مغالطات أكذوبة أن الكون
نشأ من ال شيء دون
الحاجة لخالق
د .ربيع أمحد

أكذوبة أن الكون نشأ من ال شيء دون احلاجة خلالق يقول صاحب األكذوبة " :حنن نعرف اآلن
وبدقة أن الكون مسطح ،وجمموع الطاقة فيه صفر ،ومن املمكن أن يبدأ من ال شيء ...ال حاجة هلل
خللق الكون " .

ويتحدث هذا امللحد عن الالشيء فيقول  " :أبسط أنواع الالشيء الشيء يف داخله ال جئييا ال
إشعاعا الشيء هذا النوع من الالشيء تبني أنه مليء ابألشياء ؛ ألنه نظرا لقوانني ميكانيكا الكم
والنسبية الفراغ كاملشروب املغلي الذي يبقبق ابجلسيما االفرتاضية واليت تظهر وختتفي من الوجود
يف كل حلظة .

يف واقع األمر هذا النوع من الالشيء إذا انتظر فرتة طويلة كافية فستضمن لك قوانني ميكانيكا
الكم إنتاج شيئا ما  .يف الواقع  :مبجرد تطبيق قوانني ميكانيكا الكم على اجلاذبية نفسها الفضاء
نفسه يصبح متغري ميكانيكي كمي ،ويتقلب داخل وخارج الوجود ،وميكنك من خالل قوانني
ميكانيكا الكم خلق األكوان خلق الئمان خلق املكان حيث مل يكن هناك أي من املكان والئمان من
قبل " .

و يتكلم هذا امللحد عن أحد كتبه  ،وهو كتاب كون من ال شيء : A Universe from
 Nothingفيقول  " :كتايب اجلديد كون من الشيء يصف التغري الثوري يف تفكريان حول بعض

املبادئ اليت كانت متواجدة منذ أمد بعيد ،وهي الشيء والالشيء .السؤال القايل  :ملاذا الشيء
موجود والالشيء غري موجود ؟ كان متواجدا بيننا على طول التاريخ البشري بشكل أو آبخر من
خالل الفلسفة و الدين .

ما فعله العلم أنه غري حقل هذا السؤال ؛ ألننا اكتشفنا أن ما يعتربه أغلب الناس ال شيء هو ليس
فقط مثري لالهتمام ،وإمنا الالشيء ممكن أن يكون شيئا  .ويف الواقع الالشيء غري مستقر ما أقصده
من كالمي هو أننا اكتشفنا أن الفضاء الفارغ ،وهو ما يعتربه أغلب الناس ال شيء إذا أخذان جئء
منه ،وجردانه من اإلشعاعا واجلئيئا حبيث ال يكون فيه أي شيء سيكون هلذا اجلئء وزن .

حنن حىت ال نفهم السبب ،ولكن عندان تلميحا ألننا نعلم أنه بسبب ميكانيكا الكم وبسبب النسبية
على مستوى أساسي الفضاء الفارغ هو عبارة عن مئيج يغلي مكون من جئيئا ظاهرية /افرتاضية
تتواجد وتتوقف عن الوجود على مدى فرتة زمنية قصرية جدا حبيث أننا ال نراها هذا يبدو كأنه فلسفة
كأنه حماولة لعد املاليكة على رأس إبرة لكنه ليس كذلك ؛ ألنه مع أننا ال نرى هذه اجلئييا
االفرتاضية بشكل مباشر لكننا نرى أثرها بشكل غري مباشر .

يف الواقع نستطيع أن حنسب أثرها و أثر خاصيا الذرا ،وهذا قاد إىل أفضل التوقعا يف العلم
نستطيع أن نقارن مناذجنا النظرية مع مالحظاتنا ،ونصل إىل اتفاق حول تسع أرقام عشرية ال نستطيع
يف أي جمال آخر ابلعلم أن نفعل هذا أي أن نتوقع شيء من املبادئ األولية هبذه الدقة ،ولكننا ال

حنصل على اجلواب الصحيح إال إذا مشلنا آاثر اجلئيئا النظرية مع أنه هذا يبدو من اجلنون لكنه
حقيقي و بسبب هذا اجلنون ..نعلم أن الفضاء الفارغ قد يكون له خاصيا مل نتخيلها من قبل .

مازلنا مل نصل إىل اجلواب الصحيح عندما حناول أن حنسب طاقة الفضاء الفارغ كاملة يف الكون ،وهو
لغئ كبري بل هو أكرب لغئ يف كل العلوم لكننا نعلم أن له خاصيا غريبة ،وعندما نضيف اجلاذبية إىل
هذا املئيج ،واجلاذبية هلا أن تعطي األشياء طاقة سالبة وموجبة جند أن الفضاء الفارغ الذي ليس فيه
جئيئا ينتج جئيئا بشكل عفوي من دون خرق قانون حفظ الطاقة .

