ألني أنا أعطيكم فما وحكمة ال يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها.

[لأجل هذا اخرجت الطبيعة العاقلة الى الوجود:
لكي لأ يبقى غنى الخيرات الألهية بدون منفذ.
ولكن حكمة الله المدبرة لكل شيء قد هيات مثل هذه الأنية
ذات الأرادة الحرة ،اي النفوس البشرية،
لكي توجد كائنات تستقبل الخيرات الألهية
وتنمو على الدوام بازدياد الفيض المنسكب فيها].
~ القديس غريغوريوس النيسي
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**kalam cosmological argument
اعتبرها حجتي المفضلة !! فإن هذه الحجة هي من الحجج التي تثبت وجود اوا وخوال للوودن
للعالم من مقدمات بسيطة جدا واستخدام أيضا العلدم الود ية والنظريات في إثباتها .وربما سوطيي
الوالم فيها ولوني أعدك أيها القارئ لن تم حتى توملها .
هذه الجدلية يمون القدل ا ّها مجمدعة من الجدليات أو الحجج لها أادل مون عوودر يديموة مون
زمن الفيلسدف المسيحي جدن فيلدبد دس مرورا بفالسفة عظماء كتدما االكديني وابن سينا وغيورهم
الوثير  ,وعلم الوالم هد علوم الجودل واالثبوات ا تعور عنود االموة االسوالمية بهوذا االسوم لهوذا يوام
التقتازا ي بتعريفه " :هد العلم بالعقائد الدينية عن األ لة اليقينية"
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وأعووا اووياغتها اإلمووام الغزالو ّوي فووي كتبووه الوالميووة والفلسووفية ولووون كا ووت وا ووحة فووي كتابووهااليتوا في االعتقا حيث يقدل:

‘‘الوودعدا األولووى :وجوود ه تعووالى وتقوودس ,برها ووه أ ووا قوودل ك و حووا ل فلحدوثووه سووب  ,والعووالم
حا ل فيلزم منه إن له سببا ,و عني بالعالم ك مدجد سدا اهلل تعالى‘‘
النقاط على الحروف :

ويب االستطرا في التد يح  ,أريد هنا أن أ

الحا ل:ما يودن مسبديا بعدم ,فهد كائن بعد ان لم يون

3

العدم:هد في شيء من شط ه أن يدجود وأيضوا فوي يوامدس علوى العوبوة العنوبدتيوة Merriam
not any thing : –Webster
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ثووم يوم و الغزالووي يووائال ‘‘ إن ك و حووا ل فلووه سووب فموون أيوون عرفووت هووذا ,فنقوودل :إن هووذا
األا يج اإليرار بوه ,فإ وه أولوي ورور فوي العقو  ,ومون يتديوف فيوه فإ موا يتديوف أل وه ربموا ال
ينوعف له موا ريوده بلفول الحوا ل ,ولفول السوب  ,وإها فهمهموا اود عقلوه بالضورور بوطن لوو
حا ل سببا ,فا ا عني بالحا ل ما كوان معودوما ثوم اوار مدجود ا فنقودل وجود ه يبو أن وجود كوان
محوواال أو ممونووا ,وبايو أن يووودن محوواال ألن المحوال ال يدجوود يووإ ,وإن كووان ممونووا فلسوونا عنووي
 2تهذيب الكالم ،لإلمام سعد الدين التفتازاني ،ص.8
 3المعجم الفلسفي  ,مجمع اللغة العربية ,ص50
 4المرجع السابق ص 111
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بالممون إال ما يجدز أن يدجد ويجدز أن ال يدجود ولوون لوم يوون مدجود ا أل وه لويج يجو وجود ه
لذاته إه لد وجد وجد ه لذاته لوان واجبا ال ممونوا ,بو يود افتقور وجود ه إلوى مورجح لدجود ه علوى
العوودم حتووى يتبوودل العوودم بووالدجد  .فووإها كووان اسوتمرار عدمووه موون حيووث أ ووه ال موورجح للدجوود علووى
العدم ,فمن لم يدجد المرجح ال يدجد الدجد  ,و حن ال ريد بالسب إال المرجح‘‘

5

إها ستنتج من الغزالي اآلتي بعد و عها بالعو المنطقي :
-1ك حا ل (أ ما خرج من العدم) يحتاج الى سب لحدوثه
-2العالم حا ل
سووتظهر معنووا النتيجووة التاليووة الزمووة موون المقوودمتان السووابقتان ( )premisesبحس و اس ووتدالل
منطقي احيح وهد modus ponens
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-3اهن  ,فالعالم لحدوثه سب
يقوودل الغزالووي بالنسووبة للمقدمووة االولووى ا هووا وورورية ّاوليووة فووي العق و يج و التسووليم بهووا  ,واها تو ّوم
رفضها فط ه يرفضها لسدء فهم.
وبالتالي فإن المقدمة االولى  ,هي ليست يا دن فيزيائي يطب على االشوياء التوي اخو الوودن ,بو
هوود مبوودأ ميتووافيزيقي ,أ أن االشووياء ال يمونهووا أن تخوورج موون العوودم ,شوويء ال يمونووه أن يدجوود موون
عدم بال سب !!
*ولون المقدمة الثا ية هي التي تحتاج الى اثبات
و در كالم الغزالي في كتابه احياء علدم الدين :7
‘‘أما يدلنا "إن الحا ل ال يستغني في حدوثه عن سب " فجلي فإن ك حا ل مختص بديت
يجدز في العق تقدير تقديمه وتطخيره فاختوااه بديته ون ما يبله وما بعده يفتقر بالضرور إلى
المخوص
 0االقتصاد يف االعتقاد –الغزالي -ص– 02-91ط\9دار الكتب العلمية بريوت-لبنان)
 5الشكل المنطقي لها هو "P → Q :
P
Therefore, Q

