هل هلل وجود؟
لهربرت و .أرمسترونػ
هل ٌستطٌع العلم أن ٌثبت وجود هللا؟ من أٌن أتت الحٌاة األولى؟ هل ٌمكننا أن نعرؾ إن كان
هللا ٌملك قوّ ة الفكر؟
ماض
لنواجه هذا السّؤال! هل من المنطق أن نؤمن باهلل؟ هل هللا هو مجرّد أسطورة – ابتكار
ٍ
جاهل خرافًّ ؟ كثٌرون ٌفترضون هذا الٌوم.

الش ّك بوجود هللا
حدث ذلك معً – وأتم ّنى مع القارئ – أردت أن أعرف! أردت أن أتأ ّكد! تساءلت عن وجود
ضا تساءلت عن العقٌدة المضادة للتطوّ ر .لم أسعى إلى دحض أيّ منهما ،إ ّنما قمت فعالً
هللا! أٌ ً
بأبحاث ودرست بعناٌة ال ّدالبل عند كلتا الجهتٌن ،لهذا السّؤال ذو وجهٌن .ألنّ هذا السّؤال هو
البداٌة للحصول على المعرفة .إ ّنه أساس المعرفة!
فً أبحاثً العمٌقة بموضوع هذا السّؤال ،التً بدأت فً القسم األوّ ل من هذا العهد ،أفرؼت
فكري من ك ّل تعصّب أو انحٌاز .بحثت عن الحقٌقة ،إن كانت ما أردت أن أؤمن به أم ال.
هناك إمكانٌّتان ألصل الموضوع – خلٌقة ممٌّزة من خالق ،هللا ،ونظرٌّة التطوّ ر .قد أصبح من
المألوؾ فكر ًٌّا قبول عقٌدة التطوّ ر .فقد حازت على القبول العلمً وال ّتعلٌم العالً .ح ّتى أنّ
شري ّ
العدٌد من مب ّ
الطوابؾ المسٌحٌّة ،قبلوا بها ،ولو بصٌؽة المجهول.
مع ذلك ،ولو من القالبلٌ ،بقى هناك علماء ،مربٌّن ،وجماعات دٌنٌّة أصولٌّة ،كما ومنتمٌن
إلى الٌهودٌّةٌ ،تمسّكون باإلٌمان بوجود هللا.

ال تفترض – إعرف!
ؼٌر أنّ العدٌد من هؤالء ،خاصّة من بٌن األفراد األكثر أو األق ّل المتدٌّنٌن ،بالكاد افترضوا
وجود هللا .لماذا؟ أل ّنهم ببساطة ،تعلّموا ذلك منذ طفولتهم .كان ذلك معتقدهم فً المحٌط الذي
ٌعٌشون به أو ٌنتمون إلٌه .إ ّنما قلٌل منهم أثبت ذلك!

ّ
بالطبع من ال ّناحٌة األخر ،،هناك ربّما الؽالبٌّة العظمى من الذٌن ٌقبلون ال ّتطوّ ر ،على األق ّل
بصفة المجهول ،فقد انجرّوا ببساطة إلى قبول هذه النظرٌّة فً الكلٌّة أو فً الجامعة .قد أصبح
ذلك األمر "ال ّرابج" .لم ٌت ّم تعلٌم المعتقد المقابل ،الخلٌقة الممٌّزة .هم على األرجح ،لم
ٌمتحنوها .فً الكثٌر من األحٌان ،استخدم أنصار هذه ال ّنظرٌّة اإلحتٌال على الصّعٌد ال ّنفسً،
قابلٌن أنّ قبول نظرٌّة ال ّتطوّ ر هو شارة لمكانة علمٌّة ،وال ّ
شك فٌها هو ختم للجهل أو الدونٌّة
الفكرٌّة.
ٌظهر ك ّل هذا أنّ ال ّناس فً اإلجمالٌ ،ؤمنون بما ٌرٌدون ،أل ّنهم ببساطة قد تعلّموا ذلك ،أو أنّ
ذلك قد ت ّم قبوله فً بٌبة مجتمعهم الخاصّ ٌ .رٌد ال ّناس اإلنتماء! فهم ٌتماشون مع فبتهم
الخاصّة .هم ٌؤمنون ،بشكل عا ّم ،بأمر مفروغ منه – دون امتحان أو دلٌل.
ّ
بالطبع ،أنّ ال ّناس ٌؤمنون بشكل عا ّم ما هم مستع ّدون أن ٌقبلوا به .فً معظم
أعرؾ ج ٌّ ًدا
الحاالت ،ال ٌشعر ال ّناس بأيّ إكراه ٌضطرّهم أن ٌرفضوا ما تق ّبلوه فً بٌبتهم اإلجتماعٌة أو
الجؽرافٌّة .كما قال أحد الفالسفة ،معظم التطوّ رٌٌّن المترسّخٌن ٌقبلون النظرٌّة ،بسبب
ممانعتهم وعدم رؼبتهم فً اإلٌمان باهلل.
