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 الباب األول

 الرد على اإللحاد بنظرية االحتماالت
أنّالعالمّقدُّخلقّبالصدفة،ّوالمقصودّهوّالكائناتّالحية،ّمعّماليينّّالعلماءمنّعىّالملحدونّيدّ 

ّالتكراراتّعلىّمرّماليينّالسنين.ّ
ّالعلميةّالمحضة.Theory of Probabilityّّوللردّعلىّذلكّنبدأّبشرحّنظريةّاالحتماالتّ

 وكمثال لشرح النظرية نوضح ما يلى:
 ّّأوجهّأىّستّإحتماالتّعندّإلقائها.6ّّالزهرةّلها

 ّ1فكلّوجهّإحتمالّظهورهّعلىّالقمةّواحدّمنّالستةّأى
6 
ّ 

 ّ1فىّحالةّزهرتينّإحتمالّظهورّرقمّبعينهّفىّكالّالزهرتينّهو
6 
ّّ×1

6 
ّّ=1

66 
ّ 

 ونفسّاألمرّفىّحالةّزهرةّواحدةّمعّإلقاءهاّمرتين.
ّ

ّ-:إحتمالّكالجدولّاآلتى66ّوذلكّنظرًاّولجودّ
ّ1-1ّ2-1ّ6-1ّ4-1ّ5-1ّ6-1ّّّ

ّّّ1-2ّ2-2ّ6-2ّ4-2ّ5-2ّ6-2ّّّ

1-6ّ2-6ّ6-6ّ4-6ّ5-6ّ6-6ّّّ

1-4ّ2-4ّ6-4ّ4-4ّ5-4ّ6-4ّّّ

1-5ّ2-5ّ6-5ّ4-5ّ5-5ّ6-5ّّّ

1-6ّ2-6ّ6-6ّ4-6ّ5-6ّ6-6ّّّ
ّ

فىّنفسّالرميةّفىّالزهرتينّمنّالواضحّالجدولّمكونّمنّستّوثالثينّخانةّوتكرارّأىّرقمّ
ّستةّوثالثينّإحتمال.ّدأنهّأح
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ّ ّالتكوين ّنظرية5ّّ-5فمثاًل ّوقانون ّاألرقام ّباقى ّوهكذا ّورأسيًا ّأفقيًا ّالخامسة ّالخانة هو
االحتماالتّهوّأنّاحتمالّحدوثّأمرينّفىّوقتّواحدّأوّعلىّالتوالىّمثلّتكرارّرمىّالزهرةّ

ّىدوثهماّبالتتالحإحتمالّّ(ب)واالحتمالّّ(أ)الينّأىّاالحتمالّمرتينّهوّحاصلّضربّاالحتم
ّ(ب)xّّ(أ)أوّمعًاّهوّ

ّ

ّقشاطّمرقمينّمنّال(ّة)عشّر11ّإذاّإفترضناّكيسّبهّعددّمثال آخر: 
ّبدونّرؤيةّ)أىّبالصدفة(ّرقمًاّمعيناًّعشوائيًاّوأردناّأنّنسحبّ

1/11ّّّفإنهّأحدّعشرّإحتماالتّفيكونّاالحتمالّّ
ذاّأردناّأنّنسحبّبعدهّمباشرةّالرقمّالتالىّفيكونّ ّوا 

1ّّاالحتمالّهو
11 
ّ×ّ1

11 
ّّّ=1

111 
 

ذاّأردناّأنّنسحبّبالترتيبّمنّ ّيكونّاالحتمالّهو11ّإلى1ّّوا 
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111’111’111’11  
  

ّمرّإلىّعشرةّآالفّمليونّمحاولةّأىّيحتاجّاأل1/1111ّّّ=ّ ّإفترضنا ذا أنّكلّمحاولةّوا 
ّفيكونّالزمنّالالزمّبالسنينّهو:ّثوانىّونصفّتستغرقّثالث

ّ

ّسنةّمنّالمحاوالتّأىّبفارقّسبعة6111ّوهذاّيساوىّحوالى6ّّّّّ’5×11’111’111’111
ّ.أصفار61ّّّّّّّ×61ّّ×24ّ×665ّّ

ّ

 ّفإذاّعاودناّالتجربةّبكيسّآخرّفيهّمائةّقشاطّمرقمينّمنّرقمّواحدّإلىّرقمّمائةّفيلزمنا
1/11ّمنّالمحاوالتّأى1/111111ّّ

211ّ. 
ّفيكونّالزمنّالالزم6ّونضربّفىّصفارّأولتحويلهاّإلىّزمنّبالسنينّنحذفّسبعةّ

ّسنة.196ّ(11)ّ×6ّّ
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ّّّ
ّفإذاّأردناّعملّهذاّفىّكيسّبهّمائةّقشاطّمرقمينّفسوفّيكونّاالحتمالّلسحبهاّبالترتيبّهو

ّّ.رقمّواحدالأمامّّاًّثالثةّوتسعينّصفّرمحسوبةّبالسنينّتكونّالنتيجةّّبوبالحسا1/111111ّّ
أصفارّهوّمليارّأوّكلّإثنىّعشرّصفرًاّهوّّوكلّستّأصفارّمنهاّهوّمليونّأوّكلّتسعة

11ّ’111’111’111ّتريليونّوكلّأربعةّوعشرينّصفرًاّهوّتريليونّتريليونّمنّالسنينّوهكذا
ّ ّهو ّللعلماء ّحديث ّتقدير ّأقصى ّحسب ّاألرضية ّالكرة ّعمر ّكان ّأى4,6ّّفإذا ّسنة مليار

منّرقمّواحدّّائةّقشاطمليونّسنة.ّفيكونّكلّعمرّالكرةّاألرضيةّالّيفىّإلخراجّالم6411ّ
بكلّماّفيهاّمنّمكوناتّّاألولىّالحيةّبالترتيبّمنّالكيس.ّفكمّيكونّخلقّالخليةّإلىّرقمّمائة

