علددى هنهددا دليددل علددى التوددور الممعددوم،  عددم ُسددحبت عددام 

وهنده ، تبين هن اكنسان النينددرتال هدو إنسدان عداد  او بنيدة قويدة وقصديرة 

النار وصناعة الرماح ، وكان يقوم بددفن  كان صيادا ماهرا بل ويتقن إشعال

 .  10موتا 

العلمددداء يصدددنفون ناينددددرتال كإنسدددان  تلدددو اللصدددائل وبيرهدددا ،علدددت    

لكددن التوددوريين األوائددل هددم الددذين . ، ال كشددبيه بددالقردة وال اكنسددان11قددديم

وصفوا إنسان نايندرتال بأنه كائن بدائي ببي وال يستويع الكالم وال التفكير 

لكن الحقيقة كانت خالف الو تماما كمدا بينتده الدراسدات واألبحداث الذهني، 

                                                 
1
 . على الشبكة المعلوماتية /    http://www.hurras.org:  نقد ن ريات التوور منتديات حراو العقيدة، موقع: محمد برباب 
2
هنا مسلم ، هنا مفكر، مدونة تلتل في نقد الفكر اكلحاد  والمذهبي ون رية : مدونة على الشبكة المعلوماتية   بشر؟ هل النيانتردال 

ر  .https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxes الصفحة على الفيسبو   ، 2114/ ما / 21، .التووص
3
 . 11: ، وموسى إدريس ،   ص العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن: مركم براهين  
4
 . 11: العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
5
 .  12: العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
6
 .  12: ،   صالعلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس : مركم براهين  
7
 .13:العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
8
 .13:العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
9
 . 11: العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
10
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : ب هللا هبو ح 
11
هنا مسلم ، هنا مفكر، مدونة تلتل في نقد الفكر اكلحاد  والمذهبي ون رية : مدونة على الشبكة المعلوماتية   هل النيانتردال بشر؟ 

ر  .https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxes الصفحة على الفيسبو   ، 2114/ ما / 21، .التووص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84
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فقددد هظهددرت هندده كددان نشددوا قويددا اكيددا بارعددا مدداهرا فددي صددنع . المعاصددرة

 .1األدوات الوظيفية والتأقلم مع ظروفه ومحيوه

 

وهما الم اهر والمالم  الشكلية التي يلتلدف فيهدا إنسدان ناينددرتال عدن      

ي ال تنفي إنسانيته ألن دليل الحمض النوو  وصدفاته اكنسان المعاصر، فه

الشكلية إلى االختالفات وتعود تلو . األخرى هي هدلة حاسمة بأنه كان إنسانا

 . عامل الوراعة والمناخ وال ذاء كما هو واض  بين السالالت البشرية اليوم

وبذلو يتبين من تلو المعويدات والشدواهد هن مدا ادعدا  التودور  عمدرو     

ريف وهمثالدده مددن و،ددود هشددبا  بشددر توددور مددنهم اكنسددان ، فكددانوا حلقددة شدد

وصل بينه وبين سلف قرد  هو سلف آخر، هدو  عدم بايدل قوعدا، فدال كدان 

وحقيقة همرهم إما هنهدم . لهم و،ود ، وال اكنسان توور منهم وال من بيرهم

بيدنهم كانوا كلهم هو بعيهم قردة، هو كانوا كلهم هو بعيهم بشرا، فلدم يو،دد 

 . هشبا  قرود وال هشبا  بشر

 

د  -الخااام  ماان المجموعااة األولااى -الاادليل األخياار    يتعلددق ب دداهرة تفددرص

اكنسان بعدة مميمات وخصدائل نفسدية وعقليدة وعلميدة وا،تماعيدة ،علتده 

فتميم  بهدا هدو دليدل دامد  علدى عددم . يتفرد بها عن باقي األحياء التي نراها

با  القردة وال من هشبا  البشر، وال كدان لهد الء توور  من القردة وال من هش

وإاا هلحقنددا تلددو اللصددائل بمعويددات وهدلددة السددجل . األشددبا  و،ددود هصددال

الحفر  التي هعبتت بوالن القول بالتوور العيو  من هساسه، فإنها تصدب  

هدلة قوعية وحاسدمة علدى هن اكنسدان لدم يتودور مدن القدردة وال مدن حيدوان 

ق خلقددا خاصددا منفصددال ُمتميددما ُمتفددردا عددن بيددر  مددن بيرهددا، وإنمددا ُخلدد

 .األحياء

ومع هنده تبدين هن اندواا األحيداء كلهدا ُخلقدت خلقدا فجائيدا كدامال مدن دون     

سددلف ،إال هن االنسددان تميددم عنهددا هييددا بددالللق اللدداص مددن ،هددة يبيعتدده 

وال اية مدن خلقده، فهدو لديس مالكدا وال شديوانا وال حيواندا وإنمدا هدو إنسدان 

وهددذا األمددر ميددم  . كلددف بعبددادة هللا تعددالى وعمددارة األرج وفددق شددريعتهم

وبذلو يكدون تفدرد  دلديال . بروحه وعقله وقدراته ليستويع القيام بما ُكلف به

 . دام ا على هنه لم يتوور من بير 

 

وهمددا م دداهر تفددرد  التددي تثبددت  خلقدده اللدداص وعدددم توددور  فهددي كثيددرة   

منهدا هوال إن مدن : سأاكر يرفا منها فيمدا يدأتي ومتنوعة ،دا ال تكاد تنتهي،
                                                 

1
 .  12: العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
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اهم ما يتفرد به اكنسان عن القردة وبيرها من الحيوانات هنه ُمتميم بروحه 

وعقلدددده ، وقددددد بينددددت الشددددواهد والتجددددارب المعاصددددرة المتعلقددددة بالدددددماك 

..  ،وهر بير ماد  يتحد بالم، ليفدر  العقدل)) واألعصاب ، هنه يو،د فينا 

لعقلية ال عالقة لها من قريب هو من بعيد بالم، الماد  ،وهي وهن الوظائف ا

رائد فسيولو،يا الم، والجها  العصبى تشارلم ويقول  .1((فق  تستعمله كآلة

لقدد عبدت بمدا ال يددا مجداالً للشدو هن هندا  فرقداً ،دذرياً بدين : )) شرنجتون 

فهدددو  همدددا العقدددل.. فالحيددداة هدددى مسدددألة كيميددداء وفيميددداء .. الحيددداة والعقدددل 
 .2((يستعصى على الكيمياء والفيمياء

ومنها هييا تفرد  عيويا فربم التشابه الشكلي العام بين اكنسان والقردة   

وكلمدا دققندا ،يددا فدي تفدرد  ،فإنه من ،هة هخدرى متفدرد عنهدا شدكال وبايندا

ظهددرت الفددروق كثيددرة ودقيقددة تكدداد تنسددينا التشددابه المو،ددود بينهما،وهددذا 

مدن الدو مدثال هن القدرود . ا مدن الن درة الشدكلية السدريعةخالف ما ي هر لند
 : 3ليست قائمة وال مستوية كاكنسان، كما هو واض  في الشكل ايتي

 

فالقرود قبل هن ي هدر اكنسدان كاندت منحنيدة ومدا تدمال علدى حالهدا إلدى     

اليدوم منحنيددة ، فلمددااا لددم تتوددور؟؟ فهددذا دليدل دامدد  علددى هنهددا لددم تت يددر وال 

توورت ، فلو كانت هصال لإلنسان كما  عم الملرفون لكانت هي هولى من 

 . إلى كائن آخر وس  بينها وبين اكنسان هن تت ير، ولتحولت 

                                                 
1
 .  12: كهنة اكلحاد الجديد، ص: هيثم يلعت  
2
 . حقائق دمرت االلحاد من ،ذور  ،   موقع منتدى التوحيد على الشبكة المعلوماتية  
3
على الشبكة  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة !!!..مااا عن الحفريات البينية لإلنسان القرد التي يدعي التووريون اكتشافها ؟: ب هللا هبو ح 

 .المعلوماتية 
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ومن الو هييا االخدتالف فدي شدكل الجمجمدة وحجمهدا  والمد، وحجمده،    

فجمجمة االنسان واضحة االختالف شكال وحجما عدن ،مجمدة القدرد ، ممدا 

 : 1يشهد له بالتميم والتفرد عن القرد كما هو مبين في الشكل ايتي

 

وبندداء علددى الددو التبدداين الواضدد  فددي الجمجمددة نجددد آعددار  واضددحة ،ليددة  

فقارن مثال بدين الدو،هين ايتيدين . والقرد  حاسمة على و،ه كل من اكنسان

 .، فال تص  المقارنة بينهما ، ألن الفرق بينهما كبير ،دا 

 

 

 !!؟؟قارن بين وجه اإلنسان ووجه القرد 

 

                                                 
1
ى الشبكة عل (( هبو حب هللا )) ،  مدونة !!!..مااا عن الحفريات البينية لإلنسان القرد التي يدعي التووريون اكتشافها ؟: هبو حب هللا  

 .المعلوماتية 
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هنثدددى االنسدددان ب شددداء البكدددارة عدددن كدددل انددداث  تفدددرد ومااان ذلااا  أيضاااا     

تنفرد بذلو ال شاء ، وال و،ود الحيوانات ، فالمرهة هي الوحيدة التي تتميم و

وليس ل شاء البكدارة ه  دور .له عند إناث القرود وال بيرها من الحيوانات 

وظيفي عيو ، وعندما تفقد  المرهة عند هول ،ماا فلن ي هر مرة هخرى، 

وال تتدددأعر عيدددويا مدددن اهابددده، وال يصدددب  الجسدددم فدددي حا،دددة إليددده مدددرة 

ممدا يعندي هن .   وظيفدة عيدويةهخرى،وهذا دليل دام  علدى هنده لديس لده ه

بشاء البكارة ليس لده دور تودور  وال عيدو ، وال نشدأ بسدبب التودور ، 

بمعنى هن له وظيفدة هخالقيدة فدي عالقدة الر،دل .  1وإنما له دور هخالقي فق 

ومدددع هن . بدددالمرهة، ليكدددون شددداهدا علدددى هنهدددا بِكدددر ومحاف دددة علدددى شدددرفها

يس كناعهدا بشداء بكدارة، ممدا يددل الحيوانات لهدا ه،همتهدا التناسدلية، لكدن لد

 .  على هن اكنسان ُخلق خلقا خاصا مستقال عيويا ونفسيا وهخالقيا

فال نجدد ومن هشهر تفردات االنسان وهظهرها تميم  بالل ة اللاصة به،      

وال يستويع اكنسان هن يتعلمها إاا لم يتلقها . لها مثيال عند الكائنات األخرى

فهدو لدن يسدتويع هن يتعلمهدا إاا انعدمل عدن البشدر . خدربالتلقين مدن إنسدان آ

وهدددذا األمدددر هصدددب  . وعدددار بدددين الحيواندددات واألشدددجار والميدددا  والريددداح

حالة  32الدراسات التي ه،ريت على )) محسوما ال يقبل النقار، ألنه بينت 

موعقة، أليفال نش وا بمعمل عن البشدر تمامدا، قدد هظهدرت هن القددرة علدى 

ويبدو ،ليا لنا . تسابها فق  عن يريق التلقين من شلل آخرالكالم يمكن اك

هن االنسددان لددم يكتسددب الل ددات بشددكل تلقددائي، بددل تلقاهددا عددن يددرق عمليددة 

وال يو،د لدينا ه  دليل، على هن قددرات التحددث قدد . تلقينية من يرف آخر

فَتميُدم  .2((توورت لدى االنسان، من اشكال هكثر بدائية، إلى شدكلها الحدالي

وبمدا هن . نسان بالل ة اللاصة به هو دليل دام  على هنه ُخلق خلقا خاصدااك

اكنسان ال يرث الل ة ، وال يُمكنه هن يتعلمها بنفسه إاا كدان وحيددا، وال مدن 

قددرد وال مددن حيددوان آخددر،وال مددن م دداهر الوبيعددة األخددرى إال مددن إنسددان 

لدم اكنسدان األول وبما هن اكنسان كائن مللوق له بدايدة، فمدن الدذ  ع. مثله

ال ،دواب صدحي  ، إال هن . الل ة، عم هو بعد الو علمهدا لمو،تده وهوالد  ؟؟

: يكون اللدالق عدم و،دل هدو الدذ  خلدق اكنسدان وعلمده الل دة، قدال تعدالى 

َوَعلَّددَم آَدَم األَْسددَماء ُكلَّهَددا عُددمَّ َعَرَضددهُْم َعلَددى اْلَمالَئَِكددِة فَقَدداَل هَنبِ ُددونِي بِأَْسددَماء ))

ْحَمُن َعلَّددَم اْلقُددْرآَن  َخلَددَق ))، و((31: البقددرة()هَددـُ الء إِن ُكنددتُْم َصدداِدقِينَ  الددرَّ

                                                 
1
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2
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نَساَن  َعلََّمهُ اْلبَيَانَ  والو يعندي هن اكنسدان ُخلدق خلقدا (( . 4 -1:الرحمن()اْكِ

 . خاصا متميما عن القرود والحيوانات األخرى

   

تنميددة معلوماتدده وتحسددينها قددادر علددى  ومددن تفددردات اكنسددان هييددا هندده   

واالسددتفادة مددن خبراتدده وتجددارب بنددي ،نسدده ، لكددن الحيوانددات إاا تعلمددت 

همورا فإن قدراتها على الو محدودة ،دا، وال تتحسن مع العمدر والممارسدة 

ر . وال تورعهدددا لصددد ارها، وال تسدددتفيد مدددن تجدددارب سدددلفها ولدددذلو لدددم تودددوص

لى؛ فالويور تصدنع األعشدار ، الحيوانات هعمالها وبقيت على يبيعتها األو

 . وهكذا ... والنحل يصنع اللاليا ، والقندو يبني السدود 

 

هنشدأ الحيدارات ، ون را لتميم اكنسان بروحه وعقله وقدراتده الُمبدعدة    

وصددنع األ،هددمة اكلكترونيددة ووسددائل النقددل، وهسددس المدددن وبنددى نايحددات 

ا مدن الحيواندات حققدت السحاب ،وصعد إلى الفياء؛ فهدل القدرود هو بيرهد

وهل رهيتم قردا رسدم لوحدة  يتيدة وعرضدها علدى الوريدق ليراهدا . الو ؟؟

البشر؟، وهل صنعت القرود سيارة في ال ابات وخر،وا بهدا إلدى الورقدات 

،  وهل صدنف القدرود ُكتبدا وعرضدوها علدى !!لمنافسة سيارات اكنسان ؟؟

السدنين مديندة هو بيتدا وهل بنت القرود خدالل ماليدين   !!هرصفة الوريق ؟؟

يبعا ال وهلف ال ، ألنه ال تصد  المقارندة .  !!واحدا يشبه ما بنا  اكنسان ؟؟

بين اكنسان والقرد وال بير  مدن الحيواندات فيمدا يتعلدق بدذلو المجدال، ألن 

 . اكنسان ليس حيوانا وال توور منه 

 

ألنتجدت  ولو كان اكنسدان متودورا مدن القدرد هو مدن سدلف يجمدع بينهمدا    

القددرود  علددث هو ربددع هو نصددف، هو تسددع مددا هنتجدده اكنسددان فددي الجوانددب 

فلدو كاندت سدلفا لإلنسدان .الروحية والعقلية واألخالقية والعلميدة والحيدارية

بل إن . لكانت قريبة منه في إنتا،ها وتأعيرها على الوبيعة ولو بنسبة الُعشر

. القدرود، كالنمدل مدثالحيوانات هخرى قد هعرت فدي الوبيعدة اكثدر مدا هعدرت 

فعدم قدرة القرود على القيام بذلو هي هدلة قوعية على تفرد اكنسان وتميم  

وبما هنها لم تُحدث شي ا مدن الدو دل هدذا علدى . عن القردة وباقي الحيوانات

هن اكنسان لم يتوور من القرود وال مدن هشدباهها وال كاندت سدلفا لده، وإنمدا 

لق خلقا خاصا متميما  .خ 

 

هعبتت دراسات : ))التفردات والمميمات يُجملها النل ايتيوآخر تل         

البيولو،يددا الجمي يددة هن كددل إنسددان متميددم عددن اكنسددان ايخددر فددي صددفات 
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فرديددة ال تتكددرر مثددل بصددمات هصددابع اليدددين والقدددمين والحددامض النددوو  

عر فيدالً عدن تركيدب الشد،الذ  هصدب  هحدد وسدائل األدلدة الجنائيدة " الدنا"

ومجموعة الدم ونوا ه،سام المناعدة وبصدمة الصدوت والرائحدة،وهي كلهدا 

: ولقدد اُسددتحدث هخيددًرا علددم ،ديددد هددو... عوابدت ال تتكددرر بددين باليددين البشددر

البيولو،يددا اال،تماعيددة ويقددود هددذا االتجددا  الدددكتور إيوندد  سددتينر منددذ العددام 

هميركددا ،وقددد فددي ' ييددل'م ، وهددو هسددتاا الكيميدداء الحيويددة فددي ،امعددة 1424

هوضدد  هن اكنسددان لدديس وليددد سددلم التوددور، بددل إن العلددم بددرهن علددى هن 

اكنسان له من المميمات البيولو،ية والذهنية والنفسية والروحية التي تمنحه 

القددددرة علدددى الكدددالم والتفكيدددر ،وترتيدددب األسدددباب واالسدددتنتا  المنوقدددي، 

ئندات وصدور البي دة والمناقشة والتعارف والتعداون ،وتسدلير بيدر  مدن الكا

كما هنده يتمتدع بملكدات اكبدداا العلمدي واألدبدي . لتكوين مجتمعات حيارية

وكذلو يتمتع بمشاعر وصور التعبير عنها، كما يستويع التحكم فيها .والفني 

كما ينفر . وفي سلوكه وعوايفه على هُسس من النبل واألخالق والُمثل العليا

وهذ  كلها صفات مميمة لإلنسان .قي يبعه عن الشذوا والسلو  بير األخال

عددن كددل الحيوانددات والكائنددات األخددرى، وال هعددر لهددا علددى مددا يسددمى بسددلم 

وفددي العددالم . التوددور؛ ممددا يقوددع بعدددم صددلة النسددب بددين اكنسددان والحيددوان

هدددذا العلدددم الجديدددد ونشدددر العدددالم ' كاليفورنيدددا'م تبندددى علمددداء ،امعدددة 1411

كتابه الجديد في هذا ' كاليفورنيا'في ،امعة  األمريكي إيدوارد ويلسن األستاا

المجال، وقد انتهى فيه إلى هن مدا نلح ده مدن تشدابه بدين اكنسدان والحيدوان 

في وحددات التركيدب الللدو  والجمي دي ربدم التميدم القدايع لإلنسدان ـ هدو 

 .1(( الدليل الناصع على وحدة اللالق األع م

عن القرود وبيرهدا مدن الحيواندات  التي تميم بها اكنسان تل  التفردات     

هددي هدلددة صددحيحة ودام ددة علددى تفددرد  وهندده خلددق خلقددا خاصددا متميددما ولددم 

وإاا هقمناهدا علددى هدلددة السددجل الحفددر  . يتودور مددن القددرود وال مددن بيرهددا

فتصب  هدلة قوعية على بوالن القول بدالتوور العيدو  بنوعيده الددارويني 

 . والمو،ه

 

من هدلة بوالن القول بتودور اكنسدان وو،دود  -نية وأما المجموعة الثا     

فتتعلق بآعار اكنسان القديم ومللفاته المادية التي تشدهد بأنده لدم  -هشبا  البشر

يتوددور مددن هشددبا  البشددر الممعددومين وال مددن القددرود وال مددن بيددرهم مددن 

فهددي شددواهد ماديددة تثبددت قوعددا هنهددا آعددار إنسددان كامددل الِللقددة . الحيوانددات

                                                 
1
:  علمية الحديثة ، منتديات حراو العقيدة، موقعن رية داروين تتعارج مع الكشوف ال: عبد اللالق حامد  

http://www.hurras.org    / على الشبكة المعلوماتية . 
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عار حيدوان وال شدبيه بده وال باكنسدان ألن تلدو ايعدار ال تصددر إال وليست آ

 . عن إنسان 

ايعار المادية التي تركها إنسان مدا قبدل التداري، ، إنده تدر  هدوات : منها    

كثيرة ومتنوعة مصنوعة من الحجارة والع ام واللشب  كاكبر والسدكاكين 

،  -كهددوف وهكددواخ -لمسدداكن، والنِبدال والصددنارات ، واألوانددي المميندة ، وا

والمالبددس واأللددوان ، وهدوات المينددة ، تر،ددع كلهددا إلددى العصددر الحجددر  

كما هنه خلف رسومات فنية منقوشدة فدي الم دارات وعلدى الصدلور . 1القديم

بأوروبددا وشددمال إفريقيددا ، تيددمنت ملتلددف م دداهر الوبيعددة ، مددن إنسددان 

وكانت آية فدي الروعدة  وحيوان وهشجار؛ فدلت على عبقريته وتذوقه للفن ،

والدقة واكحكام وهعجوبة من عجائبه، تر،ع إلى العصدر الحجدر  القدديم ، 

 . 2عم ا دهرت اكثر فيما بعد 

هن اكنسدددان القدددديم كدددان يددددفن موتدددا  بوريقدددة شدددعائرية، نجددددها  منهااااو    

متشددابهة عنددد إنسددان نايندددرتال وكرومددانيوم ، وييددع مددع الميددت  الوعددام 

 .3ا يعني هنه كان يعتقد بعودة الروح وو،ود معاد هخرو واألدوات ، مم

 

اكنسددان القددديم ومصددنوعاته التددي كشددف عنهددا البحددث العلمددي  وماان آثااار   

هن األقوام البدائية القديمدة الدذين وصدفهم م 1448المعاصر هنه تبيصن في سنة 

ا التووريون بأنهم من هشبا  البشر المنتصدبي القامدة، لدم يكوندوا كدذلو، وإنمد

فقد كانوا يصنعون السفن ويركبون البحدار . كانوا هكثر عقالنية مما نتصور 

ولددذلو فمددن العبددث . 4هلددف عددام كمددا هددو ُمبددين فددي الددنل هدنددا  111قبددل 

والمسددتحيل وصددف هدد الء بمددا وصددفهم بدده التووريددون ، ألن مددن يصددنع 

 السفينة ويركب البحار يجب هن يكون اكيا ويملو القدرات والمعلومات التي

ولذلو فقد صدق عالم ايعار فرانسيسكو إرريكو  .5ت هله للقيام بتلو األعمال

كدددان النيانددددرتال يسدددتلدم التقنيدددات المتودددورة التدددي كدددان   )):عنددددما قدددال

يسددتلدمها االنسددان المعاصددر لدده ، كمددا كددان يسددتلدم الرمددو  الذهنيددة بددنفس 

ناعة هدوات ، وتبدين هييدا هنده كدان يملدو تقنيدات تسدم  لده بصد6 (( الوريقة

 .7معقدة

                                                 
1
إنسانية اكنسان ، تر،مة نبيل صبحي : و رينيه دوبو.  25، 54،  23: ص 1مو،م تاري، الحيارة،   : نور الدين حايوم وآخرون 

 .  24 ،24: ، ص1484الوويل، م سسة الرسالة، بيروت  ، 
2
 . 1332: ص 2و الموسوعة العربية الميسرة،   .  24: ص 1مو،م تاري، الحيارة،   : نور الدين حايوم وآخرون 
3
العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، : و مركم براهين .  24: ص 1مو،م تاري، الحيارة،   : نور الدين حايوم وآخرون 

 . 12: وموسى إدريس ،   ص
4
 .  212: ص  1هيلس الللق ،   : ىهارون يحي 
5
 .  212: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
6
 .  12: العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
7
 .  12: العلم وهصل اكنسان ، تر،مة م نس الحسن ، وموسى إدريس ،   ص: مركم براهين  
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اكنسدددان القددددديم هييدددا هن النايندددددرتال كدددان صددددانعا متقنددددا  ومااان آثااااار    

لمصددنوعاته، منهددا هندده كددان يصددنع اكبددر ليلددي  مالبسدده ويسددتلدمها فددي 

 : 1هبراج آخرى، كما هو ُمبين في الصورتين ايتيتيصن

 

 
  

بالددذكاء واكتقدددان  مممدددار ، يشددهد لددده:  ومددن مصددنوعاته الدددو االنسددان    

والقدرة على توويع المواد األولية وتحويلها إلى هدوات يستلدمها ألبراضه 

تتيدمصن ممارسدات ))  وكانت لده هدوات. 2، كما هو ُمبين في الصورة هعال 

معقصدددة مثددل اسددتلدام صددموك األشددجار فددي ربدد  رالوو األحجددار بمماسددو 

                                                 
1
 .211: ص  1للق ،   هيلس ال: هارون يحيى 
2
  1هيلس الللق ،   : وهارون يحيى. على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  

 .515: ص
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ف وتصنيع هدوات من خشبية واستلدام رالوو األحجار كأسلحة يعن هو قذ

 . 1((الع ام هو من اللشب

كوخ حجر  يُعدد مدن هقددم المللفدات اكنسدانية هكتشدفه ومن آعارهم هييا    

لويس ليكي في السبعينيات من القرن العشرين ، عثر عليه في يبقة عمرها 

المعروف هن مثدل هدذا الندوا مدن البنيدان ، )) ومن . هلف سنة 111مليون و

-ا  نماا  شبيهة له تستلدم في إفريقيدا حتدى يومندا هدذا،والذ  ما  الت هن

ال يمكدن هن يبنيده بيدر الهومدو سدابيانس  - 2كما هو مبين في الصورة هدندا  

هددو اكنسددان العصددر  ، ، وبعبددارة هخددرى ( اكنسددان الحكدديم ، هو العاقددل)

في هنها تكشف هن اكنسان عار في نفس الوقدت :  وتتمثل ههمية هذ  البقايا.

والتدي يصدورها هنصدار التودور ، عاشت فيه هشدبا  القدردة المفترضدة  الذ 

 . 3((على هنها هسالف البشر 

 
وبسبب تلو المعويات المادية القوعية المتعلقة بالبشر القدماء اضورت      

منشورات هنصار التودور مثدل مجلدة ناشديونال ،يوبرافيدو إلدى هن تبدده )) 

 .4...((في تصويرهم كبشر متحيرين 

تلو ايعار والمللفات التي تركها اكنسان القدديم تشدهد مدن دون شدو هنهدا    

اعددار بشددرية وليسددت ألشددبا  القددرود وال ألشددبا  البشددر الممعددومين؛ ألندده ال 

يو،ددد علددى و،دده األرج مللددوق يسددتلدم النددار واألدوات ، ويددنقش علددى 

األمدر  وبمدا هن.الصلور، ويُمدارو الشدعائر التعبديدة بوقوسدها إال اكنسدان 

كددذلو، وقددد بينددا بوددالن القددول بددالتوور العيددو  بدددليل الحفريددات والواقددع 

والعلم ، فإنه يتبين مدن كدل الدو قوعدا هن القدول بو،دود حلقدات وسديوة بدين 
                                                 

1
 . 22: ، مج  2111مجلة العلوم ، التر،مة العربية،  هفريل  هفول اكنسان النياندرتالي،: وونو    
2
 . 24: م ن رية التوور في عشرين س اال ،  صهد: هارون يحيى 
3
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
4
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
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اكنسددان والقددرود  هو بيندده وبددين سددلف آخددر هددو كددالم بايددل وخرافددة مددن 

 خرافدددات التوددددوريين، وهن اكنسددددان ُخلددددق خلقددددا خاصددددا مددددن ،هددددة،  وهن

الحفريات التي يعرضها هد الء للنداو ال تو،دد مدن بينهدا وال حفريدة واحددة 

تمثل حلقة من تلو الحلقات الممعومة من ،هة هخرى، وإنما هي إما مميفة، 

وإما حفرية قردية، وإما حفرية بشدرية، وال تو،دد وال حفريدة واحددة ألشدبا  

مدن اللرافدات  البشر الممعومين الذين لدم يعدرفهم التداري، هصدال، وإنمدا هدم

 . التي نبتت في عقول التووريين كعمرو شريف وهمثاله

 

كمدا هنهدا تددل علددى هن صداحبها كدان إنسدانا كدامال متميددما ال  وتلا  اثثاار   

قردا وال شبيها به، فإنها تشهد هييدا علدى هنده كدان متددينا فناندا اكيدا عبقريدا 

لمن ،اء بعدد  مدن نشوا بارعا مبدعا ملترعا للتكنولو،يا، مهد بها الوريق 

.  !!وما هصعب االبداا وهسهل التقليدد . البشر مقلدا له في كثير مما اخترعه

فقد كان إنسانا كامال مللوقدا خلقدا خاصدا ولدم يكدن حيواندا متودورا متوحشدا 

 . ببيا بهيميا كما  عم التووريون

 

األخيدرة مدن هدلدة بودالن القدول بتودور اكنسدان  -وأما المجموعة الثالثاة   

بموضدددددوا معاصدددددرة اكنسدددددان القدددددديم  فتتعلدددددق  -و،دددددود هشدددددبا  البشدددددرو

للديناصورات ، فحسب  عم التووريين إن الويور والثدييات البرية كالقردة 

والبشددر توددوروا عددن الديناصددورات والمواحددف األخددرى، وقددد انقرضددت 

لكددن هددذا الددمعم لددم يثبددت بددل وال . مليددون سددنة  11الديناصددورات منددذ نحددو 

ويات وشواهد السجل الحفر  التي هشرنا إليها، ولو،ود هدلة يص  بدليل مع

ممدا . تُثبت هن اكنسان عاصر الديناصدورات هو علدى األقدل بعدض سدالالتها

يعنددي قوعددا بوددالن القددول بددأن الثدددييات توددورت منهددا ، ألندده ال يُمكددن هن 

تتوور منهدا وهدي معاصدرة لهدا ييلدة عشدرات ماليدين السدنين حتدى ظهدور 

 الثدييات توورت منهدا، وال القدرود تودورت مدن الثددييات، وال فال. اكنسان

ر مدن القدرود وال مدن هشدباههم الممعدومين وهدذ  الحقيقدة هدي . اكنسان تووص

وبما هن األمر كذلو فما . التي هعبتتها معويات السجل الحفر  كما بينا  سابقا

تكدون هي المعويات والشواهد التدي تُثبدت هن اكنسدان عاصدر الديناصدور، ل

هدلة مادية تُبول مماعم التووريين في قولهم السابق المتعلق بالديناصدورات 

 . وتوور الثدييات منهم؟؟

وعلددى هرضدية نهددر بالكسدي الجميددل وعلددى  1431عددام  ))منهدا هندده فدي     

ضفافه الصلرية بمنوقة بلين رو  بوالية تكساو بأمريكـا اكتشدف رونالدد 

ار هقدددام بشددرية عمالقددة فددي نفددس الوبقددة بريددد آعددـار هقدددام ديناصددورات وآعدد
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قوبل األمر بتجـاهل شديد وهُدخل األمر ...  -كما هو مبين هدنا  -الجيولو،ية 

 . 1((...في دائرة األمور ال امية 

 

أثر قدم بشري عمالق
2. 

 

 
م ديناصور وإنسان في موضع واحد متداخلأثر قد

3
 

)) لكن تلو الحفريات فرضت نفسها فرضا وهُدخلت مد خرا فدي متحدف      

الللق واعتبرت حجة قوية في و،ه الداروينيدة واألعمدار الجيولو،يدة ،وقدد 

اكنسددـان " كتبددت فددي منوقددة ،يلددين رو  الفتددة كبيددرة عليهددا هددذ  العبددارة 

، كتبدت تلدو 4" ((آعدار األقددام فدي ،يلدين رو ... والدينـاصور عـاشدـا معدـا 

                                                 
1
واالصول ال اميه لالنسان و معيالت التوور الجمء ، مدونة نسف .  51: ن العرب ،  صموسوعة الرد على الملحدي: هيثم يلعت  

 . ، على الشبكة المعلوماتية /http://antishobhat.blogspot.comاكلحاد ، موقع 
2
مدونة نسف واالصول ال اميه لالنسان و معيالت التوور الجمء ، .  51: موسوعة الرد على الملحدين العرب ،  ص: هيثم يلعت  

 . ، على الشبكة المعلوماتية /http://antishobhat.blogspot.comاكلحاد ، موقع 
3
، الجمء الثاني ، مدونة نسف اكلحاد ، موقع و معيالت ن رية التوور، األصول ال امية لإلنسان؛  

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/على الشبكة المعلوماتية ،.  
4
االصول ال اميه لالنسان و معيالت التوور الجمء ، مدونة و .  51: الرد على الملحدين العرب ،  صموسوعة : هيثم يلعت  

: وان ر. ، على الشبكة المعلوماتية /http://antishobhat.blogspot.comنسف اكلحاد ، موقع 

POST_17.HTML-COM/2012/09/BLOGNTISHOBHAT.BLOGSPOT.HTTP://A 

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_17.html
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ُصدممت خصيصدـا )) الالفتة بوريقة إرشادية رائعة ومثيدرة لالنتبدا ، كأنهدا 

وعلددق الباحددث بددراد سددتتيجر علددى تلددو األقدددام . 1((للددرد علددى التوددوريين 

إن البشر عاشوا إلى ،وار الديناصدورات ، وال مجدال للمراوبدة، : )) بقوله

إنهدا دليدل هعدر  قوعدي وبرهدان هدادم . 2((و  قايعدة وحاسدمةفأدلة بلين ر

للرافددة التوددور العيددو  بنوعيدده، وشدداهد حاسددم علددى هن اكنسددان عاصددر 

الديناصددورات ، فددال هددو توددور منهددا وال هددي توددورت مندده ، وال الثدددييات 

 . .  !!توورت منها ، وال هي توورت من الثدييات 

هليداف ليندة مدن ))   م هُكتشدفت  2112هنده فدي سدنة ومن تل  األدلة أيضا    

ع ام ديناصور تم اكتشدافه حدديثا، وبعدد ا،دراء اختبدار مقيداو عمدر الع دم 

علمدا بدأن التودوريين يددعون هن . هلدف سدنة  34تبين هنده ير،دع تقريبدا إلدى 

فلمدددا و،ددددوها ملالفدددة ((. مليدددون سدددنة  24الديناصدددورات انقرضدددت مندددذ 

إعددالن هددذ  النتيجددة )) ألدلددة بدددال مددن لن ددريتهم بددل هادمددة لهددا هخفددوا تلددو ا

هكددذا يلدددا علمدداء . المذهلددة لوسددائل اكعددالم العالميددة ، تددم إخفدداء األدلددة 

 : 4وعن الو هن ر الصورة ايتية. 3((الداروينية القراء 

 
 

إن هدد الء التوددوريين هخفددوا تلددو الحفريددة ألنهددم هدركددوا هنهددا هادمددة       

ألن تلددو الحفريددة هددي دليددل قوعددي علددى هن اكنسددان . لعقيدددتهم التووريددة

عاصر الديناصورات وهي عاصرته هييا، مما يعني هن ال هحدد تودور مدن 

                                                 
1
، على /http://antishobhat.blogspot.comاالصول ال اميه لالنسان و معيالت التوور الجمء ، مدونة نسف اكلحاد ، موقع  

 POST_17.HTML-BLOGLOGSPOT.COM/2012/09/HTTP://ANTISHOBHAT.B: وان ر. الشبكة المعلوماتية 
2
 .  51: موسوعة الرد على الملحدين العرب ،  ص: هيثم يلعت  
3
، على /http://antishobhat.blogspot.com، مدونة نسف اكلحاد ، موقع فيائ  الدروانيه وفيائ  اخالق المالحد  اال،راميه  

-...HTTP://WWW.CREATIONMOMENTS.COM/RESOU: وان ر موقع. ة الشبكة المعلوماتي

EVOLUTIONISTS 
4
، على /http://antishobhat.blogspot.com، موقع  ، مدونة نسف اكلحادفيائ  الدروانيه وفيائ  اخالق المالحد  اال،راميه  

-...HTTP://WWW.CREATIONMOMENTS.COM/RESOU: وان ر موقع. الشبكة المعلوماتية 

EVOLUTIONISTS 

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_17.html
http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
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ولددو كانددت فددي صددالحهم مددا هخفوهددا، ولددو . ايخددر، وال هحددد توددور هصددال 

اسددتواعوا تحريفهددا لحرفددو  وهظهروهددا فددي شددكل توددور  كعددادتهم، فلمددا 

فعجبددا مددن هقددوام يبنددون عقائدددهم باألكاايددب والتالعددب ، . عجددموا هخفوهددا

إنهددم يولبددون األباييددل ال الحقددائق ، فكيددف .  !!والتحريفددات والتلريفددات 

 . !!فعل الو ؟؟ تسم  لهم نفوسهم وضمائرهم وعقولهم

 

ومنهدددا هييدددا تمثدددال صدددلر  لديناصدددور، ورسدددومات للديناصدددورات،      

كلدم مدن بداكو عاصدمة هارابيدد،ان،  31بعدد  )) وتفصيل الو هدو هنده علدى 

حيث هكد العلماء الملتصون في . ينتصب ،لمود صلر على هي ة ديناصور

ر يتعلق بتحفدة الجيولو،يا على نفي فرضية تأعير العوامل الوبيعية، بل األم

وهمدددددا رسدددددومات . 1((سدددددنة قبدددددل المددددديالد 11111إنسدددددانية تر،دددددع إلدددددى 

صدددلور هيدددبة األمدددا ون )) الديناصدددورات فقدددد و،ددددت منقوشدددة علدددى 

وهذا يعني هن اكنسدان عاصدر الديناصدورات ولدم تنقدرج قبدل . 2((بأمريكا

عشرات الماليين من السنيين كما يدعي التووريون، مما ينفي خرافة تودور 

 .دييات والقرود واكنسان من الديناصورات الث

 1445ُعثدددر علدددى هدددذ  التماعيدددل سدددنة )) آكامبدددارو تماعيدددل : وآخرهاااا    

، وهدددي تمثدددل  "والدددديمار ،ولسدددرود"بالمكسددديو، اكتشدددفها  عدددالِم ايعدددار 

هدذ  األعمدال .ديناصورات ،و واحف ،وععابين ،وِ،مال وشلصيات بشدرية

و كالعددادة فقددد  ...ار فددي تلددة تددوروالوينيددة ُو،دددت علددى مسدداحة نصددف هكتدد

صرح العلمداء الملتصدون بحقدب مدا قبدل التداري، هن هدذ  التماعيدل مدمورة، 

فق  ألنها ال تتماشى مع قناعاتهم المسبقة، لكن العلم نفسه فندد ن دريتهم، فقدد 

خيعت عالعة من هذ  التماعيل للفحل والتحليل بأ،همة ،د متوورة ودقيقة 

: انيا بالواليددات المتحدددة، فكانددت النتددائج كالتدداليفددي ملتبددرات متحددف بنسددلف

وبالتالي ... 3سنة قبل تاري، اكنسان 2511التماعيل تعود على هقل تقدير إلى 

 : 5منها التماعيل ايتية  .4((فتماعيل آكامبارو حقيقية و ليست بالمميفة قوعا 

                                                 
1
، مدونة نسف اكلحاد ، موقع و معيالت ن رية التوور، ول ال امية لإلنسان؛ األص 

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/على الشبكة المعلوماتية ، . 
2
، مدونة نسف اكلحاد ، موقع و معيالت ن رية التوور، األصول ال امية لإلنسان؛  

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/ماتية، على الشبكة المعلو . 
3
والذ  يهمنا . بمعنى هنها تعود إلى فترة اشبا  البشر الممعومين. ه  هنها ظهرت قبل ظهور اكنسان العصر  حسب  عم التووررين 

 .هو هن تلو التماعيل صحيحة وقديمة ، والشو انها تشهد على معاصرة اكنسان للديناصوراتهنا 
4
، الجمء الثاني ، مدونة نسف اكلحاد ، موقع لتوورو معيالت ن رية ا، األصول ال امية لإلنسان؛  

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/على الشبكة المعلوماتية ، . 
5
، الجمء الثاني ، مدونة نسف اكلحاد ، موقع و معيالت ن رية التوور، األصول ال امية لإلنسان؛  

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/على الشبكة المعلوماتية ، . 
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 زاحف غريب يفترس إنسانا                   امرأة وديناصور: تمثاالن 

 
 تمثاالن من ديناصور الصوروبود

تعنددي تلددو التماعيددل هن اكنسددان الددذ  صددنعها كددان معاصددرا للديناصددورات  

م يكن هدو علدى علدم مباشدر بهدا وعلى علم بها وبصفاتها، هو على األقل إن ل

 .فقد وصلته هخبارها وصفاتها عن هناو عاصروها وعرفوها

هن اكنسدان عاصدر الديناصدورات ويُستنتج من تل  المعطيات والشواهد    

كلها هو بعيها على األقل ، ولم تنقرج كلها قبدل ظهدور اكنسدان بعشدرات 

عدم صحة قدولهم بدأن  مما يعني. الماليين من السنين كما يدعي التووريون 

توددددورت مددددن الديناصددددورات، فددددال   -منهددددا القددددرود واكنسددددان-الثدددددييات 

الديناصورات توورت، وال الثدييات توورت منها، وال اكنسدان تودور مدن 

 . وهذ  الحقيقة هي التي هعبتتها وقررتها حفريات السجل الحفر . الثدييات

 

ثالث المتعلقة بحكايدة هشدبا  وبذلو يتبين من هدلة وشواهد المجموعات ال     

البشر بوالن قول التووريين بو،ود هشبا  البشر الذين تودور مدنهم اكنسدان 

هعبتنا الو بأدلة حفرية كثيرة، واتيد  هن هد الء األشدبا  هدم . حسب  عمهم

من خرافات التووريين كعمرو شريف وهمثاله من ،هة ، وهن اكنسدان بكدل 

ولم يتودور مدن هد الء األشدبا  الممعدومين   سالالته ُخلق خلقا خاصا ُمتميما

كمدا هن كدل األندواا األخدرى . وال من القردة وال من بيدرهم مدن الحيواندات

 .هي هييا خلقت خلقا فجائيا كامال منفصال ولم تتوور من سلف لها
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تيمن شدواهد  لقد تبين من معويات السجل الحفر  وحقائقه هنه: تاسعا     

ر العيدو ، وتُثبدت هن كدل هندواا األحيداء ُخلقدت قوعية تبول القول بدالتوو

خلقددا  خاصددا منفصددال، ولددم تتوددور مددن بعيددها ابتددداء مددن األحيدداء وحيدددة 

تلددو الحقددائق الحفريددة . اللاليددا إلددى المتعددددة اللاليددا وانتهدداًء بللددق اكنسددان

المتعلقة ب هور األحياء والموافقة لتاريلها الوبيعي مثلها العلماء في الرسدم 

 : 1ي ايتيالبيان

 
 السجل الحفري الطبيعي

ظهور هندواا األحيداء مدن دون هسدالف، وظهدور مجموعدات : يتبين منه     

ا من انقرج ومنها مدن بقدي حيدا إلدى األحياء منفصلة وكثيرة ومتنوعة، منه

ومنها هحياء ظهرت قبل العصر الكمبر  وبقيدت حيدة إلدى اليدوم ولدم . اليوم 

إنهدا منفصدلة عنهدا، . تنقرج، وليست متصلة بمجموعدات األحيداء األخدرى

فيددل كدل الدو علدى . وهي الكائنات وحيدة اللاليدا التدي تكلمندا عليهدا سدابقا 

متعدددد  لضحيدداء ،وهددذا هدددم للرافددة التوددور الللددق المنفصددل والمتنددوا وال

َشدَر  المدوت )) وقد ُوصفت معويات وحقائق الدو السدجل بأنهدا. العيو  

 . 2(( لن رية التوور

لكن التووريين لمدا لدم يعجدبهم الدو السدجل ألنده يهددم عقيددتهم التووريدة    

هدددما وينقيددها نقيددا فددإنهم تركددو  وراء ظهددورهم واختلقددوا سددجال حفريددا 

وضعو  وخووو  و،سدو  علدى مقداو . ا حسب ههوائهم ومصالحهم ممور

خرافددة التوددور العيددو ، خددالفوا بدده السددجل الحفددر  الصددحي  الددذ  يُثبددت 

الللق المنفصل والمتعددد للكائندات و،علدوا سدجلهم سدجال تووريدا لده هصدل 

واحدد منده تودورت كدل الكائندات الحيدة علدى شدكل شدجرة تووريدة كمدا هددو 

 :     3يتيُمبين في سجلهم ا

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة ما كشفت عنه سجالت الحفريات والمتحجرات: هبو حب هللا  
2
 .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية: مدونة ، !!..العقبة الك ود .. الحوج الجيني : هبو حب هللا  
3
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة تما كشفت عنه سجالت الحفريات والمتحجرا: هبو حب هللا  
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 السجل الحفري التطوري 

 :1وإليو الرسمين متقابليصن في صورة واحدة مع التعليق عليهما   

 
 

 

واضد  مددن الددو هندده ال مجددال للمقارنددة بددين الِسددجليصن الحفددر  الصددحي       

األول ندداقض للثدداني وقددد كددان بعددض التوددوررين قددد . والتوددور  المميددف

شدريف لدم يعتدرف بهدا مباشدرة ولده كدالم  اعترفوا بهدذ  الحقيقدة لكدن عمدرو

تليل فيه كيفية نشأة الحيداة وتوورهدا وفدق السدجل الحفدر  التودور ، ولده 

كالم آخر اعترف فيه بمعويات السجل األول ، وهبفل هدلته التي تنفي القول 

 .2كيف بده الللق: بالتوور العيو  كما في كتابه 

 

                                                 
1
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع  
2
 . 144 ،145 :،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
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السددجل الحفددر  هددي هدلددة وتجددب اكشددارة هنددا إلددى هندده مددع هن معويددات   

وحقائق قوعية وحاسدمة فدي إعبدات الللدق اللداص ونفدي التودور الممعدوم، 

وهن التووريين مارسوا ملتلف وسائل التموير وال ش والتالعدب واكخفداء 

لومس وتحريف حقائق السجل الحفر ، حتى انتهى بهم األمدر إلدى اخدتالق 

يائفة منهم لسدبب سجل حفر  توور  وهمي مقابل السجل الصحي  ؛ فإن 

هو يخددر هُضددورت إلددى االعتددراف بحقددائق السددجل الحفددر  الوبيعددي، التددي  

هدمت التوور العيو  من هساسه ونقيته نقيا وهعبتت الللق اللاص من 

،هددة، وكشددفت حقيقددة التوددوريين وفيددحتهم فددي رفيددهم لحقددائق السددجل 

 . الحفر  تعصبا وانتصارا للتوور العيو  من ،هة هخرى

 

علدى عكدس مدا يكتبده : ))يقدول  العالم التطاوري رونالاد ويساتن،: م منه    

مع م العلمداء، فدإن سدجل األحدافير ال يددعم ن ريدة دارويدن ، ألنندا نسدتلدم 

ولدذلو نحدن مدذنبون بدالوقوا فدى !! تلو الن رية لتفسير السجالت الحفريدة 

 االسددتدالل الدددائر  حددين نقددول إن السددجل األحفددور  يدددعم هددذ  الن ريددة

لكاندت امدتضت األرج بمليدارات : لدو صد  التودور )) بمعنى هنده .  1!((!”

المليددارات مددن حفريددات الكائنددات الوسددوية هو البينيددة بددين األنددواا الملتلفددة 

وتتجلدى فيهدا هخوداء العشدوائية والتلددب  : هعنداء توورهدا بدب ء عبدر الددممن 

هذا ما لم  ولكن: الصدفي الذ  من المفترج هن يعمل التوور عليه وانتقائه 

 .2!!((يحدث تماما كما اشتكى داروين وإلى اليوم 

     

لقددد ظهددرت … : )) عااالم المتحجاارات التطااوري جيرالااد تااودويقااول       

األقسام الثالعة الفرعيدة لضسدما  الع ميدة فدي سدجل المتحجدرات ألول مدرة 

عدن  وتلتلدف هدذ  األسدما  فعليداً اختالفداً واسدعاً !!.. في نفس الوقت تقريبداً 

فكيدف ظهدرت !! بعيها البعض من الناحية الشكلية، كما هنها مصفحة بقوة 

!! ومددا الددذ  سددم  لهددا بهددذا الكددم الواسددع مددن االخددتالف ؟!! هدذ  األسددما  ؟

وكيددف هصددبحت ،ميعهددا مصددفحة بقددوة؟ ولمددااا ال يو،ددد ه  هعددر ألشددكال 

  إندده اعتددراف صددري  ب هددور هنددواا األسددما.  3!!.. ((” متوسددوة بدائيددة؟ 

الع مية مرة واحدة ومعقدة من دون تدر  وال و،ود لحلقات وسديوة بدائيدة 
 .كما يتولبه التوور العيو  الممعوم

                                                 
1
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !! نسان تعليقا على خبر العثور على سلف ،ديد لإل:  فريق البيولو،يا : نقال عن 

 . Critique of Evolution: موقعسجل الحفريات، هل هو حقًا دليل على صحة التوور؟ ، : منى  يتون و.
2
  muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !! لى سلف ،ديد لإلنسان تعليقا على خبر العثور ع:  فريق البيولو،يا : نقال عن 
3
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!ظهور هنواا األسما  الع مية مرة واحدة بدون تدر  : فريق البيولو،يا  

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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إن الدالئل المبكرة على هشكال : ))  ويقول التطوري رودري  موكيسون    

الحياة نايقة بما فيها من تعقيد وتن يم عاليين لتستبعد بالكلية فرضية تحولها 

  .1... ((بة هدنى إلى رتبة هعلى في الو،ود بالترقي من رت

إن تدداري، مع ددم : ))" سااتيفن غاااي غولااد ويقااول التطااوري المشااهور    

الحفريات يحتو  علدى صدفتين ال تتماشديان مدع التددر  فدي إيجداد الكائندات 

حيدث ال تت يدر يبيعدة الكائندات ، هي االتدمان واالسدتقرار :  األولى:  الحية

فالكائنددات المو،ددودة فددي ِسددِجلص الحفريددات ، األرج يدوال مدددة بقائهددا علددى 

ت هددر وتلتفددي كمددا هددي دون حدددوث ت يددرات عليهددا ، وإن حدددعت ت يددرات 

. وليست باتجا  ه  توور ، فإنها تكون ت يرات يفيفة وفي الشكل اللار،ي 

ال تنشددأ ، حيددث فددي ه  منوقددة ، وهددي ال هددور المفددا،  ، الصددفة الثانيددة 

،  وإنمددا ت هدر فجددأة ، يا منحددرة مددن كائندات هخدرى األندواا الجديددة تدددريج

إن مع دم األندواا خدالل العصدور  )) ": وقال .2((" وبتركيب مكتمل تماما 

: هو هنهدددا !!.. إمدددا هنهدددا ال تت يددر بدددأ  شدددكل يُدددذَكر : الجيولو،يددة الملتلفدددة 

بدددون ه  تو،دده نحددو : تتددراوح بشددكل بسددي  فددي الشددكل اللددار،ي ولكددن 

 .3((" !!.. التوور

هشدكال الحيواندات المميدمة : )) ويقول التطوري ريتشاارد موناسترساكي    

التعقيددد التددي نراهددا اليددوم، تعددد هددذ  اللح ددة، عنددد بدايددة العصددر الكددامبر  

مليدون سدنة، عالمدة علدى االنفجدار  551لضرج باليدب ، ه  قبدل حدوالي 

عب وكانددت ُشدد.. التوددور  الددذ  مددض البحددور بددأول كائنددات معقدددة فددي العددالم

الحيوانددات الكبيددرة التدددي نراهددا اليدددوم مو،ددودة بالفعددل فدددي هوائددل العصدددر 

الكامبر ، وكانت تتميم عن بعيها البعض بنفس القدر الذ  تتميدم بده عدن 
 .4!!((” بعيها البعض اليوم 

إن المشددكلة : ))ويقااول عااالم المتحجاارات التطااوري مااار  سااي ارنكي     

، ه  آعدار الكائندات  سجل المتحجدراتاألساسية في إعبات الن رية تكمن في 

المحفوظة في التكوينات الج رافية لضرج، فلم يكشف هذا السجل ق   الحية

هية آعار لضشكال المتوسوة التي افترضها دارون، وعوضاً عدن الدو ت هدر 

ويددعم هدذا الشدذوا حجدة دعداة الللدق القائلدة بدأن .. األ،ناو وتلتفدي فجدأة 

 . 5((!!األنواا قد خلقها هللا 

                                                 
1
 .11: ، تقديم عبد هللا الشهر ، ص2112الكاتب،  شو داروين ، تر،مة موسى ادريس وآخرين ، مركم براهين ن دار:  ستيفن ماير  
2
هدم ن رية التوور في : هارون يحيى. على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  

 .  24: عشرين س اال ،  ص
3
 .على الشبكة المعلوماتية  (( حب هللا  هبو)) لمااا ال يقبل اكسالم ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
4
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : هل فعال انتهت مشكلة العصر الكمبر  ؟، موقع : فريق البيولو،يا  
5
: الباحثون المسلمون : موقع اعتراف يهدم خرافة األدلة من الحفريات التي بايالف ، : فريق البيولو،يا : نقال عن 

muslims.res.com . 
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تتمثل نقوة اللالف في هننا إاا فحصدنا  ))" :ويقول التطوري ديري  آجر   

سدددجل المتحجدددرات بالتفصددديل، سدددواء علدددى مسدددتوى الترتيدددب هو األندددواا، 

عدم و،دود تودور تددريجي، بدل انفجدار فجدائي  -مراراً وتكراراً -فسنكتشف 

 . 1" !!((لمجموعة واحدة على حساب األخرى

 

 :المخات  فاي المساتحثات جاورل جيلاورد سيمبساونويقول التطوري     
ولكدن ، إن هذا ال ياب المنت م لالشكال االنتقالية لم ينحصدر فدي الثددييات ))

ن مددن قِبَددل علمدداء الدراسددات القديمددة ، ظدداهرة عالميددة تقريبددا وهددي . كمددا ُدوص

كذلو هذا ال يداب فدي ، حقيقة لكل هصناف الحيوانات فقاريات او الفقاريات 

إاا كدددان ))و.2((االنتقاليدددة مو،دددود اييدددا فدددي النباتدددات وهصدددنافها االشدددكال

االنقالب من شكل إلى آخر همرا واقعا كان من الوا،ب هن ندرى آالفدا ال بدل 

ماليين األشكال المتحولة في سلسلة متصدلة مدن حلقدات متتابعدة بدال انقوداا 

بدت هن يث... فعدم و،ود هذ  األشكال الوسيوة في الكائنات الحيدة المو،دودة 

 .  3((هنا  سلسلة خيالية ال بير

إن هكثر حدث محير في تاري، الحياة علدى األرج هدو  ":  ))وقال هييا    

االنتقال الفجائي من العصر الما و يكي، ه  عصر المواحدف، إلدى عصدر 

ويبدو األمر وكأن الستار قد هُسدل فجأة على خشبة المسرح حيث .. الثدييات

لديناصدورات ـ تلعدب هدوار البوولدة الرئيسدية كاندت المواحدف ـ وخاصدة ا

بأعداد كبيرة وتنوا محيدر، عدم ه يد  السدتار مدرة هخدرى فدي الحدال ليكشدف 

شلصديات ال ت هدر بينهدا ... عن نفس المشهد ولكن بشلصيات ،ديدة تمامداً 

وفددي حددين تلعددب المواحددف األخددرى دور .. الديناصددورات علددى اكيددالق 

ت تلعب كل األدوار الرئيسية، علمدا بأنندا ال الكومبارو فق ، وهخذت الثدييا

 .4((" !!.. نعثر على ه  هعر لها في األدوار والعهود السابقة

 

وال يو،دد دليدل مدن  ": ))  بروس. هـ . ويقول عالم األحياء التطوري أ     

بدل علدى ... المتحجرات على هن ريش الويور قد توور من قشور المواحف

 -ي سددجل المتحجددرات بوصددفه صددفةً فريدددة العكددس، ي هددر الددريش فجددأة فدد

وباكضافة إلى الو، لدم يكتشدف ... تتميم بها الويور  -بشكل ال يمكن إنكار 
                                                 

1
السجالت األحفورية والتوور والتحول الليالي الممعوم :هقوال وتعليقات العلماء المتلصصين على : هبو حب هللا: هبو حب هللا  

 .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية: مدونة ، .. واستحالته 
2
مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة ، كتبهم العلمية اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من  

 .المعلوماتية
3
 .على الشبكة المعلوماتية انسان نياندرتال يهدم خرافة التوور، منتدى التوحيد ،  
4
: نة مدو، السجالت األحفورية والتوور والتحول الليالي الممعوم واستحالته :هقوال وتعليقات العلماء المتلصصين على : هبو حب هللا  

 .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية
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"  حتددى اين فددي المواحددف ه  تركيددب للبشددرة يددوفصر هصددالً لددريش الويددور

...!!))1. 

 
خوابدا فدي ))  م 1481هلقى فدي سدنة  التطوري بوي  رينسبرغرآخرهم    

التوددور فددي متحددف فيلددد  -خرافددة –ام حددول مشددكالت هيدد 4ندددوة اسددتمرت 

(( من دعاة التوور 151وكان الو في حيور  –للتاري، الوبيعي بشيكابو 

إن المثدددال الشدددائع الدددذ  يُيدددرب علدددى تودددُور :))  فكدددان ممدددا قالددده بدددويس 

الحصددان لالقتددراح بددأن هنددا  تسلسدداًل تدددريجيًا للت يُددرات التددي يددرهت علددى 

، لدديها هربعدة هصدابع فدي قددمها، وكاندت تعديش قبدل مللوقات بحجم الثعلدب

نحو خمسين مليون سنة، إلى حصان اليوم األكبر حجًما بكثيدر، والدذ  لديده 

حيث بداًل !! قد ُعِرف منذ وقت يويل كم هو خاي  : إصبع واحد في قدمه 

تبددو حفريدات كدل ندوا متوسد  متميدم تماًمدا وباقيددة : مدن الت يدر التددريجي 

ومدددن عدددمَّ فاألشدددكال االنتقاليدددة بيدددر !! تنقدددرج بعدددد الدددو دون ت يدددر عدددم 

 . 2!!((معروفة

    

هذا التوور  اعترف بحقائق تهدم التوور قوعدا لمدن يبحدث عدن : هقول     

الحقيقددة ، منهددا هن السددجل الحفددر  المتعلددق بتدداري، الحصددان وبيددر  مددن 

ذلو األنواا ال يو،د فيه توور تدريجي، وكل نوا متميدم تمامدا، وعاشدت كد

لكدن هدذا . دون ت ير، عم انقرضت دون ت ير بالنسبة لضنواا التدي انقرضدت

ومن عمَّ فاألشدكال : ))التوور  في األخير اعترف ببعض الحقيقة عندما قال

والصواب ليست هنها بير معروفدة بدل هنده   .3!!((” االنتقالية بير معروفة 

لحفريددات بينددت ال و،ددود لهددا هصددال،  ولددن يكددون لهددا و،ددود بحكددم هن تلددو ا

فمددن . ال هددور المتميددم لضحيدداء والتددام والبقدداء دون ت يددر، عددم االنقددراج 

اليددرور  هن ال تو،ددد وال يُقددال إنهددا بيددر معروفددة، فهددذا موقددف توددور  

 .لكن الر،ل اعترف بحقائق هعبتها السجل الحفر . وليس علميا وال عقالنيا

                                                 
1
: مدونة ، السجالت األحفورية والتوور والتحول الليالي الممعوم واستحالته :هقوال وتعليقاتالعلماءالمتلصصين على : هبو حب هللا  

 .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية
2
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون :  موقعخرافة توور الحصان ، : فريق البيولو،يا : نقال عن 
3
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع خرافة توور الحصان ، : فريق البيولو،يا : نقال عن 



 28 

 

 
سلسلة تطور الحصان كما اختلقها التطوريون وال أثر لها في الحفريات

1 . 

 

ويددات السددجل الحفددر  كأدلددة قوعيددة علددى بوددالن وقبددل إنهدداء هدلددة ومع     

القول بالتوور العيو  تجب اكشارة هنا إلدى هن التودور  تشدالم دارويدن 

حجيتها، فعلصدق عليهدا همالده  وقوةكان قد اهتم كثيرا بموضوا األدلة الحفرية 

بددأن يددتم العثددور عليهددا لتكددون هدلددة ماديددة علددى صددحة فرضدديته التووريددة، 

األنواا قد انحدرت من هنواا هخرى عن يريق التسلسدل  إاا كانت ))":فقال

ال نرى في كل مكان هعدداداً ال حصدر لهدا مدن األشدكال  -إان-الدقيق، فلمااا 

لمااا ال تكون الوبيعة كلها في حالة اختالي، بدالً مدن هن تكدون .. االنتقالية ؟

د فدي هدذ  ولكن، وفقداً لمدا ور.. محددة تحديداً واضحاً ؟ -كما نراها-األنواا 

-لمااا ... الن رية، ينب ي هن يكون هنا  عدد النهائي من األشكال االنتقالية 

... ال نعثر عليها مومورة بأعداد ال تعد وال تحصى في قشرة األرج؟ -إان

لمدددااا ال نجدددد اين فدددي المنوقدددة المتوسدددوة، التدددي تتسدددم ب دددروف حياتيدددة 

ل البدائيددة باألشددكال متوسددوة، هنواعدداً متوسددوة تددرب  بصددفة دقيقددة األشددكا

"  لقدددد حيرتندددي هدددذ  الصدددعوبة مندددذ فتدددرة يويلدددة مدددن الوقدددت.. المتقدمدددة ؟

إاا كانددت ن ريتددي صددحيحة، فمددن الم كددد هن هنددا  هنواعدداً ال  ))"و!!..((.

حصددر لهددا مددن األشددكال المتوسددوة قددد عاشددت فددي الماضددي، إا تددرب  هددذ  

... بددداي وعيدددق ،دددداً األندددواا معددداً كدددلَّ األندددواا التابعدددة لدددنفس المجموعدددة بر

وبالتددالي، ال يمكددن هن تتددوفر هدلددة علددى و،ودهددا فددي الماضددي إال بددين بقايددا 

 !!.. 2"(( المتحجرات

   

تلو هي األمنية ال الية  التي كان يتمناها التودور  دارويدن مدن السدجل      

الحفر  بأن يُدعم ن ريته ويُثبتها باألدلة المادية ، لكنه خيدب همالده مدن دون 

                                                 
1
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع خرافة توور الحصان ، : فريق البيولو،يا : نقال عن 
2
 . 283، 211، ،212، : ، صهصل األنواا: تشالم داروين 
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انت نتائجه عكسية، فقد هعبت علم الحفريات مدا كدان يتلوفده دارويدن شو وك

فقد خيصب آماله ونسفها نسفا،وهعبت باألدلة الماديدة الحاسدمة . ال ما كان يتمنا 

والقوعية بودالن القدول بدالتوور، عنددما بديصن هن األحيداء ظهدرت فجدأة دون 

ومنهدا مدن مقدمات توورية، ومنها من انقدرج ولدم يتودور وال تدر  خلفدا، 

بقددي حيددا إلددى اليددوم ولددم يتوددور، وهن حكايددة الحلقددات الوسدديوة االنتقاليددة ال 

 . و،ود لها هصال وإنما هي من هوهام وتمنيات داروين وهتباعه 

 

لمبحددث هدلددة السددجل الحفددر  فقددد تبددين منهددا هوال هندده تيددمن وختامااا        

الحاسددمة هن معويددات وحقددائق علميددة كثيددرة ،دددا هعبتددت باألدلددة القوعيددة و

مجموعات األحياء وهنواعها ظهرت بالللق المنفصدل ال بدالتوور العيدو  

ممدا يعندي بودالن  عدم عمدرو شدريف بدأن التودور العيدو  هدو . الممعوم

فقددد نقيددته وهدحيددته شددواهد . حقيقددة كونيددة وعلميددة ، وهدلتدده ال تُدددحض

ى  يسدتحيل هن تو،دد هدلدة هخدرومعويات علم الحفريات ، وهدي هدلدة قوعيدة 

. تنقيها، سواء كاندت مدن علدم الوراعدة ، او علدم الفيميداء ، هو علدم األحيداء

وكل المماعم  والشبهات التدي سديحتج بهدا عمدرو شدريف وهمثالده مدن علدوم 

ألن الحفريدات . هخرى لنقض هدلة علم الحفريات الحاسدمة فهدي بايلدة قوعدا

نتدا  يبيعدة هي هدلة مادية ملموسة تحكي تداري، األحيداء وهدذا التداري، هدو 

فلددو . والعيددوية والوفريددة -الجمي يددة -تلددو األحيدداء بكددل مكوناتهددا الوراعيددة

كانت األحياء كما  عم التووريون لحدث لهدا تودور عيدو  ولو،ددنا  فدي 

وبما هن هذا لدم يحددث وال و،ددنا لده هعدرا فدي الحفريدات دل هدذا . الحفريات

يها وال هن تنقيها هدلة على هن هدلة علم الحفريات قوعية وال يُمكن هن تناق

هخرى من ه  علم آخر من ،هة، وهنه ال يص  من ،هدة هخدرى البحدث عدن 

ولمدا تأكدد التووريدون مدن قوعيدة األدلدة . شواهد لدحيها مدن علدوم هخدرى

الحفرية خنسدوا ونكصدوا وبحثدوا عدن مدماعم وشدبهات هخدرى وقممدوا علدم 

علدوا الدو انتصدارا ف. الحفريات وتعلقوا بعلم الوراعة كما فعل عمدرو شدريف

للرافددة التوددور العيددو ، مددع هندده كددان مددن الوا،ددب علدديهم شددرعا وعقددال 

وعلما االعتراف بالحقيقة التي هكدها علم الحفريات في إعباته للللق اللاص 

 .لكنهم لم يفعلوا الو تعصبا لعقيدتهم التوورية. ونفيه للتوور العيو 

     

سدنة مدن  151ل الحفدر  ييلدة السدجلقد هظهرت معويات وشواهد  :ثانيا   

مليدون هحفدورة هظهدرت حقدائق حاسدمة  351التنقيب، والتي بل ت هكثر مدن 

فكاندت . تتعلق بتاري، ظهور األحياء على األرج والمراحل التي مرت بهدا

هدلة قوعية على بودالن القدول بدالتوور العيدو  الممعدوم بنوعيده المو،ده 
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كانددت علددى هربددع مجموعددات لددم منهددا انهددا كشددفت هن األحيدداء . والدددارويني 

مجموعدة حيواندات ظهدرت قدديما : يحدث فيها ه  توور عيدو  ، األولدى 

مجموعدة : والثانيدة. وبقيت حية إلى اليدوم مدن دون هن يحددث لهدا ه  تودور

. حيوانات عاشت يويال من دون هن تتوور عم انقرضت ولم تتدر  خلفدا لهدا

دمات تووريددة بعدددما مجموعددة حيوانددات ظهددرت فجددأة بدددون مقدد: والثالثددة

انقرضددت المجموعددات التددي سددبقتها  فصددل بددين المجمددوعتين فاصددل ترابددي 

مجموعدة حيواندات عاشدت قدديما بعيدها انقدرج وبعيدها : والرابعة. كبير

ايخددر مددا يددمال حيددا تميددمت ب هددور ت يددرات عليهددا لكنهددا لددم تكددن ت يددرات 

لواحد، وهدذا توورية وال بيرت األنواا، وإنما كانت ت يرات ضمن النوا ا

يتم بالتماو   بين ه،ناو النوا الواحد، كما هو حال ه،ناو البشدر والحمدام 

وهددو ت يددر مددرتب  بالبرمجددة الوراعيددة لكددل نددوا ، وال يدد د  إلددى . والكددالب

فكانت من نتائج  تلو الحقائق الحفريدة عددم و،دود الحلقدات . توور األنواا 

فكان عدم و،ودها دليال حاسدما  الوسيوة االنتقالية التي قال بها التووريون،

. آخر على صحة المعويات السابقة بعدم حدوث التودور العيدو  الممعدوم

فلو حدث لكان من الال م و،ود تلو الحلقات، وبما هنهدا لدم تو،دد دلدت علدى 

. عدم حدوعه، وبما هنه لم يحدث فيجب ان ال تو،د، وهذا الذ  تدم التأكدد منده

أن علم الحفريات من العلوم التي هعبتدت وبذلو تم نقض  عم عمرو شريف ب

 .التوور العيو 

 

 :نقض التطور العضوي بظاهرة عدم القابلية لإلخت ال -2  

إن مما ينقض  عم التوور  عمرو شريف بأن التوور العيو  حقيقة      

يداهرة عددم قابليدة الكدائن الحدي بكدل ه،همتده : علمية وهدلته ال تُدحض هو 

إن األحيدداء تتميددم بأنهددا لكددي تسددتويع هن .  -النقدداصا-ومكوناتدده لالختددمال 

تعدديش يجددب هن تكددون قددد ظهددرت فجددأة وكاملددة بكددل ه،همتهددا وتعقيددداتها 

وهددذ  ال دداهرة هددي . ووظائفهددا ، فددإن لددم تكددن كددذلو فلددن تسددتويع هن تعدديش

المعروفدددة بعددددم القابليدددة لالختدددمال، فالكدددائن الحدددي بكدددل مكوناتددده ال يقبدددل 

الجهددا  ينوبددق علددى ه،همتدده مجتمعددة ومنفددردة ، كاالنقدداص، وهددذا األمددر 

الددددور  ،و اللمفددداو ، والهيدددمي ، والع مدددي، والعصدددبي ، والتناسدددلي، 

وبمدا هن ه،هدمة . وبما هن ه،هدمة كدل كدائن حدي ال تقبدل االختدمال . والبولي

يُـتليل مولقا ًهنها يمكن ))  وهعياء كل كائن حي متكاملة فيما بينها فإنه ال 

مباشدراً وفدي وقدت واحدد فدي اات  إاا لدم يكدن َخلقُهدا: فترات هن تتكون على

هوال ً، وهن تتكامددل فددي عملهددا بينهددا  تعمددل ، لكددي تسددتويع هن الكددائن الواحددد
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ممدا يعندي هن اندواا  .1!!!!..((عانيدا ً  وبين بعيها البعض في الجسم الواحدد

ا هن األحياء لم تتوور عيويا وإنما ُخلقت خلقا خاصدا ومباشدرا، وال يُمكنهد

 .ت هر وال هن تعيش بالتوور العيو  الممعوم 

ونفددس األمددر ينوبددق علددى مسددتوى تكويندده الددوراعي هييددا فددال يسددتويع     

الكددائن هن يعدديش دون تددوفر برمجتدده الوراعيددة المشددفرة كاملددة دفعددة واحدددة، 

فتلدو األ،هدمة المكوندة . فهي ال تقبدل التجمئدة وال التودور لتتكدون تددريجيا 

وهدذا . نسان مثال يجب هن ت هر مرة واحدة وإال سيموت الكائنلضحياء كاك

يعنددي هن التوددور العيددو  بنوعيدده قاتددل وهددادم لضحيدداء ولدديس ُمنشدد ا وال 
 . ُمحييا لها، فهو من خرافات التووررين وليس من العلم في شيء

والذ  يُ كد الو ما قرر  السجل الحفر  بدأن كدل األندواا كاندت ت هدر      

والددليل الثداني . قدمات توورية منذ االنفجار الكمبدر  ومدا بعدد فجأة دون م

هددو واقددع األحيدداء فددي الماضددي والحاضددر ، فهددو يثبددت هن كددل كددائن عددار 

ويعيش حياته بوريقة يبيعية ، مما يعني هنه ظهدر كدامال بكدل ه،همتده وإال 
 . ما استواا هن يحيى حياة يبيعية

عددة واحدددة وال هندده ال يو،ددد وماان تلاا  الشااواهد أيضااا       كددائن يعدديش بمَورص

الواحدددددة بهددددا آالف القواعددددد النيترونيددددة )) والمورعددددة . بعشددددرين مورعددددة 

يكدون هكثدر  -المورعدات -وهقل عدد ممكن مدن الجيندات. المنيبوة منذ البدء

فدأين . مورعة كحد هدنى حتى يمارو الكائن الحدي مهامده الحياتيدة  311من 

ومعندى الدو هن الكدائن . 2((مورعدة ؟  التوور الذ  يتولب هن نبده من صدفر

مورعدة، وهدذا  311الحي ال يستويع هن يعديش بمورعدة واحددة وال بأقدل مدن 

يسددتلمم هندده ظهددر إلددى الو،ددود مددرة واحدددة وبللددق منفصددل ولددم يتوددور مددن 

بمعنى هن . بير ، ألنه ال يستويع هن يعيش بأقل من الو العدد من المورعات
 .  اص وال االختمالتكوينه الوراعي ال يقبل االنق

الكدائن الحدي يمكدن الن در إليده علدى هنده مجموعدة مدن ))ومنها هييا هن     

ب ددض الن ددر عددن –األ،هددمة العاملددة التددي لددو فَقددد منهددا واحدددا النهددار الكددل 

، فلو ه لنا ،ها  الددوران لمدات الكدائن، ولدو حدذفنا -التركيب التشريحي لها

اكخرا،دي هو ال الفدي هو ال دذائي هو هيًا من الجها  العصدبي هو التنفسدي هو 

لفنى الكدائن هيًيدا، وربدم إمكانيدة اختدمال األشدكال التشدريحية ... التناسلي 

والتركيبية لهذ  األ،همة بشكل هبس  إال هنه ال يمكن للكائن الحي هن ينشأ إال 

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة  !.كيف انتقلت األسما  إلى البر ؟:  هبو حب هللا  
2
 .  3: كهنة اكلحاد الجديد، قدم للكتاب عبد هللا الشهر ،   ص: هيثم يلعت  
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ممدددا يعندددي هن األحيددداء  .1((با،تماعهددا وهدددذا مدددا ال تفسدددر  ن ريددة التودددور

ة بأ،همتهدا ولدم تتودور ، وإال لدم يكدن فدي اسدتواعتها هن ظهرت فجدأة كاملد

 .تعيش، بل إنها ستموت حتما 

في اكنسان وبير   -المجهر  -ونفس األمر ينوبق على الجانب الجمي ي  

هو هساو و،ود الكائن بكل مكوناته، وبدونه لن يو،د كائن من األحياء، ف

و،ود الكائن كله،  حي، وعدم و،ود الللية بمكوناتها ونشايها يعني عدم

  ))فمن الو مثال هن من . وهي ال تقبل االنقاص واالختمال في عملها 

بحا،ةؤ إلى ن ام  -عمليصة فو الشفرة–مالم  التن يم اكلهي هن هذ  العمليصة 

تحدث في مصانع عمالقة، ولكن في نواة خليصة ال يميد : تبريد، ال نقول

، وهذ  -د على مليون من المترالميكرومتر واح -ميكرو متر  2حجمها عن 

ة حتى ال يحترق شري  الحمض النوو  هعناء هذ   التقنيصة الحيويصة مهمص

إان هذ  عملية ُمعقدة بير قابلة لالختمال والتعقيد بير . العمليصة السريعة

ن من العديد من األ،ماء المتفاعلة المترابوة :القابل لالختمال  هو ن ام ُمكوَّ

سب، والتي تساهم في الوظيفة األساسية للن ام، بحيث مع بعيها بشكلؤ منا

. هن إ الة ه  ،مء من هذ  األ،ماء سي د  إلى توقف الن ام عن العمل

تروو الساعة، فالبد هن تتوا،د التروو معاً وفي وقت واحد، : مثال الو

وبالمثل فإن هذ  . وإال لن تعمل الساعة، فهذ  من ومة بير قابلة لالختمال 

المعقصدة المترابوة داخل نواة الللية إمـا هن تنشـأ مرةً واحدة هو ال العمليات 

قف عملية تلليق البروتين  تنشـأ، فاالفتقار لوظيفةؤ واحدة ي د  إلى توَّ

 .2(( بالكامل، وبالتالي ال يو،د الو الكائن الحي

 

هن الدراسددات المعاصددرة المتعلقددة بالفيميدداء وماان تلاا  الشااواهد أيضااا      

ئية وعلم الحياة الجمي ي بينت هن الكائن الحي من إنسان وحيدوان فدي الكيميا

)) والددو هددو محصددلة . تكويندده وه،همتدده يقددوم علددى تكامددل تكددويني مددذهل 

لتعدداون م ددات المليددارات مددن اللاليددا المنفددردة الدقيقددة بيددر المرئيددة التددي 

تلصصت في وظائفها تلصصا عاليا لدر،ة هن هيا منها لم تعدد قدادرة علدى 

لحيدداة منفددردة ، ومددن عددم هصددبحت مهمددة العلمدداء هددي فهددم وظددائف اللاليددا ا

فكددان مددن نتددائج ،هددودهم هنهددا عقدددت علدديهم . 3((المنفددردة ويريقددة تعاونهددا

يبقة هعلدى مدن التعقيددات تحدت المسدتوى الللدو  )) البحث عندما اكتشفوا 

ووظيفدة  هذا الن ام الللدو  الُمدذهل تعقيددا. 4... ((بداخل عمق الللية ااتها 

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هللا هبو حب )) نقد الداروينية الحديثة،  مدونة : هبو حب هللا  
2
 . 111: كهنة اكلحاد الجديد، ص: هيثم يلعت  
3
 . 45: ، ص 2114اللواب الشعبي لإللحاد ، مجلة  براهين الثاني، ما  ..السينما والالوعي :   هبو حب هللا 
4
 . 45: ، ص 2114ي، ما  اللواب الشعبي لإللحاد ، مجلة  براهين الثان..السينما والالوعي :   هبو حب هللا 
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وههميددة ال يُمكددن هن يقددوم بعملدده إال إاا ظهددر فجددأة وكددامال ، وإال لددن يكددون 

للكددائن و،ددود إاا قلنددا بلرافددة التوددور العيددو ، فهددو قاتددل وهددادم لضحيدداء 

 .وليس ُمنش ا لها

 

هنده تبديصن للعلمداء هن الكدائن الحدي كن دام هدو بايدة فدي ومن ذل  أيضاا       

ولدذلو فدإن فهدم .ائن متراب  ومتكامل بكل ه،مائدهالتعقيد بكل مكوناته، إنه ك

الكددل شدديء ... الكائنددات المتعيددية الحيددة ينب ددي هن يددتم مددن من ددور كلددي)) 

وتكامدل األ،دماء قدائم علدى كدل مسدتوى مدن ... ملتلف عن مجمدوا ه،مائده

ففي الكائن المتعيي الواحد يدتم التكامدل فدي اللاليدا، عدم : مستويات التكوين

، فاألنسدجة، فاألعيداء، فداأل،همة العيدوية التدي بتكاملهدا بين تلو اللاليدا 

وهددذا التكددوين الدددقيق والمددتقن والحيددو  ، المتنددوا . 1((يكتمددل كيددان الفددرد 

والمتكامل والمتراب  ال يُمكن هن يعمل ويقوم بدور  إال إاا ظهر مرة واحددة 

ولددو كددان التوددور العيددو  مو،ددودا لمددا حدددث الددو، وال . كددامال مترابوددا

ت األحياء هصال؛ وبما هنهدا ظهدرت وتنوعدت دلدت علدى بودالن القدول ظهر

 .بالتوور العيو  بنوعيه الدارويني والمو،ه

 

علدددى األ،هدددمة المعقددددة والتدددي ال تقبدددل االختدددمال وال ومااان الشاااواهد       

العين ، واأل،نحة ، : التوور، ويجب هن تكون مجتمعة ومكتملة لتقوم بعملها

كة فدددي العيدددون واأل،نحدددة هدددي هنهمدددا ال ت ديدددان اللاصدددية المشدددتر)) ألن  

وبعبارة هخرى، ال يمكدن لعدين نصدف ناميدة . وظائفهما إال إاا اكتمل نموهما

فدوق الدو ))و((. هن ترى؛ وال يمكن لوائر ه،نحتده نصدف مكتملدة هن يويدر

ان هدذ  اال،نحدة المشددوهة ال يمكدن تدد دى هى وظيفدة فدى نفددس الوقدت الددذى 

وبذلو سوف تشكل عب دا شدديدا ، امية من وظيفتها حرمت فيه االيراف االم

على الكائن بال فائدة وتحرمه من وسيلة هامة للدفاا او الهجوم ، وفدوق كدل 

الو والو ال يُعد امتال  األ،نحة همراً كافياً لويران الكدائن البدر ؛ إا تفتقدر 

 الكائنددات البريددة إلددى العديددد مددن ايليددات التركيبيددة األخددرى التددي تسددتلدمها

ع ددام الويددور هخددف بكثيددر مددن : فعلددى سددبيل المثددال. الويددور فددي الويددران

ع ددام الكائنددات البريددة، كمددا هن رئددة الويددور تعمددل بشددكل ملتلددف تمامدداً، 

وتتمتع الويور بجها  عيدلي وع مدي ملتلدف وكدذلو بجهدا  قلدب ودورة 

وتعتبددر هددذ  الميددمات متولبددات . دمويددة علددى در،ددة عاليددة مددن التلصددل

وال بدد هن . ران يحتا،ها الوائر بدنفس قددر احتيا،ده لض،نحدةضرورية للوي

تكون كل هذ  ايليات قد نشأت معاً وفي نفس الوقت؛ إا من بير الممكن هن 

                                                 
1
 .42: ، ص 2114اللواب الشعبي لإللحاد ، مجلة  براهين الثاني، ما  ..السينما والالوعي :   هبو حب هللا 
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ولهدذا السدبب، تعتبدر الن ريدة . تكون قد تشكلت تدريجياً عدن يريدق التدراكم

التددي ت كددد علددى توددور كائنددات اليابسددة إلددى كائنددات ،ويددة ن ريددة ميددللة 

 . 1((اً تمام

وممددا يثبددت الددو وي كددد  هييددا هددو هندده ربددم كثددرة الحفريددات المكتشددفة    

المقدرة بدالماليين فإنده كمدا انندا لدم نعثدر علدى كائندات وسديوة بدين األندواا، 

فإننا لم نجدد مدن بينهدا كائندات لهدا هنصداف عيدون، وال هنصداف ه،نحدة، وال 

بددت وان الويددور وبمددا هن الددو لددم يث. هنصدداف ه،هددمة الويددران لدددى الويددور

ظهرت قديما وما تمال إلى اليوم فإنه يتبين من الو هنهدا ُخلقدت خلقدا خاصدا 

 .منفصال ولم تتوور عن المواحف وال من كائنات هخرى

يو،ددد م هددر آخددر مددن م دداهر التن دديم والتعقيدددة  هنددهوماان ذلاا  أيضااا      

ي والتكامددل التددي ال تقبددل االختددمال علددى مسددتوى حيدداة بعددض الكائنددات التدد

تعدديش ن امددا ،ماعيددا تعاونيددا وتعتمددد بشددكل كلددي علددى بعيددها بحيددث ال 

فالنحدل مدثال . تستويع هن تعيش دون تن يمها الذ  يُسديرها كالنحدل والنمدل 

. الملكة واللدم والذكور وكلهم يعتمدد علدى ايخدر كليدا)) ينقسم مجتمعه إلى 

ال فلددو حدددث هن توددور هحددد هعيدداء المجموعددة وحددد ، لهلددو حتمددا، فهددو 

و بمددا هنهددم قددد . يسددتويع العدديش بدددون االعتمدداد علددى بقيددة هفددراد المجموعددة

نجحدوا فددي البقداء ،ميعددا، إلدى يومنددا هدذا، فالبددد هنهدم قددد ظهدروا ،ميعددا فددي 

، والللدق 2((والتفسير الوحيد لدذلو هدو و،دود التصدميم الدذكي. توقيت واحد

ور وال فالنحددل بسددبب تكددوين ن امدده ال يُمكددن هن يتوددد. اللدداص لكددل نددوا

والددليل القوعدي . يستويع هن يتوور ألنه مللوق على تلدو الِللقدة والوبيعدة

على هنده لدم يتودور ومدا يدمال إلدى اليدوم علدى يبيعتده هدو معويدات السدجل 

الحفر  المتعلقة بكل األنواا  التي هكدت انها لم تتوور وبقيت على يبيعتها 

لنحل مثال، فإنه مدا يدمال منها ا. سواء التي انقرضت هو التي بقيت إلى اليوم

مليددون سددنة كمددا هددو مبددين فددي الصددورة  54علددى خلقتدده ويبيعتدده منددذ نحددو 

 : 3ايتية
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3
 .  34،  32: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 

http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
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الحفريددة المفريددة التعقيددد والتددي ال تقبددل االختددمال وال وماان الشااواهد      

مليددون  381تعدود إلدى  -التريلوبايدت–متحجدرة عدال عدي الفصدوص : التودور

 :1ي العصر الكمبر سنة، وهذا الحيوان ظهر ف

  

 

 
 

إنه حيوان مدهش لل اية في تعقيد وتكامل ه،همته ووظيفته ، إن له عيونا    

متعددة العدسات ومكونة مدن عددة وحددات تابعدة لتلدو العيدون ، وكدل وحددة 

دسدة مسدتقلة ولكدل وكل منها تقوم بوظيفتها كأنهدا ع. من وحداتها هي عدسة

وقد بيندت األبحداث . منها من ر ملتلف ، عم تتوحد المناظر في وحدة واحدة

هن العددين الواحدددة لهددذا الحيددوان كددان بهددا هكثددر مددن عالعددة هالف عدسددة، ممددا 

من ر ملتلف ، لتتوحد في وحدة واحددة فدي  3111يعني هنه يتلقى هكثر من 
                                                 

1
ظهور  و.  24: هدم ن رية التوور في عشرين س اال ،  ص: وهارون يحيى.  451،  24: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 

 .، على الشبكة المعلوماتية /http://antishobhat.blogspot.comنسف اكلحاد ، موقع ، مدونة الحياة فجأة
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اية، ومذهل حقا ، وينقض حكاية وهذا ن ام  معقد ،دا ومتكامل لل . 1النهاية

التوددور مددن هساسددها فددي قولهددا بددالتوور ونشددأة الكائنددات مددن األبسدد  إلددى 

 . إنه ن ام معقد ومتكامل ال يقبل االختمال، وال التوور هبدا . األعقد

 

إن الدددالئل : )) للتوددور  رودريددو موكيسددون ، يقددولاعتددراف :وآخرهااا    

ا فيها مدن تعقيدد وتن ديم عداليين لتسدتبعد المبكرة على هشكال الحياة نايقة بم

بالكلية فرضية تحولها بدالترقي مدن رتبدة هدندى إلدى رتبدة هعلدى فدي الو،دود 

فبسدددبب تعقيدددد هشدددكال الحيددداة واكتمالهدددا وانسدددجامها وعددددم قابليتهدددا  .2...((

لالختمال فإن هذا يُو،ب هن ي هر الكائن الحي بدالللق اللداص ال بدالتوور 

 . العيو  

 

التعقيددد  الشددواهد والمعويددات الهادفددة والمتنوعددة المتعلقددة ب دداهرة تلددو    

والتكامددل والتددراب  والتعدداون بددين مكونددات وه،هددمة الكددائن الحددي تُثبددت هن 

األحياء لم تتوور عيويا، وال هي في حا،ة إليه ، وال تستويع هن تتودور، 

دفعدة  ألنه ال يُمكنها هن تعديش علدى األرج إاا لدم ت هدر فيهدا تلدو األ،هدمة

فهدددي ال تقبدددل اكنقددداص وال االختدددمال ألنهدددا تعمدددل . واحددددة كاملدددة متكاملدددة

متعاوندة مترابودة متكاملددة، ومدن عددم لدن يسددتويع الكدائن الحددي العديش إن لددم 

ولدن تسدتويع الوفدرات بمدا تحدعده مدن . ت هر فيه مرة واحدة في وقت واحد

كثرتهددا  بدددليل هن الحفريددات ربددم. تشددوهات هن ت يددر نوعهددا وال توويرهددا

والمقدرة بم ات الماليدين لدم تكشدف لندا عدن هيدة كائندات وانتقاليدة سديوة فدي 

تكوينهددا الددداخلي وال اللددار،ي، وإنمددا هظهرتهددا كاملددة قلبددا وقالبددا كمددا بينددا  

األمر الذ  يثبت الللق اللاص لضحياء، ويُبول  عدم عمدرو شدريف . سابقا

 . بأن التوور حقيقة كونية وعلمية

 

 :طور العضوي بظاهرة اكتمال األحياء بكل مكوناتهانقض  الت -3

مدددن الثابدددت تاريلدددا وواقعدددا وعلمدددا هن كدددل هندددواا األحيددداء الكبيدددرة       

فهدي كدذلو . والمجهرية كانت وما تمال تعيش فدي الوبيعدة مكتملدة متكاملدة 

في ِخلقتها ويبيعتها وسلوكها، فلم تتوور، وال تتوور، وال تريد هن تتوور، 

. ها هن تتوور ألن التوور يتناقض مع يبيعتهدا المكتملدة والمتكاملدةوال يُمكن

هن الكائندات وحيددة اللاليدا عاشدت ومدا تدمال إلدى اليدوم بدنفس من الو مثال 

. ولم يحددث لهدا ه  تودور فدي خليتهدا شدكال وال ميدمونا يبيعتها ووظيفتها
                                                 

1
، مدونة نسف اكلحاد ، موقع ظهور الحياة فجأة و.  24: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 

http://antishobhat.blogspot.com/ على الشبكة المعلوماتية ،. 
2
 .11: ، تقديم عبد هللا الشهر ، ص2112موسى ادريس وآخرين ، مركم براهين ن دار الكاتب، شو داروين ، تر،مة :  ستيفن ماير  
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 ونفس األمر ينوبق على األحياء األخرى من هسدما  و واحدف، وعددييات ،

فقد سجلت المعويات الحفرية هن األحياء المنقرضدة عاشدت . وقرود وإنسان

ومنها هحياء عاشت وبقيدت . ولم تتوور عم انقرضت من دون هن تتر  خلفا 

ومنهددا هحيدداء عاشددت إلددى اليددوم  وحدددعت فيهددا . إلددى اليددوم دون ه  توددور

وا ت يرات شكلية قليلة ضمن تنوا سالالت النوا الواحد ولدم تتودور إلدى ند

وكل هذا يعني هن كل األحياء على مسدتوى األندواا  ومدا تحتهدا كاندت . آخر

تعيش حياة يبيعية مكتملة في ِخلقتهدا ويبيعتهدا ووظيفتهدا فهدي لدم تتودور ، 

وحالهدا . وال تحتا  هن تتوور ،وال تريد هن تتودور، وال تسدتويع هن تتودور

يدده ، وهددو هددذا هددو دليددل قوعددي علددى بوددالن القددول بددالتوور العيددو  بنوع
 .عابت بوبيعتها الحالية وبأدلة السجل الحفر 

وبما هن األمر كدذلو، فدإن تلدو الحقيقدة تعندي عددم و،دود كائندات بدائيدة      

وهخرى متوورة، وال يص  وصدفها بدذلو هصدال، وال تو،دد كائندات بسديوة 

وهخرى معقدة، فهدي كلهدا معقددة فدي تكوينهدا ومكتملدة فدي ِخلقتهدا، وتتكامدل 

بأ،همتهددا ومددع محيوهددا وتسدداهم فددي دورة الحيدداة القائمددة علدددى  وتتددوا ن

التكامل والتوا ن بين كل الكائنات الحية، وهن ه  خلل في الو سينقلب سلبا 

وعدن الدو يقدول عدالم . فكدل كدائن بيدر قابدل للتودور تكويندا ووظيفدة. عليها

هرية في عالم الجمي ات واألحياء المج)) " األحياء المجهرية  مايكل دانتون 

ا لكدائن آخدر ،  وال يو،دد هندا  كدائن هكثدر ، ال يو،د هنا  كائن حي يَُعُد ،ًدص

فكددل كددائن حددي ُمكتمددل بِللقتدده .1(( "بدائيددة هو هكثددر توددوراً مددن كددائن آخددر 

 . ويبيعته ووظيفته في تكوينه الجمي  وما فوقه 

هنها لم وبما هن كل األحياء ُمكتملة َخلقا ويبيعة ووظيفة فهي تشهد بنفسها    

تتوور، ولن تتوور مستقبال مهما ت يرت ظروف حياتها ، وهدذا همدر هكدتده 

مددن الددو مددثال هن الحيوانددات التددي تعدديش فددي . الحفريددات ويشددهد بدده الواقددع

آالسكا عندما تصل در،ة الحرارة في فصدل الشدتاء القدارص إلدى مدا تحدت 

كدل منهدا   الصفر فإننا نجد تلو الحيواندات تسدلو ُسدبال متعدددة حسدب يبيعدة

فمنهددا مددن يهددا،ر إلددى منددايق مرتفعددة الحددرارة . لتوا،دده البددرودة الشددديدة

ومنهدا مدن لهدا وسدائل . ومنهدا مدن يددخل فدي سدبات كالدببدة . كالويور مدثال

ومنهدا حيدوان ضدفدا اللشدب، .  عمل حرار  تحميها مدن البدرودة الشدديدة

)) ته، إنه إنه حيوان ص ير وهمر  بريب ،دا في مقاومته وحفاظه على حيا

من ماء ،سد  ويتحول ،سد  الى قوعة مسدموة مدن % 11يتجمد ما يقارب 

الجليد القاسى ويبقى هكذا لعدة اسابيع ال تو،د بده هيدة اشدارات فعليدة للحيداة 

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
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فالقلددب متوقددف تمامددا عددن النددبض والدددورة الدمويددة متجمدددة ،ال تددنفس، وال 

ة الحدرارة  حتدى يبدده ، لكدن مدا إن ترتفدع در،د...(( يو،د اى نشاي للددماك 

الذوبان وتتدفق الميا  بب ء مرة هخرى إلى اللاليا، )) اليفدا المتجمد  فى 

ويبده تدفق الدم مدرة هخدرى ويعدود التدنفس فدى مددة ال تتجداو  عالعدين دقيقدة 

ونفدس األمدر ينوبدق . 1((ويتموع اليدفدا ويقفدم بعيددا وكدأن شدي ا لدم يكدن 

د إلى مدا كاندت عليده قبدل فصدل الشدتاء على الحيوانات األخرى، فإنها ستعو

 . البارد ،دا 

فمااا يعني الو ؟؟، إنده يعندي هن كدل تلدو الحيواندات  معقددة وكاملدة فدي     

خلقتها وتعيش حياة يبيعية سواء كانت في الصيف ،هو الشتاء،هو اللريدف، 

هو الربيع ، فهي على تلو الوبيعة منذ ماليين السنين، فال هي تودورت إلدى 

ت هخددرى، وال هددي تسددتويع الددو وال تريددد ، وال هن ت يددر شددي ا مددن كائنددا

فهدي ُمكتملدة . حياتها، وال هي ناقصة لتكمل نفسدها، وال هدي بسديوة لتتعقدد 

ومتكاملددة بِللقتهددا وال تسددتويع إال هن تبقددى علددى يبيعتهددا التددي خلقهدددا هللا 

ت يدرت وعليه فلو كان للتوور الممعوم و،ود لما كان الو حالها، ول. عليها

وبمدا هنهدا بقيدت محاف دة علدى يبيعتهدا ، وال .وتوورت إلدى كائندات هخدرى

تسددتويع هن ت يرهددا دل هددذا علددى بوددالن القددول بددالتوور العيددو  بنوعيدده 

 . المو،ه والدارويني

ومما يشهد على هن كل الكائنات معقدة وُمكتملة في ِخلقتها وتعيش حياة       

ر ،دم ء يتكدون منده ه  كدائن هدو يبيعية ؛ هو هنه مدن المعدروف هن هصد 

الددذرة، وهددي كددائن بايددة فددي التعقيددد والدقددة واكحكددام والجمددال، وال تقبددل 

ومنهددا هن كددل . التوددور، ولددو حدددث لهددا الددو النهددارت ومعهددا الكددائن كلدده 

الكائنات الحية هص ر وحدة تتكون منها هي الللية، ، ومن الثابدت علميدا هن 

عقيدد والدقدة واكحكدام ، وكدل خاليدا الجسدم الللية في ااتها هي بايدة فدي الت

تعمل معا بن ام ُمحكم ُمعقد ُمذهل معجم، وال تقبدل التودور، ولدو حددث لهدا 

ومدن الثابدت قوعدا هن .  الو فرضدا النهدارت وتعولدت ه،هدمة الكدائن كلهدا 

 .  الو لم يحدث لها بدليل الواقع والحفريات

تعمدل منفدردة ، ومتعاوندة ومن الو هييا هن كل كائن يتكون مدن ه،هدمة     

مددع ه،هددمة هخددرى ، فتمثددل كلهددا  ن امددا بايددة فددي التعقيددد واكحكددام واألداء 

                                                 
1
: وحقيقة الللق ، الموقعن رية التوور : ، مدونة  بوولة ضفدا اللشب: قصة قصيرة  الحياة هى الل م،:    هحمد يحيى 

http://creationoevolution.blogspot.com/  . 

http://creationoevolution.blogspot.com/
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وبفيلها يستويع هن يعيش الكائن الحي حياة يبيعية حسب ِخلقته . والتعاون

 . ووظيفته ، فال يتوور، وال يحتا  إلى هن يتوور، وال يستويع هن يتوور

،د كائن بسي  يولب التوور ليصب  معقددا، وبما هن األمر كذلو فال يو      

وال ناقصدددا ليكتمدددل ويصدددب  كدددامال ، وال قلقدددا وال ميدددوربا ليولدددب حيددداة 

وبما هنه كدذلو فدال و،دود للرافدة التودور . يبيعية هادئة من خار  يبيعته 

العيو  بنوعيه، وال يص  هن يو،د، وال الكائنات تولبه ، ألنها ال تحتا،ه 

 . ة عليها والقائمة على االكتمال والتكاملبحكم يبيعتها المفوور

 

مدن السدجل الحفدر  هاكدر منهدا هندا  معويداتومن تلا  الشاواهد أيضاا      

حفريات تعود إلى عشدرات الماليدين مدن السدنين ولدم يحددث فيهدا ه  تودور 

دارويني وال مو،ه، وبقيت علدى حالهدا متوابقدة تمامدا مدع ،نسدها المو،دود 

 :  1ور، وعقرب، و،رادة منها حفرية لصرص.  اليوم

 

 
    

، تعدود إلدى -متحجرة  لسمكة القياصنة المعروفدة بسدمكة الشدمس ومنها      

مليون سنة، وهي ما تمال على حالها إلى اليدوم ، فدال ت يدرت وال   54 -31

تودددورت تودددورا داروينيدددا وال مو،هدددا ، كمدددا هدددو مبدددين فدددي الصدددورتين 

 :2ايتيتين

 
 

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة  اين التوور يا دعاة التوور :هبو حب هللا   
2
 .  81: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
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مليون سدنة ، ولدم تت يدر،  441 - 443البحر تر،ع إلى ومنها حفرية لنجم   

فهي متوابقة تماما مع نجم البحر المو،ود اليوم، كما هو مبدين فدي الصدورة 

 !!.1ايتية

 
مليون سنة، لم يت يدر وال  212 -144ير،ع إلى  لحلمونومنها متحجرة     

حلموندات توور توورا داروينيا وال مو،ها، فهو ما يمال إلى اليدوم يُشدبه ال

 :2المو،ودة حاليا كما هو مبين في الصورة ايتية

 

 
 

تلو الحفريات هي هدلة قوعية على هن األحياء ظهرت مندذ خلقهدا ُمكتملدة     

. مليون سنة، ما تمال على حالهدا إلدى اليدوم 111خلقا ويبيعة منذ هكثر من 

لددة إنهددا لددم تتوددور، وال تريددد ان تتوددور، وال تسددتويع هن تتوددور، فهددي هد

 .قوعيدة علددى بوددالن القدول بددالتوور العيددو  بنوعيده المو،دده والدددارويني

هدلددة حاسددمة فددي إعبددات الللددق اللدداص ونفددي  وتُمثددل مددع الشددواهد السددابقة

التودددور العيدددو  الممعدددوم، وإبودددال  عدددم عمدددرو شدددريف بدددأن التودددور 

 . العيو  حقيقة كونية وعلمية

 
                                                 

1
 .  31: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى. نقلها الباحث ابو الحب هللا من هيلس الللق  
2
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) ،  مدونة  اين التوور يا دعاة التوور :هبو حب هللا  
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 : نقض  التطور العضوي بأدلة الواقع  -4  
إن ممدا يبودل القددول بدالتوور العيددو  بنوعيده هددو هنده مددن الثابدت علمددا    

وواقعدددا هن الكدددائن ال يُمكدددن هن تت يدددر ه،همتددده ويبيعتددده  بسدددبب ال دددروف 

الوبيعيدة التددي يعدديش فيهددا فمهمددا يددال الددممن وت يددرت ال ددروف فلددن ت يددر 

وإال لكانددت كددل كائنددات .  العوامددل الوبيعيددة يبيعددة األحيدداء ولددن توورهددا

س  الوبيعي الواحد على يبيعة واحدة  ولمدا و،دد ه  تندوا بينهدا، وهدذا الو

بايل بدليل الواقع الذ  نعيشه ونرا ؛ فما من وس  يبيعدي إال وعاشدت فيده 

فلمددااا اختلفددت ؟، إن . هحيدداء كثيددرة ومتنوعددة شددكال ولونددا وحجمددا ويبيعددة 

األحيداء السبب ال يعود إلى عوامدل الوبيعدة وإنمدا ير،دع إلدى يبيعدة اندواا 

صحي  هن األحياء تتفاعل وتتأقلم مع وسوها الوبيعي، لكدن هدذا يدتم . نفسها

ولهدذا اختلفدت هحيداء . حسب يبيعة كل كائن وال يعدود إلدى عوامدل الوبيعدة

فمدن الدو مدثال . الوس  الوبيعي الواحد في هلوانها وحجمها ويريقدة حياتهدا

ييدداء اللددون إال هن منوقددة القوددب الشددمالي مددع هنهددا منوقددة علجيددة متجمدددة ب

فلمدااا . وفي يريقدة الحيداة   نكائناتها متنوعة في األحجام واألنواا واأللوا

مثال لم يكن لها لون واحدد بحكدم وسدوها الوبيعدي األبديض الدذ  تعديش فيده 

صحي  هن كثيرا . إننا نجد فيه ملتلف األلوان وليس اللون األبيض فق  . ؟؟

ال ير،ع اساسا إلى المنداخ ، وإنمدا يعدود من حيواناته لونها هبيض، لكن هذا 

اساسا إلى يبيعة الكائن نفسه، بدليل و،ود كائنات هخدرى متعدددة األلدوان ، 

 :  1كما هو مبين في الصور ايتية

 

 
 

مددر ياُلحددب ويُقددال عددن الوسدد  الوبيعددي الصددحراو ، فمددع ان ونفددس األ    

االلوان المشابهة لم اهر السو  الصحراو  والقريبة منه هي ال البدة علدى 

منها اللدون . حيواناته فإنه تو،د حيوانات هخرى لها هلوان م ايرة لذلو تماما

ومنهددا هلددوان متنوعددة كدداللون .األسددود كمددا هددو حددال اللنددافس وال ربددان،  

                                                 
1
 . مأخواة من الشبكة المعلوماتية  
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سود، واألبيض، واألخير ت هر على بعض فراشات صدحراء الجميدرة األ

. 1العربية، وفيها هييا البالبل ، بعيها ،مع بدين اللدونين األبديض واألسدود

ومن الو هييا هن ال ربان  تو،د فدي ،ميدع هنحداء العدالم تقريبدا ربدم تندوا  

 .2سوداءوتعدد هقاليمها المناخية وم اهرها الوبيعة، ومع الو فإن هلوانها 

 

وممددا ي كددد هن عوامددل الوبيعددة ال يُمكنهددا هن ت يددر يبيعددة األحيدداء وال هن   

فقدد تبدين مدن . توورها عيويا هدو تداري، األحيداء الدذ  سدجلتها الحفريدات

السددجل الحفددر  هن األحيدداء ُخلقددت خلقددا خاصددا ولددم تتوددور عيددويا كمددا 

 . فصلنا  سابقا

 

تحالة هن يتحدول كدائن إلدى كدائن كما هنه من المعدروف علمدا وواقعدا اسد     

مثل الو التحول يتولب هكثر من ت ير كبير وباية في التعقيدد )) آخر ، ألن 

حيث ال بدد مدثال وهن تت يدر اللياشديم إلدى رئدات ، والتال م وفي وقت واحد 

والبددد هييددا هن تكتسددب المعددانف صددفات .حتددى تسددتويع التددنفس فددي البددر 

وبمددا يتولبدده الددو مددن ت يددر ، لجسددم األر،ددل حتددى تسددتويع هن تحمددل و ن ا

وال بدد كدذلو مدن ت يدر . متال م ومتكامل وآني في الع دام والعيدالت معدا ً 

حتدى تعمدل فدي بي دة البدر  -الكليتين والعدرق  -كل ه،ماء الجها  اكخرا،ي 

البدددددد للجلدددددد هن يكتسدددددب ، وهخيدددددرا ولددددديس آخدددددرا ، بددددددال مدددددن البحدددددر 

   .3((ء من الجسم ملمسا ًوتركيبا ًمت يرا ليمنع فقد الما

وعدددن عددددم إمكانيدددة تحدددول وتودددور اكنسدددان مدددن القدددرد يقدددول العدددالم     

 هن فكدرة شاعت))" إنه : لوف و  هوين سي اكنسان هصل في المتلصصين

 البدددائي اكنسددان دراسددة لكددن الشددمبانم ، عددن متوددورة نسددلة هددم البشددر

 هو  الشدددمبانم مدددن البشدددر يتودددور هن يمكدددن ال بأنددده تأكددددنا فدددي سددداهمت

 .4(("ال وريال

واض  من الو هنه يستحيل علميا وعمليا هن يتوور قرد ليصب  إنسدانا ،     

يفكددرون كالصددبيان هعمدداهم لكددن هدد الء التوددوريين كعمددرو شددريف وهمثالدده 

تعصبهم األعمى لتودورهم الممعدوم، فأصدبحوا خدرافيين باسدم العلدم افتدراء 

ريين بلرافدددة التودددور ولدددذلو فدددإن قدددول التودددو. !!!!عليددده وعلدددى الحقيقدددة

ال تلتلدف العيو  ،علت عقولهم خرافية فيما تقوله عدن التودور العيدو  
                                                 

1
 .الحيوان البر  في البالد العربية :الموسوعة العربية العالمية، مادة: هن ر 
2
 . ال راب : الموسوعة العربية العالمية، مادة: هن ر 
3
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
4
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54C0A6AA-246F: توعن بصحة ن رية داروين ، موقع الجميرة نت " هرد " 

45DE-A79D-2042487364BB.htm  . 

