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 هذا الكتاب

َّقصيرةوأعمار ََّّواسعةٌََّّالحياة ََّّألن َّ َّالدينَّوالعلمَّاطة َّاإلحَّوألن ََّّ،نا ََّّبقضايا فنىَّدونوَّيمما
يأتيَّالمتغيراتَّالسريعةَّالتيَّتعصفَّبناَّيوًماَّبعدَّيوم؛َّوفيَّظلََّّ،ألحدَّومماَّلمَّيكتب ََّّالعمر

َّىذاَّالكتاب.َّ

َّالباحث َّحيثَّ َّالعلمَّوالفكرسريعًََّّيطوفَّبنا َّزادىا َّفيَّرحلة َّبالسير1َّ،ا ََّّيبدأىا عبرَّبنا
فيعرضَّفيَّالبابَّاألولَّمختصًراَّللفرقَّاإللحاديةَّاألشهرَّالثالث،ََّّ،وعرةالَّدروبَّاإللحاد

يصلَّل،ََّّإلىَّفقرةَّسؤالَّوجوابَّمعَّأشهرَّاألقوالَّالتيَّيرددىاَّالملحدونبعدىاََّّوينتقلَّبنا
َّ.العودةَّإلىَّاإليمانَّمحطتوَّاألخيرة،بناَّأخيًراَّإلىَّ

َّالالأدرية،َّ َّالمادي، َّللمعطى َّاإللحادي َّالتوظيف َّالنفسية، َّأسبابو َّاإللحاد، عدائية
ىلَّاإللحادَّقوامَّتجربةَّالربوبية،َّتأخرَّظهورَّالكون،َّالسببيةَّوالخالق،َّىلَّالكفرَّكاإليمان؟،َّ

فكريةَّمحضة؟،َّىلَّالدينَّيعيقَّالعلم؟،َّماَّىوَّمصدرَّالقيمة؟،َّماَّىيَّالغايةَّمنَّالوجود؟،َّ
َّالدقيق َّالفلسفة..َّالمعايرة َّانبثاق َّوالدين، َّاإلنسان َّاألرض، َّعلى َّالحياة َّظهور َّللكون، ة

َّمعَّاالختصارَّشرطوَّجعلَّوقد،َّاألخرىَّالتيَّيتوقفَّعندىاَّالبحثَّوالكثيرَّمنَّالمحطات
َّ.ََّّالحجةَّوقوةَّالبيانَّحسن

َّ َّفيَّإخراجَّىذا َّعلىَّجهده َّىيثمَّطلعت، َّالفاضل/ ،َّالمصنفالشكرَّموصولَّللدكتور
التنسيقَّواإلعدادَّوالمراجعة،َّحتىَّخرجَّىذاَّقَّالعملَّبمنَّفريوكذلكَّإلىَّكلَّمنَّساىمَّ

شهادةَّباقيةَّعلىَّأنَّالكمالَّ-غيرَّأنَّأعمالَّالبشرَّكتبَّعليهاَّالنقصانََّّ.لنورالعملَّإلىَّا
َّوتعالىَّوحده َّسبحانو َّالعملَّلنَّيخلوَّمنَّنقصَّأوَّخطأ،ََّّفإن َّ،َّ-ىوَّلربَّالعزة مثلَّىذا

يلتمسواَّالعذر،َّوي هدوناَّعيوبناَّعلىَّطب قَّالن صحَّكيَّنستدركََّّفيَّالقراءَّأن ََّّالح س ن ََّّواألمل َّ
َّ.فيَّطبعاتَّمستقبليةَّإنَّشاءَّاهللَّأوَّتصحيحَّماَّيحتاجَّإلىَّاستدراك

 واهللَّمنَّوراءَّالقصدَّوىوَّيهديَّالسبيل..

 مركز براهين
                                                           

َّالثالثَّبينَّمصنفاتََّّ- 1 َّالكتابَّترتيبو َّإلىَّأنَّىذا َّاإلشارة َّبنا َّفإنَّمنَّأرادَّالتوسعَّفيَّالقراءةَّعنَّمباحثَّالباحثيجدر َّلذا ،
َّو)كهنةَّ َّالعرب( َّالملحدين َّعلى َّالرد َّ)موسوعة َّاآلخرين َّالكتابين َّفي َّمبسوطا َّذلك َّيجد َّفإنو َّبهما، َّيتعلق َّوما َّوالالدينية اإللحاد

 اإللحاد(.



 عن املؤلف

خالل بحثك على قد مر عليك اسمو كون يمن الصعب أن ال 
الشبكة العنكبوتية عن كثير من النقاط المتعلقة بالحوار الدائر بين 
اإليمان واإللحاد، حيث أن بدايتو في ىذا المجال تعود إلى أكثر من 

 لتوصيل رسالتو إال وطرقو. عشرة سنوات، لم يترك خاللها بابا

ورغم أن عملو األساسي ىو الطب، لكن البحث في قضايا اإللحاد 
الالدينية وما يتعلق بهما ىو شغلو الشاغل منذ سنوات. قدم خاللها و 

بدأ و الكثير من المقاالت واألبحاث المنشورة عبر الشبكة العنكبوتية، 
عة الرد على الملحدين العرب( أتبعو رحلتو مع الكتب، بكتاب )موسو 

بعد ذلك بكتاب )كهنة اإللحاد: ىل تحولت دعاوى الالدينيين إلى 
 )العودة إلى اإليمان(.  مسك الختاموتية؟( ثم ديانة كهن

كان من المشاركين في مجلة "منتدى التوحيد"، وىي أول مجلة أيًضا  
متخصصة في الحوار اإللحادي اإليماني، وكذلك شارك في تأسيس 

، باإلضافة -وحاليا ىو عضو اللجنة العلمية للمركز-مركز ومجلة براىين 
ىذا  .اإللحاد العربيالكثير من منظري  إلى مناظراتو التي ال تتوقف مع

باإلضافة إلى موقعو الشخصي )اإللحاد في الميزان( والذي يحتوي على  
كثير من المواد النقدية لإللحاد والالدينية، وبرنامج )وىم اإللحاد( الذي 
يقدمو على قناة البينة على اليوتيوب، والكثير والكثير مما قد ال يتسع 

في موازين حسناتو لو أن يجعل عملو كلو فقط ندعوا اهلل المجال لذكره، 
 إلى يوم يبعثون.
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 شيء، وألن   كل    فقد فقدتَ  فقدت القيمةَ  ك إنْ بال مغزى، وألن   نعيشَ  من المحال أنْ  وُ ألن  

 يواريك التراب. ها التي تتمنى فيها أنْ حياتك بال معنى ىي نفسُ  تلك اللحظة التي تشعر فيها أن  
لما شعرنا بالمعاناة وال االغتراب وال   ا كذلك، إذ لو كن  ىذا العالم الُخلص أبناءَ  نا لسناألن  

وجودنا  إن   .نجس أو طاىر ىذا العالم لما بدا فيو شيءٌ  لو كنّا أبناءَ  .كان لهذه الكلمات معنى
مبدئي ىائل،  أخالقي   معرفيّ  قيميّ  نا دخلنا ىذا العالم برأس مالٍ يستمد معناه من عالم آخر، إن  

  .يبرر شيًئا من ذلك ماوليس في ىذا العالم 
و سيجد كنًزا عظيًما يوًما ما تحت القصة القديمة لذلك الرحالة الذي رأى رؤيا أن  أذكر تلك 

األرض، وظّل الرجل يجوب البالد ويقطع الوديان ويخرق الفجاج باحثًا عن كنزه، وبعد أن 
يو، أرىقتو األيام وعاد إلى بيتو منكسًرا مهموًما حزيًنا، يصارع أمضى السنوات عابثًا في سع

العبثية والشؤم والحسرة، والضياع والالمعنى والالغاية، وبينما ىو كذلك إذ سقط القدح من يده 
  .على األرض فأحدث رنًة عظيمة، فحفر بيده ليجد كنوزًا من ذىب ال أول لها في قعر بيتو

في العالم المادي لن يجد إال ما ىو مادي،  ،وخارج ذاتو ذاتو إن كنز اإلنسان يوجد داخل
إنسانًا ولن  ا غذاء روحو فليس من ىذا العالم، ولن يصبح اإلنسانُ لن يجد إال غذاء جسده، أم  

  .بالعودة إلى اإليمان يؤسس لقيمتو ومبادئو وأخالقياتو إال  
 لماذا؟ ما األسباب؟ ما األدلة؟ ما الحجج؟

، (طريق الهاوية)لـ بعرض مختصر نبدأه، والذي ذا الكتابفي ىأضعو بين يديكم  وأكثركل ىذا 
وفيو استعراض  )ماذا يقول الملحدون؟!(،بعد ذلك بـ نتبعو .وقدمُ  ل  عسى أحًدا ينتبو أن ال تزِ 

 ثم أخيًرا طريق العودة، العودة إلى اإليمان.ألشهر األقوال المنتشرة بينهم مع الرد عليها. 

الكتاب... إلى  



 

 

 

 األول الباب

 طريق اهلــــاوية
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 )اإللــحــاد(

 ظووز اإلحلاد

ال يوجد تاريخ محدد يمكن من خبللو إثبات بداية زمنية لئللحاد، فهو ظاىرة طفيلية عبر 
الزماف، ال توجد لها جذور حتى عند السوفسطائيين اليونانيين الُقدامى، وحتى )أبيقور( مؤسس 

ا في ا ساميً وكاف رواقيً ، الُمنحلة عاش عيشة متقشفة األبيقوريةمذىب الُمتعة ومؤسس المدرسة 
 نغماس في الملذاتؾ االوترَ  ،مذىب أىل األدياف في تبني األخبلؽ عاش ومات على، بلقوأخ

واتخذ زوجة ومزرعة، وعاش بما ُتدره عليو دروس العلم التي كاف يُلقيها لتبلمذتو، وفولتير أوؿ 
، مع -ل ديورانت صاحب "قصة الحضارة"يكما ُيسميو و -الُملحدين واألب الروحي لئللحاد 

 ،اإللحادية لزمبلئو كاف يشرح فلسفتون ملحًدا بالمعنى المعاصر، وإنما كاف ربوبًيا،  أنو لم يك
 ،ويخشى على خدامو من اإللحاد ،وفي نفس الوقت كاف يشرح األخبلؽ في إطار الدين لخدامو

لو لم يكن ىناؾ إلو : "وكاف يقوؿ كلمتو الشهيرة ،يدفعهم إلى اإليماف باألخبلؽ في إطار دينيف
بل قاـ فولتير الملحد في أواخر حياتو ببناء كنيسة بالقرب من ، "زوجتي وسرقني خادمي لخانتني

وادعى أنها الكنيسة الوحيدة المخصصة  "،يارب اذكر عبدؾ فولتير"على مدخلها  نقش ،قصره
 وكاف يرسل خدمو ،أما الكنائس األخرى فهي مخصصة للقديسين ،وحده على ىذه األرض هلل

 (ٔ).اـ ويدفع أجور تعليم أبنائهم قواعد الديانةإلى الكنيسة بانتظ

: بلوتارؾ المؤرخ اإلغريقيلذا يقوؿ عبر التاريخ؛  فاإللحاد كفلسفة ُمستقلة ال توجد لو جذور
جد ألم  يببل مدارس، لكن اببل قصور، ومدنً  اببل حصوف، ومدنً  القد وجدت في التاريخ مدنً "

القديم  عتقادوال يزاؿ اال" :(قصة الحضارة)في كتابو  ديورانتل يو ويقوؿ  ".ببل معابد اا مدنً أبدً 
الفيلسوؼ حقيقة من الحقائق  وىذه في رأي ،اا سليمً ا اعتقادً بأف الدين ظاىرة تعم البشر جميعً 

 (ٕ)".التاريخية والنفسية

أما في ببلدنا اإلسبلمية فلم يوجد ملحد واحد في تاريخ اإلسبلـ كلو، وما يُروى عن ابن 
الراوندي وابن المقفع وابن سينا وأبي حياف التوحيدي وغيرىم فعلى قلتهم الشديدة لم يكونوا 

 ملحدين اإللحاد االصطبلحي المعاصر، وإنما كانوا أتباع فلسفات باطنية.
                                                                 

 .ٕٗٔص ٖٛ، المجلد "قصة الحضارة"ل ديورانت، يو  (ٔ)
 .  ٜٜص جلد األوؿمالالمصدر السابق،  (ٕ)
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وفي عصرنا الحديث يصعب بشدة ضبط تاريخ محدد لظهور اإللحاد الُمعاصر، لكن أغلب 
ـ مع ٜٛٚٔسنة  في أعقاب ىدـ سجن الباستيلاية اإللحاد المؤرخين الغربيين يؤرخوف لبد

بداية الثورة الفرنسية، ولم يظهر اإللحاد فعلًيا على الساحة العالمية إال بوصوؿ الببلشفة للحكم 
ا لمجلة تبعً ـ، وقد حارب الببلشفة الدين حربًا شعواء، و ٜٚٔٔفي روسيا، في أعقاب ثورة 
تحاد السوفيتي عدد الكنائس تقلص في اال: "فإف ـٜٙ٘ٔ/ٔ/ٔالتايم في عددىا الصادر يـو 

ـ"، إال أّف الببلشفة ٜٙ٘ٔ كنيسة سنة آالؼ ٗإلى  ـٜٚٔٔألف كنيسة سنة  ٙٗمن 
الشيوعيين لم يكن إلحادىم إلحاًدا علمًيا أو فلسفًيا أو فكريًا بقدر ما كاف إلحاًدا سياسًيا، 

في ذلك الِفكر واالجتماع والسياسة ا فالدين من منظور ماركسي ىو أحد البنى الفوقية بم
وكل البنى الماركسي،  البنية التحتية الوحيدة للمجتمع قتصاد ىوبينما اال ،والتقاليد والقيم

وىذا يعني أف الدين  ،وال توجد بنية فوقية واحدة ُمستقلة ،التحتي نعكاس لهذا البناءاالفوقية ىي 
فرد العامل االقتصادي بإدارة األمة الماركسية، حتى ينزالتو في مرحلة الحقة إعارض يتم  عامل

لذا فإّف أغلب إحصاءات أعداد الملحدين حوؿ العالم ىي إحصاءات مزيفة وغير دقيقة بالمرة؛ 
ألف أي دولة تُعلن الُحكم االشتراكي يتم تحويل عدد سكانها في جداوؿ البيانات من خانة 

إذ  (صداـ الحضارات)كتابو في  يل ىنتنجتوف الدين إلى خانة اإللحاد، وىذا ما ذىب إليو صامو 
% من الملحدين حوؿ العالم، فمع مجيء الشيوعية إلى ٕٜ: "ُيشكل الصينيوف حوالي يقوؿ

، في كل الدراسات اإلحصائية الصين تم تحويل كل أصحاب الديانات األرضية إلى الدينيين
 وىذا تحويل قسري غير موضوعي بالمرة.  (ٖ)ألصحاب األدياف في العالم".

ولذا يرى المؤرخوف أف اإللحاد  الشاىُد؛ أّف إلحاَد ىذه األمم ىو إلحاٌد سياسيٌّ ال أكثر.
ـ، فالفترة بين عامي ٜٜٛٔانتهى بصورتو المؤسسية من العالم مع انهيار االتحاد السوفيتي سنة 

، إًذا The Twilight Of Atheismد ـ يمكن اعتبارىا العصر الذىبي لئللحاٜٜٛٔـ وٜٛٚٔ
 .جذور، أغلب أبعاده سياسية مجردة اإللحاد في األصل فلسفة طفيلية ببل

ما زالت تصنف المبلحدة على أنهم غير مقبولين في المجتمع األمريكي، وكاف ىذا أمريكا 
في عاـ واضًحا جًدا في الكلمة التي قالها جورج بوش األب حين سألو صحفي أمريكي 

 في الجنسية والمواطنة مع غيره من امريكي متساوييمكن اعتبار الملحد األـ: ىل ٜٚٛٔ

اعتبار أف الملحدين  ذا كاف من الممكنإعرؼ أال حين قاؿ: "بوش  واشتهر رد   ؟مريكافاأل
 ". راية اهلل ىذه أمة موحدة تحت ،ف أو حتى اعتبارىم محبين للوطنو مواطن

                                                                 
 .ٚٓٔصامويل ىنتنجتوف، "صداـ الحضارات"، ص (ٖ)
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ا جنسيً  فإنو على الرغم من حصوؿ الشواذ: "آخر مستقل شنطوف بوست في بحثوطبًقا للوا
الملحدوف األمريكيوف  زاؿ ما ،حتراـ من المجتمع األمريكيونالوا بعض اال ،على بعض الحقوؽ

يبدونو من انعداـ لؤلخبلؽ وعدـ الثقة  ا وكراىية بسبب مايمثلوف أكثر فئات أمريكا احتقارً 
ا األمريكيوف في إقامة ويتردد كثيرً  ،ما يلفظهم كي سريعاً األمري فإف المجتمع ،ورعونة في مبادئهم

 ،أو مجرد تولي منصب وظيفي أو حتى المشاركة في فرؽ الكشافة الشبابية عبلقة مع ملحد
 يبدونو من صفات عدـ تحمل األمانة في اختبارات التأىيل العسكري الذي ُتجريو خاصة لما

 (ٗ)."المؤسسات النفسية العسكرية بأمريكا
أف الملحد غير مقبوؿ  "في التسامح" تورسالولذا يرى جوف لوؾ مؤسس الدولة المدنية في 

 ،طبلؽ مع الذين ينكروف وجود اهلليمكن التسامح على اإل الفي المجتمع المدني يقوؿ: "
والقسم من حيث ىي روابط المجتمع البشري ليس لها قيمة بالنسبة الى  فالوعد والعهد

 (٘)".شياءحتى لو كاف بالفكر فقط يفكك جميع األ نكار اهللإف ،الملحد
 عدائية اإلحلاد اجلديد

 ،والسجل األحفوري المتطاوؿ لبني اإلنساف ،العاـ اإلدراكيَّ  ستعدادَ االمما سبق يتضح أفَّ 
يري الذي يؤكداف أف اإللحاد ظاىرة طارئة، وال شيء يشفع للوجود اإللحادي بطابعو التبش

 دعاتو.نشهده اليـو عند 
ما الجديدة، وجدوؿ دعاة اإللحاد جالتبشير بالدو  إف اإللحاد الجديد أصبح يحمل ىمَّ 

صار اإللحاد الجديد الدين الخفي لقد في كل مكاف،  تبشيريةالجديد مليء بالزيارات ال
 األحدث! 
؛ أصبحت حقيقة واقعة كما يقرر الملحد التطوري ديفيد سلوف (اإللحاد دين متخفٍّ )ومقولة 

David Sloan،  يملك كل سمات الدين المتخفي، بما في ذلك حالة "فاإللحاد طبًقا لو
 (ٙ).االستقطاب التي ُتشخص نظامو االعتقادي، باإلضافة إلى سلطة قادتو المتعالية على النقد"

شجع  ،بعد الثورة الفرنسية ،ومع بداية اإللحاد على يد جاؾ ىربرت وجاؾ كلود بيرنارد
بعد تدنيسها واالعتداء -على تحويل كنائس فرنسا  -كما كانوا ُيسموف- فىؤالء الهربرتيو 

                                                                 
(4) Gregory Paul and Phil Zuckerman, “Why do Americans still dislike atheists?”, 
Washington Post,  Published: April 30, 2011. 