وخلقّباقىّالكائناتّّعجيبةّسوفّنتكلمّعنّبعضهاّبعدّقليل،ّوماّتالّذلكّمنّتكوينّللخاليا
ّتناسقّبينّاألجهزةّوالخالياّ؟!!!!!!!ّالحيةّبكلّماّفيهاّمن

ّ
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 الباب الثانى

 الرد على اإللحاد بدراسة الشمس 
 1والنجوم ومجرة درب التبانة والمجرات فى الكون

 

 
ّ

ّاْرَفُعواِّإَلىّاْلَعاَلِءُّعُيوَنُكْمَّواْنُظُرواَّمْنَّخَلَقَّهِذِه؟...ّ"

ّ(41ّ:26)إشّّ"ِلَكْثَرِةّاْلُقوَِّةَّوَكْوِنِهَّشِديَدّاْلُقْدَرِةّاَلُّيْفَقُدَّأَحدّ 
 

نتاجهاّمنّالطاقةّهائل.ّتبلغّحرارةّنواةّالشمسّخمسةّعشرّمليونّدرجةّمئوية،ّ شمُسناّضخمةّوا 
ورغمّأنّالشمسّتبعدّمسافةّمائةّوخمسينّمليونّكيلوّمترّعنّاألرض،ّفضوءّالشمسّهوّمصدرناّ
ة.ّالرئيسىّللطاقة،ّوتنطلقّبمعدلّحوالىّخمسةّملياراتّكيلوّجراماتّمنّالمادةّفىّالثانيةّالواحد

ّوهىّظاهرةّتتكررّنهاًراّولياًلّسنةّبعدّسنة.

ّّّّّّّّّّّّ
 

ّ.فقدُّوجدّالكونّبأثرهّبكلمةّمنهّ.تحفلّالطبيعةّبأمثلةّعديدةّعنّجبروتّاهلل2ّيونج:دى د. دون 
 أنّاهللّ"َقاَلَّفَكاَن.ُّهَوَّأَمَرَّفَصاَر".9ّّاآلية66ُّّيفيدناّالمزمورّ

ّ

                                                                 

1
 God of Wonders (movie), by Dr. John Clement Whitcomb, American Theologian and young earth creationist, 

co-author of The Genesis Flood. 
2
 Dr. Don B. DeYoung Physicist: author of Pioneer Explorers of Intelligent Design.   
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ّ
ّاألقربّ ّالنجمة ّهى ّمثال ّمماّوخير ّأكثر ّواحدة ّثانية ّفى ّفالشمسّتبعثّطاقة ّأىّالشمس، إلينا

ل الهيدروجينّإلىّ أنتجتّالبشريةّمنذّآدمّوحواء.ّوُتنتجّالشمسّطاقتهاّبفعلّاإللتحامّالنووي؛ّفتحوِّ
تناّدربّالتب انةّوّهيليومّعلىّصعيٍدّواسٍع.  .ينطبقّهذاّعلىّكلّالنجومّفىّمجر 

ّ

ّ
إلىّمائةّمليار،ّوماّوراءّهذهّالنجومّفىّالفضاءّالعميقُّتوجدّمائةّمليارُّنقدِّرّأنّعددّالنجومّيرتفعّ

ُيدركّنوعّالطاقةّوالقوةّاللتينّنتكلمّعنهما،ّوهماُّخلقتاّّفية،ّفيستحيلّعلىّالواحدّمن اّأنمجر ةّإضا
ّبكلمةّمنّاهلل.

ّّّّّّّ
3ّّد. فارديمان: ّالطقسّعلى ّأنظمة ّبكل ّتتحكم ّالشمسّاألرضّوهى ّاألعاصير،ُّتدِّفئ األرض:

ّعلىّ ّوالطاقة ّالشمس. ّعن ّالصادرة ّالطاقة ّتحركها ّهذه ّكل ّوالرياح، ّالرعدية ّالعواصف الزوابع،
 .األرضُّتشكِّلّواحدّمنّمليارّمنّأصلّكميةّالطاقةّالصادرةّعنّالشمس

ّ

ّ
                                                                 

3 Dr. Larry Vardiman, Ph.D., Atmospheric Scientist Director of Research at ICR. 
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ّالضوء ّالشمسّبسرعة ّاألرضّإلى ّمع ّنسافر ّدعونا ّالكومبيوتر؛ ِّتقنيات ّوبمساعدة ّفكرة ن ّولنكوِّ
ُنقدِّرّعظمةِّنجمتُناّالخاصة،ّفقدّتحتضنّالشمسّفىّداخلهاّأكثرّّ،مضروبةّبمائة.ِّمنّهذاّالمنظور

تناّتفوقهاّحجًما.  منّمليونّأرض،ّغيرّأنّشمسناُّتَعد ّنجمةّعاديةّالحجم،ّوعدةّنجومّفىّمجر 
ّ

ّ
اّأكثرّمنّثالثةّمئةّرابعّأسطُعّنجمٍةّفىّسماءّالليل،ّورغمّأنهاّتبعدّعنArcturusُّتَعدّأركتوروسّ

وعندماّنضعّشمسناّبجانبّّوِعشرينّتريليونّكيلوّمتر،ّفهذاّالعمالقّالُبرتقالىُّيرىّبالعينّالمجر دة.
ّأسطعّبنصفّقطرّعشرينّمرةّ ّمرة ّأركتوروسّهىِّمئة ّفنجمة ُّندركّعظمتها. ّأركتوروس، نجمة

ّأكبرّمنّنصفّقطرّالشمس.