 7كتاب إحياء علوم الدين ,وبهامشه تعريف األحياء بفضائل اإلحياء واإلمالء في إشكاالت اإلحياء وعوارف
المعارف للغزالي ص, 155وهو بحسب أقوال االئمة المسلمين وفتاويهم فإنه  :والحق أن كتاب اإلحياء فيه نفع كثير ،وفيه
طامات وباليا توجب منع قراءته ،إال من الخبير المطلع على عقائد الصوفية والحلولية والفالسفة،
المتحصن بعقيدة السلف الصالح (انتهى).ولك أيها القارئ مراجعة هذه الفتوى على موقع الشبكة االسالمية :
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=6784
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وأما يدلنا "العالم حا ل" فبرها ه :أن أجسام العالم ال تخلد عن الحركة والودن وهما حا ثان
وما ال يخلد عن الحدا ل فهد حا ل .ففي هذا البرهان ثالل عاوا؛ األولى :يدلنا إن األجسام
ال تخلد عن الحركة والسودن وهذه مدركة بالبديهة واال طرار فال يحتاج فيها إلى تطم وافتوار
فإن من عق جسما ال ساكنا وال متحركا كان لمتن الجه راكبا وعن هج العق اكبا .الثا ية:
يدلنا إ هما حا ثان ويدل على هلك تعايبهما ووجد البعض منهما بعد البعض وهلك معاهد في
جمي األجسام ما شدهد منها وما لم يعاهد فما من ساكن إال والعق ياض بجداز حركته وما من
متحرك إال والعق ياض بجداز سود ه فالطاراء منهما حا ل لطريا ه والساب حا ل لعدمه؛ أل ه
لد ثبت يدمه الستحال عدمه  -على ما سيطتي بيا ه وبرها ه في إثبات بقاء الوا تعالى وتقدس
 الثالثة [:يدلنا ما ال يخلد عن الحدا ل فهد حا ل وبرها ه أ ه لد لم يون كذلك لوان يب كحا ل حدا ل ال أول لها ولد لم تنقض تلك الحدا ل بجملتها ال تنتهي الندبة إلى وجد
الحا ل الحا ر في الحال وا قضاء ما ال هاية له محال ],وأل ه لد كان للفلك ورات ال هاية
لها لوان ال يخلد عد ها عن أن تودن شفعا أو وترا ً8أو شفعا ووترا جميعا أو ال شفعا وال وترا,
ومحال أن يودن شفعا ووترا جميعا أو ال شفعا وال وترا .فإن هلك جم بين النفي واإلثبات؛ إه
في إثبات أحدهما في اآلخر وفي في أحدهما إثبات اآلخر .ومحال أن يودن شفعا ألن العف
يوير وترا بزيا واحد .وكيف يعدز ما ال هاية له :واحد? ومحال أن يودن وترا إه الدتر يوير
شفعا بداحد فويف يعدزها واحد م أ ه ال هاية ألعدا ها .ومحال أن يودن ال شفعا وال وترا إه
له هاية .9فتحو من هذا أن العالم ال يخلد عن الحدا ل .وما ال يخلد عن الحدا ل فهد إهن
حا ل وإها ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدل من المدركات بالضرور ‘‘.
ولتد يح ما سب بعو أكبر يقدل الغزالي في كتابة تهافت الفالسفة
"يدم العالم(ازليته) محال أل ه يؤ
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إلى إثبات ورات للفلك ال هاية ألعدا ها وال حور

آلحا ها ,م أن لها سدسا وربعا و وفا ,فإن فلك العمج يدور في سنة وفلك زح في ثالثين
سنة ,فتودن أ وار زح ثلث ععر أ وار العمج ,وأ وار المعتر وف سدس أ وار العمج,
فإ ه يدور في اثني ععر سنة .ثم كما أ ه ال هاية ألعدا ورات زح ال هاية ألعدا ورات
العمج م أ ه ثلث ععره ,ب ال هاية أل وار فلك الوداك الذ يدور في ستة وثالثين ألف
سنة مر واحد  ,كما ال هاية للحركة المعريية التي للعمج في اليدم والليلة مر "
 1شفع  :الشفع  :خالف الوتر  ،وهو ال زوج  .تقول  :كان وترا فشفعته شفعا  .وشفع الوتر من العدد شفعا(لسان العرب-ابن منظور-
حرف الشين)
 9سيتم التوضيح بالنسبة لمشكلة الماالنهاية والتسلسل في االحداث  .وباختصار ما يبينه الغزالي هنا هو أن التسلسل في االحداث في
الماالنهاية (االزل) يكون متناقضا ً .
 10تهافت الفالسفة –أبو حامد الغزالي –تحقيق وتقديم سليمان دنيا-ط– 8دار المعارف ص99
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ما معنى هذا? هذا يعني ا ه لد افتر ت مثال ان االرض تدور حدل العمج مر في السنة وكدك
عطار يدور مرتين (فر ا) فان ور االرض  2\1ور عطار وبما ان العالم ازلي فان الدورات
لم تبدأ ابدا وبالتالي ال يمونك القدل من سب من م ان عطار يسبقه!
وبجس استنتاج الغزالي باستدالله المنطقي فإن سلسلة االحدال الما ية ال يمونها أن
تتسلس الى ماال هاية وبالتالي تنقط الى السب االول وبما هذا السب االول ليج حا ثا ,أل ه
لد كان كذلك لبقينا تسلس في االحدال ولون العوج ثبت لنا وبالتالي هد يديم أزال .
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الخالاة :
 -1يطرح الغزالي حجته بمقدمتين منطقيتين أولهما مبدأ ميتافيزيقي  ,وعلى االي يمون افتراض
احة هذا المبدأ من مجر فيه
 -2يعطي الغزالي اسبابه المنطقية لتدعيم فر ية أن العالم حا ل وليج أزليا بثالل عاو
لجريان الحا ل على االجسام أل ها متحركة وساكنة وعلى هلك فإن الودن حا ل  ,وبالتالي مثال
فإن الحركة تحدل بعد أن لم تون ,ثم يدر أيداله في استحالة تسلس الحدا ل الى الماال هاية
حتى و الى السب االول في حدوثها.أل ها لد كا ت ماال هاية لما بدأت أاال ولما كنا في
الديت الحا ر !!
 -3ألن الحدا ل منتهية ,فإها لها سب أول وهد بالضرور أزلي و ّاال ألكملنا التسلسلدهذا ما
تم فيه .وهذا ما يدعده اا العالم !!
__________

للقراءة  -1:تهافت الفالسفة –الغزالي تحقيق سليمان دنيا ط-1دارالمعارف
-2االقتصاد في االعتقاد-الغزالي -ط\1دار الكتب العلمية بيروت)
-3احياء علوم الدين-الغزالي-الجزء االول -كتاب قواعد العقائد-الفصل الثالث)
واالن بعد هذا العرض البسيط لدعوى الغزالي في تقديم دليله لوجود هللا ونفي أزلية العالم ننتقل
الى الحجة الكالمية كما قدمها الدكتور كريج ()William lane craig
11

وكذلك السبب اآلخر ويتسلسل إما إلى غير نهاية وهو محال ،واما أن ينتهي إلى قديم ال محالة يقف عنده وهو الذي

نطلبه ونسميه صانع العالم (االقتصاد في االعتقاد – الغزالي –ص-25ط\1دار الكتب العلمية بيروت)
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واآلن لنبدأ بطرح حجة كريغ( (William lane craigالوالمية ,أو يمون القدل عنها أ ها
" سخة معدلة " للحجة القديمة

12

لإلجابة على سؤال اليبنتز )‘‘ )leibnizلماها يدجد هناك شيء بدال من الالشيء?’’ ,13
يج أن ض في االعتبار  3افترا ات وهي ّ :إما أن الودن كان له بدايه أو لم يون له  ,فإها

كان له بداية فإما أن تودن مسببة أو ليست كذلك  ,فإها كا ت مسببة فإن هذا

السب )ّ (causeإما أن يودن سب شخوي ( )personalأو ليج كذلك ( not
.)personal

لدينا  4خطدط رئيسية سنعم عليها  ,ليالن فلسفيان واثنان علميان  ,لنثبت ا عائنا بطن الودن
كان له بداية  ,وإها كان له بداية فإ ه من غير الممون أن يخرج الى الدجد بغير سب ومن
العدم المطل  .وأخيرا ,إها كان له سب فإن هذا السب هد شخوي  ,لنستطي الحودل تطثير
و تيجة مؤيتة زما ية  ,تجت من سب أزلي  ,وهذا يثبت المعتقد الوتابي بخل العالم من العدم
.
" ...فإن أول سؤال يج أن يُسطل " كما يقدل اليبنتز هد " لماها يدجد هناك شيء بدال من
الالشيء?"