كما ٌقول الكتاب الذي ٌب ّ
شر بما هو مفروض أن ٌكون كلمة هللا" :ألنّ اهتمام الجسد هو عداوة
هلل إذ لٌس هو خاض ًعا لناموس هللا أل ّنه أصالً ال ٌستطٌع" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل
ّ
تحث
رومٌة  .)٧ :٨ك ّل الوقابع ،ال ّدالبل اإلٌجابٌّة ،التحالٌل المنطقٌّة واإلثباتات فً العالم ،لن
أب ًدا شخ ً
صا كهذا ،لقبول ما ٌش ّكل عكس ما هو منحاز إلٌه .ألنّ التعصّب واإلنحٌاز ٌش ّكالن
ً
حاجزا إلدخال الحقٌقة إلى أيّ فكر كان.

أنا وجدت إثبا ًتا!
عند امتحان الوقابع ،أدركت قسر ًٌّا ،أ ّنه ال دلٌل إثبات لنظرٌّة التطوّ ر .إ ّنها مجرّد نظرٌّة بحتة
– معتقد – إٌمان ،ؼٌر مرتكز على إثبات .رؼم أنّ مناصرٌها المتحمّسٌن ٌدفعون بها إلى
العالم ،كما لو كانت أمرً ا مثب ًتا!
وجدت إثبا ُتا لوجود الخالق ،هللا .وجدت أٌ ً
ضا إثبا ًتا أنّ الكتاب الذي ٌدعى اإلنجٌل المق ّدس،
هو بالفعل ،الكشؾ الموحى م ّمن هو ك ّل ّ
الذكاء وك ّل المعرفة ،ربّ المعرفة وال ّتوجٌهات
األساسٌّة المهمّة ،التً من دونها ،ال ٌمكن لإلنسان أن ٌح ّل مشاكله وٌتج ّنب ش ّره ،أو أن ٌعٌش
بسالم وسعادة وازدهار عالمً ورفاه وفٌر ،هنا على األرض .اإلنسان هو المنتوج الملك
لصانعه .الكتاب المق ّدس هو كت ٌّب ال ّتعلٌمات لصانعنا ،الذي أرسله مع منتوجه.

أي إله؟
ّ
كتب إلًّ ملحد قابالً" :لدٌنا تارٌح العدٌد من األدٌان واآللهة .أيّ إله من هؤالء ت ّدعً أ ّنه إلهك
– وكٌؾ تعرؾ أ ّنه موجود؟"
ّ
ٌستحق إجابة!
هذا سؤال عادل،
نعم أٌّها األصدقاء ،عندي إله.
آلهة بعض األمم قد ت ّم نحتهم على أٌدي رجال ،فً الخشب والحجر ومواد أخر .،آلهة بعض
األدٌان واألفراد قد ت ّم نحتهم من مخٌّلة اإلنسان وتحالٌله الخاطبة .عبد البعض ال ّ
شمس وأشٌاء
أخر ،من ّ
الطبٌعة .ك ّل اآللهة هً مجرّد مخلوقات – ش ّكلها وصنع معظمها اإلنسان ،لذا فهً
أدنى منزلة من اإلنسان.
إ ّنما الذي صنع الخلٌقة – الذي أوجد ك ّل ما هو موجود ،بما فٌها ك ّل الباقً الذي ٌدعى إله خطأ
– الذي خلق ك ّل ما ّدة ،قوّ ة وطاقة ،الذي خلق ك ّل قوانٌن ّ
الطبٌعة وحرّ كها ،الذي خلق الحٌاة
ووهب البعض منها ّ
الذكاء – إ ّنه هللا! إ ّنه أسمى من ك ّل ما ٌدعى "إله" .هو وحده هو هللا.

الخلٌقة هً إثبات هللا!
إ ّنما خالل القرنٌن السّابقٌن خاصّة ،تطوّ ر بٌن الرّجال ال ّرافضٌن هللا فً العالم الؽربً ،مرض
عقلً بما ٌسمّى "رهاب الالهوت (ثٌو فوبٌا)" .ظهرت منذ مبتً سنة تحت العبارة ال ّ
شعبٌّة
ّ
الجذاب "ال ّنقد العالً" .استخدمت هذه ال ّ
شهادة
"الرّبوبٌّة" و"العقالنٌّة" .ث ّم تن ّكرت تحت اإلسم
ال ّزابفة ،كما توحً ،عناوٌن ّ
جذابة مثل "تق ّدم"" ،تنمٌة" و "تطوّ ر" .راقت للكبرٌاء الفكري
لعالم ٌتخبّط فً ظالم روحًّ فً عهد انتشار واسع للمعرفة .خلٌقة من دون خالق.
