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المعرفة... عطٌة إلهٌة... وهنان معرفة سلٌمة تزٌد اإلنبهار بعمل هللا... 

وتإإل إلى تمجٌده وحبه... كما أن هنان معرفة كاذبة... تدفع اإلنسان إلى طرٌك 

َمن ٌمشى فٌه بالحكمة... وٌعتبر كل َمن ال ٌمشى وراءه أعمى ٌحتاج  ٌتباهىمظلم 

لئلستنارة الحمٌمٌة... هللا... فاهلل موجود... هللا خالك... هللا مدبر الكون... هللا محب 

ِذي ٌُِرٌدُ َأنَّ َجِمٌَع "البشر... هللا تجسد لفداء البشر... هللا ال ٌشاء أن ٌهلن أحد...  الَّ

 .(ٗ:  ٕتً ٔ) "ُلُصوَن َوإَلى َمْعِرَفِة اْلَحّكِ ٌُْمبُِلونَ النَّاِس ٌَخْ 

رابع... هو ملخص علمى ألهم أسباب وأشكال اإللحاد هذا الكتاب ال

 المعاصر... عرض علمى دلٌك لكثٌر من األمور التى تثبت وجود هللا.

سم الذى ٌروج له مبلٌٌن الكتاب المنطك والعلم الكاذب اإل كما ٌعرض علٌنا

 لبشر اختاروا أن ٌنكروا هللا بإرادتهم باحثٌن عن منطك ٌخدم ؼرضهم.من ا

نشكر اإلبن الؽالى الشماس الدكتور/ هانى ماهر على هذا المجهود الرابع فى 

البحث واإلعداد... وننتظر منه المزٌد فى هذا المجال المتسع لتساإالت وشكون 

 الجٌل الحاضر.

رادته وُصلب على الصلٌب من أجلنا... إلهنا الحمٌمى ... الذى لبل اآلالم بإ

 ٌُعٌننا وٌُنٌر للوبنا... لنعرفه معرفة حمٌمٌة ونسجد له ونعبده بحب وبملب طاهر.

صاحب الؽبطة والمداسة البابا األنبا الرب ٌحفظ لنا وعلٌنا حٌاة ولٌام 

 حٌاته سنٌناً كثٌرة وأزمنة سبلمة مدٌدة.لنا ٌحفظ تواضروس الثانى، الرب 

 أجلى...صلوا من 

 أبونا/ داود ملعى
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مجال اإللحاد بٌن مإٌدٌه  ذا البحث هو ثمرة لراءات كثٌرة فى.. هصدٌمى.

هو الرد ... وهو ٌتناول موضوع واحد... .. وذلن على مدار سنوات عدةومعارضٌه.

هذا  ض لتشكٌكات فىن تعرَّ موجه إلى كل مَ فهو .. وجود هللا. التشكٌن فىعلى 

 من وجهة نظر علمٌة.نالش وٌبحث فٌه عن إجابة، خاصة المجال وبدأ ٌُ 

ى هذا البحث لبعض األسبلة التى تدور فى رأسن جراء آمل أن تجد رداً ف

الرد  ىالرجوع لمراجع حدٌثة ف ولد تم...هذا المجال لراءاتن أو منالشاتن فى

العلم وهو أن  ظرن لشا عزٌزى المارىءأن أوجه ن سمح لىإ.. إال أنى أخٌراً علٌها.

نهاٌة  فبل .ر ومتجدد وكلما جبت ببرهان لد تجد ؼداً برهاناً جدٌداً للرد علٌن..متؽٌ

 لهذا النوع من المنالشات.

هذا المجال، فإعلم  ن تؤخذ بركة الخدمة فى. وخاصة إن كنت ممَ .لذلن أٌضاً.

تضاع فاإلحترام واإل ..خدمة المتشككٌن. ر فىفً الممام األخٌ ة تؤتىأن الردود العلمٌ

ً فً  أىالخدمة، خدمة  والحب والصبلة هم المفتاح فى شخص، حتى وإن كان عالما

 .نسان ولٌس العلم أو المعلومةالمسٌح وحده هو المادر على تؽٌٌر اإل.. فهذا المجال.

 ن ٌمرأه.لبحث سبب بركة لن ولكل مَ ن ٌكون هذا اٌا عزٌزى ألن  أصلى

 صبلتن. ن لام بهذا العمل فىمن فضلن أن تذكر مَ و

 / هانى ماهرد
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 مقدمة:

.. .فى اإلٌمان إنسان بعض األسبلة التشكٌكٌة من الطبٌعً أن ٌخطر ببال أى

ٌلجؤ بالسإال  ...ن لم ٌرضإو .ظل ما ٌعتمده أو ٌإمن به.. ولكنها ؼالباً ما تتبدد فى

وهذا ٌستحك كل . .. وإن لم ٌجد إجابة ٌلجؤ إلى البحث والمراءة..ألهل المعرفة والثمة.

 اإلحترام والتحٌة.

.. هو شاب أنه إبتعد عن اإلٌمان. ن لابلت من الشباب الذي ٌدّعىفمعظم مَ 

إٌمانه بسبب أسبلة لم ٌجد لها إجابة علمٌة أو  .. تشكن فىومثمؾ وباحث. ذكى

 ر ولٌس بعد ملحداً.كن أو المتحٌّ إطار المتش .. لذلن فهو فىمنطمٌة شافٌة.

البحث عن أجوبة ولٌس اإلنتهار  ... فهو ٌستحك اإلحترام والمساندة فىلذلن

ً من هذه األفكار واألسبلة التىذلن ألنه هو نفسه لد ٌكون معذ .والرفض.. ترهك  با

 لٌها.ذهنه وتإرله ولكنه ال ٌستطٌع الرد ع

 :Logical Fallacies  مغالطات منطقية 

ن ٌسمعها وتضعه على أول درجة تربن مَ  ىبعض األسبلة الت ن عزٌزىإلٌ

 فً سلم اإللحاد، أمثال:

 .كل العالم المتمدم )الؽربً( ملحدـ ٔ

 .كل العلماء الحاصلٌن على نوبل ملحدٌنـ ٕ

.. ٌالن ؟.. فهل مازلت تإمن بهذه الخرافه.العلم أثبت أن هللا ؼٌر موجود.ـ ٖ

 !!!من مسكٌن

هذه األسبلة والجمل المربكة عزٌزى... ولكن دعنا ل لد تكون تعرضت

 نرى...

 م منطك مؽلوط؟أ ؟...هل هذه حمابك 

  والعلماء والعلم ٌإٌدون اإللحاد؟هل العالم 
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والمدونة فى مولع  مٖٕٔٓفً الحمٌمة بحسب اإلحصابٌات العالمٌة لسنة 

ولكن الذٌن  ...العالم عتمدات مختلفة عن حمٌمة هللا فى، لد ٌكون هنان مالوٌكٌبٌدٌا

ً هم  سكان العالم ولٌس "كل" ولٌس  من إجمالى %3ٌٖٕ٘نكرون وجوده تماما

 "معظم".

ً كذلن أ ً جداً ولد ٌكون لذلن  ىف فالعالم الؽربى ٌضا ً متدٌنا بداٌاته كان عالما

 آنذان.  ى تمدمه العلمىالفضل ف

ـ إن اللعبة  دٌنٌة منحرفة، فنحن مازلنا فى فكارى جزء منه أولد تبنَّ أما اآلن 

ما  ٌوم .. فمد كانت الشٌوعٌة فىوال نعلم إلى ماذا سٌموده هذا الفكر. جاز التعبٌر ـ 

 .فى هدفها ولكنها فشلت ...لمة التمدم لروس فىترٌد هدم الدٌن وكان ا

. .."، إعلم أنه ؼٌر دلٌكن ٌطلك هذه العبارات وٌستخدم "كلمَ  كذلن عزٌزى

 ...طلك ألنه ٌحكم على النماش بالتولؾالمناظرات والمنالشات ال ٌوجد هذا المُ  ىفف

.. وأنت نفسن ال .؟!!ن أنا إذاً حتى تنالشنى. فمَ .حٌث أنن إدعٌت أن العالم كله ٌإٌدن.

ٌجب أن ٌحترم  ..تخطا نفس الخطؤ مثبلً وتمول أن كل العالم مإمن بوجود هللا.

 عضنا وجهات نظر بعض.ب

 ن... دم والتدٌّ بٌن التم ثابتة. ال توجد عاللة .أخٌراً.

ً مثل  –هم  فمدٌماً كان الفراعنة إال أنهم كانوا  ...لمة التمدم فى -أمرٌكا حالٌا

أن العالم اآلن بل  الحمٌمٌة... اآللهة أن آلهتهم هى العلمى ... فبل ٌعنى تمدمهموثنٌٌن

مجد الدولة الرومانٌة  .. كذلن الرومان فى.وٌعتبرها متخلفةٌرفض هذه المعتمدات 

. .ولتها. سادة العالم فى همكانوا نهم أل فهل هذا كافٌاً إلتباع معتمداتهم .كانوا كذلن..

عبدون حتى الحٌوانات وهم كانوا فى لمة التمدم أٌضاً الهندوس مثبلً لهم معتمداتهم وٌ

األٌام كنت سؤعبد الحٌوانات  تلن ت أعٌش فىكن. فهل إن .زمن ما.وسادة العالم فى 

 ً . فالعلم عزٌزى ٌدرس أكٌد كبلمهم صح!!! ألن؟!... مثلهم ألنهم هم متمدمٌن علمٌا

 .( فبل ٌستطٌع العلم تفسٌرهmetaphysics) وٌبحث فى مجاله... أما هو فوق العلم
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ً منطك مؽلوط..  .. لٌست كلمة "كل" دلٌمة...فبنفس الرد السابك. .هذا أٌضا

لٌس كل وأكثر من ذلن فبل  .بل علمهم.. اعتماد العلماء الدٌنى ٌإثر علىَّ  بل ولٌس

... فكثٌر من العلماء التى ن ٌمال عنه أنه ملحد هو ٌنكر وجود هللا كما سنرىمَ 

عتمدات الدٌنٌة نهم ملحدٌن هم لهم أفكار خاصة عن هللا أو عن المتسمعون عنهم أ

لكنهم لم ٌنكروا وجود هللا... ومع ذلن ٌُطلك علٌهم  ...إلخ. .....والحٌاة بعد الموت.

 أنهم ملحدٌن.

فى العالم لصور كبار العلماء  المتداولة ٌوجد كثٌر من الفٌدٌوهات أخٌراً...

م لم مع أنه أن هإالء العلماء جمٌعاً ملحدٌن أمثال أٌنٌشتاٌن ونٌوتنراسلوها  ىعوٌدّ 

أرٌد أن أسوق لن بعض ـ  عزٌزى ـ ...  وهذا ٌربن شبابنا... إال أنىٌكونوا كذلن

الرواد واألكثر شهرة عالمٌاً والذٌن كانوا مإمنٌن بوجود هللا وذلن  أمثلة من العلماء

 :على سبٌل المثال ال الحصر

 (1543 - 1473) نٌكوالس كوبرنٌكوس Nicolaus Copernicus 

 الفلكى المشهور وصاحب نظرٌة مركزٌة الشمس فى الفلن

“Heliocontric Cosmology” 

 (1642 - 1564)جالٌلٌوا جالٌلى  Galileo Galilei  الفلكى والفٌزٌابى

 وعالم الرٌاضٌات الشهٌر ومإسس علم الفٌزٌاء التجرٌبٌة 

“Experimental Physics” 

 (1727 - 1643)اسحك نٌوتن السٌر  Isaac Newton  أبو الفٌزٌاء التملٌدٌة 

“Calssical Physics” 

 (1650 - 1596)رٌنٌه دٌكارت  René Descartes  المملب بؤبو الفلسفة

 ... ومإسس علم الهندسة التحلٌلٌة”Modern Phylosophy“الحدٌثة

“Amalytical Glometry”  
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 (1626 - 1561)فرنسٌس بٌوكن الفٌلسوؾ  Francis Bacon  لابد الثورة

 العلمٌة... ومإسس الطرٌمة العلمٌة اإلستمرابٌة.

“Scientific Inductive Method” 

 (1662 - 1623)بلٌز باسكال العاِلم  Blaise Pascal علم اإلحتمالٌات  رابد

“Propability” .واإلستاتٌكا والدٌنامٌكا للموابع 

 “Hydrostatic & Hydrodynamic” 

 (1867 - 1791)ماٌكل فارادى العاِلم  Michael Faraday  واضع أسس

 الكهرومؽناطٌسٌة.

“Electromagnetics” 

 (1657 - 1578)ولٌام هارفى الطبٌب اإلنجلٌزى الشهٌر  William 

Harvey مإسس: 

 Physiologyعلم وظابؾ األعضاء 

 Embryologyعلم األجنة 

 Modern Medicineوالطب الحدٌث 

 توماس أدٌسون المخترع العبمرى Thomas Edison(1847 - 1931)  

 مخترع المصباح الكهربابى )والؽنى عن التعرٌؾ(.

 (1947 – 1858) ماكس بالنن Max Planck :صاحب نظرٌة الكم 

“Quantity Theory” 

  ...(1955 - 1879)ألبرت أٌنٌشتاٌنالعبمرى األعظم فى المرن العشرٌن  

Albert Einstein ومات ٌهودٌاً مإمناً. صاحب نظرٌة النسبٌة... الذى عاش 
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 (1895 - 1822)لوٌس باستٌر  Louis Pasteur :مإسس 

 Microbiologyعلم األحٌاء الدلٌمة 

 Immunologyوعلم المناعة 

  (1889 - 1818)جٌمس جول James Prescott Joule  صاحب

 المانون األول فى الدٌنامٌكا الحرارٌة 

First law of thermodynamics 

  (1884 - 1822)جرٌجور مندل Gregor Mendel .أبو علم الوراثة 

  9ٔوالُملمب بؤٌنٌشتاٌن المرن الـ  الفٌزٌابىماكسوٌل . 

  مإسس علم البصرٌات الحدٌثةجوهانز كٌبلر   

Modern Optics 

  (1968 - 1880)هٌلٌن كٌلر Helen Keller معجزة األدب العالمى 

  نٌكول تسالNikola Tesla(1856 - 1943)  الفٌزٌابى المخترع 

 والحاصلٌن على جوابز نوبل.والمخترعٌن وؼٌرهم من العلماء 

بتؤسٌس مولع   Discoveryوبالنسبة للعلماء المعاصرٌن فمد لامت مإسسة 

على اإلنترنت لٌنشر فٌه العلماء المعارضون للداروٌنٌة آراءهم، ولد بلػ عددهم اآلن 

 ما ٌناهز األلؾ عاِلم من كبار علماء البٌولوجٌا، وأدعون لزٌارة هذا المولع...

www.dissentfromdarwin.org 

العلماء سٌزداد كثٌراً إذا ضمنوا سبلمة مستمبلهم العلمى وال شن أن عدد 

حٌث ٌتم اإلستؽناء عن العلماء المعارضٌن لنظرٌة التطور من التدرٌس فى كثٌر من 

الدول الؽربٌة، وٌمكنن أن تتعرؾ أكثر على ذلن من خبلل فٌلم المطرودون الذى 

ربٌة لمجرد ٌروى لصص مؤساوٌة لعلماء ؼربٌون تم طردهم من الجامعات الؽ

 التشكٌن فى الداروٌنٌة.

http://www.dissentfromdarwin.org/
http://www.dissentfromdarwin.org/


 هللاالعلم وحمٌمة وجود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٔ 
 

ولمد لصدت بذكر هإالء بالتفصٌل حتى نمفل هذا الباب من المؽالطات 

 المشهورة التى تدعى أن العمول العظٌمة دابماً تنكر وجود هللا.

 

وهو Pseudo-Scienceأو ما نسمٌه بالعلم الكاذب .وهذه أكبر أكذوبة..

... فدُعاة هذا المنهج من هذا البحثالجزء األكبرموضوع بحثنا فى الباب الثانى وهو 

ٌدعون أن العلم والمنهج العلمى ٌثبت عدم وجود هللا وٌستندون فى ذلن لبعض 

اإلكتشافات والفرضٌات أمثال فرضٌة التطور واإلنفجار العظٌم وؼٌرها... فتحت 

. والؽرٌب أن الكتاب الممدس لد حذرنا من هذا النوع ..هللاراٌة العلم ٌنكرون وجود 

 بولس الرسول لتلمٌذه تٌموثاوس...  فمد لال معلمنا .من العلم..

ً َعِن اْلَكالَِم اْلبَاِطِل الدَّنِِس، َوُمَخالَفَاِت " ٌَا تٌُِموثَاُوُس، اْحفَِظ اْلَوِدٌعَةَ، ُمْعِرضا

:  ٙتى ٔ)" ااِلْسِم،. الَِّذي إْذ تََظاَهَر بِِه لَْوٌم َزاُغوا ِمْن ِجَهِة اإِلٌَماِن. اْلِعْلِم اْلَكاِذبِ 

 .(ٕٔـ  ٕٓ

 الموضوع... صلبواآلن دعنا ندخل فى 
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شهر هو عدم إال أن التعرٌؾ المباشر واأل ...توجد تعرٌفات عدة لئللحاد

فبلطون لئللحاد وهو إنكار وجود وذلن ٌتمشى مع تعرٌؾ أاإلعتراؾ بوجود هللا... 

 هللا وعناٌته بنا. 

ً عن اإلٌمان   أن "إلحاد" باللؽة العربٌة تعنى "ألحد" أىإال مال جانبا

ً "..المستمٌم ال أو رفض و  " أىA" تتكون من ممطعٌن "Atheist. وٌونانٌا

"theistاإللحاد.. فٌكون معنى .هللا " أى" Atheistهو رفض وجود هللا ". 

ن نطلك علٌهم ملحدٌن ٌعترفون فكثٌر ممَ  ولكن هذا لٌس الحال اآلن...

.. كما سنرى اآلن فى أنواع ذلن. ى. ولكن لهم إعتمادهم الخاص ف.بوجود هللا.

 العالم. المعتمدات فى

 

 العالم إلى: ىالخاصة بوجود هللا والدٌن فنستطٌع أن نمسم المعتمدات 

 ـالٌهودٌة )أى رسالة من هللا لنا( وهو ٌتمثل فى...) ...اإلٌمان بوجود هللا والدٌنـ ٔ

 .(اإلسبلم ـالمسٌحٌة 

 ...... وهو ٌتمثل فىاإلٌمان بوجود هللا ولكن ال ٌوجد دٌنـ ٕ

  الربوبٌٌن“Deism”...  الذٌن ٌإمنون أن هللا موجود لكن العمل هو بدٌل

 الدٌن. 

  )كلنا هللا )وحدة الوجود“Pantheism”... أن كل الطبٌعة والخلٌمة  أى

 Motherفهم ٌإلهون الطبٌعة فٌطلمون علٌها الطبٌعة األم " ..هى هللا.

Nature"... " أو ٌكتبون الكونUniverseـ " هكذا بالCapital   مثل

"God ..."البوذٌة والهندوسٌة. مثال 
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الهند وحٌث أن أي شا فً الطبٌعة ٌمكن أن ٌكون "هللا" فً نظرهم، ففً 

 !!!ملٌون إله ٖٓٗاآلن ٌوجد 

 أنواع أخرى مثل: 

  اإلنسانٌةHumanism... .ٌمولون أن اإلنسان هو المهم 

  العدمٌةNihilism...  ر اإلنفجا لبلموجوداً ٌمولون أن العدم هو هللا ألنه كان

 العظٌم.

 ...هى هللا. ـَّذةٌمولون أن الل مذهب المتعة 

 وهو األشهر. "Atheismوهو اإللحاد المعروؾ " ...الٌوجد إله وال ٌوجد دٌنـ ٖ

. ..أم ال اً الذٌن ٌمولون نحن ال نعرؾ إن كان هللا موجود ...ال نعرف )الالأدرٌٌن(ـ ٗ

 ".Agnostic" ـوالمعروفون بال ـ الموضة الحالٌة ـوهم كثٌرون جداً اآلن 

. ووجود هللا .شا. كل معتمدات العالم صحٌحة فىهو ٌمول أن  ...النوع األخٌرـ ٘

 فاإلنسان حر! شا نسبى لٌتخٌله كل أحد كما ٌشاء... هو

التى تبدو أنها تُعلى من  .. أرجون ال تنخدع بهذه الشعاراتولكن صدٌمى.

انات أو المعتمدات لها شعارات ض هذه الدٌ. فبع..لٌمة اإلنسان ومن لٌمة الحرٌة

ها من داخلها مآلنة أفكار خبٌثة وهدَّامة وأحٌناً شهوانٌة أو فى أحسن الة جداً ولكنبرَّ 

ً ف تمدٌر عبثٌة... كما سنرى... أكثر هذه  وإلٌن فكرة عن ...من فضلن ال تحكم سرٌعا

 المعتمدات شٌوعاً وجذباً للشباب هى:

 ...Post modernismما بعد الحداثة   (ٔ

ٌة نتٌجة اإلحباط من أعماب الحرب العالمٌة الثان هو أكثر تٌار ظهر فى

الحروب  إلى موت المبلٌٌن فى العصور وأدت هذه ىفالتٌارات التى كانت سابدة 

أن الكل صحٌح  فمد إدّعى هذا التٌار الشابعوصراع األفكار واإلٌدٌولوجٌات، 

 .نسبىلحمٌمة ال ٌعرفها أحد وكل شا وا

 ت ذاتن... فؤنت لد نالض ...وال توجد حمٌمة مطلمة سبىولكن بمولن كل شا ن
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  ...ًحد ذاته!! وجود حمٌمة مطلمة هو حكم مطلك فى عدم إعتبارنأوال 

  ...ًكٌؾ ٌكون وجود إله وعدم وجوده ووجود أكثر من إله كله صح!!ثانٌا 

 ...واألهم ً تحت شعار إحترام اإلنسان  من فضلن ال تنخدع بهذا البرٌك ثالثا

مصابر  فى فتحت هذا الشعار من اإلحترام الزابؾ تتدخل البلدان وحموله...

بمحاصٌل كاملة  وسطها حروب وإرهاب وتضحى الشعوب األخرى وترعى

نفس الولت  وتلمٌه فى البحار حتى تحافظ على سعره وفى مثل الممح مثبلً 

بها مجاعات بسبب نمص ذات  لتىبحموق اإلنسان وتساند الببلد افٌه  ىتناد

 الممح!!

 : Mormonsالمورمون   ( ٕ

 جوزٌف سمٌثبدأها  ...وٌتمٌزون بالثراءأمرٌكا  ىمجموعة كبٌرة اآلن فهم 

Joseph Smith (1805 – 1844) تفسٌراً  مبلن شرح لهرإٌا من إدعاء ب

ً ل  بالسٌدإمنون فالمورمون ٌ تحت هرم خوفو...إدعى أنهما موجودٌن لوحٌن خاصا

 سودمعتمداتهم أن ال ٌكون هنان ولكن مثبلً من  المسٌح وسط عدد أكبر من اآللهة...

إدعى  مكافحة العنصرٌةتماشٌاً مع حموق الزنوج فى أمرٌكا و ال أنهإ ...الجماعة فى

ً على أحدهم أن جوزٌؾ سمٌث ظهر له وطلب من ه لبول السود فى الجماعة حفاظا

 ماء الوجه!!

فى هذا  ه هنان لصة ؼرٌبةإال أن ٌٌن...لؽرٌبة هو تحرٌم الكافمن معتمداتهم ا

أمرٌكا مصانع سكر كبٌرة وحاولوا بٌعها لشركة كوكا كوال،  فهم ٌمتلكون فى ،الشؤن

هم، ولكن الحل كان  ٌحرمونه ٌٌن الذىإال أن الشركة تعجبت ألنها تستخدم الكاف

ن جوزٌؾ سمٌث ظهر له ولال فمد رأى أحدهم رإٌا أ .آن واحد.. ىبسٌطاً وعجٌباً ف

تستخدمه شركة  ٌن الذىحرام إال ذان الكافٌفى العالم له أن كل الكافٌٌن المستخدم 

 ...!!!ولن أن تحكم ..كوكا كوال.

 ً  صدلنً لٌس كل ما ٌلمع ذهبا

 بل وتوجد أنواع أخرى سبك وأن ذكرناها تدعو للتعجب مثل:

  العدمٌةNihilism...بؤن هللا هو العدم. الذى ٌنادى 
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  الالشئNothingness... ب بعمل مسرحٌات تباع هذا المذهحٌث ٌموم أ

أو ٌموموا بعمل  حٌث تفتح الستارة على ال شا حتى ٌنتهى الولت...

 ثم ال ٌفعلوا شٌباً حتى النهاٌة!! ون باآلآلتهمٌسٌمفونٌة ٌدخل فٌها الموسٌمٌ

 

المرن  إال فى بشكل نهابى جود هللا لم تعرفه البشرٌةنكار واإللحاد بمعنى إ

هو من  ...م. فمبل ذلن لم ٌستطع أحد أن ٌمول أن هللا ؼٌر موجود لسبب بسٌط7ٔـال

دعى أحد أن هللا ؼٌر ... فكان إذا اأٌن جاءت الخلٌمة إن لم ٌكن هنان خالك لها؟

.. كما جاهل تماماً وفالد للعمل.أو هو  بمثابة المجنون أو الذى ٌهذى موجود ٌكون إذاً 

ٌَْس إِلَهٌ. فََسدُوا َوَرِجُسوا بِأَْفعَاِلِهْم. "لال الكتاب الممدس...  لَاَل اْلَجاِهُل فًِ لَْلبِِه: لَ

ٌَْس َمْن ٌَْعَمُل َصالَحاً. لحاد اإل الفبلسفة بعض بل حتى اآلن ٌعتبر... (ٔ:  ٗٔ)مز "لَ

 .ٌُضاد األسبلة العمبلنٌة والبسٌطة والمباشرة ... ألنه"هو نوع من "اإلنتحار العملى

ً هو فمط مَ  رؼم أنه  ...عن هللان له معتمدات ؼرٌبة لذلن كان الملحد لدٌما

فمد لاوموا اإلنحرافات ق.م.،  ٙـ ولد لاوم ذلن فبلسفة المرن ال ..ٌعترؾ بوجود هللا.

 شؤن طبٌعة وجود هللا والوثنٌة. ىأٌامهم ف السابدة فى

فبلطون بتصنٌؾ أولام  ..."أموت شهٌد اإللرار بإله واحد" راطسمفمد لال 

 وثان.فى ذلن تعدد اآللهة والوثنٌة وتمدٌم المرابٌن لؤلاإللحاد وأنواعه وأدرج 

وجود إله  على عتبر أول من وضع أدلة منطمٌة منظمة لٌبرهنٌُ  أرسطوكذلن 

 واحد.

ون لؤلفكار ن ٌروج. حٌث ٌدعً بعض ممَ ..حذر عزٌزىاوبهذه المناسبة 

. فبل تؤخذ بهذه اإلدعاءات دون .اإللحادٌة أن هإالء الفبلسفة العظام كانوا ملحدٌن.

 .باألدلة والبراهٌن فهم لط لم ٌنكروا وجود هللا بل دافعوا عن هذه المضٌة ..فحص.

 ...مثالحتى بعض الفالسفة أ

  ًق.م.( ٓٓٗدٌمولرٌطس األبدٌرى )حوال 

 Democritus (460 – 370 B.C.) 

  ًق.م.(  ٖٓٓوأبٌمور )حوالEpicurus (341 – 270 B.C.) 
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  ًق.م.(  ٓٓٔوشٌشرون )حوالCicero (107 – 44 B.C.) 

ـَّذه واللومنحرفة مثل تكرٌس مذهب المتعة  الذٌن كان لهم أفكار خاصة جداً 

إال أنهم لم ٌستطٌعوا  ... وهكذا،أوجد نفسه ... وأن الكون هو الذىممابل اإلٌمان فى

 .وا وجود هللا إذ أنه شا منطمىٌنكرأن 

ن أطلك على نفسه لمب م. فكان أول مَ 7ٔـ واستمر الحال هكذا حتى المرن ال

ن أسس عمٌدة وأول مَ  ..م.7ٗٙٔماثٌاس كنتزن سنة ملحد بمعنى إنكار وجود هللا هو 

 م. 7ٓٓٔسنة  مبررات ودعابم هو جٌن مٌسلٌر لئللحاد أى



جعلت العامة  خاصة أوروبا بسمات ة( فىتسمت العصور الوسطى )المظلما

ٌمها والمسلمات والبدٌهٌات تعال فى ىون بالتالـّ ٌنفرون من الدٌن ومن الكنٌسة وٌشك

 تلمنوها فى التعلٌم الدٌنى.التى 

 وهذه الظروف الخاصة هى:

السٌاسة وإستخدام الدٌن كوسٌلة للسٌطرة على  ( تدخل الكنٌسة واإلكلٌروس فىٔ

 بل الحكام.الحكم وعلى الشعب من لِ 

وإنحراؾ هذه الفترة  ى الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى أوروبا فىف ( الضعؾ الروحىٕ

 بعض التعالٌم والسلوكٌات.

ام العلماء بل بعض رجال الدٌن تجاه بعض عظظهر من لِ  التعامل المتطرؾ الذى( ٖ

 :أمثال

  كوبرنٌكوسNicolaus Copernicus 1473-1543 

 جالٌلٌو. Galileo Galilei 1564-1642 
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الصراع المحتدم بٌن الكنٌسة الكاثولٌكٌة والبروتستانت مما أدى إلى حروب لُتل ( ٗ

التى تنادى بها  شوهت صورة المحبة والتسامحفت من الطرفٌن نفٌها الكثٌرو

 نظر شعوبهم. فى المسٌحٌة

عدالة إجتماعٌة  كان سابداً من لِبل الملون نحو شعوبهم وعدم وجود ( المهر الذى٘

. ..فرنسا وممابلة ذلن بالعنؾ وخاصة فى ... بلعنه والتعبٌر ومنع إبداء الرأى

وروبا كلها سنة أ ار روحها فىالفرنسٌة وإنتشأدى إلى إندالع الثورة  والذى

 م،8ٗ8ٔم، ثم إٌطالٌا سنة 8ٖٓٔم، ثم بولندا سنة 8ٕٖٔسبانٌا سنة ثم أ م،789ٔ

 م.88ٗٔلمانٌا سنة وأ

كل هذه األسباب أدت إلى موجة ؼضب عنٌفة من الشعوب تجاه الكنٌسة 

 ..واإلكلٌروس بل والدٌن بصفة عامة وكذلن نحو الحكومات والملون.