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54C0A6AA-246F-45DE-A79D-2042487364BB.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54C0A6AA-246F-45DE-A79D-2042487364BB.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54C0A6AA-246F-45DE-A79D-2042487364BB.htm
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عن عقول اللرافيين القدماء الذين نسدجوا األسدايير واللرافدات حدول نشدأة 

إن التوور العيو  هدو خرافدة : وعليه فيُمكن القول. الكون وصراا ايلهة

 .باسم العلم ومتسترة به

إن الواقدع الدذ  ندرا  يُبدين هن تدأقلم الكدائن وتكيفده مدع  :وخالصة مدا قلندا    

محيوه الوبيعي ليس توورا عيويا وإنما هو تفاعل معه حسب يبيعدة كدل 

ولددو كددان المحددي  .وهددذا لددن يدد د  إلددى التوددور العيددو  الممعددوم. كددائن

الوبيعي يجعل األحياء التي تعيش فيه تتأقلم معه هوال عم يُحددث فيهدا تودورا 

ا كما يمعم التووريون، لجعل كل األحياء التدي تعديش فيده علدى عيويا عاني

يبيعة واحدة قلبا وقالبا من ،هة، ولمنع تنوا األحياء وظهور كائنات ،ديدة 

ولذلو فو،ود التنوا الكبيدر بدين هحيداء المحدي  الواحدد هدو ..من ،هة هخرى

ألن .دليل دام  على إعبات الللدق اللداص وإبودال القدول بدالتوور العيدو 

المحددي  الوبيعددي الواحددد لددو كددان هددو الددذ  يُكيددف األحيدداء حسددب يبيعتدده 

وخصائصه الجيولو،ية والمناخية لجعلها نوعا وشكال واحدا ولمندع تنوعهدا 

كما هنده مدن ،هدة هخدرى . ، ولجعلها تعيش كلها حياة يبيعية على نم  واحد

ا األحيددداء، وال هن  يُ يدددر فدددإن المحدددي  الوبيعدددي الواحدددد ال يسدددتويع هن يُندددوص

وبمدا هن . ألنه سيجعلها نوعا واحدا وتعيش كلهدا بوريقدة واحددة . هعياءها

الحقيقة التي نراها فدي الواقدع خدالف الدو دل هدذا علدى ان األحيداء تنوعدت 

واختلفت يرق معيشدتها بسدبب الللدق اللداص ولديس بدالتوور الدذ  هحدعده 

بتها الشرا وهذ  الحقيقة هي التي هع.المحي  الوبيعي حسب  عم التووريين

فددالمحي  الوبيعددي بكددل مكوناتدده هددو . وعلددم الحفريددات والوراعددة والفيميدداء

عامل هدم لحكاية التودور العيدو  ولديس منشد ا لده ، فهدو يعمدل عكدس مدا 

فدالواقع الوبيعدي . يدعيه التووريون في قولهم باالنتلاب الوبيعدي الممعدوم

مددع مددا هعبتدده دليددل دامدد  علددى تهافددت التوددور العيددو  ، ويتفددق ويتوددابق 

 .الشرا والعلم في اعبات الللق ونفي التوور العيو  الممعوم

 

علما بأن الواقع الوبيعي ال يُمكنه هن يُ ير اللريودة الوراعيدة للكدائن وال     

ال هن يُوددور  بددأ  حددال مددن األحددوال، والعالقددة بينهمددا مددع و،ددود التددأعير 

مللددوق يحمددل فددي كددل نددوا : ))والتددأعر فإنهددا خاضددعة ومحكومددة بمددا يددأتي

الت يدر داخدل نفدس الندوا ناشد  ))و(( .حقيبته الجينية هسباب ويرق التكيف

عن تنوا ،يني محفوظ ه اًل في الحقيبة الوراعية للنوا، وال يو،د دليل على 

الوبيعدة ليسدت مسد ولة عدن إيجداد )) و((. نشوء ه  معلومات ،ينيدة ،ديددة
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الوراعية ليتكيف معها، لدذا فق  هي تستحث الكائن لتوويع حقيبته . ه  شيء

 .1((فهنا  حدود صارمة لتلو الت يرات الممكنة 

وتجب اكشارة هنا إلى هن التووررين لما و،ددوا الواقدع يبودل تودورهم     

الممعوم قمموا هدلته وشواهد  وهعرضدوا عنهدا وتعلقدوا بالماضدي، بددعوى 

عدم . فدي الواقدع هن التوور تم عبر ه منة يويلة ،دا وال ت هر آعدار  وهفعالده

عندما هربوا إلى الماضدي السدحيق المقددر بعشدرات وم دات ماليدين السدنين 

بحثا عن الحفريات وو،دوها تنفي التوور العيدو  وتُثبدت الللدق اللداص 

للكائنات الحية ، ولم تنفع معها تمويراتهم وتالعبداتهم قمموهدا ويعندوا فيهدا 

انتصددار  للتوددور  كمددا فعددل عمددرو شددريف ربددم توظيفدده لددبعض هدلتهددا فددي

عم هنه  عم هن هقوى األدلة التي تثبت التوور العيدو ، هدي هدلدة .العيو 

، فهدل  عمده هدذا صدحي ؟، هيهدات عدم  -علم الوراعدة -علم األحياء الجمي ي

 . !!هيهات 

 

 :نقض  التطور العضوي بأدلة علم الوراثة -5

التوور سيكون ردنا هنا على  عم التوور  عمرو  شريف في قوله بأن   

العيو  حقيقة علمية ، سيكون ردا مركما ُمجمال مقوضدا لمعمده بدأن علدم 

هددو الددذ  هعوددى هقددوى األدلددة علددى صددحة  -علددم األحيدداء الجمي ددي -الوراعدة

وهمددا الددرد علددى شددبهاته الجمئيددة المتعلقددة بعلددم . وعلميددة التوددور العيددو 

نقيددا  الوراعدة فسديكون فدي الفصدل الثدداني عنددما ندنقض مماعمده التووريدة

علمددا بددأن نقدددنا الُمجمددل للرافددة التوددور سدديكون ويبقددى هددو الددرد . مفصددال

األساسي والمتحكم في الرد الُمفصل ، وال يُمكن لشبهاته الجمئيدة هن تدنقض 

ردندا القاعددد  الُمجمدل مددن ،هددة، وسدتبقى منقوضددة مدحوضددة بده مددن ،هددة 

 .هخرى

  

الوراعدة يُثبدت التودور  فبالنسبة للرد الُمجمل على  عم الر،ل بدأن علدم      

بما هنه سبق هن   :أولها : العيو  فهو  عم بايل قوعا بدليل الشواهد ايتية

بينددا بأدلددة حفريددة قوعيددة وحاسددمة بوددالن القددول بددالتوور العيددو ، فيجددب 

باليرورة هن يكون علم الوراعة موافقا لمدا هعبتده السدجل الحفدر  وال يُمكدن 

ن وفساد القول بالتوور العيدو  بنوعيده هن يكون ملالفا له في تقرير بوال

فإن فرضنا ،دال هنه خالفه فهو ليس علما صحيحا ، وال .الدارويني والمو،ه

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  ، Critique of Evolutionايلية البديلة ، مدونة نقد التوور ، موقع .. الوفرة : منى  يتون  

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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ممدا يعندي .يص  االعتماد عليه ، وال هن يُستلدم لرد حقائق السدجل الحفدر 

 . هن علم الوراعة هو هييا ينقض التوور العيو  باليرورة 

 

))  عدة مدن البداحثين بجامعدة  بركلدي قامدتمفداد  هن مجمو: الشااهد الثااني  

بإعبددات هن ،ميددع البشددر ،دداالوا مددن هصددل واحددد مددن هب واحددد وهم واحدددة ، 

الميتوكوندريا، في حين هيلقدوا : وهيلقوا على هذ  األم اصوالحا اسم حواء

والميتوكوندددريا  .y -))1  -كرومددو وم وا : علددى األب اصددوالحا اسددم آدم

خددل اللليددة البشددرية وال تنتقددل إال بواسددوة عيدديات خلويددة تو،ددد دا)) هددي 

بوييددددة األم ، ولقددددد تمددددت البرهنددددة علددددى هن ،ميددددع األحمدددداج النوويددددة 

 Yوتبدين هييدا و،دود آدم . للميتوكوندريا البشرية لها هصدل واحدد مشدتر  

كروموسوم السلف المشدتر  فدي السداللة األبويدة ، وهدو هييدا سدلف واحدد 
 .2((مشتر  لجميع الذكور على و،ه األرج

الو الكشف العلمي يتفق تماما مع ما يقوله الوحي اكلهي بدأن البشدر كلهدم   

يَا هَيُهَا النَّاُو إِنَّا َخلَْقنَاُكم ِمن َاَكرؤ َوهُنثَى َوَ،َعْلنَاُكْم ))ير،عون إلى آدم وحواء 

ِ هَْتقَدددداُكمْ  َ َعلِدددديم  َخبِيددددر   ُشددددُعوباً َوقَبَائِددددَل لِتََعدددداَرفُوا إِنَّ هَْكددددَرَمُكْم ِعنددددَد هللاَّ إِنَّ هللاَّ

هَُو الَِّذ  َخلَقَُكم ِمن نَّْفسؤ َواِحَدةؤ َوَ،َعَل ِمْنهَا َ ْوَ،هَا ))، و(( 13: الحجرات()

وهددو مددن ،هددة اخددرى يددنقض التوددور ((  . 184: األعددراف()لِيَْسددُكَن إِلَْيهَددا 

هو  العيو  الدذ  يدمعم هن اكنسدان تودور مدن القدرود ، هو اشدبا  القدرود ،

اشبا  البشر، وبما هن ه الء األشبا  كثيرون ، فهذا يستلمم هن البشدر عنددهم 

هباء وهمهات كثيرة ،دا وليسوا من هصدل واحدد بحكدم هن هد الء األشدبا  هدم 

وهدذا الدمعم بايدل . الذين تووروا إلى بشر حسب خرافدة التودور العيدو 

لقدول بدالتوور بدليل الشرا، والو الكشدف العلمدي العدام ممدا يعندي بودالن ا
 . العيو  بنوعيه

ومما ي كد صدحة مدا قدرر  الدو الكشدف العلمدي هدو هن السدجل الحفدر      

هعبددت بعشددرات الشددواهد الحفريددة هن األحيدداء فددي العصددر الكمبددر  ظهددرت 

عم تكررت تلو العملية  -دون سلف -فجأة وكاملة ومن دون مقدمات توورية

وهددذا يعنددي هن . دون سددلف مددرارا إلددى هن ظهددر اكنسددان فجددأة هييددا ومددن 

اكنسان وكل نوا من األنواا إال وله هصل خاص به ظهر منده ولدم يتودور 

 . من بير  كما يدعي التووريون 

                                                 
1
 .  311: موسوعة الرد على الملحدين العرب ،  ص: هيثم يلعت  
2
 . 312: موسوعة الرد على الملحدين العرب ،  ص: هيثم يلعت  
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يتعلق ب اهرة تميم الحمدض الندوو  وصدب ياته لددى كدل  : الشاهد الثالث   

علدى المسدتوى -كدل ندوا مدن األحيداء يَُعدد ))" نوا من األحيداء، ومفداد  هن 

ومددن عَددم فقددد عجددمت ... فريددداً ووحيددداً وبيددر مددرتب  بوسددواء  -يالجمي دد

عن تقدديم الوسدواء الدذين يبحدث عدنهم  -شأنها شأن المتحجرات -الجمي ات 

فعلى المستوى الجمي ي، ... علماء األحياء من دعاة التوور منذ  من يويل 

ال يو،دددد كدددائن هدددو ،دددد مشدددتر  هعلدددى، هو كدددائن بددددائي هو راقؤ مقارندددة 

وال يكاد يو،د شو في هنه لو كان هذا الدليل الجمي دي متاحداً قبدل ... ئهبأقربا

قدرن مدن اليدوم، فربمدا لدم تكددن فكدرة التودور العيدو  لتجدد ه  قبدول علددى 

وهدددذا يعندددي هن كدددل ندددوا مدددن األحيددداء متميدددم وفريدددد  .1" !!..((اكيدددالق

بلصائصدده وصددفاته مددن ،هددة تكويندده الجمي ددي ، فلدديس امتدددادا لسددلف، وال 

ن هصال لللف ، وال بينه وبين بير  حلقدات انتقاليدة، وال يحتدا  إلدى هن يكو

. وهذ  الحقائق هي نقض للتوور العيدو  وهددم لده مدن دون شدو . يتوور

ومما ي كد هذ  الحقيقدة هدي هن السدجل الحفدر  هعبدت تلدو الحقدائق المتعلقدة 

ق بالجانددب الجمي ددي هعبتهددا فددي الجانددب المدداد  الملمددوو عندددما هكددد الللدد

الفجائي والكامل لضندواا وعددم و،دود حلقدات وسديوة بينهدا ، وال يُمكدن ان 

ت هر ادلة من علوم هخرى تنقض تلو الحقائق والمعويات الحفرية القوعيدة 

 . في نفيها للتوور العيو  الممعوم 

 

يتعلددق بقددوانين الوراعددة المعروفددة بقددوانين مندددل ، وهددي : الشاااهد الرابااع   

فوفقدددا لهدددذ  . التبايندددات الوراعيدددة داخدددل الندددوا الواحدددد تَُحدددد مدددن)) قدددوانين 

القوانين، ت د  التوليفات الملتلفدة مدن الجيندات إلدى ظهدور صدفات ملتلفدة 

بين هفراد النوا الواحد، لكدن الجيندات نفسدها ال تت يدر مدن فدرد يخدر داخدل 

و قد هكدت التجارب والمالح ات العلمية صدحة هدذ  الحددود . النوا الواحد
 . 2((يةالوراع

مددن . وتلدو الحددود الوراعيدة تشدمل عدددد الصدب يات وميدامين المورعدات   

الو مثال هنه من الثابت علميا هن كل كائن حدي لده عددد صدب يات خداص بده 

في تكوينده الدوراعي ال يت يدر وال يميدد وال يدنقل، وقدد يكدون متسداويا عندد 

اكنسدان مدثال لده ف. كائنيصن هو هكثر، وقد يلتلدف بدين سدالالت الندوا الواحدد 

صددب يا  18صدب يا ، والكلددب والددد،ا  لكدل منهمددا  48صدب يا ، والقددرد  42

 –ومنهدا هن عددد الصدب يات عندد اكنسدان  .3صدب ي 211،و،راد البحر له 

                                                 
1
 .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية: مدونة  عشرالس ال اللامس .. تعليقات ،اءتني من ال دينيين ورد  عليها :  هبو حب هللا 
2
 .، مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية.  (والت براون، مركم الللق العلمي. نقال عن د)سببا لتشو في ن رية التوور   25 
3
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هو نفسه عند الحمار الوحشي ،دريفس  يدرا، واللفدار الكبيدر  -صب يا 42

 -عندد الشدمبانم  ومنها هن عددد الصدب يات. 1منحني الجناح، والفأر األسود

هددو نفسدده عنددد القندددو األوراسددي ،وعمددرة البوايددا، وهرنددب  -صددب يا 48

منهددا هن نبددات األقحددوان عدددد صددب ياته ليسددت متسدداوية فهددي و. 2،اكرابيددت

، 41، 12، 54، 32،  21، 22،  18: حسدددب فصددديلته ، ويتيدددمن مدددا بدددين

ائله علدى ، وربم هذا التبيان الكبير فما يمال نبات األقحوان بكدل فصد 148

فواض  من الو هن كدل كدائن يبقدى محاف دا . 3يبيعته ولم ويتوور وال ت ير

على يبيعته وعدد صب ياته ومورعاته حسب سالالته داخل نوعه وال يت يدر 

لكن األصل في الو ليس هدو . في عدد صفاته وال في يبيعته وشكله ونوعه

لبرمجددة عدددد الصددب يات كعدددد وإنمددا هددو فددي ميددامينها ويبيعتهددا حسددب ا

فقد رهينا هحيداًء لهدا نفدس العددد مدن الصدب يات لكدن . الوراعية لكل كائن حي

هنواعهددا ملتلفددة تمامددا، كمددا هددو الحددال بددين اكنسددان والفددأر األسددود، وبددين 

 .الشمبانم  وعمرة البوايا

السجل الحفر  والواقع، فأما السجل فقد عبدت مدن : ومما ي يد الو ويثبته    

التي انقرضت عاشت ولم تتوور عم انقرضت ولم تتر   حفرياته هن األحياء

. وهن منها هحياء لم تنقرج وبقيت على حالها إلى اليوم كما بينا  سابقا. خلفا

. والو يعني هن تكوينها الداخلي كان محكوما بقوانين الوراعة لذلو لدم تت يدر

وهمددا األحيدداء التددي حدددعت لهددا بعدددض التعددديالت اليدد يلة، فقددد تبددين مدددن 

فريدددات هنهدددا ت يدددرات ضدددمن سدددالالت الندددوا ال خار،ددده ، فهدددي ليسدددت الح

وهذا يعني هن تلو األحياء بقيت محكومة بقدوانين الوراعدة . ت يرات توورية
 . ضمن النوا ال من خار،ه، وهذا األمر معترف به في قوانين الوراعة

وهما من الواقع، فهو يشهد على صحة ما قررته قدوانين منددل ومدا هعبتده      

لسجل الحفر ، فالبشر منذ القديم إلى اليدوم لدم يدروا كائندا تودور إلدى كدائن ا

آخر، لكنهم سمعوا ، وشداهدوا، ويُشداهدون المالمد  الوراعيدة المت يدرة التدي 

تحدددث بددين الندداو ، لكنهددا ال تلددر،هم مددن النددوا البشددر ، وال تدد د  إلددى 

ولددون ولهدم فالنداو مدثال مندذ القدديم رهوا بعدض النداو ي. ظهور كائن ،ديدد

ستة هصابع مثال ، لكن هذا ظل محدودا ولم يُ د إلى حدوث توور عيو ، 

فأوالدهم لم يولدوا بستة هصابع ، وال ظهرت ه،يال بستة هصابع، وال ه الء 

ونفدس األمدر ينوبدق . تحولوا إلى ،نس ،ديد من األحياء، وإنمدا بقدوا بشدرا 

فهي . ة لقوانين الوراعةعلى هنواا الكائنات األخرى، فكلها محكومة وخاضع
                                                 

1
 .  15: الداروينية المتأسلمة، ص:  عمرو عبد العميم

2
 .12: الداروينية المتأسلمة، ص:  عمرو عبد العميم

3
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دليل دام  وقوعي ينفي التوور العيو  وينقيه كما نقيه وهبوله السدجل 
 . الحفر 

هلدف مدورث ، وعندد  25عندد البشدر  هن عددد المورعداتومن ذلا  أيضاا     

هضدعاف  25)) وهن نوعدا مدن البكتريدا يحمدل. 1هلف مورث 51نبات األر  

ق  من مورعاتده تدم تكدرار  ، ومدع الحمض النوو  للللية البشرية، وواحد ف

ومنهدا هييدا هن فصديلة مدن . 2((الو ال يمال الكائن الحيوان مجرد بكتيريدا 

صب يا، إال  32،  22: فصائل النليل عدد صب ياتها القياسية يتراوح ما بين

صب ي ، لكنه مع الو فهو ما يمال داخدل فصديلة  211،نس واحد له قرابة 

 . 3النليل

الو هن كل كائن لده عددد خداص مدن الصدب يات  والمورعدات يُستنتج من     

وال يليع عددها وميدمونها للتودور العيدو  الممعدوم . عددا وميمونا

. من ،هدة العددد، وال يتبدع ترتيبدا تددريجيا تووريدا مدن البسداية إلدى التعقيدد

وبما هنه كذلو فاألحياء لم تتودور عيدويا وال يُمكنهدا هن تتودور وال عنددها 

عددددا :ألن الدو التكددوين الدوراعي مدن ،هددة الصدب يات والمورعداتميدل إليده،

وهددذا . وميددمونا ال يمكنهددا مددن هن تتوددور  خددالف مددا يمعمدده التووريددون 

 . األمر عابت بدليل الحفريات والواقع الذ  نرا  

من الثابدت علمدا وواقعدا هنده ال يُمكدن ان يحددث تدماو   :لشاهد الخام ا   

نددوا لدده خصددائل وراعيددة خاصددة بدده علددى  بددين هنددواا األحيدداء، ألن كددل

مدن الدو مدثال التدماو  بدين القدردة والبشدر، . مستوى الصب يات والمورعات

فهذا لن ي د  إلى تكاعر بدين الندوعين، وقدد ُ،ربدت العمليدة عددة مدرات بدين 

اكنسان وال وريال والشمبانم  فلم يحدث تكاعر بين النوعين، وهذا يعني هن 

فدال واحدد تودور مدن ايخدر، . 4لصائصده الوراعيدةكل نوا متفرد ومتميم ب

 . وال يستويع هن يتوور إلى كائن ،ديد، وال نوا البشر توور من نوا آخر
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علدى الحيواندات )) ومن الو هييدا تجدارب تحسدين النسدل،التي هُ،ريدت     

، فقددد عبددت هن السددالالت ال تتجدداو  حدددود بددالتماو  بددين هفيددل السددالالت 

فعددم  .1((األ،يال وتحسنت الصفات إلى حدها األقصدىنوعها مهما تعاقبت 

حدوث التماو  بين األنواا هو دليل حاسم علدى الللدق اللداص لكدل هندواا 

وبما هن األمدر كدذلو فدال يُمكدن ان .األحياء وبوالن القول بالتوور العيو 

يحددددث تودددور عيدددو  بدددين األندددواا، وهدددذا األمدددر هكدتددده معويدددات علدددم 

عا بودالن القدول بدالتوور العيدو  وهعبتتده شدواهد الحفريات الذ  هعبت قو

 . الواقع والعلوم األخرى

 

مدددن الثابدددت علميدددا هن كدددل األحيددداء تولدددد :  -الساااادس  -الشااااهد األخيااار   

ُمبرمجة وراعيدا علدى مسدتوى األندواا واأل،نداو ومدا تحتهدا، وهدي برمجدة 

ته، فدال معجدما يولدد بهدا الكدائن وتدتحكم فدي كدل صدفا 2ُمشفرة تشفيرا ُمسدبقا

وهدذ  الحقيقدة . يدخل فيها ما ليس منها، وكل مدا فيهدا يجدب هن ي هدر عليهدا

وتفصدديل الددو . دليددل قوعددي علددى بوددالن القددول بددالتوور العيددو  بنوعيدده

 :بالمعويات واألدلة ايتية

 

من األمور المدهشة التي بينتهدا الدراسدات المعاصدرة هن شدري   نإمنها     

حامل لصفات الكائنات الحيدة هدو شدري  مشدفر ،ال" الدنا " الحمض النوو  

مبرمج تشفيرا رقميا كالتشفير الرقمي في الحاسدوب لتلدمين ملتلدف هندواا 

يمكددن تعددديل ه ص ،ددمء مددن  ))وعليدده فددال . -مددع فددارق التمثيددل -المعلومددات

إال مدددن خدددالل تعدددديل :  ه،دددماء الكدددائن الحدددي مهمدددا بل دددت بسددداية تركيبددده

وهددذا يعنددي هن عمليددة !!..  علددى هددذا الشددري المعلومددات الرقميددة المكتوبددة 

إعادة كتابة هو تعدديل برندامج  إلى كائن حي آخر تتولب توور ه ص كائن حي

وهدذا الشددري  . 3((التصدنيع الرقمدي الملدمن علدى شدري  الحدامض الندوو 

 .4المجهر  معجم ومذهل في ميمونه وتكوينه وترتيبه ون امه

تلة للتودور العيدو  الممعدوم، ألن وتلو الحقيقة هي ضربة قوية بل وقا   

معنى الو هن كل كائن يولد مبرمجا مسبقا، ولن تت ير برمجته ، وال يكتسب 

شدي ا مددن محيوده يحدددد صدفاته األساسددية المتعلقدة بتكويندده وه،همتده ظدداهرا 

وبما هن كل كائن محكوم بذلو القانون فإنه لدن يتودور، وال يسدتويع . وباينا
                                                 

1
 .  11: حينما تتحول الصدفة إلى علم  ، ص: خرافة داروين :محمد حمد  بانم 
2
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توددور، وهددذا ينوبددق علددى كددل المللوقددات الحيددة هن يتوددور، وال يريددد هن ي

والدو القدانون المددهش يثبدت التصدميم الحكديم المسدبق وينفدي . قديما وحدديثا

 .  خرافة التوور العيو  بنوعيه الدارويني والمو،ه

ان كل كائن يولد  بردريو ورا دش مردحر يبمدل برنام دا  وبمعنى آخر       
ل  ياعمدد  "بددال ينوا البرددر "  رقميددا معموماايددال والمعددروا نندد  ا ن ددان

بصددحاو وخصددائ  كددل كددائن بددش وب يا يددرل وبندداا نميدد  اكددون صددحاو 
الكائن وخصائص 

1
وهده  البيييده هدش مدن  ق دى ال درباو الادش  صدابو . 
ألنهددا فقدد  هدددمت مبدددءاً محوريددا فددي ن ريددة )) لدديس  لالاوددور الع ددو 

ديددد هن كددل بددل ألنهددا هعبتددت مددن ،"الدددنا"التوددور علددى المسددتوى الجينددي 

وال يتم شيء خالفه و إن تَوفصرت ،ينة هُتكت ... الصفات هي مبرمجة سلفا 

معلومددة وبالتددالي انهدددار الن ددام المشدددفر للجينددوم الددذ  يفدددوق تعقيدددا ودقدددة 

وهدددذا هساسدددا مدددا يفجدددر السدددريان فدددي اللليدددة ... البرندددامج ايلدددي الرقمدددي 

و،يا عن التوور لهدي هما الدفاعات التي نرى من علماء البيول"! .الوفرات"

سددنة  151العجددب حقددا مثددل عددالم الحيددوان دوكينددم الددذ  يهددذ  بداروينيددة 

 .  2((للوراء عن ِعلم ، فق  ليرضي عقيدته اكلحادية

يعنددي هن كددل كددائن يولدددد مجهددما بصددفاته وخصائصددة ومحكدددوم  والددو    

ببرمجتدده الوراعيددة، ولددن يتوددور، وال يكسددب صددفات وال خصددائل ،ديدددة 

وبما هن هذا ينوبق على كل كائن حي فكل كائن . شريوه الوراعيليست في 

يبقى على يبيعته، فال يتودور، وال يسدتويع وال يريدد هن يتودور، ولدن ينفدع 

في الو ما يدعيده التووريدون مدن انتلداب يبيعدي ، وال يفدرة، وال صدراا 

هدا على البقاء ، وال توور مو،ه، فهذ  مماعم خرافية ال قيمة لها وال تأعير ل

وهذا همر عابت بعلم الوراعة والحفريات ،وبالتجارب . في تكوين الكائن الحي

 .الملبرية والواقع الذ  نرا 

 

برمجدة وراعيدة خاصدة بكدل ندوا و،دنس  إن مما يثبدت و،دودومنها أيضا   

من الثابت علميا هن كدل كدائن حدي يولدد إال  ويليع لها وتتحكم فيه، هو هنه

فددي يبيعتدده وصددفات ه،همتدده وهعيددائه وال  ويولددد ببرمجددة وراعيددة تددتحكم

منهدا صدفات وخصدائل يتفدرد . ت هر عليه إال ما في تلو البرمجة الوراعية

بها اكنسان عن بداقي الكائندات الحيدة كالعقدل والدروح  مدثال، ومنهدا صدفات 

. يتفرد بها كل إنسدان عدن بداقي البشدر وهدي م درو ة فدي برنامجده الدوراعي
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البيولو،يددا الجمي يددة هن كددل إنسددان متميددم عددن  دراسددات ))منهددا مددا هعبتتدده 

اكنسددان ايخددر فددي صددفات فرديددة ال تتكددرر مثددل بصددمات هصددابع اليدددين، 

الدددذ  هصدددب  هحدددد وسدددائل األدلدددة "اندلا"والقددددمين ،والحدددامض الندددوو  

الجنائيدة، فيددالً عددن تركيددب الشددعر ومجموعدة الدددم ونددوا ه،سددام المناعددة، 

. عوابددت ال تتكددرر بددين باليددين البشددروبصددمة الصددوت والرائحددة وهددي كلهددا 

وهذا يقوع بعدم صحة افتراج هن الحيداة والتودور كاندا بعامدل المصدادفة ـ 

بددل هددي هدلددة قايعددة علددى هن اكنسددان مددن صددنع هللا الددذ  خلقدده و،عددل كددل 

إنسان متميًما مستقالً ومسد والً وميدم  بملكاتده وقدراتده ليد د  هماندة ِعمدارة 

فتلو التفدردات واللصوصديات التدي . 1((نسانيةاألرج وإقامة الحيارة اك

 . هي ضمن الشري  الوراعي تشهد كلها ببوالن القول بالتوور العيو 

 

وممددا يُثبددت و،ددود البرمجددة الوراعيددة وتحكمهددا فددي الكددائن وعدددم توددور     

هن منها . عيويا هو ان معويات السجل الحفر  هعبتت الو كما بينها سابقا 

شددف توددورا سددريعا وال شددديد الددب ء ، وإنمددا هظهددر سددجل الحفريددات ال يك

ال هددور المكتمددل والمفددا،ي لضحيدداء، فكانددت ت هددر : حقيقتددين هددامتين، همددا

الثبددات والركددود ، فكانددت األحيدداء كمددا هنهددا : الثانيددة. فجددأة ومكتملددة تمامددا

 .ظهرت مكتملة فإنها بقيت على هي تها ولم تتوور عيويا كما بينا  سابقا

تعلددق بمعويددات السددجل الحفددر ، ومفدداد  هن حفرياتدده هعبتددت ي وآخرهااا    

خددالف مددماعم التوددوريين بو،ددود حلقددات وسدديوة وتبددين هندده ال و،ددود لهددا 

هصال، وهن الكائنات الحية كانت ت هر فجأة وكاملة بمعنى هنهدا ُخلقدت خلقدا 

وبما هنه عبت قوعا هن هحياء كثيدرة عاشدت عشدرات وم دات السدنين . مستقال

فددإن الددو يعنددي هن يبيعددة .  وبقيددت علددى حالهددا كمددا هددي اين ولددم تتوددور 

الكددائن فددي تكويندده الددوراعي ليسدددت تووريددة وال يسددتويع هن يتوددور ألنددده 

محكوم بالبرمجة الوراعية الُمشفرة  التي تتيمن كل المورعات المتحكمة في 

ولو كانت توورية ل هرت في حفريات السجل الحفر  الدذ  هدو . كل كائن

وبما هنده لدم ي هدر ه  تودور عيدو  فدي الحفريدات دل . ماما خالف الو ت

هذا على و،ود برمجة وراعية مشفرة كانت متحكمة في الكائن في الماضدي 

بدليل الحفريات وما تمال متحكمة فيه حاضرا بدليل التجدارب والمشداهدات 

 . العادية
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وبددذلو يتبددين هن هدلددة علددم الوراعددة علددى مسددتوى الصددب يات والمورعددات    

والحمددض النددوو  والبرمجددة الوراعيددة المشددفرة هددي كلهددا هدلددة قوعيددة علددى 

بوالن القول بالتوور العيو  بنوعيه المو،هة والدارويني مدن ،هدة؛ وقدد 

وبمدا . هكدتها وتوابقت معها هدلة ومعويات السجل الحفر  من ،هدة هخدرى

، وال هن األمر كذلو فال يُمكن هن يكون علم الوراعدة ُمثبتدا للتودور العيدو 

يُمكددن لشددبهات ومددماعم عمددرو شددريف المتعلقددة بعلددم األحيدداء الجمي ددي هن 

تنقض هدلة وهصدول علدم الوراعدة الُمبولدة للتودور العيدو  التدي هوردناهدا 

   .هعال  

 :نقض  التطور العضوي بدليل علم الفي ياء -6
كما تبيصن من علم الحفريات وعلم الوراعة، وعلم وظائف األعياء، وهدلدة    

لواقع بوالن القول بالتوور العيو ، وهن األحياء خلقت خلقا خاصا، فدإن ا

علم الفيمياء هو هييا يدنقض التودور العيدو  ويُدحيده، وإن كدان عمدرو 

هبولدده بالقددانون الفيميددائي المعددروف . شددريف هبفلدده ألندده لدديس فددي صددالحه

يرة الكدون يسدير بدوت))ويدنل علدى هن . بالقانون الثاني للدديناميكا الحراريدة

ونحدن ندرى تدأعير القدانون . -الفوضدى، والتلدف  -عابتة نحو  يادة االنتروبيدا

الثاني حوالينا في كل شىء، فنحن نعمل بكل ،د لكي نرتب برفة وننسدقها، 

ولكن ما هن نتركها لشأنها حتى تنتشر فيها الفوضى من ،ديد بسدرعة وبكدل 

وكددم نالقددي مددن . سددهولة حتددى وان لددم ندددخلها، اا سدديعلوها ال بددار والعفددن

الصددعوبات عندددما نقددوم بأعمددال صدديانة البيددوت والمكددائن وصدديانة ا،سددادنا 

. ونجعلهددا فددي افيددل وضددع ،ولكددن كددم يكددون سددهال تركهددا للتلددف وللبلددى 

والحقيقة هي ان ما يتعدين عليندا عملده هدو ال شديء ، فكدل شديء يسدير ااتيدا 

وهذا هدو مدا يعنيده نحو التلف ونحو االنهدام ونحو االنحالل والتفكو والبلى 

الفيمياء ي كدد لندا بدأن ،ميدع الت يدرات والتحدوالت )) فعلم ((.القانون الثاني 

والتفاعالت الجاريدة فدي الكدون مندذ نشدأته تسدير نحدو  يدادة االنتروبيدا، ه  

نحو  يادة الفوضى و يادة التفكو واالنهدام واالنحالل، فكيف يمكن إان هن 

كيف يمكدن هدذا وفدي ظدل !...د وارقى ؟يتم ه  توور نحو ن ام افيل واعق

والحقيقة ان القدانون الثداني قدانون شدامل وقدانون عدام، ولعلده ... ه  قانون ؟

 . 1((هشمل قانون كوني على االيالق

 

هن الكددون بكددل مددا فيدده يسددير نحددو التدددهور والتفكددو الددو القددانون يقددرر     

ه التووريدة فلديس صدحيحا مدا تدعيد. والتحلل والفوضى والفساد، عدم المدوت
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بدددأن البي دددة ب روفهدددا الوبيعيدددة مدددن ريددداح وحدددرارة، ومودددر وعواصدددف ، 

فذلو . وانتلاب يبيعي تعمل كلها على إحداث التوور العيو  في األحياء

القددانون يددنقض هددذا الددمعم ويُبولدده مددن هساسدده، ألندده يسددير عكددس حكايددة 

مددة ال االرتقاء العيو ، فهو يعمدل علدى افنداء وهددم الكائندات الحيدة والجا

والشاهد على الو هييا هدو هنندا ندرى فدي الوبيعدة . على ترقيتها وتوويرها

هن عواملها ت عر في األحياء وال تو،دها من عدم، فيُمكنها هن تعمي البصير 

لكن ال يُمكنها هن تعيد له بصر  ، و يُمكنها هن تقتل الحي، لكن ال يُمكنهدا هن 

فالوبيعدة . ا ال تستويع إعادة بنائهدا تُحييه ، وتستويع هن تهدم البيوت ، لكنه

بعواملهدا قدادرة علدى إحدداث اللدراب وإهدال  األحيداء علدى و،ده األرج، 

لكنها عا،مة تماما عن إيجاد األحياء بالتوور وال ب ير ، وال تستويع إعدادة 

وهددذ  الشددواهد هددي توبيددق عملددي لمددا يفعلدده القددانون الثدداني . بندداء مددا دمرتدده

 .   في الكونللديناميكا الحرارية 

 

واضدد  مددن تلددو المعويددات هن الددو القددانون يددنقض التوددور العيددو      

بنوعيه، وال تقف همامه عوامدل يبيعيدة، وال انتلداب يبيعدي، وال يفدرات، 

وال صددراا علددى البقدداء ، وال يددول األ منددة، فمهمددا يالددت فإندده لددن يسددم  

ات وال ب هددور التوددور العيددو  الممعددوم، ألندده قددانون هددادم لكددل الكائندد

 وهو من ،هة هخدرى يُثبدت مدا هشدرنا إليده سدابقا مدن هن. يستثني واحدا منها

كل كائن ي هدر علدى الوبيعدة يكدون كائندا كدامال ومعقددا وال يحتدا  إلدى ه  

توور، عم بعد الو يبده في السير مباشرة نحو الترا،ع والتدهور إلدى نهايتده 

فالقددانون . العيددو   وفنائدده ،وال يسددير ليترقددى ويتوددور كمددا يددمعم التوددور

الثاني للديناميكا الحرارية هو قانون يبيعي هادم وناقض للتودور العيدو  

 .الممعوم، وُمثبت للللق اللاص

 

وال يص  القول بأن الو القانون ال ينوبق علدى األحيداء وال يشدملها ، ال     

يص  ألن هذا االسدتثناء مجدرد  عدم وال يو،دد دليدل يُثبتده والبدد مدن تدوفر  

ألن الو القانون الفيميائي مدن الثابدت علميدا هنده .  خذ بها، وإال ال قيمة لهليُ 

وألن هدلة السدجل الحفدر  . قانون عام يشمل كل كائنات الكون دون استثناء

وعلددم الوراعددة هعبتددت باألدلددة القوعيددة بوددالن القددول بددالتوور العيددو  كمددا 

يد علدى هن الدو القدانون بينا  سابقا، وهذا نفي لذلو االستثناء الممعوم، وتأك

 .  يشمل األحياء هييا، وهنه عمل عمله فيها دون هن يستثنيها
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يتبددين مندده هن  عددم التوددور  عمددرو شددريف بددأن  وإنهاااء للمبحااث األول   

وقد نقينا  بأدلة . التوور العيو  هو حقيقة كونية وعلمية، هو  عم بايل

لدددم وظدددائف كثيدددرة ومتنوعدددة حاسدددمة وقوعيدددة مدددن علدددم الحفريدددات ، وع

، وعلدم الوراعدة، وعلدم  -عدم القابليدة لضختدمال واكتمدال األحيداء -األعياء

فتبين بوالن  عمه علميا ، وسيتيد  بوالنده شدرعا . الفيمياء، وهدلة الواقع

 .في المبحث ايتي
 

 : نقض خرافة التطور العضوي الموجه باألدلة الشرعية: ثانيا 

التوددور العيددو  هددو حقيقددة  كددان التوددور  عمددرو شددريف قددد  عددم هن    

بمعندددى هنددده قدددانون يشدددمل الكدددون بكدددل مللوقاتددده عامدددة ، . كونيدددة وعلميدددة

وقد بينا تهافت و يف  عمده هدذا بأدلدة العلدم فدي المبحدث . واكنسان خاصة

السابق، وهنا سننقيه ونبين  يفه باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة بحول 

 .هللا تعالى

 :لق الكون واألحياء بالخلق ال بالتطور األدلة الشرعية على خ: -1

قبل الشروا في الرد علدى الر،دل يجدب تحديدد معندى الَلْلدق فدي الشدرا     

َخلََق ،يَللُُق ، وهدو : هو من فعل: فالَلْلق في الشرا والل ة.  والل ة العربية 

فعل من هفعال هللا تعالى، فهو اللالق واللالق وال يتصف بفعل الللدق علدى 

ُق اْلَعلِديمُ : ))إال هللا تعالى، لقوله تعالىالحقيقة  ، ((81: يدس()بَلَدى َوهُدَو اْلَلدالَّ

ُ َربُُكْم َخالُِق ُكِل َشْيءؤ الَّ إِلَهَ إاِلَّ هَُو فَدأَنَّى تُْ فَُكدونَ ))و (( 22: بدافر ()َالُِكُم هللاَّ

ِ َعلَْيُكْم هَْل ))،و ِ يَْرُ قُُكم ِمدَن يَا هَيُهَا النَّاُو اْاُكُروا نِْعَمَت هللاَّ ِمْن َخالِقؤ َبْيُر هللاَّ

 ((.  3: فاير)السََّماِء َواأْلَْرِج اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو فَأَنَّى تُْ فَُكوَن 

وواضدد  مددن النصددوص الشددرعية المتعلقددة بفعددل الَلْلددق هندده يعنددى إيجدداد    

 الشيء بعد هن لم يكن مو،ودا ، إما من عددم هو مدن مدادة كاندت مللوقدة مدن

يدس )إِنََّما هَْمُر ُ إَِاا هََراَد َشْي اً هَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن : ))بدليل قوله تعالى. قبل

ددَماَواِت َواأْلَْرَج َوَمددا بَْينَهَُمددا فِددي ِسددتَِّة هَيَّددامؤ عُددمَّ ))، و((82:  الَّددِذ  َخلَددَق السَّ

ْحَمُن فَاْسأَْل بِِه َخبِ  ، فلدم يقدل هنده ((54: الفرقان ()يراً اْستََوى َعلَى اْلَعْرِر الرَّ

سبحانه خلقها من مادة كاندت مللوقدة، لكنده عنددما تكلدم عدن الكائندات الحيدة 

التي خلقها بعد خلق الكون مدن عددم  كدالحيوان واكنسدان والجدن فإنده هشدار 

ُ َخلََق ُكلَّ َدابَّةؤ ِمن : ))إلى انه خلقها من مادة كانت مللوقة من قبل، فقال َوهللاَّ

دن مَّ  دن يَْمِشدي َعلَدى ِرْ،لَدْيِن َوِمدْنهُم مَّ دن يَْمِشدي َعلَدى بَْونِدِه َوِمدْنهُم مَّ اء فَِمْنهُم مَّ

َ َعلَددى ُكددِل َشددْيءؤ قَددِدير   ُ َمددا يََشدداُء إِنَّ هللاَّ : النددور ()يَْمِشددي َعلَددى هَْربَددعؤ يَْللُددُق هللاَّ

نَساِن ِمن ِيينؤ  الَِّذ  هَْحَسَن ُكلَّ َشْيءؤ َخلَقَهُ َوبََدهَ ))، و((45 : السجدة )َخْلَق اْكِ

اِر ؤ ِمن نَّارؤ ))، و((1  ((. 15: الرحمن ()َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ
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والو المعنى هو نفسه تقريبا الذ  عبصر عنه الل و  ابن من ور في لسان     

ومددن صددفات هللا تعددالى اللددالق واللددالَّق وال تجددو  هددذ  : ))العددرب بقولدده

ف والالم ل ير هللا عم و،ل وهو الذ  هَو،د األَشياء ،ميعها بعدد الصفة باألَل

هَن لم تكن مو،ودة وهَصل الللق التقدير فهو باْعتبار تقددير مدا منده وُ،وُدهدا 

وباالعتبار لإِليجاِد على َوْفِق التقددير خدالق  والَلْلدُق فدي كدالم العدرب ابتِدداا 

هللا فهدو ُمْبتَِدئده علدى بيدر  الشيء على ِمثدال لدم يُسدبق إِليده وكدل شديء خلَقده

 .1((مثال ُسبق إِليه هاَل له الَللق واألَمر تبار  هللا هَحسن اللالقين

 

َر ، فلددم يددرد فددي القددرآن الكددريم، وإنمددا ورد اسددم ،بددل : وهمددا عددن فعددل   يَددوَّ

مدا : ))))  -عليده السدالم–، قال تعالى علدى لسدان ندوح " هيوارا" الوور، و

ِ َوقَددداراً  َوقَدددْد َخلَقَُكدددْم هَْيدددَواراً لَُكدددْم اَل تَْرُ،دددوَن  بمعندددى ((. 14 -13: ندددوح()هلِلَّ

 . حاالت ، ومراحل ، وتارات 

مدا : يَدواُر الدداِر ويدوار : ))وقال المفسر والل و  الرابدب األصدفهاني    

تجاو  حد ، وال هيدور بده، : عدا فالن يور ، ه : امتد منها من البناء، يقال

فعددل كددذا يددورا بعددد يددور، ه  تددارة بعددد تددارة، : اليقدد. ال هقددرب فندداء : ه 

هددو إشددارة إلددى نحددو قولدده : ، قيددل[14/نددوح]{ وقددد خلقكددم هيددوارا}: وقولدده

{ خلقندداكم مددن تددراب عددم مددن نوفددة عددم مددن علقددة عددم مددن ميدد ة}: تعددالى

{ واخددتالف هلسددنتكم وهلددوانكم}: إشددارة إلددى نحددو قولدده: ، وقيددل[5/الحددج]

 .2.((لللق والللقملتلفين في ا: ، ه [22/الروم]

الوَّْوُر التاَرةُ تقول يَْوراً بَْعدَد يَدْورؤ : ))وقال الل و  ابن من ور االفريقي   

و،مدع الوَّدْوِر هَْيدوار  والنداُو هَْيدَوار  هَ  هَْخيداف  علدى ... هَ  تارةً بعد تدارة 

وقددد َخلَقُكددم :"حدداالت شددتَّى والوِددْور الحدداُل و،معدده هَْيددوار  قددال هللا تعددالى 

هَْيواراً هَ  ِخلَقداً ملتلفدة : معنا  ُضُروباً وهَحواالً ملتلفةً وقال ععلب" هَْيَواراً 

خلقكم هَْيواراً قال نوفة عم علقدة عدم ميد ة : كُل واحد على حدة وقال الفراء

هَراد : يَددْوراً علقددة ويَددْوراً ميدد ة وقددال بيددر : عددم عْ مدداً وقددال األَخفددش

  .3 ((اختالَف الَمناِظر واألَْخالقِ 

وبذلو يتبين ،ليا هن المفهوم األساسدي لمعندى الَلْلدق فدي الشدرا والل دة      

يعنددي إيجدداد الشدديء بعددد هن لددم يكددن مو،ددودا ، ه  اندده كددان عدددما فأصددب  

ر، واأليوار ، والتووير فيتبين ممدا سدبق . مو،ودا واما معنى الوور، ويوص

ل والت يصر ، وال يعني االيجاد  بددليل . والللق مدن عددمهنه يعني عموما التحوص

قدد يدوركم : فاييدة ال تعندي ((. 14: نوح()َوقَْد َخلَقَُكْم هَْيَواراً : ))قوله تعالى

                                                 
1
 .  111: ، ص 2لسان العرب ،   : ابن من ور االفريقي  
2
 .  34: ص 2مفردات هلفاظ القرآن ،   : الرابب االصفهاني  
3
 .  511، صو  4لسان العرب ،   : ابن من ور االفريقي  
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فددالفرق واضدد  بددين العبددارتين، وال . فددي هيددوار، و إنمددا خلقكددم فددي هيددوار 

عليدده السددالم  بددين الللددق -وقددد ،مددع نددوح. يصدد  إعواالهمددا معنددى واحدددا

ل  -13: نددوح()َوقَددْد َخلَقَُكددْم هَْيددَواراً : ))ولددهبق -فددي مراحددل وهيددوار -والتحددوص

 -فنحن هنا همدام خلدق اكنسدان بعددما كدان عددما، عدم مدرور  بمراحدل((. 14

عندما بده  -آدم عليه السالم -وهذا األمر ينوبق على اكنسان األول.  -هيورا

وينوبدق . هللا خلقه من يين عدم مدر بمراحدل ترابيدة حتدى نفد، هللا فيده الدروح

على اكنسان بعد آدم عليه السالم، فأصب  يمر بمراحل ،ينينة ، وهدذ  هييا 

مدا لَُكدْم اَل تَْرُ،دوَن )) المراحل هي التي هشار إليها نوح عندما خايدب قومده 

ِ َوقَدداراً  َوقَددْد َخلَقَُكددْم هَْيددَواراً  وقددد ،مددع هللا تعددالى بددين ((. 14 -13: نددوح()هلِلَّ

لمرحلتين األولى والثانية ،معا بين الللق مدن الَلْلقيصن األول والثاني، وبين ا

َخلَْقنَداُكم ِمدن تُدَرابؤ عُدمَّ ِمدن نُْوفَدةؤ عُدمَّ ِمدْن : ))تراب والللدق فدي الودين ، فقدال

َعلَقَةؤ عُمَّ ِمن ُمْيَ ةؤ ُمَللَّقَةؤ َوَبْيِر ُمَللَّقَةؤ لِنُبَيَِن لَُكْم َونُقُِر فِدي اأْلَْرَحداِم َمدا نََشداء 

ى عُمَّ نُْلِرُ،ُكْم ِيْفالً إِلَ   (( . 5: الحج ()ى هََ،لؤ ُمَسمصً

فواض  من الو هن معنى الَلْلق في الشرا والل ة يعني خلق الكدائن بعدد     

ر فدي . ان لم يكن مو،ودا وال يعني التودور والتحدول والت يدر كمدا هن التودوص

ل وت يددر لكددائن كددان مو،ددودا مسددبق ا، وال الشددرا والل ددة  يعنددي حدددوث تحددوص

فالعبارتان ليستا متدرادفتيصن، وال . يعني خلق الكائن وإيجاد  وإبداعه من عدم

" . التودور" معناهدا ملتلدف عدن معندى عبدارة" الللدق" متوابقتيصن، فعبدارة 

ر، عدم بعددما ُخلدق مدر بتحدوالت  وعليه فإن اكنسان ُخلِق بعد عددم ولدم يتودوص

اكنسدان ظهدر بدالللق ال  وبمعندى آخدر إن. وت يرات سدماها الشدرا هيدوارا

 . بالتحول والتوور

 

وبناًء على المفهوميصن السابقيصن سنرد على التوور  عمر الشريف ببيان      

فمان . هن هللا تعالى خلق الكون بكل كائناته خلقا ولم يُوور  تودويرا عيدويا

إن هللا تعددالى اكددر فددي آيددات كثيددرة هندده خلددق الكددون مددن عدددم، ولددم  ذلا  أوال

: فقد هبدعه وهو،دد  بقولده . من كون آخر وال من مادة كانت مو،ودة يُوور 

ددَماَواِت َواألَْرِج َوإَِاا قََيددى هَْمددراً فَإِنََّمددا : ))، فقددال سددبحانه"كددن "  بَددِديُع السَّ

َولَقَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت َواأْلَْرَج َوَما ))، و((111: البقرة ()يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكونُ 

دنَا ِمدن لُُ دوبؤ بَْينَهُ  دَماء )) ،((38: ق ()َما فِي ِستَِّة هَيَّدامؤ َوَمدا َمسَّ يَدْوَم نَْودِو  السَّ

َل َخْلددددقؤ نُِعيددددُد ُ َوْعددددداً َعلَْينَددددا إِنَّددددا ُكنَّددددا  َكوَددددِي الِسددددِجِل لِْلُكتُددددِب َكَمددددا بَددددَدْهنَا هَوَّ

كانت له بدايدة فالكون بكل ما فيه مللوق من عدم ((. 114: األنبياء()فَاِعلِينَ 
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. وستكون له نهاية، فهو لم يتوور من كون سبقه ، وال يتوور إلى كون آخر

 . 1وهذ  الحقيقة الكونية التي قررها الشرا فقد قررها العلم المعاصر هييا

 

إن ممددا يدددل علددى هن هللا تعددالى هو،ددد األحيدداء بددالللق ال بددالتوور : ثانيااا   

ُ َخلَد: ))العيو  قوله تعالى دن يَْمِشدي َعلَدى َوهللاَّ داء فَِمدْنهُم مَّ َق ُكدلَّ َدابَّدةؤ ِمدن مَّ

ُ َمدا  بَْونِِه َوِمْنهُم مَّن يَْمِشي َعلَى ِرْ،لَْيِن َوِمْنهُم مَّن يَْمِشي َعلَى هَْربَدعؤ يَْللُدُق هللاَّ

َ َعلَددى ُكددِل َشددْيءؤ قَددِدير   هشددارت هددذ  اييددة إلددى ((.  45: النددور ()يََشدداُء إِنَّ هللاَّ

 . خلق األحياء ، والمادة التي خلقت منها : اساسيين ، هما همرين

هن هللا تعددالى خلددق : فبالنسددبة للمددادة فهددي تعنددي همددرين واضددحين، همددا   

األحياء من الماء كمادة هساسية مكونة لها عند بداية خلقها هول مرة ، عدم هنده 

عُدمَّ : ))لىبدليل قولده تعدا. خلقها بعد الو بالتناسل من النوفة وهي ماء هييا 

ِهدينؤ  داء مَّ نَسداُن ِمدمَّ ))، و((8: السدجدة()َ،َعَل نَْسلَهُ ِمن ُساَللَةؤ ِمدن مَّ فَْليَن ُدِر اْكِ

اء َدافِقؤ  يَْلُرُ  ِمن بَْيِن الُصْلِب َوالتََّرائِبِ   ((. 1 -5:الوارق()ُخلَِق ُخلَِق ِمن مَّ

 

ا تدتكلم عدن الللددق، وهمدا بالنسدبة لللدق تلدو األحيداء، فاييددة واضدحة بأنهد   

والذ  يعني شرعا ول دة إيجداد الكدائن بعدد عددم وال يعندي التحدول والتودور 

ل والتوور العيويين. كما بينا  آنفا مما . فهي لم تتكلم وال هشارت إلى التحوص

خلقددا  -علددى تنوعهددا ومنهددا اكنسددان –يعنددي هن هللا تعددالى خلددق تلددو األحيدداء 

ندوا مدن تلدو األحيداء ،عنددما خلقده هول خاصا له بداية بده عنددها خلدق كدل 

 . مرة، عم عندما ،عله يتناسل

" التودور" ، و"الَلْلدق" وبما هن األمر كدذلو ، وبمدا هن لكدل مدن عبدارتي    

: وبما هن اييدة قالدت . معناها اللاص بها، وليستا مترادفتيصن، وال متوابقتيصن

ُ َخلََق ُكلَّ َدابَّةؤ )) ر كدل دابدة:)) ، ولدم تقدل ((َوهللاَّ فإنده يتبدين مدن (( .وهللا يدوص

 -علددى تنوعهددا ، كاكنسددان والويددور–كددل الددو هن هللا تعددالى هو،ددد األحيدداء 

 . بالللق اللاص ال بالتوور العيو 

     

َواألَْنَعداَم َخلَقَهَدا لَُكدْم فِيهَدا ِدْفء  َوَمنَدافُِع : ))ومما يُثبت الو هييا قولده تعدالى 

فدداهلل تعددالى خلددق األنعددام خلقددا ، بمعنددى هندده ((.  5: لنحددل ا)َوِمْنهَددا تَددأُْكلُوَن 

ألن اييدة اكدرت هن . سبحانه هو،دها بالللق ال بالتوور العيدو  الممعدوم

وبمدا هن األمدر كدذلو، وهنده . هللا خلقها ولم تقل هنده يورهدا تووريدا عيدويا

" يعندي " التوور"التوور وال " ال يعني " الَلْلق"من الثابت شرعا ول ة هن 

                                                 
1
 .نقد العقل الملحد ، منشور إلكترونيا في عدة مواقع من الشبكة المعلوماتية: للتوسع في الو هن ر كتابنا 
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اكبددل ، البقددر،  -كمددا بينددا  هعددال ، فإندده يتبددين مددن الددو هن األنعددام" الَلْلددق

 .خلقها هللا تعالى بالللق اللاص ال بالتوور العيو  -األبنام، المعم

 

َوهَنَمَل لَُكم ِمدْن اأْلَْنَعداِم عََمانِيَدةَ هَْ َوا ؤ : ))ومما ي كد الو هييا قوله تعالى    

اضحة ال تقبل تأويال صحيحا بير الذ  صرحت به ايية و((.  2: الممر ()

هددو هن هللا تعددالى لددم يللددق األنعددام فددي األرج، وإنمددا خلقهددا خار،هددا، عددم 

وبما هن األمر كذلو فهو يعني هن األنعام لدم تتودور مدن . هنملها إلى األرج

بيرها من األحيداء التدي فدي األرج وال فدي مكدان آخدر، ألن اييدة السدابقة 

رها نصت على هن هللا وبما هن األنعام .  تعالى خلق األنعام ، ولم تقل هنه يوص

 .خلقت ولم تتوور فهذا يعني بوالن القول بالتوور العيو  الممعوم

 

ولديس بريبدا وال ممنوعدا وال مسدتحيال عقدال وال علمدا بدأن تُللدق األنعدام    

خدار  خار  األرج عم تُنمل إليها وهلم يللق هللا تعالى آدم وحدواء وإبلديس 

قَاَل اْهبِوُوْا بَْعُيُكْم لِبَْعضؤ َعُدوٌّ َولَُكدْم فِدي األَْرِج ))األرج عم انملهم إليها 

وهليس من الثابت علميا هن . ؟( ((.  24: األعراف ()ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاا  إِلَى ِحينؤ 

كثيرا من العناصدر والمدواد الوبيعيدة المو،دودة علدى األرج وصدلت إليهدا 

ومنها . ريق سقوي الشهب والنيا   وبيرها من األ،ساممن خار،ها عن ي

الحديد ، فقد دلت الشواهد والمعويات العلمية التي اُكتشفت عند نهاية القدرن 

وهذا تصديق لمدا . 1العشرين على هن الحديد وصل إلى األرج من خار،ها

ِديد  َوَمنَافُِع لِلنَّاِو َوهَنَمْلنَا اْلَحِديَد فِيِه بَأْو  شَ : )) هشار إليه القرآن الكريم بقوله

َ قَِو ٌّ َعِميم   ُ َمن يَنُصُر ُ َوُرُسلَهُ بِاْلَ ْيِب إِنَّ هللاَّ  (( . 25: الحديد ()َولِيَْعلََم هللاَّ

 

إن مددن اييددات القرآنيددة التددي تثبددت الللددق وتنفددي التوددور العيددو  : ثالثااا  

ُ اْلَلْلَق عُمَّ يُِعيُد ُ إِنَّ َالَِو َعلَى  هََولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدئُ )): الممعوم قوله تعالى هللاَّ

ُ يُنِشدُ  النَّْشدأَةَ  ِ يَِسير  قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِج فَان ُُروا َكْيَف بََدهَ اْلَلْلَق عُدمَّ هللاَّ هللاَّ

َ َعلَى ُكِل َشْيءؤ قَدِدير تشدير اييدة إلدى . ((21 -14: العنكبدوت()اْيِخَرةَ إِنَّ هللاَّ

رار عمليددات الللددق ، فدداهلل تعددالى كددرر الددو مددرارا فهنددا  عمليددات بدددء تكدد

فكيف نرى الدو ؟، ندرا  فدي الواقدع والتداري، ، ندرا  فدي . الللق، عم إعادته 

الواقع بالن رة المجردة في تكاعر األحياء، وباأل،همة الوبية التي تمكننا مدن 

بدراسة  الحفريات  ونرا  في التاري،.  رالية تكون األ،نة في بوون همهاتها 

قُدْل ِسديُروا : ))في يبقات األرج ، بدليل هن اييدة الثانيدة قالدت لندا مباشدرة 

َ َعلَدى  ُ يُنِشدُ  النَّْشدأَةَ اْيِخدَرةَ إِنَّ هللاَّ فِي اأْلَْرِج فَان ُُروا َكْيَف بََدهَ اْلَلْلَق عُمَّ هللاَّ

                                                 
1
 .  11/  52بحوث في اكعجا  العلمي في القرآن ، سلسلة مقاالت نشرتها ،ريدة األهرام ، :  بلول النجار 
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اكددرت هن عمليددات خلددق فاييددة األولددى . ((21: العنكبددوت()ُكددِل َشددْيءؤ قَددِدير

األحياء تكررت ، والثانية همرتنا بالسير في األرج لرالية كيفية بده الللق ، 

 . وكيف تكررت عملياته

: ومن اييتيصن تتبين حقيقتان هساسيتان ينقيان التوور العيو  الممعدوم   

األولددى هن كددال مددن اييتددين اكرتددا هن هللا َخلَددق المللوقددات ، ولددم تقددوال بأندده 

والَلْلق في الشرا والل ة يعني إيجاد الشيء مدن عددم ، وال يعندي . همايور

 .التوور، والتوور ال يعني الَلْلَق كما بينا  سابقا

إن عمليددة الللددق لددم تحدددث مددرة واحدددة، وإنمددا تكددررت : الحقيقددة الثانيددة   

ألن . مددرارا ، وهددذا يعنددي هن هللا تعددالى هو،ددد األحيدداء بددالللق ال بددالتوور 

األول هدو : لللق عم إعادته يتيمن دليليصن ينقيان التوور العيو حدوث ا

والثدداني هددو هن إعددادة . هن معنددى الللددق يعنددي اكيجدداد مددن عدددم ال التوددور

عمليدات الللدق يعندي هن ظهدور األحيداء كدان يبدده مدن ،ديدد منفصدال ولدديس 

فا،تمداا الللدق وإعادتده يعندي حتمدا هن األحيداء . متصال بأ  كائنات هخرى

 . رت بالللق ولم تتوور من بعيهاظه

 

وبناء على الو تجب اكشارة هنا إلى هن تلو الحقائق التي تيدمنها قولده     

ِ يَِسدير  قُدْل :))تعالى ُ اْلَلْلَق عُدمَّ يُِعيدُد ُ إِنَّ َالِدَو َعلَدى هللاَّ هََولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُئ هللاَّ

َ  ِسيُروا فِي اأْلَْرِج فَان ُُروا َكْيفَ  ُ يُنِشُ  النَّْشأَةَ اْيِخَرةَ إِنَّ هللاَّ بََدهَ اْلَلْلَق عُمَّ هللاَّ

هددي نفسددها التددي هعبتهددا علددم .  ((21 -14: العنكبددوت()َعلَددى ُكددِل َشددْيءؤ قَددِدير

وقددد سددبق هن بيناهددا . الحفريددات فيمددا يتعلددق ب هددور األحيدداء علددى األرج

ء ظهدددرت فدددي العصدددر ووعقندددا ، فكدددان ممدددا هيهرتددده الحفريدددات هن األحيدددا

وهن منهددا يائفددة عاشددت عددم . الكمبددر  فجددأة ومددن دون سددلف توددورت مندده

وان هنواا األحياء تكرر ظهورهدا . انقرضت ولم تتوور وال تركت خلفا لها

وهن تداري، األحيداء لدم يكشدف . مرارا من دون هن تتودور مدن هحيداء هخدرى

ن كل الو هن األحياء فيتبين م. و،ود هية حلقات انتقالية وسيوة بين األنواا 

ظهرت بالللق اللاص ال بالتوور العيو ، وهذ  الحقيقة هدي نفسدها التدي 

األمدر الدذ  يُثبدت بأدلدة . هكدتها اييتان السابقتان واييات التدي سدبقت هييدا

الشرا والعلدم بودالن  عدم التودور  عمدرو شدريف بدأن التودور العيدو  

 .تووريين وهوهامهم حقيقة كونية وعلمية، وإنما هو من هباييل ال

                      

 :األدلة الشرعية على خلق اإلنسان بالخلق ال بالتطور : -2
ال شو هن ما قلنا  وهعبتنا  في المولب السابق هو هدلة شرعية حاسمة في     

لكدن لمدا .في إعبات الللق ونفي التوور العيو  لكل األحياء، منها اكنسدان
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يدة كبيدرة وخاصدة بدين األحيداء، فسنواصدل نقيدنا كان اكنسدان يكتسدي ههم

للتوور العيو  من خالل إبودال القدول بتودور اكنسدان بنصدوص الكتداب 

 .والسنة المتعلقة بللق اكنسان

نَسداِن )): فبالنسبة لنصدوص الكتداب، فمنهدا هوال قولده تعدالى    َوبَدَدهَ َخْلدَق اْكِ

نَسدددداَن ِمددددن ُسدددداَللَةؤ ِمددددن َولَقَددددْد َخلَْقنَدددد)) ،و ((1: السددددجدة()ِمددددن ِيددددينؤ  ا اْكِ

إِْا قَددداَل َربُددَو لِْلَماَلئَِكدددِة إِنِدددي َخددالِق  بََشدددراً ِمدددن ))و، ((12: الم مندددون()ِيددينؤ 

 ((.11: ص()ِيينؤ 

 

هو نفسده آدم والبشدر  –واض  من تلو اييات هن اكنسان األول : هقول      

يددا، وهمددا دلدديال كاندت لدده بدايددة خاصددة بده، ولدده خلددق خدداص بده هي -1األول

وهندده لددم يتوددور  –عليدده السددالم –قوعيددان علددى إعبددات الللددق اللدداص يدم 

عيددويا مددن هشددبا  البشددر، وال مددن القددرود، وال مددن هشددبا  القددرود، وال مددن 

: ألن تلدو اييدات هكددت علدى همدرين هساسديين يُثبتدان مدا قلندا  . حيوان آخدر

ومن له بداية ال . قه من يين األول هو هن خلق آدم كانت له بداية بده فيها خل

ومن يتوور من بير  ال يُمكن . يُمكن هن يكون توور عيويا من كائن سبقه

ان تكددون لدده بدايددة خاصددة، وإنمددا يكددون اسددتمرارا لمددن سددبقه ضددمن سلسددلة 

 -آدم عليدده السددالم -وبمددا هن اكنسددان األول. الشددجرة التووريددة الممعومددة

 .قا ولم يتوور عيويا من كائن سبقهكانت له بداية خاصة به ، فهو خلق خل

 

هدو نفسده  -إن تلو اييدات اكدرت كلهدا هن اكنسدان األول: األمر الثاني      

ر  مدن حيدوان هو  -آدم والبشر األول خلقه هللا تعالى من يدين ، ولدم تقدل يدوص

وبما هنه عبُت في الشرا والل ة هن الللق يعني إيجاد الكائن . كائن آخر سبقه 

عدما، وان معنى التوور ال يعني الللدق هبددا وإنمدا يعندي التحدول بعدما كان 

فإنده يتبدين مدن الدو قوعدا هن اكنسدان األول . والت ير عبر حداالت ومراحدل

وبدذلو تكدون تلددو اييدات قددد . ُخلدق خلقدا خاصددا ولدم يتودور مددن كدائن سددبقه

هكدت وحسمت همر ظهور اكنسان األول بأنه ُخلق خلقدا خاصدا ولدم يتودور 

هكدت هذ  الحقيقدة عنددما اكدرت ونصدت علدى . را عيويا من سلف لهتوو

ومدن . كانت له بداية خاصدة بده، وهنده ُخلدق ولدم يتودور -اكنسان األول -هنه

الو حاله فباليدرورة هنده ُخلدق خلقدا خاصدا ولدم يتودور عيدويا مدن سدلف 

 .سبقه

                                                 
1
وهي . سنرد الحقا على تحريفات بعض دعاة التوور المو،ه في محاولتهم و عمهم التفريق بين اكنسان والبشر ل ايات توورية  

 .محاولة تحريفية م رضة وبايلة و ائفة قوعا
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 -السددالمآدم عليدده  -إن ممددا يثبددت هن هللا تعددالى خلددق اكنسددان األول: ثانيااا   

ر  من كائن سبقه ، هو قوله تعالى  قَاَل يَدا إِْبلِديُس َمدا : ))خلقا خاصا ولم يُووص

((.   15: ص()َمنََعَو هَن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََد َّ هَْستَْكبَْرَت هَْم ُكندَت ِمدَن اْلَعدالِينَ 

تيددمنت اييددة همددرين هساسدديين يثبتددان الللددق اللدداص يدم وينفيددان خلقدده 

م آدم بدأن : األول. وور العيدو  الممعدومبدالت هعبتدت اييدة هن هللا تعدالى كدرص

دددِميُع البَِصددديُر ))وهدددو سدددبحانه  –خلقددده بيديددده  لَدددْيَس َكِمْثلِدددِه َشدددْيء  َوهُدددَو السَّ

وهذا يعني هنه سبحانه خلقه بللق خاص له بدايدة محدددة ((. 11: الشورى()

مر الثداني هن اييدة اكدرت هن واأل. خلقه فيها، وإال ال معنى بأن يللقه بيديه 

ر   وبما انه خلقه فهذا يعني هن آدم كانت . هللا تعالى خلق آدم ولم تقل انه يوص

ألن الللددق يعنددي باليددرورة هن الشدديء . لدده بدايددة ُخلددق فيهددا خلقددا خاصددا

: ونحدن هندا همدام بددايتيصن، همدا. المللوق له بداية ظهر فيها بعدما كان عددما

بيديدده، وبدايددة عمليددة الللددق، ألن الللددق يعنددي الددو وال  بدايددة خلددق هللا يدم

فيتبددين مددن الددو هن اكنسددان األول ُخلددق بددالتكريم . يعنددي التوددور العيددو 

وهمدددا تأويدددل . والللدددق اللاصددديصن ، ولدددم يتودددور عيدددويا عدددن سدددلف سدددبقه

 لَِمدا َخلَْقدُت بِيَدَد َّ هَْسدتَْكبَْرَت هَمْ : ))التوور  عمرو شريف لمعنى قوله تعدالى

فهددو تحريددف وتأويددل فاسددد وسددنبين  يفدده ((.  15: ص()ُكنددَت ِمددَن اْلَعددالِينَ 

 . وتهافته وبوالنه في فصل الحق بحول هللا تعالى 

 

 –إن من األدلة القرآنيدة التدي تثبدت الللدق اللداص لإلنسدان األول :  ثالثا   

وتنفدي وتُبودل القدول بتودور ، هدو هن القدرآن الكدريم اكدر  -آدم عليه السدالم

دلها وكررهدا مدرارا  وهدي . مرارا هن آدم ُخلق في مراحدل ترابيدة ، وقدد فصص

 : كما يأتي

َوِمْن آيَاتِِه هَْن َخلَقَُكم ِمن : ))إن هللا خلق آدم من تراب ، قال تعالى: األولى    

عدم خلقده مدن يدين : الثانيدة ((.  21: الروم ()تَُرابؤ عُمَّ إَِاا هَنتُم بََشر  تَنتَِشُرونَ 

الَّددِذ  هَْحَسددَن ُكددلَّ َشددْيءؤ َخلَقَددهُ َوبَددَدهَ َخْلددَق : ))، قددال تعددالى( المدداء+ راب التدد)

نَساِن ِمدن ِيدينؤ  وهدو )عدم خلقده مدن يدين ال ب :  الثالثدة(( . 1: السدجدة )اْكِ

ِ بؤ : ))، قددال تعددالى( الوددين الددذ  يلتصددق باليدددد إِنَّدددا َخلَْقنَدداهُم ِمددن ِيدددينؤ الَّ
 (( .11: الصافات)

،قدال ( وهدو الودين المت يدر الرائحدة)عم خلقه من حمدأ مسدنون : الرابعة      

ْسدنُونؤ : ))تعالى ((. 22: الحجدر()َولَقَْد َخلَْقنَا اِكنَساَن ِمن َصْلَصالؤ ِمدْن َحَمدإؤ مَّ

: ، قددال تعددالى–( وهددو الوددين بعددد تيبسدده)عددم خلقدده مددن صلصددال : اللامسددة 

ْسدددنُونؤ َولَقَدددْد َخلَْقنَدددا اِكنَسددداَن ِمدددن صَ )) ((.  22: الحجدددر()ْلَصدددالؤ ِمدددْن َحَمدددإؤ مَّ

، قال ( ه  كالوين الموبوخ بالنار)عم خلقه من صلصال ؤكالفلار :  السادسة
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دداِر :)) تعددالى نَسدداَن ِمددن َصْلَصددالؤ َكاْلفَلَّ المرحلددة ((. 14: الددرحمن )َخلَددَق اْكِ

ْيتُهُ َونَفَْلدُت فِيدِه فَإَِاا : ))عم نف، فيه الروح ، قال تعالى: -السابعة-األخيرة  َسوَّ

 ((. 24: الحجر ()ِمن ُروِحي فَقَُعوْا لَهُ َساِ،ِدينَ 

 

تلدو المراحدل هدي هدلدة قوعيدة علدى الللدق اللداص يدم وبودالن : هقول    

ألنها قامت هوال على ما اكرنا  سابقا . القول بتوور  عيويا من سلف سبقه

بيديده ، وكاندت لده بدايدة خاصدة من الللق اللاص ألدم بدأن هللا تعدالى خلقده 

آدم عليده  –وألنهدا هعبتدت عانيدا هن اكنسدان األول . به، وهنه خلقه ولم يُودور 

نده بمراحدل ترابيدة مدن الودين إلدى نفد، الدروح  -السالم وهدذا يعندي . مر تكوص

قوعا هن اكنسان لدم ي هدر بدالتوور العيدو  وإنمدا ُخلدق خلقدا خاصدا ومدر 

ولدو . يا، ولم يمر بأية مرحلة توورية عيدويةبمراحل ترابية خاصة به هي

كدان اكنسدان األول ظهددر بدالتوور العيددو  فدال معندى لددذكر تلدو المراحددل 

الترابية، بل وال يُمكنه هن يمر بها هصال ؛ وإنما سيتوور مباشرة من حيوان 

وبما هنه مر بتلو المراحل  فالبد هنه ُخلق خلقا خاصا ،وال يُمكن . إلى إنسان

فو،ود تلو المراحل الترابية هي دليل قوعي على . من كائن سبقه هن يتوور
 .الللق اللاص يدم وعدم توور  من سلف قبله

وإسدددجاد  -عليددده السدددالم-إن فدددي موقدددف الشددديوان مدددن خلدددق آدم: رابعاااا     

المالئكددة لدده هددو دليددل حاسددم علددى إعبددات الللددق اللدداص يدم ونفددي توددور  

قَداَل َمدا َمنََعدَو هاَلَّ تَْسدُجَد إِْا هََمْرتُدَو ) )): )قدال تعدالى. عيويا من سلف سبقه

)) و ،((12: األعدراف ()قَاَل هَنَاْ َخْير  ِمْندهُ َخلَْقتَنِدي ِمدن نَّدارؤ َوَخلَْقتَدهُ ِمدن ِيدينؤ 

قَدداَل يَددا إِْبلِدديُس َمددا َمنََعددَو هَن تَْسددُجَد لَِمددا َخلَْقددُت بِيَددَد َّ هَْسددتَْكبَْرَت هَْم ُكنددَت ِمددَن 

قَاَل لَْم هَُكن أِلَْسُجَد لِبََشرؤ َخلَْقتَهُ ِمن َصْلَصالؤ ِمْن َحَمإؤ ))،و((15: ص()الِينَ اْلعَ 

ْسنُونؤ  دْرتَِن ((. )) 33: الحجر ()مَّ ْمدَت َعلَديَّ لَد ِْن هَخَّ قَاَل هََرهَْيتََو هَدـَذا الَّدِذ  َكرَّ

 ((. 22: اكسراء ()قَلِيالً  إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ألَْحتَنَِكنَّ ُاِريَّتَهُ إاَلَّ 

 

يتبين من هقوال الشديوان واحتجا،ده وتبريدر  لموقفده عدالث حقدائق : هقول   

إن : األولدى. تُثبت الللق اللاص يدم وتنفي توور  العيو  من كدائن قبلده

خلقده هللا مدن تدراب ،  -آدم عليده السدالم -الشيوان هكدد علدى هن البشدر األول

ألن الللدق . ة ُخلق فيها، ولم يتوور من كدائن سدبقهوهذا يعني هن آدم له بداي

وألن التودور يعندي الت يصدر . يستلمم الللق اللاص وينفدي التودور العيدو 

 . والتحول وال يعني الللق كما بينا  مرارا

إن الشدديوان عندددما تكبددر علددى آدم وحقددد عليدده وبسددببه : الحقيقددة الثانيددة   

ر  عصددى ربدده بددرر موقفدده بددأن آدم خلقدده هللا  مددن تددراب ولددم يقددل بأندده يددوص
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ولدو . عيويا من هشبا  البشر، هو من القرود ، هو من بيرهم من الحيواندات

ر  هللا مددن حيددوان لددذكر الشدديوان الددو تبريددرا لموقفدده وتقميمددا  كددان آدم يددوص

وبمددا هن هددذا لددم يحدددث دلَّ علددى ان آدم ُخلددق خلقددا خاصددا ولددم . لمكانددة آدم

 .يتوور من حيوان

قَداَل ))إن الشديوان اعتدرف بدأن هللا تعدالى كدرم آدم عليده، : لثالثةالحقيقة ا   

ْرتَِن إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ألَْحتَدنَِكنَّ ُاِريَّتَدهُ إاَلَّ  ْمَت َعلَيَّ لَ ِْن هَخَّ  هََرهَْيتََو هَـَذا الَِّذ  َكرَّ

لق ومن م اهر هذا التكريم الللق اللاص يدم وخ((.  22: اكسراء ()قَلِيالً 

قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعَو هَن تَْسُجَد لَِمدا َخلَْقدُت : )) هللا له بيديه، بدليل قوله تعالى

، وبسبب الو امتنع الشيوان ((15: ص()بِيََد َّ هَْستَْكبَْرَت هَْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِينَ 

َصدددالؤ ِمدددْن َحَمدددإؤ قَددداَل لَدددْم هَُكدددن أِلَْسدددُجَد لِبََشدددرؤ َخلَْقتَدددهُ ِمدددن َصلْ ))مدددن السدددجود 

ْسددنُونؤ  فالسددبب األول واألساسددي لعصدديان الشدديوان هلل ((.  33: الحجددر ()مَّ

. ليس رفض السجود وإنما هو تكريم هللا يدم ابتداء من خلقه بيديه من تراب

ر  من حيوان . فتكريم هللا يدم بذلو يعني قوعا هنه خلقه خلقا خاصا ولم يُووص

ر  من حيو ان لذكر الشيوان الو وأل داد عصيانا وتكبرا بل ولو كان قد يوص

كيددف تُكددرم وتُفيددل علدديص إنسددانا : ويقددول.وإنكددارا وحقدددا واسددتهماء بددآدم 

وبمددا هندده لددم يقددل الددو وال هشددار مددن بعيددد وال مددن . !!يورتده مددن حيددوان ؟؟

ر من حيوان دل هذا على هن آدم ُخلدق خلقدا  قريب إلى ما يوحي بأن آدم تووص

ن هشددبا  بشددر، وال مددن قددرود، وال مددن بيددرهم مددن خاصددا ولددم يتوددور مدد

 .الحيوانات 

عليده -إن في تأكيد القرآن على هننا نحن البشر هبناء آدم:  -خامسا -أخيرا    

َوبَدَدهَ َخْلدَق )): قولده تعدالى :وهو هول إنسدان وهول بشدر لقولده تعدالى -السالم

نَسدداِن ِمددن ِيددينؤ  نَسدداَن ِمددن ُسدداَللَةؤ ِمددن َولَقَددْد َخلَقْ )) ،و ((1: السددجدة()اْكِ نَددا اْكِ

إِْا قَددداَل َربُددَو لِْلَماَلئَِكدددِة إِنِدددي َخددالِق  بََشدددراً ِمدددن ))و، ((12: الم مندددون()ِيددينؤ 

ا هَنبَأَهُْم بِأَْسَمآئِِهْم قَاَل هَلَدْم ))،و((11: ص()ِيينؤ  قَاَل يَا آَدُم هَنبِْ هُم بِأَْسَمآئِِهْم فَلَمَّ

ددَماَواِت َواألَْرِج َوهَْعلَددُم َمددا تُْبددُدوَن َوَمددا ُكنددتُْم هَقُددل لَُّكددْم إِنِددي هَ  ْعلَددُم َبْيددَب السَّ

؛ فإنده يتبدين مدن الدو هن نحدن البشدر لندا هصدل واحدد (( 33: البقدرة)تَْكتُُمونَ 

وو،ود هصل واحد بده منه خلق اكنسدان .  -عليه السالم–نر،ع إليه هو آدم 

ألن و،دود األصدل . ائن سدبقهيعني انده ُخلدق خلقدا خاصدا ولدم يتودور مدن كد

فلو . الواحد الذ  بده منه خلق اكنسان ينفي التوور العيو  الممعوم قوعا

كان اكنسان توور من هشبا  البشر هو من هشبا  القرود، هو مدن حيدوان آخدر 

هب واحدد  -بندو آدم -كما  عم التوور  عمرو شريف ما كان لنا نحن البشدر

كان يجب هن يكدون لندا م دات بدل آالف ايبداء ، وإنما  -عليه السالم–هو آدم 

بدل ويجدب هن يكدون كدذلو بحكدم هن هد الء األشدبا  الممعدومين . واألمهات 
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منهم توور البشر عيويا، وهذا يستلمم توور ايالف مدن الدذكور واكنداث 

وبمددا هن هددذا الددمعم . الددذين هصددبحوا بشددرا حسددب خرافددة التوددور العيددو 

يم فإنه بايدل قوعدا، وقدد سدبق هن هبولندا  علميدا ملالف لما هكد  القرآن الكر

 .هييا

 

للرد على مماعم التوور  عمرو شريف من السنة النبويدة  وأما بالنسبة    

الصدحيحة فددي قولدده بددأن بددان التوددور العيددو  حقيقددة علميددة، وهن اكنسددان 

ر عددن اشددبا  البشددر، هو مددن حيوانددات هخددرى؛ فإنهددا قددد هكدددت مددا هكددد   توددوص

يم بأن اكنسان األول ُخلق خلقا خاصا ولم يتوور من حيوان وال القرآن الكر

. من هشبا  البشر، وال مدن بيدرهم ، وفصدلت ،واندب ه،ملهدا القدرآن الكدريم

 : فمنها األحاديث الثالعة ايتية

إن هللا عدم و،دل : )) هنه قدال  -صلى هللا عليه وسلم -عن النبي : أولها      

ع األرج فجاء بنو آدم على قدر األرج خلق آدم من قبية قبيها من ،مي

،عل منهم األحمر واألبيض واألسود وبين الو ،والسهل والحمن وبين الو 

 . 1((واللبيث والويب وبين الو

إن الحديث واض  وصري  بأن هللا تعالى خلق آدم بنفسده ، فكاندت : هقول    

. العيو  له بداية محددة من قبية تراب ، وهذا ينفي قوعا القول بالتوور 

ر آدم مدن سدلف سدبقه، وإنمدا هكدد علدى هن آدم  ألن الحديث لم يقل هن هللا يدوص

. خلقدده هللا بنفسدده مددن تددراب وكانددت لدده بدايددة ترابيددة إنسددانية خاصددة بددآدم

خلقدده هللا خلقددا خاصددا ولددم يُوددور  مددن  -آدم عليدده السددالم -فاكنسددان األول

 . حيوان كما  عم التوور  عمرو شريف

 

خيدر » : )) هنده قدال -صدلى هللا عليده و سدلم -عدن النبدي : لثاني الحديث ا   

يدوم يلعددت عليدده الشددمس يدوم الجمعددة فيدده ُخلددق آدم وفيده هُدخددل الجنددة وفيدده 

 .2((«هُخر  منها 

واض  منه هن هللا تعالى خلق آدم خلقا خاصا ، فكانت له بداية محددة ويوم   

ور العيددو  الممعددوم وهددذا يسددتلمم حتمددا هن آدم لددم ي هددر بددالتو. معددروف

ومدن هدذا حالده يسدتحيل . ،وإنما كان ظهور  خلقا خاصا محددا بدايدة ويومدا

 .هن يكون ظهر بالتوور العيو 

 

                                                 
1
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2
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» هنده قدال  -صلى هللا عليده وسدلم-عن الرسول  :-الثالث  -الحديث األخير   

لما صور هللا آدم فى الجنة تركه ما شاء هللا هن يتركه فجعل إبليس يويف به 

  .1«ر ما هو فلما رآ  ه،وف عرف هنه خلق خلقا ال يتمالو ين 

يتبين من الحديث هن آدم خلقه هللا تعالى خلقا خاصا فدي الجندة، وفيهدا مدر    

وهدذا يسدتلمم حتمدا هن آدم لدم . بالمراحل الترابية إلى ان نف، هللا فيده الدروح 

آدم  -فاكنسدان األول. ي هر بالتوور العيو  من سدلف سدبقه فدي األرج 

ُخلق في الجنة وليس في األرج، وبما هنده كدذلو فيسدتحيل هن  -عليه السالم

يتوور عن حيوان سبقه وهو قد خلقه هللا خلقا خاصدا وفدي الجندة ولديس فدي 

فهو عندما هخر،ه هللا من الجندة  وهنملده إلدى األرج مدع  و،تده . األرج 

ودور مدن حيدوان فيسدتحيل هن يكدون آدم قدد ت. نمل إليها إنسانا وليس حيواندا

 .كما  عم عمرو شريف وهمثاله

وتجددب اكشددارة هنددا إلددى همددر هددام ،دددا ، مفدداد  هن الشددرا قددد هشددار إلددى    

ظاهرة حدوث ت يرات وظهور مالم  متنوعدة علدى سدالالت الندوا الواحدد 

من األحيداء بسدبب عداملي التناسدل والوراعدة، كمدا هدو مالحدب بدين سدالالت 

والشداهد علدى الدو . والودول والشدكل مدثال الجنس البشر  من ،هدة اللدون 

يَددا هَيُهَددا النَّدداُو إِنَّددا َخلَْقنَدداُكم ِمددن َاَكددرؤ َوهُنثَددى َوَ،َعْلنَدداُكْم ُشددُعوباً :)) قولدده تعددالى

َ َعلِدديم  َخبِيددر   ِ هَْتقَدداُكْم إِنَّ هللاَّ : الحجددرات()َوقَبَائِددَل لِتََعدداَرفُوا إِنَّ هَْكددَرَمُكْم ِعنددَد هللاَّ

دَماَواِت َواأْلَْرِج َواْخدتاَِلُف هَْلِسدنَتُِكْم َوهَْلدَوانُِكْم ))و، ((13 َوِمْن آيَاتِدِه َخْلدُق السَّ

 ((.22: الروم()إِنَّ فِي َالَِو َييَاتؤ لِْلَعالِِمينَ 

خلدق هللا عدم » : ))عليه الصالة والسالم هنه قدال-وفي الحديث هن النبي      

ااهدب فسدلم علدى : فلما خلقده قدال و،ل آدم على صورته يوله ستون اراعا

هول و النفر وهم نفر مدن المالئكدة ،لدوو فاسدتمع مدا يجيبوندو فإنهدا تحيتدو 

السدالم عليدو ورحمدة : السدالم علديكم، فقدالوا: وتحية اريتو قال فذهب فقدال

فكدل مدن يددخل الجندة علدى صدورة :  قال –. فمادو  ورحمة هللا  -قال  -هللا 

 . 2((«يمل الللق ينقل بعد  حتى اين  آدم ويوله ستون اراعا فلم

 

تلددو الت يددرات واالختالفددات فددي اللددون والشددكل والوددول ليسددت توددورا    

وهي معروفة لدى . عيويا، وإنما هي تحوالت ضمن سالالت النوا الواحد

وهمدا التودور .البشر منذ القديم، وقد مارسوها في تهجينهم للنبدات والحيدوان 

م والشددرا بوددالن القددول بدده، ألن األحيدداء خلقددت العيددو  فقددد هعبتنددا بددالعل

 .بالللق اللاص ولم تتوور من بعيها عيويا

                                                 
1
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 –هن الشددرا  -الثدداني مددن الفصددل األول -وبااكل  يتبااين ماان هااكا المبحااث    

قددد هكددد علددى هن األحيدداء عامددة واكنسددان خاصددة كلهددا خلقددت  -كتابددا وسددنة

ممددا يُبوددل قوعددا  .بددالللق اللدداص، ولددم ت هددر بددالتوور العيددو  الممعددوم

بوددالن قددول التوددور  عمددرو شددريف بددأن التوددور العيددو  حقيقددة كونيددة 

 . فلو كان كما  عم الر،ل لوافقه الشرا في  عمه ولما خالفه فيه . وعلمية

 

ان قدول التودور  عمدر شدريف  يتي  منه –األول  -وختاما لهكا الفصل   

لة العلم والشرا بالتوور العيو  هو  عم  ائف ومتهافت وبايل قوعا بأد

هن معويددات السددجل الحفددر  هددي هدلددة حاسددمة فمددن العلددم مددثال فقددد تبددين . 

وقوعية على بوالن القدول بدالتوور العيدو  بنوعيده المو،ده والددارويني، 

ألنها قدمت لنا بدراهين ماديدة ملموسدة تدنقض التودور مدن هساسده وال يُمكدن 

ن دون هن يكددون لهددا فقددد بينددت هن األحيدداء كلهددا ظهددرت فجددأة مدد.نقيددها هبدددا

منهددا يائفددة عاشددت يددويال ولددم . سددلف توددورت مندده فددي العصددر الكمبددر 

ومنها هحياء هخرى ظهرت فجدأة هييدا . تتوور، عم انقرضت ولم تتر  خلفا

ومنهددا هحيدداء ظهددرت قددديما . بعددد االنقراضددات مددن دون هن يكددون لهددا سددلف

 ولم تنقرج ومنها هحياء عاشت يويال. وبقيت إلى اليوم من دون هن تتوور

وبقيددت إلددى اليددوم لكددن حدددعت لهددا ت يددرات شددكلية وقليلددة ضددمن ه،ناسددها 

فكانت نتيجدة . وهنواعها، فبقيت على حالها من دون هن تتوور إلى نوا آخر

إنهدا لدم تو،دد ألن . كل الو عدم و،ود حلقات وسيوة بين كل هنواا األحياء

ال خرافة من خرافات التوور بنوعيه المو،ه والدارويني  لم يحدث وما هو إ

  .التووريين

هعبتهدا علدم الوراعدة  الناقيدة للتودور الممعدوم هدي نفسدهاوتل  الحقيقاة     

بعدة هدلة حاسمة ، منها هنه هعبت هن كل كائن حي إال ويولد ببرمجدة وراعيدة 

مشفرة هي التي تتحكم في كل صفاته وه،همته وهعيائه وال يمكن ان يحيد 

فتلو البرمجة ال . يها، وال هن يتوور إلى كائن آخرعنها وال ي هر ما ليس ف

تسم  للكائن هن يكتسب ما ليس فيها، وال هن يتللل من بعض مافيهدا، وال 

 . هن يتوور إلى كائن آخر

وتبين هييا هن هدلدة الشدرا مدن الكتداب والسدنة هدي هييدا كاندت حاسدمة    

ور العيدو  وقوعية في التأكيد على الللق اللاص لضحياء وفدي نفدي التود

فقد هوضحنا هن النصوص الشدرعية المتعلقدة بدالللق كلهدا . الممعوم بنوعيه

ممدا يعندي قوعدا . هكدت على الللق فق  ، والذ  يعني إيجاد الكائن بعد عددم
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هن هللا تعالى كما هو،د الكون بالللق من عدم فقد هو،د األحياء هييا بالللق 

كمدا تبدين هييدا هن عبدارة . مبعد عدم ولم يو،دها بالتوور العيو  الممعو

، وهدي ال تعندي " هيدوارا" التوور لم ترد في الشرا، وإنمدا وردت بعبدارة 

ممدا يعنددي هن . الللدق هبددا، وإنمدا تعنددي الت يدرات والتحدوالت عبددر مراحدل 

الللددق ال يعنددي التوددور، وال التوددور يعنددي الللددق، فددال همددا مترادفتددان وال 

اد الكون واألحياء فدي الشدرا كدان بدالللق متوابقتان األمر الذ  هكد هن إيج

 .اللاص ال بالتوور العيو  الممعوم

وخالصة ما اكرنا  هن كل تلو األدلدة والشدواهد التدي اوردندا  فدي نقددنا      

المجمل لقول التوور  عمرو شريف بأن التوور العيو  هو حقيقة كونية 

دلددة العلددم وعلميددة هددي هدلددة حاسددمة علددى تهافددت  عمدده  وبوالندده قوعددا بأ

كما تبين هييا من نقينا لمماعمده هن التودور العيدو  الممعدوم .والشرا 

: لددو كددان صددحيحا فيجددب إعباتدده باألربعددة يددرق ايتيددة، هو ببعيددها ، وهددي

ر  يريدددق الحفريدددات المتدر،دددة والمتصدددلة دون انقوددداا التدددي تُبدددين وتصدددوص

عينندا فدي ويريق مشاهدة التوور عيانا، فنشداهد  بأ. تحوالت عملية التوور

ويريق التجارب الملبريدة التدي تُثبدت حددوث التودور فدي األحيداء . الواقع 

ويريق الوحي اليقيني الذ  يُلبرنا  بأن هللا خلق األحياء بدالتوور . ملبريا 

وكل هذ  الورق لم يُبت بها التوور العيو  ،وكلها هعبتت الللق . العيو 
 .  المو،ه والداروينياللاص وهبولت التوور العيو  الممعوم بنوعيه 
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 النقض المفصل لم اعم عمرو شريف في قوله

 بخرافة التطور العضوي الموجه

 

بأن التودور  بينا في الفصل السابق بوالن  عم التوور  عمرو شريف     

العيو  حقيقة كونية وعلمية، وقد نقينا  نقيا مجمال مركما حاسما بأدلة 

العلددم والشددرا؛ وفددي هددذا الفصددل سننقيدده نقيددا مفصددال حسددب مددماعم 

وشبهات عمرو شريف التي استند فيها على علدم الحفريدات، وعلدم األحيداء، 

 .وعلم وظائف األعياء، وعلوم هخرى

 : يف بعلم الحفريات نقض احتجال عمرو شر: أوال

احتج التوور  عمرو شدريف بعددة مدماعم وشدبهات مدن علدم الحفريدات     

مددماعم وشددبهات تتعلددق  منهااا أوال. لتأييددد قولدده بددالتوور العيددو  المو،دده 

فقد توهم الر،ل آلية في نشأة اللليدة . بنشأة الحياة وظهور األحياء وتنوعها 

فدي قولهدا بدال حتميدة تو،يده آليدات  األولى مفادها هنه بفيل فيميداء الكدوانتم

إحداث التنوا، وبفيل عبوت هن التعديالت التي تحدث في نشداي المورعدات 

يددتم توريثهددا  فتنتقددل صددفات ،ديدددة إلددى األحيدداء، ممددا يعنددي هن الصددفات 

وبندداء علددى الددو وانوالقددا مددن ن ريددة التصددميم . 1المكتسددبة يُمكددن توريثهددا

ر ان  األولدددى كاندددت تحتدددو  علدددى الجيندددات  اللليدددة)) الدددذكي فددديُمكن تصدددوص

المولوبة لنشأة هذا التنوا الهائدل مدن الكائندات الحيدة ، حتدى يُمكدن تشدبيهها 

التي تحمدل  -تتكون من إخصاب البويية بالحيوان المنو  -بللية الميجوت

ويقددم ... كل الجينات المس ولة عن نشأة ،ميع هنسجة وه،همة الكائن الحدي 

 .2((ديد من األمثلة التي ت يد الولنا علم البولو،يا الع

منها مثال االنتقال من يور إلى آخر ، كما يحدث لدودة القم من اليرقة علدى 

واأليوار التي تمر بها البرمائيات ، كيدفدا . هي ة يرقة حتى تصب  فراشة

هبي انيبة فيتدنفس باللياشديم كاألسدما  هوال، عدم بدالرئتين عانيدا عنددما يكتمدل 

ومنها ت يرات تفرضها ال روف المحيوة بالكائن ، . نا بريانمو  ويصب  كل 

كما يحدث لسمو ال وبي الياباني، فتو،د في هسرابه هنثى واحدة فإاا ابتعدت 

تحول هحد الذكور إلى هنثى، فإن ر،عت األنثى األولى ر،ع الذكر المتحدول 

 .3إلى اكورته

 

 

                                                 
1
 .  234: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
2
 .  235: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
3
 .  235 :، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
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ي الكبيدر فدي العصدر و عم هن مما ي يد الو هدو ظهدور االنفجدار األحيدائ   

مع م الكائنات الحية )) فقد ظهرت فيه . مليون سنة  451الكمبر  منذ نحو 

إن ظهدور هدذ  . ماليين سنة 11-5المو،ودة على سو  األرج اين خالل 

الكائنات على تنوا شفراتها الوراعية في فترة و،يمة ،دا تقارب لم  البصر 

يتولدب سدهولة الحصدول علدى بمن ور التاري، التوور  الم درق فدي القددم 

 . 1((،ينات هذ  الكائنات بسرعة ، وهو ما تسم  به ايلية التي شرحناها

 

عن نشأة  فتكلمعم واصل الر،ل كالمه عن نشأة الحياة بمن ور توور ،     

المركبددات العيددوية، وعددن دور المدداء فددي نشددأتها ، عددم عددن نشددأة اللليددة 

كلم عن نشأة الحياة والتوور المو،ده األولى، وعن البكتريا والفيروسات عم ت

وممددا سددبق نددرى بوضددوح مراحددل : )) الددذ  و،ههددا ، عددم خددتم كالمدده بقولدده

التوور المو،ه التي تنتقل من البنية األبسد  قليلدة المعندى إلدى البنيدة األعقدد 

ومن الوظيفة األقل اداء وكفاءة إلى وظيفة هكثدر هداء وكفداءة ، مدع اسدت الل 

فهدو . ه،ل الوصول إلى التقنيات األعقد واألحكم واألكفدأ التقنيات األدنى من

و عددم هييددا هن البكتريددا . 2((توددور مو،دده او بايددة ال دور للمصددادفة فيدده 

التددي هددي وحيدددة اللليددة لكنهددا عديمددة النددواة ، هددي بدائيددة فددي تكوينهددا  فهددي 

هشددبا  الفيروسددات حدددث لهددا الددو بفعددل التوددور العيددو  المو،دده حسددب 

 .3 عمه

الحفريددات تقدددم الدددليل المباشددر علددى توددور األحيدداء  و عددم هييددا هن      

ويكداد .  تت ير بب ء في اتجا  هشكال الكائنات الحية الحديثة)) فأظهرت هنها 

 منها األسما   .4((الو يشبه مشاهدة عملية التوور وهي تجر  همام هعيننا 

لدى الشدكل فقد مرت بمراحل توورية من الحالدة البدائيدة، إلدى هن وصدلت ع

)) وظهدددرت فدددي يبقدددات الحجدددر الرسدددوبي مع دددم  .5الدددذ  هدددي عليددده اين

وتبدو كل هذ  الكائنات متأقلمة على الحيداة  تالمجموعات الكبرى للالفقاريا

ولهدذا السدبب وألن هندا  تشدابها ،مئيدا بدين محتدوى األمدالح فدي . في الماء

                                                 
1
 .  232: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . وما بعدها  24،  2115القاهرة، 
3
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم  :عمرو شريف 

 .  14،  2115القاهرة، 
4
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 111: ، ص 2115القاهرة، 
5
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 151: ، ص 2115القاهرة، 
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ورت في المحيودات الدم وماء البحر فإنه يُعتقد هن الصور المبكرة للحياة تو

  .1((او البر 

واضد  مدن كدالم الر،دل هنده تكلدم بلسدان خرافدة التودور عدن نشدأة : هقدول   

فالر،دل .الحياة وتنوا األحياء، ولم يتكلم فيها بعلم صحي  وال بوحي صحي 

تكلدم فددي الدو بتووريتدده وظنوندده وهوهامده ، وو،دده المعويدات العلميددة التددي 

للتوور العيو  الممعوم،فوقع في هخواء هوردها تو،يها تووريا انتصارا 

 : وانحرافات وتحريفات كثيرة هظهرت بوالن مماعمه، بدليل الشواهد ايتية

 

إن قول الر،ل بأن األحياء توورت ابتداء من نشأة الللية األولى : أولها     

إلى هن ظهرت األحياء الكبيرة هو  عم سبق هن هبولنا  بأدلة وشواهد كثيرة 

. لم والشرا وتبين هن األحيداء خلقدت بدالللق اللداص ال بدالتوور،دا من الع

منهددا هدلددة وحقددائق علدددم الحفريددات ، فقددد كاندددت حاسددمة وناقيددة للتودددور 

العيددو  الممعددوم، مددن الددو  انهددا هظهددرت هن األحيدداء التددي ظهددرت فددي 

العصر الكمبر  بشكل كبير ومتنوا وبمير لم ت هدر مدن هصدل واحدد، وال 

وريددة، وال كانددت لهددا عالقددة عيددوية باألحيدداء وحيدددة كانددت لهددا هسددالف تو

ظهدرت قددديما  ومنهدا هن مجموعددة هحيداء. اللاليدا؛ وإنمدا ُخلقدت خلقددا خاصدا

ومنهدا هن مجموعدة . وبقيت حية إلى اليوم مدن دون هن يحددث لهدا ه  تودور

. هحيداء عاشدت يدويال مدن دون هن تتودور عددم انقرضدت ولدم تتدر  خلفدا لهددا

اء ظهدددرت فجدددأة بددددون مقددددمات تووريدددة بعددددما ومنهدددا هن مجموعدددة هحيددد

انقرضددت المجموعددات التددي سددبقتها  فصددل بددين المجمددوعتين فاصددل ترابددي 

 . كبير

ومنها هن مجموعة كائنات عاشت قديما بعيها انقرج وبعيها ايخر ما   

يددمال حيددا تميددمت ب هددور ت يددرات عليهددا لكنهددا لددم تكددن ت يددرات تووريددة 

 يرات ضمن النوا الواحد، وهذا يتم بالتماو   بيرت األنواا، وإنما كانت ت

وهدو ت يدر . بين ه،ناو النوا الواحد، كما هو حال سالالت البشدر والحمدام 

فكاندت . مرتب  بالبرمجة الوراعية لكل نوا ، وال ي د  إلدى تودور األندواا 

من نتائج  تلو الحقائق الحفرية عدم و،ود الحلقات الوسديوة االنتقاليدة التدي 

التووريددون، فكددان عدددم و،ودهددا دلدديال حاسددما آخددر علددى صددحة  قددال بهددا

فلدو حددث لكدان . المعويات السابقة بعدم حدوث التودور العيدو  الممعدوم

من الال م و،ود عشرات ايالف بل الماليين من تلو الحلقدات الممعومدة ، 

                                                 
1
ة النافذة ، ،  مكتب1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  84،  88،  2115القاهرة، 
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وبما هنها لم تو،د دل هذا علدى عددم حددوث التودور العيدو ، وبمدا هنده لدم 

 .ان ال تو،د، وهذا الذ  تم التأكد منه يحدث فيجب 

 
إن مدا قالده التودور  :  -من هدلدة بودالن كالمده السدابق –الشاهد الثاني     

عمددرو شددريف عددن نشددأة الحيدداة وظهددور اللليددة األولددى وتوورهددا هددو مددن 

هوهام وتليالت التووريين  وال يو،د دليل صحي  يُثبتده ، وعليده فهدو كدالم 

حتجا  به كعبات التوور العيدو  الممعدوم، وال مردود عليه وال يص  اال

هن االنسدان ألنده مدن الثابدت علمدا وواقعدا . يُمكن ان يكون دليال على حدوعده

إلى اليوم لم يتمكن من معرفة كيف نشأت الحياة، وال كيدف ظهدرت األحيداء 

نشدأة الحيداة ل دما ُمحيدرا ، ومدا ندمال   فإلى اليوم ما تدمال.على و،ه األرج

 .1((تماما نشأة الحياة على األرج)) نجهل 

تلو الحقيقة اعترف بها عمرو شريف بنفسه عندما تكلدم بلسدان العلدم عدن    

نشأة الحياة ، لكنه نقيها وتجاهلهدا عنددما تكلدم عنهدا بعقيدتده التووريدة فدي 

متدى بددهت " بدليل هنه هشار إلى هن العلم إلى اليوم لدم يعدرف . كالمه السابق

كيددف " وال ". ه  ظدروف ظهددرت الحيدداة " وال فددي " . يدددالحيداة علددى التحد

واكدر هنده لدديس فدي إمكددان علمداء علددم .   2"ظهدرت الحيداة فددي هدذا الكوكددب

األحياء معرفة حقيقة الحياة، وكيف دبت في المادة الحية ، فهذا همر يتجداو  

إنه اعتراف بلسان العلم ، لكدن الر،دل نقيده بكالمده السدابق . 3نواق عملهم

. كلم عن نشأة الحياة وتوورها من الللية األولى إلى األحيداء الكبيدرةعندما ت

فددان ر . قدال هددذا بلسددان خرافددة التوددور انتصددارا بالبايددل لعقيدتدده التووريددة

إنهدم ينقيدون .  !!كيف هفسد التودور العيدو  فكدر وسدلوكيات التودوريين

التودددور الممعدددوم عنددددما يتكلمدددون بلسدددان العلدددم، وينقيدددون العلدددم عنددددما 

منهم عمرو شريف الذ  هعمته عقيدتده . !!يتكلمون بلسان عقيدتهم التوورية

التوورية فمارو ملتلف هنواا التحريف والتالعدب واللدداا كمدا بيندا  فدي 

 .كتابنا هذا

 

إن قددول عمددرو شددريف بددأن األحيدداء ظهددرت فددي البدايددة  :الشاااهد الثالااث  

كبيدرة، هدو كدالم  بسيوة التكوين عم تعقدت بالتوور عنددما هصدبحت كائندات

بايل، وفيه تعصب كبير قاله الر،ل بلسان التوور الممعوم ال بلسدان العلدم 

ألنه من الثابت تاريلدا وواقعدا وعلمدا هن األحيداء مندذ . وال الشرا وال العقل

                                                 
1
هيقونات التوور، علم هم خرافة ؟ ، تر،مة هحمد ماحي، وم من الحسن ، مركم براهين  لدراسة اكلحاد ومعالجة : ،وناعان ويلم  

 . وما بعدها  12: النوا ل العقدية، هدية مجلة براهين، العدد األول ، ص
2
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ظهورها كانت كاملدة مكتملدة فدي تكوينهدا وبايدة فدي التعقيدد واكتقدان ، ولدم 

وهدذا همدر سدبق هن . حالهدا إلدى اليدوم تكن تقبل االختمال هصال؛ فبقيت علدى

يصد  وعليده فدال . شرحنا  وهعبتندا  ووعقندا  فدي الفصدل األول فدال نعيدد  هندا

هدذا . وصف كائن حدي بأنده بسدي  وآخدر معقدد، وآخدر بددائي وآخدر متودور

كالم بير علمي قوعا، وال يقوله إال ،اهل، هو تودور  متعصدب لتووريتده 

 .   كعمرو شريف 

الددو هييددا هن األحيدداء وحيدددة اللاليددا منددذ ان ظهددرت قبددل وممددا يُبوددل    

االنفجار الكمبر  ما تمال علدى يبيعتهدا إلدى اليدوم، وهدي بايدة فدي التعقيدد 

فلدددم تتودددور عيدددويا وال تريدددد هن . واكحكدددام وتعددديش حيددداة يبيعيدددة تمامدددا

مدن الدو مدثال مدا هشدار إليده عمدرو . تتوور، وال تستويع هن تتوور عيويا

 -المرقدداء اللددون، السددديانوبكتريا -هن البكتريددا القديمددةذكر فدد. شددريف نفسدده

مليددون سددنة ومددا تددمال  3511و،دددت لهددا حفريددات فددي اسددتراليا تعددود إلددى 

 .1تعيش إلى اليوم

وتجددب اكشددارة هنددا إلددى ان التوددوريين عندددما يتكلمددون عددن ظهددور         

ن هوال األحياء بلسان العلم ينقيون قولهم بالتوور العيو  من حيدث يددرو

ن الددالئل المبكددرة إ: )) التودور  رودريددو موكيسدون ، قددالمددنهم .  يددرون

على هشكال الحياة نايقة بمدا فيهدا مدن تعقيدد وتن ديم عداليين لتسدتبعد بالكليدة 

 .2...((فرضية تحولها بالترقي من رتبة هدنى إلى رتبة هعلى في الو،ود 

 علميددة وهقدددواالومددنهم التوددور  عمددرو شدددريف ، فقددد اورد معويددات      

لعلماء ملتصين، تنقض  عمه السابق، هقرها ولم ينكرها واستشهد بها فيمدا 

ويرى دينتون هن الشواهد كلها تشدير إلدى هن : ))من الو قوله. كان يتكلم فيه

اللليددة األولددى ظهددرت مددن البدايددة ُمكتملددة ، بددل وقددادرة علددى القيددام بكددل 

ومددن عددم ال يُمكددن القددول بو،ددود ...الوظددائف التددي تقددوم بهددا هرقددى الثدددييات  

الللية البدائية البسيوة التي نشأت تدريجيا عم توورت عنها الكائنات، بل إن 

هكثدر تعقيددا مدن  -كالبكتريا التي ال ندوا  لهدا –الللية األولية بالمعنى الجيني 

.  -اللاليددا العيددلية و اللاليددا الجلديددة -اللاليددا المتميددمة التددي تلصصددت

ليس : ى ،اكو موند البيولو،ي الحائم على ،ائمة نوبل قائالوي كد هذا المعن

ر عددن خليددة بدائيددة كمددا يدددعي الدراونددة، إن هبسدد  الكائنددات  عندددنا ه  تصددوص

إنه كدالم صدحي  عابدت بأدلدة العلدم والواقدع، وهدو هددم لمدا . 3((بدهت ُمكتملة
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 عمه عمرو شريف وليس هددما لمدا قالده الدداروينيون فقد ، وإنمدا هدو هددم 

 .توور العيو  الممعوم بنوعيه المو،ه والداروينيلل

عم هن التوور  عمرو شريف هشار إلى الشفرة الوراعية المو،ودة فدي كدل   

يُمكدن هن تكدون محصدلة كميدة )) ال : األحياء من البكتريا إلى اكنسان، فقدال

للصددفات الفيميائيددة والكيميائيددة لعناصددر مكوناتهددا، لدديس ألن لمددا عليدده هددذ  

ات من تعقيد في البنية والوظيفة، لكن ألن مكونات هدذ  الشدفرة تعمدل المكون

بصورة تكاملية متنابمة تُحتم ان تكدون قدد انبثقدت إلدى الو،دود متكاملدة مندذ 

وبما هن األمر كدذلو وهن . 1((الللية األولى ، ولم يتم التوصل إليها تدريجيا 

وه،همتده ،  الكائن الحي هو مجموعة خاليا متلصصة حسب يبيعة الكدائن

فإن هذا يعني هن كل كائن حي مكتمل حسب يبيعتده وال يقبدل االختدمال وال 

األمر الذ  يُثبت هن . االنقاص، وال يستويع هن يعيش من دون تلو اللاصية

األحيدداء ظهددرت مددن هول ظهورهددا كاملددة ُمكتملددة ولددم يحدددث لهددا ه  توددور 

ى ان تتودور، بدل عيو ، ه  انها ُخلقت خلقا خاصا، ولم تكن في حا،ة إلد

 .وال تستويع هن تتوور

 
إن اسددتدالل :  -الرابددع مدن هدلددة بودالن مماعمدده السدابقة -الشااهد األخيار    

عمرو شريف بفيمياء الكوانتم والصفات المكتسدبة وبدأيوار وهحدوال بعدض 

األحيداء هدو اسدتدالل ال يصدد ، وفدي بيدر محلده، ولدديس دلديال علدى التوددور 

ل هبفددل دليددل الفيميدداء الددذ  يهدددم التوددور لكددن الر،دد. العيددو  الممعددوم

كمدا بيندا  القانون الثاني في الدديناميكا الحراريدة ، العيو  الممعوم ، وهو 

في الفصل األول واستدل بمبده عددم اليقدين فدي قولده بتندوا األحيداء، مدع هن 

ألن ظدداهرة التنددوا فددي األحيدداء هددي حقيقددة . األمددر لدديس كمددا و،هدده الر،ددل

وعلمية وشرعية، لكن ال يصد  الن در إليهدا بن درة ،مئيدة تاريلية وواقعية 

توورية تحريفية؛ وإنما يجب الن ر إليها بن رة علمية شاملة من بدايتها إلى 

والو هن السجل الحفر  هظهر هن األحياء علدى المسدتويين المجهدر  . اليوم

والمرئي منذ هن ظهرت قديما لم ت هدر مدن اصدل واحدد يجمعهدا، وال كاندت 

احدا، وإنما ظهرت بأنواا ومجموعات كثيدرة ،ددا، ومدن دون سدلف نوعا و

توور ، فكانت متعددة األصول ولم يكدن لهدا هصدل واحدد ظهدرت منده كمدا 

وقولندا هدذا عابدت قوعدا وقدد مثلده العلمداء فدي . يدعى عمدرو شدريف وهمثالده

ولمدددا و،دددد  التووريدددون ملالفدددا وهادمدددا لتودددورهم . الرسدددم البيددداني ايتدددي
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عوم اختلقوا رسما بيانيدا ضدمنو  شدجرة تودورهم، حرفدوا بده العيو  المم

 . 1الرسم األول كما هو مبين هدنا 

 

         
 السجل الحفري التطوري           السجل الحفري الصحيح               

 

ث، فاألمر ليس كما قال، وقد سبق هن       وهما استشهاد  بالصفات التي تُورص

بينا هن علم الوراعة ينقض التوور العيو  ويثبت الللق اللاص، وسدنعود 

الحقددا لهددذا الموضددوا عندددما نددرد علددى عمددرو شددريف فددي استشددهاد  بعلددم 

 . وور العيو األحياء الجمي  في قوله بالت

    

وفيما يلل األمثلة التي استشهد بها عمرو شريف في قوله بنشأة الحيداة     

وتوورهددا، كمثددال هيددوار دودة القددم وهبددي انيبددة، وهحددوال سددمو ال ددويني 

ألن تلدو األيدوار واألحدوال تصدف . الياباني، فاألمر ليس كمدا  عدم الر،دل

كمدا . ها، وال توورها الممعدومتلو الكائنات اين ، وال تحكي لنا تاري، نشأت

هن التدر  في ظهور األحياء ومرورها بمراحل ليس الو دليال على التوور 

العيو  الممعوم، وإنما هو دليل قوعي على ان األحياء لم تللق كلها مدرة 

واحدددة، وإنمددا هن هللا تعددالى خلقهددا فددي ه منددة ومراحددل كثيددرة ومتنوعددة كمددا 

 .سبق هن بينا  في الفصل األول

فبالنسددبة لمثددالي هيددوار دودة القددم وهبددي انيبددة مددن اليددفادا فددال يصدد     

ألن .االستشهاد بهما هصال، واالستشهاد بهمدا فيهمدا ت لدي  وتددليس هو ،هدل 

ال تحكدي لندا تاريلهدا الوبيعدي  -وكذلو المثال الثاني -هحوال دودة القم مثال

هدي عليده اين ، وال بينت لنا هنها توورت بتلدو األيدوار، عدم هصدبحت كمدا 

. وإنما حالها يدل على هنها كائن حي تلدو هدي يبيعتده ُخلدق عليهدا مندذ خلقده

. فدودة القم مثال مللوقة علدى تلدو الوبيعدة ولدم تكتسدبها بدالتوور العيدو 

بدليل هنها تعيش في وس  يبيعي واحد ومعها منذ القدم هحيداء هخدرى كثيدرة  

ي الواحددد عشددرات بددل م ددات فلمددااا نجددد فددي الوسدد  الوبيعدد. ليسددت مثلهددا
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األندددواا مدددن الكائندددات تعددديش كلهدددا فيددده وهدددي ملتلفدددة األ،نددداو واألندددواا 

فأين التوور الممعوم الذ  يحدث بتأعير مدن الوسد  الوبيعدي .والسالالت ؟ 

والدذ  ي كدد قولندا معويدات السدجل الحفدر  . حسب  عم عمدرو شدريف ؟؟

ولددم ت هددر بددالتوور التددي هعبتددت قوعددا هن األحيدداء ظهددرت بددالللق اللدداص 

 . العيو  كما سبق هن بينا 

 

وهمددا المثددال الثالددث المتعلددق بت يددر ال ددروف المحيوددة بأسددما  ال ددويني    

اليابانيددة، فينوبددق عليهددا نقدددنا السددابق، ألن تلددو األسددما  ال تحكددي توددورا 

عيويا وال تثبته وإنما تبين لنا يبيعة وخصائل تلو األسما  ، فهي كدائن 

فهي مللوقة على تلو الوبيعة بدليل هنها على تلدو . ه ويبيعته تلو هي خلقت

الحالدة مندذ ماليددين السدنين وهن الكائنددات التدي تعدديش معهدا فددي نفدس الوسدد  

فلمددااا اختصددت هددي بددذلو دون بيرهددا؟؟ ولمددااا لددم تكددن مثددل . ملالفددة لهددا

فليس الوسد  . الكائنات األخرى التي تعيش معها في نفس الوس  الوبيعي؟؟

بيعي هو الذ  يورها ، وإنما الجميع مللوق على يبيعته التي خلقده هللا الو

 .عليها حسب نوعه

إن مددن الشددبهات التددي احددتج بهددا التوددور  عمددر شددريف مددن علددم : ثانيااا  

 طاااا رالحفريدددات فدددي قولددده بدددالتوور العيدددو  هدددي هنددده احدددتج بحفريدددة 

حدددف فدددمعم ان هدددذا الودددائر هدددو حلقدددة وسددديوة بدددين الموا.  األركياااوبترك 

)) ديناصور صد ير لده ريدش كدريش الويدران و والويور فهو حسب وصفه

ورهسده شدديد الشدبه . 1((هعبت االختبار هنه من المواحدف ولديس مدن الويدور

و عددم هييددا هن الددريش ظهددر علددى  . 2بالسددحلية، لدده اسددنان ولدديس لدده منقددار

ويدددائر   .3المواحدددف قبدددل ظهدددور الويدددور والويدددران قبدددل ماليدددين السدددنين

وهشدار هييدا . 4هو من المواحف التي بده فيها ظهور الريشبترك  األركيو

 .5إلى هنه لما كثرت الحفريات فقد كثرت الحلقات الوسيوة بين األحياء
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مددن المواحددف التددي بددده ، و عددم هندده 1وهورد الر،ددل حفريددة الددو الوددائر    

وهددذا شدداهد علددى و،ددود الحلقددة . ي هددر عليهددا الددريش تمهيدددا لنشددأة الويددور

وهدو حلقدة .  2قودة، مما يدل على هن االحتجا  بها هصب  احتجا،دا باليداالمف

وهظهدددر عمدددرو شدددريف انمعا،ددده مدددن . 3وسدديوة بدددين المواحدددف والويدددور

بينمدا لجدأ الللقيدون إلدى : )) القائلين بالللق في موقفهم من هذا الودائر فقدال

 األسلوب الذ  اسدتلدمو  كلمدا تدم العثدور علدى حلقدة وسدوى ، لقدد اعتبدروا

 .5((منفصال من الويور المنقرضة 4األركيوبتركس نوعا

 

 
 

السدلف الممعدوم للويدور الحديثدة وفقدا  -علما بأن  يائر األركيوبتركس     

حيدددث يدددمعم . مليدددون سدددنة تقريبدددا 151قبدددل )) عدددار  -ألنصدددار التودددور

التووريدددددون هن بعدددددض الديناصدددددورات الصددددد يرة مثدددددل الفيلوسددددديرابتور 

VELOCIRAPTOR ماصدددددور هو الدروDROMAEOSAUR  هدددددي

التددي توددورت مددن خددالل تحددور هيددديها إلددى ه،نحددة عددم بدددهت فددي الويددران 

وعلدى هددذا افترضددوا هن األركيددوبتركس شدكال انتقاليددا تفددرا عددن هسددالفه !!.

وخصوصدا !! الديناصورات ويحمل صفات خليوة بين المواحف والويدور 

يددة مندده مددا بددين ه  مجموعددة الع ددام المتبق)هن الحفريددات التددي و،دددوها لدده 

لدددددم يكدددددن مدددددن ضدددددمنها ع مدددددة القدددددل ( ع مدددددة هو اعندددددين هو مجموعدددددة

STERNUM ( وهددي ع مددة هسددفل صدددر الويددور وتثبددت فيهددا العيددالت

وعلى هذا افترضوا و عمدوا انده ال يملدو ع مدة قدل ( !! المرنة للجناحين

هدددو الحلقدددة المفقدددودة بدددين : مثدددل الويدددور ربدددم هنددده لديددده ،نددداحين،  إان 

                                                 
1
 . 115: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
2
 .  142، 141: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
3
 . 211،  211: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
4
هنهم عندما لم  -وهو منهم –وهو قد تناسى موقف التووريين . موقف القائلين بالللق هو الصحي ، وال يح  من قيمته تقميم الر،ل له 

 . لممعومة هصبحوا ه  كائن يُعثر عليه له شبه هو شبه شبه بأنواا هخرى  عموا هنه حلقة وسيوة يجدوا الحلقات الوسيوة ا
5
 . 211،  211: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
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حسب  1!!((مليون عام  151والويور وهو هصل الويور من الديناصورات 
 .    عم ه الء التووريين

التودددور  عمدددرو شدددريف هن حفريدددة يدددائر  واضددد  مدددن كدددالم: أقاااول   

األركيددوبتركس تددم التأكددد منهددا بأنهددا شدداهد علددى حدددوث التوددور العيددو ، 

فهدل  عمده هدذا صدحي ؟، . وانها تمثل حلقة وسيوة بين المواحف والويور

، !!ه ال يصد  ، وشداهد علدى صداحبه بأنده متالعدب وم دال  بدل وُمحددرفإند
 : بدليل الشواهد ايتية

بما هنه تبين بأدلة الشرا وعلوم الوبيعة كعلم الحفريات والوراعدة  :أولها    

بوددالن القددول بددالتوور العيددو  فددي ظهددور األحيدداء مددن ،هددة، وعبددت انهددا 

يعنددي بوددالن  عددم عمددرو  فددإن هددذا. ُخلقددت بددالللق اللدداص مددن ،هددة عانيددة

شددريف بتوددور يددائر األركيددوبتركس وهندده كددان يُمثددل حلقددة وسدديوة بددين 

األمددر الددذ  يدددل علددى هن هددذا الوددائر لدديس كمددا  عددم . المواحددف والويددور

 . الر،ل وإنما هو نوا من هنواا الويور

الويددور الحديثددة التددي )) لقددد هعبددت سددجل المتحجددرات هن : الشاااهد الثاااني   

وبعددض الويددور القديمددة مثددل األركيددوبتركس قددد عاشددت مددع  تعدديش اليددوم

ومدع الدو، فقدد انقرضدت بعدض مدن . بعيها البعض بالفعل في نفس الوقت

هنددواا هددذ  الويددور مثددل األركيددوبتركس والكونفوشيوسددورنس ولددم يددتمكن 

. 2((سوى ،مء من األنواا المو،ودة في السابق من الصمود حتى يومنا هذا

بتركس ألندواا مدن الويدور التدي مدا تدمال حيدة إلدى فمعاصرة يائر األركيو

اليوم هو دليل دامد  علدى ان األركيدوبتركس كدان نوعدا مدن الويدور العاديدة 
 .ولم يكن حلقة وسيوة توورية بين الويور والمواحف

حفريددة لوددائر )) تددم اكتشدداف   2111مفدداد  هندده فددي سدنة : الشااهد الثالااث   

بماليين السنين من    هنه هكبر عمًرامليون سنة، ه 221حقيقي مكتمل عمر  

، فهددو !!!!كددل هددذ  الكائنددات الحيددة التددي يريدددون إظهارهددا كأنصدداف ييددور

اكتشف في الشرق األوس  وليس !!. مليون سنة 15يسبق األركيوبتركس بـ 
 : 4تقول" Nature news" وكتبت مجلة .3((في الصين

                                                 
1
الباحثون : موقع  ،ديناصورات والويور ؟ما هي قصة األركيوبتريكس ؟ هل هو الحلقة المفقودة فعال بين ال: فريق البيولو،يا  

 muslims.res.com: المسلمون 
2
 . Critique of Evolution: موقعتوور الويور من المواحف، : منى  يتون 
3
)) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  و. Critique of Evolution: موقعتوور الويور من المواحف، : منى  يتون 

 .على الشبكة المعلوماتية ((  هبو حب هللا 
4
 :عن الو هن ر 

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=327285... 

http://www.nature.com/news/2011/110727/full/news.2011.443.html... 

http://www.arn.org/blogs/index.php/literature/2011/11/24/rewriting_the_textbooks_on_archaeopteryx 

 

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://www.nature.com/news/2011/110727/full/news.2011.443.html
http://www.arn.org/blogs/index.php/literature/2011/07/29/rewriting_the_textbooks_on_archaeopteryx
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يدحض االدعاء بأن األركيوبتركس هو الكائن )) واض  من الو هنه     

، وال يبقى لكل حفريات الصين !!االنتقالي الذ  انحدرت منه الويور

المميفة عن الديناصورات الوائرة ه  معنى ألن هذ  الحفرية التي فيها كل 

ة قبل ما يقول التووريون هنه مليون سن 15صفات الويور قد تم اكتشافها 

، وهذا يعني هن هنا  ييًرا حقيقيًا بكل !!!وقت ظهور األركيوبتركس 

مليون سنة و،ود  15صفات الويور التي نعرفها اين قد سبق بـ 

 . 1!! ((األركيوبتركس الذ  يمعم الدارونيون هنه هو سلف الويور 

 

ن الدو الويدر يشدهد هن تلو الحفرية تُددحض حكايدة التودور الممعدوم، أل    

مليون سنة إلى اليوم لم يحددث  211الويور بصفاتها األساسية منذ هكثر من 

الكددائن " فيهددا توددور عيددو  ، وهن القددول بددأن يددائر األركيددوبتركس هددو 

هددو قدول بيددر صدحي ، ألن الحفريددة " االنتقدالي الددذ  انحددرت مندده الويدور

هددو األصددل الددذ  مليددون سددنة، فكيددف يكددون  15المكتشددفة هسددبق مندده ب 

علما يأن يائر األركيوبتركس ما هدو إال ييدر مدن . ؟؟2انحدرت منه الويور

 .   3الويور وكان مكسوا بالريش

فدددي التسدددعينيات مدددن القدددرن العشدددرين  ميدددمونه هنددده :  الشااااهد الراباااع    

هُكتشفت الحفرية السابعة لوائر األركيوبتركس وبها ع مة القل التي ت كد 

م نشددرت صددحيفة  2111يونيددو عددام  23))  وفددي .4حقيقيًدداهندده كددان يددائًرا 

اكتشدداف حفريددة تهدددد : " خبددرا علميددا صددادما بعنددوان ( النيويددور  تددايمم)

                                                 
1
)) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  و. Critique of Evolution: موقعتوور الويور من المواحف، : منى  يتون 

 .على الشبكة المعلوماتية ((  هبو حب هللا 
2
 .على الشبكة المعلوماتية ((  هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
3
 .على الشبكة المعلوماتية ((  هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
4
 .  Critique of Evolution: موقعقًا دليل على صحة التوور؟ ، سجل الحفريات، هل هو ح: منى  يتون 

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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وتم نشر اللبر كذلو في مجالت علمية شهيرة مثل ".  ن رية توور الويور

. 1!!..اكخباريدددة  BBCوفدددي قنددداة ( Nature)ومجلدددة ( Science)مجلدددة 

اكتشدداف حفريددة ،ديدددة : مددي يحددو  المفا،ددآت التاليددة اللبددر العل))  وكددان 

!! مليدون سدنة  221عمرها يعود إلى . لضركيوبتريكس من الشرق األوس  

لديده ع مددة !!.م وداة بدالريش مثددل الويدور تمامدا .-!!مليوندا  151ولديس  -

 .2((وكذلو لديه ِعراق ريش مجوف!!. قل مثل الويور تماما

 

ههدم ))كس مدا قالده التووريدون عنده، فهدو مدن وهما عن ريشه فقد تبين ع    

األدلة التي ت كد هن األركيدوبتركس كدان يدائًرا قدادًرا تماًمدا علدى الويدران؛ 

الددو هن التكددوين بيددر المتماعددل لددريش األركيددوبتركس ال يمكددن تمييددم  عددن 

ن يددر  فددي الويددور الحديثددة، وهددو يشددير إلددى هن الددو الويددر كددان بمقدددور  
 .3((هالويران على هكمل و،

ومما يدل على انه ال يص  االستدالل بع م القل علدى التودور بددعوى     

 -عدم و،ود  في الحفرية األولى لوائر األركيوبتركس ، هو هن ع م القدل

كدددل الويدددور القدددادرة وبيدددر القدددادرة علدددى )) مو،دددود فدددي  -ع دددم الصددددر

ئفدة الويران، بل حتى في اللفافيش، التي هدي عددييات يدائرة تنتمدي إلدى يا

فحتى لو لم تكتشف تلو الحفرية الجديددة لدنفس الودائر فدال . 4((ملتلفة تماًما

 .يص  لهم االستشهاد بعدم و،ود ع م القل 

لكن تجدر اكشارة هنا إلدى هن الدو الودائر كاندت لده ملالدب عندد هيدراف   

فبالنسدبة للملالدب، فتو،دد ييدور لهدا ملالدب .  الجناحين،  وله هسنان هييا 

والددو مثددل ...وهددي ييددور مائددة بالمائددة فددي كددل تكوينهددا ))  يثا وقددديما وحددد

واللدددذين لهمدددا  HOATZINو الهدددوآتمن  TOURACOيدددائر الوَّدددْوَرق 

 . 5((!!ملالب تمكنهما من التمسو باألبصان 

وهما األسنان ، فو،ودها او عدمها ليس دليال على التوور وإنما هدو شداهد   

وليس شاهدا على توور الو الويدر  على هنه و،دت ييور كانت لها هسنان،

عدددددن الديناصدددددور ، ألن هسدددددنانه ال تتودددددابق مدددددع هسدددددنان المواحدددددف وال 

وألن و،دددود األسدددنان لددديس خاصدددا بدددالمواحف فقددد ، بدددل . الديناصدددورات

                                                 
1
 . Critique of Evolution: موقعتوور الويور من المواحف، : منى  يتون 
2
الباحثون : موقع  ،ما هي قصة األركيوبتريكس ؟ هل هو الحلقة المفقودة فعال بين الديناصورات والويور ؟:  فريق البيولو،يا 

 muslims.res.com: المسلمون 
3
 . Critique of Evolution: موقعتوور الويور من المواحف، : منى  يتون 
4
 . Critique of Evolution: موقعتوور الويور من المواحف، :  يتونمنى  
5
الباحثون : موقع  ،ما هي قصة األركيوبتريكس ؟ هل هو الحلقة المفقودة فعال بين الديناصورات والويور ؟: فريق البيولو،يا  

 . Critique of Evolution: موقعتوور الويور من المواحف، : منى  يتون و. muslims.res.com: المسلمون 

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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بدل تو،دد حشدرات لهدا هسدنان . 1وبعيها ليست عنددها هسدنان مثدل السدلحفاة
 . 2هييا

وا الوحيد من الويور اوات األركيوبتركس ليس الن)) علما بأن يائر    

في الوقت الحاضر ال تو،د ييور اوات هسنان، ولكن عندما . األسنان

ندرو سجل الحفريات بعناية يتبين هنه خالل عصر األركيوبتركس وما 

كانت هنا  مجموعة  -بل حتى وقت قريب إلى حد ما-تال  من عصور 

على سبيل ".انالويور اوات األسن"مميمة من الويور يمكن تصنيفها تحت 

اكتُشفت حفريته في (: Liaoningornis)المثال فالوائر لياونينجورنس 

، وهعلن هومارتن وهالن فيدوتشيا في 1442الصين في نوفمبر من عام 

 131عن و،ود الو الوائر البال  من العمر ( Science)مجلة العلوم 

ن، كان لدى الوائر ع مة صدرية ترتب  بها عيالت الويرا.مليون عام

وكان من بير الممكن هيًيا التمييم . تماًما كما هو الحال في الويور الحديثة

بين هذا الوائر والويور الحديثة في نواحؤ هخرى، وكان الفرق الوحيد يكمن 

ويبين هذا هن الويور اوات األسنان لم يكن شكلها بدائيًا على . في هسنان فمه

 .  3((اكيالق كما يمعم دعاة التوور

 

يتيمن اعتدرافيصن ينفيدان و،دود هدلدة تُثبدت :   -الخام  -الشاهد األخير     

توور الويور من المواحف من ،هة، وينفيان و،دود حلقدات وسديوة بينهمدا 

بددروو . هددـ . عددالم األحيدداء التوددور  ه االعتددراف األول ل. مددن ،هددة هخددرى

 وال يو،د دليل من المتحجرات على هن ريدش الويدور قدد تودور ": ))يقول 

بددل علددى العكددس، ي هددر الددريش فجددأة فددي سددجل ... مددن قشددور المواحددف

تتميدم بهدا الويدور  -بشكل ال يمكن إنكدار  -المتحجرات بوصفه صفةً فريدة 

وباكضددافة إلددى الددو، لددم يكتشددف حتددى اين فددي المواحددف ه  تركيددب ... 

مفداد  هن واالعتدراف الثداني  . 4((" !!... للبشرة يوفصر هصدالً لدريش الويدور

إن األركيوبتركس كائن حي ييم في تكوينده : ))لتوور  نايلم إلدرد  قالا

5((!خليوًا من السمات المتنوعة، بير هنه ال يمكن اعتبار  هبًدا شكاًل انتقاليًا
. 