يف البداية كانت الطاقة الكلية صفر ،ويف النهاية مازالت صفر لكن يف البداية كان عندك فراغ
،وابلنهاية أصبح عندك كون مليء ابألشياء تبدو العملية وكأهنا معجئة ،ولكنها ليست معجئة كل
ما حتتاجه هو قانون الطبيعة .

يف الواقع إذا انتظر مدة كافية من املضمون أن الفضاء الفارغ سينتج جئيئا ابلتايل الالشيء هو
غري مستقر ،وسيكون من املفاجئ أن جند الالشيء لكن لو كان الالشيء موجودا ما كنا هنا لنسأل
هذه األسئلة .

وهناك جوانب كثرية مذهلة حول الالشيء ؛ ألنه إبمكانك أن تقول والكثري يقولون أن الفضاء الفارغ
حبد ذاته هو ليس الشيء ،وابلطبع تبني أننا إذا طبقنا قوانني الفيئايء وميكانيكا الكم على اجلاذبية
الفضاء نفسه سيكون جئءا متحركا .

حنن نعلم بشكل عام أن الفضاء يتمدد وينقبض و ينحين حبضور املادة ،وإذا جعلته من ضمن
ميكانيكا الكم فحىت الفضاء ميكنه أن يتواجد ،ويتوقف عن الوجود فتستطيع أن ختلق أكوان حيث
مل يكن هناك أكوان من قبل ،وابلطبع قد تتخيل كوان حرفيا من الشيء ال فضاء وال زمن ...

ومن املذهل أن يكون عندان جمموعة من املنظوما الفيئاييية العادية اليت أتخذان من الال فضاء والال
جئيئا إىل كون كالذي نعيش فيه ،والذي حيتوي على كل خصايص الكون الذي نتوقع أهنا خلقت
من ال شيء " .

و يف كالم هذا امللحد العديد من املغالطا فقوله أن الكون نشأ من ال شيء دون احلاجة خلالق
خيالف البديهة القاضية أن أي الفعل ال بد أن يكون له فاعل  ،وأي حدث ال بد أن يكون له
ِ
حمدث و أي أثر البد أن يكون له مؤثِر ،و ال ميكن أن حيدث الفعل بال فاعل .

وهذا امللحد  -هداه هللا – قدح يف قضية بديهية وهي وجوب وجود خالق للكون إبحدى نظراي
ميكانيكا الكم  ،و مبا أن النظراي مؤلفة من البديهيا  ،فلو جاز القدح يف البديهيا ابلنظراي

لئم فساد البديهيا والنظراي  ،فإن فساد األصل يستلئم فساد فرعه ،فتبني أن من سوغ القدح
يف القضااي البديهية األولية الفطرية بقضااي نظرية فقوله ابطل. 1

و قول امللحد أن الكون نشأ من ال شيء دون احلاجة خلالق يستلئم أن الالشيء يتحول إىل شيء
وهذا خيالف البديهة القاضية أن الالشيء ال ميكن أن ينتج شيئا ،وال ميكن لشيء أن أي يت من
العدم ،وفاقد الشيء إذا كان ال ميلكه وال ميلك أسبابه ال يعطيه فكيف يعطي العدم الوجود ؟!!،
و كيف يعطي الالشيء شيئا ؟!!

و اعترب امللحد الفراغ ال شيء و خلط بني الالشيء و الفراغ الكمي ،و الفراغ الكمي  -حسب

ميكانيكا الكم -يعترب شيئا موجودا ممتلئ جبسيما افرتاضية من املادة واملادة املضادة و حيدث

فيه متوجا ومن هذه التموجا ميكن أن تتخلق أزواج من اجلسيما واجلسيما املضا ّدة ،وال

ميكن فصل هذا الفراغ الكمي عن الكون أما الالشيء أو العدم فهو ضد الوجود أو الالوجود أو

انعدام الوجود جبميع صوره و أشكاله أي ال يوجد أي شيء متاما ال مادة و ال طاقة وال زمان وال

مكان ،و حنن نعلم أن الشيء هو ما يتصور أو خيرب عنه ،ويراد به أساسا املوجود و يقابل املعدوم
.2

و قد أدعي أن أغلب الناس تعترب الفضاء الفارغ ال شيء وهذا غري صحيح فإذا فرضنا جتريد
املكان من اإلشعاعا واجلئيئا واجلسيما واملادة حبيث ال يكون فيه أي شيء من هذه األشياء
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فاملكان الذي كان حيوي هذه األشياء اليت جرد منه مازال موجودا ،وهو شيء موجود و ليس ال
شيء ،و إن كان ليس بشيء مادي أو جسماين ،و الفراغ ليس معناه الالمكان بل معناه مكان ج ِرد
من اإلشعاعا واجلئيئا واجلسيما واملادة .