 بنفس درجة عنف األسباب ولكن مضاداً فً اإلتجاه:فكان رد الفعل 

 للتحرر من سٌطرة الكنٌسة لتٌار البروتستانتىا بتؤسٌسلام الفرٌك األول ـ ٔ

 إكتُشفتكانت لد  ثٌرون بسبب اإلضطهاد ألمرٌكا التىوهاجر الك الكاثولٌكٌة

 ً  كرستوفر كولومبوس. على ٌد حدٌثا

ٌسة الكاثولٌكٌة لداخل وتحسٌن صورة الكنبمحاولة لئلصبلح من ا فرٌك ثانىلام ـ ٕ

الدومنٌكان  ... فظهرت حركات الرهبنة مثال...العالم أوروبا بل وفى فى

 والفرنسٌسكان...

ورفض المبول بالمسلمات بل وشن  وأخٌراً ظهر فرٌك ثالث ثار على الدٌن نفسهـ ٖ

عات المجتمع والصرا ... نتٌجة انهٌار الُمثل فىكل شا حتى هللا ذاته فى

 حسب إعتمادهم. ...والحروب المابمة بمباركة الكنٌسة



الفرٌك ما ٌعنٌنا فى هذا البحث... و وه ـ مما ذكرناـ كان الفرٌك الثالث 

مه من األلدمٌن وكل ما هو لد تم تسل األكثر شراسه حٌث شكن فى كل ما هو بدٌهى

 فظهر: أو باإلٌمان...
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 René Descartes 1596 م(ٓٓٙٔ)حوالى  ٌكارتد (ٔ

وهو صاحب  ...أسس مبدأ الشن الذى ...1650 –

ولكن حتى  ..الممولة المعروفة "أنا أشن إذاً أنا موجود".

دٌكارت رؼم أنه ٌعتبر أبو اإللحاد الحدٌث فهو لم ٌنكر 

ذاتى  فى ى بنمصمع شعور ى"إن.. فمد لالوجود هللا.

 ذاته بوجود ذات واجبة الكمال، وأرانىولت ال أحس فى

 ى،ذات عتماد بؤن هذا الشعور لد ؼرسته فىمضطراً لئل

حلٌة بجمٌع صفات الكمال وهى تلن الذات الكاملة المت

  هللا".

... صاحب كتاب Immanuel Kant 1724 – 1804م( 7٘ٓٔ )حوالىكانط ( ٕ

 .ا هو فوق الطبٌعة(م نمد العمل المجرد والذى هاجم كل ما هو مٌتافٌزٌمً )أى

 الذى  Arthur Schopenhauer 1788 – 1860م( 8ٓٓٔ )حوالىشوبنهاور( ٖ

 جاء بالفلسفة التشاإمٌة والمادٌة.

 Friedrich Nietzsche (1844م( 9ٓٓٔ)حوالً  نٌتشه( ٗ

نادى بإمكانٌة  والذى "لمد مات هللا"احب المول   (1900 –

 لسوبرمان.ا الطبٌعى لئلنسان وصول اإلنسان

الء الفبلسفة الذٌن أثروا أن تمرأ سٌرة هإ وبدون أي تحٌز أدعون عزٌزى

. لتعرؾ كم كانوا مصابٌن باإلحباط والتخبط جراء جداً فى الفكر البشرى..

 ...ومنهم من ألبل على اإلنتحار مرات ...فمنهم من انتابته لوثات عملٌة ...أفكارهم

وتشوه  أدت إلى أفكارهم من تفكن أسري ىوكذلن ستكتشؾ الخلفٌة التربوٌة الت

 .فى صؽرهم لصورة الوالدٌن خاصة األب

ن إدعوا أن العلم أٌضاً ٌشهد بعدم وجود ممَ كذلن ظهر بجانبهم بعض العلماء 

 الكتاب الممدس أمثال: أخطاء فى للكون... وكذلن حاولوا إٌجاد هإل

أن ٌثبت أن الذي حاول ...James Hutton (1726 – 1797) هوتون جٌمسـ ٔ

كتابه "نظرٌة  كما ٌمول الكتاب الممدس، وذلن فى األرض لدٌمة جداً ولٌست

 م.79٘ٔاألرض" سنة 
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الذي تؤثر بهوتون وحاول ... Charles Lyell (1797 – 1875) لاتشارلز الٌـ ٕ

 هدم صحة الكتاب الممدس خاصة اإلصحاح األول. ولوجٌةعن طرٌك الجٌ

ً )ؼٌر مت ال أنه ألؾ كتاب لواعد الجٌولوجٌا( إ خصص فىفرؼم أنه كان محامٌا

 وهو التارٌخ الذى ،م8ٖٓٔسنة  " فىPrinciples of Geology" الجٌولوجٌة

دعى ... حٌث الهم بسبب هذا الكتاب التطورٌون/ الملحدون العٌد الرسمىٌعتبره 

 ـ بكندا...ثناء زٌارته لشبلالت نٌاجرا سمع من أحد المرشدٌن السٌاحٌٌن أ فٌه أنه

عن طرٌك الحساب لمعدل التآكل  وبذلن ..السنة. أن معدل تؤكلها هو لدم واحد فى

الكتاب  ألؾ سنة ولٌس ألل كما ٌدّعى ٖ٘لل ٌكون عمرها على األ حتى هذه السنة

 الممدس!!

المفاجؤة أنه ظهر  ثانٌاً وهى ...أعمار للكون عى أن أوالً الكتاب الممدس لم ٌدَّ إال

عند شبلالت نٌاجرا هو بنفسه  لابله تشارلز الٌل ىالذ ذلن المرشد السٌاحى بعد

كذاب  محامىل" هو "تشارلز الٌ ٌمول أن هذا المحامىلٌكتب بنفسه للعالم كله و

السنة وبذلن فعمر  المعدل لدم واحد... بل ثبلث ألدام فىلم ألل له أن  ىألن

 كور ولٌس أكثر.العمر المذ ٖ/ٔالشبلالت هو 

شر هذا ولد نُ  .. أن هذا الكتاب مازال ٌحترمه التطورٌون وٌبجلوه حتى اآلن.إال

 فى...  مالكبل

Rogers, Henry. "On the Falls of Niagara." 

American Journal of Science and Arts 28 (1835): 326-35. 

 المحورٌة فىم الثالث واألشهر بل والشخصٌة العالِ ـ ٖ

 Charles  ارلز داروٌنتشاإللحاد المعاصر هو 

Darwin (1809 – 1882) تؤثر جداً  والذى

ه بل وكان ل ...تشارلز الٌال الذى ذكرناهبكتاب 

بنته وهى مولؾ خاص تجاه هللا حٌث توفٌت ا

للصبلة سنوات( ورفض دخول الكنٌسة  9صؽٌرة )

"من الٌوم أنا وأنت علٌها ولال ناظراً للسماء

  .أعداء"

لنا  لٌؤتى نواع"صل األأ"كتاب  م8٘9ٔسنة  ل وكتب فىاالٌنى أفكار تشارلز فتبَّ 

األصل جاء من كابن أحادي الخلٌة  ٌة التطور لٌثبت أن اإلنسان هو فىبفرض
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 ...ثم العبللة بٌن المرد واإلنسان وأنهما من أصل واحد فىولٌس من هللا الخالك

 م.87ٔٔسنة "نشؤة اإلنسان"هكتاب

Origin 

بسببه لم  لعلن تذكر اآلن عزٌزي السإال الذى طرحته فى البداٌة والذىو

ءت الخلٌمة إن لم عً أن هللا ؼٌر موجود وهو سإال من أٌن جاٌجرإ أحد لدٌماً أن ٌدّ 

 ٌكن هنان خالك؟!!!

لسإال دون الحاجة لوجود إال أن أفكار داروٌن مهدت إلٌجاد إجابة عن هذا ا

 فكانت هى حجر الزاوٌة لئللحاد المعاصر. .خالك..

د لئللحاد لكنه لم هَّ ... مشؤنه شؤن دٌكارتأن داروٌن  ولكن الؽرٌب صدٌمى

ً ..ٌمل بوضوح أن هللا ؼٌر موجود  I’ve"... "أنا لم أكن ٌوماً ملحدًا". بل لال ٌوما

never been an atheist" كنٌسة  حتى اآلن فىدفون هو م... بل

 .Westminster Abbey"وستمنستر"

إحدى شرٌفات  ، Lady Hope (1842 – 1922)اللٌدي هوبوتمول 

وعندما سؤلته  ...نٌٌننهاٌة حٌاته ٌمرأ فً سفر العبرا إنجلترا، أنها وجدت داروٌن فى

 !!!"سفر العبرانٌٌن إنه السفر الملوكى"إنه  لال ...ماذا تمرأ

وأبدى إستٌاءه  ...وكذلن أجزاء من سفر التكوٌن ...ما ٌمرأثم أخذ ٌشرح لها 

... ثم طلب منها أن تعمد إجتماعاً فى من ترن للدٌن ...مما آلت إلٌه كتبه عند الناس

مع العمال وتكلمهم عن ٌسوع المسٌح وعن خبلصه وترتل معهم على  الٌوم التالى

 .. ونشرت هى هذا فىعبر النافذة.الموسٌمى وأنه هو نفسه سٌشترن معهم ولكن 

  "الراكب الممتحن األمرٌكٌة"جرٌدة 

 (ٔٙـ  8٘سلم بٌن الدٌن والعلم ص )كتاب اإلخاء وال

ومما ٌُذكر عن داروٌن أٌضاً دفاعه عن المبشرٌن المسٌحٌٌن الذى تعرضوا 

إلنتمادات حادة فى إنجلترا مستشهداً بمدى تؤثٌر المبشرٌن على سلون النٌوزٌبلندٌٌن 

الذى عاشوا فى جهل وؼش وُسكر وفحشاء وحروب ولتل األطفال والذبابح 
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هم "كتاب مدارس النمد والتشكٌن البشرٌة... ولكن اإلٌمان بالسٌد المسٌح أنار حٌات

 (٘٘ـ  ٗ٘والرد علٌها ـ الجزء األول ص 

بدأ الفكر اإللحادي ٌتبلور وٌتحول لعمٌدة تدعمها وتسندها  ولكن هكذا صدٌمى

 .فرضٌة التطوربراهٌن علمٌة وفلسفٌة، خاصة 

 

 ادي الذىمثل طوق نجاة للفكر اإللح تن فرضٌة التطور جاءكما عرفنا فإ

 .ور أى سند علمى أو منطمىكاد أن ٌتبدد حٌث لم ٌكن له على مر العص

ولكن لؤلسؾ الشدٌد... لم تخدم فرضٌة التطور الفكر اإللحادى فحسب... بل 

وأسست ورسخت بعض المفاهٌم الهدامة فى المجتمعات التى آمنت بها... وتبنَّى 

 فة هذه المفاهٌم المنبثمة من تلن الفرضٌة... مثبل:بعض المفكرٌن والفبلس

 ألن فرضٌة التطور تعلم بؤن البماء لؤلصلح. ـ األنانٌة:

ل هذه الفرضٌة وال هدؾ من حٌث ال معنى إذاَ للحٌاة فى ظ ـ المادٌة:

 وراءها... إذ أن الحٌاة ما هى إال نتاج تفاعبلت وعنؾ وكٌمٌاء.

 ً إلى أٌدٌولوجٌة وأسلوب تفكٌر ومنهج  فبذلن تحولت فرضٌة التطور إٌضا

 حٌاة كما سؤستعرض معن اآلن:

  هٌجلفجاءGeorg Hegel (1770 - 1831) Arthur  ... )صدٌك داروٌن(

 ن أوحى لداروٌن بعبللة اإلنسان بالمرد. مإلهاً للعمل وهو مَ 

  شوبنهاوروجاء Schopenhauer (1788 - 1860) Friedrich  بالفلسفة

 المادٌة.

  نٌتشهجاء و Nietzsche (1844 - 1900)...  بالعنؾ ورفض الدٌن وهللا

 ـ "السوبرمان" على حد تعبٌره ىأ ـ وإمكانٌة تطور اإلنسان لما هو أعظم

ور لئلنسان هكذا إذا حافظنا على أفضل أنواع من المرد تط ه كما أنحٌث أن

جسام والعمول( فهم سٌتطورون بالولت لما هو أعظم من البشر )أفضل األ

 !!... أى إلى اإلنسان السوبرماناإلنسان الحالً
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باء ي أن هذه األفكار وهإالء الفبلسفة هم اآلولن أن تعرؾ اآلن ٌا عزٌز

 ن...مِ  الروحٌٌن لكبلً 

 هتلر Adolf Hitler (1889 - 1945)... ذى ال

 ...لفكرةعتناله بوضوح ا ""كفاحىكتابه  أظهر فى

 ...والصراع من أجل البماء ...البماء لؤلصلح

وضرورة إبادة الضعفاء والمعولٌن إلنتاج مجتمع 

وؼٌرها من ، اآلريأفضل حٌث ٌسود الجنس 

فراح على  ..فكار المبنٌة على فرضٌة التطور.األ

  ٌده آالؾ من المتلى تكرٌساً للنازٌة!!

 

  ى موسولٌنكذلنBenito Mussolini (1883 – 

ً أفكار نٌتشه كان ٌتبنَّ  ىالذ ... (1945 ى علنا

وأسس على أساسها الفاشٌة وراح أٌضاً على أثرها 

 ... آالؾ الضحاٌا

(Hsu, Kenneth J. In Geology. N.p.: 

n.p., 1887. 377) 

 

  ًماركسكارل أٌضاKarl Marx (1818 - 1883) 

فإذا  ...فٌون الشعوب""الدٌن هو أحٌث اعتبر أن  

 ...الناس الدٌنت العدالة اإلجتماعٌة سٌنسى عمَّ 

ألنه هو من إختراعهم لمواجهة الفمر وعدم 

نهج لٌثبت ذلن فؤسس اإلشتراكٌة كم. العدالة..

ً فى  "رأس المال"كتابه األشهر  وٌظهر ذلن جلٌا

  "داروٌن"!!ـأهداه ل الذى
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  لٌنٌنثم لامVladimir Lenin (1870 -1924) . ..ستالٌنوJoseph 

Stalin (1878 – 1953)  ...فمامت الشٌوعٌة  ماركس تنفٌذ أفكار بتبنى

ن سجل التارٌخ موت ولذل ...ن لاومهمضطهادهم عنٌؾ جداً لكل مَ اوكان 

 ٌدٌهم فً روسٌا.المبلٌٌن على أ

(Miller, R. Evolution. N.p.: n.p., 1990. 119) 

 

ى أو أو مولؾ ذهن فلسفةعزٌزي ترى كٌؾ صارت فرضٌة التطور... هكذا 

ى منها العالم كله وكٌؾ أنها أنتجت أفكاراً ُمسممة عان... ثر منها علم!!!ٌدٌولوجٌا أكأ

 حتى لال أحدهم...

ملٌون  ٕٓٔلتل نحو  ىالذ "إذا إعتبرنا المفهوم الشٌوعى للنزاع الجدلى

شخص طوال المرن العشرٌن "إله المتل"، لٌمكننا حٌنبذ أن نفهم بشكل أفضل 

 بكوكبنا"! لحمتها الداروٌنٌةأ ىحجم الكارثة الت

 

لم ٌتولؾ مولؾ اإللحاد عند هذا الحد بل أخذ 

ً تجاه الدٌن والمتدٌنٌن فلم ٌعد المُ  ً عنٌفا لحد مإخراً مولفا

ً بال ال ٌعترؾ بوجود  ىأ "atheistic"ـ ٌُعرؾ حالٌا

 ضد هللا. ىأ "antithesisبل أصبح باألكثر " ...هللا

 سارتروهذا هو ما لاله 

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) 

 ن يموت هللا ألحيا أنا"أ ى"ينبغ
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ٌموم  ..."sarcasticوهو ما نعانٌه حالٌاً من تٌار عنٌؾ وساخر من الدٌن "

و ساد دكما فعل ماركٌز  ...بالدعاٌة لنفسه وٌروج لؤلفكار اإلباحٌة والمادٌة واألنانٌة

Marquis de Sade (1740 - 1814)حٌث  أعماب الثورة الفرنسٌة ... فى

لتل بها  .. فٌنسب له السادٌة واإلباحٌة التىهو اللذة. لنسبة لىدشن مفهوم أن هللا با

كتب مذكراته هنان ثم مات موته  على أثرها حٌث إحدى عشٌماته ودخل السجن

ً شنٌعه هو   .أٌضا

 دعنى اآلن ألخص ما لدمناه فى هذا الباب... 

ممدمة عن اإللحاد: حٌث للنا أن اإللحاد بمفهوم عدم وجود هللا تثبت حدٌثاً فى 

ت أوروبا بظروؾ لاسٌة مهدت لظهور هذه األفكار  7ٔالمرن الـ  فمط حٌث مرَّ

 اإللحادٌة ورفض المسلمات والدٌن عامةَ. 

وجابت فرضٌة التطور على ٌد تشارلز داروٌن لتمهد لفكرة أن العلم بممدوره 

بت عدم وجود إله لهذا الكون... إال أن هذه الفرضٌة كان لها أثر مدمر على أن ٌث

العالم نتٌجة تبنى الزعماء والمفكرٌن ألفكار هذه النظرٌة التى رسخت مفاهٌم اإلنانٌة 

ة التى هى نتاج حٌث ال معنى وال هدؾ من هذه الحٌاوالمادٌة... بل واإلباحٌة والمتل 

 أكثر.لتفاعبلت وكٌمٌاء وعنؾ لٌس 

ً أن مما سبك ً فى فإنه لٌس ؼرٌبا  مجتمعاتنا تنتشر موجه من اإللحاد حالٌا

روؾ وذلن ألننا أخٌراً تعرضنا لظ حافظة...والم دٌنةرؼم صورتها المت العربٌة

 ومن... من ثورات ضد أنظمة فاسدة... وروبامشابهة جداً للعصور الوسطى فى أ

تخاذه وسٌلة للحكم او ...الدٌن بعض مَمن لهم ثوبتشوه لصورة الدٌن وفساد 

...فضبلً عن تٌار الفساد واإلباحٌة الذى ٌجد ضالته والسٌطرة من خبلله على الشعوب

 .فى إنتشار وتروٌج الفكر اإللحادى ورفض وجود هللا

 بواب التالٌة:األ هذا ما سنتعرض له فى هذا البحث فى
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 ...أم ٌمؾ  ...وجود هللا؟! سننالش فٌه هل العلم... ٌإٌد أم ٌنفى الباب الثانى

 وذلن من خبلل ثبلث فصول:فى هذه المضٌة؟!... على الحٌاد 

 أصل الكون والمادة. الفصل األول:ـ 

 .أصل الكابنات الحٌة والحٌاة الفصل الثانً:ـ 

 .أصل اإلنسان الفصل الثالث:ـ 

  هل هللا موجود؟"هو بمثابة تجمٌعة للرد على سإال:  ...الثالثالباب." 

ً وأفكارها التىوسٌكون التركٌز على موجة اإلل ٌتبناها  حاد السابدة حالٌا

 ...وأتباعه ... Richard Dawkins (1941)حتى اآلن ـ  رٌتشارد دوكنز ...مثبلً 

ى فكار ٌدعمها علم حمٌموذلن لنعرؾ هل هذه األسمونه بالداروٌنٌة الحدٌثة... فٌما ٌ

 .(ٕٔ-ٕٓ:  ٙىتٔ)راجع  ...Pseudo-scienceم هو علم كاذب أ

 
 
 



ٕ8 
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 البدايات 

The Origin 
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 :مقدمة

فكر اإللحادى ال فً هذا الفصل عزٌزى سنتناول المضٌة المحورٌة فى

وهل التطور نظرٌة علمٌة  ...؟هل ٌمكن أن توجد الخلٌمة بدون خالك لهاوهى... "

 "تفسر ذلن؟

سننالش الموضوع بؤدلة علمٌة صرفة  وحتى ٌكون كبلمنا موضوعى...

 دلٌل علمى؟ؾ متى نمول عن دلٌل أنه عنا أوالً نعردولكن 

  هو الدلٌل: ىالدلٌل العلم

 ـ الُمبلحظ Observable 

 ـ  الُمختبرTestable 

 ـ  الُمتكررRepeatable 

 ـ  الَمحسوبPredictable 

أما إذا كانت  ..فمتى استخدمنا دالبل تخضع لهذه الشروط تكون دالبل علمٌة.

 لٌست كذلن فربما نسمٌها:

 ...لها تطبٌمات إذا ُوجد نظرٌة. 

 تطبٌمات حتى مجرد وجهة نظر لٌس لهاوهى  رضٌة...أو ف. 

. ثانٌةً ال تنخدع بمراءة بعض األخبار واألبحاث وتؤخذها كنتابج ..فعزٌزى

فٌجب أن تتؤكد من المرجع ومن الباحث أو الكاتب حتى ال تمع ضحٌة  ..ُمسلم بها.

من أناس  " أو العلم النالص وؼٌر المكتملPseudo-science" ـال أىللعلم الكاذب 

 .لهم مصالح شخصٌة من تروٌج هذه األبحاث

 Werner Heisenbergفٌرنر هاٌزنبرغ  ...فمد لال عالم الفٌزٌاء الشهٌر

ومإسس  9ٖٕٔعام الفٌزٌاء  ل فىالحابز على جابزة نوب...(1976 - 1901)

 : حٌث لال فى منتهى الروعة...لول  "الكم"مٌكانٌكا 
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الطبٌعٌة ستحولن إلى ملحد لكن فى لاع  جرعة من كؤس العلوم "أن أى

 إنتظارن" الكؤس... هللا فى

تجعلن تلحد ولكن  ٌمكن أن بداٌتها "إن الفلسفة فى :كذلن لالوا عن الفلسفة

 التعمك فٌها سٌردن ثانٌةً إلى اإلٌمان".
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اآلآلؾ من م كان السابد هو أن األرض عمرها بضع 8ٔـ حتى المرن ال

موروثها  وحتى ألدم الحضارات والدٌانات حسب ...السنٌن حسب الكتاب الممدس

ذلن الولت والفلكٌة  وحتى المعادالت الفٌزٌابٌة فى.. .ثرىواأل الثمافى واإلجتماعى

 كانت أٌضاً تشٌر لذلن. 

اؾ بوجود إله لد خلك هذا إال أنه بظهور موجة اإللحاد الحدٌث وعدم اإلعتر

أو تفسٌر علمى لوجود الكون  ولت محدد، كان البد لهم من إٌجاد مخرج ىالكون ف

 :فظهرت فكرتٌندون خالك... 

  ً  .الكون ٌمكن أن ٌكون أزلٌا

 .ن بالصدفة  الكون لد تكوَّ

 

(Steady State Theory) 

 

ً وحدٌثاً  أثار هذه الفكرة كثٌر من الملحدٌن لدٌما

جورج كإنكار لوجود إله لهذا الكون إلى أن جاء 

سنة  (...1966ـ  1894)  Georges Le maîtreلومتر

 Big( بنظرٌة البٌج بانج ىبلجٌك م )لسٌس كاثولٌكى ـ9ٕ7ٔ

Bang زلٌة الكون نظرٌة أممابل  فىSteady State 

Theory. 
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فإذا عدنا إلى  ..حالة تمدد. أنه اآلن فىداٌة حٌث فمد برهن أن الكون له ب

... إذاً الكون له الوراء )عكس التمدد( سنصل إلى نمطة واحدة هى بداٌة هذا الكون

ً بداٌة... وهذه البداٌة هى   ملٌار سنة. 377ٖٔ منذ تمرٌبا

ً فى 377ٖٔى منذ حوال نمطة  ملٌار سنة... حدث ما ٌشبه انفجاراً نووٌا

 ..ة الصؽر ولكنها بها كثافة متناهٌة العظمة تعادل كتلة الكون كله إذا ضؽطناه.متناهٌ

حتى أن العلماء وأعلم أن ذلن ال ٌتخٌله العمل فهو ال تحكمه لوانٌن الفٌزٌاء الحالٌة 

أى ال مثٌل لها فى العلم وال ٌمكن  ..".Singularity"أنفسهم أسموها "المفردة" = 

ً بل هى بمث ثم إذ حدث هذا اإلنفجار أخذت أجزاء هذا  ابة المعجزة...تفسٌرها علمٌا

 الكون الفسٌح ومازالت تتباعد حتى اآلن.  الجسم فى التباعد فى

 

ن كل هذا ها تكوَّ ثبلثة دلابك ونصؾ باألكثر بعد ولد حدث هذا اإلنفجار فى

ً تكَون الزمان. ...الكون وكل المادة والطالة والموى تلسكوب وجاء  ..وكذلن أٌضا

الحمٌمة إذ لٌبرهن هذه  Hubble Space Telescope (1990)م 9ٕ9ٔسنة  هابل
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 ٓٗ ى حتى اآلن على هذه النظرٌة حوالىالتمدد، ثم جر أن الكون فعبلً آخذ فى

 تعدٌبلً.

ى بتعبٌر إذاً فمد تبرهن عدم أزلٌة الكون بل أن له بداٌة محددة من عدم، وه

 سوى معجزة.تفسٌر  جمٌع العلماء لٌس لها أى

وهنا كانت الصدمة للملحدٌن الذٌن نادوا 

 Albert Einsteinأٌنشتاٌن . بل أن .بؤزلٌة الكون.

ولت بؤنه هنان  نفسه لد نادى فى (1955 – 1879)

"لمد إرتكبت فً ى للكون... ولكنه لال أخٌراً ثابت أزل

 إذ للت فى "Suicidal Mistakeخطًؤ ممٌتاً " حٌاتى

"فٌجب على .. .ٌوٍم ما أن الكون ٌمكن أن ٌكون أزلٌاً"

 . اإلنسان أن ٌكون أكثر تواضعاً وٌعترؾ بوجود هللا"

ـ على سإال متى بدأ  األكثر لبوالً حتى اآلنـ وإذ أجابت هذه النظرٌة 

 ٌن فى إٌجاد مخرج لهذه الورطة فنادوا بالنظرٌات اآلتٌة...بدأ الملحد الكون؟...

 :Oscillating Universe Theoryون المتذبذب  ظرٌة الك( نٔ

إذ لالوا أن الكون  م...9ٖٙٔسنة  اثنٌن علماء روس بهذه النظرٌةجاء 

ثم ٌبدأ  ...ولكنه سٌنكمش ثانٌةً  ...التمدد فىملٌار سنة  377ٖٔ صحٌح لد بدأ من

ً  ...إنفجار عظٌم جدٌد لٌبدأ به كون جدٌد  وذلن إلى ما ال نهاٌة ...ثم ٌنكمش هو أٌضا

 أبدٌاً. أى

و أٌضاً كان لبله إنفجار آخر ثم نحٌا بسببه اآلن ه كذلن اإلنفجار العظٌم الذى

 أزلٌاً. أى نكمش وذلن أٌضاً إلى ما ال نهاٌةا

 وبذلن لٌس له بداٌة فبل نحتاج لخالك!! دى أزلىإذاً فالكون أب

ثبتت عدم  ـبها إلى اآلن  ض مازال ٌُنادىرؼم أن البع ـإال أن هذه النظرٌة 

بعده أطول  بد أن ٌكون إستمراره أطول ثم الذىصحتها فٌزٌابٌاً ألن الكون المادم ال

 وأطول... 
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 ـ كان ألصر والذىإن جاز التعبٌر  ـسبمنا  ... فالكون الذىوبالعودة للوراء

ً  إذاً هنان لها بداٌة ..حتى نعود إلى نمطة أخٌرة. ...لبله ألصر وألصر من أٌضا

 عدم!... ولٌس أزلٌاً.

م 97ٓٔبل أن نفس العالمٌن الروس لد سحبا نظرٌتهما لهذا السبب سنة 

 !بها حتى اآلن!! ىنادن ٌُ أجد من الشباب مَ  .. إال أنىوإعتذروا.

 :Multiverse Theory نظرٌة العوالم المتعددة أو الموازٌة ( ٕ

زعٌم المبلحة اآلن  ...Richard Dawkins (1941)رٌتشارد دوكنزإذ لال 

أن ٌكون  الذى ٌنفى ذلن والحل الوحٌد ...أن الكون البد له من خالك فى إنجلترا...

 .د من ضمن عدة أكوان متوازٌة أخرىكوننا هو كون واح

فهم ٌعتمدون أن هنان أكوان كثٌرة جداً لد خرجت بعد  ولشرح ذلن...

د تمرٌباً، وكٌل له ؼٌر محدو أى رلم فلكى ٓٓ٘ٓٓٔاإلنفجار العظٌم عددها 

نحٌاه نتٌجة تبلإم ظروؾ نشؤتها ولٌس  ..فحٌاتنا ُوِجدت فى هذا الكون الذىظروفه.

إذاً فوجود الحٌاة على هذا الكون هى  ..نتٌجة خالك صمم هذه الظروؾ لنحٌا فٌها.

 صدفة.

 Fineالتصمٌم الدلٌك جداً" ح أن هذا اإلفتراض هو مخرج لتفادىوواض

Tuning" ولكن ..لظهور حٌاتنا على األرض فمط للحسابات الكونٌة التى تإدى.