إ ّنما هذه "العقالنٌّة" المضلّلة ،أخفقت كل ًٌّا فً اعتبار أصل األشٌاء وأصل الحٌاة؛ والٌوم،
األكثر صراحة بٌن الجٌولوجٌٌّن وعالمً البٌولوجٌاٌ ،عترفون أ ّنهم ال ٌعرفون كٌؾ ٌمكن
للحٌاة أن تنشأ من ما ّدة جامدة ،تم ّر من أشكال حٌاة بسٌطة إلى األكثر تعقٌ ًدا ،أجناس مترابطة
نراها من حوالٌنا ،لتصل أخٌرً ا إلى اإلنسان .نظرٌّة المارك عن "اإلستعمال واإلهمال"،
ونظرٌّة داروٌن عن "اإلنتخاب الطبٌعً" ،ونظرٌّات أخر ،أخفقت ووُ ضعت الٌوم جانبًا،

ّ
و"الطفرة" الٌوم تفسّر فقط وجود أصناؾ ال تسمح حالها فً البقاء على قٌد الحٌاة .معارؾ علم
جدٌدة مذهلة .لنفترض اآلن أ ّننا نحصر أنفسنا بالوقابع!
ماذا قرّر العلم ًإذا؟
إكتشاؾ ودراسة الن ّ
شاط اإلشعاعً خالل القرن الماضً ،أثبت أنّ ال وجود أزلً للما ّدة!
ال ّنشاط اإلشعاعً ٌوصؾ كعملٌّة تفسّخ .العمر ّ
الذري ٌفتح آفاق للبحث .بعد اكتشاؾ مدام
كوري عنصر الرادٌوم عام  ،٨٨٩٨ت ّم اإلكتشاؾ أنّ الرادٌوم وعناصر ال ّنشاط اإلشعاعً كما
نعرفه الٌومٌ ،منح إشعاعات باستمرار .هل وُ جدت الما ّدة من األبد؟ لذا الحظ بتمعّن ما تعنً
وقائع العلم المكشوؾ هذا:
الٌورانٌوم هو عنصر نشاط إشعاعً أثقل من ال ّرادٌوم .لدٌه ثقل ذرّ ي من  .۲٨٨،٥بالتحلّل،
ٌمنح ذ ّرة الهلٌوم ،زنة  ،٤تتر ّدد ثالثة م ّرات ،من ث ّم ٌبقى العنصر الباقً الذي هو ال ّرادٌوم،
ال ّزنة الذ ّرٌّة حوالً  .۲۲٦،٤ال ّرادٌوم ًإذا ،هو ببساطة نهاٌة نتاج الٌورانٌوم بعد خسارته ثالثة
هلٌوم ذ ّرة .ث ّم ٌستم ّر التخلّؾ فً ال ّرادٌوم .والنتاج ال ّنهابً لعملٌّة تفكك النشاط اإلشعاعً هذا،
هو عنصر ال ّرصاص .اآل ّن ،تتطلّب هذه العملٌّة ّ
بالطبع ،فترات عظٌمة من ال ّزمن .م ّدة نصؾ
الحٌاة المحتسب لل ّرادٌوم هو  ٨٥٩١سنة – م ّدة أطول بكثٌر للٌورانٌوم.
لقد رأٌت األمر بنفسً ،فً ؼرفة مظلمة من مختبر لألشعّة السٌّنٌّة .فقد وضع جزء صؽٌر من
الرادٌوم على مرآة عند ّ
الطرؾ البعٌد من أنبوب مجوّ ؾ ،ونظرت من خالل هذا األنبوب
بواسطة عدسة مكبّرة نحو ّ
الطرؾ الثانً .ما رأٌت ،تحت هذا التكبٌر ،بدا وكأ ّنه سماء مظلمة
شاسعة واسعة ،مع اآلالؾ من ال ّ
شهب ٌتو ّجهون نحوي من ك ّل ال ّنواحً .فً الواقع ،ما رأٌت
ّ
مضخمة بشكل عظٌم.
هو انبثاق جز ٌّبات صؽٌرة ج ًّدا تنبعث من ال ّرادٌوم،
نعلم ،بناء على ذلك ،أنّ ال وجود لماض أبديّ للما ّدة! عندما لم ٌكن من ما ّدة ،عناصر ال ّنشاط
اإلشعاعً الموجودة الٌوم لم تكن بعد الوقت الكافً لتوضع فً مسارها وتتفكك إلى رصاص.