5((!انتقاليًا
. 
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3
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5
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وبذلو يتبين مما اكرندا  هن يدائر األركيدوبتركس لدم يكدن حلقدة تووريدة     

وهكد على هن قوله  بين الويور والمواحف كما  عم التوور  عمرو شريف

تم التأكد من صحته باالختبدار؛ وإنمدا كدان يدائرا ونوعدا مدن هندواا الويدور 
 . فأين  عمه بأنه تم التأكد من انه ليس ييرا ؟؟. المنقرضة

وهتي  هييا هن التووريين هم الذين اخو وا فيما قالو  عن الدو الودائر،   

ئلين بدالللق اللداص وهم الدذين يجدب هن يندمعج مدنهم ههدل العلدم ولديس القدا

فقدددد تبدددين هن التودددوريين هدددم الدددذين يتعلقدددون بدددال نون واألهدددواء .لضحيددداء

والتلمينات لتأييد عقيدتهم التووريدة بدأ  شديء مهمدا كدان ضدعيفا، بدل هنهدم 
 .  1كانوا يتعمدون التموير واللداا والت لي  انتصارا للرافة التوور

ستدل على التودور بودائر وتبين هييا ان التوور  عمرو شريف عندما ا   

األركيددوبتركس و عددم هندده تددم التأكددد مندده بأندده لدديس ييددرا وإنمددا هددو حلقددة 

وسدديوة بددين المواحددف والويددور؛ فقددد تبددين اندده قددال الددو عددن تعمددد وسددابق 

بددليل هنده سدبق هن اكرندا هنده فدي سدنة . إصرار وهدو يعلدم عددم صدحة قولده

تركس وتبدين نهائيدا هنده تم اكتشاف الحفريدة السدابعة لودائر األركيدوب 2111

فددأمر الوددائر كددان قددد انكشددف، لكددن .  يددائر ولدديس  احفددا وال حلقددة وسدديوة

م، 2115هبي آدم المنشور سدنة : عمرو شريف هبفله وقرر خالفه في كتابيه

وهددذا شدداهد قددو  علددى . م ؟؟2111كيددف بددده الللددق الُمصددنف سددنة : وفددي

العددب واخفدداء لل ددش والت -ك يددر  مددن التوددوريين–ممارسددة عمددرو شددريف 

فلمدددااا التحريدددف واللدددداا واالنتقددداء . الحقيقدددة انتصدددارا لعقيدتددده التووريدددة

واالبفال؟،وهل من يبحث عن الحقيقة يفعل الو؟، وهين الحياد العلمي الذ  

 . يفرضه الشرا والعقل والعلم على ههل العلم ؟

والو الفعل ليس خاصا بعمرو شريف، فقد مارسه بير  من التووريين      

حفريدددة الودددائر العتيدددق : )) ، وفددديهم  قالدددت الوبيبدددة الباحثدددة ُمندددى  يتدددون 

ادعاها التووريدون كحلقدة انتقاليدة بدين المواحدف والويدور، : هركيوبتريكس

حتى اُكتشفت حفريته السابعة في التسعينيات من القرن العشرين وبها ع مة 

ة لودائر مكتمدل القل التي ت كد هنه كان يائًرا حقيقيًا، عم تم اكتشداف حفريد

مليددون عددام، ولكددن ال  ال  15م عددار قبددل األركيددوبتركس بددـ 2111عددام 

األركيددوبتركس يشددار إليدده مددن قبددل التوددوريين إلددى اليددوم كأحددد الحلقددات 
  .2((االنتقالية 

 

    
                                                 

1
 . عقل الملحد، واعبتنا  هييا في كتابنا  هذانقد ال: هعبتنا الو بعشرات الشواهد في كتابنا 
2
 .  Critique of Evolution: موقعسجل الحفريات، هل هو حقًا دليل على صحة التوور؟ ، : منى  يتون 

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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ددو بهددا التوددور   إن مددن: ثالثااا     الشددبهات المتعلقددة بالحفريددات التددي تََمسص

ه بو،ددود حلقدات وسدديوة بددين األحيدداء عمدرو شددريف وهصددرص عليهدا هددي قولدد

فمددن الددو هندده  عددم ان الحفريددات . كدددليل علددى إعبددات التوددور العيددو  

يوائددف ورتددب ملتلفددة ، كاكتشددداف ))  الحلقااات الوساايطة  باااينهظهددرت 

.  1باعتبددار  حلقددة وسددوى فددي توددور المواحددف الثعبااان ذي األرجاالحفريددة 

مواحدف التدي بدده فيهدا ، وهدو مدن الاألركياوبتيرك   وكذلو اكتشاف حفرية

و عددم اندده تو،ددد حلقددات وسدديوة تووريددة، مثددل يددائر . 2((ظهددور الددريش 

يجمعدون  -همدا عددييان بيوضدان-األركيوبتيركسن وآكدل النمدل، ومنقدار الدب 

 .3صفات المواحف والثدييات، والثدييات تجمع صفات األسما  والمواحدف

لقدات الوسديوة بدين وهشار هييا إلى هنه لما كثرت الحفريدات فقدد كثدرت الح

 .4األحياء

 عدددم هييدددا هن ممدددا يثبدددت التودددور العيدددو  هن التشدددري  المقدددارن و    

للحيوانات يثبت و،ود الحلقات الوسيوة بدين ملتلدف يوائدف األحيداء التدي 

مددا تددمال مو،ددودة إلددى اليددوم ، مددن الددو ان البرمائيددات حلقددة وسدديوة بددين 

  .5األسما  والمواحف

 

فدي قدولهم  ي من شبهات وهوهام ورببات التووريينتلو المماعم ه: أقول  

بو،ددود الحلقددات االنتقاليددة الوسدديوة كدددليل علددى حدددوث التوددور العيددو  

وهددي مددماعم ليسددت بصددحيحة ، والصددحي  منهددا ال يلددمم القددول . الممعددوم

 : واألدلة والشواهد ايتية تُثبت الو. بالتوور العيو 

 

لوسيوة االنتقالية التي يستلممها القول ال يُمكن هن تو،د الحلقات ا: أولها    

ال يُمكدددن هن تو،دددد ألن . بدددالتوور العيدددو  والتدددي يتعلدددق بهدددا التووريدددون

التوور العيو  الممعوم عبت بوالنده قوعدا بأدلدة العلدم والشدرا كمدا بيندا  

وبما هن التوور العيو  لم يحدث فيستحيل هن تو،د تلو . في الفصل األول

هييددا هددو عدددم و،ددود الحلقددات الوسدديوة بددين  وممددا ي كددد الددو. الحلقددات

فلدو حددث التودور العيدو  الممعدوم . الحفريات التي ُ،مدع منهدا الماليدين 

لو،دنا منهدا االالف والماليدين ، بدل لو،ددناها ممروعدة علدى و،ده األرج 
                                                 

1
،  مكتبة النافذة ، 1،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 111: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  114: ، ص 2115القاهرة، 
3
 . 141،  115: ،   ص 2111بة الشروق الدولية، القاهرة، ، مكت 1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
4
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 111: ، ص 2115القاهرة، 
5
،  مكتبة النافذة ، 1ا،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، ر: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  111: ، ص 2115القاهرة، 
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وبمدا هنندا لدم نجدد الدو فهدذا دليدل حاسدم علدى عددم حددوث التودور . وباينها

يتوابق تمامدا مدع معويدات وشدواهد وحقدائق  فعدم و،ودها. العيو  هصال

وهددذا .  العلددم والشددرا التددي هعبتددت الللددق اللدداص ونفددت التوددور العيددو 

يستلمم هييا هن بعض األحياء التي يدعي التووريدون بأنهدا حلقدات وسديوة 

فهي ليست كذلو قوعا وإنما هي هنواا من هنواا األحياء، هو هنها ساللة مدن 

بما هن األمر كذلو فتلو الحلقات التوورية الوسيوة و. سالالت النوا الواحد

 .ليست حلقات مفقودة بل هي حلقدات ُملتلقدة ممعومدة وال و،دود لهدا هصدال

ألن المفقود مو،ود لكن لم يتم العثور عليه،وهما الُملتلق الممعوم فهدو عددم 

 .ممعوم

 

ى بأحيداء قديمدة مدا تدمال حيدة إلد إن اسدتدالل عمدرو شدريف: الدليل الثاني  

منقدار  -اليوم علدى انهدا حلقدات تووريدة وسديوة ، كآكدل النمدل ،وخلدد المداء

ألن بقداء تلدو . ؛ هو استدالل ضدد  وال يصد  ، وفيده ت لدي  وتحريدف -الب 

األحياء منذ ماليين السنين علدى حالهدا إلدى اليدوم هدو دليدل حاسدم علدى عددم 

. ر،ددلتوورهددا ولدديس دلدديال علددى هنهددا حلقددات تووريددة وسدديوة كمددا  عددم ال

فبقاالها علدى يبيعتهدا األولدى إلدى اليدوم يعندي هنهدا لدم تتودور عيدويا، ولدم 

يتوددور منهددا كددائن آخددر ، وال هددي توددورت مددن بيرهددا، وال كانددت حلقددات 

لكددن عمدرو شددريف وهمثالده مددن التودوريين لمددا لدم يجدددوا . تووريدة وسديوة

ئقه الحلقات التوورية الوسيوة في السجل الحفر ، وصدمتهم معوياته وحقا

كما بينا  في الفصل األول مارسدوا التحريدف واللدداا كعدادتهم و عمدوا هن 

وهددذا . تلددو األحيدداء هددي حلقددات تووريددة وسدديوة مددا تددمال حيددة إلددى اليددوم

استدالل ال يص  كما بينا  هعدال ، ألن التودور العيدو  الممعدوم لدن يثبدت 

بمراحدددل  باألدلدددة الماديدددة إال بالحفريدددات التدددي تبدددين لندددا هن األحيددداء مدددرت

تدريجية تحولية متداخلة الصفات والمالم ، حتى تتميم األنواا عن بعيها 

فنجد مثال كائندا يجمدع بدين هوصداف عددة هحيداء  عدم يسدتمر فدي تحولده حتدى 

. يصب  نوعا ،ديدا قائما بذاته، عم يواصل توور  التدريجي من ،ديد وهكذا

فريددات وال فددي وهددذا التوددور العيددو  الممعددوم ال و،ددود لدده قوعددا فددي الح
 .الواقع

ولن يثبت هييا إال بالواقع، فنرى بأعيننا تحول وت ير األحياء إلى كائنات   

وهذا بيدر مو،دود فدي الواقدع، ممدا يعندي هييدا . هخرى متوورة من بعيها
 .بوالن القول بالتوور العيو  الممعوم 
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اء ولددن يثبددت هييددا إال بالتجددارب فددي الملددابر العلميددة، وقددد ه،ددرى العلمدد   

ماليين التجارب على كثير من األحياء، خاصة على ابابة الفاكهة لتوويرها 

 . 1إلى كائن آخر بالوفرات، فباءت كلها بالفشل الذريع

 

ولن يثبدت هييدا إال بليدل الدوحي الصدحي ، فيُلبرندا هللا تعدالى بأنده هو،دد    

بتندا األحياء بالتوور العيو  ، وهذا لم يحدث، وخالفه هو الصحي ، فقد هع

بأدلة الكتاب والسدنة هن هللا تعدالى هو،دد األحيداء بدالللق اللداص ال التودور 

وبمدددا هن األمدددر كدددذلو يددددل علدددى عددددم صدددحة القدددول بدددالتوور . العيدددو 

فال هو عابت باألدلة الحفرية، وال بأدلة الواقع، وال بأدلة التجارب . العيو 

ن القدول بدالتوور ادلة الوحي الصحي  ، مما يعندي قوعدا بودال]العلمية، وال 

العيو  هصال ، وعدم صحة استدالل التوور  عمرو شريف بتلو األمثلة 
 .  التي استشهد بها على و،ود الحلقات التوورية الوسيوة

ال يصدد  االسددتدالل علددى التوددور العيددو  الممعددوم  : الاادليل الثالااث    

وبددين  ب دداهرة التشددابه بددين األحيدداء، كالددذ  نددرا  بددين المواحددف والثدددييات،

البرمائيات واألسما  والمواحف، ال يص  ألنهدا ال تثبدت التودور العيدو  

وإنمددا تثبددت وحدددة الحددالق، ووحدددة المددادة التددي ُخلقددت منهددا، ووحدددة خوتدده 

عهددا وألنهددا ضددرورية بددين األحيدداء . التصددميمية التددي خلددق بهددا األحيدداء ونوص

هدة هخدرى ال وهدي مدن ،. بحكم تشابهها الكبيدر فيمدا بينهدا عيدويا ووظيفيدا

تو،ددد بينهددا حلقددات متصددلة، فكددل مجموعددة مددن األحيدداء إال ومنفصددلة عددن 

األخددرى ، وهددذا عابددت باألدلددة الحفريددة وبددالواقع الددذ  نددرا ، وبعدددم إمكانيددة 

حدوث التناسل بينها ، بل وعددم إمكانيدة حدوعده حتدى بدين هندواا المجموعدة 

واعهدا ليسدت حلقدات األمر الذ  يدل علدى هن تلدو المجموعدات بأن. الواحدة 

فالبرمائيددات مددثال . وسدديوة فيمددا بينهددا وفيمددا بددين هنددواا المجموعددة الواحدددة

ليست حلقة توورية وسيوة بين األسما  والمواحف ربدم التشدابه المو،دود 

عم عندما نُلحق هذ  المعويات بأدلدة .  بينها، وإنما هي مجموعة قائمة بذاتها 

بتة للللق التدي هوردندا  فدي الفصدل األول العلم والشرا النافية للتوور والُمث

دلدديال حاسددما علددى  -مهمددا كانددت در،تدده–يصددب  دليددل التشددابه بددين األحيدداء 

نقدض التودور وإعبدات الللدق اللداص ولديس دلديال علدى التودور كمدا يددعي 

فالتشابه بين األحيداء لديس دلديال علدى التودور الممعدوم، وهدذا . التووريون 

 . يه الحقا بحول هللا تعالىاألمر سنعود إليه ونتوسع ف

                                                 
1
 . سنعود إلى الو الحقا  
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إن مما يُبول مماعم التوور  عمرو شريف فيما قاله عن : الدليل الرابع    

بعلم  الحلقات التوورية الوسيوة بين مجموعات األحياء وهنواعها هنه استدل

إنده فعدل . انتقداء وتالعدب وتيدليل ل ايدات فدي نفسدهبوريقة فيهدا  الحفريات

قددائق السددجل الحفددر  تدددمر قولدده بددالتوور وهبفددل خمسددة حقددائق مددن ح الدو

ال هدور : العيو  من هساسده، وقدد سدبقت اكشدارة إلهيدا ، وهدي باختصدار

انقددراج . الفجددائي للكائنددات منددذ العصددر الكمبددر  دون مقدددمات تووريددة

بقداء . كائنات كثيرة عاشت يويال ولم تتوور وانقرضت دون هن تتر  خلفدا

على اليوم من دون هن يحدث لها ه  تت ير  كثير من هنواا األحياء منذ القديم

بقاء هنواا هخرى ظهدرت قدديما مدع ظهدور ت يدرات . يُذكر كما سبق ان بينا 

وهخيرا عدم و،ود حلقات وسديوة . يفيفة على سالالتها وليس على انواعها

هدذ  . بين األنواا مما يعني عددم حددوث التودور العيدو  الممعدوم هصدال 

فلمددااا هبفلهددا عمددرو . افددة التوددور مددن هساسدده الحقددائق القوعيددة تددنقض خر

. ولمااا تعامل مع معويات السجل الحفر  بانتها يدة وانتقائيدة؟؟.شريف ؟؟ 

وهين هخالقيات البحث العلمي التي يجب علدى الباحدث الموضدوعي االلتدمام 

 . بها حتى وإن كانت ضد ؟؟

 

ن وبتلددو المعويددات الحفريددة يتبددين عدددم صددحة قددول عمددرو شددريف بددأ   

الحفريدات تُ هدر لندا الت يددرات التووريدة البوي دة لضحيدداء القديمدة فدي اتجددا  

إن الحقيقة ليست كذلو ،فالسجل الحفر  يُ هر لنا بوضوح . األحياء الحديثة

فهو ال ي هر التوور العيو  بين األنواا هبددا وإنمدا ي هدر . خالف  عمه 

يوة بين األندواا ، ال هور الفجائي، واالنقراج، وعدم و،ود الحلقات الوس

وبقاء كثير من الكائنات على حالها إلى اليوم، وحددوث ت يدرات ضد يلة ،ددا 

فاألمر ليس كما هشار إليه . ضمن سالالت النوا الواحد وليست بين األنواا 

 . الر،ل 

وتبين منها هييا عدم صحة  عمه بأن الحلقات التوورية الوسيوة كثدرت   

فهذا  عدم بايدل ، ومدع هن القدول . الحاضر بسبب وفرة الحفريات في وقتنا 

بو،ود الحلقات الوسيوة  هدو مدن ضدروريات خرافدة التودور العيدو  إال 

هنه ال يص  القول بو،ودهدا ،ألن هدذا التودور الممعدوم هعبتندا بوالنده بأدلدة 

وعليه فدال يصد  القدول بده، ولدو فرضدنا ،ددال هنده حددث فدي .العلم والشرا 

لعثدددور علدددى االالف والماليدددين مدددن الحلقدددات الوبيعدددة لكدددان مدددن الدددال م ا

التووريددة الوسدديوة فددي بدداين األرج وعلددى ظهرهددا ،وهددذا بيددر مو،ددود 

ولو كان ما  عمه الر،ل صحيحا ألورد على صحة  عمه عشدرات . قوعا 
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وم ات الشواهد الحاسمة لتأييد  ، ولَما هورد هربعة شواهد فقد ، لدم يكدن وال 

 .سيوة كما بينا  في ردنا على  عمهواحد منها يُمثل حلقة توورية و

إن ممدددا يُبودددل  عدددم عمدددرو شدددريف بو،دددود حلقدددات : الااادليل الخاااام      

تووريددة وسدديوة بددين مجموعددات األحيدداء وهنواعهددا هددو اعتددراف كثيددر مددن 

بعددم و،دود  الباحثين والعلمداء المهتمدين والُملتصدين فدي دراسدة الحفريدات

مدددن بينهدددا . وهنواعهدددا  حلقدددات تووريدددة وسددديوة بدددين مجموعدددات األحيددداء

وهي اعترافات تتوابق تمامدا  . اعترافات وشهادات هدلى بها تووريون كبار

مع حقائق ومعويات السدجل الحفدر  التدي هشدرنا إليهدا مدرارا، وتُمثدل هدلدة 

وشددواهد حاسددمة علددى بوددالن القددول بددالتوور العيددو  بنوعيدده الدددارويني 

 . والمو،ه، وعدم صحة مماعم عمرو شريف

للحيداة،  بدال من رصدد ظهدور تددريجي: )) ديفيد روب  فمن الو ، قول     

فان الجيولدو،يين مدن  مدن دارويدن وحتدى وقتندا الحاضدر و،ددوا ان سدجل 

لل اية وبير متسق مع النهج المفترج ،فت هر االنواا فى  ةاالحافير متفاوت

ناء التسلسل بشكل مفا،  ،دا ، وتُبد  در،ة ض يلة هو معدومة من الت ير هع

 .1... ((في السجل و،ودها 

ليس هنا  ه  دليل ي كد هن المللوقات من : )) ران اناعان .   . ب ويقول   

ال عالقة انتقالية وال هشدكال وسديوة . نوا االحفوريين تحولت إلى نوا آخر

وهدذ  الحقيقدة تنوبدق . بين األنواا الملتلفة من المللوقات تدم العثدور عليهدا

   .2((النباتات هو الحيوانات  بالفعل على كل هنواا

 :))وللل إشكالية الحلقات االنتقالية عالم األحياء فرانسيس هيتشن  بقوله   

ال بدددد وهن ، إاا كاندددت ن ريدددة دارون صدددحيحة لو،ددددنا حفريدددات بالفعدددل " 

حيث من ، تحتو  الصلور على حفريات لكائنات متدر،ة بشكل دقيق ،دا 

الكائنات إلى مجموعة هخرى بمستوى المفترج هن تتدر  من مجموعة من 

وال بددد وهن نجددد حفريددات توضدد  الفددروق الوفيفددة بددين . هعلددى مددن التعقيددد 

والدو بكميدة وبوضدوح مماعدل للحفريدات التدي ، الكائنات االنتقالية الملتلفة 

، ولكن لديس الدو هدو الوضدع فدي الواقدع . ُوِ،َدت لضنواا الملتلفة الُمَحدَّدة 

حيددث علددى ..... وهددذا مددا اشددتكى مندده دارون نفسدده .  بددل الواقددع هددو العكددس

الدربم مددن هندده وفقدا لهددذ  الن ريددة ال بددد وهن تكدون هنددا  كائنددات انتقاليددة ال 
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فلمددااا ال ندرى هدذ  الكائنددات مومدورة بأعدداد كبيددرة فدي قشددرة ، حصدر لهدا 

، األرج ؟وقدد شدعر دارون هن المسدألة سددتَُحلص بإيجداد مميدد مدن الحفريددات 

كلمدا و،ددناها كلهدا دون ، نه كلمدا تدم العثدور علدى حفريدات ،ديددة والواقع ه

  .1(("قريبة ،دا للكائنات التي تعيش حاليا ، استثناء 

وفي الواقع، ادعى داروين في كتاب : ))ويقول الباحث القدير هبو حب هللا   

وفدي رهيده هن . هصل األنواا هن العلم سوف يتودور فدي هدذا االتجدا  بالدذات

لوحيددددة التدددي توا،ددده ن ريتددده فدددي سدددجل الحفريدددات هدددي نقدددل المشدددكلة ا

وظددل يأمددل فددي هن تكشددف البحددوث المسددتقبلية عددن . االكتشددافات الحفريددة

ومدع الدو، هعبتدت االكتشدافات العلميدة . حفريات ال حصدر لهدا تددعم ن ريتده

 .2((الالحقة فعليا هن هحالم داروين ليس لها ه  هساو

حيدث : لدم يكدن سدوى انقواعدات ي الواقع ف ما و،د : )) "ماير . ويقول إ   

بعيددها الددبعض مددن خددالل الث ددرات وال تو،ددد  تنفصددل ،ميددع األنددواا عددن 

وكانددت هددى المشددكلة األكثددر خوددورة علددى . اشددكال و سدديوة بددين األنددواا

 .3"((مستوى الف ات العليا 

السجل األحفدور  المعدروف لدم يدأت قد  بمدا : ))"ستانلي . م . ويقول و   

َشدددَعر بالبيدددة علمددداء الحفريدددات ان هدلدددتهم تتنددداقض ... التددددر يتوافدددق مدددع 

ببساية مع فرضية داروين التى تعتمد تراكم لت يرات دقيقة وبوي دة، تد دى 

السددجل األحفددور  نفسدده ال يقدددم ه  وعددائق تدددعم ...  إلددى تحددول األنددواا 

االنتقال التدريجي فى حيوان واحد هو من محودة إلدى هخدرى لشدكل ملتلدف 

تم العثور على األنواا التي كان يعتقد اات مرة انها قدد تحولدت "و.  "تماما 

فددي . إلددى اخددرى لتتددداخل فددي الوقددت المناسددب مددع هددذ  األحفدداد الممعومددة 

سجل الحفريات ال يوعق بشكل مقنع انتقال واحد من ندوا واحدد إلدى  الواقع 

فشل السجل األحفور  المعروف فى توعيق مثال واحدد مدن تودور "و. آخر 

 .4"((السالالت وإنجا  التحوالت المورفولو،ية الرئيسية 

 

وفقا للتوور الدداروينى ، فدان الت يدر كدان : ))"ويقول شوارتم ،يفر        

ويتبدع الدو منوقيدا هن السدجل األحفدور  يجدب ...  في حالة حركة مستمرة 
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فدي وبدال من سد الث رات ... هن يعج بأمثلة من األشكال االنتقالية المتدر،ة 

السددجل األحفددور  مددع مددا يسددمى الحلقددات المفقددودة ، و،ددد مع ددم علمدداء 

مع حقيقة الفجوات فدي السدجل األحفدور  ،  فى موا،هة  الحفريات انفسهم 

على و،ود حلقات وسيوة متدر،دة بدين األندواا موعقدة  مع عدم و،ود ادلة 

 .1"(( احفوريا 

يدال القادمددة مدن علمدداء تنبددأ دارويدن بددأن األ، : ))ويقدول إلدريددد ، ندايلم    

الحفريات من شأنها هن تمض هذ  الفجوات فى السالسدل االنتقاليدة مدن خدالل 

لكن هصب  مدن الواضد  تمامدا هن السدجل األحفدور  لدن ... البحث الدالوب 

فالسجل األحفور  يبدين ببسداية هن ... ي كد هذا الجمء من تنب ات داروين 

 .2"((هذا التوقع كان خاي ا 

 

٪ مدددن ،ميدددع الحفريدددات 81 مدددا يقدددارب :)) بيربمدددان ،يدددر   ويقدددول    

. المعروفة هي من الحيوانات البحرية وهنواا ملتلفة مدن األسدما  مع مهدا

و التفسددير األكثددر شدديوعا . "وحتددى اين ال يو،ددد دليددل علددى هشددكال وسدديوة

لعدم و،ود هدلة مجموعة األحفور  لتوور األسما  هدو هن عدددا قلديال مدن 

االسدتنتا  بيدر صدحي   وهدذا . نتقالية هو مدا تدم الحفداظ عليده الحفريات اال

فددي السددجل  ألن كددل هنددواا األسددما  الرئيسددية المعروفددة اليددوم تددم توعيقهددا 

 .3"((األحفور ، مما يدل على اكتمال السجل األحفور  بالقائمة المعروفة

     

ة وهمددا هشددهر التوددوريين الددذين اعترفددوا بعدددم و،ددود الحلقددات التووريدد   

: عددالم الكيميدداء الحيويددة التوددور  ميشدديل دانتددون، يقددول: الوسدديوة، فمددنهم

نددرى هن كددل نددوا مددن هنددواا األحيدداء  -الددذر -علددى المسددتوى الجمي ددي))"

ه  هن . يكون مستقال وملتلفا عن بير ، وال تربوه مع ايخدرين ه  رابودة

هظهددرت عدددم و،ددود الحلقددات  -مثلهددا فددي الددو مثددل المتحجددرات-الجمي ددات 

ففي المستوى . الوسوى التي كان علماء البيولو،يا التووريون يبحثون عنها

أل  حدي  -ه  ،ددا-الجمي ي ال يو،د ه  حي من األحياء العيوية يعد سلفا 

 . 4"((عيو  آخر، وال هكثر بدائية هو هكثر توورا منه
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تتمثل نقوة اللالف فدي هنندا إاا فحصدنا  : ))"ويقول التوور  ديريو آ،ر  

المتحجدددرات بالتفصددديل، سدددواء علدددى مسدددتوى الترتيدددب هو األندددواا، سدددجل 

عدم و،دود تودور تددريجي، بدل انفجدار فجدائي  -مراراً وتكراراً -فسنكتشف 

 . 1" !!((لمجموعة واحدة على حساب األخرى

 

إن المشدددكلة : ))ويقدددول عدددالم المتحجدددرات التودددور  مدددار  سددديمارنكي    

ه  آعدار الكائندات ) ل المتحجدراتاألساسية في إعبات الن رية تكمن فدي سدج

فلم يكشف هذا السجل ق  ( المحفوظة في التكوينات الج رافية لضرج الحية

هية آعار لضشكال المتوسوة التي افترضها دارون، وعوضاً عدن الدو ت هدر 

ويدددعم هددذا الشددذوا حجددة دعدداة الللددق القائلددة بددأن .. األ،ندداو وتلتفددي فجددأة

  !!.2((األنواا قد خلقها هللا 

بتلو الحقيقة الثابتة بدليل  واض  من كالم هذا التوور ، هنه ربم اعترافه   

الحفريات فإن عقيدته التوورية ،علته يتهرب من النتيجة المنوقية والقوعية 

ولم يعترف بالللق اللاص الذ  ينقض توور  الممعوم وسمىا  شذواا ي يد 

يس شذواا بل هو الحقيقة مع هن الحقيقة هي هن الو ل. القائلين الللق اللاص

فددان ر مددااا فعلددت العقيدددة . التدي يشددهد علددى صددحتها الشددرا والعلددم والواقددع

التوورية في هتباعها، ليس في المعاندين المتعصدبين مدنهم فقد  وإنمدا  حتدى 

فالقوم كلهم هو مع مهم . في الذين فيهم ،انب من الحياد واالعتراف بالحقيقة

 .فيةعبيد لعقيدتهم التوورية اللرا

 

إن كل نوا من األقسدام : )) ويقول عالم الحفريات التوور  ،يرالد تود     

إن ، ي هدر فدي سدجل الحفريدات فدي الوقدت ااتده ، الثالعة لضسما  الع مية 

وفديهم حراشدف ، هذ  الكائنات تحتو  بالفعدل علدى هشدكال ظاهريدة متبايندة 

كيددف ! الكبيددر ؟مددااا ،علهددم يتنوعددون بهددذا الشددكل ! كيددف نشددأت ؟، كثيددرة 

ولمددااا لدديس هنددا  ه  هعددر أل  كددائن ! هصددب  فدديهم كددل هددذ  الحراشددف ؟

 .  3((انتقالي

 

:)) ويقول التوور  الملتل في المستحثات ،ور  ،يلدورد سيمبسدون     

ولكدن ، إن هذا ال يداب المندت م لضشدكال االنتقاليدة لدم ينحصدر فدي الثددييات 
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ن مددن قِ ، ظدداهرة عالميددة تقريبددا وهددي . بَددل علمدداء الدراسددات القديمددة كمددا ُدوص

كذلو هذا ال يداب فدي ، حقيقة لكل هصناف الحيوانات فقاريات او الفقاريات 

إاا كدددان ))و.1((االشدددكال االنتقاليدددة مو،دددود اييدددا فدددي النباتدددات وهصدددنافها

االنقالب من شكل إلى آخر همرا واقعا كان من الوا،ب هن ندرى آالفدا ال بدل 

ة في سلسلة متصدلة مدن حلقدات متتابعدة بدال انقوداا ماليين األشكال المتحول

يثبدت هن ... فعدم و،ود هذ  األشكال الوسيوة في الكائنات الحيدة المو،دودة 

 .  2((هنا  سلسلة خيالية ال بير

إن هكثر حدث محير في تاري، الحياة علدى األرج هدو  ":  ))وقال هييا    

المواحدف، إلدى عصدر االنتقال الفجائي من العصر الما و يكي، ه  عصر 

ويبدو األمر وكأن الستار قد هُسدل فجأة على خشبة المسرح حيث .. الثدييات

كاندت المواحدف ـ وخاصدة الديناصدورات ـ تلعدب هدوار البوولدة الرئيسدية 

بأعداد كبيرة وتنوا محيدر، عدم ه يد  السدتار مدرة هخدرى فدي الحدال ليكشدف 

شلصديات ال ت هدر بينهدا ... عن نفس المشهد ولكن بشلصيات ،ديدة تمامداً 

وفددي حددين تلعددب المواحددف األخددرى دور .. الديناصددورات علددى اكيددالق

الكومبارو فق ، وهخذت الثدييات تلعب كل األدوار الرئيسية، علمدا بأنندا ال 

 .3((" !!.. نعثر على ه  هعر لها في األدوار والعهود السابقة

ن تدداري، مع ددم إ: ))" ويقددول التوددور  المشددهور سددتيفن بددا  بولددد      

الحفريات يحتدو  علدى صدفتين ال تتماشديان مدع التددر  فدي إيجداد الكائندات 

حيدث ال تت يدر يبيعدة الكائندات ، هدي االتدمان واالسدتقرار :  األولى:  الحية

فالكائنددات المو،ددودة فددي ِسددِجلص الحفريددات ، يددوال مدددة بقائهددا علددى األرج 

وإن حدددعت ت يددرات ت هددر وتلتفددي كمددا هددي دون حدددوث ت يددرات عليهددا ، 

. وليست باتجا  ه  توور ، فإنها تكون ت يرات يفيفة وفي الشكل اللار،ي 

ال تنشددأ ، حيددث فددي ه  منوقددة ، وهددي ال هددور المفددا،  ، الصددفة الثانيددة 

،  وإنمددا ت هددر فجددأة ، األنددواا الجديدددة تدددريجيا منحدددرة مددن كائنددات هخددرى 

 دم األندواا خدالل العصدور إن مع )) ": وقال .4((" وبتركيب مكتمل تماما 

تتراوح : هو هنها !!.. إما هنها ال تت ير بأ  شكل يُذَكر : الجيولو،ية الملتلفة 

                                                 
1
مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية  

 .المعلوماتية
2
 .على الشبكة المعلوماتية انسان نياندرتال يهدم خرافة التوور، منتدى التوحيد ،  
3
: مدونة ، السجالت األحفورية والتوور والتحول الليالي الممعوم واستحالته :هقوال وتعليقات العلماء المتلصصين على : هبو حب هللا  

 .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية
4
هدم ن رية التوور في : هارون يحيى. على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) عوبات ن رية التوور ،  مدونة ص: هبو حب هللا  

 .  24: عشرين س اال ،  ص



 132 

"  بدددون ه  تو،دده نحددو التوددور: بشددكل بسددي  فددي الشددكل اللددار،ي ولكددن 

..!!))1. 

لكددن مددن برائددب اعترافددات بعددض التوددوريين وانحرافدداتهم  هن الددو      

ندددما اعتددرف بكالمدده السددابق بعدددم و،ددود ع  -سددتيفن بددا  بولددد –الر،ددل 

الحلقدددات الوسددديوة فإنددده لدددم يددددا إلدددى االعتدددراف بدددبوالن حكايدددة التودددور 

العيددو  وإنمددا دعددا نفسدده وهمثالدده مددن التوددوريين إلددى ممارسددة التحريددف 

؛ فقدددال فدددي كتابددده التددداري،  !!والتالعدددب وال دددش انتصدددارا للتودددور وههلددده 

نقل حاد وشديد ا  انه بير مكتمل إن السجل الجيولو،ي فيه )) : الوبيعي

علدددى الو،ددده المصدددور عليددده وإنندددا يجدددب بالتدددالي ان نحدددرف فيددده ونُددددخل 

وقدال  .2((التعديالت فيه بوريقة بير مرئية حتى ي هر على الشدكل الحدالي

بالربم من اننا ال نملو دليال مباشرا على االنتقاالت لكننا نسدتويع : )) هييا

شددكال المتوسددوة بددين الكائنددات الملتلفددة ان نلتددرا سلسددلة معقولددة مددن اال

 .3((وهسالفها 

ان بيدداب االدلددة :))وقددال فددي كتابدده الن ريددة الجديدددة المنبثقددة مددن التوددور   

االحفورية للمراحل المتوسوة بين الكائنات حقيقي وواقعدي حتدى فدي خيالندا 

وبالتددالي كددان بندداء مراحددل متوسددوة للكائنددات مددن قبلنددا يعتبددر مشددكلة دائمددة 

 .  4(( لحة للتووروم

إنه ر،ل متعصدب للبايدل، فمدع اعترافده بدالللق الفجدائي، وعددم و،دود     

الحلقدات الوسديوة ممدا يعندي بودالن التوددور الممعدوم فإنده ظدل متمسدكا بدده 

ودعا إلى ضرورة ممارسة التحريف وال ش والتالعب بالحفريات انتصدارا 

الدذين هقداموا عقائددهم علدى إنه نموا  للتووريين وهمثالهم . للتوور ال للعلم 

 . هدم العقل والوحي والعلم ، وعلى النفعية واالنتها ية انتصارا للبايل

 

الو التصرف مارسه هييا عمرو شدريف فلمدا و،دد هدلدة السدجل الحفدر    

تددنقض حكايددة التوددور العيددو  لددم يعتددرف بالحقيقددة ولددبصس وبددال  وتعلددق 

واقددع، و عددم هن علددم بشددبهات هخددرى بدددعوى و،ددود حلقددات وسدديوة فددي ال

كما هنده لمدا و،دد الشدرا مناقيدا للتودور . 5الوراعة يثبت التوور بأدلة قوية

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) لمااا ال يقبل اكسالم ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
2
مدونة ال لإللحاد ، على ، ماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلميةاراء اشهر عل: نقال عن  

 .الشبكة المعلوماتية
3
مدونة ال لإللحاد ، على ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية: نقال عن  

 .الشبكة المعلوماتية
4
مدونة ال لإللحاد ، على ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية: قال عنن  

 .الشبكة المعلوماتية
5
 .سنناقشه في الو ونوعقه الحقا   
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فالر،ل مدارو . العيو  حرفه وتالعب به وافترى عليه كما سنبينه الحقا 

وهدذا هدو حدال مع ددم . التمويدر والتالعدب كمدا فعلده التودور  سدتيفن بولدد

و،ددده، فقدددد تواصدددوا علدددى التودددوريين مدددن الدددداروينيين ودعددداة التودددور الم

االنتصار لعقيدتهم التوورية بملتلف وسائل التالعب والتحريف والتأويالت 

 .الفاسدة 

وآخرهم التوور  الوبيب الجراح عمدرو شدريف، فمدع هنده اصدر علدى      

القول بو،ود الحلقات الوسيوة كدليل علدى التودور الممعدوم فإنده مدن ،هدة 

فسده ل ايدة فدي نفسده علدى يريقددة اخدرى قدد نقدض  عمده ورد علدى نفسده بن

اكددر معويددات حاسددمة مددن  والددو هندده . التوددوريين فددي التالعددب والتحريددف

السجل الحفر  تنفدي و،دود الحلقدات الوسديوة كدال هور المفدا،ي والُمكدرر 

والمكتمل لضحياء، والثبات والركود لضحياء فتبقى على حالهدا دون تودور ، 

بدالربم مدن هن ن درة :)) م، وممدا قالدهفإما تنقرج هو تبقى كما هي إلى اليو

واحدة للسجل ترينا ان الكائنات ت هر فجاة عم تبقى كما هي وال تت يدر حتدى 

عم اعترف بعدم و،ود كائنات انتقالية وسيوة بدين . 1((تصل إلينا هو تنقرج

فان ر وتدبر فدي حدال هدذا  .2تلو األحياء بناء على معويات السجل الحفر 

 . !! الر،ل وتناقض هقواله

هدي شدهادات لهدا ههميدة كبيدرة ،ددا،  وتل  االعترافات الكثيرة والمتنوعة   

وتتوابق تماما مع حقائق علدم الحفريدات فيمدا قالده عدن تداري، األحيداء علدى 

. اعترافات هادمة للتوور باعتراف التودوريين وبيدرهم إنها أوال. 3األرج

عيدة علدى بودالن ألنها قامت هساسا علدى الحفريدات، وهدي هدلدة حاسدمة وقو

التودددور الممعدددوم ، وال كدددالم لعلدددم آخدددر حدددول الموضدددوا إاا خدددالف علدددم 

بددل ال . الحفريددات، وال يصدد  اسددتلدام علددم آخددر لددنقض مددا بينتدده األحددافير 

يُمكددن ان تو،ددد هدلددة وشددواهد مددن علددم آخددر تنفددي معويددات وحقددائق السددجل 

بيعددي ألن الحفريددات سددجل حقيقددي ي. الحفددر  الُمبولددة للتوددور العيددو 

لتددداري، األحيددداء علدددى و،ددده األرج، وهدلتهدددا قوعيدددة تبودددل كدددل المدددماعم 

والشبهات التي هعارها التووريون عندما  يفوا كثيرا من الحفريات وخدعوا 

،وا للتوور باألكاايب والتحريفات وقد هوردنا ،انبا منها فدي  بها الناو وروص

و  بنوعيدده فالسددجل الحفددر  هددو هددادم وُمبوددل للتوددور العيدد. كتابنددا هددذا

وال تنفدددع معددده خرافدددات وتبريدددرات عمدددرو شدددريف . الددددارويني والمو،ددده

وإخوانه من التووريين فدي تمسدكهم بدالتوور العيدو   بدأهوائهم وظندونهم 

                                                 
1
 .  141: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
2
 .  141: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
3
 .نقد العقل الملحد مع بعض الت ييرات واكضافات : التعليقات ايتية مأخواة من كتاب   
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وال تنفع هييا مع تلو . وتحريفاتهم وردهم بها لتلو الحقائق الحفرية القوعية

سدحة بعلدم الوراعدة المعويات الحفرية م الواتهم وشبهاتهم وتمويراتهم المتم

والفيمياء والكيمياء، ألنه ال يُمكن هن تلالف هذ  العلوم ما قرر  وهعبتده علدم 

منهددا اسددتنجاد . الحفريددات عندددما هبوددل خرافددة التوددور العيددو  بنوعيدده 

فدمعم هن شدجرة . عمرو شريف بعلم الوراعة لتأييد قوله بالحلقدات الوسديوة 

بين هندواا األحيداء هعداد علدم الوراعدة  التي تحدد العالقات -التوورية -الحياة

يعدد للحفريدات دور كبيدر فدي تحديدد العالقدات )) رسمها بدقة متناهية ، ولدم 

قولدده هددذا اعتددراف مندده بددأن الحفريددات ال تثبددت و،ددود الحلقددات .1((بينهددا

ربم هنه كان قد  عدم هنهدا . الوسيوة التي سماها العالقات بين انواا األحياء

ف بدذلو تعلدق بعلدم الوراعدة بددعوى هنده هدو الدذ  اعداد فلما اعتدر. مو،ودة 

و عمه هذا بايدل قوعدا . تحديد عالقات األنواا في شجرة التوور الممعوم

وألنده سدبق هن . ألنه يستحيل هن يُناقض علم الوراعة ما هعبته علدم الحفريدات

. بينا في الفصل األول هن علم الوراعة ينقض التودور ويثبدت الللدق اللداص

سنناقش هذا الر،ل الحقا ونبين بوالن شبهاته ومماعمده التدي هلبسدها وألننا 

 . عوب علم الوراعة  ورا وبهتانا

وبما هن األمر كذلو  فلمااا يتر  التووريون األدلة الدام دة والصدحيحة      

بددل والقوعيددة التددي تنفددي التوددور العيددو  ويتمسددكون بددأهوائهم وظنددونهم 

إنهم يفعلدون الدو تعصدبا للعقيددة التووريدة . !!وخياالتهم انتصارا للتوور؟؟

 . !!وانتصارا لها على حساب العقل والوحي والعلم

إن تلددو االعترافددات اتفقددت علددى عدددم و،ددود الحلقددات الوسدديوة : ثانيااا    

االنتقاليددة مددن ،هددة، وهن األحيدداء حسددب الحفريددات كانددت ت هددر فجددأة، هو 

والدذين هشداروا إلدى . تنقرج دون توور، هو تبقى كما هي مدن ،هدة هخدرى

حدوث ت يرات شكلية في بعض األحيداء اتفقدوا علدى هنهدا لدم تكدن فدي اتجدا  

بمعندى هنهدا لدم تكدن ت يدرات تووريدة ، وإنمدا هدي مدن آعدار تدماو  . التوور

ه،ناو الندوا الواحدد ،هو مدن آعدار الحداالت المرضدية كدالوفرات، لكنهدا لدم 

ر الكائن وال بيرت نوعه  .تووص

  

لت يرات الشكلية القليلة ليست حلقات انتقالية، ألنها ال تو،دد بدين وتلو ا      

األنواا وال المجموعات وال الُشعب ، وإنما تو،د بين سالالت النوا الواحد 

ولذلو لم تو،د الحلقدات االنتقاليدة بداعتراف كدل هد الء الدذين نقلندا . وهفراد 

، وعددم و،دود اعترافاتهم فأكدوا علدى ال هدور المفدا،  لضحيداء دون سدلف

                                                 
1
 .  211: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
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الحلقددات الوسدديوة فددي السددجل الحفددر  األمددر الددذ  يُبوددل مددماعم عمددرو 

ربما سبب بياب : وال يص  هن يقال.شريف في قوله بو،ود حلقات وسيوة 

ال يصد  ألن . تلو الحلقات هو قلة الحفريات والتدر  البويء فدي ظهورهدا

ا عشدرات سدنة ، اُكتشدفت خاللهد 151مدة البحث است رقت وقتا يويال فاق 

إنهدا . الماليين مدن الحفريدات، ولدم تو،دد مدن بينهدا تلدو الحلقدات الممعومدة

حلقددات ممعومددة وليسددت حلقددات مفقددودة، فلددو حدددعت فعددال لصدد  تسددميتها 

مفقدودة، لكددن الحقيقددة هددي هن التوددور العيددو  الممعددوم لددم يحدددث هصددال، 

تثبدت  ولدن. وعليه فإن تلو الحلقدات ال و،دود لهدا، فهدي ممعومدة ال مفقدودة

مماعم التووريين إال إاا هظهرت الحفريات تلو الحلقات االنتقالية التوورية 

مصددورة وكاشددفة لم دداهر وصددفات ومالمدد  حدددوث التوددور التدددريجي فددي 

 :  الحفريات هو المو،ودة اين كهذ  الصورة التوورية الليالية

 
ث عنهدا تلو الصورة هي نموا  من الحلقات االنتقالية الممعومة التي يبح  

التووريددون،  وهددي لددم تحدددث فددي التدداري، هصددال ولددن يجدددوا لهددا هعددرا فددي 

 .ماضي الوبيعة وال حاضرها 

   

وال يصددد  الدددو هييدددا ألن تلدددو الحلقدددات الممعومدددة لدددو كاندددت مو،دددودة   

ل هرت بشكل واض  وبدوفرة، ألن عدددها سديكون كبيدرا ولديس ندادرا ألنده 

ولدو . كل المجموعدات واألندواا يجب هن تو،د حلقات كثيرة ،دا ترب  بين 

كانت تلو الحلقات مو،ودة ل هرت بشكل بار  بحكم هنها هقوى من األنواا 

كما هنه من بير المعقول هن تبقى الكائنات الص يرة مدن . التي توورت منها

الديدان والحشرات بل والكائنات وحيدة اللاليا هن تبقى حية إلدى اليدوم ،وال 

سديوة التدي مدن المفدروج هن تكدون كبيدرة عدددا تبقى حفريات الحلقدات الو

وعليه فلمااا لم . وقوة وحجما ، فلو كان لها و،ود لعثرنا عليها من دون شو

تو،د الحلقات االنتقالية الوسيوة بين مجموعات األحياء وهنواعها بعد اكثدر 

. سنة من البحث والتنقيب عن الحفريات وتجميع الماليين منها ؟؟  151من 
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و،دد ولدن تو،دد، ألن التودور بنوعيده خرافدة مدن خرافدات التودور إنها لدم ت

والعقددل التوددور  يدد من بددذلو تعصددبا لعقيدتدده .  !!!!الدددارويني والمو،دده 

ليس عقال عقالنيا وال شرعيا وال علميا وال هخالقيا في قوله التوورية، ألنه 

بلرافددة التوددور العيددو ، وإنمددا هددو عقددل خرافددي ظنددي نفعددي انتهددا   

 . عصب للبايل في قوله بالتوورية مريض مت

إن ممدا يبودل مدماعم عمدرو شدريف وهمثالده : -الساادس  -الدليل األخير    

هو هنه في ، بو،ود حلقات توورية وسيوة بين مجموعات األحياء وهنواعها

السددنوات األخيددرة هن وسددائل اكعددالم العالميددة ومواقددع الشددبكة المعلوماتيددة 

ث التركدي القدددير هدارون يحيددى تحددى وتعهددد تدداولت خبددرا مفداد  هن الباحدد

لمدن  يحيدر  -تريليوندات دوالر 1،5نحدو  -تريليونات ليرة تركية 11بدفع 

وهذا التحد  ُمسجل للر،ل في فيديو تعهدد فيده .له حفرية انتقالية واحدة فق 

ومع الو فلم يتقدم هحدد . 1"مجلة نيوساينتست " بذلو، وقد وصل تحديه إلى 

فلدم .  من بيرهم لينال الجدائمة الكبدرى الم ريدة ،ددا ،ددامن التووريين وال

فدأين . يتقدموا ألنه ال تو،د حفرية حقيقية واحدة تمثل حلقة توورية انتقالية 

سدنة فدي التنقيدب و،مدع الحفريدات و عمدوا  151التووريون الذين اميدوا 

وهيدددن . هنهددم و،ددددوا حفريدددات لكائنددات وسددديوة تمثدددل التوددور العيدددو ؟؟

دروا بهدا  151التووريدة التدي شد لوا بهدا البشدر ييلدة الحفريات  سدنة ، وَكسص

وهيدن الحفريدات التووريدة التدي تصدايحوا بهدا وصدوروها فدي . الرالوو ؟؟

ولمدددااا لدددم . الكتدددب الدراسدددية ، ونشدددروها فدددي وسدددائل اكعدددالم العالميدددة ؟؟

يسارعوا إلى إخرا  حفرياتهم التوورية ولو واحددة منهدا لنيدل تلدو الجدائمة 

 رية ،دا والتي ستجعلهم من كبار األبنياء في العالم ، والتي ستوسع لهم الم

هييا مجاالت البحث والتنقيب عن الحلقات التووريدة الوسديوة الممعومدة، 

ولمدااا تركدوا الدو المبلد  . !!والتي ستساعد فدي نشدر عقيددتهم التووريدة ؟؟

يت لددب الكبيددر والم ددر  ييدديع مددنهم؟؟، ولمددااا تركددوا الر،ددل يتحددداهم و

عليهم؟؟، ولمااا لم تأخدذهم الحميدة والتعصدب لعقيددتهم التووريدة وتركوهدا 

ولمااا لم يُسارا عمدرو شدريف إلدى . تنهمم همام تحد  هارون يحيى لهم ؟؟

إخدددرا  الحلقدددات الوسددديوة التدددي  عدددم هن عدددددها هصدددب  كثيدددرا فدددي وقتندددا 

 شو هنه ليس ال. الحاضر، ليرد بها على التحد  ويأخذ الو المبل  الكبير ؟؟

عند التووريين شيء من الحفريدات التووريدة الوسديوة، ولدو كاندت عنددهم  

ولو حفرية واحدة ألخر،وها وألقاموا الدنيا وما هقعدوها من دون هية ،ائمة 

 . !!!!تقدم إليهم، فما بالو والجائمة الكبرى معروضة وتتحداهم ؟؟؟؟ 

                                                 
1
 .  Critique of Evolution: موقعسجل الحفريات، هل هو حقًا دليل على صحة التوور؟ ، : منى  يتون 
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 131 

علددى التوددور العيددو  التددي اكرهددا عمددرو شددريف كدددليل  وأمااا األمثلااة    

وو،ود الحلقات الوسيوة والمتعلقة بمنقار الدب ، وآكدل النمدل، والثعبدان ا  

األربع هر،ل ، فهي ليست كذلو وال يُمكدن هن تكدون كمدا  عدم الر،دل، ألن 

المعويات والشواهد السابقة هي في مجموعها هدلة حاسمة فدي إعبدات الللدق 

يعندي باليدرورة هن األحيداء ممدا . اللاص ونفي التوور العيو  الممعوم

التددي احددتج بهددا عمددرو شددريف فددي قولدده بالحلقددات الوسدديوة هددي هنددواا مددن 

 . هنواا األحياء وليست حلقات وسيوة توورية

فبالنسددبة لوددائر األركيددوبتركس الددذ  احددتج بدده الر،ددل، فهددو لدديس حلقددة   

ر لدم وسيوة بما هوردنا  هعال ، وبما سبق هن توسعنا فيه وبيندا هن هدذا الودائ

يكن حلقة وسيوة بين المواحف والويور، وإنما كان يائرا كامال ال يلتلدف 

 .عن ييور  مانه و ماننا

 

فهدو حيدوان برمدائي عدديي بيدوج،  -منقاار الاب   -وأما مثال خلد المااء     

يتصف بصفات ومميمات وخصائل عيوية تدل على انه ندوا قدائم بذاتده 

احف او كفان، له و،نة لهدا تجعددان منها هنه  . وليس حلقة توورية وسيوة

و،نة القرد ومنقار ب  ،وقََدُم ععلب المداء، ونداب هفعدى ،واندب السدمور هو : 

وهو يُرضع صد ار  مدن بيدر عدد  وييدع بييداً ،وحدرارة ،سدمه .القندو 

فهذا الحيدوان يمكنندا مدثالً تصدنيفه وبصدعوبة . تبير عابتة كالتي عند الثدييا

 .1((حيوان ارتقى فهذا مستحيلهما معرفة مصدر  وإلى ه  

 

 
 -منقار الب  -خلد الماء

 

ومنهدددا هن ممدددا ينفدددي تودددور الدددو الكدددائن هدددو تكوينددده الفريدددد العجيدددب      

وخصائصه الكثيرة والمتنوعة وه،همته المعقددة ،ددا، والمتكاملدة والمكتملدة 

تجعلدده ال يقبددل التوددور وال يسددتويع هن يتوددور، وال يقبددل . مددن ،هددة هخددرى

ال هبدددا ممددا يعنددي هندده ُخلددق خلقددا خاصددا مفا، ددا ك يددر  مددن األحيدداء االختددم

                                                 
1
 .  على الشبكة المعلوماتية/    http://www.hurras.org:  نقد ن ريات التوور منتديات حراو العقيدة، موقع: محمد برباب 
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مددن الددو مددثال هن هددذا . األخددرى ألندده ال يُمكددن هن يعدديش بددالتوور العيددو 

حيدوان القريددو، : الكائن عنددما يندمل إلدى المداء بحثدا عدن بذائده المفيدل 

يشدتم  فال يرى شي ا وال ي لق عينيه ولديه حاشية فى هنفه تن لق هييا)) فإنه 

بداخلده آليدة )) إنهدم و،ددوا . !فكيف يصل إليه بال رالية وال شم ؟. ((.. شي ا

الذى يو،د فى ايل القريدو بين العيلة  وهذ  االلية تلتق  النبض الكهربائى

 عندما يرسل العصب نبيا للعيلة يو،د نبض كهربائى ض يل .. والعصب

ا الندبض الكهربدائى ال ريدب بالفعدل ان خلدد المداء يقدره ويتعدرف علدى هدذ ..

والددو مددا يقددود  الددى يعامدده وقددد ه،ددرو تجددارب علددى الددو حيددث  .اليدد يل

وضعوا قريدسا ميتا فى حوج مع بواريات المصباح فو،دوا ان خلد الماء 

يذهب الى البواريات بسبب و،ود تيدار كهربدائى هندا  فالقريددو ميدت وال 

لدب  الدى القريددو هدو يمكنه انتا  هذا النبض الكهربائى ولكن ما قاد منقار ا

اااً هذا الحيوان يجدد يعامده . التيار الكهربائى الي يل الناتج عن البواريات

هذا التيدار الكهربدائى اليد يل ويريقدة  .. عن يريق قراءة التيار الكهربائى

 .1((! التعرف عليه حقا معجمة

بين إنها آلية معجمة ومذهلة ، فإاا هضفنا إليها آلياته وخصائصه األخرى ت   

هندده ال يُمكندده هن ي هددر بددالتوور العيددو  الممعددوم، وال بددد ان ي هددر مددرة 

وهذا ال اهرة تنوبق على كدل األحيداء كمدا فصدلناها . واحدة بالللق اللاص

القنفددذ -فددي الفصددل األول لكنهددا هكثددر انوباقددا علددى منقددار الددب  وآكددل النمددل

 . شد تعقيدا وهولى باالنوباق عليهما بسبب تكوينهما اللاص واأل -الشوكي

 

 
خلد الماء يصطاد فريسته رغم انه أعمى وال يشم 

2. 

 

بتلدو اللصدائل ال عالقدة لده  -خلدد المداء -علما بأن اتصداف منقدار الدب    

بالتوور ألن كل نوا من األنواا إال وله صفات خاصة به وهخرى يشبه بها 
                                                 

1
: خــلد المــاء المفلو  هو منقار الب  هو الفأر األعمىى ، موقع: الباحثون المسلمون 

https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers 
2
: منقار الب  هو الفأر األعمىى ، موقعخــلد المــاء المفلو  هو : الباحثون المسلمون 

https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers 
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ي ال فال يو،د كائن حد. بير  من األحياء ب ض الن ر عن در،تها وتنوعها 

وعليه فدإن خلدد المداء هدو مدن الثددييات، وهدي . يشبه تماما األحياء األخرى 

عددييات مشديمية، وهدي األكثدر : كما هو معروف في تصنيفها هنها تتكون من

الثدددييات : واألخيددرة. نددوا   311والثدددييات الجرابيددة ، منهددا نحددو . عددددا 

منقدار : نهدا نوعدان، وم -وحيددة الملدر  البيوضدة -وحيدة المسلو البَيُوَضدة

 .1الب   وآكل النمل الشوكي

ووصف منقار الدب  بأنده بيدوج ال يُلر،ده مدن الثددييات وال يجعلده حلقدة   

انتقاليددة بيندده وبددين كددائن آخددر، ألندده مددن الثابددت هن كددل األحيدداء تبدديض إال 

كما هن هبلب المواحف تبيض، لكن منها بعض الثعابين والسحالي . الثدييات

لكنهدا مدن المواحدف وال يجعلهدا الدو . 2وهخرى ولدودة فقد بيوضة وولودة، 

 .حلقة انتقالية وال يلر،ها من المواحف

هدو ندوا قدائم بذاتده ومدن  -منقدار الدب  -ومما يدل هييا على هن خلد الماء   

انددواا حيددوان الللددد األخددرى اندده يو،ددد خلددد آخددر يُعددرف بالللددد ا  األنددف 

نات على األرج ، كما هو ُمبدين النجمي، وهو حيوان عديي من هبرب الكائ

ل ددم بيولددو،ي بددامض ال يُمكددن )) وقددد ُوصددف بأندده . فددي الصددورة ايتيددة 

 .3((مقاومته

 

 
 الللد او األنف النجمي

 

المتعلددق بحفريددة الثعبددان ا  األر،ددل األربعددة الددذ  وأمااا المثااال األخياار     

استشدددهد بددده التودددور  عمدددر شدددريف كددددليل علدددى و،دددود حلقدددات تووريدددة 

                                                 
1
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2
 .  Critique of Evolution: موقعكيس الم  في الثدييات ، : منى  يتون 
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وة، وقال بأنه اُكتشف حديثا ، فهو مثال ال يُمثدل حلقدة تووريدة وسديوة وسي

 :بين السحالي والثعابين بدليل األدلة والمعويات ايتية

، بما هنه هقمنا عشرات األدلة العلمية والشرعية على بوالن القول أولها      

بددالتوور العيددو ، وتبددين هن مجموعددات األحيدداء وهنواعهددا خلقددت بددالللق 

اص فددال يُمكددن هن تكددون حفريددة الددو الثعبددان الممعددوم حلقددة تووريددة اللدد

 .وسيوة

 

بما هنه من الثابت تاريلا وواقعدا هن الثعدابين علدى تنوعهدا   :الدليل الثاني   

فهدذا يعندي هن تلدو الحفريدة الممعومدة ليسدت لثعبدان ا  . 1ليست لها هر،دل

لثعدددابين، ألن هربعدددة ار،دددل وإنمدددا هدددي سدددحلية هو مدددن السدددحالي الشدددبيهة با

 .2السحالي منها هنواا لها ار،ل وهخرى ليست لها هر،ل

   

تلو الحفريدة التدي قالدت وسدائل اكعدالم هنهدا لثعبدان ا   إن :الدليل الثالث  

هربعة هر،ل لم يثبت باألدلة الصحيحة هنها حقدا لثعبدان لده هربعدة ار،دل مدن 

وإنمدا هدي  ،هة، وتو،د من ،هة هخدرى معويدات تدر،  هنهدا ليسدت لثعبدان

 : والشواهد ايتية ت يد الو وتر،حه. لنوا من هنواا السحالي

 

منها يجب علينا هن نتأكد ممدا يقولده التووريدون فدي كدل مدا يعلنونده مدن      

اكتشددافات حفريددة، فيجددب هن نشددو فددي الددو، عددم نوددالبهم باألدلددة التددي تثبددت 

ألنده . التدي تُثبتهدامماعمهم وال عبر  لها من دون هن يقدموا الشواهد المادية 

مددن الثابددت تاريلددا وواقعددا هن ال البيددة السدداحقة مددن التوددورريين يُددمورون 

وي شددون ويُ ددالوون فيمددا ينشددرونه مددن هخبددار الحفريددات انتصددارا لعقيدددتهم 

وهددذا األمددر عابددت قوعددا بعشددرات الشددواهد واألدلددة ، فددالقوم لهددم . التووريددة

 .3س هنا موضع تفصيلهاتاري، حافل بمثل تلو األفعال القبيحة  لي

 

هياكدل الثعدابين الع ميدة معروفدة  ))ومنها هن من اهم صفات الثعابين هن    

كمدددا هن هيكلهدددا الفقدددر  كلددده  –ومشدددهورة بع دددام الفكدددين المميدددمين لهدددا  –

متجددانس ولدديس ملتلفددا مددن بعددد الوددرفين الللفيددين مثددل المواحددف األخددرى 

إال األفعدى اات الجدرو ونحدو  اللهدم  –كالسحالي هو البرمائيدات كالسدمندل 

                                                 
1
  . المواحف ، الحية : الموسوعة العربية العالمية، مادة 
2
  . السحالي : الموسوعة العربية العالمية، مادة 
3
 .نقد العقل الملحد، والكتاب منشور إلكترونيا بعدة مواقع في الشبكة المعلوماتية: عنها هن ر كتابنا 
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 1(( حيددث يكددون آخددر ،ددمء فددي عمودهددا الفقددر  مميددما بددالوبع كمددا نعرفهددا

 : 2وكما هو مبين في الصورتيصن ايتيتيصن

 
 

لكن تلو الصفات بير واضحة في الحفرية المكتشفة بالبرا يل والمنسدوبة   

 : 3نللثعبان ا  األر،ل الربعة، كما هو مبين في الصورتين ايتيتي

 
 

                                                 
1
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بيدر مو،دود، وهددو   -الجمجمددة -واضد  مدن الصددورة األولدى هن الدرهو    

وبما هنه كذلو فدال يُمكدن الجدمم . اهم دليل في التفريق بين الثعبان والسحلية 

)) صددنفها  ان مكتشددف تلددو الحفريددة بددل واكددر اللبددر.  بددان الحفريددة لثعبددان

كثعبدددان ولددديس سدددحلية، بسدددبب يبيعدددة ،سدددد  وهسدددنانه التدددي تبددددو كأسدددنان 

فأساو التصنيف ناقل وال يكفدي ليكدون دلديال علدى هن الكدائن . 1((الثعابين

 . منها الجمجمة المفقودة، ويبيعة الهيكل الفقر . لثعبان

ومدن تلدو الشدواهد هييددا هن تلدو الحفريدة الممعومددة هدي لسدحلية وليسددت   

عبان ا  هربعة هر،ل ، بدليل ان الصورتين لم ي هدر عليهمدا إال الدِر،الن لث

فددأين الددِر،الن ايخددران األماميددان إن كانددت حقددا لثعبددان ا  . الللفيددان فقدد  

إنهما لم ي هدرا فدي الصدورة الُمصد رة وال . ؟.2هربعة هر،ل كما  عم اللبر

هر،دل ولدم ي هدر  ولمدااا وُصدفت الحفريدة بأنهدا لثعبدان ا  هربعدة. الُمكبرة 

وإاا قيدل إنهمدا صد يران ، فكدان يُمكدن تكبيرهمدا .  !!عليها إال اعنان فق  ؟؟

ملدم ، والدذراعان  11يولهما حسدب اللبدر  –كما ُكبصرت الِر،الن الللفيتان 

. فكان من الوا،ب تكبيرهما كعبات الو كحال الدِر،لين الللفيديصن  –ملم  14

وال شدو هنده لدو كدان للدِر،ليصن . ل الحفريدة؟؟فلمااا لم يُكبصرا لي هرا على هيك

. األمامييصن و،ود في الحفرية لَُصورا وظهرا كمدا ظهدرا الدِر،الن ايخدران 

ر األماميان ؟؟ ر الِر،الن الللفيان، وال يُصوص واض  من الو . !!فلمااا يُصوص

هن اللبر اختلقه التووريون على مقاسهم ، والحقيقة هن تلو الحفرية  ليسدت 

ن ا  ِر،لين وال لذ  هربعة هر،دل وإنمدا هدي هنهدا لسدحلية لهدا ر،دالن لثعبا

 : 3خلفيتان تشبه السحلية ايتية

 
      

ان بعض وسائل اكعالم اكرت هن تلدو الحفريدة المكتشدفة والتدي  ومنها     

ص ير الحجم لل اية، حيث ال يميدد يولده   ))هنها لثعبان ُاكرت هنه كان  قيل

وهدذا  .4((وال يميد حجم رهسه عدن حجدم ظفدر بشدر عن عشرين سنتيمترا 

الوددول يتناسددب مددع كثيددر مددن السددحالي التددي عدددد كبيددر منهددا قصددير الوددول 
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لكن يول الثعابين هكثر من الو فال الب هنهدا . سنتم  21 – 5يتراوح ما بين 

 .ايول من السحالي بكثير فمع مها يميد عن المتر الواحد 

 ))بالبرا يدل وقيدل هنهدا لثعبدان ُاكدر هنده كدان  ومنها هن الحفرية المكتشدفة   

صد ير الحجددم لل ايددة، حيدث ال يميددد يولدده عدن عشددرين سددنتيمترا وال يميددد 

لكدن ممدا يُشدكو فدي األمدر بدل ويُكذبده . 1((حجم رهسه عن حجم ظفر بشر 

اكرت هنه حسب العدالم الحفدر  لدون ريتش "  BBCالبي بي سي، " هن قناة 

)) ن يبتلع الفقاريات ، ويفترو الحيواندات بنداًء علدى كا"  الثعبان " هن الو 

فهل يُعقل هن ععبانا ص يرا بذلو الحجم يبتلع الفقاريدات . 2((محتويات البون

.  !!وبددذلو الوددول يفتددرو الحيوانددات ؟؟. !!ورهسدده قدددر هُصددبع إنسددان ؟؟

وبددذلو الحجددم يبتلددع الع ددام وتبقددى عشددرات الماليددين مددن السددنين فددي بوندده 

وهل بونده الصد ير ،ددا يمكنده احتدواء ع دام الفقاريدات التدي .دا الص ير ،

ال شدو إن الدو ال يصد  قولدده، وال . !!يبتلعهدا والحيواندات التدي يفترسددها ؟؟

،  إنده  !!فمدااا يعندي هدذا ؟؟. يُمكن لكائن صد ير بدذلو الحجدم هن يفعدل الدو

خدل فيده يعني هن األمر إما هنه ُملتلق وال هساو له من الصدحة، وإمدا انده هُد

ه  هن تلدو الحفريدة هدي لسدحلية وليسدت لثعبدان اصدال، وإنمدا . ما لديس منده

التووريددون هددم الددذين  وروهددا علددى مقاسددهم ، فهددم هصددحاب تدداري، حافددل 

 .  !!بالتمييف وال ش والتالعب

خبددرا قددال عددن  ومددن تلددو الشددواهد التددي تدددل علددى التالعددب بالحفريددة هن    

ويبلددد  يدددول اراعدددي الثعبدددان هربعدددة : ))يدددول اراعدددي الثعبدددان الممعدددوم 

كمددا هن : ))، لكددن خبددرا آخددر قددال3((ملليمتددرات، ور،ددال  سددبعة ملليمتددرات

قدميدده األمدداميتين يبلدد  يددول كددل منهمددا سددنتيمترا واحدددا، همددا المرفددق واليددد 

قددددارن وتدددددبر، ولمددددااا هددددذا االخددددتالف  .4((ملليمتددددرات 5فوولهمددددا معددددا 

 . !!الواض ؟؟

اكعالم عندما تكلمدت عدن تلدو الحفريدة المكتشدفة  ومنها هن بعض وسائل   

في البرا يل قبل هن تذكرها هشارت مع اللبدر ونفدس التداري، إلدى هن عالمدا 

خالل حفريات في متحف بألمانيا، إلى استنتا  مفاد  )) من بريوانيا توصل 
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 4مليدون سدنة، كدان يملدو  111و،ود ععبان عار علدى سدو  األرج مندذ 

 . 2البي بي سي لم يشر إلى الو لكن خبر. 1((هيراف

واضدد  هن الددذين هلحقددوا الددو اللبددر هددو ضددمن اللعبددة الملتلقددة، : هقددول     

فال الو العالم ُاكر اسمه، وال الحفريدات ُعرضدت . والو الكالم ال معنى له 

وقوله بأن الر،ل استنتج هو شاهد آخر . لنراها، وال قُدمت األدلة للن ر فيها

وعليده فتلدو المدماعم . نتا  وليس هدلة حفرية تُثبت الدوبأن األمر مجرد است

وإنمدا اللبدر . بير مقبولة وال قيمة لها في ميمان االستدالل العلمي الصحي 

هُلحق بحكاية حفرية البرا يل لتأييدها وتقويتهدا ضدمن خودة التودوريين فدي 

 .التحريف والتالعب والدعاية الكاابة للرافة التوور العيو 

ين ممددا اكرنددا  عددن حفريددة الثعبددان ا  األربعددة هر،ددل، انهددا وبددذلو يتبدد   

حفريدددة ليسدددت لثعبدددان هصدددال، وال هدددي حلقدددة تووريدددة وسددديوة كمدددا  عدددم 

التوور  عمرو شريف؛ وإنما هي لسحلية  ورها التووريون وتالعبوا بها 

وبهددا يكتمددل نقيددنا لمددماعم الر،ددل التووريددة . انتصددارا لعقيدددتهم التووريددة

 .لحياة وظهور األحياء وو،ود الحلقات االنتقالية الوسيوةالمتعلقة بنشأة ا

تجب اكشارة هنا إلى همور هامدة هدي مدن بداب  وقبل إنهاء المبحث األول  

التذكير والتنويه والرد على استدالل عمرو شريف بعلدم الحفريدات فدي قولده 

 . بالتوور العيو 

  عبددر ه منددة إن قددول التوددوريين بددالتوور العيددو: ربمددا يقددال: أولهااا    

يويلدة كددان حيلدة مددنهم للتهددرب مدن الموالبددة براليددة التودور عيانددا؛ فتولددب 

موقفهم القول بو،ود حلقات وسيوة، لكن بما هن الحفريات هعبتت عدم صحة 

قولهم بها ، هال يُمكدنهم التمسدو بدالتوور العيدو  والقدول بدالتوور السدريع 

 .  !!الفجائي ايني لضحياء، فيكون هذا هحسن لهم ؟؟

ال يص  القدول بدذلو التودور ، وهدو لدم يلدف عدن التودوريين وال  :أقول   

إن القددول . نسدو ، وهددم يعلمددون هن القددول بدده يددوريهم ويكشددفهم وال ينقددذهم 

بالتوور السريع والفجائي ايني ال يص  ألنه هوال إن القول به ظاهر الفساد 

ية ظهرت قبل اكنسان والبوالن ألن األحياء التي في  ماننا كالقرود والماش

فددأين . بماليددين السددنين ، لكنهددا لددم تتوددور إلددى اليددوم، وال رهيناهددا توددورت

وعانيدا إن اكنسدان يعدود تاريلده المكتدوب إلدى . التوور السريع والفجدائي؟؟

وعالثدا لقدد عبدت باألدلدة . قرنا ومع الو لدم يتودور وال رهيندا  تودور 21نحو 
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هن األحياء منذ عشرات ماليدين السدنين منهدا القوعية كما بينا  في كتابنا هذا 

من انقرج ولم يتوور وال تر  خلفا ، ومنها من ظهدر فجدأة وال سدلف لده، 

فاألحياء لم تتوور تدريجيا خالل . ومنها من بقي على حاله دون هن يتوور 

فدال يصد  القدول بدالتوور . تاريلها الوويل، وال توورت فجأة وال بسدرعة 

 . ل ال يص  القول به هصال ال بوول الممن وال بقصر ب. ايني وال البعيد

 

ربمددا يعتددرج التووريددون علددى موالبتنددا لهددم بالحلقددات  :األماار الثاااني     

االنتقاليددة الممعومددة بأندده ال يصدد  الموالبددة بهددا بدددعوى هنهددا كانددت كائنددات 

وسيوة ضعيفة ال تستويع هن تبقى محفوظة في الحفريات، فمن الوبيعي هن 

 . عليها ال نعثر

إنه اعتراج بايل قوعا وبيدر علمدي هصدال، وال يقولده إال ،اهدل  :أقول   

وهدي -هو صاحب هوى ، ألنه هوال فقد تم العثور على كائنات وحيددة اللليدة 

من ضمن الحفريات ولدم تتلدف وقدد اشدرنا إلدى بعيدها فدي الفصدل  –يرية 

ل نموها هدو بايدل وعانيا إن قوله بأن تلو الحلقات الوسيوة لم تستكم. األول

قوعا، ألنها لو لم تستكمل نموها لما حدث توورها الممعوم هصال، ولتوقف 

التوور الممعوم ولما توورت منها هحياء هخدرى مدن ،هدة، ولو،ددنا هعرهدا 

ألن الحلقددات الممعومددة . هييددا ب ددض الن ددر عددن اسددتكمالها لنموهددا هم ال 

يجعلها قادرة علدى البقداء   ترتب  هساسا بالكائنات الكبيرة وهي ع مية، وهذا

وعالثا إن تلو الحلقات الممعومة لو و،دت . في األماكن الباردة والحارة معا

. لكانت هقوى من التي توورت منها، ومن عم فهي هقدوى منهدا وهولدى بالبقداء

علما بأن القدول بالحلقدات االنتقاليدة هدي مدن خرافدات التودوريين ولدم تو،دد 

التوور بايل هصال ولم يحدث في الماضي وال  ليس ألنها ضعيفة وإنما ألن

كما هن السجل الحفر  هبول القول بو،ودها هصال، ألنه اعبدت . في الحاضر

ان األحيدداء لددم تتوددور ألنهددا ظهددرت فجددأة مددن دون سددلف، والتددي انقرضددت 

عاشت ولم تتوور عم انقرضت ولم تتر  خلفا، والتي بقيت حية إلى اليوم لم 

فتلو الحلقات الممعومة ليست مو،ودة هصال ليس . ا تتوور كما سبق هن بين

ألنهددا تحللددت ولددم تُحفددب فددي األرج وإنمددا لددم تو،ددد هصددال ، ألن التوددور 

 .العيو  نفسه لم يحدث وما هو إال من خرافات التووريين
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قدد هشدار إلدى هنده  كان التوور  عمدرو شدريف: -الثالث –األمر األخير      

صددبحت الحلقددات الوسدديوة بددين األحيدداء كثيددرة لمددا كثددرت الحفريددات فقددد ه

 .1ومتوفرة

نعم فقد كثرت الحفريات حتى قددرت بم دات الماليدين ، فهدل كثدر : هقول     

إن  عمه هذا سبق هن . معها و،ود الحلقات الوسيوة االنتقالية الممعومة ؟؟

منهدا بمدا هنده هعبتندا . بينا عدم صحته بالتفصيل بأدلة وشدواهد كثيدرة حاسدمة 

أدلة العلم والشرا بوالن القدول بدالتوور العيدو ، فهدذا يعندي قوعدا عددم ب

. و،ود تلو الحلقات الممعومة، فهدي ممعومدة وليسدت مو،دودة وال مفقدودة

ومنهددا شددهادة السددجل الحفددر  فقددد تبددين مندده عدددم و،ددود الحلقددات الوسدديوة 

ات فلو كان التوور الممعوم قد حدث فعال لو،ددنا ماليدين الحلقد. الممعومة 

ومنها اعترافات تووريين ملتصين في الحفريات وقد . الوسيوة باليرورة

ومنهدا ان الحفريدات . سبق اكر بعيها فيما تقدم فدي الفصدلين األول الثداني 

التي استشهد بها التوور  عمرو شريف بأنها تمثدل حلقدات انتقاليدة وسديوة 

حلقات وسديوة ولو كانت .تبين هنها ليست كذلو، وإنما هي نوا من األنواا 

. لتم العثور على الماليين من الحلقات الوسيوة التي تشبهها وتشهد لها بدذلو

وبما ان هذا لم يحدث دل علدى هنهدا ليسدت حلقدات وسديوة كمدا  عدم عمدرو 

 .شريف وهمثاله من التووريين

علمددا بددأن التوددور  عمددرو شددريف عندددما  عددم هن الحلقددات الوسدديوة قددد   

هشددار إلددى هندده هصددب  مددن اللوددأ ومددن العبددث  كثددرت لددوفرة لحفريددات فإندده

وهذا شاهد على و،ود الحلقة المفقودة، مما يدل علدى هن : فقال .الموالبة بها

  .2االحتجا  بها هصب  احتجا،ا باليا

لددديس األمدددر كدددذلو، إن الموالبدددة بالحلقدددات التووريدددة الوسددديوة : اقاااول    

ألن الحلقات الوسيوة . اللية واالحتجا  بها لم يعد باليا، وال فقد قيمته االستد

وألن الموالبددة بهددا همددر . لددم تو،ددد وال هصددبحت متددوفرة كمددا  عددم الر،ددل

ضرور  كعبات حدوث التوور العيو  الممعوم، وعدم توفرها هو دليدل 

لكددن التوددوريين لمددا هدركددوا الددو . حاسددم علددى عدددم حدددوث التوددور هصددال 

مدددن ،هدددة، وقممدددوا   عمدددوا ان الحلقدددات الوسددديوة متدددوفرة  ورا وبهتاندددا

االحتجدددا  بهدددا وهنقصدددوا مدددن قيمتهدددا لصدددرف خصدددومهم عنهدددا مدددن ،هدددة 

وهدددذا الددذ  فعلددده التودددور  عمددرو شدددريف فقدددد احددتج كثيدددرا بعلدددم .هخددرى
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الحفريددات لتأييددد قولدده بلرافددة التوددور لكندده هبفددل ههددم معوياتدده التددي تهدددم 

ة من التوور من ،هة، وقممه وح  من قيمته وتعلق بشبهات من علم الوراع

 . فعل الو تحايال وتالعبا وتهربا كما سنبينه الحقا .،هة هخرى

إن الو ت لي  وتحايل وتالعب وتهرب، ألنه لديس صدحيحا هنده تدم العثدور   

على حلقات وسيوة كثيرة، فهذا  عم بايل بمدا اعبتندا  بعددم حددوث التودور 

يين وألن كثيدرا مدن كبدار التودور. واستحالة و،دود تلدو الحلقدات الممعومدة

وألنده لدو كاندت . الملتصين في الحفريات اعترفوا بعدم و،ود تلو الحلقات 

. مو،ودة لو،ب هن يكون عددها كبيرا ،دا يقددر بدالماليين، وهدذا لدم يحددث

وألن الشواهد القليلة التي هوردها الر،ل كشواهد على الحلقات الوسيوة بينا 

 .هنها ليست كذلو وإنما هي هنواا قائمة بذاتها

 : نقض احتجال عمرو شريف بأشباه البشر الم عومين: ثانيا
احتج التوور  عمرو شريف بأشبا  البشدر الممعدومين فدي قولده بلرافدة    

هندده اكددر هن اكنسددان توددور مددن  فمددن الددو. التوددور العيددو  ودفاعدده عندده 

هشدددبا  اكنسدددان ولدددم يتودددور مدددن القدددردة العليدددا بيدددر المذنبدددة كالشدددمبانم  

وريال، فهمددا مددن هصددل واحددد  تفرعددا مندده ، وهصددلهما هددذا ير،ددع إلددى وال دد

القدرد الجندوبي : من هد الء هشدبا  االنسدان حسدب  عمده . 1الرئيسيات العليا

اكنسددان القددرد  الجنددوبي االفريقددي ، مددن هشددبا  القدددردة : اكفريقددي، وهددو

مددنهم حفريددة لوسددي ، وقددد كانددت لهددم هدوات بسدديوة مددن الع ددم . االفريقيددة

: ، مددنهم -هومددو –ومددنهم هييددا هشددبا  االنسددان مددن يبقددة اكنسددان . ر وبيدد

، واكنسان منتصب القامة، ومدنهم االنسدان العاقدل -الصانع -االنسان الحااق

ه الء ،علهم الم لف من اشبا  . النايندرتالي، كانت له هدوات ، ويدفن موتا 

ردة العليدا، اكنسان الذين هم هييا تووروا من اصل يجتمعدون عندد  مدع القد

ومددن .  2كيددف بددده الللددق: كمددا هددو مبددين فددي الشددكل الددذ  هورد  فددي  كتابدده 

هشبا  اكنسان توور اكنسان الحدالي حسدب  عدم الر،دل الدذ  نقدل مدا كتبده 

 .3التووريون عن ه الء األشبا  الممعومين

وعندما تكلم عن هشبا  البشر ومنهم اكنسدان منتصدب القامدة حسدب  عمده   

مكن اعتبار  الحلقة المفقودة بين اكنسان الصانع واكنسان الحديث اكر انه يُ 
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واكدر . وبها حسب  عمه يُرد على بعض الناو الذين صدعو  بالموالبة بها

 .1إنسان ،اوا: هن من بين الحفريات التي تمثل تلو الحلقة 

ومددن ههددم هدد الء األشددبا  ، إنسددان ،دداوا الددذ  اُكتشددفت : ))  وقددال هييددا   

وإاا . م باندونيسديا 1841عدام  -التي تر،ع إلى نصف مليون سنة –حفريته 

تمثال لدرهو إنسدان  رَت متحف التاري، الوبيعي بنيويور  فسيأخذ  شكل 

،اوا ، بفكه اليلم وحا،بيه الثقيليصن و،بهته المائلة للللف وتعبيرات و،هه 

عالعدة مدن ع مدة فلدذ وهل تعلم حقيقة حفرية إنسان ،اوا؟، إنها  . المتجهمة

مددع قدددر كبيددر مددن التليددل بوبيعددة  !هسددنان ، و،ددمء مددن ع مددة الجمجمددة

 .2((الحال

و عم هييا هن اكنسان توور عيويا من حيوان إلى إنسان من الناحية      

فاكنسدان حسدب  عمده هصدب  . الجسمية، لكنه لم يتوور من الناحية العقلية 

 .3بشرا بعقله ال بجسمه

حدوث التوور في األحيداء ومنهدا هشدبا   و عم هييا هن مما يدل على 

اكنسان والقردة العليا كالشمبانم  وهنهما توورا من اصل واحدد هدو و،دود 

 يادة تدريجية موردة في سعة تجويف الجمجمة مما يعكس  يدادة فدي حجدم 

سددنتمتر مكعددب وفددي اكنسددان  451مددن الددو حجددم مدد، الشددمبانم  . المدد، 

م، هشبا  اكنسدان كمدا  عدم الر،دل  وحجم  .4سنتمتر مكعب 1351الحديث 

سدنتمتر مكعدب، وحجدم مد، االنسدان  511: القرد الجنوبي اكفريقدي: كايتي

سدنتمر مكعدب، وحجدم إنسدان ناينددرتال الدذ  هدو  281:  -الصدانع -الحااق

سددنتمتر  1211 -1311: حسددب الر،ددل مددن اشددبا  االنسددان حجمدده مددا بددين

 . 5مكعب

هدلددة حفريددة هخددرى تجددمم بحدددوث : ))  كيددف بددده الللددق: وقددال فددي كتابدده  

التوور، مثل و،ود ،ما،م لهدذ  الكائندات تتددر  فدي سدعتها  وبالتدالي حجدم 

، عدم  -تسداو  حجدم مد، الشدمبانم  -سدم مكعدب 451الم، الذ  يش لها مدن 

سم مكعب حتى نصل إلى ،مجمتندا التدي تحدو   1111سم مكعب، عم  251

 . 6((سم مكعب تقريبا  13511ملا حجمه 
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هوال إن كددل مدددا قالدده التودددور  عمددرو شدددريف عددن تودددور  :وأقااول        

اكنسان من هشبا  البشر ومن قبلهم وو،ود الحلقة المفقودة  كدل الدو مدماعم 

مدن دون هن يدذكر ه   وشبهات وهباييل وهوهام نقلها عن إخوانه التووريين

يعجم عنها والمماعم ليست هدلة يُحتكم إليها وال . دليل صحي  يُثبت مماعمه

 .هحد 

إن كل ما قال الر،ل من مدماعم وخرافدات عدن تودور اكنسدان مدن : ثانيا   

هشددبا  البشددر وبيددرهم هعبتنددا بوالندده قوعددا بأدلددة العلددم والشددرا فددي الفصددل 

األول، وتبين هن األحياء ومنهدا اكنسدان ُخلقدت بدالللق اللداص ولدم تتودور 

ال نعيد نقينا لمماعمده  وعليه ف. من بعيها حسب شجرة التوور الممعومة

ولهدذا يجدب هن يكدون ردندا . وإبودال الكدل يسدتلمم حتمدا إبودال الجدمء . هنا

شامال مجمال هوال عم خاصدا مفصدال لجمئيدة مدن الجمئيدات إن تولدب األمدر 

 . الو 

التوددوريين ا للحفريدات القرديدة والبشددرية كمدا اكرهددا  إن تقسديمات :ثالثاا   

ن ، هدي تقسديمات بايلدة قوعدا وتُبولهدا عمرو شدريف وبيدر  مدن التودوريي

وهدي فدي الحقيقدة ليسدت ألشدبا  بشدر . حقائق السجل الحفر  كما بينا  سابقا

: وال ألشددبا  القددرود  كمددا  عددم التووريددون وإنمددا هددي علددى نددوعين فقدد  

فبالنسدبة للقرديدة فهدي كثيدرة .  -بشدرية -حفريدات قرديدة، وحفريدات إنسدانية

بالم دات، منهدا المنقدرج ومنهدا مدا هدو بداقؤ إلدى  ،دا ألن هنواا القدرود تُعدد

والشو ان القرود منها ما هو قليل الشبه مدن اكنسدان ، ومنهدا مدا هدو . اليوم

قريددب الشددبه ،دددا باكنسددان مددن الناحيددة الشددكلية والتشددريحية  كالشددمبانم  

وال وريال، واألورانجتون ،لكنها قرود مع هنها شبيهة ،ددا باكنسدان بالنسدبة 

ولذلو  فيص  وصفها بأنهدا القدرود الشدبيهة بالبشدر لكنهدا .ا من القرودل يره

وقددد بينددت الدراسددات . ليسددت بشددرا، وال يصدد  تسددميتها بددالقرود البشددرية 

المعاصرة هن المعم بو،ود حلقات وسيوة انتقالية بين اكنسدان والقدردة هدو 

 . ، وقد سبق هن بينا بوالنه بالتفصيل1 عم بايل

نوبق على البشدر، فهدم ه،نداو كثيدرة قدديما وحدديثا وربدم ونفس األمر ي    

االختالفات الشكلية المو،دودة بيدنهم فهدم كلهدم بشدر مدن بندي آدم، لكدنهم مدن 

،هة هخرى يشبهون القرود مدن الناحيدة الشدكلية والتشدريحية بنسدبة كبيدرة ، 

كدددبعض القبائدددل االفريقيدددة   –وبعدددض السدددالالت البشدددرية المو،دددودة اين 

. هكثر شبها بدبعض القدرود مدن بداقي األ،نداو البشدرية األخدرى -ةوالماليمي

وعليدده يصدد  وصددف السددالالت البشددرية بأنهددا تُشددبه القددرود شددكال فددي عدددة 

فالقرود . ،وانب، لكنها قوعا ليست قرودا، وال يص  تسميتها بالبشر القرود
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 من القدديم إلدى اليدوم كاندت ومدا تدمال شدبيهة بالبشر،والبشدر مندذ القدديم إلدى

كمدا هن كدال مدن البشدر والقدردة . اليوم كانوا يشبهون القرود وما  الوا كدذلو

والنتيجدة . يشبهون هييا األنعام فدي ه،هدمتهم وحواسدهم لكدنهم ليسدوا هنعامدا

ليسوا قرودا، والقرود على كثرة هنواعها  -على تعدد سالالتهم-هي هن البشر

ممعومة بين اكنسان ليست بشرا، وهذا يعني عدم و،ود الحلقات الوسيوة ال

 . والقرود ، وبين باقي األنواا كما بينا  فيما تقدم من هذا الفصل 

 

وهما  عم عمرو شريف بأن حفرية لوسي هي من هشدبا  القدردة االفريقيدة    

وقددد كانددت لهددم هدوات " اكنسددان القددرد  الجنددوبي االفريقددي"الددذين يمثلددون 

بددأن  لنددا  هعددال  وبمددا تبددين؛ فهددو  عددم بايددل بمددا ق1بسدديوة مددن الع ددم بيددر 

هو هحد هنواا القِردة المنقرضة ال هكثر  -لوسي  -القرد األفريقي الجنوبي ))

ودور البوولة في الن رية الداروينية من نصيب قرد منقرج يُدعى ...!! .  

ظهرت حفرياتده علدى يدد ريموندد ... ويعني القرد فجأة [ ...اوسترالوبتيكس]

ا ال يو،د فدارق بدين ع امده المكتشدفة وع دام ، ورسميً ...1424دارت سنة 

إلدى هن ،داء هشدهر .. لكن الداروينية ادعت هنه يمشي منتصدبًا .. الشمبانم  

علمددداء التشدددري  عالميًدددا  اللدددورد سدددالي  يكيرمدددان والبروفيسدددور تشدددارلم 

لوسدي  –وتبين هن القدرد األفريقدي الجندوبي .. هوكسنارد  وفندَّا هذا اكدعاء 

ندوا مدن القدردة  2511ويو،دد . اا القدردة المنقرضدة ال هكثدرهو هحد هندو –

.. من خاللها يسرح الدراوندة بملديالتهم كمدا يشداالون .. . بعيهـا منقرج 

كتبدت  1444العلدم والحيداة عددد مدايو : ولذا في المجلة الفرنسية الشدهيرة!! 

 .2"((الوداا يا لوسي:"بالمانشيت العريض 

 

شدبيه )) ب هيكلهدا فدإن الجدمء األكبدر منده علما بدأن حفريدة لوسدي المركد   

بجسددد القددردة وخصوصددا فيمددا يتعلددق باألصددابع الوويلددة المنحنيددة واأليددد  

نستنتج بشكل هفيدل مدن هدذ  العيندة وع دام . الوويلة والصدر قمعي الشكل

يدددها هنهددا كانددت تمشددي علددى مفاصددل هصددابع يدددها كمددا يفعددل الشددمبانم  

 .3((وال وريال اليوم

  

عددن إنسددان ،دداوا  وامااا بالنساابة لمااا قالااه التطااوري عماارو شااريف        

ومددن ههددم هدد الء األشددبا  ، إنسددان ،دداوا الددذ  اُكتشددفت ))  : الممعددوم كقولدده

وإاا . م باندونيسديا 1841عدام  -التي تر،ع إلى نصف مليون سنة –حفريته 
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تمثال لدرهو إنسدان  رت متحف التاري، الوبيعي بنيويور  فسيأخذ  شكل 

بفكه اليلم وحا،بيه الثقيليصن و،بهته المائلة للللف وتعبيرات و،هه  ،اوا ،

مدن ع مدة فلدذ وعالعدة هل تعلم حقيقة حفرية إنسان ،داوا؟، إنهدا . المتجهمة

مددع قدددر كبيددر مددن التليددل بوبيعددة  !هسددنان ، و،ددمء مددن ع مددة الجمجمددة

 .1((الحال

 

س صحيحا ولدم الممعوم لي" إنسان ،اوا" كل ما قاله الر،ل عن  :وأقول   

يثبت شيء منه، فال ُو،د كائن اسمه إنسان ،اوا، وال هو حلقة وسديوة، وال 

وكدل الدو مدن هوهدام . هو من هشبا  القرود وال من هشدبا  البشدر الممعدومين

ألندده هوال سددبق هن هعبتنددا بأدلددة الشددرا والعلددم هن . التوددوريين وتمويددراتهم

عانيددا سددبق هن ناقشددنا . األحيدداء ُخلقددت خلقددا خاصددا ولددم تتوددور مددن بعيددها

الر،ددل فددي قولدده بالحلقددات الوسدديوة بددين األحيدداء فيمددا بينهددا وبددين اكنسددان 

وسدددلفه الممعدددوم ؛ وتبدددين باألدلدددة الحفريدددة واعترافدددات البددداحثين والعلمددداء 

وهوضدحنا هييدا هن تلدو . الملتصين عدم و،ود الحلقات التوورية الوسيوة

قدات وهميدة ممعومدة نبتدت فدي الحلقات ليست حلقدات مفقدودة وإنمدا هدي حل

 .رالوو التووريين العتقادهم بالتوور العيو  

إن مثدال إنسدان ،داوا الممعدوم هظهدر هن التودور  عمدرو شددريف : عالثدا    

سار على يريقة اخوانه في التالعب وال ش وإخفاء الحقيقة تعصبا لعقيتدته 

حدتج بده علدى إنه كرر هنا ما فعله مع يائر األركيوبتركس، فقد ا. التوورية

هنه حلقة وسيوة بين المواحف والويور مع هنه كان يعلدم هنده عبدت هنده لديس 

وتفصديل الدو هدو هن مدن الشدواهد . كذلو وإنما هو يائر ك ير  من الويدور

مدن اخدتالق وتمويدر التودوريين ، " إنسدان ،داوا" التي تدل على هن حفرية 

الُملتلق ، لكنه  هن عمرو شريف احتج بإنسان ،اوا الممعوم ووصف تمثاله

وقصدتها . هبفل تاري، تلو الحفرية الذ  يكشف عن تمويرهدا وعددم عبوتهدا 

هعندداء عملدده فددي الجدديش الملكددي -الوبيددب الهولنددد  يددو،ين ديبددوا  هنهددي 

،اوا حيث عثر في قريدة تقدع علدى نهدر سدولو علدى )) سافر إلى  -الهولند 

جريهدا هندا  سدنة قوعة من فو سفلي وسن واحدة في الحفريدات التدي كدان ي

م علدى قوعددة مدن قحددف 1841عدم عثدر فددي العدام الدذ  يليدده سدنة ، م  1841

، ،مجمة مفلوحة ومنلفيدة وفيهدا بدرو  فدوق العيندين وبدرو  فدي الللدف 

، وكان واضًحا هنها ال تعود إلى إنسان عاد  حيث كان حجم الدماك ص يًرا 

  41لكن على بعدد و)وفي السنة التي تلت كل الو عثر في نفس تلو المنوقة 
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فتم صناعة اللبر ساعتها هن هذ  هدي ، على ع مة فلذ إنسان ( مترا تقريبًا

فدروص  التووريدون لهدذا اللبدر . 1((بقايا سلف قديم لإلنسدان األشدبه بدالقرود 

على هنه يمثل الحلقة المفقودة بين القرود والبشر وهصب وا على تلو الحفرية 

 .2صفات كاابة كعادتهم

مددر انكشددف بعددد عالعددين عامددا عندددما اعتددرف المددمور والملددادا لكددن األ    

و،د بالقرب من هدذ  الع دام وفدي نفدس المسدتوى مدن )) الدكتور ديبوا بأنه 

الوبقة األرضية ،ما،م بشرية عادية، وقبيل وفاته هعلن عن الحقيقدة وقدرر 

ربما كان قرد ،يبدون ولديس مللوقداً شدبيهاً باكنسدان علدى ( ،اوا)هن إنسان 

وهندده فددي ... مددا و،ددد  لددم يكددن إال ،مجمددة قددرد كبيددر)) وهن  .3((كيددالق ا

الوقددت نفسدده وفددي المكددان نفسدده و،ددد ع امددا تعددود بددال شددو إلددى اكنسددان 

 .4((الحالي

تلو هي حقيقة حفرية إنسان ،اوا، ال هي حفريدة إنسدان، وال هدي ألشدبا     

. ندواا القدرودالبشر وال ألشبا  القرود، وإنمدا هدي بعدض ه،دماء لندوا مدن ه

لكن التوور  عمرو شريف هبفل تاري، الحفرية وهسقوه واحدتج بالحفريدة 

فددان ر إلددى . علددى هنهددا صددحيحة تُمثددل حلقددة وسدديوة بددين اكنسددان وسددلفه

انتها يددة هدددذا التودددور  ومددددى بشدده وتالعبددده انتصدددارا بالبايدددل لعقيدتددده 

 . !!التوورية على حساب العقل والشرا والعلم 

 

التددي تدددل علددى هن حفريددة إنسددان ،دداوا مددن  -لشااواهد أيضااا وماان تلاا  ا    

هن حفريدة إنسدان  هن عمرو شريف نفسه اكدر – اختالق وتموير التووريين

،دداوا تتكددون مددن ع مددة فلددذ وعالعددة هسددنان ، و،ددمء مددن ع مددة الجمجمددة، 

مدع : ))  وهشار إلى دور الليال في تصوير تمثدال حفريدة إنسدان ،داوا فقدال

لكن مدا . ، عم سكت وكأن األمر عاد .5((ل بوبيعة الحالقدر كبير من التلي

يفرضه عليه الشرا والعقل والعلم ليس الو فق  ، وإنما عليده هن يُشدير إلدى 

هندده يسددتحيل هن تكفددي تلددو القوددع الع ميددة لمعرفددة الصددورة الحقيقيددة لددذلو 

اكنسان الممعوم ، وال يُمكن هن تكفي كعبات انده مدن هشدبا  البشدر، وال  هن 

وقددد . تكفددي لرسددم الددو التمثددال كدددليل علددى هندده يُمثددل إنسددان ،دداوا الممعددوم

وصف عمرو شريف تمثال إنسان ،داوا المو،دود بمتحدف التداري، الوبيعدي 

                                                 
1
نقد ن ريات التوور : و محمد برباب.على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  

 .على الشبكة المعلوماتية /    http://www.hurras.org:  منتديات حراو العقيدة، موقع
2
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3
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4
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تمثال لرهو إنسان ،اوا ، بفكده اليدلم وحا،بيده الثقيلديصن )) بنيويور  بأنه 

و هن واضد  مدن الد. 1((و،بهته المائلة للللدف وتعبيدرات و،هده المتجهمدة 

هذا التمثال هو من هوهام وخرافدات التودوريين ألنده ال يُمكدن بدأ  حدال مدن 

االحوال وضع صدورة صدحيحة هو قريبدة منهدا لدذلو اكنسدان الممعدوم مدن 

فمددن هيددن . خددالل ع مددة فلددذ وعالعددة هسددنان ، و،ددمء مددن ع مددة الجمجمددة 

 للتووريين ان الو االنسدان الممعدوم كدان لده فدو ضدلم، وحا،بدان عقديالن،

وهنددى لهددم الددو وهددم يعلمددون هن تلددو القوددع هقددر . و،بهددة مائلددة للللددف ؟؟

هلددديس كدددل الدددو كدددذب .  !!مكتشدددفها وممورهدددا انهدددا لقدددرد وليسدددت كنسدددان

وتحريف وبش وخداا؟، هليس من المستحيل معرفة صورة الكائن صداحب 

هلدديس القددول بإنسددان ،دداوا هددو خرافددة مددن خرافددات عمددرو . تلددو الع ددام ؟؟

التووريين؟، ولمااا سكت عمرو شريف عن تاري، وحقيقدة  شريف وإخوانه

تلددددو الع ددددام؟؟، ولمددددااا لددددم يعتددددرج علددددى التمثددددال الُملتلددددق المكددددذوب 

ر؟؟، ولمااا صددق مدا قيدل عدن الدو االنسدان الممعدوم؟ وهلديس مدن . والُمموص

ال ش واللداا والتموير القول بو،ود إنسان ،اوا، مدع هن الدو لدم يثبدت؟؟، 

سدان ،داوا عدم إلحاقده بأشدبا  البشدر هدو مدن اللدداا وال دش وهليس تسدميته إن

والتموير؟، فكيف هو إنسان ، عم يُلحق بأشبا  البشر؟؟، وهذا تناقض صارخ 

وإاا كدان . فإاا سمينا  إنسانا فهو ليس من هشبا  البشدر وال مدن اشدبا  القدرود

مدددن هشدددبا  البشدددر الممعدددومين فهدددو لددديس إنسدددانا وال يصددد  تسدددميته إنسدددان 

وهين االلتمام بدالمنهج العلمدي .  فلمااا هذا التالعب والت لي  وال ش ؟؟.،اوا

هليس مدا فعلده التووريدون مدع . الذ  يفرضه العلم على الباحثين والعلماء ؟؟

فداألمر كلده بدش وكدذب .  الو اكنسان الممعوم ليس من العلم في شديء ؟؟

،دل تسداءل ربدم ان الر. وتموير وت لي  انتصارا للرافة التودور العيدو 

مدن ع مدة فلدذ وعالعدة هل تعلدم حقيقدة حفريدة إنسدان ،داوا؟، إنهدا  : ))قائال

مددع قدددر كبيددر مددن التليددل بوبيعددة  !هسددنان ، و،ددمء مددن ع مددة الجمجمددة

لددم يددذكر إال ،انبددا واحدددا فقدد  مددن حقيقددة إنسددان ،دداوا الممعددوم، . 2((الحددال

 .!!وابفل هصلها وتاريلها،وآعارها 
 

عددن توددور المدد، عنددد القددردة  ا قالااه عماارو شااريفوأمااا بالنساابة لماا     

وهشباهها وعند هشبا  البشر واكنسان حسدب  عمده ، فهدي مدماعم وشدبهات 

واضدد  مددن كددالم : ألندده هوال. بايلددة ومتهافتددة وال هسدداو علمددي صددحي  لهددا

الر،دل هنده استشدهد فدي قولده بدالتوور العيدو  بداختالف هحجدام المد، بددين 

ا من قوله بتوور األحياء عامدة وتودور اكنسدان األحياء التي هوردها انوالق
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وبمدا هن األمدر كدذلو، وقدد سدبق هن . من اشبا  البشدر واشدبا  القدرود خاصدة

هعبتنا بأدلة الشرا وعلم الحفريات والوراعة والفيمياء هن مجموعات األحياء 

وانواعها ُخلقت بالللق اللاص ولم تتوور من بعيها، فإن هذا يعندي قوعدا 

ألن ما بُني على . الل الر،ل بحجم الم، في قوله بلرافة التووربوالن استد

 .بايل فهو بايل 

 

يجددب هن ال نسدداير الر،ددل فددي هوهامدده وخرافاتدده فددي االسددتدالل  :ثانيااا      

باالختالف والتشابه بين األحياء عامة وموضوا حجم الم، خاصدة، ألنده ال 

فهمدددا يبقيدددان . لللدددق االخدددتالف وال التشدددابه يثبتدددان التودددور وال ينفيدددان ا

ألن التوددور العيددو  . مو،ددودين سددواء قلنددا بددالللق هو بددالتوور العيددو 

الممعوم ال يُمكن إعباتده بداالختالف وال بالتشدابه وإنمدا ال يُثبدت إن كدان حقدا 

. هولها يريق الحفريدات المتدر،دة والمتصدلة دون انقوداا: إال بأربعة يرق

جارب الملبرية التي تُبت إمكانيدة ويريق الت. ويريق مشاهدة التوور عيانا

فيصدلنا الدوحي اكلهدي مدن : ويريق الوحي اليقيني. تووير األحياء ملبريا 

وكدل . يريق يقيندي قوعدي يُلبرندا بدأن هللا خلدق األحيداء بدالتوور العيدو 

هذ  الورق لم يثبدت بهدا التودور العيدو  الممعدوم ممدا يُثبدت قوعدا الللدق 

وعليه فال يص  استدالل الر،ل ب اهرتي  .اللاص ويُبول التوور العيو 

التشابه واالختالف  بين هحجام هملاخ األحياء التي اكرها ، وال يص  هييا 

 . االستدالل بهما في ه  ،انب من ،وانب التشابه واالختالف في األحياء

 

االخددتالف فددي هحجددام المدد، والجمجمددة بددين األحيدداء هددو همددر علمددا بددأن     

بدالتوور العيدو  الممعدوم بحكدم هن كدل كدائن لده ضرور  وال عالقدة لده 

كمدا هن التشدابه . يبيعته وِخلقته اللاصدة بده وفدق نوعده وبرمجتده الوراعيدة 

ضرور  من ،هة  حجم الم، بين األحياء فهو ضرور  هييدا فدي ،واندب 

. هخدرى بحكددم هنهددا كلهدا هحيدداء ومتشددابهة فددي كثيدر مددن وظائفهددا وه،همتهددا 

بدداالختالف وال بالتشددابه علددى التوددور لمجددرد  وعليدده فددال يصدد  االحتجددا 

وال قيمددة السددتدالل عمددرو شددريف علددى قولدده . و،ددود االخددتالف والتشددابه

فهدي هرقدام تصدف هحجدام هملداخ تلدو . بالتوور بأحجدام المد، التدي هوردهدا 

األحياء وال تثبت التوور هصدال، وال عالقدة لهدا بده؛ وإنمدا هدي هرقدام  تعبدر 

ئن حسدب برمجتده الوراعيدة وفدق الللدق اللداص ال عن يبيعة وِخلقة كل كدا

 .التوور العيو  الممعوم

وبناًء على الو فمعم التوور  عمرو شريف بأن اختالف هحجدام هملداخ    

تلو األحياء هدو دليدل علدى توورهدا هدو  عدم بايدل، ألن التودور الممعدوم 
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إنمدا هعبتنا بوالنه، وألن اختالف تلو األحجام سببه ليس التودور الممعدوم و

هو نتيجة ضرورية لوبيعة وِخلقدة كدل كدائن وفدق برمجتده الوراعيدة التدي ال 

فكل مدا فيهدا ي هدر لللدار ، وال يُمكدن ان ي هدر . تقبل الميادة وال النقصان

فمدن . على الكائن ما لديس فدي برمجتده كمدا سدبق هن بيندا  فدي الفصدل األول

خصائصده،  اليرور  هن يكون حجم دماك الفدأر يتفدق مدع يبيعتده فدي كدل

كما هنه من اليرور  هن يكون حجم دماك اكنسان يتفق مدع ِخلقتده فدي كدل 

ولذلو كدان مد، حجدم الفدأر بالنسدبة إلدى ،سدمه هكبدر مدن حجدم مد، . صفاته 

فال يصد  هبددا االستشدهاد . 1اكنسان بالنسبة لجسمه هكبر منه خمسة هضعاف

فاسدددة مددن فوريقددة الر،ددل بايلددة و. بأحجددام المدد، علددى التوددور الممعددوم

هساسددها وهددذا يعنددي بوددالن كددل مددا قالدده عددن خرافددة التوددور بدددعوى حجددم 

األملاخ، مما يثبت هييا صحة ما هعبتنا  بأن التوور الممعدوم بايدل هصدال 

بأدلدة العلدم والشدرا وال يصد  البحدث عدن الشدبهات والمدماعم بددعوى علددم 

. يفالوراعة، وعلم وظائف األعياء وبيرها كمدا فعدل التودور  عمدر شدر
 . ألن ما بُني على بايل فهو بايل قوعا

إن مما يثبت ما قلندا  ويُبودل مدماعم عمدرو شدريف فدي اسدتدالله  :ثالثا      

بدداختالف هحجددام المدد، علددى التوددور العيددو  الممعددوم  هندده هددو شلصدديا 

عندددما تكلددم عددن حجددم هملدداخ بعددض األحيدداء كاكنسددان، والحددوت األ رق، 

فإنده قدرر فدي " عدم صدار المد، عقدال " كتابده  وفأر الجيب وقدارن بينهدا فدي 

 .2((وهذا دليل آخدر علدى هن حجدم المد، لديس كدل القيدية : )) النهاية قائال 

وهذا اعتراف من الر،ل بأن االستدالل باختالف هحجام املاخ األحياء ليس 

دلدديال علددى التوددور، ويُسددق  كالمدده السددابق الددذ  احددتج بدده بددذلو فددي قولدده 

وهدو تصددديق لمدا قلندا  بأندده ال يصد  االسدتدالل بأحجددام بدالتوور الممعدوم، 
 . هملاخ األحياء على التوور الممعوم

ومن ،هة هخرى فإنه يتر،  لدد ص هن التودور  عمدرو شدريف فيمدا قالده     

عن هحجام هملاخ األحيداء واسدتدالله بهدا علدى التودور العيدو  ربدم عددم 

كدان عدن قصدد وسدابق صحة االستدالل بها عليده ؛ لدم يكدن عدن خودأ وإنمدا 

إصرار وترصد تعصبا لعقيدته التوورية ومن ه،لهدا بدشص وتالعدب وهخفدى 
 : الحقيقية بدليل الشاهديصن ايتيين

عن تباين وتددر  " هبي آدم " عندما تكلم عمرو شريف في كتابه  :أولهما   

هحجام هملداخ هشدبا  البشدر الممعدومين كددليل علدى التودور الممعدوم، كدان 

سنتمتر مكعب، وحجدم  511: ن حجم م، القرد الجنوبي اكفريقيمما اكر  ه
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سددنتمر مكعددب، وحجددم مدد، إنسددان  281:  -الصددانع -مدد، االنسددان الحددااق

لكنه عندما تكلم عدن الدو . 1سنتمتر مكعب 1211 -1311: نايندرتال ما بين

ليسدتدل علدى التودور الممعدوم بتبداين هحجدام " كيدف بدده الللدق " في كتابه 

مثل و،ود ،ما،م لهذ  الكائنات تتددر  فدي سدعتها  : ))ن مما قالهاألملاخ كا

تسدداو  حجددم مدد،  -سددم مكعددب 451وبالتددالي حجددم المدد، الددذ  يشدد لها مددن 

سددم مكعددب حتددى نصددل إلددى  1111سددم مكعددب، عددم  251، عددم  -الشددمبانم 

 .2((سم مكعب تقريبا  13511،مجمتنا التي تحو  ملا حجمه 

   

رن بددين قوليدده ؟، إندده هسددق  حجددم مدد، إنسددان فمددااا نالحددب عندددما نقددا    

نايندددرتال مددن قولدده الثدداني، الددذ  حجددم ملدده هكبددر مددن حجددم مدد، اكنسددان ، 

هكبر من )) واكرت الوبيبة الباحثة منى  يتون هن حجم م، نايندرتال البال  

فدالتوور  عمدرو .3 ((تقريبدا  %11معدل حجم الم، لإلنسان الحالي بنسدبة 

 - ورا وبهتاندا وتيدليال -له الثداني ليدوحي للقدارئ شريف هسق  الو في قو

بأنه يو،د تدر  فدي  يدادة هحجدام المد، مدن الشدمبا   إلدى اكنسدان مدرورا 

فلدو هورد . بأشبا  البشر، ليُدلل على صحة قوله بالتوور العيدو  الممعدوم

حجم م، نايندرتال ألظهر فساد اسدتدالله وعددم صدحة  عمده، ألنده سديكون 

ى عدددم و،ددود التدددر  الممعددوم، وعلددى عدددم صددحة قولدده دلدديال دام ددا علدد

 . بالتوور

، "هبدي آدم " استشهد في كتابيه  إن التوور  عمرو شريف: الشاهد الثاني 

ب داهرة التددر  فدي  يدادة هحجدام هملداخ األحيداء فدي " كيف بدده الللدق " و

هنها مدن األدلدة الحفريدة التدي   - ورا وبهتانا -قوله بالتوور العيو  و عم

عددم صددار المدد، " لكندده ترا،ددع عددن الددو فددي كتابدده . 4تجددمم بحدددوث التوددور

وهذا دليل آخر على هن حجم )) : وقال  -صنفه بعد الكتابيصن السابقيصن -"عقال

فلمااا وكيف كان حجدم المد، دلديال حفريدا ،ا مدا  .5((الم، ليس كل القيية 

بدددا  كيددف" علددى حدددوث التوددور الممعددوم، عددم بعددد عددام مددن تأليفدده كتدداب 

لم يبق دليال ،ا ما ، وهصب  الر،ل نفسده يُقلدل مدن قيمدة االسدتدالل " الللق

 . !!به، ولم يصب  حجم الم، يُمثل كل القيية ؟؟
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وبناًء على الشاهدين السابقيصن فهدل الر،دل تعمدد اكدر مدا قالده عدن حجدم      

 بدل تعمدد الدو ، ألن الموضدوا الدذ  تكلدم. الم،  هم هخوأ فيما اهب إليده ؟؟

وألن الر،ل يبيب ،راح ال يص  هن ي يب عنه . فيه معروف وليس صعبا 

وألندده اكرنددا فددي كتابنددا هدذا عشددرات الشددواهد التددي هعبتددت هن عمددرو .الدو؟ 

شريف كان يتعمد التموير وال ش والتالعب وإخفاء الحقيقة انتصارا لعقيدته 

 التووريدددة علدددى يريقدددة إخوانددده التودددوريين الدددذين سدددجلوا تاريلدددا حدددافال

 .!! 1بالتموير وال ش والتالعب واللداا وإخفاء الحقائق
 

إن  عم عمرو شريف بأن اكنسان توور ،سميا ال عقليا  : -رابعا -أخيرا   

فهو تفريدق ال دليدل عليده بندا  علدى هدوا  ، وفيده حدق وبايدل ، وفيده افتدراء 

وتفصدديل الددو ان الددو التفريددق ال يصدد  . علددى العلددم والشددرا والداروينيددة

ا، ألندده اعبتنددا بعشددرات األدلددة مددن علددم الحفريددات والوراعددة، والفيميدداء علمدد

فاألحياء كلهدا . وبيرها هن األحياء ُخلقت خلقا خاصا ولم تتوور من بعيها

وهمددا شدرعا فقددد بيندا فددي . منهدا اكنسدان لددم تتودور بأ،سددادها وال بأرواحهدا 

بدددالللق  الفصدددل األول بالنصدددوص الشدددرعية هن األحيددداء خلقهدددا هللا تعدددالى

اللاص ال بالتوور، وبينت بشكل واض  ودقيق وهكيدد هن اكنسدان خلقده هللا 

الذ  لم يقددم ه  دليدل . وهذا ينفي قوعا مماعم الر،ل. بيديه بجسمه وروحه

صحي  يثبت قوله بلرافة التوور هوال، وال قدم دليال علميا وال شرعيا يُثبت 

وعليدده فددنحن هنددا ال . ليدداصددحة تفريقدده وقولدده بتوددور اكنسددان ،سددديا ال عق

 .نويل في مناقشة الر،ل في هوهامه وشبهاته، ألن ما بُني على بايل فبايل

 

احتجا  عمرو شدريف بأشدبا  البشدر يتبين منه هن  وإنهاء  للمبحث الثاني    

الممعدومين وحفريداتهم فدي قولده بحددوث التودور العيدو  الممعدوم، كددان 

ات وخرافددات التوددوريين حسددب وشددبهاحتجا،ددا بددايال هقامدده علددى هوهددام 

شجرتهم التوورية التي اختلقوها ووضعوها على مقاسهم ربم ملالفتها لعلم 

فكددان مددن نتيجددة الددو هن تبددين فسدداد وتهافددت .الحفريددات وبيددر  مددن العلددوم

اسدددتدالل الر،دددل بحفريدددة لوسدددي، وإنسدددان ،ددداوا، وعددددم صدددحة احتجا،ددده 

 .العيو  الممعوم باختالف هحجام هملاخ األحياء كدليل على التوور

 :نقض احتجال عمرو شريف بعلم األحياء الج يئي : ثالثا
علدم األحيداء  -توسع التودور  عمدرو شدريف فدي احتجا،ده بعلدم الوراعدة   

في قوله بلرافة التوور العيو ، وهوال  ههمية كبيرة بدعوى هنه  -الجمي ي
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ته حاسدمة يُمثل هقوى األدلة على حدوث التوور العيو  الممعوم، وهن هدل

 عدددم هن بيدددر  فمدددن الدددو هنددده. ونهائيدددة وتجددداو ت ادلدددة العلدددوم األخدددرى

ينفدي التودور تمامدا  -علم األحياء الجمي دي-الملتصين يرون هن علم الوراعة

الدددليل )) ، لكددن الصددواب عكددس الددو فالمتلصددل يددرى هن فددي هددذا العلددم 

ه ويتمثدل الدو حسدب  عمده فدي التشداب.1((النهائي على صحة فكدرة التودور

يبيعدة المركبدات الجمي يدة المكوندة )) الكبير بين ،ميدع الكائندات الحيدة فدي 

ولتأييد  عمده  .2((للالياها سواء من ناحية تركيبها او كيفية قيامها بوظائفها

استشهد بدراسة للتوور  فرانسم كدولنم ووافقده فيمدا اهدب إليده، فكدان ممدا 

دلدة التدي تقددمها علدوم وقد ،علْت هذ  الدراسة من األ: )) قاله عمرو شريف

التششري  والحفريات على حدوث التوور هدلدة عانويدة بالمقارندة إلدى األدلدة 

 .3((التي ال يُمكن ردها والتي يُقدمها علم البيولو،يا الجمي ية

 

فدي إعباتده (( الددليل الدذ  ال يُددحض )) و عم هييا هن علم  الوراعة قدم     

مفهوم التوور من البيولو،يا )) هصب  و. 4السلف المشتر  في نشأة اكنسان

علددى حددد قددول (( كمفهدوم كرويددة األرج ومركميددة الشددمس فددي علددم الفلددو 

مدددن يحجدددم علدددى هللا هن : )) والدددذ  قددال هييدددا.5التوددور  فرانسدددم كدددولنم

يستلدم آلية التوور في خلق اكنسان ، إنها آلية للللق ال ينكرها ُمتعمق فدي 

التودددور هصدددب  اين مدددن علدددوم )) هن  و عدددم هييدددا.6((علدددم البيولو،يدددا 

ومنددذ الربددع األخيددر مددن القددرن العشددرين هصددبحت . البيولو،يددا الجمي يددة 

مسدداهمة علددم التشددري  المقدداِرن وعلددم األ،نددة والحفريددات مددن المسدداهمات 

 .7((الهامشية

 

التي تحددد العالقدات بدين هندواا  -التوورية -و عم هييا هن شجرة الحياة    

يعدد للحفريدات دور )) م الوراعة رسدمها بدقدة متناهيدة ، ولدم األحياء هعاد عل

ويعندي بالعالقدات الحلقدات الوسديوة بدين . 8((كبير في تحديد العالقدات بينهدا
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لكنه هشدار هييدا إلدى ان علدم الحفريدات علدم حقيقدي منيدب  . هنواا األحياء

 .1، لكن المادة العلمية تنقصه((تجمم بحدوث التوور)) وتيمن حفريات

 

وهخيرا قرر عمدرو شدريف هن مع دم األدلدة التدي اعتمدد عليهدا فدي قولده     

)) بدددالتوور العيدددو  مدددن علدددم الحفريدددات والتشدددري  المقدددارن وبيدددر  قدددد 

هصبحت فدي امدة التداري، ، وانتقدل التودور إلدى ملعدب البيولو،يدا الجمي يدة 

ومن عدم هصدب  رفدض الللقدويين لمفهدوم التودور بنداء علدى . ،ملة وتفصيال

د األدلة السابقة ال لدموم لده وال داللدة لنتائجده ، فقدد ،داء علدم البيولو،يدا تفني

 .2((الجمي ية باألدلة األقوى واألبقى والتي ال تُدحض

 

ملي ة بالتحريف والتالعب وال ش  هي شبهات ومماعم تلو األقوال: أقول   

، للرافددة التوددور الممعددوم باسددم علددم األحيدداء وبالدعايددة الكاابددة، والتدددليس

لكنهدا تيددمنت مددن ،هددة هخددرى حقددائق تهددم التوددور لددم يُصددرح بهددا عمددرو 

وهي هقوال ال تحمل ه  دليل صحي  يثبت خرافة التوور العيو  . شريف

وهددذا خددالف مددا ت دداهر بدده التوددور  عمددرو شددريف بالتوبيددل والتمميددر .