بعٌد، فهى لم تجد رداً  لؤلسؾ فهذه النظرٌة حتى وإن كانت صحٌحة وهو إحتمال

ن أوجدهم فمَ كوان متعددة، فحتى لو كان هنان أ "؟هذه األكوانن أوجد مَ "على سإال

 جمٌعاً؟

 ل بؤن بما أن هنان عدة أكوان...تؤوٌال ل لمد تمادى أصحاب هذه النظرٌة فىب

ً على كواكب أخرى فىفهنان أشخاص مماث وبنفس بل  ...هذه األكوان لٌن لنا تماما

وهو ما ٌشبه فكرة  ..نفس ظروفنا. ىأوجدهم ه شكلنا ونفس ظروفنا ألن الذى

 المرٌن.

.. هذا ما ٌرددوه حتى ٌجدوا مفراً من ضرورة وجود إله منظم صدلونى.

 وهذا ما ٌمؤل كتبهم حتى اآلن. .نا..لكوننا ولحٌات
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أال ٌحتاج ذلن إلٌمان أصعب من اإلٌمان 

 )حتى اآلن ـ ستٌفن هوكٌنجخاصة أن  !...بوجود هللا

Stephen Hawking (1942  عالم الفٌزٌاء  -نفسه

وجود هذه  ٌعترؾ بإستحالة إثبات -شهر المعاصر األ

التكنولوجٌا طبماً لنظرٌة تسمى  األكوان مهما تمدمنا فى

شا أو جهاز أو حتى ضوء  .. وألن أى"أفك الجسٌم".

 سنرسله لهذه األكوان فزمن وصوله ثم رجوعه من هذه

ً بعد إختفاء كوننا الحال حتى نتمكن من رإٌته األكوان ألنه سٌحتاج  ىسٌكون حتما

ً الرٌاض.. .!ملٌارات السنٌن الضوبٌة بتت عدم إمكانٌة ات المجردة أثٌبل وأٌضا

 …حدوث ذلن

بهذه النظرٌة  اءنا الملحدٌن ٌصرون على المناداةورؼم ذلن كله تجد أعز

متكررة وال مختبرة وال محسوبة... أى لٌس لها أى دلٌل  رؼم أنها ؼٌر ملحوظة وال

 .علمى

 :material-Material&Anti  الكون ُوجد من العدم ( ٖ

ا كل الشحنات السالبة إذ أنه إذا جمعن.. وهذه هى النظرٌة األكثر شٌوعاً.

 الكون ودمجناهم سٌكون الناتج صفر = عدم. والموجبة فى

ً ثم بعد اإلنفجار تفرق ألجسام  إذاً فالكون لبل اإلنفجار العظٌم كان عدما

"Material" الشحنات " وأجسام مضادة فىAnti-Material". 

 ...مشكلة ألنهوبالمناسبه فلو ثبتت صحة هذه النظرٌة فلٌس عندنا 

 به  ... وهذا ما ننادىولت معٌن ذلن ٌإكد خلك الكون من عدم فى

 فلٌس هنان مشكلة. ..كمإمنٌن.

 .ذلن ٌإكد وجود خالك بدأ هذا اإلنفجار من عدم 

 صفر بل  هنان مؽالطة... فدمج الشحنات ال ٌُعطىولكن لحظة من فضلن ف

 طالة الكون كله. لتساوىالة كافٌة حٌث أن الفراغ نفسه به ط ...طالة عطىٌُ 
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  إال ـ الشا وضده ـلم ٌجد العلماء هذه الشحنات السالبة والموجبة 

-Anti"ٌوجد  "Material"فلٌس لكل  اإللكترونات والبوزٌترونات فمط...

Material" .كما ٌدعون 

  ً إلى الكون؟!  تولٌت محدد ىبل تحول ف ...أخٌراً لماذا هذا العدم لم ٌظل عدما

 وجود خالك له هذه اإلرادة ... لٌس له إجابة إال وهذا السإال المنطمى

 “Why There is something rather than nothing?!” 

 شا" لماذا ٌوجد شا بداًل من ال"

 حتى اآلن. ملحد معالِ  ىال توجد إجابة لهذا السإال على لسان أ 

 أوجدت الكون: الموانٌن الفٌزٌائٌة هى التى( ٗ

 ...لؤلسباب اآلتٌة .. ولكن فى ذلن ٌوجد إستحالةوهذه أحدث النظرٌات.

  ًأوال ... 

فى تسبب سر حدوث الظواهر ولكنها ال تتف الفٌزٌابٌة إذ أن الموانٌن

عمل الطابرة وشرح كٌؾ تعمل انٌن حٌث توجد لوأنه مثبلً فهل تتخٌل  وجودها...

  !ا بصنع طابرة!!فالموانٌن ستموم ٌوماً م ...وتطٌر

لكنها ال  ...دوران األرض وسرعتها وجاذبٌتها مثبلً  تفسر فموانٌن الفٌزٌاء

وهو  لٌصنع بها ما ٌرٌد بلبد من وجود كابن عالل ٌستخدم الموانٌن. فتخلمها من عدم

د لوانٌن تفسر الكون توج... ستٌفن هوكٌنجولذلن لال  Know Howـما ٌُعرؾ بال

 ."نفخ فٌها الروح؟ن مَ ولكن السإال... "

  ً  ...ثانٌا

 .إنه هللا ...أوجد هذه الموانٌن؟ ن الذىمَ 

 Antonyفلو أنتونىهذا السإال الذى جعل أشهر الملحدٌن فى عصره...

Flew (1923-2010) ...كسفورد، بعد سنٌن من اإللحاد أستاذ الفلسفة فى جامعة أ

م، وكتب كتاباً بعنوان ٕٗٓٓدٌسمبر  مع المإمنٌن ٌعترؾ بوجود هللا فى والمناظرات
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"There is a God" "بدالً من كتابه األسبك واألشهرThere is no God" إذ لال ...

 فى كتابه...

 . البد من وجود هللا"..للطبٌعة. هذه الموانٌن الدلٌمة التى ن أوجد"إذاً مَ 

فحص كل شا عند الحدٌث عن هذه النظرٌات بل ا .. ال ترتبنهكذا صدٌمى.

 ن ٌرٌد أن ٌعرؾ الحمٌمة.واإلجابات متوفرة لمَ  ...بطرٌمة علمٌة

ً لتبرهن عن وجود  لم أنه سٌظهر نظرٌات أخرى كثٌرة،ولتع خالك و أحٌانا

 وهذا هو أجمل ما فٌه. للعلم...إذ ال نهاٌة فبل ترتبن  ...ذلن أحٌاناً أخرى لتنفى

 ً مثبلً لام بتعدٌبلت فى .. فؤنٌشتاٌن ذلن. وال عٌب فى كذلن فالعلم متؽٌر أٌضا

 وضعها نٌوتن من لبله رؼم أنها مسلمات، وهكذا... لٌاسات لوانٌن الجاذبٌة التى

أوشكت أن تصبح  التى "Big Bang theory" بل أن نظرٌة اإلنفجار العظٌم

 جرى علٌها تعدٌبلت كثٌرة.لٌلة وٌُ حمٌمة علمٌة هى األخرى بها نماط ضعؾ لٌست بم

ً دون إثباتها أخٌراً ونهابٌاً.لذلن نحن ال نمٌل   ..لتصدٌك النظرٌات سرٌعا

 مشكبلت عدة مثل: نظرٌة اإلنفجار العظٌم نفسهافمثبلً تواجه 

 مشكلة األفك ...Horizon Problem 

  ...مشكلة التسطٌحFlatness Problem 

 مشكلة احتكار المؽناطٌسٌة ...Magnetic Monopole Problem 

لهذه المعضبلت إال أنه تطلب من العلماء  ىودون الخوض فً الشرح العلم

 Inflationسم نظرٌة التضخم "دٌث للخروج من هذه المشكبلت تحت إإٌجاد حل ح

Theory" تفترض تباعد أجزاء الكون بعد اإلنفجار العظٌم مباشرةً بسرعة  التى

حتى تستمٌم النظرٌة وحتى ال  ـ وهذا شا ال ٌمكن تخٌله ـأسرع من سرعة الضوء 

 ٌفنى الكون مباشرةً بعد اإلنفجار.

كذلن فالفكر اإللحادى ٌفترض أن نظرٌة اإلنفجار العظٌم تشاركه فى أن 

الكون بدأ بطرٌمة عشوابٌة نتٌجة اإلنفجار... ثم بدأ فى التظٌم والترتٌب بعد ذلن مع 

 مرور الولت... دون الحاجة إلله خالك ٌنظمها.
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لوانٌن الفٌزٌاء نفسها تمول عكس ذلن... حٌث أن الكون ٌسٌر من إال أن 

 حالة ترتٌب إلى حالة فوضى... ولٌس العكس كما ٌدَّعون وهو المعروؾ بالـ

"Entropy Law - 2nd law of thermodynamics"  فبلبد من خالك ذكى ...

 "؟IntelligentDesigner"رتب الكون فى البداٌة وهو الخالك 

ً ترن سٌارة لدٌمة جداً أمام منزله ثم بعد أجٌال وأجٌال ب نشبه ذلن إنسانا

 ... هذا مستحٌل.!كثٌرة جداً وجدوها تحولت لسٌارة آخر مودٌل!!

لى وٌصدأ الصاج وتتآكل فهى ستب ..ولكن العكس هو الذي ٌحدث.

ً ثم ترتب وتنظم... ولكن  اإلطارات... فبل ٌمكن أن ٌكون الكون بدأ متناثراً فوضوٌا

 كس هو ما حدث.الع

دعنى أٌضاً اآلن أستعرض معن بعض الشواهد التى ٌستخدمها بعض العلماء 

 رملٌا 377ٖٔلمنالشة أمر أخر فى ؼاٌة الخطورة... وهو "هل عمر الكون فعبلً 

 سنة؟... أم هو ألل من ذلن بكثٌر؟.

صر من ذلن بكثٌر لفحتى هذه النمطة بها إختبلفات... فعمر الكون لد ٌكون أٌ 

"... وإلٌن األدلة التى Young Earth, Young Universe"ما ٌُعرؾ بنظرٌة  وهو

ٌسولها أصحاب هذه النظرٌة لتعرؾ أن بالنسبة للنظرٌات عامةً ٌوجد ما ٌعضدها 

 .وٌوجد ما ٌضادها... وهذا أمر طبٌعى فى العلوم

  

 :Galaxy Clusters  أذرع المجرات  ( أ

ـ شكلها المعروؾ  تظهر المجرات فى

الملب أكثر  كما بالرسم ـ بسبب أن السرعة فى

 ،كثٌراً من سرعة دوران الكواكب فً األطراؾ

فكان هذا الشكل سٌختفى  ..وتنفن تدرٌجٌاً.

  تماماً لو كان الكون أزلٌاً.

لو  أنه كان سٌختفىبل ٌرجح البعض 

 .فمط سنة 3ٓٓٓٓٓٔكان عمر المجرات
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 المذنبات:أعمار  ( ب

فوجود  ..وذلن بمعدل محسوب. ىفالمذنبات تتآكل من الذٌل حتى تختف

أكثر لو كان عمرها  بل كانت ستختفى.. مذنبات حتى اآلن ٌدل على أنها لٌست أزلٌة.

 سنة كما ٌرى البعض. 3ٓٓٓٓٓٔمن 

 معدل انكماش الشمس:ج( 

الشمس أن  نه علىأفإن نظرٌة اإلنفجار العظٌم تشٌر  وهى مشكلة كبٌرة...

 ولكن على العكس فالشمس تنكمش. ...حالة تمدد أو إتساع ىتكون ف

تصنع بها الحرارة  ملٌون طن/ ثانٌة من الكتلة التى ٗفهى تفمد حوالً 

لة الحٌاة على األرض متر/ ساعة مما ٌجعل من اإلستحا٘ٓٔوحجمها ٌمل بمعدل 

 سنة. 3ٓٓٓٓٓٔ إذا كانت الشمس عمرها بسبب السخونة

  

 لألرض: طٌسىاتنالص المجال المغن ( أ

سنة وذلن ٌدل على  ٓٓٗٔلؤلرض للنصؾ كل  إذ ٌمل المجال المؽناطٌسى

وفك ذلن  ـولكن المعضلة هى أن األرض  ...أن األرض لها نمطة بداٌة ولٌست أزلٌة

 سنة.  8ٓٓٓال ٌمكن أن ٌزٌد عمرها عن  ـ

 :Moon Scapeـ  تباعد الممرعن األرضب( 

فإذا رجعنا للوراء ٌكون  ...سم/ سنة 38ٖ ٌتباعد الممر عن األرض بمعدل

 .سنة ولٌس أكثر لٌارم 3ٕٔٔ األرض منالممر متبلمساً مع 

ً ُمعضلة  اإلعتبار منظومة المد والجزر  إذ أنه باألخذ فىولكن توجد أٌضا

فهو لد  لسنٌنالمسبول عنها الممر ال ٌمكن أن ٌزٌد عمر الممر عن بضعة آالؾ من ا

 كون حدٌثاً.ٌ
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 سرعة تباطؤ األرض:ج( 

فبل ٌمكن أن  ..دورانها. ىالمرن ف ىف ةثانٌ 3ٕٗٙ فاألرض تتباطؤ بمعدل

 مخلوق. ىٌكون عمرها أكثر من ملٌون سنة حتى ٌمكن أن ٌحٌا فولها أ

 كرٌستاالت الزركون:د( 

هذه الكرٌستاالت على الرصاص والهٌلٌوم بالرؼم من أنهما ٌهربان  تحتوى

سنة وإال كانا هذان  ٓٓٓٙوبالحساب ال ٌمكن أن ٌزٌد عمرها عن  ...منها بإستمرار

 لد إختفٌا من كرٌستاالت الزركون. العنصران

 :O2 جٌن على األرضكسن األممٌاس تكوّ هـ( 

 ـفببعض الحسابات ٌكون ال %ٕٔالهواء هو  ىجٌن فكسبما أن معدل األ

O2 سنة فمط. ٓٓٓٙى منذ الؽبلؾ الجو ىن فالتكوّ  ىلد بدأ ف 

فكل هذه األدلة تدل على أن للكون والكواكب واألرض بداٌة محددة ولٌست 

 .ولكنهم ٌختلفون فى زمن البداٌة مر بعكس ذلنم اآلن ٌُ وال ٌوجد عالِ  ،أزلٌة

عمر الكواكب واألرض من بعد ان أدلة لوٌة أٌضاً تشٌر إلى لصر بل أن هن

 ولٌس بالملٌارات أو المبلٌٌن من السنٌن. بعد اإلنفجار العظٌم لتكون باآلالؾتكوٌنها 

عتمادات المإمنٌن ولكن لن أن تعرؾ عزٌزى... أن طول المدة ال ٌتنافى وإ

فمد  ...الكون أو األرض ِخلمةمدة محددة ل. فالكتاب الممدس لم ٌشر إلى .على الخلك.

ً  ..أشار بمول "الٌوم". ّبِ َكأَْلِف َسنٍَة، " ...ونحن نعلم جمٌعا ً َواِحداً ِعْندَ الرَّ أَنَّ ٌَْوما

 .(8:  ٖبط ٕ) "َوأَْلَف َسنٍَة َكٌَْوٍم َواِحدٍ 

 ولد تسألنى وتمول...

الكتاب الممدس ولت  " المذكورة فىلكن هذا تفسٌرن أنت لكلمة "ٌوم

 ساعة. ٕٗ كان ٌمصدها أنها ٌوم... أى ن كتبها موسىلكن مَ  ...الخلٌمة

 ...ولن المفاجأة
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المزمور  ىتمول أن الٌوم عند هللا كؤلؾ عام إنما هى مكتوبة ف فاآلٌة التى

كتبه  ىنه المزمور الوحٌد الذ... أكتب هذا المزمور؟ ىن الذوهل تعلم مَ  ...9ٓـال

 ".ى"موسى النب

ولعل .. ساعة. ٕٗلم ٌكن ٌمصد  ...إذاً فهو كان ٌعلم أنه بكتابته لكلمة "ٌوم"

وكان مساء وكان صباح ٌوم "لهذا السبب لم ٌختم سفر التكوٌن الٌوم السابع بموله 

 إلى اآلن. ـ الحمبةـ ننا نحٌا هذا الٌوم وذلن أل ..."سابع

كلمة "الٌوم" لٌس استخدم  آٌات كثٌرة فى وهكذا تجد أن الكتاب الممدس

 ساعة مثل "انت ابنً وانا الٌوم ولدتن". ٕٗبمعنى 

ب المط ىبل هو حتى اآلن ف ...ساعة ٕٗصبلً بل أن الٌوم فى ولتها لم ٌكن أ

 ساعة. ٕٗلٌس  الشمالى والجنوبى

فًِ اْلبَْدِء َخلََك هللاُ " ولكن ما أعظم دلة سفر التكوٌن حٌث لال لفظة

فكان البد من ِخلمة  .ألن لبل ذلن لم ٌكن شا..... (ٔ:  ٔ)تن  ".السََّماَواِت َواألَْرضَ 

 ."Space, Matter, Timeالمكان والزمان والمادة "

 البدء = فىTime   

  = السمواتSpace 

  = )األرض )المادةMatter   

 آخر. ى كتاب دٌنىأ ا لن تجده فى لصة الخلك فىوهذ

ـ  ضوء بالعبرى أىـ  (ٖ:  ٔ)تن  "فََكاَن نُورٌ َولَاَل هللاُ: "ِلٌَُكْن نُوٌر" " ثم لال

ن األرض ألنها فى وهنا بدأ تكوّ  ... مانسمٌه بالسحابة السدٌمٌة ... وهو بداٌة الكون

وبدأت تبرد تدرٌجٌاً وٌتبخر منها ماء وٌتكون علٌها ماء  طرؾ السحابة السدٌمٌة ...

 ةمٌة السحابوباألرض بٌن لٌفصل  أى الؽبلؾ الجوى. فعمل هللا الجلد .. آخر

وهكذا تكونت األرض من شكل ال مبلمح له إلى  ألرضوال تتبخر ماء ا السدٌمٌة

شكل محدد... ولذلن لال الكتاب كانت األرضة خربة... وكلمة خربة باإلنجلٌزٌة 

... أما الشمس فمازالت ( أى ببل معالم محددة خارجٌاً فى البداٌةFormulessتكتب )

 للب السحابة السدٌمٌة. ىطور التكوٌن ف فى
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مدس بتكوٌن األرض أوالً ـ ألنها فى الطرؾ وٌا لدلة تعبٌر الكتاب الم

ً وأ مازالت ملتهبة وؼٌر  ـ لبل الشمس ـ فً وسط السحابة السدٌمٌة التىى صؽر حجما

ٌْنِ "ثم ٌستخدم الكتاب لفظ شكلة ـ مُ  ٌِْن اْلعَِظٌَم أى عمل  (ٙٔ:  ٔ)تن  "فَعَِمَل هللاُ النُّوَر

...  ألنه شكلها مما كان لد خلمه بالفعللٌس برأ أى خلك ... و ... هللا الشمس والممر

 .المٌبلدى المرن الخامس ذكر هذا الشرح فىالفم  والؽرٌب أن المدٌس ٌوحنا ذهبى

وبذلن نكون لد عرضنا الفرضٌات التى تنادى بؤزلٌة الكون كمخرج لحتمٌة 

 تمال الثانى:وجود الخالك... ودعنا اآلن ننالش اإلح

 

إن التؤمل فً هذا الكون ودلة ترتٌبه ٌصل بنا إلى استنتاج واحد أنه لد صمم 

 خصٌصاً من أجل وجودنا علٌه.

بمة كل ظروؾ مبل أى "Anthropic Principleنعم فذلن ما ٌعرؾ  بإسم "

" FineTuningحرج عن الضبط الدلٌك للكون "وحدث وال الطبٌعة لخدمة البشر ... 

 مثال:

 ٌت هذه الكواكب إذا تؽٌرت لفنِ  ىضبط المسافات بٌن الشمس والكواكب الت

 بحرارة أو جاذبٌة الشمس لها.

  إذا  التى -ملٌون مٌل  9ٖ -ضبط المسافة بٌن األرض والشمس بدلة متناهٌة

 تؽٌرت لتؽٌرت حرارة األرض وإستحالة الحٌاة.

 فإذا مثبلً للت  مٌل/ الساعة ... ٓٓٓٔن األرض بسرعة ة دوراضبط سرع

 ساعة. ٕٓٗمٌل/ الساعة لصارت مدة الٌوم  ٓٓٙإلى 
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 إلى تعالب المواسم ولوال هذا ما كان  درجة ٌإدى 3ٖٕ٘ مٌل محور األرض

ولصارت لارات كاملة مثلجة  بمٌزاته ... اإلنسان تتعالب علٌه المواسم كلٍ 

 وال تصلح بها الحٌاة.

  ولو تصورنا أن الممر  -ألؾ مٌل  8ٖٕ -ضبط المسافة بٌن األرض والممر

تمع تحت منسوب  ىالت ألؾ مٌل لؽمرت المٌاه كل األراضى ٓ٘ألترب إلى 

 الحٌاة مرتٌن ٌومٌاً.

  مٌل الذى ٌسمح بمرور األشعات التى ٓٓ٘ضبط ُسمن الؽبلؾ الجوى بنحو 

هب والنٌازن من رة والششعة الضاحتاجها النبات واإلنسان وٌمنع األٌ

 اإلرتطام باألرض.

 ولو  ... فلو لل عن ذلن إلختفت الكابنات...  %ٕٔكسجٌن وضبط نسبة األ

 زادت عن ذلن لكثرت الحرابك.

ا ال نن... بل أإن إختلت لفنٌت الحٌاة تماماً  التىكثٌرة  أخرىولوانٌن ونسب 

ً ... فإنه ٌوجد فى هذه الضوابط لٌفنى الكون  نحتاج إال لخلل بسٌط جداً فى تماما

ً الكون حوالى عشرون ثابت منها  حتى أنه لو تؽٌر واحد محسوب حساب دلٌك اً كونٌا

 من الرلم األساسى من الترلٌون بنسبة واحد إلى ترلٌون من الترلٌون من الترلٌون

 لفنٌت الحٌاة من على األرض بل لفنى الكون من أصله.

  فى أعمال ونوامٌس الطبٌعة التى"إنى رأٌت هللالٌمول  نٌوتنذلن ما دفع 

 وجود حكمة ولوة ال تختلط بالمادة".تإكد 

ً ما لاله  لنفس وأجملها "أن أعظم جابشة من جابشات ا اٌنشتاٌنوهو أٌضا

تلن التى تستشعرها النفس عند الولوؾ فى روعة أمام هذا الخفاء الكونى الذى ال 

ً هو أحكم الحكمة أ ومع هذا فنحن ندرن نستطٌع أن نشك ُحجبه ... ن وراءه شٌبا

 ٌع إدراكها عمولنا الماصرة إال فى.. وهى حكمة وجمال ال تستط. جمل الجمالوأ

فى روعة هذا اإلحساس بالجمال هو الباعث وهذا اإلدران للحكمة و...  صورة بدابٌة

الكون هو  عند الخلٌمة ... إن الشعور اإللهى الذى ٌشعره الباحث فى إلى التسبٌح

بتلن تواضع  أن إٌمانى هو إعجابى فىو وأنبل حافز على البحث العلمى ...ألوى 

 ة التىالتفاصٌل الصؽٌرة الملٌل ... تلن التى تترابى فى ال حد لها الروح السامٌة التى

 ال تستطٌع إدراكها عمولنا الضعٌفة العاجزة".
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الجمال وال ٌمكن  "إن العالم آٌة فنٌة ؼاٌة فى عندما لال فالطونأوحماً صدق 

بل البد من وجود عمل كامل ومهندس  ... أن ٌكون ما فٌه من نظام نتٌجة الصدفة

 ."صنع كل شا ورتبه بمصد أزلى

 وحماً ٌمول المزمور:

هَا بِِحْكَمٍة َصنَعَْت. َمآلنٌَة اأَلْرُض ِمْن ِؼنَاَن." ! ُكلَّ  "َما َأْعَظمَ َأْعَماَلَن ٌَا َربُّ

 (ٕٗ:  ٗٓٔ)مز 
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زمن محدد بطرٌمة  بداٌة فى له لكوناالعلماء أجمعوا أن عرفنا مما سبك أن 

معجزٌة من ال شا وهذا بحسب أكثر النظرٌات صموداً حتى اآلن وهى نظرٌة 

 اإلنفجار العظٌم.

بشؤن ذلن ...  نظر أصحاب فكرة التطورٌٌن أو الملحدٌن لنعرض أوالً وجهة

بدأ باإلنفجار العظٌم وبدأ معه الزمن والمكان والمادة والطالة وذلن منذ  فالكون

ت تفرل Nebulous Cloud سحابة سدٌمٌةثم تكونت ...  ملٌار سنة 37ٖٔى حوال

ً حتى تك لتكوٌن الكواكب والنجوم الذٌن أخذوا فى  منذ األرضونت البروده تدرٌجٌا

 المٌاه فتكونت ... ملٌار سنة ٗعلٌها منذ  للحٌاةوأصبحت مهٌؤة سنة ...  ملٌار 3ٙٗ

وٌا للعجب  Inorganic materials غٌر عضوٌةثم تحولت بجانبها مواد  ... علٌها

...  Organic Soup العضوٌة بالشربةوكونت ما ٌُعرؾ  ... !عضوٌةإلى أخرى 

كائنات ثم ...  أحادي الخلٌه )أمٌبا(ثم أول كابن ...  حٌةخلٌة ثم تكونت منها أول 

 حٌواناتثم ...  طٌورثم ...  زواحفثم ...  كائنات برمائٌةثم تطورت إلى ...  مائٌة

 أخٌراً. اإلنسان الحالىثم ...  إنسان بدائى ثم... 

 فخلمة الكون ثم األرض ثم ظهور الماء على األرض...  ولكن لنتولؾ لحظة

 وٌتمشى حتى مع سفر التكوٌن. ىهنا كله منطم... حتى 

 

ل المواد ؼٌر العضوٌة ألخرى عضوٌة "الشربة ولكن ما هى لصة تحوّ 

 العضوٌة" ومنها أول خلٌة حٌة؟!

دون ذلن؟... تكوٌن حٌاة من ال حٌاة؟... دون داعى لوجود كٌؾ ٌفسر الملح

 خالك حً!!!
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العصور  أول جٌل من الملحدٌن فى -البداٌة  أصحاب هذه النظرٌة فى إستند

أو  ...وهى توالد الدٌدان داخل إناء جٌد اإلحكام ..."ساذجة" إلى ملحوظة -الوسطى 

  من اللحوم رؼم حفظها بعٌداً عن أى مصدر للدٌدان.توالد الدٌدان 

لعالم باستٌر م، جاء ا8٘9ٔكتاب داروٌن  بها نشر التى سنةالنفس  ولكن فى

Louis Pasteur (1822 – 1895) صبح من الممكن وأ سلوب التعمٌمدم أواستخ

 إذا لمنا بتعمٌم اإلناء الموضوع فٌه اللحم أو الجبنف ...المضاء على ظهور هذه الدٌدان

 جع لوجود بوٌضات وٌرلات ؼٌر مربٌةفنمو هذه الدٌدان ٌر ...لن تنمو أى دٌدان

 المعمم ببساطة. للحشرات داخل اإلناء ؼٌر

 .. فهذه النظرٌة خدعت الكثٌرٌن لدٌماً...ورؼم أنن تبتسم اآلن.

 

 - Stanley Miller (1930 مٌلرم فمد لام العالِ 

بتجربة شهٌرة إفترض فٌها أن مكونات الكون  (2007

 البدابٌة هى: 

المٌثان + بخار ونٌا + الهٌدروجٌن + ؼاز األم

أنابٌب  ثم لام بتمرٌر تٌار كهربابى علٌها فى الماء،

فتحولت هذه المواد الؽٌر  ...المعمل كتمثٌل للصاعمة

 .العضوٌة بعد أٌام إلى مواد عضوٌة "أحماض أمٌنٌة"

.. بل .وبرؼم عظمة هذه التجربة وعظمة هذا العالم إال أنها ال تفسر الحٌاة

بل وهنان مؽالطات رهٌبة إذا استخدمنا هذه النظرٌة  تفسر تكوٌن أحماض أمٌنٌة،

وإلٌن بعض هذه  ...إلثبات أن الحٌاة تكونت على األرض من مواد ؼٌر عضوٌة

 :المغالطات

البداٌة حتى  ىاستخدمها مٌلر لٌست هى مكونات الكون ف المكونات التى ن( أٔ

 ٌختارها هى بالذات للتجربة.
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... الكون سجٌن رؼم ضرورته للحٌاة ووجوده فىوكلم ٌضع مٌلر فى تجربته األ( ٕ

إلى  تجربة لكانت ذرات للٌلة منه ستإدىال كسجٌن فىووذلن ألنه لو وجد األ

 نفجار التجربة بالكامل بل والمعمل بالكامل.إ

المعمل وهى تكوٌن ُمركبات  بر هذه التجربة مثل التجارب التى درسناها فىتعت( ٖ

 ولٌس تكوٌن حٌاة. نةمعٌ من ُمركبات أخرى تحت ظروؾ

 ٌة داخل معمل صممه ووضعه كابن ذكىلم ٌكن ذلن لٌحدث لوال ظروؾ مثال( ٗ

 حال من األحوال. سمه العالم مٌلر ولٌست الصدفة بؤىإ

كوٌن ال ٌصلح لت الذى "DEXTROتكونت هى من نوع " التى مٌنٌة( األحماض األ٘

 ".LEVOآخر " حماض من نوعبروتٌنات الخبلٌا الحٌة التى تتكون من أ

مدمرة لبنٌة الكابنات الحٌة خرى أمٌنٌة ( تكونت بنهاٌة التجربة أحماض أٙ

 خرى.واألحماض األ

ً م تُكذِ 98ٓٔسنة  وكالة ناساهذا ما جعل  بل والمفاجؤة  ب هذه النظرٌة تماما

م مٌلر نفسه لال أن مصدر الحٌاة من المستحٌل أن ٌكون هو الصدفة إال أن أن العالِ 

 دٌن مازالوا ٌإكدون صحتها.بعض الملح

 لال –مإمن بالتطور ال -  Klaus Dose كالوس دوسن البروفٌسور أبل 

ـ بداٌة الكابنات أن نعترؾ أن كل التجارب والمنالشات على مبدأ النظرٌة  "ٌنبؽى

 بورطة أو بإعتراؾ بالجهل. الحٌة األولٌة ـ هى إما تنتهى

)The Origin of Life, More Questions Than Answers. 