أريد منوم ان تفوروا في هذا السؤال يليال .لماها يدجد أ شيء على االيال ,بدال من
الالشيء ,لماها الودن أو الما تدجد ,بدال من الالشيء أو بدال من فضاء فارغ?
فالوثير من العقدل المفور حاولدا أن يجيبدا على هذا السؤال  ,فعلى سبي المثال يال
الفيلسدف لد فيغ ويتغنعتاين في سيرته الذاتية منقدال عن درمان مالودم:
‘‘ ...فهد يال في بعض االحيان كان لدية تجارب  ,وافض يريقة لدافها هد"عندما امتلوه ,
أ ني اتسائ في وجد العالم  ,فط ا إها مائ الى استخدام ُجم كو" كيف من المعقدل على أ
14
شيء أن يدجد!!أو كيف من المعقدل للعالم أن يدجد!!’’
12
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وبعو معابه أيضا يال الفيلسدف اال جليز جي جي سي سمارت:
’’ ...غالبا ما يودن عقلي في ا دفاع هائ اشار لهذا السؤال  ,أن أ شيء يدجد على االيال
15
هد مسطلة لرع ٍ أعم ‘‘
لماها يدجد هناك شيء بدال من الالشيء ?  ,إها لم ون يد جهز ا ا فسنا ألن عتقد أن الودن يد
خرج الى الدجد بال سب من العدم  ,فإن االجابة تودن  :يدجد هناك شيء ,ألن هناك كائن
أزلي غير ُمسب وال يمون أن
المسب ? بحس اليبنتيز فإ ه ((اهلل)).
يودن له تفسير  ,ولون ماهد أو ماهذا العيء االزلي غير ُ
ولون بحس وجهة الوثير من الفالسفة في العور الحالي يالدا أ ه الودن .

واالن فإن هذا هد مديف الملحد(البعض منهم) ( , )atheistفالودن أزلي وغير ُمسب ,فوما
يقدل بيرترا د راس " هناك الودن ,وهذا هد االمر كله" ,16ولون هذا يعني بالتطكيد أن ك ما
بقي لدينا هد العبث واليطس  ,وستودن حيا اال سان بال هدف وا ح والمعنى هو ييمة  ,وفي
حقيقة االمر فإن راس فسه اعترف بذلك حيث يال أ ه مبني "بثبات على االبة اليطس" 17بما
داجهه في حياتنا  ,ولون في المقاب اعتقد ان لدينا اسبابا جيد تجعلنا عتقد بطن الودن ليج
أزليا وغير ُمسب  ,وأن هناك شيء اخر  .ويموننا من خالل االفترا ات المنطقية التالية

University Press,1958), p. 70. cited in ibid
J. J. C. Smart, "The Existence of God," Church Quarterly Review 156 (1955): 194 cited in ibid
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Bertrand Russell and F. C. Copleston, "The Existence of God," in Existence of God, ed. with an Introduction by
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ألني أنا أعطيكم فما وحكمة ال يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها.
الكون

له بداية

له سبب ( ُمسبب)
caused

ليس له بداية

ليس له سبب (غير ُمسبب)
uncaused

سبب شخصي
Personal cause
سبب غير شخصي
Not personal

وبالمرور من خالل هذه االفترا ات فطعتقد أ ه يموننا أن عطي سببا معقدال أن الودن ليج أزليا
 ,ولون كان له بداية ,بداسطة سب شخوي (أخرجه الى الدجد )  ,وبالتالي فإن اا عا أو خالقا
للودن يدجد.
’’الكون كما نعرفه ال يمكن أن يوجد لألبد‘‘
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[الكساندر فيلينكن]
هل بدأ الكون (للوجود)؟
الخطد االولى واالهم في هذه الحجة  :هي أن الودن بدأ للدجد  ,هناك أربعة أسباب تجعلني
أعتقد بطن الودن كان له بداية .لنبدأ أوال بالدليالن الفلسفيان  ,ثم العلميان ثا يا.

-الدلي

الفلسفي:

الحجة الفلسفية االولى:
 -1الال هائية الحقيقية ال يمون أن تدجد
 -2سلسلة االحدال التي ال بداية لها في الزمن هي ال هاية حقيقية
11

"The universe as we know it could not have existed for ever" ( Many worlds in one,the search
)for other universes-ALEX VILENKIN-First ed-USA (2006)-notes on CH.3, p.210

1فريق الالهوت الدفاعي

ألني أنا أعطيكم فما وحكمة ال يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها.

-3فإهن ,فإن سلسلة من االحدال التي ال بداية لها في الزمن اليمون أن تدجد

19

فإن مجمدعة من االشياء يمون أن يقال عنها ا ها ال هاية حقيقية ( actually
,)infiniteفقإ إها كان جزء منها يساو الو .فعلى سبي المثال من أكبر  ....1,2,3أم
 ?....0,1,2,3فبحس الرأ الريا ي السائد فإن كالهما متوافئ أل هما ال هاية حقيقية ,يبدو
هذا غريبا ,فإن هناك ريم مدجد في أحد المجمدعات وليج مدجد ا في االخرا .ولون هذا
يثبت أن في مجمدعة الال هاية الحقيقية فإن جزء منها يساو الو .ولنفج السب فإن الريا يين
يرروا أن سلسة االعدا الزوجية هي مساوية تماما لحجم االعدا الطبيعية ,حتى لد ان االعدا
الطبيعية تضم االعدا الزوجية ويزيد عليها عد ال هائي من االعدا الفر ية,فإهن فإن مجمدعة
الال هاية الحقيقية تودن عندما جزء منها يساو الو .
ولون يج علينا ان ميز بين هذه الال هاية الحقيقية وبين الال هاية الممونة ()potential
,فالال هاية الممونة تعني مجمدعة تز ا ائما بال تديف ولونها في االويات محدو  ,حيث
تودن عندما تقدم بالجم أو الطرح من شيء ما من ون تديف .وهوذا فإن أ مسافة محدو
يمون القدل بط ها تحتد ماال هاية ممونة من المسافات المحدو االاغر.ولون هذا ال يعني
أ ها بالحقيقة تحتد على ماال هاية من االعدا في المسافة المحدو  ,ولونها تعني أن العخص
يمون أن يقسم الى ماال هاية ,وأيضا لن يو ابدا الى ماال هاية,فهذه الماال هاية تفيد فقإ كحد
في العملية (التقسيم).
وبالتالي فإن الماال هاية الممونة ليست فعال ماال هاية ,فهي ببساية غير محد  ,فهي في ك
االحدال تنتهي ولون باز يا .
بحس الريا ي االلما ي يفيد هلبرت فإن الفار الرئيسي بين تلك الماال هايتين,أن الماال هاية
الممونة هي شيء ينمد باز يا باتجاه حد ماال هاية ,بينما الماال هاية الحقيقية فإ ها مجمدعة
كاملة موملة من االشياء المعدو  .ومثال جيد على هلك ,سلسلة االحدال الما ية والحا ر
والمستقبلة ,حيث إها كان الودن أزلي ,فإن االحدال التي حدثت في الما ي هي أحدال
ماال هاية لعد ها فهي حقيقة ّ ,أما من أ