و حيدث يف الفضاء الفارغ أو الفراغ الكمي  quantum vacuumتذبذاب كمومية
 quantum fluctuationو اليت تؤدي إىل وجود جسيما

افرتاضية virtual

 particlesتظهر وختتفي من الوجود يف كل حلظة ،و ابلتايل الفراغ الكمي شيء حيدث فيه أشياء
.

و حسب مبدأ عدم التأكد هليئنربج يستحيل أن خيلو الفراغ من الطاقة وأنه سيبقى حد أدىن من الطاقة
 zero point energyال ميكن النئول عنه وال ميكن أن تصل الطاقة إىل صفر ،وهذا القدر
من الطاقة يعترب شيئا من ضمن األشياء مع العلم أن املادة والطاقة وجهان لعملة واحدة أو ميكن
اعتبارمها صيغتني خمتلفتني جلوهر واحد قابلتني لالستحالة من إحدامها إىل األخرى.3

و أدعي امللحد وجود فضاء فارغ خال من كل شيء  -أي فراغ حمض – فراغ خال من املادة
والطاقة ،وهذا خيالف مبدأ عدم التأكد إذ يستحيل أن خيلو الفراغ أو اخلواء من الطاقة متاما وأنه
سيبقى حد أدىن من الطاقة ال ميكن النئول عنه وال ميكن أن تصل الطاقة إىل صفر وابلتايل ال يوجد
مكان طاقته صفر حقيقي .
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والطاقة يف اخلواء  vacuumأمر حقيقي ،وليس اخلواء يف الفيئايء احلديثة جيبا ال حيوي شيئا
فهو ميخض بنشاط غري مريي حىت يف درجة حرارة الصفر املطلق اليت تتوقف عندها  -حسب
التعريف -حركة اجلئيئا .4
و لو بذلنا كل قدرتنا يف إفراغ منطقة معينة من الفضاء من كل الطاقا فإن هناك قدر من
الطاقة سيبقى وال ميكن إخراجه وهذا القدر من الطاقة يعترب شيئا من ضمن األشياء  ،وابلتايل
ليس هناك شيء امسه فراغ حمض يف هذا الكون وال عدم اتم من كل شيء يف هذا الكون .
و هذا امللحد يناقض نفسه إذ كيف يدعي أن الكون خلق من ال شيء ،وهو يشرح آلية نشأة الكون
من الفضاء الفارغ عرب التموج الكمومي  quantum fluctuation؟!! والفضاء الفارغ
شيء موجود يف الئمكان احمليط به ،وليس عدما و ليس ال شيء أضف إىل ذلك أن آلية نشأة الكون
تطوي يف معناه وجود فاعل منشئ للكون .

و أدعي امللحد أن اجلسيما

االفرتاضية خترج من ال شيء ،وهذا غري صحيح فهذه اجلسيما

االفرتاضية خرجت من مكان ما يف الكون  -و ليس خارج الكون  -خالل فرتا قصرية جدا من
الئمن  ،واملكان الذي خرجت منه له طاقة إذ ال ميكن أن يوجد مكان خال من الطاقة متاما حسب
مبدأ عدم التأكد .
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وجمرد ظهور اجلسيما حتت الذرية يف الفراغ الكمي و اختفايها عرب التموجا الكمومية ال يستلئم
أن يكون الكون أبكمله قد نشأ عرب التموجا الكمومية .

وأدعي امللحد أن قوانني ميكانيكا الكم ميكن أن ختلق الكون بدال من أن يقول أن قوانني ميكانيكا
الكم ميكن أن تفسر كيفية نشأة الكون ،و العلم يعرفنا كيف تعمل األشياء  ،و ليس ملاذا تعمل
األشياء ومن الذي عملها ؟ أي يعرفنا آلية عمل األشياء ،وطريقة عملها ،وال يفسر العلم لنا ملاذا
تعمل األشياء ؟  ،ومن الذي جعلها تعمل هبذه الطريقة ؟ فال يبحث العلم عن الفاعل بل يبحث
عن الفعل ،وال يبحث عن احلادث بل يبحث عن احلدث ،وال يبحث عن ِ
موجد القوانني بل يبحث
عن القوانني نفسها .