Interdisciplinary Science Reviews 

 Vol. 13, No. 4 (1988), P 348 -3 56. Web.( 

 ولنأخذ الموضوع الخاص "بالُصدفة" بشئ أكثر موضوعٌة:

 فإذا إعتبرنا أن الخلٌة = بروتٌنات + كربوهٌدرات + دهون

كلها أمٌنٌة ثم تجمٌع أحماض واحد بالصدفة  فإن فرصة تكوٌن حمض أمٌنى

بروتٌن واحد فمط هو ن ٌؼم وتناسك... لتكوتنا بالصدفة فى نفس المكان والزمان فى

 ٖٓٗٓٔ : ٔ لل عدد بروتٌنات لتكوٌن الخلٌة هو احتمالوتكوٌن أ ٗٙٔٓٔ : ٔ احتمال
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وزمن .. ولتكوٌن ذلن نحن نحتاج لمادة أكبر من كل مادة الكون ملٌون مرة... ملٌون.

كل ذلن لتكوٌن  كبر من الكون مبلٌٌن المراتأومكان  ...ضعؾ عمر الكون

 .بروتٌنات خلٌة واحدة

وأى   ٓ٘ٔٓٔ حتمالٌة الملزم هون حسب العلماء ما ٌعرؾ بممدار اإلولذل

 أن تعرؾ أن: .. فٌكفىكثر من ذلن ٌكون مستحٌبلً حدوثه.احتمال أ

 = 8ٓٓٔ ذرات الكون كله  

 ثانٌة. ٙٔٓٔ مر منذ اإلنفجار العظٌم = الزمن الذى 

 ىمبدب حدث كونى 9ٖٔٓٔة نفجار العظٌمحدث منذ اإل. 

بالصدفة هو من  ن هذا البروتٌن الواحد فى الخلٌةلذلن باإلجماع تكوّ 

ً تكوٌن .. المستحٌل علمٌاً. ثم وإن حدث ووجدت هذه البروتٌنات فٌجب أٌضا

ا جدار ثم ٌتحدوا لٌكونو.. الكربوهٌدارت والدهون بنفس الكٌفٌة المستحٌلة حولها.

" محددة الوظابؾ لٌجمعوا البروتٌنات Receptorsللخلٌة علٌها مستمببلت "

"Cytoplasm.داخلهم " 

نمسام نات كافٌة )ألل عدد جٌنات الزم إلثم ناهٌن عن تكوٌن النواة وبها جٌ

 .جٌن( 8ٕٖخلٌة حٌة = 

ً  ن "بالصدفة"ٌتكو إلى أنه ٌجب أنكل ذلن باإلضافة  داخل الخلٌة أو  أٌضا

لخلٌة بعد ترجمتها ٌحمل شفرة وراثٌة مطابمة لتكوٌن مكونات ا DNAل النواة داخ

ملٌار  ٕٗٓلئلنسان ٌبلػ حوالى   DNAـ مع العلم أن شرٌط الإلى بروتٌنات... 

 .مرة( ٖ٘ٙٔرض والشمس سافة بٌن األلمطع م كٌلومتر )وهو ما ٌكفى

 الذى ٌمؤل حجم ملعمة شاى DNAـ كما أن به شفرات معمدة لدرجة أن حجم ال

كل كتب العالم المطبوعة حتى  علومات لدر المعلومات الموجوده فىواحدة ٌحمل م

 ٌومنا هذا.

نفسها فى بنٌتها تحمل  Chromosomesـ وال  DNAـ واألعمد من ذلن أن ال

 الخلٌة. التى تصنع البروتٌنات فىنها هى بروتٌنات مع أ
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ن سإال هام جداً نوجهه لكل مَ ـ اآلخر  أوالً حتى ٌصنع ـِدمنهما ُوج فؤى

 ٖٓٓٓعلى  فإنه ٌحتوى mRNAـ وكذلن الحال بالنسبة للـ  ٌتبنى هذه النظرٌة

 بروتٌن هو نفسه.

 
الوراثٌة  ذات الشفرة  DNAـ تحمل ال تكون الخلٌة بالصدفة والنواة التىف

 أٌضاً بالصدفة ٌشبه تماماً:

ٌعمل  تجعله ىسلوكه وبرامجه التإذا تخٌلنا تكوٌن كمبٌوتر بكل أجزاءه و

ً أنن وجدت معه بل واألدهى... أ .الذي ٌؽذٌه.. بالصدفة بل والتٌار الكهربى كتاباً  ٌضا

تاب تشرح كٌؾ تكونت كلماته وصفحاته بالصدفة على شرط أن كلمات هذا الك كبٌراً 

 !ٌمع بجواره؟! ٌعمل الكمبٌوتر الذى

"Sorry: I don’t have enough faith to be an atheist" 

)Norman L. Geisler (1932)( 

ً لام  ... بعمل  Gerhard Schröder (1944) جٌرهارد شرودرولدٌما

وعلمهم الكتابة على لوحة المفاتٌح للكمبٌوتر ... لردة ٙتجربة على المردة بؤن اختار 

لم .. ولكنهم .مكانٌة كتابتهم لمصٌدة السوناتا لشكسبٌرإوتركهم لٌكتبوا علٌها حسب 

وبعدها مسافة حتى ( لبلها aٌتمكنوا من كتابة حتى كلمة واحدة مفهومة بما فٌها )

وحسب احتمالٌة تكوٌن كلمة واحدة منهم ولٌس كل المصٌدة ٌكون لها معنى!... 

 9ٓٙٓٔ:  ٔفوجدها 

الحابز على .. .Fred Hoyle (1915 – 2001)فرد هوٌل ذلن ما جعل 

ٌة تكوٌن بروتٌن واحد بالصدفة من مواد ؼٌر مكان... ٌشبّه إالرٌاضٌاتفى  نوبل
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. ..7ٗ7بعاصفة تمر على كوم من الممامة لتصنع بذلن طٌارة بوٌنج  أشبه عضوٌة

 ٌس على سبٌل السخرٌة بل بحساب اإلحتماالت الفعلٌة!وذلن ل

 Francis Crick  ( 2004 – 1916)  وهذا أٌضاً ما دعى فرانسٌس كرٌن

لمول "ال ٌستطٌع الرجل الصادق المسلح بكل المعلومات   DNAـالُمكتِشؾ بنٌة  ...

الولت  ـ أن ظهور أصل الحٌاة فىبطرٌمة ما  ـالمتوفرة لدٌنا اآلن سوى أن ٌعلن 

 الحاضر ٌكاد ٌكون معجزة".

 

فة بحته لٌست صد (مثبلً )أن تكوٌن البروتٌنات ٌدعى مإٌدو هذه اإلفتراضٌة 

ثم ما ٌفٌد  ،تفٌد فمط بجانب بعضها حٌث تتراص األحماض األمٌنٌة التى :ولكن بذكاء

معٌن تحاول  نموذج.. وكؤن أمامها .وهكذا ٌؤتى بجانبه منها أن ٌصنع بروتٌن

.. وذلن نادى به هإالء العلماء لتفادى معضلة عدد السنٌن الفلكٌة الذى تحتاجه تملٌده.

 .النظرٌة السابمة لتنتج بروتٌن واحد

ر معٌن أمامهم سط كؤن المردةف ،لجٌرهارد شرودر المردةلتجربة فبالرجوع 

 مع المصٌدة ٌتثبّت ؾ من كتاباتهمحر ... فإذا تشابهٌحاولون تملٌده شكسبٌر لصٌدةمن 

أٌن جاء هذا الذكاء  ... منحٌث... بالكذب ًءوذلن مل .خر وهكذا..ثم ٌبلحمه األ

ومن ٌحتفظ  ؟...أن تمرأ وتملد للمردةالذى ٌوجه األحماض األمٌنٌة؟... وكٌؾ 

ن هذا ٌحتاج إلٌمان ؼٌر أعتمد أ... !ت معنى بعد؟بالحروؾ إن لم تكن لد اعط

 .أبسط بكثٌر ... أما أنا فإٌمانىمعتاد

 بالصدفة أو لد تكّون كل ذلن افترضنا جدالً أن حتى ولو ـ عزٌزى ـ وأخٌراً 

 "أٌن جاءت الحٌاة بداخلها؟ من"فالسإال األكثر صعوبة  بالصدفة الموجهة

 ولنضرب نفس المثال ثانٌاً...

فلو أعطٌنا العلماء البروتٌنات جاهزة وكذلن الكربوهٌدرات والدهون وكل 

 فهل ٌستطٌعوا أن ٌجعلوها تحٌا؟! ...شا
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بل  .ب "فالكابنات الحٌة لٌست ماكٌنات فمط تتحرن وتنمو..عصسإال آخر 

فمن أٌن أتت هذه  ..نؤكل ونشرب لنظل أحٌاء.بها مثبلً ؼرٌزة تمول أنه ٌجب أن 

 ."بالخبرةسٌمولون "... "الؽرٌزة حتى نبمى احٌاء؟

ن تكوَّ  د أن ٌكون هذا الكابن العجٌب الذىإذا كانت اإلجابة كذلن فبلب

بالصدفة ووجدت به الحٌاة بالصدفة لد مات أوالً حتى ٌتعلم أنه ٌجب أن ٌؤكل 

 وٌشرب لٌظل حٌاً.

كبر فبلسفة أ... Karl Popper (1902 – 1994)ل بوبر كارذلن ما دفع 

ً بٌن المخ والعمل أما العمل فهى  ...فالمخ هو الجهاز ...المرن العشرون لٌمول مفرلا

 :... فمالالوظٌفة والؽرٌزة التى ال تُرى

 ."حتى وإن آمنا بتطور المخ فبل ٌمكن أن ٌتطور العمل فهذا هو الهراء"

كان العلماء ٌظنون الحٌاة أنها ظاهرة كٌمٌابٌة  الماضىلن ألنه حتى المرن ذ

إتضح لهم أن الحٌاة أعظم من  ولكن أواخر المرن ..تعتمد على مدخبلت ومخرجات.

ٌحركها ولٌست  ... أى تتسم بالذكاء الوجودى الذىفهى ظاهرة معلوماتٌة ذلن...

تفاعبلت هذه ال وذلن بدون أن نملل حتى من دور.. مجرد تفاعبلت كٌمٌابٌة.

أحسن  ى وجود إله عظٌم سبك وأنه صممها فىحد ذاتها تدل عل الكٌمٌابٌة... فهى فى

 صورة.

فضل ى تناسك وتناؼم وتعطى أشبه بمدٌنة كاملة تعمل ففالخلٌة الواحدة أ

 ... وبها أعلى معدالت للنمو.النتابج

ٌورن شبهها أحد العلماء أن خلٌة واحدة بها من التعمٌدات ما ٌفوق مدٌنة نٌو

 إلخ، وهذا التعمٌد البالػ فىبكل ما فٌها من اآلالت ومصانع وسٌارات للنمل و...

الجسم  اؼم بٌن الخبلٌا المختلفة بل واألعضاء المختلفة فىالخلٌة الواحدة ال ٌماس بالتن

 Irreducibleنظرٌة التعمٌد الؽٌر لابل لئلختبلل ""وهذا ما نسمٌه  ..الواحد.

Complexity". 
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كرٌج فنتٌر م هذا المجال، إذ أعلن العالِ  هى أحدث ما وصل إلٌه العلماء فى

Craig Venter (1946) ... ...!إال أنه عند دراستن لما أنه لام بتخلٌك خلٌة حٌة

 جد أنها تُثبت الخلك ولٌس الصدفة... ت.فعل

 ما هى التجربة؟

 بالكمبٌوتر.كواد جٌنٌة لام بتكوٌن أ 

 المعمل. ذه األكواد فىثم صاؼوا ه 

 فطر " ضعوها فىووyeast" وبكترٌا "E-coli حتى ترتبها وتوصلها "

 " بل وتضٌؾ علٌها.Peptide Bondببعض "

ن ووضعوه فى منزوعة الجٌنات  "Mycoplasmaبكترٌا أخرى " أخذوا ما تكوَّ

 8ٓ3ٓٓٓ٘ كواد جٌنٌهلٌة )ولد اختاروا هذه البكترٌا ألن بها ألل عدد أصاأل

 فتضاعفت!... ود(ك

 فىة ووضعها كواد من داخل كابنات حٌّ م بتكوٌن األوباإلختصار فمد لام العالِ 

فهذا ٌشبه إلى حد كبٌر اإلستنساخ أو عملٌات .. ة فؤنتجت حٌاة.كابنات أخرى حٌّ 

. فرؼم عظمة هذه التجربة جداً إال أنها لم تجب عن أصل .زراعة الكلى والكبد.

 ولى.ة األمت من دور الخلٌة الحٌّ ... بل عظـَّ ةالحٌا

 ..دعى أنها تخلٌك.إال أنه ا ..".Hypothesisسماها على مولعه "وهو نفسه أ

 ."عطٌها ما شبت من عنوان"هى نظرٌتى ولذلن أ وبحسب كبلمه

و وجوده بالصدفة، كذلن هكذا فكما أجمع العلماء عدم إمكانٌة أزلٌة الكون أ

بل وأٌضاً إستحالة  ...ة من مواد غٌر عضوٌةإستحالة تكوٌن خلٌة حٌّ أجمع العلماء 

الطبٌعة دون ظروف  ة فىتكوٌن حتى مواد عضوٌة )أحماض أمٌنٌة( ولو غٌر حٌّ 

 إضافٌة ذكٌة.
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فى سنة ... Alexander Oparin (1894 –1980) وبرٌنألكسندر أبل أن 

ت مواد مال "إذا ُوجـِدف ن تكلم عن مفهوم الشربة العضوٌةول مَ م( كان أ9ٖٓٔ)

 ."Supernaturalعضوٌة من أخرى ؼٌر عضوٌة فهذا بمثابة المعجزة "

ة أمٌبا مٌنٌة بل خلٌ.. فلنعط للعلماء لٌس فمط أحماض أولماذا نذهب بعٌداً.

و جاهزة تماماً ولكنها مٌتة... ولٌضعوا بها الحٌاة إن أمكنهم... وهذا لٌس تحدٌاَ للعلم أ

  لماء ولكن إعبلًء لخالك العلم والعلماء.إلبلالً من شؤن الع

 

والتً ٌتبناها مثبلً ... !للت لن أن هذه هى أحدث النظرٌات تتعجب إن

. بل ٌإمن .زعٌم الملحدٌن اآلن.... Richard Dawkins (1941)رٌتشارد دوكنز 

من الملحدٌن )راجع فٌدٌو رٌتشارد دوكنز بٌن الحرٌة والتردد والهزٌان   %8ٓبها 

 والموجود على مولع الٌوتٌوب(.

ى هذه النظرٌة لجؤوا إلوثبت العلم إستحالة وجود حٌاة من ال حٌاة، فعندما أ

 ن كواكب أو عوالم أخرى بها حٌاة.دت على األرض موهى أن الحٌاة ُوجـِ 

ٌضاً جاءت الحٌاة على لنظرٌة للسخرٌة، فمن أٌن أه هذه اوبخبلؾ ما تدعو ل

 نفس المتاهة! . ولندخل إذاً فى..؟!الكواكب األخرى

فإن هكذا...  أنا بوجود إله ببساطة من إٌمانىأظن أن ذلن ٌحتاج إلٌمان أكثر 

الخٌلة بالصدفة  وهكذا وجود... وجود مكونات الخبلٌا أمر مستحٌل بدون إله خالك

بلٌا ووجود تعمٌدات الخ... الحٌاة بدون إله درب من الخٌال مستحٌبلً علمٌاً... ووجود

أنه ُوجد  ن ٌشكن فى الكمبٌوتر وٌدَّعىفإن مَ ... أمر من الجنون دون مصمم ذكى

 ة أو بؤي طرٌمة سوى وجود مصمم ذكى هو...صدف

 .إما أن هذا الشخص ٌهذى 

 .إما أنه جاهل 

  صانع الكمبٌوتر نتٌجة مشكلة بٌنهما. ىعنده ؼرض من التشكٌن فإما أنه 
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 أننا حتى اآلن تكلمنا فى هذا البحث عن نمطتٌن مهمٌن فى ىعزٌز ٌا أُذكرن

 .أصل الكون والحٌاة على األرض



ه ضبط دلٌك جداً ٌدل على ب وأن.. ن الكون له بداٌة ولٌس أزلٌاً.أتفمنا وإ

 له. مصمم ذكى



ة بل أن الحٌاة د حٌاة من مواد ؼٌر حٌّ أنه ال ٌمكن للصدفة أن تُوجوعرفنا 

 المخلولات مصدر الحٌاة وهو هللا. سر أودعه فى

 خلك المباشر إلىوبالطبع تتذكر اآلن ما ٌموله الملحدٌن للهروب من فكرة ال

 أها داروٌن وٌروجون هم لها اآلن.بد فكرة التطور التى

 ... دعنا نمول: Evolutionولننالش هذه الفكرة... فكرة أو فرضٌة التطور 

 ؟MacroEvolutionو  MicroEvolutionما هو الفرق بٌن  ...أوالً 

جٌال أمر ال ٌنكره أحد، وهو ما نسمٌه تتطور الكابنات بمرور الولت واأل نأ

 " وهو تطور داخل نفس الجنس.Microevolutionأو " "التنوع"
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أما الكارثة فهى محاولة إثبات أن هنان تطور ٌنمل المخلوق من جنس إلى 

ثم حٌوان ثم  ...و برمابٌات... مثبلً من كابنات مابٌة إلى زواحؾ أجنس آخر

 " او التطور/ التحول.Macroevolution"ـ وهو ما ٌسمى ال ...إنسان

 ً  تارٌخ هذه الفكرة ...ثانٌا

إن هنان مفكرٌن وعلماء كثٌرون من لبل داروٌن تكلموا ... ما لبل داروٌن

 عن هذا الموضوع. 

 Thomas Aquinasكوٌنى األب توما األفمثبلً 

م، ٕٓ٘ٔشرحه لسفر التكوٌن سنة  فى...  (1274 - 1225)

كٌؾ أن هللا خلك الجنس الواحد أى الحٌوان أو الطٌر أو  ذكر

وهذا  .. ولكنه تنوع مع الولتن أو اإلنسان منفصبلً.سمااأل

ً لئلٌمان إذ أن ٌتفك مع العلم الحدٌث...  بل.. .لٌس منافٌا

صفاتنا الظاهرة كلها مكتوبة فً جٌناتنا وكل منها ٌنتج صفات 

 بٌن  بللات الع وتنوٌع  الترابطات   إختبلؾ   ولكن ...محددة

مثبلً كلب  ..تنتج تشكٌبلت متنوعة من داخل الجنس الواحد. مجامٌع الجٌنات هى التى

 للون وآخر صؽٌر ألٌؾ أبٌض اللون.من نوع ضخم وداكن ا

الجنس الواحد )الكبلب  فهذه التشكٌبلت والتنوٌعات فى النوع الواحد أى

مثبلً(، لم تظهر للوجود عن طرٌك خلك جٌنات جدٌدة بل عن طرٌك تنوٌع العبللات 

 لجٌنات.بٌن مجامٌع ا

ً البٌبة لها دور فى تفوق مجموعة معٌنة من الجٌنات على  بل أن أٌضا

. فاإلنسان ٌظل إنساناً وكل نوع من ..ولكن ال تؽٌر جنس إلى جنس آخر ...األخرى

 ..مكانٌاته تختلؾ.إولكن شكله و ...الحٌوانات ٌبمى داخل نفس إطار النوع الواحد

 .. وهكذا.رة لٌحتمل البٌبة الحارة.من جهة اإلنسان ٌكون داكن البش فمثبلً 

الجٌنات موجودة أصبلً ولكنها لم تخلك صفات  فالبٌبة هنا أظهرت صفات فى

 ".Microevolution"ـ وهذا ما نسمٌه التنوع أو ال ..جدٌدة.

لون أمثلة من هذا الفصٌل ... فإن أنصار التطور دابماً ٌسوّ وإحذر ٌا عزٌزى

"Microevolution ..."ىأ ...صحة التطور عامة حتى ٌثبتوا 
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ـ ولكن ال ٌوجد مثل واحد على ال ..." فؤمثلته كثٌرة جداً Macroevolution"ـال

"Macroevolutionالحدٌث عنه بعد للٌل. " وهذا ما سنسترسل فى 

  واآلن عودة إلى تارٌخ ظهور الفكرة...

دى  إلى أن جاء الفرنسى. عرفنا أن فكرة التنوع لدٌمة بل وصحٌحة..

صرح  والذىم 7ٗٗٔسنة  Jean-Baptiste Lamarck (1744 - 1829)ن المار

ٌكتسبها الكابن  بؤن الصفات التى -د ذلن بع التى تؤثر بها داروٌن كثٌراً  -ى كتاباته ف

  بناءه.ث ألتورَّ 

لة رلبتها لتؤكل نها ترٌد إطامثبلً الزرافة كانت تشبه الحصان أوالً... ثم ألف

ظهر النوع الحالى من الزراؾ ذو الرلبة الطوٌلة!!!... فبما من األشجار... بعد أجٌال 

.. ولخص ذلن فى جٌال التالٌة.هذا العضو كثٌراً فمد نما لدى األنها استخدمت أ

 .ٌستخدم ٌنمو" "العضو الذى ال ٌستخدم ٌضمر والذىلول... 

ً على الشخص الواحد . فمثبلً إذا كان ..وثانٌةً نمول أن هذا ٌنطبك صحٌحا

 والده إطبللاً.... ولكن هذا ال ٌورث ألعمل شاق تموى عضبلت الساق والكتؾٌعمل 

ثبته العلم بعد وفاة المارن بل وهذا ما أ

 مندلم حتى بعد وفاة داروٌن إذ جاء العالِ 

Gregore Mendel (1822 - 1884) لٌضع ...

أن تكون الصفات المكتسبة  لوانٌن الوراثة وٌنفى

لدى الشخص نتٌجة استخدامها ٌمكن أن تورث 

من  ىأو أن عدم استخدامها ٌجعلها تختف ...لنسله

لن بعد كتاب داروٌن بسنة ولد كتب مندل ذ ..نسله.

  م.8ٙٓٔسنة  واحدة أى

 ً  دعائم فرضٌة التطور بحسب داروٌن: ...ثالثا

 Charles Lyell شارلز الٌلتتؤثر داروٌن بفرضٌة المارن وكذلن كتاب 

من خبلل نمد ب الممدس حول الجٌولوجٌة ومحاولته نمد الكتا... (1875 – 1797)

 داعمٌن:  فجاءت فرضٌة داروٌن معتمدة على ..ول من سفر التكوٌن.صحاح األاإل
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... بداٌةً من خلٌة واحدة ،تطورثم  سلف مشترنة ٌوجد لكل الكابنات الحٌّ ـ ٔ

 .اً سلؾ مشترن بٌن اإلنسان والمردةوٌوجد إذ .خٌراً..وحتى اإلنسان أ

صبلحٌة للتعاٌش  ختارت الطبٌعة األكثرا اإلنتخاب الطبٌعىـ عن طرٌك ٕ

.. فجاءت ممولة لم ٌستطع البماء. لٌبمى، وبالولت اختفى الضعٌؾ أو الذى

 ."البماء لؤلصلح"

فمبر نو ٕٗ الذى نشر فىواع" وكتب ذلن فى كتابه األشهر "أصل األن

ى نفس الٌوم الذ نسخة نفذت فى ٕٓ٘ٔصفحة وطبع منه  9ٓٗم من 8٘9ٔ

 طرحت فٌه!.

ً بٌن عنوانه ومضمونه.إال أن مَ  ً واضحا فهو  ..ن ٌمرأ هذا الكتاب ٌجد تباٌنا

تكلم عن كٌفٌة تطورها  ولكنه ...و األنواعلط لم ٌتكلم عن أصل األجناس أ

 ا مع الطبٌعة.المنظومة الحٌاتٌة نتٌجة تكٌفه وثباتها فى

األصل من بنات أفكار  مع المردة فهى فى أما عن فكرة السلؾ المشترن

الفٌلسوؾ  George Wilhelm Friedrich Hegel  (1770 - 1831) هٌجل

 ؤثر به داروٌن وكتب هذه الفكرة فى كتابه "نشؤة اإلنسان" ولٌس فىت المشهور الذى

 كتاب "أصل األنواع".

 

إستندت علٌها فرضٌة التطور ونُفندها  التى لؤلسانٌدسنتعرض  وفٌما ٌلى

 م أنه العلم الكاذب.لنرى هل هى حمٌمة علمٌة أ
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 ٌجب أن ٌكون...  Scientific وكما إتفمنا فإن ما هو علمى

 ُمبلحظ  Observable 

 ُمختبر Testable 

 ُمتكرر Repeatable  

 محسوب  Predictable 

له تطبٌمات، أو تحت إطار الفرضٌة وإال ٌدخل تحت إطار النظرٌة إذا كان 

 إذا لم ٌكن له تطبٌمات.

أم هل هو علم  - Macroevolutionـ وألصد هنا ال -فٌا ترى هل التطور 

 م مجرد فرضٌة؟نظرٌة أ

ما ٌُسمى بعلوم التطور لنتعرؾ على وجهة  أسانٌدهٌا بنا اآلن لندرس 

 نظرهم.

 

 التكوٌن الجنٌنً:ـ ٔ

وان و فرضٌة التطور أن من ضمن ما ٌثبت تطور اإلنسان عن الحٌحٌث إدعى مإٌد
شبه أصله بطن األم، لالوا أن الجنٌن له ذٌل ألنه ٌ هو أشكال مراحل نمو الجنٌن فى

  سمان!كمرد وبه خٌاشٌم مثل األ

 

هذا، فإن الدراسات العلمٌة لضت على هذه  زال ٌدّعىما البعضورؼم أن 

 الحمٌمة العامود الفمرى .. فإن ما لالوا عنه أنه ذٌل هو فىالفكرة تماماً منذ عدة عمود.

.. واأللواس التى تشبه خٌاشٌم األسمان هى تمثل المراحل األولى لتكوٌن لناة للجنٌن.

لبة واللسان والر والسفلى لثاٌموس والفن العلوىذن الوسطى والؽدة الدرلٌة وؼدة ااأل

 اإلنسان. ىف والحنجرة ولٌس لها أى عبللة بالخٌاشٌم أو حتى الجهاز التنفسى
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 ولى ٌعرؾ ذلن وٌمتحن فٌه.طب فى السنٌن األال فى كلٌة كل طالب وأن بل

 إرنست هٌجلم التطور فإن من أفتى أوالً بهذه الفتوى هو عالِ  ولن المفاجؤة...

Ernst Haeckel (1834 - 1919) ـولؤلسؾ  ـأواخر المرن التاسع عشر إال أنه  فى 

ٌٌؾ رسومات المراحل الجٌنٌة لٌوحى للجمٌع بؤن بٌنها وبٌن د تزلد تبٌن أنه تعمّ 

"إن هنان آخرٌن من وعندما تم مواجهته بهذا لال  ..سمان وجه تشابه.المردة واأل

إلعتراؾ بهذا التزوٌر أن ابعد ن علىَّ "كاولال  ...دعاة التطور لاموا بذات التزٌٌؾ"

لفص  ىف أعد نفسى مداناً ومنتهٌاً... لوال أننى أجد العزاء فى أن أرى على جانبى

 .اإلتهام مبات من الجناة"

)Hitching, Francis. The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went 

Wrong. New Haven: Ticknor & Fields, 1982: 204.( 

 George Gaylord Simpson     ٌمبسونجورج جاٌلورد سولال 

"لمد شوه هٌجل المبدأ النشوبى حد مإسسى الداروٌنٌة الحدٌثة أ ...(1984 - 1902)

ً بما ال ٌدع مجاالً للشن أن األجنّ  الذى ة ال تمر بمراحل تناوله، فمد ثبت الٌوم علمٌا

 رتماء األجداد".إ

)Simpson, G. G., and W. Beck. An Introduction to Biology. New York: 

Harcourt Brace and World, 1965:241.( 

 األعضاء األثرٌة )الضامرة( فً اإلنسان:ـ ٕ

فمد لال التطورٌون أن وجود أعضاء باإلنسان ضامرة تدل على أنها كانت 

ـ ضمرت!... وذكروا من لعدم إستخدامه لها  ـأجداده من الحٌوانات وهو  ىموجودة ف

 هذه األعضاء...

 :الزائدة الدودٌة 

د ظن ول.. آكبلت اللحوم. فهى كبٌرة فى آكبلت العشب وضامرة فى

طباء ٌعلمون ـ وكل األاإلنسان ولكن اتضح اآلن  التطورٌون انها ببل فابدة فى

 لئلنسان مثل اللوزتٌن. أنها جزء من الجهاز المناعى –هذا 

 ..وزٌة "النباتٌة".تضح أنها تساعد بإفرازاتها على هضم المواد السٌلولكذلن ا

 وال ننسى أن اإلنسان عاش نباتٌاً لفترات طوٌلة منذ خلمته وحتى الطوفان.
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لزابدة الدودٌة ال توجد مكتملة فى بل والمفاجؤة أن العلماء لد إكتشفوا أن ا

 زعموا أنها سلؾ لئلنسان. ىالت بعض أنواع المردة

 :"عظمة العجز "الفمرات العصعصٌة 

 متطورة فى الحٌوانات ذات الذٌول وضامرة فىـ كما ٌمولون  ـفهى 

فهى همزة الوصل بٌن عضبلت  ...وهى بعٌدة كل البعد عن ذلن.. اإلنسان.