قطة من االحدال فإن عد االحدال المستقبلية هد

ماال هاية ممونة .
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1. An actual infinite cannot exist.
2. A beginningless series of events in time is an actual infinite.
3. Therefore, a beginningless series of events in time cannot exist.
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فالماال هاية الحقيقة مدركة على ا ها كاملة ولون االخرا على العوج منها فإ ها ليست كذلك
فإ ها ائما ما تودن باز يا .
تد يح ثا ي بالنسبة لولمة "تدجد", existفعندما أيدل أن الماال هاية الحقيقية ال يمون أن
تدجد ,فإ ي أعني "تدجد في عالمنا الحقيقي" "تدجد خارج العق "  ,فإ ي لست أ
الماال هاية مد

هذه

التساؤل على أ ها ما ريا ية أل ها في هذا المجال هي متروكة لألفوار فقإ.

فإ ي ما أجا ل حدله و أن هذه الماال هاية الحقيقية ال يمون أن تدجد في العالم الدايعي في
الوداك في النجدم والوخدر أو اال سان.
ولن أجا ل أيضا في وجد ها الريا ي ,ولوني أعتقد أن وجد هذه الماال هاية في عالمنا الحقيقي
هد فعال رب من السخافة .
والطريقة المثلى لذلك هد بضرب االمثال  ,لند ح ما قوده .افترض أن لديك موتبة ويدجد
على رفدفها عد ال هائي حقيقي من الوت  ,وتخي أيضا أن هناك لد ين فقإ من الوت وهي
اللد ين االحمر واالسد كالتالي  :أحمر ثم اسد احمر ثم اسد وهوذا , ...فلد أخبرك بطن عد
الوت الحمراء تماما كعد الوت السد اء ,ففي هذه الحالة لن ودن متفاجئين كثيرا ,ولون ه
ستطي تودي شخص يقدل لنا أن عد الوت السد اء يساو عد الوت الحمراء مضافا
اليها السد اء ?!
أو لنتخي أن هناك ثالل الدان أو أربعة أو خمسة أو مئة ,فه ستود شخص يخبرك بطن ك
لدن منفر من الوت كعد الوت كلها في المجمدعة?!!
أو أن هناك عد ال هائي من الوت الملد ة ,فإ ي سطراهن أ ك ستعتقد أن هناك كتاب واحد لو
لدن في هذه المجمدعة الالمتناهية  ,فإ ك ستودن مخطئا تماما! أل ه حس الريا يات فإ ه
سيودن هناك عد ال هائي من ك لدن فإها سيودن هناك ال هاية من الماال هاية!!
وحتى لد يمت بطخذ ك الوت التي بجمي االلدان ويمت بجمعها ,فلن تحو على أكثر في
ما إها يمت بجم الوت التي بلدن واحد.
ب افترض أيضا أن ك كتاب مطبدعٌ ِ
عليه ريم ,وألن عد الوت ال هائي فإن ك االعدا

الممونة مطبدعة على بعض الوت  ,وهذا يعني ا نا ال ستطي إ افة أ كتاب اخر الى الموتبة

 ,حيث ماهد الريم الذ سنعطيه له? فو االريام استخدمت! وبالتالي فإن الوتاب الجديد لن
يودن له أ ريم .ولون هذا ُسخف ألن أ شيء في الطبيعة يمون ترييمه ,فإها إها كا ت مث
هذه الوتبة الالمتناهية مدجد فإ ه يبدو من المستحي إ افة أ كتاب اليها .ولون هذا

االستنتاج ليج احيحا بالمر !
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حيث ستطي أن قدم بتمزي أول افحة من أول  100كتاب ض لها عندا ا و ضيفها الى
الموتبة.
فما يتبقى لدينا هد أن هذه الموتبة بهذه الوت الالمتناهية ال يمون أن تدجد!
ولون لنتماشى يليال م الفرض القائ أ نا ستطي إ افة كتاب الى الموتبة  ,لنضيف كتابا ,
ولون كما يلنا فإ ه بالنسبة للريا يات فإن عد الوت بقي كما كان يب أن يُضاف اليه الوتاب
,ولون كيف يودن هذا?! ,أ ا أ يف كتابا واحدا فيز ا عد الوت  ,ثم أيدم بإزالته فينقص

واحدا  ,إ ي بو سهدلة أستطي مالحظة فسي عندما أيدم بإ افة كتاب أو أن أيدم بإزالته!
فه من المطلدب مني أن أاد أ ه عندما أ يف كتابا فإن العد ال يز ا ,أو عندما أيدم
بالعوج فإن عد الوت ال ينقص ? وحتى لد يمت بإ افة عد ال هائي من الوت فه عد
الوت بقي كما كان?,بو اراحة فإ ي أجد اعدبة في تودي هلك !
فه يجد أحدكم أ ه من السه على هذه الموتبة ان تتداجد في عالمنا الدايعي ?!
فمث هذه االمثلة ال يمون أن تدجد في عالمنا الدايعي  ,وأريد أن أشد هنا بط ي ال أجا ل على
عدم وجد ها ظريا أو ريا يا ,فمث الريا ي يفيد هلبرت فإ ه مداف تماما على أن فور
الال هاية الحقيقية هي مجر فور ال تمت للداي بولة
فإها خطدتنا االولى يد تم ا جازها وهي أن هذا الندع من الال هاية ال يمون أن تدجد في عالمنا
الدايعي أ ()actual infinite
الخطد التالية وهي [سلسلة االحدال التي ال بداية لها في الزمن هي ال هاية حقيقية]  ,هذه
الخطد متعلقة بالتغيرات وتقدل بط ه إها كا ت سلسلة االحدال في الما ي ترج الى الدراء
وهوذا ولم يون لها بداية ,فنعتبرها بط ها ال هاية حقيقية
وألعطيوم مثاال  ,اها سطلت أحدهم من أين أتى هلك النجم ? فإ ه يجي يائال  :من ا فجار
حدل لنجم يبله  ,واها يلنا ومن أين أتى هلك النجم أيضا  ,فإ ه من الذ يبله وهوذا  ...فهذا
المثال يد ح سلسلة أحدال ال بداية لها في الزمن  ,واالن إها كان الودن مدجد ا أبدا ,فإن
االحدال تسلس م ِ
عولة ماال هاية حقيقية  ,وهذا ألن ك حدل في الما ي كان يبله حدل
ُ
يسبقه  ,وحيث لن تودن فقإ ال هاية ممونة ب حقيقية  ,أل ه وكما رأينا أن الال هاية الحقيقية يد
أُ ِركت وتمت و ولوننا ستطي أن قدل أن االحدال المستقبلية يمون أن تودن ماال هاية ممونة
 ,وبالتالي من الدا ح جدا ان سلسلة احدال ال بداية لها