ّ
الماردة.ّفتتمتعBetelgeuseّّلكنّحتىّنجمةّأركتوروسّتبدوّصغيرةّبالمقارنةّمعّنجمةّبيتيلجوسّ

هذهّالنجمةّبنصفّقطرّيفوقّنصفّقطرّشمسناّستمائةّمرة،ّوهىّنجمةّتميلّللُحمرةّوتتألألّستينّ
تنا. ّألفّمرةّأسطعّمنّالشمس،ّلكنّحتىّنجمةّبتيلجوسّليستّأكبرّنجمةّفىّمجر 

لنجومّالحمراءّالعمالقةّفىّمجر ةّدربّالتبانةّهىّأكبرّبعد،ّإذّيبُلغّنصفّقطرّالبعضّفالعديدّمنّا
 منهاّألفّوخمسمائةّضعفّنصفّقطرّشمسنا.

ّ

ّ
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إحدىّالظواهرّفىّالخليقةّالتىّتُبينّجبروتّاهللّهىّالقوةّالتىُّتطلقهاّالنجوم،ّفُتصدرّ 4د. ليزل:
مليارّمدينةّكبيرةّإنُّوجدتّخاللّسنةّعلىّاألرض،ّالشمسّأكثرّطاقةّفىّثانيةّواحدةّمماُّتنتجّ

فيماّتلزمّالشمسّثانيةّواحدة.ّوهناكّنجومّأعظمّمنّالشمس.ّهذهّالقوةّصادرةّعنّملياراتّالنجومّ
تنا،ّوملياراتّالنجومّفىّمجر اتّأخرى،ّويصفّالكتابّالمقدسّتكوينّكلّهذهّالطاقةّوالقوةّ فىّمجر 

 (.11-1ّ:15أيًضاّ)انظرّتكّّوعملّاهللّالنجومّ:بعبارةّواحدة
ّ

ّ
عندماُّنفكِّرّأنّهذهّالنسبّالُّتمثِّلّإالّجزًءّبسيًطاّمنّجبروتّخاِلقنا،ّنوافقّكاتبّالمزمورّعندماّ

ّاأَلْرِض"ّ)مز ُّكلُّ ّ(.66ّ:8يدعوّقائاًل:ّ"ِلَتْخَشّالرَّبَّ
ّع ّفبدونّنورّالشمسّلهلكتّكلّحياة ّخام، ّتكشفّأكثرّمنّقوة لىّاألرض،ّالّجدلّأنّالنجوم

وتنبسطّطاقةّالشمسّالتىّتمنحّالحياةّتذكاًراّدائًماّعلىّمحبةّخالقناّالثابتة؛ّاهللّالذىُّيشِّعِّهبةّنورهّ
ّعلىّالجميع.

ّّّّّ
حتوىّالَكْونّالمنظورّعلىّأكثرّمنّمائةّمليارّمجر ة،ّوكلّمنّهذهّالمجر اتّتتمتعّبقطرّبعرضّي

ّوكل ّالكيلومترات، ّمن ّالتريليونات ّغموضّّماليين ّورغم ّالنجوم. ّمن ّالمليارات ّمئات ّتضم منها
 المسألةُّيقد رّاليومّأنّالَكْونّيشتملّعلىّأكثرّمنّمليارّتريليونّنجمة.

ّ

                                                                 

4
 Jason Lisle, Ph.D., Astrophysicist, Planetarium director, Creation Museum. 
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ّ
قبلّزمنّطويلّمنّاختراعّالتليسكوبّأعلنّالكتابّالمقدسّأنّاإلنسانّسيعجزّعنّإحصاءّالنجومّ

أنهّيدعو141ّّتحديًدا،ّوُيفيدناّالمزمورّ(،ّلكنّالخالقّيحصيها15ّ:5ّألنهاّكثيرةّجًداّ)انظرّتكّ
ّكلّنجمةّبإسمهاّحتىّ"ُيْحِصيَّعَدَدّاْلَكَواِكِب.َّيْدُعوُّكلََّهاِّبَأْسَماٍء".

ّوالجمالّ ّالنجمية ّمساراتها ّعلى ّللحفاظ ّوالحكمة ّالنجوم ّهذه ّمن ّكل ّلتكوين ّالجبروت ويجتمع
 عايته.الُمدِهشّالظاهرّحولّالَكْونّللتأكيدّعلىّعظمةّالخالقّوّر

ّ

ّ
تناّدربّالتبانةّتضمّأكثرّمنّمائةّمليارّنجمة،ّويقد رّأنّالكونّيضمّأكثرّّد. ليزل: ُيقد رّأنّمجر 

منّمائةّمليارّمجر ة.ّوُيفيدناّالكتابّالمقدسّأنهّكماّعلتّالسماواتّعنّاألرضّهكذاّعلتّطرقّ
ّ)انظرّأش ّوأفكارهّعنّأفكاِرنا َّكَما55ّ:9اهللّعنُّطرِقنا ّ"أَلنَُّه ّاأَلْرِضَّهَكَذاّّ( ّالسََّماَواُتَّعِن َعَلِت
َّعَلْتُّطُرِقيَّعْنُّطُرِقُكْمَّوَأْفَكاِريَّعْنَّأْفَكاِرُكْم".

ّّّّّّّّ
إذاّماّّ!فَكمّيبلغِّكبرَّكْونّاهللّففك رواَّكمّإنّالَكْونّكبيرّمقارنةّباألرضّالتىّهىّبمثابةّرأسّدبوس.

ّسبعثالثمئةّألفّكيلوّمترّفىّالثانية؛ّفسندورّحولّاألرضّسافرناّبسرعةّالضوء،ّأىّاجتزناّمسافةّ
مليار28ّّأماّإذاّأردناّأنّنسافرّحولّالكونّالمعروفّبسرعةّالضوء؛ّلزمتناّّمراتّفىّثانيةّواحدة.