... ولتسؤل أى أسفل تجوٌؾ الحوض وبدونها ال ٌستمٌم جلوس اإلنسان

مجرد  مرٌض ٌعانً من خلع بها أو إلتهاب، لٌشرح لن مدى معاناته فى

 الجلوس وسط الناس.

لى كٌؾ ٌمحم التطورٌون تصوراتهم وٌحشرونها حشراً كبراهٌن هذا ٌدل ع

أنؾ اإلنسان هى بماٌا البرهان ٌشبه لو للنا أن  فهذا.. لمساندة نظرٌتهم.

 خرطوم الفٌل!

 :الغدة الدرلٌة والنخامٌة والباراثاٌروٌد 

 فوابد عدة فى وببل شن لها ىكذلن فمد إدعوا أنه ال فابدة لهذه األعضاء الت

مجال  .. وال ٌوجد إنسان لارئ حتى فىفرازاته ونموه وهرموناته.الجسم وإ

 الطب وال ٌعلم فوابدهم على سبٌل المعلومات العامة.

 :ابه التشرٌحً بٌن اإلنسان والمردةالتشـ ٖ

فى الحمٌمة أن تشابه الحٌوانات مع 

الصفات التشرٌحٌة وكذلن  بعضها فى

صنعها  مصمم الذىٌدل على أن ال ...اإلنسان

نهم من سلؾ جمٌعاً هو واحد ولٌس دلٌبلً على أ

 مشترن بالضرورة.

ً من أ صل مشترن بل فتشابه أنواع السٌارات مثبلً البد على أنهم جمٌعا

نٌع نه حتى اآلن ٌتم تصوفاة مخترع السٌارة "فورد" إال أ . فرؼم..تصمٌم مشترن

 ها.ها بذلن تناسب الوظٌفة المخصصة بالسٌارات على نفس شاكلته، ألن

طحات السحاب والبٌوت الصؽٌرة وكذلن بناء الفٌبلت الرابعة والعمارات ونا

 ٌل على أن المهندس "اإلنسان" ـ الذىدل ...كواخ الطوبٌة من نفس مواد البناءواأل
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 ً ن بناءهم جمٌعاً بنفس الؽرض مَ  ىواحد وٌفكر بنفس الطرٌمة لٌف ـ هو بناهم جمٌعا

 التعرٌة.وٌبلبموا السكن ومماومة عوامل 

بل اإلنسان مثبلً ٌتؽذى  ،ة ٌوجد تفاعلفضبلً على أن بٌن كل الكابنات الحٌّ 

ـ األحماض األمٌنٌة  أى ـ األولى . فٌجب أن ٌكون مكونات الحٌوان..على الحٌوان

 .عندما ٌؤكله لذات خبلٌا اإلنسان حتى ٌستطٌع اإلستفادة منهم مماثلة

اللون  أن الم النباتات ال ٌعنىفى عأخٌراً فدرجات اللون األخضر مثبلً 

ض النباتات جاء من اللون الؽامك... أو أن اللون األخضر بع األخضر الفاتح فى

ً ثم إؼمك، بل هم كما هم من البداٌة  الؽامك فى نباتات أخرى كان فى األصل فاتحا

احد ألن المصمم فضل اللون األخضر للنباتات فخلك الؽامك منها والفاتح وال ٌوجد و

 خر.ا كان له سلؾ مشترن مع اآلمنه

فى إحدى نفسه  Richard Dawkins (1941) رٌتشارد دوكنزلذلن فإن 

تحت عنوان "رٌتشارد دوكنز بٌن  Youtubeاللماءات المسجلة والمتوفرة على الـ 

طبٌعة ٌدل على جزاء ال"إن التماثل والتناظر بٌن ألال الحٌرة والتردد والهذٌان" 

 ".بصمة كابن واحد ذكى

بل  ...ولد ذهب داروٌن بإكتشاؾ التشابه لٌس بٌن اإلنسان والمرد فحسب

. فاألول له زعانؾ ذات خمسة ..وبٌنه وبٌن حٌوانات أخرى أمثال الحوت والخفاش

... فهل الحوت من أصل الخفاش؟... أو أطراؾ والخفاش له جناح ذو خمسة أصابع!

 هل كبلهما من أصل اإلنسان؟!

 وجود هذا التشابه بؤنهم من أصل مشترن. كن ال ٌعنىأنها ملحوظة ظرٌفة ول

للحٌوان مرتبطان ارتباطاً  فٌا عزٌزى... أن التصمٌم الداخلى والخارجى

األعضاء لتبلبم  جى ٌصحبه بالضرورة تؽٌٌر داخلى فىوتؽٌٌر الشكل الخار ..وثٌماً.

حراشٌؾ و فة السمكة مثبلً إلى عضو الضفدع... أ. فتؽٌٌر زعن..الوظٌفة الجدٌدة

لولت ألنه ٌتم معه ن ٌتم تدرٌجٌاً مهما طال ا... ال ٌمكن أالتمساح إلى رٌش الطاووس

نفس  ىبل وتؽٌٌر تركٌب الحٌوان كله ف ...كٌفٌة معٌشة ذلن الحٌوان حتماً تؽٌٌر فى

 الولت، وإال مات الحٌوان.
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 دالئل على التطور فً انواع بعض الحٌوانات:ـ ٗ

الذى استخدمها  شهر هذه الدالبلأ

.. فإنه ُوجدت حفابر هو "الحصان". التطورٌون

ألربعة أنواع من الحصان تختلؾ فى الحجم 

والضرس، فهل هذا ٌٌعد دلٌبلً على  والطرؾ الخلفى

 تطور الحصان؟

 ...والً أ

للحصان  كل ما ٌزعمونه من تطور حدث

ً  هو فى لم ٌخرج لط عن دابرة  ...إطار كونه حصانا

ً ٌسولون تذكر أنن)نوعه  ا للنا أن التطورٌٌن دابما

لٌدللوا على  "Microevolution"ـ مثلة من الأ

 ("Macroevolution"ـ نظرٌتهم حول ال

 ثانٌاً... 

ه تم إكتشاؾ األنواع األربعة التى لٌل أنها تطورت من . فإن.مفاجؤة أخرى.

 نفس الولت المبكر ونفس طبمة األرض جٌولوجٌاً. بعضها فى

تى ألمى أحد أنصار نتمالٌة من نوع آلخر حعلى األشكال اإلكذلن لم ٌعثر 

من دعاة  ٓ٘ٔبشٌكاؼو بحضور  التطور ندوة فى متحؾ فٌلد للتارٌخ الطبٌعى

... (Boyce Rensberger p15) بوٌس رٌنسبرجرم وهو 98ٓٔالتطور سنة 

لمد ُعرؾ منذ  ..سجل الحفرٌات. ى"إن سٌنارٌو تطور الحصان ال أساس له فولال: 

 .ٌُضرب على تطور الحصان..." ٌل كم هو خاطا المثال الشابع الذىولت طو

 Colin Patterson    كولٌن باترسون  كتب ...نفس المعنى وفى

هو نفس المتحؾ الذي نجلترا ومدٌر متحؾ التارٌخ الطبٌعى بإ (1998 – 1933)

المصص "هنان كم من  ٌعرض مشارٌع أشكال تطور الحصان الوهمٌة إذ لال

كثرها شهرة هو العرض الخاص بتطور المؽرلة فى الخٌال عن ماهٌة الحٌاة وأ

أما أنا فؤعتمد أن هذا ٌدعو للرثاء خصوصاً عندما ٌكون الناس الذٌن  .الحصان..

  ٌمدمونه ٌدركون تماماً الطبٌعة التخمٌنٌة لهذه الموارد."
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ن مبلٌٌن عاشت م التى Coelacanth كوالكنثخرى سمكة من األمثلة األ

سمان والبرمابٌات، حٌث تمتلن ربة بدابٌة السنٌن بوصفها الشكل الئلنتمالى بٌن األ

وأنها لد  ..ودماغ متطور. ل على الٌابسة وآلٌة بدابٌة للمشىوأجهزة تصلح للعم

وصدق الناس هذه  ..إنمرضت منذ سبعٌن ملٌون سنة إذ ظهرت بعدها البرمابٌات.

 الخدعة.

 

ة من فصٌلة الكوالكنث م تم إصطٌاد سمكة حٌّ 9ٖ8ٔ دٌسمبر ٕٕ فى ولكن

 ..خرى من العالم.سمكة مختلفة فى أنحاء أ ٕٓٓمن المحٌط الهندى... ثم بعد ذلن 

  ...فهى

  ًملٌون سنة. 7ٓلم تنمرض من  ...أوال 

  ً ن ربة بدابٌة... ولكنه مجرد كٌس نها ال تمتل... بتشرٌحها تم إكتشاؾ أوثانٌا

أعماق أعماق  .. وهى تعٌش فىوال تمتلن دماغ كبٌر متطور. دهنى

 المحٌطات.

 الحكم. لذلن صدٌمى انتظر مزٌداً من اإلكتشافات ولكن ال تتعجل فى

 :الحلمات الوسٌطة بٌن اإلنسان والمرد"اإلنسان البدائً"ـ ٘

حلمات الوسٌطة ن لم نجد الاروٌن أن نظرٌته معرضة لئلنهٌار إإذ لال د

 تدل على التطور بٌن النوع واآلخر... لذلن... ( بٌن األنواع التى)المفمودة

 عى مإٌدوه أنهم اكتشفوا هذه الحلمات، أى هٌاكل عظمٌة تشبه اإلنسان فمد إد

التطور بٌن  .. إذاً هى الحلمة الوسٌطة فىأشٌاء أخرى. فى أشٌاء والمرد فى

 هذا وذان.
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  َّة لكابنات نصؾ لرد ونصؾ نوا من هذه الهٌاكل العظمٌة أشكاالً كاملوكو

موا علٌه إسم اإلنسان طلالعالم بؤن هذا هو ما اكتشفوه وأ لنعواإنسان، وأ

 (.و الحلمات الوسٌطة بٌن اإلنسان وأجداد اإلنسان )المردةأ البدابى

  فمد زعموا أن بداٌةتطور المرد إلى إنسان لمراحل عدة... ولسموا مراحل 

 كل...ش ملٌون سنة فى ٘اإلنسان كانت منذ 

 .(Australopithecinesول تطور للمرد )أ ـ اإلنسان المردى أى

 .ملٌون سنة ٕ( من Homohabilisثم اإلنسان المتطور )ـ 

 ( من ملٌون سنةHomoerectusثم اإلنسان المنتصب )ـ 

 .ألؾ سنة ٕٓٓ ـ ٓٓٔ( من Neanderthalثم اإلنسان الحجرى )ـ 

 .ألؾ سنة 8ٓ( من Homosapienثم اإلنسان الحدٌث )ـ 

 ٕ٘من  أى اإلنسان الحالى( Homosapiensapienواإلنسان العالل )ـ 

 .ألؾ سنة

 ولكن لتعرف صدٌمى...

 

 هانٌبنو أن األشكال النهابٌة التى

ٌن أن هذا هو شكل اإلنسان البدابى... عمدّ 

إذ أن ما ٌجدوه  ...الخٌال إنما هى من وحى

عظمٌة لٌست حتى هٌاكل كاملة  من هٌاكل

ً تكون مجرد جزء من جمجمة أو  بل أحٌانا

ٌان من عظمة الفخذ أو حتى فى بعض األح

ثم ٌحولوه إلى شكل كامل  ..."ضرس" واحد

 ممسوخ من اإلنسان.

)Richard Lewontin, Harvard University, Harpers: Feb 84( 
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  Earnest Hooton (1887 – 1954) اٌرنست هوتونكما ٌمول البروفٌسور 

  من جامعة هارفارد...

بها المشاكل  ن محاولة إعادة بناء أو تركٌب األجزاء اللٌنة مهمة تحؾ"إ

ٌة آثار لخ ال تترن أإ والعٌون واألذن وطرؾ األنؾ... ن الشفاةذلن أل ...والمخاطر

 من جمجمةنن أن تشكل بنفس السهولة تكسوها، فٌمك على األجزاء العظمٌة التى

و ى أنموذجاً بمبلمح شمبانز Neanderthal النٌاندرتالشخص شبٌه بالشخص 

. أما فٌما ٌتعلك بإعادة البناء المزعومة ألنواع لدٌمة من البشر ..بمسمات فٌلسوؾ

لٌمة علمٌة، وهى ال تُستعمل إال للتؤثٌر على  إلى بماٌا فإنها ال تحظى بؤىاستنادًا 

 .مكن الثمة بإعادة التركٌب"العامة وتضلٌلها لذا ال ٌ

)Hooton, Earnest A. Up From The Ape. New York: McMillan, 1931.( 

 

؟!... هل فعبلً هذه البماٌا من العظام تعود لكابنات نصؾ لرد نصؾ إنسان

 نه العلم الكاذب؟!وتمثل الحلمة المفمودة بٌن اإلنسان والمرد أم أ

 نظر...تعال وأ

 فرٌمً:إنسان المرد اإل -لوسً هٌكل ( ٔ

 Donald Carlإكتشفه دونالد جوهانسون 

Johanson (1943) م، وهو 97ٗٔثٌوبٌا سنة فى أ وفرٌمه

ألنثى طولها ال  عظمى من هٌكل %ٓٗعبارة عن ألل من 

كل شا ما  ىف .. ووجودها ٌشبه الشمبانزىسم.9ٓـٌتجاوز ال

 عدا عظمة الركبة وعظمة الحوض.

ء ثناألنهم كانوا أ "Lucy -لوسً "ولد أسموها 

عن . أما .."ىسمها "لوسالتنمٌب ٌسمعون أؼنٌة للبٌتلز إ

نهما الدلٌل على أن بها ما حمٌمة الركبة والحوض المفترض أ

 نسان...ٌشبه اإل
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 للهٌكل أصالً. فالركبة ال تنتمى.. 

ضٌة كٌلومتر من الهٌكل األصلى وعلى طبمة أ ٕٔ/ٕ فمد إكتشفوها على بعد

 لرٌة بعٌدة. متر إال أنها إلنسان عادى جداً فى 7ٓـمنخفضة ب

"Lucy." National Geographic Nov. 1985: 593. Web. 

[Donald Johnson, Lucy, p157] 

لمجبلت مازالت تتكلم عن ركبة لوسى لذلن فمد تم حذفهما من الهٌكل إال أن ا

 ونصؾ اإلنسان. ى مصاؾ نصؾ المردةتضعها ف التى

  .أما عن عظمة الحوض فهى األخرى خدعة 

هو حوض من الجبس تم نحته  فالحوض الموجود اآلن فى هٌكل لوسى

حتى  Richard Owen (1804 - 1892)وٌن أ رٌتشاردبواسطة العالم 

 على لدمٌن مثل اإلنسان. سب وإمكانٌة المشىٌتنا

ستحال تجمٌعها لطعة وا ٓٗـِدت مفتتة إلى صلٌة ُوجإذ أن عظمة الحوض األ

 .National Geographicوهذا مصور بالفٌدٌو على لناة 

The Story of Lucy. 1994. Web. 

 م إنسان حدٌث ن العلماء لد اكتشفوا آثار ألداأما عن المفاجأة الكبرى فهى أ

 .كتشافى نفس طبمة اإلف وآثار ألدام شمبانزى

Adrienne Zinkhan: Science News v.123, 5/2/1983, p89 

 لال دونالد جوهانسونأ ً ووجد معها  نفسه أنه وجد عظامها مبعثرة على تلة ٌضا

"لمد صدمت بما  الذى جمعها Peter Schmid عظام أخرى ولال بٌتر شمٌد

 على رجلٌن!" ىن تمشأنها تمدر أ فهى ال تدل ىنتج مع

المتاحؾ تجدها  إال أنن فىجداً،  ىعاد إذاً فهٌكل لوسى هو هٌكل لشمبانزى

هٌكل كامل إلنسان ممسوخ له مثبلً ألدام بشكل اإلنسان الحدٌث رؼم أن 

 الهٌكل المكتشؾ لٌس به لدم أصبلً.

حوض لوسى بالتمنٌات الحدٌثة  م، تم إعادة بناءٕٓٔٓبل أنه فً سنة 

 نسان.فوجدوا أنها مثل المردة ولٌس اإل
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Berge, Christine, and Dionysis Goularas. "A New Reconstruction of 

Sts 14 Pelvis (Australopithecus Africanus) from Computed 

Tomography and Three-dimensional Modeling Techniques." Journal 

of Human Evolution 58.3 (2010): 262-72. Web. 

نفسهم طلبوا رفع هذا لدرجة أدت إلى أن حتى مإٌدو التطور المحاٌدٌن أ

 بس.كل من حدٌمة حٌوان "سانت لوٌس" ألن به كثٌر من اللالهٌ

ً تمت دراسات عكسٌة على نفس الحوض وعضمة الوأ " Femur" ـٌضا

 ربعة.رجلٌن بل أ مكانٌة سٌر هذا الكابن علىلتإكد عدم إ

Stringer, C., and R. McKie. African Exodus: The Origns of Modern 

Humanity. New York: Henry Holt, 1996. Print. 

 Australopithecus Nutcracker man)(كل المكسرات إنسان آ (ٕ

 - Louis Leakey (1903ى إكتشفه لوٌس لٌك

 م:9٘9ٔمراحل سنة  ٖ (1972

 م9٘ٔٔكهؾ سنة  أدواته الحجرٌة فى والً ـ أ

سنوات من اإلكتشاؾ األول  8ـ ثم جمجمة بعد 

 م9٘9ٔؼسطس فى أ

 .م9٘9ٌٔولٌو  فىشهور  8ثم فن سفلى بعد ـ 

لكابن أكثر ذكاًء من المرد ٌستطٌع أن ٌؤكل المكسرات وٌصنع  وأرجعوا أنه

 ام هو من حوالىد أن تارٌخ العظـِ إال أنه بإستخدام الكربون المشع، ُوج ..األدوات.

 م.9ٙ8ٔسنة  ىوكان ذلن ف ..آالؾ سنة ولٌس من مبلٌٌن السنٌن. ٓٔ

M. Dominguez-Rodrigo et al., “First Partial Skeleton of a 1.34-

Million-Year-Old Paranthropus boisei from Bed II, Olduvai Gorge, 

Tanzania,” PLOS-One  

(December 2013 

[Elizabeth Mitchell,January 2014] 
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Mitchell, Elizabeth. "Building Nutcracker Man from the Ground Up." 

N.p., 18 Dec. 2014. Web. 

.. ولكنه لرد كبٌر. مرد صؽٌر وأما الفن فهو لمرد عادىأن الجمجمة هى ل بل

ً وجدوا فى نفس الكهؾ هٌاكل عظمٌة إلنسان حدٌث مكتمل وهذه اآلالت  أٌضا

ولكن مازال ٌُعرض هذا الهٌكل فى المتاحؾ حتى  ..المكتشفة هى آالته الشخصٌة.

 .على أنه حلمة وسٌطة بٌن المرد واإلنسان اآلن

[Wilkins & Wakefield 1995, p161-226] 

Foley, Robert A., and Roger Lewin. Principles of Human Evolution. 

UK: Blackwell, 2004:235  

نفسه اعترؾ أن أدوات العشاء التى وجدها هى  لوٌس لٌكًن والمفاجؤة أ

 نفسه وجبة العشاء. المرد هووجده هو لمرد إذ كان  لذىإلنسان عادى وأن الهٌكل ا

Spenser, Frank. "History of Physical Anthropology." N.p.: Taylor and 

Francis, 1997: 610.  

 (7OH ـمثال ال) Homohabilis ـمراحل ال( ٖ

ون بوجود جماجم أكبر هذه المرحلة ٌدع ىف

لكابن أكثر  فهىمن الشمبانزى أو المرد العادى، إذاً 

أنها ٌكتشفون  .. إال أنها بالبحث العلمىتطوراً منهم.

 العادٌة. ترجع لبعض أنواع الؽورٌلبل أو المردة

[Nature 443 (9/2006), p296] 

Bromage, T. "Ontogeny of the Early 

Hominid Face." Journal of Human 

Evolution 18.8 (1989): 751-73. Web. 

نوع مختلؾ  ٓٓ٘ٙأن لدٌنا صدٌمً هل تعلم 

 نوع والبالى ٕٓٔنهم حتى اآلن فمط م ىبال من المردة

 لد انمرض؟
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 اً المردةٌضأفمن المفهوم إذاً إكتشاؾ هٌاكل عظمٌة ال تشبه اإلنسان وال تشبه 

 ... ولكنها جمٌعها لردةالحالٌة فهى إما أكبر او أصؽر.

  man(Homoerectus) Piltdownاإلنسان مكتشف النار ( ٗ

 Charles Dawson تشارلز داوسوناكتشؾ 

م فن ٌشبه المرد، 9ٕٔٔعام   (1916 – 1864)

" تشبه occiputنؾ والعظمة الخلفٌة لجمجمة "واأل

كتشؾ م ا9ٖ٘ٔ عام أنه فى. ولكن المفاجؤة ..إنسان

هو لمرد  علماء أنها مزورة عمداً... فالفن السفلىال

جمة تم صٌاؼتهم نؾ والعظمة الخلفٌة للجم... واألفعبلً 

... واألسنان هى لشمبانزى تم بكرومات البوتاسٌوم

فهل هذا ٌعتبر ... الفن نحتها وصبؽها ووضعها فى

 "Piltdown manسم  "ولد عرفت بإلم؟ عِ 

Armagnac, Alden P. "The Piltdown Hoax." Reader‟s Digest Oct. 

1956: 182. Web.  

 

Straus Jr., William L. "The Great Piltdown Hoax." Science. 119: n.p., 

1954. Print. 

بهذه الخدعة حتى سنة  نه لد تم خدعة كل هذا البشرولكن هل تتخٌل أ

 ذه الجمجمة.ه درجة دكتوراه فى ٓٓ٘م، بل أنه لد تم أخذ 9ٕ٘ٔ
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Parker, Gary. "Origin of Mankind." Encyclopedia of Evolution. N.p.: 

n.p., 1990. 364. Print. 

أظهرت أن عمر هذه العظام هى الكارثة األكبر أن الصور الحدٌثة بالفلورٌن 

.. حتى أن المجلس البرٌطانى أعلن عدم آالؾ سنة ولٌس مبلٌٌن السنٌن. ٓٔ حوالى

 ً  بعد هذه الفضٌحة. لمتحؾ البرٌطانىا فى الثمة مإلتا

 Java Man (Homoerectus)إنسان جاوه ( ٘

 Eugene  ٌوجٌن دوبوا ...ه الطبٌب الهولندىاكتشف

Dubois (1858 – 1940)  سمؾ  فهوم... 89ٓٔسنة

ً بٌن اإل جمجمة نسان والمرد إال وعظمة فخذ ٌمثبلن مزٌجا

 لدم وفى ٓ٘كتشؾ الجمجمة والعظمة بٌنهما لد ا نه...أ

عدم فترض أنهما من ملٌون عام رؼم وا طبمتٌن مختلفتٌن،

 الممٌاس. إستخدام الكربون المشع بعد فى

إلى ب من ٌوجٌن دوبوا بعض العلماء األلمان أن ٌؤخذهم معه ولد ُطلِ 

سنة  العظام ولكنه رفض ذلن وكان ذلن فىكتشؾ هذه أندونٌسٌا )جاوه( لٌروا أٌن ا

 م.9ٓ7ٔ

م أن ٌعترؾ بعدما حصل على عدة 9ٕٕٔسنة  لرر أخٌراً فى إال أن دوبوا

مؾ الجمجمة هى لمرد عترافه أن سا ى.. إذ ألر فترلٌات وأموال وبعثات وشهرة.

 جداً. ىجداً وعظمة الفخذ هى إلنسان عاد عادى

Dubois, Eugene. "On the Fossil Human Skills Recently Discovered in 

Java."Man's Magazine  

Jan. 1937: 4. Web. 

Marsh, F. L. Evolution, Creation, and Science. 2nd ed. Washington, 

D. C.: Review and Herald, 1947. Print. 

... لمد درست أنا هل هذا نسمٌه علم؟ ...هذه الحمابك؟ هل تتخٌل صدٌمى

 .نفسى إنسان جاوه فى علم األحٌاء على إنه حمٌمى
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 (Homoerectus) إنسان نبراسكا (ٙ

وهو اكتشاؾ لمجرد "ضرس" ٌحمل صفات إنسان وصفات لرد... ولكن بعد 

شافه وتضلٌل العامة، ألروا أنه ضرس لخنزٌر برى منمرض خمس سنوات من اكت

 ". prosthennops"ٌسمى بروسثٌنوبس

 

أرسلت  بالرؼم من ذلن فمدم اكتشفوا أنه مازال حٌاً 97ٕٔسنة بل وأنه فى 

 ىمام المحكمة للطلب بتدرٌس التطور فمتحؾ واتُخذ دلٌبلً أ ٕٙتماثٌله إلى 

 المدارس.

[Science 1927, v.55, May 5th 1927, p464] 

 (Homoerectus) إنسان أورسً( 7

 نه جزء خلفى فىم على أ98ٕٔأسبانٌا سنة  ى مدٌنة أورسى فىإكتُشؾ ف

زء من إال أنه ثبت بعد ثبلث سنوات أنه ج جمجمة إنسان نصؾ لرد نصؾ إنسان.

 ؾ بذلن ُمكتشفها.، واعترجمجمة "حمار"

Gish, Duane T. "Evolution: The Challenge of the Fossil Record, El 

Cajon." CA: Creation-Life, 1985. 190. Print 
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 إنسان نٌاندرتال:( 8

لها  إكتُشفت جماجم لكابنات أشبه باإلنسان ولكن

سنة  حاجب أسمن من اإلنسان الحالى... وذلن أوالً فى

" فى Neanderthalنٌاندرتال " م فى وادى8٘ٙٔ

ثم إعتُبرت  ...للٌبلً.ها مموسة أوروبا الوسطى وُركب

 م.9ٕٔٔأنها مرحلة مستملة من تطور اإلنسان سنة 

ها ترجع فى األؼلب إلى جماجم أناس إال أن

م فمط أكبر من حجم جمجمة حجم جمجمته.. جداً.عادٌة 

لذلن زاد  ...ولد عاشوا عمراً طوٌبلً اإلنسان الحالى 

 سمن الحاجب والفن. 

 (9ٔرٌة، صكبلبش وهٌلتون، التطور وتمدم البش)

الجماجم مثل أدوات للصٌد بجانب هذه  ولد تم إكتشاؾ أدوات دلٌمة جداً 

زم بسبب تمدم ٌلذلن فهم بشر مكتملٌن عندهم مرض بالركبة )رومات والخٌاطة...

 العمر(.

العظام تم تحلٌلها لمعرفة  ألخٌرة أنه لد تم إكتشاؾ أنسجة فىوالمفاجؤة ا

 ك اإلنسان الحالى، فتم رفضه كدلٌل لتطور المردةفوجدوا أنها تطاب ...طبٌعة الجٌنات

 م.9ٙٓٔسنة 

Marshall, Michael. "Neanderthals Were Ancient Mariners." New 

Scientist29 Feb. 2012: n. pag. Web. 

Lohse, K., and L. A. F. Frantz. "Neandertal Admixture in Eurasia 

Confirmed by Maximum-Likelihood Analysis of Three 

Genomes." Genetics (2014): 1241-251. Web. 
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 إنسان رودٌسٌا:( 9

زامبٌا جمجمة إنسان ولكنها تشبه  إكتُشؾ فى

ومرة أخرى  ..المرد من أجل شكل الحاجب واألنؾ.

األنؾ  ٌكتشؾ العلماء تزوٌراً متعمداً فى حفر فى

الجمجمة أدى إلى  د وأنه ٌوجد ثمب فىلٌشبه المر

زمن به  .. إذاً فمد عاش فىموته نتٌجة سهم صٌد.

 إنسان متطور ٌصنع آالت الصٌد.

White, Tim D. "Pleistocene Homo Sapiens from Middle Awash, 

Ethiopia."Nature. Vol. 423. F. C.: Howell, 2003. 742-47. Print. 

 م.9ٙٓٔرفضه سنة  م وتم9٘9ٔاكتشؾ سنة  إنسان زٌنجا تروفسكذلن 

 م.979ٔم وتم رفضه سنة 9ٙٗٔاكتشؾ سنة  إنسان رامابٌثٌكسوكذلن 

أدعون عزٌزى... لزٌارة مولع دكتور ؼالى للتعرؾ على المزٌد من هذه المعلومات 

www.drghaly.com 

. أدعون للبحث أكثر لتتعرؾ على .هل تصدق ما لرأته اآلن. صدٌمى

تضلٌل  كما أسماه الكتاب الممدس فى (ٕٓ:  ٙتً ٔ) "ااِلْسمِ اْلِعْلِم اْلَكاِذِب "خطورة 

 الناس.

 :OTA BENGA -أوتابٌنغا ( ٓٔ

هل تُصدق أن هذا لٌس هٌكل 

كان  بل هو إنسان طبٌعى هذه المرة عظمى

ً 9ٌٓٗٔعٌش فً سنة  متزوجاً  م، وكان لزما

ولكن أحد .. الكونؽو. وله طفلٌن ٌعٌش فى

لام  طورالباحثٌن المولعٌن بمضٌة الت

ً ووضعه فً لفص  بإصطٌاده حٌا

  المتحدة  الوالٌات  .. وحمله إلى.وانـكالحٌ

 كحلمة انتمال بٌن المرد واإلنسان. مهور فً معرض "سانت لوٌس" العالمىراه الجـلٌ
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 فى حدٌمة حٌوان "برونكس" فى بعد عامٌن عرضوه مع بعض الشمبانزىو

  مات منتحراً. .. وألنه لم ٌحتمل هذه المعاناةنٌوٌورن.