للرافة التوور بدعوى هن علم الوراعة قدم األدلة النهائية على عبوت التوور 

عيدددو  الممعدددوم تجددداو  بهدددا شدددواهد ومعويدددات العلدددوم األخدددرى التدددي ال

 : وفيما يلي تفصيل الو . تجاو ها الممن حسب  عمه

إن قددول الر،ددل بددأن هدلددة علددم الحفريددات والتشددري  هصددبحت عانويددة  :أوال  

وهامشية في داللتها على التوور العيو ، وهن الحفريدات لدم يعدد لهدا دور 

ه  تحديددد الحلقددات الوسدديوة -بددين هنددواا األحيدداء كبيددر فددي تحديددد العالقددات

، وان مع مها هصب  في امة التاري،، ولم يعد لهدا الدو بالمقارندة إلدى -بينها

ما قدمته هدلة علم الوراعة في إعبات التوور؛ هو قول يهدم التوور العيو  

 : الممعوم وال يُقويه وال يُثبته بدليل الشواهد ايتية

 

،ل قد قال بأن علم الحفريات يقدم األدلة الصدحيحة علدى ، كان الرأولها     

لكندده عدداد . التودور العيددو  بدل وتيددمن هدلددة تجدمم بحدوعدده حسددب  عمده

. وقددرر هن هدلتدده اين هصددبحت عانويددة وهامشددية ومع مهددا فددي امددة التدداري،

فدإن كاندت األدلدة الحفريدة صدحيحة . فلمااا بيصر موقفه ؟، ومااا يعني الو ؟

توور العيو  الممعوم فال يص  تقميمها وال الترا،دع عنهدا ، في إعباتها لل

وإن كانت ليست كذلو فيجب تقميمها والترا،ع عنها بل والتللي عنها ألنها 
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وبما هن الر،ل يعن فيها، وقممهدا، وهمشدها و،علهدا عانويدة، فهدذا . ال تُثبته

تها اعتراف واض  منه بأن األدلة الحفرية ليست صحيحة وال قوعية في إعبا

وهذا نقض لمواقفده السدابقة التدي قدال فيهدا بدأن الحفريدات . للتوور الممعوم

تثبددت التوددور بأدلددة صددحيحة و،ا مددة مددن ،هددة ، واعتددراف ضددمني بددأن 

وإال لمدااا . الحفريات ناقية للتوور وُمثبتة للللق اللداص مدن ،هدة هخدرى

ن منهدا؟؟ ليهدا إنده انقلدب ع. انقلب عليها عمرو شريف وقممها وهمشها وهوص

اعتدرف ميدورا بدأن  بعدما تبين له انها تنقض عقيدته التوورية، بددليل هنده

 . 1((تتهاوى في ،انب مثل سجل الحفريات ... األدلة على التوور )) 

 

مددن األدلددة الحفريددة وتقميمهددا  عمددرو شددريف إن تهددوين: الشاااهد الثاااني   

تراف بقوتها وتهميشها في داللتها على التوور الممعوم ال يتيمن فق  االع

في إعبات الللق اللاص؛ وإنما يهدم هييا تعلقه بعلدم الوراعدة واسدتنجاد  بده 

يهددم الدو . وبلو  فيه بدعوى هنه يحمل األدلة الحاسدمة علدى إعبدات التودور

ألندده يسددتحيل ان تتندداقض العلددوم فددي حقائقهددا ، فددالعلوم واحدددة، والحقيقددة 

فهددذا مسددتحيل عقددال وشددرعا الواحدددة ال تتعدددد ،معدداً بددين الصدددق والكددذب، 

وبمددا هن علددم الحفريددات لددم يقدددم األدلددة الحاسددمة والقوعيددة علددى .  وواقعددا 

التوددور ، وإنمددا كانددت هدلتدده م يدددة للللددق اللدداص، فإندده يسددتحيل هييددا هن 

يكون علم الوراعة مناقيدا لعلدم الحفريدات وال يُمكدن هن يُثبدت التودور الدذ  

وهكدذا يكدون التودور  . تنا  في كتابنا هدذانفا  علم الحفريات، وهذا الذ  هعب

عمرو شريف قد هدم عقيدتده التووريدة مدن حيدث هراد هن ينتصدر لهدا  بعلدم 

الوراعددة وينقددذها مددن حقددائق علددم الحفريددات التددي هدددمت التوددور العيددو  

األدلددة علددى )) بددأن الممعددوم كمددا بينددا  وباعترافدده المحتشددم عندددما اعتددرف 

 .2((مثل سجل الحفريات  تتهاوى في ،انب... التوور 

 -شدددجرة الحيددداةقدددول عمدددرو شدددريف بدددأن  إن: الثالاااث -الشااااهد األخيااار   

التي تحدد العالقات بين هنواا األحيداء هعداد علدم الوراعدة رسدمها  -التوورية

؛ 3((يعد للحفريات دور كبير في تحديد العالقدات بينهدا)) بدقة متناهية ، ولم 

ال ي يددد نشددأة الحيدداة وتنوعهددا حسددب هددو اعتددراف مندده بددأن علددم الحفريددات 

الشددجرة التووريددة، وال يُقدددم األدلددة التددي تثبددت و،ددود الحلقددات التووريددة 

وهددذا االعتددراف هددو نقددض للرافددة التوددور . الوسدديوة بددين هنددواا األحيدداء 

واعتددراف بددالللق اللدداص، ونقددض لمددا كددان قالدده سددابقا عندددما هصددر علددى 

وهدو اين . بدين هندواا األحيداء و،ود حفريات وهحيداء تمثدل حلقدات وسديوة
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يددنقض الددو ويُثبددت صددحة نقدددنا لدده بمددا هوردنددا  مددن هدلددة وشددواهد وهقددوال 

العلماء في اعترافهم بعدم و،ود الحلقات الوسيوة، وهشرنا إلدى انهدا حلقدات 

 .ممعومة وليست حلقات مفقودة

وهمددا  عمدده بددأن علددم الوراعددة هددو الددذ  تددولى إعددادة رسددم شددجرة التوددور   

. د العالقات بين هنواا األحياء، فهو ت لي  وتالعب وتهرب من الر،لوتحدي

ألنه يستحيل هن يقرر علم الوراعة ما نفا  علم الحفريات ، وألنه سبق هن بينا 

هن علدددم الوراعدددة يثبدددت الللدددق اللددداص ال التودددور، وسدددنبين قريبدددا تهافدددت 

 .ةوبوالن شبهات الر،ل التوورية التي تمسو بها بدعوى علم الوراع

 
وتجددب اكشددارة هنددا إلددى هن التوددور  عمددرو شددريف عندددما هدددم عقيدتدده    

م األدلدة  التوورية من حيث يدر  هو ال يدر  وانتحر معهدا هييدا عنددما قدمص

ن منها و،عل مع مها في امة التاري، ألنها لم تصدب   الحفرية وهمشها وهوص

هنده دالة على التوور العيو  بأدلة صدحيحة وحاسدمة حسدب  عمده؛ ومدع 

تتهداوى فدي ... األدلدة علدى التودور )) بدأن عاد ونقض الدو عنددما اعتدرف 

فإنه مدن ،هدة هخدرى و،ده كالمدا م شوشدا   .1((،انب مثل سجل الحفريات 

ومدددن عدددم هصدددب  رفدددض : ))ومددداكرا للقدددائلين بدددالللق اللددداص عنددددما قدددال

داللدة  الللقويين لمفهوم التوور بناء على تفنيد األدلة السابقة ال لموم لده وال

لنتائجه ، فقد ،اء علم البيولو،يا الجمي يدة باألدلدة األقدوى واألبقدى والتدي ال 

قال لهم الدو بشدا وتحدايال محاولدة منده ليحدرمهم مدن االسدتفادة . 2((تُدحض

مدددن حقدددائق علدددم الحفريدددات التدددي تنفدددي التودددور وتثبدددت الللدددق ، ولكدددي ال 

ات ومددماعم ،ديدددة يَسددتثمروا اعترافدده ضددد  ، وليددنقلهم ويددم  بهددم فددي شددبه

تتعلدق بعلدم الوراعدة بدددعوى هنده تيدمن هدلدة ،ديدددة قويدة حاسدمة فدي إعبددات 

 . التوور العيو  الممعوم

 

إن قول عمرو شريف بأن التوور العيدو  هصدب  ،دمءا مدن علدم  :ثانيا   

األحياء  ومحوريا فيه كمحورية كروية األرج في علم الفلدو ، هدو قدول ال 

فأمدددا موضدددوعا . بشدددهادة كثيدددر مدددن العلمددداءيصددد  موضدددوعا وال منهجدددا و

فموضوا التوور الممعوم هو ماضي األحيداء، لكدن موضدوا علدم األحيداء 

حاضدددر األحيددداء، وهدددذا االخدددتالف الحاسدددم والجدددوهر  يددد د  حتمدددا إلدددى 

فيصدب  موضدوا ماضدي األحيداء . االختالف في المنهج واألهميدة والنتدائج 

يلدر  موضدوا التودور حتمدا مدن  هو علم الحفريات ال علم األحياء، وبهذا
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علم األحياء وال يصب  ،وهريا وال محوريا في علم األحيداء ،وإنمدا هدو مدن 

األمور الجانبيدة التاريليدة مدن علدم األحيداء عدم يتجداو   إلدى دراسدة احدوال 

 -فال يُمكن هن يكدون موضدوا التودور . األحياء ويبيعتها حاضرا ال ماضيا

األحيدداء، وإنمددا هددو مددن علددم الحفريددات محوريددا فددي علددم  -ماضددي األحيدداء

وبهذا ال يصب  لموضوا التوور هية قيمة عملية . والتاري  الوبيعي لضحياء

والددليل القوعدي علدى . ، وال فائدة منه ، وال يتوقف عليه علم األحياء هصدال

الو هننا نجد علماء األحياء كلهم يدرسدون هدذا العلدم ربدم اخدتالف عقائددهم 

. وور العيو  بين الرفض والقبول، وبين مقاومتده وتأييدد ومواقفهم من الت

فلددو كددان التوددور محوريددا فددي علددم األحيدداء ومحوريددا فيدده مددا اختلددف علمدداء 

 .  األحياء فيه بين الرفض والقبول، وبين التأييد والمعارضة

 

وهما من ،هة المنهج، فدال شدو هن االخدتالف فدي الموضدوا يد د  احتمدا    

مددنهج، ألن موضدوا ه  علدم هددو الدذ  يفدرج منهجدده إلدى االخدتالف فدي ال

وعليدده فمددنهج التوددور العيددو  الممعددوم هددو مددنهج بيددر . الددذ  يتفددق معدده

مباشر يتعامل مع آعار األحيداء وال يسدتويع هن يدتحكم فيهدا ليُعيددها ويجدر  

عليهددا التجددارب؛ لكددن مددنهج علددوم األحيدداء خددالف الددو، فهددو مددنهج مباشددر 

، فيتعامل مع األحيداء ال مدع األمدوات ، ويسدتويع يتعامل مع حاضر األحياء

 . هن يتحكم في ظواهرها ويجر  عليها تجاربه مباشرة وبسهولة

 

وبذلو يتبين هن منهج التوور العيدو  الممعدوم لده مدنهج خداص بده هدو    

،ددمء ال يتجددمه مددن مددنهج علددم الحفريددات ولدديس مددن مددنهج علددم األحيدداء إال 

. مدع منداهج علدوم هخدرى  لكنده لديس منهدا عرضا هو تقايعدا كمدا قدد يتقدايع

وبما هن التوور العيو  الممعوم ملدالف لعلدم األحيداء موضدوعا ومنهجدا 

وال يصد  . فال يُمكن هن يكون ،مءا اساسيا من علم األحياء وال محوريا فيه

. التوور العيو  انتقل ،ملة وتفصيال إلى علم األحيداء الجمي ديالقول بأن 

قوله إال ،اهل ، هو معاند،  هو صاحب هوى قاله ل ايدة فهذا كالم بايل وال ي

 -وعليه فمهما توورت العلوم فسيبقى موضوا التودور العيدو . في نفسه 

،مءا ال يتجمه من علم الحفريات ، وهمدا عالقتده بعلدم األحيداء  -على بوالنه

وبير  من العلوم فهي عانوية وليست هساسية يلتقدي معهدا فدي تقايعدات لكنده 

 . ا هساسيا منها ليس ،مء

 

المتعلقدة بمكاندة التودور الممعدوم فدي علدم  واما بالنسابة لشاهادت العلمااء  

األحياء وعالقتده بده ، فمدع هن مدا قالده التودور  عمدرو شدريف منتشدر بدين 
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العلماء التووريين بسبب عقيدتهم التوورية إال هنه ُو،د من العلماء من انكر 

مددنهم العدددالم . ي علددم األحيددداءكددون التودددور العيددو  هساسددديا ومحوريددا فددد

فقدد اتلدذ موقفدا  -عيو األكاديمية األمريكية للعلدوم –األمريكي فليب سكيل 

بدددأن التوددور هدددو حجدددر األسدداو فدددي البيولو،يدددا  ))ملالفددا لمدددا يُددروص  لددده 

 .1!((إنه ال يمثل ههمية تذكر : التجريبية فيقول 

 

لو،يدددا بمدرسدددة رئددديس قسددم البيو -ومددنهم عدددالم األحيددداء مددار  كرشدددنر    

 111فدددي الواقدددع، وعلدددى مددددى السدددنوات الدددـ :  )) ، قدددال -هدددارفرد للودددب 

إال : الماضددية، وقددد تقدددمت هبلددب فددروا البيولو،يددا باسددتقالل عددن التوددور 

البيولو،يدا الجمي يدة، والكيميداء الحيويدة، علدم !! البيولو،يا التوورية نفسها 

 . 2(( !!ار وظائف األعياء، كلها لم تتلذ التوور في االعتب

إن التفسديرات المباشدرة هدى : )) ومنهم الوبيب مايكل كورونيا ، يقدول      

ما نحتا،ة للتشليل والعدال ، وهن التفسديرات المتعلقدة بالنشدوء واالرتقداء 

ضددعيفة، واألهميددة السدددريرية للوددب التوددور  فدددى هفيددل الحدداالت بيدددر 

رسة الوب تشليصدا فال اهمية للتوور الممعوم في مجال مما. 3!! ((م كدة

 . وعال،ا ونتائج

كثيدددر االنتشدددار بدددين علمددداء األحيددداء واشدددار هحددددهم إلدددى هن الدددو الدددمعم   

يتوارعونه لسانا وتعصبا للتوور العيدو  الممعدوم ربدم هنده همدر  ائدد وال 

موضدوا التوددور يحتددل مكانددا خاصددا ” : ))ههميدة لدده علميددا وتجريبددا ، فقددال

حيث في الوقت الذ  يتفدق فيده ال البيدة . ومتناقيا في مجال البيولو،يا ككل

علمداء األحيداء مدع القدول المدأعور لثيودوسديوو دوبجانسدكي ( مدن)الع مى 

” ال شيء في علم األحياء من الممكن هن يُفهم إال على ضدوء التودور ” بأن 

فإن مع مهم يمكنهم هداء عملهم بكفاءة تامة لحسن الحب دون اكشارة بشكل 

ت هدر كفكدرة توحيدد لهدم ال ( التوور)فكلمة !! توورية خاص إلى األفكار ال

فددالتوور . 4!! ((” بنددى عنهددا، ولكنهددا فددي الوقددت نفسدده فكددرة  ائدددة لل ايددة 

العيو  الممعوم ليس هصيال في علم األحياء، وإنما هقحمه التووريون فيه 

ب يدددر حدددق لددديس ألنددده ،دددمء هساسدددي منددده، وإنمدددا ألنددده هصدددب  عقيددددة عندددد 
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و  فيه اقحامدا انتصدارا وتعصدبا لده مدع هنده لديس ضدروريا التووريين فأقحم

 . لعلم األحياء 

 

إن ممددا يُبوددل  عددم عمددر شددريف بددأن علددم الورعددة هعبددت التوددور  :ثالثااا   

العيددو  بأدلددة حاسددمة ونهائيددة هددو اندده تبددين مددن نقدددنا للرافددة التودددور 

ه بيندا ألن. ال يو،د وال علم واحد يُثبته بدليل صحي  وال برا، العيو  هنه 

بأدلة العلم والشرا بوالن القول بدالتوور قوعدا، واتيد  هن حقيقدة التودور 

. العيددو  الممعددوم هددو هندده خرافددة باسددم العلددم عامددة وعلددم الوراعددة خاصددة

وسيتبين الحقا هن التوور  عمرو شريف لن يسدتويع تقدديم وال دليدل واحدد 

نده سديعترف بدل إ. صحي  من علم الوراعة يُثبت به حدوث التوور الممعدوم

. الحقا بأن التوور العيو  ليس حقيقة علمية وال يُمكدن إعباتده بأدلدة قوعيدة

مما يعني هنه من اللوأ والتالعب واالفتراء على العلم عامة، وعلدم الوراعدة 

خاصة القول بأن هدذا العلدم األخيدر يُقددم هدلدة علدى حددوث التودور ال يُمكدن 

 .و شريفردها ودحيها حسب على حد  عم التوور  عمر

 

وبمدا هن األمددر كددذلو فلديعلم التوددور  عمددرو شدريف وإخواندده هن ال علددم    

الوراعددة وال علددم الحفريددات، وال علددم األ،نددة وال بيددر  مددن العلددوم يُثبدددت 

فدي الفصدلين األول  -التوور العيو ، ألنه هعبتندا بعشدرات األدلدة الحاسدمة

وهنده . لعلدم اصدال هن التوور العيو  الممعوم خرافة وليس مدن ا -والثاني

ال يُمكن رصد  وال إعباته بالتجربة وال بالتاري، ، وال بدالواقع ، وال بالشدرا 

ولكدي يصدب  . ،وال بالعقل، ومن هذا حاله ليس علما وإنما هو وهدم وخرافدة

التوور العيدو  الممعدوم حقيقدة علميدة يجدب ان ال يُثبدت بمجدرد المدماعم 

هولهدا : األربعدة ايتيدة هو ببعيدها والشدبهات، وإنمدا يجدب هن يُثبدت بدالورق

ويريددق . يريددق الحفريددات المتدر،ددة والمتصددلة دون انقودداا بددين األواا

ويريق التجارب الملبرية التي تُبدت إمكانيدة تودوير . مشاهدة التوور عيانا

فيصلنا الدوحي اكلهدي مدن يريدق : ويريق الوحي اليقيني. األحياء ملبريا 

وكددل هددذ  . خلددق األحيدداء بددالتوور العيددو يقينددي قوعددي يُلبرنددا بددأن هللا 

الورق لدم يثبدت بهدا التودور العيدو  وإنمدا نقيدته بنوعيده وهعبتدت الللدق 

فال يو،د وال دليل واحد يُمكنه هن يثبت التوور العيو  ممدا يُبدين  .اللاص

مدى افتراء عمرو شريف وتحريفه في  عمه بدأن التودور العيدو  هصدب  

. ة األرج ومركمية الشدمس فدي علدم الفلدو مركميا في علم األحياء ككروي

إندده ال مجددال للمقارنددة بددين األمددريصن ، وإنمددا هددو كددذلو عنددد التوددوريين ألن 

 .التوور عندهم هصب  عقيدة، فهم يتعصبون له تدينا به وله
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علدم األحيداء  -إن  عم التودور  عمدرو شدريف بدأن علدم الوراعدة :رابعا    

لددة نهائيددة وهعدداد رسددم شددجرة الحيدداة اعبددت التوددور العيددو  بأد –الجمي ددي 

انه اعبت بمعنى . 1التوورية بدقة متناهية ، وحدد العالقات بين انواا األحياء

هددو  عددم بايددل قوعددا، وفيدده تالعددب وتلبدديس . الحلقددات التووريددة الوسدديوة

 : وافتراء على علم الوراعة بدليل الشواهد ايتية

أدلة علم الحفريات وعلم الشرا لقد سبق هن تبين في الفصل األول ب: هولها   

بوددالن  القددول بددالتوور العيددو  وهن األحيدداء ظهددرت الللددق اللدداص ال 

وبما هن األمر كذلو فيستحيل هن ينقض علم الوراعة وال بيدر  مدن . بالتوور

العلدددوم مدددا هعبتددده الشدددرا وعلدددم الحفريدددات ألن العلدددم واحدددد ، وال يُمكدددن هن 

 .تتناقض حقائقه

 

هعبتنا سدابقا هن هدلدة علدم الوراعدة حاسدمة فدي نفدي التودور  :الشاهد الثاني   

مسدتوى الصدب يات والمورعدات والحمدض الندوو  العيو  الممعدوم علدى 

فتوابقدت مدع هدلدة السدجل الحفدر  فدي إعبدات . والبرمجة الوراعيدة المشدفرة 

وبمدا هن األمدر كدذلو فدال يُمكدن هن يكدون علدم . الللق اللاص ونفي التودور

قيا مع نفسه، فينقض الللدق اللداص ويُثبدت التودور العيدو  الوراعة متنا

األمددر الددذ  يدددل علددى هن مددماعم عمددرو شددريف المتعلقددة بعلددم . الممعددوم

الوراعددة مددا هددي إال شددبهات  ائفددة ومتهافتددة وال يُمكددن ان تكددون هدلددة تُثبددت 

 .حدوث التوور العيو  الممعوم

 

شددبهات التددي  عددم عمددرو سدديتبين الحقددا هن المددماعم وال :الشاااهد الثالااث    

شريف بأنها هدلة حاسمة ونهائية من علم الوراعة في إعبات التوور العيو  

وهن الر،دل  لدم يقددم وال دلديال واحددا صدحيحا يُثبدت مماعمده، . ليست كذلو

وما هدي إال شدبهات وم الودات يرحهدا علدى يريقدة التودوريين فدي ال دش 

 .   والتالعب كما سنبينه ونفصله قريبا

 

إن ممددا يبوددل  عددم عمددرو شددريف ويكشددف :  -الرابااع -الشاااهد األخياار     

،انبا من تالعبه وافترائه على علم الوراعة بأنه ي يد التوور العيو ، قول 

علددددى المسددددتوى : ))"الكيميدددداء الحيويددددة التوددددور  ميشدددديل دانتددددونلعددددالم  

نرى هن كل نوا من هنواا األحيداء يكدون مسدتقال وملتلفدا  -الذر -الجمي ي

مثلهدا فدي -ه  هن الجمي دات . ن بير ، وال تربوه مع ايخدرين ه  رابودةع

هظهرت عدم و،ود الحلقات الوسوى التي كان علماء  -الو مثل المتحجرات
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ففي المستوى الجمي ي ال يو،د ه  حي . البيولو،يا التووريون يبحثون عنها

ثدر أل  حدي عيدو  آخدر، وال هك -ه  ،ددا-من األحياء العيوية يعد سدلفا 

يكداد يو،دد شدو فدي هنده لدو كدان هدذا  ))وال . 1"((بدائية هو هكثر تودورا منده

الدددليل الجمي ددي متاحدداً قبددل قددرن مددن اليددوم، فربمددا لددم تكددن فكددرة التوددور 

 . 2!!((العيو  لتجد ه  قبول على اكيالق 

 

فدددان ر وتددددبر فدددي قدددول الدددو التودددور  ، وقارنددده مدددع مدددماعم عمدددرو     

للتوور العيو  على المستوى الجمي ي ، ونداقض إنه قول هادم . !!شريف

فمددن هددو المحددرف والمفتددر  علددى العلددم ؟؟، إندده . لمددماعم عمددر شددريف 

التوور  عمرو شريف ، ألن كالم التوور  ميشيل دانتدون صدحي  موافدق 

العلددم والشددرا، و،مددع بددين حقددائق السددجل الحفددر  وحقددائق علددم لمددا هعبتدده 

فدددان ر إلدددى توافدددق العلدددوم .لممعدددوم الوراعدددة الهادمدددة للتودددور العيدددو  ا

 . !!للللق اللاص اوتوابقها في نفيها للتوور وإعباته

 

إن إستشدهاد عمدرو شدريف بدبعض هقدوال التودور   :-خامساا –وأخيرا     

فرانسم كولنم في قوله بالتوور المو،ه واحتجا،ده بعلدم الوراعدة لديس دلديال 

ت التوددوريين صددحيحا علددى حدددوث التوددور وإنمددا هددو مددن مددماعم وشددبها

في القيايا الُملتلف فيهدا ليسدت هدي علما بأن كلمة الفصل . الُمتسترة بالعلم

لمجرد األقوال،و وال الرببات ، وال التمنيدات، وإنمدا هدي لضدلدة الصدحيحة 

وهذا لم يتوفر عند الر،لين وال عند بيرهمدا مدن . من الشرا والعلم والعقل 

ل واحدددد صدددحي  يثبدددت التودددور التودددوريين ، فدددالقوم لددديس عنددددهم وال دليددد

العيو  الممعوم، وكل ما عندهم شدبهات وتحريفدات وم الودات وتمنيدات 

ورببات وهوهام وخرافدات، وهدذا خدالف القدائلين بدالللق فهدم يملكدون هدلدة 

قوعية ملموسة على إعبات الللق من ،هة، وعلى هبودال مدماعم التودوريين 

كمددا هن قددول . ابنددا هددذاوقددد هوردنددا منهددا العشددرات فددي كت. مددن ،هددة هخددرى

فرانسم كولنم كما رفينا  بدالعلم فديُمكن رفيده ورد  هييدا  بدأقوال علمداء 

وال ينفددع هندا وصددف عمددرو شدريف لدده بأنده هعلددم اهددل . آخدرين ملددالفين لده

األرج بالتوور، ألن هذا التوور الممعوم هو َوهم مدن هوهدام التودوريين، 

لعيدو  هددو خرافدة باسدم العلددم وال ينفدع معده تسدترهم بددالعلم، ألن التودور ا

وعليه فإن كان كدولنم الدذ  مدحده عمدرو شدريف متصدفا بمدا .  ورا وبهتانا
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مدحه به فهو هعلم النداو باللرافدة التووريدة ، ولديس هعلمهدم بعلدم الللدق ، 

 . !!وشتان بين األمرين 

من يحجر على هللا هن يستلدم آليدة التودور فدي : )) وهما قول كولنم الثاني  

،فهدو ((كنسان ، إنها آلية للللدق ال يُنكرهدا ُمتعمدق فدي علدم البيولو،يداخلق ا

ليس دليال علميا، وإنما هو من رببات الر،ل وتمنياته، فهدو رببدة تووريدة 

مدن يحجدم علدى هللا  هن يسدتلدم : )) ويُمكن ل ير  هن يقول خالفده. ال علمية

يددة للللددق ال الللددق اللدداص فددي خلددق اكنسددان وبيددر  مددن األحيدداء ، إنهددا آل

وهددذا ممكددن ... (( . ينكرهددا متعمددق فددي علددم الحفريددات وبيددر  مددن العلددوم 

وعليده فرببدة . هييا بل هو الصحي  الموافق للشرا والعقل والعلدم والواقدع

الر،ل بير صحيحة وال قيمدة لهدا فدي ميدمان العلدم والشدرا ، وهللا سدبحانه 

الوريقة التي اختار  في  وتعالى فعال لما يريد وال يحق ألحد هن يقترح عليه

 . خلقه للكون واألحياء وال هن يفرضها عليه

 

التددي احددتج بهددا التوددور  عمددرو شددريف علددى  وأمااا بالنساابة للشاابهات   

حدوث التوور الممعوم بدعوى هن علم الوراعة هعبتها نهائيا، فمنها الشبهات 

 : ايتية

هن هن الر،ددل  عددم تتعلددق بشددبهة االندددما  الصددب ي، ومفادهددا : أولهااا       

يميددد بصددب ي واحددد عددن " ،ينددوم الشددمبانم " االعتددراج الددذ  يقددول بددأن 

كروموسدومات اكنسدان قدد )) قدد  ال بعددما تبدين هن احدد " ،ينوم اكنسان"

 .1((نتج من اندما  كروموسومين من كروموسومات الشمبانم 

هدلدة   :))فقدال -الجيندات -وعبصر عن الو هييا على مسدتوى المورعدات      

يحملهددا الجددين البشددر  الثدداني تُ هددر بيقددين اندده نشددأ مددن اندددما  ،ينددين كانددا 

منفصلين في السلف المشتر  لنا مع الشمبانم  ن بينما بقيا على انفصالهما 

 .2((في هذا الحيوان 

وقد شرح التووريون تلو الشبهة وفسروها تفسيرا تووريا وهميا ملتلقا     

 -صدب يا 48 -في عدد الصب يات بين الشدمبانم   مفاد  انهم فسروا التقارب

هدها ابخدا ا ندان ندن نمميده رنصد ار ))على هن  -صب يا 42 –واكنسان 

 و رندد ماا ا نددين مددن الكرمو ددوماو إلدددى  ددما ا ن ددان اليريدد  لي  دددرا 
ويدامخ  .ن و   و آ دار الابداا ككرمو وا واب  ل وي ل نمى هلك و و   

بدد ن الكرمو ددوا ال ددانش لهن ددان هددو نادداا الاح ددير الاوددور  إلددش ا  ندداا 
إلدش وحدر   2A,2Bهمدا   ر نين من الكرومو دوماو إلدش الردمبان   رن ماا
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و دو   ب  و ب ب  اآلباا إلى ن   قري  من ااريخ الاوورل وي ل نمى هلدك
) اردداب  بددين ن ايدداو هددهين الكرومو ددومين المعروإلدد  با ددا الايمددوميراو 

telomeres  )  مناصددا الكرومو ددوا ال ددانش إلددى ومنويدده   بالرددمبان
 :كما هو مبين إلش الصور  اآلايه .1((البرر كناي ه ل لاباا 

 
 2نموا  لصب ي ت هر في يرفيه التيلوميرات

 

هي من م الوات التودوريين ومدماعمهم، وهدي شدبهة  تلو الشبهة :أقول    

تثبت بدليل علمي صحي ، وال يُمكدن هن تكدون دلديال علدى حددوث   ائفة ولم

سبق هن اعبتنا بأدلة  ألنه أوال. التوور العيو  الممعوم حتى وإن سلمنا بها

الشددرا وعلددم الحفريددات، وعلددم الفيميدداء وعلددم الوراعددة هن األحيدداء ظهددرت 

ممددا يعندي باليددرورة هن . بدالللق اللدداص ولدم تتوددور مدن بعيددها عيدويا

ل الر،ل في بير محله وشبهته بايلدة وال يُمكدن هن تكدون دلديال علدى استدال

 . التوور العيو  

 

ال يصددد  االسدددتدالل علدددى التودددور بددددليل عددددد الصدددب يات وال :  ثانياااا     

المورعددات، ألن كددل الكائنددات الحيددة متشددابهة فددي تكوينهددا الجسددد  عيددويا 

اوية في عدد الصب يات بل وبعيها متس. ووظيفيا ومتقاربة فيما بينها عدديا

هن عددد الصدب يات : ربدم اخدتالف هنواعهدا وبعددها عدن بعيدها، منهدا مدثال

هدو نفسده عندد الحمدار الوحشدي ،دريفس  يدرا،  -صدب يا 42 –عند اكنسان 

ومنهدا هن عددد الصدب يات . 3واللفار الكبير منحني الجنداح، والفدأر األسدود

األوراسددي ،وعمدددرة  هددو نفسددده عنددد القندددو -صددب يا 48 -عنددد الشددمبانم 

 . 4البوايا، وهرنب ،اكرابيت
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فاألمر ال يتعلق بعدد الصب يات كعدد ، وإنما يتعلق بميدامينها ويبيعتهدا    

وهددذا الددذ  يلتلددف فيدده اكنسددان . حسددب البرمجددة الوراعيددة لكددل كددائن حددي 

. اختالفددا كليددا مددن ،هددة عقلدده وروحدده وهعمالدده وعددن بدداقي األحيدداء األخددرى

شبه الفأر األسود ولهما سدلف واحدد لتسداو  عددد الصدب يات وهل االنسان ي

ألن لكل  ، وهل الشمبانم  يُشبه عمرة البوايا ولهما سلف واحد!!عندهما؟؟

فال يص  االستدالل بما قالده الر،دل بددليل التشدابه .   !!صب يا ؟؟ 48منهما 

الشكلي والعدد  فدي عددد الصدب يات فحتدى وإن كدان التودابق تامدا فهدذا لدن 

ثبددت التوددور وال األصددل المشددتر  وإنمددا يثبددت التشددابه  فددي العدددد فقدد  ال ي

صدددبعيا كعددددد  48فاكنسدددان سدددواء كدددان عددددد صدددب ياته يسددداو  . التودددور

صب يا كعدد صب يات الفدأر األسدود فلدن  42صب يات الشمبانم  هو يساو  

يكون متوورا من الشمبانم  وال من الفأر األسود، ولن يكون يتصل معهمدا 

ألن الدذ  ،عدل . مع هحدهما بسلف مشتر  كدليل علدى التودور الممعدومهو 

اكنسددان وكددل نددوا متفددردا بنوعدده لدديس هددو التشددابه وال االخددتالف فددي عدددد 

الصدددب يات ، وإنمدددا الدددذ  ،علددده كدددذلو هدددو يبيعتددده التدددي يحملهدددا شدددريوه 

وقدد سدبق هن بيندا هن التودور العيدو  الممعدوم ال يَثبدت بالتشدابه . الوراعي

بدداالختالف ، وإنمددا إن فرضددنا ،دددال هندده حقيقددة فيجددب هن يثبددت بأربعددة وال 

. يريق الحفريات المتدر،ة والمتسلسلة والمترابوة: يرق او ببعيها ، هي

ويريدق . ويريدق التجدارب الملبريدة. ويريق المشاهدة العيانية في الواقع 

ال ومددن الثابددت قوعددا هن التوددور الممعددوم لددم يثبددت بهددذ  الوددرق و. الددوحي 

 . بواحد منها مما يعني قوعا ان األحياء ظهرت بالللق اللاص ال بالتوور

 

بأن اكنسان توور من الشدمبانم   إن مما يُبول  عم عمرو شريف: ثالثا   

هو مدن سدلف يجمدع بينهمدا بانددما  صدب يين فدي صدب ي واحدد فأصدب  عددد 

 صددبعيا، هو حدددث الددو 48صددب يا بدددال مددن  42الصددب يات عنددد اكنسددان 

التوور باندما  ُمورعيصن في مورث واحد؛ إن مما يُبولده هدو انده مدن الثابدت 

إال ويولد ببرمجدة وراعيدة ُمشدفرة  علما وواقعا هن كل كائن حي نوعا و،نسا 

هن تت يدر، وال  عتتحكم في نمو  وخصائصده وه،همتده وال تت يدر وال تسدتوي

ر فدددي عددددد وهدددذا يعندددي هنددده ال يُمكدددن هن يحددددث ه  ت يددد. تريدددد ان تت يدددر

فعدددد . الصددب يات وال المورعددات عنددد اكنسددان وال عنددد بيددر  مددن األحيدداء

الصب يات والمورعات عندما ُخلق اكنسان لدم يحددث فيهدا ت يدر بالميدادة وال 

وقولندا هدذا هعبتتده الحفريدات والتجدارب الملبريدة ومشدهود فدي .  بالنقصان 

ت حداالت مرضدية وال وال يص  االستدالل بدالوفرات ، ألن الوفدرا. الواقع
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يُمكنهددا هن ت يددر النددوا حتددى وإن هفسدددت صددفات بعددض هفددراد  ، فسدديبقى 

 .  مرييا ولن يت ير نوعه كما سنبينه ونتوسع فيه الحقا

 

 إن مما يُبودل  عدم عمدرو شدريف بدأن اكنسدان والشدمبانم  كاندا: رابعا    

م هصددال واحدددا ومددن سددلف واحددد ولهمددا نفددس عدددد الصددب يات والمورعددات عدد

حدث في اكنسان انددما  صدب يين فدي واحدد، هو انددما  مدورعين فدي واحدد 

بسبب توور  ،هو هنهمدا لدو كاندا كدذلو لمدا اختلفدت يبيعدة كدل منهدا، ولكاندا 

،نسا واحدا ونوعا واحدا، وألمكن إحداث التناسل بينهما، ولكانا مثل التنوا 

ي البرمجددة المو،ددود بددين هنددواا الجددنس الواحددد بحكددم الوبيعددة الواحدددة فدد

الثعالدب مدع ان ،نسدها كمدا هدو مالحدب فدي تندوا . الوراعية التي تجمع بينها

واحد وكذلو الف ران  فربم كثدرة تنوعهدا واخدتالف عددد صدب ياتها فجنسدها 

هعددددداد )) : مددددن الددددو مددددثال تبدددداين . واحددددد ومتقاربددددة ،دددددا فددددي يبيعتهددددا

  . اكرموسددوم   18الددى   38الكروموسددومات داخددل فصددائل الثعالددب مددن 

كمددا يتيدد  الددو .كرموسددوما  41الددى  22بددين   والف ددران تددم تسددجيل تبدداين

 و،دا مددن  32الددى  33هييدا فددى الليدول البريدده والمستأنسدة بدداختالف بدين 

  .1((الكرموسومات 

ولو كان األمر كما  عم الر،ل لكان التقارب كبيرا ،دا ،دا بدين اكنسدان    

االقتصادية ، لكن الواقع ينفي الو والشمبانم  في مجال الحياة اال،تماعية و

فلدو كدان اكنسدان  . قوعا، هذا فيال عن الحياة الدينيدة والعلميدة والحيدارية

كما  عم التوور  عمرو شريف لما تفرد اكنسان عدن الشدمبانم  ، بحيدث 

هنه  ال مجال للمقارندة بينهمدا هصدال كمدا بيندا  فدي مبحدث التفدرد فدي الفصدل 

يجمعده سدلف واحدد مدع الشدمبانم  لكاندا مدن ،دنس  فلو كان اكنسدان. األول

واحد، ولكانت لهما يبيعة واحدة هو متقاربدة ،ددا، وألمكدن التدماو  بينهمدا، 

وهددذا لددم يحدددث، ولكانددا متوددابقيصن هو متقدداربيصن ،دددا فددي الحيدداة اال،تماعيددة 

وبمددا هن األمددر لدديس كددذلو دل هددذا علددى بوددالن . واالقتصددادية والحيددارية

ور اكنسان مدن سدلف يجمدع بينده وبدين الشدمبانم  بانددما   عم الر،ل بتو

 . صب يين هو مورعيصن

 

إن مما يُثبت بوالن قول عمرو شريف بحكاية انددما  الصدب يصين : خامسا   

كدددليل علددى توددور اكنسددان مددن سددلف يجمددع بيندده وبددين الشددمبانم  هددو ان 

ليدل صدحي   حكاية االندما  الممعومة هي من اوهام التووريين وال يو،دد د
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علمي يُثبتها مدن علدم الحفريدات وال مدن علدم الوراعدة كمدا بيندا  عنددما هعبتندا 

وهنددا نتوسددع فددي نقددض  عمهددم علددى . الللددق اللدداص وعدددم توددور األحيدداء

المسدددتوى الجمي ددددي بدددددليل الشددددواهد والمعويددددات ايتيددددة حسددددب مددددا بيندددده 

 : الملتصون
 

يرات ، وبمقارنددددة إندددده مددددن المعددددروف هن مددددن يبيعددددة التيلددددوم :أولهااااا    

 -الكروموسدوميصن –التكرارات من الحمدض الندوو  فدي هيدراف الصدب ييصن 

الص يرين في الشمبا   مع منوقة الوس   المفترج هنهدا موضدع االلتحدام 

فإنده يتو،دب هن ي هدر  -كمدا هدو مبدين هدندا  -في الصب ي الثاني فدي البشدر 

مدر عداد  ويبيعدي واأل، لكن الدو لدم ي هدر . تشابه واض  في تلو المنوقة

 .1لكن التووريين توهموا همرا آخر بسبب عقيدتهم التوورية

 
صورتان توضحان حكاية االندمال الصبغي الم عوم

2 

 

هندددده مددددن الثابددددت هن المنوقددددة التيليموريددددة بنهايددددات  :الشاااااهد الثاااااني      

ت الحمدددض الندددوو  الصدددب يات مكوندددة عدددادة بدددآالف التكدددرارات لتسلسدددال

لكدددن بمقارنتهدددا مدددع موضدددع (( .  TTAGGG  لدددض وا  القاعديدددة السدددتة

الممعوم في الصب ي البشدر  الثداني نجدد موضدع هدذا  -االندما  –االلتحام 

تسلسالت من الحمض النوو  هقل بكثيدر ممدا ينب دي ))االلتحام يحتو  على 

هنها موضع الدو من المفترج ((  telomericهن تحتويه منوقة تيليوميرية 

بمعندى هنده لدو حددث هدذا . 3االندما  الممعوم ونتا،ه بانصدهار رهو لدرهو

االندما  الممعوم لكان موضعه يحتو  على عدد هكبر مدن تلدو التسلسدالت 
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. من الحمض النوو  بالمقارنة إلى عدددها فدي المنوقدة التليموريدة الوبيعيدة

  .قيقة لهمما يعني هن الو االندما  الممعوم لم يحدث وال ح

 

لقددد دلددت التجددارب هن تكددرارات التسلسددالت التيلوميريددة : الشاااهد الثالااث  

داخل صب يات الحيوانات الثديية هدو امدر عداد  ومدألوف وتو،دد عدادة فدي 

وال تشددير باليددرورة إلددى حدددوث . ،ميددع هنحدداء الشددفرة الوراعيددة للثدددييات 

تالعبوا وراوبدوا  لكن التووريين. اندما  هو انصهار العنين من الصب يات 

ومارسددوا االنتقددداء واكبفدددال وو،هددوا األمدددر تو،يهدددا تووريددا فيمدددا يتعلدددق 

فعلددوا الددو مددن دون ه  دليددل يثبددت  عمهددم . 1بالصددب ي الثدداني فددي البشددر

 .وتو،يههم لذلو تو،يها تووريا ربم هنه همر عاد  ومألوف في الثدييات

   

عالمدددان الملتصدددان فدددي فدددي دراسدددة حديثدددة قددام بهدددا ال :الشاااهد الراباااع     

و،ير  تومكنم ، تم من خاللها إعادة نقد وتقيديم   ،يفر  بريجمان: الوراعة

األدلة والمعويات المتعلقة بموضدوا انددما  الصدب يين، فَللُصدت إلدى عددم 

 : ، وتمثلت ههم نتائجها فيما يأتي. 2صحة االندما  التوور  الممعوم

لمو،ددود فددي منوقددة مددا حددول موضددع االندددما  المفتددرج وا))إن : هوال   

مركم الكرموسوم الثاني يتو،دب عليده هن ي هدر در،دة معقولدة مدن الحفداظ 

  التليددوميرات مددن الكروموسددومات  علددى تددرادف عناصددر اال،ددماء النهائيددة

ولكددن الواقددع وبدددال مددن الددو فددان المنوقددة ميددمحلة . اللاصددة بالشددمبانمى 

 .3 ((ومشوهه بدر،ة كبيرة 

التددي تمثددل لددب موضددع االندددما  فاندده ال  DNAلقوعددة ال ))بالنسددبة : عانيدا 

يو،د توابق مع ،ينوم الشمبانم  في المنايق التيلوميرية المتوقع هن تو،دد 

 .2B )) 4و  2Aفيها على الكروموسومين 
 

كيلددو  31المنوقددة المحيوددة بموضددع االندددما  والمتكونددة مددن )) إن : عالثددا  

بالتسلسدل )ن العناصر المترادفة الكاملدة نيوكليوتيديه تو،د فيها قلة م  قاعدة

وبالنسبة للمو،ود منها فان القليل منه في ترادف هو فدي ( االمامي والعكسي 

 .5 ((ايار 
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اات ( التيلوميريددددة )اال،ددددماء النهائيددددة المكددددررة ))  إن عناصددددر: رابعددددا  

كالهمدددددا ( CCTAAAو  TTAGGG)التسلسدددددل والتسلسدددددل المعددددداكس 

يجدب ان يكدون االمدامي   االنددما  فدي حدين اندهمو،ود على ،انبي موضع 

 .1((الى اليسار فق  والعكسي الى اليمين فق  
 

التسلسل فدي منوقدة اللدب موضدع االنددما  اات ال )) إن : -خامسا -هخيرا  

لددديس فريددددا مدددن نوعددده لموضدددع    و،دددا مدددن القواعدددد النيوكليوتيديددده 148

 .2((او اكثر%  81بنسبة االندما  الممعوم ولكنه مو،ود خالل كل الجينوم 

 

ضربه قاصمة لنموا  االنصهار التودور  والتدي )) فكانت تلو النتائج      

اعبتت انحيا ا بير مبرر باستباق وتأكيد نتائج بناء على عقيددة مسدبقة ودون 

و،ود معويات كافيه وهحر،ت تلو النتائج المدافعين عن نمدوا  االنصدهار 

 .   3((الممعوم

 

تبددين مددن دراسددة حديثددة هن التتابعددات التددي :  -الخااام  -خياارالشاااهد األ    

في  2داخل الكروموسوم رقم  ))تُشبه التيلوميرات والتي و،دها التووريون 

 !!!!ال تتوا،د في المكان الذ  افترضوا هنه الذ  وقع فيه االلتحام :اكنسان 

لدراسدددة بحثيدددة (( الرئيسدددي والعدددريض))بدددل وهدددذا باليدددب  كدددان العندددوان 

 :الشهير  ncbiريبية ُمرا،عة منشورة في موقع تج
Interstitial telomeric sequences (ITSs) are not located at the exact evolutionary 

breakpoints in primates
4
.  

ليسددت فددي ( ITSsواختصددارا )تتابعددات التيلددوميرات الداخليددة ))وتر،متدده   

هي دراسة قاصمة )) و!!((.  5مكان الفصل التوور  الُمحدد في الرئيسيات

قاصمة للفرضية من هساسها ألنها تنل على و،ود هذ  التتابعات هصال في 

يعندي باختصدار )الكروموسوم في هذا الموضدع مدن قبدل ه  تودور ممعدوم 

بمعنى ان تلو التتابعات هي من المكونات األصديلة للصدب ي !! .6((لها فائدة
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وإنمدا .   الصدب ي الممعدوم وليست دخيلة عليه ،وال هي وليدة الدو االنددما
 . كانت مو،ودة مسبقا في الرئيسيات قبل هن ي هر اكنسان 

 

 
صورتان توضحان حكاية االندمال الصبغي الم عوم

1 

لو فرضنا ،دال هن االندما  الصدب ي قدد حددث قدديما :  -سادسا  -أخيرا     

ما يُثبته هو هن الدو االنددما  الصدب ي قدد ، فكل  -وهو لم يثبت -في اكنسان

حدث قديما، لكنه ال يُثبت هنه تودور مدن سدلف سدبقه، وال هن لده سدلفا واحددا 

فددذلو االندددما  المفتددرج لدديس دلدديال علددى توددور . يجمعدده مددع الشددمبانم 

وهمدا . اكنسان من سلف سبقه وإنما هو دليل على حدوث االندما  الصدب ي 

، فددال شددو هندده لددم يحدددث بددالتوور العيددو  كيددف حدددث الددو االندددما  ؟

الممعوم، وإنما تم بالللق اللاص ألن الو االندما  المفتدرج لدم يثبدت هنده 

وألندده سددبق هن اعبتندا بأدلددة الشددرا والعلددم ان . تدم  بددالتوور مددن سدلف سددابق

وألنده بيندا مدرارا هن التودور . األحياء ظهرت بدالللق ال بدالتوور العيدو 

ثبددت بمددا يدعيدده التووريددون مددن شددبهات ومددماعم العيددو  الممعددوم ال ي

كاحتجددا،هم بالتشددابه واالخددتالف، وقددولهم باالندددما  الصددب ي، والمورعددات 

اللاملددة، وإنمددا لكددي يثبددت ويصددب  حقيقددة علميددة يجددب هن يُثبتددو  باألربعددة 

يريددق الحفريددات المتدر،ددة والمتسلسددلة : يددرق ايتيددة، او ببعيددها، وهددي

. التحول والتوور بين مجموعات األحياء وهنواعهاوالمترابوة تُ هر مالم  

ويريدق . ويريق المشاهدة العيانية في الواقدع، فندرى تودور األحيداء عياندا 

التجارب الملبرية، فيتمكن العلماء من إحداث التوور في األحيداء بالتجربدة 

ويريدق الدوحي، يُلبرندا بده هللا تعدالى هنده خلدق األحيداء بدالتوور . الملبرية

وبمدا هن التودور الممعدوم لدم يثبدت بتلدو الودرق وال هدي هعبتتدده،  . العيدو 

فهددذا يعنددي هن الددو االندددما  الُمفتددرج حدددث بددالللق اللدداص ال بددالتوور 

 .العيو 
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وحتى إاا افترضنا ،دال هن الدو االنددما  الصدب ي قدد حددث فدي ه،ددادنا    

 42لدى إ 48القدماء هو في بعيهم فأدى إلى الت ير فدي عددد الصدب يات مدن 

صب يا فهذا ليس دليال على التوور من سدلف سدابق ؛ وإنمدا هدو شداهد علدى 

حدوث الو الت ير في بعض البشر هو هكثرهم ،وفق اللوة التي خلق هللا بها 

ا ،نسهم فأصدب  البشدر ندوعيصن وليسدوا نوعدا واحددا ، مدنهم مدن . البشر ونَوص

ن، وكلهددم صددب يا باندددما  صددب يي 42صددب يا  ومددنهم مددن يحمددل  48يحمددل 

 ))بشر، لكن النوا األول انقرج وبقي الثاني الُمتمثل في اكنسان الحالي، و

علمدا بدأن كونندا بشدرا ال يتوقدف (. 11: الصدافات()َوَ،َعْلنَا ُاِريَّتَهُ هُْم اْلبَداقِينَ 

صب يا،وإنما يقدوم علدى يبيعتندا  48 -42هساسا على عدد الصب يات ما بين 

فهذ  .  -عليه السالم-لللق اللاص ابتداًء من ابينا آدمكبشر خلقنا هللا تعالى با

الوبيعة هي التي منحتنا اللصائل البشرية وتنوعها ضمن بشريتنا، وليس 

صددب يا عنددد  42عدددد الصددب يات كعدددد وال اندددما  بعيددها فأصددب  عددددها 

منحنا الل ة، ))  فليس الو االندما  الممعوم  والُمفترج هو الذ   .بعينا 

نمشددي علددى ر،لددين بدددال مددن اربددع، وال هددو الددذ  منحنددا الدددماك او ،علنددا 

، وإنما الذ  منحندا 1((الكبير، هو صناعة الفن ، هو القدرة على مي  العلكة 

 .الو وبير  هو خلقنا اللاص وتكريم هللا يدم واريته

علمددا بددأن قولنددا بتشددابه النددوا األول مددن البشددر مددع الشددمبانم  فددي عدددد   

صب يا ال يعني هنهما ندوا واحدد  ، وال هن هحددهما تودور  48: الصب يات بـ

ألن التشدددابه فدددي عددددد . مدددن ايخدددر ،وال هنهمدددا يجتمعدددان فدددي سدددلف واحدددد

الصددب يات لدديس دلدديال علددى وحدددة النددوا دومددا، وال يُمكددن هن يكددون كددذلو 

وهددو  -صددب يا 48 -هن عدددد الصددب يات عنددد الشددمبانم بدددليل . باليددرورة

فهدل هدذ   .2اسي ،وعمرة البوايا، وهرنب ،اكرابيدتنفسه عند القندو األور

األنددواا تمثددل نوعددا واحدددا ؟، وهددل توددورت كلهددا مددن بعيددها؟، وهددل كلهددا 

 . توورت من سلف واحد ؟؟ 

صددب يا ال  42وكلددو النددوا الثدداني الُمفتددرج مددن البشددر، فكددونهم يحملددون   

. البشدرينفي كونهم بشرا وال يل دي عالقدتهم مدع الندوا األول الُمفتدرج مدن 

صددب يا  42وال يجعلهددم نوعددا مددن هنددواا الحيوانددات بحكددم هن بعيددها يحمددل 

كالحمددار الوحشددي ،ددريفس  يددرا، واللفددار الكبيددر منحنددي الجندداح، والفددأر 

وإنما يعني هن البشر كانوا على نوعين من ،نس واحد هو الجدنس  ؛3األسود

د هعدددددا)) وهددددذا نجددددد لدددده همثلددددة فددددي بعددددض األحيدددداء، منهددددا هن . البشدددر 

. كرموسدددوما   18الدددى   38الكروموسدددومات داخدددل فصدددائل الثعالدددب مدددن 

                                                 
1
 .14: ص العلم وهصل اكنسان ، ي األولى،تر،مة وإعداد مجموعة التر،مة العلمية، : كيسي لوسكن ، وآن بو،ر 
2

 .12: الداروينية المتأسلمة، ص:  عمرو عبد العميم
3

 .  15: الداروينية المتأسلمة، ص:  عمرو عبد العميم
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كمددا يتيدد  الددو .كرموسددوما  41الددى  22بددين   والف ددران تددم تسددجيل تبدداين 

 و،ددا مددن  32الددى  33هييددا فددى الليددول البريدده والمستأنسددة بددإختالف بددين

 .1((الكرموسومات 

نددما  الصدب ي كان الو تفسيرا محدتمال انوالقدا مدن افتراضدنا هن الدو اال  

الممعوم قد حدث فعال، فهو حتى وإن حدث فليس دليال على توور اكنسدان 

فمدا بالدو وهن األمدر لدم يحددث هصدال كمدا . من سلف يجمعده مدع الشدمبانم 

 . سبق هن بينا  ؟

ومن ،هة هخرى فإن الو االندما  الصب ي إن فرضنا انه قدد حددث فعدال،   

سلف سبقه وإنما هو دليل على هن هللا  فهو ليس دليال على توور اكنسان من

تعدددالى عنددددما كدددان يُو،دددد ملتلدددف مجموعدددات وهندددواا األحيددداء بدددالللق ال 

بالتوور كان يَُعدصل خوة التصميم العامة التي َخلَق بها كل األحياء ؛ فيُحددث 

. فيها تعديالت حسب يبيعة كل حي ضدمن اللودوي الكبدرى لدذلو التصدميم

لق كل نوا مدن األندواا يُعددل فدي خوتده وبرمجتده فكان هللا تعالى عندما يل

الوراعيددة بالميددادة والنقصددان حسددب يبيعتدده بحكددم هندده وضددع خوددة عامددة 

لضحياء عامة، عم خوة عامة معدلة هقل تشدمل كدل مجموعدة علدى حددة ، عدم 

خوة هخرى معدلة تشمل كل نوا ، عم خوة هخرى معدلة تشمل سالالت كل 

جة الوراعية كانت تحدث بدالللق اللداص بدين فالتعديل في خوة البرم. نوا 

ومثالده مدا يصدنعه اكنسدان . المجموعات واألنواا ولديس بدالتوور الممعدوم

من وسائل النقل وبيرهدا مدن األ،هدمة  ومدا يجريده عليهدا مدن تعدديالت فدي 

ملتلف وسدائل النقدل واأل،هدمة اكلكترونيدة والكهربائيدة ، فكدل الدو يحددث 

. اص المنفصل وال يحددث بدالت ير ايلدي المتصدلضمن الصنع والت يير الل

وعليه فت ير خوة البرمجة الوراعية للكائنات على مستوى الحمض النوو ، 

والمورعات والصب يات همر ضرور  ويبيعي ومشاهد فدي الوبيعدة ضدمن 

 .  مجموعات األحياء وهنواعها بالللق اللاص ال بالتوور العيو 

 

والتعديالت التي هحدعها هللا تعالى في اكنسان من الو مثال، تلو الت يرات    

عندددما خلقدده بددالللق اللدداص ، فقددد خلقدده وفددق تصددميم ،مددع بددين االخددتالف 

لكدن شدتان بدين و،ده . والتشابه فيما بينه وبين القرد حتى في العيدو الواحدد

اكنسان وو،ه القدرد، وبدين يدد  ويدد القدرد،وبين فمده وفدم القدرد، وبدين انفده 

 :2كما هو ُمبين في الصور ايتية وانف القرد ،

                                                 
1
ن رية التوور وحقيقة الللق ، على الشبكة : كداللة على التوور، مدونة   وم الثاني في االنساناندما  الكرموس: هحمد يحيى 

 . المعلوماتية
2
 .مأخواة من الشبكة المعلوماتية 
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وهخيرا يُستنتج مما اكرنا  هن قدول التودور  عمدرو شدريف باالنددما        

الصب ي واستدالله به على خرافة التودور العيدو ، هدو قدول لدم يثبدت وال 

أدلدة يص  بأدلة علم األحياء الجمي ي من ،هة؛ وهنه  عدم بايدل ومنقدوج ب

 .  الشرا وعلم الحفريات والفيمياء وعلم وظائف األعياء من ،هة اخرى
 

 

تتعلددددق بنسددددبة التشددددابه فددددي المورعددددات بددددين اكنسددددان : الشااابهة الثانيااااة   

وحسددب  عددم التوددور  عمددرو شددريف ان ممددا يثبددت التوددور  والشددمبانم ،

العيو  بين األحيداء، وو،دود السدلف المشدتر  بدين اكنسدان والشدمبانمين 

الددليل النهدائي علدى )) علم الوراعة قددم وبين اكنسان وعدد من الثدييات هن 
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ويتمثدل الدو فدي التشدابه الكبيدر بدين ،ميدع الكائندات .1((صحة فكرة التودور

يبيعدة المركبددات الجمي يدة المكوندة للالياهددا سدواء مدن ناحيددة )) الحيدة فدي 

بيددر بددين مورعددات وفددي التشددابه الك .2((تركيبهددا او كيفيددة قيامهددا بوظائفهددا

وتشددابه المورعددات بددين .  %48 ،1الشددمبانم  واكنسددان الددذ  يصددل إلددى  

وحسددب  عمدده هن ممددا يدددل علددى األصددل   .3 %44اكنسددان والفددأر بنسددبة 

ن رندا علدى الشدفرة )) المشتر  بين القردة وهشبا  اكنسان واكنسان انه إاا 

فيمدا بدين الشدمبانم   فيصدل التشدابه -العامدل منهدا واللامدل –الوراعية ككل 

    .4((%111: واكنسان إلى حد التوابق

ليستدل على  عمه بدليل التشابه فدي المكوندات الجمي يدة  عم ان الر،ل       

للتدليل وتقريب فكدرة األصدل الواحدد والتودور العيدو  ضدرب مدثال علدى 

الددو مفدداد  هننددا لو،دددنا كتددابين متشددابهين شددكال وميددمونا وال يلتلفددان إال 

نسبة واحد في الم ة ، فإن هذا يعني هن هحدهما نُس، من ايخدر، او كالهمدا ب

 .5نُس، من كتاب آخر هو هصلهما

 

مماعم التوور  عمر شريف في قوله بدأن علدم  تلو الشبهة هي من: أقول  

الوراعة قدم الدليل النهائي على حددوث التودور اسدتدل فيهدا ب داهرة التشدابه 

عات والحمض النوو ، وهي شبهة  ائفة وبايلدة بين األحياء من ،هة المور

ألنه . يستحيل هن تكون دليال قوعيا وال حاسما على حدوث التوور الممعوم

هوال فقد سبق هن هقمنا األدلة القوعيدة مدن الشدرا والعلدم علدى بودالن القدول 

منها مدثال  هدلدة علدم الحفريدات ، فقدد بيندت هن  . بالتوور العيو  الممعوم 

رت فجددأة دون مقدددمات تووريددة، والتددي انقرضددت عاشددت ولددم األحيدداء ظهدد

والتدي بقيدت  -عدم و،ود حلقات وسيوة-تتوور، وانقرضت ولم تتر  خلفا،

وهذ  معويات قوعية علدى بودالن االسدتدالل بعلدم . منها إلى اليوم لم تتوور

األحياء الجمي ية فلو كانت كما  عم الر،ل ل هر تأعيرها في تاري، األحيداء 

وبما األمر كذلو فال شو هن األحياء ظهرت بالللق اللداص ال . ا وحاضره

بدالتوور وال يُمكددن هن تكددون شددبهة التشددابه بددين األحيدداء دلدديال علددى التوددور 

 . وو،ود السلف الُمشتر  بينها

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 41: ، ص 2115ة، القاهر
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

وما 121: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : وعمرو شريف.  41،  42: ، ص 2115القاهرة، 

 .بعدها 
3
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : رو شريفعم 

 .311: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : و عمرو شريف.وما بعدها  111: ، ص 2115القاهرة، 
4
 .223: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1ي كيف بده الللق ،: عمرو شريف 
5
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .111: ،   ص 2111رة، ، مكتبة الشروق الدولية، القاه 1كيف بده الللق ،ي : و عمرو شريف.  111: ، ص 2115القاهرة، 
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ال شو هن التشابه بين األحياء في المورعدات والحمدض الندوو  هدو : ثانيا   

وتددة بددين األحيدداء كلهددا وليسددت خاصددا همددر عابددت قوعددا وبنسددب كبيددرة ومتفا

هن نسدبة التشدابه فدي الحمدض الندوو  مدن الدو مدثال . باكنسان والشدمبانم 

، وبددين اكنسددان %45، وبددين اكنسددان والكلددب  % 41بددين اكنسددان والقدد  

، ومع  % 21، ومع نبات الذرة  % 85، وبينه وبين الفأر % 81والحصان 

   .1 % 51نبات المو  

التشابه بين األحياء ليس بسبب التوور الممعوم وحكاية السلف  لكن ذل     

وإنمدا هدو تشددابه ضدرور  بسدبب هن األحيدداء . المشدتر  ، وال يددل عليهمددا 

وعليده فدال بدد ان . متشابهة ،دا في مادة خلقها وه،همتها ووظائفها وبذائها 

 تتشابه في المورعدات والحمدض الندوو  تشدابها كبيدرا مدن ،هدة، مدع تباينهدا

والو التشابه ليس دليال على التوور . حسب يبيعة كل كائن من ،هة هخرى

العيو  ، وإنما هو دليل على وحدة خالقها، ووحدة المادة التي خلقت منها، 

هصدل واحدد لديس مدن   فاألحيداء لهدا. ووحدة خودة التصدميم التدي ُخلقدت بهدا

عي ،هددة التوددور العيددو  الممعددوم القددائم علددى السددلف المشددتر  كمددا يددد

التووريون ، وإنما لها هصل واحد من ،هة هن لها خالقا واحدا خلقها، وانهدا 

مللوقة من مادة واحدة ، وانها ُخلقت وفق تصميم واحد متشابه في خوويه 

 .الكبرى مع تباينه حسب يبيعة كل كائن 

وبناًء على الو فال يُمكن هن تكون ظاهرة التشابه بين األحيداء دلديال علدى    

السلف المشتر  من ،هة، وال يص  االستدالل بهدا عليده مدن ،هدة التوور و

وهذا يُسق  كل استدالالت الر،دل وشدبهاته التدي اسدتدل بهدا بددعوى . هخرى

فددال . فهددي ليسددت كددذلو وال تصددل  لدده. هنهددا مددن ادلددة علددم الوراعددة الحاسددمة 

التشدددابه وال االخدددتالف يصدددل  ليكدددون دلددديال قوعيدددا علدددى حددددوث التودددور 

وقددد بينددا مددرارا هن التوددور العيددو  الممعددوم ال يُمكددن إعباتدده . الممعددوم

باالختالف وال بالتشابه بين األحياء، وإنما ليُثبت ويُتأكدد منده يجدب هن يثبدت 

يريق الحفريات ، فنجدد فيهدا : بأربعة يرق هو ببعيها وإال لن يثبت، وهي

حفريدددات األحيددداء بمجموعاتهدددا وهنواعهدددا متسلسدددلة ومتدر،دددة ومتداخلدددة 

 . مترابوة تحكي لنا تاري، توور األحياءو

يريددق المعاينددة فددي الواقددع، فنددرى بأعيننددا توددور األحيدداء مددن : والثدداني  

يريدق التجدارب العلميدة، فيدتمكن العلمداء : والثالدث. بعيها توورا عيدويا

. مددن إحددداث التودددور العيددو  فددي األحيددداء بواسددوة التجددارب الملبريدددة

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  231: ، ص 2115القاهرة، 
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هللا به هنه خلق األحياء من بعيها بالتوور يريق الوحي ، يُلبرنا : وآخرها

والشو هن التوور الممعوم لم يثبدت بتلدو الودرق . العيو ، منها اكنسان 

وال بواحد منها ، وال هي هعبتته، وال هدو قابدل لإلعبدات بهدا، ألنده مدن اوهدام 

وهدل تشدابه وسدائل النقدل فدي مادتهدا . التوورريين وليس من العلم في شديء

من الدرا،ة إلى الوائرة يعني هنها كانت كلها درا،ة هوائية  ودورها وشكلها

إنها ال تعني الدو قوعدا، .  !!عم توورت من بعيها حتى هصبحت يائرة ؟؟

وإنما تعني هن صانعا واحدا هو الذ  صنعها من مادة واحدة وخوة متشابهة 

في ،وانب وملتلفدة فدي هخدرى صدنعها صدنعا منفصدال ال تووريدا ، فكاندت 

 . لة ااتيتها وخصائصهالكل وسي

علما بأن تلو الورق األربعة هعبتنا بها بعشدرات األدلدة هنهدا لدم تتدوفر فدي    

حكايدة التودور العيدو  والسدلف المشدتر  وإنمدا نقيدته مدن ناحيدة، لكنهدا 

توفرت في القول بالللق اللاص وهعبتته بعشدرات األدلدة مدن العلدم والشدرا 

 .من ناحية هخرى

 

الذ  ضربه عمرو شريف ليستدل به على قوله بالسلف  ابوأما مثال الكت   

المشتر  بدين األحيداء،  فهدو مثدال ال يصدل  وال يصد  شداهدا علدى التودور 

الممعددوم، ويدددل علددى ان الر،ددل إمددا اندده ال يعددي مددا يقددول ، او هندده ضددربه 

وتفصيل الدو هن الكتدابين المتشدابهين المنقدول هحددهما مدن . تيليال وت ليوا

دليلين على توور هحدهما من ايخدر، ألن كدال منهمدا هُلدف تأليفدا ايخر ليسا 

خاصا منفردا عن ايخر ب ض الن ر عن الميمون ههو متشابه هم ملتلف، 

فالذ  يثبت التوور الممعوم . وب ض الن ر عن نسبة التشابه إن ُو،د بينهما

أليف من عدمه بين الكتابين ليس التشابه وال االختالف، وإنما هو يريقدة التد

، فهل تم بالتأليف المنفصل هم بتحدول الكتداب الثداني مدن األول بددون تدأليف 

 .منفصل ؟؟

ومثال الو هييا عندما يتم يبع الف نسلة من كتداب واحدد، فهدل هدذا        

يبعددا ال وهلددف ال، ألن كددل . توددور بسددبب التشددابه التددام بددين كددل النُسدد، ؟؟ 

ألن األمر . من النسلة األصليةنسلة يُبعت يبعا خاصا منفردا ولم تتوور 

ال يتعلق بتشابه الميدمون مدن اختالفده وإنمدا يتعلدق بالفاعدل وكيفيدة ظهدور 

ونفس األمر ينوبق على كل كتب البشر فهي كلها تشدبه بعيدها . المصنوا 

من ،هدة األوراق، والحبدر، والحدروف ، فهدل هصدلها كتداب واحدد تودورت 

شريف توورت من بعيها حتى  وهل ُكتب عمرو.  !!منه عم من بعيها ؟؟

 ادت عدددن خمسدددة كتدددب ألن كاتبهدددا واحدددد ومتشدددابهة فدددي هسدددلوبها وقولهدددا 



 181 

يبعا إن األمر ليس كذلو،  والقول به ،نون وخداا  !!بالتوور العيو ؟؟ 

 . وبش وكذب، ألن كل كتاب م لف بتأليف منفصل

 

 5ي ه،دماء عدم للصده فد 11ومثال الو هييا لو هن كاتبدا هلدف كتابدا فدي     

ه،ماء بعنوان ،ديد، عم للصه في ،مء واحد بعنوان آخر هييا،فال شدو هن 

التلليصين لهما هصدل واحدد ير،عدان إليده ومدأخواان منده ويُشدبهانه تشدابها 

لكدن هدل هدذا يعندي هن التللديل الثداني تودور تودورا عيدويا . كبيدرا ،ددا 

ربددم إندده ال يعنددي الددو قوعددا . متصددال مددن التللدديل األول ومددن األصددل ؟؟

وحددددة األصدددل ، وإنمدددا يعندددي ان الكاتدددب هعددداد تدددأليف الكتدددابين المللصدددين 

بالتددأليف اللدداص، فكتددب كددال منهمددا منفددردا وكأندده هلددف كتددابيصن ،ديددديصن ال 

عالقددة لهمددا بالكتدداب األول ربددم وحدددة األصددل الُمتمثددل فددي وحدددة المددادة 

المدادة فوحدة األصل مدن ،هدة المدادة شديء وتودور الكائندات اوات . األولى

وهدذا نفسده ينوبدق علدى األحيداء، فدال شدو ان هللا تعدالى . الواحدة شيء آخر

خلقها من مادة واحدة ووفق تصميم متشدابه، لكنده لدم يُوورهدا مدن بعيدها ، 

وإنما خلق مجموعاتها وهنواعها بالللق اللاص كما سبق بيانه بأدلة الشدرا 

 .والعلم

 

كتاب الذ  ضربه عمدرو شدريف ومما يميد في بيان عدم صحة  مثال ال     

كيدف : كدليل  على التوور العيو  هنه هو شلصيا عندما هلف كتابه الثاني

هبدي آدم ووضدعه كلده تقريبدا فدي كتابده الثداني : بده الللق ، هخدذ كتابده األول

. بعنددوان ،ديددد مددع إضددافات و يددادات وتعليقددات وتقددديمات مددن هنددا وهنددا  

اكلحاد، ووهم اكلحاد، فقد للدل كتابده  خرافة: ونفس األمر فعله مع كتابيه

فهدل كتداب . األول في الثاني بعنوان ،ديد مع  يدادات وتعليقدات هندا وهندا 

: هبي آدم لتشابه مادته العلمية ؟، وهل كتاب: كيف بدا الللق توور من كتاب

ال شدو ان . خرافة اكلحاد ألنده مللدل منده ؟: وهم اكلحاد توور من كتاب

، وإنما الر،ل هلف كل كتاب على حددة  ب دض الن در عدن األمر ليس كذلو 

فتشددابه المددادة واختالفهددا ليسددت دلدديال علددى . المددادة هددل هددي متشددابهة هم ؟

التوددور الممعددوم وال يُمكددن هن تكددون دلدديال عليدده ، ألن يريقددة الللددق او 

التودور ال تثبددت إال بددالورق األربعددة هو ببعيدها التددي سددبق هن هشددرنا إليهددا 

األمددر الددذ  يعنددي سددقوي وتهافددت وبوددالن كددل مددماعم . مددراراوشددرحناها 

وشددبهات عمددرو شددريف التددي اسددتدل بهددا علددى توددور  الممعددوم ب دداهرة 

وربددم ظهددور بوددالن اسددتدالل الر،ددل بمثددال الكتدداب . التشددابه بددين األحيدداء

والتشابه بين األحياء شكال وميمونا فإنه ،علنا نفكر تفكيرا خرافيا صبيانيا 
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إن هذا الر،ل همر  بريدب ال . شريف وبير  من التووريين كتفكير عمرو 

هدر  هل هدو ال يفهدم هو ال يريدد ان يفهدم، هم هن عقيددة التودور لوعدت فكدر  

 .  !!وهفسدته 

 

إن مما يددل علدى بلدو الر،دل ومبال تده فدي تع ديم ظداهرة التشدابه : ثالثا    

التوددور  بددين األحيدداء فددي المورعددات والحمددض النددوو  لتكددون دلدديال علددى

والسدددلف المشدددتر  هنددده استشدددهد بنسدددبة تشدددابه عاليدددة ،ددددا بدددين اكنسدددان 

لكددن الر،ددل لتعصددبه . والشددمبانم  عبُددت هنهددا نسددبة قديمددة وليسددت صددحيحة

لتووريته وقلة موضوعيته استشهد بهدا وضدرب صدفحا عدن التجدارب التدي 

وهعودت نسدبا ،ديددة ملالفدة  - %111 -48 -هعبتت خوأ النسبة التدي هورد 

األمددر الددذ  يدددل علددى عدددم صددحة النتددائج التددي توصددل إليهددا .تددي هوردهددالل
 . انوالقا من تلو النسبة التي هوردها

من االختالفات بدين %  81و،ود )) هن دراسة ،ديدة هكدت من الو مثال    

وهددذا يعنددي عددددا هددائال ،دددا مددن !! ...  1بروتينددات الشددمبانم  واكنسددان

: انم  بوبيعدددة الحدددال، ألنددده كمدددا قلندددااالختالفدددات بدددين اكنسدددان والشدددمب

والسد ال !!البروتينات هي الحاملة لصفات وتميم كل كائن حدي عدن ايخدر 

إان مدن هيدن ،داء التووريدون : اين وهمام هذ  النسبة الكبيرة من االختالف 

 .2((؟؟% 48.5بأضحوكة تشابه ،ينات اكنسان والشيمبانم  بنسبة 

 

)) اكر هن  .3شمبانم % 11: بوبم بعنوان وفي مقالة للباحث ريتشارد     

فدان ر !!(( . فقد  % 11التشابه الجيني بين االنسان والشمبانم  يصل الى 

التدددليس فددي النتددائج التددي يعلنهددا التووريددون مددن حددين يخددر او تقلدديلهم )) 
 . 4!!((للفارق متعمدين 

يسددمبر عدددد د –وفددي مقددال علمددي بالمجلددة العلميددة األمريكيددة التووريددة      

متواليدددة )) درسدددت فيدده كاتبتددده . مدددا الدددذ  يجعلنددـا بشدددرا: بعنددوان 5م2114

DNA  في هحد الجيندـات ويُولدق عليدهHAR1  وقامدت بدراسدة هدذا الجدين

 DNAواكتشفت هن المتوالية لل –في كل من اكنسان والشمبانم  والد،ا  

                                                 
1
 :عنها هن ر موقع 

http//:www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15716009 
2
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع عدنان ابراهيم والتوور ، : فريق البيولو،يا  
3
 : هن ر الراب  

http://www.refdag.nl/11_chimp_1_295967 
4
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع عدنان ابراهيم والتوور ، : فريق البيولو،يا  
5
 :   الموقعهن ر  

http//:www.scientificamerican.com/article/what-makes-us-human 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F15716009&h=dAQEg96B9&enc=AZOS34wv3z-iCklktrRTL5dZuryCpcqc-mSTfI1j0i93UpVsJdgnvh9PdN-c_p5fk0mjiQfNrR_lZsx6aS4UaqEOqiwJdhH0nvvzkBXniIL1NYDf8fZLhhzZtg-GgROk7eviTx8cK6PXiV2Z5qGW04Q6&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.refdag.nl%2F70_chimp_1_295967&h=TAQHHkxPG&enc=AZO-0qBuT6BCQI_Illvp5MRp-kh59hrp-NfE976j2pTiZLxM1w1OrcKL_oWFGNQwUkY49scJS1EO6we-vCKnUZkAMncX1PAph2_54qDdh_xGn_nZwZ8f_XHk3EptAZryYpqYBBQ1nfQuDBtCVF6pd4gb&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scientificamerican.com%2Farticle%2Fwhat-makes-us-human%2F&h=kAQG2otdj&enc=AZMrKyXBdAq1LJ-NyIB7rwWUm_IpG_UklCDlVZv06v9367ObWzXFLz4RbOmDxbSQiBhaENSpzrAmPX1YO7WANOthRpB9BL0fFWjAhYWhsDu-ZVxpLQKkJQ1-JaFgZ88LXb4gZcVcB-PEIkMYlquEuyDZ&s=1
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ينمدا قاعدة ب 118بين الشمبانم  والد،ا  تلتلف في قاعدتين فق  من هصل 

 !!!قاعدددددددة  18يصددددددل االخددددددتالف بددددددين اكنسددددددان والشددددددمبانم  إلددددددى 

والنتيجة هن التووريين ييحكون على هنفسهم قبل هن ييحكوا على بيرهم 

وقدرتدده علددى  DNAعندددما يمعمددون داللددة تشددابهات الحمددض النددوو   –

 .  1!!((التمييم بين الكائنـات الحية الملتلفة 

وقدرتده علدى التمييدم بدين  DNAداللدة ))  كما هن تلو النتيجة  تُشكو في   

الكائنـات الحية الملتلفدة وهن األمدر ال يعددو كونده مجدرد متواليتدات لقواعدد 

نيترو،ينية وليس معنى ان مقاو حذاء اكنسان هقرب لمقاو حذاء التمسداح 

من مقاو حذاء الفيل اننا والتماسي  من هصل واحد فهذ  سوحية في البحدث 

  .2((ود،ل باسم العلم

ومما ي كد خوأ قدول التودوريين وصدحة النِسدب التدي توصدلت إليهدا تلدو    

الدراسات هو الفارق الكبير الذ  نرا   بين اكنسان والشمبانم  في المجدال 

بدل إنده . الروحي والعقلي واال،تماعي  واالقتصاد  والسلوكي والحيار 

سان وليس بحيوان ال مجال للمقارنة بينهما في تلو الجوانب ،ألن اكنسان إن

لكددن التوددوريين يصددرون بالبايددل . !!، والشددمبانم  حيددوان ولدديس بإنسددان
 .!!على ان يكونوا حيوانات

ومددن ،هددة هخددرى فإننددا حتددى وإن صدددقناهم ،دددال  بصددحة نسددبة التشددابه      

التددي هوردهددا عمددرو شددريف فهددي نسددبة تشددابه شددكلي وظدداهر  وال يصدد  

ألن نسدبة التشدابه فدي مورعدات . لممعدوماالعتماد عليها فدي إعبدات التودور ا

بالم دة حسدب مدا اكدر  عمدرو شدريف نفسده ،  44اكنسان والفأر تصل إلدى 

فهدل اكنسدان والفدأر . فهي هكبر من نسدبة التشدابه بدين اكنسدان والشدمبانم 

وهدذا دليدل حاسدم . 3!!هبناء عدم، ولهمدا سدلف مشدتر  قريدب يجمدع بينهمدا ؟

ريف في اعتماد  على التشابه بين األحيداء على فساد وتهافت منهج عمرو ش

 . كدليل على التوور الممعوم 

إن مددن الشددواهد التددي تُبددين فسدداد وبوددالن اسددتدالل عمددرو شددريف  :رابعااا   

علددى حدددوث التوددور بالتشددابه فددي المورعددات هددو هن عمددرو شددريف ربددم 

مبال تدده فددي اكددر نسددبة التشددابه بددين اكنسددان والشددمبانم  وبلددو  فددي تع دديم 

كددليل علدى التودور الممعدوم، فإنده  -الجينات -اهرة التشابه في المورعاتظ

إن الددو يُبددين : )) قددال كالمددا كدداد ان يددنقض بدده  عمدده السددابق عندددما قددال

بوضوح ان الفوارق األساسية بين الكائنات الحيدة ال تكمدن فدي الجيندات فدي 
                                                 

1
نسبة التشابه في الجينات : السرداب و muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع عدنان ابراهيم والتوور ، : فريق البيولو،يا  

 .، منتدى التوحيد ،على الشبكة المعلواتية !!خدعـة إلحـادية % 48.5بين اكنسان والقرد 
2
  .، منتدى التوحيد ،على الشبكة المعلواتية !!خدعـة إلحـادية % 48.5نسبة التشابه في الجينات بين اكنسان والقرد : السرداب 
3
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع عدنان ابراهيم والتوور ، : فريق البيولو،يا  

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?21404-%E4%D3%C8%C9-%C7%E1%CA%D4%C7%C8%E5-%DD%ED-%C7%E1%CC%ED%E4%C7%CA-%C8%ED%E4-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4-%E6%C7%E1%DE%D1%CF-98-5-%CE%CF%DA%DC%C9-%C5%E1%CD%DC%C7%CF%ED%C9-!!
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?21404-%E4%D3%C8%C9-%C7%E1%CA%D4%C7%C8%E5-%DD%ED-%C7%E1%CC%ED%E4%C7%CA-%C8%ED%E4-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4-%E6%C7%E1%DE%D1%CF-98-5-%CE%CF%DA%DC%C9-%C5%E1%CD%DC%C7%CF%ED%C9-!!
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?21404-%E4%D3%C8%C9-%C7%E1%CA%D4%C7%C8%E5-%DD%ED-%C7%E1%CC%ED%E4%C7%CA-%C8%ED%E4-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4-%E6%C7%E1%DE%D1%CF-98-5-%CE%CF%DA%DC%C9-%C5%E1%CD%DC%C7%CF%ED%C9-!!
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?21404-%E4%D3%C8%C9-%C7%E1%CA%D4%C7%C8%E5-%DD%ED-%C7%E1%CC%ED%E4%C7%CA-%C8%ED%E4-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4-%E6%C7%E1%DE%D1%CF-98-5-%CE%CF%DA%DC%C9-%C5%E1%CD%DC%C7%CF%ED%C9-!!
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ال هدذ  المسد ول عدن تشد يل وإبود" الددنا" المقام األول بقدر ر،وعهدا إلدى 

الجينات ، والذ  كان يُعتقد حتى وقت قريب انه ال وظيفة له ، بينما يسدتحق 

ممدا يعدي هن األمدر يتعلدق . 1((اين هن يُوصف بأنه قائدد هوركسدترا الجيندات

بوبيعددة كددل كددائن حددي حسددب برمجتدده الوراعيددة وال عالقددة لدده بالتشددابه وال 

 .بلرافة التوور والسلف المشتر 

 

مما ينفي مماعم الر،ل في استدالله على التوور والسدلف  نإ ومنها أيضا    

المشتر  بين اكنسدان والشدمبانم   بددعوى و،دود نسدبة عاليدة مدن التشدابه 

بينهما في المورعات والحمض النوو  ، هو هنه تو،د فوارق هساسدية بينهمدا 

تهدددم شددبهة الر،ددل وتنسددفها تمامددا تتمثددل فددي عالعددة ،وانددب هساسددية حاسددمة 

األول هو فشل محداوالت التودوريين هحدداث تلقدي  صدناعي :  هي وفاصلة،

بين اكنسان والشمبا  ، فشلت كلهدا فشدال اريعدا، فدالتلقي  لدم يحددث هصدال 

عددم نجداح عمليدات  را األعيداء مدن : والثداني. وال هنجب ،نيندا عدم سدق 

 :ثالثالد .2القردة إلى اكنسان ربم النسبة العالية من التشابه المدورعي بينهمدا

تفدددرد اكنسدددان عدددن الشدددمبانم  وكدددل الحيواندددات بروحددده وعقلددده وحياتددده 

در بهدا األرج  إنده . اال،تماعية والعلمية واالقتصادية، وبحيارته التدي عمص

المددددن والمعاهدددد والجامعدددات ،وصدددنع السددديارات شددديد الحيدددارات وهنشدددأ 

والوائرات والصواري، ، مقابل القدردة والحيواندات األخدرى التدي  لدم تفعدل 

ولن تستويع هن تفعل معشار ما فعله اكنسان، بل وال مجال للمقارندة بينهمدا 

إن تلو الفوارق الثالعة األساسية هي هدلة حاسمة علدى تفدرد اكنسدان . هصال

وخلقدده اللدداص ،سدددا وروحددا، وهندده ال يصدد  هبدددا االسددتدالل بالتشددابه بددين 
 .لمشتر اكنسان والشمبانم  عل حدوث خرافة التوور وو،ود السلف ا

 

وبذلو يتبين مما اكرنا  تهافت وبودالن اسدتدالل التودور  عمدرو شدريف   

علددى حدددوث التوددور الممعددوم ب دداهرة التشددابه فددي المورعددات والحمددض 

وهتي  هييا هن هذا الر،ل لم يكن همينا عندما اكر هن . النوو  بين األحياء

نسدبة قديمدة ، فدذكر  %44نسبة التشابه بين اكنسان والشمبا   بل دت نحدو 

تمسو بهدا التووريدون ،وهبفدل النَِسدب التدي هظهرتهدا الدراسدات المعاصدرة 

وفعله هذا ليس ،ديدا عن الر،دل فهدو . والتي هبولت تلو النسب بفارق كبير

ك يدر  مدن التوددوريين برعدوا وتلصصدوا فددي التحريدف وال دش والتالعددب 

اوا كمدا بيندا فقد مارسه عنددما هبفدل حقيقدة إنسدان ،د. ولهم سجل حافل بذلو
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ر ارنسدت هيكدل فدي  سابقا، ومارسه هييا عنددما دافدع عدن التودور  المدموص

ومارسده هييدا بشدكل واسدع فدي تأويالتده . تموير  لض،نة كمدا سدنبينه الحقدا

وم الواته لكثير من الحقائق العلمية والشرعية كما سنبينه في الفصل الثالث 
 . بحول هللا تعالى

 

هن ممددا يدددل  ان التوددور  عمددرو شددريف  عددم دهددامفا :الشاابهة الثالثااة     

علدددى حددددوث التودددور العيدددو  وو،دددود السدددلف المشدددتر  بدددين اكنسدددان 

واألحيدداء األخددرى هندده تو،ددد مورعددات فددي الشددري  الددوراعي للكددائن منهددا 

مورعددات خاملددة، وهخددرى كاابددة، ومنهددا مورعددات معولددة ، وهخددرى فقدددت 

هدا نشدوت كلهدا او بعيدها فدي كثيرا من كفاءتها،كانت كدذلو فدي هحيداء، لكن

 . هحياء هخرى 

تتددددابع القواعددددد  –مددددن الددددو مددددثال هن فددددي اكنسددددان خاصددددية مورعيددددة      

مس ولة عن تشكيل رس  اكنسان وإبهامه ،علتده اكثدر فاعليدة  -النيترو،ينية

وتناسددبا ومهددارة لصددناعة واسددتلدام ايالت المعقدددة، حدددث الددو الت يددر فددي 

،ميدددع )) لدددذلو التتددابع النتر،يندددي ن يددر فدددي وقددد و،دددد . اكنسددان تووريدددا

 . 1((القيام بتلو المهمة بكفاءة  عالرئيسيات لكن في هي ة خاملة ال تستوي

  

و عم الر،ل هنه تو،د مورعات كانت  تعمل في نوا من األنواا بكفاءة      

، عم هصيبت بتشويه هدى إلى إعوابها فأصبحت كاابة وهقل فاعليه في كدائن 

مدددثال مدددورث تكدددوين العيدددالت القويدددة فدددي الشدددمبانم  ، هدددذا منهدددا . آخدددر

 51عددددها نحددو  -ومنهددا مورعددات قويددة. المددورث تددم اعوابدده فددي االنسددان 

خاصة بالشم ألهميته في القدردة كالشدمبانم ، وتدم إعوداب مع مهدا  -مورعا

عددم هن . 2وهصددبحت كاابددة فددي اكنسددان لقلددة ههميددة حاسددة الشددم بالنسددبة إليدده

التفسدددير الصدددحي  لو،دددود مورعدددات مشدددوهة فدددي الشدددفرة الر،دددل  عدددم هن 

مفهددوم التوددور عددن هصددل مشددتر  مددع بدداقي )) الوراعيددة فددي اكنسددان هددو 

 .3((الرئيسيات

 

و عم هييا هن مما يثبت التوور والسلف المشتر  انده و،ددت مورعدات     

كانددت خاملددة فددي األحيدداء التددي سددبقت ظهددور اكنسددان، فلمددا ظهددر اكنسددان 

عيو  ومرور  بمرحلة هشدبا  البشدر نشدوت فيده تلدو المورعدات بالتوور ال
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منها مورعات تالفيف الم، ، وتكبير المد،، والل دة .  ألداء وظائف تتعلق به 

  .1، والسمع

وهشار إلى هن مورث الل ة في اكنسان ، واكر هنه كانت لده صدي  اخدرى    

ريال، لكن ال ملتلفة مو،ودة هييا في الفأر وبعض القردة كالشمبا   وال و

عدم  عدم ان هدذا األمدر يشدير إلدى ت يدر . نفهم له وظيفة لددى تلدو الحيواندات

توددور  متسددارا هكسددب هددذا المددورث وظيفددة ،ديدددة سدداعدته علددى اضددفاء 

 .2ملكة الل ة عند البشر

و عم هييا هن مما يدل على التوور العيدو  وو،دود السدلف المشدتر     

مكررة ، فيما بين المورعات في مندايق بين األحياء هنه تو،د عناصر عتيقة 

ملتلفددة مددن الصددب يات ، وليسددت لهددا وظيفددة مو،ددود فددي شددفرتي اكنسددان 

والفأر، ومن الو هنه و،دت تشوهات في بعض العناصر بنفس الشكل وفدي 

والدو حسدب  عمده (( ،يندوم كدل مدن اكنسدان والفدأر)) نفس الموضدع فدي 

 .  3فأرشاهد على السلف  المشتر  بين اكنسان وال

 

تلو  شبهة  ائفة وبايلة ، هي ك يرها من الشبهات التي تعلق بها  :وأقول   

التوور  عمرو شريف في قوله بلرافة التوور والسدلف المشدتر  بددعوى 

إنهددا شددبهة متهافتددة . هن علددم الوراعددة هقددام الدددليل النهددائي علددى صددحة  عمدده

 : وبايلة بدليل الحقائق والمعويات والشواهد ايتية

بمددا هن الر،ددل هقددام شددبهة توددور المورعددات اعتمددادا علددى قولدده  :منهاا أوال  

بتوور األحياء عامة واكنسان خاصة ومرور  بمرحلة هشبا  القرود وهشدبا  

بأدلدة  -فدي الفصدل األول –هننا توسدعنا فدي إبوالهدا وبما . البشر الممعومين

ماتها الشدددرا وعلدددم الحفريدددات وعلدددوم هخدددرى فشدددبهته بايلدددة قوعدددا بمقدددد

ومدن ،هدة هخدرى فإنده يسدتحيل هن . وما بُني على بايل فهو بايدل.ونتائجها

تو،دد شددواهد فدي علددم الوراعدة تددنقض األدلدة الشددرعية والعلميدة التددي هعبتددت 

وانده ال يُمكدن هن تكدون شدبهات . الللق اللاص ونقيدت التودور الممعدوم 

  عمددرو شددريف ناقيددة ألدلددة علددم الوراعددة التددي نقيددت التوددور العيددو

 .وهعبتت الللق اللاص كما بيناها في الفصل األول

  

ال يص  االسدتدالل بالمورعدات علدى اخدتالف هنواعهدا علدى حددوث  :ثانيا   

التوددور الممعددوم، ألن التوددور ال يُمكددن إعباتدده بالمورعددات وال ب يرهددا مددن 
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مكونددات البرمجددة الوراعيددة، وإنمددا يُثبددت إن كددان حقددا بددالورق األربعددة هو 

وبمددا اندده بينددا عددم عبوتدده بهددا مددن ،هددة، . التددي هشددرنا إليهددا مدراراببعيدها و

فإندده ال يُمكددن إعبددات . وهعبتددت الللددق اللدداص ال التوددور مددن ،هددة هخددرى

بدليل هنه .  التوور العيو  بالمورعات، ألنها هي نفسها شاهد  على بوالنه

 من الثابت علميا هن كل كائن حي يولدد ببرمجدة وراعيدة تدتحكم فيده وفدي كدل

صفاته قلبا وقالبدا ، وهنده كامدل وُمكتمدل بأ،همتده ووظائفده وخصائصده وال 

وبما هن األمر كذلو فال يُمكن أل  .يقبل االختمال كما بينا  في الفصل األول

كائن هن تت ير مورعاته خار  يبيعتده فدي حالتده العاديدة مهمدا يدال الدممن، 

لددة، وال كاابددة، وال هن تو،ددد فيدده مورعددات متوددورة، وال معووبددة، وال معو

فددالقول بو،ددود تلددو المورعددات ملددالف . وال قديمددة فقدددت دورهددا وفاعليتهددا

وال يقدول بو،ودهدا إال . تماما لحقائق علم الوراعة ومعويات السجل الحفر 

،اهل ال يعي ما يقول، هو معاند مريض ، هو صاحب هوى قاله ل ايدات فدي 

 . نفسه كحال التوور  عمرو شريف 

 

مما يدل على بوالن تلو الشبهة وان صاحبها محرف ومتالعب إن : ثالثا   

ومتعصب للبايل هو هنه مدن الثابدت علميدا هن كدل كدائن تعمدل فيده مورعاتده 

وعليه فال يص  . حسب يبيعته ووفق برمجته الوراعية في الحاالت الوبيعية

القول بو،دود مورعدات متودورة، وال كاابدة، وال عتيقدة، وال معووبدة فقددت 

ولدو كدان األمدر كدذلو لهلكدت األحيداء مندذ القدديم، وهدذا لدم يحددث .ا وظيفته

والحقيقددة هدي هن كددل . بددليل الحفريدات والواقددع كمدا بينددا  فدي الفصدل األول

وفددق برمجتده الوراعيددة التدي خلقدده هللا مدورث يعمدل حسددب يبيعدة كددل كدائن 

 وهذا همر ضرور  ويبيعي وليس خلال.  عليها ، فال يحيد عنها وال يتوور

وال تشوها وال توورا عيدويا وال دلديال علدى األصدل المشدتر ، وإنمدا هدو 

دليل على الللق اللاص لكل نوا حسب يبيعته وخوة التصدميم التدي خلقده 

فاألصددل المشددتر  هنددا لدديس التوددور مددن سددلف وإنمددا هددو وحدددة . هللا عليهددا

 .اللالق، وحدة المادة وخوة التصميم

 

بيعدي ،ددا هن المورعدات المتشدابهة اسدما اليدرور  والوعلما بأنده مدن      

ت د  وظيفتها حسب يبيعة كل كائن وفق برمجته الوراعية وال  ووظيفة هنها

ت د  وظيفتها بوريقة وكفاءة ووظيفة واحدة عند كل األحياء التي تملو تلو 

ومن الوبيعي ،دا ومن اليرور   هن يكدون مدورث الفدو عندد   .المورعات

اكنسان الذ  هو اقل منه قوة ومتانة وهذا حسدب القرد هقو  من مورث فو 

يبيعة كل كائن وليس توورا ولن يسدتويع هن يتودور ألن األمدر كلده ير،دع 
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إلى يبيعة الكائن وبرمجته الوراعيدة وال دخدل هندا للرافدة التودور والسدلف 

ومددن الوبيعددي ،دددا ومددن اليددرور  هن تكددون حاسددة الشددم فددي . المشددتر  

حاسة الشم عند اكنسان، فليس من الحكمة وال من  القردة و القو  هقوى من

وهددذا لدديس عوبددا . الوبيعدة وال مددن البرمجددة الوراعيددة هن تكددون خدالف الددو

،وال نقصا ،وال خموال  وال تشوها وال توورا في مورث اكنسان وإنمدا هدو 

 .موافق لوبيعته ومتوابق معها

 

ند كدل األحيداء التدي لهدا هما بالنسبة لمورث الل ة  فالبد هن يو،د ع :رابعا   

وسيلة تواصل فيمدا بينهدا، بدالكالم، هو باألصدوات ، هو الحركدات، فهدي ل دة 

فددي النهايددة ب ددض الن ددر عددن يبيعتهددا وصددفاتها ألن الل ددة ليسددت هددي ل ددة 

. اكنسان فق ، وإنما هي تشمل هييا وسائل التواصل عندد األحيداء األخدرى

يعتهدا وبرمجتهدا الوراعيدة ولهدا وعليه فكل األحياء لهدا ل دة تواصدل وفدق يب

فمدورث الل دة . ه،همتها العيوية التي تتم بها الل دة ولدم تتودور مدن بيرهدا

فددي اكنسددان يعمددل وفددق يبيعددة ل ددة اكنسددان و،ها هددا العيددو ، ومددورث 

الل ة في القرود يعمل وفدق ل دة القدرود و،ها هدا العيدو ، ومدورث الل دة 

ها و،ها ها عند النمل، فهي فدي في النمل يعمل وفق يبيعة الل ة وخصائص

ونفدس األمدر يقدال عدن . النهاية ل ة ب ض الن در عدن يبيعتهدا وخصائصدها

ل ة الويور، وهذا همر نالح ه في الواقدع، فكدل مدن النمدل والويدور لده ل دة 

تواصل فيما بين هفراد  ، وهذا األمر سجله القرآن الكريم بوضدوح عدن ل دة 

َحتَّى إَِاا هَتَدْوا َعلَدى َواِد  النَّْمدِل قَالَدْت نَْملَدة  : ))النمل والويور في قوله تعالى

يَددددا هَيُهَددددا النَّْمددددُل اْدُخلُددددوا َمَسدددداِكنَُكْم اَل يَْحِوَمددددنَُّكْم ُسددددلَْيَماُن َوُ،نُددددوُد ُ َوهُددددْم اَل 

ْمنَا َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا هَيُهَا النَّاُو ُعلِ ))، و((18: النمل ()يَْشُعُرونَ 

 12: النمدل)َمنِوَق الوَّْيدِر َوهُوتِينَدا ِمدن ُكدِل َشدْيءؤ إِنَّ هَدَذا لَهُدَو اْلفَْيدُل اْلُمبِديُن 

َوتَفَقََّد الوَّْيَر فَقَاَل َما لَِي اَل هََرى اْلهُْدهَُد هَْم َكاَن ِمَن اْلَ ائِبِيَن  أَلَُعِذبَنَّدهُ ))  ،و((

نَّددهُ هَْو لَيَددأْتِيَنِي بُِسددْلوَانؤ ُمبِددينؤ  فََمَكددَث َبْيددَر بَِعيدددؤ فَقَدداَل َعددَذاباً َشددِديداً هَْو أَلَْابَحَ 

هََحوُت بَِما لَدْم تُِحدْ  بِدِه َوِ،ْ تُدَو ِمدن َسدبَإؤ بِنَبَدإؤ يَقِدينؤ إِنِدي َوَ،ددُت اْمدَرهَةً تَْملُِكهُدْم 

 (. (23 -21:النمل()َوهُوتِيَْت ِمن ُكِل َشْيءؤ َولَهَا َعْرر  َعِ يم  

 

ومما يُبول  عم الر،ل بتوور الل ة عند اكنسان ابتدداًء مدن حكايدة هشدبا     

البشر هو هن ه الء األشبا  الممعومين قامت األدلدة الحفريدة والعلميدة علدى 

انهم كانوا بشرا عاديين وكانت لهم ل اتهم كل اتنا ولدم تتودور عنددهم تودورا 

سددبق هن بينددا باألدلددة  منهددا هندده. عيددويا كمددا  عددم التوددور  عمددرو شددريف
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الشرعية والحفرية ان مجموعات األحياء وهنواعها ظهدرت بدالللق اللداص 
 .ولم تتوور من بعيها، مما يعني هن الل ات هي هييا لم تتوور هي هييا

 

ايعار المادية التي تركها إنسان ما قبل التاري، ، إنه تدر  هدوات : ومنها    

والع ام واللشب  كاكبر والسدكاكين كثيرة ومتنوعة مصنوعة من الحجارة 

،  -كهددوف وهكددواخ -والنِبددال والصددنارات ، واألوانددي الممينددة ، والمسدداكن

والمالبددس واأللددوان ، وهدوات المينددة ، تر،ددع كلهددا إلددى العصددر الحجددر  

كما هنه خلف رسومات فنية منقوشدة فدي الم دارات وعلدى الصدلور . 1القديم

لتلددف م دداهر الوبيعددة ، مددن إنسددان بأوروبددا وشددمال إفريقيددا ، تيددمنت م

وحيوان وهشجار؛ فدلت على عبقريته وتذوقه للفن ، وكانت آية فدي الروعدة 

والدقة واكحكام وهعجوبة من عجائبه، تر،ع إلى العصدر الحجدر  القدديم ، 

إن تلو ايعدار هدي هدلدة قوعيدة علدى ان هد الء . 2عم ا دهرت اكثر فيما بعد 

 .ر، وهذا يستلمم حتما هنه كانت لهم ل ات كل اتناكانوا بشرا وليسوا هشبا  بش

  

هن اكنسدددان القدددديم كدددان يددددفن موتدددا  بوريقدددة شدددعائرية، نجددددها  منهااااو    

متشددابهة عنددد إنسددان نايندددرتال وكرومددانيوم ، وييددع مددع الميددت  الوعددام 

. 3واألدوات ، مما يعندي هنده كدان يعتقدد بعدودة الدروح وو،دود معداد هخدرو 

هو إنسان وليس شبه إنسان ، فهدو باليدرورة كاندت لده ل دة ومن الو حاله ف

 .بشرية ال حيوانية

 

هن األقددوام البدائيددة القديمددة الددذين م 1448هندده تبدديصن فددي سددنة ومنهااا        

وصفهم التووريون بأنهم من هشبا  البشر المنتصبي القامة، لم يكونوا كذلو، 

يصدنعون السدفن ويركبدون  فقد كدانوا. وإنما كانوا هكثر عقالنية مما نتصور 

ولذلو فمن العبث والمستحيل وصف ه الء بما . 4هلف عام 111البحار قبل 

وصددفهم بدده التووريددون ، ألن مددن يصددنع السددفينة ويركددب البحددار يجددب هن 

. 5يكدون اكيددا ويملددو القددرات والمعلومددات التددي ت هلده للقيددام بتلددو األعمددال

 .منها هنه كانت له ل ة بشرية ال حيوانية

 

                                                 
1
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4
 .  212: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 
5
 .  212: ص  1هيلس الللق ،   : هارون يحيى 



 141 

هن إنسان نايندرتال الذ  هلحقه التووريون بأشبا  البشر تبين هنده ومنها       

هندده   مددن الددو مددثال . كددان إنسددانا مثلنددا ولددم يكددن مددن اشددبا  البشددر الممعددومين

يملو هيكال ع ميا شبيه تمامداً بهيكدل اكنسدان المعاصدر، ب دض الن در عدن 

وكاندت لده  .2سدانوسلسلة حميه النوو  هدي نفسدها التدي عندد اكن. 1حجمه

وب ض الن ر عن مالمد  و،هده . 3ل ة ال تلتلف عن ل ة البشر المعاصرين

فقد كان نايندرتال كالبشر تماما سلوكيا وا،تماعيدا وتناسدليا وعقليدا ولدم يكدن 

. 5وقدد كاندت لده آعدار وبقايدا تشدهد لده بالثقافدة والفدن والتددين. 4بليدا وال ببيا

 .رية تشبه ل ات عير  من البشرومن الو حاله فال بد له من ل ة بش

 

وتجدر اكشارة هنا إلى التوور  عمرو شريف كما خدالف الشدرا فدي       

قوله بدالتوور العيدو  الممعدوم فإنده قدد خالفده هييدا ملالفدة صدريحة فدي 

فاهلل تعالى اكر بوضوح بأنده كمدا خلدق . موقفه من ظهور الل ة عند اكنسان

بنفسدده فددي الجنددة ولددم ت هددر فيدده بددالتوور آدم بيديدده فإندده علمدده هييددا الل ددة 

: ))  قددال تعددالى. الحيددواني فددي األرج كمددا  عددم التوددور  عمددرو شددريف

َوَعلَّددَم آَدَم األَْسددَماء ُكلَّهَددا عُددمَّ َعَرَضددهُْم َعلَددى اْلَمالَئَِكددِة فَقَدداَل هَنبِ ُددونِي بِأَْسددَماء 

ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّو هَنَت اْلَعلِيُم  هَـُ الء إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن قَالُوْا ُسْبَحانََو الَ 

دا هَنبَدأَهُْم بِأَْسدَمآئِِهْم قَداَل هَلَدْم هَقُدل لَُّكدْم إِنِدي  اْلَحِكيُم قَاَل يَا آَدُم هَنبِْ هُم بِأَْسَمآئِِهْم فَلَمَّ

: البقدرة ()َمدا ُكندتُْم تَْكتُُمدونَ هَْعلَُم َبْيَب السََّماَواِت َواألَْرِج َوهَْعلَُم َمدا تُْبدُدوَن وَ 

31 - 33.)) 

 

وبدذلو يتبدين هن الل ددة لدم ت هددر فدي اكنسددان بدالتوور العيددو  كمدا  عددم   

كمدا هن . الر،ل، وإنما ظهرت فيه ضمن الللق اللاص ال التوور الممعدوم

مددورث الل ددة يقددوم بوظيفددة الل ددة فددي كددل األحيدداء حسددب يبيعتهددا  ووفددق 

،هة، كما هنه عبت من ،هة هخرى هن المدورث الواحدد  برمجتها الوراعية من

األمر الذ  ينفي وينقض مماعم الر،ل . له هكثر من وظيفة كما سنبينه الحقا

ونقددنا هدذا ينوبدق هييدا علدى .التوورية المتعلقة ب هور الل دة عندد اكنسدان

 . مماعمه  األخرى المتعلقة بالمورعات التي هشار إليها كمورعة السمع مثال
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إن  عددم عمددرو شددريف بو،ددود مورعددات عتيقددة وهخددرى كاابددة : خامسااا    

ومعولة، وهخرى مكررة بال وظيفة  تو،د فدي مورعدات اكنسدان والفدأر،هو 

 عم بايل  كرر  التووريون مرارا وينددر  ضدمن قدولهم بو،دود مورعدات 

وقد عبت بوالن  عمهم هذا باعتراف الر،دل .  مهملة فقدت دورها الوظيفي

ما اكددر هندده عبددت علميددا عدددم  صددحة القددول بو،ددود حمددض نددوو  نفسدده عنددد

في تنشي  او إبوال عمل الجينات )) مهمل بير مشفر ،فقد عبت هن له دورا 

فددال تو،ددد مورعددات مهملددة وال عتيقددة فددي البرمجددة .1((هعندداء حياتنددا اليوميددة

 . الوراعية لإلنسان وال عند ه  كائن آخر

 

خفى بأن التودوريين هدم الدذين نشدروا ومن الو هييا هن عمرو شريف ه    

هددي خددردة وال  - %45 -بددين الندداو بددأن مع ددم مكونددات الحمددض النددوو  

وظيفدة لهدا، وهنهدا شدداهد علدى تدراكم بقايدا وآعددار عمليدات التودور العيددو  

فعلوا هدذا قبدل وبعدد اكعدالن عدن نتدائج . التي فقدت وظيفتها حسب  عمهم 

وكدان . م2113سدنة  -لجيندوم البشدر ا -مشروا اللريوة الوراعية لإلنسدان

ولما دارت الشبهات حول األمر وتواصدلت . التووريون ُملترقين للمشروا

تبدين (  موسوعة عناصر الحمدض الندوو : إنكود) األبحاث ضمن مشروا 

 %81خوأ القول بتلدو اللدردة الممعومدة واتيد  هن نسدبة  2112في سنة 

لبدداقي ستتيدد  وظائفدده مددن مكونددات الحمددض النددوو  لدده وظددائف هامددة، وا

 .   2الحقا بمميد من األبحاث

الواقدع المسدتقى مدن اسدتقراء كدل الكائندات )) ومما يُبول  عمه هييدا هن    

إن الجينات المعولة لها وظيفة تن يمية كما هنها مو،ودة لتعمدل : الحية يقول

فق  تحت ظروف خاصة، ولديس هنهدا ُعولدت فيدمرت األعيداء المتصدلة 

مورعات لهدا وظدائف فدي الحمدض الندوو ، وال يصد  وصدفها فكل ال.3((بها

نتددائج ))  وقددد هكدددت الددو .بأنهددا كاابددة وال فقدددت وظيفتهددا وال هنهددا عتيقددة 

مشروا إنكود وبيرها من الدراسات التي هشارت بوضدوح إلدى هن الجيندوم 

البشر  ليس به منايق عايلدة بدال وظيفدة تعتبدر ركاًمدا تووريًدا كمدا يددعي 

هددي فددي الحقيقددة تدد د  وظيفددة تن يميددة، وبالتددالي فددال مجددال . ..التووريددون

التي لم تُدرو –الستدالالت التووريين بتلو المساحات الشاسعة من الجينوم 

التددي يدددعونها بددال وظيفددة علددى هنهددا نتددا  ركددام توددور  ورعوهددا عددن  -بعددد

لددو لددم يكددن لدده وظيفددة مددا ُسددمي ،ينًددا، وفكددرة هن )) وه  مددورث . 4((السدلف
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ينتج بروتينا واحددا سدقوت لضبدد مندذ سدنوات، فدالجين يمكدن هن يندتج  الجين

بأنواعدده،  RNAعدددة بروتينددات، كمددا قددد ال ينددتج بروتينددات ولكددن ،مئيددات 

وتسددتلدم فددي تن دديم عمددل الجينددات التددي تنددتج بروتينًددا، فهددي اات وظيفددة 

 .1((تن يمية، وليست معولة 

 

الناو بدأن مدورث واحدد يُشدفر  علما بأن التووريين هم الذين رو،وا بين    

لبروتين واحد، بمعندى هن لده وظيفدة واحددة، لكدن الحقيقدة ليسدت كدذلو، فقدد 

تبددين بالتجددارب الملبريددة خوددأ الددو الددمعم واتيدد  ان مورعددا واحدددا يُشددفصر 

 .2تلعدة بروتينات، فينتج هنواعا ملتلفة من البروتينا

 

ة ت كدد هن بعدض تلدو هنا  نتدائج اسدتنتجت مدن دراسدات عديدد)) كما هن    

الجينات المعولدة إضدافة إلدى دورهدا التن يمدي بالنسدبة للجيندات التدي تشدفر 

للبروتينات فإنها مهيأة للعمل تحدت ظدروف خاصدة، وبالتدالي ال يو،دد دليدل 

على صحة ادعاء التووريين المتلب  هنها نشأت من يفرة هفقدتها وظيفتهدا، 

 .3((السنين وسم  بتوريثها ومع الو هبقاها االنتلاب الوبيعي ماليين

 

اكتشددف العلمدداء مددن منتصددف القددرن العشددرين هن اللاليددا يمكددن هن )) و   

تعول عمل بعض الجينات وتمنعها من تكدوين البدروتين بينمدا تجعلهدا تعمدل 

–في هحايين هخرى، ووفقًا لعالم األحياء الفرنسدي الع ديم فرانسدوا ،داكوب 

ل مدن فسدر كيدف يحددث هدذا فإنهدا الدذ  كدان هو -الحاصل على ،ائمة نوبدل

تستلدم الجينوم مثلما يُستَلدم البيانو حتى ت لِف لحنًا شجيًصا عوًضا عن نشا ؤ 

فددي معهددد باسددتير درو ،دداكوب بكتريددا القولددون وكيددف هن لددديها . مددمِعج

واالستنتا  العام الذ  . ،ينات تنتج بروتينات هحيانًا وال تنتجها هحيانًا هخرى

من خالل دراساته هن فكرة الجدم ء الدذ  يعمدل كقدايع خلل إليه ،اكوب 

التيددار فددي الدددوائر الكهربيددة قددد تكددون شددائعة فددي ،ينومددات الكائنددات الحيددة 

،ميعها، وهو االستنتا  الذ  هعبتت صحته العديد من الدراسات التي درست 

 .4((توريث العديد من الصفات كتوريث صفة لون العين في اكنسان

 

رة هنا إلى هن قول التوور  عمرو شريف بو،ود مورعات وتجدر اكشا    

خاملدة، وكاابددة، ومعووبدة ومعولددة فددي الحدامض للنددوو  لإلنسدان هددو هنددا 
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3
 .  Critique of Evolution: موقع، Cول م فيتامين  Gluo،ين :  منى  يتون 
4
 .  Critique of Evolution: موقع، Cول م فيتامين  Gluo،ين :  منى  يتون 
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فهو الذ  كدان يدمعم  -وقد هعنى عليه كثيرا -متابع للتوور  لفرانسيم كولنم

،ينددات كثيددرة خددردة ال وظددائف عمليددة لهددا وإنمددا تحكددي  -بو،ددود مورعددات

هدذا الدمعم الدذ  قالده . لمشتر  بين اكنسان والقدردة العليداالتوور والسلف ا

الر،ددل والتووريددون قامددت األدلددة العلميددة علددى بوالندده وتأكددد بالتجددارب 

. إصالح الحدامض الندوو : )) الملبرية هن لها وظائف كثيرة ت ديها ، منها

تن دديم عمليددة نسدد، الحددامض . المسدداعدة فددي عمليددة نسدد، الحددامض النددوو 

 2111وفدي سدنة . 1((ساعدة في عملية يي الصدب يات ودعمهدا الم. النوو 

 -هعلددن القددائمون علددى المشددروا العلمددي اللدداص بدراسددة الحددامض النددوو 

ال البية الساحقة من الشفرة الجينية المكتوبدة عندد البشدر والتدي )) هن  -إنكود

تُقدددر بثالعددة مليددارات هساسددا تقددوم بمجموعددة مددن الوظددائف التددي لددم تكددن 

 . 2((من قبل معروفة 

ليسدددت هدددي خدددردة وال آعدددارا " المورعدددات الكاابدددة " وتبدددين هييدددا ان     

. 3توورية، وال فقدت وظيفتها وإنما لها هدورا تن يمية هامة بالنسبة لإلنسان

تواتيهددا ظددروف بي يددة  كامندده تنشدد  وتقددوم بوظائفهددا حددين))هددي مورعددات 

،ديددة كمدا اوضدحت  ، وتنش  هييا حدين يُجابده الكدائن الحدي بي دة((ملتلفه

احددددى الدراسدددات علدددى اللميدددر  حيدددث يدددتم إعدددادة تفعيدددل ،يندددات خادعدددة 

. معينة والو عندما يُجابه الكائن الحي ببي دة ،ديددة لپروتينات خلوية السو 

وبينت دراسات هخرى هن مورعدات قيدل هنهدا كاابدة عبدت انهدا ليسدت كدذلو ، 

ي فددي توا ندده ونمددو  وإنمددا لهددا وظددائف حيويددة بال ددة األهميددة للكددائن الحدد

معولة بير نشوة عند هبلب الكائنات الحية كجمء هصديل ))وهي .4وحمايته

من ،ينوم الندوا، تلدو الجيندات تكدون بحا،دة للتنشدي  كنتدا  بدروتين تحدت 

، وتو،دد عندد فهي ليسدت خدردة وال ميتدة وال فقددت وظيفتهدا. 5((ظروف ما

وال تووريدا ، وهدي هبلب األحيداء و،دمء هصديل فيهدا  وليسدت همدرا يارئدا 

فددان ر كيددف . الددذ  تعمددل فيدده  تعمددل وتنشدد  عندددما يحددين الوقددت المناسددب

يستدل  عمرو شريف وهمثاله من التووريين على توورهم الممعوم بالجهل 

فلما ،هلوا وظائف تلو المورعات سموها كاابة و ائفة و،علوها . ال بالعلم ؟

 .6دليال على التوور العيو 

 

                                                 
1
 .13: ص العلم وهصل اكنسان ، ي األولى،تر،مة وإعداد مجموعة التر،مة العلمية، : كيسي لوسكن ، وآن بو،ر 
2
 .14: ص العلم وهصل اكنسان ، ي األولى،تر،مة وإعداد مجموعة التر،مة العلمية، : كيسي لوسكن ، وآن بو،ر 
3
 .11: ص وهصل اكنسان ، ي األولى،تر،مة وإعداد مجموعة التر،مة العلمية، العلم : كيسي لوسكن ، وآن بو،ر 
4
 .ن رية التوور وحقيقة الللق ، على الشبكة المعلوماتية: الجينات المائفه دليل  ائف على التوور، مدونة : هحمد يحيى 
5
 .  Critique of Evolution: موقعالتأسل الر،عي ،  : منى  يتون 
6
 .ن رية التوور وحقيقة الللق ، على الشبكة المعلوماتية: الجينات المائفه دليل  ائف على التوور، مدونة : هحمد يحيى 

http://critiqueofevolution.blogspot.com/


 144 

ما اكرنا  تهافدت وبودالن اسدتدالل التودور  عمدر شدريف وبذلو يتبين م   

على حددوث التودور العيدو  بددعوى و،دود مورعدات معووبدة، وكاابدة ، 

واتي  هييا هن لها وظائف هامدة . وميتة فقدت وظيفتها، فهي ليست كذلو 

وحيوية للكائن الحي علدى مسدتوى الحمدض الندوو  مدن ،هدة، وانهدا ليسدت 

ن ،هة عانية، وهن علم الوراعة متوابق مع الشرا آعارا وال شواهد توورية م

 .والعلم في نفي التوور العيو  من ،هة عالثة

 

، تتعلدق بدالوفرات:  -الرابعة من شبهات علم الوراعة –الشبهة األخيرة      

هن الوفرات تُحددث صدفات ،ديددة  ومفادها ان التوور  عمرو شريف  عم

بتدأعير مدن االنتلداب الوبيعدي ، او  في الكدائن وتنتقدل إلدى األ،يدال بالوراعدة

واكر هن تلو الت يدرات مدع هنهدا . 1ب ير ، وبذلو تعمل على تووير  عيويا

إال هنها قد تكون مفيدة في حاالت نادرة ،دا  % 44تكون ضارة بالبا بنسبة 

والت يدرات التدي قددد . 2، فتُودِور الكدائن تودويرا عيدويا مو،هدا % 1بنسدبة 

فسها ت د  إلى تنوا كبير في البروتينات ومن عدم تحدث في المورعات هي ن

 .3في بنية الكائنات وهي تها

و عدم  عمدرو شدريف هنده مدن الثابددت فدي علدم األحيداء ان الصدفات الجيدددة  

الجديدة التي تحدث بسبب الوفدرات تُمدرر إلدى األ،يدال باالنتلداب الوبيعدي 

 .4االمو،ه، وهذا خالف الصفات بير الصالحة فهي ال تُمرر إليه

و عم  هييا هنه عبت بأن التعديالت التي تحدث في نشداي المورعدات يدتم     

ومددن عددم نقددل الصددفة الجديدددة إلددى اريددة الكائنددات ، ممددا يسددم  )) توريثهددا 

وهذا يُلالف ما كان متفقا عليه من قبل من هن الصفات . بالتووير البيولو،ي

 .5((المكتسبة ال تورث 

تبدين لهددم عددم صدحة وعبدوت تودورهم بأدلددة  علمدا بدأن التودوريين عنددما   

ومعويات السجل الحفر  وعلم الوراعة  تعلقوا بحكاية الوفدرات  وهلحقوهدا 

هضدددافوها إليهدددا كعمليدددة تهدددذيب .  بن دددريتهم وسدددموها الداروينيدددة الحديثدددة

 . !!وتصحي  وإنقاا للتوورية بنوعيها المو،ه والدارويني، لكن هيهات

 

هوال إن الوفددرات التددي تشددبث بهددا : هاته أقااولونقضااا لم اعمااه وشااب      

عمددرو شددريف والتووريددون عامددة هددي فددي الحقيقددة هخودداء واضددورابات 
                                                 

1
، مكتبة 1، ي خرافة اكلحاد : و عمرو شريف.  22: ، ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  4رحلة عقل ، ي : عمرو شريف 

 .143: ، هامش ص 2114الشروق الدولية، القاهرة ، 
2
كيف بده الللق : و عمرو شريف. 143: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 

 .288: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1،ي 
3
 .  234: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1ي خرافة اكلحاد ، : عمرو شريف 
4
 .   21،  22: ، ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  4رحلة عقل ، ي : عمرو شريف 
5
 .  234: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
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))  وتَحددث . واختالالت وهمراج تصيب الشري  الوراعي فدي الكدائن الحدي

بنسددبة بسدديوة حدداالت تر،مددة للشددفرة الوراعيددة بوريقددة خاي ددة، وه  خلددل 

ويددتم عددمو هددذا . تكددوين البدروتينيحصدل فددي هددذا الترتيددب يد د  لللددل فددي 

الللل إلى الوفرات، وينتج عنها إما ظهور صفات مناسبة للنوا ولكدن كدان 

ال يُفترج ظهورها في الو الفرد ك هور صدفة العدين المرقداء فدي يفدل ال 

يحمل والدا  هذ  الصفة في ير همدا الجينيدين، هو حددوث تشدو  فدي األ،ندة 

شدكل مدن هشدكال الودر  الم هريدة  ينتج صفات بير مربوبدة وال تمثدل ه 

الوفددرات هددي هخودداء وتبددين علميددا هن . 1((السددليمة للصددفة فددي الددو النددوا

ممددا !!..  لعوامددل خار،يددة كثيددرة بسددبب التعددرج  الجينددات)) تحدددث  فددي 

  .2(( همراج وتشوهات ملتلفة ي د  إلى

إن اعتراج عمرو شريف والتووريين بشبهة الوفدرات وتأعيرهدا : ثانيا    

ي المورعات وتوويرها للكائن الحي هدو اعتدراج بايدل قوعدا، وال يصد  ف

االحتجددا  بدده ، وال دخددل لدده فددي حكايددة التوددور العيددو ، وال يسددتويع هن 

يوددور الكددائن الحددي هصددال، بدددليل األدلددة والشددواهد الشددرعية والعلميددة التددي 

هعبتندددا بهدددا فدددي الفصدددل األول بودددالن القدددول بدددالتوور العيدددو  بنوعيددده 

منهددا هندده تبددين باألدلددة الماديددة الحاسددمة مددن السددجل . ويني والمو،ددهالدددار

الحفددر  هن األحيدداء يددوال عشددرات وم ددات ماليددين السددنين لددم تتوددور إلددى 

اليوم، ألنها ظهرت فجدأة مدرارا، والتدي انقرضدت منهدا عاشدت ولدم تتودور 

وانقرضت ولم تتر  سلفا، والتي بقيت منهدا لدم تتودور، ولدم يو،دد للحلقدات 

مع هنها كانت  -وهذا يعني قوعا هن حكاية الوفرات. يوة الممعومة هعرالوس

لددم تعمددل علددى توددوير األحيدداء، وال يصدد  القددول بهددا هصددال، ولددو  -مو،ددودة

وبمدا هنده عبدت باألدلددة . يورتهدا ل هدر تأعيرهدا علدى األحيداء تاريلددا وواقعدا

 الحاسددمة عدددم توددور األحيدداء دل هددذا قوعددا علددى هن الوفددرات لدديس عملهددا

تووير األحيداء، وال تسدتويع هن توورهدا ، وال يصد  االعتدراج بهدا علدى 

 . المعارضين للتوور بنوعيه، بل إن االحتجا  بها بايل هصال 

 

آعار اكنسان القديمة التي تعود إلدى الحيدارات  مفاد  هن: الشاهد الثاني    

ندا قبدل قر 51األولى كالسومرية والبابلية والفرعونية والتي تر،ع إلى نحدو 

الميالد، قد تيمنت صورا للبشر والحيوانات والنباتات، وهي تُشبه االنسان 

وفدي مصدر نجدد  كثيدراً مدن . 3الحالي والحيوانات والنباتات المو،ودة اليدوم

حيواناتها لم تت ير عن وضدعيتها خدالل قدرون عديددة متواولدة، ))نباتاتها و 

                                                 
1
 . على الشبكة المعلوماتية  ، Critique of Evolutionلية البديلة ، مدونة نقد التوور ، موقع اي.. الوفرة : منى  يتون  
2
 .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية: مدونة   !..لمااا يكذب التووريون دوما ً؟ 
3
 . مصر القديمة، النحت، آشور، المالبس : العالمية، مادة الموسوعة العربية: هن ر مثال 
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ايعددار المصددرية  ويتيدد  الددو مددن األنسددال الدا،نددة المنحوتددة فددي بعددض

القديمة، هو التي حف ت بالتحني  وكيف هنها تشبه كدل الشدبه الصدور الباقيدة 

فددأين العمددل التوددوير  .1((اليددوم بددل ربمددا ال تكدداد تفتددرق عنهددا بفددارق مددا 

ولمدااا لدم نجدد لهدا هعدرا فدي ت ييدر مكوندات األحيداء . الممعوم  للوفرات ؟؟

مدن عملهدا تودوير األحيداء، وال  إن الو يعني هن الوفرات لديس.وهشكالها؟؟

 . يص  القول بذلو وال و،ود له هصال

 

بما هنه تبين من علم الوراعة هن كل كائن لده عددد خداص : الشاهد الثالث     

بده مدن الصدب يات ، وهن التدماو  ال يحدددث خدار  الندوا الواحدد ، وهن كددل 

وال يُمكنده كائن يولد ببرمجة وراعية ُمشفرة هي التي تحددد يبيعتده وصدفاته 

الفَِكدا  منهددا، فددإن كددل هددذا يعندي هن الوفددرات ال يُمكنهددا هن تُوددور األحيدداء، 

 . وليس من عملها فعل الو، وهن األحياء لم تتوور هصال

 

بمددا هندده قامددت األدلددة الحفريددة والعلميددة والمرئيددة هن  :الشاااهد الرابااع     

يعتها ووظائفها، فدال األحياء بمكوناتها وه،همتها كاملة ومكتملة بِللقتها ويب

تقبدددددل االختدددددمال، وال التودددددور، وال تسدددددتويع هن تتودددددور، وال تريدددددد هن 

تتوور؛فددإن الددو يعنددي هن الوفددرات لدديس مددن عملهددا توددوير األحيدداء، وال 

 . تستويع توويرها، وال يص  وصفها بذلو

 

هي هخواء واضورابات وحاالت مرضية  إن الوفرات: الشاهد الخام    

راعي لددبعض األحيدداء، فتُحدددث فيدده تشددوهات وت يددرات تصدديب الجهددا  الددو

ضارة بالبا ، وهي كلها هخواء سدواء كاندت ضدارة هو نافعدة، ألنهدا هحددعت 

خلال في الشري  الوراعي، وهي فدي الحدالتين لدن تودور الكدائن سدواء كاندت 

برهسيصن ، هو بيد واحددة ، هو بدثالث فقد يولد الجنين مشوها . مفيدة هو ضارة 

ب هور امتدادات و وائد لحمية في البون ، او حتى فوق الدبر كأنه  هيدؤ ، هو

ايدل  لكنده لديس ايدال وإنمدا هدو امتدداد و ائددة لحميدة، هو يولدد بسدتة هر،دل، 

وكأنه هخوبوي ، فهل اكنسان كدان هخوبويدا؟؟، كمدا هدو مبدين فدي الصدور 

 :  2ايتية

                                                 
1
 . على الشبكة المعلوماتية /    http://www.hurras.org:  نقد ن ريات التوور منتديات حراو العقيدة، موقع: محمد برباب 
2
 .الشبكة المعلوماتية مأخواة من  
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به بعض األ،نة البشرية ما هو إال الذيل اكنساني الذ  يولد ))علما بأن       

تكتل لحمي يحتو  هنسجة دهنية وضامة وهوعيدة دمويدة وهعصداب، ويفتقدر 

إلى الع ام وال يداريف والحبدل الشدوكي وهدي التراكيدب التدي يُفتدرج هن 

وبالبًددا مددا يصدداحب الددو الددذيل انشددقاق بددالعمود . تو،ددد فددي الددذيل الحيددواني

هن افتقدار  إلدى الع دام يعندي عددم ن كدد  .الفقر  وتشوهات ومشداكل هخدرى

و،ود فقرات ع ميدة بده ممدا يعندي هنده لديس كدذيول الحيواندات، وهدذا علدى 

، وتُقودددع تلدددو الدددذيول بعمليدددة ،راحيدددة 1((عكدددس مدددا يشددديعه التووريدددون 

فلدو كدان ايدال حقيقيدا لكدان امتددادا يبيعيدا للعمدود الفقدر  بع امده . 2بسهولة

فهو من الموائد التي تُحددعها .،راحيا وبياريفه وهعصابه، وما َسهُل قوعه

 . الوفرات كالتي هشرنا إلى بعيها هعال  وليس ايال حقيقيا 

  

واض  من تلو الوفرات الكثيرة والمتنوعة هنها همراج تُحدث تشوهات     

واختالالت في البرمجة الوراعية المشفرة لدى اكنسان وبيدر  مدن األحيداء؛ 

راضا ب ض الن ر عن األعر الذ  هحدعته هكان لكن الثابت قوعا هنها تبقى هم

ضارا هو نافعا ، وال يُمكنها هن ت ير النوا  وال هن تو،دد ه،يداال تحمدل كلهدا 

فهدي ال تودور األحيداء، وال تسدتويع . تلو الت يرات التي هحدعتها الوفدرات 

توويرها من ،هة، وتتفق من ،هة اخرى مع ما هعبتته هدلة الشرا  والسجل 

لددم الوراعددة بددأن األحيدداء لددم تتوددور وال تتوددور، وإنمددا ظهددرت الحفددر  وع

 .  بالللق اللاص ال بالتوور العيو 
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هنه ال يص  االحتجا  بالصفات المكتسدبة  يجب هن نعلم: الشاهد السادس   

لتأييددد القددول بددالتوور العيددو ، ألندده سددواء ُورعددت تلددو الصددفات هم ال فددال 

ث  . ملهدا فعدل الدويُمكنها هن توور األحياء، وليس مدن ع فبالنسدبة للتدي تُدَورص

ث  نجددد الوفددرات ، وهددي الصددفات المرضددية المكتسددبة التددي يُمكددن هن تُددورص

وتنتقددل إلددى األ،يددال، ألنهددا تصدديب اللاليددا التناسددلية وتُدد عر فددي الشددري  

، لكنها ال تُلر  األحياء من هنواعها وال توورهدا إلدى 1الوراعي للكائن الحي

 -كمدرج السدكر وفقدر الددم -بقيدت تلدو األمدراج كائنات هخدرى حتدى وإن

وهددذا همددر عابددت بأدلددة السددجل الحفددر  وعلددم . متوارعددة بددين المصددابين بهددا

 . الوراعة، وتجارب الملابر، والواقع الذ  نشاهد  

 

وهما الصفات المكتسبة األخرى فهدي ليسدت يفدرات، وإنمدا هدي هعمدال      

قصدد منده؛ فتُحددث فيده ت يدرات يقوم بهدا الكدائن الحدي، هو تصديبه مدن بيدر 

هن ت ير شي ا فدي خصدائل ))  وال يُمكن ،سدية لكنها ال تنتقل إلى األ،يال 

مددن المعددروف لدددى الندداو هن النسدداء منددذ هقدددم  منهددا مددثال هندده  .2((األنددواا

العصور يثقبن هاانهن لديعقلن فيهدا األقدراي ومدا  لدن إلدى اليدوم يفعلدن الدو، 

ونفس األمر .  .راعيا إلى هبنائهن االناث وال الذكورلكن فعلهن هذا لم ينتقل و

يقدال عدن اللتددان الدذ  يمارسدده المسدلمون واليهددود ،فهدم منددذ قدرون يفعلددون 

ومنها هييا هن كثيرا من النداو فقددوا . الو، لكنه لم ينتقل إلى هبنائهم وراعيا

بعددض هعيددائهم فددي الحددروب وحددوادث العمددل، ولددم تنتقددل تلددو العاهددات 

ومنها هن الرياضيين الذين يُمارسون رياضة حمل . إلى هوالدهم والتشوهات

االعقال وكمال األ،سام تصب  عنددهم عيدالت قويدة وكبيدرة ومفتولدة، لكدن 

 . الو ال ينتقل وراعيا إلى هبنائهم

فلددو كانددت تلددو الصددفات المكتسددبة تُ يددر البنيددة الوراعيددة لضحيدداء لو،دددنا      

ت يرات التي حدعت لها؛ فنجد مثال ه،ياال لها ه،ياال من البشر توارعت تلو ال

ستة هصابع في اليد الواحدة ، هو نجد شعبا ال هاان له،  هو نجد ه،ياال ر،الها 

 .وهكذا... كلهم ملتونين هو بيد واحدة 

يتعلق بالتجارب العلمية الملبرية، فقد هعبتت ،ميعها هن : الشاهد السابع     

في بعدض الكائندات وال واحددة منهدا هدت إلدى  الت ييرات التي هحدعها العلماء

من بين آالف التجارب الرامية إلى "))منها هنه . توورها وظهور نوا ،ديد 

إنتا  اباب الفاكهة التي تم إ،راالها في ،ميع هنحاء العالم ألكثر من خمسين 
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. 1(( "هو حتى إنميم ،ديد، سنة ، لم يالحب هحد  هبداً ظهور نوا ،ديد متميم 

قددام موربددان وبولددد شددميدت ومددولر وبيددرهم مددن علمدداء الوراعددة )) ولقددد 

بتعريض ه،يال مدن ابداب الفاكهدة ل دروف قاسدية مدن الحدرارة، والبدرودة، 

فندتج عدن الدو . واكضاءة، وال الم، والمعالجة بالمواد الكيماويدة واكشدعاا

كلددده ،ميدددع هندددواا الوفدددرات، ولكنهدددا كاندددت كلهدددا تقريبددداً تافهدددة هو م كددددة 

وفي الواقدع، إن هدذ  الوفدرات إمدا هن يكدون مصديرها المدوت، هو ...رالير

 . 2(( "العقم، هو العودة إلى يبيعتها األصلية

وقد دلت التجدارب العلميدة علدى عددم انتقدال تلدو الصدفات المكتسدبة إلدى     

هاناب عدد )) األبناء، بدليل هن عالم األحياء األلماني هوبست وايسمان قوع 

ن عم ،علها تتدماو  ، فجداءت هبناالهدا بأانداب يويلدة كأانداب كبير من الف را

ه،دادها وهصولها، عم قوع هاناب الجيل الثاني والثالث والرابع واستمر على 

الددو مددا يميددد علددى عشددرين ،دديال ، فجدداءت هايددال الجميددع يويلددة كأاندداب 

وقددد تأكدددت تلددو النتيجددة عندددما درو علمدداء هندسددة . 3((ه،دددادها األولددين

المورعات الحاملة لصفات الذنب فو،دوها لم تت ير إيالقا بعدد قودع  الوراعة

 .   4األاناب، ولم يوره عليها ه  ت ير هو تشويش في تركيبها وبنيانها

ومنها هن هحدد العلمداء الملتصدين ه،درى تجدارب علدى آالف األ،يدال مدن   

يحصدل علدى ه  يفدرات )) ابابة الفاكهة ، وهحدث فيها يفرات كثيرة، فلم 

مفيدة، بل إن الوفرات اليارة كانت تحددث فدي حددود معيندة ال تتجاو هدا، 

كما هن الحشرات المعيبة كانت تلتفي سريعا نتيجة لعمليدة التن ديم الدوراعي 

كل الو هعبدت اسدتحالة هن يد د  التودور الددقيق . إاا تصب  عقيمة ال تتكاعر

هن توور الكائن  بل إنها هعبتت هن الوفرات ال يُمكنها. 5((إلى توور ظاهر 

وقدد ه،درى عدالم . وتنقله إلى نوا آخر مهما كثرت وتعدددت بدآالف المدرات

األحياء مايكل بيهي تجارب كثيرة على بعض األحياء ، فتبين له هن األحياء 

التي هحدعت فيها الوفرات ت يرات لدم تكدن تووريدة ألنهدا لدم تسدتحدث شدي ا 
 . 6،ديدا، وإنما كانت انتكاسية

حددوث )) هن هن التوور  الفرنسدي موندو ،دا   كدان قدد ادعدى  ومنها      

الوفرات الوراعية هو هداة تحقيق سلم التوور تحت تأعير المصادفة والحا،ة 

وبيرهدا ـ قدد  -ابابة الفاكهدة–الدروسوفال 'إال هن البحوث التي ه،ريت على 
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ألفدراد  هعبتت هن الوفرة ال تنش  نوًعا ،ديدًدا ولكنهدا تعودي انتلابًدا محددوًدا

من النوا ااته بصفات قد تتفداوت ولكدن فدي حددود الوعداء الدوراعي المحددد 

 .1((للنوا ااته

يحددث مدن قبدل هن تسدببت الوفدرات الوراعيدة فدي )) ومنها هييدا هنده لدم     

فالوفرات فدي مجملهدا . ،عل الكائنات الحية هكثر مالءمة ل روفها المعيشية

الل سلسلة من التجارب العلميدة علدى ومن خ.م اية، و كثيرا ما تكون مميتة

،يال متعاقبا، لم نجد في  3111عاما، و انتجت  41ابابة الفاكهة، است رقت 

النتائج مدا يجعلندا نعتقدد بو،دود ه  عمليدة يبيعيدة هو صدناعية يمكنهدا  يدادة 

فالوفرة هي ت ير عشوائي فدي ،سدد .تعقيد الكائن الحي هو قابليته لالستمرار

مثدل هدذا الت يدر . ن يم، ويعمدل بشدكل متسدق إلدى حدد كبيدركائن حي بال  الت

كمدا هن تالعبدا . العشوائي في ن ام كيمائي حي محكم، البد وهن يفسدد  حتمدا

عشوائيا في الوصالت داخل ،هدا  التليفميدون، ال نتوقدع منده هن يد د  إلدى 

الوفددرات ال ينددتج عنهددا هعيدداء معقدددة كددالعينين  -و -...تحسددن فددي الصددورة

المدد،، ناهيدددو عدددن التصددميم المحكدددم الددددقيق فددي الكائندددات الحيدددة  واألان و

 .2 ((الدقيقة

إا . كان الفشل مصير كل الجهود المبذولدة لتكدوين يفدرة مفيددة)) ولقد       

قام دعاة التوور، لعقود عدة، بإ،راء كثير من التجدارب كنتدا  يفدرات فدي 

تتناسددل ابابدددة  .ابدداب الفاكهددة، ألن هددذ  الحشددرات تتكدداعر بسددرعة كبيددرة 

الفاكهة عالعين مرة في السنة الواحدة ه  هن السنة الواحدة لهذ  الذبابة تعدادل 

مليون سنة من سنواتنا، فما يحصل لدى اكنسان من ت ير يوال مليون سدنة 

فلو حصدل ت يدر فدي الندوا . يجب هن يحصل لدى هذ  الذبابة في سنة واحدة

ذا  هن مثدل هدذا الت يدر الندوعي قدد لدى هدذ  الذبابدة فدي سدنة واحددة قبلندا آند

ولكددن الحقددائق المشدداهدة هددي علددى . يحصددل لدددى اكنسددان فددي مليددون سددنة

وقددد هُدخلددت . ومددن عددم ت هددر فيهددا الوفددرات بسددرعة.النقدديض مددن هددذا تمامدداً 

الوفرات على هذا الذباب ،يالً بعدد ،يدل، ولكدن لدم تالَحدب هيدة يفدرة مفيددة 

 . 3((ق 

والت العديدة التي ،رت على بعض هندواا األحيداء من المحا)) ولم تنتج     

ولكدن كدل . سوى فروقات يفيفة كقصر في السيقان، هو اختالف في األلدوان

نددوا حددافب علددى نفسددده وعلددى خواصدده وهصددله، فبقدددي الددذئب ائبدداً وبقدددي 

والتدخل اكنساني ااته ال يمكن ان يفعل الو ال يمكن له ان .اللروف خروفاً 
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وهدذا األمدر لديس صدحيحاً . او اللدروف إلدى ائدب يقلب الذئب إلى خروف،

و،ارياً في مثل هذ  األحياء المعقدة التركيب فق ، بل لم تتم مشاهدة ت يرات 

وقدد لدوحب هن . اات بال حتى في البكتريات التي هي هص ر الكائندات الحيدة

هددذ  البكتريددا التددي تتكدداعر باالنقسددام كددل عشددرين دقيقددة بددالربم مددن كونهددا 

هلدف ،يدل مدن ه،يالهدا فإنده ال يو،دد ه  فدرق بينهدا  21رة بعدد تصاب بدالوف

مليددون سددنة، وال مدددع  511وبددين ه،دددادها مددن البكتريددا التددي عاشددت قبددل 

ه،ددددادها مدددن البكتريدددا التدددي عاشدددت قبدددل مليدددار سدددنة كمدددا هعبدددت الدددو علدددم 

 .1((المتحجرات

 

 وبذلو يتبين بجالء هنه ال يحق وال يصد  لعمدرو شدريف والتووريدون هن   

يحتجوا بدالوفرات علدى قدولهم بحددوث التودور العيدو ، ألن الوفدرات ال 

عالقة لها بحكاية التوور هصال ، وإنما هي حاالت مرضية تصديب الشدري  

الوراعي فتُحددث فيده ت يدرات ضدارة هو نافعدة فدي حداالت ندادرة ، لكنهدا فدي 

فهدددي حددداالت مرضدددية . الحدددالتين ال تُودددور الكدددائن وال تلر،ددده مدددن نوعددده

كاسددية ال تووريددة هضددرت بالبرمجددة الوراعيددة للكددائن الددذ  هصددابته، وال انت

يُمكنهددا هن تددنقض األدلددة القوعيددة التددي هوردناهددا سددابقا فددي نقيددنا للتوددور 