لو كانت دائمة الوجود ،دون زمن بداٌة مح ّدد فً الماضً ،لكانت فترة "الحٌاة" هذه لعناصر
النشاط اإلشعاعً ،قد وضعت فً مسارها منذ زمن طوٌل .لكانت ك ّل عناصر ال ّنشاط
اإلشعاعً قد تفككت إلى رصاص منذ زمن بعٌد .بما أنّ هذه العناصر توجد لم ّدة سنٌن مح ّددة،
وك ّل الٌورانٌوم وال ّرادٌوم والثورٌوم وعناصر نشاط شعاعً أخر ،فً العالم الٌوم لم تكن فً
الوجود لهذه الم ّدة من السّنٌن ،كان هناك زمن ،قبل م ّدة هذه السّنٌن فً الماضً ،عندما لم
توجد هذه العناصر!

لدٌنا هنا إثبات علمً مح ّدد أنّ الما ّدة لم توجد دائ ًما .لدٌنا هنا عناصر مح ّددة معٌّنة التً كانت
ٌومّا ،منذ فترة طوٌلة ،لم توجد .ث ّم جاء زمن فً ما بعد ،عندما وجدت هذه العناصر .تفترض
تدرجً ،من خالل الحركة الخفٌفة لعملٌّات الطبٌعة
نظرٌّة التطوّ ر أنّ األشٌاء وجدت بشكل ّ
بتدرج! هل
الحاضرة .حاول أن تتخاٌل ،إن استطعت ،شٌ َبا ٌأتً إلى الوجود من ال شًء،
ّ
ٌستطٌع عقلك أن ٌستضٌؾ الفكرة؟
ال أعتقد ذلك .كال ،أعتقد إن كنت منطق ًٌّا ،سٌكون علٌك أن تقبل الواقع الحتمً لخلٌقة ممٌّزة
قوة ما أو أحد ما قام حتمًا بعملٌّة الخلق .هناك سبب لك ّل نتٌجة .وبقبولنا هذه
فورٌّة .وأنّ ّ
سبب العظٌم ،فأنت قد
الحقٌقة المحتومة ،التً ت ّم إثباتها باكتشافات العلم ،عن وجود ذلك ال ّ
قبلت حقٌقة وجود وقبل وجود الخالق – هللا! من أٌن أتت الحٌاة؟ لكن ماذا عن وجود الحٌاة؟
كٌؾ وصلت الحٌاة إلى هنا؟ اكتشؾ العلم بعض األمور عن ذاك الموضوع أٌ ً
ضا.
حكماء األقدمٌن لم ٌعلموا ما ٌوفّره العلم الٌوم .وبال ّتالً ،فقد اُثبت الٌوم أنّ الحٌاة ال تأتً إال
من الحٌاة ،وأنّ ك ّل جنس ال ٌولّد ّإال من جنسه (سفر ال ّتكوٌن .)۲٥ :٨
أعمال تٌندال ولوٌس باستور ،فً مجال البكتٌرٌا والبروتوزوا ،أثبتت أخٌرً ا علم ًٌّا ،م ّرة واحدة
وإلى األبد ،لك ّل هذه المجاالت الصّؽٌرة ،ما أثبته أوّ الً رٌدي مع الكابنات الحٌّة األكبر حجمًا.
ك ّل الخطوات للعلم الطبًّ والجراحً الحدٌث ،والوقاٌة من أمراض جرثومٌّة ،تستند على
الحقٌقة العظٌمة لقانون ال ّنشوء الحٌويّ – أنّ الحٌاة ال تستطٌع أن تأتً إال من حٌاة موجودة
ساب ًقا.
لٌس هناك واقع علمً مثبت بشكل قاطع أكثر الٌوم .ال تستطٌع الحٌاة أن تأتً من ما ّدة مٌتة.
ال ٌوجد ذ ّرة حقٌقة من العلم العتبار وجود حٌاة على األرض ،بأيّ طرٌقة ؼٌر الخلق الممٌّز
من السّبب األساسً األوّ ل العظٌم – هللا – الذي هو الحٌاة والمصدر ال ّنبع لك ّل حٌاة! إ ّنه اآلن
فعلً
مؤ ّكد تمامًا ،تب ًعا لك ّل ما نعرفه من العلم – تب ًعا لك ّل ما هو عقالنًّ – أ ّنه قد تطلّب خلق
ّ
إلنتاج حٌاة من الال حٌاة – العضوي من الؽٌر العضوي .الحٌاة فقط من الحٌاة ،ال ٌمكن ألحد
أن ٌنكر عقالن ًٌّا وجود إلهً ،إال إذا اعتبر أصل الحٌاة من دون خالق ،الذي هو نفسه ،حٌاة!
ٌبدأ الخالق ٌُكشؾ ًإذا ،بالعلم والمنطق ،كاإلله الحًّ – هللا الذي فٌه تكمن الحٌاة ،والذي هو
وحده ،منح الحٌاة لك ّل من ٌملكها!