 

لمضٌة معٌنة  دل على مدى لسوة مثل هإالء الدعاةوهذا إن دل على شا فإنما ٌ

فتارةً بالتزوٌر وتارةً .. جرٌمة ممابل إثبات صحة نظرٌتهم. ىوإستعدادهم إلرتكاب أ

 بالمتل!. باإلدعاء وتارةً بالخداع وأخٌراً 

ً اآلن عندما عكفت صدٌمى. منذ سنوات على بحث .. لمد ُصِدمت مثلن تماما

كل المجاالت تسلن  ءل هل ممكن أن الببلد المتمدمة فىوأسمعن تتسا. هذه األمور..

ً فىبمثل هذه ال هذا بالذات ال  ىهل ف ...كل العلوم؟ حمالات رؼم أنهم األكثر تمدما

 ٌتبعون العلم بل الكذب؟

 ...أذكرن بما للناه سابماً ولإلجابة 

ً ولكن فىبل تنسى أن الرومان والٌونانٌٌن ف شؤن  كانوا أكثر الشعوب تمدما

فمد كانوا برؼم تمدمهم . .ن ٌبحث عن الشهرة.الدٌن تحدٌداً فالشٌطان لدٌه أسالٌبه لمَ 

 .وٌدللون علٌها بالفلسفة والعلم برؼم سذاجة الفكرة.. وثان.ٌعبدون األ

. .هم كانوا أكثر الشعوب تمدماً.جٌل وكذلن اآلشورٌٌن... فى وكذلن الفراعنة

فإن وثك  ...كل شا ى البحث كان لٌتبعهم فىف ن كان ٌنتهج األسلوب العلمىومَ 

 .فهل هذا ٌعمل! ..وثان.هم لكان عبد مثلهم الحٌوانات واألبمدرات
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... ، فمد كتبت موسوعة التطورالحلمات الوسٌطة المفمودةوعودة لمضٌة 

 .الحلمات المفمودة مازالت مفمودة""إن   7ٖ7: ٕٕٓٓكسفورد جامعة أ

أمٌن المتحؾ المٌدانى  David M. Raup (1933) دٌفٌد أم روبولال 

عام من  ٕٓٔم "نحن اآلن على ممربة من 979ٔسنة  بشٌكاؼو فى للتارٌخ الطبٌعى

. ولدٌنا ربع ملٌون نوع من ..بشكل كبٌر رٌة التطور لداروٌن والسجل الحفرىنظ

 لم ٌتؽٌر كثٌراً".الحفرٌات لكن المولؾ 

"سجل الحفرٌات ٌشبه  National Geographic Nov2004 p25 وفى

ً عن التطور لد فمدت  ً سنٌمابٌا  صورة فى ٓٓٓٔصورة من أصل  999منه فٌلما

 حجرة المونتاج".

"Fossil Evidence." National Geographic 

Nov. 2004: 25. Web. 

 ...ب فرضٌة التطورسؤال هذه المرة أوجهه ألصحا وختاماً لدىَّ 

 فأٌن مراحل تطور ... إن كنتم تتكلمون عن أن هنان مراحل لتطور اإلنسان

 ؟المردة

 مرضت نالطبٌعة لد اختارت الكابنات التى تستطٌع التعاٌش وإ وإن كانت

 الكابنات العشوابٌة األخرى... 

 فؤٌن بماٌا عظام هذه الكابنات العشوابٌة؟ـ 

 عٌون مثبلً؟أٌن الجمجمة ذات الثبلثة ـ 

 أٌن اإلنسان ذو الفمٌن؟ـ 

 أٌن ذو الثبلثة أرجل؟ـ 

 وأٌن.. وأٌن.. وأٌن..؟ـ 

ً حادة فى الوراء األبل حتى على المستوى  بسط أٌن الفن الذى ٌحمل إسنانا

ثم تكٌٌفوا حتى ٌؤخذوا الشكل  ...الممدمة مثبلً  والضروس فى األمام واألنٌاب فى

 وجدت؟ . أٌن هذه الحفرٌات إن..ىالحال

 ... ال إجابة... 
Sorry I don‟t have enough faith to be an atheist… 

 My faith is more simple. 
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 الجٌنوم البشري والحٌوانً:ـ ٙ

 

 إدعى مؤٌدو التطور أن:

كروموزوم( وهذا  ٙٗلرٌب من اإلنسان ) كروموزوم أى 8ٗالشمبانزى به  (ٔ

 ٌدل أنه لهما جد مشترن.

 الجٌنات. بٌنهما فى %98بنسبة بل ٌوجد تشابه  (ٕ

كثر تطوراً ى به تعمٌد ألل من اإلنسان فى الجٌنوم ولذلن فاإلنسان أالشمبانز (ٖ

 منه.

 ودعنً أفند لن تلن االكذوبة:

ن مع تمدم المٌكروسكوب م ولك97ٓٔكانت سارٌة حتى  هذه األكذوبة

 اإللكترونى ُوجد أنه...

من سلؾ  اإلنسان والشمبانزىكروموزومات أن لٌس معنى تمارب عدد ال (ٔ

 ٙٗالبطاطا بها عدد كروموزومات  أن .. فلن أن تعرؾ عزٌزىمشترن.

 ٌضاً.أ

أنهما من سلؾ  ٌن كروموزومات اإلنسان والشمبانزى ال ٌعنىوجود تشابه ب (ٕ

ذلن ألن كبلهما ٌؤكل وٌشرب وٌنمو وٌتزوج... وأٌضاً إتضح أن  ...مشترن

 .فمط %7ٓالتشابه بٌنهما هو 

 ل لى أنه أٌضاً كثٌر...ستمو
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 !%ٓ٘فهل لن أن تعرؾ أن التشابه بٌن جٌنات اإلنسان والموزة 

ً ٌوجد إختبلؾ فى من اإلنسان للمرد =  DNA ـحروؾ ال أٌضا

.. وإلٌن هذا التوضٌح لكى تتخٌل ملٌار. أى حوالىحرؾ   9ٓٓ3ٓٓٓ3ٓٓٓ

 ماذا ٌعنى هذا الرلم المرٌب من الملٌار.

أو للشرب  أوإلى ملٌار دون تولؾ حتى لؤلكل  ٔفإنن إذا لمت بالعد من 

ثانٌة واحدة فإن ذلن سٌؤخذ منن ولتاً بمٌمة  للنوم بحٌث كل رلم لمت بعده فى

 سنة للعد فمط متواصل. ٕٖ

ولٌس العكس،   ٓٔ%أخٌراً فإن جٌنوم الشمبانزي أكثر من اإلنسان بنسبة  (ٖ

 تطور اإلنسان؟!فهل معنى ذلن أن الشمبانزي هو 

 مجال الجٌنوم: وإلٌن أٌضاً إدعاءات حدٌثة فى

فابدة لها، إذاً فهى وهى جٌنات ال  Junk genes ـدعو وجود ما ٌسمى بالإذ ا

 أسبلؾ اإلنسان واآلن هى بماٌا مهملة. كانت تعمل فى

نه ٌوم بعد ٌوم ٌكتشؾ العلم فوابد لهذه الجٌنات الهامة جداً وبدأ ٌرفض أإال 

 جود فابدة للزابدة الدودٌة والؽدة، تماماً كما كان اإلدعاء بعدم و Junk ـا بالتسمٌته

فمد ُوجد حتى .. همٌتهم بعد ذلن.دام عند اإلنسان... ثم اكتُِشفت أالدرلٌة وأصابع األل

 والبمٌة تؤتى.  Junkgenes ــوظٌفة لل ٖٔم  ٕٕٔٓسنة 

Stemberg, Richard. "On the Roles of Repetitive DNA Elements in the 

Context of a Unified Genome-Epigenetic System." Annals of the New 

York Academy of Science 581 (2002): 154-88. Web 

 عنواناً:  2102سنة  Scientific Americanوكتبث مجلة 

“Hidden Treasures in Junk DNA” 

Hall, Stephen S. "Hidden Treasures in Junk DNA." Scientific 

American 18 Sept. 2012: n. pag. Web. 
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 مقااًل بعنوان: New York Timesوكذلك مجلة 

“Bits of Mystery DNA, far from “Junk” it plays a crucial role” 

Kolata, Gina. "Bits of Mystery DNA, Far From „Junk,‟ Play Crucial 

Role."New York Times 5 Sept. 2012: n. pag. Web. 

 :ىؽالصبوأخر وأحدث إدعاء هو ما ٌسمى بظاهرة اإلندماج 

الكروموزوم  أنفمد لال العلماء أنه هنان ظاهرة ٌنفرد بها جٌنوم اإلنسان إذ 

" Teronemesبعض "إلتصاق  فىكروموزومات  ٕهو عبارة عن إلتصاق  ٕرلم 

أى نفس ، ٙٗولٌس  8ٗسان هو األصلى لكروموزومات اإلنالعدد  أن ىوهذا ٌعن

 عدد كروموزومات الشمبانزى... إذن نفس السلؾ.

 

 ولكن إحذر عزٌزى...

ثدٌٌات  رة على اإلنسان فهى أٌضاً توجد فىلٌست هذه الظاهرة لاص ...أوالً 

 لفبران والبمر.أخرى أمثال ا

 ً مازال هذا الموضوع ؼٌر مإكد أصبلً إذ أن تشابه نمطة اإللتماء  ...ثانٌا

هذه بها عدد أحماض ألل بكثٌر من المتولع حتى تكون نتٌجة  المزعومة

 إلتصاق كرزموزومٌن.
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 فٌكفً أن ألول لن )من اآلخر(...

 ٙٔساق اإلنسان عن ساق الشمبانزى ٌوجد تشرٌح  هل تعلم أن الفرق فى

... أى ملٌون سنة! ٙ ات األكواد ٌحتاج لكى ٌتطور حوالىفرق تشرٌحى تحمله مب

 أحسن الظروؾ. أكبر من عمر اإلنسان فى

الحٌة وخلٌة اإلنسان تحدٌداً  أنه من األولى أن ننظر إلى الخلٌةأعتمد 

فبإختراع  ..باإلنبهار بدالً من محاولة إثبات هذه المهاترات الؽٌر علمٌة.

أصبح لئلنسان إمكانٌة إكتشاؾ أعماق الضبط الدلٌك  كوب اإللكترونىالمٌكروس

 . ما ٌفوق حجم العمل والتعمٌدات فى مدٌنة كاملة للخلٌة، فوجد أن بها من التعمٌدات

المسبول  ...Francis Collins (1950 ) فرانسٌس كولٌنزهذا ما جعل 

ً بعد أاألول عن مشروع الجٌنوم األمرٌكى ن كان ، ٌعلن إٌمانه وأنه أصبح مسٌحٌا

 م.ٕٙٓٓعام  .. وكتب كتاب "لؽة هللا" فىملحداً.

"Transcript, Bob Abernethy's Interview with Dr. Francis Collins, 

Director of the Human Genome Project at the National Institutes of 

Health.""PBS, Religion and Ethics Newsweekly. Oct. 2011. 

Television. 

 رض:جل الحفرٌات فً طبمات األـ س7

 

ظهور الكابنات  أن أفضل إثبات لنظرٌتى هو وجود تتابع فى لمد لال داروٌن

طبمات األرض بدءاً من األلدم حتى  داً فى شكل متوالى فىالبسٌطة ثم األكثر تعمٌ

 .علم الجٌولوجٌا وإال سمطت نظرٌتى وهذا ٌجب أن ٌبرهنه ..األحدث.
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ألنه لط لم ٌثبت علم  "سمطت نظرٌتن"أنه لد  ولكن أحب أن ألول له

ى طبمة رسوبٌة . فمد ظهرت جمٌع األنواع فجؤة ف..الجٌولوجٌا ذلن بل على العكس

)نسبة  Cambrian Period ىعصر واحد ُعرؾ بالعصر الكامبر واحدة فى

 لكامبرٌا المماطعة اإلنجلٌزٌة التى اكتُشفت فٌها الحفرٌات أوالً(.

ن كٌؾ المفاجا لكل أنواع األحٌاء جعل العلماء ٌتذكرووالظهور المعجزي 

ً فجؤه فى ً الظهور .نظرٌة اإلنفجار العظٌم. أن الكون ظهر أٌضا . إذ فسروا أٌضا

 Cambrianباإلنفجار الكامبرى " ة فى العصر الكامبرىالمفاجا للكابنات الحٌّ 

Explosion." 

ضربة لاضٌة هذا معروؾ جٌداً لدى جمٌع الجٌولوجٌٌن وجاء بمثابة 

 لفرضٌة التطور.

[Higgins 2010: Earliest Cambrian record of Animals] 

[Budd E Graham 2013: Origin of Animals] 

Budd, Graham. "At the Origin of Animals: The Revolutionary 

Cambrian Fossil Record." CG Current Genomics 14.6 (2013): 344-

54. Web. 

بلسان  George Simpson (1902 – 1984) ج سٌمبسونجورولال 

 .ن كل الكابنات ظهرت فجؤه دون تطور""نحن نعرؾ كلنا أالجٌولوجٌٌن 

)Simpson, George G. The Major Features of Evolution. New York: 

Columbia UP, 1965.( 

هو متطور جداً ومنها ما  ن الكابنات كانت على كل شكل ونوع ومنها مابل أ

 على.ؼلبٌة بعد ذلن فى الطبمات األثم اختفى األ هو بدابى

ً عكس ما إدعاه التطورٌون  الحٌاة بدأت بكابنات للٌلة ؼٌر  أنوذلن تماما

"هرم ... . مما جعل العلماء ٌطلمون على ذلن.العدد والتطور. فىمتطورة ثم زادت 

 .داروٌن المملوب"
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ضعؾ بل فمر بل خطؤ إدعاءات  ت العلم الحمٌمىبعد أن أثب ...عزٌزى

 ...كان ٌجب للملحدٌن أن ٌبحثوا عن مخرج ...أنصار التطور

 فجاءت فكرة:

 .الطفرات العشوابٌة (ٔ

 التطور اإلنتمابى. (ٕ

 رٌتشارد دوكنزتجاه الداروٌنٌة الحدٌثة أمثال وهذا ما ٌتبناه أصحاب إ

Richard Dawkins (1941)الداروٌنٌة ثوب جدٌد من لباس ... وهى محاولة إل

 ن ظهرت الحمٌمة من الثوب المدٌم.العلم بعد أ

 ..ضوء العلم الحمٌمً. أفكارهم وتنفٌذها فىوإلٌن 

Random Mutations

بل هى بٌن نوع ونوع ال ٌجب أن نبحث عن تدرجها  ةفإنهم ٌدعون أن النمل

النوع األول تحول من خبللها للنوع  ...DNA حدثت نتٌجة طفرة عشوابٌة فى

 األحدث وهكذا..

 وهذا كبلم مؽلوط لؤلسباب اآلتٌة:

العجز ولٌست  أو ةالوفا إلىفً األؼلب  الطفرات معظمها ضارة تإدى -ٔ

 فما هو السرطان إال نوع من الطفرات الجٌنٌة. ...مفٌدة تإدى إلى التطور

 .أو فوق الطبٌعىفمثبلً نحن لم نجد طفرة أدت إلى ظهور إنسان خارق 

 أىنزٌم مسبول عن إصبلح وهو أ DNA polymerase ـال ٌوجد بالنواة -ٕ

 ستجدت أثناء تضاعؾ الكروموزومات.أو طفرات طاربة اتلؾ 

 ...الجٌن ولٌس إضافة علٌه ... فإن الطفرات هى تؽٌٌر فىوهو األهم -ٖ

إلى لون نتٌجة و تؽٌٌر لون أ ..بمعنى مثبلً تؽٌٌر وظٌفة عضو إلى تعطٌلها.

إلى مثبلً لتحول الحصان  تؽٌٌر فى الجٌن ولٌس إضافة جٌن جدٌد ٌإدى

.. تلن الحمٌمة هى ما فهذا ٌحتاج إلضافة جٌنات ولٌس فمط تؽٌرها. زرافة...
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ان باهلل لئلٌم John C. Sanford (1950) مستر جون سانفوردستدعت ا

 .ٕ٘ٓٓسنة 

ً تتخلص من المخالؾ وال تثب -ٗ مثال تكوٌن البؽل ته... إن الطبٌعة دابما

 )العمٌم( من تزاوج حصان وحمار.

حالة تدهور منذ خلمتها ولٌس  جٌنات الحٌوانٌة واإلنسانٌة هى فىإن ال -٘

.. فبمرور الولت ٌظهر .Genetic entropyـ بالوذلن ما ُعرؾ  ...تطور

ً وراثٌة ولٌست صحة أوفر.اإلنس فى وبدراسة الجٌنات على  ..ان أمراضا

 جٌن تم تدهوره. ٕٖٓجٌل ُوجد أمراضاً وراثٌة محمولة على  7ٓٔمدار 

أخٌراً فإن الطفرات التى تورث هى التى تحدث فى الخبلٌا التناسلٌة  -ٙ

نفس  طفرات فى ٘ر احتمال حدوث ( ولد لدّ )البوٌضة والحٌوان المنوى

فرد )رلم كبٌر جداً(، دورة  ٓٓٔجماعة من  ففى ٓٔ -ٕٕـ واحدة بالنواة ال

تكاثره ٌوم واحد )مدة للٌلة جداً( ٌمدر احتمال حدوث هذا بمرة واحدة كل 

 ملٌار سنة. 7ٕٗ

 Douglas F. Axe (1946 -2014) ىــدوجبلس أكسان ـــملد اختار العالِ و

 Bio Fالبروتٌنات الجرثومٌة "ثنان من أ... Ann K. Gauger (1961) آن جوجر و

– Kb1بروتٌن واحد  من الطفرات ٌجب أن ٌحدث حتى تعطى " فوجدوا أن ألل عدد

.. ولكً سنة. 7ٕٓٔوحتى ٌحدث ذلن فهذا ٌتطلب  ..طفرات. 7وظٌفة جدٌدة هى 

 سنة فمط.  ٓٔٓٔ ىمر جٌداً فلن أن تعرؾ أن عمر الكون هو حوالنعى هذا األ

 ٕ-ٔوهى تنتج جٌبلً كل  حشرة ذبابة الفاكهةدراسة كذلن لد لام العلماء ب

( وتضع ٙٗكروموزومات )اإلنسان =  ٗسنة( وبها فمط  ٖ٘أسبوع )اإلنسان = 

ملٌون  ٖعمرها =  .. فالسنة فىساعة. ٘ٔبٌضة كل ٌوم وتفمس كل  ٓٓٗ -ٓٓٔ

سنٌن تحتاج لمبلٌٌن ال ىلذلن فهى مثالٌة لدراسة التؽٌرات الت ..عمر اإلنسان. سنة فى

 من عمر اإلنسان.

ولد لاموا بتعرٌضها إلشعاع ٌجعل فرصة 

طبٌعى... ألؾ ضعؾ المعدل ال ٘ٔحدوث طفرات 

 النهاٌة ذبابة فاكهة أٌضاً ولكنها معٌوبة. فؤنتجت فى
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 Hermann Joseph Muller د. هٌرمان جوزٌف مولٌروذلن ما دفع 

الطفرات، ٌمول ... الحاصل على جابزة نوبل ألبحاثه على (1967 – 1890)

"توافمت التجارب المكثفة على إظهار أن األؼلبٌة العظمى من الطفرات مدمر للكابن 

الحى فى محاولته للبماء حى وللتناسل... الطفرات المفٌدة نادرة لدرجة أنه ٌمكن 

 إعتبارها كلها ضارة".

Mueller, H. J. "Transformism [evolution] Is a Fairy Tale for 

Adults." Bulletin of the Atomic Scientists 11:331. Web. 



 أن التطور ال ٌمكن حدوثه بالصدفة ألن نسبة حدوثه فلكٌة كما ذكرنا...بما 

 إلى فكرة التطور اإلنتمابى فمالوا...إتجه الملحدون أخٌراً 

له كب فوإن كل تطور صؽٌر ٌحتفظ به الكابن إذا كان سٌنفعه عندما ٌُر"

... حتى ٌحدث التؽٌٌر أخٌراً، وهذا ٌتطلب تطور أخر ثم التالى ثم التالى

 !!"فرصاً ألل وولتاً ألل

ولكن كٌؾ سٌعرؾ الجسم أن هذا التطور الصؽٌر سوؾ ٌفٌده حتى ٌحتفظ 

 به لبل إكتماله؟

ٌوم  ىمثبلً كٌؾ ٌُكِون الطابر بداٌات الرٌش وٌحتفظ بها ألنه ٌعرؾ أنه ف

اخلٌة وعضبلت الذراع حتى بؤبعاده وماكٌنة اإلتزان فً األذن الدسٌتكون الجناح 

 النهاٌة منظومة الطٌران؟ تكتمل فى

ثم بداٌات األعصاب  ...للعٌن تفظ الكابن بالخبلٌا الحساسة التىو كٌؾ ٌحا

والجفون والرموش حتى تكتمل منظومة  البصرٌة والعدسة والسابل الُزجاجى

 ق أوالً لوال تكون الجسم الُزجاجىبل أن الخبلٌا األولى للنظر كانت ستحتر ...النظر؟

ختزال .. فهذا التعمٌد الؽٌر لابل لئلوالجفون والعدسة والمرنٌة أمامها من البداٌة.

"Irreducible complexity " البد له وأن ٌظهر مع بعضه فً نفس الولت حتى

 تكتمل الوظٌفة المرجوة منه.

ن ٌدعً هذا الكبلم، إنه مجرد هراء وما هو إال كان حجم مَ صدلونً مهما 

 م حمٌمً واحد لٌإكده.عناوٌن براله وال ٌوجد عالِ 
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 ...Ron Carlsonتماماً كما لال 

“In grammar school they taught me that a frog turning into a prince 

was a fairy tale. In the university they taught me that a frog turning 

into a prince was a fact!” 

أن مفهوم التطور حتى ٌكتمل فذلن ٌحتاج لولت طوٌل  لمد الحظت حتماً معى

 ... أوتحدث الطفرات  أوجداً حتى تتحول الكابنات بعضها لبعض 

ن بالمدم السحٌك للكون ولذلن ٌصر أصحاب فرضٌة التطور على التمسّ 

 نسان.واإلواألرض والحٌاة 

 وهل هى دلٌمة؟ ...ما هى طرٌمتهم لحساب هذه األعمار؟ ولكن السؤال...

c14

ٌمٌس بها العلماء أعمار الحفرٌات الخاصة بالكابنات الحٌة  التىهو الوسٌلة 

كل األنسجة العضوٌة وٌتنالص بالولت لٌتحول لنٌتروجٌن  .. فهو موجود فىالمدٌمة.

 م.9ٗٙٔسنة  لٌونارد هٌبًم ممٌاس العالِ  ولد إكتُشفت هذه الطرٌمة فى ...ٗٔ

ولفهم طرٌمة المٌاس... لنتخٌل الساعة 

منها الرمل من أعلى لٌنزل  ٌتنالص الرملٌة التى

لسفلى تدرٌجٌا... ولكن حتى ٌكون هذا للحاوٌة ا

النزول ثابت  ٌجب أن ٌكون معدل الممٌاس دلٌك

و أ ال أحد ٌضٌؾ ...فلأعلى وأس فىوكمٌة الرمل 

 هل هذا ٌتحمك مع الكربون الُمشع؟ف ..ٌعزل منها.
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 جسامنا فهو كالتالى...أ ىأما كٌف ٌتكون الكربون الٌمشع ف

 المحٌط باألرض فتنتج نٌوترونات. شعة الكونٌة تصطدم بالؽبلؾ الجوىاأل -ٔ

 الجو وٌتحلل إلى بروتون + فى ٗٔرونات تتفاعل مع النٌتروجٌن النٌوت -ٕ

 .ٗٔكربون

 كسٌد الكربون به ذرات  ٌتحد باألوكسجٌن فى الجو لٌكون ثانى أ ٗٔكربون -ٖ

 .ٗٔكربون    

 كسٌد الكربون ٌستخدمه النبات وٌخزنه.ثانى أ -ٗ

 خبلٌاه نفس نسبة الكربون  ن على النبات فتظل فىٌتؽذى الحٌوان واإلنسا -٘

 .ٗٔالُمشع    

 ثانٌةً. ٗٔبالولت لٌتحول إلى نٌتروجٌن  ٗٔنسبة الكربون الُمشع تمل  -ٙ

 

 هل هذا النظام مغلك؟  ...والسؤال

المراحل تماماً كما هذه  فىنسبة الكربون الُمشع  ىبمعنى هل ال ٌوجد تؽٌٌر ف

 الحاوٌة العلٌا للساعة الرملٌة؟ نسبة الرمل فى

مثل نزول الرمل من  ثابتة ٗٔوهل نسبة تحلله داخل األجسام إلى نٌتروجٌن 

 الساعة الرملٌة من أعلى إلى أسفل؟
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 اإلجابة "ال" لألسباب التالٌة:

 وزون.األشعة الكونٌة تزداد عن الماضى بسبب ثمب األ -ٔ

م بسبب اإلستخدامات النووٌة 9ٗٓٔالجو زادت بعد سنة  نسبة الكربون الُمشع فى -ٕ

 العالم. ىف

 تتؤثر بالضؽط والرطوبة والحرارة. ٗٔكربون إلى  ٗٔتحلُل النٌتروجٌن  -ٖ

بسبب التلوث والتحلُل والدفن فى  كسٌد الكربون تزداد بفظاعةأ نسبة تكون ثانى -ٗ

 الرمال.

 حالى لؤلشعةال ن الُمشع بسبب تسرٌب الؽبلؾ الجوىن الكربوتزداد نسبة تكوّ  -٘

ما كان ½ و لؤلرض فه الكونٌة أكثر من الماضى بسبب نمص المجال المؽناطٌسى

 سنة. ٓٓٗٔعلٌه من 

 ٔ/ٓٔ ض له أجدادنا هوكان ٌتعرّ  وألسباب أخرى فنسبة اإلشعاع الذى لذلن

 ...أجسامهم سنجدها للٌلة جداً  .. إذاً فنسبة الكربون الُمشع فىما نتعرض له نحن.

مرور ولت طوٌل علٌهم ولكن ألنه فى األصل كان للٌبلً جداً عما وذلن لٌس بسبب 

 نحن. أجسامنا فى

ً ٌعترفون   فى ٘ٔ: ٔأن هنان عوامل خطؤ بنسبة لذلن فالعلماء جمٌعا

آالؾ سنة ٌمكن أن ٌكون  ٓٔـ ٌمدر عمرها ب .. فالحفرٌة التى.C14ـ حسابات ال

 عمرها ألؾ سنة فمط.

[RATA: Pittsburgh, P. A., Creation Science Fellowship, 2003] 

 بل وإلٌن هذه المعلومة الخطٌرة...

ٌستؽرله  سنة وهو الزمن الذى 7ٖٓ٘لُمشع هو عمر "النصؾ" للكربون اأن 

لذلن فؤلصى ـ وهو شا معروؾ ـ  الجسم كربون الُمشع لٌصل لنصؾ الكمٌة فىال

فبل ٌمكن .. ألؾ سنة. ٓٙ ـ ٓ٘تمدٌر للعمر ٌمكن أن ٌجده الكربون الُمشع هو فمط 

 ن الُمشع.حفرٌة عمرها أكثر من ذلن بواسطة الكربو أىتحدٌد عمر 
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إلنسان ولُدر عمره  فإذا لرأت مثبلً فى مجلة أنه تم إكتشاؾ هٌكل عظمى

.. فالكربون إعرؾ أن هذا الكبلم لٌس علمٌاً. ...بالكربون الُمشع ووجد أنه ملٌون سنة

 ."It is far from absoluteوالً وسٌلة ؼٌر دلٌمة بل لال عنها العلماء "الُمشع أ

ألؾ  ٓٙكابن إذا كان عمره أكثر من  أى نجده أصبلً فىاً... ال ٌمكن أن نٌثا

 سنة.

 وإلٌن المفاجأة الكبرى... 

أى عمرها  ..دت على وجه األرض بها كربون ُمشع.ـِ جوُ  فكل الحفرٌات التى

وتوجد أمثلة كثٌرة جداً إلختبارات .. ذلن الدٌناصورات. ألؾ سنة بما فى ٓٙألل من 

فى جامعة   "Geoscience" ـل ما فعله لسم اللهذا الممٌاس وأوضحت عدم دلته مث

 مرٌكٌة:أرٌزونا األ

ولكنهم ، سنة 989ٓعظام دٌناصور وجدوه عمره  ىف C14ـ عندما حللوا ال

حٌن أن تمدٌر عمر الطبمة  فى... سنة ٓٓٓ٘وجدوا معه فحم عمره فمط 

  ملٌون سنة. ٓٓٔمفترض أن ٌكون من 

التى ٌُنشر فٌها دابماً مإٌدو التطور... عندما  "Scienceو ما نشرته مجلة "أ

 .سنة ٖٕٓٓعمر محارة بحرٌة وجدوا أن عمرها بالكربون الُمشع  بحثوا فى

فً حٌن أن ... سنة 7ٕٓٓٓمعمل أخر أعطت نتٌجة أنها ماتت من  ىوف

 ة، بل للتو أخرجوها من البحر.المحارة كانت مازالت حٌّ 

ن إكتشفوا وتعبوا فهم مَ  ..ء العلماء جداً.بالحك نحن نحترم طبعاً مجهود هإال

ن ولكن نحن نلوم على مَ .. حساباتهم. تهم دابماً ٌذكرون عوامل الخطؤ فىولكنهم ألمان

األصل  ردها من نسبة الخطؤ لتخدم النتٌجة شٌباً هو فىٌستخدم بعض المعلومات وٌج

 ٌحاول إثباته.

