
 

 

. في قوله بنظرية داروين في تطور اإلنسان من قرد إلى إنسان

 

 

 نظرٌة ٌنكر ال: داورٌن نظرٌة ٌقرر وهو إبراهٌم عدنان المعتزلً قال

 .التطور ٌعرف ال جاهل إال اإلنسانً التطور

 

 :ٌلً بما علٌه ٌجاب

 

 هللا كتاب فً جاء لما معارض القول هذا:  والًال 

 

 (تقوٌم  حسن فً اإلنسان خلقنا ولقد) تعالى قال

 

 .خلق  عدل فً( تقرٌم  حسن فً: ) عنه هللا رضً عباس ابن قال

 

  حسن فً(تقوٌم  حسن فً: )وقتادة ومجاهد العالٌة و بو إبراهٌم وقال

 .صورة

 

 .خلق  حسن فً:  ٌضاًال  مجاهد وقال

 



 (١٢/٦٣٦)تفسٌره فً الطبري عنهم رواه

 

ٌّن  ، خلق و جمل صورة  حسن فً اإلنسان خلق بأنه  وتعالى سبحانه فب

 .داروٌن لنظرٌة مقرراًال  المعتزلً هذا ادعى كما قرداًال  ٌخلقه ولم

 

 إنه قال فإن ، قرد اإلنسان  صل  ن عرفت كٌف: المعتزلً لهذا ٌقال:  انٌاًال 

 السموات خلق  شهدتهم ما ) تعالى لقوله تكذب فهذا الخلق  ول شاهد

 قال هللا إال ٌعلمه ال الذي الغٌب علم وادعى ،(  نفسهم خلق وال واألرض

وات فً من ٌعلم ال قل: )تعالى ـٰ  إنه قال فإن ،( هللا إال الغٌب واألرض السم

  نت تشاهده لم الذي القول بهذا  تٌت  ٌن فمن: له ٌقال الخلق  ول ٌشاهد لم

 الخلق؟ من غٌرك وال

 

  حد بها ٌقل لم ، بها تقول التً داروٌن نظرٌة إن: المعتزلً لهذا ٌقال:  ال اًال 

 علٌه وما والسنة للكتاب مخالف النظرٌة بهذه فإقرارك ، قط الملة  هل من

 .الملة  هل

 

 باز ابن العالمة برئاسة الدائمة اللجنة سئلت وقد

 

 بعٌد زمن منذ اإلنسان إن ٌقول من هناك: س(: ٥١٦٧)رقم التالً السؤال

 دلٌل؟ من وهل صحٌح هذا فهل وتطور قرداًال  كان

 

ٌّن هللا  ن ذلك على والدلٌل ، بصحٌح لٌس القول هذا: الجواب  القرآن فً ب

 إن  م( تراب من خلقه آدم كم ل هللا عند عٌسى م ل إن)تعالى فقال آدم خلق

 ولقد) تعالى فقال ، باألٌدي ٌعلق الزباًال  طٌناًال  صار حتى ُبل التراب هذا



ن خلقنا لة من اإلنسـٰ ـٰ ( الزب طٌن من خلقنـهم إنا)تعالى وقال( طٌن من سل

ن خلقنا ولقد)تعالى قال ، مسنوناًال  حمأ صار  م ل من اإلنسـٰ  حمإ من صلصـٰ

 (مسنون

 

ن خلق)تعالى قال ، كالفخار صلصاالًال  صار ٌبس لما  م ل من اإلنسـٰ  صلصـٰ

 (كالفخار

 

 فإذا)تعالى قال ، روحه من فٌه ونفخ  رادها التً الصورة على هللا وصوره

جدٌن له فقعوا روحً من فٌه ونفخت سوٌته  (سـٰ

 

 األطوار و ما ، القرآن جهة من آدم خلق على مرت التً األطوار هً هذه

ن خلقنا ولقد) تعالى فقال آدم ذرٌتة خلق على مرت التً لة من اإلنسـٰ ـٰ  سل

ه  م طٌن من ـٰ  العلقة فخلقنا علقة النطفة خلقنا  م مكٌن قرار فً نطفة جعلن

ما المضغة فخلقنا مضغة مـ فكسونا عظـٰ ه  م لحماًال  العظـٰ ـٰ  خلقاًال   نشأن

 

لقٌن  حسن هللا فتبارك ءاخر ـٰ  (الخ

 

ٌّن فقد ( حواء ) آدم زوجة و ما أٌها) تعالى فقال منه خلقها  نه تعالى هللا ب ـٰ ٌ 

 وبث زوجها منها وخلق ٰوحدة نفس من خلقكمـ الذي ربكم اتقوا الناس

 اهـ.التوفٌق وباهلل( ونساء ك ٌراًال  رجاالًال  منهما

 بها جاء التً التطور نظرٌة خالف ، الحدٌث الورا ً الطب   بت: ختاماًال 

 فً األطباء من لعدة والرسائل األبحاث من مجموعة وصنفت ، داروٌن

 .بها قال من كذب وبٌان ، النظرٌة هذه نقض

 



 

 كته  

ببر ممحب التبر  

 هـ١٤٣٦/٥/٢٢