وما أمجل ما قاله الشيخ عبد الرمحن بن َحبَ نَّ َكة امليداين  ( :قد يعض الكلب احلجر الذي رآه يتجه
حنوه ليصيبه ،أما اإلنسان املفكر فإنه يبحث عن الذي رمى احلجر حنوه بقصد ،فإذا عرفه واستبان

أنه قد قصد قتله أو إيذاءه حاول أن ينتقم منه دفاعاً عن نفسه ،ومل يفكر ابالنتقام من احلجر مطلقاً.
وهنا نقول :إن املاديني الذين يقفون عند األسباب املادية للظواهر الكونية اليت يتجلى فيها القصد،
وال يبحثون عن السبب احلقيقي ،مع أن هذه األسباب حتتاج هي أنفسها إىل أسباب تفسر ظاهراهتا

وتعلل حدوثها ،إمنا يفكرون مبثل دماغ احليوان الذي يعض احلجر الذي قذف عليه ).5

 - 5كواشف زيوف للشيخ عبد الرمحن امليداين ص 522

وال ميكن لقوانني ميكانيكا الكم أن تنتج شيئا للوجود ،وال ميكن لقوانني ميكانيكا الكم أن تنتج حداث
من األحداث بل غاية قوانني ميكانيكا الكم تفسري الظواهر اليت حتدث على مستوى الذرة واجلسيما
حتت الذرية بعدما أوجدهتا األسباب .

ومن يعتقد أن قوانني ميكانيكا الكم تستطيع أن تسبب شيئا من األشياء كمن يعتقد أن القوانني
احلسابية ميكن أن توجد ماال ،و كمن يعتقد أن القوانني اليت تعمل هبا السيارة ميكن أن ختلق السيارة أو
تسري السيارة دون احلاجة ملن يقودها و هذا قول يف غاية السخف والسقوط .

ومن الب ديهي ا أن وجود قانون ما يدل على وجود مقنن واض ع هلذا القانون س ن هذا القانون
،وواض ع القانون ( الفاعل ) البد أن يس بق القانون ( املفعول ) ،وإذا كانت ميكانيكا الكم هلا
جمموعة من القوانني فالبد أن يكون هلذه القوانني مقنن فمن الذي فرض و سن هذه القوانني ؟

واجلواب الذي س ن هذه القوانني اليت حتكم الذرة واجلس يما حتت الذرية إما أن تكون الذرة
واجلسيما حتت الذرية نفسها أو القوانني نفسها أو شيء آخر خارج عن الذرة واجلسيما حتت
الذرية .

و إن قالوا الذرة واجلس يما حتت الذرية نفس ها فمقتض ى قوهلم أن الذرة واجلس يما حتت الذرية
وضعت القوانني لنفسها قبل أن توجد و هذا حمال .

و إن قالوا من س ن هذه القوانني القوانني نفس ها فهذا تص وير للقوانني على أهنا فاعل حمرك و هذا
فاسد ؛ ألن القوانني جمرد وصف سلوك لظاهرة يف الكون يتكرر حتت نفس الظروف .

و إما أن يكون من سن القوانني شيء خارج عن الذرة واجلسيما حتت الذرية فهذا إثبا لشيء
خارج عن الذرة واجلسيما حتت الذرية وحنن نقول أنه هللا .

و توهم امللحد أن نشأة الكون ال حتتاج سوى قوانني الطبيعة مع أن نشأة الكون حتتاج إىل مادة
لينشأ منها و منشئ للمادة اليت ينشأ منها الكون و منشئ للكون ،و إن قالوا أصل الكون طاقة
فمن الذي أوجد هذه الطاقة و من الذي صري هذه الطاقة مادة ؟.

و القضية ليست نشأة الكون فقط إذ بعد نشأة الكون الكون حباجة إىل حفظ و رعاية فمن الذي
حيافظ عليه ويرعاه ؟ و من الذي جعل الكون مستمرا يف الوجود ؟ ومن الذي جعل الكون صاحلا
حلياة البشر و ساير الكاينا احلية ؟ ومن الذي جعل الكاينا احلية تنمو وتتكاثر ،و من الذي

وضع فيها القابلية للنمو والتكاثر ؟ و من الذي وضع غريئة يف الذكر لألنثى ،وغريئة يف األنثى
للذكر ؟!! ومن الذي خلق للذكر أنثى و لألنثى ذكر ؟ و من الذي أعطى لكل كاين حي ما يصلحه
يف حياته  ،وكأن الكون معد له قبل أن يوجد على األرض ؟،و من الذي علم الكاين احلي كيف
ينتفع ابلشيء الذي يصلحه يف حياته خاصة أوايل الكاينا احلية ؟
ونسي هذا امللحد أن الئمان و املكان وجدا بعد نشأة الكون ،وقبل نشأة الكون مل يكن للمكان و
ال للئمان و ال للفراغ الكمي وجود ،و بعد نشأة الكون وجد الئمان واملكان و الفراغ الكمي ،وعليه
فدعوى أن الكون نشأ من تذبذاب كمومية يف الفراغ الكمي دعوى ابطلة بينة البطالن .