.. بها نمٌس عمر الصخور والجبال واألرض عامةً. ٌلة التىوهو الوس

... كذلن فؤنه ٗٔنٌتروجٌن  ة تشبه ممٌاس الكربون الُمشع الذى ٌتحول إلىوبطرٌم
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تمر" "ُمس 7ٕٓو ٕٙٓ"ُمشع" إلى رصاص  8ٖٕو ٌٖٕ٘تحول الٌورانٌوم بالولت 

 "ٌمستمر". ٓٗرجون "ٌمشع" إلى أ ٓٗوالبوتاسٌوم 

شرح الكربون الُمشع... هكذا  عن مثال الساعة الرملٌة فىتكلمنا ولكن كما 

رأ فى ـن ٌمـوكل مَ .. هذا الممٌاس، فهو نظام ؼٌر مؽلك وطرٌمة ؼٌر دلٌمة. الحال فى

 ٕٓٓٓٓٙ: ٔ... ػـلـل خطؤ ٌبـعتراؾ العلماء بعواماً اـال ٌعرؾ تمامـهذا المج

[Age of Rockes, Planets and Stars, p.6 Henry Fall] 

[A. F. Kovarit, Calculating of the Age of Minerals in Bulletin 80 of the 

National Research Council p.107] 

 مثال مشهور:

 Grandمرٌكا "ٌنات مما ٌسمى باألخدود العظٌم بؤع ٙخذ العلماء فمد أ

Canyon "ء ٌإمنون معامل خاصة بعلما وحللوها بالمواد الُمشعة لمعرفة عمرها فى

عامل خطؤ كبٌر  أىملٌون سنة،  7ٔٔ آالؾ سنة إلى ٓٔفؤعطت ما بٌن تطور... بال

على آثار  المفاجؤة هى أن هذه العٌنات تحتوىإال أن  ..جداً وهذه تجربة مشهورة.

 سنة! ٓٓٓٔأن عمرها ال ٌمكن أن ٌزٌد عن  أىللهنود الحمر بؤمرٌكا، 

[Analyses of Historical Lava Flow; Earth and Planetary Science 

letters 6, p47-55] 

 مثال أخر شهٌر:

عندما أخذ بعض العلماء عٌنات من بركان سانت هٌلٌن ومعروؾ تولٌته 

 ملٌون سنة! 38ٕـ م وبإستخدام البوتاسٌوم الُمشع أعطى عمر ٌُمدر ب98ٓٔ

[Morris, H. M. “Radiometric Dating” Back to Genesis 1997] 

[James Parioff, Tornado in a Junkyard 1999, p146] 

ً األعمار الفلكٌة التىال تُصدق مباش لذلن عزٌزى ٌدعٌها  رةً وسرٌعا

وإعلم أن المحرن األول لذلن  المكتشفون آلثار اإلنسان والدٌناصورات والصخور،

عطاء براح من الولت الطوٌل حتى ٌمكن حدوث التطور المزعوم على مدى هو ا
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الولت المصٌر للخلٌمة لن ٌسمح بؤى حال حدوث التطور أو ن أجٌال طوٌلة، حٌث أ

 و ما ٌدعونه من ُحجج.الطفرات أ

ً عزٌزى ما أ  & Young Earthوردناه لبل ذلن من نظرٌة "تذكر أٌضا

Universe حٌث ٌحسب بعض العلماء أعمار األرض واإلنسان فٌجدونها ألل بكثٌر "

 الؾ ولٌس بالمبلٌٌن.هى باآلن، فمما ٌظنه التطورٌون وخاصة أعمار اإلنسا

Physics and creation -- an interview with physicist Dr Jim Mason 

(Creation Magazine LIVE! 3-22) 

 ذكرن بأن...وأ

سنة،  3ٓٓٓٓٓٔ عمرها ال ٌتجاوزمعدل إنكماش الشمس مثبلً ٌدل على أن 

 سنة. 8ٓٓٓطٌسً لؤلرض ٌدل أن عمرها ال ٌتجاوز اومعدل تنالص المجال المؽن

فؤٌضاً  السنٌن... وأخٌراً ألول لن أنه حتى بإفتراض هذه المبلٌٌن من

 الفرضٌة لم تكتمل ولن ٌحدث تطور حتى مع تعالب أجٌال وأجٌال.

دراسة رابعة على فمد لام مجموعة من العلماء بعمل 

.. فجٌل واحد دلٌمة. ٘ٔفهى تنمسم كل  "E-coli"ـ بكترٌا ال

ملٌون وربع جٌل لهذه  سنة ٌساوى ٖ٘من اإلنسان حوالى 

 البكترٌا.

ملٌون جٌل لهذه البكترٌا  ٗ ىحوال أىسنة  ٓٓٔفوجد العلماء أنه إن فات 

ً كمثٌبلتها الت أىولم ٌحدث بها  بدأوا وصفها من ى نوع من التطور بل هى تماما

حتى ٌحدث بها تطور  جٌن فمط ٕرؼم أنها تحتاج لتؽٌٌر  ...سنة حتى اآلن ٓٓٔ

كود جٌنً  7ٓ3ٓٓٓٙحٌن أن اإلنسان ٌحتاج  كود جٌنى، فى ٓٓٓٗكبٌر حوالى 

 حتى ٌتؽٌر.

إٌمانن وتمتع بالحٌاة دون تشكن من فضلن فلٌس  أخٌراً عزٌزى... ثك فى

وأخٌراً ٌثبت العلم  ..لمهاترات سوى التشكٌن وفمدان المعنى.من وراء كل هذه ا

http://creation.com/media-center?fileID=8EucVnmJqCI
http://creation.com/media-center?fileID=8EucVnmJqCI
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خطؤها بعد أن ٌكون كثٌر من الشباب لد أنهكهم التفكٌر والتشتٌت وأخٌراً الفساد... 

ٌَْس َمْن ٌَْعَمُل َصالَحاً." ٌَْس إِلَهٌ. فََسدُوا َوَرِجُسوا بِأَْفعَاِلِهْم. لَ  "لَاَل اْلَجاِهُل فًِ لَْلبِِه: لَ

 .(ٔ: ٗٔ)مز

حٌاتن وٌنتظرن وٌنظر لن وسط هذا الكون  فٌوجد إله ٌحبن جداً وٌتدخل فى

 ن تبادله هذا الحب. فسٌح الملا باألجرام وٌنتظر منن أال

 إلى المدٌسٌن وكم عاشوا سعداء فى حٌاتهم ولن ألول لن فى ولتنظر

لبل  حٌاتهم ابل للملحدٌن وكٌؾ عاشوا تعساء فىالمم نظر فىولت.. آخرتهم.

 .. .آخرتهم

  داروٌنفها Charles Darwin (1809 - 1882)  ٌطلب لبل وفاته الكتاب

ا وصل إلٌه تهدئ للبه وٌندم عمّ  س لٌمرأ فٌه وٌسمع الترنٌمات التىالممد

 فكاره.الناس جراء أ

  ماركسوها Karl HeinrichMarx (1818 - 1883)  ٌرتعب من الموت

 "...والنٌم"أوٌمول فً لصٌدته 

.. ها ساعتى... نتهاء.. موعدى إلى اإل. ضعفت..... لمد ضربت..انتهٌت"لمد 

.. سوؾ احتضن األبدٌة لى حطام سرٌع.ولت نهاٌتى... ومسكنى لد تهاوى إ

.. أنت مصدر رعبنا بدٌة... أٌتها األزمجر باللعنات الرهٌبة.إلى صدرى... وأ

. ونحن إال .ال ٌماس. الهبلن الذى. .ال ٌوصؾ. األبدى... أنت الموت الذى

 .حداث ثم الهبلن"نتماء لؤل.. ال هدؾ لنا إال األعمٌاء. ساعات آلٌة

 ذه المشاعر مع هإالء؟ بالطبع ال.ن تحٌا ههل ترٌد أ

  شوبنهاوروها Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)  ٌعٌش حٌاته

فٌؽلك األبواب بعناٌة شدٌدة وال ٌنام  ..للك زابد وتوجس ال ٌؤمن ألحد. nؾ

إال وسبلحه بجواره محشو بالرصاص، ولم ٌسلم رلبته لموس الحبلق طول 

 حٌاته، لببل ٌتآمر علٌه أحد وٌمتله.

 نٌتشهو Friedrich Nietzsche (1844 -1900) كان ٌشجع الناس  الذى

ٌد وٌحتمر وٌكرس لفكر اإلستعباد للعب ...على اإلنتحار حتى ٌموتون بإرادتهم

لى إمرأة فبل "إذا ذهبت إحتى لال  المرأة وٌرى أنها ُخِلمت إلمتاع الرجل

عتمد أنه هو اإلله بل أنه فى نهاٌة حٌاته ا ...تنسى أن تؤخذ معن سوطاً."
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 وظل فى التؤثٌر على العالم كله، وكتب فى ذلن "دٌونسٌوس" المادر على

 م.9ٓٓٔحالة جنون حتى موته سنة 

 سارترو Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) لم ٌكن ٌحب أحد  ىالذ

موت أبٌه ونادى بالحرٌة األخبللٌة نفسه ب ... حتى أنه هنىءوٌكره الجمٌع

ً منه أنها السعادة... وتعددت عبللاته الجنسٌة رؼم زواجه ونظر للجسد  ظنا

 شخص ٌحٌا النجاسة حتى توفى. أىأنه مزبلة وجٌفة كنهاٌة 

 فولتٌر وVoltaire (1694 – 1778) لبل وفاته بثبلثه أشهر عانى من  الذى

اً وكتب إلرار ...الرجوع إلى هللا الضمٌر وطلب لساً وأظهر رؼبته فى تبكٌت

والبشر ولٌس أمامى سوى هللا  "لمد هجرنىبرفضه لئللحاد والملحدٌن ولال 

أنا " ... ولال لطبٌبهٌا ٌسوع المسٌح" الجحٌم... ٌاسٌدى... أٌها المسٌح...

 .رى"أعٌش ستة أشهر أخ ىلو جعلتن ىمستعد أن ٌأعطٌن نصؾ أمبلك

... فهى ساعة إنتمالهم أمام عبارات المدٌسٌن ورإٌاهم فى ضع هذه العبارات

 ٌظهر فٌها كل مكنونات الشخص إذ هو أمام الحمٌمة وجهاً لوجه. اللحظة التى

ً إن اإلنسان لٌس بممدوره عزل هللا عن حٌاته عٌساً وإذا فعل ٌظل ت ...حما

 C. S. Lewis سً اس لوٌسأختم بكبلم .. أرق من هذه الفكرة. وفى ...ودون هدؾ

  الملحد الشهٌر بعد إٌمانه إذ لال... (1963 – 1898)

  ..الشاؼل ٌومٌاً.كان عدم وجود هللا هو شؽلى "

 ...كما أنا كنت فمراء حتى ٌنكروا إٌمانهم وٌكونواذهب ألكلم الكنت أ

  أرٌدهم أن ٌصبحوا مثلى حتى ال أكون هكذا وحدى...

 ..وكنت أكلمهم بعصبٌة وبتبجح.

ً  فكارىكنت أُبشرهم بؤ  ...لٌزدادوا ألماً وحزنا

 ..أصبح لها معنى. ولكن اآلن حٌاتى

 ".هذا الدلٌل لوجود هللا وٌكفى
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 مقدمة

وجدت أمامن جهاز ى أنن تسٌر فى ؼابة موحشة... وفجؤة إذا إفترضت مع

... وٌستحٌل الطرٌك من لبلن تنتج أن إنساناً ذكٌاً لد وضعه فىفحتماً ستس كمبٌوتر...

 جمعته وكونته بهذه الدلة والتعمٌد. أن تكون الصدفة هى التى

ً المرن ال لذلن فلم ٌجرإ إنساناً أن ٌنفى  ٙٔـوجود هللا منذ البدء وحتى تمرٌبا

حتى جاءت فكرة اإللحاد وفرضٌة التطور لتحاول هذى... وإال أُعتُبر جاهبلً او أنه ٌ

.. إثبات وجود هذا الكون المعمد بما علٌه من حٌاة بالصدفة دون الحاجة لوجود إله.

 وحاولوا إثبات ذلن علمٌاً ومنطمٌاً.

 ...ول للرد على هذه اإلدعاءاتلذلن جاء بحثنا األ

 وكان اإلستنتاج أنه...

بدون كوٌن هذا العالم وما علٌه بالصدفة أو حال من األحوال ت ال ٌمكن بؤى

 و األصل للوجود وهو حكٌم جداً وحً.خالك ه

وضعها  النظرٌات العلمٌة التى حض لذلن حاولنا بنظرة علمٌة بحتة

 الملحدون إلثبات وجهات نظرهم.

 صدد إثبات وجود هللا فهل ٌمكن أن ٌتأتى ذلن علمٌاً؟ ولكننا اآلن فى

خلمه ووضعه  لم ألنه هو الذى.. أن هللا هو فوق العِ .الحمٌمةفً 

Supernatural  العلمٌة او المعادالت لذلن ال ٌمكن تفسٌر وجود هللا بالنظرٌات

 الرٌاضٌة.

 ألنه ال ٌمكن أن نعً تماماً هللا ألن ما ٌفهمه اإلنسان هو ما ٌمكن أن  والً...أ

  الؽٌر محدود.ٌنحصر داخل عمله وذلن ٌتنالض مع تعرٌؾ هللا

  ً ال ٌستطٌع أن ٌفسر كل  ...العلم هو فمط وظٌفة من وظابؾ العمل ...ثانٌا

فمثبلً العلم والمعادالت الرٌاضٌة ال تستطٌع مثبلً أن تشرح األخبلق  ...شا

 نهم موجودٌن طبعاً.أو الشعر... مع أالفن  أوالجمال  أو

ا ال ٌفسر بالمعادالت كن ما هو خارجهمفالعلم ٌتعامل مع المادة والطالة ول

 العلمٌة.
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  ً  . فمثبلً:..ضاً لها تخصصها ومجالها... فإن العلم وأدواته أٌثالثا

ونفهم الطبٌعة  .والخلٌة بالمٌكروسكوب.. ...نحن نرى األجرام بالتلسكوب

فؤنت ال  ونفهم لواعد اللؽة بالنحو وهكذا... ...والحركة بالمٌكانٌكا ...بالفٌزٌاء

لكونه  ـتستطٌع مثبلً أن تمسن بالتلٌسكوب العظٌم الدلٌك جداً وتفترض أنه 

 ٌمكن أن تُفهم به لواعد اللؽة العربٌة؟! ـبالػ اإلبداع 

هذا ال ٌجعلنا مثبلً نفهم  ...هكذا أٌضاً مهما أوتٌنا من مفاتٌح للعلم والدراسة

. هكذا فإن هللا ..بٌن أٌدٌنا ت التىلهذه العلوم وهذه اإلمكانٌاالروح ألنها ؼٌر خاضعة 

نعرؾ بها هللا  .. ولنعتبر اإلٌمان هو الوسٌلة التىروح وطرٌمة فهمه هى اإلٌمان.

 مثل التلسكوب بالنسبة لؤلجرام السماوٌة.

أؼلبها  .. فتصرفاتن الٌومٌة فىلٌس بالشا البعٌد عنن. ـ عزٌزى ـواإلٌمان 

ً خالصاً. فؤنت تذاكر ألنن تإمن أن هذا سٌجعلن  ..مبنٌة على إٌمان ولٌس علما

 .. فربما تمرض فىذلن. التجربة لد ٌمودانن إلى التشكن فىمع إن العلم و ...تنجح

وربما الؽش هو األسلوب  ...جزء لم تمرأه ... وربما ٌؤتى اإلمتحان فىٌوم اإلمتحان

ً  واسطة هى التىوربما ال ...األفضل ر فى سوؾ تستم تؽلب... ولكنن إن كنت أمٌنا

 ألنن تإمن أنها الوسٌلة للنجاح. المذاكرة

ومثبلً إنتظارن لوسٌلة مواصبلت معٌنة فى مكان معٌن، ذلن ألنن تإمن أنها 

 .ستؤتى فى هذا المكان

ً  ...جٌناتن فاإلٌمان شا سامى مدموج فى  ...وإن لاومته تظل حزٌناً مشوشا

لحاد هو عدم اإلٌمان بل . فلٌس اإل..بل أن حتى الملحد له إٌمان ولكن من نوع خاص

 هو اإلٌمان بعدم وجود هللا.

بل  جود هللا لكنها ال تثبته علمٌاً أو رٌاضٌاً...لذلن فإن العلوم عامةً تشهد لو

ذلن ألن هللا ال  ..م ملحد واحد إستطاع أن ٌثبت عدم وجود هللا علمٌاً.والٌوجد عالِ 

 .فىعته بالعلم ال باإلثبات وال بالنٌمكن التعرؾ على طبٌ

لم ٌشهد . فالعِ .بداً.كن هل هذا معناه أن الِعلم ٌكون فى ممابل اإلٌمان؟ أول

ً أكثر وأكثر تثبت وجود هللا كما  لوجود هللا وخاصة كلما تمدم أكثر أظهر براهٌنا

 سنتعرؾ من خبلل هذا البحث.
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 نجٌب على سرد عشر براهٌن تإكد وجود هللا، دعونا أوالً  لبل البدء فى

 سإالٌن هما األشهر فى هذا المجال.



 أعلم ..فعٌن البشر ال تستطٌع رإٌته ر مرئى...طبٌعته هو روح وغٌ هللا فى .

اإلنسان آلٌة أخرى ؼٌر العٌن تتناسب  ستمول إذاً لماذا لم ٌخلك هللا فىأنن 

 ورإٌة هللا؟

فبه تتعرؾ على  ..هو خلك ذلن بالفعل وهو ما ٌسمى اإلٌمان.سؤلول لن بل 

 هللا بل وتراه.

 فلم ٌدخلوا إطبللاً  ...م وحواءلمد كان هللا ظاهراً جداً ومسموعاً بوضوح آلد

ن رفضوه ولكن هم مَ  ...هذه التشكٌكات ألنه كان ٌكلمهم وٌتعامل معهم فى

 وجعلوا الخطٌة ؼشاوة على عٌونهم تحجب رإٌته.

.. فلتخلع عنن إذاً سؤلول لن سإال أكثر من رابع. ...ستمول وما ذنبنا إذاً؟

هذه الؽشاوة برفضن للخطٌة وعندبذ سترى هللا وتسمعه كما كانوا  عزٌزى

 هم من لبلن وكما ٌحٌا المدٌسٌن اآلن.

 .تمول ولكن ذلن بطرٌمة ؼٌر س ..هللا ٌظهر نفسه بأفعاله وخلٌمته من حولنا

 طرٌمة مباشرة ٌمكن رصدها.رٌد أ مباشرة...

أن هنان حولنا أشٌاء كثٌرة نتعامل معها ونإمن بوجودها  هل تعلم صدٌمى

 جداً رؼم أنه لم ٌرها أحد بل وٌستحٌل أن ٌراها؟

ألنن عندما ترى شٌباً  ...الذرة وما بها من إلكترون لم ٌره أحد لط ...فمثالً 

بما أن اإللكترون . و..ٌجب أن ٌسمط علٌه ضوء وٌرتد لعٌنن حتى تراه

مسافة ما ٌمع علٌه  اولة رإٌته تحت المجهر االلكترونىسرٌع جداً فعند مح
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الضوء ٌكتسب سرعة أكبر وٌترن مكانه حتى أنه ولت وصول الضوء 

 لعٌنن ٌكون لد ترن مكانه فبل تراه.

ً ضوبٌة كٌؾ تراها؟ أنت تإمن  كذلن األجرام السماوٌة التى تبعد عنا سنٌنا

 لها إما ألن ؼٌرن رآها او ألنن ترى أفعالها.بوجود هذه ك

 Alfred Jules Ayerد. جنشتً ود. الفرٌد آٌر  ولد لدم الفٌلسوؾ األلمانى

أن ما ال ٌمكن رصده ال ٌمكن لبوله  م...9ٕٓٔفى سنة   (1989 - 1910)

وهو ما سمى بالفلسفة الوضعٌة المنطمٌة إال أنهم هما أنفسهما تراجعا عن 

 م لعدم صحتها.9٘ٓٔنة هذه النظرٌة س

 ألنه ٌعلم ـفاهلل  ...المسٌحٌة جابة على هذا السؤال أبداً إال فىال تكتمل اإل 

د إرتضى أن ٌتجسّ  ـ تالة لرإٌته وألجل حبه البل نهابىطبٌعة اإلنسان المش

 حتى نراه ونعرفه ونفهمه ونصحح صورته عندنا بعد أن شوهتها الخطٌة.

  فمد ظهر بالفعل  .لنا سٌنهً المضٌة؟ أبداً..هل تظن عزٌزي أن ظهور هللا

 لكنهم صلبوه، وكان ظاهراً آلدم وحواء لكنهم رفضوه، وكان ظاهراً لشعب

 بنى إسرابٌل لكنهم أنكروه.

لو كان هللا ظاهراً بشكل دابم فى مكان ما فى هذا العالم  ،صدلنى عزٌزى

 ولكن هللا ..ه.لكان أول ما فعله البشر أنهم سٌحاولون التخلص من مثبلً...

للب كل واحد منا حتى ٌراه األعمى  فضل أن ٌكون ظاهراً باإلٌمان فى

 وٌتبلمس معه العاجز وٌصل إلٌه الممعد أٌضاً.

من رحم هذه عندما نخرج  ...األبدٌة ستأتى ساعة وسٌراه الجمٌع وذلن فى

 واحد مإمن .. كمثل جنٌنٌن توأم فى رحم أمهما...الحٌاة إلى ما هو خارجها.

  ..واآلخر ملحد.
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 فمال األول ألخٌه: متى نخرج من هذا الرحم ونرى أمنا؟ ـ 

 رى ؼٌر هذه بل وال توجد أم فىفمال الملحد: ماذا تمول؟ ال توجد حٌاة أخـ 

 انتظارنا. 

كلنا وشربنا وبسببها نحٌا فٌجٌبه أخوه المإمن: بل هى مصدر حٌاتنا وأـ 

 ونتحرن ونوجد.

 ال أعرؾ إال ما أراهفٌمول الملحد: أنا ـ 

طلك من هذه الحٌاة لنرى هللا الذى ٌحتوٌنا فى داخله ٌوم ونن هكذا سٌؤتى

 بنا وٌتفاعل معنا وٌنتظرنا بالخارج. وٌعتنى



 .فنحن ال نستطٌع أن نسؤل من أوجد أصل  ..تركٌبة السؤال غٌر صحٌحة

 . تماماً كما أنن ال تستطٌع أن تسؤل:..الوجود

نحدد على  ـ ماذا ٌوجد شمال المطب الشمالى؟... فالمطب الشمالى هو الذى

 أساسه ما هو الشمال وما هو الجنوب.

فالسكر هو مصدر الحبلوة ولم ٌكتسب  ى جعل السكر مسكراً؟...أو ما الذـ 

 هذه الصفة من آخر.

 فالماء هو مصدر البلل ولم ٌبله شا. ...الماء؟ ـ وكذلن ماذا بلَّ 

 ... فالنور هو المصدر.و ماذا أنار النور؟ـ أ

  ...فذلن ٌشبه أٌضاً طفبلً ٌتفرج على مسرح العرابس

 ٌحرن العرابس؟  ـ فٌسؤل: َمن الذى

 فنجٌبه: هو الشخص فبلن بالحبال والخٌوط. 

 ٌحرن فبلن بالخٌوط والعرابس؟  ن الذىفٌسؤل: ومَ 

 ب من اإلجابة.بالتهرّ  . فبل ٌفهم وٌتهمنىهو ٌحرن نفسه..فنمول له: 



 العلم وحمٌمة وجود هللا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

99 
 

 ن كان لبله... وذلن ألن هللا فنبحث مَ  ...ال نستطٌع أن ندخل هللا داخل الزمن

 خلك الزمن وهو خارج هذا الزمن. هو الذى

... فهو و ٌملأن الزمن شا مخلوق ٌمكن أن ٌزٌد أولد أثبت أٌنشتاٌن كٌؾ 

ً نسبى.. . أما ..بل زمن عنده فهو موجود ببل بداٌة وال نهاٌة. أما هللا فأٌضا

 الزمن فله بداٌة وله نهاٌة.

 :ونستطٌع أن نمثله باآلتى

زمن  ىمحاضرة ألشخاص، هو بالنسبة لهم ٌتكلم أمامهم ف إنسان ٌلمى

وإن كان هنان أحد الحاضرٌن لد لام من ولت للٌل وخرج من .. الحاضر.

وإن كان هنان .. .للجمٌع فى زمن الماضى ركب سٌارته فهو بالنسبةالماعة لٌ

دخل بعد، فهو إذاً شخص ثالث تواً ٌصعد السلم لٌدخل المحاضرة ولكنه لم ٌ

 زمن المستمبل. بالنسبة لهم فى

أن هنان شخص خارج هذه الماعة ٌنظر من فوق عبر  ىولكن تخٌل مع

نى كله، فهو ٌرى المحاضر ٌتكلم فى زمن الحاضر والشخص السمؾ والمب

الحاضر  لذى رحل فى الحاضر أٌضاً والشخص الثالث الذى ٌصعد السلم فىا

 مامه وال ٌوجد عنده زمن مثلنا... فجمٌع األمور حاضرة أأٌضاً.

 ولهذا المسبب ٌجب  ...ننا موجودٌن فٌجب أن ٌكون لنا سبببالمنطك بما أ

 وهذا األخٌر ٌجب أن ٌكون له مسبب وهكذا... ...أن ٌكون له مسبب

ٌد بداٌة، إذاً ال ٌوجد مسبب تمرٌنا هكذا إلى ما ال نهاٌة دون تحدسفإذا ا

وهكذا فنحن ؼٌر  ..فبل ٌوجد ما سببه وال ما سببه هذا المسبب. أصلى...

 موجودٌن.

واجب الوجود لم ٌوجده  معادلة ٌتعٌن وجود سبب أصلىولكن لتستمٌم ال

م وٌسمٌه علة به علم الكبل. وهذا ما ٌستوج..بل هو األصل او المصدر ...شا

 و واجب الوجود وال سبب له.كل شا أ
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 ملٌار سنة. 377ٖٔـ ٌجمع العلماء بؤنه ٌوجد نمطة بداٌة للكون وٌمدرونها ب ..

. لبل ذلن لم (..المادة والطالة ـالمكان  ـالزمن ) ومن هنا بدأت الطبٌعة

البدء ؼٌر  ؾ ٌكون هللا "واجب الوجود" كان فى. فكٌ..موجودٌنٌكونوا 

 .وكٌؾ ٌكون له نمطة بداٌة وكان هو عدماً لبلها؟ ...موجود؟

 و ٌكون هللا كابن اء أأٌهما أكثر منطمٌة أن ٌكون هللا هو الطبٌعة الصم

مشخصن له حٌاة وله حكمة حتى ٌخلك هذه المخلولات الحكٌمة العاللة 

ًّ د إنسان عالل حً ٌتعٌن أن ٌكون مَ فوجو ...الحٌة؟ الحكمة وأن  ن أوجده كل

 ٌكون مصدر للحٌاة ولٌس أصم وجامد.

البداٌة كان ٌوجد الكون )الطبٌعة( وهى  إخوتنا الملحدٌن ٌدعون أن هنان فىف

ً فىال ة ومن ثم اإلنسان، وهو ما وجود الحٌاة والكابنات الحٌّ  تى كانت سببا

 .Particles turned into Peopleٌطلمون علٌه  

األصل هنان شا أدى إلى وجود  ولكن أٌهما أكثر منطمٌة، أن ٌكون فى

 البدء كان هنان شخص أدى إلى صنع الشا؟ ىأم أن ف ...شخص

ً أمام مبنى ضخم، واحدهما صنع اآلخر . فهل ..فؤنت مثبلً إن رأٌت إنسانا

ً وهو من بنى أم أن صنع الم األكثر منطمٌة أن ٌكون هذا اإلنسان مهندسا

 صنع هذا اإلنسان عبر ملٌارات السنٌن؟ المبنى هو الذى

 ـٌخبرنا لانون ال "Entropy Lawحالة فوضى " أن الطبٌعة بإستمرار فى... 

فكٌؾ ٌكون  ..و التطور.ى الترتٌب أولٌس إل والتشرذموهى تمٌل لئلنحبلل 

 أنه ٌنحل وٌمبح بفعل الزمن؟ أىهللا بهذه الصفات 

ً للمعادالت الحسابٌة، فهبل أن هذا  ً ما وفما و لط لم ٌكن الكون سٌفنى ٌوما

 . فهل سٌنتهى هللا؟أزلٌاً ولن ٌكون أزلى..
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حث فٌها اإلنسان على جواب ٌمسمها علم النفس، وفماً ٌب ىإن األمور الت

رابد علم النفس William James (1842 - 1910)  ولٌم جٌمسللفٌلسوؾ 

األصلٌة هى األمور فاألمور  …الحدٌث، إلى أمور أصلٌة وأمور ؼٌر أصلٌة

ً فىٌجب أن ٌبحث فٌها اإل التى ً شخصٌا  ..حٌاته. نسان وٌتخذ منها مولفا

ال ٌهم كل إنسان أن ٌبحث فٌها لٌتخذ منها مولفاً  أىاألصلٌة واألمور ؼٌر 

 خاصاً.