العيددو  مددن ،هددة، وهددي بنفسددها هدلددة حاسددمة علددى بوددالن القددول بتوددوير 

فالوفرات هي خلدل فدي البرمجدة الوراعيدة .الوفرات لضحياء من ،هة هخرى

كائن مهما كان هعرها وشكلها سواء كان ضارا هو نافعدا، ،مديال هو قبيحدا ، لل

 .ولن ت ير من يبيعة الكائن الحي ولن توور  إلى نوا آخر
 

بأنه وبذلو يتي  هييا بوالن قول التوور  عمرو شريف عندما قال       

ومدن عدم )) عبت بأن التعديالت التي تحدث في نشاي المورعدات يدتم توريثهدا 

. ل الصددفة الجديدددة إلددى اريددة الكائنددات ، ممددا يسددم  بددالتووير البيولددو،ينقدد

وهذا يُلالف ما كان متفقا عليه من قبدل مدن هن الصدفات المكتسدبة ال تدورث 

وقوله هذا فيه حق وبايل وتلبيس هييا ألن الحقيقدة هدي هن الت ييدرات . 2((

اء، وقد ال التي قد تصيب الشري  الوراعي ليست باليرورة تورث لكل االبن

ث فإنهدا تُحددث . ت هر هصال، وإاا ُورعت فقد تلتفي وال تستمر وعندما تُدورَّ

وعليده . ت يرات ضمن النوا وال تنقل الكائن إلى ندوا ،ديدد كمدا بيندا  سدابقا

الددذ  يتيددمن القددول (( ممددا يسددم  بددالتووير البيولددو،ي)) فددال يصدد  قولدده 

، وهددذا التوددور  -توددورالدددارويني والمو،دده فهددو كلدده  –بددالتوور العيددو  

 .سبق هن هبولنا  بعشرات الشواهد الحاسمة
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وهذا يُلدالف مدا كدان متفقدا عليده مدن قبدل مدن هن : ))وال يص  قوله هييا   

ألن الصددفات المكتسددبة نوعددان ، منهددا مددا . 1((الصددفات المكتسددبة ال تددورث 

عليده هن  فكدان يجدب. ينتقل إلى األوالد ، ومنها ما ال ينتقل كما بيندا   سدابقا 

يميددم بينهمددا وال يعمددم ويجددمم بددذلو، األمددر الددذ  يدددل علددى هندده تعمددد الددو 

كمدا هن هدذا الر،دل التودور  انتصدر هندا لقدول . انتصارا للتودور ال للحدق 

التووريين بأن الوفرات تُحدث التوور العيو  بحكم هنه منهم، لكنه عندما 

ي هعبتددت عدددم عددرج بعددض تجددارب كبددار العلمدداء المتعلقددة بددالوفرات والتدد

قدرتها على إحداث التوور العيو ، هظهر تأييد  لذلو، كما فعل مع مايكل 

ن والتنداقض ؟؟. 2!!بيهدي  فهددل الر،دل قلدق وُميددورب . !!فلمدااا هددذا التلدوص

وبير متيقن من موقفه ويبحث عن الحق واليقين، هم هنه فعدل الدو ل ايدة فدي 

 . !!نفسه؟؟

 

ن احتجا  عمدرو شدريف بدالوفرات علدى بواليُستنتج مما سبق  وبكل       

فقددد تبددين هنهددا اضددورابات وحدداالت . حدددوث التوددور العيددو  الممعددوم

مرضددية تصدديب البرمجددة الوراعيددة لضحيدداء، لكنهددا ال توورهددا عيددويا وال 

وقد عبت مدن الحفريدات . عالقة لها هصال بلرافة التوور العيو  الممعوم

اندت فدي مع مهدا ضدارة بالكدائن والواقع والتجارب الملبرية هن الوفرات ك

الددذ  هصددبابته، لكنهددا حتددى وإن لددم تيددر  فسددتبقى حدداالت مرضددية، ولددن 

ألن الوفدرات ال عالقدة لهدا بحكايدة التودور، وألن التودور . توور  عيدويا

 . العيو  الممعوم بينا بأدلة الشرا والعلم هنه خرافة باسم العلم

 

 عددم يتبدين مندده بودالن  -ثددانيالثالدث مددن الفصدل ال -وإنهااء  لهاكا المبحااث  

التوور  عمرو شريف بأن علم الوراعة قدم األدلدة الحاسدمة والنهائيدة علدى 

والحقيقة هي هن هدذا الر،دل . حدوث التوور العيو  ونفي الللق اللاص 

هدو الددذ  بدال  فددي الدو الددمعم تيددليال وتالعبدا عندددما تديقن هن ادلددة الشددرا 

فقمم ادلتهمدا وتمسدو . ونفي التوور وعلم الحفريات حاسمة في إعبات الللق

االنددددما  الصدددب ي، وتشدددابه : بحكايدددة ادلدددة علدددم الوراعدددة، وهعدددار شدددبهات

المورعدددات ، وو،دددود مورعدددات كاابدددة وميتدددة، ودور الوفدددرات فدددي إحدددداث 

. التوور العيو ، فعل الدو  ورا وبهتاندا تحريفدا وتالعبدا وتيدليال للنداو

والنهدا، وتبدين  يدف مدا ت داهر بده فدي وقد ناقشدناها فيهدا وهعبتندا تهافتهدا وب
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تع يمدده لعلددم األحيدداء الجمي ددي وفسدداد اسددتدالله بدده، وعدددم تأييددد  لمماعمدده 

 . وشبهاته

 

 :نقض احتجال عمرو شريف باألعضاء األثرية الم عومة: رابعا 

احددتج التوددور  عمددرو شددريف علددى قولدده بددالتوور العيددو  بحكايددة      

هعارها التووريون قديما وحديثا، احتج بهدا األعياء األعرية الممعومة التي 

كدددليل يُثبددت قولدده بددالتوور العيددو  الممعددوم بدددعوى هنهددا هعيدداء فقدددت 

واستشدهد علدى  عمده . وظيفتها وتحكي ،انبا من توور األحياء من هسالفها

فمعم هن العيالت . عيالت صوان األان ، وضرو العقل: بعيويصن هما

 -لف المشدتر  بدين اكنسدان والشدمبانم ،األان عند السدالتي تُحر  صوان 

فقد فقدت وظيفتها في اكنسان وما تمال وظيفتها فدي  -األصل المشتر  لهما

العيدالت )) تساءل عن سر و،دود " كيف بدا الللق " وفي  كتابه  .1القردة

 .2((اليامرة في صوان هان اكنسان 

هن هذا اليرو  وهما بالنسبة ليرو العقل عند اكنسان فقد  عم الر،ل    

بمعندى هنده فدي يريدق  .3بده فدي االختفداء فدي بعدض هفدراد الجدنس اكنسداني

 .اليمور والتالشي حسب  عمه

 

استدالله ال يص  منهجا وال نتيجة، وهو من خرافدات التودوريين : هقول     

ال يصد  االسدتدالل علدى التودور الممعدوم بددعوى و،دود عيدو : ألنه اوال

يفة ، فهذا كدالم فيده ،هدل وتسدرا واتهدام هلل تعدالى في كائن ال نعرف له وظ

فلدديس مدن الشدرا وال مدن العقددل وال مدن العلدم وصددف . فدي خلقده لمللوقاتده

عيو من االعياء بذلو لمجرد هننا لم نعرف له وظيفة ، خاصة وقد قامت 

األدلة الشرعية والعلمية هن هللا تعالى خلق الكون بكل ما فيه بايدة فدي الدقدة 

وعليه فال يُمكن هن يو،د مللوق ال وظيفة وال باية لده، . والِحكمةواكحكام 

وال يصدد  .هو فقدد وظيفتده، فبمدا مددا يدمال حيدا ولدم يصددبه مدرج فلدن يفقددها

وصف عيو  من هعياء األحياء بأنه ضامر وهعر  كددليل علدى التودور 

وإنمددا إن كددان حقددا ضددامرا فهددو مللددوق علددى تلددو الحالددة وال يصددل   وال ،

ومن يقل بما قاله التوور  عمرو شريف فهدو ،اهدل . فته إال بها ي د  وظي

 . ، هو صاحب هوى قاله ل اية في نفسه 

 

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .112: ، ص 2115القاهرة، 
2
 . 212:،   ص 2111وق الدولية، القاهرة، ، مكتبة الشر 1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
3
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .112: ، ص 2115القاهرة، 



 214 

ال يصد  االسدتدالل علدى التودور بمثدل تلدو الشدواهد ألنهدا ليسدت  :ثانيا     

دليال على التوور وال يُمكدن ان تكدون كدذلو بحكدم انده سدبق هن هقمندا األدلدة 

حفريدات وعلدم الوراعدة علدى هن األحيداء ظهدرت القوعية من الشرا وعلدم ال

وبمددا هن األمددر كددذلو فددال يصدد  وال . بددالللق اللدداص ال بددالتوور العيددو 

يُمكدددن هن تكدددون تلدددو األعيددداء األعريدددة الممعومدددة دلددديال علدددى التودددور 

ومن ،هة اخرى فإن تلو األعياء ليست دليال على التوور بحكم .العيو 

. إعباته إال بالحفريات المتدر،ة والمتسلسدلة هن التوور إن كان حقا فال يُمكن

هو بالتجارب الملبرية، هو باألدلة الشدرعية . هو بالمشاهدة العيانية في الواقع

لكددن التوددور لددم يثبددت بتلددو الوددرق وال بواحددد منهددا ، ولددو كددان . الصددحيحة

 .حقيقة علمية لتم إعباته بها هو بواحد منها على األقل

                           

بالنسبة لما قاله الر،ل عن ضرو العقل عند اكنسان بأنه بدده يفقدد : ثالثا    

والدو هن هدذا . وظيفته وفي يريقه إلدى االختفداء والدموال، فهدو  عدم بايدل

مددن وظائفدده  المسدداهمة فددي . اليددرو يددأتي فددي آخددر األضددراو الوددواحن 

نان فددي يحددن ال ددذاء ، وحمايددة الفددو وتقويتدده ، وتدددعيم األضددراو واألسدد

مواضددعها ، فهددي تتكدد  عليدده، كمددا هندده يمددض الفددراك الددذ  بددين األضددراو 

األمامية ونهاية الفو ومن عم يمندع تدراكم ال دذاء كمدا هدو مبدين فدي الصدورة 

والشو هن عدم و،ود  يير بالفو ويفقدد  األدوار التدي كدان يقدوم بهدا .1هدنا 

كتشددفها العلددم وقددد تكددون لدده فوائددد هخددرى نحددن ال نعلمهددا سي. ضددرو العقددل

 .مستقبال

وليس صحيحا هن ضرو العقل بده في االختفداء مدن بعدض هفدراد البشدر،    

ألن عدم ظهور  عند بعض الناو ليس دليال على مماعم الر،ل، فقد ير،دع 

عدم ظهدور  إلدى مدرج هصداب الدو اكنسدان، هو إلدى خلدل آخدر ضدمن مدا 

و عالعدة منهدا فدي يُصيب األضراو الوواحن األخدرى، فقدد ال ت هدر اعندان ه

بعض الراشدين فال تنمو عندهم كلها ولديس ضدرو العقدل فقد  هدو الدذ  ال 

لكن هذا لديس دلديال علدى التودور العيدو  الممعدوم ،بددليل . 2ي هر عندهم

هن األمددر لددو كددان كمددا  عددم لو،دددنا ه،يدداال مددن الندداو لدديس عندددهم ضددرو 

خدرى سديولد العقل، بحكم ان الذ  اختفى عند  ضدرو العقدل والودواحن األ

بل إن سبب اختفاء هو ضمور .  اوالد  بدونها ، وهذا بير مو،ود في الواقع

هو نقصان حجم ضرو العقل ال ير،ع إلى التوور الممعوم وإنما  يعود إلى 

خلل في الن ام ال دذائي عندد اكنسدان المعاصدر بسدبب المدنيدة الحديثدة التدي 
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، وإنمددا يتناولدده عددادة لينددا ،علددت اكنسددان ال يتندداول ال ددذاء بوريقددة يبيعيددة

تسددبب فددي ضدديق فددراك الفددم الُملصددل لبددموك ))  وُمصددنعا األمددر الددذ 

وظهدددور مشددداكل  -اعندددان بددداألعلى واعندددان باألسدددفل -ضدددروو العقدددل فيددده 

في حين هننا ال نجد الو اكشدكال فدي الف دات . انحشارها في الفم هو في اللثة 

نوا في يعامها مثل ههل البادية التي ال  الت تعتمد على األكل الوبيعي المت

وعليده فدإن . !! 1((والقرويين وال ابات هو َمدن يسدلو مدثلهم مدن ههدل المددن 

ضمور هو نقصان حجم ضرو العقل عند بعض الناو لديس بسدبب التودور 

العيو  الممعوم وإنما هو بسبب تلو المشاكل ال ذائيدة ، وهدي وإن هعدرت 

ة فدي يحدن ال دذاء، فهدي لدم تد عر في حجمه وفاعليته من ،هة قدوة المسداهم

 .في وظائفه األخرى، ولن ت د  إلى اختفائه و واله

 

 
ية أضراس العقلجانب من أهم

2 

 

لمددا قالدده عمددرو شددريف عددن فقدددان عيددالت تحريددو  وأمااا بالنساابة         

صوان األان لدورها في اكنسان فهو  عم بايل قوعا وشداهد علدى تعصدب 

ألنده . الر،ل لعقيدته التوورية وممارسته للت لي  والتيليل عن قصد وتعمد

ة وال ناقصدة  وال هوال إن عيالت صوان األان لدى اكنسان  ليست ضامر

متوورة ، وال يص  وصفها بذلو ،وإنما هي عيالت كاملة وت د  دورهدا 

وال يصدد  هبدددا . ووظائفهددا بشددكل يبيعددي وفددق البرمجددة الوراعيددة لإلنسددان

مقارنتها بعيدالت صدوان آاان بعدض الحيواندات، بحكدم هن لكدل كدائن حدي 

إن هُان اكنسدان ال وعليده فد. يبيعته وفق برمجته الوراعية التي ال يحيد عنها

تحتا  إلى ان تتحر  كأان القرد هو الق   لتقدوم بوظيفتهدا ، وإنمدا هدي تقدوم 

بها دون ان تتحر  كما عند القدرد والقد  مدثال؛ لكنهدا مدن ،هدة هخدرى قابلدة 

. للتحريددو ألداء وظددائف وفددق يبيعددة اكنسددان ال وفددق يبيعددة القددرد والقدد 

فدي اكنسدان علدى حالتده التدي هدو وعليه فمن الال م هن يكدون صدوان األان 

مسد ول عدن )) ، فهو عليها شكال ويبيعة ،معا بين الثبات والقابلية للتحر  
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،مع مو،ات صوتية اات ترددات محدودة ال يصل مداها للمدى الذ  تصل 

إليه قدرة الحيواندات السدمعية، فهدو يمدرر التدرددات التدي يدتكلم بهدا اكنسدان 

هخدددرى، كمددا ميددم هللا اكنسددان عددن بددداقي ويسددمعها هكثددر مددن ه  تددرددات 

الثدييات بعدم لموم هن يحدر  هانده ألن االلتفافدات والنتدوءات المو،دودة فدي 

الصددوان تسددم  بتجميددع المو،ددات الصددوتية وتحديددد مصدددرها دون الحا،ددة 

 .  1((لحركة األان هو حركة الو،ه

 

لهدا  إن و،ود العيالت في صوان هان اكنسان هدو همدر ضدرور  : ثانيا   

منهدا إن تلدو العيدالت . وله فوائد ووظائف كثيرة وفقدانها يير  وال ينفعه

ترب  الصوان بالرهو وتشد  إليه وتحول دون تدليه، وتمنع تكسر  بحكم هن 

وبفيددلها . دالصددوان بيددروفي خاصددة عندددما يتجمددد بسددبب البددرد الشدددي

سددلها يسددتويع اكنسددان تحريددو هاندده بيددد  فددي كددل االتجاهددات ويوويهددا لي 

وبفيلها يحر  هانده ويو،ههدا ويلصدق معهدا . وين فها ويفحصها ويُعالجها 

كف يدد  ليميدد فدي قدوة سدمعه خاصدة إاا كدان ضدعيف السدمع  او فدي مكدان 

 .كثير اليجيج 

ومنها هن و،ود تلو العيالت في صوان األان يجعدل اكنسدان ال يتدأاى     

ان تحليق شعر الرهو فدي يسهل على اكنسوبها . إاا نام عليها وهي مووية 

وبهددا يسددهل علددى الحددالق . الموضددع  المقابددل لصددوان األان مددن الجهتددين 

اسددتلدام ملتلددف وسددائل الحالقددة فددي األمدداكن القريبددة مددن األان، فيُحركهددا 

 . ويوويها حسب ما تتولبه الحالقة

 

ومنها هن تلو العيدالت تحمدي صدوان األان مدن الحدر والبدرد، وتسدهل     

وبو،ودهددا تيددع النسدداء األقددراي فددي شددحمة .  وتحمددي عروقددهحركددة الدددم 

 . اكان فهي امتداد لعيالت الصوان

 

تلو هي بعض فوائد ووظائف عيالت صدوان األان عندد اكنسدان، وال     

فهل . شو ان و،ودها حيو  وضرور  له، وعدم و،ودها يير  وال ينفعه

بحكدم هنهدا يرضى التوور  عمرو شريف هن تنما عيالت صواني هانيده 

 . !!فقدت وظيفتها عند اكنسان حسب  عمه ؟؟

 

وبذلو يتبين بودالن مدا قالده الر،دل عدن ضدرو العقدل وعيدالت صدوان   

واتي  هييا مدى تعصب الر،ل . األان بدعوى التوور العيو  الممعوم

                                                 
1
 .  Critique of Evolution: موقعصوان األان ، : منى  يتون 

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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لعقيدتدده التووريددة ، فمددارو مددن ه،لهددا الت لددي  والتدددليس والتحريددف عندددما 

م دور عيالت صوا ن األان وهضراو العقل وحصر   ورا وبهتانا فدي قمص

ففسر  تفسيرا تووريا عند اكنسان وهبفل وظائفها .الجانب التوور الممعوم

فعل الو عن سابق إصرار . وفوائدها عند  التي ال عالقة لها بالتوور هصال

 . !!وترصد لتحقيق باية في نفسه

 

 :ياءنقض احتجال عمرو شريف بالتشابه بين األح: خامسا 
سبق هن هوردنا شدبهات ومدماعم احدتج بهدا التودور  عمدرو شدريف علدى   

حدددوث التوددور العيددو  معتمدددا فيهددا علددى ظدداهرة التشددابه بددين األحيدداء؛  

. فناقشددنا  فيهددا وبينددا فسددادها وتهافتهددا وعدددم داللتهددا علددى التوددور الممعددوم

يدو  وال وبيصن من ،هة هخرى هن التشابه بدين األحيداء ال يثبدت التودور الع

يدددل عليدده، وإنمددا يدددل علددى وحدددة اللددالق الددذ  خلقهددا، ووحدددة المددادة التددي 

خلقهدا منهدا، ووحددة خودة تصددميمها، وهمدا التودور العيدو  الممعدوم فددإن 

كان حقيقة عليمة فيجب هن يُثبدت بدالورق األربعدة التدي اوردناهدا مدرارا هو 

ان التودور العيدو  وبما هنه تبدين . بواحد منها، وإال لن يكون حقيقة علمية

هو خرافة باسم العلم وليس حقيقة علمية ولم يثبت بتلو الودرق فدإن التودور 

لكدن . العيو  الممعدوم لدن يثبدت بشدواهد التشدابه بدين األحيداء وال ب يرهدا

التوور  عمرو شريف المتعصب لعقيدته التووريدة ُمِصدر علدى االسدتدالل 

وسدنركم . العيدو  الممعدومب اهرة التشابه بين األحياء انتصدارا للتودور 

هنا على استدالل الر،ل ب اهرة تشابه األ،نة في مراحل نموها كدليل على 

 .حدوث التوور العيو  حسب  عمه

هن مدن األدلدة القويدة علدى حددوث التودور العيدو  فمن الدو هنده اكدر      

واألصل المشتر  لضحياء هو و،ود التشابه العجيب والكبير بين ه،نة كثير 

واا الفقريدات كاكنسدان ، واألرندب ، والبقدرة ، واللنميدر، والويدور، من ان

فهدي تمدر بمراحدل متشدابهة ،ددا فدي . والمواحف ، والبرمائيات ،واألسدما 

كثير من الصفات واألعياء، منها مثال ظهور اللياشيم والذيل في اكنسدان 

-م داهرتلو ال .1مثل ،ميع هنواا الفقاريات كما هو مبين في الصورة ايتية

تحكدي تداري، مراحدل تودور اكنسدان عدن هسدالفه، كمدا  -حسب  عم الر،ل

 .2هي موضحة ادنا  في عالعة هيوار

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  113، 112: ، ص 2115قاهرة، ال
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  113، 112: ، ص 2115القاهرة، 
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يعتدرج هنصدار : )): )) وقد علق عمرو شريف على تلو الصدورة بقولده   

الللق اللاص بأن هذا الشكل تدم فبركتده مدن قِبدل التودوريين ، والحقيقدة هن 

الحديثددة لهددذ  المراحددل مددن األ،نددة تُثبددت هددذا  الصددور الفوتوبرافيددة الملونددة

 .1((التشابه 

وحسب  عمه ان و،ود اللياشيم في ،ميع ه،نة الفقاريات منهدا اكنسدان      

مددن دون ان تقددوم بددأ  وظيفددة لجنددين اكنسددان هددو دليددل قددو  علددى األصددل 

وهشدار إلدى هن ،ميدع ه،ندة . 2المشتر  لهدا وعلدى حددوث التودور العيدو 

الباحثين توصلوا إلدى هن واكر ان .3تشابه وتمر بمراحل متشابهةالفقاريات ت

المورعددات المسدد ولة عددن اللياشدديم والددذيل فددي ،نددين اكنسددان مددع هنهددا هدت 

دورهددا لفتددرة فددي ،نددين اكنسددان فإنهددا خملددت وبقيددت مو،ددودة ربددم عدددم 

 .  4االحتيا  لللياشيم والذيل في الجنين وفي اكنسان الكامل

 

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1الصبور شاهين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  113، 112: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  154: ، ص 2115القاهرة، 
3
،  مكتبة النافذة ، 1إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي  ابي آدم من الوين: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  154: ، ص 2115القاهرة، 
4
 . 158: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
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األول يتعلدق : المماعم كلها متهافة وبايلة، وتتكون مدن شدقيصنتلو : أقول    

بدددالرد العلمدددي علدددى تلدددو المدددماعم ، والشدددق الثددداني يتعلدددق بدددالتموير الدددذ  

تعرضت له صور األ،نة التدي صدورها الوبيدب إرنسدت هيكدل لكدن عمدرو 

 . شريف هنكر ، وسيتي  لنا همر الشقين فيما يأتي بحول هللا تعالى

 

، فددإن  عددم الر،ددل بو،ددود التشددابه بددين ه،نددة  للشااق األول فبالنساابة      

الفقاريات ، وهنه دليل على التوور العيو  وو،ود السدلف المشدتر  بينهدا 

إن القددول : ألنااه أوالألندده يحكددي تدداري، توورهددا ، فهددو  عددم بايددل قوعددا 

بحدوث التوور العيو  بددليل الدو التشدابه الممعدوم بدين األ،ندة هدو قدول 

كن ان يكون الو التشابه دليال على حدوث التوور ألنه سبق هن بايل وال يُم

. هعبتنددا بأدلددة الشددرا والعلددم هن األحيدداء ظهددرت بددالللق اللدداص ال بددالتوور

وعليدده فحتددى وإن سددلمنا ،دددال بو،ددود الددو التشددابه الكبيددر بددين ه،نددة تلددو 

األحياء فهو لن يكون دليال على التوور العيو  والسدلف المشدتر ، وإنمدا 

دليل دام  على وحدة اللالق، ووحدة مادة الللق، وتشابه خوة التصدميم  هو

وهما التوور الممعدوم فهدو لدن يثبدت بتشدابه األحيداء وال بتباينهدا، وإنمدا إن .

كان حقا فيجب هن يثبت بالورق األربعة التي اكرناها سابقا ، وبمدا هنده بيندا 

لن تثبت بدليل صحي  هن تلو الورق هعبتت الللق ال التوور فحكاية التوور 

 .ألنها في األصل خرافة باسم العلم وليست حقيقة علمية

 

إن  عددم التوددور  عمددر شددريف بو،دود تشددابه كبيددر ،دددا بددين تلددو  :ثانياا   

األ،نة عبر مراحل نموها كما وردت في الصورة السابقة هو  عم مبال  فيه 

ن تلدو األ،ندة نعدم إنده يو،دد تشدابه عدام بدي. وبايل وال و،ود له في الحقيقدة

بحكم انها كلها ه،نة ، خاصة فدي بدايدة تكونهدا قبدل هن تتشدكل وتتميدم، لكدن 

سددرعان مددا ت هددر التباينددات وتلتفددي كثيددر مددن م دداهر التشددابه ابتددداء مددن 

المرحلة األولى وتلتفي تماما م اهر التشابه الممعومة التي هوردها عمرو 

ويجددب ان . لهدا شدريف فدي الصدورة السددابقة حسدب تصدوير إنرنسددت هيكدل

حقيقة معلومة في علم األ،نة بأن كل األ،نة تبده نموهدا بدنم  متشدابه ))نعلم 

عم تبده في التمايم وفقاً لما يو،د في شفرة الحياة اللاصة بكل نوا والمحملة 

على شري  الحدامض الندوو ، ويشدمل هدذا التمدايم ضدمور بعدض األ،دماء 

عدابين، فحتدى لددو حددث يوًمدا مددا كبدراعم األيدراف األماميدة والللفيددة فدي الث

له  ائددة خلفيدة نتيجدة تشدو  ،نيندي لعددم  -بير البوا واألصلة–وو،د ععبان 

ضددمور البددراعم الللفيددة هو حتددى األماميددة فهددو تشددو  خلقددي، ولكددل األنددواا 
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تحددث بعدض التشدوهات الجنينيدة أل،ندة )) ولكدن قدد .  1((الحية منه نصيب

مثددل كددل ه،نددة الكائنددات الحيددة فكلهددا  مثلهددا فددي الددو–الحيتددان والدددالفين 

نتيجة عدم ضمور براعم الورف الللفي لهدا  -معرضة لنسبة من التشوهات

والتي تتكون بشدكل يبيعدي فدي كدل الكائندات الحيدة قبدل هن تبدده فدي التمدايم 

وفقًا لما تحدد  الشفرة الوراعيدة اللاصدة بكدل ندوا والملمندة علدى الحمدض 

حقيقددة ))  لكددن التوددوريين يت اضددون عددن .2((للنددوا الحددي DNA  النددوو 

معلومة في علم األ،نة بأن كدل األ،ندة تبدده نموهدا بدنم  متشدابه عدم تبدده فدي 

التمددايم وفقًددا لمددا يو،ددد فددي شددفرة الحيدداة اللاصددة بكددل نددوا والمحملددة علددى 

 .  3((شري  الحامض النوو 

 

اندده تبددين مددن مقارنددة الصددف األول  مددن صددور هيكددل مددع وتفصاايل ذلاا     

 -الصور التي هظهرتها ه،همة التصوير الحديثدة كمدا هدي فدي الصدف الثداني

ان ه،ندة تلدو الفقاريدات تبدده فدي التمدايم وت هدر ملتلفدة مندذ المرحلدة  -افقيا

 .4األولى كما هو مبين في الصورة ايتية

 

 

 
  

. !!فداألمر ملددالف لمدا ادعددا  عمددرو شدريف واستشددهد بده بصددور هيكددل     

فددان ر ،نددين اكنسددان مددثال  فهددو ُمتميددم عددن األ،نددة األخددرى التددي هوردهددا 

وان در إلدى التبداين الكبيدر ،ددا بدين . هيكل والتي صورتها األ،هدمة الحديثدة

التشابه الكبيدر ،ددا الدذ  صدورته ه،ندة هيكدل فأين .  ه،نة الصفين األفقيين 

وبما .  ونوص  به التوور  عمر شريف كدليل قو  على التوور الممعوم ؟؟ 

هن األمدر خددالف مددا  عمدده عمدرو شددريف فكددل مددا قالده عددن حكايددة التوددور 

 . والسلف المشتر  متهافت وبايل
                                                 

1
 .  Critique of Evolution: موقعالتأسل الر،عي ،  : منى  يتون 
2
 .  Critique of Evolution: موقعالتأسل الر،عي ،  : منى  يتون 
3
 .  Critique of Evolution: موقعالتأسل الر،عي ،  : منى  يتون 
4
: و فريق البيولو،يا .فلمااا تدرو في ،امعات ال رب؟، مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية، إاا كانت ن رية التوور خاي ة  

 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع رسومات هيكل الممورة ، 

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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: )) دسدونمايكدل ريتشارومما ي كد الو هييا قول عالم األ،نة البريواني   

، بددأن األ،نددة متشددابهة تمامددا، هددو (رسددوم هيكددل)إن االنوبدداا الددذ  تعويدده 

بدراسددة  -1441سددنة –وقددد قدام هددذا العددالم مدع  مالئدده .. 1 ((انوبداا خدداي 

دراسة وتصوير ه،نة تياهي بشكل تقريبي من حيث )) مقارنة هعادوا فيها 

األ،نة فدي كثيدر  بدت"ويا للعجب، . النوا والعمر األ،نة التي رسمها هيكل

 .2((من األحيان ملتلفة اختالفا مذهال

 

بالنسبة لمعم التوور  عمرو شريف بو،ود اللياشيم والدذيل فدي : ثالثا     

الجنين اكنساني كما بينته صور هيكل التي استشدهد بهدا الر،دل ، فهدو  عدم 

اولهددا إن الر،ددل هقددام  عمدده انوالقددا مددن ا،نددة : بايددل بدددليل الشددواهد ايتيددة

ولذلو . صور هيكل، وقد عَبُت عدم صحتها وملالفتها للحقيقة كما بينا  هعال 

 .لم ت هر على صور ،نين اكنسان اللاشيم والذيل

بما هنه ال ي هدر علدى الجندين عندد اكتمالده ووالدتده إال مدا : الشاهد الثاني   

هو مو،ود فدي برمجتده الوراعدة ، وبمدا هن اللياشديم والدذيل ال ي هدران فدي 

ين اكنسان بعد اكتماله ووالدته ، فإن هذا يعني قوعا ان اللياشديم والدذيل ،ن

ان تشدابه علمدا بأنده سدبق هن بيندا . ال و،ود لهمدا هصدال فدي الجندين البشدر 

مورث من المورعات في ندوعيصن مدن األحيداء ال يلدمم هن تكدون لهمدا وظيفدة 

تكددون لهمددا واحدددة، ألن المددورث الواحددد لدده هكثددر مددن وظيفددة ، وعليدده فددال 

 .باليرورة نفس الوظيفة

لقد بينت الدراسات الحديثدة ان الدذيل الممعدوم و،دود  فدي  :الشاهد الثالث  

يمثدل العمدود الفقدر  الدذ  يتكدون هوال )) الجنين اكنساني ليس ايال ، وإنما 

في اكنسان قبل تكون الساقين ولذلو يبدو كذيل بال هقدام ألنها تكون ص يرة 

وهمددا اللياشدديم التدي ت هددر فددي ،نددين األسددما  عنددد . 3((!!و وآخدذة فددي النمدد

الرقبددة فددي المرحلددة الجنينيددة المبكددرة فهددي ليسددت خياشدديم عنددد اكنسددان عددم 

تلتفي كما  عم عمرو شريف ، وال هي ،ها  تنفسي وإنما ت هر فدي نفدس 

وكلهدا !! قناة األان الوسوى، وال ددة الجاردرقيدة، وبددة التيمدوو ))المكان 

                                                 
1
: ية خياشيم ، على الشبكة المعلوماتية، وهن ر هيياخرافة هن لض،نة البشر:  مدونة نسف اكلحاد   

https://www.facebook.com/Antiatheist.fr 
2
: خرافة هن لض،نة البشرية خياشيم ، على الشبكة المعلوماتية، وهن ر هييا:  مدونة نسف اكلحاد   

https://www.facebook.com/Antiatheist.fr 
3
: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام  111جل التي  يفها منذ هكثر من رسومات إرنست هي: فريق البيولو،يا  

muslims.res.com. تعقيد الللية يُدحض التوور،   موقع مدونة نسف اكلحاد ، موقع و

http://antishobhat.blogspot.com/ ن رية داروين تتعارج مع الكشوف العلمية: و عبد اللالق حامد . على الشبكة المعلوماتية 

 .على الشبكة المعلوماتية /    http://www.hurras.org:  الحديثة ، منتديات حراو العقيدة، موقع
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وال دخدل لهدا بتاتدا بتكدوين : ت فدي منوقدة الفكدين واللسدان والحنجدرة تكوينا
 .1((!!الجها  التنفسي الذ  يقابله اللياشيم في السمكة 

وبددذلو تسددق  مددماعم الر،ددل فددي قولدده بددالتوور العيددو  وو،ددود السددلف   

المشتر  بدعوى التشابه الكبير المو،ود بين ه،نة الفقاريات ن فداألمر لديس 

 . ريف ومماعم وشبهات هعبت العلم  يفها وبوالنهاكذلو وكله تح

 

رها الوبيدب  وأما بالنسبة للشق الثاني    المتعلق بتمويدر األ،ندة التدي صدوص

إرنست هيكل واستشدهد بهدا التودور  عمدرو شدريف علدى تووريتده وانكدر 

 :كونها ممورة فهي فعال وحقا قد ُ ورت بدليل الشواهد الثالعة ايتية

ر صدور األ،ندة  يتمثل :اولها    في اعتراف إرنست هيكل نفسه بأنده قدد  وص

وهو اعتراف يكفي وحد  لنقض وهدم كل مماعم . انتصارا للعقيدة التوورية

هنده وتفيديل الدو هدو . التووريين في إنكارهم تعرج تلو الصور للتمويدر

بدر إو الدو التمويدر وكتدب مقالدة :  م اكتشدف الددكتور1418في نهاية عدام 

ئد متحدياً إرنست هيكل وداعياً له لالعتراف بمدا قدام بده مدن في إحدى الجرا

وبعددد ، وانت ددرت األوسدداي العلميددة ،ددواب العددالم المددتهم بددالتموير . تمويددر

: م مقالة تحت عنوان1418/ 14/12كتب هيكل بتاري، ، تردد قارب الشهر 

 وقال بعد، اعترف فيها بعملية التموير التي قام بها ، ( تموير صور األ،نة)

حسدما للجددال فدي هدذ   –إنندي هعتدرف رسدميا ” : )) هذا االعتراف المذهل

هن عددددا قلدديال مددن صددور األ،نددة نحددو سددتة فددي المائددة هو عمانيددة  –المسددألة 

بعد هذا االعتراف بالتموير فيجب :)) إلى هن قال !!..(( موضوا هو ممور 

ي م دات هن هحسب نفسي مقييا عليص وهالكا لو لم يكدن يعميندي راليدة بجدانب

وبينهم عدد كبير من الباحثين !!! من شركائي في الجريمة في قفل االتهام 

فددإن ال البيدة الع مددى مدن ،ميددع !!! الموعدوق بهدم والبيولددو،يين المرمدوقين 

الرسددوم التوضدديحية فددي هفيددل الكتددب المدرسددية البيولو،يددة واأليروحددات 

قد تم بنسبة كبيرة فجميعها بير دقيق و!!! والمجالت بها نفس تهمة التموير 

 .2((هو ص يرة تلفيقها وترتيبها وتركيبها 

                                                 
1
: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام  111رسومات إرنست هيجل التي  يفها منذ هكثر من : فريق البيولو،يا  

muslims.res.com. لحاد ، موقع تعقيد الللية يُدحض التوور،   موقع مدونة نسف اكو

http://antishobhat.blogspot.com/ ن رية داروين تتعارج مع الكشوف العلمية : و عبد اللالق حامد .على الشبكة المعلوماتية

 .على الشبكة المعلوماتية /    http://www.hurras.org:  الحديثة ، منتديات حراو العقيدة، موقع
2
صعوبات ن رية : و هبو حب هللا  . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، رسومات هيكل الممورة : فريق البيولو،يا  

 . 211: كهنة اكلحاد الجديد، ي األولى، ص:  هيثم يلعت و. على الشبكة المعلوماتية ((  هبو حب هللا )) التوور ،  مدونة 
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،معت لنا بين اعتدراف الوبيدب إرنسدت هيكدل بدالتموير  والصورة اثتية   

من ،هة، وصور ا،نته الممورة باأللوان مدن ،هدة عانيدة، والصدور الحديثدة 

 .  1 !!التي كشفت تموير  من ،هة عالثة

 
اجنة هيكل الم ورة مع اعترافه وكشف الصور الحديثه لت ويراته

2
 

 

ر تلو األ،ندة انتصدارا لعقيدتده  وواض  مما        فعله إرنست هيكل هنه  وص

عقددة الندداو فيدده كعددالم حيددوان ويبيددب، وهددي الوامددة )) التووريدة، ُمسددت ال  

هن ه  عددالم مهمددا كددان فهددو فددي . الكبددرى التددي لددم يفهمهددا الندداو إلددى اليددوم 

. يمكن هن يكذب وي ش ويلدا لضسف، فوعق الناو في كالمه: النهاية بشر 

األدلددة بددالوبع علددى ( هقددوى)سدداعتها تددم اعتبددار هددذ  الرسددومات مددن ومددن 

 . 3...((التوور اللرافي 

يام دل إلدش كردا ا ويدراو هيكدل باا لده العمميدهل مدن  :الشاهد الثااي      
و م ئ  قاموا إلدش  دنه  مايكل ريارار  ونهلك ان نالا اا نه البريوانش 

ه ل نددين ا ن ددان بعددرص صددور   ندده هيكددل نمددى الصددور البييييدد 7991
الُمصور  باا     العمميه الب ي هل وبينوا  يا صدور هيكدل وا ويدر  لد  

إلش  وان  ك ير 
4
المجلدة العلميدة  مايكدل ريارار  دون ميداب إلدشوق  نردر .

كشددف فيدده   -ا7991/ ددبامبر/ العدد   الخددام  -  " SIENCEسدداينس " المعروفددة

)) هعلدن مدع  مالئده هن و.هن رسوم األ،نة اللاصة بهيكل كانت نتا  خدعدة

هيكل لا يكاِا إليو بإ اإله  و بها  ماول بل ا ن   ي ا إلدش الميدايي  

                                                 
1
 . muslims.res.com:  الباحثون المسلمون: موقع رسومات هيكل الممورة ، : فريق البيولو،يا  
2
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع رسومات هيكل الممورة ، : فريق البيولو،يا  
3
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام  111رسومات إرنست هيجل التي  يفها منذ هكثر من : فريق البيولو،يا  
4
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام  111هيجل التي  يفها منذ هكثر من  رسومات إرنست: فريق البيولو،يا  
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لي خا  و   الاراب  بدين ااندوا ل بادى ورن بم دو ابخا إلداو إلدش الب دا 
ول دد  هيكددل رلددى و دديمه  خددر  كددي  يو دد  ابخا إلدداول ره .   ددعاا 71

وابدد ا يم ددل ب قدده   همددل ا ددميه اانددوا  إلددش مع ددا البددابو وكدد ن بيوانددا
ريارار  ددون و مدد أ ل  ندد  )) وببدد  ((. م موندده البيواندداو ب كمم ددا 

باى اا نده رد ي   اليرابدهل م دل   نده اا دماكل اخامدا رلدى بد  بعيد  إلدش 
ر دوا : ")ويخمد  ريارار  دون رلدى  ن. ركم ا الخار ش وورييده نموهدا

ا الم يحده إلدش نمدا يب و  ن ا  ا بو إلش الن ايه  ن ا  ب   رد ر الر دو( هيكل
 . 1"((اابياا

 

يتمثل فدي اعتدرافيصن لعدالميصن  -الثالث على تموير األ،نة - الشاهد األخير    

. توورريين مشهوريصن  يتيمنان االعتراف بأن صور ه،ندة هيكدل مدمورة 

يجب هن نشعر باالسدت راب واللجدل ” : ))ستيفن ،ا  ،ولد ، يقول األول ل

ر ال بي والذ  هدى إلى استمرار هذ  الرسوم في بسبب قرن من إعادة التدوي

  .2((!!” من الكتب الحديثة –إن لم يكن األبلبية  –عدد كبير 

لقددد شددو  هيكددل المبددده ” :))جددور  ،ددايلورد سيمبسددون، يقددولوالثدداني ل      

النشوئي الذ  تناوله، فقد عبت اليوم علميا بما ال يدا مجاال للشو، هن األ،نة 

 .3((!!” ارتقاء األ،داد ال تمر بمراحل 

 

ومددن ،هددة هخددرى تجدددر اكشددارة هنددا إلددى هن اعتددراف هيكددل بتمويددر         

لض،نددة، وقيددام الدددليل العلمددي علددى تمويرهددا ، واعتددراف بعددض التوددوريين 

والددو ان ال البيددة السدداحقة مددن . بددذلو لددم يوقددف التمويددر وال ددش واللددداا

وت داهر بعيدهم بإنكارهدا كمدا  التووررين تجاهلوا تلو الحقيقدة وتناسدوها،

واستمروا في توظيف األ،نة التدي صدورها هيكدل علدى . فعل عمرو شريف

وهدذا الفعدل . هنها صحيحة وتُمثل دليال قويا على التوور العيو  الممعدوم

ستيفن ،ا   ال ريب والملم  ، والتيليلي والتحريفي اعترف به التوور 

يجب هن نشعر باالست راب واللجل بسبب قرن من إعدادة ” : ))،ولد بقوله 

إن لدم  –التدوير ال بي والذ  هدى إلى اسدتمرار هدذ  الرسدوم فدي عددد كبيدر 
 .4((!!” من الكتب الحديثة –يكن األبلبية 

                                                 
1
: خرافة هن لض،نة البشرية خياشيم ، على الشبكة المعلوماتية، وهن ر هييا:  مدونة نسف اكلحاد   

https://www.facebook.com/Antiatheist.fr .111رسومات إرنست هيجل التي  يفها منذ هكثر من : فريق البيولو،يا  و 

 .  muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام 
2
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام  111رسومات إرنست هيجل التي  يفها منذ هكثر من : فريق البيولو،يا  
3
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام  111رسومات إرنست هيجل التي  يفها منذ هكثر من : ريق البيولو،يا ف 
4
 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام  111رسومات إرنست هيجل التي  يفها منذ هكثر من : فريق البيولو،يا  

https://www.facebook.com/Antiatheist.fr
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، والتووريدون يعلمددون هن تلددو الرسدوم مميفددة منددذ هكثدر مددن مائددة سددنة      

، وال حدذروا منهدا، وإنمدا تواصدوا فيمدا م يُصححوها وال تللدوا عنهدالكنهم ل

بيددنهم علددى االسددتمرار فددي مواصددلة التحريددف وال ددش واللددداا بتوظيددف 

رسومات هيكل الممورة  وعرضها على انها صحيحة وشاهدة على التوور 

 .العيو  الممعوم

 فددددي التمويددددر وال ددددش واللددددداا بتددددوظيفهموقددددد اسددددتمر التووريددددون       

لرسومات هيكل ومن دون اكشارة إلى هنها ممورة ، باستلدام عدة وسدائل، 

آالف الكتب الدراسية وتدريسدها فدي  نشر رسومات هيكل الممورة في :منها

المدارو والمعاهد والجامعات العالمية، مع اكصرار واالستمرار على الدو 

  .1سنة 111بال ملل وال كلل ألكثر من 

اء التوددوريين مددن نشددر رسددومات هيكددل المددمورة فددي ومنهددا إكثددار العلمدد    

منهم التوور  إرنست مير، . كتبهم التي هلفوها عن التوور والفلسفة والوب

استشهد فيه بصور األ،نة التدي وضدعها  2111صنف كتابا في التوور سنة 

 .  2هيكل ولم  يُشر إلى هنها ممورة

ابدا فدي علدم األحيداء ومنهم عالم األحياء التوور  دافيدد كدروك  صدنف كت   

فأعاد نشر رسومات هيكل الممورة باأللوان دون هن يُشير إلى هنها ممورة، 

وال وضع بجانبها الصور الحقيقية التي تفي  رسومات هيكل كما هو مبين 

 .3 2112في الوبعة الثانية من كتابه سنة 

 

 
     

المدمورة  ومنهم  هييا التوور  عمرو شريف فقدد استشدهد بتلدو األ،ندة    

ابي آدم، وكيف بدا الللق ، وهكدد علدى هنهدا : على حدوث التوور في كتابيه 

 .!!صحيحة وهنكر على من قال بأنها ممورة 

    
                                                 

1
: و فريق البيولو،يا . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع رسومات هيكل الممورة ، : فريق البيولو،يا : نقال عن 

 muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!عام  111رسومات إرنست هيجل التي  يفها منذ هكثر من 
2
 . على الشبكة المعلوماتية /http://antishobhat.blogspot.comتعقيد الللية يُدحض التوور،   موقع مدونة نسف اكلحاد ، موقع  
3
 .، مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية.فلمااا تدرو في ،امعات ال رب، إاا كانت ن رية التوور خاي ة  
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والصددورة ايتيددة تللددل بعددض هعمددال هدد الء التوددوريين فددي التمويددر     

وال ددش واللددداا فددي مددوقفهم مددن رسددومات هيكددل المددمورة وتددوظيفهم لهددا 

 :1ور والدفاا عنه بالبايلللدعوة إلى التو

 
عمددرو شددريف وبشدده للقددار   وأمااا بالنساابة لت وياار وتالعااب التطااوري    

وخداعه لده فدي موقفده مدن رسدومات هيكدل المدمورة ودفاعده عنهدا بالبايدل 

 : انتصارا لعقيدته التوورية فقد تمثلت في مواقفه ايتية

د عمددرو شددريف رسددومات هيكددل المددمورة  علصددق عليهددا عندددما اور: أولهااا 

 : بقوله

 
                                                 

1
 . المعلوماتية على الشبكة /http://antishobhat.blogspot.comتعقيد الللية يُدحض التوور،   موقع مدونة نسف اكلحاد ، موقع  
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يعتددرج هنصددار الللددق اللدداص بددأن هددذا الشددكل تددم فبركتدده مددن قِبددل ))  

التووريين ، والحقيقة هن الصور الفوتوبرافية الملونة الحديثة لهذ  المراحل 

 .1((من األ،نة تُثبت هذا التشابه 

 

قوعية هن رسومات هيكدل مدمورة، وعليده سبق هن هعبتنا باألدلة ال :أقول     

فددال نعيددد إعباتهددا هنددا، وإنمددا الددذ  يعنينددا هددو إظهددار تمويددر وتالعددب عمددرو 

شددريف فددي دفاعدده عددن رسددومات هيكددل المددمورة وإنكددار  علددى القدددائلين 

هوال واضدددد  مددددن كالمدددده هندددده هنكددددر علددددى القددددائلين بتمويددددر . بتمويرهددددا 

دليدل يُثبدت صدحة اعتراضده مدن دون ه    -وهو يعلدم صددقهم -الروسومات

 .   عليهم 

 -وهو يعلدم بأنهدا مدمورة -إن الر،ل انتصر لرسومات هيكل الممورة: عانيا 

واحتج بها من دون ه  دليدل يُبدين بودالن األدلدة التدي تُثبدت تمويرهدا ومنهدا 

فلمددااا ضددرب عنهددا صددفحا ؟، . اعتددراف هيكددل نفسدده بتمويددر  لرسددوماته 

 . تُثبت تموير الرسومات ويرد عليها ؟؟ ولمااا لم يجمع األدلة التي

والحقيقة : )) إن الر،ل علل موقفه ودفاعه عن رسومات هيكل بقوله: عالثا  

هن الصور الفوتوبرافية الملونة الحديثة لهذ  المراحل من األ،ندة تُثبدت هدذا 

إندده تعليدل متهافددت وبايدل، وفيدده بدش وتالعددب وتددليس، ألندده  .2((التشدابه 

األولددى هددي رسددومات : يددوم نوعددان مددن صددور األ،نددة الملونددةيو،ددد لدددينا ال

هيكددل المددمورة التددي هعدداد التووريددون تصددويرها بدداأللوان تمييفددا وخددداعا 

 . 3للناو كما فعل التوور  إيرنست مير في كتابه عن علم األحياء

 
      

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  113، 112: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  113، 112: ، ص 2115القاهرة، 
3
 .، مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية.فلمااا تدرو في ،امعات ال رب، إاا كانت ن رية التوور خاي ة  
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يتمثل فدي صدور األ،ندة التدي صدورتها األ،هدمة العلميدة : والنوا الثاني     

ثة، وهي التي تمثل الحقيقة وتفي  رسومات هيكل الممورة ، كما هدو الحدي

 : 1ُمبين في الصورة ايتية

 

 
تيددمن : تيددمنت صددفين هفقيددين، األول -كمددا بينددا سددبقا –تلددو الصددورة   

والثدداني تيددمن المرحلددة . المرحلددة األولددى مددن رسددومات هيكددل المددمورة

وهدي دليدل . األولى مدن مراحدل نمدو األ،ندة كمدا صدورتها الوسدائل الحديثدة

 . فاض  لتمويرات هيكل ودليل قوعي على تهافتها وبوالنها

وبمددا هن األمددر كددذلو، فددال شددو هن عمددرو شددريف ال يقصددد صددور النددوا   

وموقفده هدذا . ادمة وناقيدة لموقفده، وإنمدا يقصدد الندوا األولالثاني ألنها ه

هدددو مدددن تمويدددرات التودددوريين وتحريفددداتهم فدددي دفددداعهم عدددن التووريدددة 

 .!!ورسومات هيكل بالتموير وال ش واللداا 

 

كدان الر،دل قدد اكدر : الموقاف الثااني لعمارو شاريف مان رساومات هيكال  

تكلدم " كيف بددا الللدق" كتابه  ، لكنه في" هبي آدم" كالمه  السابق في كتابه 

عن رسومات هيكل واقرها واستدل بها على التوور الممعدوم، وهنكدر علدى 

وحذف صورة رسومات هيكل الممورة التي هوردهدا فدي . القائلين بتمويرها

 :2كتابه األول ووضع مكانها الصورة ايتية، وعلق عليها بقوله
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تددم فبركتدده مددن قِبدددل  يعتددرج هنصددار الللددق اللدداص بددأن هددذا الشددكل)) 

، ونددرى هنددا هن الصددور الفوتوبرافيددة الحديثددة لهددذ  -هعلددى  –التوددوريين 

 .1((-هسفل –المراحل من األ،نة تُثبت هذا التشابه 

 

هوال ، إن الر،ل ُمصر على موقفه في إنكار كون رسومات هيكل  :أقول    

وقفده سدنوات مدن موقفده األول فإنده ُمصدر علدى م 2ممورة، فبعدد هكثدر مدن 

عانيدا إنده ُمصدر علدى . وكرر  في كتابه الثاني من دون ه  دليل يُثبت  عمده

تكذيب القائلين بتموير األ،نة من دون ان يرد علديهم بددليل صدحي ، وال هن 

فعل الو ربم هنه يعلم هن .يُناقش هدلتهم ويُبين تهافتها إن كانت بير صحيحة

 .ما بينا  سابقارسومات هيكل ممورة وهن القائلين بذلو على حق ك

ر وتالعدب وبدال  فدي موقفده األول، فإنده : عالثا   إن عمدرو شدريف كمدا  وص

مارو نفس الفعل في موقفه الثاني عندما هورد الصدورة الثانيدة التدي تفيد  

رسومات هيكل فلدم يعتدرف بالحقيقدة وو،ههدا تو،يهدا فاسددا تحريفيدا عنددما 

ثة لهذ  المراحل مدن األ،ندة ونرى هنا هن الصور الفوتوبرافية الحدي: ))قال

والحقيقددة ليسددت كددذلو، ألن الصددف األفقددي  .2((-هسددفل –تُثبددت هددذا التشددابه 

الثاني للمرحلة األولى من نمو ه،ندة تلدو الفقاريدات ليسدت مدن صدور هيكدل 

وإنما هي صور حديثة ويلالف تمامدا الصدف األول هفقيدا وعموديدا كمدا هدو 

 : 3ُمبيصن هدنا 
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إن الصف الثاني األفقدي الممثدل للصدور الصدحيحة ال يُشدبه الصدف األول   

األفقدددي كمدددا  عدددم الر،دددل، وإنمدددا هدددو كاشدددف وفاضددد  لتمويدددرات هيكدددل 

ل كمدا فعدل فدي الموقدف األول فالر،د. وتالعبات وتحريفات عمدرو شدريف 

عندما بال  وبش وبدعوى هن الصور الملونة الحديثدة  تتفدق مدع رسدومات 

هيكددل فإندده هنددا مددارو نفددس الفعددل بوريقددة هخددرى عندددما  عددم ان الصددور 

، ولمااا هبفل الو !!هين هذا التشابه ؟؟. الحديثة لض،نة تُشبه رسومات هيكل

إن هددذا الر،ددل ي ددال  ويُشددكو .  !!االخددتالف الكبيددر بددين صددور الصددفيصن ؟؟

إنه يريد . القارئ في همر واض  يرا  بعينيه انه ليس كما  عم عمرو شريف

مددن االخددتالف ونأخددذ بواحددد  % 44منددا ان نُبعددد ونُسددق  مددن حسددابنا نسددبة 

وموقفدده هددذا هددو عددين التمويددر وال ددش والتالعددب .  !!!!بالم ددة مددن التشددابه 

العيدددو  والتمامدددا وتوبيقدددا لمدددنهج  والتعصدددب انتصدددارا للرافدددة التودددور

التوددوريين الحافددل تدداريلهم بددالتحريف وال ددش والتالعددب والت لددي  وإخفدداء 

 .  1الحقائق

 

هصددر عمددرو شددريف علددى موقفدده مددن رسددومات هيكددل : الموقااف الثالااث    

الممورة وإنكار  على القائلين بأنها ممورة مدن ،هدة ، لكنده اعتدرف ضدمنيا 

لالفيدده مددن ،هددة عانيددة، ولددم يددنس تالعبدده بيددعف موقفدده وصددحة موقددف م

عدم فا،أندا البيولو،يدون الرافيدون :)) وبشه وتموير  من ،هة عالثدة ، فقدال

للتودددور بهجدددوم شدددديد علدددى هيكدددل ن بددددعوى هنددده قدددد  يدددف رسدددوماته ، 

" هيكل""بل وادعوا هن  !!واعتبروها من هكبر اللداا في تاري، البيولو،يا 

 لكااان يااادفع معظااام هاااكه. مليدددات التمويدددرقدددد اعتدددرف قبدددل وفاتددده بقيامددده بع

التددي هُخددذت فيمددا بعددد  (غياار الما ورة) هن الصددور الفوتوبرافيددة االدعداءات

التددي سددجلها  قااد أرهاارت الكثياار ماان أوجااه الشاابهأل،نددة الكائنددات الملتلفددة 

 .2((هيكل في رسوماته

                                                 
1
كثيرة من تحريفات وتدليسات وتالعبات عمرو شريف   وقد توسعنا في اكر شواهد هخرى من تحريفات كتابنا هذا تيمن شواهد  

 . التووريين في كتابنا  نقد العقل الملحد 
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هوال، لدديس صددحيحا هن القددائلين بددأن رسددومات هيكددل مددمورة قددد : اقااول   

بها التودوريين، فهدذا كدالم  ائدف وبايدل ودعدائي، ألن همدر تمويدر فا، وا 

هيكل لرسوماته همر معروف في التاري، وعابدت بدال شدو وإنمدا التووريدون 

هم الذين تعاونوا فيما بيدنهم وسدلروا كدل مدا عنددهم مدن قدوة ونفدوا سياسدي 

وعلمي لومس وإخفاء وت ييب حادعة تموير هيكل لرسوماته عن الناو مندذ 

سنة إلى اليوم، وهوهموهم هنها صحيحة تتفق تماما مع صدور  111من  هكثر

 . األ،نة الحديثة كما يفعل اين عمرو شريف

. إن دفاا الر،ل عن صحة رسومات هيكل  ائف ومتهافدت وبايدل: عانيا   

وقد سبق هن اعبتنا هن رسومات هيكل هي فعدال مدمورة، وانده لديس صدحيحا 

هيورهددا ، ولدديس صددحيحا هنهددا تُمثددل دلدديال  هن ه،نددة الفقاريددات متشددابهة فددي

 .على التوور العيو  الممعوم

إن الر،ل ُمصر على موقفه من إنكار كون رسومات هيكل ممورة : عالثا    

مدددن دون ه  دليدددل يثُبدددت  عمددده مدددن ،هدددة، وُمصدددر علدددى تكدددذيب القدددائلين 

فالر،دل لديس . بتمويرها مدن دون ه  دليدل يُ يدد بده  عمده مدن ،هدة هخدرى

ه  دليل يُثبت به موقفيه، ومدا عندد  إال الدمعم ، والدمعم ال يعجدم عنده  عند 

فلدو . !!ومتى كانت المدماعم المجدردة هدلدة يُحكدم بهدا، ويُحدتكم إليهدا ؟؟. هحد

كددان  عمدده صددحيحا لجدداء باألدلددة التددي تثبددت عدددم صددحة اعتددراف هيكددل 

 . وبما هنه لم يفعل الو فاعتراضه وإنكار  بايالن . بتموير  لض،نة

هن  االدعدداءات لكاان ياادفع معظاام هااكه: ))إن قددول عمددرو شددريف : رابعددا  

، هددو شدداهد علددى همددرين ...(( التددي (غياار الماا ورة) الصددور الفوتوبرافيددة

األول هن الر،ل اعترف بأن االدعاءات التدي ضدد : هامين ضد الر،ل، هما

رسومات هيكدل ليسدت كلهدا بيدر صدحيحة وإنمدا فيهدا الصدحي  ، بحكدم انده 

) الصدور الفوتوبرافيدة: ))والثاني إن قوله.  ((لكن يدفع معظم هكه ))  :قال

،هو اعتراف صري  بو،ود  صور ممورة لض،ندة ...(( التي (غير الم ورة

إنهدا صدور . ففيمدا تتمثدل هدذ  الصدور وهيدن هدي؟؟ . معروفة بين ههل العلم 

 . رسومات هيكل الممورة

التدددي ( بيدددر المدددمورة) رافيدددةإن الصدددور الفوتوب : ))إن قولددده : خامساااا   

 قاد أرهارت الكثيار مان أوجاه الشابههُخذت فيما بعد أل،نة الكائنات الملتلفة 

، هدو قدول فيده تهدرب وت لدي  وتحريدف 1((التي سدجلها هيكدل فدي رسدوماته

ألن الحقيقة هي هن التشابه النسبي بين األ،نة مو،ود وال شدو فيده . للحقيقة 

لكنه تشدابه نسدبي وعدام مدن ،هدة، وقدد بيندت  كما بينا  سابقا، وال ينكر  هحد

                                                 
1
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الصور الحديثة هن صور ا،ندة الفقاريدات التدي رسدمها هيكدل كاندت محرفدة 

وقددد تبددين منهمددا نسددبة التشددابه بينهمددا كانددت ضددعيفة ،دددا . مددن ،هددة هخددرى

، كمددا هددو مبددين فددي  % 41بالمقارنددة إلددى نسددبة االخددتالف التددي تميددد عددن 

 : 1:الصورة ايتية

 

 
      

إن تلددو الصددورة ت كددد مددا قلنددا  وتكشددف تمويددر الر،ددل وتالعبدده وخداعدده   

للقار ، فأين هو،ه الشدبه الكثيدرة التدي هظهرتهدا المقارندة بدين صدور هيكدل 

فددان ر إلددى هددذا الر،ددل التوددور  كيددف .  !!حديثددة ؟؟المددمورة والصددور ال

يتعمدددد التحريدددف وال دددش والت لدددي  والتالعدددب بالنددداو انتصدددارا لعقيدتددده 

 .  !!التوورية 

  
عبصدددر التودددور  عمدددرو شدددريف عدددن موقفددده الم يدددد : الموقاااف الراباااع    

ولدذلو فدإن علمداء األ،ندة وعلمداء : )) لرسومات هيكل المدمورة عنددما قدال

ون هن ،نددين اكنسددان يمددر بمراحددل فددي رحددم األم ال يُمكددن ان التشددري  يددر

 . 2... ((نفرقها عن ،نين السمكة هو اليفدعة او القرد 

قوله هذا  ائف ومتهافت وفيه تحريف وبدش وافتدراء علدى العلدم  :هقول     

م قوله بدأنهم يدرون ه  هنهدم . الدو الدمعم وعلماء التشري  واأل،نة عندما َعمص

وقدد سدبق هن بيندا بودالن القدول بو،دود . هيكدل المدمورة يأخذون برسدومات

الو التشابه بين ه،نة الفقاريات، وهوردنا بعض هقوال العلمداء الدذين هنكدروا 

 .ما  عمه عمرو شريف

إن الر،ل لتعصبه للتودور الممعدوم  عدم همدرا  ورا وبهتاندا وبشدا : عانيا  

سان يمر بمراحدل فدي يرون هن ،نين اكن: ))للقارئ وتحايال عليه عندما قال

... رحددم األم ال يُمكددن ان نفرقهددا عددن ،نددين السددمكة هو اليددفدعة او القددرد 
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هذا المعم بايل ال يرا  كل علمداء األحيداء والتشدري  وال بيدرهم وإنمدا .1((

يددرا  التووريددون العميددان كعمددرو شددريف الددذين هعمدداهم تعصددبهم للعقيدددة 

. عمداهم عدن راليدة الحقيقدةالتوورية  وانتصدارهم لرسدومات سدلفهم هيكدل ه

وكالم الر،ل فدي الحقيقدة ال يصددق إال علدى رسدومات هيكدل المدمورة كمدا 

 : 2هي مبينة في الصورة االتية

 
لكدددن قولددده ال يصددددق هبددددا علدددى الصدددور الصدددحيحة الُممثلدددة لض،ندددة كمدددا   

فهي ال تشبه بعيها في كدل المراحدل ابتدداًء مدن . صورتها األ،همة الحديثة

 : 3بعدها كما هو مبين في الصورة ايتية األولى وما

 

 
ن ولمااا هذا اكصرار على التحريف وال ش !!فأين التشابه الممعوم ؟؟     

فقييصن هعال  هما شاهدان قوعيان على إن الصفيصن األ.  !!والتالعب بالناو؟؟

 .  !!بوالن كالم الر،ل ،ملة وتفصيال 
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التوددور  عمددرو شددريف نفددس  تبنددى فيدده :-الخااام   -الموقااف األخياار    

عبصر عنه الموقف السابق الم يد لرسومات هيكل الممورة مع بعض الت يير، 

مراحدل التدي لذلو يرى بعض علماء األ،نة وعلماء التشدري  ان ال: )) بقوله

يمر بها ،نين فرد من ندوا معدين مدن الكائندات الحيدة فدي رحدم األم تُللدل 

ه  هن مراحدددل تكدددوين . مراحدددل تودددور هسدددالف الدددو الندددوا علدددى األرج

 .1...((اكنسان خالل فترة حمله هي نفسها مراحل توور هسالف اكنسان

 

المدمورة، ، قوله هذا هو تلليل لما احتوته رسومات هيكل  اوال: هقول     

وقد سبق كشف  يفها وتهافتها وبوالن القول بتشابه ه،نة الفقاريات ، وانهدا 

 . ليست دليال على التوور العيو  الممعوم

إن الر،ل ُمصر على عددم االعتدراف بدأن رسدومات هيكدل مدمورة  :ثانيا   

لكنه ترا،ع عن تعميمده . ربم انه يعلم بأنها ممورة وال تُمثل الحقيقة العلمية

ولددذلو فددإن علمداء األ،نددة وعلمداء التشددري  يددرون هن )) سدابق عندددما قدال ال

الحدب، هندا  اكدر هن علمداء األ،ندة والتشدري  يدرون . 2... ((،نين اكنسان

لددذلو يددرى بعددض علمدداء األ،نددة وعلمدداء )) : الددو، لكندده هنددا ترا،ددع وقددال

عدن  فمدااا يعندي هدذا ؟؟، ولمدااا ترا،دع الر،دل...(( .  التشري  ان المراحل

كانوا كلهدم يقولدون بتشدابه األ،ندة، عدم اصدب  بعيدهم فقد  . تعميم حكمه ؟؟ 

إن موقفه األخير هو شاهد ضد  بأن موقفده السدابق لدم .  !!من يقولون بذلو 

وهمدا موقفده . يكن موقفا علميا وإنما كان موقفا ااتيا تووريدا متعصدبا ُمحرفدا

عصددددبا وتحريفددددا الثدددداني فمددددع هندددده مددددا يددددمال موقفددددا تووريددددا لكندددده هقددددل ت

والشو هن موقفه الثاني هو اعتراف ضدمني بدأن بالبيدة العلمداء  ال .وتالعبا

ي يدددون رسددومات هيكددل المددمورة وال يقولددون بتشددابه األ،نددة علددى يريقددة 

كما هن قوله بأن بعض ه الء العلماء يرون الو هو دليدل علدى . التووررين

ورة، ولديس العلمداء هن التووريين هم الذين يأخذون بروسومات هيكدل المدم

بير التووريين بل إن قوله يعني هييا هنه حتى من التووررين من ال يأخدذ 

ممددا يعنددي هنهددم يعترفددون بانهددا . بتلددو الرسددومات وال يقددول بتشددابه األ،نددة 

 . ممورة وال تُمثل الحقيقة

ومع هن عمرو شريف ترا،ع عن حكمه العام إال هنه بقي متعصدبا  :ثالثا     

تمسكا بموقفه من رسومات هيكل الممورة ومستمرا على يريقتده للبايل ومُ 

فقد كان عليه هن يعتدرف بالحقيقدة ويُفسدر لندا . في ال ش والتموير والتالعب

لمااا ترا،ع عن حكمه السابق، ويذكر هنه كان يرى كذا وكدذا ، عدم هنده بيدر 

                                                 
1
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ه وكدان عليد. لكنده سدكت ولدم يقدل الدو .  موقفه وهصب  يرى اين كذا وكذا 

هييا هن يعترف بصواب موقف القائلين بدأن رسدومات هيكدل مدمورة، لكنده 

هصددر علددى موقفدده ألندده ُمتعصددب للعقيدددة التووريددة . سددكت ولددم يفعددل الددو 

 . بالبايل وال ش والتموير واللداا كمع م التووريين 

 

هوال لقد تبين بوالن اسدتدالل : واستنتاجا مما ذكرناه وإنهاء  للمبحث أقول  

عمدددرو شدددريف بتشدددابه ه،ندددة الفقاريدددات علدددى حددددوث التودددور  التودددور 

اعبتنددا الدو بتبيددان عدددم صدحة االسددتدالل علددى التوددور . العيدو  الممعددوم 

وبإظهار عدم و،ود التشابه الكبير الممعدوم بدين ه،ندة . بالتشابه بين األحياء

الفقاريددات ، وبعدددم صددحة قددول الر،ددل بو،ددود خياشدديم وايددل فددي الجنددين 

 .البشر 

هعبتندا بعددة ادلدة ان رسدومات هيكدل هدي روسدومات مدمورة  ورهدا : نياعا  

لكن عمرو شدريف هنكدر الدو مدن . صاحبها وقد هضور إلى االعتراف بذلو

دون دليددل وسدداير مع ددم التوددوريين فددي عدددم االعتددراف بددذلو التمويددر مددن 

،هة، واالستشهاد بها على التوور الممعوم على انها صور حقيقية من ،هة 

علددوا الددو تعمدددا وعددن سددابق إصددرار وترصددد انتصددارا لعقيدددتهم ف. هخددرى

التووريددة علددى حسدداب العلددم واألمانددة العلميددة،فعلوا الددو بددالتموير وال ددش 

فأظهرت هعمالهم انهدم لدم يرتكبدوا فيديحة واحددة . واللداا وإخفاء الحقائق

تمويدر إرنسدت هيكدل منهدا . ُمحتشمة وإنما ارتكبدوا فيدائ  سدافرة وُملميدة

ومنهدا . اته واعترافه بأن بير  من الملتصين مشار  له في التمويدرلرسوم

سدددعي التودددوريين وا،تهدددادهم فدددي إخفددداء وت ييدددب حقيقدددة رسدددومات هيكدددل 

ومنهددا نشددرهم لرسددومات هيكددل المددمورة فددي الكتددب . المددمورة عددن الندداو 

وتدريسها في المدارو والمعاهد والجامعات على هنها صور صدحيحة تتفدق 

ومنهددا فيدديحة التوددور  عمددرو شددريف ، فقددد التحددق . يثددةمددع الصددور الحد

التحق . بإخوانه التووريين المحرفين ربم علمه بأن رسومات هيكل ممورة

بهم بقوة وحماو في ممارسة التموير وال ش والتالعب واتهام الملالفين له 

 .!!بدون دليل، والدفاا عن رسومات هيكل بال دليل هييا 

نا لموضوا ه،نة هيكل الممورة وموقدف التودوريين لقد تبين من نقد :ثالثا  

 !!هكبدددددر مدددددن مجدددددرد حدددددادث واحدددددد بدددددش هو خدددددداا)) منددددده ان األمدددددر 

ال تعبدددأ بالحقدددائق وال ( ظددداهرة نشدددر وبدددش وخدددداا عدددالمي)نحدددن همدددام 

نشددر ونشددر ونشددر خرافددات : فقدد  : باعترافددات وال بأدلددة وال بددأ  شدديء 

لجدامعيين والنداو علدى هنهدا التوور على هكبر عدد من الوالب واأليفال وا
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هنهددا تددنج  فددي الددو وي يددب صددوت القلددة الفاهمددة : والمصدديبة ( !! حقددائق)

 . 1!!((بهذ  الصورة ( حتى من التووريين هنفسهم)والقلة المنتقدة 

 

لقد تبين هن موقف مع م التووريين من رسومات هيكل  :-رابعا -وأخيرا    

ا فييعا هادمدا للعقدل والعلدم، الممورة ومنهم عمرو شريف كان موقفا ملمي

فلمدااا فعلدوا . ومدافعا عن البايل يالتموير وال ش عن سابق إصرا وترصدد

 . الو ؟، ومن ه،ل مااا ؟ 

بعددد تدددبر  فددي همددر هدد الء تبددين لددي هن التوددور العيددو  عنددد : هقددول  

التووريين ليس مجدرد فرضدية ، وال ره  علمدي ، وال ن ريدة علميدة،وإنما 

ة قلبيدددة إيمانيدددة ينولقدددون منهدددا فدددي ن دددرتهم إلدددى الكدددون هدددو عنددددهم عقيدددد

والحياة،وير،عون إليهدا فدي ن درتهم إلدى األمدور وحكمهدم عليهدا مدن ،هدة، 

وبمددا هن التوددور . وعليهددا يبنددون سددلوكياتهم وتصددرفاتهم مددن ،هددة هخددرى

العيدددو  هصدددب  عقيددددة عنددددهم ، فسدددلو  التودددوريين ومدددواقفهم العلميدددة 

العقيدددة يتعصددب لهددا اتباعهددا حتددى وإن لمددا بددأن ع. هصددبحت تابعددة لعقيدددتهم

. كانت بايلة، ألن ههل األهواء يتعصبون ألبداييلهم عدن ،هدل وقصدد وعلدم

بدليل هن كل ههل العقائدد والمدذاهب البايلدة مدع ظهدور فسدادها إال هنهدم إلدى 

يومنا هذا مايمال هتباعها متمسكين بها ويتعصدبون لهدا كمدا هدو حدال اليهدود 

هنددددوو والبدددوايين، والصدددوفية والشددديعة اكماميدددة علدددى والنصدددارى، وال

فالعبرة ليست في تمسدو النداو بعقائددهم ومدذاهبهم وإنمدا . اختالف يوائفهم

واكنسدان العاقدل . هي في مدى صحتها وصوابها وشرعيتها عندد هللا تعدالى 

والعالم والمحايد ال ين ر  في بحثده عدن الحدق إال إلدى األدلدة والبدراهين وال 

عدددا وحماسدا وتعصدبا، ألن الحدق ال يُعدرف بدذلو وإنمدا :إلى األتباا ين ر 

  .يعرف باألدلة الصحيحة التي يحملها فق  

 
يتبددين مددن نقدددنا المفصددل ألهددم مددماعم  -الثاااني -وإنهاااء  لهااكا الفصاال      

عمرو شريف في قوله بالتوور العيو  انه هوال إن تلو المماعم التوورية 

كعلدم الحفريدات وعلدم الوراعدة، كاندت كلهدا شدبهات التي شدملت عددة علدوم، 

 ائفة وم الوات مكشوفة ولم يص  منهدا وال  عدم واحدد فدي إعبدات التودور 

فكانددت مماعمده المفصددلة امتددادا لمماعمدده العامدة التددي . العيدو  الممعدوم

هبولناهددا فددي الفصددل األول عندددما  عددم هن التوددور العيددو  حقيقددة كونيددة 

ليصن بأدلدة الشدرا والعلدم ان األحيداء ظهدرت بدالللق فثبُدت مدن الفصد.وعلمية

اللاص ال بالتوور العيو  الممعوم من ،هدة، وتبدين مدن ،هدة هخدرى هن 
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التوور العيو  بنوعيده المو،ده والددارويني هدو خرافدة باسدم العلدم ولديس 

 .حقيقة علمية كما  عم التوور  عمرو شريف

ورية المتعلقدة بعلدم الوراعدة لقد هعبت نقدنا لمماعم عمرو شريف التو: ثانيا  

وبلو  فيه بدعوى هنده يُقددم األدلدة الحاسدمة علدى حددوث التودور هعبدت هنهدا 

مددماعم ،وفدداء متهافتددة وبايلددة تسددتر بهددا الر،ددل تهربددا وت ليوددا وتحريفددا 

وتشويشا بعدما تيقن هن ادلة الشرا وعلم الحفريات حاسمة في إعبات الللدق 

بها الر،ل لعله ينداور وينتصدر وينقدذ  فتلعق.اللاص ونفي التوور العيو 

لكن نقدنا المفصل لها هظهر  يفها وبوالنها وهعبت هنه . بها عقيدته التوورية

ال يُمكددن هن تكددون شددبهات الر،ددل المتسددترة بعلددم األحيدداء الجمي ددي مناقيددة 

ألدلة الشرا وعلم الحفريات وعلم الوراعة في قولها بدالللق اللداص ونفيهدا 

 .للتوور العيو  

لقدددد اظهدددر نقددددنا الُمجمدددل والمفصدددل تهافدددت وبودددالن :  -ثالثاااا -وأخيااارا  

اسدتدالالت عمدرو شدريف ب داهرة التشدابه بدين األحيداء كددليل علدى حددوث 

فقد اعتمد عليها فدي شدبهاته المتعلقدة بالحفريدات . التوور العيو  الممعوم

نها، وعدم فناقشنا  فيها وبينا  يفها وبوال. وعلم الوراعة، واألعياء األعرية

وتبين بعشرات األدلة الحاسمة . صالحيتها لتكون دليال صحيحا على التوور

هن يُثبت بأربعة يدرق هن التوور العيو  الممعوم إن كان صحيحا فيجب 

يريددق : او مددن بعيددها ، وإن لددم يثبددت بهددا فلددن يكددون حقيقددة علميددة، وهددي

لتحدول والتودور الحفريات المتدر،ة والمتسلسلة والمترابوة تُ هدر مالمد  ا

ويريددق المشدداهدة العيانيددة فددي . بددين مجموعددات األحيدداء وهنواعهددا بالتدددر 

. الواقددع،  فنددرى بأعيننددا كيددف تتوددور األحيدداء وتتحددول إلددى كائنددات ،ديدددة 

. ويريددق التجددارب الملبريددة، فيددتمكن العلمدداء مددن توددوير األحيدداء ملبريددا

أنده خلدق االحيداء ومنهدا وهخيرا يريق الوحي الصحي ، فيُلبرنا هللا تعدالى ب

ومن الثابدت قوعدا هن التودور . اكنسان بالتوور العيو  ال الللق اللاص 

ممدا يعندي . الممعوم لم يثبت بتلو الورق وال بواحد منها ، وإنما عبُت خالفه

قوعا ان األحياء ظهرت بالللق اللاص ال بالتوور العيو  الممعوم الذ  

علمدا بدأن نقيدنا لده كدان .  !!ب العلدمهو وهم وخرافة هلبسه التووريدون عدو

ألصوله قبل فروعه مما يستلمم باليرورة بوالن التوور العيو  بنوعيه 

 .المو،ه والدارويني 
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 الفصل الثالث 

 

 نقض تحريفات ومغالطات وافتراءات باسم العلم والشرع بدعوى 

 التطور العضوي الموجه

 

 م العلم تحريفات ومغالطات وافتراءات باس: أوال

 ومغالطات وافتراءات باسم الشرع  تحريفات: ثانيا

 اءات بدعوى تجديد الفكر االسالميتحريفات ومغالطات وافتر: ثالثا

 تطورية  تراجعات واعترافات:ابعا ر

    منهج االستدالل عند عمرو شريفمن خصا: خامسا
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 سم العلم والشرع بدعوى نقض تحريفات ومغالطات وافتراءات با

 التطور العضوي الموجه

*** 

   

مددارو التوددور  عمددرو شددريف التحريددف والت لددي  واالفتددراء بشددكل       

كبيددر ورهيددب وواسددع دفاعددا عددن خرافددة التوددور العيددو  وانتصددارا لهددا 

وقد ،معُت منها العشرات مدن .،اعال األمانة العلمية واألخالقية وراء ظهر 

لكددن . التدي تدددين الر،دل وتفيددحه علمدا وهخالقددا ومنهجدا الشدواهد والنمدداا 

تلفيفدا علدى القدارئ ودفعدا للملدل واكيالدة سدأاكر مدن تحريفاتده وم الواتدده 

وافتراءاتدده شددواهد مركددمة وهادفددة ومتنوعددة مددن بدداب التمثيددل الواسددع ال 

 . الحصر

 :  تحريفات ومغالطات وافتراءات باسم العلم : أوال

ائفة متنوعة من الشواهد والمعويات التي تُثبدت ان يتيمن هذا المبحث ي   

للتوور  عمدرو شدريف تحريفدات وم الودات وافتدراءات تووريدة مارسدها  

وسدأاكر منهدا . انتصارا للرافة التودور العيدو  باسدم العلدم وافتدراء عليده

 .النماا  واألمثلة ايتية كشواهد على ممارسة الر،ل لذلو

عن نشأة  -هبي آدم -ان ما يعرضه في كتابه  عم الر،ل وهكد على:  منها    

الكددون وتوددور  وظهددور الحيدداة وتوددور األحيدداء ونشددأة اكنسددان هددو حقددائق 

علمية ون ريات علمية معيارية راسلة ، وهن مدا سديحدث مدن ،ديدد حولهدا 

 .  1ال يل ها وسيكون في التفاصيل ال في الجوهر

وتحريدف للعلدم ، وو،هده  قوله هذا فيه ت لي  وتحايدل علدى القدارئ :أقول   

ألنه من الثابت علما وشرعا وواقعا هن العلم إلى يومنا هذا . تو،يها تووريا 

لم يعرف كيف بدهت الحياة وال متى ظهرت باليب  ؟، وال قدام دليدل علمدي 

بل وال يُمكن إعباته هصال كما . قوعي واحد يُثبت التوور العيو  الممعوم 

هييا هن الر،ل نفسه سينقض  عمه هدذا كمدا  والشاهد على الو. بينا  سابقا

وبمدا هن األمدر كدذلو فدال يحدق للتودور  عمدرو شددريف هن . سديأتي الحقدا  

لكنه قاله للتأعير في القارئ وتشكيكه في موقفه وإضعاف .  يقول بذلو المعم
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وهو دعاية  ائفة وم رضدة وشداهد علدى ،هدل صداحبه، او انده . مقاومته له

سدية فكريدة، هو هنده صداحب هدوى قالده ل ايدة فدي مريض يعاني مدن ه مدة نف

 . نفسه

 عددم التوددور عمددرو شددريف هن القددائلين بددالللق اللدداص : المثااال الثاااني   

ير،ع موقفهم في رفيهم للتوور العيو  مدن ندوا إلدى ندوا إلدى تمسدكهم 

الحرفي بالنصوص الدينية ويرفيون تأويلها بما اعبتده العلدم الحدديث خشدية 

وهددم بددذلو حسددب  عمدده . خددرا  اكلدده مددن خلددق الكددونمددن هن يدد د  إلددى إ

يعارضددون علدددوم الفيميدداء والكيميددداء والجيولو،يدددا وعلددم األحيددداء، وبدددذلو 

يحومون اكيمدان ويددفع مدوقفهم هصدحاب العقدول والشدباب إلدى الفدرار مدن 

 .1الدين إلى يقين العلم

قولددده هدددذا بيدددر صدددحي  فدددي مع مددده، وفيددده تيدددليل وتحريدددف  :أقاااول    

ألنه اوال ليس صحيحا هن العلم هعبت التوور العيدو  فهدذا كدذب  وتالعب،

وتيددليل وتحريددف متعمددد وبددش وخددداا وقددد هبولنددا  عمدده هددذا بعشددرات 

بل إن هذا الر،ل الم ال  هو . األدلة من الوحي والعلم في الفصلين السابقيصن

فالتوور . نفسه قال كالما نقض به  عمه السابق كما سيأتي في مبحث الحق

 .معوم ليس حقيقة علمية وال يقينا علميا ، وال يُمكن ان يكون كذلوالم

وعانيددا إن موقددف الرافيددين للتوددور العيددو  هددو موقددف علمددي صددحي     

قائم على الشرا والعقل والعلم، وليس األمر كما  عم هدذا الر،دل المحدرف 

وقد رهيت هخي القدارئ كيدف هبولندا مماعمده . للشرا والعلم والم ال  للناو

لتوورية بالعقل والعلم قبل هن نرد عليه بالشرا ، فكانت النتيجدة ان تودابق ا

بددهنا بدالرد .الوحي والعلم معا بإعبات الللق اللاص ونفي التودور العيدو 

العلمي ليس تقميما للشرا فحاشا هلل، وإنما لنقوع دابر هذا الر،ل التوور  

ه ويددتهمهم الم ددال  الددذ  يحددرف العلددم ويتسددتر بدده وييددرب بدده معارضددي

بالتعصددب والتممددت والتللددف مددن ،هددة، عددم يتسددل  مددن ،هددة هخددرى علددى 

. نصوص الشرا تحريفا وتالعبا بدعوى تأويلها للتفق مع التوور الممعوم 

فعددل الددو ربددم هن الحقيقددة خددالف  عمدده تمامددا، وهددي هن كددال مددن العلددم 

 والشرا يُبتان الللدق اللداص وينفيدان التودور العيدو ، ولديس األمدر كمدا

 .  عم هذا الم ال 

علمدا بددأن العلمدداء الرافيددين للتوددور العيددو  لدديس كلهددم رفيددو  بسددبب   

تمسكهم بالدين، فهذا بيدر صدحي ، فمدنهم مدن رفيده بددليل الشدرا، ومدنهم 

مر رفيده بددليل العقدل، ومدنهم مدن رفيده بددليل العلدم، ومدنهم مدن رفيده 

اكدر هن مدن العلمداء  وهذا الر،ل نفسده. ،معا بين هدلة الشرا والعقل والعلم
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من هنكر التوور بالعلم ال بالدين ، وهم القائلون بالتصميم الدذكي القدائم علدى 

 . 1الللق اللاص ال التوور

إن التمسو بنصوص الوحي الصدحي  تمسدكا صدحيحا لف دا ومعندى : عالثا   

من دون تأويل فاسد هو موقف صدحي  ويجدب األخدذ بده واالحتكدام إليده فدي 

. بيرهدا، وال يصد  تقميمده كمدا فعدل هدذا الر،دل الم دال  مواضيع الللق و

وهذا الموقف ال يُمكن ان يتعارج مع حقيقة علمية وال مع بديهة عقليدة مدن 

،هة؛ لكنه يتعارج من ،هة هخرى مع ايراء الفاسدة والتأويالت التحريفية 

فهدددذا الر،دددل هدددو المعاندددد . الم رضددة كتدددأويالت عمدددرو شدددريف التووريددة

را والعلم انتصارا لعقيدته التوورية، وهدو الدذ  يفدتن النداو والمحرف للش

بشبهاته الملالفة للشرا والعلم فيما يتعلق بدالللق؛ وهمدا الدذ  يأخدذ بدالوحي 

الصحي  فهو على صواب موافق للعقل والعلم ومتوابق معهمدا، وهدذا الدذ  

عبتنا الللق هعبتنا  في كتابنا هذا عندما هبولنا بالوحي والعلم القول بالتوور وه

 .اللاص

 عم التوور  عمدرو شدريف هن القدول بدالتوور العيدو  : المثال الثالث  

، وهددو افيددل 2هدو التفسددير الصددحي  لتعليددل كيفيددة ظهددور االحيدداء مددن ،هددة

 . 3التفسيرات لتعليل نشأتها من ،هة اخرى

ال ينسى هذا الر،ل تحريفاته وم الواته ، فهدو فدي الوقدت الدذ  ال : أقول   

د في قولده بدالتوور العيدو  إال علدى الشدبهات والمدماعم والتحريفدات يعتم

واألوهام وليس فيها وال دليل واحد صحي  من ناحية، فإنندا نجدد  مدن ناحيدة 

يفعدل الدو . !!اخرى يُصدر هحكاما قوعيدة بدأن التودور حقيقدة علميدة ويقيندة

عددن قصددد لتيددليل القددارئ والتسددل  عليدده وتو،يهدده نحددو التوددور العيددو  

هذا . دعوى هنه موافق للعلم والشرا ويقدم التفسير الصحي  ل هور األحياءب

الددمعم بايددل قوعددا، ألن بمددا هندده هعبتنددا بأدلددة الشددرا والعلددم بوددالن التوددور 

العيو  فال يُمكدن هن يكدون التفسدير التودور  تفسديرا صدحيحا للللدق وال 

لم والشرا لدن ألن التفسير الملالف للع. هو األفيل وال األص  وال األسلم 

لكدددن الر،ددل ال ينسدددى تالعبددده . يكددون صدددحيحا وال ،يددددا وال هددو األفيدددل

فهو كإخوانه التووريين يُتقنون . وتحريفه وت ليوه للناو انتصارا لتووريته

 .التموير وال ش واللداا ولهم في الو تاري، حافل ليس هنا موضع تفصيله

 

ن بعدددض كبدددار وممدددا يُبودددل  عمددده هييدددا ويكشدددف تالعبددده وت ليوددده ه   

التووررين اعترفوا بأن التفسير الصدحي  لنشدأة الحيداة واألحيداء هدو الللدق 
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اللدداص ال التوددور، اعترفددوا بدده ربددم رفيددهم لدده؛ لكددنهم هحسددن حدداال مددن 

عمرو شريف الذ  حرف العلم والشرا من ه،ل التوور الممعدوم وهبدى هن 

، ر  ليبسددونهندد مددنهم الفيميددائي البريودداني المعددروف. !!يعتددرف بالحقيقددة 

هعتقدد هنندا بحا،دة : )) 1481( ن رات فيميائي على التوور)يقول في كتابه 

إلى هن نلوو الى هبعد من هذا الحد ، ونعترف بأن التفسدير الوحيدد المقبدول 

وهنا هعلم هن هذا التفسير يمثل لعنة لعلماء الفيمياء كمدا هعتبدر  !! هو الللق 

نحبهددا فددي حددين تدددعمها األدلددة  علينددا هال نددرفض ن ريددة ال: كددذلو ولكددن 

 .1!!((”  التجريبية

ومنهم عدالم تودور  آخدر ُملدتل فدي علدم األحيداء اكدر  عمدرو شدريف    

تم قبول التوور ليس لقوة األدلة عليه، : )) واتسون ، يقول. م .د: نفسه، وهو

 .2((بديل بير مقبول عند العلماء -وهو اكله اللالق -ولكن ألن البديل ايخر

فددأين  عددم عمددرو شددريف بددأن . العلمدداء المالحدددة ولدديس كددل العلمدداءيعنددي 

وهلديس اعتدراف . !!التوور حقيقة علمية وتفسدير صدحي  ل هدور األحيداء؟؟

الددر،ليصن التوددوررين هددو دليددل علددى ان التوددور الممعددوم هددو عقيدددة عنددد 

 . التووررين وليس حقيقة علمية ، وال هو تفسير علمي ل هور األحياء؟؟

 

 مفداد  هن عمدرو شدريف :-مدن م الودات الر،دل وتحريفاتده -الرابع المثال  

رفض هن يسمى التوور العيو  ن رية بمعنى هنه لم يتم إعباته ،و عدم هنده 

ن ريدة : " ن رية بمعنى حقيقة علمية، فهو حسب  عمه ال يلتلف عن قولنا

 . 3"ن رية فيثابورو" ، و"الجاابية األرضية األرضية

. بير صحي  في مع مه ، وفيه ت لي  وتالعب وتحريفقوله هذا : أقول    

ألنه هوال إن الن رية ليست حقيقة علمية قوعية تم التأكدد منهدا تجربيدا ، فدإن 

تم لها هذا فال يص  تسميتها ن رية، إال مدن بداب العدادة والمجدا ، وإنمداهي 

األولددى لهددا شددواهد : والن ريددة لهددا عددالث در،ددات هساسددية. حقيقددة علميددة 

الثانيددة . ات ضددعيفة ت يدددها، وهددي هنددا قريبددة نوعددا مددا مددن الفرضدديةوُم يددد

تكون فيها الن رية تملو حججا قوية لكن ،انبا كبيرا منها ما يمال مجهوال ، 

والدر،ة الثالثة تكون فيها الن رية . و،انبا آخر لم تقم التجارب على صحته

ب منهدا حا ت على الصدق الن ر  والتجريبي ألكثرها، لكدن مدا يدمال ،اند

يحتددا  إلددى مميددد مددن التجددارب والمرا،عددات والميددادات وهددذا هددو حدددال 

 . الن رية النسبية، فما يمال ،انب منها موروحا للنقار بين الملتصين
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وبمدا هن األمدر كدذلو فدأين مكدان  التووريدة العيدوية؟؟، فهدل هدي  :ثانيا   

ألولى، او ن رية هم فرضية ؟؟، وإن كانت ن رية فأ  در،ة تنوبق عليها، ا

 . الثانية، هو الثالثة ؟؟

إن التووريدة : إن الجواب واض  قوعدا بمدا هعبتندا  فدي كتابندا هدذا: هقول     

العيددوية يسددتحيل هن تكددون ن ريددة علميددة ألنهددا ال تملددو وال دلدديال واحدددا 

صحيحا يسم  لها بدأن تددخل مجدال الن ريدة، وال يُمكدن إعباتهدا بدأ  يريدق 

ربعة التدي هشدرنا إليهدا مدرارا ؛وإنمدا سدماها النداو علمي من يرق العلم األ

وعليده . ن رية تجو ا وبتدأعير مدن م الودات وتحريفدات هتباعهدا التودوريين

فال يص  مقارنتها بن ريدة الجاابيدة، ألن الجاابيدة يُمكدن رصددها وتجربتهدا 

ولهدذا فدإن التووريدة . بآعارها، ونفس األمر ينوبدق علدى ن ريدة فيثدابورو

البدايددة هددي فرضددية موروحددة للنقددار العلمددي ، عددم تبددين بعددد العيددوية مددن 

نقدها وتمحيصها هنها ال تصل حتى إلى در،ة الفرضية فلم يقم على صحتها 

ولهددذا فددالتوور . وال دليددل واحددد مددن الشددرا وال مددن العلددم، وال مددن العقددل

وسدديدر  الندداو عددا،ال هو آ،ددال هن . التعيددو  وهددم وخرافددة باسددم العلددم

 . !!يوية هكبر خرافة را،ت بين الناو باسم العلمالتوورية الع

 

إن التوددور العيددو  الممعددوم لدديس حقيقددة علميددة، وال ن ريددة  :ثالثااا     

علميددة، وال حتددى فرضددية علميددة، وإنمددا هددو عقيدددة وهميددة خرافيددة هلبسددها 

وهدذا همدر هعبتندا  بعشدرات األدلدة مدن . التووريون عدوب العلدم  ورا وبهتاندا

ي كتابندا هدذا وتبدين هن التودور العيدو  ال يُمكدن ان يكدون العلم والشرا فد

حقيقددة علميددة خددالف مددا يدعيدده التوددور  عمددر شددريف تعصددبا وانتصددارا 

بدل هدو نفسده قدال كالمدا نقدض بده كالمده السدابق . بالبايل لعقيدته التوورية

 .عندما ترا،ع عن كون التوور العيو  حقيقة علمية كما سنبينه الحقا

 

من م الوات الر،ل هنه لما كان قد اتلذ ظاهرة التشدابه : م  المثال الخا   

بين المللوقات دليال قويا على التوور اكر هن القائلين بالللق اللاص عللوا 

فأنكر تعلديلهم  وقممده وشد ب علديهم . تلو ال اهرة بأنها تعود إلى مشي ة هللا

م وأل،بندا مدثال ولو سلمنا بأن هذا قول سائ  النتهى العلم ، كل عل: )) بقوله 

  .1...((عن سبب األمراج الملتلفة بأنها مشي ة هللا، ولكان الوب قد توقف 
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إن ،ددواب الر،ددل فيدده تالعددب وتحريددف وت لددي  ، ألن ظدداهرة : هقددول     

التشابه بين المللوقات ال تُثبت التوور هبدا كما بينا  سابقا وإنمدا تبدين لندا هن 

ة واحدة، وخلقها وفق خوة تصميم متشابهة خالقها واحد، وانه خلقها من ماد

بمعندى انده خلقهدا وفدق . في خوويها الكبرى ،معا بدين التشدابه واالخدتالف

تصميم واحد، فالتشابه ال يُثبت توورا وال سدلفا مشدتركا، وإنمدا يُثبدت وحددة 

وهللا تعالى فعال لما يريد فهو قدادر . اللالق، ووحدة المادة، ووحدة التصميم 

ق األحيدداء بددالللق اللدداص، هو بددالتوور العيددو  ، هو الجمددع علددى ان يللدد

وعليدده فددإن كددل مددن يقددول بددالللق ، هو بددالتوور، هو بددالجمع بينهمددا . بينهمددا 

فهذا . يدافع عن موقفه بأن هللا تعالى هو الذ  اختار هذا األسلوب في الللق 

لر،دل كما ان تعليدل ا. الجواب ليس خاصا بالقائلين بالللق كما  عم الر،ل 

وتهكمه بملالفيه ليس في محله، ألن القول بدان هللا اختدار هدذا األسدلوب فدي 

 .الللق ال يعول البحث العلمي وال البحث عن العلل والللفيات وايعار

 

عندددما تكلددم عمددرو : -ماان مغالطااات الرجاال باساام العلاام -المثااال السااادس   

ليل علددى كددد -فددي كتابدده كيددف بدددا الللددق -شددريف عددن األعيدداء األعريددة 

صدوان األان فإنده كتدب فدي  التوور العيو  حسب  عمه، واكر من بينهدا

حرصُت على هال هعوي مثاال بالمائددة الدوديدة هو ضدرو : )) الهامش يقول

 .1((العقل ؛ ألنه ما ال لهذيصن العيوين بعض من الوظيفة في اكنسان

 

ألنده هوال .قوله هذا فيه تيليل وتحريف وتالعب بالقارئ وبش له :أقول   

اكددر ضددرو العقددل مددن بددين " ابددي آدم " إن الر،ددل تناسددى هندده فددي كتابدده 

. األعياء األعرية السائرة إلدى الدموال كمدا بيندا  ووعقندا  فدي الفصدل الثداني

بعدددما تبددين لدده عدددم صددحة " كيددف بدددا الللددق" لكندده لددم يُشددر إليدده فددي كتابدده 

ل ليدرو العقدل بعدض وامدا قولده بأنده مدا يدم. االستدالل به، وإال مدا هبفلده

. الوظيفة ، فهو كدالم فيده ت لدي  وتعصدب هعمدى للبايدل، وقدول بيدر علمدي

ألن الوظائف التي يقوم بها ضرو العقل هامة ،ددا وال يُمكدن ان تدمول، هو 

يصب  اكنسان بما هو إنسان في بير حا،ة إليهما ، وقد بيندا بعدض وظائفده 

ه في كتابه الثاني بوريقة فالر،ل نقض استدالله بيرو العقل ، نقي.سابقا

 .محتشمة وبأسلوب توور  تحريفي تدليسي

بالنسددبة للمائدددة الدوديددة ، فدداألمر لدديس كمددا  عددم التوددور  عمددرو : عانيددا   

شريف، فلو كانت عيوا هعريا تدل على التوور الممعوم، الستدل بها عليه 

ض ولدديس صددحيحا  عمدده بددأن المائدددة الدوديددة مددا تددمال لهددا بعدد.ومددا هبفلهددا

                                                 
1
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فهذا المعم بايل وشهادة  ور . الوظيفة في اكنسان وانها سائرة إلى الموال

إنده لدم يدذكرها لديس ألنده . من توور  يبيب ،راح في حق المائدة الدوديدة

مددايمال لهددا بعددض الفائدددة لإلنسددان ، وإنمددا ألندده يعددرف هن العلددم فددي وقتنددا 

يسددتحيل هن الحاضددر هكتشددف لهددا فوائددد وادوار هامددة ،دددا لإلنسددان بحيددث 

بالنسدبة للجهدا  الهيدمي )) إنهدا  : من فوائدها مدثال. تمول كما  عم الر،ل

،فهدي عيدو لمفداو  يحدارب إصدابات الجسدم 1((كاللو تين للجها  التنفسدي

 ))وتبدددين هنهدددا .2بدددالجراعيم، وتقددداوم العددددوى وتسددداعد علدددى الهيدددم هييدددا

لهيددم تُنددتج وتحمددي الباكتريددا اليددرورية ل" بيددت حفددب ،يددد"تتصددرف كددـ

إلى داء  الصحي، والو من خالل إعادة إقالا الجها  الهيمي بعد التعرصج

وقد هظهرت دراسات سدريرية عدن المائددة الدوديدة .3 ((مثل المحير األميبي

فددي مستشددفى ،امعددة وينثددروب هن األفددراد الددذين تددم إ التهددا مددنهم هكثددر )) 

كانت تأو   ألن المائدة الدودية. 4((عرضة لإلصابة بهجوم بكتير  مرضي

البكتريا التي هي بددورها تتصددى أل  هجدوم بكتيدر  آخدر قدد يكدون مهلكدا 

فدددان ر وقدددارن بدددين هدددذ  الفوائدددد  .5كدددالكوليرا التدددي تتسدددبب هاى للمدددريض

واألدوار التي تقوم بها المائدة الدودية في اكنسان وبين ما  عمده التودور  

 .  !!المحرف والم ال  عمرو شريف 

 

مفدداد  هن التوددور  عمددرو شددريف مددع هندده يقددول بددالتوور : المثااال السااابع  

العيو  كما يقول الداروينيون ، وهم سلفه واسدبق منده مدن ،هدة؛ فهدو مدن 

اكددر مددرارا وتكددرارا هندده ضددد الددداروينيين فددي قددولهم بددالتوور  ،هددة هخددرى

وقدد . الدارويني الذ  يتم بآلية عشدوائية تدتم باالنتلداب الوبيعدي والوفدرات 

ابي آدم ، وفي الفصلين اللامس : في الفصل اللامس في كتابه تحدث عنهم 

وفيهمددا هظهددر . كيددف بدددا الللددق: والسددادو، وفددي مواضددع كثيددرة مددن كتابدده

موافقته لهم في القول بالتوور وملالفته لهم في آليتهم الداروينية التي يتم بها 

وقدددال بأنددده فدددي صدددراا معهدددم ومدددع . التودددور العيدددو  حسدددب من دددورهم

و عم هن التوور المو،ده الدذ  يقدول بده ويددعو إليده يلتلدف عدن .6توورهم

فتوور  مو،ه له بائية إلهية ولديس نتدا  آليدة عشدوائية . 7التوور الدارويني

 .8تقوم على الصدفة كالتوور الدارويني
                                                 

1
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2
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قوله فيده تحريدف وتالعدب وبدش وتيدليل، بايتده التحايدل علدى : أقول     

ولتحقيدق الدو ،عدل . لتودور المو،دهالناو لتسويق خرافة التودور بددعوى ا

من الحبة الص يرة قبة كبيدرة، و عدم  ورا وبهتاندا هن تودور  موافدق للعلدم 

ألنااه والحقيقددة إن األمددر لدديس كددذلو ، . والشددرا خددالف التوددور الدددارويني

هصل التووريصن واحد، فهما فرعان ألصل واحد ، وليس لكل منهما  إن: أوال

العيو   صد  االعندان، وإاا لدم يثبدت بَوُدال  وعليه فإاا عبت التوور.  هصله

وعليه فالفرق بينهما عانو  وشكلي، وكالهما ينصر اكلحاد والعلمانية، . معا

ولدديس صددحيحا هن التوددور . وكالهمددا يلددالف العلددم والشددرا ويهدددم الدددين

ألن لكل منهما . المو،ه م من باهلل والدارويني كافر به، فهذا ليس ضروريا 

والدارويني ال يلمم الكفر باهلل، كما هن التوور المو،ده ال يلدمم  آليته وبايته،

بدليل هن الفيميائي الملحد ستيفن هوكين  يقول بالتصميم الدذكي . اكيمان باهلل

 . 1التصميم الع يم: في الكون بوريقة إلحادية وهلف في الو كتابه

 

ربدددم  إندده ال يو،ددد فددرق هساسدددي وال ،ددوهر  بددين التوددوريصن: ثانيااا      

تهويالت وم الوات الر،ل ، فال فرق بينهمدا فدي االصدل وال فدي ايليدة وال 

فمدن ،هدة هصدلهما فواحدد هدو القدول بلرافدة التودور العيدو  . في النتيجدة

فكل من التووريصن يقول بأن األحياء ظهرت بالتوور العيو  وفق شدجرة .

األحيداء التوور التي بددهت مدن الكدائن الواحدد البسدي  عدم تودورت وتشدعبت 

وتعقدت في تكوينها حسب  عم التووررين، وكما بيندا  فدي الفصدلين األول 

 .والثاني وهبولنا قولهم بالتوور الممعوم

 

وهما من ،هة ايلية، فهدي واحددة اييدا  تقدوم اساسدا علدى القدول بددور       

االنتلاب الوبيعي والوفرات في إحداث التوور، وليس صحيحا هن التودور 

فقد اعتمدد عليهدا عمدرو شدريف فدي قولده . قول بايلية الداروينيةالمو،ه ال ي

باالنتلدداب الوبيعددي وتددأقلم الكددائن مددع محيودده وتددأعير  فددي توددوير األحيدداء 

وقال هييا بتأعير الوفدرات فدي تودوير األحيداء وتوريدث . 2عيويا ووراعيا

الصددفات المكتسددبة كمددا بينددا  فددي الفصددل الثدداني وهبولنددا مماعمدده المتعلقددة 

 . الوفراتب

وهمددا مددن ،هددة النتيجددة ، فهددي هييددا واحدددة  ، فكددل مددن التوددوريصن يقددول   

بالتوور العيو  لكل األحياء آخرها اكنسدان، وكدل منهمدا ملدالف للشدرا 

 . والعلم معا
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وبما هن األمدر كدذلو ، فمدا الفدرق بينهمدا؟؟، إنده ال يو،دد فدرق هساسدي       

شددكلي ال يُقدددم وال يُدد خر، وال  بينهمددا وال ،ددوهر ، وإنمددا هددو فددرق عددانو 

.  ويتمثددل فددي نددوا بائيددة آليددة كددل توددور.  يُ يددر مددن حقيقددة التوددوريصن شددي ا

فايليدة الداروينيددة لهددا بائيدة تووريددة عشددوائية ، وآليدة التوددور المو،دده لهددا 

علما بأن ايلية الداروينيدة ال . بائية توورية قصدية وفق التو،يه اكلهي لها

فددي و،ددود هللا ، فهددي كآليددة ال تعنددي اكلحدداد باليددرورة، يلددمم القددول بهددا ن

 .فيُمكن للدارويني هن يكون م منا باهلل، كالقائل بالتوور المو،ه

 

فددال معنددى للصددراا القددائم بددين عمددرو شددريف وإخواندده وبندداًء علددى الددو    

الددارونيين ، وال معندى لتمييددم نفسده عددنهم، فهدو ال يلتلدف عددنهم فدي قددولهم 

وال يلتلدف عدنهم هييدا فدي ملدالفتهم . هصدال وآليدة ونتيجدة: ربلرافة التوو

فالتوور الدارويني هو تودور مو،ده، والتودور المو،ده هدو . للشرا والعلم 

تودددور دارويندددي، فهمدددا و،هدددان لعملدددة واحددددة، وال قيمدددة للفدددرق الشدددكلي 

بددليل هن هددم التودور العيدو  ونقيده يسدتلمم .والسوحي المو،ود بينهمدا

. تووريصن وتهافتهما، وهذا الذ  قمنا بده فدي الفصدلين السدابقيصنحتما انهيار ال

فددنجن عندددما نقيددنا التوددور العيددو  بأدلددة الشددرا والعلددم لددم نميددم بددين 

التووريصن ألن اصلهما واحد، فلما نقينا األصل سق  التووران الممعومان 

 .باليرورة، وال يُمكن ألحدهما هن يبقى قائما

 

يتمثل في هن التودور   : -الطات الرجل باسم العلممن مغ -المثال الثامن    

هورد معويددات وحقدددائق مدددن السددجل الحفدددر  تنفدددي  عمددرو شدددريف عنددددما

التوور العيو  وتُثبت اللالق اللاص تهرب وتالعب وهوهدم القدارئ بدأن 

عندما فمن الو انه . تلو الحقائق تنقض التوور الدارويني ال التوور المو،ه

حاث المعاصرة المتعلقة بالعصر الكمبر  ومدا بعدد  الدراسات واألباكر هن 

مددن فددروا شددجرة الحيدداة مقووعددة األصددل، ه  ال يُمكددن )) بينددت هن الكثيددر

فعلصق على الو بقوله .1((العثور على هسالف لكائناتها، كأنها قد بمبت فجأة 

بدددأن ال هدددور الفجدددائي ظهدددر بدددالللق اللددداص هو بتعدددديالت ،ينيدددة بميدددرة 

 .ه ظهر بالتوور الفجائي السريع دون تدر بمعنى هن .2مو،هة

هورد معويددات حاسددمة مددن السددجل الحفددر  فددي نفددي التوددور  ومنهددا هندده   

ال هدددور المفدددا،ي والُمكدددرر والمكتمدددل للكائنات،والثبدددات  العيدددو ، منهدددا

والركود لضحياء فتبقى علدى حالهدا دون تودور ، فإمدا تنقدرج هو تبقدى كمدا 

                                                 
1
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بالربم مدن هن ن درة واحددة للسدجل : )) بقولههي إلى اليوم، وعبصر عن الو 

ترينا ان الكائنات ت هر فجأة عم تبقى كما هي وال تت يدر حتدى تصدل إليندا هو 

عم ان الر،ل اكر هن تلو المعويات هي في تعدارج كامدل . 2((.1((تنقرج

مدددع التودددور الددددارويني الدددذ  يقدددول بالتددددر  وضدددرورة و،دددود الحلقدددات 

ألن . توددور المو،دده، وإنمددا هددي تتفددق معددهالوسدديوة، لكنهددا ليسددت ضددد ال

ال هور المفا،  والمتكرر لضحيداء دون االحتيدا  إلدى كائندات انتقاليدة كدان 

يتم بالتدخل اكلهي المباشر فت هر األحياء بدالتوور مدن دون و،دود كائندات 

 . 3انتقالية

إن الو الموقف هو شاهد على تالعب الر،ل وانتها يتده : أوال : وأقول     

ليوه للقراء ،ألنه سبق هن هوردنا له هقواال هصر فيها على القدول بو،دود وت 

حلقدددات وسددديوة بدددين مجموعدددات األحيددداء وهنواعهدددا كددددليل علدددى التودددور 

الحلقااات هندده  عددم ان الحفريددات هظهددرت ))مددن الددو .  العيددو  الممعددوم 

الثعبااان ذي يوائددف ورتددب ملتلفددة ، كاكتشدداف حفريددة ))  الوساايطة  بااين

 وكذلو اكتشاف حفرية.  4عتبار  حلقة وسوى في توور المواحفبا األرجل

و عدم . 5((، وهو من المواحف التي بده فيها ظهور الدريش األركيوبترك  

انه تو،د حلقات وسيوة توورية، مثدل يدائر األركيوبتركسدن وآكدل النمدل، 

يجمعددون صددفات المواحددف والثدددييات،  -همددا عدددييان بيوضددان-ومنقددار الددب 

وهشددار هييددا إلددى هندده لمددا  .6تجمددع صددفات األسددما  والمواحددفوالثدددييات 

فحسدب  عمده  .7كثرت الحفريات فقد كثرت الحلقدات الوسديوة بدين األحيداء

هن الحفريددات هظهددرت الحلقددات االنتقاليددة، لكندده هنددا هورد معويددات حفريددة 

 . تنفي و،ودها هصال ونقض بها قوله بها وإصرار  على و،ودها

 

الر،ل بتلو المعويات الحفرية التدي تعدود إلدى العصدر  إن اعتراف :ثانيا   

الكمبر  وما بعد  هو في الحقيقدة هددم للتودور العيدو  بنوعيده الددارويني 

والمو،ه بدليل هن معويات السجل الحفدر  تددل قوعدا علدى الللدق اللداص 

منهددا هن األحيدداء : وتنفددي التوددور العيددو  بنوعيدده بدددليل المعويددات ايتيددة

كالبكتريددا كانددت مو،ددودة قبددل ظهددور األحيدداء فددي العصددر  وحيدددة اللاليددا
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الكمبر  وبقيت على حالها ولم تتوور بعدد ظهورهدا وإلدى اليدوم، وال تو،دد 

وبما هن األمر كذلو، وان . بينها وال بين األحياء األخرى هية كائنات وسيوة

مجموعات األحياء الكثيدرة والمتنوعدة التدي ظهدرت عندد االنفجدار الكمبدر  

فهدذا يعندي قوعدا هن تلدو األحيداء  1فجأة ومدن دون مقددمات تووريدةظهرت 

ُخلقت خلقا خاصا ولم تتودور مدن بيرهدا بدالتوور الددارويني وال بالمو،ده، 

 .وال بالتوور المو،ه ايني الفجائي

ومنها هييا هن السجل الحفر  يدل علدى هن مجموعدات األحيداء الكثيدرة     

. تودور، وانقرضدت ولدم تتدر  سدلفاوالمتنوعة التدي انقرضدت عاشدت ولدم ت

وبما هن األمر كذلو، واألحياء التي لم تنقرج لم تتوور وبقيدت علدى حالهدا 

عم بعد الو ظهرت مجموعات وهنواا حيوانيدة كثيدرة فجدأة ومدن . إلى اليوم 

، فإنه يتبين من كل الو هن األحياء الجديدة لم تتوور  2دون مقدمات توورية

يني وال بالمو،دددده التدددددريجي وال الفجددددائي مددددن بيرهددددا بددددالتوور الدددددارو

 .ايني،وإنما ُخلقت بالللق اللاص 

و،دود )) هدو هنهدا بيندت  ومنها إن مما هظهرته الحفريات ويبقات األرج  

حا،م ترابي يفصل بين األنواا الحيوانية ، فقد ُعثر على بقايا كثيرة ألحياء 

و حدا،م ترابدي ال مائية وبرية صد يرة وكبيدرة فدي يبقدة واحددة، عدم تدال الد

عددم ظهدرت بعدد  يبقدة هخدرى فيهدا بقايددا . يحتدو  علدى ه  هعدر للحيداة ُمولقدا

وهددذا يعنددي هن األحيدداء القديمددة ال صددلة لهددا باألحيدداء التددي ،دداءت . حيوانيددة

ن يبقة ترابيدة  بعدها، فصل بينهما  من ليس بالقصير األمر الذ  سم  بتكوص

بيعيددة علددى ره  الجيولددو،ي حددا،مة بينهمددا ، تكونددت بفعددل الكددواراث الو

وهددذا الحددا،م الفاصددل دليددل مدداد  علددى هن كائنددات الوبقددة السددفلى . كوفيدده 

انقرضت ولم تتر  خلفا لها، وهن هحيداء الوبقدة العليدا ُخلقدت خلقدا مسدتقال ، 

والو يعني هن  .3((ولم يكن لها سلف ، ولم تتوور من هشكال انتقالية وسيوة

ت بالللق اللاص ولدم ت هدر بدالتوور هن مجموعات األحياء وهنواعها ظهر

الدارويني وال المو،ه التدريجي وال الفجائي ايني كما  عدم عمدرو شدريف 

 .تهربا وتالعبا وتيليال للقارئ

 

وبما هن األمر كذلو، وقد سبق هن توسعنا في نقد التوور العيو  بنوعيه   

اء ظهدرت في الفصدلين األول والثداني، وتبدين بأدلدة الشدرا والعلدم هن األحيد

بالللق اللاص ال بالتوور العيدو  الممعدوم؛ فإنده يتبدين مدن كدالم عمدرو 

شددريف السددابق هندده يتعمددد التالعددب والت لددي  والتيددليل انتصددارا للعقيدددة 

                                                 
1
 .سبق توعيق تلو المعويات في الفصل األول  
2
 .سبق توعيق تلو المعويات في الفصل األول  
3
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فالر،دل ال يبدالي بدذلو مدن .التوورية حتدى وإن اوقعده الدو فدي التناقيدات 

 . !!ه،ل عقيدته التوورية

 

 عددم بأندده ال فددرق بددين  ور  عمددرو شدريفمفدداد  هن التودد: المثاال التاسااع  

الت يددددر داخددددل هفددددراد وسددددالالت النددددوا الواحددددد والت يددددر خددددار  هنددددواا 

عددن )) وهشددار إلددى ان القددائلين بدالللق يقولددون بمسدد ولية الوفددرات .األحيداء

التودور مدن ندوا إلدى " التوور داخدل الندوا الواحدد ، فدإنهم يرفيدون بشددة

التودور )) ودور  فرانسدم كدولنم هن و عم هييدا مسدتدال بقدول الت((. نوا 

من نوا إلى نوا ليس إال نتيجة تراكم عدد من يفرات التوور داخدل الندوا 

 .  1((ومن عم فإن هذ  التفرقة اعتبارية وليست حقيقية. الواحد

 

قولددده هدددذا شددداهد علدددى تعصدددب الر،دددل للبايدددل، وعلدددى تحريفددده : أقاااول   

يل الشواهد والمعويات العلمية و عمه بايل قوعا بدل. وت ليوه، وانتها يته 

 :ايتية

إن الت يددر داخددل النددوا الواحددد بددين هفددراد  وسدداللته هددو همددر عابددت  منهااا   

. شددرعا وواقعددا وعلمددا ويعرفدده الندداو قددديما وحددديثا عددن يريددق التهجددين

والت ير داخل النوا ليست تودورا عيدويا وال يد د  إلدى التودور الممعدوم 

 .بين األنواا هبدا 

إن الشواهد الحفرية كما بيناها في المثال السابق هدي هدلدة قوعيدة :  ومنها   

فلددو حدددث كمددا  عددم عمددرو . بعدددم حدددوث التوددور العيددو  بددين األنددواا 

شريف لو،دنا آعار  المادية في الحلقات االنتقالية ، وبما هننا لم نجد لها هعدرا 

 فددي الحفريددات والواقددع دل هددذا علددى عدددم حدددوث التوددور العيددو  بددين

وعن هذا األمر سدبق هن هوردندا كالمدا لعمدرو شدريف اعتدرف فيده . األنواا

 . بعدم و،ود الحلقات االنتقالية بين هنواا األحياء

 

إندده مددن الثابددت علمددا وواقعددا هندده ال يُمكددن هن يحدددث تناسددل بددين : ومنهددا    

. األنواا، كاكنسان والشمبانم  مثال، وهذا دليدل قوعدي يبودل  عدم الر،دل

 . توور عيو  بين األنواا ألمكن التناسل بينها فلو حدث

 

إنه سبق هن بينا هنه ال يص  االحتجا  بالوفرات فهي ال عالقة لهدا . ومنها  

بالتوور الممعوم هصال، ومدا هدي إال همدراج واخدتالالت تُحددث تشدوهات 

فدي األحيدداء وال يُمكنهددا هن تودور األنددواا  فددي الواقدع وال هددي يورتهددا فددي 
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علمدا بدأن الت يدرات داخدل . تراكمت م ات الماليير مدن السدنين الماضي ولو

النوا ليست كلها بسبب الوفدرات، فمنهدا ت يدرات ليسدت يفدرات وإنمدا هدي 

ت يددرات هصدديلة فددي البرمجددة الوراعيددة للنددوا الواحددد، ت هددر فددي اختالفددات 

وتبايندات سددالالته، كمددا هدو معددروف ومشدداهد فدي السددالالت البشددرية شددكال 

لكدن الر،دل بسدبب تعصدبه للبايدل وعددم موضدوعيته يُ دال  . اولونا وحجمد

 .ويدلس على القراء انتصارا لتووريته

وبددذلو يتبددين قوعددا ان الفددرق هساسددي و،ددوهر  بددين الت يددر بددين هفددراد      

وسدددالالت الندددوا الواحدددد وهدددذا ممكدددن وُمشددداهد وال يددد د  إلدددى التودددور 

وددور العيددو  عندددد العيددو ، وبددين الت يددر بددين األنددواا الددذ  يعنددي الت

فاألول مو،دود والثداني ال و،دود لده فدي التداري، وال فدي الواقدع . التووريين

 .وال في الشرا، وإنما هو من هوهام التووريين وخرافاتهم

 

هورد التودور  عمدرو شدريف اعتراضدا مدن : -العاشار  -المثال األخير     

ا لدم ندر فدي اعتراضات الرافيين للتوور العيو  مفداد  هن ممدا يُبولده هنند

الواقع تجربة عملية هظهدرت حددوث تودور ندوا مدن ندوا، كتحدول السدمكة 

فرد الر،دل علدى االعتدراج بدأن التودور مدن ندوا يخدر هدو . إلى ضفدعة

 .1توور تراكمي وليحدث فإنه يست رق الماليين من السنين

 

إن   :ألنه أوال،واب الر،ل فيه ت لي  وتهرب وتيليل للقارئ ،   :أقول    

والبددة بالتجربددة لراليددة التوددور هددي همددر لدده مددا يبددرر  ويجعلدده ضددروريا الم

فلو كان له و،دود  لدرآ  كثيدر مدن النداو . كعبات التوور العيو  الممعوم

. او بعيهم بحكم هنه يحدث بين كل هنواا الحيوانات حسب  عم التووريين

لتوددور فلمدااا لدم يُشداهد اكنسدان قدديما وال حدديثا وال حالدة واحددة مدن الدو ا

 . الممعوم ؟؟

لو كان للتوور العيو  و،ود ألمكن إعباتده بالتجدارب الملبريدة،  :ثانيا    

لكددن هددذا لددم يتحقددق فقددد ه،ريددت ماليددين التجددارب علددى ابابددة الفاكهددة مددثال 

 . لتوويرها فلم يتم الو وباءت كلها بالفشل الذريع 

تصدورنا يدول لو كان للتوور العيو  الممعوم و،دود فإنده مهمدا  :ثالثا   

الددممن بددالماليير فكددان مددن الددال م راليتدده متجليددا وبأعددداد كبيددرة ،دددا فددي 

الحفريات التي تشهد بحدوعه ، لكن هذا ال و،ود له مولقا في الحفريات مندذ 

 .  العصر الكمبر  إلى اليوم كما بيناها سابقا واعترف به عمرو شريف نفسه
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ن التوور العيو  الممعدوم بيدر لقد اشرنا مرارا إلى ه : -رابعا -أخيرا    

دليدل الراليدة : قابل لإلعبات بورق االستدالل األربعة، هو بواحدد منهدا، وهدي

وبمدا هن . المباشرة، دليل الحفريات، دليدل التجدارب الملبريدة، دليدل الشدرا

التوور الممعوم ال يُمكن إعباته بتلو الورق هو بواحد منهدا فهدو دليدل حاسدم 

 . إال وهم وخرافة  على عدم و،ود ، وما هو
 

وبتلدو الشدواهد والنمداا  العشدرة ، ويُيداف إليهدا مدا هوردندا  سدابقا مدن     

تحريفددات وم الوددات عمددرو شددريف كموقفدده مددن إنسددان ،دداوا  ورسددومات 

هيكل الممورة ، فإنه يتبين من كل الو هن الر،ل مارو كثيرا مدن التمويدر 

مدن ،هدة، ولدم يكدن ملتممدا  والت لي  والتيليل انتصدارا للتودور باسدم العلدم

 . باألمانة العلمية وال األخالقية إال ماوافق هوا  وتووريته من ،هة هخرى

 

 :تحريفات ومغالطات وافتراءات باسم الشرع : ثانيا

مدددارو التودددور  عمدددرو شدددريف كثيدددرا مدددن التحريفدددات والم الودددات      

وتنفدي التودور  واالفتراءات في موقفه من اييات القرآنية التدي تُثبدت الللدق

العيدددو  ، مارسدددها باسدددم الشدددرا انتصدددارا للتودددور العيدددو  الممعدددوم 

 : من الو الشواهد واألمثلة ايتية. وتحريفا للشرا وتالعبا به 

يتمثددل فددي التأويددل التحريفددي، وهددو الوسدديلة التددي اعتمددد عليهددا : أولهااا     

 عمددرو شددريف فددي تحريفدده وتالعبدده بالنصددوص الشددرعية المتعلقددة بللددق

لقددد اهددتم بدده كثيدددرا . األحيدداء انتصددارا لعقيدتدده التووريددة وتيددليال للندداو

)) : مدن الدو قولده . ومارسه بشدكل واسدع، وفدرح بده وافتلدر بممارسدته لده

يُمكن بسالسة ويسر تأويل آيات خلدق اكنسدان فدي القدرآن الكدريم فدي ضدوء 

  .1((التوور المو،ه

 

القددرآن والل ددة العربيددة الشددرح هوال ، إن مددن معدداني التأويددل فددي  :أقااول     

نِددا لِيُوُسددَف فِددي األَْرِج : ))والتفسددير والبيددان، بدددليل قولدده تعددالى َوَكددَذلَِو َمكَّ

ُ َبالِددب  َعلَددى هَْمددِرِ  َولَددـِكنَّ هَْكثَددَر النَّدداِو الَ  َولِنَُعلَِمددهُ ِمددن تَأِْويددِل األََحاِديددِث َوهللاص

آتَْيتَنِددي ِمددَن اْلُمْلددِو َوَعلَّْمتَنِددي ِمددن تَأِْويددِل  َرِب قَدددْ ))، و((21: يوسددف()يَْعلَُمددونَ 

ددَماَواِت َواألَْرِج هَنددَت َولِيِددي فِددي الددُدنُيَا َوايِخددَرِة تَددَوفَّنِي  األََحاِديددِث فَدداِيَر السَّ

الِِحينَ  َوَما فََعْلتُدهُ َعدْن هَْمدِر  َالِدَو ))، و((111: يوسف()ُمْسلِماً َوهَْلِحْقنِي بِالصَّ

لَْيددِه َصدْبراً تَأِْويد ووضددع البلدار  بابددا فددي (.  82: الكهددف()ُل َمددا لَدْم تَْسددِوع عَّ

ِ تََعدالَى ))صحيحه سما   ِمدْن بَْعدِد َوِصديَّةؤ يُوِصدي بِهَدا هَْو }بَاب تَأِْويِل قَدْوِل هللاَّ
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بداب فِدى تَأِْويدِل ))ووضع مسلم بابا فدي صدحيحه سدما  .1((11: النساء()َدْينؤ 

،ددامع البيددان عددن " ابددن ،ريددر الوبددر  تفسددير  وسددما  وصددنف .2((الُراْليَددا

وقدد اكثددر مددن . ، بمعندى ،ددامع البيدان فددي تفسدير القددرآن" تأويدل آ  القددرآن 

فدي تأويدل )) ، و((فدي تأويدل قدول النبدي)) ، و((في تأويل قدول هللا : )) قول

هددو التفسدددير " تأويدددل " واضددد  مددن الدددو هن المقصددود مدددن كلمددة((. قولدده 

ما يوافق الشرا والل ة العربية والفهم السليم،وبدائه العقول  والشرح والبيان

وحقائق العلوم وهذا هو التأويل المحمود الدذ  حدث عليده الشدرا وامدر بده، 

 .وهو ضرور  لفهم الدين فهماً صحيحاً 

لكن الشدرا مدن ،هدة اخدرى حدذصر مدن التأويدل التحريفدي للشدرا، وهدو      

رضددى القلددوب ل ايددات فددي نفوسددهم تفسددير فاسددد يُمارسدده ههددل األهددواء وم