 .ٚ٘، ص"رسالة في التسامح"جوف لوؾ،  (٘)
(6) Sloan, D. (2012) “Atheism As A Stealth Religion”, Hoff-Post, Posted 12/14/07. 
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، Temples Of Reasonإلى ما كاف يُعرؼ بمعابد العقل  -وتمزيق رموزىا ،العنيف على آبائها
 ."عقلي ىو كنيستي: "أف كفر باإللوبعد  Thomas Paineقاؿ توماس باين قد و 

لقد تجاوز اإللحاد  !كل األسئلةلجاىزة ال توأجوبيقدـ و  ،متكامبًل  افاإللحاد أصبح دينً 
 دعاة األدياف أنفسهم، بل وتجاهكل ما ىو ديني،   تجاهظهر عدائية صريحة لي ؛التبشيرالجديد 

أكثر الملحدين حديثًا عن وىو -ويدعو الملحد الشهير ساـ ىاريس  ويعادي جميع المؤمنين.
إلى ضرب المسلمين  -كما ُيسمى في الغرب  ةعفرساف اإللحاد األرب أحدو  ،األخبلؽ في كتاباتو

الصحفي  الملحد   زعموي (ٚ)بقنبلة نووية تستأصل شأفتهم إلى األبد، إذا تطلب األمر ذلك.
تذروه  اىشيمً  إّف قراءة التاريخ تجعل ىذا االدعاء !الدين يسمم كل شيء أفَّ  كريستوفر ىيتشنز

د كاف على ي  -يفخر بو دعاة اإللحاد الجددالذي -ظهور النظاـ الرأسمالي  الرياح، بل إفّ 
 الحركة البروتستانتية الدينية.

كما يقوؿ بيتر   "با إال على يد اإلسبلـو لم يكن انحسار العصور المظلمة في أور كذلك "
 عن طريقبينما كاف القضاء الغربي يتوصل ألحكاـ اإلدانة والبراءة ف (ٛ).Peter O`Brien أوبراين

كاف   ،فإف اجتازىا حكموا ببراءتو وإف أخفق أدانوه التعذيب المختلفة؛لصنوؼ تعريض المتهم 
 Marcel A. Boisardلذا يقرر مارسيل أ. بويسارد  !للمسلمين نظاـ قانوني فقهي منقطع النظير

، من دواوين الفقو اإلسبلمي أف أصوؿ القانوف الدولي الحديث مستمدة -في دراسة مستقلة-
 .ُمستمد من الفقو المالكي  French Civil Code (Napoleonic Code) فوتشريع نابليو 

في واقع األمر إف الذي  .أساسيّ  حضاريّ  أصلٌ  -كما يقوؿ علماء اإلنسانّيات– الدينَ  إفَّ 
ماتت منتحرة مع عشيقها،  -نفسو–ُيسمم كل شيء ىو اإللحاد؛ فوالدة كريستوفر ىيتشنز 

 عن الدين! وأخوه مات منتحًرا أيضا، بسبب بعدىم
غير محايدة على و  ،دوغمائية حاقدة على كل دينلكن رؤية دعاة اإللحاد الجديد ىي رؤية 

"حتى المؤرخ المتشكك لديو احتراـ متواضع  :يقوؿ كٌل من ويل وإريل ديورانت ؛اإلطبلؽ
بل إف تشارلز  (ٜ).ذلك أنو يراه مؤديًا لوظيفتو، وأنو ال غنى عنو في كل أرٍض وجيل" ؛للدين

 ،ف عبر كل العصورو يتبعها عقبلء ومفكر  ،داروين نفسو يقرر أف الدين قضية عقلية محترمة
                                                                 

(7) Harris, S. (2006) The End Of Faith, The Free Press, P.129 
 .ٖٚٛص  ٕرقم   The Medieval Historyفي مقاؿ يحمل نفس االسم، ُنشر في دورية  (ٛ)

(9) Will & Ariel Durant, The Lesson Of History P.43 
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فهذا مما دانت بو جموع من أعظم العقوؿ التي ُوجدت على  ؛"أما وجود حاكم للكوف :فيقوؿ
  (ٓٔ).اإلطبلؽ"

 كما نقل التطوري ستيفن جاي-حاال بكثير من تبلمذتو، وقد اعتـز  قد كاف داروين أفضلَ ل
بينما نرى  وقرر التفرغ للعلم الطبيعي فقط. ،الكف عن الخوض في الدين وأسئلة الغاية -جولد

يتحدثوف في كل شيء وينتقدوف كل شيء، يقوؿ الناقد  -دوكينزأمثاؿ -دعاة اإللحاد الجديد 
أحد علماء البلىوت  دوكينز"ريتشارد  :Terry Eagletonالبريطاني الكبير تيري إيغلتوف 

 كتاب  ومبلغو فيو ال يتجاوز ما ورد في ،يسهب في الحديث عن علم البيولوجيا ؛اإللحادي
 (ٔٔ).)الطيور البريطانية("

وموجودة على  ،مترجمة للعربية–الشهيرة مع ديباؾ شوبرا  دوكنزوفي مناظرة ريتشارد 
أف  إنها عجرفة اإللحاد الجديد المعهودة، مع !يتحدث عن كونو ىو العلم والعلم ىو -اليوتيوب

طمًعا في  ،متوقع إلحاديّ  نتاجٍ فنحن أماـ إ ،ديباؾ شوبرا أعلى منو قدًما على المستوى الوظيفي
 إلى محطتو األخيرة. باالنحبلؿالوصوؿ 

 تعسيف اإلحلاد

رؤيتو للكوف في  زيرتكألنو  ذلك .اإللحاد ىو رؤية دينية متكاملة للحياة والكوف والوجود
غير مدعومة بمنطق أو عقل أو ُحجة أو سند علمي، فهو يزعم أف  ،لى أدلة ميتافزيقيةوالوجود ع

وبمنتهى المعايرة الدقيقة،  ،إلى البلشيء فصار شيًئا عظيًما من أروع ما يكوف البلشيء انضاؼَ 
وأف العشوائية أنتجت حياة، بينما العقل المادي في قمة جبروتو اآلف ال يستطيع أف يُنتج أبسط 

والتي يسير -يم األخبلقية والتأصيبلت القيمية التي ُنسلم بصحتها صور الحياة، وأف كل الق
 ىي من معطيات المادة ومنتجاتها. -أغلبها في اتجاه مضاد للمادة تماًما

يبحث في غرفة مظلمة عن قطة سوداء ال وجود  ،اتجاه أعمى -بمنتهى الدقة-إف اإللحاد 
 ظلمات بعضها فوؽ بعض.  ؛لها

 تلك ؛أخطأت طريقها فأنتجت ديًنا جديًدا يسمى إلحاد، اإللحاد سفسطة إاّل  القضيةُ  إفْ 
لذا ظهر كهنة اإللحاد الجدد ممن  إلى ما ال ينفع.فاشلة للوصوؿ بطرؽ ملتوية المحاولة ال

في كل مكاف،  يبشروف بووشمامسة  ،يبرروف الشيء ونقيضو، وصار لئللحاد اليـو سماسرة مكرة
                                                                 

(10) Darwin, Charles (1902) The Descent Of Man, P.131 
(11) Terry Eagleton, Lunging, Flailing, And Mispunching, (2006) Vol.28, No.20, 



- ٔٙ - 
 

فظهرت مؤتمرات  ،جديد يتناقض مع رؤيتهم الدينيةوقمامصة يلووف عنق كل معطى علمي 
تثبيت العقيدة اإللحادية، وندوات الدفاع عن الداروينية، وتنطع آبائهم الكهنة إلى بحث قضايا 

بأدلة  -مثل قانوف السببية-، فحاربوا قانونًا كونًيا ذلكوسيلة منهجية مناسبة ل دوفالوجود 
وحاربوا أدلة النظاـ والغائية والقصد والعناية،  اإللحاد،دوجما حتى تستقيم لهم  ،سفسطية

مثل اإليجاد من البلزماف والبلمكاف، ودليل الحدوث،  ؛وتجاىلوا القضايا العقلية الكبرى
ومعجزة خلق الحياة، والنبوات والدين والفطرة واألخبلؽ، والمعايرة الدقيقة لحظة الخلق األولى 

ومعضلة استيعاب الخير  ،شيء حولنا وداخلنا لكل الموجودات، والمعايرة الدقيقة في كل
  .وما ال يمكن حصره من األدلة ..باالمتنافوالشعور 
للعقل البشري، يتطلب من أتباعو باستمرار إنكار بدىيات  متواصبًل  إىدارًاصار اإللحاد لقد 

ة اليـو وصارت القضية اإللحادي شد الديانات إغراقًا في الوثنية.أقسى من أ ، إنوعقلية ومنطقية
وصارت تُبرر  ،ومليئة بالتناقضات العقلية ،ُحبلى باإلشكاليات المعرفية والنظرية والمادية

إيجاد الزماف والمكاف والعالم بمنتهى المعايرة الدقيقة من البلزماف مثل –المستحيل العقلي 
 .الدوجمائيمن أجل تسويغ وجودىا  -والبلمكاف، وإيجاد الحياة من البلحياة

الذي نبت في الغرب بدواعي سياسية حيًنا  ،مجرد تعريف مختصر لئللحاد الجديد ىذا كاف
كما حدث إباف الثورة -، وبدواٍع انتقامية حيًنا آخر -السوفيتي السابق االتحادكما حدث في -

قضية علمية أو فكرية أو ُمعطى عقلي،  ة، ولم يظهر إطبلقًا كمبرر عقلي مستقل ألي-الفرنسية
جاىًزا ألي شاب  قالًباأصبح اإللحاد اليـو لقد  .الساذج ىذا بعض  الشباب وألحد على صيتو

يمر بأزمة نفسية أو مادية أو شبهة وقتية، وصار اإللحاد يولد باستمرار من رحم ُحب الظهور 
أو السياسي أو المستوى المادي أو العلمي للدوؿ العربية،  االجتماعيوالسخط على الوضع 

بحاجة إلى حلوؿ نفسية ومنطقية وإعادة و  ،وصارت القضية نفسية في المقاـ األوؿ واألخير
 و أدلة أو سياقات معرفية عقلية.بحاجة إلى حشد حجج أ أف تكوفتأىيل قبل 

حالة تعاود  ؛لجمعي اإلنسانيالوعي ا لدىحالة إدراكية لم تتمتع بأي رسوخ نوعي  إنها
 .عبداهلل الشهري .أعلى حد تعبير ، الظهور كزعانف سمك القرش وسط بحر الدين الهادر

الشرعيين  نستفتي الواقع فنسأؿ: لو كنّا حًقا أبناء الطبيعة الُخّلص، وأحفاد الكوف دعونا
نجد في طرد فكرة كّنا س ؟ وىلالعناء كل ىذا  اإللحاد إلى سيحتاجالمنحدرين من صلبو، ىل 

 ؟مشكلةاإليماف أدنى 
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فما أكثر الوثنيات -خطأ أدلتو  ليس الواقع أرض على والسبب الرئيس في عدـ رسوخو
في  ثَ كَ مَ ولو كاف اإللحاد ينفع الناس أو يملك أجوبة لَ . عدـ وجود أدلة أصبًل  وإنما، -الخاطئة

لعبة  من خبلؿ ،ال أكثر والحقد على الدين أو ترك ىجيردائًما وينتهي تحت  األرض، لكنو يبدأ
 .سالبةالنكارية اإلسفسطة الو   Cortexػعقلية تجري على مستوى قشرة الدماغ ال

ليكتشف اإلنساُف . اتهاديعقت يستوعب فاإللحاد ال يقدـ أي حل لظاىرة الوجود اإلنساني وال
لما زاد ابتعاًدا عن الدين كلما تفاقمت في نهاية مشروعو الحضاري أنو يبني تابوتًا ال صرًحا، وك
: "اأُلسس التي تقـو عليها حضارتنا جأزمة الحضارة بشكل متسارع. وبحسب ريتشارد ىاينبر 

 (ٕٔ)فاسدة ومفسدة".
"لقد أفرزت تلك الصورة ذاتًا إنسانية سريعة التقلِب وشديدة التفلت؛ فلم يعد للمعنى قرار، 

-يحط اإللحاد رحالو ويستقر، فعندما تدرؾ أنك جئت صدفة وال للقيمة مرتكز. في عالم كهذا 
 (ٖٔ)يصيبك الدوار والغضب الشديد، وتتملكك الرغبة في تحطيم كل شيء حولك". -وببل غاية

 ىذا ىو التحليل األقرب للظاىرة اإللحادية وانتشارىا حوؿ العالم.
 هل لإلحلاد أسباٌب نفسية؟

متبلورة كأية فكرة ُأخرى، يدخل في تشكيلها عوامل ىذا أمر بََدِىّي؛ فاإللحاد فكرة 
 موضوعية وذاتية ونفسية ال حصر لها.

قدح زناد العقل لتحرير عدد ال نهائي من األسباب النفسية لئللحاد، لكن  نايمكنوىنا 
 تمَّ  حيث (،أسبقية الرؤية اإللحادية على معطيات العلم الخاـ)الحقيقة التي ال ننازع فيها ىي 

 دعاة اإللحاد الجديد. على يد ،ظهر التوظيف المؤدلج للعلمليألولى على الثانية، ط ايتسل
في سبيل الدعوة إلى  هم،تحرير حقيقة أف دعاة اإللحاد الجديد تنكروا ألصولنا أيًضا يمكن

اإلنسانية  ؛مستنقع من المصطلحات الجديدة مثلفي اإللحاد فأدخلوا  ،الكهنوت اإللحادي
وىذه كلها  ،السعادة اإلنسانيةو الفردوس األرضي و المثالية و الخير للجميع و اإلرادة البشرية و 

 .تةفلّ تمصطلحات تسبح في حقوؿ داللية ومجاالت تداولية م
 (،Scope Creep)مما يسمونو مشكلة تفلت النطاؽ  إدارة المشاريع الخبراءَ  علمُ  يحذرُ 

، حيث أنها تظل في حالة يقتدقشديد عند ال يكتنفها غموضٌ  (فلتةتمالمصطلحات )الفهذه 
                                                                 

(12) Heinberg, R. (2005) Memories And Visions Of Paradise, P.196. 
 .ٔٗ، ترجمة: وليد السويركي، دار كلمة، ص"أساتذة اليأس: النزعة العدمية في األدب االوربي"نانسي ىيوستن،  (ٖٔ)
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صلة  ةر أرباب اإللحاد الجديد أنفسهم من إنشاء أيّ ولطالما حذّ  .تماس مع مضامين ميتافيزيقية
 !بهذا العالم الميتافيزيقي

– أيًضا وىذا ينطبق على بقية المصطلحات ،كلمة ملوثة ميتافيزيقًيا  تعتبر (إنسانية)فكلمة 
قمت بتفنيد ىذه المصطلحات  (، حيثكبديل عن الدين  الهيومانية) مقالي يمكن االطبلع على

 (ٗٔ).-من منظور مادي
ىي مجرد نزعة  بل ،نسانيةاإل أولخير من أجل اواقع األمر أف دعوى اإللحاد ليست 

أوؿ  سببت فيت التيو  ،منذ بدء الخليقة ةتلك النزعة الموجود ؛تحرير ذاتولاإلنساف البروميثية 
وبني  بعلمو،وفرعوف  مالو،قاروف بثم  ،قـو عاد بقوتهمثم اغترار الشجرة،  من كلعند األمعصية 

﴿وََكاَف اْلَكاِفُر  :-ال الكفر بوجوده-، فأصل الكفر واإللحاد ىو محاربة اهلل عجلهمإسرائيل ب
 (٘ٔ).َعَلى رَبٍِّو َظِهيرًا﴾

أنو سيجعل وىذا االستعداد يزداد كلما شعر الكافر أف بإمكانو تغيير مسار التاريخ، ظًنا منو 
 !من التاريخ شيًئا آخر غير الذي في علم اهلل

إرادة ؛ إرادتو األبولونية الديونيسية لُ كبٍّ ما ينساف مر اإليتحر لاإللحاد مشروع فاوستي قديم 
تقدـ تأثير اإلرادة على ) أزمةنعود إلى سوبالتالي  القوة والخلود والسيطرة والعلم الكلي.

على نمط من  تعتمدُ بنية اإللحاد إّف  ستدؿ، وليس العكس.يثم  أواًل  عتقدياإللحاد ف (؛الدليل
ة، فبل يمكن إًذا االتكاء على فساد الدين المادو العلم  ياتبق على معطاالتجانس الثقافي الس
 (ٙٔ).-كما يروج البعض-للوصوؿ إلى اإللحاد 

اإللحاد ليس مشكلة مع الجزء الفاسد من الدين، إنما مع الدين ككل. ومن نافلة القوؿ أف 
فساد الدين مهما تضخم فهو ُمستوعب داخل إطار ثقافي ومحتوى مجتمعي، يهضمو ويعيد 

بناه مستقل منتج ثقافي وثني  فاإللحاد طبًقا لهذا اإلطار يظهر كأيّ ضبطو أو يلفظو ويتبرأ منو. 
 عبر التاريخ.نساف اإل

تحليل فكرة تجاىل اإللحاد لكل األسئلة  -المؤمنين–وفي ىذا اإلطار نستطيع نحن 
الغاية من وجودنا  فَّ إ: دوكينزيقوؿ التي ال يملك في جعبتو أجوبة عليها؛  ،الوجودية الكبرى

                                                                 
 كبديل عن الدين"، مجلة براىين، العدد الثاني.  د. ىيثم طلعت، "الهيومانية (ٗٔ)
 .٘٘سورة الفرقاف:  (٘ٔ)
لؤلسف يروج حتى بعُض اإلعبلميين السذج لمقولة أف فساَد الدين سبٌب في اإللحاد، مع أف الواقع العملي يؤكد خطأ تلك  (ٙٔ)

 م تعرْؼ عنو شيًئا.المسألة، فأغلب الملحدين ىم من الطبقة المترفة التي لم تطلع أصبًل على الدين ول
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قد وصل اإللحاد اآلف لمرحلة لمجرد سؤاؿ تافو ببل قيمة، ىذا ىو إلحاد الشفافية الفجة، 
جميع أوراقو في وقت وجيز أال  يقيل ذيشأف المشروع ال أنو من، إذ ُيستبعد أف تدـو طويبًل 

، ثم َمن يملك حق التمييز بين األسئلة الوجودية المشروعة واألسئلة التافهة؟ ىل  يدـو طويبًل 
 بة يصبح السؤاؿ تافًها ببل معنى؟كوف اإللحاد عاجز عن اإلجا

كيف يتمرس الملحد على مقاومة شعوره   ؛فهم وىوعلى ال آخر عصيّ  شيءلكن يبقى 
الحثيث نحو  وسعيكيف يستمر في  ؟للمعاني الجمالية والقيم المطلقة واألخبلؽ البلمادية

 إخراسَ  كيف يستطيع الملحدُ  في كل لحظة من حياتو؟ (الضمير والمصلحة)التوفيق بين 
 !األسئلة الوجودية الكبرى األىم واألعظم في حياتو؟

﴿ِإنَُّو َفكََّر اإللحاد ليس فطريًا، وإنما يقتضي تقدير وتفكير من جنس تقدير الوليد بن المغيرة 
﴿فَػَلمَّا َجاءتْػُهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَػيػٍَّناِت َفرُِحوا ِبَما ، ويقتضي بحثًا عن االستقبلؿ النفسي (ٚٔ)َوَقدََّر﴾

، وىنا تخرج الفطرة عن طورىا إلى حالة (ٛٔ)ِو َيْستَػْهزِئُوف﴾ِعنَدُىم مٍَّن اْلِعْلِم َوَحاَؽ بِِهم مَّا َكانُوا بِ 
صناعية، بقدر ما يعتري المرء من تكلف ومعالجة واستثناء للعامل العاطفي الوجداني من العقل، 
وتجريده من أحد أىم خصائصو، ثم بعد ذلك إفساده بحالة صناعية تقديرية، ليخرج من كل 

 ىذا بفكرتو اإللحادية.