بإمكانً أن أذهب أكثر من ذلك ،وأرٌكم أنّ ما اكتشفه العلم حول ّ
الطاقة وأصلها وعن قوانٌن
حفظ ّ
الطاقةٌ ،ثبت أٌ ً
ضا بشكل قاطع ،أنّ "األعمال قد اُكملت منذ تأسٌس العالم" (الرّسالة إلى
العبران ٌٌّن  ،)٨ :٤أنّ ما ّدة الخلق هو عمل منجز ،وهو لٌس ٌحدث اآلن!
قوة عمٌاء،
األول العظٌم هو كابن ذكاء ،أو مج ّرد ّ
سبب ّ
لنتفحّ ص ًإذا ،بال ّتالً ،ما إذا كان ال ّ
خرساء ،ؼٌر ذكٌّة .هل من شًء أعلى مكانة من عقلك؟ إبحث فٌك .أنت تعترؾ أنّ انتقال
المعرفة إلى ذهنك محدود بقنوات حواسّك الخمس.
فاآلن أسألك ،هل تعرؾ شٌ ًبا أعلى مكانة من عقلك؟
أنظر إلى الكواكب التً تجوب السّماء .تأمّل ،بك ّل روعته ،العالم الكونً بكلٌّته ،مع شموسه
وسدمه ومج ّراته .نعم ،هً جماد .لٌس لها عقل وال ذكاء .ال ٌمكنها أن تفعل ما ٌمكنك أن تفعله
ّ
تخطط وتنفّذ الخطط وف ًقا للرّؼبة واإلرادة ال ّ
شخصٌّة.
– تف ّكر ،تحلّل،
ّ
ٌخطط وٌنفّذ خططهٌ .مكنه أن ٌخترع وٌنتج
ٌستطٌع فكر اإلنسان أن ٌعرؾٌ ،ف ّكرٌ ،حلّل،
أدوات ٌستطٌع من خاللها الحصول على معلومات عن الكون الوسٌع ،أو عن ّ
أدق جسٌم.
بتطوٌره صوارٌخ وكمبٌوترات ،بإمكان اإلنسان أن ٌرسل روا ّد الفضاء إلى القمر وٌعٌدهم
على قٌد الحٌاةٌ .مكنه أن ٌسبّب األنهار أن تجري إلى الوراءٌ ،حوّ ل قوّ ،
الطبٌعة لتخدم
احتٌاجات اإلنسان .واآلن قد تعلّم كٌؾ ٌحرّر قوّ ة الذ ّرة ،وٌستخدم قوّ ة ضخمة إلى ح ّد ٌستطٌع
أخٌرا أن ٌبٌد ك ّل حٌاة على األرض.
اإلنسان
ٍ
إ ّنما ٌبقى شًء واحد لم ٌستطع أيّ إنسان أن ٌقوم به .ال ٌمكنه أن ٌبنًٌ ،صنعٌ ،نتج أو ٌخلق
أيّ شًء أعلى منه مكانة!
ٌستطٌع اإلنسان أن ٌأخذ أدواة موجودة وٌبنً بها بٌ ًتا .تكاد السٌّارة أن تكون شٌ ًبا ح ًٌّا ،إ ّنما
ّ
الذكاء والقوّ ة المطلوبة الختراعها وإنتاجها ،هو متفوّ ق على المن َتج .الفكر األسمى ٌلمّح لك أنّ
أيّ شًء ٌمكنك أن تخترعه ،تصنعه ،تبنٌه أو تجعله ٌكونٌ ،ستطٌع أن ٌكون أعلى ذكاء
وقدرة منك ،وفكرك سوؾ ٌهٌن ذكاءك!
دعنً أسألك اآلن ببساطة ،هل تعتقد بصراحة أنّ أي طاقة أو قوّ ة أق ّل ذكاء من ذهنك ،قد
انتجتك أنت؟
إن كنت ال تؤمن بإالهً ،فلدٌك البدٌل الوحٌد الذي هو أن تؤمن أنّ شٌ ًبا أق ّل فطنة منك قد
أنتجك أنت – ذاك المؽفّل الال فكري دون هدؾ ،أتى بفكرك إلى الوجود! اإلحتمال المنطقً

الوحٌد هو اإلدراك أنّ وجود فكر اإلنسان ّ
بالذات هو إثبات أنّ السّبب األوّ ل العظٌم هو أٌ ً
ضا
الفكر األسمى ،متفوّ ق بال حدود على قدرات اإلنسان الفانً! إفترض أ ّنك كنت خالق؟ إفترض
أنّ بإمكانك أن تضٌؾ على قدراتك فً المنطق والتخطٌط والتصمٌم ،وسلطة اإلبداع الفعلٌّة،
ّ
ٌخطط له فكرك وٌرؼب
لتتم ّكن أن تنقل إرادتك إلى أيّ مكان ،إلنتاج وإعطاء كٌان أليّ شًء
به .ث ّم افترض أ ّنك تعهدت تصمٌم وإبداع وصٌاؼة وتشكٌل ووضع كون ال حدود له – مع
كواكب وشموس وسدم ومج ّرات مع ك ّل روعتهم ،ك ّل واحدة من هذه الوحدات الواسعة مكوّ نة
ّ
ستخطط وتنتج ك ّل أشكال الحٌاة
من بناء معقّد كما والكون القابم .على إحد ،هذه الكواكب
الكابنة على هذا الكوكب – وال أعنً توالد ،أل ّنه لن ٌكون هناك من كون الستنساخه .سٌكون
هناك عوالم ضمن العالم ،ح ّتى فً ّ
أدق جزٌبات الما ّدة المتناهٌة الصؽر ،التً ال ٌمكننا أن
نراها حتى بمساعدة أقو ،المجاهر.