وهدو تأويدل ال . انتصارا لمصالحهم وههوائهم وعقائدهم على حساب الشرا 

ورد اكددر هددذا . يلتددمم بأصددول التفسددير التددي حددددها الشددرا وهمددر باتباعهددا

هُدَو الَّدِذَ  هَندَمَل َعلَْيدَو اْلِكتَداَب ِمْندهُ آيَدات  : ))التأويل المدذموم فدي قولده تعدالى

ا الَِّكيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن ت  هُنَّ هُُم اْلِكتَاِب َوهَُخُر ُمتََشابِهَات  ُمْحَكَما فَأَمَّ

ُ  َماااا تََشاااابَهَ ِمْناااهُ اْبتَِغااااء اْلفِْتنَاااِة َواْبتَِغااااء تَأِْويلِاااهِ  َوَمدددا يَْعلَدددُم تَأِْويلَدددهُ إاِلَّ هللاص

اِسُلوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُدوَن آ َمنَّدا بِدِه ُكدلٌّ ِمدْن ِعندِد َربِنَدا َوَمدا يَدذَّكَُّر إاِلَّ هُْولُدوْا َوالرَّ

هذا التأويدل هدو تأويدل فاسدد يقدوم علدى التحريدف ((. 1: آل عمران)األْلبَاِب 

والت لي  والتالعب بالنصوص وضرب بعيها ببعض والتعلق بالمتشابهات 

سدابق إصدرار وتر  الُمحكمات يُمارسه ههل األهواء ومرضى القلدوب عدن 

وترصد ويفرحون به؛ كالتوور  عمرو شريف ، فقدد مارسده بكثدرة وفدرح 

ف به الشرا انتصارا لعقيدته التوورية  لكنه في النهاية تأويل فاسد . به وحرص

وفاض  ألهله ، وال قيمة له في ميمان الشدرا والعقدل والعلدم، وال يُمكدن ان 

يُمكددن فيددحه وكشددفه  يكددون تفسدديرا صددحيحا وال مقبددوال مددن ،هددة، كمددا هندده

وهدذا الدذ  سديتبين لندا مدن نقدض تدأويالت .ودحيه بسهولة من ،هة اخرى

 .عمرو شريف التحريفية للنصوص الشرعية

   

إن  عم الر،ل بأنه يُمكن تأويل خلق اكنسان في القرآن لتتفدق مدع  :ثانيا    

ألن .التوور المو،ه، هو  عم بايل وفيه تيليل للناو وافتراء على الشرا

الحقيقة هن هذا الر،ل المحرف لم يتمكن هبددا مدن تحقيدق  عمده فدي تالعبده 

فكما هنه عجم من هن يُقددم دلديال علميدا واحددا . بنصوص الللق وتحريفه لها

يُثبددت التوددور الممعددوم ؛ فإندده مددن ،هددة اخددرى فقددد عجددم بددأن يددأتي بددنل 
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لها باءت وكل محاوالته الـتأويلية . شرعي واحد ي يد قوله بالتوور الممعوم

بالفشددل وكانددت ظدداهرة الددبوالن لمددن يبحددث عددن الحقيقددة بصدددق وإخددالص 

وقد تتبعنا  وبينا تحريفاته وم الواته ، وهعبتندا .   بدليل الشرا والعقل والعلم

بوددالن تأويالتدده التحريفيددة، واتيدد  بجددالء هن ظهددور اكنسددان فددي الشددرا  

نحرافدده وتعصددبه لكددن الر،ددل ال. كددان بددالللق اللدداص ال بددالتوور الممعددوم

وظدن انده  -كمدا فعدل مدع العلدم–للبايل ابتر بتحريفاته وتالعباته الصدبيانية 

لكدن . هستواا تحريف نصدوص الشدرا لتتفدق مدع خرافدة التودور العيدو 

 . هيهات، فاألمر لم يكن كذلو 

 

إن مما يبول  عمه وتأويالته التحريفية للنصوص الشرعية هن هذا  :ثالثا   

لم ال  نسي هو تناسى هن القرآن الكريم يرفض التأويالت الر،ل المحرف وا

التحريفيددددة ويكشددددفها بنفسدددده وال يسددددتجيب لهددددا مهمددددا حدددداول المحرفددددون 

وحسدب  عدم . والم الوون صرف معانيه عن اصدوله ومحكماتده وقوعياتده

عمدرو شدريف هن القددرآن الكدريم يُمكددن التالعدب بآياتده وتو،يههددا كمدا يريددد 

وهددذا  عددم بايددل قوعددا ، ألن القددرآن كتدداب . لعيددو لتُ يددد قولدده بددالتوور ا

ُمحكم ُمبين ُمفصل له معجمه الل و  بداخله ويُفسر نفسه بنفسه، بددليل قولده 

، ((1: هود )(ْت ِمن لَُّدْن َحِكيمؤ َخبِيرؤ الَر ِكتَاب  هُْحِكَمْت آيَاتُهُ عُمَّ فُِصلَ : ))تعالى

: فصلت)(تَنِميل  ِمْن َحِكيمؤ َحِميدؤ  ْيِه َواَل ِمْن َخْلفِهِ اَل يَأْتِيِه اْلبَاِيُل ِمن بَْيِن يَدَ ))و

 ((. 28: الممر )(ِعَو ؤ لََّعلَّهُْم يَتَّقُونَ  قُرآناً َعَربِيصاً َبْيَر ِا ))، و((42

 

هَُو الَِّذَ  هَنَمَل َعلَْيَو اْلِكتَاَب ِمْندهُ آيَدات  ُمْحَكَمدات  )): ))علما بأن قوله تعالى  

ال ينفدي هن القدرآن ككدل ((. 1: آل عمدران)(اْلِكتَاِب َوهَُخدُر ُمتََشدابِهَات   هُنَّ هُمُ 

ألن هذا التشابه هو على مستوى الفهم . هو كتاب ُمحكم ُمفصل ال ُمتشابه فيه

الجمئي واللاص ل يات المتشابهات التي تحتمل هكثر من معندى، لكنهدا مدن 

ت وُمفصدلة وُمبيندة بالكتداب ،هة الفهم العام والُمجمل هدي ُمحكمدة بالمحكمدا

فددالقرآن ككددل هددو كتدداب ال . المبددين والُمفصددل والددذ  ال يأتيدده البايددل هبدددا

متشددابه فيدده ب ددض الن ددر عددن مدددى فهددم الندداو لدده، ووصددولهم إلددى فهددم 

ولهذا فإن كل التأويالت التحريفيدة لدن يقبلهدا القدرآن الكدريم ، ويُمكدن .معانيه

مر كذلو فليعلم التوور  عمرو شريف وبما هن األ. كشفها ودحيها بسهولة

وهمثاله هن تأويالته التحريفية للقرآن يستحيل هن تكون صحيحة وال يُمكن ان 

 . تتوافق مع القرآن وال مع العلم، وال هن تكون سلسلة سهلة كما  عم
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هن بالبية المسلمين مفاد  هن التوور  عمرو شريف  عم : المثال الثاني    

ص اتباعا ل اهر النصوص الدينية، وفدق الفهدم التراعدي ي منون بالللق اللا

و عدم هييدا هن الدو الفهدم التراعدي اعتمدد إلدى حدد كبيدر علددى .1المباشدر لهدا

 .2تفسير آيات الللق باالعتماد على توراة اليهود كما ،اء في ِسفر التكوين

و عم هييا هن المفسرين القدماء لما قالوا بدالللق اللداص هخدذوا ب داهر    

لكدن . صوص ولم يكن في  مانهم إال الللق اللاص وهم محقون في الدوالن

األمر ت ير عندما هعبت العلم الحديث الللق التوور ، ولو كان هذا معروفدا 

 .3في  مانهم لورحه كثير منهم ليتماشى مع الورح التوور 

 

قوله هذا  عم بايدل، وفيده تحريدف للشدرا وتيدليل للنداو ، ألنده  :أقول   

نصددوص الشددرا المتعلقددة  بللددق األحيدداء عامددة واكنسددان خاصددة هوال إن 

ليست ظنية الداللدة كمدا  عدم الر،دل، وإنمدا هدي نصدوص واضدحة ُمحكمدة 

يقينية الداللة لف ا ومعندى بدأن األحيداء ظهدرت بدالللق ال بدالتوور، وهن هللا 

خلق اكنسان من تراب ال من حيدوان، خلقده بيديده عدم نفد، فيده الدروح بعددما 

ومع هن . لمراحل الترابية المعروفة كما بينا  وفصلنا  في الفصل األولمر با

هذا م كد ومن محكمدات الشدرا فدإن العلدم بددور  هكدد مدا قدرر  الشدرا بدأن 

األحيدداء ظهددرت علددى و،دده األرج بددالللق اللدداص ال التوددور العيددو  

 .الممعوم كما بينا  في الفصلين األول والثاني

 

مان المسلمين قديما وحدديثا بدالللق اللداص كمدا ال يص  وصف إي :ثانيا    

ال يصد  ، . ورد في الشدرا بأنده فهدم ظندي وتراعدي مباشدر وُمتدأعر بدالتوراة

فهدو لديس فهمدا . ألن فهمهم له مأخوا مباشرة من الشدرا وهدو مدن قوعياتده 

تراعيا كما وصفه عمرو شريف وال ا،تهاديا وال متأعرا وال مأخواا من سفر 

هو فهم شدرعي صدحي  ،وهَخدذ  مباشدر وقوعدي ألصدل عابدت  التكوين، وإنما

مدددن اصدددول الشدددرا ومحكماتددده ومدددن همدددور  المعروفدددة مدددن ديدددن اكسدددالم 

وإنمددا هددذا الر،ددل المحددرف والم ددال  هددو الددذ  خددالف الشددرا . باليددرورة

 .والعلم وفهم السلف انتصارا للرافة التوور العيو 

 

سددير قددد تددأعرت بروايددات بعددض التفا حتددى وإن فرضددنا ،دددال هن: ثالثااا   

توراتية، فهذا همر ،انبي ال يُد عر علدى صدلب الموضدوا، وهدو هن اكنسدان 

ر  مدن حيدوان وهدذ  الحقيقدة هدي األصدل  . خلقه هللا بالللق اللاص ولم يُودوص
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ومحل اتفاق بين التوراة والقدرآن الكدريم بحكدم هن كدل الكتدب اكلهيدة نصدت 

فاعتقاد المسلمين بالللق اللاص . على الو كأصل من هصول دين هللا تعالى

 .ليس كما  عم الر،ل وإنما هو هصل من هصول ديدنهم ومدن قوعياتده هييدا

يريد هن يُنسدينا  -لتعصبه وتحريفه وت ليوه –والر،ل يعرف الو قوعا لكنه 

هو حقيقة شدرعية  -عليه السالم–هصل اللالف وهو هن الللق اللاص يدم 

الذين ليس عنددهم وال دليدل واحدد صدحي   وعلمية قوعا، وهن التووريين هم

فددأراد هن يُلادعنددا ويفتددر  علينددا وعلددى الشددرا .يثبددت خددرافتهم التووريددة

والتراعيددات  تويوهمنددا بددأن القددول بددالللق اللدداص يدم هددو مددن اكسددرائيليا

وعليه فما على المسدلمين إال هن يتللدوا عمدا . وليس من الشرا وال من العلم

وير،عدوا إلدى القدول بدالتوور العيدو  كمدا  ترائيلياقالته التراعيدات واكسد

و عمده هدذا بايدل قوعدا، وفيده بدش . فعل كثير من ههل الكتاب في ال رب 

وخددذاا وتحريددف وانتها يددة ليسددت مددن اخددالق المسددلمين وال مددن هخددالق 

فان ر مااا فعلت العقيدة التوورية في هذا الر،ل التوور  . العلماء النمهاء

فدا معانددا مفتريدا انتها يدا ال يتدورا عدن اسدتلدام هيدة المريض، ،علتده محر

وسيلة انتصارا لعقيدته التوورية؛ ومن ه،لها حرف العلم والشرا والتداري، 

 . !!ليصب  يعتقد هن هصله حيوان ولم يللقه هللا خلقا خاصا بيديه

 

والحقيقة إن  عم عمرو شريف بأن اعتقاد المسدلمين بدالللق اللداص هدو    

اعي وُمتأعر بالتوراة هدو  عدم بايدل وتعصدب هعمدى، وافتدراء فهم ظني وتر

على الشدرا والمسدلمين ، وفيده وقاحدة وقلدة هدب، وإصدرار علدى التحريدف 

 .!!والتيليل عن سابق إصرار وترصد انتصارا للرافة التوور العيو  

 

ليس صحيحا لو ظهدر القدول بدالتوور العيدو  ألخدذ بده كثيدر مدن : رابعا  

ء، ألن هذا التوور الممعوم ملالف للشرا والعلم وال يُمكن المفسرين القدما

هن يأخددذ بدده هدد الء، وال يأخددذ بدده ههددل اليددالل واألهددواء كعمددرو شددريف 

والشاهد على الو هييدا هن مع دم المفسدرين . وهمثاله من القدماء والُمحَدعين

الُمُحددَدعين والمعاصددرين  بددل كلهددم حسددب علمددي لددم يقولددوا بلرافددة التوددور 

و ليس صحيحا هن العلم هعبت هن التوور العيو  حقيقدة علميدة، .  العيو

فهددذا كددالم بايددل وفددارك وال قيمددة لدده شددرعا وال عقددال وال علمددا، وقددد بينددا 

بوالندده بعشددرات األدلددة والشددواهد القوعيددة والصددحيحة والرا،حددة مددن هدلددة 

الشرا والعلم، مقابل مماعم وشبهات عمرو شريف التي هبولناها ولم يو،دد 

ن بينها وال دليل واحد يُثبت التوور الممعدوم، بدل وبيندا هن التودور بسدبب م
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بل هذا الر،ل قدال كالمدا نقدض . ملالفته للشرا والعلم ال يُمكن إعباته هصال

 . به قوله بأن التوور حقيقة علمية كما سنبينه في مبحث الحق

 

ا  عددددم الر،ددددل هن المشددددكلة الكبيددددرة فددددي الددددذين هخددددذو: المثااااال الثالااااث   

بالتفسدديرات التراعيددة المتعلقددة بددالللق علددى هنهددا مددن قيددايا العقيدددة التددي ال 

. تحمددل تددأويال ، فأصددبحوا يرفيددون مددا توصددل إليدده العلددم دون ،هددد لفهمدده

فوضعوا بذلو القرآن موضع الرافض لما قاله العلم عن الللق، فأصدب  مدن 

 . 1مالال م علينا هن نلتار بين ما يقوله القرآن وما يثبته العل

    

وفيدده . قولدده هددذا هددو افتددراء علددى الشددرا والعلددم وايخددذين بهمددا  :أقااول   

ألن الثابت قوعدا هن المشدكلة فيمدا . تحريف وتالعب وت لي  وتيليل للقراء

يتعلق بللدق اكنسدان ليسدت فدي ايخدذين بالتفسديرات المعتمددة علدى الشدرا 

ين الدذين حرفدوا والعلم وإنما في التوور  عمدرو شدريف وإخوانده التودوري

فهد الء التووريدون . الشرا والعلم وافتروا عليهما انتصارا للرافدة التودور

 .هم هعداء الشرا والعلم والعقل وليس القائلون بالللق اللاص

وليس صحيحا ان القائلين بالللق اللداص ،علدوا القدرآن موضدع الدرافض   

مدا يقولده القدرآن  لما قاله العلم عن الللق، فأصب  مدن الدال م هن نلتدار بدين

فهذا ليس صحيحا ألن   عدم الر،دل بايدل مدن هساسده وهدو . وما يثبته العلم

ألن الحقيقة هدي هن المفسدرين قدديما وحدديثا قدرروا . من تحريفاته وتالعباته

ما اكر  القرآن الكريم وهكد  عن الللق اللاص لإلنسان ، وموقفهم هذا ليس 

ه الدددذ  هعبتتددده علدددوم الحفريدددات تراعيدددا وال مدددن اكسدددرائيليات ، وهدددو نفسددد

لكدن التودور  . والوراعة والتشري  والفيمياء كما بينا  في الفصليصن السابقيصن

عمددرو شددريف لمددا كددان دائمددا يحددس بددأن قولدده بددالتوور العيددو  ملددالف 

للشدرا والعلدم و،ددنا  دائمدا يلددا وي دال  نفسده وبيدر  بحكايدة هن التودور 

بدليل . ق بهذا الوهم تعصبا لعقيدته التووريةفيتعل.حقيقة عابتة بالشرا والعلم

هن كل شبهاته ومماعمه التي اعتمد عليها في قوله بالتوور بينا بوالنها مدن 

الو،ددود رسددالة " ،هددة، عددم هددو مددن ،هددة هخددرى و،دددنا  فددي آخددر كتدداب لدده 

قدد ترا،دع عدن قوعياتده بصدحة التودور العيدو  كمدا " 2115توحيد، سنة 

 . سنبينه الحقا

 

مفدداد  هن التوددور  عمددرو شددريف يتعامددل مددع الشددرا  :ال الرابااع المثاا   

بالتحريف والتالعب عن سابق إصرار وترصد انتصارا للرافدة التودور،عم 
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عدم . يدعي هن عمله هو إعادة للن ر فيما ،اء فدي التفسديرات التراعيدة للقدرآن

 يها،م من ينكر عليه فعله ويتهمه بقلة العلم وقصدر الن در، وانده يمندع بيدر 

عدم هنده بعدد تلدو . 1من إعادة الن ر في تلو التفسيرات المتعلقة بللق اكنسان

لقددد صددار ))  :الممارسددات نجددد  يُ هددر حرصدده علددى الدددين وههلدده كقولدده

يُد رقني دائمدا القلدق ممدا سيصديب عقيددة شدبابنا وكبارندا لدو ظدل المفسدرون 

 .2((كريم التراعيون متمسكين بالشروح القديمة ييات الللق في القرآن ال

 

الشو انه تو،د هخواء وهنات في تفاسير القدماء والُمحدعين تتعلدق  :اقول   

بمواضيع كثيرة ومتنوعة ،لكن الذ  يهمنا هنا هو هن هذا الر،ل الُم دال  لدم 

يُعد الن ر في التفاسير التراعية فيما يتعلق بللق اكنسدان، وإنمدا هعداد الن در 

لكددريم ، وفددي السدددنة عانيددا، وفددي فهدددم هوال فددي خلددق اكنسددان فدددي القددرآن ا

الصحابة عالثا، عدم فدي فهدم التدابعين ومدن ،داء بعددهم رابعدا، وهدذا هدو حدال 

فلمددا و،ددد كددل تلددو المصددادر متوابقددة ومتفقددة علددى هن هللا خلددق آدم . الر،ددل

خلقا خاصا وتنقض قوله بالتوور العيو  تحايل وبال  ولبصس على النداو 

 ر في فهم التفاسير التراعية في موقفها من خلدق و عم ه من حقه هن يُعيد الن

فددألحق . لكددن حقيقددة موقفدده وحالدده ليسددت كددذلو، وإنمددا هددي كمددا بيناهددا. آدم 

السددنة النبويددة الصددحيحة وهقددوال الصددحابة والتددابعين باكسددرائيليات  ورا 

وبفعلده هدذا هبعدد السدنة وهقدوال الصدحابة والتدابعين مدن . وبهتانا ومكرا منه 

. اكسرائيليات بالبها بير صحي  وسمعتها سي ة عندد ههدل العلدم يريقه ألن

عم بعد الو هيلق على تفاسير العلمداء بأنهدا تفاسدير تراعيدة لدم تواكدب تودور 

 . العلم وال العصر، وعليه فيجب إعادة الن ر فيها

 

وبعد الو لم يبق همامه إال القرآن الكريم، فتسل  عليه بالتأويدل التحريفدي     

ب واالنتقاء واكبفال ليصل في النهاية إلى تقرير التودور العيدو  والتالع

واالدعاء بأن الشرا ال يتناقض معه، وإنمدا الروايدات اكسدرائيلية والتراعيدة 

هكذا تعامدل هدذا الر،دل المحدرف والم دال  مدع الشدرا . !!هي التي تلالفه 

 . واألخبار الموافقة له فيما يتعلق بللق اكنسان

المددنهج التحريفددي الت ليوددي يبقدده مددع العلددم، فهددو بقدددر مددا  ونفددس الددو    

ت دداهر بددالعلم واحددتج بدده فهددو قددد حرفدده وبددال  بدده، ومددارو معدده االنتقدداء 

واكبفددال فددي تعاملدده مددع شددواهد العلددم وهدلتدده الناقيددة للتوددور، وهددذا همددر 

فتبدين مدن كدل الدو هن . هعبتنا  بعشرات الشدواهد واألدلدة مدن ملتلدف العلدوم
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يف باحددث متعصددب بالبايددل لعقيدتدده التووريددة، وُمنكددر لحقددائق عمددرو شددر

فالر،ل لديس نميهدا وال .الشرا والعلم النافية للتوور والُمثبتة للللق اللاص

همينا فيما قاله عن التوور الممعوم من ،هة، وشداهد عليده مدن ،هدة اخدرى 

،اهل، هو معاند ، هو صاحب هوى، هو عميل لجهة من الجهات المعادية هنه 

 .  !!لإلسالم وههله

لقد صدار يُد رقني دائمدا القلدق ممدا سيصديب عقيددة شدبابنا )) : وهما قوله     

وكبارنا لو ظل المفسرون التراعيون متمسكين بالشروح القديمة ييات الللق 

ال يصد  هن فهدو فدي بيدر محلده وال مبدرر لده ، ألنده  .1((في القرآن الكريم 

الموافقة للقرآن الكريم، فيما يتعلدق بدالللق يو،د قلق من التفسيرات التراعية 

هو ب يددر  مددن مواضدديع الفكددر والعقيدددة، وإنمددا يجددب ان نقلددق مددن األفكددار 

القديمددة والمعاصددرة الملالفددة للشددرا والعلددم المتعلقددة بددالللق كقددول عمددر 

فهو قد خالف الشرا والعلم في قوله بها، . شريف بلرافة التوور العيو  

هن يقلددق ويلدداف وييددورب ممددا فعلدده فددي نفسدده  وكددان مددن الددال م عليدده

والمسلمين عندما خالف هصال من هصول الدين وشكو المسلمين فيه وشور 

فكان عليه هن يقلق علدى نفسده وعلدى النداو ألنده هدو الدذ  . به عليهم دينهم 

وهية مصدلحة . فعل تلو الجرائم في حق الشرا والعقل والعلم والناو ،ميعا

التي تولى هو قيادتها ونشرها والكتابة فيها ودعوة الناو عند  في هذ  الفتنة 

فيجددب عليدده هن يقلددق وييددورب . !!إليهددا مددع هنهددا ملالفددة للعلددم والشددرا؟؟

ويلاف مما سيترتب عن الفتنة العمياء الجهالء التي تولى كبرها، وعليه هن 

يستعد ليوم القيامة إن لم يتب عدن بيده وانحرافده وضدالله فدي قولده بلرافدة 

 . توور العيو ال

 

 عددم : -مددن تحريفددات الر،ددل وم الواتدده باسددم الشددرا -المثااال الخااام   

التوددور  عمددرو شددريف مددرارا وتكددرارا ان بحثدده عددن بدايددة الللددق وقولدده 

قُْل ِسيُروا فِي : ))  بالتوور العيو  ،اء التماما وتوبيقا وهخذا بقوله تعالى

َ َعلَدى ُكدِل  اأْلَْرِج فَان ُُروا َكْيَف بََدهَ اْلَلْلقَ  ُ يُنِشُ  النَّْشدأَةَ اْيِخدَرةَ إِنَّ هللاَّ عُمَّ هللاَّ

بالسير في األرج بحثا عن كيف فأمرنا هللا . 2((21: العنكبوت()َشْيءؤ قَِدير  

وإاا فعلنا الو وعرفنا . 3بده الللق لنفهم هن للللق بداية همرنا هللا هن نتحراها

هدركنددا  خشدية هن يُها،مندا الدذين لددم نتددردد فدي إعبدات مدا )) بعيدا منده فهدل 

 .4((يحركوا قدما واحدة امتثاال ل ية الكريمة وكأنها ال تلايب المسلمين
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آيات الللق في القرآن الكريم إشارات وليست حقائق )) و عم هييا ان      

وهنكددر علددى مددن يقددول بددأن خلددق الكددون . 1((علميددة، فكيددف نتعامددل معهددا؟

وقال هن الو فهم مردود ،ملة وتفصديال، . ن ال العلم واكنسان من همور الدي

قُددْل ِسدديُروا فِددي اأْلَْرِج فَددان ُُروا َكْيددَف بَددَدهَ  : ))ألن هللا تعددالى همرنددا بقولدده

َ َعلَددى ُكددِل َشددْيءؤ قَددِدير   ُ يُنِشددُ  النَّْشددأَةَ اْيِخددَرةَ إِنَّ هللاَّ : العنكبددوت()اْلَلْلددَق عُددمَّ هللاَّ

معرفدة كيددف بدده الللدق همدر هوكلدده هللا عدم و،دل للعلمدداء ف: )) عدم قدال(( 21

 . 2((الباحثين في علوم األرج والمللوقات 

 

هوال، هذا الر،ل محرف وم ال  ومتالعب، فقد هكثر من الت داهر : وأقول  

بأنه يأخذ بآية السير في األرج بحثا عن بداية الللق، والحقيقة هنه لدم يسدر 

حي  قددائم علددى الشددرا والعقددل والعلددم، فددي بحثدده الممعددوم بمددنهج علمددي صدد

وإنمددا سددار بمددنهج توددور  فصددله علددى مقاسدده، حددرف بدده الشددرا والعلددم 

ولهذا فهو لدم يسدتجب ل يدة ليلتدمم بهدا وبمدا قدرر  . انتصارا للرافة التوور

الشرا والعلم وإنما ت داهر بأنده يلتدمم بهدا ملالفدة للشدرا والعلدم وانتصدارا 

لم سددف والمحددمن ،دددا ان ينولددق هددذا الر،ددل ولددذلو فإندده مددن ا.  لتووريتدده

وهمثاله من آية السير ليس ليلتدمم بهدا وإنمدا ليعمدل علدى ملالفتهدا وتحريفهدا 

وقددد هعبتنددا . ويهدددم بهددا اصددال مددن اصددول الدددين والعلددم وهددو الللددق اللدداص

بعشدددرات الشددددواهد هن عمدددرو شددددريف مدددارو ملتلددددف يدددرق التحريددددف 

ومن هذا . في تعامله مع الشرا والعلموالتالعب، ومارو االبفال واالنتقاء 

منهجه لن يكون باحثا موضوعيا وال حياديا وال موافقا للدوحي وال للعلدم وال 

وعليه فال قيمة لما يقوله هذا الر،ل فدي تسدتر  بتلدو اييدة وت داهر  . للعقل 

بأنه يلتمم بها، إنده تسدتر بهدا ، وحدرف بهدا الشدرا والعلدم ، واسدتعوف بهدا 

 .  هم بها انتصارا للرافة التوور العيو الناو واست فل

 

إن  عم عمرو شريف بأن آيدات الللدق فدي القدرآن إشدارات وليسدت : ثانيا  

حقائق علمية، هو  عم بايل قوعا ومن عورات الر،ل ومها له، وال يقوله 

. !!إال ،اهل، او معاند ، هو صاحب هوى، هو عميل ألعدداء اكسدالم واهلده 

قرآن وكل القرآن هو حقائق علميدة قوعيدة، وهدي علدم ألن آيات الللق في ال

َولَ ِِن اتَّبَْعدَت هَْهدَواءهُم بَْعدَد الَّدِذ  َ،داءَ  ِمدَن : ))إلهي مباشر بدليل قوله تعالى

ِ ِمن َولِي  َوالَ نَِصيرؤ  َوَكَذلَِو هَنَمْلنَا ُ ))، و((  121: البقرة ()اْلِعْلِم َما لََو ِمَن هللاص
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ِ ِمدن  ُحْكماً َعَربِيصاً  َولَ ِِن اتَّبَْعَت هَْهَواءهُم بَْعَد َما َ،اءَ  ِمدَن اْلِعْلدِم َمدا لَدَو ِمدَن هللاص

بَِو فاَلَ تَُكونَنَّ ِمدَن ))، و((( 31: الرعد ()َولِي  َوالَ َواقؤ  لَقَْد َ،اءَ  اْلَحُق ِمن رَّ

دالَِحاِت َوآَمنُدوا بَِمدا َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ا))، و((( 44: يونس )اْلُمْمتَِريَن  لصَّ

بِِهْم َكفََّر َعْنهُْم َسيِ َاتِِهْم َوهَْصلََ  بَالَهُْم  دؤ َوهَُو اْلَحُق ِمن رَّ محمد )نُِمَل َعلَى ُمَحمَّ

فددالقرآن الكددريم كلدده حددق وعلددم قوعا،ومددا يُلالفدده فددأهواء وظنددون ((.   2: 

لددى هن صدداحبه وهوهددام مددن ،هددة، وشدداهد علددى هن قددول الر،ددل هددو دليددل ع

وهمدا تسداالله عدن كيدف . ُمحرف وُمتعالم وُم ال  وُمتالعب من ،هدة اخدرى

يتعامددل مددع إشددارات القددرآن ؟؟، فهددو تسدداالل ،اهددل ،هو معانددد، او م ددرج 

القدددرآن الكدددريم هدددي علدددوم وحقدددائق كبددداقي  تألن  إشدددارا. صددداحب هدددوى 

متفق مدع ويجب األخذ بها بعد الفهم الصحي  لها ال. ميامين القرآن األخرى

القددرآن الكددريم هوال، ومددع السددنة الصددحيحة الموافقددة لدده عانيددا ، ومددع حقددائق 

 . العقل والفورة والعلم عالثا

قدد عدرج "كيف بدا الللق ؟" التوور  عمرو شريف في كتابه إن: ثالثا   

عقيدتددده التووريدددة ودافدددع عنهدددا بكدددل مدددا يسدددتويع بشدددتى وسدددائل التحريدددف 

لكنه من . أن عرج عقيدته ودافع عنها بالبايلوالتالعب، فحقق بها همنيته ب

،هدة لددم يُقددم العالقددة بددين العلددم بشدكل حقيقددي، بددل وال اتبددع المددنهج الصددحي  

بل إن الر،ل لم يكن هدفده . لتحقيق الو، ومن ضيصع األصول ُحرم الوصول

مددن الددو الكتدداب الوصددول إلددى تحقيددق الددو، وإنمددا كددان هدفدده األساسددي هددو 

فهدددو لدددم يكدددن . ووريدددة ولدددو بتحريدددف العلدددم والشدددرااالنتصدددار لقيدتددده الت

موضوعيا من البداية وال كان يالبا للحقيقة المجدردة ، وإنمدا كدان يالبدا لهدا 

فلم يكن يبحث عن الحقيقة حتى ولو كانت ضد عقيدته . من ن رته التوورية

التووريددة، وال كددان مسددتعدا لتركهددا مهمددا تددوفرت هدلددة نقيددها مددن الشددرا 

ان مصددرا عليهددا حتددى وإن اقتيددى األمددر تحريددف الشددرا والعلددم وإنمددا كدد

بدليل انه عنددما استشدهد للتووريدة بدالعلم ووظفده وو،هده تو،يهدا . !!والعلم

تووريددا فإندده رد معويددات العلددم وحقائقدده بمددماعم وشددبهات  ائفددة متهافتددة 

وعندما تكلم عن خلق اكنسان في الشدرا لدم يكدن موضدوعيا مولقدا، . بايلة

يه بدالتحريف والتالعدب واالنتقداء مدن ،هدة، وهبعدد األحاديدث وإنما تسل  عل

النبويددة وهقددوال الصددحابة والسددلف والعلمدداء بدددعوى هنهددا مددن اكسددرائيليات 

هكددذا تسددل  هددذا المحددرف علددى هدلددة الشددرا . والتراعيددات مددن ،هددة هخددرى

ولددو كددان حياديددا . وهقددوال العلمدداء عندددما كانددت مبولددة لمماعمدده وشددبهاته

ا في يلبه للحقيقة حتدى ولدو كاندت ضدد عقيدتده التووريدة مدا ونميها وصادق

ولددو كددان الر،ددل يبحددث عددن الحقيقددة مددا اتبددع الددو المددنهج . قددام بددذلو الفعددل

هوال عليدده هن : التحريفددي الت ليوددي، وإنمددا كددان عليدده ان يتبددع المددنهج ايتددي
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يذكر نصوص القرآن المتعلقة بللدق اكنسدان ويتركهدا تفسدر نفسدها بنفسدها، 

عانيددا عليدده هن يددورد األحاديددث الصددحيحة ويتركهددا تفسددر . يددها بددبعضوبع

عالثدا عليده ان . نفسها بنفسها وتُ هر لندا عالقتهدا وتوافقهدا مدع القدرآن الكدريم

يعرج هقوال الصحابة والسلف ومن بعدهم ويُ هر لنا توافقها وتوابقها مدع 

ُخلددق خلقددا  عليده هن ي كددد بددأن اكنسدان -رابعددا–عدم هخيددرا . القدرآن والحددديث

خاصا في الشرا ، ونفس الحقيقة هكدتها هقوال الصحابة والسلف ألنها كانت 

 .متبعة للوحي اكلهي ولم تكن ملالفة وال محرفة له

 -إن كدان محايددا يالبدا للحقيقدة –عم بعد الو فقد كان على عمرو شريف     

وهندا  .هن يُ هر ملالفة الشدرا وهقدوال الصدحابة والسدلف للعقيددة التووريدة

عليه هن يعلن ترا،عه واتباعه للشرا والعلم ألنهما اتفقدا علدى بودالن القدول 

بالتوور العيو ، وإما هن يعلن تمسكه بتووريته ويعلن بشجاعة وصراحة 

هنه يرفض ما قاله الشرا والعلم عن الللق اللاص لضحياء عامدة واكنسدان 

. ة مدن ،هدة هخدرىخاصة من ،هة، وانه يتمسو بعقيدتده التووريدة الحيوانيد

فهذا هو المولوب مدن المحايدد الموضدوعي الباحدث عدن الحدق، لكدن عمدرو 

شدددريف لدددم يتبدددع الدددو واتلدددذ يريدددق التالعدددب والتحريدددف والتسدددتر بدددالعلم 

. والشرا  ورا وبهتانا وتحريفا للشرا والعلم معا انتصارا لعقيدته التوورية

يمددا يتعلددق بللددق فالر،ددل لددم يقددرر العالقددة الصددحيحة بددين العلددم والشددرا ف

اكنسان وإنما هدمها وهفسددها وهو،دد الصدراا بدين العلدم والشدرا مدن ،هدة 

 .!!وبين خرافة التوور العيو  من ،هة هخرى

ر،ل علم يمتثل في بحثه بآية السدير فدي إن قول عمرو شريف بأنه  :رابعا  

 األرج بحثا عن كيفية بداية الللق، فهو من تحريفاته وتلبيسداته ، والحقيقدة

هندده  لددم يتبددع العلددم وال القددرآن وإنمددا اتبددع منهجددا تحريفيددا تووريددا حسددب 

ولذلو و،دنا  تعامل مع نصوص الللق في الكتداب والسدنة بدالتحريف .هوا 

. والتلبيس، واالنتقاء واكبفال وتسل  عليها بالتأويالت الفاسدة  ورا وبهتانا

لم ،وإنمدا اتبدع مدنهج فالر،ل لم يتبع في بحثه عن بداية الللق الشرا وال الع

التوددوريين مددن المالحدددة والعلمددانيين وهمثددالهم ، ،معددوا فيدده بددين التحريددف 

والتلريف، وال ش واللداا والتستر بالعلم والعقدل مدن ،هدة، وهضداف إليده  

 .   عمرو شريف التستر بالشرا من ،هة هخرى

 
 إن إنكار التوور  عمرو شدريف علدى مدن يقدول بدأن: -خامسا -وأخيرا    

خلق الكون واكنسان من همور الدين ال العلم،وقوله بأن هللا هوكل همر معرفة 
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. 1((الباحثين في علوم األرج والمللوقات )) كيف بدا الللق إلى العلماء   

فهددو قددول بيددر صددحي  وندداقل فددي مع مدده ، وفيدده تحريددف وتلبدديس ، ألن 

وبيدر  مدن األمر األول واألساسدي فدي الددين هدو هن خلدق اكنسدان والكدون 

األساسيات واألصول المتعلقة بالكون واكنسان والمعداد األخدرو  هدي هوال 

من الدين ال من العلم ، لكن منها ،وانب حث الشدرا علدى السدعي لمعرفتهدا 

قُدْل ِسديُروا فِدي اأْلَْرِج فَدان ُُروا َكْيدَف  :))ألن الشرا ه،ملها ، كقولده تعدالى

ُ يُنشِ  َ َعلَى ُكِل َشْيءؤ قَدِدير  بََدهَ اْلَلْلَق عُمَّ هللاَّ : العنكبدوت()ُ  النَّْشأَةَ اْيِخَرةَ إِنَّ هللاَّ

لكنه من ،هة هخدرى حدذر مدن االنحدراف عدن الشدرا وحقدائق العقدل (( 21

دَماَواِت َواأْلَْرِج : ))والعلم هعناء يلبها،بدليل قوله تعالى َما هَْشهَدتُهُْم َخْلَق السَّ

 ((.51: الكهف()َما ُكنُت ُمتَِّلَذ اْلُمِيلِيَن َعُيداً َواَل َخْلَق هَنفُِسِهْم وَ 

وليس صحيحا هن همر بداية الللق هوكلده هللا للعلمداء البداحثين فهدذا  عدم     

ألن . بايددل وملددالف للشددرا وافتددراء عليدده وتعمددد فددي التيددليل والتحريددف

ل ،وا ندب القرآن الذ  همر بالبحث والسير لمعرفة بداية الللق هو نفسه فَصص

كثيرة وهساسية تتعلق بللق الكون واألحياء عامة واكنسان خاصة من ،هة؛  

. وهمر باتبداا مدا اكدر  وحدذر مدن ملالفتده وإتبداا األهدواء مدن ،هدة هخدرى

ولهددذا يجددب علددى العلمدداء هن يلتممدددوا بالشددرا وحقددائق العقددل والعلدددم وال 

ر  عمدرو يتقدموا على الشرا ب نونهم واهوائهم وهوهامهم كما فعدل التودو

 . شريف وهمثاله من التووريين والعلمانيين وباقي ههل األهواء

 

وواض  من كالم الر،دل هييدا هنده هظهدر تع يمده للعلمداء و،عدل نفسده      

من بيدنهم  لينفلدت مدن اليدواب  العلميدة واألخالقيدة ويتعدالم علدى بيدر  مدن 

وهدذا  .،هة، ويستر ظنونه واوهامه وههواءهم بستار العلدم مدن ،هدة هخدرى

امر يصدق على عمرو شريف وقد هعبتنا  بأدلة كثيرة ،واقمندا العشدرات مدن 

الشواهد على هنه ر،ل ملالف وهادم للعلم والشرا في قوله بلرافة التوور 

. وبينا هييا انه باحث محدرف وم دال  ومددلس ومتعصدب للبايدل.العيو 

ومواقفده  فهل من هذ  صفاته هو من العلماء النمهاء؟؟ وهل من تلو صدفاته

هددو مددن العلمدداء الددذين مدددحهم القددرآن وحددثهم علددى البحددث عددن كيفيددة بدايددة 

قُْل ِسيُروا فِدي اأْلَْرِج  : ))الللق؟،  ، وهل هو من الذين يشملهم قوله تعالى

َ َعلَدى ُكدِل َشد ُ يُنِشدُ  النَّْشدأَةَ اْيِخدَرةَ إِنَّ هللاَّ ْيءؤ فَان ُُروا َكْيدَف بَدَدهَ اْلَلْلدَق عُدمَّ هللاَّ

إنه ليس منهم قوعا، وهدو بقددر مدا هكثدر مدن ترديدد ((. 21: العنكبوت()قَِدير  

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي  ابي آدم من الوين إلى اكنسان: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .332،  333: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : و عمرو شريف. 258: ، ص 2115القاهرة، 
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تلو ايية والتستر بها من ناحية، فهو بقدر ما خالفها وقرر ما يناقيها تعمدا 

 . !!من ناحية هخرى 

 

هن بعدض مفداد  هن التودور  عمدرو شدريف هشدار إلدى : المثال السادس    

الصبور شاهين وحسن حامد عوية فرقوا بين  التووريين المعاصرين  كعبد

اكنسان والبشدر، فاكنسدان األول لديس هدو البشدر ، والبشدر األول لديس هدو 

ومنهم من ،عل البشر هو آدم ولم يجعله هدو اكنسدان األول ، ألن . اكنسان 

بمعنى هن اكنسان األول ظهر هدو . -آدم-هذا اكنسان األول هسبق من البشر 

ومدنهم مدن ،عدل البشدر هدو األول عدم صدار .  -آدم -ر البشدراألول ومنه ظهد

  .1إنسانا وهو آدم

 

عبددد الصددبور شدداهين  الددو الموقددف اكددر  عمددرو شددريف عددن التوددورييصن  

ولم ينكر عليهما وال ر،  بين موقفيهما ألنهما ي يددان ،  وحسن حامد عوية

وريدة ألن معنى موقف الر،لين هو و،ود حلقة تو. قوله بالتوور العيو  

فدإاا كدان آدم هدو البشدر، فهدو مسدبوق . وسيوة بين آدم وسلف حيدواني آخدر

ر آدم حسب  عم ه الء التودوريين وإاا كدان آدم . باكنسان األول ومنه تووص

. هو اكنسدان ، فهدو مسدبوق بالبشدر األول ، ومنده تودور آدم حسدب  عمهدم

اني هددي وفددي الحددالتيصن تو،ددد حلقددة تووريددة وسدديوة بددين آدم وسددلفه الحيددو

وهدذا يتفدق مدع قدول عمدرو شدريف بو،دود . اكنسان األول هو البشدر األول 

حلقة وسيوة بين اكنسان الحالي والسلف الحيواني المشتر  الذ  يجمع بين 

وبمعندى آخدر هن الحلقدة التووريدة الوسديوة التدي هدي . اكنسان والشمبانم 

الصبور شاهين وحسن اكنسان األول ، او البشر األول عند التووريصيصن عبد 

عوية هي نفسها الحلقة التوورية الوسديوة عندد عمدرو شدريف التدي سدماها 

 .هشبا  البشر

 

وبذلو يتبين من موقف ه الء التووريين هن عمرو شريف كان قد اسدتدل    

على و،ود اشدبا  البشدر كحلقدة وسديوة بمدماعم وشدبهات تتعلدق بالحفريدات 

ها ، فإنه هو هنا وعبد الصبور شداهين وعلم الوراعة وقد سبق نقيها وإبوال

وحسن عوية قد استدلوا على و،ود تلو الحلقة بالقرآن الكريم نفسده ال بعلدم 

فهددل  عمهددم هددذا صددحي  ؟، وهددل النصددوص . الحفريددات وال بعلددوم هخددرى

 . الشرعية ت يد  عمهم ؟؟ 

                                                 
1
 .عدها وما ب 351، :،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
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بمدا هنده سدبق هن هوردندا األدلدة القوعيدة مدن الشدرا والعلدم علدى : هقول      

بوالن القدول بدالتوور العيدو  فدال شدو هن  عمهدم هدذا بايدل قوعدا علمدا 

وشرعا، وما هو إال من تأويالتهم التحريفية للقرآن الكدريم، ومدن م الوداتهم 

 : وتفصيل الو فيما يأتي. وتلبيساتهم على الناو انتصارا لعقيدتهم التوورية

 

بدين آدم والبشدر األول إن التفريق بين آدم وبدين اكنسدان األول، هو :  واله   

بدعوى ان الو يدل على و،ود مللوقيصن وال يدل على و،دود مللدوق واحدد 

له عالعة اسماء، هو تفريق بايل وفيه تحريف للنصوص الشدرعية وتالعدب 

آدم، اكنسددان، : والصددحي  هددو هن آدم لدده عالعددة هسددماء. بهددا وافتددراء عليهددا

وليست لمسميصيصن ، وال  -سالمعليه ال -البشر، وهي كلها لمسمى واحد هو هدم

ُسددمي آدم بتلددو األسددماء الثالعددة ألن كددال منهددا يُمثددل صددفة . لثالعددة مسددميات 

فاسدم آدم قيدل هنده  ُسدمي بدذلو . هساسية هو هكثر من الصفات التدي تميدم بهدا 

،سد  من هديم االرج، وقيل لسمرة في لونه، يقدال ر،دل آدم نحدو )) لكون 

وقيدل  .1((من عناصر ملتلفدة وقدوى متفرقدة  هسمر، وقيل سمى بذلو لكونه

بُشدر  ،معها)) هن اصل تسمية آدم بالبشر مأخوا من البشرة ظاهر الجلد، و 

وهبشار وُعبصر عن االنسان بالبشر اعتبدارا ب هدور ،لدد  مدن الشدعر بلدالف 

الحيوانات التى عليهدا الصدوف هو الشدعر هو الدوبر واسدتوى فدي لفدب البشدر 

 .3وقيل هنه ُسمي إنسانا ألن من صفاته هنه ينسى .2((الواحد والجمع

 

علما بأن ايالق عددة هسدماء علدى مسدمى واحدد معدروف فدي ل دة العدرب    

: كددإيالقهم عدددة هسددماء علددى السدديف، منهددا. وفددي ل ددات الشددعوب األخددرى

وقد استلدم القرآن هييا هذا األسلوب . الصارم، والحسام، والمهند، والبتار 

يددوم : آدم  فقددد هيلقده هييدا علدى المعدداد األخدرو ، فهدو،  فكمدا هيلقده علدى 

ونفدس . القيامة، ويوم الحساب، ويوم الحشر، ويوم الت ابن ،  ويدوم ايخدرة 

دار النعدديم، ودار الللددد، والفددردوو، ودار : األمددر هيلقدده علددى الجنددة، فهددي

 . ونفس األمر يُقال عن النار. القرار، ودار السالم ، دار ايخرة

    

إن اييددددات القرآنيدددة واألحاديددددث الصدددحيحة فصددددلت الدددو األمددددر : يااااثان  

ووضدحته وتشدهد بنفسددها علدى بوددالن الدو الددمعم ، بددليل هنهددا هيلقدت تلددو 

األسماء على مللوق واحدد هدو آدم عليده السدالم ولدم تولقهدا علدى شلصدين 

فسددماهم . عددم هيلقددت تلددو األسددماء علددى هبندداء آدم مددن بعددد  . وال علددى عالعددة

                                                 
1
 .  14: بريب القرآن ن ص: الرابب األصفهاني 
2
 .  41: بريب القرآن ن ص: الرابب األصفهاني 
3
 .  21: ملتار الصحاح ، ص: محمد بن ابي بكر الرا   
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والنصوص الشرعية ايتية تُثبت . والسنة بني آدم، واكنسان، والبشرالكتاب 

 : الو وتنقض مماعم ه الء التووريين 

 

َوبَدددَدهَ َخْلدددَق )): منهدددا نصدددوص تتعلدددق باكنسدددان األول، كقولددده تعدددالى       

ِهدينؤ  عُدمَّ َسد داء مَّ نَساِن ِمن ِيينؤ عُمَّ َ،َعَل نَْسلَهُ ِمن ُساَللَةؤ ِمن مَّ ا ُ َونَفَدَ، فِيدِه اْكِ وَّ

َولَقَددْد َخلَْقنَددا اِكنَسدداَن ِمددن َصْلَصددالؤ ِمددْن َحَمددإؤ ))،((4-1: السددجدة()ِمددن ُروِحددهِ 

ْسنُونؤ  نَساَن ِمن ُساَللَةؤ ِمن ِيينؤ عُدمَّ َ،َعْلنَدا ُ ))،و((22: الحجر()مَّ َولَقَْد َخلَْقنَا اْكِ

ِكددينؤ   عُددمَّ َخلَْقنَدد ا النُْوفَددةَ َعلَقَددةً فََللَْقنَددا اْلَعلَقَددةَ ُمْيددَ ةً فََللَْقنَددا نُْوفَددةً فِددي قَددَرارؤ مَّ

ُ هَْحَسدُن  اْلُمْيَ ةَ ِع َاماً فََكَسْونَا اْلِع َاَم لَْحماً عُدمَّ هَنَشدأْنَا ُ َخْلقداً آَخدَر فَتَبَداَرَ  هللاَّ

 ( . 14-12: الم منون()اْلَلالِقِينَ 

َولَقَْد َخلَْقنَا اِكنَساَن ِمن  : ))عالىومنها نصوص تتعلق بالبشر األول كقوله ت  

دُموِم  َوإِْا قَداَل  ْسنُونؤ  َواْلَجآنَّ َخلَْقنَا ُ ِمدن قَْبدُل ِمدن نَّداِر السَّ َصْلَصالؤ ِمْن َحَمإؤ مَّ

ْيتُهُ  ْسدنُونؤ  فَددإَِاا َسددوَّ َربُدَو لِْلَمالَئَِكددِة إِنِددي َخدالِق  بََشددراً ِمددن َصْلَصدالؤ ِمددْن َحَمددإؤ مَّ

َونَفَْلُت فِيِه ِمن ُروِحي فَقَُعوْا لَهُ َساِ،ِديَن  فََسدَجَد اْلَم ئَِكدةُ ُكلُهُدْم هَْ،َمُعدوَن  إاِلَّ 

دداِ،ِديَن  قَدداَل يَددا إِْبلِدديُس َمددا لَددَو هاَلَّ تَُكددوَن َمددَع  إِْبلِدديَس هَبَددى هَن يَُكددوَن َمددَع السَّ

اِ،ِديَن  قَاَل لَْم هَُكن أِلَْسدُجَد لِبََشد ْسدنُونؤ السَّ () رؤ َخلَْقتَدهُ ِمدن َصْلَصدالؤ ِمدْن َحَمدإؤ مَّ

إِْا قَاَل َربَُو لِْلَماَلئَِكِة إِنِي َخدالِق  بََشدراً ِمدن ِيدينؤ فَدإَِاا ))و((.  33-22: الحجر

ْيتُهُ َونَفَْلددُت فِيددِه ِمددن ُروِحددي فَقَُعددوا لَددهُ َسدداِ،ِديَن  فََسددَجَد اْلَماَلئَِكددةُ ُكلُهُددْم  َسددوَّ

ُعوَن  إاِلَّ إِْبلِيَس اْسدتَْكبََر َوَكداَن ِمدْن اْلَكدافِِريَن  قَداَل يَدا إِْبلِديُس َمدا َمنََعدَو هَن هَْ،مَ 

تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََد َّ هَْستَْكبَْرَت هَْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِيَن  قَاَل هَنَا َخْير  ِمْنهُ َخلَْقتَنِدي 

 ((.12 -11:ص()ِمن نَّارؤ َوَخلَْقتَهُ ِمن ِيينؤ 

 

واضد  مددن الددو ان البشددر األول هدو نفسدده اكنسددان األول ألنهمددا ُوصددفا     

بوصف واحد في هصلهما ومراحل تكونهمدا ، فدنحن همدام شدلل واحدد مدن 

ْسدنُونؤ )) مللوق من يين ،ومن : صفاته ، عدم التسدوية ((َصْلَصالؤ ِمْن َحَمإؤ مَّ

ا ُ َونَفََ، فِيهِ ))ونف، الروح  ْيتُهُ )) ،و((4-1: السجدة()ِمن ُروِحهِ  عُمَّ َسوَّ فَإَِاا َسوَّ

فاكنسدان األول هدو نفسده البشدر ((. 24: الحجدر( () َونَفَْلُت فِيِه ِمن ُروِحدي

 .األول

 

ومنهددددا نصددددوص اكددددرت آدم عليدددده السددددالم باسددددمه ووصددددفته بصددددفاتيصن   

ه ، انه مللوق من تدراب، ويدين ، وهن هللا هسدجد لده مالئكتد: هساسيتين، هما

َولَقَدْد َخلَْقنَداُكْم : )) وهما صفتان ُوصف بهما البشر األول، بددليل قولده تعدالى

ْرنَاُكْم عُددمَّ قُْلنَددا لِْلَم ئَِكددِة اْسددُجُدوْا يَدَم فََسددَجُدوْا إاِلَّ إِْبلِدديَس لَددْم يَُكددن ِمددَن  عُددمَّ َصددوَّ
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اِ،ِديَن  قَاَل َما َمنََعَو هاَلَّ تَْسُجَد إِْا هََمرْ  تَُو قَاَل هَنَاْ َخْير  ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمدن نَّدارؤ السَّ

ِ َكَمثَدِل )) و((.12-11: األعدراف() َوَخلَْقتَهُ ِمدن ِيدينؤ  إِنَّ َمثَدَل ِعيَسدى ِعندَد هللاص

َوِمْن آيَاتِِه هَْن ))و((.54: آل عمران()آَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُرابؤ عِمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ 

 ((. 21: الروم()ن تَُرابؤ عُمَّ إَِاا هَنتُم بََشر  تَنتَِشُرونَ َخلَقَُكم مِ 

 

وبما .والو يعني هن البشر األول هو نفسه آدم، وآدم هو نفسه البشر األول   

هنه تبين هن اكنسان األول هو نفسه البشر األول، وهن البشر األول هو نفسه 

 . دم عليه السالمآدم ، فإن هذا يعني باليرورة هن اكنسان األول هو آ

 

منها هن هللا : تلو الحقيقة ت يدها وتُثبتها وتعمقها الشواهد الشرعية ايتية     

: تعددالى وصددف اكنسددان األول والبشددر األول وآدم بددأنهم خلقددوا مددن يددين، 

نَساِن ِمن ِيينؤ )): كقوله تعالى إِْا قَاَل َربَُو ))،و((4-1: السجدة()َوبََدهَ َخْلَق اْكِ

عدم قُْلنَدا لِْلَم ئَِكدِة اْسدُجُدوْا )) و(.11:ص()اَلئَِكِة إِنِي َخدالِق  بََشدراً ِمدن ِيدينؤ لِْلمَ 

دداِ،ِديَن  قَدداَل َمددا َمنََعددَو هاَلَّ تَْسددُجَد إِْا  يَدَم فََسددَجُدوْا إاِلَّ إِْبلِدديَس لَددْم يَُكددن ِمددَن السَّ

-11:األعدراف() ارؤ َوَخلَْقتَدهُ ِمدن ِيدينؤ هََمْرتَُو قَاَل هَنَاْ َخْير  ِمْندهُ َخلَْقتَنِدي ِمدن نَّد

 .فنحن همام شلل واحد مللوق من الوين له عالعة هسماء((. 12

 

ومنها هن هننا نحن البشر واألدميون تشملنا آيات قرآنية ونندر  فيها كلندا     

تكلمت عن اكنسان األول والبشر األول وآدم وابنائه باسم اكنسان، مما يدل 

َوبَدَدهَ َخْلدَق )) :واييدات هدي قولده تعدالى. سدم لندا هدو اكنسدانعلى ان اشمل ا

ا ُ َونَفَدَ، فِيدِه  ِهدينؤ  عُدمَّ َسدوَّ داء مَّ نَساِن ِمن ِيينؤ عُمَّ َ،َعَل نَْسلَهُ ِمن ُساَللَةؤ ِمن مَّ اْكِ

نَسداَن ِمدن ُسداَللَةؤ ِمدن ِيدينؤ ))، و((4-1: السجدة()ِمن ُروِحهِ  عُدمَّ  َولَقَْد َخلَْقنَا اْكِ

ِكينؤ عُمَّ َخلَْقنَا النُْوفَةَ َعلَقَةً فََللَْقنَا اْلَعلَقَةَ ُمْيدَ ةً فََللَْقنَدا  َ،َعْلنَا ُ نُْوفَةً فِي قََرارؤ مَّ

ُ هَْحَسدُن  اْلُمْيَ ةَ ِع َاماً فََكَسْونَا اْلِع َاَم لَْحماً عُدمَّ هَنَشدأْنَا ُ َخْلقداً آَخدَر فَتَبَداَرَ  هللاَّ

 ( . 14-12: الم منون()نَ اْلَلالِقِي

 

واضدد  مددن تلددو اييددات هنهددا تكلمددت عددن اكنسددان األول وهبنائدده، وهددذا    

فددنحن هبندداء اكنسددان األول . يتيددمن باليددرورة البشددر األول وآدم وهوالد 

وهشارت إلى خلق اكنسان األول من الوين وهذا ينوبق . والبشر األول وآدم

مما يعني هن اكنسدان األول هدو . هعال  على هييا على البشر وآدم كما بينا 

نفسه البشر األول وآدم، وهن اسدم اكنسدان هدو هشدمل وه،مدع اسدم سدمانا هللا 

 . تعالى به
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ومنها هن القرآن الكريم عندما يتكلم عن اكنسان األول، والبشر األول وآدم   

ن عليه السالم يتكلم عن ه الء على هنهم يمثلون شلصا واحدا ال هنهدم يمثلدو

 .شلصيصن هو عالعة 

ومنها ان القرآن الكريم عندما يلايبنا نحن عباد  يلايبنا علدى انندا هبنداء    

شلل واحد هو نفسه آدم واكنسان األول والبشر األول، وال يُلايبنا علدى 

يَدا بَنِدي آَدَم الَ يَْفتِنَدنَُّكُم : ))من الدو قولده تعدالى. اننا هبناء عالعة هباء وال اعنين 

ْيوَاُن َكَما هَْخَرَ  هَبََوْيُكم ِمَن اْلَجنَِّة يَنِمُا َعْنهَُما لِبَاَسهَُما لِيُِريَهَُمدا َسدْوَءاتِِهَما الشَّ 

ديَاِييَن هَْولِيَداء لِلَّدِذيَن الَ  إِنَّهُ يََراُكْم هَُو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث الَ تََرْونَهُْم إِنَّدا َ،َعْلنَدا الشَّ

 ((.21: األعراف()يُْ ِمنُونَ 

 

ومنها هييا هن هللا تعالى خايبنا نحن ايدميين باكنسان، بمعندى هنندا هبنداء   

َ  بَِربِددددَو : )) اكنسددددان األول ، كقولدددده تعددددالى نَسدددداُن َمددددا َبددددرَّ يَددددا هَيُهَددددا اْكِ

نَسددداَن بَِوالَِدْيدددِه ُحْسدددناً ))،و((2: االنفودددار()اْلَكدددِريمِ  دددْينَا اْكِ : العنكبدددوت()َوَوصَّ

نَسدددداَن لَفِددددي ُخْسددددرؤ  إِنَّ ))،و((8 إِنَّ اِكنَسدددداَن لَ َلُددددوم  ))، و((2: العصددددر()اْكِ

ُكلَّ إِنَسانؤ هَْلَمْمنَا ُ يَآئَِر ُ فِي ُعنُقِِه َونُْلِرُ  لَهُ يَْوَم ))، و((34: إبراهيم ()َكفَّار  

عليده –وفي الحديث يقول النبدي ((. 13: اكسراء()اْلقِيَاَمِة ِكتَاباً يَْلقَا ُ َمنُشوراً 

َما ِمدْن ُمْسدلِمؤ يَْ دِرُو َبْرًسدا هَْو يَدْمَرُا َ ْرًعدا فَيَأُْكدُل ِمْندهُ  :))-الصالة والسالم

 . 1((هَْو بَِهيَمة  إاِلَّ َكاَن لَهُ بِِه َصَدقَة   أَْو إِْنَسانٌ يَْير  

 

وتكلم هللا عنا وهشدار إليندا علدى هنندا بشدر، بمعندى هنندا هبنداء البشدر األول،    

ُ إاِلَّ َوْحيداً هَْو ِمدن َوَراء ِحَجدابؤ هَْو )): الىكقوله تع َوَما َكاَن لِبََشرؤ هَن يَُكلَِمهُ هللاَّ

(( . 51: الشددورى )يُْرِسددَل َرُسددوالً فَيُددوِحَي بِإِْانِددِه َمددا يََشدداُء إِنَّددهُ َعلِدديٌّ َحِكدديم  

دا تَدَريِنَّ ِمدَن اْلبَ ))و َشدِر هََحدداً فَقُدولِي إِنِدي نَدَذْرُت فَُكلِي َواْشَربِي َوقَِر  َعْيناً فَإِمَّ

ْحَمِن َصددْوماً فَلَددْن هَُكلِددَم اْليَددْوَم إِنِسدديصاً  إِْن هَددَذا إاِلَّ قَددْوُل ))، و(( 22: مددريم )لِلددرَّ

فَقَداَل اْلَمدضُ الَّدِذيَن َكفَدُروْا ِمدن قِْوِمدِه َمدا نَدَراَ  إاِلَّ )) ،و(( 25: المددصعر ()اْلبََشرِ 

ْهِ  َوَمدا نَدَرى لَُكدْم بََشراً ِمْثلَنَ  ا َوَما نََراَ  اتَّبََعدَو إاِلَّ الَّدِذيَن هُدْم هََراِالُنَدا بَداِدَ  الدرَّ

هَْو يَُكدوَن لَدَو بَْيدت  ِمدن ))، و(( 21: هدود )َعلَْينَا ِمن فَْيلؤ بَْل نَ ُدنُُكْم َكداِابِيَن 

َو َحتَّدى تُنَدِمَل َعلَْينَدا ِكتَابداً نَّْقدَراُل ُ ُ ْخُرفؤ هَْو تَْرقَى فِي السََّماء َولَن نُْ ِمَن لُِرقِيِ 

ُسدوالً  َوَمدا َمنَدَع ))، و(( 43: اكسدراء )قُْل ُسْبَحاَن َربِي هَْل ُكندُت إاَلَّ بََشدراً رَّ

ُسدددوالً  ُ بََشدددراً رَّ النَّددداَو هَن يُْ ِمنُدددوْا إِْا َ،ددداءهُُم اْلهُدددَدى إاِلَّ هَن قَدددالُوْا هَبََعدددَث هللاص

َولَدددد ِْن هَيَْعددددتُم بََشددددراً ِمددددْثلَُكْم إِنَُّكددددْم إِااً لََّلاِسددددُروَن ))، و((  44: اكسددددراء )

ِ َما هَدـَذا بََشدراً إِْن هَدـَذا إاِلَّ َملَدو  َكدِريم  ))،و((  34: الم منون ) َوقُْلَن َحاَر هلِلص

                                                 
1
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إنمدا )):-عليده الصدالة والسدالم–وفي الحديث يقول النبي (( .  31: يوسف )

تلتصمون إلي ولعل بعيكم هن يكون هلحن بحجته من بعض  هنا بشر وإنكم

وهقيي له على نحو ما هسمع فمدن قيديت لده مدن حدق هخيده شدي ا فدال يأخدذ 

   .1((فإنما هقوع له قوعة من النار 

دا يَدأْتِيَنَُّكْم )) هبناء آدم ، كقوله سبحانه وخايبنا هللا تعالى بأننا     يَا بَنِي آَدَم إِمَّ

يَقُُصوَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمِن اتَّقَدى َوهَْصدلََ  فَدالَ َخدْوف  َعلَدْيِهْم َوالَ هُدْم  ُرُسل  ِمنُكمْ 

هَلَددْم هَْعهَددْد إِلَددْيُكْم يَددا بَنِددي آَدَم هَن الَّ تَْعبُددُدوا ))، و((35: األعددراف )يَْحَمنُددوَن 

دْيوَاُن يَدا بَنِدي ))،و((21: يدس()الشَّْيوَاَن إِنَّهُ لَُكْم َعدُدوٌّ ُمبِدين   آَدَم الَ يَْفتِنَدنَُّكُم الشَّ

َكَما هَْخَرَ  هَبََوْيُكم ِمَن اْلَجنَِّة يَنِمُا َعْنهَُما لِبَاَسهَُما لِيُِريَهَُما َسْوَءاتِِهَما إِنَّهُ يََراُكْم 

ددديَاِييَن هَْولِيَددداء لِلَّدددذِ  يَن الَ هُدددَو َوقَبِيلُدددهُ ِمدددْن َحْيدددُث الَ تَدددَرْونَهُْم إِنَّدددا َ،َعْلنَدددا الشَّ

-عليه الصالة والسالم–وفي الحديث يقول النبي ((. 21: األعراف()يُْ ِمنُونَ 

   .2 ((إن الشيوان يجر  من ابن آدم مجرى الدم )) :))

 

وبما هننا كذلو، وقد خلقنا هللا تعالى من نفس واحدة، ومن اكر وهنثى، ولنا   

نَّداُو اتَّقُدوْا َربَُّكدُم الَّدِذ  َخلَقَُكدم يَا هَيُهَا ال: ))هبوان، وسمانا بني آدم لقوله تعالى

: النساء ()ِمن نَّْفسؤ َواِحَدةؤ َوَخلََق ِمْنهَا َ ْوَ،هَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَ،االً َكثِيراً َونَِساء

ددددددْيوَاُن َكَمددددددا هَْخددددددَرَ  هَبَددددددَوْيُكم ِمددددددَن ))،و((1 يَددددددا بَنِددددددي آَدَم الَ يَْفتِنَددددددنَُّكُم الشَّ

يَددا هَيُهَددا النَّدداُو إِنَّددا َخلَْقنَدداُكم ِمددن َاَكددرؤ َوهُنثَددى ))، و(( 21: افاألعددر()اْلَجنَّددةِ 

هَلَْم هَْعهَْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم هَن الَّ تَْعبُُدوا الشَّْيوَاَن إِنَّهُ ))، و(( 13: الحجرات ()

الم هدو ؛ فإنه يتبين من كل الو هن آدم عليده السد(( 21: يس )لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِين  

نفسدده اكنسددان األول، والبشددر األول، وان اكنسددان األول هددو نفسدده البشددر 

فددنحن هبندداء . األول، وآدم ، وهن البشددر األول هددو نفسدده اكنسددان األول وآدم

آدم ، اكنسددان ، البشددر، او،ددد  هللا تعددالى : شددلل واحددد لدده عالعددة هسددماء 

وبذلو تسق  . وبنو البشر بنو آدم، وبنو اكنسان ،: فنحن.بالللق ال بالتوور 

مماعم ه الء التودوريين فدي  عمهدم بدأن الشدرا هشدار إلدى هن آدم مسدبوق 

 . بمللوق شبه بشر  هو شبه إنساني 

 

هليس فدي اعتدراج المالئكدة علدى هللا تعدالى عنددما هخبدرهم : وهما إاا قيل   

))  :بأنه سيللق بشرا دليدل علدى و،دود هوادم قبدل آدم او مدا يُشدبه آدم، فقدال

إِنِي َ،اِعل  فِي األَْرِج َخلِيفَدةً قَدالُوْا هَتَْجَعدُل فِيهَدا َمدن .. َوإِْا قَاَل َربَُو لِْلَمالَئَِكةِ 

 [ . 03:البقرة]{..يُْفِسُد فِيهَا َويَْسفُِو الِدَماء

                                                 
1
 . 2421: ، رقم 25: ص 4الصحي  ،   : البلار  
2
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الثابت شرعا وعلما كما بينا  سابقا هننا نحن البشر هبنداء آدم عليده : فأقول    

وندددا وهول إنسدددان وهول بشدددر او،دددد  هللا تعدددالى بدددالللق ال السدددالم ، فهدددو هب

وهما قول بعض اهل العلم بان اعتراج المالئكدة ربمدا يددل علدى . بالتوور 

اندده ُو،ددد هوادم قبددل خلددق آدم وإال كيددف عددرف المالئكددة بأندده سيفسددد فددي 

فالحقيقة هي هنه حتى وإن سدلمنا بدذلو فرضدا . األرج و يسفو فيها الدماء؟

و،دود بشدر قبلندا وإنمدا  يعندي و،دود مللوقدات عاقلدة هفسددت فدي فدال يعندي 

األرج وسفكت فيها الدماء وليس بيننا وبينها هية عالقة عيدوية وال عقليدة 

ألن الشرا حسدم همرندا بأنندا هبنداء آدم وهدو هول إنسدان وهول . وال حيارية

 . بشر خلقه هللا تعالى

على و،ود مللوقات عاقلة  علما بأن اعتراج المالئكة ليس دليال قوعيا    

ألنده يُحتمدل هنهدا اعترضدت مدن . سبقتنا وعاشت على األرج وهفسدت فيها

باب االحتمال والتلمين وقراءة المستقبل بناء على صفات البشر التدي ربمدا 

هوممددا . عرفددوا بعيددها مددن وصددف هللا لدده بأندده سدديكون خليفددة فددي األرج

شت فدي األرج وكاندت فدي استنتجو  قياسا على صفات المللوقات التي عا

هو ممدا رهتده مدن إفسداد الجدن فدي . صراا واقتتدال وسدفو للددماء فيمدا بينهدا 

لكددن . األرج وتسددليرها للحيوانددات لصددالحها ممددا هدى إلددى سددفو دمائهددا 

لم يسبق بإنسان مثله  -آدم عليه السالم -الذ  الشو فيه هو هن اكنسان األول

 .وال شبيه به

 

عنددما هورد التودور  : -ن تحريفات الر،دل وم الواتدهم -المثال السابع    

ا ُ َونَفَدددَ، فِيدددِه ِمدددن ُروِحدددهِ : ))قولددده تعدددالى عمدددرو شدددريف : السدددجدة()عُدددمَّ َسدددوَّ

، عم هن ايية تتكلم عن ايوار خلق ،نين اكنسان فدي بودن همده، وهدي ((4

سدب مرحلة الروح الحيواني التي نتفق فيها مع األحياء الحيوانية والنباتيدة ح

  .1 عمه

 عمدده هددذا بيددر صددحي ، وفيدده تحريددف وت لددي  وتالعددب باييددة : أقااول  

لها ما لم تقل. الكريمة ألن االية فدي . إنه هخذ ايية وهخر،ها من سياقها، وقوَّ

الحقيقة ،معت بين الحديث عن خلق آدم وعالقته بذريتده وال عالقدة لهدا بمدا 

نَسداِن ِمدن ِيدينؤ  عُدمَّ َوبَددَ : )) قال تعالى: واييات هي.  عمه الر،ل هَ َخْلدَق اْكِ

ا ُ َونَفََ، فِيِه ِمن ُروِحدِه َوَ،َعدَل لَُكدُم  ِهينؤ  عُمَّ َسوَّ اء مَّ َ،َعَل نَْسلَهُ ِمن ُساَللَةؤ ِمن مَّ

ددْمَع َواأْلَْبَصددارَ  ددا تَْشددُكُروَن َوَ،َعددَل لَُكددُم السَّ ددْمَع َواأْلَْبَصدداَر َواأْلَْف ِددَدةَ قَلِدديالً مَّ  السَّ

ا تَْشُكُروَن   (( . 4 -1:السجدة()َواأْلَْف َِدةَ قَلِيالً مَّ

                                                 
1
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واض  من تلو اييات هنها تحدعت عن هول إنسان خلقده هللا تعدالى بدالللق    

ال بددالتوور،ولم تتحدددث عددن توددور ،نددين اكنسددان كمددا هراد الر،ددل، عددم هندده 

نددا هنهددا فعددل الددو وهددو يعلددم يقي.و،ههددا وتالعددب بهددا تأييدددا للرافددة التوددور

وحدددها تمثددل دلدديال دام ددا علددى هن هللا خلددق آدم ولددم يُوددور  مددن حيددوان مددن 

،هة، وهي من ،هة هخرى دليل دام  على هننا هبناء آدم الدذ  خلقده هللا بيدد  

فايية  تكلمت عن بداية خلق اكنسان مدن يدين عدم هشدارت . وسوا  ونف، فيه

ى مواصدلة الحدديث عدن إلى اريته ونسبتها إليه بدنفس اليدمير ، وعدادت إلد

وهدذ  التسدوية . آدم بنفس اليمير العائد إليده عدن تسدويته ونفد، الدروح فيده 

تيمنت المراحل الترابية التي مر بهدا اكنسدان األول ابتدداء مدن الودين، عدم 

بدالللق ال  -اكنسدان األول–وبدذلو اكتمدل خلدق آدم . بعدها نُفلت فيه الروح

الكالم عن اكنسان األول وباليدمير العائدد  عم ان ايية بعدما هنهت. بالتوور

َوَ،َعدَل : ))إليه انتقلت إلى ملايبة هبنائه بيدمير آخدر خايبندا هللا بده ، فقدال

ددا تَْشددُكُروَن  ددْمَع َواأْلَْبَصدداَر َواأْلَْف ِددَدةَ قَلِدديالً مَّ ، فهددذا ((4 -1:السددجدة()لَُكددُم السَّ

اكنسددان األول وإنمددا الجددمء مددن اييددة لددم يددورد  الر،ددل، وهددو لددم يُلايددب 

فواض  من الدو هن التودور  عمدرو شدريف تعامدل مدع تلدو . خايبنا نحن 

الَ تَْقَربُددددوْا ))و(( 4:المدددداعون()ويددددل للمصددددلين)) اييددددات علددددى يريقددددة 

الَةَ   .!!((43:النساء()الصَّ

 

 

عندما شرا في الكالم مفاد  هن التوور  عمرو شريف   :المثال الثامن     

نسان عامة اكدر آيدات منتقداة وهبفدل هخدرى وال ا،تهدد فدي عن خلق آدم واك

فهمهددا الفهددم الصددحي ، وإنمددا فهمددا فهمددا تووريددا ال شددرعيا وال عقليددا وال 

نَسداَن ِمدن ُسداَللَةؤ ِمدن : ))  من الو هن هورد قوله تعدالى. علميا َولَقَدْد َخلَْقنَدا اْكِ

القدرآن الكدريم  عدم  نقدل عدن سديد قودب قولده بدأن((.  12: الم مندون ()ِيينؤ 

سكت عن كيف تسلسل خلق اكنسان من الوين ،فوافقه عليه بن رة تووريدة 

 .1ليقرر في فيما بعد التوور العيو  المو،ه

 

إن الر،دل لددم يلتدمم بددالمنهج الصدحي  فهدي فهددم القدرآن ، وتسددل  : هقدول     

حسن فكان عليه هن يُفسر تلو ايية بالقرآن هوال،ألن ا. عليه بهوا  وتووريته

تفسير للقرآن هو تفسدير القدرآن بدالقرآن، لكدن الر،دل هبفدل هدذا، عدم يُفسدر  
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بالحديث الصحي  فلم يفعل، عم بأقوال الصدحابة فلدم يفعدل عدم بدأقوال العلمداء 

مددن التددابعين ومددن ،دداء بعدددهم  فلددم يفعددل، عددم يُفسددر  ببدائدده العقددول وحقددائق 

فدي تفسدير  لتلدو اييدة فإنده  وبمدا هنده لدم يلتدمم بهدذا المدنهج. العلوم فلم يفعل

 . تسل  عليها بتووريته وبتحريف كالم سيد قوب

 

 -آدم–إن تلدو اييدة لدم تقدل هن هللا خلدق اكنسدان األول  وتفصيل الو هوال   

خلقا متسلسال في مراحل حيوانية ابتداء من الوين إلى ان هصب  إنسدانا كمدا 

أن هللا تعدالى بدده خلدق  عم الر،ل وإنما هي صريحة بذاتها وبآيات هخرى ب

اكنسان مباشرة من قبية هو ُمسدتلة مدن الودين اصدلها مدن التدراب ، وي يدد 

نَسداِن ِمدن ِيدينؤ : )) هذا هييا ويِ كد  قوله تعالى  1: السدجدة ()َوبَدَدهَ َخْلدَق اْكِ

)) ، و(( 11: ص ()إِْا قَاَل َربَُو لِْلَماَلئَِكِة إِنِدي َخدالِق  بََشدراً ِمدن ِيدينؤ )) ،و(( 

إ ِنَّ َمثَدَل ))،و(( 11: ص ()إِْا قَداَل َربُدَو لِْلَماَلئَِكدِة إِنِدي َخدالِق  بََشدراً ِمدن ِيدينؤ 

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُرابؤ عِمَّ قَداَل لَدهُ ُكدن فَيَُكدوُن  : آل عمدران )ِعيَسى ِعنَد هللاص

خاصدا مباشدرا فهذ  اييات صدريحة بدأن هللا بدده خلدق اكنسدان خلقدا ((.  54

بقبية من التراب ، ولم يُوور  من الحيوان وال ،عله ُمتسلسال في المراحل 

فاكنسددان األول لددم يتسلسددل وال تودور توددورا حيوانيددا، وإنمددا مددر .الحيوانيدة

بمراحددل لدديس فيهددا توددور عيددو  وال تسلسددل حيواني،وإنمددا هددي مراحددل 

المسدددنون ، عدددم  ترابيدددة بددددهت مدددن  قبيدددة التدددراب، عدددم الودددين،  عدددم الحمدددأ 

 .الصلصال ، عم الفلار،  إلى نف، الروح 

 

ليس صحيحا هن القرآن سكت عن مراحل خلق اكنسان من الودين  :ثانيا    

إلى ان اصب  إنسانا كما  عم الر،ل، فهذا افتراء على القدرآن ، فقدد فصدلها 

تفصيال واضحا، وهي مراحل تسدوية ترابيدة  عدم روحيدة هخيدرا تمدت بللدق 

صل تماما عن األحياء األخرى، وليست مراحل تووريدة حيوانيدة خاص منف

وتلدو . كما  عم الر،ل ويريدد هن يوهمندا بدذلو فدي تالعبده وتحريفده للقدرآن

المراحل الترابية والروحية هشار إليها القرآن الكريم فدي آيدات كثيدرة ، منهدا 

ِ َكَمثَِل آَدَم خَ : ))قوله تعالى لَقَهُ ِمن تَُرابؤ عِمَّ قَاَل لَهُ ُكدن إنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد هللاص

إِْا قَداَل َربُدَو لِْلَماَلئَِكدِة إِنِدي َخدالِق  بََشدراً ِمدن )) ،و(( 54: آل عمدران )فَيَُكوُن 

َوإِْا قَاَل َربَُو لِْلَمالَئَِكِة إِنِي َخالِق  بََشراً ِمدن َصْلَصدالؤ )) ،،(( 11: ص ()ِيينؤ 

ْسددددنُونؤ  نَسدددداَن ِمددددن َصْلَصددددالؤ ))،و(( 28: لحجددددر ا)ِمددددْن َحَمددددإؤ مَّ َخلَددددَق اْكِ

ارِ  ْيتُهُ َونَفَْلُت فِيِه ِمن ُروِحدي فَقَُعدوا لَدهُ )) ،و(( 14: الرحمن ()َكاْلفَلَّ فَإَِاا َسوَّ

. فهددي مراحددل خلددق آدميددة وليسددت تووريددة حيوانيددة((.  12: ص()َسدداِ،ِدينَ 
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مية وافترى على القرآن فلمااا هبفل الر،ل هذا الللق اللاص ومراحله ايد

 .  !!وحرفه ؟

وهشير هنا إلى ان الر،دل اسدتدل علدى  عمده بقدول نقلده عدن  سديد قودب،   

وقددد يكددون الددو إشددارة إلددى بددء نشددأة اللليددة الحيددة األولددى فددي هددذ  )): فقدال

وال يدذكر . األرج؛ وهنها نشأت من يين ، ومن الللية الحيدة نشدأ اكنسدان 

فداألمر فدي . كم است رق من الممن ومدن األيدوار القرآن كيف تم هذا ، وال 

تحقيددق هددذا التسلسددل متددرو  أل  بحددث صددحي ؛ ولدديس فددي هددذا البحددث مددا 

 .1((يصادم النل القرآني القايع بأن نشأة اكنسان األولى كانت من الوين 

 

هذا الر،ل لم يكن همينا في نقله لكالم سيد قوب فقد تصرف أوال :هقول       

كسقاي وو،هه تو،يها تووريا ،والنل الكامل لسيد كمدا هدو فيه بالحذف وا

فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مراحل ))  : في ال الل هكذا 

وقد يكدون الدو إشدارة إلدى .  النشأة اإلنسانية يرجع أصال  إلى مرحلة الطين

أن و.  الطين بدء نشأة الللية الحية األولى في هذ  األرج؛ وهنها نشأت من

وهااكا هااو الساار . الطااين كااان المرحلااة السااابقة لاانفي الحياااة فيهااا بااأمر   
ومدن اللليدة الحيدة نشدأ  .وال كياف كاان . ال ماا هاو . الكي لم يصل إليه أحد 

وال يذكر القرآن كيدف تدم هدذا ، وال كدم اسدت رق مدن الدممن ومدن . اكنسان 

ث صدحي ؛ ولديس فاألمر في تحقيق هذا التسلسل مترو  أل  بحد. األيوار 

في هدذا البحدث مدا يصدادم الدنل القرآندي القدايع بدأن نشدأة اكنسدان األولدى 

 . 2((كانت من الوين

واض  من الو هن عمدرو شدريف تعمدد تحريدف كدالم سديد قودب ل ايدة فدي  

نفسه، فأسق  ،مال كاملة من كالمه وتصرف في بعض كلماته كما هو مبين 

د  ان قول سيد هذا كان قد نقله في ومما يدل على تعم. في النل بل  بليب 

،عم اعاد اكر  محرفا في نهايدة كتابده كمدا  3نقله ُمحرفا" ابي آدم" بداية كتابه

 . بينا  هعال 

إن الر،ل حذف االحتمال األول الذ  يرحه سيد قودب فدي تفسدر   :ثانيا   

، وتددر  احتمالدده الثدداني، (( وبدددا خلددق اكنسددان مددن يددين : )) لقولدده تعددالى

لكدن عمدرو شدريف . ن قد حرف كالمه وهلممه رهيا واحدا لدم يقودع بده فيكو

مع ان . فعل الو لي يد به قوله بأن خلق اكنسان تم بمراحل توورية حيوانية

األول يعندي اكشدارة إلدى تسلسدل مراحدل النشدأة : سيد قوب يدرح احتمدالين
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: ه قددالاكنسددانية ضددمن المراحددل الترابيددة ال التووريددة الحيوانيددة، بدددليل هندد

، فهدي مراحدل (( مراحل النشأة اإلنسانية يرجع أصال  إلاى مرحلاة الطاين))

وهمدا الثداني فواضد  انده يدتكلم عدن نشدأة اللليدة . إنسانية ال توورية حيوانية

فالر،ل هسدق  األول وهبقدى الثداني . األولى من الوين ، ومنها خلق اكنسان 

وور العيدو ، وإن كدان سديد ألنه ي يد قوله بالتسلسل في نشأة اكنسان بدالت

علمدا بدأن االحتمدال . قوب ال يقصد الو لكن قوله يحتمله وي يد قول الر،دل

. األول هددو الصددحي  ألندده يددتكلم عددن مراحددل النشددأة اكنسددانية بدايددة ونهايددة 

واالحتمال الثاني ضدعيف ،ددا، بدل ال يصد  ، ألن اييدة لدم تدتكلم عدن بدايدة 

ألنهددا كاندت قددد ُخلقدت وكددل األحيداء التددي خلدق اللليددة الحيدة األولددى هصدال، 

سددبقت اكنسددان، وإنمددا تكلمددت صددراحة عددن بدايددة خلددق اكنسددان حصددرا ، 

وي يد هذا وي كد  اييات األخرى، التي تكلمت عدن خلدق اكنسدان كمدا بيندا  

 . هعال  

واض  من الو ان عمرو شريف كما حرف تفسير ايية، فإنه حدرف كدالم   

ه ليس ألن سيدا يقول بالتوور العيو ، وإنمدا ألن سيد قوب واستدل بكالم

كالمه يحتمل و،ها اختار  الر،ل فأسق  االحتمال الذ  يلالفه وابقى الثاني 

من ،هة، واستدل بسيد قوب من ،هة هخرى ليتستر به ولي عر به على كثير 

 .من الناو لمكانة سيد قوب عندهم من ،هة اخرى

 

يف تكلدم عدن مراحدل نمدو الجندين، فنقدل عم هن التوور  عمرو شدر :ثالثا   

، فكدان ممدا (( عم هنشدأنه خلقدا آخدر : )) كالما لسيد قوب فسر به قوله تعالى

ويتحول اكنسان خلقا آخر قابال لما هو مهيأ له من : ))...نقله من كالمه قوله

. قد يثبت التوور على نحو ما يقول داروين ، هو علدى ه  نحدو آخدر. الكمال

ندوا اكنسداني متميدما بأنده يحمدل خصدائل معيندة تجعدل منده ولكدن يبقدى ال

(( . إنسانا، ليست نتيجة توور آلي وإنما هو هبة مقصودة مدن قدوة خار،يدة 

هليس هذا هو التوور المو،ه او : )) عم علق عمرو شريف على كالمه بقوله

 .1((ال اية 

 

ي هدددذا الر،دددل لدددم يكدددن هميندددا فدددي نقدددل كدددالم سددديد قودددب وال فددد :أقاااول     

ويتحول اكنسان خلقا آخدر ))...ألنه هوال إن الجملة األولى من النل.تفسير 

مو،ود في متن تفسير ال الل، لكن باقي (( . قابال لما هو مهيأ له من الكمال

. قد يثبت التوور على نحو ما يقول داروين ، هو على ه  نحو آخدر))النل 
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معيندة تجعدل منده  ولكدن يبقدى الندوا اكنسداني متميدما بأنده يحمدل خصدائل

((. إنسانا، ليست نتيجة توور آلي وإنما هو هبدة مقصدودة مدن قدوة خار،يدة 

هذا القول ال و،ود له في متن ال الل، وإنمدا هدو فدي هامشده حسدب الوبعدة 

: وهما المو،ود في المتن مباشرة بعدد قولده. 1الشرعية العاشرة لدار الشروق

: ، فهو قوله((و مهيأ له من الكمالويتحول اكنسان خلقا آخر قابال لما ه))...

وهبها له هللا عن تدبير مقصدود ال عدن يريدق ، بواسوة خصائل مميمة ))

فدالتوور  عمدرو شدريف  .2((توور آلى من نوا الحيوان إلى نوا اكنسدان

تصرف في النل حسب هوا  من دون هن يشير إلى الو، فأسق  ،دمءا مدن 

ال يص  ونوا من انواا التحريف  وهذا. المتن وادخل فيه قوال من الهامش 

 . والتدليس والتالعب

إن سيدا ناقش األمر في الهامش من باب االحتمال إن ص  التوور :  ثانيا   

العيددو  ولدديس قددوال بدده وال تأييدددا لدده، ألندده هنكددر الددو صددراحة بقولدده فددي 

وهبها له هللا عن تدبير مقصود ال عن يريق توور آلى مدن ندوا : ))  المتن

فهدو قدد نفدى وهنكدر التودور العيدو  مولقدا،  .3((ن إلى نوا اكنسانالحيوا

فالتدددخل اكلهددي فددي خلددق اكنسددان لددم يكددن حسددب سدديد بددالتوور الحيددواني 

فددالتوور ايلددي الددذ  تكلددم عندده سدديد . العيددو ، وإنمددا كددان تدددخال خاصددا

وهنكددر  فددي المددتن والهددامش هددو التوددور العيددو  مولقددا ويصدددق  علددى 

يقصددد بهددا التوددور الحيددواني " ايلددي " ألن كلمددة . و،دده معدداالدددارويني والم

فكدالم . العيو ، وال يقصد الدارويني فق  كما حاول الر،دل هن يوهمندا بده

سدديد يصدددق علددى التوددور العيددو  بنوعيدده الدددارويني والمو،دده، ألن كددال 

وألن التوددور المو،دده لددم يكددن . منهمددا توددور عيددو  آلددي ويقومددان عليدده

. في  مانه، مما يعندي هنده قصدد التودور العيدو  مولقدا معروفا بين الناو

: وألن كال من التووريصن الدارويني والمو،ه هو توور حيواني عيو  آلي

 .األول آليته آلية عشوائية ، والثاني آليته آلية بائية 

 

وي كد الو هييا هن سيد قوب قد هنكر التوور العيو  في عدة مواضدع    

علددى  -علددى هندده ))  :األول قولدده : ان ايتيددانمددن ال ددالل ، منهددا الموضددع

لدديس هنددا  مددا يمنددع مددن و،ددود  -فددرج العلددم اليقينددي بأعمددار الصددلور 

بفعددل ؛ مددن الحيددوان فددي ه مددان متواليددة بعيددها هرقددى مددن بعددض " هنددواا"

ومدى ما تسم  به من و،ود هنواا تالئم هذ  ، ال روف السائدة في األرج 

نقراج بعيدها حدين تت يدر ال دروف السدائدة عم ا، ال روف السائدة حياتها 
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هن يكدددون بعيددددها " يحدددتم"ولكددددن هدددذا ال . بحيدددث ال تسدددم  لهدددا بالحيددداة 

وحفريددات دارون ومددا بعدددها ال تسددتويع هن تثبددت . . مددن بعددض " متوددوراً "

هن هدذا الندوا  -فدي يقدين مقودوا بده  -ال تستويع هن تثبدت . . هكثر من هذا 

وفدق شدهادة  -ذ  قبله من الناحية الممنيدة توور توورا عيويا من النوا ال

ولكنها فق  تثبت هن هنا  نوعاً هرقى من  -الوبقة الصلرية التي يو،د فيها 

بأن ال روف السائدة . . وهذا يمكن تعليله كما قلنا . . النوا الذ  قبله  منياً 

فلمدا ت يددرت صدارت صددالحة . فدي األرج كاندت تسددم  بو،دود هددذا الندوا 

ومسداعدة علدى انقدراج الندوا الدذ  كدان عائشداً مدن . ر فنشأ لنشأة نوا آخ

وعندئددذ تكددون نشددأة النددوا اكنسدداني . قبددل فددي ال ددروف األخددرى فددانقرج 

فددي الددممن الددذ  علددم هللا هن ظددروف األرج تسددم  بالحيدداة ، نشددأة مسددتقلة 

وهدذا مدا تر،حده مجموعدة النصدوص القرآنيدة ، والنمو والترقي لهذا الندوا 

مددن الناحيددة البيولو،يددة والفسدديولو،ية " اكنسددان"وتفددرد .رية فددي نشددأة البشدد

وفديهم  -هذا التفرد الدذ  اضدور الدداروينيين المحددعين . والعقلية والروحية 

دليل مر،  على تفرد النشدأة اكنسدانية ، لالعتراف به  -الملحدون باهلل كلية 

لقدد  علدى هيدة حدال!وعدم تداخلها مع األنواا األخرى في تودور عيدو  ، 

فدي حفدل حافدل مدن ؛ هعلن هللا بذاته العلية الجليلة ميالد هذا الكائن اكنساني 

 . 1((المض األعلى

 

تقريددر هن  -بهددذ  المناسددبة  -بيددر هندده يحسددن )): الموضددع الثدداني قولدده      

بددأن األنددواا تسلسددلت مددن اللليددة :ن ريددة النشددوء واالرتقدداء لدددارون القائلددة

وهن هندا  حلقدات نشدوء وارتقداء ؛ هيدوار متواليدة الواحدة إلى اكنسان فدي 

متصلة تجعل هصل اكنسان المباشر حيوانا فوق القردة العليا ودون اكنسدان 

هن هذ  الن رية بير صحيحة في هذ  النقوة وهن كشف عوامدل الوراعدة . . 

تجعل هذا التوور من نوا إلى نوا ضدربا  -التي لم يكن دارون قد عرفها  -

فهنددا  عوامددل وراعددة كامنددة فددي خليددة كددل نددوا تحددتفب لدده .  مددن المسددتحيل

وال يلر  ، وتحتم هن ي ل في دائرة النوا الذ  نشأ منه ؛ بلصائل نوعه 

فالق  هصله ق  وسدي ل قودا علدى . ق  عن نوعه وال يتوور إلى نوا ،ديد 

. واكنسددان . والقدرد . والحصددان . والثدور . والكلدب كددذلو . تدوالي القددرون 

هددو االرتقدداء فددي حدددود  -حسددب ن ريددات الوراعددة  -يمكددن هن يقددع وكددل مددا 

وهدذا يبودل القسدم الرئيسدي فدي . دون االنتقدال إلدى ندوا آخدر . النوا نفسه 
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ن رية دارون التي فهم ناو من الملدوعين باسم العلم هنها حقيقة بير قابلدة 

 . 1((للنقض في يوم من األيام

 

 -بعدما تالعب بكدالم سديد قودب- وبناء على الو فال يص  لعمرو شريف   

:)) وال يحق له هن يتدخل ويعلدق علدى كدالم سديد ليو،هده حسدب هدوا  بقولده

نعدم إنده لديس كدذلو، ألن سديدا   .2((هليس هذا هو التوور المو،ه او ال ايدة 

هنكر التوور العيو  مولقا ، وقدرر التددخل اكلهدي المباشدر واللداص فدي 

. ب علدى سديد قودب وقولده مدا لدم يقدل؟؟فلمااا عمدرو شدريف كدذ. خلقه يدم

علما بأن كالم سيد األخير ،اء مباشرة بعد كالمه السابق الذ  اورد  الر،ل 

ل سديدا مدا لدم يقدل وابفدل . وتصرف فيه بالتحريف والتالعب فعدل الدو وقدوَّ

 .كالمه الواض  في نقد  للتوور ورفيه له

 

عمرو شريف فكدالم وحتى إاا فرضنا ،دال هن سيد قوب قال بما  عمه      

سيد مردود عليه وبايل وملالف للشرا والعلم، وال يص  األخذ به وال هدو 

ألن تلدددو اييدددة يفسددرها هوال القدددرآن نفسددده، عدددم السدددنة . حجددة علدددى الشدددرا

الصحيحة ، عم الصحي  من اقوال الصدحابة والتدابعين والعلمداء، والصدحي  

اهد ملالفة لما  عمه هذا من شواهد العقول والعلوم ، وكل هذ  األدلة والشو

 .   الر،ل التوور  المحرف للشرا والعلم والمتالعب بهما

 

وتجب اكشارة هنا إلى هن عمرو شريف نقل نفدس الكدالم المحدرف الدذ     

نقلده ووضدعه " هبدي آدم" نقله على لسان سيد قوب وكان قد اورد  فدي كتابده

االختالف وال هشدار  كيف بده الللق ولم يصح : مرة هخرى في كتابه الثاني

فلمااا هبقدا  ؟ ولمدااا لدم يصدح  . ربم ان ما بين الكتابين هربع سنوات  3إليه

الللل ؟، فلم يُصححه مع هنه واض  ، مما يعني هنه ليس سهوا وال خوأ منه 

فالر،ددل مصددر علددى فعلدده ، .  !!وإنمددا فعلدده عددن قصددد بالحددذف واكضددافة  

الهدميددة لكددل مددا يلددالف عقيدتدده  ويندددر  ضددمن خوتدده التحريفيددة الت ليويددة

وكدددالم سددديد ينوبدددق علدددى عمدددرو شدددريف فهدددو مدددن . التووريدددة اللرافيدددة

الملدددوعين القددائلين بددالتوور العيددو   بددل ومددن المحددرفين والم ددالوين 

 .هييا
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عمددرو شددريف مددرارا وتكددرارا فددي كتابدده  عددم بعدددما  :المثااال التاسااع       

ية فحرف الشرا والعلم من ه،دل بأن التوور العيو  حقيقة علم" هبي آدم"

خرافته، فإنه في الفصل العاشدر مدن كتابده  عدم هن اكنسدان حيدوان متودور 

عن الحيوان بجسد  فق  ، وقد فيله هللا تعالى بالروح والعقل وليس بدالللق 

 عم هدذا البايدل بدالتحريف والتالعدب ال بالشدرا .اللاص له من ،هة بدنه 

" تميم االنسان واستحق السجود بفيل : ))قالمن الو مثال هنه . 1وال بالعلم

 .  2(( - 24: الحجر  -"َونَفَْلُت فِيِه ِمن ُروِحي )) 

ألنده هوال . قولده هدذا فيده تحريدف وتالعدب بالشدرا وافتدراء عليده : وهقول  

سبق هن بينا بالشرا والعلم بوالن القدول بدالتوور العيدو  مدن ،هدة، وهن 

عالى كرم آدم وهسجد له المالئكدة وفيدله علدى الحقيقة الشرعية هي هن هللا ت

كثير من مللوقاته ليس بنف، الروح فق ، وإنمدا بللقده اللداص لده بيديده مدن 

قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعَو هَن : ))الوين، وبنفله من روحه فيه، بدليل قوله تعالى

َولَقَدْد ))، و((15: ص()اْلَعدالِينَ  تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيَدَد َّ هَْسدتَْكبَْرَت هَْم ُكندَت ِمدنَ 

دْلنَاهُْم  ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَِر َواْلبَْحِر َوَرَ ْقنَداهُم ِمدَن الوَّيِبَداِت َوفَيَّ َكرَّ

ددْن َخلَْقنَددا تَْفِيدديالً  م  بجسددد  ((. 11: اكسددراء )َعلَددى َكثِيددرؤ ِممَّ فاكنسددان ُمكددرص

هو الذ  تدولى خلقده بيديده، وفيدله علدى كثيدر ممدن  وروحه، ألن هللا تعالى

فداألمر لديس كمدا  عدم .خلق تفييال ، وسلر لده مدا فدي السدموات واألرج

 .التوور  المحرف عمرو شريف 

 

بددل وحتددى اييددة التددي اكرهددا عمددرو شددريف واستشددهد بهددا هوردهددا : عانيددا   

سددوا  ناقصددة وحددذف منهددا ،ددمءا يشددهد بددأن هللا تعددالى هددو الددذ  خلددق آدم و

َوإِْا قَداَل َربُدَو لِْلَمالَئَِكدِة إِنِدي َخدالِق  : ))تسوية مباشرة منده، وهدي قولده تعدالى

ْساانُون  بََشدراً ِمددن  ااْن َحَماَّ  مَّ ْيتُهُ ، َصْلَصاال  من َونَفَْلددُت فِيدِه ِمددن ُروِحددي  فَااََِّذا َساوَّ

الددروح فددي فدداهلل تعددالى قبددل هن يددنف، (( . 24: الحجددر ()فَقَُعددوْا لَددهُ َسدداِ،ِدينَ 

اكنسان بده خلقه من يين هوال، عم سوا  عبر المراحل الترابية عانيا، عدم نفد، 

فواضد  مدن الدو هن الر،دل .  فيه الروح عالثا، وكدل هدذا تدم بفعدل هللا تعدالى

هبفل الو الجمء، ألنه دليل قوعي على بوالن قوله بالتوور العيو ، فهو 

ولى خلدق اكنسدان بيديده خلقدا دليل واض  مباشدر بدأن هللا تعدالى هدو الدذ  تد

فالر،ل تعمد حذفه قصدا ، تحريفدا للشدرا وت ليودا للقدراء ، . خاصا مباشرا

 . وانتصارا لعقيدته التوورية

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .وما بعدها  234-143: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .242-143: ، ص 2115القاهرة، 
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التوور  عمرو شريف التحريفية والم رضة  من تأويالت: المثال العاشر  

 هنه افترى على القرآن الكريم وهبي حامد ال مالي وسيد قوب عندما  عم هنه

هظهدر " هبدي آدم" هظهر في الفصل التاسع عن اكنسان في القدرآن مدن كتابده

كمدا هوضدحها (( بين آيات القرآن الكريم  وحقيقدة التودور)) التوابق المبهر 

 . 1سيد قوب وهبي حامد ال مالي

قولده هدذا بيدر صدحي  فدي مع مده، وفيده تحريدف وافتدراء علدى : هقدول     

نه هوال  إن الر،دل عنددما تكلدم عدن خلدق آدم الشرا ، وفيه ت لي  للقارئ، أل

فددي القددرآن الكددريم هندده ركددم علددى آيددة نفدد، الددروح فددي اكنسددان وسددكت عددن 

. اييات الكثيرة التي تناولت خلقه من يدين والمراحدل الترابيدة التدي مدر بهدا

فقد اكر بعيها سردا من دون ان يتوقدف عنددها شدرحا وبياندا والتمامدا بمدا 

؛وإنمدا ركدم علدى 2ن تدراب وعددم تودور  مدن حيدوانقررته عن خلدق آدم مد

الجانب الروحي ليمعم ان ،سد اكنسان حيواني متوور عن حيوان وروحه 

 .  وعقله نف، من عند هللا

كما هنه من ،هة هخرى  ضرب صفحا عن السنة النبوية مدع هنده خصدل    

 الفصل التاسع لللق اكنسان في القرآن من ناحية، وتوسع من ناحيدة هخدرى

فدي نقددل كدالم هبددي حامدد ال مالددي وسدديد قودب لدديس ألنهمدا ي منددان بددالتوور 

العيو  وإنما ألنه و،دد فدي كالمهمدا مدا ي ولده ويحرفده ليقدرر بده التودور 

فعدل هدذا وضدرب صدفحا عدن األحاديدث . 3العيو  الجسد  دون الروحدي

النبويدة الصدريحة التدي تُثبدت الللدق اللداص يدم وتنفدي التودور الممعدوم، 

عدن النبدي :منها الحديثان ايتيدان. تقبل تأويالت عمرو شريف التحريفية وال

إن هللا عددم و،ددل خلددق آدم مددن قبيددة : )) هندده قددال  -صددلى هللا عليدده وسددلم -

قبيها من ،ميع األرج فجاء بنو آدم على قدر األرج ،عل منهم األحمدر 

ب واألبيض واألسود وبين الو والسهل والحدمن وبدين الدو واللبيدث والويد

لمدا صدور هللا » هنه قدال  -صلى هللا عليه وسلم-وعن الرسول  .4((وبين الو

آدم فى الجنة تركه ما شاء هللا هن يتركه فجعل إبليس يووف به ين ر ما هدو 

 .5«فلما رآ  ه،وف عرف هنه خلق خلقا ال يتمالو 

 
                                                 

1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : هبي آدم في موكب : عمرو شريف 

 .  252: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 245 -244: ، ص 2115القاهرة، 
3
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .وما بعدها 234: ، ص 2115القاهرة، 
4
: ، رقم الحديث 413 :، ص 32،   1444الُمسند،  حققه شعيب األرناالوي  وآخرون ،  م سسة الرسالة، بيروت ، : هحمد بن حنبل 

 . 1232: ، رقم 112: ص 4وصححه األلباني، السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف ، الرياج،   .  14242
5
 .  2815: ، رقم الحديث 31: ، ص 8الصحي ،   : مسلم  
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ال يص   لعمرو شريف وال يحق له هن يفعل الو، فبما هنه خصدل : عانيا   

التاسع لإلنسدان فدي القدرآن كدان يجدب عليده شدرعا وعقدال وعلمدا هن  الفصل

يتر  القرآن وحد  يتكلم عن خلق اكنسان ويفسر نفسه بنفسه وال يتدخل في 

لكن الر،ل لم يفعل هذا وهصر علدى ان . تو،يهه إال بما يوض  المعاني فق 

،هدة،  يتعامل مع خلق اكنسان في القرآن باالنتقاء واكبفال والتحريدف مدن

واهمل السنة النبوية وضرب عنها صدفحا مدن ،هدة عانيدة، وهنتقدى مدن ،هدة 

عالثددة آيددات فسددرها حسددب هددوا  بدددعوى االعتمدداد علددى هبددي حامددد وسدديد 

وهذا ال يص  وهو انحدراف كبيدر عدن المدنهج العلمدي فدي التفسدير . !!قوب

 ر  فال هحد يحق له ان يفسر القرآن على هوا  وو،هة ن. والفهم واالستدالل

إال بقدددر التمامدده بالنصددوص الشددرعية، ويجددب عليدده هن يتركهددا تددتكلم عددن 

وهذا الر،دل لدم يلتدمم بدذلو مدن ،هدة، وافتدرى علدى ال مالدي . نفسها بنفسها

وسيد من ،هة اخرى، ألنه ال احد منهما كان يعتقد بلرافة التوور العيو  

رف المفتدر  فعجبا من هذا الر،ل التوور  المعاند الم ال  المحد. الممعوم

إنه كان حريصا علدى هن يتسدتر . !!على الشرا والعقل والعلم وعلى الناو 

فلمااا ال يتدر  هدذا الر،دل المحدرف .بالشرا حسب هوا  تحريفا وتالعبا به

الشرا وشأنه ويكتفي بتووريته فهي دينه وعقيدته، فيتللل الشرا والناو 

فلدو . !!ورا وبهتاندا؟؟ من شر  وضالله وتحريفاته التي هلبسها عوب الدين  

 . فعل هذا لكان  هحسن له في الدنيا وايخرة 

 

هن  مفددداد : -مدددن تحريفدددات الر،دددل وم الواتددده -المثاااال الحاااادي عشااار     

من الطين إلى اإلنسان .. أبي آدم : التوور  عمرو شريف عندما هلف كتابه

ميددة فإندده عبددر بدده عددن عقيدتدده التووريددة ولددم يُعبددر بدده عددن الحقيقددة العل. 

لكدن الر،دل . والشرعية بأن األحياء ُخلقت ولم تتودور مدن بعيدها عيدويا 

عبر عن عقيدته التووريدة بوريقدة فيهدا تحريدف وبدش وتيدليل للقدارئ ال 

ينتبه إليها هكثر الناو الذين يقرالون العنوان فق  ، بل وال يدر  حقيقة مراد 

صديل الدو هن وتف. الر،ل كثير من الذين يقرالون كتابده دون نقدد وتمحديل 

ومفاد  هن آدم لم يُللدق . عمرو شريف للل عقيدته الوورية بذلو العنوان 

مددن الوددين مباشددرة ، وإنمددا هصددله توددور  حيددواني حسددب شددجرة التوددور 

الممعومة التي اختلقها التووريون، بدهت بكدائن وحيدد اللليدة مدن يدين، عدم 

ت األحيداء توور إلى هحياء هخدرى متعدددة اللاليدا إلدى ان ظهدرت مجموعدا

وهنواعها التي نعرفها اليوم ، منها  ظهور اكنسان مرورا بأشدبا  البشدر كمدا 

 :     1هو مبين هدنا  حسب  عم عمرو شريف وبير  من التووريين

                                                 
1
 .لوماتية على الشبكة المع (( هبو حب هللا )) ،  مدونة ما كشفت عنه سجالت الحفريات والمتحجرات: هبو حب هللا  
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 شجرة التطور التي اختلقها التطوريون على مقاسهم

  

واض  من الو هن الر،ل لم يقل هن آدم كانت لده بدايدة خاصدة بده ، ُخلدق    

فيها من يين ، وإنما ،عله آخر حلقة شجرة التوور التي بددهت ب هدور هول 

فاكنسدان . كائن حي من الوين عم توورت منه باقي األحياء آخرهدا اكنسدان

حسب مقولة الر،ل وعنوان كتابه  ظهر بدالتوور العيدو  الحيدواني الدذ  

واا بده بكائن وحيدد اللليدة مدن يدين عدم ترقدى بدالتوور إلدى مجموعدات وهند

فعبصدر .كثيرة من األحياء إلى هن ظهر اكنسدان الدذ  تودور مدن حيدوان سدبقه

مدن .. ابدي آدم " التوور  عمرو شريف عدن خرافدة التودور بعندوان كتابده 

ح بعقيدتدده التووريددة عشددرات ". الوددين إلددى اكنسددان  فالر،ددل مددع هندده صددرص

د عنونده المرات في مدتن كتابده، إال هنده لدم يفعدل الدو فدي عندوان كتابده ، فقد

، إنده " من الطين إلى اإلنساان.. أبي آدم  "بوريقة تحريفية تيليلية ماكرة 

عنوان يحتمل و،ها موافقا للشرا ملالفا لميدمون الكتداب، ويحتمدل و،هدا 

ملالفدددا للشدددرا والعلدددم ومتفقدددا مدددع ميدددمون الكتددداب القدددائم علدددى العقيددددة 

شددريف بأندده  وهددذا مددن الشددواهد الكثيددرة التددي تشددهد علددى عمددرو. التووريددة

كإخوانددده التودددوريين فدددي ممارسدددتهم واتقدددانهم للتحريدددف وال دددش واللدددداا 

انتصارا لعقيدتهم التوورية، حتى هنهم سجلوا تاريلا حافال بملتلف م اهر 

التموير واللداا والتالعب وإخفاء الحقدائق مندذ  مدن كبيدرهم دارويدن إلدى 

الر،ددل بددالتوور علمددا بددأن الددذ  يهمنددا هنددا لدديس إبوددال قددول . 1يومنددا هددذا

العيو ، فهذا همر هعبتنا  بأدلة الشرا والعلم فدي الفصدلين السدابقيصن، وإنمدا 

الذ  يهمنا هنا هو إظهار تحريفات عمرو شريف وم الواتده وبشده للقدراء 

بدعوى العلم والشرا انتصارا لعقيدته التوورية على حساب الشدرا والعلدم 

حى بذلو من ه،ل خرافة التوور فالر،ل قد ض. واألمانة العلمية واألخالقية

 . !!العيو  التي هعمته وهصمته

   

مددن تحريفددات التوددور  عمددرو شددريف وم الواتدده : المثااال الثاااني عشاار   

 "وتيليالته للناو هنه تكلم عن هبينا آدم وكأنده يد من بده، فدألف كتابدا سدما  

                                                 
1
 .نقد العقل الملحد، منشور إلكترونيا: للتأكد من الو والتوسع فيه هن ر كتابنا 
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وعقله  ، وتكلم عنه بأن هللا فيله بروحه" من الطين إلى اإلنسان.. أبي آدم 

ال بجسد، فمعم هن آدم متوور من الحيوان ،سديا وُمكرم روحيا عنددما نفد، 

 . 1هللا فيه من روحه وهسجد له مالئكته

إن قددول الر،ددل بو،ددود آدم الحيددواني اكنسدداني مددع هندده بايددل  :وأقااول    

وملالف للشرا والعلم فهو شاهد على هن الر،ل محرف وم ال  وال يد من 

ال .  دداهر بددذلو بشددا وتيددليال للندداو ول ايددة فددي نفسددهبددآدم هصددال، وإنمددا ت

األول إن عمددرو شددريف صددرح : يدد من بددآدم هصددال بدددليل الشدداهديصن ايتيددين

مرارا وتكرارا هنه يد من بدالتوور العيدو  ، وان اكنسدان الحدالي متودور 

عددن هشددبا  البشددر الددذين يجمعهددم سددلف مشددتر  مددع نددوا مددن القددردة مددنهم 

الشمبانم 
2
بهذا يستحيل هن ي من بآدم عليه السالم الدذ  كرمده ومن ي من . 

ألن التودور . هللا تعالى وخلقه بيديه ونف، فيه مدن روحده وهسدجد لده مالئكتده

العيو  الممعوم يعني هن البشر تودوروا ،ماعيدا مدن هد الء هشدبا  البشدر 

بمعندى هن لهدم آالف ايوادم . الممعومين ،وهن  لهدم آالف ايبداء واألمهدات 

وهدذا إنكدار لو،دود آدم عليده السدالم ، . م آدم واحد وال حواء واحدةوليس له

ويتناقض تمامدا مدع الشدرا الدذ  هكدد مدرارا علدى هن البشدر هصدلهم مدن آدم 

واحددد خلقدده هللا تعددالى خلقددا خاصددا ولددم يُوددور  مددن حيددوان وال خلددق اوادم 

 .كثيرة

وكشدف للتوور  عمرو شريف قول اعترف بده بالحقيقدة  :الشاهد الثاني   

((إن العلم والتاري، ال يعرفان آدم)) حقيقة موقفه من آدم، يقول فيه 
3

  . 

إنده اعتدراف صدري  يتفدق مدع اعتقداد الر،دل بدالتوور العيددو ، : هقدول    

وينفددي إيمددان الر،ددل بو،ددود آدم عليدده السددالم مددن ،هددة، ويكشددف مددن ،هددة 

ر بأنده هخرى ،انبا من خداعه وتحريفه وبشه وتيدليله للنداو عنددما ت داه

 . ي من بآدم 

وامددا قولدده بددأن العلددم والتدداري، ال يعرفددان آدم فهددو بيددر صددحي  ، وإنمددا   

لديس ألنده  -عليده السدالم–التوور العيو  الممعوم هو الذ  ال يعدرف آدم 

بيددر مو،ددود، وإنمددا ألندده قددائم علددى التوددور العيددو  الددذ  هددو مددن هوهددام 

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .242-143: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : دم في موكب هبي آ: عمرو شريف 

 .وما بعدها 183وما بعدها،   113:، ص 2115القاهرة، 
3
هنا مسلم ، هنا مفكر، مدونة تلتل في : ، مدونة على الشبكة المعلوماتية   تعقيب على حوار عمرو شريف في مجموعة ورينا نفسو 

ر  الصفحة على الفيسبو   ، 2114/ ما / 21، .نقد الفكر اكلحاد  والمذهبي ون رية التووص

https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxes. 
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التوددور ال يدد من وال  فمددن اليددرور  هن. التوددوررين وخرافددة باسددم العلددم

لكددن ال يصدد  للر،ددل هن يدددعي بددأن العلددم والتدداري، ال . يعتددرف بو،ددود آدم

يعرفان آدم ، فهذا  عم بايل قوعا تستر الر،ل بهما كعادته تحريفا وتالعبا 

فليس صحيحا هن التاري، ال يعرف آدم، فهذا  عم بايل ألن . وتسترا بالعلم 

لبابليدة والفرعونيدة والهنديدة تكلمدت عدن مع م األديان واألسايير القديمة كا

واكدر  -القدرآن الكدريم -وقدد ،داء الدوحي اكلهدي اللداتم. هول البشر وهو آدم

 . الو وهكد  وفصله

وليس صدحيحا هن العلدم ال يعدرف آدم، فهدذا  عدم بايدل ألن الحقيقدة هن      

العلدددم ال يعدددرف التودددور العيدددو  الممعدددوم، وامدددا آدم فهدددو يعرفددده بددددليل 

األول ، بما هن العلم هعبت هن الكون مللوق له بدايدة ُخلدق : هديصن ايتيينالشا

فيهددا، وبمددا هندده اعبددت هن مجموعددات األحيدداء وهنواعهددا لددم ت هددر بددالتوور 

العيددو  وإنمددا خلقددت بددالللق اللدداص، فهددذا يعنددي باليددرورة هن النددوا 

اسدل البشر  لم يتوور من حيدوان وإنمدا ُخلدق مدن هبدوين إنسديين، ومنهمدا تن

 .وهما آدم وحواء كما قال الشرا . البشر

،ميددع البشددر )) هددو هن  إن ممددا هعبتدده علددم األحيدداء الجميدد : الشداهد الثدداني  

،دداالوا مددن هصددل واحددد مددن هب واحددد وهم واحدددة ، وهيلقددوا علددى هددذ  األم 

الميتوكوندريا، في حدين هيلقدوا علدى األب اصدوالحا : اصوالحا اسم حواء

((- y  -ا كرومددددو وم و: اسددددم آدم
1
وهددددذ  الحقيقددددة العلميددددة هشددددار إليدددده  .

التوور  عمرو شريف بنفسه
2
. 