اَر اإللحاديَّ نفعيٌّ مصلحيٌّ في المقاـ األوؿ، وىذا يعرفو من َسبَػَر اإللحاَد وتعمق في إفَّ القر 
نْػَيا َعَلى اآلِخَرِة َوَأفَّ الّلَو اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الملحد أغوار نفس  ﴿َذِلَك بِأَنػَُّهُم اْسَتَحب وْا اْلَحَياَة اْلد 

 .اْلَكاِفرِيَن﴾

أنَّو ذو مرتكٍز نفسيٍّ ال يعدو أف يكوف الأدرية أو الدينية  -في الواقع-بل وأصُل اإللحاد 
فهو إلحاٌد ناشئ عن شعور  ضحلة، تتشح بزيٍّ اإللحاد. ىذه حقيقة يعرفها الملحُد في نفسو!

 Corrosion Ofبالتفكك المعرفيٍّ وضياع الُهويٍّة، والشعور بالعدمية وىي تأكل الشخصية

Character ٌعن سبِك تبرير منهجي متكامٍل لئللحاد. ، حيث يوجد عجٌز مْطِبق 

وأحد مبررات اإللحاد أيًضا أنو يؤمٍّن للملحد االنضماـ للمجتمعات والفئات المتحررة، 
 وبالتالي يوفُر نوًعا من االنتماء لثقافة جديدة، يظنها أكثَر رحابة واتساع أفق.

                                                                 
 .ٛٔسورة المدثر:  (ٚٔ)
 .ٖٛ: غافرسورة  (ٛٔ)
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 إذا كان صحيًحا فوو غري صحيح!

الناس بالعقل، ألف الـز قولو بإلحاده ىو  أجهلُ  ىوقلية فلسفة ع اإللحادَ  الذي يزعم أفّ 
ذلك تشارلز داروين قرر ي .وبالتالي ليس لعقلو ثقة وال لمعرفتو قيمة ،تطوره عن كائنات أدنى

والذي أؤمن إيمانًا -اإلنساف  ىل يمكن أف يكوف عقلُ  ؛"ولكن ىنا يراودني الشك اآلتي :فيقوؿ
وىو يُدلي بتلك  ، لثقتنامحبًل  -الذي تمتلكو أدنى الكائناتك لكذ  جازًما أنو تطور عن عقلٍ 

حوؿ ما  فظيعٌ  "ينتابني دائًما شكٌّ : قاؿ داروين في موضع آخرو  (ٜٔ)."؟االستنتاجات العظيمة
قيمة  ةتتمتع بأيّ  -والذي بدوره تطور من عقوؿ كائنات أدنى-عقل اإلنساف  إذا كانت قناعاتُ 

 (ٕٓ).أو تستحق أدنى ثقة"
بمعنى أدؽ العاقل الوحيد ىو المؤمن،  أو  إال بإثبات الخالق،ي فبل يكوف العقل عقبًل وبالتال

 ،باعترافو ىو وببلـز إلحاده، ففي واقع األمر التطور أصم أبكم أعمى ،وغير المؤمن ببل عقل
ل وال يلـز منو أف يعطي العقآبو بالقيمة المعنوية للعقل، وال باألحكاـ التي ُيصدرىا العقل،  غيرُ 

وىذا يلـز عنو أال يتمسك ملحد وال يثق بأٍي من أحكامو العقلية، بل  قيًما لها أحكاـ مطلقية، 
ما يؤيده أو  وكلّ  أف يفترض أنو لغو فارغ ببل معنى.كل حكم عقلي أو تقييم معرفي يراه يجب 

وىم مجرد  اأف يوقن أنه عليو يجب ة(أو منطقي ةأو معرفي ةأخبلقي ة أوقيمي) ـٍ احكأ يعارضو من
 وىبلوس غير واقعية.

: "لنفترض أنها مجرد ذرات C. S. Lewisس لويس إوكما يقوؿ المفكر األيرلندي سي 
داخل جمجمتي تُعطي ناتًجا ثانويًّا يسمى )الفكر(، إذا كاف األمر كذلك فكيف أثق أّف تفكيري 

اثر بها بقع الحليب صحيح؟ إنو مثل إبريق الحليب الذي عندما تخضو تأمل أف الطريقة التي تتن
ستعطيك  خريطة لمدينة لندف! ولكن إذا لم أستطع أف أثق بتفكيري أو بالحجج التي تؤدي إلى 
اإللحاد؛ بالتالي لن يوجد سبٌب ألكوف ملحًدا أو أيَّ شيء آخر، إال إذا كنت أؤمن باهلل، ال 

 يماف باهلل".أستطيع أف أؤمن في الفكر، حيث ال يمكن أبًدا أف أستخدـ الفكر لعدـ اإل
فلن يُلحد اإلنساُف إال إذا قرر مسبًقا أنو مخلوٌؽ هلل، وأف عقلو ُيصدر أحكاًما ُمطلقة؛ في 

 ىذه اللحظة وحسب يمكنو أف يثق في أحكاـ عقلو وما يصدر عن ىذه األحكاـ.

وال يتأتى  ،البشر يتملكهم شعور اضطراري أنو يجب عليهم أف يثقوا في قيمة أحكامهمو 
ذلك إال بافتراض تميز موقعهم اإلدراكي من أصلو، يقوؿ الناقد األيرلندي الشهير كليف لويس 

                                                                 
(19)

 Francis Darwin, “The Life and Letters of Charles Darwin”, Charles Darwin To W. 
Graham, Vol.1, p282. 
(20)

 Ibid p285. 
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C. S. Lewis:  إال إذا اعتبرنا  محلَّ ثقتناأف يكوف  (الطبيعة تعكس نظاًما)"ال يمكن القتناعنا بأف
 (ٕٔ).نوًعا خاًصا من الميتافيزيقيا صحيًحا"

حين قاؿ: "ما المانع أف تكوف القوانيُن المنطقية سمة عارضة  وىذا ما قصده إدموند ىوسرؿ
للعقل البشري، وأنها فقط صارت كذلك في سياؽ التطور". وبالتالي خطأ كل معرفة تنبني 

 (ٕٕ)عليها.

يقّرُر  أنو ملحد الذي يزعمُ وىذا خطأ اإللحاد؛ إفَّ الـز قوؿ اإللحاد ىو عدـ العقل،  اإذً 
 ة ليس صحيًحا حتى لو كاف صحيًحا.ذا فاإللحاد بهذه الصياغسلًفا أنو مخلوؽ هلل، ول

 متناقضة اإلحلاد

أسئلة النشأة،  ،األسئلة الكلية، األسئلة الوجودية الكبرى)يملك أجوبة عن  إذا كاف اإللحادُ 
فهو دين متكامل األركاف، وننتظر من الملحد أف يخبرنا عن سنده  (الغاية، الحكمة، المعنى

وإذا كاف اإللحاد ال يملك أجوبة عن األسئلة الكلية، فهو ال يصلح بحاؿ  الميتافيزيقي.
 ا.قيًّ منط أو يًّابالتالي ال معنى العتناقو عقل ،لئلنساف، وال يعنى بتحليل ظاىرة الوجود اإلنساني

"مهما تقدمنا في العلم، سوؼ نظل مع سؤاؿ لماذا  :يقوؿ الفيزيائي الملحد ستيفن وايننبرج
 (ٖٕ).يظهر أف ىناؾ معضلة متأصلة لن يتمكن العلم من اجتثاثها" ،؟(الغاية)ما 

 ؛"في الواقع األسئلة الوجودية الكبرى تعني البشر جميًعا: عبد اهلل الشهرياألستاذ يقوؿ 
ألنها أسئلة مشروعة وطبيعية، ناشئة عن العبلقة التلقائية بين الوعي ومطلق الوجود، لذا أنا أقوؿ 

ىو ردة فعل تلقائية تجاه الكوف والحياة، أما اإللحاد فهو ردة فعل غير  اإليمافَ  فّ إ -دائًما–
 عن أف يكوف ردة فعل غير تلقائية تجاه الكوف والحياة، لكن تلقائية تجاه التدين، فضبًل 

مع أف أبسط التحليبلت للقضية اإللحادية تبين  ،محاوالت اإللحاد الجديد تجعلو يبدو تلقائًيا
 (ٕٗ).مدى المعاناة والمعالجة والتجشم التي يعانيها الملحد حتى يستطيع أف يهضم اإللحاد"

                                                                 
(21)

 Nathan, N. M. L. , “Naturalism And Self-Defeat”, P.135. 
 .ٗ٘إنقزو، ص فتحي إدموند ىوسرؿ، "فكرة الفينومينولوجيا"، ترجمة: د. (ٕٕ)

(23)
 Weinberg, S. (1999) A Designer University? Vol.46, No.16 

، ٕٗٔٓوالدراسات، الطبعة األولى، مركز نماء للبحوث "في اإللحاد والعلم واإليماف ثبلث رسائل" ،عبد اهلل بن سعيد الشهري (ٕٗ)
 بتصرؼ. ٖٓٔص
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المنبثقة عن وعي  ،أماـ أسئلة الوجود الكبرى اإللحاد يعاني من صمت مطبق وجهل كليٍّ 
 لغاية من الوجود؟ لماذا نحن ىنا؟ ما ا ؛اإلنساف ومكانو في العالم، مثل

كما يحاوؿ - ال يعني عدـ أىمية األسئلةباإلجابة، ىذا الصمت المطبق والجهل الكلي 
خطأ األصل الفلسفي الذي  يعني بل -أف يبرر جهل اإللحاد باألجوبةدوكينز الكاىن ريتشارد 

 نحاوؿ أف نستقي منو األجوبة، واألصل الفلسفي ىنا ىو اإللحاد.

كاف كل فرد منّا في ىذا العالم، بينما ينتهي اإللحاد بالعجز عن الدين يحدد بالضبط م
حتى  ،كل ما يفعلو اإللحاد بالضبط ىو تكثير المفاىيم حوؿ األصوؿ والثوابت،  تفسير ذاتو

للعالم، وىذا مدخلو  ىة العقلية والرؤية الفضليّ القدرة على تحديد البدى ويشلَّ  ،يُربك الهوية
ة ال يحمل وال يُعنى بحمل أيّ  إنّو حاد ال يصلح لكائن مثل اإلنساف،األشهر على الُسذج، فاإلل

، عندما تصل إلى ىذه الحقيقة تكوف قد اأو ملحدً  اأجوبة، ىذه حقيقة ال عبلقة لها بكونك مؤمنً 
 .(نحو اإليماف) ،قطعت نصف الطريق نحو اإلنساف
 املاديالتوظيف اإلحلادي للمعطى 

-كبار منظري التطور كذلك بعض  كاف ال يطيق اإللحاد، و   من المعلـو للباحثين أف داروين
كاؿ يروف أف التطور ُسنة الخالق السببية في إخراج أش -أمثاؿ فرانسيس كولينز ومايكل دنتن

 (ٕ٘)الحياة من العدـ إلى الوجود.

وللبعض أف يوظف مسألة فيزياء الكم توظيًفا إلحاديًّا في مقابل أفذاذ العلماء ممن يوظفونها 
يًفا إيمانيًّا ُيستدؿ بو على عظيم علم اهلل ودقيق صنعو وإبهار خلقو، وضعف اإلدراؾ البشري توظ

، بل -كما يقوؿ كانط-وقصوره وتحجمو، فما أعمق الهوة بين العقل وبين األشياء في الخارج 
إف مؤسس نظرية الكم ماكس ببلنك كاف من أكثر الناس تدينا، ومن كلماتو: "المكوف الديني 

 (ٕٙ)جوىري ليعيش اإلنساف في تناغم مع ذاتو".شيء 

وللبعض أف يوظف مسألة الخير والشر توظيًفا إلحاديًا، فنقوؿ لو: ىذا توظيف أمبله عليك 
موقفك االنفعالي وليس موقفك العقبلني، وإال فقد وظفها آخروف توظيًفا إيمانًيا، ورأوا أسرارًا 

 تجليات نورانية للعقل والروح.ي أخبلقية بعيدة الغور ودروًسا من الحكمة تُعط
                                                                 

 .ٚٙالمصدر السابق ص (ٕ٘)
(26) Planck, Max (2001) The Mystery Of Being, P.161 
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وللبعض أف يوظف االستدالؿ بالسببية على بواطن عالم الغيب توظيًفا إلحاديًا، مع أف عالم 
 الشهادة المادي ال يحكم على عالم غيبي ال نعرؼ عن قوانينو شيًئا!

 فالتوظيف شيء والحقيقة ذاتها شيء آخر تماًما.
مهما كانت الهيئة التي يمكن أف نتخيلها للوجود المادي، فإنو ال دليل فيها على عدـ وجود 
خالق، بل ما داـ للوجود المادي ىيئة تستحث اإلدراؾ وتتيح نفسها للفهم بطريقة محددة، 
فاألصل في ميزاف الخبرة البشرية أنها دالة على خالق يعلم ويفعل، ىذا ما يقضي بو المنطق 

، وىو المتسق تماـ االتساؽ مع إمبلءات خبرتنا، إذ لسنا ُمكلفين ال قدرًا وال شرًعا الطبيعي
 بأكثر مما تأذف بو خبرتنا، فما الباعث على التنكر لها؟ وِلَم التعنُت في إبطاؿ داللتها؟ 

حقًّا؛ )األصل في االستصحاب بقاء ما كاف على ما كاف( قاعدة ُأصولية رائعة، طبقها الملحد 
ض بناء على شرطو في النظر أال خالق، حتى يكوف الدليل على وجود الخالق، ونُطبقها فافتر 

نحن فنستصحب أف ىيئة الوجود معنى زائد على مجرد الوجود، وأف ىذا المعنى الزائد أصل 
 -الديني –دليلنا على خالق مريد حتى يرد الدليل على انتفاء ذلك األصل. الموقف الثاني 

ألف المثبت مقدـ على النافي، ألف المثبت معو زيادة علم؛ فللو ما أروع  أسلم وأحكم وأعلم؛
 (ٕٚ)أصولنا وقواعدنا وما أمتن ديننا!

لكن ما الذي يجعل االلحاد يعاود الظهور ويقاـو الضمور على نحٍو لْم يسبْق لو مثيل في 
 سالف العصور، على رغم ىشاشتو تلك؟

فضبًل عن -و، وال تفضي بمجموعها حمالة أوج -على اإلطبلؽ-كل حجج اإللحاد 
ـُ تأثير اإلرادة على الدليل،  إلى اإللحاد. -آحادىا كل حججو توظيفية ال واقعية، وبالتالي تُػَقِد

 وىذا ليس سبيلنا.
 بني الدين واإلحلاد

الدين: منظومة معرفّية مثقلة بمضامين غيبية، تدعي الشمولية وامتبلؾ الحق، تتسم بنظاـ 
 لم، وتأبى تقديم التنازالت في الفروع المستقرة فضبًل عن األصوؿ والثوابت.قيمي واضح المعا

يأبى تقديم التنازالت، وال يعني ذلك أنو في حالة انفصاـ عن  -كأصل لؤلدياف–واإلسبلـ 
 السياسة أو الحرية أو التملك، لكنو في حالة مواجهة مع صوٍر محددة من تلك األنظمة.