الزمن هي فعال ماال هاية حقيقية ,

وهذا يقد ا الى النتيجة وهي سلسلة من االحدال التي ال بداية لها في الزمن اليمون أن تدجد
ولون إها كان الودن هد مجمدعة تلك االحدال  ,فهذا يعني أن الودن له بداية لدجد ه
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ولنعطي أيضا أمثله لتد ح مقود ا ,فقد رأينا أ ه إها كا ت الماال هاية الحقيقية مدجد في الداي
فإ ه من المستحي أن ستطي إ افة أ شيء لها  ,ولون سلسلة االحدال في الزمن يضاف
اليها ك يدم  ,أو على االي فإ ها هوذا تبدو  ,فإ ه اها كا ت االحدال سلسلة ال هائية(حقيقية)
من االحدال ,فإن عد االحدال التي حدثت حتى هذه اللحظة ,فإ ها ليست أكبر من عد
االحدال التي حدثت حتى العام 1789فر ا .وفي الحقيقة يمونك اختيار ما تعاء من التداريخ
مقار ة م الديت الحالي فإن سلسلة االحدال لن تودن أكبر ,مهما كان يدل الزمن !!
ب خذ هذا المثال  ,افترض أن االرض وبلدتد يدوران حدل العمج من االزل  ,وافترض أيضا أن
االرض تحتاج الى سنه واحد لتوم
واحد  ,فإها فإن لو

ور واحد  ,وبلدتد يحتاج الى  3سندات ليوم

ور

ور واحد لبلدتد فإن االرض تودن يد أكملت  3ورات ,وهنا يطرح

السؤال االتي  :إها كا ا يدوران من االزل ,فط منهما اكم أكثر عد ورات? االجابة هي :
متساويان!
ولون هذا يبدو منافيا للعق  ,فط ه ك ماتقدم الزمن فإن بلدتد يق أكثر ,فإ ه ك ما ار بلدتد
مر فطن االرض تودن يد أ هت ثالثة,فويف يود ان متساويان!!
وخذ هذا المثال االخير  ,لنفترض أ ك التقيت رجال يدعي أ ه يام بالعد من االزل وهد االن ينهي
:
 , .. 0 ,1-,2-,3-,4حتى االن فإن هذا االمر مستحي  ,حيث يطرح هذا السؤال أمامنا,لماها لم ينهي العد يدم أمج  ,أو اليدم الذ يبله ,أو السنة التي يبله?
فالحقيقة أ ه ال يدجد أحد يا ر على أتمام مث هذه المهمة ,أل ه عند أ قطة سابقة يد يودن
ا تهى  .ولون هذا يعني أن ال تدجد قطة في الما ي يستطي فيها هذا الرج إ هاء العد  ,وفي
الداي فإ نا لن يجده يعد أبدا,حيث ا ه يد ا هى
وهذا يبين لنا أن سلسلة االحدال في الما ي ال يمون أن تودن بال بداية  ,فاليمونك أن تعد
من االزل واليمونك أن تتودر أحداثا في الماال هاية !!
وبالتالي ما يمون استنتاجه هنا أن الماال هاية الحقيقة ال يمون أن تدجد  ,وبماان االحدال في
الما ي هي ماال هاية حقيقية  ,فإ ها ال يمون أن تدجد  ,وأخيرا فإن الودن بدأ الى الدجد .
الحجة الفلسفية الثا ية :
-1سلسلة االحدال في الزمن هي مجمدعة يتم تعويلها من خالل إ افة عضد تلد االخر
-2سلسلة االحدال التي يتم تعويلها بإ افة عضد تلد االخر ال يمون أن تودن ماال هاية
حقيقية
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-3فإهن ,سلسلة االحدال في الزمن ال يمون أن تودن ماال هاية حقيقية
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البد ان د ح أن هذه الجدلية (الثا ية) ال جا ل فيها بطن الماال هاية الحقيقية ال تدجد,ولون أن
هذه الماال هاية الحقيقية ال يمون أن تطتي الى الدجد من خالل إ افة االعضاء اخ مجمدعة
الداحد تلد االخر.
-1سلسلة االحدال في الزمن هي مجمدعة يتم تعويلها من خالل إ افة عضد تلد االخر :تبدو
هذه الجملة وا حة ,فحينما ض في االعتبار مجمدعة االحدال في الما ي ,فإ ه من الدا ح
أن هذه االحدال لم تدجد كلها مر واحد ولونها وجدت الداحد تلد االخر(في الزمن),فعندما
تحدل عن ك مجمدعة االحدال في الما ي فإ نا عني مجمدعة تود ت بإ افة عضد تلد
االخر .
طتي االن الى الخطد التالية وهي -2 :سلسلة االحدال التي يتم تعويلها بإ افة عضد تلد
االخر ال يمون أن تودن ماال هاية حقيقية ....لماها?
أل ه مهما كان العخص يضيف أعضاء الى المجمدعة فإ ه ائما سيضيف واحدا,وبالتالي فإ ه لن
يو الى الماال هاية ,وتسمى هذه في بعض االحيان ’’استحالة العد الى ماال هاية‘‘,فمهما كنت
يد عد ت من أريام فإ ك ائما تعد ريما جديدا ,ولن تو ابدا الى الماال هاية ,وفي احيان
اخرا تسمى ’’استحالة يط الماال هاية‘‘,فلتتخي رجال يوعد الدرج,فإ ه ك ما يض يدمه
على رجة واحد تظهر االخرا فديها وهوذا ,فإ ه لن يستطي اجتياز هذا الدرج,أل ه ك مر
تُضاف رجة أخرا.
ولتالحل معي عزيز القارئ بطن هذه "االستحالة " ليج لها عالية بط زمن ,أل ها متعلقة بطبيعة
الماال هاية على أ ها اليمون أن تتودن من إ افة عضد الى اخر,بغض النظر عن الزمن
المتدافر,وبالتالي فإن الطريقة الدحيد لمجمدعة ال هائية أن تودن مدجد في العالم الحقيقي
,بطن تدجد كلها مر واحد ,فإها كان هناك موتبة ال هائية من الوت فإ ه يج عليها أن "تخل "
من يب اهلل!! ,حيث يقدل اهلل "لتون (هذه الموتبة) هنا "....فتدجد هذه الموتبة كلها مر واحد
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1. The series of events in time is a collection formed by adding one member after
another.
2. A collection formed by adding one member after another cannot be actually infinite.
3. Therefore, the series of events in time cannot be actually infinte
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!! ولون يستحي أن تدجد من خالل إ افة كتاب الى اخر في ويت واحد أل ه لن تو الى
الماال هاية .
وبالتالي فإن النتيجة تودن -3فإهن ,سلسلة االحدال في الزمن ال يمون أن تودن ماال هاية
حقيقية
افترض معي أن هناك عد ال هائي من االيام يب هذا اليدم ,فإن هذا اليدم لن يطتي أبدا,ولون
بو و دح فإن اليدم مدجد ,لذا فإ ه من المستحي أن قط عد ال هائي من االعدا لنو
الى هذا اليدم ,فإهن يب هذا ال يدجد عد ال هائي من االيام ,وبالتالي أيضا فهي محدو
وبالنتيجة فإن الودن كان له بدايه لدجد ه ,وكما أن الفالسفة أ فسهم عجزوا عن رفض هذا
االستدالل الوحيح!! حيث يال أحدهم :
’’إها كان هناك سلسلة ال هائية من االحدال يب اللحظة الحالية ,فويف والنا الى هذا
اللحظة? كيف استطعنا ان و الى هذه اللحظة –والتي من الدا ح ا نا فيها-اها كا ت هذه
اللحظة الحالية مسبدية بسلسلة احدال ال هائية ?‘‘