واض  مما اكرنا  هن عمرو شريف توور  متالعب محرف يتستر بالعلم   

والدين  ورا وبهتانا من ،هة، ويت داهر بموافقدة الددين فدي قولده بو،دود آدم 

 .وهو ينكر  من ،هة هخرى

 

تددرج بعددض البدداحثين علددى التوددور  عندددما اع: المثااال الثالااث عشاار     

عمرو شريف خوضه في خلق اكنسان وال يبيات المتعلقدة بده ، فدإن الر،دل 

قُدْل : ))برر موقفه بان ما يقوم به هو توبيق لما همر به الشدرا  لقولده تعدالى

(. (11: األنعدام ()ِسيُروْا فِدي األَْرِج عُدمَّ ان ُدُروْا َكْيدَف َكداَن َعاقِبَدةُ اْلُمَكدِذبِينَ 

دَماَواِت : ))وهنكر على من اعترج عليده بقولده تعدالى  َمدا هَْشدهَدتُهُْم َخْلدَق السَّ

                                                 
1
 .  311: موسوعة الرد على الملحدين العرب ،  ص: هيثم يلعت  
2
،  مكتبة النافذة ، 1وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  144: ، ص 2115القاهرة، 
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(( 51: الكهدف ()َواأْلَْرِج َواَل َخْلَق هَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّلَذ اْلُمِيدلِيَن َعُيدداً 

لقددد فددات هدد الء الن ددر إلددى اييددة السددابقة لهددذ  اييددة مددن سددورة : )) ، وقددال

إِْا قُْلنَددا لِْلَماَلئَِكددِة اْسددُجُدوا ِيَدَم فََسددَجُدوا إاِلَّ إِْبلِدديَس َكدداَن ِمددَن اْلِجددِن وَ ))الكهددف 

فَفََسَق َعْن هَْمِر َربِِه هَفَتَتَِّلُذونَهُ َوُاِريَّتَدهُ هَْولِيَداء ِمدن ُدونِدي َوهُدْم لَُكدْم َعدُدوٌّ بِدْ َس 

ددَماَواِت َواأْلَْرِج َواَل َخْلددَق هَنفُِسددِهْم َوَمددا  لِل َّددالِِميَن بَددَدالً َمددا هَْشددهَدتُهُْم َخْلددقَ  السَّ

تُصرح اييتان بأن هللا عم ((. 51-51: الكهف ()ُكنُت ُمتَِّلَذ اْلُمِيلِيَن َعُيداً 

إلى إبلديس واريتده ، وال يُشدير إلدى اكنسدان "ما هشهدتهم :"و،ل يُشير بقوله

ندداقض آيددات القددرآن بالبحددث فددي آيددات هخددرى ، وهددل يُمكددن هن تتالمددأمور 

 .1((الكريم؟

إن كددالم الر،ددل بيددر صددحي  فددي مع مدده ، وفيدده وتحريددف ل يددة : هقددول   

ألنه هوال إن اييدة . الثانية وعدم التمام بالمنهج الصحي  في فهم ايية األولى

األولى قد حثت فعال على السير في األرج للن ر بحثا عن األدلة والشواهد 

لكدن توبيدق هدذا . ى معرفدة كيفيدة بدايدة خلدق الكدونالمادية التي تساعدنا علد

األمر يجب هن يكون في إيار هصول الشرا وضوابوه وفروعه، وال يكون 

ملالفا وال مبعددا لهدا مدن ،هدة، ويجدب هن يدتم هييدا وفدق اليدواب  العقليدة 

وهدذا . والعلمية الصحيحة من ،هة هخرى، ألن الشرا نفسه يدأمر بهدا هييدا

 . فيه فال نعيد  هناهمر سبق ان توسعنا 

 

بالنسددبة ل يددة الثانيددة فهددي ليسددت مناقيددة لضولددى وال معولددة لهددا  :ثانيااا    

وإنما هي من اليواب  الشرعية التي يجب االلتمام بها عندما نوبق األولى، 

فهي قد نبهت وحذرت من هن يتم البحث في خلدق الكدون بداألهواء واألوهدام 

ولهددذا . العقددل والعلددم عنددد القيددام بددذلوبدددال مددن االلتددمام بيددواب  الشددرا و

 . وصفت بمن ال يلتمم بذلو بأنه من الُميلين

فهددو فهددم ال يصدد ، وفيدده (( مددا هشددهدتهم)) وهمددا فهددم الر،ددل ييددة الثانيددة   

تحريف لتلو اييات، وقد اوردها الر،ل ناقصة هييا ، فهدي فدي الحقيقدة ال 

َوإِْا قُْلنَدددا لِْلَماَلئَِكدددِة : ))ىتبدددده حوادعهدددا وضدددمائرها وارتباياتهدددا بقولددده تعدددال

َوُعِرُضوا ))  : ، وإنما تبده وتتيمن اييات ايتية...((اْسُجُدوا ِيَدَم فََسَجُدوا 

ةؤ بَدْل َ َعْمدتُْم هَلَّدن نَّْجَعدَل لَُكدم  َل َمدرَّ َعلَى َربَِو َصفصاً لَّقَْد ِ،ْ تُُمونَا َكَما َخلَْقنَاُكْم هَوَّ

ْوِعداً  َوُوِضعَ  دا فِيدِه َويَقُولُدوَن يَدا َوْيلَتَنَدا  مَّ اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشدفِقِيَن ِممَّ

َماِل هََذا اْلِكتَاِب اَل يَُ اِدُر َصدِ يَرةً َواَل َكبِيدَرةً إاِلَّ هَْحَصداهَا َوَوَ،دُدوا َمدا َعِملُدوا 

اَلئَِكددِة اْسددُجُدوا ِيَدَم فََسددَجُدوا إاِلَّ َحاِضددراً َواَل يَْ لِددُم َربُددَو هََحددداً  َوإِْا قُْلنَددا لِْلمَ 

يَّتَهُ أَْولِيَاء ِمن ُدونِايإِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجِن فَفََسَق َعْن هَْمِر َربِِه   أَفَتَتَِّخُكونَهُ َوُذرن

                                                 
1
 .328 -321: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
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دَماَواِت وَ  اأْلَْرِج َواَل َوهُْم لَُكْم َعُدوٌّ بِْ َس لِل َّالِِميَن بََدالً  َما هَْشدهَدتُهُْم َخْلدَق السَّ

َخْلَق هَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّلَذ اْلُمِيلِيَن َعُيداً َويَْوَم يَقُوُل نَاُدوا ُشَرَكائَِي الَّدِذيَن 

ْوبِقاً َوَرهَى اْلُمْجِرُمدوَن النَّداَر  َ َعْمتُْم فََدَعْوهُْم فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَهُْم َوَ،َعْلنَا بَْينَهُم مَّ

 ((. 53 - 44:الكهف()نَّهُم ُمَواقُِعوهَا َولَْم يَِجُدوا َعْنهَا َمْصِرفاً فَ َنُوا هَ 

 

واضد  مددن تلدو اييددات انهدا هخبرتنددا بمددا سديقع يددوم القيامدة للندداو عندددما    

عدم . يُعرضون على هللا تعالى، عم تكلمت عن المجدرمين عنددما رهوا هعمدالهم

له وعصيان الشيوان، عم  تكلمت ايية مباشرة عن خلق آدم واألمر بالسجود

عاد الكالم إلى اكنسدان بتحدذير  مدن إتبداا الشديوان بعددما كاندت تدتكلم عدن 

اكنسان ، فجاء الحديث عدن خلدق آدم وعمدل الشديوان والتحدذير منده ضدمن 

السياق األول للرب  بين المعاد األخرو  وعصديان الشديوان لربده وعداوتده 

فجداء سدياق الكدالم عدن خلدق . هنم لإلنسان، وانه من اسباب دخول البشر لج

عدم واصدلت . آدم والشيوان ضمن السياق األول وتابعا له وليس سياقا ،ديددا

اييات الحديث عن الناو المنحدرفين والميدلين ونصدت علدى هن هللا تعدالى 

لم يشهدهم خلق الكون وال خلق هنفسهم وال استعان بهم لتعييد  ، ووصدفهم 

مباشرة واصلت اييات الحديث عن موضوعها  عم بعدها. بأنهم من الُميلين

َويَدْوَم يَقُدوُل نَداُدوا ُشدَرَكائَِي ))األول المتعلق بالمعاد األخرو  واحوال الكفار

ْوبِقاً َوَرهَى اْلُمْجِرُمدوَن  الَِّذيَن َ َعْمتُْم فََدَعْوهُْم فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَهُْم َوَ،َعْلنَا بَْينَهُم مَّ

 ((.53 - 44:الكهف()ا هَنَّهُم ُمَواقُِعوهَا َولَْم يَِجُدوا َعْنهَا َمْصِرفاً النَّاَر فَ َنُو

 

فتلددو اييددات كلهددا تحدددعت عددن موضددوا واحددد هددو المعدداد األخددرو       

وبعددض مافيدده وبددأمور هخددرى مرتبوددة بدده كللددق آدم وعصدديان الشدديوان، 

 وهعمددال الميددلين ، وهددذان األمددران يرتبوددان بالمعدداد األخددرو  وبعددض

كما هن ضميرها المو،ه والمسدير لهدا والمدرتب  . احوال الكفار والمجرمين 

ولهددذا فددإن عمددرو شددريف هورد اييددات . بهددا هددو اكنسددان ولدديس الشدديوان

َماااا أَْشاااَهدتخهُْم َخْلاااَق : ))ناقصدددة مدددن بددددايتها ونهايتهدددا، كمدددا هن قولددده تعدددالى

ُُ ُمتَِّخاَك اْلُمِضالنيَن َعُضادا  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنفُِسِهْم وَ  ال (( َما ُكنا

هولها إن : يتعلق بإبليس واريته، وإنما يتعلق باكنسان بدليل المعويات ايتية

سياق الكالم فدي تلدو اييدات كلده مو،ده لإلنسدان ولديس فيده ه  كدالم مو،ده 

للمالئكدددة وال الشددديوان واريتددده، وإنمدددا ،ددداء اكدددر هددد الء عرضدددا ضدددمن 

 . اييات وتابعا ألصل الكالم تقايعات تلو 

والثاني إن اييات ضلت تكرر خوابهدا لإلنسدان مدرارا ممدا يددل علدى هن    

...   َوُعِرُضوا َعلَاى َربناَ  َصاف ا  : ))اللواب مو،ه لإلنسان ، منها قوله تعالى
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يَّتَهُ أَْولِيَاء ِمن ُدونِ  أَفَتَتَِّخُكونَهُ فَفََسَق َعْن هَْمِر َربِِه  َعاُدو  بِاْئَ  لَُكاْم  ي َوهُمْ َوُذرن

الحب ، إن اللواب هعناء الكالم عن الشيوان ،داء التحدذير ((  لِلظَّالِِميَن بََدال  

عددم اسددتمر اللودداب مو،هددا إلددى . مو،هددا إلددى البشددر، وام ال ددالمين مددنهم 

لَاْم يَْساتَِجيبُوا َويَْوَم يَقُوُل نَااُدوا ُشاَرَكا َِي الَّاِكيَن َزَعْماتُْم فَاَدَعْوهُْم فَ ))اكنسان 

َواقِعُوَهاا َولَاْم  ْوبِقا  َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّااَر فَظَنخاوا أَنَّهُام مخ لَهُْم َوَجَعْلنَا بَْينَهُم مَّ
 . ((يَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفا  

إندددده ال يصدددد  ان يو،دددده  الددددو اللودددداب  –الثالددددث  -والمعوددددى األخيددددر  

اَماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َماا أَْشا))االستنكار  للشديوان واريتده  َهدتخهُْم َخْلاَق السَّ

ُُ ُمتَِّخَك اْلُمِضلنيَن َعُضدا   ، ألن ه الء هصال مدن ههدل (( َخْلَق أَنفُِسِهْم َوَما ُكن

الكفددر واليددالل ومددن الميددلين ، وال معنددى مددن الحددديث عددنهم فيمددا يتعلددق 

فدإن  -وهدو ضدعيف -وحتى إاا سلمنا بما قاله الر،دل ،ددال.  باألمر المذكور

تلو ايية تحتمل هنها عامة  تشمل اكنس والجن وليسدت خاصدة بالشديايين، 

ُُ ُمتَِّخَك اْلُمِضالنيَن َعُضادا  : ))بدليل قوله تعالى ، وهدذا ينوبدق علدى (( َوَما ُكن

 .الميلين من اكنس والشيايين معا

ب وحتددى إاا فرضددنا ،دددال هن تلددو اييددة خايبددت إبلدديس واريتدده ولددم تلايدد 

اكنسان فإنهدا تنوبدق عليده قياسدا، فكدل مدن يدتكلم فدي خلدق الكدون واكنسدان 

 . ب ير شرا وال علم فايية تنوبق عليه ويكون من الُميلين

وبناء على الو فإن الذين يبحثون في نشأة الكون واألحياء عامة واكنسدان   

 خاصددة  ولددم يلتممددوا باليددواب  الشددرعية والعقليددة والعلميددة فددي مددنهجهم

االستداللي، وقرروا ما يلالف الشرا والعلدم فهدم مدن الميدلين الدذين امهدم 

وال شو هن عمرو شريف من ه الء الُميدلين الدذين حدذر الشدرا .هللا تعالى

ألندده بينددا بعشددرات األدلددة هن هددذا الر،ددل م ددال  ومحددرف . مددنهم وامهددم 

. يو وانتها   وملالف للشرا والعقل والعلم في قوله بلرافة التوور الع

ولهددذا و،دددنا الر،ددل تشددبث باييددة األولددى، وهنكددر علددى مددن اعتددرج عليدده 

بايية الثانية، وبيندا هنده لدم يكدن موضدوعيا فدي شدرحه لهدا فلدم يدذكر سدياقها 

فلمدا و،ددها تنوبدق . كامال، وال فهمهدا فهمدا صدحيحا يتفدق مدع سدياقها العدام

 .عليه وعلى امثاله تصرف معها بما اكرنا  من تصرفه معها

 

مدددن تحريفدددات الر،دددل وم الواتددده هنددده عنددددما  : المثاااال الراباااع عشااار     

اعترج عليه بعض الناو في قوله بالتوور العيو  اعتدرج عليده بقولده 

نَسدداَن فِددي هَْحَسددِن تَْقددِويمؤ : )) تعددالى ، فإندده كعادتدده ((4: التددين ()لَقَددْد َخلَْقنَددا اْكِ

إااً يُمكدن هن : )) ما قالدهتهرب وبال  وحرف االية تحريفا تووريا ، فكان م
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يُفهم من ايية الكريمة ان اكنسان لم يُللق خلقدا مباشدرا علدى صدورته ، بدل 

 .1((ُخلق تعديال ، وال يكون التعديل إال عن خلق سبقه 

الددو القددول هددو  عددم بايددل قوعددا وفيدده تحريددف وت لددي  وتيددليل : أقااول    

نَساَن فِي هَْحَسِن تَْقِويمؤ لَقَْد َخلَ : )) ألنه هوال،إن قوله تعالى. للناو التين ()ْقنَا اْكِ

، يعني هن هللا تعدالى خلدق اكنسدان فدي احسدن خلدق وال يعندي هبددا هنده ((4: 

وقدد . يور  وال عدله من حيوان كما  عم التوور  المحرف عمرو شدريف

سدبق هن بينددا ان الللدق يلتلددف تمامدا عددن التودور، فهمددا عبارتدان ملتلفتددان 

والللق يعني اكيجاد من عددم ودون سدابق مثدال ،وعليده . تيصن وليستا متوابق

 . فكل ما قاله الر،ل عن تلو ايية بايل وتحريف وت لي 

إن تلددو اييددة يجددب فهمهددا ضددمن النصددوص الشددرعية وال يصدد   :ثانيااا  

وعليده . تفسيرها تفسيرا تووريا كما فعل المحدرف والم دال  عمدرو شدريف

نَساَن فِي هَْحَسِن تَْقِويمؤ لَقَْد َخلَ : )) قوله تعالى ، يجدد تفسدير  ((4: التين ()ْقنَا اْكِ

ْيتُهُ : ))في قوله سبحانه إِْا قَاَل َربَُو لِْلَماَلئَِكِة إِنِي َخالِق  بََشراً ِمن ِيينؤ فَإَِاا َسوَّ

فداهلل تعدالى بدده خلدق ((. 12: ص()َونَفَْلُت فِيِه ِمن ُروِحي فَقَُعوا لَدهُ َسداِ،ِدينَ 

تدراب، يدين، : اكنسان من يين عم سوا  عبر المراحل الترابية التي مر بهدا

وكدل هدذا تدم . حمأ مسنون، صلصال، فلار، نف، الدروح عدم اكنسدان الكامدل

فهذ  العملية كلها .بالللق اللاص يدم مباشرة من هللا تعالى الذ  خلقه بيديه 

((. 4: التدين ()ِن تَْقدِويمؤ فِدي هَْحَسد: ))هي التي سماها هللا تعالى ووصفها بقوله

فهذا هو الللدق الدذ  تدم فدي هحسدن تقدويم ولديس مدا  عمده المحدرف عمدرو 

فاكنسددان األول لددم يُعدددل مددن . شددريف بددأن اكنسددان األول ُعدددل مددن حيددوان

حيوان هو كائن آخدر وإنمدا ُخلدق خلقدا خاصدا ومدرت صدورته وفدق التسدوية 

. ر  الحيدواني كمدا  عدم الر،دلالترابية البشرية وليست وفق التعديل التودو

وتلو التسوية لم تكن مسبوقة من كائن سابق، ألنها لم تكن في األصل تعديال 

وبهذا تسق  شبهة الر،دل التووريدة التدي تسدل  . وإنما بدهت بالللق من عدم

 . بها على تلو ايية 

 

عندددما اعتددرج بعددض الندداو علددى التوددور  : المثااال الخااام  عشاار     

قوله بالتوور العيدو  بدأن آدم خلقده هللا بدالللق اللداص  عمرو شريف في

إِنَّ َمثََل ِعيَسدى ِعندَد : ))-عليهما السالم-والمباشر بدليل قوله عن آدم وعيسى

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُرابؤ عِمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ  ، هنكدر ((54: آل عمدران ()هللاص

ل اييدة تددأوي إن اييددة : )) ال تحريفيدا تووريدا ، فقدالالدو عمدرو شدريف وهوص

فاييدة تدنل علددى ان عيسدى كددآدم ، ُخلقدا مددن : تشدير إلدى عكددس مدا تقولددون
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تراب وبكلمة كن ، بينما نعلم ،ميعا هن عيسى ُولدد مدن مدريم العدذراء ، وان 

لديس عيسدى . مريم ابنة عمران وهن عمران ولد من آباء وه الء مدن ه،دداد 

اا فعيسى من تراب ، ونحن من تراب ربدم و،دود إ... فحسب بل نحن هييا

فلِدم ال يُفهدم مدن القدول . آباء لنا، الو ألن هبانا هو آدم الدذ  ُخلدق مدن تدراب 

 .1((بأن آدم من تراب هنه هو ايخر له آباء وه،داد بُدئوا من تراب  

 

كالمه هذا بير صحي ، ألنه عول ايية و،علها ل وا من الكدالم ، : هقول    

وتفصديل الدو هوال . ييا تحريف للقرآن وتالعب بده وتيدليل للنداو وفيه ه

هو ان ايية الكريمة هرادت هن تذكر لنا مثال هادفا صحيحا نعتبر به ويكدون 

دليال على قوة هللا وقدرته وحكمته فنقارن فيه بدين خلدق عيسدى وآدم عليهمدا 

هصلها مدن وال يكون مثال يشمل كل البشر بل وكل األحياء بحكم هن . السالم

فلدو كدان األمدر كمدا . تراب كما هراد ان يوهمنا بده التودور  عمدرو شدريف

 عددم لقالددت اييددة هن مثددل عيسددى عنددد هللا كمثددل بدداقي البشددر خلقهددم هللا مددن 

وال معنى بعد الو من ان تقارن عيسى بآدم، بل من األولى واألصد   . تراب

وهدذا تفسدير . ة مدثلهمهن تقارنه بالبشر العداديين بحكدم هن عيسدى ولدتده امدره

 .  بايل ول و من القول ، وال فائدة من التنويه به، فايية لم ترد  قوعا

 

إن موضع الشاهد في المثل والمقارندة لديس هدو هن هصدل اكنسدان : عانيا     

مددن تددراب فهددذا همددر يبيعددي ومعددروف وال   -عليدده السددالم -األول كعيسددى

اكدر  وال اكشدارة إليده هصدال ،  يلتلف فيه عيسى عن الناو، وال فائددة مدن

وإنما الذ  يلتلف فيه عنهم هو هنه ُخلق من دون هب ، وهنا تصد  المقارندة 

فدآدم . بينه وبين آدم عليه السالم، مما يعندي هن كدال منهمدا ُخلدق مدن دون هب

خلق من الوين مباشرة ولم يكن له هب خلق منه وال توور منه، وعيسى هو 

وعدن الدو يقدول . هو مدذكور فدي القدرآن الكدريمهييا خلق من دون هب كما 

ولكدن الدرب، َعدمص و،دل، هراد هن ي هدر : ))ابن كثير فدي تفسدير  لتلدو اييدة

قدرته لللقه، حين َخلَق آدم ال من اكر وال من هنثدى؛ وخلدق حدواء مدن اكدر 

بددال هنثددى، وخلددق عيسددى مددن هنثددى بددال اكددر كمددا خلددق بقيددة البريددة مددن اكددر 

 . 2((وهنثى

 

ال يص  االستدالل بكون بني آدم لهم هباء بالتناسدل بدأن يكدون يدم  : لثاعا     

ال يصدد  ألن الثابددت شددرعا وعلمددا هن آدم خلددق خلقددا . آبدداء سددبقو  هددو هييددا
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ولهدذا فدإن الشدرا هكدد . خاصا ولم يتوور من حيوان وال ُولد من إنسان قبله

ق خداص ،وهمدا مرارا على هن آدم هو هول إنسان وبده هللا خلقه من يين بلل

هوالد   ومددنهم عيسددى عليدده السددالم، فهددم ليسددوا مثلدده وقددد تناسددلوا بددالتماو  

 . الوبيعي

 

قصددة خلددق ))  عددم التوددور  عمددرو شددريف هن : المثااال السااادس عشاار   

اكنسان ليست من قيايا العقيدة التي يجب الوقوف فيها عند ظداهر مدا ،داء 

تدي هُمرندا بتحصديلها عدن يريدق في القرآن الكريم ، بل إنها مدن المعدارف ال

السدددير فدددي األرج والن دددر فدددي ايفددداق وإعمدددال العقدددل فدددي ادلدددة العلدددم 

 .1((المتجددة

قولدده هددذا بايددل ،ملددة وتفصدديال، وهددو مددن تحريفددات الر،ددل : هقددول      

ألندده هوال إن خلددق األحيدداء . وافتراءاتدده علددى الشددرا والعلددم والعقددل والندداو

حكددم فددي الشددرا بأدلددة القددرآن الكددريم عامددة وآدم خاصددة هددو همددر واضدد  مُ 

بددأن هللا تعددالى خلددق  -وقددد ابفلهددا الر،ددل عمدددا -والسددنة النبويددة الصددحيحة

األحيدداء وآدم بددالللق اللدداص ولددم يو،دددها بددالتوور العيددو ، وهددذا همددر 

فصلنا  في الفصلين السابقيصن وتبدين منهمدا التودابق التدام بدين الشدرا والعلدم 

وعليه فإن همر خلق اكنسان في الشدرا هدو . للق في نفي التوور وإعبات ال

مددن اصددول الدددين القوعيددة ولدديس مددن فروعدده وال مددن المتشددابهات ،ويجددب 

االعتقاد به واألخذ به ،وال يص  تركه وال تأويله التأويالت الفاسدة كما فعل 

 .عمرو شريف

ن إن الشرا كما همرنا باالعتقاد بدأن خلدق اكنسدان مدن هصدول الددي: عانيا    

وعقائددد  ،فإندده مددن ،هددة هخددرى همرنددا بالسددير فددي األرج لتعميددق معرفتنددا 

بتفاصيل خلق الكون واألحياء ،معا بين ما قدرر  الشدرا ومدا سديثبته العلدم، 

. ولدديس تركددا لمددا قددرر  الشددرا والعلددم وتمسددكا بلرافددة التوددور العيددو 

فاألمر ليس كما صورص  وعرضه التوور  المحرف عمرو شريف بأن خلق 

نسان في الشرا همر متشابه وانه يلدالف العلدم ويجدب تأويلده هخدذا بدالعلم اك

هذا  عم بايل قوعدا ومدن هكاايدب وم الودات . الذ  هعبت التوور العيو 

هذا الر،ل المحرف المعاند الُمصدر علدى تحريدف الشدرا والعلدم واالفتدراء 

قيقددة فالشددرا عددرج علينددا الح.عليهمددا انتصددارا لعقيدتدده اللرافيددة التووريددة

المتعلقة بللق آدم فجاء العلدم وهكددها لكدن التودور  عمدرو شدريف رفيدها 

 . وحرفها انتصارا لعقيدته التوورية
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 عم التوور   :-من تحريفات الرجل ومغالطاته –المثال السابع عشر      

عمرو شريف هن القرآن الكريم هشار إلى الللدق التددريجي التودور  بشدكل 

ين ،ومراحدل خلدق آدم مدن التدراب عدم الودين ، عدم واض  ، منها هيوار الجن

ُخلدق خلقدا )) فدالقرآن قدد صدرح بدأن آدم . الفلار وعلينا هن نفهدم معندى الدو

 .  1((تدريجيا تووريا 

قوله هذا بير صحي  في مع مه، وفيه نية مبيتدة ليصدل إلدى تقريدر : هقول  

لشددرا وهددذا الر،ددل ال ينسددى تالعبدده وتحريفدده ل. خرافددة التوددور العيددو  

ألن همددر مددرور الكددون واألحيدداء كلهددا بمراحددل وتحددوالت . وتيددليله للندداو

وقدد فصدلنا هدذا الموضدوا . شيء، وتوورها عيويا من بعيها شيء آخر

فددي الفصددل األول وبينددا بأدلددة العلددم والشددرا ان الكددون بكددل مللوقاتدده مددر 

ا بمراحل وتحوالت وت يرات لكنها لم تكن توورية متصلة عيويا فيما بينهد

كمددا يددمعم دعدداة خرافددة التوددور العيددو ، وإنمددا كانددت ت يددرات وتحددوالت 

وبما هن األمر كذلو ف هور آدم عليه السالم . ضمن الللق اللاص المنفصل

كان بالللق اللاص ال بالتوور، وقد مر بتحدوالت وت يدرات ترابيدة إنسدانية 

لق اللداص بمعنى آخر هن هللا تعالى خلق آدم بالل. ولم تكن توورية حيوانية

. ابتداء من التراب عم الوين، عدم الحمدأ المسدنون، عدم الفلدار، عدم نفد، الدروح

فهذ  مراحدل وتحدوالت إنسدانية ترابيدة ضدمن الللدق اللداص يدم ولدم تكدن 

فقددول الر،ددل  عددم بايددل مددن . ضددمن التوددور العيددو  الحيددواني الممعددوم

انتصددارا  هساسدده، وقددد البسدده عددوب الشددرا  ورا وبهتانددا وتحريفددا وت ليوددا

 . !!لعقيدته التوورية 

 

اكددر التوددور  عمددرو شددريف فددي قولدده بددالتوور : المثااال الثااامن عشاار   

العيو  ودفاعه عنه وتمييم  عن التوور الددارويني هن التودور المو،ده ال 

  .2يتعارج مع هن هللا هو اللالق

ن هوال، نعدم إن التودور العيدو  المو،ده ال ينفدي و،دود هللا، لكد: هقول      

ال ينفدي و،ددود هللا ، وقدد كددان دارويددن  -العشددوائي -حتدى التوددور الددارويني

فيكدون اسدلوب  .3م منا باهلل حسب ما اكدر هدو عدن نفسده فدي سديرته الذاتيدة

العشوائية قد هختار  اللالق كوسديلة مدن وسدائل خلقده وكم هدر مدن م داهر 

ور العيدو  فال ميمة بين التوورين، وكالهما يقول بالتو. الن ام في الكون
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ويجعل اكنسان حيوانا متوورا من حيوان من ،هة،وكالهما ملالف للشرا 

 .   والعلم من ،هة هخرى

 

إن هددذا الر،ددل المحددرف للشددرا والعلددم والددذ  يتبدداهى بلرافددة : عانيددا     

التوور العيو  نسي بل تناسى هن تودور  وهدم مدن هوهامده وخرافدة باسدم 

هصول دين اكسالم ، وهدو هن هللا تعدالى وقوله به ملالف ألصل من ، العلم 

هددذ  الحقيقددة القوعيددة . خلددق آدم خلقددا خاصددا خلقدده بيديدده ونفدد، فيدده الددروح

والمعروفة من دين اكسالم باليرورة لن يستويع المحرف والم ال  عمرو 

شريف حجبها وال إخرا،ها من حقيقتها وال نفيها ، وكل ما فعلده هنده مدارو 

حريدددف واللدددداا فدددي تحريفددده للنصدددوص الشدددرعية االنتقددداء واكبفدددال والت

فإيمانده بداهلل تعدالى لدن يجعدل تودور  الممعدوم صدحيحا، . المتعلقة بللق آدم

وإيمانه بداهلل . ولن يجعل تحريفاته للشرا مقبولة وال موافقة للشرا وال للعلم

لدددن يرفدددع عنددده مسددد ولية تحمدددل تبعدددات تحريفاتددده وت ليواتددده وتالعبدددات 

إنهددا هفعددال قبيحددة شددرعا وعلمددا .  لعقيدتدده التووريددةوتيددليالته انتصددارا 

وهخالقدددا ،وهدددي شدددهادة دام دددة ضدددد  وليسدددت دلددديال علدددى صدددحة التودددور 

فال يفرح وال يمرح من كثرة ممارسته لتلو األفعال وترديد   ورا . الممعوم

إنهدددا هفعدددال  ائفدددة . وبهتاندددا بدددأن التودددور العيدددو  موافدددق للعلدددم والشدددرا

كي على نفسه التي هفسد عقيدتها وهخالقهدا، وان يفكدر ومتهافتة ،وعليه هن يب

إن هدذا الر،دل همدر  . ،يدا قبل هن يموت ومااا يقول للالقده عنددما يلقدا  ؟؟ 

إنده يعلدم قوعدا بأنده مدارو التحريدف . !!  بريدب ،ددا، وعددو نفسده هييدا

والتالعب وال ش والتدليس وخالف الشرا والعلم ، ومع هذا يدعي هنه علدى 

فكيددف تكددون كددذلو وقددد . !!ور العيددو  حقيقددة علميددة شددرعيةحددق، والتودد

فهدل هدذا الر،دل . !!اقامها على التمييف واللداا وملالفة الوحي والعلدم ؟؟

،اهددل وال يعددي مددا يقددول؟، هم هددو مددريض يعدداني مددن ه مددة نفسددية وفكريددة 

يبحث لها عن عال   ؟، هم هو معاند للحق ؟، هم هو متعصدب هعمدى للعقيددة 

هم هددو عميددل لجهددة مددن الجهددات ينفددذ هوامددر كلفتدده بهددا كفسدداد التووريددة؟، 

 . االسالم ونشر الفتن بين المسلمين ؟؟

 

إن التودددور  عمدددرو شدددريف وبسدددبب عقيدتددده : المثاااال التاساااع عشااار    

حالدة الشديلوخة وهرال العمدر التدي يصدل إليهدا الُمُعمدرون التوورية هر،دع 

عددض الندداو تر،ددع إلددى إلددى خرافددة التوددور العيددو  ، و عددم هن هملدداخ ب

مرحلة اشبا  البشر من ،هة، ولم يُر،ع تلو الحالة إلى مرحلة اليعف التي 
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َوَمدْن نَُعِمدْر ُ : )) يولد بها كل البشر من ،هة هخرى، وهيد  عمه بقوله تعدالى

 . 1((28: يس ()نُنَِكْسهُ فِي اْلَلْلِق هَفاََل يَْعقِلُونَ 

، وفسر ايية تفسيرا تحريفيا حسب هوا  إن الر،ل قال الو الكالم : هقول    

. وعقيدتده التووريدة؛ ولدم ي يدد  عمده بددليل صدحي  مدن علدم وال مدن شدرا

وتفصددديل الدددو هوال ، كدددان عليددده هن يفسدددر تلدددو اييدددة بدددالقرآن هو بالسدددنة 

وتلو ايية تفسدرها آيدات . الصحيحة ال هن يفسرها بلرافة التوور العيو 

ُ : ))هخرهددا منهددا قولدده تعددالى  الَّددِذ  َخلَقَُكددم ِمددن َضددْعفؤ عُددمَّ َ،َعددَل ِمددن بَْعددِد هللاَّ

ةؤ َضددْعفاً َوَشدْيبَةً يَْللُددُق َمدا يََشدداُء َوهُدَو اْلَعلِدديُم  ةً عُدمَّ َ،َعددَل ِمدن بَْعددِد قُدوَّ َضدْعفؤ قُددوَّ

دن يُدَرُد ))، و((54: الروم ()اْلقَِديرُ  ُ َخلَقَُكْم عُدمَّ يَتََوفَّداُكْم َوِمدنُكم مَّ إِلَدى هَْرَاِل َوهللاص

َ َعلِديم  قَدِدير   َونُقِدُر ))، و((11: النحدل ()اْلُعُمِر لَِكْي الَ يَْعلََم بَْعَد ِعْلمؤ َشْي اً إِنَّ هللاص

ى عُددمَّ نُْلددِرُ،ُكْم ِيْفددالً عُددمَّ لِتَْبلُُ ددوا هَُشدددَُّكْم  فِددي اأْلَْرَحدداِم َمددا نََشدداء إِلَددى هََ،ددلؤ ُمَسددمصً

ددن يُتَددَوفَّ  دن يُددَرُد إِلَددى هَْرَاِل اْلُعُمددِر لَِكدْياَل يَْعلَددَم ِمددن بَْعددِد ِعْلددمؤ َوِمدنُكم مَّ ى َوِمددنُكم مَّ

واض  من هذ  اييات هنها تكلمت عن المراحل العمرية (( . 5: الحج ()َشْي اً 

التي يمر بهدا اكنسدان مدن والدتده إلدى مرحلدة هرال العمدر مدرورا بالشدباب 

ل عمريددة إنسددانية وليسددت تووريددة فهددي كلهددا مراحدد. والكهولددة والشدديلوخة

وتلددو اييدات هشدارت إلددى آخدر مرحلددة . عيدوية حيوانيدة كمددا  عدم الر،دل

عمرية وهي مرحلة هرال العمر، وفيها يفقد اكنسان قوتده وااكرتده وعلمده؛ 

لكنها من ،هة اخرى هي مرحلة يبيعية في اكنسان وليست مرحلة توورية 

م كما  عم التوور  المحدرف عمدرو تر،ع إلى مرحلة اشبا  البشر وال قبله

 .شريف

إن الو الر،ل ال ينسى تحريفاتده وتالعباتده فدي اسدتدالله بالشدرا : عانيا     

إنه ُمتمدرو فدي الدو كإخوانده التودوريين الدذين . والعلم على خرافة التوور

سدجلوا تاريلدا حددافال بالتحريفدات والم الودات والتدليسددات وإخفداء الحقددائق 

والددو هندده ال يصد  تفسددير العلدم والشددرا بلرافددة . التودورانتصدارا للرافددة 

التوور ألنده سدبق ان بيندا واعبتندا بودالن التودور الممعدوم بدالعلم والشدرا، 

. وعليه فال يص  وال يحق له هن يتسل  عليهما بتفسيراته التوورية اللرافية

من الو مثال فقد سبق ان بيندا بودالن قدول التودوريين بو،دود اشدبا  البشدر، 

قد اعبتنا هن المو،ودين منهم لم يكونوا كدذلو، وإنمدا كدانوا بشدرا مثلندا بايدة ف

فددددي الفهددددم والددددذكاء واكتقددددان حسددددب ظددددروفهم الوبيعيددددة واال،تماعيددددة 

وبيندا هييدا بأدلدة الكتداب والسدنة ان اكنسدان هو،دد  هللا تعدالى . والحيارية

ر  من حيوان  يص  لعمرو وبما ان األمر كذلو فال. بالللق اللاص ولم يُووص
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شددريف هن يُر،ددع  عمدده وخرافتدده إلددى العلددم وال إلددى الشددرا وال هن يتسددتر 

 . بهما 

وبذلو يتبين ان ايية التي اسدتدل بهدا التودور  عمدرو شدريف ال عالقدة     

لها ابدا بلرافة التوور، وإنما الر،ل هو الذ  حرفها وتالعب بهدا انتصدارا 

نها تعني الللق ال التودور،فمعنى قولده فهي بذاتها تشهد بأ. لعقيدته التوورية

، هندده ((28: يددس ()َوَمددْن نَُعِمددْر ُ نُنَِكْسددهُ فِددي اْلَلْلددِق هَفَدداَل يَْعقِلُددونَ : )) تعددالى

سبحانه يُر،ع الُمَعمر إلى حالته األولى التدي كدان عليهدا عنددما ُولدد ، وفيهدا 

 .ةوهذا المعنى بينته وهكدته اييات السابق. كان ضعيفا و،اهال

 

 عددم  التوددور  عمددرو شددريف ان المعترضددين علددى : المثااال العشاارون    

التوور العيو  يقف بينهم وبينه حا،م ليس له عالقة بالعلم وال بالشدرا ، 

هُصدقو القول، إن حا،ما ضلما يقدف : )) فبده كالمه ملايبا القارئ بقوله 

ئق العلدم حائال بدين المعترضدين وبدين التودور، حدا،ما لديس لده عالقدة بحقدا

وقوة هدلته وال بآيات القرآن الكريم الُمحكمة ، إنه حدا،م يتمثدل فدي إصدرار 

الكثيددرين منددا علددى التمسددو بالتفسدديرات التراعيددة ييددات الللددق فددي القددرآن 

 .1((الكريم

هوال، هددذا الر،ددل ال يمددل وال ينسددى مددن تكددرار اعتقدداد  بلرافددة  :أقااول   

ا وبهتاندددا مدددن ،هدددة، وال ينسدددى التودددور وإلباسددده عدددوب العلدددم والددددين  ور

استعواف القارئ وت ليوه بدعوى هنه يأخذ بما يقوله العلم والشرا من ،هة 

والحقيقة إن هذا الر،ل ال يص  ان نصدقه في قوله بلرافة التوور، . اخرى

ولهذا فهو لمدا كدان يعلدم مدن نفسده انده . وال قيمة لكالمه فيما ينتصر به لذلو

فترؤ على الشرا والعلم قدال للقدارئ بأنده يُصددقه ُمحرف وم ال  وُميلل ومُ 

وعليدده فكالمدده المتعلددق بددالتوور . القددول فيمددا سدديقوله عددن توددور  الممعددوم

بايل قوعا ألنه سبق هن هقمنا األدلة القوعيدة مدن الشدرا والعلدم علدى إعبدات 

الللدق ونفددي التوددور الممعددوم مددن ،هدة، وهعبتنددا مددن ،هددة اخددرى بعشددرات 

لر،ل التوور  محرف وم ال  وُميلل ومعاند ُمفترؤ على الشواهد هن هذا ا

وعليده فالحدا،م الدذ  هشدار إليده الر،دل فهدو بالنسدبة . الشرا والعلم والناو

للقددائلين بددالللق فهددو حددا،م العلددم والشددرا الددذ  ،علهددم ينكددرون التوددور 

وإما بالنسبة لعمرو شريف وإخوانه فالحدا،م الدذ  ،علهدم . ويقولون بالللق

التوور الممعدوم فهدو حدا،م العقيددة التووريدة ولديس حدا،م العلدم يقولون بد

فالر،ل محجوب عن رالية هدلة الشدرا والعلدم . والشرا كما هراد ان يوهمنا

الدالددة علددى الللددق والنافيددة للتوددور ألندده محجددوب بتووريتدده القائمددة علددى 
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ومددن هددذا حالدده فهددو فاقددد للموضددوعية . التمويددر وال ددش والت لددي  والتلفيددق

مانة العلمية واألخالقية ،وال قيمة لكالمه السابق ول ير  المتعلق بلرافدة واأل

وعليه فكالمه هعال  هو نوا مدن اندواا التقيدة التدي هتقنهدا . التوور العيو 

فهدم بدذلو . التووريون وسجلوا بها تاريلا حافال بالتموير وال ش والتيدليل

لدذين ي مندون بالتقيدة ديندا ال يلتلفون في إيمانهم بالتقية وممارستهم لها عن ا

 .كالصوفية والشيعة اكمامية

ليس صحيحا هن التفسيرات التراعية هي التي قالت بالللق اللداص : عانيا    

هو الذ  هكد على  -كتابا وسنة–لإلنسان، فهذا  عم بايل قوعا، ألن الشرا 

لكدددن هدددذا الر،دددل . الللدددق اللددداص كمدددا بيندددا  وشدددرحنا  فدددي الفصدددل األول

المفتر  لما كان يعلم هذ  الحقيقة وهراد هن يحدرف الشدرا هنكرهدا المحرف 

و عم هن الشدرا لدم يقلهدا وإنمدا التفسديرات التراعيدة هدي التدي قالدت بدالللق 

و عمه هذا بايل قوعا، ألن ما قالده الصدحابة والتدابعون . اللاص لإلنسان 

ومددن بعدددهم مددن المفسددرين فددي قددولهم بددالللق اللدداص هخددذو  مددن الشددرا 

فمدددن هدددو . اشددرة ولدددم يكددن ا،تهدددادا مدددنهم، وال هخددذو  مدددن اكسددرائيلياتمب

المحرف والملالف للشرا ؟، إنه عمرو شدريف، فلمدا آمدن بلرافدة التودور 

العيددو  تسددل  علددى الشددرا بددالتحريف والتالعددب وافتددرى علددى السددلف 

 .  !!ويعن فيهم انتصارا لعقيدته التوورية 

 

ر،ل هنه ُمحرف للعلم والشرا ، وهنه خالف وبناًء على الو فليعلم هذا ال     

محكمات الشرا وتعلدق بتدأويالت تحريفيدة انتصدارا لتووريتده ، وهدو لديس 

من الراسلين فدي العلدم الدذين مددحهم الشدرا، وإنمدا هدو مدن الراسدلين فدي 

دا الَّدِذيَن فدي :))التقية والتالعب والتأويل الفاسد، ويصدق عليه قوله تعالى فَأَمَّ

َ ْي   فَيَتَّبُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتَِ اء اْلفِْتنَِة َواْبتَِ اء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَدهُ  قُلُوبِِهمْ 

اِسُلوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِدِه ُكدلٌّ ِمدْن ِعندِد َربِنَدا َوَمدا يَدذَّكَُّر إاِلَّ  ُ َوالرَّ إاِلَّ هللاص

وير،ددى مددن هددذا الر،ددل هن يحتددرم نفسدده ((.  1: آل عمددران()هُْولُددوْا األْلبَددابِ 

وعقلددده وبيدددر  مدددن النددداو وال يُحدددرف العلدددم والشدددرا مدددن ا،دددل عقيدتددده 

وبما هنه اعتقد انه ُمتودور مدن حيدوان وامتدداد للحيواندات ، فلديكن .التوورية

هو كذلو وال يحق له هن يجعل المسلمين مثله من الحيواندات، فهدم يدأبون هن 

لدده مددن ،هددة؛  وال يحددق لدده مددن ،هددة اخددرى هن يحددرف الشددرا يكونددوا مث

فالشرا ال يقدول بحيوانيدة . ويفتر  عليه بدعوى هنه يقول بحيوانية اكنسان 

 .اكنسان، وإنما يقول بللقه وإنسانيته ،سدا وروحا 

وبما هن األمدر كدذلو فدإن كدان هدذا الر،دل يحتدرم العقدل والعلدم والشدرا     

نفسه ويترا،دع عدن قولده بلرافدة التودور العيدو   والناو فعليه هن يرا،ع
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وامدا إن هبدى . وفي تحريفه للشرا ويعنه في الصحابة والسدلف مدن بعددهم 

الترا،ع وهصدر علدى قولده بدالتوور العيدو ، فليبقدى هدو علدى حيوانيتده ، 

وليقددرر مددا يقولدده الشددرا والعلددم عددن خلددق اكنسددان بحيدداد وموضددوعية، عددم 

سددتر بهمددا مددن ،هددة، ولدديعلن بصددراحة وشددجاعة يتركهمددا  لحالهمددا وال يت

 . !!!!عقيدته التوورية الحيوانية الملالفة للعلم والشرا من ،هة هخرى

 

ادعدددى : -مدددن تحريفدددات الر،دددل وم الواتددده -المثاااال الحاااادي والعشااارون  

 التوور  عمرو شريف التودور  هنده بمدا هن العلدم هعبدت التودور العيدو 

فدق مدع قدول العلدم انوالقدا مدن المقولدة فإنه يجب تأويدل نصدوص الدوحي لتت

إاا تعارضددت حقيقددة علميددة مددع فهمنددا لددنل قرآنددي فينب ددي : )) التددي تقددول

 . 1((تأويل النل

هوال ، ال يصدد   االعتمدداد علدى تلددو المقولددة فدي القددول بددالتوور  :أقاول      

العيو  ألن التوور الممعوم ليس حقيقة علمية، وإنما هو وهدم مدن هوهدام 

ن وخرافة باسم العلم وقد قامدت األدلدة القوعيدة العليميدة والشدرعية التووريي

 . على بوالن القول به كما بينا  في الفصليصن السابقيصن

عانيددا ال يصدد  افتددراج امكانيددة حدددوث تعددارج وتندداقض بددين الحقيقددة    

فدإن توهمندا . العلمية والوحي الصدحي  ألنده يسدتحيل هن يحددث بينهمدا الدو 

هن الحقيقدة العلميدة ليسدت كدذلو، وإنمدا هدي مجدرد ره ، او حدوعه فهدو إمدا 

. فرضية، هو ن رية، وإما هن النل ليس صحيحا، هو هننا هخواندا فدي فهمده 

وفي كل هذ  الحاالت ال يص  تأويل النل تأويال فاسدا كخرا،ه عن هصله 

، خاصددة فددي همددر هددو مددن قوعيددات ديددن االسددالم كموضددوا خلددق اكنسددان، 

وعا ال يحتمدل ه  تأويدل آخدر وفدق الفهدم الشدامل والصدحي  فاألمر واض  ق

إاا : )) وعليه فإن تلو المقولة .  -عليه السالم–للنصوص المتعلقة بللق آدم 

، ال 2((تعارضت حقيقدة علميدة مدع فهمندا لدنل قرآندي فينب دي تأويدل الدنل

يص  القول بها وال توبيقها ألن فهمندا لهدا لديس حجدة علدى الدنل وعليده ال 

تأويله بالتأويل التحريفي، وإنما يجب علينا التأكد من الحقيقة العلميدة، يص  

عدم مدن فهمندا لهددا وللدنل فدإن تدم هددذا بوريقدة صدحيحة فيسدتحيل هن يحدددث 

ممدا يعندي هن .تناقض بين العلدم والشدرا وال بدين فهمندا وبدين الشدرا والعلدم

رعي تلددو المقولددة ال يصدد  االخددذ بهددا فددي قولهددا بو،ددوب تأويددل الددنل الشدد

 .تأويال ملالفا لما قرر  النل المعني والنصوص األخرى

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  11: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 25، 24،  11: ، ص 2115القاهرة، 
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إن الر،ل كما هنه لم يأخذ قوله بالتوور العيو  من العلدم فإنده لدم :  عالثا   

ألن توور  الممعوم ال و،ود لده فدي الشدرا قوعدا، . يأخذ  من الشرا هييا

وب وإنما هخدذ  مدن مدماعم التودوريين وهبداييلهم وهوهدامهم التدي هلبسدوها عد

عددم هن الر،ددل بعددد الددو  عددم هن العلددم يقددول بددالتوور . العلددم  ورا وبهتانددا 

العيو  ومنه تسدل  علدى الدوحي بدالتحريف والت لدي  واالفتدراء واكبفدال 

لكنده لدم يدتمكن . ليجعل نصوصه تتفق قصدرا مدع خرافدة التودور العيدو  

مدع بدين من الو ولم تستقم له تحريفاته وبقي متناقيا ومتلبوا في سعيه للج

ولددو كددان التوددور  . العلددم والشددرا وبددين قولدده بلرافددة التوددور العيددو 

عمرو شريف موضوعيا مدع نفسده ومدع العلدم والشدرا لكدان عليده هن يقدرر 

هوال الحقيقة الشرعية القوعية وهي هن االنسان خلق خلقا خاصا ولم يتودور 

يدتدده مددن حيددوان، عددم عانيددا يعلددن صددراحة رفيدده لمددا قالدده الشددرا تمسددكا بعق

فهذا هو الموقف الذ  كان عليه هن يتلذ  لو . التوورية ويتر  الشرا لحاله

لكنده لدم يفعدل الدو وفيدل التسدتر . كان موضوعيا وصادقا مع نفسه وبيدر 

بالعلم والشرا  ورا وبهتانا انتصارا للرافة التوور، ألنه يعلدم يقيندا انده إن 

علدم والشدرا، وت هدر لم يتستر بهمدا فسديفقد كدل شديء وتنكشدف تحريفاتده لل

والحقيقة إن هذا الر،ل إما هنه ،اهدل ، وإمدا هنده .م الواته وتيليالته للناو

مريض يعاني من ا مة نفسية وفكريدة ،علتده منهممدا امدام مدماعم وشدبهات 

وإما هنه صاحب هوى قال بلرافة التوور ل اية في نفسه يعمل . التووريين 

،هدة مدن الجهدات المعاديدة لإلسدالم وإما هنه ُمكلف بمهمة مدن . على تحقيقها

 .  !!المسلمين فهو يعمل على تنفيذها ُوفق ما ُخو  له

 
بعددما هظهدر التودور  عمدرو شدريف قولده : المثال الثااني والعشارون      

بالتوور العيو  متسترا بالعلم والشرا  ورا وبهتانا فإنه خصل الفصدل 

فلم يبده  بما قاله القرآن عن  لإلنسان في القرآن ،" ابي آدم" التاسع من كتابه

بده  بكالم ألبي حامد ال مالي عن حقيقدة اكنسدان قدرر فيده هن اكنسان وإنما 

عدم قدرر . حقيقة اكنسان هي قلبه ال ،سد  من دون هن يذكر ه  دليل شدرعي

حقيقة االنسدان هدو القلدب الدذ  هدو الدروح، والدذ  هدو )) عمرو شريف هن 

لقد صرنا هناسديص بهدذ  اللويفدة المدركدة العالمدة  ...النفس ، والذ  هو العقل 

المدددر  العددالم ... وهددذا القلددب هددو . العارفددة ولدديس بجارحددة مددن الجددوارح 

: )) وقدال هييدا.1((العارف وهو الملايَب والموالَدب والمعاتَدب والمعاقدَب 

ينب ي هن يستحير المفسرون للقرآن الكريم ما يقوله اكمام ال مالي من هننا 

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . وما بعدها  234: ، ص 2115القاهرة، 
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وان الجسدد رفيدق الدروح وإلدى ... نا منملتنا بالروح ولديس بدالجوارح قد بل 

امددا واألمددر . هصددله الوينددي تُنسددب ال رائددم والشددهوات والرببددات الحيوانيددة

كذلو فما العجب في هن تتشابه نشأة ،سد اكنسان مع نشأة الكائنات األخرى 

 . 1((األدنى منه ؟

لم وتالعب به انتصارا للتودور هوال، هذا الر،ل بعدما حرف الع :أقول      

الممعددوم واصددل هنددا تحريفدده للشددرا ، فبعدددما قددرر هن اكنسددان توددور مددن 

الحيوان ،اء هنا ليقول لنا هن اكنسدان حيدوان بجسدد  وإنسدان بروحده وقلبده 

وإنمدا هورد . قال الو من دون ه  دليل مدن شدرا وال عقدل وال علدم . وعقله

وفعلده . هو،م  وو،هده تو،يهدا تووريداكالم ال مالي عم علق عليه وشرحه و

هذا بايل قوعا فدال قيمدة لكالمده وكدالم ال مالدي ألن ال مالدي فسدر اكنسدان 

، وعمرو شدريف ،مدع بدين التفسدير 2تفسيرا صوفيا قائما على وحدة الو،ود

التوددور  والصددوفي،وهبعد التفسددير الشددرعي المتوددابق مددع بدددائع العقددول 

 . وحقائق العلوم

يحق لعمرو شريف ان يتكلم عن اكنسان في الشرا عم يبده كالمه ال : عانيا   

بكالم ألبي حامد ال مالي ويجعل الشرا تابعا له، وإنما يجب عليه هن يتدر  

اهواء  وظنونه ويتكلم عن الدو باييدات القرآنيدة واألحاديدث الصدحيحة ألن 

إن وال قيمددة لكددالم البشددر إن خالفهمددا، وحتددى و. الشددرا يُ خددذ منهمددا فقدد 

 .وافقهما فال يتقدم عليهما 

إن حقيقة اكنسان ومكانته في الشرا ليست في القلب وال الروح وال : عالثا   

العقل وإنمدا هدي فدي اكنسدان كلده بجسدمه ولحمده وعقلده وروحده وهدذا همدر 

فقدد خدل هللا تعدالى اكنسدان بجسدد  وروحده . عابت شدرعا بنصدوص كثيدرة

، فيه من روحه، وهسدجد لده المالئكدة وسدلر وعقله بالتكريم فللقه بيديه ونف

فدال إنسدان .  له ما فدي السدموات واألرج وفيدله علدى كثيدر مدن مللوقاتده

. بجسد دون روح ،وال إنسان بروح دون ،سد ، هذا حاله في الدنيا وايخرة

فاكنسددان صددار إنسددانا لدديس كمددا  عددم الر،ددل وإنمددا صددار إنسددانا بالمددادة 

نسان عدارف وفداهم ومعاتدب ومعاقدب بجسدمه واك. والروح وليس بأحدهما 

إنده يتعمدد التحريدف عدن . وروحه معا ولديس بروحده فقد  كمدا  عدم الر،دل

 . سابق إصرار وترصد 

 

إن من م الوات هذا الر،ل وانتها يته هنه عندما و،د األحاديث : ورابعا    

 النبوية وهقوال الصحابة والسلف من بعددهم تتودابق مدع مدا قالده القدرآن بدأن

                                                 
1
 .335: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
2
التيليل والتحريف في كتاب إحياء علوم الدين ألبي حامد ال مالي، والكتاب : ال مالي بوحدة الو،ود هن ر كتابنا عن قول هبي حامد 

 .منشور إلكترونيا
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اكنسان ُخلق خلقا خاصدا ولدم يتودور مدن حيدوان ، فإنده ،علهدا وراء ظهدر  

و عددم هنهددا إسددرائيليات وتراعيددات، وعندددما و،دددا كالمددا عنددد ال مالددي يفيددد  

فلمدااا قبدل . اعتمد عليه مع هنه بير صحي  ،وال يدل على التوور الممعدوم

والصدوفيات  رهيه مع هنه ملدالف للشدرا ؟، ولمدااا لدم يلحقده باكسدرائيليات

فالر،ل كما تعامل مع العلم والشرا بهوا  تعامل به هييا في . والتراعيات ؟ 

بدل وصدل . موقفه من األحاديث النبوية وهقوال الصحابة والسلف مدن بعددهم

به هوا  وتعصبه للبايل هنه هو،ب على من يفسر القرآن هن يستحيدر قدول 

كددل آيددات خلددق  ال مالددي ولددم يو،ددب علددى نفسدده وعلددى بيددر  هن يستحيددر

اكنسان في القرآن لتفسر نفسها بنفسها هوال ،  عم يفسرها باألحاديدث النبويدة 

. عانيا ، عم باقوال الصدحابة والسدلف عالثدا، عدم بحقدائق العقدول والعلدوم رابعدا

هددذا هددو المددنهج الصددحي  فددي تفسددير القددرآن لكددن هددذا الر،ددل التوددور  

ولددم يلتددمم بددالمنهج العلمددي المددريض الم ددال   بعدددما حددرف العلددم والشددرا 

الصددحي  فددي االسددتدالل انتصددارا للرافددة التوددور هو،ددب علددى المفسددرين 

للقرآن هن يستحيروا كالم ال مالي المذكور هعال  والملالف للشرا والعلم 

 .  !! معا

إن من تحريفات الر،دل وم الواتده هييدا هنده ليبدرر موقفده وره  : خامسا  

م األصددل الوينددي  لإلنسددان  بدددعوى هندده تددراب، ومنبددع ال رائددم ال مالددي  قَددمص

والشهوات من ،هة ، عم بال  القارئ ودلدس عليده واسدتعوفه واسدت فله مدن 

ن مددن مكانددة ،سددد اكنسددان و،علدده مشددابها لجسددد  ،هددة اخددرى عندددما هددوص

وكالمدده هددذا بايددل ومددردود عليدده وهددو مددن تلبيسدداته . الحيددوان نشددأة ومددادة 

وال إنسددان بددال ،سددد، وال إنسددان بددال  وخداعدده، ألن اكنسددان ،سددد وروح،

واكنسدان ُخلدق خلقدا خاصدا ،معدا بدين . روح، والجسد لديس عيبدا وال نقصدا

ولهددذا ال . التدراب والدروح، بهمددا يعديش فددي الددنيا وبهمددا سديللد فددي ايخدرة

يصدد  هن نقددمم الجسددد وال هن نل يدده وال هن نسددو  بددين خلددق ،سددد اكنسددان 

وعليدده فددال عبددرة وال قيمددة . ق ،سددد الحيددوان الددذ  خلقدده هللا بيديدده وبددين خلدد

لتسدداالل عمددرو شددريف وتعجبدده ، ألن األمددر ال يتعلددق بالتعجددب مددن عدمدده، 

. وإنما يتعلق بما قاله الشرا والعلم في خلق األحيداء عامدة واكنسدان خاصدة

وبما هنهما هعبتا  الللدق ال التودور كمدا بيندا  فدي الفصدلين السدابقيصن فدال قيمدة 

وعليه فإن التسوية بين خلق ،سدد اكنسدان والحيدوان . الستنكار لتعجبه وال 

فالعجدب مدن هدذا . هي كذب وتحريف ، ألنها ملالفة للعلم والشرا والواقدع 

 . !!الر،ل التوور  المحرف الملال  وليس مما تعجب منه 
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على التوور  عمرو شريف هن ال ينسى وال يتناسى هن الحيوان : سادسا    

و اييا له روح يعقل ويفهم بها ويعبد بها هللا تعالى كاكنسدان كما له ،سد فه

فليس اكنسان فق  هو الذ  له روح، فالحيوان اييا مثلنا له روح تتودابق . 

مع يبيعته الحيوانيته وتتناسب معها وبها يعبد بها هللا تعالى هكثدر ممدا يعبدد  

ْرِج َوالَ يَددائِرؤ يَِويددُر َوَمددا ِمددن َدآبَّددةؤ فِددي األَ : )) قددال تعددالى. كثيددر مددن الندداو

ْينَدددا فِدددي الِكتَددداِب ِمدددن َشدددْيءؤ عُدددمَّ إِلَدددى َربِِهدددْم  دددا فَرَّ بَِجنَاَحْيدددِه إاِلَّ هَُمدددم  هَْمثَدددالُُكم مَّ

ْبُع َواألَْرُج َوَمن فِيِهنَّ ))،و((38: األنعام ()يُْحَشُرونَ  تَُسبُِ  لَهُ السََّماَواُت السَّ

َسددبُِ  بَِحْمددَدِ  َولَددـِكن الَّ تَْفقَهُددوَن تَْسددبِيَحهُْم إِنَّددهُ َكدداَن َحلِيمدداً َوإِن ِمددن َشددْيءؤ إاِلَّ يُ 

وفي الحيوانات من هو هفقه وهكثر التماما بالشرا (( . 44: اكسراء()َبفُوراً 

منها مثال الهددد ، إنده عدالم . من كثير من العلماء المت اهرين بالعلم والتدين 

فَقَداَل : ))   -عليده السدالم–ل لنبدي هللا سدليمان وفقيه وداعية ، فان ر مدااا قدا

هََحوُت بَِما لَدْم تُِحدْ  بِدِه َوِ،ْ تُدَو ِمدن َسدبَإؤ بِنَبَدإؤ يَقِدينؤ إِنِدي َوَ،ددُت اْمدَرهَةً تَْملُِكهُدْم 

دْمِس  َوهُوتِيَْت ِمن ُكِل َشدْيءؤ َولَهَدا َعدْرر  َعِ ديم  َوَ،ددتُهَا َوقَْوَمهَدا يَْسدُجُدوَن لِلشَّ

دبِيِل فَهُدْم اَل يَْهتَدُدوَن  مِ  ِ َوَ يََّن لَهُُم الشَّْيوَاُن هَْعَمالَهُْم فََصددَّهُْم َعدِن السَّ ن ُدوِن هللاَّ

دَماَواِت َواأْلَْرِج َويَْعلَدُم َمدا تُْلفُدوَن  ِ الَِّذ  يُْلِرُ  اْلَلْبَء فِي السَّ هاَلَّ يَْسُجُدوا هلِلَّ

ُ اَل إِلَهَ  وبهدذا ((. 22 -22:النمدل()إاِلَّ هُدَو َرُب اْلَعدْرِر اْلَعِ ديمِ  َوَما تُْعلِنُوَن هللاَّ

يسددق   عددم التوددور  عمددرو شددريف فيمددا قالدده عددن الجسددد والددروح عنددد 

 .اكنسان والحيوان

   

عنددما تكلدم  :-من تحريفات الر،ل وم الواته - الثالث والعشرون المثال    

ه الللدق توبيقدا التوور  عمرو شريف عن منهجده فدي البحدث عدن كيدف بدد

ُ يُنِشدُ  ))ل ية الكريمة  قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِج فَان ُُروا َكْيَف بََدهَ اْلَلْلَق عُدمَّ هللاَّ

َ َعلَى ُكِل َشْيءؤ قَدِدير   فكدان ممدا قالده ((. 21: العنكبدوت()النَّْشأَةَ اْيِخَرةَ إِنَّ هللاَّ

ونعلم هن هللا هوكل امر . 1((ندر  مجال كل من العلم والدين )) هنه يجب هن 

معرفددددة كيددددف بدددددا الللددددق هوكلدددده للعلمدددداء البدددداحثين فددددي علددددوم األرج 

الصددحي  للتعامددل مددع القيددايا العلميددة التددي )) وان المددنهج  .2والمللوقددات

هن يولع المفسرون علدى كلمدة العلدم فدي هدذ  " تعرج لها القرآن الكريم هو

وصددل إليدده العلمدداء مددن  القيددية، عددم يفهمددوا اييددة القرآنيددة فددي ضددوء مددا

 .3((حقائق
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)) ، وعلينددا هن نعلددم هن 1((ال نقلددل مددن شددأن العلدم وكلمتدده )) وينب دي هن     

،هود العلماء الشاقة الدالوبة لفهم الكون والحياة من حولهم ، إنما هي قدراءة 

لدن  -كتداب هللا المسدوور -وال شو هن القدرآن الكدريم... لكتاب هللا المن ور  

فصداحب هدذا الكدالم هدو خدالق ... يقة واحدة مدن حقدائق العلدم يلتلف مع حق

  .2((هذا الكون

ال ينب ي : )) ومن اليواب  التي اقترحها الر،ل لفهم الدين والعلم، قوله     

. ان نُنصددب مددن فهمنددا ييددات كتدداب هللا َحكمددا فددي قيددايا علميددة ُمتلصصددة

الكريم في ن ريدة كثيرا ما يُورح على ر،ال الدين س ال حول ره  القرآن 

التوور، إن هذا س ال يُورح على بير ُمتلصل ، إنه تماما كأن هسأل عن 

وإاا يُدرح السد ال فينب دي ان ! ره  القرآن في عال  مرج كذا بدواء كدذا 

، وههل ((43: النحل ()فَاْسأَلُوْا هَْهَل الِذْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمونَ ))تكون اك،ابة 

 . 3((العلم المتلصصون فيه الذكر هنا هم ههل

 

كالم الر،ل فيه حدق وبايدل، لكنده مو،ده تو،يهدا تووريدا ل ايدات : هقول    

فددي نفددس الر،ددل، فهددي هقددوال مبيتددة وملودد  لهددا سددلفا عددن سددابق إصددرار 

ألنه اوال يجب هن نعلدم هن ديدن اكسدالم يشدمل . وترصد لتحقيق تلو ال ايات

فكمدا تكلدم عدن خلدق الكدون واألحيداء كل مجاالت الحياة في الدنيا وايخدرة، 

ا للحيدداة روحددا وفكددرا  فقددد تكلددم عددن نهايتدده والمعدداد األخددرو ، وكمددا شددرص

وسلوكا ، فإنه تكلم هييا عن هصول العلوم اكنسانية والوبيعيدة ووضدع لهدا 

هصوال تحكمهدا وتو،ههدا وتشدجعها وترعاهدا وتحميهدا مدن االنحرافدات مدن 

فمجدال ديدن . تقدف همامهدا مدن ،هدة هخدرى ،هة، وال تعوقها وال تعولها وال

. اكسالم واسدع ،ددا يشدمل الددنيا وايخدرة، والددين والعلدم ، والددين والدولدة

واما مجال العلم الوبيعي فهو محدود ،دا بالمقارنة إلى مجال ديدن اكسدالم، 

بددل إن علددوم الوبيعددة بموضددوعها ومنهجهددا هددي ،ددمء مددن الدددين مددن ناحيددة 

دين الحددق ُمتيددمن ألصددول علددوم الوبيعددة ومهدديمن فالدد. األصددول األساسددية

عليها ومو،ه لها، وليست هي التي تتيدمنه وال هدي التدي تو،هده، وال هدي 

وهذا خالف ما هراد الر،ل هن يقرر  بكالمه السدابق ليجدد . التي تهيمن عليه

وسدديلة يتسددل  بهددا علددى العلددم والشددرا ويحرفهمددا عندددما يلالفاندده انتصددارا 

 .  لعقيدته التوورية

صددحي  إن هللا تعددالى حددث العلمدداء علددى السددير فددي األرج لمعرفددة : عانيددا  

كيف بده الللق، لكن ال يص  هن يقال بأن هللا هوكل همر معرفدة بدايدة الللدق 
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ال يصدد  ألن هللا تعددالى قبددل هن يامرنددا بددذلو . لعلمدداء األرج والمللوقددات

امرندددا باتباعددده هعواندددا العلدددم اليقيندددي المتعلدددق بللدددق الكدددون واألحيددداء، و

واالحتكام إليه من ،هة، وعلينا من ،هدة هخدرى هن نعتمدد عليده ونسدتنير بده 

عدم بعدد الدو حثندا علدى . في يلبنا لعلوم الوبيعة، كعلم الفيمياء وعلم األحياء

ارتياد الفياء والبحث عن كيف بده الللق باالعتماد على هصول الللق التي 

فقول الر،ل بايدل . ف العلم الصحي ،اء بها الوحي، وهي ال يُمكن ان تلال

 .وافتراء على هللا ، قاله ل ايات في نفسه

 

إن المنهج الصحي  فدي التعامدل مدع القيدايا العلميدة التدي تعدرج : عالثا     

لها القرآن ليس محصورا فيما قاله الر،ل بأن يولع المفسرون على مدا قالده 

القددرآن المتعلقددة بتلددو  العلددم فيهددا عددم بعددد الددو علدديهم هن يفهمددوا بهددا آيددات

القيايا؛ وإنما المولوب اوال هن نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا مدن داخلده 

ألندده كتدداب محكددم وُمبددين ويفسددر نفسدده بنفسدده، عددم نفهمدده بالسددنة الصددحيحة 

. الموافقة له، عم بما ه،مع عليده الصدحابة، عدم نقدره  بحقدائق العقدول والعلدوم

لكدن هدذا ال يمندع مدن ان يبدده . لقرآن وتفسير هذا هو المنهج السليم في فهم ا

العالم بفهم حقائق العلم فهما صحيحا عم يأتي بعدها إلى القدرآن ويفهمده فهمدا 

ويُمكن يخر هن يبده بفهدم القدرآن بحقدائق . صحيحا وفق المنهج الذ  اكرنا 

العقل  بشري هن يفهمه فهما صحيحا وفق هصدول الفهدم عدم بعددها ينتقدل إلدى 

لكدن المولدوب هنده . لصحيحة، هو إلى العلم الوبيعي، هو هقوال السلفالسنة ا

في كل الحاالت يجب االلتمام بالفهم الصحي  للوحي بال تحريف وال تالعب 

 .وال انتقاء وال ابفال

 

نعددم يجددب هن نهددتم بددالعلم ونوفيدده حقدده وال نقممدده، لكددن مددن ،هددة : رابعددا    

التقدديس وتحكيمده بحدق وب يدر  اخرى يجب هن ال نبال  في تع يمده إلدى حدد

كما هنه يجب ان ال يسدت له العلمداء للتسدل  . حق في الوحي، وفي كل همورنا

ال . بدده علددى ملددالفيهم، وال ليعوددوا هنفسددهم مكانددة ال يسددتحقونها باسددم العلددم 

يصددد  الدددو ألن العلدددم هدددو وسددديلة بشدددرية محددددودة ونسدددبية فيهدددا اللودددأ 

قة، ويجب التفريق بين هذ  المراتدب والصواب، والفرضية والن رية والحقي

وقدد هعبتدت تجدارب العلدم ماضديا وحاضدرا هن . فهي ليست في در،دة واحددة

كثيرا من المعويات العلمية التي اعتقد العلماء هنها صحيحة تبين فدي النهايدة 

منهدا مدثال هن كثيدرا مدن العلمداء .هنها ليست كدذلو، إمدا بدالرفض هو بالتعدديل

ون بأ ليددة الكددون، لكددن تبددين فددي النهايددة عدددم صددحة والفالسددفة كددانوا يقولدد

 . قولهم، وهن الكون له بداية ومللوق من عدم وسائر إلى الموال
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الشو هن علماء الوبيعة قد بذلوا ،هودا كبيرة وميدنية لتودوير  :خامسا     

علوم الوبيعة، وهدذ  سدنة الحيداة ولديس الدو خاصدا بهدم فكدل الدذين يعملدون 

ومدع . يحون لتحقيق مصالحهم وباياتهم فدي هدذ  الددنيايُعانون ويتعبون وي

اعترافنا بما بذله العلماء خدمة للعلم فيجب  هن نحتداي مدن كثيدر مدنهم ، فهدم 

ك يددرهم مددن الندداو لهددم عقائدددهم ومصددالحهم، وكثيددرا مددا يدسددون هفكددارهم 

. الدينيددة والفلسددفية فددي علددومهم وينتصددرون لهددا ويحرفددون العلددم مددن ه،لهددا

شهادة الفيميائي الكبيدر محجدوب يده عبيدد، فقدد حدذصر مدن همثدال وي كد الو 

إنهددا : يجددب هن نددر  هددذ  السدمة المهمددة فدي الكتابددة العلميدة):)هد الء بقولده

تعكس عقائد فلسفية خفية للباحثين والمد لفين ال تقتيديها باليدرورة النتدائج 

ابع ما يُكتب متى ما هدركنا هذا سهل علينا هن نُت. التجريبية التي يكتبون عنها

 .1((وما يُقال بحذر وتدقيق

ومن الو هييا هن من علماء الوبيعة من له ،هدود كبيدرة فدي خدمدة العلدم    

لكنه متعصب للبايل ومتبع لهدوا  انتصدارا لدينده وفلسدفته ، وال يتدورا مدن 

. ه،ل الو هن يلالف العقل والعلم ، ويدوو عليهمدا إن خالفدا دينده ومذهبيتده

لم  الملحد ،ور  وايلد إنه اعترف بالحقيقة لكنه رفض قبولهدا العا منهم مثال

:  )) ألنهددا توصددله إلددى اكيمددان بدداهلل، فرفيددها وهصددر علددى إلحدداد   ،وقددال

األول هو : عندما نأتي لمسألة هصل الحياة فإن همامنا احتمالين لكيفية نشأتها 

هلل ، ال النشوء التلقائي عن يريق التوور ، وايخر هو خلق ابداعي خدارق 

النشدوء التلقدائي تدم دحيده علميدا مندذ م دة سدنة ... يو،د همامندا خيدار عالدث 

هدذا مدا يقودندا علميدا لنتيجدة محتملدة . على يد باستور وسدبيلنماني وآخدرين 

لدن هقبدل هدذا . واحدة فق  وهي نشدوء الحيداة عدن يريدق الللدق االبدداعي هلل

لي اختددرت هن هُومددن بشدديء وبالتددا.  !!فلسددفيا ألنددي ال هريددد هن هُومددن بدداهلل

 .2(( !!مستحيل علميا وهو النشوء التلقائي عن يريق التوور
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رفدض االقدرار بدأن ( م 2114ت )ومنهم الفيميائي الملحد ،ون مادوكس    

الكون مللوق له بداية كما يقدول العلدم لديس ألن عندد  مدا يددعم موقفده وإنمدا 

 .1((يعوي حجية لره  المتدينين )) ألن القول بذلو 

 

جيولدو،ي التودور  سدتيفن ،دا  بولدد  إنده اعتدرف بعددم و،دود الومنهم   

حلقددات وسدديوة تووريددة بددين األحيدداء بندداًء علددى هدلددة السددجل الحفددر  لكندده 

رفض هن يعترف بالحقيقة العلمية وهي إعبات الللق اللاص ونفي التودور، 

وظددل متمسددكا بتووريتدده تعصددبا لهددا وحددث علددى االنتصددار لهددا بددالتموير 

إن السدجل ))  :مدن اللدو قولده فدي كتابده التداري، الوبيعدي .وال ش واللداا 

الجيولو،ي فيه نقل حاد وشدديد ا  انده بيدر مكتمدل علدى الو،ده المصدور 

واننا يجب بالتالي ان نحار  فياه ونُادخل التعاديالت فياه بطريقاة غيار عليه 

بدالربم مدن انندا ال : )) وقال هييا .2((مر ية حتى يظهر على الشكل الحالي

سلسدلة معقولدة لكنناا نساتطيع ان نختارع يال مباشرا على االنتقداالت نملو دل

 .3((من االشكال المتوسوة بين الكائنات الملتلفة وهسالفها 

ان بيدداب االدلددة :))وقددال فددي كتابدده الن ريددة الجديدددة المنبثقددة مددن التوددور   

األحفورية للمراحل المتوسوة بين الكائنات حقيقي وواقعدي حتدى فدي خيالندا 

كان بناء مراحال متوساطة للكا ناات مان قِبلناا يعتبار مشاكلة دا ماة لتالي وبا

 .4(( وملحة للتطور

ومنهم الوبيب الجراح التوور  عمرو شريف ، فهو بني عن التعريدف     

وله سجل حافل في إنكار حقائق الشرا والعلدم وتحريفهمدا انتصدارا لعقيدتده 

بيرا من هباييلده وتمويراتده التوورية من ،هة،وقد تيمن كتابنا هذا ،انبا ك

 . وم الواته للناو من ،هة هخرى

 

وال شددو هن كتدداب هللا تعددالى لددن يتندداقض مددع العلددم الصددحي  ، وال العلددم     

لكدن .الصحي  يتناقض مدع القدرآن الكدريم ألن كدال منهمدا مدن عندد هللا تعدالى

. شبهاتههذا الر،ل يتستر بهذا الكالم ليتسل  به على العلم والوحي بأهوائه و

وقد هقمنا عشرات األدلدة بأنده هدو الدذ  خدالف العلدم والدوحي فيمدا قالده عدن 

خرافة التوور العيو ، وليس الوحي هو الذ  خدالف العلدم الصدحي ، وال 

                                                 
1
 . 114-111: ، ص 2114، ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
2
مدونة ال لإللحاد ، على ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية: نقال عن  

 .الشبكة المعلوماتية
3
دونة ال لإللحاد ، على م، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية: نقال عن  

 .الشبكة المعلوماتية
4
مدونة ال لإللحاد ، على ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية: نقال عن  

 .الشبكة المعلوماتية
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العلددم هددو الددذ  خددالف الددوحي الصددحي ، ألندده يسددتحيل هن يلددالف هحدددهما 

 .ايخر

لدي  وتحريدف إن قولده األخيدر بيدر صدحي  فدي مع مده، وفيده ت  :سادسا  

للشددرا، ألن الددذين يتلصصددون فددي ديددن اكسددالم هددم مددن علمدداء اكسددالم 

وال يصدد  . وليسددوا مددن ر،ددال الدددين ، فهددذا اسددم كنسددي كمددا هددو معددروف

فقددد . وصددف مبددادئ وهحكددام ومفدداهيم وتشددريعات القددرآن بأنهددا آراء القددرآن

هبددا،  ، وهذا ال يصد  قولده((ره  القرآن : )) كرر الر،ل الو مرتيصن بقوله

فكدالم هللا . ألن القرآن وحي من عند هللا وهو حق وعلم وشريعة واكر ونور

علدم قوعدي ولدديس رهيدا وال يصدد  وصدفه بددذلو ، ألن كدالم البشددر هدو الددذ  

فهل الر،ل هخوأ فدي الدو، . يوصف بأنه ره  ألنه يحتمل اللوأ والصواب

 .  !!هو تعمد قوله ألنه ين ر إلى القرآن ن رة علمانية ؟؟

 

ال ينب ي هن نُنصب مدن فهمندا لكتداب هللا َحَكمدا فدي )) وال يص  قوله بأنه    

، ال يصدد  ألن كتدداب هللا علددم وحددق، ويجددب هن ((قيددايا علميددة متلصصددة

نحدددد الكددالم بدقددة وبشددروي واضددحة، فددإاا و،دددنا فددي القددرآن الكددريم همددرا 

م واضحا وهو معروف من الدين باليرورة وفهمنا  فهما صدحيحا كللدق آد

من تراب وبحلق خاص ، فهنا يحق لعالم الشريعة بدل ويجدب عليده هن يتلدذ 

من الو َحكما على ما يقولده علمداء الوبيعدة واكنسدان ، ومدن حقده هن يقدول 

الو ويعترج به على مدن يلالفده، بحكدم هنده هدو هييدا متلصدل فدي هدذا 

وفدددي هدددذ  الحالدددة . الموضدددوا،وليس خاصدددا بعلمددداء الوبيعدددة وال اكنسدددان

. حيل هن يلدالف الددوحي حقدائق العلددم، وال يحدق ألحددد ان يعتدرج عليددهيسدت

ألن عددالم الشددريعة يددتكلم بعلددم الددوحي وبتلصددل، وهددذا العلددم ال يُمكددن ان 

بدليل انه هعبتنا في كتابنا هذا توافق الوحي مع العلم فدي . يلالف علم الوبيعة

اهد نقض قدول التودوررين بلرافدة التودور العيدو ، وبيندا بعشدرات الشدو

واألدلددة م الوددات وتحريفددات عمددرو شددريف للعلددم والشددرا فددي انتصددار  

وبددذلو انكشددف هددذا الر،ددل واتيدد  هندده يتسددتر .للتوددور العيددو  الممعددوم

 .بالعلم والوحي  ورا وبهتانا 

 

وبما هن األمر كذلو فيجب هن يتعاون علمداء الشدرا والوبيعدة واكنسدان     

وكل يدرف يدتكلم بتلصصده، وال يحدق فيما يتعلق بالقيايا المشتركة بينهم 

أل  يرف هن يقصي ايخر ويحتكر الموضوا الدذ  يجمدع بيدنهم، ألن كدال 

لكن إن ُو،د همر سكت عنده الشدرا، هو لدم . منهم عالم ومتلصل في علمه

يفصدددله، فهندددا علدددى عدددالم الشدددريعة ان يسدددتعين ب يدددر  مدددن علمددداء الوبيعدددة 
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فدس األمدر ينوبدق علدى علمداء ون.واكنسان إن كان الموضوا يتعلق بعلمهدم

الوبيعدة واكنسدان فدإن اعترضدهم همددر ،وابده فدي الددين علديهم هن يسددتعينوا 

فدداألمر لدديس كمددا يرحدده الر،ددل، فقددد . بعلمدداء الدددين إن تولددب األمددر الددو

يرحه بوريقة مبيتة وملتويدة كقصداء علمداء الشدرا مدن هن يعرضدوا حكدم 

، وينفدددرد هدددو بمنهجددده الشدددرا فدددي خلدددق اكنسدددان ، وليبعددددهم مدددن يريقددده

الت ليوددي التحريفددي فددي قولدده بددالتوور العيددو ، فحددرف العلددم والشددرا 

 .انتصارا لعقيدته التوورية

 

عنددما قدال القدائلون بددالللق هن هللا : -الراباع والعشارون -المثاال األخيار     

تعالى خلص آدم بللق خاص ،سدا وروحا فللقه بيديه ونف، فيه من روحده، 

قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعدَو هَن تَْسدُجَد لَِمدا َخلَْقدُت بِيَدَد َّ : ))ه بيديه فقال عن خلقه ل

، هنكر الو عمرو شريف و عدم (( 15: ص ()هَْستَْكبَْرَت هَْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِينَ 

: )) هن هللا لددم يلددل آدم بددذلو الللددق ولدديس لدده فددي الددو خصوصددية، فقددال

فداهلل عدم و،دل . يدم كمدا تعتقددون إن هدذ  ليسدت خصوصدية : له الء نقول

ا َعِملَْت هَْيِدينَا هَْنَعاماً فَهُدْم لَهَدا ))خلق األنعام بأياديه  هََولَْم يََرْوا هَنَّا َخلَْقنَا لَهُْم ِممَّ

دددَماء بَنَْينَاهَدددا بِأَْيددددؤ َوإِنَّدددا ))،وبندددى السدددماء بأياديدده ((11: يدددس ()َمددالُِكونَ  َوالسَّ

إنهدددا يدددد القددددرة التدددي او،ددددت المللوقدددات (( . 41: الدددذاريات ()لَُموِسدددُعونَ 

 .1((،ميعا

 

قوله هذا فيه تحريدف وت لدي  وقلدة فهدم وعلدم، وفيده هييدا ،هدل : هقول      

إن القدرآن الكدريم ندل صدراحة بدأن هللا ، ألناه أوال .كبير بصفات هللا تعدالى

تعالى مع هنه ليس كمثله شيء وعلى كدل شديء قددير وُمتصدف بكدل صدفات 

ال، فلدده سددبحانه يددددان اعنتددان وليسددت لدده هيددددؤ، وال هيددادؤ ، بدددليل قولددده الكمدد

ِ َمْ لُولَدة  ُبلَّدْت هَْيدِديِهْم َولُِعنُدوْا بَِمدا قَدالُوْا بَدْل يَدَدا ُ :)) تعالى َوقَالَِت اْليَهُوُد يَدُد هللاص

ددا هُ  بِددَو َمْبُسددويَتَاِن يُنفِددُق َكْيددَف يََشدداُء َولَيَِميددَدنَّ َكثِيددراً ِمددْنهُم مَّ نددِمَل إِلَْيددَو ِمددن رَّ

قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعَو هَن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت ))،و(( 24: المائدة ()يُْ يَاناً َوُكْفراً 

، وفي الحدديث الصدحي  ان ((15: ص ()بِيََد َّ هَْستَْكبَْرَت هَْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِينَ 

المقسوين عند هللا على منابر من إن » : ))قال –عليه الصالة والسالم -النبي

الدذين يعددلون فدى حكمهدم  عن يمين الرحمن ع  وجل وكلتا يديه يمايننور 

وصددفة اليدددين ليسددت هددي صددفة القدددرة كمددا  عددم . 2((«وههلدديهم ومددا ولددوا 

عمرو شريف،فهما صدفتان ملتلفتدان ، فدال يتوابقدان وال همدا صدفة واحددة، 

                                                 
1
في موكب هبي : و عمرو شريف.  328: ش ص، هام 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 

 .23: ، ص 2115،  مكتبة النافذة ، القاهرة، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : آدم 
2
 .  4825: ، رقم1: ص 2الصحي ،   : مسلم  
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ق هللا تعدالى بينهمددا عنددما وصددف ولهدذا فددر. فكدل منهمدا تمثددل صدفة مسددتقلة

َ الَِّذ  َخلََق )) نفسهما بهما، فقال عن القدرة بأنه قادر وقدير  هَولَْم يََرْوْا هَنَّ هللاص

َولَدْو ))، و(( 44: اكسدراء ()السََّماَواِت َواألَْرَج قَداِدر  َعلَدى هَن يَْللُدَق ِمدْثلَهُمْ 

ُ لَددَذهََب بَِسددْمِعِهْم َوهَْبَصددا : البقددرة ()ِرِهْم إِنَّ هللاَّ َعلَددى ُكددِل َشددْيءؤ قَددِدير  َشدداء هللاص

َوقَالَدِت اْليَهُدوُد يَدُد : :)) ، وعن صفة اليديصن وصف هللا نفسده بهمدا بقولده((21

ِ َمْ لُولَة  ُبلَّْت هَْيِديِهْم َولُِعنُوْا بَِما قَالُوْا بَْل يَدَدا ُ َمْبُسدويَتَاِن يُنفِدُق َكْيدَف يََشداُء  هللاص

بِددَو يُْ يَاندداً َوُكْفددراً َولَ  ددا هُنددِمَل إِلَْيددَو ِمددن رَّ  24: المائدددة ()يَِميددَدنَّ َكثِيددراً ِمددْنهُم مَّ

قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعَو هَن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََد َّ هَْستَْكبَْرَت هَْم ُكنَت ِمدَن ))،و((

 . ((15: ص ()اْلَعالِينَ 

 

صد  تفسدير صدفة اليدديصن بصدفة القددرة، فكدل منهمدا فال يوبناًء على الو     

وهذا واض  عند من يفهم ويتدبر في األمدر . تمثل صفة مستقلة عن األخرى

بصدفتي اليدد والقددرة عندد  -وهلل المثدل األعلدى –ويُمكن تمثيله . بموضوعية 

البشر، فاكنسان مثال كما له صفة اليد ولها وظائف كثيرة فله هييدا هعيداء 

عدة وظائف تلتلف عن وظائف اليد وقد تتقايع معها، لكنها ربم هخرى لها 

. الددو  يبقددى لكددل عيددو  دور  وال ينددوب عددن األخددر بالبددا وال يحددل محلدده

واكنسان كما له قدرة بيديه فله قدرات هخرى بعقله ونفسه ور،ليه، و،سدمه 

 . كله

هََولَدْم ))لىإن ايية التي نفى بها الر،ل صفة اليدين ، وهدي قولده تعدا: عانيا   

ا َعِملَْت هَْيِدينَا هَْنَعاماً فَهُْم لَهَا َمالُِكونَ  ، فهي ((11: يس ()يََرْوا هَنَّا َخلَْقنَا لَهُْم ِممَّ

لم تُثبت هلل صفة اليد، وال اليَديصن، وال األيد ، وال نفت صفة اليدد وال اليَدديصن 

لكدن هللا عبصدر  وإنما نصت علدى هن هللا تعدالى هدو الدذ  خلدق األنعدام للبشدر،

، بمعندى ممدا فعلتده هندا، وممدا فعلندا  ((ممدا عملدت هيددينا : )) عن الو بقولده

وهذا األسلوب من هسداليب اللوداب فدي القدرآن الكدريم ول دة العدرب، . نحن

وفيه  تُنسب كل هفعال الفاعل إلى األيد  حتى وإن لم يفعلها بها، كأن يفعلها 

والشاهد علدى الدو  . ، هو بصفاته األخرىبلسانه هو قلبه، هو ر،ليه، او عينيه

ظَهََر اْلفََساُد فِي اْلبَِر َواْلبَْحِر بَِمدا َكَسدبَْت هَْيدِد  النَّداِو لِيُدِذيقَهُم : ))كقوله تعالى

َوَمددا هََصددابَُكم ِمددن ))، و(( 41: الددروم ()بَْعددَض الَّددِذ  َعِملُددوا لََعلَّهُددْم يَْرِ،ُعددونَ 

َالِدَو بَِمدا ))،و((31: الشدورى ()هَْيدِديُكْم َويَْعفُدو َعدن َكثِيدرؤ  ُمِصيبَةؤ فَبَِمدا َكَسدبَتْ 

َ لَددْيَس بِ َددالَّمؤ لِْلَعبِيدددِ  فمددع هن هللا ((. 182: آل عمددران()قَدددََّمْت هَْيددِديُكْم َوهَنَّ هللاص

تعالى يُحاسبنا عن كل هعمالنا التي اقترفناها بقلوبنا وعيوننا وهر،لنا وهيددينا 

بَِمددددا قَدددددََّمْت : ))سددددبحانه عبددددر عددددن كددددل هددددذا بقولدددده وبووننددددا إال اندددده 
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فواض  من الو هن فهم الر،ل ل يدة بيدر ((. فَبَِما َكَسبَْت هَْيِديُكمْ ))،و((هَْيِديُكمْ 

 .صحي ، وشاهد على تحريفه وتالعبه بها

 

 

ددددددَماء بَنَْينَاهَددددددا بِأَْيدددددددؤ َوإِنَّددددددا )): وهمددددددا استشددددددهاد  بقولدددددده تعددددددالى    َوالسَّ

، فهددو استشددهاد فددي بيددر محلدده، وال يصدد   ((41: الددذاريات ()لَُموِسددُعونَ 

" في هذ  اييدة ال تتوبداق مدع كلمدة " األيد " ألن كلمة. االستشهاد به هصال 

، (( 24: المائددة ()بَدْل يَدَدا ُ َمْبُسدويَتَانِ :)) فدي قولده تعدالى" يدا  " ، و"بيد 

معناهدا القدوة، وبهدذا فاأليدد . فنحن هنا همام عبارتين ملتلفتدين لف دا ومعندى 

، ه  هن هللا تعالى خلق السدماء وبناهدا 1فسرها ابن عباو ،والسد ، ومجاهد

علمدا بدأن األيدد . اما اليد هو اليدان فهما صفتان من صدفات هللا تعدالى،بقوته  

ا  ،و تأيصدد : في الل ة العربية ، معناها القوة ، و منه يقال  هيدد  تأييددا ، ه  قدوص

ى الشديء ، ه  تقدوص
فالر،ددل هخودأ فددي تفسدير  ل يتدين هو تعمددد الدو عنددادا . 2

 . وتحريفا انتصارا لعقيدته التوورية

خلدق )) ومما يشهد على الدو هييدا هن الر،دل كدرر مدرتين قولده بدأن هللا    

وتفسير  هذا ال يصد ، فكمدا . 3(( بأياديهبنى السماء )) ، و ((بأياديهاألنعام 

فإنه هخوأ هييدا باسدتلدامه " ، واليد "يد األ" هنه هخوأ ولم يفرق بين معنى 

ال تعندي اليدد كعيدو مدن هعيدائنا و،معهدا " األيداد " ألن " بأياديده" كلمة 

بمعني القوة، وإنما تعني  النعمة واكحسان وتقدديم " األيد"األيد ، وال تعني 

والشاهد على الو قول المفسر ابن كثير . الجميل والفيل والمعروف للناو

وكددان : ))عض خصدال وهعمدال اللليفددة هبدي بكدر الصدديق فقدالفدي اكدر  لدب

الصددديق، رضددي هللا عندده، معروفًددا بددالمعروف، لدده الفيددل واأليدداد  علددى 

 . 5وفي الل ة هن األياد  هي المعروف.  4((األقارب واأل،انب

وبددذلو يتبددين ،ليددا عدددم صددحة  عددم التوددور  عمددرو شددريف فددي نفيدده    

له الدذ  نفدى بده اتصداف هللا تعدالى بصدفة للصوصية خلق آدم ، وفساد تأوي

مما دل علدى ممارسدة الر،دل للتحريدف والت لدي  وقلده فهمده وعلمده .اليَديصن 

 . لتلو اييات ، هو هنه تعمد تحريفها انتصارا للرافة التوور العيو 

 

يُسددتنتج مندده هن التوددور  عمددرو شددريف مددارو وإنهاااء  لهااكا المبحااث    

باسددم الشددرا   -مثدداال 24هوردنددا مندده -ع ،ددداالتحريددف والت لددي  بشددكل واسدد

                                                 
1
 .  51: ص 1،    1444تفسير ابن كثير، دار ييبة، السعودية، : ابن كثير  

2
 .  14: ملتار الصحاح ، ص   

3
 .  328: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
4
 .  31: ص 2،    1444تفسير ابن كثير، دار ييبة، السعودية، : ابن كثير  

5
 .  115: ص 1القاموو المحي  ،   : الفيرو  آباد   
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وانوالقدا منهدا . وافتراًء عليه وتحريفا له انتصارا للرافة التودور العيدو 

ومن ا،لها ت اهر بالعلم والشرا  ورا وبهتانا وتسل  بهما على هيدات خلدق 

اكنسددان فددي القددرآن الكددريم بالتددأويالت التحريفيددة وضددرب بعيددها بددبعض 

لكن . ر التوور  في خلق األحياء عامة واكنسان خاصةليجعلها تقبل التفسي

محاوالته فشلت كلها ،ألن القرآن كتاب إلهدي ُمحكدم ُمبدين لدن يقبدل تدأويالت 

المحرفين والم الوين من ،هة،وكشفت هن التوور  عمرو شدريف محدرف 

وم ددال  كإخواندده التوددوررين مددن ،هددة عانيددة ،وهندده فاقددد لضمانددة العلميددة 

 .ا ينتصر به للرافة التوور العيو  من ،هة عالثةواألخالقية فيم

 

 :تحريفات ومغالطات وافتراءات بدعوى تجديد الفكر االسالمي: ثالثا

بعدما بينا هن التوور  عمرو شريف حرف العلم والشرا وتالعب بهمدا     

انتصدددارا لعقيدتددده التووريدددة، فدددإن الر،دددل حدددرف هييدددا ،انبدددا مدددن الفكدددر 

بددددعوى تجديدددد  ليواكدددب التودددورات العلميدددة  اكسدددالمي تاريلدددا وحاضدددرا

المعاصددرة حسددب  عمدده مددن ،هددة، وليجعلدده يقددول هو يقبددل بلرافددة التوددور 

والشدواهد علدى الدو كثيدرة ومتنوعدة، هاكدر منهدا . العيو  من ،هة هخرى

 : األمثلة ايتية

 عدددم التودددور  عمدددرو شدددريف هن عدددددا كبيدددرا مدددن العلمددداء : أولهاااا    

كسدددالميين قبدددل دارويدددن قدددالوا بدددالتوور العيدددو  والمفكدددرين والفالسدددة ا

وتكلموا عن مفهومه قالوا بدذلو انوالقدا مدن تدأملهم فدي آيدات القدرآن الكدريم 

واضددحا قويددا )) وقددد كددان يددرحهم لمفهددوم التوددور . وفددي الكائنددات الحيددة

مددنهم الجدداحب، وإخددوان الصددفا، وابددن . 1((مصددحوبا باالسددتدالالت المقنعددة

وقد اكدر الجداحب فدي كتابده الحيدوان هن . وابن خلدون مسكويه ، وابن سينا 

الكائنات تتصارا فيما بينهما من ه،ل البقاء، وهن البي دة تد عر فدي الكدائن )) 

الحددي، فتُحدددث فيدده تحددوال وتجعلدده نوعددا آخددر، ه  ان بعيددها يُشددتق مددن 

 .2((بعض

 

التوور  هوال، إن الحقيقة القوعية هي هنه ال القرآن الكريم تكلم عن :أقول    

العيو  من قريب وال من بعيدد ،وال واحدد مدن علمداء المسدلمين قدديما قدال 

وهدددذا الر،دددل محدددرف ومتالعدددب كعادتددده، ويتعمدددد الللددد  والتيدددليل .بددده

فهدو يتعمدد الللد  . واالفتراء على الناو انتصارا للرافة التوور العيدو  

                                                 
1
خرافة : و عمرو شريف. 85 – 84: ،   ص 2113نوفمبر ، ديسمبر / 1435لحاد، هدية مجلة األ هر، محرم وهم اك: عمرو شريف 

 . 118: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1اكلحاد ، ي 
2
وهم اكلحاد، : يفو عمرو شر.  118: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 

 . 85 – 84: ،   ص 2113نوفمبر ، ديسمبر / 1435هدية مجلة األ هر، محرم 
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وبدين بين ظاهرة التحول والت يدر فدي خلدق الكدون وظهدور األحيداء ونموهدا 

التوور العيو  الممعوم، وهو يتعمد الو تحريفا وت ليوا وتيدليال للنداو 

والدددو هن ال ددداهرة األولدددى معروفدددة شدددرعا . انتصدددارا لعقيدتددده التووريدددة

وُمشاهدة في الواقع من خالل ما نرا  من توالد ونمو األ،نة وتشدابه األحيداء 

العيدو ، وقدد  فيما بينها وهذ  ال اهرة تتم ضمن الللق اللاص ال التودور

سبق هن قررناها وشدرحناها بدالعلم والشدرا فدي الفصدل األول وبيندا هنهدا ال 

وهما ال اهرة الثانية وهي التي يقول بها الر،ل . تعني التوور العيو  هبدا 

ويدافع عنها وحرف الشرا والعلم من ه،لهدا فهدي خرافدة التودور العيدو  

لكدن . مداء المسدلمين المتقددمينالتي لم يقل بها شرا وال علم وال عالم من عل

هددذا الر،ددل يتسددتر ب دداهرة التحددول والت يددر فددي الكددون ليصددل إلددى القددول 

 .بلرافة التوور العيو 

بالنسبة لما نسدبه الر،دل إلدى الجداحب بأنده قدال بدالتوور العيدو ،  ثانيا    

في كتبه منهدا كتداب الحيدوان فلدم ه،دد لده عنه فهو  عم لم يثبت ، وقد بحثت 

ول فيه بالتوور العيو  من ،هة، وقدد عثدرت لده علدى هقدوال تثبدت قوال يق

لكن قبدل اكرهدا . قوله بالللق وتنفي قوله بالتوور العيو  من ،هة هخرى

هُشير هنا إلى هني عثرت على قول للجاحب ربما يحتج به عمرو شريف فيما 

ي ددل دهددراً ال  -اليعسددوب –والجعددل )) : نسددبه إلددى الجدداحب، مفدداد  اندده قددال

اح له عم ينبت له ،ناحان كالنمل الذ  ي بر دهراً ال ،نداح لده عدم ينبدت لده ،ن

قدد ت بدر حينداً بدال ه،نحدة،   -يرقات -،ناحان والو عند هلكته، والدعاميل

عم تصير فراشاً وبعوضاً، ولديس كدذلو الجدراد والدذبان، ألن ه،نحتهدا تنبدت 

ن خالدد هن على مقددار مدن العمدر ومدرور األيدام، و عدم عمامدة عدن يحيدى بد

وقوله هذا ال عالقة له بالتوور العيو  .  1((البربوث قد يستحيل بعوضة 

فهدو قدد وصدف . هصال، ألنه يصف يبيعة تلو األحياء وبعدض خصائصدها 

يبيعتها وِخلقتها التي ُخلقت عليها ولدم يقدل هنهدا تودورت عيدويا مدن كدائن 

د ايتيدة تنفدي والشدواه. فأين حكاية التوور العيدو  الممعومدة ؟. إلى آخر

 . عم الر،ل وتُثبت ما قلنا  

للجاحب هقوال صريحة في إعبات الللق اللداص لضحيداء ونفدي التودور      

: بقولده: العيو  الممعوم، منها قول الجاحب بالتوالد الذاتي لبعض األحياء

وكذلو القول في القمل الذ  إنََّمدا يُْللدق مدن َعدَرق اكنسدان، ومدن رائحتده ))

والقِدْرداُن يتللَّددق مددن عددَرق البعيددر، : قددال))و. 2((لددد ، وبلددار بدنددهووَسد،ِ ،

ومددن الوسدد، والددتلُو، بددالثُلُوي واألبددوال، كمددا يتللَّددق مددن ،لددد الكلددب، وكمددا 

                                                 
1
 . 111: ص 2كتاب الحيوان ،   : الجاحب 
2
 . 112: ص 2كتاب الحيوان ،   : الجاحب 
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يتللق القمدُل مدن عدرق اكنسدان ووَسدله، إاا انوبدق عليده عدوب  هو شدعر  هو 

ق بعدض الحيدوان خلد: )) وَعنَون مبحثا من كتابه الحيوان بعنوان. 1((.ريش

ونحدن قدد نجدد الجيدَف يللدق منهدا :))...، وقال هييدا ((من بير اكر وهنثى 

داِر النَّللدة وفيهدا، مدن ضدروب الللَدق ... الِديدان  وكذلو كُل ما تللق من ُ،مَّ

والوَّير، وهشبا  الوير، وهشبا  بنداِت َوردان، َوالدذ  يسدمَّى بالفارسدية فدااو، 

َرضة، َوبَنَداِت َوْردان الالتدي يللْقدن مدن األَ،دذاا وكالُسوو، والقوادح، واأل

واللشب والحشور، وقد نجد األَ   الدذ  يكدبس فيده الديُ، بلراسدان، كيدف 

ونجدد وْسد  ...يستحيل كله ضفاِدَا، وما الِيفدا بدأَدلص َعلَدى هللاص مدن الفَدرار

ان  -الدَّهناء  مَّ مع فدي وعلى ظهر مسجد الجا -وهي هوسع من الدِو ومن الصَّ

فاِدا ما ال يُحصدى عددُد ، ولديس هنَّ الدو كدان عدن اكدرؤ  بِب المور من اليَّ

َ َخلقها تلو الساعةَ من ِيباا تلو التُربَِة والدو المودر والدو  وهنثى، ولكنَّ هللاص

قدد نجدد المداء يميدد فدي ِدْ،لدةَ ...الهواِء المحيِ  بهما، وتلو الدِري  المتحِركدِة 

ون والحفائر التي تليها من األَرج، فيُْللق من الو المداِء والفُراِت فتنُم البو

السَّمُو الكثير، ولم يكن في تلو الحفائر الحدث، وال في بحدر تلدو األرضدين 

 .2...((شيء  من بيض السَّمو

 نكالديداإن قول الجاحب بالتوالد الذاتي لتلو األحياء التي هشار إليها : هقول  

ي علدى قدول الجداحب بدالللق وعددم قولده واليفادا وبيرهدا هدو دليدل قوعد

بالتوور العيو  الممعوم، ألن القول بالتوالد الذاتي هدو هددم كلدي لشدجرة 

فددأين التوددور العيددو  الددذ  نسددبه عمددرو . التوددور العيددو  الممعومددة

؟، ولمااا هبفل عمرو شريف قول الجاحب بالتوالد الذاتي  شريف إلى الر،ل

 . الذ  هو هدم للرافة التوور؟؟

ومنها هن الجداحب عنددما هشدار فدي سدياق كالمده إلدى اكنسدان اكدر بأنده      

لددم يتوددور مددن  األولفاكنسددان . 3((خلددق مددن تددرابهبددا  ))ُخلددق مددن نوفددة و

 .حيوان ألن ابا  األول خلق من تراب

نَسداَن ِمدن نُْوفَدةؤ " : ومنها هن الجاحب علدق علدى قولده تعدالى     إِنَّدا َخلَْقنَدا اْكِ

هُخر  منها آدَم : )) بقوله"  2: اكنسان -ا ؤ نَّْبتَلِيِه فََجَعْلنَا ُ َسِميعاً بَِصيراً هَْمشَ 

اَء وعيسى ابَن مريَم  آدم، وحواء، : بمعنى هنه يُستثنى من تلو ايية .4((وحوَّ

وعيسى ، ألن كدل واحدد مدنهم لدم يُللدق مدن نوفدة همشدا  ،معدت بدين نوفدة 

فدآدم وحدواء ُخلقدا مدن دون . ء مدن دون هب ، وإنما ُخلق هد الواألنثىالذكر 

ومعنى كالمده هن كدال مدن آدم .  هب وال هم، لكن عيسى ُخلق من هم دون هب 
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وحواء وعيسى خلق خلقا خاصا من دون هب ، وهذا يعني ان آدم لدم يتودور 

. من حيوان ونفس األمر ينوبق على حواء فهي لم تتودور مدن حيدوان هييدا

افة التودور مدا قدال الدو، ولفعدل كمدا فعدل عمدرو فلو كان الجاحب يقول بلر

 .قيدته التووريةعشريف عندما حرف الشرا  والعلم انتصارا ل

 

صلى هللا  -ويُروى عن النبِي : ))وآخرها هن الجاحب استدل بحديث فقال     

نِْعَمدددِت الَعمدددة لَُكدددم النَّللدددة ُخلقدددت ِمدددْن فيدددلة ييندددِة : هنددده قدددال -عليددده وسدددلم

ديث الذ  استدل به الجاحب يُثبدت الللدق اللداص يدم وينفدي هذا الح.1((آدم

وحتى النللدة هدي هييدا لدم تتودور عيدويا مدن . التوور العيو  الممعوم

 .كائن قبلها

وبذلو يتبدين هن الجداحب لدم يكدن يد من بلرافدة التودور العيدو  هصدال،    

وال هشار إليها مدن قريدب وال مدن بعيدد، وإنمدا التودور  عمدرو شدريف هدو 

 . ذ  افترى عليه ونسب إليه ما لم يقله ال

 

، فهم هييا لم يقولوا بدالتوور العيدو أما بالنسبة إلخوان الصفا، : ثالثا   

وربمدا . حرف كالمهم وو،هه تو،يها تووريا وإنما التوور  عمرو شريف

يحتج بما قالو  عن مراتب الكائنات وتدر،ها من المعادن والنبات والحيدوان 

قولهم هذا ال عالقدة لده بدالتوور العيدو  الممعدوم هصدال، لكن  .2واكنسان

تصدنيف لتلدو الكائندات من ،هة الفيل والمكانة ، وهو فهم تكلموا عن الو 

ي فددي الوبيعددة ، ولددم يتكلمددوا عددن وصددف للصائصددها ويبائعهددا كمددا هددو

فهددذا لددم .التوددور العيددو  الممعددوم وتحولهددا عيددويا إلددى كائنددات ،ديدددة

وينفيدان ان قولندا وال من بعيد، والشاهدان ايتيدان يُثبتد يُشيروا إليه من قريب

 : عم التوور  عمرو شريف

هحيداء كاملدة الللقدة، : إن إخوان الصفا قسموا األحياء إلى قسدميصن : هولهما  

 بددأن هخددي يددا واعلددم))  :قددالوا عددن القسددم األول. وهحيدداء ناقصددة الللقددة 

 ُوهنثدى اكدر مدن هوالً  الوين من كونها بدء كان كلها الللقة التامة الحيوانات

 وهنا ... وبحراً، وبرا و،بالً، سهالً  في األرج وانتشرت وتناسلت توالدت

. 3((هوالدهمدا وتناسدلت توالددا، عدم و و،تده، هبوالبشدر آدم هبوندا تكدون هيياً 

ن  واض  من كالمهم هنهم ،علوا كل نوا من هحياء القسم األول له بدايدة تكدوص

 . من اكر وانثى، ولم يتوور من حيوان سبقهفيها ابتداًء من يين 

                                                 
1
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يتعلق بأحياء القسم الثاني وهي التي تتوالد ااتيا ، وصفها : الشاهد الثاني   

 هذ  في الحركة، هذ  عن الحادعة الكائنات من)) : إخوان الصفا بقولهم 

 البنية، اليعيفة الللقة، الناقصة الحيوانات بعض كون المذكورة، المدة

 هييا يرى قد)) و،((العفونات  من تتولد التي والبرابيث والبقكالديدان 

 وما وسوو التمر اللل دود مثل نكاح وال نتا  بير من يتكون حيوان

فالقوم يقولون بالتوالد . 1((الو هشبه وما النداوات ومن العفونات من يتكون

الذاتي، وهو نقض للرافة التوور وهدم لشجرة التوور العيو  الممعومة 

. ألن من يقل بالتوالد الذاتي ال يُمكن هن يقل بالتوور العيو  . هساسها من

 . !!فأين ما نسبه التوور  عمرو شريف إلى إخوان الصفا  ورا وبهتانا؟؟

    

لم يقدل بدالتوور العيدو  هصدال، وإنمدا فالر،ل بالنسبة  لمسكويه  :رابعا  

ا ومكانتهددا تكلددم عددن هصددناف الكائنددات ومراتبهددا مددن ،هددة فيددلها وشددرفه

وإا قددد )) : مددن الددو قولدده . وخصائصددها الوبيعيددة كمددا فعددل إخددوان الصددفا

اكرنددا الللددق المحمددود ومددا ينب ددي هن ي خددذ بدده األحددداث والصددبيان فددنحن 

إلدى هن ينتهدي إلدى هقصدى  للحيدوان هوالواصفون ،ميدع القدوى التدي تحددث 

 ء علددى الكمددال فددي اكنسددانية فإنددو شددديد الحا،ددة إلددى معرفددة الددو لتبتددد

إن األ،سام : األ،سام الوبيعية : الترتيب الوبيعي في تقويم واحد منها فنقول

الوبيعية كلها تشتر  في الحد الذ  يعمها عم تتفاضدل بقبدول ايعدار الشدريفة 

فإن الجماد منها إاا قبل صورة مقبولة عند النداو . والصور التي تحدث فيها

فإاا بل  إلى هن . تقبل تلو الصورةصار بها هفيل من الوينة األولى التي ال 

  . 2((يقبل صورة النبات صار بميادة هذ  الصورة هفيل من الجماد 

 اال دوا هن ما ههدى منها إلى : نعود إلى اكر مراتب الحيوان فنقول)) و   

ويلب النسل وحفب الولد وتربيته واكشفاق عليه بالكن والعش واللباو كمدا 

ذيته إما بداللبن وإمدا بنقدل ال دذاء إليده فإنده هفيدل نشاهد فيما يلد ويبيض وت 

عدم ال تدمال هدذ  األحدوال تتمايدد فدي الحيدوان . مما ال يهتد  إلى شديء منهدا

حتى يقرب مدن هفدق اكنسدان فحين دذ يقبدل التأديدب ويصدير بقبولده لدضدب اا 

عم تتمايد هذ  الفيديلة فدي الحيواندات . فييلة يتميم بها من سائر الحيوانات

عم يصير من هذ  . يشرف بها ضروب الشرف كالفرو والبا   المعلمحتى 

المرتبة إلى مرتبة الحيوان الذ  يحداكي اكنسدان مدن تلقداء نفسده ويتشدبه بده 

من بير تعليم كالقردة وما هشبهها ويبل  من اكائها ، تستكفي في التأدب بدأن 
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ى تعدب ترى اكنسان يعمل عمال فتعمل مثلده مدن بيدر هن تحدو  اكنسدان إلد

بها ورياضة لها وهذ  باية هفق الحيوان التي هن تجاو ها وقبل  يادة يسيرة 

خر  بها عن هفقه وصار في هفق اكنسان الذ  يقبل العقل والتمييم والنودق 

فإاا بل  هذ  الرتبة تحر  إلى . وايالت التي يستعملها والصور التي تالئمها

ملكدات ومواهدب مدن هللا عدم المعارف واشتاق إلى العلوم وحدعت له قدوى و

و،ددل يقتدددر بهددا علددى الترقددي واكمعددان فددي هددذ  الرتبددة كمددا كددان الددو فددي 

المراتددب األخددرى التددي اكرناهددا، وهول هددذ  المراتددب مددن األفددق اكنسدداني 

 .1((المتصل بآخر الو األفق الحيواني

 

واضدد  مددن كددالم مسددكويه هندده لددم يقددل هن الكائنددات توددورت مددن  :أقااول   

ا نسب إليه التودور  عمدرو شدريف، وإنمدا صدنفها ووصدفها مدن بعيها كم

والشدواهد ايتيدة تُثبدت مدا قلتُده وتنفدي  عدم . ،هة مكانتها وشرفها ويبيعهتدا

 : الر،ل

وهذ  باية هفق الحيوان التي هن تجاو ها وقبدل  يدادة ))هولها قول مسكويه  

والتمييدم  يسيرة خر  بها عن هفقه وصار في هفق اكنسدان الدذ  يقبدل العقدل

فهو لم يقل هن الحيوان توور فأصب  إنسانا وال اكنسان توور .  2(( والنوق

إن تجاو هددا ، لكندده لددم يقددل تجاو هددا وال اندده يسددتويع هن :مندده وإنمددا قددال 

 . يتجاو ها ،ولذلو بقي حيوانا 

هنددده قسدددم الكائندددات انوالقدددا مدددن ن رتددده إلدددى الدددنفس ومراتبهدددا، : الثددداني    

اتيددة تعوددي القددوة وال دذاء، والددنفس الحيوانيددة تعوددي الحددس الددنفس النب:وهدي

فهو لم .3تتصف بالنوق والعقل والتميم النايقةوالحركة في المكان  والنفس 

يقسمها تقسيما تووريا عيويا وإنما قسمها على حسدب نفسدها وخصائصدها 

 . الوبيعية

التوالدد  -ئيان مسدكويه كدان يقدول بالتولدد التلقدا:  -الثالث -الشاهد األخير    

وما كان من الحيوان في هول هفق النبات فإنه ال يتماو  وال )) : فقال -الذاتي

.  4((يللف المثل بل يتوالد كالديدان والدذباب وهصدناف الحشدرات اللسيسدة 

بدل هدو . 5وهذا ينفي هن تكون لها هصدل واحدد مشدتر  مدع األحيداء األخدرى

 .  ومة من هساسها نقض للرافة التوور وهدم لشجرة التوور الممع
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فهددو هييددا لددم يقددل بددالتوور  بالنساابة الباان خلاادون،  -خامسااا -وأخياارا   

العيو  هصال،وإنما التوور  عمرو شريف هو الذ  و،ده كالمده تو،يهدا 

. اعلدم)): والشاهد على الو قول ابن خلدون. تووريا عيويا ل اية في نفسه

ه من المللوقات كلها على هي دة هرشدنا هللا و إيا  هنا نشاهد هذا العالم بما في

مدددن الترتيدددب و اكحكدددام و ربددد  األسدددباب بالمسدددببات و اتصدددال األكدددوان 

باألكوان و استحالة بعض المو،ودات إلى بعض ال تنقيي عجائبه في الو 

و ال تنتهدي باياتدده و هبدده مددن الدو بالعددالم المحسدوو الجثمدداني و هوالً عددالم 

من األرج إلدى المداء عدم إلدى الهدواء  العناصر المشاهدة كيف تدر  صاعداً 

عم إلى النار متصالً بعيها ببعض و كل واحد منهدا مسدتعد إلدى هن يسدتحيل 

إلى ما يليه صاعداً و هابواً و يستحيل بعض األوقات و الصاعد منها هلوف 

مما قبله إلى هن ينتهي إلى عالم األفدال  وهدو هلودف مدن الكدل علدى يبقدات 

 ة ال يدر  الحس منها إال الحركات فق  و بها اتصل بعيها ببعض على هي

يهتد  بعيدهم إلدى معرفدة مقاديرهدا و هوضداعها و مدا بعدد الدو مدن و،دود 

عم ان در إلدى عدالم التكدوين كيدف ابتدده مدن . الذوات التي لها هذ  ايعار فيها 

المعادن عم النبات عم الحيوان على هي ة بديعة من التدريج آخر هفدق المعدادن 

ل هفق النبات مثل الحشائش و ما ال بذر له و آخر هفق النبات مثل متصل بأو

النلل و الكرم متصل بأول هفق الحيوان مثل الحلمون والصدف و لدم يو،دد 

لهما إال قوة اللمس فق   ومعنى االتصال في هذ  المكونات هن آخر هفق منها 

الم واتسددع عدد. مسددتعد باالسددتعداد ال ريددب ألن يصددير هول هفددق الددذ  بعددد  

الحيوان و تعددت هنواعده وانتهدى فدي تددريج التكدوين إلدى اكنسدان صداحب 

الفكر و الروية ترتفع إليه من عالم القدرة الذ  ا،تمع فيده الحدس و اكدرا  

و لم ينته إلى الروية و الفكر بالفعل و كان الو هول هفق من اكنسدان بعدد  و 

الفها آعاراً متنوعةً ففي عدالم هذا باية شهودنا عم إنا نجد في العوالم على اخت

الحددس آعددار مددن حركددات األفددال  و العناصددر و فددي عددالم التكددوين آعددار مددن 

حركة النمو و اكدرا  تشهد كلها بأن لها م عراً مبايناً لض،سام فهو روحاني 

 .1(( ويتصل بالمكونات لو،ود اتصال هذا العالم في و ،ودها 

 
يُثبددت قولدده بددالتوور العيددو ، فهددو لدديس فددي كددالم ابددن خلدددون مددا  :أقااول  

يتعلدددق بأصدددناف الكائندددات ومراتبهدددا وشدددرفها وتددددر،ها وتشدددابهها وحكمدددة 

خلقهددا، وخصائصددها الوبيعيددة علددى يريقددة الددذين سددبقو  كالجدداحب وإخددوان 

فتكلم عن يبيعة الكائندات ولدم يقدل تودورت مدن بعيدها ، . الصفا ومسكويه
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حدول إلدى الللدف هو إلدى األمدام واكر هن كل كائن مستعد بللقتده علدى ان يت

و كددل واحددد منهددا مسددتعد إلددى هن يسددتحيل إلددى مددا يليدده صدداعداً و : ))بقولدده

ومعنددى االتصددال فددي هددذ  المكونددات هن آخددر هفددق منهددا مسددتعد ))و(( هابودداً 

لكنده لدم يتحدول ألن (( .  باالستعداد ال ريب ألن يصدير هول هفدق الدذ  بعدد 

لكنده لدم .لى يبيعته التدي خلقهدا هللا عليهدايبيعته تمنعه من الو، فكل كائن ع

يقل هنها توورت عيويا ، علما بأن قوله بأن الكائنات مسدتعدة للتحدول إلدى 

لكددن فددي الحددالتين لددم يقددل هنهددا . الللددف مندداقض للتوددور العيددو  الممعددوم

 .تحولت وال توورت

ومعنددى االتصددال فددي هددذ  المكونددات هن آخددر هفددق منهددا مسددتعد ))وقولدده    

يتعلدق بالعالقدات بدين ((  تعداد ال ريب ألن يصدير هول هفدق الدذ  بعدد باالس

المعادن والنبات والحيوان، فلم يقدل هنهدا تودورت مدن بعيدها وإنمدا وصدف 

يبيعدة كدل كدائن منهدا بأندده مسدتعد بوبعده للتحدول إلدى مددا بعدد  لكنده لدم يقددل 

 .تحول مما يعني هن كل كائن باقؤ على خلقته ويبيعته 

إن قول التوور  عمدرو شدريف بدأن عدددا كبيدرا مدن : كرنا وخالصة ما ا 

العيدو   مسلمين قبل داروين قدالوا بدالتوورالعلماء والمفكرين والفالسفة ال

تأعرا بالقرآن وبما الح و  في الوبيعة هو  عم بالودل وافتدراء علدى علديهم 

فقد تبين هنه وال واحد مدن هد الء قدال بدالتوور العيدو  . وعلى الشرا معا

معوم، وهكثرهم كان يقول بالتوالدد الدذاتي الدذ  هدو نقدض للتودور وهددم الم

 . له

هن العديد مدن كبدار العلمداء   عم التوور  عمرو شريف:  المثال الثاني    

)) المسلمين عندما تعرضوا لمفهوم التوور العيدو  كاندت محصدلة رهيهدم 

، وإاا عبدت ((هن ،ميع آيات خلق اكنسان في القرآن الكريم من المتشدابهات 

مفهوم التوور على هيد  الملتصين فديُمكن تأويدل اييدات القرآنيدة لتتماشدى 

سيد قوب، وحسدين الجسدر، : ومن بين الذين اكرهم من ه الء العلماء. معه

 . 1ويوسف القرضاو 

ل هد الء ، اإن عمرو شريف لم يوعق  عمده ، وال هورد هقدو هوال ،: أقول   

قمنا عشدرات الشدواهد بدأن هدذا الر،دل محدرف ولهذا فنحن ال نصدقه، وقد ه

ولهذا فال نصدقه فدي  عمده وال قيمدة لده بمدا هنده لدم يوعقده، . وم ال  وُمفترؤ 

. ومددن حقنددا عدددم تصددديقه بددل ويجددب عدددم تصددديقه فيمددا نسددبه إلددى هدد الء 

 عدم هن العديدد مدن كبدار العلمداء  اوالشاهد على الو هن عمرو شدرف عنددم

)) لمفهوم التوور العيو  وكانت محصلة رهيهم المسلمين عندما تعرضوا 

واكددر (( هن ،ميددع آيددات خلددق اكنسددان فددي القددرآن الكددريم مددن المتشددابهات 
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الو،دود : ، فإنه عندما تعدرج لدنفس الموضدوا فدي آخدر كتداب لده 1بعيهم

،فقدد حدذف قولده  2م1115رسالة توحيد ، صنفه في النصف األول من سدنة 

.    3((نسدان فدي القدرآن الكدريم مدن المتشدابهات هن ،ميع آيات خلق اك:)) هذا

فلمااا حذفه ؟، ومااا يعني حذفه له ؟،  وعندما حذفه لم يقدل بأنده حذفده، وال 

هلديس فعلده هدذا دليدل . فلمدااا فعدل كدل الدو؟؟ . اعتذر عن قولده المحدذوف ؟

ولمااا لم يُشر ويعترف بأنه اتهم ه الء، . دام  على سوء نية الر،ل وفعله ؟

لدم يفعدل الر،دل الدو عدن .   !!ه هنا قد ترا،ع عن موقفده واتهامده لهدم؟؟وهن

سابق إصرا وترصدد، وواصدل منهجده فدي التحريدف والتالعدب ل ايدات فدي 

 . نفسه وهو يعلم هن ما نسبه إلى ه الء ليس صحيحا 

 

أن العديد من كبدار العلمداء المسدلمين عنددما بإن قول عمرو شريف : ثانيا   

هن ،ميدع آيدات )) لتودور العيدو  كاندت محصدلة رهيهدم تعرضوا لمفهوم ا

، هددو  عددم بايددل مددن ((خلددق اكنسددان فددي القددرآن الكددريم مددن المتشددابهات 

األولدددى، لددديس صدددحيحا هن آيدددات خلدددق اكنسدددان فدددي القدددرآن مدددن : ،هتدددين

المتشددابهات، فهددذا  عددم بايددل وافتددراء علددى الشددرا ، والحقيقددة ان خلددق 

الشددرا وهصددوله المعروفددة مددن الددددين اكنسددان فددي القددرآن مددن محكمدددات 

 . كما بينا  سابقا باليرورة

نوالقدا مدن الشدرا والعقدل إن العدالم المسدلم التقدي الصدال  ا: الجهدة الثانيدة  

،ميع آيات خلق اكنسان في القرآن )) الُملتمم بالشرا ال يُمكن هن يقول بأن 

ودور  مددريض وال يقدل بهدذا الدمعم إال إنسدان ت((. الكدريم مدن المتشدابهات 

 .مهموم محرف للشرا والعلم كعمرو شريف وهمثاله من التووريين

 

، فقد سدبق هن هعبتندا هن عمدرو شدريف حدرف فبالنسبة للشهيد سيد قطب    

كالمده وافتدرى عليدده، وتبدين هن سدديدا لدم يقددل بدالتوور العيددو  وهكدد علددى 

ا نسبه إليه ومن يقل هذا ال يُمكن هن يقول م.الللق اللاص يدم عليه السالم 

 .عمرو شريف

   

، فهو هييا لم يقل بما نسبه إليه عمدرو شدريف، وأما الشيي حسين الجسر  

الللدق اللداص والتودور، وقدال بأنده إن  احتمدالكان في صدد عرج وإنما 

ت التوور يجب تأويل النصوص كما سبق هن اكرنا قوله، لكنه لم يقل بأن عَبُ 

ة، بدددليل قولدده الددذ  نقلدده عمددرو نصددوص خلددق اكنسددان فددي القددرآن متشددابه

                                                 
1
 . 84: ،   ص 2113نوفمبر ، ديسمبر / 1435وهم اكلحاد، هدية مجلة األ هر، محرم : عمرو شريف 
2
 . 185: ، ص 2115، مكتبة م من قريش ، القاهرة ،  2الو،ود رسالة توحيد ، ي : عمرو شريف 
3
 . 84: ،   ص 2113نوفمبر ، ديسمبر / 1435وهم اكلحاد، هدية مجلة األ هر، محرم : عمرو شريف 
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إن المعنددى : )) الرسددالة الحميديددة : شددريف ، فنقددل عندده هندده قددال فددي كتابدده

ال اهر من النصوص المتواترة والمشهورة هن هللا قد خلق كدل ندوا مسدتقال 

ومتدى . ولم يللقها بوريق النشدوء، وإن كدان هللا قدادر علدى كلتدا الصدورتين

القايعدة علدى صدحة مدذهب التودور كدان عليندا  قامت األدلة العلمية والعقلية

هن ندد ول ظددداهر تلددو النصدددوص ونوفدددق بينهددا وبدددين مدددا قددام عليددده الددددليل 

فالر،ل لم يقل بدالتوور هصدال، وال قدال بدأن النصدوص المتعلقدة . 1((القايع

بللددق آدم متشددابهة، وإنمددا قددال صددراحة بددأن النصددوص الشددرعية صددريحة 

 .نسبه إليه عمرو شريف؟؟فأين ما . ومتواترة بالللق اللاص

 

، فهددو هييددا لددم يقددل بمددا نسددبه إليدده وامااا الشاايي يوسااف القرضاااوي       

موضددوا الللددق بددين التوددور  عمددرو شددريف، بدددليل هندده عندددما تكلددم عددن 

عة والحيدداة يددوم برنددامج الشددري، فددي التوددور العيددو  وموقددف اكسددالم مندده

همر المالئكة هن يسجدوا ): )كان مما قاله بأن هللا تعالى م  ، 25/12/2114:

لهذا المللوق لمجرد تسويته ونف، الروح فيه بما يدل على هنه مللوق مميم، 

يكاون فهو مللوق قصدا، هذا ظاهر القرآن يعني من يقره القرآن بتفصيالته 

عنده يقاين باأن هاكا المخلاوق خلقاه   قصادا لام يتطاور عان ناوع آخار أو 

يعني حق وهو موافق معنا هن اكنسان نعم، هو كالمه ))و. 2((شيء من هكا

خلق خلقا مباشرا ولم يتودور عدن ه  ندوا مدن األندواا األخدرى وهدذا يتفدق 

 .3((مع الن رية القرآنية ومع العقائد الدينية بصفة عامة

 

من م الوات التوور  عمدرو شدريف وتحريفاتده هنده فدي : المثال الثالث    

عهددم علددى العلددم الالن ددر وقلددة ايفيدده بالتقليددد وقصددر الوقددت الددذ  اتهددم ملال

ل الصددحابة والسددلف مددن بعدددهم الحددديث، والحددق األحاديددث النبويددة وهقددوا

التودوريين كعبدد  إخواندههعنى علدى التراعية واكسرائيليات، فإنه تفسيرات بال

شدداهين ، واحمددد ُمسددتجير، و عددم هن ُحجددج هددذا األخيددر قويددة ولدده  الصددبور

كلمة لديس )) العيو ، ولن يكون ألحد  الكلمة النهائية في موضوا التوور

                                                 
1
،  مكتبة النافذة ، 1وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . 25: ، ص 2115القاهرة، 
2
بداية الللق ون رية : برنامج الشريعة والحياة على فيائية الجميرة، موضوا الحلقة:  يوسف القرضاو  

 /http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2009/2/25،التوور
3
بداية الللق ون رية : برنامج الشريعة والحياة على فيائية الجميرة، موضوا الحلقة:  يوسف القرضاو  

 /http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2009/2/25،التوور

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2009/2/25/
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2009/2/25/
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عدم نقدل عنده كالمدا . 1((بعدها كلمة في هذا األمر إال للددكتور هحمدد مسدتجير

 .  2"هبي آدم " عن التوور العيو  هلحقه بكتابه 

  به قوله هذا فيه بلو وتحريف وت لي ، وفيه تيليل للقارئ تسل  :أقول     

،دته مقاال تووريا عاديا ال يلتلدف فو وقد قرهت مقال هحمد مستجير.   عليه

. عن مقاالت التووريين في التحريف والتالعب والتعلق باألوهام والشدبهات

وال و،دددُت فيدده إبددداعا وال عبقريددة، وال تيددمن دلدديال واحدددا يُثبددت خرافددة 

اعتمد فيه الر،دل علدى هوهدام وتلميندات  عدم انهدا تشدير . التوور العيو 

. 3بهدا عمدرو رشديد واظهرهدا بلد  بلديب  إلى التوور العيدو ، وقدد فدرح

وقد اعتمد فيما قاله هساسدا علدى ظداهرة التشدابه بدين األحيداء ، وقدد سدبق هن 

على التوور كما يدعي التووريون وإنما هدي   نها ليست دليالناقشناها وبينا ه

دليددل علددى وحدددة اللددالق، ووحدددة المددادة، ووحدددة خوددة التصددميم مددن ،هددة، 

فداألمر لديس كمدا  عدم . ى الللدق اللداص ال التودوروهي دليل قو  ،دا عل

التوور  عمرو شريف في مدحده لصداحبه وتع يمده لمدا كتبده عدن التودور 

لكن هدذا هدو حدال الر،دل، فقدد هعبتندا بعشدرات األدلدة انده محدرف . الممعوم

 . للعلم والشرا انتصارا لعقيدته التوورية

 

ف وم الواتده انده فدي من تحريفات التودور  عمدر شدري: المثال الرابع     

ن بين القول بالللق اللاص وبين القدول   عمه تجديد الفكر اكسالمي هن هوص

وسواء كان خلق اكنسان وباقي الكائندات خلقدا : ))  بالتوور العيو ، فقال

خاصا مباشرا هو خلقا تووريدا مو،هدا فداالختالف لديس كبيدرا بدالمرة ، فداهلل 

 .4((عم و،ل هو اللالق في الحالتيصن

 

هوال ، الو القول هو من تحريفات الر،ل وم الواته، فبعدما كرر : هقول     

مددرارا وتكدددرارا هن التودددور العيدددو  حقيقدددة علميدددة بأدلدددة العلدددم والشدددرا 

هندده لمددا ترا،ددع عددن  ل التمويددر وال ددش والتلبدديس، عددمممارسددا ملتلددف وسددائ

كمدا  هحكامه القوعية واصب  يقول بدأن هدلدة التودور را،حدة وليسدت قوعيدة

سنبينه الحقا؛ فأنه من ،هة هخرى استحدث يرقا هخرى فدي دعوتده للرافدة 

ن فيددده . التودددور تتفدددق مدددع قولددده بر،حانهدددا منهدددا كالمددده السدددابق الدددذ  هدددوص

      . االختالف بين القائلين بالللق والقائلين بلرافة التوور و،عله بسيواً لل اية
                                                 

1
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  214،  213: ، ص 2115القاهرة، 
2
،  مكتبة النافذة ، 1دم له عبد الصبور شاهين ،ي ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وق: في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  214،  213: ، ص 2115القاهرة، 
3
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . ، وما بعدها  213: ، ص 2115القاهرة، 
4
 . 212: ، ص 2115، مكتبة م من قريش ، القاهرة ،  2ة توحيد ، ي الو،ود رسال: عمرو شريف 
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خلقدددا تووريدددا  هو: ))ومنهدددا هنددده وصدددف التودددور العيدددو  بدددالللق فقدددال

وهددذا مددن بددش الر،دددل وتالعبدده وتيددليله للندداو،ألن التودددور ((. مو،هددا

". خلددق توددور " العيددو  ال يصدد  وصددفه شددرعا وال ل ددة وال علمددا بأندده 

بعدد  واكيجدادفهذا تناقض ، ألن الللق شرعا ول دة يعندي االيجداد مدن عددم، 

ول والت ير لكن التوور العيو  يعني التح. عدم كما بينا  في الفصل األول

من حالة إلى هخرى بالت ير المتصل عيويا ، مما يد د  إلدى ظهدور هحيداء 

والشاهد على الو هييدا هن التودور  . ،ديدة وفق شجرة التوور الممعومة

عمددددرو شددددريف كددددان فددددي كتبدددده السددددابقة حريصددددا علددددى تسددددمية ملالفيدددده 

وعليه فالللق لديس تودورا عيدويا ، والتودور العيدو  لديس . 1بالللقويين

 .خلقا

 

ال يص  التسوية بين الللق والتوور شرعا وال علما وال عقال، وال : ثانيا   

ألنه بما هنندا هعبتندا بأدلدة الشدرا والعلدم الللدق اللداص . حتى التقريب بينهما

لضحيدداء، وهبولنددا القددول بددالتوور العيددو  الممعددوم، فددإن التسددوية بينهمددا 

وال . العلدم والشدرا والعقدل بايلة قوعا، والقدول بهدا ،ريمدة نكدراء فدي حدق

تصدد  التسددوية بينمهددا هييددا مددن ،هددة ايعددار المترتبددة عنهمددا علددى األفددراد 

ألن االعتقدداد بدالللق اللداص آعددار  إيجابيدة وحسددنة . والمجتمعدات اكنسدانية

ومفيدددة للبشددر فددي الدددنيا وايخددرة، لكددن االعتقدداد بددالتوور الممعددوم لدده آعددار 

إن القدول بددالللق هددو : منهددا . دنيا وايخدرةمهلكدة للندداو ومددمرة لهددم فدي الدد

اعتقداد بالحقيقدة وموافقددة لمدا قالده الشددرا والعلدم، وهدذا يددنعكس إيجابدا علددى 

وعباتا؛ لكن القول بالتوور العيو  هدو اعتقداد  وايم ناناالعقل والقلب يقينا 

بالوهم واللرافة، وملالفة لما قاله الشدرا والعقدل، وهدذا يدنعكس سدلبا علدى 

 .القلب شكاً وقلقا واضورابا وخوفاالعقل و

ومنها إن االعتقاد بالللق اللداص لإلنسدان يجعلده يحتدرم اكنسدان ويعتقدد    

م حقدوق مللوق كرمه هللا تعالى واسجد له مالئكته، وهذا يميد في تع دي بأنه

ليهم والتكبر علديهم؛ لكدن القدول بدالتوور الناو والبعد عن ظلمهم واكساءة إ

حيواندات ، فيدنعكس  بدأنهمنسان ين ر إلى نفسه وإخوانه العيو   يجعل اك

والدليل .نفوسهم وسلوكياتهم انحرافا وبشا وخداعا وظلما هذا عليهم سلبا في

االستعمار ال ربي الحديث -على الو فقد هعبت التاري، الحديث هن التووريين

هم من هكثر النداو ظلمدا ودمويدة ، فهدم الدذين احتلدوا الشدعوب   -والمعاصر

ونهبوا عرواتهم، وقتلوا منهم عشدرات الماليدين، واصدوادوا البشدر  اليعيفة

                                                 
1
 ..214: ،   ص 2111، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف: هن ر مثال 
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كالحيواندددات ووضدددعوهم بجاندددب الحيواندددات فدددي الحددددائق العامدددة بأوروبدددا 

 .1وهمريكا

ومنها هن االعتقاد بالللق اللداص بحكدم هنده موافدق للشدرا والعلدم والعقدل   

منولقددا : صددحي  يجعددل البدداحثين المعتقدددين بدده علددى مددنهج اسددتداللي علمددي 

وموضوعية وممارسة ونتيجة ؛فينتهي بأصحابه إلى نتائج صحيحة قوعيدة، 

منها مثال الحقائق والمعويات التي هعبتها كتابنا هذا في هدمه للرافة التوور 

لكن االعتقاد بالتوور العيو  لما كان ملالفا للشرا والعلم فإنده . العيو 

اللي منحددرف وهددادم لمعويددات يجعددل البدداحثين التوددوريين علددى مددنهج اسددتد

وهبجددديات البحددث العلمددي الصددحي  مددن ،هددة، وينتهددي بأصددحابه إلددى فقدددان 

األمانة العلمية واألخالقية وممارسة ملتلف وسائل التموير وال ش واللداا 

وهذا همر عابت تاريلا وواقعا في حق التووريين، ولهم في . من ،هة هخرى

منها مدثال هفعدال . 2العلمية والالهخالقيةالو تاري، حافل بمثل تلو األفعال ال

التوددور  عمددرو شددريف ، فقددد هعبتنددا بعشددرات الشددواهد واألدلددة هندده مددارو 

منهجددا بحثيددا اسددتدالليا ملالفددا للشددرا والعلددم، وانتصددر لدده بملتلددف وسددائل 

 .التموير، وال ش والت لي  والتيليل عن سابق إصرار وترصد

 

اص لضحياء عامدة واكنسدان خاصدة يجعلده ومنها هن الُمعتقد بالللق الل     

موافقددا للشددرا ويائعددا هلل تعددالى وملتممددا بددأوامر  ؛ لكددن المعتقددد بددالتوور 

العيو  الممعدوم يجعلده ملالفدا للشدرا عاصديا لربده ،ومنكدرا ألصدل مدن 

 . هصول الدين، وُمعرضا نفسه  لسلوه وعذابه في الدنيا وايخرة

 

لاص لإلنسدان يجعدل المسدلم منسدجما نفسديا وهخير، إن االعتقاد بالللق ال   

وعقليا مع دينه؛ لكن المسدلم الدذ  يقدول بدالتوور العيدو  الممعدوم يجعلده 

اعتقاد  به قلقا ممدو  اللواب، ُمحرفا للشدرا والعلدم معدا، وانتها يدا نفعيدا 

معاندا من ،هة؛ ويُفسد هخالقه وإخالصه ويجعله منافقا مدمدو  الشلصدية، 

وهذا الذ  حددث للتودور  عمدرو شدريف، . ن ،هة هخرىوممارسا للتقية م

فهدي بنفسدها شدواهد ماديدة . وقد هعبتنا هذا في حقه بعشرات الشدواهد واألدلدة

 والقدائليندام ة على فساد وبوالن دعوته إلدى التسدوية بدين القدائلين بدالللق 

 .العيو  بلرافة التوور

 

    

                                                 
1
 .نقد العقل الملحد، والكتاب منشور إلكترونيا : عن الو مثال ، هن ر كتابنا 
2
 .نقد العقل الملحد، والكتاب منشور إلكترونيا : ول من كتابناعن الو مثال ، هن ر الفصل األ 
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في دعوتده إلدى تجديدد  مفاد  هن التوور  عمرو شريف: المثال الخام     

الفكر اكسالمي ليواكب التوورات العلمية المعاصرة، ويتقبل القول بلرافدة 

التوددور العيددو  ، ويتلددذ مواقددف صددحيحة تتعلددق بددالعلم والدددين حسددب 

عند يدرح : ))  عمه، اقترح شريا يتعلق بالتوور العيو  الممعوم بقوله

ينب دي الدم  بكدل مدن العلدم مفهوم التوور البيولو،ي كآلية لللق اكنسدان ال 

: والدين في صراا ،و يتحقق الدو مدن خدالل االلتدمام بدأربع قواعدد هساسدية

))...1. 