                                                                 
 .ٔٚ-ٓٚالمصدر السابق ص (ٕٚ)



- ٕٗ - 
 

إلى تكثير المفاىيم حوؿ األصوؿ والثوابت، حتى يُربك  طبيعتوبفي المقابل يميل اإللحاد 
الهوية ويشلَّ القدرة على تحديد البدىّية العقلية والرؤية األفضل للعالم، وىذا مدخلو األشهر 

وىنا نجد أف اإلسبلـ يتميز بصرامة توحيدية شديدة وتصور واضح لسمو  على الشباب الصغار.
 ، فاإلسبلـ ىو أنقى أدياف التوحيد.-المؤرخ أرنولد توينبيكما يقوؿ -الذات اإللهية 

ىو رضوخ كامل للمناخ الثقافي المتغلب، وىو  -مثبًل –بينما نجد أف اإللحاد بصيغتو العربية 
اآلف المناخ الغربي، بالتالي نحن أماـ ردة فعل مغلوبة مسحورة ال فعل ناشئ عن استقبلؿ بصر 

 متوازف. ، وحسٍّ نقديٍّ لؤلموروحسن تقدير 

اإللحاد ىو وعي طارئ، مرىوف بفرضيات صاغتها شروط ثقافية وحضارية طارئة؛ فهو ظاىرة 
تتمدد وتنكمش، وغوؿ يصحو ويغفو، في حين يبقى الدين جزء ال يتجزأ من التكوين النفسي 

فاء، العاـ. فالدين مبنّي على عقيدة األمل والنجاة، بينما اإللحاد بنَي على عقيدة الغرور واالكت
الدين يُطمئن كل فرد على موقعو من ىذا العالم، بينما يقـو االلحاد على شهوة مسبقة لدى 

نَسافُ ﴿البشر لحب التملك والسيطرة   (ٕٛ).﴾َجُهوالً  ظَُلوماً  َكافَ  ِإنَّوُ  َوَحَمَلَها اإْلِ
إنو فقط شعور باالقتدار؛ ومصدر ىذا الشعور الحادث الجديد ىو السيطرة التقنية على 

َها قَاِدُروفَ  أَنػَُّهمْ  َأْىُلَها َوَظنَّ  َوازَّيػََّنتْ  زُْخُرفَػَها اأَلْرضُ  َأَخَذتِ  ِإَذا َحتَّىَ  ﴿العالم   لَْيبلً  َأْمُرنَا أَتَاَىا َعَليػْ
 (ٜٕ).﴾يَػتَػَفكَُّروفَ  ِلَقْوـٍ  اآليَاتِ  نُػَفصٍّلُ  َكَذِلكَ  بِاأَلْمسِ  تَػْغنَ  لَّمْ  َكَأف اً َحِصيد َفَجَعْلَناَىا نَػَهاراً  َأوْ 

يتصور الملحد أف الدين نشأ نتيجة الخوؼ والحاجة، وأف ما توصلنا لو اليـو من علم وتقانة 
وصناعة يعني أف شمس الدين قد غربت. في الواقع لو كانت القضية ىي )الحاجة والخوؼ(؛ 
فإنساف العصر الصناعي أشد حاجة وخوفًا من أيٍّ وقت مضى، إف اإلنساف المعاصر يشكو 

 أمراًضا حسية ومعنوية لم تكن ظهرت بهذه الصورة عند أسبلفنا.
فقد ذابت الهوية وتفككت الصبلت االجتماعية، وظهرت أنماط جديدة من التحكم 

 َظَهرَ ﴿لتلوث والجريمة واالكتئاب؛ والسيطرة، وارتفعت معدالت الفساد والبطالة والفقر وا
 َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا الَِّذي بَػْعضَ  لُِيِذيَقُهم النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  ِبَما َواْلَبْحرِ  اْلبَػرٍّ  ِفي اْلَفَسادُ 

 (ٖٓ).﴾يَػْرِجُعوفَ 

                                                                 
 .ٕٚسورة األحزاب:  (ٕٛ)
 .ٕٗسورة يونس:  (ٜٕ)
(ٖٓ)  :  .ٔٗسورة الرـو
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لذا فالدين قضية مرتبطة باإلنساف أيًّا كاف وضعو في ىذا العالم، وأيًّا كاف مستوى الرفاىية 
: "العالم يشهد صحوات دينية، خبلفًا للتوقعات العلمانية أرمسترونجالتي حققها، تقوؿ كارين 

 (ٖٔ)الواثقة في منتصف القرف العشرين، الدين لن يذىب".
لسياؽ ثقافي حضاري نفسي خاص، وسيزوؿ بزواؿ ذلك السياؽ، يعتبر اإللحاد الجديد أثًرا 

 بل وأتوقع عودة عالمية جامحة للدين، لكن بعد حدث حضاري يزلزؿ اإللحاد.
يقوؿ دانييل بل في كتابو )التناقضات الثقافية للرأسمالية(: "بعد بسط اإلنساف قوتو على 

أف تكوف في الطبيعة، إذ أنها مجموعة الطبيعة، ما األشياء التي تهدي سلوؾ االنساف؟ ال يمكن 
من القيود الفيزيائية في طرؼ ما، ومجموعة من األسئلة الوجودية في الطرؼ اآلخر، يسلك 

الدين، فهو  ؛لم يبق إال الجواب التقليدي وغير المحبذ اإلنساف سبيلو خبللها من غير خريطة.
 (ٕٖ)بما وراء نفسو".اتو يصل اإلنساف مفهـو متعاٍؿ خارج االنساف، وفي الوقت ذ

فاإللحاد يناسب السياؽ الثقافي المترع بالتناقضات؛ حيث أسئلة المعنى والخير والشر، 
والبلمركزيات التي تطرح أسئلة السلطة والحرية، والتعدديات التي تواجو أسئلة الهوية والتعايش، 

 وىنا ينجذب المحل  القابُل لهذا السياؽ المتناقض فينشأ اإللحاد.

اإللحاد ينشأ كنتيجة إلشكاليات معرفية وليس كموقف فطري تلقائي تجاه الحياة والكوف، 
إنّو أشبو بالشخص الذي يتم إغراؤه باالستمرار في التدخين، فالتدخين ليس حاجة فطرية أو 
حاجة يمليها سياؽ بذاتو، وإال لكانت حاجتنا للدخاف كحاجتنا لؤلوكسجين، لكن المدخن 

بالتعود على التدخين، بالتالي فإّف اختياره ىو المتسبب في  -استعداًدا نفسيًّا-اكتسب قابلية 
صنع حالة البلتكافؤ بين حالتو قبل وبعد، وىنا يظهر اإللحاد كحالة مكتسبة للنفس اإلنسانية، 

 فيها كثير من التجشم والمعالجة، وليست حالة تلقائية فطرية َبَدِىيَّة!

عن اإللحاد فعليو أف يبحث عن عروٍة وثقى تجيب عن أسئلتو  إذا أراد اإلنساُف أف يُقلع
الوجودية، وتجمع شتات الفكر والوجداف على مطلب كليٍّ واحد، تماًما كما يأمل الفيزيائيوف 

، لن يكوف للنفس بعد ذلك التفات للمتشابو على TOEرية كلية واحدة ظاليـو في الوصوؿ إلى ن
وغاية، فبل شيء أكثر جناية على الملحد من غروره حساب المحكم، ولن يخلط بين وسيلة 

 وافتراضو المسبق عدـ وجود عروة وثقى.
                                                                 

(31) Armstrong, Karen (2009) “The Case For God”, p9. 
(32) Bell, D. (1996) “The Cultural Contradictions Of Capitalism”, p166. 
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، ولذا -غروره-يقوؿ باسكاؿ روبنز: "ال شيء يتهدد إنساف الغرب سوى اعتداده بنفسو 
 (ٖٖ)يتعين وضع حد لشهواتو األكثر إفراطًا، والحيلولة دوف التحوؿ إلى رضيع نهم مشاكس".

 َمرَّةٍ  َأوَّؿَ  ِبوِ  يُػْؤِمُنواْ  َلمْ  َكَما َوأَْبَصاَرُىمْ  َأْفِئَدتَػُهمْ  َونُػَقلٍّبُ ﴿فليس أشد خطًرا من انعداـ البدىيات؛ 
 (ٖٗ).﴾يَػْعَمُهوفَ  طُْغَيانِِهمْ  ِفي َونََذرُُىمْ 

 ملاذا أحلدوا؟

 مػػػػا حػػػػدث ببسػػػػاطة ىػػػػو تضػػػػخم العقبلنيػػػػة األداتيػػػػة الشػػػػكلية مػػػػا الػػػػذي حػػػػدث بالضػػػػبط؟
Instrumental علػى حسػاب العقبلنيػة الموضػوعية الغائيػة Substantive  وتػم تهمػيش سػػائر ،

وحصػر  -وال تعود أمراض الغرب في األصػل إلػى العقبلنيػة، ولكػن إلػى تأليػو العقلنػة العقبلنيات.
 (ٖ٘).-العقلنة

كما يقوؿ ماكس -واإلنساف الحديث آخذ في االختفاء وراء األدوات التي يستخدمها 
، حيث تقود العقلية الشكلية األداتية إلى النظرة اللحظية اآلنية في كل فعل، في -هايمرىورك

 المقابل يقـو العقل الغائي برؤية أبعد؛ فالمؤمن يفعل الخير راجًيا الثواب من اهلل.

مشكلة العالم أف الغرب يتخيل نفسو ذا العقبلنية األفضل واألقرب للمنطق، وبقية العالم 
يسيروف خلفو، يقوؿ كبير فبلسفة فرنسا إدغار موراف: "معظم الغربيين يعتقدوف يصدقوف ذلك و 

وما اإللحاد الجديد إال عرض من أعراض  (ٖٙ)هم وأمٌر يستأثروف بو".أف العقبلنية امتياٌز يخص
وىذا العقل ىو عرض من أعراض رغبة  ذاؾ العقل، الذي يُراد فرضو بشتى الحيل على العالم،

 ر واالستقبلؿ عن اهلل.متعاظمة في التحر 

ال ننكر أف ىذا العقل أجاب عن أسئلة الوجود الخاص أجوبة وافية، لكنو يعاني من صمت 
لذا  مطبق وجهل كليٍّ أماـ أسئلة الوجود الكبرى، المنبثقة عن وعي اإلنساف ومكانو في العالم.

مع سؤاؿ لماذا؛  يقوؿ الفيزيائي الملحد ستيفن وايننبرج: "مهما تقدمنا في العلم سوؼ نظل
 (ٖٚ)يبدو أف ىناؾ معضلة متأصلة لن يتمكن العلم من اجتثاثها".

                                                                 
 .ٓٛٔص أباه، ولد السيد اهلل عبد:  ترجمة ،"الرفاىية بؤس" روبنز، باسكاؿ (ٖٖ)
 .ٓٔٔ: األنعاـ سورة (ٖٗ)
 .ٖٔص توبقاؿ، دار الهبللي، محمد:  ترجمة ،"وبربريتها أوربا ثقافة" موراف، إدجار (ٖ٘)
 .ٕٖالمصدر السابق ص (ٖٙ)

(37) Weinberg, S. (1999) “A Designer University?”, Vol.46, No16. 
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مشكلة العقل األداتي الشكلي؛ أنو يقـو باختزاؿ األسئلة الوجودية الكبرى إلى أسئلة 
وجودية صغرى، ليس ألف ىذا حل عقلي أو علمي، بل ألنو الحل األوحد الذي تتيحو المادة، 

 جواب عن األسئلة الوجودية الكبرى.فبل تملك المادة تحرير 
لكن في الواقع أف األسئلة الوجودية الكبرى ىذه تشغُل البشر جميًعا، ألنها أسئلة مشروعة 
وطبيعية، ناشئة عن العبلقة التلقائية بين الوعي ومطلق الوجود، وال تُتاح اإلجابة على تلك 

 األسئلة إال باستقاء من الماوراء.
حها العقل الغربي ىي نزعة تجعل كل شيء مقصور على المادة، وىذا إفَّ النزعة التي يتي

سبب شقاء العقل وبؤس المعرفة وعقم األجوبة، لقد أصبح اإللحاد نتيجة ال سبًبا لتلك النزعة، 
 شيت.أما سائر الملحدين العرب فحالهم كما يقوؿ إيليا أبو ماضي: أبصرت قدامي طريًقا فم

 ما بعد اإلحلاد

ينشأ فيو اإللحاد يكوف سياقًا مترًعا بالتناقضات، ومناىض للمركزيات، ومعزز السياؽ الذي 
 للنسبيات، وىذا يؤكد أفَّ السياَؽ اإللحاديَّ سياٌؽ ىروبّي، وليس سياقًا فكريًا مستقبًل.

ال يوجد ما يميز االنساف بسبب إلحاده، بل العكس ىو الحاصل دوًما على المستوى 
 التي طبقت اإللحاد ودمرت العالم. الفردي، وعلى مستوى األمم

ولذا ظهرت نزعة ما بعد الحداثة؛ وىي نزعة تتربص بكل فكرة شمولية فتمزقها إربًا، إنّها 
تقـو على تدمير السرديات العلمانية الكبرى، ولذا فهي ليست أقلَّ خطًرا على اإللحاد الجديد 

ملة؛ تنزع نحو علمنة المجتمعات من الدين، حيث أف اإللحاد الجديد ذو سرديّة مستقلة متكا
ودعم الليبراليات. لكن الطرح )ما بعد الحداثي( يهدد تماسك تلك المنظومة، ويفرغها من 

 مضمونها الشمولي بتأكيده على التعددية الثقافية ومعيار النفعية.
معاملة  -التي تّدعي التماسك والتكامل-إفَّ ما بعد الحداثة تعامل أطروحة اإللحاد 

ص المتخمة بالرموز واإلشارات، حيث يلـز من مقتضى اإللحاد انفصاؿ الدالة عن النصو 
مدلولها، وتعدد التأويل وتفكك المعنى، وبالتالي انتصار فلسفة ما بعد الحداثة على اإللحاد، 

التي ال تتوافق -فتسود العدمية والبلغائية بديبًل عن اإللحاد المتخم بالنصوص والرموز الكاذبة 
، وىنا ُيجتث اإللحاد إذا وافق على نصوصو ورموزه وتقعيداتو التي يبرر بها وجوده؛ -وفلسفتو

 (ٖٛ).﴾قَػَرارٍ  ِمن َلَها َما اأَلْرضِ  فَػْوؽِ  ِمن اْجُتثَّتْ  َخِبيَثةٍ  َكَشَجَرةٍ  َخِبيَثةٍ  َكِلَمةٍ  َوَمثلُ  ﴿

                                                                 
 .ٕٙ: إبراىيم سورة (ٖٛ)
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 (الالأدزية) 

ولم تنِف وجوده، بل تجعل   البلأدرية ىي مرحلة منتصف الطريق، إذ لم تجـز بوجود خالق
كل االحتماالت قائمة، وإذا كاف التأـز النفسي الشديد قد يؤدي إلى اإللحاد تخلًصا من الدين، 

.  أو يؤدي إلى الدين تخلًصا من اإللحاد، فإف البلأدرية تحبس صاحبها في قلب حالة التأـز
اإللحادية الثبلث وىي بذلك أشبو ما تكوف بمرحلة عارضة طارئة، لذا فهي أقل الفرؽ 

أتباًعا، إذ أف البدىّية الُمركبة في البشر ىي الوصوؿ إلى الحقائق واالستقرار عليها، وإال ما 
حدث تقدـ في حياة البشر، أما البلأدرية فهي تفترض حالة من حاالت منتصف الطريق، ولذا 

يحيا ويموت  وي أففهي غير مستساغة، وال توجد لها ركائز داخل النفس، وال يقبل اإلنساف الس
 أدري(.تحت ىذا الُمسمى )ال

يأتيو ملكاف  إف العبد الكافرقاؿ: " -صلى اهلل عليو وسلم–وفي الحديث، أف رسوؿ اهلل 
ىاه  :فيقوؿ ؟ما دينك :فيقوالف لو ،ىاه ىاه ال أدري :فيقوؿ ؟من ربك :فيقوالف لو ،فيجلسانو

فينادي  ،ىاه ىاه ال أدري :فيقوؿ ؟فيكمما ىذا الرجل الذي بعث  :فيقوالف لو ،ىاه ال أدري
من حرىا  فيأتيو ،النار ا إلىوافتحوا لو بابً  ،النار السماء أف كذب فافرشوا لو من من منادٍ 

 (ٜٖ)".وسمومها
 والشاىد من الحديث أف ىذا حاؿ البلأدري في قبره، نعوذ باهلل من عذاب القبر!

 َمن الري عليى عبء اإلثبات؟

 ،منتصف الطريق القضية الوجودية الكبرى ال تحتمل الركوف في فَّ إفي البداية علينا أف نقوؿ 
 ؟!وإلى أين نحن ذاىبوف ِمن أين جئنا ؛وال تحتمل عدـ الوصوؿ، فاألمر جد وليس بالهزؿ

والذي ال خبلؼ عليو بين المؤمن والملحد والبلأدري أف كل متع الدنيا وكل شهوات العالم 
فالقضية الوجودية الكبرى ىي أعظم القضايا على  ت.يعلم أنو ُولد ليمو  اإنسانً ال تكفي 

، أو التأجيل للمستقبل لعل -كما تقتضي البلأدرية- اإلطبلؽ، ولذا ال تحتمل أنصاؼ الحلوؿ
 .-كما يقتضي اإللحاد فيما يُعرؼ بفجوات المستقبل المعرفية- العلم ُيخبرنا شيئا

متكامل،  منطقيٍّ  بمنتهى البساطة بطرح افذي يُنكر وجوده ُمطالبالذي يؤمن بوجود اهلل وال
السببية والعناية  ؛الشيء الكثير مثل وبما أف ادعاء وجود اهلل لو من الوجاىة واألدلة والقرائن

والبلمكاف، ودليل الحدوث، ومعجزة خلق الحياة،  والقصد والغاية واإليجاد من البلزماف
                                                                 

 .ٙ٘ٔص الجنائز أحكاـ في األلباني وصححو داوود وأبو أحمد اإلماـ رواه (ٜٖ)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
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ألخبلؽ، والمعايرة الدقيقة لحظة الخلق األولى لكل الموجودات، وا والنبوات والدين والفطرة
الخير واستيعاب الخير والشعور  ومعضلة ،والمعايرة الدقيقة في كل شيء حولك وداخلك

 .وما ال يمكن حصره من األدلة ..متنافباال

وىذا ما يفعلو ، -منكر وجود اهلل- وبناء على ذلك فإف عبء الدليل ينتقل إلى المنكر
أو  اتقاضي المنصف حين يطلب دليل نفي من المتهم، خاصة لو كانت تحت يديو عدة إثباتال

من   في قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز التي راودتو عن نفسو، شهد شاىدفمثبًل . حتى قرائن
عبء الدليل ليكوف  أىلها وجاء بقرينة تدؿ على أنها ىي التي راودتو عن نفسو، وبالتالي انتقل

تجعل عبء الدليل في  -كالتي ذكرناىا-نقوؿ إف قرائن كبرى عقلية  ؛وبالمثل، المنكرعلى 
 .الحقيقة على الُمنِكر

 بمكاف، فمثبًل  من السذاجة والسماجةكانت جميع ردود مفكري البلأدرية واإللحاد   لكن
شاي يدور كما ال يستطيع نفي وجود إبريق   ،وجود اهلل نو ال يستطيع إثباتإ :يقوؿ برتراند راسل
نو ال يستطيع إثبات وجود إ نز:يدوكالملحد المعاصر ريتشارد  يقوؿ كذلك ،حوؿ كوكب زحل

ال نستطيع إثبات وجود تنين قابع في جراج،  :أو نفي وجوده، ويقوؿ آخر ،وحش سباجيتي طائر
ما  ندري وال ،-بنفس القدر من السذاجة والغباء-األمثلة يستخدمها الملحد العربي كثيًرا  هوىذ

 !واألسباب والنتائج؟ صلة للعلل والمعلوالت ةوجاىة ىذه األمثلة الساذجة التي ال تمت بأيّ 

 ة بالسببية أو الغائية أو الضبط؟بريق الشاي صلإلىل 

 ؟-خالق–، أـ ِعلة -مخلوؽ–ىل إبريق الشاي معلوؿ 

 ىل إبريق الشاي سبب أـ نتيجة؟

من  أدرية واإللحاد على قدر مدىشىذه األمثلة الساذجة توضح أف كبار مفكري البل
نحن نتحدث  ؛والنتيجة السذاجة، فهذا تناقض جوىري ال يفرؽ بين المعلوؿ والعلة أو السبب

 ىذا التناقض الُمركب نتحدث عن سبب ال نتيجة نحن ،، ال عن مخلوؽ-خالق- عن علة أولى

Paradox  مجاراة المتدينين في . واإللحادة كبار مفكري البلأدرية عدـ استطاع في الطرح يؤكد
المعرفي  فلم يبق لهم إال اإلفبلس .وحضور المنطق في الطرح ،األدلة وكثرة القرائن وجاىة

 .الذي يعبر عن عدـ استيعاب المسألة ؛والطرح المتناقض
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لم تتم  لدى الملحدين، دائمإشكاؿ  Burden Of Proof وبذلك يصبح عبء اإلثبات
وحتى الساعة، ويظل موقف  ،منذ آالؼ السنين -بسيطة ة ساذجة أوولو بصور -اإلجابة عنو 

 .ورؤيتو للحياة والوجود من حولو ،خاصة مع تكامل فلسفتو ،ومنطقية المتدين ىو األكثر عقبلنية
لؤلمور، لتحولت المعرفة والعلـو اإلنسانية  -على العمـو-ولو سلمنا بصحة نظرة البلأدرية 

 برات عبثية غير موضوعية، وال يمكن االعتداد بها.المتراكمة عبر العصور إلى خ

تحتج البلأدرية بمنطق أف خبرتنا ال موضوعية، وبالتالي يستحيل اإلجابة عن مسألة وجود اهلل 
، وكأنهم يُعرفونها مسبًقا بأنها موضوعية، فمن الذي قاؿ أنها موضوعية أو غير -سبحانو وتعالى-

ثم إنهم ال يضعوف احتماؿ  تقلة وليس كمثلها شيء؟موضوعية؟ وَمن أدراىم أنها مسألة مس
 وصوؿ معرفة اهلل إلى وجداننا بطريقة نعلمها أو ال نعلمها!