هل تعتقد أنّ فكرك سٌكون مساو ٌَا للمهمّة؟
توقّؾ فقط وف ّكر.
ّ
تخطط،
هل هو منطقً ًإذا ،أن نعتقد أنّ أيّ سلطة أو قوّ ةٌ ،نقصها ح ّتى فكر بشريّ ٌ ،مكنها أن
تصمّم ،تش ّكل ،تصوغ ،تقولب ،تجمع الكون المدهش الذي نسكنه ،وتحرّ كه؟
السّبب األوّ ل العظٌم الذي خلق الما ّدة ًإذاٌ ،ظهر مل ًٌّا كالفكر األسمى ومهندس الكون! معجزة
الؽذاء الحًّ  .إ ّنما أٌ ً
ضا أقول ،إبحث فٌك! إلٌك كابنات بشرٌّة على هذه األرض ،مكوّ نة أساسًا
من عناصر ما ّدة معٌّنة مح ّددة – ما ّدة حٌّة ،عضوٌّةٌ .جب أن تزود عناصر الحٌاة هذه ،وتجدد
بواسطة الطعام والماء والهواء.
ال ٌمكن أليّ إنسان ،مع ك ّل براعته وتسهٌالت العلم والمختبر ،أن ٌنتج غذاء! أي أ ّنه ال
ٌستطٌع أن ٌأخذ ما ّدة ؼٌر عضوٌّة وٌحوّ لها إلى ما ّدة حٌّة ندعوها ؼذاء .إ ّنما سلطة ما ،قوّ ة،
فكر أو كابن ما قام بطرٌقة ما ،فً زمن ما ،بإطالق العملٌّة – عملٌّة رابعة أكثر بكثٌر من أن
ٌبتكرها أو ٌنتجها أيّ إنسان.
فٌكون ًإذا أّن العشب ٌنبت من ال ّتربة ،كذلك الخضروات الورقٌّة ،وك ّل الخضار األخر،
والكروم واألشجار المثمرة – كل مع بذاره ضم ًنا ،كل ٌتوالد من خالل هذه البذار بحسب
جنسه – وهذا جٌّد ج ًّدا!

لكن عندما تزرع حبّة حنطة صؽٌرة رابعة فً األرض ،تنبت نبتة وتنمو فوق األرض ،وهً
بشكل ما أروع من أن ٌفهمها أو ٌقلّدها إنسان ،العناصر التً تتشرّب من األرض من خالل
الجذورُ ،تستخدم من قبل بذرة الحٌاة فً داخل الحنطة ،فتظهر بذور حنطة جدٌدة.
خالل هذه العملٌّة ،الحدٌد الؽٌر العضويّ وعناصر أخر ،،التً تذوب فً األرض ،وتتش ّرب
داخل الجذور صعو ًدا إلى داخل بذرة القمح الجدٌدةٌ ،ت ّم تحوّ لها فعل ًٌّا إلى ما ّدة عضوٌّة ٌستطٌع
الؽذاء أن ٌستوعبها.
وتت ّم نفس هذه العملٌّة ال ّرابعة فً نموّ ك ّل البذور خارج ال ّتربة ،والخضار والفواكه واألؼذٌة.
عندما نأكل لحم حٌوان ،فنحن نستهلك فقط ،بشكل ثانوي ،الخضراوات التً أكلتها هذه البهابم.
مع ك ّل علومه المتبجّ حة ،وتسهٌالت تقنٌّة مختبراته ،وك ّل عبقرٌّته المبدعة ،فاإلنسان ٌنقصه
ّ
الذكاء والقوّ ة إلنتاج حبّة حنطة ،أو لتحوٌل ما ّدة ؼٌر عضوٌّة إلى ؼذاء حًّ ً .إذا ،هل من
المنطقً القول أ ّنه ٌوجد قو ،أو سلطان من غٌر فكر ،باستطاعته أن ٌنتج معجزة الؽذاء الحًّ
هذا؟ ألم ٌكن من فكر بعد أعظم من اإلنسان ،صمّم وخلق وزوّ د اإلنسان بك ّل هذا؟ ذكاء
اإلنسان مقابل ذكاء هللا .إ ّنما لنقارن اآلن حكمة وذكاء اإلنسان مع حكمة وذكاء هللا الذي خلق
هذه المعجزات وٌبقٌها فً إدابها.