21

فنستنتج أن الوعدبة لم تح بعد والمسطلة لم مازالت يائمة ,وبالمث عل فيلسدف اخر على
المعولة يائال’’:أ ه من الوعدبة أن تعرف الخطط في هذه الحجة  ,ومن هذه المالحظة لن قدم
بط شيء هنا(أ يتركها معلقة)‘‘

22

والخالاة في هذه النقطة ان أن سلسلة االحدال تتعو من ا افة عضد الى اخر فإ ها لن
تودن ماال هاية حقيقية ,وسلسلة االحدال في الزمن لن تودن ماال هاية حقيقية ,وحيث ان الودن
هد سلسلة من االحدال فإ ه يج أن يودن له بداية وهذا ما ريد اثباته .
’’حتى االن ال يوجد أي أحد ال يعتقد بأن الكون ،بل الزمان نفسه له بداية في االنفجار
23
العظيم،،
[ستيفن هدكنج]

ثا يا:الدلي العلمي :

24

()1الدلي من تدس الودن .كان العلماء يعتقدون يب العام  1920أن الودن مجر شيء ثابت,
ال يتحرك الى أ موان,ولون في عام  1929أكد الفلوي ا وين هاب بطن هذا ليج احيحا! ,
21

John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, 2d ed.
)(London: Routledge & Kegan Paul, 1967), p. 434(cited in same craig's paper
22
William L. Rowe, The Cosmological Argument (Princeton, N.J.:
(=)Princeton University Press, 1975), p. 122.

Stephen Hawking and Roger Penrose, The Nature of Space and Time, The Isaac

23

Newton Institute Series of Lectures (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996,p.20
 24يجب أن نضع في بالنا أن العلوم ليست ثابتة بل تتغير بحسب االدلة المتوافرة ,لوضع افضل تفسير ,ولكن تقريبا ً فإن االدلة تتأرجح
كاف.
في كفة بداية الكون ,وأيضا ً الدليل الفلسفي
ٍ
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حيث الحل هاب أن الضدء القا م من المجرات البعيد يبتعد حد االحمر .ويد يام بتفسير
هلك بطن الودن يتدس .وبالتالي فإن الضدء القا م من المجرات يتطثر بما أ ها تتباعد ,ولون ليج
هذا هد الجزء الممت في المد دع فقد استطاع هاب ان يثبت بطن الودن يتدس بجمي
االتجاهات بالتساو !
ولتتخي هذا المد دع ,احضر بالد ا وارسم عليه قايا ,حيث أ ك عندما تنفخ البالدن فإن النقاط
تبدأ بالتباعد,حيث أن هذه النقاط تمث المجرات.وبالتالي فإن ك شيء يتباعد في هذا الودن
والحل أن النس ال تتغير فقإ المسافات .فاالمر المذه هنا ما ستطي أن ستنتجه وهد أ ه
لد رجعنا للما ي فإ نا سنالحل ان الودن كان منومش في قطة اغير والتي منها بدأ التدس !
فولما عد ا للدراء سيوغر الودن حتى و الى قطة هات كثافة ال متناهية ومنها بدأ الودن
بالتدس  ,وهذا النقطة بدأ منها ما يسمى "اال فجار العظيم".
متى حدل هذا اال فجار? خالل السبعينيات القرن الما ي استطاعدا تحديد هلك ,ففي ست
مقاالت عرت في العامين  1974,1975يام االن سا داج( )allan sandageوجي ايه
تمان ( ) G.A Tammannبتقدير حودل هذا اال فجار حدالي يب  15مليار سنة مضت.
فإهن ,بحس

مدهج اال فجار العظيم فإن بدأ للدجد با فجار خم من حالة من الوثافة

الالمتناهية يب  15مليار سنة
وأربعة من الروا الفلويين وافدها بهذه الولمات:

" الودن بدأ من حالة من الوثافة الالمتناهية  ,فالموان والزمن ِ
وجدا في هلك الحدل ,وأيضا
ف الى هلك الما  .فمن غير المجد أن سطل ماها حدل يب هذا اال فجار,فهد كقدلك ما
هد شمال القط العمالي ,وبنفج المنط  ,ليج منطقيا أن سطل أين حدل هذا اال فجار .
فهذا "الودن –النقطة" لم يون معزوال في الفضاء (الموان),فهد كان الودن بطكمله ,فتبقى
االجابة لأل فجار العظيم هد أ ه حدل في ك موان".

25

ولون االمر يوبح أكثر متعة  ,فعندما تفحص "الوثافة الالمتناهية " فإ نا جدها مرا فة لو "ال
شيء" ,حيث أ ه ال يدجد أ جسم لديه كثافة ال هائية  ,فإ ه لد امتلك أ كتله فإ ها لن تودن
ال هائية الوثافة.كما أشار الفلوي هدي ( )fred hoyleالى هلك بقدله أن ظرية اال فجار
25