ـَ معرفة جوىر الشيء ال تعني انتفاء وجوده، فنحن لم نعرؼ جوىر المادة ذاتها حتى  إّف عد
اآلف! واإلنساف يستطيع اإليماف باألشياء المجردة والمطلقة، دوف القدرة على اإلحاطة التامة 
بها، فالعقل اإلنساني يستطيع أف يصل إلى حتمية وجود قوة إلهية خارجة عن أبعاد الكوف التي 
يعهدىا، وأغلب البشر يؤمنوف باهلل تبًعا للفطرة الداخلية، دوف إعماؿ كثير عقل، ويتبعوف الدين 
السائد؛ واهلل يفصل بينهم يـو القيامة. ىناؾ َمن يُعمل عقلو فيهتدي، أو ينحرؼ، حسب درجة 

 البحث ومصداقيتو. 

 (ٓٗ)وخارج كل ىذا تقع )البلأدرية( ببل مستند وال ركيزة وال معنى!

 

 

 

 

 

                                                                 
 ىذا على متاح وىو البلأدريين، مناظرة يحمل كتاب في المناظرات ىذه جمعت وقد البلأدريين، وبين بيني مناظرة من أكثر جرت (ٓٗ)

 :مراجعتو أراد لمن الرابط
laelhad.com/index.php?p=8-0-93 



- ٖٕ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٖٖ - 
 

 

 (السبوبية)
وىنا نود أف ننتقل للحديث عن الربوبية؛ وىي اإليماف بالخالق مع إنكار الديانات، ونحن 

أف العلماء الناظرين في الطبيعة وقوانين الكوف لم يخطر  -الموافق منا والمخالف-نعلم قطًعا 
واحد عليم قدير، اإللو الذي قاؿ عنو ببالهم قط أية خرافة أرضية عن آلهة وثنية، وإنما إلو 

داروين: "أما وجود حاكم للكوف؛ فهذا مما دانت بو جموع من أعظم العقوؿ التي ُوجدت على 
  (ٔٗ)اإلطبلؽ".

ثم إف آثار صنع الخالق ىي موضوع النظر العقلي، ىذه حقيقة يجب أف نتفق عليها أواًل، 
مثل -اآلثار، وواجب عقلي معرفي متحصل فهناؾ ضرورة علمية متحصلة من النظر في تلك 
والقوؿ بأف إمكاف العلم بالخالق ممتنع  .-اتصاؼ الخالق بالقدرة والعلم واإلرادة واالختيار

 عقليًّا باطٌل عقليًّا وواقعيًّا، وجماىير الربوبيين دليٌل على ذلك.

الخالق الصانع بوجود  -مستقبلًّ -فالربوبية في أصلها توكيد سامق على أف العقل ُيسلٍّم 
القدير، لكن العقل ببل وحي ُيجيُز كلَّ الممكنات والمحاالت على الخالق، وتستوي عنده 
، أّما مع الوحي فيلزمو تصحيح التصور وأف يعتقد ما يطابق الوحي. وىناؾ صفاٌت للخالق  الفهـو

 .-كاالستواء والعلو ومباينة المخلوقات-وأفعاٌؿ ال يستقل العقل مع وجودىا 

رؽ بين الربوبي والمؤمن؛ أف الربوبي يفترض في الخالق الخلق وإيداع القوانين ثم تْرؾ الف
الكوف، بينما المؤمن يرى أف الخالق ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة في السماوات وال في األرض، 
والخالق كل يوـٍ ىو في شأف، والخالق ىو الدىر يُقلب الليل والنهار، والخالق يجيب دعوة 

–شف السوء، وما من دابة إال ىو آخٌذ بناصيتها، وما من ورقة تسقط إال يعلمها المضطر ويك
 .-سبحانو

ما الرؤية الربوبية إال تمسك بالنماذج الميكانيكية لعقبلنية عصر التنوير، وكأف الكوف شيء 
 . آلي تركو اهلل يعمل من غير أف يتدخل فيو، فهو معِرض عنو بالكلية، ومتعاٍؿ عنو، وكائٌن ورائو

                                                                 
(41) Darwin, Charles (1902) “The Descent Of Man”, p131. 
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إف القضية ىنا ىي سيطرة النموذج الميكانيكي على العقل؛ حيث تبرد مشاعر الحب، وتروج 
، وحيث تُرى المادة شيئا مستحقًرا -التي نقدناىا فيما سبق-خرافة انفصاؿ العاطفة عن الفكر 

ىو  أرضيًّا، بينما الروح شيء متساـ، وال يوجد بينهما اتصاؿ أو تنازؿ. لكن واقع األمر أّف اهلل
، وأّف اهلل قاؿ في كتابو "فاسجد واقترب" فاالقتراب بالجسد والروح، فالرؤية المادة والروحلق اخ

الحركة الرومانسية في قلب أوروبا  جاءتالمغلوطة تسببت في عقيدة مغلوطة، لذا عندما 
لو كلمتو الشهيرة: "إ  Thomas Carlyleانهارت المدرسة الربوبية الجافة، وقاؿ توماس كارليل 

 (ٕٗ)الربوبيين إلو غائب، يقعد ببل عمل منذ السبت األوؿ خارج أطراؼ كونو، ليراه يعمل".

، أو  يعتمد تصّوُر الربوبية على فيزياء نيوتن، وحتميات فيزيائية لم يعد لها وجود واقعي اليـو
والكوانتم بمعنى أدؽ ظهرت رؤى أوسع لعالم تحكمو احتماالت ال متناىية، مثل نظرية النسبية 

 ونظرية تأثير الفراشة، وىنا تظهر قيومية اهلل في كل آف .

وىنا نؤكد على أف بنية العقل ال تتبدؿ بتبدؿ التصور، وإال الستحاَؿ علينا العودة إليها 
واستعادتها، ما يحدُث ىو أّف التصور الخاطئ عن العقل يمنع عناصر تلك البنية من العمل في 

ببلنك العقبلء أف يعترفوا بالمكوٍّف الديني في حياتهم، حتى يعيشوا في  تناغم. ولذا يناشد ماكس
في  -مؤسس النظرية الكمية-فنجاح اإلنساف الحقيقي عند ماكس ببلنك  (ٖٗ)تناغم واتزاف.

 إحياء المكوف الديني داخلو.

نّي مع-إّف الدعوة الربوبية ىي دعوة استبدادية ودوف مستند، فإما أف نُثبت خالق عليم قدير 
، وإما أف نُثبت وجوده ثم نقرر أف ننفي صلتو بما خلق، وىذا لعمري يحتاج إلى دليل -بما خلق

وعندما يأخذ العقل حقو كامبًل؛  أكبر من الدليل الذي يحتاجو الملحد ليثبت صحة إلحاده.
 الفطري والطبيعي، لن يتحوؿ إلى الربوبية، ألّف الربوبية تحييد واختزاؿ للعقل.

غائي   Value-OrientedقيميEmotional عاطفي  Ethicalأدبي   Moralبلقيفالعقل أخ
Teleological  إنسانيAnthropic  جماليAesthetic   كونيCosmic وليس عقبًل منطقيًّا ،

Logical  حاسوبيًّاComputational  رياضيًّاMathematical   آليًّا Mechanical  تجريبيًّا
Empirical .فقط 

                                                                 
(42) Thiselton, A., “A Concise Encyclopedia Of The Philosophy And Religion”, p61. 
(43) Planck, Max (2001) The Mystery Of Being, p161. 
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، ونفعية Pragmatic، وعملية Logicalق للعقل يؤسس لمطالب منطقية فالتصور األوف
Utilitarian وأخبلقية ،Moral ،وفي ىذه اللحظة سيدرؾ الربوبي أف كفره سياسيٌّ ونفعّي .

حلبة -يختزؿ الجوانب اأُلخرى للعقل ويحييدىا ويتجاىلها بالكلية، وستكوف مشكلتو مع عقلو 
 .-الصراع األكبر

حيازة العقل على كل ما سبق؛ أف الذي يتوسع قليبًل في استخداـ الجوانب وأكبر دالئل 
اأُلخرى من عقلو يتجو نحو الربوبية، مع عدـ المستند النقلي، والذي يتوسع أكثر ويتبنى 

 االستخداـ األمثل واألكمل لعقلو يدخل اآلفاؽ الرحبة للدين!

ف العقل ليس نفعيًّا بصورة كلّية، وإال إّف ظهور المدارس الربوبية داخل قلعة اإللحاد يؤكد أ
لما وِجَد المذىب الربوبي. فالخالق ليس فكرة أو خاطرة عقلية، إنما ىو جزء ال يتجزأ من تماـ 

ثم إف الحاجة العقلية لوجود الخالق ليست من تلفيقنا أو صنعنا،  إنسانيتنا واستخدامنا لعقولنا.
إلى شواىد عظمة الخالق مجتمعة، ال متفرقة، فباجتماع بل إنها تعتبر دليبًل إليو، ويجب أف ننظر 

لكنَّ أصَل قضية الربوبيين؛ أنهم ينكروف قيومية اهلل على كل شيء،  األدلة تكوف الرؤية أكمل.
  فأنكروا صفاتو وأفعالو، وصاروا كمن يؤمن بالعدـ.

ف سبب كذلك يفترضوف أف اإللو يخلق دوف سبب أو غاية! إنّنا نصف َمن يفعل شيئا دو 
َنا َوأَنَُّكمْ  َعَبثاً  َخَلْقَناُكمْ  أَنََّما َأَفَحِسْبُتمْ  ﴿ باألبلو، فكيف يصفوف إلههم بهذه الصفة؟  اَل  ِإلَيػْ

نَػُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السََّماء َخَلْقَنا َوَما ﴿، (ٗٗ)﴾تُػْرَجُعوفَ   (٘ٗ).﴾َكَفُروا الَِّذينَ  َظن   َذِلكَ  بَاِطبلً  بَػيػْ

 لغاية، فما المانع أف نُوجَّو إليها عن طريق رسالة سماوية؟فإذا كنا ىنا 
إف إنكار الدين يُفرغ األلوىية من جوىرىا، وال يستطيع العقل أف يصل إلى حقائق الوجود 

  دوف معونة من الرساالت السماوية.

حوؿ  وحريٌّ بي عند ىذه النقطة أف أنقل مناظرة حوؿ قدرة العقل على االستقبلؿ بالفهم،
الربوبيين على  دارت ىذه المناظرة بيني وبين أحد صفات اإللو في الربوبية )أو البلدينية(،

 (ٙٗ)التوحيد(.)منتدى 
                                                                 

 .٘ٔٔ: المؤمنوف سورة (ٗٗ)
 .ٕٚ: ص سورة (٘ٗ)
 منتدى التوحيد: منتدى إلكتروني على شبكة اإلنترنت، مختص بحوار المذاىب اإللحادية والفكرية. (ٙٗ)
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 )د. ىيثم طلعت( المداخلة األولى -
 ..الربوبي بانتظار زلت ما

 الحيدة؛ عدـ وأرجو
 .عقليّ  دليلٍ  أيَّ  أُريد يفكر؟ إلهك ىل

 

 )الربوبي( األوؿ تعليقال
 التالية؛ النقاط خبلؿ من ىذا طلبك على سأرد.. الفاضل الزميل

 االعتقاد فقط يتطلب معينة، مواصفات ذي بإلو اإلقرار يتطلب ال الربوبية صحة إثبات: أواًل 
 ىذا صفات عن النظر بغض الصدفة، طريق عن ينشأ لم الوجود وبأف للكوف، خالق ىناؾ بأف

 . الخالق
 الربوبية، صحة مدى على يؤثر ال ىذا سؤالك إجابة في الربوبيين فشل أو نجاح وبالتالي
 .الربوبية النهيار تؤدي أف يمكن ال أزلي غير أو أزلي اهلل علم أف ومسألة
 أزلية كانت إذا) أزلي، علمو أف وأعتقد للكوف، خالق بوجود أؤمن ربوبيًّا أكوف أف فيمكن

 (.الخاص وعقلي لمنطقي األقرب ىي علمو
 أزلًيا، ليس علمو بأف أعتقد ولكن للكوف، خالق بوجود أؤمن أيًضا، ربوبيًّا أكوف أف ويمكن

 ( .الخاص وعقلي لمنطقي األقرب ىي اهلل علم أزلية عدـ كانت إذا)
 منطقية الصفة كانت طالما ربوبيتي، في تؤثر لن اهلل علم أزلية عدـ أو أزلية الحالتين؛ في

 .لي بالنسبة وعقبلنية

 طريق عن -اإللهي العلم أزلية ذلك في بما– اإللهي الكماؿ إثبات بإمكانية االعتقاد: ثانًيا
 . المعتبرة اإلسبلمية المصادر من الكثير من التأييد من الكثير يجد موقف ىو العقل

 :أدناه االقتباس في كما المنتدى في المحاورين لدى الموقف ىذا وجدت
 أف البد الكوف يخلق فالذي صفاتو، معرفة السهل فمن للكوف خالق بوجود أقررنا إذا"   

 وكبيرىا، صغيرىا األمور كل يدرؾ أنو البد والخلية الذرة يخلق والذي منو، أعظم يكوف
 أنو البد دواء داء لكل جعل والذي النفوس، في بما عالم أنو البد األحبلـ يخلق والذي
 الرحمة خلق والذي جبار، أنو البد الموت بأنواع الناس يهلك والذي شيء، كل من يشفي
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 والبشر والشجر الحجر على الموت كتب والذي الراحمين، أرحم أنو البد ورضيعها األـ بين
 أبدع والذي حكيم، عليم أنو البد اإلنساف عقل خلق والذي الجميع، من أقوى أنو البد

 خلق والذي واآلخر، األوؿ أنو البد عدـ من الجميع خلق والذي بديع، أنو البد الكوف
 جميعا، عليها فضلو و ميزه أنو البد عليها وسلطو الخبلئق بين الوحيد العاقل وجعلو اإلنساف
 ."غيرىا عن ميزىا أنو البد الكواكب جميع على األرض فضل والذي

 
 اإلسبلمية العقيدة تصف التي اإلسبلمية المواقع أىم أحد في الموقف ىذا ووجدت

 :التالي الرابط في ،(السنية الدرر بموقع العقدية الموسوعة)
 http://www.dorar.net/enc/aqadia/1244 

 :الموسوعة قالت حيث
 كل يثبت العقل أف يعني ال ىذا ولكن الصفات، كامل يكوف أف البد الرب بأف يدرؾ العقل"

، سبيل على ينفي أو يثبت لكن ينفيها، أو بعينها صفة  كامل يكوف أف البد الرب العمـو
 ".بصيًرا سميًعا الرب يكوف أف البد بأنو يدرؾ فمثبًل؛ النقص، من سالًما الصفات

 :قاؿ حين أيًضا؛ محاوري عند الموقف ىذا ووجدت
 حد إلى( الربوبية للعقيدة المتعددة النسخ من اي) منهم نسخة تصل ربما أنو أعترؼ وأنا"

 ". فعليا الكماؿ

 ..اإللهي العلم وأزلية اإللهي الكماؿ تصور يمكن اجتهاد وبدوف البسيط بالمنطق: ثالثًا
.. يفكر ال وبأنو أزلي، علمو اهلل بأف -أجـز وال- للظن أميل أنني أقوؿ تحديًدا؛ لي بالنسبة
 وتجاوزًا تجديًفا يعتبرونو عموًما، الربوبيين لو يميل ال شيء اهلل صفات من صفة في فالجـز

 التي األدياف بعكس الصفة، ىذه صحة يؤكد والبسيط الواضح المنطق كاف إذا إال للحدود،
 طبيعة تفاصيل بعض في دخولها بسبب) اهلل صفات في التشبيو في نصوصها تقع ما كثيًرا

( للنص مضاد بشكل العقل استخداـ من نوع وىو) ذلك بعد التأويل ليأتي ،(اإللهية الذات
 .النص بو جاء الذي التشبيو ذلك لنفي

 قد اهلل بأف أقررت طالما البسيط فبالمنطق أزلي؛ علم ذو اهلل بأف للظن ميلي سبب عن أما
 تصور شيء، بكل عليًما سيكوف بالضرورة فهو القدرة، مطلق وأنو العدـ، من شيء كل خلق
 اهلل، خلقها األشياء بعض ستوجد الحالة ىذه في أزلي؛ غير اهلل علم كاف لو الحاؿ معي
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 صفات يعرؼ أف بالخالق فاألولى منطًقا، يستقيم ال وىذا! عنها الحقائق بعض يجهل ولكنو
 مخلوقات ذاتها حد في ىي القوانين أو الحقائق أو المعرفة فإف أخرى ناحية ومن مخلوقاتو،

 كل تشير كما) محكمة خطة وفق يسير والكوف!! يعرفها ال ثم اهلل يخلقها فكيف إلهية،
 محدودة غير اهلل وقدرة بها، جاىبًل  يكوف فكيف اهلل وضعها الخطة ىذه ،(الكوف حقائق
 يكوف أف إًذا فبلبد ،(الكوف خلق بذلك يشهد كما) تصوره البشر نحن يمكننا ما بأقصى