ّسنةّأوّأكثر.
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ّّّّّّّ
المقدس:ّاهللّيقولّمعظمّالعلماءّالفلكيينّاليومّإنّالَكْونّيتمدد،ّويتوافقّقولهمّهذاّمعّقولّالكتابّ

 (.114ّ:2"الباسطّالسماواتّكُشقة"ّ)مز
ّ

ّ
41ّ:22ّيضمّالكتابّالمقدسّبعضّاألمثلةّعنّالبصيرةّالِعلمية،ّوأحدّالمراجعّهوّأشّّد. ليزل:

َّكاْلُجْنُدِب.ّ َّوُسكَّاُنَها ّاأَلْرِض ُّكَرِة َّعَلى ّ"اْلَجاِلُس ّكُشق ة: ّأو ّعنّاهللّالباسطّالسماواتّكخيمة ويتكلم
ّأنّّالَِّذي ّفعلينا ِّشعري، ّبَنَفٍس ُّكتبتّاآلية ّقيل: ِّللسََّكِن"، َّكَخْيَمٍة َّوَيْبُسُطَها َّكَسَراِدَق ّالسََّماَواِت َيْنُشُر

وهذاّأمرّتبي نَّّنحذر،ّلكنّعشرةّمواضعّفىّالكتابّالمقدس،ّأَقل ه،ّتتحدثّعنّبسطّالسماواتّهذا.
ّلوّأنّفىّالقرنّالعشرينّحينّاكتشفناّأنّكلّالمجر اتّتبدوّّو ّتبتعدّإحداهاّعنّاألخرىّكما كأنها

ّماّكانّالناسّليلحظوهّفىّاألزمنةّ الَكْونّبأثِرهّيتو سعّويتمددّمثلماّيقولّالكتابّالمقدس.ّوهذاّأمر 
 القديمة،ّإذّوجبّأنُّيكشُفّلهمّمنّفوق.

ّ

ّ
ّبحٍقّفإنّ"السماواتُّتح ّمذهلة، ّالهائلّواشتمالهاّعلىّمجر اتُّمدهشهّوُسُدٍم د ُثّبمجدّاهلل"ّبوسعها

ّ(.18ّ:1)مز
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ّ
 

 إكتشاف عمر الكون
ّ ّيتوسعBig Bangّّّ"نفجارّالعظيماإل"ظهرتّنظرية ّألنّالكونّكله ّعنّمركزّواحد ويتمددّتباعدًا

وبهذاّبقسمةّالمسافةّعلىّالسرعةّكانّالناتجّهوّالزمنّوهوّّ.محسوبةّوّةبسرعةّهائلةّولمسافاتّكبيّر
ّالكونّمنّرمليا16،1ّ ّصفرّّسنةّحيثّنشأ ّصفرّوكتلتها ّنقطةّحجمها ّصفر؛ أىّمنّوطاقتها
ِفيّاْلَبْدِءَّخَلَقّاهلُلّالسََّماَواِتّ"ّالمقدسّبكقولّالكتاّ،وهوّاهللّقديرّجداًّّمماّيستلزمّوجودّخالقّ.العدم

"َّفَكاَنُّنورّ ،ّوأيضًاّ"(1:1)تكّ"َّواأَلْرَضّ ّ.(1ّ:6"ّ)تكَّقاَلّاهلُل:ّ"ِلَيُكْنُّنور 
 The world’sأكبرّملحدّمد مرّفىّالعالمّإيمانفىّجريدةّأسوشيتدّبرسّم2114ّّأعلنّفىّسنةوقدّ

most notorious atheist ّوّسيرّ"أنتونىّفلو"ّهAntony Flewّّةأستاذّالفلسفةّفىّعدةّجامعاتّكبيّر
نصفّقرنّمنّأكثرّمنّلهّعنّاإللحادّالشديدّالذىّاستمرّمعهّ.ّوكانّالسببّفىّتحوّ إنجلترافىّ

،ّوأصدرّكتابهّالمشهورّفىّسنةّمنّالعدمّإكتشافّ"اإلنفجارّالعظيم"ّوأنّالكونّلهّبدايةّعمرهّهو
ّ.There is A Godمّ"يوجدّإله"2111ّ
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 الباب الثالث

 5الحمض النووىالرد على اإللحاد بدراسة 
 

! ُكلََّها ِبِحْكَمٍة َصَنْعَت"   "َما َأْعَظَم َأْعَماَلَك َيا َربُّ
 (22: 104)مز

ّ

بالمقارنةّمعّسائرّالخليقةّتبدوّبلوراتّالثلجّبسيطةّغيرّأنّاهتمامّالمهندسّالعظيمّحتىّببلوراتّ
ّواضحةّعلىّعنايته.ّالثلجّالتىّالّتحصىّوالتىّيشكلهاّكلّيومّهوّعالمة

ّ

 
 

لمّيصممّاهللّبلوراتّالثلجّفحسب،ّبلّكلّأنواعّالجزيئاتّاألخرىّوكلّأنواعّاألنظمة6ّّد. فارديمان:
والعالقاتّوالعملياتّالتىّلمّنبدأّبإستيعابهاّاليومّبعد.ّوهذاّأحدّأسبابّكونىّعالمًا.ّيستهوينىّأنّ
أحاولّإكتشافّسيرّاألمورّوعملهاّوأنّأطبقّالمعادالتّالرياضيةّعليهاّألننىّأشعرّوكأننىّألمسّ

ّّوجهّاهلل.
ّ

ّ
                                                                 

5 God of Wonders (movie), by Dr. John Clement Whitcomb, American Theologian and young earth creationist, 

co-author of The Genesis Flood. 
6 Dr. Larry Vardiman, Ph.D., Atmospheric Scientist Director of Research at ICR. 
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ّ

بل وراتّالثلجّتكشفّعنّتركيبةّرائعة،ّفتأملّالتصميمُّّتشكِّلّالتىّالبسيطةّءمالإنّكانتّجزيئاتّا
يحويّالحمضّالنوويّعلىّمخططّكلّالُمبدعّخلفّالجزيئاتّالكبيرةّالُمعق دةّمثلّالحمضّالنووي.ّ

