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ــان  ــخص ب ــرت ش ــو اخ ــاذا ل ــزء ؟ م ــن ج ــتة مالي ــن س ــج 747 م ــرة البوين ــون طائ تتك

قوانــن الطبيعــة قامــت بتجميــع هــذه االجــزاء لتصنــع منهــا الطائــرة العمالقــة او هــزة 

ارضيــة رضبــت مســتودعا للخــردة فتناثــرت االف القطــع لتنجــي عــن هاتــف ذيك يف غاية 

التطــور والتعقيــد كل ذلــك وقــع صدفــة عــر ماليــن الســنن هــل يبــدو هــذا مســتحيال 

؟ دعنــا نحتكــم اىل العقــل واملنطــق .. ان الصدقــة مجــرد وصــف الحتــاالت عشــوائية 

حــن يقــع حــدث بغــر قصــد كأن تلتقــي بصديــق يف مــكان عــام دون موعــد مســبق 

ــع هاتفــا . ــرة او تصن ــق طائ ــأت بصديقــك فكيــف تخل فالصدفــة مل تنشــأ املــكان ومل ت

لــكل فعــل فاعــل ولــكل  العقــل ان كل يشء يحــدث ســببا وان  ومــن بديهيــات 

ــن  ــف وم ــرة والهات ــت الطائ ــي كون ــة الت ــن الطبيع ــع قوان ــن وض ــع فم ــوع صان مصن

ــار النهــا  ايــن جــاءت املــادة التــي تشــكلت منهــا واذا كانــت الصدفــة ال تريــد وال تخت

ال يشء فلــاذا صنعــت طائــرة نفاثــة او هاتفــا ذكيــا ومل تكــن ســفينة او تلفــازا او 

حتــى طائــرة ورقيــة وكيــف عرفــت الصدفــة مواصفــات ركاب الطائــرة والحجــم 

ــاء . ــم والبن ــت التصمي ــن وق ــوا موجودي ــم مل يكون ــع انه ــف م ــي الهات ــم لحام املالئ

ان صناعــة طائــرة عمالقــة مــن الصفــر او هاتــف متطــور مــن الخــردة ال يســاوي يشء 

امــام نشــأة هــذا الكــون العظيــم وتعقيــد اجــزاءه واتقــان خلقــه ودقــة قوانينــه وثباتهــا 

فضــال عــن مالمئتــه املبهــرة للحيــاة وغايتهــا لقــد قــام بعــض العلــاء باحتســاب نســبة 

املصادفــة يف تكويــن جــزيء دقيــق جــدا مــن الخليــة داخــل سلســلة الجينــات الوراثيــة 

DNA ليجــد ان احتــال اصابــة الرتتيــب املطلــوب داخــل الجــن هــو عــرة اوس 

ــع ذرات املجــرة فهــل ميكــن  ــل اكــر مــن تعــداد جمي ــه عــدد هائ ســبعة وســبعن.. ان

ــن  ــة ال ميك ــق يف معادل ــل واملنط ــان العق ــول بره ــك ؟؟ يق ــن ذل ــل يشء م ــة فع لصدف

ــة( تعنــي وجــود خالــق عليــم  ان تخطــئ )صنــع متقــن - نظــام محكــم - مالمئــة وغاي

فلنذهــب اذا اىل حيــث يقودنــا الرهــان ) أَم ُخلُِقــوا ِمــن َغیــِر َشــیٍء أَم ُهــُم ٱلَخــٰـلُِقوَن (.