 .بالضرورة متبلزماف والعلم فالقدرة الحدود، بنفس محدود غير علمو

 أـ أزلي اهلل علم ىل) السؤاؿ ىذا نفس يقابلك شخص أي بسؤاؿ قم التبسيط؛ أردت ولو
 لن ديني، بنص يجاوبك ولن البسيط وبمنطقو عقلو من الشخص ىذا فسيجاوبك ،(حادث؟

 أزلي اهلل علم بأف لك سيقوؿ بل كذا، تقوؿ كذا آية ىناؾ ألف أزلي اهلل علم بأف لك يقوؿ
 األخرى اإللهي الكماؿ صفات في يتكرر الشيء ونفس كذا، كذا كذا البسيط بالمنطق ألنو
 وال ذكاء يحتاج ال الموضوع البسيط، المنطق من اشتقاقها يسهل والتي لو، ننسبها التي

 .بدىيّ  تقريًبا الموضوع عبقرية،

 الخبلصة؛
 العلم أزلية ذلك في بما- اإللهي الكماؿ إدراؾ أف بارتياح أستنتج يجعلني تقدـ ما كل

 نقوؿ أف أبًدا يصح وال والبداىة، اليسر من وبقدر عقبًل، استنتاجو يمكن شيء ىو -اإللهي
 للحق الوصوؿ يمكن وال واضح، وغير ىبلمي فالحق إًذا، ويضل للحق يصل ال من ىناؾ بأف

 على باإلسبلـ يؤمنوف ال ممن البشر من% ٜٓالػ أف اعتبار ألمكن ذلك صح ولو عقبًل،
 وتثبت وضوحو، وعدـ اإلسبلـ ضبابية تثبت حجة بمثابة ىم الصحيح، والسنة الكتاب نهج

 .فقط العقل طريق عن اإلسبلـ بصحة لقناعة الوصوؿ الممكن غير من أف

 أف على للتأكيد العقلي الدليل أيضا يستخدموف البشر مليارات ىناؾ بالمناسبة: "قولك أما
 الرب أف تؤكد كاملة نصوص المقدس بالكتاب وتوجد حساباتو، ويعيد ويتدبر يفكر الرب
 أف فبعد ؛-والتاسع الثامن اإلصحاح التكوين سفر في ورد كما- حساباتو ويعيد ويتدبر يفكر
 ألعن أعود ال: قلبو في الرب وقاؿ: "وقاؿ ذلك على الرب ندـ نوح بطوفاف الهالكوف ىلك

 أيضا أعود وال. حداثتو منذ شرير اإلنساف قلب تصور ألف اإلنساف، أجل من أيضا األرض
 .ٕٕ العدد الثامن، اإلصحاح التكوين، سفر" فعلت كما حي كل أميت
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 الكتاب في الكبلـ ىذا لتبرير العقلي الدليل يستخدموف البشر من مليارات اآلف يوجد
 الذي العقلي الدليل نفس يستخدموف ألنهم ىؤالء، عقوؿ سخافة عن ُتحدثني وال المقدس،

  الربوبيين؟ على حصري العقلي الدليل أف تعتبروف أـ تماما، تستخدمونو

 يُنزه الذي فالعقل وشتمو، اإللو سب في الربوبية والمذاىب الكفرية الديانات تشترؾ وىكذا
 النقل من والبد الوحي، نور من والبد بعيد، حد إلى قاصر فالعقل يُوثن، الذي العقل ىو

 ". وجل عز هلل الكماؿ صفات إلثبات

 الكتاب بأف تقوؿ أنت المسألة؛ ىذه في الشيء بعض غريًبا منطقك أرى.. الفاضل أستاذي
 المقدس بالكتاب والمؤمنين حساباتو، ويعيد يفكر اهلل أف إلى تشير آيات فيو المقدس

 اهلل بأف لبلعتقاد يؤدي أف يمكن العقل استخداـ إًذا الشيء، ذلك لتبرير العقل يستخدموف
 ! يفكر

 ال الكتب ىذه -يقدسها من عند فقط مقدسة ىي والتي-( المقدسة) الكتب سيدي يا
 والمنطق، العقل قواعد أبسط تنافي كثيرة أشياء يقوؿ المقدس الكتاب للعقل؛ فيها مجاؿ
 يستخدمها التي األساليب لنفس يلجأوف بها المؤمنوف وبالطبع جيًدا، ذلك تعرؼ وأنت
 :فَػُهمْ  والنقل، العقل بين الصعب التواءـ لتحقيق المؤمنين، جميع

 . بالقصور العقل يتهموا أف إما -
 .النص لتأويل يلجأوا أو -

 ىم شيئا عقيدتهم في يقبلوا أف يستحيل -واليهود المسيحيين أعني- ذلك مع ولكنهم
 ألي أرجع أف بدوف وأنا عقيدتهم، أساس يهدـ فهذا المنطقي، أو العقبلني شيء بأنو يقروف
 صفة اهلل عن لينفوا التوراتية الفقرة ىذه يُأوٍّلوف بأنهم متأكًدا كنت أبحث أف وبدوف مصدر

 وجدت المسيحية المصادر في بحثت عندما صحيًحا، تقديري كاف وفعبًل  الندـ، أو التفكير
 :المصدر وإليك تماًما، ذلك

http://www.gotquestions.org/arabic/arabic-god-change-mind.html 

 من يفهم أف يمكن التي اآليات من فيو نفسو القرآف فإف قياسك، وبنفس أخرى ناحية ومن
 أخرى، آليات الناسخة القرآنية اآليات أكثر وما قراراتو، عن ويتراجع يفكر اهلل بأف ظاىرىا

 التي واألحاديث اآليات أكثر وما األحكاـ، إنزاؿ في التدرج بضرورة تبريرىا يمكن ال والتي
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 اهلل علم تناقض االنفعاالت ىذه وكل ،-إلخ.. فرح ضحك، حزف،- إلهية انفعاالت تصف
 (.تأويل دوف النصوص بظاىر أخذنا لو) األزلي
 على تتحامل لماذا ولكن التناقض، ىذا إلزالة يفسر أف يمكن شيء كل التأويل مع أنو أعلم

 وال التأويل فقط لكم أيحق حساباتو، ويعيد يفكر بأنو اإللو تتهم بأنها وتتهمها إًذا، التوراة
 !ذلك؟ لهم يحق

 :الخبلصة
 يفكر، اهلل بأف يّدعوف النصارى بأف الخاطئ ظنك في فقط تكمن المشكلة.. شديد باختصار

 التفكير صفة اهلل عن لينفوا أنت سقتو الذي النص يأوٍّلوف النصارى صحيح، غير وىذا
 النصارى وتأويل العقل، تعارض حين نصوصهم المؤمنين كل   يأوٍّؿ كما تماما والندـ، والحيرة

 رأيو، يغير أو يفكر اإللو أف فكرة مع يتعارضاف السليم والتفكير العقل بأف يثبت النص لهذا
 ىو الدليل يعني بتأويلها، قاموا العقل مع التوراتية الفقرة ىذه تعارض النصارى رأى لّما لذا

 العقل مع وتوافقها االزليّ  اهلل علم أزلية فكرة -بداىة– يثبت فهو صالحك؛ في وليس ضدؾ
 (.األخرى اإللهي الكماؿ صفات مثل مثلها)

 

 )د. ىيثم طلعت( الثانيةالمداخلة  -
 المحاور؛ الربوبي الزميل باعتراؼ كمذىب الربوبية نهاية

 إذا) أزليّ  علمو أف وأعتقد للكوف، خالق بوجود أؤمن ربوبيًّا أكوف أف فيمكن: "يقوؿ ىو
 أؤمن أيًضا، ربوبيًّا أكوف أف ويمكن ،(الخاص وعقلي لمنطقي األقرب ىي علمو أزلية كانت
 ىي اهلل علم أزلية عدـ كانت إذا) أزليًّا ليس علمو بأف أعتقد ولكن للكوف، خالق بوجود

 (.الخاص وعقلي لمنطقي األقرب

 منطقية الصفة كانت طالما ربوبيتي، في تؤثر لن اهلل علم أزلية عدـ أو أزلية الحالتين؛ في
 ".لي بالنسبة وعقبلنية

 يمكن وال نسبي، ىو بما إال النسبي في التفكير يمكن ال: "زميلنا يا المعرفية القاعدة تقوؿ
 ".ُمطلق ىو بما إال الُمطلق في التفكير
  والتالي؛ السابق الربوبي كبلـ على القاعدة ىذه بتطبيق
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 وتجاوزًا تجديًفا يعتبرونو عموًما، الربوبيوف لو يميل ال شيء اهلل صفات من صفة في الجـز"
 ".للحدود

 . ُمطلق وليس نسبيٌّ  ىو الربوبي المذىب في الرب الناتج؛ يكوف

 .. الحوار انتهى

 .الربوبية انتهت

 .المناظرة انتهت

 (. اإللو شتم) الربوبية؛ ناتج وىذا إلهو، احتراـ من األدنى الحد يملك ال ربوبي ىذا الواقع في

 نسبية- اإللو نسبية على ُيجمعوف الربوبيين إف يقوؿ الزميل! الربوبيوف أيها نسبي إلهكم
 ال وربما أزلي اإللو علم يكوف ربما" عدمها؛ من صفاتو بوجود الجـز يمكن فبل ،-صفاتو
 بآلهة اإليماف=  بالحجر اإليماف=  بالعدـ اإليماف=  اإللو بنسبية اإليماف. كذلك يكوف
 . واحد آفٍ  في ونقيضو بالشيء اإليماف=  عديدة بشرية

 .كمذىب الربوبية نهاية إنها
 ُمطلقة الكوف وثوابت مطلقة الثرموديناميك وقوانين مطلقة الضوء سرعة تكوف أف يُعقل ىل

 ! نسبي؟ وخالقها

 آالؼ تبلغ مسافات في بالملليلمتر الضوء سرعة بتحديد لنا اهلل يسمح أف يُعقل ىل
 أماـ ويتركنا األكواف خالق صفات نعرؼ أف لنا يسمح وال الواحدة، الثانية في الكيلومترات

 جميع أف ويجـز اهلل، صفات من صفة يثبت أف محاوري يستطيع ال ساذج عقلي عبث
 . تائهين حيارى كذلك الربوبيين

 يعتبرونو عموًما، الربوبيوف لو يميل ال شيء اهلل صفات من صفة في الجـز: "الربوبي يقوؿ
 "للحدود وتجاوزاً  تجديفاً 

 !النواقص؟ ىذه بكل يتصف بإلو أتؤمنوف !بعد؟ اإللو شتم من تكتفوا ألم
 في صفاتو من بصفة تجـز أف ويمكنك اإللو، صفات معرفة عن قاصر العقل أف تعترؼ أنت
 !ينفي الذي العقل ىو يجـز الذي العقل نفيها، فيو يمكنك الذي الوقت نفس

 صديقي؟ يا ربوبيًّا زلت أما
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  الدىر؟ أبد حيرة في لظل وإال العقل يفرضها -الدين- النقل حتمية أف اآلف معي تتفق أال
 عن -اإللهي العلم أزلية ذلك في بما- اإللهي الكماؿ إثبات بإمكانية االعتقاد: "تقوؿ أنت

 ".المعتبرة اإلسبلمية المصادر من الكثير من التأييد من الكثير يجد موقف ىو العقل طريق

 المعتبرة؟ اإلسبلمية بالمصادر أو بالمسلمين أنت دخلك ما
 عقيدتنا؟ إلى تذىبوف المسالك عليكم ضيقنا أو السبل بكم ضاقت كلما لماذا
 عن للحديث مخصصة والربوبية اإللحادية منتدياتكم في المداخبلت من% ٜ٘ لماذا

 اإلسبلـ؟
 لعقيدة التطرؽ دوف ومذىبكم عقيدتكم في آلخره أولو من حوار تكملة عن تعجزوف لماذا

 اآلخر؟
 

 بالحوار؟ اإلسبلمية العقيدة دخل ما اآلف
 وعقم المذىب بإفبلس ُتسّلم أو لآلخر، التطرؽ دوف مذىبك على حججك تُعطينا أف إما

 .العقل
 المستقلة أدلتك لك كانت إذا البلدينية، في اإللو صفات عن للحديث مخصص الحوار ىذا

 مذىبك على حكمت فقد اآلخر، عند ما على بناء إال تناقش ال كنت إذا أّما فقدمها،
 .الذاتي واالنحبلؿ بالضياع

 ".أزلي علم ذو اهلل بأف للظن ميلي سبب عن أما": وقولك
 وللظن؟ ميلك
 وتظن؟ تميل
  أزلي؟ غير اإللو علم أف ويرى يظن، وال لذلك يميل ال آخر ربوبي زميل وجود ىذا يعني
 وتتعدد الربوبي، المذىب داخل اإللو تصورات من نهائية ال نسخ ىناؾ أف اآلف أيقنت ىل

 عضو؟ لكل والخبرات الشخصية التجارب وبتعدد المذىب، أفراد بتعدد
 المذىب أصوؿ أصل ُيسقط وىذا يوثن، الذي العقل ىو يؤلو الذي العقل أف اآلف أيقنت ىل

  الربوبي؟
 أو والتخمينات، والظنيات الفكرية المتاىة ىذه داخل العقل األكواف خالق يترؾ أف يُعقل ىل
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  ؟(والميل الظن) بتعبيرؾ
 بمنتهى جزء مليار مليار من بجزء الكوف ثوابت بتحديد لئلنساف اهلل يسمح أف يُعقل ىل

 والميل للظن معرفتو يترؾ و شاىد، بدوف الوجود في شيء أىم ويترؾ واإلتقاف، الضبط
 والهوى؟

 !السؤاؿ عن أجاب أخيًرا األزلي، اإللو علم على العقلي الدليل لنا أحضر الربوبي زميلنا لكن
 بعض ستوجد الحالة ىذه في أزلي، غير اهلل علم كاف لو الحاؿ معى تصور: "يقوؿ الربوبي
 فاألولى منطًقا، يستقيم ال وىذا عنها، الحقائق بعض يجهل ولكنو اهلل، خلقها األشياء
 ".مخلوقاتو صفات يعرؼ أف بالخالق

 أبعاده؟ كل يعرؼ ال ما الصانع يصنع أف عقبًل  الجائز من ىل ىذا؟ يعقل ىل
 بعض ستوجد الحالة ىذه في أزلي، غير اهلل علم كاف لو الحاؿ معى تصور: "يقوؿ عندما ثم

 " عنها الحقائق بعض يجهل ولكنو اهلل، خلقها األشياء
 تناسق كيفية يجهل الببلزما شاشات صانع إفّ  أزلي؛ اإللو علم أف عقلًيا يثبت ال فهذا

 فيما التواصل كيفية ويجهل ممتلئة، غير ثغرات تترؾ ال بحيث الشاشة داخل اإللكترونات
 . تصنيعها من يمنع لم األمور بهذه فالجهل الشاشات، تصنيع يتم ذلك ومع بينها،

 !فارغة اإلجابة زالت ما إًذا
 أصوؿ أصل على  يقضي مما أزلي، اإللو علم أف على عقلًيا دليبًل  تملك ال صديقي يا فأنت

 .بو واإليماف اإللو صفات تحديد في العقل على االعتماد وىو الربوبية؛

 يمكن التي اآليات من فيو نفسو القرآف فإف ، قياسك وبنفس أخرى ناحية ومن: "قولك أما
 ".قراراتو عن ويتراجع يفكر اهلل بأف ظاىرىا من يفهم أف

  بالقرآف؟ أنت دخلك ما رجل يا
 !األمة جهابذة يكتشفها لم التي العبقرية أدلتك أطرح القرآف حوؿ حوار ىناؾ يكوف عندما

 . الربوبي المذىب في اإللو صفات حوؿ للحوار مخصص الشريط ىذا
 .والسعة الرحب على األخر لعقيدة التطرؽ دوف مذىبك، عن الدفاع على المقدرة عندؾ
 باعترافك، عقلًيا لبطبلنو شديد حرج في يوقعك ومذىبك يسعفك ال ومذىبك ومفلس عاجز

 .تنسحب أف بأس ال
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 .مذىبك عن الدفاع في يجدي فلن التملص ومحاولة والدوراف اللف أما

 ! صاح يا
 : الربوبي للمذىب ضربة أكبر تمثل الوثنية
 اإللهية، للعقيدة خاطئة بتصورات يؤمنوف -الوثنيين– البشر من المليارات يوجد سيظل

 الذات عن الربوبيوف بها يتحدث التي الثقة وبنفس عقلية، أدلة على أيًضا ذلك في معتمدين
 آفٍ  في ونقيضو بالشيء االعتقاد ومصدر وتشويش، خلل مصدر العقل كاف فإف اإللهية،
 في شيء أخطر ىي بل للغاية، الخطيرة القضية ىذه في للعقل اإللو ُيسلمنا فكيف واحد،

 يُعقل ىل القضية؟ يحسم -ديني- نقل دوف واإلرباؾ التشويش لهذا ُيسلمنا كيف الوجود؛
 في لليقين نصل وال الفائدة قاصرة ومعادالت مادية فيزيائية مسائل في لليقين نصل يجعلنا أف

 البشرية؟ كل وغاية الوجود أصل
 !البشرية ولدتهم لئللو شتامين أكبر أنتم صدقني

 النقل؟ ضرورية في ُتماري زلت ما ىل

  الشيطاف؟ وبين الربوبي بين الفرؽ ما اآلف
  صحيح؟ والعكس صالًحا ربوبيًّا الشيطاف اعتبار يمكن أال

  ذلك؟ تنكر ىل اهلل؟ بوجود مؤمًنا الشيطاف أليس
 للشيطاف ىنيًئا إًذا الوجود؟ غاية تجهلوف ألستم والفاجر، الراىب عندكم يستوي أليس

 ! الرائع بمذىبكم
 . شيطاني مذىب -حتًما– ىو ضبلالتو يبرر ما الشيطاف فيو يجد الذي المذىب

 والجنس؟ الماؿ ُعباد وبين الربوبي بين الفرؽ ما
 بتكاليف الكافي االىتماـ وال الوقت عندىم وليس اهلل، بوجود يؤمنوف والجنس الماؿ ُعباد

 من إًذا اإللهية، للذات الناس وأرىب الناس أفجر مذىبكم في يستوي أنو وبما الدين، شرائع
 جوف اإلنجليزي المفكر يقوؿ وكما. ميتافيزيقية مماحكات في الوقت تضييع عقلًيا الحماقة

 في ىنا بالحيػاة نستمتع كّنا وإذا العالم، ىذا على قاصر اإلنساف أمل ُكل كاف إذا: "لوؾ
 حساب على ولو السعادة عن نبحث أف للمنطق مجافيػًا وال غريًبا فليس فحسب، الدنيػا ىذه

 ."واألبنػاء اآلباء
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 بوجود اإليماف يكوف الوقت نفس وفي اهلل بوجود يؤمن األرض وجو على مذىب يوجد ىل
  كعدمو؟ اهلل