 فما هى إذاً مواصفات األمور "الخٌارات" األصلٌة؟

 ٌجب أن تتخذ منه مولفاً شخصٌاً إذا كان: أى ٌكون األمر أصلى

ًً ـ ٔ  .خٌار ح

 .خٌار حاسمـ ٕ

 .خٌار مفروضـ ٖ

وجود هللا من عدمه ألنه أمر  الصفات بإٌجاز تصؾ لضٌة البحث فى وهذه

 ى "حً"، وٌرتبط به مصٌرى الدنٌوى واألبدىالٌوم بنمط حٌاتىٌتعلك 

 فٌه بالفطرة "مفروض". أستطٌع أن أهمله أو ال أواجه نفسى"حاسم"، وال 

م الوراثة عالِ ، James Watson (1928) جٌمس واطسونفٌمول مثبلً 

"إن المفاهٌم   DNA ـٌة الإلكتشافه بن األشهر والحابز على جابزة نوبل

 .جٌنات اإلنسان منذ نشؤته" األخبللٌة مدموؼة فى

ربٌس اإلتحاد  ،Robert Winston (1940) روبرت وٌنستونوٌمول 

 سجل فىجزء من بنٌتنا النفسٌة وأنه م البرٌطانى لتمدم العلوم "الحس الدٌنى

 جٌناتنا".
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 Michael Shermer (1954) - Skeptic ماٌكل شٌرمروٌمول 

Americanإن  ..."ربٌس تحرٌر مجلة "الشكان األمرٌكى، فٌلسوؾ و"

 .مزروع فٌنا منذ والدتنا" ور بثنابٌة الجسد والروح أمر فطرىالشع

، أستاذ علم النفس بجامعة ٌٌل Paul Bloom (1963) بول بلوموٌمول 

 ثنابى )جسد وروح( دُفع فى جٌناته"إن اإلنسان كابن  الٌات المتحدةبالو

وهذا  مؽادرة الجسد الفانى...تحٌا فٌها الروح بعد  اإلٌمان بحٌاة أخرى

 اإلٌمان هو أصل الفطرة الدٌنٌة".

 ٕٗٓٓأكتوبر  ٕ٘ عدداألمرٌكٌة  Timesمجلة ال  مثبلً ما دفع  وذلن

كإكتشاؾ مذهل للعالم، حٌث تبرهن  ن األلوهٌة"جٌ "إكتشاؾلكتابة عنوان 

 وهو الممال الذى VMAT2بوجود جٌن باإلنسان ٌدفعه لئلٌمان وما ٌعرؾ بـ 

 ربٌس مركز أبحاث ،Dean Hamer (1951) كتبه العالم الكبٌر دٌن هامر

 للسرطان بالوالٌات المتحدة. الجٌنات بالمعهد المومى

"The God Gene." Times 25 Oct. 2004: Cover pag. Web. 
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ً من البٌبة. ومن  فالفطرة هى شا مدموج فى جٌنات اإلنسان ولٌس مكتسبا

ن تماوم هذه . لذلن فؤنت ٌا مَ ..ضمن هذه الفطرة هى البحث عن وجود هللا

 الفكرة، أنت تنالض عملن.

ً فً  لذلن فكل الدٌانات والفلسفات بل وكل العلماء والفبلسفة تجد لهم مولفا

األثار لد  ىف". ولد لال أحدهم ..ضٌة محورٌة وأصلٌةهذه المضٌة ألنها ل

و ببل لصور... ولكنن ٌستحٌل أن تجدها ببل ببل مسارح أتجد حضارات 

أودعه هللا فٌنا لنبحث عنه  هللا هو أمر فطرى. ذلن ألن البحث عن ..معابد

 وتستمٌم حٌاتنا.

هل سؤلت نفسن من لبل لماذا ٌتمبل الطفل هذه الحمٌمة ببساطة وتلمابٌة بل 

 ؟ رٌحٌةوأ

 "إنىلوله  فى René Descartes (1596 - 1650) دٌكارتبل وجزم 

 . "أكثر سعادةمتٌمن أن اإلٌمان بوجود هللا ٌجعل من اإلنسان كابناً 

ال ٌستطٌع أال ٌتخذ مولفاً شعورٌاً وحاسماً تجاه وجود  هكذا فاإلنسان الطبٌعى

ً بالفطرة ن ٌنكرون وجو. حتى أنن تجد مَ ..عدمه هللا من د هللا ٌمٌلون أحٌانا

ماد بالسحر والكابنات البحث عن وجود الكمال وما وراء المادة إلى اإلعت فى

 الفضابٌة.

هللا من عدمه ال  ، فهم ٌمولون أن وجودAgnosticism  أما عن البل أدرٌٌن

منتصؾ  واألدلة متكافبة علمٌاً... لذلن فنحن نبمى فىلم ٌمكن برهنته بالعِ 

 .أى ال ندرى ...الطرٌك

 .حذر..ا.. ولكن عزٌزى.

 لمد أشرنا أن هذا خٌاراً أصلٌاً ٌجب أن تتخذ منه مولفاً لحٌاتن. ـ ٔ

كل  فإن األدلة ؼٌر متكافبة بل هى فى هذا المول، ىهنان مؽالطة فـ ٕ

.. كما سبمنا وشرحنا وسنستكمل بإذن .حتمٌة وجود إله إلىاألحوال تشٌر 

 هللا.

ً ٌسمى ـٖ  - Blaise Pascal (1623 "رهان باسكال" ...أسوق لن رهانا

إذا كنت تإمن بوجود هللا وعشت ومت ثم إكتشفت أن هللا " الذى لال  (1662
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.. فاإلنسان الذى عاش ٌتمى هللا وٌحٌا حٌاة تخسر شٌباً. ؼٌر موجود، فؤنت لم

 حٌاته حتى انتهت.  روحٌة... عاش سعٌداً فى

بعد وفاتن أنه تإمن أن هللا ؼٌر موجود ثم إكتشفت  أىأما إن كنت ملحداً 

أإكد لن أنها ستكون صدمة عظٌمة بل وحتى على  موجود بالفعل، فإنى

 فؤنا ال أظن أنن لد عشتها سعٌداً. .مستوى الحٌاة الدنٌا..



لم خاصةً أن العِ  رم جداً سإالن هذا وهو سإال منطمى...أحت صدٌمى...

 .. ولكن:.تمدم بشكل رهٌب ...بل الخمسٌن سنة األخٌرة ...المبة سنة بالفعل فى

أم أنه ٌمول  ...تطع بعد تخلٌك حٌاة من المادة حتى اآلنلم ٌمول أنه لم نسهل العِ ـ ٔ

أنه لال كلمته أنه ال ال ٌا عزٌزى...  أنه ٌستحٌل تخلٌك حٌاة من المادة علمٌاً؟

 :ٌستحٌل أىٌمكن 

 .تخلٌك حٌاة بالمعمل ( أ

 .إٌجاد شا من ال شا ( ب

 .تؽٌر النوع إلى نوع آخر عبر التطورج( 

 ً  وجٌولوجٌاً. وأثبت ذلن علمٌاً وتارٌخٌاً وحفرٌا

 ٔ، فهذه حمٌمة ثابتة أبد الدهر ولٌس ٕ = ٔ + ٔفؤنت عندما تمول مثبلً أن 

 حتى اآلن وٌمكن أن تتؽٌر مستمببلً. ٕ = ٔ +
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، أنت تتهم المإمنٌن بؤنهم ٌإمنون بالؽٌبٌات ولٌس بما وصل إلٌه ـ اسمح لى صدٌمىٕ

لم لم ٌكتشؾ حتى العِ . فبمولن أن ..وأنت اآلن ترتكب نفس هذا السلون ..لم.العِ 

ً تحت بند  اآلن لكنن مإمن أنه سٌكتشؾ فٌما بعد، أظن أن ذلن ٌندرج أٌضا

 الؽٌبٌات ولٌس ما وصل إلٌه العلم.

 Galileo Galilei      جالٌلٌوعن إدانة الكنٌسة  ...أما عن ما هو معروؾـ ٖ

 وإعدامه ألنه لال علماً مخالفاً لئلٌمان، فنمول: (1642 - 1564)

.. وإن كان ذلن لد إعدام شخصاً بسبب أراءه هذا أمر ؼٌر ممبول وخطؤ. ( أ

أوروبا بها إنحراؾ لٌس بملٌل  ىزمن كانت الكنٌسة ف حدث، فهذا فى

 أدى إلى ظهور اإللحاد الحدٌث.

ً أن  أى من وال ٌوجد بالكتاب الممدس أ ( ب تعالٌم الكنٌسة ما ٌمول دٌنٌا

أن الشمس هى التً  ومسطحة أو األرض هى محور الكون أاألرض 

م رجال الدٌن ولٌس . فما لاله جالٌلٌو خالؾ تعالٌ..تدور حول األرض

 و الكتاب الممدس.تعالٌم الدٌن أ

فهذا ٌخالؾ الكتاب الممدس والمعتمدات الدٌنٌة  ...أما عن عدم وجود هللا مثبلً 

 ولٌس آراء لرجال دٌن بشخصهم.

 نبذة عن مولؾ الكنٌسة من جالٌلٌو. ج( 

   لٌو...جالٌ

المرن  لٌلٌو من العلماء العظماء جداً فىكان جا

نظر الكنٌسة وأتاحت له فرص  وكان ممدراً فى  7ٔـ ال

تجاربه بحرٌة، رؼم أنه أنجب ثبلث أطفال خارج نطاق 

 الزواج ولم تعالبه الكنٌسة أٌضاً.

ٌست مركز دوران هو إدعاءه أن األرض ل الربٌسى إال أن موضوع الخبلؾ

 ولكن هنا نمول: ..المجموعة الشمسٌة. الشمس فىالكواكب و

 Nicolaus Copernicus (1473 - 1543)  كوبرنٌكوس  الراهبلام  ...أوالً 

أٌده    بطرح نفس النظرٌة لبل جالٌلٌو بخمسٌن سنة ولم تعالبه الكنٌسة، بل 

 البابا آنذان.
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 Pope الثامنالبابا أوربان  م أبدىٙٔٙٔسنة  أول ُمحاكمة لجالٌلٌو ثانٌاً...

Urban VIII (1568 – 1644)  بإعجابه بكبلم جالٌلٌو إال أنه طلب منه عدم

. وحتى اآلن ..ربط ذلن بالكتاب الممدس ألن الكتاب الممدس لٌس كتاب علم

 لٌس هنان مشكلة.

له أن م كتاباً ٌشرح نظرٌته وأضاؾ فٌها لوٕٖٙٔكتب جالٌلٌو سنة  ثالثاً...

عى البعض أن دّ .. وهنا إالكتاب الممدس. فىهذا ال ٌتعارض مع ما جاء 

رؼم أنه هو  ...الكتاب الممدس معاِكسة لما جاء فىبنظرٌة  جالٌلٌو ٌنادى

 نفسه أكد عكس ذلن ولال ال بل لم ٌمل الكتاب الممدس عكس ما ألول.

لام أعداءه الشخصٌٌن بإدعاء أنه ٌنالض الكتاب الممدس أمام  أخٌراً...

ولد ؼضب البابا  ..م بالسجن.ٖٖٙٔالمحكمة وأدى ذلن إلى الحكم علٌه سنة 

أوربان الثامن لهذا الحكم ورفض التولٌع علٌه وسعى لتخفٌفه، فُحِكم علٌه 

حٌاته  و حتى ٌُسجن وبمى حتى آخر.. وأبداً لم ٌُعدم أبتحدٌد اإللامة فمط.

. وهذه الكتب منها نُسخ بخط ..ٌكتب أبحاثه وٌحصل على ما ٌرٌد من مراجع

مازال موجود وهو لٌس  ... بل أن لرار حكمه األصلىٌده مازالت موجودة

 ..م.8ٖٙٔسخ الكتب هذه ترجع لسنة ون. ..حكماً باإلعدام بل بتحدٌد اإللامة

 م؟!ٖٖٙٔسنة  فى عدمالبعض أنه أُ  ىعم وٌدّ 8ٖٙٔفكٌؾ ٌكون كتبها سنة 

 م.ٌٕٗٙٔناٌر سنة  8 وتوفى أخٌراً بالحمى فى

م ثم سنة 7ٔ8ٔسنة  ىهتمت الكنٌسة بطباعة كتبه وصرحت بذلن فولد ا

و، فهو ال ٌنالض الكتاب كتاب لجالٌلٌ أىم بموافمتها على طباعة 7ٗٔٔ

 شا. الممدس فى

ً إلى جنب وأن العِ  صدلنى عزٌزى ال ٌنالض لم واإلٌمان باهلل ٌسٌران جنبا

ٌنالض هللا ألنه  ان تمدم علمىولن ٌكون هن ..شكل من األشكال. بؤىإحداهما اآلخر 

ً بعد ٌوم ٌبرهن العِ  لم وجود لط لم ٌحدث لبل ذلن ولن ٌحدث، بل بالعكس ٌوما

 وعظمة الخالك.

)ممال  "أعمىأعرج والدٌن بدون علم العلم بدون دٌن ... "أٌنشتاٌنوكما لال 

 (.9٘ٗٔنشور سنة العلم والدٌن الم
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، وبعد أن أجبنا على خمسة من أشهر األسبلة، دعنا نسوق اآلن عزٌزى

ما سؤلوله سبك وأن  اآلن سؤكون مكرراً ألن وجود هللا... وأري نفسى البراهٌن على

"، ثم Argumentsلذلن سؤسوق عناوٌن البراهٌن ".. هذا البحث. تكلمنا عنه فى

نالشت هذا  وأطلب منن الرجوع للصفحات التى.. كتب بإختصار تحت كل عنوان.أ

 هذا البحث. ىالعنوان من لبل ف
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  Ontological Argument 

االً فٌبحث عن فهو ٌرى أمامه جم ..وهو أن اإلنسان بالفطرة ٌبحث عن هللا.

. ثم ٌرى الكون ..أن من المإكد وجود الجمال األعظم لنوٌو جمال أكثر ثم أكثر...

 ى طبٌعىفالبحث عن هللا هو أمر بدٌه المتسع وٌبحث عن البلمحدود، وهكذا...

 ٌنى.ج

ً موجود". دٌكارتولد ألر   ..مبدأ أن "ما ٌحتاجه اإلنسان بالفطرة هو حتما

و دلٌل أن هنان لماء رؼم عدم معرفته بوجود الماء... لهمثل بكاء الطفل إلحتٌاجه ل

فمد عرؾ الطفل بالفطرة أن هنان ماًء رؼم عدم  ..لٌشبع ظمؤ هذا الطفل. حتماً للماء

 .. وهذا هو البرهان الوجودى.رإٌته له.

... فإن العمل البشرى بل وٌإكده أن كل ما ٌتصوره اإلنسان هو أٌضاً موجود

ً لم ٌره أ طلبت منن أن تتصور  . فمثبلً إذا..و ٌعرفه من لبلال ٌستطٌع تخٌل شٌبا

كال ووظابؾ عملن لد رآها مخٌلتن من أش شكل كابن فضابى فحتماً سوؾ تكونه فى

الرأس ولونه له عٌون وذٌل وأنوار فى فمثبلً لد تفكر أن  ..و لابل لتصورها.من لبل أ

 ن بذلن شكل مخلوق ؼرٌب.ضر بدالً من لون بشرتنا... وتُكوّ أخ

.. من فكرن ولم تبتدع شٌباً ؼٌر موجود. ولكن كل هذه العناصر هى مؤخوذة

كن عناصره كلها لد رأٌتها من ل صحٌح المخلوق الذى تصورته لم تره لبل ذلن...

 فعملن ال ٌستطٌع أن ٌخرج خارجها. لبل...

مختلؾ المعتمدات لهو دلٌل على وجوده  كذلن تصورات البشر لآللهة فى

 فكٌؾ لام عملنا بتخٌله؟ جوداً..... فهو إن لم ٌكن موفعبلً وإحساسنا به داخلٌاً.

Argument of Morality

ً ٌمجد الخٌانة؟ هل ٌمكن أن تتخٌل معى من لٌمة تعذٌب  ... أو ٌُعلىمجتمعا

.. نحن جمٌعاً كبشر بالطبع ال. ...ن لاموا بالفرار من المعركة؟و ٌكرم مَ أ ...األطفال؟

 ال ٌفسره العلم. معنوى نتشارن فى األخبللٌات التى هى شا
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كل  ى العام فى كل البشر فىأودع اإلنسان هذا المانون األخبلل ىن الذفمَ 

البشر صورة  بد من الُمشِرع األعلى الكامل فى صفاته الذى أودع فىال ...العصور؟

 ضمابرهم.  ىأخبللٌة تكون شاهدة له ف

ٌبؽض اإلنتمام وذلن بالرؼم من أن اإلنسان ٌمٌل إلى اإلستسهال، إال أنه 

برؼم أن هذا ٌكلفه وال  واإلٌثاروٌبجل إحترام الكبٌر  ...بالرؼم من أنه هو األسهل

 ٌفٌده.

و علمٌة مادٌة محسوسة بل أن المبادئ لٌس لها معادالت حسابٌة أكذلن هذه 

 المخ. ىف أى الجزء الؽٌر مربىواضعها أشبه بالعمل بالنسبة للمخ 

for Reason Argument

 اإلثبات بالنفى: ( أ

و أن ٌكون هنان فإن الخلٌمة إما أن تكون أزلٌة أو أن تكون لد َخلمت نفسها أ

 ن خلمها وهو "هللا". مَ 

لد أثبت العلماء إستحالة أزلٌة الكون )راجع الباب األول(،  ـعلمٌاً  ـبما أنه 

ً الخالوكذلن إستحالة أن ٌكون الكون لد كوّ  ك ٌجب أن ٌكون ن نفسه ألن منطمٌا

 موجوداً لبل المخلوق، فكٌؾ ٌكون الكون موجوداً لبل أن ٌخلك نفسه؟!

مستحٌلٌن، إذاً فلٌس هنان حل إال وجود  فبما أن اإلحتمالٌن األول والثانى

 خالك للكون هو أسمى منه وخارج حدوده.

 ...ًٌجب أن ٌكون هو ؼٌر محدود. فإن كان الكون محدودا 

 ٌؼٌر مبتدئ. أىٌجب أن ٌكون خالمه ببل بداٌة  ...ةوإن كان الكون له بدا 

 ع للزمن... ٌجب أن ٌكون هو ؼٌر زمنىوإن كان الكون خاض. 

 ٌجب أن ٌكون هو ثابت وؼٌر  فى حالة تؽٌٌر...الكون  وإن كان كل ما فى

 مستحٌل.

ؼٌر المحدود ؼٌر  عبَر عنه بمول المداس الؽرٌؽوري "ؼٌر الزمنىوهو ما ٌُ 

 ".مفحوص...المستحٌل ؼٌر ال
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 لانون السبب والنتٌجة:  ( ب

فبما أنه  ..إال العدم. ى. ومن العدم ال ٌؤت.لكل مسبب ٌوجد سبب سابك له.

إذاً كان ٌسبمه مسبب لهذا الكون بحسب ما ٌفرض علٌنا  ٌوجد كون ولٌس عدم...

 المنطك وعلم الكبلم.

 :Principle of congruity مبدأ اإلتفاقج( 

 ...شرح كل األشٌاء بطرٌمة متكاملة ومتمنةاألفضل هو ما ٌستطٌع 

The Best is the One which best explains everything in a coherent 

manner. 

"، هو تعبٌر ٌطلك على المعتمدات Worldwide viewرإٌة كونٌة " فؤى

والعمٌدة األصوب هى التً تستطٌع أن  عامة... ٌجب أن تجٌب على أربعة أسبلة...

 ..."Coherentاألسبلة جمٌعاً بطرٌمة متكاملة ومتجانسة ومتمنة " ر هذهتفسّ 

 Moralityـ األخبلق     The Origin  األصلـ 

 Destinyـ المصٌر    Meaning  المعنى والهدؾـ 

... فاألخبلق هى ن كل شا لذلنفاإللحاد ٌمول أن ال شا هو األصل ولد كوّ 

لذلن  ...ضابط بل هو ولٌد المجتمع أىٌتحلى به المرء لكن ال ٌوجد علٌه  شا نسبى

 فبل معنى للحٌاة وال هدؾ منها ألن المصٌر هو الموت والفناء.

ً لهذا المعنى السطحى التشاإمى ولكن  ..رإٌتهم.والمنفر للحٌاة، فهذه  فخبلفا

بمعنى إذا كان ال  ...متناسمة؟ أى" Coherentمنطمٌاً ما ٌهمنا هو هل هذه الرإٌة "

موت مثبلً وال دٌنونة، فلماذا تتمسكون باألخبلق وحموق اإلنسان ٌوجد حساب بعد ال

 لٌم وعدم الكذب والشهادة الزور!.والمرأة والتع

. ..ستمول لد ٌكون ذلن لتنظٌم الحٌاة ولٌس بالضرورة للمصٌر والحساب

فلماذا إذاً  ن الحٌاة لٌست لها لٌمة وال معنى...ولكن هنا فجوة أخرى إذ أنهم ٌرون أ

 ٌا فٌها وتكون هنان لٌمة لحٌاتنا؟...ن بمبادئ معٌنة حتى نحلى التمسّ الحرص ع

 .نهج ؼٌر مرٌح بل واألهم ؼٌر منطمىنه مـ أ ـ صدٌمىآسؾ 
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.. فؤصل الكون هو هللا الخالك... أما اإلٌمان بوجود هللا فٌجد تفسٌراً لكل ذلن.

ً  ن حولىمن الحٌاة أن أحٌا سعٌداً معه ومع مَ  وهدفى على صورته ألننا جمٌعا

وذلن حتى نتهٌؤ  ... وأخبللٌاً، لمد طلب مننا هو أن نحبه ونحب بعضنا بعضاً...ومثاله

 ختٌاراتنا.بدٌة أكثر سعادة بحسب أمانتنا فى حٌاتنا واأل

 ولن أن تختار بٌن المنهجٌن..

Argument from Natural Laws 

 لٌس كل ما ال ٌرى غٌر موجود: ( أ

وحتى اآلن فالذرة  فمدٌماً كانت البكترٌا ؼٌر مربٌة وكذلن مكونات الهواء...

لم ٌراها أحد وكذلن اإللكترون، بل أنه ٌستحٌل أن ٌراها أحد ألن بمجرد 

تسلٌط الضوء على اإللكترون ٌكتسب فوتونات تتحول لطالة حركة فٌؽٌر بها 

كذلن  ..على وجوده.. ولكنه موجود ألننا نستدل ..مكانه فبل ٌمكن أن تراه

 فاهلل خالك هذا جمٌعاً لد ال نراه ولكنه موجود.

 الطالة / المادة ال تفنى وال تُستحدث من العدم: ( ب

لذلن فوجودها من العدم ٌتطلب وجود خالك فوق هذه األنظمة الطبٌعٌة. 

 و الطالة.مة الكون أفوجود هذه الموانٌن وحدها لٌس كافٌاً لخل

 :Entropy Lawلانون الفوضى  ج( 

فإن  ..الشا المنظم ٌمٌل إلى الفوضى والتشوٌش ال إلى الترتٌب والتجمٌع.

سترجع فتجدها لد تحلل منها  مثبلً سٌارتن تحت بٌتن لزمن طوٌل...تركت 

ولكنن مستحٌل أن تجدها لد تحولت إلى  ..أجزاء وصدأت أجزاء أخرى.

بل للتخلؾ  ...فالطبٌعة ال تمٌل للتطور والرلى ..سٌارة أخرى آخر مودٌل.

 تدرٌجٌاً.
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Scientific Arguments 

أحد  Antony Flew (1923 - 2010) أنتونى فلووهنا ألتبس من كلمات 

فهو  ..حٌاته. اعترؾ بوجود هللا أخٌراً فى المرن السابك... الذىفى زعماء اإللحاد 

 جعلته ٌإمن بوجود هللا: أن هنان خمسة حمابك علمٌة هى التىٌمول 

 الباب األول بإستفاضة. الكون له بداٌة ونشؤ من عدم... ولد شرحنا ذلن فى 

 .الطبٌعة تسٌر وفك لوانٌن ثابتة مترابطة 

 " نشؤة الحٌاة بكل ما فٌها من دلةFine Tuning )نظرٌة الضبط الدلٌك( "

كل ما بها له هدؾ محدد ال ٌمكن  أى" Teleological Argumentوؼابٌة "

 ة.أن تنشؤ من مادة ؼٌر حٌّ 

  الكون بما فٌه من موجودات ولوانٌن ٌهٌا الظروؾ المثلى لظهور ومعٌشة

فبداٌة من حجم األرض وبعدها عن  ..".Anthropic principle"اإلنسان 

الماء بدالً من  دوث المد والجزر وتجدٌد الحٌاة فىالشمس ووجود الممر لح

ً إذا ؼاب ووجود الكواكب التإبا ت للنٌازن هى بمثابة مصدا ىدتها تماما

 ٌحافظ على األرض والحٌاة. العمبللة والؽبلؾ الجوى الذى

  ٌّوراحته وحتى خلمتها ة التً هٌؤها هللا لطعام اإلنسان وشرابه ثم الكابنات الح

ولت طوٌل حتى ٌستخرج منها بتروالً وولوداً بعد ذلن  لبله ودفنها فى

 هكذا...و

 مباشراً للنشاط ال ٌمكن أن تكون نت ٌا للعمل البشرىالمدرات العل ً اجا

 للمخ فمط. الكهروكٌمابى

هذا السٌاق من أمثلة تإكد ما ٌموله  ىوال أرٌد أن أعٌد ما لدمته لبل ذلن ف

كل شا "، وكٌؾ أن Fine Tuningهنا، من أمثلة الضبط الدلٌك " فلو أنتونى

 نسك ونظم متكامل. ل الكون كله فىالدلة حتى ٌعم تناهىمحسوب حساباً دلٌماً م

" Irreducibleو ما سردناه لبل ذلن من التعمٌد ؼٌر المابل لئلختزال "أ

ؼاٌة التعمٌد  ٌمكن تكوٌن مثبلً أجزاء الجسم وأعضاءه تدرٌجٌاً، فهى فى بحٌث ال

 وتعتمد بعضها على بعض حتى تكتمل وظٌفتها.
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لٌون... مرة، : ترلٌون ترلٌون ترٔأن تختل  منظومة ال ٌمكن ىكل ذلن ف

 الحال. وإال تولفت الحٌاة أو فنت فى

هذا الضبط الدلٌك والتعمٌد الؽٌر لابل لئلختزال إنما ٌدالن على أنه ٌوجد 

 " Intelligent Designerلهذا الكون " ىمصمم ذك

"خلك الكون من عدم وهو ٌتمتع بؤلصى توازن دلٌك مطلوب لتوفٌر الشروط 

الحاصل  Arno Allan Penzias (1933) التً تسمح بوجود حٌاة" أرنو بنزٌاس

 على جابزة نوبل.

Cosmological Arguments 

هٌة الدلة والحسابات الدلٌمة التى عرض األرلام الُمتنا وهنا لن أستفٌض فى

حتى ال ٌمل جعلت كثٌر من العلماء ٌشهد لعظمة الخالك ولدرته  لحركة األفبلن والتى

 المارئ.

Anthropic Arguments

ً لن أستط اباتها وعمل الخلٌة وحس DNA ـوصؾ دلة ال رد كثٌراً فىوأٌضا

تناسك بعضها مع بعض...  ىاإلنسان وكٌؾ تعمل ف وعظمة األعضاء المختلفة فى

 بحثنا. ى ذلن كثٌراً فىولد تكلمنا ف

ArgumentsGeological 

ً  د ما هو معروؾ باإلنفجار الكامبرىفكما تكلمنا من لبل ٌوج وهو  جٌولوجٌا

 . وهو عمل هللا..من عدم. .ولت واحد بصورة مفاجبة.. وجود الكابنات جمٌعاً فى

Cambrian Explosion 

Archeological Arguments

ولت محدد دون تدرج  العظمٌة تدل على خلمة اإلنسان فى فالحفابر والهٌاكل

 ... بل ونضٌؾ هنا...كما سبك ودرسنا
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ر العشوابٌة للهٌاكل إذا كان التطور جاء بطرٌمة عشوابٌة، فؤٌن هذه الصو

... مثبلً... إنسان له أجنحه أو ذو ثبلث تكونت لكنها لم تتكٌؾ مع البٌبة؟ العظمٌة التى

 ذو رلبة طوٌلة وذٌل ولرنٌن؟! وعٌون أو أذن واحدة أ

Revelation Arguments

وٌجب أن أشٌر إلى هذا الدلٌل فً النهاٌة مع أنً أعرؾ أن أخً الملحد 

 الحبٌب ال ٌمبله، أال وهو:

وحكٌم، إذاً فهو كامل  أن األدلة تشٌر إلى وجود مصمم ذكى وهو حىحٌث 

 .. لذلن تواصل مع خلٌمته عبر الوحىٌجابٌة.. فهو كامل الحب وكامل اإل..فً صفاته

. فبفحصن إٌاه ستعرؾ كم هو متجانس ومتكامل وٌرلى بالنفس البشرٌة ..الممدس

 ترٌد الحك وتبحث عنه بصدق. ىالت

ُكتب . فكٌؾ ..فوجود الكتاب الممدس بٌن أٌدٌنا لهو أكبر دلٌل على وجود هللا

حٌاة  ة متكاملة رالٌة أثرت فىسنة بطرٌم ٓٓ٘ٔ هذا الكتاب الفرٌد عبر حوالى

ً فىت.. بل ولم ٌكسب كالشعوب وأدت إلى نهضتها. حٌاتهم بل تحملوا من  ـَّابه شٌبا

 .أجله الكثٌر

... تعامل معهم رسالة صادلة سمعوها من إله حمٌمى من المإكد أنه كانت لهم

من  وخلوه لن ألول لن ترابط أجزاء الكتاب الممدس وما ٌإكد أنه هو اإلله الحمٌمى...

 حٌاة البشر. األخطاء التارٌخٌة والعلمٌة... ولكن على األلل تؤثٌره فى

تعامل  الكتاب الوحٌد الذى وهو ر ألوؾ البشر...ى ؼٌَّ فهو الكتاب الوحٌد الذ

عاش  ...تبع منهجه وأحب مسٌحه.. فمن امع أرواحهم لٌنملهم من حٌاة إلى حٌاة.

ً مضحٌاً. ً سامٌا ً ومحبوبا ً محبا ماذا ترٌد أكثر من ذلن حتى لو كنت  ..سعٌداً رالٌا

شخص آخر لٌعلمن أعظم  أو فىكتاب آخر لٌمدم لن  ... على ماذا تبحث فىملحداً؟

 من ذلن؟
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ٌداً عن العلم والمنطك ختام هذا العمل أن تترن هذا الكتاب اآلن بع ىأرجو ف

 طب مع إلهن المحب وتمول مع كثٌرٌن:وتتخا والبراهٌن...
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