فىّّنمثاًل؛ّفحجمّالمعلوماتّالكامّالمعروفّفىّالكْون.ّف،ّوهوّآليةّتخزينّالمعلوماتّاألكثحياة
منّهناّّأعلىّيّقدّيكفىّلملءّكومةّمنّالكتبّخمسمائةّمرةمقدارّرأسّدبوسّمنّالحمضّالنوّو

ّوشفرةّوتصميمّبرنامجّنظامّمذهلّكهذاّيشيرّإلىُّمصممّفائقّالذكاء.ّحتىّالقمر.
ّ

ّ
 

البرهانّالذىّبالنسبةّلىُّيثبتّوجودّاهللّهوّالِحمضّالنووي،ّوالحمضّالنوويّهوّعبارة7ّّكين هام:
فالِحمضّالنوويّالذىّتتكونّمنهّجيناتناّهوّبالحقيقةّّجًدا.عنّنظامّتخزينّمعلوماتّهائلّوفع الّ

ّذكى،ّ ّكيان ّابتكرها ّكشفرة ّاليوم ّاللغة ّهذه ّويعرفّالعلماء ّلغوي، ّنظام ّعبر ّتُقرأ ّمعلومات ُكتب
ّواقعالّوِّشفرةّتنشئالمادةّّتصورّأنأحدّّهّماّمنعّأنواقالفعنّالمعلومات.ّّاتّالّتصدرّإالوالمعلوم
ّأنبالمثلّ ّمنّأحد ّتنشئّمعلوماتانّالّتصورهّما ّّ.مادة ّنتأملّملًيا ذ الحمضّالنووي،ّفهوّفىّوا 

ُّيعلنّلناّفىّالبدءّخلقّاهللّالكْون.
ّّ

ّ
 

ّالخليةّجميعناّمنّخليةّواحدةّبحجمّالنقطةّفىّنهايةّجملة.ّفكيفّتعرِّّأنشن8ّ:ديف هانت فّهذه
ّيتألفّمنّمئةّتريليونّخليةّذاتّآالف وكلّنوعّبالغّالتعقيدّّ؟األنواعّالمختلفةّكيفُّتشك لّجسًما

                                                                 

7 Ken Ham, President, Answers in Genesis. 
8 Dave Hunt, Author of Cosmos, Creator, and Human Destiny. 
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دليلّالصانعّالذىّّداتّأىارشدليلّاإلّىبقّوُمشف رّ ّميائيةّمجهريةّتفوقّإدراكناييعملّبحسبّآلياتّك
ّمنّهذاّالجسمّالُمدهشّالذىّيتأل فّمنّمئةّتريليونّخلية.ُّيفيدناّبُبنَيةّوعملّكلّجزء

ّ

ّ
ّ

فكلُّجزيئةّقادرةّأنّتنسخّنفسهاّّ.لدّمنّنفسهااثالثيةّاألبعادّتتّوّةّ ئوأيًضاّالحمضّالنوويّهوُّجزيّْ
ّوهذهّ ّالتناسخ. ّأخطاء ّويصحح ّليرصد ّالحمضّالنووي ّبرمج ّقد ّالرب ّأن ّحتى ّوفاعلية، بسرعة

ّالقدراتّالدقيقةّتفوقّبأشواطّوسائلّاإلنسان.
ّ

ّ
 

فهناكّبروتيناتّخاصةّخلقّاهللّجزيئةّالحمضّالنوويّبشكلُّتصححّبهّنفسها،9ّّفرانكس شيروين:
ّاألنزيماتدتُّ ّالخللّعى ّمواضع ّعن ّبحثًا ّونزواًل ّصعوًدا ّالنووي ّالحمض ّجزيئة ّتجوب ّوهى ؛

ّدقيقةّبدقيقةّوثانيةّبثانية. ّّلتصححها ِّشفرة تتمتعّبأنزيماتّمنّالنوعّّلحمضّالنوويلخلقّاهللّفينا
ألخطاء؛ّهكذاّخلقّاهللّأنزيماتّالتصحيحى.ّفتماًماّمثلماّيقرأّالمحررّصحيفةّأوّكتاًباّبحثًاّعنّا

 خاصةّتجوبّجزيئةّالحمضّالنوويّصعوًداّونزواًلّلتصححّاألخطاءّبطرقّشديدةّالتعقيد.
ّ

ّ
                                                                 

9 Franks Sherwin, Zoologist, Author of The Ocean Book. 
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فىّالخليقةّأمثلةِّعد ةّتُثِبتّوجودّاهلل،ّوأحدهاّهوّحمضناّالنوويّبذاته.ّفِحمضناّالنووي11ّّ:د. ليزل
ّالدراساتّ ّمن ّكامل ّمجال ّوهناك ّبمعلومات، ّيدرسّيحتفظ ّوالذى ّالمعلومات، ِّعلم ُّيدعى العلمية

حدىّقواعدّعِّ أبًداّّبذاتهاّألمّالمعلوماتّتُفيدناّأنّالمعلوماتّالّتنشمنشأّالمعلوماتّوُسبلّانتقالها.ّوا 
عفوًياّأبًدا،ّفمتىّتعقبناّأصلّتناسخّالمعلومات؛ّوجدناّأنهّعبارةّعنّعقل.ّوبماّّأفىّالمادة،ّوالّتنش

ّالحِّ ّماليينّمضّالنوويّيحأن ّعن ّينشأ ّولم ّالذكاء، ّعن ّينشأ ّأنه ّنستنتج ّمعلوماتّمبدعة تضن
ّالسنواتّمنّالتغيُّراتّواالنتقاءّالطبيعي،ّفهذاّالّيجوز.

ّ

ّ
ّ

لكنّحتىّجزيئةّالحمضّالنوويّبسيطةّمقارنًةّبالخاليا،ّفكلّحياةّتقومّعلىّخاليا،ّوكلّخليةّتعملّ
بشرىّيتألفّمنّتريليوناتّالخالياّالتىّتعملّمًعاّكخليةّالجسمّالوعندماّتتأملّبأنّّكمدينةّمصغ رة.