حبّة الحنطة التً ٌسبّب هللا بأن تنمو من األرض ،هً ؼذاء كامل مثالً .إ ّنما كما مع أيّ هبة
مثالٌّة قُ ّدمت له من هللاٌ ،فشل اإلنسان فً تقٌٌم الكمال الذي ال ٌق ّدر بثمن عند هللا الكلًّ
الحكمة ،وٌتعهّد لتحسٌن ما صنعه هللا ،فٌح ّرفه وٌلوّ ثه وٌد ّنسه! ٌبدو أنّ ك ّل جزء من كمال هللا،
وضع اإلنسان ٌده علٌه ،فقد ّ
لطخه وأفسده ولوّ ثه!
وحبّة القمح البابسة المسالمة لٌست استثناء! إلى مطاحن ال ّدقٌق ،ابتكار اإلنسانٌ ،ذهب المالٌٌن
من بوشل القمح الصّحً .نعم ،مصافً السّكر تقوم باألمر نفسه مع السّكر .وتقرٌ َبا ك ّل األؼذٌة
الموجودة فً األسواق التً ٌستهلكها اإلنسان الٌوم ،قد خضعت تحت مصانع اإلنسان وعانت
من عملٌّات التصنٌع ،ح ّتى فقدت واستنفدت متطلّباتها التً تهب الصّحّ ة ،وتحوّ لت من ؼذاء
إلى سموم بطٌبة المفعول! وهذه األؼذٌة من دون ؼذاء التً عبث بها اإلنسان فً شهوة
األرباح ،انتجت سلسلة كاملة من األمراض فً أجساد البشر ،التً لم ٌسمع بها أجدادنا ،قبل
بضعة أجٌال! النتٌجة :الٌومٌ ،موت البشر قبل وقتهم ج ّراء سكتة قلبٌّة ،ؼٌرهم بسبب مرض
السّرطان؛ ٌعانً السّكان من الروماتزم ،التهاب المفاصل ،السّكري ،أمراض الكلى ،فقر ال ّدم،
نزالت البرد ،الحمى ،اإللتهاب ال ّربوي وآالؾ األمراض األخر .،نتجاوب مع إعالنات فرشاة

ومعجون األسنان ،وننظؾ أسناننا مسعورٌن ،إ ّنما تستم ّر أسناننا تتحلّل ،ونفقدها بدءًا من سنّ
باكر ،بسبب نقص الكالسٌوم والفلور فً حمٌتنا.
ذكاء من هو األعلى – ذكاء هللا الذي ق ّدم ك ّل حاجة كاملة لك ّل شًء حًّ  ،أو ذكاء البشر
الجشعٌن السّاذجٌن ،ال ّرافضٌن هلل ،الذٌن برؼبتهم فً أرباح أكبر وكمالٌّات أكثر ألنفسهم ،قد
سرقوا الؽذاء الذي خلقه هللا وأعطانا إٌّاه ،من ص ّحتهم وقٌمتهم فً كمال األجسام؟
"لم ٌكن هناك من ساعاتً" .كنت بحاجة إلى ساعة دقٌقة مع عقرب بسٌط لتوقٌت البث
اإلذاعً .ال ّنوع الوحٌد الذي كان لٌلبًّ الحاجة ،كانت "ساعة الجٌب القدٌمة" التً كانوا
ٌستخدمونها فً سكك الحدٌد لضبط أوقات القطارات .لديّ واحدة – من أفضل تلك السّاعات،
مع  ۲٨حجرً ا.
لك ّنها ال تحافظ على الوقت المثالً .م ّرة أو مرّ تٌن فً األسبوع ،أحتاج أن أع ّدل فٌها ثانٌة أو
ثانٌتٌن ،إن أردت أن أكون دقٌ ًقا إلى ح ّد الثانٌة .أقوم بتعدٌلها تب ًعا لساعة مدٌنتً الرّبٌسة ،أو
أيّ مدٌنة أخر ،،التً نجدها دابمًا عند وسترن ٌونٌون .إ ّنما ح ّتى هذه السّاعة ال تحافظ على
الوقت المثالً .فٌجب أن تضبط ثانٌة أو ثانٌتٌن ،م ّرة أو م ّرتٌن فً األسبوع بحسب ساعة
ال ّدولة الرّبٌسة ،بواسطة التلؽراؾ ،من قبل مرصد البحرٌّة فً واشنطن العاصمة .هناك فً
المرصد البحري ٌوجد السّاعة الرّبٌسة للوالٌات الم ّتحدة األمٌركٌّة .إ ّنما ساعة الوالٌات الم ّتحدة
العظٌمة هذه ،لٌست مثالٌّة كذلك .هً أٌ ً
ضاٌ ،جب أن تع ّدل وتصحّح أحٌا ًنا.