 والملحد؟ الربوبي بين الفرؽ ما
 !لها أوؿ ال ومفاوز وأنهار أودية وبينهما األصوؿ، أصل في مختلفاف والملحد الربوبي ظاىريًا

 يكوف أف العجب، أعجب من وىذا العمل، في لو أثر ال الشديد الفرؽ ىذا الواقع في لكن
 بعدـ يعتقد أحدىما العمل، نفس على الوقت نفس وفى متعارضتين عقيدتين على الفريقاف

 من إال والعمل السلوؾ فى يتميزوف ال فهم ذلك ورغم إلو وجود فى يعتقد واآلخر إلو وجود
 ! كعدمو؟ وجوده الذي اإللو ىذا فما الشخصية، الذائقة باب
 !الفخ داخل زلت ما أنت النهاية في

 داخل اإللو تصورات من النهائية نسخ بوجود ضمنًيا اعترافك ىو فيو وقعت الذي والفخ
 والتغيرات العقلية قدراتهم وبتعدد المذىب أتباع بتعدد النسخ تتعدد حيث الربوبي، المذىب
 في شيء أعظم في العقل ُيحَكم عليك باهلل كيف منهم، فردٍ  لكل الفكري والنمو المزاجية
 لتصورات البلنهائية الُنسخ من المأساة ىذه إلى العقلي التحكيم ينتهي وكيف الوجود،
 أليست والتعددية؟ والضعف الهشاشة بهذه القروف عبر مذىب يوجد فهل اإللهية، العقيدة
 أتباعو؟ بعدد أصولو تتعدد مذىب من عقبلنية أكثر الوثنية

 : بػ مطالب الربوبي الزميل اآلف
 .اآلف حتى جوابًا لو نجد لم الذي الرئيس السؤاؿ عن اإلجابة -ٔ
 .فيو نفسو أوقع الذي الفخ من الخروج -ٕ
  واحدة؟ المحصلة النهاية في أـ والعمل العقيدة في والشيطاف الربوبي بين فرؽ يوجد ىل -ٖ
 واحدة؟ المحصلة النهاية في أيًضا أـ والجنس، الماؿ وُعباد الربوبي بين فرؽ يوجد ىل -ٗ
  واحدة؟ المحصلة ستكوف النهاية في أخرى مرةً  أـ والملحد، الربوبي بين فرؽ يوجد ىل -٘
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 التعليق الثاني )الربوبي( -
 ثم لك تروؽ التي بالطريقة كبلمي تفهم أنت عجيب، الحوار في أسلوبك ، دكتور يا جد عن

 !المناظرة وإنهاء انتصار إلعبلف جًدا ومستعجل خاطئة، استنتاجات عليو تبني

 اإللو، صفات عن نسخ أربعة أمامنا: "قولك على وأعتمد طريقتك نفس أستعمل أف يمكنني
 نسخة تصل ربما أنو أعترؼ وأنا اأُلخرى، النسخة عن جذريا اختبلفا نسخة كل تختلف

 ".فعليا الكماؿ حد إلى منهم

 لي بالنسبة جًدا كاؼٍ  أنت قدمتو الذي اإلقرار فهذا انتهت، المناظرة إف لك أقوؿ ثم
 أحد صحة إثبات عبر ركنيها أحد ينقض لم ما بالطبع) الربوبية، عقيدتي صحة إلثبات

 (.إلو وجود عدـ إثبات أو األدياف،

 يضير ال( وجوده بفرض) اإللهية الذات وخصائص لطبيعة الربوبيين بين خاطئ فهم ووجود
 استيعابها، عن ويعجز عنها يحيد من وجود الكوف ىذا في حقيقة أي يضير فبل الربوبية،

 لقناعة يصلوا لم ممن البشر من% ٜٓ ىناؾ ولكن بالعقل، صحتو تدرؾ مثبلً  واإلسبلـ
 للقوؿ يدفعنا أو اإلسبلـ، ذلك يضير فهل ،"األمثل السلفي بشكلو" اإلسبلـ بصحة عقلية

 بصحتو لقناعة الوصوؿ واستحالة وضوحو وعدـ اإلسبلـ ضبابية يعني البشر أفهاـ تفاوت بأف
 العقل؟ طريق عن

 ولكل ولك لي جمة فائدة وذات جميلة عقلية نزىة المناظرة ىذه تجعل أف يمكنك: ملحوظة
 سياسية أف تعرؼ ولعلك لك، متروؾ والخيار ذلك، غير تجعلها أف ويمكنك يتابعها، من

 .عكسية بنتائج دائًما تأتي المناظرات في العالي الصوت

 في أخذت ولو األفكار، نفس حوؿ تدور كلها -مداخبلت ٚ أو ٙ- المتعددة مداخبلتك
 تأمل فأرجو طرحتو، ما كل على شافًيا ردًّا فيها ستجد سأسردىا، التي التالية النقاط االعتبار

 تلخص فهي فقط؛ النقاط ىذه على مبنيًّا القادـ رد ؾَ  يكوف أف وأرجو بعمق، النقاط ىذه
 :النقاط بتلك وإليك بيننا، االختبلؼ

 ،-الخالق ىذا طبيعة عن النظر بغض- للكوف خالق بوجود االعتقاد على تقـو الربوبية -
 كخط الربوبية فهم الصدد ىذا في ويمكن غير، ال فقط.. الحالية األدياف صحة ونفي
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 ال عدد الخط ىذا وفي األدياف، رفض نقطة في وينتهي اإللحاد، رفض نقطة من يبدأ متصل؛
 نظرة اإللو لصفات تنظر -الربوبي الطيف داخل- النقاط ىذه بعض النقاط، من نهائي

 وصف مسألة تتعدى النقاط ىذه وبعض بو، الصفات بعض أو كل إلصاؽ فترفض ؛(الأدرية)
 وكل الكوف، سير وفي البشر حياة في اإللو ىذا من التدخل من نوًعا لتفترض بالكماؿ اإللو
 حدي تتجاوز لم طالما الربوبي، التنوع إطار داخل بها ومعترؼ بها مرحب ىي النقاط ىذه
 . الخط ذلك

 األكمل الوجو على خصائصو يدركوا بأف البشر يطالب ال اإللو فإف ربوبية نظر وجهة من
 في يخطئ من تنتظر مثبًل  نار ىناؾ فليس ،-اإلسبلـ في كما- حقيقتها على صفاتو ويعرفوا
 حق البشر يعرفو أف يريد أو فعبًل  بذلك يأبو اإللو كاف ولو الكماؿ، بوصوؼ اإللو وصف

 في المعرفة ىذه بإلقاء اهلل لقاـ -الربوبي المعتقد حسب- الحقيقية صفاتو ويدركوا المعرفة
 كما اثناف، فيها يختلف ال واضحة بدىّية حقائق صفاتو من جعل أو جميًعا، البشر قلوب

 ..نسبًيا حارة الشمس وأف تقريًبا أبيض اللبن لوف أف حوؿ اثناف يختلف

 قناعاتهم يبنوف والربوبيوف محدد، رسمي بمعتقد معتنقيها تلـز ال فالربوبية أخرى؛ ناحية من
 لبللتزاـ فقط أتباعها تدعو الربوبية.. دين رجاؿ وال مقدس، نص لديهم فليس حدة، على كبلًّ 

 في صحيح منهج واتباع للمعرفة، الوصوؿ في الصحيح والمنهج والمنطق العقل بمقتضيات
 الشيطاف، كيد من أو اهلل، مكر من خوؼ أو ،(مقدس) بنص التقيد دوف والتفكير، البحث

 شكٍّ  من خوفًا العقل حجب ودوف الهمة، توىن أنها بحجة لشبهة التعرض من خوؼ أو
 .ومحمود بو مرحب عندنا الشك بالعكس النار، في وخلود اهلل رحمة من للطرد يؤدي

 بصفات اإللهية الذات واتصاؼ اإللهي بالكماؿ يؤمنوف معظمهم الواقع في الربوبيوف
 بهذا مر من كل أف وأحسب بذلك، يؤمن الربوبي عيسى والزميل بذلك، أؤمن أنا الكماؿ،
 داخل السائدة الفكرة ىي عموًما اإللهي الكماؿ وفكرة بذلك، يؤمن الربوبيين من المنتدى

 .الربوبي التيار

 الخالق، صفات كل أو ببعض يتعلق فيما( أدري ال) موقف تبني يفضلوف الربوبيين بعض
 يوجد ال ولكن اإللو، حقيقة إدراؾ عن تماًما عاجز البشري العقل بأف قناعتهم من انطبلقًا

 بالنسبة أدريًّا ال موقًفا يتخذوف ومن اهلل، عن الكماؿ صفات من صفة ينفي واحد ربوبيٌّ 
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 العقل، طريق عن اهلل صفات استيعاب صعوبة منطلق من ذلك يفعلوف اإللهية الذات لصفات
 ووفق البشري، العقل بواسطة مصنوعة بشرية وصوؼ ىي الصفات تلك أف منطلق ومن

 منطلق من وليس اإللهية، الذات حقيقة عن التعبير في تصلح ال قد التي البشرية التصورات
 .الكماؿ صفات من لصفة اإللو امتبلؾ في شك وجود

 بصفات اهلل اتصاؼ حقيقة إدراؾ على قادرٌ  -الحالية لمعطياتو ووفًقا- البشري العقل
 من وغيرىم المسلمين، من الكثير أيًضا بذلك ويؤمن الربوبين، معظم بذلك يؤمن الكماؿ،

 الذين النصارى حتى ،(لفسدتا اهلل إال آلهة فيهما كاف لو) ضمًنا لذلك يشير والقرآف البشر،
 النصوص بتأويل قاموا الكماؿ، بصفات اهلل اتصاؼ حقيقة مع بوضوح نصوصهم تتعارض
 .والمنطق للعقل االقرب ألنها اإللهي، الكماؿ صفة إلثبات

 من كافية درجة على الحقيقة ىذه كانت إذا- ما حقيقة إدراؾ على البعض قدرة عدـ
 ىو االطبلع قلة بسبب أو المعطيات خطأ أو البحث منهج في ضعف بسبب -الوضوح

 تلك إدراؾ على قدرتهم في الناس تفاوت بأف القوؿ يبرر وال الحقيقة، تلك يضير ال شيء
 أو- البعض حيد كاف ولو إلدراكها، العقل غير أخرى وسيلة استعماؿ يستوجب الحقيقة

ـُ  الحقائق، إدراؾ عن -الغالبية حتى  الحق، ىذا على يحسب ونقًصا عيًبا يعد   الحقٍّ  والتزا
 من أقل إال الصحيح السلفي شكلو في بو يؤمن لم الذي اإلسبلـ اتهاـ ىو األولى لكاف
 الدين معرفة يستحيل وأنو وضبابي، غامض اإلسبلـ بأف القوؿ يصح فهل البشر، من% ٓٔ

 العقل؟ باستخداـ الصحيح

 كل لدحض نظري في كاؼٍ  وىو الربوبي، المذىب عن وإيصالو شرحو أريد ما خبلصة ىذه
 مداخبلتك في ورد ما وبين النقاط ىذه بين بالربط سأقـو القادمة المداخلة وفي ادعاءاتك،

 فهمك لعدـ نتيجة باألساس قائم ىو ىجومك أف كيف لك ألبين الربوبية، على ىجـو من
 .لها إىمالك أو النقاط لهذه
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  الختامية  )د. ىيثم طلعت(المداخلة  -
 بالطريقة كبلمي تفهم أنت عجيب، الحوار في أسلوبك دكتور، يا جد عن: "يقوؿ الربوبي

 وإنهاء انتصار إلعبلف جدا ومستعجل خاطئة، استنتاجات عليو تبني ثم لك تروؽ التي
 ".المناظرة

 . أنت العقلية وبأدلتك أنت باعترافك زميل يا انتهت المناظرة

 وأصبح المذىب، على أجهزت الذي أنت أنك كيف أُريك حتى قليبًل  معي ركز اآلف
 ! كبير فخٍّ  مجرد باعترافك المذىب

 .الكبلـ في قليبًل  ركز رجاءً  اآلف

 إلجابتو سأجتهد ولكن فخًّا، لي يبدو السؤاؿ: "قلتَ  يفكر؟ إلهك ىل سألتك عندما

 المدخبلت معالجة خبللها من يتم عقلية عملية أنو على التفكير أفهم فأنا عاـ وبشكل
 فهو يقينا، شيء كل يعرؼ فاهلل اهلل؛ على يجوز ال وىذا ، قرارات أو الستنتاجات للوصوؿ

 ال وقدراتو أزلي، علمو اهلل شيء، كل على مطلع ىو وبالمنطق وبالتالي شيء كل خالق
 بخصوص اليقين علم ينقصو ىو يفكر فالذي يفكر، بأنو وصفو مع يتنافى وىذا محدودة،

 ".اهلل صفات مع يتنافى وىذا بو، للتفكير يدفعو مما ما، شيء

 المذىب وانتهى الربوبية انتهت إًذا يفكر، اإللو أف قلت فلو فًخا؛ كاف السؤاؿ وبالفعل
 .قبل من فصلنا كما المناظرة وانتهت

 المذىب أف واعترفت -اهلل سبحاف- الفخ نفس في أنت وقعت بالضبط بمداخلتين وبعدىا
 بصفات الجـز عدـ ،-اإللو على ونقيضو الشيء احتماؿ- اإللو صفات بنسبية يقوؿ الربوبي
 وكبل الحالتين وكلتا أزلي، غير اإللو علم يكوف واحتماؿ أزلي اإللو علم يكوف احتماؿ لئللو،

 باعترافك وىذا المذىب، صحيح وكبلىما المذىب، بهما يقوؿ كبلىما اإللو عن التصورين
 داخل- النقاط ىذه بعض النقاط، من نهائي ال عدد الخط ىذا وفي: "قلت حيث أنت

 الصفات بعض أو كل إلصاؽ فترفض ،(الأدرية) نظرة اإللو لصفات تنظر -الربوبي الطيف
 ىذا من التدخل من نوًعا لتفترض بالكماؿ، اإللو وصف مسألة تتعدى النقاط ىذه وبعض بو،

 داخل بها ومعترؼ بها مرحب ىي النقاط ىذه وكل الكوف، سير وفي البشر حياة في اإللو
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 ".الربوبي التنوع إطار

 المذىب في اإللو لتصور البلنهائية النسخ أف أي ؛(الربوبي الطيف داخل) الكلمة الحظ إًذا
 على تمرًدا وليست المذىب، على خروًجا وليست المذىب، في خطأ ليست الربوبي

 .المذىب أصل ىي وإنما المذىب،

 . المذىب مسلمات من أمر ىو ونقيضو بالشيء القوؿ إًذا

 .المناظرة وانتهت -منو تحذر كنت الذي- األوؿ الفخ في وقعت أنت إًذا

 مداخلتين بعد أتيت ثم يفكر، الرب إف تقوؿ أف وتحذر الفخ، في تقع أف تحذر كنت لقد
 ونقيضو، بالشيء القوؿ بجواز وتقوؿ المذىب، داخل اإللو على بالنسبية لتقوؿ بالضبط

 يفكر اإللو بأف القوؿ يجوز إًذا. المذىب داخل اإللو لتصورات نهائية ال ُنسخ بوجود وتقوؿ
 . المذىب داخل

 ! الفخ داخل بأكملو المذىب أوقعت لكنك الفخ في الوقوع من نفسك أنقذت أنت بالفعل

 فمناظرتنا لئللو، الشخصي تصورؾ يعنيني وال زميل، يا أنت معتقدؾ حوؿ نتناظر ال ىنا ونحن
 .الشخصي تصورؾ حوؿ وليس المذىب، بو يقوؿ ما وحوؿ إجمااًل، المذىب حوؿ

 زميل؟ يا تبقى ماذا إًذا

 .المناظرة انتهت لقد

 . الربوبية انتهت

 .كثيرة منطقية مغالطات في نفسو أوقع حيث الربوبي زميلنا مداخلة لتفنيد نأتي اآلف

 لطبيعة الربوبيين بين خاطئ فهم ووجود: "قاؿ حين الربوبي زميلنا فيو وقع الذي الجديد الفخ
 ىذا في حقيقة أي يضير فبل الربوبية، يضير ال -وجوده بفرض- اإللهية الذات وخصائص

 ولكن بالعقل، صحتو تدرؾ مثبًل  واإلسبلـ استيعابها، عن ويعجز عنها يحيد من وجود الكوف
 السلفي بشكلو) اإلسبلـ بصحة عقلية لقناعة يصلوا لم ممن البشر من% ٜٓ ىناؾ

 ضبابية يعني البشر أفهاـ تفاوت بأف للقوؿ يدفعنا أو اإلسبلـ ذلك يضير فهل ،(األمثل
 ".العقل؟ طريق عن بصحتو لقناعة الوصوؿ واستحالة وضوحو، وعدـ اإلسبلـ
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 على وخروج المذىب في خطأ ىي الربوبي المذىب في اإللو لتصور البلنهائية النسخ ىل
 المذىب؟ أصل أنها أـ المذىب، روح

 :أخرى بصيغة السؤاؿ

: وقلت أنت اعترفت كما ونقيضو بالشيء والقوؿ اإللهية للذات البلنهائية التصورات ىل
 ".ذلك غير يكوف أف ويجوز ازلي، اإللو علم يكوف أف يجوز"

 أنها أـ بالمذىب، وكفر المذىب على تمرد ىي المتناقضة البلنهائية التصورات ىذه ىل
 الكثيرة؟ ووجوىو المتنوعة المذىب أطياؼ

 :ثالثة بصيغة السؤاؿ

 وكلها المذىب، بو يقوؿ ما ىي الربوبي المذىب داخل اإللو لوصف البلنهائية األطياؼ ىل
 سليمة؟ غير ربوبية تمثل أنها أـ المذىب، خط تحت

 النقاط، من نهائي ال عدد الخط ىذا وفي:" مداخلتك داخل موجودة مشكورة إجابتك اآلف
 فترفض ،(الأدرية) نظرة اإللو لصفات تنظر -الربوبي الطيف داخل- النقاط ىذه بعض

 بالكماؿ، اإللو وصف مسألة تتعدى النقاط ىذه وبعض بو، الصفات بعض أو كل إلصاؽ
 ىي النقاط ىذه وكل الكوف، سير وفي البشر حياة في اإللو ىذا من التدخل من نوًعا لتفترض
 ".-الخط ذلك حدي تتجاوز لم طالما- الربوبي التنوع إطار داخل بها ومعترؼ بها مرحب

 الربوبيين بين خاطئ فهم وجود" :اسمو شيء يوجد ال أنو سبق مما لك اتضح ىل اآلف إًذا
 ؟"اإللهية الذات وخصائص لطبيعة