 واحدة؛ّنقفّبتواضعّوهيبةّأمامّعنايةّخالقناّالشخصيةّبناّوحكمتهّالكاملة.
ّ

ّ
ّ  

                                                                 

10 Jason Lisle, Ph.D., Astrophysicist, Planetarium director, Creation Museum. 
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 الباب الرابع

 11ئ البروتينيتكوين جز الرد على اإللحاد بدراسة 
 

َغْيُرّاْلَمْنُظوَرِةّ" ُّمْنُذَّخْلِقّاْلَعاَلِمُّتَرىُّأُموُرهُّ  أَلنَّ
 "َّوُقْدَرُتُهّالسَّْرَمِديَُّةَّواَلُهوُتُهُّمْدَرَكًةِّباْلَمْصُنوَعاِتَّحتَّىِّإنَُّهْمِّباَلُّعْذرٍّ

 (.1ّ:21)رو
ّ

ّالسنواتّ ّرفضّكينيونفى ّأن ّتفاصيل12ّمنذ ّكشفّالعلم ّالكيميائى، ّكاملّّعملياتّالنشوء نظام
ّللمعلوماتّتحملّصفةّمميزةّلتصميمّذكى.

ّأنّندخلّ ّبالكمبيوترّنستطيع ّالمتحركة ّالرسوم ّالرائعّوهىّإلىّبواسطة ّلنرىّنظامها داخلّالخلية
ّتعمل.ّ

ّّ
مخازنّللمعلوماتّالضروريةّلبناءّّوّبعدماّندخلّإلىّقلبّالخليةّنرىّالحبلّالمشدودّللحمضّالنووى،

ّ.ّيةالحّخليةالّكلّبروتينّفى

ّ

                                                                 

11 DNA Double Helix Video. 
12

  Dean Kenyon, Professor of Biology (Emeritus), San Francisco State University. 
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(،ّفإنّآلةّالجزيئّتفكّأواًلّقسمّمنّحلزونّالحمضّالنووىtranscriptionّ)ّنسخفىّعمليةّتسمىّال
ّلعرضّالتعليماتّالجينيةّالمطلوبةّلتكوينّجزئّبروتينّمعين.ّ

ّّّ
ّ.RNAّآلةّأخرىّتطبعّهذهّالتعليماتّلتكوينّجزئّمعروفّبإسمّمراسلّ

ّّّّّّ
بّثقبّالنواةّالنحيفّيحملّالمعلوماتّالجينيةّمنّخاللّمركّ RNAّفإنّحبلّالـّ،نسخحينماّينتهىّال

(Nuclear Pore Complexّوهوّالبوابّلحركةّال)لىّنواةّالخلية.ّّنقل ّمنّوا 
قّنفسهّبعدّأنّيعلّ ّوّ.RibosomeإلىّمصنعّمنّجزئينّللجزئّيسمىRNAّّيتوجهّحبلّمراسلّ

ّبأمان،ّتبدأّعمليةّالترجمة.

ّّّّ
ّالجزيئات خطّيبنىRibosomeّالـّداخلّفى ّالمتسلسلةّّ،تجمع ّاألمينية ّاألحماض ّمن سلسلة

ّ ّالخلية، ّمن ّأخرى ّأجزاء ّمن ّتنتقل ّاألحماضّاألمينية ّهذه ّالمحددة. ّمنّثم ّبمئات ّغالبًا ترتبط
ّالسالسلّعلىّطولّالوحدة.ّوتنظيمهاّالمتتابعّيحددّنوعّالبروتينّالذىّيتمّتصنيعه.ّ
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ّّّ
ّتنته إلىّشكلّّاإلىّجهازّأسطوانىّيساعدّعلىّطيهRibosomeّىّالسلسلةّتتحركّمنّالـحينما

ّيناسبّدوره ّادقيق ّتُّّو. ّبروتين، ّإلى ّالسلسلة ّطى ّيتم ّأن ّوتُّبعد ّإلىّطلق ّآخر ّجزئ ّبواسطة قاد
ّالمكانّالمحددّحيثماّيكونّاالحتياج.ّ

ّّ،إنهّإجفالّمطلقّبالعقلّأنّيدركّدين كينيون: ّالجهازّّ،لمقياسالحجمّلفىّهذا مثلّهذا
ّالتىالدقيقّ ّوالتصنيعتّأوّاآللة ّعندناالذكىّحملّعالماتّالتصميم ّالّ. ّجزئتفاصيلّعالم

ّاتّالجزيئاتهذاّالعالمّالجديدّبالتحديدّلجينفىّالمركبّالكثيفّلعملياتّالمعلوماتّالجينية.ّّو
 لتصميمّعلىّاألرض.لالدليلّالدامغّهذاّنرىّ
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 الباب الخامس

 13دليل اآلالت البيولوجيةاإللحاد بالرد على 
ّ

ّ"أَلنَُّهَّكَماَّعَلِتّالسََّماَواُتَّعِنّاأَلْرِضَّهَكَذاَّعَلْتُّطُرِقيَّعْنُّطُرِقُكْمَّوَأْفَكاِريَّعْنَّأْفَكاِرُكْم"
ّ(55ّ:9)انظرّأش

ّ

ّللخلية ّالعلمى ّالفهم ّفى ّمدهشة ّتكنولوجية ّحدثتّثورة ّالعشرين ّالقرن ّمن ّالنصفّالثانى :ّخالل
 الوحدةّاألساسيةّللحياة.