قوله هذا بايدل مدن هساسده ، وفيده تحريدف وتالعدب ، وهدو امتدداد : هقول   

لمواقددف الر،ددل التووريددة، وم هددر مدددن م دداهر تلوندده وتعصددبه لعقيدتددده 

الددو الشددري بقواعددد  األربعددة والددو هن عمددرو شددريف اشددتري .  التووريددة

عن قوله بأن التوور  -الو،ود رسالة توحيد" له  ترا،ع في آخر كتاب بعدما

العيو  حقيقة عابتة بالعلم والشرا وهصب  يقول بأنه ليس كدذلو وإنمدا هدو 

وبما هن األمر كذلو والر،دل مدا يدمال . را،  وليس قوعيا كما سنبينه الحقا

اعتددرف بددأن موقفدده ضددعيف وفقددد يقيندده يقددول بددالتوور العيددو ، وهحددس و

، فإنده ليُحدافب علدى تووريتده اقتدرح علمي والشرعي الذ  كان يت داهر بدهال

الددو الشددري وهددو عدددم الددم  بددالعلم والدددين فددي صددراا فيمددا يتعلددق بللددق 

بده الر،دل  ورا  وهدو شدري بيدر صدحي  وفدي بيدر محلده، تسدتر. اكنسان

يل الددو هن عمددرو شددريف بعدددما وتفيدد. لعقيدتدده التووريددةوبهتانددا انتصددارا 

هفسددد العلددم والشددرا ومددارو ملتلددف وسددائل التحريددف وال ددش والتالعددب 

والتأويالت الفاسدة انتصارا للرافة التوور، عاد واقترح عليندا الدو الشدري 

وهدو . كملر  له مدن وريتده وانهمامده وتهافدت يروحاتده وانكشداف همدر 

ريف وإنمددا هددي هن شددري ال يصدد  ألن الحقيقددة ليسددت كمددا  عددم عمددرو شدد

التوددور العيددو  الممعددوم هددو وهددم وخرافددة باسددم العلددم وملددالف للشددرا 

والعلم، ولهذا فإن المشكلة ليست بين العلم والدين فيما يتعلق بللق اكنسدان، 

فهما متفقان في موقفهما من الو كما بيندا ، وإنمدا هدي بدين العلدم والددين مدن 

فالصراا لديس قائمدا بدين .رى،هة، والتوور العيو  الممعوم من ،هة هخ

الشددرا وبددين الدددين والعلددم حددول خلددق اكنسددان وإنمددا هددو قددائم بددين العلددم و

لكن الر،دل لدم يعتدرف بهدذ  الحقيقدة و عدم هن الصدراا . التوور العيو  

. حول خلق اكنسان قائم بين العلم والدين ، وهذا كذب عليهما وتحريف لهمدا

العلم وهنتسددب إليدده و،علدده فددي فالر،ددل محددرف ومتالعددب وملددادا فتسددتر بدد

وبمدا هن األمدر كمدا بيندا  ولديس . موا،هة مع الدين فيما يتعلق بللدق األحيداء

كما  عم الر،ل فشريه بايدل ومرفدوج ومدردود عليده ألنده شدري مفتعدل 
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اختلقه الر،ل و،عله على مقاسه تهربا من االعتراف بالحقيقدة ،وتسدترا بهدا 

لالعتراف بالحقيقدة العلميدة التدي هعبتهدا  انتصارا لعقيدته التوورية ، ورفيا

العلدددم والشدددرا بدددأن األحيددداء ُخلقدددت بدددالللق اللددداص ولدددم ت هدددر بدددالتوور 

فالشري بايدل مدن هساسده ومدردود علدى صداحبه، ممدا . العيو  الممعوم 

 يعني باليرورة  هن قواعد  األربعة التي هشار إليها متهافتة وبايلة، ألن ما

 :فيما يأتي صيل شويهوتف. بُني على بايل فبايل

اكرندا هن العلدم ال يسدتويع هن يُقددم حقدائق : )) قال عمرو شدريف : أولها   

خلدق اكنسدان فدي القدرآن الكدريم  كدذلو فدإن آيدات. علمية في علوم البدايات 

،  التي تقبل هكثر من تفسدير -وليست من المحكمات–من اييات المتشابهات 

ه  هن كدال مدن العلدم .يرات المشدهورةوهذا ظاهر بوضوح لمن يُرا،ع التفس

 .1((وفهمنا الديني ال يملو الحقيقة المولقة في مجال خلق اكنسان

 عمه هدذا بايدل ،ملدة وتفصديال، وفيده تحريدف وت لدي  وتالعدب : هقول    

وهو شاهد على تناقض عمرو شريف واضورابه وتعصدبه . وتيليل للناو

ان سابقا يجمم بأن التوور العيو  ألنه هوال ، ك. بالبايل لعقيدته التوورية

علم الحفريدات وعلدم األحيداء الممعوم حقيقة علمية م كدة ال شو فيها بدليل 

ه،لده  بت  عمه ،ومنث،  عم هذا من دون ه  دليل علمي صحي   يُ  الجمي 

عم ها هو هنا  ترا،ع عن الو وقال بأن . هما حرف الشرا والعلم وتالعب ب

لكنه . لنا الحقيقة الم كدة والمولقة عن خلق اكنسانالعلم ال يستويع هن يقدم 

من ،هة هخرى هجم على الدين بالتحريف والتالعب و عم هنه هدو هييدا ال 

 عدم هدذا  ورا وبهتاندا . يُمكنه هن يقدم لنا الحقيقة المولقة عن خلق اكنسدان

م انتصارا لعقيدته التوورية ولديس انتصدارا للحقيقدة العلميدة التدي هعبتهدا العلد

 . لق بالللق اللاص ولم يتوور من حيوانوالشرا وهي هن اكنسان خُ 

  

إن الحقيقددة الثابتددة هددي هن العلددم لددم يقدددم لنددا وال دلدديال واحدددا يثبددت : عانيددا    

التوور العيو  الممعوم ، لكنه قدم لنا عشرات األدلة الصحيحة والدام دة 

ور عيددويا مددن والقوعيددة علددى هن األحيدداء خلقددت بددالللق اللدداص ولددم تتودد

عمددرو شددريف  التوددور  لكددن. بعيددها كمددا بينددا  فددي الفصددليصن السددابقيصن 

يدة واألخالقيدة فيمدا لتعصبه بالبايل لعقيدته التوورية ، وفقدانه لضمانة العلم

عن التوور لم يعترف بالحقيقدة العلميدة التدي هشدرنا إليهدا والتدي هعبتهدا يقوله 

ع نصدوص الشدرا المتعلقدة بللدق ونفدس األمدر مارسده مد.العلم والشرا معاً 

، فقد سبق له هن حرفهدا بتأويالتده الفاسددة و عدم هنهدا ت يدد التودور  اكنسان

العيو  الممعوم، عم هو هندا  عدم هن تلدو النصدوص متشدابهة وال يُمكنهدا 
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فعدل هدذا انتصدارا للرافدة . !!هن تقدم لنا الحقيقة القوعية عدن خلدق اكنسدان

قة الم كدة شرعا هدي هن آيدات خلدق اكنسدان التوور العيو ، مع هن الحقي

في القرآن هي نصدوص ُمبيندة ُمفصدلة وُمحكمدة وليسدت متشدابهة كمدا  عدم 

وهدو هندا هبفدل هييدا . الر،ل، وهذا همر سبق بيانه وتفصديله فدال نعيدد  هندا

اكشددارة إلددى األحاديددث النبويددة الصددحيحة والتددي تكلمددت عددن خلددق اكنسددان 

 . تماما مع آيات الللق في القرآن الكريم بوضوح وإحكام وهي متوابقة

 

ولددذلو يجددب هن نأخددذ فهمنددا وعقيدددتنا حددول خلددق اكنسددان فددي الدددين مددن   

القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الموافقة له، وال نأخذها من التفاسدير 

وال بمنددداهج المفسدددرين إن لددددم تأخدددذ بدددالمنهج الشددددرعي فدددي فهدددم الكتدددداب 

الف التفسديرات حدول خلددق اكنسدان، فهدي إن ُو،دددت  علمدا بدأن اخددت.والسدنة

فهدذا . ليست دليال علدى هن نصدوص خلدق اكنسدان متشدابهة وليسدت محكمدة

ره  بايل ألن آيات القرآن كلها ُمحكمة وُمفصله كما بيندا  سدابقا مدن ،هدة، 

وهي التي تنبني عليها األحاديث الصدحيحة وال يُمكدن هن تناقيدها مدن ،هدة 

لتفسيرات قديما وحديثا ليست دليال على  عم الر،ل، ألن فاختالف ا. هخرى

علمدا .-الكتداب والسدنة -الشرا ال ي خذ منها وإنما يُ خذ من الوحي الصحي 

متوافقدة مدع القدرآن  -كتفسير الوبدر  وابدن كثيدر -بأن كل التفاسير المعتبرة

ومتوابقددة معدده بددأن اكنسددان خلددق خلقددا خاصددا، وال عبددرة وال قيمددة لتفاسددير 

وبذلو يتبين هن عمرو شريف محرف ومتالعب وميلل . خرى إن خالفتهاه

 . فيما قاله عن خلق اكنسان في العلم والشرا انتصارا لعقيدته التوورية

 

العقائد الدينيدة مصددرها النصدوص : )) فيرو شرقال عم :القاعدة الثانية  

عليدده صددلى هللا –المقدسدة للقددرآن الكددريم والصددحي  مددن هحاديددث رسددول هللا 

 .1((، وال تُستمد من المفاهيم العلمية -وسلم

 

ألناه . همدرا مبيتدا ل ايدة فدي نفسدهكالمه فيه حدق وبايدل ، وتيدمن : ولهق   

صحي  هن العقائد الدينية تُ خذ من الكتاب والسدنة الصدحيحة، لكدن هدذا أوال 

الر،ل لم يلتمم بذلو فيما يتعلدق بللدق اكنسدان فدي الشدرا فعنددما تكلدم عدن 

فقد ضرب صدفحا عدن األحاديدث التدي تكلمدت عدن خلدق آدم ، فأبفلهدا   الو

وهلحقهددا باكسددرائيليات مددن ،هددة، عددم تعامددل مددع آيددات القددرآن بددالتحريف 

وهددذا همددر سددبق هن بينددا  . واالنتقدداء مددن ،هددة هخددرى واكبفددالوالتالعددب 

فعل الو ألنه يعلم علم اليقين هن تلو األحاديث تدنقض  عمده وهدي . وهعبتنا 
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وقد هورندا ،انبدا منهدا فيمدا تقددم .سرة ومبينة لما قاله القرآن ومتوابقة معهمف

من كتابنا هذا، لكن الر،ل ضرب عنها صفحا عدن سدابق إصدرار وترصدد، 

نعدم هدذا . لكنه هنا يعدود ويقدول بدأن العقائدد الديندة ت خدذ مدن الكتداب والسدنة

يُلالفهمددا، صددحي ، لكندده هددو لددم ي خددذ منهمددا فيمددا يتعلددق بددالللق، فقددرر مددا 

 .  وحرف آيات القرآن وهبفل األحاديث النبوية انتصارا لعقيدته التوورية

 

صحي  هن العقائد اكسالمية ت خذ من الكتداب والسدنة الصدحيحة وال : ثانيا  

تُستمد من المفاهيم العلمية، لكنها تُفهدم بدالوحي الصدحي ، والعقدل الصدري ، 

ِ بَِ ْيِر ِعْلمؤ َواَل  َوِمنَ : ))والعلم الصحي ، لقوله تعالى  النَّاِو َمن يَُجاِدُل فِي هللاَّ

فيجددب فهددم عقائددد اكسددالم بهددذا المددنهج ((. 8: الحددج ()هُددًدى َواَل ِكتَددابؤ ُمنِيددرؤ 

علمدا بدأن الدوحي اكلهدي هدو علدم . الذ  وضعه القدرآن الكدريم وحدث عليده 

بَْعَت هَْهَواءهُم بَْعَد َما َ،اءَ  ِمَن اْلِعْلِم َمدا َوَكَذلَِو هَنَمْلنَا ُ ُحْكماً َعَربِيصاً َولَ ِِن اتَّ ))

ِ ِمدن َولِدي  َوالَ َواقؤ  ، ويسدتحيل هن يتنداقض علدم هللا ((31: الرعدد()لََو ِمَن هللاص

ولدذلو . المسوور مع علمه الذ  ،عله في بدائه العقول وفدي كونده المن دور

السموات، وبالسير في  همرنا هللا تعالى في آيات كثيرة بالن ر في هنفسنا وفي

لكدن . األرج الكتشاف آياته وقوانينده وخيراتده وتسدليرها لصدال  اكنسدان

من برائب ومها ل التوور  عمرو شريف هنه هو نفسه كان يدعو إلى هذا 

المنهج وتفاخر به مرارا وتكرارا ، لكنه عندما تبين له فساد وبوالن عقيدته 

عقبيده وهصدب  يددعو إلدى الفصدل التوورية بدليل العلم والشرا نكل علدى 

بين العلم والدين فيما يتعلق بالللق، ووضع شريه الممعوم بقواعد  األربع 

بددأن األحيدداء  وريددة ورفيددا لمددا قددرر  العلددم والشددراانتصددارا لعقيدتدده التو

 .  خلقت خلقا ولم تتوور عيويا من بعيها 

  

نهمدا عمدرو شدريف ، فعبصدر ع الثالثاة والربعاة: وأما القاعدتان األخيرتان   

ال ينب ي تحكيم مفاهيمنا الدينية في الن ريات العلمية تصديقا هو  -ل:)) بقوله

تلوي دا ، فدالمنهج العلمدي لده خوواتده وهدواتده ومقداييس حجيتده، التدي لدديس 

وبالمثدل ال ينب دي محاكمدة المفداهيم الدينيدة   -د. منها تحكديم المفداهيم الدينيدة

 . 1((على منصة العلم فلكل مجاله

قوله هذا بيدر صدحي  فدي مع مده وهدو نكدوص عدن المدنهج :هوال  :أقول   

السليم الذ  يجمع بين الوحي الصحي  والعقل الصري  والعلم الصحي  الذ  

َوِمدَن النَّداِو : ))))األخذ به وتوبيقه بقولده تعدالى على دل عليه الشرا وحث

ِ بَِ ْيددِر ِعْلددمؤ َواَل هُددً  وهددذا ((. 8: الحددج ()ى َواَل ِكتَددابؤ ُمنِيددرؤ َمدن يَُجدداِدُل فِددي هللاَّ
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المنهج هو الذ  كان عمرو شريف قد ت اهر به ودعا إليه ربم انه لم يلتدمم 

به ، وإنمدا وظفده ضدمن دعايتده للتودور العيدو  و عمده هنده موافدق للعلدم 

والشرا، فلما انكشف همر  وتبين ان التوور الممعوم ملالف للشرا والعلم 

علددم والشددرا فددي موضددوا الللددق، وظددل ُمتسددترا بددالعلم كشددف عددن عدائدده لل

فالر،ل لمدا . ودعا إلى الفصل بينهما وفق شريه المتهافت وبقواعد  المائفة

انكشف همر  تدر  المدنهج السدليم القدائم علدى الجمدع بدين العلدم والددين بحكدم 

هنهمددددا و،هددددان صددددحيحان للحقيقددددة العلميددددة وتبنددددى مددددنهج اهددددل األهددددواء 

 تصارا لعقيدته التوورية واالنتها يين ان

عمرو شريف، إنه يجب هن نَُحكدم   إن األمر ليس كما  عم التوور: عانيا   

الددوحي الصددحي  فددي كددل مجدداالت حياتنددا اليوميددة مددن علميددة واقتصددادية 

وبيرها، ألن الوحي الصحي  هو كالم هللا وهو علم يقيني من دون  ةوسياسي

. ى فددي الكددون وحيدداة البشددرشددو ويسددتحيل هن يتندداقض مددع علمدده الددذ  تجلدد

بمددنهج الفهددم الصددحي  الددذ  يجمددع بددين الددوحي والعقددل الددو  بشددري هن يددتم

وكالمدي .  -كتداب وسدنة -والعلم وفق اللووات التي حددها الوحي الصحي 

األديدان األخدرى فهدي ليسدت وحيدا إلهيدا  وهمداهذا يتعلق بدين اكسدالم فقد ، 

ولهدذا . 1واللرافدات والتناقيدات وإنما هي هقوال بشرية ومملوءة باألباييل

إليهدا، وال تحكيمهدا فدي العقدل وال فدي الدوحي وال فدي  االحتكدامال يص  هبدا 

العلددم ، وإنمددا هددي التددي يجددب إخيدداعها للددوحي الصددحي  والعقددل الصددري  

 . والعلم الصحي  

ومما يو،ب تحكيم الشرا في حياتنا العلمية بمنهجية سليمة هو هن القرآن    

وم الوبيعة وعلوم هخرى ملوء بأساسيات وتفاصيل كثيرة تتعلق بعلالكريم  م

فهددذ  الشددمولية . الددنفس والتشددريع والمعدداد األخددرو وواالقتصدداد كالتدداري، 

علمدا .لدين اكسالم تحدتم عليندا ان نفهدم العلدم بدالوحي، ونفهدم الدوحي بدالعلم 

مكن هن بأن تيمن الشرا لتلو العلوم هو من ضروريات الدين الحق ، فال يُ 

فإنده مدن اليدرور  هن يُقددم  ولهدذا.  من لدذلو يكون الدين الحق بيدر ُمتيد

الدددين الحددق لإلنسددان الحقددائق الكبددرى المتعلقددة بوبيعيددات الكددون والحيدداة 

لتكدددون إ،ابدددات علدددى األسددد لة الفكريدددة الملحدددة المتعلقدددة بالعدددالم . واكنسدددان

لعمل الصال  ، وم اهر  من ،هة، وتكون من ،هة هخرى وسيلة لإليمان وا

 .وهساسا لمناهج البحث والستدالل في علوم الوبيعة واكنسان

  

يجددب هن نعلددم هندده ال يو،ددد اخددتالف بددين مندداهج الددوحي الصددحي  : عالثددا  

ومناهج العلم الصحي ، بل إن مناهج علوم الوبيعة هي ،مء من مناهج دين 

                                                 
1
 .الكتاب المقدو ليس وحيا إلهيا ، منشور ورفيا وإلكترونيا : خالد كبير عالل: عن الو هنب مثال 
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م على مستوى ألن ديننا قد وضع اللووي الكبرى لكل مناهج العلو. اكسالم

الفكددر التددأملي التدددبر  واالسددتنتا،ي بددالن ر فددي الددوحي، والددنفس والكددون 

والمجتمددع، وعلددى مسددتوى المددنهج  االسددتقرائي والتجريبددي بددالن ر والسددير 

والشواهد الشرعية على . والبحث في الوبيعة وحياة البشر تاريلا وحاضرا 

قَدْد َخلَدْت ِمدن }: ))تعالىالو  كثيرة ،دا ليس هنا مجال تفصيلها ، منها قوله 

بِيَن  سدورة -{قَْبلُِكْم ُسنَن  فَِسيُروْا فِي األَْرِج فَاْن ُُروْا َكْيدَف َكداَن َعاقِبَدةُ اْلُمَكدذَّ

قُْل ِسيُروا فِدي اأْلَْرِج فدان روا  َكْيدَف بَدَدهَ اْلَلْلدَق عُدمَّ }وو. -131:آل عمران

ُ يُنِشُ  النَّْشأَةَ اْيِخَرةَ إِنَّ  َ َعلَى ُكِل َشْيءؤ قَِدير  هللاَّ - 21:سدورة العنكبدوت-{هللاَّ

َولَددْو َرُدو ُ ))و ،))((،و((21: الددذاريات ()َوفِددي هَنفُِسددُكْم هَفَدداَل تُْبِصددُرونَ ))، و

ُسوِل َوإِلَى هُْولِي األَْمِر ِمْنهُْم لََعلَِمهُ الَِّذيَن يَْستَنبِوُونَهُ ِمْنهُْم َولَْوالَ فَْيدُل  إِلَى الرَّ

دددْيوَاَن إاِلَّ قَلِددديالً  ِ َعلَدددْيُكْم َوَرْحَمتُدددهُ الَتَّبَْعدددتُُم الشَّ ِكتَددداب  ))، و((83: النسددداء)4هللاص

بَُّروا آيَاتِِه َولِيَ  قُْل ))، و((24: ص )(تََذكََّر هُْولُوا اأْلَْلبَابِ هَنَمْلنَا ُ إِلَْيَو ُمبَاَر   لِيَدَّ

ِعَي َوِاْكُر َمن قَْبلِي بَْل هَْكثَُرهُْم اَل يَْعلَُمدوَن اْلَحدقَّ هَاتُوا بُْرهَانَُكْم هََذا ِاْكُر َمن مَّ 

 ((  .  24: األنبياء()فَهُم ُمْعِرُضونَ 

 

وانوالقا من الو فال اختالف وال تناقض وال تناحر بين الوحي الصحي      

والعلدددم الصدددحي  فدددي المدددنهج وال فدددي الموضدددوا ، وال فدددي نتدددائج العلدددم 

ومندداهج الدددين الحددق .رورة موافقددة للددوحي الصددحي الصددحيحة، فهددي باليدد

هوسددع مددن مندداهج علددوم الوبيعددة لشددموليته الدددنيا وايخددرة، وألندده كددالم هللا 

وال يقول بما قالده عمدرو شدريف بعددم تحكديم الددين . الُمنمل تبيانا لكل شيء

الصحي  في العلم، وعدم تحكيم العلم الصحي  في الدين إال هصدحاب العقائدد 

الملالفة للعلم والدين معا انتصدارا لعقائددهم ومصدالحهم  كحدال هدذا الفاسدة 

 .  الر،ل الذ  خالف العلم والوحي انتصارا لعقيدته التوورية

 

ينب دي عندد تنداول : )) عم ختم الر،ل تعليقاتده ومالح اتده السدابقة بقولده     

فالدددين . قيددية خلددق اكنسددان هن ندددر  هن لكددل مددن الدددين والعلددم مقاصددد  

وقرب العالقة بين اكله اللالق   -ال اية –ركم على الحكمة والقدرة اكلهية ي

همدا . واكنسان ، وتَميم االنسان وتفرد  ورسالته في الدنيا ومآلده فدي ايخدرة

ولددم يدددا هكثددر مددن الددو  -الكيفيددة –العلددم فيكتفددي بالبحددث فددي آليددات الللددق 

))...1. 

  فدي مع مده وفيده نيدة مبيتده كالمه فيه حق وبايل وبيدر صدحي :أقول     

مو،هددة تلدددم تووريددة الر،ددل وعلمانيتدده الجديدددة التددي اختلقهددا علددى مقاسدده 

                                                 
1
 . 182: ، ص 2115، مكتبة م من قريش ، القاهرة ،  2رسالة توحيد ، ي  الو،ود: عمرو شريف 
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وال يحدق لده هن . لتحكم موضوا عقيدتة التوورية التي ي من بها هذا الر،ل

يحصر مقاصد اكسالم من اكر  لللق اكنسان فيما قاله عمرو شريف ،وقدد 

األمدر لديس ألحدد هن يحصدر  فدي  ألن هدذا. هخوأ عنددما حصدرها فدي الدو 

 -وبالن ر إلى الدوحي. الو وال هن يُلر،ه منه، وإنما الشرا هو الذ  يحدد 

نجدد مقاصدد الددين مدن اكدر  لللدق اكنسدان هوسدع وهشدمل مدن  -كتابدا وسدنة

إن الدين قدم لنا موضدوا خلدق . مقاصد العلم التي هي بدورها ُمتيمنة فيه 

شدو فيهدا ، وهدي عقيددة يجدب اكيمدان بهدا مدع اكنسان بأنه حقيقة قوعيدة ال 

ويجب توظيفها فدي حياتندا كلهدا . باقي عقائد اكسالم، وهي هصل من هصوله

وبددذلو علينددا ان ندددرو علددوم الوبيعددة عامددة وخلددق . منهددا ،انبهددا العلمددي

اكنسددان خاصددة انوالقددا مددن خلددق اكنسددان كمددا ورد فددي الشددرا ، وهددو ال 

وهددذا همددر .  يصدد  افتددراج امكانيددة ملالفتددهيلددالف العلددم ولددن يلالفدده، وال

هعبتندددا  بعشدددرات األدلدددة عنددددما بيندددا بودددالن قدددول عمدددرو شدددريف بدددالتوور 

وتوافقهمددا فددي  والدددين فددي نقيددهما للتوددور الممعددوم وهعبتنددا توددابق العلددم

وانوالقدا مدن الدو . قولهما بدالللق اللداص لضحيداء عامدة واكنسدان خاصدة

قُْل ِسيُروا ))لنرى ونكتشف كيف بده الللق  همرنا الشرا بالسير في األرج

َ َعلَدى  ُ يُنِشدُ  النَّْشدأَةَ اْيِخدَرةَ إِنَّ هللاَّ فِي اأْلَْرِج فَان ُُروا َكْيَف بََدهَ اْلَلْلَق عُمَّ هللاَّ

وهندا نكدون قدد ،معندا بدين العلدم والدوحي ((. 21: العنكبوت()ُكِل َشْيءؤ قَِدير  

وال يص  هن نقول بلرافة التودور ، فدإن . ائجالصحيحين منهجا وتوبيقا ونت

قلنا بها نكون قد خالفنا العلم والشرا وهصبحنا من الُميلين المحرفين الذين 

َما هَْشهَدتُهُْم َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرِج َواَل َخْلَق هَنفُِسدِهْم : ))يشملهم قوله تعالى

 (( .  51: الكهف()َوَما ُكنُت ُمتَِّلَذ اْلُمِيلِيَن َعُيداً 

وبناًء على الو فليس صحيحا ما قاله الر،ل عندما حصر مقصد الدين من   

خلق اكنسان في بيان الحكمة وال اية اكلهية من الو ، بل هو اوسع من الو 

والر،ل قال الو استكماال للوته التي فصلها على مقاسده تيدليال . كما بينا 

يقفددا ضددد  فددي قولدده بلرافددة التوددور للعلددم والدددين مددن هن  وإبعدداداوتحريفددا 

إنه فعل الو انتصارا لعقيدته التووريدة ولديس خدمدة للددين الحدق . العيو 

والر،ل نسي بل وتناسى هنه هدو . وال للعلم الصحي  حتى وإن ت اهرا بذلو

بنفسدده سددبق لدده فددي كتبدده األخددرى هن ت نددى كثيددرا بحكايددة الجمددع بددين الدددين 

لنعدرف كيدف بدده ... ون رندا ... فدي األرجسدرنا : والعلم عندما رفع شعار

وبهمددا . الجمددع بددين كتدداب هللا المسددوور وكتابدده المن ددور : وشددعار. الللددق 

ها،م خصومه واتهمهم بالتقليد والجمود والتمسو بالتفسديرات التراعيدة علدى 

فلما تبين له ان التوور العيو  ملالف للعلدم والشدرا . حساب حقائق العلم

عتددرف بالحقيقددة وظددل ُمتمسددكا بلرافددة التوددور  ورا وانكشددفت لعبتدده لددم ي
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عدم هصدب  مدن . وبهتانا انتصارا لعقيدته التوورية على حساب العلم والشرا

،هدة هخددرى يددعو إلددى الفصدل بددين العلدم والدددين فيمدا يتعلددق بللدق اكنسددان 

فددنكل علددى عقبيدده ،وتندداقض مددع نفسدده، . حسددب شددريه وقواعددد  السددابقة

 .مسكا بعقيدته التووريةونقض مماعمه السابقة ت

 

مددن تحريفددات الر،دددل وم الواتدده المتعلقدددة : - الساااادس -المثااال األخياار   

انده ت داهر بأنده حدريل علدى التقريدب بدين  بدعوى تجديد الفكدر اكسدالمي

العلم والدين ،وإ الة العوائدق التدي تحدول دون الدو، انقدااا لضمدة وانتصدارا 

ان ممدا اسدتدل بده علدى حدال العلدم فدي فكد. 1للعلم والدين  فدي بدالد المسدلمين

العالم اكسالمي ان اورد قوال لمجلة علمية بربية هشارت فيه إلدى العلدم فدي 

وحددول نفددس : )) فقددال. وافقها عليدده ددرب  وحالدده فددي الددبالد اكسددالمية،وال

فدي العدالم :" العلمية الُمحترمة  Discover mgazineالمعنى اكرت مجلة 

لى الحقدائق العلميدة والمدنهج العلمدي، همدا فدي الددول كله يتحر  العلم بناًء ع

عدم . 2((-القدرآن -اكسالمية فيتحر  العلم بناًء علدى كتداب المسدلمين المقددو

هدددل هدددذا الم هدددر للعدددالم : )) علصدددق عليددده التودددور  عمدددرو شدددريف بقولددده

اكسدالمي والقددرآن الكدريم فددي اكبددر الددوائر السياسددية والعلميدة فددي العددالم ، 

 .3((اكسالم ؟  اعتناقي ر  عاقال بمجرد التفكير في يُمكن هن 

 

ان ر إلى هذا المسكين الم ال  والمحرف، كيف صدق ما نقله عدن : هقول   

تلددو المقولددة بيددر صددحيحة فددي . قه ألندده يتفددق مددع هددوا  تلددو المجلددة، صدددص 

لدديس صددحيحا هن العلددم فددي ال ددرب يتحددر  ُمنولقددا مددن  ألنااه أوالمع مهددا 

فددق المددنهج العلمددي، فهددذا كددالم نسددبي وال يصدد  فددي حدداالت حقدائق العلددم وو

ألن العلددم فددي ال ددرب قددائم هساسددا علددى النفعيددة واالنتها يددة وخدمددة . كثيددرة

ال ددرب لنشددر فكددر  واسددتعمار  العلمددي واالقتصدداد  والسياسددي فددي بددالد 

فهددو علددم ال الددب عليدده هندده ال يتحددر  . المسددلمين وعامددة الشددعوب اليددعيفة

لدى الحددق والعددل والمسداواة فددي اكنسدانية حتدى وإن ت دداهر بعلميدة قائمدة ع

لددم فددي ال ددرب ،وانددب كثيددرة ونحددن ال ننكددر هن للع. مددا ودعايددة بددذلو كال

 اُمشرقة وإيجابية وإال ما توور وال حقق كثيدرا مدن االنتصدارات التدي نراهد

اليددوم؛ لكددن مددن ،هددة هخددرى فددإن للعلددم فددي ال ددرب ،وانددب هخددرى ُم لمددة 

ة وخويددرة وهادمدة للعلددم والعقددل بددليل الشددواهد والمعويددات وقاتمدة وُم سددف

 :  ايتية
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منها هن في ال رب يائفة كبيرة من العلمداء التودوررين يُسديورون علدى      

مع م معاهد و،امعات علم األحياء و المتاحف الوبيعة في هوروبدا وهمريكدا 

اكرهداب  وكندا ومن خاللها يحتكرون العلم ويُحرفون الحفريات ويُمارسون

. الفكددر  ضددد ملددالفيهم مددن القددائلين بددالللق والرافيددين للتوددور العيددو 

 : ))العدالم القدانوني األمريكدي فيليدب ،ونسدون بقولدهوهذا األمر اعترف به 

العلماء يتمسكون بالداروينية على الربم من هشاشدة الفكدرة خوفًدا علدى "إن 

عهم وسيصدددبحون و،ددداهتهم ومسدددتقبلهم الدددوظيفي، ولدددن يندددالوا دعًمدددا لبحدددو

ُعرضددة للوددرد، هييددا مشددكلة هيديولو،يددة كبددرى فالعلمدداء عندددما يقولددون 

هدم ... الداروينية بير صحيحة إان ما هو الصحي  في تفسير نشأة الحيداة ؟ 

يتمسددكون بن ريددة خاي ددة، إاا كددان البددديل عدددم و،ددود ن ريددة هُخددرى وهددذا 

هو .. لدو،ي بربدي ورسميـاً يتم يدرد ه  عدالم بيو." باليب  الحاصل اين 

إنه اكرهـاب باسم العلدم .. يقل الدعم ألبحاعه إاا قام بالتشكيو في الداروينية 

المورودون الوعائقي الذ  يدرو  معدـاناة عشدرات العلمداء : وتم عمل فيلم.. 

))  م2118وقددد هُنجددم هددذا الفدديلم سددنة . 1((!!مددن الُمشددككين فددي الداروينيددة 

ومددا :  نددواقض الداروينيددة والتوددور علددىالممارسددات للتعميددة  ليفيدد  هددذ 

إاا هدم هعلندوا القدول :  االضدوهاد يالقيه علماء الحق ودكاترة الجامعات من

 -والتي تقود إلى اكيمان بداهلل عدم و،دل فدي ال درب -التصميم الذكي بن رية

 .2((من الويكيبديا بالفيلم وهذا راب  تعريفي...

ور  ريتشدارد سدترنب  يُدِرد مدن ان العدالم التود والشاهد علدى الدو هييدا   

وظيفته كمحرر في مجلدة تابعدة لمتحدف التداري، الوبيعدي بأمريكدا ، لمجدرد 

سماحه بنشر مقال للدكتور ستيفن مداير يقدول فيده بالتصدميم فدي نشدأة الحيداة 

مددع هن الر،ددل نشددر المقددال مددن بدداب عددرج . وال يقددول بددالتوور العيددو  

ومددنهم هسددتااة علددم  .3ييددد والدعايددةايراء وحريددة الددره  ولدديس مددن بدداب التأ

الللية الحيو  كارولين كروكر من ،امعة ،ور  ميسون األمريكية ُعوقبت 

هشدددارت بوريقدددة عدددابرة إلدددى ن ريدددة )) وفُصدددلت مدددن عملهدددا لمجدددرد هنهدددا 

ومددنهم ،ددراح األعصدداب مايكددل ((. التصددميم الددذكي فددي صددفها الدراسددي 

ه،برته على )) ة المعلوماتية وإ،نور هَبلقت ،امعة بايلور موقعه على الشبك

 -يتعلدق -هن يعيدد مدال المنحدة البحثيدة بمجدرد هن اكتشدفوا رابودا بدين هبحاعده

 .  4((بن رية التصميم الذكي

                                                 
1
: كهنة اكلحاد الجديد، ص: هيثم يلعت  و.  88: األكوان المتعددة ، ص: كبسوالت اسكات الملحدين، الكبسولة السابعة: يلعت هيثم  

 . http://www.youtube.com/watch?v=9vOVUG7uEao: والفيلم متر،م كامال على هذا الراب .  155
2
: والراب  هو .هبو حب هللا ، على الشبكة المعلوماتية: مدونة ، !!..العقبة الك ود .. الحوج الجيني  

http://en.wikipedia.org/wiki/Expelle...igence_Allowed 
3
 .  132: حينما تتحول الصدفة إلى علم  ، ص: خرافة داروين :محمد حمد  بانم 
4
 .  133: حينما تتحول الصدفة إلى علم  ، ص: خرافة داروين :محمد حمد  بانم 

http://www.youtube.com/watch?v=9vOVUG7uEao
http://en.wikipedia.org/wiki/Expelle...igence_Allowed
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ومنهدددا هن فدددي ال دددرب يائفدددة مدددن كبدددار علمائددده ُعرفدددوا قدددديما وحدددديثا      

  .الحقددائق باسددم العلددم انتصددارا لعقيدددتهم التووريددة وإخفدداءبددالتموير وال ددش 

مدا اكرتده مجلدة العلدوم األمريكيدة فدي عددد أولها : والنماا  ايتية تُثبت الو

ال يتددورا علمدداء ))  :م عددن هدد الء بقولهددا 1425كددانون الثدداني سددنة / يندداير

عدن االفتدراء واللجدوء إلدى الحيدل والتددليس  -هو الذين يدعون العلم -التوور

هشياء تفتقر إلى الددليل  لينسجوا هدلة وهمية تتفق وخيالهم وهبراضهم ليثبتوا

 .1((العلمي القايع 

يتيمن اعترافدا هامدا وخويدرا للجيولدو،ي التودور    :النموذل الثاني     

إن السجل الجيولو،ي ))  :فقال، ستيفن ،ا  بولد في كتابه التاري، الوبيعي

وانناا فيه نقل حاد وشدديد ا  انده بيدر مكتمدل علدى الو،ده المصدور عليده 

نحر  فيه ونُدخل التعديالت فيه بطريقاة غيار مر ياة حتاى يجب بالتالي ان 
بدالربم مدن انندا ال نملدو دلديال : )) وقال هييا .2((يظهر على الشكل الحالي

سلسلة معقولة مدن االشدكال  لكننا نستطيع ان نخترعمباشرا على االنتقاالت 

 .3((المتوسوة بين الكائنات الملتلفة وهسالفها 

 

تمثددل فددي اعتددراف خويددر وصددادم قالدده التودددور  ي  :النمااوذل الثالااث    

علمدداء : ))المتلصددل فددي علددم اكنسددان األمريكددي ،ددون هددوكيس ، فقددال

دراسة آعار وحفريات هسالف البشر لدديهم عدادة دو االفتراضدات والتعامدل 

 .4((!! “ مع النتائج وكأنها حقيقية
 هادة دكتور متخصص من داخل الحقل التطوري

 

                                                 
1
خلق ال توور ، : فريق من العلماء و.  212: د ، دار القلم ، دمشق ، صاكسالم يتصدى لل رب الملح: محمد نبيل النشواتي: نقال عن 

/  http://www.hurras.org:  ما يجب هن تعرفه عن ن رية التوور؟ ، منتديات حراو العقيدة، موقع: هبو حب هللا و .   114: ص

 .على الشبكة المعلوماتية 
2
مدونة ال لإللحاد ، على ، ية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلميةاراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن ر: نقال عن  

 .الشبكة المعلوماتية
3
مدونة ال لإللحاد ، على ، اراء اشهر علماء التوور المعاصرين حول ن رية التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية: نقال عن  

 .الشبكة المعلوماتية
4
: الباحثون المسلمون : موقع ،  : ،ون هوكس –متلصل من داخل الحقل التوور  شهادة دكتور :  فريق البيولو،يا 
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إندده اعتددراف خويددر وشددجاا ولدديس بجديددد، فالر،ددل هكددد مددا هددو : هقددول   

لكنه شهادة هامة وعمينة من هحد كبار التووريين، معروف عن التووررين، 

الحدب إنده قدال . فشهد شاهد منهم على انحرافهم عن المنهج العلمي الصدحي 

بمعنى انهدم يفعلدون الدو عدن (( لديهم عادة دو االفتراضات: ))عن إخوانه 

سابق إصرار وترصد، وهو من عادتهم فهو هصل عندهم وليس استثناء عند 

ما يحرفون الحفريات حسب ههدوائهم وتمنيداتهم ورببداتهم عم عند. اليرورة

 يستنتجون النتائج انوالقا من تلو الدسائس ويتعاملون معها على انها حقائق

فهددذا ،انددب م لددم مددن حددال العلددم فددي ال ددرب الددذ  تبدداهى بدده التوددور  . !!

وال شو هن هذا الر،ل هدو . !!عمرو شريف، إنه من مآسي العلم في ال رب

ميذ ه الء، فهو مثلهم وقد مدارو مثدل تلدو األعمدال بشدكل كبيدر من هحد تال

 .   وواسع في تحريفه للعلم والشرا كما بينا  في كتابنا هذا 

 

يتعلدق بتمويدرات عدالم  هلمداني هنثروبولدو،ي مشدهور  :النموذل الرابع     

وكبير له سمعة عالمية إنه راينر بروتش فون  يتين، اُكتشف هنه كان يتعمدد 

ف هعمار ،ما،م الحفريات التي كدان يحددد هعمارهدا انتصدارا للتودور تحري

كتبت صحيفة التليجراف البريوانية عن الفييحة الكبرى في وقد . العيو 

 : ، بعنوان2115/ فبراير/14

تاريي اإلنسان المعاصر كما عرضه الباحث األلماني يكهب هباء نتيجة االحتيال )) 

ور تأ !!.((” ريي االكتشافات الر يسية األنثروبولوجي الالمع يُ  
1
. 

” : ))  وممدا ،داء فدي المقدال هن بعدض تمويدرات الدو التودور  المدمور   

وهدي ،دمء الجمجمدة . بدت واحدة من هكثر االكتشافات إعارة في علدم ايعدار

 –سدنة  32،111المكتشفة في مستنقع اللث قرب هامبورك بعمدر هكثدر مدن 

هذا، ))  ، و((نسان الحديث والنياندرتال حيث كانت ههم حلقة مفقودة بين اك

األلمدداني ( هو علدم اكنسددان)علدى األقددل، مددا قالده بروفيسددور األنثروبولو،يددا 

صدداحب  Reiner Protsch von Zietenراينددر بددروتش فددون  يتددين 

السيجار المددخن لممالئده العلميدين، والقدى عليده اشدادة عالميدة، بعدد تو،يده 

وربدم الدو، فدإن )) ، و!!((” مجمة النادرة ،دا الدعوة إليه لتحديد عمر الج

سدنة فدي المجدال األكداديمي، قدد انتهدى اين فدي  31البروفيسير صداحب الدـ 

العصدر )خم  بعد اكتشاف تموير  الممدنهج لهدذا التداري، وللعديدد مدن آعدار 

حيددث هعلنددت ،امعتدده بدداألمس فددي فرانكفددورت عددن ... األخددرى ( الحجددر 

، (األكاايدب والتالعبدات)تقاعدد بسدبب العديدد مدن ا،بار البروفيسدور علدى ال

                                                 
1
: الباحثون المسلمون : موقع ، !! تموير نتائج هعمار عشرات الجما،م في خرافة توور اكنسان الحديث :  فريق البيولو،يا : نقال عن 

muslims.res.com . 
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والتي وفقا لللبراء فإن خداعه يعني هنه على شريحة كاملة من تاري، توور 

وقددد ظهددرت الفيدديحة ” ))  ، و!!((” اكنسددان هن يُعدداد كتابتهددا مددن ،ديددد 

عندددما تددم القددبض علددى البروفيسددور بددروتش وهددو يحدداول بيددع : للنددور فقدد  

” تدده مددن ،مددا،م الشدديمبانم  إلددى الواليددات المتحدددة كامددل محتويددات إدار

 : 2وعن الو هن ر هييا الصورة ايتية. 1!!((

 
    

 :-مددن سددلوكيات يائفددة مددن علمدداء ال ددرب -الخااام   -النمااوذل األخياار   

األمريكيددة خبددرا مفدداد  هن سددتة مددن  vocativ” فوكدداتيف“اكددرت صددحيفة 

علدى هن يلر،دوا للنداو ي كددوا لهدم هن (  ةرشدو)األيباء تلقوا مقابال ماديدا 

 111وكددل صواحددد مددنهم تلقددى !! السددجائر ال تتسددبب فددي اكصددابة بالسددريان 

 :وهذا هو راب  اللبر!! .  3هلف دوالر ن ير شهادته
 

http://www.vocativ.com/news/212533/big-tobacco-doctors/ 

 
 

                                                 
1
: الباحثون المسلمون : موقع ، !! تموير نتائج هعمار عشرات الجما،م في خرافة توور اكنسان الحديث  : فريق البيولو،يا : نقال عن 

muslims.res.com . 
2
: الباحثون المسلمون : موقع ، !! تموير نتائج هعمار عشرات الجما،م في خرافة توور اكنسان الحديث :  فريق البيولو،يا : نقال عن 

muslims.res.com . 
3
:  ن موقعالتدخين ال يُسبب السريان: ستة هيباء يتلقون رشاو  مالية ليشهدوا بأن : الو،ه ايخر للعلم : فريق البيولو،يا : قال عنن 

 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون 
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 -التي تكشف الجانب الم لم للعلم فدي ال درب -ومن تل  الشواهد أيضا      

مجلددة الناشدديونال ،يوبرافيددو التووريددة العلميددة المشددهورة دورهددا فددي دور 

نشدددر األكاايدددب والتدددرويج لهدددا باسدددم العلدددم والمدددنهج العلمدددي فدددي البحدددث 

سدددنة )) هنددده فدددي  المدددن الدددو مدددث. واالسدددتدالل  انتصدددارا للعقيددددة التووريدددة

إا قُدددمت للعددالم ". الديناصددور -الويددر"م، هبددت مددرة هخددرى عاصددفة 1444

". دلدديال مهمددا علددى التوددور"حفريددة هخددرى اكتشددفت فددي الصددين بوصددفها 

، بأصددل  National Geographicوقامددت مجلددة ناشددونال ،يو،رافيددو 

مسددتوحاة مددن " لديناصددور ا  ريددش"الحملددة، برسددم ونشددر صددور خياليددة 

وهيلق . رية، وتصدرت هذ  الصور عناوين األخبار في عدد من البلدانالحف

الدذ  ،علدى هدذا الندوا ،   في الحال االسم العلمي هركيورابتدور لياونِنجنسدم

 .1((مليون سنة ميت 125قيل إنه عار قبل 

الحفريددة مميفددة ألنهددا رِكبددت )) لكددن الحقيقددة لددم تكددن كددذلو، فقددد تبددين هن    

وبعددد عددام واحددد، هعبتددت مجموعددة مددن . ات منفصددلةبمهددارة مددن خمددس عيندد

البدداحثين، كددان مددن بيددنهم هييددا عالعددة علمدداء حفريددات،  يددف هددذ  الحفريددة 

 .2(( بمساعدة التصوير المقوعي باألشعة السينية عن يريق الكمبيوتر

والذ  يهمنا هنا  هو هن مجلة ناشونال ،يو،رافيو كاندت علدى علدم بدأن     

كنها تجاهلدت الدو تعصدبا وتحريفدا وتالعبدا انتصدارا تلو الحفرية ممورة، ل

هولسون رئيس قسم علم الويور بالمعهدد . ل.ستورو )) ألن العالم . للتوور

الِسِمثسوني األمريكي الشهير قد هعلن هنده حدذر فدي السدابق مدن هن الحفريدة 

ولكددن : )) فكددان ممدا قالدده ...  ائفدة، ولكددن إدارة المجلددة تجاهلدت تحذيراتدده 

لي في النهاية هن الناشونال ،يو،رافو لم تكن مهتمة بدأ  شديء عددا اتي  

وقدال . 3"((المبده الدوبماتي ال الب بشأن توور الويور عدن الديناصدورات

تكمن المشكلة في هن الناشونال ،يو،رافيو عرفت في وقدت مدن : )) "هييا

األوقددددات هن الحفريددددة مميفددددة، لكددددن هددددذ  المعلومددددات ظلددددت فددددي يددددي 

بعد عددة شدهور كتبدت إعالندا صد يرا ،ددا ال يكداد يُقدره لكنها . 4(( "الكتمان

و بعد فترة هخرى تم وضع . تترا،ع فيه عن المعم باكتشاف الحلقة المفقودة

بعددما وقدع كثيدر مدن (( إعالن كبير على صفحاتها تترا،ع فيده عدن القصدة 

التوددور  عمددرو  فددأين. 5القددراء ضددحية هددذا التمويددر واللدعددة والفيدديحة

                                                 
1
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
2
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : ب هللا هبو ح 
3
 .على الشبكة المعلوماتية  (( هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ،  مدونة : هبو حب هللا  
4
 .ة على الشبكة المعلوماتي((   هبو حب هللا )) صعوبات ن رية التوور ، مدونة : هبو حب هللا  
5
، على /http://antishobhat.blogspot.com، مدونة نسف اكلحاد ، موقع فيائ  الدروانيه وفيائ  اخالق المالحد  اال،رامية  
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الذ  يُددافع عدن التودور والتودوررين بدالتحريف والتالعدب وإخفداء شريف 

الحقددائق، كمددا دافددع مددن قبددل عددن األ،نددة التددي  ورهددا إرنسددت هيكددل وظددل 

 . !!همر الر،ل ورسوماته ؟؟ انكشافمصرا على موقفه ربم 

 

هنه تو،د -عن الجانب الم لم للعلم في ال رب – ومن تل  الشواهد أيضا     

كدا كليدات و،امعدات  معروفدة بدالرداءة والسدرقات العلميدة وهمري اهوروبفي 

مدن الدو مدثال انده . والمتا،رة بتموير الشهادات العلميدة وبأعدداد كبيدرة ،ددا

 الدددكتورا انتشددرت فددي هلمانيددا فددي السددنوات األخيددرة ظدداهرة مددن  شددهادات 

لكثير من الولبة بير الم هلين علميا مقابل هموال يدفعونها لدكاترة ،امعيين 

آب /هبسدوس 22كشدف االدعداء العدام األلمداني فدي )) وقدد . يُشرفون عليهم

هكداديمي مدن هسداتذة  111الماضي عن هن السلوات األلمانية تحقق مع نحدو 

الجامعات فدي الدبالد، فدي هعقداب تقدارير بتلقديهم ِرشدى مدن عشدرات الولبدة 

 .1((در،ات الدكتورا  مقابل من  الولبة

  

يددع در،ددات الدددكتورا  فددي روسدديا يددتم مددن خددالل ب)) هن  ومددن الددو هييددا   

،امعددات حقيقيددة وقائمددة، بسددبب انتشددار الفسدداد فددي الن ددام التعليمددي وسددوء 

استلدام السدلوة لتحقيدق مكاسدب ماديدة، وتدتم هدذ  العمليدة إمدا بسدعر محددد 

وإما بالقوعة، بمعنى هن الترتيبات اكدارية للتسجيل لها سعر، وكتابة رسالة 

 .2((إل،... ر، وترتيب لجنة مناقشة مرنة بسعر آخر الدكتورا  بسع

 

ومن الو هنه تو،دد حاليدا م سسدات علميدة بالواليدات المتحددة األمريكيدة     

،دددور  ،دددولين عيدددو مجلدددس تبيدددع الددددر،ات العلميدددة المدددمورة، وحسدددب 

يُقدددر عدددد )) االعتمدداد األكدداديمي للتعلدديم العددالي فددي الواليددات المتحدددة  هندده 

هلف شهادة يتم بيعها سدنويا فدي الواليدات  111مورة بأكثر من الشهادات الم

كددذلو يشددير . المتحدددة وحدددها، علثهددا شددهادات لدددر،ات فددي الدراسددات العليددا

دارو يحصلون علدى الددكتورا   41111سكوت ماكليمي إلى هن هنا  نحو 

 51111بصددورة قانونيددة سددنويا فددي همريكددا، ولكددن فددي المقابددل هنددا  نحددو 

د حدث هن تمكن بعض األشلاص من الحصول على شدهادات يشترونها، وق
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للدكتورا  بأسماء كالبهم هو قووهدم، إمعاندا مدنهم فدي السدلرية مدن موداحن 

 .1((بيع الشهادات الممورة

  -التي تكشف الجانب الم لدم للعلدم فدي ال درب -ومن تل  الشواهد أيضا     

يهدود والنصدارى هنه من الثابدت شدرعا وواقعدا هن مع دم المستشدرقين مدن ال

والعلمانيين في ال رب ال يتعاملون مع دين اكسالم بموضعية وحيادية وإنما 

يتعاملون معه بدالتحريف والتالعدب وال دش واالنتها يدة ورفدض االعتدراف 

وهدددذ  الحقيقدددة . بالحقيقدددة تعصدددبا وانتصدددارا ألهدددوائهم وهديدددانهم ومدددذاهبهم

هتمين باكسالم وتاريله هي الم سفة والكاشفة لحقيقة هكثر علماء ال رب الم

تدين العلم في ال درب مدن ،هدة،  وقدد سدجلها القدرآن كدريم وكشدفهم بهدا فدي 

يَدا هَْهدَل : ))رد  على ههل الكتداب وإبوالده لمدماعمهم مدن ،هدة هخدرى ،فقدال

: ل عمدرانآ()اْلِكتَاِب لَِم تَْلبُِسوَن اْلَحقَّ بِاْلبَاِيِل َوتَْكتُُموَن اْلَحدقَّ َوهَندتُْم تَْعلَُمدونَ 

الَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن هَْبنَاءهُْم َوإِنَّ فَِريقاً ِمْنهُْم ))،و(( 11

فددان ر إلددى صدددق القددرآن (((.  142: البقددرة()لَيَْكتُُمددوَن اْلَحددقَّ َوهُددْم يَْعلَُمددونَ 

بسدلوكياتهم صددق مدا  إنهدم يُثبتدون. بالعلم المت اهرينالكريم وكشفه له الء 

قاله القرآن فيهم، ويقيمدون حجدة القدرآن علدى هنفسدهم بأنفسدهم وعلدى صددق 

وهدددذا مدددن م ددداهر االعجدددا  القرآندددي الدددذ  كشدددف نفسددديات . قولددده فددديهم 

وسلوكيات ه الء في عداوتهم لإلسالم ورفيهم للحق ولمدا سديكونون عليده 

 . مستقبال

 

هن مدح تلو المجلة للعلم في ال رب  وبتلو الحقائق والشواهد المادية يتبين   

وموافقة عمرو شريف لما قالته هو همر مبدال  فيده ،ددا وال يُعبدر عدن حقيقدة 

فقد ابفل ،انبدا م لمدا وقاتمدا للعلدم فدي تلدو . العلم في هوروبا وهمريكا وكندا

البلدان ال يص  السكوت عنه وإظهار ،انبه المشرق انتصارا لل رب وفكر  

 .   وههله ويعنا في اكسالم

    

إن من هباييل الر،ل وتالعباتده وخداعده هنده  عدم بدأن حدال العدالم  :ثانيا   

ه  هندده ال يقددول بلرافددة التوددور  -اكسددالمي مددع القددرآن كمددا هددو عليدده اين

فهددل (( . عدداقال بمجدرد التفكيدر فددي اعتنداق اكسدالم )) ال ي در   -العيدو 

هو عميددل لجهددة معاديددة  ،هددذا الر،ددل ،اهددل ، هو معانددد ، هم صدداحب هددوى

؟؟، لمااا يتعمد الت لي  والتالعب والتحريدف واالفتدراء علدى لإلسالم وههله 

ولمدددااا يسدددتعوف القدددارئ ويسدددت فله بمثدددل الدددو الكدددالم المائدددف . النددداو ؟؟
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إنه كالم بايدل قوعدا ألن الثابدت هن كثيدرا مدن علمداء واعيدان . والمتهافت؟؟

ن مع ددم المسددلمين تحددت االحددتالل ال ددرب اعتنقددوا اكسددالم حتددى عندددما كددا

،  -محمدد هسدد –النمسداو  ليوبولدد فدايس : ال ربي في القرن العشدرين،منهم

والفنددان الفرنسددي ناصددر الدددين دينيدده ،والداعيددة االنجليددم  عبددد هللا كوليددام، 

. 1وعلى يديده هسدلم اللدورد هيددلي، واللدورد سدتانلي هولددرلي وبيدرهم كثيدر

سدددالم بعدددد تحدددرر بدددالد المسدددلمين سياسددديا واسدددتمر هددد الء فدددي اعتنددداق اك

السياسددددي األلمدددداني مددددراد فوهمددددان : مددددنهم.وعسددددكريا وإلددددى يومنددددا هددددذا 

: ،والفيلسددوف رو،ددي بددارود  ، والبروفيسددور ،ددر  النددد صدداحب كتدداب 

وقددد ُصددنفت فدديهم كتددب . ،دددا هدد الء كثيددر صددراا مددن ه،ددل اكيمددان وبيددر

 .كثيرة

ا وصددادقا هن يقددول الحقيقددة فددي كددان علددى الر،ددل إن كددان موضددوعي: عالثددا  

لكنه صدقها ألن كالمها وافدق هدوا ، مدع هن . تعليقه على ما قالته تلو المجلة

وتيددمن حقدددا علددى القددرآن . كالمهددا فيدده حددق وبايددل ولدديس كمددا  عمددت

واكسددالم والمسددلمين، وفيدده بددش وخددداا وتيددليل ، لكددن الر،ددل سددايرها 

لكددن الحقيقدة ليسددت كددذلو، . وسدارا فددي التعليدق علددى موقفهدا ووافقهددا عليده

فليتنا نحن المسلمون مع القرآن الكريم كما وصفتنا تلو المجلة ، فدنحن لسدنا 

معدده فددي العلددم وال فددي االقتصدداد وال فددي السياسددة وال فددي اال،تمدداا وال فددي 

وهدذ  الحقيقدة تعرفهدا تلدو المجلدة ويعرفهدا عمدرو . التربية إال قليال ،دا ،دا

 كبعددادآخددر هددو السددعي  ، لكددنهم يريدددون همددرااندده التووريددونشددريف وإخو

هم ت ريب المسلمين وإبعادهم كلية المسلمين تماما عن القرآن الكريم ليسهل ل

ألنهددم يعلمددون قوعددا هن .، ونشددر خرافددة التوددور العيددو  بيددنهمعددن القددرآن

. تمسو المسلمين بالقرآن مهمدا كدان ضدعيفا سديمنعهم مدن نشدر فكدرهم بيدنهم

حايال عليهم هن سبب تللفهم العلمي والسياسي واالقتصاد  فقالوا للمسلمين ت

للقدرآن الكدريم  موبقدينفلدو كندا . هو القرآن، مع هن الحقيقة عكس الو تمامدا

للمسدلمين وتحدايال ا لكنا هقوى األمدم وهسدعدها، لكدن هد الء قدالوا الدو خدداع

فكر عليهم ليتللصوا من القرآن تماما ،او على األقل يحرفونه ليتماشى مع ال

مددع  المسددلمونولددو كنددا نحددن . ال ربددي كمددا فعددل التوددور  عمددرو شددريف 

إننا نحن المسدلمون ال نوبدق مدن . كان هذا حالنا  القرآن الكريم قلبا وقالبا ما

القدددرآن إال القليدددل هفدددرادا ومجتمعدددات ودوال ، وال يصددد  هن نلدددادا هنفسدددنا 

و شدريف فنفتلر بدذلو الوصدف، وال ان نعمدل للدتللل منده كمدا فعدل عمدر

وحددث المسددلمين علددى فددو ارتبددايهم بددالقرآن والددتللل ممددا قالدده عددن خلددق 
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ين التودوريكدل مع ان الحقيقة هن هذا الر،ل و. ماكنسان بدعوى مواكبة العل

 . في العالم هم هعداء هلداء للعلم والشرا انتصارا للرافة التوور العيو  

 

بدالحرص علدى  عم هن التوور  عمرو شريف واصل مسرحية الت داهر     

اكسالم استعوافا واست فاال للناو، فقدال هنده يعمدل علدى الدذود عدن اكسدالم 

ويقصدد هندا رفيده لمدا قالده  -والدفاا عنه مما هُلصق به من مفاهيم خاي دة 

كيف بده الللق ، مساهمة منه : فجاء كتابه  -اكسالم عن الللق اللاص يدم

 .1حسب  عمه دينيكحداث عورة  البد منها لتجديد اللواب ال

فليقددل هددذا الر،ددل مددا شدداء، وليمدددح نفسدده بمددا شدداء، لكددن الحقيقددة : هقددول    

القوعيددة التددي هعبتهددا كتابنددا هددذا هددي هندده باحددث محددرف وم ددال  ومدددلس 

وكل المدماعم . وملالف للعلم والشرا فيما قاله عن خرافة التوور العيو 

وال قيمدة لهدا همدام مدا بيندا  والشبهات التي هعارها وتعلق بها متهافتة وبايلدة 

. وهظهرنا  من حقائق ومعويات كشدفت حقيقدة هدذا الر،دل ونقيدت هباييلده

إندده إمددا ،اهددل، هو مددريض يعدداني مددن ا مددة نفسددية وفكريددة تتعلددق بالشددو 

واكيمددان ، هو هندده معانددد للحددق ، هو هندده صدداحب هددوى لدده بايددات شلصددية 

ديدة لإلسدالم وههلده كلفتدده يعمدل علدى تحقيقهدا ، هو هنده ُمكلدف مدن دوائدر معا

بمهدام يقدوم بهددا باسدم العلدم والدددين لتحريدف اكسدالم وتشددكيو المسدلمين فددي 

ال يلددر  حددال هددذا الر،ددل عددن تلددو . !!ديددنهم، وبددث الفتنددة والفرقددة بيددنهم 

 . االحتماالت 

 

بقوله بأننا فدي حا،دة إلدى تجديدد ، كيف بده الللق : عم هن الر،ل ختم كتابه  

فان ر إلى هدذا الباحدث الم درور والمحدرف . 2ي والعلمي معااللوابين الدين

الم ال  إنه يمعم هنه يعمل على تجديد اللوابيصن العلمي والدديني فيمدا يتعلدق 

مع هن الحقيقة ليست كذلو هصدال، إنده لدم يجددد الددين وال . بموضوا الللق 

العلددم وإنمددا حرفهمددا وافتددرى عليهمددا عددن سددابق إصددرا وترصددد مددن ،هددة؛ 

لدم مددن ،هدددة هخددرى ملتلددف وسدددائل التحريددف  وال ددش والتالعدددب  واسددت

بذلو وب يدر  هصدب  التودور  المدريض . انتصارا للرافة التوور العيو 

عمرو شريف يرى نفسه مجددا وداعيا إلى تجديد اللوابيصن العلمدي والددينى 

مددع هندده يعلددم مددن نفسدده هندده محددرف للعلددم والشددرا وُمفتددرؤ عليهمددا وعلددى 

دا هَْدَرَ  إ: ))عندما قدال -عليه الصالة والسالم –ق النبي وصد. !!الناو نَّ ِممَّ

ِة اأْلُولَى إَِاا لَْم تَْستَْ  فَاْصنَْع َما ِشْ تَ   .  3((النَّاُو ِمْن َكاَلِم النُبُوَّ
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التوور  عمرو شريف كما هنه مدارو  هنيتبين منه وإنهاء لهكا المبحث    

ا انتصدارا للرافدة التودور فإنده مدارو التحريف والت لي  باسم العلم والشر

الو هييا بدعوى تجديد الفكر اكسالمي ليواكب الفكر العلمي عامة والقدول 

فتبين من شواهد  وهمثلته هن عمدرو . بالتوور العيو  خاصة حسب  عمه

شددريف افتددرى علددى كثيددر مددن علمدداء المسددلمين المتقدددمين والمتددأخرين مددن 

الفكر اكسالمي وإحداث فتنة بين  فسادك،هة، وسعى ،اهدا من ،هة هخرى 

المسددلمين وتشددكيكهم فددي هصددل مددن هصددول ديددنهم المتعلددق بللددق آدم عليدده 

 .السالم

 

 : تطورية تراجعات واعترافات: بعا را

كددان التوددور  عمددرو شددريف قددد  عددم مددرارا وتكددرارا  ورا وبهتانددا هن    

م والشدرا، وقدد التوور العيو  الممعوم هو حقيقة علمية م كدة بأدلة العل

سبق هن هوردنا هقواله المتعلقة بذلو في الفصليصن السابقيصن؛ لكنه عاد وترا،ع 

عنها ونقض مماعمه وقوعياته السابقة بأقوال هخرى ورد مع مها في كتابده 

هنمل بها توور  الممعدوم مدن اليقدين إلدى .  "الو،ود رسالة توحيد  "األخير

د هن التوور العيو  لم يثبت بأدلة ال ن والر،حان واالحتمال وهصب  يعتق

 .قوعية لكنه هصب  را،حا بأدلة ظنية احتمالية 

 على قايعة ليست األدلة هذ  هن على التأكيد وينب ي )) :فمن الو هنه قال    

 القدددول ويعتبدددر بعيددداً، بعيدددها ويددد ا ر ُمَرِ،حدددة، لكنهدددا التودددور، حددددوث

 .1(( لو،ودها التفسيرات هفيل بالتوور

هن قناعته الحالية الُمستمدة من العلم والشرا والمتعلقدة بدالللق هدي واكر    

هن التوور العيو  ال تتوفر فيه هدلة علمية يقينية تُثبته، ولم تقم هدلة تجعلنا 

 . 2نجمم بوقوعه، لكنه مع الو يبقى هو هفيل التفسيرات

إعباتده  وقناعتنا الحالية هي هن التوور البيولدو،ي ال يُمكدن: )) وقال هييا   

ع من شواهد تقددمها  كحقيقة علمية، لكنه حتى اين هنسب التفسيرات لما تجمص

عم هنكر على من يجعل مفهوم التوور في علم األحيداء . 3... ((علوم متنوعة 

فدال ينب دي هن . كمفهوم كروية األرج ودورانها حول الشمس في علم الفلدو

ضددع للمالح ددة علددى بيددر خا)) التوددور  من مفهددونسددو  بددين المفهددومين أل

إن التسددوية . إن الويددور والثدددييات نشددأت مددن المواحددف: االيددالق ، كقولنددا

بددين المفهددومين يددرح بيددر علمددي بددالمرة يقددف وراء  موقددف هيددديولو،ي 

لذلو ما ال العلم في حا،ة للكثير من البحدث .. .رافض للتفسيرات األخرى 

                                                 
1
  .  181: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
2
 . 184: ، ص 2115، مكتبة م من قريش ، القاهرة ،  2الو،ود رسالة توحيد ، ي : عمرو شريف 
3
 . 182: ، ص 2115، مكتبة م من قريش ، القاهرة ،  2الو،ود رسالة توحيد ، ي : عمرو شريف 



 324 

قدددائلين بدددالللق مدددن ه،دددل حسدددم اللدددالف بدددين الدراوندددة وبدددين الللقدددويين ال

 .1((اللاص

 

هوال ، تلو األقوال هي ترا،عات واعترافات هامة ،دا ترا،دع بهدا  :وأقول  

قوله بقوعية حدوث التوور العيو  الممعوم إلى القول عن عمرو شريف 

لكنهدا مدن ،هدة هخدرى دلدت علدى هنده . الللق اللداصبدبر،حانه على القول 

يقددة الكاملددة هددي هن التوددور اعتددرف بددبعض الحقيقددة ولدديس بكلهددا، ألن الحق

فدالتوور . العيو  وهم وخرافة باسم العلم كمدا بيندا  فدي الفصدليصن السدابقيصن

ن الممعوم ليس حقيقة علمية وال هو هفيل التفاسير لتعليل نشأة األحيداء، أل

لكن الر،ل ن را لتعصبه لعقيدته . اللرافة يستحيل هن تكون تفسيرا صحيحا

لسابقة ظدل متعصدبا لهدا انتصدارا للرافدة التودور التوورية ربم اعترافاته ا

إن )) : فهو من الدذين يصددق علديهم قولده . العيو  ورفيا للللق اللاص

التسدددوية بدددين المفهدددومين يدددرح بيدددر علمدددي بدددالمرة يقدددف وراء  موقدددف 

 .2((هيديولو،ي رافض للتفسيرات األخرى 

 

تها فإنها لدم تكدن ترا،عات الر،ل واعترافاته هنه ربم ههمي يتبين من: ثانيا  

بري ددة ،وال نميهددة، وال كاملددة ،وال مددن ه،ددل الحقيقيددة العلميددة التددي هعبتهددا 

الشرا والعلم، وإنما هُضور الر،ل إليها اضورارا ؛ فجاءت ُمحتشمة وفيها 

تحريف وت لي   وانتها ية،ومو،هة تو،يها تووريا وُمتعصبة للبايدل هكثدر 

 .من تعصبها للحق

قدددر  -عمددرو شددريف كددان حريصددا علددى هن يَحددرم ودلددت هييددا علددى هن    

ملالفيه من توظيدف اعترافاتده وترا،عاتده للدرد بهدا عليده وتأييدد  -المستواا

قددولهم بددالللق وكشددف مماعمدده وإظهددار  يفهددا وتهافتهددا وبوالنهددا وتندداقض 

إنه حدرص علدى الدو ، لكدن هيهدات، فدربم إصدرار  علدى القدول . صاحبها

وتهافتدا وبوالندا بتلدو  انكشدافاهمدر  قدد ا داد  بلرافة التوور تعصبا لها فإن

الترا،عات واالعترافات التي هكدت صحة نقدنا للرافة التودور وإبوالندا لده 

بالعلم والشرا معا من ،هة؛ وتهافت مماعمه وشبهاته التوورية السابقة من 

 . ،هة هخرى 

 

علدى إن تلو الترا،عات واالعترافات والتناقيات هي هدلة تفدرج : ثالثا   

ر القدارئ بأنده كدان التوور  عمرو شريف موقفا علميا وهخالقيا هو هن يُدذكص 
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يقول بقوعية وعلميدة التودور العيدو  وعليده بندى مواقفده الم يددة للتودور 

ابددي آدم ، وكيدف بددده : باسدم العلدم والشددرا فدي كتبده السددابقة ، خاصدة كتداب

ف العلم والشرا ، ومارو ملتلف  الللق ، وفيهما دافع بقوة عن الو ،وحرص

فعددل هددذا وبيددر  انوالقددا مددن قولدده . وسددائل الت لددي  والتيددليل والتالعددب

بقوعيددة التوددور العيددو ، وبمددا هندده ترا،ددع عددن موقفدده فأصددب  التوددور 

الممعدوم را،حدا ال قوعيدا فهدذا يعندي سدقوي كدل مواقفده السدابقة التدي بناهددا 

يترتددب عددن  لكددن الر،ددل لددم يُددذكصر القددارئ بمددا. علددى  عمدده بقوعيددة التوددور

ترا،عه ، وال اعتدرف بدأن ترا،عده يد د  إلدى سدقوي وبودالن مواقفده التدي 

ألن القددول بددالتر،ي  يددنقض . بناهددا علددى  عمدده بعلميددة التوددور وقوعيتدده

قوعياته السابقة وينقلها من العلمية واليقين إلدى ال دن واالحتمدال، ويجردهدا 

قوعدي، ألن المنودق  من قوتها االستداللية ، وال يص  االسدتدالل بهدا كددليل

ربددم الددو فددإن الر،ددل لددم ينبدده . إاا دخددل االحتمددال سددق  االسددتدالل: يقددول

القارئ وال اعترف هن ت يير  لموقفه من التوور يد د  إلدى سدقوي قوعياتده 

السابقة ، وعليه هن يترا،ع عنها ويتبره منها وال يتحمل مس ولية تأعر الناو 

إنده لدم يفعدل هدذا مدع هنده موقدف . بها، ويحذرهم من االعتقداد بأنهدا صدحيحة

لم يفعله ألنه لم يتللل كليدة . شرعا وعلما وهخالقا ومولوب منه ضرور 

 .من عقيدته التوورية اللرافية، وال اعترف بكامل الحقيقة ل ايات في نفسه 

 

السابقة  ف يتحمل مس ولية كبيرة عن هقوالهولذلو فالتوور  عمرو شري    

 عم فيهدا بدأن التودور العيدو  حقيقدة علميدة بأدلدة الكثيرة والمتنوعة التي 

 هبأقوالددفيجدب عليده هن يدرب  اعترافاتده وترا،عاتده األخيدرة . الشدرا والعلدم

السددابقة ويُعلددن صددراحة تلليدده عددن قولدده بقوعيددة التوددور العيددو ، ويُ كددد 

 . على هنه هخوأ فيما قاله باسم العلم والشرا

 

ا إلى هن عمرو شريف ربم اعترافاته تجب اكشارة هن: -رابعا –وأخيرا     

السددابقة وترا،عاتدده فإندده لددم يددنس تحريفاتدده وم الواتدده وتيددليالته للندداو 

منها إصرار  على المعم بدأن التودور العيدو  .انتصارا لعقيدته التوورية 

هو هفيل تفسير لتعليل نشأة الحياة، وهذا  عم بايل بحكم هنده سدبق هن بيندا 

خرافددة باسددم العلدم ، وبدددليل ترا،ددع الر،ددل عددن هن التودور الممعددوم وهددم و

 .ر بها رالسنا  ورا وبهتاناقوعياته الكثيرة التي كسص 

لذلو مدا ال العلدم فدي حا،دة للكثيدر مدن البحدث مدن ه،دل : )) منها قوله      

قولده ((. حسم اللالف بين الدراونة وبين الللقويين القدائلين بدالللق اللداص

صدحيحا هن العلدم لدم يحسدم اللدالف حدول  األول لديس: نيص لهذا تيمن تيدلي
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التوددور وهن األمددر مددا يددمال ،اريددا، هددذا كددالم بايددل قوعددا بمددا بينددا  فددي 

الفصدددلين السدددابقيصن وباعترافدددات الر،دددل نفسددده، لكدددن التودددوررين رفيدددوا 

والتيدليل الثداني هدو هنده لديس صدحيحا هن . وتكبرا  ،حودااالعتراف بذلو 

لدداروينيين والقدائلين بدالللق اللداص، الصدراا بسدبب الللدق هدو قدائم بدين ا

هو قائم بين التووريين من الداروينيين ودعاة التوور المو،ه من ،هة  وإنما

لكن الر،ل سحب نفسه ويائفته وكأنه . وبين القائلين بالللق من ،هة هخرى

لكن الحقيقة ليست كدذلو، فدإاا عبدت التودور فهدو . بير معني بذلو الصراا 

 سدقوي ولددعاة التودور المو،ده، وإن سدق  وانهدار فهدو انتصار للددارويينين

وبما هنده هعبتندا بودالن القدول بدالتوور العيدو  بأدلدة .انهمام لالتجاهين معا

الشرا والعلم ، فالتوور العيو  بنوعيه الددارويني والمو،ده بايدل قوعدا، 

لددذلو مددا ال العلددم فددي حا،ددة للكثيددر مددن :)) وال قيمددة لقددول عمددرو شددريف

ل حسم اللالف بين الدراوندة وبدين الللقدويين القدائلين بدالللق البحث من ه،

 ((. اللاص

 

علما بأنه يجب هن ال ي يب عنا بأن اعترافدات التودور  عمدرو شدريف      

وترا،عاتدده ونقيدده لقوعياتدده السددابقة تكشددف لنددا ،انبددا آخددر يتعلددق بحالتدده 

ما كان يقوله فهي تشهد على اضورابه وقلقه وعدم يقينه في. النفسية والفكرية

عن التوور العيو ؛ فكان يصدر قوعياتده المائفدة والجوفداء ِخدداعا لنفسده 

وتسددكينا لهددا وتهربددا مددن موا،هددة الحقددائق العلميددة والشددرعية التددي تددنقض 

 .التوور العيو  وتهدمه

 

 .من خصا   منهج االستدالل عند عمرو شريف: خامسا

ريف فدي قولده بدالتوور تبين من نقدنا لمواقدف وآراء التودور  عمدرو شد   

العيددو  وانتصددار  لدده اندده اسددتلدم منهجددا اسددتدالليا ااتيددا متحيددما متعصددبا 

بالبايل للرافة التودور العيدو  مدن ،هدة ؛ وفاقددا ألكثدر هساسديات مدنهج 

االستدالل العلمي الصحي  من ،هدة عانيدة، ومتصدفا بلصدائل بيدر علميدة 

وبمدا هنده سدبق هن هعبتندا . الثدةهفقدته األمدانتين العلميدة واألخالقيدة مدن ،هدة ع

الددو بتوسددع  فإننددا هنددا سددنذكر ههددم خصددائل منهجدده االسددتداللي بتركيددم 

 .وإيجا  من باب التذكير والتمثيل ال الحصر

إندده مددنهج قددائم هساسددا علددى التحريددف والت لددي  وال ددش والتيددليل  :أولهااا   

ة ،دددا وهدذ  المميدمات سدبق هن هعبتناهددا بشدواهد ومعويدات كثيدر. والتالعدب

يبقها عمرو شريف في تعامله مدع العلدم والشدرا والقدراء انتصدارا للرافدة 

 . التوور
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هن التوددور  إندده مددنهج قددائم علددى التندداقض، مددن الددو : الخاصااية الثانيااة   

عمرو شريف في الوقت الذ  هكثر من الكالم باسم العلم والشدرا والت داهر 

،هدة ؛ فإنده مدن ،هدة  والتستر بهما انتصارا للتوور العيو  الممعدوم مدن

هخدددرى خالفهمدددا وحرفهمدددا عدددن سدددابق إصدددرار وترصدددد انتصدددارا لعقيدتددده 

 . التوورية

ومن الو هن عمرو شريف  عم مرارا بأنه يتبع الشرا فيما يتعلدق بللدق    

الكددون عامددة وخلددق اكنسددان خاصددة، لكندده عندددما تكلددم عددن خلددق اكنسددان 

ف آيددات القددرآن ، فإندده لددم يددذكر األحاديددث  النبويددة المتعلقددة بللددق آدم وحددرص

فيدرب عنهدا صدفحا و،علهدا . والصريحة في نقض قوله بالتوور الممعدوم

إندده تعامددل مددع الشددرا . فددأين الشددرا الددذ   عددم هندده يتبعدده ؟؟. وراء ظهددر  

بهددوا  وتووريتدده ، ولددم يتعامددل معدده بإيمددان بدده وإخددالص لدده وال بعلميددة 

 . وموضوعية

فت عدن و،دود حلقدات الحفريات كش هن عمرو شريف ادعى هنومن الو    

بدالربم )) : ، لكنده عداد ونقدض الدو عنددما قدال1انتقالية وسيوة بين األحيداء

عدم تبقدى كمدا هدي  فجدأةمن هن ن رة واحدة للسجل تريندا ان الكائندات ت هدر 

 .   2((وال تت ير حتى تصل إلينا هو تنقرج

و  هصددب   عددم مددرارا وتكددرارا هن التوددور العيدد هنددهومددن الددو هييددا     

حقيقة علمية قوعيدة بأدلدة علدم الحفريدات وعلدم األحيداء، لكنده عداد وترا،دع 

عن  عمه ونقيه عنددما قدرر بدأن التودور العيدو  لدم يثبدت علميدا ولديس 

 .حقيقة علمية وإنما هو مجرد ره  را،  وليس قوعيا

 
 إنه منهج قام هساسا على ال ن واالحتمال ال على العلم: الخاصية الثالثة     

بمعنى آخر هنه منهج ظني وليس يقينيا، ألنه قام علدى وهدم وخرافدة . واليقين

والددليل . التوور ولم يقم على معويات ومقدمات صحيحة من الشرا والعلدم

العيو   على الو هن عمرو شريف بعدما  عم مرارا وتكرارا بأن التوور

معوم لدم عابت بالعلم والشرا عاد وترا،ع عن الو واعترف بأن التوور الم

وبمدا هن مقدماتده ظنيدة ووهميدة وخرافيدة، فيجدب هن . يثبت علما وال شرعا 

تكون نتائجده كدذلو، وال يُمكدن هن تكدون يقينيدة فدي قولده بدالتوور العيدو  

فددالتوور العيددو  الممعددوم كمددا وصددفته الباحثددة القددديرة ُمنددى . الممعددوم 

ال عالقددة لهددا مددا هددو إال مجموعددة مددن الفرضدديات اللياليددة التددي  )) يتددون 
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بالمنهج العلمي، وتقوم على حجج دائرية ال منوقية تكون فيهدا المقدمدة التدي 

 .1!!(( ييعونها هي النتيجة التي يللصون إليها

 

انتها   نفعي هقامده عمدرو شدريف علدى مبدده  إنه منهج: الخاصة الرابعة   

هو فكدرة  فلم يكن الر،ل يتورا من استلدام هية وسديلة. ال اية تبرر الوسيلة 

ينتصر بها لعقيدته التوورية ، حتى وإن تولب األمر تحريف العلم والشدرا 

كتحريفه لقول سيد قوب وحسدين الجسدر . واالفتراء عليهما وعلى ههل العلم

 . وافترائه عليهما 

 

هقامدده التوددور   إندده مددنهج:  -الخامسااة -ياارةالخاصااية األساسااية األخ     

واست فالهم واسدتمالتهم لتمريدر هباييلده عمرو شريف على استعواف القراء 

فهددو فددي الوقددت الددذ  حددرف العلددم . ومفترياتدده انتصددارا لعقيدتدده التووريددة

والشرا  بملتلف وسائل التالعدب والت لدي  واللدداا والسفسدوة مدن ،هدة، 

و،دنا  من ،هة هخرى قد ركم على هسلوب ماكر خادا استعوف به القدراء 

 اهر  هنه هكثدر مدن ملايبدة القدارئ  بعبدارة من م . واست فلهم واستمالهم به

، " هبدي آدم " فال يكاد يللو منها فصل مدن فصدول كتابده " قارئي العميم " 

بددل كررهددا فددي الفصددل العاشددر خمددس مددرات، وفددي الفصددل األخيددر سددت 

القارئ : " كيف بده الللق ؟ استعمل عبارة هخرى، هي: وفي كتابه . 2مرات

 . 3لها من المقدمة إلى نهاية الكتابفقد هكثر من استعما" الكريم

ومنها هنه كان يُ هر نفسه للقراء بأنه حريل على الشرا ويحمل همومه    

لقد صدار يُد رقني دائمدا القلدق ممدا )) : وهموم الناو وهنه قلِق عليهم، كقوله

سيصددديب عقيددددة شدددبابنا وكبارندددا لدددو ظدددل المفسدددرون التراعيدددون متمسدددكين 

عدالم باحدث عدن وهنده . 4((لللق في القدرآن الكدريم بالشروح القديمة ييات ا

هندده ضددد الداروينيددة هدددم قالعهددا، وان توددور  المو،دده ملددالف . 5الحقيقددة

 .6للتوور الدارويني، وانه هو الملالف للدين

بذلو األسلوب الماكر واللادا والهادم للعلم والدين كان التوور  عمرو     

: لهم ويتمسكن لهدم ُموبقدا مقولدةشريف يعمل على  استعواف القراء وست فا

وبددذلو األسددلوب وب يددر   تمكددن الر،ددل مددن ان ((. تََمْسددَكن حتددى تددتمكن )) 
                                                 

1
 .  Critique of Evolution: موقعالتوور والم الوات المنوقية ، : منى  يتون 
2
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 . وما بعدها  221وما بعدها،  251: ، ص 2115القاهرة، 
3
 .  321، 324،  84،  23، 14: ،   ص 2111، ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة 1كيف بده الللق ،ي : عمرو شريف 
4
 .  321: ، هامش ص 2114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 1خرافة اكلحاد ، ي : عمرو شريف 
5
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .وما بعدها 252: ، ص 2115القاهرة، 
6
،  مكتبة النافذة ، 1ابي آدم من الوين إلى اكنسان ، را،عه وقدم له عبد الصبور شاهين ،ي : في موكب هبي آدم : عمرو شريف 

 .  213وما بعدها،  114: ، ص 2115القاهرة، 

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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باسدم الشدرا والعقدل مندذ اكثدر  وضالالتهيستمر في نشر هباييله وتحريفاته 

من عشر سنوات ينشرها بواسوة الكتب والفيدائيات  والشدبكة المعلوماتيدة 

هييدا و،ددنا حتدى الدذين يلالفونده  وبهدا. وهصب  له محبون وهتباا وهنصدار

.  ويردون عليه يحترمونه احتراما  ائدا ال يستحقه، ويصفونه بالعالم الفاضل

مددع ان هعمالدده الفاسدددة والتحريفيددة والبايلددة والمتهافتددة المتعلقددة بددالتوور 

الممعوم ،علته فاسدا متهافتا محرفا م الوا ال فاضال وال محترما وال عالما 

وهنقصت كثيرا من هعماله اكيجابية الصحيحة المتعلقة بالرد على من ،هة؛ 

 وهدخلتدهمن  مدرة العلمداء النمهداء،  وهخر،تهمن ،هة عانية؛  وههلهاكلحاد 

ولدذلو يجدب علدى . عالثدة ،هدة في  مرة العلماء المحرفين واالنتهدا يين مدن

 المسددلمين هن يددردوا علددى هددذا الر،ددل التوددور  المحددرف المتسددتر بددالعلم

والشدددرا فدددي قولددده بدددالتوور العيدددو  وان يفيدددحوا هعمالددده وسدددلوكياته 

 . الملالفة للشرا والعلم معا 

 

عمدرو شدريف   وهما بالنسبة ألسباب فساد منهج االستدالل عندد التودور    

واتصافه بتلو اللصائل بير العلميدة والالهخالقيدة فهدي تر،دع هساسدا إلدى 

فآمن بها واعتقد هنهدا عقيددة . تووريةسبب واحد هو اعتقاد الر،ل بالعقيدة ال

صحيحة وهظهرها وهصب  يدعو إليها، فلما و،دها تلالف العلدم والشدرا لدم 

علدى العلدم والشدرا بهدا يرا،ع عقيدته التوورية ، وإنما انتصدر لهدا وتسدل  

لرافددة التوددور ب  ددش والتلبدديس ليجعلهمددا يقددوالن بددالتحريف والتيددليل وال

فكددرا ومنهجددا وسددلوكا ونتيجددة فيمددا يتعلددق وهنددا انحددرف الر،ددل . العيددو 

فلو هنه لم يفعل الو وهعاد الن ر فدي تووريتده وعرضدها . بعقيدته التوورية

. بموضددوعية وعلميددة علددى العلددم والشددرا لتبددين لدده بوالنهددا ولددتللل منهددا

وبما هنه لم يفعل الو فقد انحرف عن العلم والشرا وفسد منهجه االستداللي 

 . وضل وهضل 

 

وبذلو يتبين من تلو اللصائل وبيرها هن مدنهج االسدتدالل العلمدي         

عند التوور  عمرو شريف هو منهج  ائدف متهافدت وفاقدد لضماندة العلميدة 

واألخالقيددة ، وال يصددل  منهجددا للبحددث العلمددي، وال هن يكددون يريقددا إلددى 

فهو منهج فاسد بايدل هصدوال وفروعدا ونتدائج، ومدن ضديع . الحقيقة العلمية 

 . ألصول ُحرم الوصولا

    

هن التودور  عمدرو شدريف  يُسدتنتج منده -الثالاث -وختاما لهكا الفصال      

مددارو ملتلددف هنددواا التحريددف والتيددليل والتلبدديس والتالعددب باسددم العلددم 



 335 

والشرا وتجديد الفكر اكسالمي، وقد هبولنا مماعمه وشبهاته وكشدفنا ،انبدا 

بددذلو األمددانتين العلميددة واألخالقيددة ففقددد . كبيددرا مددن تحريفاتدده وم الواتدده

وبددرق فددي الذاتيددة والتعصددب للبايددل انتصددارا للرافددة التوددور العيددو  

فعدددل الدددو سددديراً والتمامددداً بمدددنهج إخوانددده . بنوعيددده الددددارويني والمو،ددده

التووريين الذين لهم ِسجل حافل بمثل تلو الممارسات التي برعدوا فيهدا مندذ 

 .  من شيلهم داروين إلى اليوم

وتبين من الدو هييدا هن تلدو األفعدال القبيحدة والالعلميدة ال يُمارسدها إال     

،اهددل ال يعددي مددا يقددول، هو صدداحب هددوى فعددل الددو ل ايددات فددي نفسدده، هو  

عن عال  ، هو عميل لجهدة  انفسية يبحث لهومريض يعاني من ه مة فكرية 

لهدددم  معاديددة لإلسددالم يعمددل معهددا وفددق خوددة معدددة سددلفا ُمكلددف بالقيددام بهددا

اكسالم ونشر الفتنة بين المسلمين وتشكيكهم في ديدنهم مدن ،هدة، والت داهر 

من ،هة اخدرى بمحاربدة اكلحداد وال يدرة علدى الددين بددعوى تجديدد  وحدل 

فليبحدث التودور  عمدرو شدريف عدن . القيايا الفكرية التي تش ل الشدباب 

خرافددة بددالتللل مددن  االحتمددال الددذ  يصدددق عليدده، وليُسددارا لعددال  نفسدده

، ويتددوب إلددى هللا تعددالى مددن الجددرائم العلميددة والشددرعية  التوددور العيددو 

 .الكثيرة التي ارتكبها في حق العلم والشرا والناو 
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 الخاتمة

هظهر نقينا للرافة التوور العيو  بنوعيه حقائق ومعويات ونتدائج       

من نقيدنا الُمجمدل والُمفصدل لمدماعم لقد تبين : كثيرة وهامة ،دا، منها هوال

وشددبهات التوددور  عمددرو شددريف فددي قولدده بددالتوور العيددو  ، هندده قددول 

توور العيو  وهم مدن متهافت وبايل بأدلة العلم والشرا من ،هة، وهن ال

وهن التودور الممعدوم . ين وخرافة باسم العلم من ،هة هخدرىهوهام التووري

هنده حقيقدة فيجدب هن وإاا فرضدنا ،ددال ال يُمكن هن يُثبت بأ  دليل صحي  ، 

يريددددق الحفريددددات المتدر،ددددة : ثبددددت بأربعددددة يددددرق او ببعيددددها ، هددددييُ 

والمتسلسددلة والمترابوددة تُ هددر مالمددد  التحددول والتوددور بددين مجموعدددات 

ويريق المشاهدة العيانية في الواقع، فنرى توور األحياء . األحياء وهنواعها

تمكن العلمداء مدن إحدداث التودور فدي ويريق التجارب الملبرية، فيد. عيانا 

ويريدق الدوحي ، فيُلبرندا هللا تعدالى بأنده هو،دد . األحياء بالتجربة الملبريدة

ومدن الثابدت . الللق اللداص بداألحياء ومنها اكنسدان بدالتوور العيدو  ال 

قوعا هن التوور الممعوم لم يثبت بهذ  الورق وال بواحد منهدا ، وقدد هبولندا 

ممددا يعنددي . شددريف التددي اسددتدل بهددا علددى تووريتدده مددماعم وشددبهات عمددرو

قوعا ان األحياء ظهرت بالللق اللاص ال بدالتوور، وهن التودور الممعدوم 

فددالتوور العيددو  الممعددوم خرافددة وهددم  .التوددوريين وهوهدداممددن خرافددات 

باسم العلم ألنه ال يقبل الرصد المباشر وال بير المباشر وال يثبت بهمدا، وال 

ال يثبت بها، ولو كان حقيقة كما  عم عمرو شريف وإخوانده يقبل التجربة و

 .ألمكن إعباته بتلو الورق هو ببعيها 

لقد هعبتنا من نقينا للتوور العيو  وإبواله هنه نقض ينوبدق علدى : ثانيا  

التودددور العيدددو  ويشدددمله  كلددده، ب دددض الن دددر عدددن آلياتددده، ههدددو تودددور 

القددول  ن األصددل واحددد هددوأل داروينددي، هو مو،دده، هو تدددريجي هو فجددائي، 

 سدقوتوبما هنه هبولندا القدول بدالتوور العيدو ، فآلياته. بالتوور الممعوم 

فددال فددرق بددين التوددوريصن . حتمددا ، وال معنددى للكددالم عنهددا بعددد هدددم هصددلها 

الدارويني والمو،ه فأصلهما واحد، وال قيمة للتفريق بينهما من ،هة األصل 

توور العيدو  الددارويني هو المو،ده  فمن ي من بدال. كما فعل عمرو شريف

فهو قد خالف دين اكسالم ونقيده، وخدالف هدلدة العلدم والواقدع، وفدت  علدى 
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نفسه بابا من اليالل قد يوصله إلى الكفر وقد يلحقه بالمالحدة، ألنده هصدب  

 .يعتقد بعقيدة هي من اهم عقائدهم 

الحفر  هو هكبر هن السجل لقد هظهر نقدنا للرافة التوور العيو  : ثالثا  

ألنه هو التاري، . دليل علمي على هدم التوور العيو  ونقيه نقيا قوعيا

لقدد . الوبيعي لضحياء على و،ه األرج، فهو مفتاح الماضي والحاضر معا

قدم لنا األدلة المادية القوعية في يبقات األرج وملتلف هنواا المتحجرات 

ولهدددذا و،ددددنا . ومعلدددى تهافدددت و يدددف وبودددالن التودددور العيدددو  الممعددد

التوددوريين كعمددرو شددريف لمددا هدركددوا هن معويددات السددجل الحفددر  تهدددم 

توورهم الممعوم اختلقوا سجال حفريا  ائفا فصلو  علدى مقاسدهم ، وتعلقدوا 

بشبهات واعتراضات للتشويش بها على السجل الحفر  والقائلين به محاولة 

ه والدرد بده علديهم مدن منهم لومدس حقائقده وإبعداد اهدل العلدم مدن االهتمدام بد

بحكايدددة الوفدددرات والمورعدددات، والتشدددابه بدددين األحيددداء ،هدددة، وإشددد الهم 

ن الحقددائق التددي هظهرهددا السددجل مددع ه. واألعيدداء األعريددة مددن ،هددة هخددرى

ر  هي هدلة قوعية على بوالن التوور العيو  من هساسه وتهددم كدل الحف

وهمثالدده مددن  الشددبهات واالعتراضددات التيددليلية التددي هعددار  عمددرو شددريف

 .التووريين

هنده  عدم  تبين من نقدنا لمماعم وشدبهات التودور  عمدرو شدريف:  رابعا  

مرارا وتكرارا هن التوور العيو  حقيقة علمية م كددة، ومدن ه،لده حدرف 

لكنه من ،هدة هخدرى . الشرا والعلم ويبق منهجا فاسدا انتصر به لتووريته

يس حقيقة علميدة مدن دون هن ترا،ع عن قوعياته وقال بأن التوور را،  ول

يعتذر للناو عدن مواقفده السدابقة وتدر  األمدر باميدا مواصدال منهجده فدي 

هدذ  العقيددة هدي . التيليل والت لدي  والتحريدف انتصدارا لعقيدتده التووريدة 

التي اعمته وهصمته و،ردته مدن األمدانتين العلميدة واألخالقيدة، ومنعتده مدن 

ن التوور العيدو  بنوعيده كمدا هعبتندا  هن يعترف بالحقيقة كاملة وهي بوال

 . بأدلة العلم والشرا

كان التوور  عمرو شريف قد هكثر من اكشارة إلى هنه في قولده : خامسا  

التمم بحقائق العلم، وابتعد عن التدأويالت اللاي دة ييدات بالتوور العيو  

مدا الللق في القرآن، وانه يسير في األرج ويبحث عن بداية الللق توبيقا ل

لكن الحقيقة لم تكن كذلو، فقد تبين بعشدرات األدلدة .لما همر به القرآن الكريم

العلمية والشدرعية هنده كدان ملو دا محرفدا ، وم الودا مدلسدا ،ومفتريدا علدى 

فهو لدم يسدر .الشرا والعلم والناو في قوله بالتوور العيو  وانتصار  له 

ري ، وال بعلددم وال ن در فددي الكددون والشددرا  بددوحي صددحي  ، وال بعقددل صدد
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ومن هذا حاله . صحي  وإنما ن ر فيه بأهوائه وهوهامه وتحريفاته وتدليساته

ال يُمكدددن ان يكدددون علميدددا وال موضدددوعيا وال عقالنيدددا وال شدددرعيا ، وال هن 

يكون على حق وصواب ، وال ان يكدون منهجده االسدتداللي منهجدا صدحيحا 

ق التودوريين كعمدرو وعليده فمدن اللودأ إلحدا. موصال إلدى الحدق والحقيقدة 

شريف وهمثاله بالعلماء النمهاء والُمنصفين فيما يقولونه عن خرافة التودور 

فهم في الو من ههل األهواء واألوهام ، ومن هعداء العلم والشرا . العيو 

، ألن عقيددددتهم التووريدددة هفقددددتهم األمدددانتيصن العلميدددة واألخالقيدددة و،علدددتهم 

فمن اللوأ الفدادح هن نتدركهم يتسدترون . محرفين م الوين انتها يين نفعيين

 .بالعلم والشرا ، وينتسبون إليهما  ورا وبهتانا

 

من نقدنا لمماعم وشبهات عمرو شريف في قوله بلرافدة  لقد تبين: سادسا  

التوددور هندده لددم يلتددمم مددنهج البحددث العلمددي الصددحي  فددي تعاملدده مددع العلددم 

ا تسدل  علدى العلدم والشدرا والشرا، وإنما انولق من عقيدته التووريدة وبهد

واالنتقاء، ولم يكدن باحثدا عدن الحدق  واكبفالبالتحريف والتالعب واللداا 

من العلم وال من الشرا، وإنما كان باحثا عن الشواهد مهما كان  يفها لتأييد 

فهو لم يكن يستنوق العلم والشدرا وال كدان باحثدا عدن . قوله بلرافة التوور

ا الشدواهد العلميدة والشدرعية، وإنمدا كدان باحثدا خلق األحيداء كمدا دلدت عليهد

فأعمدا  تعصدبه عدن معويدات وحقدائق . تووريا متعصبا لتووريتده بالبايدل 

العلددم والشددرا الهادمددة لعقيدتدده، فحرفهددا وتالعددب بهددا انتصددار لتووريتدده 

 .المائفة

هن التوددور  عمددرو  هعبتنددا بعشددرات األدلددة العلميددة والشددرعية: سااابعا    

ه بالتوور الممعوم وانتصار  لده كدان ُملو دا محرفدا م الودا شريف في قول

ُمفتريا على العلم والشرا معا ، ولدم يكدن شدرعيا وال علميدا وال عقالنيدا فدي 

ولذلو فقد فأصب  من الوا،دب . كان فاضال وال شريفامواقفه التوورية، وال 

مدا كتبده عدن التودور العيدو  لديس بالندار وإنمدا  رقبحدبنسدف التصد  له 

دلة وشواهد وبراهين العقل والشرا والعلم، وإال فستكون فتنة وفساد كبير بأ

وليعلم الناو هن ما يقوم به هذا الر،ل ضرر  هكثر من نفعده . وشر مستوير

، ألنه في الوقت الذ  يحارب اكلحاد بقلمده ولسدانه مدن ،هة،فإنده مدن ،هدة 

الفسداد والفتندة  هخرى يدعم اكلحاد ويقويه ويهدم الشرا ويفسد العقل وينشر

فالر،دل قددوة سدي ة لنفسده . بين الناو بدعوته إلدى خرافدة التودور العيدو 

وال يحق له هن يتكلم عن الو باسم العلم ول ير  في قوله بالتوور الممعوم ، 

 .والشرا وتجديد الفكر اكسالمي
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ولددذلو فددال يصدد  الكددالم عددن نيددة الر،ددل بدددعوى هن نيتدده حسددنة، ألن     

قام بها مدن تحريدف وتالعدب وافتدراء وملالفدة العلدم والشدرا  األعمال التي

انتصارا للرافة التوور تجعل الكالم عن نيته الحسنة ال معنى له، وال فائددة 

منده ،ولدن يرفددع عنده اللدوم وال األخودداء وال الجدرائم التدي ارتكبهددا فدي حددق 

ما يقول،  إن تلو األفعال ال يقوم بها إال ،اهل ال يعي. العلم والشرا والعقل 

 . !!هو مريض ، هو صاحب هوى فعل الو ل ايات في نفسه

 

تبددين مددن قراءتددي النقديددة لمصددنفات التوددور  عمددرو :  -تاسااعا -أخياارا    

شددريف هنهددا مصددنفات ضددررها هكبددر مددن نفعهددا، ،مددع فيهددا صدداحبها الحددق 

وبدث فيهدا السدم والعسدل، . والبايل ، واكيمان واليالل ، واليقين والشدو، 

ومدارو فيهدا ملتلدف . و  والشبهات، ومحاربة اكلحاد والدعوة إليده والشك

هنواا التيليل والتحريف والِلداا والتالعب في تعامله مدع الشدرا وهقدوال 

و،مع فيها هييا بين التعصدب األعمدى للبايدل والتعصدب . بعض ههل العلم

ولددذلو وبيددر  فددال يُنصدد  عامددة الندداو بقددراءة كتبدده، ألن . البصددير للحددق

رها هكبددر مددن نفعهددا لعدددم قدددرة مع مهددم تمييددم صددحي  هفكارهددا مددن ضددر

بل ومن الجريمة في حق العقل والشرا والعلم مدا فعلده بعدض ههدل . سقيمها

العلددم فددي التددرويج لكتددب التوددور  عمددرو شددريف فددي الفيددائيات ومواقددع 

الشددبكة المعلوماتيددة، وعرضددته علددى هندده مقدداوم ل دداهرة اكلحدداد الجديددد مددن 

وبسببهم نشرت كثير من . ذير من سلبيات الر،ل وهخوائه في كتبهدون التح

المواقع اكسالمية كتب الر،ل على الشبكة المعلوماتية ورو،ت لها وهي ال 

تعلدم مددا فيهددا مددن ضددالالت وكفريددات وتحريفددات ويامددات، انلدددعت بمدددح 

خرافة اكلحاد، ووهدم : ه الء لكتبه وبعناوين بعض مصنفاته الجاابة ، منها

هددذ  المصددنفات ،معددت بددين محاربددة اكلحدداد . كلحدداد، وكيددف بددده الللددقا

والدعوة إليه، ومقاومة ههل اليالل والددعوة إلدى بعدض هفكدارهم، والددعوة 

بكتبده  -فالر،ل . إلى اكسالم والعمل على هدمه باسمه وباسم العلم واكيمان

دعو ضرر  هكبر من نفعده ،وهدو عددو لنفسده ول يدر  وضدحية لمدا يد -وفكر 

ومن هذا حاله يجب التصد  له بالعلم ، وكشدف ضدالالته وانحرافاتده، . إليه

ألن . وتحذير الناو منه ومن مصنفاته، مع االعتراف بصوابه ونفعه القليل 

الر،ل اختار لنفسه موضعا بين ههل اليالل والشو واكلحاد من ،هة وبين 

فدا بدين الوددرفين فتبندى موق. ههدل اكيمدان واليقدين واكسدالم مدن ،هددة هخدرى

،معا بين الحق والبايل والكفر واكيمان ، والشو واليقين ، ربم انه موقف 

. ُمستهجن وفيه تناقض وال يليدق لمسدلم ُملتدمم وااؤ وال لعاقدل فداهم هن يتبندا 

ب فساد منهجده وسدوء على نفسه وعلى العلم والدين، بسب وهذا الر،ل خور
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ى هفسددد الشددرا والعلددم وحرفهمددا نيتدده التددي هفسدددتها عقيدتدده التووريددة حتدد

فهو إما انه ،اهل ال يعي ما يقول، هو مريض يعاني مدن ا مدة . انتصارا لها

نفسية وفكرية، هو صاحب هوى مارو الو ل ايات في نفسده، هو هنده عميدل 

  .!!متعاون مع ،هة معادية لإلسالم وههله يعمل على تنفيذ ما كلفته به 

 

 

 خيراتم الكتاب وهلل الحمد هوال وه
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/ 1435وهدددم اكلحددداد، هديدددة مجلدددة األ هدددر، محدددرم : عمدددرو شدددريف -51

 . 2113نوفمبر ، ديسمبر 

، مكتبدة الشدروق الدوليدة، القداهرة،  4رحلدة عقدل ، ي : عمدرو شدريف -51
2111  . 

،  دار الشددروق الدوليددة ، 1عددم صددار المدد، عقددال، ي : عمددرو شددريف -52

 .  2112القاهرة، 

، مكتبددة مدد من قددريش ،  2الو،ددود رسددالة توحيددد ، ي : عمددرو شددريف -53
 . 2115القاهرة ، 

 ت الكائنات وحيددة اللليدة لعديددة اللاليداكيف توور: فريق البيولو،يا  -54

 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، ؟

: ،و،ل وحفرية لوسي،  موقع البداحثون المسدلمون:  فريق البيولو،يا  -55
http://muslims-res.com . / 

!! تعليقا على خبر العثور على سلف ،ديد لإلنسان :  فريق البيولو،يا  -52

  . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، 

ظهددور هنددواا األسددما  الع ميددة مددرة واحدددة بدددون : فريددق البيولو،يددا  -51
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ، !!تدر  
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: هل فعال انتهت مشكلة العصدر الكمبدر  ؟، موقدع : آفريق البيولو،يا  -58
 .muslims.res.com: الباحثون المسلمون 

الباحثون المسدلمون : موقع خرافة توور الحصان ، : فريق البيولو،يا  -54

 :muslims.res.com . 

اعتددراف يهدددم خرافددة األدلددة مددن الحفريددات التددي : فريددق البيولو،يددا  -21
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع بايالف ، 

كس ؟ هددل هددو الحلقددة مددا هددي قصددة األركيددوبتري: فريددق البيولو،يددا  -21

: البداحثون المسدلمون : موقدع  ،المفقودة فعال بدين الديناصدورات والويدور ؟
muslims.res.com. 

خــلد المــاء المفلو  هو منقار الب  هو الفدأر األعمىدى : فريق البيولو،يا -22

: البدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحثون المسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلمون: ، موقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع
https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers. 

البدداحثون : هددل الثعدابين لهدا هر،ددل ضدامرة ؟، موقدع: فريدق البيولو،يدا -23

: المسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلمون
https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers . 

هل التودور هساسدي فعدال فدي كدل العلدوم البيولو،يدة : فريق البيولو،يا  -24

 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : ، موقع والوبية اليوم ؟

في اكنسان،  2الرد على هكذوبة التحام الكروموسوم : فريق البيولو،يا  -25
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع 

البدددداحثون : موقددددع عدددددنان ابددددراهيم والتوددددور ، : فريددددق البيولو،يددددا  -22

 . muslims.res.com: المسلمون 

: موقع مثاال عن األعياء اليامرة ،  11الرد على : فريق البيولو،يا  -21
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون 

لبدددداحثون ا: موقددددع رسددددومات هيكددددل المددددمورة ، : فريددددق البيولو،يددددا  -28

 . muslims.res.com: المسلمون 

 مااا يقول عالم الفيمياء هنر  ليبسون عن التوور ؟: فريق البيولو،يا  -24
 . muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع  ،

شهادة دكتور متلصل مدن داخدل الحقدل التودور  :  فريق البيولو،يا -11

 .muslims.res.com: الباحثون المسلمون : موقع ،  : ،ون هوكس –

https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers
https://www.facebook.com/The.Muslim.researchers
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تمويددر نتددائج هعمددار عشددرات الجمددا،م فددي خرافددة :  فريددق البيولو،يددا  -11

: البدددددددداحثون المسدددددددددلمون : موقددددددددع ، !! توددددددددور اكنسددددددددان الحددددددددديث 

muslims.res.com . 

ستة هيباء يتلقون رشاو  مالية : الو،ه ايخر للعلم : فريق البيولو،يا  -12

: البداحثون المسددلمون :  ن موقااعلسدريانالتدددخين ال يُسدبب ا: ليشدهدوا بدأن 

muslims.res.com . 

، دار  2خلدق ال تودور، تر،مدة إحسدان حقدي ، ي : فريق مدن العلمداء  -13
 . 1483النفائس ، بيروت ، 

العلم وهصدل اكنسدان ، ي األولى،تر،مدة : كيسي لوسكن ، وآن بو،ر -14

 .وإعداد مجموعة التر،مة العلمية 

 . حينما تتحول الصدفة إلى علم  : رافة داروين خ:محمد حمد  بانم -15

والسددديورة علدددى الشدددهادات .. دكتدددورا  للبيدددع : محمدددد ابدددراهيم السدددقا  -12
 .http://arabi21.com/story/883395: ،  21، موقع عربي  الممورة

:  ات حددراو العقيدددة، موقددعنقددد ن ريددات التوددور منتدددي: محمددد بربدداب -11

http://www.hurras.org    / على الشبكة المعلوماتية . 

اكسددالم يتصدددى لل ددرب الملحددد ، دار القلددم ، : محمددد نبيددل النشددواتي -18 
 . 211: دمشق ، ص

فيددائ  الدروانيدده وفيددائ  اخددالق المالحددد  : مدونددة نسددف اكلحدداد  -14

 ، مدونددددددددددددددددددة نسددددددددددددددددددف اكلحدددددددددددددددددداد ، موقددددددددددددددددددعاال،راميددددددددددددددددددة 
http://antishobhat.blogspot.com/ على الشبكة المعلوماتية ، . 

خرافة هن لض،نة البشرية خياشيم ، على الشبكة :  مدونة نسف اكلحاد  -81

: المعلوماتيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة، وهن ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر هييددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
https://www.facebook.com/Antiatheist.fr . 

، موقدددددددددع  ظهدددددددددور الحيددددددددداة فجدددددددددأة: مدوندددددددددة نسدددددددددف اكلحددددددددداد  -81

http://antishobhat.blogspot.com/ على الشبكة المعلوماتية ،. 

االصول ال امية لإلنسدان و معيدالت التودور : مدونة نسف اكلحاد  -82

، /http://antishobhat.blogspot.com، مدونددة نسددف اكلحدداد ، موقددع 

 . على الشبكة المعلوماتية 

فيددائ  الدروانيدده وفيددائ  اخددالق المالحددد  : مدونددة نسددف اكلحدداد  -83

، مدونددددددددددددددددددة نسددددددددددددددددددف اكلحدددددددددددددددددداد ، موقددددددددددددددددددع اال،راميدددددددددددددددددده 

http://antishobhat.blogspot.com/ علددددددى الشددددددبكة المعلوماتيددددددة ، .

http://arabi21.com/story/883395
https://www.facebook.com/Antiatheist.fr
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: وان ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر موقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع

HTTP://WWW.CREATIONMOMENTS.COM/RESOU..

.-EVOLUTIONISTS 

اكتشافات ملالفه لن رية التوور االنسان و القدرد : مدونة نسف اكلحاد -84

-http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog :، موقدددددع 

post_1532.html  . 

العلدددم وهصدددل اكنسدددان ، در،مدددة مددد نس الحسدددن ، : مركدددم بدددراهين  -85
 . وموسى إدريس 

، مدونة تلدتل فدي   هل النيانتردال بشر؟: هنا مسلم ، هنا مفكر: مدونة -82

ر علدى الشدبكة المعلومداتي / 21 نقد الفكر اكلحاد  والمذهبي ون رية التووص

 الصدددددددددددفحة علدددددددددددى الفيسدددددددددددبو   . 2114/ ا مددددددددددد

https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxes. 

هليسددت مدددة مليددارات وماليددين السددنين كافيددة لبدددء :  مدونددة ال لإللحدداد  -81

ة ال لإللحاد ، على الشبكة مدون، !!..الكون والحياة صدفة ومن عَم توورها ؟

 .المعلوماتية

، مدونددة نسددف اكلحدداد ،  نسددف خرافددات التوددور : مدونددة ال لإللحدداد  -88

، علدددى /HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COMموقدددع 

 .، على الشبكة المعلوماتية  . الشبكة المعلوماتية

و فدي فلمدااا تددر، إاا كانت ن ريدة التودور خاي دة: مدونة ال لإللحاد  -84
 .،امعات ال رب؟، مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية

ااا فقددد االنتلدداب دور  فمدن المسدد ول عددن كددل هددذا : مدوندة ال لإللحدداد  -41

 . ى الشبكة المعلوماتية، مدونة ال لإللحاد ، عل ؟واالبداا التن يم

اراء اشهر علماء التوور المعاصدرين حدول ن ريدة : مدونة ال لإللحاد  -41

مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة ، التوور من خالل قراءات من كتبهم العلمية

 .المعلوماتية

، مدونة نسدف مناقية علم الفيمياء لفرضية التوور: مدونة ال لإللحاد  -42

اكلحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد ، موقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع 

HTTP://ANTISHOBHAT.BLOGSPOT.COM/ علددى الشددبكة ،
 . المعلوماتية

ااا فقدد االنتلداب دور  فمدن المسد ول عدن كدل هدذا :   مدونة ال لإللحاد -43

 .شبكة المعلوماتيةمدونة ال لإللحاد ، على ال،  ؟واالبداا التن يم

http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
http://www.creationmoments.com/resources/blog/201210/dinosaur-bones-buried-evolutionists
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/10/blog-post_1532.html
https://www.facebook.com/Iamagainstclosedboxes
http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
http://laelhad.wordpress.com/2012/08/23/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%84/
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والت . نقال عن د)سببا لتشو في ن رية التوور  25: مدونة ال لإللحاد -44 
 .مدونة ال لإللحاد ، على الشبكة المعلوماتية،  (براون، مركم الللق العلمي

همدل دارون )السدجل األحفدور  : مدونة ن ريدة التودور وحقيقدة الللدق -45

ن رية التوور وحقيقدة " مدونة "/  فصل من كتاب تصميم الحياة( "المفقود 
 .الللق، على الشبكة المعلوماتية 

 .تهذيب األخالق : مسكويه -42

 .صحي  مسلم  : مسلم  -41

 Critique of: موقددعتوددور الويددور مددن المواحددف، : منددى  يتددون -48

Evolution . 

سجل الحفريات، هل هو حقًا دليل على صحة التوور؟ ، : منى  يتون - 99
 . Critique of Evolution: موقع

ايليدة البديلدة ، مدوندة نقدد التودور ، موقدع .. الوفدرة : مندى  يتدون  - 100

Critique of Evolution ،  على الشبكة المعلوماتية. 

بددين األنددواا وهكذوبددة  DNAتشدداكل الحمددض النددوو  : منددى  يتددون -111
 .Critique of Evolution: موقعالحمض النوو  بير الوظيفي ، 

: موقدددعفدددي الثددددييات ،  -ار البددديضصدددف -كددديس المددد : مندددى  يتدددون -112

Critique of Evolution  . 

 Critique of: موقدع، Cول دم فيتدامين  Gluo،دين :  مندى  يتدون -113
Evolution  . 

 Critique of: موقدع، Cول دم فيتدامين  Gluo،دين :  مندى  يتدون -114

Evolution  . 

 .  Critique of Evolution: موقعالتأسل الر،عي ،  : منى  يتون -115

ايليددة البديلددة ، مدونددة نقددد التوددور ، موقددع .. الوفددرة : منددى  يتددون  -112
Critique of Evolution ،  على الشبكة المعلوماتية. 

 Critique of: موقددعالتوددور والم الوددات المنوقيددة ، : منددى  يتددون 1

Evolution  . 

 .  Critique of Evolution: موقعصوان األان ، : منى  يتون -111

 . الموسوعة العربية العالمية  -118

 .مو،م تاري، الحيارة : نور الدين حايوم وآخرون -114

 . هيلس الللق  : هارون يحيى -111

http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/2015/04/gluo-c.html
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/2015/04/gluo-c.html
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
http://critiqueofevolution.blogspot.com/
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 . هدم ن رية التوور في عشرين س اال : هارون يحيى -111

 .ب موسوعة الرد على الملحدين العر: هيثم يلعت  -112

األكدوان : كبسوالت اسكات الملحدين، الكبسولة السابعة: هيثم يلعت  -113
 .المتعددة 

 .  12: كهنة اكلحاد الجديد، ص: هيثم يلعت  -114

مجلدددة العلدددوم ، التر،مدددة  هفدددول اكنسدددان النيانددددرتالي،: ووندددو    -115

 . 22: ، مج  2111العربية،  هفريل 

ريعة والحياة على فيدائية الجميدرة، برنامج الش:  يوسف القرضاو  -112

بدايددددددددددددددددددددة الللددددددددددددددددددددق ون ريددددددددددددددددددددة : موضددددددددددددددددددددوا الحلقددددددددددددددددددددة

،التودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2009/

2/25/. 
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 فهرس المحتويات

 :مقدمةال

 :الفصل األول 

 النقض الُمجَمل لخرافة التطور العضوي الموجه

 :نقض خرافة التطور العضوي الموجه باألدلة العلمية: : أوال

 لتوور العيو  بأدلة السجل الحفر نقض  ا -1

 لالختمالنقض  التوور العيو  ب اهرة عدم القابلية  -2

 بكل مكوناتهاهرة اكتمال األحياء نقض  التوور العيو  ب ا -3

 قض  التوور العيو  بأدلة الواقع ن -4

 دلة علم الوراعة نقض  التوور العيو  بأ -5

 توور العيو  بدليل علم الفيمياء نقض  ال -2

 : نقض خرافة التطور العضوي الموجه باألدلة الشرعية: ثانيا
 األدلة الشرعية على خلق الكون واألحياء بالللق ال بالتوور: -1

 خلق اكنسان بالللق ال بالتوور  لة الشرعية علىاألد: -2

 :الفصل الثاني

النقض المفصل لم اعم عمرو شريف في قوله بخرافة التطور               

 العضوي الموجه

 قض احتجا  عمرو شريف بالحفريات ن: هوال

 رو شريف بأشبا  البشر الممعوميننقض احتجا  عم: عانيا 

 ف بعلم األحياء الجمي ي عمرو شرينقض احتجا  : عالثا

 عرية الممعومةنقض احتجا  عمرو شريف  باألعياء األ: رابعا 

 نقض احتجا  عمرو شريف بالتشابه بين األحياء: خامسا 

 

 : الفصل الثالث 

 نقض تحريفات ومغالطات وافتراءات باسم العلم والشرع بدعوى 

 التطور العضوي الموجه

 باسم العلم  وم الوات وافتراءات تحريفات: هوال

 وم الوات وافتراءات باسم الشرا  تحريفات: عانيا

 اءات بدعوى تجديد الفكر االسالميتحريفات وم الوات وافتر: عالثا

 توورية  ترا،عات واعترافات:ابعا ر

 ئل منهج االستدالل عند عمرو شريفمن خصا: خامسا

 : الخاتمة 
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 :أهم المصادر والمراجع 

 : مصنفات للمؤلف 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مصنفات للمؤلف 
 .صفحات من تاري، ههل السنة و الجماعة في ب داد  -1

 .  الداروينية في ميمان اكسالم والعلم -2

 دراسة وفق منهج علم الجرح و التعديل –قيية التحكيم في موقعة صفين  -3

- دراسة وفق منهج علم الجرح و التعديل –الثورة على سيدنا عثمان بن عفان  -4

 .الرواة الكذابين في رواية التاري، اكسالمي و تدوينه  مدرسة -5

 دراسة وفق منهج ههل الجرح و التعديل –الصحابة المعتملون للفتنة الكبرى  -2

 .األ مة العقيدية بين األشاعرة و ههل الحديث  -1

 هخواء الم رخ عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه المقدمة -8

 ية في م لفات محمد عابد الجابر  و محمد هركوناألخواء التاريلية و المنهج -4

-  -عليه الصالة و السالم-هباييل و خرافات حول القرآن الكريم و النبي محمد-11

- دراسة نقدية لدحض هباييل الجابر  ،و خرافات هشام ،عي 

 على ضوء الشرا و العقل و العلم –نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد  -11

- خالل العصر اكسالمي -ي في التاري، اكسالميالتعصب المذهب -12

  -وفق منهج علم الجرح و التعديل-بحوث حول اللالفة و الفتنة الكبرى -13

 .مقاومة ههل السنة للفلسفة اليونانية  -14

قراءة نقدية لفكر حسن حنفي ، و نصدر حامدد هبدي  - وقفات مع هدعياء العقالنية  -15

 .  -م يد ، وهشام ،عي  ، و همثاله

م اهر  و آعدار  ،  -تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاري، صدر اكسالم -12

 .  -هسبابه و منهج تحقيقه

 . ،نايات هرسوو في حق العقل و العلم   -11

 . ملالفة الفالسفة المسلمين لوبيعيات القرآن الكريم  -18

 -قاتههُسسه و توبي-منهج ههل الحديث في الرد على المتكلمين -14

 . قيايا تاريلية وفكرية من تاريلنا اكسالمي  -21
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- م اهر  ، آعار  ، هسبابه -تهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت  -21

– م اهرها ، آعارها ، هسبابها  –،ناية المعتملة على العقل و الشرا  -22

 ( ر إلى اللامس الهج 3: من القرن) الحركة الحنبلية و هعرها في ب داد  -23

 (الهجر  1إلى  2: ق)الحركة العلمية الحنبلة و هعرها في المشرق اكسالمي -24

 .نقض كتاب بس  التجربة النبوية للباحث اكيراني عبد الكريم سرور -25

 -نقددض الروايددات القائلددة بتحريددف القددرآن الكددريم الددواردة فددي المصددادر السددنية -22

- م اهرها وآعارها ، مصادرها و هسبابها

مبددرة  -هسدداليب النقدد وظدداهرة الوضددع فيهددا: المرويدات التاريليددة عنددد المسددلمين -21

 .  2111/ هـ1431ايل واألصحاب، الكويت، 

قددراءة نقديددة ألسددانيد  وميددامين  --نقددد الروايددات واألفكددار الم سسددة للتصددوف -28

   -الروايات الم سسة للتصوف بكل مقوماته 

 .ء علوم الدين ألبي حامد ال ماليالتيليل والتحريف في كتاب إحيا -24

 .نقد تجربة الشو واليقين عند هبي حامد ال مالي في كتابه المنقذ من اليالل  -31

دراسدددات وهبحددداث فدددي الفكدددر اكسدددالمي القدددديم ، دار قريبدددة ، و ارة الثقافدددة،  -31

 .  2113الجمائر، 

 واألفستا المرادشتي  نقض اللرافات القائلة بتأعر القرآن الكريم بالكتاب المقدو -32

 .تحريف المرادشتيين للديانة المرادشتية في العصر اكسالمي  -33

 . خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة المرادشتية  -34

 . الكتاب المقدو ليس وحيا إلهيا  -35

 . معجمات القرآن من مقارنات األديان  -32

 .ا يستدل؟، ولمااا يُلحد؟كيف يستدل؟، وبماا: نقد العقل الملحد  -31

 . !!وال تُْلِحد  .. ال تَرتَِد   -38

 .نقض خرافة التوور العيو  المو،ه  -34
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 