Richard Gott III, James E. Gunn, David N. Schramm, Beatrice M. Tinsley, "Will the Universe
Expand Forever?" Scientific American, March 1976, p. 65. This article is a popular rewrite of their
article, "An Unbound Universe?" Astrophysical Journal
)194 (1974): 543-53. (cited in same craig's paper
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العظيم تتطل خل الما من العدم  ,وهذا سببه أ ه عندما تعد الى الدراء في الزمن فإ ك تو
الى قطة كما يقدل هدي " ينومش الى الالشيء " 26فما تتطلبه هذه النظرية هد أن الودن له
وخل من العدم .
بداية ُ
واالن بعض الناس لم يعجبهم أن الودن بدأ من العدم ,وهذا بالفع شبيه لدرجة كبير بما يقدله
المسيحيدن بخل العالم .
واالن سنقدم بتحلي مدهجين اخرين للودن وهما  steady state modelو
 model oscillatingأ على التدالي  :مدهج الحالة الثابتة  ,و مدهج المتذبذب .
 Steady state modelيقدل بطن الودن ال تدجد له بداية و لونه كان ائما مدجد في
فج الحالة.منذ أن تم ايتراح هذا النمدهج في 1948و لم يون مقنعا كثيرا.ووفقا الى العالم
س.ل جاكي فإن هذه النظرية لم تثبت في "تجربة وحيد لتطكيد الحقيقة " 27كا ت ائما تبدو
أ ك تحاول ان تداف الحقائ أكثر من أن تفسرهم".فبحس جاكي فإن المناارين لهذه
النظرية كا دا مندفعين بما يسمى حركة " د الالهدت أو د المسيحية " .28وكا ت الرفض
الحاسم لهذه النظرية هد التوني االولي أو البدائي لندا هرات الضدء()nucleosynthesis
 ,واشعاع الخلفية للودن ( ), microwave background radiationفعلى الرغم
من أن العنا ر الثقيلة يتم تودينها في النجدم  ,ولون النجدم من الندع الرئيج ال يمونها أن
تون أ من هرات التي تنتج الضدء وهي الهيليدم والديتيروم  ,29أما النقطة الثا ية وهي اكتعاف
اشعاع الخلفية  ,فهذا االشعاع يتحدل الى منطقة ييف ميوروفي,يتودن من فدتد ات تنبعث خالل
مرحلة الحرار والوثافة في الودن

30

وبالتالي كما ور في كتاب  the oxford book of modern scienceوالذ
أشرف على تحريره ريتعار اوكنز :

26

Fred Hoyle, Astronomy and Cosmology: A Modern Course (San Francisco: W. H. Freeman & Co.,
)1975), p. 658. (cited in same craig's paper
27
Stanley L. Jaki, Science and Creation (Edinburgh and London: Scottish Academic Press, 1974), p.
347.as cited in craig's paper
ibid 21
ً
 29هذه تسمى العناصر الخفيفة وهي تتكون الكون البدائي ( )early universeحيث الحرارة العالية جدا  ,والعناصر الثقيلة تتكون في
النجوم ( Many worlds in one,the search for other universes-ALEX VILENKIN-First ed- p.37-USA
)(2006
Reasonable Faith-William Lane craig-third edition (2008) Published by Crossway Books ,printed in 35
USA-p.129
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‘‘ مدهج الحالة الثابتة تم رفضه رفضا حاسما من خالل اكتعافات التلسودب الرا يد في
جامعة هدي (وهد الذ و

هذه النظرية) من خالل زميله مارتن راي ’’

31

واالن ماهد النمدهج المتذبذب ?
ربما اشتهر العالم كارل ساجان بطرحه له في برامجه التلفزيد ية  ,حيث يطرح هذا النمدهج أن
الودن في حالة من التمد واال قباض منذ االزل حيث اها كان هناك يد الجاهبية للداخ أكبر
من يد التمد للخارج فينتج من هلك ا قباض للداخ أو big crunch
ولون االكتعافات الحديثة ال تداف هذه النظرية  ,فطبيعة الجذب لقد الجاهبية تجع هذا
النمدهج مستحيال ,حيث يام العالم البريطا ي روجر بنروز والعالم العهير ستيفن هدكنج باثبات أن
قطة التفر الود ية (أ البداية) ال يمون تجنبها من خالل مجمدعة من الحسابات والنظريات
(أ أن الضغإ لن يوبح سالبا حتى ينتج هناك جاهبية معاكسة )حيث أن ا هم اثبتدا أن الما
لها ياية وكثافة مدجبة في ك موان في الودن!!

32

بغض النظر عن أن الفيزياء لتدايف هذا النمدهج من الذبذبات الود ية غير معروفة

33

()2القا دن الثا ي للديناميوا الحرارية :
بحس القا دن الثا ي للديناميوا الحرارية فإن العمليات التي تطخذ مجراها في ظام مغل فإ ها
ائما ما تمي الى حالة من االتزان ,وبولمات أخرا اها لم يتم تغذية النظام بالطاية ,فإن
العمليات تمي الى أن تنفذ (يايتها) وتتديف.
فمثال لد كان لديك علبة محومة االغال ومفرغة من الهداء ,ثم يمت بايال غاز الى اخلها
فإن الغاز سيتدزع بالتساو الى جمي االجزاء ,ويبقى من المستحي أن تتجم في زاوية واحد !
ولهذا السب أيضا عندما تتدخ الى غرفة فإن الهداء المدجد في تلك الغرفة لن ينفو فجط
الى أوكسجين و يتروجين وك منهما في جهة!!
31

The oxford book of modern science writing-Richard Dawkins Published in the United States
by Oxford University Press Inc., New York Introduction, selection and commentary© Richard
Dawkins 2008-p.172
Many worlds in one,the search for other universes-ALEX VILENKIN-First ed- p.27-USA 32
)(2006
33

 Alan Guth and Mark Sher, “The Impossibility of a Bouncing Universe,” Nature 302انظر
(1983): 505–6; Sidney A. Bludman, “Thermodynamics and the End of a Closed Universe,” Nature308
(1984): 319–22.cited in Naturalism-A critical analysis-Edited by William Lane Craig and J. P.
Moreland p.220
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ولهذا السب عندما تطط يدمك مياه االستحمام فإ ك تودن متطكدا بطن المياه ستودن افئة
,حيث لن يودن هناك الماء البار في جهة والماء هو الحرار المرتفعة في الجهة االخرا!!
واالن فإن اهتمامنا هنا هد كيفية تطبي هذا القا دن على الودن بطكمله  ,واها افتر نا أن الودن
هد ظام مغل هائ و خم حيث أ ه ال يُمد بالطاية من الخارج .وهنا النتيجة الذ تظهر اها
يمنا باعطاء الديت الالزم ,فإن الودن وجمي عملياته ستنفذ تدريجيا وسدف يتديف.وهذا ما
يعرف بالمدت الحرار للودن .
وهناك احتمالين للمدت للحرار للودن ,اها كان الودن "مغلقا" فإ ه سينتهي بمدته الحرار هو
الحرار العالية ويداف العالم تينسلي هذه الحالة بقدله:
’’اها كان معدل الوثافة للما في الودن عظيم لدرجة كافية ,فإن يد الجاهبية المتبا لة بين
االجسام ستضعف التمد ,وبالتالي فإن الودن سينهار ويتحدل الى كر ملتهبة !! وكما أ ه ال
يدجد أ ميوا يوية فيزيائية لعوج هذا اال قباض الوارثي ,وظاهريا اها كان الودن كثيفا الى رجة
كثيفة فإ ه سيودن للمدت هو رجة الحرار المرتفعة‘‘