 الربوبي المذىب وضمن الربوبي الخط ضمن سيقع اإللهية، للذات خاطئ فهم أي ألف
 ! الربوبية الحظيرة وداخل

 عن شيء أي تفهم ال أنك على تدؿ الكلمة ىذه" اإللهية للذات خاطئ فهم" كلمة إف بل
 طالما- وسليم صحيح فهم ىو الربوبي المذىب داخل اإللهية للذات فهم ُكل ألف الربوبية؛

 الربوبي؟ المذىب داخل خاطئ فهم بوجود لك أين فمن ،-العقلية باألدلة كاف

 من نهائي ال عدد يوجد ولذا صحيح، فهم ىو حتًما الربوبي المذىب داخل فهم كل
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 ىذه إًذا عليو، وأكّدت بل بو، أنت اعترفت ما وىذا الربوبي، المذىب داخل لئللو التصورات
 ىرطقة أو المذىب على تمرًدا أو المذىب في خطأ تمثل ال اإللهية للذات البلنهائية األفهاـ

 .المذىب أصل ىي بل المذىب، في

 أبعاد تستوعب ال أنك اآلف أدركت ىل الربوبية؟ فهم في الجسيم خطأؾ اآلف أدركت ىل
 وجود: "قلت حين فيو نفسك أوقعت الذي الفخ عمق اآلف أدركت ىل الربوبي؟ المذىب

 ؟"اإللهية الذات وخصائص لطبيعة الربوبيين بين خاطئ فهم

 يقـو مذىب ألنو الربوبي، المذىب أصوؿ وكل للربوبية فهمك كل تنسف العبارة ىذه ألف
 . فهم دوف لفهم وال عقل دوف لعقل حصريًا وليس الفهمية، التعددية على

 الطيف داخل- النقاط ىذه بعض النقاط، من نهائي ال عدد الخط ىذا وفي: "قولك أما
 وبعض بو، الصفات بعض أو كل إلصاؽ فترفض ،(الأدرية) نظرة اإللو لصفات تنظر -الربوبي

 في اإللو ىذا من التدخل من نوًعا لتفترض بالكماؿ اإللو وصف مسألة تتعدى النقاط ىذه
 التنوع إطار داخل بها ومعترؼ بها مرحب ىي النقاط ىذه وكل الكوف، سير وفي البشر حياة

 ".الربوبي

 .صحيح كبلمي أنا إًذا

 . الربوبي المذىب داخل اإللهية الذات تصور من نهائية ال نسخ ىناؾ إًذا

 المشكلة؟ تطرح اآلف أنت طيب

 الحل؟ أين

  التفنيد؟ ال العرض سبيل على تذكره حتى لك بالنسبة مفرح أمر ىذا أف أـ

 ..كارثة ىذه

 .للعقل انتحار ىي الربوبية أف نقوؿ لذا

 الجزء من المليار مليار من جزء تبلغ بدقة الكوف قوانين بتحديد لنا اهلل يسمح أف يُعقل ىل
 خليقتو؟ من وغايتو صفاتو نعرؼ أف لنا يسمح وال

 الملليلتر من جزء مليوف من جزء بمقدار اختلت لو بهرمونات اهلل يرزقنا أف يُعقل ىل
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 كل من أىم ىي والتي خلقنا، من الغاية معرفة يرزقنا ال ثم جحيم، إلى اإلنساف حياة لتحولت
  الدنيا، نعم

 .الدنيا نعم وكل الدنيا علـو كل من أىم ىي وجودنا من الغاية فمعرفة

 عنها نستغني أف نستطيع التي والطبيعة المادة علـو أعمق بمعرفة لنا يسمح أف يعقل ىل
 ويتركنا بل العصور، كل عبر اإلنساني الذىن يشغل ما أعظم بمعرفة لنا يسمح وال  شاكرين،

 عقل اإللهية، للذات نهائية ال صور يفترض عقل ؟-باعترافك– قاصر عابث عقل أماـ
 األصح، أيهما يؤكد أف يستطيع وال والكماؿ العدـ يفترض عقل ونقيضو، الشيء يفترض
 أف تثبت أف تستطع لم -الربوبي المذىب داخل العقوؿ كأحد- المثاؿ سبيل على وأنت
 ألزمتك لو وبالتالي اإللهية، للذات صفة أي تثبت أف تستطيع لن وبالتالي ازلي، إلهك علم
 األكواف خلق الذي أف يعقل فهل العقلية، أدلتي تفنيد تستطيع لن العدـ تعبد أنك عقبًل 

 وتقترح تفترض قاصرة حائرة عقوؿ أماـ يتركنا والرىبة الدىشة وىذه اإلحكاـ بهذا واألفبلؾ
 الوجود؟ في ما أىم بخصوص االحتماالت من نهائيًّا ال عدًدا وتضع

 بالعقم وتصفو مذىبك تنسف بذلك ألست ربوبي؟ يا زميل يا إللهك مباشًرا شتًما ىذا أليس
 الشديد؟ والسخف البلنهائي

 الوجو على خصائصو يدركوا بأف البشر يطالب ال اإللو فإف ربوبية؛ نظر وجهة من: "قولك أما
 من تنتظر مثبًل  نار ىناؾ فليس ،-اإلسبلـ في كما- حقيقتها على صفاتو ويعرفوا األكمل
 يعرفو أف يريد أو فعبًل  بذلك يأبو اإللو كاف ولو الكماؿ، بوصوؼ اإللو وصف في يخطئ
 ىذه بإلقاء اهلل لقاـ -الربوبي المعتقد حسب- الحقيقية صفاتو ويدركوا المعرفة حق البشر

 فيها يختلف ال واضحة بدىّية حقائق صفاتو من جعل أو جميًعا، البشر قلوب في المعرفة
 ".نسبًيا حارة الشمس وأف تقريًبا أبيض اللبن لوف أف حوؿ اثناف يختلف كما اثناف،

 من الغاية ستعرؼ ساعتها اإللو صفات تعرؼ عندما البساطة؛ بهذه األمر ليس زميل يا ال
 والغاية الحكمة وتعرؼ الموت، بعد ما وتعرؼ حولك، شيء كل من والغاية أنت، وجودؾ

 !االتجاه وتعرؼ المسار وتحدد والهدؼ،

 تصورؾ عليها ينبني بل مجردة، نظرية معرفة وال كبلمي لغو مجرد اإللو صفات معرفة فليست
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 .حولك من الوجود في شيء لكل

 من وتجد البشرية، العقوؿ كل تحير التي األسئلة كل عن تجيب اإللو صفات معرفة إف بل
 .الكلية المعرفة ىي اإللو صفات فمعرفة مباشرًة، األجوبة خبللها

 حسين طو منو طلب فعندما منك، ذكاء أكثر الشهير الفرنسي المفكر جيد أندريو كاف وقد
 يدىشني" :وقاؿ مندىشػًا جيد أندريو عليو فرد العربية، إلى أعمالو بترجمة لو يسمح أف يوًما

 ".أسئلة من يثير مما أكثر األجوبة من يحمل المسلم اإلنساف.. اقتراحك

 بينما لو، بالنسبة المسألة وانتهت الطريق وجد أنو يعرؼ اإللو صفات يعرؼ الذي فالعقل
 أف يستحيل أي- اإللهية للذات نهائية ال نسخ يطرح أنت باعترافك ىو النقل ينكر الذي
: السابق األزىر شيخ -اهلل رحمو- محمود الحليم عبد الدكتور يقوؿ لذا. -ضمنًيا ينجو

 ".خشب بلوح نجا من وقلّ  خشب لوح والعقل سفينة فالدين"

 رسلو أرسل فاإللو قلب، كل في صفاتو معرفة يضع أف المفترض من كاف اإللو كوف عن أما
 العباد من يريد ما ألسنتهم على وأجرى العباد، على التكليف مناط بهم اإليماف وجعل

 ودخل النقل أنكر شاء ومن وسِلم، الطريق وعرؼ آمن شاء فمن وذاتو، بصفاتو وأخبرىم
 وساعتها الوجودية، والغاية اإللهية الذات بخصوص االحتماالت من البلنهائية الًنسخ متاىة

 .نفسو إال يلومن ال

 ِمن َحرَّْمَنا َوالَ  آبَاُؤنَا َوال نَّْحنُ  َشْيءٍ  ِمن ُدونِوِ  ِمن َعَبْدنَا َما الّلوُ  َشاء َلوْ  َأْشرَُكواْ  الَِّذينَ  َوقَاؿَ ﴿
 بَػَعثْػَنا اْلُمِبيُن َوَلَقدْ  اْلَببلغُ  ِإالَّ  الر ُسلِ  َعَلى فَػَهلْ  قَػْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  فَػَعلَ  َكَذِلكَ  َشْيءٍ  ِمن ُدونِوِ 
ُهم الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبواْ  الّلوَ  اْعُبُدواْ  َأفِ  رَُّسوالً  أُمَّةٍ  ُكلٍّ  ِفي ُهم الّلوُ  َىَدى مَّنْ  َفِمنػْ  َحقَّتْ  مَّنْ  َوِمنػْ

بِينَ  َعاِقَبةُ  َكافَ  َكْيفَ  فَانظُُرواْ  اأَلْرضِ  ِفي َفِسيُرواْ  الضَّبلَلةُ  َعَلْيوِ   .ٖٙ-ٖٙالنحل:  سورة﴾  اْلُمَكذٍّ

 ".ومحمود بو مرحب عندنا الشك: "قولك أما

 !محمود؟ الشك

 : الشك ذـ في درس

 يوصل أف للشك والبد وفلسفاتها، الدنيا علـو كل في وأولية وسطحية ساذجة مرحلة الشك
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 وجميع شكاؾ، أنو نفسو وامتدح الشك عند وتوقف الغاية، ىو الشك العتبر وإال لليقين،
 ملحد أوؿ منذ خطوة تتقدـ لم ىي لذا الغاية، ىو الشك تعتبر والربوبية اإللحادية المذاىب

 .اليقين إنتاج آليات من بكثير أسهل الشك إلنتاج العقلية فاآللية ربوبي، وأوؿ

 العقل إعماؿ إلى صاحبو يحتاج اليقين بينما العلم، وقليل الحدث على يغلب والشك
 . اليقين إنتاج من وأيسر أسهل الشك فإنتاج الشك، ليغالب

 يُفهم اف يُمكن أدؽ بمعنى دائم؛ حياتي موقف ىو الشك يكوف أف استيعاب يمكننا ال ولذا
 تحت ويموت اإلنساف يعيش أف فمعنى مرحلي، أو عارض كموقف الحياتي الموقف ىذا
 الفهم وعدـ الشك كاف فلو البشرية، اإلنساف لطبيعة ُمخالف ىذا( شػكػاؾ) العنواف ىذا

 حياة في تقدـ يوجد أنو فبما البشر، حياة في تقدـ حصل ما وُممتعة ُمريحة حالة والرفض
 النسبية إًذا عليها، واالستقرار للحقائق الوصوؿ ىي البشر في الُمركبة البدىية إًذا البشر

 بأسره، للوجود ُمخالفة والتذبذب

 !بو ويفرح الشك يحمد من يأتي ثم

 .بو ويتبجح بل

 !المخلوقات عجائب أماـ نحن فعبل

 اإللهية الذات واتصاؼ اإللهي بالكماؿ يؤمن معظمهم -الواقع في- الربوبيوف: "قولك أما
 من كل أف وأحسب بذلك، يؤمن الربوبي عيسى والزميل بذلك، أؤمن أنا الكماؿ، بصفات

 السائدة الفكرة ىي عموًما اإللهي الكماؿ وفكرة بذلك، يؤمن الربوبيوف من المنتدى بهذا مر
 ".الربوبي التيار داخل

 تقوؿ؟ ما تعي أنت ىل رجل يا

 من الذي دليلكم في أـ اإللهية، الذات إلى نظرتكم ىي حوارنا ومشكلة مشكلتنا نحن ىل
  النظرة؟ تلك اقتبستم خبللو

 ! العقل دليلنا: لنا قلتم

 . بذلك لكم سلمنا: قلنا
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  ذلك؟ على العقلي دليلكم ىو ما اآلف

 علم أف على عقليًّا دليبًل  ُتحضر أف إما" مرات العشر قرابة السؤاؿ ىذا كررت لقد رجل يا
 في العقل اعتماد وىو أصولها؛ من أصل أىم في البلدينية بانهيار تعترؼ أو أزلي، إلهك

 أف تستطيع فلن اإللهي، العلم أزلية على عقلًيا دليبًل  تحضر لم وإذا ،"اإللو صفات تحديد
 .أخرى صفة أية على دليل أي ُتحضر

 . متروًكا الجواب زاؿ وما عقليًّا، دليبًل  لنا تحضر لم اآلف إلى ذلك ومع

 . العقل إلى لتسليمك فقط ىي ىذه ومناظرتنا نحن، معنا وليست العقل مع مشكلتكم إًذا

  والمصدر؟ بالدليل طالبناكم فقط أـ تصوركم، عليكم أنكرنا نحن ىل

 وأف لو، سلمتم الذي بالعقل، نلزمكم أف نحاوؿ أننا ىو وبينكم بيننا الفرؽ أف تعي أنت ىل
  اإللهية؟ للذات تصوركم أو تصورنا مع وال نحن معنا وليست العقل مع ىي مشكلتكم

 منو؟ انطلقتم الذي العقل إلى إلعادتكم فقط حواراتنا كل أف تعي ىل

 !كعدمو؟ وجوده الذي اإللو ىذا ما

 في- كاؼٍ  وىو الربوبي، المذىب عن وإيصالو شرحو أريد ما خبلصة ىذه: "قولك أما
 ما وبين النقاط ىذه بين بالربط سأقـو القادمة المداخلة وفي ادعاءاتك، كل لدحض -نظري

 باألساس قائم ىو ىجومك أف كيف لك ألبين الربوبية، على ىجـو من مداخبلتك في ورد
 ".لها إىمالك أو النقاط لهذه فهمك لعدـ نتيجة

 ادعاءاتي؟ دحض

 دحض؟

 ! قليبًل  بنفسك ارفق الربوبي زميلنا يا

 ؟(األزلي اإللو علم على العقلي دليلك ىو ما) الرئيسي السؤاؿ عن أجبت أنت ىل

  مذىبك؟ داخل اإللهية للصفات البلنهائية النسخ فخ من الخروج استطعت أنت ىل

 زميل؟ يا ماذا دحض
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 . دحض تقوؿ ثم أتيت، ما خردؿ وبحبة وأطنبت، أسهبت المداخلة ىذه في أنت

 من مذىبك في اإللو صفات تتحوؿ لن مداخلة ألف كتبت لو صدقني الربوبي زميلنا يا
 . الكماؿ كل لها مطلقة صفات إلى نسبية صفات

 األزلي، إلهك علم على واحًدا عقليًّا دليبًل  تحضر أف تستطيع لن مداخلة ألف كتبت لو
 .الربوبية انتهت وبالتالي اإللو، صفات من صفة أية بالعقل تُثبت أف تستطيع لن وبالتالي

 داخل اإللو لتصورات نهائية ال نسخ وجود تبرر أف تستطيع لن مداخلة ألف كتبت لو
 . صحيحة وكلها مذىبك،

 صالح، ربوبيٌ  كليهما ألف والشيطاف؛ الربوبي بين تُفرؽ أف تستطيع لن مداخلة ألف كتبت لو
 الربوبيين، من األرض ملء من أفضل الشيطاف إًذا للعمل قيمة ال وطالما

 .شيطاني مذىب حتًما ىو واإلنساف الشيطاف بين ُيسّوي الذي والمذىب

 العمل؛ في والربوبي الملحد بين واحًدا فرقًا تحضر أف تستطيع لن مداخلة ألف كتبت لو
 . كعدمو وجوده الذي اإللو ىذا فما

 للوقت، مضيعة لها، قيمة ال فارغ لغو مجرد مداخبلتك -وسامحني صدقني- زميل يا إًذا
 بذلك؟ ُتخبرني ألم كذلك، تريدىا وأنت عقلية، نزىة مجرد

 عقلية، نزىة وليست مناظرة ىذه زميل يا ال

 . التشتيت أو الحيدة تقبل ال مباشرة ومناظرة

 .المناظرة انتهت.. عفًوا

 .شيء كل في الربوبي للمذىب ذريع بفشل انتهت

  .المجرد بالعقل اإللهية الذات على التعرؼ في فشل

 .المذىب داخل البشري الذىن يشغل ما وأىم الوجود من الغاية معرفة في فشل

 تبين لقد بل. ومفرداتو أركانو لو للمذىب شمولي تصور صياغة في فشل اإللو، تنزيو في فشل
 داخل وخبلفو بالشيء والقوؿ بالتناقض، السماح ىو يميزه ما وأىم المذىب سمات أىم أف
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 ال الحق أف أعرفو الذي لكن المذىب، سمات أىم ىما والتعددية فالتناقض المذىب،
 وتعالى؟ سبحانو الحق من أحق يوجد وىل يتعدد،

 ال لذا المذىب، ألتباع مرجعيًّا مستنًدا يمثل قيمي أو معرفي أو أخبلقي ميثاؽ إفراز في فشل
 يكفر ومن باإللو يؤمن من بين فرؽ ال الشيطاف، وبين ربوبي أصلح بين المذىب داخل فرؽ
، الظالم بين فرؽ ال بو،  من للغاية المذىب نظرة عنواف ىو ىذا( عبث في عبث) والمظلـو

 .كعدمو وجوده الذي اإللو ىذا ما أعرؼ وال اإلنساني، الوجود

 . الفاشلين طليعة ىي الربوبية إف.. شيء كل في فشل

 منا، اهلل يريده الذي المذىب ىي الربوبية تكوف أف يستحيل

 لعباده، اهلل يرتضيو ما ىي أو وجودنا، من الغاية ىي الربوبية تكوف أف يستحيل

 من ذرة أي يحتـر أو إلهو، يحتـر أو ذاتو يحتـر عقل داخل الربوبية تسكن أف يستحيل
 . . الوجود ىذا ذرات

 شهادة العقل شهادة النجاة شهادة إلى محتـر ربوبي كل وأدعو الزميل أدعو أنا النهاية؛ في
 أف شهادة هلل؛ والتحكيم الحكم شهادة هلل، والتسليم السبلـ شهادة هلل، واإلخبلص الخبلص

 . اهلل رسوؿ محمًدا وأف اهلل إال إلو ال

 .آمين اللهم.. مضلين وال ضالين غير مهتدين ىداةً  اجعلنا اللهم

 

وانتهى حديثنا المختصر عن الفرؽ اإللحادية األشهر )اإللحاد، البلأدرية، انتهت المناظرة، 
 تسمية الباب قد اتضح لديك، لكن الرحلة ما زالت مستمرة ا أف يكوف المراد منراجيً الربوبية(، 

 إلى الفصل الثاني..
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