ّ
،ّعرفّستروبلّكيفّهزتّهذهّالمعرفةّالحديثة14ّخاللّمقابلةّمعّعالمّالكيمياءّالحيويةّمايكلّبيهى

ّمنّاألساس.ّ نظريةّداروين
فىّالقرنّالتاسعّعشرّحينماّكانّداروينّعلىّقيدّالحياةّظنّالعلماءّأنّأساسّّمايكل بيهى:

الحياةّأىّالخليةّهوّعبارةّعنّكرةّبسيطةّمنّالبروتوبالزم،ّمثلّقطعةّهالميةّأوّأىّشئّالّ
يصعبّوصفه.ّلكنّمعّالجهدّالعلمىّالشاقّفىّالقرنّالعشرينّرأيناّأنّالخليةّهىّأبعدّماّ

ّهاّآالتّجزيئيةّمعقدةّجدًا،ّوأشياءّتقاومّبشدةّشرحّداروين.تكونّعنّالبساطة،ّفب
ّتحدىّ ّعن ّبإستفاضة ّكتب ّأيضًا ّالخلية. ّوعمل ّتصميم ّلدراسة ّمستقبله ّبيهى ّمايكل ّكرس لقد

ّالكيمياءّالحيويةّللنشوء.

                                                                 

13
 The Case for a Creator (movie), A Journalist Investigates Scientific Evidence That Points Toward God Based 

on the book The Case for a Creator by Lee Strobel. 
14

 Michael J. Behe, Biochemist, Lehigh University. 
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ّ
ّخليةّّمايكل بيهى: ّإن ّومعقدة. ّصغيرة ّالخاليا ّأن ّكيف ّفكرة ّلديهم ّليست ّالناس أغلب

تبلغّمساحتهاُّعشرّرأسّقلم،ّومعّذلكّففىّهذهeukaryoticّّنموذجيةّمنكّأوّمنىّتسمىّ
بليون6ّّبليونّوحدةّمنّالحمضّالنووىّتحددّالكروموزومات.ّهذهّالوحداتّالـ6ّالخليةّنجدّ

نّآالتّجزيئاتّالخلية،ّوهىّا ّآلالتّالتىّتجعلّالخليةّتعمل.تكو 
بواسطةّالرسومّالمتحركةّبالكمبيوترّيمكنناّأنّندخلّداخلّالخلية.ّهناّيمكنناّأنّنرىّبوضوحّالتعقيدّ

ّالمذهلّآلالتّالجزيئات.ّ
وكأنكّدخلتّإلىّمصنعّسيارات،ّوفىّالمصنعّعددّكبيرّمنّاآلالت.ّالبدّأنّّمايكل بيهى:

نّحدثّخطأّتقعّالخليةّفىّاألجزاءّتتالئمّمعّبعضهاّبطرقّم حددةّجدًاّلكىّتقومّبدورها.ّوا 
مشكلةّكبيرة.ّإنّخليةّواحدةّفقطّمعقدةّتعقيدّهائل.ّإالّأنّالبشرّمثلىّومثلكّمكونونّمنّ
ّبدورها.ّ ّلتقوم ّالصحيحة ّبالطريقة ّمعًا ّتتالئم ّالتريليوناتّمنّالخاليا ّهذه تريليوناتّالخاليا،

ينماّكناّنفكرّفىّكرةّالبروتوبالزم،ّلكنّليسّحينماّنفكرّفىّكانتّالداروينيةّقابلةّللتصديقّح
ّللهندسةّ ّبارع ّنموذج ّهى ّهذه، ّالحيوية ّآالتّالكيمياء ّمن ّواحدة ّكل آالتّالجزيئاتّفإن

(،ّوهىّأساسيةّللوظائفّالحيويةّوالمتنوعةّمثلّالرؤياnanotechnologyّوالنانوتكنولوجياّ)
ّخلية.والتركيبّالضوئىّواستخراجّالطاقةّفىّال

ّدرسّمايكلّبيهىّالعديدّمنّهذهّاآلالتّبماّفىّذلكّالسوط،ّوهوّموتورّدوارّمميز.
ّ



21 

 

      ّ       

ّ
أتذكرّأولّمرةّوقعّنظرىّفىّكتابّكيمياءّحيويةّعلىّرسمّالسوطّالبكتيرىّّمايكل بيهى:

بكلّأجزائهّوفىّكلّمجده..ّلهّمحركّوخطافّوعامودّقيادةّوموتور.ّنظرتّإليهّوقلتّإنهّ
ّموتورّخارجى.ّإنهّمصمم.ّهذاّالّيمكنّأنّتتجمعّأجزائهّبالصدفة.

ّّّّّّّّ
تمّعملّرسمّمتحركّلموتورّالسوطّالبكتيرى،ّوتمّتكبيرهّردّفعلّبيهىّلمّيكنّمفاجئًا،ّخاصةّحينماّ

ّألفّمرة،ّلعرضّتفاصيلّتكوينهّوكيفيةّعمله.51ّأكثرّمنّ

ّ
ّاآلالتّسكوت مينيش:  ّهذه ّفىّالعالم". ّاألكثرّكفاءة ّ"اآللة ّبرجّفىّهارفارد: ّهوارد سماه

طاقةّوحيدّمرةّفىّالدقيقة،ّومربوطةّإلىّمحول111،111ّّالبعضّمنهاّتبلغّسرعةّدورانهّ
ّحساس،ّوتأخذّمردودهاّمنّالبيئة.
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ّ
ّفتندفعّّمايكل بيهى: ّالسائل ّيدفع ّالسوط ّيدور ّحينما ّكمحرك، ّتعمل ّبروتينية ّأهداب لها

ّلألمام.ّويستخدمّالموتورّتدفقّالحامضّمنّخارجّالخليةّإلىّداخلّالخليةّليزودهّ البكتيريا
ّبطاقةّالتشغيل.

ّ
ينّأمامىّوعكسى،ّوقوةّمحركّبروتونّبتبريدّمياه،ّالسوطّالبكتيرىّلهّترسسكوت مينيش: 

ّ ّبشكل ّمفصل ّله ّماكينة، ّدوار ّوله ّساكن ّأنUّّوله ّليسّمناسبًا ّمحرك. ّوله ّعامود وله
ّنعطيهاّهذهّاألسماء،ّلكنّهذهّهىّوظيفتهاّحقيقَة.