34

ولون لنفترض أن الودن "مفتدح" ,وأيضا يداف لنا تينسلي الحالة النهائية يائال:
’’ اها كان الودن هو كثافة منخفضة فإن المدت الود ي سيودن بار ا  ,فإ ه ستمد الى
الماال هاية بنسبة يليلة جدا  ,وستحدل المجرات ك غازاتها الى جدم  ,والنجدم ستحتر ,
وشمسنا ستوبح بار ,وتسبح بايية م جثث النجدم االخرا في مجر تنعزل باستمرار!! ‘‘

35

وفي النهاية فإن حالة االتزان ستعم الودن  ,وهذا الودن سيو الى حالة هائية لن يودن فيها
مجال للتغير .
وهنا سؤال يطرح فسه  ,بفرض وجد ويت الزم ,فإن الودن سيو الى حالة من المدت
الحرار  ,فلماها ليج هد االن في حالة من المدت الحرار اها كان الودن مدجد ا منذ االزل ?
فإها لم يبدأ الودن للدجد فإ ه يج أن يودن االن في حالة من االتزان  ,وك الطاية يج أن
تودن يد فذت !!

36

وبالتالي أابح لدينا هنا حجتين فلسفيتين وحجتين علميتين لدعم فرض أن الودن بدأ للدجد ,
وهذه تعو أر ية منطقية لالعتقا بطن الودن فعال بدأ للدجد في زمن ما ي محد .

34

Beatrice M. Tinsley, "From Big Bang to Eternity?" Natural History Magazine, October 1975, p.
103(cited in craig paper 1980).
Ibid., p. 185 30
 35وايضا انظر "( Many worlds in one,the search for other universes-ALEX VILENKIN-First ed- :
USA (2006)p.25-27
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هل كانت البداية ُمسببة ؟!

بعد أن استنتجنا أن اال لة تعير لودن هو بداية ,لننتق االن الى الفر ية الثا ية ,بداية الودن أما

أ ها كا ت مسببة أو لم تون كذلك  ,م أ ي ال أعتقد أن أ شخص في يمتلك عقال واعيا
سيتفده بطن الودن خرج من فجط من العدم هوذا  ,ب إن حتى المتعوك العهير يفيد هيدم يد
اعترف بط ه ال يستطي أن يتخي بطن أ شيء يد يخرج الى الدجد بال سب
وكما يال أيضا الفيلسدف سي

37

برو ’’أ ي ال أستطي أن اعتقد بطن شيء يبدأ للدجد بدون

أن يُسب من يب شيء وجد يبله حتى اللحظة التي بدأ فيها العيء في مد
38
للدجد ‘‘

السؤال

فالمبدأ القائ بطن من الالشيء ال يخرج شيء,هد احيح جدا ,و فيه شبه مستحي !!
وبالرغم من أن العلماء ال ينايعدن مث هذه المسطلة الفلسفية ,أل ه كما يال اينعتاين فإن
العالم( )scientistفيلسدف عيف  39ولون الفالسفة يقرون بط ه ال يمون لعيء أن يخرج
من العدم هوذا بال سب !!

وأخيرا ,ه هذا السب كائن شخوي أم ال?
لتد يح هلك لنسطل هذا السؤال  ,اها كان السب االول أزليا (حيث أن سلسلة االحدال تنقط
يبدأ الزمن للدجد ,فالسب يودن أزليا) فويف يمون أن يدجد هذا الودن المحدو ( أ ليج
أزليا) –كما يدمنا ا لتنا على هلك? -
وهنا ستطي القدل بطن السب (لدجد الودن) هد شخوي واختار أن يدجد الودن في الزمن ,
وبهذه الطريقة فإن اهلل يمون ان يدجد من االزل (وبالتالي ليج له سب لدجد ه أل ه لم يبدأ
للدجد أاال) ومن ون ا ى تغير يطرأ عليه  ,ولون يختار أن يخل هذا الودن في الزمن ,
وبولمة يختار ال أعني أن اهلل يغير رأيه ولون أ ه ارا منذ االزل أن يخل الودن في الزمن ,
وبالتالي فإن السب أزلي والنتيجة زمنية !!وكما يعير الفيلسدف ريتعار سدينبيرن أن هناك دعين
من التفسير السببي :causal explanationأوال التفسير العلمي بحس القدا ين
والظروف البدائية  ,والتفسير العخوي , personal(agent) explanationفالحالة
االولى والبدائية للودن ال يمونها أن تفسر تفسيرا علميا ,ألن ال شيء يبلها ,فإهن لها تفسير
37

David Hume to John Stewart, February 1754, in The Letters of David Hume, 2 vols., ed. J. Y. T.
)Greig (Oxford: Clarendon Press, 1932), 1:187(cited in craig 1980
38
D. Broad, "Kant's Mathematical Antinomies," Proceedings of the Aristotelian Society 55 (1955):
)10.(cited in craig 1980
39
Albert Einstein, Out of My Later Years (New York: Philosophical Library, 1950), p. 58.(cited in
)craig 1980
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شخوي .40
وربما يقدل احدهم أن هذا السب "الالزما ي" و"الالما "(حيث أ ه ال يتغير وبالتالي ليج ما )
يمون أن يودن أشياء مجر مث االريام مثال حيث تنطب عليها هذه الوفات?!!ولون السب
أن هذه االشياء المجر ال يمونها أن تدخ في عاليات السب والنتيجة فالريم  3مثال ال
يسب أ شيء !!فإهن السب هد كائن شخوي !!
وهوذا يظهر معنا التالي  -1 :هناك سب أخرج الودن للدجد ,بما أن الودن له بدايه
-2هذا السب أزلي
-3وهد ايضا كائن شخوي أ هو عق وارا ليخل كد ا زمنيا كما أو حنا
 -4هناك خال للودن أزلي وشخوي هو عق وارا وال نسى أ ه هو يد هائلة ليخل هذا
الودن  ,وبالتالي يموننا في هذه اللحظة أن نا يه "اهلل"
وبعد هذا البحث العقلي في وجد اهلل سطختم بولمات االب متى المسوين هنا :
’’اهلل حقيقة شخوية بسيطة كلية ,اها ايتربنا اليه ايترابا احيحا فإ نا ستدعبه وجدا يا وعقليا مر
واحد ...و حسه احساسا حيا و نفع به ا فعاال كامال ال يقب العك وال يحتاج الى برهان ,يدحنا
الرسدل يحق لنا هذا تحقيقا وايعيا ملمدسا بقدله(الحيا أظهرت ويد رأينا و عهد
و خبركم)[1يد,]2:1وا جي يدحنا الرسدل يعهد يائال(رأينا مجده)[يد,]14:1والرب فسه
عين وسيلة الرؤيا والمقابلة معه شخويا(إن امنت ترين مجد اهلل)[يد]40:11
.....الروح القدس يح في يل اال سان اها امن ,ليقد ه الى المقابلة والرؤيا ثم االتحا ‘‘
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الى هنا اعاننا الرب
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