الرئٌسة – فً السّماء فوق – بواسطة علماء الفلك!
نعم ،فهً ٌت ّم تعدٌلها من قبل ساعة الكون ّ
فً السّموات فوق ،توجد السّاعة الرّبٌسة العظٌمة التً ال تخطا أبدًا – التً هً دابمًا دقٌقة –
ال تخطا وال بجزء من الثانٌة – والهٌبات السّماوٌّة تجول فً السّموات!
اآلن أنتٌ ،ا سٌّد – ٌا صدٌقً المرتاب! إن أرٌتك ساعة الجٌب خاصّتً ،التً فً ؼاٌة ال ّدقة
مع  ۲٨حجر ،وقلت لك أ ّنه لم ٌت ّم صنعها فً مصنع فً األصل – فً الواقع ،هً لم ُتصمّم
و ُتخطط و ُتجمع على ٌد أيّ ساعاتً أب ًدا – أ ّنها نو ًعا ما ،قد حدثت بصورة مجرّدة – أنّ
خامات الحدٌد جاءت بنفسها من األرض ،صقلت وصاؼت وشكلت نفسها إلى تروس ودوالٌب
وقطع أخر ،صؽٌرة ودقٌقة؛ جاء السٌلٌكون من تلقاء نفسه من األرض وحوّ ل نفسه إلى زجاج
كرٌستال؛ العلبة الذهبٌّة صقلت وقولبت نفسها؛ ال ّتروس والدوالٌب وعشرات من األجزاء
الصّؽٌرة ،جمعت نفسها فً تلك العلبة ،ضبطوا أنفسهم وبدأوا ٌعملون وٌحفظون الوقت ال ّ
شبه
المثالً – حس ًنا ،إن حاولت أن أقول لك شٌ ًبا كهذا ،ستقول لً أ ّننً مجنون أم مؽ ّفل ،ألٌس
كذلك؟

طب ًعا! أنت تعرؾ أنّ وجود تلك السّاعة هو منطقً وبرهان إٌجابً لوجود ساعاتً ،أو ع ّدة
صاتعً ساعات ،فكروا بك ّل هذا ،خططوه وشكلوه وقولبوه ،جمعوه ووضعوه فً مساره.
ساعة الكون الرّبٌسة .إ ّنما أنت ،السٌّد المرتاب – تطلع إلى السّماء العظٌمة ال ّ
شاسعة ،إلى
الرئٌسة للكون ،التً ال تخطا بثانٌة – السّاعة المثالٌّة التً نتبع باستمرار لتعدٌل ك ّل
ساعة ّ
ال ّ
السّاعات ال ّناقصة التً من صنع اإلنسان – وقل لً" .لقد حدث ك ّل هذا بطرٌقة مجرّدة! لم ٌكن
ّ
وخطط ذاك الكون الواسع ،وجعله كابن ،وضع ك ّل نجمة
من ساعاتً عظٌم! ال فكر ربٌس ف ّكر
وك ّل كوكب فً مكانه الخاصّ المح ّدد ،وأطلق الهٌبات السّماوٌّة التً ال تع ّد وال تحصى لتجول
فً الفضاء ،ك ّل فً مداره المح ّدد له ،بدقّة منظمة .كال ،فقد شكلت نفسها ،جمعت بعضها،
أدارت نفسها وبدأت بمسارها بنفسها .لم ٌكن من ذكاء – وال من تخطٌط – ال خلق – ال هللا!"
هل تقول ذلك لً؟
إن كان كذلك ،فأجٌب أ ّننً ال أحترم ذكاءك .واإلله الذي أعترؾ به ٌجٌبك" ،قال الجاهل فً
قلبه لٌس إله"( .المزامٌر ٨ :٨٤؛ )٨ :٥٨
إن بحثت فٌك ،وتأمّلت كٌؾ ت ّم تخطٌط وتنفٌذ ك ّل شًء فً الطبٌعة بطرٌقة ذكٌّة للؽاٌة ،وأٌ ً
ضا
بحٌاة ال ّنبات والحٌوان – ك ّل ما نراه ،باستثناء إتالؾ وإفساد وتلوٌث عمل هللا على أٌدي
ك بوجود هللا الخالق ،الكلًّ
اإلنسان األخرق ،الجاهل وال ّرافض هلل – ومن ث ّم تقول أ ّنك تش ّ
الحكمة والكلًّ المعرفة والكلًّ السّلطة ،فأنا أٌ ً
ضا لٌس لً إٌما ًنا فً عملٌّات منطقك وال
بصدقك كباحث عن الحقٌقة!