ّ ّتقنيات41ّّحوالى ّمشيدة، ّبروتينات ّنصفهم ّالسوط، ّموتور ّبناء ّيتطلبه ّمختلف ّبروتين جزء
ّتجمعّمكوناتّالسوط.متخصصةّ

ّ
ّالتصميمّ ّهذا ّاالكتشافّحاولّالبايولوجيونّفهمّكيفيةّنشأةّمثلّهذهّاآللةّالتىّلها منذّأنّتمّهذا

ّالرائعّبالتدريج،ّبدونّبصيرةّأوّتخطيطّمنّخاللّالطريقةّالبيولوجيةّالتىّتصورهاّداروين.
ّلمّيكنّفىّالحقيقةّ:ّأظنّأنّماّأرادّداروينّأنّيبينه،ّهوّأنّماّيبدوّمصملي ستروبل مًا

مصممًا،ّلكنناّمنّالممكنّأنّنجدّعملياتّطبيعيةّتصفّلناّتعقيداتّالحياة.ّوضعّداروينّ
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ّمنّخاللّاالنتقاءّالطبيعى،ّوهىّعمليةّعمياءّ نظريةّأنّكلّجزءّمنّكلّكائنّحىّنشأ
ّتعملّعلىّالتغيراتّالعشوائيةّفىّالخلية.

لّأبسطّالخالياّإلىّالتنوعّالعظيمّاعتقدّداروينّأنّالوقتّالكافىّيجعلّهذهّا لتنوعاتّالعشوائيةّتحو 
ّللحياةّالموجودةّعلىّكوكبنا.

فىّدراستهّللنشوءّواآلالتّالجزيئية،ّقد مّمايكلّبيهىّتحديًاّمميزًاّللقدرةّالخالقةّوآليةّداروينّلإلنتقاءّ
ّالطبيعى،ّتسمىّ"التعقيدّالذىّيصعبّإختزاله".

ّاآلالتّّسكوت مينيش: ّفىّوصفّهذه ّالذىّيصعبّإختزاله" ّ"التعقيد ّبيهى ّمايكل صاغ
ّفىّخلية،ّ ّنظام ّالمكوناتّألىّجزيئّأو ّكثيرة ّفىّاألساسّيقولّأنّلديكّأجزاء الجزيئية.

ّوكلهاّضروريةّلكىّتعمل.ّبمعنىّأنكّإنّأزلتّجزءّواحدّفإنّالنظامّلنّيعمل.

ّ
وضحّبآلةّمألوفةّغيرّبيولوجيةّوهىّمصيدةّالفئران.ّ"التعقيدّالذىّيصعبّإختزالة"ّمنّالممكنّأنّي

تتكونّالمصيدةّمنّخمسّقطعّأساسية:ّمزالجّلإلمساكّبالفأر،ّوزنبركّقوى،ّوعامودّمنثنىّيسمىّ
المطرقة،ّوقضيبّمعدنىّيحفظّالمطرقةّفىّمكانها،ّورصيفّخشبىّيتمّبناءّاآللةّعليه.ّإذاّنقصتّ

ّهاز.أوّتلفتّإحدىّهذهّالمكوناتّلنّيعملّالج
كلّمكوناتّهذهّاآللةّذاتّ"التعقيدّالذىّيصعبّإختزاله"ّالبدّأنّتكونّموجودةّفىّنفسّالوقتّلكىّ
ّعلىّ ّينطبق ّإختزاله" ّيصعب ّالذى ّ"التعقيد ّمفهوم ّنفس ّبالفئران. ّاإلمساك ّفى ّبدورها ّاآللة تقوم

ّاآلالتّالبيولوجية،ّبماّفىّذلكّالسوطّالبكتيرى.
جزءّبروتينّمختلف،ّضرورىّلكىّتعملّهذه41ّّناكّحوالىّالجميعّقالواّأنّهّمايكل بيهى:

ّإلىّ ّيفتقد ّألنه ّيعمل ّال ّسوط ّتجد ّإما ّفإنك ّاألجزاء، ّهذه ّمن ّجزء ّنقصّأى ن ّوا  اآللة،
الخطافّأوّعامودّالقيادةّأوّغيرها،ّأوّأنهّالُّيبنىّداخلّالخلية.ّالّيمكنّأنّتضعّمثلّهذاّ
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لعدد،ّتتفاعلّمعّبعضهاّفىّنفسّالوقتّقبلّالشئّمعًاّبالتدرج،ّألنهّيحتاجّأجزاءّضخمةّا
ّأنّتبدأّفىّالعمل.

بدونّالمعداتّالتىّتجعلناّنالحظّتقنيةّالجهاز،ّوطوياًلّقبلّفكرةّ"التعقيدّالذىّيصعبّإختزاله"،ّقد مّ
ّتشارلزّداروينّطريقةّإلختبارّنظريتهّالخاصة.ّفىّ"أصلّاألنواع"ّكتب:

ّ "ّ ّكانّمنّالممكنّأنّنبرهنّعلىّوجود ّبواسطةّإذا ّيكنّمنّالممكنّتكوينه ّلم أىّعضوّمعقد،
ّ".ّّتشارلزّداروين.تعديالتّمتعددةّومتتاليةّطفيفةّتسقطّنظريتىّتماماًّ

عي نّأحدّنظامًاّبيولوجيًاّلمّيتمّبنائهّفىّخطواتّتزايديةّ إعترفّداروينّبأنهّإنّلى ستروبل:
هوّوجودّ كلّبيهىّوغيرهّعبرّحقباتّزمنيةّطويلةّتصيرّنظريتهّباطلة.ّإنّماّاكتشفهّماي

ّبواسطةّعملياتّداروين.ّإنّفرضياتّداروينّالفاشلةّفىّ تقنياتّبيولوجيةّالّيمكنّشرحها
 الحقيقةّدحضتّنظريتهّالخاصة.ّ

 

 

 

 

 

 


